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لرية لبنانية

عنوان املجلة

يقرتب �سباق »اإغارة االأرز« عاًما بعد عاٍم 

من املعايري الدولية. وللمرة الرابعة على التوايل، 

والع�سكريني  املدنيني  بدمج  املغاوير  فوج  جنح 

اللبنانيني والأجانب، يف ن�شاط فريد من نوعه بات 

اللبنانيني  تعريف  الرئي�سة:  اأهدافه  يعرف  اجلميع 

باأر�سهم، واالأجانب بالطبيعة ال�ساحرة وح�سن ال�سيافة 

يف لبنان... وتعزيز التوا�شل بني املجتمع املدين 

واملجتمع الع�سكري وك�رش احلواجز بينهما...

البحرية  للقوات  تابعة  وح��دات  �ساركت 

اللبناين،  اجلي�س  من  وقطع  اأف��واج  ولعدة  واجلوية 

البحرية  للمدر�سة  التابعة  دارك«  »ج��ان  وجمموعة 

الفرن�شية يف تنفيذ مناورة قتالية برمائية - جوّية 

حملت اإ�سم »االأرز االأزرق«.
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يف جولة تفقد خاللها الوحدات املنت�رشة 

يف عكار ومنطقة راأ�ض بعلبك وبع�ض مناطق احلدود 

اجلي�س  ق��وة  اّن  قهوجي  العماد  اأّك���د  ال�رشقية، 

والع�شكرية  الوطنية  بثوابته  مت�ّشكه  يف  تكمن 

ال�سيا�سية. ودعا  الظروف  اجلامعة مبعزل عن تبّدل 

باأق�سى اجلهود، وحت�سني  اإىل »العمل  الع�سكريني 

الوطن من االأخطار والتحديات«.

15

توزيع: �رشكة »الأوائل«

لتوزيع ال�صحـف واملطبوعـات 

�ش.م.م.





ل���ّب���ى وزي������ر ال���دف���اع 

فايز  الأ���س��ت��اذ  ال��وط��ن��ي 

ر�سمية  دع����وة  غ�����س��ن، 

ل�����زي�����ارة اجل���م���ه���وري���ة 

الإ�سالمية الإيرانية، حيث 

بالرئي�س  ل��ق��اء  ل��ه  ك���ان 

اأحمدي  حممود  الإي����راين 

اأع�ساء  ح�سور  يف  جن��اد 

الوفد املرافق.

وق����د ج����رى ال��ب��ح��ث يف 

الأو������س�����اع ال���ع���ام���ة يف 

امل��ن��ط��ق��ة وال���ت���ط���ورات 

الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة 

العالقات  اإىل  بالإ�سافة 

البلدين  ب��ن  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

و�سبل تطويرها.

وو�سف الرئي�س الإيراين العالقات اللبنانية - الإيرانية 

موؤكًدا  واملحبة،  الإمي��ان  اأ�سا�س  على  واملبنية  بالعميقة 

لبنان يف هذا  جانب  اإىل  اإي��ران  ووق��وف  تعميقها  ���رورة 

الوقت اأكرث من اأي وقت م�سى.

اأحمد  اجل��رال  الإي���راين  نظريه  غ�سن  ال��وزي��ر  والتقى 

التعاون  اآفاق  تناولت  حمادثات  جل�سة  وعقدت  وحيدي، 

العالقات  »تعزيز  على  اجلانبان  و�سدد  الوزارتن،  بن 

ا يف املجال الدفاعي، وعلى  الودية بن البلدين خ�سو�سً

اأن الوحدة الوطنية يف لبنان عن�ر مهم يف دعم ال�ستقرار 

ال�����رق الأو���س��ط ملواجهة  ال��ب��ّن��اء يف  والأم����ن وال��ت��ع��اون 

التحديات املقبلة«.

من  اإي��ران  ب�»موقف  غ�سن  فايز  الدفاع  وزي��ر  واأ���س��اد 

املقاومة واجلي�س يف لبنان«، ولفت اإىل »اأن هناك تن�سيًقا 

املوا�سيع«،  خمتلف  حيال  واملقاومة  اجلي�س  بن  كامالً 

موؤكًدا اأن »�سعار اجلي�س وال�سعب واملقاومة قد تر�سخ يف 

التعاون والتعامل بن  اآماًل »يف رفع م�ستوى  البلد«،  هذا 

البلدين«.

اأكد  للبنان،  الإ�رائيلية  بالتهديدات  يتعلق  ما  ويف 

على  هجوم  و�سّن  حماقة  باأية  اإ�رائيل  »قيام  اأن  غ�سن 

لبنان �ستتم مواجهته بجي�س قوي وموحد ومقاومة قوية، 

و�ستلقى اإ�رائيل الهزمية مرة اأخرى«.

الإيرانية  اخلارجي�ة  وزي��ر  غ�س�ن  الوزير  التق�ى  كذلك، 

جممل  تناولت  اأف���ق  ج��ول��ة  واأج��ري��ا  �ساحلي،  اأك���ر  علي 

امل�ستجدات يف املنطقة.

اإىل  �ساحلي  دع��وة  لّبى  كما 

ماأدبة ع�ساء اأقيمت تكرمًيا له 

وللوفد املرافق.
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زيارة ر�سمية

ني�سان

الإيرانية الإ�سالمية  اجلمهورية  اإىل  ر�سمية  زيارة  يف  الوطني  الدفاع  وزير 

الوحدة الوطنية يف لبنان عن�رص مهم يف دعم 

ال�ستقرار والأمن والتعاون البّناء يف ال�رصق الأو�سط 

ملواجهة التحديات املقبلة



250

اجلي�ش - العدد رقم 322

ني�سان

اإ�ستقباالت الوزير

اإعداد:

تريز من�صور
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اإ�ستقباالت الوزير

ني�سان

وزير الدفاع الوطني ي�صتقبل

ال�صفري الفرن�صي

...وال�صفري 

الدمناركي

...ووفًدا

ع�صكرًيا م�رصًيا

...واملن�ّصق اخلا�ص للأمم املتحدة يف لبنان

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

دني�س  ال�صيد  فرن�صا  �صفري  ال��وزارة،  يف  مكتبه  يف 

بييتون.

يف  ب��ح��ث  ال��ل��ق��اء  تخلل 

وجديد  العامة  الأو���ص��اع 

ل��ب��ن��ان  يف  ال����ت����ط����ورات 

واملنطقة، بالإ�صافة اإىل العالقات الثنائية بني البلدين و�صبل تعزيزها 

اجلي�س  بني  القائم  والتعاون  اجلنوب  يف  الو�صع  وتناول  وتطويرها. 

اللبناين وقوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، والأو�صاع على احلدود 

ال�صمالية، والإجراءات التي يتخذها اجلي�س ل�صبط هذه احلدود. وقد جدد 

ال�صفري الفرن�صي دعم بالده اجلي�س اللبناين واجلهود التي يقوم بها على 

جميع الأرا�صي اللبنانية.

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

واأجريا  ال�صيد يانتوب كري�صتينني،  الدمنارك  �صفري 

جولة اأفق تناولت الأو�صاع الراهنة والعالقات الثنائية 

و�صبل تطويرها وتعزيزها يف خمتلف املجالت.

لالأمم  اخلا�س  املن�ّصق  ال���وزارة،  يف  مكتبه  يف  غ�صن،  الوزير  ا�صتقبل 

املتحدة يف لبنان ال�صيد ديريك بالمبلي، وعر�س معه تطورات الأو�صاع يف 

لبنان واملنطقة، بالإ�صافة اإىل الأو�صاع يف اجلنوب والتعاون القائم بني 

اجلي�س وقوات الأمم املتحدة املوؤقتة.

�رضورة  على  م�صدًدا  اجلنوب،  يف  بال�صتقرار  بالمبلي  ال�صيد  نوه  وقد 

ا�صتمرار الهدوء وتعزيزه.

الدفاع  وزي��ر  ا�صتقبل 

يف  غ�صن  ف��اي��ز  ال��وط��ن��ي 

وف���ًدا  ب���ال���وزارة  مكتبه 

القائم بني  التعاون  ال�صفري امل�رضي لدى لبنان حممد توفيق، ومت عر�س  ع�صكرًيا م�رضًيا يف ح�صور 

امل�رضي  امليداين  امل�صت�صفى  م�صاألة  غ�صن  الوزير  مع  اأثار  الوفد  وتطويره.  تعزيزه  و�صبل  البلدين 

الذي اأقيم يف لبنان العام 2006، مبدًيا الرغبة يف تطوير عمل هذا امل�صت�صفى مبا ميكنه من تقدمي 

املزيد من اخلدمات للمواطنني اللبنانيني.

كذلك، ا�صتقبل وزير الدفاع الوطني، 

دار  م��ن  وف���ًدا  ال�����وزارة،  يف  مكتبه  يف 

قباين  املفتي  جن��ل  برئا�صة  الفتوى 

ق��ب��اين،  ر���ص��ي��د  حم��م��د  راغ���ب  ال�صيخ 

وعر�س معه �صوؤوًنا عامة.

وقد نوه الوزير فايز غ�صن باملواقف 

اجلمهورية  مفتي  ل�صماحة  الوطنية 

الوحدة  اإىل  الداعية  احلكيمة  وروؤي��ت��ه 

ونبذ الطائفية.
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اإ�ستقباالت القائد

ني�سان

قائد اجلي�ص 

ي�صتقبل

ال�صفري القرب�صي

...وال�صفري الفرن�صي

...وال�صفري اللبناين يف الوليات املتحدة الأمريكية

...وال�صفري ال�صوري

...واأمني عام املجل�ص الأعلى اللبناين - ال�صوري

ا�صتقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، �صفري �صوريا ال�صيد 

علي عبد الكرمي علي.

ا�صتقبل العماد قهوجي، يف  مكتبه يف الريزة، اأمني عام املجل�س الأعلى 

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

العماد  اجلي�س  قائد  ا�صتقبل 

ج���ان ق��ه��وج��ي، يف م��ك��ت��ب��ه يف 

ال�صيد  قرب�س  �صفري  ال���ريزة، 

هومر فروماتي�س وبحث معه يف عالقات التعاون بني جي�صي البلدين.

ال�صيد  فرن�صا  �صفري  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي،  العماد  ا�صتقبل 

فيليب  العقيد  الفرن�صي  الع�صكري  امللحق  يرافقه  بييتون،  دوين 

برتيل، وتناول املجتمعون عالقات التعاون بني جي�صي البلدين و�صبل 

تعزيزها.

الوليات  يف  لبنان  �صفري  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  ا�صتقبل 

املتحدة الأمريكية ال�صيد اأنطوان �صديد، وا�صتعر�صا الأو�صاع العامة.
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ني�سان

اإ�ستقباالت القائد

...واملن�ّصق اخلا�ص للأمم املتحدة يف لبنان

...وقائد القوات اخلا�صة

يف القيادة الو�صطى الأمريكية

...ووفًدا 

اأمريكًيا

...وقائد قوات 

الأمم املتحدة 

املوؤقتة

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

البحث  وتناول  بالمبلي،  ديريك  ال�صيد  لبنان  يف  املتحدة  لالأمم  اخلا�س 

الأو�صاع العامة. 

ا����ص���ت���ق���ب���ل ق��ائ��د 

مكتبه  يف  اجل��ي�����س، 

يف ال����ريزة، الأم���ريال 

ال��ب��ح��ري الأم���ريك���ي 

م����ارك ف��وك�����س على 

راأ�����س وف���د م��راف��ق، 

���ص��ف��رية  ح�����ص��ور  يف 

الوليات املتحدة الأمريكية ال�صيدة مورا كونيللي وامللحق الع�صكري العقيد بول رو�س.

وقد بحث املجتمعون يف عالقات التعاون بني اجلي�صني اللبناين والأمريكي يف جمال �صالح البحر، 

ا على �صعيدي التدريب واللوج�صتية. و�صبل تعزيز قدرات البحرية اللبنانية خ�صو�صً

ا�صتقبل قائد اجلي�س العماد جان 

قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، قائد 

القوات اخلا�صة يف القيادة الو�صطى 

الأمريكية اجلرنال كينيث توفو على 

راأ�س وفد ع�صكري مرافق، يف ح�صور 

ال�صفرية الأمريكية ال�صيدة مورا 

كونيللي.

تناول الجتماع العالقات الثنائية 

بني جي�صي البلدين، وقد �صكر العماد 

قهوجي الوفد الزائر ومن خالله ال�صلطات 

الأمريكية على اهتمامها الدائم برفع 

م�صتوى التعاون مع اجلي�س اللبناين، 

فيما اأكد اجلانب الأمريكي حر�س بالده 

على تعزيز قدرات املوؤ�ص�صة الع�صكرية 

اللبنانية، ملا لذلك من اإيجابيات كبرية 

على ال�صتقرار املحلي والإقليمي، 

وتطبيق القرار 1701 مبختلف 

مندرجاته.

ا�صتقبل قائد اجلي�س، 

يف مكتبه يف الريزة، قائد 

قوات الأمم املتحدة 

املوؤقتة يف لبنان اجلرنال باولو �صيرّيا، وتناول البحث الأو�صاع على 

احلدود اجلنوبّية.
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اإ�ستقباالت القائد

ني�سان

...ورئي�ص مكتب التخطيط لل�رصق الأو�صط 

الأمريكي

...وقائد القوات الربّية الإيطالية

ا�صتقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س مكتب 

 Guy التخطيط لل�رضق الأو�صط يف القيادة الو�صطى الأمريكية اجلرنال

T.Cosentino يرافقه ملحق الدفاع العقيد بول رو�س. وجرى خالل 
الزيارة التداول يف العالقات الثنائية بني جي�صي البلدين.

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

القوات الربية الإيطالية الفريق كالوديو غراتزيانو. تناول الجتماع 

التعاون القائم بني اجلي�صني اللبناين والإيطايل، ومهمة الوحدة 

الإيطالية العاملة يف اإطار قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، 

بالإ�صافة اإىل الأو�صاع العامة على احلدود اجلنوبّية، والتن�صيق القائم 

بني اجلي�س والقوات الدولية لتعزيز الأمن وال�صتقرار يف هذه املناطق.

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

على   Edouard Guillaud الأم��ريال  الفرن�صية  اجليو�س  اأرك��ان  هيئة 

اجلي�صني  بني  الثنائية  العالقات  البحث  وت��ن��اول  م��راف��ق،  وف��د  راأ���س 

مهّمات  اإىل  بالإ�صافة  ال�صعد،  خمتلف  على  تعزيزها  و�صبل  ال�صديقني 

الوحدة الفرن�صية العاملة يف اإطار قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

الأمريال  اأقام حفل ع�صاء تكرميًيا على �رضف  العماد قهوجي قد  وكان 

وعقيلته والوفد املرافق، بح�صور ال�صفري الفرن�صي يف لبنان ال�صيد دوين 

اجلي�ش  �ضباط  كبار  من  عدد  جانب  اإىل  ال�ضفارة  من  واأع�ضاء  بييتون، 

وعقيالتهم.

الزائر  بال�صيف  فيها  رحب  باملنا�صبة،  كلمة  اجلي�س  قائد  األقى  وقد 

املبذول  وجهده  اللبناين،  اجلي�س  باأو�صاع  البالغ  اهتمامه  على  و�صكره 

لتعزيز قدراته الع�صكرية، كما نّوه بالعالقة التاريخية ال�صتثنائية التي 

التي  امل�صرتكة  الإن�صانية  القيم  من  نابعة  اأنها  معترًبا  اجلي�صني  جتمع 

يوؤمن بها كال ال�صعبني ال�صديقني.

حفاوة  على  قهوجي  العماد   Guillaud الأم����ريال  �صكر  جهته  م��ن 

ال�صتقبال خالل زيارته لبنان، موؤكًدا عمق التعاون والثقة املتبادلة بني 

اللبناين وتلبية حاجاته  اجلانبني، وعزم بالده على موا�صلة دعم اجلي�س 

املختلفة.

...ورئي�ص اأركان

اجليو�ص الفرن�صية

ووفًدا مرافًقا
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ني�سان

اإ�ستقباالت القائد

...والنائب نوار ال�صاحلي

...والنائب قا�صم عبد العزيز

...والنائب مروان فار�ص

...والنائب ال�صابق جميل �صما�ص

...وامللحق 

الع�صكري الهندي

ا�صتقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، النائب نوار ال�صاحلي على 

راأ�س وفد مرافق.

عبد  قا�صم  النائب  ال��ريزة،  مكتبه يف  جان قهوجي، يف  العماد  ا�صتقبل 

العزيز وبحث معه �صوؤوًنا عامة.

النائب مروان فار�س على  الريزة،  ا�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف 

راأ�س وفد مرافق، وتناول البحث الأو�صاع العامة.

ا�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، النائب ال�صابق جميل �صما�س.

ا�صتقبل قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الريزة، امللحق 

الع�صكري الهندي العقيد 

بوبا�س كومار يف زيارة وداعية مبنا�صبة انتهاء مهمته يف لبنان.
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اإ�ستقباالت القائد

ني�سان

...ووفًدا من لقاء الأحزاب والقوى وال�صخ�صيات 

الوطنية اللبنانية

ا�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، وفًدا من اللقاء الأرثوذك�صي 

وجرى التداول يف الأو�صاع العامة.

الأح��زاب  لقاء  وف��ًدا من  ال��ريزة،  العماد قهوجي، يف مكتبه يف  ا�صتقبل 

والقوى وال�صخ�صيات الوطنية اللبنانية. وقد اأعرب الوفد عن وقوفه اإىل 

جانب اجلي�س يف مهمة احلفاظ على الأمن وال�صتقرار وقطع الطريق على 

الفتنة، وتعزيز دوره يف �صبط احلدود وحماية املواطنني.

...والنائب 

ال�صابق

عبد اللـه فرحات

...والوزير ال�صابق

ّ
اليا�ص املر

...والنائب ال�صابق 

م�صباح الأحدب

...ووفًدا من

اللقاء الأرثوذك�صي

ا�صتقبل العماد جان قهوجي، 

النائب  ال����ريزة،  يف  مكتبه  يف 

ال�صابق عبد ال�له فرحات.

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

،
ّ
الوزير ال�صابق الأ�صتاذ اليا�س املر

وبحثا يف الأو�صاع العامة. 

يف  مكتبه  يف  قهوجي،  العماد  ا�صتقبل 

الريزة، النائب ال�صابق م�صباح الأحدب.
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ني�سان

اإ�ستقباالت القائد

...والقا�صي ال�صيخ فوؤاد البعيني

...والقا�صي �صقر �صقر

...ورئي�ص جمل�ص اإدارة �صحيفة الديار

...وع�صو اللجنة 

املركزية حلركة فتح

فوؤاد  ال�صيخ  القا�صي  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي،  العماد  ا�صتقبل 

البعيني.

ا�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س جمل�س اإدارة �صحيفة 

الديار ال�صتاذ �صارل اأيوب.

لدى  احلكومة  مفّو�س  ال���ريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  ا�صتقبل 

بالق�صاء  تتعلق  �صوؤوًنا  وبحثا  �صقر  �صقر  القا�صي  الع�صكرية  املحكمة 

الع�صكري.

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

اللجنة املركزية حلركة فتح ال�صيد عبا�س زكي على راأ�س وفد مرافق، 

وتناول البحث الأو�صاع العامة يف املخيمات الفل�صطينية.

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

يف الريزة، كالً من: الدكتورة مرال توتاليان، رئي�س حترير جملة 

»الهديل« ال�صيد ب�صام عفيفي، جنل مفتي اجلمهورية اللبنانية 

ال�صيخ راغب قباين يرافقه ال�صيخ �صادي امل�رضي، ع�صو اللجنة 

ال�صفري  يرافقه  الأح��م��د  ع��زام  النائب  فتح  حلركة  امل��رك��زي��ة 

الفل�صطيني ال�صيد اأ�رضف دبور واأمني �رض ف�صائل منظمة التحرير 

ال�صيد فتحي اأبو العردات، ووفد من اآل جعفر.

...ووفًدا من بلدة جمدل عنجر

ا�صتقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س بلدية جمدل 

اأ�صاد  عنجر ال�صيد �صامي العجمي يرافقه وفد من فعاليات البلدة. وقد 

املناطق  واأم��ن  البقاع  ا�صتقرار  على  احلفاظ  يف  اجلي�س  ب��دور  الوفد 

احلدودية.



ن����ّوه ق��ائ��د اجل��ي�����س ال��ع��م��اد ج��ان 

الع�صكريني  ب�»ت�صحيات  قهوجي، 

الوطن  ح���دود  ع��ن  ال��دف��اع  ���ص��واء يف 

على  والتهريب  الت�صّلل  اأعمال  ومنع 

ال�صلم  م�صرية  حماية  يف  اأو  اأنواعها، 

الإرهاب  البلد، من �صبكات  الأهلي يف 

املنظمة  اجلرائم  وع�صابات  والعمالة 

ا من تفكيك 
ً
التي متّكن اجلي�س موؤخر

واإيذاء  املواطنني  على  ا 
ً
خطر اأ�صّدها 

الوطن«. ل�صمعة 

الثاين  امل�صاة  للواء  التابعة  الوحدات  بع�س  تفّقده  خالل  جاء  اجلي�س  قائد  كالم 

والفوج املجوقل وفوج احلدود الربية الأول املنت�رضة يف عكار، ثم ثكنة فوج احلدود 

الفوج  قيادة  مقر  افتتح  حيث  بعلبك  راأ�س  منطقة  يف  حديًثا  املن�صاأة  الثاين  الربية 

واأزاح ال�صتار عن لوحة تذكارية.

وتفقد القائد وحدات الفوج املنت�رضة على احلدود ال�رضقية، بالإ�صافة اىل قيادات 

الوحدات الع�صكرية ومراكزها.

وقد اطل��ع العماد قهوجي على �صري مهمات الوحدات والإجراءات امليدانية املتخذة 

اإىل ال�ضباط والع�ضكريني  اأمن املواطنني، كما اجتمع  ل�ضبط احلدود واحلفاظ على 

فوجي  ق��درات  تعزيز  على  القيادة  حر�س  اإىل  واأ�صار  الالزمة.  التوجيهات  واأعطى 

املهمات  تنفيذ  من  متكينهما  بغية  احلديثة  باملعدات  وجتهيزهما  الربية  احلدود 

املوكلة اإليهما بكفاءة عالية. وطلب تكثيف عملية مراقبة احلدود وال�صهر على اأمن 

ا يف املجالت الإمنائية  املواطنني والبقاء اإىل جانبهم وتقدمي امل�صاعدة له��م خ�صو�صً

والإن�صانية. كما �صّدد على منع املظاهر امل�صّلح��ة لأي جهة انتمت، والتدخل الفوري 

ملعاجلة اأي اإ�صكال اأمني، والإ�صتمرار ف��ي مالحق��ة ع�صاب��ات ال�رضقة واخلطف.

و�صالحه  عديده  حجم  يف  تكمن  ل  الأ�صا�صية  اجلي�س  »قوة  اأن  اجلي�س  قائد  واأّك��د 

فح�صب، بل اأي�ًصا يف مت�ّصكه بثوابته الوطنية والع�صكرية اجلامعة، مبعزل عن تبّدل 

ال�صيا�صية«. الظروف 

ودع��������ا ال����ع����م����اد ق��ه��وج��ي 

»م���زي���د  اإىل  ال���ع�������ص���ك���ري���ني 

م��ن اجل��ه��وزي��ة وال���ص��ت��ع��داد، 

وال���ت���ح���ّل���ي ب���اأع���ل���ى درج�����ات 

د، 
ّ
والتجر والعدالة  املناقبية 

وال���ع���م���ل ب���اأق�������ص���ى اجل���ه���ود 

اأمنهم  اإىل  املواطنني  لطماأنة 

الوطن  وحت�صني  و�صالمتهم، 

من الأخطار والتحديات«.
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جوالت القائد

ني�سان

قائد اجلي�س يتفقد الوحدات 

املنت�رضة يف عكار ومنطقة

راأ�س بعلبك وبع�س مناطق 

احلدود ال�رضقية

قوة اجلي�ص تكمن 

يف مت�ّصكه بثوابته 

الوطنية والع�صكرية 

اجلامعة مبعزل 

عن تبّدل الظروف 

ال�صيا�صية
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ني�سان

اإ�ستقباالت رئي�ش االأركان
رئي�ص الأركان 

ي�صتقبل النائب 

اأنطون �صعد

...ووفًدا ع�صكرًيا 

ايطالًيا

...والنائب 

اأمني وهبه

...ووفًدا من مفو�صية الأمم 

املتحدة ل�صوؤون اللجئني

ا�صتقبل رئي�س الأركان 

اللواء الركن وليد �صلمان، 

يف مكتبه يف الريزة، النائب 

اللواء املتقاعد اأنطون �صعد يرافقه اللواء املتقاعد �صهيل خوري، وجرى 

تداول ال�صوؤون العامة.

ا�صتقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، وفًدا من الكلية الإيطالية 

العليا لالأركان امل�صرتكة، �صم مدّربني وتالمذة يف الكلية املذكورة. 

وتناول اللقاء تبادل اخلربات بني كليتي الأركان يف لبنان واإيطاليا.

ا�صتقبل رئي�س الأركان، يف 

مكتبه يف الريزة، النائب اأمني 

وهبه وبحثا يف �صوؤون عامة.

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

من مفّو�صية الأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني )U N H G R(، �صم كالً 

من م�صاعد املمثل الإقليمي ال�صيد جان بول كافالياري وم�صوؤول الدائرة 

القانونية ال�صيد دومينيك طعمه. وبحث املجتمعون يف مو�صوع تقدمي 

امل�صاعدات للنازحني ال�صوريني يف منطقة البقاع.
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اإ�ستقباالت رئي�ش االأركان

ني�سان

...وقائد عمليات 

القوات امل�صرتكة 

الربيطانية

ووفًدا مرافًقا

ا�صتقبل اللواء الركن وليد �صلمان، يف مكتبه يف الريزة، قائد عمليات 

قائد  يرافقه  فالتون  ريت�صارد  اجل��رنال  الربيطانية  امل�صرتكة  القوات 

وامللحق  �صرتوود  بول  البحري  املقدم  »اأرجيل«  الربيطانية  الفرقاطة 

البحث يف  اللقاء  تايلور. وجرى خالل  جايلز  العقيد  الربيطاين  الع�صكري 

اأوجه التعاون بني اجلي�صني اللبناين والربيطاين.

...ووفًدا من الأونروا

...ووفًدا من الربملان العاملي لل�صلم

...ووفًدا من اآل جعفر

ا�صتقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، وفًدا من الأونروا برئا�صة 

ال�صيد �صيلفاتوري لومباردو، ترافقه املحامية ماري �صبلي. وقد عر�س 

نهر  وبخا�صة خميم  لبنان  الفل�صطينية يف  املخيمات  �صوؤون  املجتمعون 

البارد.

ا�صتقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، وفًدا من الربملان العاملي 

لل�صالم �صم كالً من الدكتور هيثم اأبو �صعيد وال�صيخ حممد عبد املجيد 

اخللف، وتناول الجتماع �صوؤوًنا عامة.

ا�صتقبل اللواء الركن وليد �صلمان، 

يف مكتبه يف الريزة، وفًدا من اآل جعفر 

برئا�صة ال�صيد يا�صني علي حمد جعفر 

ل�صكره على التعزية بوفاة النائب ال�صابق  

علي حمد جعفر.

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

يف الريزة، الفنان عمر كركال.
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ن�رشة توجيهية

ني�سان

حذر من �أي حماولة 

يائ�سة للإيقاع 

بالع�سكريني و�لنيل من 

مناعتهم �لوطنية

�سنقوم باخلطوات 

الإ�ستباقية كلها 

و�سن�رضب بيد

من حديد

ح���ّذر ق��ائ��د اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد ج��ان 

�سدرت  توجيهية«  »ن�رضة  قهوجي يف 

يف التا�سع من اآذار املن�رضم، من اأي 

والنيل  بالع�سكريني  للإيقاع  حماولة 

من مناعتهم الوطنية عن طريق اإثارة 

الغرائز الدينية واملذهبية لدى بع�سهم 

ل  فئوية  خيارات  �سلوك  على  حلمله 

واللبنانيني  اجلي�ش  م�سلحة  تخدم 

جميًعا.

اجلي�ش  اأن  قهوجي  العماد  واأك���د 

م�سّلماته  عن  اأمنلة  قيد  يرتاجع  لن 

باخلطوات  �سيقوم  واأن���ه  ال��وط��ن��ي��ة، 

ال���س��ت��ب��اق��ي��ة 

كلها، و�سي�رضب 

حديد  من  بيد 

حم���اول���ة  اأي 

اأو  لخ����رتاق����ه 

ل���ل���ن���ي���ل م��ن 

متا�سك جنوده.

ياأتي  م��ا  يف 

ج���اءت حتت  ال��ت��ي  ال��ن�����رضة  ن�ش 

ال�سلم  م�سرية  على  »احلفاظ  عنوان: 

الأهلي وحت�سني الوطن من الأخطار«.

قائد اجلي�ش:

يف  و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية  �ل��ت��ط��ور�ت  ت�ستمر 

�لتفاعل على خلفية عدة ملفات، بدًء� من �مللف 

ع�سكرًيا،  مبعاجلته  و�لتهديد  �لإي��ر�ين  �لنووي 

و�سولً �إىل �حلر�ك �لذي ي�سهده �ل�سارع �لعربي، 

�سوريا،  �أي  لبنان  �إىل  �لأق��رب  �جل��ار  وحتديًد� 

و�لنتخابية  �ل�سيا�سية  بال�ستحقاقات  و�نتهاًء 

�لتي يتوقع �أن ي�سهدها �لعامل هذ� �لعام.

مل يكن لبنان يوًما مبناأى عن �لتطور�ت �لتي 

تنوعه  بحكم  فهو  �ملنطقة،  يف  حت�سل  كانت 

�ل�سيا�سي و�لثقايف، كان ول يز�ل ي�سكل و�حة 

كانت  و�إذ�  ن��ظ��ره��ا.  ق��ّل  دمي��ق��ر�ط��ي  تعبر 

مدى  بو�سوح  �أظهرت  قد  �لأخ��رة  �لتطور�ت 

�إىل  ونظرتهم  �للبنانيني  لدى  �خليار�ت  �ت�ساع 

�تبعتها  �لتي  �ل�سيا�سة  فاإن  حولهم،  يجري  ما 

�إمنا  �حلكومة �للبنانية حيال �لتطور�ت �لأخرة 

�لطائفية  �لتحديات  حجم  �إدر�ك��ه��ا  من  تنبع 

�لعربي  �ل�سارع  حترك  باتت  �لتي  و�ملذهبية 

وخيمة  بعو�قب  ينذر  مما  لبنان،  �سمنه  وم��ن 

�رص�ع  �إىل  وتطور  �لأم��ر،  هذ�  ��ستفحل  لو  فيما 

مذهبي.

ومبو�ز�ة �سيا�سة �حلكومة كان �لرهان عليكم 

�إىل  �لتد�عيات  ه��ذه  و�سول  منع  يف  ز�ل،  وم��ا 

�ل�سارع �للبناين، وقد بذلتم �أق�سى ما متلكون 

معاجلة  يف  �أن��اة  وطول  و�سرب  جاأ�ش  رباطة  من 

على  وهناك  هنا  خ 
ّ
تفر كانت  �لتي  �حل���و�دث 

وقع �لتطور�ت �لإقليمية. ف�سقط منكم �سهد�ء، 

وجرح �آخرون، ومل تلن عزميتكم لأنكم تعرفون 

و�أن  للجميع،  �نتحار  �لور�ء هي  �إىل  �لعودة  باأن 

�لت�سحيات �لتي تبذلونها، مهما عظمت، تظل 

بالوطن و�سياعه ووقوعه  �لتفريط  �أرخ�ش من 

يف بر�ثن �لفو�سى.

حتديات  تو�جهكم  كانت  منطقة  من  �أكرث  يف 

�أد�ء ر�سالتكم،  و�سغوطات لثنيكم عن متابعة 

حاولت  �لتي  �ل�سيا�سية  مرة من خلل �حلملت 

�لتقليل من حجم �إ�رص�ركم على حماية �ساحتكم 

�ل��د�خ��ل��ي��ة م��ن �رت�����د�د�ت �خل����ارج، وم���رة من 

و�لنيل  بالع�سكريني  �لإي��ق��اع  حم��اول��ة  خ��لل 

�لغر�ئز  �إثارة  طريق  عن  �لوطنية  مناعتهم  من 

حلمله  بع�سهم  ل���دى  و�مل��ذه��ب��ي��ة  �ل��دي��ن��ي��ة 

م�سلحة  تخدم  ل  فئوية  خيار�ت  �سلوك  على 

�ملحاولت  وه��ذه  جميًعا.  و�للبنانيني  �جلي�ش 

�ليائ�سة مهما بلغت نتائجها فهي �ساقطة حتًما 

�جلي�ش  ويبقى  �سحاياها،  كما  رجعة،  غر  �إىل 

على  حفاًظا  بنيانه  حماية  يف  يتهاون  لن  �لذي 

�أرو�ح �ل�سهد�ء و�آمال �ملو�طنني.

�فتعال  �أي�ًسا  تو�جهكم  �لتي  �لتحديات  ومن 

قدرتكم  ل�ستنز�ف  وهناك  هنا  �أمنية  ح��و�دث 

ع��ل��ى حت��م��ل �ل�����س��ع��اب، وع��ل��ى ف��ر���ش �لأم���ن 

يف  متثل  �لتحديات  و�آخ��ر  �ملو�طنني،  وحماية 

�لتظاهر�ت �لتي �سهدتها �لعا�سمة �لأحد يف 4 

�أنكم كما كنتم  �أثبتم فيها  و�لتي  �حلايل،  �آذ�ر 

د�ئًما، قادرون على حماية �نتقال �ملتظاهرين، 

�أي  وق���وع  دون  و�حل����وؤول  جتمعهم،  و�أم��اك��ن 

�حتكاك يف ما بينهم.

�جلي�ش  يعاهد  و�لتحديات  �لأخطار  هذه  �أمام 

�أب��ن��اء �ل��وط��ن �أن���ه ل��ن ي��ر�ج��ع قيد �أمن��ل��ة عن 

�سيقوم  و�أنه  �جلامع،  ودوره  �لوطنية  م�سلماته 

باخلطو�ت �ل�ستباقية كّلها، و�سي�رصب بيد من 

حديد �أي حماولة لخر�قه �أو للنيل من متا�سك 

ملحقة  وقوة  بحزم  و�سيتابع  وولئهم،  جنوده 

�لعابثني بالأمن وب�سيغة �لعي�ش �مل�سرك بني 

�نتمو�،  جهة  �أي  و�إىل  وجدو�،  �أينما  �للبنانيني، 

و�ملو�طنني  �لوطن  م�سلحة  على  ا  حر�سً وذلك 

 بها �لبلد.
ّ
يف هذه �لظروف �حلرجة �لتي متر

ويف مو�جهة �لتطور�ت �ملحتملة يف �ملنطقة، 

�أد�ء  يف  ��ستمر�ركم  على  �للبنانيون  ي��ر�ه��ن 

�حلدود  على  �سو�ء  به،  ت�سطلعون  �لذي  �لدور 

يف مو�جهة �لعدو �لإ�رص�ئيلي، �أو يف �لد�خل ملنع 

وهم  �ملو�طنني،  و�إغاثة  �لأم��ن  وحفظ  �لفتنة 

�أنه بوعيكم ومتا�سككم وت�سحياتكم  على ثقة 

و�أن  �ل�سعبة،  ��ستحقاقاته  �لوطن  �سيتجاوز 

به  تقوم  ما  �أن  للجميع  �ستظهر  �لقادمة  �لأيام 

�لوطن  لبقاء  �لوحيد  �ملدخل  هو  موؤ�س�ستكم 

و�لدولة ولنجاح �للبنانيني يف �حلفاظ على 

�أر�سهم ووحدتهم �لوطنية.
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ني�سان

مناورة م�سرتكة

اإعداد:

با�سكال معّو�ض بو مارون

هدف املناورة

امل�شرتك  ال��ت��م��ري��ن  مهمة 

ملجموعة  بالت�شّدي  ح���ّددت 

اإره��اب��ي��ة ق��وام��ه��ا ح���واىل 30 

م�شلًحا، قامت بتفجري عبوتني 

نا�شفتني قبل ج�رس املعاملتني 

قطع  على  اأقدمت  ثم  وبعده، 

جهتي  من  ال�شاحلي  الطريق 

البقعة  يف  وحت�ّشنت  اجل�����رس، 

مراكز  ع��دة  مقيمة  املحيطة 

اجل�رس  بتفجري  مهددة  قتالية، 

كبرية  بكميات  تفخيخه  بعد 

من املتفجرات.

اأن  مفادها  معلومات  توافر  التمرين  فر�شية  وتوؤكد 

جناح الإرهابيني يهدف اإىل ت�شتيت جهد اجلي�ش واإرباكه 

دفع  ما  الإرهابية،  املجموعات  على  �شيطرته  واإ�شعاف 

قوى  بني  م�شرتكة  ع�شكرية  بعملية  القيام  اإىل  وحداته 

هذه  لتدمري  فرن�شية  �شديقة  وقوى  واجلّو  والبحر  الرّب 

املجموعة امل�شّلحة.

املجموعات امل�ساركة

�شاركت يف التمرين وحدات من اجلي�ش اللبناين قوامها: 

- مركبا الإنزال »�شور« و»دامور« وخم�ش خافرات مع 

اأربعة زوارق اعرتا�ش و4 زوارق RHIB والقّنا�ش 

طربجا. 

وط��واف��ت��ا   UH-1H ط���ّواف���ات   3  -

 Cessna ا�شتطالع  وطائرة   Gazelle
نقلت �شورة حّية ومبا�رسة للمناورة من 

اجلّو.

فوج  من  موؤلل  م�شاة  لفيف   -

من  وجم��م��وع��ة  الأول  امل��دّرع��ات 

فوج مغاوير البحر وح�شريتان من 

الفوج املجوقل وح�شرية هند�شية 

واأخرى من كل من فوج الإ�شارة والطبابة الع�شكرية.

الإن��زال  �شفينة  م��ن:  فتاأّلفت  الفرن�شية  القوى  اأم��ا 

 EDAR-CTM اإن�����زال  وم��رك��ب��ي   DIXMUDE
القوات  من  موؤّللة  م�شاة  وف�شيلة   Gazelle وطّوافتي 

الربّية.

مراحل املناورة

الغرّيب  جوزيف  البحري  الركن  العقيد  حتّدث  بداية 

اأهمية هذه املناورة التي ت�شهد على اإرادة ������ش�����ارًح�����ا 

م�شرتكة لتقوية الروابط بني اجلي�شني 

بعدها  ا�شتهل  والفرن�شي،  اللبناين 

الفرن�سية  اجليو�ض  اأرك��ان  هيئة  ورئي�ض  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ض  قائد  ح�سور  يف 

الأمريال ادوارد غييود، و�سفريي فرن�سا وكندا يف لبنان دوين بييتون، وهيالري �سيلدز 

ادام�ض، ورئي�ض اأركان قوات الأمم املتحدة املوؤقتة العاملة يف لبنان الربيغادير جرنال 

وكبار  والأجانب  العرب  الع�سكريني  امللحقني  من  عدد  جانب  اإىل  ووملونت،  دي  كزافييه 

�سباط القيادة وممثلني عن الأجهزة الأمنية و�سخ�سيات ر�سمية، نّفذت مناورة قتالية برمائية 

- جوّية حملت اإ�سم »الأرز الأزرق«.

�ساركت يف املناورة وحدات تابعة للقوات البحرية واجلوية ولعدة اأفواج وقطع من اجلي�ض 

اللبناين، وجمموعة »جان دارك« التابعة للمدر�سة البحرية الفرن�سية. 

فرن�سي�ة على �ساطىء املعاملتني من�اورة لبن�����انية – 
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مناورة م�سرتكة

ني�سان

الكالم العميد البحري نزيه بارودي م�شرّي اأعمال القوات 

الدّقة  اأهمية  على  م�شدًدا  املناورة،  مراحل  عن  البحرية 

والتوقيت يف التن�شيق بني خمتلف الوحدات، كما �رسح 

البحر يف  املقدم املغوار فادي خّمول دور فوج مغاوير 

هذه املهمة.

والبحر،  الرب  جهتي  من  العدو  لتطويق  التمرين  ب��داأ 

بالنار  العمليات  منطقة  الغازيل  طوافات  با�شتطالع 

من  البحر  مغاوير  غّطا�سي  من  جمموعة  هبوط  لتنفيذ 

اقرتبت  كما  ال�����ش��اط��ئ،  على  امل����راك����ب ال��ط��واف��ات 

البحر.  ناحية  من  ارهابي  عمل  اأي  ملنع 

ال�شاطئ  مب�����ش��ح  ال��غ��ط��ا���ش��ون  وق����ام 

وتفجري عوائق بحرية بغية احتالله 

الإب���رار.  جمموعة  حماية  وت��اأم��ني 

القوى  جمموعة  اإن���زال  مّت  ا، 
ً
وب���ر

املجوقلة على التالل امل�رسفة على 

حلماية  متهيًدا  املعاملتني  ج�رس 

ال�����ش��اط��ئ ع��ن��د اق����رتاب م��راك��ب 

الإنزال. 

تاأمني  �شملت  الثانية  املرحلة 

ال��ع��دو  وتثبيت  اجل�����رس«  »راأ������ش 

ب��وا���س��ط��ة جم��م��وع��ة الإه���ب���اط من 

جمموعة  دهمت  التي  ال���رّب،  جهة 

مباٍن  يف  املوجودين  الإره��اب��ي��ني 

افرتا�شية على ال�شاطئ وفجرتها، 

بينما اأّمنت املراكب تغطية بحرّية لعملية الإبرار.

ح�شل  اجل�رس،  باجتاه  �شعوًدا  الإرهابيني  ف��رار  وبعد 

لهم  ت�شّدوا  الذين  املجوقل  الفوج  عنا�رس  مع  ا�شتباك 

الطوق عليهم  اأحكمت  الدبابات واملاللت، ثم  بوا�شطة 

ال�شهابات  اأطلقت  التمرين  نهاية  ا�شت�شلموا. ويف  حتى 

الثالثة معلنة الق�شاء على الإرهابيني وانتهاء العملية.

ع��م��ل��ي��ات حت��م��ي��ل زوارق  امل���ن���اورة  ت��خ��ل��ل��ت  وق���د 

»ديك�ش  الفرن�شية  ال�شفينة  بوا�شطة  ثقيلة  واآليات 

الإن��زال  ومراكب  املذكورة،  للمجموعة  التابعة  م��ود« 

واإبرار  اإنزال  عمليات  اىل  بالإ�شاف��ة  للجي�ش،  التابعة 

وا�ستخدام  م�ست��رك  جّوي  وا�ستط��الع  واإهباط 

املتفجرات.

ا 
ً
تكرمي�� كوكتيل  حفل  اأقيم  اخلتام،  يف 

العم��اد  من  كل  خالله  ن�ّوه  لل�شيوف، 

مبهارة  غييود  والأم���ريال  قه��وجي 

بني  التن�شيق  وح�ش�ن  ذين 
ّ
املنف�

خم��ت��ل��ف الأ���ش��ل��ح��������ة امل�����ش��ارك��ة 

ب���امل���ن���اورة، واأك������دا م��وا���ش��ل��ة 

ال���ت���دري���ب���ات امل�����ش��رتك��ة بني 

اجلانبني يف املراحل املقبلة.

اإرهابية  جمموعات  مهاجمة  حول  وكانت  جونيه،   - املعاملتني  منطقة  يف  جرت  املناورة 

متح�ّسنة �رشق ال�ساطىء.

�س �سّباط القوات البحرية واآمري املراكب وطياري القوات اجلوية يف 
ّ
اأما الهدف منها فتمر

�ض اآمري ال�رشايا 
ّ
قيادة العمليات الربمائية والإبرار البحري بال�سرتاك مع قوات �سديقة، ومتر

بقعة  اإىل  والإنتقال  لوحداتهم  ال�رشيع  التح�سري  ما يخ�ض  امل�ساركة يف  الأفواج  وف�سائل 

العمليات الربمائية، بالإ�سافة اإىل تدريب القادة املروؤو�سني على التخطيط وممار�سة القيادة 

وال�سيطرة يف مثل هذه العمليات 

امل�سرتكة. 

 »الأرز الأزرق«

فرن�سي�ة على �ساطىء املعاملتني من�اورة لبن�����انية – 



التعاون م�ستمر

العماد جان قهوجي 

باملنا�سبة،  حت���ّدث 

ا�ستمرارية  م���وؤّك���ًدا 

ب���رن���ام���ج ال���ت���ع���اون 

ب�����ن امل���وؤ����س�������س���ة 

واجلامعة  الع�سكرية 

يف  تطويره  اأمل  على 

و���س��ّدد  امل�ستقبل. 

مواكبة  ����رورة  على 

اجل��ي�����ش ال��ت��ط��ورات 

اإىل  م�سرًيا  العلمية، 

الإطار  مّت يف هذا  اأنه 

ت�سمية  ا���س��ت��ب��دال 

احلربية«  »املدر�سة 

احلربية«،  ب�»الكلية 

ج 
ّ
ال��ت��ي ب��ات��ت ت��خ��ر

ال��ع��ل��وم  ���س��ب��اًط��ا يف 

ال���ع�������س���ك���ري���ة، م��ا 

غ��رار  على  يخّولهم، 

م��دن��ي��ة،  ج��ام��ع��ة  اأي 

درا���س��ات��ه��م  متابعة 

العليا.

ا 
ً
وخ����ت����م �����س����اك����ر

ك���ل م���ن اأ����س���ه���م يف 

التعاون  ه��ذا  اإمت���ام 

واإجناحه، من رئي�ش اجلامعة اإىل اإدارتها وعميد 

كلية اإدارة الأعمال والأ�ساتذة فيها.

فيها  ن��ّوه  كلمًة  ع��ازوري  الدكتور  األقى  ثم 

على  القائد  وبحر�ص  جني، 
ّ
املتخر بال�ضباط 

الثقافة  وت��ط��ّور  العلم  تكنولوجيا  م��واك��ب��ة 

وامل��ع��رف��ة مب���ا ي��ح��ّق��ق ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة ال��ن��ج��اح 

وهكذا  القادة  يكون  »هكذا  وقال:   .
ّ
امل�ستمر

روًح��ا  مّنة  بال  تعطي  موؤ�س�سة  اجلي�ش،  نفهم 

على  الأغ��ل��ى  املوؤ�س�سة  ه��ذه  وذاًت����ا...  ودم���اًء 

اأن يخرج  للوطن  ر  ُقِدّ لولها ملا  والتي  قلوبنا 

ة«.
ّ
من اأتون النار يف كل مر

اأن ي��ك��ون ه��ذا  ومت��ّن��ى ال��دك��ت��ور ع����ازوري 

اإىل  ي��زي��د  ع��ّل��ه  ب�سيًطا  »اإ���س��ه��اًم��ا  ال��ت��ع��اون 

ت�ضتحّقون...«،  ما  كثري  من  بع�ًضا  قدراتكم 

باأن  فخورة  القد�ش  ال��روح  جامعة  »اإّن  وق��ال 

للوطن«،  النف�ش  ن��ذروا  م��ن  خدمة  يف  تكون 

ا قائد اجلي�ش.
ً
جن و�ساكر

ّ
مهنًئا املتخر

اجلي���ش  ق��ائ��������د  م��ن  ك��ل  ت��ب��ادل  ب��ع��ده�����ا 

و�سّلما  التذكاري�ة،  ال��دروع  اجلامعة  ورئي���ش 

لل�ضباط  ال�ضهادات  الكلية،  عميد  جـانب  اإىل 

جن.
ّ
املتخر

اجلامعة  الأب حمفوظ عن فخر  اأعرب  بدوره، 

ابنة  التعاون لأنه »يعك�ش هوية اجلامعة  بهذا 

اعتزازها  وبالتايل  املارونية  اللبنانية  الرهبنة 

اجلي�ش  هذا  باحلري  فكم  لبناين،  هو  من  بكل 

اأمانه«.  و�سّمام  البلد  هذا  عن  الأول  املدافع 
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ني�سان

اإحتفال

اإعداد:

ندين البلعة

يف ح�سور قائد اجلي�ش العماد 

جان قهوجي، احتفلت كلية اإدارة 

الأعمال والعلوم التجارية يف جامعة 

الروح القد�ش - الك�سليك، بتخريج 

27 �سابًطا من الوحدات اخلا�سة يف 

اجلي�ش اللبناين، بعد متابعتهم 

دورات تدريبّية حول مهارات اإدارة 

الأعمال.

ح�رض الإحتفال عدد من كبار �ضباط 

القيادة ومدبر الرهبنة اللبنانية 

املارونية الأب نعمة اللـه الها�سم، 

بالإ�سافة اإىل رئي�ش اجلامعة الأب 

الدكتور هادي حمفوظ، واأمينها العام 

الأب مي�سال اأبو طّقة، وعميد الكلية 

الدكتور نعمة عازوري، واأع�ساء جمل�ش 

جني.
ّ
اجلامعة وذوي ال�ضباط املتخر

جامعة الروح القد�ش 

حتتفل بت�سليم 

ال�ضهادات يف ح�ضور 

العماد قهوجي

27 �سابًطا من 

الوحدات اخلا�سة 

تابعوا دورات يف 

اإدارة الأعمال



كما �ضكر العماد قائد اجلي�ص »�ضاحب القلب 

القوي واجلريء...«.

واخ��ت��ت��م الإح��ت��ف��ال 

ب�������س���ورة ت��ذك��اري��ة 

للمنا�سبة. وكوكتيل 

برنامج الدورة

ع�����ل�����ى ه����ام���������ش 

الإح���ت���ف���ال، اأو���س��ح 

اإدارة  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د 

الأع����م����ال وال��ع��ل��وم 

ال��ت��ج��اري��ة ال��دك��ت��ور 

ملجلة  ع��ازوري  نعمة 

هذه  اأن  »اجل��ي�����ش«، 

ال���������دورة ت��ت��م��ح��ور 

ب�����س��ك��ل اأ����س���ا����س���ي 

ح�������ول: »امل���������وارد 

مادة  وه��ي  الب�رية« 

ــاط  ــب تــابــعــهــا الــ�ــض

م���ع ال���دك���ت���ور زي���اد 

و»التخطيط  ج��رداق، 

مع  ال���س��رات��ي��ج��ي« 

ال���دك���ت���ور ال��ي��ا���ش 

و»اإدارة  اأ����س���ط���ا، 

مع  والتوتر«  الإجهاد 

نيكول  ال��روف�����س��ور 

و»اإدارة  ���س��ل��ه��وب، 

الإقت�ساد  حت��دي��ات 

اللبناين« مع الدكتور لوران �سيلينغ.

ب��ع��د تنظيم  ال�����دورة  ُط���ِرَح���ت ف��ك��رة ه���ذه 

املا�سي، بن اجلي�ش واجلامعة  العام  حما�رة 

فّن  يف  يــحــا�ــرون  الــقــيــادة  »�ضباط  بعنوان 

 When the Army talks( ال��ق��ي��ادة« 

كفاءات  تعزيز  منها  والهدف   ،)Business
احلديثة،  الإداريـــة  العلوم  جمــال  يف  ال�ضباط 

�ضباط  مـــن  عـــــدًدا  �ــضــمــلــت  اأوىل  وكــخــطــوة 

ه��ذا  متابعة  اأم���ل  ع��ل��ى  اخل��ا���س��ة،  ال���وح���دات 

امل�روع مع باقي وحدات اجلي�ش.

م��ا ه��ي الأ����س���داء م��ن ال��ط��رف��ن ح��ول ه��ذه 

الدورة؟ يجيب الدكتور عازوري قائالً: »لقت 

وا�ضتح�ضاًنا،  جدًيا  جتاوًبا  ال�ضباط  من  الدورة 

وقد �ساعدهم يف ذلك اخلرة التي يكت�سبونها 

على  تقوميها  وبعد  الع�سكرية.  حياتهم  يف 

ا�ستنتجنا  والطالبي،  التعليمي  ال�سعيَدين 

اخت�سا�سات  يف  التجربة  هذه  متابعة  ���رورة 

اأو�سع«.

واأردف بالقول: »يتمّيز ال�ضباط بان�ضباطهم 

الذي ل مينعهم يف املقابل من التعبري بحرية 

وطرح اأفكار غري تقليدّية ومناق�سة املوا�سيع 

تعاونهم  طريقة  نق�ضت  وقد  بعمق.  والعلوم 

اعتقدنا  حيث  توّقعاتنا،  كل  التزامهم  ون�سبة 

اجتــاه  يف  ال�ضباط  هـــوؤلء  تخ�ّض�ص  واقــع  اأّن 

الأمور.  �ضي�ضّعب  ع�ضكري  واحد 

ذل��ك،  م��ن  العك�ش  ع��ل��ى  ول��ك��ن 

باللغات  وا�سعة  معرفًة  اأب���دوا 

اأده�ش  مّما  ا�ستثنائًيا،  وانفتاًحا 

اأ�ساتذتهم والإدارة«.

تابع هذه الدورة 27 �سابًطا من 

خمتلف الوحدات اخلا�سة وهوؤلء 

وا م��ن خ���الل ال���س��ت��م��ارات 
ّ

ع����ر

عن  ن��ه��اي��ت��ه��ا  يف  ال��ت��ق��ومي��ّي��ة 

امتنانهم، مطالبن بدورات اأخرى 

تعزز كفاءاتهم وترفد قدراتهم.
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اإعداد:

نينا عقل خليل

ندين البلعة

بناء على املر�شوم الإ�شرتاعي الرقم 

ال�شادر بتاريخ 1959/6/12   122

وزي��ر  اق���رتاح  على  وب��ن��اًء  وتعديالته، 

الدفاع الوطني وبعد موافقة جمل�س الأو�شمة بتاريخ 2012/2/2، منح رئي�س اجلمهورية العماد 

مي�شال �شليمان قائد اجلي�س العماد جان توفيق قهوجي امليدالية الع�شكرية.

امليدالية الع�سكرية للعماد قهوجي

زارت ال�شفرية الكندية ال�شيدة هيالري ت�شيلدز اآدامز يرافقها امللحق 

الع�شكري لبالدها، قيادة جنوب الليطاين وكان يف ا�شتقبالها قائد القطاع 

�لعميد �لركن �ضادق طلي�س يف ح�ضور عدد من �ل�ضباط. تخّلل �للقاء �إيجاز 

حول �أهمية عمل �لقطاع و�لتعاون 

الإيجابي بني اجلي�س وقوات الأمم 

ميدانية  وجولة  املوؤقتة،  املتحدة 

�ضملت �خلط �لأزرق.

طلي�س  �لركن  �لعميد  و��ضتقبل 

يف ح�����ض��ور ���ض��ب��اط م��ن �ل��ق��ط��اع 

كوليت  �ل�ضيدة  بلجيكا  �ضفرية 

وح��دة  عمل  تابعت  �لتي  تاكيت 

بالدها �ضمن �لقوة �لدولية.

�شيريا  باولو  اجل��رال  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات  قائد  زار  كذلك، 

يرافقه اأركان قيادة ال�»يونيفيل«، قيادة قطاع جنوب الليطاين، والتقوا 

قائد �لقطاع �لعميد �لركن طلي�س 

يف ح�ضور قادة �لألوية �ملنت�رشة يف 

قيادته  �ضباط  من  وعدد  �لقطاع 

منطقة  فرع خمابر�ت  من  و�ضباط 

ا�شتمع  ال��ل��ق��اء،  وخ���الل  اجل��ن��وب. 

عمل  حول  �إيجاز  �إىل  �لز�ئر  �لوفد 

ال��ق��ط��اع ون�����ش��اط��ات��ه، ث���م دع��ي 

�حل�ضور �إىل ماأدبة غد�ء.

�سفريتا كندا وبلجيكا وقائد قوات الأمم املتحدة يف قيادة قطاع جنوب الليطاين

و��ضلت �للجنة �لتقنية �لتابعة للجي�س �للبناين بالتعاون مع فريق طوبوغر�يف 

تابع لقو�ت �لأمم �ملتحدة �ملوؤقتة يف لبنان عملها عند �خلط �لأزرق، حيث �أنهت 

خالل �ضهر �آذ�ر �لتحقق �لنهائي من 10 نقاط تقع بني ر�أ�س �لناقورة ومروحني، 

بعدما تبنّي �أن �ملعامل �ملو�ضوعة عليها مطابقة لإحد�ثياتها. وبذلك، تكون �للجنة 

قد �أجنزت �لتحقق �لنهائي من 125 نقطة على �خلط �ملذكور. 

التحقق النهائي على اخلط الأزرق �سمل 125 نقطة



قائد  و�لأمريكي، قام  �للبناين  �خلا�ضة يف �جلي�ضني  �لوحد�ت  و�لتعاون بني  �لتن�ضيق  �إطار  يف 

مر�فق  وفد  ر�أ�س  على  توفو  كينيث  �جلرن�ل  �لأمريكية  �لو�ضطى  �لقيادة  يف  �خلا�ضة  �لقو�ت 

بزيارة �إىل لبنان، تخللها لقاء مع �لعماد قائد �جلي�س يف مكتبه يف �لريزة، و�آخر مع مدير �لعمليات 

يف �جلي�س �لعميد �لركن مارون �حلتي.

وتخلل برنامج �لزيارة �أي�ًضا لقاء يف مدر�ضة �لقو�ت �خلا�ضة ح�رشه �إىل جانب �لفريق �لأمريكي 

مكافحة  فرع  رئي�س  واملجوقل،  البحر  مغاوير  املغاوير،  اأف��واج،  ق��ادة  التعليم،  مدير  الزائر، 

الإره������اب وال��ت��ج�����ش�����س، 

ق��ائ��د م��در���ش��ة ال��ق��وات 

�خل��ا���ض��ة، ق��ائ��د ق��اع��دة 

رئي�س  �جل��وي��ة،  ح��ام��ات 

فرع �لقوة �ل�ضاربة وعدد 

م���ن �ل�����ض��ب��اط.وت��خ��ل��ل��ت 

مو��ضيع  مناق�ضة  �للقاء 

تدريبية.

رماية  �لوفد،  ح�رش  كما 

�حلية  بالذخرية  م�ضرتكة 

حنو�س  رم��اي��ة  ح��ق��ل  يف 

�خلا�ضة  �ل��ق��و�ت  من  تدريب  وفريق  �جلي�س  من  خا�ضة  وح��د�ت  نفذتها 

حيث  �ل��ريزة  يف  �ل�ضباط  نادي  �إىل  �حل�ضور  بعدها  من  و�نتقل  �لأمريكية، 

و�ضباط  �ضلمان  وليد  �لركن  �للو�ء  �لأرك��ان  رئي�س  ح�رشه  غد�ء،  حفل  �أقيم 

من �جلانبني.
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�جرى �جلي�س �للبناين وقو�ت �لأمم �ملتحدة �ملوؤقتة، رماية مدفعية م�ضرتكة يف منطقة �لناقورة باجتاه �لبحر، حتت عنو�ن »رعد نبتون«، ��ضتخدمت 

فيها ذخرية حية من عيار 155 ملم و�لأ�ضلحة �لر�ضا�ضة من عيار�ت خمتلفة.

نفذت �لرماية على مدى ثالثة �أيام، وهي كما �لتمارين �ل�ضابقة تهدف �إىل تعزيز �لتن�ضيق بني �جلي�س وقو�ت �لأمم �ملتحدة �لعاملة يف �جلنوب 

بالإ�ضافة �إىل حت�ضني �ملهار�ت و�خلرب�ت.

رماية مدفعية م�سرتكة 

بني اجلي�ش وقوات الأمم 

املتحدة املوؤقتة

قائد القوات اخلا�سة يف 

القيادة الو�سطى الأمريكية

يزور مدر�سة القوات اخلا�سة 

ويح�رض رماية م�سرتكة
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»HMS ARGYLL« الفرقاطة الربيطانية

يف زيارة تدريبية اإىل لبنان

 HMS الربيطانية  الفرقاطة  زيارة  مبنا�شبة 

ثالثة  ��ضتمرت  و�لتي  لبنان  �إىل   ARGYLL
�لبحرية  �ل��ق��و�ت  م��ن  وح����د�ت  ن��ف��ذت  �أي����ام، 

متارين  �مل��ذك��ورة،  �لفرقاطة  مع  بال�ضرت�ك 

من  ع��دد  ح�رشها  ب���ريوت،  م��رف��اأ  قبالة  تكتية 

�لربيطاين  �لع�ضكري  و�مللحق  �جلي�س  �ضباط 

املقدم جايلز تايلر.

كذلك، نفذت جمموعة من فوج مغاوير �لبحر 

�أمنًيا  متريًنا  �جلوية،  للقو�ت  تابعة  وطو�فات 

م�ضرتكاً مع جمموعة من �لقو�ت �خلا�ضة �لتابعة 

للفرقاطة، وذلك يف مركز �لتدريب على �لأمن 

�لقو�ت  عمليات  قائد  ح�ضور  ويف  حامات،  يف 

امل�شرتكة الربيطانية العميد ريت�شارد فيلتون 

و�ضباط.

 Groupe الفرن�شية  البحرية  املجموعة  غو�شطا  يف  ثكنته  يف  املجوقل  الفوج  ا�شتقبل 

خاللها  �أقيمت   ،)2012 �آذ�ر   15 وحتى   13 )من  متتالية  �أيام  لثالثة   Jeanne d’Arc
�ضملت  و�ضيوفه.  �لفوج  ع�ضكريي  بني  وريا�ضية  ع�ضكرية  مباريات 

�ملباريات رماية �مل�ضد�س عن م�ضافة 25 مرًتا، رماية بالبندقية م4 عن 

م�شافة 100 مرت، رماية بالبندقية �لقنا�ضة عن م�ضافة 200 مرت، �ضباق 

�لتوّجه، جولة �ملقاتل، �ضد �حلبل وجولة �ملخاطرة، بالإ�ضافة �إىل مباريات 

يف كرة �لقدم و�لكرة �لطائرة. وز�ر �ل�ضيوف �أماكن دينّية جماورة للفوج 

�لفوج  يف  �إقامتهم  �ختتمت  وقد  لالأرمن(،  بزمار  ودير  حري�ضا  )�ضيدة 

باحتفال ت�ضليم كوؤو�س وميد�ليات.

من جهة �أخرى، �ألقت �لدكتورة �ملتعاقدة مع كلية فوؤ�د �ضهاب للقيادة 

و�لأركان �أمل كاترين عبد �لنور عو�د حما�رشًة على منت �ل�ضفينة �لفرن�ضية 

 ،)Jeanne d’Arc �لفرن�ضية  �ل�ضفن  ملجموعة  )�لتابعة   Dixmude
الرائد   الفرن�شية،  البحرية  الكلية  قائد   KNAPP �لعقيد  ح�رشها 

NEVEJANS، و�لر�ئد �لبحري علي حمية من �لقو�ت �لبحرية �للبنانية.
قت �إىل منط حياة 

ّ
ت�ضّمنت �ملحا�رشة ملحة عن لبنان، بدًء� مبوقعه، وتطر

اللبنانيني والطبقات الإجتماعية، ودوامات العمل يف الدوائر الر�شمية... 

و�رشحت �أي�ًضا طبيعة �لنظام يف لبنان. 

قت �إىل �ل�رش�ع �لعربي - �لإ�رش�ئيلي، د�عيًة �لتالمذة �إىل عدم 
ّ
كما تطر

خلفّياتها  يف  �لتعّمق  بل  �ضطحية  بطريقة  و�لأح��د�ث  �لوقائع  �إىل  �لنظر 

وتفا�ضيلها.

لها  وق��ّدم  ة  �ملحا�رشرِ �لفرن�ضية  �لبحرية  �لكلية  قائد  �ضكر  �خلتام  يف 

تذكاًر� من �ل�ضفينة وكتاب �لر�ّضامني �لبحريني �لفرن�ضيني.

جمموعة »جان دارك« يف املجوقل

Dixmude وحما�رضة على منت
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حيث  لبنان،  �مل�ضرتكة  لالأركان  �لعليا  �لإيطالية  �لكلية  من  وفد  ز�ر 

�لركن وليد �ضلمان يف ح�ضور  �للو�ء  �لوطني  �لدفاع  ��ضتقبله يف وز�رة 

عدد من كبار �ل�ضباط، لينتقل بعدها �إىل قاعة �لإيجاز حيث تابع ملحة 

حول �جلي�س �للبناين وعقيدته �لقتالية يف ح�ضور نائب رئي�س �لأركان 

للعمليات �لعميد �لركن رفعت �ضكر ومدير �لتعليم �لعميد �لركن خالد 

حمادة وعدد من �ل�ضباط.

و�لق��و�ع��د  �لبحري��ة  �ل��ق��و�ت  قي��ادة  �ل��وف��د،  ز�ر  لح��ق،  وق��ت  ويف 

جنوب  وقط��اع  والأرك��ان  للقيادة  �شهاب  ف�وؤاد  كلي��ة  لها،  التابع��ة 

و�لتدريب  �لتعليم  و�أ�ضاليب  مهماته��ا  �إىل  تعرف  حيث  �لليطاين، 

و�ملناهج �ملتبعة فيها.

وكانت للوفد �أي�ًضا عدة جولت �ضياحية ثقافية.

وفد ع�سكري 

اإيطايل

يف زيارة

اإطالعية اإىل لبنان

يف �ضياق ن�ضاطاتها �لدورية ز�رت ر�بطة �مللحقني �لع�ضكريني �لعرب 

و�لأجانب �ملعتمدين يف لبنان، مدر�ضة �لتزلج يف منطقة �لأرز.

قا�ضم  فايز  �لركن  �لعميد  �ملدر�ضة  قائد  مع  بلقاء  �لزيارة،  ��ضتهلت 

�لتي بذلها  بالوفد، مثنًيا فيها على �جلهود  �ألقى كلمة ترحيبية  �لذي 

�جلي�س  �لتعاون بني  �لتو��ضل ومتتني  لتفعيل  �لع�ضكريون  �مللحقون 

�للبناين وجيو�ضهم �ل�ضديقة، كما عر�س �إيجاًز� حول �ملدر�ضة ومهماتها 

وتدريباتها بالإ�ضافة �إىل ن�ضاطاتها �ملختلفة.

�أرج��اء �ملدر�ض��ة و�ملنطق��ة، حي��ث مار�س  بع��دها، كان��ت جولة د�خل 

غد�ء  حف��ل  �رشفه��م  على  �أقيم  وخت��اًما  �لت�زل��ج،  ريا�ض�ة  �لزو�ر  بع�س 

وعدد  �لنادي  ورئي�س  �ملدر�ضة  قائ��د  ح��رشه  �ل�ضباط  نادي  مطعم  يف 

من �ل�ضباط.

ملحقون ع�سكريون عرب واأجانب يف مدر�سة التزلج



29

اجلي�ش - العدد رقم 322

اأخبار ون�شاطات
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�أقيم يف مقر �للوء �للوج�ضتي يف كفر�ضيما �حتفال 

مبنا�ضبة ت�ضّلم كمية من �لتجهيز�ت �خلا�ضة بالآليات 

ال���ع�������ش���ك���ري���ة ق��دم��ت��ه��ا 

ال�شلطات ال�شينية هبة.

�لعميد  �لح��ت��ف��ال  ح�����رش 

�لركن نبيل �أبو حيدر نائب 

رئي�س �لأركان للتجهيز ممثالً قائد �جلي�س �لعماد جان قهوجي، و�لقائم 

من  وفد  ر�أ���س  على  لينغ  غو�نغ  ز�و  �ل�ضيد  �ل�ضينية  �ل�ضفارة  باأعمال 

�ل�ضفارة، �إىل جانب عدد من �ل�ضباط. 

باملنا�ضبة،  �ألقاها  �لتي  كلمته  يف  حيدر  �أبو  �لركن  �لعميد  �ضكر  وقد 

و�لتي  للجي�س  ب��الده  قدمتها  �لتي  �مل�ضاعدة  على  لينغ  غو�نغ  �ل�ضيد 

�ضبقتها م�ضاعد�ت �أخرى، و�ضّلمه كتاب �ضكر ودرًعا تذكارًيا با�ضم �لعماد 

قائد اجلي�س.

ال��ت��ع��اون  اإط����ار  يف 

ب�������ني اجل���ي�������ش���ني 

�للبناين و�لأمريكي يف جمالت تاأمني �لعتاد وتنفيذ �لتمارين �مل�ضرتكة 

�جلي�س  ت�ضّلم  �لع�ضكريني،  لدى  و�لقتالية  �لتقنية  �ملهار�ت  وتنمية 

ع�ضكرية  جتهيز�ت  �جلوية  حامات  قاعدة  يف  جرى  �حتفال  يف  �للبناين 

من  ع��دد  �لح��ت��ف��ال  ح�رش  �لأم��ريك��ي��ة.  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  هبة  قّدمتها 

�لأمريكي �لعقيد بول رو�س. و�ضمت  �ضباط �جلي�س و�مللحق �لع�ضكري 

�أمريكيتني من  بو��ضطة طائرتني  �لتي مت نقلها  �لع�ضكرية  �لتجهيز�ت 

معد�تها  بكامل  حديثة  ر�فعة  طائرة،  لكل  دفعتني  وعلى   C130 نوع 

وثالث �ضحنات من �ملعد�ت �خلا�ضة بالتدريب يف حقول �لرمي.

قدمته  �لألغام  بنزع  خا�س  بعتاد  تتعلقان  تقنيتني  �تفاقيتني  توقيع  حفل  �ل��ريزة،  يف  �ل�ضباط  نادي  يف  جرى 

ال�شلطات الإيطالية هبة للجي�س اللبناين.

جان  �لعماد  �جلي�س  قائد  للتجهيز ممثالً  �لأرك��ان  رئي�س  نائب  �أبو حيدر  نبيل  �لركن  �لعميد  �لتوقيع  ح�رش حفل 

قهوجي وال�شفري الإيطايل ال�شيد جيو�شيبي مورابيتو وامللحق الع�شكري العقيد مي�شيل �شاندري.

اجلي�ش يت�سلم جتهيزات خا�سة 

بالآليات الع�سكرية من ال�سني

...وجتهيزات ع�سكرية اأمريكية

...وعتاًدا

لنزع الألغام

من اإيطاليا
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تخريج يف 

فوج املغاوير 

ومدر�سة القوات 

اخلا�سة

�حتفل فوج �ملغاوير بتخريج ع�ضكريني تابعو� دور�ت يف �لقتال 

�خلا�س  و�لقتال  �ملبنية  �لأم��اك��ن  يف  و�لقتال  �ل�ضتوي،  �جلبلي 

باإ�رش�ف فريق تدريب �أمريكي.

تر�أ�س �لحتفال �لذي �أقيم على ملعب ثكنة غ�ضان رمان يف رومية، 

�لعميد �لركن �ضامل روكز قائد فوج �ملغاوير وح�رشه عدد كبري من 

�ل�ضباط.

وبعد  روك��ز  �لركن  �لعميد 

ت�شليم الإفادات للمتخرجني، 

فيها  ه��ن��اأه��م  ك��ل��م��ة  األ���ق���ى 

متطلبات  مع  تاأقلمهم  على 

ه���ذه �ل�����دور�ت، و�أو���ض��اه��م 

للعطاء  ال��دائ��م  بال�شتعداد 

وال���ب���ق���اء ب��ج��ه��وزي��ة دائ��م��ة 

م��وؤك��ًد�  �ل��وط��ن،  ع��ن  للدفاع 

للوطن  �ل��ت��ام  �ل���ولء  وج���وب 

وامل�����ش��اه��م��ة ال���ف���ردي���ة يف 

�لتي  �لأمريكي على �جلهود  �لفريق  �لفوج  حمايته. كما �ضكر قائد 

بذلها خالل تدريب �لع�ضكريني، وقّلد �أع�ضاءه دروًعا تذكارية.

جان  �لركن  �ملقدم  �خلا�ضة  �لقو�ت  مدر�ضة  قائد  ح�ضور  ويف 

ن���ه���ر� وع����دد م���ن �ل�����ض��ب��اط 

مكتب  ورئ��ي�����س  �مل��دع��وي��ن، 

الأمريكي  الدفاعي  التعاون 

و�مل���������ض����وؤول ع����ن ت���دري���ب 

�ل�����ق�����و�ت �خل����ا�����ض����ة ل���دى 

وفريق  الأم��ريك��ي��ة  ال�شفارة 

يف  جرى  �ملخت�س،  �لتدريب 

حامات،  يف  �ملدر�ضة  قيادة 

�لع�ضكريني  تخريج  �حتفال 

تدريب  دورة  تابعو�  �لذين 

خ��ا���ض��ة ب����اإ�����رش�ف �ل��ف��ري��ق 

املذكور.

�لركن  �أل��ق��ى �مل��ق��دم  وق��د 

نهر� كلمة دعا فيها �ملحتفى بهم �إىل بذل �ملزيد من �جلهد و�ملثابرة 

�مل�ضوؤوليات  ق��در  على  ليكونو�  �ل��درو���س  ك��ل  م��ن  و�ل�ضتفادة 

فووت  �لر�ئد  �لأمريكي  �لفريق  رئي�س  ونوه  عاتقهم.  على  �مللقاة 

املتخرجني  بجهود  كلمته  يف 

قيادة  ا 
ً
���ش��اك��ر وع��ط��اءات��ه��م، 

املدر�شة على تعاونها.

بت�ضليم  �لحتفال  و�ختتم 

امل��ت��خ��رج��ني ال�������ش���ه���ادات، 

لأع�ضاء  �لتذكارية  و�ل��دروع 

الفريق الأمريكي.
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�لعطايا  ���ض��ي��دة  م��در���ض��ة  م��ن  ب��دع��وة 

الدكوانة،  بلدة  يف  الأنطونيات  للراهبات 

قام �ضباط وع�ضكريون من فوج �ملغاوير بزيارة �إىل �ملدر�ضة و�إلقاء حما�رشة حول �جلي�س وتدريباته 

ا قتالًيا. ومهمات �لفوج �لأمنية و�لتدريبية، كما قدمو� عر�ضً

ويف وقت لحق، ز�ر تالمذة �ل�ضف �لأ�ضا�ضي �لثامن من �ملدر�ضة نف�ضها، برفقة �أ�ضاتذتهم قيادة 

�لكلية �حلربية، وقامو� بجولة يف �أرجائها.

الوطني  التجّمع  اأق��ام 

للثقافة و�لبيئة و�لرت�ث 

�لنبطية،  ق�ضاء   - عّبا  بلدية  مع  بال�ضرت�ك 

�جلي�س  با�ضم  »غابة  �فتتاح  ملنا�ضبة  �حتفالً 

�للبناين«، يف ح�ضور �لعميد �لركن غ�ضان �ضامل 

م�ضري �أعمال منطقة �جلنوب ممثالً قائد �جلي�س 

�لعماد جان قهوجي �إىل جانب عدد من �ل�ضباط 

و�شخ�شيات ر�شمية وثقافة وفنية.

تخلل �لحتفال، ت�ضليم �لعميد �لركن �ضامل 

رئي�س  م��ن  ك��ل  �إىل  �ل��ت��ذك��اري  �جلي�س  درع 

التجّمع ال�شيد اأنطوان اأبو جودة ورئي�س بلدية 

للمبادرة   �
ً
تقدير ترحيني  د�وود  �ل�ضيد  عّبا 

الكرمية.

وق��������د غ���ر����س 

�حل�����������������ض��������ور 

مع  ب���ال����ض���رت�ك 

 1500 ح������و�ىل 

�����ش����اب ���ش��ت��ول 

وال�شنوبر  الأرز 

�لأر��������������س  يف 

�������ش���ة  امل���خ�������شّ

للغابة.

بهدف توثيق عالقة �جلي�س باملو�طنني و�لتفاعل معهم، وتر�ضيخ 

�لعمليات  مدير  ��ضتقبل  وم�ضتقبله،  بالوطن  �ل�ضباب  ثقة 

لبنان  �ضباب  جمعية  من  وفًد�  �حلتي  مارون  �لركن  �لعميد 

غرفة  ملهمات  عر�س  �للقاء،  تخلل  �لوطنية.  نحو 

العمليات.

املغاوير يف �سيدة العطايا

ن�سب تذكاري ل�سهداء اجلي�ش يف بلدة عّبا

وفد طالبي يف غرفة عمليات القيادة
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اأخبار ون�شاطات
خمابرات اجلي�ش توقف

الراأ�ش املدبر لإحدى الع�سابات

ونتيجة التدابري الأمنية

اعتقال مطلوبني ودهم اأماكن ت�سنيع خمدرات

و�حلفاظ  �ملنظمة  �جلر�ئم  مكافحة  �إط��ار  يف 

�جلي�س  وحد�ت  نفذت  و�ل�ضتقر�ر،  �لأمن  على 

من  عدد  يف  وم�ضددة  ��ضتثنائية  �أمنية  تد�بري 

�أبرز  من  كان  دهم،  عمليات  و�ضل�ضلة  �ملناطق 

نتائجها، �عتقال �ملدعو حممد فيا�س ��ضماعيل 

قتل  جر�ئمه  �ضملت  �إذ  �ملجرمني،  �أخطر  �أح��د 

لبنانيني  خ��ط��ف  �إىل  وم��و�ط��ن��ني  ع�ضكريني 

و���ش��وري��ني وت��ه��ري��ب امل��خ��درات والأ���ش��ل��ح��ة، 

و�عتقال حممد توفيق �حلجريي �أحد �مل�ضاركني 

يف خطف �ل�ضتونيني �ل�ضبعة �لعام �ملا�ضي.

يف هذ� �لإطار، �أعلنت مديرية �لتوجيه بتاريخ 

2012/3/26، �أنه بعد �ضيوع ظاهرة �خلطف 

يف �لبقاع، ووقوع عدد من �للبنانيني و�ل�ضوريني 

�ضحيتها، متكنت مديرية �ملخابر�ت من حتديد 

تقوم  ال��ت��ي  للع�شابة  امل��دّب��ر  ال��راأ���س  ه��وي��ة 

فيا�س  حممد  �ملدعو  وه��و  �خلطف،  بعمليات 

مكثفة  وحتريات  ر�ضد  عملية  وبعد  �إ�ضماعيل. 

�ضارك فيها فوج �ملغاوير متكنت �ملديرية من 

توقيفه مع �رشيك له يدعى �شعد العلي.

ي��ر�أ���س  ك��ان  �إ�ضماعيل  �أن  �لبيان  و�أو���ض��ح 

وترويعهم  �ملو�طنني  خطف  �متهنت  ع�ضابة 

�ضلب  بعمليات  قامت  كما  مادًيا،  و�بتز�زهم 

بقوة ال�شالح وتهديد ع�شكريني والعتداء على 

دورية للجي�س يف2009/4/13 ما �أدى حينها 

�ضابط  و�إ�ضابة  ع�ضكريني   4 ��ضت�ضهاد  �إىل 

بجروح بليغة.

فيها  و���ض��ارك  خطط  �ل��ت��ي  �لعمليات  وم��ن 

�ملوقوف حممد فيا�س �إ�ضماعيل:

�أحد  ب�ضلب   2009/2/13 بتاريخ  قيامه   -

النواب الأردنيني بقوة ال�شالح.

بتاريخ  �لأتات  زين  �ملو�طن  منزل  �قتحام   -

قيمتها  ب��ف��دي��ة  وامل��ط��ال��ب��ة   2010/6/6

4ماليني دولر اأمريكي.

- خ��ط��ف �مل���و�ط���ن ع��ل��ي ط���ال���ب ب��ت��اري��خ 

مالية  ب��ف��دي��ة  وامل��ط��ال��ب��ة   2010/6/17

لإطالقه.

بريتال وحتطيم  �لبلدي يف  �ملبنى  �إقتحام   -

حمتوياته بتاريخ 2011/11/19.

ليه«  »ليبان  ل�رشكة  �لإد�ري  �ملدير  خطف   -

�أحمد زيد�ن بتاريخ 2011/12/7.

ا من �ملال  - �ضلب �ل�ضوري �إميل �ل�ضاوي مبلًغُ

كيلوغرامات  و6  اأمريكي  دولر   7000 ق��دره 

وذلك  �خلا�ضة،  �ضيارته  �إىل  بالإ�ضافة  ذهًبا 

بتاريخ 2012/1/23.

- خ��ط��ف �ل�����ض��وري��ني حم��م��د ع��ب��د �ل��وه��اب 

بتاريخ  �ملهايني  ر��ضد  حممد  ويون�س  �جلابي 

قدرها  مالية  بفدية  واملطالبة   2012/2/1

400 �ألف دولر �أمريكي.

ب��ت��اري��خ  4 م��واط��ن��ني ���ش��وري��ني  - خ��ط��ف 

خالد  تعنايل وهم  2012/2/11 على طريق 

�ل��روؤوف  عبد  عزت  وه�ضام  حمادة  �ل�ضالم  عبد 

بفدية  واملطالبة  واأ���ش��ام��ة،  عماد  و�شقيقيه 

انتحل  وق��د  اأم��ريك��ي،  دولر  2مليون  قيمتها 

�خلطف  عملية  و�رشكاوؤه يف  �إ�ضماعيل  �ملوقوف 

�ضفة ع�ضكرية.

- خطف ولَدي �ل�ضوري حممد �ضالح عز �لدين 

بتاريخ 2012/2/27 ومطالبته بفدية مالية، 

وجموهر�ت  �ضورية  ل��رية  مليون  مبلغ  و�رشقة 

بقيمة 30 �ألف دولر �أمريكي من منزله يف زحله.

�مل�ضار  �لإج����ر�م  م�ضل�ضل  �إىل  وب��الإ���ض��اف��ة 

بتهريب  متهم  �إ�ضماعيل  �ملوقوف  فاإن  �إليه، 

املخدرات وترويجها بني لبنان وتركيا، كما انه 

�لأر��ضي  د�خل  �إىل  �أ�ضلحة  بتهريب  يقوم  كان 

ال�شورية.

حت��ّذر  �إذ  �جلي�س  ق��ي��ادة  �إن  �ل��ب��ي��ان:  وق���ال 

�أف��ر�د  بقية  �ضباك  يف  �لوقوع  من  �ملو�طنني 

هذه �لع�ضابة �خلطرية، عرب �إيو�ئهم �أو تقدمي 

�س لها لبنان مطلع 
ّ
�لتي تعر �لعا�ضفة  خالل 

يف  �ملنت�رشة  �جلي�س  وح��د�ت  عملت  �آذ�ر،  �ضهر 

�ملو�طنني  ع�رش�ت  �إنقاذ  على  �ملناطق  خمتلف 

�لطرقات  وفتح  �لثلوج،  ب�ضبب  �ملحتجزين 

توفري  بغية  �ل��ن��ائ��ي��ة،  �ل��ق��رى  �إىل  �مل���وؤدي���ة 

الإمدادات الغذائية والطبية لها وت�شهيل نقل 

�ملر�ضى �إىل �مل�ضت�ضفيات.

�إىل  �خلبز  من  كميات  نقل  على  عملت  كما 

بقاع�ضفرين  ع��ا���ض��ون،  ق��ر���ض��ون،  ق���رى: 

�ل�ضفرية، كفربنني، وجريون يف �ل�ضنية. 

�لعالقة  �ل�ضيار�ت  من  كبرًي�  ع��دًد�  و�أخ��ل��ت 

وك�����رشو�ن  و�لهرمل  بعلبك  ج��رود  يف  بالثلوج 

وعكار و�ل�ضنية و�ضبعا ور��ضيا، ونقلت �ضكانها 

�إىل �أماكن �آمنة.

كما �أعلنت �ملديرية يف بيانها �ل�ضادر بتاريخ 

للقوات  تابعة  »دوري����ة  اأن   ،2012/3/1

كانا  �ضيد  مركبي  �نقاذ  من  متكنت  �لبحرية 

يتعر�ضان للغرق قبالة �ضاطئ طر�بل�س وعلى 

متنهما ثمانية �أ�ضخا�س، و�آخر قبالة �ضاطئ دير 

...واأعمال اإغاثة وت�سجري
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الت�شهيالت لهم، اأو التكتم على اأمكنة وجودهم، 

�أمن  يتهدد  ما  كل  يف  تتهاون  لن  �أنها  توؤكد 

من  منطقة  �أي  يف  و��ضتقر�رهم  �مل��و�ط��ن��ني 

�لآفة  لبنان، وهي ما�ضية يف �قتالع جذور هذه 

�للبناين  �ملجتمع  ن�ضيج  عن  و�لغريبة  �خلطرية 

�ل�رشر  ��ضد  �إحل��اق  ��ضتمر�رها  �ضاأن  من  و�لتي 

ا. ب�ضمعة �لوطن عموًما و�أهايل �ملنطقة خ�ضو�ضً

 ،2012/3/15 �آخر، �ضدر بتاريخ  ويف بيان 

و�ملتابعة،  �لر�ضد  بنتيجة  �نه  �ملديرية  �أعلنت 

�ملدعو  توقيف  من  �ملخابر�ت  مديرية  متكنت 

حممد توفيق �حلجريي يف حملة م�ضاريع �لقاع، 

ل�ضرت�كه بعملية خطف �ل�ضتونيني �ل�ضبعة يف 

�آذ�ر من �لعام �ملا�ضي.

معه  �لتحقيق  خ��الل  �مل��وق��وف  �ع��رتف  وق��د 

�ملاأوى  بتاأمني  قام  �ملذكورة  �لعملية  �إثر  باأنه 

و�ملاأكل للمخطوفني و�خلاطفني وذلك مقابل 

مبلغ من �ملال، وبطلب من �ملتهم �لرئي�س يف 

�عرتف  كما  �حلجريي،  ح�ضني  �ملدعو  �لق�ضية 

حالًيا  �مل��وق��وف  �خلاطفني،  لأح��د  �ضّهل  باأنه 

عملية خروجه من لبنان، من خالل تزويده جو�ز 

�ضفر مزّوًر� ومهره باأختام دخول وخروج لبنانية 

و�ضورية، كذلك مت �ضبط كمية من �ملخدر�ت 

بحوزته.

لإجر�ء  �ملخت�س  �لق�ضاء  �إىل  �ملوقوف  �أحيل 

جارًيا  العمل  يزال  ول  ب�شاأنه،  القانوين  ال��الزم 

لتوقيف باقي �ملتورطني.

�ضادر  بيان  يف  �لتوجيه،  مديرية  و�أع��ل��ن��ت 

ت��و�ف��ر  »ل���دى  �ن���ه   2012/2/24 ب��ت��اري��خ 

بلدة  يف  �ملنازل  �أح��د  ��ضتخد�م  عن  معلومات 

بريتال - �لبقاع لت�ضنيع �ملخدر�ت وتوزيعها، 

ده��م��ت ق���وة م���ن �جل��ي�����س �مل���ن���زل �مل��ذك��ور 

من  ومتكنت  بهما،  م�ضتبه  �ضخ�ضني  و�أوقفت 

و�آلتني  �ملخدر�ت  لت�ضنيع  حديثة  �آل��ة  �ضبط 

مطمور  م�ضتوعب  د�خل  مو�ضوعتني  مماثلتني 

�ملخدر�ت  من  كمية  �إىل  بالإ�ضافة  ب��ال��رت�ب، 

�ضيار�ت  وث��الث  �خلفيفة  و�لذخائر  و�لأ�ضلحة 

غري قانونية و20 �آلة ت�ضوير ملر�قبة �حلركة يف 

حميط �ملنزل«.

مديرية  »دوري���ة  �أن  �لبيان  �أو���ض��ح  ك��ذل��ك، 

منطقة  يف  م�����ض��ت��ودًع��ا  ده��م��ت  �مل���خ���اب���ر�ت 

و���ض��ادرت  �ل�ضويفات،  يف  و�آخ���ر  �لعمرو�ضية 

�ملحّظر  �مل���و�د  م��ن  �ضاحنتني  حمولة  منهما 

ا�شتريادها والتي تدخل يف ت�شنيع املخدرات، 

م��ن �مل�ضتبه  ع����دًد�  ��ا  �أي�����ضً �ل��ق��وة  و�أوق���ف���ت 

توقيف  من  �أخ��رى  دوري��ة  متكنت  كما  فيهم. 

�شابقة  اأوق��ات  يف  لإقدامه  �شّيور  رواد  املدعو 

وبال�ضرت�ك مع �آخرين، على �لتعدي على بع�س 

�لكنائ�س يف حري�ضا ويف رحمال ودفون - ق�ضاء 

بال�ضافة  �أمو�ل من �ضناديقها،  عاليه، و�رشقة 

�ل��ك��ول،  مناطق  يف  جت��اري��ة  حم��الت  ���رشق��ة  �إىل 

�ملدينة �لريا�ضية، �حلمر� وعيتات، ومنزلني يف 

بلدة دفون - عاليه«.

اأ�شارت   ،2012/3/7 يف  �ضادر  بيان  ويف 

مديرية �لتوجيه �إىل �أن »وحد�ت �جلي�س نفذت 

دهم،  عمليات  �ضل�ضلة  �ملناطق  من  ع��دد  يف 

كما  متنوعة،  بجر�ئم  للعد�لة  مطلوبني  لأماكن 

ونقل  �ل�رشقة  �أع��م��ال  ل�ضبط  دوري���ات  �ضريت 

يف  متكنت  حيث  �ختالفها،  على  �ملمنوعات 

�لبقاع،  يف  و�لفرزل  تعال  وحور  بريتال  مناطق 

وج�رش �ملدفون يف �ل�ضمال، وحاجز �لهم�رشي و�أبو 

�شخ�ًشا،   15 توقيف  من  �جلنوب،  يف  �لأ�ضود 

�ملطلوب  �مل�رشي  �ضالح  بالل  �ملدعو  �أبرزهم 

مبوجب ع�رش�ت مذكر�ت �لتوقيف، فيما ر�وحت 

�رشقة  عمليات  بني  �لآخ��ري��ن،  توقيف  �أ�ضباب 

من  كميات  وحيازة  مدنيني  بخطف  و�ل�ضتباه 

و�أ�ضلحة  �مل��ال  م��ن  كبرية  ومبالغ  �مل��خ��در�ت 

قانونية  غري  �ضيار�ت  �إىل  ع�ضكرية،  و�أع��ت��دة 

وم�شتندات مزورة.

عمار وعلى متنه ثالثة �أ�ضخا�س. وقد مت تقدمي 

�إىل  �مل��ر�ك��ب  وقطر  لهم  �لأول��ي��ة  �ل�ضعافات 

ال�شاطئ«.

 ،2012/3/8 ب��ت��اري��خ  ���ض��ادر  ب��ي��ان  ويف 

»بنتيجة  �أن���ه  �إىل  �لتوجيه  م��دي��ري��ة  �أ���ض��ارت 

يعانيها  �لتي  �ل�ضعبة،  �ل�ضتثنائية  �لأو�ضاع 

بعلبك، من جر�ء  �لطفيل يف جرود  بلدة  �ضكان 

ا�شتمرار انقطاع الطرقات املوؤدية اإليها ب�شبب 

�جلوية  للقو�ت  تابعة  طو�فات  قامت  �لثلوج، 

وعلى عدة طلعات، بنقل طواقم طبية ع�شكرية 

و�مل��و�د  �خلبز  من  كبرية  وكميات  �لبلدة،  �إىل 

الغذائية والطبية.

وق���د ج���رى ت��وزي��ع ه���ذه �مل����و�د، ك��م��ا متت 

�لأولية  �ل�ضعافات  وتقدمي  �ملر�ضى  معاينة 

لهم، بال�ضافة �إىل �لطالع على �أو�ضاع �لأهايل 

وحاجاتهم لعر�ضها على �جلهات �ملخت�ضة.

ويف �إطار �لن�ضاط �لإمنائي �ملتو��ضل، �ضاهم 

و�ل��وح��د�ت  �ل��ق��ط��ع  خمتلف  يف  �لع�ضكريون 

�لربنامج  �ضمن  ت�ضجري  حمالت  يف  �لع�ضكرية 

وز�رة  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  للغابات  �لوطني 

الزراعة.
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ني�شان

اأخبار ون�شاطات

�مل��وؤم��ن��ني  م���ن  �لآلف  ج���ذب  مم��ّي��ز  ح���دث 

�ل�ضبت  يوَمي  ب��ريوت  دو  �لفوروم  يف  للتجّمع 

2012، يف لقاء �ضالة مع  �آذ�ر   11 و�لأحد   10

من  و�ح��دة  وه��ي  لوينتي،  بافلوفيت�س  ماريا 

�لعذر�ء  �ل�ضيدة  ظهور�ت  على  �ل�ضّتة  �ل�ضهود 

يف مديوغوريه.

�أكرث من خم�ضني �ألف موؤمٍن، م�ضلم وم�ضيحي، 

جمعية  نّظمته  �ل��ذي  �لتجّمع  هذ�  يف  �حت�ضدو� 

مع  بالتعاون  �ل�ضالم«  ملكة  م��رمي  »�أ�ضدقاء 

تلفزيون »تيلي لوميار«، �نطالًقا من �قتناعهم 

باأن �لميان و�ل�ضالة هما �ل�ضبيل �لوحيد لبلوغ 

�ل�ضالم �حلقيقي.

للمو�رنة  بريوت  �أ�ضاقفة  رئي�س  �حتفل  وقد 

ليلة  الإلهية  بالذبيحة  مطر  بول�س  امل��ط��ران 

�أبر�ضية  على  �لبطريركي  و�لنائب  �ل�ضبت، 

�����رشب����ا �مل����ارون����ي����ة 

املطران اأنطوان نبيل 

�لأحد،  ليلة  �لعند�ري 

مب�����ض��ارك��ة �أك����رث من 

مئة كاهن.

ت���واف���د امل��وؤم��ن��ون 

ماريا  ح��ول  و�ل��ت��ّف��و� 

ب�����ض��م��ت وخ�������ض���وع، 

����ت �ل���ب���اح���ة  وغ���������ضّ

�خل��ارج��ي��ة ل��ل��ف��وروم 

حيث  ب��امل�����ض��ارك��ني 

عمل عنا�رش من فوَجي �ملدفعية �لأول و�لتدخل 

�لثالث ومن �للو�ء �حلادي ع�رش، �إىل جانب عنا�رش 

وت�ضهيل  �حلماية  تاأمني  على  �لأم��ن،  قوى  من 

و�ضول �لنا�س �إىل مكان �ل�ضالة.

من مديوغوريه 

اإىل لبنان... 

ر�سالة

�سالم وحمبة

بتاريخ  �أج��ري  �أنه  �لإقت�ضاد  موؤ�ض�ضة  �أعلنت 

بدارو،  يف  الرئي�س  مركزها  يف   2012/2/10

موديل  ني�شان  �شيارة  على  التومبول  �شحب 

فاز  وقد  �أخ��رى.  جو�ئز  �إىل  بالإ�ضافة   ،2012

بال�ضيارة  )���ض��ور(  ���ض��ي��د�ين  وج���دي  �ل�ضيد 

كذلك  �ملعنيني.  �ل�ضباط  ح�ضور  يف  وت�ضّلمها 

�لآخرون جو�ئزهم وكانت على  �لر�بحون  ت�ضلم 

النحو الآتي:

من  لكل  غ��روب،  ج��از  تقدمة  طناجر  طقم   -

يقظان  حممد  و�ل�ضيد  طلي�س  �ضالح  �لعميد 

وال�شيد روين النجار.

Point Blanc تقدمة  وبيا�ضات  منا�ضف   -

لل�شيدة �شوهال اجلبور.

وق�شيمة   »Q&Q« ن�ضائية  ي��د  �ضاعة   -

 BLUEو �رشبل  حنا  تقدمة  ن�ضائية  �ألب�ضة  �رش�ء 

BASE، لل�ضيدة رميا قزحيا ف�ضول.

ن�ضائية  ي��د  ���ض��اع��ة   -

 »Oliver Ross«

وق�شيمة �رشاء األب�شة ن�شائية  تقدمة جورج عجيل 

و BLUE BASE، لل�شيدة �شحر فانو�س.

���رشاء  وق�شيمة   »Cerruti« رج��ايل  عطر   -

 BLUEو عجيل  ج��ورج  تقدمة  ن�شائية  األب�شة 

BASE، لل�شيد فادي اجلمال.
- نظار�ت �ضم�ضية »Vitorio« وق�شيمة �رشاء 

 BLUEو عجيل  ج��ورج  تقدمة  ن�شائية  األب�شة 

BASE، لل�ضيد عبد �ملجيد حممود.
�ألب�ضة ريا�ضية  تقدمة ن�رشين  - ق�ضيمة �رش�ء 

لل�شيد  اب���راه���ي���م،  

روكز يزبك.

���ض��ن��ط  ط����ق����م   -

ل��ل�����ض��ف��ر+ج��ز�دي��ن  

ت��ق��دم��ة ل����ور ك���رم، 

لل�ضيد ح�ضن ح�ضن.

�����رش�ء  ق�����ض��ي��م��ة   -

تقدمة TAPIRAMA، لكل من �ل�ضادة �ضمري 

الربيع، ه�شام زهور ونادر علود.

حممد  تقدمة   »SONY« �ضيارة  م�ضجلة   -

�ل�رشيف، لل�ضيد فرح �ضاهني.

لك���رو�«  »كري�ضتيان  �ضم�ضية  ن��ظ��ار�ت   -

�ل�ضيدة  م��ن  لكل  ق��ب��اين،  �وبتيكو�س  تقدمة 

بارعة عطار و�ل�ضيد حيدر ح�ضن.

تقدمة   »Vestel« �وت��وم��ات��ي��ك  غ�ضالة   -

Electro City، لل�شيد خالد اجلاجية.
بندقية �ضيد »Pump Action« تقدمة   -

JOSONS، لل�ضيدة �أحالم يزبك.

�سحب التومبول ال�سنوي يف موؤ�س�سة الإقت�ساد
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ور�شة عمل

ني�شان

بالتعاون مع مركز �ل�رشق �الأدنى وجنوب �آ�سيا للدر��سات �ال�سرت�تيجية، �أقيمت يف كلية 

فوؤ�د �سهاب للقيادة و�الأركان ور�سة عمل حول »�إعد�د معّلمني« تابعها خم�سة ع�رش �سابًطا 

من اجلي�ش اللبناين، باإ�رشاف الربوف�ضور روبرت �ضارب من املركز املذكور اىل جانب �ضباط 

بني من الكّلية. 
ّ
مدر

اأهداف الور�ضة وبراجمها �رشحها ملجلة »اجلي�ش« العقيد الركن هاين نخلة من كلية القيادة 

و�الأركان.

تطوير و�سائل �لتعليم

ت��ن��درج ور���ش��ة �ل��ع��م��ل يف �إط���ار 

و�ملناهج  �لتعليم  و�شائل  تطوير 

�لأهد�ف  حتقيق  بهدف  �لتعليمية 

وتوفري  �أف�شل  ب�شكل  �لتعليمية 

دمي����وم����ة �مل���ع���ل���وم���ات وح�����ش��ن 

خطة  يف  �نطلقنا  وقد  ��شتخد�مها. 

هي  �أ�شا�شية  معادلة  م��ن  �لعمل 

�آخذين  �لنقدي«،  �لتفكري  »تعزيز 

�لتعليم قو�مه  �أن  �لإعتبار  يف عني 

�ملعّلمون، �لطالب، و�ملناهج.

دور املعّلم والطالب

و�لطالب،  �ملعّلمني  �شعيد  على 

مكّثًفا على  تدريًبا  �لربنامج  �شمل 

�لتي  �حلديثة  �لتعليم  �أ�شاليب 

وهي  �لكلية،  يف  تطبيقها  با�رشنا 

�لطالب هو حمور  تنطلق من كون 

فاملعروف  �ملعّلم.  ولي�س  �ل�شف 

�أن �لتعليم وفق �لأ�شاليب �لرتبوية 

�لتلقني،  يعتمد  ك��ان  �لتقليدية 

ف��الأ���ش��ت��اذ ه��و �ل���ذ�ك���رة وخ����ّز�ن 

�لرتبوية  �لتيار�ت  �أما  �ملعلومات. 

�أخ��رى  معادلة  فرت�شي  �ملعا�رشة 

كيفية  �ل��ط��ال��ب  تعليم  ق��و�م��ه��ا 

�ملتو�فرة  �ملعلومات  ��شتخد�م 

تعليمه  من خالل  بطريقة �شحيحة 

يفّكر،  م���اذ�  ولي�س  يفّكر  كيف 

ومن  �ل�شابق.  يف  �لأم���ر  ك��ان  كما 

على  م��رت��ك��زً�  �لتعليم  ���ش��ار  هنا 

�ل��ذي  �ل��ن��ق��دي  �لتفكري  �أ���ش��ل��وب 

ينّمي �لفهم و�لقدرة على �لتحليل 

 �
ً
عن�رش �لطالب  ويجعل  و�لإب����د�ع، 

عر�شه  خ��الل  من  �ل�شف  يف  فاعالً 

�لأبحاث ومناق�شتها وحتليلها وفق 

منهجيات مدرو�شة. �أما �ملعّلم فهو 

وي�رشف  �لنقا�س  جل�شة  يدير  �لذي 

�شريها  ح�شن  م��ن  للتاأكد  عليها 

وم�شاركة �جلميع.

املناهج التعليمية

�لتعليمية،  �ملناهج  �شعيد  على 

كيفية  �ل��ع��م��ل  ور����ش���ة  ن��اق�����ش��ت 

وتعزيزه  �لنقدي  �لتفكري  حت�شني 

�لتابعة  �لأف��ك��ار  تبّني  خ��الل  م��ن 

ل��ث��الث��ة م��ف��اه��ي��م ت��ع��ل��ي��م��ي��ة هي 

�لأندر�غوجيا �أي �أ�شول تعّلم �لكبار، 

�ت�سنيف بلوم، �ت�سا�ؤالت �سقراط، 

كما  �لتعليم.  �أثناء  يف  وتطبيقها 

�لور�شة مو�شوع  ُطرح على هام�س 

�إد�رة  هو  �لأ�شاليب  بهذه  يرتبط 

�ملناق�شات.

تعليم الكبار

هناك  �لكبار،  تعليم  مفهوم  يف   

بعني  �أخ��ذه��ا  يجب  �أ�شئلة  �شتة 

�لإعتبار عند حت�شري �ملنهاج، هي 

�لآتية:

يحتاج  �لتي  �ملعلومات  ما   -1

�أن  مبعنى  معرفتها؟  �إىل  �لطالب 

�شلة  ذ�  يكون  �أن  يجب  �لتعليم 

بوظيفته.

لكل  �لذ�تي  �ملفهوم  ما هو   -2

طالب يف ما خ�س �لدورة �لتعليمية؟ 

فمعرفة �لنظرة �ل�شخ�شية للطالب 

ت�شاعد �لأ�شتاذ يف تزويده ما يحتاج 

�إليه لتاأمني ح�شور فاعل يف �ل�شف.

يحملها  �لتي  �خل��ربة  ما هي   -3

وي�شاعد  �ل�شف؟  �ىل  معه  �لطالب 

�خل��رب�ت  ��شتثمار  يف  �لأم���ر  ه��ذ� 

�ملكت�شبة �شابًقا وتبادلها، �إ�شافة 

خ��رب�ت  �ىل  م��ن��ه��ا  �لإن���ط���الق  �ىل 

�إ�شافية.

�لطالب  ��شتعد�د  م��دى  م��ا   -4

جهوزيته  معرفة  مبعنى  للتعّلم؟ 

وما �ذ� كان هناك �رشورة للتح�شري 

�مل�شبق.

�لالزمة  �لتوجيهات  هي  ما   -5

جلعل عملية �لتعّلم �أكرث فعالية؟

�حلو�فز  �لطالب  ميلك  هل   -6

�لكافية للم�شي يف عملية �لتعّلم؟ 

�هنا يوؤدي املعّلم د�ًرا يف حتفيز 

�لطاّلب لطلب �لعلم.

ت�سنيف بلوم

بلوم هو �أحد �لرتبويني �ملحّدثني 

وقد �أحدثت نظرياته حتّولً كبرًي� يف 

�أ�شاليب �لتعليم. و�لت�شنيف �لذي 

و�شعه ه��و ع��ب��ارة ع��ن ه��رم يحّدد 

يف  وي�شاعد  �ل��ت��ع��ّل��م،  م�شتويات 

حتديد �لأهد�ف �لتعليمية وكيفية 

تقييم �لطالب و�ملعّلمني. يت�شّمن 

�لت�شنيف �شّتة م�شتويات يفرت�س 

�أن ت�شري �لعملية �لتعليمية وفقها 

ب��ال��ت��دّرج، ف��ال يتم �لإن��ت��ق��ال من 

م�شتوى �إىل �آخر قبل �لتاأكد من �أن 

�لطالب قد متّكن منه. و�مل�شتويات 

هي �لآتية:

1- �ملعرفة و�لتذكر.

2- �لفهم.

3- �لتطبيق.

و�ل���ت���األ���ي���ف  �ل����رتك����ي����ب   -4

)�لإبتكار(.

5- �لتقومي.

6- �لتحليل.

�لت�ساوؤالت �ل�سقر�طية

ي��ع��ت��م��د اأ���س��ل��وب ال��ت�����س��ا�ؤالت 

معترًب�  �لأ�شئلة،  طرح  �ل�شقر�طية 

�أن ه���ذه �ل��ط��ري��ق��ة ه��ي �لأف�����ش��ل 

يجب  �لتي  �لأ�شئلة  �أم��ا  للتعّلم. 

تو�شيح  منها  ف��ال��ه��دف  طرحها 

�لتفكري، و�لتحقق من �لفرت��شات 

و�لأدل��ة،  و�لإثباتات  �لأ�شباب  ومن 

تتمحور  �لتي  �لأ�شئلة  �ىل  �إ�شافة 

حول وجهات �لنظر، وتلك �ملتعلقة 

بالإنعكا�شات و�لنتائج.

اأخرًيا ال�سوؤال حول اأهمية  �يبقى 

�لأ�شئلة �ملطروحة.

كلية فوؤاد �سهاب للقيادة �االأركان

اإعداد معّلمني اإنطالًقا من النظريات الرتبوية احلديثة

�إعد�د:

رميا �سليم �سوميط



خطورة الطائفية

كلمة  ث��م  اللبناين،  الوطني  الن�شيد  ب��داي��ة 

تعريف عن املو�شوع من رئي�س ق�شم الدرو�س 

قال  جانبني  �شالح  الركن  العقيد  والعمليات 

لبنان  يف  والطوائف  الأدي��ان  تعدد  »اإّن  فيها: 

هو نعمة خ�ّشنا اهلل بها، اإمنا اإدارة املجتمع على 

والطائفة  الدين  ا�شتخدام  اأو  طائفي،  اأ�شا�س 

وال�شيا�شية  الطبقية  وال�رصاعات  التجاذبات  يف 

لقوى داخلية وخارجية ذات م�شالح خا�شة بها 

هو امل�شكلة«... ثم اأعطى الكالم للوزير ال�شابق 

الدكتور جورج قرم الذي ا�شتهّل حديثه ب�شكر 

وال�شماح  لدعوته  احلربية  الكلية  القّيمني على 

الذي  اللبناين  النخبة يف اجلي�س  اإىل  بالتوّجه  له 

نفتخر به ونحيي ت�شحياته.

املارد!

ف الدكتور قرم الطائفية ب�»املارد« 
ّ
بداية، عر

واعتربها امل�شوؤولة عن هجرة خرية �شباب لبنان 

اإىل اخلارج وم�شدر قلق لكل اللبنانيني اأكرث مما 

اأننا بدون  اإطمئنان. فالبع�س يظن  هي م�شدر 

النظام الطائفي يف خطر، بينما هذا النظام هو 

الذي يت�شبب باخلطر.

�شعى الدكتور قرم خالل حما�رصته اإىل تفكيك 

ن�شاأت؟  كيف  تكّونت؟  كيف  الطائفية:  ظاهرة 

اإىل  تعود  العهد  حديثة  ظاهرة  اأنها  العلم  مع 

القرن التا�شع ع�رص. ورّكز على ثالثة حماور:

- حتليل الظاهرة الطائفية اأو ماهية الطائفة.

والنظام  الطائفية  الظاهرة  ن�شوء  كيفية   -

الطائفي يف لبنان عرب تاريخ لبنان احلديث.

- ما هي ال�رشوط التي يجب اأن تتوافر لتجاوز 

من  مبزيد  الت�شبب  دون  من  الطائفي  النظام 

اخلوف لدى اأبناء الطوائف.

املعنى الأ�سطوري للطوائف

اعترب الدكتور قرم اأن املو�شوع معّقد للغاية 

ا اإىل اخلالف ال�شائد حول كتابة تاريخ لبنان، 
ً
نظر

مبعظمها  وه��ي  حوله  املتناق�شة  وال��رواي��ات 

�شيا�شية ذاتية اأ�شطورية الطابع، تتطّور بح�شب 

اإىل  البع�س  بالغ  وقد  الطوائف.  من  كل  مراجع 

خطري  وهذا  قوميات  �شبه  الطوائف  ت�شّور  حّد 

للغاية. لأّن الطوائف اإذا كانت �شبه قوميات فال 

ميكنها بناء وطن. من هنا �رصورة تفكيك املعنى 

الأ�شطوري للطوائف.

واأ�شاف اأن الطائفة ج�شم اجتماعي مغلق على 

ذاته، ت�شوده ع�شبية كربى بني اأبناء كل طائفة، 

ف، 
ّ
مع العلم اأنهم يت�شابهون يف الأهواء، يف الت�رص

ت�شبح  الذي  والإن�شان  ال�شيا�شي...  املزاج  ويف 

الطائفة العنوان الوحيد لنتمائه ي�شبح كالآلة، 

تنق�س  ال��روؤي��ة  وه��ذه  فكرية.  حرية  ميلك  ل 

اللغة  تقا�شم  على  املبني  امل�شرتك  العي�س 

)مثالً  ذاتها  الفن  اأ�شاليب  ذاته،  الأدب  ذاتها، 

ال�شيدة فريوز هي لكل الطوائف(...

لبنان ي�سبه ال�سجرة

ا�شتعر�س  الأ�شطوري،  املفهوم  هذا  نتيجة 

لبنان  عن  »كلي�شهات«  �شل�شلة  قرم  الدكتور 

اإىل ت�شبيهه بال�شجرة، كل طائفة  الذي خل�س  

فهي  قاعدتها  اأم��ا  اأغ�شانها،  م��ن  غ�شن  ه��ي 

واحدة. وت�شاءل: ما هي الطائفة؟

اإذا اأخذنا الدين امل�شيحي، نحن كنائ�س ول�شنا 

ولي�س  انفتاح  هو  الكني�شة  ومفهوم  طوائف. 

طبيعة  على  لهوتًيا  اإختلفنا  ككنائ�س  انغالق. 

مع  لغوًيا.  اأو  ِعرقًيا  اخلالف  يكن  ومل  امل�شيح، 

العلم اأّن هذه التباينات  الالهوتية يف املا�شي 

كانت توؤدي اأحياًنا اإىل حروب...

الإ�شالمي، هناك مذاهب تف�شري يف  الدين  يف 

�شيا�شية  لهوتية  مذاهب  وهي  الكرمي  القراآن 

حول نظام احلكم، ومن هم اأهل لتوّليه.

العربي  ال��رتاث  اإىل  ق��رم  الدكتور  ع��اد  هنا، 

»مّلة«  كلمة  ي�شتعمل  ك��ان  ال��ذي  العثماين   -

اأن  اأردن��ا  اإذا  هنا،  من  كلمة »طائفة«.  من  بدلً 

نخفف الوجه الأ�شطوري للطائفة فلن�شتبدلها ب� 

»كنائ�س« و»مذاهب« اأو »ملل«.

يف املفهوم اللبناين، اإّن الطوائف هي كنائ�س 

اإطار  لها  �شار  اأي  تطّيفت،  اإ�شالمية  ومذاهب 

فكيف  معينة.  ثقافة  اأبناءها  ُيلزم  موؤ�ش�شاتي 

حدثت عملية التطييف يف لبنان؟

جذور الطائفية

تعود هذه الظاهرة اإىل القرن التا�شع ع�رص عندما 

ا�شتّد ال�رصاع على طريق الهند بني الإنكليز من 

للهيمنة على  اأخرى  والفرن�شيني من جهة  جهة 

البحر املتو�شط. هنا ميكن احلديث عن لبناَنني: 

يف جبل لبنان مل يكن النظام الطائفي هو ال�شائد 

اإمنا نظام املقاطعة وال�رصاع على النفوذ، اأما يف 

لبنان ال�شاحلي فكان نظام امللل هو ال�شائد وهو 

امل�شلمني  بني  امل�شاواة  فر�س  عثماين  نظام 

امتيازات  على  املحافظة  مع  امل�شلمني  وغ��ري 

الطوائف اأو امللل...

التي   1840 فتنة  اإىل  قرم  الدكتور  ق 
ّ
وتطر
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يف اإطار خطة التعليم والتدريب 

ال�سابق  الوزير  األقى   2012 للعام 

الدكتور جورج قرم حما�رضة بعنوان 

تاريخ  يف  الطائفية  »الــظــاهــرة 

لبنان«، وذلك يف الكلية احلربية، 

العميد  اأعمالها  م�سيرّ  ح�سور  ويف 

قائد  ممثالً  الفغايل  �رضبل  الركن 

اجلي�ش العماد جان قهوجي، وعدد 

من ال�ضباط وتالمذة �ضباط الكلية.



اأول  واعتربه  القائمقاميتني  نظام  عنها  ن�شاأ 

قائمقامية   هناك  فكان  للطائفية  تكري�س 

النظام  اأّن هذا  اإل  مارونية.  درزية وقائمقامية 

�رصعان ما انهار واأّدى اإىل جمازر 1860.

والعام 1862 كان اأول جمل�س متثيلي متّثل 

اعتربه  وق��د  طائفي،  ب�شكل  اللبنانيون  فيه 

اأول بوادر احلياة الدميقراطية يف لبنان. اإل اأّن 

تقدًما  لي�س  لبنان  حالة  يف  الطائفي  التمثيل 

تقدم  اأي  نحو  للطائفة  عرقلة  اإمنا  دميقراطًيا 

دمي��ق��راط��ي ���ش��ح��ي��ح. وم���ع جم���يء امل��ن��دوب 

 ،1936 العام  لبنان  اإىل  الفرن�شي  ال�شامي 

لنظام  يوؤ�ش�س  اأن  من  ب��دلً  الطائفية  �س 
ّ
كر

علماين، بقرار حمل الرقم 60 ما زالت مفاعيله 

للبالد.  احلايل  الد�شتور  وهو  اليوم  اإىل  �شارية 

بلغ  التي  التاريخية  بالطوائف  �ُشمي  ما  فكان 

عددها اليوم 18 طائفة، وهي اأج�شام و�شيطة 

تبعت  ذل��ك،  وبنتيجة  وامل��واط��ن،  الدولة  بني 

ولي�س  ال��ع��ام  ال��ق��ان��ون  ال��ط��وائ��ف  موؤ�ش�شات 

القانون املدين اخلا�س.

»نفيان ل ي�سنعان وطًنا«

الوطني  امليثاق  اإىل  ق��رم  الدكتور  وانتقل 

الذي وّفق بني اخليالت الطائفية التي تطّورت 

ون�س على اأن لبنان ذو وجه عربي )ل �رصق ول 

غرب(. فتخّلى املوارنة عن حماية فرن�شا ودعا 

عربي  كيان  يف  الإن��دم��اج  ع��دم  اإىل  امل�شلمون 

جورج  ال�شحايف  مبقولة  ا�شت�شهد  وهنا  وا�شع، 

نقا�س ال�شهرية: »نفيان ل ي�شنعان وطًنا«. 

الذي  �شهاب  ف��وؤاد  الرئي�س  عهد  تناول  كما 

مهمة،  واجتماعية  اإقت�شادية  اإ�شالحات  �شهد 

معترًبا اأنه اأ�ّش�س لعدالة طائفية وا�شعة لكّنه مل 

ي�شع اإىل جتاوز النظام الطائفي. فكانت مباراة 

على  تقوم  املدنية  اخلدمة  اإىل جمل�س  التقدم 

اأ�شا�س نظام »الكوتا«.

اأما قمة التطّور الطائفي براأيه فكانت مع اإتفاق 

الطائف الذي نقل �شالحيات رئي�س اجلمهورية 

يف  املراكز  ووزع  جمتمًعا،  ال��وزراء  جمل�س  اإىل 

وقد  وزعمائها.  الطوائف  على  ح�ش�ًشا  الدولة 

عك�شت هذه الرتتيبات الطائفية اأهمية القوى 

الإقليمية والدولية واحتماء كل طائفة بها.

الدميقراطية  على  الطائف  اتفاق  ن�س  كما 

ذات  جمتمعات  تعتمدها  ال��ت��ي  ال��ت��واف��ق��ي��ة 

اإختالفات كبرية بني �شّكانها ك�شوي�رصا وبلجيكا 

خمتلفة(،  وثقافات  وح�شارات  )لغات  مثالً 

بينما يف لبنان نطرح ال�شوؤال: التوافق بني َمن 

وَمن؟

العلمانية هي املخرج

�شدد  الطائفي،  النظام  جت��اوز  كيفية  ع��ن 

ال��دك��ت��ور ج����ورج ق���رم ع��ل��ى ������رصورة تغيري 

 60 القرار  تغيري  ال�����رصوري  فمن  الن�شو�س. 

بني  و�شيًطا  ج�شًما  الطوائف  من  يجعل  ال��ذي 

الدولة واملواطن. ولتجاوز اخلوف الطائفي، ل 

بّد من الإبقاء على ن�شبة التوازن بني امل�شلمني 

ال�شباب  توعية  على  والعمل  وامل�شيحيني، 

ا لإطاحة هذا املارد املتحّكم يف حياتنا  خ�شو�شً

الفردية الذي اإ�شمه الطائفة.

وختم الدكتور قرم باأّن العلمانية هي املخرج 

للجميع. وطالب اأن يعود لبنان اإىل الدور الذي 

النه�شة  اأيام  التا�شع ع�رص  القرن  اأواخر  اأداه يف 

فيها  �شاهم  كما  بها،  �شاهم  التي  العربية 

التفكري الليربايل...

يف اخلتام، األقى العميد الركن �رصبل الفغايل 

الدكتور  اجلي�س  قائد  با�شم  فيها  �شكر  كلمة 

ا 
ً
تقدير احلربية  الكلي�ة  درع  له  وق��ّدم  ق��رم، 

ووفاء.
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العقم واأ�سبابه وعالجه يف حما�رضة

الأوني�شكو يف  اأبي زيد حما�رصة يف ق�رص  ليال  الدكتورة  األقت 

ح�شور املالزم ندى ال�شوا من الطبابة الع�شكرية وعدد كبري من 

املهتمني.

مو�شوع املحا�رصة كان م�شكلة العقم واأ�شبابها وطرق عالجها، 

وقد انطلقت الدكتورة اأبي زيد من تعريف العقم اأولً لتعر�س 

اأحياًنا ونف�شية  والتي تكون ع�شوية  والرجل  املراأة  اأ�شبابه املختلفة عند كل من  من ثم 

اأحياًنا اأخرى، بينما تظل ن�شبة منها جمهولة. واإذ اأ�شارت اإىل ظروف قد توؤدي اإىل العقم، 

حّددت العالج املعتمد يف كل من احلالت.



التخريج والَق�سم

اإىل ال��ع��ل��م... ث��م و���ض��ع اإك��ل��ي��ل م��ن ال��زه��ر 

معزوفة  وقع  على  الفوج  �ضهداء  ن�ضب  على 

اجلي�ش،  مو�ضيقى  م��ن  ثّلة  اأدت��ه��ا  ال�ضهداء 

و�رصخة »فلنتذّكر �ضهداءنا« من قائد العر�ش، 

»لن  ثالًثا  الفوج  وعنا�رص  جون 
ّ
املتخر ليجيب 

اأبًدا«... نن�ضاهم 

تقّدم من بعدها طليع دورة املجوقل املالزم 

يف  جموقل  »اأن��ا  واأق�ضم:  العّبا�ش  خالد  الأول 

اأقوم  اأن  العظيم  باهلل  اأق�ضم  ومكان،  زمان  كل 

وذوًدا  ب��الدي  علم  ع��ن  دف��اًع��ا  ك��ام��الً  بواجبي 

»واهلل  جون: 
ّ
املتخر و�رصخ  لبنان«...  وطني  عن 

الركن  العميد  من  الإذن  طلب  ثم  العظيم«. 

ال�ضهيد  العريف  »دورة  الدورة  بت�ضمية  نادر 

اآم��ر  دورة  طليع  طلب  وب����دوره  ح��ّن��ا«،  داين 

ال�ضهيد  ب�»العريف  تيّمًنا  ت�ضميتها  ح�ضرية 

حممد اأيوب«.

كلمة القائد

جي 
ّ
ملتخر ال�����ض��ه��ادات  ���ض��ّل��م  ال��ف��وج  ق��ائ��د 

ال��دورَت��ن، ث��م ق��ّدم درًع���ا ت��ذك��ارّي��ًة لكل من 

قائد  العماد  كلمة  واألقى  ال�ضهيَدين  عائلَتي 

اجلي�ش الآتي ن�ّضها:

»اأراك�����م ال��ي��وم ت��ق��ف��ون اأم����ام ع��ل��م ال��ب��الد، 

بذواتكم،  معتّدين  عادتكم،  كما  الراأ�ش  رافعي 

التدريب  اأ�ضا�ضيًة يف  باإنهائكم مرحلًة  فخورين 

الفوج  ع�ضكريو  له  يخ�ضع  ال��ذي  التخ�ّض�ضي، 

ع�رصة  احل��ادي��ة  امل��ج��وق��ل  دورة  يف  امل��ج��وق��ل 

ودورة اآمر ح�ضرية هي الثانية، وقد رافق فرتة 

التدريب طق�ش عا�ضف وممطر ومثلج، فكنتم 

التي  اخليم  �ضقف  تلتحفون  الأحيان  معظم  يف 

متّزقها الرياح، وتفرت�ضون الأر�ش الرطبة. ويف 

القار�ش  الربد  كما  ال�ضواعق  كانت  وقت،  كل 

حليفكم لع�رصة اأ�ضابيع خلت. لكّن رداءة الطق�ش 

بنيتكم  �ضقل  يف  ت�ضهمان  التدريب  وق�ضاوة 

اجل�ضدية والفكرية، وتنّميان فيكم قوة الإرادة 

مقاتلن  اإع��داد  اإىل  لن�ضل  ال�ضكيمة،  و�ضالبة 

ا�ضتّدت ول  ال�ضعاب مهما  �ضجعان، ل يهابون 

 ولروح ال�ضهيد«.
ّ
ينحنون اإلّ لإ�ضم اهلل العلي

املجوقل  ل��دورة  اخ��رتمت  »لقد  قائالً:  وتابع 

حنا،  داين  ال�ضهيد  العريف  اإ�ضم  ع�رصة،  احلادية 

والإق��دام،  ال�ضهادة  على  ن�ضاأ  بيت  ربيب  وهو 

من منطقة اأعطت للجي�ش والوطن خرية اأبنائها 

و�ضفوتهم، واخرتمت لدورة اآمر ح�ضرية الثانية، 

اأي�ًضا  وهو  اأي��وب،  حممد  ال�ضهيد  العريف  ا�ضم 

ابن البقاع الرحب، وتربى على ال�رصف والت�ضحية 

يف بيتٍ ع�ضكري معطاء، ول عجب يف ذلك، فنحن 

لأرواح �ضهدائنا اأبًدا خمل�ضون، ننحني لذكراهم 

ما دامت اأرواحنا ت�ضكن الأج�ضاد«.

وقال: »اإن قيادتكم مل تق�رصّ يوًما يف تزويدكم 

وهي  والتكنولوجيا،  وال�ضالح  العتاد  اأح���دث 

الوحدات املقاتلة، فكونوا  نخبة  تتو�ّضل فيكم 
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الفوج املجوقل

تخريج دورَتني 

ومهمات اإغاثة

يف عيون ال�سيمان

احتفل الفوج املجوقل 

املجوقل  دورة  بتخريج 

ودورة  عشش�ششرة  احلششاديششة 

يف  الثانية  ح�سرية  اآمر 

ثكنته يف غو�سطا.

العميد  احلششفششل  حشش�ششر 

قائد  نادر  جورج  الركن 

الفوج ممثالً العماد قائد اجلي�ش، �ضباط من القيادة ومن خمتلف 

الدورتان  �ُضِمَيت  اللَذين  ال�ضهيَدين  ذوو  الع�ضكرية،  الوحدات 

جني.
ّ
تيّمًنا بهما، وعدد كبري من اأ�ضدقاء اجلي�ش واأهايل املتخر

ني�سان

تخريج

اإعداد:

ندين البلعة



رجال الوطن الأ�ضّداء، وكما كنتم دائًما جاهزين 

وقت  اأي  يف  مهّمة  اأي  لتنفيذ  واجل�ضد  بالفكر 

من  احلبيب،  الوطن  اأر���ش  من  بقعة  اأي  وعلى 

عر�ضال  ج��رود  ومن  خالد  وادي  حتى  العدي�ضة 

ل  املتو�ضط،  مياه  يف  الإقليمّية  حدودنا  حتى 

مياهه،  م��ن  بنقطة  وال  ت��راب��ه  م��ن  بحّبٍة  ط 
ّ
ن��ف��ر

عن  يوًما  يتواَن  الذي مل  الطيب،  �ضعبه  لنحمي 

والقلب  للجي�ش،  الدافئ  احل�ضن  باأّنه  اإ�ضعارنا 

والت�ضحية  ال�رصف  لأب��ن��اء  يّت�ضع  ال��ذي  املحّب 

ُي�ضتثنى  ل  الأبي،  ال�ضعب  لهذا  والوفاء، فنحن 

منه �ضخ�ش واحد، وبكّل ما اأوتينا من عزٍم وقوة 

و�ضالبة، نحميه برمو�ش العن. نحن لل�ضعب بكّل 

فئاته، واأطيافه، وتوّجهاته ال�ضيا�ضية والدينّية، 

فكما قال العماد القائد: نحن يف مركز الدائرة 

بالن�ضبة اإىل ال�رصاع ال�ضيا�ضي، ل نوايل هذا ول 

الوطن،  باأمن  يتعّلق  ما  يف  لكن  ذاك،  نخا�ضم 

وجازم:  وا�ضح  وهو  اأحد،  من  نلتم�ضه  ل  قرارنا 

فريق  اأي  على  ممنوع 

اأو �ضخ�ش اأو جمموعة 

انتماوؤها،  ك��ان  مهما 

ب���الأم���ن،  ت��ع��ب��ث  اأن 

للفتنة  يعمل  ف��م��ن 

���ض��ن��ق��ط��ع ل���ه ال��ي��د، 

املواطنن  اأم���ن  لأن 

م����ن م���ق���ّد����ض���ات���ن���ا، 

وه����و م�����ض��وؤول��ي��ت��ن��ا 

هي  كما  الأ�ضا�ضية، 

���ض��الم��ة ح���دودن���ا مع 

العدو الإ�رصائيلي.

اإن �ضعبكم ي�ضخ�ش 

الأت��ون  ه��ذا  يف  خال�ضه،  خ�ضبة  كونكم  اإليكم 

امل�ضطرب من حولنا، وهو يثق بكم، ويحّبكم، 

وي�ضعر اأنكم حماة الديار و�ضياج الوطن، ترّدون 

تاأمل  وقيادتكم  احل��اق��دون،  له  يخّطط  ما  عنه 

اأمام  اأق�ضمتم عليه  منكم القيام بالواجب الذي 

والأر����ش،  احل���دود  حماية  واجبكم  الأم���ة،  علم 

ال�ضعب لكم،  وال�ضعب، فكونوا على قدر حمبة 

وعلى قدر اأمل قيادتكم فيكم، فال�ضعب يعتّز 

بكم، وبكم يفخر اجلي�ش والوطن«.

بع�ش التفا�ضيل

العريف  �ضقيقة  م��ن  حت��ي��ة  الكلمة  اأع��ق��ب 

ورتباء  �ضباط  اإىل  اأي��وب  اأحمد  حممد  ال�ضهيد 

ال��ل��ب��ن��اين وال��ف��وج املجوقل  واأف�����راد اجل��ي�����ش 

ا، منوهًة مبحّبتهم للوطن وا�ضتعدادهم  خ�ضو�ضً

الدائم لتقدمي الأغلى يف �ضبيله، وقالت: »حياة 

الإن�ضان هي اأغلى ما عنده ولكن الروح ترخ�ش 

لك يا لبنان...«.

الإحتفال  ختام  ويف 

الفوج  ���رصاي��ا  ق��ّدم��ت 

ا قتالية. عرو�ضً

مدير دورة املجوقل 

اأو�ضح اأّن عدد الذين 

تابعوا الدورة هو 45 

منهم  ج 
ّ
ت��خ��ر ا 

ً
ع��ن�����رص

43، وقد مّت الرتكيز 

التقنيات  على  فيها 

اخل���ا����ض���ة ب��ال��ف��وج 

واملهمات  املجوقل 

التي يقوم بها، وهي امتّدت لفرتة ع�رصة اأ�ضابيع 

الطق�ش  اأبرزها  �ضعوبات  العنا�رص  خاللها  واجه 

الرديء، ل �ضيما خالل تنفيذ املهمات القتالية 

خارج الثكنة بن وطى اجلوز وغدرا�ش وال�ضفرا.

ال����دورة ت��وّق��ف��ت ملدة  اأن  ب��الإ���ض��ارة  ي��ج��در 

من  ب�رصاياهم  العنا�رص  التحق  حيث  اأي��ام  اأربعة 

على  طرابل�ش  يف  الأمنية  املهمة  تنفيذ  اأج��ل 

وجبل  التبانة  باب  بن  وقع  الذي  الإ�ضكال  اأثر 

حم�ضن.

على  الثانية  وهي  ح�ضرية  اآم��ر  دورة  عن  اأّم��ا 

ع��ادًة  اأن��ه��ا  مديرها  فيو�ضح  ال��ف��وج،  �ضعيد 

ا�ضتثنائًيا  يتّم  ولكن  اجلدد،  للرقباء  خم�ض�ضة 

لتاأهيلهم  الفوج  يف  املمّيزين  العرفاء  اختيار 

الدورة  لإمرة ح�ضرية. 42 ع�ضكرًيا تابعوا هذه 

كفاءتهم  اأثبتوا  اأن  بعد   22 بينهم  من  ج 
ّ
وتخر

مدة  امل�ضوؤولية.  وحتّمل  الإم��رة  على  وقدرتهم 

التمارين  ت�ضّمنت  وقد  اأ�ضابيع  ثمانية  ال��دورة 

الريا�ضّية ودرو�ش القتال والتدريبات اخلا�ضة 

لقيادة  ال�ضخ�ضية  تنمية  ومت��اري��ن  ب��ال��ف��وج 

جمموعة.

مهمات اإغاثة

�رصايا  نفذت  والتدريبات،  الدورات  جانب  اإىل 

كان  الأخ��رية  الفرتة  يف  خمتلفة  مهمات  الفوج 

ب�ضبب  ح��وادث  ومعاجلة  اإغاثة  مهمات  اأبرزها 

كثافة الثلوج، نفذتها �رصية الدعم املتمركزة يف 

ثكنة ن�ضور لبنان - عيون ال�ضيمان.

اإنقاذ  تولوا  عنا�رصها  اأّن  اأو�ضح  ال�رصية  اآم��ر 

للخطر  تعر�ضوا  اآخ��ري��ن  وم�ضاعدة  مواطنن 

اأو  متوّقعة،  غري  ثلجية  انهيارات  وقوع  ب�ضبب 

من  ذلك  و�ضوى  الطرقات  على  اجلليد  تكّون 

بف�ضل  ذل��ك  من  متكنوا   وق��د  الثلج،  ح��وادث 

العتاد اخلا�ش والآليات املجّهزة باجلنازير وال�

اخلا�ضة  والتدريبات   ،Ratrack�وال  skidoo
التي يتابعونها على الثلج.
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تخريج

ني�سان
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تكرمي

ني�سان

اإعداد:

با�سكال معّو�ض بو مارون
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مبنا�سبة عيد الأمهات، اأقامت موؤ�س�سة املقدم املغوار ال�سهيد �سبحي العاقوري 

حفل غداء لأمهات وزوجات �سهداء املوؤ�س�سة الع�سكرية يف مطعم ق�رص ال�سنوبر 

يف دلبتا.

تراأ�ض احلفل العقيد هادي اأو�سي ممثالً قائد اجلي�ض العماد جان قهوجي، يف 

ح�سور النائب اإميل رحمه وعدد من ال�سخ�سيات وفاعليات املنطقة.

بالن�شيد  االحتفال  ب��داأ 

األقت  اللبناين،  الوطني 

ب���ع���ده خ��ط��ي��ب��ة احل��ف��ل 

اأب��ي  دارك  ج��ان  الزميلة 

ياغي كلمة رّحبت خاللها 

ب���احل�������ش���ور، وه����ن����اأت 

االأم������ه������ات ب��ع��ي��ده��ن 

وخ�ّشت بالذكر املوؤ�ش�شة 

الثانية  »االأم  الع�شكرية 

للجميع« ب�شخ�ص قائدها 

العماد جان قهوجي، وال�شيدة ليا العاقوري التي حتت�شن اأبناء �شهداء اجلي�ص بكل حمبة وحنان. 

اليوم، ثم قّدمت  تاأ�شي�شها وحتى  العاقوري« منذ  بعدها مّت عر�ص وثائقي ت�شّمن ن�شاطات »موؤ�ش�شة 

ال�شيدة العاقوري درع الرعاية عربون تقدير و�شكر اإىل ممثل قائد اجلي�ص الذي األقى بدوره كلمة القيادة 

التي �شكر من خاللها ال�شيدة ليا على اأعمالها يف الفرتة املا�شية، اآمالً اأن ت�شتمر بهذا الن�شاط والزخم خلدمة 

عائالت ال�شهداء ورعايتهم.
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اجلي�ش واملجتمع

ني�سان

اإعداد:

روجينا خليل ال�شختورة

»جمعية �شباب لبنان نحو الوطنية«

تنّظم لقاءات

بني ال�شباب واجلي�ش

يف �شياق ن�شاطاتها الرتبوية والثقافية، نظمت »جمعية �شباب لبنان نحو 

�شل�شلة  اللبناين،  وبالتن�شيق مع جلنة املحا�رضات يف اجلي�ش  الوطنية« 

الديب،  الأخرية حما�رضتان يف جل  الآونة  حما�رضات كان من بينها يف 

وثالثة يف جديدة املنت.

جل الديب

كانت املحا�رضة الأوىل للمقدم املغوار جورج بالكيان من الكلية احلربية 

الأمن  وحفظ  العدو  ومواجهة  وال�شعب  الوطن  عن  الدفاع  يف  ومهماته  واجلوية(  البحرية  )الربية،  وقواته  اجلي�ش  تنظيم  الثانوية  لطالب  �رضح  الذي 

وال�شتقرار، بالإ�شافة اإىل مهماته الإمنائية والجتماعية والإعمارية املتنوعة.

ف �ملقدم بالكيان باملعاهد و�ملد�ر�س و�لكليات �لع�سكرية و�رشح �رشوط �النت�ساب �إليها.
ّ
كذلك، عر

ف بجمعية »�سباب لبنان نحو �لوطنية«.
ّ
ثم جرى عر�س فيلم وثائقي عن �جلي�س من تنفيذ مديرية �لتوجيه، وكان �سبقه فيلم �آخر عر

و�ختتم �للقاء بعر�س ع�سكري قّدمه فوج �ملغاوير. 

�أعّدته  فقد  �جلي�س«،  يف  �الإن��اث  »دور  تناول  و�لذي  �لثاين،  �للقاء  �أما 

التوجيه،  مديرية  يف  الإدارة  ق�شم  رئي�شة  �شقر  فاديا  الإداري  املقدم 

�لتي حتدثت �أمام حو�ىل مئتي طالبة عن �رشوط تطويع �الإناث يف �جلي�س 

�للبناين وعن �الإخت�سا�سات و�ملر�كز �لتي ي�سغلنها، وهي كثرية ومتنوعة 

بني �شحة واإدارة ومعلوماتية.

وتناولت  �جلي�س،  يف  وتدريبهّن  �الإن���اث  تن�سئة  كيفية  �رشحت  كما 

�ملنامة  و�أماكن  عملهّن  �أماكن  �إىل  باالإ�سافة  وخدماتهّن  �ن�سباطهّن 

�خلا�سة بهّن...

وختمت �ملقدم �سقر بقولها: »�الإنتماء �إىل �جلي�س م�سدر فخر و�عتز�ز 

و�لزي �ملرقط يليق بالن�ساء �أي�ًسا«.

جديدة املنت
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�لعقيد  �ألقى  �لقيادة،  به  ت�سطلع  �لذي  �لتوجيهي  �لن�ساط  �سمن 

»�لق�ساء  بعنو�ن  حما�رشة  �لع�سكرية  �ملحكمة  من  �خل��وري  �سامي 

�لع�سكري و�ملحكمة �لع�سكرية«، وذلك يف حرم كلية �حلقوق و�لعلوم 

�سباب  جمعية  لدعوة  وتلبية  �لثاين،  �لفرع   - و�الإد�ري��ة  �ل�سيا�سية 

لبنان نحو �لوطنية. ح�رش �ملحا�رشة �أ�ساتذة �لكلية وح�سد من طالبها، 

�أ�سئلتهم، كما �أعقبها عر�س  ور�فقها حو�ر مع �لطالب و�إجابات عن 

ع�سكري قّدمه ع�سكريون من فوج �ملغاوير وذلك مبو�كبة مفرزة من 

مو�شيقى اجلي�ش.





در��سات و�أبحاث

ني�سان

اإعداد:

د.�أحمد علو

عميد متقاعد

�سيا�سة �ملاء

وم�ستقبل �لأو�ساع يف �ل�رشق �لأو�سط 

ل �سيء يف �لدنيا �أكرث نعومة و�أكرث �سعًفا من �ملاء، ولكن، من �أجل �لهجوم على ما هو قا�ٍس 

وقوي، فال �سيء �سبيه باملاء! لأنه ل �سيء ميكن �أن يحل حمله، فال�سعيف يتغلب على �لقوي، 

و�للني يتغلب على �ل�سديد...

الفيل�سوف ال�سيني الو ت�سو 

�ذ� كانت �جليوبوليتيك تدر�س تاأثري �جلغر�فيا يف �ل�سيا�سات،

فاإن �لهايدروبوليتيك تدر�س تاأثري �ملاء يف هذه �ل�سيا�سات، وقد ي�ستطيع �لن�سان �أن 

 �حلياة فوق 
ّ
يعي�س بدون نفط وغاز، �إّل �أنه ل ميكن �أن يعي�س بدون ماء، فاملاء هو �رش

هذه �لر�س، وكلما ندر وجوده �زد�د �إدر�كنا لقيمته وحاجتنا �إليه...

Many of the wars of the 20th century 

were about oil but wars of the 21st 
century will be over water.
World Bank Vice President

IsmaiL Serageldin

�أزمة تلوح يف �لأفق

عن  حديثاً  �سدرت  التي  ال��درا���س��ات  تعترب 

دول  يف  املياه  ب�سوؤون  تعنى  عاملية  منظمات 

العامل، ان هناك ازمة مياه عاملية تلوح يف االفق 

العامل  �سهدها  التي  املناخية  التغريات  ب�سبب 

وتو�سح  واجلفاف.  احلراري  كاالحتبا�س  اأخرًيا، 

االأن��ه��ار  اأن هناك ع���دًدا م��ن  ال��درا���س��ات  ه��ذه 

الرئي�سة قد جتف خالل اخلم�سني �سنة القادمة، 

ت�سعة  اىل  لي�سلوا  الب�رش  اع��داد  ت�ساعد  وم��ع 

االزم��ة  ف��اإّن  القرن،  ه��ذا  منت�سف  يف  مليارات 

�سوف تتفاقم.

ب��روز  م��ن  ال��ع��امل  دول  م��ن  ال��ع��دي��د  يتخوف 

الرغم  وعلى  املياه،  اج��ل  من  احل��روب  ظاهرة 

من اأن التاريخ مل يذكر اأي واقعة حربية تتعلق 

باملياه )با�ستثناء حرب وقعت يف بالد ما بني 

النهرين قبل اكرث من اربعة االف �سنة(، اال اأن 

االزمة لي�ست بهذه الب�ساطة، فهناك العديد من 

الدول قد اأدرجت على الئحة الفقر املائي الذي 

قد يهدد حياة االن�سان فيها.

التوحد  اىل  ال����دول  امل��ت��ح��دة  االمم  ودع���ت 

مكافحة  اجل  من  وحديثة،  علمية  طرق  وابتكار 

يف  الهدر  من  والتقليل  املائي  النق�س  ه��ذا 

يف  للتعاون  م�سرتكة  اتفاقيات  وان�ساء  املياه، 

من�سفة  بطريقة  بينها  املياه  ن�سب  تق�سيم 

وعادلة. 

ح�سارة �ملاء

االأنهار  ودي��ان  يف  االأوىل  احل�سارات  قامت 

الكبرية: وادي النيل يف م�رش و�سمايل ال�سودان، 

ووادي دجلة والفرات يف بالد ما بني النهرين، 

ووادي  وباك�ستان،  الهند  يف  ال�سند  ووادي 

هواجن يف ال�سني. واأن�ساأت كل هذه احل�سارات 

اأنظمة ري كثرية طورت االأر�س وجعلتها منتجة، 

وقد انهار بع�س هذه احل�سارات حينما ن�سبت 

موارد املياه اأو عندما اأ�ساء النا�س ا�ستخدامها.

ي��ق��ول ال��ع��امل وال��ك��ات��ب ال��روي��ج��ي تفدت 

اإن  وب��ريغ��ن،  او���س��ل��و  جامعة  م��ن   ،)Tvedt(

يف  واأ���س��ا���س��ًي��ا  ف��ري��ًدا  دوًرا  اأّدت  ق��د  امل��ي��اه 

االإن�ساين،  التاريخ  مر  على  املجتمعات  ت�سكيل 

خطاأ  يف  وقعوا  االجتماع  وعلماء  املوؤرخني  واإن 

الطبيعية  املائية  املوارد  اأخذهم  ِبعدم  ج�سيم 

الهياكل  لفهم  حماوالتهم  يف  االعتبار  بعني 

االجتماعية. 

اإن املياه وفق روؤية Tvedt، هي من املوارد 

الطبيعية الفريدة من نوعها ل�سببني:

للغاية  الهامة  ال�����رشوري��ات  م��ن  الأن��ه��ا  اأواًل: 

ال  فنحن  املجتمعات،  جميع  حل��ي��اة  بالن�سبة 

ن�ستطيع العي�س من دونها.

بغ�س  نف�سها،  دائًما  هي  املياه  الأن  وثانًيا: 

�سطح  على  املختلفة  ا�ستخداماتها  عن  النظر 

االأر�س، حيث باالمكان »تدمري اأنهار وبحريات 

اأنهار وبحريات جديدة »لكن ال ميكن  اإن�ساء  اأو 

تدمري املياه نف�سها«.
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ويقدم Tvedt مثال الثورة ال�سناعية، ليظهر 

كيف ميكن اأن ت�ساعدنا املياه يف فهم التاريخ 

الب�رشي وملاذا بداأت الثورة ال�سناعية يف اأوروبا، 

وحتديًدا يف بريطانيا ولي�س يف ال�سني والهند 

ال�سناعية  الثورة  اإن  فيقول  مثاًل.  وا�سرتاليا 

ال�ساحلة  واالن��ه��ار  املياه  وج��ود  ب�سب  ب��داأت 

للمالحة لنقل الب�سائع املنتجة، وكذلك املواد 

اخلام من خالل القنوات املائية، ذلك ان االأنهار 

يف بريطانيا مثالية من كل النواحي كونها توفر 

�سبكة للمالحة تربط جميع انحاء البالد ببع�سها، 

وكذلك تربطها باال�سواق العاملية عرب البحار.

 

�سيا�سة �ملاء 

و�سوًحا،  احل���دود  اأك���رث  اأح���د  ه��و  امل���اء  لعل 

والتي اأ�سبحت تف�سل اليوم بني اأغنياء العامل 

يف  للمياه  الفرد  ا�ستهالك  فمعدل  وفقرائه. 

اليوم،  ليرت يف  ب� 400  يقدر  ال�سمالية  اأمريكا 

الدول  اأما يف  اليوم،  ليرت يف  اأوروب��ا 200  ويف 

النامية فال يتجاوز متو�سط هذا املعدل ال� 10 

ليرتات فقط، وب�سعر يفوق ما هو عليه يف الدول 

املناطق  يف  تنت�رش  اآخ��ر  �سعيد  وعلى  الغنية. 

الفقرية ظاهرة تلوث مياه ال�رشب ب�سبب �رشف 

املجاري اأو خملفات امل�سانع يف االأنهار وغريها 

من م�سادر املياه العذبة. ووفق منظمة ال�سحة 

العاملية، فاإن اأربعة اأخما�س االأمرا�س يف العامل 

ميكن اإرجاعها اإىل تلوث مياه ال�رشب. 

ندرة مياه �ل�رشب 

اأ�سبحت املياه ال�ساحلة لل�رشب �سلعة عزيزة، 

اإذ فاق �سعرها يف بع�س االأماكن �سعر البنزين. 

الكرة  �سطح  تغطي  املياه  اأن  من  الرغم  وعلى 

ي�سلح  ما  اأن  اإال  باملائة،   72 بن�سبة  االأر�سية 

من  ب��امل��ائ��ة  ي��ت��ج��اوز 0.3  ال  ل��ل�����رشب  م��ن��ه��ا 

للعام  املتحدة  االأمم  تقرير  ووف��ق  امل��خ��زون. 

االأر���س  �سكان  م��ن  باملائة   20 ف��اإن   2006

)1.4 مليار اإن�سان( يفتقرون اإىل موارد املياه 

 30 اإىل  لت�سل  الن�سبة  هذه  و�ستزيد  العذبة، 

باملائة من ال�سكان العام 2025. بينما يفتقر 

�سكان  م��ن  باملائة   40( اإن�سان  مليار   2.6

االأر�س( اإىل �سبكات للمجاري وال�رشف ال�سحي. 

مياه �ل�رشق �لأو�سط 

مناطق  اأكرث  من  االأو�سط  ال�رشق  منطقة  تعد 

اأنها  من  الرغم  فعلى  للمياه،  افتقاًرا  العامل 

يتوافر  ال  العامل،  �سكان  من  باملائة   5 ت�سم 

من  العامل  خم��زون  من  باملائة   1 �سوى  فيها 

 )%60( امل��ي��اه  ه��ذه  م�سادر  ومعظم  امل��ي��اه. 

يقع خارج احلدود القطرية ملعظم دوله )م�رش، 

بع�س  يرى  لذلك  فل�سطني(،  العراق،  �سوريا، 

اخلرباء اأن املياه قد تتحول اإىل �سبب للحروب 

القادمة ب�سبب النق�س املتزايد يف هذه الرثوة 

هناك  املثال،  �سبيل  فعلى  احليوية.  الطبيعية 

نزاع حول نهر احلا�سباين بني اإ�رشائيل ولبنان، 

النيل حول ح�سة  دول حو�س  وثمة خالف بني 

ال��رتك��ي -  اخل���الف  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  منها،  ك��ل 

ال�سوري - العراقي ب�سبب ال�سدود التي تبنيها 

داخل  والفرات  تركيا على جمريي نهري دجلة 

حدودها، وتاأثري ذلك على ح�سة هذه الدول من 

مياه النهرين.

�أزمة �ملياه 

العام 2006 على  املتحدة  لالأمم  ركز تقرير 

املياه،  اأزمة  جوهر  باعتبارها  احلوكمة  ق�سايا 

وورد فيه: »هناك ما يكفي من املياه للجميع«، 

هي  االأحيان  من  كثري  يف  املياه  كفاية  و»عدم 

وج��ود  وع��دم  والف�ساد،  االإدارة  �سوء  ب�سبب 

البريوقراطي  واجلمود  املنا�سبة،  املوؤ�س�سات 

والبنية  الب�رشية  القدرات  يف  اال�ستثمار  ونق�س 

التحتية«.

ويوؤكد كتاب »اأزمة املياه يف املنطقة العربية، 

احلقائق والبدائل املمكنة«، اأن الن�سبة الكربى 

املياه،  ندرة  تعايِن  العربي  الوطن  مناطق  من 

اجلافة  املنطقة  يف  وقوعها  اإىل  ال�سبب  ويرجع 

تزاُيد  ومع  االأر�سية،  الكرة  من  اجلافة  و�سبه 

الندرة  العربي، فاإن م�سكلة  الوطن  ان يف  َكّ ال�ُسّ

على  الطلب  لتزاُيد  منطقية  كنتيجة  تتفاَقم 

وال�سناعية  املنزلية  االحتياجات  لتلبية  املياه 

والزراعية.

فجوة مائية

الوطن  يف  الطبيعية  املياه  م�سادر  تتمَثّل 

اجلوفية،  وامل��ي��اه  االأم��ط��ار،  مياه  يف:  العربي 

ال�سطحية،  املائية  وامل���وارد  االأن��ه��ار،  وم��ي��اه 

ال�سكان  ح��اج��ات  تكفي  ول��ن  تكفي  ال  وه��ي 

اال�سا�سية. فعندما ي�سل عدد �سكان م�رش مثاًل 

اإىل ٨6 مليون ن�سمة، فاإن املوارد املائية التي 

�ستظل ثابتة )74.50 مليار مرت مكعب وفق 

تلبية  ع��ن  �ستعجز   )2000 ال��ع��ام  تقديرات 

االحتياجات املائية لالأغرا�س املختلفة، والتي 

ر بنحو 103.25 مليار مرت مكعب، كما اأن  ُتَقَدّ

ن�سيب الفرد �سينخف�س اإىل 637 مرًتا مكعًبا، 

وهو اأقل من حِدّ اال�ستقرار ب� 363 مرًتا مكعًبا 

)يبلغ حد اال�ستقرار املائي 1000 

مرت مكعب �سنوًيا(.

ال�سودان،  يف  اأم��ا   

العربي  ال�رشيك 

االآخ���������ر يف 

ح���و����س 

لنيل  ا

ف��ل��ي�����س 

ال����و�����س����ع 

اأف�����س��ل ح����االً، 

مثاًل   2025 فالعام 

حجم  و�سول  ر  يقَدّ وعندما 

فاإن  ن�سمة،  مليون   55 اإىل  ال�سكان 

االحتياجات �سوف ت�سل اإىل 34.04 مليار مرت 

مكعب، ما يحدث فجوة قدرها 9.47 مليار مرت 

مكعب، بينما يتفاقم العجز مبقيا�س اال�ستقرار 

املائي حتى ي�سل اإىل 20.7 مليار مرت مكعب.

ال�سعودية،  العربية  اململكة  اإىل  وبالن�سبة 
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�سيظهر  املائي  العجز  اأن  اإىل  الكتاب  ُي�سري 

مع تزاُيد عدد ال�سكان، فيبلغ العام 2025 ما 

قدره 1.65 مليار مرت مكعب، اأما عندما ي�سل 

احلد  وهو  ن�سمة  مليون   ٨9 اإىل  ال�سكان  عدد 

ال�سعودية  يف  ال�سكان  عدد  لثبات  االفرتا�سي 

�سُيظهر  املائي  امليزان  فاإن   ،)2050 )العام 

عجًزا قدره 6.4٨ مليار مرت مكعب، وذلك حتى 

ال�سطحية  للموارد  االأق�سى  اال�ستخدام  ظل  يف 

)3.21 مليار مرت مكعب( عرب اإقامة املن�ساآت 

الالزمة لذلك.

فل�سطني  اإىل  اأي�ًسا  االزم��ة  �ستمتد  كذلك،    

املحتلة، ويذكر املوؤلفان اأن الكيان ال�سهيوين 

قد خف�س من ا�ستهالكه الزراعي للمياه مبقدار 

م���وارد  م��ن  ت��ق��ري��ًب��ا )40 %  ال��ن�����س��ف 

ن�سبة  رف��ع��ْت  بينما  امل��ي��اه(، 

ة  املدنَيّ اال�ستخدامات 

اإىل %52.

وُتقدر كمية 

املرتقب  ال��ع��ج��ز 

ال�ّسهيوين  الكيان  يف 

مليون   ٨00 على  ي��زي��د  مب��ا 

مرت مكعب، وقد تطَوّر الطلُب على 

من  املحتلة  فل�سطني  يف  املياه 

350 مليون مرت مكعب )العام 

1949( حتى و�سل اإىل 1471 

مليون مرت مكعب )العام 1967(، ثم قفز اإىل 

ما   ،)197٨ )العام  مكعب  مرت  مليون   1901

يعني اأن الطفرة التي حدثْت يف الطلب و�سلت 

اإىل 577% خالل 37 �سنة.

ال�ّسهيوين  للم�رشوع  ف��اإن  معروٌف  هو  وكما   

بالطموح  ا م�ستمراً، يرتبط  مائًيّ ودولته هاج�ًسا 

يف  والرغبة  جهة،  من  اال�ستيطاين  عي  التو�ُسّ

العربية  ال��دول  يف  امل��اء  م�سادر  على  الهيمنة 

املجاورة من جهة اأخرى.

 

ة �لبد�ئل �لفنَيّ

املياه  اأزمة  لتجاوز  مطروحة  ة  فنَيّ بدائل  ثمة 

ا�ستهالك  تر�سيد  واأول��ه��ا  العربي،  الوطن  يف 

املوارد املائية املتاحة وذلك من خالل:

- رفع كفاءة �سبكات نقل املياه و�سيانتها 

وتطويرها، فما يفقد يف نظم توزيع املياه يف 

بني  ما  اإىل  ي�سل  العربي  الوطن  بلدان  معظم 

40 و50 % من اإجمايل املياه املنقولة، وُيَقدر 

البع�س هذه الن�سبة بنحو 60 %.

اأي درا���س��ة  ال���ري احل��ق��ل��ي،  - رف���ع ك��ف��اءة 

يف  املختلفة  للمحا�سيل  املائية  االحتياجات 

مراحل منوها يف االأرا�سي املختلفة.

�ِسق  يَتّ ب�َسْكٍل  املح�سويل  الرتكيب  تغيري   -

مع املوارد املائية املتاحة.

- تطوير نظم الري اأي اإدخال 

ق احلديثة يف توزيع املياه 
ُ
الطر

ال��ب��ال���س��ت��ي��ك  اأن���اب���ي���ب م���ن  يف 

اأو   - توزيع  كاأقنية  ت�ستعمل 

يوفر  مما  التنقيط،  اأو  باملر�سات،  الري 

كميات كبرية من املياه.

جديدة  و�أ�صناف  �صالالت  ��صتنباط   -

بعلوم  وااله���ت���م���ام  امل��ح��ا���س��ي��ل،  م���ن 

الهند�سة الوراثية النباتية وتطبيقاتها.

 ك���ذل���ك ال ب���د م����ن: اإن�������س���اء ال�����س��دود 

املفقود  ن�سبة  ُت��َق��ِلّ��ل  التي  واخل��زان��ات 

الق�سوى  االإ�ستفادة  وتتيح  املياه،  من 

يف  ع  والتو�ُسّ املتوافرة،  كمياتها  من 

م�ساريع معاجلة مياه ال�رشف ال�سحي 

ال�ستخدامها يف االأن�سطة ال�سناعية 

على وْجه اخل�سو�س، وحتلية مياه 

البحر.

م�ستقبل �لأو�ساع �ملائّية

يف �ملنطقة

جمموعة  تبّني  اإىل  اأمريكية  درا�سة  تو�سلت 

جمموعها  يف  ��ل  ُت�����َس��ِكّ ال��ت��ي  التو�سيات  م��ن 

امل�سالح  حلماية  م�ستقبلية  اإ�سرتاتيجية 

االأمريكية يف منطقة ال�رشق االأو�سط وتدعيمها، 

املياه  مو�سوع  ال��درا���س��ة  ه��ذه  تناولت  وق��د 

اأن ا�ستمرار  كعن�رش م�سبب لل�رشاع، م�سرية اإىل 

مقابل  يف  حالًيا  عليه  هو  ما  على  االإ�ستهالك 

يقود  امل��ي��اه،  كميات  يف  املرتقب  النق�س 

اإىل  ثم  املنطقة ومن  املناف�سة يف  احتدام  اإىل 

وفق  االو�سط  ال�رشق  منطقة  وتتنازع  ال�رشاع. 

ترتبط  م�ستقبلية  �سيناريوهات  عدة  الدرا�سة 

امل�����رشوع  ال��ع��رب��ي،  امل�����رشوع  م�ساريع:  بثالثة 

كي، وامل�رشوع االإ�رشائيلي. الرُتّ

 وتتوقف درجة هيمنة اأي من هذه امل�ساريع 

اجلدلية  اإط��ار  يف  التفاُعل  ودرج��ة  َن��ْوع  على 

ثقل  زاد  فكلما  اأو���س��ط��ي��ة،  ال�����رشق  العربية 

ال�رشق  النظام  مواجهة  يف  العربي  النظام  وزن 

بينما  العربي،  امل�رشوع  هيمنة  زادت  اأو�سطي، 

يف  اأو�سطي  ال�رشق  النظام  ثقل  زيادة  حالة  يف 

�ستكون  الهيمنة  فاإن  العربي،  النظام  مواجهة 

للم�رشوعني الرتكي واالإ�رشائيلي.

االأم��ن  حتقيق  اإىل  العربي  امل�����رشوع  يهدف   

على  وامل�ستقبلي  احل���ايل  ال��ع��رب��ي  امل��ائ��ي 

عرب  وذلك  العام،  والعربي  القطري  امل�ستوى 

اإيجاد ودْعم اآليات مالئمة لتحقيق هذا الهَدف 

ال�سامل، والذي ي�سب بدوره يف جمرى حتقيق 

التنموية  امل��ج��االت  يف  العربية  ال��ط��ُم��وح��ات 

واالإ�سرتاتيجية. وال�سيا�سية 

هذا  يف  املطلوبة  االإ�سرتاتيجّية  وترتكز   

دد اإىل دعامَتنْي رئي�سَتنْي: ال�َسّ

العربية يف  ك باحلقوق املائية  التم�ُسّ االأوىل: 

مواجهة اأي طرف ينتق�س من هذه احلقوق.

الثانية: تنمية املوارد املتاحة على امل�ستوى 

ها االأق�سى،  القطري وامل�ستوى العربي اإىل حِدّ
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ني�سان

در��سات و�أبحاث

مع تدبري موارد جديدة، كلما كان ذلك ممكًنا.

بد  ال  فاإنه  االإ�سرتاتيجية،  ه��ذه  ولتحقيق   

التْنفيذ.  على  واالإ����رشاف  للتخطيط،  ة  اآلَيّ من 

ال�سامل  امل�ستوى  على  امل��ق��رتح��ة  واالآل��ي��ة 

االأقطار  ة، ت�سُمّ  اإقليمَيّ اإن�ساء �سبكة  تتمَثّل يف 

االإقليمية،  واملنظمات  ة  العربَيّ وال�سناديق 

مع اإقامة املناخ املالئم للم�ساركة الفعالة من 

اأن  على  �سة،  املتخ�ِسّ الدولية  املنظمات  قَبل 

الدول  جامعة  مظَلّة  حتت  ال�سبكة  هذه  تعمل 

العربية ومنظماتها ومراكزها املتخ�س�سة.

 اأما بالن�سبة اإىل امل�رشوع الرتكي الذي يلقى 

قبوالً لدى االأطراف الفاعلة يف البيئة االإقليمية 

برييز  ل�سمعون  حديث  يف  ورد  فقد  والدولية، 

)العام  اإ���رشائ��ي��ل  خلارجية  ا 
ً
وزي���ر ك��ان  عندما 

�سوف  التي  املعادلة  »اإن  ن�سه:  ما   )1995

���س��وف تكون  اجل��دي��د  االأو���س��ط  ال�����رشق  حتكم 

االأيدي  ال�سعودي +  النفط  عنا�رشها كما يلي: 

العقول   + الرتكية  املياه   + امل�رشية  العاملة 

االإ�رشائيلية«.

على  ال�سامل  ال��رتك��ي  امل�����رشوع  وي��ن��ط��وي   

م�رشوَعنْي رئي�سني هما:

- م�رشوع جنوب �رشق االأنا�سول الكبري.

- م�رشوع اأنابيب ال�سالم الرتكية.

ال�سهيوين،  املائي  امل�����رشوع  خ�س  ما  ويف   

فاإنه يقوم على عدد من املرتكزات، منها:

املياه  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  تزويد   -

اأو  ال��ريم��وك  اأو  )النيل  خارجية  م�سادر  م��ن 

الليطاين...(.

االأوىل  اخلطوة  باأنها  اخلطوة  ه��ذه  وي�سف 

تقنية،  اإم��ك��ان��ات  لها  تتوافر  التي  ال��واع��دة 

ال�رشاع  لتجاوز  ال�سيا�سية  �رشورتها  عن  ف�سالً 

قد  والذي  املنطقة،  هذه  يف  املرتقب  املائي 

ا على ال�سالم.
ً
ل خطر ُي�َسِكّ

حيث  النقب؛  �سمال  اإىل  النيل  مياه  نقل   -

املياه  من  �سئيلة  كميات  اأن  امل�رشوع  يزعم 

باملقيا�س امل�رشي )0.5 % من اال�ستهالك( ال 

ا مهًما يف امليزان املائي امل�رشي.
ً
ت�سكل عن�رش

م�����س��رتك  اإ���رشائ��ي��ل��ي   - اأردين  م�������رشوع   -

بتخزين  وذلك  الريموك،  نهر  مياه  ال�ستغالل 

بحرية  يف  النهر  لهذا  ال�ستوية  ال�سيول  مياه 

طربية الواقعة داخل حدود فل�سطني املحتلة.

دبلوما�سية �ملياه يف �ل�رشق �لو�سط

املتحدة  االمم  على  اإن  اخل��رباء  بع�س  يقول 

اأن تعمل على النهو�س ب�»دبلوما�سية املياه« 

مثل  مناطق  يف  ب�ساأنها  توتر  اأي  فتيل  لنزع 

ال�رشق االو�سط و�سمال افريقيا، حيث ميكن اأن 

يوؤدي �سح املوارد اىل �رشاعات يف امل�ستقبل. 

الدويل  االم��ن  ملجل�س  ينبغي  اأن��ه  وي�سيفون 

يف  املياه  ب�ساأن  التعاون  لتعزيز  �سباًل  يجد  اأن 

امليكوجن  مثل  امل�سرتكة  االأنهار  اأو  البحريات 

و�لنيل �لتي يرجح �أن تتعر�ض ل�صغوط ب�صبب 

املناخي.  والتغري  العامل  �سكان  عدد  ارتفاع 

وهم يرون اأن منطقتي ال�رشق االو�سط و�سمال 

افريقيا هما االكرث عر�سة خلطر ال�رشاع ب�سبب 

�سح املياه. 

وتتوقع درا�سات االمم املتحدة اأن تعاين 30 

دولة »ندرة املياه« العام 2025، علًما اأن 1٨ 

االو�س��ط  ال�س��رق  ف��ي  تق��ع  ال��دول  هذه  من 

افريقيا. و�سمال 

�سوى  للفرد  يتاح  اأال  املياه  ن���درة  وتعني 

1000 مرت مكع���ب او اقل م���ن املياه �سنوًيا. 

للمياه  املتح��دة  االم���م  برنام���ج  وين�سق 

تق���وم  الت��ي  باملي��اه  املتعلق���ة  االن�سط�����ة 

والتي  املتح��دة،  االم��م  وكاالت  جمي��ع  به�����ا 

تتاأل��ف  التي  العربي��ة  »املنطق��ة  ب���اأن  ترى 

تق��ع  افريقي��ا  و�سمال  االو�سط  ال�س��رق  م���ن 

خلطر  املعر�س��ة  املناط���ق  الئحة  راأ���س  على 

�رشاعات املياه«، واأن���ه ال بد م���ن ال�سعي اإل���ى 

التعاون بني املتناف�سي���ن على موارد  اإقام���ة 

املاء من خالل �سكل من ا�سك���ال »دبلوما�سية 

مب���ادىء  ت��راع��ي  حل��ول  الإي��ج��������اد  امل��ي��اه« 

ال�س���رر  احل���اق  وع���دم  وال��ع��دل  االإن�����س��������اف 

االآخري��ن. بحق���وق 

�ملر�جع:

احلقائق  العربية،  املنطقة  يف  املياه  اأزمة   -

وخالد  خميمر  �سامر  د.  املمكنة.  وال��ب��دائ��ل 

والفنون  للثقافة  الوطني  املجل�س  حجازي، 

واالآداب، الكويت.

- www.alukah.net/Culture
- www.annabaa.org/nbanews





اإعداد:

�إح�ضان مرت�ضى

باحث يف ال�ش�ؤون 

اال�رسائيلية

بينما كانت احلك�مات االإ�رسائيلية 

امل��ت��ع��اق��ب��ة ت�����ردد ومت���ان���ع يف 

الدائم  ال�سالم  ل�رشوط  اال�ستجابة 

وال���ع���ادل ك��م��ا ي�شفه  وال�����ش��ام��ل 

املجتمع  ك��ان  ويتمنونه،  ال��ع��رب 

االإ�رشائيلي، الذي تبني )مع ت�سكيل 

حكومة نتنياهو اليمينية املتطرفة 

ال�شالم  يخ�شى  ب��اأن��ه  االخ���رة( 

اأكرث مما يخ�سى احلرب، يتجه 

يف  فاأكرث  اأك��رث  التطرف  نحو 

لق�ى  املت�شاعد  ال���دور  ظ��ل 

اإث��ن��ي��ة ودي��ن��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة 

ميثل  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة.  احل���ي���اة  يف 

ال�رشقيون،  ال��ي��ه��ود  ال��ق��وى  ه��ذه 

واملتدينون  الرو�س،  واملهاجرون 

االأرثوذك�س وامل�ستوطنون، الذين 

م�سرتك  قا�سم  جميًعا  ي��وح��ده��م 

من عدم الثقة بال�سالم مع العرب، 

ال�ساملة  املواجهة  ب��اأّن  واالعتقاد 

ه��ي »ال��ب��دي��ل االأف�����س��ل« واالك��رث 

واليهودية،  لل�سهيونية  �سماًنا 

ال��ف��ع��ال��ة التي  ال��و���س��ي��ل��ة  واأن���ه���ا 

حتافظ على متانة »جمتمع القلعة 

- امل�سادا«  ووحدته، ومتنع انفجار 

يف  املعتملة  الداخلية  التناق�سات 

داخله.

الذي  ال�ساحق،  الفوز  ك��ان  لقد 

اليميني  وحتالفه  نتنياهو  حققه 

الكني�ست  انتخابات  يف  املتطرف، 

بزعامة  ال��شط  ق�ى  على  االأخ��رة 

ت�سيبي ليفني العام 2009، دليالً 

وا�سحاً على اأّن هذه القوة اليمينية 

بال�سيا�سة  تتحكم  ���س��ارت  التي 

االإ�رشائيلية يف املرحلة الراهنة، قد 

االأعظم  الق�سم  تاأييد  ا�ستقطبت 

جعل  مما  االإ�رشائيلي،  املجتمع  من 

عهد  يف  االإ���رشائ��ي��ل��ي��ة  ال�سيا�سة 

نتنياهو تتميز ب�املوا�سفات االآتي 

ذكرها:

• رف�س مفهوم ال�سالم املتعارف 
عليه والقائم على »�رشوط« مدريد 

و338،   242 والقرارين  واأو�سلو 

ت�سور  بح�سب  ال�����س��الم  ه��ذا  الأن 

االأم��ن  يهدد  وم��وؤي��دي��ه،  نتنياهو 

ال��ق��وم��ي االإ���رشائ��ي��ل��ي، وب��ال��ت��ايل 

ه��وؤالء،  نظر  يف  املطلوب  ي�سبح 

تاأجيل هدف التو�سل اإىل اتفاقات 

�سالم ر�سمية وادارة االزمة اإىل اأجل 

غر م�شمى.

على  املطلق  االأم���ن  تف�سيل   •
ال��ق��ي��ادة  الأن  ال��ق��ل��ق،  ال�����س��الم 

اإىل  تتطلع  ال  احلالية  االإ�رشائيلية 

يف  نوعي  تغيري  اأو  حت��ول  اإح���داث 

بل  االإ�رشائيلية،  العربية  العالقات 

من  مزيد  اإح���داث  اإىل  تتطلع  هي 

القوى  ميزان  يف  النوعي  التغيري 

مل�سلحتها  االإ���رشائ��ي��ل��ي  ال��ع��رب��ي 

ه��ذه  بح�سب  ف���االأم���ن،  ب���ال���ذات. 

�سيا�سة  بوا�سطة  يتحقق  القيادة، 

بوا�سطة  ول��ي�����س  وال����ردع  ال��ق��م��ع 

ح�شن  وب�����ادر  احل���اف��ز  �شيا�شة 

النية.

و�قع �ضيا�ضة

نتنياهو �القليمية �لر�هنة
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• ال��ع��م��ل ع��ل��ى ف��ر���س »���س��الم 
نظام  على  املبني  ال��واق��ع«  االأم��ر 

وعلى  ال�ساحق،  الع�سكري  القهر 

تفاهمات مع اطراف عربية معينة، 

بوا�سطة  اأو  مبا�رش  ب�سكل  وذل��ك 

الواليات املتحدة االأمريكية وحدها 

الدولية  االأط��راف  اأو مع غريها من 

و�ساحبة  ال���ق���ادرة  واالإق��ل��ي��م��ي��ة 

امل�سلحة يف ذلك.

• هيمنة ال�سيا�سة الداخلية على 
يعني  وه��ذا  اخلارجية،  ال�سيا�سة 

ربط  الفل�سطيني  ال�سعيد  على 

لي�س  الت�سوية  ملف  ا�ستحقاقات 

االإ�سرتاتيجية  القومية  باحل�سابات 

فح�سب، بل باحل�سابات التكتيكية 

االئتالفية والفئ�ية.

• ان���زي���اح ث��اب��ت وم�����س��ت��م��ر يف 
من  االإ���رشائ��ي��ل��ي  املجتمع  تركيبة 

متدين  جمتمع  اإىل  علماين  جمتمع 

ومييني، وحتول م�ستمر للحريدية 

ال�رشقية  امل��ت��زم��ت��ة(  )اال���س��ول��ي��ة 

نحو  ���س��ا���س  ح���زب  ميثلها  ال��ت��ي 

هذا  ويعني  اليمينية،  ال�سهيونية 

التغري اأن ما كان ممكًنا �سيا�سًيا يف 

اىل  �سعوبة  اأكرث  مي�سي  املا�سي 

حد اال�ستحالة مع مرور الوقت.

���س��ي��ا���س��ي��ة  روؤي��������ة  غ���ي���اب   •
القوى  ب��ني  م��وح��دة  ا�سرتاتيجية 

حل  لكيفية  اال�شا�شية  احل��زب��ي��ة 

ال�رشاع.

قد  نتنياهو  اأّن  يتبني  ه��ك��ذا   

�سهيوين  ب��ق��رار  احل��ك��م  اإىل  ج��اء 

ا���س��رتات��ي��ج��ي ع��امل��ي ي��ه��دف اإىل 

حت��ق��ي��ق االأط���م���اع وامل��خ��ط��ط��ات 

مواقف  عن  النظر  بغ�س  باالإكراه، 

ال����دول واالت���ف���اق���ات امل��ع��ق���دة 

حق�ق  ومبادئ  الدولية  وال�رسعية 

جاء  لقد  اآخ���ر  وبتعبري  االإن�����س��ان. 

ال��وراء، ولينفذ  اإىل  التاريخ  ليعيد 

خمطًطا يرتكز اإىل:

بكاملها  ال�سالم  م�سرية  ن�سف   -

ودفن مرجعية مدريد بكل اأ�س�سها 

وبنودها والتزاماتها.

- االإلغاء الكامل التفاقات اأو�سلو 

وملحقاتها وتوابعها ومندرجاتها.

- اإث�����ارة ال��ن��ع��رات وال��ف��ن يف 

نار  الإ�سعال  الفل�سطينية  ال�ساحة 

حرب اأهلية بني خمتلف التنظيمات 

والق�ى الفاعلة.

ال�����س��ل��ط��ة  - ت��ف��ت��ي��ت م��ن��اط��ق 

وج��زر  ك��ان��ت��ون��ات  اإىل  ال��وط��ن��ي��ة 

وعدم  �سكانها  وحما�رشة  منف�سلة 

متكينهم من اأي ات�سال اأو انتقال.

- ت�رشيع وترية بناء امل�ستعمرات 

اال�ستيطانية وتو�سيع امل�ستعمرات 

على  واق���ع  اأم���ر  لفر�س  القائمة 

فيه  مب��ا  وال��ع��امل  الفل�سطينيني 

ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ال��ت��ي عجزت 

متديد  على  نتنياهو  ارغ���ام  ع��ن 

فرتة جتميد اال�ستيطان ولو ملدة 

وجيزة.

- تفريغ القد�س من املوؤ�س�سات 

وال�سعبية  الر�سمية  الفل�سطينية 

على  حلملهم  ال�سكان  واإره����اب 

مزاعم  لتاأكيد  والرحيل  الهجرة 

االأب��دي��ة«،  امل��وح��دة  »العا�سمة 

يف  ب��ح��ث  اأي  ورف�������س  ل��ل��ي��ه��ود 

اأو  املقد�شة  امل��دي��ن��ة  م�شتقبل 

املقد�سات االإ�سالمية وامل�سيحية.

- اال���س��ت��ف��ادة م���ن ج��م��ل��ة من 

الظروف الذاتية واملو�سوعية من 

جهة، واالإقليمية والدولية من جهة 

الفل�سطينية  اأخرى، لواأد املقاومة 

واإخ�ساعها حتى ال تقوم لها قائمة 

بعد االآن.

على  الت�سديد  م�ستوى  رف��ع   -

ال��ط��اب��ع ال��ي��ه��ودي ل��ل��دول��ة من 

الت�رسيعات  وت���رة  ت��زاي��د  خ���الل 

هذا  على  الكني�ست  يف  املطروحة 

املالحقة  حمالت  مقابل  ال�سعيد، 

على  ميينية  اأط��راف  ت�سنها  التي 

يهودية  اإن�سان  حقوق  منظمات 

جمتمعية  وم��ن��ظ��م��ات  وع���رب���ي���ة 

عينه  الوقت  ويف  ي�سارية،  مدنية 

ت��زاي��د ق���وة ال��ع��ن�����رشي اأف��ي��غ��دور 

الداخلية،  ال�سيا�سة  يف  ليربمان 

يف  مب���ن   - ك��ث��ريي��ن  اأن  ح���د  اىل 

يف  امل�سوؤولني  كبار  بع�س  ذل��ك 

ي��رون   - احل��اك��م  الليكود  ح��زب 

بيتنا«  »اإ�رشائيل  حزب  رئي�س  اأن 

مبنزلة  اأ�سبح  املتطرف  اليميني 

»رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ال��ف��ع��ل��ي« يف 

عن  باراك  ان�سقاق  عقب  اإ�رشائيل، 

حزب العمل وان�سحاب هذا احلزب 

اأن  من  الرغم  وعلى  احلكومة.  من 

ليربمان هو �سخ�س علماين وبعيد 

كل البعد عن التدين، اإال ان اأفكاره 

العرب  جتاه  واملتطرفة  العن�رشية 

بقوة  وتتاآلف  خطابه  على  تهيمن 

للمتدينني.  اليمينية  االأفكار  مع 

وجد  ال�سيا�سات  ه��ذه  �سوء  على 

كما  نف�سه،  الفل�سطيني  ال�سعب 

معادالت  اأم��ام  برمتها،  املنطقة 

امليدان  ويف  ال�سيا�سة  يف  قاهرة، 

الق�سية  اإّن  ن��ق��ول:  يجعلنا  مم��ا 

االآن مبرحلة هي  الفل�سطينية متر 

اأ�سواأ  اأ�سواأ مراحلها، بل ورمبا  من 

من نكبة 1948 وهزمية 1967. 
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جاء نتنياهو �إىل �حلكم بقـر�ر 

�ضهيونــي ��ضرت�تيجي عاملي يهدف 

�إىل حتقيق �الأطماع و�ملخططات 

باالإكر�ه بغــ�ض �لنظر عن مو�قف �لدول 

و�التفاقات �ملعقودة و�ل�رشعية �لدولية 

ومبادئ حقوق �الإن�ضان

يعمل نتنياهو

على ن�ضف م�ضرية �ل�ضالم بكاملها

ودفن مرجعية مدريد

و�إلغاء كامل

�تفاقات �و�ضلو وملحقاتها

وتو�بعها ومندرجاتها
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نحن والقانون

ني�سان

ظاهرة ي�صعب التغلب عليها

القانونية،  الن�صو�ص  ك��ل  م��ن  ال��رغ��م  على 

ا، 
ً
منت�رش التعذيب  ي��زال  ال  واملحلية،  الدولية 

مواجهة  يف  عليه  التغلب  اأح��ي��اًن��ا  وي�صعب 

االأعراف والتقاليد والثقافات اخلاطئة امل�صيئة 

واملهينة للإن�صان، والتي تقوم على اخلوف او 

ت�صّدد  التي  تلك  اأو  االإنتقام،  اأو  املبا�رش  الثاأر 

و�صيلة،  ب��اأي  املتهم  من  االإع���راف  اأخ��ذ  على 

للتحقيق  اأوىل  م��ادة  التعذيب  تعترب  التي  اأو 

بع�ص  كون  عن  ناهيك  متطلباته.  من  وواح��دة 

او  االأمن  لرجل  االأخ�رش  ال�صوء  يعطون  الق�صاة 

يحثونه على ارتكاب اعمال التعذيب، ب�صكل اأو 

بال�صغط  املحامني  بع�ص  قيام  وكذلك  باآخر، 

على خ�صوم موكليهم بالعنف واالكراه. 

جهود املجتمع الدويل

ت�صافرت اجلهود الدولية واملحلية ملناه�صة 

القا�صية  املعاملة  �رشوب  من  وغريه  التعذيب 

حماية  ولتعزيز  املهينة،  اأو  اللاإن�صانية  اأو 

التعذيب،  من  حريتهم  املحرومني  االأ�صخا�ص 

الة ملنعه، ف�صلً عن ن�رش ثقافة  واتخاذ تدابري فَعّ

ل��لأمم  العامة  اجلمعية  اعتمدت  وق��د  ح��ظ��ره. 

اتفاقية   )1984/12/10 )بتاريخ  املتحدة 

مناه�صة التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة او 

العقوبة القا�صية او اللاإن�صانية او املهينة، ثم 

اختيارًيا )بتاريخ  اأحلقت باالإتفاقية بروتوكوالً 

.)2002/12/18

االتفاقية

 33 يف  اأج��زاء  ثلثة  االتفاقية  ه��ذه  ت�صمنت 

مادة، تطرقت اىل املوا�صيع االآتية:

ن�ّصت  للتعذيب:  القانوين  التعريف   •
اأن��ه  على  االت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه  م��ن  االأوىل  امل���ادة 

اأمل  عنه  ينتج  عمل  اأي  ب�»التعذيب«  ُيق�صد 

يلحق  عقلًيا،  اأم  كان  ج�صدًيا  �صديد،  عذاب  او 

من  اأو  منه،  احل�صول  بق�صد  ما  ب�صخ�ص  عمًدا 

�صخ�ص ثالث، على معلومات او على اعراف، او 

معاقبته على عمل ارتكبه او ي�صتبه يف انه ارتكبه 

ارغامه  اأو  تخويفه  اأو  ثالث(  �صخ�ص  اأو  )ه��و 

من  اأي�ًصا  ويعترب  ثالث(...  �صخ�ص  اأي  اأو  )هو 

اأعمال التعذيب احلاق مثل هذا االأمل اأو العذاب 

�ص 
ّ
ب�صخ�ص ب�صبب التمييز اأًيا كان نوعه، اإذا حر

اأو وافق عليه اأو �صكت عنه موظف ر�صمي اأو اأي 

�صخ�ص اآخر يت�رشف ب�صفته الر�صمية.

اإتخاذ اج��راءات ملنع اعمال التعذيب:   •
كل  على  التعذيب  مناه�صة  اتفاقية  فر�صت 

دولة طرف اأن تتخذ اجراءات ت�رشيعية اأو اإدارية 

اأخ��رى، ملنع  اج��راءات  اأي  اأو  فعالة  اأو ق�صائية 

اعمال التعذيب يف اأي اقليم يخ�صع الخت�صا�صها 

الق�صائي. واأكدت عدم جواز التذرع باأي ظروف 

موظفني  عن  ال�صادرة  باالأوامر  اأو  ا�صتثنائية 

اأعلى مرتبة اأو عن �صلطة عامة كمرّبر للتعذيب.

د  عدم جواز طرد اأو ت�صليم �صخ�ص مهَدّ  •
ال���دول  االإت��ف��اق��ي��ة  مت��ن��ع  التعذيب:  بخطر 

اأو  ا�صرداده  اأو  �صخ�ص  اأي  طرد  من  االأط��راف 

ا�صباب  توافرت  اذا  اخ��رى،  دول��ة  اىل  ت�صليمه 

خطر  يف  �صيكون  ب��اأن��ه  االع��ت��ق��اد  اىل  ت��دع��و 

التعر�ص للتعذيب. 

• جت���رمي اأع��م��ال ال��ت��ع��ذي��ب: ف��ر���ص��ت 
دول��ة  ك��ل  على  التعذيب  مناه�صة  اتفاقية 

جرائم  التعذيب  اعمال  جميع  تكون  باأن  طرف 

ذاته  االمر  وينطبق  اجلنائي،  قانونها  مبوجب 

اأو  التعذيب  ممار�صة  �صخ�ص  اأي  حماولة  على 

امل�صاركة فيه...

جرائم  ملالحقة  الق�صائي  االخت�صا�ص   •
كل  على  االإتفاقية  ه��ذه  مبوجب  التعذيب: 

دولة طرف اتخاذ ما يلزم من االجراءات الإقامة 

واليتها الق�صائية على اجلرائم امل�صار اليها يف 

احلاالت االآتي ذكرها:

اقليم  اأي  يف  اجل��رائ��م  ه��ذه  ارت��ك��اب  عند   -

يخ�صع لواليتها الق�صائية او على ظهر �صفينة 

لة يف تلك الدولة. او على منت طائرة م�صَجّ

من  املزعوم  اجلرمية  مرتكب  عندما يكون   -

مواطني تلك الدولة.

- عندما يكون املعتدى عليه من مواطني تلك 

اإعداد:

د.نادر عبد العزيز �صايف

حمام باالإ�صتئناف

من  االن�����ص��ان  ح��ق��وق  تعترب 

اأه���م امل��وا���ص��ي��ع ال��ت��ي يتم 

ع�رصنا  يف  ومعاجلتها  طرحها 

ال�صعيدين  ع��ل��ى  احل���ا����رص، 

املحلي والعاملي. هذه احلقوق 

املتحدة  االأمم  ميثاق  اأّكدها 

واالإع�������الن ال��ع��امل��ي حل��ق��وق 

الدولية  واالتفاقيات  االإن�صان، 

وقوانينها  ال���دول  ود���ص��ات��ر 

الداخلية، باالإ�صافة اإىل العديد 

من املوؤمترات والندوات التي 

حقوق  حماية  ����رصورة  اأّك���دت 

بها،  متتعه  ووج��وب  االن�صان 

تعذيبه  مناه�صة  على  ��زت  ورَكّ

حتت اأي حجة اأو �صبب...

والقانون الواقع  التعذيب بني  مناه�صة 



الدولة، اذا اعتربت تلك الدولة ذلك منا�صًبا.

• االجراءات القانونية الحتجاز �صخ�ص بجرم 
طرف  دول��ة  كل  على  وحماكمته:  التعذيب 

لدى اقتناعها بعد درا�صة املعلومات املتوافرة 

موجود  �صخ�ص  احتجاز  ترّبر  الظروف  باأن  لها، 

التعذيب  ج��رم  اق��رف  ان��ه  يدعي  ارا�صيها  يف 

قانونية  اج��راءات  تتخذ  اأو  باحتجازه  تقوم  اأن 

اخرى ل�صمان وجوده فيها، وذلك وفق ما ين�ص 

عليه قانون تلك الدولة على اال ي�صتمر احتجاز 

اإقامة  من  للتمكن  اللزمة  امل��دة  اال  ال�صخ�ص 

دعوى جنائية اأو من اتخاذ اجراءات لت�صليمه. 

اجلرائم  من  التعذيب  جرائم  اعتبار   •
اع��ت��ربت  ال���دول:  ب��ني  للت�صليم  القابلة 

التعذيب  جرائم  التعذيب  مناه�صة  اتفاقية 

اأي  يف  مرتكبيها  لت�صليم  القابلة  اجلرائم  من 

بني  قائمة  تكون  املجرمني  لت�صليم  معاهدة 

الدول االأطراف. 

يف  والق�صائية  االجرائية  امل�صاعدة   •
اتفاقية  اأوج��ب��ت  التعذيب:  جرائم  مالحقة 

ان  ط��رف  دول��ة  ك��ل  على  التعذيب  مناه�صة 

تقدم اىل الدول االأطراف االخرى اكرب قدر من 

اجلنائية  ب��االج��راءات  يتعلق  ما  يف  امل�صاعدة 

مبا  التعذيب،  جرائم  من  اأي  ب�صاأن  املتخذة 

امل���وج���ودة يف  االأدل�����ة  ت��وف��ري جميع  ذل���ك  يف 

امل�صاعدة  وتبادل  للجراءات،  واللزمة  حوزتها 

ثقافة  ن�رش  االإتفاقية  فر�صت  كما  الق�صائية. 

مواجهتها  على  والتدريب  التعذيب  مناه�صة 

واحلجز  التحقيق  ق��واع��د  وتطوير  وح��ظ��ره��ا، 

من  وحماية  وملحقته،  وك�صفه  التعذيب  ملنع 

�ص للتعذيب والتعوي�ص عليه وتاأهيله.
َّ
يتعر

اإىل ذلك منعت االإتفاقية اال�صتناد اىل اأقوال 

اأي اجراءات،  انُتِزعت حتت التعذيب كدليل يف 

بارتكاب  متهم  �صخ�ص  �صد  ذلك  كان  اذا  اإال 

التعذيب كدليل على االدالء بهذه االقوال. كما 

العقوبة  او  املعاملة  اعمال  اىل  اللجوء  منعت 

واأوجبت  املهينة.  او  اللاإن�صانية  او  القا�صية 

اإن�صاء جلنة ملناه�صة التعذيب تتاألف من ع�رشة 

لهم  وم�صهود  عال  اخلقي  م�صتوى  على  خرباء 

يعملون  االن�صان،  حقوق  ميدان  يف  بالكفاءة 

الدول  وتقوم  ال�صخ�صية.  ب�صفتهم  اللجنة  يف 

االأطراف بانتخابهم مع مراعاة التوزيع اجلغرايف 

من  اال�صخا�ص  بع�ص  ا�صراك  وفائدة  العادل 

ذوي اخلربة القانونية.

الربوتوكول

يهدف هذا الربوتوكول االختياري اىل تعزيز 

التعذيب  اآف��ة  ا�صتئ�صال  اىل  الرامية  اجلهود 

من خلل ان�صاء نظام وقائي يقوم على زيارات 

ووطنية  دولية  هيئات  بها  ت�صطلع  منتظمة 

االأ�صخا�ص  فيها  يحرم  التي  للأماكن  م�صتقلة 

وغ��ريه  التعذيب  منع  بغية  وذل���ك  حريتهم، 

اأو  القا�صية  العقوبة  اأو  املعاملة  ���رشوب  من 

اللاإن�صانية اأو املهينة. 

• ان�صاء جلنة فرعية ملنع التعذيب: مبوجب 
مَتّ  ال���ربوت���وك���ول  ه����ذا 

توؤدي  فرعية  جلنة  ان�صاء 

ميثاق  اإط����ار  يف  عملها 

وت�صر�صد  املتحدة  االأمم 

مب���ق���ا����ص���ده وم���ب���ادئ���ه 

التي  باملعايري  وك��ذل��ك 

املتحدة  االأمم  و�صعتها 

مل��ع��ام��ل��ة االأ����ص���خ���ا����ص 

امل���ح���روم���ني ح��ري��ت��ه��م، 

اللجنة مببادئ  وت�صر�صد 

ال�����رشي��ة وال��ن��زاه��ة وع��دم 

وال�صمولية  االن��ت��ق��ائ��ي��ة 

واملو�صوعية. 

وق��������د اأوج�����������ب ه����ذا 

اأو  تن�صئ  اأن  دولة طرف  على كل  الربوتوكول 

تعنّي اأو ت�صتبقي هيئة زائرة واحدة اأو اأكرث على 

اإليها  )ي�صار  التعذيب  ملنع  املحلي  امل�صتوى 

با�صم االآلية الوقائية الوطنية(، على اأن ت�صمح 

لها بالقيام بزيارات الأي مكان يخ�صع لواليتها 

اأو  اأ�صخا�ص حمرومون  ول�صيطرتها ويوجد فيه 

ميكن اأن يكونوا حمرومني حريتهم. 

اللجنة  با�صتقبال  االأط���راف  ال��دول  وتتعهد 

وتي�صري  اإقليمها  يف  التعذيب  ملنع  الفرعية 

اأماكن االحتجاز، وتزويدها  اإىل  �صبيل و�صولها 

تطلبها،  ق��د  ال��ت��ي  ال�صلة  ذات  امل��ع��ل��وم��ات 

ب��االآل��ي��ات  وتي�صريها  ات�����ص��االت��ه��ا  وت�صجيع 

الوقائية الوطنية... وعدم االعرا�ص على زيارة 

وموجبة  ة  ملَحّ الأ�صباب  اإال  بعينه،  احتجاز  مكان 

العامة  ال�صلمة  اأو  الوطني  بالدفاع  علقة  لها 

يف  خطري  ا���ص��ط��راب  اأو  الطبيعية  وال��ك��وارث 

املكان املزمع زيارته.

بتبليغ  التعذيب  الفرعية ملنع  اللجنة  وتقوم 

الطرف  الدولة  اإىل  ا 
ً
�رش وملحظاتها  تو�صياتها 

واإىل اأي اآلية وقائية وطنية، اإذا كان لها علقة 

�صنوي  تقرير  بتقدمي  تقوم  كما  باملو�صوع. 

علني عن اأن�صطتها اإىل جلنة مناه�صة التعذيب.

مع  التعاون  عن  الطرف  الدولة  امتنعت  واإذا 

اتخاذ  عن  اأو  التعذيب،  ملنع  الفرعية  اللجنة 

مناه�صة  للجنة  جاز  احلالة،  لتح�صني  خطوات 

اأن  الفرعية،  اللجنة  طلب  على  بناء  التعذيب، 

اإتاحة  وبعد  اأع�صائها،  اأ�صوات  بغالبية  تقرر 

اإ�صدار  اآرائها،  الإب��داء  الطرف  للدولة  الفر�صة 

اأو ن�رش تقرير اللجنة  بيان علني حول املو�صوع 

الفرعية ملنع التعذيب.

• ان�صاء اآلية وقائية وطنية م�صتقلة: �صنًدا 
االختياري  ال��ربوت��وك��ول  م��ن   17 امل���ادة  اإىل 

املذكور يجب على كل دولة طرف اأن ت�صتبقي 

اأق�صاها  فرة  غ�صون  يف  تن�صئ،  اأو  تعني  اأو 

اأو  الربوتوكول  هذا  نفاذ  بدء  بعد  واحدة  �صنة 

اآلية وقائية  اإليه،  االن�صمام  اأو  الت�صديق عليه 

التعذيب  ملنع  اأكرث  اأو  واحدة  م�صتقلة  وطنية 

على امل�صتوى املحلي. 
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ومتنح االآليات الوقائية الوطنية، كحد اأدنى، 

�صلطة القيام على نحو منتظم، بدرا�صة معاملة 

اأم��اك��ن  يف  حريتهم  امل��ح��روم��ني  االأ���ص��خ��ا���ص 

ال�صلطات  اإىل  تو�صيات  وت��ق��دمي  االح��ت��ج��از 

املعنية بغر�ص حت�صينها، باالإ�صافة اإىل تقدمي 

بالت�رشيعات  تتعلق  وم��لح��ظ��ات  اق���راح���ات 

القائمة اأو مب�صاريع القوانني.

ه��ذا  يف  االأط�����راف  ال����دول  تتعهد  ول���ذل���ك، 

الربوتوكول باأن تتيح لتلك االآليات، احل�صول 

ع��ل��ى ج��م��ي��ع امل��ع��ل��وم��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ع��دد 

االأ�صخا�ص املحرومني حريتهم واملوجودين يف 

اأماكن االحتجاز وبعدد هذه االأماكن ومواقعها، 

زيارتها  وطبًعا  القائمة فيها  االإحتجاز  وظروف 

واإجراء مقابلت خا�صة مع املحتجزين من دون 

اللجنة  م��ع  ات�صاالت  واإج���راء  ���ص��ه��ود...  وج��ود 

مبعلومات  وموافاتها  التعذيب  ملنع  الفرعية 

واالجتماع بها.

ال�رشية  للمعلومات  وت��ك��ون 

الوطنية حرمتها،  الوقائية  االآلية  التي جتمعها 

موافقة  دون  من  �صخ�صية  بيانات  اأي  تن�رش  وال 

البيانات.  بتلك  املعني  ال�صخ�ص  من  �رشيحة 

الربوتوكول  هذا  يف  االأط��راف  ال��دول  وتتعهد 

ن�رش التقارير ال�صنوية وتوزيعها وال�صادرة عن 

االآليات الوقائية الوطنية.

وقد �صادقت عدة دول، بينها لبنان، على هذا 

بتاريخ  التطبيق  حيز  دخل  الذي  الربوتوكول 

.2006/6/22

مناه�صة التعذيب بني القانون والواقع 

يف لبنان

العقوبات  ق��ان��ون  م��ن   401 امل���ادة  ن�صت 

اللبناين على اأنه »كل �صخ�ص مار�ص �رشوًبا من 

ال�صدة ال يجيزها القانون رغبة منه يف احل�صول 

على اإقرار عن جرمية اأو على معلومات ب�صاأنها، 

ثلث  اإىل  اأ���ص��ه��ر  ث��لث��ة  م��ن  باحلب�ص  ع��وق��ب 

اإىل  عليه  العنف  اأعمال  اأف�صت  واإذا  �صنوات. 

مر�ص اأو جراح كان اأدنى العقاب احلب�ص �صنة«. 

و107  و47  و43   41 امل���واد  ن�صت  كما 

فيه  امل�صتبه  ا�صتجواب  اأن  على  اأ.م.ج.  و253 

اأو املدعى عليه م�رشوط ب�أن يديل ب�أقواله ب�إرادة 

واعية حرة من دون ا�صتعمال اأي وجه من وجوه 

اإىل  ي�صار  ال�صمت  التزم  واإذا  �صده.  االإك���راه 

ذلك يف املح�رش وال يجوز اإكراهه على الكلم، اأو 

وكذلك  افاداته.  بطلن  طائلة  حتت  ا�صتجوابه 

متّتع  على  اأ.م.ج.  و48   47 امل��ادت��ان  ن�صت 

امل�����ص��ت��ب��ه ف��ي��ه 

منه،  امل�صكو  اأو 

ف�����ور اح���ت���ج���ازه 

ل���������������������رشورات 

ال����ت����ح����ق����ي����ق، 

باحلقوق االآتية: 

ب��اأح��د  االت�����ص��ال   -

اأو  ع��ائ��ل��ت��ه  اأف�������راد 

اأو  ال��ع��م��ل  ب�����ص��اح��ب 

مبحام يختاره اأو باأحد 

معارفه.

حم���ام  م��ق��اب��ل��ة   -

يدون  بت�رشيح  يعينه 

على املح�رش من دون 

وك��ال��ة  اإىل  احل���اج���ة 

منظمة وفق االأ�صول.

مل  اإذا  حملف  مبرجم  اال�صتعانة   -

يكن يح�صن اللغة العربية.

اأو  وكيله  بوا�صطة  اأو  مبا�رش،  طلب  تقدمي   -

اأحد اأفراد عائلته اإىل النائب العام، بعر�صه على 

طبيب ملعاينته. 

وعلى ال�صابطة العدلية اأن تبلغ امل�صتبه فيه 

فور احتجازه، بحقوقه املذكورة واأن تدون هذا 

العديل  ال�صابط  خالف  واإذا  املح�رش.  يف  االإجراء 

اأو  عليه  املدعى  باحتجاز  املتعلقة  االأ���ص��ول 

حجز  بجرمية  للملحقة  يتعر�ص  فيه،  امل�صتبه 

يف  عليها  واملعاقب  عنها  املن�صو�ص  احلرية 

باالأ�صغال  العقوبات  قانون  من   367 امل��ادة 

العقوبة  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  امل��وؤق��ت��ة  ال�����ص��اق��ة 

امل�صلكية �صواء اأكانت اجلرمية م�صهودة اأم غري 

م�صهودة.

التعذيب،  مناه�صة  اإتفاقية  اىل  باال�صتناد 

املنتزع  الدليل  اأن  الق�صائي  االجتهاد  اعترب 

يكون  للتعذيب  فيه  امل�صتبه  تعري�ص  بنتيجة 

م�صريه االإهمال، ويف املقابل، اإن ذلك ال يوؤدي 

التي  ال�صحيحة  االإج��راءات  اإهمال  بحد ذاته اىل 

ت يف معر�ص التحقيقات والتي يجوز الركون  مَتّ

اليها مبعزل عما ميكن اأن يرتب من نتائج عن 

التعذيب، �صواء جلهة ملحقة من اقرفه  فعل 

اأم جلهة اإهمال االعرا�ص احلا�صل يف معر�صه. 

اإبطال  اجلنايات  ملحكمة  يعود  ال  ك��ان  واإذا 

حما�رش التحقيق االأويل يف حال تبني وجود عنف 

و�رشب، الأنها لي�صت مرجًعا ت�صل�صلًيا لل�صابطة 

اإال  االتهام،  قرار  اإبرام  بعد  ا  خ�صو�صً العدلية، 

اأنه يرتب على حمكمة اجلنايات اإهمال حما�رش 

التحقيق االأويل اإذا ظهر لها اأن ما ت�صمنته هذه 

يرتاح  التي  الكافية  القناعة  يوفر  ال  املحا�رش 

اليها وجدانها و�صمريها للإدانة اأو التربئة بعد 

متحي�صها وتقوميها.

اأنه ال يجوز  الباحثون  اعترب  اإ�صافة اىل ذلك، 

اأو  ال�صخرية منه  اأو  اال�صتهزاء مب�صاعر املحتجز 

له. وال  اللئقة  العبارات غري  اأو توجيه  حتقريه 

يجوز التغرير باملحتجز اأو امل�صتبه فيه للإيقاع 

تدينه  باأفعال  االع��راف  اأجل حمله على  من  به 

يجوز  ال  كما  اجلرمية.  عن  م�صوؤوليته  وترّتب 

اعتماد مناورات اأو ِحيل اأو خلق معلومات وحجج 

االعراف،  على  وحمله  به  للإيقاع  �صحيحة  غري 

واالآمال  بالوعود  اإغراقه  به من خلل  اأو ترغيبه 

اجلرمية  من  التخل�ص  على  مب�صاعدته  واإيهامه 

االعراف  يعترب  عنه، حيث  العقوبة  تخفيف  اأو 

املاأخوذ بهذه الطرق باطًل. 
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ي: 
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ىل 
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قياد

ف جتد 
جملة »اجلي�ص«. و�صو

ت - 
املطبوعا

ها.
�صفحات

االإجابة على 



االآلية الوقائية

كافية،  تكن  واالجتهادات مل  الن�صو�ص  هذه 

وقد ان�صم لبنان اىل اتفاقية مناه�صة التعذيب 

اجلهود  اأن  غ��ري  ل��ه��ا،  ال��ت��اب��ع  وال��ربوت��وك��ول 

مل  الوطنية  الوقائية  االآلية  الإن�صاء  املبذولة 

تنجح حتى اليوم، على الرغم من العمل احلثيث 

االأهلية  املنظمات  من  ملجموعة 

الربملانيني  وب��ع�����ص  وال��دول��ي��ة 

والوزارات.

ويعترب عدم اإن�صاء االآلية الوقائية 

لبنان  اللتزامات  خمالفة  املحلية 

جت���اه امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل. واأك���رث 

االأهلية  املنظمات  قلق  يثري  م��ا 

امل�صتقلة،  االآل��ي��ة  ه��ذه  غياب  يف 

االأ�صا�صية  وظيفتها  غ��ي��اب  ه��و 

يف ال��ق��ي��ام ب��ال��زي��ارات ال��دوري��ة 

االحتجاز  اأم��اك��ن  لكل  واملنتظمة 

الأي  ال�صمانة يف و�صع حد  لتوفري 

�صكل من اأ�صكال التعذيب اأو �صوء 

اأو  القا�صية  العقوبة  اأو  املعاملة 

اللان�صانية اأو املهينة. 

مواءمة  وج��وب  ذلك  اإىل  ي�صاف 

اأحكام  وت�صمينه  املحلي  القانون 

عرب  التعذيب  مناه�صة  اتفاقية 

واأ�صول  العقوبات  قانوين  تعديل 

املحاكمات اجلزائية لتجرمي جميع 

التعذيب  اأ���ص��ك��ال 

������رشاح�����ة، ول��ي�����ص 

ف���ق���ط ال���ت���ع���ذي���ب 

)التعذيب  اجل�صدي، 

التعذيب  مناه�صة  اتفاقية  وفق 

منها  االأوج��ه،  من  العديد  يت�صمن 

هو  ما  ومنها  واملعنوي  اجل�صدي 

ملراكز  العامة  بالظروف  مرتبط 

كاملباين  وال�����ص��ج��ون؛  ال��ت��وق��ي��ف 

واالك���ت���ظ���اظ واالأم������ن واالن�����ارة 

وتاأمني  والنظافة  واالأدوية  والطبابة  والتهوئة 

ال�صحايا،  على  والتعوي�ص  وغريها...(،  املياه 

املنتزعة  االأدلة  وا�صتبعاد  التحقيقات  واإبطال 

وت�صديد  وامل��ع��ن��وي،  امل���ادي  التعذيب  حت��ت 

عقوبة جرمية التعذيب.

املعنية  اللبنانية  اجلهات  تقدمي  ينبغي  كما 

�صيما  وال  املتحدة،  االأمم  اإىل  دوري��ة  تقارير 

من   19 امل��ادة  اىل  ا�صتناًدا  االأويل  تقريرها 

اإىل  يرفع  الذي مل  التعذيب،  مناه�صة  اتفاقية 

جلنة مناه�صة التعذيب حتى االآن، وقد تاأخر عن 

موعده اأكرث من ع�رش �صنوات. 

النيابية  االإن�صان  ر جلنة حقوق 
ّ
اأعلن مقر وقد 

م، مع رئي�ص جلنة  النائب غ�صان خميرب، اأنه تقَدّ

حقوق االن�صان يف جمل�ص النواب اللبناين النائب 

املجل�ص  اإىل  قانون  مب�رشوع  مو�صى،  مي�صال 

اإن�صاء هيئة وطنية  اإىل  اللبناين يهدف  النيابي 

بالوقاية  خمت�صة  جلنة  ت�صمل  االإن�صان  حلقوق 

الوطنية حلقوق  املوؤ�ص�صة  التعذيب ودمج  من 

االإن�صان واالآلية الوقائية الوطنية ملنع التعذيب 

�صمن قانون واحد، مع �صمان ا�صتقللية كل من 

املوؤ�ص�صتني )املايل واالإداري(، مع ال�صعي اىل 

هيئة  االإن�صان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ص�صة  جعل 

وطنية د�صتورية على غرار املجل�ص الد�صتوري، 

واملجل�ص االقت�صادي االجتماعي.

املراجع:

البقاع  يف  التحقيق  قا�صي   -

��ا(، ق��رار  )ال��ق��ا���ص��ي زي����اد م��ك��َنّ

ت���اري���خ   ،2009/50 رق������م 

ال��ع��دل،  جم��ل��ة   ،2009/9/17

2010، عدد 4، �ص1848.

ال��ب��ق��اع،  - حم��ك��م��ة ج���ن���اي���ات 

تاريخ   ،2010/342 رق��م  ق��رار 

العدل،  جملة   ،2010/11/11

2011، عدد 1، �ص 453.

ب���ع���ب���دا  ج���������زاء  م����ن����ف����رد   -  

تاريخ  اخل���وري(  ناظم  )القا�صي 

.2007/10/8

)القا�صي  - منفرد جزاء بريوت 

حكم  احل��ج��ار(،  املنعم  عبد  ه��اين 

بتاريخ 2007/3/8.

امل���ل،  ����ص���ادق  ���ص��ام��ي  د.   -

اعراف املتهم، املطبعة العاملية، 

القاهرة، 1992، �ص 90.

- موؤمتر حول مناه�صة التعذيب 

برعاية وزير العدل وا�رشاف جمعية 

يف  املحامي  بيت  يف  ورحمة،  عدل 

بريوت 17 و2012/2/18.

- www.penallebanon.

org
- www.onlylebanon.

net/local
- www.arabiclawyer.

org/watch
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جلنة خا�صة

اإلتبا�ص

اللجنة عمل  اطلق  مَتّ   2011/2/9 بتاريخ 

ال�صجون  يف  ال��ت��ع��ذي��ب  م��و���ص��وع  مبتابعة  اخل��ا���ص��ة 

التاأديب  التوقيف والتحقيق وغرف  والنظارات ومراكز 

دورات  تنظيم  اىل  باالإ�صافة  الداخلي،  االأم��ن  قوى  يف 

مع  بالتعاون  التعذيب  مناه�صة  مو�صوع  يف  تدريبية 

املوؤ�ص�صات واجلمعيات النا�صطة.

االأم��ن  ق��وى  تنظيم  ق��ان��ون  م��ن   225 امل���ادة  ن�صت 

قوى  رج��ال  »على  اأن��ه  على   1990/17 رقم  الداخلي 

االكراهية  �صلحياتهم  ميار�صون  عندما  الداخلي  االأمن 

اجتناب كل عنف ال تقت�صيه ال�رشورة«. هذه املادة ي�صاء 

ا�صتعمال  اىل  اللجوؤ  يتم  اأحياًنا حيث  وتطبيقها  فهمها 

و�صائل االكراه والعنف والتعذيب حتت حجة ال�رشورة.
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اإقت�صاد ومال

ني�صان

اإعداد:

تريز من�صور

القرو�ض 

البيئية الطاقوية

خطوة متقدمة 

نحو بيئة 

نظيفة و�آمنة

تتجه دول �لعامل قاطبة �إىل �لرت�صيد يف ��صتعمال �لطاقة و�إىل �عتماد �مل�صاريع �ل�صديقة 

للبيئة يف �لعديد من �ملجاالت. يف لبنان ثّمة �جتاه �إىل دعم هذه �مل�صاريع من خالل قرو�ض 

مي�رّصة. وقد �أ�صدر م�رصف لبنان عدة تعاميم يف �الأعو�م �الأخرية، حتّث �لقطاع �مل�رصيف على 

توفري �لقرو�ض �ملي�رّصة للم�صاريع �ل�صغرية و�ال�صتثمار�ت �ل�صناعية و�ل�صياحية �جلديدة، 

�إ�صافة �ىل دعم �لقرو�ض �ل�صكنية و�لتعليمية و�لقرو�ض �ملخ�ص�صة مل�صاريع �صديقة للبيئة 

مثل �مل�صاريع �لعقارية �خل�رص�ء و�لطاقة �ملتجددة و�ل�صياحة �لبيئية وغريها... ما هي هذه 

�مل�صاريع وكيف تتّم عملية �الإقرت��ض و�لدعم و�لت�صليفات؟ عدة �أ�صئلة �أجاب عنها �ملدير 

�لتنفيذي لوحدة �لتمويل يف م�رصف لبنان �ل�صيد و�ئل حمد�ن. 

�لطاقات �ملتجددة

و�لطاقات  �لطاقة  لتفعيل  �لوطنية  �مل��ب��ادرة  �أُطلقت  كيف   •
�ملتجددة، وما هي �مل�صاريع �لتي تندرج �صمن �ملبادرة �لوطنية 

للتخفيف من �ل�رصر �لبيئي وتوفري بيئة نظيفة؟

- اأطلق م�رصف لبنان العام 2009، �صّلة حوافز لدعم الإقت�صاد اللبناين، 

على  اأ�صا�صي  ب�صكل  ورّك��زت  ومعّمقة،  مف�ّصلة  حينها  يف  تكن  مل  ولكن 

م�صاريع تدوير النفايات ومعاجلتها، كما مّت الرتكيز على ق�صية جتميل 

القرى من خالل العودة اإىل الرتاث اللبناين يف البناء، )اعتماد تلبي�ض احلجر 

والقرميد( بالإ�صافة اإىل اإقامة احلدائق، واعتماد ال�صخانات ال�صم�صية.

ويف بداية العام 2011، اأعرب بع�ض املوؤ�ص��صات الدولية واملحلية، عن 

رغبته يف امل�صاعدة من اأجل اإطالق برنامج وطني حول امل�صاريع البيئية 

الطاقوية، ي�صمل املوؤ�ص��صات والأفراد يف لبنان.     

وقد مّت توقيع بروتوكول التعاون بني هذه اجلهات وم�رصف لبنان الذي 

اأ�صدر التعاميم والآليات ال�رصورية حل�صن �صري العمل.

ويجري العمل اليوم بني م�رصف لبنان وعدة جهات منها:

- وزارة الطاقة واملياه، من خالل م�رصوع الطاقة ال�صم�صية، الذي ميّول 

على  القر�ض  هذا  ويح�صل  املئة،  وبفائدة �صفر يف  �صنوات  خم�ض  على 

دعم يبلغ 200 دولر اأمريكي. ولقد مّت متويل نحو 500 وحدة اأو �صخان 

األف   22 هو  امل�رصوع  من  امل�صتهدف  الرقم  فيما  اليوم،  لغاية  �صم�صي 

وحدة. 

الأوروبي الذي قّدم منحة بقيمة 15 مليون يورو، منها 12  - الإحتاد 

مليون لدعم م�صاريع توفري الطاقة والطاقة املتجددة )امل�صاريع البيئية 

الطاقوية(. وي�صتفيد من هذا الدعم موؤ�ص�صات واأفراد، كما يتّم تخ�صي�ض 

للم�صاريع  )املخ�ص�صة  كفالت  قرو�ض  لدعم  املذكور  املبلغ  من  جزء 

الإنتاجية الزراعية وال�صناعية وال�صياحية(، وثّمة جزء اآخر خم�ص�ض لدعم 

القرو�ض التي ت�صتفيد مبا�رصة من حوافز م�رصف لبنان للقر�ض البيئي. 

�لقرو�ض �ملمنوحة

�ملمنوحة يف جمال  للبيئة  �ل�صديقة  �لقرو�ض  ت�صتفيد  كيف   •
�لطاقة من منحة م�رصف لبنان و�الإحتاد �الأوروبي؟

الأق�صى  واحلّد  واملتو�صطة،  ال�صغرية  للموؤ�ص�صات  القرو�ض  متنح   -

ومدة  اأمريكي،  دولر  مليون  اأي  لبنانية  لرية  مليار   1.5 هو  للقر�ض 

منحة  من  القرو�ض  ه��ذه  ت�صتفيد  �صنوات.  الع�رص  اإىل  ت�صل  ت�صديده 

بن�صبة 15 يف املئة )وملرة واحدة فقط( من قيمة القر�ض يف حال كان 
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التي  الإنتاجية  غري  القطاعات  اأح��د  اإىل  يعود 

للفوائد  اللبنانية  الدولة  دعم  من  ت�صتفيد  ل 

املدينة  )قرو�ض القطاعات ال�صياحية والطبية 

واخلدماتية والأكادميية والعقارية(. وتنخف�ض 

الن�صبة اإىل 5 يف املئة )وملرة واحدة فقط( من 

الإنتاجية  للقطاعات  املمنوح  القر�ض  قيمة 

وال�صياحية(  وال�صناعية  الزراعية  )امل�صاريع 

اللبنانية للفوائد  وامل�صتفيدة من دعم الدولة 

املدينة.   

من  الطاقوي  البيئي  ال�صق  على  يكون  الدعم  اأن   حمدان  ويو�صح 

عند  وذل��ك  القر�ض،  مانح  امل�رصف  بوا�صطة  املبالغ  وت�رصف  امل�����رصوع. 

املتجددة  والطاقة  الطاقة  بتوفري  املتعلقة  الأعمال  تنفيذ  من  الإنتهاء 

والأبنية اخل�رصاء، وبعد القيام بالتحقق التقني من قبل اإحدى املوؤ�ص��صات 

املتخ�ص�صة. 

دعم  من  )ي�صتفيد  م�صنع  بناء  مل�رصوع  القر�ض  قيمة  كانت  اإذا  مثالً: 

الدولة( مليون دولر اأمريكي )احلد الأق�صى للقر�ض(، فاإن ن�صبة الدعم 

األف  اأي ما ي�صاوي 50  للجزء البيئي من امل�رصوع �صوف تبلغ 5 يف املئة 

دولر اأمريكي، بينما ن�صبة الدعم للجزء البيئي من القر�ض )مليون دولر( 

مل�رصوع بناء م�صت�صفى )ل ي�صتفيد من دعم الدولة( هي 15 يف املئة، اأي 

ما يعادل 150 األف دولر اأمريكي.   

واجلدير بالذكر هنا، اأن جميع القرو�ض البيئية بحاجة اإىل موافقة م�صبقة، 

القطاعات  منها  ت�صتفيد  والتي  املدعومة  كفالت  قرو�ض  با�صتثناء 

ال�صناعية، الزراعية وال�صياحية، والتي خّف�ض جمل�ض الوزراء اعتباًرا من 

اأوائل العام 2011 ن�صبة دعم قرو�صها من 7.5 يف املئة اإىل 4.5 يف 

املئة. 

�مل�صاريع �ل�صديقة للبيئة

يو�صح  كما  هي  للبيئة  ال�صديقة  امل�صاريع 

حمدان:

�صمن  تندرج  التي  الطاقة  م�صاريع   -1

ال��ط��اق��ة  لتفعيل  ال��وط��ن��ي��ة  »امل����ب����ادرة 

 National( امل���ت���ج���ددة«  وال���ط���اق���ات 

 Energy Efficiency and Renewable
توفري  م�صاريع  ومنها   )Energy Action

وال��ط��اق��ات   )Energy Saving( ال��ط��اق��ة 

.)Renewable Energy( املتجددة

2- م�صاريع يف غري جمال الطاقة والتي تكون غايتها:

- امل�صاهمة يف حماية البيئة اأو التخفيف من الأثر البيئي ومن التلّوث، 

 )Recycling( مثل معاجلة النفايات ومياه ال�رصف ال�صحي واإعادة التدوير

 .)Green Buildings( والأبنية اخل�رصاء

وتركيب   )Ecotourism( الع�صوية  وال��زراع��ة  البيئية  ال�صياحة   -

القرميد وتلبي�ض احلجر وتن�صيق احلدائق.

ورًدا على �صوؤال يو�صح حمدان اأن فرتة ال�صماح تراوح بني ال�صتة اأ�صهر 

والأربع �صنوات للم�صاريع اجلديدة، وبني ال�صتة اأ�صهر وال�صنتني للم�صاريع 

القائمة املنوي حتويلها اإىل م�صاريع �صديقة للبيئة، اأما الت�صديد فيكون 

التي  الفروقات  بع�ض  اإىل  م�صرًيا  متدنية،  وبفائدة  �صنوات  ع�رص  خالل 

ي�ستتبعها نوع امل�رشوع، واإىل م�ستندات و�رشوط ينبغي توافرها.

ال�رصر  من  للتخفيف  الوطنية  املبادرة  »اأن  اأخ��رًيا  حمدان  ال�صيد  واأكد 

خالل  من  املعنية،  املوؤ�ص��ص�ات  جميع  مب�صاركة  انطلقت  قد  البيئي، 

 Lebanese Center For( الطاقة  حلفظ  اللبناين  امل��رك��ز  برنامج 

Energy Conservation LCEC(. واإننا ل�صنا الالعبني الوحيدين يف 
القطاع اخلا�ض، وذلك من خالل  هذا املجال، بل هناك �رصورة مل�صاركة 

اإقامة املوؤمترات، والندوات الهادفة اإىل توعية الراأي العام، حول 

اأن  موؤكًدا  الطاقوية،  البيئية  امل�صاريع  اأهمية 

عدد امل�صتفيدين اأ�صبح كبرًيا اليوم، ولكن 

الفر�ض التي ما زالت متوافرة كبرية.

   

تعريفات

احرتام  بنائها  يف  ُيراعى  �الأبنية �خل�رص�ء:   •
ال�رشوط البيئية، مع الرتكيز على كيفية التقليل 

من  ال�صتفادة  واإم��ك��ان  الطاقة،  ا�صتخدام  من 

الأمطار(،  موارد الطبيعة )ال�صم�ض والرياح ومياه 

عيد تدويرها.
ُ
وا�صتخدام مواد اأ

ال��ولي��ات  ب���داأ ه��ذا الجت���اه يكت�صب زخ��ًم��ا يف  وق��د 
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املتحدة، اإذ ت�صّمم الأبنية اخل�رصاء وفق معايري حماية البيئة، ويتوقع  منو 

دولر  مليار   406 نحو  اىل  العامل  يف  للبيئة  ال�صديقة  البناء  مواد  �صوق 

زيادة  العوامل منها:  بالعديد من  العام 2015، مدعوًما  امريكي بحلول 

اخل�رصاء  املباين  فوائد   واإدراك  الطاقة  تكاليف  وارتفاع  البيئي،  الوعي 

على املدى البعيد. 

بالبناء  مقارنة  قليالً  مرتفعة  الأخ�رص  البناء  تكلفة  اإن  القول  وميكننا 

العادي، لكن على املدى الطويل تعترب التكلفة الت�صغيلية اأقل، كما توفر 

فاتورة  يخّف�ض  ما  للطاقة،  اأقل  وا�صتخداًما  اأف�صل،  حياة  للم�صتخدمني 

اإىل ن�صبة تقرتب من 20 يف املئة مقارنة بالبناء  الكهرباء والغاز واملاء 

العادي، الأمر الذي ينعك�ض ب�صكل اإيجابي على البيئة والقت�صاد عموًما.

فهي  البيئة،  على  الع�صوية  الزراعة  حتافظ  �لع�صوية:  �لزر�عات   •  

تقلل من تلّوث املياه باملبيدات واملواد الكيميائية. كما انها حتّد من 

من  حتّد  وبالتايل  امل�صّنعة،  وامل��واد  املتجددة  غري  الطاقة  ا�صتخدام 

الرتبة  بناء قوام  ت�صاهم يف  الوقت عينه  الحتبا�ض احلراري، ويف  ظاهرة 

وتعزيزه، وجتعلها م�صاحة حّية تنمو فيها احليوانات والكائنات املفيدة ، 

واأخرًيا توّفر الغذاء ال�صحي لالإن�صان.     

• تدوير �لنفايات: ا�صرتجاع النفايات اأو اإعادة تدويرها موجود منذ 
القدم يف الطبيعة، فف�صالت بع�ض الكائنات احلية تعترب غذاء لكائنات 

الع�رص  منذ  النفايات  ا�صرتجاع  عملية  الإن�صان  مار�ض  وقد  اأخ��رى،  حية 

الربونزي، حيث كان يذّوب مواد معدنية لتحويلها اإىل اأدوات جديدة.

ومنذ اأن اأدركت املجتمعات امل�صاكل البيئية، فاإن العديد من البلدان 

النفايات  انت�صار  من  احل��ّد  وكذلك  النفايات،  لتدوير  اإج��راءات  اتخذت 

اخلطرية.

اأنها حتمي الرثوات  النفايات منافع كبرية جًدا ومنها  ولعملية حتويل 

الطبيعية، وتقّل�ض انتاج النفايات، وتوّفر فر�ض عمل جديدة، كما اأنها 

حتّد من ا�صتنزاف املوارد الطبيعية.

ب املياه والأمطار، واألوانه ل تتغرّي 
ّ
• �لقرميد: مينع القرميد ت�رص

مع مرور الزمن، اإ�صافة اإىل اأن وزنه خفيف جًدا، مما يعني انه ل يحّمل 

البناء اأثقالً اإ�صافية ترهق الأ�صا�صات. ويقاوم القرميد الرياح العاتية 

والرطوبة ويحافظ على الربودة يف داخل البناء خالل ف�صل ال�صيف.    

• معاجلة �ل�رصف �ل�صحي: قد يظن البع�ض اأن معاجلة املياه تتّم فقط 
للح�صول على املاء ال�صالح لل�رصب، لكن الذي ل يعلمه الكثريون هو 

اأن مياه ال�رصف ال�صحي وال�صناعي، تعالج اأي�ًصا اأو على الأقل 

النهر،  اأو  البحر  يف  طرحها  قبل  تعالج  اأن  املفرو�ض  من 

تفادًيا لل�رصر البيئي.

من  امل�صتمدة  الطاقة  هي  �ملتجددة:  �لطاقة   •
ان  ميكن  ل  التي  اأو  تتجدد  التي  الطبيعية  امل��وارد 

واملياه  الرياح  من  املتجددة  الطاقة  وُتنتج  تنفذ. 

وال�صم�ض، كما ميكن اإنتاجها من حركة الأمواج واملد 

واجلزر اأو من طاقة حرارة اأر�صية.

ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة، تختلف ج��وه��ري��ا عن  وم�����ص��ادر 

الوقود الأحفوري من برتول وفحم وغاز طبيعي، اأو الوقود 

ي�صتخدم  ال���ذي  ال��ن��ووي 

ال��ن��ووي��ة.  يف امل��ف��اع��الت 

ال��ط��اق��ة  ع���ن  ت��ن�����ص��اأ  ول 

ال���ع���ادة  يف  امل���ت���ج���ددة 

اأوك�صيد  كثاين  خملفات 

اأو غازات �صارة،  الكربون 

ت�صّبب  ل  ال��ط��اق��ة  وه���ذه 

اأو  الأحفوري  الوقود  اح��رتاق  عند  يحدث  كما  احل��راري،  النحبا�ض  زي��ادة 

املخلفات الذرية ال�صارة، الناجتة من مفاعالت القوى النووية.

وقد انت�رص اأخرًيا ما يعرف با�صم جتارة الطاقة املتجددة، وهي نوع من 

للدخل  م�صادر  اإىل  املتجددة  الطاقات  حتويل  يف  تدخل  التي  الأعمال 

والرتويج لها.

وعلى الرغم من وجود الكثري من العوائق غري التقنية التي متنع انت�صار 

الطاقات املتجددة ب�صكل وا�صع مثل كلفة ال�صتثمارات العالية البدائية 

وغريها... اإلّ اأن هناك ما يقارب 65 دولة تخّطط لال�صتثمار يف الطاقات 

املتجددة، وقد عملت على و�صع ال�صيا�صات الالزمة لذلك.

• تزيني �حلد�ئق: من �صاأن �صجرة واحدة متو�صطة احلجم، تاأمني ما 
يكفي من الأوك�صيجني لعائلة موؤلفة من اأربعة اأفراد مدة �صنة كاملة. 

واإن غر�ض 20 مليون �صجرة مينح لالأر�ض و�صكانها 260 مليون طن من 

الأوك�صيجني، وينقي الهواء من 10 مليون طن من ثاين اأوك�صيد الكربون.

  Eco« البي����ئي��ة ال�ص����ي��احة  �ل�ص��ياح��ة �لبيئي��ة: ظهر م�ص��ط��لح   •
وه��و  الع�رصين،  الق��رن  من  الثمانين�ي��ات  مطل��ع  منذ   »Tourism
م�سطلـــح حديث ن�سبـًيا، جاء ليعبرّ عن نوع جديــد من الن�ساط ال�سياحي 

ال�صديق للبيئة، الذي ميار�صه الإن�صان، حمافًظا 

واحل�صاري  الطبيعي  الفطرى  املرياث  على 

فيها  وميار�ض  فيها،  يعي�ض  التي  للبيئة 

املمار�صة  ه��ذه  يف  وه��و  وحياته،  ن�صاطه 

ا مطلًقا، يفعل ما ي�صاء 
ً
واحلياة لي�ض حر

عما  م�صوؤول  حر  هو  بل  ح�صاب،  ب��دون 

املعادلة  اإط��ار  يف  يعي�ض  وه��و  يفعله، 

الآتية:

تعلم  عملية  ه��ي  البيئية،  ال�صياحة 

وبذلك  البيئة،  حت��رتم  وتربية  وثقافة 

بالبيئة  ال�صياح  لتعريف  و�صيلة  فهي 

امل�ستدامــة  ال�سياحــة  اأما  بها،  واالنخراط 

للمواق���ع  الأم���ث���ل  ال���ص��ت��غ��الل  ف��ه��ي 

ال�صياح  دخ���ول  ح��ي��ث  م��ن  ال�صياحية 

باأعداد متوازنة للمواقع ال�صياحية، على 

ومعرفة  م�صبق  عل��م  عل��ى  يكونوا  اأن 

والتعامل  ال�صياحي��ة  املناط��ق  باأهمي�ة 

دون  للحيلول��ة  وذلك  ودي،  ب�صكل  معها 

وق��وع الأ�رصار على الطرفني.
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اإعداد:

رميا �ضليم �ضوميط

دورة ن�شاط ال�شم�س

تبلغ  منتظمة  �شبه  ن�شاط  دورة  لل�شم�س 

ذروتها كل 11 �شنة، فتطلق كمية من الطاقة 

والتي  اجلوي،  املخّزنة يف غالفها  املغنطي�شية 

ت�شمل اأ�شعة اإك�س والأ�شعة ما فوق البنف�شجية 

ما  والأ�شعة  غاما،  واأ�شعة  العالية،  الطاقة  ذات 

اإطالق  حتت احلمراء، والأ�شعة املرئية وغريها. 

ال�شم�شي،  بالإنفجار  يعرف  ما  هو  الطاقة  هذه 

وهو يعادل اإنفجار ع�رشات 

القنابل  من  املاليني 

قر�س  على  م�شاحته  وتبلغ  الهيدروجينية، 

ال�شم�س اأكرث من مليون كيلومرت مربع.

ومّلا كانت ذروة الدورة احلالية لل�شم�س 

2013، فقد كان  العام  متوّقعة 

يزداد  اأن  الطبيعي  من 

ما  وهذا  ن�شاطها، 

اأدى اىل الإنفجار ال�شم�شي يف اآذار 

مقيا�س  على  �شّنف  الذي  املا�شي 

»اإك�س  بقّوة  ال�شم�شّية  النفجارات 

5.4«، واأّدى اإىل بعث �شدمة اإلكرتونية حمّملة 

ب�شحنات ب�رشعة تفوق 4 ماليني كلم يف ال�شاعة.

التاأثري على الأر�ض

من  الب�رش  على  خطر  ل  اأنه  الفلكيون  يوؤّكد 

مفاعيل  اأن  يو�شحون  وهم  ال�شم�شي.  الإنفجار 

متفاوتة  باأوقات  الأر�س  اإىل  ت�شل  الإنفجار 

البع�س.  بع�شها  عن  خمتلفة  تاأثريات  ولها 

ازدياد  هو  انفجار  حدوث  عند  ي�شلنا  ما  فاأّول 

لل�شم�س،  الكهرومغنطي�شي  الطيف  يف 

الراديوية  الأ�شعة  ي�شمل  الذي 

وحتت احلمراء واملرئية وفوق 

اإك�س  واأ�شعة  البنف�شجية 

وينتج  غاما.  واأ�شعة 

التي  اإك�س  اأ�شعة  عن 

ت�شل اإىل الأر�س بعد 

فقط،  دقائق  ثماين 

لن�شبة  مفاجئة  زيادة 

طبقات  يف  الأيونات 

طبقة  من  العليا  اجلو 

)والتي  الأيونو�شفري 

بني  ما  ارتفاعها  يراوح 

يوؤدي  ما  700كلم(  و   85

البث  يف  ا�شطرابات  حدوث  اإىل 

اإ�شافة اىل الت�شوي�س يف  والإت�شالت، 

الق�شرية  املوجات  ذات  الراديوية  الإت�شالت 

فاإذا  املالحة.  جمالت  بع�س  يف  امل�شتخدمة 

الطائرات  تفقد  قد  �شديدة،  العا�شفة  كانت 

والبواخر التي ت�شتخدم هذه املوجات الت�شال 

لعّدة �شاعات. 

ال�شم�س،  على  احلا�شل  النفجار  اآثار  ومن 

الربوتونات  فيها  مبا  اجلزئيات  ت�شخني 

يف  وت�شارعها  الثقيلة،  والنوى  والإلكرتونات 

الغالف اجلّوي لل�شم�س بحيث ت�شبح ذات طاقة 

ات الطاقة املنبعثة من 
ّ
عالية جًدا تفوق ع�رش مر

بركان متفّجر. ت�شل هذه اجلزئيات اإىل الأر�س 

النفجار  من  �شاعتني  اإىل  �شاعة  حواىل  بعد 

وي�شتمر تدفّقها لعدة �شاعات. وب�شبب طاقتها 

الإ�شطناعية،  الأقمار  اإىل  ت�شل  فهي  العالية 

ثنائي  كهربائي  �شحن  اإحداث  اإىل  يوؤدي  ما 

للمكونات  الفرتا�شي  العمر  يق�رشّ  الأقطاب، 

الإلكرتونية الداخلية للقمر الإ�شطناعي. 

والأ�شعة  اإك�س  لأ�شعة  اأخرى  خماطر  وهناك 

الإ�شطناعية  الأقمار  على  البنف�شجية  فوق  ما 

اإذ  الأر�س،  �شطح  فوق  الرتفاع  املنخف�شة 

توؤّدي اإىل حدوث تغيري يف كثافة حرارة طبقات 

الأقمار  يوؤّثر على مدارات هذه  ما  العليا،  اجلو 

مداراتها  عن  خروجها  اإىل  النهاية  يف  ويوؤدي 

بفعل  الأر�س  على  و�شقوطها  الأ�شا�شية 

»�شكاي  الف�شائي  للقمر  حدث  كما  اجلاذبية، 

ملاذا 

يح�ضل  

الإنفجار 

ال�ضم�ضي

وما هي 

اآثاره؟

بعد 

الإنفجار 

ال�ضخم  ال�ضم�ضي 

الذي �رضب الأر�ض 

يف اآذار املا�ضي، 

مّت طرح الكثري من 

الأ�ضئلة حول اأ�ضباب 

الإنفجارات والعوا�شف 

وتاأثرياتها  ال�شم�شية 

على الأر�ض. يف ما 

ياأتي بع�ض الأجوبة 

والإي�شاحات.
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ظواهر طبيعية

ني�سان

لب« العام 1989.

بعد  ال�شم�شي  لالإنفجار  الأخرية  الآثار  وتظهر 

يوم اأو يومني من حدوثه، حيث تقذف ال�شم�س 

غاز  عن  عبارة  هي  مادتها  من  هائلة  كمية 

موؤّين يحتوي على جمالت مغنطي�شية. وعندما 

ت�شطدم هذه الكتلة بالأر�س، ت�شبب ا�شطراًبا 

اآثاره  تطال  الأر�شي،  املغنطي�شي  املجال  يف 

تتكّون  حيث  الكهربائية،  وال�شبكة  البو�شلة 

التوّتر  خطوط  يف  عالية  كهربائية  تيارات 

على  الكهربائي  ال�شغط  تزيد  قد  العايل، 

ميكن  كما  التيار،  انقطاع  اإىل  وتوؤدي  ال�شبكة 

اإل  لل�شبكة.  الرئي�س  اأن ت�شّبب احرتاق املحّول 

اأن هذه املخاطر الرئي�شة حم�شورة يف املناطق 

اأوروبا  �شمال  مثل  الأقطاب،  من  القريبة 

و�شمال اآ�شيا و�شمال اأمريكا. واملثل على ذلك، 

الإنفجار الذي ح�شل العام 1989، وكان اأقوى 

اىل  اأّدى  النفجار احلايل حيث  خم�س مرات من 

قطع الكهرباء ملدة 7 �شاعات يف كندا. 

التاأثري يف الف�ضاء

بني  عالقة  ل  اأن  اخلرباء  يو�شح 

احلرارة  ودرجة  ال�شم�شية  النفجارات 

على �شطح الأر�س، فهذه الإنفجارات ل توؤدي 

تاأثريها  خطر  اأما  احلرارة.  درجة  يف  ازدياد  اإىل 

يف  ومعداتهم،  الف�شاء  رّواد  فيهّدد  املبا�رش 

اأن  وذلك  اخلارجي،  الف�شاء  يف  �شفرهم  اأثناء 

عاليتني،  و�رشعة  بطاقة  الربوتونات  قذف 

يرتك اآثاًرا �شلبّية على �شّحة الن�شان توؤّدي اىل 

الهالك.

ال�ضفق القطبي

الفلكيون  ي�شّجل  ال�شلبية،  الآثار  مقابل  يف 

ال�شم�شي، وهي فر�شة  لالإنفجار  اإيجابية  ناحية 

بال�شفق  املعروفة  الفلكية  الظاهرة  روؤية 

ال�شم�س  من  املنبعثة  فال�شحنات  القطبي. 

املغنطي�شي،  الأر�س  غالف  اأمام  تتدّفق 

فتعمل  اجليومغنطي�شي  احلقل  مع  وتتفاعل 

كموّلد كوين ينتج ماليني الأمبريات من التيار 

اجلوي  الغالف  يف  منه  جزء  ي�شّب  الكهربائي، 

اإنبوب  مثل  ي�شيء  الذي  لالأر�س  العلوي 

فتظهر  القطبي،  ال�شفق  يف  توّهج  خللق  نيون 

ر�شد  ميكن  ول  جًدا.  رائعة  لونية  ت�شكيالت 

اجلنوبي  الأر�س  الظاهرة �شوى يف قطبي  هذه 

وال�شمايل. 

حوادث واأ�رضار

والعوا�شف  ال�شم�شية  النفجارات  خّلفت 

مّت  اأ�رشاًرا  ال�شابقة  العقود  يف  املغنطي�شية 

ر�شدها من قبل اخلرباء والفلكيني، ومن بينها 

وكابالت  كهربائية  و�شبكات  هواتف  تعطيل 

اآذار  يف  وكندا  املتحدة  الوليات  يف  التلغراف 

انقطاع  اإىل  اإ�شافة   .1958 و�شباط   ،1940

 GOES-4 الإ�شطناعي  بالقمر  الت�شال 

ال�شحب  بر�شد  يقوم  كان  )والذي  الأمريكي 

 45 ملدة  احلمراء(  وحتت  املرئية  بالأ�شعة 

النوع  من  عنيف  انفجار  حدوث  بعد  دقيقة، 

ال�رشر  اأما   .1982 الثاين  ت�رشين  يف  الربوتوين 

الأكرب فوقع يف اآذار 1989 حني اأّدت عا�شفة 

األف  ع�رشين  فقدان  اإىل  قا�شية  مغنطي�شية 

ميغاوات كهرباء يف ال�شبكة الكهربائية يف ولية 

كيبك وانقطاع الكهرباء عن ماليني ال�شكان. 

بهذه  ياباين  اإ�شطناعي  قمر  تاأثر  كما 

الف�شاء  لوكالة  اأمريكي  اآخر  و�شقط  العا�شفة، 

مداره  عن  اأميال  ثالثة  م�شافة  على   NASA
للغالف  املفاجئة  الإعاقة  قوة  زيادة  نتيجة 

اجلّوي.

اأّول اإنفجار �شم�شي

العام  ة 
ّ
مر لأول  ال�شم�شي  الإنفجار  �شوهد 

ريت�شارد  الف�شاء  رائد  كان  بينما   ،1851

كارينغتون يراقب البقع ال�شم�شية من الأر�س، 

من  قوّية  �شوئية  انبعاثات  بظهور  فوجىء  اإذ 

مراقبته  خالل  راآها  اأن  له  ي�شبق  مل  ال�شم�س 

التي  النواة  مالحظاته،  فكانت  لها،  امل�شتمرة 

الإنفجارات  لدرا�شة  الفلكيون  منها  انطلق 

ال�شم�شية.  

ت�شنيف الإنفجارات ال�شم�شية

الدرجة  وفق  ال�شم�شية  الإنفجارات  ت�شّنف 

تقا�س  وهي  ذروته،  يف  التدّفق  يبلغها  التي 

ما  الذروة  تراوح  حيث  مربع،  مرت  لكل  بالواط 

بني 100 و800 بيكومرت )واط/مرت مرّبع(.

للعوا�شف  العاملي  الت�شنيف  يتاأّلف 

اأخطرها  درجات  خم�س  من  ال�شم�شية 

»اإك�س«. 
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�سباق

اإعداد:

ندين البلعة

بيـن ب�صـري وجـبل ال�صيخ... خطــوات       اأ�صـدقاء يف عناية املغاوير

»اإغارة الأرز«

1049 م�صارًكا... رقم جديد حّققه �صباق 

»اإغارة الأرز« الذي يقرتب عاًما بعد عاٍم 

من املعايري الدولية. وللمرة الرابعة على 

التوايل، جنح فوج املغاوير يف اجلي�ش 

اللبناين بدمج املدنيني والع�صكريني 

اللبنانيني والأجانب، يف ن�شاط 

فريد من نوعه بات اجلميع 

يعرف اأهدافه الرئي�صة: 

تعريف اللبنانيني باأر�صهم، 

والأجانب بالطبيعة ال�شاحرة 

وح�صن ال�صيافة يف لبنان... 

وتعزيز التوا�صل بني 

املجتمع املدين واملجتمع الع�صكري 

وك�رس احلواجز بينهما...

التح�صريات

اإجناح هذا ال�سباق يتطّلب مثابرًة 

املغاوير  ف��وج  يتاأّخر  مل  وج��ه��وًدا 

عن بذلها ما �سمح ل�»اإغارة الأرز« 

واإعجاب  تقدير  و�سط  بال�ستمرار 

يت�ساعدان عاًما بعد عام.

لل�سباق،  الإعالمية  اللجنة  رئي�س 

بداأت  التح�سريات  اأن  اإىل  يلفت 

ب�سهرين، �سمن خطة  قبل موعده 

الإع��الن  �سملت:  متكاملة  اإعالمية 

و�ششروط  وتفا�صيله  ال�صباق  عششن 

اجلي�ش  موقع  على  فيه  امل�صاركة 

الإلكرتوين، وفيلًما اإعالنًيا ق�سرًيا 

�شششصشششارك بششتشش�ششصششويششره عششنششا�ششر من 

خمتلف  على  عر�صه  ومّت  الششفششوج 

بالإ�سافة  التلفزيونية،  املحطات 

حت��ّدث��وا  ال���ذي���ن  امل��دن��ي��ن  اإىل 

ع��ر و���س��ائ��ل الإع�����الم الإذاع���ي���ة 

هذا  تفا�صيل  عن  والتلفزيونية 

ال�صباق واأهدافه. 

تقّدًما  ت�سهد  الإعالمية  احلملة 

بف�سل  ع���ام،  بعد  ع��اًم��ا  ملحوًظا 

ت��ع��اون امل��دن��ي��ن ورغ��ب��ت��ه��م يف 

هذا  ويف  للجي�س.  الأف�سل  تقدمي 

امل�ساهمن  اأّن  اإىل  ُي�سار  ال�سياق 

 Alfa - كششششانششششوا:  الشششعشششام  هششششذا 

 Fransabank - Mike Sport
نّفذت  التي  كليمنتني  �ركة   -

التي   Apermoon  - الإعالنات 

اهتّمت باملطبوعات.

ال�سباق  يف  الفنية  اللجنة  رئي�س 

يششش�شششرح مشششن جششهششتششه مشش�ششصششوؤولششيششات 

حت�سري  توّلت  التي  اللجنة  ه��ذه 

 30 كلم،   45( الثالثة  امل�سالك 

وقد  وتاأريفها.  كلم(  و18  كلم 

تاأمني  اهتماماتها  اأبششرز  من  كششان 

ال�سالمة والأمان على طول امل�سلك 

تفتي�س  نقطة   16 رّكشششزت  حيث 



 Check(

 )p o i n t s
من  لششلششتششاأكششد 

وكالعادة  املت�صابقني.  و�ششصششول 

موؤّللة  عمليات  غرفة  �ست  ُخ�ِسّ

النتائج  وحتديد  ال�سباق  ملتابعة 

وت�صجيلها. كما توَلّت هذه اللجنة 

وتوزيعهم  امل�صرتكني  ت�صجيل 

 
ّ
ا�صتمر حيث  والفئات،  بششالأرقششام 

الت�صجيل حتى ال�صاعة الرابعة من 

فجر يوم ال�سباق. 

اإىل  بالنظر  اأّنششه  بالإ�صارة  يجدر 

تششراكششم الششثششلششوج، تششعششّذر و�ششصششول 

الآليات اإىل نقطة الو�صول يف غابة 

الفوج  عنا�ر  ا�صطر  مّمششا  الأرز، 

ونقل  للم�ساة  ط��ري��ٍق  ���س��ِقّ  اإىل 

مبجهودهم  ال��الزم��ة  اللوج�ستية 

اخلا�ش.

�صهرة مميزة

يعّر  الأرز  اإغ��ارة  �سباق  يعد  مل 

 وط��ي��دة ب��ن اجلي�س 
ٍ
ع��ن ع��الق��ة

اأ�صبح  بششل  فح�صب،  واملششدنششيششني 

»تالحم«  على  ملمو�ًصا  دليالً 

جلًيا  ظهر  وال��ذي  الطرَفن، 

�ششصششبششاط   25 ال�����س��ب��ت  ل��ي��ل��ة 

يف  امل�صاركون  جتّمع   .2012

رومية   - رم��ان  غ�سان  ثكنة 

وانتقلوا بالبا�صات الع�صكرية 

فكثافة  اجلشششبشششة،  حششششدث  اإىل 

اعتماد  دون  حششالششت  الششثششلششوج 

غابة اأرز تنورين نقطة للتجّمع 

كما جرت العادة.

ب���ع���د ال��ن�����س��ي��د ال��وط��ن��ي 

ال��ل��ب��ن��اين، اف��ت��ت��ح ال��ع��م��ي��د 

الركن �صامل روكز قائد فوج 

املغاوير اللقاء ب�رح تفا�صيل 

الشش�ششصششبششاق و�شششروطشششه و�شششصشششّدد 

وجتّنب  احليطة،  تدابري  على 

تكّلم  ثششم  حششششادث.  اأي  وقشششوع 

اأحشششد املشش�ششصششاركششني الأجششانششب، 

مششن اجلششنشش�ششصششيششة الشش�ششصششويشش�ششريششة، 

وهشششششو مششششن املششش�شششصشششاركشششني يف 

ال�صهري  ال�صوي�ري  ال�صباق 

 ،Patrouille des Glaciers
بالن�سبة  اجلبال  اأهمية  اإىل  م�سرًيا 

بروعة  ومنوًها  الريا�سين،  اىل 

الطبيعة اللبنانية، لتبداأ حول النار 

املرحة  اأجوائها  يف  انخرط  �صهرة 

اجلميع رق�ًصا ودبكًة وغناًء... 

وكشششان لفششًتششا و�ششصششول فششريششق من 
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حواىل  ي�صّم  ال�صوي�رية،  اجلن�صية 

200 ريا�سي، اجتاز امل�سافة بن 

حدث  يف  اللقاء  ونقطة  الششبششرتون 

اجلّبة على الدراجات الهوائية )50 

ون�صف   
ٍ

�صاعات اأربششع  خالل  كلم( 

ال�صاعة، للم�صاركة يف ال�صباق.

 

على امل�صلك

�صاعة  دّقشششت  ا... 
ً
فششجششر اخلام�صة 

الإنششششطششششالق... جتششّمششع املشش�ششصششاركششون 

بشششحششش�شششصشششب الششششفششششئششششات )راكششششيششششت 

وراندونيه(، وعند اأول طلقة نارية 

اجششتششاحششوا اجلششبششال! مل تكن ظششروف 

فامل�سلك  البّتة،  �سهلة  ال�سباق 

الطق�س  من  الرغم  وعلى  طويل، 

امل�سم�س، 

واجششششششششششششششششششه 

ن  بقو ملت�سا ا

حششششاًدا و�ششصششبششاًبششا يعمي  �ششصششقششيششًعششا 

الب�صرية، مّما عرقل تقّدمهم. اإلّ اأّن 

على  توّزعوا  املغاوير  فوج  عنا�ر 

طول امل�صلك لتوجيه املت�صابقني 

كل  نقل  ومّت  حششادث،  اأي  وجتّنب 

ال�سباق  متابعة  ي�ستطع  مل  م��ن 

بوا�صطة  الششو�ششصششول،  نقطة  اإىل 

 ،»Ratrack«�وال  »Skidoo«�ال

بينما كان ال�صليب الأحمر اللبناين 

يتابع ال�سباق حلظة بلحظة، جاهًزا 

لإ�سعاف امل�سابن.

ال��ث��ام��ن��ة  ال�����س��اع��ة  مت����ام  ويف 

حّل  اللبناين  اجلي�ش  يف  املغاوير  فوج  نظمه  الششذي  الأرز  اإغششارة  �صباق 

بع�ش  حششّددت  التي   »La Liberté« ال�صوي�رية  املجّلة  �صفحات  على 

الإنطباعات عن ال�صباق بعد انتهائه.

واأبرز ما جاء يف املقال: »ترك لبنان انطباعات قوّية يف قلوب امل�صاركني 

اإىل  الأجانب  عاد  تقريًبا،  متباٍر  األف  مع  ت�سابقوا  الذين  ال��30  الأجانب 

بذلوه،  الذي  الكبري  الق�سرية واملجهود  الليايل  اأنهكتهم  بلدانهم وقد 

من اأجل حتقيق الغاية التي ين�سدون؛ اإلّ اأن روح هذا البلد ظّلت ت�سكن 

يف قلوبهم بف�صل جمال جباله واملحبة والإلفة بني اأبنائه«.

اللبنانين  �سيافة  »بح�سن  اأي�ًسا  امل��ق��ال  اأ���س��اد  وق��د 

جمعية  رئ��ي�����س  راأي  بح�سب  وان��دف��اع��ه��م«،  ولطافتهم 

اأحششد  ويششتششذّكششر   .René Bugnion املتنوعة  ال�سباقات 

امل�صاركني Jean Christophe Boillat اللحظة املفعمة 

ارتفاع  نف�صه  الوقت  فرق يف   3 اأول  بامل�صاعر حني عربت 

ال�3 اآلف مرت قبل النزول اإىل �صهل البقاع.

هناك  كان  ملا  ن�ّصار،  فن�صان  »لول  املقال:  اأ�صاف  كما 

�صباق اإغارة الأرز، فهو من اأطلق اأول ن�صخة من هذا ال�صباق 

العام 2008«.

اجلبال  اإغارة  �صباق  يف  للم�صاركة  اللبناين  اجلي�ش  دعي  نف�صه  والعام 

اجلليدّية الذي نّظمه اجلي�ش ال�صوي�ري، الأمر الذي اأثار اهتمام قائد فوج 

املغاوير اللبناين العميششد الركن �صامل روكز الذي دعا بدوره، بالتعاون 

الأرز  لإغ��ارة  �سب��اق  اأول  تنظي��م  اإىل  املدنية،   PolyLiban جمعية  مع 

الذي اأب�ر النور العام 2009، وهدف اإىل توعية اللبنانيني وحّثهم على 

احرتام البيئة، حيث قام كل متباٍر بغر�ش �صجرة خالل ال�صباق الذي نظم 

العام 2010. 

»La Liberté« اإغارة الأرز« على �صفحات«
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والشششنششش�شششصشششف، و�ششصششل 

الأول  ال�����ف�����ري�����ق 

كلم   18 فششئششة  مشششن 

مفتتًحا  )راكشششيشششت( 

نششقششطششة الشششو�شششصشششول، 

وتشششبشششعشششتشششه الششششفششششرق 

الأخ�������رى م���ع ف����ارٍق 

بالتوقيتات.  وا�سٍح 

الإنطباعات مت�سابهة 

ل����دى ال��ع�����س��ك��ري��ن 

املدنيني:  لششدى  كما 

�صعب،  فششاملشش�ششصششلششك 

املناخية  وال��ظ��روف 

اإرادة  ولكن  قا�سية، 

حتى  ال�صباق  متابعة 

اأقوى  كانت  النهاية 

حششاجششًزا  تقف  اأن  مششن 

الربح.  وب��ن  بينهم 

وقششششد كششششان اجلششمششيششع 

الفريق  عنا�ر  تكاتف  اأّن  يعي 

الأ�سا�سي  العامل  هو  وتعاونهم 

لو�صولهم اإىل نهاية ال�صباق.

اأبدت من جهتها  الأجنبية  الفرق 

جانب  اإىل  لششلششمشش�ششصششاركششة  حششمششا�ششصششًة 

مثل  يف  اللبناين  وال�سعب  اجلي�س 

الع�صكري  امللحق  الن�صاط.  هششذا 

 Colonel Philippe الفرن�سي 

Petrel الذي ي�صارك للمرة الرابعة 
الأرز«،  »اإغ����ارة  يف  ال��ت��وايل  على 

واملمّيز  الدقيق  بالتنظيم  اأ�ساد 

عام،  بعد  عاًما  اإتقاًنا  يزداد  الذي 
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الع�سكرية  امل��وؤ���س�����س��ة  و���س��ك��ر 

ا فوج املغاوير. وخ�صو�صً

امللحق الع�صكري الأمريكي �صّبه 

اللبناين  »بال�سعب  ال�سباق  ه��ذا 

واملفاجاآت«.  بالتحديات  املليء 

بهذا  الأوىل  للمرة  يشش�ششصششارك  واإذ 

الشش�ششصششبششاق، لششفششتششه عشششدد املششدنششيششني 

ال��ك��ب��ري، و���س��م��ات ال���ف���رح ال��ت��ي 

ارت�����س��م��ت ع��ل��ى وج��وه��ه��م على 

ب��الإره��اق،  �سعورهم  م��ن  ال��رغ��م 

اجلي�س  بن  التعاون  على  ويثني 

التي  والعالقة املميزة  واملدنين 

جتمعهما.

ت�صليم اجلوائز

جميع  و�ششصششول  مششن  الششتششاأكششد  بعد 

مّت  الششش�شششصشششبشششاق،  يف  املششش�شششصشششاركشششني 

ب�ري  اأرز  غابة  و�صط  اإىل  الإنتقال 

الفرق  اإىل  اجلوائز  �ُصِلَّمت  حيث 

العميد  حشش�ششره  حششفششل  يف  الششرابششحششة 

العماد  ممثالً  روكششز  �صامل  الركن 

كلمة  وّجششه  والشششذي  اجلي�ش،  قائد 

وال�سليب  املت�سابقن  اإىل  �سكر 

الأحمر اللبناين والبلديات الداعمة 

ل��ل�����س��ب��اق 

وكششششششششششششششششششل 

م����ن ���س��اه��م 

بششجششهششود �صباط  مششنششوًهششا  بششنششجششاحششه، 

الفوج وعنا�ره.

ال�صكل  على  النتائج  جاءت  وقد 

الآتي:

• 18 كلم راكيت:
اأ - فئة الع�صكريني:

امل��وؤه��ل  الأوىل:  املرتبة   -

عبد  الأول  الرقيب  عماد،  جرايل 

البا�سط عبد اهلل، الرقيب الأول عمر 

عبد اللطيف )بتوقيت 3.32(.

امل��الزم  الثانية:  املرتبة   -

احمد  اجلششنششدي  الششبششلششعششة،  الششيششا�ششش 

نظام  احششمششد  اجلششنششدي  م�صطفى، 

)بتوقيت 3.54(.

اجلندي  الثالثة:  املرتبة   -

ابراهيم  اجلششنششدي  املشش�ششري،  احمد 

عبدو  اب��راه��ي��م  اجل��ن��دي  ال�سيخ، 

)بتوقيت 3.54.31(.

ـــيـــني  املـــدن فــــئــــة   - ب 

)الذكور(:  

- املرتبة الأوىل: �سامر �سليم، 

�ششصششالششح  فششششششادي   ،Alex Ray
)بتوقيت 4.54.30(. 

كري�صتوف  الثانية:  املرتبة   -

حنا  داين  احلشششاج،  مشششارك  �صليبا، 

)بتوقيت 5.53.50(. 

- املــرتــبــة الــثــالــثــة: م��اري��و 

عزيزة  يو�صف  حلبي،  جششان  مششراد، 

)بتوقيت 6.00.00(.

ــات  ـــ ـــ ــي املــدن ــة  ـــ فــئـــ  - ج 

)الإناث(:

- املرتبة الأوىل: كارول عقل، 

مرينا عقل، ايليز بو ن�ر )بتوقيت 

.)6.30.20

كلود عبد  الثانية:  املرتبة   -
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�سديد  م���اري  غ��ري��ل،  ورده  اهلل، 

)بتوقيت 9.05.23(.

- املرتبة الثالثة: جويل قمر، 

را�سيل نوجا، نورا دياب )بتوقيت 

.)9.11.28

• 18 كلم راندونيه:
اأ - فئة الع�صكريني:

العريف  الأوىل:  املرتبة   -

هشششششادي �ششششرايششششا، اجلشششنشششدي اأحششمششد 

لطوف  وليم  اجلندي  املو�سوي، 

)بتوقيت 5.24.20(.

العريف  الثانية:  املرتبة   -

الأول  الرقيب  امهز،  عبا�س  الأول 

اأكششرم  العريف  الشششرزاق،  عبد  علي 

املبي����س 

)ب��ت��وق��ي��ت 

.)5.27.42

املعاون  الثالثة:  املرتبة   -

علي  اجلندي  علي،  ح�صني  الأول 

عمر  اهلل  ع��ب��د  اجل���ن���دي  غ������اوي، 

)بتوقيت 6.14.40(.

ب - فئة املدنيني )الذكور(:

ن��ق��ول  الأوىل:  ــة  املــرتــب  -

�صعادة، جورج خمايل، نادي �صخن 

)بتوقيت 5.39.33(. 

- املرتبة الثانية: ادغار �صعب، 

راين �ربل، با�صم احلاج )بتوقيت 

.)6.50.30

• 30 كلم:
اأ - فئة الع�صكريني:

العريف  الأوىل:  املرتبــة   -

العريششف  مششو�ششصششى،  ح�صن  الأول 

حمششمشششششد �شششصشششوفشششششششششششان، اجلششنششششششششدي 

)بتوقيت  حمو�صششة  م�صطششفى 

.)6.43.19

الرقيب  الثانية:  املرتبة   -

اهلل، اجلندي يزبك  الول جان فتح 

الدين  نا�ر  اجلندي حممد  زيدان، 

)بتوقيت 7.10.40(.

العريف  الثالثة:  املرتبة   -

ابراهيم  العريف  ا�سماعيل،  بالل 

�ششصششعششيششد، اجلشششنشششدي اأكششششششرم غشششازي 

)بتوقيت 8.09.40(.

ب - فئششة املدنييششن )الذكور(:

الأولـــــــى:  املـــرتبـــــة   -

 Lindos Dau - Avedis
 kalpaklian - Georges
)ب����ت����وق����ي����ت   Sawaya

 .)7.49.40

• 45 كلم:
النقيب  الأوىل:  املرتبة   -

رودولف عقل، املالزم الأول ح�صن 

عمريي، العريف الأول علي اأبو بكر 

)بتوقيت 8.19.35(.

 Bugnion :املرتبة الثانية -

 Rene - Pasquer Arnaud
)بتوقيت   - Geha Chady

.)8.59.00

امل��الزم  الثالثة:  املرتبة   -

الول عطية بو حيدر، اجلندي لواء 

اب��و غ��و���س، اجل��ن��دي ع��دي عي�سى 

)بتوقيت 9.10.00(.







جبل ال�صيخ

�صارك ما يقارب الش500 �صخ�ش 

الثاين  اجلششزء  يف  املت�صابقني  من 

من »اإغارة الأرز«، يف منطقة را�سيا 

ف اإىل 
ّ
- جبل ال�سيخ، بهدف التعر

طبيعة هذه املنطقة التاريخية. 

الثلج«،  »جبل  ال�سيخ«،  »جبل 

»اجل����ب����ل امل����ق����ّد�����س«، »ج��ب��ل 

على  اأطِلقت  ت�صميات  حرمون«... 

اأماكن  على  يطّل  الذي  اجلبل  هذا 

من  ال�سورية  ال��ب��الد  م��ن  وا���س��ع��ة 

دم�������س���ق 

و����س���ه���ول 

اإىل  حشششششششوران 

اجل���ولن،  وه�سبة  ال�����س��ام  ب��ادي��ة 

وق�����س��ٍم م��ن امل��ن��اط��ق الأردن���ي���ة 

فل�سطن  وعلى ه�ساب  ال�سمالية 

وج��ب��ال اجل��ل��ي��ل وب��ح��رية ط��ري��ا. 

البقاع  �ششصششهششَلششي  عششلششى  يششطششّل  كششمششا 

وم��رج��ع��ي��ون وج��ب��ل ع��ام��ل وجبل 

جبال  �سل�سلة  وه�ساب  الريحان 

لبنان الغربية وقممها املطلة على 
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البحر  روؤيششة  اأي�ًصا  وميكن  البقاع، 

الأبي�ش املتو�صط وجزيرة قرب�ش 

من على قّمته.

ي�صّم جبل ال�صيخ على منحدراته 

مهّمة  اآثششششاًرا  اأوديششتششه  ويف  وقممه 

للعبادة  ومششركششًزا  مقد�ًصا  جتعله 

ال�سماوية.  الديانات  اإىل  بالن�سبة 

القليلة  ال�سنوات  يف  ب��رزت  وق��د 

تتمثل  ج��دي��دة  ظ��اه��رًة  املا�سية 

ب���زي���ارة ق��م��ة اجل��ب��ل ���س��رًيا على 

ال�صموع  واإ�صاءة  لل�صالة  الأقششدام 

مب��ن��ا���س��ب��ة »ع���ي���د ال��ت��ج��ّل��ي« يف 

ال�صاد�ش من اآب من كل �صنة.

الرحلة

لل�صنة الثانية على التوايل جتّمع 

امل�صرتكون بعد ظهر يوم ال�صبت 
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من  ع�����س��ك��رًي��ا   391

الأمنية  القوى  خمتلف 

الع�سكرية...  والقطع 

التالمذة  م��ن  خم�سون 

الكلية  يف  الشش�ششصششبششاط 

من  عدد  ال�صباق...  هذا  يف  الأوىل  للمرة  ت�صارك  التي  احلربية 

�صبحي  ال�صهيد  املغوار  املقّدم  موؤ�ص�صة  �صّجعتهم  ال�صهداء  اأولد 

من  واأجانب  لبنانيون  مدنّيون  والباقون  امل�صاركة...  على  العاقوري 

بلدان خمتلفة )اأمريكا، فرن�صا، �صوي�را، الأرجنتني، بولندا، بلغاريا، 

هنغاريا، بلجيكا، كوريا، واليابان...(.

ن
كو

ر
صا
�
مل

ا
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3 اآذار 2012 وتوّجهوا اإىل منطقة 

اأهشششايل  ا�صتقبلهم  حششيششث  را�ششصششيششا 

ورّحب  را�صيا،  تكميلّية  يف  البلدة 

فوج  ا 
ً
�صاكر البلدية  رئي�ش  بهم 

الرحلة  هششذه  لتنظيمه  املششغششاويششر 

التعريفّية يف املنطقة.

»را�سيا  جمعية  طالبت  بدورها 

يف  للتزّلج  حلبة  باإن�صاء  ماراتون« 

الركن  العميد  �ششرح  ثم  املنطقة، 

�صامل روكز تفا�صيل هذه الرحلة 

اأقيم  ثششم  واأهششمششيششتششهششا،  و�ششروطششهششا 

ع�صاء قروي �صارك فيه اجلميع يف 

اأجواء من الفرح والرق�ش.

ع������ن������د 

ال�������س���اع���ة 

من  ال�سابعة 

اجلميع  انطلق  الأحششد،  يوم  �صباح 

باجتاه  و�ششصششاروا  را�صيا  �صوق  من 

حواىل  بلغت  مل�صافة  ال�صيخ  جبل 

مل  اإذ  واإيششششاًبششششا،  ذهشششاًبشششا  كششلششم   20

ال�سعبة  املناخية  الظروف  ت�سمح 

بال�سري  والثلوج  الأمطار  وت�ساقط 

مل�سافة اأطول.

املششش�شششصشششرتكشششون اجشششششتشششششازوا هشششذه 

اأو  الأقدام  اإّما �سرًيا على  امل�سافة 

بوا�صطة الراكيت اأو الراندونيه.

ششِلّششَمششت  �ششصُ الشششرحشششلشششة،  خشششتشششام  ويف 

من  كششل  اإىل  تقديرّية  �ششصششهششادات 

�صارك فيها.

يج��در بالإ�سارة اأّن ف��وج املغاوير 

نّفذ يف هذا اليوم مهّمَت�ن:

متعة  املواطنني  �صاركت  �رّية 

اجلبلّي�ة،  الطبيعة  يف  ال��ت��������ن��ّزه 

الرحلشة وتاأّكدت من  فتابعت هذه 

 ،
ٍ

اأي حادث اإنهائها من دون وقوع 

الباقية  الشش�ششرايششا  �ششصششاركششت  بينما 

بششريوت  يف  اأمششششٍن  حفشظ  مششهششّمششة  يف 

اأخ��رى،  ع�سكرّية  قطع  جانب  اإىل 

�صاحة  يف  تظاهشرتان  جششرت  حيث 

ال�صهداء.
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�صهادة ماجي�صتري يف اإدارة الأعمال للعميد وائل زين حاطوم

اإجازة تعليمية يف اجلغرافيا 

للمعاون الأول

فيكتور �رسكي�ش

اإجازة تعليمية 

يف اللغة 

الإنكليزية 

للمعاون الأول 

غ�صان خزعل

اإجازة تعليمية يف التاريخ 

للمعاون الأول

و�صام ح�صون

اإجازة تعليمية يف املعلوماتية

ويف اللغة الإنكليزية واآدابها

للمالزم الأول جمال ال�صامية

ال�صامية  ابراهيم  جمال  الأول  املششالزم  حاز 

يف  تعليمية  اإج���ازة  الأول  التدخل  ف��وج  م��ن 

اجلامعة  يف  العلوم  كلية  مششن  املعلوماتية 

اللغة  يف  اإج����ازة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  اللبنانية، 

الآداب والعلوم  واآدابها من كلية  الإنكليزية 

الإن�سانية يف اجلامعة نف�سها.

حاز قائد لواء امل�صاة العا�ر العميد وائل 

اإدارة  يف  ماجي�صتري  �صهادة  حاطوم  زيششن 

الأعمال )اخت�صا�ش اإدارة( من كلية العلوم 

اجلامعة  يف  الأع��م��ال  واإدارة  القت�سادية 

اللبنانية.

متحور  الذي  بحثه  حاطوم  العميد  ناق�ش 

بنتيجة  ونششال  الإلكرتونية  احلكومة  حششول 

املناق�صة تقدير اللجنة بدرجة ممتاز.

فيكتور  الأول  املشششعشششاون  حشششاز 

يف  تعليمية  اإجششششازة  �ركي�ش  حنا 

اجلغرافيا من كلية الآداب والعلوم 

الإن�سانية يف اجلامعة اللبنانية.

حششششششششاز املشششششعشششششاون 

خزعل  غ�سان  الأول 

اللغة  يف  تعليمية  اإج���ازة  التعليم،  معهد  م��ن 

والعلوم  الآداب  كلية  من  واآدابششهششا  الإنكليزية 

اجلامعة  يف  الإن�سانية 

اللبنانية.

نال املعاون الأول و�صام حممود 

التاريخ  يف  تعليمية  اإجششازة  ح�صون 

من كلية الآداب والعلوم الإن�صانية 

يف اجلامعة اللبنانية.

اإجازة يف العلوم 

ال�صيا�صية 

والإدارية ويف 

اإدارة الأعمال 

للنقيب

وليد كمال 

اإجشششازة  كششمششال  يحيى  ولششيششد  النقيب  نششال 

كلية  من  والإداريشششة  ال�صيا�صية  العلوم  يف 

والإداري����ة  ال�سيا�سية  وال��ع��ل��وم  احل��ق��وق 

اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  اجل��ام��ع��ة  يف 

بكالوريو�ش يف اإدارة الأعمال - اخت�صا�ش 

اإدارة املوارد الب�رية من اجلامعة اللبنانية 

الكندية.





الرك���ن  العمي���د  اجلي����ش  قي���ادة  نع���ت 

املتقاع���د نعيم كم���ال فرح الذي ت���ويف بتاريخ 

.2012/2/29

- م���ن مواليد 1948/11/28، برج امللوك، 

ق�ضاء مرجعيون.

- تطوع يف اجلي�ش ب�ضفة تلميذ �ضابط بتاريخ 

.1969/9/15

- رقي لرتبة م���ازم اعتباًرا من 1972/8/1 

وتدرج يف الرتقية حت���ى رتبة عميد ركن اعتباًرا 

من 1999/7/1.

- حائز: 

• و�ض���ام اال�ض���تحقاق اللبن���اين م���ن الدرج���ة 
الثالثة.

• و�ضام االرز الوطني من رتبة فار�ش.
• و�ضام اال�ضتحقاق اللبناين من الدرجة الثانية.

• و�ضام الوحدة الوطنية.
• و�ضام فجر اجلنوب.

• و�ضام التقدير الع�ضكري من الدرجة الف�ضية.

• و�ضام اال�ضتحقاق اللبناين من الدرجة االوىل.
• و�ضام االرز الوطني من رتبة �ضابط.

• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 22 مرة.

• تهنئة نائب رئي�ش االركان للعمليات.
• تهنئة قائد املدر�ضة احلربية مرتني.

- تاب���ع ع���دة دورات درا�ض���ية يف الداخل ويف 

اخلارج.

- عازب.

ح�ضن  املتقاعد  العميد  اجلي�ش  قيادة  نعت 

علي رعد الذي تويف بتاريخ 2012/3/7.

ق�ضاء  1953/4/15بدنايل،  مواليد  من   -

بعلبك.

�ضابط  تلميذ  ب�ضفة  اجلي�ش  يف  ت��ط��وع   -

بتاريخ 10/1/ 1973.

- رقي لرتبة مازم اعتباًرا من 1976/7/1 

من  اعتباًرا  عميد  رتبة  حتى  الرتقية  يف  وتدرج 

.1998/1/21

- حائز:

• و�ضام احلرب.
• و�ضام االرز الوطني من رتبة فار�ش.

ال��درج��ة  م��ن  اللبناين  اال�ضتحقاق  و���ض��ام   •
الثالثة.

• و�ضام الوحدة الوطنية.
• و�ضام فجر اجلنوب.

ال��درج��ة  م��ن  اللبناين  اال�ضتحقاق  و���ض��ام   •
الثانية.

ال��درج��ة  م��ن  الع�ضكري  ال��ت��ق��دي��ر  و���ض��ام   •
الف�ضية.

• تنويه العماد قائد اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ثماين مرات.

ويف  اخل��ارج  يف  درا�ضية  دورات  ع��دة  تابع   -

الداخل.

- عازب.
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نعت قيادة اجلي�ش املعاون االأول حممود حممد حّمود 

الذي تويف بتاريخ 2012/1/30.

- من مواليد 1969/10/7 اأرزي، ق�ضاء �ضيدا.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 1990/5/15.

- من عداد لواء احلر�ش اجلمهوري، كتيبة الدعم.

- حائز:

• و�ضام احلرب.
• و�ضام فجر اجلنوب.

• و�ضام الوحدة الوطنية.
• و�ضام التقدير الع�ضكري.

اال�ضتحقاق  و���ض��ام   •
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال���درج���ة 

الرابعة الربونزي.

امل��وؤمت��رات  ميدالية   •
للعام 2002.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش ت�ضع مرات.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش 26 مرة.

• تهنئة قائد اللواء اأربع مرات.
• تهنئة قائد الفوج مرة واحدة.

- متاأهل وله اأربعة اأوالد.

نعت قيادة اجلي�ش املعاون االأول علي ا�ضماعيل رّمال 

الذي تويّف بتاريخ 2012/2/9.

- من مواليد 1967/8/12 الدوير، ق�ضاء النبطية.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 1985/1/7.

- من عداد طبابة منطقة اجلنوب.

- حائز:

• و�ضام الوحدة الوطنية.
• و�ضام فجر اجلنوب.

• و�ضام التقدير الع�ضكري.

اال�ضتحقاق  و���ض��ام   •
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال���درج���ة 

الرابعة الربونزي.

• امليدالية الع�ضكرية.
قائد  العماد  تنويه   •

اجلي�ش �ضبع مرات.

قائد  العماد  تهنئة   •
ة.

ّ
اجلي�ش 18 مر

• تهنئة قائد املنطقة مرتني.
- متاأهل وله ثاثة اأوالد.

اجلي�ش  ق��ي��ادة  ن��ع��ت 

داين  االأول  ال���رق���ي���ب 

اأنطون �ضحود الذي تويف 

بتاريخ 2012/2/18.

م����وال����ي����د  م��������ن   -

القاع،   1981/10/5

حمافظة  بعلبك،  ق�ضاء 

البقاع.

يف  ت�����������ط�����������ّوع   -

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

.1998/12/10

عام  مقر  ع���داد  م��ن   -

منطقة جبل لبنان. 

- حائز:

ال��ت��ق��دي��ر  و�����ض����ام   •
الع�ضكري.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش خم�ش مرات.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش �ضت مرات.

• تهنئة قائد املنطقة.
اللواء  قائد  تهنئة   •

تني.
ّ
مر

- عازب.

اجلي�ش  ق��ي��ادة  ن��ع��ت 

ال��ع��ري��ف حم���ي ال��دي��ن 

�ضقر  ح��م��ي��دي  ج��م��ي��ل 

ال������ذي ت�����ويف ب��ت��اري��خ 

.2012/3/4

م����وال����ي����د  م��������ن   -

بريوت،   1967/1/25

حمافظة بريوت.

اجلي�ش  يف  ت���ط���ّوع   -

بتاريخ 1991/8/21.

- من عداد �رشية �رشطة 

منطقة بريوت.

حائز:

ال��ت��ق��دي��ر  و����ض���ام   •
الع�ضكري.

اال�ضتحقاق  و���ض��ام   •
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال���درج���ة 

الرابعة الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش �ضت مرات.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش 21 مرة.

• تهنئة قائد املنطقة.
• تهنئة قائد املع�ضكر 

اأربع مرات.

- عازب.
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املعاون الأول حممود حممد حمود

املعاون الأول علي ا�سماعيل رّمال

العريف حمي الدين جميل حميدي �سقرالرقيب الأول داين اأنطون �سحود
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اجلندي حممود يو�سف ع�ساف

اجلندي راأفت ناجي جمال

اجلندي

يو�سف �رشبل الع�سي

اجلندي

�ستيفن �سايد يزبك

املجّند املمددة خدماته

اأمري زياد ال�سعار

ن����ع����ت ق����ي����ادة 

اجل��ي�����ش اجل��ن��دي 

ت��ويّف  ال��ذي  ع�ضاف  يو�ضف  حممود 

بتاريخ 2012/2/26.

 1986/10/9 م��وال��ي��د  م��ن   -

مقنه، ق�ضاء بعلبك، حمافظة البقاع.

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����ش  يف  ت���ط���ّوع   -

.2009/12/26

الثامن،  امل�ضاء  ل��واء  ع��داد  م��ن   -

الكتيبة 83.

- حائز:

تني.
ّ
• تنويه العماد قائد اجلي�ش مر

- عازب.

ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش اجل��ن��دي راأف����ت ن��اج��ي ج��م��ال ال���ذي ت���ويف بتاريخ 

.2012/2/16

- من مواليد 1987/6/15 املحيدثة، ق�ضاء را�ضيا، حمافظة البقاع.

- تطوع يف اجلي�ش بتاريخ 2011/5/9.

- من عداد لواء امل�ضاة العا�رش، كتيبة الدعم.

- عازب.

اجلندي  اجلي�ش  قيادة  نعت 

ال��ذي  الع�ضي  ���رشب��ل  يو�ضف 

تويف بتاريخ 2012/2/18.

م�������وال�������ي�������د  م�����������ن   -

ت��ع��ن��اي��ل،   1992/8/14

ق�ضاء زحلة، حمافظة البقاع.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  تطّوع   -

.2011/5/13

البقاع،  منطقة  ع��داد  من   -

فرع املخابرات.

- عازب.

اجلندي  اجلي�ش  قيادة  نعت 

ال��ذي  ي��زب��ك  �ضايد  �ضتيفن 

تويف بتاريخ 2012/2/28.

م�������وال�������ي�������د  م�����������ن   -

ك��ف��رح��ب��و،   1993/7/18

ق�����ض��اء امل���ن���ي���ة، ال�����ض��ن��ي��ة، 

حمافظة ال�ضمال.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  تطّوع   -

.2011/2/9

م���دي���ري���ة  ع��������داد  م�����ن   -

املخابرات.

- حائز:

• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
- عازب.

املجّند  اجلي�ش  قيادة  نعت 

زي��اد  اأم���ري  خدماته  امل��م��ددة 

بتاريخ  ت��ويف  ال���ذي  ال�ضعار 

.2012/2/16

- من مواليد 1991/8/29 

قرنايل، ق�ضاء بعبدا.

- مّددت خدماته اعتباًرا من 

.2010/3/15

- من عداد فوج املغاوير.

- حائز:

• تنويه العماد قائد اجلي�ش 
تني.

ّ
مر

- عازب.





لغات وح�ضارات

ني�ضان

الدكتور يو�سف احلوراين

باحث يف التاريخ احل�ضاري
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نقلة نوعية حررت الكتابة من التقاليد واملوروثات

الأبجدية اللبنانية كانت هي احلل...

كما هي بريوت اللبنانية اليوم هكذا 

كانت اأوغاريت الكنعانية يف اأوا�سط 

الألف الثاين قبل التاريخ امليالدي 

على ال�ساطئ ال�رشقي للمتو�سط: 

لغات وكتابات خمتلفة و�سلع جتارية 

يتداولها التجار والنا�س بحرية 

واطمئنان ون�شاط.

الكتابة قبل اأبجدية الفينيقيني

من  جمموعة  اأوغ��اري��ت  اأث��ري��ات  لنا  حفظت 

امل�ضوي  ال��ط��ن  م��ن  األ����واح  على  ال��ك��ت��اب��ات 

كانت  ال��ت��ي  ال��ت��ف��اه��م  م�ضاكل  ع��ن  تفيدنا 

االتفاق  قبل  القدمية  ال�ضعوب  بن  �ضائدة 

حتتاج  وال  اجلميع  يقبلها  موّحدة  كتابة  على 

رموزها،  لفهم  اخت�ضا�ص  ومراكز  جهود  اإىل 

كما كانت احلالة.

نب�ضياتها:  �ضجل  وفق  كانت  الكتابات  هذه 

ال�ضومرية،  الكنعانية،  االأوغارتية  االأك��ادي��ة، 

املينوية،   - القرب�ضية  امل�����ري��ة،  احلثية، 

واحلورية.

وك���ان���ت ه����ذه ت�����ض��ت��ع��م��ل خ��م�����ض��ة اأن�����واع 

املقطعية،  امل�����ض��م��اري��ة  ه���ي:  ال��ك��ت��اب��ة  م��ن 

امل�رية،  الهريوغليفية  االأبجدية،  امل�ضمارية 

الهريوغليفية احلثية، القرب�ضية - املينوية، 

وبع�ص الكتابات احلثية باملقطعية.

باللغة  ب���ارز  اأدب  ي��ربز  ه��ذه  ج��ان��ب  واإىل 

امل�ضمارية  باالأبجدية  مكتوب  وبع�ضه  تعليمي،  اأو  ديني  وهو  احلورية، 

كما بع�ضه االآخر باملقطعية التي كانت حتافظ على ت�ضكيل اللغة )اأي 

الفتح وال�ضم والك�ر(.

بها  تتعامل  دولية  لغة  املقطعية  كتاباتها  مع  االأكادية  اللغة  كانت 

ال�ضعوب للتفاهم واملرا�ضالت ال�ضيا�ضية، كما اأظهرت ذلك ر�ضائل تل 

العمارنة يف م�ر.

امل�ضمارية.  ورموزها  مب�ضطلحاتها  تتو�ضع  كانت  اللغة  هذه  ولكن 

ويّطلعون  تطورها  يرافقون  �ضن 
ّ
متمر كتبة  تتطّلب  كانت  ولذلك 

التي كانت غري  اجلامعات  تن�رها  اأخرى  لغات  الطارئ من  على اجلديد 

�ضاكني  فهم  عن  تبتعد  االأكادية  الكتابة  غدت  العملية  وبهذه  اأكادية. 

االأرياف والقبائل املقيمة بعيًدا عن العا�ضمة ومدار�ص التعليم.

اللغة  معرفة  ملزمن  ذات��ه،  الوقت  يف  االأك��ادي��ون،  الكتبة  كان  كما 

اأي كما  االأكادية،  االأ�ضل لكتابة  ال�ضومرية وم�ضطلحاتها لكونها كانت 

كانت اللغة الالتينية لل�ضعوب االأوروبية.

كانت  لكنها  اليوم،  كالعربية  املقاطع  ثالثية  االأكادية  اللغة  كانت 

ت�ضتعمل اثنن وع�رين حرًفا للكتابة فقط.

مثلها كانت اللغة الكنعانية التي ورثتها العربية، يف حن كانت اللغة 

حرًفا.  ع�ر  خم�ضة  ت�ضتعمل  املقطعية،  الكتابة  الزمتها  التي  ال�ضومرية، 

ولهذا كان على االأكادية اأن تبتكر مقاطع زائدة خا�ضة بها ابتعدت بها 
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ني�ضان

لغات وح�ضارات
ذات  وغدت  ال�ضومرية  عن 

ال�ضتعمال  وقابلية  مرونة 

لغات  كتابة  يف  مقاطعها 

واحلثية  ك��احل��وري��ة  اأخ���رى 

وقد  وغ��ريه��ا.  والكنعانية 

ح�ر  التو�ضع  ذل��ك  راف��ق 

الكتابة والقراءة مبدار�ص خا�ضة واخت�ضا�ضين ال يوجدون اإال يف املدن 

الكربى حيث تكتب �ضجالت امللوك وال�ضكوك الر�ضمية.

وعندما جند كتابة للحثين بالطريقة الهريوغليفية فالأن هوؤالء ح�روا 

واالأواين  ال�ضخ�ضية  واالأختام  االأن�ضاب  على  والنخبة:  بامللوك  الكتابة 

الإجن��ازه.  حمرتفن  فنانن  وجود  يتطلب  ما  وكل  والتعاويذ،  الثمينة 

وكذلك كان و�ضع املينوين وهريوغليفيتهم يف قرب�ص.

برز الكنعانيون على ال�ضواطئ ال�رقية للمتو�ضط ك�ضعب مبدع م�ضامل 

ينزع اأفراده اإىل الفردية واال�ضتقالل و�ضعوبة االنقياد لالآخرين. وكانت 

بالدهم ملتقى ال�ضعوب واللغات واالأطماع غالًبا...

احلفاظ  مع  املتباعدين  التوفيق بن  الرغبة يف  تلقائًيا  لديهم  برزت 

على توكيد الذات والتعبري عنها بالرموز الكتابية اإن تعّذر ذلك �ضيا�ضًيا. 

االأكادية  الطريقة  اأوغاريت  اعتماد كنعانيي  الرغبة يف  وقد جتّلت هذه 

بهم،  خا�ضة  اأبجدية  لكتابة  امل�ضمارية 

االلتزام  من  العملية  بهذه  روا 
ّ
حت��ر حيث 

املقطعي املوروث عن ال�ضومرية.

الكتابة  اأوغ��اري��ت  كنعانيو  يرف�ص  مل 

امل�����ض��م��اري��ة. ف���ه���ذه، ع����دا ع���ن ت��اآل��ف 

لدى  مقّد�ضة  تعترب  كانت  معها،  النا�ص 

الأن  قبلهم،  وال�ضومرين  االأك���ادي���ن، 

لديهم  ال��ت��ج��دي��دي��ة  ال��دي��ن��ي��ة  ال��ع��ق��ي��دة 

األ��واح  يكتب  االإل��ه  اأن  على  تن�ص  كانت 

ك�ره  بعد  ف��رد  لكل  �ضنوًيا  بها  االأق���دار 

من  يخلو  ف��راغ  يوم  يف  القدمية،  االأل��واح 

ويكون  )اآكيتو(  والقوانن  االلتزامات 

راأ�ًضا ل�ضنة جديدة.

ولنا اأن نعترب اأن التزام احلرف االأبجدي 

اإ����راك  ال��ت��زام  ك��ان  املقطعي  دون  م��ن 

القارئ عفوًيا يف فهم الفكرة املق�ضودة 

بالكتابة من خالل ترك م�ضوؤولية ت�ضكيل 

له  حتفظ  املقطعية  بينما  ل��ه،  احل���روف 

هذه العملية.

الوق��ت  يف  ك��ان  للفظ  كم�ضطلحات  امل�ضماري��ة  الكتابة  وال��ت��زام 

كث��رة  احلال��ة  ه��ذه  ع��ن  وتعب��ر  االأكادية.  الثقاف��ة  اللتزام  ميالً  ذاته 

وبينها  اأوغ��اري��ت،  نب�ضيات  يف  وج��دت  الت��ي  االأكادي��ة  الن�ض��و�ص 

االأكادي كان كبرًيا  الثقايف  النفوذ  اأن  ن�ضو�ص دينية واأدبية، ما يعني 

هناك.

نقلة نوعية

كان ال بد من نقلة نوعية خا�ضة حترر الكتابة من اأي التزام اأو ثقافة، �ضواء 

كانت قدا�ضة اأم احرتاًما عملًيا. وجاءت هذه النقلة يف الظروف املنا�ضبة، 

يف بالد كنعان اجلنوبية، حيث كان النفوذ امل�ري هو االأقوى ومعه كانت 

الكتابة الهريوغليفية التي كانت ت�ضويرية مبعظمها اأي ملتزمة املوا�ضيع 

املادية التي ت�ضّورها ولي�ص االإن�ضان واإيقاعات كلماته. وقد اأوحت هذه 

احلالة التزام ال�ضور رموًزا للحروف االأبجدية ولي�ص لالأ�ضياء بذاتها. وهذه 

ال�ضور ال تزال معتمدة يف بع�ص احلروف الالتينية مع مدلوالتها الفينيقية.

عاًما،  وثالثن  مئة  يقارب  ما  مبا�رة  وحكموها  م�ر  الكنعانيون  اإحتل 

لكنهم مل يرتكوا اآثاًرا كتابية بالهريوغليفية. وعندما خرجوا عائدين اإىل 

والنزوعات  والقيادة  ال�ضلطة  على  متناف�ضن  اأم��راء  كانوا  كنعان،  بالد 

الذاتية من دون التزام الثقافة امل�رية وكتاباتها.

قبل  ع�ر  اخلام�ص  القرن  اأوائ���ل  يف  الثالث  حتومت�ص  غ��زوة  كانت 

يف  »جم��دو«  موقعة  يف  اأمامه  واأحالفهم  الكنعانين  وهزمية  امليالد 

فل�ضطن اأبرز تعبري عن نزعة احلرية واال�ضتقالل التي كانت يف اأذهان 

بلغ  بجيو�ص  القيادة  املوّحد  امل�ري  اجلي�ص  قابلوا  فهم  الكنعانين. 

تعداد قادتها 330 قائًدا يركبون عربات م�ضنوعة بالذهب والف�ضة. 

ما يعني ازدهاًرا اقت�ضادًيا مع تناف�ص يف جمال احلرية. وهذا ما عرفه 

الكنعانية«. ب�»اللعنة  املوؤرخون 

واإن يكن من زمن منا�ضب الفرتا�ص انت�ضار االأبجدية ور�ضوخ ا�ضتعمالها 

»الهك�ضو�ص«  خ��روج  تال  ال��ذي  الزمن  ه��ذا  فهو  العاملية،  الكتابات  يف 

عن  ابتعاًدا  ال�ضمال  يف  كيليكيا  حتى  وانت�ضارهم  م�ر  من  الكنعانين 

امل�رين وغزواتهم، ثم يف ال�ضمال االأوروبي اإىل البالد االإغريقية، حيث 
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لغات وح�ضارات

ني�ضان

ا�ضتهر بينهم دناو�ص وفتياته وقدمو�ص و�ضاللته القيادية.

اهتمامهم  االأب��ج��دي��ة  ابتكار  تاريخية  ع��اجل��وا  ال��ذي��ن  جميع  ح�ر  لقد 

باملقارنات التقنية من دون االلتفات اإىل احلالة النف�ضية التي تتطّلبهما 

العملية مع احلالة االجتماعية التي تتطّلب الكتابة للتوا�ضل...

�ضقطت االأكادية من التداول ب�ضبب ابتعادها عن مرجعيتها الت�ضويرية 

كتبتها  معرفة  مرجعيتها  وغدت  وكتابتها،  ال�ضومرية  اللغة  يف  االأق��دم 

لكونها  الهريوغليفية  �ضقطت  كما  فح�ضب.  املدر�ضية  مب�ضطلحاتها 

ترتبط باالأ�ضياء التي تعرّب عنها مع اإ�راك العارفن مب�ضطلحاتها وحدهم 

مع  وعّمموها  اللبنانيون  ابتكرها  التي  االأبجدية  اأما  ن�ضو�ضها.  قراءة  يف 

انت�ضارهم فهي ترتبط باالإن�ضان الناطق بكلماتها، وال تتطّلب غري األفاظها 

لفهم املراد منها، اأي اأنها ت�ضوير ما ال �ضورة له وهو احلرف، ثم اإ�راك 

القارئ مع الكاتب بفهم الن�ص وت�ضكيله وفق املاألوف لديه.

واملوروثات  التقاليد  من  االأبجدية حترًرا  النوعية يف  النقلة  كانت  لقد 

اإىل  الهريوغليفية،  خالل  واملو�ضوعات  ال�ضور  ومن  امل�ضمارية،  خالل 

�لذ�تية �لإن�سانية �حلرة من �أي �إرتباط.

لقد راأى الكثريون يف �ضور احلروف االأبجدية اقتبا�ًضا عن الهريوغليفية، 

االأبجدية مل تكن ماأخوذة ملو�ضوعيتها املادية، واإمنا كان  ولكن ال�ضور 

وا�ضتخدامها  الذاتية  اإىل  نقلها  عند  امل��ادي  مدلولها  من  جتريدها  يتم 

من  االأول  ل��ل��ح��رف  ك��رم��ز 

ا���ض��م��ه��ا امل����األ����وف ل��دى 

املت�ضمنة  باللفظة  الناطق 

ل���ه. وه���ك���ذا ع��ن��دم��ا ن��ق��راأ 

حتت  الفينيقية  احل���روف 

بيت،  األ��ف،  و�ضور:  اأ�ضماء 

جمل، دلتا، عن، لن، المد، ال يكون لها اأي التزام مبدلوالت ال�ضور التي 

�ضفة  االأبجدية  على  نطلق  ولهذا  نطقها.  عند  احلروف  هذه  ت�ضتح�رها 

الكتابات،  اأو  اللغات  اأي من  االإن�ضاين يف  بالنطق  »ذاتية« برمزية ترتبط 

ولدى جميع النا�ص من دون متييز طبقي اأو �ضلطوي. فهي عملية حترير 

مطلق ملعارف االإن�ضان وح�رها يف الذهن فح�ضب.

ذاته  فهو  حروفها  كتابة  عند  الن�ضو�ص  بن  جنده  الذي  االإختالف  اأما 

تعبري عن هذه احلرية يف التطوير والواقعية املاألوفة.

من  ورف��اق��ه  قدمو�ص  ن�ر  ع��ن  رواي���ة  ه���ريودوت  امل���وؤرخ  لنا  ي�ضجل 

�ضاهد  اأن��ه  ويذكر  االإغ��ري��ق.  بالد  اأخ��رى يف  اأم��ور  مع  الكتابة  اجلغرافين 

منوذًجا من هذه الكتابة على قدور كان اأهداها اأحد �ضاللة قدمو�ص للمعبد، 

اأن  وهي مل تكن تختلف عما كان يف زمنه )59:5(. كما يذكر يف الرواية 

قدمو�ص طّور كتابة احلروف لتتنا�ضب مع اللغة اليونانية بعد اأن تعلم هذه 

اللغة هو ورفاقه.

لقد بقيت اأ�ضماء احلروف و�ضورها متداولة يف اللغات التي 

اقتب�ضتها منذ يونانية قدمو�ص حتى التينية القرن الع�رين. 

وهذا ما ي�ضهد على اأ�ضالتها ويعني لنا اأنها و�ضلت مكتملة 

اأجمع بعد ذلك،  اإىل العامل  مع قدمو�ص اإىل بالد االإغريق ثم 

االآن.  حتى  عام  وخم�ضمائة  اآالف  ثالثة  لها  غدا  رحلة  يف  اأي 

واالأمنوذج االأكمل على اكتمالها نقراأه يف ن�ص »�ضفطبعل« 

ملك جبيل الذي ن�ره الفرن�ضي دونان )جبيل العام 1945(، 

وهو اأقدم من عهد اأحريام وكتابة تابوته. ولنا اأن نفرت�ص اأن 

م�ضطلحات حروفه هي التي نقلها قدمو�ص معه من فينيقيا 

اإىل بالد االإغريق، وذلك يف اأوا�ضط االألف الثاين قبل امليالد 

اأي خالل فورة احلرية التي ن�ضاأت مع خروج الهك�ضو�ص من 

اتباع  الفينيقين  ملوك  اأي  �ضيت«  »هيغ  وا�ضمهم  م�ر، 

النبي �ضيت.

واإن تكن العربية اأ�ضافت �ضتة حروف )روادف( اإىل احلروف 

الفينيقية، فهي �ضاءت التو�ضع بالرتكيز الدقيق على اللفظ 

الذاتية ذاتها التي للكنعانية التي تلتقي  النزعة  من خالل 

 يف جمرى واحد خالل تطوره 
ّ
اإرث لغوي م�ضرتك مر معها يف 

وا�ضتيعابه االألفاظ املنا�ضبة من لغة اأخرى.

اأبلغ  االإن�ضانية  للح�ضارة  اللبنانية  االأبجدية  عطية  كانت 

العاملي  للتاريخ  لبنان  يقدمه  اأن  ميكن  م��ا  على  م��ث��ال 

ومتطلبات �سعوبه �لعملية. ومل تكن فر�سية خطوط �لطول 

توكيد  �ضوى  ال�ضوري  مارينو�ص  بها  قال  التي  والعر�ص 

للنزوع العاملي الدائم يف اأذهان اللبنانين ويف كل االأزمنة...





بقلم: حممد �سلمان

وعتاب  فراق  حلظة  يف   •
عفًوا  يقول:  اإليها  وندم، 

حبيبتي على ما اقرتفه ظني 

اقرتفه  ما  وعلى  ظنون،  من 

قلمي من خطايا بحقك.

الظنون،  كل  فوق  فاأنت 

واأعلى من كل ال�سطور، واأغنى 

واحلروف،  الكلمات  كل  من 

لأنك مولودة يف برج العذارى 

ا�سمك  فاإىل  اجلمال،  وربات 

تنت�سب كل الأ�سماء الف�سلى، 

تنت�سب  �سريتك  واإىل 

الأخالق.

اإليه تقول: مواعيدك  كتبت   •
�سّلة ماء، وحقول �رساب، وال لقاء 

بيننا بعد اليوم.

�سحيح  يقول:  اإليها  وكتب 

وعتاًبا  غ�سًبا  ر�سالتك  يف  اأن 

مليئة  وم�ساءلة 

باالأحكام غري اأين، اأكرث �سوًقا اإىل 

مالقاتك يف ظل عناد منك يعّلم 

لديك  كربياء  ظل  ويف  الطاعة، 

عندي:  فاأنت  التوا�سع.  يعّلم 

واأنت  وال�سفرية.  الق�سيدة 

واأنت  واخلميلة.  النجمة  عندي: 

واأنت  واالأمرية.  املالك  عندي: 

عندي: الزمان كله والدقيقة.

• لبناننا هو الأبقى: كياًنا.
ا.
ً
لبناننا هو الأ�سطع: ح�سور

لبناننا هو الأرقى: ح�سارة.

لبناننا هو الأقوى: حًقا.

لبناننا هو املقاوم: جنوًبا.

لل�سماء،  �سالة  اأعيادنا:   •
يف  وغالل  النا�س،  بني  و�سالت 

االأر�س.

وجناح  ت�سعد،  هّمة  اأعيادنا: 

وحقوق  تعلو،  وبيارق  يتجدد، 

ت�ستعاد.

اأعيادنا: تكاتف بني ال�سواعد، 

االإرادات، و�سفاء يف  وتاآزر بني 

النفو�س.

• قليل الكرمي: كثري.
وكثري البخيل: قليل.

التزلف: هدر يف الكالم.

يف  اقت�ساد  وال�رصاحة: 

الكالم.

ي�ستظّلون  املتفائلون   •
واملت�سائمون  �سوًءا،  العتمة 

ي�ستظلون ال�سوء عتمة. 

التعب  ي�ستظّلون  والعاملون 

ي�ستظّلون  والك�ساىل  راحة، 

الك�سل مهنة. 

التوا�سع  ي�ستظلون  واالأقوياء 

ي�ستظلون  وال�سعفاء  قوة، 

االإ�ستقواء.

املبادئ  ي�ستظلون  والكرام 

واللئام ي�ستظّلون االأحقاد.

ال�سعاب،  تواجه  عندما   •
�ساحب  ل  همة،  �ساحب  كن 

هموم، لأن الهمة قوة �ساعدة، 

والهموم اإرادة هابطة. وعندما 

من  ا�ستفد  يومياتك  تراجع 

ومن  بت�سحيحها،  اأخطائك 

جناحاتك بتحديدها.

الوقوف  ثالثة:  اأموًرا  اإحذر   •
على االأطالل، والياأ�س يف احلياة، 

وال�سباحة يف ال�رساب.

اخلراب،  معامل  االأطالل،  ففي 

ويف الياأ�س تظليم للنفو�س، ويف 

ال�رساب ظماأ ما بعده جفاف.

يف  زادنا  يومنا  فليكن   •
والطموحات.  والعلم  العمل 

فالعمل يزهر اإنتاًجا، والعلم 

والطموحات  معرفة،  يزهر 

تزهر ارتقاء.
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مت احلركة الثقافية اأنطليا�س ال�ساعر والإعالمي والر�سام جوزف 
ّ
كر

اأبي �ساهر، بح�سور مثقفني و�سعراء وفنانني ت�سكيليني و�سحافيني 

واأ�سدقاء حتلقوا حوله. 

اأبي حبيب ملقًيا كلمة احلركة وقال فيها  الأ�ستاذ حنا  للحفل  قّدم 

اأبي �ساهر هو »�سديق احلركة الدائم«، وباأن الكتابة عنه  اإن جوزف 

�سعبة لتنّوع �سريته وغناها وت�سعبها، »حتى ليخّيل اإليك اأن �ساحبها 

جمموعة اأ�سخا�س يف �سخ�س واحد، �سهرها يف بوتقة ذاته«.

م الدكتور اأمني الربت 
ّ
الكلمة الرئي�سة يف احلفل كانت ل�سديق املكر

م�ست�سهًدا  والتحليل  بالدرا�سة  �ساهر  اأب��ي  تناول  ال��ذي  الريحاين، 

الذي  ال�ستيني  بالفتى  اإياه  وا�سًفا  واحد،  وقت  يف  و�سريته  بكلماته 

الفتى  ِعناَق  ٍة 
ّ
مر كّل  يف  احلياَة  يعانُق   

ّ
�سبٍي مالمَح  طّياِته  يف  يحِمُل 

ال�سّفاف،  والفّناِن  املعاين،  والكاتِب  ال��رائ��ي،  وال�ساعِر  العا�سق، 

كِلّ  ك�سَف  يحاوُل  الذي  هو  اخل��الق.  والنّحاِت 

املعنى،  معنى  ع��ن  ال��ب��ح��ِث  خ��الل  م��ن  ���س��يء 

لالأ�سياء.  الأخ���رى  والأب��ع��اِد  الفكرة،  ِة 
َ
وف��ك��ر

رائحُته  ي، 
ّ
َب��ر كج�سد  �ساهر  اأب��ي  ج��وزف  �سعر 

اأّما  ه من وهج كانون، 
ُ
من رائحة احلقول، ماوؤه من �ستاء ت�رشين، وجمر

كالُمه فمن عطر الرنج�س وزهِر الَبيل�سان«. 

الكاتبة  ال�ساعر،  لأ�سدقاء  �سهادات  كانت  الريحاين  كلمة  بعد 

الك�ساف  ورئي�س  زغيب  ه��رني  وال�ساعر  من�سى  م��ي  وال�سحافية 

مداخالت  وختام  عيد  ندى  والزميلة  خليل  جوزف  املحامي  امل��اروين 

الأ�سدقاء كان لل�ساعر اأنطوان رعد.

وعلى  �ساهر،  اأبي  ج��وزف  م 
ّ
املكر كلم���ة  م���ع  ك���ان  احلف���ل  ختام 

راوًي��ا  باملحكّية  فتحّدث  القلب،  اىل  الأق��رب  اللغة  ا�ستعمل  عادته 

حكاية حّبات قمح، وع�سافري حتّولوا تالمذة، ورا�سًما م�سري الع�سافري 

احلّبات على بيدر حياة تزنره ال�سم�س، وحتر�سه طيارة ورق ملونة 

لريافقه  الغيم  خلف  يرك�س  م�ساك�س  طفل  عيون  بها  تتعّلق 

اىل بيته...
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اأخبار ثقافية

ني�سان

ال�ساعر جوزف 

اأبي �ساهر

م يف �حلركة �لثقافية يف �أنطليا�س 
ّ
علم مكر

دورت��ه  يف  ال��ك��ت��اب  معر�س  فعاليات  اإط���ار  �سمن 

احلادية والثالثني يف احلركة الثقافية انطليا�س، وّقعت 

اجلديد  كتابها  عيد  ندى  والكاتبة  ال�سحافية  الزميلة 

بح�سور  »امل��ن��ف��ردون«،  من�سة  على  »امل��ن�����س��ي��ون«، 

اإعالميني و�سعراء وكّتاب واأ�سدقاء.

الكتاب ال�سادر حديثاً عن »�ستامبا ميديا«، هو ال�سابع 

والتوثيقية،  والأدب��ي��ة  ال�سعرية  موؤّلفاتها  �سل�سلة  يف 

ويت�سمن �سرًيا ل�سبعني علًما لبنانًيا، وعن الكتاب ت�رشح 

تلُفّ  �سبابّية  مع  معروًفا  كان  »بع�سهم  مقدمتها:  يف 

واملتابعة،  البحث  خالل  اكَت�َسفُته  الآخ��ر  وبع�سهم  وامُلنجزات،  املالمح 

فكان الواحد منهم يدّلني على زميل له اأو رفيق َدرٍب، اأو على مناف�س اأو 

مبارز يف ميادين الثقافة ومنابر املعرفة. اأ�سماء اأعالم ي�ستحّق كُلّ واحٍد 

اإليهم،  الو�سول  ي�سّهل  واحد  م�ستقالً، وجمعهم يف كتاب  كتاًبا  منها 

وي�سّكل نواة للتعريف بهم«. 

قّدم للكتاب ال�ساعر الأ�ستاذ جوزف اأبي �ساهر الذي و�سف عمل 

باحثةٌ، ويف  بالقول: �سحافّيةٌ  الكاتبة عيد 

كان،  معلوٍم  ك��ِلّ  اإىل  و�سعي  مغامرة،  البحث 

ف�سار جمهولً. مّدت اإىل الهواء يًدا، وما َخ�سيت 

غباًرا. اأزاحت �ستائر ظالٍل، فاأطّلت اأ�سماٌء اأعالم 

َك�َسفت  ن��اًرا،  ُت�سعَل  اأن  دون  من  قناديل.   -

وتواريخ  ونتاجاٍت  حمطاٍت  قليلٍة  كلماٍت  يف 

َعرَبت وما انتهى دور لها يف احل�سور.  فتحت 

اأبواًبا ن�سف فتحٍة، اإيذاًنا للتذّكر، وتركت لآٍت 

مزيد.  عن  يفّت�س  اأن  ويبحث.  ُيكمل  اأن  اإليها 

غري  ب��ّدل��ت  ���س��غ��ريٍة،  اإ���س��ارٍة  يف  َف�سلُها؟ 

موقع. »املن�سيون« خرجوا 

ولو  زمًنا،  فاأنع�سوا  اإلينا، 

ُظن غياًبا. اإَنّهم ينابيع.  من 

البحر  عرف  ما  الينابيع  دون 

ا«.
ً
نهر

 96 يف  »املن�سيون«  كتاب 

�سفحة من القطع الو�سط وغالف 

من ت�سميم عامر الطّيارة. 

�أعالم »من�سّيون« يف كتاب لندى عيد



والدة مبدع

يعقوب  ول��د  لبنان  �شمال  زغ��رت��ا  مدينة  يف 

طنو�س  وال����ده   ،1934 ال��ع��ام  ال�������ش���دراوي 

ال�����ش��دراوي )م���ّاك اأرا����ش���ي( ووال��دت��ه وردة 

دون  حائاً  البداية  يف  وق��ف  الوالد  الدويهي. 

قبل  بامل�رسح،  ال�شغوف  ال�شبي  اأح��ام  حتقيق 

يف  طائ�س  بر�شا�س  �شنوات  بعد  يق�شي  اأن 

الأ���رسة  لتعي�س   ،1958 اأح��داث  خال  طرابل�س 

ماأ�شاة حقيقية.

مدر�شتي  بني  متنقاً  الإبتدائية  علومه  تلقى 

التابع  جرج�س  مار  ودي��ر  زغرتا،  يف  يو�شف  مار 

للرهبانية املارونية يف ع�شا�س، ومن ثم مدر�شة 

عينطورة لاآباء اللعازاريني يف ك�رسوان. اأما علومه 

الثانوية فتلقاها يف مدر�شة الآباء الكرمليني يف 

طرابل�س.

يعقوب  ولع  ا 
ً
باكر ظهر  الدرا�شة  مقاعد  على 

ال�شدراوي بامل�رسح وانبهاره باخل�شبة واملاكياج 

والأزي��اء. ويف واحدة من �شالت تلك املدار�س 

�شّكل  ال��ذي  بامل�رسح،  �شغفه  اأ�شالة  من  تاأكد 

الأ�شتاذ  حمور حياته يف ما بعد. ذات يوم، وّزع 

حياة  تتناول  م�رسحية  من  اأدواًرا  التامذة  على 

وفاته  يعقوب،   
َ
ن�شي لكنه  ك��رم،  بك  يو�شف 

يف  الأخ��رى  ال�شخ�شيات  لبع�س  ممثلني  اختيار 

امل�رسحّية. وبعد انتهاء احل�ّشة، خرج اجلميع 

من ال�شالة با�شتثناء ال�شدراوي، الذي اأكّب 

على الدفرت الذي تركه الأ�شتاذ، وحفَظ كل 

احلوارات التي مل حتَظ مبمثلني لها... ويف 

اليوم التايل، اأّداها اأمام الأ�شتاذ الذي ذهل 

من عبقرية هذا ال�شبي وموهبته.

حمطة مف�صلية

العام  الثانوية  املرحلة  من  ج 
ّ
التخر بعد 

اإب��ن��ه  ي��ت��اب��ع  اأن  ال���وال���د  رف�����س   ،1952

ال�شفر.  ال�شدراوي  فاختار  امل�رسح،  درو�س 

ماٍل  وجتميع  العمل  بدافع  فنزويا  فق�شد 

نفقته  على  لندن  امل�رسح يف  درا�شة  يخّوله 

اخلا�شة، لكنه ف�شل يف ذلك، وعاد اإىل لبنان 

اإدارة »اجلمعية اللبنانية لل�رسير  ليعمل يف 

والأ�شم« يف منطقة بعبدا نهاًرا، ويغرف ما 

اأتيح له من ثقافة الرتاث امل�رسحي العربي 

لإخراج  العطل  غ يف 
ّ
لياً. كما تفر والعاملي 

عرو�س م�رسحية يف القرى حيث توىّل اأبناوؤها 

الفرتة،  تلك  يف  اأعماله  من  الأدوار.  متثيل 

م�رسحيتان ل�شعيد تقي الدين »نخب العدو« 

و»لول املحامي«، واأخرى للخوري ميخائيل 

معّو�س »مارد �شور«. 

عينطورة  يف  عر�شها  التي  امل�رسحية  اأم��ا 

ال�شيدة  ان��ت��ق��ال  عيد  ملنا�شبة  )امل���ن( 

العذراء، ف�شّكلت حمطة مف�شلية يف حياته، 

اإذ نالت اإعجاب اأحد الأ�شاقفة الذي اأّمن له 

اإيطاليا،  يف  امل�رسح  لدرا�شة  منحة 

ولكن ل�شهرين فقط... ثم تعاطف 

اإلتقاه �شدفة  اآخر،  دين  رجل  معه 

الربج، وتعّهد له بتدبري  يف �شاحة 

منحة لدرا�شة امل�رسح يف رو�شيا.

يف العا�صمة احلمراء

الإحت���اد  اإىل  ال�����ش��دراوي  �شافر 

ال�����ش��وف��ي��ات��ي ال����ع����ام1962. يف 

لدرا�شة  البداية  يف  غ 
ّ
تفر مو�شكو، 

قد  يكن  مل  ولأن��ه  الرو�شية،  اللغة 

العتذار  ىل  ا  ا�شطر  بعد،  اأتقنها 

من اأ�شتاذ ح�شة التمثيل يف معهد 

يف  امل�رسحية  للفنون  »غيتي�س« 

ذات  اإل��ي��ه  طلب  عندما  مو�شكو 

ا.  اأن يوؤّدي م�شهًدا ارجتالًيّ �شباح، 

وقال  ذلك  على   
ّ
اأ�رس الأ�شتاذ  لكن 

الرو�شّية،  تتقن  ل  كنت  »اإذا  له: 

 
ّ
فحّدثنا بلغتك عن والدك«. اق�شعر

ذلك  وب��ني  فبينه  ال�����ش��اب،  ب��دن 

الرجل ق�ش�س موؤملة، وكام كثري 

والده،  اإن ق�شية مقتل  مباح.  غري 

كانت قد األهمت ال�شدراوي م�رسحية 

قّدمها  ال��ت��ي  ل��ب��ن��ان«  يف  »ال��ث��اأر 

العام 1959 على م�رسح »ال�شباب 

وكان  طرابل�س«.  يف  الكاثوليكي 

هاملت  حاكى  ال��ذي  ال�شاب  على 

يعاود  اأن  ل�شك�شبري(،  )م�رسحية 

ة، اإمنا من 
ّ
ة يف مو�شكو هذه املر

ّ
الكر

خال اأ�شلوب املناجاة والتداعيات. 

ا كما 
ً
اإّنها اللعنة التي �شكنته مبكر

يف  جعلته  التي  وهي  دائًما،  يقول 

زماءه  ياأ�رس  مو�شكو،  يف  بارد  يوم 

يفهموا  مل  مرجتل  م�رسحي  مب�شهد 

معظمهم  لكن  واح����ًدا،  ح��رًف��ا  منه 

ا. 
ً
بكى تاأثر

اأدم����ن  يف ال��ع��ا���ش��م��ة احل���م���راء 

امل�رسح  ع��رو���س  على  ال�����ش��دراوي 

والباليه، وكانت الأجرا�س العماقة 

البطريركية  ويف  ال��ك��رم��ل��ني  يف 

زاغ��ور���ش��ك  يف  الأرث���وذك�������ش���ي���ة 

م�رسح  ويف  ح��ال��ي��اً(  )���ش��ريغ��ي��ي��ف 
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ني�سان

اأ�سماء المعة

اإعداد:

تريز من�صور

اأحد الرموز البارزة يف احلركة امل�رسحية 

على  ن�صاطه  يقت�رس  مل  اليوم.  العربية 

خ�صبات امل�رسح اللبناين فح�صب، بل جتاوزه 

جديدة  روؤية  مقدًما  العربية،  االقطار  اىل 

فنّية  م�صاريع  وحمقًقا  امل�رسحي،  للفن 

متمّيزة يف امل�رسح واالذاعة والتلفزيون.

امل�رسحي  واملمثل  املخرج  الكاتب،  انه 

يعقوب ال�صدراوي، الذي حمل اأدب جربان 

اإىل  وغريهما  عبود  وم��ارون  جربان  خليل 

بناء  اإعادة  اآخرين يف  اخل�صبة، و�صاهم مع 

�رسح الثقافة اللبنانية الذي دّمرته احلرب.
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بعد  ج 
ّ
وتخر اأذهله.  ما  اأكرث  �شتاني�شاف�شكي، 

للفنون  »غيتي�س«  معهد  م��ن  �شنوات  �شت 

ج 
ّ
امل�رسحية يف مو�شكو، وقد اختار مل�رسوع التخر

م�رسحية »حكاية فا�شكو« لاأديب اللبناين جورج 

�شحادة.

رحلة االألف ميل

فور عودة ال�شدراوي اىل لبنان العام 1968، 

عرو�س  بتقدمي  الثقافية،  ال�شاحة  اقتحم 

م�رسحية وحتقيق م�شاريع فنّية متمّيزة يف امل�رسح 

والتلفزيون والذاعة.

بداأ م�شريته الإبداعية يف فرتة ال�شتينيات، حني 

دخلت احلركة امل�رسحية العربية ع�رس تاألقها يف 

م�رس ولبنان والعراق و�شوريا. و�شهدت م�شارح 

الأ�شقر يف  ون�شال  ع�شاف،  روجيه  اأعمال  لبنان 

امل�رسح  »حلقة  اإىل  للم�رسح«،  ب��ريوت  »حم��رتف 

و�شولً  ملتقى،  ولطيفة  اأنطوان  مع  اللبناين« 

بريوت  »مدر�شة  خال  من  دب�س  اأب��و  منري  اإىل 

الرحباين  والأخوين  و�شو�شو  احلديث«،  للم�رسح 

وال�شيدة فريوز واملو�شيقار الراحل وليد غلمية 

وغريهم... 

اللبنانية،  احل��رب  تداعيات  من  الرغم  وعلى 

ا�شتعاد امل�رسح اللبناين عافيته بعدها، واأ�شبح 

جزًءا من حياة النا�س اليومية، وكان ال�شدراوي 

اأعادوا  الذين  اللبنانيني  امل�رسحيني  طليعة  يف 

بناء �رسح الثقافة الذي دّمر.

باكورة اأعماله كانت »اأعرب ما يلي« )1970(، 

بعلبك.  مهرجانات  م�رسح  خ�شبة  على  قّدمها 

و�شهدت  كبرية  �شجة  امل�رسحية  ه��ذه  اأث���ارت 

لأدوني�س  ق�شائد  وجمعت  م�شبوق،  غري  اإقبالً 

مقتطفات  مع  دروي�س  وحممود  احل��اج  واأن�شي 

الل�ه وّنو�س.  من ن�شو�س جورج �شحادة و�شعد 

وقد كتب عنها ال�شحايف فار�س يواكيم يومذاك 

اللبناين«.  امل�رسح  ُول��َد  »اليوم  بعنوان:  مقالة 

�شعر يعقوب ال�شدراوي بالإحراج، وقال لزميله 

نقول دانيال »اإّنه حكم الإعدام«، حني دخل عليه 

وهو يلّوح باجلريدة، لكنه مل يكن كذلك متاًما.

الثانية  م�رسحيته  كانت  �شنوات  اأرب���ع  بعد   

ال�شاخر  وال�شاعر  الكاتب  ن�س  عن  ج« 
ّ
»امل��ه��ر

حم��م��د �مل���اغ���وط، �ل���ذي وج���د �ل�����ش��در�وي �أن��ه 

حديث  اأ�شبحت  وق��د  الفرتة،  وتلك  يتنا�شب 

وال�شيا�شية،  والثقافية  الأدب��ي��ة  ال�شالونات 

من  و�ف��ر  بن�شيب  �ملاغوط  �أثرها  على  وحظي 

اهتمام ال�شدراوي يف مطلع ال�شبعينيات. 

مبعدل  متاألقة  عرو�س  ج« 
ّ
»امل��ه��ر واأعقبت 

ال�شلور«  فاإىل»�شمكة  م��و���ش��م،  ك��ل  يف  عمل 

)1971( كانت »الأمري الأحمر« )1973( و»اأبو 

يو�شف  و»فرافري«   )1974( الأ�شمراين«  علي 

اإدري�س التي حملت يف �شيغتها اللبنانّية عنوان 

حبكتها  بناء  اأع��اد  وقد   )1983( »الطرطور« 

و»مو�شم  الإ�رسائيلي،  احل�شار  حتت  بريوت  يف 

جمنون«  و»م���ذك���رات  ال�����ش��م��ال«  اىل  ال��ه��ج��رة 

اإخ��راج  يف  م�شاركته  اإىل  بالإ�شافة  وغ��ريه��ا... 

العرو�س يف مهرجانات بعلبك. 

انقطاع  بعد  اخل�شبة  اإىل  ع��اد   ،1992 العام 

دام ت�شع �شنوات مب�رسحّية »يا ا�شكندرّية بحرك 

عجايب« عن ن�ّس اأ�شامة العارف.

نقل االأدب اإىل اخل�صبة

كان ال�شدراوي دائًما يف حالة بحث عن الن�س 

ن�شو�س  با�شتثناء  اأنه  ويعترب  اجلّيد،  املحّلي 

�ملاغوط، لدينا يف �لعامل �لعربي م�شكلة ن�ص.

»ج��ربان  يف  ج���ربان  خليل  ج���ربان  على  رّك���ز 

»�شبعون«  يف  نعيمة  وميخائيل  وال��ق��اع��دة« 

ومارون عّبود يف »الأمري الأحمر« والطيب �شالح 

كان  وبذلك  ال�شمال«،  اإىل  الهجرة  »مو�شم  يف 

اخل�شبة،  اإىل  الأدب  حمل  الذي  اللبناين  املخرج 

بني  جتمع  ق��وال��ب  يف  م�رسحته  على  واج��ت��ه��د 

التجريبّية والأكادميّية ال�شارمة... 

ول  واقعًيا  ال�شدراوي  م�رسح  اعتبار  ميكن  ل 

اجتماعًيا ول عبثًيا ول فكرًيا ول حتى رومان�شًيا، 

بل هو كل ذلك وغري ذلك يف اآن. 

اللبناين  امل�رسح  خ�شبة  على  ن�شاطه  يقت�رس  مل 

فح�شب، بل جتاوزه اىل الأقطار العربية، مقدًما 

من  ا�شتوحاها  امل�رسحي،  للفن  ج��دي��دة  روؤي���ة 

يف  امل�رسحي  الفن  معهد  يف  درا�شته  ح�شيلة 

مو�شكو.

»اجلي�س«:  ملجلة  ال�شدراوي  يعقوب  ويقول 

»اإن امل�رسح هو �شريك احلياة ندخله ثم نغادره. 

ولكن ال�شريك م�شتمر يف الواقع وعلى اخل�شبة، 

اإمنا على حتّولت تتاءم مع الع�رس وتقلباته«. 

وعن واقع الثقافة العربية يقول: »اإننا دخلنا 

زمن �لهبوط و�النحطاط على كل �مل�شتويات، وال 

بّد اأن يكون امل�رسح اأول ال�شحايا. ذلك لأنه وجَد 

للنا�س ول ميكن اأن يكون غري ذلك. ومنذ اأيام 

�شوفوكل اأي منذ حواىل 450 �شنة قبل املياد، 

كان امل�رسح مهرجان الع�رسين األف م�شاهد واأكرث، 

اأي اأنه كان م�رسًحا طقو�شًيا. اأما م�رسح �شك�شبري 

فقد توّجه اىل م�شاعر النا�س يف العامل كله، ومل 

جاءت  ثم  الإط���اق،  على  النخبة  اأج��ل  من  يكن 

املدار�س احلديثة لتك�شف العجز...«.

 
ّ
مير لبنان  يف  امل�رسح  »اأن  ال�شدراوي  ويعترب 

ب�شعوبات �شّتى وكبرية، على الرغم من وجود 

م�رسحيني وخمرجني وممثلني كبار، فنحن بحاجة 

ويفّعل  اجلميع  يجمع  وطني«  »م�رسح  اإقامة  اإىل 

احلركة امل�رسحية والثقافية«.

ال�صدراوي املمثل

املخرج،  ال�����ش��دراوي  ع��ن  احل��دي��ث  ميكننا  ل 

ون�شيان ال�شدراوي املمثل، فهو من اأملع ممّثلي 

الأ�شا�شي  جهده  تكري�شه  من  بالرغم  امل�رسح، 

على  مهمة  اإط���الت  ل��ه  كانت  وق��د  ل��اإخ��راج. 

ال�شا�شة ال�شغرية يف الع�رس الذهبي ل� »تلفزيون 

ك���»ال��ب��وؤ���ش��اء«  م�شل�شات  خ��ال  م��ن  ل��ب��ن��ان« 

و»متارا« مطلع ال�شبعينيات.

باقة  يعقوب  الأ���ش��ت��اذ  ي��دي  على  ج��ت 
ّ
ت��خ��ر

اللبنانيني، يف  لفتة من املمثلني وامل�رسحيني 

»معهد الفنون اجلميلة« يف بريوت، الذي دّر�س 

اأن يتوّقف عن التعليم العام  فيه �شنوات قبل 

.1998

الذين  ال��ك��ب��ار  اأح���د  ه��و  ال�����ش��دراوي  يعقوب 

الإب��داع��ي  الَنَف�س  ا�شتعادة  يف  �شاهموا 

اخلا�ّس مبدينة بريوت وباملجتمع اللبناين. 

يتاأمل  منزله،  الكبري  امل�رسحي  يازم  اليوم 

م�شاهد  ويف  احل��ي��اة،  حت����ّولت  يف  ك��ث��رًيا 

ال�شريك الكبري.  

املراجع:

�شحف »الأخبار«، »النهار«، و»امل�شتقبل«، 

مواقع اإلكرتونية، ومقابلة خا�شة.
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ب����ادك ي���ا ب��ن��ي وط����ن م���ا ب��ي�����ش��ب��ه الأوط�����ان

ب�����ادك ر����ش���ال���ة وح����ي م���ن خ���ال���ق الأك������وان

م��ه��م��ا ي���ج���ور ال����زم����ن ل ت��ف��ق��د الإمي������ان

خ���ّل���ي���ك م���ث���ل ال���ن�������ر ع���ات���ال���ن���ا ����ش���ه���ران

اإل�������ك ل ت����رك����و ي��ن��ه��ار ل���ب���ن���ان ي���اب���ن���ي 

وال�������ري���ان ب���ال���دم  الأرز  غ�����ش��ون  واإح����م����ي 

و���ش��ّل��ك ع���زي���ز ال��ن��ف�����ش وت��ك��ّم�����ش ب��ل��ب��ن��ان

��ي��ك ي��اب��ن��ي اأن���ا م��ن ال��ق��ل��ب وال���وج���دان ب��و���شّ

ب���ادن���ا ح���ل���وه ���ش��ب��ح��ان ب��اري��ه��ا

قطعة من اجلنة انوجدت بها الأر�ش

رج��ال عليها  حتطم  ي��ام��ا  جبالنا 

ل�شمال ج��ن��وب��ن��ا  م���ن  و���ش��ه��ول��ن��ا 

بتبان ال�شم�ش  حت��ت  و�شواطينا 

وال�شهر  الي���ام   تعّد  وه��ي  ام��ك  على  متر  خام�شة  �شنة  ه��ذه 

وال�شنني على فراقك.

اأيها احلبيب الغايل ما اأ�شعب وما اأق�شى اأن ياأتي عيد الم واأنا 

يل،  تقول  احلنون  �شوتك  وب�شماع  البيت  تدخل  بروؤيتك  اأحلم 

كما  وخدي  يدي  تقبل  اأمي،  يا  حبيبتي  يا  بخري  وانت  عام  كل 

�شواء  يعايدين  �شوته  اأ�شمع  من  اأول  كنت  دائًما.  تفعل  كنت 

اأو  مينعك  �شيء  اأي  يكن  فلم  اخل��دم��ة،  يف  اأو  البيت  يف  كنت 

يوؤخرك عن اإ�شعاد اأمك التي اأ�شبح قلبها ل ي�شتطيع اأن يفرح 

من بعدك ايها البطل املغوار.

كم افتقدت لك يوم زفاف اأختك التي لطاملا اأحببتها وافتخرت 

بها وبتفوقها.

يف هذا اليوم ذرفت عيناي دمعتني، دمعة لفرحة اأختك، ودمعة 

لغيابك وفقداين لك.

اأخوتك،  لغيابك من بني  يا ولدي  اليوم، حت�رت كثرياً  يف هذا 

متنيت يف هذه اللحظة ان اأح�شنك، اأن اأ�شمك اىل �شدري اأقبلك 

واأ�شم رائحتك، اأح�ش باأنفا�شك يا حبيبي. 

برحمته  النعيم ت�شعد  ان تكون يف جنات  اهلل تعاىل  وطلبت من 

دمك  يكون  وان  البطال،  ال�شهداء  رفاقك  مع  عليك  ور�شاه 

الغايل ثمًنا لاأمن والمان يف لبنان احلبيب والغايل علينا جميًعا.

تلتئم  اأن  المهات،  عيد  العظيم،  العيد  هذا  يف  اهلل   من  اأطلب 

رئي�شنا  بجهود  الغايل  لبناننا  بحفظ  ال�شهداء  اأمهات  كل  جراح 

جان  العماد  ال�شجاع  وقائدنا  �شليمان  مي�شال  العماد  احلكيم 

قهوجي. 

حفظهما اهلل لنا ولبنان. 

واح��������راج م���ل���ول ع����ا ���ش��ن��دي��ان

والفدان الأر���ش  ب��روي  واأنهارنا 

وال����راع����ي ي�������رح ب��ه��ا ال���ودي���ان

وال��زي��ت��ون العنب  معا�ر  ���ش��وف 

واحل�شون ال�شبح  الكناري  �شوت 

ن�شويها ونحنا  ك��وك��ب  نخليها 

حتميها ال���ك���رب���ات  م���ن  رب  ي���ا 

راع���ي���ه���ا وه�������و  وج�����ده�����ا  اهلّل 

وق��ل��ع��ة را���ش��ي��ا م��ع��ق��ل الأب��ط��ال

م�����ن خ�����ريات�����و ال�������رب م��ال��ي��ه��ا

م�شلوحا ع��الأر���ش  ذه��ب  قطعة 

وال�شوحا ال��ن�����ر  بقلبا  ع�شع�ش 

ع��م��ل��ت ع��ل��ى ال�������ش���ال م��رج��وح��ا

م�����ع ن�������اي ب���������ش����وت م��ب��ح��وح��ا

وب�������ش���ات���ني امل������وز وال��ل��ي��م��ون

ك����رم����ال ه����ي����دا ك���ل���و ب��ي��ه��ون

ب���ح���ر وج����ب����ال وع����ط����ر ب���ت���ف���وح ن�����ش��م��ات��و

ج��م��ع��ت األ�������وف ال���ب�������ر ع����ا ب�������س���اط ف��ي��ات��و

وّق������ف ب������وّج ال���ق���ه���ر ل ت���ه���اب ���ش��ط��وات��و

 جن������وم ال�������ش���م���ا ع�����ن ������ر م���ّي���ات���و
ّ

وخ���������

ب���راي���ات���و ل������ّوح  درب  م���ف���رق  ���ش��ه��ل  وع�����ا 

ت����ا ن���ق���ول ع���ّن���ك ب���ط���ل ����ش���ّح���ى ب���دّق���ات���و

وك���ل م��ا اجن����رح ���ش��ي ج���رح داوي ج��روح��ات��و

حت���م���ي ت������راب ال����وط����ن وت�������ش���ون اأرزات�������و

بو�صيك

قطعة من اجلنة

يا اأعز النا�س

حممد عادل ال�صيد

برجا - ال�شوف

عبد الروؤوف ال�صعدي

والدة النقيب ال�صهيد املغوار البحري ح�صام بو عرم
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اأم ع����ن����دو  ب���ع���د  ي���ل���ي  ن�����ّي�����ال 

ب��ح��ل��ف ي���ا اإم�����ي ب��رح��م��ة ت��راب��ك

راف���ق���ت ح��ّب��ك م���ن زم����ان بعيد

العيد معنى  �شوف  بعيونك  �رت 

ت�شيعي خ��اي��ف  ف��ي��ك  تكّم�شت 

ن ����ش���ب���اك ب����ني ���ش��ب��ي��ع��ي
َ
ت���������ر

ول�����و ي����ا ام�����ي م����ا ا���ش��ت��ق��ت��ل��ي 

�شفيت                    كيف  عالبعد  ت�شوفني  تا 

ي��ا م��ا ي��ا ام���ي ���ش��ورت��ك حاكيت                    

وردي��ت                  �شمعتني  م��ره  ول  يف  م��ا 

بهالبيت                   بح�شك  ل��ي��ايل  ب��ت��م��رق 

خليت                   ع��ن��دك��ن  ام����ي  ي���ا  ولدي 

مريت                   ب��ف��ك��رك  بقلبي  بت�شعل 

ب���رك�������ش ل������ا ب��خ��م��ن��ك ط��ل��ي��ت                  

ماأ�شاة موت اأربعة اأخوة )اأبناء املعاون الأول اإبراهيم احلاج اأحمد( 

بلدته  اأبناء  ا  وخ�شو�شً بها،  �شمع  من  كل  قلوب  اأدم��ت  اختناًقا 

اإىل  كتب  املاأ�شاة  لهول  فجع  ال��ذي  ماح  حيدر  املعاون  عرمتى. 

»اجلي�ش« مهدًيا كلماته لأرواح الراحلني ويف ما يلي بع�ش كلماته:

والإح�شا�ش ال�شدق  فيك  حّبيت 

ع���ا م���ذب���ح ال���ق���رب���ان ب��ال��ق��دا���ش

ه��ي��دا ���ش��ع��ارك يف ح��ي��ات��ك ك��ان

ب��ال��ع��اط��ف��ة واحل�����ب وال��ت��ح��ن��ان

عنوان اأخ��ذ  اإ�شمك  ال�شما  ح��دود 

�شعان اأم���ل  تبقي  رح  هيك  م��ن 

ف��خ��ر ال���زم���ان، وب�����ش��م��ة الإن�����ش��ان

ري��ت             ي��ا  بق�شعك  ب��رج��ع  ري���ت  ي��ا 

ج���وع���ان مي���ي ب��ع��د م���ا ت��غ��دي��ت              

داق������ت ال������دين ب���ع���د م����ا ف��ل��ي��ت               

�شليت           م��ا  وك��ر  دم��وع��ي  ن�شفو 

ح�شيت             بحرقتك  ع��زري��ن��ي  مي��ي 

ح��ب��ي��ت                 غ���رب���ت���ي  ت��ف��ك��ري��ن��ي  ل 

دم ي���ن���زف  رح  ب������دايل  ق��ل��ب��ك 

وزه��د حمبه  ي�شّتي  ال��وف��ا  ت��ه��ّزي 

املجروح اإ�شبعي  �شوكة  تدق  ول 

وح ال�����ش��م��اوي��ة
ّ
وت���رن���ي���م���ة ال��������ر

والهّم الأ���ش��ى  �شدرا  على  يلقي 

ل����ول اجن���رح���ت ل��ف��رق��ة غ��ي��اب��ك

ي����وم احل��ي��ات��ي ب��ّل�����ش��ت ب��امل��ه��د

مل����ا ت���ك���وين راك����ع����ة وب����الإي����د

وال��روح اجل�شد  بغ�شون  تعّلقت 

تبيعي م��ا  العمر  ب��زي��ت  ت�شّحي 

���ش��ي طلي  ت��ط��ل  ل��ن��و  ع���دت  ول 

وت�����ش��وف ف��ي��ي ال��ه��م ���ش��و خملي 

وي�����ا م����ا ت���ي���اب���ك دم�����ع م��ت��ب��ّل��ي 

رديل   خ����ب����ار  �����ش����دى  يف  ول 

ط���ي���ف���ك ق����ب����ايل ق����اع����د ت��ق��ل��ي 

ت�شلي  ب��غ��ي��ب��ت��ي  ب�����دايل  ف��ي��ه��ن 

م�����ن ح�����د م���ن���ا وم������ا ن��ده��ت��ل��ي 

بعلي  و����رخ���ت���ي  ظ��ن��ي  ب��خ��ي��ب 

ح��ّب��ي��ت ب��ع��ي��ون��ك ���ش��ف��ا ال��ن��ّي��ة

بالكا�ش معتقة  ول��ي��م��ة  ���رت��ي 

وجت���ودي ال��غ��ري  لأج����ل  تعي�شي 

مق�شودة ب���ال���روح  وال��ت�����ش��ح��ي��ه 

معدودي خ�شال  يف  ما  وعاالأر�ش 

التجيان ع  ير�شّ العرو�ش،  ي�شوي 

ع��ا���ش��ف��اف ك���ل حم����ّب م���وج���ودة

ع���ال���ب���اب واق������ف ع����م ت���اأ����ريل 

بتحلي  ال��ع��م��ر  اي��دي��ك��ي  ل��ق��م��ة 

حنلي   ع���احل���ال  ال�����ش��خ��ر  وق��ل��ب 

���ش��ف��ت��ك ب���ن���وم���ي ع����م ت��ف�����ريل 

ت�شلي  وح�����دك  ان��ك��ت��ب��ل��ك  ب�����ش 

ل��ب��ي��ت وال�����ن�����دى  ن���������اداين  اهلل 

فخر الزمان

جنود الأرزة

بعد ما الآمال خابو

قطعة من اجلنة

املوؤهل املتقاعد

عون عون

اجلندي بالل الرحّيم

الكتيبة 17

ال�صاعر نعمه ال�صغبيني

من والدة ال�شهيد املوؤهل رميون عزيز

اإىل روح ابنها وروح كل �شهيد

وه���ل���ق ب��ع��د م���ا الآم������ال خ��اب��و

امل�شيبي ج��روح  ع  ال��دم  كب�شنا 

ويا طفايل يا �شنا ليايل الع�شيبي

ال�ريبي دفعنا  م��ا  بعد  ونحنا 

ن������زور ال���ق���� ون�������ش���م ت���راب���و

نابو امل���وت  ج��ن��ون  فينا  وغ���رز 

وح��م��ل��ن��ا ���ش��� اأي�����وب وع��زاب��و

ح�شابو ح�شبنا  ما  هيك  غيابكم 

اإل ب��ال��ع��م��ر  بغيبتكم  اإل��ن��ا  م��ا 

اق���������ش����م����ن����ا ب�����������ش�����ه�����دا امل������ي������دان

م����ن���������ش����ان ي�����ب�����ق�����ى  دم������������ن  وت 

ن����ح����ن����ا ال���������ش����ع����ب امل���������ا ب���ي���ن���ه���ان

م���������ا م������ن������خ������اف م���������ن ال���������ع���������دوان

ن������ح������ن������ا رج����������ال����������ك ي����������ا ل�����ب�����ن�����ان

ف�����ر������ش�����ان ولدا  ال�������ل�������ي  الأم 

ن�������ب�������ق�������ى رج���������������������ال احل���������ري���������ة

م�������ن�������ح�������اف�������ظ ع�������ال�������و��������ش�������ّي�������ة

ال������ع������ب������ودي������ة ب�������ري��������ش�������ى  ول 

وع����������ّن����������ا ال��������ه��������ّم��������ة ال������ق������وي������ة

ال�����ع�����ال�����ي�����ة الأرزة  ج��������ن��������ود 

ب������ت������ب������ق������ى دي����������������������ارا حم�����م�����ّي�����ة
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ني�سان

رحلة يف الإن�سان

اإعداد:

غري�س فرح

يف  الإن�سان  جهد  الع�سور،  اأق��دم  منذ 

ر�سائل  باعتبارها  الأح��ام  األغاز  تف�سري 

للنائم  ال��ع��امل اخل��ارج��ي ت���راءى  م��ن 

تنبوؤات  اأو  ب���اإن���ذارات،  اأ�سبه  وت��ك��ون 

العلم  تقدم  وم��ع  م�ستقبلية،  ب��اأح��داث 

تتالت النظريات وت�سعبت.

الأحام 

رث 
اأك

ًطا 
ارتبا

قع 
الوا

ب

مما نظن 

دماغ 
وال

كل 
م�سا

ًل لل
حلو

تكر 
يب

النوم 
خال 

احللم اأكرث ارتباًطا بالواقع

مما نظن 

اإعترب البع�ض اأن الأحالم رغبات مكبوتة، واأكد 

العقل  يرتجمها  م�شتتة  ذكريات  اأنها  اآخ��رون 

الباطن ب�شكل �شور اأو م�شاهد غري مرتابطة يف 

معظم الأحيان، لكن ثمة نظريات اأكرث جدية يف 

جتارب  نتيجة  كانت  وهي  ال�شاأن،  هذا  معاجلة 

لي�ض  احللم  اأن  اأثبتت  وبراهني قاطعة  مكثفة، 

والفكر  احل�شي  ل����الإدراك  مكملة  حلقة  �شوى 

ارتباًطا  اأكرث  اأنه  الواعي، وهذا يعني  التحليلي 

بالواقع مما نظن.

من  ن�شتفيد  وكيف  النظريات  ه��ذه  يف  م��اذا 

م�شمونها يف معاجلة م�شاكلنا اليومية؟

ما  بعك�ض  التفكري  عن  ننقطع  ل  ننام  عندما 

توؤكد  كما  الإن�شان،  ف��اإن  �شابًقا،  ُيعتقد  ك��ان 

الدرا�شات، ي�شتمر خالل النوم يف حالة من الوعي 

اأنه ل ينقطع عن  النا�شط، وهذا يعني  الفكري 

التفكري مبا يعرت�شه يومًيا من م�شاكل حياتيه، 

طموحاته.  تر�شي  حلول  اإىل  بالو�شول  اآم���اًل 

يتعامل  ل  النوم  اأثناء  اأن دماغه يف  الفرق  لكن 

م���ع اأف���ك���اره 

ب���ط���ري���ق���ة 

عادية، بل يتفاعل 

اأو  �شور  ب�شكل  ليظهرها  بيوكيميائًيا  معها 

اأفالم مرئية حتمل اأكرث من معنى، وهذا يعيدنا 

اإىل ال�شوؤال الآتي: هل اإن الأفكار امل�شورة التي 

تن�شط يف احللم حتمل اأجوبة عن اأ�شئلة ت�شاورنا 

خالل اليقظة؟

وهذا  معنى،  وب��دون  غريبة  الأح��الم  تبدو  قد 

كيمياء  ت��اأث��ري  اإىل  ال��درا���ش��ات  بح�شب  ي��ع��ود 

الدماغ يف روؤية الأفكار التي تراودنا خالل النوم. 

واملعروف بح�شب املعطيات املتاحة اأن الأفكار 

ترتكز  النوم  يف  ال�شتغراق  بعد  تتكثف  التي 

على م�شاكل احلياة اليومية، الأمر الذي ي�شاعد 

على اإيجاد حلول لها والدلئل على ذلك كثرية.

اأحام اأطلقت م�ساهري

ثمة عدد كبري من امل�شاهري دفعتهم اأحالمهم 

تقدمي  يف  الأح���الم  اأهمية  يوؤكد  ما  القمة،  اإىل 

احللول للم�شاكل العالقة، ويف هذا ال�شياق 

ن�شتعر�ض عدًدا من الأمثلة.

وا�شع تركيبة البنزين »فريدريك اأوغ�شت 

كيكويل«، ا�شتلهم �شيغتها من حلم راوده، 

العمل  م��ن  اأي���ام  ط���وال  ذل��ك  ع��ن  عجز  بعدما 

امل�شني.

لوي«  »اأوت��و  املعروف  الطبيب  ف��اإن  كذلك، 

علم  جم��ال  يف  جتربة  يجري  اأن��ه  احللم  يف  راأى 

الأع�شاب، واملعروف اأنه متكن من حتقيق حلمه 

ونال جائزة نوبل يف الطب.

ال�شيت  ال��ذائ��ع  الهندي  القائد  نن�شى  ول 

»مهامتا غاندي« الذي ا�شتوحى من اأحد اأحالمه 

وجه  يف  خا�شها  التي  ال�شلمي  الن�شال  طريقة 

الحتالل الربيطاين.

وب��ح�����ش��ب درا����ش���ة اأج���رت���ه���ا جم��ل��ة ال��ع��ل��وم 

الأمريكية، فاإن الإثباتات على تفاعل الدماغ مع 

النوم، ل حت�شى ول  اأثناء  اليومية يف  امل�شاكل 

تعّد. ويف هذا ال�شياق ذّكرت املجلة بالربوف�شور 

تنبه  قد  ك��ان  ال��ذي  �شيلدر  �شارلز  الأم��ريك��ي 

والالفت  قرن.  من  اأكرث  منذ  الظاهرة  هذه  اإىل 

العام  واأج��رى  ع�رصه،  ا�شتبق  اأن��ه  املو�شوع  يف 

يف  ال��ط��الب  م��ن  جمموعة  على  درا���ش��ة   1892

خاللها  منهم  طلب  الأمريكية،  ويزليان  جامعة 



الأحالم. وعرف  الجتهاد يف حل م�شكالتهم عرب 

مع  الطالب جت��اوب  من  كبرًيا  ع��دًدا  اأن  اآن��ذاك 

امل�شائل  لبع�ض  حالً  وجد  من  فمنهم  الأ�شتاذ. 

من  متكن  من  ومنهم  امل�شتع�شية،  الريا�شية 

لأمور  خمرًجا  وجد  اأو  الن�شو�ض  بع�ض  ترجمة 

ع��ال��ق��ة. وك���ان الإجن����از الأه����م ال��ع��ام 1972، 

طالبه  اجلامعيني  الأ�شاتذة  اأح��د  و�شع  عندما 

اإليهم  وطلب  تذليلها،  ي�شعب  مع�شالت  اأمام 

اأ�شالفهم،  فعل  وكما  اأحالمهم.  يف  معاجلتها 

خ��ا���ش��وا ال��ت��ج��رب��ة ب��ن��ج��اح، ومت��ك��ن��وا م��ن حل 

اأ�شل  من  معدودة  اأح��الم  عرب  م�شكالتهم 

مئات منها راودتهم.

هذه و�شواها من نتائج التجارب 

ال���ت���ي واك���ب���ه���ا ال���ب���اح���ث���ون ع��رب 

اجل��زم  اإىل  دفعت  الأخ���رية،  العقود 

باحللم،  التحكم  على  الإن�شان  مبقدرة 

وهذا  حياته.  عقد  حلحلة  يف  وا�شتخدامه 

اجلارية، عندما  الأبحاث  توؤكد  يح�شل كما 

ويركز  وا�شًحا  ق���راًرا  ب��الأم��ر  املعني  يتخذ 

بعمق على م�شكالته قبل خلوده اإىل النوم.

مفتاح الإبداع

اإذا ما عدنا اإىل اخرتاع تركيبة البنزين، نرى اأن 

احللول التي تقدمها الأحالم تكون عموًما خارج 

قد  ك��ان  »كيكويل«  فاملخرتع  املنطق.  اإط��ار 

اأفعى ت�شع ذيلها يف فمها. وملا  راأى يف احللم 

بالرتكيبة،  كان فكره م�شغولً 

ذات  اأنها  احللم  من  ا�شتنتج 

�شكل م�شتدير ولي�ض م�شطًحا كباقي الرتكيبات 

الكيمائية، فكثف جهده يف هذا الجتاه وو�شل 

اإىل مبتغاه.

من  احللم  تف�شري  اإن  القول  ميكننا  هنا  من 

اإىل احلل املطلوب يعتمد عموًما  اأجل الو�شول 

ال�شليم.  املنطق  على  ولي�ض  ال�شتنتاج  على 

التي  الدماغية  املناطق  حركة  اإىل  يعود  وهذا 

ك 
ّ
حتر ل  املناطق  فهذه  الأح���الم.  خالل  تن�شط 

اإر�شال ال�شور اخلالّقة،  املنطق بقدر ما تن�ّشط 

من  ب��دلً  روؤي��ة احلل  التي متّكن احل��امل من  اأي 

هذا  وعلى  اإليه.  الو�شول  يف  يفكر  جتعله  اأن 

الأ�شا�ض تعترب الأحالم مفتاح اخللق والإبداع.

لاأحام فوائد وا�سحة

التي تظهر يف  فاإن احللول  واأ�رصنا،  كما �شبق 

الأحالم متيزها عموًما موا�شفات مرئية م�شو�شة. 

لكن يح�شل اأحياًنا اأن يرى النائم اأحالًما وا�شحة 

عمل  حال  يف  ويتمكن  اليقظة  من  جزء  وكاأنها 

الو�شول  من  حتليلها،  على  جهده 

اإىل حلول خاّلقة.

من  ال��ن��وع  ب��ه��ذا  يتعلق  م��ا  يف 

اإث���ب���ات���ات على  الأح�������الم، ه��ن��اك 

القلق واخلوف  فوائدها يف تخطي 

النائم  ي��رى  عندما  يح�شل  وه��ذا 

ومريحة،  ه��ادئ��ة  اأج���واء  يف  نف�شه 

مع  دماغه  يتفاعل  عندما  حتى  اأو 

الأح����الم امل��زع��ج��ة )ال��ك��واب��ي�����ض(. 

ف��ال��ك��واب��ي�����ض ال��وا���ش��ح��ة 

اأخ��ذ  امل��ع��امل ت��درب��ه على 

وتعّلمه  واحل���ذر  احليطة 

اأماكن اخلطر  البتعاد عن 

وق��د  خمتلفة،  ب��اأ���ش��ك��ال 

متكنه من خو�ض مغامرات 

وات��ق��ان ع��دة م��ه��ارات يف 

مقدمها القفز العايل.

اأن  ال���رغ���م م���ن  وع���ل���ى 

تكوين  اإىل  الآن  حتى  تتو�شل  مل  ال��درا���ش��ات 

مفهوم وا�شح عن هذا النوع من الأحالم، اأو اإىل 

اأنه  معرفة الظروف التي تخلقها، ميكن القول 

اإذا ما تعلمنا كيف ن�شتفيد منها عن طريق تذّكر 

تفا�شيلها وتفّهم م�شمونها، نتمكن من تكوين 

روؤية اأو�شع عن طبيعة الوعي، وي�شهل علينا حل 

م�شاكلنا ب�رصعة تفوق الت�شور.
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على  اليدين  وو�ضع  الأ�ضابع  �ضبك   •
نظر  ع��ن  حلجبهما  منخف�ض  م�ضتوى 

الرجلني  ع��ل��ى  )و�ضعهما  الآخ��ري��ن 

عموًما(:

ن�ضهد هذه �لو�ضعّية غالًبا يف �الجتماعات �أو 

�هتمامنا  عدم  عن  تف�ضح  وهي  �ل�ضالونات، 

باحلديث �ملثار كونه لي�س موّجًها �إلينا مبا�رشة 

�حلركة  تف�رّش  كما  �الآخ��ري��ن.  للأ�ضخا�س  �إمن��ا 

�إب��د�ء  خ��لل  من  باحلديث  بامل�ضاركة  رغبتنا 

فعل  من  متكننا  وع��دم  نظرنا  وجهة  �أو  ر�أينا 

ذلك )�ل�ضورة �لرقم 1(.

• �ضبك الأ�ضابع على م�ضتوى طاولة احلوار 
اأو املكتب:

ت��ظ��ه��ر ه���ذه �ل��و���ض��ع��ّي��ة ع��د�ئ��ي��ة و����ض��ح��ة 

�الرتياح  عدم  من  حالة  تخلق  وهي  ومبا�رشة، 

ما  وع��ادة  �الآخ��ر،  �ل�ضخ�س  مع  تو��ضلنا  تعيق 

من�ضب  �أو  رفيع  مركز  ذ�  �ل�ضخ�س  هذ�  يكون 

من  حالة  �إىل  �حل��و�ر  �أج���و�ء  ينقل  ما  م��رم��وق، 

�لدفاع عن �لنف�س )�ل�ضورة �لرقم 2(.

املكتب  اأو  الطاولة  على  الكوع  و�ضع   •
مت�ضابكة  والأ�ضابع  الأعلى  اإىل  واليدان 

باجتاه ال�ضخ�ض الآخر:

ير�فقها  جًد�،  عالية  عد�ئية  جت�ّضد  حالة  هي 

�حلديث  من  وغ�ضب  �إح���ر�ج  عينه  �لوقت  يف 

�ملثار نحاول عبًثا �إخفاءه )�ل�ضورة �لرقم 3(.

• جمع الأ�ضابع و�ضبك اليدين يف و�ضعّية 
التعاك�ض:

�أيديهم يف  �إىل �ضبك  �الأ�ضخا�س  �أحياًنا يبادر 

هذه �لو�ضعّية حماولني �إخفاء توّترهم. تر�فق 

�لتلفزيونية  �ل��ر�م��ج  مقدمات  �حل��ال��ة  ه��ذه 

و�ل�ضكرتري�ت و�ملوظفني عموًما عند وجودهم 

بهذ�  �الأ�ضابع  �ضبك  ي�ضبب  �ملدير.  مكتب  يف 

حالة  يعك�س  مّم��ا  �ليد  باطن  ق 
ّ
ت��ع��ر �ل�ضكل 
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�إعد�د:

ليال �ضقر

تدخل حركة �ضبك اأ�ضابع

اليد يف اإطار لغة اجل�ضد، وُتظهر 

�ضاأنها �ضاأن تكتيف اليدين 

وو�ضعهما يف اجليب و»طقطقة« 

الأ�ضابع وق�ضم الأظافر وغريها من 

احلركات، م�ضاعر نظّن اأننا بارعون 

يف اإخفائها...

اخلبري يف لغة اجل�ضد حبيب 

اخلوري ي�رشح يف ما يلي معاين 

و�ضعيات �ضبك الأ�ضابع ودللتها، 

والتي تراوح بني العدائّية 

والتوّتر والثقة العالية بالنف�ض...

�ضبك �الأ�ضابع

دليل عدائّية

اأو توّتر اأم ثقة عالية بالنف�ض؟

د 
�ض
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ل
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ري 
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ي
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�ل�ضخ�س.  تعرتي  �لتي  �لعالية  �ل��ت��وّت��ر 

وي�ضري �خلوري يف هذ� �ل�ضياق �إىل �أّن هذه 

�لثلثة  �مل�ضتويات  على  تتّم  �لو�ضعية 

�لتي �ضبق وذكرناها ودالالتها هي نف�ضها 

مريحة  غري  و�ضعّية  �لثلثة:  للأوجه  بالن�ضبة 

)�ل�ضور �لرقم 5،4و6(.

• �ضبك الأيدي مع مالم�ضة اأطراف الأ�ضابع 
:)Stipling Position( لبع�ضها البع�ض

ومعرفة،  ذك��اء  دليل  �لو�ضعّية  هذه  تعتر 

تر�فق  كما  �جلامعّيون،  �الأ�ضاتذة  ويعتمدها 

عالية  ب��ث��ق��ة  ي��ت��م��ّت��ع��ون  �ل��ذي��ن  �الأ���ض��خ��ا���س 

بالنف�س )�ل�ضورة �لرقم 7(. 

�أّن  �إىل  �خل�ضو�س  ه��ذ�  يف  �خل��وري  ويلفت 

�لبع�س على  �الأ�ضابع لبع�ضها  �أطر�ف  ملم�ضة 

بالنف�س  عالية  ثقة  على  ي��دّل  ع��اٍل  م�ضتوى 

ي��ت��ف��ّوق م��ن خ��لل��ه��ا م��ن ي��ق��وم��ون ب��ه��ا على 

م�ضرًي�  معهم،  يتحاورون  �لذين  �الأ�ضخا�س 

م�ضتوى  على  �لو�ضعية  كانت هذه  �إذ�  �أنه  �إىل 

متو�ّضط فهي تدّل على �لذكاء و�الإر�دة وغالًبا 

�لتلفزيونّية  �مل��ق��اب��لت  �أث��ن��اء  يف  ن��ر�ه��ا  م��ا 

�أ�ضابع  ملم�ضة  �أّم���ا   ...)8 �ل��رق��م  )�ل�����ض��ورة 

حماولة  فتعتر  منخف�س  م�ضتوى  على  �ليد 

الإخفاء توّتر يتمّلكنا )�ل�ضورة �لرقم 9(.

�مل��ت��وّت��ري��ن  �الأ���ض��خ��ا���س  �خل����وري  وين�ضح 

مو�ضًحا  �ليد  �أ�ضابع  ملم�ضة  بحركة  بالقيام 

�أنه من خلل قيامنا بهذه �خلطوة يخّف توّترنا 

من  نعانيه،  �ل��ذي  �لنف�ضي  �ل�ضغط  وبالتايل 

دون �أن يلم�س �ل�ضخ�س �الآخر هذ� �لتوّتر.

• �ضبك الأيدي خلف الظهر:
تتّم هذه �حلركة على ثلثة م�ضتويات �أي�ًضا. 

خلل  �لظهر  خلف  �الأي��دي  �ضبك  �أّولها  ي�ضّكل 

و�ضعية  يف  منخف�س  م�ضتوى  وعلى  �مل�ضي 

عادة  هي  �الأم��ام،  �إىل  يرز  �أن  لل�ضدر  ت�ضمح 

تر�فق �لرجال عموًما وي�ضتهر بالقيام 

ومراقبو  ال�ضباط  املدر�ضة،  ناظر  بها 

�ل���ع���م���ال... وه����ي حم���اول���ة الإظ��ه��ار 

ي�ضتمّدهما  �للتني  و�لقوة  »�لوهرة« 

)�ل�ضورة  مركزهم  خ��لل  م��ن  ه���وؤالء 

�لرقم 10(.

�ضبك الأي��دي خلف الظهر عند   •
م�ضتوى املع�ضم:

على  �ل�ضيطرة  �ل�ضخ�س  �أر�د  �إذ� 

يديه  �ضبك  �إىل  يبادر  يعرتيه،  توّتر 

مع�ضمه.  م�ضتوى  عند  ظ��ه��ره  خلف 

ففي هذه �حلركة يحاول �ضبط حركة 

عدم  �أج��ل  من  تكبيلها  خلل  من  يده 

�لرقم  )�ل�ضورة  �الآخرين  مع  �لت�ضاجر 

.)11

�الأي������دي خلف  �أّم�����ا ح���رك���ة ���ض��ب��ك 

فغالًبا  �لزند  م�ضتوى  عند  �لظهر 

م���ا ن�����ض��ه��ده��ا ع��ن��د �الأ���ض��خ��ا���س 

ر �ضديد  �لّنحيلني، وهي دليل توُتّ

وع�����ض��ب��ّي��ة م��ف��رط��ة، وي��ت��ف��ادى 

و�مل�ضاكل  �مل�ضاجر�ت  �أي�ًضا  من خللها  هوؤالء 

)�ل�ضورة �لرقم 12(. 

للمزيد ميكن �لدخول �إىل �ملوقع:

www.habibalkhoury.com
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تعريف الفالحة وفوائدها

بتح�سني  واخلا�سة  الأ�سا�سّية  العملّيات  هي 

بنية �لرتبة و�إ�صت�صالحها يف �إطار �رشوط مناخّية 

�أن��و�ع  وتكرث  للرتبة.  حم��ّددة  ورطوبة  منا�صبة 

خمتلفة  وت�صميات  �أ�صكاالً  وتكت�صب  �لفالحة 

ح�صب توقيتها وعمقها و�لغاية من �إجر�ئها. 

للفالحة فو�ئد كبرية �أبرزها:

�ملاء  يتخّللها  و�صل�صة  ه�ّصة  �لرتبة  جعل   -

متت�ص  كما  تبخره،  ومتنع  فتمت�صه  ب�صهولة، 

�لرطوبة �لليلية ال�صتخد�مها خالل �لنهار.

�صتاًء  د�فئة  تكون  بحيث  �لرتبة  تهوئة   -

وباردة �صيًفا.

�لرتبة  يف  �ملتبّقية  �لنباتات  ج��ذور  قطع   -

وحتّللها.

�جلديدة  ��ص 
ّ
�لغر ج��ذور  �إم��ت��د�د  �صهولة   -

و�إنت�صارها.

- �لتخّل�ص من �الأع�صاب �ل�صاّرة باملحا�صيل 

وتعقيم �لرتبة من خالل تعري�صها لل�صم�ص.

�لع�صوّية  �الأ���ص��م��دة  خلط  يف  �مل�صاعدة   -

وحت�صني مو��صفات �لرتبة.

- �مل�صاهمة يف �لق�صاء على �الآفات �ملر�صّية 

و�حل�رشّية، ويف زيادة �ملحا�صيل وكمّية �الإنتاج.

اأنواع الفالحة ح�سب توقيتها

ثالثة  �إىل  توقيتها  ح�صب  �لفالحة  تق�ّصم 

�أنو�ع، �خلريفّية و�لربيعّية و�ل�صيفّية، ويختلف 

�الإجمايل وفق نوع �ملح�صول و�لظروف  عددها 

املناخّية.

• الفالحة اخلريفّية: 
�أن  ويجب  �الأم��ط��ار  مو�صم  ب��دء  عقب  جت��ري 

�لفلحة  هذه  �صم.  و15   12 بني  عمقها  ير�وح 

ت�صاعد على زيادة مقدرة �لرتبة على  ��صتيعاب 

كّميات �أكرب من مياه �الأمطار يف ف�صلي �خلريف 

�جلفاف.  ف�صل  يف  منها  لالإ�صتفادة  و�ل�صتاء 

�الأ�صمدة  �ختالط  نف�صه  �لوقت  يف  توؤمن  وهي 

�لع�صوّية و�لكيميائّية �لبطيئة �لذوبان بالرتبة.

• الفالحة الربيعّية:
�إىل  منطقة  من  �لفالحة  هذه  توقيت  يختلف 

عادًة يف  �ملناخّية، وجتري  �لظروف  وفق  �أخرى 

�صهري  خ��الل  كلبنان  �ملعتدل  �ملناخ  مناطق 

من  عمًقا  �أقل  هي  �لفالحة  هذه  وني�صان.  �آذ�ر 

 10 عمقها  يتعّدى  ال  بحيث  �خلريفّية  �لفالحة 

�الأع�صاب  قلب  منها  �لغاية  �أّن  �صّيما  ال  �صم 

�ملتبّخرة  �ملياه  كّمية  وخف�ص  ودفنها  �لرّبية 

من �لرتبة.

• الفالحة ال�سيفّية:
تتّم مبعّدل مرة �أو مرتني وتكون �صطحّية يف 

ظروف زر�عة �الأ�صجار �ملثمرة و�لعنب، فالغاية 

فرتة  الأط��ول  �لرتبة  رطوبة  على  �حلفاظ  منها 

و�لق�صاء  وت�صويتها  تنعيمها  خالل  من  ممكنة 

�أن  يجب  �لفالحة  ه��ذه  �ل��ربّي��ة.  �الأع�صاب  على 

و�لربيع  �خلريف  فالحتي  من  عمًقا  �أق��ّل  تكون 

)بني 6 و8 �صم وال تزيد عن 10 �صم(.

اأنواع الفالحة ح�سب عمقها

تختلف عملّيات فالحة �لرتبة وفق جمموعة من 

�لعو�مل �أهّمها نوع �ملح�صول وتوقيت �لفالحة 

�ملناخّية  و�لظروف  منها  و�لغاية 

مروّية  زر�عة  )�أي  �لرتبية  وطريقة 

�إىل  لكن  وغريها،  مروّية(  غري  �أو 

معيار  على  وبالقيا�ص  ذلك  جانب 

وجود  مالحظة  ميكن  وحده  �لعمق 

�الأنو�ع �الآتي ذكرها:

 20-15 حر�ثة خفيفة )بعمق   •
�صم(، حر�ثة متو�ّصطة )بعمق 20-

)بعمق  عميقة  ح��ر�ث��ة  ���ص��م(،   25

 � 25-40 �صم(، وحر�ثة عميقة جدًّ

40 �صم(، وهناك  )بعمق �أكرث من 

ير�وح  �لتي  »�لنقب«  �أي�ًصا عملّية 

عمقها بني 80 و120 �صم.

اأنواع الفالحة وفق املحا�سيل

•  احلبوب ال�ستوّية:
و�ل�صعري  �ل��ق��م��ح  �ملحا�صيل  ه���ذه  ت�صمل 

و�لتي  �ل�صتوي  و�حلّم�ص  و�ل��ف��ول  و�لعد�ص 

ا �لبعل منها يف  يتحّدد موعد زر�عتها وخ�صو�صً

هذه  �ملو�صمّية.  �الأمطار  من  �الإ�صتفادة  �صوء 

�ملحا�صيل حتتاج �إىل:

- فالحة عميقة يف بد�ية �ل�صيف الإز�لة بقايا 
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موا�سم وخريات

�إعد�د:

الدكتور ح�سني حمود

�أ�صتاذ يف �جلامعة �للبنانية

كلية �لزر�عة

اأي زراعة ثانوية بني  اإّن ترك الرتبة مفلوحة على مدار ال�سنة وبدون 

هو  لالأ�سجار،  اخل�رضي  النمو  ف�سل  خالل  حراثات  عّدة  واإج��راء  الأ�سجار، 

ال�سبيل الوحيد للحفاظ على تربة مفّككة، نظيفة من الأع�ساب، خ�سبة وذات 

خمزون جيد من املواد الغذائّية.

فالحة الرتبة
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ني�سان

الأ�صّعة  �ل��رتب��ة  وتعري�ص  �ل�صابق  �ملح�صول 

�ل�صم�ص وذلك بو��صطة �ملحر�ث �لقالّب.

�أيلول  بد�ية   - �آب  �أو�خ��ر  يف  ثانية  فالحة   -

باملحر�ث �لقر�صي وت�صّوى بالدي�صك.

ومنو  �الأمطار  ت�صاقط  بعد  �صطحّية  فالحة   -

�الأع�صاب يف ت�رشين �الأول بهدف �إز�لة �الأع�صاب 

�ل�صماد  وق��ل��ب  ل��ل��زر�ع��ة  �الأر������ص  وحت�����ص��ري 

�لفو�صفوزري يف �لرتبة وتنعيمها بالدي�صك.

•  حم�سول التبغ:
فالحة خريفّية عميقة )25- 30 �صم(، ت�صاعد 

يف تخزين مياه �الأمطار، ثم فالحة ربيعّية خفيفة 

ويتوّقف  تنبت.  �لتي  �الأع�صاب  على  للق�صاء 

�الأمطار  كمّية  على  �لربيعّية  �لفالحات  ع��دد 

�لهاطلة ووجود �الأع�صاب وحيث جتري �آخر فلحة 

قبل عملّية �لت�صتيل ب� 4- 5 �أّيام.

•  الأ�سجار املثمرة:
�إّن �حلفاظ على خ�صوبة �لرتبة ك�رشط �أ�صا�صي 

�ملثمرة يتطّلب  لالأ�صجار  و�فرة  لتوفري تغذية 

�لرتبة  الإبقاء  ومنتظمة  دورّي��ة  حر�ثات  �إج��ر�ء 

نظيفة من �الأع�صاب و�حل�صائ�ص.

•  الزراعة املروّية:
وفلح  ري،  عملّية  كل  بعد  �الأع�صاب  تنمو   

�مل��و�د  وع��ل��ى  رطوبتها  على  يحافظ  �ل��رتب��ة 

�لغذ�ئّية �لتي تختزنها، ومن هنا �رشورة �الإبقاء 

على �لرتبة مفلوحة طو�ل ف�صل �لنمو �خل�رشي. 

�خلريف  يف  �ل��رتب��ة  بحر�ثة  ن��ب��د�أ  �لغاية  لهذه 

�ل�صتوية  �الأمطار  مياه  من  كمّية  �أكرب  لتمت�ص 

مر�ت  ع��دة  �لربيع  يف  �لعملية  تكرر  ثم  وم��ن 

�لظروف  نوؤّمن  وبذلك  �الأع�صاب  على  للق�صاء 

�ملثالّية لنمو �الأ�صجار �ملثمرة من دون مناف�ص.

•  الزراعة البعلّية: 
�ل��زر�ع��ات  ظ��روف  �ل��رتب��ة يف  ح��ر�ث��ة  ت�صاعد 

ولزمن  �الأم��ط��ار  مياه  �إ�صتيعاب  على  �لبعلّية 

�ل�صطح  طويل وذلك من خالل ت�صاوؤل م�صاحة 

�يجاًبا  ينعك�ص  ما  ميكن،  ما  �أقل  �إىل  �ملتبّخر 

على كمية �ملح�صول وحجم �لثمار.

• تاأ�سي�س ب�ساتني الأ�سجار املثمرة:
�ملثمرة  �الأ�صجار  ب�صاتني  تاأ�صي�ص  يتطلب 

بغية  �صم   120  -100 لعمق  �لرتبة  »نقب« 

وت�صميدها  �الأح��ج��ار  و�إز�ل���ة  �صطحها  تفكيك 

�الأر���ص  حر�ثة  ثم  وم��ن  خ�صوبتها،  وحت�صني 

�لرتبة  وتنعيم  متو�ّصطة(  )حر�ثة 

�الأغ��ر����ص.  زرع  قبل  وت�صويتها 

يف  �لب�صاتني  حت��رث  �ل��زرع  وبعد 

و�لربيع  �ل�صتاء  هي  مو�عيد  ثالثة 

و�ل�����ص��ي��ف، م��ع ت��اليف �ل��ف��الح��ة يف 

حيث  �ل�صديد  �ل�صقيع  ف���رت�ت 

فتنخف�ص  �لرتبة  م�صامات  تتفّتح 

درجات �حلر�رة فيها.

املثمرة  الأ�سجار  ب�ساتني   •
حديثة العمر:

خالل �ل�صنو�ت �الأوىل بعد غر�ص 

�حلفاظ  ينبغي  مبا�رشًة  �الأ���ص��ج��ار 

ع��ل��ى �ل��رتب��ة ح���ول �ل�����ص��اق بقلع 

�حلفرة  ح��ول  و�لنك�ص  �الأع�صاب 

يبقى  كي  غر�صة  لكل  �ملخ�ّص�صة 

�الأع�����ص��اب.  م��ن  نظيًفا  �لب�صتان 

تتّم  �أن  يجب  �ل�صحيحة  �الأ�صا�صّية  �حل��ر�ث��ة 

�مل��زروع��ات  ن��وع  ينا�صب  وبعمق  �خل��ري��ف،  يف 

اأو   5 �للوزّيات  �صم،   15 اأو   12 )�لتّفاحّيات 

عمق  �أن  �إىل  �الإنتباه  �ل�رشوري  ومن  �صم(.   10

 8 اأو   5 يتعّدى  �أاّل  يجب  �ل�صاق  حول  �حلر�ثة 

�صم. 

• اخل�سار:
يف  �خل�صار  من  ن��وع  �أي  ل��زرع  نخّطط  عندما 

�ت: 
ّ
مو�صم �لربيع علينا حر�ثة �الأر�ص ثالث مر

)متو�صطة(،  �ل�صتاء  يف  )عميقة(،  �خلريف  يف 

ويف �لربيع )�صطحّية(.

الآلت واملعّدات التي ت�ستعمل

حلرث الرتبة

هناك �آالت ومعّد�ت ت�صتعمل لتح�صري �لرتبة 

للزر�عة و�لتخّل�ص من �حل�صائ�ص وتفتيت �لرتبة 

و�ل�صو�قي  �لقنو�ت  ول�صق  �صطحها،  وتهيئة 

مب��ا ي��ن��ا���ص��ب ط��ري��ق��ة زرع �مل��ح�����ص��ول وري���ه. 

باإختالف  �لرتبة  عملّيات حت�صري  تختلف  كذلك 

للرتبة  �لفيزيائّية  و�خل�صائ�ص  �ملح�صول 

و�ملناخ وعلى هذ� �الأ�صا�ص �صّممت �آالت خمتلفة 

لنوعي حت�صري �لرتبة �لرئي�ص و�لثانوي.

• التح�سري الرئي�س:
ويتّم  �صم(   40-25( عمًقا  �الأكرث  �حلرث  هو 

باعتماد  وذل��ك  �ل�صابق،  �ملح�صول  �إنتهاء  بعد 

�إحدى �لطرق �الآتي ذكرها:

- �حلرث بالقلب، با�صتعمال �ملحاريث �لقالّبة 

�لتي تقلب �لرتبة وتقوم بدفن بقايا �ملحا�صيل 

عنه  ينتج  كبري  عمق  على  و�حل�صائ�ص  �ل�صابقة 

�لالزمة  �لع�صوية  باملو�د  �لرتبة  الأمد�د  حتّللها 

لنمو �لنبات.

- �حلرث باحلفر، ويجري با�صتعمال �ملحاريث 

�حلّفارة �لتي تقوم بتفكيك طبقات �لرتبة من 

دون قلبها �أي من دون �أي تغيري فيها.

�لغاية  لهذه  وت�صتعمل  باخللط،  �حل���رث   -

�لطبقة  بخلط  تقوم  �لتي  �لدور�نّية  �ملحاريث 

�ل�صطحّية بالطبقة �لتي حتتها.

•  التح�سري الثانوي للرتبة:
ي�صمل �ملعاملة �ل�صطحّية �أي �لتم�صيط و�حلدل 

و�لتنعيم و�لت�صوية، وهي �ملعاملة �لتي تتّم قبل 

عملّية �لزرع و�لت�صتيل وتتّم على عمق 12 اأو 15 

�صم، وترمي �إىل تفكيك �لكتل �لرت�بّية وتفتيتها 

�الأ�صمدة �لع�صوّية  �لرئي�صة، وطمر  بعد �حلر�ثة 

و�لكيماوّية.

•  حت�سري الرتبة بني الأثالم:
�إىل  وترمي  �لنامية  �لنباتات  خطوط  بني  تتّم 

تناف�ص  �لتي  �ل�صاّرة  �الأع�صاب  على  �لق�صاء 

�لنباتات على غذ�ئها، وت�صتخدم فيها �لعازقات.

اأنواعها وتوقيتها وفوائدها



• املكّونات:
150 غرام معكرونة.

150 غرام بايكن حب�ش.

100 غرام بارميزان.

2 بي�ش )2�صفار، بيا�ش واحد(.

بقدون�ش للزينة.

ملح وفلفل ح�صب الرغبة.

• طريقة التح�ضري:
املاء  يف  تك�سرّ  اأن  دون  من  املعكرونة  ت�صلق 

زيت  من  قليل  اإليها  وي�صاف  م�صبًقا  املغلي 

الزيتون.

بي�صتني  �صفار  يخلط  جانبي  وع��اء  يف 

وامل��ل��ح  الفلفل  م��ع  واح���د  وب��ي��ا���ش 

وجبنة البارميزان.

ر  ويحمرّ اأ�صابع �صغرية  املدخن  احلب�ش  ع  يقطرّ

يف مقالة عميقة بالزيت النباتي حتى يذبل، ثمرّ 

ي�صاف اإليه القليل من املاء ال�صاخن.

املعكرونة  ت�صاف 

خليط  اإىل  امل�صلوقة 

 ، احل���ب�������ش امل����دخ����نرّ

ت���ق���ل���ب ق���ل���ي���اًل ث��م 

ي�صاف خليط البي�ش 

اإىل  وال���ب���ارم���ي���زان 

بعد  ك 
رّ
ويحر املقالة، 

حتى  ال���ن���ار  اإط���ف���اء 

ت��خ��ت��ل��ط امل��ك��ون��ات 

بع�صها ببع�ش.

ي�صكب اخلليط يف �صحن التقدمي وير�ش 

ومن  البارميزان  جبنة  من  قليل  عليه 

البقدون�ش.
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اإعداد:

ليال �ضقر

معكرونة

»Carbonara« مع احلب�ش

املعمول

• املكّونات:
ن. 150 غرام من �صمك ال�صلمون املدخرّ

150 غرام قريد�ش م�صلوق.

150 غرام اأفوكا نا�صجة.

150 غرام خ�شرّ ملورّن.

100 غرام مانغا.

100 غرام هليون )معلرّب(.

100 غرام Palmito اأو لبرّ النخيل.

30 غرام زيت زيتون.

20 غرام ع�صري حام�ش.

15 غرام �صومر اأخ�س.

ملح وفلفل ح�صب الرغبة.

• طريقة التح�ضري:
ثم  وعاء  يف  وتهر�ش  واملانغا  الأفوكا  ع  تقطرّ

ي�صاف اإليها امللح والفلفل وع�صري احلام�ش.

ة  معدنيرّ دوائ���ر  يف  الفاكهة  خليط  يو�صع 

 )Stainless steel(
���ص��ح��ن  و�����ص����ط  يف 

ترفع  ث��م  ال��ت��ق��دمي، 

ال����دوائ����ر وي�����ص��اف 

اإل����ي����ه����ا ال�������ص���وم���ر 

امل����ق����ط����ع وزي������ت 

الزيتون.

ت������ل������فرّ ������سائ�����ح 

ال�������ص���ل���م���ون ع��ل��������ى 

ورود  ����ص���ك�����������ل 

وت���و����ص�����������ع ع��ل��������ى 

م���ع  ال��ت��ق��دي�����������م  ���ص��ح�����������ن  ج��وان�����������ب 

والهلي����ون  امل�صلوق  القري���د�ش 

واخل�����شرّ  والبامليت��و  املعلرّ��ب 

امللورّن.

�ضلطة ال�ضلمون

مع القريد�ش واملانغا

الأطايب من خمتلف 

مطابخ العامل على 

�صفحات

»اجلي�ش«
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املعمول

• املكّونات:
5 اأكواب �صميد ناعم )فرخة(.

كوبان من ال�صميد اخل�صن.

ر. كوب �صكرّ

كوبان من ال�صمنة اأو 500 غرام زبدة.

ملعقة طعام من خمرية البرية.

ملعقة حملب.

كوب اأو كوب ون�صف ماء )ح�صب احلاجة(.

كوبان من ال�صكر الناعم للزينة.

ماء الزهر وماء الورد ح�صب الرغبة.

• حت�ضري العجينة:
اإليه  وت�صاف  كبري  وع��اء  يف  ال�صميد  يو�صع 

اخلمرية،  املحلب،  ر،  ال�صكرّ الآت��ي��ة:  املقادير 

ال�صمن اأو الزبدة.

ني  الكفرّ ال�صميد بني  ويفرك  املقادير  تخلط 

حتى يختلط جيًدا.

ينرث ماء الورد وماء الزهر على اخلليط.

اأو  �صاعتني  مدة  جانًبا  ويرتك  الوعاء  يغطى 

اأكرث.

ت�صاف بعدها كمية املاء على اخلليط 

ويعجن.

وي��رتك  ًدا  ال��وع��اء جم����درّ يغطى 

العجينة مدة ن�صف  لرتتاح 

�صاعة اإ�صافية.

• ح�ضوة اجلوز:
ج��وز  ك��ي��ل��و   1/2

مطحون ناعم.

ج���وز  ك���ي���ل���و   1/2

مقطع.

ر. 1/2 كوب �صكرّ

)ح�صب  الورد  ماء  الزهر،  ماء 

الرغبة(.

 

الف�ضتق  ح�����ض��وة   •
احللبي:

ف�صتق  كيلو   1/2

حلبي مطحون.

1/2 كيلو ف�صتق حلبي ك�س.

1/2 كيلو �صكر.

ماء الورد، ماء الزهر )ح�صب الرغبة(.

• ح�ضوة التمر:
كيلو من التمر املطحون.

�صمنة اأو زبدة ح�صب الرغبة.

ر�صة قرفة )اإختياري(.

• طريقة التح�ضري:
حتى  احل�صوات  من  واحدة  كل  مقادير  تعجن 

تتما�صك.

اإىل قطع �صغرية وتو�صع كل  العجينة  ع  تقطرّ

قطعة يف باطن اليد الي�سى وحت�س باأ�صابع اليد 

العجينة  حت�صى  باطنها.  يجورّف  بحيث  الأخ��رى 

الف�صتق  اأو  اجل��وز  خليط  من  �صغرية  مبلعقة 

فوق  العجينة  اأطراف  تردرّ  ثمرّ  مر.  الترّ اأو  احللبي 

احل�صوة بهدوء.

وي�صغط  املعمول  قالب  يف  القطعة  تو�صع 

عليها برفق على حافة طاولة التح�صري.

وترتك  للخبز  ة  معدرّ ة  القطع يف �صينيرّ تو�صع 

ة خم�ش اإىل �صترّ دقائق يف فرن حرارته بني  مدرّ

ة. 250 و 300 درجة مئويرّ

ال��ن��اع��م ف���وق ق��ط��ع املعمول  ��ر  ال�����ص��كرّ ي��ن��رث 

املخبوزة بعد اأن تربد قليالً.

كافية  املذكورة  العجينة  مقادير  مالحظة:   •
ل�صنف واحد من اأ�صناف احل�صوة الثالثة.

على  الأول  نوعان،  البرية  خمرية  معلومة:   •
مبا�سة  بخلطه  وي�صتعمل  ناعم،  م�صحوق  �صكل 

ا النوع الثاين فهو على  مع املكونات اجلافة. اأمرّ

�صكل حبيبات ويجب تذويبه يف املاء الفاتر مع 

لتظهر  دقائق  ب�صعة  وتركه  ال�صكر  من  قليل 

الفقاقيع على وجه ال�صائل قبل اأن ي�صتعمل.

• ال�صيف ري�صار اخلوري معتمد 
 »Kenwood« �سكة  لدى 

وال�������سق  ل���ب���ن���ان  يف 

الأو�صط

هواة املائدة الأنيقة مدعوون 

اإىل جتربة اأ�ضناف مميزة

مع ال�ضيف

ري�ضار اخلوري







A الفيتامني

اأهّم م�صادر هذا الفيتامني املنتجات احليوانّية مثل كبد الدجاج، 

كاخل�صار  النباتّية  وتلك  البي�ض...  �صفار  احلليب،  البقر،  حل��م 

والفاكهة الربتقالّية اللون )واأهّمها اجلزر الذي ي�صّكل امل�صدر الأّول 

الدّراق،  ال�صّمام،  امل�صم�ض،   ،)A بفيتامني  الغنّية  الكاروتني  ملادة 

الليمون، البندورة، البطاطا احللوة، الكو�صا وال�صبانخ...

دوره  اإىل  بالإ�صافة  النظر،  عملّية  يف  حيوي  دور  الفيتامني  لهذا 

ال��ن��م��ّو  ال��ف��اع��ل يف 

ال�������ص���ل���ي���م 

للأطفال ويف اإك�صابهم املناعة، كما اأّنه فيتامني 

الكاروتني  اأّما مادة  الإخ�صاب،  فاعٌل يف عملّية 

فهي مانعة للتاأك�صد.

A يف اجل�صم  الفيتامني  فاإّن نق�ض  وبالتايل 

 ،)Nyctolapia( اأو  الليلي  العمى  اإىل  ي��وؤّدي 

ومنّوها،  الأجّنة  تكوين  يف  خللاً  ي�صبب  اأّنه  كما 

�صعف  وبالتايل  املناعة  ونق�ض  ال��دم  وفقر 

اجل�صم وفقدان القدرة على مقاومة الإلتهابات، 

يف  ات 
ّ

ت����غ����ا اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 

)خ�صونة،  وال�صعر  الب�رشة  طبيعة 

جفاف...(.

D الفيتامني

لأّن  ال�ّصم�صّية  الطاقة  بفيتامني  وي�صّمى 

ال�صم�ض  لأ�صّعة  �ض 
ّ
يتعر عندما  اجل�صم ي�صنعه 

ما فوق البنف�صجّية.

تن�صيط  يف  اأ���ص��ا���ص��ي  دور   D ل��ف��ي��ت��ام��ني 

الفو�صفور  ملادتي  اجل�صم  امت�صا�ض  عملية 

كذلك  العظام،  اإىل  الثانية  ونقل  والكال�صيوم 

عظام  على  وللحفاظ  طبيعي  لنمو  مهّم  ه��و 

واأ�صنان �صليمة وقوية. 

حالت نق�ض الفيتامني D يف اجل�صم �صائعة 

يف املناطق الباردة وتلك امللّوثة، حيث ميكن 

اأن حتجب اأ�صعة ال�صم�ض ما فوق البنف�صجية ما 

يوؤّدي اإىل التعب والإرهاق، اآلم الع�صلت واملفا�صل، 

اإىل  و�صولاً   ،)Osteomalacia( العظام  ه�صا�صة 

ك�صور  حلدوث  الأ�صا�صي  ال�صبب  وهو  ترّققها 

خمتلفة يف اأنحاء اجل�صم. 

E الفيتامني

ال��زي��وت   E الفيتامني  م�����ص��ادر  اأه���م 

ال�صوداين  الفول  اللوز،  )زي��ت  النباتية 

وال�صمنة...(.

مينع  للأك�صدة  م�صاد  فيتامني  وه��و 

يقي  اجل�صم،  يف  ال�رشطانية  اخلليا  تكّون 

ال�رشايني  وت�صلُّب  القلب  اأم��را���ض  م��ن 

وال��ت��ه��اب  ال�صيخوخة  يبعد  وال�����ص��ك��ري، 

املختلفة...  الإلتهابات  من  ويحمي  املفا�صل 

وامللفت يف ما يتعّلق به اأّن اجل�صم يخِزّن الفائ�ض 

من خمزونه لي�صتعمله عند احلاجة اإليه.

البنكريا�ض  �صلمة  على   E فيتامني  امت�صا�ض  يعتمد 

فاإّن  لذلك  املعوّية،  الأغ�صية  خلل  من  اجل�صم  اإىل  يعرب  لأن��ه 
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ني�سان

قواعد التغذية

اإعداد:

ليال �صقر

الفيتامينات 

مغذيات ع�صوّية 

يحتاج اإليها اجل�صم 

ب�صكٍل يومي لإمتام 

بع�ض وظائفه احليوّية والكيميائّية.

وتنق�صم الفيتامينات عموًما اإىل جمموعتني، اأّولها 

A :تلك القابلة للذوبان يف الدهون، وهي اأربعة اأنواع

وD وE وK. اأّما املجموعة الثانية فت�صّم ثمانية اأنواع 

من الفيتامينات القابلة للذوبان يف املاء وهي موؤّلفة 

.C املرّكب وم�صتّقاته، والفيتامني B من الفيتامني

مع اإخت�صا�صّية التغذية ريتا اخلوري ن�صتعر�ض اأنواع 

الفيتامينات، م�صادرها، فوائدها واأعرا�ض نق�صها.

الزائد كما 

الناق�ض 

موؤٍذ 

للج�صم

الفيـتـاميــنــات

وفوائدها
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ني�سان

النق�ض فيه يق�رشّ مّدة حياة الكريات الدموية احلمراء، ما يوؤّدي اإىل فقر 

 عند الأطفال.
ٍ
الدم وبخا�صة

K الفيتامني

اأهّم م�صادره اخل�صار ذات الأوراق اخل�رشاء كال�صلق، ال�صبانخ، امللفوف، 

اخل�ّض والهليون بالإ�صافة اإىل الأفوكا. 

خلل  وم��ن  ال��دم  ب�صيلن  حتّكمه  ع��رب  النزيف  الفيتامني  ه��ذا  مينع 

لدى  الأ�صا�صي  دوره  يفّعل  وهو  اأو جتّلطه.  الدم  تخّث  لعوامل  ت�صنيعه 

 Flore«�بال ف 
َ
ُيعر ما  اأو  النافعة  البكتايا  خلل  من  الأمعاء  يف  تكّونه 

intestinale«، كما اأنه مهّم ل�صّحة العظام و�صلمة بنيتها.
يف  تقود  النزيف  من  حالت  اإىل  اجل�صم  يف   K الفيتامني  نق�ض  يوؤدي 

ومر�ض  الأوراك  يف  ك�صوٍر  اإىل  بالإ�صافة  ال��دم،  فقر  اإىل  الأحيان  بع�ض 

ال�صفراء اأو ال�صفاة عند حديثي الولدة.

B الفيتامني

جمموعة  ي�صّم  مرّكب  فيتامني  هو 

 B1، B2، B3، B5، الفيتامينات: 

اأن���واع  اأّول  وه��و   ،B6، B9، B12
الفيتامينات التي تذوب يف املاء. 

• الفيتامني B1 )التيامني(:
الكاملة  م�صادره اخلماة واحلبوب 

اأّنه يحافظ  اأبرز فوائده  والكبد، ومن 

ع��ل��ى ���ص��ّح��ة خ��لي��ا ال����دم احل��م��راء 

كفيٌل  اأن��ه  كما  النخاع،  يف  املوجودة 

وج��ه  ع��ل��ى  ال��ه�����ص��م  عملية  ب���اإمت���ام 

دور   B1 لفيتامني  ك��ذل��ك  �صليم. 

فاعل يف منو اجل�صم، واملحافظة على 

�صهية طبيعّية.

ي�صّبب نق�ض الفيتامني B1 فقدان 

بالإ�صافة   ،)Anorexia( ال�صهّية 

 Béri -( ب���ري  ال����ربي  م��ر���ض  اإىل 

وا�صعة  ا  اأ���رشاراً يخّلف  ال��ذي   ،)Béri
وقد  الذاكرة  و�صعف  بالإرتباك  تتمّثل  لل�صخ�ض  العقلية  القدرة  على 

ت�صل اإىل حّد العجز التام، بالإ�صافة اإىل م�صاعفات ت�صيب ع�صلة القلب. 

• الفيتامني B2 )رايبوفالفني(:
احلليب،  منتوجات  اللحوم،  اخل�رشاء،  الأوراق  ذات  اخل�صار  يف  موجود 

...)Enriched Cereals( اخلبز، الرقائق املدّعمة

احلمراء  ال��دم  خلليا  اإنتاجه  خلل  من  ال�صليم  اجل�صم  لنمو  مهّم  وهو 

واإطلقه للطاقة. وحتّذر اخلوري يف ما يتعّلق بهذا النوع من الفيتامينات 

قيمته  انعدام  اإىل  وبالتايل  تفّككه  اإىل  ي��وؤّدي  لل�صوء  �صه 
ّ
تعر اأّن  من 

الغذائية يف الأطعمة.

ف 
َ
اأو ما ُيعر B2 يف اجل�صم اخلوف من ال�صوء  ي�صّبب نق�ض الفيتامني 

وهو   »Photophobia« بال� 

مر�ض ي�صاحبه حريق يف العيون 

اإىل  بالإ�صافة  بالدموع  وغ��زارة 

خ�صارة يف دّقة النظر، كما ميكن 

حات 
ّ
تقر نق�صه  ع��ن  تنتج  اأن 

وت�صّققات عند اأطراف الفم...

 B3 الـــفـــيـــتـــامـــني   •
)نيا�صني(:

الفول  البي�ض،  احلليب،  ال�صمك،  الدجاج،  احلمراء،  اللحوم  يف  يوجد 

ال�صوداين واخلماة... وهو ي�صاعد اأنزميات اجل�صم على اأداء وظائفها، كما 

اأنه مهّم بالن�صبة اإىل تركيبة الن�صويات والأحما�ض الأمينّية.

ا  فقداناً الع�صلت،  يف  ا  �صعفاً اجل�صم  يف   B3 الفيتامني  نق�ض  ي�صّبب 

لل�صهية، اإ�صهالاً، التهابات خمتلفة تظهر على اجللد والل�صان، ا�صطرابات 

يف اجلهاَزين الع�صبي )ارتباك ذهني، 

واله�صمي  ال��رك��ي��ز...(،  يف  �صعف 

)ع�رش ه�صم...(.

)حــمــ�ــض   B5 الــفــيــتــامــني   •
البانتوتينيك(:

الأن�صجة  يف  الفيتامني  هذا  يتوافر 

الكبد،  احل��م��راء،  )اللحوم  احليوانية 

من  اخل��ايل  واحلليب  البي�ض  �صفار 

)الفطر،  النباتية  وت��ل��ك  ال��د���ص��م( 

الربوكويل، الأفوكا، البطاطا احللوة، 

اخلماة...(، ويف احلبوب الكاملة غا 

فوائد  يزيل  الطحن  لأن  املطحونة 

يف  امل��وج��ود  البنتوتينيك  حم�ض 

احلبوب.  لهذه  اخلارجية  الطبقات 

ن�صهد  ما  ا  نادراً اأّننا  اخلوري  وتو�صح 

حالت نق�ض يف هذا الفيتامني. 

 B6 الـــــفـــــيـــــتـــــامـــــني   •
)البريودوك�صني(:

احلبوب  احلمراء،  اللحوم  م�صادره 

 )Metabolism( لأي�����ض  مهّم  فيتامني  وه��و  ات،  وامل��ك�����رشّ الكاملة 

الأحما�ض الأمينّية، يحافظ على منو اجل�صم ب�صكٍل �صليم وطبيعي.

ا ما يلحظ نق�ض الفيتامني B6 واإذا حدث فغالباًا ما يكون هنالك  نادراً

النق�ض  هذا  واأعرا�ض  اجل�صم،  يف  املرّكبة   B فيتامينات  يف  عام  نق�ض 

ال�صعور بالإرهاق، خلل يف جهاز املناعة، اأرق، التهاب يف ال�صفاه والل�صان...

• الفيتامني B9 )حم�ض الفوليك(:
الداكن  اللون  ذات  الورقّية  اخل�صار  الكبد،  يف  الفيتامني  ه��ذا  جند 

الفا�صوليا  الليمون،  ع�صا  الفطر،  البطاطا،  اخل�����ض...(،  )ال�صبانخ، 

املجّففة، خبز القمحة الكاملة...

ي�صتخدمه اجل�صم لإنتاج خليا الدم احلمراء، وهو فيتامني مهّم لأي�ض 



الربوتني ومنّو الأجّنة.

ت��ديّن  اإىل   B9 فيتامني  يف  النق�ض  ي���وؤّدي 

اأّن���ه  ك��م��ا   )DNA( ال��ن��ووي  احل��م�����ض  ن�صبة 

ي�صّبب فقر الدم ال�صخم الأرومات اأو ما ُيعرف 

ال�صعف   ،Megaloblastic Anemia بال� 

اجل�صدي العام، الكاآبة، النمو البطيء، وم�صاكل 

الب�رشة...

• الفيتامني B12 )الكوبالمني(:
اأبرز م�صادره اللحوم احلمراء، الكبد، الأ�صماك، 

احلليب وم�صتّقاته والبي�ض...

اجلهاز  لعمل  الأهمّية  فائق  الفيتامني  وهذا 

الع�صبي واملحافظة على اأي�ض حم�ض الفوليك 

وتعديل النق�ض يف تركيبة خليا الدم احلمراء.

يقود  اأن  ميكن   B12 فيتامني  يف  النق�ض 

يرافقه  ما  مع  اخلليا  تكاثر  نظام  يف  خلٍل  اإىل 

نف�صّية  وا���ص��ط��راب��ات  ع�صبية  اأع���را����ض  م��ن 

الأط��راف  تنميل  ع�صبّية...(،  انهيارات  )كاآبة، 

وتخديرها، فقر الدم، التعب والإرهاق، ا�صفرار 

لون العني...

اأّن  اإىل  اخل�صو�ض  ه��ذا  يف  اخل���وري  وت�صا 

متّكن  عدم  اإىل  يعود   B12 الفيتامني  نق�ض 

ما  غالباًا  حالة  وه��ي  امت�صا�صه،  م��ن  اجل�صم 

ن�صهدها عند كبار ال�صّن ب�صبب امل�صاكل التي 

ميكن اأن ت�صيب جهازهم اله�صمي.

C الفيتامني

احلم�صّية،  الفاكهة  الأ���ص��ا���ص��ّي��ة  م�����ص��ادره 

الكيوي،  الأنانا�ض،  الفريز،  الغوافا،  ال�صمام، 

الفليفلة،  اخل�����رشاء،  الأوراق  ذات  اخل�����ص��ار 

واللحوم الع�صوية )الكبد والطحال...(.

م��ادة  اإف����راز  ع��ل��ى  الفيتامني  ه���ذا  ي�صاعد 

الكولجني يف اجل�صم واملعروفة بقدرتها على 

ربط اخلليا يف ما بينها وتدعيمها، لذلك فهي 

التئام اجلروح. واملعروف عن  ا يف  اأي�صاً ت�صاعد 

ا اأّنه مفيد جلهاز املناعة. فيتامني C اأي�صاً

 وتلفت اخلوري النظر يف ما يتعّلق بهذا النوع 

الفاكهة  ا�صتهلك  اأّن  اإىل  الفيتامينات  من 

بعد  يتّم  اأن  يجب  عليه  حتتوي  التي  واخل�صار 

مّدة وجيزة من قطفها اأو فور قطفها للمحافظة 

عليها طازجة، لأن فيتامني C يفقد فاعليته يف 

احلرارة وال�صوء.

نتيجة  اجل�صم  C يف  الفيتامني  نق�ض  يحدث 

ا  لأمرا�ض الأمعاء الدقيقة. كما اأّنه يحدث اأحياناً

عند مدمني الكحول واملدّخنني، ويتمّثل النق�ض 

يف مر�ض ال�صكوريف )Scurvy( املرتبط بنق�ض 

تكوين الكولجني وتكون اأعرا�صه على ال�صكل 

الإرهاق،  الأ�صنان،  اللّثة، فقدان  انتفاخ  الآتي: 

واملفا�صل،  العظام  اآلم  اجل��روح،  التئام  عدم 

اأمرا�ض ع�صبّية وذهنّية )و�صوا�ض(...

 من الناق�ض!
ّ
الزائد اأ�رض

اخل��وري  ريتا  التغذية  اخت�صا�صّية  تف�ّصل 

الفيتامينات  اإىل  اجل�صم  بحاجة  يتعّلق  ما  يف 

املختلفة  الأطعمة  خ��لل  من  تناولها  يتّم  اأن 

الغذائية  املتّممات  ولي�ض من خلل  واملتنّوعة 

تناولها  اأّن  اإىل  م�صاة   ،)supplements(

للج�صم  ي��وؤّم��ن  معتدلة  وب��ط��ري��ق��ة  ��ا  ط��ب��ي��ع��ياًّ

وظائفه  لإمتام  املطلوبة  الع�صوّية  املغذيات 

هذه  من  اإ�صافّية  جرعات  تناول  اأّم��ا  احليوّية، 

من  اأن����واع  اإىل  ي����وؤّدي  اأن  فيمكن  املتّممات 

الت�شّمم عادة ما ن�شهدها عند االفراط يف تناول 

 A، E،( الفيتامينات القابلة للذوبان يف الدهون

D، وK( ب�صبب قدرة اجل�صم على تخزين كميات 
زائدة منها. وقد ي�صل الت�صّمم اىل 

التدّخل  ت�صتدعي  خطاة  درج��ات 

اأعرا�صه  وتتمّثل  الفوري  الطبي 

يف  اآلم  وتقّيوؤ،  غثيان  ياأتي:  مبا 

الراأ�ض، تخدير الأطراف وتنميلها، 

تناول  ع��ن  الإن��ق��ط��اع  ال���دم،  فقر 

ح�صا�صّية  خمتلفة،  اأورام  الطعام، 

العظام...  بنية  يف  �صعف  مفرطة، 

ج��رع��ات  ت������وؤّدي  اأن  ك��م��ا مي��ك��ن 

اإىل  الفيتامينات  ه��ذه  من  زائ��دة 

لأن��واع  اجل�صم  امت�صا�ض  عرقلة 

حالت  وهي  الأخرى.  الفيتامينات 

و  C الفيتامينات  م��ع  حت�صل  ل 

ب�صبب  وم�����ص��ت��ّق��ات��ه  امل��رّك��ب   B
القابلة  الفيتامينات  هذه  طبيعة 

للذوبان يف املاء. لذلك، ل تراكم 

تركيزاتها ال�صامة يف اجل�صم فهذا 

ا  الأخا يتخّل�ض من الزيادة طبيعياً

ز يف البول(.
َ
)ُتفر
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داء كراون

)Crohn's Desease(

ي��ع��رف ه��ذا ال���داء ب��اأن��ه التهاب 

جزء  اي  ي�صيب  قد  ومتكرر  مزمن 

من القناة اله�صمية بدًءا من الفم 

ونهاية بال�رشج.

ان  الطبية  الدرا�صات  واأظهرت 

ه����ذا ال����داء 

قد ي�صيب الأمعاء الدقيقة بن�صبة 

بن�صبة  والقولون   ،  %40 اىل   30

بني  ت�صل  التي  واملنطقة   ،%20

بن�صبة  والغليظة  الدقيقة  الأمعاء 

اىل  ي���وؤدي  م��ا   ،%50 اىل   40

حدوث تلّيف واأعرا�ض ان�صدادية 

يف القناة املعوية.

واأف�������ادت درا����ص���ة ح��دي��ث��ة ان 

اأعمارهم  ت��رواح  الذين  الأ�صخا�ض 

بني 15 و30 عاًما هم اأكرث عر�صة 

معدل  لكن  ك��راون،  بداء  للإ�صابة 

الإ���ص��اب��ة ي��ع��ود اإىل الإرت���ف���اع يف 

املراحل العمرية املتقدمة اأي لدى 

و70  اأعمارهم بني 60  تراوح  من 

�صنة. 

ك��راون«  ل���»داء  املحدد  ال�صبب 

ان  اإل  ال��ي��وم،  حتى  م��ع��روف  غ��ر 

الأبحاث احلديثة اأ�صارت اىل وجود 

علقة بني الإ�صابة باملر�ض وبني 

اأو  مناعية  واأخ��رى  بكترية  عوامل 

وراثية، ف�صلً عن بع�ض املوؤثرات 

البيئية.

الأخ��رة  اخلم�صة  العقود  وخ��لل 

���ص��ج��ل��ت الإح�������ص���اءات ال��ع��امل��ي��ة 

بهذا  ال�صابة  يف  م�صتمرة  زي��ادة 

املتحدة  ال���ولي���ات  يف  امل��ر���ض. 

الأمركية �صجلت 7 ا�صابات لكل 

ويف  ال�����ص��ك��ان،  م��ن   100.000

م��ن 1 اىل 9 ح���الت لكل  اوروب����ا 

حالت   4 اآ�صيا  ويف   ،100.000

اأن  وثبت   .100.000 ك��ل  ب��ني 

امل��دن  ���ص��ك��ان  ي�صيب  امل��ر���ض 

وذوي  ال��ق��رى،  �صكان  م��ن  اأك���رث 

من  اأعلى  مبعدل  البي�صاء  الب�رشة 

والآ�صيويني،  ال�صمراء  الب�رشة  ذوي 

ال���دول  يف  م��ع��دلت��ه  اأن  وي��لح��ظ 

العربية اآخذة يف الإزدياد.

• اأ�شكالـه:
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اإعداد:

امل�ؤهل ه�شام عبد اللـه

 Inflammatory( الإمعاء الإلتهابي

bowel Diseases( ن�عان: داء 
 )Crohn's Desease( كراون

والتهاب الق�ل�ن التقرحـــي 

)Ulcerative Colitis(. فما هي 
اأعرا�ض كل منهما وم�شاعفاته؟

يف ما يلي، اإ�شاءة على املر�ض 

واأعرا�شه واأبرز طرق عالجه، مع 

الت�شديد على اّنه يف ما يتعّلق بهذا 

املر�ض، كما يف الأمرا�ض الأخرى، 

مراجعة الطبيب �رضورية لت�شخي�ض 

احلالة واعتماد العالج املنا�شب.

ي�صيب �صكان املدن وذوي 

صاء اأكرث من �صواهم
الب�رشة البي�

معائي 
ب الإ

تها
الإل

شابهت 
. واإن ت�

ن�عان..

شهما
اأعرا�
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ي��ب��داأ امل��ر���ض ب��ظ��ه��ور اح��م��رار 

يف اجل����زء امل�����ص��اب م���ن اجل��ه��از 

تقرحات  تتكون  بعدها  اله�صمي، 

املخاطي  الغ�صاء  على  �صطحية 

التقرحات  هذه  تاأخذ  ثم  املبطن، 

اأو  ��ا  ع��ر���صً والت�����ص��اع  التعمق  يف 

املبطن  الغ�صاء  مينح  م��ا  ط���وًل، 

احلجارة  �صكل  ي�صبه  ا  خا�صً �صكًل 

امل��ر���ص��و���ص��ة وي���ع���رف ط��ب��ًي��ا ب�

 ،Cobblestone Appearance
الن�صجة  م��ن  م�صافات  وتف�صل 

ال�صليمة بني الأماكن امل�صابة، من 

هنا ت�صمية هذه الأخرة ب�»الآفات 

 .)Skip lesion( »القافزة

اجل����دار املعوي  ا���ص��اب��ة  ت����وؤدي 

�صماكته  زي�����ادة  اىل  ب��ال��ك��ام��ل 

وبالتايل اإىل �صيق الوعاء املعوي. 

ويف احلالت املتطورة من املر�ض 

تتكون تلّيفات وندوب توؤدي اىل 

وت��وؤدي  الن�صداد،  اعرا�ض  ظهور 

ح��دوث  اىل  العميقة  ال��ت��ق��رح��ات 

اكيا�ض  وتكوين  المعاء  يف  ثقب 

من   %30 ي��ع��اين  كما  ���ص��دي��دي��ة. 

امل�������ص���اب���ني 

م�����ص��اع��ف��ات 

ال�������������رشج  يف 

وامل�����ص��ت��ق��ي��م 

على �صكل �رشخ 

نا�صور  اأو  �رشجي، 

مزمن.

• اأعرا�شه:
اب��رز اأع��را���ض ه��ذا املر�ض 

حدوث ارتفاع يف درجة احلرارة، 

وف���ق���دان ال�����وزن، وال�����ص��ع��ور 

بالإعياء، وا�صهال متقطع، واأمل 

البطن  م��ن  الأمي����ن  اجل��ان��ب  يف 

ما  وغالًبا  ال�رشة.  حول  ما  ومنطقة 

ي�صعر املري�ض بالراحة بعد التربز.

اأم���ا يف ح���ال اإ���ص��اب��ة ال��ق��ول��ون، 

البطن  يف  امًل��ا  املري�ض  فيعاين 

دم�����وي خمتلط  ب�����راز  ي�����ص��اح��ب��ه 

�سوء  واأع��را���ض  والقيح  باملخاط 

التغذية وفقدان ال�صهية، ما يوؤدي 

اىل نق�ض العنا�رش الغذائية الهامة، 

عن  الناجت  ال��دم  بفقر  وال�صابة 

�صعوبة اله�صم.

امل�صاب مب��راح��ل من  وق��د مي��ر 

ليعود  طويلة  ل��ف��رات  التح�صن 

بعدها املر�ض اإىل الظهور.

• م�شاعفاته:
ك��رون«  »داء  م�صاعفات  اأب���رز 

املعوي،  الن�صداد  اعرا�ض  ظهور 

بعد  بالنتفاخ  بال�صعور  وتتمثل 

البطن  يف  واأمل  ال��وج��ب��ات  ت��ن��اول 

وت��ق��ل�����ص��ات، و����ص���دور ���ص��وت 

وح��دوث  والم�صاك،  الم��ع��اء،  من 

امل�صابة  الم���ع���اء  ب��ني  ن��ا���ص��ور 

وب��ني  بينها  اأو  امل��ث��ان��ة،  وب���ني 

الن��اث، يعقب ذلك  لدى  املهبل 

عدوى يف �صكل جوارب �صديدية. 

ووفق الدرا�صات احلديثة ثبت ان 

عر�صة  اك��رث  ه��م  ك���راون  مر�صى 

لل�صابة ب�رشطان الأمعاء.

• اأعرا�ض غري مع�ية:
ت��ت��م��ث��ل ه�����ذه الأع�����را������ض يف 

ا 
ً
نظر امل��راري��ة  احل�����ص��وات 

الملح  امت�صا�ض  �صوء  اىل 

ال�����ص��ف��راوي��ة، ب��الإ���ص��اف��ة 

ح�����ص��وات من  ت��ك��وي��ن  اىل 

والكال�صيوم  »ال��ب��ول��ي��ن��ا« 

مر�صى  ان  كما  الكلى،  يف 

الم���ع���اء الل��ت��ه��اب��ي اأك���رث 

ع��ر���ص��ة ل���لإ����ص���اب���ة ب��اجل��ل��ط��ات 

مبعدل 3 م��رات، ما يعر�صهم اىل 

العلج  عن  تنتج  قد  التي  الوفاة 

باملركبات ال�صترودية، اىل جانب 

بقائهم يف و�صع  طول فرة 

ال���رق���ود ع��ق��ب ال��ع��م��ل��ي��ات 

اجلراحية. 

• ن�شائح عالجـية:
ي�����ص��م��ل ال���ع���لج ال���دوائ���ي 

باملغذيات  املري�ض  اإم��داد 

وامل��ع��ادن  كالفيتامينات 

واللياف ويف حال ا�صابة القولون 

با�صتخدام  ين�صح  ك��راون«  ب���»داء 

الطبيب،  باإ�رشاف  الطبية  العقاقر 

ين�صح  م�صاعفات  وجود  حال  ويف 

بالتدخل اجلراحي.

 التهاب الق�ل�ن التقرحي

)Ulcerative Colitis(
هو مر�ض التهابي مزمن لي�ض له 

ويعتقد  الآن،  حتى  معروف  �صبب 

الطباء اأن ثمة ت�صابًها بني اأ�صباب 

الأ���ص��اب��ة ب��ه وب��ني الإ���ص��اب��ة ب��داء 

كراون على �صعيد اخللل املناعي 
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العوامل  اأو  البيئية  امل��وؤث��رات  اأو 

ويتمثل  وال���وراث���ي���ة.  اجل��ي��ن��ي��ة 

الختلف بني اللتهابني يف ا�صابة 

امل�صتقيم، اذ تبداأ الإ�صابة بال�رشج 

الإ�صابة  تقت�رش  وقد  وامل�صتقيم، 

ت�صمله  قد  اأنها  كما  الأخ��ر  على 

والقولون ال�صيني مًعا، وقد ميتد 

اللتهاب لي�صيب القولون باأكمله 

يف اأكرث من 20% من احلالت. ويف 

ت�صاب  ال��ن��ادرة  احل���الت  بع�ض 

اأجزاء جماورة من الأمعاء الدقيقة 

ببع�ض الإلتهابات ال�صطحية.

وت�����ص��ر درا����ص���ة ح��دي��ث��ة اإىل 

بالقولون  الإ���ص��اب��ة  م��ع��دلت  اأن 

اأمركا ما بني  التقرحي بلغت يف 

10 و 12 حالة لكل 100.000 

ارتفاًعا  اأك��رث  وهي  ال�صكان،  من 

مما هي عيه يف اأفريقيا واآ�صيا.

• اأ�شكـاله:
ت��ت��ع��ر���ض الأج�������زاء امل��ح��ي��ط��ة 

املخاطي  الغ�صاء  يف  للإحتقان 

النزف  ي�صبب  مم��ا  لها،  املبطن 

الأطباء  وي��رى  ملم�صتها.  مبجرد 

التي  ان اكرث احلالت حدوًثا هي 

متكررة  ن��وب��ات  �صكل  يف  ت��اأت��ي 

يتعر�ض  مرة  كل  عند  النزف  من 

فيها املري�ض للإ�صهال. ويلحظ 

ببع�ض  الدموي  الإ�سهال  اختالط 

املخاط، ويفقد اللتهاب التقرحي 

اذ  ال��ط��ب��ي��ع��ي،  �صكله  ال��ق��ول��ون 

الأط��ب��اء  وي��وؤك��د  ان��ب��وب��ًي��ا.  ي�صر 

اأن����ه يف امل���راح���ل امل��ت��ط��ورة من 

امل���ر����ض، ي�����ص��اب ال��ق��ول��ون مبا 

يعرف ب�»التو�صع ال�صام«، ويراعى 

ا�صتخدام  جتنب  املرحلة  ه��ذه  يف 

ت�����ص��وي��ره  اأو  ال��ق��ول��ون  م��ن��ظ��ار 

حقنة  وا�صتخدام  بالباريوم 

الباريوم ال�رشجية . 

• اأعرا�شـه:
ب�صكل  امل��ري�����ض  ي��ع��اين 

ع���ام م��ن ارت��ف��اع يف درج��ة 

احل�����رارة وف���ق���دان ال���وزن 

وفقر الدم وارتفاع يف عدد 

يف  وزي��ادة  البي�صاء،  الدم  كريات 

وجود  عن  الناجت  الر�صيب  �رشعة 

اإىل  بالإ�صافة  مزمنة،  التهابات 

زي����ادة ال�����ص��ع��ور ب����الأمل يف اجل��زء 

ال�صفلي من اجلانب الأمين للبطن 

ووجود حالت من الإ�صهال الدموي 

وزيادة يف عدد مرات التربز.

• اأق�شـامـه:
يق�صم املر�ض اىل 3 اأنواع: 

 )mild form( الب�صيط  النوع 

اأقل  الإ�صهال مبعدل  حني يح�صل 

من 4 مرات يومًيا. والنوع املعتدل 

حيث   )Moderate Form(

للإ�صهال  عر�صة  املري�ض  يكون 

بينما  يومًيا،  م��رات   6 اإىل   4 من 

 Sever( ال�����ص��دي��دة  احل����الت  يف 

Form( يتجاوز الإ�صهال 6 مرات 
يومًيا. 

• اأعرا�ض ل مع�ية:
ع��دة  يف  الأع���را����ض  ه���ذه  تظهر 

�صور اأبرزها: التهاب يف املفا�صل 

اأو »الإلتهاب الزليل«، وقد تتطور 

ب�»التهاب  يعرف  م��ا  ح��دوث  اىل 

 %30 نحو  يف  التيب�صي«  الفقرات 

من احلالت. كما قد يظهر التهاب 

القزحية،  اأو  ال��ع��ني  ملتحمة  يف 

يف  والتهابات  اجللد  يف  تقّيح  اأو 

قلعية  ق��رح  اأو  الدموية  الأوع��ي��ة 

الأوعية  يف  التهابات  اأو  الفم  يف 

ال�صفراوية، ونادًرا ما يحدث متدد 

�صعبي بالرئة. 

• امل�شاعفـات:
ي��ك��ون امل��ري�����ض ع���ادة عر�صة   

ولذا  القولون،  ب�رشطان  للإ�صابة 

ث��لث  ك��ل  م��ن��ظ��ار  بعمل  ين�صح 

�صنوات. ويف حال اكت�صاف تغرات 

�رشطانية ين�صح با�صتئ�صال كامل 

القولون. ولكن يجدر جتنب منظار 

القولون واحلقن ال�رشجية بالباريوم 

ال�صام،  املت�صع  القولون  حالة  يف 

التعر�ض  اأو  ثقب  حل���دوث  منًعا 

ا�صابة  نتيجة  ال�����ص��دي��د  ل��ل��ن��زف 

الأوعية الدموية. 

• العـالج:
العقاقر  تناول  العلج  ي�صمل 

العقاقراملثبطة  اأو  ال�صترودية 

احليوية  امل�صادات  اأو  للمناعة 

وع��لج  التغذية  اىل  الإن��ت��ب��اه  م��ع 

اىل  الطبيب  يلجاأ  وقد  الإ�صهال. 

ال��ت��دخ��ل اجل��راح��ي يف ح���ال عدم 

اأو  ال��دوائ��ي  للعلج  الإ�صتجابة 

اأو  �صديد،  نزيف  ح��دوث  ح��ال  يف 

التو�صع  مثل  م�صاعفات  ح��دوث 

ال��ت��غ��رات  اأو  ل��ل��ق��ول��ون  ال�����ص��ام 

ال�رشطانية.

اأخًرا تنتج جملة من امل�صكلت 

ال�صابة  عن  واله�صمية  املعوية 

الخر  وهذا  القولون،  بالتهابات 

اجل��ه��از  م��ن  ال�صفلي  اجل���زء  ه��و 

ال��ه�����ص��م��ي ال�����ذي ي�����ص��ل بني 

ووفق  وال�����رشج.  الدقيقة  الم��ع��اء 

اإح�����ص��ائ��ي��ات ال�����ص��ج��ل ال��وط��ن��ي 

ل������لأورام يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

ال�صعودية، يحتل �رشطان القولون 

املرتبة الثانية بعد �رشطان الثدي 

بن�صبة 10.7 % ب�صفته من بني 

اكرث 10 اورام انت�صاًرا لدى الإناث 

وال���دول  ال�صعودية  يف  وال��ذك��ور 

العربية.

املراجع:

• www.gastroentérologie.

com
• www.Crohn's Desease.

com
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مكرم ح�سن 

بزفافه اىل 

الآن�سة

زينة طالب.





مكتب  �إىل  ب�سّيارتها  و�سلْت 

بحو�ىل  �ملوعد  قبل  �خلدم  تاأمني 

على  ق��ادرة  تعد  مل  لأنها  �ل�ساعة 

ما  �أكرث. كفاها  �لبيت  �لنتظار يف 

مثل  خادمة  لها  لي�سبح  �نتظرته 

�أول��غ��ا.  �ل�����س��ّت  ل�ساحبتها  �ل��ت��ي 

�أم��ام��ه��ا  تتباهى  ل��ن  ه���ذه  �أول��غ��ا 

�أن  مبقتنياتها بعد �ليوم. �سحيح 

�سّيارة �سديقتها �أحدث طر�ز�ً من 

�سّيارتها، لكن غد�ً �ستقنع زوجها 

جديدة.  ب��اأخ��رى  لها  يبّدلها  ب��اأن 

�جل��ّو�ل  �أولغا  هاتف  �أن  و�سحيح 

غ���ايل �ل��ث��م��ن ول���ه م��ز�ي��ا 

هاتفها  �أن  �إل  ك��ث��رة، 

�لوقت  يف  باحلاجة  يفي 

�ليوم  �حل��ا���ر. وه��ا ه��ي 

�ست�سحبها  بخادمة  جتيء 

لر�ها  �ل�����س��وق  �إىل  غ���د�ً 

هناك  لكْن،  �لنا�س.  ك��ّل 

ي�سايقها  و�ح����د  ���س��يء 

جّد�ً ويحّز يف نف�سها كّلما 

��سمها  �إن��ه  ببالها.  خطر 

�أن مو�سته قد  ر�أت  �لذي 

�أبويها  ليت  فيا  بطلت. 

����س��م  دون  م���ن  ت��رك��اه��ا 

حتى تكرب؛ لكانت حينئٍذ 

�ختارت �أّي ��سم �إل �أني�سة.

ه���ك���ذ� ك���ان���ت �أن��ي�����س��ة 

�إىل  ت��ف��ّك��ر وه����ي ت��ن��ظ��ر 

�خل���ارج ���س��اردة �ل��ذه��ن. 

�ل�ساعة  �إىل  �لتفتت  ومّلا 

لروؤية  يف مع�سمها تقّطب جبينها 

�ل��ع��روق يف ي��ده��ا و�ل��ت�����س��ّق��ق يف 

�لهّم؟  ما  ولكن  �أظافرها.  روؤو���س 

بالطهو  �خلادمة  عنها  تقوم  غ��د�ً 

وتن�رف  �لأر���س،  وم�سح  و�جللي 

هي �إىل �لعتناء باأناقتها وجمالها! 

هذه �لفكرة �سغلت بالها؛ ففتحت 

حقيبة يدها، و�أخرجت مر�آة �سغرة 

�إىل �سعرها �مل�سبوغ  نظرت فيها 

�ملح�سّوتني  و�سفتيها  بالأ�سقر 

يد  �أن  لها  فتاأّكد  بال�سيليكون؛ 

�لعّطار، مهما �جتهدت، ل ميكنها 

وهذ�  �لدهر.  �أف�سده  ما  ت�سلح  �أن 

كيف  منه!  �آه  �مل��ح��دودب،  �لأن��ف 

مبلغاً  يهبها  ب��اأن  زوجها  �ستقنع 

لإ�سالحه  �ملال  من  به  ُي�ستهان  ل 

�لنجر،  �إىل  �لفجر  من  يعمل  وه��و 

ويكاد ل ي�ستطيع �لنهو�س باأعباء 

�لعائلة!

و�إنها لكذلك، دخلت �ل�سكرترة 

�جل�سم  �سئيلة  �سبّية  وور�ءه����ا 

ليخالها  ح��ت��ى  �ل��ب��ن��ي��ة  �سعيفة 

�إليها ق�سبًة ياب�سة ل حياة  �لناظر 

فيها. ف�ستانها �لطويل �لعتيق ل 

ُيظهر من ج�سمها �سوى يَدين من 

جلد رقيق وعظم نافر، ووجه نحيل 

و...  و�حل���زن  بال�سحوب  مم�سوح 

�ل�سمت، و�سعر مبعرث بلون حّظها 

من هذه �حلياة.

- خادمتك �سّيدتي. قال �ساحب 

�ملكتب.

ب�سوت  �مل���ر�أة  قالت  ه���ذه!؟   -

خافت مل يذهب �أبعد من �سفتيها. 

ث���م ���س��ح��ق��ت ع��ق��ب ���س��ي��ج��ارت��ه��ا 

يف  مهل  على  بالأحمر  �مل�سبوغ 

�لفتاة  ت��رم��ق  وه��ي  �ملنف�سة 

�إىل  ف��وق  م��ن  فاح�سة  بنظرة 

ف���وق.  �إىل  حت���ت  وم����ن  حت���ت 

كلمة  ت���ق���ول  �أن  غ���ر  وم����ن 

وتقّدمت  مقعدها.  من  نه�ست 

ثوب  و�أم�سكت  بطيئة.  بخطى 

بروؤو�س  �لكتف  ناحية  من  �لفتاة 

�أ�سابعها. و�أد�رتها يف مكانها. ثم 

مثل  ر�أ�سها  وه��ّزت  يدها  رفعت 

ل  مري�سه  حالة  �أن  �أي��ق��ن  طبيب 

�سفاء منها.

يفعلون  ر�أيتهم  هكذ� 

�ر�ء  �أر�دو�  �إذ�  �لريف  يف 

د�ّبة �أو عنزة �أو بقرة. �إنهم 

يفح�سونها جّيد�ً ليتيّقنو� 

من �أنها ل تلبط �أو تنطح، 

و�أنها ت�ستحّق ثمنها. لكن �ل�سّيدة 

�أن ل لزوم لتتاأّكد من  �أني�سة ر�أت 

�أن هذه �لبائ�سة ل تلبط ول تنطح 

قبل �أن ت�سرتيها. �أر�أيتم؟ ما ز�لت 

�خل��ادم��ة يف ه��ذه �ل��ب��الد م��وف��ورة 

�لإن�سان  ز�لت حقوق  وما  �لكر�مة، 

باألف  و�لع�رين  �حلادي  �لقرن  يف 

خر.

ن��ق��دت �أن��ي�����س��ة �ل���رج���َل �مل��ب��ل��َغ 

تخرج  �أن  وق��ب��ل  ع��ل��ي��ه.  �مل��ّت��ف��ق 

بخادمتها، دخلت فتاة من جن�سّية 

�خلادمة، و�سّجعتها بكلمات قالتها 

لها بلغة بالدها: »�أختك تعمل منذ 

 
ّ
�حلي منازل  �أحد  يف  �أ�سهر  ب�سعة 

فيه.  �ل�سّيدة  بيت هذه  يقع  �لذي 

 بك كثر�ً«. 
ّ
ومن �ملوؤّكد �أنها �سُت�َر

على  مكتوباً  �لعنو�ن  �أعطتها  ثم 

ق�سا�سة من ورق.

ف��رح��ت �خل���ادم���ة ج���ّد�ً 

ب���ه���ذ� �خل������رب. وع��ّل��ل��ت 

يف  �أختها  ب��روؤي��ة  �لنف�س 

فانتع�ست  قريب؛  وق��ت 

ميتة،  كانت  �لتي  روحها 

و�رت�����س��م��ت �ل��ب�����س��م��ة يف 

ع��ي��ن��ي��ه��ا �حل���زي���ن���ت���ني. 

ف��خ��رج��ت خ��ل��ف �ل�����س��ّي��دة 

�ل��ورق��ة  على  ت�سّد  وه��ي 

ت���������ارًة ب���اأ����س���اب���ع���ه���ا، 

على  ط����ور�ً  وت�سغطها 

و�سلتا  وعندما  �سدرها. 

وق��ف��ت  �ل�������س���ّي���ارة  �إىل 

ت�سعد؛  كيف  عارفة  غر  �خلادمة 

عجالت  ذ�ت  �أّي  ت��رك��ب  مل  فهي 

�لأوىل  ة 
ّ
�ملر تني. 

ّ
�إل مر يف حياتها 

�ساحنة  ���س��ن��دوق  يف  �أج��ل�����س��وه��ا 

�إىل  لها  ورفيقات  �أقّلتها  �سغرة 

�لثانية  ة 
ّ
�مل��ر �مل��ط��ار. ويف  �أر���س 

منزل  �إىل  فخمة  ب�سّيارة  نقلوها 

خمدوميها حيث عملت ملّدة �سهر 

و�حد قبل �أن يعيدوها �إىل �ملكتب. 

�آه! �إنها ل تريد �أن تتذّكر. يف ذلك 

�رباً  �مل��ن��زل  رّب  �ربها  �ل��ي��وم 

ث��م ���رب��وه��ا يف �ملكتب  م��وج��ع��اً. 

وعّذبوها كثر�ً، و�أمروها �أن تن�سى 

�أن تكون خادمة،  �أمروها  ب�ر.  �أنها 

�أم���ر�ً  تع�سى  ل  ح�����رة  ت��ك��ون  �أن 

�حل�رة  بني  وما  �سوتاً.  ترفع  ول 

و�لإن�سان فارق عليها �ألّ تن�ساه.
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�لعميد �لركن �إميل منذر
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ني�صان

ق�صة ق�صرية

�خلادمة  �خلادمة �خلادمة �خلادمة �خلادمة �خلادمة �خلادمة �خلادمة �خلادمة �خلادمة �خلادمة �خلادمة �خلادمة �خلادمة �خلادمة �خلادمة �خلادمة �خلادمة �خلادمة �خلادمة �خلادمة �خلادمة �خلادمة �خلادمة �خلادمة �خلادمة �خلادمة �خلادمة �خلادمة �خلادمة 

يف �ل�سّيارة �ساألت �أني�سة �خلادمة 

ع���ن ����س��م��ه��ا. ل��ك��ن��ه��ا مل جت��ب. 

 what فاأجاب�ت:  �ل�سوؤ�ل  رت 
ّ
ك��ر

�أني�سة  �أيقنت  عندئٍذ   ،madam
�لعربية.  ت��ع��رف  ل  خادمتها  �أن 

�جلملة  ���س��وغ  يف  ط��وي��الً  ف��ّك��رت 

جديد  من  و�ساألتها  بالنكليزية، 

 your ي��ده��ا:  ب��اإ���س��ارة  م�ستعينًة 

name? what…is?؛ فابت�سمت 
�خلادمة و�أجابت:

- my name is chandy.

- what! chandy!... no 

chandy... sandy.

- no madam. i’m chandy.

- no chandy... sandy 

understand? 
- yes madam... sandy.  

منذ هذه �للحظة �أدركت �ساندي 

�ل��ذي  ��سمها  ن�سيان  عليها  �أن���ه 

هو  �ساندي  �أبو�ها.  عليها  �أطلقه 

��سم تلك �لبنت �لتي كانت تلعب 

حيث  بالدها  يف  �لنهر  �سّفة  على 

عام  كّل  يف  ب��الآلف  �حلّجاج  ياأتي 

للترّبك مبياهه �ملقّد�سة. �ساندي 

هي تلك �لفتاة �لتي �غُت�سبت عند 

م�سارف �لقرية وهي جتمع �حلطب 

يف يوم ماطر، ثم �أجرب �أهُل �لقرية 

دفعاً  منها  �ل���زو�ج  على  �ل�����س��اَبّ 

بعد  يطّلقها  �أن  قبل  عنها  للعار 

تلك  �ساندي هي  �سنتني ويهاجر. 

�أّمها  مع  طفلني  تركت  �لتي  �لأّم 

يف  تعمل  وج��اءت  �لعجوز،  �لأرملة 

بيوت �لنا�س �لغرباء لتجمع بع�س 

�ملال ثم تعود فرت�سل ولديها �إىل 

مالب�س  لهما  وت�سرتي  �ملدر�سة، 

جديدة يفرحان بها.

تفّكر  ف��ك��ان��ت  �أن��ي�����س��ة  �أم����ا 

�ل��ت��ي تعرف  يف ه��ذه �خل��ادم��ة 

�أح�سن منها، وتعرف  �لنكليزية 

لغة قومها، وغد�ً تتعّلم �لعربية 

�أني�سة!  يا  حلماقتِك  يا  مثلها. 

���س��اع��ات  ه���ا. يف 
ّ
����ر ق��ال��ت يف 

تهربني  كنِت  �لأجنبية  �للغات 

وت��رك��ِت  ث��م جهلِت  �ل�����س��ّف.  م��ن 

�ل�سهادة  تنايل  �أن  قبل  �ملدر�سة 

�ملتو�ّسطة.

تدور  �نفّكت  ما  �لذكريات  هذه 

و�سلت،  �أن  �إىل  �أني�سة،  ر�أ���س  يف 

و�أوق���ف���ت �ل�����س��ّي��ارة، وت��رّج��ل��ت، 

و���س��اح��ت ب��اخل��ادم��ة: ه��ّي��ا �ن��زيل. 

�ل��ب��اب  �أف��ت��ح  �أن  ت��ري��دي��ن��ن��ي  �أم 

كيف  تعرف  مل  �ساندي  لكن  ل��ِك! 

تفتح؛ ففتحت �أني�سة وهي تتمتم 

�سي�سبح  متى  �أع��رف  ل  بغ�سب: 

مثل هذ� �ل�سعب من �سنف �لب�ر.

- هدى... رميا... �سعيد. تعالو�. 

يف  �لأولد  فح�ر  �أني�سة؛  ن���ادت 

�حل����ال، وحت��ّل��ق��و� ح���ول �خل��ادم��ة 

�إليها، وي�سحكون ل�سو�د  ينظرون 

هي  �أم��ا  ف�ستانها.  وعتق  ب�رتها 

فابت�سمت لهم برب�ءة.

- وهل ت�ستطيع هذه �مل�سكينة 

م�سعود  �ساأل  عمل!  ب��اأّي  تقوم  �أن 

نف�سه،  ي�ساأل  كَمن  �أني�سة  زوج 

�أن  ل�سعفها  تكاد  �إنها  و�أردف: 

ت�سقط على �لأر�س.

- ل تبد�أ بال�سفقة عليها من �أّول 

كانت  �إذ�  �سيء.  ينق�سها  ل  يوم. 

�أجرها،  وتقب�س  تعي�س  �أن  تريد 

عليها �أن تعمل.

خ��ادم��ة  �أردِت  �أن����ِت  ح�����س��ن��اً.   -

يف بها كما 
ّ
ولي�س �أنا. �إنها لِك. ت�ر

ت�سائني.

- ت���ع���ايل، �حل��ق��ي ب���ي. ق��ال��ت 

�أني�سة، و�سارت �أمام �خلادمة تدّلها 

عليها  وتتلو  �لبيت،  غ��رف  على 

و�مل�سموحات،  �ملمنوعات  لئحة 

و�خلادمة ل تفهم �سيئاً. و�نتظرت 

غرفتها،  على  �ل�سّيدة  تدّلها  �أن 

عندما  باخليبة  ���س��ي��ب��ت 
ُ
�أ لكنها 

علمت �أنها �ستنام يف �ملطبخ، و�أن 

�ل�ساعة  قبل  ممنوع  �لفر��س  م��ّد 

يجب  و�لنهو�س  ع�����رة،  �حل��ادي��ة 

�ل�ساد�سة  �ل�ساعة  قبل  يكون  �أن 

�سباحاً. �أما �لقيلولة فال مكان لها 

يف قامو�س �لزمن.

مكان.  ل  �إىل  �ساندي  �ن�رفت 

التقاط  اإىل  ف�سارعت  اأني�سة  اأم��ا 

�سديقتها  رق��م  وطلب  �لتلفون 

�إىل  دعتها  �أجابت،  وعندما  �أولغا. 

قهوة  فنجان  و�حت�ساء  زي��ارت��ه��ا 

معها.

�أتيت  رمبا  �ليوم.  �أ�ستطيع  ل   -

غد�ً �سباحاً.

- ل، ل. �تركي كّل �سيء وتعايل. 

ريِك �سيئاً.
ُ
�أريد �أن �أ

- ما هو؟

- �خلادمة. لقد ��سرتيتها �ليوم. 

قالت وعيناها تلمعان فرحاً.

و�أخر�ً  مربوك.  مربوك،  ماذ�!   -

و�آكل  �آتي  �سوف  عليها...  ح�سلِت 

»�حلْلَوينة« بالتاأكيد.

بادرها  حتى  �خل��ّط  �أقفلت  وم��ا 

زوجها �إذ كان و�قفاً ي�ستمع: �أقلِت 

خادمة!  ��سرتيت  �إن��ك  ل�ساحبتك 

وُتباع  ُت�سرتى  �سلعة  �خلادمة  هل 

يا �مر�أة!

�أقول  و�أن��ا  هكذ�.  يقول  �لكّل   -

مثلما يقولون.

ثقافة  بنت  ه��ي  �للغة  ه��ذه   -

زمن  منذ  فينا  لت  تاأ�سّ فا�سدة 

�ملري�سة  عقولنا  ز�لت  وما  بعيد، 

�إىل  منها  �خلال�س  �سبيل  تعرف  ل 

�ليوم.

وتكّلمني  ر�أ�سي  توجع  ل  �أوه!   -

فل�سفة. قالت بع�سبّية، و�بتعدت. 

من  ج���دوى  ل  �أن  م�سعود  ف��ع��رف 

�لبحث يف هذ� �ملو�سوع.

ومل َيطل �لوقت بعد ذلك كثر�ً 

حتى �أتت �أولغا، ودخلت، و�سّلمت، 

و�سديقتها  ت��ت��ج��اذب  وجل�ست 

كّله  د�ر  �ل���ذي  �حل��دي��ث  �أط����ر�ف 

�لو�سائل  و�أف�����س��ل  �خل���دم  ح���ول 

بعد  �أولغا:  قالت  معهم.  للتعامل 

باألّ  �أن�سحك  وخ��ربة،  جتربة  طول 

ترحميها. حا�سبيها على كّل غلطة 

ملعونات.  خبيثات  �إنهن  وهفوة. 

�لو�حدة  عن  �لنظر  غ�س�سِت  �إذ� 

�إع��ادة  ت�ستطيعي  لن  ة، 
ّ
م��ر منهن 

ن�سابها من جديد. من  �إىل  �لأم��ور 

معها،  قا�سية  كوين  �لطريق  �أّول 

ول ت�سكتي عنها.

قبول  عالمَة  ر�أ�سها  �أني�سة  هّزت 

�ل��ن�����س��ي��ح��ة. ث���م ن����ادت �خل��ادم��ة 

ب�سوت عاٍل؛ فاأتت على �لفور.

- �أعّدي لنا فنجايَن قهوة.

?what -

!coffee يا حمارة coffee -

.yes madam -

ملتابعة  �ل�����س��ّي��دت��ان  وع�����ادت 

�حلديث؛ فقالت �أولغا: بعد �ليوم 

عن  �لتخّلف  يف  عذر  لِك  يكون  لن 

ولعب  و�لتب�سر  �لقهوة  جل�سات 

يفتقدنك كثر�ً  �لورق. �ساحباتنا 

يف هذه �لأّيام.

- و�أنا �أفتقدهن �أي�ساً. �أعدِك باألّ 

�أترك جل�سة تفوتني. ولكن...

- لكن ماذ�؟

كلما  �لأث��ري��ة،  �ل�سّيارة  ه��ذه   -

فيها  �كت�سفت  بزيارتكن،  هممُت 

عطالً يحول بيني وبينكن. 

- �آن لِك �أن تغّريها. غد�ً منوت، 

ولن ناأخذ معنا �سيئاً.

زوجي  �إقناع  �أ�ستطيع  ليتني   -

�ل��ع��زي��ز ب���ذل���ك. ك��ّل��م��ا ف��احت��ت��ه 

من  �لأولد  بنقل  هّدد  باملو�سوع 

مدر�سة  �إىل  ��ة  �خل��ا���سّ �مل��در���س��ة 

ر�سمية.

كاأنهم  �لرجل!  هذ�  �أمر  غريب   -

�أولده  ول��ي�����س��و�  وح���دك  �أولدك 

�أي�ساً.

���س��ان��دي  دخ���ل���ت  �أن  وك������ان 
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على  وو�سعتها  �لقهوة،  ب�سينّية 

ب�سكب  هّمت  وعندما  �ملن�سدة. 

خ��ارج  منها  قليل  �سقط  �لقهوة 

باأعلى  �أني�سة  ف�ساحت  �لفنجان؛ 

بلهاء!  يا  فعلِت  »م��اذ�  �سوتها: 

حمارة!«.  يا  �لقهوة  �سكبِت  �أي��ن 

من  تفهم  مل  �أن��ه��ا  م��ن  وب��ال��رغ��م 

�أيقنت  �ساندي  فاإن  �سيئاً،  �لكالم 

وخافت  �سنيعاً.  خطاأ  �رتكبت  �أنها 

�إىل  وتعيدها  �ل�سّيدة  ت�ربها  �أن 

�أكرث.  �سي�ربونها  هناك  �ملكتب. 

�ل�سفعات  تلك  بعد  تن�َس  مل  �إنها 

تركت  لذلك  �ملوجعة.  و�للطمات 

�ل��ق��ه��وة، وح��ن��ت ر�أ���س��ه��ا �أم���ام 

�ل�سّيدة  لكن  ت�ستعطفها.  �ل�سّيدة 

���س��ف��ع��ت��ه��ا: »�ب���ت���ع���دي ع��ن��ي يا 

حمقاء«؛ فم�ست �إىل �ملطبخ تبكي 

ب�سمت.

�أولغا.  قالت  �سنيعاً.  �أح�سنِت   -

تنتبه  �أن  �ستعّلمها  �ل�سفعة  هذه 

�أكرث.

�إن  �ساأحتّملها  كيف  �أع��رف  ل   -

�أجابت  �لغباء.  بهذ�  �ستبقى  كانت 

�أني�سة.

�جلميع  ف����اأوى  �مل�����س��اء.  وك���ان 

�ملكّيفة.  �لغرف  يف  تهم 
ّ
�أ�ر �إىل 

فر��سها  ع��ل��ى  ���س��ان��دي  و�رمت����ت 

�لعتيق يف �ملطبخ منهوكة �لقوى. 

لكن  ج��ّد�ً.  مرتفعة  �حل��ر�رة  كانت 

تفتح  �أن  عليها  حمظور  �ساندي 

ه���و�ء.  ن�سمة  ل���س��ت��ق��ب��ال  �ل��ب��اب 

لئالّ  باإقفاله  �أو�ستها  �ل�سّيدة 

وهكذ�  و�حل�ر�ت.  �لفئر�ن  تدخل 

�أم�ست هزيعاً من �لليل �ساهرة ل 

ت�ستطيع �لنوم. ومّلا �أثقل �لنعا�س 

تغم�س،  �أن  وك����ادت  �أج��ف��ان��ه��ا 

�لأولد  ن���وم  غ��رف��ة  م��ن  �سمعت 

�سعالً حاّد�ً �رعان ما ��ستّد و�أ�سبح 

�لغرفة  ودخلت  فقامت  متو��سالً. 

يختنق.  �أن  ي��ك��اد  �سعيد�ً  لتجد 

م��اء  ك���وب  �سقته  ث��م  �أج��ل�����س��ت��ه، 

�للذين  ولديها  بعمر  �إنه  فارتاح. 

وماذ�  ينامان  كيف  تعرف  تعد  مل 

ياأكالن. لكن ل باأ�س. ها هي تتحّمل 

من  و�لإه���ان���ات  و�ل�سهر  �لتعب 

بروؤيتهما  �لنف�س  وتعّلل  �أجلهما، 

يف ي��وم ق��ري��ب. وم��ا ك��ان مينحها 

هو  �ل�سمود  على  و�لقدرة  �لقّوة 

�إّياها  �أعطتها  �لتي  �ل��ورق��ة  تلك 

�بنة بلدها يف �ملكتب. غد�ً هو يوم 

�أختها  عن  وتبحث  �ستخرج  �لأح��د. 

وتقول  وتعانقها،  تلتقيها  حتى 

لها �إنها ��ستاقت �إليها كثر�ً.

�أ�رقت  جميالً  يوماً  �لأح��د  وك��ان 

فا�ستيقظت  باكر�ً؛  �ل�سم�س  فيه 

�لعائلة، ور�ح كّل فرد منها يعّد ما 

�إعد�ده للخروج يف نزهة بني  عليه 

فعلت  ومثلهم  �لطبيعة.  �أح�سان 

�لف�ستان  �رت���دت  لقد  ���س��ان��دي. 

متلكه.  �ل����ذي  �ل��وح��ي��د  �جل���دي���د 

ب�ريطة  وربطته  �سعرها  حت 
ّ
و�ر

�سفتيها.  بالأحمر  و�سبغت  حمر�ء. 

ث���م ج�����اءت ت�����س��ت��اأذن �ل�����س��ّي��دة 

باخلروج.

- ماذ�! �أتريدين �أن تخرجي!

- �إنه يوم �أحد �سّيدتي.

�أح��د. �خلروج  �أو غر  �أح��د  - يوم 

هّيا  �أفهمِت؟  ممنوع،  �لبيت  من 

�ذه���ب���ي وب�����ّديل ه���ذ� �ل��ف�����س��ت��ان 

عن  �لدهون  هذه  و�أزيلي  �لقبيح، 

�سفتيِك.

- حا�ر مد�م.

و�ن�رفت  �ساندي،  �أجابت  هكذ� 

تبّدل  و�أخ��ذت  �سّيدتها.  �أم��ام  من 

يدها  بظاهر  ومت�سح  مالب�سها، 

�لدموع �ملن�سابة على خّديها.

وح�ر م�سعود ل�سماعه �سياح 

زوج���ت���ه. وع��ن��دم��ا ���س��األ��ه��ا عن 

بع�سبّية:  قالت  �سبب �سياحها 

خادمتنا �لعزيزة تريد �أن تخرج.

- وما يف �لأمر! دعيها تخرج.

ُجننت؟  هل  تخرج!  �أدع��ه��ا   -

وَمن  تخرج،  �أين  �إىل  �أدر�ن��ا  وما 

وم��اذ�  تتكّلم،  َم��ن  وم��ع  ت�سادف، 

تفعل.

ة. �ألي�ست ب�ر�ً! لتذهْب 
ّ
- هي حر

�إىل حيث ت�ساء، وتكّلْم َمن ت�ساء.

�أ�سابيع  ب�سعة  وب��ع��د  �أج���ل.   -

تلد  ث��م...  بالنتفاخ.  بطنها  يبد�أ 

ي�سبهها.  �أ���س��ود  ���س��غ��ر�ً  م�سخاً 

�أ�ست�ساعدها غد�ً يف �ختيار ��سم له 

بينما �أقوم �أنا بخدمتها؟

- دعيها تخرج برفقتنا �إذ�ً. 

�أحتمله  ماك�س!  يجل�س  و�أي��ن   -

���س��ن��دوق  يف  ن�����س��ع��ه  �أم  �أن�����ت، 

�ل�سّيارة؟

�أكرث من  �لأم��ور  �إن��ِك تعّقدين   -

�لالزم.

- �إ���س��م��ع ي��ا زوج���ي �ل��ع��زي��ز. ل 

�إن  �أن���ا.  تعنيني  �أم���ور  يف  تتدّخل 

�سفقتك عليها لتزيدها طمعاً بنا. 

متلي  ول  معها،  �أنا  ف 
ّ
�أت�ر دعني 

 ما يجب �أن �أفعله �أو ل �أفعله.
ّ
علي

هذ�  نف�سد  ل  دعينا  ح�سناً،   -

�ل��ي��وم �جل��م��ي��ل ب��ال�����س��ج��ار... هّيا 

لنخرج.

�إىل  ينحدرو�  �أن  وقبل  وخ��رج��و�. 

�ملر�أب، تذّكرت �أني�سة �أنهم ن�سو� 

مبغوتة:  �لبيت؛ فقالت  �لكلب يف 

�ل��ذي  ماك�س  لكن  م��اك�����س؟  �أي���ن 

فما  �أحد.  �ليوم  �أن  ين�َس  مل  ن�سوه 

�إىل  �أ���رع  حتى  �لعائلة  خرجت  �إن 

�لباب �ملو�سد، و�أخذ يقفز وينبح 

�أني�سة  ف��اأخ��ذت��ه  ل���ه،  ُف��ت��ح  ح��ت��ى 

�سدرها  �إىل  و�سّمته  يديها،  بني 

كنا  كيف  حبيبي.  »ي��ا  وق��ّب��ل��ت��ه: 

لنخرج و�أنت حمبو�س هنا!«.

- يا ليتِك تدّللينني كما تدّللني 

ماك�س يا عزيزتي. قال م�سعود.

- �أن���ت ك���ربت ع��ل��ى م��ث��ل ه��ذه 

�حلركات. �أما ماك�س، ليته يقربين، 

فما ز�ل �سغر�ً.

�أني�سة  تذّكرت  تخرج،  �أن  وقبل 

بغ�سل  �خل��ادم��ة  ت��و���سِ  مل  �أن��ه��ا 

وعّلمتها  نادتها،  لذلك  �لثياب. 

�مل�����س��ح��وق، وكيف  ت�����س��ع  ك��ي��ف 

وتختار  �حل�����ر�رة،  درج���ة  ت�سبط 

�لغ�ّسالة.  وت�سّغل  �لغ�سل،  طريقة 

فمها  ���س��ان��دي  تفتح  �أن  وق��ب��ل 

مب�سح  �ل�سّيدة  �أو�ستها  ب�سوؤ�ل، 

و�إز�ل��ة  �ل�سحون،  وجلي  �لأر����س، 

�ل��غ��ب��ار. ث��م خ��رج��ت ع��ل��ى عجل، 

و�أقفلت �لباب باملفتاح.

يف ذل���ك �ل��ي��وم ب��ك��ت ���س��ان��دي 

�ل�رفة  ع��ل��ى  و�ن��ت��ظ��رت  ك���ث���ر�ً. 

 على �لطريق 
ّ
طويالً لعّل �أختها متر

فرت�ها وتناديها وتكّلمها ولو من 

بف�ستان  �أختها  هي  ها  �آه!  بعيد. 

لها  رف��ي��ق��ات  ب��ني  ت�سر  ج��دي��د 

يف  ���س��ّك  ل  ويحّدثنها.  حت��ّدث��ه��ن 

حيث  �ل�سوق  �إىل  ما�سيات  �أنهن 

�سياأكلن وي�ربن وميرحن. �إذ ذ�ك 

خ��ف��ق ق��ل��ب ���س��ان��دي ب�����س��ّدة بني 

ووقفت  يدها  رفعت  �سلوعها. 

قدميها،  �أ���س��اب��ع  روؤو������س  ع��ل��ى 

يا  هنا  �أن��ا  �آ�سنا.  »�آ�سنا،  ون��ادت: 

ة. 
ّ
مر من  �أك��رث  ن��ادت  لقد  �أختي«. 

�سوتها  ترفع  كانت  ة 
ّ
م��ر كّل  ويف 

وت��و�رت  م�ست  �آ�سنا  لكن  �أك��رث. 

عندئٍذ  ت�سمع.  ومل  �لأبنية،  خلف 

يف  �لأر�����س  على  ���س��ان��دي  هبطت 

.ً�
ّ
مكانها، وبكت بكاء مر

�إىل  �ل��ي��وم  ذل���ك  �سم�س  م��ال��ت 

و�ساحها  ت�سحب  ور�حت  �ملغيب، 
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�لوردّي عن �لتالل و�ل�سفوح �سيئاً 

ف�سيئاً. وعادت �لعائلة �إىل �ملنزل. 

�مل��ف��ت��اح يف  م�سعود  �أدخ���ل  ومّل���ا 

�لقفل ور�أى �لباب مو�سد�ً، تقّطب 

مل  لكنه  زوجته،  �إىل  ونظر  جبينه، 

دخلو�  وعندما  �َسفة.  ببنت  ينب�س 

وجدو� �ساندي جال�سة على �لأر�س 

ومّلا  ترجتف.  نف�سها  على  مكّومة 

رفعت  بها،  عّما  م�سعود  �ساألها 

�أك��رث  تبكي  و�أخ���ذت  �إل��ي��ه  ب�رها 

يرّد  �أن  وترجوه  ت�ستعطفه  كاأنها 

غ�سب زوجته عنها.

قال  �ساندي.  يا  بِك  ما  قويل   -

باجّتاه  وم�ست  فوقفت  م�سعود. 

لُت�سَعق  �أني�سة  فتبعتها  �حلّمام؛ 

بروؤية زّر ت�سغيل غ�ّسالتها �جلديدة 

منزوعاً من مكانه.

ماذ�  �أني�سة.  �إلهي! �ساحت  يا   -

يا  فعلِت  م���اذ�  غ��ب��ّي��ة!  ي��ا  فعلِت 

دفع  م��ن  ننتِه  مل  �لفهم!  عدمية 

�أق�ساطها بعد.

وت�سّد  ت�رخ  �أني�سة  كانت  هكذ� 

وت�سفعها  �سعرها  م��ن  �خل��ادم��ة 

تبكي  و�ساندي  بقدمها،  وتركلها 

بها  �ل�ربات  تّتقي  يد�ً  ترفع  ول 

لأنها �أح�ّست بذنب عليها �أن تكّفر 

عنه.

عجل.  على  زوجته  م�سعود  وتبع 

وك����ّف ي��ده��ا ع��ن �خل���ادم���ة �لتي 

�ن�سّلت من بينهما و�بتعدت.

كنِت  �م����ر�أة.  ي��ا  عليِك  ح���ر�م   -

ت�����رب��ي��ن��ه��ا م���ن غ���ر وع����ي. ق��ال 

م�سعود.

و�أقربها  ر�أ�سها  �أك�ر  �أن  �أريد   -

على  يدها  ت�سع  ل  غبّية.  �أي�ساً... 

�سيء ويبقى �ساملاً من �لأذى.

- �حلّق عليِك �أنِت. 

مثل  تقول  كيف  �أن��ا!   
ّ
علي  -

هذ� �لكالم على م�سمعها!

�سيئاً،  ل تعرف  �م��ر�أة  - هذه 

كنِت  �إذ�  تعّلميها.  مل  و�أن����ِت 

تعتقدين �أنها ��ستعملت غ�ّسالة 

 micro wave أوتوماتيكية �أو�

�أو �أّي �أد�ة من �أدو�ت هذه �حل�سارة 

خمطئة.  فاأنِت  قبل،  من  �للعينة 

يعمل  بالد  من  �آتية  �خلادمة  هذه 

�لنهار  طيلة  �أبنائها  من  �ملاليني 

لقاء �سحن طعام ورغيف خبز. هذه 

�ملر�أة �لتي �ربِتها لأنها ك�رت زّر 

�لثياب  تغ�سل  �لغ�ّسالة،  ت�سغيل 

يف �لنهر، وت�ستحّم كما كّل �لنا�س 

وتطبخ  �لنهر،  مبياه  قريتها  يف 

�لطعام على موقد �حلطب، و...

- كفى، كفى. �إنك ت�سفق عليها 

وهي ل ت�ستحّق �ل�سفقة.

بلوح  فعلْت  م���اذ�  �أت��ع��رف��ني   -

�إّي���اه  �أعطيتها  �ل���ذي  �ل�����س��وك��ول 

بالأم�س؟

- و�أعطيتها �سوكول �أي�ساً!

تقّلبه  ور�ح��ت  ب��رتّدد.  �أخذته   -

�إليه غر عارفة  بني يديها وتنظر 

كيف تفتحه.

هذه  فاتك 
ّ
بت�ر �آخ.  منك،  �آخ   -

�أف�سل  وجتعلني  ر�أ���س��ه��ا،   
ّ

ت��ك��رب

معها.

�ل�سهور.  وتو�لت  �لأّي��ام  ت 
ّ
وم��ر

وت��ع��ّل��م��ت ���س��ان��دي �ل��ع��رب��ي��ة كما 

�أ���س��ي��اء ك��ث��رة مل تكن  ت��ع��ّل��م��ت 

ت��ع��رف��ه��ا م���ن ق���ب���ل. ل��ك��ن بقي 

هذ�  م��ن  �خل���روج  عليها  حم��ظ��ور�ً 

تكره  �سارت  لقد  �ل�سجن.  �لبيت 

يوم �لأحد، لأنها يف مثل هذ� �ليوم 

�إىل  تخرج  كانت  �أ�سبوع  ك��ّل  م��ن 

ماّرة  �أختها  وتب�ر  �لعالية،  �ل�رفة 

رفيقاتها،  ب�سحبة  �لطريق  على 

�أو  ت�سمع  �أن  غ��ر  م��ن  وتناديها 

تلتفت. لكنها يف مثل هذ� �ليوم، 

�أن  ت�ستطيع  كانت  �مل��ق��اب��ل،  يف 

تخلو �إىل نف�سها، وتفّكر يف ولَديها 

�أن  غر  من  وتبكي  �لعجوز،  و�أّمها 

ي�سمعها �أحد �أو ير�ها �أحد.

ب�سرب  تعمل  �ساندي  ت 
ّ
و��ستمر

ي��وم طفح فيه  ك��ان  وج��َل��د، حتى 

ظهر  �ل��ق�����ّس��ة  وق�سمت  �ل��ك��ي��ل، 

�لبعر. يف ذلك �ليوم خرج م�سعود 

�لأولد  وذه���ب  عمله.  �إىل  ب��اك��ر�ً 

�أني�سة  وغ����ادرت  �مل��در���س��ة.  �إىل 

ن�سائية  جل�سة  �إىل  ل��الن�����س��م��ام 

�أول��غ��ا؛  �سديقتها  عند  �سباحية 

و�أخذت  �لتلفاز.  �ساندي  ف��اأد�رت 

نباأ  �سمعت  �أن  �إىل  �لأقنية  تقّلب 

�ساهدت  ث��م  قلبها.  ل��ه  �نقب�س 

مرّوعة لقرى برّمتها �ربها  �سور�ً 

عقب  على  ر�أ���س��اً  وقلبها  �ل��زل��ز�ل 

قبل �أن جتتاحها �أمو�ج �لت�سونامي، 

وجت����رف �لأح���ي���اء و�لأم������و�ت �إىل 

�أن  �أيقنت  وعندما  �ملحيط.  �أعماق 

قريتها �ل�ساحلية تقع يف �ملنطقة 

ركبَتيها،  على  �سقطت  �ملنكوبة، 

يديها  بكلتا  ر�أ�سها  تلطم  ور�حت 

وتبكي.

وع����ادت �أن��ي�����س��ة ب��ع��د ���س��اع��ات 

بحال  �خل��ادم��ة  ف��ر�أت  �لبيت؛  �إىل 

بها،  عّما  �ساألتها  ومّلا  لها.  ُيرثى 

�أكّبت �ساندي على يديها تقّبلهما 

بالّت�سال  لها  ت�سمح  �أن  وترجوها 

ة.
ّ
ببلدها هذه �ملر

كلفة  ه���ي  ك���م  �أت���ع���رف���ني   -

�لّت�سال ببلدك؟

�ح�سمي  �أج��ري.  من  �إح�سميها   -

�أجر �ل�سهر كّله، لكن دعيني �أّت�سل 

�أّمي  ول��د�ي،  �أهلي،  �أرج��وك. هوؤلء 

و�أقربائي. يا �إلهي! َمن يدري ماذ� 

حّل بهم!

- �أتعتقدين �أن �سبكة �لّت�سالت 

ما ز�لت �ساملة حتى تّت�سلي!

- �إذ�ً دعيني �أذهب �إىل �ل�سفارة 

فاأ�ساأل هناك. 

�ليوم  �لطق�س  �أنا.  �آخذك  غد�ً   -

�أن  �أ�ستطيع  ل  و�سّيارتي  عا�سف، 

�أقودها يف مثل هذ� �لطق�س.

- دعيني �أذهب لوحدي. �ساأتدّبر 

�أمري.

- لوحدك ل.

- �أطرديني؛ فاأنا مل �أعد �أ�ستطيع 

�أن �أ���س��رب �أك���رث و�أح��م��ل �أك���رث. مل 

�لبيت.  هذ�  �أعمل يف  �أن  �أري��د  �أعد 

�أم���وت لأرت���اح م��ن هذه  ي��ا ليتني 

�حلياة.

�سوتك  رف��ع  على  �أجت��روؤي��ن   -

�ساأرّدك  ح�سناً.  حقرة!  يا  بوجهي 

غد�ً �إىل �ملكتب؛ فاأنا �أي�ساً مل �أعد 

�أريدك عندي.

�مل�����ك�����ت�����ب... ك���ل���م���ة وق���ع���ت 

�ساندي.  ر�أ����س  على  كال�ساعقة 

�لليلة  ه��ن��اك.  �إىل  ت��ع��ود  ل��ن  ل، 

�آ�سنا،  �أختها  �ستهرب، وتبحث عن 

�إىل  �ل�سباح  عند  و�إّي��اه��ا  وتذهب 

�أ�سدل  وعندما  لذلك،  �ل�سفارة. 

�لليلة  ت��ل��ك  يف  ���س��ت��ائ��ره  �ل��ل��ي��ل 

�لنوم،  �إىل  �جلميع  وخلد  �ملاطرة 

�ل�رفة.  �إىل  وخرجت  �لعّدة.  �أعّدت 

و�أقفلت �لباب بهدوء خلفها. 

�إنق�سى �لليل، و�ملطر مل ينقطع 

وعندما  ت�ستكن.  مل  و�لعا�سفة 

لح���ت ب�����س��ائ��ر �ل��ف��ج��ر، ك���ان عند 

من  جمهرة  �ل��ع��ايل  �لبناء  �أ�سفل 

هامدة،  جّثة  حول  حتّلقو�  �لنا�س 

من  مقطوع  �ر�سف  جانبها  �إىل 

�ل�رفة  بحديد  مربوًطا  ز�ل  ما  �آخر 

و�لريح ت�ربه بكّل �جّتاه.
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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  20 ني�شان 2012.

• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

ة
ق
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ا
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و
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ــ
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اأفقًيا:

1- نتمّناه لكم جميًعا، اأجمل الف�سول، �سياج الوطن.

2- اأديب و�ساعر تركي راحل، ي�ستخدمها اجلنود، �سّنور، احلمام الربي.

3- �ساعر م�رسحي فرن�سي راحل، االإ�سم الثاين الأديب �سويدي راحل نال جائزة 

نوبل، يب�َس اخلبز.

4- اإ�سم مو�سول، رايات، اأرخبيل ياباين.

5- هّي، اأغنية لفريد االأطر�س، اأخذ ال�سيء.

6- اآلة طرب، للنهي.

، من االألب�سة.
ّ
7- ينت�رس اخلرب، ملك عربي راحل، ال�سهر الثامن، �رس

8- �رسكة طريان اآ�سيوية، نوتة مو�سيقية.

9- فيلم من بطولة وردة اجلزائرية وعادل ماأمون، للإ�ستفهام.

10- �سمري مت�سل، �سوت البعري، ممثل فرن�سي.

11- بلدة يف ال�سمال، دولة افريقية، ن�رس واهتّز النبات، حرف جزم.

12- ت�ساهدين، م�سباح، د�ّس يف االأر�س.

13- ظَهر، ُعمر، العائ�س، تنتهز الفر�سة.

14- وجهة وطريق، رجع عن.

15- مو�سيقار لبناين راحل، م�رسحية لبنانية.

بحرية،  عا�سفة  رحل،  16- ممثل وخمرج م�رسي 

برد.

17- ننظر، ر�سام ايطايل راحل.

18- حرف نداء، بعث، غري متعلم، �سار الوقت، 

نظيف.

من  املتحدة  الواليات  يجتاز  نهر  دعمت،   -19

ال�سمال اإىل اجلنوب، تر�سح.

20- �رسب املاء، ينفعون، نزل وهبط، حرّيه االأمر.

النيل، عا�سمة  21- مطار يف طهران، جزيرة يف 

عربية.

عمودًيا:

1- قطعة من اجلي�س، اأديب و�ساعر لبناين راحل، �سقيق االأب.

النبات،  والتّف  طلع  ذكر،  �سبع  وال�رساب،  الطعام  تناول  عن  امتناعه   -2

نكاتبه.

3- خمرج م�رسي راحل، يوا�سلون، طائر حاّد الب�رس.

4- طعام، بروز بعد اخلفاء، جزيرة �سورية.

5- حّبنا، فارغ، دائم ثابت على وترية واحدة.

6- كان رطًبا فجّف، تعب، تخرّب لـ، يقعد، نوتة مو�سيقية.

7- اأخت �سهرزاد، عا�سمة اوروبية، مرفاأ ا�سرتايل.

8- اأف�سل وزاد، عامل فلكي فرن�سي راحل، خا�سم خ�سومة �سديدة.

9- رجع الفيء، للنفي، حّية، �رسيعة.

10- لّقب بـ»احلكيم«، ميكانيكي، كاتب وروائي �سوري.

11- والدتي، مدينة ايرانية، ملك بلغاري راحل.

12- نوع من ال�سباع الهندية، تناول وبلع الطعام، اإ�ستياقي اإىل، يفك.

13- ي�ستعطف، اأجّد واأتعب يف العمل، باب.

.
ّ
ك وهز، يعرث علي

ّ
14- دول اآ�سيوية، مطربة اماراتية، حر

15- دواء، بذر االأر�س، اأدبروا وم�سوا، رّث.

ايران،  غرب  يف  منطقة  الي�سري،  ال�سيء   -16

بلدة يف عكار.

ال�سويق،  ي�سّف  راحل،  رو�سي  زعيم   -17

�سحاب، اإبي�ّس، �سمري مت�سل.

18- كثري، للندبة، ذهب، فيل�سوف اأملاين.

راحل،  اأمريكي  ممثل  �سينية،  مدينة   -19

�سوت، زجر.

الدول  عام جامعة  اأمي  الأم كلثوم،  اأغنية   -20

�سابًقا. العربية 

الفائزون
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• الرقيب الأول حممد اأيوب
اللواء اللوج�ستي - مديرية امل�ساغل.

اجلندي ميالد جبور

منطقة البقاع.

• العريف علي ح�شن مظلوم
فوج التدخل الثاين.

�شامر �شمري �شمعان

الدوق - البرتون.



بقلم:

العميد الركن

ح�سن اأيوب

مدير التوجيه

مل يخُل كتاب تن�سئة اأو توجيه معنوي اأعّدته القيادة على مدى تاريخها، 

والع�سكرية،  الوطنية  ال�سخ�سية  �سقل  يف  الدين  اأهمية  على  الرتكيز  من 

وال�سري بها يف الطريق ال�سحيح.

كما اأّن اجلندي اللبناين مل يخّل يوًما مببادىء الدين، ومل يخالف تعاليمه 

وو�ساياه. ويف لبنان الذي يتغّنى دائًما بالتنّوع الديني الذي يعّم جمتمعه، 

ويعتّز باحلرية امل�سوؤولة التي ي�رسها لأبنائه يف اختيار توّجهاتهم الروحية 

والأخالقية، جند اّن اجلي�ش هو ال�سورة امل�سّغرة عن الوطن 

الذي ينتمي اليه، وهي �سورة يقف املواطنون �سمن اإطارها 

ا، في�سّكلون األوانها وير�ّسخون دعائمها.
ً
طوًعا واختيار

وكل  حا�رسة،  جمموعة  وكل  هنا،  ممثل  ديني  اّت��اه  كّل 

العقيدة  يف  حا�رس  هذا  وموقرة.  حمرتمة  �سماوية  ر�سالة 

معهم  وتلتقي  اجلميع،  ت�سمل  التي  الرا�سخة،  الع�سكرية 

التي  الرتبية  من  العامة  وت�ستمّد خطوطها  بهم،  وتكتمل 

التي  الرا�سخة  والن�ساأة  ومعابدهم،  بيوتهم  يف  تلّقوها 

حكمت طفولتهم و�سبابهم.

ف بالتايل اىل 
ّ
يحافظ اجلندي على انتمائه الإمياين يف املوؤ�س�سة الع�سكرية، ويتعر

من  بقربها  واقتناًعا  لها،  احرتاًما  بذلك  فيزداد  ال�سالح،  لرفيقه يف  الإميانية  احلالة 

اأن  والأ�سدقاء، من دون  والرفاق  الأهل  باأعياده مع  �سعائره، ويحتفل  حالته. ميار�ش 

يوؤّخره ذلك عن تنفيذ املهمات املوكلة اليه.

من هنا، فكيف لأّي كان، جمنوًنا كان اأو عاقاًل، اأن يرى ما ي�سبه الكفر يف اجلي�ش، 

ويفرت�ش وجود طريق حتيد به عن الإميان باهلل والت�سحية يف �سبيل الوطن، اأو توافر 

اأن يكون يف موؤ�س�سة ترف�ش الإحلاد  خطوات ت�سري باأ�سحابها نحو العدم؟ كيف للكفر 

يف ال�رس والعلن، يف الكتاب املطبوع ويف الن�رسة املعّممة ويف املحا�رسة امل�سموعة؟ 

وكيف للكفر اأن يكون يف موؤ�س�سة حتمي املواطنني، وتعترب الأمن خًطا اأحمر؟ موؤ�س�سة 

ت�ساعد الطفل وتن�رس املراأة وتعني الرجل، ي�ست�سهد اأبناوؤها يف الت�سدي لأطماع العدو 

ال�رسائيلي، وي�ستب�سلون يف مواجهة املخّلني بالأمن، وي�سّحون يف �سبيل احلفاظ على 

حرية التعبري وممار�سة ال�سعائر �سمن الأ�سول والأعراف؟

مكّماًل  اإّل  يكون  لن  لكّنه  بالتاأكيد،  الدينية  املوؤ�س�سات  عن  بدياًل  اجلي�ش  يكون  لن 

لر�سالتها ال�سامية، متاًما كما هو مكّمل جلهود الأهل والعائالت يف الرتبية والتوجيه 

الأّويل على طريق القيم والأخالق، حيث ل الكفر موجود، ول التهاون والف�ساد.
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...والوطن للجميع
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