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قائد اجلي�ش:

مع جميع من هم
حتت �سقف القانون
و�ضد اجلميع �إذا خرقوا ال�سلم الأهلي

على خطى القائد

وداع

من خارج احلدود
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� ّأك��د قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
�أن «اجلي�ش يقف مع جميع الفرقاء ال�سيا�سيني �إذا
كانوا حتت �سقف القانون ،وهو �ضد جميع الفرقاء

�إذا خرقوا ال�سلم الأهلي .كالم العماد قهوجي جاء
يف �سياق جولة تفقّد خاللها الوحدات الع�سكرية
املنت�رشة يف طرابل�س ،وكانت �سبقتها جولة �أخرى

يف بريوت.

جرمية اغتيال رئي�س �شعبة املعلومات

كان لها وقع مد ٍو يف لبنان على امل�ستويني الر�سمي
وال�شعبي .املديرية العامة للأمن الداخلي ا�ستقبلت

اللواء ال�شهيد ومرافقه للمرة الأخرية حيث �أقيمت

2012

مرا�سم الوداع الر�سمي لهما.

ال�سنة الثامنة والع�رشون
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لرية لبنانية

• اال�������ش���ت��راك ال�������س���ن���وي يف ل���ب���ن���ان:
• للأفــــــــراد 100.000 :ل�يرة لبنانية
• للم�ؤ�س�سات 200.000 :ل�يرة لبنانية

• قرب�ص والدول العربية 200 :دوالر امريكي

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

ت�رشين الثاين

�إ�ستقباالت الوزير

وزير الدفاع الوطني
ي�ستقبل �سفراء
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ فايز غ�صن،
يف مكتبه يف الوزارة� ،سفري فرن�سا ال�سيد باتري�س
باويل ،وعر�ض معه التط ّورات اجلارية يف املنطقة
والعالقات الثنائية بني البلدين و�سبل تفعيلها
وتطويرها.
كما التقى �سفري �سوريا ال�سيد علي عبد الكرمي
علي وبحث معه يف الأو�ضاع العامة وامل�ستجدات على
ال�سورية.
ال�ساحة
ّ
وا�ستقبل �سفري ال�سودان ال�سيد �أحمد ح�سن �أحمد حممد و�سفري م�رص ال�سيد �أ�رشف حمدي يرافقه
امللحق الع�سكري العقيد �أ�رشف حممد عبد احلليم كحلة ،وتناول البحث تعزيز العالقات الثنائية
بني اجلي�شني ال�شقيقني.

ال�سفري الفرن�سي

ال�سفري ال�سوري

ال�سفري ال�سوداين

ال�سفري امل�رصي
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ت�رشين الثاين

...ونظرييه الفرن�سي والقرب�صي
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ فايز غ�صن ،يف ح�ضور قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وزير الدفاع الفرن�سي ال�سيد �إيف لودريان
مع وفد مرافق.
مو�سعة تناولت التعاون القائم بني لبنان
وقد عقدت جل�سة حمادثات ّ
وفرن�سا على امل�ستوى الع�سكري ،وتخلّلها عر�ض التفاقات التعاون
بني البلدين ،وبحث يف ال�سبل الآيلة �إىل تعزيز هذا التعاون وتطويره.
أي�ضا ت�أكيد �أهمية الدور الكبري الذي ي�ؤديه اجلي�ش اللبناين يف
وكان � ً
هذه املرحلة واملهمات اجل�سيمة امللقاة على عاتقه.
امل�ستقر يف اجلنوب ،والذي هو ثمرة
وتطرقت املحادثات �إىل الو�ضع
ّ
ّ
التعاون الوطيد بني اجلي�ش وقوات الأمم امل ّتحدة امل�ؤقّ تة يف لبنان
�إنفاذًا للقرار .1701
وقد �ش ّدد الوزير الفرن�سي على �أهمية ال��دور الذي تقوم به القوة

وزير الدفاع الفرن�سي

قائد قوات الأمم املتحدة

إ��ستقباالت الوزير

الفرن�سية العاملة يف �إطار
م�شريا
ال��ق��وات ال��دول��ي��ة،
ً
�إىل �أنها �ست�ستمر يف ت�أدية
املهمات املوكلة �إليها.
كذلك ،ا�ستقبل الوزير
فايز غ�صن ،وزي��ر الدفاع
القرب�صي ال�سيد دمييرت�س اليادي�س ،وكانت جولة �أف��ق تناولت
الأو�ضاع يف لبنان واملنطقة� ،إ�ضافة �إىل العالقات الثنائية والتعاون
على امل�ستويني الع�سكري والدفاعي بني البلدين ،والنقاط املثارة
حول حتديد املنطقة الإقت�صادية اخلال�صة بني لبنان وقرب�ص.
وخ�لال اللقاء ،عر�ض الوزير غ�صن وجهة نظره من امل�ستجدات يف
املنطقة وال �سيما يف �سوريا ،ف�أمل �أن تنتهي الأزمة ال�سورية من خالل
حلّ �سيا�سي يو�صل �إىل وقف العنف والقيام بالإ�صالحات التي ين�شدها
ال�شعب ال�سوري.

وزير الدفاع القرب�صي
ويف ال�ش�أن اللبناين� ،رشح الوزير غ�صن املهمات التي يقوم بها اجلي�ش
اللبناين يف الداخل وعلى احلدود مع �سوريا ،بالإ�ضافة �إىل التعاون بني
اجلي�ش وال��ق��وات الدولية .و�شدد على ��ضرورة دع��م اجلي�ش اللبناين
وتقويته وت�أمني امل�ساعدات الالزمة له ليتمكّ ن من الإ�ستمرار بالقيام
باملهمات الكبرية املطلوبة منه .من ناحيته ،ن� ّوه الوزير القرب�صي
بالدور الكبري الذي يقوم به اجلي�ش اللبناين ،م�ؤكّ ًدا �أن لبنان ي�شكّ ل
نقطة ارتكاز وعامل ا�ستقرار رئي�سي يف املنطقة.
أي�ضا ،الوزير ال�سابق خليل الهراوي وبحث
والتقى الوزير غ�صن � ً
معه يف امل�ستج ّدات والتط ّورات الراهنة ،كما ا�ستقبل قائد قوات الأمم
�سيريا ،وعر�ض معه املهمات التي تقوم بها
امل ّتحدة اجلرنال باولو
ّ
القوات املذكورة بالتعاون والتن�سيق مع اجلي�ش اللبناين.
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ت�رشين الثاين

�إ�ستقباالت القائد

قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي
ي�ستقبل �سفراء

ال�سفري الربيطاين

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري
بريطانيا ال�سيد توم فليت�رش ،و�سفري فرن�سا ال�سيد باتري�س باويل،
و�سفرية الواليات املتحدة الأمريكية ال�سيدة مورا كونيللي ،و�سفري
ال�سودان ال�سيد �أحمد ح�سن �أحمد حممد وال�سفري ال�سوري ال�سيد علي
عبد الكرمي علي.

ال�سفري الفرن�سي

ال�سفرية الأمريكية

ال�سفري ال�سوداين

ال�سفري ال�سوري
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ت�رشين الثاين

ك��ذل��ك ،ا�ستقبل العماد
قائد اجلي�ش� ،سفري م�رص
ال�سيد �أ�رشف حمدي يرافقه
امللحق الع�سكري العقيد
�أ���ش�رف حم��م��د ع��ب��د احلليم
كحلة ،و�سفري �سلوفاكيا
مقدما امللحق الع�سكري العقيد لوبومري تارابك
ال�سيد �إيفان �سورك�س
ً
ملنا�سبة ت�سلّم مهمته حديثًا يف لبنان.

�إ�ستقباالت القائد

...ووزير الدفاع القرب�صي

...و�سفرية الإحتاد الأوروبي

ال�سفري امل�رصي

ال�سفري ال�سلوفاكي

�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وزير الدفاع القرب�صي ال�سيد
دمييرتي�س �إليادي�س على ر�أ���س وفد مرافق .وتناول البحث العالقات
الثنائية بني جي�شي البلدين وم�سائل ذات اهتمام م�شرتك.

...وقائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة

�إ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفرية االحتاد
الأوروبي يف لبنان ال�سيدة �أجنيلينا �إيخهور�ست وتداوال �ش�ؤو ًنا عامة.
�إ�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،قائد
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان اجلرنال
�سيريا ،وبحث معه يف التطورات على احلدود
باولو
ّ
اجلنوبية والتعاون والتن�سيق بني اجلانبني.
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ت�رشين الثاين

...واملمثل
ال�شخ�صي
للأمم املتحدة

�إ�ستقباالت القائد

�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف الريزة ،املمثل
ال�شخ�صي للأمم املتحدة
ال�سيد ديريك بالمبلي وبحثا
يف الأو�ضاع العامة.

...وم�ست�شار احلكومة الربيطانية ل�ش�ؤون ال�رشق الأو�سط

...و�سفري منظمة مالطا

�إ�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف ال�يرزة ،م�ست�شار احلكومة
الربيطانية ل�ش�ؤون ال�رشق الأو�سط الفريق �سيمون مايل ،يرافقه امللحق
الع�سكري الربيطاين املقدم جايلز تايلر .وجرى البحث يف جماالت تعزيز
التعاون الع�سكري بني اجلي�شني اللبناين والربيطاين.

�إ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري منظمة مالطا يف
لبنان ال�سيد �شارل هرني داراغون.

...والقن�صل الفخري لرومانيا يف لبنان

...والقن�صل الفخري الإيطايل يف لبنان

�إ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف ال�يرزة ،القن�صل الفخري
لرومانيا يف لبنان ال�سيد جان ابي را�شد.

�إ�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،القن�صل الفخري الإيطايل
يف لبنان ال�سيد �أحمد �سقالوي.
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ت�رشين الثاين

�إ�ستقباالت القائد

...ونوابا ووزير الإت�صاالت
ً

النائب �أغوب بقرادونيان

�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،ويف �أوقات خمتلفة ،النواب ال�سادة� :أغوب
بقرادونيان ،كاظم اخلري ،فادي كرم ،خالد زهرمان ،ن�ضال طعمة ،هادي
حميد� ،أمني وهبه ،حممد احلجار ،قا�سم عبد
حبي�ش ،فريد اخلازن� ،أيوب ّ
�ضم
العزيز ،وروبري فا�ضل .كما ا�ستقبل وف ًدا من كتلة الوفاء للمقاومة ّ
رئي�س الكتلة النائب حممد رعد والنائب ن ّوار ال�ساحلي يرافقهما احلاج
وفيق �صفا ،و�آخر من كتلة ق�ضاء زحلة �ضم النواب :عا�صم العراجي،
�شانت جنجنيان ،طوين �أبو خاطر وجوزف معلوف.
كما ا�ستقبل وزير االت�صاالت نقوال �صحناوي.
وقد �أ�شاد الزائرون باجلهود التي تبذلها قيادة اجلي�ش ل�ضبط الأمن
واال�ستقرار يف خمتلف املناطق اللبنانية ،م�ؤكدين دعمهم امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية يف جهودها الآيلة �إىل ب�سط �سلطة الدولة ومكافحة اجلرائم
املنظمة على �أنواعها.

النائب كاظم اخلري

النائب فادي كرم

النائبان خالد زهرمان ون�ضال طعمة

النائب هادي حبي�ش
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ت�رشين الثاين

�إ�ستقباالت القائد

النائب فريد اخلازن

النائب �أيوب حميد

النائب �أمني وهبه

النائب حممد احلجار

النائب قا�سم عبد العزيز

النائب روبري فا�ضل
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�إ�ستقباالت القائد

وفد نواب كتلة الوفاء للمقاومة

وزير االت�صاالت

وفد نواب كتلة ق�ضاء زحلة

...واملدير العام للأمن العام

...والقا�ضي �سعيد مريزا

�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف ال�يرزة ،املدير العام للأمن العام
ال��ل��واء عبا�س ابراهيم ،وج��رى البحث يف الأو���ض��اع الأمنية والتن�سيق
امل�شرتك بني امل�ؤ�س�ستني ،ال �سيما جلهة مكافحة الدخول غري ال�رشعي
�إىل لبنان.

�إ�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،مدعي عام التمييز
ال�سابق القا�ضي �سعيد مريزا.

12
اجلي�ش  -العدد رقم 329

ت�رشين الثاين

...وقائد الدرك

�إ�ستقباالت القائد

�إ�ستقبل العماد جان قهوجي،
يف مكتبه يف الريزة ،قائد الدرك
العميد جوزيف الدويهي.

...و�إعالميني

...ووفد ًا من لقاء الأحزاب
والقوى وال�شخ�صيات الوطنية
�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من لقاء الأحزاب والقوى
وال�شخ�صيات الوطنية اللبنانية ،حيث �أعرب احل�ضور عن وقوفهم �إىل
جانب اجلي�ش يف مهمة احلفاظ على الأمن والإ�ستقرار يف البالد.

...واملواطن يو�سف ب�شارة

�إ�ستقبل العماد قهوجي ،املواطن يو�سف ب�شارة برفقة عدد من �أفراد
عائلته الذين �شكروا قائد اجلي�ش على �إهتمامه بق�ضية خطف ال�سيد
ب�شارة و�إعادة الفدية املالية له.

�إ�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س حترير
�صحيفة احلياة ال�سيد غ�سان �رشبل ،والكاتب ال�سيا�سي دافيد عي�سى.
كذلك� ،إ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش كلاً من النائبة ال�سابقة
نايلة مع ّو�ض ،ال��وزي��ر ال�سابق حممد رح��ال ،مدير ع��ام وزارة
الزراعة الدكتور لوي�س حلود ،رئي�س مكتب التعاون الدفاعي
الأمريكي العقيد دايفيد برونر مع وفد مرافق ،امللحق الع�سكري
الربيطاين املقدم تايلر جيلز ،رئي�س م�ؤ�س�سة البطريرك �صفري
الإجتماعية والثقافية والإن�سانية الدكتور �إليا�س �صفري ،وفد من
اجلامعة اللبنانية الأمريكية للثقافة والتعليم برئا�سة الدكتور
يو�سف �شاهني� ،أم�ين الهيئة القيادية حلركة «املرابطون»
العميد املتقاعد م�صطفى حمدان ،ورئي�س حزب الوعد ال�سيد
جو حبيقة ،الرئي�سة العامة جلمعية راهبات العائلة املقد�سة
املارونية الأخ��ت غربيال بو مو�سى ،رئي�سة جمعية بيت لبنان
والعامل ال�سيدة بتي هندي ،الكاتب واملحلل ال�سيا�سي جوزيف
�أب��و فا�ضل ،رئي�س جمل�س �إدارة �رشكة «�ألفا» الأ�ستاذ مروان
حايك ،رئي�س الإحت��اد اللبناين للجودو ال�سيد فرن�سوا �سعادة،
رئي�س �رشكة ني�سان يف لبنان ال�سيد فايز ر�سامني وال�سيد غابي
ديب ،ووفد من فعاليات منطقة باب التبانة الذي عر�ض معه
�أو�ضاع املدينة.
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على خطى القائد

�شهيد اجلي�ش
وامل�ؤ�سـ�ســات الأمنية وكل لبنان
قيادة اجليـ�ش :لـن ن�سمح
بتحويل اغتيال اللواء احل�سن
�إىل فر�صـة الغتـيال الوطن

على �أثر �شيوع خرب ا�ست�شهاد رئي�س
�شعبة امل��ع��ل��وم��ات يف ق���وى الأم���ن
الداخلي العميد و�سام احل�سن ،نتيجة
االنفجار الإره��اب��ي ال��ذي تعر�ض له
موكبه يف منطقة الأ�رشفية و�سقوط عدد كبري من املواطنني بني �شهيد
وجريح ،ح�صلت حركة احتجاجات وا�سعة يف خمتلف املناطق اللبنانية،
ترافقت مع ظهور م�سلح وتوتر �أمني يف �أماكن متعددة .قيادة اجلي�ش التي
توجهت �إىل املديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وعائلة ال�شهيد و�أ�صدقائه وذوي جميع ال�شهداء
واجلرحى ب�أعمق م�شاعر الت�ضامن واملوا�ساة� ،أعربت عن ا�ستنكارها ال�شديد لهذا العمل الإرهابي
اجلبان ،واعتربت �أن العميد احل�سن هو �شهيد اجلي�ش وامل�ؤ�س�سات الأمنية وكل لبنان.
يف البيان الذي �أ�صدرته ،لفتت قيادة اجلي�ش نظر
كر�س حياته يف
اللبنانيني كافة� ،إىل �أن ال�شهيد قد ّ
�سبيل الوطن وبذل روحه الطاهرة على مذبحه ،ليبقى
حرا م�ستقلاً  ،وبالتايل فهم مدعوون،
واح � ًدا �سي ًدا ً
التزاما مببادئ ال�شهيد� ،إىل ال�صرب والتعايل على
ً
اجلراح والت�ضامن يف ما بينهم لتفويت الفر�صة على
القتلة املجرمني الذين �سعوا من خالل جرميتهم
النكراء هذه� ،إىل �إ�شعال نار الفتنة وتفتيت وحدة
الوطن ،م�ؤكد ًة �أنها �ستتابع حتى النهاية ق�ضية
ال�شهيد وجميع ال�شهداء واجلرحى الذين �سقطوا
معه ،ول��ن ت� َّدخ��ر و�سيل ًة �أو ج��ه� ًدا يف �سبيل �إلقاء
القب�ض على اجلناة وتقدميهم �إىل العدالة.
وجاء يف بيان �آخر �صدر بتاريخ :2012/10/22
«�إن ق��ي��ادة اجلي�ش ال��ت��ي �آمل��ه��ا اغ��ت��ي��ال ال��ل��واء
ال�شهيد و�سام احل�سن وعبرّ ت عن حزنها وت�ضامنها
مع عائلته ال�صغرية والكبرية وقيادة ق��وى الأم��ن
الداخلي ،كانت حري�صة منذ اللحظات الأوىل لوقوع
اجلرمية على ترك املواطنني يعبرّ ون عن الفجيعة
التي �أملّت بهم ،والتظاهر وفق ما تقت�ضيه املنا�سبة
من اح�ترام للحدث اجللل ،لكن من دون امل�سا�س
بالأمن وال�سلم الأهلي� ،إالّ � ّأن التطورات التي ح�صلت
مير
يف ال�ساعات الأخ�يرة �أثبتت بال �شك � ّأن الوطن ّ
بلحظات م�صريية ح��رج��ة ،و�أن ن�سبة االحتقان يف
بع�ض املناطق ترتفع �إىل م�ستويات غري م�سبوقة.
وان��ط�لاقً ��ا م��ن ه��ذا ال��واق��ع ،تنا�شد ه��ذه القيادة
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جميع ال��ق��وى ال�سيا�سية ت��وخّ ��ي احل��ذر يف التعبري
عن املواقف والآراء وحم��اوالت التجيي�ش ال�شعبي،
ل ّأن م�صري الوطن على املحك ،وه��ي �إذ ت�ترك �أمر
املعاجلات ال�سيا�سية لل�سلطة ال�سيا�سية وجلميع
مت�سكها
القيادات ال�سيا�سية على اختالفها ،ت�ؤكّ د
ّ
ب��دوره��ا يف قمع الإخ�ل�ال ب��الأم��ن ويف حفظ ال�سلم
الأهلي .وعليه ،ف�إنها تدعو جميع املواطنني ،على
تن ّوع انتماءاتهم يف خمتلف املناطق اللبنانية� ،إىل
التحلي ب�أعلى درج��ات امل�س�ؤولية الوطنية يف هذا
ال��ظ��رف الع�صيب ،وع��دم ت��رك االن��ف��ع��االت تتحكم
بالو�ضع واملبادرة �إىل �إخالء ال�شوارع وفتح الطرق
التي ال تزال مقطوعة.
ت�ش ّدد قيادة اجلي�ش على �أن الأمن خط �أحمر فعالً
ال ق��والً ،وكذلك ا�ستهداف امل�ؤ�س�سات الر�سمية
والتعدي على حرمة الأمالك العامة واخلا�صة ،وت�شري
�إىل �أنها با�رشت ات�صاالت رفيعة امل�ستوى مع جميع
املعنيني ،وهي تتعامل مع الو�ضع الأمني باحلكمة
ولي�س بالرتا�ضي ،مع �إدراكها التام دقّ ��ة املوقف
والتجاذبات بني الفرقاء ال�سيا�سيني ،و�ستكون
�سيما يف املناطق التي ت�شهد
لها تدابري حازمة ،ال ّ
احتكاكات طائفية ومذهبية مت�صاعدة ،وذلك من ًعا
لتحويل لبنان جمد ًدا �إىل �ساحة لت�صفية احل�سابات
الإقليمية ،وملنع ا�ستغالل اغتيال اللواء ال�شهيد
و���س��ام احل�سن ،وحتويله فر�ص ًة الغتيال الوطن
ب�أ�رسه».

حذّر من بقاء
عا�صمة ال�شمال
حتت رحمة
امل�سلحني
العماد
قهوجي:
اجلي�ش مع
جميع من هم
حتت �سقف
القانون
و�ضد اجلميع
�إذا خرقوا
ال�سلم الأهلي
�أكد قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي �أن «اجلي�ش
يقف مع جميع الفرقاء
ال�سيا�سيني �إذا كانوا
حتت �سقف القانون ،وهو
�ضد جميع الفرقاء �إذا
خرقوا ال�سلم الأهلي.
كالم العماد قهوجي جاء
يف �سياق جولة تفقد
خاللها الوحدات الع�سكرية
املنت�رشة يف طرابل�س،
والتي كانت �سبقتها جولة
�أخرى يف بريوت.
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يف بريوت
جولة العماد قهوجي يف بريوت� ,أعقبت العملية الع�سكرية التي قام بها اجلي�ش ملنع الظهور امل�سلّح
أمنيا على �أثر ا�ست�شهاد اللواء
و�إع��ادة الأو�ضاع �إىل طبيعتها يف �أحياء العا�صمة التي �شهدت
توترا � ً
ً
وخ�صو�صا بعد ت�شييعه .وقد تفقّد قائد اجلي�ش الأفواج والوحدات املنت�رشة يف بريوت،
و�سام احل�سن،
ً
حيث اطلع على الإجراءات الأمنية املتخذة ،و�أعطى توجيهاته بوجوب الت�صدي للفتنة وعدم الت�ساهل
مع املخلني بالأمن �إىل �أي جهة انتموا .كما ن ّوه العماد قهوجي بجهود الع�سكريني امل�ضنية لإعادة
�ضبط االمن والإ�ستقرار ،ودعاهم �إىل بذل �أق�صى امل�ستطاع للحفاظ على �أرواح املواطنني وممتلكاتهم،
وحرية تنقلهم من مكان �إىل �آخر.

ويف طرابل�س
ويف �إط��ار متابعة اخلطة الأمنية التي و�ضعتها قيادة اجلي�ش ،تفقّد
قائد اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي ال��وح��دات الع�سكرية املنت�رشة يف
طرابل�س ،حيث �شدد خالل لقائه ال�ضباط والع�سكريني يف قيادة فوج
التدخل الرابع على �رضورة اتخاذ �أق�صى التدابري الآيلة �إىل �ضبط الو�ضع
الأمني يف املدينة ومنع ا�سترياد الفتنة �أو ت�صديرها ،مبا يف ذلك قمع
جميع املخالفات الأمنية وتكثيف الدوريات والرد على �إطالق النار � ًأيا
خ�صو�صا يف
كان م�صدره .وتناول قائد اجلي�ش الأخطار املحدقة بلبنان،
ً
حمذرا من خطورة بقاء عا�صمتها طرابل�س حتت رحمة
منطقة ال�شمال،
ً
امل�سلحني ،م�ؤك ًدا �إ�رصار اجلي�ش على حماية ا�ستقرار املدينة ،وتوا�صله
الدائم مع فاعلياتها الروحية وال�سيا�سية ملعاجلة تداعيات الأحداث.

على خطى القائد

وت��ط� ّ�رق قائد اجلي�ش �إىل احل���وادث الأخ�ي�رة التي ج��رت يف ب�يروت
وطرابل�س ومناطق لبنانية �أخرى ،الف ًتا �إىل وجود جمموعات غري من�ضبطة،
ا�ستفادت من املناخ ال�سيا�سي امل�أزوم لتعبث ب�أمن املواطنني .م�ؤك ًدا
�أن اجلي�ش لن يت�ساهل مع ه�ؤالء ،و�أنه اتخذ تدابري �أمنية فاعلة يف املناطق
داعيا جميع املقيمني والوافدين �إىل
التي حتوي جتمعات غري لبنانية،
ً
لبنان �إىل احرتام �سيادته وحرمة �أرا�ضيه.
وختم العماد قهوجي بدعوة الع�سكريني �إىل التعامل مع �أبناء طرابل�س
كافة على قدم امل�ساواة ،فاجلي�ش يقف مع جميع الفرقاء ال�سيا�سيني
�إذا كانوا حتت �سقف القانون وهو �ضد جميع الفرقاء �إذا خرقوا ال�سلم
مت�سكهم باملناقبية واالن�ضباط ،واالبتعاد عن
الأهلي ،م�شد ًدا على وجوب ّ
ال�سجاالت ال�سيا�سية والفئوية للحفاظ على �صورة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
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جرمية اغتيال رئي�س �شعبة
املعلومات كان لها وقع مد ٍو يف
لبنان على امل�ستويني الر�سمي
وال�شعبي.
املديرية العامة للأمن الداخلي
ا�ستقبلت اللواء ال�شهيد ومرافقه
للمرة الأخرية حيث �أقيمت مرا�سم الوداع الر�سمي لهما ،قبل �أن ينقل
نع�شاهما �إىل جامع حممد الأمني حيث رفعت ال�صالة لراحة نف�سيهما.

وداع

يف وداع اللواء ال�شهيد و�سام احل�سن

رئي�س اجلمهورية:
ال�شهادة تدعونا اىل التكاتف والتعاون
الوداع الر�سمي
يف باحة املديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
وعند الثانية من بعد الظهر الأحد  21ت�رشين
الأول  ،2012ك��ان ال����وداع الر�سمي للواء
ال�شهيد و�سام احل�سن ومرافقه امل�ؤهل الأول
�أحمد �صهيوين.
باكرا هناك �إ�ستعدا ًدا
رفاق ال�شهيدين كانوا
ً
للقاء الأخري .الر�ؤ�ساء واملر�ؤو�سون والأ�صدقاء
والأحبة �إجتمعوا يف باحة املقر الذي خدم فيه
�ساهرا على �أمن وطنه.
اللواء احل�سن �سنوات،
ً
يف طليعة امل�شاركني كان رئي�س اجلمهورية

العماد مي�شال �سليمان الذي اعترب �أن القطعة
الع�سكرية �أو امل�ؤ�س�سة تكاف�أ عرب مكاف�أة
رئي�سها ،ونحن نرى اليوم �أن هذه امل�ؤ�س�سة
تعاقب باغتيال رئي�سها اللواء ال�شهيد و�سام
احل�سن ،ال��ذي جنح يف ك�شف �شبكات العمالء
التج�س�سية.
ّ
كذلك �شارك رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي
ووزي��را الداخلية م��روان �رشبل والإع�ل�ام وليد
ال��داع��وق وع��دد م��ن ال��ن��واب ،وق��ائ��د اجلي�ش
العماد ج��ان قهوجي ،ومدير ع��ام ق��وى الأم��ن
الداخلي اللواء �أ�رشف ريفي ،ومدير عام الأمن

ال�شهيدان يف �سطور
نعت املديرية العامة لقوى الأم��ن الداخلي رئي�س �شعبة املعلومات
اللواء ال�شهيد و�سام احل�سن ومرافقه امل�ؤهل ال�شهيد �أحمد �صهيوين.
• اللواء ال�شهيد و�سام عدنان احل�سن :من مواليد  11ني�سان 1965
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العام اللواء عبا�س �إبراهيم ،ومدير عام �أمن
الدولة اللواء جورج قرعة.
نع�شا ال�شهيدين و�صال �إىل باحة مقر املديرية
العامة للأمن الداخلي على وقع قرع �أجرا�س
كنائ�س منطقة الأ�رشفية حيث وقع الإنفجار،
وق��د رفعهما ال��رف��اق ع��ل��ى الأك���ف و���س��اروا
يتقدمهم حملة الأكاليل على وقع مو�سيقى
ق��وى الأم���ن .وبعد �أن �أدى ال�ضباط التحية،
�سجي النع�شان حموطني ب�أكاليل الزهر ،ومن
زينا بالأو�سمة التي �إ�ستحقها ال�شهيدان،
ثم ّ
و�ألقيت كلمات الوداع.
�إختيار ال�شهادة
عريف احلفل رئي�س �شعبة العالقات العامة يف
قوى الأمن الداخلي املقدم جوزف م�سلم قال
يف كلمته�« :إن رحيلك �أيها اللواء ال�شهيد و�سام
احل�سن مع مرافقك امل�ؤهل الأول ال�شهيد �أحمد
�صهيوين مل يكن ق�رسًا لكنه �إختيار ال�شهادة،
كنت ت�ستطيع �أال تواجه ال�رش والإرهاب ،لكنك
اخرتت التحدي وف�ضلت
الت�صدي ذو ًدا عن الوطن
و�سالمة �أبنائه».

ب��ت��ورات��ي��ج  -ال���ك���ورة،
مت�أهل ول��ه ول��دان .دخل
ال�سلك يف � 19أيار 1983
ب��رت��ب��ة ت��ل��م��ي��ذ ���ض��اب��ط،
وت��درج حتى رتبة عميد.
ّ
خدم يف عدة مراكز ،منها:
فوج الطوارئ� ،رسية حر�س رئا�سة احلكومة ،ديوان املدير العام� ،رسية
وزارة الداخلية والبلديات ،و�شعبة املعلومات التي تولىّ رئا�ستها .رقي
�إىل رتبة لواء بعد الإ�ست�شهاد.

ت�رشين الثاين

وداع

وق��ال ال��ل��واء ري��ف��ي�« :شهيدنا البطل ،يف
ال��راب��ع ع�رش م��ن �شباط ال��ع��ام  2005جنوت
من املوت املحتم ،وها �أنت اليوم بعد �سبع
�سنوات تلتحق بقافلة ال�شهداء.
يوميا ،وكنت
عزيزي و�سام ،كنت �أنا معك
ً
�أرى كيف تغازل امل��وت من دون �أن تهابه،
كيف كنت تعمل ويف ك��ل حلظة على حافة
ال��ه��اوي��ة ،ال ت��ه��اب امل��خ��اط��ر وال وج����ود يف
قامو�سك للخوف وال للخطوط احلمر ،واخلط
الأحمر الوحيد لديك كان حفظ �أم��ن الوطن.
هذا الوطن العظيم ،و�سنتابع هذه املهمة،
و�سنت�صدى لكل من يعبث بالأمن كائ ًنا من
كان».
و�أردف قائلاً « :عزيزي و�سام ،لقد ترفعت
عن ال�صغائر ،وحولت هذا العمل �إىل ما ي�شبه
الفن .كيف ال ،فقد متكنت من حتقيق نتائج
باهرة يف مكافحة الإره��اب بكل �أ�شكاله .لقد
واك��ب��ت التحقيق ال���دويل يف ج��رمي��ة �إغتيال
دورا
الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري ،و�أديت ً
مهما يف تكوين ملف هذه اجلرمية ،كما ك�شفت
ً
كبريا من �شبكات العدو التج�س�سية،
ع��د ًدا
ً
وفككت بالتعاون مع رفاقنا يف اجلي�ش وبقية

الأج��ه��زة الأم��ن��ي��ة ،ع���د ًدا ال ي�ستهان ب��ه من
ال�شبكات الإرهابية ،وكان �آخر مهماتك الأمنية
�إكت�شاف و�ضبط  24متفجرة كانت ت�ستخدم
لقتل الأبرياء».
الرئي�س �سليمان
الرئي�س �سليمان �إ�ستهل كلمته يف وداع
ال�شهيدين بالقول:
«تعرفون �أن القطعة الع�سكرية �أو امل�ؤ�س�سة
تكاف�أ عرب مكاف�أة رئي�سها ،ونحن اليوم نرى
ه��ذه امل��ؤ���س�����س��ة ت��ع��اق��ب ب��اغ��ت��ي��ال رئي�سها
و�سام احل�سن� .أقول ذلك ل ّأن فرع املعلومات
جنح بقيادة رئي�سه يف ك�شف �شبكات العمالء
والتج�س�س وت��وق��ي��ف �أف���راده���ا� ،إىل ك�شف
�شبكات الإرهاب ومنع الأذى والفتنة الكبرية
امل��ح����ضرة ع�بر �ضبط كمية م��ن املتفجرات
وتوقيف ناقلها.»...
ور�أى �أن «املق�صود بهذا الإغتيال �إغتيال
الدولة اللبنانية ،لذلك تدعونا هذه ال�شهادة
�إىل التكاتف والتعاون على م�ستوى ال�شعب
وامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية والق�ضائية والأمنية.
مدعوما من ال�سيا�سة
فالق�ضاء وحده �إذا مل يكن
ً

حائز :و�سام فجر اجلنوب ،و�سام الوحدة الوطنية ،و�سام الإ�ستحقاق
اللبناين الدرجة الثالثة والثانية ،ميدالية اجلدارة ،و�سام الأرز الوطني
لرتبة فار�س ،ميدالية الأمن الداخلي ،ميدالية وزارة الداخلية والبلديات.
كما حاز الو�سام الفخري من رتبة كوموندور من رئي�س جمهورية �إيطاليا
وو�سام الإ�ستحقاق الإيطايل ،والعديد من التناويه والتهاين اخلطية
من وزير الداخلية والبلديات واملدير العام لقوى الأمن الداخلي ،ومنح
و�سامي احلرب واجلرحى وامليدالية الع�سكرية بعد الإ�ست�شهاد.
• امل�ؤهل ال�شهيد �أحمد حممود �صهيوين :من مواليد  10ني�سان
 1965البرية  -عكار ،مت�أهل وله ثالثة �أوالد ،دخل ال�سلك يف  6ت�رشين

ومن احلكومة ال ي�ستطيع القيام بعمله ،كذلك
الأمن يجب �أن يواكبه الق�ضاء وتدعمه احلكومة
ليقوم بواجبه .هذه امل�ؤ�س�سات عملها يتكامل.
�أقول للق�ضاء ال ترتدد فال�شعب معك .و�أقول
ل�ل�أم��ن �أح���زم و�أق����دم فال�شعب م��ع��ك� .أق��ول
لل�سيا�سة وللحكومة واملرجعيات ال�سيا�سية
ال ت� ّؤمنوا الغطاء للمرتكب� ،إجعلوا رجل الأمن
والقا�ضي ي�شعر �أنه مغطى وهذا واجب علينا
وعلى املرجعيات ال�سيا�سية كافة� .إعملوا على
ك�شف اجلرائم...
أي�ضا �إىل ا�ستعجال �إ�صدار
�أدع��و الق�ضاء � ً
ال��ق��رار الإت��ه��ام��ي يف م��ل��ف ق�ضية مي�شال
أي�ضا �إىل حماكمة الذين قتلوا
�سماحة ،و�أدعوه � ً
الع�سكريني يف نهر البارد .فالأمن بحاجة �إىل
غطاء �سيا�سي وبحاجة �إىل مواكبة من الق�ضاء.
�أما �أنا فمعكم� ،أنا مع ال�سيادة� ،أنا مع الكرامة،
�أنا مع �أمن املواطن».
يف ختام مرا�سم التكرمي حمل النع�شان على
الأكف و�أدى ال�ضباط التحية لهما ،ثم نقال �إىل
جامع حممد الأمني حيث �أقيمت ال�صالة لراحة
نف�سيهما ،بينما احت�شد يف �ساحة ال�شهداء
�آالف امل�شيعني و�سط �إجراءات �أمنية م�شددة.

وتدرج حتى رتبة م�ؤهل .خدم يف عدة
الثاين  1987برتبة دركي متمرن
ّ
مراكز منها :املعهد ،فوج الطوارئ� ،رسية حر�س رئا�سة احلكومة ،ديوان
املدير العام� ،رسية وزارة الداخلية والبلديات� ،شعبة املعلومات .رقي �إىل
رتبة م�ؤهل بعد الإ�ست�شهاد.
حائز و�سام فجر اجلنوب ،و�سام الوحدة الوطنية ،الإ�ستحقاق اللبناين
الدرجة الرابعة والثالثة ،امليدالية الع�سكرية ،والعديد من التناويه
والتهاين اخلطية من املدير العام لقوى الأم��ن الداخلي .منح و�سامي
احلرب واجلرحى وميداليتي الأمن الداخلي ووزارة الداخلية والبلديات
بعد الإ�ست�شهاد.
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�إ�ستقباالت رئي�س الأركان

زوارا لبنانيني و�أجانب
رئي�س الأركان ي�ستقبل
ً

�إ�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان ،يف مكتبه يف الريزة ،النواب ال�سادة :هرني حلو ،زياد
القادري ،و�أنطوان �سعد يرافقه اللواء املتقاعد �سهيل خ��وري ،وعر�ض املجتمعون الأو�ضاع العامة
بالإ�ضافة �إىل �ش�ؤون �أمنية و�إمنائية يف منطقتي البقاع الغربي ورا�شيا.
كما ا�ستقبل اللواء الركن �سلمان ،وف ًدا من الأونروا �ضم مدير الوكالة بالتكليف ال�سيد روجر دايفي�س
ترافقه املحامية ماري �شبلي امل�ست�شارة القانونية يف الوكالة .وجرى خالل اللقاء البحث يف �أو�ضاع
وخ�صو�صا خميم نهر البارد.
املخيمات الفل�سطينية يف لبنان
ً
والتقى رئي�س الأركان ،رئي�س الق�سم ال�سيا�سي واملن�سق اخلا�ص للأمم املتحدة يف لبنان ال�سيد �أنور دركزللي مع وفد مرافق ،وجرى البحث يف الأو�ضاع
العامة ودور الأمم املتحدة جلهة تطبيق القرار .1701
كما ا�ستقبل اللواء الركن �سلمان ،رئي�س منظمة الأمم املتحدة يف لبنان ال�شيخ �سمري ال�ضاهر يرافقه رئي�س حزب العمال اللبناين ال�سيد مارون اخلويل،
وال�سيدان رجا حمادة وفريد زينون.

النائب
هرني حلو

النائب
زياد
القادري

النائب
�أنطوان
�سعد
واللواء
املتقاعد
�سهيل
خوري

وفد من
منظمة
الأونروا

رئي�س
الق�سم
ال�سيا�سي
املن�سق
اخلا�ص
للأمم
املتحدة يف
لبنان

رئي�س
منظمة
الأمم
املتحدة
يف لبنان
والوفد
املرافق
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كذلك ،ا�ستقبل رئي�س الأركان ،نائب رئي�س احلزب التقدمي الإ�شرتاكي الأ�ستاذ دريد ياغي وتداول معه
�ش�ؤو ًنا عامة.
أي�ضا ،امللحق الع�سكري الربيطاين املقدم جيلز تايلر يف زيارة وداعية ،وكبري
ومن زوار رئي�س الأركان � ً
امل�ست�شارين الأمنيني يف الأمم املتحدة ال�سيد حممد رجائي يرافقه العميد املتقاعد �شهيد خوري ،ووفد
جمعية الطفل امل�صاب بالكلى برئا�سة الربوف�سور �شبل م��وراين ،مبنا�سبة �إنعقاد امل�ؤمتر ال�ساد�س
لأمرا�ض الكلى يف لبنان ،بالإ�ضافة �إىل وفد من اللجنة الوطنية لوهب الأع�ضاء والأن�سجة الب�رشية ،حيث مت
البحث يف م�رشوع الربنامج الوطني للجنة املذكورة و�إمكان دعم اجلي�ش لهذا امل�رشوع.
كذلك ،ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان ،املواطن يو�سف ب�شارة وعائلته ،والذي كان قد خطف و�أفرج عنه مقابل دفع عائلته فدية
مالية بتاريخ  .2012/9/18وبناء على �إ�شارة الق�ضاء املخت�ص� ،سلّم اللواء الركن �سلمان ب�إ�سم قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ال�سيد ب�شارة
الفدية التي دفعت للخاطفني ،ومتكنت مديرية املخابرات من �ضبطها يوم  .2012/9/20وقد �شكر ال�سيد ب�شارة قيادة اجلي�ش على جهودها
و�إهتمامها بق�ضيته ،ومن جهته �أكد رئي�س الأركان عزم اجلي�ش على مكافحة جميع جرائم اخلطف ومالحقة مرتكبيها .وكانت مديرية املخابرات قد
ر�صدت اخلاطفني وقامت مبالحقتهم ،حيث متكنت �إثر دهم منزل �أحد امل�شتبه بهم من توقيف عدد منهم وبحوزتهم الفدية املذكورة.

�إ�ستقباالت رئي�س الأركان

نائب
رئي�س
احلزب
التقدمي
الإ�شرتاكي

امللحق
الع�سكري
الربيطاين

كبري
امل�ست�شارين
يف الأمم
املتحدة
والعميد
املتقاعد
�شهيد
خوري

وفد
جمعية
الطفل
امل�صاب
بالكلى

وفد من
اللجنة
الوطنية
لوهب
الأع�ضاء

املواطن
يو�سف
ب�شارة
وعائلته
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العوايف يا وطن

�إعداد:
�إلهام ن�رص تابت

�إنه بالفعل
خط �أحمر
يوم اجلمعة هو �إجمالاً �آخر �أيام الدرا�سة يف الأ�سبوع ،والثالثة �إال رب ًعا هو
الوقت الذي يغادر فيه معظم التالمذة مدار�سهم.
غري �أن هذا املوعد يوم اجلمعة  19ت�رشين الأول  2012كان موع ًدا
�أ�سود يف �شارع �إبراهيم املنذر يف الأ�رشفية ،حيث دوى �إنفجار ما لبثت
�أ�صدا�ؤه �أن ترددت يف خمتلف مناطق لبنان.
�أم��ه��ات ك��ث�يرات ك��ن يجهزن امل��ائ��دة لأوالده����ن� ،أخ��ري��ات ينتظرن
«الأوتوكار»� ،أنا�س يف �أعمالهم ،عابرو �سبيل يف ال�شارع ال�ضيق ،مل يعرف
�أحد ما الذي ح�صل يف تلك اللحظة.
دوي فركام ونار وذعر لي�أتي من بع ُد اخلرب� :إ�ست�شهاد رئي�س �شعبة
املعلومات العميد و�سام احل�سن ومرافقه يف �إنفجار �سيارة مفخخة.
حزن وغ�ضب وذهول وخوف ،فا�ستهدافات اجلرمية كما بدا وا�ض ًحا من
اللحظات الأوىل ،غري حم�صورة بفئة �أو موقع ،و�إمنا هي تذهب �إىل �أبعد
بكثري� ،إىل �إ�ستهداف الدولة و�إ�ستقرار الوطن.
ردات الفعل التي �أعقبت اجلرمية �شملت العديد من
املناطق ،و�شبح اخلوف بد�أ يتجول ب�رسعة
ل��ي�ر ّوع امل��واط��ن�ين ،حت��رك��ات
الإح����ت����ج����اج ال��وا���س��ع��ة

ترافقت مع ظهور م�سلح وتوتر �أمني يف �أماكن متعددة.
كان الغ�ضب
كبريا وكذلك اخلوف من �إ�شعال الفتنة.
ً
وكما يف كلّ مرةّ ،كانت الأنظار كلها يف �إجتاه واحد :امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
وهذه امل�ؤ�س�سة التي طاملا كانت على قدر الآمال والتطلعات يف الأوقات
الع�صيبة� ،أثبتت مرة جديدة جدارتها يف الت�صدي لل�شدائد ،وعزمها على
حماية الدولة وم�ؤ�س�ساتها و�صون الوطن و�إ�ستقراره.
يف ال�����ش��وارع والأزق����ة ك��ان الع�سكريون ���س� ًّدا يف وج��ه ن�يران الفتنة
ور�صا�صها وقذائفها .يف بريوت وطرابل�س وحيث �إقت�ضت احلاجة كانوا
�صفًا واح ًدا وي ًدا واحدة يف مواجهة املعتدين والق ّنا�صني واملفتنني.
ملناقبيتهم ووعيهم
�أدا�ؤه����م ال��ع��ايل الكفاءة ك��ان ترجمة وا�ضحة
ّ
و�إلتزامهم امل�س�ؤولية الوطنية والوالء للوطن.
فجر  22ت�رشين الأول املن�رصم ،ك��ان الع�سكريون يخطون بعرقهم
و�إندفاعهم كلمة جديدة يف �صفحة الأم��ل التي لن ت�ستطيع الأي��ادي
طيها ،وكان �إىل جانبهم عمادهم ي�شد على �أيديهم ويو�صيهم
املجرمة ّ
من جديد :الأمن خط �أحمر فعلاً ال قولاً  ،هم يعرفون ...فلطاملا �سال �أحمر
دمائهم فدا ًء للوطن.
العوايف يا جي�ش الوطن ،العوايف يا وطن.
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ع�سكريون يف ال�سيا�سة

حوار� :إلهام ن�رص تابت
جان دارك �أبي ياغي
ت�صوير :اجلندي رودي اخلوري

عرف العماد مي�شال ع��ون ،منذ �سنوات
طفولته ،معنى �أن يكون على �أر�ض الوطن
جنود غرباء حمتلون .فهو ورث من ن�ش�أته
مبكرا ب�أهمية
إح�سا�سا
يف ح��ارة حريك �
ً
ً
التنوع الديني والثقايف يف لبنان .وهذا الإرث كان البذور الأوىل
التي منت يف وجدانه لت�شكل وعيه الوطني وال�سيا�سي ،ورمبا
لتجعل الإنتماء �إىل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية خياره ووجهته.
عاما حافلة
خ��دم يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية على م��دى 35
ً
بالتجارب القا�سية واملعارك والتحديات واخليارات
قائدا
تدرج من رتبة مالزم �إىل رتبة عماد
ال�صعبة.
ً
ّ

للجي�ش ،ليكلفه من ثم رئي�س اجلمهورية
�أمني اجلميل قبيل انتهاء واليته ،بت�شكيل
حكومة انتقالية (� 22أيلول  ،)1988مع
قائدا للجي�ش.
الإحتفاظ برتبته الع�سكرية
ً
ك��ان م��ن ال�صعب الت�صديق �أن هذا
الع�سكري ميكن �أن يخلع بزته و�إن �صار يف
عامل ال�سيا�سة .يف الواقع بدت هذه البزة
جزءا من جلده وروحه .مل تنجح ال�سيا�سة
ً
يف النيل م��ن �صالبته ،وال ا�ستطاعت
امل�س بالقيم والف�ضائل الع�سكرية التي
ّ
ن�ش�أ عليها .فالع�سكري املقاتل من �أجل وطنه �صار ال�سيا�سي
«املقاتل» من �أجل تدعيم مفاهيم احلوار والتفاهم بني خمتلف
مكونات هذا الوطن.
«ع�سكريون يف ال�سيا�سة» ،ي�ست�ضيف دولة الرئي�س النائب
العماد مي�شال عون ،الذي ي�ؤكد لنا ما �أف�صح عنه ل�سوانا
إيل لقب العماد.
أحب الألقاب � ّ
عدة مراتّ � :

حتدث عن �صور من املا�ضي ما زالت ت�ؤثر به

م�شاهد وذكريات
يف حارة حريك ،ولد مي�شال
نعيم ع��ون يف � 18شباط من
العام  .1935هناك ترعرع يف
بيئة يتعامل �أهلها �إنطالقً ا
من مبادئ «اجلرية» وتقا�سم
اخل���ب���ز وامل���ل���ح و���ص��ع��وب��ات
احلياة .يف بداية اللقاء ،عاد
ال��ع��م��اد ع���ون ب��ذاك��رت��ه اىل
ر�سخت يف وجدانه رف�ضه
�أي��ام الطفولة التي ّ
االحتالالت من �أي نوع .وبادرناه اىل ال�س�ؤال:
• �صورة اجلي�ش يف املجتمع تختلف من
بلد �إىل �آخر ،من موقعك ك�ضابط وكقائد
للجي�ش وك��رج��ل �سيا�سي ،كيف تف�رس
املوقع املميز للجي�ش اللبناين يف وجدان
املواطنني ،بخالف ما هو الأم��ر عليه يف
الكثري من البلدان؟
 �إن �صورة اجلي�ش يف �أذهان املواطنني تعود�إىل ما هو عليه هذا اجلي�ش� ،أهو جي�ش قمعي �أم
هو جي�ش ي�ؤمن الطم�أنينة واحلماية للمواطنني؟
يف بلد مثل لبنان ال ا�ستقرار فيه يبقى اجلي�ش
م��وج��و ًدا على الأر����ض ،ووج���وده مينح النا�س
�شعورا بالأمان.
ً
�أعتقد �أن ال�صورة الإيجابية للع�سكري يف لبنان

وهم يف حالة �سكر ،طردونا من
املنزل ليناموا فيه ،ما �أجربنا
على النوم يف الب�ستان ...تلك
ال�����ص��ور م��ن �أي����ام الطفولة
جتمعت يف ذهني وولّدت لدي
ّ
الكراهية �ضد املحتلني ،وهي
ما تزال �إىل اليوم ت�ؤثر بي.
ويف ع���ودة �إىل ال���رد على
ال�س�ؤال ،ق��ال :عندما ب��د�أت
الأح��داث يف لبنان وب��د�أت امليلي�شيات تنت�رش
وترتكب الإ�ساءات ،كانت بزة الع�سكري اللبناين
ت��وح��ي بالثقة والأم�����ان ،فالع�سكري يلتزم
املعاهدات الدولية وال يعتدي على املدنيني،
فرديا ...بعد
و�إذا ح�صل هذا الأمر يكون عملاً
ً
�رصاعا
ذل��ك حلّت مراحل خا�ض فيها اجلي�ش
ً
خطرا ،فازداد تقدير النا�س له ،و�أك�بروا دوره
ً
يف الدفاع عن الوطن واحلفاظ على املواطنني.

العماد عون :ال وجود لدولة تتمـتع
بال�سـيادة والإ�سـتقالل من دون جي�ش

22
اجلي�ش  -العدد رقم 329

لي�ست قدمية ج � ًدا ،يف املا�ضي مل تكن هذه
ال�صورة حمببة .كانت ال ّأم «تخ ّوف» �أوالده��ا
بالع�سكري ،وذل��ك يعود �إىل �أي���ام الإح��ت�لال
الرتكي ،وثم احلرب العاملية الثانية ،حيث كان
للحلفاء جيو�ش يف لبنان.
خالل تلك الفرتة كنت ول ًدا ,ر�أيت ال�سنغاليني
ثم الأ�سرتاليني
والتون�سيني واملغاربة ومن ّ
على �أر�ضنا ،كانوا يتعاملون معنا بوح�شية...
يف ذهني م�شهد من العام  ،1942دخل جنود
احللفاء �إىل املنطقة ،كان «الع�سكر ال�سنغايل»
يعرب ب�ساتني الليمون يف ح��ارة حريك ،ر�أي��ت
�أحدهم يرك�ض وراء فتاة �صغرية وهي ت�رصخ.
جتمع �أهل احلارة فخلّ�صوها منه و�رضبوه .يومها
ّ
ع�سكريا من احللفاء يتعر�ض
مي�س
ك��ان من
ً
ّ
لأوخم العواقب ،لكن «الق�صة مرقت».
حادثة �أخ��رى ،دخ��ل علينا جنود �أ�سرتاليون

من ال�شادر �إىل قيادة اجلي�ش
�ضابطا يف املدر�سة احلربية
تخرجت
ً
• لقد ّ
العام  1958برتبة مالزم يف �سالح املدفعية،
وا�ضطلعت بامل�س�ؤولية يف العديد من
املواقع قبل �أن ت�صل �إىل قيادة اجلي�ش.
هل ملوقع ما مكانة مميزة لديك؟

ت�رشين الثاين

 لكل موقع مكانته ل��دي� ،أن��ا مل �أم� ّ�ر بخدمةاملكاتب« ،طلعت من ال�شادر» �إىل مكتب قائد
دائما مع الع�سكر على الأر���ض.
اجلي�ش .كنت
ً
فالبلد كان يف مرحلة الالا�ستقرار التي �شهدت
الكثري من املعارك والإ�شتباكات.
لقد تدرجت يف القيادة من �آمر ف�صيلة �إىل �آمر
�رسية ،فقائد كتيبة ...وخ�ضت معارك ،كل منها
على قيا�س الوحدة التي كانت يف عهدتي.
عينت قائ ًدا للواء الثامن وكانت
العام ّ 1983
تلك امل��رح��ل��ة الأب����رز يف خدمتي الع�سكرية.
يومذاك ،كان اللواء ما يزال احتياطً ا ويف مرحلة
التدريب ،وقد ا�ستطاع خالل �أ�سبوع �أن ي�ضع
ح ًدا مل�شاكل كبرية يف العديد من املناطق التي
ك��ان ينتــ�رش فيها ،ويفــر�ض �سلطــة الدولة،
ويعــيد الطم�أنينة �إىل �أهايل بلدات كانوا بد�أوا
مبغادرتها بفعل الذعر والهلع.

احلكومة هي مراحل مف�صلية يف تاريخ
لبنان ،كيف تنظر �إليها اليوم؟
 مل �أخـطئ ،وما �أقوله لي�س ادع��ا ًء ،كنا �أمامخيارين� ،إم��ا الإ�ست�سالم للأمر الواقع ال��دويل
ف�ضلت املقاومة ،مع
والإقليمي �أو املقاومةّ .
العلم امل�سبق �أن هناك خ�سارة ،لكن هذا اخليار
يحفظ احل��ق با�سرتجاع ال�سيادة ...وهنا عاد
العماد عون لريوي وقائع تلك الفرتة م�سرتج ًعا
بت�أثر كبري قتال الع�سكريني يف ال��دف��اع عن
�أر�ضهم وبطوالتهم وال�شهداء الذين �سقطوا.

ع�سكريون يف ال�سيا�سة

بني الغرب والإ�سالميني �ستكون من دون �شك
�إح��دى �أهم امل�سائل عند نهاية هذا القرن� .إن
القبول ب��زوال لبنان يعني التخلي عن �أر���ض
لطاملا كان فيها هذا احلوار �أكرث من واقع يومي
معا�ش ،كان ثقافة جوهرية ،وطريقة للوقوف
�أمام العامل .»...وحني نقول له :لقد ا�ست�رشفت
حق الإختالف
يف كتابه «ر�ؤي��ت��ي للبنان» ،يتحدث العماد هذه املواجهة قبل �سنوات طويلة من حدوثها
عون عن لبنان �أر�ض الوحي ،وي�شدد فيه على كما كانت لك ر�ؤية بعيدة املدى يف عدة �أمور،
مبت�سما� :آخر مرة كانت يف حرب متوز ،من
الإنفتاح �أكرث على مفهوم اهلل ومفهوم الديانة ،يجيب
ً
�إذ �أن الكثري من �سلوكنا يناق�ض الفكر الديني كان ي�ؤمن يومها �أن لبنان ي�ستطيع الوقوف يف
احلقيقي .فهو ي�ؤمن بحق الإختالف وب�أن علينا وجه ا�رسائيل والعامل؟...
حياة حمفوفة باملخاطر
أ�سا�سيا يف
• ت�شكل حماربة الف�ساد رك ًنا �
�أن نقبل بع�ضنا ك�أنا�س خمتلفني ونر�سم خريطة
ً
• خدمت يف امل�ؤ�س�س�سة الع�سكرية  35تطور ،فالتطور ال ي�أتي من الفكر الأحادي .و�إذا عملكم ال�سيا�سي ،هل ما زلت م�ؤم ًنا ب�أن
الق�ضاء على هذه الآفة ممكن يف بلدنا؟
عاما ،هل يراودك احلنني �أحيا ًنا �إىل احلياة قبل كل منا الآخر يزول معظم م�شاكلنا.
ً
 م��ا زل��ن��ا يف �أول ال��ط��ري��ق و�ضعنا الإط���اروجهها �إىل الرئي�س الفرن�سي
الع�سكرية؟
ويف ر�سالة ّ
عاما كلها حـرب ومعــارك .كانت حياتي فرن�سوا ميرتان ،يقول�« :أعتقد �أن املواجهة ال�صحيح ملكافحة هدر الأموال وكيفية تنظيم
 ً 35املوازنة و�صياغتها ومراقبتها من
حمـفـوفـة ب��امل��خ��اط��ر ،تعـر�ضت
خ�لال ن�صو�ص قانونية ،فر�ضنا
ل�ستـة حوادث كل منها كان ميكن
ق��واع��د املحا�سبة ال��ع��ام��ة .وم��ا ال
�أن ي��ك��ون مم��ي � ًت��ا .فقـد �أ�صبت
ميكن �أن يح�صل ال��ي��وم ،يح�صل
بطريقـة مبا�شــرة ،كما تعر�ضـت
تواريخ ووظائف
غ ًدا...
لثالث حمـاوالت �إغتـيال.
لي�س �سهلاً على من ينذر حياته
تخرج العماد عون يف املدر�سة احلربية يف � 30أيلول
وي��ع��ود ال��ع��م��اد ع���ون �إىل تلك
ّ
ودم��ه للدفاع عن وطنه �أن يقبل
 1958برتبة مالزم يف �سالح املدفعية.
املحاوالت :الأوىل يف �ضهر الوح�ش
بالف�ساد من حوله.
تابع دورة تدريبية يف فرن�سا ( )1959-1958و�أخرى
عندما كنت قائد اللواء الثامن ،وقد
• كرئي�س كتلة نيابية ،ماذا
يف الواليات املتحدة الأمريكية ( )1966قبل �أن يعود
ح�صلت خ�لال قيامي با�ستطالع
�إىل فرن�سا م��رة �أخ��رى حيث تابع دورة �أرك���ان احلرب
قبل الإن�سحاب الإ�رسائيـلي بيومـني
قدمتم للجي�ش من موقعكم؟
 جت���دون ب�صمتي على جميعالعليا ( ،)1980 -1978ف�إىل الواليات املتحدة مرة
�أو ثـالثـة و�أدت �إىل �إ�صابـتي
الت�رشيعات التي تخ�ص اجلي�ش،
�أخرى ( )1983يف دورة يف .Fort Benning
بجــروح .الثانيـة كانت يف قرب�ص
اعتبارا
ً
ومواقفنا حيال اجلي�ش معروفة،
من العام � 1959شغل عدة وظائف يف �سالح املدفعية
حيث كنت مدع ًوا �إىل م�ؤمتر ،وقد
�إن��ه بالن�سبة �إ ّ
يل «الإب��ن احلبيب»
الذي �أ�صبح قائ ًدا له ( )1976ومن ثم ( )1980ف�صل
و�صلتنا �إ�شارة بخ�صو�صها فتمك ّنا
فال وج��ود لدولة تتمتع بال�سيادة
�إىل �أرك��ان اجلي�ش للعديد حيث توىل رئا�سة املكتب
م��ن �إح��ب��اط��ه��ا ،وق���د مت اعتقال
والإ�ستقالل من دون جي�ش.
التقني بالوكالة .والعام نف�سه عينّ قائ ًدا لقطاع عني
� 6أ�شخا�ص (حوكموا و�سجنوا).
أخ��ي�را �أي ل��ق��ب م��ن بني
•�
فرئي�سا لأركان قوات اجلي�ش اللبناين
الرمانة  -بعبدا،
والثالثة يف ق�رص بعبدا ،وهي �أدت
ً
ً
املكلفة حفظ الأمن يف بريوت ( ،)1982فقائ ًدا للواء
�إىل مقتل مرافقي اخلا�ص.
الألقاب الكثرية التي نلتها هو
أحب �إىل قلبك؟
امل�شاة الثامن ( )1983وقائ ًدا للجي�ش (.)1984
• هذه املراحل التي ذكرتها
ال ّ
 العماد عون.وما �أعقبها خالل توليك رئا�سة
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اجتماع �أمني
يف الريزة

�أخبار ون�شاطات

يف �إط������ار تفعيل
التن�سيق امل�شرتك
بني اجلي�ش والأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن والإ�ستقرار ،والت�صدي
خ�صو�صا �أعمال اخلطف وال�سطو امل�سلح ،عقد يف غرفة
للأعمال الإجرامية،
ً
�ضم ممثلني عن اجلي�ش
عمليات قيادة اجلي�ش يف الريزة ،اجتماع �أمني ّ
و�سائر الأجهزة الأمنية .وقد عر�ض املجتمعون امل�ستجدات الأمنية ،ومت
الإتفاق على و�ضع خطة �أمنية �شاملة تق�ضي بتعزيز انت�شار الوحدات
الع�سكرية ،واتخاذ املزيد من الإج���راءات الآيلة �إىل مكافحة اجلرائم
املنظمة بال�رسعة الق�صوى.

اجتماع حول برامج التدريب الأمريكية
عقـد يف املجمع الع�سكري يف جونيه ،اجتماع تدريبي بدعوة
من مكتب التعاون الدفاعي يف ال�سفارة الأمريكية ،ح�رضه
العميد الركن مارون احلتي نائب رئي�س الأركان للتخطيط
بالوكالة ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وامللحق
الع�سكري الأمريكي العقيد دايفيد برونر ،وم�ساعد رئي�س
املكتب العقيد �أويل كالفو ،وعدد كبري من �ضباط اجلي�ش
اللبناين الذين �سبق لهم و�شاركوا يف برامج التدريب
الأمريكية  CTFPو FMFو IMETخالل ال�سنة الأخرية.
وق��د ال��ق��ى العقيد ب��رون��ر كلمة �شكر فيها ال�ضباط
احلا�رضين على م�شاركتهم يف الربامج امل��ذك��ورة ب�شكل
فاعل.

اجلي�ش يوا�صل التحقق من النقاط
احلدودية عند اخلط الأزرق
يف �إطار عملية �إعادة تعليم اخلط الأزرق ،وا�صلت اللجنة
التقنية التابعة للجي�ش اللبناين ب��ال��ت��ع��اون م��ع فريق
طوبوغرافيا تابع لقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان،
مت العمل فيها تقع
عملها عند اخلط املذكور .النقاط التي ّ
بني بلدات مي�س اجلبل ،مركبا ،ال�ضهرية ،رمي�ش ،وبليدا،
بالإ�ضافة �إىل �أخ��رى يف الناقورة  -اللبونة .وبذلك ،تكون
اللجنة قد �أجنزت التحقق النهائي من  140نقطة على اخلط
الأزرق وتثبيت معاملها ،بالإ�ضافة �إىل �إجراء القيا�سات لـ50
تباعا.
نقطة �أخرى �سي�صار �إىل تعليمها ً
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�أخبار ون�شاطات

اجلي�ش يت�س ّلم هبة
من القوات الدولية
امليدان ،قد �أ ّديا �إىل تر�سيخ الهدوء على احلدود اجلنوبية،
التي طاملا كانت بوابة لرياح الفنت والأخطار الناجمة عن
خمططات العدو الإ�رسائيلي و�أطماعه ،وهذا الهدوء املميز
الذي ي�شهد له اجلميع ،قد �أ�سهم بدوره يف تعزيز قدرات
اجلي�ش على القيام مبهماته يف باقي املناطق اللبنانية».
و�أ�ضاف�« :إن قيادة اجلي�ش تتطلع بعني الإعجاب والتقدير
�إىل ت�ضحيات القوات الدولية وامل�س�ؤولية العالية التي
تتحلى بها ،و�أدائها املهمة املوكلة �إليها يف �إط��ار القرار
 1701بروح ال�رشف والتجرد والنزاهة ،بعي ًدا عن �أي ت�أثريات
�سيا�سية �أو م�صالح خارجية ،كما �أنها حتيي فيها جهودها
املبذولة لتعزيز �أوا��صر الثقة مع املواطنني اجلنوبيني،
خ�صو�صا جلهة القيام مب�شاريع �إمنائية و�إن�سانية وثقافية
ً
تعود باخلري على اجلميع.
�سيريا كلمة �أكد فيها �إ�ستعداد القوات الدولية
بدوره� ،ألقى اجلرنال
ّ
لتقدمي كل الإمكانات املتاحة لديها مل����ؤازرة اجلي�ش واحلفاظ على
�إ�ستقرار املناطق احلدودية ،وتعزيز التوا�صل مع �أهاليها ،مبا ي�سهم يف
املهمة ومتتني �أوا�رص الثقة بني اجلميع.
خدمة
ّ

�أقيم يف الناقورة حفل ت�سلّم وحدتني �سكنيتني م�سبقتي ال�صنع ،وعدد
من الآليات الع�سكرية و�أجهزة الت�أليل ،مقدمة هبة من قبل قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان مل�صلحة اجلي�ش اللبناين.
ح�رض احلفل ،العميد الركن نبيل �أبو حيدر نائب رئي�س الأركان للتجهيز
ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،قائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
�سيريا وعدد من كبار
يف لبنان اجل�نرال باولو
ّ
�ضباط اجلي�ش وال��ق��وات الدولية .وق��د �ألقى
...و�أخرى �أمريكية
العميد الركن �أب��و حيدر خالل الإحتفال كلمة
�شكر فيها القوات الدولية على دعمها امل�ستمر
للجي�ش على خمتلف ال�صعد ،ون�� ّوه ب�أدائها
املهمة املوكلة �إليها بكل جت� ّ�رد وم�س�ؤولية،
ومما جاء يف الكلمة�« :إن من �أوىل �إهتمامات
متر
اجلي�ش يف ه��ذه املرحلة ال��راه��ن��ة ،حيث ّ
املنطقة العربية ب�أزمات وحتوالت غري م�سبوقة
يف �إطار برنامج امل�ساعدات الأمريكية املخ�ص�صة للجي�ش اللبناين ،ت�سلّم اللواء اللوج�ستي،
وخ�صو�صا يف �سوريا ،احلفاظ على �إ�ستقرار
ً
وبتواريخ خمتلفة ،عرب مرف�أ بريوت ،عد ًدا من امل�ستوعبات والطرود التي حتتوي على
لبنان والن�أي به عن �إنعكا�سات تلك الأزم��ات
كمية من الأعتدة الع�سكرية اخلا�صة بالطريان التدريبي ،بالإ�ضافة �إىل عدد من الآليات
�سيما يف املجال الأمني ،وال �شك �أن التعاون
ال ّ
للإ�ستخدام اللوج�ستي والهند�سي.
الوثيق ب�ين اجلي�ش وال��ق��وات الدولية على
خمتلف ال�صعد ،والتن�سيق الفاعل بينهما يف
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تخريج دورة
�آمر �رسية
يف الكلية
احلربية

�أخبار ون�شاطات

�إحتفلت الكلية احلربية بتخريج دورة �آمر �رسية (الواحدة والأربعني)
والتي ت�ضم �ضباطً ا من خمتلف قطع اجلي�ش ووحداته.
تر�أ�س احلفل العميد الركن �رشبل الفغايل قائد الكلية ممثلاً قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وح�رضه عدد من كبار �ضباط اجلي�ش ،و�ضباط
الكلية �إىل املدربني يف مالكها ومن خارجه.
وبعد ت�سليم ال�شهادات وتهنئة ال�ضباط املميزين وتبادل الدروع بني
طليع الدورة وقائد الكلية� ،ألقى العميد الركن الفغايل كلمة هن أ� فيها
املتخرجني ،و ّنوه باجلهود التي بذلوها طوال هذه الدورة وباجلدية التي
متمنيا لهم التوفيق يف وظائفهم امل�ستقبلية.
متيزوا بها،
ً

دورة حول
مبادئ التعاقد
والعقود
وور�شة عمل
يف كلية
ف�ؤاد �شهاب
للقيادة
والأركان
يف �إط��ار الن�شاطات التدريبية التي تنفذها
ال�سلطات الأمريكية مل�صلحة اجلي�ش اللبناين،
تابع �ضباط ورتباء من قطع اجلي�ش و�ألويته دورة
تدريبية يف كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان
ح��ول «م��ب��ادئ التعاقد والعقود الدفاعية».

ا�ستمرت الدورة �أربعة �أيام وكانت ب�إ�رشاف وفد
تخرج
�أمريكي متخ�ص�ص ،و�أقيم يف ختامها حفل ّ
ح�رضه العميد الركن نبيل ابو حيدر نائب رئي�س
الأرك��ان للتجهيز بالإ�ضافة �إىل م�س�ؤولني عن
التدريب يف ال�سفارة الأمريكية واملتخرجني.

كذلك ،افتتحت يف الكلية ور�شة عمل حول
العمليات الع�سكرية  -املدنية وكيفية التعاطي
مع الالجئني ،ح�رضها قائد الكلية العميد الركن
علي مكه وعدد من �ضباطها� ،إىل جانب �ضباط
من قطع اجلي�ش و�ألويته ،وممثلني عن الوزارات
والأج���ه���زة الأم��ن��ي��ة وهيئات
م���دن���ي���ة .وق����د ا���ش��رف على
ال��ور���ش��ة ف��ري��ق �أم�يرك��ي من
القوات الربية التابعة للقيادة
ال��و���س��ط��ى ()ARCENT
وق�سم ال��ت��ع��اون الع�سكري
 امل��دين ( )CIMICلدىال�سفارة الأمريكية.
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تكرمي
العميدين
طلي�س و�رشمي
يف �صور

ك� ّ�رم رئي�س مركز ال�ضمان الإجتماعي يف �صور ال�سيد ح�سن عكنان،
العميد الركن �صادق طلي�س وقائد قطاع جنوب الليطاين العميد الركن
جورج �رشمي يف احتفال �أقيم يف «�أوتيل بالتينيوم» يف �صور.
حميد ،علي خري�س ،عبد املجيد
ح�رض الإحتفال النواب ال�سادة� ،أيوب ّ
�صالح وعلي ع�سريان ،واملدير العام للإدارة اللواء عبد الرحمن �شحيتلي،
ممثل املدير العام للأمن العام العميد روالن �أبو ج��ودة ،قائد القطاع
الغربي يف الـ«يونيفل» اجلرنال زاونر ممثلاً قائد القوات الدولية اجلرنال
�سيريا ،وعدد من ال�شخ�صيات والفاعليات ال�سيا�سية والع�سكرية
باولو
ّ
واملدنية والروحية.
تخلل الإحتفال ،كلمة للمحامي خ�رض عكنان ال��ذي ا�ستعر�ض م�سرية
العميدين امل��ك� ّ�رم�ين ودور اجلي�ش اللبناين يف الت�صدي للعدوان
املكرمني
ال�ضابطني
الإ�رسائيلي و�صون ال�سلم الأهلي .وقال« :عرفنا يف ّ
ّ
حر�صا منهما على الوفاء مل�ضمون
مثال يف املناقبية والإلتزام الوطني
اً
ً

نتو�سمه فيهما لهو منوذج م�شرتك بني �أبناء هذه
الق�سم الذي �أ ّدياه ،وما
ّ
يتميز
امل�ؤ�س�سة التي يقودها قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،الذي
ّ
ٍ
وبح�س وطني عال».
بحكمة يف القرار وبعد يف الر�ؤية
و�أل��ق��ى ممثل قائد اجلي�ش العميد ال��رك��ن طلي�س كلمة �أك��د فيها
�أن «مبادرة التكرمي تعبرّ عن عمق الإنتماء وتقدير جهود امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية التي ت�ستمر وفية لق�سمها ،قوية مببادئها ،م�ستعدة يف كل
دفاعا عن كل ذرة من �أر�ض الوطن».
حني لتقدمي الت�ضحيات اجل�سام
ً
كما �شكر العميد الركن طلي�س ال�سيد ح�سن عكنان على مبادرته وحيا
«اجلنود املرابطني على امتداد احلدود ،وجنود القوات الدولية الذين
تركوا عائالتهم و�أوطانهم و�أتوا �إىل لبنان لإحالل ال�سالم يف ربوعه» ...كما
حيا كل مواطن �صامد متجذر يف �أر�ضه.
ّ
درعا تقديرية ب�إ�سم العماد قائد
ويف اخلتام قدم العميد الركن طلي�س ً
اجلي�ش �إىل ال�سيد عكنان.

غداء و«هدايا مدر�سية» لأبناء �شهداء اجلي�ش

كرم فوج املغاوير
ع�شاء ودروع تذكارية للم�ساهمني
ّ
امل���دن���ي�ي�ن ال���ذي���ن
يف �سباق «من ثكنة �إىل ثكنة»
���س��اه��م��وا يف �إجن���اح
�سباق «من ثكنة �إىل ثكنة» ال��ذي نظمه خالل �شهر متوز املا�ضي ،يف
�إحتفال �أقامه قائد الفوج العميد الركن �شامل روكز يف نادي �ضباط
الفوج امليداين.
ح�رض احلفل ،مدير التوجيه العميد الركن ح�سن �أيوب و�ضباط الفوج
وعدد من املدعوين والإعالميني .وقد �ألقى العميد الركن روكز كلمة
املكرمني على تعاونهم املتوا�صل مع قيادة اجلي�ش على
�شكر فيها
ّ
�أمل التعاون امل�ستمر والدائم ،ثم �سلّم الدروع
التذكارية ملمثلي امل�ؤ�س�سات الراعية لل�سباق.
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برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ممثلاً بالعقيد الركن جورج
فار�س رئي�س ق�سم �إدارة ورعاية �ش�ؤون الع�سكريني يف منطقة جبل
لبنان ،وبدعوة من الدكتورة �سلوى غدار يون�س� ،أقيم يف نادي الرتباء
املركزي يف الفيا�ضية ،حفل غداء لأبناء الع�سكريني �شهداء �ساحة
أي�ضا هدايا قوامها حاجيات مدر�سية.
ال�رشف ،الذين ت�سلموا � ً
وقد �سلّم العقيد الركن فار�س الدكتورة يون�س كتاب �شكر با�سم
العماد قائد اجلي�ش عربون تقدير على
مبادرتها.

ت�رشين الثاين

جيل جديد من �أنظمة �إدارة املعلومات املتعلقة بالألغام
ن��ظّ ��م امل��رك��ز اللبناين
للأعمال املتعلقة بالألغام
إقليميا يف لبنان
ؤمترا �
ً
م� ً
ل��ل��دول ال��ن��اط��ق��ة باللغة
العربية حول نظام �إدارة
امل��ع��ل��وم��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة
ب��الأل��غ��ام اجل��ي��ل اجلديد
 ،IMSMA NGوذل��ك
ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م����ع م��رك��ز
جنيف ال��دويل للعمليات
الإن�سانية ل��ن��زع الأل��غ��ام
« »GICHDوبدعم من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي .ZNDP
ح�رض امل�ؤمتر الإقليمي الذي �أقيم يف نادي ال�ضباط -الأرز ،ممثلون عن
مركز جنيف وبرنامج الأمم املتحدة والربنامج الوطني للأعمال املتعلقة
بالألغام يف عدد من ال��دول العربية (ليبيا ،موريتانيا ،م�رص ،ال�سودان،
الأردن والعراق) ،وذلك خالل الفرتة املمتدة بني  16و� 21أيلول املن�رصم.
وقد �شملت ن�شاطات امل�ؤمتر ،تقدمي �رشوحات للم�شاركني حول كيفية
�إ�ستثمار برنامج �إدارة املعلومات املتعلقة بالألغام يف بالدهم ،ومناق�شة

�أخبار ون�شاطات

احلاجات والتحديات التي تواجه تطبيق النظام،
بالإ�ضافة �إىل عر�ض القوا�سم امل�شرتكة بني الربامج
املعتمدة لإدارة املعلومات املتعلقة بالألغام.
كذلك ،زار امل�شاركون حقل ن��زع �ألغام يف بلدة
إجتماعا لأع�ضاء
الدوق  -ق�ضاء البرتون ،وح�رضوا �
ً
جم��م��وع��ة ال��دع��م ال����دويل « »ISGع��ق��د يف فندق
جيفينور  -روتانا ،كما قدموا �إيجازات حول «م�رشوع امل�سح غري التقني
للألغام» و«تقنية �إدخال املعلومات عن بعد».
واختتم امل�ؤمتر بحفل ع�شاء ح�رضه العميد الركن عماد ع�ضيمي رئي�س
املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ،حيث �ألقى كلمة �شكر فيها امل�شاركني يف امل�ؤمتر على جهودهم
ودروعا
�آملاً �أن تعود نتائجه بالنفع على بالدهم ،ثم �سلّمهم �شهادات
ً
تذكارية.

وفد ع�سكري �أردين يتعرف �إىل كيفية �إدارة اجلي�ش للمطاعم والفنادق
�ضم ثالثة �ضباط بزيارة �إىل لبنان
قام وفد ع�سكري �أردين
ّ
خالل �شهر �أيلول املن�رصم ،للتعرف �إىل الأ�سلوب املتبع يف �إدارة
املطاعم والفنادق التابعة للجي�ش اللبناين .وقد تخلل الزيارة،
لقاءات عقدها الوفد مع ر�ؤ�ساء النوادي (النادي الع�سكري
املركزي ،املجمع الع�سكري  -جونية ونادي ال�ضباط يف الأرز)،
حيث قاموا بجولة يف �أرجائها وتعرفوا �إىل �أ�سلوب العمل املعتمد
لديها .وقد اقيمت حفالت ا�ستقبال يف النوادي املذكورة على
�رشف الوفد االردين ح�رضها عدد من ال�ضباط.
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املجرمون �إىل العدالة ومالحقة خاطفني و�ضبط املعابر احلدودية

�أ ّدت ال��ت��داب�ير الأم��ن��ي��ة
الإ�ستثنائية خالل الأ�سابيع
الأخ�يرة اىل �إيقاف العديد
م���ن امل��ط��ل��وب�ين بينهم
معتدون على اجلي�ش ،و�آخرون قاموا ب�أعمال خطف .يف ما يلي ما ا�سفرت
عنه هذه التدابري وفق ما �أعلنته قيادة اجلي�ش -مديرية التوجيه يف
بيانات �أ�صدرتها بتواريخ خمتلفة.
�أعلنت مديرية التوجيه بتاريخ � ،2012/10/16أنه بنتيجة التق�صي
واملتابعة امل�ستمرة منذ حادثة ا�ست�شهاد �أرب��ع��ة ع�سكريني بتاريخ
 2009/4/13يف رياق ،متكنت مديرية املخابرات من توقيف حممد
علي امل�رصي ،والذي كان من املخططني للحادثة املذكورة ومطلقي النار
على الع�سكريني ويف حقه ع�رشات مذكرات التوقيف لأ�سباب عديدة
منها:
 قيامه مع �آخرين ب�إطالق النار على دورية للجي�شخالل العام  ،2012يف البقاع و�إ�صابة عدد من
الع�سكريني و�إحلاق �أ�رضار مادية بثالث �آليات
ع�سكرية.
 �إق��دام��ه على �إط�لاق النار على دوري��ةللجي�ش كانت تقوم مبطاردته.
 الإن��ت��م��اء �إىل ع�صابات اخلطف التييرت�أ�سها املوقوف حممد فيا�ض ا�سماعيل
والفار ح�سن عبا�س جعفر.
 �إطالق النار على دوريات وحواجز �أمنية. �إقدامه على �إطالق النار على �سيارة يقودها�شخ�ص من �آل امل�رصي برفقته �أحد الع�سكريني.
 قيامه ب�أعمال �سطو م�سلح على العديد من حمالتاملجوهرات.
وقد بو�رشت التحقيقات معه لي�صار ت�سليمه �إىل الق�ضاء املخت�ص.
ويف ال�سياق نف�سه ،كانت املديرية �أ�صدرت بيا ًنا بتاريخ ،2012/9/23
�أ�شارت فيه �إىل �أنه بنتيجة التحريات واملتابعة املكثفة ،متكنت دورية
تابعة ملديرية املخابرات ت�ؤازرها قوة ع�سكرية ،من توقيف املطلوب
ح�سن كركي امللقب بـ«عنرت» ،يف �شارع اجلامو�س  -ال�ضاحية اجلنوبية،
والذي كان قد �أقدم يف  2012/9/22على �إطالق النار باجتاه دورية
تابعة لهذه املديرية ،ما �أ�سفر عن �إ�صابة عدد من الع�سكريني بجروح
خمتلفة ،بينهم �ضابطان �أحدهما املقدم عبا�س جمعة الذي ا�ست�شهد
أثرا بجراحه.
مت� ً
ويف �إط��ار مكافحة ظاهرة اخلطف� ،أعلنت مديرية التوجيه بتاريخ
� ،2012/9/24أن��ه على �أث��ر تعر�ض امل��واط��ن حممد با�سل املي�س
لعملية خطف على يد جمهولني بتاريخ  2012/9/22يف حملة مك�سة
 البقاع ،با�رشت مديرية املخابرات �سل�سلة حتريات متكنت بنتيجتها من30
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حتديد هوية امل�شاركني يف عملية اخلطف ،ما دفعهم �إىل ترك املخطوف
وحي ًدا يف �إحدى املغاور التي كان حمتج ًزا فيها يف منطقة �ضهر البيدر
وفرارهم �إىل جهة جمهولة� .إثر ذلك جل أ� املواطن حممد املي�س �إىل �أقرب
مركز ع�سكري .وقد بو�رشت التحقيقات لتحديد مكان وجود املتورطني
لتوقيفهم و�إحالتهم �إىل الق�ضاء املخت�ص.
و�أ�صدرت املديرية بيا ًنا بتاريخ � 2012/10/15أعلنت فيه «�أن قوى
من اجلي�ش نفذت عمليات دهم يف حملة ال�رشاونة يف بعلبك ،حيث منازل
�آل جعفر� ،أ�سفرت عن حترير املواطن املخطوف يو�سف قا�سم �سكرية
عاما) الذي كان تعر�ض للخطف على يد �أربعة
امللقب بـ«ال�صيني» (ً 58
جمهولني يف �سيارة «جيب �شريوكي» يف حملة الزيتون على طريق عام
بعلبك  -الفاكهة يف البقاع ال�شمايل.
ويقوم اجلي�ش مبالحقة اخلاطفني املعروفني لديه ،بعدما
ا�ستمعت خمابرات اجلي�ش �إىل �إفادة �سكرية و�أعادته
�إىل منزله.
و�أفيد الحقًا �أن �أح��د اخلاطفني يدعى �أ.
يا�سني� ،أما الثالثة الآخ��رون فهم من �آل
جعفر ،و�إن �أ�سباب اخلطف تعود �إىل
خالفات بينهم وبني �شقيق املخطوف.
ويف �إط��ار �ضبط املعابر احلدودية،
�أع��ل��ن��ت م��دي��ري��ة ال��ت��وج��ي��ه يف بيان
�أ�صدرته بتاريخ � ،2012/9/22أن
« قوة من اجلي�ش ال�سوري احلر دخلت
الأرا����ض���ي اللبنانية يف ج���رود منطقة
عر�سال ،حيث هاجمت �أح��د مراكز اجلي�ش
اللبناين مدعومة بعدد كبري من امل�سلحني ،من
دون ت�سجيل �أي �إ�صابات يف �صفوف عنا�رص املركز.
وعلى �أث��ر ذل��ك مت ا�ستقدام امل��زي��د م��ن ق��وى اجلي�ش �إىل
فروا بعد الإعتداء
املنطقة املذكورة ،وبو�رشت مالحقة امل�سلحني الذين ّ
باجتاه اجلبال وبع�ض القرى والبلدات احلدودية».
�إن قيادة اجلي�ش �إذ ت�ؤكد �أنها «لن ت�سمح لأي طرف كان با�ستخدام
الأرا�ضي اللبنانية من �أجل توريط لبنان يف �أحداث الدول املجاورة ،جتدد
يف الوقت عينه عزمها على حماية الأرا�ضي اللبنانية ،والت�صدي بقوة لأي
خرق لها من � ّأي جهة �أتى».
ويف بيان �آخر �صدر بتاريخ � ،2012/9/25أعلنت مديرية التوجيه
�إن��ه« :بتاريخ � 2012/9/24أوقفت مديرية املخابرات بالقرب من
معرب القاع احلدودي� ،شاحنة «بيك �آب» يقودها مواطن لبناين وبداخلها
خم�سة �أ�شخا�ص من التابعية ال�سورية ال يحوزون �إقامات �رشعية يف لبنان،
وذلك بعد ان قاموا مبحاولة �إكتناف حاجز الأمن العام اللبناين على املعرب
املذكور ،وقد �ضبطت يف داخل ال�شاحنة كمية من الأعتدة الع�سكرية
واملناظري والرمانات اليدوية و�أجهزة الإت�صال».

ت�رشين الثاين

دهم خمب أ� م�شبوه
وتوقيف مطلوبني للعدالة
�إثر توافر معلومات لدى مديرية املخابرات
عن وجود خمب�أ م�شبوه يف خراج بلدة البرية -
را�شيا� ،أعلنت قيادة اجلي�ش  -مديرية التوجيه،
يف ب��ي��ان �أ���ص��درت��ه بتاريخ ،2012/9/26
�أن قوة اجلي�ش قامت بدهم املكان املذكور،
حيث ع�ثرت بداخله على كمية م��ن البنادق
احلربية اخلفيفة والقنابل اليدوية والذخائر،
بالإ�ضافة �إىل كمية م��ن الأع��ت��دة الع�سكرية
املتنوعة و�أجهزة الإت�صال والت�أليل والركائم،
كما �أوقفت ثالثة �أ�شخا�ص بحوزتهم دراجتان
ناريتان للإ�شتباه بعالقتهم باملو�ضوع.
مت ت�سليم املوقوفني مع امل�ضبوطات �إىل
ّ

�ضبط ممنوعات وخمدرات
و�إحباط عمليات تهريب
يف �إطار اجلهود التي تقوم بها وحدات اجلي�ش
ملكافحة زراعة املخدرات وت�صنيعها وبنا ًء على
معلومات م�سبقة وردت �إىل مديرية املخابرات،
�أعلنت القيادة �أن��ه �صباح ،2012/9/25
م�ستودعا لتخزين
ده��م��ت ق��وة م��ن اجلي�ش
ً
املخدرات يف منطقة حمودية  -بعلبك ،حيث
مت �ضبط حمولة � 20شاحنة من ح�شي�شة الكيف،
ّ
و 70كلغ م��ن �أن���واع خمتلفة م��ن امل��خ��درات،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل م�����ص��ادرة كمية م��ن الأ�سلحة
والذخائر.
كذلك� ،أ���ص��درت القيادة بيا ًنا �آخ��ر بتاريخ
� ،2012/10/10أ�شارت فيه �إىل �أنه «لدى
ورود معلومات ملديرية املخابرات حول وجود

املراجع املخت�صة وبو�رش التحقيق.
ويف � ،2012/9/28أ�صدرت املديرية بيا ًنا
�آخر جاء فيه� :إحلاقً ا ببيانها ال�سابق ال�صادر
ب��ت��اري��خ  2012/9/26وامل��ت��ع��ل��ق ب�ضبط
مديرية املخابرات خمب�أ �أ�سلحة يف خراج بلدة
البرية  -را�شيا وتوقيف عدد من امل�شتبه بهم،
وتو�ضي ًحا ملا تناقله بع�ض و�سائل الإعالم عن
�أن �أحد املوقوفني له �صفة رجل دين ،ولي�س
يهم قيادة اجلي�ش ت�أكيد
له عالقة مبا ح�صلّ ،
الآتي:
أول� :إن املوقوف لي�س رجل دين كما يحاول
� اً
بع�ض اجل��ه��ات الإي��ح��اء ،ولي�س ل��ه �أي �صفة
دينية.
ث��ان� ً�ي��ا� :أظ��ه��رت التحقيقات �أن امل��واط��ن
املق�صود قد ق��ام بتح�ضري مواقع التدريب
للم�سلحني وجتهيزها وت�أمني ال�سالح والأعتدة
الع�سكرية ال��ت��ي متكنت ق���وى اجل��ي�����ش من
�ضبطها.
ثالثًا� :إن �أعمال التدريب يف املراكز املذكورة
قد بد�أت قبل عدة �أيام من العملية التي نفذتها

مديرية املخابرات مب ��ؤازرة وحدة ع�سكرية يف
حينه ،حيث متكن ع�رشة عنا�رص من الفرار من
هذه املراكز قبيل و�صول قوى اجلي�ش.
جت��ري متابعة التحقيقات ب��إ��شراف الق�ضاء
املخت�ص لتوقيف باقي املتورطني.
كما �أعلنت املديرية يف ٍ
بيان �أ�صدرته بتاريخ
� 2012/10/10أن مديرية املخابرات متكنت
م��ن توقيف امل��دع��و ح�سني ح��ج��ازي يف مكان
�إختبائه يف اجلنوب ،والذي اعرتف �أنه نفذ مع
املوقوفني الآخرين حممد اجلوين وحممد �أيوب
وفرا�س �صاحلة �سل�سلة من عمليات ال�سطو
جراء �إحداها
على امل�صارف ،حيث �أ�صيب من ّ
النقيب زيان اجلردي يف اجلي�ش اللبناين بجروح
خطرة .وقد �أودع املوقوف الق�ضاء املخت�ص.

ط��رد ب��ري��دي م�شبوه مر�سل ع�بر �رشكة �شحن
متت م�صادرة
�رسيع �إىل �إحدى الدول العربيةّ ،
الطرد املذكور والك�شف عليه ،فتبني �أنه عبارة
ع��ن �أ�سطوانتني معدنيتني ت��زن ك��لّ منهما
 100كلغ ،وت�ستعمالن رافعتني لإفراغ حمولة
ال�شاحنات ،وقد و�ضع بداخلهما حواىل 20كلغ
من احلبوب املخدرة.
على الأثر قامت مديرية املخابرات با�ستدراج
مر�سل الطرد امل�شبوه وتوقيفه يف حملة �شتورة،
بتاريخ  2012/10/9ويدعى با�سل جعفر
زيتون (�سوري اجلن�سية) .وقد �صودرت املواد
املهربة وبو�رش التحقيق».
ّ
ويف بيان �صادر بتاريخ ،2012/10/26
�أعلنت مديرية التوجيه �أن «ق��وة من اجلي�ش
دهمت �أماكن بع�ض املطلوبني للعدالة يف بلدة
مطلوبا بعدة
بريتال  -البقاع ،حيث �أوقفت
ً
مذكرات توقيف ،و�ضبطت خالل عمليات الدهم
�أربع �سيارات من دون �أوراق قانونية ،و 22كلغ
من ح�شي�شة الكيف ،بالإ�ضافة �إىل كمية من
الأ�سلحة احلربية اخلفيفة والذخائر والأعتدة

الع�سكرية املتنوعة ،وعدد من كامريات املراقبة
والأج��ه��زة الال�سلكية .وقد �سلّم املوقوف مع
امل�ضبوطات �إىل ال�رشطة الع�سكرية التي تولّت
التحقيق ب�إ�رشاف الق�ضاء املخت�ص».
كذلك ،بنتيجة التحريات واملالحقة� ،أوقفت
مديرية املخابرات يف منطقة البقاع املدعو وائل
حممد طالب ،ال��ذي ينتمي �إىل ع�صابة تقوم
منذ �سنوات ب�أعمال ن�صب واحتيال ت�ستهدف
خ�صو�صا رعايا عرب و�أجانب ،وب�إطالق النار على
ً
املواطنني يف عدة �أماكن.
م��ن ج��ه��ة �أخ����رى ،وا���ص��ل��ت وح����دات اجلي�ش
املنت�رشة يف منطقة البقاع ال�شمايل عمليات دهم
منازل مطلوبني للعدالة بجرائم خمتلفة ،حيث
�أوقفت عد ًدا منهم ،كما �ضبطت يف الأماكن التي
جرى دهمها ،نحو  650كلغ من مادة ح�شي�شة
الكيف وم��ع��دات خا�صة بت�صنيع امل��خ��درات،
وكميات من الأ�سلحة احلربية اخلفيفة والذخائر
والرمانات اليدوية والأعتدة الع�سكرية والأجهزة
الال�سلكية وكامريات الت�صوير ،بالإ�ضافة �إىل
عدد من ال�سيارات امل�شتبه بتعر�ضها لل�رسقة.

�أخبار ون�شاطات
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�أخبار ون�شاطات

حوادث وتدابري خمتلفة

يف �إط���������ار ���س��ه��ر
اجل��ي�����ش ع��ل��ى حفظ
الأم���ن والإ���س��ت��ق��رار،
ن���ف���ذت ال����وح����دات
الع�سكرية يف خمتلف مناطق �إنت�شارها ،ت��داب�ير �أمنية م�شددة
و�إ�ستثنائية وعمليات دهم �أ�سفرت عن توقيف نحو � 900شخ�ص
من جن�سيات خمتلفة يرتكبون جرائم وخمالفات متعددة ،بالإ�ضافة
�إىل �ضبط �أ�سلحة ودهم م�ستودعات لتخزين املخدرات .يف ما يلي
احلوادث التي ح�صلت والتدابري التي نفذها اجلي�ش خالل الفرتة
املمتدة بني  /9/25و.2012/10/20
ف��ق��د ���ص��در ع��ن م��دي��ري��ة ال��ت��وج��ي��ه ب��ي��ان يعلن ا ّن���ه «ب��ت��اري��خ
 ،2012/10/10وبعدما تكاثرت �شكاوى املواطنني يف منطقة
عمال �أجانب من جن�سيات
الأ�رشفية  -حملة اجلعيتاوي ب�سبب ممار�سات ّ
خمتلفة ،وتع ّديهم على املارة وقيامهم ب�أعمال �رسقة و�أفعال خملّة
بالآداب العامة ،دهمت دورية تابعة ملديرية املخابرات ،معززة بقوة
ع�سكرية� ،أماكن �سكن ه�ؤالء حيث فوجئت مبقاومتهم ومواجهتهم
بعنف للعنا�رص املوجلني التدقيق ب�إجازات عملهم وهوياتهم ،وقد
ح�صل من جراء ذلك �أعمال �رضب وتدافع بالقوة ،وقد �ألقي القب�ض

على �أحد ع�رش عاملاً من جن�سيات خمتلفة متت �إحالتهم �إىل التحقيق».
ويف بيان �آخر �صدر بتاريخ � ،2012/10/11أعلنت مديرية التوجيه
�أن «وحدات اجلي�ش �أوقفت نحو � 900شخ�ص من جن�سيات خمتلفة،
بع�ضهم مطلوب للعدالة مبوجب مذكرات توقيف ،والبع�ض الآخر
لإرتكابه جرائم وخمالفات متعددة ،تتعلق بالتجوال داخل الأرا�ضي
اللبنانية من دون �إقامات �رشعية ،وحيازة املمنوعات والإجت��ار بها
وتهريب ب�ضائع عرب احلدود بالإ�ضافة �إىل قيادة �سيارات ودراجات
نارية من دون �أوراق ثبوتية ،وقد �شملت امل�ضبوطات � 146سيارة
و 58دراجة نارية و� 22شاحنة وبيك �آب ،بالإ�ضافة �إىل كميات من
الأ�سلحة والذخائر والأعتدة املتنوعة واملخدرات واملواد املهربة.
و�أكدت قيادة اجلي�ش يف بيان �آخر بالتاريخ نف�سه «موا�صلة عمليات
عمال �أجانب من
الدهم والتحقيق يف الأماكن التي ي�شتبه ب�إيوائها
اً
جن�سيات خمتلفة ،يقومون بالتعدي على حرمات املواطنني والإ�ساءة
�إليهم ...م�شرية �إىل �أنها تلقّت وال تزال� ،إت�صاالت كثرية من الأهايل
يف خمتلف املناطق اللبنانية ،يطالبون فيها بقمع التحرث والإعتداء
على ال�شابات وال�شبان يف الأحياء ال�سكنية .ودعت قيادة اجلي�ش
من تلحق به �إ�ساءة من �أي نوع كان �إىل الإت�صال بالقوى الأمنية
والع�سكرية ،بغية التدخل ال�رسيع وو�ضع ح ّد لها.

حملة حتريج ...و�أخرى لتنظيف الأنهار
برعاية قائد اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي،
مت �إطالق
ممثلاً بالعقيد عبد احلكيم حاطومّ ،
حملة التحريج ال�سنوية يف ق��رى العرقوب
حا�صبيا ،التي نظّ متها جمعية الرثوة احلرجية
والتنمية بالتعاون مع مكتب الـ«»UNDP
وبلدية كفر�شوبا ،وذل��ك مبنا�سبة الأ�سبوع
العاملي للحد من خماطر الكوارث.
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وللمنا�سبة �أقيم يف ح�ضور فعاليات �سيا�سية
و�إجتماعية �إحتفال يف باحة ثانوية كفر�شوبا،
تخلله كلمات وتقدمي درع تقديرية من اجلمعية
ملمثل العماد ق��ائ��د اجلي�ش .وق��د ت�ضمنت
احلملة غ��ر���س ح���واىل �أل���ف �شجرة �صنوبر يف
منطقة ال�شمي�س �رشقي كفر�شوبا.
وب��دع��وة م��ن جمعية حملة الأزرق الكبري

وبنك البحر املتو�سط� ،شارك اجلي�ش اللبناين
�إىل جانب بلديتي �صيدا والرميل وع��دد من
جمعيات املجتمع امل��دين يف احلملة الوطنية
لتنظيف �أنهار لبنان .وقد �شملت احلملة ،التي
انطلقت يف الرابع ع�رش من ت�رشين الثاين� ،إزالة
الأو�ساخ والنفايات ال�صلبة من جماري و�ضفاف
�أنهار العا�صي ،الأويل والقا�سمية.

ت�رشين الثاين

جانو�س لبنان يف جملة العقيدة التكتية الفرن�سية

عمل مميز وبراعة يف
ا�ستخدام برامج الت�شبيه

بتاريخ  ،2011/4/20ورد
على قيادة اجلي�ش ،بوا�سطة
امللحق الع�سكري الفرن�سي
ال��ع��ق��ي��د ف��ي��ل��ي��ب ب��ي�تري��ل،
موجه من اللواء تيريي
كتاب
ّ
�أوليفييه ،رئي�س مكتب عقيدة ا�ستخدام القوى يف اجلي�ش الفرن�سي
( )CDEFيطلب فيه من العقيد الركن جورج احلايك رئي�س ق�سم امل�شبه
التكتي يف لبنان (جانو�س) ،كتابة مقال حول اال�ستخدام التكتي
جلانو�س يف اجلي�ش اللبناين ودور الق�سم يف االجتماعات الدورية
مل�ستخدمي جانو�س يف فرن�سا ،وذلك بهدف ن�رشه يف جملة العقيدة
التكتية ( )Doctrine Tactiqueوهي جملة ع�سكرية فرن�سية متخ�ص�صة
ب�ش�ؤون الدفاع.
نظرا �إىل العمل
مت اختيار ق�سم جانو�س  -لبنان ،وفق الكتاب املذكورً ،
مما و�ضعه يف
املميز والرباعة يف ا�ستخدام برامج الت�شبيه يف لبنانّ ،
ّ
مقدم م�ستخدمي جانو�س.
وافقت القيادة ،و�أوعزت اىل العقيد الركن جورج احلايك بكتابة املقال
باللغة الفرن�سية ،حيث ن�رش يف املجلة املذكورة �أعاله ،العدد  ،24ني�سان
 .2012يف ما يلي ترجمة املقال الذي كتبه العقيد الركن احلايك ون�رش
حتت عنوان :عائلة جانو�س فرن�سا� ،شهادة من لبنان.

كلمة التحرير
متيز ق�سم امل�شبه التكتي جانو�س التابع
ّ
لكلية ف�����ؤاد ���ش��ه��اب ل��ل��ق��ي��ادة والأرك�����ان يف
ب��ي�روت ،وال����ذي ه��و ث��م��رة ت��ع��اون ع�سكري

فرن�سي – لبناين ،بقدرته على فر�ض نف�سه
كو�سيلة �أ�سا�سية لإعداد ال�ضباط .فبعد فرتة
وجيزة من اعتماد الت�شبيه التكتي يف اجلي�ش
اللبناين ،تط ّور ا�ستخدامه مل�صلحة وحدات هذا

قائد اجلي�ش
م�ستطلعا عمل جانو�س
ً

�شهادة من لبنان

اجلي�ش لي�شمل كل �أوج��ه التدريب والإع���داد
م��ع الأخ���ذ بعني الإع��ت��ب��ار امل��ع��ارك املختلفة
أخريا .على
التي خا�ضتها الوحدات الع�سكرية � ً
الرغم من �أن لبنان (الذي اعتمد «جانو�س» منذ
العام  )2005كان �آخر البلدان التي اعتمدت
هذا امل�شبه ،فقد �أ�صبح عمله املرجع الرئي�س
مل�ستخدمي برامج «جانو�س  -فرن�سا» كافة يف
فرن�سا ،واملغرب ،وتون�س ،و�رصبيا.
املقدمة
تنمو عائلة «جانو�س – فرن�سا» وتتو�سع
تدري ًجا مع تطوير الربامج ب�شكل دوري ،وقد
املميزين فيها .فمنذ
�أ�صبح لبنان �أحد ال�رشكاء
َّ
اعتماد الت�شبيه التكتي يف نهاية العام 2005
خا�ضت وحدات اجلي�ش اللبناين معارك ع�سكرية
�ضد العدو الإ�رسائيلي يف �صيف  ،2006و�أخرى
خميم نهر البارد العام 2007
�ضد الإرهاب يف َّ
مما ز ّود ق�سم امل�شبه التكتي جمموعة متن ِّوعة
من ال�سيناريوهات املختلفة ملعارك تقليدية
و�أخرى �ضد الإرهاب ،و�سمح بالتايل للوحدات
الع�سكرية ب�إعادة تنفيذها على امل�شبه ب�شكل
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�شهادة من لبنان

قريب ج � ًدا للواقع ال��ذي ح��دث فعلاً  ،و�إدخ��ال
اال�ستنتاجات والعرب متهي ًدا لأداء �أف�ضل.
مراحل �إن�شاء ق�سم امل�شبه التكتي
العام  2003ق� ّ�ررت وزارة الدفاع الوطني
اال���س��ت��ف��ادة م���ن ال���ق���درات ال�����ض��خ��م��ة ال��ت��ي
توفرها برامج الت�شبيه التكتي ،وذلك يف �إطار
حتديث التدريب الع�سكري للجي�ش وتطويره،
وا�ستثمارالإمكانات املهمة للمحاكاة ،بهدف
�إحداث نقلة نوعية يف التدريب العمالين.
بد�أت املرحلة الأوىل للم�رشوع العام ،2004
مع توقيع بروتوكول تعاون ع�سكري لبناين
عينت مبوجبه
 فرن�سي مل��دة ��� 5س��ن��واتّ ،فرن�سيا
ال�سلطات الفرن�سية �ضابطً ا ق��ائ� ًدا
ً
كم�ست�شار ع�سكري تقني للم�رشوع ،تق�ضي
مهمته التن�سيق مع رئي�س ق�سم امل�شبه التكتي
لتح�ضري البنية التحتية والهيكلية الالزمة
للم�شبه.
ُج��� ّدد ال�بروت��وك��ول ال��ع��ام  ،2009مل��دة 5
�سنوات �أخ��رى ،فتم اال�ستغناء عن امل�ست�شار
ال��ع�����س��ك��ري ال��ف��رن�����س��ي ،نتيجة
القدرة االحرتافية ل�ضباط الق�سم
وع��ن��ا��صره ،وا�ستمر التن�سيق مع
امل�س�ؤولني الفرن�سيني من خالل
الإن�ترن��ت وال���زي���ارات املتبادلة
لتطوير الربامج وحتديثها.
يتمركز ق�سم امل�شبه التكتي
يف كلية ف����ؤاد �شهاب للقيادة
والأرك������ان ،وي�����ض��م �إ���ض��اف��ة �إىل
���ض��ب��اط��ه ح����واىل ث�لاث�ين ع��ن����صرًا
حمرتفني ،تابعوا دورات الت�أهيل
ك���ل���ه���ا ،وه�����م ي��ت��ق��ن��ون ال��ل��غ��ة
الفرن�سية.
�إن انتماء ق�سم امل�شبه التكتي
ج���ان���و����س  -ل��ب��ن��ان اىل ع��ائ��ل��ة
م�ستخدمي ج��ان��و���س  -فرن�سا
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ميكّ نه من اال�ستفادة من العالقة التقنية مع
املكتب الأم من خالل االجتماع ال��دوري الذي
يعقد يف فرن�سا يف خريف كل ع��ام ،ويح�رضه
ر�ؤ�ساء �أق�سام «جانو�س» كافة لتبادل اخلربات
و�إ���ص�لاح الأع��ط��ال من جهة ،وتيومي الربامج
و�إدخ����ال ال��ت��ط��وي��رات عليها م��ن جهة �أخ���رى.
فنظام جانو�س ،هو نظام معلوماتي يتط ّور
با�ستمرار ،وت�سمح برجمته بت�شبيه الأ�سلحة
والأنظمة الع�سكرية احلديثة يف العامل.
�أداة مهمة للت�شبيه
منذ ال��ع��ام  ،1975ع��ا���ش لبنان م��ع قواته
امل�سلحة جتارب م�ؤملة ،بد ًءا باحلروب الداخلية
��رورا باالجتياحات الإ�رسائيلية والتدخالت
م� ً
��ول اىل حم��ارب��ة
ال��ع�����س��ك��ري��ة اخل��ارج��ي��ة و����ص� اً
الإره��اب .دفعت هذه الأح��داث قيادة اجلي�ش
�إىل ا�ستخال�ص العرب ووعي الأهمية الق�صوى
للت�شبيه يف ا���س��ت��دراك امل��خ��اط��ر وال��ت��درب
على مواجهتها .ولعل التجارب الأه��م يف هذا
ال�سياق ما ذكر �سابقًا حول احل��رب اللبنانية
 الإ�رسائيلية العام  2006ومواجهة �إرهابييفتح الإ�سالم يف نهر البارد العام � ،2007إذ
متت الإ�ستفادة من هذه الأحداث لإغناء ق�سم
الت�شبيه التكتي بالداتا الالزمة لت�سجيل �سري
املعارك وحفظه وا�ستثمار ما حدث.
وهكذا �أ�صبح ممك ًنا ل�ضباط الوحدات الذين

العقيد الركن جورج احلايك

�شاركوا يف هذه العمليات� ،إعادة تنفيذ مناورات
ع�سكرية قاموا بها �سابقًا يف الواقع وذلك داخل
ق�سم امل�شبه التكتي ،وبالتايل ا�ستخدام براجمه
بهدف ا�ستخال�ص الدرو�س والعرب وا�ستثمارها
و�صول �إىل احلرفية يف الت�صدي لها.
اً
مي��ك��ن للم�شبه ال��ت��ك��ت��ي ج��ان��و���س تنفيذ
�شهريا ،وذل��ك على م�ستوى
حتى مترينني
ً
لفيف تكتي ،ف��وج� ،أو ل��واء ،وحت�ضري معارك
تقليدية (هجوم  -دفاع) بالإ�ضافة �إىل القتال
و�صول
باملجموعات ال�صغرى والأماكن املبنية
اً
�إىل حماربة الإرهاب.
ينفّذ ال�ضباط ال��ذي��ن يتابعون ال���دورات
يف كلية ف����ؤاد �شهاب للقيادة
والأرك���ان (قائد كتيبة و�أرك���ان)
�وي��ا ب��ه��دف
���س��ت��ة مت���اري���ن ���س��ن� ً
التطبيق العملي لتقنيات الأركان
�در���س��ة يف ال��ك��ل��ي��ة ،م��ن خ�لال
امل� َّ
تنفيذ متارين تكتية ذات �أو�ضاع
قتالية متغرية لتدريبهم على
تقدير املوقف واتخاذ القرارات
يف ظل ظروف �ضاغطة.
�أم���ا �أرك�����ان ال���وح���دات ال��ك�برى
(�ألوية � -أف��واج) فيتم تدريبهم
ع��ل��ى ت��ق��دي��ر امل��وق��ف وحت�ضري
القرار يف ظروف واقعية ،للتجاوب
م��ع م��ت��غ�يرات امل��ع��رك��ة و�إ���ص��دار
الأوامر الالزمة للوحدات املر�ؤو�سة
مع الأخ��ذ بعني االعتبار العوامل

ت�رشين الثاين

فريق العمل
يف ق�سم امل�شبه التكتي

امل�ؤثرة كلها ،ومن ثم �إطالع هذه الأركان على
نتائج القرارات املتخذة.
كما �أنه ميكن اال�ستفادة من �إمكانات الق�سم
مل�صلحة الكليات واملدار�س الع�سكرية على
اختالف �أنواعها.
�سري التمارين
يتميز امل�شبه التكتي جانو�س بقدرته على
حتديد الأخطاء املرتكبة خالل التمرين وحتليلها
فعليا خالل املعركة .من
بغية تفادي حدوثها
ً
هنا يجب تنفيذ عدة خطوات مهمة للو�صول �إىل
غاية التمرين:
 حتديد الهدف التعليمي للتمرين وامل�س�ألةالتكتية التي يجب تنفيذها.
 حترير �أوامر العمليات ال�صديقة والعدوة،وبالتايل حتديد القوى املتواجدة يف املناورة.
 اختيار بقعة الأر���ض املطلوبة وحتقيقهاوجتهيزها.
 �إعداد ال�سيناريو الذي ي�شمل فكرة مناورةال�صديق والعدو و�إجراء الإختبارات عليها.
 تركيز القوى وتنفيذ املعركة على امل�شبه. نقد املعركة والقرارات املتخذة من قبلالقادة وحتليلها.
للو�صول �إىل هذه الغاية جتري عدة لقاءات
عمل بني رئي�س ق�سم امل�شبه التكتي من جهة
والوحدة املعنية من جهة �أخرى (قائد اللواء/
ال��ف��وج للوحدات العمالنية �أو م��درب امل��ادة
لتمارين كلية القيادة والأركان) بهدف حتديد

الأه��داف املرج ّوة من
ال��ت��م��ري��ن ،وب��ال��ت��ايل
حت�ضري ملف متكامل
ل��ه ي�سمح بالو�صول
�إىل ه��ذه الغاية بكل
واقعية و�شفافية.
�أما املرحلة النهائية
وه���ي ن��ق��د التمرين
وحت��ل��ي��ل��ه ،ف ُتعر�ض
خ�ل�ال ث�ل�اث �ساعات
وت�ستخدم برناجمني:
الأول وه��و برنامج
ال��ت��ح��ل��ي��ل ال��رق��م��ي
( )J A N A L Y S E
ال���ذي ي�سمح با�ستغالل معطيات التمرين
وحتليلها وعر�ضها ب�إ�ستخدام الـ .ACCESS
وال��ث��اين وه��و برنامج التحليل البياين ال��ذي
ي�سمح بتنفيذ �إعادة العر�ض وم�شاهدة النتائج

بيانيا .الهدف من نقد التمرين وحتليله هو
ً
الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
 ما هي املعطيات التي مت اعتماد فكرةاملناورة ال�صديقة على �أ�سا�سها؟
فعليا؟
 كيف متت املناورةً
 ما هي النقاط التي يجب تعديلها لإعادةتنفيذ املناورة جمد ًدا؟
وبالتايل ف�إن تنفيذ التمرين وحتليله يتطلبان
الكثري من الوقت.

�شهادة من لبنان

الأهداف امل�ستقبلية
للمحافظة ع��ل��ى ال��ن��ت��ائ��ج امل��م��ت��ازة لق�سم
امل�شبه التكتي «جانو�س» ،يجب متابعة اجلهود
الآيلة �إىل ا�ستدراك احلاجات والتيومي الدائم
للربامج وحتديثها .فربامج الت�شبيه التكتي
هي معلوماتية وبالتايل تبقى يف �سباق دائم مع
التطور التقني من جهة والتكتي من جهة �أخرى.
م���ن ه��ن��ا ت��ـ�برز �أه��م��ي��ة حت��دي��ـ��د الأه���ـ���داف
امل�ستقبلية لـجانو�س والت�شبيه ب�شكل عام،
وال��ت��ي ت�شمل العمل على ا���س��ت�يراد املزيد
من برامج الت�شبيه الع�سكرية من امل�ستوى
العملياتي (ك��ن��ظ��ام (� APLETأو التقني

(ك�برام��ج املدفعية وامل��درع��ات وامل�����ش��اة)،
للو�صول �إىل �إن�شاء ق�سم ت�شبيه عام متكامل
ت�ستفيد منه ال��وح��دات الع�سكرية يف اجلي�ش
اللبناين مب�ستوياتها كلها.
� ّإن �سنوات قليلة من ا�ستخدام امل�شبه التكتي
�أثبتت فعاليته و�أهميته وقدرته على امل�ساعدة
يف حت�ضري العمليات الع�سكرية مل�صلحة
وحدات اجلي�ش ،لتنفيذها بدقة والو�صول �إىل
الأهداف ب�أقل خ�سائر ممكنة.
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ARGONAUT 2012
التمرين يف ن�سخة  2012نفّ ذ ما
بني  9و 12ت�رشين الأول املن�رصم،
بني الرنكا وليما�سول وبافو�س،
و�شارك فيه بالإ�ضافة �إىل قرب�ص
ولبنان ع ّدة دول (املانيا ،وفرن�سا،
واململكة املتحدة واليونان) من
خالل قطع بحرية وجوية ووحدات
خ��ا���ص��ة ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل جميع
الوكاالت الر�سمية وغري الر�سمية
املعنية كالدفاع املدين وال�رشطة
واجلمارك والأم��ن العام ووح��دات
طبية .وح����ضر م��ن لبنان ك��ل من
مدير التوجيه العميد الركن ح�سن
�أي����وب ،وم��دي��ر التعليم العميد
ال��رك��ن خ��ال��د ح���م���ادة ،والعقيد
الركن ب�سام يا�سني (من القوات

لبنان يــ�شـــــارك بفعالية يف مترين «»ARGONAUT 2012

�إعداد:
ندين البلعة

من خارج احلدود

حتم على الدولة القرب�صية
العدوان الإ�رسائيلي على لبنان يف متوز ّ ،2006
ا�ستقبال  60.000من الرعايا الأجانب الذين غادروا لبنان فج�أ ًة ،وبالتايل
كان عليها ت�أمني جميع م�ستلزماتهم القانونية واحلياتية قبل ترحيلهم �إىل
بلدانهم .هذه التجربة دفعت قرب�ص �إىل اتخاذ �إجراءات تتيح لها التعامل مع
اعتبارا من العام 2008
الأحداث غري املتوقّ عة .ويف هذا الإطار بد�أت
ً
تنفيذ التمرين ال�سنوي  ARGONAUTالختبار قدرة �أجهزتها على
مواجهة مثل هذه الأحداث.

�ســيناريوهات خمتلفة وعمليات بحث و�إنقاذ يف قرب�ص
ٍ
وعدد من
اجلوية) ،والنقيب �سامر احلاج �شحادة (من مديرية التوجيه)،
ال�ضباط والع�سكريني ،بالإ�ضافة �إىل مدير عام الدفاع املدين العميد
رميون خطار.
امل�شاركة اللبنانية
العميد الركن خالد حماده حت ّدث عن �أهمية م�شاركة لبنان يف التمارين
ملهمات
التي تنفّ ذ بالتعاون مع دول �صديقة �أو جم��اورة ،ا�ستعدا ًدا
ّ
م�ستقبلية مفرت�ضة قد تعرت�ض اجلي�ش اللبناين �أو دول اجلوار.
فالعام  2006جنح اجلي�ش اللبناين با�ستدراك الأزم��ة عرب ا�ستنفار
الأجهزة والإ�ضطالع مبجموعة �أدوار (ت�أمني �إجالء الرعايا بطريقة �رسيعة
وو�ضع جميع الو�سائل املوجودة بت�رصّفهم وت�أمني الرعاية ال�صحية،
و�إجالء النازحني من املناطق التي ا�ستهدفها العدوان الإ�رسائيلي.)...
لكنه قام بكل ذلك من دون تخطيط م�سبق ،وم�شاركته يف هذا التمرين
ت�أتي يف �سياق اال�ستعداد ملواجهة مثل هذه الأزمات �سواء كانت حربية
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�أم غري حربية.
اعتاد لبنان ،منذ العام  2010امل�شاركة يف ه��ذا التمرين ال�سنوي
ب��دع��وة م��ن ال��دول��ة القرب�صية م��ن خ�لال �إر���س��ال مراقبني م��ن اجلي�ش
وقوى الأمن والدفاع املدينّ � .أما هذا العام فقد �شارك يف �أعمال البحث
بحريني (مركب الإنزال �صور والقنا�ص طربجا)
مركبني
والإنقاذ بوا�سطة
َّ
َ
رتيبا وفر ًدا)،
وطواف َتي بوما مع طواقمهما ومرافقني (� 15ضابطً ا و 44
ً
ورهط طبي ورهط ت�صوير.
تعريف التمرين
التمرين ال���ذي ي��أت��ي �ضمن برنامج ال��ت��ع��اون امل���دين  -الع�سكري
( )CIMICمب�شاركة دول متعددة ،قُ�سم �إىل �أربع مراحل �سبقها �إجتماع
متهيدي عقد يف وزارة اخلارجية القرب�صية و�أطلق خالله تنفيذ اخلطة
« »ESTIAاملتعلّقة بت�شغيل مركز �إدارة الكوارث وتقييم الو�ضع
امل�ستجد وحتديد املعطيات الأ�سا�سية والثانوية.

ت�رشين الثاين

التهديدات غري التقليدية،
ورف����ع م�����س��ت��وى ج��ه��وزي��ة
ال�������س���ل���ط���ات احل��ك��وم��ي��ة
القرب�صية كمركز �أوروب��ي
لإدارة الأزم���ات يف منطقة
ال�رشق الأو�سط.

من خارج احلدود

اخلطة «»ESTIA
اخلطة «� »ESTIAأو «ال��وط��ن» ،هي خطة وطنية و�ضعتها الدولة
القرب�صية انطالقً ا من الو�ضع ال�سيا�سي املتزعزع يف ال�رشق الأو�سط� ،إذ
� ّأن احتمال ن�شوء نزاع �إقليمي ي ؤ� ّدي �إىل عمليات �إجالء �سكان نحو قرب�ص
(كما ح�صل يف لبنان العام  ،2006ويف م�رص وليبيا العام  ،)2011جعل
�رضوريا لكي تتمكن اجلمهورية القرب�صية من
و�ضع خطة وا�سعة النطاق
ً
�إدارة كل التحديات
الت�سمية
املحتملة يف املنطقة.
اخل���طّ ���ـ���ـ���ـ���ة ت�����ز ّود
ك��ل��م��ة Argo
ال��دول��ـ��ـ��ة القرب�صية
باليونانية تعني ال�رسعة ،وكلمة Naut
ووح����������دات����������ه����������ا
تعني البحرية ،من هنا �أت��ت ت�سمية
التوجيهات ال�رضورية
التمرين  Argonaut 2012حيث
ل��ت��ن��ظ��ي��م وت��ن�����س��ي��ق
متيزت احلملة البحرية فيه ب�رسعة الر ّد
ّ
وتنفيذ الن�شاطات
على التهديدات التي واجهتها.
امل��ت��ع � ّل��ق��ة ب�������إدارة
الأزم�����ات �أو ال���ك���وارث الطــبيعيــة وغيــر
الطبيعيــة يف املنطقــة .من هذه الن�شاطات:
ا�ستقبال امل��واط��ن�ين الأج��ان��ب �أو القادمني
من مناطق النزاع يف ال�رشق الأو�سط ،ت�صنيف
امل�صابني ومعاجلتهم ،الإهتمــام بطلبات
اللجوء ال�سيا�سي ،ومكافحة دخ��ول الالجئني
�أو امل��ه��اج��ري��ن غ�ير ال�رشعيني ع�بر امل��وان��ئ
واملطارات وال�سواحل.

وت�ضمنت
خ�ص�صتا للخطة «،»ESTIA
مرحلتا التمرين الأوىل والثانية ّ
ّ
املرحلة الثالثة عمليات �إنقاذ جوية وبحرية ،بينما خُ�ص�صت املرحلة
الرابعة ملعاجلة تهديدات غري تقليدية.
يهدف التمرين �إىل تطويــر التعــاون بني �سلطــات احلكومــة القرب�صيــة
والــدول املجاورة �أو ال�صديقــة ،يف �إطار التعامل مع حــوادث الإخالء التي
ت�سببــها خمتلف �أنــواع الأزم��ات ،احلربيــة وغيــر احلربية ،يف
ميكن �أن
ّ
ال�رشق الأو�سط ،بالإ�ضافة �إىل تطوير عمليات البحث والإنقــاذ والتعامل مع
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• املرحلة الأوىل :بدء تطبيق اخلطة وجولة
على �أهم املرافئ:
ب��د�أت املرحلة الأوىل ب�إطالق تنفيذ اخلطة
 ESTIAيف وزارة اخلارجية القرب�صية ،وترافق
ذل��ك م��ع و���ص��ول جميع ال��وح��دات امل�شاركة
اجتماعا
القرب�صية والأجنبية التي عقد قادتها
ً
يف مركز �إدارة الكوارث.
ا�ستهلّ ممثل وزارة اخلارجية القرب�صية املرحلة الأوىل بالرتحيب
باملدع ّوين �إىل هذا التمرين امل�شرتك ،وقام مندوب من الوزارة  -ق�سم
�إدارة الأزمات ()Department of Crisis Management - DCM
بتحليل اخلطة «.»ESTIA
ثم انتقل اجلميع �إىل وزارة اخلارجية يف العا�صمة نيقو�سيا حيث كانت
جولة يف املركز الوطني لإدارة الأزمات (NCCM - National Center
 ،)of Crisis Managementهناك اطّ لع امل�شاركون على كيفية
التن�سيق مع مركز �إدارة العمليات (OCC - Operations Control
 )Centerبني خمتلف اجلهات املعنية (الأم��ن الداخلي /البولي�س -
غرفة عمليات احلر�س الوطني ،واملركز الإقليمي ملطار الرنكا ،واملركز
الإقليمي ملرف�أ الرنكا ،ومناطق ا�ستقبال املدنيني العزل).
بعدها مت تق�سيم املراقبني �إىل ثالث جمموعات ،اطّ لعت على كيفية
العمل يف املراكز املذكورة �آنفًا.
• املرحلة الثانية :متارين وغرف عمليات:
ألقيت حما�رضة تناولت
املرحلة الثانية كانت يف مرف أ� الرنكا حيث � َ
غرفة العمليات يف املرف�أ وخطّ تها اخلا�صة .يف موازاة ذلك ووفق اخلطة
ت�ضمنت :عملية �إخالء جوي مل�صابني،
« »ESTIAنفذت ع ّدة متارين
ّ

املراكب والآليات
امل�شاركة
�شارك يف تنفيذ «»ARGONAUT 2012
الأ�سلحة والآليات الآتية:
 طائرة  ATL-2من البحرية الفرن�سيةللإ�ستطالع والتن�سيق اجلوي لعمليات الإنقاذ
ملختلف الطائرات امل�شاركة.
 طائرة  Air Tractorمن م�صلحة الغاباتالقرب�صية ،للإ�ستطالع واملراقبة اجلوية.
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تفتي�ش �سفينة مهاجرين غ�ير �رشعيني،
ت�سجيل املدنيني على منت ال�سفينة� ،إجراءات
�سيطرة وتفتي�ش �أ�شخا�ص وحقائب ،حتقق
م��ن اجل���وازات ووث��ائ��ق ال�سفر ( Passport
� ،)Control - Travel Documentsإجراءات قن�صلية (Consular
 ،)Proceduresدعم لوج�ستي وم�ساعدات �إن�سانية ،ن�رش حمطة �إ�سعافات
�أولية ،خدمات دعم نف�سي ،وحت�ضري لعمليات نقل جوي.
كما اطّ لع احل�ضور على غرفة عمليات املركز الوطني لإدارة الأزمات
( )Ops Room NCCMوغ��رف��ة عمليات باقي ال��وك��االت ،وغ��رف
ا�ستقبال املدنيني العزل ،والطوافة 139-AWالتي ت�ستخدمها القوات
اجلوية وكذلك الأمن الداخلي ،لإخالء امل�صابني �أو نقل الأ�شخا�ص .كما
اطّ لعوا على الو�سائل امل�ستخدمة يف منطقة تفتي�ش الأ�شخا�ص واحلقائب
من �سيارات جمهزة بـما�سح �ضوئي ( ،)SCANNERوكالب بولي�سية،
بالهويات
و�أجهزة ك�شف ،وغرفة الإ�سعافات الأولية ،وغرفة التدقيق
ّ
وغرف ا�ست�ضافة الأ�شخا�ص.
• املرحلة الثالثة� :سفينة تغرق ...وطائرة تختفي:
يف املرحلة الثالثة من التمرين� ،إنتقل احل�ضور �إىل منت باخرة يف مرف�أ
رحب بهم وزير الدفاع القرب�صي يف ح�ضور قائد احلر�س
الرنكا حيث ّ
الوطني ،و�أبحرت الباخرة مل�سافة  20ميلاً يف مكان قريب من بقعة
التنفيذ.
ال�سيناريو الأول متحور حول �سفينة �صغرية على بعد كيلومرت واحد
�شخ�صا بالإ�ضافة �إىل
من ال�ساحل ،على متنها الطاقم امل�ؤلف من 20
ً

 طوافة  Bell-412 HAR2من القواتاجلوية امللكية للمملكة املتحدة.
 طوافة  Bell-412 EPمن الوحدة اجلويةالبولي�سية القرب�صية.
 ط��واف��ة  Aw-139م��ن ال��ق��وات اجلويةالقرب�صية.
 طوافتان  SA-330 SM/pumaمنالقوات اجلوية اللبنانية.
 مركب الإن��زال �صور من القوات البحريةاللبنانية.

 ال��ق��ن��ا���ص ط�برج��ا م��ن ال��ق��وات البحريةاللبنانية.
 ط�����رادان  VITTORIAم��ن ال��ق��واتالبحرية القرب�صية.
 زورق����ان ��سري��ع��ان م��ن ال��ق��وات اخلا�صةالبحرية القرب�صية .Navy SEAL Team
 �سفينة حربية FGS MAGDERBURGمن القوات البحرية االملانية .
 ب���اخ���رت���ان ���ض��د ال��ت��ل��وث م���ن م�صلحةال�صيادين القرب�صية.

ت�رشين الثاين

التي قامت ب��دور مراقب
جوي وو�سيط ات�صال بني
م��ك��ت��ب تن�سيق ال��ط�يران
وطوافات البحث والإنقاذ.
مت �إن��زال فريق م�سعفني
و ّ
على منت ال�سفينة الغارقة
لتقدمي الإ�سعافات الأولية الالزمة .كما قامت الطوافات (ومن بينها
البوما اللبنانية) بانت�شال �أ�شخا�ص من البحر واملركب ،ونقلت الركاب
بجره زورق مطاط تابع ملركب الإنزال اللبناين الذي
�إىل قارب جناة قام ّ
انتقل �إليه الركاب الناجون ،ومن ثم عاينهم فريق طبي لبناين قبل
بر الأمان .مراكب من م�صلحة ال�صيادين القرب�صية �ساعدت
نقلهم �إىل ّ
بدورها يف �إخالء باقي الركاب ،لي�أتي بعدها مركبان خمت�صان مبكافحة
التلوث لتنظيف مكان احلادث.
ال�سيناريو الليلي كان مو�ضوعه طائرة مدنية على متنها 15
راكبا،
ً
تنتقل من منطقة ��صراع يف ال�رشق الأو���س��ط باجتاه الرنكا ،تختفي عن
الرادار وينقطع ات�صالها مع مركز مراقبة املالحة اجلوية (Air Traffic
 ،)Control - ATCمما �أ ّدى �إىل �إطالق نظام البحث والإنقاذ وفق خطة
البحث والإنقاذ الوطنية.
مت متثيل الركاب
ُنفذ التمرين على بعد  20ميلاً جنوبي الرنكا ،وقد ّ
بحريا ،فكان على
ألقيت يف منطقة م�ساحتها  129ميلاً
ً
الناجني بدمى � َ
ٍ
الوحدات امل�شاركة �إيجادهم يف وقت حم ّدد و�ضمن قطا ٍع ومنط بحث
حم� ّددي��ن� .شاركت يف العملية �أرب��ع طوافات (واح��دة لبنانية ،اثنتان
قرب�صيتان وواحدة بريطانية) ،بالإ�ضافة �إىل �سبع �سفن ،طائرة C-130
ّ
يونانية ،والطائرة  ATLANTICالفرن�سية التي �ألقت قنابل م�ضيئة
بالتن�سيق مع املراكب .وانتقل املراقبون �إىل مركز  JRCCحيث اطّ لعوا
على غرفة العمليات و�أق�سامها وحمتوياتها كما مت عر�ض حما�رضة �شملت:
تعريف املركز ،ن�ش�أته ،حمتوياته ،طريقة عمله ،كيفية تفعيله ودوره يف
عمليات البحث واالنقاذ.
متنوعة:
• املرحلة الرابعة� :سيناريوهات
ّ
يف املرحلة الرابعة �أ�شاد وزير الدفاع القرب�صي مب�شاركة الدول الأخرى
ُ�ص�صت هذه املرحلة ملواجهات متوازية �ضمن ع ّدة
يف التمرين ،وقد خ ِّ
�سيناريوهات ،بح�ضور ممثلني عن ال�سفارات الأجنبية وقادة الوحدات
الع�سكرية القرب�صية.
�أبرز هذه التمارين :معاجلة حادث تلوث بحري ،مكافحة �إدخال �أوعية
كيميائية غري �رشعية للبالد ومنع ت�رسبها ،تفتي�ش باخرة ،عملية بحث
و�إنقاذ �أ�شخا�ص من مبنى تعر�ض للإنهيار نتيجة لهزة �أر�ضية ،عملية
بحث و�إنقاذ يف البحر ،حترير �أ�شخا�ص اختطفهم �إرهابيون على منت
حافلة ركاب ،مكافحة قر�صنة �سفينة.
يف اخلتام �ألقى قائد احلر�س الوطني القرب�صي كلم ًة �أ�شاد فيها ب�رسعة
�شاكرا احل�ضور والدول امل�شاركة ،وق ّدم
تنفيذ التمارين ودقة التوقيت
ً
درع��ا لرئي�س
من بعدها
دروع��ا ملمثلي ال�سفارات امل�شاركة كما قدم ً
ً
الوفد الع�سكري اللبناين عربون تقدير وامتنان.

من خارج احلدود

متميز
�أداء لبناين
يف ���س��ي��اق ه���ذه ال���زي���ارة،
ّ
التقى وف��د مديرية التوجيه
قائد احل��ر���س الوطني القرب�صي ال��ذي تكلّم ع��ن امل�شاركة
اللبنانية و�آف��اق التعاون الع�سكري بني اجلي�شني .وقد بادر
�إىل �شكر لبنان وجي�شه باعتباره الدولة الأجنبية التي لها �أكرب
منوها ب�أداء الوحدات الع�سكرية اللبنانية.
م�شاركة يف التمرين،
ً
وقد �أكّ ��د بالتايل ��ضرورة ا�ستكمال تنفيذ مناورات م�شرتكة،
و�أهمية التعاون بني البلدين كونهما ي�ضطلعان بدور حموري يف
حتمل تبعات عمليات البحث والإنقاذ يف �رشق املتو�سط.
يف هذا الإطار� ،أكّ د العميد الركن خالد حماده اهتمام اجلانب
ٍ
مترين م�شرتك قد ينظّ مه اجلي�ش اللبناين يف
القرب�صي ب��أي
ٍ
م�ستقبلية مع قرب�ص
امل�ستقبل ،وم�شاركة لبنان يف �أي متارين
ّ
مهمات البحث والإنقاذ والإخالء والإ�سعاف ،حيث � ّأن �أداء
ت�شمل ّ
االجنبية
الوحدات اللبنانية ال يقلّ �أهمي ًة عن �أداء � ٍّأي من اجليو�ش
ّ
املتط ّورة.
ٍ
يعر�ضها خلطر الغرق ،فتطلق نداء ا�ستغاثة
راكبا،
150
ً
تتعر�ض حلادث ّ
ّ
وتفيد مركز تن�سيق عمليات الإن��ق��اذ امل�شرتكة «Join Rescue
.»Coordination Center - JRCC
بعد تلقّي النداء و�صلت طائرة من م�صلحة الغابات ملراقبة املنطقة
والإفادة عن الو�ضع ،لت�صل بعدها الطوافة  ATLANTICالفرن�سية
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يعترب الفوج املجوقل
من �أهم القوى
االحتياطية يف اجلي�ش
�إعداد:
الرقيب �سامر حميدو
اللبناين ،وهو عبارة
عن قوة متحركة ذات
ن�سبيا،
حجم �صغري
ً
وقادرة على ت�أخري
اخرتاق العدو والت�صدي له ،والقيام مبهمات �أمنية �رسيعة
ذات طابع مفاجئ .ويف �إطار تدريباته امل�ستمرة ،نفذ الفوج
باال�شرتاك مع القوات اجلوية وفوجي املدرعات الأول وامل�ضاد
تكتيا ومناورة بالذخرية احلية يف منطقة
للدروع ،متري ًنا
ً
عيون ال�سيمان على خط بكفيا  -ع�شقوت .ح�رض التمرين رئي�س
ممثل العماد قائد اجلي�ش،
الأركان اللواء الركن وليد �سلمان
اً
وعدد من كبار �ضباط اجلي�ش وقادة الوحدات الكربى �إىل جانب
وفد من امللحقني الع�سكريني العرب والأجانب ،و�ضباط دورة
الأركان يف كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان ،وعدد كبري من
املدعوين املدنيني بينهم �إعالميون.

مناورات ومتارين

املجوقل يف «درب الكرامة»:
مترين تكتي بالذخرية احلية
خطة التحرك
ب��داي��ة وب��ع��د الن�شيد ال��وط��ن��ي ك��ان��ت كلمة
لقائد ال��ف��وج املجوقل العميد ال��رك��ن ج��ورج
�شاكرا �أ�صحاب
ن���ادر ،ال��ذي رح��ب باحل�ضور
ً
م�رشوع  Intercontinental - mzaarعلى
ا�ست�ضافتهم ال��ت��م��ري��ن ،ث��م ق��� ّدم للح�ضور
تف�صيلاً عن املناورة و�أهدافها:
توافرت معلومات �شبه م�ؤكدة عن �أن الفرقة
 162امل��درع��ة يف جي�ش ال��ع��دو الإ��سرائ��ي��ل��ي
���س��ت��ت��اب��ع ه��ج��وم��ه��ا ب��اجت��اه منطقتي امل�تن
وك�رسوان للو�صول �إىل اخلط ال�ساحلي ،ومهمة
الفوج الت�صدي لهذه القوات ومنعها من اجتياز
خط بكفيا  -ع�شقوت.
خ��ط��ة حت���رك ال���ف���وج ان��ط��ل��ق��ت م���ن ��ض�رورة
الإم�ساك بالتالل امل�رشفة والبلدات والقرى
املحيطة من خالل الكمائن وعمليات الإغ��ارة
ومن ثم الإنتقال �إىل قتال الوحدات بالتن�سيق
مع القوى ال�صديقة.
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اجلي�ش  -العدد رقم 329

وبعــد تقديــم ر�ؤ���س��اء ال��ف��روع تفا�صيل
توجــه احل�ضور اىل
فر�ضية املنـــاورة ومراحلهـاّ ،
منطقة عيـــون ال�سيمان حيث موقــع املناورة.

يف امليدان
�إ�ستهلــت املناورة بتقــ ّدم رتــل من الدبابــات
على حموري بكفيا  -ع�شقوت ،وعند و�صـول �أول

ت�رشين الثاين

مناورات ومتارين

املناورة ب�إخالء �صحي للم�صابني واجلرحى من
�أر�ض املعركة �شاركت فيه طوافات نقل نوع
 UH - 1Hو�أم��ن��ت احلماية اجل��وي��ة طوافة
«غازيل».

دبابــة �إىل نقطــة الكمــني ،قــام عنا�رص الفوج
بتفجــريها حتت غطاء ناري كثيــف ا�ستعــملت
فيه القــذائــف ال�صاروخيــة امل�ضــادة للدروع

والأ���س��ل��ح��ة ال��ر���ش��ا���ش��ة وامل��ت��و���س��ط��ة ،ورم��ى
القنا�صة بدقة واح�ت�راف على �أه���داف متثّل
ال��ع��دو ،حمققني �إ���ص��اب��ات م��ب��ا��شرة .وانتهت

جهوزية دائمة
توجه رئــي�س الأرك��ـ��ـ��ان اللواء
يف الـختــام،
ّ
الــركن �سلمان بكلمة �إىل الع�سكريني الذين
نفذوا املنــاورة ،وهن�أهــم على �أدائهــم املمــيز
داعيا �إياهم �إىل املزيــد من التدرب للحفاظ
ً
على اجلهــوزية الدائمة يف حال حدوث �أي طارئ،
م�ؤكــ ًدا �أهميـة العن�رص الب�رشي يف ح�سم الأمور.
العميد ال��رك��ن م���ارون احلتي نائب رئي�س
الأرك��ان للتخطيط عقب على �أداء الع�سكريني
بالقول« :املناورة كانت واقعية تدريبية �إىل
�أق�صى درجات التدريب مهنئًا العميد الركن
نادر برجاله».
قائد الفوج قال بدوره «�إ�رسائيل هي العدو
الأول للبنان ،واجلي�ش على الرغم من حمدودية
امكاناته ،جاهز للت�صدي لأي عدوان.
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مناورات ومتارين

فوج التدخل الثالث ومغاوير البحر يف «املوجة احلا�سمة»

نفّذ فوج التدخل الثالث باال�شرتاك
تكتيا على
مع فوج مغاوير البحر متري ًنا
ً
�شاطئ نهر ابراهيم حتت عنوان «املوجة
احلا�سمة» .ت�ضمن التمرين عملية �إبرار
على ال�شاطئ و�إقامة ر�أ�س ج�رس �أمام
تق ّدم الوحدات املقاتلة لتنظيف بقعة
حمتلة من �إرهابيني ،و�شارك فيه
طوافات من القوات اجلوية ،مراكب
�إنزال ،وخافرة من القوات البحرية.
تر�أ�س التمرين العقيد �أمني العرم
قائد فوج التدخل الثالث ،وح�رضه عدد
من كبار ال�ضباط يف اجلي�ش �إىل ممثلني
عن الوحدات الثابتة والألوية والأفواج.

هدف املناورة
ب��داي��ة ،ق � ّدم العقيد ال��ع��رم للح�ضور �إي��ج��ا ًزا ع��ن ماهية
التمرين و�أ�سبــاب تنفيذه و�أبــرزهــا التداعيــات الأمنية
التي متر بهــا املنطقــة ككــل .وقال �إن هــدف املنــاورة هــو
�أمــني بالدرجة الأوىل ،حمد ًدا مهمــة الفوج يف التمرين بتنــفيذ عمليــة
الإبــرار لتدمري املجموعة الإرهابيـة يف املبنـى املحـاذي لل�شـاطئ.
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ال�سيناريو
توافرت معلومات للأجهزة الأمنية اللبنانية مفادها �أن �أع���دا ًدا من

ت�رشين الثاين

مناورات ومتارين

تو ّزع امل�س�ؤوليات
قدم العقيد الركن مروان عي�سى رئي�س الفرع الثالث يف
�رشحا عن تف�صيل القوى وت�شكيلها
فوج التدخل الثالث ً
والتقديرات املحتملة يف �أثناء تنفيذ املهمة ،وقدم املقدم
ال��رك��ن ف��ادي ك��ي��وان م��ن ال��ف��وج �إي��ج��ا ًزا ع��ن بقعة تنفيذ
العمليات الهجومية وجغرافية املكان وعن النقاط احلا�سمة
وثائقيا عن املجموعة
فيلما
واحل�سا�سة ،وعر�ض لل�ضباط
ً
ً
الإرهابية التي متركزت على �شاطئ نهر �إبراهيم.
كذلك �رشح الرائد خالد عبد الرحمن من القوات البحرية عمل
املراكب م�ؤازر ًة لفوج التدخل الثالث وعمليات التفتي�ش...
ث��م ق��دم امل��ق��دم ف��ادي ك��ف��وري م��ن ف��وج مغاوير البحر
معلومات عن مهمة �رسية مغاوير البحر الأوىل يف التمرين
وعملية االع�ترا���ض ال��ت��ي �سينفذها غطا�سو امل��غ��اوي��ر،
بالإ�ضافة �إىل معاجلة �أي هدف بالقن�ص وكيفية زرع العبوات
حتت املاء من �أجل ت�أمني غطاء للقوات ال�صديقة.

املقاتلني الأ�صوليني دخلوا خل�سة �إىل الأرا�ضي اللبنانية وانت�رشوا يف
مدينة طرابل�س ،ما اقت�ضى التحرك ملواجهة الأمر.

بقعة التمرين
بعد ال�رشوحات ،انتقل ال�ضباط �إىل بقعة التمرين على
ال�شاطئ حيث نفّذ عنا�رص الفوجني مترينهم التكتي ،وكان
الأداء بح�سب ال�ضباط املوجودين جي ًدا ودقيقًا ويدل على
مهارة الوحدات اخلا�صة يف اجلي�ش اللبناين .و�شكر العقيد
العرم كل القوات امل�شاركة ،وحث عنا�رصه على املزيد من
معتربا �أن «جناحنا اليوم هو
اجلهد واملحافظة على التدريب امل�ستمر
ً
نتاج التدريب املنفّذ كل يوم».
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ت�رشين الثاين

ت�ضخم ال�برو���س��ت��ات
ي��ح� ّق��ق ع�ل�اج
ّ
ب��ال��ل��ي��زر الأخ�����ض�ر �أو م��ا ي��ع��رف بـ
«»Green Light Laser Therapy
�إعداد:
نتائج �
ليال �صقر الفحل
إيجابية بن�سبة  100باملئة ،وهو
ّ
وفورية.
عالج فاعل يعمل بطريقة �آمنة
ّ
طبية الف��ت��ة ،ت�س ّلم
ويف �سابق ٍة
ّ
املتطورة ليكون من املراكز
امل�ست�شفى الع�سكري املركزي جها ًزا يعمل بهذه التقنية
ّ
الطبية الأوىل التي ت�ستخدمها.
ّ

خدمات وتقدميات

الـلـيـزر الأخـ�ضـر لـعـالج تـ�ضـخـّم الـبـرو�ســـــــتـات

ت�شخي�ص املر�ض
ب�����داي�����ة ي��������ش��رح ل��ن��ا
العميد الطبيب �أ�سامة
املعلّم رئي�س الطبابة
�ري��ة � ّأن غ��دة
ال��ع�����س��ك� ّ
ال�برو���س��ت��ات تقع حتت
املثانة م��ب��ا��شر ًة وحتيط
ب�أعلى جمرى البول عند
الرجال .وهي تنمو ب�شكل طبيعي عند البلوغ
�إىل �أن يبلغ ال��رج��ل ���س� ّ�ن الأرب��ع�ين .يف هذه
املرحلة ت�شهد غدة الربو�ستات بداية الت�ضخّم
احلميد « »Enlarged Prostateحول جمرى
البول ،وهذا الت�ضخم يتمثّل بنم ّو غري �رسطا ّ
ين
عملية التب ّول.
ميكن �أن يعيق
ّ
خ�ص �أعرا�ض هذا املر�ض ،ي�شريالعميد
يف ما ّ
املعلّم �إىل � ّأن مر�ضى ت�ضخّم الربو�ستات
يحتاجون �إىل ال��ت��ب � ّول ب�شكل م��ت��زاي��د ،كما
�أن بع�ضهم ي�شعر بال�سل�س ال��ب��ويل (وه��و
ح���دوث قليل م��ن ال��ت��ب� ّول ب�شكل ال�إرادي).
وعلى العك�س من ذلك ،ميكن �أن ي ��ؤ ّدي هذا
املر�ض �إىل �ضعف قوة التب ّول تدري ًجا و�صوالً
�إىل الإحتبا�س ال��ب��ويل ،الف� ًت��ا �إىل �أن ت�ضخم
الربو�ستات قد ي�صل �إىل منع �إف���راغ البول
ارجتاعيا ي�ؤدي
ي�سبب �ضغطً ا
ب�شكل كامل ،ما
ً
ّ
�إىل الف�شل الكلوي بالإ�ضافة �إىل زي��ادة يف
معدل الإلتهابات البولية والنزيف الدموي يف
البول و�رسعة القذف و�ضعف الإنت�صاب.

امل�ست�شفى الع�سكري

املركزي من �أول م�ستخدمي

بني الأم�س واليوم
يتم �سابقًا من
عالج ت�ضخّم الربو�ستات كان ّ
خالل الإ�ستئ�صال اجلراحي اجلزئي للربو�ستات
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التقنية املتطورة

ع����ب���ر الإح������ل������ي������ل
(Transurethral
resection
of
the
Prostate:
�أو
،)TURP
اال�ستئ�صال باملنظار
الكهربائي .وال ّنقلة
النوعية التي حقّقتها
ّ
الطبابة
الع�سكرية
ّ

تتمثّل باعتماد جهاز «XPS Green Light
 ،»Laser Therapyوه��و �أك�ثر العالجات
فعالية يف عالج ت�ضخّم الربو�ستات.
ّ
الع�سكرية
و�أو�ضح العميد املعلّم � ّأن الطبابة
ّ
ت�سلّمت اجلهاز من �رشكة « �أ�سمر مديكال»
وان الربوف�سور فرناندو غوميز �سان�شا رئي�س
ق�سم جراحة امل�سالك البولية يف املعهد العايل
للم�سالك البولية يف مدريد � -إ�سبانيا ،عمل
بالتن�سيق مع ال�رشكة ،على تدريب الطاقم
الطبي يف امل�ست�شفى على التطبيق العملي
لهذا اجلهاز.
وب��ع��د اك��ت�����س��اب اخل��ب�رة ال�ل�ازم���ة� ،أ���ص��ب��ح
املق ّدم الطبيب حممد علوان من امل�ست�شفى
املدنيني
أطباء
الع�سكري املركزي خموالً ،مع ال ّ
ّ

ت�رشين الثاين

خدمات وتقدميات

املتعاقدين م��ع اجلي�ش واملتخ�ص�صني يف
البولية ،القيام بهذا العالج
جمال امل�سالك
ّ
الناجح بن�سبة  100باملئة والذي تراوح م ّدته
بني � 30إىل  60دقيقة.
التقنية اجلديدة
من جهته� ،أكّ ��د الربوف�سور فرناندو غوميز
�سان�شا � ّأن جهاز الليزر الأخ����ضر طُ ��� ّور خالل
ال�سنوات الع�رش املا�ضية لي�صل �إىل ن�سخته
احلالية ،وهو يتيح للأطباء املعاجلني �إمكان
ا�ستعماله ب�صورة �آمنة يف �أثناء العملية وبعدها،
ي�سبب � ّأي
�إذ انه ال ي�ستدعي عالجات الحقة وال
ّ
جراحية) ،بل
جانبية (عيوب
م�ضاعفات �أو �آثار
ّ
ّ
يعود املري�ض �إىل حياته الطبيعية يف اليوم
نف�سه.
و��ش�رح ال�بروف�����س��ور �أن اجل��ه��از يعمل على
امت�صا�ص الهيموغلوبني املوجود يف خاليا
الربو�ستات ،ما ي ��ؤ ّدي �إىل رفع احل��رارة حتى
امل�سبب
درجة التبخّر وزوال الورم �أو الت�ضخّم
ّ
الت�سبب
الن�����س��داد جم���رى ال��ب��ول ،م��ن دون
ّ
بال�ضعف اجلن�سي �أو ارجتاع ال�سائل املنوي �أو
فقدان التحكّ م البويل.
كما ركّ ز الربوف�سور غوميز �سان�شا على � ّأن
العالج يحافظ على عنق املثانة ويقوم بتجليط
الدم يف الأوعية الدموية قبل تبخري الأن�سجة
املت�ضخّمة ،ما مينع ح�صول �أي نزيف ،وبذلك
ال يحتاج املري�ض �إىل عملية نقل للدم.
اخلا�صة
وختم بالقول :ي�ستطيع ذوو احلاالت
ّ
كمر�ضى القلب �أو ال�سكري �أو �سيالن الدم
الذين يتناولون �أدوية ال�ضغط ومنع التجلّط،
ٍ
ب�شكل �آمن ومن دون
اخل�ضوع لهذه العملية
ي�سببه
� ّأي م�ضاعفات ،خ�لافً ��ا مل��ا ميكن �أن
ّ
الإ�ستئ�صال اجلزئي للربو�ستات «»TURP
�أو اال�ستئ�صال باملنظار الكهربائي ،كالنزيف
وا�ستخدام الق�سطرة مل ّدة طويلة ،و�سوى ذلك
ت�سببها اجلراحات التقليدية.
من م�ضاعفات
ّ
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ت�رشين الثاين

� ..................أحـمـر� ،أ�صـفـر� ،أخـ�ضـر

خدمات وتقدميات

�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

هكذا يجري العمل يف ق�سم طوارئ

م�ستحبا �أن ي�شار �إىل �إن�سانٍ ما
قد ال يكون
ً
عموما،
برقم �أو لون ...لكن يف امل�ست�شفيات
ً
خ�صو�صا ،ف� ّإن حياة �إن�سان
ويف ق�سم الطوارئ
ً
مت التعاطي مع حالته
قد تكون ره ًنا برقم �أو لون ّ
على �أ�سا�سهما.
ق�سم الطوارئ يف امل�ست�شفى الع�سكري
املركزي منوذج تتج ّلى من خالل عمل �أق�سامه
�أهمية الدقة والنظام...
أ�سا�سيا يف حاالت احلروب والكوارث
دورا �
ي� ّؤدي هذا الق�سم
ً
ً
يتحول مبوجبها
ويطبق خطة الطوارئ العامة املو�ضوعة والتي
ّ
�إىل مكان ي�ستطيع ا�ستيعاب �أكرب عدد ممكن من الإ�صابات،
�ضمن خطة التوزيع الطارئة املن�سقة مع امل�ست�شفيات املدنية
من خالل غرفة عمليات رئا�سة الطبابة الع�سكرية.

القطاعات الطبية يف الطوارئ
رئ��ي�����س امل�ست�شفى الع�سكري امل��رك��زي
العقيد الطبيب خالد �سكر ي�رشح لنا بداي ًة
ماهية هذا الق�سم الذي يعنى بجميع احلاالت
املر�ضية الطارئة ،وتقع على عاتقه م�س�ؤولية
التدخل الطبي واملعاجلة الفورية بغية تثبيت
الو�ضع ال�صحي لكل مري�ض.
يت�ألف ق�سم الطوارئ من ثمانية قطاعات.
يتوىل القطاع الأول ( )Aا�ستقبال املر�ضى
و�إج���راء االت�صاالت ال�لازم��ة ،والتي مبوجبها
ي��ت� ّ�م حت��وي��ل��ه��م �إىل
القطاع الثاين (.)B
يف ه������ذا ال���ق���ط���اع
يتو ّزع املر�ضى وفق
ح��االت��ه��م ح��ي��ث جند
غرف ًة لعزل الأمرا�ض
نداء
امل����ع����دي����ة ،ع���ي���ادة
الإ�ستغاثة
�صحة ،عيادة �أطفال،
عيادة جراحة ،غرفة

امل�ست�شفى الع�سكري املركزي

�أ�شعة وغرفة جف�صني ويف كل غرفة �أو عيادة
طبيب اخت�صا�ص.
خم�ص�ص للإ�صابات
القطاع الثالث ()C
ّ
واحل������وادث وه���و جم� ّ�ه��ز ب��غ��رف��ة للعمليات
اجلراحية الطارئة� .أم��ا القطاع ال��راب��ع (،)D
فيت�ألف م��ن �ست غ��رف ملعاجلة املر�ضى،
ك��ون��ت��وار للتح�ضري العالجي وللممر�ضني،
حمام خا�ص للمر�ضى وا�سرتاحة االطباء.
تقع ق��اع��ة العناية والإن��ع��ا���ش يف القطاع
اخلام�س ( )Eو�إىل جانبها غرفة انتظار خا�صة
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ب��ذوي املر�ضى ،ويحتل املخترب م�ساحة يف
أي�ضا خمز ًنا.
القطاع ال�ساد�س ( )Fحيث جند � ً
خم�ص�ص لإدارة
� ّأما القطاع ال�سابع ( ،)Hفهو
ّ
ال��ق�����س��م ح��ي��ث جن��د مكتب رئ��ي�����س��ه ومكتب
م�ساعده ،وبجانبهما مكتب �أمانة ال�رس وقاعة
اجتماعات وحما�رضات.
الق�سم الثامن والأخري هو امل�رشحة حيث يتم
ا�ستقبال اجلثث ،وحت�ضريها وت�سليمها �إىل
الأه��ل ،بالإ�ضافة �إىل القيام ب�أعمال الت�رشيح
عند احلاجة.

عند ح�صول �أي توقف يف عمل القلب �أو الرئتني داخل �أي عيادة �أو غرفة مري�ض،
فورا عرب مكرب ال�صوت و�إ�ضاءة
يقوم املمر�ض بطلب نداء ا�ستغاثة (ً )Blue Code
يتم االت�صال
الإن��ارة احلمراء اخلا�صة بهذا النداء واملوجودة داخل الغرف ،كما ّ
بفريق التخدير والإنعا�ش ليح�رض ب�شكل فوري.

ت�رشين الثاين

اخلدمات التي يقدمها
ق�سم الطوارئ
ي�ستقبل ق�سم ال���ط���وارئ جميع احل���االت
الطارئة ويعاجلها ،كما يقوم بتح�ضري املر�ضى
قبل الدخول �إىل امل�ست�شفى املركزي �أو �إىل
امل�ست�شفيات املدنية ،ويهتم مبختلف �أعمال

ك��ام��ل ...وي��راف��ق مم��ر���ض م�ساعد املري�ض
عند نقله �إىل الطابق �أو عند احلاجة �إىل �إجراء
فحو�صات.
ويلفت العقيد �سكر �إىل �أن��ه يتم العمل
على رف��ع امل�ستوى العلمي للطاقم الطبي
وال��ت��م��ري�����ض��ي يف ق�سم ال���ط���وارئ م��ن خ�لال

خدمات وتقدميات

خمتلف امل�ست�شفيات يف �إط��ار عمل جامعي
منظم.
حاالت و�ألوان
جتري عملية فرز املر�ضى وت�صنيفهم وفق
�أرب���ع ف��ئ��ات ح�سب درج��ة اخل��ط��ورة ومعايري
ليتم بالتايل حتويل
عامليا،
الأولويات املتبعة
ّ
ً
ك��ل منهم �إىل ال��ف��رع امل��ن��ا���س��ب .وت�صنيف
الفئات هو وفق الآتي:
 فئة �أوىل( :اللون الأحمر) وهي احلالة التيال حتتمل �أي ت�أجيل.
 فئة ثانية( :اللون الأ�صفر) حيث ميكنمعاجلة املري�ض خالل �ساعتني كحد �أق�صى.

اجلف�صني وتثبيت الك�سور تنفيذًا لأوامر
طبيب العظم.
الطاقم الطبي
يقــوم �أط��ب��اء ق�سم ال��ط��وارئ مبعاينة
املر�ضى وفــرزهم ثـم م�ساعفتهم وتثبيت
و�ضعهم ال�صحي مبفاتيح ال�سيطرة على
احلاالت اخلطرة.
وي��ت��وىل ال��ع��م��ل يف ه��ذا الق�سم �أط��ب��اء
يتمتعون ب��خ�برة وا���س��ع��ة يف جم��ال طب
ال��ط��وارئ ،ويتم التن�سيق بينهم وبني
الأط���ب���اء االخ��ت�����ص��ا���ص��ي�ين م��ا ي��زي��ـ��د من
فعالية التقـدميات الطبية وجودتها.
للممر�ض املجاز يف ق�سم الطوارئ دور
�أ�سا�سي فهو ي�رشف على كيفية تطبيق الـ
« »Medical Orderوعلى ت�سليم املر�ضى
�إىل باقي الأق�سام الطبية داخل امل�ست�شفى،
قبل مغادرتهم ق�سم الطوارئ وبعد الت�أكد
�شخ�صيا من جهوزية ملفاتهم الطبية ب�شكل
ً

املحا�رضات العلمية وال�سعي �إىل امل�شاركة
يف خم��ت��ل��ف ال�����دورات وامل����ؤمت���رات الطبية
والتمري�ضية اخلا�صة بطب الطوارئ� ،إ�ضاف ًة
�إىل تبادل املعلومات واخل�برات العلمية مع

 فئة ثالثة( :اللون الأخ����ضر) حيث ميكن�إجراء املعاجلة خالل �أربع �ساعات كحد �أق�صى.
 فئة رابعة( :اللون الأ�سود) ميكن ت�أجيلاملعاجلة لعدة �ساعات.
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قدا�س يف الذكرى اخلام�سة ملعركة نهر البارد

ملنا�سبة م��رور خم�س �سنوات على معركة نهر البارد� ،أقامت حمطة تلفزيون املحبة
إلهيا يف بازيليك
بالتعاون مع م�ؤ�س�سة املقدم املغوار ال�شهيد �صبحي العاقوري،
ً
قدا�سا � ً
وفاء ل�شهداء اجلي�ش وجرحاه الذين �سقطوا يف تلك املعركة
�سيدة لبنان يف حري�صا،
ً
ويف �سواها من املعارك.

احل�ضور
ح�رض القدا�س العميد ب�شارة بو كرم ممثلاً وزير الدفاع الوطني فايز
غ�صن وقائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،املحامي روجيه ع��ازار ممثلاً
دولة العماد مي�شال عون ،العقيد ف�ؤاد اخلوري ممثلاً مدير عام قوى الأمن
الداخلي اللواء �أ�رشف ريفي ،املقدم روجيه �صوما ممثلاً مدير عام الأمن
العام اللواء عبا�س ابراهيم ،قائد فوج املغاوير العميد الركن �شامل
روكز ،ال�سيد �إبراهيم خوري ممثلاً مدير عام الدفاع املدين العميد رميون
خطار ،العقيد الركن الطيار ديغول �سعد قائد قاعدة ري��اق اجلوية،
املقدم الركن جان نهرا قائد مدر�سة القوات اخلا�صة ،مدير املطاعم
يف كازينو لبنان ال�سيد �إدغار معلوف� ،شخ�صيات مدنية واجتماعية� ،إىل
جانب ذوي ال�شهداء وعدد كبري من الع�سكريني �ضباطً ا ورتباء و�أفرا ًدا.
تر�أ�س الذبيحة رئي�س عام جمعية املر�سلني اللبنانيني املوارنة الأب
�إيلي ما�ضي ،وعاونه الأبوان جان بو خليفة مدير عام املحطة و�إيلي ن�رص،
فيما خدمت القدا�س املرمنة كاتيا حرب.
كلمات
يف البداية� ،ألقت الإعالمية تانيا ا�سطفان كلمة �إدارة «تلفزيون املحبة»
معتربة �أن «�شهداء اجلي�ش خمرية هذا الوطن وعماده ،هم الوعد والعهد
والعيد ،وعلى العهد باقون» ،ورفعت ال�صالة «ملن باتوا عالمة فارقة يف
زمن احلقد والعنف والأنانية.»...
ثم �أعقبها كلمة الإعالمية جان دارك ابي ياغي عن م�ؤ�س�سة املقدم
املغوار ال�شهيد �صبحي العاقوري التي قالت« :منذ ا�ست�شهادهم ،مل
يغيبوا حلظة عن وجداننا وقلوبنا وتفكرينا� .أ�ضعف الإميان� ،أن نتذكّ ر

منا�سبة

ِ
جي�شنا الأبطال ،عند كل مف�صل من حياتنا ،هم الذين افت َدوا
�شهداء
بدمائهم الزكية ،ال�شعب اللبناين بكامله ،وبذلوا �أرواح��ه��م الطاهرة،
قرابني على مذبح الوطن».
بعد الإجنيل املقد�س� ،أكّ ��د رئي�س عام جمعية املر�سلني اللبنانيني
املوارنة الأب �إيلي ما�ضي� ،أن «احتادنا هو ما ير�سي وحدتنا وخ�شبة
م�شريا �إىل �أننا «كلما دعمناه يظل الرمز
خال�صنا هي اجلي�ش اللبناين»،
ً
والقوة يف ب�سط ال�سيادة و�إعادة الأمن واال�ستقرار لبلدنا».
وقال« :ر�أينا ب�أم العني ومل�سنا مل�س اليد ما �أو�صلنا �إليه اخلروج عن
الدولة واللجوء �إىل العنف الذي ال يحل م�شكلة يف لبنان».
قيادة اجلي�ش
متوجها اىل عائالت
بدوره� ،ألقى العميد ب�شارة بو كرم كلمة القيادة
ً
ال�شهداء بقوله «نلتقي اليوم يف ه��ذا ال�رصح ن��ور الإمي���ان لتقدي�س
ال�شهادة .»...و�أ�ضاف« :يف كل حمطة فا�صلة يعيد اللبنانيون الت�أكيد �أن
وطنهم را�سخ يف التاريخ و�أن عي�شهم امل�شرتك وت�ضامنهم الإجتماعي
والإن�ساين هو �أ�سا�س ا�ستمرار وجود هذا الوطن ،فيجري �أبطالهم يف
تقدمي دمائهم ويندفعون يف �ساحات الت�ضحية حيث ين�سكب العرق
من جباههم موح ًدا وتت�شابك �سواعدهم مرتا�صة وتتلقى �صدورهم م ًعا
ر�صا�صات الغدر والإجرام.»...
درعا
يف اخلتام ،قدم مدير حمطة «تلفزيون املحبة» الأب جان بو خليفة ً
تكرميية �إىل ممثل قائد اجلي�ش العميد ب�شارة بو كرم ،وق ّدم الأب �إيلي
درعا �إىل رئي�سة م�ؤ�س�سة املقدم املغوار ال�شهيد �صبحي العاقوري
ن�رص ً
ال�سيدة ليا العاقوري.
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�شهدا�ؤنا

م�أمت ر�سمي و�شعبي يف وداع
املقدم ال�شهيد عبا�س جمعة

الت�شييع
ح�رض الت�شييع العميد الركن ح�سن يا�سني
ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي وعدد
من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية ،وممثلو الأجهزة
الأمنية� ،إىل كبار ال�ضباط ورفاق ال�شهيد.
وواكبت جمموعة من ال�رشطة الع�سكرية جثمان
ال�شهيد لدى خروجه من امل�ست�شفى الع�سكري
املركزي ،و أ� ّدت وحدة من فرع مكافحة الإرهاب

قيادة اجلي�ش ت�ؤكد حر�صها على
متابعــة ق�ضـيته وحتقيق العدالة كاملـة

نوه قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،مب�سرية املقدم ال�شهيد عبا�س جمعة،
ّ
وتفانيه يف �أداء الواجب حتى ال�شهادة.
كالم العماد قائد اجلي�ش جاء يف �سياق زيارة قام بها لعائلة املقدم ال�شهيد
جمعة يف منزلها الكائن يف حملة ال�شياح ،حيث ق ّدم تعازيه احلارة لأفراد
وتوجه �إليهم مب�شاعر الت�ضامن.
العائلة ،واطلع على �أو�ضاعهم املختلفة،
ّ
وقد �أكد العماد قهوجي حر�ص القيادة على متابعة حتقيق العدالة كاملة.
�شيعت املقدم عبا�س جمعة الذي ا�ست�شهد بتاريخ
وكانت قيادة اجلي�ش قد ّ
أثرا ب�إ�صابة بليغة تعر�ض لها يف �أثناء قيامه مبهمة �أمنية يف
 2012/9/24مت� ً
حملة الغبريي بتاريخ .2012/9/21

والتج�س�س يف م��دي��ري��ة امل��خ��اب��رات مرا�سم
ال��ت��ك��رمي .ول���دى و���ص��ول��ه �إىل «جم��م��ع الإم���ام
ال�صدر» يف رو�ضة ال�شهيدين ،جرى تقليده
�أو�سمة احلرب واجلرحى والتقدير الع�سكري من
الدرجة الف�ضية.
ون ّوه ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن يا�سني
يف كلمته «مبناقبية ال�شهيد و�إخال�صه للجي�ش
وتفانيه يف �أداء واجبه الع�سكري» وقال:
«نو ّدع اليوم �ضابطًا من خرية �ضباط اجلي�ش،
�شاءت يد القدر �أن يرحل عن هذه الدنيا ،وهو
يلبي واجبه الع�سكري يف حماية �أم��ن الوطن
ّ
املرتب�ص �رشا ًّ
وا�ستقراره ،والت�صدي للإجرام
ّ
باملواطن يف �سالمته وكرامته وحياته اليومية.
�ارة وامل�شاعر امللتهبة،
نو ّدعه بالدموع احل� ّ
وب�إكليل الزهر الأبي�ض كقلبه النا�صع �أب ًدا ،كيف
ال ،وقد خطّ يف �سجل م�ؤ�س�سته التي وهبها ربيع
�سطورا م�رشقة من اجلهد
العمر وزهر ال�شباب،
ً
وفريا من
والت�ضحية ،وترك يف �ساحاتها زا ًدا
ً
اخلري ،ي�ضاف �إىل ح�صاد الرجال املخل�صني� .إنه
قدر �أبناء هذه امل�ؤ�س�سة منذ حلظة ان�ضوائهم
حتت رايتها و�أدائهم الق�سم الكبري� ،أن يحملوا
دماءهم على الأك��فّ  ،ل�يرووا بها تراب الوطن
ويفتدوا �إخوتهم يف املواطنية ،كلّما �أحاطت
بهم رياح اخلطر ودهمتهم ال�شدائد واملحن.
53
اجلي�ش  -العدد رقم 329

ت�رشين الثاين

�شهدا�ؤنا

مــــن

�شهيدنا البطل،
مت�ضي اليوم �إىل مثواك الأخ�ير ،ويف قلوب
الأهل ورفاق ال�سالح والأحبة وكل من عرفك،
ج���رح يع�رص ال��ق��ل��وب وي��دم��ي ال��ع��ي��ون .لقد
افتقدناك علمًا م��ن �أع�ل�ام اجلي�ش� ،ضابطًا
ع�صاميًا م�ستقيمًا ك��ح��د ال�����س��ي��ف ،متمي ًزا
باملناقبية والإن�ضباط ودماثة اخللق� .إفتقدناك
رفيق �سالح ،يحظى باحرتام وتقدير كل من
حوله ،يندفع يف تنفيذ املهمات �إىل �أق�صى
احل��دود ،ويتحمل ال�صعاب وامل�شقات برحابة
�صدر� .إفتقدناك �إبن
قرية جنوبية �أ�صيلة،
و�إب���ن عائلة كرمية
�أجنبت خرية ال�شبان
وال�شابات� ،أن�ش�أتهم
ع��ل��ى حم��ب��ة اجلي�ش
والتم�سك
وال��وط��ن
ّ

القلب

ب���ج���م���ي���ل الأخ����ل���اق
والف�ضائل.
ل����ق����د ك��������ان م��ن
م�صادفة القدر �أي�ضًا،
�أن ت����رزق وزوج��ت��ك
�ف�ًل� يف
ال��ف��ا���ض��ل��ة ط� اً
ليلة ال�شهادة هذه،
وك�أين به يقول ها دم
�أب���ي ال��ط��اه��ر ينب�ض
يف ع��روق��ي �إخ�لا� صً� ��ا
�اع��ا وحما�سة،
وان��دف� ً
وخ���ي���اري م��ن��ذ الآن
�أن �أح���لّ يف ي��وم من
الأيام مكانه يف جي�ش
ال����وط����ن ،ف���أه��ت��دي
مب������آث�����ره و�أق���ت���ف���ي
خطواته على طريق
ال�����ش�رف والت�ضحية
والوفاء».
ث��م �أل��ق��ى املفتي
�أحمد قبالن ال��ذي � ّأم
امل�صلّني على جثمان
امل���ق���دم ال�����ش��ه��ي��د،

�رشيطٌ من الذكريات التي تخت�رص �سنوات طويلة
من حياة الإن�سان مير م�رسعًا يف حلظات م�ؤملة خالل
و�شهورا
امل�شاركة يف ت�شييع ال�شهيد البطل ،جتعل املرء ي�ستعيد �أيامًا
ً
و�سنوات عديدة حافل ًة بالأحداث ،يف ب�ضع دقائق لي�س �أكرث.
عرف ُته تلميذًا يف ال�سنة الأوىل يف املدر�سة احلربية حني �شاء القدر �أن
آمرها ،عندما بد أ� عبا�س يتعلم ابجدية
يلتحق يف الف�صيلة التي
ُ
كنت � َ
القتال ويحرتف اجلندية ،ثم كانت �آخ��ر م�شاهداتي له يف كلية ف��ؤاد
�شهاب للقيادة والأركان قبل ب�ضعة �أ�شهر من ا�ست�شهاده ،عندما كان
ليتقن التخطيط الع�سكري ويحرتف القيادة.
يتابع دورة قائد كتيبة ُ
بني �سعيني للتعلُّم وتطوير الذات ،كانت رحلته طويل ًة ملا حفلت به
من اجنازات ...وق�صري ًة بالن�سبة �إىل �أهله وزوجته و�أبنائه و�أ�صدقائه...
مفارقةُ ظاملة للقدر �أن ال يتقاطع عبا�س مع مولوده اجلديد يف اي
دقيقة واحدة من هذا الزمن الرديء ،دخل �إبنه �إىل �سجل احلياة يف اللحظة
ٍ
مفارقة هذه يحملها القدر؟ هل �سيحتفل ابنُه
التي �شطب هو عنه� ...أي
م�ستقبلاً يف عيد ميالده؟ �أم يف ذكرى ا�ست�شهاد والده البطل؟ �س�ؤالٌ
54
اجلي�ش  -العدد رقم 329

موت
غريب وم�ؤمل ،لكنه م�رشوع وبر�سم القدر! فاملنا�سبتان متناق�ضتانٌ ،
ٌ
ووالدة ...انها فل�سفة احلياة!
يف جنازة عبا�س كان جميعنا مفجوعًا ،الع�سكريون ،املدنيون ،الأقارب،
الأ�صدقاء ،الزمالء ،رفاق الدورة ،الر�ؤ�ساء ،واملر�ؤو�سون ،كنا م�صدومني
من هول احلدث الذي �رسق عبا�س وديناميته من حلقاتنا املختلفة .كان
وا�ضحًا من �شدة احلزن الذي �سيطر على امل�أمت ان اجلميع يحبه و�سيفتقد
ح�ضوره املميز �أينما كان.
عبا�س مل يكن يهد�أ ،حراكٌ دائم ،ب�شا�شة دائمة ،دينامية نادرة ،مل نكن
يح�ضنا جميعًا للحزن الكبري الذي
نعلم �أنه ب�شخ�صيته املحببة تلك كان رِّ
�أدمع �أعيننا و�أدمى قلوبنا.
ُ
النع�ش ملفوفًا بالعلم اللبناين� ،أطلَّ عبا�س من خالله على احلا�رضين
ُرفع
مو ّدعًا وملقيًا التحية الع�سكرية ومتمتمًا بع�ض الكلمات ...مل ننب�س ببنت
أثرا با�ست�شهاد البطل لأننا م�ؤ�س�سة االن�ضباط
�شفة .مل نطلق النار ت� ً
لكن الغ�ضب كان يعرتينا جميعًا� ،رصاخًا مدويًا كان ي�صدر من
وااللتزامّ ،
نر دموع بع�ضنا املحبو�سة داخل الأعني ،لكنها كانت
عمق ال�صمت ،مل َ
وا�ضحة لكل منا ،فكان واح ُدنا يرى دمعته يف عني الآخر وبالعك�س...

ت�رشين الثاين

كلمة �إعترب فيها �أن من قتل عبا�س جمعة لي�س
�ادي��ا� ،إنها حالة �شيطانية يعي�شها
�شخ�صًا ع� ً
لبنان من �أق�صى �شماله �إىل �أق�صى جنوبه ،وكل
من ي�شارك يف ا�ستمرارية هذه احلالة هو �رشيك
يف قتل املقدم جمعة.
ويف اخل����ت����ام ،ووري اجل���ث���م���ان يف ج��ب��ان��ة
ال�شهيدين.

 النبطية. تط ّوع يف اجلي�شب���������ص����ف����ة ت���ل���م���ي���ذ
�ارا من
���ض��اب��ط �إع��ت��ب� ً
.1993/1/4
 رق�������ي ل���رت���ب���ة��ارا من
م��ل�ازم �إع���ت���ب� ً
،1 9 9 5 /8 /1
����درج يف ال�ترق��ي��ة
وت� ّ
إعتبارا
حتى رتبة رائد �
ً
من .2009/7/1
 رقّ ي لرتبة مق ّدم�إثر �إ�ست�شهاده.
 من عداد مديرية املخابرات. حائز:• امليدالية التذكارية للم�ؤمترات للعام
.2002
• و���س��ام ال��ت��ق��دي��ر الع�سكري م��ن ال��درج��ة
الف�ضية.

نبذة عن املقدم ال�شهيد عبا�س جمعة
 -من مواليد  1970/7/23يف بلدة زبدين

م��ئ��ات ال�����ض��ب��اط ���ش��ارك��وا ،جميعهم �أخ���و ٌة
لعبا�س ،فهو ينتمي �إىل عائلة كبرية ج ًدا ،اكرب
عائالت الوطن و�أكرثها تعا�ض ًدا ومتا�سكًا.
يف جنازة عبا�س ..كان عبا�س هو امليت� ،أمر
ال ي�صدق ،فبالأم�س ك��ان هو الكائن الأك�ثر
من حي ،بل الكائن احليوي ،الكائن الذي يعج
باحلياة .كيف ا�ستطاع املوت �أن ي�أ�رس ابت�سامته
ويخْ ِمد �ضجيجه ..وهو الذي ال يطيق القيود
وي ْه ِمد ناره ُ
ويقيد حراكه ُ
ِّ
ٍ
ويتقن التفلت منها والتمرد عليها لأن روحه كانت يف حراك دائم ،ويف
ٍ
فرح دائم...
يف جنازة عبا�س ..كان احلق حزينًا والباطل مزه ًوا ..كان القانون جريحًا
والإج��رام متفلتًا ..ولكن العقاب كان م�ستعجلاً تواقًا لينزل باملجرمني
�أ�شد احل�ساب.
يف جنازة عبا�س� ..شهيد اجلي�ش ،كان اجلي�ش كله حزينًا مت�أملًا ..ولكنه
متحفز مت�أهب لتنفيذ �أمر العمليات الذي ُيكمل املهمة املقد�سة ..حفظ
�أمن املواطنني الآمنني من الأ�رشار اللعينني...

�شهدا�ؤنا

• و���س��ام الإ�ستحقاق اللبناين م��ن الدرجة
الثالثة.
• و�سام احلرب بعد الإ�ست�شهاد.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش خم�س مرات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش بعد الإ�ست�شهاد.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش  15مرة.
• تنويه ن��ائ��ب رئي�س الأرك����ان للعمليات
مرتني.
• تهنئة مدير املخابرات مرتني.
• تهنئة قائد املع�سكر مرتني.
• تهنئة قائد ال�رشطة الع�سكرية.
• تهنئة قائد لواء.
• تهنئة قائد فوج مرتني.
• تهنئة قائد كتيبة.
 تابع عدة دورات درا�سية يف الداخل ويفاخلارج.
 -مت�أهل وله ولدان.

فيا ابن عبا�س املولود..
لقد ا�ست�شهد وال� ُدك من �أجل ا�سمى معاين
�سدى ،فكلما ر�أيت
الأم��ن ..مل تذهب دم �ا�ؤه
ً
طفلاً مطمئنًا يذهب اىل مدر�سته �صباحًا يف
ان ذلك امنا يح�صل
جمتمع م�ستق ٍر �آمن ،تذكَّ ر ّ
ٍ
ت�ضحيات كربى كت�ضحية والدك البطل
بف�ضل
و�أمثاله الأبطال الذين �ضحوا ب�أغلى ما ميلكون
من اجل �أن ي�سود الأمن والإ�ستقرار يف البالد ومن اجل رد الأذى عن العباد،
ولكي يعي�ش النا�س ب�سالم ..ولكن ..من قتل عبا�س؟ ومن �ساهم بقتل
عبا�س؟ بطريقة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة� ..إنها ثقافة الإج��رام والفو�ضى،
و�سنطهر الوطن من
وهي التي تهدم الوطن وتق ّو�ضه� ،سنتغلب عليها،
ِّ
انت�صارا لدمك يا عبا�س ..رحمك اهلل...
مريديها ،و�سنفر�ض القانون حتمًا
ً
العقيد الركن ح�سن جوين
كـلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان
55
اجلي�ش  -العدد رقم 329

ت�رشين الثاين

متيز املخيم ال�صيفي
ّ
لأوالد الع�سكريني
ال�شهداء الذي نظمته
�إعداد:
م�ؤ�س�سة املقدم املغوار
جان دارك �أبي ياغي
ال�شهيد �صبحي العاقوري
بدقة التنظيم ،و�إ�رصار
قيادة اجلي�ش على �إعطاء التوجيهات الالزمة لنجاحه ،وحر�ص
قائد قاعدة رياق اجلوية العقيد الركن الطيار دي غول �سعد،
كما يف كل مرة ،و�سهره على ح�سن تطبيق الربنامج الذي
أياما ال تنت�سى يف ربوع قاعدته التي
�أع ّده لهم كي مي�ضوا � ً
ا�ست�ضافتهم على مدى � 5أيام.

وقفة وفاء

مـرة جديدة وا�ست�ضافـت املخيم ال
�رشعـت �أبـوابهـا ّ
قـاعدة رياق اجلـوية ّ
ال�شهادة جتمعهم
لل�سنة الثانية على التوايل تفتح قاعدة رياق
اجلوية �أبوابها وقاعاتها و�ساحاتها وناديها
ال�ست�ضافة املخيم ال�صيفي ال�سنوي لأبناء
الع�سكريني ال�شهداء الذي يت�ص ّدر الأولوية
يف روزنامة ن�شاطات م�ؤ�س�سة املقدم املغوار
ال�شهيد �صبحي العاقوري.
ح��واىل  130ول� ًدا (راوح��ت �أعمارهم بني 5
و� 13سنة) مع املن�شّ طني يجتمعون يف كل
�صيف ،جتمعهم ال�شهادة ،يف �إن�صهار وطني
�أر�سته م�ؤ�س�سة العاقوري يف نفو�س الأبناء كما
�أر�سته امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف نفو�س الآباء.
حتية للعلم
يف �صباح ال��ي��وم الأول ،ح�رض الأوالد حفل
رفع العلم الذي حتتفل به كل �أفواج اجلي�ش
توجهوا
وقطعه ووحداته �صباح كل �إثنني ،ثم ّ
برفقة قائد قاعدة ري��اق اجلوية و�ضباطها
لو�ضع �إكليل من الزهر على ن�صب ال�شهداء.
خ�لال اجل��ول��ة التقليدية داخ��ل القاعدة ويف
رح��ب بهم العقيد
مدر�سة ال��ق��وات اجل��وي��ةّ ،
ترحيبا ال يقل ح��رارة
ال��رك��ن ال��ط��ي��ار �سعد
ً
عن امل��رات ال�سابقة� ،إذ ب��ات يعترب املخيم
ال�صيفي الذي يقام يف القاعدة ر�سالة ال تقل
�أهمية عن باقي مهماتها.
ث��م ان��ت��ق��ل اجل��م��ي��ع ب��احل��اف�لات الع�سكرية
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�إىل مدينة ال�شم�س
ب�����ع�����ل�����ب�����ك ح���ي���ث
ا�ستك�شفوا معاملها
ولبوا دعوة
الطبيعية ّ
رئي�س بلدية بعلبك
ال�سيد ها�شم عثمان
�إىل الغداء يف مطعم
«ل��ي��ال��ي��ن��ا» يف بلدة
ر�أ�س العني.
ويف امل�ساء ،قاموا
مب��م��ار���س��ة ري��ا���ض��ة
املنطاد (الطريان بوا�سطة بالون على الغاز
مربوط بحبل على الأر�ض ،يطري بح�سب اجتاه
رتا طار الأوالد على
الهواء) .وعلى علو  50م ً
دفعات (كل �أربعة يف �سلة) وحلّقوا يف �سماء
القاعدة على مدى ع�رش دقائق من الوقت حتت
�إ��ش�راف ال�سيد رج��ا �سعاده .وانتهى يومهم
الأول احل���ار على م�سبح ن���ادي ال�ضباط يف
القاعدة مع ع�شاء �ساهر و«كارا �أوكي».
يف البقاع الغربي
خم�ص�صا لزيارة
برنامج اليوم الثاين كان
ً
منطقة البقاع الغربي .البداية كانت يف بلدة
ال�ت�راث وال��ت��اري��خ را���ش��ي��ا ال���وادي و�سوقها
الأثري الذي يقع يف و�سط البلدة حموطً ا بقرابة
قدميا .وقد �أع��ادت وزارة ال�سياحة
 36بناء
ً

ترميمه و�إن��ارت��ه العام  ،1997وه��و ال�سوق
ال�تراث��ي ال��وح��ي��د يف منطقة ال��ب��ق��اع .يف هذا
ال�سوق م�شى الأوالد مواكب حيث ا�ستقبلهم
الأه���ايل ب��ال��زغ��اري��د ون�ثر الأرز وال����ورود من
على ال�رشفات .من هناك �إنتقلوا �إىل «قلعة
الإ�ستقالل» حيث جالوا يف متحفها الع�سكري
ويف غرف رجاالت الإ�ستقالل.
�إ�سرتاحة ال��غ��داء كانت يف مطعم «الفروج
الطازج» يف منطقة �ضهر الأحمر ال��ذي �أكرم
�صاحبه ال�سيد ناظم غ��زايل الوافدين ودعا
من�شطة متخ�ص�صة لتزين وجوههم بالر�سوم
والفرح.
امل��ح��ط��ة ال��ت��ال��ي��ة ك��ان��ت ن��زه��ة يف ب��ح�يرة
القرعون على منت املراكب العائدة لل�سيدين
�شوقي و�رشبل جا�رس اللذين ي�ضعان ،يف كل

ت�رشين الثاين

وقفة وفاء
دروع

يم ال�صيفي لأوالد الع�سكريني ال�شهداء

مرة ،مراكبهما يف خدمة �أبناء �شهداء اجلي�ش.
خ��ت��ام اجل��ول��ة ك��ان وق � ًت��ا ممت ًعا يف مدينة
امل�لاه��ي يف بلدة ج��ب جنني (تقدمة رئي�س
بلدية جب جنني خالد �رشانق).
يف عرو�س البقاع زحلة
اليوم الطويل يف ق�ضاء زحلة ال يقل ت�شويقًا
عن اليوم الذي �سبقه� .إىل بلدة الفرزل كان
للتعرف �إىل �صناعة
الإن��ط�لاق يف ال�صباح
ّ
«الت�شيب�س»� .أمام معمل «املا�سرت ت�شيب�س»
ل�صاحبه ال�سيد مي�شال �ضاهر ،ا�صطف الأوالد
�صفوفً ا الرتداء الألب�سة والأمتعة الواقية قبل
ال��دخ��ول �إىل املعمل ،وال��ت��ع� ّ�رف �إىل كيفية
�صناعة الـ«الت�شيب�س» وتعبئته.
وعند الظهر ،تناولوا طعام الغداء يف مطعم
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ماكدونالد  -زحلة بدعوة من �صاحبه ال�سيد
دم���ر ،قبل �أن يتوجهوا يف امل�ساء
ج��ورج ّ
حل�ضور مهرجان الأل��وان يف بارك جوزف
طعمة �سكاف برعاية رئي�س البلدية
جوزف دياب معلوف ومركز الباليه يف
الكلية ال�رشقية.

�شك
ر وت

حمملني
يف اليوم الأخري ،عادوا �إىل منازلهم ّ
ب��ذك��ري��ات ع��ن املخيم ال تنت�سى ،وحقائب
م��در���س��ي��ة ا����س���ت���ع���دا ًدا ل��ل��ع��ام
الدرا�سي.

�أ�شغال يدوية
و�ألعاب
ال���ي���وم ال���راب���ع يف املخيم
خم�ص�صا ل�ل�أ���ش��غ��ال
ك���ان
ً
ال����ي����دوي����ة والأل�����ع�����اب
التثقيفية والرتفيهية،
�إىل مم��ار���س��ة ريا�ضة
ال�سباحة وغريها...
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ا�ســرائيـل وايـران:
احلرب املمـتنعـة

�إعداد:
�إح�سان مرت�ضى
باحث يف ال�ش�ؤون
اال�رسائيلية
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يتبي من ا�ستطالع للر�أي اجرته
نّ
�صحيفة «ه�آرت�س» يف كيان العدو،
�أن ن�صف الإ�رسائيليني يتخ ّوفون
م��ن ع��دم ا�ستمرار كيانهم بعد
ن�شوب حرب مع �إيران ،على الرغم
م��ن � ّأن االك�ثري��ة هناك ت�ستبعد
ن�شوب هذه احلرب امل�ستع�صية،
ب�سبب ما ميكن ان تنطوي عليه
م��ن ت��داع��ي��ات ونتائج كارثية
ع��ل��ى ا��س�رائ���ي���ل وامل��ن��ط��ق��ة
ان %27
والعامل .فقد تبني ّ
ي��رون ا ّن��ه يوجد احتمال كبري
لن�شوب مثل هذه احلرب العام
 ،2013فيما قال � %29إنه يوجد
احتمال متو�سط للحرب ،ور�أى
� % 32إن��ه يوجد احتمال �ضئيل
لن�شوبها .ووف��ق هذا اال�ستطالع
ف�����إن  %20م���ن الإ��سرائ��ي��ل��ي�ين
يتخوفون من زوال ا�رسائيل بعد
عب  %30عن
حرب كهذه ،بينما رّ
تخ ّوف كبري من ذلك ،وقال %24
كثريا و% 23
�إنهم ال يتخوفون
ً
�إنهم ال يتخوفون مطلقًا.
وتعليقًا على هذه النتائج تقول
«ه�آرت�س» � ّإن تطمينات نتنياهو
وب�����اراك مل تقنع ع��ل��ى م��ا يبدو
اجلمهور الإ�رسائيلي ال��ذي يبدو
ومرعوبا و�أك�ثر ت�صديقًا
خائفًا
ً
لرئي�س ال��دول��ة �شمعون بري�س

وبع�ض ال��ق��ادة الأمنيني ،الذين
ح���ذروا م��ن نتائج ك��ارث��ي��ة لهذه
احلرب.
وق���ال���ت ه����آرت�������س �إن ن��ت��ائ��ج
اال�ستطالع تدلّ على �أن «اجلمهور
مذعور وخائف» و�أن هذه النتائج
ينبغي �أن تثري قلق رئي�س الوزراء
الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو الذي
يل ّوح مبهاجمة �إي��ران وقلق وزير
الدفاع �إيهود ب��اراك ال��ذي اعترب
�أن ع��دد القتلى الإ�رسائيليني يف
ه��ذه احل��رب املفرت�ضة لن يزيد
عن  500قتيل .ويف م��وازاة ذلك
حذر قادة اجلي�ش والأجهزة الأمنية
الإ�رسائيلية من �أن نتائج احلرب مع
�إيران �ستكون وخيمة و�أنه ال ينبغي
�رب��ا كهذه
�أن تخو�ض �إ��سرائ��ي��ل ح� ً
لوحدها.
م���ن ن��اح��ي��ة �أخ�������رى��� ،ش��ه��دت
العالقات الأمريكية  -الإ�رسائيلية
ن��وع��ا م��ن ال��ت��وت��ر ،ع��ل��ى خلفية
ً
ب�شن
ال��ت��ه��دي��دات الإ��سرائ��ي��ل��ي��ة
ّ
ه��ج��وم ع�سكري م��ن ط��رف واح��د
�ضد املن�ش�آت النووية الإيرانية،
ح��ي��ث ذك�����رت و���س��ائ��ل االع��ل�ام
�صاخبا اندلع
�سجال
اال�رسائيلية �أن
اً
ً
بني ال�سفري الأمريكي يف تل �أبيب
دان��ي��ال �شابريو ورئي�س ال��وزراء
الإ�رسائيلي بنيامني نتانياهو ،بعد

�أن انتقد الأخ�ي�ر الرئي�س ب��اراك
�أوب��ام��ا .وق��د ذه��ب نتانياهو �إىل
ح��د اعتبار �أن «ال��وق��ت انتهى»
يف ما يتعلق باحتماالت مهاجمة
امل��ن�����ش ��آت ال��ن��ووي��ة الإي��ران��ي��ة،
وال��ت��م��ك��ن م��ن ع��رق��ل��ة ال�برن��ام��ج
النووي الإي��راين .وكان التوتر قد
ب��د�أ على خلفية تنديد نتانياهو
بعدم وج��ود «خ��ط �أح��م��ر وا�ضح»
م��ن جانب املجموعة الدولية يف
مواجهة الربنامج النووي االيراين،
حني قال« :اعتقد �أن علينا قول
احلقيقة :املجموعة ال��دول��ي��ة ال
ت�ضع خطً ا �أحمر وا�ض ًحا لإي��ران،
ت�صميما من جانب
و�إي��ران ال ترى
ً
املجموعة الدولية لوقف برناجمها
النووي».
ع��ل��ى اخل��ل��ف��ي��ة ذات���ه���ا ،ك��ان��ت
���ص��ح��ي��ف��ة ي��دي��ع��وت �أح���رون���وت
الإ�رسائيلية قد ذكرت �أن الإدارة
الأم�يرك��ي��ة بعثت بر�سالة �رسية
لإي������ران� ،أك����دت ف��ي��ه��ا �أن��ه��ا لن
ت�شارك يف هجوم ع�سكري �إ�رسائيلي
حمتمل ،وطالبت الأخ�ي�رة بعدم
مهاجمة قواعدها يف اخلليج .ووفق
املحلل ال�سيا�سي يف ال�صحيفة،
�شمعون �شيفر ،ف ��إن م�س�ؤولني
رف��ي��ع��ي امل�����س��ت��وى يف الإدارة
الأمريكية توجهوا �إىل نظرائهم يف
�إيران بوا�سطة دولتني �أوروبيتني
يتم ا�ستخدامهما كقناة ات�صال
يف ح��االت الأزم���ات ،حيث �أو�ضح

الأمريكيون للجانب الإي���راين �أن
الواليات املتحدة ال تنوي الدخول
يف ح��رب� ،إذا ق��ررت �إ�رسائيل �شن
هجوم �أح��ادي اجلانب ،وم��ن دون
تن�سيق معها.
على �ضوء ما تقدم و�صف ت�سفي
ريخليف�سكي ،املحلل ال�سيا�سي
يف �صحيفة «ه ��آرت�����س» ،رئي�س
الوزراء بنيامني نتنياهو ب�أنه فاقد
�سيا�سيا
طبيا �أو
ً
الأهلية ،وال ي�صلح ً
لقيادة �إ�رسائيل .وقال � ّإن نتنياهو
ي�سري على ال���درب نف�سه ال��ذي
�سار عليه رئي�س ال��وزراء الراحل

مناحيم بيغن من قبل ،والذي كان
فاق ًدا للأهلية يف �آخر �أيام حكمه،
بعدما �أ�صابه الن�سيان و�أمرا�ض
ال�شيخوخة ،وق��د �أخفى ه��ذا ال�رس
ط��وال �أ�سابيع عن الإ�رسائيليني،
و�أخفى الوزراء ور�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سة
الأمنية هذه احلقيقة عن ال�شعب،
�إال �أن ه��ذه امل��ف��اج ��أة انك�شفت
ب��ع��د ذل�����ك ،ح��ت��ى ب����ات ال��ك��ث�ير
م��ن الإ�رسائيليني ينظرون �إليه
ن��ظ��رة �سلبية وب�����ازدراء ،بعد �أن
ك��ان يحظى بالتقدير .و�أ���ض��اف
ريخليف�سكي� ،إن نتنياهو فقد

يتخوف ن�صف الإ�رسائيليني على
ّ
ا�ستمرار كيانهم بعد ن�شوب حرب مع
�إيران ،على الرغم من � ّأن االكرثية
هناك ت�ستبعد ن�شوب هذه احلرب
امل�ستع�صية ،ب�سبب ما ميكن ان
تنطوي عليه من تداعيات
ونتائج كارثية.
ذكرت �صحيفة يديعوت �أحرونوت
الإ�رسائيلية �أن الإدارة الأمريكية
بعثت بر�سالة �رسية لإيران،
�أكدت فيها �أنها لن ت�شارك يف هجوم
ع�سكري �إ�رسائيلي حمتمل،
وطالبت الأخرية بعدم مهاجمة قواعدها
يف اخلليج.

أي�ضا �أهليته ،وهذا ما يعرفه عدد
� ً
من ال��وزراء الآن ،قائلاً « :من هنا
ميكن فهم العبء الثقيل امللقى
على عاتق ر�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سة الأمنية
يف حال �أمرهم نتنياهو ب�شن احلرب
�ضد املن�ش�آت النووية الإيرانية،
قبيل االنتخابات الأمريكية ،ومن
دون االتفاق مع الواليات املتحدة
بغية جرها �إىل احل��رب رغ� ً�م��ا عن
�إرادتها».
وا�ستخل�ص ريخليف�سكي�« :إن
الهجوم احل��اد ال��ذي ي�شنه رئي�س
احلكومة على ال��والي��ات املتحدة
وت���دخّ ���ل���ه ال���وا����ض���ح يف م��ع��رك��ة
انتخابات الرئا�سة الأمريكية �إىل
ج��ان��ب املر�شح اجل��م��ه��وري ميت
روم��ن��ي ،واخل�ل�اف الإ�سرتاتيجي
العلني م��ع ال���والي���ات امل��ت��ح��دة،
وال�����ذي ي���ه���دد ب��ال��ق�����ض��اء على
التحالف الإ���س�ترات��ي��ج��ي احليوي
مع الواليات املتحدة ،هذه الأمور
كلها هي من �صنع �شخ�ص واحد
هو رئي�س احلكومة ...ال��ذي كلما
ات�����ض��ح ل��ه ف�شل ال���ره���ان ال��ذي
و�ضعه على ميت رومني زادت حدة
ت�رصيحاته ال�صحافية وت�رصفاته
غري املتوازنة ،ب�صورة من املمكن
تعر�ض وجود �إ�رسائيل للخطر».
�أن ّ
وختم ريخلف�سكي حديثه بالت�أكيد
ذهنيا
على �رضورة فح�ص نتنياهو
ً
حتى ال يدفع الإ�رسائيليون ثمن
جنونه.
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عميد متقاعد
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دول �آ�سيا الو�سطى

�أو ال�ستانات اخلم�سة

�آ�سيا الو�سطى ,او �آ�سيا الداخلية� ,أو بالد ما وراء النهر ,كما
كانت تعرف يف فرتة اخلالفة الإ�سالمية ,هي منطقة جغرافية
مغلقة تقع يف قلب ق��ارة �آ�سيا� ,أو قلب العامل .وه��ي ت�ضم
كالً من �أوزبك�ستان وتركمان�ستان وكازاخ�ستان وطاجيك�ستان
وقرغيز�ستان ،وهي ال تطل على �أي من البحار املفتوحة لكن
موقعها اجلغرايف يجعلها ذات �أهمية كربى.
تقدر م�ساحة املنطقة بحواىل  4ماليني كم ,2ومتتد من غرب
ال�صني (مقاطعة �سينكيانغ او ترك�ستان ال�رشقية) �رشقً ا وحتى
غربا ,وي�سكنها �أكرث من  60مليون ن�سمة
بحر قزوين و�إي��ران
ً
يتكلمون عدة لغات هي الطاجيكية
(ال���ف���ار����س���ي���ة) وال��ق��رغ��ي��زي��ة
واالوزب����ك����ي����ة وال���ك���ازاك���ي���ة,
وال�ترك��م��ان��ي��ة وامل��غ��ول��ي��ة وه��ذه
اللغات ذات �أ�صول تركية.

قلب العامل ينب�ض يف ج�سد يت�ش ّكل...

�أهمية املنطقة
متتاز هذه املنطقة ب�أهمية جيو�سرتاتيجية
من خالل موقعها اجلغرايف ومواردها املهمة.
فهي ت�شاطىء بحر قزوين الغني باملوارد من
جهة ،وت�شكل من جهة �أخرى عقدة طرق برية
ومت��دي��دات انابيب الغاز والنفط من ال�رشق
الأو�سط وقزوين باجتاه ال�صني او منها باجتاه
البحر اال�سود وتركيا والبحر املتو�سط ,ومن
الأخ�يرة باجتاه اخلليج العربي الفار�سي عرب
�إيران ,و�أفغان�ستان وباك�ستان باجتاه املحيط
الهندي .ي�ضاف �إىل ذلك غنى هذه املنطقة
بالنفط واملاء واملعادن الثمينة.
تعي�ش دول �آ�سيا الو�سطى اليوم متلمالً
داخ��ل� ً�ي��ا� ،إذ تتعار�ض توجهات ال�سلطة مع
ت��وج��ه��ات امل��ك��ون��ات الإج��ت��م��اع��ي��ة والإت��ن��ي��ة
والدينية يف ظل تدخل خارجي جعل من املنطقة
بعد ا�ستقاللها عن الإحتاد ال�سوفياتي ال�سابق
العام � ،1991ساحة �رصاع وتناف�س وجتاذب
دويل �أطرافه هي القوى الكربى مثل رو�سيا
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وال�����ص�ين وال����والي����ات امل��ت��ح��دة االم�يرك��ي��ة
(وبخا�صة بعد احتالل �أفغان�ستان من قبل
حتالف دول الناتو) ,او بع�ض القوى الإقليمية
ال�صاعدة كرتكيا و�إيران والهند ,وبع�ض دول
اخلليج ،وذلك ب�سبب مواردها و�أ�سواقها من
جهة وموقعها الإ�سرتاتيجي من جهة �أخ��رى،
الأمر الذي �أدى �إىل �إقامة القواعد الع�سكرية
فيها.
فقد �أقيمت يف ثالث من هذه ال��دول ثماين
قواعد ع�سكرية �أجنبية:
 يف ط��اج��ي��ك�����س��ت��ان  4ق���واع���د  :اث��ن��ت��انرو�سيتان ،واحدة هندية ،وواحدة فرن�سية.
 يف �أوزبك�ستان قاعدتان :واحدة �أمريكيةوواحدة �أملانية.
 يف قريغز�ستان قاعدتان :واحدة رو�سية,و�أخرى امريكية (قاعدة مانا�س اجلوية) ،التي
افتتحت نهاية العام  , 2001وهي مهمة ج ًدا
من حيث االمكانات والت�سهيالت الع�سكرية
املتوافرة فيها وقربها من احلدود الرو�سية

وال�صينية والأف��غ��ان��ي��ة والإي��ران��ي��ة م � ًع��ا ,ما
مينحها �أهمية ا�سرتاتيجية ع�سكرية فيما
لو ق��ررت ال��والي��ات املتحدة مهاجمة �إي��ران.
ويدور �رصاع خفي حول هذه القاعدة �إذ ت�سعى
ال�صني ورو�سيا مع حكومة قرغيز�ستان �إىل
�إقفالها ،الأم���ر ال��ذي يتعار�ض م��ع م�صالح
الواليات املتحدة.
ت�����ش�ترك ه����ذه امل��ن��ط��ق��ة يف ال��ك��ث�ير من
اخل�صائ�ص املهمة .منها �أن �آ�سيا الو�سطى
ح�ضاريا
كانت من الناحية التاريخية مرتابطة
ً
ودينيا (غالبية
(�أ���ص��ول تركية وفار�سية),
ً
�إ�سالمية) ب�شكل وثيق ,فقد كانت منطقة
تقاطع الطرق حلركة النا�س ،وال�سلع ،والأفكار
بني �أوروب��ا ،وال�رشق الأو�سط ،وجنوب �آ�سيا،
و�رشقها وم��ن خاللها مير ويتقاطع ع��دد من
ف��روع ط��ري��ق احل��ري��ر ال�بري��ة ال��ق��دمي��ة ,التي
ت�سعى بع�ض ال��دول الإقليمية �إىل �إحيائها
من جديد من خالل �شق الطرق ومد ال�سكك
احلديد ,وانابيب النفط والغاز.
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بني رغبتها يف �أن تكون �سيدة نف�سها ،وبفعل
التدخالت وال�ضغوطات الدولية التي متار�س
عليها من هنا وهناك ,يعي�ش بع�ضها اليوم
حالة من الإرب���اك الداخلي واحل��راك ال�شعبي
الذي رمبا ي�شي بـ «ربيع عربي» �آخر يراوح ما
بني العلمانية واال�سالموية� ,أو الفو�ضى؟!
• اوزبك�ستان:
جمهورية �أوزبك�ستان �أر���ض حبي�سة ،ولها
�شاطئ على بحر �أورال (بحر مغلق) بطول
 420كلم وهي تقع يف منت�صف قارة �آ�سيا،
ويحدها من ال�شمال والغرب كازاخ�ستان ومن
اجلنوب �أفغان�ستان وتركمان�ستان ومن ال�رشق
قرغيز�ستان وطاجيك�ستان ,وتبلغ م�ساحتها
الإج��م��ال��ي��ة ح����واىل  447400ك���ل���م� ,2أم���ا
عا�صمتها فهي ط�شقند ,واهم مدنها �سمرقند

الـ «�ستانات اخلم�سة» ()STANS 5
ي��ط��ل��ق ا���س��م دول �آ���س��ي��ا ال��و���س��ط��ى على
ال��دول الآتية� :أوزبك�ستان  -طاجيك�ستان -
قرغيز�ستان  -كازاك�ستان  -تركمان�ستان.
ت�����ش�ترك ه���ذه ال����دول يف ك��ون��ه��ا اع�����ض��اء يف
منظمة �شنغهاي للتعاون وكومنولث الدول
امل�ستقلة عن االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق ،وما

وبخارى وخوارزم وفرغانة.
تعترب �أوزبك�ستان �أكرب دول �آ�سيا الو�سطى
بعدد ال�سكان( ,حواىل  27مليون ن�سمة وفق
تقديرات  ,)2006وهي ت�ضم عدة عرقيات
ح���واىل  %80م��ن��ه��ا م��ن االوزب�����ك يتكلمون
االوزب��ك��ي��ة ,وك��ذل��ك ع��دة لغات اخ��رى �أهمها
الرو�سية ,وي��دي��ن ح��واىل  %88م��ن ال�سكان

درا�سات وابحاث

بالإ�سالم.
ح�صلت �أوزبك�ستان على ا�ستقاللها كما
�سائر دول �آ�سيا الو�سطى عقب انهيار االحتاد
ال�سوفياتي العام .1991
وين�ص د�ستورها ( )1992على �أن نظام
الدولة علماين دميقراطي ،و�أن حرية التعبري
والعبادة مكفولة بحكم القانون.
ال��ن��اجت املحلي الإج��م��ايل وف��ق التقديرات
ي���ق���ارب  54.81م��ل��ي��ار دوالر ،ومت��ل��ك
�أوزب���ك�������س���ت���ان ����س���اد����س �أك�ب�ر
اح��ت��ي��اط��ي م���ن ال���ذه���ب ،وه��ي
الثامنة على م�ستوى العامل من
�سنويا بنحو
حيث الإنتاج املقدر
ً
 85ط ًنا .ي�ضاف �إىل ذلك الفحم
واليورانيوم والف�ضة والتنج�سنت
والنحا�س وال��ر���ص��ا���ص وال��زن��ك.
وي��ق��در االح��ت��ي��اط��ي امل ��ؤك��د من
النفط يف هذا البلد بـ 594مليون
برميل (تقديرات  )2007ينتج
يوميا.
منه فقط نحو � 150ألفًا
ً
�أم��ا االحتياطي امل�ؤكد من الغاز
الطبيعي فيقدر بنحو 1.875
تريليون قدم مكعب (املرتبة 9
عامليا) ،ي�صدر منه نحو 12.5
ً
�سنويا.
مليارا
ً
ً
وت��ذه��ب ����ص���ادرات ال��غ��از �إىل
الدول املجاورة يف الدرجة الأوىل
مم���ا ي��خ��ف��ف ع����بء م���د �أن��اب��ي��ب
مل�سافات طويلة.
�إىل ذلك ت�سهم الزراعة وال�صناعات الناجتة
عنها ب ��أك�ثر م��ن  %40م��ن ال��ن��اجت املحلي
الإجمايل لأوزبك�ستان ،وهي خام�س �أكرب منتج
للقطن يف العامل وثاين م�صدر له ،وهو ميثل
نحو  %45من �صادرات البالد.
�أم����ا ال�����ص��ن��اع��ة ف��ت�����س��ه��م ب��ن��ح��و  %20من
�إجمايل الناجت املحلي ،وتعترب �صناعة الآالت
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واملن�سوجات ومنتجات الطاقة �أهم �صناعاتها.
مع مطلع الألفية الثالثة كانت �أكرب �أ�سواق
الت�صدير املفتوحة �أم���ام �أوزبك�ستان هي
بريطانيا وكوريا اجلنوبية و�سوي�رسا ،والعام
 2005دخلت ال�صني بقوة على خط االقت�صاد
بعد توقيع اتفاقية مد �أنابيب للغاز معها
بتكلفة تقدر بـ 600مليون دوالر.
• طاجيك�ستان �أو طاجك�ستان:
أي�ضا ,تقع على الطرف
هي �أر���ض حبي�سة � ً
اجلنوبي ملجموعة دول �آ�سيا الو�سطى ،وهي
�أ�صغر ه��ذه ال��دول �إذ تبلغ م�ساحتها حواىل
 143.100كلم ,2ولكنها �أغناها بالرثوة
املائية (الثامنة يف العامل) .حتدها من ال�شمال
قرغيز�ستان ،ومن اجلنوب �أفغان�ستان ،ومن
ال�رشق ال�صني ،ومن الغرب �أوزبك�ستان ,ويبلغ
طول حدودها حواىل  3651كلم ,وعا�صمتها
دو�شنبه.
يقدر عدد �سكان طاجيك�ستان (تقديرات
 )2006بحواىل  7ماليني ن�سمة %58 ،منهم
ينتمون �إىل ال��ع��رق ال��ط��اج��ي��ك��ي الفار�سي
والبقية من عرقيات خمتلفة كالأوزبك ()%23
والرو�س والإيرانيني ( )%15وغريهم.
وقد عمل الزواج املختلط ،ال �سيما يف وادي
فرغانا ،ب�ين الطاجيك والأوزب����ك على دمج
هذين العرقني.
الطاجيكية (قريبة من الفار�سية) ,هي اللغة
الر�سمية للدولة ،والرو�سية هي لغة التخاطب
يف التعامالت احلكومية والتجارية ،ويدين
�أكرث من  % 90من ال�سكان بالإ�سالم.
يقدر الناجت املحلي الإج��م��ايل ( )2006بـ
 904.5مليارات دوالر� ،أما �أهم املوارد فهي
الذهب والف�ضة والإثمد (حجر الكحل) ولكنها
مل ت�ستغل بطريقة اقت�صادية حتى الآن.
ومتثل الزراعة  %22.7من �إجمايل الدخل
املحلي (ال��ق��ط��ن ه��و املح�صول الرئي�س)،
ك��م��ا مت��ث��ل ال�����ص��ن��اع��ة  %28.5م��ن �إج��م��ايل
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ه��ذا ال��دخ��ل (�صناعة الأل��وم��ن��ي��وم والن�سيج
م��ن �أه��م ال�صناعات) .ي��وج��ه نحو  %75من
�إج��م��ايل ���ص��ادرات طاجيك�ستان �إىل خ��ارج
كومنولث الدول امل�ستقلة .و�أهم ال�صادرات:
الألومنيوم ال��ذي ي�شكل �أك�ثر من  %50من
قيمة ال�صادرات يليه القطن .و�أهم الوارادت:
الكهرباء والبرتوكيماويات والآل��ي��ات .وقد
و�صل الدين اخلارجي للبالد العام � 2006إىل
نحو  829مليون دوالر.
• تركمان�ستان:
ت��ق��ع ت��رك��م��ان�����س��ت��ان يف �أق�����ص��ى ال��ط��رف
اجلنوبي الغربي جلمهوريات �آ�سيا الو�سطى،
ويحدها من ال�شمال �أوزبك�ستان وكزاخ�ستان،
وم��ن اجل��ن��وب �إي����ران ،وم��ن اجل��ن��وب ال�رشقي
�أفغان�ستان ،ومن الغرب بحر قزوين ,وتبلغ
م�ساحتها  488.100كلم ،2تغطي �صحراء
ك��راك��وم ح���واىل  %90منها ،ط��ول ح��دوده��ا
الربية حواىل  3666كلم� .أما حدودها على
بحر ق��زوي��ن فتبلغ ح���واىل 1768ك��ل��م ما

حواىل  %90من ال�سكان بالإ�سالم.
يعتمد الإقت�صاد الرتكماين على التخطيط
امل��رك��زي وحت��كّ ��م ال���دول���ة .ومت��ث��ل �صناعة
النفط والغاز الطبيعي واحلديد والن�سيج �أهم
ال�صناعات يف البالد ،التي بلغ الناجت املحلي
فيها (45.11 )2006

ي�سمح لها ب�صيد �سمك البالوغا وا�ستخراج
الكافيار منه .عا�صمتها ع�شق �آباد.
يقدر ع��دد ال�سكان بحواىل خم�سة ماليني
ن�سمة ( %85 ,)2006منهم من الرتكمان,
يتحدث حواىل  %72منهم اللغة الرتكمانية,
و %12الرو�سية ,والباقي لغات اخرى .ويدين

مليار دوالر.
الذهب والف�ضة واليورانيوم والتنج�سنت
وامللح البنتونايت واجلب�س ،هي �أبرز موارد
هذا البلد من املعادن� ،أما يف ما خ�ص الطاقة
عامليا و�ضمن
فهي ال�ساد�سة ب�إنتاج الغاز
ً
الدول الـ 12الأغنى باحتياطه ،كما �أنها متلك

ت�رشين الثاين

احتياطيا من النفط بنحو  600مليون برميل.
ً
ال��زراع��ة متثل  %24.4من �إج��م��ايل الدخل
املحلي ،وم��ن �أه��م حما�صيلها القطن ،كما
ت�ضاعفت امل�����س��اح��ات امل���زروع���ة باحلبوب
والقمح ب�صفة �أ�سا�سية �إىل ثالثة �أ�ضعاف بعد
احلقبة ال�سوفياتية .يف املقابل متثل ال�صناعة
 %33.9م��ن �إج��م��ايل ال��دخ��ل املحلي ،و�أه��م
ال�صناعات معاجلة الوقود والن�سيج املعتمد
على القطن والأغ��ذي��ة والآالت
وت�����ش��ك��ي��ل

معظم العالقات االقت�صادية اخلارجية بني
تركمان�ستان والعامل اخلارجي متعلقة بالنفط
وال��غ��از الطبيعي وال��ق��ط��ن وامل��ن�����س��وج��ات.
وتعترب الواليات املتحدة �أه��م �رشيك يف هذا
املجال ،تليها رو�سيا وال�صني واليابان.
• كازاك�ستان �أو كزاخ�ستان:
حت� ّده��ا م��ن ال�شمال رو�سيا ،وم��ن اجلنوب
كل من ال�صني وقرغيز�ستان و�أوزبك�ستان
وتركمان�ستان ،ومن ال�رشق ال�صني ،ومن الغرب
رو�سيا .عا�صمتها اجل��دي��دة مدينة �آ�ستانا،
و�أكرب مدنها �آملا�آتا (العا�صمة القدمية).
ه��ي �أك�ب�ر دول���ة م�سلمة يف ال��ع��امل م�ساحة
(ح������واىل 2.717.300مليون كلم ٢منها
� 47.500أل��ف كلم ٢من املياه) .وت�شتهر
عامليا لوجود املركز الف�ضائي
كزاخ�ستان
ً
ال�سوفياتي بايكونور فيها ,وك��ذل��ك مركز
التجارب النووية يف �سيميباالتن�سك.
ي��ب��ل��غ ط���ول احل����دود ال�بري��ة لكزاخ�ستان
م��ع ال����دول امل���ج���اورة � 12.أل���ف ك��ل��م ،منها

امل��ع��ادن .وق��د �أدى اكتمال م�صنع للحديد
وال�صلب  -مولته تركيا � -إىل زي��ادة �إنتاج
ال�صلب اخلام.
متثل اخلدمات  %41.7من �إجمايل الدخل
امل��ح��ل��ي ،ويخ�ضع ال��ن��ظ��ام امل���ايل ل�سيطرة
الدولة الكاملة.

1894ك��ل��م على بحر ق��زوي��ن ال���ذي ت�شكل
�سببا للخالفات مع تركمان�ستان.
موارده
ً
ع��دد ال�����س��ك��ان (ت��ق��دي��رات  )2010يقدر
بحواىل  16مليون ومائتي �ألف ن�سمة%70 ،
م�سلمون %54 ,من الكازاك ,و %30منهم من
الرو�س ,والباقي �أعراق خمتلفة.

درا�سات وابحاث

وم���ا ب�ين ال��ع��ام�ين  1989و 1999غ��ادر
كزاخ�ستان نحو  1.5مليون رو�سي و500
كبريا من
�أل��ف �أمل��اين مما �أفقد البالد ج��ز ًءا
ً
اخلربات واملهارات الفنية التي كانت توفرها
تلك املجموعات.
ال��ك��زاخ��ي��ة وال��رو���س��ي��ة م��ن �أه����م ال��ل��غ��ات.
ويتحدث الكزاخية نحو  %64.4من ال�سكان
وهي لغة الدولة الر�سمية� ،أما الرو�سية فهي
لغة التوا�صل بني العرقيات املختلفة .والعام
 2006اقرتح الرئي�س نور �سلطان نزار باييف
حت ّول كزاخ�ستان �إىل االبجدية الالتينية.
اقت�صاديا ي�شكل
كزاخ�ستان دولة علمانية،
ً
النفط والغاز �أهم موردين لها ،وميثالن �أكرث
من ن�صف الإنتاج ال�صناعي.
الناجت املحلي الإجمايل (تقديرات )2006
ف��ي��ه��ا ه��و  138.7م��ل��ي��ار دوالر ت��ق��ري� ً�ب��ا.
وكازاك�ستان غنية باملعادن واهمها الكروم
والفحم والنحا�س وال��ذه��ب والف�ضة وخ��ام
احلديد والتنج�سنت واليورانيوم (ثاين احتياط
يف ال��ع��امل بعد ا���س�ترال��ي��ا) وال��زن��ك والنيكل
وال��ر���ص��ا���ص ...كما �أن��ه��ا م��ن ال���دول الغنية
بالنفط وال��غ��از ،وي��ق��در االحتياطي امل�ؤكد
من النفط بحواىل  30مليار برميل (املرتبة
 ،)9بينما يقدر احتياطي الغاز بـما بني3.3
و 3.7تريليون مرت مكعب.
ومتثل الزراعة نحو  %60من �إجمايل الإنتاج
امل��ح��ل��ي ،يف ح�ين ك��ان��ت مت��ث��ل ح��ت��ى ال��ع��ام
 1990نحو  .%35ومن �أهم املحا�صيل القطن
عامليا ب�إنتاج ال�شعري)،
واحلبوب (ال�ساد�سة
ً
كما تربى املوا�شي لأجل حلومها.
مهما من �إجمايل الإنتاج
متثل ال�صناعة جز ًءا ً
امل��ح��ل��ي ،وف�����ض�ًلااً ع��ن ال�صناعات املتعلقة
بالنفط وال��غ��از ،هناك �صناعة الآالت وم��واد
البناء وت�شكيل املعادن.
يوميا
حاليا  1.3مليون برميل
وتنتج البالد
ً
ً
يوميا.
من النفط ،ت�صدر منه قرابة املليون
ً
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درا�سات وابحاث

العام  2005بلغ �إجمايل قيمة ال�صادرات
مليارا.
 28.3مليار دوالر وال���واردات 18
ً
و�أه���م ال�����ص��ادرات النفط وال��غ��از الطبيعي
واملعادن والكيمياويات واللحوم ،وت�صدر يف
الغالب �إىل �سوي�رسا وفرن�سا و�إيطاليا� .أما �أهم
الواردات فهي الآالت واملعدات وت�ستورد من
�أملانيا والواليات املتحدة وال�صني.
• قرغيز�ستان:
ت��ق��ع ق��رغ��ي��ز���س��ت��ان ع��ل��ى ام���ت���داد احل���دود
ال�رشقية ملنطقة �آ�سيا الو�سطى ،ويحدها من
ال�شمال كزاخ�ستان ،وم��ن اجل��ن��وب ال�صني
وطاجيك�ستان ،وم��ن ال����شرق ال�����ص�ين ،وم��ن
الغرب �أوزبك�ستان ،وعا�صمتها ب�شكيك.
هي ثاين �أ�صغر دول �آ�سيا الو�سطى اخلم�س.
وتبلغ م�ساحتها � 198.500ألف كلم 2منها
 7100كلم 2من املياه.
عدد ال�سكان  5.5ماليني ن�سمة (تقديرات
 %75 ,)2009منهم من القرغيز ,والباقي
من االوزبك والرو�س ,وبع�ض االعراق االخرى.
 %80منهم يدينون باال�سالم %16 ،م�سيحيون
ارثوذك�س والباقي من ديانات �أخرى.
بعد حملة حكومية لتو�سيع ا�ستخدام اللغة
القرغيزية يف الت�سعينيات� ،أقر قانون 2001
بجعل الرو�سية اللغة الر�سمية الثانية للبالد اىل
جانب القرغيزية ،والرو�سية هي لغة التخاطب
الأ�سا�سية يف ال�ش�ؤون التجارية والدرا�سات
العليا .وين�ص د�ستور قرغيز�ستان الذي �أقر
يف �أيار  1993على �أنها دولة علمانية ،وعلى
الف�صل بني �سلطات الدولة الثالث.
يعتمد اقت�صاد قرغيز�ستان بن�سبة كبرية
على الزراعة وتربية املوا�شي واخلدمات ,وبلغ
الناجت املحلي االجمايل العام  2009حواىل
 11.66مليار دوالر.
من ثرواتها الذهب (بكميات اقت�صادية)،
والإث���م���د (ح��ج��ر ال��ك��ح��ل) وال��ف��ح��م وال��زئ��ب��ق
والتنج�سنت واليورانيوم والزنك.
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االح��ت��ي��اط��ي امل ��ؤك��د م��ن النفط ال يتعدى
 40مليون برميل وف��ق ت��ق��دي��رات ،2007
ومن الغاز الطبيعي ح��واىل  200مليار قدم
مكعب .وال يكفي ما تنتجه من النفط والغاز
اال�ستهالك املحلي ،وت�ضطر احلكومة �إىل
اال�سترياد من اخلارج.
ال��زراع��ة متثل  %34.5من �إجمايل الناجت
املحلي ،و�أبرز قطاعاتها �إنتاج القطن وزراعة
احل��ب��وب يف ال���ودي���ان املنخف�ضة ،وتربية
املوا�شي ( 10ماليني ر�أ�س).
�أم��ا ال�صناعة فتمثل  %19.5من �إجمايل
الإنتاج املحلي ،و�أه��م ال�صناعات :املالب�س
واملن�سوجات وال�صناعات الغذائية.
قطاع اخلدمات ميثل  %46.1من �إجمايل
ال��ن��اجت املحلي ،وه��و ينمو ب�صورة مطّ ردة

وذلك لظهور امل�ؤ�س�سات اخلا�صة ال�صغرية،
كما ينمو قطاع البنوك التجارية الذي ي�رشف
عليه البنك املركزي.
�أ�صبحت قرغيز�ستان العام � 1998أول دولة
يف كومنولث ال��دول امل�ستقلة تنال ع�ضوية
منظمة التجارة العاملية .ومعظم جتارتها
اخلارجية تتمثل يف بع�ض امل�شغوالت الذهبية
والأح���ج���ار ال��ك��رمي��ة وامل��ن�����س��وج��ات والقطن
وامل�لاب�����س وال��ل��ح��وم ،وت��ذه��ب �إىل الإم���ارات
العربية املتحدة وكزاخ�ستان ورو���س��ي��ا ,يف
حني ت�ستورد الآالت وامل��ع��دات الكهربائية
واملنتجات الكيماوية من ال�صني و�أملانيا
و�إيطاليا.

الهوام�ش:
• �إ���س��ت��ان :كلمة ف��ار���س��ي��ة ت�سمى ح��رف
مو�ضع ،ومعناها «مكان» �أو «�أر�ض» ،م�شتقة
من كلمة «�شتانا» يف اللغات الهندية الآرية
والتي تعادلها يف املعنى ،ت�ضاف �إىل كثري
م��ن الأ���س��م��اء لتخ�صي�صها ب�أ�سماء الأمكنة
خ�صو�صا يف
من ال��دول وامل��دن واملوا�ضع،
ً
منطقتي �آ�سيا الو�سطى وجنوب �آ�سيا.
• طريق احل��ري��ر :ه��ي جمموعة م��ن الطرق
البحرية وال�بري��ة املرتابطة كانت ت�سلكها
ومتر عرب جنوب �آ�سيا
قدميا
القوافل وال�سفن
ً
ّ
بحرا  ,وو�سطها ب� ً�را راب��ط� ًة ال�صني مبوانئ
ً
البحر املتو�سط ومنها �إىل �أوروبا.

املراجع:
• http://www.globalsecurity.org
Turkmenistan-UzbekistanTajikistan-KazakhstanKyrgyzstan
• https://www.cia.gov/cia/
publications/factbook/geos/
tx.html
�إ�ستان• ar.wikipedia.org/wiki/
• https://www.cia.gov/cia/
publications/factbook/geos/
kg.htm
• http://www.eia.doe.gov/
emeu/international/reserves.htm
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عامليا
�أ�سعار الغذاء توا�صل �إرتفاعاتها
ً
وزير الزراعة لـ«للجي�ش»:

�ســيا�سـتنا ت�شمل زيادة الإنتاج
معا
وال�صادرات ً
و�سالمة الغذاء
يف لبنان
ب�ألف خري
خ�لال ع��ق��ود طويلة ُه ّم�ش القطاع
الزراعي يف لبنان وتفاقمت م�شاكله
لعل �أهمها عدم وجود
لأ�سباب عديدة،
ّ
خطط ج ّدية لرعايته.
ظل تفاقم �أزم��ة �أ�سعار
اليوم ويف ّ
ثمة العديد من الأ�سئلة حول
الغذاء
عامليا و�إزدياد الطلب عليه مقابل �إنخفا�ض العر�ضّ ،
ً
�إمكانات النهو�ض بالقطاع الزراعي يف لبنان.
يف ما يلي حماولة للإ�ضاءة على املو�ضوع يف مقابلة مع وزير الزراعة الدكتور ح�سني
احلاج ح�سن.
�أزمة الأمن الغذائي
• كيف ت��ق��ر�أون �أزم���ة الأم���ن الغذائي
العاملية،
لبنانيا ،وم��اذا عن واقع �سالمة
ً
الغذاء يف لبنان؟
 الأم���ن ال��غ��ذائ��ي مع�ضلة ك��ب�يرة يعانيهاالعامل ب�أ�رسه ،نتجت عن زيادة الطلب وانخفا�ض
العر�ض� ،إ�ضافة �إىل زي��ادة ع��دد ال�سكان .يف
لبنان ،يعاين القطاع الزراعي �أزمة مزمنة ،تعود
لأ�سباب هيكلية ،جتعل من ال����ضروري القيام
بتقومي ج��ذري ملك ّونات ه��ذا القطاع بهدف
النهو�ض به ،وتوفري الإطار امل�ؤ�سـ�ساتي املالئم
والرتكيز على نوعية النمو ولي�س فقط على
مع ّدالته ،بالإ�ضافة �إىل الإهتمام بق�ضايا التنمية
التي ت�ستهدف الإن�سان وظروفه املعي�شية،
والقيام ب�إ�صالحات ت�شمل دور الدولة ومك ّونات

القطاع الزراعي ،على �أن حُت ّدد هذه الإ�صالحات
وتنجز يف �إط��ار جامع بني خمتلف الفعاليات
والأطراف املعنية الر�سمية واخلا�صة.
و�أ�ضاف قائالً :مل يوفّ ر الإطار الإقت�صادي يف
خ�صو�صا �أن جز ًءا
إيجابيا للزراعة،
لبنان مناخً ا �
ً
ً
يخ�ص�ص خلدمة الدين
كبريا من ميزانية الدولة
ّ
ً
العام ،فيما تعطى الأول��وي��ة لقطاعات �أخ��رى،
الأم��ر ال��ذي يقلّ�ص من م�ستوى الإ�ستثمارات
يف القطاع ال��زراع��ي ،وبالتايل يح ّد من فر�ص
تطويره وزيادة قدرته على املناف�سة.
لقد �أ ّدى �إهمال القطاع الزراعي يف لبنان �إىل
زيادة معدالت الفقر يف املناطق الريفية ،و�إىل
هجرة داخلية ،ون�شوء �أحزمة فقر حول املدن،
بالإ�ضافة �إىل الهجرة باجتاه اخلارج.
خ�ص ق�ضية �سالمة الغذاء ،ف�إن وزارة
�أما يف ما ّ

اقت�صاد ومال

�إعداد:
تريز من�صور

الزراعة تعمل ب�شكل م�ستمر وفاعل على �إزالة
كل العقبات ومعاجلة جميع امل�شاكل التي ميكن
�أن تطر�أ ،بحيث �أنها تقوم ب�إجراء الفحو�صات
على متبقيات املبيدات على املنتجات الزراعية
جم��ا ًن��ا ،ك��م��ا ت�����ص��در ���ش��ه��ادة �صحية موثّقة
للت�صدير ،وتعالج ق�ضية م�سلخ بريوت و�سواه
من الأمور ذات ال�صلة.
إر�شاديا
ولقد �أن�ش�أت وزارة الزراعة 28مرك ًزا �
ً
ورقابيا يف معظم الأق�ضية اللبنانية ،بالإ�ضافة
ً
�إىل مركزين يغطيان عكار و�آخرين يف ال�شوف.
مت تزويد جميع ه��ذه امل��راك��ز امل�سلتزمات
و ّ
ال����ضروري��ة� ،إ�ضافة �إىل ع��دد من املهند�سني
الزراعيني يز ّودون املزارعني الإر�شادات التي
حتمي حما�صيلهم ،وجتعلها من الأ�صناف الأوىل
للت�صدير.
وطم�أن امل�ستهلكني اللبنانيني والعرب� ،إىل
ان لبنان قد حقّق نتائج رائعة جلهة خف�ض
متبقيات املبيدات على منتجاته الزراعية ،وال
�سيما التفاح والعنب ،كما جلهة جودة املنتج.
وبالتايل ،ف�إن �سالمة الغذاء يف لبنان ب�ألف خري.
م�شاريع م�ستقبلية
• هل هناك م�شاريع تهدف �إىل زي��ادة
الإنتاج الزراعي بغية تفادي مع�ضلة الأمن
الغذائي؟
 �إن �أي ا�ست�رشاف مل�ستقبل القطاع الزراعييف لبنان ال ب�� ّد �أن ي��ك��ون مرتبطً ا باملفهوم
املعا�رص للتنمية امل�ستدامة ،الذي يطال جوانب
متعددة تتخطى البعد الإق��ت�����ص��ادي لت�شمل
�أبعا ًدا �إجتماعية وبيئية ،ويتطلب تطوير عمل
امل�ؤ�س�سات الر�سمية واخلا�صة وتن�سيقه مبا
يجعله جز ًءا من �سيا�سة جمتمعية �شاملة.
فب�سبب تراجع امل�ساحة الزراعية املر ّوية من
 70يف املئة �إىل ما دون الـ 50يف املئة ،وعدم
الري بامل�ستوى الأدنى املطلوب،
تط ّور و�سائل ّ
وعدم ان�شاء ال�سدود والبحريات ،...بات واقع
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اقت�صاد ومال

مزريا .واحلكومة تقوم بكل ما
القطاع الزراعي
ً
يلزم ،لي�س على �صعيد زيادة الإنتاج فقط� ،إمنا
يخ�ص الت�سويق ،وذلك من �ضمن
أي�ضا يف ما
� ً
ّ
ال�سيا�سة الزراعية التي أ�ع��� ّدت ل��زي��ادة حجم
ال�صادرات ومكافحة العجز يف املوازنة ،ومعاجلة
اخللل يف امليزان التجاري.
و�أو�ضح وزير الزراعة �أن �صادراتنا الزراعية
تبلغ م��ا ب�ين � 300إىل  400مليون دوالر،
يف م��ا تبلغ واردات��ن��ا �أك�ثر م��ن ملياري دوالر.
تو�صلنا اليه ال��ي��وم ،هو ثمرة ات�صاالت
وم��ا
ّ
وجهود نتابعها با�ستمرار لتعزيز ال�صادرات،
لذلك على امل��زارع�ين وامل�ص ّدرين والتجار،
مت ت�أمينها (م�رص
اال�ستفادة اليوم من �أ�سواق ّ
ت�ستهلك معظم �صادراتنا من التفاح) ،كما �أن
هناك �أ�سواقً ا واعدة (العراق ،ليبيا ،ال�سودان
وال�سعودية) .وت��ن��اول امل�شكلة التي تواجه
ت�سويق املوز اللبناين ب�سبب الأحداث يف �سوريا
التي كانت �أ�سواقها هي الوجهة الأ�سا�سية
لت�صديره .وق��ال� ،إن العمل ج��ا ٍر اليوم لفتح
�أ���س��واق جديدة له وال �سيما ال�سوق الرتكية،
حيث ترتكز اجلهود املبذولة على �إلغاء الر�سوم
اجلمركية.

اخلطة اخلم�سية
وزي����ر ال���زراع���ة حت���دث عن
ج���ه���ود احل���ك���وم���ة احل��ال��ي��ة
لإن��ع��ا���ش ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي
واخلطة اخلم�سية التي �أقرتها
لتطويره ،بحيث �أنها ق ّدمت
 50مليار لرية لربنامج تنمية
�سنويا
ال�����ص��ادرات الزراعية
ً
من الفواكه واخل�ضار وزيت
الزيتون والزهور وال�شتول والبي�ض� ،إ�ضافة
�إىل رفع م�ستوى كفاءة الإنتاج ونوعيته ،وكذلك
مت
قطاع التو�ضيب والتربيد والتخزين ...و ّ
مت
و�ضع برنامج لتطوير زراعة احلبوب ،حيث ّ
ت�سليم املزارعني البذار ب�سعر ت�شجيعي للقمح
وال�شعري والعد�س واحلم�ص� ،إ�ضافة �إىل تعزيز
عملية الإر�شاد الزراعي والرقابة على الإنتاج،
ومكافحة الآف���ات ،كما ت�سلّمت احلكومة من
امل��زارع�ين حم�صويل القمح وال�شعري ب�سعر
ت�شجيعي ،وخ�ص�صت ما بني  30و 40مليار
�سنويا لإعادة زراعة ال�شمندر ال�سكري.
ل.ل.
ً
مت و�ضع برنامج لتطوير زراعة الأعالف
كذلكّ ،
وتربية املا�شية ،وتبلغ كلفة هذا الربنامج للعام
 28 ،2012مليار لرية لبنانية وترتفع لت�صل
35مليارا يف ال�سنة اخلام�سة من الربنامج.
�إىل
ً
أي�ضا برامج مديرية
أقر جمل�س الوزراء � ً
ولقد � ّ
خ�ص�ص مبلغًا بقيمة
ال�ثروة الزراعية ،بحيث ّ
�سنويا ،ملكافحة ح�رشة ال�سونا
12مليار دوالر
ً

التي تفتك مبحا�صيل القمح ،والأمرا�ض التي
تفتك بالعنب والبندورة وع��دد من حما�صيل
احلم�ضيات�...إ�ضافة �إىل ت�أمني الأ�سمدة.
و�أ�ضاف الوزير قائالً :لقد �سعت وزارة الزراعة
�إىل ت�أمني اللقاحات والأدوي��ة للأبقار واملاعز
والأغنام واخليول والنحل ،بقيمة  7مليارات.
خ�ص�ص مبلغ  5م��ل��ي��ارات ل�يرة لبنانية
كما ّ
لتطوير زراع��ة الزيتون و�إنتاج زيت الزيتون
وت�سويقه ،وخف�ض كلفة الإنتاج وزيادة القدرة
التناف�سية لهذا املنتج ،لناحية ال�سعر واجلودة.
ويف هذا الإطار ،لفت �إىل �أن �أ�سعار زيت الزيتون
متدنية يف العامل كله ،بحيث يراوح �سعر تنكة
ّ
زيت الزيتون يف �إيطاليا واليونان ما بني 40
أمريكيا.
دوالرا �
و70
ً
ً
كما
خ�ص�ص جمل�س الوزراء 6مليارات للمعدات
ّ
الفنية 3 ،مليارات م�ساعدات للمديرية العامة
للتعاونيات ،و31م��ل��ي��ار خم�ص�صة للم�رشوع
الأخ�رض (�إن�شاء برك� ،شق طرقات وا�ست�صالح
� ٍ
أرا�ض).

�أهداف �صندوق التعا�ضد و�رشوط الإنت�ساب �إليه

• يهدف ال�صندوق �إىل حتقيق
الأغرا�ض والأهداف الآتية:
 -1التعوي�ض على املزارعني
عن اال�رضار التي تلحق
مبزروعاتهم �أو منتجاتهم �أو
من�ش�آتهم الزراعية �أو احليوانية،
ب�سبب عوامل طبيعية �أو �أوبئة
عامة.
 -2التعوي�ض على املزارعني
عن الأ�رضار التي ت�صيب الأبقار
واملوا�شي والنحل.
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الدرا�سات
�إعداد
-3
واالح�صاءات ،التي من �ش�أنها
�أن ت�ساهم يف حمايـة الإنــتاج
الزراعي وحت�سينه وكذلك الأمر
بالن�سبة �إىل املن�ش�آت الزراعية
واحليوانية.
� -4إعداد الدرا�سات التي من
�ش�أنها �أن ت�ساهم يف حت�صني
والنحل
واملوا�شي
الأبقار
وت�أ�صيلها وحمايتها.
 -5التعوي�ض عن الأ�رضار التي

ت�صيب مراكب �صيادي الأ�سماك
ومعداتهم وكذلك من�ش�آت تربية
الأ�سماك النهرية.
• �رشوط الإنت�ساب:
� -1أن تربط بينه وباقي
الأع�ضاء روابط مهنية �أو جغرافية
�أو �إجتماعية.
� -2أن ال يكون ع�ض ًوا يف
�صندوقني للغاية ذاتها.
� -3أن ي�ستويف ال�رشوط اخلا�صة
الآتية:

ممار�سا لإحدى
�أ� -أن يكون
ً
الزراعات التي ي�ستهدفها
ال�صندوق.
ب� -أن يكون م�سجالً كمزارع يف
وملتزما تعليماتها
وزارة الزراعة،
ً
و�إر�شاداتها.
حمكوما بجناية
ج� -أن ال يكون
ً
�أو جنحة �شائنة.
لبنانيا.
� -4أن يكون
ً
� -5أن يقبل جمل�س الإدارة
انت�سابه.

ت�رشين الثاين

ويف �إطار امل�شاريع اجلديدة التي تنوي الوزارة
تنفيذها ،ر�صد �أكرث من  45مليار لرية لبنانية
(�سنويا) لدعم زراعة ال�شمندر ال�سكري يف بعلبك
ً
والهرمل والبقاع وتربية الأغ��ن��ام وامل��اع��ز يف
بعلبك والهرمل وعكار ،وم�شاريع الري ال�صغرى
يف بعلبك والهرمل.
مت بحثها يف
وه��ن��اك ع��دة م�شاريع زراع��ي��ة ّ
جمل�س الوزراء ،ح�صلت على الدعم وامل�ساندة،
كما �أن ن�سبة ال�صادرات الزراعية ،مل ت�س ّجل
�أي انخفا�ض ،على الرغم من كل ما يجري يف
املنطقة من �أحداث.

بريوت وطرابل�س ،ومطار بريوت حيث التعاون
القائم� ،إيجابي ،فاعل ،مبا�رش� ،رصيح ومثمر،
خالفً ا ملا ين�رشيف بع�ض و�سائل الإعالم.
كيف نحمي القطاع؟
• ماذا عن �إن�شاء ال�صندوق الوطني لت�أمني
القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية ،و�إىل
�أي مرحلة و�صل العمل به؟
 لقد تعاطت احلكومات املتعاقبة ب�شكلا�ستن�سابي مع الكوارث الطبيعية ،التي �أحلقت
أ��ض�رارا كبرية بالقطاع ال��زراع��ي ،وذل��ك يف ما
�
ً
يتعلق بالقطاعات واملناطق على حد �سواء.
فالتعوي�ضات كانت ا�ستن�سابية ،كما �أن الك�شف
يتم ب�رسعة ،بينما ي�ستغرق
على الأ��ضرار كان ّ
��صرف التعوي�ضات وق��ت��ا ً ط��وي�لاً ،وال�شيكات
امل�ستحقة عن الأ��ض�رار التي حلقت بعدد من
املزارعني يف العام  ،2010ال تزال يف الهيئة

اقت�صاد ومال

�صندوق تعا�ضدي ينت�سب اليه امل��زارع مبلء
�إرادته ،ويدفع بدل انت�ساب يبلغ  50000لرية
لبنانية ،وبدل ا�شرتاك �سنوي.
ويحت�سب ب��دل الإ���ش�تراك بناء على نوعية
تقريبا من
الإن��ت��اج وعلى �أ�سا�س  4يف املئة
ً
القيمة امل��ق��درة للربح ،بحيث يدفع امل��زارع
ن�صف هذه القيمة والن�صف الآخر تدفعه الدولة،
مت حلظه يف موازنتي  2012و.2013
وهو ما ّ
وختم بالقول� :سوف يكون هذا ال�صندوق حتت
رعاية املديرية العام للتعاونيات ،التي تخ�ضع
لو�صاية وزارة الزراعة ،و�أنا �أدعو املزارعني �إىل

الت�صدير الزراعي
مت ت ��أم�ين خ��ط��وط ن��ق��ل ج��دي��دة
• ه��ل ّ
لت�سهيل عملية الت�صدير الزراعي يف ظل
الظروف الأمنية الراهنة يف املنطقة ؟
 ال �شك �أن كلفة النقل هي من العنا�رص املهمةالتي حت ّدد كلفة الإنتاج  ،لذا
كان من ال�رضوري فتح �شبكة
عامليا
�إرتفاعات قيا�سية لأ�سعار املواد الغذائية
ً
خ��ط��وط نقل بحرية وخطوط
ملعبا للم�ستثمرين العامليني ،بدالً من �أن تكون �سوقً ا للمزارعني .ويتجه كبار
�أ�صبحت �سوق املواد الغذائية
برية ،مبا فيها �سكك احلديد،
ً
ّ
امل�ستثمرين للمراهنة على ارتفاع �أ�سعار املواد الغذائية وحتويل الغذاء �إىل الأ�صول املالية ،يف حني يتفاقم
من �أجل ت�سهيل و�صول ال�سلع
خطر�إرتفاع هذه الأ�سعار على الفقراء ب�شدة.
والب�ضائع اللبنانية �إىل �أ�سواق
مت الك�شف عن مدى م�شاركة كربى ال�رشكات يف امل�ضاربة على الغذاء ،مع و�صول الأ�سعار �إىل م�ستويات غري
الت�صدير ب�أ�سعار تناف�سية
و ّ
اعتبارا من �شهر متوز من العام اجلاري.
م�سبوقة
م��ع م���راع���اة ت���أم�ين ال�سالمة
ً
ومل تن ُج معظم الدول من ارتفاع �أ�سعار ال�سلع الغذائية ،الذي بلغ يف حمال البقالة ،ن�سبة  37.9يف املئة خالل
واحلفاظ على النوعية وهذا ما
ال�سنوات ال�سبع املا�ضية ،وفق مكتب الإح�صاءات العاملي .وقد ق ّدرت معدالت الإرتفاعات العاملية للأ�سعار وفق
�سعينا �إيل توفريه.
الآتي :الزيوت والدهون بن�سبة  63يف املئة ،الأ�سماك بن�سبة  50.9يف املئة ،اخلبز واحلبوب بن�سبة  36.7يف
و�أ�ؤك���د باملنا�سبة �أن كلفة
املئة ،اللحوم بن�سبة  34.5يف املئة واخل�رضاوات بن�سبة  41،3يف املئة.
ال��ن��ق��ل ال��ب��ح��ري �ستنخف�ض
ح���ك���م���ا ،يف ح�����ال ت���واف���رت
ً
الكميات الت�صديرية الكبرية،
الإنت�ساب اىل هيئته الت�أ�سي�سية .فاملنت�سب
علما �أن هذه الكلفة ت��وازي يف الوقت احلايل العليا للإغاثة بانتظارال�سيولة املالية.
ً
وملواجهة هذا الواقع قررنا ت�شكيل الهيئة ي�ستطيع ت�أمني زراعته �أو قطيعه احليواين �أو
كلفة النقل الربي �أو تقلّ عنها.
و�ش ّدد الوزير على �أهمية التعاون القائم بني الت�أ�سي�سية لل�صندوق التعا�ضدي الوطني قفران النحل �أو زوارق ال�صيد واملعدات التي
املزارعني وامل�ص ّدرين لأنه خيار ا�سرتاتيجي ،لت�أمني القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية .ميلكها ومزارع الأ�سماك...
وه��ذه التجربة هي جتربة جديدة حتتاج اىل
معتربا �أن هذا التعاون بني الأفرقاء املعنيني �إن ت�أ�سـي�س هذا ال�صندوق جاء بعد درا�سات
ً
مت اال�ستعانة وق���ت ،متابعة ورع��اي��ة ،وجن���اح ه��ذه اخلطوة
بالزراعة من جهة ،وبالنقل من جهة �أخرى يجب م�ستفي�ضة
ا�ستمرت ملدة �سنتني ّ
ّ
�أن ي�صل �إىل �أع��ل��ى امل�ستويات التي نطمح خاللها ب��خ�براء اك��ت��واري�ين يف جم��ال الت�أمني� ،سيكون بحجم املنت�سبني ،لأن علم الت�أمني
اليها .و�أ�شار يف هذا املجال �إىل دور « �إيدال وا�ستعرا�ض خمتلف ال�سيناريوهات املحتملة يرتكز على قاعدة الأعداد الكبرية.
« ووزارات الأ�شغال العامة والنقل والإقت�صاد للكوارث الطبيعية ،وتكرارها خالل ال�سنوات
ت�صوير:
والتجارة والداخلية والبلديات ،وغرف التجارة الع�رشين املا�ضية .وال ب ّد من الإ���ش��ارة �إىل �أن
املعاون الأول ا�سكندر البيطار
حكوميا� ،إمنا هو
وال�صناعة ،وغرفة املالحة الدولية ،ومرف�أي هذا ال�صندوق لي�س �صندوقً ا
ً
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�إعداد:
العميد �أنطوان جنيم

جوائز

و�سائل بولي�سية
ي�صعب يف العادة توقع الفائزين يف جماالت
العلوم كالطب والفيزياء والكيمياء واالقت�صاد.
لكن التكهنات تنهمر من كل حدب و�صوب يف
ما يتعلق بجائزتي ال�سالم والأدب الأكرث �شهرة.
وت�شتهر الأكادميية ال�سويدية التي توزع
ج��وائ��ز نوبل بو�سائلها التي تليق ب��رواي��ات
التج�س�س يف ال�سعي �إىل جتنب الت�رسيبات ،حيث
ت�ستخدم �أ�سماء م�ستعارة للكتاب و�أغلفة زائفة
للكتب التي يقر�أها �أع�ضاء جلنة االختيار.
فالعام  ،2005عندما اختري امل�رسحي هارولد
بينرت فائ ًزا ،كان �أع�ضاء اللجنة يطلقون عليه
ا�سم «هاري بوتر» الذي ي�شاركه الأحرف الأوىل
من الإ�سم .و�أثريت �ضجة العام املا�ضي عندما
�رست �إ�شاعات حول ت�رسيب حمتمل يف الأكادميية.
ومت فتح حتقيقات حول رهانات م�شكوك يف
�أمرها لفهم كيف ارتفعت ن�سبة املراهنة على
ال�شاعر ال�سويدي توما�س تران�سرتومر من 13
مقابل � 1إىل �أقل من  2مقابل  ،1قبل �ساعات
فقط من �إعالن الأكادميية خيارها والذي كان
مل�صلحته .ومت التخلي عن التحقيق لنق�ص
الأدل�����ة ،ل��ك��ن الأك��ادمي��ي��ة ق���ررت م�ضاعفة
�إجراءاتها هذا العام ومت احلد من عدد الذين
قد يطلعون م�سبقًا على �إ�سم الفائز.
ومم��ا ال �شك فيه �أن اجل��ائ��زة الأك�ث�ر �إث��ارة
للتعليقات هي نوبل ال�سالم التي كانت هذا
العام مفتوحة على احتماالت كثرية من دون
�أف�ضلية ب���ارزة .وطرحت �أ�سماء ح��واىل 231
مر�ش ًحا لها ،من بينهم بيل كلينتون ،وهلموت
كول والأمريكي امل�شتبه به يف ت�رسيب معلومات
لويكيليك�س براديل مانينغ.
الأزمة الإقت�صادية تقل�ص قيمة اجلوائز
ب�سبب الأزمة االقت�صادية ،خف�ضت م�ؤ�س�سة
ن��وب��ل قيمة اجل��ائ��زة ه��ذه ال�سنة بن�سبة 20
يف امل��ائ��ة لتحددها بثمانية ماليني ك��ورون
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مو�سم جوائز نوبل لهذا العام رافقته التكهنات
التي عادة ما ت�سبق �إع�لان الفائزين ،وال
�سيما يف ما يتعلق بجائزة نوبل ال�سالم
املرموقة.
وقد �ضاعفت جلان التحكيم هذا العام
�إج���راءات ال�رسية ملنع ك�شف �أ�سماء
ر�سميا،
الفائزين الذين �أعلن عنهم
ً
اعتبارا من  8ت�رشين الأول  2012مع
ً
نوبل الطب التي توالت اجلوائز بعدها
لتختتم يف الأ�سبوع التايل بنوبل االقت�صاد.

( 930940ي���ورو) مقابل ع�رشة ماليني منذ
العام  .2001وقالت م�ؤ�س�سة نوبل �إنها بحاجة
�إىل خف�ض قيمة اجلوائز من �أجل �ضمان قدرتها
على اال�ستمرار يف منحها م�ستقبالً .ي�شار �إىل
�أن املجل�س املكلف ب�إدارة �أ�صول �ألفرد نوبل
رج��ل ال�صناعة ال�سويدي وامل��خ�ترع ال�شهري
الذي ر�صد اجلوائز التي منحت لأول مرة العام
 ،1901قام بتعديل قيمة اجلائزة يف منا�سبات
�سابقة.
ويت�سلم ال��ف��ائ��زون جوائزهم خ�لال مرا�سم
ر�سمية تقام يف �ستوكهومل يف العا�رش من كانون
الأول يف ذكرى وفاة م�ؤ�س�س هذه اجلوائز الفرد
نوبل (.)1896-1833
نوبل للإقت�صاد
مت منح جائزة نوبل يف العلوم االقت�صادية

نوبل 2012
تعلن �أ�سماء
الفائزين

تقديرا
للأمريكيني �ألفني روث ولويد �شابلي
ً
لعملهما على ت�صميم ال�سوق ونظرية التوافق،
وهي نظرية ترتبط بكيفية ا�ستطاعة النا�س
وال�رشكات �إيجاد واختيار بع�ضهم البع�ض يف
كل �شيء بد ًءا من الزواج وحتى اختيار املدار�س
والوظائف والتربع بالأع�ضاء .ويت�ضمن �إجناز
الفائزين بجائزة نوبل اكت�شاف كيف ميكن
ب�شكل مالئم و�ضع النا�س والأ�شياء يف توافقات
م�ستقرة عندما ال تكون الأ�سعار متاحة مل�ساعدة
امل�شرتين والبائعني على التوافق.
عاما) هذه النظريات
وقد و�ضع روث (ً 60
م��و���ض��ع اال���س��ت��خ��دام ال��ع��م��ل��ي ،يف عمله على
برنامج يقوم بالتوفيق ب�ين الأط��ب��اء اجل��دد
وامل�ست�شفيات ،وعلى م�رشوع يقوم بالتوفيق
بني املتربعني بالكلى واملر�ضى .وت�ستخدم
�أنظمة املدار�س العامة يف نيويورك وبو�سطن

�ألفني روث

لويد �شابلي

ت�رشين الثاين

و���ش��ي��ك��اغ��و ودي��ن��ف��ر خ��وارزم��ي��ة ت��ق��وم على
عمله للم�ساعدة على التوفيق ب�ين الطالب
وامل��دار���س .ويعمل روث �أ���س��ت��اذاً يف جامعة
هارفرد ،وقد قبل منذ فرتة وظيفة جديدة يف
جامعة �ستانفورد.
وق��د �أك��د روث �أن ف��وزه باجلائزة «ي�سلط
�ضو ًءا �ساط ًعا للغاية» على جمال البحث الذي
ركز عليه هو و�رشيكه يف اجلائزة لويد �شابلي،
و�أع��رب عن �سعادته البالغة لتقا�سمه اجلائزة
معه .و�أ�شار �إىل �أن جمال «ت�صميم ال�سوق» يعد
جماالً حديثًا يف علم االقت�صاد ،و�أ�ضاف « :عندما
�أذهب �إىل قاعة التدري�س اليوم� ،سي�صغي �إيل
الطلبة مبزيد من االهتمام» .وقال « :مل �أكن
�أتوقع اجلائزة».
�ام��ا) ،عامل
�أم��ا الربوف�سور �شابلي 89( ،ع� ً
الريا�ضيات ال��ذي عمل على مدى زمن طويل
على نظرية اللعبة ،فهو �أ�ستاذ فخري بجامعة
كاليفورنيا بلو�س �أجنلو�س .وقد قام بتقدمي
بع�ض �أول الإ�سهامات النظرية يف العمل البحثي
على ت�صميم ال�سوق والتوفيق بني اخليارات يف
خم�سينيات القرن الفائت و�ستينياته.
واجل��دي��ر بالذكر �أن جائزة نوبل يف العلوم
االقت�صادية لي�ست واحدة من اجلوائز الأ�صلية
التي �أن�ش�أها �أل��ف��رد ن��وب��ل ،لكن الأكادميية
�سنويا
امللكية ال�سويدية للعلوم بد�أت مبنحها
ً
اعتبارا من العام .1969
ً
نوبل لل�سالم
منحت ج��ائ��زة ن��وب��ل لل�سالم للعام 2012
ل�ل��إحت���اد الأوروب������ي ك��م��ا �أع��ل��ن��ت جل��ن��ة نوبل
الرنوجية .وقال رئي�س جلنة ثوربيون ياغالند
�إن «االحتاد الأوروبي �ساهم مع هيئاته ال�سابقة
منذ �أك�ثر م��ن �ستة عقود يف ت�شجيع ال�سالم
وامل�صاحلة والدميوقراطية وحقوق الإن�سان يف
�أوروبا».
وت�أتي هذه اجلائزة على خلفية انق�سام بني
ال��دول الأوروب��ي��ة التي �أ�صبح ت�ضامنها على
حاليا ،حيث �أن االقت�صادات الكربى يف
املحك
ً
ال�شمال ت�سعى جاهدة �إىل م�ساعدة دول اجلنوب
يف مواجهة �صعوبات اقت�صادية كربى ب�سبب
علما �أنها تعتمد اج��راءات
دينها العام الكبري ً
تق�شف �صارمة.

وب��ر�أي رئي�س االحت��اد الأوروب���ي هرمان فان
ٌ
اع�تراف باالحتاد و»ك�أكرب
رامبوي �إن اجلائزة
م�ؤ�س�سة �صانعة لل�سالم يف ال��ت��اري��خ» ،وهو
ت�شجيع لهذه امل�ؤ�س�سة على موا�صلة الإ�ضطالع
بدورها يف «ن�رش ال�سالم والدميقراطية واحرتام
حقوق الإن�سان يف باقي �أنحاء العامل».
وق�����ال ي��اغ�لان��د �إن «االحت������اد الأوروب������ي
ي�شهد ح��ال� ً�ي��ا �صعوبات اقت�صادية خطرية
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ي�شار �إىل �أن الرنوج لي�ست ع�ض ًوا يف االحتاد
الأوروبي.

نوبل للآداب
نوبل لل�سالم
�أع���ل���ن���ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ل��ك��ي��ة
للإحتاد الأوروبي
ال�سويدية فوز الكاتب الروائي
ال�����ص��ي��ن��ي م���و ي����ان ب��ج��ائ��زة
نوبل ل�ل��آداب للعام .2012
وامليزة الأ�سا�سية التي جعلت
الأك��ادمي��ي��ة ال�سويدية متنح
اجلائزة ملو يان هي جناحه يف
املزج بني اخليال والواقع وبني
البعد التاريخي واالجتماعي يف
�أعماله الروائية والق�ص�صية،
متخيلة بعمارة
وابتكاره عوامل
َّ
م��ع��ق��دة وم��ت�����ش��اب��ك��ة ت��ذك��ر
ب��ك��ت��اب ع��امل��ي�ين ك���ب���ار من
طينة الأمريكي وليام فولكنري
والكولومبي غابريال غار�سيا
ماركيز ،مع االحتفاظ بجذور
���ض��ارب��ة يف الأدب ال�صيني
وا�ضطرابات اجتماعية ك�برى» .و�أ���ض��اف �أن القدمي واحلكايات الفولكلورية ال�شعبية».
ولد مو يف � 17شباط  ،1955يف بلدة غاومي
«جلنة نوبل الرنوجية ترغب يف الرتكيز على
م��ا تعتربه النتيجة الأه���م ل�لاحت��اد الأوروب���ي يف �إقليم �شاندونغ �شمال غربي ال�صني يف �أ�رسة
وهي ن�ضاله الناجح من �أجل ال�سالم وامل�صاحلة من املزارعني.ترك املدر�سة للعمل يف م�صنع
م�شريا �إىل لإن��ت��اج للنفط ،ثم ان�ضم �إىل جي�ش التحرير
والدميوقراطية وحقوق الإن�سان»
ً
�أنه �ساهم يف انتقال �أوروبا «من قارة حرب �إىل ال�شعبي ،اجلناح الع�سكري للحزب ال�شيوعي
ال�صيني ،وبد أ� الكتابة العام  1981وهو ما زال
قارة �سالم».
جنديا يف اجلي�ش..وبعد ذلك
ً
بثالثة �أعوام ،بد�أ مو التدري�س
الروائــي الـ�صـينـي
يف ق�سم الأدب يف الأكادميية
مــو يـــان
الثقافية التابعة للجي�ش.
ا�سمه احلقيقي غوان موي،
�أما مو يان فهو ا�سم م�ستعار
والكلمتان �أي مو يان تعنيان
بال�صينية «ال تتحدث» وقد
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و�أعلنت جلنة نوبل منحها جائزة العام 2012
للطبيبني الأمريكيني روبرت ليفكويتز وبراين
كوبيلكا لإكت�شافهما «�أج��ه��زة اال�ستقبال
الذكية» امل��وج��ودة يف خاليا الأج�سام والتي
ت�سمح لهذه اخلاليا برتجمة الأو�ضاع املحيطة
ومعنويا �إىل مكونات اجل�سم
ح�سيا
بالأج�سام
ً
ً
اختار ه��ذا اال�سم عندما كتب رواي��ت��ه الأوىل التي بدورها حت ِّول طبيعة اجل�سم �إىل و�ضعية
تتكيف مع املتغيرِّ ات املحيطة .فال�شعور بالأمل
«الفجلة البلورية» ( )1986التي تروي حكاية
َّ
طفل يرف�ض الكالم وتروي احلياة الريفية كما �أو باخلطر �أو اخلوف له ترجمة خا�صة وتتعامل
عا�شها الكاتب يف طفولته ،والذي كان يدرك ،معه خاليا اجل�سم بطريقة مغايرة عن ال�شعور
ح�سب قوله ،ب�أن احلديث العلني ال�رصيح غري بالأمان وراحة البال وما �إىل ذلك من اختالفات
أي�ضا يف الأحا�سي�س وال�ضغوط النف�سية وغريها من
مرغوب به يف ال�صني ،ولهذا ال�سبب � ً
الأمور التي ت�ؤثر على حياة الب�رش.
تعر�ضت �إعماله للت�ضييق واملنع �أحيا ًنا.
واك��ت�����ش��ف ليفكويتز وكوبيلكا م��ن خ�لال
م��ن رواي���ات���ه« ،م��ط��ر يت�ساقط ف���وق ليلة
ربيعية»« ،املوت واحلياة يبليانني»« ،الثوم �أبحاثهما �أن «�أجهزة اال�ستقبال هذه ملت�صقة
بالربوتني «ج» امل��وج��ود يف اخل�لاي��ا .وعندما
الفردو�سي»�« ،أرجوحة الكلب» ..وغريها.
تتغيرَّ الأح���وال املحيطة بالإن�سان ف ��إن هذه
الأجهزة ت�ست�شعر اجلو العام وترتجمه �إىل خاليا
نوبل للكيمياء
ح�صلت الكيمياء املتعلقة بالطب والعلوم داخ��ل اجل�سم التي ب��دوره��ا ت�صدر �إف���رازات
تتكيف مع �إح�سا�س الإن�سان يف �أوانه وبالتايل
البيولوجية (البيوكيمياء) هذا العام على جائزة
َّ
التكيف �رسي ًعا مع حميطه
نوبل ال�سنوية املخ�ص�صة للعلوم الكيميائية .متكن الإن�سان من
ُّ
وم��ع امل�ستجدات احلياتية».
وقالت الأكادميية ال�سويدية
ل��ل��ع��ل��وم يف ب��ي��ان��ه��ا «ج�سم
الإن�سان هو منظومة مت�شابكة
م��ن االت�����ص��االت والتفاعالت
ب�ين م��ل��ي��ارات اخل�لاي��ا ،وكل
خ��ل��ي��ة حت��ت��وي ع��ل��ى �أج��ه��زة
ا�ستقبال وا�ست�شعار متكنها
م��ن معرفة الأج���واء املحيطة
بها وبالتايل التكيف مع �أي
د .روبريت ليفكوتيز
تغريات طارئة».
عاما) هو
وليفكويتز (ً 69
بروف�سور ط��ب وبيوكيمياء
د .بــرايـن كـوبـيـلـكـا
يعمل يف معهد هاورد هيوز يف
�ضواحي وا�شنطن ويف جامعة
دي����وك يف والي����ة ك��اروالي��ن��ا
ال�شمالية� ،أم��ا كوبيلكا (57
عاما) فهو بروف�سور يف الطب
وعلوم اجلزيئات واخلاليا يف
جامعة �ستانفورد يف والي��ة
كاليفورنيا.
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نوبل للطب
فاز الياباين �شينيا ياماناكا والربيطاين جون
ب .غوردون بجائزة نوبل للطب للعام 2012
لأعمالهما الريادية على اخلاليا اجلذعية ،على
ما �أعلنت جلنة جائزة نوبل.
وكوفئ العاملان «الكت�شافهما �أن اخلاليا
الكهلـة ميكن برجمتها لتتحول �إىل خاليا
جنينية .وق��د علق جمل�س جائزة نوبل مبركز
كارولن�سكا بالعا�صمة �ستوكهـومل ب�أن «�أبحاث
مي��ان��اك��ا وغ�����وردون يف اخل�لاي��ا اجل��ذع��ي��ـ��ة قد
خلـقـت ث��ورة يف فهمنا لكيفية تطور خاليا

جون ب .غـوردون و�شينيا يامـاناكا
اجل�سم و�أع�ضائه».
ف��ق��د ط���ورا ط��ري��ق��ة ل�برجم��ـ��ة ن��ـ��واة اخلليـة
الكهلــة لرتجع لأ�صلها كخلية جنينية جذعية،
وميكن بعدها التحول �إىل �أي ن��وع من خاليا
اجل�سم الكهلة التي قد يحتاجها املري�ض يف
عالجه».
وغ���وردون يعمل راهنا يف معهد غ��وردن يف
كامربيدج فيما ياماناكا ا�ستاذ يف جامعة كيوتو
يف اليابان.
عندما تبلَّغ �شينيا ياماناكا ف��وزه بجائزة
نوبل للطب للعام  2012كان ي�صلح غ�سالته
القدمية ،ما حدا بوزير الرتبية الياباين �إىل �إعالن
وزيرا �سيقدم كل
�أن يف احلكومة اليابانية 16
ً
دوالرا ل�رشاء غ�سالة جديدة هدية
منهم 126
ً
لياماناكا.
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نوبل للفيزياء
منحت جائزة نوبل يف جمال الفيزياء للعام
 2012للفرن�سي �سريج �أرو����ش والأم�يرك��ي
ديفيد واينالند عن �أعمالهما ح��ول الفيزياء
الكمية ،وهما خبريان يف علم الب�رصيات الكمية
تفتح �أعمالهما الباب �أم��ام �أج��ه��زة كمبيوتر
فائقة القوة و�أجهزة لقيا�س الوقت متناهية
الدقة.
وق��ال��ت جلنة نوبل يف بيانها �إن العاملني
كوفئا «لطرقهما االختبارية الرائدة التي ت�سمح
بقيا�س �أنظمة كمية فردية والتحكم بها».
و�أو���ض��ح��ت الأك��ادمي��ي��ة امللكية ال�سويدية
للعلوم يف البيان �أن «الفائزين فتحا الطريق
�أم��������ام ح���ق���ب���ة ج����دي����دة م��ن
االختبارات يف الفيزياء الكمية
�ســيــرج �أرو�ش
م��ن خ�لال امل��راق��ب��ة املبا�رشة
جل��زئ��ي��ات كمية ف��ردي��ة من
دون تدمريها».
وك���ان ���س�يرج �أرو�����ش (68
ع���ام���ا) امل���ول���ـ���ود يف ال����دار
ً
البي�ضاء عندما كانت حتت
ن��ظ��ام احل��م��اي��ة الفـرن�سية،
الأول يف دف��ع��ت��ـ��ه يف كليـة
بوليتكنيك.
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ديفيد واينالند

وهو باحث يف املركـز الوطني للبحـث العلمــي
و�أ�ستاذ يف «كوليج دو فران�س» ويف «�إيكول
ن��ورم��ال ���س��وب��ري��ور» ودر����س ك��ذل��ك يف كلية
بوليتكنيك ويف جامعة باري�س( 6-بيار وماري
كوري).
وقال للجنة التي ات�صلت به من �ستوكهومل
�ارا يف
للح�صول على رد فعله الأول« :كنت م� ً
ال�شارع عندما تلقيت نب�أ الفوز ق��رب مقعد
فورا».
فتمكنت من اجللو�س ً
ديفيد واينالند ( 68ع��ام��ا) حامل �شهادة
الدكتوراه واال�ستاذ يف جامعة هارفرد ،عمل
ب�شكل منف�صل ع��ن ارو����ش ،لكن �أكادميية
العلوم �أو�ضحت �أن «ثمة الكثري من النقاط
امل�شرتكة يف �أ�ساليبهما .فديفيد واينالند
يحتجز ال��ذرات امل�شحونة كهرباء �أو �إيونات
من خالل التحكم بها ويقوم بقيا�سها بف�ضل
ال�ضوء �أو الفوتون (�ضوئيات)».
معاك�سا فهو يتحكم
�أما �أرو�ش فيعتمد نه ًجا
ً

نوبل يف عيون البع�ض

ثمة تعليقات تعترب �أن يف م�سرية نوبل
هفوات كثرية ،منها على �سبيل املثال،
ِ
منح جائزة ال�سالم للرئي�س الأمريكي باراك �أوباما ومل مي�ض عليه يف
احلكم �سوى �شهرين ،وهو الأمر الذي �سخرت منه حتى جملة التامي
أي�ضا منح اجلائزة نف�سها لرجال م�شكوك بنزاهتهم مثل
الأمريكية ،و� ً
هرني كي�سنجر وا�سحق رابني وغريهم ،وجتاهل منا�ضلني �رشفاء مثل
حرر
عمر املختار �أو املهامتا غاندي الذي ّ
الهند من اال�ستعمار الربيطاين من دون
خو�ض معارك �أو �رصاعات م�سلحة!!
وقد كان االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق من
�أب��رز نقاد جائزة نوبل بحجة منح جوائزها
للمنتمني فح�سب للفكر الر�أ�سمايل� .أما
�أملانيا ف�أجربت علماءها ومفكريها على
رف�ض اجلائزة ط��وال فرتة احلكم النازي
(لأن جلنة نوبل منحت جائزة ال�سالم العام

 1939للمعار�ض ك��ارل ف��ون ال��ذي كتب
عدت مقاالت �ضد هتلر)...
كذلك ي�سجل على نوبل جتاهلها املخرتع الفذ توما�س �أدي�سون
الذي قدم للب�رشية �أكرث من �ألف اخرتاع مفيد ،واال�ستخفاف بالنظرية
الن�سبية لأن�شتاين الذي منح اجلائزة الحقا ب�سبب �شهرته العاملية يف
جمال فرعي ال يتعلق بالن�سبية.
�إىل ذلك ف�إن جائزة نوبـل ،التي يفرت�ض
�أن تكون عاملية ،تكـاد تكون حم�صورة
يف املع�سكر الغربي ،ويت�ضـح ذل��ك من
الن�سبـة الطاغية للجن�سيـات الأمريكيـة
والأوروب��ي��ة� ...أما العامل العربي في�أتي يف
نهاية القائمة كونه مل ينل �سوى �ست
جوائز (ث�لاث بامل�شاركة مع طرف غربي،
واثنتان لتوقيع ال�سادات ويا�رس عرفات
اتفاقيات �سالم مع �إ�رسائيل)!!
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جوائز

«بناء �أجهزة لقيا�س الوقت متناهية القوة وقد
ت�شكل قاعدة م�ستقبلية ملعايري جديدة للوقت

م��ع دق��ة ت��ف��وق مبئة م��رة ال�����س��اع��ات احلالية
بال�سيزيوم».

بال�ضوئيات امللتقطة �أو ج��زئ��ي��ات ال�ضوء
ويقي�سها من خ�لال احتجاز ال���ذرات يف مكان
�ضيق».
وق��ال��ت اللجنة �إن اكت�شافاتهما �سمحت
بالقيام «بخطوات �أوىل نحو بناء نوع جديد من
�أجهزة الكمبيوتر الفائقة ال�رسعة ت�ستند �إىل
الفيزياء الكمية».
و�أ�ضافت الأكادميية �أن �أبحاثهما �أدت �إىل

مغامرات و�إجنازات
قيا�سيا
رقما
قفزة تاريخية حتقق ً
ً
قفز املغامر النم�سوي فيليك�س بومغارترن من اجلو (عند حدود
الغالف اجلوي للأر�ض) ،وحقق قفزته التارخية التي ا�ستغرقت حواىل
رتا من �سماء روزويل يف
ثماين دقائق من على ارتفاع نحو  39كيلوم ً
والية نيو مك�سيكو ،جنوب غرب الواليات املتحدة.
وبذلك ك�رس الرقم العاملي للقفز من �أعلى ارتفاع وال��ذي �سجله
العام  1960الكولونيل ال�سابق يف �سالح اجلو الأمريكي جو كتنغر
را ،كما ك�رس حاجز ال�صوت يف �أثناء رحلة
من ارتفاع 31.300م��ت� ً
ال�سقوط ب�رسعة جتاوزت  1100كلم يف ال�ساعة.
وبومغارترن البالغ من العمر � 43سنة ،متكن من فتح مظلته بعد
�أربعة دقائق و 19ثانية من قفزته حتى و�صل �إىل الأر�ض ب�سالم.
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وقد مت اختيار موعد القفزة بناء على درا�سات فريق «ريد بول
�سرتاتو�س» مع ال��ن��ازا مع الأخ��ذ يف االعتبار العوامل اجل��وي��ة� ،أما
املنطاد الذي حمل بومغارتنز لتحقيق قفزته النهائية فهو بطول
ناطحة �سحاب ،ما ي�ستوجب �أال تتخطى �رسعة الرياح ال�سطحية وقت
�إجناز املهمة � 4أميال �أو  6.5كيلومرتات يف ال�ساعة ،لتجنب �إحلاق
�أي �رضر بالغالف البال�ستيكي احل�سا�س للمنطاد.
�إىل ذلك ،تابع املاليني مغامرة النم�سوي عرب �شا�شات التلفزيون
وعلى الإنرتنت.
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�إعداد:
تريز من�صور
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من �أبرز الرواد الذين �أر�سوا دعائم
�صناعة الإعالن والعالقات العامة يف
لبنان .دخل ميدان الإعالم والإعالن من
الباب العري�ض م�س ّل ًحا بثقافة وا�سعة
وقدرة فطرية على الإبتكار ،فكان النجاح
رفيقه يف كل املحطات.
�إنه عميد املعلنني يف لبنان فيليب
احلتي الذي �ساهم يف �إن�شاء نقابة
ّ
وكاالت الدعاية والإعالن وفرع املنظمة
الدولية للإعالن ( ،)IAAوكان فاعلاً
يف �إدارتهما مع رفاق له ،وا�ستطاع �أن
يجعل من الإعالن �صناعة مفعمة بالفن
والإبداع والعطاء.

عميد املعلنني يف لبنان

فيليب
احلتي:
ّ
من رحاب
ال�سهل
والثقافة
�إىل قمم النجاح
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�شذا الورد واملعرفة
يف بلدة الدامور ال�شوفية ولد فيليب احل ّتي
العام  1928يف عائلة م�ؤلفة من  12ول � ًدا.
وال��ده يو�سف �أي��وب احلتي ،م�ؤ�سـ�س �صحيفة
«�أرزة لبنان» ( )1916يف الريو دي جانريو -
زهية وردان رحمة من مدينة
الربازيل ،والدته ّ
ب�رشي.
ترعرع بني ب�ساتني التوت والفاكهة ،حيث
كانت �صناعة احلرير مزدهرة وعرفت بـ«مو�سم
الع ّز» .تن�شّ ق �شذا ال��ورد اجل��وري واليا�سمني
ي�سيجان بيوت ال��دام��ور �آن��ذاك،
اللذين كانا
ّ
كما ت�أثّر بالأفق الو�سيع الرحب ل�سهلها .جمال
ورحابة كان لهما على الأرجح دور كبري يف ح�س
الإبتكار لديه ،ويف النزعة �إىل املبادرة واحلرية
يف اتخاذ القرارات .وه��ذان العامالن ا�ضطلعا
بدور مهم يف م�ستقبله املهني.
ت ��أ ّث��ره ب��وال��ده �أي��ق��ظ ب��اك� ً�را ح�سه الوطني،
كما �ساهم يف اندفاعه �إىل حت�صيل املعرفة
والثقافة .فالندوات التي كان يعقدها والده
يف منزله يف الدامور كانت ت�ضم نخبة من �أهل
العلم والثقافة وال�سيا�سة واالدب .ويف هذا اجلو
ترعرع فيليب احلتي ف�أغرم مبطالعة الكتب
على ت ّنوعها ،لدرجة �أن��ه كان يغفو والكتاب
بني ي��دي��ه .وك��ان يف ال��دام��ور �آن���ذاك جمموعة
من �أه��ل الفكر والعلم والثقافة وال�سيا�سة
وال�صحافة ،حتى �أنها �سميت بلدة �أهل القلم،
فما بني الثالثينيات وال�سبعينيات من القرن
املا�ضي ،كان �أ�صحاب  30يف املئة من ال�صحف
واملجالت التي ت�صدر يف لبنان واملهجر من
�أبنائها ،كما كان �أول نقيب لل�صحافة اللبنانية
اي�ضا من �أبنائها (ال�صحايف والأديب وال�شاعر
ً
وديع عقل).
ب��د�أ م�سريته التعليمية يف مدر�سة راهبات
القلبني الأقد�سني يف الدامور ،وما لبث والده
�أن تو ّ
يف فا�ضطرته الظروف �إىل دخول معرتك
عمه خليل
العمل
باكرا (العام  .)1946عمل مع ّ
ً
احل ّتي �صاحب «ال�شعر القومي» التي كانت
منربا لكبار �شعراء الزجل اللبناين ،والتي كانت
ً
تعترب �أول جملة زجلية يف لبنان والعامل.
يتلم�س طريق م�ستقبله يف العالقات
ب��د�أ
ّ
العامة والإعالن والإعالم ،باعتبار �أن عمله كان
يح ّتم عليه الإت�صال بجميع امل�س�ؤولني عن

مير بها ا�صدار املجلة،
املراحل العملية التي ّ
ب��د ًءا من �إع��داد امل��واد اىل الت�صحيح والإخ��راج
والطباعة والتوزيع والرتويج وتنظيم قب�ض
الإ�شرتاكات وغريها...
م�ضطرا �إىل متابعة
يف موازاة عمله وجد نف�سه
ً
درا�سته والتعمق يف فن الت�سويق والعالقات
العامة والإع�لان� ،إ�ضافة �إىل اللغة الإنكليزية،
فانت�سب العام � 1947إىل اجلامعة الأمريكية يف
بريوت  -الفرع امل�سائي ،وبد�أ مبتابعة الدرو�س
اخلا�صة يف هذه الإخت�صا�صات ،وا�ض ًعا ن�صب
عينيه هدف النجاح والرتقي.
ت���ز ّوج فيليب احل� ّت��ي م��ن ال�سيدة فيوليت
اليا�س ب�شارة (م�ؤ�س�سة معهد بيبلو�س للعلوم
واملهن وامل�س�ؤولة عنه ،وهي جمازة يف علوم
تن�سيق الأزهار) ،و�أجنبا �أربعة �أوالد.
من الرعيل الأول
يوم بد أ� الرعيل الأول يط ّور �صناعة الإعالن
يف لبنان لتواكب تط ّور هذه ال�صناعة يف الدول
الأوروب��ي��ة والأمريكية ،كان فيليب احلتي يف
طليعة هذا الرعيل.
�إنعدام القوانني والأنظمة يف القطاع الإعالين
جعل عملية الت�سويق الإع�ل�اين �صعبة ،لكن
ال�صعوبات كانت تزول �أمام طموحات احل ّتي،
الذي �سعى مع زمالء له �إىل و�ضع قوانني ترعى
م�صلحة املعلن والوكاالت الإعالنية والو�سائل
الإعالمية يف الوقت نف�سه.
يف هذه احلقبة من الع�رص الذهبي (- 1952
 )1975ح�رض احلتي جمموعة من امل�ؤمترات
العاملية التي عقدتها يف لندن ونيويورك
وباري�س وال��ري��و دي جانريو م�ؤ�س�سة .IAA
وخ�ل�ال ال��ف�ترة نف�سها �أ� ّ��س��ـ�����س جمموعة من
ال�رشكات (� 12رشكة) �ضمت نخبة من رجال
امل���ال والأع���م���ال ،وك��ان��ت جميعها يف قلب
م�ساهما
�ضمت ما يقارب 75
العا�صمة ،وقد
ً
ّ
و 120موظفًا وعاملاً .
� ّأ�سـ�س يف مونرتيال و�أوتاوا ونيويورك �رشكة
اعالنات وعالقات عامة ( ،)CAPوم ّد ج�رسًا بني
كندا ودول اخلليج والعامل العربي من خالل
مالحق خا�صة يف جملة « »TIMEاالمريكية
(طبعة ال����شرق االو���س��ط) .عندما ط��رح فكرته
على ال�سلطات الكندية وجم��ل��ة ت���امي ،القى
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كبريا واجل��واب الأول �أت��ى من املجلة
ترحيبا
ً
ً
تقديرا
التي دفعت له  25الف دوالر �أمريكي
ً
للفكرة و 15يف املئة من الأرباح .كما ات�صلت
ب��ه �سكرترية رئي�س وزراء ك��ن��دا الفدرالية
براين مارلوين لتقول له �إن «الرئي�س �أعجب
بهذه الفكرة وطلب من م�ساعديه �أن يبقوا
على ات�صال دائم بك ،لتحقيق امل�رشوع» .هذا
الإت�صال �أعقبته ر�سالة من رئي�س احلكومة
ه ّن�أ فيها احل ّتي وقال له�« :إن كندا بحاجة �إىل
�أمثالك من املبدعني».
العام  1948تولىّ م�س�ؤولية الق�سم التجاري
يف جريدة «الزمان» ل�صاحبها روبري �أبيال ،ومن
ث��م ت��وىل م�س�ؤولية �إدارة ج��ري��دة «ال�شعب»
ل�صاحبها �أم�ين ب��ك نخله ،وك��ان ي�رشف على
�سيا�ستها من خلف ال�ستار دولة الرئي�س ريا�ض
بك ال�صلح.
ويخرب احل ّتي �أنه اجتمع �آنذاك برئي�س احلكومة
طالبا منه
ريا�ض ال�صلح يف وزارة اخلارجية،
ً
�شهريا قدره  700ل.ل� .إ�ضافة اىل 15
راتبا
ً
ً
يف املئة من الأرباح ال�صافية للجريدة  ،فقال
له ال�صلح�« :إن النائب يتقا�ضى  225ل.ل.
يف ال�شهر ،»...ف�أجابه احل ّتي�« :إذًا وظّ ف نائبني
وليتولّيا م�س�ؤولية اجلريدة وت�أمني املداخيل
الإعالنية لها»� .صمت دولته قليلاً وقال« :يا
ح ّتي ما راح وظّ ف غريك ب�س ب ّدي منك توقّ ف
العجز يف اجلريدة» ،وهذا ما ح�صل...
خ�لال عمله يف �صحيفة «ال�����ش��ع��ب»� ،أن�ش�أ
وك��ال��ة اع�لان��ات خا�صة ب��ه حت��ت �إ���س��م Hitti
 ،Advertising Agencyتولّت م�س�ؤولية
�إع�لان��ات العديد من ال�رشكات الكربى ومنها
�أليطاليا التي كان �أول �إعالناتها من ت�صميم
املخرج امل�رسحي الكبري روميو حلود وتنفيذه.
ويف هذه الفرتة ( �أوائل اخلم�سينيات) �إتفق
احل ّتي مع �إيلي ن ّوار على �إن�شاء �رشكة اعالنات
جديدة حملت �إ�سم «�رشكة الإعالنات العاملية»
« ،»Publicité universelleتولّت م�س�ؤولية
الق�سم التجاري يف جريدة «الد�ستور» التي
ك��ان ي�صدرها النائبان حممد العبود وخليل
�أب��و ج��ودة .تقا�ضى احل ّتي مقابل ه��ذا العمل
�شهريا مقداره الف لرية لبنانية .وق ّدم
راتبا
ً
ً
ً
مكتبا
ل��ه النائب العبود
مفرو�شا يف بناية
ً
الأوب��را التي ميلكها ،واملعروفة اليوم مبركز

« »Virginيف �ساحة ال�شهداء.
بعد نحو �سنة اغتيل العبود خالل قيامه بزيارة
الرئي�س كميل �شمعون يف ق�رص القنطاري،
وانتقلت �رشكة الإعالنات العاملية اىل مكتبها
اخلا�ص يف �شارع املعر�ض.
ومن هذا املكتب امل�ستقل كانت االنطالقة
بكامل زخ��م��ه��ا ،وب����د�أت امل�����س��ؤول��ي��ات تكرب
ميزها
والأ�شغال تزدهر ،ويف ظل الإبداع الذي ّ
تتو�سع و�أ�صبح ع��دد الزبائن
�أخ��ذت �أعمالها
ّ
يقارب اخلم�سني مبيزانية تفوق املليون ل.ل.
�سنويا .وكان من بني ه�ؤالء الزبائن جمموعة من
ً
كربى ال�رشكات العاملية.
كذلك تولّت ال�رشكة م�س�ؤولية الإعالنات على
�شا�شات ما يقارب  85يف املئة من �صاالت
ال�سينما يف لبنان ،بالإ�ضافة �إىل �إعالنات هذه
ال�صاالت يف ال�صحف والتلفزيون.
�إنطلق الع�رص الذهبي ل�صناعة الإع�ل�ان يف
لبنان مع �إنطالقة �أول حمطة تلفزيونية (�رشكة
التلفزيون اللبنانية  )C.L.T-العام � 1959أي
العام الذي ت�أ�س�ست فيه نقابة وكاالت الدعاية
والإعالن .وهذه املحطة كانت تبث على القناة 7
باللغة العربية وعلى القناة  9باللغة الفرن�سية.
وقد انطلقت بعدها حمطة التلفزيون الثانية
(تلفزيون لبنان وامل�رشق  ، )T.L.O -وبد�أت
تبث على القناة  11باللغة العربية وعلى القناة
 5باللغتني الفرن�سية واالنكليزية.
ويف ه���ذه احل��ق��ب��ة �أي��� ً��ض��ا دخ��ل��ت ال�صحافة
اللبنانية ع�رصها الذهبي ،بعد �أن بد�أت �إ�ستعمال
«الإنرتتيب» و«اللينو تيب» و«الأوف�سيت»،
و�أ�صبحت ال�صحف واملجالت اللبنانية تغطي
جميع �أ�سواق العامل العربي �إ�ضافة �إىل ال�سوق
اللبنانية ،كما �أخذت ال�رشكات العاملية تعتمد
على ال�صحف وامل��ج�لات اللبنانية للدعاية
ملنتجاتها يف لبنان والعامل العربي.
�ساهم فيليب احل ّتي يف ت�أ�سي�س نقابة وكاالت
الدعاية والإعالن مع جمموعة من الزمالء منهم:
حممد �شقري ،ف�ؤاد فرعون ،خمتار �شملي ،جان
رزق� ،شفيق ه��داي��ا ،فايز �سلطان ،تيودور
��صروف ،ع��ادل بيهم ،احمد بكار ،ج��ان �صعب
وغريهم ،وكان عدد وكاالت الدعاية والإعالن
يوم ت�أ�سي�س النقابة ال يتجاوز الـ 18وكالة ،ويف
�أوا�سط ال�ستينيات من القرن املا�ضي قفز هذا

ا�سماء المعة

العدد �إىل الأربعني.
�إنتخب احل ّتي �أمي ًنا لل�رس يف �أول جمل�س للنقابة
عاما تولىّ خاللها
وظلّ ع�ض ًوا فيه خالل ثالثني ً
عدة مراكز من بينها رئا�سة النقابة.
�ساهم مع زمالئه يف نقابة وك��االت الدعاية
والإع�ل�ان يف و�ضع اتفاق مع نقابة ال�صحافة
يحفظ م�صالح الطرفني وم�صلحة امل�ستهلكني
يف الوقت نف�سه .وكان من بنود الإتفاق �إلتزام
عدم ن�رش �أي �إعالن لأي خدمة او �سلعة ال تتمتع
باملوا�صفات احلقيقية التي يت�ضمنها الإعالن.
عاما ت�سلّم �إدارة و�إنتاج وت�سويق
منذ نحو ً 17
جملة «ال�صحافة اللبنانية» ،وهي جملة ف�صلية
ت�صدر ع��ن نقابة ال�صحافة اللبنانية .كما
ت�سلّم منذ العام � 2007إدارة و�إنتاج وت�سويق
«املجلة الدبلوما�سية» التي ت�صدر عن منتدى
�سفراء لبنان.
ر�سالة من ت�رش�شل
يرى احلتي ا ّنه «على رجل الإعالن والعالقات
العامة �أن يتحلّى بثقافة �إعالمية و�إعالنية
وتقنية وا�سعة ،و�أن يتمتع مبعرفة �شاملة
وع��م��ي��ق��ة» ،وه���و ينظر بكثري م��ن الإع���ت���زاز
والر�ضى �إىل م�سرية مفعمة باحليوية والنجاح
متمنيا �أن يبقى لبنان واحة احلرية والإبداع.
ًّ
ع��رف ه��ذا ال��رج��ل الكثري م��ن �أ��س�رار النجاح
وامتلكها ،فكان واح��� ًدا من ال���ر ّواد يف جماله
وح�صد الكثري من جوائز التقدير وامليداليات
حم��ل� ً�ي��ا وع��امل� ً�ي��ا .ك� ّ�رم��ت��ه ��شرك��ة التلفزيون
اللبنانية ،و��شرك��ة تلفزيون لبنان وامل����شرق،
وجملة «ال��ت��امي» ،وحمل ميداليات من �إحت��اد
ال�صحافة الدولية ،واملنظمة الدولية للإعالن
ونقابة وكاالت الدعاية والإعالن ،ومن م�ؤ�س�سات
�إعالمية مقروءة ،مرئية وم�سموعة...
ب�ين �أوراق����ه اخل��ا���ص��ة ع��دة ر���س��ائ��ل تهنئة
يحفظها بعناية من بينها ر�سالة من رئي�س
وزراء بريطانيا ون�ستون ت�رش�شل.
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�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

جامعة
الروح القد�س
�أحيت اليوم
العاملي لل�سالم

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ممثلاً
بالعقيد الركن زياد ن�رص� ،أحيت جامعة الروح
القد�س  -الك�سليك اليوم العاملي لل�سالم يف م�ؤمتر دويل نظّ مته نيابة
رئا�سة اجلامعة للعالقات الدولية وكلية الفل�سفة والعلوم الإن�سانية
فيها ،حتت عنوان «الت�ضامن وال�سالم» ،عقد يف قاعة املحا�رضات يف حرم
اجلامعة .وقد ح�رض امل�ؤمتر جمع من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية والدبلوما�سية
والأكادميية والرتبوية والدينية.
بعد الن�شيد الوطني اللبناين ،كلمة ترحيبية ملديرة مكتب العالقات
الدولية يف اجلامعة ال�سيدة رميا مطر ،ثم كانت كلمة عميدة كلية الفل�سفة
والعلوم الإن�سانية الربوف�سورة هدى نعمه ،وكلمة نائب رئي�س اجلامعة
للعالقات الدولية الأب الربوف�سور جورج حبيقة.
بعد االفتتاح� ،إنعقدت جل�سة عامة �أداره��ا الأب جورج حبيقة و�شارك
فيها ع�ضو جمل�س ال�شيوخ يف والي��ة ك��ول��ورادو  -ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية �سام زاخم ،الذي �ألقى مداخلة بعنوان« :فلننب م ًعا �سالم القرن
احلادي والع�رشين».
ثم حتدثت �سفرية �سوي�رسا يف لبنان روث فلينت عن �سيا�سة ال�سالم يف
�سوي�رسا التي تتمتع بتقليد قدمي يف �سيا�سة ال�سالم ،مبا يف ذلك �أن�شطتها
يف امل�ساعي احلميدة ،م�ؤكدة «�أن بلدها كثّف ب�شكل كبري التزامه يف هذا
املجال يف ال�سنوات الع�رش املا�ضية» ،وهو ما �سيوا�صله خالل ال�سنوات
املقبلة.
�سيريا �إىل
و�أ�شار قائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان اللواء باولو
ّ
عاما �إىل حتقيق �أحد �أهم تطلّعاتها
«�أن الأمم املتحدة ت�سعى منذ نحوً 70
املح ّددة يف امليثاق �أال وهو «احلفاظ على ال�سالم والأم��ن الدوليني»
معتربا
وم�ساعدة الدول يف �سبيل االنتقال ال�صعب من النزاع �إىل ال�سالم»،
ً
عامليا لوقف �إطالق النار والالعنف».
�أن «اليوم الدويل لل�سالم ي�شكّ ل ندا ًء
ً

يف اخلتام ،ق�� ّدم الأب حبيقة با�سم اجلامعة هدايا تذكارية لكل من
املحا�رضين.
ثم انعقدث ثالث جل�سات �شارك فيها جمع من الأكادمييني والك ّتاب
وال�صحافيني اللبنانيني والأجانب ،الذين �ألقوا مداخالت تركزت حول
مو�ضوع امل�ؤمتر ،عار�ضني الإ�شكاليات واحللول.

«ديوان �أهل القلم» يتذكر الكاتبة را�شيل �آل خليل حليق
العربية ،وفيلم وثائقي عن حياتها و�أعمالها.
الراحلة را�شيل �آل خليل حليق من مواليد بريوت ،من
جويا ،ق�ضاء �صور ،تلقّت درا�ستها الإبتدائية والثانوية يف معهد
دعا «ديوان �أهل القلم» ملنا�سبة مرور �أربعني ً
يوما على رحيل الكاتبة بلدة ّ
را�شيل �آل خليل حليق� ،إىل حـفـل ت�أبـني يف ق�رص الأوني�سكو ،القاعة لويز فكمان ،واجلامعية يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت ( )AUBحيث
متيز ،وماج�ستري يف الإقت�صاد مع
اجلانبية ،ندوة حول م�ؤلفاتهـا:
نالت بكالوريو�س يف الإقت�صاد مع ّ
متيز ،و�أتقنت ثالث لغات :العربية والإنكليزية والفرن�سية.
- If it doesn’t shock you it shakes you
ّ
للكاتبة م�ؤلفات �صادرة باللغة الإنكليزية كانت قد وقّ عتها يف معر�ض
- You Are My Secret Garden
بريوت الدويل للكتاب ،ولها حتت الطبع  She Says He Saysالذي
- As perceived by I
تخلل الإحتفال كلمات �إىل قراءات من كتاباتها باللغة الإنكليزية واللغة �سي�صدر عن «دار النه�ضة العربية».
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يف مدينة بريوت»
حما�رضة للدكتور
حارث الب�ستاين
يف الـ LAU
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«واقع احلال الأث��ري يف مدينة بريوت» كان
عنوان اللقاء الأول �ضمن �سل�سلة حما�رضات
«مركز الرتاث اللبناين» يف اجلامعة اللبنانية الأمريكية للمو�سم الأكادميي
 ،2013-2012مع �أ�ستاذ علم الآثار يف اجلامعة اللبنانية الباحث الدكتور
حارث الب�ستاين ،يف ح�ضور نخبة من �أهل الثقافة والعلم والإعالم وحمبي الآثار.
�إفتتح اللقاء رئي�س املركز ال�شاعر هرني زغيب الذي �أ�شار �إىل �سل�سلة
حم��ا��ضرات �شهرية للمركز ت�ضيء على مفا�صل مهمة من ت��راث لبنان
أدبي وال�صحا ّ
يف وغريها.
أثري
التاريخي وال ّ
واملو�سيقي وال ّ
ّ
ّ
رئي�س «اجلامعة اللبنانية الأمريكية» جوزيف جربا �إرجتل كلمة �ش ّدد
فيها على دور هذا ال�رصح الأكادميي يف خدمة الوطن واملنطقة ،من خالل
ر�سالة العلم ،ومن خالل ر�سالة الثقافة ،ودور «املركز اللبناين للرتاث»
يف تفعيل املعطى الثقايف الأثري واحل�ضاري يف لبنان.
بدوره ،عر�ض الدكتور حارث الب�ستاين جمموعة كبرية من ال�صور عن
املكت�شفات الأثرية يف مدينة بريوت وما �أ�سفرت عنه حفرياتها من
كنوز تاريخية ترقى �إىل �أقدم احل�ضارات ،وعر�ض خ�صائ�ص الثقافات
التي تعاقبت على مدينة بريوت ،منذ ت�أ�سي�سها يف زمن الفينيقية
الكنعانية ،فالفينيقية ،يف الألف الأول قبل امليالد ،فالفار�سية،
فالإغريقية ،فالهلن�ستية ،فالرومانية ،فالبيزنطية ،فالأموية،
و�صول �إىل العثمانية.
فالعبا�سية  ،فال�صليبية ،فاململوكية،
اً
وقد متحورت حما�رضة الب�ستاين حول ن�شوء حفريات بريوت
�شارحا الفارق بني احلفريات الأثرية
وتواريخ هذه احلفريات،
ً
للإنقاذ التي تقام يف الهـواء الطلـق ،وبني احلفريـات التي
تقـام يف و�سط املدينة ،والتي تتطلب وقتـًا �أط��ول وعملاً
�أ�صعب ،منتقـ ًدا يف الوقت عينـه ،تقاعـ�س ال��وزراء على مر
�س َّن يف اخلم�سينيـات
الأعوام ،عـن حتديـث قانون الآثار الذي ُ
داعيـا �إىل �إن�شـاء متاحـف حتـت املبــاين
من القرن الع�رشين،
ً
خ�صو�صا �أن
التي ُت�شـاد والتي �ست�شاد يف و�سط بريوت،
ً
��ارا ممتـدة يف
هـذه العا�صمة ال�صـغيـرة احلجم ،متلـك �آث ً
م�سـاحـات كثرية...
تطرق يف �سياق املحا�رضة �إىل الإ�شكالية
الب�ستاين
ّ
�أو ال�ضجة التي �أثارتها ق�ضيـة �سباق اخليل الأث��ري،
واملرف�أ الفينيقي...
تطرق �إىل مدر�سة بريوت للحقوق ،هذه املدر�سة
كما ّ
التاريخية القدمية التي �أ�شري �إليها يف ن�صو�ص تل
العمارنة ،والتي تختلف وجهات نظر الباحثني وعلماء
الآثار والتاريخ يف حتديد موقع �آثارها.
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معر�ض مو�سى طيبا يف الأون�سكو
«�أكرث من � 50سنة من الر�ؤى والأوهام»
«�أك�ثر من � 50سنة من ال��ر�ؤى والأوه��ام» هو عنوان معر�ض الفنان
الت�شكيلي مو�سى طيبا يف ق�رص الأوني�سكو ،الذي يلخ�ص �سنوات ال�شقاء
من �أجل الإبداع .جمموعة من اللوحات املائية تعود �إىل مراحل خمتلفة
من حياته الفنية التي بد�أت يف نهاية اخلم�سينيات �إىل �أعمال متتد من
بداية الثمانينيات حتى اليوم ،وهي م�أخوذة من متحفه يف قانا  -لبنان،
ويف مدن �أوروبية مثل باري�س ولندن وروما.
خيال طيبا ور�ؤيته الفنية اخل�صبة يخت�رصهما هذا املعر�ض .تكمن
رغبة مو�سى طيبا يف اال�شتغال على الأبعاد الداخلية للوحة التي ح ّولها
�إىل «م�رسح ف�ضائي» .يف «ف�ضائيات» معر�ضه الأخ�ير م�ساحة للعب
الذي يهواه ،اللعب الذي يحول فيه امل�شهد �إىل ثالثي الأبعاد �أحيا ًنا،
خ�صو�صا عندما ي�ستخدم تلك الأ�شكال الهند�سية الطائرة ،و�أحيا ًنا
ً
الأ�شكال البهلوانية .فامل�ساحة عنده م�رسح حلركة �أ�شكال جتريدية
و�أل��وان ،ال �أك�ثر� ،إذ �إن لوحة طيبا ال تذهب �إىل البحث عن �أفكار ،وال
�إىل التعاطي مع �أحداث والتعبري عنها ،فهو يذهب �إىل حاالت انطباعية
ولعبة ت�آليف لونية تنتمي �إىل تعبريية جتريدية ،تنقل حاالت نف�سية
��ارا .العديد من الفنانني انتبهوا �إىل �أن مدر�سة
�أك�ثر مما تنقل أ�ف��ك ً
التجريد ال�صايف انتهت ،و�أن اللوحة باتت م�ساحة حل�ضور يت�سع لأكرث
من مدر�سة واحدة� ،إال �أن طيبا حافظ على عامله.
يف بع�ض لوحاته الأخرية يبدو الفنان «منحا ًزا �إىل ت�شكيل كتل لونية

فالتة ،تتحرك يف ف�ضاء اللوحة ،ك�أمنا ي�ضعها مكان الأ�شكال الهند�سية
ال�سابقة ،رمبا بحثًا عن حرية �أكرث� ،أو عن �أ�سلوب جديد يف �ضخ احلركة يف
ف�ضاء اللوحة .فاحلركة هدف �أ�سا�سي ودائم يف لوحة طيبا ،احلركة التي
رمبا بد�أت مع حتريك النا�س ،فكانت لوحته ت�شكيل حلركة التظاهرات،
عموما ،وهي تتابعت يف «ف�ضائياته» بحثًا عن �رساب،
�أو الدفق الب�رشي
ً
وتعبريا عن قلق �أعمى ،ثم ذابت يف لعبة التجريد لت�صبح داخلية �أكرث،
ً
ولتتح ّول معها امل�ساحة �إىل نوع من التقمي�ش اللوين ،الذي ي�أخذنا �إىل
م�شهد اللوحة ال�سجادة لي�س �إال».
يبدي طيبا ول ًعا يف التعامل مع اللون« ،فهو عامله الذي ي�سبح فيه
�صبح م�ساء بالطبع ،بل هو العامل الذي يت�شكل �أمامه ومن حوله كل
حلظة .يكاد اللون يكون املنظار الذي يرى من خالله الطبيعة والنا�س
واحلياة اليومية ،فالفنان يذوب يف اللون ويذ ّوبه ،لري�سم من خالله
هواج�سه» .على �أن لعبة اللون باتت لعبته املف�ضلة ،وقد باتت الألوان
تلني بري�شته وت�سيل وتت�شكل بحركة عفوية .فتلقائيته يف التلوين
ال تذهب �إىل الفو�ضى بقدر ما ت�صيب يف التعبري عن عامله الداخلي،
عموما .وهو يف كل �أعماله ُيظهر حرفة وحنكة
عن خماوفه وحزنه وفرحه
ً
وق��درة عالية على ترتيب بيته اللوين ،فهو ملون لبناين من الدرجة
الأوىل.
يف املعر�ض قرابة �سبعني لوحة ك�رس يف بع�ضها امل�ساحة ببع�ض
الكوالج ،ثم ك�رس يف بع�ضها الآخ��ر الكادر� ،أو حتى �ألغاه ،ليق ّدم لنا
قما�شة تتحرر من امل�ستطيل �أو املربع ،يف نزوعها للتماهي مع �شكل �أو
رمز� ،أو حالة من التمزق والريبة.

«دموع من�سوجة بعطر الورد» لل�شاعرة جوزفني مو�سى
برعاية جمل�س بلدية بلونة وقّ عت ال�شاعرة
جوزفني مو�سى خليفة كتابها الثالث بعنوان
«دموع من�سوجة بعطر الورد» ،وذلك يف �صالة
كني�سة م��ار ال��ي��ا���س .ح�رض الإح��ت��ف��ال العقيد
الركن حنا الزهوري ممثلاً قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي ،ال�سيد روجيه عازار ممثلاً العماد
مي�شال عون ،ال�سيد غابي جربايل ممثلاً الوزير
ج�بران با�سيل ،رئي�س البلدية الدكتور بيار
املز ّوق و�أع�ضاء املجل�س البلدي� ،إىل عدد من
ال�شخ�صيات واملهتمني.
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ال���ك���ت���اب ب��ال��ل��غ��ت�ين العامية والف�صحى،
يت�ضمن 40ق�صيدة وجدانية تدور حول احلب
والوله والع�شق والغدر واخليانة والهجر� ،إىل
مقطوعات نرثية تتناول الأم
والوطن ،وترتنح جميعها بني
حقول الورد و�ألوانه وعطره.
م��ق��دم��ة ال��ك��ت��اب لل�شاعر
البرتوين توما�س �آل��ن �سلوم
الذي يقول فيها« :ملّن ب ّدك
تكتب عن قلمها ،م�ش ممكن

قالمك ما ِتغدق �شعر!! لي�ش؟؟؟ جوزفني ما
بتكتب ،برت�سم و�إن كتبت ع ورق ،بتكتب
مزامري نف�س ع �شقف غَ يم.»...
جدير بالإ�شارة �أن لل�شاعرة كتابني« :حب بال
حدود» و«على �أوتار الفراق».
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�سمري وعبري مري�ضان
ق�صدا عيادة طبيب العظم
أوجاعا يف
ملعاناتهما �
�إعداد:
ً
الظهر.
روجينا خليل ال�شختورة
�شخ�ص الطبيب �أمل �سمري
ّ
على �أنه ناجت من التعب
ت�ضيقًا يف �سل�سلة الظهر ،وقد و�صف
والإرهاق� ،أما عبري فتعاين
ُّ
فيزيائيا على مدى  15جل�سة.
عالجا
لكليهما
ً
ً
�شعر �سمري بالتح�سن بعد اجلل�سة اخلام�سة� ،أما عبري فقد احتاجت
اىل �أكرث من ع�رش جل�سات ،لت�شعر بالتح�سن...

طب وعالجات

مزيد من االت�ساع والتخ�ص�ص يف ميادين العالج الفيزيائي

لـبنـان

�أهمية الت�شخي�ص
اليوم ،وبعد التطور الكبري الذي
ا�ستج ّد يف هذا العلم ،بات املعالج
الفيزيائي ي�صف ملري�ض متارين
على م��دى �أرب��ع �إىل خم�س جل�سات
ميكانيكيا ،بينما ي�صف
كون �أمل��ه
ً
ملري�ض �آخ��ر  12جل�سة على الأق��ل
من التمارين التي ت�ستعمل فيها
الآالت ،ل ّأن مر�ضه ع�ضوي ويحتاج �إىل وقتٍ
�أطول لل�شفاء .وبالتايل ف� ّإن تخ�ص�ص املعالج
الفيزيائي ي�سمح له ب�إعطاء العالج املنا�سب
مبا�رش ًة وفق الت�شخي�ص الذي يجريه الطبيب
املخت�ص ،مما يوفر العناء على املري�ض وي�رسّع
ّ
�شفاءه يف حال التزم الإر�شادات.
ال�سيدة كلود م���ارون  -نقيبة املعاجلني
الفيزيائيني يف لبنان وم��دي��رة ق�سم العالج
الفيزيائي يف م�ست�شفى اجلامعة الأمريكية يف
بريوت ،ت�شدد على �أهمية الت�شخي�ص ال�صحيح
يف ت�أمني العالج الفيزيائي املالئم للمري�ض.
وه��ذا املو�ضوع ك��ان حم��ور بحث معمق خالل
«الأي�����ام العلمية ال��دول��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة للعالج
الفيزيائي» الذي عقد يف لبنان منذ �أ�سابيع.
�شهادات االعتماد للم�ؤ�س�سات الأكادميية
أي�ضا
وملراكز العالج الفيزيائي اخلا�صة كانت � ً
مت ا�ستعرا�ض املعايري التي
حمور بحث� ،إذ ّ
ت� ّؤمن �سالمة املري�ض واملعالج الفيزيائي
على ال�سواء يف جميع �أماكن الرعاية.

على م�سار
املعايري
العاملية
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مزيد من التخ�ص�ص
ٍ
ل�سنوات خ��ل��ت ،ارت��ب��ط ال��ع�لاج الفيزيائي
بحاالت حم��دودة حمورها الأ�سا�سي يف �أذهان
النا�س �آالم الظهر والرقبة واملفا�صل وبع�ض
الإع��اق��ات احلركية ...يف الواقع ميادين هذا

تخ�ص�صا.
كثريا وباتت �أكرث
العالج ات�سعت
ً
ً
وق��د تطرق البحث �إىل العديد م��ن هذه
امليادين خالل اجتماعات «الأيام العلمية
الدولية الثانية للعالج الفيزيائي» ،حيث
بحثت امل�ستجدات يف حقل اجل���ودة يف
العالج الفيزيائي ،وعر�ضت الإر���ش��ادات
املهنية اخلا�صة مبر�ضى االن�سداد الرئوي
امل��زم��ن وم��ب��ادئ �إع���ادة ت�أهيل التنف�س
.)Pulmonary
(Rehabilitation
وق���د ج���رى ل��ل��م��رة الأوىل يف ل��ب��ن��ان ،ن�رش
الإر���ش��ادات العلمية للمر�ضى امل�صابني
علما � ّأن ه��ذه الإر���ش��ادات
بهذا املر�ضً ،
هي م�شرتكة بني العالج الفيزيائي والأطباء
االخت�صا�صيني ب��الأم��را���ض ال�صدرية ،وقد
مت حت�ضريها بتعاون م�شرتك بني الطرفني.
ّ
فالطبيب االخت�صا�صي بالأمرا�ض ال�صدرية
ي�شخ�ص امل��ر���ض على �أن���ه «ان�����س��داد رئ��وي
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مزمن» مثالً� ,أما املعالج الفيزيائي ،في�صنف
الإعاقة واحلركة الوظيفية (�ضيق يف التنف�س،
�ضعف يف الع�ضالت ،عدم القدرة على ممار�سة
الن�شاط املعتاد )...ويعاجلها بالتمارين.
�آخر التطورات العلمية اخلا�صة ب�إعادة ت�أهيل
�أمرا�ض اجلهاز الع�صبي وفق النقيب مارون،
تقنيات ملعاجلة مري�ض الـ Parkinsonمثالً،
�إذ � ّإن املري�ض يريد امل�شي ولكنه مل يعد يعرف
كيف ،الأمر الذي يتيحه له العالج الفيزيائي.
كما ُنظمت ور���ش عمل خا�صة بعالج ال�شكل
( )Morpho thérapieعلى �صعيد الأن�سجة
(الع�ضل ،الدهن ،العظم ،املفا�صل واجللد)،
�إ�ضاف ًة �إىل ال�سل�س البويل والدوخة الناجتة عن
التهاب الأذن الداخلية وجراحة اليد.

نقلة نوعية
نظـرا �إىل �أهمية مو�ضوع اجل��ودة يف العالج
ً
الفيزيائي� ،أع��ل��ن الإحت���اد العاملي (للعالج
ال��ف��ي��زي��ائ��ي) ع���ن ال���ت���زام م��ع��اي�ير خ��ا���ص��ة
لفح�ص وت�شخي�ص ومعاجلة وتثقيف الأفراد

وامل��ج��ت��م��ع��ـ��ـ��ات ،وت��ع��زي��ز ال�����ص��ح��ة امل��ث��ل��ى
التميز
واحلركات الوظيفيــة من خالل موا�صلة
ّ
يف املمار�سة العملية ال�رسيرية.
ه��ذه امل��ع��اي�ير ت�شكل الأ���س��ا���س ملمار�سة
العــالج الفيـزيائي يف جميــع الأماكن ،مبا يف
ذلك العيادات وامل�ست�شفيات واملدار�س...
وه����ي ت�����ش��م��ل امل��م��ار���س��ـ��ـ��ات الإداري���ـ���ـ���ة
واالت�صــاالت ،والتوثيق ،والتعليم ،وال�سلوك
الأخ�لاق��ي ،وامل��واف��ق��ة امل�ستنرية للمري�ض،
و�إدارة حالته� ،إ�ضاف ًة �إىل امل�سائل القانونية
والتنميـة ال�شخ�صية واملهنيــة و�ضمان
اجلودة.
وتخربنا النقيبة � ّأن النقابة �أن�ش�أت «مركز
الأب���ح���اث يف اجل�����ودة ل��ل��ع�لاج ال��ف��ي��زي��ائ��ي»
( Research
Center
for
Quality
in
P h y s i c a l
 )Therapyومهمته
ٍ
�شامل
�إج����راء م�����س� ٍ�ح
للو�ضع الأك��ادمي��ي
ل������ل������م������ع������اجل���ي��ن
ال��ف��ي��زي��اي�ين (وق���د
ب�����د�أ ه����ذا ال��ع��م��ل)،
واملعلومات الواردة
من ه��ذا امل�سح �ست�ستعمل ك�أ�سا�س للعمل
على تطوير الربامج الأكادميية وبرامج مركز
التطور امل�ستمر ( )INPوفق احلاجات العلمية
وال�صحية يف جمتمعنا.
من جهة �أخرى ،بد أ� مركز الأبحاث يف اجلودة

طب وعالجات

بكتابة ال�سيا�سات والإج����راءات (Policies
 )and Proceduresللنقابة وملراكز العالج
الفيزيائي ،والتي �سوف تو ّزع على املعاجلني
الفيزيائيني لكي يتم تكييفها ح�سب �أهداف
كل مركز.
أي�ضا التح�ضري ل�شهادات
ومن مهمات املركز � ً
االعتماد للمراكز اخلا�صة ون�رش الإر���ش��ادات
املهنية املبنية على الرباهني العلمية يف جميع
املجاالت الطبية.
ه���ذه امل��ه��ـ��م��ات ي��ف�تر���ض �أن ُت��ط� ّ�ب��ق خ�لال
�سنتني بح�سب م��ارون ،ويفرت�ض �أن حتدث
نقلــ ًة نوعي ًة يف العمــل ال�رسيري ويف برامج
تعليم العالج الفيزيائي ويف العمل التكاملي
مع باقي املهن ال�صحيـة والطبيــة ،و�سوف
خ�صو�صا بالثقــة للمريــ�ض الـذي
توحــي
ً
�سوف ُيقبـل على ال��ع�لاج الفيزيـائي ب��دون
تردد �أو خوف.
أخ��ي�را ،ت��و���ض��ح م���ارون �أن���ه مل��زاول��ة مهنة
�
ً
تلقائيا
املعاجلة الفيزيائية يجب االنت�ساب
ً
�إىل النقابة التي باتت ت�ضم ال��ي��وم ح��واىل
 1632م�شرتكً ا ،غري � ّأن توزيعهم اجلغرايف غري
متكافئ �إذ ت�ضم حمافظة جبل لبنان وحدها
 %51منهم بينما تنخف�ض الن�سبة �إىل  %3فقط
يف حمافظات �أخرى.
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�أرقام ودالالت

�إعداد:
با�سكال معو�ض بو مارون

ثمرة التعاون بني اجلي�ش وجمعية تنظيم الأ�رسة

جن�سيا
معرفة جيدة بالأمرا�ض املنقولة
ً
والع�سـكريون يت�رصفون ب�شـكل �صحـّي

ب��د�أت عالقة جمعية تنظيم الأ��س�رة مع امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية العام  1975ثم جتددت العام  ،1993وهي
ما تزال م�ستمرة بزخم من خالل الدورات التدريبية
ت�صب جميعها يف �إطار
واملحا�رضات واللقاءات التي
ّ
توعية الع�سكريني وزوجاتهم حول موا�ضيع تتع ّلق
بال�صحة الإجنابية والأمومة الآمنة وتنظيم الأ�رسة .فما
ّ
هي ثمرة هذا التعاون؟
�سنوات من التعاون
تدرجت العالقة بني الطرفني وتط ّورت من
ّ
توفري اجلمعية اخل��دم��ة يف م�ستو�صف واح��د
وحما�رضات توعية يف بع�ض الثكنات� ،إىل برنامج
�سنوي ،يناق�ش مع مديرية التعليم ورئا�سة
املخت�صة
الطبابة الع�سكرية واملديريات الأخرى
ّ
وال�سيما مع�سكرات خدمة العلم� .إ�ضافة �إىل ذلك
نظمت دورات تدريبية وتن�شيطية لل�ضباط من
�أجل متكينهم من الق�ضايا املطروحة مبا يتيح
لهم نقل املعلومات �إىل الع�سكريني والرد على
و�صول �إىل لقاء
�أ�سئلتهم وا�ستف�ساراتهم،
اً
تقييمي �سنوي يح�رضه كبار ال�ضباط ،وتناق�ش
فيه �إجنازات عام كامل ،كما حتدد �آفاق العمل
لل�سنة املقبلة.
ا���س��ت��ف��اد م���ن ال�����دورات
ال��ت��دري��ب��ي��ة والتن�شيطية
� 326ضابطً ا ومن حما�رضات
التوعية والتثقيف 4509
���ض��ب��اط وح����واىل 37750
جمن ًدا من مع�سكري عرمان
وال�����وروار .وك���ان ملدر�سة
ال�صحة ن�صيب واف���ر من
ح��م�لات التوعية وال��دع��وة
لال�ستفادة م��ن اخل��دم��ات،
حيث بلغ عدد امل�ستفيدين
 5717مم��ر���ضً ��ا وع���ام�ًل�اً
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��ي���ا و4432
����ص���ح� ً
رتيبا.
ً
وم���ن ال��ت��وع��ي��ة يف
ال��ث��ك��ن��ات �إ���س��ت��ف��اد
خ��ل�ال ��� 10س��ن��وات
ج��ن��دي��ا،
19131
ً
ويف امل�ستو�صفات
وامل�����س��ت�����ش��ف��ي��ات
ال��ع�����س��ك��ري��ة و���ص��ل
ع���دد امل�ستفيدات
من ن�ساء الع�سكريني
�إىل � 10071سيدة
من خمتلف املناطق.

تقييم ر�ضى امل�ستفيدين
ب��و��شر ال��ع��ام  2006ال��ت��ع��اون ب�ين املكتب
ال��وط��ن��ي ال��ت��اب��ع ل�����ص��ن��دوق الأمم امل��ت��ح��دة
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لل�سكان وجمعية تنظيم الأ��سرة يف لبنان من
�أج��ل توعية �أف��راد اجلي�ش اللبناين وعائالتهم
حول الأمومة الآمنة ،والإلتهابات التي ت�صيب
اجل��ه��از التنا�سلي مب��ا فيها ف�يرو���س نق�ص
املناعة الب�رشي/الإيدز ،بالإ�ضافة �إىل اخلدمات
املتعلّقة بتنظيم الأ�رسة.
بعد م�ضي ثالث �سنوات من التعاون امل�ستمر
( ،)2009 - 2006توافق ال��ر�أي على �إج��راء
تقييم لأث��ر ه��ذه الأن�شطة على امل�ستفيدين
م��ن��ه��ا ،وب��ال��ت��ع��اون م���ع اجل��م��ع��ي��ة ال�����ص��ح� ّ�ي��ة
اللبنانية� ،أجريت درا�سة لتقييم ر�ضى الن�ساء
امل�ستفيدات و�أخ��رى لر�صد �أثر التوعية على
الع�سكريني ،وقد �أطلقت النتائج منذ �أ�سابيع.

عالجية �أخرى.
طبية
ّ
خدمات ّ
يف ما يتعلّق باملعرفة بو�سائل منع احلمل،
خ�صو�صا حبوب منع
تبينّ �أن الن�سبة عالية،
ً
احلمل ( )%85.3واللولب ( )%77.5والواقي
الذكري (� ،)%53.7إالّ �أن مع ّدالت ا�ستعمال
ن�سبيا،
متدنية
ه��ذه الو�سائل الثالث كانت
ً
ّ
علما �أن املناطق التي غطّ تها لقاءات التثقيف
ً
ب�شكل جيد هي التي لوحظ ارت��ف��اع مع ّدالت
ا�ستعمال و�سائل منع احلمل فيها (مناطق
وبينت
الأطراف يف البقاع وال�شمال واجلنوب)ّ .
الدرا�سة �أن مع ّدالت الإ�صابة بالتهابات اجلهاز
وخ�صو�صا
الإجنابي مرتفعة يف جميع املناطق
ً
�صحية خطرية
يف بريوت ،وهذا ما يعترب م�شكلة
ّ
ينبغي التعامل معها ب�شكل منا�سب.
بينت الدرا�سة �أن الن�ساء يرتددن �إىل
كذلك ّ
الطبية بن�سبة عالية يف �أث��ن��اء احلمل
امل��راك��ز
ّ
جيدة ،فيما
وبالتايل ف�إن عناية ما قبل الوالدة ّ

التقييم ،و�شملت الدرا�سة  307ن�ساء من �أ�صل
�صحية ع�سكرية،
مت اختيارهن يف  6مراكز
ّ 311
ّ
�إثنان منها يف بريوت و 4يف املناطق الباقية.
وقد اختريت هذه الن�سوة ب�شكل يتنا�سب مع
توخيا
ثقل اخلدمات ومدى توافرها يف املركز
ً
لتمثيل جيد للفئات امل�ستهدفة �ضمن م�ستوى
من الثقة ن�سبته  95يف املئة.
�شكّ لت الن�ساء امل��ت��زوج��ات ح��واىل 89.8
يف املئة من العينة 82.4 ،يف املئة لديهن
�أوالد م��ن جم��م��ل ال��ع��دد .و 82.3يف املئة
منهن ا�ستفدن من خدمات ال�ص ّحة الإجنابية
املتوافرة ،بينما ا�ستفادت  17.7يف املئة من

يختلف الأم��ر بعد ال��والدة� ،إذ ال توليه الن�ساء
الإهتمام اجلدي.

تقييم الأثر لدى الن�ساء
يف م��ا يتعلّق ب��ال��ن�����س��اء� ،أُخ����ذت امل ��ؤ��شرات
العديدة واملتغريات بعني الإعتبار يف عملية

معرفة الع�سكريني حول ال�صحة الإجنابية
تعترب هذه الدرا�سة بعد �سنوات من التطبيق
مب��ث��اب��ة تقييم مل��ع��رف��ة م��ع��ت��ق��دات وم��واق��ف
وممار�سات الع�سكريني حيال ال�ص ّحة الإجنابية
جن�سيا
واجلن�سية مبا يف ذلك الأمرا�ض املنقولة
ً
وفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز .وقد
�شخ�صا
�شملت عينة متثيلية تت�ألّف من 1368
ً
من خمتلف املناطق اللبنانية.
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ن�سبة عالية من
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الع�سكريني �أي حواىل  71.5يف املئة ال تعتقد
�أنها عر�ضة للإ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة
الب�رشي مع العلم �أن  0.1يف املئة منهم م�صاب
حاليا.
باملر�ض
ً
يعترب مدى معرفة العينة ممتا ًزا جلهة كيفية
خ�صو�صا و�أن �أكرث من  90يف
�إنتقال املر�ض
ً
املئة من امل�ستجوبني ربطوا بني العالقات
اجلن�سية وط��رق �إنتقال ال��ف�يرو���س ،وذك��روا
الواقي الذكري والإخال�ص ل�رشيك واحد كو�سيلة
للوقاية ،كما �أن حواىل  92يف املئة كانوا �أوفياء
ل�رشيك واحد.
ص�رف ال�����ص� ّح��ي
وب� ّ�ي��ن��ت ال��ن��ت��ائ��ج �أن ال���ت����� ّ
للع�سكريني ج��ي��د ج��� ًدا جل��ه��ة ال��ت��ع��اط��ي مع
جن�سيا� ،إذ تلج�أ
الإ�صابة بالإلتهابات املنقولة
ً
الغالبية �إىل العيادات الع�سكرية ( 62.1يف
امل��ئ��ة) �أو �إىل طبيب خا�ص ( 20يف املئة)،
بينما يكتفي  8يف املئة بن�صيحة �صديق �أو
�أحد الأقارب ،وهناك نحو  3يف املئة ال يفعلون
�شيئًا ،بينما يلج أ� نحو  4يف املئة �إىل م�ستو�صف
تديره م�ؤ�س�سة غري حكومية...
غالبية امل�ستجوبني ( 74يف املئة)
وتبينّ �أن
ّ
جن�سيا
تلقّوا توعية حول الأم��را���ض املنقولة
ً
وال�صحة الإجن��اب��ي��ة م��ن خ�لال ع��دة م�صادر.
وت�شمل م�صادر املعلومات الطاقم الع�سكري
يف الثكنات بن�سبة  31.4يف املئة ،العاملني
يف جمعية تنظيم الأ�رسة بن�سبة  39.9يف املئة،
بالإ�ضافة �إىل املحا�رضات والتلفاز والكتيبات
ال�صغرية والإنرتنت وغريها...
من جهة �أخ��رى ،يف ال�سنوات الأرب��ع املا�ضية
 8.5يف املئة �أج���روا فح�ص ف�يرو���س نق�ص
املناعة ال��ب����شري ،لكن ال��درا���س��ة اع��ت�برت �أن
امل�شورة يف هذا املجال ال تزال �ضعيفة وينبغي
على الأرج��ح تعزيزها .كما �أن الآراء انق�سمت
حيال �إجراء فح�ص الإيدز� ،إذ وافق على �إجرائه
فقط  46.5يف املئة.
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�إعداد:
رميا �سليم �ضوميط

ليو

�إخت�صا�صات ومهن

ا
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م
قاعد الدر
اسسة لك

ترفد اجلامعات يف لبنان �سوق العمل مبئات
�سنويا ،حتظى ق ّلة منهم بوظيفة
اخلريجني
ًّ
ّ
�أو مهنة تتنا�سب مع �إخت�صا�صهم اجلامعي،
يف حني تعاين غالبيتهم �صعوبة يف �إيجاد
الوظيفة املالئمة .ف�سوق العمل غري قادرة على
امت�صا�ص الكم الهائل من اخلريجني ب�سبب
عدم تكاف�ؤ علومهم ومهاراتهم مع حاجاته ،وهو
�أمر يعود �إىل عدة عوامل من بينها النق�ص يف
التوجيه املهني يف امل��دار���س ،ويف التدريب
العملي يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل� ،إ�ضافة اىل
النق�ص يف الإخت�صا�صات اجلامعية التي حتاكي حاجات
ال�سوق.

«با
ن
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لنس

بطالة وهجرة وعمالة ناق�صة
�أظهرت درا�سة �أع ّدها الباحث الإقت�صادي
ال��دك��ت��ور جن��ي��ب عي�سى يف منت�صف ال��ع��ام
املا�ضي �أن �أزمة التوظيف �أ�سا�سها الفائ�ض من

سب
ة
ل

ب
ك
ر
ا
ششو؟»

اخلريجني �إنطالقً ا من ثالث ظواهر:
أول ،ظاهرة ارتفاع معدل البطالة ال�سافرة
� اً
عند اخلريجني الذي يفوق مع ّدل البطالة العام
( %11،1مقابل  ،)% 9،2وه��م ي�شكلون ما
يزيد عن ثالثني يف املئة من جمموع العاطلني
من العمل.
ثانيا ،ظاهرة ارتفاع معدالت الهجرة عند
ً
اخلريجني ،فالبيانات املتوافرة حول خ�صائ�ص
املهاجرين يف ال�سنوات الأخ�يرة ت�شري �إىل �أن
حواىل  40يف املئة منهم هم من حملة ال�شهادات
اجلامعية .وترتفع هذه الن�سبة اىل  46يف املئة
عند املهاجرين ال�شباب ،علما ً �أن ح��واىل 83
يف املئة م��ن املهاجرين اجلامعيني ه��م من
امل���ه���ن���د����س�ي�ن
وخريجي العلوم
ال����ط����ب����ي����ع����ي����ة
وال��ع��ل��وم البحتة
وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة
و�إدارة االعمال.
ث��ال � ًث��ا ،ظ��اه��رة

تف�شي العمالة
ال��ن��اق�����ص��ة ،وال��ت��ي
ي�صعب قيا�سها ،م��ع �أن جتلياتها وا�ضحة
للعيان .من ه��ذه التجلّيات ظاهرة ممار�سة
اخلريجني �أع��م��االً تتطلب م��ؤه�لات �أدن��ى من
ّ
امل�ؤهالت التي اكت�سبوها ،ك��أن يعمل حامل
االج���ازة ك�سائق تاك�سي� ،أو ظاهرة البطالة
املق ّنعة املتمثّلة بالإقبال على ممار�سة مهنة
كثريا احلاجة ،وهذه حالة
معينة بن�سب تفوق
ً
مهن الطب وال�صيدلـة والهند�سة واملحامـاة
يف لبنان (ه��ن��ال��ك ح��ال� ً�ي��ا اك�ثر م���ن30000
مهند�س و 10000طبيب �ص َحة ،و3500
طبيب �أ�سنان ،و�3500صيديل ،و7000حمام،
وذل��ك يف بلد ال يتجاوز ع��دد �سكانه الأربعة
ماليني).
�إختيار �إخت�صا�صات جديدة
ي��ع��ر���ض ال��ب��اح��ث��ون ع����� ّدة ح���ل���ول ل�ل��أزم���ة
امل��ط��روح��ة ،م��ن بينها احل���د م��ن الإل��ت��ح��اق
ب��الإخ��ت�����ص��ا���ص��ات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ال��ت��ي يفاقم
الإقبال ال�شديد عليها م�شكلة البطالة ،حيث
ه��ن��اك ف��ائ�����ض م��ن ال��ط�لاب امل��ت��خ��رج�ين يف
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الطب واملحاماة والهند�سة .كذلك
جم��االت
ّ
من ال����ضروري �أن تواكب م�ؤ�س�سات التعليم
العايل امل�ستجدات يف �أ�سواق العمل املحلّية
واخلارجية ،و�أن ت�سعى �إىل الإ�ستجابة حلاجاتها
عرب ا�ستحداث �إخت�صا�صات جديدة من �ش�أنها
خلق فر�ص عمل متجددة لل�شباب اللبناين،
وحتفيز طاقاتهم باجتاه مهن حتاكي الع�رص
والتط ّورات التكنولوجية والفكرية .ويالحظ
يف هذا املجال �أن بع�ض اجلامعات قد با�رشت
ب��ال��ف��ع��ل يف حت��دي��ث ب��راجم��ه��ا ف����أدرج���ت يف
ال�سنوات الأخ�يرة العديد من الإخت�صا�صات
اجلديدة ،ال�سيما املتعلق منها مبجاالت هند�سة
االت�صاالت وعلوم احلا�سوب وعلوم التوا�صل

()Human Resources Management
الذي يتعاطى �ش�ؤون املوظفني و�سبل تطوير
الإن��ت��اج��ي��ة .كذلك و�ضعت بع�ض اجلامعات
اللم�سات الأخ�ي�رة على اخت�صا�صات جديدة
يف جم��ال ال�����ش��ؤون املائية والنفط والطاقة
ن�سبيا يف
وغريها .وحتظى اخت�صا�صات حديثة
ً
لبنان ،ب�إقبال كثيف ومنها ما له عالقة بالبيئة
و�إدارة املوا�صالت و�صوالً �إىل اقت�صاديات
أي�ضا �إخت�صا�صات يف
ال�سياحة الدولية .وهناك � ً
جمال العالج الفيزيائي ،كدرا�سة علم الأقدام
( .)Podologyويف عامل التغذية ،برز اجتاه
ملحوظ للطالب نحو «تكنولوجيا ال�صناعات
الغذائية» ( ،)Food Technologyما ي�شري

واالع��ل�ام وع��ل��وم ال�سياحة وال��ب��ي��ئ��ة و�إدارة
الأع��م��ال .وم��ن ب�ين الإخت�صا�صات احلديثة
«التكنولوجيا التعليمية» (Instructional
 )Technologyال��ذي يقوم على تدري�س
�أ�صول توظيف التكنولوجيا احلديثة يف التعليم
ودوره���ا يف معاجلة ال�صعوبات التعليمية.
وك��ذل��ك اخت�صا�ص «ال��ت��ج��ارة الإل��ك�ترون��ي��ة
واحل��و���س��ب��ة» ()Business Computing
الذي يتعلّق بالتعامل االقت�صادي بني الأفراد
وال�رشكات ،واخت�صا�ص «�إدارة املوارد الب�رشية»

يتنبه �إليها ال�شباب
�إىل الآفاق اجلديدة التي
ّ
اللبنانيون ب��دل ح�رص �أنف�سهم يف جم��االت
يتميزوا من خاللها.
ي�صعب �أن
ّ
وي���رى ال��ب��اح��ث��ون � ّأن ه��ن��اك اخت�صا�صات
ذات م�ستقبل واع��د م��ن ناحية التوظيف يف
لبنان ،وحتدي ًدا يف ما يتعلق ب��الإدارة والبيئة
والإل��ك�ترون��ي��ات ،حيث ت�شري الطلبات التي
ت�س ّجل من قبل ال�رشكات امل ّو ِظفة �إىل احلاجة
املا�سة مل ّوظفني ذوي انفتاح على جماالت
قائما على التلقني
جديدة ،وال يكون تعليمهم
ً

�إخت�صا�صات ومهن

ف��ق��ط� ،إمن���ا ع��ل��ى ال��ت��ج��ارب وحم��اك��اة العمل
ويح�ض
اليومي من خالل الدرا�سة اجلامعية.
ّ
ّ
اخلرباء يف الإقت�صاد م�ؤ�س�سات التعليم العايل
على اع��ت��م��اد ب��رام��ج تعليمية جتمع م��ا بني
الإعداد العلمي للطالب والتدريب العملي من
مهنيا يتعلّق مبو�ضوع
خالل ممار�سته ن�شاطً ا
ًّ
اخت�صا�صه .ويالحظ �أن بع�ض اجلامعات قد
ب��ا��شر ب��رن��ام��ج الإع����داد باملناوبة
الذي يق�ضي ب�أن يرتبط الطالب
وهم على مقاعد الدرا�سة بعقود
عمل يف م�ؤ�س�سات انتاجية ،بحيث
تتوزع فرتة �إعدادهم العايل بني
الدرا�سة يف اجلامعة واملمار�سة
املهنية يف م�ؤ�س�سة االنتاج.
التوجيه املهني
من املبادئ الأ�سا�سية يف اختيار
املهنة �أال يقوم اختيار الطالب
على �أ�سا�س �أن املهنة ناجحة �أو
�أن غريه من الأ�شخا�ص قد حقّقوا
تق ّد ًما فيها .وي�ؤكد اخلرباء يف هذا
الإطار �أن الفرد ال ينبغي �أن ينقاد
وارء الآخ��ري��ن �أو �أن يدخل مهنة
ملجرد التقليد وامل��ح��اك��اة ،فما
�شخ�صا
ي�صح ل�شخ�ص قد ال يفيد
ً
�آخ��ر .لذلك ي�ش ّدد ه ��ؤالء على �أهمية التوجيه
املهني بد ًءا من مرحلة التعليم الثانوي ،حيث
تتم م�ساعدة الطالب يف اختيار الإخت�صا�ص
اجلامعي مبا ين�سجم مع قدراتهم وتطلعاتهم
وا�ستعداداتهم الذهنية والفكرية من جهة،
وما يوافق حاجات �سوق العمل من جهة �أخرى.
وت�ساعد ه��ذه العملية يف ح��ال تطبيقها يف
التوجه �إىل
خمتلف امل��دار���س على احل��د م��ن
ّ
الإخت�صا�صات التي ال تتوافق مع حاجات �سوق
العمل.
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دبلوم درا�سات عليا يف �إدارة
الأعمال للعقيد حمبوب عون
نال العقيد حمبوب �أنطوان عون
قائد �رشطة منطقة البقاع ،دبلوم
درا�سات عليا يف �إدارة الأعمال -
اخت�صا�ص �إدارة عامة من جامعة
ال�رشق الأو�سط.
�إجازة يف العلوم ال�سيا�سية
والإدارية للمالزم
ح�سني مظلوم
ح��از امل�ل�ازم الأول ح�سني علي
مظلوم� ،إجازة يف العلوم ال�سيا�سية
والإداري���������ة م���ن ك��ل��ي��ة احل��ق��وق
والعلوم ال�سيا�سية والإداري���ة يف
اجلامعة اللبنانية.

دبلوم درا�سات عليا
يف التاريخ
للم�ؤهل الأول عماد عامر
ن������ال امل������ؤه�����ل الأول
ع��م��اد م���ع���روف ع��ام��ر من
ال��ل��واء اللوج�ستي ،دبلوم
درا���س��ات عليا يف التاريخ
م��ن ك��ل��ي��ة الآداب وال��ع��ل��وم
الإن�سانية يف اجلامعة اللبنانية.
ر�سالة الدبلوم التي �أعدها
امل����ؤه���ل االول ع��ام��ر كانت
حت��ت ع��ن��وان« :م��وق��ف لبنان
الر�سمي وال�شعبي من الوحدة
ال�سورية  -امل�رصية (- 1958
 ،)1961مقدماته وتطوره من
خالل ال�صحافة اللبنانية» ،وقد
نال عليها تقدير جيد ج ًدا.

جي�ش العلم والثقافة

�إجازة يف العلوم
ال�سيا�سية والإدارية
للمعاون الأول رفعت
الزين
ح��از امل��ع��اون الأول رفعت
يون�س الزين من لواء امل�شاة
ال�ساد�س� ،إج���ازة يف العلوم
ال�سيا�سية والإدارية من كلية
احلقوق والعلوم ال�سيا�سية
والإداري�������������ة يف اجل���ام���ع���ة
اللبنانية.

�إجازة فنية يف العناية التمري�ضية
للرقيب وائل ريحان
ح��از الرقيب وائ��ل ح�سن ريحان من
�أرك��ان اجلي�ش للعمليات �إج��ازة فنية
يف اخت�صا�ص العناية التمري�ضية
من املديرية العامة للتعليم املهني
والتقني.

مربوك
ح� ّل��ت الطالبة �إ���س�راء �إب��ن��ة امل��ؤه��ل
الأول املتقاعد حم�سن ح�سني ال�سيد
علي ،من ثانوية البتول ،يف املرتبة
الأوىل على �صعيد لبنان يف ال�شهادة
املتو�سطة ،وذلك مبجموع  260عالمة،
وهي حتى تاريخه �أعلى عالمة.

إ� حــتـــفــل
الرقيـــــب
ح�ســـــــني
حميـــة من
نادي الرتبــاء
املركــزي بزفـــــافه �إلــى
الآن�سة كارولني الدغلي.
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بقلم :حممد �سلمان
حينا يوم كانت
مع �أطفال ّ
ال��ب��راءة ك��ت��اب��ن��ا وامل����ودة
لغتنا ،وال���دروب العتيقة
م��ل��ع��ب��ن��ا ،وق���ط���ف ال��ع��ن��ب
موا�سمنا ،و�أعرا�س ال�ضيعة
وق��ن��دي��ل ب��ي��ت��ن��ا الطيني
م��ن��ارت��ن��ا ،وح��ب ال��وال��دي��ن
�صالتنا.

ما ك��ان لبنان
دخيل على
اً
طارئا
خ��ارط��ة الأوط���ان �أو
ً
على ال��ت��اري��خ ول��ن يكون
للمقاي�ضة واملناق�صة يف لعبة
الأمم الدولية والإقليمية،
فهو �أزيل ال��ك��ي��ان� ،أب��دي
ال��وج��ود ،وواح���د يف �أر�ضه
و�شعبه وم�ؤ�س�ساته وم�صريه،
ح��ي��ث ال ت��ق�����س��ي��م لأر���ض��ه
و�إنق�سام ل�شعبه.

ال��ري��اح ب ��أي��ادي��ن��ا ،ولكن
م�ستحيل منع الرياح
لي�س
اً
من اقتالع وجودنا وجذورنا
املغروزة يف �أر�ضنا.
و�صحيح �أي��� ضً� ��ا� ،أن���ه من
امل�ستحيل علينا اعتماد
الغمام �سقفًا لبيوتنا ولكن
م�ستحيل �أن جنعل
لي�س
اً
ال��غ��م��ام م��وط � ًن��ا لأ���ش��ع��ارن��ا
و�أحالمنا.

ل��ب��ن��ان ق���ري���ة يف امل�����س��اح��ة
ال���ك���ون���ي���ة ،وال����ك����ون ���س��اح��ة
للطموح اللبناين.
احل��������رف �أب�����ح�����ر م�����ن ع��ل��ى
�شواطئنا ،ليعلم الدنيا.

ما كنت لأن�سى معا�رص العنب
وال���ط���واح�ي�ن وب���ي���ادر ال��غ�لال
يف �ضيعتنا احلا�ضنة ل�سهل
وج��ب�ًل� يغ ّنيه
يحر�سه ج��ب��ل��ه،
اً
ويغنيه �سهله.
ُ

الأق��ل��ام حتت�ضن الكلمات
علما.
لت�صبح ً
وال��ق��ل��وب حت��ت�����ض��ن املحبة
لت�صبح مودة.
ه��ذه ل��غ��ة �أر���ض��ن��ا وذاك��رت��ن��ا
و�سواعدنا و�أقالمنا وقلوبنا :يا
لبنان.

�صحيح �أنه من امل�ستحيل
ال���ق���ب�������ض ع��ل��ى

عندما �أج��ول يف الذاكرة
�أ�سمع كلمات طفولتي الأوىل

ال���ط���احم���ون� :أه����ل نعمة
والطامعون� :أهل نقمة ،ففي

الطموح �صعود ،ويف الطمع
هبوط.
ال����������رزق :ع���م���ل و�إن�����ت�����اج،
والإنزالق :بطالة وك�سل و�إرمتاء
ففي الرزق مهابة ،ويف الإرتزاق
�إنزالق.
ال��ق�����ص��ائ��د يف �أوزان���ه���ا،
وامل��ق��ا���ص��د يف ن��واي��اه��ا،
ف��الإخ�لال ب����الأوزان فقدان
للنغم ،وال�سوء يف النوايا
فقدان للنعم.
�إح��ذر �إثنني� :أه��ل البطانة يف
ال�سكوت ،و�أ�صحاب الإزدواجية
يف ال�سلوك ففي البطانة غدر
ن��ائ��م ،ويف الإزدواج����ي����ة خ��داع
عائم.
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�سيفنا و القلــم
�رصخة من الوجدان
�إ�ست�سلم احلزن يف عيني فان�سكبت
تالطم الغيم والأم����واج يف الأف��ق
يا �أه��ل لبنان� ،إن بانت م�آثركم
و�إن تركتم غبار اجلهل يدفنكم

�سود الليايل وروح الي�أ�س قد غلبت
وغطّ قلبي على الأقمار فانقلبت
�أعطيتم الأر�ض ما رامت وما طلبت
تاريخنا �ضاع والأي���ام ا�ضطربت

ما يل �أراك��م غبار احلقد يغمركم
�رصنا كمن ي�شرتي ج��م��راً لي�أكله
ن��ب��ن��ي ��س�راب���ا ً والأ�����ش��ل�اء ب��اق��ي��ة
ما �أب�شع الظلم ما �أق�سى مواجعه
�أيقتل امل��رء �إب��ن �ا ً عا�ش يح�ضنه
��راب���ا ي��ن�ثر احل��ك��م
�أت�����س��م��ع��ون غ� ً
�إخ��وان �أنتم ما �شا�ؤوا وما رف�ضو
�إذا ت��ع��ا���ض��دمت ف��ال��وي��ل لل�رشر
�صعب هو احلب؟ �أم �رصمت بال ٍ
مثل
م��اذا �أ���ص��اب قلوبا ً مل�ؤها الأم��ل

حتى املواين غفت والدرب قد هربت
والنار تكوي بقايا احللم �إن غ�ضبت
�آمالنا يف �ضباب احلزن قد حجبت
ما �أ�سو�أ احلرب �إن هانت و�إن �صعبت
�ى من حبوه طربت
�أم ي�ستبيح رب� ً
وتتبعون نعيق ال��ب��وم ل��و رغبت
�إذا ت�صارعتم ك��ل ال��دن��ى خربت
تراق�صت فرحا ً ،حتى ربى غ�صبت
�أم �أن �أزهاركم من حزنها �شحبت
�أم �أن �أحالمكم من قهرها ن�ضبت

ي���ا �أه��ل��ن��ا الأرز ل��ل��ت��اري��خ ت���و�أم �أجمادنا يف وريد ال�شم�س قد كتبت
لبنان �إن قال كل الكون ي�سمعه فالأر�ض ،خمتارةً ،من جرحه �رشبت

ذكرك
رح ّ

حممد عادل ال�سيد
برجا  -ال�شوف
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النقيب ح�سني �أحمد �شكر
فوج التدخل الرابع
ال ال تقولوا كتاب الفخر �أ�سقطنا �أو �أن مر�ساتنا يف املجد �إن�سحبت
ال تعزفوا حلن الأم��وات يف الفرح ف�إن فعلتم �رشايني املدى التهبت
�إرم���وا خالفتكم ه���دوا خنادقكم دكوا املتاري�س يف الوجدان �إن وثبت
م���ا ب��ي��ن��ك��م �أرق�����ى مم���ا يفرقكم
�أن��ت��م ف�����ؤاد دام ل��ي�����س ينق�سم
ل��ب��ن��ان �أن��ت��م ك��م��ا �أن��ت��م ك��رام��ت��ه
ٍ
جمد ومن �شم ٍم
لبنان �أ�سمى من
لبنان �أم�سى يف ذا الكون حموره

دع��وا زواريبكم فالنار قد ن�شبت
�أم���ا كفى �أر���ض��ن��ا ك��م م��رة نكبت
�إليكم الفخر والأجم��اد قد ن�سبت
لبنان �أعلى من العلياء لو جنبت
لبنان �أغلى من الأي��ام �إن عذبت

ي��ا �أه���ل ل��ب��ن��ان �أن��ت��م درة ال����شرق
�أنتم �سياج لها واجلي�ش حار�سكم
�إذا ت�����راءت جن���وم ق���رب هامته
�أب��ط��ال لبنان �إن خ�ضتم مواجهة
فال�سيف يقطر �إي��ث��ارا ً وت�ضحي ًة
�أبطال لبنان كل الكون يعرفكم
�سيوفكم يا �ضمان احلق يف الوطن
ٍ
ب��اق ويبقى اجلي�ش عزته
لبنان

ف�ل�ا ت��ل��وم��وا �إذ م���ا �أرزة عتبت
راياته فوق �أرك��ان ال�ثرى ن�صبت
فالأر�ض من خطوة الأبطال �إن�شعبت
لأزه��رت �أر���ض من قبلكم جدبت
�أعتى جيو�ش الأعادي عندكم ر�سبت
فلن ت�ضاموا �إذا �أبواقهم كذبت
حمبة ال�شعب يف �إميانكم وجبت
حياة لبنان يف امليزان قد ح�سبت

ي��������ا ول����������ف ن����ح����ن����ا ب�����ع�����د م��������ا ن�������س���ي���ن���ا
م�����ه�����م�����ا ع����ل����ي����ن����ا ي����ل����ف����ق����و الأخ��������ب��������ار
رح ذك��������������رك ب�������احل�������ي ب������الأ�������ش������ج������ار
ب�����ال�����ق�����م�����ح ب������ال�������������ش������وك ب����������ال����������دردار
ب����������الأك����������ل ب�������ال�����������ش���رب ب�����امل�����������ش�����وار

ك����������رم����������ال اهلل رج�����������������اع وح�����ك�����ي�����ن�����ا
ح������ك������ي ال������������ع������������وازل م���������ا ب���ي���ع���ن���ي���ن���ا
ب����ال����ن����ب����ع ب����ال���������ص����ف���������ص����اف ب���ال���ك���ي���ن���ا
ب������ال������ب������ح������ر ب��������امل��������وج��������ات ب����امل����ي����ن����ا
ب����ال���������س����اق����ي����ة ال�����ع�����ا دروب�������ه�������ا م�����ش��ي��ن��ا

رح ذك�������������رك ب�����ال�����ن�����ح�����ل ب������الأط������ي������ار ب�����������أح�����ل����ام ح�������ل�������وة ع�����اي�����������ش�����ة ف���ي���ن���ا
ب������ال������ث������ل������ج ب���������امل���������وق���������دي ب������ال������ن������ار ب�������ط�������رق�������ات ع��������ال��������ودي��������ان ت����ه����دي����ن����ا
ب�����ال�����������ش�����ال ب����ال����ف���������س����ط����ان ب������ال������ز ّن������ار مب��������������روج خ�����������ض���را ف������وق������ه������ا غ���ف���ي���ن���ا
رح ذك��������������رك ب������ال������ف������ل ب����������الأزه����������ار ب�����ع�����ط�����ر امل�����ح�����ب�����ي ال��������ك��������ان ي���ح���ي���ي���ن���ا
ب������ع������رزال������ن������ا امل�������ل�������ي�������ان ب����������الأ������س����رار ي�����ل�����ل�����ي ع���������ن الأن������������ظ������������ار ي���خ���ف���ي���ن���ا
رح ذك���������������رك ب���ب��ري������ق������ن������ا ال�����ف�����خ�����ار وك��������������ل ����ش��رب������ي������ن������ي و�������س������ن������دي������اين
ب������ف������ي غ���������ص����ون����ه����ا رب����ي����ن����ا
ن����ح����ن����ا
ّ

�سيفنا و القلــم
جابت بنت

ال�شاعر حممد عبد الرحمن دمج  /برجا  -ال�شوف

ج���اب���ت ب��ن��ت ي���ا ري��ت��ه��ا ج���اب���ت �صبي
وزل���غ���ط���وا ال���ن�������س���وان ورج����ال����ن ك��م��ان

ك��������ان ب���������دالل وع��������ز ب�������دي�������ارا رب����ي
وح���ط���و ع��ل��ى ����ص���درو م�������ش���ااهلل م��ده��ب��ي

وزع���ل���ت ح��م��ات��ا وب��ل�����ش��ت ت��غ��ل��ي غلي
و����ص���ارت ب��ن��ت ي���وم�ي�ن �أك��ب��ر م�شكلي

وحت����ط����م����ت �آم�����������ال خ����ي����ك ب������و ع��ل��ي
وع�����ا ر�أ����س���ه���ا ك����ل ال���ه���م���وم م��ك��رك��ب��ي

وب������ي ال���ب���ن���ت ن����اف����خ ع���ل���ى امل��ي��ل�ين
ل��������وال ب����������داال �أح������م������د �أو ح�����س�ين

م���ن�ي�ن �إج������ت ه��ال��ب��ن��ت ق����ول����ويل م��ن�ين
ك���ان���وا ب��ي��ق��ول��وا ال���ك���ل ���ص��ل��و ع��ال��ن��ب��ي

ور����ش���و ب����أر����ض ال������دار ف���ل وي��ا���س��م�ين
وراح�����و ت��اي��وف��و ن����در م���ن �أرب�����ع �سنني

ورج���م���و ب��ل��ي�����س ال�����ش�ر ب��ح��ج��ار ال��ي��ق�ين
ح���ت���ى ب��ح��ي��ات��و م����ا ي�������ش���وف امل��ك��رب��ي

وك����ل ال��ل��ي ح����ضرو ع����ال����والدي ت��ف� ّ�رق��وا
ح���ك���ي���و ك���ت�ي�ر ب���ح���ق���ه���ا ت�����ا ت���خ���ان���ق���وا

وت����ا ي��خ��ل��ف��وا م��ت�لا ب��ن��ت م���ا ت�����ش��وق��وا
و���ض��ل��ت ح��م��ات��ا م���ب���وزي ع��امل�����ص��ط��ب��ي

يا رفيقي...

ت�سلم يابو زنود ال�سمر
يا جي�شي يا حامي احلمى يا رافع الرايات
وح����دك ق��ه��رت ال���ع���دا وج���م���وع طغياين
�سباعك ب�ساحات الوغى ما ط�أط�أو الهامات
����ص���ان���وا ب����أغ���ل���ى ث��م��ن م���ي���دان ل��ب��ن��اين
ي��ا جي�شنا �إن���ت لها ل��و غ�صت النهدات
ول��و ك��ان��ت دم���وع ال��وط��ن ع��اخل��د �رسحاين
م��ن دم ��شري��ان ال��ق��ل��ب ب��ت��ل��ون ال����وردات
والأرزة م���ن دم ال��ن��ق��ا ب��ت�����ض��ل روي���اين
ج��ي��ن��ا ن�����وفيّ ب��ال��ع��ه��د ون���ع�ّب�رّ ب����صرخ��ات
ون��ق�����س��م ب��ن��اي ال��ف��خ��ر �أ����ش���ع���ار وغ��ن��اين
ت�سلم يابو زنود ال�سمر يا مرجع الب�سمات
ع��ي��ون م��ا داق����ت غ��فّ ��ا ع��ال��ك��ل ���س��ه��راين
رب ال�سماوات
يحميك من ف��وق العر�ش ّ
وج��ن��اح��ك ي���رف���رف �أم�����ن ع��ك��ل �أوط�����اين
اجلندي ماهر حممود

امل�ؤهل الأول وليد جريح
مقر عام منطقة ال�شمال

ي����������ا رف�������ي�������ق�������ي ب�����اجل�����ن�����دي�����ة
خ������� ّل�������ي ال������ري������ا�������ض������ة زادك

ل�������و ������ش�����ع�����رك �������ش������اب ����ش���وي���ة
���ي����ة
������ص�����ب�����ح و�������ض������ه������ر وع���������ش� ّ

م������ع������ه������ا ج����������������� ّدد ������ش�����ب�����اب�����ك
ومت�������������ش������ى م��������ع �أ������ص�����ح�����اب�����ك
ّ

�����وي������ة
و�������ش������ط������ب ع������م������ر ال������ه� ّ
ب�����������وق�����������ت امل������������أذون�����������ي�����������ة

ال ت�����ق�����لّ�����ي ب�������ن�������ام وب�������رت�������اح
ال�����������س�����واع�����د وامل�������ع�������دة م���ن���اح

������ش�����و ح�������ل�������وي ال����ع�������ص�رون����ي����ة
�����وي������ة
ال�������ه� ّ
������م�������ة ب�����ت�����ب�����ق�����ى ق� ّ

وال��������ت��������دخ����ي���ن ب�������� ّع��������د ع����� ّن�����و
ال���������س����ي����ج����ارة دخّ �������ان�������ا ����س���م���وم

����������رب م������ ّن������و
� ّإي������������������������اك ت�����������ق� ّ
ب������ت������ق�������������ض������ي ع������ال������ب����������ش��ري������ة

����ي�����ة
امل��������ه� ّ
�������م ت�����������ص�����فّ �����ي ال�����ن� ّ
ب����ت����ج����وه����ر ������ص����� ّح�����ة ون���������ش����اط

���ي����ة
م��������ع ن�����������س�����م�����ات ال���������ص����ب����ح� ّ
امل�����ي�����ة
وب����ت����ع����ي���������ش ل�������ف�������وق
ّ
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العميد الركن املهند�س البحري
املتقاعد فار�س جربايل حلود

العميد الركن املتقاعد
�ألبري عبد ال�ساتر

نعت قيادة اجلي�ش العميد الركن املهند�س
البحري املتقاعد فار�س جربايل حلود الذي تويف
بتاريخ .2012/10/3
 من مواليد العام  ،1930يف عم�شيت ،ق�ضاءجبيل.
إعتبارا
 تط ّوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابط �ً
من .1950/10/12
رقي لرتبة مالزم �
إعتبارا من ،1953/10/1
ً
 ّوتدرج يف الرتقية حتى رتبة عميد ركن مهند�س
ّ
بحري �
إعتبارا من .1980/1/1
ً
 حائز:• و�سام  1961/12/31التذكاري.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين الف�ضي.
• و�سام الأرز الوطني من درجة فار�س.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من الدرجة الثانية
ف�ضي ذو ال�سعف بالأقدمية.
• الو�سام البحري من الدرجة املمتازة.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة �ضابط.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من الدرجة الأوىل.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة كومندور.
 تابع ع��دة دورات درا���س��ي��ة يف ال��داخ��ل ويفاخلارج.
 -مت�أهل بدون �أوالد.

نعت قيادة اجلي�ش العميد الركن املتقاعد �ألبري
عبد ال�ساتر الذي تويف بتاريخ .2012/9/27
 من مواليد  ،1947/2/18م�شغرة  -البقاعالغربي.
 تط ّوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابط بتاريخ.1968/10/1
 رقي لرتبة مالزم �إعتبارا من ،1971/8/1
ً
إعتبارا من
وتدرج يف الرتقية حتى رتبة عميد ركن �
ً
ّ
.2000/1/1
 حائز:• و�سام احلرب.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من الدرجة الثالثة.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�س.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة �ضابط.
• و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة الف�ضية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة كومندور.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من الدرجة الأوىل.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش  12مرة.
• تهنئة قائد قوات الردع العربية.
 تابع ع��دة دورات درا���س��ي��ة يف ال��داخ��ل ويفاخلارج.
 مت�أهل وله ثالثة �أوالد.99
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امل�ؤهل روبري غ�سان معلوف
نعت قيادة اجلي�ش امل�ؤهل روبري
غ�سان معلوف ال��ذي ت��ويف بتاريخ
.2012/9/8
 م��ن مواليد  1976/7/9يفحو�ش الأمراء ،ق�ضاء زحلة ،حمافظة
البقاع.
 ت���ط��� ّوع يف اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ.1996/6/18
 م��ن ع���داد ل���واء ال��دع��م  -فوجالهند�سة.
 حائز:• و�سام احلرب.
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• و�سام اجلرحى.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• و����س���ام الإ���س��ت��ح��ق��اق
اللبناين من الدرجة الرابعة
برونزي.
• ت��ن��وي��ه ال��ع��م��اد ق��ائ��د
اجلي�ش �ست مرات.
• ت��ه��ن��ئ��ة ال��ع��م��اد ق��ائ��د
اجلي�ش  13مرة.
• ت��ه��ن��ئ��ة ق���ائ���د م��ع��ه��د
التعليم.
• تهنئة قائد اللواء.

• تهنئة قائد ال�رشطة.
• تهنئة قائد مدر�سة الرتباء.
 -مت�أهل وله ولدان.

املعاون الأول جوين غ�سان معلوف

ن����ع����ت ق�����ي�����ادة اجل���ي�������ش
امل��ع��اون الأول ج��وين غ�سان
م��ع��ل��وف ال���ذي ت���ويف بتاريخ
.2012/9/8
 من مواليد 1979/8/24يف حو�ش الأمراء ،ق�ضاء زحلة،
حمافظة البقاع.
 تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ.1996/12/19
 م��ن ع��داد ف��وج الأ�شغالامل�ستقل.

 حائز:• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين
من الدرجة الرابعة برونزي.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش
خم�س مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
ت�سع مرات.
• تهنئة قائد املنطقة.
• تهنئة قائد الفوج.
• تهنئة مدير الهند�سة.
 -عازب.

الرقيب الأول ايلي جوزف عطا اللـه

ن����ع����ت ق�����ي�����ادة اجل���ي�������ش
ال��رق��ي��ب الأول اي��ل��ي ج��وزف
عطا اللـه ال��ذي تويف بتاريخ
.2012/9/6
 م�����������ن م������وال������ي������د 1978/10/19يف مرادية،
ق�ضاء ك�رسوان ،حمافظة جبل
لبنان.
 تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ.1997/4/30
 من عداد القوات البحرية -قاعدة بريوت البحرية.

 حائز:• و�سام التقدير الع�سكري.
• الو�سام البحري.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش
خم�س مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
ت�سع مرات.
• ت��ه��ن��ئ��ة ق���ائ���د ال���ق���وات
البحرية �ست مرات.
• ت��ه��ن��ئ��ة ق��ائ��د ال��ق��اع��دة
البحرية مرتني.
 -عازب.

الرقيب الأول ب�سام الكردي
نعت قيادة اجلي�ش الرقيب الأول
ب�سام ال��ك��ردي ال��ذي ت��ويف بتاريخ
.2012/10/12
 من مواليد ،1966/11/18البرية ،عكار ،حمافظة ال�شمال.
 ت���ط��� ّوع يف اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ.1986/4/15
 من ع��داد ل��واء امل�شاة احل��اديع�رش -الكتيبة .113
 حائز:• و�سام الوحدة الوطنية.

العريف معروف
�رشيف الفحل
ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش العريف
معروف �رشيف الفحل ال��ذي تويف
بتاريخ .2012/9/5
 م��ن مواليد 1983/6/12يف املون�سة ،ق�ضاء عكار ،حمافظة
ال�شمال.
 ت���ط��� ّوع يف اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ.2006/9/15
 من ع��داد ل��واء امل�شاة الثاينع�رش -الكتيبة .121
 حائز:• و�سام احلرب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �أربع
مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة رئي�س الأركان.
 -عازب.

• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• و����س���ام الإ���س��ت��ح��ق��اق
اللبناين من الدرجة الرابعة
برونزي.
• امليدالية الع�سكرية.
• ت��ن��وي��ه ال��ع��م��اد ق��ائ��د
اجلي�ش �ست مرات.
• ت��ه��ن��ئ��ة ال��ع��م��اد ق��ائ��د
اجلي�ش  19مرة.
• تهنئة قائد املنطقة.

اجلندي ح�سان
عادل �إبراهيم
نعت قيادة اجلي�ش اجلندي
ح�سان ع��ادل �إب��راه��ي��م ال��ذي
تويف بتاريخ .2012/9/18
 م�����������ن م�������وال�������ي�������د ،1984/7/10يف عني
الزيت ،ق�ضاء عكار ،حمافظة
ال�شمال.
 تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ.2009/12/26
 م��ن ع���داد ف���وج التدخلالثاين.
 حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش
مرتني.
 -عازب.

• تهنئة قائد اللواء ثالث مرات.
 -مت�أهل وله خم�سة �أوالد.

اجلندي رواد
يو�سف حبقه
نعت قيادة اجلي�ش اجلندي رواد
يو�سف حبقه ال��ذي ت��ويف بتاريخ
.2012/9/29
 م��ن مواليد 1993/10/8يف القبيات ،ق�ضاء عكار ،حمافظة
ال�شمال.
 ت���ط��� ّوع يف اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ.2012/2/27
املجمع الع�سكري -
 من عدادّ
جونيه.
 -عازب.
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اجلندي علي حممد عي�شه
نعت قيادة اجلي�ش اجلندي علي
حم��م��د عي�شه ال���ذي ت���ويف بتاريخ
.2012/9/30
 م��ن م��وال��ي��د ،1994/4/18يف م�شم�ش ،ق�ضاء ع��ك��ار ،حمافظة
ال�شمال.

املمددة
املج ّند
ّ
خدماته
ع�ساف
�إياد ّ
ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش امل��ج� ّن��د
املم ّددة خدماته �إياد ع�ساف الذي
تويف بتاريخ .2012/9/29
 من مواليد  ،1991/4/1يفال��ب��اروك ،ال�شوف ،حمافظة جبل
لبنان.
�ارا من
 م���د ّدت خ��دم��ات��ه �إع��ت��ب� ً.2009/12/4
 من ع��داد ل��واء امل�شاة الثاينع�رش -الكتيبة .125
 حائز:• تنويه العماد ق��ائ��د اجلي�ش
مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة قائد الكتيبة مرتني.
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 ت���ط��� ّوع يف اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ.2012/7/30
 من عداد الفوج املجوقل. -عازب.

املج ّند املم ّددة
خدماته
املحمد
عمر ح�سن
ّ
نعت قيادة اجلي�ش املج ّند
امل��م � ّددة خدماته عمر ح�سن
امل��ح� ّ�م��د ال���ذي ت���ويف بتاريخ
.2012/10/3
 من مواليد 1988/7/1يف وادي خالد ،الهي�شة ،عكار.
إعتبارا من
 م ّددت خدماته �ً
.2009/6/30
 م��ن ع����داد ل����واء امل�����ش��اةالثاين ع�رش  -كتيبة الدعم.
 حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش
مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
مرتني.
 -عازب.

املمددة
املج ّند
ّ
خدماته
ح�سن خالد رم�ضان
ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش امل��ج� ّن��د
امل���م���د ّدة خ��دم��ات��ه ح�����س��ن خ��ال��د
رم�������ض���ان ال�����ذي ت����ويف ب��ت��اري��خ
.2012/10/9
 من مواليد  1989/6/4يفحو�ش الرافقة ،البقاع.
�ارا من
 م���د ّدت خ��دم��ات��ه اع��ت��ب� ً.2012/1/24
 من عداد فوج التدخل الأول. حائز:• تهنئة قائد اجلي�ش.
 -عازب.

ت�رشين الثاين

�سينما

مهرجان بريوت الدويل لل�سينما

�إنطلقت يف الثالث
من ت�رشين الأول
الفائت ،الدورة
�إعداد:
الثانية ع�رشة من
رميا �سليم �ضوميط
مهرجان بريوت الدويل
لل�سينما ،مب�شاركة 57
فيلماً ملخرجني من جن�سيات خمتلفة.
�إفتتح املهرجان بفيلم «ق�صة ثواين» للمخرجة اللبنانية الرا �سابا،
واختتم بفيلم «لوبر» للمخرج الأمريكي راين جون�سون ،الذي يجمع
�أجواء املافيا والع�صابات ،مع �أجواء اخليال العلمي وال�سفر عرب
�ضمت جلنة التحكيم الناقد ال�سينمائي والأ�ستاذ اجلامعي
الزمن.وقد ّ
�إميل �شاهني ،واملنتجة ال�سينمائية اللبنانية ريتا داغر التي عملت
مع عدد من املخرجني الأمريكيني والعامليني.

اجلائزة الأوىل لـ«ب�ستاين» خمملباف
قائمة الفائزين
يف خ��ت��ام امل��ه��رج��ان و ّزع���ت جلنة التحكيم
اجلوائز على الفائزين وفق الت�صنيف الآتي:
فاز فيلم «الب�ستاين» ()The Gardener
للمخرج الإي����راين حم�سن خمملباف ،بجائزة
�أف�ضل فيلم وثائقي �رشق �أو�سطي .والفيلم من
�أحدث �أعمال املخرج الإيراين ،ويتناول مفاهيم
جيلني �إيرانيني خمتلفني ونظرتهما �إىل الدين
وال�سالم ،من خالل خمملباف وجنله.
وح�صلت كاتيا جرجورة على جائزة �أف�ضل
«وداع���ا
خم��رج يف الفئة نف�سها ع��ن فيلمها
ً
م��ب��ارك» ( )Goodbye Mubarakال��ذي
يتناول الإنتخابات الربملانية الأخ�ي�رة التي
�أجريت يف م�رص يف ت�رشين الثاين  ،2010وما
تالها من احتجاجات كانت الفتيل الذى �أ�شعل
الثورة.
�أم���ا ج��ائ��زة جلنة التحكيم اخلا�صة يف هذه
الفئة ،فحازها منا�صفة فيلم «�أمل» للمخرجة
الإماراتية جنوم الغامن ،وفيلم «عيون احلرية...
�شارع املوت» للمخرجني امل�رصيني ال�شقيقني
�أحمد �صالح �سوين ورم�ضان �صالح.
وكان «�أم��ل» فاز بجائزة املهر الإماراتي يف
مهرجان دبي ال�سينمائي الثامن ،وهو يتناول
�شخ�صية املمثلة امل�رسحية ال�سورية �أمل حويجة
وق�صة تركها بالدها للعمل يف دولة الإمارات
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العربية املتحدة ملدة كان يفرت�ض �أالّ تزيد عن
�سنة واحدة ،لكنها طالت ع ّدة �سنوات.
�أم��ا فيلم «ع��ي��ون احل��ري��ة��� ...ش��ارع امل��وت»
فيتناول ثورة  25كانون الثاين يف م�رص ويوثّق
�أحداث �شارع حممد حممود فى الثامن ع�رش من
�شهر ت�رشين الثاين . 2011
ونال فيلم «»La Femme aux Raisins
عاما) بجائزة
للّبناين مايك ماالجاليان (ً 26
الف�ضية يف م�سابقة الأف�ل�ام ال�رشق
«�أل���ف»
ّ
�أو�سطية الق�صرية .وهو يربز عملية الإنتقال
من الطفولة اىل املراهقة مع كل ما يتخلّلها من
حماولة اكت�شاف ما �سبق �أن ر�آه الولد من دون
�أن يفهمه.
ويف املرتبة الثالثة لفئة الأف�لام الق�صرية،
فاز فيلم « »Leftoverلإلهام �أبي را�شد (23
عاما) ،بجائزة «�ألف» برونزية .يتناول الفيلم،
ً
ومدته  14دقيقة ،ق�صة رج��ل انقلبت عليه
ومرها ،وعرف الفقر بعد
احلياة ،فعا�ش حلوها ّ
ومعنويا بعد
ماديا
الع ّز ،وفقد كل ما ميلك
ً
ً
احلرب والتهجري.
ك��ذل��ك ،ح�صل فيلم «م��ن ب��ط��ول��ة جوليا»
( )Starring Juliaلإيلي فهد (� 23سنة)،
على ج��ائ��زة جلنة التحكيم اخل��ا���ص��ة (ج��ائ��زة
ق�صة
�أورب���ي���ت) .وه��و ي���روي يف  14دقيقة ّ
�سيدة يف ال�سبعني من العمر ،حلمت
جولياّ ،

بالنجومية وبالتمثيل ،ويف �أحد االي��ام تلتقي
�شخ�صا يوقظ فيها هذا احللم القدمي ،ومينحها
ً
الأمل لتحقيقه ،فتنفق ما متلك من مال ل�رشاء
ف�ستان من �أجل امل�شاركة يف الأداء التجريبي
(.)Casting
�أما جائزة م�رصف «�سو�سييتيه جرنال» التي
متنح للفائز بت�صويت اجلمهور ،فنالها فيلم
امل��ط��اردة ( )Jagtenللمخرج ال��دامن��ارك��ي
توما�س فنرتبريغ ال��ذي ناف�س على ال�سعفة
�ان اخلام�س وال�ستني،
الذهبية يف مهرجان ك� ّ
وفاز فيه بطله ماد�س ميكل�سن بجائزة �أف�ضل
ممثل عن دور رجل يواجه حالة من اله�سترييا
اجلماعية �ضده ب�سبب كذبة.
�أفالم من ثقافات متع ّددة يف �أ�سبوع
«�آرتي» ال�سينمائي
ثمانية �أف�ل�ام م��ن ثقافات م��ت��ع� ّددة ،ل ّونت
�أ���س��ب��وع « »arteال�سينمائي ال���ذي �أطلقته
جمعية «مرتوبولي�س» ،يف اخلام�س والع�رشين
من ت�رشين الأول املا�ضي يف �صاالت «�أمبري
�صوفيل» بالتعاون مع «املعهد الفرن�سي يف
لبنان».
خالل �أ�سبوع كامل ،ت�س ّنى للجمهور اللبناين
م�شاهدة نخبة من الأفالم التي �أنتجتها املحطة
الفرن�سية الأملانية ( ،)arteو�شكلت عالمة
فارقة يف مهرجانات ال�سينما العاملية.
الإف��ت��ت��اح ك��ان م��ع فيلم «ه���ويل م��وت��ورز»،
للفرن�سي ليو�س كاراك�س .وهو ي��روي ق�صة
رج��ل غ��ري��ب الأط����وار (دون��ي��ه الف���ان) يعي�ش

ت�رشين الثاين

يتقم�ص دور
حيوات عدة يف ج�سد واح��د .مرة
ّ
راق�صا فمجنو ًنا ،ورجل
املت�سول ،وم��رة ن��راه
ً
وجمرما ...ك�أ ّنه يختزل ب�شخ�صه املجتمع
�أعمال
ً
الفرن�سي وتناق�ضاته.
عمل ك��اراك�����س الق��ى �أ���ص��دا ًء �إيجابية لدى
�ام��ا يف �شباك
ال��ن� ّق��اد� ،إال أ� ّن��ه��ا مل ترتجم �أرق� ً
التذاكر.
ب��ع��د «ه���ويل م���وت���ورز» ،مت ع��ر���ض «عائلة
حمرتمة» للمخرج الإيراين م�سعود بخ�شى .فيلم

عا�صي احلالين :لو مل �أكن

الذي ي�صارع املر�ض ،ينادم �أ�شباح املا�ضي
ويغو�ص يف ع��امل م��ن اخل��ي��ال وال��روح��ان��ي��ات،
فتزوره زوجته املتوفاة و�إبنه ال��ذي ي��راه يف
هيئة غوريال.
م��ن الأف��ل��ام امل��م� ّ�ي��زة ال��ت��ي حت��م��ل ق�ضية
�إج���ت���م���اع���ي���ة ،فيلم
«ال��زورق» لل�سنغايل
م����و�����س����ى ت����وري����ه،
يتناول الهجرة غري
ال�رشعية التي متثل
خ�������ش���ب���ة اخل��ل�ا�����ص
مل�ل�اي�ي�ن الأف����ارق����ة
ممن ي�ضعون
الفقراء ّ
�أحالمهم وعائالتهم
ل��ك��ن
يف زوارق،
ّ
كثريا منها ال ي�صل �أب ًدا �إىل «�شاطئ الأمان».
ً
الفيلم �شبه �صامت ،ال �أف��ق يظهر ،وال بحر،
وال ياب�سة ،ك ��أ ّن��ه انعكا�س الن�����س��داد الأم���ل.
جمرد �أمل وموت ،وي�أ�س .هي حالة املهاجرين
غري ال�رشعيني الذين ي�سلّمون حيواتهم لت ّجار
الب�رش بحثًا عن م�ستقبل �رسقه من بالدهم من
يرف�ض ا�ستقبالهم على ال�ضفة الأخرى .العمل
الذي ناف�س على ال�سعفة يف «ك��ان» من �أكرث
الأفالم واقعية ،ولعلّه �أجملها يف «�أ�سبوع �آرتي»

�سينما

بتفا�صيلها ال��دق��ي��ق��ة ،ف�ضالً ع��ن امل�شاعر
ال��غ��ري��ب��ة ال��ت��ي يك ّنها الأط���ف���ال حلاجياتهم
وعاملهم ال�صغري.
حمبو الفكاهة ،ك��ان لهم موعد مع «م�ساء
ّ
عظيم» للمخرجني الفرن�سيني بونوا ديليبني
وغو�ستاف كرفرين .فيلم طريف يتحدث عن
�شقيقني فا�شلني يعانيان م�شكالت اجتماعية
واقت�صادية جمة .يحاول كل منهما �أن يت�أقلم
مع و�ضعه اليائ�س من دون ج��دوى ،قبل �أن
يلتقيا ويتبادال خرباتهما الفا�شلة يف حرب
�رضو�س على الي�أ�س.
�آخ��ر �أف�ل�ام «�أ���س��ب��وع �آرت���ي» �رشيط «�أط��ف��ال
�رساييفو» لعايدة توبيت�ش التي ق ّدمت عمالً
تعمقت خالله يف عملية �إعادة الإندماج
دراميا ّ
ً
التي يعي�شها �ضحايا احل���روب م��ع عواملهم
اجل��دي��دة .ويتحدث الفيلم عن ق�صة رحيمة
عاما) الناجني
(ً 23
عاما) و�أخيها ندمي (ً 14
من احلرب فيعي�شان يف �رساييفو التي فقدت

ك�شف الفنان عا�صي احلالين يف حديث ملجلة «لها» �أنه لو مل يكن ف ّنا ًنا
�ضابطا يف اجلي�ش
فنا ًنا لكنت
ً
الختار �أن يكون �ضابطً ا يف اجلي�ش اللبناين ،م�ش ّد ًدا على تقديره للم�ؤ�س�سة
كثريا ،ولو مل يكن �صوتي جميالً لكنت بالت�أكيد انت�سبت �إىل م�ؤ�س�سة
الع�سكرية وقال� »:أنا �أحب امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ً
اجلي�ش».
�سفريا للنوايا احل�سنة لربنامج «Live
من جهة �أخ��رى ،يذكر �أن منظمة الأمم املتحدة اختارت عا�صي احلالين
ً
حاليا يف لبنان .والربنامج املذكور هو م�رشوع �ضخم يهدف �إىل معاجلة عدة م�شاكل
 »Lebanonالذي يتم العمل عليه ً
أ�سا�سا قطاع ال�شباب يف لبنان ،والقطاع
�إجتماعية والإ�سهام يف حلّها مب�ساعدة اللبنانيني املغرتبني ،وي�ستهدف � ً
ال�صحي ،والعائالت الفقرية ،والقطاع البيئي يف �سبيل ت�أمني الدعم بالتعاون مع الوزارات املخت�صة.

يتعمق يف خ�صو�صية املجتمع الإيراين،
درامي
ّ
�ضمن ر�ؤي��ة حتليلية لأ�سباب اخللل القيمي
وخ�صو�صا بعد احلرب العراقية
الذي �أ�صابه،
ً
الإيرانية.
«العم بومني يتذكر حيواته ال�سابقة» فيلم
للتايلندي �أبي�شاتبونغ ويرا�سيتاكول ،نال
ال�سعفة الذهبية يف مهرجان «كان» ال�سينمائي،
يقوم على ق�صة خيالية تتناول العم «بومني»

البريوتي.
أي�ضا ،عر�ض للمخرج ال�صيني
ويف �إطار الفقر � ً
وان��غ �أك��زاو���ش��واي فيلم « 11زه���رة»� .رشيط
يتحدث عن عائلة �صينية قروية تواجه الفقر
بعدما ا�ضطرت للهجرة �إىل املناطق الريفية
التي قرر النظام نقل امل�صانع �إليها يف �أوا�سط
�سبعينيات القرن املن�رصم� .إ�ستطاع الفيلم �أن
ينقل �إىل امل�شاهدين احلياة الريفية ال�صينية

كل تعاطف مع الأوالد الذين ق�ضوا يف ح�صار
املدينة .حت��اول الأخ��ت الكربى التي وجدت
�سالمها يف الإ�سالم� ،أن توا�صل احلياة لتفاج�أ
ب �� ّأن �أخاها ال�صغري يواجه ال�ضياع و�أ�صدقاء
ال�سوء .ركّ ��زت املخرجة على البعد النف�سي
كثريا ك�أنه
وقربت امل�شاهد منها
ً
ل�شخ�صياتها ّ
يالحقها ويعي�ش معها ،ما �أ�ضفى على الفيلم
فكريا رائ ًعا.
بع ًدا
ً
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موقع خا�ص باملراهقني www.channelone.com

�إعداد:
رميا �سليم �ضوميط

م��وق��ع �إع�لام��ي �شامل للمراهقني ،ي��ز ّو ده��م �أب��رز
�أخ��ب��ار ال��ع��امل وي��ق � ّد م لهم امل�ساعدة يف الواجبات
امل��در���س��ي��ة ،كما يعر�ض اخ��ت��ب��ارات م�سلّية و �أغ��ان
م�ص ّو رة ،با لإ�ضافة اىل �أخبار الريا�ضة .كذلك يتيح
املوقع للمراهقني ت�سجيل مد ّو ناتهم ال�شخ�صية يف
ق�سم خا�ص بهم.
ثقافة وعمل خريي www.freerice.com
ما ر�أيك يف اختبار معلوماتك العامة وم�ساعدة الفقراء
يف الوقت عينه؟ كل ما عليك فعله هو ال�ضغط على
�إجابة واح��دة �صحيحة ل�س�ؤال من عدة �أ�سئلة متعلّقة
بالعلوم �أو اللغة �أو اجلغرافيا ،حيث تكافئك اجلهات
الراعية للموقع مبنح كمية من الأرز �إىل برنامج الأمم
�شهريا مئات
املتحدة للتغذية .ويق ّدم املوقع
ًّ
امل�لاي�ين م��ن ح��ب��وب الأرز اىل ال��ف��ق��راء يف
العامل مقابل الإجابات ال�صحيحة الواردة.

ت�صفّح �آمن لل�صغار www.buddybrowser.com
من �أبرز الطرق حلماية ال�صغار يف �أثناء ت�صفّ ح ال�شبكة العاملية،
حتميل مت�صفّ ح �آمن ي�ضمن �سالمة املعلومات وال�صور املعرو�ضة.
خم�ص�صة لل�صغار .يتوىل حمايتهم
« »Buddy Browserهو �أداة ت�ص ّفح
ّ
من الدخالء ويقودهم بطرق �سليمة يف جتوالهم عرب ال�شبكة العاملية ،ال �سيما
عند م�شاهدة �أفالم الـ  you tubeحيث مينع حتميل �أي م�شهد غري الئق.
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الريا�ضة بالإح�صاءات واجلداول
www.espn.go.com
مميز ،ي��ز ّود املت�ص ّفح �أب��رز �أخبار
موقع ريا�ضي
ّ
الريا�ضة مرفقة بالإح�صاءات واجل��داول والأف�لام امل�ص ّورة،
كما ينقل نتائج الأح���داث الريا�ضية مبا�رشة ف��ور ت�سجيل
الأهداف.
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�رشاكة بني «جيليت» و«يوتيوب»
مل�صلحة ع�شاق كرة القدم

 ،)City FCو«ت�شيل�سي �إف �سي» (Chelsea
 ،)FCو«ب��اري�����س �سانت ج�يرم��ان» (Paris
 ،)Saint-Germainو«�أوملبيك دو مار�سيه»
( ،)Olympique de Marseilleبالإ�ضافة
�إىل ع��ر���ض الأخ���ب���ار م��ن م����زودي املحتويات
الريا�ضية مثل «توك �سبورت» (،)Talksport
و«�إي �إ�س بي �إن» (.)ESPN
عند ت�سجيل الدخول والإ���ش�تراك� ،سيتمكن

�أع��ل��ن موقع التوا�صل الإجتماعي يوتيوب
( )youtubeو�رشكة جيليت ( )Gilletteعن
��شراك��ة ال�ستحداث �أ���س��ل��وب جديد مل�شاهدة
مباريات كرة القدم عرب
الإنرتنت ،من خالل �إطالق
قناة جديدة ب�إ�سم «نادي
ج��ي��ل��ي��ت ل��ك��رة ال��ق��دم»
(Gillette Football
 ،)Clubت��ع��ر���ض �أب���رز
م�����س��ت��ج��دات ال��ل��ع��ب��ة من
�أه���داف و�أخ��ب��ار ولقطات
ما وراء الكوالي�س لأكرب
بطوالت ال��دوري الكروي
والأندية.
م�����ن خ���ل��ال ال�����ش�راك���ة
�إغالق �صفحة الـ Facebook
املذكورة� ،ست�صبح �رشكة
من بعيد
جيليت ال��راع��ي الرئي�س
مل��ح��ت��وي��ات ك���رة ال��ق��دم
قد يحدث �أحيا ًنا �أن يت�صفح �أحدنا
ع��ل��ى امل��وق��ع يف �أوروب����ا
�صفحته ع��ل��ى ال��ـ«ف��ي�����س ب���وك» من
وال�رشق الأو�سط و�أفريقيا.
�أج��ه��زة الأ���ص��دق��اء ���س��واء ع��ن طريق
كما �ستعر�ض قناة «نادي
الـ«� »laptopأو الهاتف الذكي �أو من
ج��ي��ل��ي��ت ل��ك��رة ال��ق��دم»
خالل «الإنرتنت كافيه» ،ورمبا ين�سى
youtube.com/
اخلروج منها ( )logoutبعد الإنتهاء.
،gillettefootballclub
ميكنك الآن اخل���روج م��ن �صفحتك
حم�����ت�����وي�����ات ج����دي����دة
على «في�س ب��وك» يف
وح�رصية ،و�ستجمع مقاطع
�أي مكان ومن �أي جهاز،
ف��ي��دي��و ع��ال��ي��ة ال��و���ض��وح
فكل ما عليك فعله هو
من �رشكاء «،»youtube
تغطي �أبرز بطوالت دوري
الدخول اىل «Settings
ك��رة القدم مثل ال��دوري
 »Securityثم فتح
الإ����س���ب���اين (Spain’s
«»Active Sessions
و���س��ت��ف��ت��ح ل���ك ن��اف��ذة
 ،)La Ligaوال�����دوري
حت���ت���وي ع��ل��ى ق��ائ��م��ة
االي�����ط�����ايل (Italy’s
 ،)Serie Aو�أك��ث�ر من
بالأجهزة والأماكن التي
50
ناديا خمتلفًا ت�شمل
مل تقم باخلروج منها.
ً
«مان�شي�سرت �سيتي �إف
���س��ي» (Manchester

خدمات دوت كوم

امل�����ش��اه��دون م��ن اخ��ت��ي��ار ال��ف��رق والأن���دي���ة
املف�ضلة لديهم للح�صول على �أحدث مقاطع
ال��ف��ي��دي��و مب��ج� ّ�رد ت��واف��ره��ا ع��ل��ى ال��ق��ن��اة.
كما �ستكون ق��ن��اة «ن���ادي جيليت لكرة
ال��ق��دم» على موقع « »youtubeمتاحة
جما ًنا للم�ستخدمني يف جميع �أنحاء ال�رشق
الأو�سط مل�شاهدة �أحدث �أه��داف فريقهم
املف�ضل ومقاطع معينة بالإ�ضافة �إىل
ّ
الأخبار والإح�صائيات ،كذلك اال�ستمتاع
بربامج ترفيهية ح�رصية من �إنتاج
�رشكة «بيغ بولز فيلمز» (Big
 ،)Balls Filmsوالألعاب
الإجتماعية.
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موا�سم وخريات

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

الو�صف النباتي
تعرف نبتة احل�شي�ش باللغة الالتينية ب�إ�سم
« ،»Cannabis sativaوهي تعني ال�ضو�ضاء
التي ت�صيب متعاطيها بعد و���ص��ول امل��ادة
امل���خ��� ّدرة �إىل ذروة ت ��أث�يره��ا .وي���رى بع�ض
الباحثني �أن كلمة ح�شي�ش م�شتقّة من الكلمة
العربية �شي�ش وه��ي تعني ال��ف��رح ن��ظ� ً�را �إىل
الن�شوة التي ي�شعر بها املتعاطون ،وتعرف هذه
العامية يف لبنان ب�إ�سم احل�شي�شة.
النبتة باللغة
ّ
من ال�رضوري الإ�شارة �إىل �أن هناك نوعني من
نبات الق ّنب هما الق ّنب العادي والق ّنب الهندي،
حيث ي�صعب عادة التمييز بينهما .والقنب نبات
معمر ،يزرع بالبذور وينمو �إىل �شجرية
بري حويل ّ
ّ
ي��راوح طولها بني  1و2.5م� .أوراق��ه طويلة
تتجمع على �شكل مروحةّ � ،أما
ال�شكل وخفيفة
ّ
�أزهاره فهي �صغرية احلجم خ�رضاء اللون وذات
غالف زهري .والق ّنب ثنائي امل�سكن وهذا يعني
�أن هناك نباتات مذكّ رة و�أخ��رى م�ؤنثة .تنتج
راتنجية
النبتة امل�ؤ ّنثة البذور التي تختزن مادة
ّ
تتميز ب�إحتوائها على �أك�بر ن�سبة من املخ ّدر
ّ
وت�سمى «ّ � ،»tetrahydrocannabinolأما
ّ
النبتة املذكّ رة فتحتوي على البذور ولك ّنها
الراتنجية كالأنثى ،لذلك ف�إن
ال تنتج امل��ادة
ّ
�أج��زاءه��ا ال حت��ت��وي �إال على ن�سبة قليلة من
القوية
امل��ادة امل��خ� ّدرة .ي��زرع الق ّنب لأليافه
ّ
التي ت�ستخدم يف �صناعة الأوت��ار واحلبال كما
لإ�ستخراج املواد املخ ّدرة ب�أ�شكال خمتلفة.
�رشوط زراعة الق ّنب الهندي
تنجح زراعة احل�شي�شة يف املناطق التي تنجح
تتحمل
�ال ،غري �أنها
فيها زراع��ة القطن �إج��م� اً
ّ
درج��ات احل���رارة املنخف�ضة وال�صقيع ،الأم��ر
ال��ذي يجعلها ق���ادرة على النجاح يف مناطق
ال تنجح فيها زراعة القطن .ففي �سوريا مثلاً
تنجح زراع���ة احل�شي�شة يف خمتلف املناطق
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مكافحة زراعة احل�شي�شة ال تتم فقط من
خالل حمالت التلف التي تقوم بها القوى
الأمنية� ،إمنا وقبل كل �شيء ،من خالل
توفري البدائل املعقولة .فما هي هذه
البدائل وملاذا مل تنجح يف احللول مكان
املمنوعات حتى الآن؟

وجنوبا ،ويف لبنان ترتكّ ز ب�شكل خا�ص
�شمال
اً
ً
تتميز مبناخ قاري ،جاف
يف مناطق البقاع التي
ّ
وب��ارد �شتا ًء وح��ار �صيفًا ،وبربيع ال يخلو من
ال�صقيع .يزرع احل�شي�ش عادة خالل �شهري �آذار
وني�سان ح�سب �إرتفاع املنطقة عن �سطح البحر
كمية
ويتطلّب تربة خ�صبة وعميقة ،وتختلف
ّ
البذار ح�سب الغر�ض املراد �أي �إنتاج الألياف
�أو البذور .ف�إنتاج البذور يتطلّب من � 15إىل
الكمية
 25كلغ ب��ذور/دومن ،بينما تزيد هذه
ّ
يف ح��ال �إن��ت��اج الأل��ي��اف .يتم نرث ال��ب��ذور خلف
آليةّ � ،أما
�سكّ ة الفالحة �أو ب�إ�ستعمال البذّارات ال ّ
عمليات
خدمة املح�صول بعد الزراعة فتتم عرب
ّ
الرتقيع ،والتفريد والعزيق وال��ري بالإ�ضافة
�إىل الت�سميد.
ظروف �إنت�شار زراعة احل�شي�شة يف لبنان
يفيد مكتب الأمم املتحدة ملكافحة املخ ّدرات
واجل��رمي��ة� ،أن لبنان ك��ان خ�لال ف�ترة احل��رب
الأهلية امل�صدر الرئي�س للمخدرات يف منطقة
�سنويا �ألف طن من
ال�رشق الأو�سط ،وكان ينتج
ً
احل�شي�شة وما بني  30و 50ط ًنا من الأفيون
املك ّون الأ�سا�سي للهريويني.
�إن �أ�سباب جلوء �أبناء منطقة البقاع وب�شكل
خا�ص البقاعني الأو�سط وال�شمايل �إىل زراعة
امل��خ��درات كثرية ،و�أهمها �إه��م��ال �إمن��اء هذه
املنطقة ،حيث الغياب التام لأب�سط اخلدمات،
كالنق�ص يف امل�ستو�صفات واملدار�س والبنى
التحتية ،وحيث هموم املعي�شة تفوق الإحتمال،
والظروف الإقت�صادية العامة تزداد �سو ًءا كل
يوم� .أما الو�ضع الزراعي فهو الأ�سو�أ والأ�شد
رداءة ال �سيما و�أن امل���زارع البقاعي مرتوك
لرحمة التجار وال�سما�رسة م��ن جهة وق�ساوة
الظروف املناخية من جهة �أخ��رى ،من دون �أي
حماية ،ما ي�رشع الأب��واب �أم��ام �إ�ستغالله و�رشاء

احل�شي�شة
يف الــبقاع
ظروف زراعتها
و�أ�سباب ف�شل
الزراعات البديلة

حم�صوله ب ��أدن��ى الأ���س��ع��ار ،وب ��أق��ل م��ن �سعر
الكلفة يف �أحيان كثرية .يبلغ عدد العاملني يف
قطاع الزراعة يف منطقة البقاع حواىل  %60من
ال�سكان ،لذلك يتوارث العديد من العائالت
يف ق��رى بعلبك والبقاع زراع��ة احل�شي�ش عرب
الأجيال كونها الأك�ثر مالءمة يف ظل الظروف
الإق��ت�����ص��ادي��ة امل���ذك���ورة .ف��زراع��ة احل�شي�شة
تدر يف الثمانينيات على منطقة بعلبك
كانت ّ
�سنويا.
 الهرمل ما يقارب  500مليون دوالرً
مع نهاية احلرب الأهلية يف لبنان العام ،1990
�أطلقت احلكومة اللبنانية برنامج �إ�ستئ�صال
املخدرات بالتعاون مع برنامج التنمية التابع
للأمم املتحدة ،وبف�ضل الوعود التي قدمتها
ب��رام��ج امل�����س��ان��دة احلكومية وال��دع��م امل��ايل
العاملي ،توقف الفالحون عن زراعة احل�شي�شة.
وبحلول العام � 1994أعلن برنامج التنمية
التابع للأمم املتحدة �أن �سهل البقاع خال من
املخدرات ،وقدر كلفة عدم العودة �إىل �إنتاجها
بـ  300مليون دوالر �أمريكي .لكن القيمة التي
مت ت�سلمها من ه��ذا املبلغ حتى حلول العام
 2001مل تتخط الـ 17مليون دوالر ،لذا �رسعان
ما ف�شل الربنامج ،بينما ا�ستمر البحث عن طرق
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جديدة لإق��ن��اع امل��زارع�ين ب��زراع��ة املحا�صيل
ال�رشعية الأخ���رى البديلة .وم��ن البدائل التي
طرحت زراع��ة النباتات ذات اخلوا�ص الطبية
والتي ميكن بيع منتجاتها ل�رشكات الأدوية� ،إال
�أن هذه املحاوالت باءت بالف�شل يف ظل غياب
الدعم املايل من الدولة �أو الأمم املتحدة ،ويف
ظل غياب �إ�سرتاتيجية ر�سمية لزراعات بديلة
ت�ؤمن للمزارع الإ�ستقرار الإقت�صادي.
وه��ك��ذا ع���ادت زراع���ة احل�شي�شة �إىل �سابق
عهدها ،وعادت حمالت مكافحتها بحيث كانت
�سنويا م��ا ب�ين 1000
ال��ق��وى الأمنية تتلف
ً
و 6500هكتار من احل�شي�شة يف جممل قرى
بعلبك  -الهرمل.
�أهم الزراعات البديلة
هناك بع�ض النباتات التي تنتمي �إىل جمموعة
احلبوب مثل القمح وال�شعري ي�صلح لأن يكون
خ�صو�صا �أنها حما�صيل
زراعات بديلة للمخ ّدرات
ً
إ�سرتاتيجية كونها مت�صلة ب�شكل
أهمية �
ّ
ذات � ّ
مبا�رش بالأمن الغذائي .كذلك نباتات املحا�صيل
الوا�سعة ك��ال��ذرة ود ّوار ال�شم�س وال�شمندر
أي�ضا كزراعات بديلة .بدورها،
ال�سكّ ري ت�صلح � ً
والف�صة
دخلت النباتات العلفية كال�صويا
ّ
والرب�سيم وال�شمندر العلفي وغريها ،يف برامج
ي�را اعتمدت النباتات
ال��زراع��ات البديلة ،و�أخ� ً
الطبية والعطرية ويف مقدمها الزعرت و�إكليل
ّ
وال�سماق وامللي�سة واملردكو�ش والورد
اجلبل
ّ
اجل���وري وغ�يره��ا م��ن ال��ن��ب��ات��ات ال��ت��ي يتح ّدر
معظمها من هذه املنطقة �أو ت�أقلم فيها منذ
زمن طويل بحيث� ،أ�صبحت ج��ز ًءا من املركّ ب
اجلغرايف  -املناخي الذي نعي�ش يف ظلّه .كل
ه��ذه النباتات وغ�يره��ا الكثري ،كاخل�ضار يف
البال�ستيكية وال��ورود ،قادرة على �أن
البيوت
ّ
تكون زراعات بديلة ناجحة �رشط �أن تتوافر لها
�أ�سباب النجاح املتمثّلة بدعم الدولة خلف�ض
كلفة الإنتاج وحماية هذا الإنتاج من املناف�سة
وت�رصيفه ،والتعوي�ض على املزارعني يف حاالت
الكوارث الطبيعية.
حماوالت مل تنجح
تعود حكاية د ّوار ال�شم�س كزراعة بديلة عن
املخ ّدرات يف البقاع �إىل �أوا�سط ال�س ّتينيات،

عندما وعد الرئي�س �شارل حلو املزارعني بدعم
الزراعات البديلة ويف مقدمها د ّوار ال�شم�س،
وتخ�صي�ص ميزانية خا�صة ل�رشاء املح�صول
ب�أ�سعار ت�شجيعية.
مت جني املح�صول
جنحت زراعة د ّوار ال�شم�س و ّ
لكنه تك ّد�س يف املخازن �سنة وراء �أخرى ح ّتى
طعاما للفئران� ...أما الأموال التي
بات معظمه
ً
خ�ص�صتها الأمم املتحدة لدعم زراع��ات بديلة
يف الت�سعينيات فقد تبددت من دون �أن حتقق
الهدف الذي ر�صدت له.
وثمة العديد من البدائل التي ميكن �أن تكون
ناجحة ومربحة ومنها نبتة الع�صفر ،وهي نبتة
زيتية تتمتع مبوا�صفات عالية وميكن املبا�رشة
بزراعتها وا�ستخراج الزيت منها بدل الإ�ستمرار
يف ا�سترياد زيت ال�صويا من اخل��ارج وه��ذا ما
يوفر على الدولة ع�رشات ماليني ال���دوالرات،
فران ( اجلامعة
وفق ما يرى الربوف�سور حممد ّ
أي�ضا
��ران � ً
الأم�يرك��ي��ة يف ب�ي�روت) .وي�شري ف� ّ
�إىل زراع��ات �أخ��رى كال�شعري املقاوم للجفاف
والبقوليات ،وال��ق� ّن��ب ال�صناعي (وه���و غري
خم� ّدر) ال��ذي ميكن ت�صديره للخارج حيث �أن
�أملانيا مثلاً ت�ستخدم كميات كبرية من �أليافه
عمليا الق��ت دع��وات
يف �صناعة ال�����س��ي��ارات.
ً
احلكومات اللبنانية املتعاقبة وبرنامج التنمية
التابع ل�ل��أمم املتحدة �أ���ص��داء �إيجابية لدى
املزارعني البقاعيني فكانت زراعة الزعفران
التي وجدت طريقها �إىل حقول القاع والهرمل.
خليل وهبي �أحد املزارعني الذين حتولوا �إىل
زراع��ة ه��ذه النبتة يو�ضح �أنها «ال تعطي يف
زهرا ب�شكل جيد ،ولكن يف ال�سنة
ال�سنة الأوىل ً
كيلوغراما من الإنتاج،
التالية يعطي ال��دومن
ً
وهو يعترب �أن هذه الزراعة ناجحة وغري مكلفة
وال حتتاج اىل �أ�سمدة �إمنا للعمل ،حيث يحتاج
يوميا ،وي��ق��ول وهبي:
ال���دومن خلم�سة عمال
ً
«لدي كيلوغرام واحد من الزعفران من ال�سنة
داعيا الدولة �إىل
املا�ضية مل �أ�ستطع ت�رصيفه»،
ً
الإهتمام بهذه الزراعة.
ن�ستخل�ص م��ن ك��ل م��ا ورد �أع�ل�اه �أن فكرة
ال��زراع��ات البديلة ه��ي قابلة للتحقيق �رشط
ر�سميا هذه الإ�سرتاتيجية،
�أن تتبنى الدولة
ً
و�أن توفر كل الإمكانات والو�سائل وال�رشوط
ال�رضورية لنجاحها.

موا�سم وخريات

�إجراءات �رضورية
ت��ت��ب��اي��ن الآراء وال��ن��ظ��ري��ات ح���ول مفهوم
ال���زراع���ات ال��ب��دي��ل��ة ،فبع�ضها ي���رى �أن حل
امل�شكلة يكمن يف �إح���داث �أن���واع ج��دي��دة من
النباتات تتميز بانخفا�ض كلفة انتاجها كالقمح
وال�شعري امل��ق��اوم�ين للجفاف� ،أو النباتات
أي�ضا متوا�ضعة
الطبية والعطرية والتي هي � ً
ّ
للغاية من حيث متطلّبات من ّوها وجناحها ،غري
�أن اجلزء الأكرب من هذه النظريات والآراء يرى
�أن �أ�سباب امل�شكلة ال تكمن يف نوع النباتات
التي �ستزرع مكان احل�شي�شة بل يف مدى دعم
الدولة وم�ساهمتها يف �إجناح زراعة ما .ويقول
رئ��ي�����س ن��ق��اب��ة امل���زارع�ي�ن يف ل��ب��ن��ان �أن��ط��وان
�وي��ك�« :إن ال��زراع��ات البديلة هي �شيء ال
احل� ّ
وجود له يف الإقت�صاد اللبناين و�إن لبنان غني
كيفية جعل
بزراعاته ،ولكن امل�شكلة هي يف
ّ
تناف�سيا» ،ويعطي مثلاً حول
الإنتاج اللبناين
ً
ذل��ك عن «زراع���ة التفّاح التي لن ن�ستبدلها
بزراعة النب مثلاً بل يجب حت�سني نوعية الإنتاج
وكيفية تو�ضيبه وحمايته من التلوث بالإ�ضافة
أ�سا�سية
�إىل تخفي�ض كلفة �إنتاجه ،فامل�شكلة ال
ّ
تكمن يف عدم ق��درة الإنتاج الزراعي اللبناين
قيا�سا مبا
على املناف�سة يف ظل ارتفاع الكلفة
ً
هي عليه يف �سوريا والأردن وم�رص وال�سعودية.
أخريا ال بد من الإ�شارة �إىل برامج واعدة لإجناح
� ً
الزراعات البديلة حيث قررت احلكومة احلالية
يف جل�ستها بتاريخ  ،2012/8/29دعم برنامج
هذه الزراعات يف البقاع مببلغ  45مليار لرية،
مليارا لزراعة ال�شمندر ال�سكّ ري و20
منها 25
ً
مليارا لدعم وتنمية الزراعة يف بعلبك  -الهرمل
ً
بعد �أن �ألغي دعم زراعة ال�شمندر العام 2006
والقمح العام  .2007وي�ضاف �إىل ما �سبق عدد
من امل�شاريع لتطوير زراعة احلبوب والأعالف
وانتاج احلليب و�إقامة برك ...و�سوى ذلك مما
ت�ضمنته اخلطة اخلم�سية لوزارة الزراعة.
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اخلوف ،الغ�ضب ،احلزن ،املفاج�أة ،اال�شمئزاز
(ال��ق��رف) ،ال�سعادة واالزدراء ،هي امل�شاعر
ٍ
ب�شكل وا�ضح
العامل ّّية ال�سبعة ،التي ترت�سم
�إعداد:
عامة وتعبرياتها
ليال �صقر الفحل
ومبا�رش على الوجه ،وهي م�شاعر ّ
موحدة عند الب�رش ،وهي تكاد تف�ضح حتى من
ّ
فطرية
ومتر�سوا فيه ،لأ ّنها
امتهنوا ال ّتمثيل
ّ
ّ
تقنية مراقبة تعابري الوجه يف التحقيقات،
غري مكت�سبة .لذلك ،ت�ستخدم اليوم
ّ
بحيث يعمد املحقّقون �إىل ت�صوير جمريات التحقيق ،لي�صار يف ما بعد �إىل التم ّعن
يف وجوه امل�ستجوبني وحتليل تفا�صيلها الدقيقة (.)Macroexpressions
فالتعابري التي ترت�سم على الوجه نتيجة امل�شاعر التي �سبق ذكرها ال ميكن
املجردة كونها حتدث خالل فرتة وجيزة ال تتع ّدى � 3أع�شار من
التقاطها بالعني
ّ
الثانية كما يو�ضح االخت�صا�صي يف لغة اجل�سد حبيب اخلوري.
ٍ
أق�سام هي :اجلبني،
أي�ضا � ّأن الوجه ينق�سم بدوره �إىل ثالثة �
وي�ضيف اخلوري � ً
العينان والفم .يرفع الأ�شخا�ص جباههم وحتدي ًدا جباههم العليا عندما يخافون،

نحن والآخرون

يف م�صطلحات لغة اجل�سد عبارة «امل�شاعر
العاملية» ،ووفق الدرا�سات التي �أجراها
ّ
اعتبارا من العام
أكمان
�
بول
املح ّلل
ً
 ،2008هناك �سبعة م�شاعر ترت�سم على
تلقائيا ،ويتلقّاها املحيطون
وجه االن�سان
ًّ
تلقائيا .فالتعابري اخلا�صة بهذه
أي�ضا
به � ً
ًّ
امل�شاعر هي نف�سها يف جميع الثقافات.
يو�ضح االخت�صا�صي يف لغة اجل�سد حبيب
اخلوري � ّأن املح ّللني يف هذا املجال
يق�سمون اجل�سم الب�رشي �إىل ثالثة �أق�سام:
الوجه ،الق�سم االو�سط والق�سم ال�سفلي.
ينفرد ق�سم الوجه بتج�سيد امل�شاعر
العاملية التي حددها اكمان .فما هي هذه
ّ
تلقائيا
املعلومات
تنقل
وكيف
امل�شاعر،
ًّ
عملية
ومن دون ا�ستئذان �إىل من ي�شاركنا
ّ
التوا�صل؟

الوجوه

وي�ش ّدون �شفاههم وينزلون حواجبهم للأ�سفل عندما يغ�ضبونّ � .أما م�شاعر احلزن
فتتمثّل بهبوط اجلفون العليا وزوايا ال�شفاه .وي�شكّ ل رفع احلاجبني امل�صاحب
ارتخاء الفم ،جت�سي ًدا مل�شاعر املفاج�أة والده�شة ،بينما يظهر ال�شعور بالإ�شمئزاز
من خالل �ش ّد الأن��ف وانكما�شه للأعلىّ � ،أم��ا ال�شعور بال�سعادة فتعك�سه برباعة
العيون امل�شدودة الأط���راف والإبت�سامة ال�صادقة.
يبقى ال�شعور بالإزدراء وهو الذي يدفع ال�شخ�ص �إىل
ٍ
زاوية واحدة.
و�ضمها من
�ش ّد �شفتيه
ّ

حتكي اللغة نف�سها...
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تقريبا ما بني  6و 11ح�صّ ة من الن�شويات3 ،
ً
�أو  4ح�ص�ص من اخل�ضار والفواكه واحلليب
وم�شتقاته ،ح�صّ تان �أو ثالث ح�ص�ص من اللحوم
وكم ّيات قليلة من الدهون.
ّ

قواعد التغذية

�إعداد:
ليال �صقر الفحل

غذاء الأم ال�صحيح واملتوازن �رشط
�أ�سا�سي لتكوين اجلنني ال�سليم
كثريا
والطبيعي ،وقد �أثبتت الأبحاث � ّأن
ً
من حاالت الإجها�ض والوالدات املبكرة
والت�شوهات اخللقية عند حديثي الوالدة،
لها عالقة مبا�رشة ب�سوء تغذية الأم يف
�أثناء احلمل .فما هي العنا�رص الغذائية
الأ�سا�سية ل�صحتهما وما هي الأطعمة التي
ت�ؤمن احتياجات ج�سم احلامل الغذائية،
اخت�صا�صية التغذية دعاء بدر الدين
طهماز جتيب عن هذه الأ�سئلة.

توازن
النظــام الغذائي �رضوري

نق�ص احلديد عند احلامل
تغيات
بداية ت�رشح ال�سيدة طهماز كيف �أن رّ
فيزيولوجية عديدة تطر�أ على ج�سم امل��ر�أة
خالل فرتة احلمل تتمثل يف زيادة حجم الرحم
وال��ث��دي�ين ،م��ا ي��ف����رّّسر ال���زي���ادة احل��ا���ص��ل��ة يف
كمية ال��دم وزي��ادة عدد اخلاليا احلمراء التي
ت�ستوجب زي��ادة حاجتها من احلديد .من هذا
املنطلق تن�صح طهماز با�ستهالك الأطعمة
التي توفّ ر عن�رص احلديد للج�سم من ًعا حل�صول
فقر يف ال��دم .واحلديد هو عن�رص فاعل جنده
يف اللحوم احلمراء ،احلبوب (العد�س ،الفول،
احل��م�����ص) ،اخل�����ض��ار ذات الأوراق
اخل�رضاء ال��داك��ن��ة ...وتن�صح احلوامل
بتناول حبوب احلديد (30ملغ) طوال
ف�ترة احلمل ومل��دة �شهر �أو �شهرين
بعد الوالدة (مبوافقة الطبيب املعالج
طب ًعا) .كما ت�ش ّدد على ات��ب��اع نظام

�أنواع الطعام وتوزيع احل�ص�ص
• الن�شويات :خبز� ،أرز ،معكرونة ،برغل،
تو�ست ،كورن فليك�س ،بطاطا.
•  11 -6ح�صّ ة/اليوم.
 1/4رغيف خبز.
 1/3كوب رز.
 1/2كوب برغل.
• اخل�ضار� :أي خ�ضار ط��ازج��ة ،معلّبة �أو
مطبوخة.
•  4-3ح�ص�ص/اليوم.
كوب خ�ضار ذات الأوراق اخل�رضاء.
 1/2كوب خ�ضار مطبوخ �أو معلب.
• الفاكهة :فاكهة وع�صري طبيعي.
•  4-3ح�ص�ص/اليوم.
تفاحة �صغرية.
موزة �صغرية.
 15حبة عنب.
 2كلمنتني.
حبتا متر.
ملعقتا زبيب.
 1/2كوب ع�صري طبيعي.
• احلليب وم�شتقاته� :أجبان� ،ألبان ،حليب،
مهلبية ،كا�سرتد.
•  4 -3ح�ص�ص/اليوم.
30غ جبنة.
ملعقتا لبنة.
كوب حليب.
كوب مهلبية.
• اللحوم وبدائلها:
حل��م��ة ح���م���راء ،دج���اج،
�سمك ،ت��ون��ا ،حبوب (ف���ول ،ع��د���س ،حم�ص)،
بي�ض.
•  3 -2ح�ص�ص/اليوم.
30غ حلمة حمراء.
30غ دجاج.
30غ �سمك.
 1/2كوب حبوب.

ت�شوه اجلنني
�سوء تغذية احلامل قد ي� ّؤدي �إىل
ّ
غذائي متوازن ومتن ّوع يوفر احتياجات
املر�أة احلامل من ال�سعرات احلرارية،
الن�شويات ،اللحوم وبدائلها ،الدهون
وبدائلها ،احلليب وم�شتقاته ،اخل�ضار
والفاكهة ،واملعادن.
الكم ّيات التي حتتاج �إليها املراة
� ّأما
ّ
ي��وم� ًّ�ي��ا م��ن ك���لّ ه���ذه ال��ف��ئ��ات ،فهي
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بي�ضة.
• الدهون ،الزيوت وبدائلها :زيت� ،سمنة،
زبدة ،مك�رسات.
• كميات قليلة.
ملعقة زيت.
 6حبات لوز.
 4حبات كاجو.
ملعقة زبدة.
حاجات �أخرى
ت�ش ّدد طهماز على �أهمية تناول امل�أكوالت
الغنية بالـ  Omega3التي ت�ساعد يف بناء
جهاز اجلنني الع�صبي والتي حتتوي عليها
معظم ثمار البحر ،ولكنها تن�صح باحل�صول
أي�ضا من خالل امل�صادر
على فوائد هذه املادة � ً
النباتية كزيت الكانوال ،زي��ت ب��زر الكتان...
للتخفيف م��ن خطر تعري�ض احل��ام��ل مل��ادة
الزئبق املوجودة يف بع�ض �أنواع الأ�سماك.
من الأغذية الأ�سا�سية التي ت�ش ّدد طهماز
على ال�ترك��ي��ز على تناولها تلك الغنية
بالـ  Calciumوالتي ت�سهم يف تطوير
دورا فاعالً
اجلنني ومنو عظامه وت�ؤ ّدي ً
وتخث الدم.
يف تنظيم دقات القلب
رّ
�أهم م�صادر الكال�سيوم ،احلليب
وم�شتقاته وبع�ض امل�صادر
النباتية كاحلم�ص ( 84ملغ/
ك�����وب) وال�ب�رت���ق���ال (52
م��ل��غ/ك��وب) وال��ك��زب��رة
وامللفوف...
ويف ال�سيــاق عينه
ت���ركّ ���ز ط��ه��م��از على
حاجة امل���ر�أة احلامل
�إىل ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات
ب�صورة عامـة و�أهمــّها
.A - C - D

الفيتامني  Aم��وج��ود يف احلليب واجل��زر
والبطاطا احللوة ،التونا املع ّلبة باملاء ،وهو
�أ�سا�سي يف عملية تكاثر خاليا اجلنني و�سالمة
من� ّوه ،وي ��ؤ ّدي نق�صه �إىل ت�شوهات يف القلب
والرئتني وامل�سالك البولية...
ال��ف��ي��ت��ام�ين  Cه��و امل�����س��اع��د الأول على
ام��ت�����ص��ا���ص احل���دي���د يف اجل���ه���از اله�ضمي
التخث،
وبالتايل فهو يرفع من قدرة الدم على
رّ
أي�ضا �أنه مفيد جلهاز املناعة،
واملعروف عنه � ً
وهو موجود يف الفاكهة احلم�ضية كالربتقال،
الرمان...
الكيوي ،الفريز ،الفليفلةّ ،
� ّأما الفيتامني  Dفيتيح امت�صا�ص الكال�سيوم
وتوزيعه لبناء عظام اجلنني ،وميكن احل�صول
عليه من خالل احلليب وم�شتقاته واللحوم...

حاالت خا�صة
يف حاالت احلمل اخلا�صة ،والتي تعاين خاللها
املر�أة بع�ض امل�شاكل ال�صحية مثل الإم�ساك،
تن�صح طهماز بتناول اخل�ضار الغنية بالألياف،
والفاكهة الطازجة (م��ع الإحتفاظ بق�رشتها)
وت��ل��ك امل��ج� ّف��ف��ة ،وا���س��ت��ب��دال اخل��ب��ز الأبي�ض
بالأ�سمر مع �إدخ��ال احلبوب الكاملة يف النظام
الغذائي ،كما ت�ش ّدد على ��ضرورة الإكثار من

ممنوعات
ع��ل��ى امل�����ر�أة احل��ام��ـ��ل ال��ت��ـ��زام الئ��ح��ة من
امل��م��ن��وع��ات والإب��ت��ع��اد ع��ن بع�ض ال��ع��ادات
الغذائية ال�سيئة حفاظً ا على ف�ترة حمل
وحت�ضـريا لوالدة �سهلة و�إجناب
�سليمة،
ً
مولود معافً ى.
وت�ش ّدد طهماز يف هذا اخل�صو�ص
على ابتعاد احلامل عن ا�ستهالك
جميع �أن����واع ال��ل��ح��وم النيئة،
امل�رشوبات الروحية والغازية
(وب��خ��ا���ص��ة ت��ل��ك ال��ق��ل��ي��ل��ة
ال�سعرات احل��راري��ة لأنها
ت��ك��ون حم��ل�اّة ب��ب��دائ��ل
ال�سكر) وامل�رشوبات
ال��غ��ن��ي��ة بالكافيني
(ق��ه��وة ،ن�سكافيه،
���ش��اي) لأن��ه��ا ت ��ؤث��ر
على الأوعيــة الدموية
للجنني ،م�ش ّدد ًة على
ع���دم ت��ن��اول ت��ن��اول
امل���ر�أة احل��ام��ل �أك�ثر
من فنجاين قهوة يف
اليـوم ،وكذلك الأمر
بالن�سبة �إىل ال�شاي.
وبا�ستثناء النعناع والزجنبيل تن�صح احلامل
بتج ّنب الأع�شاب فبع�ضها ميكن �أن ي�ؤثّر يف
�صحة الأم وجنينها.

ال�سوائل وبخا�صة امل��اء (مب��ع � ّدل � 9أك��واب
يوميا) .ولتج ّنب احلرقة ،ت�ش ّدد على �رضورة
ً
اعتماد وجبات �صغرية ومتع ّددة خالل اليوم
التنبه �إىل
وبخا�صة قبل اخللود �إىل النوم ،مع
ّ
عدم الإ�ستلقاء مبا�رشة بعد تناول الطعام .كما
تعترب �أن الإمتناع عن تناول القهوة وامل�رشوبات
الغازية خطوة مفيدة للإبتعاد عن احلرقة.
وت��رك��ز طهماز يف ح��االت الغثيان والتقيّ�ؤ
ع��ل��ى وج���وب ��ش�رب ال��ل�بن ،وت��ن��اول البطاطا
امل�سلوقة والرز واملعكرونة والدجاج (امل�شوي
�أو املطبوخ) ،والإبتعاد عن الأطعمة الغنية
بالدهون واحللويات والبهارات ،كما تن�صح
بعدم �رشب املاء يف �أثناء الوجبات الغذائية.

قواعد التغذية
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نـوافذ مفتوحـة

يف مـهـرجانها الأحــمر

«ال توماتينا»  La Tomatinaهو
املهرجان الإ�سباين ال�سنوي للبندورة،
يقام يف الأربعاء الأخري من �شهر �آب
من كل عام ،حيث ي�ستعمل املحتفلون
حواىل  125ط ًنا من البندورة ،لر�شق
بع�ضا.
بع�ضهم
ً

كيف انطلقت الفكرة؟
تقع مدينة فالن�سيا على �شاطىء املتو�سط �رشقي �إ�سبانيا وفيها مرف�أ
لل�سفن ،و�إىل ال�رشق منها قرية بونول مقر احلدث ،حيث يقام مهرجان
البندورة ملدة �أ�سبوع كامل تتخلله احتفاالت مو�سيقية ،وعرو�ض م�رسحية
وترفيهية ،ورق�ص و�أل��ع��اب نارية .ويف الليلة التي ت�سبق املهرجان
يت�سابق امل�شاركون يف طبخ الباييال  Paellaوه��ي الأك��ل��ة ال�شعبية
الإ�سبانية ال�شهرية.
الق�صة ب�شكل عفوي العام  ،1945حني ن�شب عراك بالأيدي
ب��د�أت
ّ
ال�شبان يف �سوق بلدة «بونول» ،فا�ستعان املتعاركون
بني جمموعة من
ّ
ب�أكوام البندورة املوجودة على عربات البيع للرتا�شق يف ما بينهم حتى
�أنهكهم التعب.
ر�سميا �إال العام  ،1952ومنذ ذلك احلني
مل يتم الإعرتاف باملهرجان
ً
يتم �إحياء الذكرى يف البلدة نف�سها و�إمنا ب�صورة �سلمية .ومن تقاليد
ّ
املهرجان �أن ترتدي الن�سوة الأبي�ض و�أال يرتدي الرجال �أي قم�صان.

�إعداد:
معو�ض بومارون
با�سكال ّ

يف قلب احلدث
يف �صبيحة الأربعاء املحدد يبد�أ �سكان البلدة
البالغ عددهم نحو � 10آالف ن�سمة م�ضافً ا اليهم
�ضعفا عددهم �أو �أكرث من الزوار وال�سائحني،
يتم
بالتجمع يف �ساحة البلدة املركزية ،حيث ّ
ّ
ن�صب �سارية عالية تطلى بال�صابون اللزج من
�أ�سفلها وح ّتى القمة ،وتعلّق عليها قطعة من حلم
ال�شبان ت�سلّق هذه ال�سارية
اخلنزير ،ثم تبد�أ حم��اوالت
ّ
متاما تبد�أ جمموعة من
اللزجة للو�صول اىل قطعة اللحم .يف احلادية ع�رشة
ً
ُحملة بحواىل  125ط ًنا من البندورة احلمراء النا�ضجة
ال�شاحنات القالّبة امل ّ
بالزحف نحو ال�ساحة املركزية ،فرتتفع الهتافات معلنة بداية االحتفال؛
احلبات نحو الأعلى،
يعتلي بع�ض
ال�شبان ال�شاحنات ويبد�أون برمي بع�ض ّ
ّ
فت�سقط يف ال�شارع ويتلقّفها احل�ضور املحموم ،فتبد�أ عملية الرتا�شق
اجلماعية ،حيث ال �رشوط وال قواعد للّعبة املفتوحة �سوى �رضورة �ضغط
تفاديا لإ�صابات م�ؤملة .ثم تبد�أ ال�شاحنات
حبة البندورة باليد قبل رميها
ً
تباعا �أمام املتعاركني ،وت�ستمر املعركة ملدة �ساعتني
تفريغ حمولتها ً
ظهرا ،يكون احلدث قد بلغ ذروته و�سالت �أنهار
كاملتني؛ وعند الواحدة
ً
من ع�صري البندورة ي�سبح ويغو�ص فيها ال�صغار والكبار ،فت ّتجه اجلموع
�إىل النهر القريب للإ�ستحمام فيه ويف احلمامات امل�ؤقتة التي ن�صبت
حوله للمنا�سبة .وعندما ي�أتي امل�ساء تعود املدينة اىل �سابق عهدها
وك�أن �شيئا مل يكن� ،إذ يكون عمال البلدية قد �أنهوا تنظيف ال�شوارع
وال�ساحة املركزية من كل �أثر للمعركة ال�صباحية املحمومة!

ما بعد املعركة!

هل ي�ستطيع الإن�سان �أن ينظف نف�سه من
بقع البندورة وق�شورها؟ يقول احد امل�شاركني
باملعركة« :ا�ستحممت ع��دة م��رات يف اليوم
�صباحا ولعدة �أيام
ذاته ،وكنت كلما ا�ستيقظت
ً
متتالية �أجد بق ًعا حمراء على فرا�شي الأبي�ض
ويف �أثناء الإ�ستحمام ت�سقط من �شعري �أو ثنايا
�أخ��رى من ج�سدي ق�شور وب��ذور على �أر�ضية
احلمام من �آثار معركة البندورة.
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�أطايب ال�شيف

�إعداد:
ليال �صقر الفحل

الأطايب من خمتلف
مطابخ العامل على

�صفحات «اجلي�ش»

�شوربة العد�س
املكونات:
•
ّ
كرات :ن�صف كوب.
 ّ ك���راف�������س :ن�����ص��فكوب.
 بطاطا :كوب واحد. بقدون�س :ربع كوب(مفروم).
 ع��د���س ح� ّ�ب��ة كبرية:ن�صف كيلو.
���ش��ع�يري��ة :ن�صف
ّ
كوب.
 ماء (ميكن ا�ستبداله مبرقة الدجاج) :ح�سباحلاجة.
 زيت نباتي :ربع كوب. ملح و فلفل �أ�سود.• طريقة التح�ضري:
 -ي�سخّن الزيت يف ق��در كبري

هواة املائدة

الأنيقة مدعوون

�إىل جتربة �أ�صناف
مميزة مع ال�شيف
ري�شار اخلوري
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تدريجيا (ك��رات،
وت�ضاف اخل�ضار املقطّ عة
ًّ
كراف�س ،بطاطا).
��رك
 ي�����ض��اف ال��ع��د���س وال�����ش�ّ
�ع�يري��ة ،وحت� ّ
جي ًدا.
املك ّونات ّ
 ي�ضاف املاء �أو مرقة الدجاج بحيث يغطيثم يو�ضع البقدون�س
جميع املك ّوناتّ ،
وير�ش امللح والفلفل الأ�سود وترتك
املكونات على النار حتى تن�ضج.

يخنة اخل�ضار
مع الربوكويل
املكونات:
•
ّ
 ب�صل :ن�صف كوب.كرات :ن�صف كوب.
 ّ ك���راف�������س :ن�����ص��فكوب.
ف�صان.
 ثومّ : كو�سا :ن�صف كوب. بطاطا :ن�صف كوب. جزر :ن�صف كوب. بروكويل 4 :قطع. بازيال :ن�صف كوب. لوبياء :ن�صف كوب. باذجنان :ن�صف كوب. فليفلة :ن�صف كوب. بندورة مطحونة 500 :غرام.رب البندورة :ملعقة كبرية.
 ّحم�ص م�سلوق :ن�صف كوب.
ّ -

 مرقة اخل�ضار مذ ّوبة يف املاء :ح�سب احلاجة(�أو حتى تغمر اخل�ضار بالكامل).
 ملح وفلفل �أ�سود.• طريقة التح�ضري:
وي�ضاف �إليه الكرات
 ي�سخَّن الزيت النباتي ُوالكراف�س املقطّ ع.

ت�رشين الثاين

مربعات متو�سطة
 يو�ضع الب�صل املقطّ ع ّف�صا الثوم .
ثم ّ
احلجمّ ،
 ُت�ضاف اخل�ضار املقطّ عة (الفليفلة ،الكو�سا،اجلزر ،والبطاطا).
 ت��و���ض��ع ف��وق��ه��ا ك��م� ّ�ي��ة ال��ب��ازي�لاواحلم�ص امل�سلوق.
واللوبياء
ّ

مهلبية بال�شوفان
• املكونات:
 حليب �سائــل :ن�صـف ليرت. ن�شاء :ملعقتان كبريتانم��ذ ّوب��ت��ان يف ك���وب م��ن امل��اء
البارد.
 �سكر �أبي�ض 3/4 :كوب. �شوفان :ن�صف كوب. م�ستكة ناعمة :ر�شة. مـــــاء الــزهـــر ومــاءالورد :ح�سـب الرغبة.

حبتا الباذجنان (مع االحتفاظ بالق�رشة)
 تقطع ّوت�ضاف �إىل املكونات ال�سابقة.
�رب
 ت�ضاف ال��ب��ن��دورة املطحونة وكمية ال� ّومرقة الدجاج وير�ش امللح والفلفل الأ�سود.
 ت�ضاف قطع ال�بروك��ويل قبل  5دقائق منن�ضوج باقي املكونات.

�أطايب ال�شيف

• طريقة التح�ضري:
 ي�سخّــن احلليـــب علىال��ن��ار وي�����ض��اف �إل��ي��ه ال�سكر
ويحـرك حتى الذوبان.
ّ
 ي�ضاف الن�شاء امل���ذ ّوبب���امل���اء وال�������ش���وف���ان وك��م��ي��ة
امل�ستكة الناعمة.
���ي����را م���اء
 ي�����ض��ـ��ـ��اف �أخ� ًال���ورد وم��اـ��ـء ال��زه��ر وتتــرك
املكــونــات على ن��ار هادئة
مع الإ�ستمرار بالتحريك حتى
تتما�سك.

• ن�صيحة ال�شيف :ين�صح ال�شيف ري�شار اخلوري من يعانون من وجود النمل يف منزلهم ،بو�ضع ق�شور اخليار يف �أماكن وجود هذه احل�رشات
للتخلّ�ص منها.
• معلومة :ل�سحق امل�ستكة ب�سهولة ي�ستح�سن مزجها مع ال�سكّ ر.

• ال�شيف ري�شار اخلوري خمت�ص يف الأطباق الفرن�سية والعاملية
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«اخل�سارة �أم��ام
أهم من
العب قوي � ّ
التغ ّلب على العب �ضعيف»...
ه��ذا �شعار الرقيب الأول
فرا�س البتلوين يف ريا�ضة
املالكمة التي ميار�سها مع
فريق اجلي�ش .الالعب الذي
تطوع مل�صلحة لواء احلر�س
ّ
اجلمهوري العام  2000بعد
�أن �أنهى خدمة العلم ،ف�صل
�إىل املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية.

دائما
هدفه
ً

تقدمي الأف�ضل
الرقيـب الأول

فرا�س البتلوين:
اللعب اجلميـل
املحرتم �أهـم من
الربــح

الإرادة القوية
ي��ويل البتلوين �أه��م��ي��ة كربى
اللتزاماته الع�سكرية والريا�ضية،
فهي حت��ت��لّ امل��رت��ب��ة الأوىل يف
حياته� .أك�ثر من ذلك هو يعترب
دوما �أف�ضل
�أنه يجب �أن يعطي ً
ما عنده ،ف�أي �إخفاق �أو تق�صري
يف واجباته كع�سكري وكريا�ضي،
ي�شكّ ل �إ����س���اءة �إىل امل�ؤ�س�سة
التي ينتمي �إليها ،وه��ذا م��ا ال
ميكن �أن يقبل به �أب� ًدا .لذا فهو
يك ّد ويجتهد دائ� ً�م��ا ك��ي يكون
م�صدر فخ ٍر للم�ؤ�س�سة وللمركز
بالتحديد.
ٍ
«لكل ف��رد همومه وم�شاكله
اخلا�صة ال��ت��ي ق��د تعيق �أداءه
املهني» ،يقول البتلوين ،لكن
الإرادة القوية والتطلّع الدائم
�إىل الأمام ميكّ نانه من تخطي كل
ال�صعوبات .وح�ين يكون على
احللبة ت��ك��ون ك��ل ق���واه م��ركّ ��زة
ب���اجت���اه ه����دف واح�����د :حتقيق
�أف�ضل النتائج.
بطوالت
�شارك فرا�س يف ع ّدة بطوالت
وم��ب��اري��ات ،وك��ان دائ� ً�م��ا يحقّق
�أف�����ض��ل ال��ن��ت��ائ��ج يف ال���داخ���ل
واخل���ارج .يف بطولة لبنان لوزن

 81كلغ يحتلّ املراكز
الأوىل منذ ع ّدة �سنوات.
ال����ع����ام  2001ح��ق��ق
املركز الأول يف بطولة
لبنان للمالكمة وبطولة
ال���ت���ح���ري���ر ،وامل����رك����ز
الثالث يف بطولة �أوروبا ال�رشقية
(�أوكرانيا) ،كما �شارك يف بطولة
العامل يف النم�سا ،واحتلّ املركز
ال��ث��اين يف الأ���س��ب��وع الأومل��ب��ي
(ل��ب��ن��ان) .قبل ذل��ك بعام واح��د
ح� ّق��ق امل��رك��ز ال��ث��اين يف بطولة
ك�أ�س ال�سفري ،واملركز الثالث
يف بطولة العامل يف ايطاليا ،ثم
ع��اد ليحقّق امل��رك��ز الثالث يف
ك�أ�س ال�سفري ( )2003والثاين
يف الأ���س��ب��وع الأومل��ب��ي اللبناين
 ال�سوري .العام  2004احتلّامل��رك��ز الأول يف بطولة ك�أ�س
ال�سفري (احتفظ ب��ه��ذا املوقع
العام التايل) ،ويف لقاء و ّدي يف
�سوريا ،ويف بطولة الإ�ستقالل.
العام � 2006شارك يف بطولة
ال��ع��امل الع�سكرية ويف بطولة
تركيا الدولية ،وال��ع��ام 2009
�شارك يف بطولة �آ�سيا (ال�صني)
ويف الأل���ع���اب ال��ف��رن��ك��وف��ون��ي��ة
(لبنان).
ي��ق��ول ف���را����س ال��ب��ت��ل��وين � ّإن

�ألعاب والعبون

�إعداد:
ندين البلعة

دائما جميل بالطبع ،لكن
الفوز
ً
يف اخل���ارج يختلف ال�شعور مع
الإح��ت��ك��اك بالعبني ذوي خربة
وا�سعة ،فهم يتم ّتعون بقدرات
ومهنية مالئمة و�إعداد
لوج�ستية
ّ
نف�سي مريح حلياتهم الريا�ضية،
باملهمات
نهتم نحن
يف ح�ين
ّ
ّ
الأم��ن��ي��ة واخل���دم���ة الع�سكرية
والعائلة ...لذلك ف��� ّإن مواجهة
الأجانب ،حتى لو مل نفز ،تكون
خ�صو�صا � ّأن اخل�سارة
م�صدر فخر،
ً
غالبا ما تكون بفارق ب�سيط ج ًدا.
ً
ي�����س��ع��ى ال��ب��ت��ل��وين �إىل جعل
مبارياته «��ضرب��ة قا�ضية» ،مع
ذلك على احللبة ال يفكّ ر بالربح
بكيفية التغلّب على الالعب
�أو
ّ
الآخر ،بل بتقدمي �أف�ضل ما عنده.
ترم��ا وجميلاً
لعبا حم� ً
مي��ار���س ً
م�ستخدما كل ما لديه من قوة
ً
وخربة ،والنتيجة تكون حت�صيلاً
للحا�صل ...عندما يكون اللعب
ترم��ا ،حتى اخل�سارة
جميلاً وحم� ً
تكون مقبولة بر�أيه.

119
اجلي�ش  -العدد رقم 329

ت�رشين الثاين

الريا�ضة جتمع اجلي�ش و Polylibanو Polyathlonال�سوي�رسية
برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ممثالً بالعميد الركن �شامل
روكز قائد فوج املغاوير ،وح�ضور �سفرية �سوي�رسا ال�سيدة روث فلنت،
ورئي�سة جمعية « »Polylibanال�سيدة تينا قمتطي ،و�أع�ضاء من
جمعية « »Polyathlon des cèdresال�سوي�رسية �إىل جانب ح�شد من
الريا�ضيني وال�شخ�صيات الر�سمية والثقافية� ،أقيم يف احلديقة العامة
ملدينة جبيل ،افتتاح الـ« »Polyathlonال��ذي ج��رت مبارياته بني
 2012/9/21و 27منه.
تخلل الإفتتاح كلمة قيادة اجلي�ش التي �ألقاها العميد الركن �شامل
روكز ،وقال يف م�ستهلها:
مرة جديدة ،نلتقي اليوم يف حفل افتتاح ن�شاط ريا�ضي م�شرتك بني
ّ
اجلي�ش وكل من جمعية « »Polylibanوجمعية Polyathlon des
يعب يف معانيه ودالالته،
 ،cèdresوالذي �أ�صبح مبنزلة تقليد �سنوي ،رّ
عن م�شاعر املحبة جتاه لبنان وجي�شه ،وعن �إرادة التعاون والتوا�صل يف

�أخبار ريا�ضية

جم��ال حيوي يعود باخلري
وال���ف���ائ���دة ع��ل��ى اجل��م��ي��ع،
وق���ب���ل ذل����ك ك��� ّل���ه ،ي��ع�ّب�رّ
ع��ن عمق ال�����ص��داق��ة التي
جت��م��ع ال�شعبني اللبناين
وال�سوي�رسي ،وتالقيهما على املبادئ الإن�سانية العليا ،وقيم التنوع
منوذجا رائد للإن�سانية جمعاء.
واالنفتاح واحلوار التي ت�شكّ ل
ً
و�أ�ضاف قائالً :تعترب الريا�ضة وعلى اختالف �أنواعها� ،إحدى الو�سائل
التي تعتمدها ال�شعوب يف �إط��ار �سعيها �إىل النهو�ض واحلداثة ،ف�إىل
جانب دوره��ا الفاعل يف احلفاظ على �سالمة الأف���راد ،وحمايتهم من
االنحراف والعادات ال�سيئة ،ت�سهم يف متتني �أوا��صر اللحمة بني �أبناء
املجتمع الواحد ،وتعميم ثقافة االنفتاح والت�سامح لديهم...
خا�صا بهذا القطاع احليوي،
ولقد �أولت قيادة اجلي�ش وال تزال،
اهتماما ً
ً
�إعداد:
نينا عقل خليل

انطالقً ا من دوره الأ�سا�سي يف احلفاظ على ق��درات اجلنود ،اجل�سدية
منها والفكرية والنف�سية ،التي تتنا�سب مع طبيعة احلياة الع�سكرية
ومتطلباتها الكثرية ...ومل ي�أل اجلي�ش جه ًدا يف �سبيل م ّد ج�سور التعاون
مع االحتاد والأندية الريا�ضية الوطنية والدولية...
أتوجه �إليكم بخال�ص ال�شكر
ختاما با�سم قائد اجلي�ش العماد قهوجي � ّ
ً
�ام��ا واع��دة
واالمتنان على دعوتكم الكرمية،
متمنيا ،للريا�ضيني �أي� ً
ً
والتوفيق ،وللأ�صدقاء ال�سوي�رسيني �إقامة هانئة يف ربوع لبنان.
�شارك يف الن�شاط الريا�ضي ريا�ضيون من اجلي�ش واالحت��اد اللبناين
وريا�ضيون �سوي�رسيون �إىل جانب �آخرين من جن�سيات خمتلفة .وقد
ت�ضمن �سباقات يف ال�سباحة والتجذيف والدراجات الهوائية والرك�ض
وال�سري� ،إ�ضافة �إىل زي��ارات للأماكن ال�سياحية والأثرية يف العديد من
املناطق اللبنانية.
واختتم الن�شاط الريا�ضي بحفل �أقيم يف نادي ال�ضباط  -الريزة ،هن�أ
خالله العميد الركن روكز با�سم العماد قائد اجلي�ش جميع امل�شاركني يف
ال�سباقات على ما �أبدوه من حما�سة واندفاع يف �سبيل �إجناح هذا الن�شاط
املميز.
ّ
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�أخبار ريا�ضية

�أحرز فريق اجلي�ش لقب بطولة لبنان العامة
للفرق يف �أل��ع��اب القوى للعام  ،2012التي
نظّ مها االحت����اد ال��ل��ب��ن��اين ع��ل��ى ملعب ن��ادي
اجلمهور .وق��د �شارك يف البطولة ع�رشة فرق،
وحقق فريق اجلي�ش املركز الأول بر�صيد 104
نقاط .وهنا النتائج:
• وثب ٍ
عال:
 اجلندي الأول علي الديراين ،الثالث.• رمي كرة حديد:
 العريف الأول بدري عبيد ،الأول. العريف الأول جورج ها�شم ،الثاين.•  400مرت حواجز:
 العريف خالد من�صور ،الأول.• رك�ض  100مرت:
 اجلندي �شادي فرحات ،الثالث.• وثب ثالثي:
 الرقيب الأول �أ�سامة ن ّداف ،الأول. اجلندي حممد ابراهيم طريجي ،الثالث.• رك�ض  400مرت:
 العريف �أحمد حم�سن ،الثالث.• رك�ض  1500مرت:
 اجلندي خالد ال�ضناوي ،الأول. اجلندي علي �سويدان ،الثاين.���ش��ارك ف��ري��ق اجلي�ش لأل��ع��اب
القوى يف لقاء و ّدي نظّ مه االحتاد
اللبناين للعبة على ملعب اجلامعة
اللبنانية يف احلدث ،وذلك �إىل جانب عدة �أندية.
وهنا النتائج الف ّن ّية التي حققها الع�سكريون:
• �سباق  100مرت:
 اجلندي �شادي فرحات ،الأول. اجلندي حمزة ح�سن ،الثالث.• �سباق  400مرت:
 العريف �أحمد حم�سن ،الثاين.122
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اجلي�ش يحرز بطولة
لبنان العامة للفرق
يف �ألعاب القوى
• رك�ض  200مرت:
 اجل�����ن�����دي ����ش���اديفرحات ،الثالث.
•  3000مرت موانع:
 ال����رق����ي����ب حم��م��دالعجمي ،الأول.
 العريف ح�سني قي�س،الثاين.
• م�شي  5كلم:
 الرقيب الأول عمر عبد اللطيف ،الثاين. الرقيب الأول علي عو�ض ،الثالث.• رمي الرمح:
 اجلندي عبد الرحمن احلالين ،الأول.• رك�ض  800مرت:
 اجلندي �أحمد علي ،الأول. اجلندي ع�صمت غريزي ،الثاين.• رك�ض  10000مرت:
 الرقيب الأول ح�سني عوا�ضة ،الأول. اجلندي عمر عي�سى ،الثاين.• رمي القر�ص:
 العريف الأول جورج ها�شم ،الأول. العريف الأول بدري عبيد ،الثاين.• وثب طويل:

ودي لألعاب القوى
...ويت�ألق يف لقاء ّ
 اجلندي علي الزعبي ،الثالث.• �سباق  800مرت:
 اجلندي �أحمد علي ،الثاين.• رمي الرمح:
 اجلندي عبد الرحمن احلالّين ،الأول. الرقيب الأول حممد مراد ،الثاين.• رمي كرة حديد:

 اجلندي حممد ابراهيم طريجي ،الأول.• رك�ض  5000مرت:
 املعاون الأول نقوال مرتا ،الأول. العريف بالل عوا�ضه ،الثاين.• �سباق  100×4مرت:
ح��لّ ك��ل م��ن العريفني ف����ؤاد ي��ون��ان وحممد
قا�سم واجلنديني �شادي فرحات وحمزة ح�سن يف
املركز الأول.
• �سباق  400×4مرت:
ح��لّ كل من العريفني خالد من�صور و�أحمد
حم�سن واجلنديني علي الزعبي وع�صمت غريزي
يف املركز الأول.
 العريف الأول ب��دري عبيد،الأول.
• وثب طويل:
 اجلندي حممد ابراهي طريجي ،الأول. العريف ف�ؤاد يونان ،الثاين.• وثب ثالثي:
الرقيب الأول �أ�سامة ن ّداف ،الأول.الرقيب الأول ع�صام غ�صن ،الثالث.• وثب ٍ
عال:
-اجلندي الأول مهدي ال�صيداوي ،الثالث.
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لواء احلر�س اجلمهوري بطل اجلي�ش يف ال�سباحة للعام 2012
�أح�������رز ف���ري���ق ل������واء احل���ر����س
اجلمهوري بطولة اجلي�ش للعام
 2012يف ال�سباحة ،والتي جرت
يف ال��ن��ادي الع�سكري امل��رك��زي
( 29و )2012/8/30مب�شاركة
ع�����س��ك��ري�ين م���ن ج��م��ي��ع ال��رت��ب
يف ال��وح��دات ال��ك�برى والأف����واج
والقطع امل�ستقلة .وقد حلّ فريق
لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز
الأول يف الت�صنيف الإج��م��ايل
للبطولة ،تاله فوج التدخل الثاين
يف املركز الثاين ،ثم فوج التدخل
الأول يف املركز الثالث.
وقد جاءت النتائج يف الت�صنيف
الإف���رادي لل�سباقات على النحو
الآتي:
حرة (رجال):
• �سباق  50م ً
رتا ّ

 الرقيب الأول جاك خمايل منفوج الأ�شغال امل�ستقل ،الأول.
 ال��ع��ري��ف وائ����ل زي�����ادة منال�رشطة الع�سكرية ،الثاين.
 العريف اليا�س كرتا من فوجالتدخل الأول ،الثالث.

ح���رة
• ���س��ب��اق  100م�ت�ر
ّ
(رجال):
 العريف وائل زيادة ،الأول. العريف اليا�س كرتا ،الثاين. العريف الأول �رشبل نقوال منالقوات البحرية ،الثالث.

علي وعمر م�صطفى يت�ألقان يف

�سباق الفطر لل�سباحة ����ش���ارك ع��ل��ي وع��م��ر �إب��ن��ا
امل�����ع�����اون الأول غ�����س��ان
م�صطفى من القوات البحرية ،يف �سباق الفطر لل�سباحة
للعام  ،2012الذي جرى يف منتجع املريامار يف القلمون،
�سباحني م��ن ع��دة ف��رق و�أن��دي��ة يف
وذل���ك �إىل ج��ان��ب ّ
حمافظة ال�شمال .وقد �أحرز علي املركز الأول يف �سباق
رتا �صدر عن فئة الذكور (� 11-10سنة) تاله
الـ 50م ً
أي�ضا علي يف املركز الأول
عمر يف املركز الثاين .وحلّ � ً
حرة.
عن الفئة نف�سها يف �سباق الـ 50م ً
رتا ّ

ال�صيفية لل�سباحة اجلي�ش يف املركز الثالث
بطولة لبنان ّ

برعاية قائد اجلي�ش
ال��ع��م��اد ج���ان قهوجي
ممثالً بالعميد الركن �أ�سد الها�شم قائد املركز
ال��ع��ايل للريا�ضة الع�سكرية ،ن��ظّ ��م االحت��اد
ال�صيفية للعام
اللبناين لل�سباحة بطولة لبنان ّ
( 2012من  2012/9/10ولغاية  3منه) يف
م�سبح نادي الرمال  -ذوق م�صبح وقد �شارك
يف البطولة فريق اجلي�ش �إىل جانب فريق �أندية
االحت��اد اللبناين ،وح��لّ يف املركز الثالث من
�أ�صل ثمانية ع�رش فريقًا م�شاركً ا.
وه��ن��ا ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي حققها الع�سكريون
امل�شاركون:
حرة:
•  500مرت ّ
 العريف وائل زيادة من ال�رشطة الع�سكرية،الثاين.
•  400مرت متنوع:
 -الرقيب الأول جاك خمايل من فوج الأ�شغال

رتا
• �سباق البدل  50 × 4م ً
(رجال):
 الأول :لواء احلر�س اجلمهوري. الثاين :فوج التدخل الثاين . -الثالث :لواء امل�شاة التا�سع.

امل�ستقل ،الثالث.
•  500مرت �صدر:
 الرقيب الأول جاك خمايل ،الثالث.•  100مرت حرة:
 العريف وائل زيادة ،الثاين.•  200مرت �صدر:
 الرقيب الأول جاك خمايل ،الثاين. العريف فادي اخلوري من الفوج املجوقل،الثالث.
•  200مرت حرة:
 العريف وائل زيادة ،الثاين. العريف اليا�س كرتا ،الثالث.•  100مرت فرا�شة:
 املعاون رفعات اخلطيب من فوج التدخلالثاين ،الثاين.

 الرقيب الأول جاكخمايل ،الثالث.

رتا فرا�شة:
•  50م ً
 العريف وائل زيادة ،الثالث.•  100مرت �صدر:
 الرقيب الأول جاك خمايل ،الثالث.•  1500مرت حرة:
 العريف اليا�س كرتا ،الثاين. الرقيب الأول ميالد جرم�ش ،الثالث.•  100 × 4مرت
متنوع:
ّ
حل كل من املعاون رفعات اخلطيب ،الرقيب
الأول جاك خمايل ،العريف الأول �رشبل نقوال،
والعريف �أحمد �ش ّوا يف املركز الثالث.
حرة:
•  100 × 4مرت ّ
ح��لّ ك��ل م��ن امل��ع��اون الأول ج��وزي��ف مطر،
العريف اليا�س كرتا واجلنديني لوي�س داغر
ووائل زيادة يف املركز الثالث.
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اجلي�ش ي�شارك
يف مهرجان الوفاء
للإمام ال�سيد مو�سى ال�صدر
ثانيا
ويحل
يف كرة اليد
ّ
ً
نظّ م ن��ادي ال�شباب -حارة
�صيدا ،وحتت �إ�رشاف االحتاد
اللبناين لكرة اليد ،مهرجان
الوفاء للإمام ال�سيد مو�سى
ال�������ص���در يف ال��ل��ع��ب��ة ،وق��د
����ش���ارك ف���ري���ق اجل��ي�����ش يف
م���ب���اري���ات امل���ه���رج���ان (م��ن
 2012/9/23ولغاية 28
منه) ،وحلّ يف املركز الثاين.
فقد فاز فريق اجلي�ش على
ف��ري��ق ن���ادي ال�����ش��ب��اب ح��ارة
���ص��ي��دا بنتيجة ، 33-34
وعلى فريق ن��ادي ال�صداقة
الريا�ضي بنتيجة ،25-34
ون���ادي اجل��م��ه��ور الريا�ضي
بنتيجة �-7صفر ،يف حني خ�رس
�أم���ام ن��ادي ال�س ّد الريا�ضي
بنتيجة .37-36

ت�صفيات زوجي
الرجال للوزن
املفتوح يف
التجذيف
�أق��ي��م��ت يف ح���و����ض م��رف ��أ
ب��ي��روت ،ت�����ص��ف��ي��ات زوج���ي
ال����رج����ال ل���ل���وزن امل��ف��ت��وح
يف ال��ت��ج��ذي��ف ،ال��ت��ي
نظمها
ّ
االحتاد اللبناين للعبة (بتاريخ

 ،)2012/9/19وقد احتل الع�سكريون املراكز الأوىل.
جبور من اللواء
فقد حلّ كل من الرقيب ابراهيم عبود من فوج املغاوير والعريف الأول روبري ّ
اللوج�ستي يف املركز الأول.
كما حلّ كل من الرقيب الأول مارون اخلوري والعريف الأول �إيلي مو�سى ،كالهما من املركز العايل
للريا�ضة الع�سكرية ،يف املركز الثاين.
124
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ثانيا يف بطولة
اجلي�ش يحل
ً
لبنان للمالكمة (الدرجة
الأوىل) للعام 2012
نظّ م االحت���اد اللبناين للمالكمة بطولة
لبنان للمالكمة (الدرجة الأوىل) يف مدينة
ك��م��ي��ل ���ش��م��ع��ون ال��ري��ا���ض��ي��ة  -ب�ي�روت،
و���ش��ارك فيها ف��ري��ق اجلي�ش �إىل جانب
العبني ينتمون �إىل عدة ٍ
نواد �إحتادية .ويف
النتيجة النهائية ،ح��لّ فريق اجلي�ش يف
املركز الثاين.
ويف م���ا ي��ل��ي ،ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي حققها
الع�سكريون:
 وزن  69كلغ :املعاون �أحمد النابو�شمن فوج التدخل الثالث ،الثاين.
 وزن فوق  91كلغ :اجلندي بالل نا�رصمن لواء امل�شاة التا�سع ،الثاين.

اجلي�ش ي�شارك يف بطولة
لبنان يف كرة الطاولة
�أٌق��ي��م��ت بطولة لبنان يف ك��رة الطاولة
���ارا م��ن
ل��ل�����س��ي��دات وال�����رج�����ال (اع����ت����ب� ً
 2012/9/10ولغاية  14م��ن��ه) ،على
ملعب ن��ادي امل��ون ال�سال-عني �سعادة.
���ش��ارك يف البطولة الع��ب��ون م��ن الأن��دي��ة
املن�ضوية لالحتاد اللبناين للعبة بينهم
العبو فريق اجلي�ش.
ويف النتائج التي حققها الع�سكريون،
حل الرقيب الأول موري�س اليا�س يف فوج
التدخل الأول يف املركز التا�سع من بني
 196م�شاركً ا ،ت�لاه الرقيب الأول ربيع
جرج�س من فوج املدفعية الأول يف املركز
يف املركز العا�رش (الفردي رجال) .وحل كل
من الرقيبني الأولني م�صطفى الدقدوقي
ووائ��ل �سيف الدين من مو�سيقى اجلي�ش
يف املركز اخلام�س ،تالهما كل من الرقيب
الأول موري�س اليا�س والرقيب ربيع جرج�س
من املركز التا�سع ،وذل��ك من �أ�صل 64
فريقًا م�شاركً ا (الزوجي رجال).

ت�رشين الثاين

الرقيب الأول
ح�سني عوا�ضة
وليا ا�سكندر
بطال �سباق
«�أرك�ض بريوت»
ال�سنوي الثاين
�أح����رز ال��رق��ي��ب الأول ح�سني
عوا�ضة وليا ا�سكندر لقبي �سباق
«�أرك�ض بريوت» ال�سنوي الثاين،
ال���ذي نظّ مته ��شرك��ة «United
 »sports of Lebanonوكيلة
«.»Nike
�شارك يف ال�سباق  6714عداء
وع���داءة من امل��دار���س وال��ن��وادي
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م���ن ب��ي��ن��ه��م ف��ري��ق
اجلي�ش ،وبلغت م�سافته خم�سة
كيلومرتات لكل الفئات العمرية.
�إن��ط��ل��ق ال�����س��ب��اق م���ن واج��ه��ة
ب�يروت البحرية اجلديدة و�صوالً
�إىل اجلامعة الأمريكية ،مع العودة
�إىل نقطة الإن��ط�لاق� ،أم��ا النتائج
الفنية لل�سباق فجاءت على النحو
الآتي:

RALLY PAPER
بني اجلي�ش وطالب
جامعة القدي�س يو�سف

�أخبار ريا�ضية

• فئة الذكور (� 40- 31سنة):
 الرقيب الأول ح�سني عوا�ضةمن لواء احلر�س اجلمهوري ،الأول
بتوقيت  15.49دقيقة.
 ال��ع��ري��ف ح�سني متي�س منلواء امل�شاة الأول ،الثاين بتوقيت
 15.51دقيقة.
 اجلندي حمزة حممود من لواءامل�شاة الأول ،الثالث بتوقيت
 15.58دقيقة.
• ف��ـ��ئ��ـ��ة الإن���ـ���ـ���اث (18-16
�سنـة):
 ليا ا�سكندر من مدر�سة �سيدةاجلمهور ،الأوىل.
 �سريينا �شيحا م��ن مدر�سة�سيدة اجلمهور ،الثانية.
 ج��وي��ل ف��غ��ايل م���ن م��در���س��ة�سيدة اجلمهور ،الثالثة.

طب الأ�سنان يف جامعة القدي�س يو�سف� ،أقيم ن�شاط
بالتعاون بني اجلي�ش والهيئة الطالبية يف كلية ّ
ثقايف  -ريا�ضي حتت عنوان «� »RALLY PAPERضمن منطقتي بريوت وجبل لبنان.
تخلل الن�شاط عرو�ض قتالية متن ّوعة ،ومباريات يف ال�سباحة والرمي والهبوط على احلبال و�ألعاب
ريا�ضية �أخرى ،بالإ�ضافة �إىل عقد ندوات تثقيفية حول تاريخ امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وتنظيمها ودورها
الوطني.
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ت�رشين الثاين

�أخبار ريا�ضية

متفرقات ريا�ضية متفرقات ريا�ضية متفرقات

توا�صلت يف خمتلف امل��ن��اط��ق اللبنانية،
املهرجانات واللقاءات الريا�ضية يف �ألعاب
الكرة الطائرة ،ك��رة القدم وك��رة اليد .وقد
���ش��ارك فيها اجلي�ش �إىل ج��ان��ب ع��دة �أن��دي��ة
ريا�ضية و�أحرز نتائج جيدة يف العديد منها.
• الكرة الطائرة:
 بتاريخ  ،2012/8/21جرت مباراة وديةبني فريقي اجلي�ش ون��ادي امل�شعل كوكبا،
�إنتهت بفوز فريق اجلي�ش بنتيجة �-3صفر.
 ب��ت��اري��خ ،2012/8/24ت��ق��اب��ل ف��ري��ق��ا ف���وج املدفعية
الثاين والنادي الثقايف -قلحات،
يف لقاء جرى على ملعب الأخ�ير،
وفاز فريق الفوج بنتيجة .1-2
 بتاريخ  ، 2012/8/25فازفريق اجلي�ش على فريق منتخب
ال�شمال ،بنتيجة �-3صفر ،وذلك
ع��ل��ى م��ل��ع��ب ال���ن���ادي ال��ث��ق��ايف-
قلحات.
 ب��ت��اري��خ ،2012/8/26����ش���ارك ف��ري��ق ف���وج امل��دف��ع��ي��ة
ال��ث��اين يف ل��ق��اء ودي م��ع ن��ادي
ح���ام���ات� ،إن��ت��ه��ى ب��ف��وز الأخ�ي�ر
بنتيجة .2-1
 ب���ت���اري���خ 2012/8/28 ،ت��ب��ارى فريقا اجلي�ش ون��ادي
ال�شبيبة البو�رشية ،يف لقاء جرى
على ملعب الأخ�ير� ،إنتهى بفوز
فريق اجلي�ش بنتيجة .1-2
 ب��ت��اري��خ  ،2012/9/6ت��ب��ارى فريقااجلي�ش ونادي العقبة الريا�ضي يف لقاء جرى
على ملعب الأخري ،و�إنتهى بفوز فريق اجلي�ش
بنتيجة �-3صفر.
 بتاريخ  ،2012/9/14جرت مباراة بنيفريقي ل��واء ال��دع��م ون���ادي ت��ن��وري��ن� ،ضمن
املهرجان الذي نظّ مه نادي الثقايف الريا�ضي
126

اجلي�ش  -العدد رقم 329

الإجتماعي على ملعب نادي حاالت الريا�ضي.
وق��د ان��ت��ه��ت امل��ب��اراة ب��ف��وز ف��ري��ق تنورين
بنتيجة �-3صفر.
 بتاريخ  ،2012/9/16فاز فريق فوجاملدفعية الثاين ،و�ضمن دورة ريا�ضية نظّ مها
نادي النه�ضة الريا�ضي-تنورين ،على فريق
نادي ال�شبيبة تنورين ،بنتيجة .1-2
 بتاريخ  ،2012/10/5فاز فريق اجلي�شعلى فريق ن��ادي الطالئع-دلهون ،بنتيجة
 ،1-3وذلك خالل لقاء و ّدي �أقيم على ملعب
نادي الفتيان الزعرورية.
• كرة ال�سلة:
 بتاريخ ��� ،2012/10/5ش��ارك فريقاجلي�ش يف لقاء مع فريق ن��ادي الهومنتمن
�أقيم على ملعبه ،وانتهى بفوز فريق النادي

ال�سابع بنتيجة  ،13-29وذلك يف مباراة و ّدية
جرت على ملعب ثكنة اللواء يف بعبدا.
• كرة القدم:
 بتاريخ  ،2012/10/9جرت على ملعبالكتيبة الكورية يف طريدبا مباراة ودية بني
الكتيبة الكورية العاملة �ضمن ق��وات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة وفريق من �ضباط لواء امل�شاة
اخلام�س� ،أ�سفرت عن فوز الأخري بنتيجة .1-2
• كرة القدم لل�صاالت:
 بتاريخ  ،2012/9/4نظّ م املركز العايلودية يف كرة القدم
للريا�ضة الع�سكرية مباراة ّ
لل�صاالت ،تبارى فيها فريقا اجلي�ش ونادي
ال�صداقة ،وج��اءت النتيجة مل�صلحة النادي
الأخري بنتيجة .1-4
 -ب��ت��اري��خ  ،2012/9/4ج���رت م��ب��اراة

بنتيجة .44-81
 بتاريخ  ،2012/10/8تبارى فريقا فوجاملدفعية الثاين ونادي ال�شباب-فيع-الكورة
�ضمن املهرجان الذي نظّ مه النادي وانتهى
بفوز فريق الفوج بنتيجة .63-74
• كرة اليد:
 بتاريخ  ،2012/9/4ف��از فريق ل��واءاحل��ر���س اجلمهوري على فريق ل��واء امل�شاة

ودي��ة بني فريقي اجلي�ش ون��ادي اجلمهوري
ّ
الريا�ضي على ملعب الأخ�ي�ر ،انتهت بفوز
فريق فريق اجلي�ش بنتيجة .6-7
 ب��ت��اري��خ  ،2012/9/8ن��ظّ ��م��ت بلديةم��ن��ي��ارة-ع��ك��ار م��ه��رج��ا ًن��ا ري��ا���ض� ً�ي��ا مبنا�سبة
افتتاح ملعبها  Foots for allتبارى خالله
فريقا اجلي�ش ومنتخب عكار ،وجاءت النتيجة
 1-2مل�صلحة اجلي�ش.
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400.000
لرية لبنانية
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الهاتف:
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�شــروط امل�سابقة

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

• ت�ستبعد كل م�سابقة غري
مقتطعة من املجلة ،ويكتب احلل بخط
وا�ضح داخل املربعات وتر�سل ال�صفحة بكاملها مع احلل.
• تر�سل احللول اىل العنوان التايل :قيادة اجلي�ش  -الريزة -
مديرية التوجيه  -جملة «اجلي�ش» « -م�سابقة الكلمات املتقاطعة».
• با�ستطاعة امل�شرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف ثكن اجلي�ش يف جميع املناطق.
• �آخر موعد لقبول احللول  20ت�رشين الثاين .2012
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

أفقيا:
� ً

عموديا:
ً

 -1عيد وطني كبري� ،سياج الوطن ،مق ّدمة الع�سكر.

 -1دولة يف �أمريكا اجلنوبية ،نهر

 -3دولة �إفريقية ،نطق وتكلّم ،دولة يف �أمريكا اجلنوبية.

 -2ل َوت يده ،خرق ،دولة
ا�سيوية تتكون من جزر عديدة.

يف �إنكلرتا ،مرتفع م�رشف.

لبنانية ،مدينة
 -2وطننا احلبيب ،مدينة
لبنانية.
ّ
ّ

 -4يلحقه وي�سري يف �أثره ،ممثل �أمريكي راحل ،نق�ص حق.

 -5مدافع حملت �إ�سم فيلم �شهري عام  ،1961بلدة يف ال�شمال،

 -3مرء ،القليل التافه ،ي�رصّها.
 -4مدينة برازيلية ،عا�صمة

يخ�صنا ،نهر
 -7الإ�سم الثاين لأديب فرن�سي راحل ،فيلم لبناين،
ّ
�أوروبي من روافد الدانوب.

تعر�ض الطريق مع ،مي�شي
ّ -5
يقارب خطوه �ضعفًا� ،صار

� -9أداة ال�سمع ،الإ�سم الثاين ملمثل �أو�سرتايل� ،أول ال�شباب و�أف�ضلهم

 -6جه ّنم ،ملك بالأجنبية ،ح ّد
وتعب يف العمل� ،شجر معروف.
َ

للمنادى� ،ضمري مت�صل.

� -6ضعف ،مو�سيقي جمري راحل� ،أبناء ،للتمني.

فرن�سية ،لقب غربي ،ي�سارع �إىل.
 -8مدينة
ّ

 ،فا�صل.

 -12يب�س ع�صبهُ ،يلب�س من جلود بع�ض احليوانات.

فنلندي،

ي�صادف

 -8مقيا�س �أر�ضي ،مدينة
فرن�سية ،منخف�ض بالأجنبية،
�أ�سكبُ ،د ّر.
-9

�شاعر

 -18مدينة �إيطالية ،نبعد عن ،يقوم مقام،

فيلم

لفاتن

أخربت.
 -19زاحم على ،فنان لبناين راحل� ،
مُ

-10

 -21مو�سيقي وعازف بيانو جمري ،ك�سرَ  ،زوجة الإبن.

نــــابــوليـــــون،

 -17دولة �إفريقية ،نت�ضامن مع ،دولة �أوروبية.

فرن�سي راحل،

للتف�سري.

حمامة.

ظهر،
َ

معركة خا�ضها

� -20سهل ،اجلبناء ،حرف جر.

مب َتلّ  ،نقي�ض ت�شرتيه.

الوقت ،نفخ منخره غيظً ا.

�ضمن.
ويقابل،
َ

 -15تقال للوالد� ،أمرباطور ياباين.
ظهر ،قلب،
فطن ِلـ.
َ -16
َ

� -12أكل الطعام ،حرف ن�صب،

يجربون ويختربون ،دولة
-14
ّ
�إفريقية ،عا�صمة �إفريقية ،يجري

�سيارات

 -14ال�سيد ال�شجاع ،القدرة وال�سلطة والعظمة.

م�رصية �إعتزلت الفن بعد زواجها.

دولة كربى� ،شاعر فرن�سي راحل.

 -10ممثلة م�رصية راحلة ،خمرتع الدواليب املنفوخة لل�سيارات.

 -13ممثلة م�رصية ،ال ُيباح به.

 -11الأقفا�ص العظمية ،ممثلة

 -13دولة �أوروبية ،مال امليزان،

 -7ل�صق بالأر�ض� ،سائق

� -11أحد �أكرب املالعب الريا�ضية يف العامل ،دار وجالَ .

خا�صم خ�صومة �شديدة ،طافت
َ
ودارت يف املكان.

�إنت�رص.

يف العروق.

أح�ست� ،صقل ال�سيف،
ّ � -15
جملة عربية� ،آلة طرب.

 -16وزير لبناين راحل ،ممثلة
�أمريكية.

� -17إ ّت�سع ورغد العي�ش ،دولة

عربية ،ف�صـل يف الأمــر ،ماء

عذب.

 -18خلطوا و�ضغطوا ،رفق
ولني ،مدينة فرن�سيةِ ،
كذ َب.

 -19فريق كرة �سعودي،
عا�صمة �أوروبيةٍ � ،
أرا�ض فيها
�شجر وزرع.

 -20عا�صمة �أفريقية ،مدينة

�أملانية.

الفائزون
• املعاون الأول �سمري داوود
ثكنة حممد زغيب � -صيدا.

متى
• الرقيب الأول ع�صام ّ
معهد التعليم.

اجلندي حممد ها�شم
مديرية املخابرات  -فرع املكافحة.

هبا حممد العوطة
بعلبك.
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القب�ضة احلديد

حتر�ص القيادة يف براجمها التدريبية على �أن يغطي التلميذ ال�ضابط
يديه بقفازين �أبي�ضني يف بع�ض احلاالت والأوقات ،بعد �أن كان قبل ذلك
مير بهما على الأ�شواك وك�أنها احلرير الناعم ،ويعالج جزئيات
بفرتة وجيزةّ ،
العتاد الع�سكري بالزيوت وال�شحوم.
ن�ستعيد هذا الو�صف ونحن ن�ستمع �إىل بع�ض و�سائل الإع�لام يعلن �أن
اجلي�ش يحكم قب�ضته احلديد على بع�ض الأحياء التي �شهدت جتاوزات
�أمنية خطرية يف املدينتني :بريوت وطرابل�س ،غداة م�أ�ساة االنفجار الكبري
يف الأ�رشفية .نعم ،لن يرتاجع اجلي�ش عن وثبته امل�س�ؤولة هذه� .أمن
املواطنني هو الهدف ،وا�ستقرار البالد هو الغاية ،فالأو�ضاع ال ت�سمح ب�أي
تردد �أو ت�أخري .لقد اكتفت القيادة يف البداية بال�رشح
والتحذير والتوجيه ،لكن الأحوال �ساءت ،وكادت الفتنة
تطل بر�أ�سها من وك ٍر هنا ووك ٍر هناك.
خ�صو�صا
ال ،ال ميكن ترك البالد تهوي يف هذا اجلحيم،
ً
و�أن اجلي�ش هو امل�ؤمتن على امل�صري .خط �أحمر و�أكرث،
مر�سوم يف مواجهة الإخالل بالأمن ،وترجمة ذلك هي انت�شار
الوحدات يف الأماكن التي ت�شهد ا�شتباكات وتعديات
و�أعمال قن�ص وقطع طرقات وفو�ضى ،وهي �آليات ع�سكرية
تتقدم يف ال�شوارع ،ودوريات جتوب الأحياء ،وخفراء يحر�سون املداخل ،ورماة يردون
ودعما لهيبة الدولة ،وم�ؤازر ًة للم�ؤ�س�سات ال�رشعية
على النار بالنار ،حماي ًة للقانون،
ً
كافة.
هذه �إذن القب�ضة احلديد التي اقت�ضى الواقع �أن ترتفع مت�ص ّدية للأخطارّ � .إن هذه
أبدا ال�سواعد الع�سكرية التي تعمل يف الإمناء عند اللزوم ،والتي
القب�ضة ال تلغي � ً
تعبريا ،و�أ�شد وفاء .اجلي�ش
وترد على التحية بتحية �أعمق
تتبادل الورود مع النا�س،
ّ
ً
وينظمها ،ومينع التجاوزات ،ويقف يف �صف الدميقراطية،
هنا يحمي حرية التعبري
ّ
مع احلر�ص على جت ّنب الدخول يف تعاريج ال�سيا�سة ودهاليزها .والقيادة تعرف �أن
غدا
لهذه اجلهة �أن تتوىل احلكم ،ولتلك �أن تعار�ض اليوم ،على �أن تعود �إىل ال�سلطة ً
�أو بعد غد ،وللمواطنني �أن يتحلقوا هنا ويتجمعوا هناك ،يرفعون الأ�صوات ويوالون
ال�سالمة العامة ممنوع
مربر ،والنيل من
الت�رصيحات ،لكن التع ّدي على املجتمع غري ّ
ّ
حتول القب�ضة الناعمة
الت�ساهل يف املعاجلة ،من هنا
وال
يتحمل الت�أخر يف املنع ،وال ّ
ّ
ّ
ولكل �ساعة مالئكتها كما يقول مثلنا ال�شعبي،
فلكل مقام مقال،
�إىل قب�ضة حديد،
ّ
ّ
تتخطى حرارة
التعامل مع احلديد ال ب ّد من �رشطني� :أن يح�صل ال�رضب به حتى
ّ
ويف ّ
يحركها ر�أي �صائب و�إرادة �صلبة ،و� اّإل ذهب ال�رضب
يتم ال�رضب بقب�ضة
ناره احل ّد ،و�أن
ّ
ّ
�سدى ،يف غري �أوان ،وغري زمان.
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