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خالل زيارة ر�سمية قام بها اىل فرن�سا ،عر�ض قائد اجلي�ش
مع امل�س�ؤولني الفرن�سيني العالقات الثنائية بني اجلي�شني،
وحاجات اجلي�ش اللبناين املختلفة ،ومت التوافق على
اتخاذ �سل�سلة من اخلطوات ال�سريعة الآيلة اىل دعم اجلي�ش
وتعزيز قدراته يف جماالت الت�سليح والتدريب واللوج�ستية.

على خطى
القائد
19
عقد قائد اجلي�ش اجتماعات مع �أرك��ان القيادة وقادة
الوحدات الكربى و�ضباطها ،حيث �أعطى توجيهاته الالزمة
يف ما يتعلق باملهمات ،ويف مقدمها الدفاع عن الوطن �ضد
التهديدات الإ�سرائيلية ،ومكافحة الإرهاب واحلفاظ على
ال�سلم الأهلي.
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ا�ستقباالت الوزير

وزير الدفاع الوطني
اً
م�ستقبل نظريه الإيطايل:
يجب ال�ضغط على �إ�سرائيل لتلتزم
القرار 1701
قائد اجلي�ش الإيطايل مع الوفد املرافق

النائب يا�سني جابر

رئي�س ال�صندوق الوطني للمهجرين
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�إ�ستقبل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ فايز
غ�صن ،يف مكتبه يف الوزارة ،قائد اجلي�ش
الإيطايل لويجي بينللي مانتللي ،يف ح�ضور
ال�سفري الإيطايل ال�سيد جيو �سيبي مرابيتو ،ومت
ّ
تتعلق بالأو�ضاع يف لبنان واملنطقة
تداول �ش�ؤون
�إ�ضافة �إىل التعاون القائم بني اجلي�ش اللبناين
وقوات الـ «يونيفيل».
وقد ّنوه الوزير فايز غ�صن بالدور الذي ت� ّؤديه
�إيطاليا من خالل قيادتها قوات الأمم
مثنيا على العالقة بني اجلنود
املتحدة امل�ؤقتة،
ً
الإيطاليني والأهايل يف اجلنوب.
وحتدث الوزير غ�صن ب�إ�سهاب عن مو�ضوع
ّ
املتكررة لل�سيادة اللبنانية،
اخلروق الإ�سرائيلية
ّ
م�شد ًدا على �ضرورة و�ضع ح ٍّد لها من خالل
ّ
ال�ضغط على �إ�سرائيل اللتزام القرار .1701
بدوره �أ�شاد الأمريال مانتللي بالتعاون القائم
وركز على
بني الـ«يونيفيل» واجلي�ش اللبناينّ ،
اال�ستقرار ال�سائد يف اجلنوب على الرغم من
و�شدد على الأهمية التي
التطورات يف املنطقةّ ،
جمد ًدا دعم
توليها بالده لال�ستقرار يف لبنان،
ّ
�إيطاليا له وللجي�ش اللبناين.

...و يتابع �أو�ضاع
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
عقد وزير الدفاع الوطني اال�ستاذ
اجتماعا مع قائد
فايز غ�صن،
ً
اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف
مكتبه يف الريزة ،وتناوال الأو�ضاع
الأمنية و�ش�ؤون امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ومهماتها املختلفة.

كذلك ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني فايز
غ�صن ،يف مكتبه بالوزارة� ،سفرية باك�ستان
ال�سيدة رعنا رحيم ،وعر�ض معها الأو�ضاع يف
لبنان واملنطقة� ،إ�ضافة �إىل العالقات الثنائية
بني البلدين و�سبل تعزيزها وتطويرها.
وخالل اللقاء ّنوهت ال�سفرية الباك�ستانية
بدور اجلي�ش اللبناين يف حفظ الأمن والإ�ستقرار
يف لبنان ،م�شيدة بالتعاون القائم بني جي�شي
البلدين و�أهميته.
والتقى الوزير فايز غ�صن ،ع�ضو كتلة التنمية
والتحرير النائب يا�سني جابر وبحثا يف الأو�ضاع
وامل�ستجدات الراهنة.
يف لبنان
ّ
كذلك ،ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني ،رئي�س
ال�صندوق الوطني للمهجرين فادي عرموين،
قدم له
ً
ب�شري) ّ
ووفدا من لقاء قادي�شا (ق�ضاء ّ
التعازي ب�شهداء اجلي�ش اللبناين يف عر�سال.
ّ
ب�شري
تخلل اللقاء �أي�ضً ا عر�ض ل�ش�ؤون ق�ضاء ّ

ال�سفرية الباك�ستانية

وفد من لقاء قادي�شا

واحتياجاته.

العدد  - 333اجلي�ش
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ا�ستقباالت القائد

اجتماع بني قائد اجلي�ش
ووزير خارجية بريطانيا
وتوافق على تعزيز
قدرات اجلي�ش
عقد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي يرافقه عدد من كبار
اجتماعا مع وزير اخلارجية الربيطانية ال�سيد وليم
�ضباط القيادة
ً
هيغ والوفد املرافق له ،يف مبنى مكتب الدرا�سات التابع للق�صر
اجلمهوري يف بعبدا ،جرى خالله ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية بني
جي�شي البلدين ،واملراحل التي متّ �إجنازها من برنامج امل�ساعدات
الربيطانية املقررة للجي�ش اللبناين.
ريا،
االجتماع جاء يف �إطار الزيارة التي قام بها هيغ اىل لبنان �أخ ً
وقد �شكر العماد قهوجي يف م�ستهله ال�سلطات الربيطانية على
مواكبتها امل�ستمرة لأو�ضاع اجلي�ش اللبناين وتقدمي الدعم له يف

�سفرية الواليات املتحدة الأمريكية

خمتلف املجاالت ،فيما �أعرب الوزير هيغ عن ثقة بالده بالدور
الوطني الذي ت�ضطلع به امل�ؤ�س�سة الع�سكرية اللبنانية يف حتقيق
الأمن والإ�ستقرار ومكافحة الإرهاب .وقد مت التوافق بني اجلانبني
على موا�صلة اململكة املتحدة برنامج تعزيز ق��درات اجلي�ش
القتالية ،ال �سيما ت�سريع خطة تطوير القوات اجلوية اللبنانية،
ومتويل مراكز تدريب يف الوحدات اخلا�صة ،وت�أمني فر�ص التدريب
�ضباط اجلي�ش يف اململكة املتّ حدة� ،إىل جانب
لعدد كبري من ّ
جتهيز العديد من مراكز املراقبة احلدودية باملعدات احلديثة
والتقنيات
املتطورة.
ّ

قائد اجلي�ش ي�ستقبل �سفراء
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة،
�سفرية الواليات املتحدة الأمريكية ال�سيدة مورا كونيللي وناق�شا
الو�ضع الأمني يف لبنان والدعم الأمريكي للجي�ش اللبناين.
كما ا�ستقبل �سفري رو�سيا ال�سيد الك�سندر زا�سبكني وتداول معه
التطورات الراهنة.
وا�ستقبل قائد اجلي�ش �سفري فرن�سا ال�سيد باتري�س باويل يرافقه
امللحق الع�سكري العقيد �أوليفييه البرو�س ،و�سفري �سوريا ال�سيد علي

�سفري رو�سيا
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�سفري فرن�سا

�سفري �سوريا

عبد الكرمي علي ،و�سفري رومانيا ال�سيد دانيال نيكو�سور تانا�سي
يرافقه امللحق الع�سكري .وقد بحث الزائرون �ش�ؤو ًنا عامة وجماالت
التعاون الع�سكري .كذلك ،ا�ستقبل العماد قهوجي ال�سفري من�صور
عبد الله وبحث معه �ش�ؤو ًنا عامة.
�سفري رومانيا

ال�سفري من�صور عبد الله

...وقائد اجلي�ش الإيطايل
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة،
نظريه الإيطايل الأمريال لويجي بينللي مانتللي على
ر�أ�س وفد ع�سكري رفيع ،يف ح�ضور ال�سفري الإيطايل
ال�سيد جو�سيبي مورابيتو .وتناول البحث �سبل تعزيز
عالقات التعاون بني جي�شي البلدين ،ومهمات الوحدة
الإيطالية العاملة يف جنوب لبنان.

...ونائب رئي�س جلنة امل�شرق يف الربملان الأوروبي
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،نائب
رئي�س جلنة امل�شرق يف الربملان الأوروبي ال�سيدة ماريزا
ماتيا�س على ر�أ�س وفد مرافق .ح�ضرت اللقاء �سفرية
ّ
وتخلله
االحتاد الأوروبي ال�سيدة �أجنيلينا �إيخهور�ست،
التطورات الراهنة وعالقات التعاون بني
بحث يف
ّ
اجلي�ش اللبناين وجيو�ش دول الإحتاد الأوروبي.

العدد  - 333اجلي�ش
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ا�ستقباالت القائد
...واملمثل ال�شخ�صي للأمم املتحدة
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف
الوزارة ،املمثل ال�شخ�صي للأمم املتحدة
ال�سيد ديريك بالمبلي وا�ستعر�ضا الأو�ضاع
العامة.

...وقائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،ويف �أوقات
خمتلفة ،قائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
اجلرنال باولو �سييرّ ا وبحث معه يف الأو�ضاع
على احلدود اجلنوبية وعالقات التعاون
والتن�سيق بني اجلانبني.

...وقن�صل رومانيا الفخري
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،قن�صل رومانيا
الفخري يف لبنان الدكتور جان �أبي را�شد.

...وملحقني ع�سكريني
امللحق الع�سكري الباك�ستاين

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف ال�يرزة ،امللحق الع�سكري
الباك�ستاين العقيد عبد املجيد منزور يف زيارة تعارف ملنا�سبة توليه
12
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ملحق الدفاع لدى ال�سفارة الأمريكية
والوفد املرافق

ً
حديثا يف لبنان .كما التقى العماد قهوجي ملحق الدفاع
مهمته
لدى ال�سفارة الأمريكية العقيد دايفيد برونر مع وفد مرافق.

...و�أمني عام
املجل�س الأعلى اللبناين  -ال�سوري

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

...والقا�ضي
ريا�ض بو غيدا

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة،
قا�ضي التحقيق الع�سكري الأول ريا�ض بو غيدا
وتداوال �ش�ؤو ًنا ق�ضائية.

...ووفدا من نادي احلكمة الريا�ضي
ً
وفدا من نادي
ا�ستقبل قائد اجلي�شً ،
احلكمة الريا�ضي برئا�سة ال�سيد �إيلي
م�شنتف.

وزير االت�صاالت نقوال �صحناوي

وفود ر�سمية و�شعبية
زارت قيادة اجلي�ش معزية
قدمت التعازي
زارت قيادة اجلي�ش� ،شخ�صيات �سيا�سية ور�سمية ووفود ّ
لقائد اجلي�ش العماد جان قهوجي بالرائد ال�شهيد بيار ب�شعالين
واملعاون ابراهيم زهرمان ،اللذين �سقطا يف �أثناء تعر�ض دورية من
ّ
امل�سلحني .وقد
اجلي�ش اللبناين لإعتداء يف عر�سال على يد عدد من
�أعرب الزائرون عن دعمهم امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف جهودها املبذولة
للحفاظ على م�سرية الأمن واال�ستقرار يف البالد ،م�ؤكدين ثقتهم
أمنية.
مبواقف قيادتها يف معاجلة خمتلف
التطورات ال ّ
ّ
العدد  - 333اجلي�ش
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ا�ستقباالت القائد

الوزير مروان خري الدين مع وفد مرافق

النائب قا�سم ها�شم

النائب �إميل رحمة

رحال
النائب ريا�ض ّ

النائب وليد اخلوري

را�شيا
وفد من كتلتي زحلة والبقاع الغربي ّ -
14

النائب �سيمون �أبي رميا
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وفد من اجلماعة الإ�سالمية يرافقه النائب عماد احلوت

وفد من لقاء الأحزاب والقوى وال�شخ�صيات الوطنية اللبنانية

جتمع العلماء امل�سلمني
وفد من ّ

العماد قهوجي ي�ستقبل عائلتي
ال�شهيدين ب�شعالين وزهرمان
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة،
�أف��راد عائلة الرائد ال�شهيد بيار ب�شعالين،
الذين �شكروه على تعزيته لهم ،معربين
ع��ن ثقتهم الكاملة ب���إج��راءات قيادة
اجلي�ش لتحقيق العدالة يف حادث االعتداء
الذي تعر�ضت له الدورية الع�سكرية .بدوره،
�أكد قائد اجلي�ش �أن ال م�ساومة وال مهادنة
مع قتلة الع�سكريني وال اتفاقات �سرية
على دم ال�شهداء ،و�أن كل من اعتدى على
عنا�صر اجلي�ش هو �إرهابي ،و�سيالحق �أينما
وجد حتى توقيفه وت�سليمه للق�ضاء مهما
طال الزمن.
ويف ال�سياق نف�سه ،ا�ستقبل العماد قائد
اجلي�ش ،عائلة املعاون ال�شهيد ابراهيم
زهرمان يف ح�ضور النائبني خالد زهرمان
ون�ضال طعمة ،وقد �شكروا قائد اجلي�ش على
زيارته منزل العائلة يف عكار ،معربين عن
ثقتهم الكاملة ب�إجراءات قيادة اجلي�ش
لتحقيق العدالة.

كذلك ،ا�ستقبل قائد اجلي�ش اًّ
كل من :قائد اجلي�ش الأ�سبق العماد املتقاعد فيكتور خوري ،الوزير ال�سابق وئام وهاب ،قائد
عمليات القوات امل�شرتكة الربيطانية العميد ريت�شارد فلتون ،رئي�س جمعية �أندية الليونز الدولية احلاكم نبيل الرو�س� ،أمني
معو�ض،
الهيئة القيادية حلركة «املرابطون» العميد املتقاعد م�صطفى حمدان ،رئي�س حركة الإ�ستقالل الأ�ستاذ مي�شال ّ
ّ
واملحلل ال�سيا�سي ال�سيد جوزيف �أبو فا�ضل ،بالإ�ضافة اىل وفد من م�شايخ مدينة طرابل�س ،وال�شيخ �أمين الرفاعي.
املحامي

العدد  - 333اجلي�ش
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زيارة ر�سمية

العماد قهوجي
يبحث مع
م�س�ؤولني
فرن�س ّيني
يف حاجات
اجلي�ش اللبناين

ب�سبب التطورات املرتبطة بحادثة
عر�سال ،اخت�صر قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي زيارته الر�سمية �إىل فرن�سا
عائدا �إىل لبنان مطلع �شهر �شباط.
ً
وكان قائد اجلي�ش قد عقد خالل الزيارة،
عدة اجتماعات عمل مع رئي�س �أركان اجليو�ش الفرن�سية الأمريال
ّ
 ،Edouard Guillaudورئي�س هيئة �أرك��ان الرئا�سة اجل�نرال
.Benoit Pugat
اًّ
كما التقى كل من الأمني العام ملجل�س الدفاع والأمن القومي

ال�سيد  ،Francis Delonومدير مكتب وزي��ر ال�ش�ؤون اخلارجية
والأوروبية ال�سفري ال�سابق يف لبنان ال�سيد  ،Denis Piettonوقائد
العمليات اخلا�صة اجلرنال  ،Christophe Gomartونائب مدير
عام الت�سليح ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا اجلرنال املهند�س Jean
 ،- Luc Combrissonورئي�س الغرفة الع�سكرية يف وزارة الدفاع
اجل�نرال  ،Antoine Noguierوال�سفري اللبناين ال�سيد بطر�س
ع�ساكر.
كما زار العماد قائد اجلي�ش قيادة اجليو�ش
الفرن�سية يف باري�س ،حيث �أقيم احتفال

ع�سكري على �شرفه يف ح�ضور الأمريال .Guillaud
وقد عر�ض قائد اجلي�ش مع الأمريال  Guillaudوامل�س�ؤولني الفرن�سيني
الآخرين العالقات الثنائية بني اجلي�شني ،وحاجات اجلي�ش اللبناين
املختلفة ،حيث �أعرب اجلانب الفرن�سي عن تقديره البالغ للدور
الوطني الذي ي�ضطلع به اجلي�ش والكفاءات الب�شرية التي يتمتع
ريا مع احتياجاته القتالية ،ومت التوافق بني
بها ،مبد ًيا جتاو ًبا كب ً
اجلانبني على �إتخاذ �سل�سلة من اخلطوات ال�سريعة الآيلة اىل دعم
اجلي�ش وتعزيز قدراته يف جماالت الت�سليح
والتدريب واللوج�ستية.
العدد  - 333اجلي�ش
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على خطى القائد

قائد اجلي�ش عقد اجتماعات
مع �أركان القيادة وقادة الوحدات

عزم وت�شديد على منع انعكا�س ال�صراعات الإقليمية على لبنان

عقد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي يف الريزة وعلى دفعات متتالية ،اجتماعات مع �أركان القيادة وقادة الوحدات الكربى و�ضباطها ،حيث عر�ض
لهم �ش�ؤون امل�ؤ�س�سة والأو�ضاع الدولية والإقليمية واملحلية ،ثم �أعطى توجيهاته الالزمة يف ما يتعلق مبهمات الوحدات يف املرحلة املقبلة ،ويف مقدمها
الدفاع عن الوطن �ضد التهديدات الإ�سرائيلية ،ومكافحة الإرهاب واحلفاظ على ال�سلم الأهلي.

ن��وه العماد قهوجي بجهود
ب��داي� ً�ةّ ،
ال��وح��دات الع�سكرية وت�ضحياتها
للحفاظ على الأم���ن واال���س��ت��ق��رار يف
خمتلف املناطق اللبنانية ،الفتً ا يف
هذا الإطار �إىل الإجن��ازات التي ّ
حققها
اجلي�ش مع الأجهزة الأمنية يف توقيف
معظم �أفراد ع�صابات اجلرائم املنظمة
وال �سيما ع�صابات اخل��ط��ف مقابل
داعيا �إىل ال�ضرب بيد من
فديات مالية،
ً
ت�سول له نف�سه االعتداء
حديد كل من ّ
على �أرواح املواطنني وممتلكاتهم.
أك��د العماد قهوجي ع��زم اجلي�ش
و� ّ
و�أك�ثر من �أي وق��ت م�ضى على منع
انعكا�س ال�صراعات الإقليمية على

لبنان ،والت�صدي لأي جهة ت�سعى �إىل
�إثارة الفتنة املذهبية والطائفية بهدف
النيل من هيبة الدولة و�ضرب الوحدة
الوطنية ،وبالتايل �إعادة �إحياء م�شاريع
املدمرة ،التي عاناها الوطن
التفتيت
ّ
مو�ضحا
طويلاً خالل مراحل �سابقة،
ً
تتكرر
� ّأن ظروف �أحداث العام  1976لن
ّ
أب���دا وه���ذا ي��ع��ود ب��ال��درج��ة الأوىل �إىل
� ً
متا�سك اجلي�ش ومناعته وقراره احلازم
بالت�صدي للفتنة والتفاف اللبنانيني
ّ
حوله مبختلف انتماءاتهم و�أطيافهم.
ّ
التدخل الفوري
و�شدد قائد اجلي�ش على
ّ
للوحدات حل�سم خمتلف الإ�شكاالت
الأمنية التي حتدث بني احلني والآخر،

وذل���ك ب���روح احل���زم وال��وع��ي وال��ت��ج� ّ�رد،
ً
وانطالقا من امل�صلحة الوطنية العليا
ولي�س حتت �ضغوط التجاذبات ال�سيا�سية
ريا
وح�سابات هذه اجلهة �أو تلك ،م�ش ً
ال��رد على ال�شائعات املغر�ضة
�إىل � ّأن
ّ
واالفرتاءات بحق امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
يكون مبزيد من ر� ّ��ص ال�صفوف وبذل
اجلهود ،والعمل ب�أق�صى درجات املناقبية
واالن�ضباط املعهودة لدى الع�سكريني.
داعيا ال�ضباط
وختم العماد قهوجي
ً
�إىل �إبقاء وحداتهم على جهوزية تامة
ملواجهة خمططات العدو الإ�سرائيلي
والإره��اب واملواكبة الدقيقة ملختلف
اال�ستحقاقات القادمة.

العدد  - 333اجلي�ش
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ا�ستقباالت رئي�س الأركان

رئي�س الأركان ي�ستقبل
�شخ�صيات ووفو ًدا
�إ�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن
وليد �سلمان ،يف مكتبه يف الريزة ،الوزير
مروان خري الدين على ر�أ�س وفد من احلزب
الدميوقراطي اللبناين ،والنواب ال�سادة:
الوليد �سكرية ،مروان فار�س ،خالد زهرمان
ون�ضال طعمه� ،أمني وهبة و�أنطون �سعد،
وعبوا
الذين ا�ستعر�ضوا معه الأو�ضاع العامة رّ
عن ت�ضامنهم مع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
وا�ستقبل رئي�س الأركان الوزير ال�سابق
عبد الله فرحات ،والعماد املتقاعد فكتور
خوري ،وتداول معهم الأو�ضاع وامل�ستجدات
الأمنية يف البالد و�ش�ؤو ًنا عامة.
والتقى رئي�س الأركان ،قائد العمليات
امل�شرتكة الربيطانية العميد ريت�شارد فلتون
مع وفد مرافق ،وجرى البحث يف ال�ش�ؤون
الع�سكرية التي تهم اجلي�شني اللبناين
والربيطاين.
كما ا�ستقبل قائد العمليات يف البحرية
الربازيلية الأمريال البحري جيلربتو ماك�س
وبحثا يف �سبل التعاون بني القوات البحرية
اللبنانية والربازيلية.
ومن زوار رئي�س الأركان ،امللحق
الع�سكري الباك�ستاين اجلديد العقيد
الركن عبد املجيد منذور (املقيم يف
الأردن) ،وامللحق الع�سكري الأمريكي
العقيد دايفيد برونر.
كذلك ،ا�ستقبل اللواء الركن �سلمان،
عائلة الرائد ال�شهيد بيار ب�شعالين التي
�شكرته على الوقوف �إىل جانبها وتقدميه
واجب التعزية لها يف م�صابها الأليم.
20
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الوزير مروان خري الدين ووفد مرافق

النائب الوليد �سكرية

النائب مروان فار�س

النائبان خالد زهرمان ون�ضال طعمه

الوزير ال�سابق عبد الله فرحات

النائبان �أمني وهبة و�أنطون �سعد

العماد املتقاعد فكتور خوري

قائد العمليات امل�شرتكة الربيطانية العميد ريت�شارد فلتون

الأمريال البحري جيلربتو ماك�س

امللحق الع�سكري الباك�ستاين العقيد الركن عبد املجيد منذور

عائلة الرائد ال�شهيد بيار ب�شعالين
العدد  - 333اجلي�ش
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�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

م�ؤمتر

اجلي�ش اللبناين الأول يف ترتيب اجليو�ش
من حيث مكافحة الف�ساد والتزام ال�شفافية

عقدت اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية – ال ف�ساد (فرع لبنان
ملنظمة ال�شفافية الدولية) ومنظمة ال�شفافية الدولية  -فرع بريطانيا
م�ؤمت ًرا يف فندق مونرو �أعلنت فيه نتائج «م�ؤ�شر مكافحة الف�ساد يف
قطاع الدفاع (اجليو�ش) يف دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا».
اً
ممثل فخامة رئي�س اجلمهورية
ح�ضر الإحتفال النائب ف�ؤاد ال�سعد

24
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العماد مي�شال �سليمان،
ودولة رئي�س جمل�س النواب
���ري ،ودول����ة رئي�س
نبيه ب� ّ
جم��ل�����س ال�������وزراء جنيب
م��ي��ق��ات��ي ،ال��ن��ائ��ب حممد
اً
ممثل الرئي�س �سعد
قباين
احل��ري��ري ،رئي�س الأرك��ان
اللواء الركن وليد �سلمان
اً
ممثل قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي ،العميد فادي
اً
ممثل مدير عام
�سلمان
قوى الأم��ن الداخلي اللواء
�أ�شرف ريفي ،العقيد رميون
�أي����وب مم��ث�ًل�اً م��دي��ر ع��ام
الأم��ن العام اللواء عبا�س
ابراهيم ،العقيد الركن
�إدم�������ون غ�����ص��ن مم��ث�ًلااً
مدير عام �أمن الدولة اللواء جورج قرعة ،وح�شد من ال�شخ�صيات
الر�سمية والدبلوما�سية والع�سكرية والقانونية والإقت�صادية والبلدية
والإعالمية ووجوه املجتمع املدين.
ّ
ملقدم
ثم كانت كلمة ّ
ا�ستهل امل�ؤمتر بالن�شيد الوطني اللبناينّ ،
احلفل الإعالمي ني�شان ديرهاروتيونيان ،فكلمة رئي�سة اجلمعية
املحامية ن��دى عبد ال�ساتر
�شددت على
�أبو �سمرا التي ّ
امل�شرفة للجي�ش
النتيجة
ّ
إقليميا ،ومما
اللبناين �
ً
قالته« :نعلن بكل فخر
واع����ت����زاز وج�����ود اجل��ي�����ش
اللبناين يف الفئة الأوىل يف
الرتتيب الإقليمي (الفئة
ّ
وكلنا �أم��ل وثقة ب�أن
د)+
ي��وا���ص��ل اجل��ي�����ش ت��ق� ّ�دم��ه
عامليا
حتى املراتب الأوىل
ً

مب�ساعي قائده العماد جان قهوجي واتباع �أ�سلوب التنقية الذاتية
«ن�شدد على وجوب ت�سليح
داخل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية» .و�أ�ضافت:
ّ
اجلي�ش من قبل الدول املقتدرة احلري�صة على �أمن لبنان وا�ستقراره
يتبي �أن عنا�صر اجلي�ش
و�سيادته .وخالل مراجعة منهجية امل�ؤ�شر
نّ
يحظون ب�أكرب قدر من الثقة وال�صدقية لدى ال�شعب اللبناين.
نب عليها».
فلن�ستفد من هذه النتيجة الإيجابية ولن ِ
ثم �أعلن مدير برنامج الدفاع والأمن يف منظمة ال�شفافية الدولية
 اململكة املتحدة ال�سيد مارك باميان نتائج جميع اجليو�ش يف«يعد هذا امل�ؤ�شر الأول
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،وقال:
ّ
من نوعه الذي يطلقه فرع منظمة ال�شفافية الدولية يف اململكة
املتحدة .وبح�سب امل�ؤ�شر ف�إن  ١٩دولة يف املنطقة تقع يف خانة اخلطر
املرتفع للف�ساد .حيث وقعت كل من اجلزائر وم�صر وليبيا و�سوريا
اً
قليل من
واليمن يف الفئة املرتفعة للغاية والتي تعني �أن هناك
امل�ساءلة جلهات الأمن والدفاع يف كل منها .بينما �سجلت كل

من الكويت ولبنان والإم��ارات العربية املتحدة عالمة
�أف�ضل يف احتمالية الف�ساد يف هذا القطاع» .ثم عر�ض
النتائج العامة للم�ؤ�شر وترتيب اجليو�ش ،معلنً ا فوز اجلي�ش
اللبناين باملرتبة الأوىل ،من حيث مكافحة الف�ساد والتزام
ال�شفافية وتطبيق معايري العمل امل�ؤ�س�ساتي.
كلمة رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان باملنا�سبة،
حيا فيها املنظمة واجلمعية على جهودهما التي �ستنعك�س
ّ
ربا �أن هذه
�إيجا ًبا على �أداء اجليو�ش وم�صالح ال�شعوب ،معت ً
ال�شهادة النا�صعة باجلي�ش اللبناين هي مبنزلة و�سام ّ
يعلق على
ّ
كل جندي لبناين ،ومبنزلة م�س�ؤولية �إ�ضافية يتلقفها
�صدر
ً
ّ
املتميز
ومما قاله�« :إنطالقا من الدور
اجلي�ش
بكل رحابة �صدرّ .
ّ
مل�ؤ�س�ستنا الع�سكرية يف احلياة الوطنية ،كنموذج عن املجتمع
ّ
بكل فئاته و�أطيافه ،وك�صمام �أمان لوطن يحمل �إىل
اللبناين
العامل جتربة ح�ضارية رائدة ال تخلو من التحديات والأخطار� ،آلينا
ونح�صن م�ؤ�س�ستنا من
على �أنف�سنا �أن نعتنق ر�سالة هذا الوطن
ّ
�أي خلل كان ،م�ستندين يف ذلك �إىل �إرثنا الع�سكري العريق،
وثقة ال�شعب بنا و�إمياننا الرا�سخ بهذا الوطن ،كما �إىل التزامنا
وا�ضحا يرتكز على جملة من املبادئ والإجراءات� ،أبرزها:
نهجا
ً
ً
 تطبيق معايري العمل امل�ؤ�س�ساتي بكل دقة و�أمانة. التقيد الدقيق بالقوانني والأنظمة املرعية الإجراء ،وتعديل ما�سد الثغرات وحتقيق العدالة
يلزم منها وفق الأ�صول ،مبا يكفل ّ
وامل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص.
 تعزيز الرقابة الداخلية واتخاذ تدابري فورية بحق املخالفني يفواردا،
حال ارتكابهم �أي �أخطاء ،مع الإ�شارة �إىل �أن اخلط أ� يبقى ً
ومعاجلته يجب �أن تكون �سريعة وحازمة.
 احلر�ص على ال�صدقية وحتقيق �إنتاجية ق�صوى بالعديد والو�سائلاملتوافرة.
�سيما من خ�لال ت�أمني العتاد
 احلر�ص على امل��ال العام ،ال ّوخمتلف احتياجات اجلي�ش ،ب�أقل كلفة واف�ضل جودة.
 �إبعــاد امل�ؤ�س�سـة الع�سكريـة عن التجاذبــات ال�سيا�سيـةوالفئويــة ،والتزام الع�سكريني �أ�صول املناقبية والإن�ضباط
والرتاتبية الع�سكرية يف ت�أمني حقوقهم ومعاجلة ق�ضاياهم
املختلفة».
ويف ختام امل ��ؤمت��ر �أقيمت جل�سة ح��واري��ة ح��ول النتائج
ومنهجية امل� ّؤ�شر.
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�آذار

2013
�إعداد:
ندين البلعة

�أخبار ون�شاطات

تخريج �ضباط
دورة قائد
كتيبة ()41

ممثل قائد اجلي�ش:
بكم ن�شق الطريق ومعكم نبلغ الهدف
�أقيم يف كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان ،حفل تخريج دورة
ً
�ضباطا من الوحدات
�ضمت
قائد كتيبة احلادية والأربعني ،والتي ّ
الكربى والأفواج امل�ستقلة.
مثل قائد اجلي�ش يف االحتفال العميد الركن علي مكه قائد
الكلية ،وح�ضره عدد من �ضباط القيادة ،قادة الوحدات والأفواج
�أو ممثلون عنهم� ،ضباط مالك الكلية ،باال�ضافة �إىل اال�ساتذة
املنتدبني من اجلامعة اللبنانية ومن خارجها وال�ضباط واملدنيني
درو�سا و�ألقوا حما�ضرات خالل الدورة.
الذين �أعطوا ً
ال�ضباط
بعد الن�شيد الوطني وتالوة مذكرة نتائج الدورة ،وتهنئة ّ
املميزين واملدرجة �أ�سما�ؤهم على الئحة ال�شرف ،تبادل قائد الكلية
ّ
الدروع التذكارية مع طليع الدورة الرائد �شادي نخلة .ثم ّ
�سلمت
املتخرجني ،و�ألقى العميد الركن مكه كلمة با�سم
ال�شهادات �إىل
ّ
ن�صها:
قائد اجلي�ش ،هنا ّ
�أيها املتخرجون
نحتفل اليوم بتخريجكم كدورة جديدة هي حلقة من �سل�سلة
دورات قائد كتيبة ت�أهلتم خاللها لت�صبحوا ق��ادة للوحدات
املقاتلة التي ت�شكل الع�صب الأ�سا�سي لقوى اجلي�ش .بكم ن�شق
الطريق ومعكم نبلغ الهدف ،م�ستواكم يوحي مب�ستوى اجلي�ش
وقدراتكم جتدد قوته ،فت�صبحون القب�ضة التي بها ي�ضرب والدرع
الذي به يحتمي الوطن.
الدورة التي تتخرج اليوم قد �أمتّ ت ّ
تعلمها بتنفيذ الربامج وفق ما
ّ
ً
منتظما ومن�سقا بف�ضل جهد
خطط لها ،وكان �سري التعليم طوالها
ً
القيمني على الكلية واملعلمني ،ومثابرة ال�ضباط املتد ّربني
ودقة
ّ
املميز ل�ضباط الدورة �أجمعني
�أنف�سهم .وقد حتققت الأماين بالنجاح
ّ
ح�صلوه خاللها .فهنيئً ا لكم جناحكم الذي هو
كنتيجة ملا ّ
أي�ضا جناح للكلية ّ
بالت�أكيد � ً
وملعلميكم.
املتخرجون
�أيها
ّ
عملت الكلية بجميع �أق�سامها بكل جدية ،وال تزال على
�إر�ساء �أ�س�س �صلبة ل�سيا�سة تعليمية حديثة حتاكي ما تعتمده �أرقى
كليات الأركان يف العامل ،لتجعل منكم ومن دورتكم �صفحة
جديدة ،جلية وم�شرقة يف م�سرية الكلية .هذه املن�ش�أة الأكادميية
الأعلى والأرق��ى يف اجلي�ش يخ�صها ح�ضرة العماد قهوجي قائد
توخيا لرفع مكانتها ،ويالقي
اجلي�ش بكل �أ�سباب التطور
ً
ذلك كل �إ�ستجابة من الكلية والأط��ر القيادية والأكادميية
واللوج�ستية فيها ،حيث يجري تعزيز دورها وتر�سيخه عرب �إعتماد
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التحديث امل�ستمر للمناهج وبناء البنية التحتية الثابتة املنا�سبة
تطلعا
للتعليم الع�سكري الأك�ثر كفاءة وحداثة ،وكل ذلك
ً
لبناء �شخ�صيتكم القيادية وقدراتكم العلمية ،فالعقول امل�ستنرية
بالعلم واملعرفة هي قوة اجلي�ش الدافعة �إىل العطاء الأمثل .فلتكن
معارفكم هد ًيا ل�سالحكم وليكن �سالحكم القوة العادلة
واحلازمة يف �صون الوطن وحمايته من كل خطر.
�أيها ال�سادة ّ
ال�ضباط
�إن الأحداث الدولية واملتغريات الإقليمية وما حتمله من خماطر
ت�ستدعي منا اليقظة واحلذر للحفاظ بقوة على �أمن وطننا وا�ستقراره
والذود عنه ،وهذا ال يتحقق �إال عرب الت�سلح بالعلوم واملعارف املتقدمة
التي يجب �أن تكون لنا الزاد والذخرية .و�إن اليد التي ت�ستهدف
اجلي�ش �إمنا ت�ستهدف الوطن ب�أكمله .و�أنتم �أداة حماية هذا
الوطن التي ال �إرادة فوقها ،فا�ضربوا بال هوادة اليد التي متتد �إليكم
دفاعا عن العي�ش بكرامة على �أر�ضه.
و�إىل الوطن
ً
�أيها ّ
املتخرجون
ال�ضباط
ّ
ما كانت وحدة ع�سكرية �إال �صورة قائدها ،ف�شجاعته ترتجم يف
وعلما
�صفوف ع�سكرييها بطوالت ،ومعرفته تنتقل اليوم خربة
ً
يحدد ب�أدائه �صورة
ومتر�سا ،وعزميته تزيدهم �صالبة ومنعة .فالقائد ّ
ً
وحدته وهي باملقابل تعك�س حقيقته .لذلك كونوا قادة بكل
معنى الكلمة ،تعي�شون لوحداتكم وجي�شكم ،تعملون بكل
ما لديكم من عزمية .فالظرف الذي منر به بالغ الدقة ويتطلب
يدا واحدة قوية حتمي نف�سها لتتمكن من
منا
جميعا �أن نكون ً
ً
حماية الوطن.
�أيها املتخرجون
تغادرون اليوم مقاعد العلم لتعودوا �إىل وحداتكم التي تنتظر
ح�صلتم من معارف وتقنيات ،وال ّ
�شك ب�أن
منكم تزويدها ما ّ
�إنتهاء دورتكم ال يعني التوقف عن متابعة التح�صيل العلمي،
خ�صو�صا �أننا يف ع�صر التقدم ال�سريع واملذهل يف العلم والتقنية،
ً
فكونوا على ا�ستعداد ملواكبة هذا التقدم ،فال�ضابط الناجح هو من
يحمل يف جعبته املقدار الأكرب من املعارف املتنوعة وال�ضابط املنتج
واملحرتف هو القادر على الإ�ستخدام املاهر لهذه املعارف يف عمله

وجعلها يف خدمة موجبات وظيفته.
ّ
التحلي باملناقبية واخللقية عرب جت�سيدكم
�أدعوكم اليوم �إىل
املثال بال�شجاعة والإق��دام واالن�ضباط والقدوة احل�سنة لرجالكم.
و�أدعوكم تكرا ًرا �إىل التمرت�س وراء العلم والعلم فقط ،وبذل ق�صارى
اجلهد يف وحداتكم لرفع كفاءتها� .أنتم معقد الأمل والرجاء،
فعليكم �أن تبقوا عند ح�سن ظن جي�شكم ووطنكم بكم رجا ًال
�أ�شداء يف حمايته ،ففي زمن ال�سلم لكم دور ويف زمن الأزمات لكم
كل الدور ،وال ريب ب�أنكم �ستكونون على م�ستوى مهماتكم
وعلى قدر الأمل بكم وامل�س�ؤوليات امللقاة على �أكتافكم.
�أتوجه بال�شكر �إىل الكادر القيادي والتعليمي واللوج�ستي يف

تخريج دورة تقوية
على ال�صاروخ «ميالن»
جرى يف ثكنة مرجعيون ،حفل تخريج دفعة من ع�سكريـي
فوج امل�ضاد للدروع �أنهوا دورة تقوية على ال�صاروخ م/د نوع

الكلية ،على اجلهود التي بذلوها يف �سبيل �إعداد هذه الدورة و�إجناح
�ضباطها كقادة �أكفاء قادرين على الإ�ضطالع مب�س�ؤولياتهم
املقد�سة يف الدفاع عن الوطن و�أمنه و�صون كرامته
ومهماتهم
ّ
وكرامة اجلي�ش وعزته.
ب�إ�سم العماد قهوجي قائد اجلي�ش� ،أق��دم التهنئة احل��ارة �إىل
املتخرجني وكذلك �إىل جميع ال�ضباط املوجودين �شاك ًرا
ال�ضباط
ّ
ّ
ومتمنيا للجميع كل اخلري والتوفيق والنجاح ،لينجح
ح�ضوركم،
ً
اجلي�ش معكم ويفخر بكم فيقوى اعتزازكم به وبالإنتماء �إليه.
ع�شتم ،عا�ش اجلي�ش ،عا�ش لبنان

«ميالن» ،ب�إ�شراف فريق من املد ّربني الفرن�سيينّ .
ح�ضر احلفل قائد ل��واء الدعم العميد الركن علي احلاج
ّ
وتخلله توزيع �شهادات على
�إىل جانب �ضباط من اللواء،
قدمت دروع تذكارية �إىل �أع�ضاء فريق
املتخرجني ،كما ّ
ّ
التدريب الفرن�سي عربون �شكر وتقدير.
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قطع بدل فرن�سية
لطوافات اجلي�ش
ت�����س� ّ�ل��م اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين من
ال�سلطات الفرن�سية كمية من
قطع البدل اخلا�صة بالطوافات،
وذل��ك يف احتفال �أق��ي��م يف قيادة
القوات اجلوية ،يف ح�ضور قائدها
العميد ال��رك��ن ال��ط��ي��ار غ�سان
ً
ممثال قائد اجلي�ش العماد
�شاهني
ج��ان قهوجي ،ال�سفري الفرن�سي
ال�سيد باتريك باويل ووفد من ال�سفارة� ،إىل جانب عدد
ال�ضباط.
من ّ
بعد الن�شيدين الوطنيني اللبناين والفرن�سي� ،ألقى
حيا فيها ال�سلطات
ممثل قائد اجلي�ش كلمة
ّ
الفرن�سية على مبادراتها املتوا�صلة لدعم اجلي�ش
ّ
الت�سلح والتدريب واللوج�ستية،
اللبناين يف جماالت
كما �أثنى على العالقات التاريخية بني اجلي�شني
ال�صديقني وجهود الوحدة الفرن�سية العاملة يف جنوب
لبنان.
ويف اخلتام ،تال العميد الركن الطيار �شاهني كتاب
ّ
و�سلمه لل�سفري
�شكر با�سم العماد قائد اجلي�ش
الفرن�سي ،كما قدم له درع اجلي�ش التذكاري.

«»COMMANDANT BOUAN
يف متارين ون�شاطات م�شرتكة مع اجلي�ش
زارت الفرقاطة الفرن�سية « »Commandant Bouanلبنان
يف �إطار جولة تدريبية ،بد�أت يف تاريخ  2013/2/4وا�ستمرت حتى
ال�سابع منه� ،أجرت خاللها ن�شاطات وتدريبات م�شرتكة مع
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اجلي�ش اللبناين.
�شاركت يف التمارين وحدات من فوج مغاوير البحر والقوات
البحرية باال�شرتاك مع طاقم الفرقاطة املذكورة ،حيث نفّ ذ
مترين تكتي يف عر�ض البحر قبالة قاعدة بريوت البحرية حول
فر�ضية دهم مركب وتفتي�شهّ .
تخللت الربنامج �أعمال �صيانة
وحما�ضرات ،كما كان لطاقم الفرقاطة زيارات �سياحية.

وفد ليبي و�آخر �أمريكي
يف املركز اللبناين لالعمال املتعلقة بااللغام
�إ�ستقبل رئي�س املركز اللبناين للأعمال املتعلقة
وفدا من املركز
بالألغام العميد الركن عماد ع�ضيمي ً
الليبي للأعمال املتعلقة بالألغام وخملفات احلروب،
�ضم كلاً من العقيد الركن ال�صادق �أبو بكر املزوغي
ّ
واملهند�سني عبد املنعم علي عليوان وخليل فرج
الغرياين .ومتت خالل اللقاء مناق�شة مو�ضوع التعاون
وتبادل اخل�برات بني البلدين .وقد �أ�شاد الوفد الليبي
باجلهود التي يبذلها لبنان يف �إدارة برنامج العمليات
الإن�سانية للأعمال املتعلقة بااللغام على امل�ستوى
الوطني والإقليمي والدويل .وبدوره� ،أكد العميد الركن
ع�ضيمي ا�ستعداد املركز لتقدمي كل الدعم وامل�ساعدات
املطلوبة للربنامج الليبي وبرامج الدول العربية ال�شقيقة
عند الطلب.
وا�ستقبل العميد الركن ع�ضيمي يف وق��ت الحق،
ال�سيدة ناتايل وزير مديرة مكتب ال�شرق االدنى لإزالة
الأ�سلحة يف وزارة اخلارجية االمريكية ،يف ح�ضور وفد
مرافق و�ضباط من املركز .وبحث املجتمعون يف �سبل
ت�أمني الدعم الالزم لربنامج العمليات الإن�سانية لنزع
االلغام .حيث �أثنت ال�سيدة وزير على عمل املركز يف
هذا املجال واجلهد الذي يقوم به.
و�أك��د العميد الركن ع�ضيمي ،حر�ص لبنان على
التدريب ون�شر اخلربات املتعلقة بهذا املجال على م�ستوى
ال�شرق االو�سط ،وال�سعي لت�أمني التمويل الالزم� ،شاك ًرا احلكومة
الأمريكية على امل�ساعدات والدعم للبنان يف هذا املجال.
بعدها ،انتقل الوفد �إىل فوج الهند�سة ،والتقى قائد الفوج العميد

ايلي نا�صيف الذي قدم ايجازًا حول مهمات الفوج واالجنازات التي
ً
ميدانيا لعمل كالب ك�شف
عر�ضا
حققها .كما �شاهد الوفد
ً
االلغام.

معاطف �شتوية من CIMIC
يف طرابل�س وبعلبك
يف �إط����ار ب��رن��ام��ج ال��ت��ع��اون ال��ع�����س��ك��ري-
امل��������دين( )CIMICب�ين اجل��ي�����ش وال�����س��ف��ارة
الأم�يرك��ي��ة ،ق��ام��ت ال��وح��دات الع�سكرية
املنت�شرة يف مدينة طرابل�س ومنطقة البقاع،
ً
معطفا
وبتواريخ خمتلفة ،بتوزيع نحو 2150
�شتو ًيا على تالمذة املدار�س الر�سمية يف مناطق:
التبانة ،القبة وبعل حم�سن ونحو  7500معطف
على تالمذة مدار�س ق�ضاء بعلبك ،كهبة
مقدمة م��ن قبل وزارة ال��دف��اع االمريكية
بالتن�سيق مع اجلي�ش.
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وق��د القى املون�سيور ب��دوي عظة
�أق���ام���ت اجل��ال��ي��ة اللبنانية قدا�س يف مي�شيغن على نية ال�شهيدين ب�شعالين وزهرمان
خ��ل�ال ال���ق���دا����س ،ق����دم فيها
الأم�يرك��ي��ة يف مدينة دي��رب��ورن
قدا�سا عن راحة نف�سي ال�شهيدين الرائد التعزية لقيادة اجلي�ش وعلى ر�أ�سها العماد جان قهوجي ولعائلتي
�سيتي يف والية مي�شيغن،
ً
ومطالبا
متمنيا ال�شفاء العاجل للجرحى الع�سكريني،
ال�شهيدين،
بيار ب�شعالين واملعاون ابراهيم زهرمان.
ً
ً
�ضالعا يف هذا الإعتداء
تر�أ�س القدا�س املون�سيور �ألفريد بدوي يعاونه لفيف من الكهنة ،الدولة بالإقت�صا�ص ممن يظهره التحقيق
ً
انتقاما و�إمنا وفاء ل�شهدائنا الأبرار...
وح�ضره ممثلون عن الهيئات واملراكز وامل�ؤ�س�سات الروحية يف الرببري والآثم ،لي�س
ً
هزها نب�أ الإعتداء على
مدينة ديربورن� ،إىل جانب ممثلني عن فعاليات الهيئات والنوادي
كذلك� ،أعربت اجلالية اللبنانية ،التي ّ
وامل�ؤ�س�سات الثقافية والإقت�صادية والإجتماعية ورجال �أعمال من اجلي�ش ،عن �إ�ستنكارها و�شجبها له معلنة دعمها وت�أييدها
للجي�ش اللبناين ومقدمة تعازيها لقائده العماد جان قهوجي.
خمتلف مدن والية مي�شيغن.

جهاز �إ�سكان
املتطوعني
الع�سكريني
ّ
يكرم �إدارة م�صرف
ّ
«فر�ست نا�شونال بنك»
�أق���ام رئي�س جهاز �إ�سكان
املتطوعني العميد
الع�سكريني
ّ
نبهان نبهان حفل تكرمي
مل�صرف «فر�ست نا�شونال بنك»
ً
ممثال بال�سيد رامي النمر رئي�س
جمل�س الإدارة وامل��دي��ر العام،
وذل��ك يف ح�ضور م��دراء البنك
و�ضباط اجلهاز.
ويف امل��ن��ا���س��ب��ة ،ق���دم العميد
نبهان لل�سيد النمر ،درع جهاز
املتطوعني
�إ�سكان الع�سكريني
ّ
خ�ص
تقدي ًرا لدعم �إدارة امل�صرف للجهاز املذكور ،ال �سيما الت�سهيالت التي ّ
يقدمها يف ما ّ
القرو�ض التي مينحها اجلهاز لعائالت ال�شهداء.

جمعية عمومية لرابطة قدماء
القوى امل�س ّلحة اللبنانية
ّ
امل�سلحة اللبنانية،
عقدت رابطة قدماء القوى
جمعية عمومية يف ن���ادي ال��رت��ب��اء امل��رك��زي يف
الفيا�ضية ،يف ح�ضور عدد كبري من ال�ضباط والرتباء
والأفراد املنت�سبني �إىل الرابطة.
ّ
ا�ستهل االجتماع بالن�شيد الوطني اللبناين ،وبعد
ً
الوقوف دقيقة �صمت �إجالال لروح العماد ابراهيم

طنو�س ولأرواح ال�شهداء ،عر�ضت الأع��م��ال التي
اجنزتها الرابطة خالل العام املن�صرم ،وتلك التي
ت�ستمر مو�ضوع متابعة ومالحقة.
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قراءة اخلرائط وجغرافية غابات لبنان
يف خميم تدريبي لـ«�شباب انرتانيك»
يف �إطار ن�شاطاتها التعليمية والتثقيفية،
ّ
نظمت جلنة الك�شافة التابعة جلمعية
تدريبيا مل�س�ؤويل
خميما
�شباب انرتانيك
ً
ً
طالئع الك�شافة يف اجلمعية ،يف املركز
التابع لك�شافة لبنان يف بلدة بزمار.
وت�ضمن ب��رن��ام��ج امل��خ��ي��م ت��ع� ّ�ل��م ق���راءة
اخلرائط وجغرافية غابات لبنان ،وحا�ضر
خالله املالزم الأول علي زين الدين من فوج
ً
وعر�ضا
م�سهبا
�شرحا
مقدما
املدرعات الأول
ً
ً
ً
و�ضوئيا من خالل خرائط خمتلفة
بيانيا
ً
ً
ملناطق لبنانية ،و ّزع��ت ن�سخ منها على
ً
ك�شافا
امل�شاركني الذين فاق عددهم الـ65
ومر�شدة.
وتخلل املحا�ضرة �أ�سئلة و�أجوبة خمتلفة
عموما وعن غابات لبنان.
عن اخلرائط
ً

خميم �أبناء �شهداء اجلي�ش يف الأرز
ب��ات خميم التزلج ال��ذي تنظمه
م�ؤ�س�سة املقدم املغوار ال�شهيد �صبحي العاقوري لأبناء �شهداء اجلي�ش
موعدا �سنو ًيا يلتقون فيه على الب�ساط الأبي�ض للرتفيه �أو ّ
لتعلم ريا�ضة
ً
ولدا من �أبناء ال�شهداء
التزلج .ثالثة �أيام من العمر �أم�ضاها حواىل ً 60
(�أعمارهم بني 15و�20سنة) يف رحاب الأرز املكلل بالثلج الأبي�ض
بدعوة من امل�ؤ�س�سة.
كان يف ا�ستقبال امل�شاركني يف املخيم قائد مدر�سة التزلج العميد
الركن فايز قا�سم على ر�أ�س مالكها ،وقد �أعطى توجيهاته لتوفري
كل م�ستلزمات املخيم من عتاد و�ألب�سة خا�صة بالتزلج ،وو�ضع
بت�صرف املخيم مد ّربني من عنا�صر املدر�سة لتعليم الأوالد ممار�سة
ريا�ضة التزلج.

ت�ضمن برنامج املخيم على مدى
الأيام الثالثة وبالإ�ضافة �إىل التزلج كن�شاط �أ�سا�سي التعرف �إىل مدر�سة
التزلج واملهمات التي تقوم بها من خالل فيلم وثائقي و�سهرات
منوعة مع �أفراد املدر�سة يف بيت اجلندي مل تخل من الفرح واملرح.
ّ
قبل املغادرة� ،شكرت رئي�سة امل�ؤ�س�سة ال�سيدة ليا العاقوري قيادة
مدر�سة التزلج ومالكها على احلفاوة التي يلقاها �أبناء ال�شهداء يف
وقدمت للمنا�سبة دروع امل�ؤ�س�سة
كل مرة يكون فيها املخيم يف الأرزّ ،
عربون �شكر وتقدير �إىل قائد املدر�سة العميد الركن فايز قا�سم ،و�إىل
كل من :الرائد �سليمان حلود والرائد مي�شال فرح على اهتمامهما
ومواكبتهما �أعمال املخيم ،و�إىل �صاحب مركز التز ّلج ال�سيد جوزف
طوق.

جي�ش العلم والثقافة

اجلي�ش يث ّبت معامل  158نقطة على اخلط الأزرق
�أعلنت مديرية التوجيه يف بيان �صادر عنها� ،أنه ويف �إطار عملية تعليم اخلط
الأزرق ،توا�صل اللجنة التقنية التابعة للجي�ش بالتعاون مع فريق طوبوغرايف تابع
لقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،عملها عند اخلط املذكور ،حيث �أنهت
خالل �شهر �شباط املن�صرم� ،إجراء القيا�سات لأربع نقاط .كما جتري عملية
ّ
التحقق من املعامل املو�ضوعة على  14نقطة قبالة بلدتي بليدا ومركبا .وبذلك،
تكون اللجنة قد �أجنزت حتى تاريخ  ،2013/2/7التحقق النهائي من  158نقطة
على اخلط الأزرق وتثبيت معاملها.

�شهادة ما�سرت مهني يف الت�سويق
للرائد عامر ح�سني عامر
ح��از ال��رائ��د ع��ام��ر ح�سني
عامر من لواء امل�شاة التا�سع
 الكتيبة � ،95شهادةما�سرت مهني يف اخت�صا�ص
الت�سويق ،من كلية العلوم االقت�صادية و�إدارة
الأعمال يف اجلامعة اللبنانية ،وذلك بعد مناق�شته
ً
بحثا ب��ع��ن��وان «Marketing des produits
.»d’olives au liban
�إجازة يف اللغة العربية
و�آدابها للعريف طه حممد
ن���ال ال��ع��ري��ف ط��ه غ��ازي
حممد من لواء امل�شاة الثالث
 الكتيبة � ،32إج���ازة يفاللغة العربية و�آدابها ،من
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية يف اجلامعة اللبنانية.
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�أخبار ون�شاطات
وقد بو�شر التحقيق مع املوقوفني ب�إ�شراف
يف �إط��ار �إج��راءات��ه��ا الأمنية وعمليات
ع�شرات املوقوفني وم�ضبوطات
الق�ضاء املخت�ص ،فيما ال يزال البحث جار ًيا
الدهم التي تنفذها لتوقيف املطلوبني
خمتلفة ح�صيلة الإجراءات الأمنية
ّ
لتوقيف امل�شاركني الآخرين».
الت�سلل وتهريب
وم��ك��اف��ح��ة اع��م��ال
ويف بيان �أ�صدرته بتاريخ  ،2013/2/1اعلنت القيادة �أن «مديرية
الأ�سلحة واملمنوعات و�ضبط املخالفات� ،أوقفت قوى اجلي�ش املنت�شرة
�شخ�صا بينهم �أربعة من املخابرات ،وبنتيجة التق�صي والتحريات� ،أوقفت يف حملة النقا�ش،
يف منطقة عر�سال بتاريخ 11 ، 2013/2/15
ً
التابعية ال�سورية ،و�ضبطت بحوزتهم كميات من الأ�سلحة والذخائر اللبناين املدعو جهاد �ضامن الذي اعرتف بقيامه باال�شرتاك مع
�آخرين منذ حواىل خم�سة ا�شهر ،ب�أعمال �سطو �شملت منازل يف
والأعتدة الع�سكرية.
متّ ت�سليم املوقوفني مع امل�ضبوطات اىل املراجع املخت�صة ،فيما جمدل تر�شي�ش والنقا�ش ،وببيع امل�سروقات �إىل �آخرين مقابل احل�صول
خمدرة .وقد �أودع املوقوف الق�ضاء املخت�ص».
ت�ستمر قوى اجلي�ش مبالحقة �آخرين متورطني لتوقيفهم وت�سليمهم على مواد
ّ
ّ
كذلك ،متكنت مديرية املخابرات ،وفق بيان �أ�صدرته القيادة
�إىل الق�ضاء املخت�ص.
ووا�صلت ال��وح��دات الع�سكرية املنت�شرة يف خمتلف املناطق بتاريخ  ،2013/2/12من توقيف املدعو عاطف مر�شد زعيرت لإقدامه
اللبنانية ،تنفيذ التدابري الأمنية امل�شددة واال�ستثنائية ،ما �أدى اىل بالإ�شرتاك مع �آخرين على �سرقة � 12سيارة من �أنواع خمتلفة ومن
�إيقاف العديد من املطلوبني و�سوقهم اىل العدالة .ويف ما يلي ما مناطق خمتلفة يف جبل لبنان ،بالإ�ضافة اىل �سرقة حمال لبيع
ا�سفرت عنه هذه التدابري وفق ما �أعلنته قيادة اجلي�ش-مديرية �أجهزة الهاتف اخللوي .وقد اعرتف خالل التحقيق معه ب�إقدامه
على تعاطي املخدرات منذ حواىل خم�س �سنوات وعلى التجوال
التوجيه يف عدة بيانات:
بتاريخ � ،2013/1/23أعلنت مديرية التوجيه يف بيان ان «مديرية ببطاقة هوية مز ّورة ا�ستح�صل عليها من �أحد جتار املخدرات .ويوجد
املخابرات متكنت ي��وم  2013/1/22من ك�شف ع�صابة �سرقة بحق املوقوف �أربع خال�صات �أحكام و�أربعة بالغات �إلقاء قب�ض
واحتيال م�ؤلفة من ثالثة �أ�شخا�ص ،و�أوقفت �أحد افرادها املدعو �صادرة عن الهيئة االتهامية ،وثماين مذكرات توقيف �إىل وثيقتي
طالل فروخ فيما يجري البحث عن �شريكيه بعدما حتددت كامل ات�صال �صادرتني عن قيادة اجلي�ش بجرائم خمتلفة.
وقد بو�شر التحقيق مع املوقوف ب�إ�شراف الق�ضاء املخت�ص فيما
هويتهما .بناء على اعرتافات املدعو فروخ ،ف�إن الع�صابة املذكورة
قد قامت يف �أوقات خمتلفة بعمليات احتيال وا�سعة ،وقع �ضحيتها يجري البحث عن باقي امل�شاركني يف اجلرائم املذكورة لتوقيفهم
مواطنون من عدة مناطق ،عرف منهم �أني�س مكاوي (مبلغ  300وت�سليمهم اىل املراجع املخت�صة.
بتاريخ � ،2013/1/28أعلنت مديرية التوجيه يف بيان �أنه «ح�صل
�ألف دوالر) و�أدوار الطويل (مبلغ � 150ألف دوالر) ،واحد �أ�صحاب املطاعم
يف بلدة ع�شقوت (مبلغ � 15ألف دوالر) ،وحممد عز الدين (مبلغ �إنفجار يف حملة حي ال�سلم ،فتدخلت قوة من اجلي�ش وفر�ضت طوقاً
أمنيا حول املكان ،كما ح�ضر اخلبري الع�سكري الذي ك�شف على
 10000دوالر) وجهاد �شاتيال (مبلغ  2700دوالر) وطارق ،جمهول باقي � ً
الهوية (مبلغ  9000دوالر) .وقد مت دهم منزل املدعو حممد النابل�سي مكان االنفجار ،فتبينّ �أنه ناجم عن عبوة �صغرية كانت مو�ضوعة
عدة حتت �سيارة هوندا تخ�ص �أحد املواطنني .وقد �أ�سفر االنفجار عن �أ�ضرار
يف ب�شامون وهو �شقيق �أحد الفارين ،حيث �ضبطت بداخله ّ
رزم من العمالت ال�سوداء التي ت�ستعمل يف تزوير الدوالر االمريكي ،مادية من دون �أي �إ�صابات بالأرواح».
ويف بيان الحق �أ�صدرته املديرية بتاريخ � 2013/1/29أعلنت �أنه
كما �ضبطت �أ�سلحة وكميات كبرية من احلبوب املن�شطة ،كان
املدعو النابل�سي قد �أدخلها من �إحدى الدول العربية �إىل لبنان عرب «ح�صل �إ�شكال يف حي اجلامعة-منطقة حي ال�سلم ب�سبب خالفات
خلفية عائلية،
�سابقة ،و�إ�شكال �آخر يف حملة الليلكي على
التهريب.
ّ
ّ
تخللهما �إطالق نار من �أ�سلحة حربية خفيفة ،من دون ح�صول
ي�ستمر التحقيق مع املوقوف ب�إ�شراف الق�ضاء املخت�ص ،فيما يجري
�إ�صابات يف الأرواح .على �أثر ذلك تدخلت قوى اجلي�ش املنت�شرة يف
البحث عن املطلوبني االخرين لتوقيفهما».
ويف الإطار نف�سه� ،أ�صدرت القيادة بيا ًنا يف تاريخ  ،2013/1/31جاء املنطقة ،وعملت على �ضبط الأمن و�إعادة الو�ضع �إىل طبيعته ،كما
عددا من امل�شاركني يف الإ�شكالني وت�ستمر مبالحقة باقي
فيه �أنه «بنتيجة التق�صي والتحريات� ،أوقفت مديرية املخابرات يومي �أوقفت
ً
 29و 2013/1/31يف حملة برج حمود كلاً من :قرة بت اوهان�سيان املتورطني لتوقيفهم وت�سليمهم �إىل الق�ضاء املخت�ص».
وبتاريخ  ،2013/2/1اعلنت القيادة �أن «دوري��ة تابعة للجي�ش
وهاين العي�سوي وخالد الزعرتي وال�سوداين بهاء الدين �أحمد العثمان،
لقيامهم باال�شرتاك مع �آخرين من التابعية ال�سورية بت�شكيل عرثت يف حملة قلعة �أبو �سمرا يف طرابل�س .على علبة معدنية،
ع�صابة تتعاطى ال�سرقة والن�شل واملخدرات و�إدعاء ال�صفة الأمنية ،حتتوي كمية من مادة كيميائية ت�ستخدم للتفجري ،بالإ�ضافة
جمهزة
حيث قامت خالل ال�شهرين املا�ضيني بحواىل  15عملية �سرقة ون�شل �إىل كمية من امل�سامري و�صاعقني وفتيل بطيء ،جميعها
ّ
اً
عمال �أجانب من جن�سيات �سورية وبنغالد�شية وهندية للتفجري .وقد ح�ضر اخلبري الع�سكري الذي قام بالك�شف عليها
طاولت
وم�صرية ،يف مناطق الدكوانة والنبعة والبو�شرية وال�صالومي وبرج ونقلها �إىل مكان �آمن لإجراء الالزم ب�ش�أنها ،كما بو�شر التحقيق
ب�إ�شراف الق�ضاء املخت�ص لك�شف هوية الفاعلني».
حمود واجل�سر الواطي.
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حتقيق ع�سكري

�إعداد:
معو�ض بومارون
با�سكال ّ

يوا�صل املركز اللبناين للأعمال املتعلقة
بالألغام تنفيذ مهماته وعلى الرغم من
تت�شعب
وعاما بعد عام،
ال�صعوبات ،يبقى �أمي ًنا لر�سالته الإن�سانية التي حمل لواءها منذ العام .1998
ً
ّ
مهماته وتتطور ن�شاطاته لي�صبح واحدً ا من �أن�شط امل�ؤ�س�سات التي تعنى ب�إدارة برامج العمليات الإن�سانية
لنزع الألغام ،والأكرث فعالية حول العامل بح�سب املنظمات الدولية التي يتعامل معها ب�شكل دائم.
العميد الركن عماد ع�ضيمي رئي�س املركز ،ويف وقت جتنّد خالله عنا�صر
املكتب للعمل على قدم و�ساق لإجناح حملة التوعية من خماطر الألغام
خ�ص «جملة اجلي�ش» بحديث عر�ض
التي �ستبد أ� يف ني�سان املقبلّ ،
خالله املهمات املنوط بها املكتب ،وم�شاريعه القريبة املو�ضوعة على
نا ٍر حامية.

املركز اللبناين
للأعمال املتعلقة
بالألغام
يف خطوات رائدة

العميد ع�ضيمي:
نتط ّلع �إىل ن�شر
خرباتنا وتعميمها

تذكري
على غرار البلدان التي تعاين �آفة الألغام
والقنابل العنقودية وال��ت��ي ّ
نظمت عمل
القطاع على �أرا�ضيها� ،أُن�شئ يف لبنان
املكتب الوطني لنزع الأل��غ��ام مبوجب

قرار جمل�س ال��وزراء ال�صادر يف ،1998/4/15
وح��ددت مهمته ب���إدارة برنامج العمليات
الإن�سانية لنزع الألغام يف لبنان� ،أما ارتباطه
بقيادة اجلي�ش فمن خالل �أركان اجلي�ش
للعمليات.
�و���ض��ح العميد ال��رك��ن ع�ضيمي �أ ّن��ه
وي� ّ
بعد م��رور ح��واىل ثماين �سنوات والتفاعل
والتعاطي مع املنظمات املحلية والدولية
احلكومية وغ�ير احلكومية ومكاتب
نزع الألغام يف العامل وتطور الأعمال املتعلقة
تبي وج��وب �إع��ادة النظر
بالألغام
عامليا ،نّ
ً
مبهمات املكتب وقدراته و�سيا�سته لتتالءم
مع املعايري الدولية .لذلك قرر جمل�س الوزراء
العام  ،2007اعتماد �سيا�سة وطنية ت�سو�س
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حتقيق ع�سكري
الهيكلية التنظيمية لعمليات التطهري
من الألغام ،وم�سح حقولها و�إزالة خملفات
احل��روب املتفجرة والتوعية من خماطرها
وم�ساعدة �ضحاياها� .إىل ذل��ك ،تغريت
ت�سميته لت�صبح «املركز اللبناين للأعمال
ّ
املتعلقة بالألغام» مبا يتما�شى مع امل�صطلح

املعتمد يف وثيقة املعايري الدولية املو�ضوعة
من قبل الأمم املتحدة.
و�أ�شار العميد ع�ضيمي �إىل �أن مهمة املركز
الأ�سا�سية تق�ضي ب ��إدارة برنامج العمليات
الإن�����س��ان��ي��ة ل��ن��زع الأل���غ���ام ع��ل��ى جميع
الأرا�ضي اللبنانية ،وفق الأولويات الوطنية
الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ،وامل�����س��اع��دة على ت�أمني
الدعم اللوج�ستي والإداري لت�سهيل عمل
ّ
ّ
املتعلقة
املنظمات ،وتوكيل كل الأعمال
بالألغام وتن�سيقها وترخي�صها وفق املعايري
الوطنية� .إىل ذلك ي�شرف املركز على عمل
ّ
املنظمات غ�ير احلكومية وال�شركات
الوطنية والأجنبية ال�سبع العاملة يف هذا
امل��ج��ال (MAG, NPA, DCA, FSD,
.)H.I, POD, LDO
دعم حملي وعمل حمرتف
و�إ�ضافة �إىل الدعم الدويل الذي ح�صل عليه،
متّ توقيع مذكرات تفاهم مع «بنك لبنان
واملهجر» و«ج� ّ�م��ال تر�ست بنك» لتمويل
ودعم الربنامج اللبناين للعمليات الإن�سانية
لنزع الألغام ،وهذا يدخل �ضمن �إطار الدعم
ّ
املحلي من املجتمع املدين للم�ساعدة على
ّ
تخطي هذه امل�شكلة.

و���ش��دد رئي�س امل��رك��ز على «�أن �إق��ام��ة
ح��م�لات للتوعية م��ن خم��اط��ر الأل��غ��ام
وم�ساعدة �ضحاياها بالتن�سيق مع اللجنتني
الوطنيتني العاملتني يف هذا املجال ،ت�أخذ
هاما من عمل املركز ،على غرار
حيزًا
ً
ما ح�صل خالل �أ�سبوع التوعية الذي نفّ ذ
يف ني�سان من العام املا�ضي ،بهدف جتنيب
املواطنني الأخطار املحدقة بهم من جراء
تعاملهم وتعاطيهم اليومي مع �أرا�ضيهم.
وتناول العميد الركن ع�ضيمي اجلهد
الدائم واملثمر الذي يداوم فريق املركز على
القيام ب��ه بطريقة حم�ترف��ة ،وي��ذك��ر يف
ه��ذا الإط��ار م�شاركته و�ضباط املركز يف
38
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امل���ؤمت��رات الدولية
والعاملية وال���دورات
املتعلقة بالعمليات
الإن�����س��ان��ي��ة لنزع
الألغام ،ما ي�ساهم
يف حت�����س�ين الأداء
ورف�������ع م�����س��ت��وى
الربنامج اللبناين
ع���ل���ى ال�����ص��ع��ي��د
العاملي وتقدمي املزيد
م��ن ال��دع��م لهذا
امل�شروع.
و�أ�����ش����ار �إىل �أن���ه
�سيلقي حما�ضرة يف �أواخر ني�سان املقبل يف
مركز جنيف الدويل لنزع الألغام لأهداف
�إن�سانية يف �سوي�سرا �ضمن م�ؤمتر الأم��ن
و�إزال��ة الألغام لتعميم جتربة �إدارة برنامج
نزع الألغام .كذلك �سيتم تخ�صي�ص مقعد
للجي�ش اللبناين من قبل الدولة الفرن�سية
ملتابعة دورة « »EODيف بينني � -أفريقيا
خالل العام اجلاري� ،إ�ضافة �إىل املقعد ال�سنوي
الدائم يف الدامنارك.
�شهرة و�صدقية جعلتا لبنان مركز تدريب
الكم الهائل من العمل كيف
و�سط هذا
ّ
مميزة
تطور املركز و�صنع لنف�سه مكانة
ّ
ّ
مق�صدا للبلدان التي ت�سعى �إىل
و�أ�صبح
ً
تدريب عنا�صرها يف هذا املجال؟
 نتيجة املمار�سات واخلربات التي عملناباطراد على اكت�سابها بجدارة من خالل
جتربة تدريب �ضباط برازيليني وعراقيني
و�سودانيني ومن جن�سيات �أخرى على �إدارة
برنامج العمليات الإن�سانية لنزع الألغام
والتوعية من خماطرهاّ ،
حقق املركز ويف
ن�سبيا �شهرة و�صدقية ومهنية
وقت ق�صري
ً
فتم اعتماده كمركز
وحرفية عاليتنيّ ،
تدريب �إقليمي للدول الناطقة باللغة العربية
على برنامج الت�أليل «»IMSMA NG
اجليل اجلديد .يذكر �أ ّن��ه عقد يف لبنان
م�ؤمتر ح�ضره ممثلون عن مركز جنيف
الدويل للعمليات الإن�سانية لنزع الألغام،
وبرنامج الأمم املتحدة ،والربنامج الوطني
للأعمال املتعلقة بالألغام لعدد من الدول

العربية (ليبيا ،موريتانيا ،م�صر ،ال�سودان،
الأردن ،والعراق).
ويتم يف املركز الدويل لإزالة الألغام IDC
ّ
يف منطقة الطيبة  -بعلبك ،وب�شكل دائم،
تدريب عنا�صر ع�سكريني ومدنيني لبنانيني
و�أجانب على وظيفة ّ
النقاب ،لرفع م�ستوى
ّ
املنظمات غري احلكومية العاملة
عمل
حتت �إ�شراف اجلي�ش اللبناين.
ويف الإطار نف�سه �ستقام ور�شة عمل يف الأول
من حزيران املقبل وملدة �أ�سبوعني ،بعنوان
الإدارة الو�سطى لربنامج العمليات الإن�سانية
لنزع الألغام ،بتمويل من جامعة «جيم�س
مادي�سون» الأمريكية ومب�شاركة املركز
ال��دويل لإزال��ة الألغام  ،IDCومتد ّربني من

رائدة و�سابقة فريدة
من نوعها يف العامل
العربي.
اخل�����������ط�����������ط
امل�ستقبلية كانت
خ����ت����ام احل���دي���ث
ّ
وخل�����ص��ه��ا رئ��ي�����س

م�صر والعراق وليبيا واليمن و�سوريا .ومن
ّ
املتوقع �أن ي�صبح هذا التدريب �سنو ًيا ابتدا ًء
من العام اجل��اري ،يف قاعات كلية ف�ؤاد
�شهاب للقيادة والأرك��ان ومركز الطيبة
يف بعلبك .وكانت قد �أقيمت دورة مماثلة
مدنيا
العام � 2011شارك فيها ح��واىل 30
ً
عاملاً يف هذا املجال.
يف خطوة رائدة عرب ًيا :مدر�سة �إقليمية قري ًبا
حاليا والذي يتم و�ضع
�أما امل�شروع الأهم
ً
اللم�سات الأخ�يرة عليه بتوجيهات قائد
اجلي�ش وبالتعاون مع اجلي�ش الفرن�سي ،فهو
�إن�شاء مدر�سة �إقليمية على م�ستوى دويل
لتدريب ّ
النقابني على العمليات الإن�سانية
حمانا� ،ست�ستقبل
لنزع الألغام يف منطقة ّ
متد ّربني من خمتلف اجلن�سيات ،و�سيبد�أ
التدريب فيها كمرحلة �أولية خالل �شهر
�أيلول  ،2013ويعترب �إن�شاء هذه املدر�سة خطوة

امل���رك���ز ال��ع��م��ي��د
ال��رك��ن ع�ضيمي
مب��ت��اب��ع��ة اخل��ط��ة
الإ����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة
ل��ل��ت��خ��ل�����ص م��ن
م�شكلة الأل��غ��ام
والقنابل العنقودية
وال����ذخ����ائ����ر غ�ير
امل��ن��ف��ج��رة (-2011
 ،)2020وامل�شاركة
الدائمة بامل�ؤمترات
الدولية واملحلية.
و����ض���م���ن �إط�����ار
ال���ت���ع���اون وت���ب���ادل
اخلربات مع برنامج
الأمم امل���ت���ح���دة
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ،متّ ��ت
معاجلة الطلبات
املقدمة للمركز من ليبيا و�سريالنكا
ّ
ّ
التخل�ص من
وكولومبيا مل�ساعدتها على
م�شكلة الألغام لديها.
يذكر � ً
أي�ضا �أنه ثمة متابعة ملو�ضوع توقيع
م�شروع مذكرة تفاهم مع مركز بريوت
للأبحاث والإبتكار ( )BRICلإجراء درا�سة
حول �إ�ستعمال الطاقة الكهرومغنطي�سية
العالية الكت�شاف الألغام وتدمريها عن
بعد .وت�أتي هذه اخلطوة يف �إطار ال�سعي الدائم
فعال
للمركز �إىل التخفيف
ّ
واحلد ب�شكل ّ
من اخل�سائر الب�شر ّية يف �صفوف العاملني يف
هذا امل�ضمار.
واختتم العميد الركن ع�ضيمي حديثه
بالقول �إ ّنه «بالإ�ضافة �إىل �أهدافنا الرئي�سة
القا�ضية بتنظيف الأرا���ض��ي اللبنانية،
ّ
نتطلع �إىل ت�أدية دور �إقليمي ودويل من خالل
ن�شر اخلربات التي اكت�سبناها وتعميمها،
ودوليا».
إقليميا
وت�أكيد دور لبنان الرائد �
ً
ً

م�شاهري ي�شاركون يف التوعية
ي�صادف الرابع من ني�سان اليوم
العاملي للتوعية من خماطر الألغام،
وللمنا�سبة تقوم ،ولل�سنة الثانية على
التوايل ،اللجنة الوطنية للتوعية من
خماطر الألغام وم�ساعدة ال�ضحايا
(ت�ضم بالإ�ضافة �إىل املركز اللبناين
ّ
ّ
ّ
املتعلقة بالألغام املنظمات
للأعمال
واجلمعيات الوطنية) ب�إطالق حملة
توعية وور�شة عمل ملدة �أ�سبوع كامل
على جميع الأرا�ضي اللبنانية.
�صباحا
و�سيتم �إطالق احلملة
ً
النواب برعاية
خالل حفل يف جمل�س ّ
بري وح�ضور �شخ�صيات
رئي�سه نبيه ّ
�سيا�سية ودبلوما�سية واقت�صادية
ّ
وثقافية وع�سكرية ،حيث �سيتم
�إلقاء كلمات ويقام معر�ض �صور
داخل قاعة املجل�س� .أما بعد الظهر
لتجمع وم�سرية
موعدا
ف�سيكون
ً
ّ
�صامتة مع �إ�ضاءة �شموع حتيةً
لل�ضحايا الذين �سقطوا نتيجة الألغام
والقنابل العنقودية ،و�إطالق بالونات
حتمل ر�سائل توعية من خماطر هذه
الآفة.
يف الأيام الالحقة تقوم اجلمعيات
بن�شاطات توعية يف �أماكن
متركزها ،ويلقي �ضباط املركز
حما�ضرات يف اجلامعات واملدار�س� ،إىل
�إجراء مقابالت مع و�سائل الإعالم
املرئية واملكتوبة وامل�سموعة .و�سيتم
�إر�سال ر�سائل ق�صرية عرب الهاتف
اخلليوي ،ومتثيل م�سرحيات خا�صة
باحلملة يف املدار�س ،وتوزيع من�شورات
توعية على الطالب واملواطنني
العابرين على حواجز اجلي�ش اللبناين.
يذكر �أنه ويف �سابقة هي الأوىل
من نوعها� ،ست�شارك وجوه معروفة
تلفزيونية و�سينمائية وفنية يف فيلم
ق�صري يحمل ر�سالة توعية .الفيلم
من �إعداد مديرية التوجيه يف اجلي�ش
اللبناين ،و�سيتم عر�ضه خالل حفل
النواب.
الإفتتاح يف جمل�س ّ
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�إعرف جي�شك

�إ�سمه ّ
ميد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية بالدعم الالزم
يدل على دوره و�أهميته� ...إنه اللواء الذي ّ
مهماتها والقيام ب�أعباء م�س�ؤولياتها� .شهد لواء الدعم منذ
لتتمكن كل قطعة فيها من �إجناز ّ
ت�أ�سي�سه تعديالت كثرية يف ت�سميته واملهمات التي يتوىل تنفيذها ،ور�سا الأمر يف النهاية على
تت�ضمن ثالثة �أفواج تتبع له �إدار ًيا :الإ�شارة والهند�سة والفوج امل�ضاد للدروع،
هيكلية
ّ
والتي ّ
ي�ضطلع كل منها مبهمة �أ�سا�سية �ضمن اخت�صا�صه.

�إعداد:
ندين البلعة
ت�صوير:
الرقيب ه�شام عماد

من �إ�سمه تعرفونه
وحيث تكون احلاجة جتدونه

لواء الدعم:
تطور يواكب تكنولوجيا
ّ
الع�صر يف
فوج الإ�شارة
تواريخ وت�سميات
يف نظرة �إىل تاريخ لواء الدعم مع قائده
يتبي �أن
العميد ال��رك��ن علي احل���اج،
نّ
ه��ذا اللواء ع��رف الكثري من التغيريات
حتى و�صل �إىل ما هو عليه اليوم� .إذ �أُن�شئ

مبوجب م��ذك��رة اخل��دم��ة ال��رق��م /241ع
د/ت����/س ت��اري��خ  1983/1/21حت��ت ا�سم
وع ِّدلت الت�سمية
«لواء مقر عام اجلي�ش»ُ ،
العام نف�سه �إىل «ل��واء الدعم العام» الذي
�ضم يف حينها القيادة و�سرية القيادة ،فوج
ّ

الهند�سة ،الكتيبتَني  801و 901
وفوج مدفعية م�ضادة للطائرات.
لكن العام نف�سه �شهد � ً
أي�ضا
ت��ع��دي�لات ك��ث�يرة ك��ان من
بينها تغيري ت�سمية ال��ل��واء
(�س ِّمي اللواء التا�سع).
ُ
ب��ع��د ع���ام م��ن ذل���ك تو سّ� ع
ي�ضم يف هيكليته
اللواء وبات
ّ
كتيبة ال�شرطة الع�سكرية
و�سرية مو�سيقى ،هذه الأخ�يرة
�أ�صبحت يف ما بعد «مو�سيقى
اجلي�ش» ،وت��وال��ت التعديالت
يف الأع���وام الالحقة بالتوازي
مع ما �شهدته قطع �أخ��رى يف
اجلي�ش من �إعادة تنظيم� ،إىل
�أن كان التعديل الأخري العام
ُ :1995ف ِ�صلت مو�سيقى اجلي�ش
ي�ضم
عن لواء الدعم ،الذي بات
ّ
يف هيكليته ،القيادة و�سرية
القيادة ،فوج الهند�سة ،الفوج
امل�ضاد ل��ل��دروع ،ف��وج الإ���ش��ارة
والكتيبة اللوج�ستية.
مهمات اللواء
م��ن خ�لال الأف����واج التابعة
له ،يقوم لواء الدعم مبهمات
مل�صلحة خمتلف قطع اجلي�ش
يف �أمكنة انت�شارها ،فهو ي�ؤمن
الدعم الهند�سي ،واالت�صاالت،
�ضد املدرعات،
وي�ضطلع بالقتال ّ
بالإ�ضافة �إىل تنفيذ مهمات
حفظ �أمن عندما تدعو احلاجة وبنا ًء على
�أوامر قيادة اجلي�ش.
ع��م�لان� ً�ي��ا ،ي��ن��فّ ��ذ ف���وج الهند�سة ع��دة
مهمات �أ�سا�سية �أولها مت�شيط حقول الألغام
ّ
وتنظيفها ،وتفجري الذخائر غري املنفجرة
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�إعرف جي�شك
والك�شف على الأج�سام امل�شبوهة ،ولذلك
مهم يف معاجلة م�شكلة
ك��ان ل��ه دور
ّ
الأل��غ��ام والقنابل العنقودية و�سواها من
الذخائر يف خمتلف املناطق اللبنانية .هذا
ال��دور ب��د أ� مطلع الت�سعينيات من خالل
معاجلة �آث��ار احل��رب ،ثم تو�سّ ع يف مراحل
الحقة بعد ان�سحاب العدو الإ�سرائيلي وبعد
العدوان الذي �شنّ ه على لبنان العام .2006
�إىل ذل��ك ي��ت�ولىّ ف��وج الهند�سة تركيب
ج�سور احلديد وتفكيكها حني تقت�ضي
املهمة توالها بجدارة يف
احلاجة ذلك ،وهذه
ّ
دمر الطريان
عدة حمطات
ً
خ�صو�صا عندما ّ
الإ�سرائيلي املعادي العديد من اجل�سور يف
اجلنوب ومناطق �أخرى� .إىل ذلك ،ي�شارك
الفوج يف خطة الإغاثة وعمليات الإنقاذ
يف �أث��ن��اء ال��ك��وارث ،كما ي�� ّؤم��ن الدعم
الهند�سي التدريبي م��ن خ�لال تنظيمه
دورات خ�براء متفجرات وتعطيل ذخائر
وهند�سة قتال.
العميد ال��رك��ن احل��اج ت��ط� ّ�رق �إىل �أب��رز
الأع��م��ال التي ا�ضطلع بها ال��ل��واء والتي
نفّ ذتها وحداته ،ب��د ًءا بدعم �ألوية امل�شاة
بح�ضائر ال�صواريخ امل�ضادة للدروع اعتبا ًرا من
العام  ،1991والإ�شراف على �أعمال التفجري
التي ح�صلت يف و�سط بريوت و�إع��ادة �إعمار
القرى .و�أ�شار �إىل �أن الفوج امل�ضاد للدروع هو
هيكلية مرنة فبالإ�ضافة �إىل القتال
فوج ذو
ّ
�ضد املدرعات ميكن �إدخال �أنواع الأ�سلحة
للت�صدي
الأخرى �إليه (برية ،بحرية وجوية)
ّ
لتهديدات العدو .هنا ي�ستذكر العميد
الركن احلاج �شهداء اللواء ويبلغ عددهم
� 39شهيد �ساحة �شرف و� 18شهيد واجب �أقيم
يف مركز اللواء ن�صب ّ
يخلد ذكراهم.
فوج الإ�شارة ...البداية
تقع مهمة ت�أمني االت�صاالت ال�سلكية
والال�سلكية للجي�ش على جميع الأرا�ضي
اللبنانية على ع��ات��ق ف��وج الإ����ش���ارة يف
اللواء .هذه املهمة احليوية جتعل الفوج
مبنزلة القلب بالن�سبة �إىل امل�ؤ�س�سة ،وعن
تفا�صيلها يتحدث قائد فوج الإ�شارة العقيد
ف���وزي ح��م��ادي« :م��ن��ذ ت�أ�سي�س اجلي�ش،
� ِ
أوكلت مهمة االت�صاالت فيه �إىل لفيفَ ي
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الهند�سة وامل��خ��اب��رات» .العام � 1957أُلغي
اللفيفان و�أُ ِ
ّ
م�ستقلتان هما
ن�شئت قطعتان
فوج املخابرات وفوج الهند�سة ،كما �أن�شئت
مفرزة املوا�صالت املركزية التابعة لقيادة
اجلي�ش مبا�شرة ،ومت��رك��زت يف ثكنة
�شكري غامن  -الفيا�ضية حيث كانت
� ً
أي�ضا املدر�سة الإلكرتونية التي ُ�س ِميت يف ما
بعد مدر�سة الإ�شارة.
ال��ع��ام � 1969أ�ضيف �إىل ف��وج املخابرات
مركز خمابرات القيادة العليا ،ثم �أطلق
عليه ا�سم كتيبة الإ���ش��ارة ال��ع��ام 1970
تباعا من الكتيبة
وتغيرّ ت الت�سميات
ً

� 701إىل الفوج � 97إىل �أن �أن�شئ فوج الإ�شارة
يف  1982/3/1و�أحل��ق بلواء القيادة والدعم
وارتبط به ع�ضو ًيا يف .1983/5/9
متنوعة
ّ
مهمات ّ
يرتبط فوج الإ�شارة ع�ضو ًيا و�إدار ًي���ا بلواء
مهمات ت�أمني االت�صاالت
الدعم ،وينفّ ذ
ّ
واحلفاظ على �أمنها و�سر ّيتها ا�ستنا ًدا �إىل
�أوامر �أركان اجلي�ش للعمليات وبالتن�سيق
م��ع م��دي��ري��ة امل���خ���اب���رات .ف��ع��ل��ى عاتق
هذا الفوج تقع م�س�ؤولية نظام ات�صاالت
وتعهده
متكامل للجي�ش ،وت�شغيله
ّ

ُي�����ض��اف �إىل م��ا �سبق ذك��ره
تنفيذ مهمات حفظ الأم��ن
وامل���ه���م���ات اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة
بتكليف من قيادة اجلي�ش.

بغية دعم وظائف القيادة على خمتلف
امل�ستويات من قيادة و�إمرة ،وا�ستعالم ،ودعم
قتايل ولوج�ستي ،وات�صال مع قيادتي القوات
البحرية واجلوية.
ي��� ّؤم��ن ف��وج الإ����ش���ارة �أي��� ً��ض��ا االت�����ص��االت
الداخلية لقيادة اجلي�ش و�أركانها ،وي�شمل
ذل��ك كل من مراكز القيادة الأ�سا�سي
والبديل والتكتي .كما يقوم من جهة
�أخ���رى ب��ت��دري��ب الع�سكريني يف ال��ق��وات
الربية على �سالح الإ�شارة ،وت�أمني الدعم
الالزم ملختلف وحدات اجلي�ش على �صعيد
االت�صاالت.
ال يقت�صر دور ف��وج الإ���ش��ارة على ذلك
وتعهد العتاد
وح�سب ،بل ي�شمل ت�أمني
ّ
الع�ضوي اخلا�ص به وعتاد الألوية والأفواج من
موزعات و�أجهزة عائدة لل�شبكة اخللوية
املقفلة ،و�أجهزة ال�سلكية  UHFو�أنظمة
مراقبة و�إن���ذار .كما يعمل تقنيو الفوج
ومهند�سوه با�ستمرار على تطوير م�ستوى
االت�صاالت وو�ضع الدرا�سات ملواكبة التطور
والتكنولوجيا ذات ال�صلة.

�سرايا نا�شطة
لكل من �سرايا فوج الإ�شارة
دور ف��اع��ل ت����� ّؤدي����ه بح�سب
اخت�صا�صها ،ف�سرية القيادة
واخل���دم���ة ت����ؤم���ن اخل��دم��ات
اللوج�ستية وال��ق��ي��ادة ،و�سرية
االت�صاالت الثابتة تقوم بخدمة املو ّزعات
الع�سكرية يف منطقتَي بريوت وجبل لبنان،
�إىل ت�أمني حماية االت�صاالت يف املوزعات
امل��دن��ي��ة و���ص��ي��ان��ة ال�شبكات واخل��ط��وط
الهاتفية .وت�ؤمن �سرية االت�صاالت العمالنية
خدمة مراكز الإ�شارة الو�سطية ،بينما تنفّ ذ
�سرية الدعم العمالين مهمات ت�أمني ات�صال
الألوية ودعمها عند احلاجة .وتتوىل �سرية
الرموز وال�شيفرة ت�شفري الأجهزة الال�سلكية
وحت�ضري مفاتيح الت�شفري اليدوي وخدمة
املوزعات الع�سكرية يف منطقتَي بريوت
وجبل لبنانّ � .أما ال�سرية الفنية فمهمتها
م�ساعفة عتاد الإ�شارة وا�ستثمار و�إدارة برجمة
امل��وزع��ات و�آالت التاك�سيفون وتركيب
ال�شبكات ال�صوتية ،بينما تقوم �سرية الربط
ال�سلكي والال�سلكي مب�ساعفة �أعتدة
الربط اخلا�صة وتركيبها.
تقدم يف تكنولوجيا االت�صاالت
ّ
ً
ح� ّ�ق��ق ف���وج الإ����ش���ارة ت��ق� ّ�د ًم��ا ملحوظا
و�إجن� ٍ
�ازات يف جمال تكنولوجيا االت�صاالت

على خمتلف �أن��واع��ه��ا ،وف��ق ما
يفيدنا العقيد فوزي حمادي.
ف��ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د االت�������ص���االت
ال�����س��ل��ك��ي��ة ،متّ حت��ق��ي��ق م���و ّزع
هاتفي جديد مل�صلحة وزارة الدفاع
ال��وط��ن��ي وق��ي��ادة اجل��ي�����ش ،يعمل
بتقنية (.)IP Internet Protoco
كما متّ ربط امل��و ّزع��ات الهاتفية
الع�سكرية عرب خطوط ت�أجريية
�أو رقمية من وزارة االت�صاالت ،ومتّ
ا�ستبدال املو ّزعات الهاتفية الرئي�سة
ب�أخرى حديثة تعمل بالتقنية ذاتها (.)IP
ه��ذا الربط �سمح با�ستخدام نظام جديد
للتاك�سيفون يعتمد على بطاقات م�سبقة
الدفع ( ،)Armytelبالإ�ضافة �إىل قدرة هذه
امل��و ّزع��ات على ت�أمني املكاملات بن�سبة
كبرية� .إىل ذلك متّ تطوير �شبكات الربط
ال�سلكي وهي تت�أ ّلف من ثالث �شبكات
خمتلفة:
ال�شبكات العاملة بتقنية ADSL
(Asynchronous digital subscriber
( linesوه��ي التقنية املعتمدة م��ن قبل
�شركات الإن�ترن��ت لتو�صيل اخلدمة �إىل
املنازل .ت�ستعمل هذه التقنية يف اجلي�ش
لو�صل املباين املتباعدة �ضمن الثكنات
الع�سكرية مل�سافات تفوق املئة مرت ،حيث
يتعذّ ر ا�ستعمال تقنية الكابالت النحا�سية
امل�ستعملة يف �شبكات الت�أليل.
�شبكة اخلطوط الت�أجري ّية (Leased
 )Linesوه��ي عبارة عن خطوط ات�صال
عرب �شبكة وزارة االت�صاالت ،ي�ستفيد منها
اجلي�ش لربط املوزعات الع�سكرية يف ما
بينها.
�شبكة الألياف ال�ضوئية ()Fiber optic
لربط  82مركزًا ع�سكر ًيا على خمتلف
ويتم تنفيذها �ضمن
الأرا���ض��ي اللبنانية،
ّ
�شبكة وزارة الت�صاالت.
على �صعيد االت�صاالت الال�سلكية� ،أعيد
توزيع املحطات الو�سيطة على خمتلف
الأرا���ض��ي اللبنانية بهدف تو�سيع بقعة
التغطية لهذه املحطات .كما أُ�ج�رِي��ت
عدة �أنواع من الأجهزة
جتارب ات�صال على ّ
التكتية بهدف اختيار ما
الال�سلكية
ّ
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�إعرف جي�شك
يتنا�سب مع املهمات التي ينفّ ذها اجلي�ش
والطبيعة اجلغرافية للأرا�ضي اللبنانية.
م��ن جهة �أخ���رى ،وم��ن �ضمن برنامج
امل�ساعدات الأمريكية للجي�ش اللبناين،
ي��ت� ّ�م العمل على حتقيق ن��ظ��ام ات�صال
ال�سلكي جذعي ( ،)Tetraعلى �أن ّ
يغطي
ه��ذا النظام كامل الأرا���ض��ي اللبنانية،
بالإ�ضافة �إىل تنفيذ خطة م�ساعفة �أجهزة
الداترون ( )Datronالتي ميلكها اجلي�ش.
يعمل ف��وج الإ����ش���ارة �أي��� ً��ض��ا على و�ضع
خطة لتحديد حاجة اجلي�ش اىل الأجهزة

وم���رج���ع���ي���ون ب��ق��ي��ادة
القطاع.
�إىل ذل����ك ،ي��ج��ري
العمل على تو�سيع
ال�شبكة الأ�سا�سية
ل��ت��غ��ط��ي��ة ج��م��ي��ع
الأرا���ض��ي اللبنانية،
الفرعية
وال�شبكة
لت�شمل ق��ط��ع اجلي�ش
ّ
امل�ستقلة ،بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء
غرف عمليات منوذجية.

الال�سلكية ب��ع��د الإن��ت��ق��ال م��ن البث
التماثلي ( )analogueاحل��ايل �إىل البث
التلفزيوين الرقمي ( ،)digitalبالإ�ضافة
خم�سية لتعزيز قدرات اجلي�ش يف
�إىل خطة
ّ
جمال االت�صاالت.
�أم ّا يف ما خ�صّ �شبكات الربط الال�سلكي،
فهي � ً
أي�ضا ثالث �شبكات:
ال�شبكة الأ�سا�سية SDH Synchronous
ومتتد من تربل �شما ًال
Digital Hierarchy
ّ
ً
حتى �صور جنو ًبا فرتبل  -البقاع �شرقا.
ال�������ش���ب���ك���ة ال����ف����رع����ي����ة PDH
()Plesiochronous Digital Hierarchy
وهي تربط امل�ستو�صفات الع�سكرية بالطبابة
يتم ا�ستكمال هذه
الع�سكرية  -ب��داروّ .
ال�شبكة لربط قيادات الألوية والأفواج وبع�ض
الثكنات الع�سكرية بقيادة اجلي�ش.
و�شبكة قطاع جنوبي الليطاين لربط
البيا�ضة وكفردونني
ق��ي��ادات الأل��وي��ة يف
ّ

م�ستمرون على الرغم من ال�صعوبات
ّ
تعرت�ض عمل فوج الإ�شارة بع�ض ال�صعوبات،
وهي بغالبيتها تقنية� ،أبرزها النق�ص يف
العديد املتخ صّ� �ص ( )BT, TS, LTملواكبة
التطور احلا�صل ،ولت�أمني �سرعة التنفيذ
ّ
على خمتلف الأرا�ضي اللبنانية.
تـقوم مـدر�سة الإ�شارة بتدريــب التالمذة
ال�����ض��ب��اط وال��رت��ب��ـ��اء ال�سنــة الثالثــة -
اختــ�صا�ص �إ���ش��ارة ،مكاتب الدرا�سة ،1
 4 ،3 ،2و 5اخت�صا�ص �إ�شــارة ،ومكـاتب
وتعـهد
الدرا�ســة  4 ،3 ،2و 5اخت�صا�ص عـتاد
ّ
�إلكرتونيك عام.
يف اخلتام ،يحر�ص العميد الركن علي
احل���اج ق��ائ��د ل���واء ال��دع��م على التن�سيق
بني خمتلف الأف��واج التابعة له ،وتوظيف
العنا�صر الب�شرية واملادية واملعنوية املتوافرة
املهمات امل�سندة �إىل اللواء و�أفواجه
لإجناز
ّ
على �أكمل وجه.

�شعار لواء الدعم
ي��ت��أل��ف �شعار ل���واء ال��دع��م من
�سنابل ذهبية ترمز �إىل الكتيبة
اللوج�ستية ،يتو سّ� طها �سيف يرمز
�إىل القيادة و�سرية القيادة ،وعلى
ر�أ�سه حلقات متداخلة ّ
متثل فوج
الإ�شارة ،بالإ�ضافة �إىل قلعة باللون
البني هي رمز فوج الهند�سة و�صاروخني
يرمزان �إىل الفوج امل�ضاد للدروع.

Armytel
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هو نظام تاك�سيفون يعتمد البطاقة
امل�سبقة ال��دف��ع ،ويهدف �إىل ت�سهيل
ح�صول الع�سكريني على االت�صاالت
الهاتفية من ال�شبكة املدنية العامة.
ُيطلب ال��رق��م املخ�صّ �ص للدخول �إىل
النظام العامل بهذه البطاقة ()34567
يتم
من �أي هاتف ع�سكري داخلي ،ثم ّ
�إدخ��ال الرقم ال�سري للبطاقة ومن ثم
طلب الرقم ا ُملراد االت�صال به.
ي� ّؤمن هذا النظام القدرة على �إح�صاء
�سجالت املكاملات الهاتفية ،مبا يتيح
أخالقيا
ر�صد �أي مكاملة م�شبوهة �
ً
يتميز بكلفة حتقيق
أمنيا .كما
و� ً
ّ
ً
متد ّنية مقارنة باخلدمات التي ي� ّؤمنها
وع��دد امل�شرتكني امل�ستفيدين منه،
وبتخفي�ض فاتورة مكاملات الع�سكريني
اخلا�صةّ � .أما كلفة �صيانته فمتد ّنية �إذ
�أنها حم�صورة ب�صيانة العتاد املركب
يف وزارة ال��دف��اع الوطني ،وه��ي زهيدة
ً
مقارنة بكلفة �صيانة النظام ال�سابق
امل�ؤلف من � 249آلة هاتف تاك�سيفون.
ميكن ا���س��ت��خ��دام ه��ذا ال��ن��ظ��ام من
�أي هاتف داخلي من دون اللجوء �إىل
�آالت التاك�سيفون التي تعتمد القطع
النقدية املعدنية ،وميكن تو�سيعه وفق
احلاجة من خالل زي��ادة �سعة خطوط
الربط بني املوزعات الع�سكرية �أو زيادة
موزعات ع�سكرية �إ�ضافية.

�آذار

2013
�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

حما�رضة

باميان يحا�ضر
يف كلية ف�ؤاد �شهاب
للقيادة والأركان
حول بناء النزاهة
يف قطاعي
الدفاع والأمن

تعترب ممار�سة الف�ساد يف قطاعي الدفاع والأمن ق�ضية حيوية ومهمة بالن�سبة �إىل الأمن الوطني والعاملي.
ري ،ي�ؤدي �إىل االن�شقاق وهدر املوارد.
أمر خط ٌ
فالف�ساد � ٌ
هذا الكالم جاء يف املحا�ضرة التي �ألقاها مدير برنامج الدفاع والأمن يف فرع منظمة ال�شفافية الدولية يف
اململكة املتحدة ،الأ�ستاذ مارك باميان ،بعنوان «بناء النزاهة يف قطاعي الدفاع والأمن» ،وذلك يف كلية
ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان .وقد نظمت قيادة اجلي�ش هذه املحا�ضرة �ضمن �إطار �أعمال م�ؤمتر «م�ؤ�شر
مكافحة الف�ساد يف قطاع الدفاع يف دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا» ،الذي �أقامته «اجلمعية اللبنانية
لتعزيز ال�شفافية – ال ف�ساد» بالتعاون مع منظمة ال�شفافية الدولية يف اململكة املتحدة.

ح�ضر املحا�ضرة قائد كلية ف�ؤاد
�شهاب للقيادة والأرك��ان العميد
اً
ممثل قائد
الركن علي مكة
اجلي�ش العماد جان قهوجي و�ضباط
من خمتلف قطع اجلي�ش ووحداته.
بعد الن�شيد الوطني اللبناين والوقوف دقيقة �صمت حتيةً
ل�شهداء جرمية عر�سال ،ا�ستهل الأ�ستاذ باميان كالمه
وتهم
تهم املواطنني وتهدد �أمنهم
قائالً « :الف�ساد هو ق�ضية
ّ
ّ
اجلنود � ً
أي�ضا ،وهي كذلك مهمة بالن�سبة �إىل الأمن العاملي.
فخالل العامني املا�ضيني ،احتلت �سل�سلة من التحركات
التي اجتاحت منطقة ال�شرق الأو�سط ،والتي طالبت مب�ؤ�س�سات
�شفافة للدولة� ،صميم الأحداث العاملية .وقد كان دور م�ؤ�س�سات
الدفاع والأمن يف هذه الثورات بالغ الأهمية .ومع ال�صراعات
املختلفة والتحوالت ال�سيا�سية ال�سريعة التي حت��دث ،ف�إنه
لن يكون هناك من وقت �أف�ضل لتحليل ال�شفافية والقدرة
امل�ؤ�س�سية مل�ؤ�س�سات الدفاع والأمن يف بلدان ال�شرق الأو�سط و�شمال
افريقيا .ونظ ًرا �إىل كون ال�صفة الع�سكرية هي ال�سمة املهيمنة
يف العديد من دول املنطقة ،ومبا � ّأن القطاع الع�سكري يحظى
بح�صة كبرية يف القيادة ال�سيا�سية ،ف� ّإن ق�ضية الف�ساد يف قطاع
إحلاحا من �أي وقت م�ضى».
الدفاع قد �أ�ضحت ق�ضية �أكرث �
ً
وتابع قائالً « :يزود م�ؤ�شر مكافحة الف�ساد يف قطاع الدفاع
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احلكومي احل��ك��وم��ات وامل��واط��ن�ين املعلومات التي تتيح
مقارنة ما يح�صل لديهم مبا يح�صل لدى حكومات �أخرى،
من حيث معاجلة م�شكلة الف�ساد يف قطاع الدفاع .كما
يقي�س هذا امل�ؤ�شر درجة خطورة الف�ساد ومدى كون م�ؤ�س�سات
الدفاع احلكومية  -وزارة الدفاع ،والقوات امل�سلحة وامل�ؤ�س�سات
احلكومية الأخرى عر�ضة له .ويف هذا الإط��ار ،جرت درا�سات
بلدا حول العامل ،من بينها ت�سعة
ت�شمل حتليل اثنني وثمانني ً
بلدا من بلدان منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا .وقد
ع�شر ً
قام خرباء م�ستقلون ب�إجراء بحث دام �سنتني وت�ضمن ا�ستبيا ًنا
م� ً
ؤلفا من � 77س�ؤاالً عن خماطر الف�ساد يف جماالت خمتلفة.
وتبني يف النتائجّ � ،أن درجة خطورة الف�ساد يف لبنان مرتفعة ،غري
�أنها تبقى الأدنى يف حميطها».
�أنواع خماطر الف�ساد
وتناول املحا�ضر �أنواع خماطر الف�ساد ،فقال« :تبني من حتليل
الأنواع اخلم�سة الرئي�سة من الف�ساد � ّأن خماطر الف�ساد ال�سيا�سي
مرتبطة بامل�ساومة على الت�شريعات وال�ضوابط اخلا�صة بقطاع

الدفاع ،و�إنه �إما �أال متتلك
هذه البلدان هيئة ت�شريعية
م�ستقلة �أو �أن��ه��ا متتلك
مثل هذه الهيئة لكن من
دون امتالك احلقوق الر�سمية .وهذا يتطابق مع االفتقار �إىل
وجود نقا�ش حول �سيا�سة قطاع الدفاع وغياب امل�شاركة مع
املجتمع املدين.

�أما خماطر الف�ساد املايل ،فرتتبط ب�إ�ساءة ا�ستخدام ميزانيات
قطاع الدفاع الكبرية وال�سرية ،ب�صورة حمتملة ،و� ً
أي�ضا �إ�ساءة
ا�ستخدام دخل هذا القطاع� .إن الغالبية العظمى من بلدان
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا ( )%84ال تزود هيئاتها
الت�شريعية املعلومات املت�صلة بالإنفاق على البنود والربامج
ال�سرية».
ويف ما يخ�ص خماطر ف�ساد املوظفني (واملق�صود بذلك ا�ست�شراء
الف�ساد بني موظفي القوات امل�سلحة وموظفي وزارة الدفاع يف بلد
ما) ،قال :ال توجد يف �أي بلد من بلدان منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال افريقيا ثقة يف �أحكام التبليغ عن الف�ساد .عالوة على
ذلك ،ف�إنه ال يتوافر يف الغالبية العظمى من بلدان هذه املنطقة
دليل قابل للتحقق منه علنً ا على وجود املتطلبات اخلا�صة يف ما
يخ�ص التحقق من املوظفني الذين ي�شغلون املنا�صب احل�سا�سة.
وحت��دث عن خماطر الف�ساد يف العمليات ،وهي تلك التي
تظهر خالل تنفيذ العمليات الع�سكرية �سواء داخل البلد �أو يف
اخلارج� ،إذ ال ميتلك �أي من البلدان يف املنطقة مبد�أً ع�سكر ًيا
يعالج خماطر الف�ساد يف العمليات.

ريا ولي�س �آخ ًرا ،هناك خماطر الف�ساد يف عمليات اال�سترياد
و�أخ ً
وهي املخاطر النا�شئة عن عمليات �شراء املعدات والأ�سلحة
الالزمة لقطاع الدفاع .والتحليل الذي جرى تنفيذه يف �إطار هذا
التقرير يتناول البلدان التي ت�شهد
�صراعا وتلك التي متر مبراحل
ً
انتقالية ،وكذلك البلدان الغنية
ً
مقارنة بتلك التي هي
ب��امل��وارد
�أفقر منها .وقد تبني �ضعف �أعمال
التدقيق والرقابة يف هذه الدول ،مع
العلم � ّأن البلدان الغنية باملوارد
يف املنطقة تظهر �أدا ًءا �أ�سو�أ من
البلدان الفقرية باملوارد .من هنا،
ف�� ّإن امتالك البلد �أي ميزات يف
غنيا
ال�ثروة النا�شئة عن كونه
ً
ب��امل��وارد ،ال ي�ترج��م �إىل �ضوابط
�أف�ضل ملكافحة الف�ساد يف قطاع
الدفاع.
التو�صيات
وخ��ت��م ب��امي��ان بالتو�صيات،
قال« :من خالل ا�ستخدام هذا التحليل كنقطة انطالق،
ميكن لوزراء الدفاع والأمن ،ور�ؤ�ساء وزارة الدفاع وم�س�ؤوليها
مراجعة خماطر الف�ساد يف م�ؤ�س�ساتهم والعمل على تطوير
خطة مركزة يتم فيها �إدراج الأولويات للحد من هذه املخاطر
والتخفيف منها .وينبغي �أن ت�شكل ق�ضية ا�ست�شراء الف�ساد يف
قطاع الدفاع والأمن جز ًءا اليتجز�أ من �أي ا�سرتاتيجية وطنية
للإ�صالح .كما ميكن للمجتمع املدين ا�ستخدام املعلومات
الواردة يف هذا امل�ؤ�شر للمطالبة بقدر �أكرب من �إخ�ضاع امل�ؤ�س�سات
االمنية وم�ؤ�س�سات الدفاع يف بلدانهم مل�ساءلة ،وال�سعي �إىل
االنخراط مع حكوماتهم والعمل مع و�سائل الإعالم لت�سليط
ال�ضوء على �أب��رز الق�ضايا املرتبطة بقطاع الدفاع .كذلك،
ميكن للم�شرعني تطبيق النتائج بغية ر�صد املخاطر الرئي�سة
للف�ساد يف بلدانهم ،ولفتح حوار يف الربملان مع م�ؤ�س�سة الدفاع
حول هذا املو�ضوع».
ويف اخلتام� ،شكر قائد الكلية العميد الركن مكة املحا�ضر
درعا تقدير ًيا با�سم امل�ؤ�س�سة
باميان على معلوماته ،وقدم له ً
الع�سكرية وقائدها العماد جان قهوجي.
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�آذار

2013
�إعداد:
ندين البلعة

يف امل�ؤ�س�سة وخارجها

التقاعد قبل ال�سن
القانونية وتداعياته

�أحالم احلياة اجلديدة
قد ال تتحقق
وطلب الإ�سرتحام
قد ال يتيح العودة
�إىل ح�ضن امل�ؤ�س�سة
ق�ص�ص من واقع احلال
يلعن يو�سف ال�ساعة التي خطر بباله فيها
يتقدم بطلب ت�سريحه من اجلي�ش .يومها
�أن ّ
كان ما ي��زال �شا ًبا حتت عتبة الأربعني،
وكانت �أحالمه كبرية :م�شروع م�ستقل،
�سيارة جديدة ،جتديد �أث��اث املنزلّ ...ودع
الرفاق والثكنة ،تقا�ضى تعوي�ضاته وان�صرف
ِ
مت�ض �سنوات حتى
�إىل حياته اجلديدة .مل
ّ
تبخر معظم ما كان قد تقا�ضاه ،الأوالد

كانوا ما ي��زال��ون على مقاعد الدرا�سة،
امل�صروف كبري ،املعا�ش التقاعدي غري ذلك
الذي كان يتقا�ضاه يف اخلدمة.
يعمل يو�سف اليوم يف �أحد مواقف ال�سيارات
التابع ملجمع جتاري �ضخم ،وكلما ر�أى �أحد
يرتدد
الع�سكريني تخنقه
الغ�صة� ،أحيا ًنا ال ّ
ّ
يف �إعطاء الن�صيحة لأحدهم :يا بني �إياك
ّ
البزة قبل يوم واحد من
�أن
تتخلى عن هذه ّ
بلوغك ال�سن القانونية.
�أحد الع�سكريني ،وما �أن �أمتّ خدمته حتى
تقدم بطلب ت�سريحه فكان له ما �أراد .وهو
ّ
ً
يعمل الآن �سائقا عند �أحد الق�ضاة .متز ّوج
وله ثالثة �أوالد� ،أكربهم دخل هذه ال�سنة
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يتقدم بطلب ت�سريحه ،كما
ين�ص عليها القانون يحق له �أن ّ
عندما ي�ؤ ّدي الع�سكري �سنوات اخلدمة التي ّ
ّ
مدفوعا بالكثري من
يحق له �أن يظل يف اخلدمة حلني بلوغه ال�سن القانونية .يختار البع�ض احلل الأول
ً
خ�صو�صا يف ّ
ظل الأو�ضاع الراهنة ،حيث يت�آكل
دوما مبا ت�شتهيه ال�سفن،
الأحالم ،لكن الرياح ال ت�أتي ً
ً
ّ
الراتب التقاعدي بفعل الغالء وتزايد املتطلبات املعي�شية ،وقد يتبخر التعوي�ض � ً
أي�ضا �إذا مل حُت�سن �إدارته.
لذلك يح�صل يف �أحيان كثرية �أن يتقدم بع�ض املتقاعدين بطلب ا�سرتحام بغية العودة �إىل �صفوف امل�ؤ�س�سة.

مديرية الأفراد:
�أرقام ومعلومات
«اجل���ي�������ش» ق�����ص��دت
م��دي��ري��ة الأف������راد ال��ت��ي
�ك��ل امل��رج��ع ال��ذي
ت�����ش� ّ
ي���ت���ولىّ
�إدارة جميع
العقيد الإداري طوين زخريا
العميد الركن �أنطوان احلم�صي
ّ
املتعلقة بالأفراد
الأم��ور
�إىل جامعة خا�صة ،بينما ال يزال الآخران يف الع�سكريني واملدنيني يف اجلي�ش .ووف��ق
املدر�سة .يعمل �سامي منذ �ساعات ال�صباح مديرها العميد الركن �أنطوان احلم�صي،
الأوىل وحتى الليل ،وب�صعوبة ي�ستطيع ف�إن مهمتها ال تقت�صر على �إدارة الأو�ضاع
ت�أمني امل�ستلزمات الأ�سا�سية لعائلته ،ولوال ال��ذات��ي��ة للع�سكريني وامل��دن��ي�ين يف �أثناء
امتالكه �شقة �صغرية ي�ستفيد من عائدات وجودهم يف اخلدمة بل تتخطاها لت�شمل
ت�أجريها الب�سيطة لكانت الأم��ور �أ�صعب فرتة التقاعد مبا يبقيها على �صلة ب�أحوال
املتقاعدين و�ش�ؤونهم و�شجونهم.
بكثري.
ت�شمل مديرية الأف��راد ت�سعة �أق�سام من
رئيف ع�سكري �آخر وعده �أحد �أقربائه ب�أن
فقدم طلب ت�سريحه ،بينها مكتب التقاعد ال��ذي يو�ضح لنا
ي�سافر معه �إىل �أ�سرتاليا ّ
ولكنه مل يح�صل على ت�أ�شرية الهجرة .وهو رئي�سه العقيد الإداري طوين زخريا وبالأرقام،
ً
�سر يف ال��ف��روق��ات يف احل��ق��وق ال��ت��ي يتقا�ضاها
الآن يعمل
�سائقا بعد �أن كان �أمني ّ
مهما يف الق�سم الذي الع�سكري يف اخلدمة الفعلية وتلك التي
ومرجعا
مكتب،
ً
ًّ
يتقا�ضاها �آخر متقاعد من الرتبة نف�سها
عمل فيه.
رتيب �آخر غ��ادر ،ح�صل على تعوي�ض مل ولديه عدد مماثل من �سنوات اخلدمة.
َّ
بداية ي�شري العقيد زخريا �إىل �أن الرتيب يف
يتخط الأربعني �ألف دوالر ،ا�ستعمل الق�سم
الأك�بر منه لكي يفي الديون املرتاكمة اخلدمة الفعلية يتقا�ضى حواىل  %30زيادة
عما يتقا�ضاه الرتيب املحال على التقاعد.
عليه ،يعمل الآن يف �إحدى �شركات الأمن
ّ
�صباحا وم�سا ًء ،لكي ي� ّؤمن لقمة فبالإ�ضافة �إىل الراتب الأ�سا�سي يتقا�ضى
بدوامني،
ً
َ
الرتيب يف اخل��دم��ة الفعلية ب��دل خدمة
عي�ش �أوالده و�أق�ساط مدار�سهم.
ثمة �آخ��رون غ��ادروا امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ميدان ،وتعوي�ض م�سكن وانتقال ،كما
ب�سن مبكرة و ُوف��ق��وا بعمل ي��ق� ّ�دم لهم يظهر بو�ضوح يف اجل��دو َل�ين الرقمني  1و.2
ّ
جيدة �أو جنحوا بت�أ�سي�س م�شروع �إىل ذلك ،ف�إن الأهم هو الفارق يف تعوي�ض
�ضمانات ّ
خ��ا���ص� ،أو حتى ه��اج��روا ،لكن وف��ق ما ال�صرف ،الذي ي�صل �إىل  43مليون لرية لبنانية
تثبته �سجالت املراجع املعنية يف اجلي�ش� ،إذا � ّأخر الرتيب تقاعده �أربع �سنوات فقط.
ّ
يتعلق باملدار�س ،يح�صل
وي�ضيف �أنه يف ما
وب�شكل خا�ص تلك التي حت�صي طلبات
الإ�سرتحام ،ف ��إن معظم الذين غ��ادروا يف الع�سكري يف اخلدمة الفعلية على ن�سبة
جيدة من �أق�ساط املدار�س واجلامعات تحُ َّدد
�سن مبكرة ،ندموا على ما اعتربوه خطوة
ّ
ّ
كل �سنة بح�سب توافر الإعتمادات ،يف حني
مت�سرعة.
ناق�صة �أو
ّ

يح�صل املتقاعد على مبلغ مقطوع يراوح
بني الـ� 800ألف ومليون و� 800ألف لرية لبنانية
كحد �أق�صى ،مهما بلغت قيمة الأق�ساط
ّ
ومهما اختلف الإخت�صا�ص اجلامعي.
�أكرث من ذلك...
يحظى الع�سكري يف اخل��دم��ة الفعلية
ب�إمكان زيادة راتبه � ّإما من خالل التد ّرج
ك��ل �سنتَني يف اخل��دم��ة الفعلية م��ع ما
يتبعه من زي��ادة يف قيمة الراتب الأ�سا�سي
والتعوي�ضات امللحقة به (انتقاالت وتعوي�ض
�سكن) ،و�إما من خالل �إقرار �سل�سلة جديدة
للرتب والرواتب ،بالإ�ضافة �إىل الرتقية مع ما
يتبعها من زيادة يف قيمة الراتب الأ�سا�سي
والتعوي�ضات امللحقة به.
ك��م��ا يح�صل الع�سكري يف اخل��دم��ة
الفعلية على حقوق خمتلفة ،فامل�ساعدات
املر�ضية يتقا�ضاها م��ن ه��م يف اخلدمة
الفعلية يف فرتة زمنية �أقل من تلك التي
ّ
يتطلبها دفعها للمتقاعدين ،وامل�ساعدات

جدول رقم 1
مقارنة بني
حقوق معاون
�أول درجة 12
ولديه � 22سنة يف
اخلدمة الفعلية
و�آخر �أحيل
على التقاعد
ولديه الدرجات
و�سنوات اخلدمة
نف�سها.

جدول رقم 2
مقارنة بني
حقوق معاون
�أول درجة  14يف
اخلدمة الفعلية
و�آخر حمال
على التقاعد.

الإجتماعية الناجتة عن حاجة مادية
ما�سة تُدفع لعنا�صر اخلدمة الفعلية فقط،
ّ
ّ
يتعلق بامل�ساعدات
وكذلك الأم��ر يف ما
الإجتماعية للوالدة وال��زواج والوفاة ،كما
يح�صل الع�سكري يف اخلدمة الفعلية على
م�ساعدات وقرو�ض من م�ؤ�س�سة التعا�ضد.
�إىل م��ا �سبق ثمة �أم���ور ك��ث�يرة ينبغي
ع��دم جتاهلها ،فمن حيث العالقة بني
الرئي�س واملر�ؤو�س �أو ًال ،حتكم هذه العالقة
يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية قوانني ال تخ�ضع
ملزاجية الرئي�سّ � .أما اخلربة التي يكت�سبها
الع�سكري يف جمال عمله خالل �سنوات
خدمته الفعلية فتجعله
مرجعا يف مهنته،
ً
يعزز ر�صيده وموقعه.
ما ّ
وم��اذا بعد؟ مرونة يف التعاطي مع ظروف
الع�سكري املختلفة ،ق��د ال ت��ت��واف��ر يف
م�ؤ�س�سات �أخ��رى ،وت�سهيالت يف النقل ويف
كثري من �أم��ور احلياةّ � .أم��ا ما ال ميكن
ن�سيانه فهو �أن تن�شئة الع�سكريني ومنط
احلياة ال��ذي يعتادون عليه ،قد يجعالن

التكيف م��ع ظ��روف عمل م��دين� ،أم�� ًرا
ّ
ً
�صعبا ،ال بل مرهقا.
ً
يف اخلال�صة
بالإ�ضافة �إىل الفوارق املادية ،ومن خالل
قدموا
متابعة �أح���وال املتقاعدين الذين ّ
ال�سن القانونية،
طلب ت�سريحهم قبل بلوغ
ّ
يبدو � ّأن البقاء يف اخلدمة الفعلية يحمل
للع�سكري من الإيجابيات �أكرث بكثري
مما يح�صل عليه عند اخل��روج �إىل احلياة
ّ
امل��دن��ي��ة ،م��ع ال��ع��ل��م � ّأن ه��ن��اك ح��االت
ا�ستثنائية ي��ح��اول البع�ض التماثل بها
فيف�شلون ،والدليل طلبات اال�سرتحام التي
يقدمونها للعودة �إىل ح�ضن امل�ؤ�س�سة ،الأمر
ّ
ّ
دائما يف خطة القيادة.
الذي ال يندرج ً
يف النهاية امل�ؤ�س�سة الع�سكرية � ّأم ،وهي �إذ
تتجدد مبا تز ّوده �إياها دماء ال�شباب ،ف�إنها
ّ
� ً
أي�ضا �ضنينة مبن ب��ات لهم يف خدمتها
بحد ذاتها غنى،
ت�شكل
�سنوات وخربات،
ّ
ّ
تقدم.
وعامل ّ

حقوق معاون �أول درجة  12يف اخلدمة الفعلية
القيمة
نوع احلق
1,208,000
راتب �أ�سا�سي
104,800
خدمة ميدان
144,960
تعوي�ض �سكن
277,840
انتقاالت
عائلي م3/
159,000
31,000
ميدالية ع�سكرية
1,925,600
املجموع
73,000
حم�سومات تقاعدية
1,852,700
ال�صايف للدفع

حقوق معاون �أول درجة � 12أحيل على التقاعد
تعوي�ض �صرف
القيمة
نوع احلق
1,026,000
معا�ش تقاعدي �أ�سا�سي
61,608,000
159,000
عائلي م3/
31,000
ميدالية ع�سكرية
1,232,000
املجموع
1,216,000
ال�صايف للدفع

حقوق معاون �أول درجة  14يف اخلدمة الفعلية
القيمة
نوع احلق
1,288,000
راتب �أ�سا�سي
104,800
خدمة ميدان
154,560
تعوي�ض �سكن
296,240
انتقاالت
عائلي م3/
159,000
31,000
ميدالية ع�سكرية
2,033,600
املجموع
78,000
حم�سومات تقاعدية
1,955,600
ال�صايف للدفع

حقوق معاون �أول درجة � 14أحيل على التقاعد
تعوي�ض �صرف
القيمة
نوع احلق
1,094,000
معا�ش تقاعدي �أ�سا�سي
105,100,000
159,000
عائلي م3/
31,000
ميدالية ع�سكرية
1,284,000
املجموع
1,284,000
ال�صايف للدفع
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درا�سات و�أبحاث

�إعداد:
د� .أحمد علو
عميد متقاعد

هل تعيد
دول الربيك�س
ر�سم مالمح
النظام العاملي ؟

يعقد م�ؤمتر القمة اخلام�س
ل��ر�ؤ���س��اء دول جمموعة
بريك�س يف مدينة ديربان
( )Durbanال�ساحلية يف
دولة جنوب �أفريقيا ما بني
ال��ـ 26و 27من �شهر �آذار
اجلاري ،ويف ر�أ�س جدول �أعماله،
بند �إن�شاء بنك جديد للتنمية البينية
والدولية على غرار البنك الدويل
املعروف ،وهو ما اتفق على �إن�شائه
يف اجتماعها الأخ�ير يف نيودلهي
العام .2012

ما الهدف؟
�إن ال��ه��دف املعلن لإن�����ش��اء البنك هو
ا�ستكمال اجلهود الدولية املتعددة الأطراف
وامل�ؤ�س�سات املالية الإقليمية ،الرامية �إىل
دعم النمو والتنمية على امل�ستوى العاملي،
غري �أن الهدف اخلفي يف ر�أي الكرثة من
املراقبني ،هو �إن�شاء م�ؤ�س�سة دولية رديفة
للم�ؤ�س�سات االقت�صادية الدولية احلالية
(مثل البنك الدويل و�صندوق النقد الدويل)
لتكون و�سيلة تناف�س ه��ذه امل�ؤ�س�سات
وتعمل على حترير العامل من ت�أثرياتها
وقيودها .فهذه امل�ؤ�س�سات ت�سيطر عليها
الواليات املتحدة ب�شكل �أ�سا�سي� ،سواء يف
ما يتعلق بتحديد �إداراتها �أو �سيا�ساتها� ،أو
بتوجيه عملية اتخاذ قراراتها� ،أو حتى منع
توجيه مواردها يف االجتاهات التي ال تخدم
ال�سيا�سة الأمريكية ،على الرغم من �أنها
من حيث امل�سمى والطبيعة م�ؤ�س�سات دولية،
وهذا ما �أدى يف ر�أي كثري من املراقبني� ،إىل
�ضياع عقود من النمو على العامل الثالث.
ما هي الربيك�س؟
كلمة « بريك�س» هي خمت�صر للحروف
الأوىل (باللغة االنكليزية) املكونة لأ�سماء
الدول �صاحبة �أ�سرع منو اقت�صادي يف العامل،
وهي :الربازيل ورو�سيا والهند وال�صني وجنوب
�أفريقيا .ت�شكل م�ساحة هذه ال��دول ربع
م�ساحة الياب�سة (حواىل  40مليون كلم،)2
52
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وع�����������������دد
���س��ك��ان��ه��ا
يقارب  3مليارات
ن�سمة �أي �أكرث من
 % 40م��ن �سكان
الأر���ض ومتلك �أك�ثر من خم�س الناجت
القومي العاملي .وم��ن املتوقع كما يرى
بع�ض الإقت�صاديني� ،أن تناف�س اقت�صادات
هذه الدول بحلول العام  ،2050اقت�صاد �أغنى
حاليا ،وذلك ح�سب درا�سات
الدول يف العامل
ً
جمموعة غ��ول��دم��ان �ساك�س البنكية
العاملية ،والتي كانت �أول من ا�ستخدم هذا
امل�صطلح العام .2001
منتدى «بريك�س» منظمة دولية م�ستقلة
تعمل على ت�شجيع ال��ت��ع��اون التجاري
وال�سيا�سي والثقايف بني ال��دول املن�ضوية يف
ع�ضويته.
ب����د�أ ال��ت��ف��او���ض لت�شكيل جمموعة
الـ«بريك» العام .2006
وقد �أ�ضفى �أول اجتماع ل��وزراء خارجية
الربازيل ورو�سيا والهند وال�صني على هام�ش
اجتماعات اجلمعية العامة للأمم املتحدة
ر�سميا على
طابعا
يف نيويورك (�أيلول )2006
ً
ً
التجمع اجلديد.
عقد �أول اجتماع قمة بني ر�ؤ�ساء الدول
ال�سابق ذكرها (الربازيل ،رو�سيا ،الهند،
وال�صني) يف مدينة ييكاتريينربغ ،يف رو�سيا
يف ح��زي��ران  2009حيث مت الإع�ل�ان عن
�ضرورة ت�أ�سي�س نظام عاملي ثنائي القطبية.
وقد �شارك يف قمة «بره�ص» بالعربية� ،أي
«بريك» ،رئي�س الإحتاد الرو�سي «دمييرتي
م��دف��ي��دي��ف» ورئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة ال�صني
ال�شعبية «هو جني تاو» ورئي�س وزراء الهند

«مامنوهان �سينغ» ورئي�س الربازيل «لوي�س
اينا�سيو لوال دا �سيلفا» ،واتفقوا على موا�صلة
التن�سيق يف الق�ضايا االقت�صادية العاملية
الآنية ،مبا فيها التعاون يف املجال املايل
وحل امل�س�ألة الغذائية.
ان�ضمت دولة جنوب �أفريقيا �إىل املجموعة
يف كانون االول العام  ،2010ف�أ�صبحت ت�سمى
ً
�سابقا.
بريك�س ( )BRICSبدال من بريك
دول الربيك�س والأمن القومي
دعت ال�صني �إىل تعزيز التعاون بني دول
الربيك�س خالل االجتماع الثالث ملمثلي
هذه الدول حول ق�ضايا الأمن القومى (عقد
يف  10ك��ان��ون ال��ث��اين  2013يف العا�صمة
الهندية) .وقال ع�ضو جمل�س الدولة ال�صيني
البارز داي بينغ ق��وه يف اللقاء� ،إن العامل
يتعر�ض لتغيريات �ضخمة وجوهرية ،و�إن
االقت�صادات ال�صاعدة اجلديدة والدول النامية
�ست�صبح قوة �ضخمة ت�سهم يف حتول البنية
الدولية وال��ع�لاق��ات الدولية ويف دف��ع منو
االقت�صاد العاملي اىل الأمام.
واعترب امل�س�ؤول ال�صيني «�أن ه��ذه ال��دول
ريا �أو�سع على ت�شكيل كيان
�ستمار�س ت�أث ً
عاملي متعدد االق��ط��اب وا�سباغ الطابع
ال��دمي��ق��راط��ى ع��ل��ى ال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة،
وكذلك على تغيري اخلرائط ال�سيا�سية
واالقت�صادية العاملية» .ودع��ا �إىل تعميق
التعاون ذي الربح املتبادل ،والتن�سيق ب�شكل
�أف�ضل بني دول املجموعة يف ال�ش�ؤون الدولية
�سعيا �إىل حتقيق العدالة الدولية
واالقليميةً ،
وتعزيز ال�سالم والتنمية و�إق��ام��ة من��وذج
جديد للعالقات بني الدول يف ع�صر العوملة.
وك��ان �صندوق النقد ال��دويل ق��د ذك��ر يف

�آخر تقرير له حول توقعات االقت�صاد العاملي
للعام  ،2012انه من املتوقع ارتفاع االنتاج
العاملي بن�سبة  4.4فى املائة ،فيما ت�شهد
االقت�صادات النا�شئة والنامية من ًوا �أعلى
بكثري ي�صل اىل  6.5فى املائة .وقال ال�صندوق
�إن دول ال�بري��ك�����س ،باعتبارها كربى
االقت�صادات النا�شئة� ،ستوا�صل تفوقها على
الدول الأخرى.

�إىل �أين تتجه �أنظار امل�ستثمرين؟
ي��رى بع�ض املحللني الإق��ت�����ص��ادي�ين �أن��ه
وم��ع ب���وادر انتعا�ش عاملي ووف���رة ال�سيولة
لدى البنوك املركزية ،ي�صب امل�ستثمرون
تركيزهم العام  2013على ال�صني وزميلتيها
يف جمموعة «بريك�س» الربازيل ورو�سيا،
و� ً
أي�ضا اليابان وبع�ض دول البحر املتو�سط.
ولكن يبدو �أن��ه م��ن ال�صعوبة مبكان
احل�صول على توافق يف الآراء ب�ش�أن الدول التي
�ستتوجه �إليها اال�ستثمارات امل�ستقبلية.
وغالبا ما تكون �أب�سط القواعد هي جتنّ ب
ً
اال�ستثمارات التي حققت �أف�ضل النتائج
ال��ع��ام ال�سابق ،والبحث ع��ن �أ���ص��ول ذات
�أ�سعار منخف�ضة على �أمل ارتفاعها وفق
ال���دورة االقت�صادية .فبعد خم�س �سنوات
من �أزم��ات اقت�صادية عاملية قا�سية ،لن
يفكر مديرو ال�صناديق الغربيون الأكرث
ً
حتفظا حتى يف جمرد ترك بالدهم من دون
بع�ض «ال�ضمانات» الأ�سا�سية على االقل،
ناهيك من دخ��ول �أ�سواق واع��دة جديدة.
وب��ال��ت��ايل ف���إن اال���س��ا���س ال��ذي يقوم عليه
معظم توقعات  2013هو افرتا�ضات بعدم

ومتكن ال��والي��ات املتحدة
انهيار ال��ي��ورو
ّ
م��ن جت��ن��ب «ه��اوي��ة م��ال��ي��ة» و�شيكة،
وبتجاوز االقت�صاد ال�صيني مرحلة انخفا�ض
النمو ال��ت��ي ا�صابته ال��ع��ام�ين املا�ضيني.
وم��ع �أن م�سوح «روي�ت�رز» لأ���س��واق الأ�سهم
العاملية ت�شري �إىل انتعا�ش ج��دي��د ل��دول
جم��م��وع��ة ب��ري��ك�����س ،يعتقد ج���ون ب��ول
�سميث حملل �أ�سهم االقت�صادات النا�شئة
يف «دوي��ت�����ش��ه ب��ن��ك» �أن
ال�صني �ستوا�صل احباط
امل�ستثمرين ب�سبب �أوجه
ال��ق�����ص��ور الهيكلية...
وه��و �أم���ر ���ش��دي��د ال��و���ض��وح
بحيث ال ي�ستطيع امل�ستثمرون
جت��اه��ل��ه ،وال ي���زال يقلل من
فر�صها وم��ن ف��ر���ص ال�برازي��ل
ورو�سيا يف الإ�ستثمار اجلديد.
هموم دول الربيك�س
تعاين دول الربيك�س كغريها
من الدول م�شاكل متعددة ت�ؤثر
على م�سريتها الإقت�صادية ومنوها املتوقع،
فالأزمة الإقت�صادية �أثرت ب�شكل ملحوظ
على م�ستويات منوها ،كما �أن بع�ض دولها
متوقعا من منو اقت�صادي
مل يحقق ما كان
ً
العامني املا�ضيني ،كذلك فهي ال متلك
لغة م�شرتكة واح���دة ت�سهل التخاطب
والتعامل التجاري يف ما بينها اً
اول ،ومع دول
ثانيا.
اخلارج و�أ�سواقه ً
كذلك يعاين بع�ضها م�شاكل �أمنية
داخلية ناجتة عن التعددية الإتنية والدينية
يف جمتمعاتها �إىل ا�ضطرابات مو�سمية ت�ؤثر
على النمو والإقت�صاد وغريهما من العوامل
ال�ضرورية يف عمليات التطور وارتفاع الدخل
القومي.
كما �أن الدول الغربية وبخا�صة الواليات
ّ
ت�سلم ب�سهولة موقعها املتقدم
املتحدة لن
وامل�سيطر على النظام العاملي االقت�صادي
ال�سيا�سي والع�سكري �أو تتخلى عنه ،وهذا
ما �شهدناه خالل العقدين املا�ضيني وما
ن�شهده اليوم يف موا�سم «الربيع العربي»
املزعوم وغري العربي .ولعل يف ثنايا الأزمة
ال�سورية احلالية وتطوراتها وتداعياتها،

كما يف بع�ض دول �آ�سيا ال�شرقية وافريقيا
وامريكا اجلنوبية ،ومواقف دول الربيك�س
املناق�ضة وغري املن�سجمة مع التوجهات
الغربية والأمريكية ،ارها�صات حماولة بناء
نظام عاملي جديد متعدد الأقطاب ،يقوم
على الإعرتاف بدور هذه الدول وم�شاركتها
يف ر�سم ال�سيا�سات والتوجهات التي �سيبنى
عليها هذا النظام ،ورمبا يقوم � ً
أي�ضا على
اع���ادة الإح�ت�رام للقانون ال���دويل واح�ترام
ميثاق الأمم املتحدة واح�ت�رام ال�شعوب
وحقوقها.
مرحلة انتقالية
يعي�ش النظام العاملي احل���ايل مرحلة
انتقالية تتميز بالفو�ضى ال�سيا�سية
والإقت�صادية ،وحتاول دول الربيك�س �إر�ساء
بعيدا من �إيقاع
قواعد نظام عاملي جديد
ً
الالعبني التقليديني الذين �أر�سوا النظام
ال�سائد الذي كر�س هيمنة القوى الغربية
ال��ك�برى التقليدية ،و�أدى اىل تو�سيع
الفجوة بني الأغنياء والفقراء .ولكن هل
ت�ستطيع جمموعة دول الربيك�س �أن تغري
يف منظومة قيادة االقت�صاد العاملي احلالية
وهيمنة �سيا�ساتها؟ قد تكمن الإجابة يف
متون بع�ض نظريات التطور التاريخية حول
�صعود الأمم وهبوطها ،وحيث �أن قيادة
االقت�صاد العاملي ونظامه الدويل ينتزعهما
م��ن ميتلك �أك�بر ق��وة اقت�صادية ذاتية
عامليا ،ورمبا ما يحدث يف عامل اليوم ي�شري
ً
�إىل �أن دول الربيك�س � -إذا تكاملت يف
اقت�صاداتها ووح��دت ارادات��ه��ا ومواقفها -
ت�سري يف طريقها �إىل حتقيق ذلك.
املراجع :
• www.prb.org/Articles/2012/
brasil-russia-india-china.aspx
• arabic.people.com.cn/31659/
• Sources:
;Population Reference Bureau
United Nations Population
Division; International Labour
Organization; National Statistical
Offices; and Work Bank.
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ق�ضايا �إقليمية

�إعداد:
�إح�سان مرت�ضى
باحث يف ال�ش�ؤون الإ�سرائيلية

ت��ظ��ه��ر ن��ت��ائ��ج االن��ت��خ��اب��ات الأخ��ي�رة
للكني�ست التا�سع ع�شر يف كيان العدو
�أن اال�سرائيليني �أك���دوا بحزم �أن رئي�س
حكومتهم نتنياهو قد ف�شل يف جميع
املجاالت ال�سيا�سية الداخلية واخلارجية،
ً
واي�ضا يف املجاالت االجتماعية واالقت�صادية.
وف�شله ه��ذا ه��و ف�شل زع��ام��ة بعيد امل��دى
و�ستكون ل��ه تداعياته على م�ستقبله
ال�سيا�سي حتى لو بقي يف احلكم.
لقد هبطت كتلة نتنياهو  -ليربمان منذ
نائبا لليكود
انتخابات العام  2009من ً 42
نائبا لأن اجلمهور
«وا�سرائيل بيتنا» اىل ً 31
اال�سرائيلي اعترب �أن ه��ذه احلكومة مل
تفهم املعنى العميق الحتجاجات �صيف
 2011املعي�شية االجتماعية ال�سيا�سية.
وتظهر النتائج الأخرية بان اجلمهور قد �ضاق
ذرعا من التطرف اليميني لليكود و�أتباعه،
ً
وم��ن التنكر خلطاب ب��ار اي�لان ومقولة
الدولتني ل�شعبني ،ومن ا�ستفزاز الأ�سرة الدولية
بالإعالن عن البناء اال�ستيطاين الزاحف
واجلنوين .فالعزلة التي فر�ضت على ا�سرائيل
�أقلقت الناخبني ،الذين يريدون عالقات
طيبة مع الواليات املتحدة بقيادة الرئي�س
ب��اراك اوباما ب� اً
�دل من الأزم��ات ال�سيا�سية
الفائ�ضة عن اللزوم مع وا�شنطن ،والتهديدات
احلربية اله�ستريية لإيران ،واملزيد من ال�شقق
يف امل�ستوطنات غري ال�شرعية ،والتي تلتهم
موازنة الدولة وتت�سبب بالعجز االقت�صادي
والغنب االجتماعي والتوتر الأمني.
لقد ثبت للجميع يف الداخل واخلارج ب�أن
اال�ستيطان هو م�شروع حكومة نتنياهو
الوحيد ،و�أنها ت�سعى من ورائه �إىل خلق �أم ٍر
ّ
املحتلة،
الفل�سطينية
واقع جديد يف ال�ضفّ ة
ٍ
ّ
وفر�ض ّ
الفل�سطينيني وفق خارطة
حل على
ّ
اال�ستيطان ال�صهيونية اخلال�صية
ال��رام��ي��ة �إىل اب��ت�لاع �أك�ب�ر ق��در
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نظرة �إىل تطورات امل�شهد ال�سيا�سي اال�سرائيلي
ممكن من الأر���ض الفل�سطينية وح�شر
الفل�سطينيني يف � ّ
أقل م�ساحة ممكنة يف
ّ
مدنهم وق��راه��م ،وتقطيع �سبل عي�شهم
خللق الظروف الآيلة �إىل دفع جزء منهم
للهجرة من وطنهم اىل اربع رياح االر�ض.
وهي ا�ستغلت من �أجل ذلك ان�شغال العامل
بتداعيات م��ا ي�سمى «الربيع العربي»،
الفل�سطينية عن اتّ خاذ � ّأي
وعجز القيادات
ّ
ن�ضالية توحيدية ممكنة .وبنتيجة
خطوة
ّ
ذلك ميكن القول �إن حكومة نتنياهو
مل ترد قط وال تريد التّ و�صل �إىل ّ
حل دائم مع
الفل�سطينيني ،وهي مل تطرح ولن تطرح
ّ
ّ
احل��ل ،حتّ ى ول��و على
ت�صو ٍر ملثل ه��ذا
� ّأي
ّ
�سيا�سية ،كما كانت تفعل
�شكل مناورة
ّ
إ�سرائيلية ال�سابقة.
احلكومات ال
ّ
�إن ما يح�صل يف ا�سرائيل اليوم ال ي�شكل
مفاج�أة ،بل هو انعكا�س طبيعي للم�أزق
ال�سيا�سي الداخلي البنيوي �إثر اندثار جيل
ال��ق��ادة امللوك وعلى �ضوء حالة الت�شظي
واالنق�سام بني الأح���زاب .ويف ه��ذا ال�سياق
حذر يوفال دي�سكني ،الرئي�س ال�سابق جلهاز
املخابرات الداخلية الإ�سرائيلية «ال�شاباك»،
من خماطر ع�صيبة قد تواجهها الدولة
م�ستقبلاً ب�سبب «الأزمة القيادية التي تع�صف
ووجه دي�سكني
بها
ً
حاليا» ،ح�سب تقديرهّ .
دعوة للجمهور الإ�سرائيلي لالمتناع عن
الت�صويت لأي حزب يف االنتخابات النيابية
واالكتفاء باالقرتاع ببطاقة بي�ضاء فارغة
ك ��إ���ش��ارة لرف�ض ح��ال��ة غ��ي��اب الزعامة،
والأزمة القيادية التي تع�صف بالدولة العربية،
ومن �أج��ل الإ�سهام يف دفع عجلة التغيري
وت�شكيل �ضغط على النخب ال�سيا�سية من
قبل القواعد ال�شعبية ،على حد تعبريه.
ونقلت �صحيفة «ه�آرت�س» العربية على
موقعها الإل��ك�تروين ،عن دي�سكني قوله
«وج��ه الدولة تغري ج� ً�دا ويتوقع �أن ي�ستمر

يف التغيرّ  ،والوا�ضح يف ذلك �أنه يتجه نحو
اليمني مع مزيد من التطرف الديني وغياب
حتمل العبء وال�شعور بعدم القدرة
امل�ساواة يف ّ
على تغيري هذه اخلطوات مبا فيها الأزمة
القيادية التي جتعل النا�س ي�شعرون باخليبة
ً
م�ضيفا« :ك��ث�ير من
وف��ق��دان الأم����ل»،
الإ�سرائيليني ي�صعب عليهم الت�أقلم وت�أييد
هذا االجتاه املظلم للدولة ،ومن وجهة نظري
ور�ؤيتي ف�إن هذا ميثل �أحد �أهم املخاطر على
م�ستقبل �إ�سرائيل» .ويف ال�سياق ذاته ،انتقد
رئي�س «ال�شاباك» ال�سابق �أح��زاب الو�سط
والي�سار املتناف�سة يف انتخابات الكني�ست،
قائلاً « :ال�صورة الزعامية يف �إ�سرائيل هي
اً
إجمال وزعماء الأحزاب
الأخطر؛ فزعما�ؤنا �
املتناف�سة يف االنتخابات احلالية ينظر
�إليهم يف �أعني الكثري على �أنهم فا�سدون
وانتهازيون ويهتمون مب�صلحتهم فقط»،
ح�سب و�صفه .كذلك ميكن الإ�شارة اىل
التداخل بني املع�سكرات كمظهر من
مظاهر ال�ضياع والغمو�ض ال�سيا�سي� ،إذ بات
االنتقال من اليمني �إىل الي�سار واالندماج
�أو االن�شقاق واالع��ت��زال �أو ال��ع��ودة للحياة
ال�سيا�سية من �سمات امل�شهد ال�سيا�سي
الداخلي ،فلقد اجته الليكود يف �سيا�ساته
من ميني الو�سط �إىل ميني اليمني ،وذلك
بتحالفه مع حزب «�إ�سرائيل بيتنا» املتطرف
بزعامة ليربمان .وعلى الرغم من تراجع
�شعبيته وارتفاع �شعبية «ح��زب العمل»،
وكذلك حزب «يوجد م�ستقبل» بزعامة
يائري لبيد ،رفع الليكود من�سوب تطرفه
على امل �أن ي ��ؤدي ذلك �إىل رفع من�سوب
امل�ؤيدين له ،ف�ضم غالة املتطرفني ،و�أبرزهم
يف القائمة رئي�س مع�سكر «قيادة يهودية»
مقعدا
مو�شيه فايغلني .وهكذا كان �أول 20
ً
م��ن قائمة احل��زب م��ن ن�صيب الأع�ضاء
ً
ن�سبيا
تطرفا ومت ا�ستبعاد املعتدلني
الأكرث
ً

مثل :دان مريدور الذي التحق بحزب ليفني
«احلركة» ،وان�سحب الوزير كحلون من
الليكود ومن احلياة ال�سيا�سية ،وهو كان
يعترب م��ن ال��وج��وه ذات ال�شعبية العالية
وامل�ؤثرة يف الليكود ،والتي ت�شكل عامل
ازعاج وا�ستفزاز لنتنياهو.
من ناحية �أخ��رى �سبق حلزب العمل �أن
�شهد ان�سالخ «حركة املو�شافيم» عنه،
كما ت��رك��ه عمري بريت�س (وزي���ر حرب
العدو على لبنان العام  ،) 2006وكذلك
عاما
عمريام مت�سناع ال��ذي كان �أمينً ا
ً
ً
�سابقا للحزب وانتقل �إىل مر�شح درجة ثانية
يف حزب «احلركة» ال��ذي �أ�س�سته ت�سيبي
ليفني قبيل االنتخابات الأخ�ي�رة .كما
تناف�سا ح��ا ًدا بني كل من
و�شهد احل��زب
ً
يت�سحاق هرت�سوغ وعمري بريت�س و�شيلي
يحيموفت�ش �أف�ضى �إىل خروج عمري بريت�س
من احلزب ،وت�شكيل يحيموفت�ش قائمة
مميزة من�سجمة من املقربني لها .باخت�صار
ميكن القول �إن الفوارق الأيديولوجية بني
الأح��زاب الإ�سرائيلية قد ت�آكلت ب�شكل
الفت لناحية كل ما يتعلق باملوقف من
ال�صراع مع الفل�سطينيني والعرب .فحتى
«حزب العمل» ،الذي كان يو�صف زو ًرا ب�أنه
ميثل «مع�سكر ال�سالم» الإ�سرائيلي حاولت
زعيمته �شيلي يحيموفيت�ش بكل ما �أوتيت
من قوة �أن ت�ؤكد �أن حزبها ال ميثل الي�سار
وان��ه يتقاطع يف العديد م��ن امل��واق��ف مع
اليمني مثل املوافقة على اقامة جامعة يف
م�ستوطنة ارئيل يف ال�ضفة.
اما الظاهرة املميزة يف املعركة االنتخابية
االخ�ي�رة فتتمثل يف ح��زب «ي�����ش عتيد»
(يوجد م�ستقبل) بزعامة الإعالمي اليميني
املعروف يائري لبيد وه��و ح��زب خليط من
اليمني وي�سار اليمني والي�سار العمايل ،ويدعم
املفاو�ضات ويعرب عن دعمه للم�ستوطنات؛
حيث �أعلن عن حزبه وبدء الدعاية احلزبية
من و�سط م�ستوطنة �أرئيل ،معلنً ا �أنه لن

يوافق على االن�ضمام �إىل حكومة برئا�سة
نتنياهو �إال يف حال عودة حكومة �إ�سرائيل
�إىل طاولة املفاو�ضات مع الفل�سطينيني.
لكن لبيد �شدد يف املقابل على �أنه يعار�ض
االن�سحاب م��ن القد�س ال�شرقية وع��ودة
الالجئني ،وبدت �أقواله م�شابهة �إىل حد ما
لأقوال نتنياهو بهذا اخل�صو�ص.هذا احلزب
رفع بقوة راية الدفاع عن حقوق ومطالب
الطبقة الو�سطى ،التي متثل العمود الفقري
للمجتمع الإ�سرائيلي .فمن ناحية تبنى
مطالبها االقت�صادية واالجتماعية ،ومن
ناحية ثانية �أعلن انه مل ي�شذ عن مواقف
اليمني الإ�سرائيلي يف كل ما يتعلق بت�سوية
ال�صراع مع الفل�سطينيني والعرب؛ ان�سجاما
مع التوجهات العامة للطبقة الو�سطى من
ال�صراع وهي توجهات ميينية .ومن الناحية
العملية ميكن القول �إن �أبرز ما �أف�ضت �إليه
االنتخابات االخرية هو خلو ال�ساحة احلزبية
يف �إ���س��رائ��ي��ل م��ن ح��زب كبري مهيمن،
ي�شكل ب�ؤرة ارتكاز تتجمع حولها بقية
الأحزاب يف �أي ائتالف حكومي .ويت�أكد
هذا اال�ستنتاج لدى ا�ستح�ضار حقيقة �أن
«الليكود بيتنا» �إمنا هو قائمة �شراكة
انتخابية بني حزب الليكود من جهة،
وحزب «�إ�سرائيل بيتنا» الذي يتزعمه �أفيغدور
ليربمان من جهة اخرى.
�أما على م�ستوى التق�سيم وفق املع�سكرات،
فيمكن ال��ق��ول �إن نتائج االنتخابات
ا�ستقرت على �أن اليمني هو الذي حقق فوزًا
ً
�ساحقا يف هذه االنتخابات ،فمجموع ما
ح�صل عليه «ا�سرائيل بيتنا» ( الليكود
+ا�سرائيل بيتنا) والبيت اليهودي والأحزاب
الدينية احلريدية (�شا�س ويهدوت هتوراة)،
و«ي�ش عتيد» و«هتنوعاه» و«كادميا »،
جميعا مواقف ميينية متطرفة
التي تتبنى
ً
مقعدا من ا�صل
ب�شكل ���ص��ارخ ،هو 88
ً
ً
مقعدا ،ما يعني ف��وزًا �ساحقا لليمني
120
ً
الإ�سرائيلي.

�إن ما يح�صل
يف ا�سرائيل اليوم
ال ي�شكل مفاج�أة،
بل هو انعكا�س طبيعي
للم�أزق ال�سيا�سي
الداخلي البنيوي �إثر
اندثار جيل القادة
امللوك وعلى �ضوء حالة
الت�شظي واالنق�سام
بني الأحزاب

يحذر رئي�س ال�شاباك
ال�سابق من خماطر
ع�صيبة قد تواجهها
�إ�سرائيل م�ستقب ً
ال ب�سبب
الأزمة القيادية التي
تع�صف بها حالي ًا ،وهو
يتوقع الإجتاه �إىل مزيد
من التطرف الديني
وعدم امل�ساواة
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�آذار

2013
�إعداد:
تريز من�صور

�إقت�صاد ومال

دورا �إمنائ ًيا
ت�ؤدي البلديات يف معظم دول العامل ً
هاما على عدة م�ستويات� ،إن مل يكن على جميع
ً
امل�ستويات احلياتية ،االجتماعية ،االقت�صادية،
الثقافية وحتى ال�سيا�سية.
ففي البالد الغربية جند �أن  50يف املئة من
املوازنات ت�صرف عرب البلديات ،على اعتبار �أن
ذلك ّ
ي�شكل و�سيلة لتجنّب ال�سم�سرات.

احلاجات كبرية
وو�ضع اخلدمات كارثي

ما الذي مينع البلديات
من القيام مبهماتها؟
واقع العمل البلدي اللبناين
ُ
قر العام
يف لبنان ،يدير البلد ّيات قانون �أ ّ
��دد مهماتها يف �إدارة ال�ش�ؤون
 ،١٩٧٧وح� ّ
التمدن ،البناء،
العامة،
وال�صحة
ال�صحية
ّ
ّ
ّ
ّ
العامة ،الأمن ،تنظيم الطرقات،
اخلدمات
ّ
ّ
التخل�ص من النفايات وتنظيف الطرقات.

ولكن الواقع �أن معظم البلديات اللبنانية
ال تتمكن من القيام بكامل املهمات
املوكلة �إليها ،يف ظل تلك�ؤ الدولة عن دفع
خ�صو�صا مع عدم وجود رقابة
م�ستحقاتها،
ً
على �أموال ال�صندوق البلدي ،وعدم امل�ساواة يف
توزيع احل�ص�ص.
الت�صرف مببلغ
قررت احلكومة منذ فرتة
ّ
قدره مليار ومئتا مليون دوالر ،يوزع الق�سم
الأكرب منه على البلديات.
م��ن املعلوم � ّأن امل���وارد املالية للبلدية
نوعان :ر�سوم مبا�شرة جتبيها البلدية من
حت�صلها الدولة وتو ّزعها
املواطنني ،ور�سوم
ّ
على البلديات .امل�شكلة يف الر�سوم املبا�شرة
ا ّنها غري متالئمة مع الو�ضع القائم ،ل ّأن
�آخر تعديالت �أدخلت تعود اىل العام .1988
60
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�أم���ا ال��ر���س��وم التي
جت��ب��ي��ه��ا ال���دول���ة،
فهي ال ت�ستند اىل
ً
مثال عدد ال�سكان يف
توزيع عادل يراعي
كل بلدية.
َي��تّ ��ف��ق معظم ر�ؤ����س���اء ال��ب��ل��دي��ات على
ح�صة ال�صندوق البلدي امل�ستقل
اعتبار
ّ
الدخل الأ�سا�سي للبلديات .وتظهر بع�ض
اال�ستطالعات � ّأن نحو  86يف املئة من
املحولة من
البلديات تعترب � ّأن الر�سوم
ّ
الدولة ت�شكل دخلها الأ�سا�سي� .أما الر�سوم
املبا�شرة ،فت�شكل ن�سبة �ضئيلة من جمموع
املوارد البلدية� ،إذ ت�ضطر البلديات �أحيانا �إىل
فتتو�صل
مراعاة �أو�ضاع املواطنني املعي�شية،
ّ
اىل ت�سويات معهم على الر�سوم املرتاكمة
من ال�سنوات املا�ضية وتلج�أ �إىل تق�سيط
ّ
املكلف
املت�أخرات ،كما ت�تردد يف �إل��زام
دفع الر�سوم اجلديدة املرتتبة عليه.
م��ن ن��اح��ي��ة �أخ�����رى ،ت��راج��ع��ت ن�سبة
الر�سوم املبا�شرة ب�سبب جمود القطاعات
االقت�صادية .ويف ه��ذا الإط���ار ،ي��ورد ر�ؤ�ساء
البلديات بع�ض العوامل التي ت�ساهم يف
تقلي�ص ن�سبة الر�سوم املبا�شرة من �إجمايل
وي�سجلون مالحظاتهم على
املوارد البلدية،
ّ

�آلية توزيع ح�ص�ص البلديات من ال�صندوق
البلدي امل�ستقل واحت�سابها.
ّ
امل�ستقل
�أموال ال�صندوق
القيمني على العمل البلدي
يعرت�ض بع�ض ّ
على �آلية توزيع هذه الأموال� ،إذ ا ّنها ال تو ّزع
ين�ص على �ضرورة
بانتظام ،مع � ّأن القانون ّ
توزيعها يف �أيلول من كل �سنة مبوجب
مر�سوم.
كذلك ،ف�� ّإن البلديات ال تعرف ما هي
ح�صتها قبل احل�صول عليها ،ما يعر ِقل
ّ
فكل بلدية متلك ح�سا ًبا
و�ضع موازناتها،
يتم �إيداع الأموال املخ�ص�صة
ً
خا�صا يف م�صرف ّ
لها فيه� .إىل جانب هذه العوامل ،ف� ّإن �إقدام
الت�صرف بـ  75يف
احلكومات ال�سابقة على
ّ
املئة من عائدات ال�صندوق البلدي امل�ستقل
وحتويلها اىل جمل�س الإمن���اء والإع��م��ار
لتمويل بع�ض امل�شاريعّ � ،أدى �أي�ضا �إىل تقلي�ص
واردات البلديات.
ي�شكو معظم البلديات من عدم احل�صول
على ال��ـ  10يف امل��ئ��ة م��ن ف��وات�ير الهاتف
والكهرباء واملياه .ومن العوامل الأخرى التي
تعوق زيادة املوارد البلديةَ ،منع الفوائد على
�أموال البلديات و�إلغاء براءة الذمة من بع�ض

و�شروط حياة املواطنني �صعبة� .أما امل�شاريع
التي يحتاج �إليها البلد ،من �شبكات
�صرف �صحي ،ومطامر نفايات ،و�أنظمة نقل
عام ،فهي م�شاريع تتخطى جميعها نطاق

الدكتور لوي�س حبيقة

املعامالت� .إىل ذلك ف� ّإن البلدية م�ضطرة
�إىل و�ضع الفائ�ض من �أموالها يف امل�صرف
املركزي من دون احل�صول على الفوائد،
بينما �إذا ا�ضطرت �إىل اال�ستدانة من الدولة،
فعليها دفع فوائد عالية.
و�إزاء هذا الواقع ،ف��إن معظم البلديات
عاجزة عن القيام مبهماتها الأ�سا�سية،
وعن تنفيذ امل�شاريع الإمنائية امللحة التي
حتتاج �إليها جميع ال��ب��ل��دات واملناطق
�سيما �أن اخلدمات العامة يف
اللبنانية ،ال ّ
وملوثة،
م�شوهة
لبنان كارثية ،والبيئة
ّ
ّ

البلديات وقدراتها املالية والفنية والإدارية.
و�إزاء هذا الواقع ،و�ضع الوزير ال�سابق �شربل
ٍ
م�صرف للإمناء
نحا�س م�شروع قانون ب�إن�شاء
املحلي ،متلكه البلديات ،فت�ستخدم
املبالغ الهائلة املرتاكمة (�أو معظمها)
كر�أ�سمال لهذا امل�صرف .وق��د ح��از هذا
امل�شروع التغيريي والإ�صالحي ،ت�أييد كل
امل�ؤ�س�سات الدولية املتخ�ص�صة ،لكن من دون
�أن تقره احلكومة ال�سابقة وال احلالية ،الأمر
الذي ي�شكل يف نظر البع�ض �إهدا ًرا لفر�صتني
تاريخيتني.

ويعترب الوزير نحا�س هنا �أن طريقة توزيع
املجمع على البلديات� ،ست�ؤدي
ر�أ���س املال
ّ
بنحو �شبه م�ؤكد� ،إىل ه��در معظمه من
خ�لال النفقات اجل��اري��ة و�إق��ام��ة م�شاريع
جمز�أة ومتناثرة ،من جدران دعم وتزفيت
ّ
ودور بلديات فارغة وغريها« ،...فنكون قد
�صرفنا هذا املبلغ غري املتجدد و�أهدرنا هذه
الفر�صة اال�ستثنائية.»...
تفعيل امل�ؤ�سـ�سات القائمة
من جهته ي�ؤكد الأ�ستاذ اجلامعي واخلبري
االقت�صادي الدكتور لوي�س حبيقة ملجلة
«اجلي�ش» �أنه يرى حاجة ما�سة �إىل حتويل
الأم��وال �إىل البلديات ب�شكل دوري وب�صورة
م�ستمرة بد ًءا من  1/1من كل �سنة ،ولي�س
�إىل حجزها ،وكذلك �إىل تفعيل عمل
التفتي�ش على امل�شاريع البلدية املنفّ ذة،
وعلى كيفية �صرف الأم��وال ،وذلك نظ ًرا
�إىل احلاجات الإمنائية الكبرية يف جميع
املناطق اللبنانية.
ٍ
وعن �أهمية �إن�شاء م�صرف للإمناء املحلي
قال:
«�إننا نحتاج يف لبنان �إىل تفعيل امل�ؤ�س�سات
املوجودة ولي�س �إىل �إن�شاء �أخرى حتتاج �إىل
موظفني ،وبالتايل �إ�ضافة املزيد من الهدر،
يتم عادة يف ال�سلطة املركزية ،التي
الذي ّ
وفعالة .و�أعتقد �أنه
ال تعطي نتائج مبا�شرة ّ
على الرغم من الهدر الذي قد يطر أ� خالل
تنفيذ امل�شاريع يف العمل البلدي ،تبقى
جدا لأنه يف البلدات وال �سيما
الأمور حم�صورة ً
ال�صغرية منها ،املواطنون يعرفون بع�ضهم
تتم
البع�ض ،وال جمال لل�سرقة ،و�إن ح�صلت ّ
مببالغ زهيدة ج� ً�دا ،لأن اجلميع يراقب
رئي�س البلدية».
و�أعرب الدكتور حبيقة عن ت�أييده خطوة
االنطالق نحو الالمركزية الإداري���ة ،مع
حتقيق خطوة متقدمة يف املجال الإنتخابي
للمجال�س البلدية ،حيث يف�سح �أم��ام
املواطنني املقيمني جم��ال انتخاب ن�صف
�أع�ضاء املجل�س البلدي ،وال �سيما �أن الغرباء
املقيمني يف القطاع البلدي ي�شكلون �أكرث
م��ن  95يف املئة م��ن ال�سكان الأ�صليني
للبلدة يف حاالت كثرية.
العدد  - 333اجلي�ش
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�آذار

2013
�إعداد:
تريز من�صور

�أ�سماء المعة

نقيب املهند�سني
عا�صم «بيك» �سالم:

�أر�ستقراطي ،خا�ض �أبرز معارك
الفقراء ...و�إن مل ينجح يف حتقيق الكثري
من االنت�صارات فيها.
قدم الكثري �إىل العمارة
فنان ممتازّ ،
العربية واللبنانية ،وكان رجل ثقافة
والتزام.
�إنه نقيب املهند�سني الأ�سبق ،املعمار
الأول عا�صم «بيك» �سالم.

العمارة

تنبت من �أر�ضها
مبدع فن العمارة
ريا ،ولد
أحبها كث ً
يف بريوت اجلميلة التي � ّ
عا�صم �سالم العام  ،1924ويف �أحد �أحيائها
اجلميلة عا�ش طفولته .يومها كانت
روحا وثقافة و�إر ًثا
بريوت بالفعل جميلةً ،
معمار ًيا .كان يرافق والده يف رحالته �إىل
فل�سطني .هناك �إلتقى جربا �إبراهيم جربا،
ال��ذي ك��ان يد ّر�س يف جامعة كامربيدج
فحمل الطالب املتخرج من
يف بريطانيا،
ّ
«الإر�سالية الفرن�سية» و«الإنرتنا�شيونال
ك��ول��دج» يف ب�ي�روت ،ر�سالة تو�صية �إىل
تخرج من ق�سم الهند�سة
اجلامعة التي
ّ
املعمارية فيها العام .1950
بعد عوته �إىل بريوت �شارك �سالم يف بداية
حياته العملية يف ت�أ�سي�س ق�سم الهند�سـة
املعمارية يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت
مع املهند�س رميون غ�صن (العام  ،)1954وما
ان�ضم �إىل الكادر التعليمي فيها
لبث �أن
ّ
ب�صفة �أ�ستاذ م�شارك لغاية العام .1977
مكتبا للهند�سة العام
�أن� أش�
ً
 ،1956وزاول املهنة حيث �أبدع
يف تنفيذ �أروع امل�شاريع املعمارية
و�أرقاها.
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ً
نا�شطا يف
�إىل جانب ذل��ك ،كان �سالم
تاركا ب�صماته البي�ضاء يف
عدة جم��االت
ً
�أك�ثر من جمل�س �أو نقابة ،حيث كان
ع�����ض� ًوا يف «جمل�س الت�صميم الأع��ل��ى»
و«املجل�س الأعلى للتنظيم امل��دين» من
العام  1962وحتى العام  ،1977وع�ض ًوا يف
اللجنة الرباعية لإعادة �إعمار و�سط بريوت
توليه
(بني العامني  1977و� ،)1986إ�ضافة �إىل ّ
من�صب نائب رئي�س جلنة تو�سيع مرف�أ
بريوت وتطويره ( .)1986 - 1972
نقيبا للمهند�سني
العام � 1996إنتخب �سالم
ً
اللبنانيني ،وا�ستمر يف هذا املن�صب لغاية
ال��ع��ام  1999حم��ق� ً�ق��ا خ�ل�ال والي��ت��ه �أه��م
الإجن��ازات النقابية .كذلك توىل رئا�سة
هيئة املعماريني العرب منذ  1998ولغاية 2001
واحتاد املهند�سني العرب.
ت��رك عا�صم ���س�لام ب�صماته �أي��� ً��ض��ا يف
املجل�س الأعلى للت�صميم يف وزارة الت�صميم،
حيث ك��ان ع�ض ًوا فيه
منذ العام  1961ولغاية
العام  ،1977كما
ك��ان من الفريق
الت�أ�سي�سي ملجل�س

الإمن��اء والإعمار يف ال�سنوات ال�ست الأوىل
من بدء �أعماله (.)1983 - 1977
ريا للحفاظ على ثروة
نا�ضل �سالم كث ً
لبنان الرتاثية والثقافية وال �سيما الأبنية
الرتاثية يف العا�صمة ب�ي�روت ،وذل��ك من
خالل ع�ضويته يف جلنة «متحف �سر�سق»،
ويف جمعية «�أب�ساد».
وت���ق���دي��� ًرا ل��ع��ط��اءات��ه يف ه����ذا امل��ج��ال
ن��ال درع وزارة الثقافة يف �أي��ل��ول .2012
كان �سالم يرف�ض �سيطرة العمارة امل�ستوردة
واحل�ضارة الغربية بو�صفها احل�ضارة .وكان
مقتنعا ب�أن العمارة يجب �أن تكون �إبنة
ً
مكانها .هكذا بنى �سرايا �صيدا وجامع
اخلا�شقجي ومدر�سة برمانا العليا وبع�ض
م�ستخدما احلجر
�أق��وا���س وزارة الثقافة،
ً
الرملي (كمادة) والأقوا�س واجلدران ال�صلبة
(من حيث ال�شكل) .لقد قر أ� العمارة على
�أنها تنبت من الأر�ض ،ي�صل اجلدار فيها �إىل
الرتاب ،يف حني تقوم العمارة الغربية على
حرة.
الأعمدة وترتك الأر�ض ّ
�إب���ن ب�ي�روت اجلميلة ،ك��ان ق��د فقد
دائ��م��ا على
وردد
الأم����ل م��ن م��دي��ن��ت��هّ ،
ً
م�����س��ام��ع �أ����ص���دق���ائ���ه «ب���ي��روت خل�ص

�إجنازاته

�صمم بناية الـ «بان �أمريكان» ،وبنك �إنرتا ،و�سرايا �صيدا وال�سفارة العراقية
ّ
ُ
التي ف ّجِ رت العام  ،1982ووزارة ال�سياحة ومبنى الإذاعة ،ومنزل الرئي�س كميل
�شمعون يف منطقة ال�سعديات ،ومبنى جمل�س ال��وزراء الذي �صار مق ًرا لوزارة
نقيبا على
الداخلية .حتفظ له نقابة املهند�سني �أنه عمل خالل واليته
ً
ا�ست�صدار القانون اجلديد والنظام الداخلي للنقابة.

م�ؤلفاته

 بامل�شاركة مع �آخرين�« :إعمار بريوت  -الفر�صة ال�ضائعة» (.)1992 «يف املدينة والعمارة  -الإعمار وامل�صلحة» (.)1995 «منهجية �إعمار بريوت» � -أبحاث �أولية يف ال�سبل ال�صحيحة والبدائلاملقرتحة (.)1995

��ردد ،ك��ان يجيب
انتهت» .وم��ن دون ت� ّ
يوما عن
بالعبارة نف�سها عن �س�ؤال ُو ّجه له ً
يفكر بالإجابة،
م�ستقبل العا�صمة ،مل
ّ
تو�صل �إليها منذ وقت ...يف نظره
بدا ك�أنه ّ
بريوت انتهت حني ّ
تخلت عن هويتها.
ح�سم املعمار �أمره ،منذ اكت�شف �أنه مل يعد
يحب اخلروج من منزله اجلميل الكائن يف
ّ
منطقة البطركية يف زقاق البالط ،ليجد

بناية من ع�شر طبقات مرتفعة يف وجهه.
مل ينجح يف حتقيق حلمه بتغيري املخطط
التوجيهي لبريوت ،وال يف تطبيق اخلطة
ال�شاملة لرتتيب الأرا�ضي اللبنانية.
��دا يف ت�صحيح
ك��ان يقول« :ال �أم��ل �أب� ً
ّ
مت��دد ع�شوائي منظم،
امل�����س��اوئ ،هناك
ّ
وجتهيزات ال ت�ستوعب ّ
كل هذه الكثافة».
فل�سفة �سالم املعمارية ،القائمة على

تف�سر
املحافظة على ال�ت�راث ،ه��ي التي
ّ
معار�ضته �إع����ادة �إع��م��ار و���س��ط ب�ي�روت.
بالطريقة التي �أجنز فيها الإعمار ،تدمري
لتاريخ املدينة وفق ما ر�أى ،وتدمري لذاكرتها
اجلماعية .كتب �سالم عن هذا املو�ضوع
كتابني وعد ًدا من املقاالت ال�صحافية.
�م��ا ،م��ا معنى «داون
ك��ان يت�ساءل دائ� ً
تاون»؟ «هذا الإ�سم ال جنده �إال يف �أمريكا
لأن ال تاريخ لها� ،أما نحن فكان عندنا
«البلد» و «�ساحة الربج» وباب ادري�س»...
هناك كنّ ا نتظاهر ،نذهب �إىل املقاهي،
�إىل ال�سينما ...يوم تويف الرئي�س عبد النا�صر
كنا هناك .هذا املكان اجلامع �أ�صبح
مكا ًنا للأغنياء».
ت�صدي ���س�لام مل�شروع �إع���ادة
مل يكن
ّ
�إعمار بريوت �أول �إنخراط مبا�شر له يف العمل
ال�سيا�سي .عندما كان يف الرابعة والثالثني
عمه �صائب �سالم يف
من عمره� ،شارك مع ّ
ما عرف بـ«ثورة  .»1958والطريف يف الأمر
�أنه كان ،خالل م�شاركته يف الثورة �ضد
الرئي�س كميل �شمعون ،يتوىل ت�صميم
ق�صر الأخري يف منطقة ال�سعديات ...لكن
معركة بريوت كانت خمتلفة ،وهي التي
دفعته �إىل خو�ض انتخابات نقابة املهند�سني
العام  .1996وجوده على ر�أ�س النقابة ،والحق ًا
على ر�أ�س هيئة املعماريني العرب� ،أ�ضاف
الكثري �إىل امل�ؤ�س�ستني.
بعد ع�شرة �أ�شهر من ال�صراع مع املر�ض،
غيب املوت يف الرابع من ت�شرين الثاين 2012
ّ
املعمار اللبناين عا�صم �سالم.
مل ي�سمح للمر�ض �أن يهزمه ،ويف الأ�شهر
الأخ�ي�رة من حياته حر�ص على العمل،
وم�ساهما يف
مت�صد ًيا لأكرث من معركة
ً
�أكرث من ن�شاط .وحتى اللحظة الأخرية،
ت�سجل املواعيد...
كانت مفكرته
ّ
رحل قبل يوم من موعد ّ
ت�سلمه الدكتوراه
الفخرية من اجلامعة العربية ،مل ي�ستطع
غيابيا
فمنحت له
ً
الذهاب �إىل الإحتفالُ ،
ّ
و�سلمت لأوالده.
مع رحيل النقيب عا�صم �سالم خ�سر فن
ً
ريا.
العمارة ولبنان والعامل العربي
رجال كب ً
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�آذار

2013
�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

معار�ض

مازن حيدر يف
«درابزين بريوت»
�إ�ضاءة على الرتاث
املعماري للمدينة

غنيا من �أبنية
بعدما خ�سرت بريوت �إر ًثا
ً
احلقبة العثمانية ومرحلة الإن��ت��داب �إثر
عملية �إع��ادة الإعمار بعد نهاية احلرب
الأه��ل��ي��ة ،ومب��ا � ّأن معظمنا ال يعرف �إال
القليل ع��ن ال��ت�راث ال��ع��م��راين ل��ب�يروت
ً
معقال لرجال
حتول
وما�ضيها اجلميل الذي ّ
الأعمال واملراكز التجارية ال�ضخمة ،كان
معر�ض «درابزين بريوت» للمهند�س اللبناين
والأك��ادمي��ي يف اجلامعة الأم�يرك��ي��ة يف

ب�ي�روت م���ازن ح��ي��در ال��ذي
�أق��ام��ه يف «غ��ال�يري �آرت
فاكتم» -الكرنتينا.
ت�صميما
ي�ضم املعر�ض 40
ً
ّ
يعد ج��ز ًءا
مطبوعا ،وه��و
ً
ّ
من م�شروع كبري ا�ستغرق
العمل به � 4سنوات يف فرتات
متقطعة� ،سي�صدر يف نهاية
ال��ع��ام ب�ين دف��ت��ي كتاب
يحمل ع��ن��وان امل��ع��ر���ض:
The
«Balustrades
� .»Of Beirutسي�شمل
ً
توثيقا للأحياء
الكتاب

والأب��ن��ي��ة وال��ع��م��ارات ال��ت��ي تتميز
بالدرابزين ،و�سي�ضيء على العالقة
ب�ين املهند�س امل��ع��م��اري واحل���ريف،
م��ظ��ه� ًرا وث��ائ��ق �أ�صلية لعمارات
قدمية .وقد متّ هدم بع�ض الدرابزين،
�صامدا يف وجه
والبع�ض الآخر ما زال
ً
العملية املمنهجة ل��ردم ذاك��رة
ّ
املدينة .هناّ ،
ي�شدد الأك��ادمي��ي
واملهند�س اللبناين ال�شاب على
�ضرورة و�ضع قانون يحمي ما تبقى
من تراث بريوت املعماري .وي�ضيف:
ق�ضية احلفاظ
«ب���دل �أن ت�صبح
ّ
ق�ضية هو ّية تُعنى بها
على الرتاث
ّ
�دارك��ا
امل� ّؤ�س�سات احلكومية ت�
ً
لأخطاء ال�سنني املا�ضية ،ف� ّإن الدفاع
ع� ّ�م��ا ّ
تبقى م��ن ن�سيج معماري
تاريخي ب��ات يقت�صر على الأف��راد
أهلية التي مل يعد �أمامها
واجلمعيات ال ّ
�سوى �إط�لاق ن��داءات الإ�ستغاثة بني احلني
والآخ��ر ّ
علها ت�سرتعي عطف امل�ستثمرين
اجلدد».
من��اذج م��ن �أب���رز الت�صاميم املنت�شرة يف
جميع �أن��ح��اء ب�يروت :يف امل��زرع��ة واحلمرا
وال��ظ��ري��ف ور�أ�����س النبع وال��ق��ن��ط��اري وم��ار
خمايل واجلميزة والأ�شرفية وغريها من
�أحياء املدينة� ،إجتمعت يف املعر�ض ونفّ ذت
بتقنيات طباعية خمتلفة ،يف حماولة
لتوثيق جماليات تراث بريوت املعماري بني
�أواخ��ر الثالثينيات وحتى ال�ستينيات� ،أي
فرتة احلداثة التي تغلغلت يف املدينة قبل
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معار�ض
�إندالع احلرب.
منذ القرن التا�سع ع�شر �إىل فرتة احلداثة،
حافظ الدرابزين على طابعه الفني واملزخرف،
طابعا مميزًا.
و�أعطى لأبنية املدينة و�أحيائها
ً
نكت�شف مثال� ،أن يف منطقة «مار خمايل-
النهر» هناك ت�صاميم درابزينية م�شرتكة.
ويف منطقة ف��رن احل��اي��ك والي�سوعية،
وكلما ابتعدنا عن و�سط بريوت� ،أ�صبحت
خ�صو�صا يف
الت�صاميم �أك�ث�ر بـ�ساطة
ً
منطقة ف��رن ال�شباك وال�����ش��ي��اح .وتبدو
الت�صاميم الدرابزينية يف منطقة اجلعيتاوي
�أك�ث�ر �شعبية م��ن منطقة ال�سيويف.
�أم����ا يف ف�ت�رة الإن����ت����داب ف��ال��ر���س��وم��ـ��ات
الدرابزينية كانت باري�سـية .لكن خالل
حقبة اال�ستقالل ب���د�أ ان��دم��اج ال��ر���س��وم،
لت�شكل اخل�صو�صية اللبنانية (�ساحة
ً
مثال) .وللأ�سف ،افتقد الدرابزين
ال�برج
يف و�سط ب�يروت معناه الفني الأ�سا�سي،
بينما حافظت منطقـة الب�سـطة الفوقا
ومنـطقة التبـاريز وف��رن احل��اي��ك وب��دارو
على اخل�صو�صية الفنية يف ه��ذا املجال.
ويبدو من املعر�ض �أن تراث احلداثة املعمارية
ال��ف��ن��ي ب��أ���ش��ك��ال��ه ال��دراب��زي��ن��ي��ة يف ف�ترة
موجودا يف منطقة بدارو
ال�ستينيات ،ما زال
ً
واحلمرا.
ً
لقد توارثت بريوت الدرابزين مزخـرفا من
الـقرن التا�سع ع�شر .والدرابزين ،ب�أ�شكاله
امللبـ�سة بالـباطون
وتـ�صاميمه احلـديدية �أو
ّ
�أو باحلجر الرملي ،يعترب لوحة ت�شكيلية
فنية بالن�سبة �إىل امل�صمــم املعمار ،وتتميز
ب��ه ب�ي�روت ،ك��ج��زء م��ن ال�ت�راث الفني،
وكذاكرة معمارية ذات قيمة فنية.
وت�شكل املجموعة املعرو�ضة �أداة جديدة
ّ
يقدمها مازن حيدر لقراءة املدينة واكت�شاف
ّ
خباياها الفاتنة التي ما تزال قائمة حتّ ى
�إ�شعار �آخر.
يجدر بالإ�شارة �أن املهند�س م��ازن حيدر
من مواليد بريوت ،در�س الهند�سة املعمارية
وتخ�ص�ص يف الرتميم املعماري يف جامعة ال
ّ
�سابينزا يف روما حيث �أم�ضى �أكرث من ع�شر
حاليا الرتميم
�سنوات من حياته .ميار�س
ً
املعماري يف لبنان وي��د ّر���س يف اجلامعتني
أمريكية.
واللبنانية ال
أمريكية
ال
ّ
ّ
ّ
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جل�سة
حوارية
ومعر�ض
ا�ستعادي
ّ
يف َثمانني
وجيه
نحله
حتت عنوان هوية الوطن تتوا�صل قي �آثار
مبدعيه ،دعا «مركز الرتاث اللبناين»
يف اجلامعة اللبنانية الأم�يرك��ي��ة �إىل
معر�ض ا�ستعادي كبري يخت�صر � 60سنة
من النتاج اجلمايل للفنان وجيه نحله،
وذلك يف ق�صر الأوني�سكو� .سبق الإفتتاح
جل�سة حوارية خرج فيها مدير املركز
ال�شاعر هرني زغيب عن القاعدة املتبعة
حتّ ى الآن يف حما�ضرات املركز وندواته،
وذلك بتحويل اجلل�سة �إىل حوار يك�سر
رتابة قراءة املنتدين واملحا�ضرين ن�صو�صهم
تباعا على املنرب.
ً
ح�ضرالإحتفال املدير العام لوزارة الإعالم
ال��دك��ت��ور ح�سان فلحة ممثلاً رئي�س
جمل�س ال��وزراء جنيب ميقاتي ،الدكتور
فرج كرباج ممثلاً الرئي�س �أمني اجلميل،
النائب متام �سالم ،الوزير ال�سابق ابراهيم
جنار ،العقيد املهند�س و�سام �صايف ممثلاً
قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،وامل��ق� ّ�دم
عماد اجلمل ممثلاً املدير العام لقوى
الأمن الداخلي اللواء �أ�شرف ريفي ،وعدد
الدبلوما�سيني وال
أكادمييني
كبري من
ّ
ّ
والفنيني.
والثقافيني
ّ
ّ
�شارك يف احلوار رئي�س اجلامعة اللبنانية
الأم�ي�رك���ي���ة ال��دك��ت��ور ج����وزف ج�برا
والباحثون جوزف �أبو رزق ،الدكتورة �إلهام
كالب الب�ساط والدكتورة زينات بيطار.

خ�ل�ال احل����وار �أع����رب ال��رئ��ي�����س ج�برا
بفن وجيه نحله «ال��ذي
ع��ن �إعجابه
ّ
�شارف العاملية وب�شخ�صيته املتوا�ضعة،
وبالإبتكارات التي يقر�أها يف لوحاته
متنوعة
موا�ضيع و�أل��وا ًن��ا وت�شكيليات
ّ
وخمتلفة» .وطرح على نحله بع�ض �أ�سئلة
ا�ستفهامية وا�ستدراكية �أج��اب عنها
الفنان بخال�صة خربته يف هذا ال�ش�أن.
الربوف�سور ج��وزف �أب��و رزق حت� ّ�دث عن
فن وجيه نحله ،وعن «�أ�سلوبه
الأ�صالة يف ّ
خ�صو�صا
تفرد بطريقة جديدة
ً
اخلا�ص الذي ّ
يف حركة احلروفية والتلوين» .ور ًدا على
�س�ؤال �أج��اب � ّأن «الكالم قد ي�سي ُء �إىل
ّ
يوجه املتذ ّوق
الفنان
واملتلقي ً
معا لأن��ه ّ
ً
وتاليا ال ميكن
�سلفا �إىل نواح حمددة،
ً

دائما �إىل
الكالم يف الفنان �أن يو�صل
ً
ّ
املتلقي».
�إقناع
حتدثت
الدكتورة �إلهام كالب الب�ساط ّ
عرب �أجوبتها عن ثالثية اخلط واللون
ّ
فـ«اخلط
والتحول يف �أعمال وجيه نحله.
ّ
النهائي وهنا فرادته
ميتد �إىل �أفق
لديه
ُّ
ّ
ّ
وتخل�ص من مادية
ب�أنه ق��ارب الزخرفة
اخلطّ � .أم��ا اللون ف�صانع ال�شكل ولي�س
لو ًنا لل�شكل ،من هنا يتوالد عنده اللون
حتول اللون �إىل
الواحد يف مراق�صة �أل��وان ّ
التحول ففي توافق اللوحة مع
�ضوء� ...أما
ّ
املتفجرة حتّ ى يحدث �أن
طبيعة الفنان
ّ

حترك اللوحة ج�سده ولي�س العك�س».
ّ
فتحدثت يف
�أما الدكتورة زينات بيطار
ّ
�أجوبتها عن «ظاهر ٍة جدلية لدى نحله يف
ّ
ّ
واالحتفايل،
املقد�س
اخلط والت�شكيل ،بني ّ
بني القواعد والتم ُّرد عليها .وهو انحاز �إىل
ال�شرق بت�أثري من م�صطفى ف��روخ فعرف
كيف ي�ؤالف بني احلرية والأرابي�سك،
وخ�صو�صا
بني اللون وال�ضوء،
ً
يف املنمنمات الإ�سالمية،
وق��د انطلق بها جميعها
�ج��اد
�إىل اجل���داري���ات وال�����س� ّ
واملنحوتات» .وخل�صت �إىل
�أن «نحله �أوج��د جيولوجيا
فن احلرف ،ب�إبرازه
جديدة يف ّ
وحتفيز اللون لديه يف حركة
نورانية ت�شكيلية حتّ ى �أ ّنه
�أزال احل��واج��ز ب�ين احلرفة
ً
ً
�صيغا جمالية
بالغا
والفن
حرة».
تخلل الإح��ت��ف��ال عر�ض
�أف�ل�ام ق�صرية ع��ن �أع��م��ال
وج����ي����ه ن���ح���ل���ه ج��م��ع��ت
مناظر طبيعية وحروفيات
و�إ�سالميات و�أح�صنة ومائيات ونورانيات
وراق�صات وجداريات وزجاجيات ومنحوتات
وزُخرفيات خمتلفة كان الفنان ي�شرحها
خالل مرورها على ال�شا�شة.

بعد ذلك� ،إنتقل احل�ضور �إىل ال�صالتَني
جمعتا جمموعة
اجلانبيتني ال��ل��ت�ين
َ
كبرية من �أعمال وجيه نحله وفيها:
 100لوحة خمتلفة الأحجام من �أقدمها
حتى اليوم ،منحوتات و�أن�صاب متو�سطة
وعمالقة ،ج��دار َّي��ات كبرية موجودة يف
العربي ،جدار َّية
مطارات وق�صور من العامل
ّ

َّ
إ�سالمية لآيات
حروفية �
كركال ،لوحات
َّ
َّ
ملونة ،و�أخرى باحلرب
آنية ،لوحات َّ
قر� َّ
مائية ّ
َ
ال�صيني ،لوحات وجوه (بورتريه) لأعالم
ّ
َ
ب��ارزي��ن م��ن لبنان� ،أع��م��ال انطباعية
خمتلفة (م�شاهد ومناظر) من مراحله
تراثيات
الفنية،
املتتالية طيلة م�سريته
َّ
ّ
َ
عربية باحلفْ ر
وحروفية
وبيزنطية
فينيقية
َّ
َّ
َّ
َّ

عمالقة من  200مرت مربع ،لوحات كبرية
وبي�سون،
َّ
حتولت �إىل من�سوجات يف مدينة �أُ ّ
م�ستقبلية،
مو�سعة مِلدن
ت�صاميم
َّ
هند�سية َّ
ّ
َ
ت�صاميم لديكور بع�ض �أع��م��ال فرقة

ال��ن��اف��ر ،وم��ن �أَر���ش��ي��ف الفنان يف ن�صف
قرن :جوائز� ،أَو�سمة� ،شهادات ،مقاالت،
والعربية
اللبنانية
مقتطفات من ال�صحافة
َّ
َّ
أجنبية العالمَ َّية...
وال
َّ
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�آذار

2013

جوائز الأو�سكار 2013

�إعداد:
رميا �سليم �ضوميط

�سينما

�أفليك يفوز على �سبيلربغ يف جائزة �أف�ضل فيلم

يف مبادرة هي الأوىل من نوعها� ،أعلنت
ال�سيدة الأمريكية الأوىل مي�شال اوباما يف
بث مبا�شر من البيت الأبي�ض فوز «�أرغو»
ب ��أو���س��ك��ار �أف�����ض��ل فيلم خ�ل�ال احلفل
اخلام�س والثمانني لتوزيع جوائز �أكادميية
فنون وعلوم ال�صور املتحركة الأمريكية
( ،)AMPASاملعروفة بالأو�سكار ،وهي من
�أهم اجلوائز ال�سينمائية يف العامل.
وقد ح�سم احلفل الذي �أقيم يوم الأحد يف
� 24شباط على م�سرح دولبي يف لو�س �أجنل�س
ال�سباق �إىل اجل��وائ��ز ال��ت��ي ت��وزع��ت على
ال�شكل الآتي:
_ �أو�سكار �أف�ضل فيلم و�أف�ضل �سيناريو
مقتب�س و�أف�ضل مونتاج Argo :من �إخراج
الفنان بن �أفليك.
ّ
ممثل :دانيال داي لوي�س
_ �أو�سكار �أف�ضل
عن جت�سيده �شخ�صية الرئي�س الأمريكي
الأ���س��ب��ق �أب���راه���ام لينكولن يف فيلم
.Lincoln
ّ
ممثلة :الفنانة جينيفر
_ �أو�سكار �أف�ضل
لوران�س عن دورها يف فيلم Silver Linings
.Playbook
_ �أو�سكار �أف�ضل �إخ��راج و�أف�ضل م�ؤثرات
ب�صرية :فيلم  Life of Piملخرجه �أجن يل .
_ �أو�سكار �أف�ضل �أغنية� :أديل عن �أغنية
فيلم «� »skyfallأح��دث �أف�لام «جيم�س
بوند».
_ �أو���س��ك��ار �أف�����ض��ل ممثلة م�ساعدة:
�آن ه���اث���اواي ع��ن دوره����ا يف فيلم Les
.Misérables
_ �أو�سكار �أف�ضل ممثل م�ساعد :كري�ستوف والتز عن
دوره يف فيلم .Django Unchained
_ �أو�سكار �أف�ضل فيلم ر�سوم متحركة :فيلم .Brave
_ �أو�سكار �أف�ضل ماكياج وت�سريحات �شعر :فيلم Les
. Misérables
_ �أو�سكار �أف�ضل فيلم �أجنبي :الفيلم
النم�سوي .Amour
72
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مهرجان برلني ال�سينمائي
يف احتفال �ضخم يف ق�صر «الربلينايل» ،جمع ح�شد من جنوم
الفن ال�سابع� ،أ�سدل مهرجان برلني ال�سينمائي ال�ستار على
فيلما يف
دورته الثالثة وال�ستني التي �شهدت مناف�سة ت�سعة ع�شر
ً
امل�سابقة الر�سمية للح�صول على جائزة الدب الذهبي.
كرم املهرجان هذا العام املخرج الفرن�سي كلود النزمان عن
ّ
جممل �أعماله الفنية ومنحه جائزة الدب الذهبي ال�شريف .وتر�أ�س
جلنة التحكيم املخرج ال�صيني وونغ كارواي ،بع�ضوية املخرجة
الدمناركية �سوزان باير ،واملمثل واملخرج الأمريكي تيم روبنز،
واملخرج الأملاين �أندريا�س در�سن.
جائزة الدب الذهبي ح�صدها الفيلم الروماين «حالة طفل»
ؤك� ً�دا قوة
( )Child’s Poseللمخرج كالني بيرت نيتزر ،م�� ّ
ال�سينما الرومانية التي جنحت قبل �أع��وام يف انتزاع ال�سعفة
��ززت ح�ضورها يف حمافل
الذهبية يف مهرجان «ك��ان» وع� ّ
ال�سينما العاملية.
ي�صور الفيلم ،ذو املنحى الإن�ساين ،معاناة الأمهات من خالل
ّ
ق�صة �شاب يقتل عن غري ق�صد يف حادث �سري �شا ًبا �آخر .وخالل

وج

ه �س
ينما

ئي

مادهوري ديك�سيت جنمة
الهند الأوىل وحا�صدة اجلوائز

��د ال��ن��ج��م��ة ال��ه��ن��دي��ة
ت���ع� ّ
م���اده���وري ديك�سيت من
�أ�شهر وج��وه �سينما بوليوود.
مت��ي��زت ب���أدائ��ه��ا امل��ت��ق��ن،
ّ
كما عرفت بتقدميها عد ًدا
من الإ�ستعرا�ضات الغنائية
الراق�صة �أول��ه��ا « »Betaفى
 1992مع النجم �أنيل كابور.
ب���د�أت حياتها كممثلة
العام  1984من خالل فيلم
« »Abodhمن �إخراج هريان
نا ،yك��م��ا ق��دم��ت ع���د ًدا

من الأف�ل�ام الناجحة منها
« »Mohreال��ع��ام  1987مع
نانا باتيكار و�إخراج راجوفري
ك�����ول ،وف����ى ن��ف�����س ال��ع��ام
فيلم «»Uttar Dakshin
و« .»Hifazatكما قدمت
العام  1989فيلم «»Vardi
م��ع امل��خ��رج �أوم��ا���ش م��وه��را،
»Kishen
و«Kanhaiya
م��ع ع���دد م��ن ال��ن��ج��وم وه��م
�أن��ي��ل ك��اب��ور و�أم��ري�����ش ب��وري
و« »Zindagi Ek Juaوغريهم

«الدب الذهبي» من ن�صيب «الطفل» الروماين وجوائز لأعمال فل�سطينية
الأحداث حتاول �أم ال�شاب مرتكب احلادث تعزية �أهل القتيل عرب
جل�سة م�ؤملة تدور بينها وبني �أم املجني عليه وتنتهي ب�إقناعها
ب�ضرورة ال�صفح عن �إبنها الوحيد.
ومنحت جائزة جلنة التحكيم للمخرج البو�سني داني�س
تانوفيت�ش عن فيلم «ف�صل من حياة جامع احلديد» الذي حاز
� ً
أي�ضا جائزة «�أف�ضل ممثل» لنظيف مو�شي�ش .ويتناول يف ق�صة
م�ستمدة من الواقع �سرية عائلة من الغجر يف البو�سنة ،ون�ضالها
للإ�ستمرار ولإنقاذ الأم التي حتتاج اىل عملية عاجلة.
ً
ومنحت جائزة «الدب الف�ضي» لأف�ضل فيلم يفتح �آفاقا جديدة،
ل�شريط «فيك وفلو �شاهدا د ًبا» الكندي من �إخراج دني�س كوتي.
وح�صل الأمريكي دايفيد غ��وردون غرين على جائزة «الدب
الف�ضي» لأف�ضل خم��رج عن فيلم «برين�س �آف��االن�����ش» ،فيما
حازت بولينا غار�سيا على اجلائزة نف�سها لأف�ضل ممثلة عن
فيلم «غلوريا» الت�شيلي ،وكذلك الأم��ر بالن�سبة اىل الإي��راين
جعفر بناهي عن فيلم «�ستائر مغلقة» (�أف�ضل �سيناريو) ،وعزيز
زامباكييف عن «درو����س هارمونية» للكازاخ�ستاين �أمري

بايغازين (�أف�ضل م�ساهمة يف الت�صوير).
�أما جائزة �أف�ضل فيلم �أول ،وهي مالية قيمتها خم�سون �ألف يورو،
فمنحت لفيلم «ذي روكيت» للمخرج كيم مورداونت.
وحر�ص وون كار واي على التنويه بفيلمني �آخرين عند �إعالنه
جائزة «الدب الذهبي» وهما فيلم «ليلى فوري» للمخرجة بيا
ماري من �أفريقيا اجلنوبية و«�أر�ض موعودة» للأمريكي �ستيفن
�سوزيربريغ.
ويف اجلوائز اجلانبية ح�صل فيلم الفل�سطيني مهدي فليفل
«عامل لي�س لنا» على «جائزة ال�سالم» ،بينما ح�صل فيلم املخرجة
�آن م��اري جا�سر «ملا �شفتك» ال��ذي ي�سجل انطالقة «الكفاح
ّ
امل�سلح» العام  1967على جائزة «نيتباك» التي تكافىء الفيلم
الآ�سيوي من قبل النقاد .و�شارك ال�شريطان يف تظاهرتي «بانوراما»
و«فوروم».
كما ح�صل «ان �شاء الله» ال��ذي تناولت خمرجته الكندية
�أنايي�س باربو الفاليت ال�ش�أن الفل�سطيني على جائزة جلنة
حتكيم النقاد الدوليني «فيربي�سي».

ع�شرات الأفالم ،ثم توقفت
عن العمل فى  2002لتتفرغ
لأ�سرتها ال�صغرية لتعود مرة
�أخرى لل�سينما فى .2007
نالت مادهوري ديك�سيت
���ددا م��ن اجل��وائ��ز منها
ع� ً
ج����ائ����زة «Zee Cine
ك ��أف�����ض��ل
»Awards
ممثلة العام  ،1998وجائزة
«Smita Patil Memorial
 »Awardالعام  .1996كما
ح�صدت جائزة «Screen
 »Awardsيف الأعوام 1995
و 1996و 1998و .2003والعام 2001
نالت ج��ائ��زة «National

 ،»Citizen Awardوجائزة
«،»Zee Cine Awards
ث��م ح���ازت ج��ائ��زة �أف�ضل
ممثلة عن « »Lajjaالعام
. 2002
خالل العام  ، 2011ح�صدت
ديك�سيت جائزة «Vogue
 ،»Beauty Awardsوالعام
 2012ن��ال��ت ث�ل�اث ج��وائ��ز
هي «Star Foundation
،»Network
Award
Platinum
و«Diva
 »Awardو«Raj Kapoor
Special Contribution
.»Award
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�سيفنا والقلم
بطاقة
بقلم :حممد �سلمان

جميل �أن ت��ك��ون ده��� ًرا يف
ّ
لتتعلم منك،
ذاكرة الأجيال
ّ
لتتعلم
وطفلاً يف ذاكرة الأيام
منها.
امل�س�ؤولية تكليف وطني ،يحملها
ويحميها �صاحب اجلدارة ،و�صانع
الكفاءة� ،إذ ال وجاهة وال ا�ستعالء
وال مباهاة يف ذلك ،لأنه تكليف
بلغة العلم وقواعد العمل ومعايري
امل�ستوى.
يف قوة املنطق :عدالة.
ويف منطق القوة :ظلم.
يف الرتدد� :إرادة مغلولة.
ويف املبادرة� :إرادة عاقلة.
ويف القنوط :ب�أ�س.
ويف التفا�ؤل :ب�أ�س.
ويف الت�شا�ؤم :ب�أ�س.
الرتابة ملل يف املجال�س.
كتب �إليها يقول:
ال مكان يل من دون دارتك ،وال
زمن يل من دون �أوقات لقياك.
كتبت �إليه تقول:
يوما �إال �إياك ومعك
ما كنت ً
وبك يف رحلة العمر �إىل عمر
�أنت زمانه.
يف احلوار لغة العقل
ويف املناكفة لغة الع�ضل
ويف الإقناع لغة الف�صاحة.
قيامة الوطن يف وحدة �شعبه,
ٍ
ٍ
ٍ
ؤ�س�سات
إدارات وم�
إرادات و�
�
أهليا ،فبوحدة
إنتاجا
و� ً
ً
و�سلما � ً
76
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الإرادات :ق���وة ،وب�إنتاجية
الإدارات :ارت���ق���اء ،وبعمل
امل�ؤ�س�سات :ا�ستقرار.
اجلفاء يف النفو�س :جفاف يف
العالقات.
واجلفاء يف القلوب :جفاف يف
املودة.
واجلفاء يف الأق�لام :جفاف يف
ال�سطور.
واجلفاء يف ال�سواعد :جفاف يف
العزمية.
�أمران يت�ساويان يف الواجبات
واحلقوق :احلفاظ على الأوزان
يف امليزان ،وعلى الأوط��ان يف
الأزمات.
يف التحري�ض لغة الفتنة
ويف الرت�شيد لغة احلكمة.
امل�س�ؤولية :كفاءة يف التخطيط،
ودق��ة يف التنفيذ ،ومتابعة يف
املراقبة،وهيبة يف احل�ضور و»علو»
يف التوا�ضع ،ور�صانة يف احلوار.
�سئلت :ما هو �أع��ذب النغم
على �سمعك؟
ق��ل��ت :ه��م�����س ال��ن��ق��اط �إىل
ح��روف��ه��ا ،وال��ك��ل��م��ات �إىل
���س��ط��وره��ا وال��ع��ن��اوي��ن �إىل
كتبها.
و�سئلت� :أي املواعيد �أقرب �إىل
ذاكرتك؟
قلت :اللقاء الأول مع رفيقة
ال���درب يف ظ��ل ح��ي��اء ناطق
بال�صمت.

حتية و�سالم
عماد اجلي�ش لك منّ ي ال�سالم
الهياب مل يخب وهجه
وجهك ّ
عجز امل��وت عن تعتيم قربك
وا�سمك ال��ع��امل لي�س يجهله
�إب��ن القبيات ق��د م��ن �صخر ٍة
وروح���ا
حميت ال��ب�لاد ق��ل� ً�ب��ا
ً
ق�ضت فلولها
ك��ل امل��ع��ارك ّ
هكذا يكون الرجال يف اليد
رائ����د ال��ف��ك��ر م��ف��ك��ر ه��ادئ
م���ا زارك ق��ا���ص��د �إال وك���ان
دب���ج ���ص��درك ب��الأق�لاد فخ ًرا
ّ
�صلب
�ضباطها على نهجك
ٌ
نحن هنا وال��� ّ��ش��ه��ادة نهجنا
ج��نّ ��ة اخل��ل��د ل��ب��ن��ان جنّ تها
ٍ
ون��ح��ن يف قلبها دول����ة
جند
ق��ائ��دا
وح��ي��ي
ه��ب��ي
ً
ّ
ق��ب� ّ�ي��ات ّ
ً
حت��ي��ة وم��ن
ل��ك م��ن ال��ن��ا���س
ّ

�إىل روح العماد ابراهيم طنّو�س
ما �أن��ت يف املهد َلفّ ك الظالم
ف��ذك��راك ي�ضج فيها الأن��ام
تنك�ست عليه الأع�ل�ام
ّمل��ا
ّ
ب��الأرز حف ًرا ثم كان الكالم
حلمه اجل��ن��دي��ة وال الأح�ل�ام
ومل تثنك امل��واق��ف اجل�سام
ّ
الكل �إليك والنيام
اط��م �� ّأن
�شعلة الن�صر ويف الأخرى ح�سام
همام
الأع�صاب وعند الواجب ّ
ح���ب واح��ت�رام
يف ق��ل��ب��ه ل��ك
ّ
وع��ل��ى ���ص��در ال��ق��ب��ي��ات و���س��ام
وعند الوغى يخ�شاهم احلمام
ويف ال��ق��ت��ال �أ���ص��غ��رن��ا �إم����ام
ج��نّ ��ت ل��ب��ن��ان ���س��ي��ف و�أق��ل�ام
�شعر و�إل��ه��ام
و���س�لاح،
ف��ك� ٌ�ر
ٌ
ٌ
دخ��ل ال��ت��اري��خ فا�ستوى املقام
كل من حمل ال�سالح �سالم.
عبدالله �أنطونيو�س نادر
�ضابط متقاعد

�سياج الوطن
مرحى �سياج الدار يا حامي احلمى
ً
نباهة
ي��ا ع�ين ك� ّ�ل النائمني
�أنت العزمية يف ال�شدائد ح�سبنا
حييت يا علم ال�شجاعة والإبا
والفخر مللم من �إب��اك معف ًرا
عزنا
�شيد ّ
ب��ج��ن��ودك الأب����رار ّ
تيها �أننا
ي��ا جي�شنا امل��ق��دام
ً
�أثملت قلبي ب��الأم��ان معتقاً
العز �إال من قالعك عر�شه
ما ّ
حتية
ف�إليك يا ثبت ال��رج��ال
ّ
جئناك نخلع جبة احلب التي
نهديكها فلك النفائ�س رخ�صة
جئناكم واملجد ي�سبق دربنا
وم�شىالغمام مكللاً هاماتكم
وتقلدت �شم�س ال�سماء بريقكم
�ستظل حمراب الرجولة ق�صدها

علي يا�سني غامن
كفر�شوبا
الدنى
يا م�شعل الأي��ام م�صباح ّ
ّ
كل املنى
يا جي�شنا املقدام يا
�شعبا يف عطائك �آمنا
�أن فيك
ً
ما املجد �إال من حروقك د ّون��ا
كم رام ي�سبح يف مدارك لو دنا
��ز ���ش� ّ�ي��دوه جنودنا
ي��ا ط���وب ع� ّ
ً
ن�سمو بذكرك رفعة يا ق�صدنا
ّ
كل الهنا
�أمل ال�سعادة والهنا
وعلى رباك �أمام �س�ؤددك انحنى
والقلب رتّ ��ل من �إب��اك ودندنا
عزنا
حيكت بخيط �سناكم يا ّ
وت�سابقت ل��ف��داك��م �أرواح��ن��ا
وم�شى الهالل ّ
متيمنً ا
بظلكم
ّ
وا�ستلت الأقالم تكتبكم �سنا
��ز وال��ع�لاء تز ّينا
ك��ل��م��ات ع� ّ
و�شعارها وم�سارها يا جي�شنا

يا م�سيهر الوفا بعين ّيي
ب����ي����ك �أن��������ا ي�����ا ب����ي����ار ي���اب���ن���ي
ّ
ي����ا م�����س��ي��ه��ر ال���غ���ف���وة ب��ع��ي��ن� ّ�ي��ي
ف�����ض��ل��ي ع��ل��ي��ك ب�����س��ي��ه��رك ت��ات��ف� ّ�ل
وت����ات����ف� ّ
���ل �إن������ت ف�����ض��ل��ك ع��ل� ّ�ي��ي
ّ
ب�����ض��ل
م����ع م��ي�ن مل����ا مت������وت رح
�إ����س���ه���ر ي����ا �إب����ن����ي ال���ل���ي���ل ل��ي��ل� ّ�ي��ة
ّ
ب��خ��ل
وت������ا ال���ت���ق���ي م����ن ب����ع����دك
���ي����ة
رح �أن�����ط�����ر
امل�����ي�����ة ورا امل� ّ
ّ
يف ���ص��ح��اب م���ن ���ص��ح��اب��ه��ا ب��ت��م� ّ�ل
ّ
وب����ت����م� ّ
احل���ي���ة
م����ل����ة
���ل م���ن���ه���ا
ّ
وال���ب���ي رم�������ش وظ� ّ
��ل
ل��ك��ن الإب������ن
ّ
من�سية
ب��ي��ت�����س��ام��روا م���ن ع�����ص��ور
ّ
��ب���ي ب���ك���ا����س���ي خ� ّ
��ل
�������رات ب���ت���ع� ّ
م� ّ
��ي���ي
ت�����ا مت���ت���ح���ن روح ال�����وف�����ا ف� ّ
ّ
بتختل
�����رات م��ت��ل��ي م���ن ال���وف���ا
وم� ّ
ج��ن��ي��ة
م���ت���ل ل����ـ ����س���اك���ن ف���ي���ه
ّ
ّ
بيهل
يف ع��ن��دك ق��م��ر بال�شهر ع��م
��ي���ة
وب�������ش���ب���ع���ك م�����ن دون م���ن� ّ
لكن �أن���ا ي��ا ب��ي��ار ال��ن��وم د� ّ��ش��رين وف� ّ�ل
ع����ا غ��ي��ب��ة ال�������س���اك���ن ب��ع��ي��ن� ّ�ي��ي
و�إن ك����ان ع���ن���دك وف����ا ي���ا وط��ن
عليي
يقوم بيار ،تا يرجع عمري ي�شفق ّ
جورج ب�شعالين  -والد الرائد ال�شهيد بيار ب�شعالين

يا مف�ضلة عالكون
مطرح ما كنت يف �إلك تذكار
ب��ي��و ّزع الأ���ش��واق مثل القطر
ّودي��ل��ك الأخ��ب��ار بالن�سمات
�أمي يا م�شلح �صوف عالغيمات
ّ
ومعلقة كم�شة �أمل بالذّ ات
هيهات نرجع نلتقي هيهات

راجعني
كانوا هون وراحوا
واخلوف �ضب جناحو
ّ
معلمي عاالر�ض دع�ستان

حميت
احلدود

اياد مو�صللي
�صحايف

م��وج��ة م��ن لهب �أو م��ن دم
وك��ن��ت �إذا ال��ب��غ��ي اع��ت��دى
فحميت احلدود ووقفت يف وجه عدو عات وتركت �صدى وعنفوا ًنا
يف نفو�س مواطنيك و�شعروا بجانبك بالدفء والطم�أنينة ،ول�سان
كل فرد يف جي�ش بالدي يردد:
م��ئ��ذري ف���وق ج��ب��اه االجن��م
وت��ه��ادي��ت ك�����أين �ساحب
�ستبقى انت ان�شودتنا واملنا وحلم الغد مل�ستقبل واعد ،ال طائفية
وال مذهبية تزلزل وحدتنا وال اقطاعية �سيا�سية او مالية تدمر
م�ستقبلنا وعزتنا وكرامتنا� .سن�صنع وحدتنا كما �صنعت منكم
هذه امل�ؤ�س�سة ال�شاخمة وحدة �صامدة م�ؤمنة واعية� .سرت�سمون خطى
اوالدنا ولن يكون هنالك وطن يوجد فيه من يقول:
تلمح برتبته خطى اح��راره
م��ا ذن��ب فتية اذا �شبت ومل
يبقى م��ط��وق��ا بلعنة ع��اره
تركت لها �آبا�ؤها االرث الذي
انتم الذين �ستورثون اجيالنا ما يباهون ويفاخرون به.
�إن الدماء التي قدمتموها هي اذكى �شهادة يف احلياة ،بوركتم.

الله معك
الله معك يا بطل لبنان
ّ
يودعوك
كلن هون جايني ّ
الله معك
ولو ما كان الله الك عنوان
حبوك
ما كانوا ّ
حدك كل اللي ّ
اليوم ،رايح ورفيقك زهرمان
لرفاق �صرلن �سنني ما �شافوك
تركو هالأر�ض ّ
وفلو من زمان
بدن ي�س�ألوك
وعن اهلن كتارّ ،

امل� ّؤهل الأول املتقاعد عون عون
بنوار
هيك ال��ورد من عادتو ّ
عاطراف ّ
بللها الندى بالعطر
وت���ع���ود ّ
يل ح��ام��ل��ة �أخ���ب���ار
مرخية
�شرا�شيبها نفناف
ّ
عناقيدها كلمات م�ضو ّية
وجت� ّ�م��ع��ي��ن��ا ح��ول��ك ���س��و ّي��ة

عمرتعد بالفال �صرخاتن
بوجه املعتدي و�سالحو.
راحوا! مني قال راحوا؟
عال�سما تريتاحوا.
راحوا
ّ
ال تخافوا ،بكرا راجعني

العاقوري ،الليطاين و�سمعان
�شتاقو لبقاعن،
بدن يخربوك
وعن �شوقن ّ
من ريحة حبايب ما �سرقن الن�سيان
ابن بقاعن ،هيك رح ب�شوفوك
واذا غرغرت عيونك بالدمع كمان
يح�سوك
بلحظة �شوق ...ما الزم
ّ
بالقلب باقي لطول االزمان
ومنقلك الله معك...

�شو الإم رح خبرّ كم و�إجهد
ح��ب��ة ق��م��ح ّمل���ا مت��وت
الأم
ّ
الأم مل�����س��ة �إي���ده���ا ي��اق��وت
الأم للجوعان م�صدر قوت
الأم ن��ق��ط��ة م���ي ّمل���ا ت��ف��وت
مف�ضلة عالكون وامللكوت
يا
ّ
الأم �شجرة والغ�صون تخوت
رح ���ض� ّ�ل ع��ن

بوجوه والدن راجعني
كل ما اخلطر ع�صفت رياحو.
راجعني
كل ما الوطن نزفت جراحو
راجعني راجعني راجعني

ب�سكال الديب

ن����ّ�ص ال����دين ب��امل��ط��ل��ق و�أك�ت�ر
مت����ون ال��ب��ي��در
ب����دا
�أ���ض��ع��اف ّ
ّ
وب�����ص��دره��ا ال��ت��ح��ن��ان واجل��وه��ر
يتح�سر
ب�شهوة طفل مفطوم
ّ
تتفجر
��ب
عاجل�سم ب��ده��ا ح� ّ
ّ
كلماتها م��راج��ي��ح باملرمر
مهماكتبتونظمتفيكبيوت
مق�صر
ت��ق��دي��رك
ّ

بالن�صر يلي انكتب فوق اجلبني
راجعني راجعني راجعني.
املعاون الأول حنا خمول
الطبابة الع�سكرية
العدد  - 333اجلي�ش
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يف �سجل اخللود

العميد الركن املتقاعد �صادق جعفر رعد

نعت قيادة اجلي�ش العميد
ال���رك���ن امل��ت��ق��اع��د ���ص��ادق
جعفر رع��د ال��ذي ت��ويف بتاريخ
.2013/1/28
 م��ن مواليد ال��ع��ام  1926يفبعلبك.
ت��ط��وع يف اجل��ي�����ش ب�صفة
ّ
تلميذ �ضابط بتاريخ .1950/10/5
 رقي �إىل رتبة مالزم �إعتبا ًرامن  ،1954/9/21وتدرج يف الرتبة
حتى رتبة عميد ركن اعتبا ًرا
من .1980/7/1
 حائز:• و�سام  1961/12/31التذكاري.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين
الف�ضي.

• و�سام الأرز الوطني
من درجة فار�س.
• و�سام اال�ستحقاق
اللبناين من الدرجة
ال��ث��ان��ي��ة ,ف�����ض��ي ذو
ال�سعف بالأقدمية.
• و�سام الأرز الوطني
من رتبة �ضابط.
• و�سام اال�ستحقاق
اللبناين من الدرجة
الأوىل.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة
كومندور.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
لأعمال حربية.

• تابع عدة دورات درا�سية يف
الداخل ويف اخلارج.
 -مت�أهل وله خم�سة �أوالد.

نعت قيادة اجلي�ش املعاون الأول ح�سن �أحمد �أبو حمدان
املعاون الأول ح�سن �أحمد �أبو حمدان
الذي تويف بتاريخ .2013/1/16
 من مواليد  1977/5/5يف حزرتا ،ق�ضاء زحلة ،حمافظةالبقاع.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .2000/3/2
 ّ من عداد اللواء اللوج�ستي  -مديرية تنظيم و�إدارة العتاد. حائز:• و�سام التقدير الع�سكري.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �ست مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش �ست مرات.
• تهنئة رئي�س مركز تنظيم املعدات.
 -مت�أهل وله ولدان.

املمددة خدماته يو�سف علي �شكرون
املجنّد ّ
املمددة
نعت قيادة اجلي�ش املجنّ د
ّ
خدماته يو�سف علي �شكرون
الذي تويف بتاريخ .2013/1/16
 م��ن مواليد  1991/12/10يفكفررمان ،ق�ضاء النبطية.
�ددت خدماته �إعتبا ًرا من
 م� ّ.2010/9/11
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 من ع��داد فوج احل��دود الربيةالثاين.
 حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
 -عازب.

العميد الركن املتقاعد حممد �أ�سعد �ضحى
نعت ق��ي��ادة اجلي�ش العميد
ال����رك����ن امل���ت���ق���اع���د حم��م��د
�أ�سعد �ضحى ال��ذي ت��ويف بتاريخ
.2013/1/23
 م��ن مواليد  1944/9/20يفالنمريية ،ق�ضاء النبطية.
 ّتطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ
�ضابط بتاريخ .1965/10/4
 رقي لرتبة مالزم اعتبا ًرا من،1968/8/1
وت���درج يف الرتقية
ّ
حتى رتبة عميد ركن اعتبا ًرا
من .1997/1/1
 حائز:• و�سام احلرب.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة
فار�س.

املعاون حممد �شريف عثمان

• و�سام اال�ستحقاق
اللبناين من الدرجة
الثالثة.
• و�سام اال�ستحقاق
اللبناين من الدرجة
الثانية.
• و�سام الأرز الوطني
من رتبة �ضابط.
• و����س���ام ال���وح���دة
الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام التقدير الع�سكري من
الدرجة الف�ضية.
• تنويه على اجلي�ش.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش امل��ع��اون
حممد �شريف عثمان الذي تويف
بتاريخ .2013/1/24
 م��ن مواليد  1969/4/6يفخ��رب��ة داوود ،ق�����ض��اء ع��ك��ار،
حمافظة ال�شمال.
 ت��ط� ّ�وع يف اجلي�ش بتاريخ.1991/1/1
 من عداد موقع عندقت. حائز:• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام التقدير الع�سكري.

�سبع مرات.
• تهنئة قائد منطقة.
• تابع ع��دة دورات درا�سية يف
الداخل ويف اخلارج.
 مت�أهل وله ثالثة �أوالد.• و�سام اال�ستحقاق اللبناين
من الدرجة الرابعة الربونزي.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين
من الدرجة الثالثة ،الف�ضي.
• و�سام احلرب.
• امليدالية الع�سكرية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش
�ست مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
 22مرة.
• تهنئة قائد الفوج مرتني.
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

املمددة خدماته هادي غ�سان �سيف الدين
املجنّد ّ
نعت قيادة اجلي�ش املجند املمددة
خدماته هادي غ�سان �سيف الدين
الذي تويف بتاريخ .2013/1/24
 من مواليد  1990/7/18يف ال�سا،ق�ضاء جبيل.
 من عداد لواء امل�شاة الثالث -الكتيبة .33

 م� ّ�ددت خدماته �إعتبا ًرا من.2009/3/30
 حائز:• ت��ن��وي��ه ق��ائ��د اجل��ي�����ش ث�لاث
مرات.
مرتني.
• تهنئة قائد اجلي�ش ّ
 -عازب.
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ق�صة ق�صرية

يكتبها:
العميد الركن �إميل منذر

ميد يده
لي�س �أ�سهل على الإن�سان من �أن ّ
�إىل غر�سة �صغرية ويقتلعها من جذورها.
لكن متى مَ َ
نت الغر�سة و�أ�صبحت �شجرة
ً
عظيمة و�ضربت جذو ُرها يف الرتاب عميقا،
ف�إنه قد يكون قاد ًرا على تك�سري �أغ�صانها
وق�����ص ج��ذع��ه��ا ،ل��ك��ن��ه ل��ن ي�ستطيع
ّ
اقتالعها ،وال حتى العا�صفة ت�ستطيع.
ُ
عا�صفة احل��رب وطنَنا،
عندما �ضربت
بعيدا
رياحها �أغ�صاين ،وقذفت بها
ك�س ْ
ً
رت ُ
ّ
عن قريتي ،لكنها مل ت َْق َو على جذوري،
فبقيت را�سخة ف��وق ،يف ال�تراب ال��ذي برى
ْ
ّ
يدي .الرتاب
وخ�شن
حديد ِم ْع َويل
َ
ملم�س ّ
َ
الذي ا�ستودعتُه رفات �أبي و�أجدادي.
ومثلما ت�شتاق الأر�ض العط�شى �إىل قطرة
ماء� ،صرت ،و�أن��ا بعيد� ،أ�شتاق �إىل قريتي،
ه��ذه التي ت��رك يل �أب��ي فيها قطعة �أر���ض
كر ًما ترفل �أ�شجاره خ�ضر ًة
كانت بالأم�س ْ
يرا
ون�����ض��ار ًة وت��دف��ق خ� ً
وب َركة ،و�إذا به ي�صبح،
تقاعد املنجل
ب�سبب
ُ
الهمةً � ،
أر�ضا
واملعول و...
ّ
يبا ًبا خال بع�ض الدوايل
بقيت
و�أ�شجار التني التي
ْ
جتاهد وتقاوم وتنه�ض
من حتت الرماد ّ
كلما
�أتى عليها احلريق.
 ب ِْعها يا �أبي ما دمناال ن�ستفيد منها ب�شيء،
قال �شارل� ،إبني الأ�صغر.
ح�صتك لتبني
 هذه الأر�ض �ستكون ًغدا ّ
فيها بيتً ا جميلاً � .أال ترغب يف ذلك؟
��ب القرية لأن ال
 ال ي��ا �أب���ي� .أن��ا ال �أح� ّذكريات يل فيهاً � .إذا ال �شيء يربطني بها
�سوى �أنني �أحمل ا�سمها على بطاقة هو ّيتي.
بني .هذه الأر���ض لي�ست للبيع.
 ال يا ّ���س��ت��ب��ق��ى ل��ك��م م���ن ب���ع���دي .ي��وم��ذاك
ت�ستطيعون �أنتم �أن تبيعوها� .أما �أنا ،فيدي

كان داين ي�صعد برفقتي
مرتني
�إىل ال�ضيعة م� ّ�رة �أو ّ
يف ك� ّ�ل �صيفِ � .آخ���ر م� ّ�رة

ال تطاوعني لتوقيع عقد البيع� .أمل �أخربك
ج��دك يف حراثتها
�أن��ن��ي كنت �أ���س��اع��د
ّ
واالعتناء ب�أ�شجارها وجني ثمارها .وهكذا
�أمتنّ ى �أن تفعل �أنت من بعدي.
 ال ،الِ � .أعطها لأخي داين.
 و�أنت؟ �س�أ�سافر ،و� ّأتعلم ،و�أعمل هناك .هذا
البلد ال ا�ستقرار فيه وال راحة بال ،وحتى ال
ُف َر�ص عمل.

�صعدت مب��ف��ردي ال لعمل
ُ
�أُجن����زه وح��اج��ة �أق�ضيها،
ل��ك��ن لأم�����ش��ي وح����دي يف
تلك ال�ب�راري التي كانت
ي��دي
�أ���ش��واك��ه��ا ت��خ��د���ش
ّ
و�أن��ا �أجمع �أزه��ار البنف�سج
و�شقائق النعمان م��ن حولها ،و�أُ� َ��ش� ِّ�ن��ف
َم ْ�س َم َع ّي بزقزقة احل�سا�سني التي كانت
ّ
أ�ستحم
عر�سا لها ،و�
كل غدير
تقيم عند
ً
ّ
أ�شعتها تل�سع
بنور ال�شم�س التي كانت � ّ
وجوهنا و�سواعدنا ونحن نقطف �أكواز التني
الكرم املنب�سط على
وعناقيد العنب من
ْ
كتف الوادي.
ها هو الوادي الذي يلتقي فيه جمرى نبع
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ق�صة ق�صرية
ال�صفا وجم��رى نبع ال��ب��اروك ،لكنه اليوم
�ساكن ال غناء ّ
فالحني فيه .وحده النهر
يجري مّ ً
مرنا .ال� .إنه يبكي الب�ساتني التي
كانت تقوم بالأم�س على �ضفّ تيه .وها
ملونة،
هي الأزهار من حويل
ّ
متتد ّ
�سجاد ًة ّ
متتد �إليها .وحدها الفرا�شات
لكن ال يد
ّ
تلعب َج���ذْ ىل بينها ،وع��ام�لات النحل
ً
خفيفة ثم تعود َ
مثقلة ب�أحمالها.
تغزوها
ً
يرتب�ص
�صياد ّ
تغرد مطمئنّ ة لأن ال ّ
والع�صافري ّ
بها ،وال ّ
فخ ينتظرها.
الكرم� ،أو ما كان
قادتني قدماي �إىل
ْ
الربية قد
بالأم�س
ً
كرما ،ف ��إذا الأع�شاب ّ
ارتفعت فيه والتفّ ت على جذوع ما بقي فيه
حية وال ياب�سة .وكانت هناك
من �أ�شجار ال ّ
عجوز يف �أواخ��ر العقد ال�سابع من العمر
�سكني تقطع
جال�سة القرف�صاء ،ويف يدها ّ
بها جذع ّ
كل نبتة هندباء تعرث عليها بني
احل�شائ�ش ،ثم تلقي بها يف كي�س يكاد �أن
ألقيت عليها
ميتلئ بالقرب منها .وعندما �
ُ
التحية ،التفتت � ّ
إيل وابت�سمت ،ثم عادت
ّ
تبحث بني احل�شائ�ش.
 من � ِألت.
أنت يا خالة؟ �س� ُ
 امر�أة من اجلوار. وهل �سمح ِلك �صاحب هذه الأر�ض ب�أن
تدخلي �أر�ضه وت�أخذي منها ما ت�أخذين؟
 مل �أطلب �إذنه لأين ال �أعرف َمن يكون.ِ
وطئت �أر�ضه من غري �إذنه!
 وكيف ر�أيتها ،يا ابني ،ال �شجر فيها وال ثمر.الربية،
�أر�ض مهجورة لي�س فيها �إال الأع�شاب ّ
فحدثتْ ني نف�سي �أن �أدخلها و�أجمع منها
ّ
�صاحب الأر���ض �أخ� ُ�ذه وال ُيغنيه
ما ال ُيفقر
َ
تركه.
ُ
 كيف تقولني �أن ال �شجر يف هذه الأر�ضوال ثمر! �أال ترين �شجرة اللوز ههنا؟ َمن يا
ترى غزاها وقطف ثمارها؟
�دت م��ن بعيد،
 عندما ج��ئ��ت��� ،ش��اه� ُّ
كل منهما بغ�صن من
ي�شد
�صيادين اثنني ّ
ّ
�أغ�صانها .وملا �أب�صراين ،ذهبا يف طريقهما
من هنا.
قالت العجوز �آخ��ر كلماتها وهي ت�شري
مب�شقة و�س�ألتنيّ :
ّ
لعلك
بيدها .ثم نه�ضت
ّ
ّ
كل هذا
حتقق معي
مالك الأر���ض حتى
التحقيق.
84

اجلي�ش  -العدد 333

 �أج��ل� .أن��ا مالك الأر���ض .والآن �أطلبِ
منك �أن تغادري على الفور وال تعودي �إىل
أبدا.
هنا � ً
 �ساحمني يا ابني� ،أرجوكِ � .أع ُدك ب�أال�أ َدعك ترى وجهي ما حييت.
هكذا قالت وم�ضت ،فناديتها :خذي
كي�سك م��ع��ك .ف��أج��اب��ت م��ن غ�ير �أن
ت�ستدير �أو ّ
تتوقف :خريات الأر�ض كثرية يا
وم ْلك الأر�ض لله ال للنا�س.
ابنيُ ،
جل�ست يف ّ
يبق
ظل �شجرة اللوز التي مل َ
ُ
حبات يف �أع��ايل الأغ�صان،
فيها �إال ب�ضع ّ
و�ألقيت ظهري �إىل اجل��ذع الهرِم الن ِ
َخر،
«م ْلك
ورحت � ّ
أفكر يف كلمات العجوزُ :
الأر�ض لله ال للنا�س» .فقلت يف نف�سي :هذا
يعزي به ا ُمل ْع َدمون �أنف�سهم .لكن
كالم ّ
احلقيقة هي غري ذل��ك .لقد �شاء الله �أن
ٍّ
لكل منهم
ي �رِث الب�ش ُر الأر����ض؛ فجعل
ن�صيبا .ون�صيبي �أنا هو هذه الأر�ض التي
منها
ً
وجنيت خرياتها من بعده.
ورثتُها عن �أبي
ُ
ابت�سمت ازدرا ًء بالنا�س الذين يحاولون
ثم
ُ
خ���داع �أنف�سهم وت�صوير ال��زه��د بالدنيا
مق�صرون عاجزون.
ف�ضيلة ،وهم يف احلقيقة
ّ
ٌ
يف غمرة الأفكار هذه �أخذتني ِ�سنَة من
فنم ُت .و�إذا ُح ُلم غريب ي��راودين
ال��ن��وم،
ْ
ُ
نا�سا كثريين
و ُيقلقني .لقد ر�أيت يف حلمي �أ ً
يجتازون تخوم �أر�ضي من اجلهات الأربع،
ويتقدمون نحوي ببطء �شديد و�صمت .وما
ّ
و�صلوا على م�سافة ق�صرية مني حتى ّ
توقفوا،
ف�صرختَ :من �أنتم ،وماذا تريدون؟ ف�أجاب
من بينهم �شيخ جليل :قدماك تط�آن
ال�سيد� .أري��دك �أن تغادر يف
�أمالكي �أيها
ّ
احلال.
 م��اذا! �أم�لاك��ك! ه��ذه الأر���ض �أر�ضي.ّ
فبم
وبحوزتي
�صك ُملكية لها� .أما �أنت َ
�صحة ّادعائك؟
تثبت ّ
 ههنا ك��ان حقل ت��وت ا�شرتيته منر�شدان الواقف هناك �سنة  1890بلريتني
رجل
عثمانيتني ،قال وهو ي�شري ببنانه �إىل ُ
�وي البنية عري�ض املنكبني .ثم �أ�ضاف
ق� ّ
ب�صوت ين�ضح حز ًنا :لعن الله اجل��راد ما
ك��ان �آذاه! لقد �أت��ى يف �أ ّي���ام قليلة على
جوعا على
الأخ�ضر والياب�س ،فهلك النا�س
ً
الطرقات.

الكرم لك وقد بعتَني
 كيف تقول �إنْ
�إ ّياه يف تلك الأ ّيام امل�ش�ؤومة بخم�سة �أرطال
رج��ل يرتدي
طحني� ،أم��ا زلت تذكر؟ قال ُ
اً
موج ًها كالمه �إىل ال�شيخ.
�سروال
وكوفية ّ
ّ
الكوفية
ألت �صاحب
 َم��ن �أن���ت؟ �س� ُّ
وال�سروال.
 �أن��ا �سعدالله .ا�شرتيت احلقل �أ�شجا ًرا�ت غريها
ي��اب�����س��ة ،فاقتلعتها ،وغ��ر���س� ُ
أعدت �إىل احلقل حياته
مكانها .وهكذا �
ُ
القز
وحيو ّيته .وعلى ورق توته ّربيت دود
ّ
وبنيت بيتي.
فرد الله تعبي،
ُ
�سنوات عديدة؛ ّ
�إذ ذاك ت��ق� ّ�دم عجوز غليظ احلاجبني
وال�������ش���ارب�ي�ن ،حت��ك��ي جت��اع��ي��د وج��ه��ه
حكايات تعب طويلة؛ ف��ق��ال :ب��ل هذه
الأر�ض لنا نحن.
م ِعنً ا
 َمن �أن��ت �أيها العجوز؟ �س� ُألت مُ ْ
�شعرت ب�أنني ر�أيته
النظر يف هذا الوجه الذي
ُ
من قبل.
جدك �شاكر.
 �أنا ّ ج� ّ�دي �شاكر! مل��اذا ترتدي هذه الثيابالع�سكري!
العتيقة! �أين ز ّيك
ّ
بندقيتك! لقد كان
بل �أي��ن
ّ
�أب��ي يقول �إن��ك
كنت جند ًّيا
َ
يف فرقة ال�شرق الفرن�سية� .أما
انتهت حربكم مع الإنكليز
جدي؟
بعد يا ّ
�دت م��ن��ذ زم��ن
 ل��ق��د ت��ق��اع� ُبعيد .وقب�ضت تعوي�ضي .وعندما
نويت على �شراء قطعة �أر���ض،
تبينّ يل �أن التعوي�ض الذي قب�ضته
جدتك
ال يكفي .ف��ن��زع� ْ
�ت ّ
مع�صميها
�أ���س��اور الذهب من
َ
فابتعت بها
و�أعطتني �إ ّياها؛
ُ
ه���ذه الأر�����ض م��ن �سعدالله.
ّ
كل خريف �أحرثها
وجعلت يف
و�أزرعها باحلنطة .حتى �إذا ما
� ّ
وجدتك
أتيت
أطل �شهر متّ وزُ � ،
ّ
و�أب���وك وع� ّ�م��ك حل�صد ال��زرع
ونقله �إىل البيادر التي يف �أ�سفل
ال�ضيعة فوق.
 �ألهذا ال�سبب ُ�س ّميت هذهالبقعة «حتت البيادر»؟ �س�ألت.
� -أج��ل .قالت عجوز كانت

جدي ،وعلى ر�أ�سها منديل
تقف �إىل جانب ّ
مطرز� .أما ف�ستانها فطويل وعتيق ،لكنه
َّ
برد منديلها على
همت ّ
نظيف .وعندما ّ
أ�شعة ال�شم�س ،بانت يداها
وجهها اتّ قا ًء من � ّ
معروقتَني ،لكن من ذهب.
 ّّ
ال�شك
جدتي مرمي .قلت و�أنا بني
لعلك ّ
واليقني.
وعمك
 �أن��ا هي يا ابني .كيف �أب��وكّ
فريد؟
جدتي! لقد
عمي و�أبي يا ّ
 �أت�س�ألني عن ّماتا منذ زمن بعيد.
رجل
بني .مل � ُأمت بعد ،قال ُ
 �أنا هنا يا ّيتقدم ثم يقف �إىل ميني
مديد القامة وهو
ّ
جدي.ر�أيته كما عرفتُه قبل �أن مير�ض:
ّ
لاً
تقدمت به ال�سنون ،لكنها مل
ُ
رج قو ًّيا ّ
َتنَل من �صالبته وعنفوانه.
وهممت بالنهو�ض ملعانقته،
 �أبي! قلت،ُ
لكنني مل �أ�ستطع؛ ف�س�ألته :من �أين جئت؟
 مل � ِآت من � ّأي مكان� .أنا �أقيم هنا يف
غر�ست فيها و�إ ّياك �أ�شجار
هذه الأر�ض التي
ُ

معا بعرق
التني واللوز والعنب ،ورويناها ً
اجلبني .ثم �أ�ضاف مط�أطئً ا ر�أ�سه من حزن
بعت هذه الأر�ض يا ابني ،فلن يعود
وهم� :إذا َ
ّ
يل من ملج�أ �آوي �إليه.
ول���دي ال ي��ري��دان��ه��ا لأن��ه��م��ا ال
�ن
 ل��ك� ّّ
يحبانها.
ّ
ً
يحبانها .ا�صطحبهما
 �إذا اجعلهماّ
�إليها ،و�أخربهما حكاياتنا فيهاُ .ق ْل لهما
جدتك باعت �أ�ساورها لت�شرتيها.
�إن ّ
مع�صميها بالذهب
 لقد وعدتُها ب�أن �أز ّينَ
من جديد ،فما ا�ستطعت �أن �أيف بوعدي ،قال
ملعت دمعتان يف عينيه.
جدي �شاكر وقد ْ
ّ
ذهبا يا �أبا فريد! قالت
أنظر� .ألي�س هذا ً
� ْمتد يديها �أمامها ،وت�ضيف :فما
جدتي وهي ّ
ّ
حاجتي �إىل الذهب بعد!
� ِلكن
جدتي،
ّ
أنت حتملني الذهب يا ّ
أي�صح هذا!؟
ف�ستانك عتيقّ � .
 الذهب الذي �أحمله لي�س للبيع .وهلي�ستطيع امل��رء �أن يبيع يديه! هكذا هي
ّ
حي
�أر���ض��ك ي��ا اب��ن��ي� .إن��ه��ا ذه���ب.
ك��ل ّ
�سيفنى� ،أما الأر�ض فتبقى.
فنيت عظامي
متاما كما
ْ
ً
وبقيت يداي.
ِ
يداك!
 بقيت لقد �سمعتُك تقول،ّ
كلما ذك��ر َت��ت��ن��ي :رحم
جدتي .لقد باعت
الله َ
يدي ّ
�أ�ساورها لت�شرتي هذه الأر�ض.
�سمعت �أباك � ً
أي�ضا
وهكذا
ُ
يقول.
�إذ ذاك ط ��أط �� ُأت ر�أ���س��ي،
�دت جبيني �إىل يدي
و�أ���س��ن� ُ
مفك ًرا حائ ًرا .ثم نظرت
ّ
قلت �إنك
�إىل �أب��ي وقلت:
َ
ت��ق��ي��م ه��ن��ا ،ل��ك��ن��ن��ي مل
�أُب�صرك َق ّط.
جي ًدا يا
 لأنك مل تنظر ّفعلت ،لر�أيتني �إىل
ابني .ولو
َ
جانبك �أ�ساعدك يف تقليم
الدوايل التي غر�ستها �صغري ًة
و�إ ّي����اك ،و�أ���ش� ّ�د على يدك
و�أنت ترفع احلجارة ،كلما
�سقطت� ،إىل مداميكها

يف احليطان التي عمرناها �سو ّي ًة� ...أتذكر
احلية ال�شقراء التي قتلتُها بعدما
تلك
ّ
ُ
كادت �أن تلدغك؟ �أنا هنا لأبعد الأفاعي
عنك ّ
مررت يف هذا اله�شيم.
كلما
َ
«ه���ذا اله�شيم» ،كلمتان �صغريتان
ج��ع��ل��ت��اين �أخ���ج���ل م���ن ن��ف�����س��ي عندما
الكرم عن �أبي عام ًرا
ورثت
�سمعتهما .لقد
ُ
ْ
ملعبا للغربان
بالأ�شجار؛ ف�أهملته لي�صبح
ً
والأفاعي و ...اله�شيم.
ملكية
 مهلاً  ،مهلاً � .أراكم ّادعيتمّ
هذه الأر�ض وهي لي�ست ل ّأي واحد منكم.
عم؟
 َمن �أنت يا ّكرم
 �أنا ر�شدان .وهذه الأر���ض كانتْ
زي��ت��ون ا���ش�تري��ت��ه م��ن ب��و م��رع��ي بثالث
املت�صرف داوود با�شا .وعندما
جميد ّيات �أ ّيام
ّ
اقتلعت �أ�شجار
القز،
ازده��رت تربية دود
ُ
ّ
وجعلت مكانها �أ���ش��ج��ا ًرا من
الزيتون،
ُ
التوت.
ّ
كل َمن كانوا
�سمعت ،و�سمع
بعد ذلك
ُ
َ
حويلْ ،وقع �أق��دام على احل ْ�صباء؛ فنظرنا
جميعا باتجّ اه م�صدر ال�صوت ،و�إذا �شيخ
ً
ٍ
محُ ْ � َ�د ْو ِد ُب الظهر �آت نحونا بخطى بطيئة،
ً
ممز ًقا تكاد قدماه
غليظا
ينتعل ح��ذا ًء
ّ
�أن تخرجا منه ،ويتّ كئ على ع�صا يقب�ض
ّ
بكف نحيلة ب��رزت عظامها،
عليها
وحليتُه الطويلة تالم�س كفّ ه؛ فبدا وع�صاه
العوجاء كقو�س َر ْخوة الوتر.
جميعا نرافق ال�شيخ ب�أعيننا وهو
رحنا
ً
يقرتب على مهل .وملا و�صل� ،ألقى بنف�سه
على الأر�ض بيننا ،وم�سح عرقه بظاهر يده،
اً
ّ
جبال من التعب
مب�شقة ك� ّأن
ورفع ر�أ�سه
معاَ :من
تراكمت فوق منكبيه ،ف�س�ألناه ً
�أنت؟ قال� :أنا بو مرعي.
هكذا �أجاب .ثم �سكت ليلتقط �أنفا�سه،
و�أردف وهو ينظر �إىل ثيابه املهرتئة وينف�ض
كل واح��د منكم َ
ّ
ورث �أو
ال�تراب عنها:
لاً
كر ًما �أو ب�ستا ًنا.
ا�شرتى هذه الأر�ض حق �أو ْ
أحدا ال يعرف كيف �صارت ب�ستا ًنا
ّ
لكن � ً
لاً
كر ًما �أو حق  .لقد ورثتُها عن �أبي قف ًرا
�أو ْ
بيدي هاتَني
ووع ًرا �أ ّيام حكم الأمري ب�شري.
ّ
ْ
البطم وال�سنديان،
واقتلعت
تت ال�صخ َر،
ُ
فتّ ُ
كر ًما
وغر�ست �أ�شجار الزيتون،
ُ
فتحول الوعر ْ
ّ
يحق له
ينب�ض باحلياة .ف�إن كان فينا َمن
ّ
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ق�صة ق�صرية
امللكية ،ف�أنا .لكنني
ّادعاء
ّ
يحق
ل�ست � ّأدعيها .وال �أح��د
ّ
له �أن يفعل .لأن ك� ّ�ل واحد
م��نّ ��ا م��ل� َ
�ك ه��ذه الأر����ض مل� ّ�دة
من الزمن ،ثم تركها وذهب
ولي�س معه �إال الثياب التي
عليه .نحن ل�سنا �سوى نواطري
فم ُ
لك الآر�ض لله
على �أر�ضنا؛ ُ
نطرنا نحن
ال للنا�س .وكما
ْ
الأر����ض� ،سي�أتي َم��ن ينطرها
مثلنا ،ثم يذهب كما ذهبنا.
ب��ع��دم��ا ت��ك� ّ�ل��م ال�شيخ مل
َي��فُ � ْ�ه �أح��د بكلمة .وعندما
راجعا من حيث
نه�ض وقفل
ً
�أت���ى ،تبعه اجلميع بخطى
مرددين ب�صوت واحد:
ثقيلة
ّ
نواطري ...نواطري ...نواطري.
فحيحا
�سمعت من خلفي
وك��ان �أن
ُ
ً
ً
فا�ستدرت لأرى ما هناك ،و�إذا
وحفيفا،
ُ
يوما �أمام
احلية ال�شقراء التي قتلها �أبي ً
ّ
�دم��ي ،قد ع��ادت �إىل احل��ي��اة ،و�سمعتُها
ق� َ
لبثت �أن
تهم�س :ب ِْعها ،ب ِْعها .ث��م م��ا
ْ
ان�سابت بني احل�شائ�ش واختفت عندما
حدقت
الح
آتيا من بعيد يغنّ ي .و ّملا ّ
�صبي � ً
ّ
م�شعا كال�شم�س ،وتعلوه
يف وجهه ،ر�أيته
ًّ
�أمارات الغبطة وال�سعادة.
 َمن �أنت؟ �س�ألته عندما دنا مني ووقفمبت�سما.
ً
 �أنا حفيدك. حفيدي! �أجل� .أنا ابن �شارل.لكن �شارل مل يتز ّوج .و�أنا ال �أحفاد يل
ّ
بعد.
جدي.
 ك�أنك ال تعرف يا ّ ال ُجدي يا �صبي.
تق ْل ّ
 وماذا تريدين �أن �أقول؟تدعي �أنني ل�ست �أعرفه.
 ُق ْل ما ّ �أنا �صاحب هذه الأر�ض. ���ص��اح��ب الأر�������ض! ق��ل��ت وان��ف��ج��رت�ضاحكا .ثم ّ
فت عن ال�ضحك فج�أة،
ً
توق ُ
ألت :و�أنا؟
و�س� ُ
 �أنت اليوم ناطورها.و َمل جئت طاملا مل ِ
يحن دورك بعد؟
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احلية.
 جئت لأطردّ
احلية ذهبت.
ّ
ُ
قدميك� .أنظر.
 ال� .إنها عند َاحلية تنت�صب على ذيلها
ونظرت فر�أيت
ّ
املرة:
قدمي
عند
ّ
وتفح ب�صوت خمنوق هذه ّ
ّ
وذكرت
فا�ستيقظت مذعو ًرا،
ب ِْعها ،ب ِْعها.
ُ
ُ
��رب ،وم�سحت ال��ع� َرق عن وجهي
ا�سم ال� ّ
ونظرت من حويل ،لكنني ما ر�أيت
بيدي،
ُ
ّ
كلهم
ال�صبي ،النا�س ،الأف��ع��ى،
��دا.
�أح� ً
ّ
يبق �سوى الوح�شة،
اختفوا من �أمامي ،ومل َ
جال�سا
وال�سكون ،و ...اله�شيم .فبقيت
ً
ُ
ُ
يف ّ
أفكر يف هذا احللم؛
ظل �شجرة اللوز � ّ
مالكا
أدركت � ّأن الإن�سان يح�سب نف�سه
ف�
ً
ُ
لأر�ضه ،لكنه يف احلقيقة لي�س �سوى ناطور
عليها.
هذه القناعة جعلتني �أنه�ض من مكاين،
و�ألتقط الكي�س الذي فيه الهندباء ،و�أم�شي
حثيث اخلطى يف االتجّ اه الذي ذهبت فيه
أخذت �أبحث عنها و�أناديهاّ ،
علني
املر�أة .و�
ُ
�أجدها لأقول لها� :ساحميني �أرجوك .خذي
كي�سك .با�ستطاعتك �أن تدخلي �أر�ضي
ً
ِ
بحثت وناديت،
عبثا
�شئت .لكنني
متى
ُ
ّ
ان�شقت وابتلعتها.
فك�أمنا الأر����ض قد
ٍ
فجل�ست يف مكاين،
�ساعتئذ خانتني قواي؛
ُ
وجنتي دمعتان حارقتان.
وانزلقت على
ّ
***

ومرت الأ ّيام وال�سنون .وكرب ولداي ،و�أ�صبحا
ّ
يف املراحل الأخرية من الدرا�سة اجلامعية.
وكان يوم اجتمعنا فيه حول مائدة الغداء؛
فقال داين ،ابني الأكرب :تلك الأر�ض التي
لنا يف ال�ضيعة ،ما تنوي �أن تفعل بها يا �أبي؟
�ألي�س من الأف�ضل �أن تبيعها؟
 لن �أبيعها� .س�أتركها لك ولأخيك منبعدي.
ح�صتي منها لأخي ،قال
 �أنا �أتنازل عن ّداين.
 ملاذا؟طبيبا ،ب�إذن الله،
أ�صبحت
 لأنني متى �ُ
ً
لن يكون يل حاجة بها.
يوما �إنه �سي�سافر ليعمل يف
 �شارل قال ًوم��ن �سافر ،ال يفلت من ِ�شباك
اخل��ارجَ .
الغربة ب�سهولة.
 �أتعرف يا �أب��ي؟ قال �شارل .لقد غيرّ ُتر�أي��ي� .أن��ا ال �أ�ستطيع �أن �أبتعد عن بلدي
وعنكم.
كنت �أعرف �أن �أر�ضنا يف القرية �ست�ؤول
ُ
يوما �إليك.
ً
كنت تعرف!
َ
 �أجل.ق�ص�صت على اجلميع
هكذا �أجبت ،ثم
ُ
ذلك ُ
احللم الذي ر�أيته قبل �أكرث من ع�شر
�سنوات.

�آذار

2013
�إعداد:
رميا �سليم �ضوميط

يف كل بيت

املرجوة من اللعب.
تختلف �ألعاب الأوالد بني املا�ضي واليوم اختال ًفا �شديدً ا ،وتختلف معها النتائج
ّ
متد ال�صغار
فن�شاطات املا�ضي مبا فيها �ألعاب الكرة والر�سم والأ�شغال اليدو ّية و�ألعاب الذاكرة ،كانت ّ
وت�شجعهم على اخللق والإب��داع� .أما �ألعاب اليوم ،والتي تعتمد مبعظمها على
بال�صحة والعافية
ّ
ّ
ّ
الإلكرتونيات ،فتخلف العدائية وامل�شاعر ال�سلب ّية ،بالإ�ضافة �إىل امل�شاكل ال�صح ّية الناجمة عن اجللو�س
لفرتة طويلة �أمام ال�شا�شة الإلكرتونية .والأ�سو�أ �أن �أوالدنا باتوا يدمنونها
جزءا �أ�سا�س ًّيا من حياتهم اليومية .فكيف ننقذ �صغارنا من
ويعتربونها
ً
ال�ضارة ونعيدهم �إىل حلقة اللعب املفيد؟
الألعاب
ّ

لأن الإ�ست�سالم �أمام املغريات
الإلكرتونية ممنوع

هيا مع �أوالدنا
�إىل اللعب املفيد ومهارات احلياة

عودة �إىل الهوايات املفيدة
ي�شري اخلرباء �إىل �أن جيل اليوم يفتقر �إىل الهوايات املفيدة ،ولذلك
يلهي الأوالد �أنف�سهم �إما بالتلفزيون �أو بالألعاب الإلكرتونية مللء
الفراغ .وهم ين�صحون الأهل بت�شجيع الهوايات على �أنواعها ،وحث
ال�صغار واملراهقني على توظيف طاقاتهم وم�شاعرهم يف ن�شاطات
يختارونها ب�أنف�سهم .وي�شري ه�ؤالء �إىل �أن الهوايات التقليدية �أقل
املادي من الألعاب الإلكرتونية ،ولكنّ ها يف
كلفة على ال�صعيد ّ
أهميتها على
املقابل حتتاج �إىل جهد �شخ�صي ،وهذا ما مينحها � ّ
�صعيد حتفيز العقل وجتديد طاقة اجل�سم ،والت�شجيع على �إطالق
امل�شاعر والأفكار يف �أعمال مبدعة.
املحبذ ت�شجيعها ،يذكر ذوو الإخت�صا�ص الريا�ضة
من بني الهوايات
ّ
مبختلف �أنواعها ،واملطالعة ،والأ�شغال اليدوية� ،إ�ضافة �إىل الر�سم
واملو�سيقى وغريها من الفنون التي تهذّ ب النف�س وت�صقلها.
الريا�ضة ل�شخ�صية متوازنة
�شخ�صية ال�صغار .هذا
فع اًال يف بناء التوازن يف
تعترب الريا�ضة عن�ص ًرا ّ
ّ
حتد من توتّ ر
أكدت �أن الألعاب
ما �أظهرته الدرا�سات التي � ّ
الريا�ضية ّ
ّ
وحت�سن
الأوالد و�شعورهم بالقلق ،كما متنحهم الثقة بالنف�س
ّ
ينمي
نظرتهم �إىل ذواتهم .ويو�ضح اخلرباء �أن اللعب �ضمن فريق ّ
وي�شجع التعاون وبناء ال�صداقات،
القدرة على التوا�صل الإجتماعي،
ّ
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كما يد ّرب الأوالد على الإن�ضباط واحرتام القوانني والآخرين ،وهي
�شخ�صية �سليمة .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
عنا�صر لها دور �أ�سا�سي يف بناء
ّ
ت�ساعد الريا�ضة يف بناء التفكري النقدي و�إيجاد احللول للم�شاكل،
تطور �إ�ستجابة اجل�سم لأوامر العقل ،وتد ّرب الأخري على �إعطاء
كما ّ
الأوامر ال�صحيحة للج�سم يف �إطار الفعل وردود الفعل.
ن�شجع �صغارنا على ممار�سة الريا�ضة؟
كيف ّ
ين�صح اخلرباء الأهل �أن ّ
يحثوا �أوالدهم على ممار�سة الريا�ضة منذ
ال�صغر .وميكن املبا�شرة بتعليمهم ال�سباحة منذ �سنوات الطفولة
املبكرة ،ومن ثم دفعهم �إىل امل�شاركة يف الن�شاطات الريا�ضية داخل
وي�شجع اخلرباء وجود الأهل على
املدر�سة ،وفق هواياتهم ال�شخ�صية.
ّ
مد ّرجات املالعب يف �أثناء املباريات الريا�ضية التي ي�شارك فيها
اوالده��م بهدف دعمهم ورفع معنوياتهم .كما ين�صحون بعدم
توجيه �أي نقد �أو كالم جارح للولد يف حال عدم فوزه.
حلول عملية
ال�سيدة �سامية
يف �إط��ار الت�شجيع على ممار�سة الريا�ضة ،تقول
ّ
�أن ابنها وليد (� 10سنوات) من هواة كرة القدم ،وبغية ت�شجيعه
على ممار�سة اللعبة ،اتفقت مع عدد من �أمهات رفاقه على �أن
يتقا�سمن �إيجار �أحد املالعب ملدة �ساعتني يف كل �أ�سبوع ،يلعب
خاللهما الأوالد مع بع�ضهم البع�ض حتت �إ�شراف الأمهات اللواتي
بعيدا من الروتني اليومي.
ممتعا
يق�ضني بدورهن وقتً ا
ً
ً
يف ال�سياق نف�سه ،تروي ال�سيدة روزيت ،وهي �أم لأربعة �أوالد تراوح

عاما� ،أن �أف��راد
�أعمارهم ما بني ال�سبع �سنوات واخلم�سة ع�شر
ً
عائلتها كانوا من املدمنني على الكمبيوتر والألعاب الإلكرتونية،
�إىل �أن حدث ذات يوم م�شم�س �أن فر�ضت عليهم الإبتعاد عن
الإلكرتونيات واخلروج يف نزهة عائلية �إىل ملعب جماين �أن�ش�أته
�إحدى البلديات .حملت العائلة معها الدراجات والكرة وم�ضارب
اً
حافل بالن�شاط والتناف�س املرح،
يوما
الـ«تيني�س» ،ف�أم�ضى �أفرادها ً
وب��ات الأوالد يطالبون بتكرار هذه التجربة التي �صارت حمطة
�أ�سبوعية ت�سرتيح خاللها العائلة من �ضغوطات العمل والدرا�سة.
وت�ضيف ال�سيدة روزيت �أن مبادرتها ال�صغرية حققت �أكرث من جناح
يف الوقت نف�سه ،فهي �أعادت �إحياء فكرة الريا�ضة يف ذهن الأوالد،
كما �أدت �إىل جمع العائلة يف ن�شاط م�شرتك خارج اجلدران الأربعة!

املطالعة لتو�سيع الآفاق
املطالعة هواية �شيقة ومفيدة يف الوقت نف�سه .فهي تنقل القارىء
يتعرف من خالله �إىل عادات وتقاليد وح�ضارات
�إىل عامل خمتلف
ّ
عما اختربه يف حميطه ،كما
وطرق تعبري وو�سائل عي�ش تختلف ّ
وتطور خمزونه اللغوي.
تنمي لديه طرق التعبري
ّ
ّ
يكت�سب حب املطالعة منذ ال�صغر ،ولذلك يجب تنمية هذه
الهواية بد ًءا من مراحل الطفولة الأوىل .هذا ما ي�ؤكده اخلرباء،
الذين ين�صحون الأه��ل بقراءة الق�ص�ص لأطفالهم ب�صورة يومية،
كما ين�صحونهم بتزويدهم الكتب ذات الغالف القا�سي املخ�ص�صة
للأطفال بغية خلق ت�آلف بينهم وبني الكتاب .وعند ّ
تعلمه
ال��ق��راءة ،ميكن ت�شجيع الولد على املطالعة عن طريق زي��ارة
املكتبات ب�شكل دوري ،و�إف�ساح املجال ليختار بنف�سه الكتاب
الذي يرغب بقراءته.
يف هذا الإطار ،تذكر ال�سيدة مناهل (�أم لولدين) �أنها ت�صطحب
ولديها يف نهاية كل �أ�سبوع �إىل �إحدى املكتبات العامة (يف منطقة
�سن الفيل) حيث ي�ستعريون الكتب اً
بدل من �شرائها .كذلك
يتبادل الولدان الكتب اخلا�صة بهما مع الأ�صدقاء واجلريان بحيث
تكبد م�صاريف
يتاح للجميع الإ�ستفادة من كمية �أكرب من دون
ّ
�إ�ضافية.
يف موازاة املطالعة ،ين�صح اخلرباء بت�شجيع الكتابة �أي�ضً ا ،حيث

ميكن للأهل �أن ّ
ن�ص ر�سالة ل�صديق لدعوته
يحثوا �صغارهم على ّ
�إىل اللعب� ،أو كتابة و�صف للنزهة التي قامت بها العائلة يف
نهاية الأ�سبوع� ،إلخ� ..أما الأوالد الأكرب �سنًّ �أ فيمكن ت�شجيعهم
على تدوين م�شاعرهم ال�سلبية �أو الإيجابية �أو اختباراتهم اليومية
يف مذكرة �شخ�صية ،ميكن العودة �إليها كلما دعت احلاجة
للإ�ستفادة من اخلربات ال�سابقة.
الأ�شغال اليدوية :خلق و�إبداع
عائليا تتناقله الأجيال،
يف القدمي ،كانت املهارات اليدوية �إر ًثا
ً
خم�ص�صة للأ�شغال
وكانت املدار�س تدرج �ضمن برناجمها ح�ص�صً ا
ّ
ّ
الفخار واحلياكة وغريها ،ملا لهذه
اليدوية كالتطريز والر�سم على
الأعمال من �أهمية على
�صعيد تنمية ح�س اخللق
والإب��داع من جهة ،وتزويد
الأوالد م��ه��ارات ���ض��روري��ة
حلياتهم اليومية من جهة
�أخرى .اليوم ،بد�أ جمتمعنا
تدريجا
يخ�سر هذه املهارات
ً
حيث نالحظ �أن �إ�صالح
اً
مثل ي�ستدعي اللجوء
ز ّر
اخلياط ،فكيف نعيد
�إىل
ّ
مهارات املا�ضي؟
ي�����ش�ير اخل��ب��راء �إىل �أن
الأ�شغال اليدوية هي من الأعمال التي جتذب الأوالد لأنها تتيح لهم
�أن يحققوا �إجنازات �شخ�صية يفتخرون بها ،كما �أنها هواية �صاحلة
ملختلف الأعمار .فالأطفال الذين تراوح اعمارهم ما بني  3و� 6سنوات
ميكنهم ،مب�ساعدة قليلة من الأهل� ،أن ينجزوا �إطا ًرا لل�صورة من
الكرتون املزين بر�سوم خمتلفة� .أما الأوالد الأكرب �سنًّ ا فيمكنهم
الر�سم على اخلزفيات� ،أو �إعداد �سلطة الفاكهة بالتعاون مع الوالدة.
وبالن�سبة �إىل املراهقني ،فمن املفيد تعليمهم مهارات خمتلفة
كاخلياطة واحلياكة للفتيات ،وال��ده��ان والأع��م��ال اخل�شبية
والزراعة لل�صبيان.
حول هذا املو�ضوع ت�ؤكد ال�سيدة الرا وهي �أم لولدين ( لينا  15ورامي
عاما) �أنها حر�صت منذ طفولة ولديها �أن تد ّربهما على ا�ستخدام
ً 17
يديهما يف �أعمال مفيدة.
وت�ضيف :كانت فرتة عيدي امليالد ور�أ�س ال�سنة التوقيت الأف�ضل
لعر�ض ما �أجنزاه من قطع للزينة ّ
نعلقها على �شجرة امليالد ،ومن
نقدم فيها اجلوز واللوز ل�ضيوفنا.
ر�سومات على الأواين اخلزفية التي ّ
وكم كان الولدان يفرحان وي�شعران بالفخر عندما يثني الأقارب
والأ�صحاب على �أعمالهما.
وت�شري ال�سيدة الرا اىل �أن ابنتها لينا ما زالت حتى اليوم تقوم
مميزة ،وتنقل �إىل الأوالد يف احلركة الك�شفية التي
ب�أ�شغال يدوية
ّ
تنتمي �إليها ما ّ
تعلمته يف �صغرها.
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يف كل بيت
الفنون للتعبري عن امل�شاعر
عدة �أ�سباب لت�شجيع
يتفق اخلرباء على فوائد املو�سيقى
ويقدمون ّ
ّ
الأوالد على العزف على �آلة مو�سيقية .فالإ�ستماع �إىل املو�سيقى يف
ويقوي الذاكرة من خالل
عمر مبكر
يح�سن القدرات التعليمية ّ
ّ
ّ
ّ
واملتعلقة �أي�ضً ا
التعلم واحلفظ،
حتفيز الأجزاء الدماغية امل�س�ؤولة عن
بالنمو العاطفي .كذلك تغذّ ي املو�سيقى الثقة بالنف�س وت�ساعد على
النمو الإجتماعي عند العزف �ضمن فريق متجان�س.
وكما املو�سيقى ،فكذلك هي باقي الفنون كالر�سم والرق�ص
فعالة للتعبري عن امل�شاعر
والغناء وغريها ،التي تعترب و�سائل ّ
الداخلية و�إطالقها يف �أعمال خلاّ قة ومبدعة.
الطبيعة مدر�سة وعالج
�إ�ضافة اىل ت�شجيع الهوايات املختلفة ،ي�شري اخلرباء �إىل �أهمية
الن�شاطات العائلية للأوالد .ويعر�ضون يف هذا الإطار عدة ن�شاطات
معا (ميكن ا�ستغالل الفر�صة
ميكن القيام بها
كالت�سوق ً
ّ
لتعليمهم درو سً� ا يف ا�ستخدام العملة ،او تدريبهم على انتقاء الطعام
ال�سليم) .كما ميكن �أن تتناف�س العائلة يف لعبة البولينغ املنا�سبة
ملختلف الأعمار� ،أو ميكن اختيار التنزه يف الطبيعة وهو �أمر ين�صح
به اخل�براء ملا لهذا الأم��ر من نتائج �إيجابية ،ومن بينها ال�شعور
بال�سالم الداخلي وال�صفاء الذهني .وي�شري ه��ؤالء �إىل �أن التنزه يف
اخلارج يتيح للعائلة امل�شاركة يف تذ ّوق اجلمال الطبيعي الذي منحه
ي�شكل فر�صة للحديث يف
الله للب�شر واخلريات التي ز ّودنا �إياها ،ما
ّ
روحية تهذّ ب نفو�س الأوالد واملراهقني وتنري عقولهم .كذلك،
�أمور
ّ
املربون يف الطبيعة مدر�سة ت�ساعد الولد يف اكت�شاف حميطه
يرى ّ
والتعرف عن كثب �إىل بع�ض �أن��واع النباتات والأ�شجار وال�صخور
ّ
والرتبة� ،إ�ضافة �إىل الطق�س واملناخ عرب اختبار التقلبات املناخية بني
رحلة و�أخرى.
وي�شجع الإخت�صا�صيون الأه��ل على القيام بنزهات عائلية يف
ّ
الطبيعة كلما �سمحت الظروف بذلك ،ويو�صون بعدم ال�تردد يف
تقدمه ملختلف الأعمار.
ا�صطحاب الأطفال ،لأن الطبيعة لديها ما ّ
يف هذا الإطار تقول ال�سيدة كارال وهي �أم لطفلني ( 4و� 6سنوات):
«عندما اقرتح زوجي �أن ن�أخذ طفلينا يف نزهة �إىل �إحدى املحميات
الطبيعية ،اعتقدت �أن الفكرة غري �صائبة ،حيث �أن ال�سري يف طريق
وعرة ومل�سافة طويلة �سريهق الطفلني وي�شعرهما بامللل ،غري �أين
متاما .فالنزهة كانت رائعة حيث ت�سابق الطفالن
كنت خمطئة
ً
يف ّ
ت�سلق ال�صخور ،ورك�ضا بني الأ�شجار ،وانهاال علينا بالأ�سئلة حول
الطيور واحليوانات .ويف طريق العودة ،كانا يحمالن بفخر واعتزاز
قطعا من الإحفوريات ( )fossilsالتي اكت�شفاها خالل رحلتهما
ً
العلمية».
ال�سيد ف�ؤاد والد لفتى يف ال�ساد�سة ع�شرة من عمره يقول « :اعتدت
�أن ا�صطحب �إبني فادي �إىل ب�ستاننا يف ال�ضيعة منذ نعومة �أظافره.
وكان يراقبني باعجاب حني �أغر�س نبتة �أو �أقطف ثمرة ،ثم بات
مع الوقت ي�شاركني متعة التوا�صل مع الأر�ض� .أما املتعة الأكرب
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التي اعتدنا م�شاركتها خالل هذه ال�سنوات ،فهي التوا�صل يف ما
بيننا ومناق�شة امل�سائل العالقة بانفتاح و�صراحة.
الأهل القدوة واملثال
ن�شجع �أوالدنا على ممار�سة ن�شاط مفيد ما مل نكن
ال ميكن �أن ّ
اً
جيدا يحتذى .ف�إذا طلبت الأم من ابنتها الإبتعاد عن �شا�شة
مثال
ً
الكمبيوتر واخلروج �إىل الطبيعة ،فيما ال تزال هي نف�سها م�سرتخية
�أمام �شا�شة التلفاز ،ف�إن الإبنة لن تقتنع بجدوى اخلروج من املنزل.
من هنا ،ف�إن م�شاركة الأه��ل �ضرورية لإجن��اح �أي خطة عمل
تتعلق ب ��أوالده��م ،ل��ذا ينبغي �أن ن�سبق �أوالدن���ا اىل الن�شاط الذي
نطالبهم بالقيام به .فاجتماع العائلة م�سا ًء لقراءة ق�صة� ،أو جمع
قطع الـ � ،puzzleأو لعب املونوبويل� ،أو تبادل احلديث يف موا�ضيع
معا قبل النوم ،هي الطريق �إىل �إكت�ساب
خمتلفة ،ومن ثم ال�صالة ً
اجليدة ،وهي يف الوقت نف�سه متعة �سيطالبون ذويهم
الأوالد العادات
ّ
بتكرارها م��را ًرا .كذلك ،ف��إن م�ساعدة املراهق �أبيه يف غ�سل
ال�سيارة ومن ثم قيادتها مل�سافة ق�صرية ،ومرافقة املراهقة لوالدتها
الت�سوق� ،أو ت�سابق �أي منهما مع �أحد الوالدين يف اجلري ال�صباحي
يف
ّ
�سيودان تكرارها والتباهي بها.
�أو ركوب الدراجة ،هي مغامرات
ّ

الثبات وعدم الرتاخي
مرة تلو الأخرى ،ي�صبح عادة ترافق املرء يف
�إن �أي �سلوك يتكرر ّ
حياته ،لذا ،على الأهل �أن يدفعوا �أوالدهم �إىل تكوين العادات املفيدة
من خالل ّ
اجليد واتخاذ القرارات ال�صائبة يف
حثهم على ال�سلوك
ّ
ويوميا �إذا لزم
خياراتهم اليومية .وال ب�أ�س يف تكرار التعليمات مرا ًرا
ًّ
الأمر ،ف�إن ت�صميم الأهل و�إ�صرارهم ي�ضعفان رغبة الأوالد يف املمانعة،
يعزز الرتاخي ال�سلوك ال�سلبي ،ال �سيما عندما يطمئن الأوالد
فيما ّ
�إىل عدم خ�ضوعهم للمحا�سبة  ،وعندما يلم�سون �ضعف الأهل عرب
تراجعهم امل�ستمرعن قراراتهم.
من هنا نن�صح الأهل بالثبات يف مواقفهم جتاه امل�سموح واملمنوع
يف عامل الإلكرتونيات والألعاب الإلكرتونية ،وعدم الرتاجع يف
إجتماعيا.
حتقيق منط عي�ش �صحي ج�سد ًّيا وفكر ًيا و�
ًّ

�آذار

2013
�إعداد:
غري�س فرح

رحلة يف الإن�سان

درو�س يف احلياة
يجدر بنا تع ّلمها
وال�صحة اجل ّيدة هما جل ما ن�سعى �إليه
ال�سعادة ّ
يف حياتنا اليوم ّية ،لكن اجلهل ببع�ض املعارف
عموما عاجزين عن حتقيق مبتغانا...
يجعلنا
ً
درو�سا
و�ضع باحثون يف علم النف�س واالجتماع ً
من �ش�أنها �أن ت�سهم يف جعل حياتنا �أف�ضل �إذا
طبقناها .هذه الدرو�س قد تبدو بدهية للوهلة
الأوىل ،لكن تطبيقها يحتاج �إىل مرونة ورغبة يف
ت�صحيح الذات.
يعتقد كثريون �أنهم على �صواب و�أن الآخرين
على خط�أ .ومن هنا �إ�صرارهم على تغيري
وخ�صو�صا �أفراد عائلتهم من �أجل
الآخرين،
ً
ّ
بت�صرفاتهم.
التحكم
ّ
توجه م�ستهجن كما ي�ؤكد الإخت�صا�صيون
�إ ّنه ّ
النف�سيون لأنه يو ّلد ر ّدات فعل معاك�سة على

جميع امل�ستويات .فاالنتقاد الدائم لل�شخ�ص املراد
تغيريه يجعله ي�شعر ب�أنه غري كفوء ،وبالتايل غري
فيتمرد من �أجل التعبري عن وجوده
حمبوب،
ّ
ك�إن�سان م�ستقل .وهذا ما ي�شحن الأجواء ،ويعكر
�صفو ال�سعادة والوئام.
لذا ،ين�صحنا االخت�صا�صيون باالعرتاف بالفوارق
وخ�صو�صا ال�شريك
املوجودة بيننا وبني الغري
ً
والأبناء ،والقبول بها� .أما �إذا �أردنا حتقيق التقارب
املن�شود ،فمن الأف�ضل البدء بتغيري ذواتنا.

حماية الطفل الزائدة تف�سد �سعادة العائلة
ي�شبه الباحثون النف�سيون الآباء والأمهات
ّ
الذين يبالغون يف حماية �أبنائهم بالطوافات
التي حتوم حولهم بدون انقطاع للت�أكد
من �أ ّنهم على ما ي��رام .فه�ؤالء يغمرون
�أطفالهم بالعاطفة وال ينقطعون عن زيارة
املدار�س للت�أكد من جناحهم� .إىل ذلك،
يقدمون لهم ك��ل م��ا ي��ري��دون من
فهم ّ
�أجل �إ�سعادهم يف عامل م�شحون باملخاطرة
واملناف�سات.
يف ح��ال ك��ه��ذه ،ال ي��ق� ّ�در الأه���ل رغبة
والتحدي.
الأوالد يف خو�ض معركة املناف�سة
ّ
كذلك فهم ال يدركون �أن �أطفالهم ينمون
يف هذه الأجواء وهم معتمدون عليهم من
يت�سبب
�أجل ت�أمني الراحة والطم�أنينة ،ما
ّ
ب�أذيتهم يف ما بعد .وهنا ال بد من الإ�شارة
�إىل �أن الأوالد املبالغ يف حمايتهم قد ي�صابون
ً
وخ�صو�صا �إذا
الحقا بالإحباط والإكتئاب،
ً
وراثيا للأمرا�ض النف�سية.
معر�ضني
ً
كانوا ّ
�إذن ف��إن حرمان الأطفال من مواجهة
ال�صعوبات ينزع ثقتهم ب�أنف�سهم ومينعهم
من تطوير مهاراتهم واالنخراط يف املجتمع،
ويعكر �أج��واء
وه��و ما يحرمهم ال�سعادة
ّ
العائلة.
باملقابل ف�إن الإهمال املق�صود للأطفال �إىل
حد ماّ ،
يعلمهم طرق املواجهة ويك�سبهم
ً
الثقة بالنف�س ،ما يقودهم الحقا �إىل حتقيق
بال�صحة اجليدة.
ال�سعادة والنجاح والتمتع
ّ
�إنتقاء ال�شريك املنا�سب
من �أجل عالقة زوجية ناجحة و�سعيدة،
ين�صح االخت�صا�صيون بتحكيم العقل،
�ضحية التناق�ض مع �شخ�صية
لعدم الوقوع
ّ
ال�شريك وميوله.
ل��ذا فهم ي�شـددون على ���ض��ـ��رورة وج��ود
وخ�صـو�صــا
التقارب بني الزوجني،
ً
ل���ن���اح���ي���ة ال��ب��ي��ئ��ة
االج��ت��م��اع��ي��ة
وال��دي��ن.

فالتقارب يبعد �شبح امل�شاحنات ،ويو ّلد
املحبة التي هي �أ�ضمن من احلب اجلارف.
ّ
�صحيح �أن البع�ض ي�ؤمن بنظرية جناح
ع�لاق��ة ال�شخ�صني املتناق�ضني ،لأنهما
يكمالن بع�ضهما ً
بع�ضا ،لكن التجارب
ّ
�أثبتت �أن التناق�ض يف العالقة الزوجية ي� ّؤدي
عموما بالطالق.
�إىل امل�شاكل ،ويت�سبب
ً
لل�صحة
العالقات االجتماعية املتينة �ضرورة ّ
وال�سعادة
ال�صحة وال�سعادة
الن�صيحة املعروفة ل�ضمان
ّ
وط��ول العمر ،هي تناول الطعام ال�صحي
املتوازن ،واالبتعاد عن التدخني� ،إ�ضافة �إىل
ممار�سة الريا�ضة البدنية .لكن يبدو �أن يف
حوزة االخت�صا�صيني النف�سيني و�صفة �سحرية
مكملة للن�صيحة امل�شار �إليها وهي ،بناء
ّ
�شبكة متينة من ال�صداقات والعالقات
احلية.
االجتماعية
ّ
فهذه ال�شبكة ت�ؤمن التوازن النف�سي الذي
يعززه التوا�صل ال�ضروري مع الغري ،وتبعد
تت�سبب بها
لل�صحة والتي
ال�ضغوط امل�ؤذية ّ
ّ
الوحدة.
�أما الأهم فهو الت�شديد على بناء عالقات
حية ،وه��ذا يعني �أن تلك التي ت�ؤمنها
ّ
الهواتف النقالة واحلديث عرب الإنرتنت ،ال
تعطي النتائج املرجوة.
أكدتها �أبحاث �أجريت
هذه املعلومات � ّ
على جمموعة كبرية يف النا�س ،من �أجل
وحمبي
إجتماعيا
املقارنة بني النا�شطني �
ً
ّ
�صحة الفئة
الوحدة .وكانت النتيجة �أن ّ
�صحة الفئة
الأوىل كانت �أف�ضل بكثري من ّ
الثانية.
وهذا يعود �إىل الت�أثري الإيجابي الذي يحدثه
التوا�صل االجتماعي على جهاز املناعة ،ما
ي� ّؤمن التغلب على االلتهابات ونزالت الربد،
وحتى الأمرا�ض امل�ستع�صية.
كما �سبق وذكرنا ،ف�إن تطبيق املبادئ
امل�شار �إليها ،يحتاج �إىل اقتناع ورغبة يف
االنفتاح والتغيري نحو الأف�ضل ،وه��ذا ال
يتم �إ ّال نتيجة تقييم ذاتي يبلور معرفتنا
ب�أنف�سنا وبالعامل من حولنا.
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لبنان �أر�ض خ�صبة لرتبية النحل ،وع�سله
ي�صنّف بني �أف�ضل �أنواع الع�سل من حيث
�إعداد:
القيمة الغذائية والطب ّية.
الدكتور ح�سني حمود
� ّأم��ا �إنتاجه ال�سنوي فهو يف
كلية الزراعة  -اجلامعة اللبنانية
ح��دود الأل��ف طن ،لكن
ال�سنوات الأخ�ي�رة �سجلت
ً
ريا يف هذا الإنتاج و�سبب ذلك نفوق النحل و�إختفائه يف منطقة
هبوطا كب ً
تلو الأخرى ،من دون معرفة الأ�سباب احلقيقية لهذه الظاهرة الآخذة يف
الإنت�شار عامل ًيا.

من �أيام الفراعنة
�إن تربية النحل هي �أحد فروع الزراعة،
تهدف �إىل �إ�ستغالل منتجات اخلاليا من
النحال بتوفري الرعاية
الع�سل ،حيث يقوم
ّ
ً
وامل�أوى للنحل ليجني الحقا الع�سل وال�شمع
و�صمغ النحل وغ��ذاء امللكات .تختلف
تنوع ف�صائله واملناخ
طرق تربية النحل وفق ّ
ال�سائد وامل�ستوى الإقت�صادي يف املنطقة التي
تتم تربيته فيها.
ّ
ت�شري الوثائق التاريخية �إىل �أن تربية النحل
كانت معروفة �أ ّيام امل�صريني الفراعنة وقد
ت�أكد ذلك من خالل ر�سوم تظهر عملية
�إ�ستخراج الع�سل .وعند اليونانيني القدماء،
ً
هاما،
ن�شاطا
�شكلت تربية النحل
ّ
زراعيا ًّ
ًّ
وكذلك عند العرب.

ممالك النحل
تنح�سر يف لبنان
والعامل

ما هي الأ�سباب
واحللول؟

�أن �أوكرانيا احتلت املرتبة الأوىل يف �أوروبا
ورو�سيا ب�إنتاج قدره � 71ألف طن من الع�سل،
تليها رو�سيا (� 52ألف طن) ،ثم �إ�سبانيا (37
�ألف طن) ثم �أملانيا (� 21ألف طن).
تت�صدر الواليات
ال�شمالية،
يف �أمريكا
ّ
ّ
املتحدة ب�إنتاج ق��دره � 79أل��ف طن ،تليها
ّ
كندا ب�إنتاج � 36ألف طن.
ت�صدرت الأرجنتني
الالتينية،
ويف �أمريكا
ّ
ّ
املرتبة الأوىل ب�إنتاج � 93أل��ف طن ،تليها
املك�سيك(� 50ألف طن).
�أو�سرتاليا بلغ �إنتاجها � 18ألف طن ،ويف
تبو�أت ال�صني املرتبة الأوىل
القا ّرة الآ�سيو ّيةّ ،
يف العامل ب�إنتاج قدره � 299ألف طن ،تليها
تركيا (ً � 82
ت�صدرت �أثيوبيا
ألفا) ،بينما
ّ
ّ

الإنتاج العاملي للع�سل
الر�سمية ح��ول �إنتاج
د ّل��ت الإح�����ص��اءات
ّ
الع�سل يف العامل (�إح�����ص��اءات  )2005على
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دول �أفريقيا ب�إنتاج بلغ � 41ألف طن ،تليها
تنزانيا ( � 28ألف طن ).
الأهم ّية الإقت�صاد ّية والبيئ ّية لرتبية النحل
يف لبنان
ينتج قطاع النحل �سنو ًّيا يف لبنان حواىل
ح�صة البقاع الغربي
�ألف طن من الع�سلّ ،
ورا�شيا من هذا الإنتاج ت��راوح بني  100و120
ّ
تعاونيات
جمعية
أكده رئي�س
طنً ا وفق ما � ّ
ّ
ّ
مربي النحل يف لبنان �سهيل الق�ضماين ،الذي
ّ
اعترب �أن هذا القطاع يكت�سب
أهمية بالغة ،بحيث تنت�شر
� ّ
خلية مو ّزعة
يف لبنان � 70ألف
ّ
نحال بينهم 200
على � 5آالف ّ
�ح��ال�ين ال��ذي��ن
م��ن ك��ب��ار ال��ن� ّ
ملكيتهم بني  400و500
تراوح
ّ
خلية .حول ظروف تربية النحل
ّ
و�إنتاجه ،يقول الق�ضماينّ � :إن
قطاع تربية النحل يكت�سب
أهمية بالغة لعالقته املبا�شرة
� ّ
ب��ال��ط��ب��ي��ع��ة ب�����ش��ك��ل ع��ام
وبالقطاعني البيئي وال��زراع��ي
�سيما
ب�����ش��ك��ل خ���ا����ص ،ال ّ
ب�ساتني الفاكهة واحلم�ضيات
والأع�شاب ،حيث يقوم النحل
بتخ�صيب  %80م���ن �أن����واع
النباتات والأ���ش��ج��ار ،ما يرفع
الغذائية
إنتاجيتها
م�ستوى �
ّ
ّ
بن�سبة تراوح بني  35و 45باملئة
معدل
�سنو ًّيا .و�أ�ضاف� :إذا كان ّ
خلية
�ح��ال م��ن
�إ���س��ت��ف��ادة ال��ن� ّ
ّ
يتعدى املئة دوالر
النحل �سنو ًّيا ال
ّ
�أمريكي ،ف� ّإن قيمة التخ�صيب
البيولوجي لع�شرات الأنواع من
الفاكهة والأع�����ش��اب تتجاوز
الألفي دوالر �أمريكي �سنو ًيا.
النحل م� ّؤ�شر بيئي وعامل �أ�سا�سي
التنوع احليوي
يف ّ
�إن وجود النحل وكرثة �إنت�شاره بني زهور
النبات لريت�شف الرحيق هو دليل حتمي
يتم
على وج��ود ت��وازن بيئي وا�ضح ،حيث ّ
جيدة
تلقيح الأزه��ار واحل�صول على ب��ذور ّ
94
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ت��ت��ك��اث��ر وت��ن��م��و يف ال��ظ��روف
املناخية
اجليدة واخلالية من
ّ
ّ
التلوث البيئي وترتاجع عندما
ّ
تكون ه��ذه ال��ظ��روف عك�س
تبادلية
ذل��كً � .إذا ثمة عالقة
ّ
بني النحل والنبات والبيئة.
منتجات النحل
�إن النحل هو الو�سيلة الوحيدة
لإنتاج الع�سل الذي ال ي�ضاهيه
م�أكل �أو �شراب يف لذّ ته وفوائده
ال��ت��ي ال حت�����ص��ى �إ���ض��اف��ة �إىل
املنتجات العديدة للنحل وهي:
الغذاء امللكي ،حبوب اللقاح،
���س��م ال��ن��ح��ل��� ،ش��م��ع ال��ن��ح��ل،
ملكات النحل ،طرود النحل،
الربوبولي�س و�سواها من املنتجات
التي تباع ب�أ�سعار باهظة.

وثمار عالية الإنتاج واجلودة .لهذه الأ�سباب
النحالني واملزارعني
يتوجب التعاون بني
ّ
ّ
للحفاظ على النحل من ت�أثري املبيدات التي
ّ
ير�شها املزارع ب�شكل ع�شوائي ،ما ي� ّؤدي �إىل
خلل بالتوازن البيئي .من ناحية �أخرى،
التنوع احليوي
ي�ساعد النحل يف حتقيق
ّ
الزراعي من خالل م�ساهمته يف
عمليات
ّ
ّ
تلقيح النبات
حمق ًقا زيادة يف العقد بن�سبة
� 20إىل  %50ح�سب ن��وع النبات .والنحلة

الإ�ستخدامات الطب ّية ملنتجات
النحل
ي�ستخدام الع�سل
كمقو عام ورافع ملناعة
ّ
اجل�سم �ضد العديد من الأم��را���ض ،كما
ي�ستخدم كعالج رئي�س وتغذية �أ�سا�سية يف
حاالت �إلتهابات الكبد .وي�ستخدم بع�ض
ال�سكري كغذاء وحتلية
�أنواع الع�سل ملر�ضى
ّ
وع�ل�اج خاف�ض ل�ضغط ال���دم ،وكعالج
املتقيحة
العمليات واجلروح
مو�ضعي جلروح
ّ
ّ
ب�شكل خا�ص .ويدخل الع�سل وغبار الطلع

القطاع .فهذه احل�شرة كادت �أن تفتك
وتدمرها يف العام املا�ضي
النحلية
بالرثوة
ّ
ّ
بعدما ق�ضت على  70باملئة م��ن خاليا
النحل يف البقاع .ت�ضع الفاردا الفتّ اكة
وتتحول
بيو�ضها بالتوازي مع بي�ض امللكة،
ّ
�إىل ح�شرة خالل �أربعة �أ ّي��ام وتتغذّ ى على
ّ
يوما حتّ ى
يرقات النحل التي
تتطلب ً 21
تتحول �إىل ح�شرة .هناك العديد من الأدوية
ّ
الفعالة ملكافحة ه��ذه احل�شرة �شرط �أن
ّ
جماعية.
تكون املعاجلة
ّ

والغذاء امللكي والربوبولي�س يف عالج �أمرا�ض
اله�ضمية
ع��دي��دة مثل ال��رب��و وال��ق��رح��ات
ّ
الكولونية ،كما ت�ستخدم
والإ�ضطرابات
ّ
البولية
منتجات النحل يف معاجلة الأمرا�ض
ّ
وال�ضعف اجلن�سي عند الذكور والعقم عند
الإناث و�إلتهاب الربو�ستات املزمن ،والق�صور
الكلوي احل��اد واملزمن وثمة ع�لاج ب�سم
النحل.
�أ�سباب تراجع �إنتاج ّية النحل يف لبنان
مربي
تعاونيات
جمعية
ي�ؤكد رئي�س
ّ
ّ
ّ
اخللية الواحدة
النحل يف لبنان �أن �إنتاج
ّ
و�صل يف �أواخ��ر الثمانينيات �إىل  43كلغ
قيا�سا
عاليا
من الع�سل ،وهذا املعدل اعترب
ً
ً
بدول البحر
املتو�سط ،لكنه تراجع بزاوية
ّ
�ادة ف�إنخف�ض �إىل  20كلغ بني العامني
ح� ّ
 1990و ،2000وانحدر ب�سرعة حتّ ى و�صل �إىل 12
كلغ بني  2000و .2010وعزا هذا الإنخفا�ض
يف الإن��ت��اج� ّ�ي��ة �إىل �أ���س��ب��اب ع��دي��دة منها
التلوثّ ،
قلة املت�ساقطات،
التغيرّ املناخي،
ّ
�إ�ستعمال املبيدات ب�شكل ع�شوائيّ ،
قلة
الرقابة على ا�سترياد املبيدات القاتلة للنحل
وعدم مواكبة �أمرا�ض النحل وت�شخي�صها.
ح�شرة الفاروا هي اخلطر الأكرب
على النحل اللبناين
على الرغم من وجود عدة عوامل ت�سهم
يف ت��راج��ع �إن��ت��اج النحل اللبناين ،تبقى
ح�شرة الفاروا اخلطر الأكرب الذي يواجه هذا

ال�سامة
ت�أثري املبيدات
ّ
يرد العديد من خرباء النحل يف لبنان �سبب
ّ
نفوق النحل ب�أعداد كبرية �إىل ر�ش املبيدات
علمية ومن دون �أي
إعتباطية وغري
بطريقة �
ّ
ّ
مراقبة ،بحيث ي�� ّؤدي ذلك �إىل موت بع�ض
خاليا النحل و�ضعف الأخ���رى .واملق�صود
ب�شكل خا�ص املبيدات التي تر�ش على
ؤكد
الأع�شاب لتيبي�سها .يف هذا ال�سياق ،ي� ّ
كلية ال��زراع��ة-
داين العبيد الأ�ستاذ يف
ّ
اللبنانية� ،أن ظاهرة �إختفاء النحل
اجلامعة
ّ
التي ال تزال �أ�سبابها تثري اجلدل بني العلماء،
هي � ّإما نتيجة عامل واحد مل نعرفه بعد،
عدة عوامل منها :التغيرّ املناخي
�أو نتيجة ّ
وح�شرة الفاروا وا�ستعمال املبيدات ،من دون
�أن نغفل �إم��ك��ان وج��ود مر�ض �أو فريو�س
جديد م�س�ؤول عن هذه الظاهرة التي ت�سبب
موت ما بني  40و  50يف املئة و�أحيا ًنا  70يف املئة
من خاليا النحل �سنو ًيا.
أكد املهند�س الزراعي فادي
من جهتهّ � ،
ال�سامة ت��ر�� ّ�ش ب�شكل
�ضو �أن امل��ب��ي��دات
ّ
التقيد بالإر�شادات املد ّونة،
ع�شوائي من دون
ّ
�سامة
وهي مواد ممنوع �إ�ستعمالها لأنها
ّ
جدا للنحل ،و�أ�شار ب�شكل خا�ص �إىل الأدوية
ًّ
احلارقة للأع�شاب ال�ضا ّرة.
الثلج واجلليد ق�ضيا على النحل
يف را�ش ّيا والبقاع الغربي
� ّأدت العا�صفتان الثلجيتان اللتان �ضربتا
لبنان العام املن�صرم �إىل الق�ضاء على قطاع
ورا�شيا.
تربية النحل يف البقاع الغربي
ّ
العا�صفة الأوىل �أخذت يف طريقها  %80من
خاليا النحل بعدما �أثقل اجلليد القفران،

وجرفت الثانية الع�شرين الباقية .وكانت
املربون
النتيجة خ�سائر فادحة بينما وقف ّ
عاجزين �أمام عدم قدرتهم على مواجهة
الطبيعية يف ظل غياب دعم
ال��ك��وارث
ّ
الدولة.
الثلج و�أ�سباب �أخرى
يف حا�صبيا والعرقوب
نحايل حا�صبيا والعرقوب
�أ�شار العديد من ّ
�إىل نفق �أع��داد كبرية من النحل داخل
قفرانها ،ما �أحل��ق بهذا القطاع خ�سائر
ك��ب�يرة ،راوح���ت م��ا ب�ين  55و 75باملئة،
ّ
نحايل اجلنوب
كما يقول
ممثل نقابة ّ
ل��دى احلكومة ال�شيخ ط��ارق �أب��و فاعور،
ال��ذي �إعترب ما ح�صل خالل فرتة ال�صقيع
ورد هذه
الذي �سيطر العام املا�ضي
كارثياّ ،
ًّ
امل�شكلة �إىل عوامل عديدة منها الأمرا�ض
التي ت�ضرب النحل بخا�صة ح�شرة الفاروا
ومر�ض التعفّ ن الأم�يرك��ي ال��ذي هو من
�أخطر الأمرا�ض التي يواجهها قطاع النحل.
العالقة بني التغيرّ املناخي ونفوق النحل
ت�سبب ت��راج��ع عدد
م��ن العوامل التي
ّ
النحل التغيرّ املناخي وعوامل بيئية منها،
تراجع امل�ساحات اخل�ضراء ،احلرائق ،البناء
الربي الذي يقتل
الع�شوائي وهجوم ال�صنوبر ّ
أنواعا من ال�شجر والأع�شاب كال�سنديان
� ً
رحيقية
وال�صعرت والق�صعني وه��ي نباتات
ّ
الطبيعية
تعطي الع�سل .وم��ن العوامل
ّ
الأخرى امل� ّؤثرة � ً
أي�ضا الإحتبا�س احلراري الذي
ي� ّؤثر يف ن�سبة هطول الأمطار .ففي بع�ض
الأحيان متطر بغزارة ثم متر فرتة طويلة بال
�أمطار فتجف الرتبة ويجوع النحل وميوت.
ظاهرة عاملية
مربو النحل الربيطانيينّ
قبل ّ
عدة �أعوام قام ّ
مبحا�صرة ال�برمل��ان وم��ق��ر رئي�س ال���وزراء
املحتجون بزيادة امل�ساعدات
حيث طالب
ّ
احلكومية ملكافحة التناق�ص احل��اد يف
ّ
�أعداد خاليا النحل التي انخف�ضت يف العامل
عدة �أعوام
بن�سبة  .%30على الرغم من مرور ّ
يتح�سن الو�ضع
على بدء انت�شار الظاهرة مل
ّ
عما كان عليه بل �سار �إىل الأ�سو�أ ،فنحل
ّ
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موا�سم وخريات
الع�سل يف �أوروبا ّ
كلها ميوت ،ويف تقديرات
العلم ميكن �أن ت�صبح بريطانيا خالية من
النحل يف غ�ضون ال�سنوات الع�شر القادمة.
مربو النحل يف الواليات املتّ حدة
هذا ويعي�ش ّ
الأمريكية بدورهم حالة قلق �شديد ،حيث
يهلك �سنو ًيا  %30م��ن النحل يف بع�ض
ال��والي��ات ،وت�صل ه��ذه الن�سبة �إىل  %90يف
واليات �أخرى ،وحتى الآن ما من �أحد يعرف
�سبب الهالك اجلماعي للنحل.

تعزز اجلهود لإنقاذ م�ستعمرات النحل
قد ّ
الآخ��ذة يف التناق�ص .كما و�صف النحل
جمرد
أ�ضرت
ّ
ب�أنه يعي�ش على ذاكرته ،ف�إذا � ّ
عدوى ب�سيطة بها تكون اخل�سائر كبرية،
وقال�« :إنه مثل بني الب�شر ميكن �أن مير�ض
ويتماثل لل�شفاء خالل �أيام من مر�ضه بعد
�أن ين�شط جهاز املناعة ملقاومة الفريو�سات
والطفيليات».
ّ

�أمرا�ض النحل و�أعدا�ؤه
ي�����ص��اب ال��ن��ح��ل ك��غ�يره من
الكائنات احل� ّ�ي��ة بكثري من
ريا يف
الأمرا�ض التي ت�ؤدي دو ًرا كب ً
خف�ض انتاج الع�سل والق�ضاء على
عدد كبري من طوائف النحل.
ك��ذل��ك تختلف الأط����وار التي
تتعر�ض النحلة للإ�صابة خاللها
ّ
باختالف �أنواع الأمرا�ض ،فمنها
ما ي�صيب الريقة ومنها ما ي�صيب
الطور الكامل للح�شرة ،وميكن
تق�سيم �أم��را���ض النحل و�أعدائه
فريو�سية ،و�أمرا�ض
�إىل� :أم��را���ض
ّ
ب��ك��ت�ير ّي��ة ،و�أم���را����ض ف��ط��ر ّي��ة،
و�أم��را���ض ال�ب�روت���وزوا ،والأك����اروز
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل احل�����ش��رات التي
ت�صيب النحل ،والإع���داء الذين
يفتكــون به مثل طائر ال��ورور
والنمل والفئران...
النحل مير�ض كالب�شر وفقدان
الذاكرة �سبب �إختفائه
�أث��ارت ظاهرة التناق�ص ال�شديد يف �أعداد
النحل يف الفرتة الأخ�يرة �إهتمام العلماء،
حيث ت��راج��ع��ت �أع����داده �إىل الن�صف يف
�إيطاليا ،بينما �أ�صيب املزارعون يف �أمريكا
بخ�سائر فادحة لل�سبب نف�سه ،كذلك
�أ�صيب النحل يف �سوريا بفريو�س خطري �أطلق
عليه �إ�سم «�شلل النحل».
واعترب �إميون مالون خبري تطور الأحياء
يف جامعة لي�سرت �أن نحل الع�سل ذا �أجهزة
امل��ن��اع��ة الن�شطة ي��ع��اين م�شكالت يف
ً
م�ضيفا �أن ه��ذه الإكت�شافات
ال��ذاك��رة،
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قمة عامل ّية لتف�سري �أ�سباب نفوق النحل
ّ
�شارك حواىل  500باحث يف م�ؤمتر عقد يف
قمة
مونبلييه يف جنوب فرن�سا العام  2009يف ّ
عاملية حول النحل الذي �أثار نفوقه ً
قلقا يف
معدل النفوق
�سيما و�أن ّ
معظم دول العامل ،ال ّ
ال��ذي يفرت�ض �أال يتجاوز اخلم�سة باملئة،
�إرتفع �إىل �أربعني باملئة يف بع�ض مناطق
العامل وحتى �أك�ثر من ت�سعني باملئة يف
مناطق �أخرى .ويف فرن�سا تختفي حواىل 300
�ألف م�ستوطنة كل �سنة منذ العام ّ � .1995أما
عن الأ�سباب فقد �أح�صت الوكالة الفرن�سية

�سببا على
ال�صحي للأغذية �أربعني
للأمن
ً
ّ
الأق���ل لتف�سري ال�ضرر ال��ذي حل��ق بخاليا
ّ
املكثفة وا�ستخدام
النحل و�أهمها :الزراعة

مبيدات الأع�شاب ال�ضارة ومبيدات احل�شرات
والطفيليات كالفاروا
�إىل جانب الأمرا�ض
ّ
املدمرة واحليوانات والتغيرّ املناخي.
ّ
�أهم الإجراءات للحفاظ على النحل
�أ�ضحت م�شكلة نفوق النحل
عاملية م��ا يتيح جم��ال تن�سيق
�أف�����ض��ل ب�ين م��ؤ���س�����س��ات البحث
العلمي العاملية ملكافحتها.
ل���ك���ن ه���ن���اك ح���زم���ة م��ن
يتوجب على
الإج�����راءات ال��ت��ي
ّ
املحلية لكل بلد
ال�سلطات
ّ
�أن تتخذها للإ�سهام يف حتقيق
الغاية املن�شودة و�إنقاذ النحل من
الهالك ،ويف ما خ�ص لبنان نذكر
أهمها:
� ّ
حتمل الدولة م�س�ؤولياتها يف
ّ
مواجهة الكوارث الطبيعية من
مربي النحل
خالل التعوي�ض على ّ
املعدات ال�ضرور ّية والأدوية
وتوزيع
ّ
ملكافحة �أه���م الأم��را���ض التي
ت�صيب النحل يف لبنان واحل�شرات
التي تفتك به.
 الإر���ش��اد ال��زراع��ي على تربيةالنحالني على
النحل وت��دري��ب
ّ
علمية
معاجلة الأمرا�ض بطريقة
ّ
ونقل مناحلهم وفق ما يقت�ضيه
توافر املراعي وتدريبهم على �إنتاج
و�صحي.
ع�سل طبيعي
ّ
ّ
 �إن�����ش��اء وزارة ال��زراع��ة حم��ط��ة لرتبيةهن
ملكات م� ّؤ�صلة لأن ملكات بلدنا ّ
أجنبيات قد ال تت�أقلمن
الأف�ضل ولأن ال
ّ
يف بيئة مغايرة لبيئتهن ،ما يعر�ضهن
ً
إنخفا�ضا يف الإنتاجية.
وي�سبب �
للأمرا�ض
ّ
�وج��ه ن��ح��و ا���س��ت��خ��دام املكافحة
 ال��ت� ّالبيولوجية واحل��د من �إ�ستخدام املبيدات
مربي النحل
الكيميائية و�ضرورة �إب�لاغ
ّ
ّ
مبكان ر�ش املبيدات وزمانه.
اخل�شبية
الدبور الأحمر
 توزيع م�صائدّ
ّ
مربي النحل.
على ّ

�آذار

2013
�إعداد:
الرقيب �سامر حميدو

�إغارة الأرز

ع�شاق ال�سري يف اجلبال برفقة املغاوير التزموا موعدهم مع الفوج و�شاركوا لل�سنة اخلام�سة على التوايل يف
�سباق �إغارة الأرز الذي �أقيم برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وو�صل عدد امل�شاركني فيه �إىل ،1289
�شخ�صا عن العدد الذي �سجل العام املا�ضي...
�أي بزيادة 240
ً

ً
مت�سابقا اكت�شفوا متعة ال�سري يف اجلبال بني تنورين وب�شري
1289
الوقائع
يحد ال�صقيع من حما�سة املت�سابقني،
مل
ّ
وال حجبت �صعوبة ال�سباق متعته .وعلى
الرغم من رداءة الطق�س وكثافة ال�ضباب
يف املرتفعات ،ظل االندفاع قو ًيا ،ففي نهاية
املطاف اجلميع مت�أكد من �أن كل تدابري
احليطة والأمان متوافرة وقد و�ضعت ب�شكل
دق��ي��ق� .إ ًذا ال داع���ي للخوف �أ ًي���ا كانت
الأحوال...
�شخ�صا بينهم
بلغ عدد املت�سابقني 1289
ً
�أجانب من بريطانيا و�سوي�سرا ،وفرن�سا،
والواليات املتحدة وبلدان عربية� ،أما عدد
الع�سكريني امل�����ش��ارك�ين (جي�ش وق��وى
�أمنية) فكان  232ع�سكر ًيا.
الإنطالق كان من ثكنة فوج املغاوير يف
رومية ظهر ال�سبت � 23شباط املن�صرم باجتاه
�أرز تنورين ،بوا�سطة با�صات � ّأمنها الفوج،
ومبواكبة �إعالمية،
ح��ي��ث ت���و ّل���ت �إذاع����ة
«جر�س �سكوب» نقل
الأج����واء مبا�شرة عرب
الهواء.

�إغارة الأرز 2013
حما�سة ومواكبة
�إعالمية مبا�شرة
العميد الركن �شامل روكـز الذي طـلب من
احل�ضـور الوقـوف دقيقة �صمـت حتية ل�شهداء
اجلـي�ش اللبناين ،معلنً ا �أن ال�سباق مهدى
�إىل روح ال�شهيدين النقيب بيار ب�شعالين
وامل��ع��اون ابراهيم زه��رم��ان ،وم ��ؤك� ً�دا �أن
عزمية اجلي�ش لن تنك�سر.
�إىل ذلك قدم العميد الركن روكز �إيجازًا
حول ال�سباق و�أهدافه التي اخت�صرها بثالثة:
ــ التوا�صل الدائم واحلقيقي بني امل�ؤ�س�سة

الع�سكرية واملجتمع املدين وزرع بذور املحبة
والألفة بني اللبنانيني.
 التوجه نحو الطبيعة والتعرف �إىل جباللبنان.

يف تنورين
يف �أرز تنورين كان
عنا�صر فوج املغاوير يف
امل�شاركني
ا�ستقبال
يف ال�������س���ب���اق ح��ي��ث
ق���دم���وا ل��ه��م جميع
االحتياجات الالزمة،
ليبد�أ بعد ذلك احتفال
االفتتاح.
بداية الن�شيد الوطني
ال��ل��ب��ن��اين ،وم����ن ثم
كلمة قائد فوج املغاوير
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�إغارة الأرز
 ت�شجيع ريا�ضة التزلج واحرتام البيئة.�شرحا
كما قدم العميد الركن روك��ز
ً
حول تدابري ال�سالمة ونقاط الت�أكد ونقاط
التموين ،وعر�ض خريطة تو�ضح امل�سلك
الرئي�س لل�سباق.
�إىل ذلك عر�ض فيلم وثائقي حول غابة
الأرز وحممية �أرز تنورين ،ثم دعي احل�ضور
�إىل الع�شاء القروي ال��ذي �أع� ّ�ده الفوج على
�شرف امل�شاركني.
ال�سباق
ال�ساد�سة من �صبـاح الأح��د � 24شباط،
�أعلنت الطلقات النارية انطالق ال�سباق
ال���ذي ت���وزع على ث�لاث��ة م�سالك 30، 18

و 45ك��ل��م وك���ان ن��وع�ين« :راك��ي��ت»
و«راندونيه».
ع�سكريو فوج املغاوير كانوا جاهزين
على جميع امل�سالك التي متّ حتديدها
ً
م�سبقا مب��ا ي�ضمن �سالمة املت�سابقني.
ونقاط التفتي�ش التي تولت الت�أكد من مرور
اجلميع ،كانت م��زودة املياه واحللويات
و�سواها من حاجيات قدمت للجميع.
�ساعات �صعبة من امل�سري بني �أرز تنورين
و�أرز ب�شري ،مل ي�ستطع اجلميع املتابعة �إىل
النهاية ،غري �أنهم حققوا الهدف الذي من
�أجله �شاركوا يف ال�سباق ،ومن احتاج منهم
�إىل م�ساعدة ح�صل عليها ب�سرعة.
يف غابة �أرز ب�شري كانت البهجة عارمة،
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فال�سباق �سار وفق ما هو مر�سوم ،مت�صدرو
ال�سباق ت�سلموا جوائزهمّ � ،أم��ا الباقون
ف�سجلوا يف ذاك��رت��ه��م جت��رب��ة ي�صعب
ن�سيانها.
بانتهاء ال�سباق مت توزيع اجلوائز يف ح�ضور
قائد مدر�سة التزلج العميد الركن فايز
ً
ممثال قائد اجلي�ش العماد جان
قا�سم
قهوجي .وقد كانت له كلمة باملنا�سبة
هن�أ فيها الرابحني و�شكر كل من �شارك
يف ال�سباق وكل من �ساهم يف �إجناحه.
النتائج
نتائج ال�سباق كانت على النحو الآتي:
•  18كلم راكيت:

 الع�سكريون:ح��ل يف املرتبة الأوىل بتوقيت 3,05,10
كل من اجلندي الأول عبد القادر حمزة،
واجلنديني �سامر م�صطفى ،وحممد �شاكر.
ّ
وحل يف املرتبة الثانية وبتوقيت 3,12,15
كل من اجلنود :حممد زكريا ،ح�سن �أبو
دله ،وخالد ح�سني.
�أما املرتبة الثالثة فكانت للذين قطعوا
امل�سافة بتوقيت  3,16,39وهم :اجلندي الأول
زي��ن العابدين الب�ستاين ،واجل��ن��دي بالل
خالد ،واملجنّ د نزار م�صطفى.
 املدنيون (ذكور):حل يف املرتبة الأوىل كل من :فادي �صالح،
�سامر �سليم و�شربل �سكر بتوقيت .3,29,09

ويف املرتبة الثانية ( )5,03,00كل من البري
طعمة ،جاد �شديد ويو�سف وهبة .وبفارق
�ضئيل ( )5,06,05و�صل عالء راعية وطاه
الر�سلي وعبد الرحمن قدوره فكانت لهم
املرتبة الثالثة.
 املدنيات (�إناث):زينة ب�ستاين و�سحر �صليبا ومايا بو ن�صار
كن �أول الوا�صالت بتوقيت .5,31,30
ّ
اعقبهن يف املرتبة الثانية ،ماري �شديد،
وردة غربيال وكلود عبد الله (.)5,32,00
ويف املرتبة الثالثة حلت �سهى حبيب ومعها
�شانتال با�سيل وكلودين روكز (.)7,16,00
•  18كلم راندونيه:
حل يف املرتبة الأوىل اجلنديان حجر �سلهب

وح�سام �أب��و زور واملجنّ د عبد ال��رزاق �أويظة
( ،)3,10,15ويف املرتبة الثانية ،العريف خ�ضر
خليل ،واجلنديان م�صطفى طالب ،و�سلطان
مغام�س ،)3,11,29( ،ويف الثالثة الرقيب
علي مرت�ضى ،واجلندي حممد عبده ،واملجنّ د
طارق دندل (.)3,26,00
•  30كلم:
 الع�سكريون:�أول الوا�صلني كان الفريق الذي �ضم كالً
من :املالزم الأول جورج مزهر،العريف عبد
ال�ساتر علم الدين ،واجلندي �أحمد العلي
(.)4,39,35
والفريق الذي حل يف املركز الثاين كان
ً
ك�لا م��ن :الرقيب حممد طلي�س،
ي�ضم

واجلنديني حممد نا�صر الدين ،ويزبك زيدان
(.)4,44,20
ً
�أم��ا الفريق ال��ذي ح� ّ�ل ثالثا ()4,49,29
فكان ق��وام��ه ،الرقيب الأول علي عبد
الرزاق ،الرقيب عبا�س �أمهز ،والعريف �أكرم
املبي�ض.
 املدنيون (ذكور):جوزف نحا�س وف��ادي �سخن وم��ارك دبغي
قطعوا امل�سافة بـ  4,57,31فحلوا يف املركز
الأول� ،أعقبهم يف الثاين ،ليندو�س �صقر،
�إدغار �صعب ،وجورج خمايل ( ،)5,17,19ويف
الثالث Tebib Yazid، Allaga Daniel،
.)5,51,00( Favel Erwan
 املدنيات (�إناث):حلت انا فارا ومرينا عقل وتينا كوماين
يف املركز الأول من دون �أن يعقبهما �أحد
يف املركزين الثاين والثالث� ،أما الوقت الذي
قطعن خالله امل�سافة فكان (.)7,54,29
•  45كلم:
 الع�سكريون:ك��ان امل��رك��ز الأول لكل م��ن النقيب
عطية بو حيدر ،واجلنديني لواء �أبو غو�ش
وع��دي عي�سى ،الذين اج��ت��ازوا امل�سافة بـ
 ،5,53,07واعقبهم الرقيب علي �أبو بكر،
والعريفان هادي �سرايا وهادي �شباط يف املركز
الثاين ( )6,03,00ويف املركز الثالث الرقيبان
حممد ���ص��وف��ان وح�سن مو�سى واجل��ن��دي
م�صطفى حمو�ضة (.)6,32,00
 املدنيون:طليعة ال��وا���ص��ل�ين ك���ان ف��ري��ق ق��وام��ه
�أديب بو جبور ،داين مهنا ،وح�سن امل�سمار
( ،)6,19,31و�أع��ق��ب ه�����ؤالء الأج��ان��ب:
Guillaume Lafont ،Patrice Arias،
.)7,04,00( Jerome Brunet
العدد  - 333اجلي�ش
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�آذار

2013
�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

ريا�ضة

ب��رع��اي��ة ق��ائ��د اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد
ّ
مم��ث� اًًل� بالعميد
ج���ان ق��ه��وج��ي
جممع
�شاكر ال�ت�رك� ،أق��ي��م يف
ّ
الرئي�س العماد �إميل ّ
حلود الريا�ضي
الع�سكري حفل اختتام املو�سم
ال��ري��ا���ض��ي ل��ل��ع��ام  ،2012بح�ضور
ّ
ممث اًل وزير
الدكتور يو�سف �شاهني
ال�شباب والريا�ضة الأ�ستاذ في�صل
كرامي ،ورئي�س اللجنة الأوملبية
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،ور�ؤ����س���اء الإحت�����ادات
الريا�ضية الوطنية� ،إىل ع��دد من
�أ�صحاب املالعب وامل�سابح احلديثة،
وح��ك��ام و�إع�لام��ي�ين ريا�ضيني،
ّ
ّ
املجلني
وال�ضباط والع�سكريني
بالألعاب الريا�ضية من خمتلف
وحدات اجلي�ش.
�إفتتح احلفل بالن�شيد الوطني
اللبناين ،ثم القى العميد الرتك
ريا �إىل
كلمة قائد اجلي�ش ،م�ش ً
�أهمية الريا�ضة يف �إعداد الع�سكريني
ج�سد ًّيا وفكر ًّيا ،ليكونوا قادرين
على ممار�سة التدريب ال�شاق ،وعلى
مواجهة الأع��ب��اء التي تتطلبها
احل��ي��اة الع�سكرية .وت��ط� ّ�رق �إىل
الإجنازات الريا�ضية التي حفل بها
املميزة
العام  ، 2012وال �سيما النتائج
ّ
التي حققتها منتخبات اجلي�ش
ّ
املحلي �أو
ووحداته� ،إن على ال�صعيد
على �صعيد املباريات مع منتخبات
اجليو�ش العربية وال��دول��ي��ة .كما
تناول الإجنازات التي طالت املن�ش�آت
ال��ري��ا���ض��ي��ة ح��ي��ث مت جتهيزها
بالو�سائل والتقنيات احلديثة.
ودعا �إىل جتديد الإنطالقة يف العام
اجلديد بخطى واثقة« ،م�ستندين
�إىل �إرثنا الريا�ضي العريق ،و�إىل رعاية
قيادة اجلي�ش الدائمة لهذا القطاع
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اختتام املو�سم الريا�ضي
الع�سكري للعام 2012

ّ
جميعا �إىل دفع
وتطلعنا
احليوي،
ً
م�سرية الريا�ضة الوطنية نحو الأف�ضل
والأكمل».
و�شكر العميد الرتك يف كلمته
وزارة ال�شباب والريا�ضة ،واالحتادات
والأن��دي��ة الوطنية ،وجميع الذين
تعاونوا مع اجلي�ش يف �سبيل �إجناح
ؤكدا
املو�سم الريا�ضي للعام  ،2012م� ً
حر�ص ال��ق��ي��ادة على تفعيل هذا
ال��ت��ع��اون يف خمتلف امل��ج��االت.
ويف اخلتام جرى ت�سليم الك�ؤو�س
وامل��ي��دال��ي��ات �إىل الع�سكريني
ّ
املجلني ،و�أقيم حفل تبادل �أنخاب
باملنا�سبة.

�شارك املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
يف بطولة لبنان يف لعبة امل�صارعة (الدرجة
الثانية) للعام  ،2012التي نظمها االحتاد
اللبناين لهذه اللعبة ،وذلك يف جممع الرئي�س
العماد اميل حلود الريا�ضي الع�سكريّ .
وحل
اجلي�ش يف النتائج الإجمالية يف ال�صدارة يف
كل من امل�صارعة احلرة ( 8فرق م�شاركة)
بر�صيد  /69/نقطة ،وامل�صارعة الرومانية (6
فرق م�شاركة) بر�صيد  /67/نقطة.
�أم���ا ال��ن��ت��ائ��ج الإف���رادي���ة ال��ت��ي حققها
الع�سكريون ،فقد كانت على النحو الآتي:
امل�صارعة احلرة والرومانية:
حل يف املركز الأول كل من:
املجند املمددة خدماته ح�سن الر�شعيني
من لواء امل�شاة الثاين (عن وزن  55كلغ).

بطولة لبنان يف لعبة امل�صارعة
للعام 2012
اجلي�ش يف ال�صدارة
اجلندي كرياكو�س �أكمكجيان من
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية (عن
وزن  60كلغ).
املجند املمددة خدماته حممد م�شيك من
فوج الأ�شغال امل�ستقل (عن وزن  84كلغ).
املجند امل��م��ددة خدماته ح�سن حمية
من لواء امل�شاة احلادي ع�شر (عن وزن 120
كلغ).
امل�صارعة احلرة:
العريف �أحمد وهبي من فوج املدرعات
االول ،املركزاالول (عن وزن  66كلغ).
املجند املمددة خدماته علي �أحمد من
القوات البحرية ،املركز االول (عن وزن 74

كلغ).
اجلندي عبد الرحمن الع�شي من فوج
مغاوير البحر ،املركز الثاين (عن وزن 96
كلغ).
امل�صارعة الرومانية:
اجلنـدي �سعد ال��دي��ن �أرن����ا�ؤوط م��ن فوج
مغاوير البحر ،املركز الأول (عن وزن 74
كلغ).
العريف �أحمد وهبي من فوج املدرعات
االول ،املركز الثاين (عن وزن  66كلغ).
اجلندي عبد الرحمن الع�شي من فوج
مغاوير البحر ،املركز الثالث (عن وزن 96
كلغ).
وق��د �أ���ش��رف على تدريب الفريق امل��درب
العريف يو�سف ابراهيم.
العدد  - 333اجلي�ش
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ريا�ضة

ّ
احتل ل��واء امل�شاة
الأول املركز الأول يف
الت�صنيف الإجمايل ل�سباق الطرق  12كلم ،تاله يف املركز الثاين
لواء امل�شاة اخلام�س ويف املركز الثالث لواء امل�شاة الثاين .هذا ال�سباق
الذي كان الأول يف �إطار بطولة اجلي�ش يف �ألعاب القوى و�سباقات
الطرق والبدل للعام � ،2013إنطلق من ثكنة ميالد النداف –
عم�شيت امل�سلك البحري باجتاه مقطع �سكة احلديد – البرتون

لواء امل�شاة الأول يحتل ال�صدارة يف �سباق الطرق  12كلم

و���ش��ارك��ت فيه 30
فرقة من خمتلف

قطع اجلي�ش ووحداته.
�أما يف الت�صنيف الإفرادي للمراكز الثالثة الأوىل فقد حل العريف
حمزة حممود من لواء امل�شاة الأول يف املركز الأول ،العريف عمر
عي�سى من لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز الثاين والعريف بالل
عوا�ضة من لواء امل�شاة الأول يف املركز الثالث.

...ويف �سباق الذكرى ال�سنوية لت�أ�سي�س املجل�س الدويل للريا�ضة الع�سكرية

برعاية العماد جان قهوجي قائد اجلي�ش،
ممثالً بالعميد الركن �أ�سد الها�شم قائد
املركز العايل للريا�ضة الع�سكريةّ ،
نظم
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية �سباق
رك�ض مل�سافة  5كلم مبنا�سبة الذكرى
ال�سنوية لت�أ�سي�س املجل�س ال��دويل للريا�ضة
الع�سكرية «� »CISMإنطالق ًا من ثكنة
ميالد النداف – عم�شيت و�صوالً �إىل احلديقة
العامة يف جبيل.
ح�ضر الن�شاط ممثلون عن قادة الأجهزة
الأمنية وقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان
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«اليونيفيل» وفوج
الإطفاء و�أم�ين عام
اللجنة الأوملبية اللبنانية العميد املتقاعد
ح�سان ر�ستم ،وممثلون عن الإحت���ادات
الريا�ضية اللبنانية ،ورئي�سا بلديتي جبيل
وعم�شيت ،بالإ�ضافة �إىل �ضباط الريا�ضة
والرمي يف اجلي�ش.
وعداءة
�شارك يف ال�سباق حواىل ّ 800
عداء ّ
من جميع قطع اجلي�ش والأجهزة الأمنية
ً
إ�ضافة �إىل
والإحت���ادات والأن��دي��ة الريا�ضية �
ط�لاب اجلامعات وامل��دار���س ،وح��واىل 170
م�شارك من «اليونيفيل».
بعد عزف الن�شيد الوطني اللبناين ون�شيد

املجل�س الدويل للريا�ضة الع�سكرية ،انطلق
ال�سباق ب�إ�شارة من ممثل العماد قائد اجلي�ش
العميد الركن �أ�سد الها�شم.
ويف اخلتام ّ
�سلم العميد الركن الها�شم
ً
الك�ؤو�س وامليداليات للفائزين� ،إ�ضافة �إىل
دروع تذكارية عربون �شكر وتقدير لكل
م��ن بلديتي جبيل وعم�شيت وال�صليب
الأحمر اللبناين.
وقد �أحرز لواء امل�شاة الأول املراكز االوىل عن
فئة الع�سكريني الرجال ،حيث حل العريف
ب�لال عوا�ضة يف امل��رك��ز الأول ،و�أعقبه
العريفان حمزة حممود وح�سني قي�س يف
املركزين الثاين والثالث.

لواء امل�شاة التا�سع
يفوز يف اليوم
الهندي الوطني

�شارك لواء امل�شاة التا�سع املنت�شر يف قطاع جنوب
الليطاين يف ن�شاطات ريا�ضية نظمتها الكتيبة
الهندية العاملة �ضمن قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف
لبنان ،وذلك مبنا�سبة اليوم الهندي الوطني .ت�ضمنت
الن�شاطات �سباق رك�ض 4كلم على م�سلك SA7-
مفرق اخليام-باب التنية ،وم��ب��اراة يف لعبة كرة
ال�سلة يف امللعب املغلق التابع لقيادة القطاع ال�شرقي

نظمت الكلية احلربية مباريات ودية
مع طاقم الفرقاطة الفرن�سية يف الألعاب
الإجمالية على مالعب الكلية حيث
كا�سحا
�أح���رزت ف��رق الكلية ف���وزًا
ً

الكلية احلربية تتفوق
على فرق
الفرقاطة الفرن�سية

 �( UN7-2سهل بالط) .ويف النتائجّ ،حل العريف
ح�سني احلاج ح�سن من اللواء يف املركز الأول يف �سباق
الرك�ض ونال امليدالية الذهبية لل�سباق� ،أما املركزان
الثاين والثالث فقد فازت بهما الوحدة الهندية.
كذلك ،تفوق فريق لواء امل�شاة التا�سع على فريق
الوحدة الهندية يف مباراة كرة ال�سلة بنتيجة (-89
 )82ونال الك�أ�س وامليداليات الذهبية.

وكانت النتيجة وفق ما ي�أتي:
كرة القدم امل�صغرة.3 - 8 :
الكرة الطائرة� - 3 :صفر.
كرة ال�سلة.25 - 47 :

متفرقات ريا�ضية متفرقات ريا�ضية متفرقات ريا�ضية متفرقات ريا�ضية متفرقات ريا�ضية متفرقات ريا�ضية
كرة القدم:
بتاريخ � ،2013/01/22أقيمت مباراة ودية بني فريقي لواء
احلر�س اجلمهوري ولواء الدعم على ملعب ثكنة اللواء (�أي
لواء احلر�س اجلمهوري) – بعبدا وجاءت النتيجة  2-4مل�صلحة
لواء احلر�س اجلمهوري.
بتاريخ  ،2013/01/29لعب فريقا لواء احلر�س اجلمهوري
ولواء امل�شاة ال�سابع مباراة ودية انتهت مل�صلحة الفريق الأول
بنتيجة � – 4صفر.
بتاريخ  ،2013/02/11خا�ض فريق لواء احلر�س اجلمهوري
مباراة ودية مع نادي �شباب ال�ساحل على ملعب ثكنة اللواء
يف بعبدا وكانت النتيجة التعادل .2-2
بتاريخ � ،2013/02/13أقيمت مباراة ودية بني فريقي لواء

امل�شاة العا�شر وفوج احلدود الربية الأول على ملعب ثكنة
بهجت غامن – القبة ،وجاءت النتيجة  3-2مل�صلحة الفوج.
بتاريخ  ،2013/02/15خا�ض فريقا لواء امل�شاة العا�شر وفوج
مغاوير البحر مباراة ودية على ملعب ثكنة بهجت غامن –
القبة ،وانتهت املباراة مل�صلحة اللواء بنتيجة � – 1صفر.
الكرة الطائرة:
اعتبا ًرا من  2013/02/02ولغاية � ،2013/02/09أقيمت يف
قيادة القطاع الغربي – �شمع ،بطولة يف كرة الطائرة �شارك
فيها عدد من الفرق وقد حاز الفريق املتعدد اجلن�سيات الذي
كان يف ع��داده �أربعة ع�سكريني من لواء امل�شاة الثامن
باملركز الثالث ،وجرى يف نهاية الدورة توزيع الك�ؤو�س على
الفرق الثالث الأوىل.

متفرقات ريا�ضية متفرقات ريا�ضية متفرقات ريا�ضية متفرقات ريا�ضية متفرقات ريا�ضية متفرقات ريا�ضية
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ريا�ضة
بطولة اجلي�ش يف ال�شطرجن العادي
نظم املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية بطولة اجلي�ش يف ال�شطرجن
العادي للعام  2013يف جممع الرئي�س العماد اميل حلود الريا�ضي
الع�سكري حيث �شارك �ضباط ورتباء و�أفراد من جميع قطع اجلي�ش
ووحداته .وكانت النتائج على النحو الآتي:
املالزم الأول جمال ال�شامية من لواء احلر�س اجلمهوري ،املركز
الأول.
العقيد الركن مارون منري من لواء امل�شاة الثالث ،املركز الثاين.
امل�ؤهل الأول و�سيم �سالمة من القوات البحرية ،املركز الثالث.

 ...وبطولة البحر املتو�سط الثامنة
يف ال�شطرجن العادي وال�سريع
�شارك فريق اجلي�ش يف بطولة البحر املتو�سط
الثامنة يف ال�شطرجن العادي وال�سريع التي �أجريت
يف فندق غولدن توليب غالرييا – اجلناح.

بطولة لبنان العامة للوزن املفتوح يف لعبة اجلودو
�شارك فريق اجلي�ش يف بطولة لبنان العامة للوزن املفتوح يف لعبة اجلودو للعام
 2012التي �أقيمت يف نادي بودا � -أدما حيث ّ
حل كل من الرقيب و�سيم عبيد من
القوات البحرية يف املركز الثالث والرقيب الأول زين الدين مترة من فوج التدخل
الرابع يف املركز اخلام�س.

اجلي�ش يفوز باملراكز الأوىل يف �سباق
نادي الإيليت للرك�ض
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اختبار رك�ض يف نادي الغولف اللبناين

�شارك فريق اجلي�ش يف ال�سباق ولقاء �ألعاب
القوى الذي نظمه نادي الإيليت للرك�ض على
ملعب اجلامعة اللبنانية يف احل��دث ،و�أح��رز
تفو ًقا ب��ارزًا حيث كانت نتائج الع�سكريني
ّ
على النحو الآتي:
�سباق  5000مرت:
العريف عمر عي�سى من لواء احلر�س اجلمهوري،
املركز الأول.
العريف حمزة حممود من لواء امل�شاة الأول،
املركز الثاين.
العريف بالل عوا�ضة من ل��واء امل�شاة الأول،
املركز الثالث.
�سباق  1500مرت:
اجل��ن��دي خ��ال��د ال�����ض��ن��اوي م��ن ل���واء امل�شاة
الأول،املركز الأول.
�سباق  800مرت:
ال��رق��ي��ب الأول ح�سن كركلي م��ن فوج
املدفعية الثاين ،املركز الأول.
اجلندي �أحمد علي من اللواء اللوج�ستي،
املركز الثاين.

حت�����ض�يرً ا مل�����ش��ارك��ة ف��ري��ق
اجلي�ش اللبناين يف بطولة العامل
الع�سكرية للعدو الريفي التي
�ستجرى يف �صربيا ،نظم املركز
ال��ع��ايل للريا�ضة الع�سكرية
اخ��ت��ب��ا ًرا للرك�ض مل�سافة 12
كلم يف نادي الغولف اللبناين
وجاءت النتائج كالآتي:
ال��ع��ري��ف ح��م��زة حم��م��ود من
ل��واء امل�شاة الأول ،املركز الأول
بتوقيت  38,24,43د.
العريف عمر عي�سى من لواء
احل��ر���س اجل��م��ه��وري ،امل��رك��ز

الثاين بتوقيت  38,32,24د.
الرقيب حممد العجمي من
لواء امل�شاة الثاين ،املركز الثالث
بتوقيت  38,48,58د.
املعاون الأول نقوال مرتا من
مديرية املخابرات ،املركز الرابع
بتوقيت  38,49,65د.
العريف ح�سني قي�س من لواء
امل�شاة الأول ،املركز اخلام�س
بتوقيت  38,51,65د.
اجلندي علي �سويدان من لواء
امل�شاة ال�سابع ،املركز ال�ساد�س
بتوقيت  39,06,18د.

 ...والبطولة الدولية يف اجلودو
���ش��ارك اجل��ي�����ش يف البطولة
الدولية للجودو للعام  2012التي
�أقيمت يف ن��ادي ب��ودا – �أدم��ا،
ح��ي��ث ك��ان��ت ال��ن��ت��ائ��ج على
النحو الآتي:
الرقيب الأول زين الدين مترة
م��ن ف��وج التدخل ال��راب��ع (100
كلغ) ،املركز الأول.
الرقيب و�سيم عبيد من القوات

البحرية ( 100كلغ ،)+املركز
الأول.
ال��رق��ي��ب ن��ا���ص��ر ال�سحمراين
من لواء امل�شاة الثاين ع�شر (66
كلغ) ،املركز الثالث.
اجل��ن��دي حممد احل�لاين من
لواء امل�شاة ال�ساد�س ( 90كلغ)،
املركز الثالث.
املعاون ح�سام ال�شل من فوج
التدخل ال��راب��ع ( 100كلغ،)+
املركز الثالث.

 ...وبطولة لبنان يف اجلودو لل�شابات
نظم االحتاد اللبناين للجودو بطولة لبنان لل�شابات يف نادي
تدريباتهن حتت
بودا – �أدما التي �شاركت فيها فتيات يتلقني
ّ
�إ�شراف املدرب الوطني واحلكم الدويل زهري فيا�ض يف النادي
الع�سكري املركزي ،وقد �أحرزن املراكز الأوىل.
ففي املركز الأول ،حازت على امليدالية الذهبية كل من:
جويل �إبنة العقيد الركن ابراهيم الباروك ،كلويه �إبنة الرائد
خالد �أرن��ا�ؤوط ،ملى �إبنة النقيب ح�سني القر�صيفي ،وزلفا �إبنة
املحامي عامر احل�سن.
ويف املركز الثاين ،نالت امليدالية الف�ضية كل من :زينب
�إبنة العميد املتقاعد �سعد الله املوىل ،الي�سا وتاال �إبنتا العميد
املتقاعد حممد ابراهيم ،جوي وجاين ماري ابنتا العقيد جميل
داغر ،غايل ابنة الرائد داين نخلة ،ونان�سي ابنة املالزم الأول
ح�سن القر�صيفي.
وحلت كل من مريمي ابنة الرائد فادي الكبي ويا�سمينا
ابنة املهند�س نزار �سليمان ،يف املركز الثالث ونالتا امليدالية
الربونزية.

بطولة لبنان يف التزلج ل�سباقي التعرج الطويل والق�صري
�شارك فريق اجلي�ش اللبناين مبختلف قطعه يف بطولة لبنان يف
التزلج ل�سباقي التعرج الطويل والق�صري الذي نظمه الإحتاد اللبناين
للتزلج ،وذلك بتاريخي  26و 2013/1/27يف حمطة ال�سياحة والإ�شتاء
يف املزار – كفرذبيان ،مدارج ورده.
العدد  - 333اجلي�ش
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�ألعاب والعبون

�إعداد:
ندين البلعة
املعاون الأول هيثم منذر

كرم الإحتاد اللبناين للمالكمة املعاون الأول هيثم
ّ
منذر� ،أحد �أبطال اجلي�ش ال�سابقني يف هذه اللعبة،
لتحقيقه �سابقة هي الأوىل من نوعها يف تاريخ
املالكمة اللبنانية� ،إذ حاز �شارة حكم دويل (ت�صنيف
جنمة واحدة) من الإحتاد الدويل للمالكمة.

�أول حكم دويل
يف تاريخ
املالكمة اللبنانية
املعاون الأول هيثم منذر ال��ذي ُع نِّي
حكما احتاد ًيا من الدرجة الأوىل العام
ً
 ،2006بد�أ حياته الريا�ضية الع�سكرية
تطوع مل�صلحة فوج
العام  1995حني
ّ
التدخل اخلام�س .بعدها �شارك يف دورة
كيك بوك�سينغ يف املركز العايل
للريا�ضة الع�سكرية واختري للم�شاركة
يف بطولة لبنان ،ف�أحرز املركز الأول.
م�شاركا
�إلتحق مبنتخب اجلي�ش للكيك بوك�سينغ
ً
عدة بطوالت ولقاءات حتى انتقل �إىل منتخب اجلي�ش
يف ّ
للمالكمة العام ّ 1998
وحقق العديد من الألقاب يف هذه
الريا�ضة.
مف�صليا يف حياة منذر الريا�ضية فقد
كان العام 2006
ً
�شارك خالله يف بطولة العامل الع�سكرية يف �أملانيا
وتابع من بعدها دورة حتكيم مع الإحت��اد اللبناين
وطنيا من
وقا�ضيا
حكما
ليتم تعيينه
للمالكمة،
ً
ً
ً
ّ
الدرجة الأوىل .قام منذ حينها بالتحكيم يف خمتلف
مباريات الإحت��اد اللبناين ون�شاطاته ،وحظي بفر�صة
امل�شاركة �ضمن البعثة اللبنانية �إىل بطولة الأردن
الدولية ب�صفة حكم .العام نف�سه� ،شارك وبال�صفة
عينها �ضمن بعثة منتخب اجلي�ش �إىل دورة الألعاب

العربية الع�سكرية يف �سوريا حيث قاد ع�شرات املباريات.
� ّأم��ا ترقيته �إىل حكم دويل ،فجاءت بعد حتقيقه
نتائج ممتازة يف امتحانات خا�صة �أقامها الإحت��اد
الدويل للمالكمة يف مدينة �أربيل العراقية على هام�ش
بطولة الأندية الآ�سيوية .وي�شري املعاون الأول منذر �إىل �أن
ّ
إملاما باللغة الإنكليزية
الو�صول �إىل هذا املوقع
يتطلب � ً
ومتر ً�سا يف التحكيم،
وبالقانون ال��دويل للمالكمة
ّ
بالإ�ضافة �إىل ال�شفافية وعدم االنحياز.
يفخر املعاون الأول هيثم منذر بانتمائه �إىل فريق
اجلي�ش التابع للمركز العايل للريا�ضة الع�سكرية،
حيث يحظى بدعم يتيح له التقدم وحتقيق �أف�ضل
قدمه �إىل امل�ؤ�س�سة
النتائج ،كما يفخر بالإجناز الذي ّ
الع�سكرية.
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�إعداد:
ليال �صقر الفحل

قواعد التغذية

وامل�ستوى الطبيع ّيني.

يف مواجهة ال�سكري

النمط الغذائي ال�سليم هو �أ�سا�س ّ
لكل العالجات
الطب ّية ،ومر�ض ال�سكر بالدم من الأمرا�ض التي
ميكن الوقاية منها وال�سيطرة على تق ّلباتها من
خالل �إ ّتباع عادات غذائية �سليمة و�صحيحة.
وحتى يف حال اعتماد عالج بالأدوية ،يبقى
النظام الغذائي املنا�سب �ضرور ًّيا.
يف ما يلي قواعد ذهب ّية ميكن من خاللها
ّ
التحكم مب� ّؤ�شر ال�سكر يف الدم �ضمن الإطار

الدواء ال يعفينا من قواعد �أ�سا�س ّية يف تناول الغذاء

• �إعتماد الوجبات الغذائية ال�صحيحة :تت�أ ّلف هذه الوجبات من
املكونات
الطبيعية الطازجة ،والتي ال حتتوي من ال�سعرات
ّ
احل��رار ّي��ة ما حتتويه احللويات واملعجنات والوجبات
اجلاهزة ( .)Fast Foodوهذه الأخرية ترفع م�ستوى
ّ
ت�صلب
م�سببة
الدهون والكولي�سرتول يف الدم
ّ
�شرايني القلب وبالتايل تلف الأوعية الدموية.
املتخ�ص�صون يف �أمرا�ض القلب � ّأن �ضبط
ؤكد
وي� ّ
ّ
م�ستوى ال�سكر بالدم ،ي�ساعد �إىل ح ٍّد كبري
يف جتنُّب تلف هذه الأوعية والأع�صاب.
كما ُيجمعون على � ّأن الإبتعاد عن هذه
الدهون يقي من خماطر الوزن الزائد � ً
أي�ضا،
وهي م�شكلة �إ�ضافية تزيد
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من م�ضاعفات ارتفاع
ال�سكر بالدم ل ّأن  %70من امل�صابني بال�سكري يف
العامل هم من �أ�صحاب الوزن الزائد .لذلك ين�صح
بالإبتعاد عن احللويات الغنية بال�سكر ،اللحوم
ّ
املرتديالت
الغنية بالدهون (حلم اخلنزير ،الغنم،
على �أنواعها.)...
��دا بح�سب
• تنظيم ال��وج��ب��ات :م��ن امل��ه� ّ�م ج� ً
غذائية يف
اخت�صا�صيي التغذية تناول ثالث وجبات
ّ
ّ
معدل ال�سكر
اليوم ،ويف �أوقات حمددة للمحافظة على ّ
يف الدم ثابتً ا ،مع الت�شديد على وجبة الفطور التي ُ
مت ّد
خ�صو�صا
اجل�سم بـ %25من ال�سعرات احلرارية التي يحتاجها،
ً
تكونت هذه الأخرية من اخلبز الأ�سمر ،ال�شوفان ،قطعة
�إذا
ّ
ّ
أهمها املاء.
�صغرية من الزبدة،
م�شتقات احلليب وال�سوائل و� ّ

امل�أكوالت التي يعترب م� ّؤ�شر ّ
ال�سكري فيها غري مرتفع

ال�سكري مدى قدرة
يعك�س م�ؤ�شر
ّ
ال�سكر يف
الطعام على رفع معدل
ّ
الدم ب�سرعة.
ومن املعروف � ّأن امل� ّؤ�شر الطبيعي
مل��ع��دل ال�����س��ك��ري يف ال���دم ه��و يف
ّ
حدود املئة ملغ ،ومن دون اغفال
أهمية هذا امل� ّؤ�شر ينبغي التذكري
� ّ
�أن معدله قد يختلف يف حال عدم
أ�سا�سية
تناول الطعام قبل الوجبة ال
ّ
�أو يف �أث��ن��ائ��ه��ا وبح�سب طريقة
حت�ضريها.
التنبه
الت�سوق ،يجب
ويف ح��ال
ّ
ّ
اىل اختيار �أ�صناف امل�أكوالت التي
حتتوي على ن�سب منخف�ضة من املواد التي
ارتفاعا يف م�ستوى ال�سكر يف الدم ومنها على �سبيل املثال ،يف الفواكه:
ت�سبب
ً
الليمون الهندي (البوملي) ،الكرز ،الفريز ،الدراق ،اخلوخ ،الليمون ،التفاح ،املوز،
الكيوي والزبيب.
معدل منخف�ض من املواد التي ت�سهم يف ارتفاع
� ّأما اخل�ضروات التي حتتوي على ّ
ن�سبة ال�سكر يف ال��دم فهي :الأف��وك��ا ،اخليار ،الكرف�س ،ال�سبانخ ،الفطر،
واخل�س.
القرنبيط ،الربوكويل ،الفا�صوليا اخل�ضراء ،البندورة
ّ
ويجدر بالإ�شارة � ّأن معظم البقوليات حتتوي على ن�سب �ضئيلة من املواد التي
احلم�ص.
ت�ؤدي �إىل ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم ومنها :الفا�صوليا اخل�ضراء ،العد�س،
ّ
وكذلك احلبوب والن�شو ّيات كال�شوفان ،والنخالة ،وال�شعري ،والقمحة الكاملة،
متاما خالل طهوها،
والر ّز الأ�سمر ،واملعكرونة البي�ضاء �إذا مل يعمل على �إن�ضاجها
ً
املطهوة على البخار واخلبز الأ�سمر.
البطاطا
ّ

• �إدخال ال�سكر يف طريقة العالج :حتى ال
هاج�سا يقلق مري�ض ال�سكر
ي�صبح الطعام
ً
يف الدم� ،أو عقا ًبا يعاقب نف�سه من خالله،
ال�سكر يف وجبات املري�ض
ميكن اعتماد
ّ
منعا
وذلك من �ضمن الربنامج العالجي
ً
لتالعب م� ّؤ�شر ال�سكر .لذلك ميكن
الطبيعية
ح�صة من الفاكهة
ا�ستهالك ّ
ّ
مل��رة واح���دة يف ال��ي��وم ولكن يف التوقيت
ّ
الغذائية ،كما
املنا�سب �أي خالل الوجبة
ّ
ملرة
ميكن تناول قطعة �صغرية من احللوى ّ
واحدة يف الأ�سبوع (يحدد الطبيب املعالج،
ّ
لكل
ال�سبل الوقائية واخلطوات الأف�ضل
مري�ض على حدة ،لذلك يجب الأخذ بعني
الإعتبار هذه الن�صيحة وفق كل حالة).
• ّ
ّ
املتخ�ص�صون من
ال�سكر :ين�صح
فك �شيفرة الأطعمة اخلالية من
ّ
ال�سكر يف الدم بالإبتعاد عن �أنواع الع�صري
يعانون تالعب م� ّؤ�شر
ّ

ّ
املعلبة حتى لو ذكر عليها أ� ّنها طبيعية بن�سبة  ،%100لأنها حتتوي
ال�سكر ميكن �أن تزيد عن تلك املوجودة
على ن�سب عالية من
ّ
يف امل�شروبات الغاز ّية (ال�صودا).
• ممار�سة الريا�ضة ب�شكل منتظم :ت�ساعد ممار�سة التمارين
ريا وذلك من خالل �إ�سهامها يف خف�ض م�ستوى
الريا�ضية كث ً
ّ
عموما ،كما �أ ّنها فاعلة يف
الغلوكوز يف الدم ،وتخفي�ض الوزن
ً
املحافظة على �صحة القلب و�سالمة الدورة الدمو ّيةّ � ...أما يف ما
خ�ص الريا�ضات امل�سموح ملري�ض ال�سكر يف الدم ممار�ستها،
ّ
ومدتها ونوعها مع
خطة التمارين،
فيجب مناق�شة
ّ
الطبيب املعالج.
ي�سبب
• التمتّع بق�سط وافر من الراحة والإبتعاد عن التو ّترّ :
امل�ستمر
التوتّ ر
ارتفاعا يف م�ستوى ال�سكر يف الدم،
ً
ّ
بالتحكم بالتوتّ ر من خالل
املتخ�ص�صون
وين�صح
ّ
ّ
م�سبباته بالإ�ضافة �إىل �أخذ ق�سط وافر من
الإبتعاد عن
ّ
يوميا.
مبعدل ثماين �ساعات
النوم
ّ
ً
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�صحة ووقاية

�إعداد:
معو�ض بو مارون
با�سكال ّ

قد تك�شف م�شكلة يف الأ�سنان ا�ضطرابات يف خمتلف �أنحاء اجل�سم .كما �أن الت�سو�س والتهابات اللثة
ميكن �أن ت�سبب الأمرا�ض �أو تزيد من وط�أتها ،من هنا �أهمية العناية امل�ستمرة بالفم والأ�سنان .يف
ال�سنوات الأخرية �أظهرت عدة درا�سات الروابط التي مل يكن بالإمكان ت�أكيدها ،بني �صحة الأ�سنان
وال�صحة ب�شكل عام ،كذلك ف�إن ا�ست�شارة طبيب الأ�سنان �أق ّله مرة يف ال�سنة ،هي من �أ�سا�سيات احلفاظ
ال�صحة ب�شكل عام.
على
ّ

م�شاكل الأ�سنان
لي�ست حم�صورة يف حدود الفم...

العناية امل�ستمرة �ضرورية

�إلتهاب اجليوب الأنفية
و�آالم الظهر
ت��ك��ون ج���ذور �أ���س��ن��ان
الفك الأعلى لدى بع�ض
الأ���ش��خ��ا���ص ق��ري��ب��ة من
اجل��ي��وب الأن��ف��ي��ة ،مما
تطور
قد ي�سبب �أحيا ًنا،
ّ
التهاب �سببه ت�سو�س يف
ال�سن ،لي�صل �إىل اجليب
الأنفي الذي يلتهب بدوره .كما �أن جراثيم
الفم ميكن �أن «ت�ستوطن» داخل الرئتني،
لذا من امل�ستح�سن يف حالة الإلتهاب الرئوي
القيام بفح�ص �شامل للفم والأ�سنان.
ويف بع�ض الأحيان قد يكون الإطباق غري
امل��ت��وازن للفكني م�صدر العديد من �آالم
الظهر والرقبة ،فاالختالل يف الفكني ي�ؤدي
�إىل �ضغط على العمود الفقري.
وعلى العك�س من ذلك ف��إن م�شكلة
يف الوقوف �سببها �ساق �أق�صر من الأخ��رى
ميكن �أن متتد ،يف حال وج��ود �ضعف يف
الفكني وتت�سبب ب�آالم
الع�ضالت ،وت�صل �إىل
ّ
يف الأ�سنان .يف هذه احلالة يكون العالج
بجل�سات لتحريك العظام وتركيب ميزاب
للأ�سنان (.)Gouttière
الرابط بني ّ
ال�سكري والأ�سنان
ال�سكري و�أمرا�ض
�إن العالقة بني مر�ض
ّ
الأ�سنان وا�ضحة :فرط ال�سكر يف الدم ي�ساعد
على تكاثر البكترييا الفموية واجلزيئات
التي تغيرّ ردة الفعل على الإلتهابات وتُ�ضعف
خاليا الدفاع عن اجل�سم.

وع��ن��دم��ا ي��ك��ون
ال�سكر يف الدم غري
ّ
متوازن ف�إنه يجعل
�أن�سجة الأ�سنان ّ
ه�شة
ويعر�ضها لأم��را���ض
خمتلفة .و�إذا مل تعالج هذه الأخرية ميكن
�أن تنتج جزيئات م�سببة للإلتهاب تزيد
ن�سبة مقاومة الإن�سولني.

بينت �أن خطر الإن�سداد
على � 10آالف �شخ�ص ّ
يف ال�شرايني قد ازداد بن�سبة  25يف املئة لدى
الأ�شخا�ص امل�صابني ب�أمرا�ض الأ�سنان.

حماية القلب
بينت الأبحاث وجود عالقة بني ارتفاع
ّ
�ضغط ال�شرايني (عامل خطر على �أوعية
القلب) و�أمرا�ض الأ�سنان :كل واحدة تزيد
تفاقما.
الأخرى
ً
(الرت�سب
الع�صاد
وميكن �أن يكون �سبب ُ
ّ
الدهني وتكاثر خاليا الن�سيج الليفي على
ً
م�ضافا �إىل
جرثوميا
جدران ال�شرايني) عدوا ًنا
ً
عوامل خطر �أخرى.
كذلك ف�إن جرثومة «Porphyromonas
 »gingivalisامل�سببة لأمرا�ض الأ�سنان متّ
العثور عليها يف الع�صاد؛ هذا ال يعني �أنها
امل�سبب الوحيد لذلك� ،إ ّال �أن درا�سات �أجريت

احلمل والعناية بالأ�سنان
بينت درا�سة �أمريكية �أن الن�ساء احلوامل
ّ
معر�ضات
اللواتي يعانني م�شاكل يف الأ�سنان ّ
بن�سبة  7,5يف املئة للوالدة املبكرة �أو لإجناب
طفل وزن��ه �أق��ل من املعتاد .وتقول �إح��دى
الفر�ضيات �إن انتقال بكترييا الفم بوا�سطة
جريان الدم يف ال�شرايني و�صو ًال �إىل امليكروبيم
املهبلي ،ي�ؤدي �إىل عدة م�شاكل.
لذا ينبغي على احلوامل �أو اللواتي يخططن
للحمل ا�ست�شارة طبيب الأ�سنان ومعاجلة
�أي ت�سو�س �أو التهاب يف الأ�سنان �أو الفم ،لأن
ذلك يخفف حتى  60باملئة من خطر الوالدة
املبكرة.
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�أطايب ال�شيف
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ليال �صقر الفحل

الأطايب من

خمتلف مطابخ

العامل على �صفحات
«اجلي�ش»

Pollo alla
Cacciatora
• املكونات:
�صدر دجاج 300 :غرام.
ب�صل :حبة واحدة.
ّ
فطر ط��ازج
مقطع3/4 :
كوب.
فليفلة ح���م���راء :حبة
واحدة.
فليفلة خ�����ض��راء :حبة
واحدة.
بطاطا :عدد .2
جزر (�صغري) :عدد .2
ّ
خل مار�ساال.

مرقة الدجاج :كوبان.
�إكليل اجلبل.
حبق �أخ�ضر.
ملح وفلفل ح�سب الرغبة.

هواة املائدة
الأنيقة مدعوون
�إىل جتربة �أ�صناف
مميزة مع ال�شيف
ري�شار اخلوري

• ال�شيف ري�شار خمت�ص
يف الأطباق الفرن�سية والعاملية
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• طريقة التح�ضري:
 −ت ّ
حبات البطاطا واجل��زر وتُ�سلق
ُق�شر ّ
َّ
َّ
ّ
ثم تُقطع مُ
وتقلب ملدة
وتلح
حتى تن�ضج ّ
دقيقة يف الزبدة املذ ّوبة على النار.
حبة الب�صل (املنزوعة الق�شرة)
 −تو�ضع ّ
حبتي الفليفلة اخل�ضراء واحلمراء
مع
ّ
ّ
املقطعتني �إىل ن�صفني يف الفرن مع قليل
من زيت الزيتون حتى تن�ضج.
ّ
بخل
 −مُت َّلح قطعتا الدجاج وتُنقعان

كرمي كاراميل بالتفاح
• املكونات:
كرمي حيواين 500 :مل.
تفاح :ن�صف كيلو.
�سكر 300 :غرام.
زبدة :ربع كوب.
زبيب :ملعقتان كبريتان.
• طريقة التح�ضري:
 -تو�ضع كمية ال�سكر مع

مار�ساال وقليل من �إكليل اجلبل و�أوراق
ملدة �ساعة
احلبق الأخ�ضر والفلفل الأ�سود ّ
ُغم�سان بالطحني من
من ال��وق��ت ،ث� َّ�م ت ّ
اجلهتني.
 −تقلى القطعتان يف زي���ت ال��زي��ت��ون
ال�ساخن ،مل� ّ�دة ث�لاث دقائق لكل جهة
ّ
ً
املقطع وت ّ
ُقلب.
الحقا الفطر
و ُي�ضاف �إليها
 −تُ�سكب مرقة الدجاج فوق املقالة ،ثم
املطهوة يف الفرن (ب�صل،
تُ�ضاف اخل�ضروات
ّ
فليفلة خ�ضراء وحمراء) وترتك املكونات
على نار خفيفة حتى تن�ضج جميعها.
• طريقة التقدمي:
 تو�ضع قطعتا الدجاج يف و�سط �صحنال��ت��ق��دمي ،و ُت��� َ��ص��ف حولهما قطع اجل��زر
والبطاطا ال�سوتيه ( ،)Sautéesتُ�سكب
املرقة (من مقالة التح�ضري) فوق املكونات
و ُيزَين طبق التقدمي ب�أوراق �إكليل اجلبل.

وحترك ب�شكل
ملعقة من املاء على النار
ّ
م�ستمر مل� ّ�دة �ستة دقائق لت�صبح كرمي
ّ
كاراميل.

Penne Gorgonzolla
• املكونات:
 200 :Pasta Penneغرام.
كرمي حيواين 3/4 :كوب.
�إجا�ص ّ
معلب :ن�صف كوب.
حمم�ص ومطحون خ�شن :ملعقتان
جوز
ّ
كبريتان.
جبنة بارميزان :ملعقة كبرية.
جبنة  :Gorgonzollaملعقة كبرية.
فطر طازج :ن�صف كوب.
زيت زيتون :ملعقتان كبريتان.
حبق �أخ�ضر :ن�صف كوب.
ملح وفلفل �أ�سود.
• طريقة التح�ضري:
 ُي ّ�سخن زي��ـ��ت ال��زي��ت��ون وتُقلى

ن�صيحة ال�شيف

ين�صح ال�شيف ري�شار اخلوري
ب�����س��ل��ق امل��ع��ك��رون��ة على
�أنواعها مع قليل من امللح
وزي��ت الزيتون ،وبرفعها من
مياه ال�سلق قبل ن�ضوجها
بالكامل فتكون بذلك
مطهوة كما ُيقال بالإيطالية
ّ
« .»Al Denteل ّأن الإف��راط
يف ن�ضوج املعكرونة يجعلها
�صعبة اله�ضم.

 ُت�����ض��اف �إل��ي��ه��ا قطعةالزبدة مع الإ�ستمرار بالتحريك.
تدريجا فوق
 ُي�سكب الكرمي احليواينً
وحترك املكونات جميعها.
املزيج
ّ
 يقطع التفاح مكعبات متو�سطةاحلجم مع املحافظة على ق�شرتها ،وتو�ضع
يف �صحن التقدمي وي�سكب فوقها الكرمي
كاراميل (ميكن ا�ستبدال التفاح ب�أي نوع
نف�ضله من الفاكهة كاملوز والأنانا�س.)...
ّ
 تُنرث حبات الزبيب فوق �صحن التقدمي. ت��ق��دم ال��ك��رمي ك��ارام��ي��ل بالتفاح�ساخنة.

ح���ب���ات ال��ف��ط��ر ال���ط���ازج
ّ
املقطع.
 ي��ف��رم احل��ب��ق الأخ�ضر(ت��ق��ط��ع ك���ل ورق����ة �إىل
ن�صفني) ،و ُي�ضاف �إىل الفطر
ّ
املعلب
ثم ُي�ضاف الإجا�ص
��رك
واجل���وز
ّ
املحم�ص وتحُ � َّ
املكونات.
 تُ�ضاف كمية الكرمياحل���ي���واين ���ش��ي��ئً ��ا ف�شيئً ا
و ُت�������ض���اف �إل���ي���ه���ا جبنة
البارميزان ،و ُتفتَّ ت جبنة الـGorgonzolla
��رك امل��ك��ون��ات حتى
ف��وق امل��زي��ج ث��م تحُ � َّ
تذوب اجلبنة ،و ُير�ش فوقها قليل من امللح
والفلفل الأ�سود.
 ترفع الـ  Pasta Penneامل�سلوقة منمياه ال�سلق ،وتو�ضع فوق الكرمي احليواين

فوائد زيت الزيتون

م�ضادا حيو ًيا،
يعترب زي��ت الزيتون
ً
كما �أن��ه داع��م �صحي جلهاز املناعة
يقي اجل�سم من الأمرا�ض وخطر العدوى.
فزيت الزيتون يعمل كم�ضا ٍد حيوي
للفريو�سات الحتوائه على حم�ض دهني
غري م�شبع وهو � ً
أي�ضا غني بعن�صر احلديد
املقوي للج�سم.
ّ
من جهة �أخرى ي�شكل زيت الزيتون
عالجا
البكر (املع�صور على البارد)
ً
للح�سا�سية ،وت��و ّرم العقد الليمفاوية،
والوهن وتورم املفا�صل وخمفف للآالم.
ك��ذل��ك يعمل زي���ت ال��زي��ت��ون على
تخفيف �أع���را����ض ف��ق��دان ال�شهية
وم�شاكل اجلهاز التنف�سي (الربو).
واجلدير ذكره يف هذا اخل�صو�ص
� ّأن الإغريق هم �أول من ا�ستعملوا

واملكونات االخرى ،وحترك حتى يتجان�س
املزيج.
• طريقة التقدمي:
 تُ�سكب « »Pasta Penneيف ال�صحنوتُز َّين بورق احلبق الأخ�ضر.

زيت الزيتون لتنظيف اجلروح والتئامها.
يتميز زي��ت الزيتون ع��ن غ�يره من
ّ
احليوانية والنباتية ب�أنه �سهل
الدهون
ّ
ال��ه�����ض��م ،لأن ال��ده��ون ال��ت��ي يحتوي
عليها �شبيهة �إىل حد كبري بالدهون
املوجودة يف حليب الأم� ،أي �أن��ه �سهل
مفيدا
االمت�صا�ص وهو ما يجعله غذا ًءا
ً
للأطفال .بالإ�ضافة �إىل ما �سبق يحتوي
زي��ت الزيتون
ك����م����ي����ة
ك��ب�يرة من
فيتامني (د)
ال�ضروري.
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خدمات دوت كوم

�إعداد:
رميا �سليم �ضوميط

فتاة تعرث على والديها عرب «الفي�سبوك»

فن التنظيف
www.howtocleananything.com
ما هي الطريقة الأمثل لغ�سل الفاكهة واخل�ضار؟
كيف نزيل البقع عن الأقم�شة واملفرو�شات؟ هل
ميكن تنظيف الأدوات الكهربائية؟ كيف
ّ
ننظف فر�شاة «املاكياج»؟ هذه الت�سا�ؤالت وغريها،
ّ
املتعلقة بالتنظيف داخ��ل املنزل وخ��ارج��ه ،جتد
الأجوبة املنا�سبة لها على املوقع املذكور �أعاله.

مو�سيقى «على مزاجك»
/http://musicovery.com
م��وق��ع مو�سيقي خ���ارج ع��ن امل���أل��وف� ،إذ يتيح
للمت�صفّ ح �إختيار املو�سيقى والأغ��اين وفق مزاجه
النف�سية ،وذلك من خالل ال�ضغط على �أحد
وحالته
ّ
الأزرار التي حتمل عبارات :هادىء ،كئيب ،ن�شيط،
�إيجابي .كما ميكن حتديد الن�سبة املطلوبة من
كل �إختيار ،اً
مثل ن�شيط بن�سبة � ،%76إ�ضافة �إىل
�إمكان املزج بني حالتني ،اً
مثل هادىء وكئيب� ،أو
هادىء و�إيجابي.

�ألعاب للعقل والذاكرة
www.mindgames.com
�ألعاب فكرية خمتلفة ت�سهم يف تنمية الذاكرة
يقدمها املوقع املذكور جما ًنا،
وتدريب العقل واملنطق ّ
ّ
حتد ًيا للذات
م�سلية
�إ�ضافة �إىل اختبارات
ّ
ت�شكل ّ
وت�ساهم يف تنمية املهارات الب�صر ّية وردود الفعل.

دليل امل�سافر
http://wikitravel.org
يقدم معلومات
دليل جماين للراغبني يف ال�سفرّ ،
تاريخية
تت�ضمن ملحة
مفيدة حول املكان املق�صود،
ّ
ّ
ً
وعر�ضا للأماكن التي ت�ستحق الزيارة.
وجغرافية،
ّ
وبالإ�ضافة �إىل الن�شاطات التي ميكن القيام بها،
يقدم الئحة باملطاعم واملالهي والفنادق واملتاجر
ّ
امليزانيات.
التي تنا�سب خمتلف
ّ

�إ�ستطاعت فتاة �أمريكية تدعى جيني�سا �سيمونز �أن تعرث على
والديها الأ�صليني بعد �أن ا�ستخدمت �شبكة التوا�صل الإجتماعي
ال�شهرية «في�سبوك» ،حيث ن�شرت �صورة لها مع بع�ض املعلومات
التعرف �إليها.
يتمكن والداها من
اخلا�صة بها كي
ّ
ّ
وكانت جيني�سا التي ولدت من �أبوين مراهقني ،تعي�ش مع عائلة
تبنّ تها وهي طفلة ،وقد بد�أت البحث عن والديها عندما كانت يف
الثامنة ع�شرة من عمرها ،ولكن كان عليها االنتظار ملدة ثالث
�سنوات قبل تقدمي الأوراق الر�سمية للدولة ،لذلك قررت �أن جترب
ّ
حظها با�ستخدام �شعبية «في�سبوك».
ن�شرت جيني�سا ال�صورة يف الثامن والع�شرين من كانون الثاين
التعرف �إليها.
متكنت والدتها من
املا�ضي ،وبعد يومني فقط
ّ
ّ
وكانت ال�صورة حتتوي على معلومات ب�سيطة تعرفها �سيمونز،
مثل تاريخ ميالدها ،ومكان الوالدة ،وتاريخ ميالد الوالدين ،مع
كتب عليها «الرجاء
معلومات للإت�صال بها ،وورقة �صغرية �أخرى ُ
الإعجاب بال�صورة وم�شاركتها».
وا�ستطاعت هذه ال�صورة �أن تنال �إعجاب وتعاطف العديد من
م�ستخدمي مواقع التوا�صل الإجتماعي ،حيث ح�صلت على �أكرث
من � 15ألف �إعجاب ،و�أكرث من � 160ألف م�شاركة لها.
وقد �أعلنت �سيمونز قبل �أيام عرب �صفحتها على «في�سبوك» ب�أنها
وجدت والدتها ،كما �أعلنت يف ٍ
وقت الحق ب�أنها وجدت معلومات
للتوا�صل مع والدها البيولوجي � ً
أي�ضا.
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نحن والآخرون

من بني احلركات الال�إراد ّية التي نقوم بها،
 12حركة تعترب يف علم لغة اجل�سد �إ�شارات
�سلب ّية ،تعيق توا�صلنا مع الآخرين وتخلق ما
جدارا بيننا وبينهم.
ي�شبه
ً
اخلبري يف لغة اجل�سد حبيب اخلوري يعر�ض
�شيوعا بني النا�س.
ال�سلب ّية
ً
لأكرث الإمياءات ّ

عادات وحركات تعيق توا�صلنا مع الآخرين
• حك منطقة خلف الر�أ�س :تعك�س هذه
احل��رك��ة حالة م��ن احل�يرة والقلق عند
الأ�شخا�ص.
غالبا
• �إبعاد ياقة القمي�ص ب�صورة م�ستمرة:
ً
م��ا ن�شهد ه��ذه احل��رك��ة عندما يكذب
ي�سرع دورته الدموية يف اجل�سم
ال�شخ�ص ّ
مما ّ
وي�سبب بارتفاع حرارة اجل�سم.
ّ
ُ
• رفع القلم يف وجه املحاور :يعترب رفع القلم
ً
يف وجه من نتحاور معه
دليال على التهديد،
ال�سبابة.
ً
متاما مثل رفع ّ
• تكتيف اليدين :توحي هذه احلركة ب� ّأن
�سيد املوقف ،الأم��ر ال��ذي يفر�ض
التوتّ ر هو ّ
حالة من الدفاع عن النف�س .كما تعيق
هذه احلركة عملية التوا�صل من خالل
�سطحيا ،ب�سبب منعها
جعل احل��دي��ث
ً
الدماغ من تخزين املعلومات.
اليدين بالثياب:
• م�سح
ت�شكل هذه
ّ
َ
احلركة �أ�سو�أ العادات التي ميكن �أن يقوم
تدل على ّ
بها الأ�شخا�ص لأنها ّ
قلة النظافة،

وتبعث على ا�شمئزاز الآخرين منّ ا.
• الطرق بالأ�صابع على الطاولة ،وهزّ القدم:
عندما يتوتّ ر الأ�شخا�ص يلج�أون عادة �إىل
هز �أقدامهم،
طرق �أ�صابعهم بالطاولة و�إىل ّ
ما ينقل عدوى التوتّ ر والإنزعاج �إىل الآخرين،
كردة فعل
�إذ يبادرون �إىل تكتيف �أيديهم
ّ
دفاعية.
• �إتكاء الر�أ�س على اليد :هي ع��ادة نراها
غالبا عندما يكون امللل وعدم الإهتمام
ً
اجلو العام.
م�سيطرين على ّ
• و�ضع اليدين يف اجليب :تعطي هذه
جليا عن ّ
انطباعا
احلركة
قلة اهتمامنا
ً
ً
ت�شكل حاجزًا
باحلديث املثار ،كما �أنها
ّ
مع من نتحاور معه.
• الإق�ت�راب من الأ�شخا�ص عند التحاور:
تت�شكل لدينا م�شاعر عدم الإرتياح حني
ّ
ي��ب��ادر الآخ����رون �إىل الإق��ت�راب منّ ا خالل
ّ
لتخطيهم م�سافتنا
احل��دي��ث ،وذل���ك
احلميمة.
• اجللو�س على طرف الكر�سي:
يقوم بهذه احل��رك��ة ع��ادة من
يودون مغادرة مكانهم ب�شكل
ّ
�سريع.
• اجللو�س يف و�ضعية الإنزالق مع
تكتيف اليدين :تظهر يف هاتني
احلركتني �إ�شارات وا�ضحة لقلة
اهتمام من يقوم بهما بوجودنا
ما يف�سر الإن��غ�لاق على ال��ذات
والك�سل ،وي� ّؤدي �إىل نفور الآخر.
• التمايل عند الوقوف :يف هذه
العادة يعطي ال�شخ�ص املتمايل
�إ���ش��ارات وا�ضحة عن ّ
قلة ثقته
بنف�سه وعن التوتّ ر الذي يعرتيه.
للمزيد ميكن الدخول �إىل املوقع:
www.habibalkhoury.com
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400.000

لرية لبنانية

اال�سم:

............................................................................................................................................................................

العنوان:

.........................................................................................................................................................................

الهاتف:

............................................................................................................................................................................................

�شــروط امل�سابقة

م�سابقة الكلمات املتقاطعة تقدمها
«اجل��ي�����ش» لقرائها 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 � 20آذار .2013
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

أ� فق ًيا :
� -1أحد �ألوية اجلي�ش ،جي�ش كثري� ،شجاع مقدام.
 -2جِ مال ،مدينة تركية ،مدينة �صينية.
 -3ممثل بريطاين ،مغن فرن�سي راحل ،ق�صد املكان.
 -4مرف أ� يف كوريا ال�شمالية ،م�شى يف ثقل وعجلة ،منعهم
أ�سخن .
عن� ،
َ
� -5سهل ،الذي يوثق به ،ممثلة من�ساوية ولدت .1926
 -6دواء ،نعلو ونرتفع ،حلم بائت.
َ
بعث � ،أر�شد ،والية �أمريكية.
-7
 -8عرب ،من احلبوب� ،إمرباطور روماين.
ل رطب ،فيلم م�شهور ل�ستيوارت
�شد العقدة ،ك أ
-9
ّ
غراجنر.
 -10دولة �آ�سيوية� ،شاعر فرن�سي نال �أول جائزة نوبل للآداب.
 -11فريق كرة قدم �أوروبي ،منازل� ،شبيه.
� -12شكلي وهيئتي ،وزير خارجية فرن�سي �سابق ،ح�سن
وظريف الوجه.
 -13حرف نداء ،بلدة يف ق�ضاء جبيل ،فريق كرة م�صري.
 -14بيا�ض البي�ضة ،ماء عذب� ،سيا�سة.
� -15شجر كبري ،خمبز.
جنهد
 -16منزيل ،عوينات،
ونكد يف العمل.
ّ
 -17يكربون يف العمر ،عا�صمة �أوروبية
مو�سيقي فرن�سي.
 -18رجل رفيع ال�ش�أن �شريف ،العمل
املثايل ،ال ُيباح به.
� -19إكتملت ،عائد ،حرف نداء للبعيد،
حرف عطف ،حية عظيمة.
� -20أغاظني ،ذئب خفيف ،مغن قدمي
ّ
التياه».
لقب بِـ « املغني ّ
ّ
ممثلة لبنانية.
 -21من �أكرب مدن العامل،

• الرقيب الأول ع�صام متّى
معهد التعليم.

• العريف علي دغمان
فوج النقل.

عمود ًيا:
 -1مدينة قرب�صية ،مدينة فرن�سية ،مدينة بريطانية.
تهي�أوا للحملة يف احلرب ،اال�سم الثاين لفيل�سوف وكاتب
ّ -2
فرن�سي راحل� ،أبي ،ن�شطب ونزيل �أثر.
 -3جماعة القوم ،مدينة �صينية ،امل�سرح االيطايل.
فرح� ،أغنية لأم كلثوم ،غري مطبوخ.
� -4إلهيَ ،
نيكاراغوي
 -5بطل م�صارعة لبناين راحل ،اال�سم الثاين ل�شاعر
ّ
كبري.
ّ
«رد
 -6عامل فلكي فرن�سي ،
ممثل م�صري راحل بطل فيلم َّ
قلبي».
 -7م� ّؤ�س�س طروادة الأ�سطوري ،ظه َر ،قابلك.
 -8غالم ،قبل اليوم ،مقري ومركزي ،نلهو ومنرح.
ّ
� -9أ�ساور من ذهب مفتولةّ ،
وي�صلح الثوب� ،ضمري مت�صل.
يرقع
ٍّ
مغن �آ�سيوي يلقب بـ»ملك ال�شفاه»،
 -10ممثلة �أمرييكية،
رفيق احلابل.
 -11ع َلم� ،أدعم� ،ضمن.
ِ
مكا�سبي.
� -12شاعر فل�سطيني راحل،
معرم ًا ،بلدة يف اجلنوب ،ملك بالأجنبية ،راحة اليد.
ّ -13
 -14اال�سم الثاين لكاتب فرن�سي تويف  ،1910نوتة
مو�سيقية ،انتزع
ّ
ال�شيء برفق� ،ضبع.
 -15مو�سيقي �أملاين ،غ�ضبوا على ،عا�صمتها
تايبِه.
 -16تقال للوالدة ،يذيعونها ،يخ�صني.
حبي وولعي ال�شديد ،ورِك،
 -17مدينة �أملانيةّ ،
رحالة �إنكليزي �سعى �إىل حترير العبيد.
� -18أ�صل البناء ،يدخل يف �صناعة اخلرطو�ش،
�شاعر م�سرحي فرن�سي راحل.
� -19أغنية لعبد احلليم حافظ ،يكتبونه،
عا�صمة �أوروبية ،من �أع�ضاء اجل�سم.
 -20خميفان ،طويلة ،دكاكني.

الفائزون

• اجلندي فادي �ضو
القوة ال�ضاربة.

• ر�سمية عودة
اخل�ضر  -البقاع.
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• هرنيك اب�سن:
�شاعر نروجي (-1828
.)1906
له م�سرحيات �أحيا
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الرنوج.
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• يوهان ابرهارد:
فيل�سوف �أملاين
(.)1809-1739
عار�ض فل�سفة
«كانت».
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�آذار

2013

امل�سابقة ال�سنوية

بنتيجة ال�سحب بالقرعة فاز من
بني مئات امل�شاركني يف م�سابقة
«اجلي�ش» ال�سنوية ،كل من:
� -1سهيلة لب�س ،ال�سبتية،
اجلائزة الأوىل ( 300.000ل.ل.).
 -2العريف جورج �أيوب( ،الرقم الع�سكري  ،)9620591من مقر عام اجلي�ش،
اجلائزة الثانية ( 200.000ل.ل.).
 -3امل�ؤهل الأول خمايل �أبو حيدر (الرقم الع�سكري  ،)9740625من �أركان
اجلي�ش للتخطيط ،اجلائزة الثالثة (  100.000ل.ل.).
 -4الرقيب الأول جوزف احلاج (الرقم الع�سكري  ،)200020628من قاعدة بريوت
البحرية ،اجلائزة الرابعة ( 100.000ل.ل.).
 -5اجلندي �سيلفانا نا�صر (الرقم الع�سكري  ،)200827248من منطقة البقاع ،اجلائزة
اخلام�سة ( 100.000ل.ل.).
 -6اجلندي عمرو كبار (الرقم الع�سكري  ،)200824736من لواء امل�شاة الأول  -قيادة اللواء،
اجلائزة ال�ساد�سة ( 100.000ل.ل.).
 -7الرقيب �سليمان ق�سام (الرقم الع�سكري  )200826041من مديرية الهند�سة ،اجلائزة
ال�سابعة ( 100.000ل.ل.).
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-ا

�ضمت �أجنحة
 - 1كم �شركة ّ
معر�ض «�سمي�س» يف ن�سخته الثانية؟
�ضمت �أجنحة املعر�ض �أك�ثر من 180
�شركة �أمنية لبنانية و�أجنبية.
 - 2متى �أن�شئ فوج املدفعية الأول؟
�أن�شئ فوج املدفعية الأول العام .1992
� - 3أين تقع مغارة «عا�صي احل��دث» وكم
ترتفع عن �سطح البحر؟
تقع مغارة «عا�صي احلدث» يف منطقة
حدث اجلبة على ارتفاع  1300مرتٍ.
 - 4متى و�أين ولد الفنان كرمي �أبو �شقرا؟
ول��د ال��ف��ن��ان ك��رمي �أب���و �شقرا يف بلدة
كفرعميه يف  21ت�شرين الثاين .1944
 -5متى �ضرب الإنفجار ال�شم�سي الأر�ض؟
�ضرب الإنفجار ال�شم�سي الأر���ض يف �آذار
.2012
�شخ�صا �شارك يف �سباق �إغارة الأرز للعام
 -6كم
ً
2012؟
�شخ�صا.
�شارك يف �سباق �إغارة الأرز 1049
ً
� -7أين تقع «قلعة لبنان» ،وكم تبلغ م�ساحتها؟
تقع «قلعة لبنان» يف بلدة كو�سبا -
ق�ضاء الكورة ،وتبلغ م�ساحتها � 50ألف مرت
مربع.
 -8ما هي القطع الع�سكرية اللبنانية التي

�سالح ا

ملدفعية

جديدة ملراقبة
مهارات طالع وا
يف اال�ست

الأ�سئلة والأجوبة

�شاركت يف مترين «الأ�سد
املت� ّأهب» الذي جرى يف الأردن خالل العام
2012؟
�شارك عنا�صر من �أفواج التدخل الثالث
واملغاوير واملجوقل ومغاوير البحر ،والطبابة
الع�سكرية ،والقوات البحرية واجلوية،
وفريق عمل من مديرية التوجيه.
 -9ماذا �سم ّيت دورة التالمذة ال�ض ّباط (�آب
املتخرجني؟
 )2012وكم عدد
ّ
�سميت دورة الرائد ال�شهيد وليد ال�شعار
ّ
متخرجا.
و�ضمت 245
ً
ّ
ّ
 -10ما هو الإجن��از ال��ذي حققه الكاتب
اللبناين الفرن�سي �أمني معلوف؟
�إن�ضم الكاتب اللبناين الفرن�سي �أمني
ر�سميا �إىل «جممع اخلالدين» �أو
معلوف
ً
الأكادميية الفرن�سية.
طور تقنية لرتميم طبلة الأذن
 -11طبيب لبناين ّ
بعملية ب�سيطة ،من هو؟
الربوف�سور ع�صام �صليبا.
 -12متى ويف � ّأي مدينة يقام مهرجان البندورة
 La Tomatinaالإ�سباين؟
يقام مهرجان البندورة la Tomatina
الإ�سباين يف مدينة فالن�سيا يف الأربعاء
الأخري من �شهر �آب.

�إقــــر�أ مـجـلـتـــــك وجـــاوب
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ال�شفافية

بقلم:
العميد الركن ح�سن �أيوب
مدير التوجيه

�آخر ما ّ
تلقته القيادة ،يف الفرتة الأخرية ،مبادرة تقدير من
ّ
منظمة ّ
واجلمعية
ولية  -فرع بريطانيا
قبل
ال�شفافية ّ
ّ
الد ّ
ال�شفافية ،باعتبارهما اجلي�ش ّ
اللبنانية لتعزيز ّ
اللبناين
ّ
متقد ًما على اجلميع ،بني جيو�ش ّ
ال�شرق الأو�سط و�شمال
ّ
�أفريقيا ،من حيث مكافحة الف�ساد والتزام ّ
فافية،
ال�ش ّ
وتطبيق معايري العمل امل� ّؤ�س�ساتي.
ّ
بكل و�ضوح و�سام مينح للقيادة ،ويتو ّزع بالتّ ايل على
هذا
كل رتبة ،ويف ّ
جميعا ،من ّ
كل موقع� .أولي�ست
الع�سكر ّيني
ً
تتوحد
مبنية على هيكلة �شاملة،
امل� ّؤ�س�سة الع�سكر ّية
ّ
ّ
ال�سواعد ،وتت�ضافر اجلهود وتختفي
فيها الأهداف وجتتمع ّ
أنانيات ،ف�إن �أخط�أ فرد انعك�س الأمر على اجلميع ،و�إن
ال ّ
النجاح امل�ؤ�س�سة ّ
تتحمل
ثم� ،أال
عم ّ
كلها؟ ّ
�أح�سنت قطعة ّ
ّ
القيادة النتّ ائج كائنة ما كانت ،فال حتيل الأ�سباب �إىل
هذه �أو تلك من الوحدات ،و�إىل هذا �أو ذاك من العنا�صر؟
من هنا ،ف��� ّإن ه��ذا الإط���راء ،ال بل ه��ذا الت�شجيع وهذا
التو�صيف وه��ذه التهنئة وه��ذه ّ
ال�شهادة ...تن�سحب على
قمة ال��ه��رم ،م���رو ًرا ب��الأرك��ان وامل��دي��ر ّي��ات
اجلميع ،م��ن ّ
والوحدات ،والقادة امليدانيني واملد ّربني واملحا�ضرين وامل�شرفني
اً
و�صول �إىل اخلفراء املنت�شرين يف الأحياء
ال�صحة و�صيانة املعدات،
على �إدارة الأموال و�ش�ؤون
ّ
ّ
وال�شوارع ،وعند التخوم احلدود ّية يف الليل والنهار.
ّ
واجلمعية ّ
ّ
اللبنانية املذكورتنيّ � ،أن ّ
فافية تنعك�س
ولية
لقد ر�أت
كل من املنظمة ّ
ال�ش ّ
ّ
الد ّ
اً
�إيجا ًبا على �أداء اجلي�ش �أول ،وبالتّ ايل على م�صالح ّ
وتلم�ست بعد ذلك � ّأن
ال�شعب والوطن،
ّ
ّ
كافة،
اجلي�ش يتمايز يف احلياة الوطنية ،وينجح يف �إعطاء منوذج رائد �أمام فئات املجتمع
وهو يحمل للمنطقة ب�أ�سرها جتربته ،والتّ جربة احل�ضار ّية لبالده ،يف فرتة زمنية حافلة
حديات والأخطار ،وحموطة باملفاج�آت واخلبايا والأعباء املتالحقة ،بالإ�ضافة �إىل �أو�ضاع
بالتّ ّ
ّ
مالية �ضاغطة و�آفاق اقت�صاد ّية �ضيقة .ور�أت املنظمتان �أن هذا اجلي�ش يواجه ذلك ّ
كله
ّ
املهمات بوا�سطة املتوافر من الأعتدة،
ب�إ�صرار على الإنتاجية الق�صوى ،واقتناع بتنفيذ
ّ
الرقابة الداخلية
والأ�سلحة ،ومرافقة ذلك باحلر�ص على املناقبية واالن�ضباط ،واحرتام مبد أ� ّ
دائما مع ّ
الثواب والعقاب ،والنّ �صح والإر�شاد والتّ وجيه.
ال�صارمة ا ّلتي ترتافق ً
ّ
ّ
وعزز ر�سوخها ،ابتعاد امل� ّؤ�س�سة الع�سكر ّية عن التّ جاذبات
ولعل ما زاد من تلك
ال�شفافيةّ ،
ّ
تتبو�أ �صدارة النّ ماذج
هي�أها لكي
يا�سية ،وجتنّ بها للم�صالح الفئو ّية
ال�ضيقة ،وهذا ما ّ
ّ
ال�س ّ
ّ
ّ
اجلديرة ب�أن تكون �شواهد و�أمثلة ودالئل ،على طريق النّ هو�ض مب� ّؤ�س�سات الوطن الواحدة
تلو الأخرى.
الرغم
يف اخلتام ،يبدو � ّأن حمافظة اجلي�ش اللبناين على ّ
املرة ،على ّ
ال�صمت ،مل تنجح هذه ّ
التاريخية التي رافقته يف امل�سرية الطويلة« :ال�صامت الأكرب» ،فهناك
ال�صفة
من تلك ّ
ّ
لاً
ال�صوت قائ  :كافحوا الف�ساد واحر�صوا على
من يراقب ّ
الزرع واحل�صاد ،وهناك من يرفع ّ
ّ
متاما كما يفعل هذا اجلي�ش.
ال�شفافية ووا�صلوا البذل والعطاء،
ً
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