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�شاركت فيه وحدات من القوات الرب ّية والبحرية واجلوية،
�إىل جانب وحدات من القوات الرب ّية والبحرية الفرن�سية من
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�أن ت�شعل �شمعة خري من �أن تلعن الظالم...
انطال ًقا من هذه املقولة ،يعمل اجلي�ش و�سط الظروف
ال�صعبة ،وعلى الرغم من كثافة املهمات و�ضغوطها ،يجهد
للم�ساهمة يف ن�شاطات ذات منفعة عامة ،ومنها حمالت
الت�شجري التي يوا�صلها منذ �سنوات.
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ا�ستقباالت الوزير

م�ستقبل
عددا من الزوار
ً
ومتابعا
ً
الأو�ضاع الأمنية

وزير الدفاع الإيرلندي

ا�ستقبل وزي���ر ال��دف��اع الوطني الأ�ستاذ
فايز غ�صن ،يف مكتبه يف ال���وزارة ،نظريه
الإيرلندي �أالن جوزف �شاتر على ر�أ���س وفد
ع�سكري رفيع ،حيث مت عر�ض التعاون
القائم بني لبنان و�إيرلندا ،ال �سيما يف املجالني
الع�سكري والأمني.
وقد �أجرى الوزيران جولة افق
تناولت الأو�ضاع والتطورات يف
املنطقة ،واجلهود الديبلوما�سية
املتعلقة بالأزمة ال�سورية ،وكان
ت�شديد على �أهمية ا�ستقرار
لبنان وتنويه بالدور الكبري الذي
ي�ضطلع به اجلي�ش يف املحافظة
على الأمن واال�ستقرار.
و�أث��ن��ى ال��وزي��ر الإي��رل��ن��دي على
ال��ت��ع��اون ال��ق��ائ��م ب�ين اجلي�ش
داعيا
وق���وات الـ«يونيفيل»،
ً
اىل «�ضرورة ا�ستمراره وتعزيزه»،
ؤكدا دعم حكومته لبنان
م� ً
ومت�سكها با�ستقراره.
ّ
كما التقى ال��وزي��ر غ�صن،
�سفري الربازيل اجلديد ال�سيد باولو
روبريتو دا فنتورا يف زيارة تعارف،
التطورات
متّ خاللها ا�ستعرا�ض
ّ
وكيفية
اجل��اري��ة يف املنطقة
ّ
تعزيز العالقات الثنائية بني
البلدين.
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وزير الدفاع الوطني:

تعاطي اجلي�ش مع �أي تطور �أمني
ينطلق بالدرجة الأوىل
من امل�صلحة الوطنية العليا

ال�سفري الربازيلي

داعيا اىل
ك��ذل��ك ،ا�ستقبل ال��وزي��ر ف��اي��ز غ�صن ،الإ�سرائيلية ال�سيادة اللبنانية،
ً
قائد ق��وات الأمم املتحدة امل�ؤقتة اجلرنال ال�ضغط على �إ�سرائيل من �أجل وقف هذه
�سيريا ،وعر�ض معه الو�ضع يف اجلنوب اخلروق التي ازدادت وتريتها يف الأيام الأخرية.
باولو
ّ
من جهة �أخ���رى ،ا�ستقبل وزي��ر الدفاع
واملهمات التي ينفّ ذها اجلي�ش بالتعاون مع
�ضم وال��د الرائد ال�شهيد بيار
الـ«يونيفيل».
الوطني وف� ً�دا ّ
وق��د �أث���ار ال��وزي��ر غ�صن مو�ضوع اخل��روق ب�شعالين ال�سيد ج��ورج ب�شعالين ،ورئي�س
بلدية املريجات ال�سيد فيليب
ب�شعالين اىل ج��ان��ب ر�ؤ���س��اء
بلديات البقاع االو�سط.
و�أب��ل��غ ال��وف��د خ�لال اللقاء،
ال��وزي��ر غ�صن الدعم الكامل
ل��ل��م ��ؤ���س�����س��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة،
والت�ضامن مع اجلي�ش وت�أييده يف
كل ما يقوم به.
قائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
ن����وه وزي����ر ال��دف��اع
ب������دورهّ ،
بالت�ضحيات ال��ك��ب�يرة التي
يقدمها �ضباط اجلي�ش وافراده،
ّ
��دا �أن دم ال�شهيدين
م����ؤك� ً
ب�شعالين وزه��رم��ان لن يذهب
ه��د ًرا و�أن احلق �سيظهر مهما
طال الزمن.
وق���ال «�إن ت��وق��ي��ف اجلي�ش
اللبناين قبل �أي��ام قليلة �أحد
املتهمني باالعتداء على دورية
للجي�ش منذ �أرب��ع �سنوات هو
والد الرائد ال�شهيد بيار ب�شعالين
مبثابة دل��ي��ل وا���ض��ح على �أن
ور�ؤ�ساء بلديات البقاع االو�سط
أحدا لن يتمكن من الإفالت
� ً

ربا «�أن دم �شهداء اجلي�ش
من العقاب» ،معت ً
هو �أمانة يف �أعناق جميع امل�س�ؤولني ،و�أن
متابعة ملف ق�ضية عر�سال م�ستمرة ولن
تتوقف حتى توقيف كل الذين اعتدوا على
اجلي�ش».
من جهة �أخ��رى� ،أك��د الوزير غ�صن �أن
الو�ضع برمته غري مطمئن ،متحد ًثا عن
«رياح فتنة بد�أت تلوح يف الأفق حيث يعمد
البع�ض عن ق�صد �أو غري ق�صد �إىل ت�سعريها،
من دون تقدير نتائجها املدمرة على لبنان».
كما ر�أى �أن الو�ضع بات يحتاج �إىل جهد
ا�ستثنائي من جميع اللبنانيني حلماية
لبنان من براثن هذه الفتنة اخلبيثة التي
ربا �أن «ما يقوم به اجلي�ش
ّ
حت�ضر له ،معت ً
�أكرب بكثري من قدراته ،وهو على الرغم
من ذلك مل ولن يتوانى عن القيام مبهماته
على �أكمل وجه».
و�أ���ض��اف�« :إن احلكمة التي يعتمدها
اجلي�ش يف معاجلة امل�ستجدات لي�ست دليل
�ضعف �أو عدم قدرة» .وحذّ ر قائلاً « :ال يظنن
�أح��د �أن ب�إمكانه �أن يلوي ذراع اجلي�ش
مو�ضحا
مهما عال �ش�أنه �أو ارتفع �صوته»،
ً
�أن «تعاطي اجلي�ش م��ع �أي تطور �أمني
ينطلق بالدرجة الأوىل من امل�صلحة الوطنية
العليا ،وي�صب يف خانة احلفاظ على الأمن
واال�ستقرار ،وعدم ال�سماح لأي فتنة بالتغلغل
يف الن�سيج اللبناين».
تفهمه قلق
و�أع���رب ال��وزي��ر غ�صن عن
ّ
خ�صو�صا جلهة ما ن�شهده من
اللبنانيني
ً
مظاهر غريبة عن جمتمعنا ،مبد ًيا يف
الوقت عينه اطمئنانه �إىل �أن «هذه املظاهر
ً
أ�سا�سا
لن جتد
مالذا وح�ضنً ا يف لبنان القائم � ً
على العي�ش امل�شرتك بني جميع �أبنائه
وطوائفه».
و�إذ ج��دد الت�أكيد �أن الأم��ن م�س�ؤولية
جميع اللبنانينيّ ،نوه بالت�ضامن وااللتفاف
ال���ذي يبديه اللبنانيون ح��ول امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية لإميانهم الرا�سخ ب�أن اجلي�ش هو
م�صدر الأمن والأمان للجميع ،وهو ال�ضامن
داعيا بع�ض الفرقاء
الأوح��د مل�ستقبلهم،
ً
للكف عن النفخ يف الأب���واق الطائفية
واملذهبية ،واالرتقاء باخلطاب ال�سيا�سي �إىل
معا على
م�ستوى امل�س�ؤولية الوطنية ،والعمل ً

وزير الدفاع
يف لقاء مع
قائد اجلي�ش

اجلي�ش �سيبقى على الدوام
ذلك ال�شريان الذي ي�ضخ احلياة يف ج�سد هذا البلد
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ فايز غ�صن ،قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
التطورات الأمنية يف البالد واملهمات التي يقوم بها اجلي�ش يف املناطق
وعر�ض معه
ّ
و�ش�ؤون امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
جهدا يف �سبيل تعزيز الأمن
أكد الوزير غ�صن �أن «اجلي�ش لن ي�ألو
وخالل اللقاء � ّ
ً
ً
واال�ستقرار ،انطالقا من اقتناعه الرا�سخ ب�أنه لي�س مع فريق �ضد �آخر ،بل هو جلميع
يوما ً
طرفا يف
اللبنانيني على اختالف طوائفهم وانتماءاتهم ،كما �أنه لن يكون ً
�أي خالف �سيا�سي ،بل �سيبقى على الدوام ذلك ال�شريان الذي ي�ضخ احلياة يف ج�سد
هذا البلد الذي �أنهكته التباينات واخلالفات ال�سيا�سية التي ال طائل منها».

و�أد الفتنة التي �إن ا�شتعلت ف�ستحرق البلد
أحدا.
برمته ولن ت�ستثني � ً
كذلك ،تابع وزير الدفاع الوطني التقارير
الواردة اىل الوزارة حول حادثتي الإعتداء على
عدد من امل�شايخ ،و�أجرى ات�صاالته ملواكبة
الإج��راءات التي يتخذها اجلي�ش اللبناين
لتوقيف كل من �أقدم على هذين العملني
حر�ض
الآثمني �أو �شارك يف تنفيذهما �أو ّ
عليهما.
وقال يف بيان « :جتاوزت البالد
قطوعا كاد
ً
ي��ودي بها �إىل هاوية الفتنة البغي�ضة التي
لطاملا حذرنا منها .و�إن ال�سرعة التي تعامل
بها اجلي�ش مع هاتني احلادثتني وتوقيف
املعتدين ،واحلكمة التي �أبدتها القيادات
ال�سيا�سية على خمتلف انتماءاتها ،جنّ بت
مرة كادت تتجرعها نتيجة
البالد ك� ًأ�سا ّ
ت�صرفات م�شينة قام بها عدد من اال�شخا�ص
بكم من
الذين حتفل �سريهم الذاتية
ّ
التجاوزات واالرتكابات».

ور�أى الوزير غ�صن �أن «ما �شهدناه يف الأيام
والأ�سابيع املا�ضية من حقن طائفي ومذهبي
على املنابر ،وعلى �شا�شات التلفزة ،قد �ساهم
يف زيادة حدة االحتقان .املطلوب من الآن
و�صاعدا اعتماد خطاب ه��ادئ وحكيم،
ً
خ�صو�صا �أن االختالف ال�سيا�سي ب�ش�أن �أي
ً
ق�ضية ال يربر اقحام البالد يف �أتون فتنة ما
زال �شبحها يرفرف فوق ر�ؤو�س اللبنانيني».
وكرر ما �سبق �أن �أعلنه يف عدة حمطات،
ب�أن «الأم��ن لي�س م�س�ؤولية القوى الأمنية
فقط ،بل هو م�س�ؤولية �سيا�سية � ً
أي�ضا ،اذ �أن
املواقف املت�شنجة واملجبولة بال�سم الطائفي
هي الكفيلة بتح�ضري الأر�ضية لكل عمل
�أمني فتنوي».
وختم وزير الدفاع بالت�أكيد �أن «اجلي�ش
لن يتوانى عن القيام بكل ما من �ش�أنه
حماية لبنان و�أمنه وا�ستقراره ،و�سي�ضرب بيد
ت�سول له نف�سه �إ�شعال
من حديد كل من ّ
فتيل الفتنة يف البلد كائنً ا من كان».
العدد  - 334اجلي�ش
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ا�ستقباالت القائد
قائد اجلي�ش
ي�ستقبل �سفراء

�إ�ستقبل قائد اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي ،يف مكتبه يف
ال��ي�رزة� ،سفري ال�برازي��ل ال�سيد ALFONSO EMILIO DE
 ،ALENCASTO MASSOTو�سفري قرب�ص ال�سيد HOMER A.
 ،MAVROMMATISو�سفري منظمة مالطا ال�سيد ت�شارلز هرني
دو بوكايل دو موريل.
كما التقى العماد قائد اجلي�ش �سفري فرن�سا ال�سيد باتري�س باويل
يرافقه قائد منطقة املتو�سط الأم�يرال  YAN TANGYوامللحق
الع�سكري العقيد �أوليفييه البرو�س .وقد نوق�شت خالل الزيارات
الأو�ضاع العامة يف لبنان واملنطقة وعالقات التعاون الع�سكري.
كذلك� ،إ�ستقبل العماد قهوجي� ،سفري لبنان يف الواليات املتحدة
الأمريكية ال�سيد �أنطوان �شديد.

�سفري قرب�ص

ال�سفري الفرن�سي

ال�سفري الربازيلي

�سفري منظمة فر�سان مالطا

�سفري لبنان يف الواليات املتحدة الأمريكية
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...ونائب م�ساعد وزير اخلارجية الأمريكي

...وقائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة

�إ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،نائب م�ساعد وزي��ر اخلارجية
الأمريكي ال�سيد الوران�س �سيلفرمن .وقد تناول البحث الأو�ضاع
العامة والعالقات الثنائية بني جي�شي البلدين ،بالإ�ضافة �إىل متابعة
املقررة للجي�ش اللبناين.
برنامج امل�ساعدات الأمريكية ّ

�إ�ستقبل العماد جان قهوجي ،قائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
اجل�نرال باولو �سيريا ,وعر�ض معه الأو���ض��اع يف املناطق احلدودية
والتدابري امليدانية امل�شرتكة بني اجلانبني للحفاظ على الأمن
واال�ستقرار يف هذه املناطق.

...واملمثل ال�شخ�صي للأمم املتحدة

...ومدير الإ�ستخبارات الإيطايل

�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،املمثل ال�شخ�صي للأمم املتحدة يف لبنان
ال�سيد ديريك بالمبلي وتداوال �ش�ؤو ًنا عامة.

�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،مدير الإ�ستخبارات الإيطالية الفريق �أندريانو
�سانتيني وبحث معه يف تعزيز التعاون الع�سكري بني جي�شي البلدين.

الوزير نقوال �صحناوي

الوزير بانو�س ماجنيان

...ووزراء
8
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�إ�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،ويف �أوقات
خمتلفة ،الوزير بانو�س ماجنيان ووزير االت�صاالت نقوال �صحناوي.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش النواب ال�سادة :فادي
...ونوا ًبا
الهرب ،هرني احللو ،ف�ؤاد ال�سعد� ،أنطوان �سعد ،قا�سم
عبد العزيز ،زياد القادري� ،أغوب بقردونيان وهادي حبي�ش وجرى
البحث يف الأو�ضاع العامة وامل�ستجدات الأمنية الأخ�يرة .والتقى
وفدا من كتلة امل�ستقبل النيابية �ضم ال�سادة النواب :نهاد امل�شنوق،
ً
عاطف جمدالين ،عمار حوري� ،أمني وهبي ،وجان �أوغا�سبيان ،الذين
التطورات الأخرية.
بحثوا معه يف
ّ
أك��د العماد قهوجي جهوزية اجلي�ش ملواجهة خمتلف
وق��د � ّ
قوة
الإحتماالت ،وعزمه على و�أد الفتنة يف مهدها والت�صدي بكل ّ
وحزم للعابثني ب�أمن املواطنني وا�ستقرارهم.

النائب فادي الهرب

النواب هرني احللو وف�ؤاد ال�سعد و�أنطوان �سعد

النائب قا�سم عبد العزيز

النائب زياد القادري

النائب �أغوب بقرادونيان

النائب هادي حبي�ش

وفد من كتلة امل�ستقبل النيابية
العدد  - 334اجلي�ش

9

ا�ستقباالت القائد
...والنائب العام املايل
�إ�ستقبل العماد قهوجي ،النائب العام
املايل القا�ضي علي ابراهيم يرافقه كل من
القا�ضيني داين �شبلي وغ�سان معطي.

...ووفدا من معهد با�سل فليحان املايل والإقت�صادي
ً

...ووفدا من رابطة قدماء القوات امل�س ّلحة اللبنانية
ً

وف��دا من معهد با�سل فليحان املايل
�إ�ستقبل قائد اجلي�ش،
ً
واالقت�صادي برئا�سة مديرة املعهد املايل ال�سيدة ملياء ب�ساط .وتناول
البحث مو�ضوع الندوة التي �أقيمت يف قاعة العماد جنيم حول
«جرمية تبيي�ض الأموال وعالقتها بالإرهاب».

ّ
امل�سلحة
وفدا من رابطة قدماء القوات
�إ�ستقبل العماد قائد اجلي�شً ،
اللبنانية برئا�سة العماد املتقاعد فكتور خوري الذي هن�أه قائد
متمنيا له التوفيق يف م�س�ؤولياته
اجلي�ش على توليه رئا�سة الرابطة،
ً
ؤكدا دعم امل�ؤ�س�سة الع�سكرية للرابطة والتعاون معها يف
اجلديدة وم� ً
خمتلف املجاالت.

...ومدير عام �أمن
الدولة وقائد الدرك

مدير عام �أمن الدولة
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�إ�ستقبل العماد قهوجي ،مدير عام �أمن الدولة اللواء جورج قرعة وقائد الدرك العميد جوزيف الدويهي ,وبحث
معهما يف التطورات الأمنية والتعاون والتن�سيق بني امل�ؤ�س�سات كافة.

قائد الدرك

...ورئي�س احلزب العربي الدميوقراطي
�إ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،رئي�س
احلزب العربي الدميوقراطي رفعت عيد
وبحثا �ش�ؤو ًنا عامة.

...ورئي�س غرفة التجارة وال�صناعة

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،رئي�س غرفة التجارة وال�صناعة ال�سيد حممد
�شقري ورئي�س حترير جملة «الهديل» ال�سيد ب�سام عفيفي.

...ووالد
الرائد ال�شهيد
بيار ب�شعالين

�إ�ستقبل العماد قهوجي ،ال�سيد جورج ب�شعالين
والد الرائد ال�شهيد بيار ب�شعالين يف ح�ضور عدد
من ر�ؤ�ساء بلديات البقاع.

...ووفدا من اللقاء الروحي يف منطقة جبل لبنان
ً
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،وف� ً�دا من اللقاء الروحي يف منطقة جبل
عددا من رجال الدين املنتمني �إىل خمتلف الطوائف
�ضم
ً
لبنان ّ
واملذاهب اللبنانية .وقد عبرّ �أع�ضاء الوفد عن ت�ضامنهم مع امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ودعمهم جهودها املتوا�صلة للحفاظ على م�سرية ال�سلم
الأهلي ،داعني جميع �أبناء الوطن وامل�س�ؤولني �إىل �أو�سع التفاف حول
اجلي�ش وعدم �إقحامه يف التجاذبات ال�سيا�سية والفئوية ،ليتمكن
من �أداء دوره يف مواجهة الفتنة والإجرام والآفات التي باتت ت�شكل
ً
حمدقا باملجتمع اللبناين ور�سالته الإن�سانية.
خط ًرا
ؤكدا
من جهته� ،شكر العماد قهوجي للوفد الزائر ثقته ،م� ً
حر�ص اجلي�ش على �صون الوحدة الوطنية والإنتظام العام يف البالد،
وا�ستعداده للت�صدي بكل حزم لأي حماولة تهدف �إىل ا�ستدراج الفتنة
والفو�ضى �إىل لبنان.

...ووفدا من هيئة
ً
العلماء امل�سلمني
وفدا من هيئة العلماء امل�سلمني
ا�ستقبل العماد جان قهوجيً ،
التطورات
برئا�سة ال�شيخ الدكتور �سامل الرافعي الذي بحث معه يف
ّ
الراهنة ،وقد �أكد قائد اجلي�ش عزم امل�ؤ�س�سة الع�سكرية على درء
الفتنة والت�صدي ب�سرعة وحزم لأي �إخالل ب�أمن املواطنني وا�ستقرارهم
يف خمتلف املناطق.
العدد  - 334اجلي�ش
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ا�ستقباالت القائد
املوحدين الدروز
ً
...ووفدا من م�شايخ طائفة ّ
وفدا من م�شايخ طائفة
ا�ستقبل قائد اجلي�شً ،
املوحدين الدروز برئا�سة ال�شيخ حمزة كوكا�ش.
ّ

...ومفتي عكار
...واملحامي �سا�سني �سا�سني وال�سيد �سجعان قزي

ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،مفتي عكار ال�شيخ زيد زكريا مع
وفد من دار الفتوى .وتناول البحث الأحداث الأمنية الأخرية على
احلدود يف منطقة وادي خالد� ،إ�ضافة �إىل الإجراءات التي اتخذتها قوى
اجلي�ش لطم�أنة املواطنني و�إعادة اال�ستقرار �إىل املنطقة.

...ووفدا من اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية
ً

ا�ستقبل العماد قهوجي ،ال�سيد �سجعان القزي واملحامي �سا�سني
�سا�سني ,وجرى تداول الأو�ضاع العامة.

...ووفدا من
ً
جمعية
«�سيزوبيل»

وفدا من جمعية
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�شً ،
«�سيزوبيل» للخدمة االجتماعية و�سالمة
الطفولة برئا�سة ال�سيدة فاديا ال�صايف.

وفدا من اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية
ا�ستقبل قائد اجلي�شً ،
برئا�سة ال�سيدة ندى عبد ال�ساتر �أبو �سمرا ،وجرى البحث يف جماالت
التعاون بني اجلي�ش واجلمعية.

ً
كال من:
كذلك ،ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة،
النائب ال�سابق �إميل �إميل حلود ،العميد الركن املتقاعد وهبي
قاطي�شا ،عائلة النقيب الطيار ال�شهيد �سامر حنا ،امل�ست�شار
التقني مل�شروع تطوير القدرات الوطنية للإدارة املتكاملة للحدود
12

اجلي�ش  -العدد 334

يف لبنان ال�سيد  ،Philip JOHNSONرئي�س جمل�س �إدارة
تلفزيون  LBCIال�شيخ بيار ال�ضاهر ،وفد احتاد بلديات منطقة
دير الأحمر برئا�سة ال�سيد ميالد عاقوري ،ال�سيدين جنيب يو�سف
وح�سني يو�سف وال�صحايف هيثم زعيرت.

ني�سان

2013

على خطى القائد

تعقيبا على حالة االحتقان التي يعي�شها لبنان
ً
يتفرغ اجلي�ش للحدود
قائد اجلي�شّ :
ح�صنوا الداخل حتى ّ

�شدد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي على وجوب قيام امل�س�ؤولني ال�سيا�سيني بدورهم لتح�صني الو�ضع الداخلي
ّ
التفرغ للحدود .هذا املوقف نقلته عنه �صحيفتا « الأخبار» (� 16آذار  )2013و«ال�سفري»(� 19آذار  ،)2013وقد جاء تعقي ًبا على حالة
يف البالد ،مبا يتيح للجي�ش ّ
ّ
االحتقان ال�سيا�سي التي ي�شهدها لبنان والذي يرتجم على الأر�ض حوادث �أمنية تقت�ضي تدخل اجلي�ش ملعاجلتها ومنع تفاقمها .جهود اجلي�ش جنّبت البالد �أكرث من
حتمل م�س�ؤولياتهم للحفاظ على الأمن واال�ستقرار.
«قطوع» خطري يف الأيام الأخرية ،لكن يبقى على امل�س�ؤولني ال�سيا�سيني ّ
الأخبار :قائد اجلي�ش اختار الطريق الأ�صعب
يف مقال حتت عنوان «اجلي�ش يف حقول الألغام :جردة ح�ساب
�سيا�سية وع�سكرية» ،قالت الزميلة هيام الق�صيفي« :يف جل�سة
ريا ،طرح قائد اجلي�ش على
املجل�س الأعلى للدفاع التي عقدت �أخ ً
أمنيني ان ُي�سحب اجلي�ش من الداخل
احل�ضور من ر�ؤ�ساء ووزراء وقادة � ّ
من �أجل ن�شره على احلدود.
ردد العماد
كانت املطالبة بانت�شار اجلي�ش ترتفع
ً
تدريجا ،وقد ّ
قهوجي �أمام العديد من ال�سيا�سيني:
«�أريحوا اجلي�ش يف الداخل لننت�شر على احلدود».
فكيف ميكن حتقيق التوازن بني اال�ستقرار الداخلي وحماية
احلدود؟
حاليا �إىل ما ال ّ
يقل عن �أربعة �ألوية� ،أي
يحتاج اجلي�ش اللبناين
ً
ما يزيد على ع�شرة �آالف جندي لن�شرهم على احلدود ،ال ميكن
ت�أمينهم يف الوقت الراهن ب�سبب عملية انت�شار اجلي�ش يف الداخل،
�إ�ضافة �إىل معدات و�آليات ال تزال غري متوافرة .وهو �أمر حلظته
اخلطة اخلم�سية للجي�ش لإن�شاء فوج خا�ص للحدود من اجلي�ش
فقط �إ�ضافة �إىل فوج احلدود امل�شرتك .وفيما يتزايد ال�ضغط الأمني
على احلدود ،نفّ ذ اجلي�ش يف الأ�سابيع الأخرية عملية انت�شار كبرية
غري م�سبوقة على كل الأرا�ضي اللبنانية� ،شملت تعزيز �ألويته يف
طرابل�س وعكار ،وبريوت و�صيدا والإقليم ،بالإ�ضافة �إىل عر�سال.
وهذا يعني �أن �إعادة االنت�شار الوا�سعة �شملت البقع الأمنية احل�سا�سة
التي ميكن �أن ت�شعل فتيل انفجار الو�ضع الداخلي ...مع العلم �أن
اجلي�ش يف ّ
ا�ستمرت لعبة
يتعر�ض للإنهاك �إذا
ّ
ظل هذا اال�ستنفار ،قد ّ
والفر بينه وبني العاملني على توتري الو�ضع.
الكر
ّ
ّ
وقالت الق�صيفي :هناك خماوف من ملف احلدود ،لكن اجلي�ش
ي�ؤكد �أنه �سيلتزم �أي قرار تتخذه احلكومة يف هذا ال�ش�أن ،كما
ريا من احلدود
ي�ؤكد �أن احلدود ال�شمالية م�ضبوطة و�أن جز ًءا كب ً
البقاعية ُي�ضبط بالإمكانات املتوافرة� .أما املخاوف الأخرى فتتمثل
حدة ال�شحن املذهبي وارتفاع من�سوب اخلطر الإرهابي.
يف ّ
عر�ض
وتابعتّ � ،إن ما جرى يف عر�سال و�سقوط �شهيدين للجي�شّ ،
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية جلدل حولها ،بني دعوة ت�صاعدية �إىل الدخول
والرد على مطلقي النار على عنا�صر اجلي�ش ،وبني الدعوة
�إىل عر�سال ّ
�إىل التعاطي برو ّية على طريقة �أن اجلي�ش ميهل وال يهمل.
عما جرى يف عر�سال ،والتحقيق الداخلي
للجي�ش رواية
ّ
مف�صلة ّ
14
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ريا من الوقائع .يف املقابل ال يريد اجلي�ش �أن ي�ستخدم �أي
�أثبت كث ً
ً
طرف لبناين �أو خارجي عر�سال �أو جردها وحتويلها منطلقا لأعمال
�إرهابية...
تعر�ض له
و�أ�شارت الق�صيفي �إىل �أن اجلميع يعرف مدى ال�ضغط الذي ّ
يرد على اجلميع:
قائد اجلي�ش للدخول �إىل عر�سال ،قائلة �إنه كان ّ
«ليجل�س مكاين من يطلب مني الدخول �إىل عر�سال ولريين ماذا
�سيفعل».
ّ
يتعلق
وت�ضيف� :أراد قائد اجلي�ش حتقيق ت��وازن مدرو�س يف ما
بهذه الق�ضية ،لذا اختار الطريق الأ�صعب عرب ّ
خطة �أمنية �شاملة
التعر�ض
ومحُ كمة وطويلة الأمد لتوقيف املطلوبني فقط ،من دون
ّ
متكن يف الآونة الأخرية من توقيف عدد من
لأبناء البلدة .وقد
ّ
ً
�سرية
املتورطني واملطلوبني من دون �أن يعلن عن ذلك ،حفاظا على ّ
العمل والتحقيقات...
أياما بال �ساعة نوم!
ال�سفري :الع�سكريون يكادون مي�ضون � ً
التعر�ض لعدد
نقلت «ال�سفري» عن قائد اجلي�ش قوله عقب حادثة
ّ
مر ب�أخطر ا�ستحقاق �أمني منذ
من امل�شايخ يف بريوت�« ،إن لبنان ّ
ريا �إىل �أن ما ح�صل ّ
يدل بو�ضوح �إىل �أين ميكن
ثماين �سنوات» ،م�ش ً
�أن يقود ال�شحن الطائفي وال�سيا�سي واملذهبي امل�ستمر على مدار
يتحملوا م�س�ؤولياتهم
منا�شدا ال�سيا�سيني ورجال الدين �أن
ال�ساعة،
ً
ّ
ٍ
�ضد الآخرين يف
من �أجل و�ضع حد لكل من ي�ساهم يف التحري�ض ّ
وطنه.
خماطبا ال�سيا�سيني بح�سب �صحيفة
و�أ���ض��اف العماد قهوجي
ً
يتفرغ اجلي�ش للحدود» ،م�ستغر ًبا
«ح�صنوا الداخل حتى
«ال�سفري»:
ّ
ّ
بتحمل م�س�ؤولياته احلدودية،
كيف �أن هناك من ينادي اجلي�ش
ّ
بينما ي�ساهم يف خطابه بجعل اجلي�ش ينهك بني الداخل واحلدود.
وقال قائد اجلي�ش� ،إن ع�شرات �آالف الع�سكريني املنت�شرين من
�أق�صى اجلنوب �إىل �أق�صى ال�شمال مرو ًرا بالعا�صمة والبقاع واجلبل
حت�س�س
«يكادون مي�ضون � ً
أياما بال �أي �ساعة نوم» ،و�أهاب باجلميع ّ
حجم املخاطر املحدقة بالبلد ،لكنه طم�أن اللبنانيني «ب�أن بلدهم
ؤكدا �أن «امل�ؤ�س�سة �أخذت على
قادر على جتاوز كل امل�صاعب» م� ً
عاتقها مهمة حماية لبنان واللبنانيني وهي �ست�سعى بكل ما
والت�صدي احلا�سم وال�سريع لكل
�أوتيت من �إمكانات لدرء الفتنة
ّ
ٍّ
خمل بالأمن.»...

ني�سان

2013

ا�ستقباالت رئي�س الأركان

النواب انطوان �سعد وهرني حلو وف�ؤاد ال�سعد

نواب وفعاليات
لدى
رئي�س الأركان
ا�ستقبل رئي�س االركان اللواء الركن وليد �سلمان ،يف مكتبه يف
الريزة ،النواب ال�سادة :انطوان �سعد ،هرني حلو وف�ؤاد ال�سعد ،وا�ستعر�ض
معهم الأو�ضاع العامة.
كما ا�ستقبل املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة  INEGMAال�سيد ريا�ض
قهوجي الذي بحث معه يف مو�ضوع التعاون بني امل�ؤ�س�سة واجلي�ش
اللبناين.
وفدا من اللقاء الروحي يف اجلبل ،و�آخر من م�شايخ املجل�س
والتقى ً
املذهبي الدرزي برئا�سة ال�شيخ حمزة الكوكا�ش .وقد عبرّ الوفدان
عن ت�ضامنهما مع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
ّ
امل�سلحة اللبنانية
وفدا من رابطة قدماء القوى
كذلك ،ا�ستقبل ً
برئا�سة العماد فكتور خ��وري ،ووف� ً�دا من �ضباط �أكادميية نا�صر
الع�سكرية العليا يف م�صر برئا�سة م�ساعد مدير الأكادميية اللواء
�أركان حرب �أ�سامة راغب حممد ،يرافقه امللحق الع�سكري امل�صري
العقيد عالء ح�سن قا�سم ،وذلك من �ضمن زيارة تدريبية اىل لبنان
تنظمها الأكادميية لل�ضباط امل�شاركني يف دورتي الدفاع الوطني
و�أركان احلرب العليا.
ومن زوار رئي�س الأركان ،عائلة الرائد ال�شهيد بيار ب�شعالين التي
�شكرته على موا�ساتها والوقوف اىل جانبها يف م�صابها الأليم.
كذلك ،التقى اللواء الركن �سلمان الفنان طوين كيوان.

ال�سيد ريا�ض قهوجي

وفد اللقاء الروحي

ّ
امل�سلحة اللبنانية
وفد رابطة قدماء القوى

م�شايخ املجل�س املذهبي الدرزي

وفد من �أكادميية نا�صرالع�سكرية العليا يف م�صر

الفنان طوين كيوان

العدد  - 334اجلي�ش
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ّنفذ اجلي�ش اللبناين واجلي�ش الفرن�سي متري ًنا
ً
م�شرتكا قبالة �شاطىء املعاملتني
بحر ًيا تكت ًيا
بعنوان «الأرز الأزرق  »2013بح�ضور عدد من
كبار �ضباط اجلي�ش و�أركان القيادة و�أجهزتها
وقادة الوحدات الكربى ،وال�سفري الفرن�سي يف
لبنان باتري�س باويل ،وامللحقني الع�سكريني
الأجانب املعتمدين يف لبنان و�ضباط من
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،وممثلني
عن قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية وبع�ض
ال�شخ�صيات املدنية والروحية� ،إ�ضافة �إىل
ر�ؤ�ساء بلديات وخماتري وهيئات املجتمع
املدين.
متحورت املناورة القتالية حول عملية �إبرار
م�سلحا
ومهاجمة جمموعة �إرهابية قوامها 45
ً
والت�صدي لها يف حميط منطقة املعاملتني،
ّ
ّ
متكنت املجموعة من االحتجاب يف الوادي

«الأرز الأزرق»

�إعداد:
معو�ض بو مارون
با�سكال ّ

مناورة

امل�ؤدي �إىل بلدة غزير بانتظار و�سيلة لإخالئها بح ًرا �إىل مكان تعتربه
�آم ًنا.
و�شاركت يف املناورة وحدات من القوات الرب ّية والبحرية واجلوية،
�إىل جانب وحدات من القوات الرب ّية والبحرية الفرن�سية من �ضمن
جمموعة ال�سفن احلربية الفرن�سية «جان دارك».

تفا�صيل املهمة
�سبق التمرين تقدمي �إيجاز يف �صالة �سينما «ال�سيتيه»  -جونيه،
ا�ستهله مدير التمرين العميد الركن جورج نادر قائد الفوج املجوقل
بالرتحيب باحلا�ضرين ،وتبيان �أهمية التعاون بني اجلي�شني اللبناين
والفرن�سي ،وم�ستوى التن�سيق بني الوحدات امل�شاركة.
و�أ�شار العميد الركن نادر �إىل �أن «التمرين عبارة عن عملية
ع�سكرية �ضد الإره���اب ،هذا العدو امل�شرتك ل�ل�أمم احل� ّ�رة التي
تت�شارك القيم واملفاهيم الدميوقراطية» .و�أ�ضاف�« :ستالحظون
الوحدات املجوقلة يف القوات اخلا�صة اللبنانية يف الوقت ذاته مع
قوات الفرقة الفرن�سية تنزل من املراكب البحرية ،وتهاجم � ً
أهدافا
متقاربة ،وذلك على درجة عالية من التن�سيق و�سرعة التحرك ودقة
احلية».
الرمي مع ا�ستخدام الذخرية
ّ
ثم قدم رئي�س الفرع الثاين يف الفوج املجوقل املقدم ناجي جديداين
�شرحا حول «و�ضع العدو الذي هو عبارة عن جمموعة �سجناء �إرهابيني
ً
20
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فروا من �سجن روميه مب�ساعدة جمموعات �إرهابية من خارجه،
ّ
متخفني يف منطقة املعاملتني بانتظار هروبهم بوا�سطة البحر �إىل
مناطق يعتربونها �آمنة ،وهم م�سلحون ببنادق فردية ور�شا�شات
وبع�ض املتفجرات بالإ�ضافة اىل �أجهزة الإت�صال».
من جهته� ،شرح رئي�س الفرع الثالث يف الفوج املقدم مارون �أبو
هلون �سري العملية حيث �ستقوم �سرية معززة من الفوج املجوقل
و�سرية من الفوج الفرن�سي بالإبرار على �شاطىء املعاملتني بوا�سطة
املراكب البحرية التابعة لكل من البحريتني اللبنانية والفرن�سية،
ومن ثم تهاجم كل �سرية الأهداف املحددة لها قرب الكازينو ويف
حميط ج�سر املعاملتني .ويتم اقرتاب املراكب �أو الطوافات بحماية
ف�صيلة اال�ستطالع من الفوج املجوقل التي متركزت يف حميط
الهدف املقرر مهاجمته ،ومن ثم عر�ض املقدم �أبو هلون تعليمات
التن�سيق بني ال�سريتني املهاجمتني لتنفيذ املهمة بالدقة الالزمة.
الطيار يو�سف احلاج �ضابط االرتباط
بعدها عر�ض امل�لازم الأول
ّ
اجلوي مهمة القوات اجلو ّية اللبنانية التي تتلخ�ص بت�أمني الدعم
ّ
الناري للقوى املهاجمة طوال فرتة العملية وذلك بوا�سطة طوافات
«الغازيل» ،وحتميل ف�صيلة قتال جموقلة و�إنزالها يف نقاط حميطة
بالأهداف املقرر مهاجمتها لت�أمني حركة القوى املهاجمة ،الأمر
ً
ً
ّ
دقيقا مع طياري الطوافات يف القوات الفرن�سية
تن�سيقا
يتطلب
الذي
جلهة تواقيت التحميل والتحليق وت�أمني الدعم الناري و�إنزال القوى».
من جهته ّ
خل�ص النقيب البحري رفيق �أبو رجيلي مهمة القوات

البحرية اللبنانية« :حتميل �سرية الفوج املجوقل و�إنزالها على
�شاطىء املعاملتني وت�أمني الدعم الناري لل�سريتني املهاجمتني ومنع
ف��رار امل�سلحني عن طريق البحر وذل��ك بتن�سيق دقيق مع قوات
البحرية الفرن�سية».
بعد ذلك عر�ض النقيب �سركي�س معو�ض �آمر جمموعة املراكب
الثانية يف فوج مغاوير البحر مهمة الفوج والتي تق�ضي «بت�أمني
ال�شاطىء قبيل اقرتاب املراكب لإنزال القوى ،وحماية ر�أ�س اجل�سر

قوات �أجنبية حليفة
القطع جتربة جديدة من خالل العمل مع ّ
يتمر�س عنا�صر
وتنفيذ عملية �إب��رار ت�سبق تنفيذ املهمة ،فيما
ّ
ف�صيلة الإ�ستطالع يف االنتقال والتخفّ ي يف � ٍ
أرا�ض وط�أها العدو قبلهم
إ�ستعالمية ال�ضرورية لقيادة الفوج �ضمن
مع وجوب توفري املعطيات ال
ّ
مهلة زمنية ق�صرية وحتقيق التما�س بالنار عند ال�ضرورة.

مناورة لبنانية  -فرن�سية قبالة ال�شاطئ

لت�سهيل مهمة القوات املهاجمة».
�أما املالزم الأول حممد طهماز �آمر �سرية القتال املجوقلة اخلام�سة
فمهمة �سريته ق�ضت بتحميل املالالت يف مرف�أ جونيه على منت
املركب «�صور» التابع للقوات البحرية اللبنانية ،ومن ثم �إنزالها
على �شاطىء املعاملتني ملهاجمة الأهداف املقررة لها بالتزامن مع
�إبرار القوات الفرن�سية بوا�سطة املراكب الفرن�سية.
ّ
وخل�ص املقدم ميالد رفول من فوج املدرعات مهمته بعزل البقعة
التي يوجد فيها العنا�صر الإرهابيون ملنعهم من الإفالت بالتن�سيق
مع قيادة الفوج املجوقل.
فيما �شرح الرائد الفرن�سي �أنطوان راميه مهمة القوات الربية
والبحرية الفرن�سية التي تق�ضي بت�أمني حركة املراكب الفرن�سية
بوا�سطة طوافات «الغازيل» الفرن�سية بالتن�سيق مع القوات اجلوية
والبحرية اللبنانية ،و�إب��رار �سرية املقاتلني الثانية على ال�شاطىء
بالتزامن مع �إنزال املجوقل ومهاجمة الأهداف املحددة لها.
�أهداف التمرين
متر�س �أرك��ان الفوج يف قيادة
يهدف هذا التمرين التكتي �إىل ّ
العمليات بت�ضافر اجلهودامل�شرتكة مع جيو�ش حليفة ،ما ي�ؤدي �إىل
خ�صو�صا
متر�س �آمري ال�سرايا يف �إعداد العمليات اخلا�صة وتنفيذها،
ً
ّ
ّ
ً
وتنفيذا �سريعني مع وجوب التن�سيق
ريا
تلك التي
تتطلب حت�ض ً
الدقيق مع وح��دات م�شاركة �أخ��رى .كذلك يخو�ض ع�سكريو

القوى امل�شاركة
�شاركت يف التمرين وح���دات م��ن اجلي�ش
اللبناين قوامها :مركب الإن���زال «�صور» و6
وطوافات نوع «يو
مالالت مع زوارق اعرتا�ضّ ،
�أت�ش» و«غ��ازي��ل» و«ب��وم��ا» وطائرة ا�ستطالع
حية ومبا�شرة
«�سي�سنا» التي نقلت �صورة
ّ
اجلو ،و�سرية القتال اخلام�سة من
للمناورة من
ّ
الفوج املجوقل ،و�سرية زوارق القتال الثانية من
فوج مغاوير البحر ،ولفيف م�شاة م�ؤلل من فوج
املد ّرعات الأول ،وف�صيلتا الهند�سة واال�ستطالع
يف �سرية الدعم �إ�ضافة �إىل ف�صيلتي الإ���ش��ارة
وال�صحة.
�أما القوى الفرن�سية فت�أ ّلفت من �سفينة الإنزال
 Tonnerreومركبي �إن��زال  EDARوCTM
وطوافتي  Gazelleو�سرية م�شاة م�ؤ ّللة من القوات
ّ
الرب ّية.

مراحل املناورة
بد�أ التمرين بتطويق العدو من جهتي الرب والبحر ،با�ستطالع
طوافات الـ «غازيل» منطقة العمليات بالنار لتنفيذ �إنزال جمموعة
من مغاوير البحر من املركب  Tonnerreعلى ال�شاطئ ،كما
اقرتبت املراكب ملنع �أي عمل ارهابي من ناحية البحر .ومت م�سح
ال�شاطئ وتفجري عوائق بغية احتالله وت�أمني حماية جمموعة
الإبرار ،فيما نفّ ذت ف�صيلة جموقلة عملية �إهباط مل�سك النقاط التي
ت�سمح بال�سيطرة على مناطق متركز العدو ،بالتزامن مع احتالل
�سرية زوارق القتال الثانية لر�أ�س اجل�سر على ال�شاطئ ،حيث دهمت
جمموعة الإرهابيني ملنعهم من الفرار خارج بقعة الأهداف .ووفرت
املراكب والطوافات تغطية نار ّية باجتاه املجموعات الإرهابية
لت�أمني حماية زوارق القتال ،ثم ح�صل ا�شتباك مع عنا�صر الفوج
ت�صدوا للإرهابيني واحكموا الطوق عليهم و�صو ًال �إىل
املجوقل الذين ّ
�أ�سرهم.
تخللت املناورة عمليات حتميل زوارق و�آليات ثقيلة ومراكب
�إنزال تابعة للجي�ش ،بالإ�ضافــة اىل عمليات �إنزال و�إبرار و�إهباط
جوي م�شتــرك وا�ستخدام املتفجرات.
وا�ستطــالع ّ
املجمع الع�سكري  -جونيه
يف اخلتام� ،أقيم حفل كوكتيل يف
ّ
تكرميــا لل�ضيوف ،مع الت�أكيد على موا�صلة التدريبات امل�شرتكة
ً
بني اجلانبني يف املراحل املقبلة.
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نينا عقل خليل
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�أقيم على منت الفرقاطة الربازيلية «BRS
ّ
وت�سلم
 »Constitucaoحفل ت�سليم

مبنا�سبة انتهاء مهمات قائد القوة البحرية
الدولية الأم�يرال فاغرن لوبينز دي موراي�س
زاميث ،يف ح�ضور قائد العمليات يف البحرية
الربازيلية الأمريال ماك�س ،العميد الركن
علي حمود نائب رئي�س الأركان للعمليات
ً
ممثال قائد اجلي�ش ،قائد القوات الدولية
اجل�ن�رال ب��اول��و ���س ّ��ي�يرا ،كبار ال�ضباط يف
القيادة و�ضباط من القوات البحرية ومن
الـ«يونيفيل».
وللمنا�سبة� ،أقامت قيادة اجلي�ش م�أدبة
ع�شاء على �شرف الأمريال ماك�س ،ح�ضرها
رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان
وقائد القوات البحرية وعدد من ال�ضباط.
كما ك��ان��ت زي���ارة ل�ل�أم�يرال ماك�س

ت�سليم وت�س ّلم
قيادة القوة
البحرية الدولية
وتكرمي
م���ع وف����د م��راف��ق
�إىل ق��ي��ادة ال��ق��وات
البحرية� ،أعقبها
ح���ف���ل غ�������داء يف
املجمع الع�سكري
يف جونية ،ح�ضره
ال�سفري ال�برازي��ل��ي
ال�������س���ي���د ب����اول����و
داف��ون��ت��ورا ،العميد
الركن علي حمود
ً
ممثال قائد اجلي�ش
ال��ع��م��اد ق��ه��وج��ي،
الأم�يرال الربازيلي زامي�س القائد ال�سابق
للقوة البحرية الدولية ،وخلفه الأم�يرال
الربازيلي جوزيه دي �أندرادي بانديرا لياندرو،
و�ضباط من اجلي�ش ومن القوات الدولية.

وفد من �أكادميية نا�صر الع�سكرية العليا
يف زيارة تدريبية �إىل لبنان

تخلل احل��ف��ل ،تقليد العميد الركن
حمود الأمريال الربازيلي زامي�س و�سام الأرز
الوطني من رتبة فار�س مع براءته تقدي ًرا
خلدماته.

قام وفد ع�سكري من �ضباط �أكادميية نا�صر الع�سكرية العليا
يف م�صر برئا�سة م�ساعد مدير الأكادميية اللواء �أرك��ان حرب
ّ
تخللتها لقاءات
�أ�سامة راغب حممد ،بزيارة تدريبية �إىل لبنان،
مع كبار ال�ضباط يف قيادة اجلي�ش.
يف وزارة الدفاع الوطني ،ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن وليد
�سلمان الوفد الزائر ،الذي انتقل بعد ذلك �إىل قاعة االجتماعات
حيث عقد لقاء يف ح�ضور نائب رئي�س الأركان للعمليات العميد
الركن علي حمود ،مدير التعليم و�ضباط .وقد ا�ستمع الوفد �إىل
�إيجاز حول اجلي�ش اللبناين وعقيدته القتالية.
ويف وقت الحق ،زار الوفد قيادات كل من كلية ف�ؤاد �شهاب
للقيادة والأرك��ان ،معهد التعليم ،مديرية ال�ش�ؤون اجلغرافية،
تعرف �إىل
قاعدة حامات اجلوية ،قطاع جنوب الليطاين ،حيث ّ
تاريـخ �إن�شاء كل منها ومهماتها والربامج التدريبــية املتبعة
فيها.
كما جال الوفد يف منطقة اجلنوب (اخلط الأزرق) واطلع من
قائد قطاع جنوب الليطاين العميد الركن جورج �شرمي على
القرار .1701
وقد �أقيمت على �شرف الوفد حفالت ا�ستقبال وجوالت �سياحية
ّ
نظمتها قيادة اجلي�ش.
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غداء تكرميي ل�ضابط
من الفريق اال�ست�شاري
الدامنركي

�أقيم يف نادي ال�ضباط يف جونيه ،غداء تكرميي
ملنا�سبة انتهاء مهمة الرائد  LARS LYPARTمن
ّ
املكلف بامل�ساعدة
الفريق اال�ست�شاري الدامنركي
على تنفيذ م�شروع مراقبة احلدود و�ضبطها.
ح�����ض��ر احل���ف���ل ال��ع��م��ي��د
الركن مانويل كرجيان
رئي�س جلنة مراقبة و�ضبط
ً
ممثال قائد اجلي�ش
احلدود
العماد قهوجي ،وعدد من
ال�ضباط واخل�براء الأجانب
ال��ذي��ن يعملون مل�صلحة
امل�������ش���روع ،و���ض��ب��اط من
اجلي�ش.
وب�إ�سم العماد قائد اجلي�ش ،ق ّ��دم العميد الركن كرجيان اىل الرائد
 LYPARTال�شعار التذكاري للجي�ش.

 ...ولفريق تدريب فرن�سي
يف ح�ضور قائد الفوج امل�ضاد للدروع العقيد
الركن جانو احلداد وعدد من ال�ضباط� ،أقيم

ملحقون
ع�سكريون
عرب و�أجانب
يف مدر�سة التزلج
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يف نادي �ضباط الفوج يف ثكنة �شكري غامن
يف الفيا�ضية ،حفل غداء تكرميي لفريق
تدريب من الوحدة الفرن�سية العاملة �ضمن
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة ،وذلك تقدي ًرا
جلهوده يف م�ساعفة م�شبه رمي م/د نوع
ميالن ( )143Dxوا�ستعمال ال�صاروخ م/د

من النوع نف�سه.
وقد �ألقى العقيد الركن احلداد كلمة ّنوه
فيها بجهود الفريق الفرن�سي ،بعدها ّ
�سلم
ً
كال من قائد الوحدة الفرن�سية وال�ضباط
دروع��ا تذكارية عربون وفاء
املرافقني له
ً
وتقدير.

قام عميد رابطة امللحقني الع�سكريني العرب والأجانب املعتمدين يف لبنان امللحق الع�سكري ال�سعودي
اللواء املهند�س حممد احلجاج ،يرافقه امللحقون الع�سكريون ،بزيارة �إىل مدر�سة التزلج يف الأرز.
ّ
تخلل الزيارة ،لقاء مع قائد املدر�سة العميد الركن فايز قا�سم ،يف ح�ضور عدد من ال�ضباط .كما كانت

جولة �إطالعية ا�ستمع خاللها الوفد الزائر �إىل مهمات املدر�سة وبراجمها التدريبية ون�شاطاتها ،قبل �أن
ميار�س بع�ض الأع�ضاء ريا�ضة التزلج مع عقيالتهم.
ويف نادي ال�ضباط� ،أقيمت على �شرف الوفد حفلتا فطور وغداء ح�ضرهما �إىل جانب قائد املدر�سة و�ضباطها،
رئي�س النادي.

�سفري ا�سرتاليا يف املركز اللبناين
للأعمال املتعلقة بالألغام
وتوقيع مذكرة تفاهم
جمال تر�ست بنك
مع ّ
ا�ستقبل رئي�س املركز اللبناين للأعمال
املتعلقة بااللغام العميد الركن عماد
ع�ضيمي� ،سفري ا���س�ترال��ي��ا ال�سيد Lex
 Bartlemيرافقه ال�سيد ،Luke Heilbuth
وجرى تداول �سري العمل يف املركز� ،إ�ضافة
اىل �سبل التعاون والدعم من �أجل معاجلة
م�شكلة الألغام يف لبنان .وقد �شكر العميد
الركن ع�ضيمي ال�سفري  Bartlemعلى
زيارته واهتمامه ب�ش�أن برنامج الألغامً � ،
آمال
من احلكومة اال�سرتالية ا�ستمرار دعمها
للبنان للتخل�ص من هذه امل�شكلة ،ثم قدم
درعا تذكارية عربون �شكر وتقدير.
له ً
وبعد جولة قام بها ال�سفري اال�سرتايل يف
اليوم ال��ت��ايل ،اىل مركز عمل ف��رق نزع

االلغام التابعة ملنظمة املجموعة اال�ست�شارية
لاللغام «م��اغ» يف بلدة �أرن���ون ،وجمعية
امل�ساعدات ال�شعبية الرنوجية ()NPA
يف ب��ل��دة ال��ط�يري وب��دع��م م��ن احلكومة
الأ�سرتالية ،ا�ستمع ال�سفري  Bartlemاىل
�شرح من ر�ؤ�ساء الفرق حول كيفية العمل
ٍ
داخل احلقول ومعدات التنظيف امل�ستعملة.
وملنا�سبة توقيع مذكرة تفاهم بني وزارة
الدفاع الوطني ممثلة باجلي�ش (املركز
اللبناين ل�ل�أع��م��ال املتعلقة ب��الأل��غ��ام)،
«ج��م��ال تر�ست ب��ن��ك» ،لدعم
وم�ؤ�س�سة
ّ
برنامج العمليات الإن�سانية لنزع الألغام
والقنابل العنقودية والذخائر غري املنفجرة يف
لبنان ،زار رئي�س جمل�س االدارة املدير العام
اجلمال يرافقه رئي�س
للم�ؤ�س�سة ال�سيد �أنور
ّ
املركز العميد الركن عماد ع�ضيمي مع
ٍ
ال�ضباط منطقة اجلنوب.
وفد من
ّ
ا���س��ت��ه��ل ال��وف��د ج��ول��ت��ه ب���زي���ارة امل��رك��ز
الإقليمي يف النبطية ،حيث ا�ستمع اىل
�إيجاز عن املهمات والإجن���ازات املحققة

اجلي�ش يحذر من �إزالة �إ�شارات
تدل على �أماكن الألغام
�صدر عن قيادة اجلي�ش  -مديرية التوجيه
البيان الآتي� :أقدم عدد من املواطنني يف الآونة
الأخرية مبحاذاة اخلط الأزرق على �إزالة الأ�سيجة
والأوتاد التي ت�ؤرف بع�ض املمرات التي �أزيلت منها
الألغام والقنابل العنقودية وعالمات النقاط
احلدودية التي جرى التحقق منها ،ما �أدى �إىل
اختفاء ق�سم من معامل الأرا�ضي الآمنة و�إعاقة
عمل ور�ش نزع الألغام ،بالإ�ضافة �إىل حتوير بع�ض
النقاط التي جرى تعليمها ب�صورة نهائية على
اخلط املذكور .لذا حتذر قيادة اجلي�ش  -مديرية
التوجيه ،املواطنني من �إزال��ة الأ�سيجة والأوت��اد
و�أي �إ�شارات �أخرى ّ
تدل �إىل �أماكن وجود الألغام
والأج�سام امل�شبوهة ،وامل��م��رات الآمنة فيها،
ً
حفاظا على �سالمتهم ال�شخ�صية ،وعدم
وذلك
ومنعا
هدر جهود الفرق املخت�صة بنزع الألغام،
ً
لأي ت�شويه يح�صل على اخلط الأزرق.

وكيفية العمل يف هذا املجال .وقد �شكر
العميد الركن ع�ضيمي يف ختام اللقاء،
اجلمال على دعم م�ؤ�س�سته للربنامج
ال�سيد
ّ
اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام من
خالل متويل منظمة املجموعة اال�ست�شارية
لاللغام «ماغ» لإزالة القنابل العنقودية يف
درعا تذكارية با�سم
بلدة �أرنون .ثم قدم له ً
املركز.
وت�ضمنت جولة الوفد ً
اي�ضا زيارة اىل بلدة
�أرنون حيث يعمل فريق من منظمة «ماغ»
على �إزالة القنابل العنقودية ،اطلع خاللها
على كيفية العمل داخ��ل أ�ح��د احلقول،
لينتقل بعدها اىل مطعم �شم�س الأ�صيل
حيث �أقيمت م�أدبة غداء.

اجلي�ش ت�س ّلم �آليات وزوارق
و�أعتدة �أمريكية
�أعلنت قيادة اجلي�ش  -مديرية التوجيه
يف بيان �أ�صدرته بتاريخ � 2013/2/26أنه «يف
�إطار برنامج امل�ساعدات الأمريكية املقررة
للجي�ش اللبناين ،واالت��ف��اق��ات املوقعة
بني اجلانبني ،خالل زي��ارة قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي �إىل الواليات املتحدة
الأمريكية ،والهادفة �إىل تعزيز القدرات
القتالية للجي�شّ ،
ت�سلم اللواء اللوج�ستي
عرب مرف أ� ب�يروت  69عربة مدولبة نوع
«هامفي» ،كما ّ
ت�سلمت القوات البحرية
�أربعة زوارق حربية عائدة للقوات اخلا�صة.
ويف بيان �آخ��ر �أ�صدرته املديرية بتاريخ
� ،2013/3/18أع��ل��ن��ت �أن���ه «يف ح�ضور
�ضباط م��ن اجلي�ش ومكتب التعاون
الدفاعي الأمريكي يف لبنانّ ،
ت�سلم اللواء
اللوج�ستي ،وع�بر مطار رفيق احلريري
ال��دويل ،كمية من الأعتدة الع�سكرية
الأمريكية املقدمة مل�صلحة اجلي�ش».
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�أخبار ون�شاطات
ندوة حول «الإعالم الأمني
و�سبل تدعيمه»
نظمت يف ق��اع��ة امل���ؤمت��رات يف جامعة
اجلنان ،ن��دوة بعنوان «الإع�لام الأمني يف
لبنان و�سبل تدعيمه» بدعوة من جمعية
�أ�صدقاء قوى الأمن الداخلي وق�سم الأن�شطة
يف اجلامعة ،وذل��ك يف ح�ضور نائبة رئي�س
اجلامعة الدكتورة عائ�شة يكن وعدد
كبري من �أ�ساتذة اجلامعة والطالب.
بداية الن�شيد الوطني اللبناين ،ثم حتدث
ال��دك��ت��ور ج�ل�ال ك�����س��اب ع��ن جمعية
متمنيا تطوير
�أ�صدقاء قوى الأمن الداخلي
ً
�أداء الإع�ل�ام الأم��ن��ي يف امل�ؤ�س�سات غري
الأمنية والإعالم العام ،كما حتدث رئي�س
حترير جملة «الأمن» العميد اليا�س حبيب
ال��ذي ق��دم ملحة عما «عرفته املجتمعات
عرب التاريخ من و�سائل الإع�لام البدائية

و�صو ًال �إىل ما نعرفه اليوم
م��ن و���س��ائ��ل الإع��ل�ام
املتعددة».
قدم العقيد
كذلكّ ،
الركن اليا�س رحال من
�شرحا
مديرية التوجيه
ً
ع��ن جملة «اجلي�ش»
ودوره�����ا ع��ل��ى �صعيد
امل�ؤ�س�سة واملجتمع العام.
ث���م ����ش���رح «م��ه��م��ات
مديرية التوجيه» وعر�ض نبذة تاريخية
عن املجلة التي �سجلت على �صفحاتها
م�ساهمات وكتابات لأدباء كبار معروفني
يف لبنان .و�أكد «التزام املجلة هوية امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ،واهتمامها يف املقابل بق�ضايا
عامة تتوجه عربها �إىل العائالت ،مبا
يكفل التوا�صل بني املجتمع الع�سكري
واملجتمع املدين».
وتناول العقيد الركن رحال� ،أبواب املجلة
ؤكدا «التزامها ال�صدق والدقة
و�صفحاتها م� ً

وتقدير مهمات خمتلف الظروف� ،إ�ضافة
�إىل مواكبة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية واطالع
الع�سكريني ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة
وتر�سيخ القيم الع�سكرية والف�ضائل وتر�سيخ
والء الع�سكري لوطنه وللم�ؤ�س�سة».
�سالحا
و���ش��رح طريقة «اعتماد املجلة
ً
ً
فاعال يف التعبئة الوطنية واحلرب النف�سية
�إزاء ما يقوم به العدو».
وختم معلنً ا عن و�صول عدد قراء جملة
«اجلي�ش» �إىل ما يقارب � 280ألف قارئ.

«دور الإعالم
الع�سكري
يف التغطية
الإعالمية»
يف �إطار املحا�ضرات
التي يلقيها �ضباط
م��دي��ري��ة ال��ت��وج��ي��ه
يف اجل����ام����ع����ات
وامل�ؤ�س�سات التعليمية ،وبدعوة من ق�سم الإعالم يف اجلامعة اللبنانية
الدولية  -اخليارة� ،ألقى العقيد دانيال احلداد حما�ضرة بعنوان «دور
الإعالم الع�سكري يف التغطية الإعالمية» ،وذلك يف ح�ضور مدير
اجلامعة الدكتور با�سم هزمية ،املدير الأكادميي الدكتور �أحمد
ف��رح ،رئي�س م�ؤ�س�سات الغد الأف�ضل التعليمية الدكتور يو�سف
�صميلي� ،إىل جانب ح�شد من الأ�ساتذة والطالب.
قدم الندوة رئي�س ق�سم الإعالم يف اجلامعة الدكتور �أ�سعد �صدقة
الذي لفت �إىل �أن «�سالح املواجهة مع �إ�سرائيل من جهة ،ومواجهة
الفنت الداخلية من جهة �أخ��رى ،مل يكن على ال��دوام بندقية �أو
ً
واجتماعيا عرب
وثقافيا
وتوا�صال فكر ًيا
ر�صا�صا ،بل كلمة و�صورة
ً
ً
ً
مديرية التوجيه يف اجلي�ش».
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ثم �ألقى عميد كلية العلوم والفنون الدكتور �سامي اخلطيب
ً
م�شرفا
منوذجا
�شكلت
كلمة �أ�شاد فيها بدور مديرية التوجيه التي ّ
ً
عن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،ومر�آ ًة نا�صعة تعك�س بكل �شفافية و�أمانة
حتيز �أو
�إعالمية الأحداث الدائرة على ال�ساحة اللبنانية من دون ّ
تفريق ومن دون مواربة �أو حتريف حتى �أ�ضحت املرجع ال�صادق لكل
من يبحث عن احلقيقة.
بعد ذلك ،عر�ض العقيد دانيال احلداد مهمات مديرية التوجيه
وطبيعة عملها وتوا�صلها مع و�سائل الإعالم واملجتمع املدين ،ثم
قدم منوذجني عن تغطيتها الإعالمية خالل ع��دوان متوز 2006
ّ
ومعركة نهر البارد العام  .2007ويف اخلتام ،جرى حوار مع الطالب
واحل�ضور حول مو�ضوع املحا�ضرة.

مدربني» يف حامات
تخريج ع�سكريني تابعوا دورة «�إعداد ّ
افتتحت يف مدر�سة القوات اخلا�صة  -حامات
دورة «اعداد مد ّربني تابعها ع�سكريون من
الوحدات املنت�شرة على احلدود الربية ()ITC
ب�إ�شراف فريق تدريب امريكي.
اختتمت الدورة بحفل تر�أ�سه قائد املدر�سة
املقدم الركن جان نهرا وح�ضره ممثلون
عن ق��ادة الأل��وي��ة والأف����واج ،وقائد القوات

االم�يرك��ي��ة العاملة يف لبنـان العقيد
كري�ستيان كار�سرت وفريق التدريب ،و�ضباط
املدر�سة.
وبعد ت�سليم ال�شهادات للمتخرجني،
القى املقدم الركن نهرا كلمـة نوه فيها
داعيا اياهم اىل بذل
بعطاءات عنا�صر الـدورة
ً
املزيد من اجلهود للحفاظ على اجلهوزية،

كما توجه بال�شكر اىل اجلي�ش االمريكي
على جميع امل�ساعدات التي يقدمها للجي�ش
اللبناين ،ال �سيما اجلهود التي تبذلها فرق
التدريب االمريكية املوجودة يف حامات.

تكرمي �سريتي لواء امل�شاة
احلادي ع�شر والفوج املجوقل
ّ
املجليتني يف العر�ض الع�سكري
اخ��ت�يرت ك��ل م��ن �سريتي
لواء امل�شاة احلادي ع�شر والفوج
ّ
جمليتني يف
املجوقل ك�سريتني
العر�ض الع�سكري ال��ذي جرى
مبنا�سبة عيد اال�ستقالل.
وللمنا�سبة� ،أقيم يف لواء امل�شاة احلادي ع�شر احتفال تر�أ�سه قائد
ً
ممثال قائد اجلي�ش العماد جان
اللواء العميد الركن نزيه احلداري
قهوجي.
ً
ً
كذلك� ،أقام الفوج املجوقل احتفاال مماثال يف ثكنة غو�سطا

ً
ممثال العماد قائد اجلي�ش.
تر�أ�سه العميد الركن جورج نادر
ويف االحتفالني ،اللذين ح�ضرهما ع��دد كبري م��ن ال�ضباط
ّ
املجليتني ال�شارات ،كما
والع�سكريني ،مت تقليد عنا�صر ال�سريتني
�ألقيت كلمات من وحي املنا�سبة.

حملة ت�شجري يف �إبل ال�سقي ور�ش مبيدات ملكافحة ح�شرة ال�صندل
�أقيم يف بلدة �إب��ل ال�سقي حفل افتتاح
حملة ت�شجري ،ت�شارك فيها وحدات من
اجلي�ش والقوات الدولية ،وت�شمل غر�س نحو
� 2500شتلة م��ن �أن���واع حرجية خمتلفة
قدمتها جمعية «جذور لبنان».
ح�ضر احل��ف��ل ال�سفري الفرن�سي ال�سيد
باتري�س ب��اويل ،ال�سفرية اال�سبانية ال�سيدة

ميالغرو�س ه�يرن��ات��دو وع���دد م��ن �ضباط
اجلي�ش وقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة وح�شد
من الفعاليات والأهايل يف بلدة �إبل ال�سقي
وجوارها.
ويف �إطار املهمات الإمنائية التي ينفذها
اجلي�ش بالتعاون والتن�سيق مع وزارة الزراعة،
ق��ام��ت ط��واف��ات تابعة ل��ل��ق��وات اجلوية

اللبنانية ،بر�ش مبيدات ملكافحة ح�شرة
ال�ضارة ب�أ�شجار ال�صنوبر الربي فوق
ال�صندل ّ
الأح��راج يف منطقة جبل لبنان (بعدران،
دير املخل�ص� ،شحيم ،وادي الدامور ووادي نهر
بريوت) ،ومنطقة ال�شمال (عيمار ،مزرعة
التفاح� ،أيطو� ،سرعل ،كو�سبا ،القبيات،
عكار العتيقة وعندقت).

العدد  - 334اجلي�ش

27

�أخبار ون�شاطات
اجلي�ش ميهل وال يهمل
القب�ض على متهم بالتخطيط
العتداء على �آلية
ع�سكرية يف 2009
بتاريخ � ،2013/3/6أعلنت مديرية التوجيه
�أن��ه «نفّ ذت دوري��ة من مديرية املخابرات
ومب�ؤازرة وحدة ع�سكرية م�ساء ،2013/3/5
عملية نوعية دقيقة �أوق��ف��ت بنتيجتها
املطلوب علي حممد ح�سن امل�صري يف حملة
ر�أ�س بعلبك ،بعد ر�صده وتعقبه لفرتة طويلة.
واملوقوف امل�صري معروف ب�أ�سماء« :علي
�صبحي امل�صري» و«اخل���ال» و«�أب���و ع��واد»،
وه��و مطلوب لقيامه بتاريخ 2009/4/13
بالتخطيط لالعتداء ال��ذي ا�ستهدف �آلية
للجي�ش على طريق رياق  -بعلبك و� ّأدى �إىل
ا�ست�شهاد �أربعة ع�سكريني وجرح �ضابط،
حيث جنّ د املدعو امل�صري يف حينه ع��د ًدا
من الأ�شخا�ص الذين تو ّلوا مراقبة حتركات
الآلية وخط �سريها ،و�شراء �سيارة م�سروقة
ال�ستخدامها يف عملية االع��ت��داء ونقل
املنفّ ذين �إىل منطقة بعلبك .وقد �أوقف
ه�ؤالء الأ�شخا�ص يف حينه.
كما ارتبط ا�سم املوقوف امل�صري بالعديد
ريا والتي
من ق�ضايا اخلطف التي ح�صلت �أخ ً
طالت� :أحمد ح�سني زي��دان� ،إبراهيم زين
الأتات ،خالد عدنان زين الدين ،الكويتي
ع�صام احل��وط��ي وع��م��اد ح��م��ودي �صالح.
كذلك هو �أح��د امل�شاركني الرئي�سني يف
عملية ال�سطو التي تعر�ض لها �أحد موظفي
بنك الإعتماد اللبناين يف زحلة بتاريخ
 ،2011/6/6والتي متّ خاللها ال�سطو على
مبلغ  230مليون لرية.
واملوقوف امل�صري مطلوب � ً
أي�ضا مبوجب
عدة وثائق ات�صال بجرم �إطالق نار وجتارة
ّ
ً
املخدرات ،وكان �أوق��ف �سابقا ملدة ثماين
ً
ف�ضال عن
�سنوات بجرم جتارة املخدرات،
قيامه ب�إدارة �شبكة ن�ساء تعمل على تهريب
ال�سيارات من �سوريا �إىل لبنان .وقد بو�شر
التحقيق معه ب�إ�شراف الق�ضاء املخت�ص».
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�ضبطممنوعات
وخمدرات
و�أ�سلحة
وعملياتتزوير

توقيف م�شاركني
يف عمليات خطف
� ّأدت التدابري الأمنية الإ�ستثنائية خالل
الأ�سابيع الأخ�يرة �إىل �إيقاف العديد من
املطلوبني بينهم معتدون على اجلي�ش
وم��ت��و ّرط��ون يف عمليات خطف �أو رمي
قنابل يف �شوارع طرابل�س و�أعمال �أخرى
ّ
خملة بالأمن .ويف ما يلي ما �أ�سفرت عنه

هذه التدابري وفق ما �أعلنته قيادة اجلي�ش
 مديرية التوجيه يف �سل�سلة بيانات�أ�صدرتها بتواريخ خمتلفة:
�أع��ل��ن��ت م��دي��ري��ة ال��ت��وج��ي��ه ب��ت��اري��خ
� ،2013/2/27أن��ه «بعد توافر معلومات
ملديرية املخابرات حول قيام املدعو مو�سى
علي حرب بالتخطيط لعملية خطف
ال�صياح ،دهمت دورية من
املغرتب علي
ّ
املديرية مكان وجوده يف بريوت ،و�أوقفته

�أعلنت قيادة اجلي�ش يف بيان �أ�صدرته
بتاريخ �« ،2013/3/9أن��ه بنتيجة التدابري
التي اتخذتها الوحدات يف خمتلف املناطق
�شخ�صا
خالل الآونة الأخرية ،مت �إيقاف 815
ً
من جن�سيات خمتلفة ،بع�ضهم مطلوب
ل��ل��ع��دال��ة ،مب��وج��ب م��ذك��رات توقيف،
والبع�ض الآخر الرتكابه جرائم وخمالفات
متعددة ،تتعلق بالتجوال داخ��ل الأرا�ضي

بتاريخ  ،2013/2/23بنا ًء على �إ�شارة الق�ضاء
املخت�ص ،حيث اعرتف خالل التحقيق
معه ب�أنه خطط باال�شرتاك مع �آخرين
ال�صباح وخطفه وطلب
ال�ستدراج املواطن
ّ
فدية مالية مقابل الإفراج عنه ،وذلك بعد
ر�صد �أماكن وجوده وجمع املعلومات عن
حتركاته.
كما �أحبطت مديرية املخابرات بتاريخ
 ،2013/2/24عملية ك��ان يخطط لها
املدعو زياد عابدين اجلمل من التابعية
ال�سورية باال�شرتاك مع �آخرين ،وت�ستهدف
خطف جنل �أحد �أ�صحاب الأفران من �آل
املري يف طرابل�س ،واملطالبة بفدية مالية
قدرها مليون دوالر للإفراج عنه.
وقد دهمت دوري��ة من املديرية مكان
الزهرية و�أوقفته
وج��ود املدعو اجلمل يف ّ
وبا�شرت التحقيق معه.
وت�ستمر التحريات لك�شف املتورطني
ّ

�أعلنت قيادة اجلي�ش يف
بدء الك�شف على �أ�ضرار العوا�صف
بيان �أ�صدرته بتاريخ 2013/3/7
�أن جلا ًنا خمت�صة من اجلي�ش� ،ستقوم وبالتن�سيق مع الهيئة العليا للإغاثة،
بالك�شف على الأ�ضرار التي حلقت باملواطنني من جراء العوا�صف الطبيعية التي
ح�صلت خالل �شهر كانون الثاين املا�ضي.
املت�ضررين مبمتلكاتهم �إىل حت�ضري امل�ستندات الثبوتية ال�شخ�صية
ودعت
ّ
املت�ضررة واملخاتري
وامل�ستندات القانونية لها ،والتوجه �إىل مقار البلديات يف املناطق
ّ
يف البلدات التي ال توجد فيها بلديات ،بغية تدوين �أ�سمائهم وعناوين �سكنهم
و�أرقام هواتفهم ،اعتبا ًرا من تاريخه وحتى انتهاء �أعمال امل�سح.
ملزيد من اال�ستف�سار االت�صال خالل الدوام الر�سمي على رقم الهاتف.01/293651 :

اللبــنانية مـن دون �إقـامات �شرعية،
وحيازة املمنوعات واالجتار بها وتهـريـب
ب�ضائع عرب احل��دود ،بـالإ�ضافة �إىل قيادة
�سيارات ودراج���ات نارية من دون �أوراق
ثبـوتية ،وقد �شملت امل�ضبوـطات � 137سيارة
و� 8صهـاريج وجرافة و 59دراجـة نارية،
بالإ�ضـافـة �إىل كميات من الأ�سلحة
والذخائر والأع��ت��دة الع�سكرية املتنوعة

الآخرين يف العمليتني لتوقيفهم وت�سليمهم
�إىل الق�ضاء املخت�ص».
ويف ال�سياق نف�سه� ،أ�صدرت املديرية بيا ًنا
بتاريخ � ،2013/3/1أ�شارت فيه �إىل �أنه «يف
�إطار اجلهود التي تبذلها مديرية املخابرات
ملكافحة ظ��اه��رة اخل��ط��ف ،وم��ن خالل
التو�سع يف التحقيقات التي جتريها يف
مو�ضوع خطف الطفل حممد نبال عوا�ضة،
�أوقفت دورية من املديرية بتاريخ 2013/2/27
املدعو حممد ال�سيد زكي ال�سيد الفيداوي
ً
حمال يف
(م�صري اجلن�سية) وال��ذي ميلك
ال�شياح لبيع اخلطوط الهاتفية ،لإقدامه
على بيع �أحد املتورطني يف عملية اخلطف
املذكورة ً
خطا خلو ًيا من دون م�ستند قانوين
يبينّ هوية ال�شاري.
وق��د �أظ��ه��رت التحقيقات التي �أجريت
مع املوقوف �أن��ه يحتفظ ب�إخراجات قيد
يودون �إخفاء
فردية ويقدمها للزبائن الذين ّ
�أ�سمائهم عند �شراء خطوط خلوية ،وذلك
مقابل �أ�سعار تفوق قيمتها الأ�سعار املتداولة
يف ال�سوق.
�إن قيادة اجلي�ش �إذ حتذر �أ�صحاب حمالت
بيع اخلطوط اخللوية من مغبة خمالفة
القوانني جلهة عدم اال�ستح�صال من الزبائن
على امل�ستندات التي تثبت �شخ�صيتهم،
ؤكد �أن �أي خمالفة من هذا النوع �ستعر�ض
ت� ّ
مرتكبيها للمالحقة القانونية نظ ًرا �إىل
ما تخلفه هذه التجاوزات من خطر على

املهربة.
واملخدرات واملواد
ّ
مت ت�سليم املوقوفني مع امل�ضبوطات �إىل
املراجع املخت�صة لإجراء الالزم».
ك��ذل��ك� ،أع��ل��ن��ت امل��دي��ري��ة يف ب��ي ٍ
��ان
�آخ���ر� ،أن���ه «�إث���ر وق���وع مواطنني �ضحية
عمليات تزوير يف منطقة جبل لبنان،
ّ
كثفت مديرية املخابرات من حترياتها،
فتمكنت بتاريخ  2013/2/27من توقيف

الأمن واال�ستقرار».
و�أ�صدرت املديرية بيا ًنا بتاريخ ،2013/3/13
�أعلنت فيه «�أنه �إثر توافر معلومات ملديرية
املخابرات حول تعر�ض املواطنة ر.ن .زوجة
�أح��د رج��ال الأع��م��ال يف اخل���ارج ،لالبتزاز
والتهديد باخلطف مقابل فدية مالية،
با�شرت هذه املديرية حترياتها وا�ستق�صاءاتها،
فتمكنت بتاريخ  2013/3/10من توقيف
ّ
ال�سوريني حممد �سعدون جريد ،و�أحمد عبد
اجلليل ال�صالح يف حملة القبة طرابل�س،
واللذين اعرتفا ب�إقدامهما على االت�صال
باملواطنة املذكورة ،وتهديدها باخلطف مع
�أوالدها وقتلهم وتفجري منزلهم يف حال عدم
دفعها مبلغ مئة �ألف دوالر �أمريكي» .وقد
املخت�ص.
�أحيل املوقوفان �إىل الق�ضاء
ّ
ٍ
بيان �آخ��ر �أ�صدرته املديرية
كذلك ،ويف
بتاريخ � ،2013/3/18أعلنت �أن��ه «يف �إطار
التحقيقات التي �أجرتها مديرية املخابرات
مع املدعو خالد عبد الغفور دوغان املعروف
بخالد ال��ك��ردي وامل��وق��وف الرتكابه عدة
ج��رائ��م ،تبينّ �أن��ه قد �سبق له و���ش��ارك يف
عملية خطف املواطن فادي مرتي يف حملة
املن�صورية بتاريخ  .2013/2/1وتبينّ � ً
أي�ضا يف
ال�سرقة
التحقيقات تو ّرط املوقوف بجرائم ّ
وتعاطي املخدرات والإجت��ار بها» .وت�ستمر
التحقيقات معه ب�إ�شراف الق�ضاء املخت�ص
عما �إذا كان متو ّر ًطا بجرائم
للك�شف ّ
�أخرى.

�شخ�صا ،جميعهم من
ع�صابة قوامها 13
ً
التابعية ال�سورية ،وذلك بعد حتديد مكان
وجودهم ودهمه يف حملة برج حمود ،وقد
اعرتفوا ب�إقدامهم على ترويج العمالت
الورقية وال�سبائك الذهبية املز ّورة ،و�ضبطت
بحوزتهم كمية من هذه العمالت».
جتري متابعة التحقيقات لتوقيف باقي
املتورطني و�إحالتهم على الق�ضاء املخت�ص.

 ...ومعتدين على امل�شايخ
يف اخلندق الغميق وال�شياح
على �أثر االعتداء الذي تعر�ض له عدد
من امل�شايخ يف منطقتي اخلندق الغميق
وال�شياح� ،أعلنت املديرية يف بيان �صادر
بتاريخ � ،2013/3/17أن «دوري���ة من
اجلي�ش دهمت منازل املعتدين ،و�أوقفت
خم�سة منهم .وقد بو�شر التحقيق معهم
ب�إ�شراف الق�ضاء املخت�ص ،وت�ستمر قوى
اجلي�ش يف مالحقة باقي املتو ّرطني».

ا�ستنفار للجي�ش يف الوزاين
بتاريخ � ،2013/3/4أ���ص��درت
مديرية التوجيه بيا ًنا �أعلنت
فيه �أن «ثالث �آليات هند�سية
تابعة للعدو الإ�سرائيلي ت�ؤازرها
دب��اب��ت��ان ن���وع «م�يرك��اف��ا»
�أق��دم��ت على القيام ب�أعمال
هند�سية يف البقعة الواقعة بني
ال�سياج التقني واخل��ط الأزرق.
على �أثر ذلك ،اتخذت وحدات
اجلي�ش الإج����راءات الدفاعية
املنا�سبة للت�صدي لأي خرق
حمتمل للخط الأزرق .كما
ح�ضرت �إىل املكان دورية تابعة
للقوات الدولية ،التي با�شرت
االت�صاالت الالزمة ملنع تفاقم
الو�ضع».
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ني�سان

2013
�إعداد:
نينا عقل خليل

من امليدان

متتد �إىل
يد الفتنة
ّ
طرابل�س من جديد
ا�ست�شهاد جندي
و�إ�صابات بني املواطنني
و�إجراءات اجلي�ش
تعيد �ضبط الو�ضع

�شهدت طرابل�س
موجة جديدة من
اال�شتباكات على
املحاور التقليدية
بني باب التبانة
والقبة واملنكوبني
وجبل حم�سن،
اجلي�ش الذي �أعاد
�ضبط الأو�ضاع
دفع �ضريبة الدم مرة جديدة ،با�ست�شهاد
اجلندي و�سام دياب وجرح عدد من
الع�سكريني ،بالإ�ضافة �إىل �سقوط عدة
�إ�صابات بني املواطنني بني قتيل وجريح.
وقد بذل اجلي�ش اللبناين جهو ًدا م�ضنية
لإعادة �ضبط الو�ضع ،فا�ستقدم تعزيزات
�إ�ضافية �إىل املدينة ّ
وا�سعا يف
ونفذ انت�شا ًرا ً
جبل حم�سن وباب التبانة ،ال �س ّيما على
و�سي
خطوط التما�س بني املنطقتني ،رّ
دوريات راجلة وم�ؤ ّللة يف �شوارع املدينة
و�أقام حواجز ثابتة كما �أجرى عمليات
دهم �أ�سفرت عن توقيف العديد من
املتورطني.
ّ

�أعلنت قيادة اجلي�ش – مديرية التوجيه يف بيان �أ�صدرته بتاريخ � 2013/3/20أنه «على
ّ
ّ
حملة القبة – طرابل�س على �إطالق نار من �أ�سلحة
م�سلحني يف
�أثر �إق��دام عنا�صر
حربية خفيفة باجتاه �أحد الع�سكريني يف �أثناء نقله �شقيقه �إىل امل�ست�شفى احلكومي
ّ
املحلة املذكورة ،و�إ�صابة كليهما ،بالإ�ضافة �إىل مواطن ثالث ،بجروح غري خطرة،
يف
ح�صل تبادل �إطالق نار بني حملتي جبل حم�سن والتبانةّ ،
تدخلت قوة اجلي�ش املنت�شرة
يف املنطقة حيث دهمت �أماكن �إطالق النار و�أوقفت عد ًدا من امل�شتبه بهم ،كما
�سيرّ ت وال تزال دوريات راجلة وم�ؤ ّللة و�أقامت حواجز ثابتة ومتحركة.
ّ
بتعقب مطلقي النار لتوقيفهم
�أعيد الو�ضع �إىل طبيعته وت�ستمر قوى اجلي�ش
و�إحالتهم على الق�ضاء ّ
املخت�ص».
ويف بيان �آخر �صدر يف اليوم التايل �أعلنت مديرية التوجيه �أن «قوى اجلي�ش �أوقفت فجر
 2013/3/21بعد �سل�سلة من عمليات الدهم �أحد امل�شتبهني الرئي�سني يف �إطالق النار
املخت�ص».
وهو املدعو جهاد دند�شي ،الذي بو�شر التحقيق معه ب�إ�شراف الق�ضاء
ّ
من جهتها با�شرت ال�شرطة الع�سكرية حتقيقاتها الأولية يف الأح��داث الأخرية،
مفو�ض احلكومة لدى املحكمة الع�سكرية القا�ضي �صقر �صقر ،ب�سبب
بطلب من ّ
وجود ع�سكريني بني اجلرحى.
و�صدر عن قيادة اجلي�ش مديرية التوجيه بالتاريخ نف�سه ( )2013/3/22البيان الآتي:
«وا�صلت قوى اجلي�ش تنفيذ �إجراءاتها الأمنية داخل الأحياء املتوتّ رة يف مدينة طرابل�س
�سيما يف منطقتي جبل حم�سن وباب التبانة ،مبا يف
ال ّ
ذلك تنفيذ عمليات دهم وا�سعة لأماكن وجود امل�سلحني،
عددا منهم و�ضبطت بحوزتهم كمية من
حيث �أوقفت
ً
تعر�ضت هذه القوى يف �أثناء
الأ�سلحة احلربية والذخائر .وقد ّ
تنفيذ مهماتها لإط�لاق نار ،ما �أدى �إىل ا�ست�شهاد �أحد
الع�سكريني و�إ�صابة عدد �آخر بجروح خمتلفة.
ت�ستمر وح��دات اجلي�ش يف تعزيز �إجراءاتها ومالحقة
والرد على م�صادر النريان بال�شكل املنا�سب».
امل�سلحني
ّ
ويذكر �أن طرابل�س كانت �شهدت خالل الآونة الأخرية،
ظاهرة رمي القنابل يف �شوارعها ،ويف هذا ال�سياق� ،أعلنت
مديرية التوجيه يف بيان �أ�صدرته بتاريخ � 2013/2/28أن
«مديرية املخابرات قامت بتحريات حثيثة متكنت
بنتيجتها من حتديد هوية �أحد الفاعلني ،ويدعى �أحمد ب�سام اجلاجاتية (لبناين
اجلن�سية) ،حيث �أوقفته دورية تابعة للمديرية بتاريخ  2013/2/25يف طرابل�س ،فاعرتف
�أن املدعو ز�.ص .كلفه مع �آخرين برمي �أ�صابع ديناميت وقنابل يدوية يف �أحياء باب
التبانة بهدف الإبقاء على حالة البلبلة داخلها ،و� ً
أي�ضا بني منطقتي باب التبانة
وجبل حم�سن لإثارة التوتر والفتنة بينهما.
يوميا مبلغ � 20ألف لرية من املدعو ز�.ص .بوا�سطة
كما اعرتف �أنه كان يتقا�ضى
ً
م�ستخدما
�شخ�ص �آخر وذلك مقابل قيامه بهذا العمل ،و�أن��ه كان يلقي القنابل
ً
دراجته النارية �أو �سطوح املنازل ،بينما كان �آخ��رون يعمدون وبتوجيه من ز�.ص.
وت�ستمر التحقيقات مع املوقوف
�إىل القيام بالأمر نف�سه يف �أحياء �أخرى من املدينة.
ّ
لك�شف املتورطني الآخرين وتوقيفهم .تدعو قيادة اجلي�ش جمد ًدا املواطنني للتعاون
مع وحداتها املنت�شرة يف مدينة طرابل�س و�إبالغ قوى اجلي�ش �أو الأجهزة الأمنية عن �أي
حد مل�سل�سل الإخالل بالأمن وتوقيف
امل�س با�ستقرار املدينة ،وذلك لو�ضع ّ
�شخ�ص يحاول ّ
العابثني به».
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من�ش�آت وجتهيزات

�صحي فيها� ،أقامت
مبنا�سبة افتتاح �أول نا ٍد ّ
منطقة ال�شمال احتفا ًال تر� ّأ�سه قائدها العميد
الركن مروان ال�صابري احلالوي ممث ً
ال العماد
قائد اجلي�ش ،يف ح�ضور عدد من �ضباط املنطقة
والوحدات املنت�شرة فيها.

افتتاحا ،ثم
الن�شيد الوطني
ً
�أل��ق��ى م�ساعد ق��ائ��د املنطقة
ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن �أن���ط���وان
فلتاكي كلمة ع� رّّب� فيها
عن الإعتزاز بهذا الإجناز «الذي
�أب�صر النور ب�إ�شراف قيادة اجلي�ش
 �أرك���ان اجلي�ش للتجهيز،وبف�ضل ج��ه��ود ق��ائ��د منطقة
ال�شمال وق�سم املمتلكات
وتعاون جهاز �إدارة ال��ن��وادي يف
�أرك��ان اجلي�ش للعديد ،الأمر
ؤك��د �أن �إرادة التعاون
ال��ذي ي�� ّ
وال��ب��ن��اء وال��ت��ط��وي��ر تبقى هي

�إفتتاح
�صحي
نا ٍد ّ
يف منطقة
ال�شمال

الأقوى على الرغم من الظروف
ال�صعبة التي مت� ّ�ر بها البالد
والإمكانات املادية املتوا�ضعة
كما يعلم اجلميع».
ً
قائال« :لقد �أولت قيادة
و�أ�ضاف
خا�صا
اهتماما
اجلي�ش وال تزال،
ً
ً
مبختلف النوادي ب�شكل عام
وب��ال��ن��وادي ال�صحية ب�شكل
ي�شكل ه��ذا
خ��ا���ص ،ح��ي��ث
ّ
النادي واح� ً�دا منها ،ون�أمل �أن
يتيح الفر�صة لق�سم كبري
من ال�ضباط واملدنيني ملمار�سة
ميكنهم من
ال��ري��ا���ض��ة ،م��ا
ّ

حت�سني ق��درات��ه��م اجل�سدية
والعقلية».
رح��ب العميد الركن
ب��دوره ّ
و�شجع جميع
احلالوي باحل�ضور ّ
ال�ضباط وعائالتهم على ارتياد
هذا النادي اجلديد والإ�ستفادة
من جتهيزاته احلديثة .بعدها
افتتح ممثل قائد اجلي�ش النادي
وج��ال مع احل�ضور يف �أرجائه،
ويف اخل��ت��ام ���ش��ارك اجلميع
بكوكتيل للمنا�سبة.
على هام�ش حفل الإفتتاح،
�أو�ضح قائد منطقة ال�شمال � ّأن
املنطقة تفتقد للنوادي ال�صحية
من الفئة الأوىل ،لذا بد�أ العمل
تقريبا على ترميم
منذ �سنة
ً
�صالة الطعام واملطبخ القدمي يف
نادي �ضباط املنطقة ،وحتويلهما
�م��ل ال��ي��وم
�إىل ن���ا ٍد ���ص� ّ
�ح��ي ُي��ع� َ
على ت�صنيفه م��ن ب�ين ن��وادي
الفئة الأوىل« .فبعد موافقة
قائد اجلي�ش وم��ع ت�شجيعه،
ا�ستطعنا تو�سيع املبنى ،و�أقمنا
�أجنحة م�شرتكة بالإ�ضافة

�إىل جناح خا�ص بالن�ساء و�آخر
ل��ل��رج��ال ،وق���د متّ جتهيزها
باملعدات احلديثة .كما �أقمنا
امي �سونا (واح��د للرجال
حم َ
ّ
و�آخر للن�ساء) ،وثمة جاكوزي
يتم العمل
جاهز للرجال بينما ّ
على تطوير �آخر للن�ساء».
يت�ضمن ال��ن��ادي
�إىل ذل���ك،
ّ
�آالت ريا�ضية حديثة ،ويجري
العمل ال�ستقدام مد ّربي لياقة
بدنية ،وه��و يفتح ط��وال �أي��ام
الأ�سبوع من ال�ساعة الثامنة
�صباحا وحتى العا�شرة ً
ليال ،وقد
ً
ُح ِّدد يوما الإثنني والأربعاء من
�صباحا وحتى
ال�ساعة الثامنة
ً
الواحدة ظه ًرا للن�ساء فقط.
ح��ال� ً�ي��ا ي��ح��ق ف��ق��ط ل�ضباط
اجلي�ش يف اخل��دم��ة الفعلية
ويف التقاعد ب��ارت��ي��اد ال��ن��ادي
م��ع عائالتهم وم��دع� ّ�وي��ه��م،
ولكن العمل جا ٍر على تطويره
املدنيني من خالل
ال�ستقبال
ّ
�إ�شرتاكات� ،أ�سوة بنوادي الفئة
الأوىل الأخرى يف بريوت وجونية.
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حتقيق ع�سكري

«ندمر �أحيا ًنا،
�شعاره
ّ

دائما»
نبني
غالبا ،ونخدم ً
ً

فوج الهند�سة:
انت�شارا باملهمات
الأكرث
ً

«ن��دم��ر �أح��ي��ا ًن��ا،
ّ
نبني غال ًبا ،ونخدم
دائما»� ...شعار حمله
ً
فوج الهند�سة ليكون
الفوج الأكرث انت�شا ًرا
لغما هنا ويبني ج�س ًرا هناك ،كما ي�سهم يف توعية
مبهماته على خمتلف الأرا�ضي اللبنانية .فهو ينزع ً
ّ
مهماته الدفاعية والأمنية.
املواطنني وحمايتهم من خماطر الألغام ،من دون �أن يت�أخر يف �أداء ّ
ي�ضم الفوج ت�سع �سرايا هي� :سرية خرباء ذخائر ومتفجرات� ،سرية قيادة وخدمة،
بالإ�ضافة �إىل �أركانه ّ
�أربع �سرايا قتال خا�ص� ،سرية خرباء ج�سور� ،سرية قتال هند�سي خا�ص ،و�سرية وقاية من الدمار ال�شامل.
�أ�سماء ال�سرايا ّ
مهماتهاّ � ،أما التفا�صيل فيطلعنا عليها قائد الفوج العميد
تدل �إىل اخت�صا�صاتها وبالتايل ّ
ايلي نا�صيف.

ثالث مهمات �أ�سا�سية
مهمات �أ�سا�سية
ي�ضطلع الفوج بثالث
ّ
ّ
تتمثل بزيادة فاعلية قتال �ألوية امل�شاة من
خ�لال :تقدمي الدعم الهند�سي يف �أثناء
مهمات قتال م�شاة عند
القتال ،تنفيذ
ّ
ال�ضرورة ،وت�أمني الدعم يف جمال معاجلة
�أخطار العبوات غري املنفجرة وغري النظامية
(فوق الأر�ض وحتت املاء) والوقاية من �أخطار
�أ�سلحة الدمار ال�شامل.
مهمات فوج
ويو�ضح العميد نا�صيف �أن �أبرز
ّ
حاليا ،امل�ساهمة يف ّ
حل م�شكلة
الهند�سة
ً
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ً
�صعوبة
الألغام التي بد�أت العام  1975وازدادت
بعد التحرير العام  ،2000وتفاقمت �أكرث بعد
العدوان الإ�سرائيلي العام  .2006يف املرحلة
الأوىل كان الفوج يعمل وحده ،ولكن بعد
العام  2000متّ �إن�شاء املركز اللبناين للأعمال
املتعلقة بنزع الأل��غ��ام ال��ذي �أ�صبح يدير
عمليات �إزالة الألغام على خمتلف الأرا�ضي
اللبنانية بالإ�ضافة �إىل �أعمال التوعية
والعمل مع امل�ؤ�س�سات املدنية ،بالتن�سيق مع
فوج الهند�سة.
يف موازاة ذلك ،يقوم الفوج بتدريب كل
مكاتب الدرا�سة ،واخت�صا�صات هند�سة
القتال ،والوقاية من �أ�سلحة الدمار ال�شامل،
ّ
متخ�ص�صة يتابعها ع�سكريون
وينظم دورات
ّ

يت�ألف �شعار الفوج
من الأفواج والألوية ،من بينها دورة
الفوج
�شعار
من :القلعة وترمز �إىل
متفجرات ،تفتي�ش �أمني،
خبري
ّ
�أعمال التح�سني والرت�صني
تدريب على املقايي�س املعتمدة يف
نّ
م�سن
واحلواجز ،يحيط بها دوالب
ومتر�س
جمال نزع الألغام لأهداف �إن�سانية،
ّ
يرمز �إىل ا�ستعمال الآالت الهند�سية،
عملي للخرباء ،بالإ�ضافة �إىل تدريب تالمذة
تعلوه �إ�شارة الربق للداللة على
ال�ضباط (ال�سنة الثالثة -اخت�صا�ص هند�سة)
وخلفية باللون
املتفجرات،
ا�ستعمال
وتالمذة الرتباء ،وثمة حلقات تدريب مع
ّ
ّ
البنّ ي الذي يرمز �إىل الأر�ض التي تقوم
فرق �أجنبية لتبادل اخلربات ،وندوات.
عليها الأعمال الهند�سية.
قدرات الفوج
ي�ستطيع ف��وج الهند�سة توفري الدعم
الهند�سي لأرب��ع��ة �أل��وي��ة م�شاة يف الوقت املنفجرة و�إزال��ة الألغام والقنابل العنقودية
�يرا تدريب
عينه ،توفري و�سائل جت�سري (تركيب ج�سور لأه��داف �إن�سانية و�إمنائية ،و�أخ ً
جاهزة �أو ظرفية)� ،إن�شاء و�إ�صالح و�صيانة اخت�صا�ص هند�سة القتال على �صعيد

ط���رق���ات ال��ق��ت��ال،
ت�أمني الإ�ستطالع
والإ������س�����ت�����ع��ل��ام
الهند�سي ،امل�ساعدة
يف اقتحام املراكز
امل��ح�����ص��ن��ة ،ت��وف�ير
ّ
ال���دع���م ل�ل�أل��وي��ة
والوحدات واملناطق
وخم��ت��ل��ف �أج��ه��زة
الدولة عند ال�ضرورة،
يف جماالت معاجلة
ال�����ذخ�����ائ�����ر غ�ير
ال��ن��ظ��ام��ي��ة وغ�ير
36
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مهماته،
بالنظر �إىل اخت�صا�صه وطبيعة
ّ
يتميز فوج الهند�سة بالقدرة على الإنتاج يف
ّ
زمن احلرب كما يف زمن ال�سلم ،وميكنه
متعددة يف الوقت عينه
العمل يف جماالت
ّ
ويف ظروف طبيعية خمتلفة .كما ميكن
الفوج تركيز اجلهود يف �أكرث من منطقة
وا�ستثمار الو�سائل املوجودة لديه يف �أعمال
�إمن��اء و�إغاثة .وعندما يتقاعد ع�سكريو
الهند�سة ف�إنهم يرفدون املجتمع بطاقات
متخ�ص�صة يحتاج �إليها.
ّ
عدة و�سائل لتنفيذ
ميلك فوج الهند�سة ّ
مهماته ب�شكل دقيق وحمرتف ،و�أبرز هذه
ّ

ع�سكرية ،وو�سائل
ب�شرية من نقابني
ّ
وغ��ط��ا���س�ين خ�براء
ومتفجرات،
ذخائر
ّ
وج�سارين ،ومر ّو�ضي
ّ
كالب ع�سكرية،
وم�سعفني ميدانيني
وف��نّ ��ي��ي ك��ه��رب��اء
وم���ي���ك���ان���ي���ك
وحدادة وغريها...
الو�سائل هي الأدوات الهند�سية املدنية،
ك�����أدوات احل��ف��ر ال��ي��دوي وامليكانيكي
ومواد البناء ،بالإ�ضافة �إىل و�سائل هند�سية

مهمات ّ
منف َذة
ّ
ي�صعب ح�صر الأعمال التي نفّ ذها فوج
الهند�سة على خمتلف الأرا�ضي اللبنانية،

اع��ت��ب��ا ًرا م��ن مطلع الت�سعينيات ،ف���إىل
مهمات �أخرى
ثمة
جانب
ّ
املهمات الروتينية ّ
ّ
نفّ ذها اعتبا ًرا من مطلع الت�سعينيات،
و�أبرزها :مواكبة عملية تنظيف الو�سط
التجاري  -ب�يروت (� ،)1990إزال���ة جميع
الألغام والأفخاخ والذخائر غري املنفجرة التي
كانت على خطوط التما�س بني املناطق،
ك�شف وتنظيف حميط وداخل الثكنات
مهجرة
(جي�ش وقوى �أمنية) التي كانت
ّ
تعر�ضت للتدمري ( ،)1992مواكبة
�أو
ّ
ّ
املكلفة مداهمة خمازن
�أعمال الوحدات
الأ�سلحة والذخرية �إثر قرار ّ
حل امليلي�شيات
( ،)1994م�شاركة املركز الوطني للأعمال
ّ
املتعلقة بنزع الألغام يف تنفيذ امل�سح الأول

الوقاية من �أ�سلحة الدمار ال�شامل
�أن�شئت م�ؤخ ًرا �سرية الوقاية من �أ�سلحة الدمار
ال�شامل يف فوج الهند�سة وهو بطور بناء قدراتها
الب�شرية وجتهيزاتها .هي �سرية فريدة من نوعها
وت�شكل نواة العمل يف هذا
على �صعيد اجلي�ش
ّ
الإخت�صا�ص ،حيث تابع عنا�صرها دورات يف
متقدمة ب�إ�شراف
حاليا دورة
اخل��ارج ويتابعون
ّ
ً
فريق �أمريكي كما يد ّربون بدورهم عنا�صر
�آخرين� .أولت القيادة �أهمية لهذه ال�سرية بخا�صة
يف ّ
ظل الأخطار املحيطة بلبنان.
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جلميع البقع امل�شبوهة وحقول
الألغام يف لبنان ،وم�شاركته
� ً
أي�ضا يف �أعمال التوعية لطالب
املدار�س واجلامعات ،الك�شف
املهجرة وتنظيفها
على القرى
ّ
ع��ل��ى �أث����ر احل����رب الأه��ل��ي��ة
والإعتداء الإ�سرائيلي (،)2006
مواكبة �أعمال ترميم خطوط
التحتية،
الكهرباء والبنى
ّ
اً
تركيب ج�سور جاهزة بدل من
اجل�سور التي ُه ِّدمت يف خمتلف
م���راح���ل احل����رب يف مناطق
خمتلفة وت���أم�ين �صيانتها،
ركبتها
وتفكيك اجل�سور اجلاهزة التي ّ
الفرق الأجنبية� ،إزال��ة العوائق والتعديات
عن جمرى نهر الليطاين من ج�سر اخلرديل
�إىل القا�سمية ،وم��واك��ب��ة �أع��م��ال فوج
ّ
امل�ستقل يف �شق الطرقات يف اجلنوب
الأ�شغال
والبقاع الغربي...
�إىل ذلك تولىّ الفوج مهمات �أخرى منها:
مواكبة الك�شف على امل��واق��ع الأث��ري��ة
واحلفريات واملواقع ال�سياحية واملحميات،
تنظيف �أم���اك���ن �إق���ام���ة الأوت��و���س�تراد
العربي (�صوفر ،ج�سر النملية ،جديتا،
امل��ري��ج��ات ،)...ت�سييج البقع امللغومة
وامل�شبوهة وتعليمها ل��درء الأخ��ط��ار عن
املواطنني ،توعية عنا�صر من خمتلف القوى
الأمنية وتعريفهم على �أخطار العبوات
والذخائر و�أن��واع��ه��ا وكيفية تعطيلها،
مدنيني من حقول �ألغام
امل�شاركة يف �إنقاذ
ّ
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�إجنازات الفوج

ٍ
ومبان منهارة و�إخالء اجلثث.
كما �ساهم الفوج بوا�سطة غطا�سيه يف
معاجلة كارثة الطائرة الأثيوبية ،و�شارك
يف �أعمال جلان م�سح الأ�ضرار الناجمة عن
طبيعية ،وك�شف
�أعمال �أمنية �أو كوارث
ّ
تن�صت وعبوات زرعها العدو
وعطل �أجهزة ّ
الإ�سرائيلي ،بالإ�ضافة اىل ت��وليّ
مهمات
ّ
تدريبية.
املهمات ،ثمة �صعوبات
يف مقابل كل هذه
ّ
ّ
تتمثل مبحدودية الإمكانات على �صعيدي
العديد والو�سائل ،بالإ�ضافة �إىل �صعوبات
ناجمة عن تغيرّ معامل الأرا�ضي مع الوقت،
وبالتايل تغيرّ مواقع الأل��غ��ام ،وع��دم وجود
حتدد هذه املواقع.
خرائط دقيقة ووا�ضحة
ّ
لكن الفوج �ش�أنه �ش�أن القطع الأخ��رى يف
اجلي�ش ،يعمل بال كلل من �أجل حتقيق
�أف�ضل النتائج ولو ب�أقل الإمكانات.

�أزال فوج الهند�سة
منذ تاريخ 1990/11/1
وحتى :2012/12/31
 لغم م�ضادللأ�شخا�ص.41,241 :
 لغم م�ضادللدبابات.5881 :
 قذائف و�صواريخ:.89,235
 ح�شوات وذخائرخمتلفة.425,683 :
� ّأما امل�ساحات املنظفة فهي:
العام	امل�ساحة املنظفة (م)2
678415
2000
2001
556515
1592664 2002
1591616 2003
1770064 2004
1880930 2005
1583389 2006
3889540 2007
833839 2008
1422740 2009
2010
2577571
2011
4151496
4691252 2012

ني�سان

2013

ذكراهم خالدة

�إعداد:
معو�ض بو مارون
با�سكال ّ

ّنوه قائد لواء امل�شاة اخلام�س العميد الركن
�شربل �أبو خليل ّ
بالت�ضحيات اجل�سام التي
بذلها ال�شهداء ،م�ؤكدً ا �أن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
تبقى ال�ضمانة الأوىل حلماية اال�ستقرار،
يحد
ودرء املخاطر عن الوطن ،و�أن ال �شيء ّ
من �إرادتها وعزميتها للقيام بدورها الوطني
اجلامع ،وذلك يف احتفال تكرمي �شهداء
اللواء الذين �سقطوا يف معركة نهر البارد.

تكرمي
�شهداء
اللواء
اخلام�س
من القلب
اً
�أقيم االحتفال الذي تر� ّأ�سه قائد لواء امل�شاة اخلام�س ممثل قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف ثكنة رميون احلايك – �صربا،
وح�ضره رئي�س �أركان قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان العميد
هوغ دولور الفال ،وعدد من �ضباط اجلي�ش واليونيفيل �إىل جانب
عائالت ال�ضباط ال�شهداء ،وقد تخلله �إزاح��ة ال�ستار عن لوحات
ٍ
مبان
تذكارية مبنا�سبة �إطالق �أ�سماء ال�ضباط ال�شهداء على �ست
يف الثكنة.
بد�أ االحتفال بعزف الن�شيد الوطني اللبناين ومعزوفة املوتى والوقوف
دقيقة �صمت على �أرواح ال�شهداء ،ثم كلمة عريف الإحتفال الذي
رحب باحل�ضور ،توالت بعدها كلمات ذوي ال�شهداء ،حيث �ألقت
ّ
حيت من خاللها
�شقيقة النقيب ال�شهيد روي �أبو غزالـه ،كلمة ّ
ّ
«بدقات القلوب التي تنب�ض ب�أ�سمائهم»
�أرواح ال�شهداء وخاطبتهم
م�ستذكرة معركة نهر البارد «حني حاكت دموع الأمهات راية
اجلي�ش».
ال�شعار الذي قال «�إنه
ثم كانت كلمة والد الرائد ال�شهيد وليد
ّ
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�ست مبانٍ
يف �صربا
حتمل
�أ�سماءهم

عز عا�صفة التحديات ت�ستمر القيادة يف تخليد �شهدائها الأبطال
يف ّ
دوما هو اجلي�ش ،الأمل
( ،)...ويف غمرة ال�صراعات املحيطة ،الثابت ً
الوحيد الباقي واملرجتى».
حيا «قيادة �أثبتت
والد الرائد ال�شهيد فادي عبدالله يف كلمته ّ
�أنها مل ولن تن�سى �شهداءها الذين قدموا حياتهم على مذبح الوطن
( )...ومتنّ ى للجي�ش كامل التقدير لأنه احلري�ص على الوحدة
و�سالمة الوطن واحلافظ لدماء ال�شهداء الأبطال».
كلمة العميد الركن �أبو خليل
كلمة قائد اجلي�ش �ألقاها العميد الركن �أبو خليل الذي قال« :ال
تدخر القيادة و�سيلة من �ش�أنها تر�سيخ ذكرى �شهدائنا يف النّ فو�س...
ّ
ال�صعيد،
وها نحن اليوم جنتمع لنفعل ما علينا فعله على هذا ّ
فرن�سم بالإجالل والتكرمي �أ�سماء عدد من �شهدائنا عند واجهات
متاما كما ر�سمنا تلك الأ�سماء يف القلوب
مبانينا الع�سكر ّية،
ً
متقدمة نا�شطة
ؤكد �أن بقاء م� ّؤ�س�ستنا
وال�صدور وال�ضمائر� .إننا بذلك ن� ّ
ّ
ّ
الوطنية
ناجحة ،مرهون بت�ضحيات ه��ؤالء ،و�أن ا�ستمرار وحدتنا
ّ

الزكية التي
م�صونة متينة المعة ،عائد �إىل دمائهم
ّ
جتاورت وامتزجت يف �ساحات الوغى».
و�أ�ضاف« :هذه هي �أ�سماء �شهدائنا نا�صعة المعة،
والدم ،تز ّين املداخل والقاعات،
مكتوبة بالفخر واحلرب ّ
أحبتهم ورفاقهم �شاخ�صة
وه��ذه عيون �أهاليهم و� ّ
الت�ضحيات
�إليهم يف الأعايلّ � .أما القيادة ف�إ ّنها ترى يف ّ
�سموا ي�سابق �شموخ الأرز يف عرين اجلبال،
التي بذلوها
ًّ
تدق �أبواب التّ اريخ(.»)...
ربا ّ
وع ً
وت��اب��عّ �« :أم���ا ه��ذه الثكنة ،التي نقف يف ظالل
جدرانها العالية ،فهي من املن�ش�آت العريقة التي
اً
جيل بعد جيل،
رافقت �سرية امل� ّؤ�س�سة الع�سكر ّية
دائما باحليو ّية
تعج
ً
وهذه املباين ال�شاخمة املتجاورةّ ،
واحلركة والنّ �شاط ،ال تهد أ� وال تنام ،بل تقف معاندة
قو ّية ،على الرغم من مرور الزمن ،وهي ت�شهد على
مهمة من تاريخنا الع�سكري ،تالحقت
حقبة
ّ
خاللها الأحداث ،وت�ضافرت اجلهود وبذلت ت�ضحيات
كبرية ،املثال احلي عليها هو مثال ّ
ال�شهداء الذّ ين
نكرمهم اليوم».
ّ
وختم قائد اللواء بالقول« :با�سم ح�ضرة العماد جان
يردده
قهوجي ،قائد اجلي�ش� ،أعيد ت�أكيد النداء الذي ّ
مرة ي� ّؤدون التحية
�أبناء امل� ّؤ�س�سة الع�سكر ّية يف كل ّ
أب��دا» ،مع جتديد الثقة
لعلم البالد« :لن نن�ساهم � ً
ّ
كل مكان ،يحفظون
بع�سكر ّيينا املنت�شرين يف
حدا ّ
لل�شائعات التي تر ّوج من وقت
الأمن ،وي�ضعون ًّ
�إىل �آخر ،وفحواها � ّأن اخلطر داهم ،و� ّأن الفتنة قريبة.
جتدد القيادة �إعالنها ب� ّأن ال عودة
يف مواجهة ذلك ّ
�إىل ال��وراء ،وال تراجع �أمام
امل�صاعب ،يف وطن �أبنا�ؤكم
هم ���ش��ه��دا�ؤه ،وجباهكم
هي رموز كرامته».
بعد الكلمات قام العميد
ال��رك��ن �أب��و خليل برفقة
الأهايل ب�إزاحة ال�ستار عن
اللوحات التذكارية على
املباين التي حملت �أ�سماء
ّ
ال�شهداء وهم :الرائد ال�شهيد
ط����وين ���س��م��ع��ان ،ال���رائ���د
ال�شهيد غالب قلوط ،الرائد
ال�شهيد وليد
ال�شعار ،الرائد
ّ
ال�شهيد ف���ادي عبدالله،
النقيب ال�شهيد روي �أب��و
غزاله ،املالزم الأول ال�شهيد
ن�صار.
علي ّ
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�إعداد:
نينا عقل خليل

إحياء لذكراهم
� ً

قدا�س ون�صب تذكاري
يف ذكرى �أربعني
الرائد ال�شهيد
بيار ب�شعالين
 ...و�إحياء
ذكرى ا�ست�شهاد
املعاون

الرائد ال�شهيد بيار ب�شعالين
ملنا�سبة الذكرى الأربعني ال�ست�شهاد الرائد
بيار ب�شعالين� ،أقيم قدا�س وجناز لراحة
نف�سه يف كني�سة القدي�س جاورجيو�س يف
م�سقط ر�أ�سه يف املريجات.
ح�ضر القدا�س ممثل قائد اجلي�ش العميد
الركن عدنان �أبو يا�سني وممثلون للأجهزة
الأمنية ،النائب ال�سابق �سليم عون ،عائلة

ال�شهيد ورف��اق��ه وع��دد م��ن ال�شخ�صيات
والفاعليات وح�شد من املواطنني.
ت��ر�أ���س ال�صالة امل��ط��ران من�صور حبيقة
وخ�صو�صا
نبه يف عظته �إىل �أن القتل
ً
الذي ّ
ق��ت��ل ال�ب�ريء م��ن �أع��م��ال الظلمة التي
تق�صي القاتل عن �إخوته الب�شر وعن الله،
يتجول من عمل ظالمي �إىل عمل
وه��و
ّ
ظامل عندما يبقى بال عقاب .واجلرمية

ابراهيم زهرمان
املعاون ال�شهيد ابراهيم زهرمان
�أحيت عكار وعائلة زهرمان ذكرى مرور
يوما على ا�ست�شهاد املعاون ابراهيم
�أربعني ً
زهرمان ،بلقاء جامع عقد يف دارة �آل ال�شهيد
يف بلدة حلبا ــ عكار ،يف ح�ضور النواب:
ن�ضال طعمة ،معني املرعبي وخالد زهرمان،
ً
ممثال قائد
العقيد الركن �إميل جعجع
اجلي�ش العماد جان قهوجي ،رئي�س دائرة
الأوقاف الإ�سالمية يف عكار ال�شيخ مالك
ً
ممثال
ج��دي��دة ،اخل���وري ن��اي��ف ا�سطفان
املطران با�سيليو�س من�صور ،ال�شيخ عالء
عبد ال��واح��د وجمع كبري من القيادات
الأمنية والع�سكرية ور�ؤ�ساء بلديات وخماتري
و�شخ�صيات و�أبناء املنطقة.
بعد الن�شيد الوطني و�آي���ات من الذكر
احلكيم ،كانت كلمات لأبناء �أ�شقاء
عبوا فيها عن افتخارهم
ال�شهيد زهرمان رّ
عمهم الذي هو «�شهيد اجلي�ش
با�ست�شهاد ّ
والواجب الوطني و�شهيد لبنان».
ثم كانت كلمة لوالدة ال�شهيد �شكرت
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فيها «كل الذين �آ�سوا العائلة با�ست�شهاد
ابنها ابراهيم ،طالبة من رئي�س اجلمهورية
وقائد اجلي�ش وامل�س�ؤولني �أال ي�ضيع حق ابنها
و�أال يذهب دمه هد ًرا».
كذلك� ،ألقى النائب ن�ضال طعمة كلمة
قال فيها« :الكل يعلم �أن للجي�ش اللبناين
مع �أبناء عكار التزام هو التزام ال�شهادة،
فمنذ ال�ستينيات ح�ين �سقط �شهيدان
عكاريان من �صفوف اجلي�ش اللبناين
على احل��دود يف مواجهة العدو
الإ���س��رائ��ي��ل��ي ،وع��ك��ار تعطي
دفاعا عن الكرامة
دماء بنيها
ً
ً
الوطنية .وان�صافا لروح ال�شهيد،
وم����ن �أج�����ل ك���رام���ة ال��ب��زة
جميعا
الع�سكرية ،فلنلتف
ً
حول جي�شنا الوطني ال��ذي هو
ال�ضمان ل�صون ال�سلم الأهلي يف
هذا البلد».
وب����دوره� ،أل��ق��ى النائب خالد
زهرمان كلمة با�سم العائلة،

ومما قال:
«جرمية م�سّ ت يف ال�صميم كل مواطن
حر يعرف معنى البطولة والكرامة والعزة
الوطنية التي ج�سدها �شهدا�ؤنا الأبطال يف
دفاعا عن
اجلي�ش اللبناين باللحم احلي،
ً
ال�سيادة الوطنية التي �أق�سموا على احلفاظ
عليها ،وقد دفعوا �أرواحهم ثمنً ا لق�سمهم
والتزامهم �شرفهم الع�سكري».
من جهته� ،ألقى العقيد الركن جعجع

جتر �إىل
التي ال يعاقب �صاحبها عليها
ّ
مثلها و�أفظع .وهكذا ُي�ستهان بالقانون
وتتكاثر اجلرائم وتكتظ ال�سجون ،كما
هي احلال.
بعد القدا�س� ،ألقى ممثل قائد اجلي�ش
العميد �أب���و ي��ا���س�ين كلمة ج��دد فيها
با�سم العماد قهوجي العهد لل�شهيد «�إن
م�ؤ�س�ستك التي وهبتها حياتك ،لن يغم�ض

لها جفن قبل توقيف القتلة املجرمني
واالقت�صا�ص منهم �أمام العدالة».
ومما قال:
ّ
«ه��ي الكني�سة تفتح ذراعيها ثانية
لنكرم روح ال�شهيد البطل التي ما تزال
ّ
تهيم هنا مع عبق البخور بني يدي الله
وقدي�سيه.»...
�أيها ال�شهيد البطل

كلمة نقل يف م�ستهلها تعازي قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي ووفوقه الدائم �إىل جانب
العائلة ،وقال:
«�أيها احلفل الكرمي
� ّإن من يحيا يف هذه اجلبال والقمم ،يزداد
ً
تعلقا برتاب بالده ،كما يزداد اقرتا ًبا من
�سمائها ،وهو ي�ستب�سل يف �ساحات الوغى،
�شهيدا ،ويعود لريتفع �إىل عر�ش ّربه
في�سقط
ً
ً
يقدم
الدنيا ،و�آثر �أن ّ
حترر من �ش�ؤون ّ
بطال ّ

بنف�سه مثا ًال للت�ضحية الالمتناهية .هكذا
تبنى الأوطان ،وهكذا ت�ستمر منيعة يف وجه
ع�صية على
الأعا�صري� ،شاخمة متما�سكة
ّ
امل�ؤامرات .و�إذا كان قدر لبنان �أن يتالزم
تاريخه مع الأخطار ،ف�إمنا كان قدره � ً
أي�ضا
ّ
يتخطاه ب�إخال�ص بنيه وت�ألبهم حول
�أن
علم بالدهم ،و�أن ينت�صر بف�ضل بطوالت
ج��ن��وده وقناعتهم اخلال�صة ب���أن يفتدوا
ّ
كل موقعة.
مواطنيهم يف
ه����ذا م���ا ق����ام ب���ه ال�شهيد
اب��راه��ي��م ،ودل��ي��ل��ه �إىل ذل��ك
التبية الأخالقية والإن�سانية
رّ
التي تلقاها هنا يف هذه البقعة
اجل��م��ي��ل��ة ،م��ن �أه��ل��ه ورف���اق
ّ
وتلقاه
طفولته ،ث��م م��ا نهله
م���ن ت��وج��ي��ه وط��ن��ي وت��دري��ب
ع�سكري من جي�ش بلده ،يف
ّ
ظل القيادة وب�إ�شراف الر�ؤ�ساء و�إىل
الرفاق .لقد ّ
تلقى املعاون
جانب ّ
درو�سا
ال�شهيد ابراهيم زهرمان
ً

يوما م�ضت على ا�ست�شهادك،
�أرب��ع��ون ً
طيفك يالزم الأهل ورفاق ال�سالح و�أبناء
بلدتك ،الذين افتقدوا بغيابك �إن�سا ًنا
ق���دوة ،ن�ضحت �سريته بطيب الأخ�ل�اق،
وفار�سا مغوا ًرا
ونبل الف�ضائل ،و�سمو النف�س،
ً
يتحدى املخاطر وال�صعاب ،ويواجه حقد
ّ
ّ
تكل و�إرادة ال تلني،
القتلة بعزمية ال
م�سط ًرا با�ست�شهاده �أ�سمى �آيات ال�شجاعة
والبطولة والت�ضحية التي ال تقدر ب���أي
ثمن...
كذلك� ،ألقى املحامي اليا�س الهندي نيابة
عن نقيب املحامني يف بريوت ال�سيد نهاد
جرب ،كلمة �أعاد فيها التذكري ،مبوقف
النقابة من هذه اجلرمية« :االلتفاف حول
اجلي�ش ،واحلفاظ على العي�ش امل�شرتك،
وك�شف القاتلني و�إحالتهم �أمام الق�ضاء
ليحاكموا وفق القانون ومن دون ت�أخري».
�أما كلمة عائلة ال�شهيد ف�ألقاها با�سم
ب�شعالين ،وقد �أقام رفاق ال�شهيد يف �ساحة
ن�صبا لتخليد ذكراه.
البلدة ً

كثرية على هذا امل�ستوى ،وه��ذا �صحيح،
لكن ما يجب ذكره هو �أن ال�شهيد البطل
ّ
ريا مع ما ّ
تلقاه ،وكان
�أب��دى جتاو ًبا كب ً
ال��زرع �إىل
لديه اال�ستعداد الوا�ضح لتحويل ّ
ح�صاد وفري ومو�سم مبارك...
�أيها احلفل الكرمي
لقد ك��ان��ت ال��ق��ي��ادة على دراي���ة تامة
باملكونات البطولية البنها املعاون ال�شهيد
ّ
ابراهيم زهرمان ،ولرفاقه ،ف�أقدمت على
ّ
مهمات
كلفتهم م��ن
تكليفهم م��ا
ّ
وواجبات ،وقد جاء ا�ست�شهاده ليفتح �صفحة
جديدة حفلت �سطورها باملبادئ واملواقف
امل�شرفة� .إن يف ه��ذه البلدات والقرى من
ّ
الإخال�ص للوطن ،ومن اال�ستعداد للت�ضحية،
حتمل الآالم واجلراح ،وعلى
ومن القدرة على ّ
النّ هو�ض من الكبوات وجتاوز العرثات ،ما ال
ً
تر�سيخا ّ
للثقة،
ميكن و�صفهّ � .إن يف ذلك
للمهمة ،واطمئنا ًنا �إىل ق��درة
وجت��دي��دا
ً
ّ
ً
الوطن ،جي�شا ومواطنني ،على النّ هو�ض
واال�ستمرار واالنت�صار.»...
العدد  - 334اجلي�ش
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�إعداد:
تريز من�صور

ندوات

ندوة يف قاعة العماد جنيم
«جرمية تبيي�ض الأموال وعالقتها بالإرهاب»

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ممثلاً برئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمانّ ،
نظمت قيادة اجلي�ش بالتعاون مع معهد با�سل فليحان املايل واالقت�صادي
ندوة بعنوان «جرمية تبيي�ض الأموال وعالقتها بالإرهاب» ،وذلك �ضمن �إطار التعاون والتن�سيق بني مديرية التعليم يف اجلي�ش واملعهد املذكور� .أقيمت الندوة يف
قاعة العماد جنيم يف الريزة ،وح�ضرها عدد كبري من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية والر�سمية والدبلوما�سـية واالقت�صادية� ،إىل جانب عدد من الق�ضاة وكبار �ضباط اجلي�ش
والأجهزة الأمنية وقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،والأ�ساتذة والعمداء اجلامعيني ،وممثلي و�سائل الإعالم ،وامللحقني الع�سكريني املعتمدين يف لبنان.
مدير التعليم� :ضروة التوا�صل مع املراجع
القانونية واملالية املتخ�ص�صة
بعد الن�شيد الوطني اللبناين �ألقى عر ّيف
االحتفال العقيد الركن ماهر �أب��و �شعر
كلمة ترحيبية ،ثم �ألقى مدير التعليم
العميد ال��رك��ن خ��ال��د ح��م��ادة ،كلمة
منو ًها
ق��ي��ادة اجلي�ش م��رح� ً�ب��ا باحل�ضور
ّ
مب�شاركتهم يف الندوة ،وبالتعاون القائم
بني اجلي�ش اللبناين وجيو�ش الدول ال�صديقة
يف مكافحة الإرهاب وجرائم متويله.
وق����ال« :ت����أت���ي ن��دوت��ن��ا ه���ذه يف �سياق
انتهجته قيادة اجلي�ش ،ي�ؤ�سـ�س لالنفتاح
على اجلامعات الوطنية ومراكز البحث
الأك����ادمي����ي والإ���س�ترات��ي��ج��ي ،ل��ت��ب��ادل
اخلربات و�إثارة النقا�ش احلي بهدف مقاربة
الإ�شكاليات املعا�صرة بالقدر الكايف
وامل�س�ؤول من التخ�ص�صية واملو�ضوعية ،وت�أمني
حيز خ�صب من الرتاكم املعريف.
ّ
�إن ا�ستخراج احللول الناجعة للم�سائل
ال�شائكة يف جم��االت الأم���ن واالقت�صاد
واالجتماع مل يعد ق�ضية ح�صرية ،مبتناول
جهاز مبفرده �أو م�ؤ�سـ�سة �أو �سلطة ،فلكل
ق�ضية جوانب قانونية و�أخالقية وتقنية،
حيث ت�صعب مقاربتها مبنظومة معايري
�أحادية اجلانب.
ويف هذا الإط��ار ،ي�شارك اجلي�ش اللبناين
املتقدم يف مقاربته
اجليو�ش احلديثة يف العامل
ّ
حمدودا بالعمل
لتوفري الأمن ،الذي مل يعد
ً
الع�سكري التقليدي ،القائم على فكرة
املحافظة على حدود الوطن و�أمنه فقط ،بل
تعدى ذلك �إىل توفري الأمن جلميع الأن�شطة
ّ
االقت�صادية واملجتمعية واملالية التي ترتكز
عليها عنا�صر القوة الوطنية.
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�إن التقدم امل�شهود يف اكت�ساب املعارف
وتطور العلوم ،مل ي�أت على �إيقاع واحد يف
ّ
كل امليادين ،كما �أن تطور ال�سلوكيات
ف�شل يف املالءمة باجتاه ح�ضارة �إن�سانية
موحدة ومنظومة قيم كونية .من هنا تربز
ّ
ال�ضرورة للتوا�صل �أكرث ف�أكرث مع املراجع
القانونية واملالية املتخ�ص�صة ،للإ�ضاءة على
اجل��وان��ب الأخالقية والتقنية يف م�س�ألة
تبيي�ض الأم���وال وعالقتها ب��الإره��اب يف
�سبيل تعميم ثقافة م�س�ؤولة ت�سهم يف هدم
جدران الريبة ،وتتالءم مع القيم العاملية يف
هذا الإطار».
د .مرق�ص:
دائما و�سائل املكافحة
تبيي�ض الأموال ي�سابق ً
الدكتور بول مرق�ص (�أ�ستاذ حما�ضر يف
اجلامعة الأمريكية) حتدث يف مداخلته
ع��ن واق����ع تبيي�ض الأم������وال يف لبنان
والت�شريعات الوطنية ،واالمتثال للمعايري
الدولية ،ف�أو�ضح �أن «الأم��وال تُ�ضخ بطرق
غري م�شروعة عن طريق الإجتار باملخدرات
وبالب�شر� ،إ�ضافة اىل التهريب والف�ساد الإداري،
املبي�ضة ت�سهم يف متويل
وبالتايل ّ
فان الأموال ّ
املنظمات الإرهابية».
و�إذ قال �إن الق�ضايا املطروحة على ال�ساحة
الدولية واملحلية كثرية و�شائكة ،ت�ساءل
ملاذا نتحدث عن هذا املو�ضوع� ،أهي ا�ستجابة
لنهو�ض دويل �أم حلاجة وم�صلحة داخلية؟
وك���ان ج��واب��ه« ،االث��ن�ين م� ً�ع��ا» ،حيث
ً
نظيفا من
حاجة لبنان اىل �أن يكون
وخ�صو�صا �أننا مل ن�شبع هذا
هذه اجلرمية،
ً
املو�ضوع ً
دائما
بحثا ،فتبيي�ض الأموال ي�سابق ً
و�سائل املكافحة ،ولذلك يجب �أن يكون

احل��دي��ث ع��ن ه��ذا امل��و���ض��وع م�ستم ًرا...
فهل نحن يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية معنيون
طبعا نعم ،ل ّأن كل
باملو�ضوع؟ واجل��واب
ً
خا�ضعا
قطاع من املمكن �أن يكون
ً
ل��ه��ذا اخل����رق ...وب��ال��ت��ايل ف���� ّإن اجلرمية
تتطلب تعاون اجلميع ،فامل�صارف لوحدها
ال ت�ستطيع املكافحة ،واالجتاه العام ي�سري
نحو �إ�شراك النقابات والإدارات وامل�ؤ�س�سات
اخلا�صة والر�سمية يف هذه العملية».
و�أ�شار اىل ا ّنه «يف مرات كثرية تتم متابعة
غالبا ما يتم
احل�سابات امل�صرفية لكن
ً
متعددة» .و�أ�ضاف:
التالعب بها عرب طرق
ّ
نتعر�ض �إىل
«على امل�ستوى الوطني ،نحن
ّ
وحتديدا من قبل الواليات
مطالبات دولية
ً
املتحدة يف �سبيل التزام معايري معينة»،
ريا اىل �إن الأزمة ال�سورية وت�أثر اقت�صادنا
م�ش ً

ّ
كلها توازنات يجب
بالأ�سواق العاملية،
و�ضعها يف امليزان ،حيث لدينا م�صلحة يف
البقاء �ضمن هذه الأ�سواق ولكن م�صلحتنا
الأك�بر هي يف حتييد اقت�صادنا عن هذه
الأموال».

رابعا :تن�شيط مروحة التعاون الدويل.
ً
خام�سا� :إن�شاء جمموعة عمل مالية عاملية
ً
وربط مراكزها ومتتني العالقة القوية بني
مراكزها للحد من ح�صول جرائم تبيي�ض
الأموال والإرهاب.

د .الغ�صيني :هناك اختالف يف وجهات النظر
جتاه معنى الإرهاب
ب��دوره ،حت��دث الدكتور عماد الغ�صيني

احلركة :ما هي العقوبات القانونية
جلرائم الإرهاب؟
من جهتها حتدثت رئي�سة الغرفة الثالثة
ل��دى حمكمة التمييز القا�ضية �سهري
احل��رك��ة ع��ن االتفاقيات ال��دول� ّ�ي��ة التي
تن�ص �صراحة على مكافحة عمليات
ّ
تبيي�ض الأموال والتعاون بني الدول ل�ضبطها،
وهي:
ً
تعريفا
 االتفاقية التي �أوردت لأول مرةقانونيا لغ�سيل الأم��وال من دون ا�ستعمال
ً
ً
لفظ «الغ�سيل» �صراحة ،وهي اتفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة االجت��ار غري امل�شروع يف
املخدرات وامل�ؤثرات العقلية ( )1988ولبنان
ع�ضو فيها.
 ات��ف��اق��ي��ة الأمم امل��تّ ��ح��دة ملكافحةّ
املنظمة غري الوطنية (بالريمو
اجلرمية
 ايطاليا  )2000وال�بروت��وك��والت الثالثةن�صت يف مادتها الأوىل
امللحقة بها .وقد َّ
على انطباق �أحكا ِمها على جرائم غ�سل
الأموال املن�صو�ص عنها يف املادتني ال�ساد�سة
وال�سابعة من االتفاقية ،حتت عنوا َنني
رئي�سني :جت��رمي غ�سل عائدات اجلرائم،
َ
تدابري ُمكافحة غ�سل الأم���وال َّ
(وقعها
و�ص ِّد َقت مبوجب القانون الرقم 680
لبنان ُ
تاريخ .) 2005\8\27
الدولية
كما حتدثت عن املجموعات
ّ
والإقليمية ذات ال�صلة ،وهي:
 جم���م���وع���ة دول����ي����ة ل��ل��ع��م��ل امل����ايل(FINANCIAL ACTION TASK
ومهمتها
ُ ،)FORCE - Gafi / fatf
الأ�سا�سية و�ضع املعايري وت�شجيع ال�سيا�سات
والدولية بهدف ُمكافحة غ�سل
الوطنية
ّ
ّ
الأموال ومتويل الإرهاب (لبنان ع�ضو نا�شط
فيها).
 جمموعة « � :»Egmontأن�شئت تطبيقاًلتو�صيات جمموعة العمل املالية ،وت�ضم ما
�سمى بوحدات الإخبار املايل للدول الأع�ضاء
ُي ّ

(ب��اح��ث يف ال��ق��ان��ون ال���دويل ال��ع��ام) عن
االنعكا�سات ال�سلبية لتبيي�ض الأم��وال
على املجتمع واالقت�صاد وال�سيا�سة ،وقال
«�إن الإدارة الدولية �أجمعت على �ضرورة
الت�صدي للإرهاب والأن�شطة غري امل�شروعة
ّ
ان
التي ت ��ؤدي اىل هدم املجتمع ...حيث ّ
ع�صابات تبيي�ض الأموال بتنظيماتها باتت
تتحكم يف العديد من ال��دول وتتدخل يف
ّ
فتعطل اال�ستقرار ال�سيا�سي
احلياة ال�سيا�سية
والأمني ،ومت� ّ�ول حمالت انتخابية ت�سعى
ّ
م�ستغلة
للإطاحة بالأنظمة ال�سيا�سية
نفوذها امل��ايل واالقت�صادي ومهيمنة على
مراكز �صناعة القرار».
و�أ�شار �إىل نقطة مهمة تتمثل يف اختالف
يف وج��ه��ات النظر جت��اه معنى الإره���اب،
وحتدث عن طرق املكافحة يف عدة دولّ � .أما
ّ
بالن�سبة �إىل االقرتاحات ،فكانت:
�أولاً � :إ�صدار �سل�سلة ت�شريعات و�إن�شاء �أجهزة
خمت�صة ت��ق� ّ�دم امل��ع��ل��وم��ات �إىل اجلهات
املخت�صة وتز ّودها التقنيات احلديثة.
ّ
ثانيا :حت�صني القطاعات الر�سمية من
ً
خطر االنزالق �إىل هذه العمليات.
ً
ثالثا :حت�سني �أداء النظام الق�ضائي حل�سن
تنفيذ القرارات والأحكام.

يف املجموعة ،وهي وحدات وطنية مركزية
جلمع وحتليل وتعميم املعلومات عن
العمليات امل�شبوهة التي ت�ستخدم يف �إخفاء
املتح�صالت الإجرامية.
كما حت� ّ�دث��ت القا�ضية احل��رك��ة عن
العقوبات القانونية جلرائم الإرهاب ،وعن
ال��ق��ان��ون ال��رق��م  318املتعلق مبكافحة
تبيي�ض االم���وال ال�صادر يف ،2001 \ 4 \20
وتعديالته ( 2003و ،)2008واملتعلق بتو�سيع
�صالحية هيئة التحقيق اخلا�صة لت�شمل
جرائم الف�ساد ،بالتزامن مع توقيع لبنان
على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
الف�ساد «مرييدا».
و�أو�ضحت احلركة مفهوم غ�سل املال غري
امل�شروع وفق القانون « :318هو املال الناجت
حددة ح�ص ًرا
عن ارتكاب �إحدى اجلرائم ا ُمل َّ
يف املادة الأوىل من القانون .»318
وهذه اجلرائم هي:
 -1زراعة املخدرات �أو ت�صنيعها �أو االجتار
بها.
 -2الأفعال التي تقدم عليها جمعيات
الأ�شرار املن�صو�ص عنها يف املادتني  335و336
دوليا جرائم
من قانون العقوبات واملعتربة ً
منظمة.
 -3جرائم الإرهاب املن�صو�ص عنها يف املواد
 314و 315و 316من قانون العقوبات.
 -4متويل �أو امل�ساهمة بتمويل الإرهاب �أو
الأعمال الإرهابية �أو املنظمات الإرهابية
بح�سب مفهوم الإرهاب ،كما هو من�صو�ص
عنه يف قانون العقوبات اللبناين.
 -5الإجتار غري امل�شروع بالأ�سلحة.
 -6جرائم �سرقة �أو اختال�س الأموال العامة
�أو اخلا�صة �أو اال�ستيالء عليها بو�سائل
احتيالية �أو بالتزوير �أو ب�إ�ساءة الأمانة الواقعة
على امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية وامل�ؤ�س�سات
املحددة يف املادة  4من هذا القانون �أو يف نطاق
عملها.
 -7تزوير العملة وبطاقات االئتمان والدفع
والإيفاء �أو الإ�سناد العامة �أو الإ�سناد التجارية
مبا فيها ال�شيكات.
يف اخلتام �شكر رئي�س الأرك���ان اللواء
وقدم لكل
الركن وليد �سلمان املحا�ضرينّ ،
منهم الدرع التذكاري للجي�ش.
العدد  - 334اجلي�ش
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�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

وقفة وفاء

ع�شاء يف دبي
دعما مل�ؤ�س�سة العاقوري
ً
ويف لبنان
تكرمي لأمهات
�شهداء اجلي�ش
...ويف لبنان تكرمي لأمهات �شهداء اجلي�ش
برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
اً
ممثل بالعقيد هادي �أو�سي ،ومبنا�سبة عيد
الأم� ،أقامت م�ؤ�س�سة املقدم املغوار ال�شهيد
�صبحي العاقوري بالتعاون مع ال�سيد عون
اً
تكرمييا حلواىل
وحفل
�أني�س عون ترويقة
ً
� 200شخ�ص من �أمهات وزوجات الع�سكريني
ال�شهداء يف مطعم – DON CASTILLO
جونيه.
ح�ضر الإحتفال �إ�ضافة �إىل املدعوات ال�سيدة
�سابني حلود عقيلة النائب ال�سابق �إميل
حلود ،ملكة جمال لبنان املغرتب �سينتيا
ن�صار ،رئي�س بلدية
مكرزل ،ال�سيدة جاين ّ
عتيق ،ال�سيد جاك
البوار ال�سيد قزحيا
ّ
كارتا�شيان من بلدية اجلديدة ،ورئي�سة
و�أع�����ض��اء م�ؤ�س�سة
العاقوري.
ب�����د�أ الإح��ت��ف��ال
بالن�شيد الوطني
اللبناين ،ثم �ألقت
ع� ّ�ري��ف��ة االحتفال
ج����ان دارك �أب���ي
ي����اغ����ي ك��ل��م��ة
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دعم يف دبي
بدعوة من �أع�ضاء م�ؤ�س�سة املقدم
املغوار ال�شهيد �صبحي العاقوري يف
الإم���ارات العربية املتحدة� ،أقيم
حفل ع�شاء يف فندق امل��روج روتانا
 دبي ،يعود ريعه لدعم ن�شاطاتامل�ؤ�س�سة يف كل املجاالت.
ح�ضر الإحتفال قن�صل لبنان يف الإمارات
الأ�ستاذ �سامي منري ،قائد �شرطة ال�شارقة
اللواء حميد الهديدي ،العقيد هادي �أو�سي،
ملكة ج��م��ال لبنان امل��غ�ترب �سينتيا
م��ك��رزل ،رئي�س جلنة انتخاب ملكة
جمال لبنان ال�سيد �أنطوان مق�صود ،وعدد

امل�ؤ�س�سة م�شددة فيها على �أهمية املنا�سبة
التي تعترب من �أقد�س الأعياد و�أ�سماها.
كما �ألقى �صاحب مطاعم ال��ـ DON
 CASTILLOال�سيد عون كلمة وجدانية
تغنّ ى فيها باجلي�ش و�شهدائه وخاطب �أم
ال�شهيد بالقول�« :أم� َ
�ك نذرت بخو ًرا كي
حيا �إليهاَ � ،
أمك ّ
ريا كي
�صلت كث ً
تعود ً
�ت يف
حيا �إليها ،ال تنام ...ت�سهر �أن� َ
تعود ًّ
عينيها ...يف فكرها ...يف �صحوها...
أخذت
يف نطقها ...يف �سمعها� ...
َ
قلت �أ ّنك
بقلبها حني ّودعتَها،
َ
ع��ائ��د وم��ا وف��ي��ت ...وت�صرخ الأم
���ص��رخ��ة ب��وح��ي��ده��ا ،كال�سيف
بني...
كاملجد كالزمانَ � ،
أنت يا َّ
�شهيد لبنان».
كلمة قيادة اجلي�ش التي �ألقاها
ركزت على � ّأن
العقيد هادي �أو�سي ّ
«اال�ست�شهاد مل يكن يف يوم من

من رجال الأعمال اللبنانيني والإماراتيني
�إىل رئي�سة امل�ؤ�س�سة ال�سيدة ليا العاقوري
و�أع�ضاء امل�ؤ�س�سة.
ب���د�أ االح��ت��ف��ال بالن�شيدين الإم��ارات��ي
عريفة الإحتفال
وال��ل��ب��ن��اين ،ث��م �أل��ق��ت ّ
ترحيب
ال�سيدة ن��ات��ايل �شكور كلمة
ّ
باحل�ضور�،ألقت بعدها الآن�سة ناتايل �شاوول

الأ ّيام� ،إ�شارة لالنكفاء والعزلة � ،مّإنا دعوة
لتجديد الهمم ،وتر�سيخ املبادئ الوطنّ ية
وتطبيقها ،واالنطالق �إىل مرحلة جديدة
الفعال الذي
من العمل ،نحيا فيها مع الأثر ّ
تركه ّ
ال�شهيد يف �ساحة املعركة ويف �ساحة
احلياة على ال�سواء ،خ�صو�صً ا يف بالد ُعرفت
على م��دى تاريخها باحليو ّية والإب���داع،
وا�ستب�سال �أبنائها يف الدفاع عن �أر�ضهم
وكرامتهم».

(ممثلة امل�ؤ�س�سة يف الإم����ارات) ،كلمة
امل�ؤ�س�سة ،ومما قالته« :ما ع�شا�ؤنا الليلة �إ ّال
لفتة كرمية جتاه م�ؤ�س�سة العاقوري التي
تبذل اجلهد والوقت يف �سبيل التخفيف
من �شعور �أوالد �شهداء اجلي�ش بالفراغ الذي
تركه ا�ست�شهاد �آبائهم يف حياتهم».
وختمت ب�شكر قائد اجلي�ش العماد جان

و�أ���ض��اف« :منذ ن�ش�أته الأوىل ،و�ضع
اجلي�ش ن�صب عينيه التّ �ضحية والعطاء،
اً
و���ص��ول �إىل ت��ق��دمي ال��غ��ايل والنفي�س
ّ
كل جندي� ،أي نعمة احلياة .يف
لدى
تقليدا ع�سكر ًّيا
املقابل �أحيت القيادة
ً
إن�سانيا ،يق�ضي بالتوا�صل
واجتماعيا و�
ً
ًّ
ال���دوام،
ب�ين امل� ّؤ�س�سة و�أبنائها على
ّ
ب�أ�شكال متنوعة و�أوق���ات خمتلفة،
فعائلة ّ
ال�شهيد ،هي جزء من العائلة
الع�سكرية الكربى ،و�أوالده هم �أوالدها،
وقد تكون طريقهم يف امل�ستقبل هي
االنتماء �إليها ب�شكل مبا�شر� ،أو قد
ين�صرفون �إىل اخلدمة يف �أحد القطاعات
ب��د �أن
امل��دن� ّ�ي��ة ،فاجلهد امل�شرتك ال ّ
يتكد�س يف النّ هاية فوق بيدر امل�صلحة
ّ
العامة ،ا ّلتي تعود باخلري الوفري على
ّ
اجلميع».
يف اخلتام ،قطع قالب من احللوى ثم
درع��ا تذكار ًيا
قدمت ال�سيدة عاقوري ً
ّ
م�شرتكا با�سم امل�ؤ�س�سة وبا�سم ال�سيد
ً
ع��ون �إىل ممثل قائد اجلي�ش عربون
قدم العقيد
�شكر على الرعاية ،بدوره ّ
�أو�سي كتابي �شكر من القيادة لل�سيدة
عاقوري وال�سيد عون تقدي ًرا ملبادرتهما
جتاه �أمهات وزوج��ات ال�شهداء .كما
قدمت درع�ين لكل من :ال�سيد عون
ّ
عون والفنان جوزف عطيه الذي
غنّ ى لأم ال�شهيد يف عيدها.

قهوجي على وق��وف��ه ال��دائ��م �إىل
جانب امل�ؤ�س�سة ودعمه لها.
خ�ل�ال ال��ع�����ش��اء ،ع��ر���ض فيلم
وثائقي عن ن�شاطات امل�ؤ�س�سة منذ
الت�أ�سي�س ولغاية اليوم ،كما متّ
خالله تبادل ال���دروع التذكارية
بني م�ؤ�س�سة العاقوري و�شرطة ال�شارقة ،ثم
قدمت امل�ؤ�س�سة �إىل قن�صل لبنان يف الإمارات
ّ
و�إىل كل من �ساهم ،دروع �شكر وتقدير.
ن�شري �إىل � ّأن الفنانة با�سكال �صقر �أحيت
ال�سهرة وقد ح�ضرت خ�صي�صً ا من لبنان،
ف�أطربت احل�ضور ب�أغانيها التي لها يف
قلوبهم مكانة خا�صة.

...واحتفال �آخر
يف قاعدة رياق اجلوية
للمنا�سبة عينها ،دعت م�ؤ�س�سة
العاقوري زوجات ال�ضباط ال�شهداء
املت�أهلني وزوج��ات �ضباط �شهداء
ال��ق��وات اجلوية و�أم��ه��ات ال�ضباط
ال�شهداء العزب وزوج��ات ال�ضباط
ال�شهداء املت�أهلني الذين ا�ست�شهدوا
يف خميم نهر ال��ب��ارد� ،إىل ق�ضاء
عطلة �أ���س��ب��وع يف ق��اع��دة ري��اق
اجلوية ،تخللها :حفل ع�شاء على
بهن،
�شرفهن ح�ضره �إىل املحتفى
ّ
ّ
قائد قاعدة ري��اق اجلوية العقيد
الركن الطيار ديغول �سعد و�ضباط
من القاعدة ،وتبادل خ�برات بني
زوجات ال�شهداء القدامى واحلديثني
ت�ضمن �إ����س���داء بع�ض الن�صائح
ّ
لتخطي اجلرح الذي تركه رحيل
أزواج���ه���ن .ك��م��ا ق� ّ�دم��ت فرقة
�
ّ
ه��ي��اك��ل بعلبك ب��ق��ي��ادة عمر
حماده و�صلة فولكلورية.
ويف اليوم التايل ،جالت املدعوات
يف �أرج���اء ال��ق��اع��دة وزرن متحف
ال��ط��ائ��رات وت��ع� ّ�رف��ن �إىل �أهميته
ومميزاته.
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ني�سان

2013
�إعداد:
تريز من�صور

�إقت�صاد ومال

ال َّدين العام وال َّدين ال�سيادي
الدين العام هو م�صدر من م�صادر الإيرادات
العامة ،تلج�أ الدولة �إليه لتمويل نفقاتها
العامة عندما تعجز عن توفري �إي���رادات

والدين ال�سيادي عبارتان ال يخلو منهما
الدين العام َ
َ
القامو�س االقت�صادي ملعظم دول العامل ،متطورة كانت �أم
نامية ،و�إذا كان من مفاعيل هذه الديون مواجهة خماطر
الركود والبطالة ،فما هو مفهوم الدين العام وما الفارق بينه
والدين ال�سيادي؟ وملاذا تعمد الدول الغنية �إىل اال�ستدانة؟
يف ما يلي �إ�ضاءة على املو�ضوع.
�سداد التزاماتها نحو ديونها ال�سيادية ،بغية
احلفاظ على ت�صنيفها االئتماين يف �سوق
ّ
فتوقف احلكومة عن
االقرتا�ض.
ال�سداد� ،أو ن�شوء �إ�شارات ت�شري �إىل

ديون الدول واملخاطر املرتتبة عليها

ما هو مفهوم الدين العام
وملاذا تعمد الدول الغنية �إىل اال�ستدانة؟
�أخرى ،وال �سيما من ال�ضرائب ،فتقرت�ض �إما
من الأفراد �أو من هيئات داخلية �أو دولية �أو
من دول �أجنبية ،وبالتايل ف�إن الدين العام
ي�شمل ديون الدولة وديون امل�ؤ�س�سات اخلا�صة
من م�صارف و�شركات ت�أمني...
والدين ال�سيادي هو الدين املرتتّ ب على
احلكومات ذات ال�سيادة ،وه��و يتّ خذ يف
معظم احل��االت �شكل �سندات� ،إم��ا �أن
وغالبا ما
تطرحها الدولة بعملتها املحلية،
ً
موجهة نحو امل�ستثمرين املحليني،
تكون
ّ
�أو �أن ت�صدرها بعملة غري عملتها املحلية
وعندها تكون موجهة للم�ستثمرين يف
اخلارج.
�أزمة الديون ال�سيادية
ت�شكل ال��دي��ون ال�سيادية �أزم��ة عندما
ّ
املقومة
تف�شل احلكومة يف خدمة ديونها
ّ
بالعمالت الأجنبية لعدم قدرتها على تدبري
العمالت الالزمة ل�سداد االلتزامات امل�ستحقة
عليها ،مبوجب هذه الديون .لذلك حتر�ص
معظم حكومات العامل على �أال تف�شل يف

ذلك ،ي�ؤدي �إىل فقدان امل�ستثمرين يف الأ�سواق
الدولية الثقة بها وجتنّ بهم اال�شرتاك يف
�أي مناق�صات ل�شراء �سنداتها يف امل�ستقبل.
و�أكرث من ذلك ف�إن ّردة فعل امل�ستثمرين ال
تقت�صر على �أولئك الذين يحملون �سندات
ميتد الذعر املايل � ً
أي�ضا �إىل باقي
الدولة ،و�إمنا
ّ
امل�ستثمرين الأجانب يف هذه الدولة ،والذين
ال يحملون هذه ال�سندات .على �سبيل املثال
�أدت �أزمة الديون ال�سيادية للأرجنتني العام
� 2001إىل قيام امل�ستثمرين الأجانب (الذين
ال يحملون �سندات الدين ال�سيادي للدولة)،
ب�سحب ا�ستثماراتهم م��ن الأرج��ن��ت�ين،
وبالتايل خرجت من البالد كميات هائلة
من النقد الأجنبي ،ما و ّلد
�ادا يف
نق�صا ح� ً
ً
كمية العمالت الأجنبية ل��دى الدولة
وا�ستتبع �أزمة عانتها العملة الأرجنتينية.
�أم��ا �أ�سباب ح�صول �أزم��ة دي��ون �سيادية
فتعود �إىل �إ�ساءة احلكومة املدينة تقدير
حجم العمالت الأجنبية التي �سرتد �إليها،
حتد من تدفق
تعر�ض البالد ل�صدمة ّ
�أو �إىل ّ
ه��ذه العمالت ،مبا يجعل حجمها �أق� ّ�ل

م��ن ال�ل�ازم للإيفاء
بااللتزامات.
�إفال�س الدول!
��ددة حتكم عملية
ال ت��وج��د نظم حم� ّ
�إفال�س ال��دول ،مثلما هو احل��ال بالن�سبة
غالبا ما تتخذ بعد
�إىل ال�شركات ،التي
ً
الإج���راءات القانونية الالزمة لت�صفيتها
مبوجب �شروط حم��ددة� .أم��ا بالن�سبة �إىل
الدول التي تقع يف �أزمة ديون �سيادية ،ف�إنها
غالبا ما تلج�أ �إىل حماولة تدبري العمالت
ً
اً
الأجنبية من خالل طرقها اخلا�صة �أول،
و�إذا ف�شلت ،ف�إما �أن تلج�أ �إىل امل�ؤ�س�سات غري
الر�سمية مثل نادي باري�س� ،أو �إىل امل�ؤ�س�سات
الر�سمية الدولية .ونادي باري�س ،م�ؤ�س�سة ّ
متثل
جتمع الدائنني من الدول الغنية يف العامل،
ّ
�أن�شئ العام  1956نتيجة املحادثات التي متّ ت
يف باري�س بني حكومة الأرجنتني ودائنيها.
ويتوىل النادي مهمة �إعادة هيكلة الديون
ال�سيادية للدول �أو تخفيف �أعباء بع�ضها� ،أو
حتى �إلغاء بع�ض هذه الديون ،كما حدث
عندما قام ب�إلغاء جميع ديون العراق العام
وغالبا ما ت�ستند ق��رارات النادي �إىل
.2004
ً
تو�صية من �صندوق النقد الدويل.
وقد تلج أ� الدولة �إىل امل�ؤ�س�سات الر�سمية
الدولية مثل �صندوق النقد ال��دويل طالبة
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امل�ساعدة يف �سداد ديونها .يقوم ال�صندوق
ّ
التوقف
بتقييم �أو�ضاع الدولة ،ف�إذا كان
�رده اىل ظ��روف طارئة (على
عن ال�سداد م� ّ
�سبيل املثال انخفا�ض �أ�سعار �صادرات هذه
الدولة) ،ف�إنه يعقد معها ما ي�سمى باتفاق
امل�ساندة ( ،)Standbyوال���ذي مبقت�ضاه
يتم منحها ت�سهيالت نقدية بالعمالت
ّ
الأجنبية مبا يوازي ن�سبة حمددة من ح�صتها
لدى ال�صندوق ،من دون �أن يفر�ض عليها
�إج���راءات لت�صحيح هيكلها االقت�صادي
وامل��ايل� .أم��ا �إذا كان التوقف عن ال�سداد
ع��ائ� ً�دا �إىل م�شكلة هيكلية مرتبطة
ب�ضعف �إيرادات الدولة �أو �سوء عملية ت�سعري
ال�سلع واخلدمات العامة� ،أو �سوى ذلك ،ف�إن
ال�صندوق ي�شرتط �أن ترتبط عملية تقدمي
برناجما
امل�ساعدة للدولة ،ب�ضرورة اتّ باعها
ً
يت�ضمن جمموعة من الإج��راءات لإ�صالح
هيكلية ميزانيتها العامة ،وتخفي�ض
العجز يف ميزان مدفوعاتها ،وحت�سني قدرتها
على االقرتا�ض وال�سداد يف امل�ستقبل.
�أ�سباب مديونية احلكومات
مهما بلغ حجم االقت�صاد يف دول��ة ما �أو
تعددت مواردها املالية ،تقرت�ض احلكومات
ّ
لعدة �أ�سباب� ،إذ ال يوجد دولة يف العامل يبلغ
حجم الدين العام لديها �صفر .فقد ت�ستدين
احلكومة لتمويل االحتياجات امل�ؤقتة
يف عجز امل��وازن��ة عندما تكون الإي���رادات
الفعلية �أقل من النفقات املتوقعة ،حيث
يلج�أ البنك املركزي �إىل �إ���ص��دار �سندات
خزانة ق�صرية الأج��ل لتمويل ه��ذا العجز.
وعلى الرغم من عدم ا�ستدامة هذا امل�صدر
لتمويل عجز امل��وازن��ة� ،إال �أن حكومات
حتمل ع��بء ال��دي��ن العام
ع��دي��دة تف�ضل
ّ
على خف�ض الإنفاق العام �أو رفع ال�ضرائب،
ً
خوفا من التبعات ال�سيا�سية لهذه القرارات.
وث� ّ�م��ة �سبب �آخ��ر لال�ستدانة ،ه��و تغطية
رئي�سا،
�سببا
يعد
النفقات العامة ،وال��ذي ّ
ً
ً
خ�صو�صا يف �أوقات ارتفاع معدالت البطالة
ً
ورك���ود االقت�صاد .وع���ادة يتحقق �أك�بر
حجم للدين العام يف حاالت الطوارئ مثل
احل���روب وال��ك��وارث الطبيعية والأزم���ات
املالية ،وعندما ال ت�صلح و�سائل �أخرى مثل
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رفع ال�ضرائب ملواجهة احل��االت الطارئة.
ّ
ولعل �أق��رب مثال على احلالة الأخ�يرة هو
اقرتا�ض �إ�سبانيا ثالثني مليار يورو من بنك
اال�ستثمار الأوروبي ،يف ت�شرين الأول من العام
 ،2012مل�ساعدة م�صارفها التي كانت تعاين
�ضائقة مالية.
�أثر الدين العام على االقت�صاد
�إذا ك��ان الدين العام ميثل عبئً ا على
ً
فائ�ضا يف
الدولة ،فلماذا يوجد دول حتقق
املوازنة العامة مثل بع�ض دول اخلليج ،ومع
ذلك
تتكبد حكوماتها ديو ًنا عامة؟
ّ
يعود ذلك �إىل بع�ض الفوائد الهامة للدين
العام بالن�سبة اىل االقت�صاد� .إح��دى هذه
الفوائد ،عملية �إدارة ال�سيولة يف االقت�صاد،
حيث ميكن ا�ستخدام �أدوات الدين الق�صرية
الأجل المت�صا�ص ال�سيولة من االقت�صاد يف
وثمة فائدة �أخ��رى للدين
حالة الت�ضخمّ .
العام ،وهي توفري الفر�صة للم�ؤ�س�سات املالية،
وم�ؤ�سـ�سات التقاعد والت�أمينات ،وم�ؤ�س�سات
الإقرا�ض املتخ�ص�صة ،والأف��راد � ً
أي�ضا ،لتنويع
اً
فبدل من اال�ستثمار
�أ�صولهم اال�ستثمارية.
فقط يف �أ�صول ذات خماطر عالية كالأ�سهم
يف البور�صة� ،أو يف الأ�صول منخف�ضة ال�سيولة
كالعقار ،ميكن ا�ستخدام ال�سندات التي
ت�صدرها احلكومة لتنويع الأ�صول ،ما ي�سهم
يف تخفي�ض خماطر املحافظ اال�ستثمارية
وتعظيم �أ�صولها.
ريا ،هناك �أهمية كبرية لوجود دين
و�أخ ً
م�صدر يف �شكل �سندات يف كل دولة،
عام
ّ
لأنه ميثل مرجعية �أ�سا�سية لت�سعري الأ�صول
اال�ستثمارية .ف�سندات احلكومة املركزية
حتمل الن�سبة الأقل من املخاطر بني درجات
الأ�صول (�سندات حكومات حملية� ،سندات
�شركات� ،سندات ره��ن ع��ق��اري� ،أ�سهم،
عقارات� ...إلخ) فاحلكومات تلتزم ال�سداد
حلاملي ال�سندات مهما كان و�ضعها املايل
وه��ي ال ت�شهر �إفال�سها .وبالتايل ،ف�إنها
تعد مرجعية �أ�سا�سية يف ت�سعري العائد على
الأ�صول الأخ��رى ،حيث ي��زداد العائد بزيادة
درجة املخاطرة .وعلى �سبيل املثال� ،إذا كان
�سعر الفائدة على �سندات احلكومة ق�صرية
يوما)  3يف املئة �سنو ًيا ،فهذا يعني
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�أن العائد على كل الأ�صول الأخرى يجب �أن
ً
إ�ضافيا على هذا املعدل ،ك�أن
هام�شا �
ميثل
ً
ي�ضاف  0.5يف املئة �إىل �سندات ال�شركات
لي�صبح �سعر الفائدة  3.5يف املئة ،وت�ستمر
الزيادة بن�سبة ارتفاع املخاطر ،وزيادة �آجال
اال�ستحقاق.
ولكن من ناحية �أخ���رى ،عندما يزيد
الدين العام ب�شكل كبري و يكون احتياج
ريا ،ف�إنها ت�ضطر
احلكومة للتمويل كب ً
�إىل رفع ن�سبة الفائدة على �أذون اخلزينة
و�سنداتها ،ما ي�ؤدي �إىل مزاحمة احلكومة
للقطاع اخلا�ص يف جم��ال االق�ترا���ض من
اجلهاز امل�صريف ،حيث تعزف البنوك عن
تقدمي القرو�ض مل�شروعات القطاع اخلا�ص
واالكتفاء ب�شراء �سندات اخلزينة و�أذوناتها،
ب�سبب انعدام ن�سبة املخاطر فيها وارتفاع
العائد عليها .وع�ل�اوة على ذل��ك ،ف��إن
ً
مرتبطا ب�أعباء
تفاقم الدين العام يكون
خدمة الدين من �أق�ساط و فوائد ،الأمر الذي
ي�ؤثر يف حجم الإنفاق على جماالت التعليم
وال�صحة والأج��ور وباقي املجاالت املتعلقة
بتح�سني �سبل املعي�شة وتلبية حاجات
التنمية الب�شرية يف املجتمع.
الدين العام اللبناين
م�شكلة الدين العام يف لبنان لي�ست
م�شكلة جديدة ،و�إن كان تفاقمها قد
ا�شتد يف �شكل خا�ص بعد العام  .1995ويظهر
التقرير ال��دوري جلمعية امل�صارف �أن الدين
العام للدولة اللبنانية و�صل حتى نهاية �شهر
ت�شرين الثاين  2012اىل  57.55مليار دوالر
مقابل  56.64مليار دوالر يف ت�شرين الأول الذي
�سبقه� ،أي بارتفاع  91مليون دوالر .و�أ�ضاف
التقرير �أنه بذلك يكون الدين العام ارتفع
منذ بداية العام  2012وحتى نهاية ت�شرين
الثاين مبقدار  3.91مليارات دوالر .وكان
الدين اللبناين و�صل يف نهاية كانون الأول
 2011اىل  53.6مليار دوالر مقابل  52.6مليار
دوالر يف نهاية العام � 2010أي بارتفاع مليار
دوالر.
لقد منا الدين العام الإجمايل على امتداد
هذه الفرتة مبعدالت �سنوية جتاوزت بكثري
معدالت منو الناجت املحلي القائم ،الأمر الذي

خلق خم��اوف ،ب��د ًءا من العام  ،1995حول
�إمكان ال�سيطرة امل�ستقبلية على تطور هذا
خ�صو�صا �إذا ما ربط هذا امل�ؤ�شر بالإطار
الدين،
ً
أعم والأ�شمل ،الذي كان
املاكرو اقت�صادي ال ّ
ينطوي يف عدة جوانب منه على اختالالت،
من �ش�أنها �أن ت�ضفي على م�س�ألة الدين العام
أ�شد خطورة.
ً
بعدا � ّ
الدين العام امل�صري
الدين العام م�شكلة مزمنة يف االقت�صاد
امل�صري ،ففي نهاية الثمانينيات كان الدين
العام اخلارجي ع�صب م�شكلة املديونية
مل�صر ،حيث بلغ يف ذلك احلني نحو  52مليار
دوالر ،ومل ُيخرج م�ص َر من كبوتها العاملية
�سوى �أزمة اخلليج الثانية التي كان مل�صر
فيها موقف �سيا�سي م�ؤيد للغرب ،وهو ما
دفع م�ؤ�س�سات التمويل الدولية للو�صول �إىل
اتفاق لت�سوية الديون اخلارجية مل�صر و�إ�سقاط
ن�سبة  50يف املئة منها ،مع تطبيق البالد
�أجندة �صندوق النقد الدويل �أو ما عرف با�سم
برنامج الإ�صالح االقت�صادي.
وبالفعل اكتمل تطبيق ه��ذا الربنامج
مع نهاية العام  1997و�أُ�سقطت ن�سبة 50
يف املئة من دين م�صر اخلارجي منذ ذلك
التاريخ .لكن يف الوقت الذي تراجع فيه
الدين العام اخلارجي ،كانت ال�سيا�سات
االقت�صادية ب�شكل عام ،واملالية منها على
وجه اخل�صو�ص ،ت�ساعد يف تفاقم الدين العام
املحلي ،حتى و�صل يف كانون الأول 2011
�إىل نحو  1.13تريليون جنيه .و�أ�صبح حجم
الدين العام املحلي وما ميثله من �أعباء
على املوازنة العامة �أحد �أ�سباب تخفي�ض
الت�صنيف االئتماين مل�صر ل��دى امل�ؤ�س�سات
الدولية.
وبعد ثورة  25يناير ،لوحظ ا�ستمرار العمل
ب�أدوات ال�سيا�سة املالية التي كانت �سائدة.
حيث ت�ستمر �آل��ي��ة االق�ترا���ض ،وال تتخذ
خطوات جادة لرت�شيد الإنفاق ،كما �أنه مل
يتم تقدمي برنامج وا�ضح لتخفي�ض قيمة
الدين ون�سبته للناجت املحلي الإجمايل.
الدين العام ال�صيني
بلغت قرو�ض املحافظات والبلدات ال�صينية
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 27يف املئة من �إجمايل الناجت الداخلي،
بح�سب تقرير مقلق �أ�صدره املكتب الوطني
للتدقيق املايل يف نهاية حزيران .2012لكن
رئي�س الوزراء ال�صيني وين جياباو اعترب �أن
الدين العام لبالده هو مبجمله �آمن وحتت
ال�سيطرة .و�إن احلكومة تتعامل بانتباه
كبري مع م�سالة �إدارة الدين العام املحلي.
ومتّ احتواء امليل �إىل ت�ضخم اال�ستثمارات
العامة بفاعلية بف�ضل ت�صحيح املالية
وت�شديد ال�ضوابط .لكن و�إن كان م�ستوى
ً
�ضعيفا� ،إال �أن
ديون الدولة املركزية يف ال�صني
املحافظات والبلديات تقرت�ض مبالغ طائلة
ل�شق الطرق وبناء املطارات وامل�ست�شفيات،
وبع�ضها يفتقر اىل املالءة لت�سديد م�ستحقاته
ما يهدد �صحة النظام املايل ال�صيني برمتّ ه.
الدين العام الأمريكي
الدين العام الأمريكي هو جمموع الدين
ال��ع��ام امل��ق��رر على احلكومة االحت��ادي��ة،
وه��و جملة �سندات ال�ضمان اململوكة
لأطراف خارج الواليات املتحدة� ،إىل جانب
�سندات ال�ضمان التي ت�صدرها وزارة اخلزانة
الأمريكية واململوكة لأطراف داخل البالد.
وال ي�شمل هذا الدين ال�سندات التي ت�صدرها
احلكومات املحلية وحكومات الواليات.
وق��د ف��اق الدين العام للواليات املتحدة
الأمريكية ح�سب �أرقام متوز  ٢٠١١حاجز الـ
 ١٤ترليون دوالر �أمرييكي وهو ما يناهز ٩٨
يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل .يبلغ
ن�صيب اجلهات اخلارجية من هذا الدين
 ٩.٧ترليون دوالر �أمريكي� ،أما الباقي ومقداره
 ٤.٦ترليون دوالر فهو لأطراف داخل الواليات
املتحدة كحكومات الواليات �أو احلكومة
الإحتادية .ويربز هذا الرقم حقيقة� ،أن كل
مواطن �أمريكي مدين بزهاء � ٤٦ألف دوالر
�أمريكي منها � ٣٠ألف دوالر �أمريكي هي
ديون خارجية� .أما حني يق�سم الدين العام
الأمريكي على عدد دافعي ال�ضرائب ،فهذا
يعني �أن ح�صة كل واحد منهم هي قرابة
� ١٢٩ألف دوالر �أمريكي .ووفق الوترية احلالية،
يوميا.
ف�إن هذا املبلغ يزداد  ٣.٨٥مليار دوالر
ً
وتتيح وزارة اخلزانة الأمريكية للراغبني

الفر�صة للم�ساهمة يف تقلي�ص الدين العام
ال��ت�برع .وق��د دف��ع هذا
الأم�يرك��ي ،ع�بر
ّ
التدهور يف �أرقام االقت�صاد الأمريكي م�ؤ�سـ�سة
موديز للتحليالت املالية� ،إىل حتذير الواليات
املتحدة من خف�ض و�شيك يف درجة املالءة،
�سيكبدها �سعر فائدة �أعلى من
الأمر الذي
ّ
اال�ستدانة ،وكذلك
ذي قبل ،حني ت�ضطر �إىل ّ
فعلت م�ؤ�سـ�سة �ستاندرد �آند بورز .وواجهت
الواليات املتحدة حتدي �إعالن �إفال�سها العام
 ،2011وتدهور قيمة الدوالر الأمريكي ،ولكن
متكنت من
�إدارة الرئي�س ب��اراك �أوباما
ّ
�إقناع الكونغر�س الأمريكي ب�أهمية رفع
خولها اال�ستدانة
�سقف الدين العام ،الذي ّ
لإعادة ترتيب عمليات ال�سداد ،و�إال ف�إنها
كانت �ستعلن �إفال�سها للمرة الأوىل يف
التاريخ ،و�سوف تتكبد ال��دول التي متلك
ال�سندات الأمريكية اخل�سارة الأفدح ،و�أولها
ال�صني تليها اليابان ثم بريطانيا.
الإحتاد الأوروبي
ي�ساوي متو�سط ن�سبة الدين العام املحلي �إىل
الناجت املحلي الإجمايل ن�سبة  87.4يف املئة.
وحتتل اليونان و�إيطاليا الرتتيبني الثاين
والثالث على التوايل على م�ستوى العامل من
حيث ن�سبة الدين احلكومي �إىل الناجت
املحلي الإجمايل.
وت��و���ض��ح ب��ي��ان��ات ���ص��ادرة ع��ن مكتب
الإح�صاء االحتادي الأملاين ارتفاع الدين يف
�أكرب اقت�صادات منطقة اليورو خالل الربع
الثالث من العام  ،2012حيث بلغ ارتفاع
�إج��م��ايل ال��دي��ن ال��ف��ي��درايل (مب��ا يف ذلك
احلكومات املحلية والبلديات ،والواليات)
 1.6يف املئة على �أ�سا�س �سنوي �إىل 2064.1
مليار يورو.
ويف بريطانيا حذر وزير اخلزانة يف حكومة
ال��ظ��ل (امل��ح��اف��ظ�ين) ج���ورج �أوزب����ورن من
«انهيار الإ�سرتليني» �إذا ا�ستمرت حكومة
ج���وردون ب��راون باال�ستدانة من �أج��ل حل
امل�شكالت التي تواجهها حاليا ،ب�سبب
�أزمة املال العاملية.
ونقلت �صحيفة التاميز الربيطانية عن
�أوزبورن قوله «�إن براون يتعمد اتباع �سيا�سة
«الأر����ض املحروقة» التي من �ش�أنها ترك
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�إقت�صاد ومال
االقت�صاد يف حالة من الفو�ضى عند عودة
حكومة املحافظني لل�سلطة.
و�أ�شار تقرير ملركز الدرا�سات ال�سيا�سية وهو
مركز �أبحاث بريطاين معروف� ،أن الرقم
الر�سمي الذي تقر به احلكومة الربيطانية
وه��و  487مليار دوالر ،ي�ستثني تكاليف
قطاع التقاعد وال��دي��ون التي يتحملها
ق��ط��اع ال�سكك احل��دي��د يف بريطانيا،
وعقود حكومة العمال اخلا�صة بربنامج
“ ”Private Finance Initiativeاملتعلق
بامل�ست�شفيات واملدار�س والطرق.
وع��ن��دم��ا ي��ت��م �أخ����ذ ه���ذه التكاليف
باالعتبار ،ف�إن الدين العام الربيطاين �سي�صل
�إىل  1.340تريليون دوالر� ،أي ما يعادل  103.5يف
املئة من الناجت املحلي الإجمايل.
الدين العام ال�سعودي
ُّ
وتقل�صه �إىل 98.85
الدين العام
بعد ت�آكل َّ
مليار ريال يف نهاية العام املايل  ،2012حلت
ال�سعودية يف املرتبة الثالثة ك�أقل دولة مدينة
بني دول العامل.
تقرير �أع� ّ�ده معهد امللك عبد الله
وق��ال
ٌ
للبحوث والدرا�سات اال�ست�شارية يف جامعة
امللك �سعود� ،إن ال�سعودية ثالث �أق��ل دول
الدين العام للناجت املحلي
العامل يف ن�سبة َّ
يحرر موارد
ريا �إىل �أن ذلك
الإجمايل ،م�ش ً
ّ
الدين
توجه لإراح��ة َّ
مدخرة هائلة كانت ّ
العام وتخفي�ضه ،ويتوقع �أن ت�صب لتمويل
ا�ستثمارات القطاع اخل��ا���ص ،ث��م تعمل
على تراكم ر�أ�س املال الالزم لعملية النمو
املعزز الطويل املدى وامل�ستدام يف
االقت�صادي
ّ
البالد .وبينّ التقرير �أن امليزانية التقديرية
للدولة للعام امل��ايل  2013جتعل ال�سعودية
�إح���دى ق��اط��رات النمو املهمة لالقت�صاد
العاملي ،يف وقت ال تزال فيه اقت�صادات العامل
املتطور تعاين تبعات �أزمات اقت�صادية عاملية
ريا �إىل �أن ال�سعودية ال تزال
متنوعة ،م�ش ً
تلتزم هدفها الطويل الأج��ل وه��و حتويل
االقت�صاد ال�سعودي من اقت�صاد يعتمد على
النفط� ،إىل اقت�صاد مبني على املعرفة.
االقت�صاد العاملي والركود احلتمي
�أجمع الكثريون من خ�براء االقت�صاد
54
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تعريفات

• �إذن اخلزينة:
�صك مديونية ت�ستخدمه احلكومة كو�سيلة لالقرتا�ض
غالبا لغر�ض ت�سديد مديونيات �أخ��رى و�إع��ادة هيكلة جدول
ً
ا�ستحقاقها .وعادة ما يباع الإذن بخ�صم� ،أي ب�سعر �أقل من
قيمته اال�سمية ،ويف تاريخ اال�ستحقاق تلتزم احلكومة دفع
القيمة اال�سمية املدونة على الإذن ،و ميثل الفرق مقدار العائد
الذي يجنيه امل�ستثمر.
ت�صدر �أذون��ات اخلزينة لآج��ال ت��راوح بني ثالثة �شهور و�سنة
كاملة فهي من الأوراق املالية ق�صرية الأجل.
• ال�سندات احلكومية:
���ص��ك م��دي��ون��ي��ة ت�ستخدمه احلكومة
كو�سيلة لالقرتا�ض لغر�ض الإنفاق العام.
وتتعهد احلكومة �أن تدفع حلامل ال�سند
ّ
ً
(م��دت��ه حم��ددة م�سبقا) ف��ائ��دة ،و�أن ترد
القيمة اال�سمية لل�سند عند حلول تاريخ
اال�ستحقاق.
ي�صدر ال�سند لآجال تراوح بني �سنة وثالثني
ً
متو�سطا �أو
�سنة ،ولهذا فهو ميثل ا�ستثما ًرا
طويل الأجل.

العاملي ب���أن املعلم اجلديد ل�ل�أزم��ة وال��ذي
بد�أت �شظاياه ت�ضرب العديد من دول العامل
الر�أ�سمايل� ،سيرتافق مع ا�ستمرار اال�ضطراب
امل��ايل يف �أمريكا ،والتباط ؤ� االقت�صادي يف
�آ�سيا ،وتداعيات �أزم��ة الديون ال�سيادية يف
�أوروب���ا� ،إ�ضافة �إىل ال��رك��ود االقت�صادي يف
اليابان.
جتمعت وتالقت يف
كل تلك ال�شواهد
ّ
وقت واحد لت�شكل قو�س �أزمات قد تع�صف
با�ستقرار االقت�صاد العاملي القائم.
�إن الأزم��ة املالية العاملية اجلديدة كما
ي�شرح �أحد املحللني االقت�صاديني ،تبدو قريبة
منا اليوم �أكرث من �أي وقت م�ضى ،بل انها
تبدو �أ�شد حدة من �سابقتها العام  2008حني
�سقط بنك «ليمان براذرز» .وكل امل�ؤ�شرات
من الواليات املتحدة الأمريكية ودول اليورو
واململكة املتحدة �إىل اليابان ت�شري �إىل �أننا
نتجه نحو ركود جديد.
ف ��إذا �أثقلت املديونية يف الأزم��ة ال�سابقة
ك��اه��ل ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص يف ال��ب��ل��دان

الر�أ�سمالية ،مما �أدى �إىل تدخل احلكومات
لإن��ق��اذه ،ف ��إن �أزم��ة الديون ال�سيادية التي
�أ�صابت العديد من دول العامل الر�أ�سمايل،
مبا فيها ال��والي��ات املتحدة الأمريكية،
التي تعترب �أكرب اقت�صاد يف العامل� ،ستزيد
من م�شاكل هذه الدول لتتحول من �أزمة
ّ
التخبطات
تتخطى
عابرة �إىل �أزمة بنيوية،
ّ
لاً
الق�صرية الأجلّ ،
وحلها لن يكون �سه �أو
�سريعا ،ذلك �أن احلل يتجلى فقط بتخفي�ض
ً
حجم الدين ،وهذا يتطلب �سنوات طويلة.
امل�صادر:
• www.ar.wikipedia.org
• www.arab/wiki.com
• www.en.wikipedia.org/wiki/
Independent-Broadcasting-Authority
• www.en.wikipedia.org/wiki/Ceefax
• www.oracle.com/us/products/
engineered-systems/index.html
• www.en.wikipedia.org/wiki/Prestel
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ق�ضايا �إقليمية

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

ا�سرائيل:
متغريات م�صريية يف واقع الدولة واملجتمع

�ك��ل اخل�ل�اف ح���ول ط��اب��ع ال��دول��ة
ي�����ش� ّ
وعالقتها بالدين� ،أحد مظاهر الإ�ستقطاب
الأ�سا�سية يف واقع الدولة واملجتمع يف ا�سرائيل.
فهناك تيارات تدعو �إىل توثيق العالقة بني
الدين والدولة ،و�صبغ احلياة يف هذا الكيان،
الذي يقدم نف�سه على �أنه كيان علماين،
مبزيد من امل�ضامني الدينية ،وهناك تيارات
�أخ��رى معار�ضة تدعو �إىل ف�صل الدين عن
الدولة .ولقد اعترب املفكر اليميني وا�ستاذ
الف�سلفة يف اجلامعة العربية مو�شيه روزنفيلد
الدعوة اىل ف�صل الدين عن الدولة يف هذا
الكيان و�صفة ناجعة لت�صفية امل�شروع
ال�صهيوين برمته .وي�ضيف �أن هذه الدعوات
تتجاهل الطابع اخلا�ص لدولة �إ�سرائيل،
بحيث �أن���ه ال ميكن تطبيق النموذج
ال�سائد يف الدول الغربية ،ومنوذج الف�صل بني
الكني�سة والدولة الذي ر�أى النور مع تفجر
الثورة الفرن�سية ،مل يتم تطبيقه حتى الآن
تقدما .وحتى تلك
يف �أكرث الدول الأوروبية
ً
الدول التي ت�شدد ب�شكل خا�ص على الف�صل
بني الدين وال��دول��ة مثل ال��والي��ات املتحدة
وهولندا وفرن�سا ،ال يوجد فيها يف الواقع ف�صل
بني الهوية الدينية والدولة .وينتهي الباحث
روزنفيلد �إىل اال�ستنتاج ب����أن ال��دع��وات
لف�صل الدين عن الدولة يف ا�سرائيل بالذات
�إمنا تهدف �إىل الدفع نحو انهيار ال�سمات
اليهودية للدولة ،وبالتايل ت�سويغ الدعوات
لإقامة دولة لكل مواطنيها ،تذوب
فيها الأكرثية اليهودية
دميوغرافيا
ً

مع مرور الزمن على �ضوء اخللل يف امليزان
الدميوغرايف ل�صالح العرب.
م��ن ن��اح��ي��ة �أخ�����رى ،ت��ب��دي احلكومة
ً
قلقا
الإ�سرائيلية واملنظمات اليهودية
��ول الكثري من
ك��ب� ً
يرا جت��اه ظ��اه��رة حت� ّ
ال�شبان اليهود يف العامل عن اليهودية .و�أحد
الأ�سباب وراء هذه الظاهرة  -كما تقول
توجه
احلكومة والوكالة اليهودية  -هو ّ
ال�شبان اليهود للزواج من غري يهوديات.
وقد ّ
نظمت احلكومة الإ�سرائيلية والوكالة
اليهودية حملة دعائية حلث ال�شبان اليهود
على عدم التزوج من غري يهوديات ،وكانت
احلملة حتت عنوان «مفقودون»� ،أي �أن
ال�شعب اليهودي قد فقد من يتزوجون بغري
يهود ب�صورة نهائية.
لكن بع�ض النخب الإ�سرائيلية ،مثل �سايف
�شاكيد (�صاحب �شركة �إعالن كبرية يف
�إ�سرائيل) ،انتقد احلملة ب�شكل كبري على
اعتبار �أنها تنم عن العن�صرية العارية عن
تخيلوا
الأخالق ،وقال :حتى نو�ضح ال�صورةّ ،
لو كانت هناك حملة يف �أملانيا تعترب كل
من يتزوج من يهودية ب�أنه مفقود .ومن
جهة �أخرى يقول مدير عام «مركز تخطيط
�سيا�سات ال�شعب اليهودي» نحمان �شاي�« :إن
نحو  50يهود ًّيا يف الواليات املتحدة يتحولون
ع��ن اليهودية ي��وم� ًّ�ي��ا» .و���ش��دد يف مقابلة
�أجراها معه التلفزيون الإ�سرائيلي على �أن
«الوجود اليهودي يف الواليات املتحدة يتعر�ض
خلطر كبري ،ب�سبب حاالت التحول الوا�سعة

تبدي احلكومة الإ�سرائيلية واملنظمات اليهودية ً
ريا
قلقا كب ً
حتول الكثري من ال�شبان اليهود يف العامل عن اليهودية.
جتاه ظاهرة ّ
56
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من الديانة اليهودية �إىل الديانات الأخرى».
واع��ت�بر �أن �أك�بر خطر ي��واج��ه اليهود يف
الواليات املتحدة هو الزيجات املختلطة (بني
اليهود و�أتباع الديانات الأخ���رى) ،وذوب��ان
اليهود يف املجتمع الأمريكي .وقال �إن دولة
�إ�سرائيل �ستكون �أك�بر خا�سر من هذا
الواقع ،لأنها تعتمد ب�شكل كبري على دور
املنظمات اليهودية «اللوبي» يف ال�ضغط على
االدارة والكونغر�س الأمريكيني من �أجل
اال�ستجابة للمطالب الإ�سرائيلية.
وي�شري عامل االجتماع الإ�سرائيلي �سامي
�سموحا ،الأدي��ب اليهودي العراقي الأ�صل،
�إىل م�س�ألة ال�شرخ الإتني يف واقع تركيبة
املجتمع الإ�سرائيلي و�إىل ثالثة عوامل
رئي�سة �أدت �إىل ف�شل االندماج بني املكونني
الإتنيني الأ�سا�سيني ،ال�سفارادمي ذوي الأ�صول
ال�شرقية والأ�شكناز ذوي ال�صول الغربية،
وهذه العوامل هي:
� -1سيا�سة الهجرة :يرى �سموحا �أنه على
عك�س املهاجرين الأ�شكناز الذين مل
تو�ضع قيود على هجرتهم ،فقد و�ضعت
ال��ق��ي��ود على ه��ج��رة ال��ي��ه��ود ال�����س��ف��ارادمي
ب�شكل كبري ،بحيث �أنه روعي �أن يكون
ه�ؤالء املهاجرون من الفئات التي متد �سوق
العمل الإ�سرائيلي بالعمال .وتركت هذه
القيود �شعو ًرا بالغنب بني �أو�ساط ال�شرقيني،
على اعتبار �أنهم �ضروريون لتطوير البالد،
ولكنهم غري مرغوب فيهم ،الأم��ر الذي
�أظهر الفوقية يف فر�ض االندماج.

� -2سيا�سة اال�ستيعاب :ي�ؤكد �سموحا
وج���ود ال��ق��ي��ود ال��ت��ي ك��ان��ت تو�ضع على
هجرة اليهود ال�شرقيني لهدفني �أ�سا�سيني
�إثنني� ،أولهما :منع ال�شرقيني من تدمري
الثقافة الإ�سرائيلية ذات التوجهات الغربية
ال�صارخة التي ا�س�سها الأ�شكناز� ،أو تهديد
�أ�س�س النظام االجتماعي  -ال�سيا�سي الذي
وثانيا :ا�ستخدام طاقة العمالة
بناه ه�ؤالء.
ً
لدى ال�شرقيني خلدمة الأهداف الإجتماعية
والع�سكرية للأغنياء من الأ�شكناز.
وتنظيميا
ثقافيا
� -3ضعف اليهود ال�شرقيني
ً
ً
لاً
حا�سما
واقت�صاد ًيا ،الأمر الذي �شكل عام
ً
يف طبيعة العالقة بينهم وبني الأ�شكناز.
ذلك ان معظم اليهود ال�شرقيني مل يكونوا
متعلمني ،ولديهم عائالت كبرية ،ومل
يقدمون لهم العون� ،إىل
يكن لديهم �أقرباء ّ
جانب عدم امتالكهم اخلربة ال�سيا�سية
ال��ت��ي ت�ساعدهم على تنظيم �أنف�سهم
وخدمة م�صاحلهم.
ه���ذه ال��ع��وام��ل �أدت �إىل ان���ق�ل�اب يف
التوجهات الأيديولوجية وال�سيا�سية لدى
خ�صو�صا بعدما ا�ضطرت
الفئات ال�ضعيفة
ً
لال�ستيطان يف م�ستوطنات ال�ضفة الغربية،
مما �أدى �إىل ظهور ثالثة حتوالت بارزة:
� اًأول :تعاظم رف�ض الأكرثية اجلماهريية
للت�سوية ال�سيا�سية لل�صراع ،على اعتبار �أنها
�ستكون مرتبطة بتفكيك امل�ستوطنات
�أو بع�ضها ،وبالتايل بانهيار منظومة املزايا
الإقت�صادية التي متتعت بها.
حتول جميع الذين انتقلوا للإقامة
ً
ثانياّ :
يف امل�ستوطنات لت�أييد الأحزاب واحلركات
الدينية واليمينية املتطرفة التي ترف�ض

بطبيعة احل���ال ف��ك��رة االن�����س��ح��اب من
الأرا���ض��ي التي احتلت العام  ،1967على
اعتبار �أنها «� ٍ
أرا�ض حمررة» و�أنها متثل «�أر�ض
الأجداد» ،وال�سعي يف الوقت نف�سه �إىل توفري
كل الظروف التي ت�سمح بتعاظم امل�شروع
اال�ستيطاين وجعله م�صدر جذب ملزيد من
الإ�سرائيليني.
ً
ثالثا� :أقنعت الأزمات االقت�صادية املتعاقبة
جماهري الأحزاب الدينية احلريدية الأ�صولية
التي مل تظهر حما�سة كبرية لالنتقال
للعي�ش يف امل�ستوطنات بعد ح��رب العام
 ،1967لي�س فقط بالإقبال على الإقامة
يف هذه امل�ستوطنات ،بل � ً
أي�ضا على �إن�شاء
م�ستوطنات خ��ا���ص��ة ب��ه��ا .ل��ق��د منحت
امل�ستوطنات املقامة يف ال�ضفة الغربية
�أتباع التيار احلريدي بيئة منا�سبة تالئم
توجهاتهم الإنعزالية يف ظل �أدنى م�ستويات
الإحتكاك مع املجتمع العلماين .من
هنا لي�س من امل�ستغرب �أن تكون ثالث من
�أ�صل �ست م�ستوطنات يهودية قد حتولت �إىل
مدن يف ال�ضفة الغربية ،وهذه امل�ستوطنات
يقطنها املتدينون الأ�صوليون (احلريدمي)،
وه��ي :عمانوئيل ،كريات �سيفر ،وبيتار
عيليت .وت��دل معطيات وزارة الإ�سكان
الإ�سرائيلية على �أن معظم اليهود الذين
يتجهون للإقامة يف م�ستوطنات ال�ضفة
الغربية هم من املتدينني احلريدمي .وقد
�أدى هذا الواقع �إىل ك�سر احتكار املتدينني
القوميني لواء اال�ستيطان يف ال�ضفة الغربية،
حيث �أ�صبحت الأحزاب احلريدية ال�شرقية
والغربية �صاحبة م�صلحة يف الدفاع عن بقاء
امل�ستوطنات.

يرى املفكر اليميني وا�ستاذ
الف�سلفة يف اجلامعة العربية
مو�شيه روزنفيلد �أن الدعوات
لف�صل الدين عن الدولة يف
ا�سرائيل بالذات �إمنا تهدف
�إىل الدفع نحو انهيار ال�سمات
اليهودية للدولة ،وبالتايل ت�سويغ
الدعوات لإقامة دولة لكل
مواطنيها ،تذوب فيها الأكرثية
اليهودية دميوغراف ًيا مع مرور
الزمن على �ضوء اخللل يف امليزان
الدميوغرايف ل�صالح العرب.

ي�شري عامل االجتماع الإ�سرائيلي
�سامي �سموحا ،الأديب اليهودي
العراقي الأ�صل� ،إىل م�س�ألة ال�شرخ
الإتني يف واقع تركيبة املجتمع
الإ�سرائيلي و�إىل ثالثة عوامل
رئي�سة �أدت �إىل ف�شل االندماج
بني املكونني الإتنيني الأ�سا�سيني،
ال�سفارادمي ذوي الأ�صول ال�شرقية
والأ�شكناز ذوي الأ�صول الغربية.

تدل معطيات وزارة الإ�سكان الإ�سرائيلية على �أن معظم اليهود الذين يتجهون
للإقامة يف م�ستوطنات ال�ضفة الغربية هم من املتدينني احلريدمي.
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درا�سات وابحاث

�إعداد:
د�.أحمد علو
عميد متقاعد

يعترب الأكراد �أو الكرد �إحدى القوميات الكبرية
التي ال متلك دولة م�ستقلة �أو كيا ًنا �سيا�س ًيا
موحدً ا معرت ًفا به عامل ًيا.
ينت�شر ال�شعب الكردي �شمال ال�شرق الأو�سط يف
منطقة و�سطية متتد من جبال زاغرو�س وجبال
طورو�س يف ال�شمال وال�شرق ،اىل �أجزاء من �شمال
�شرق العراق و�شمال غرب �إيران و�شمال �شرق
�سوريا وجنوب �شرق تركيا .كما يتواجد الأكراد
بالإ�ضافة �إىل هذه املناطق ب�أعداد قليلة يف جنوب
غرب �أرمينيا وبع�ض مناطق �أذربيجان ولبنان.
هناك الكثري من اجلدل حول من�ش�أ ال�شعب
الكردي ،وتاريخه ،وحتى م�ستقبله ال�سيا�سي .وقد
ازداد هذا اجلدل التاريخي حدة يف ال�سنوات الأخرية
وبخا�صة بعد التغريات التي طر�أت على واقع
الأكراد يف العراق عقب حرب اخلليج الثانية.

الأكراد و كرد�ستان

احللم املمنوع

لغة الأكراد
وتاريخهم
ت���ع���ت�ب�ر ال��ل��غ��ة
ال����ك����ردي����ة م��ن
ال���ل���غ���ات ال��غ��ن��ي��ة
باللهجات املختلفة ،وهي تنتمي �إىل فرع اللغات الإيرانية املنتمية
بدورها �إىل جمموعة اللغات الهندو � -أوروبية .ومعظم الأك��راد
ي�ستطيعون التكلم بلغات الأق���وام امل��ج��اورة لهم مثل العربية
والرتكية والفار�سية كلغة ثانية ،وتنق�سم اللغة الكردية �إىل �أربعة
لهجات وهي :اللهجة الكرماجنية ال�شمالية ،اللهجة الكرماجنية
اجلنوبية ،اللهجة اللورية واللهجة الزازكية.
تعترب اللهجة الكرماجنية (ال�شمالية واجلنوبية) اكرث اللهجات
اً
تقريبا.
ا�ستعمال من قبل ثلثي ال�شعب الكردي
ً
يعترب امل�ؤرخ الكردي حممد �أمني زكي ( )1948 - 1880يف كتابه
«خال�صة تاريخ الكرد وكرد�ستان» �أن هناك طبقتني من الكرد:
الطبقة الأوىل ،كانت تقطن كرد�ستان منذ فجر التاريخ وي�سميها
جدا لل�شعب الكردي.
«�شعوب جبال زاغرو�س» ،وهي الأ�صل القدمي ً
والطبقة الثانية ،هي طبقة ال�شعوب الهندو � -أوروبية التي هاجرت
تقريبا ،وامتزجت مع
�إىل كرد�ستان يف القرن العا�شر قبل امليالد
ً
معا الأمة الكردية.
�شعوبها الأ�صلية لي�شكال ً
تعرف امل�ؤلفات الفار�سية والإ�سالمية الكرد على �أنهم «بدو
بينما ِّ
الفر�س» ،كما �أورد ابن خلدون يف مقدمته.
كذلك ذكر امل�ؤرخ اليوناين زينفون ( 355 - 427قبل امليالد) يف
�شعبا و�صفه «باملحاربني الأ�شداء �ساكني املناطق اجلبلية»،
كتاباته ً
و�أطلق عليهم ت�سمية «كاردوخ» التي تتكون من «كارد» مع

الحقة اجلمع اليونانية القدمية «وخ».
وذكر �أن ه�ؤالء هم الذين هاجموا اجلي�ش
اليوناين خالل عبوره العام  400قبل امليالد،
املنطقة التي تقع جنوب �شرق بحرية «وان»
( )Vanيف �شرق تركيا.
كما ورد يف بع�ض ق�ص�ص الأنبياء �أن الأكراد هم من �أ�صول �آرية �أي
من �أبناء �آري بن نوحّ � .أما من ناحية علم الأنرثوبولوجيا فريى بع�ض

العلماء �أن الأكراد ينتمون بغالبيتهم �إىل عن�صر «الأرمنويد» (وهو
العن�صر املنت�شر يف املرتفعات املمتدة بني ارمينيا �شماال وتركيا غربا،
وغربي �إيران �شرقا ،و�شمايل �سوريا والعراق جنو ًبا) ،وقد �أطلق عليه
هذا اال�سم ن�سبة اىل �أرمينيا.
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امل�ساحة واملوارد
ت��ق��در امل�����س��اح��ة االجمالية
ّ
التقريبية ل��ب�لاد ال��ك��رد �أو»
كرد�ستان» ب��ح��واىل  400الف
ك��ل��م .2يقع منها  195الف
كلم 2يف تركيا ،و � 125ألف
ك��ل��م 2يف �إي�����ران ،و� 65أل��ف
ك��ل��م 2يف ال���ع���راق ،و� 15أل��ف
كلم 2يف �سوريا.
ويبلغ طول منطقة كرد�ستان
�إذا قي�ست م��ن ال�شمال �إىل
اجلنوب نحو �أل��ف كلم� ،أما
م��ع��دل ال��ع��ر���ض الو�سطي فهو
بحدود  400كلم.
ينت�شر ال�شعب الكردي فوق هذه امل�ساحة يف الدول التي تتاخم
بع�ضها وت�شرتك يف حدود تف�صل بني ابنائه ك�إيران والعراق و�سورية
وتركيا.
الرثوات املائية والنفطية واملعدنية
كرد�ستان الطبيعية من املناطق الغنية باملاء كونها يف معظمها
مرتفعات جبلية تكللها الثلوج يف �أكرث �أيام ال�سنة (�أهمها جبل
�آرارات) وتنبع منها �أنهار كثرية.
تنت�شر حقول النفط يف معظم الأرا�ضي الكردية ،بع�ضها ي�ستثمر
منذ عقود ،وبع�ضها الآخر ال يزال قيد الإكت�شاف والتنقيب ،فحقول
كركوك يف العراق التي تقع �ضمن كرد�ستان ،تعترب من �أغزر
إنتاجا و�أقلها ن�ضو ًبا ،وت�ساهم �إىل جانب حقول عني
حقول العامل � ً
زالة ب�أكرث من ثلث انتاج النفط العراقي .ويف �إيران ي�ستثمر نفط
منطقة �شاه �آباد ،ويف تركيا ي�ستخرج النفط من حقول باطمان.
�أما يف �سوريا ،فقد كانت حقول منطقة ديرك املالكية (قره
ت�شوك ورميالن وال�سويدية) هي املزود الرئي�س لإمداد �سوريا بالنفط
والغاز والكربيت منذ �ستينيات القرن الع�شرين وحتى نهايته .كما
يتوافر يف ار�ض الإقليم ثروة من املعادن ومن اهمها ،احلديد والنحا�س
يف ديفريك و�إرجان يف تركيا.
الأكراد يف املنطقة
يعترب بع�ض امل�صادر الغربية �أن الأكراد هم رابع قومية اتنية يف
وقدر عددهم العام
منطقة غرب �آ�سيا بعد العرب والفر�س والأتراكّ ،
 2012بحواىل  28مليون نف�س ،وتذهب م�صادر اخرى �إىل �أن عددهم
يراوح مابني  30و 35مليون ،وهم يتوزعون يف املنطقة كما ي�أتي :
• �سوريا :ي�شكل كرد �سوريا  %6من جمموع الكرد يف العامل،
ويقدر عددهم مبا بني � 1،6إىل  2مليون ن�سمة (حواىل  8اىل  %9من
ّ
جمموع �سكان �سوريا) .يعي�ش معظمهم يف �شمال �شرقي البالد
وخ�صو�صا يف احل�سكة والقام�شلي وديريك ،بالإ�ضافة �إىل وجودهم
ً
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ب�أعداد �أقل يف مناطق �أخرى من
�سوريا مثل عفرين وكوباين
(عني العرب) مبحافظة حلب.
• العراق :ي�شكل كرد العراق
 %15من جمموعهم يف العامل،
وي��ق��در ع��دده��م ب��ـ  6ماليني
ّ
ن�سمة ُد جِم��وا مع دول��ة العراق
ال��ع��ام  ١٩٢٣مبوجب اتفاقیة
�سایك�س بيكو .ي�ستوطن
االك�������راد م��ن��اط��ق احل����دود
ال�شمالية وال�شمالية ال�شرقية
للعراق وي�شكلون حواىل %17

من �سكانه .وهم ي�شكلون الغالبية ال�سكانية يف حمافظات
ده��وك و�أرب��ي��ل وال�سليمانية ،والثلث يف حمافظة كركوك،
وكذلك يتوزعون يف نينوى ودياىل بن�سبة  %10لكلتيهما ،وتعترب
اً
وتعقيدا يف الق�ضية الكردية
جدل
م�س�ألة اك��راد العراق الأك�ثر
ً
ب�شكل عام ،كونها ن�ش�أت مع بدايات �إقامة اململكة العراقية
طابعا
عقب احلرب العاملية الأوىل .وقد اتخذ ال�صراع منذ بداياته
ً
م�سلحا كون العراق دولة ذات خليط عرقي وديني ،وب�سبب
عنفيا
ً
ً
التدخل والت�أثري االجنبي الغربي الفرن�سي والإنكليزي وبخا�صة بعد
اكت�شاف النفط يف املنطقة ،ورغبة الأكراد الكامنة يف �أن يكون
لهم دولة م�ستقلة.
• �إيران :ي�شكل كرد �إيران  %16من جمموع الكرد يف العامل،
ويقدر عددهم بـ  4،5ماليني ن�سمة (حواىل  6اىل  %7من جمموع
ال�سكان) .يعي�ش معظمهم يف غرب و�شمال غرب �إيران.
• تركيا :ي�شكل ك��رد تركيا  %56من جمموع الكرد يف
ويقدر عددهم ب�أكرث من  16مليون ن�سمة ( %20من جمموع
العاملّ ،
ال�سكان) �إ�ستنا ًدا �إىل بع�ض امل�صادر العام  ،2012يعي�ش معظمهم
يف اجلنوب ال�شرقي للبالد� .أم��ا وفق تقديرات كتاب املخابرات

االمريكية «كتاب وقائع العامل» ( )CIA Fact bookف�إن عدد
الأكراد يف تركيا كان العام  14 ،2008مليو ًنا ون�سبتهم اىل ال�شعب
الرتكي كانت حواىل .%18
الديا�سبورا الكردية والديانة
يعي�ش يف ال�شتات ح��واىل مليونا ك��ردي ،منهم مليون ون�صف
املليون يف اوروبا والباقي يتوزعون يف قارات العامل من او�سرتاليا وحتى
الأمريكتني ال�شمالية واجلنوبية.
ينتمي الأك��راد يف غالبيتهم اىل الإ�سالم ال�سني على املذهب
ال�شافعي ،وهناك جمموعات كبرية منهم على املذهب ال�شيعي
وبخا�صة يف �إي��ران (عيالم وكرمن�شاه) وكذلك يف و�سط وجنوب
�شرق العراق .كما يتبع عدد كبري منهم املذهب العلوي (وبخا�صة

يف تركيا) ،وثمة من بينهم �أتباع للمذاهب ال�صوفية والطريقة
النق�شبندية والأزيدية.
امل�شكلة الكردية وتق�سيم كرد�ستان
يرى بع�ض امل�ؤرخني �أن جذور امل�شكلة الكردية تعود �إىل فرتة ما
قبل امليالد ،عندما ا�ستعبدت ال�شعوب الهندو  -اوروبية ال�شعب
الكردي وا�ستقرت يف هذه املنطقة ف�أح�س بالظلم واغت�صاب الهوية.
بد�أت امل�شكلة الكردية ب�صورة وا�ضحة يف الع�صر احلديث عقب
ا�صطدام الدولتني ال�صفوية والعثمانية ( )1514يف معركة جالديران،
عمليا بني الدولتني وو�ضع
التي كان من نتائجها تق�سيم كرد�ستان
ً
غالبية �أرا�ضيها حتت �سيطرة العثمانيني.
فو�ض ال�سلطان العثماين العالمة �إدري�س ،عقد اتفاقية
العام ّ 1515
مع الأم��راء الكرد ،تت�ضمن اعرتاف الدولة العثمانية ب�سيادتهم
على كرد�ستان وبقاء احلكم الوراثي فيها وم�ساندة الأ�ستانة لها
تعر�ضها للغزو �أو االعتداء ،مقابل �أن تدفع الإمارات الكردية
عند ّ
ر�سومات �سنوية كرمز لتبعيتها للدولة العثمانية ،و�أن ت�شارك �إىل
جانب اجلي�ش العثماين يف � ّأي معارك تخو�ضها الإمرباطورية �إ�ضافة

�إىل ذكر ا�سم ال�سلطان والدعاء له من على املنابر يف خطبة اجلمعة.
العام  1555عقدت الدولتان ال�صفوية والعثمانية اتفاقية ثنائية
ر�سميا .و�أعقب ذلك،
مت مبوجبها تكري�س تق�سيم كرد�ستان
ً
معاهدات واتفاقيات �أخرى بني العثمانيني وال�صفويني وبينهم وبني
الإيرانينيّ � ،أدت مبجملها �إىل الإمعان يف تق�سيم كرد�ستان و�شعبها
يوما
ب�شكل جمحف .وب�سبب ذلك تعقدت امل�شكلة الكردية ً
بعد �آخر ،وال �سيما بعد بدء انت�شار الأفكار القومية يف ال�شرق (بداية
القرن التا�سع ع�شر) ،عندما بد�أت الدول الأوروبية حتتك بكرد�ستان
عن طريق الرحالة الأجانب والإر�ساليات التب�شريية ،وكذلك عن
طريق بع�ض القن�صليات و�أهمها الربيطانية والرو�سية والفرن�سية ثم
الأمريكية.
ً
وقد مار�ست هذه االدول �أدوا ًرا مهمة يف حتري�ض الع�شائر الكردية
خ�صو�صا ،ثم الإيرانية ،ويف املقابل ف�إن الدولتني
�ضد الدولة العثمانية
ً
العثمانية والإي��ران��ي��ة ،مل تتمكنا من ب�سط �سيطرتهما على
كرد�ستان لعدة �أ�سباب ،منها تعقيد طبوغرافية كرد�ستان ،ودفاع
الكرد عن �أرا�ضيهم بب�سالة.
تدويل الق�ضية
�أدى ا�شتداد ال�صراع الدويل يف ال�شرق ،وبخا�صة بني القوتني الربيطانية
والرو�سية اىل الت�أثري ب�شكل �سلبي يف م�ستقبل ال�شعب الكردي،
و�إخراج امل�شكلة الكردية من الطابع الإقليمي �إىل الطابع الدويل.
فقد كانت احلكومة الرو�سية �شديدة االهتمام ب�أو�ضاع البلدان
وال�شعوب املتاخمة حلدودها ،بينما احلكومة الربيطانية تخ�شى
و�صول املطامح الرو�سية �إىل بالد ما بني النهرين .ي�ضاف �إىل ذلك
حم��اوالت فرن�سية للتغلغل يف كرد�ستان عن طريق الإر�ساليات
التب�شريية ،والوجود االمريكي يف املنطقة.
من ناحية ثانية حاول الكرد �أنف�سهم التقرب من الأجانب،
وبخا�صة الربيطانيني يف بداية القرن الع�شرين .ثم جاءت اتفاقية
�سايك�س بيكو ( )1916التي ق�سمت تركة الدولة العثمانية ،ومن
عمق
�ضمنها الق�سم الأكرب من كرد�ستان .هذا الو�ضع اجلديد ّ
ّ
وحطم �آمال الأكراد يف احل�صول على حق تقرير امل�صري.
امل�شكلة،
يف �أعقاب احلرب العاملية الأوىل ،بدا �أن ثمة �إمكان حلل امل�شكلة
الكردية ،حترك الكرد وبذلوا جهو ًدا م�ضنية لإي�صال �صوتهم �إىل
م�ؤمتر ال�صلح يف باري�س ( )1919يحدوهم الأمل يف �أن ينالوا حقوقهم
امل�شروعة ،وال �سيما بعد الت�صريح ال�شهري لرئي�س الواليات املتحدة
الأمريكية ويل�سن حول حق ال�شعوب بتقرير م�صريها .وملا مل يكن
ر�سميا يف ذلك
للكرد كيان �سيا�سي م�ستقل كي ي�شارك وفدهم
ً
امل�ؤمتر� ،ش�أنهم �ش�أن القوميات وال�شعوب امل�ضطهدة الأخ��رى ،فقد
خول ال�شعب الكردي من خالل الع�شائر واجلمعيات ال�سيا�سية
ّ
�شريف با�شا� ،أحد زعمائهم متثيلهم واملطالبة باملطالب الكردية
امل�شروعة.
�أ�صدر احللفاء بعد ا�ستكمال حت�ضرياتهم للم�ؤمتر قرا ًرا (كانون
الثاين  ) 1919ن�ص على ما ي�أتي�…« :إن احللفاء والدول التابعة لهم قد
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اتفقوا على �أن �أرمينيا وبالد الرافدين وكرد�ستان وفل�سطني والبالد
العربية يجب انتزاعها بكاملها من الإمرباطورية العثمانية».
ً
وانطالقا من هذا القرار قدم املمثل الكردي �شريف با�شا مذكرتني
مع خريطتني لكرد�ستان �إىل امل�ؤمتر ،كما طلب ت�شكيل جلنة
دولية تتوىل تخطيط احل��دود مبوجب مبد�أ القوميات ،لت�صبح
ريا
كرد�ستان هي املناطق التي ت�سكن فيها الغالبية الكردية ،م�ش ً
�إىل �أن جتزئة كرد�ستان ال تخدم ال�سلم يف ال�شرق… كما طلب
ر�سميا من رئي�س امل�ؤمتر جورج كليمن�صو �أن ميار�س
�شريف با�شا
ً
نفوذه مع حكومة الأ�ستانة ملنع ا�ضطهاد ال�شعب الكردي ،وجاء
يف ر�سالته �إىل رئي�س امل�ؤمتر� :إنه منذ �أن ت�سلمت جماعة االحتاد
والرتقي ال�سلطة ف�إن جميع الذين يحملون �آمال احلرية القومية قد
تعر�ضوا لال�ضطهاد امل�ستمر ...و�إنه من الواجب الإن�ساين يف املجل�س
الأعلى �أن مينع �إراقة الدماء جمد ًدا ،و�إن ال�سبيل ل�ضمان ال�سلم يف
كرد�ستان هو التخلي عن م�شروع تق�سيم هذه البالد.

• معاهدة �سيفر (:)1920
جنح �شريف با�شا يف �إدخال ثالثة بنود تتعلق بالق�ضية الكردية يف
معاهدة �سيفر التي �أبرمها احللفاء يف باري�س (�آب  ،)1920وقد كر�س
ذلك عملية تدويل الق�ضية الكردية ب�صورة ر�سمية ،رغم �أن الدولة
العثمانية حاولت م��را ًرا �أن ت�صف الق�ضية الكردية ب�أنها ق�ضية
داخلية ت�ستطيع الدولة حلها.
مل تر معاهدة �سيفر النور ،اذ مل مير عام ون�صف العام على توقيعها
حتى طرحت بريطانيا وفرن�سا و�إيطاليا فكرة �إعادة النظر فيها،
واتخذ املجل�س الأعلى للحلفاء قرا ًرا بهذا ال�ش�أن ( 25كانون الثاين
� )1921إ�ضافة �إىل توجيه الدعوة �إىل وفد حكومة �أنقرة حل�ضور امل�ؤمتر
القادم ،الأمر الذي ّ
دل على اعرتاف احللفاء بالواقع اجلديد يف تركيا.
• م�ؤمتر لندن (:)1921
عقد م�ؤمتر لندن يف �شباط  1921لبحث امل�شاكل العالقة ،ومن
�ضمنها امل�شكلة الكردية ،حيث اعتزم احللفاء �إعطاء تنازالت
مهمة يف هذه الق�ضية ،لكن احلكومة الرتكية �أ�صرت على �أن
داخليا ،ال �سيما و�أن الكرد لهم
امل�س�ألة داخلية ،ميكن حلها
ً
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الرغبة يف العي�ش مع �إخوانهم الأت��راك ،وفق ما زعمت تركيا
�آنذاك.
• معاهدة لوزان (:)1923
ن�صت معاهدة لوزان على تعهد �أنقرة منح معظم �سكان تركيا
احلماية التامة والكاملة ،ومنح احلريات دون متييز ،من غري �أن
ترد �أية �إ�شارة للكرد فيها ،كما مل جتر الإ�شارة �إىل معاهدة �سيفر.
عد الكرد هذه املعاهدة �ضربة قا�سية مل�ستقبلهم ولآمالهم… وهم
ّ
يعتربون �أن احللفاء يتحملون امل�س�ؤولية الأخالقية الكاملة جتاه
ال�شعب الكردي ،وال �سيما احلكومة الربيطانية التي �أحلقت يف ما
بعد والية املو�صل  -التي ي�شكل الأكراد فيها الغالبية املطلقة -
بالعراق.
�شعب يف �أربع دول
تعقيدا �إذ �أ�صبح
�أدى هذا الواقع �إىل ازدي��اد امل�شكلة الكردية
ً
وقانونيا بني �أربع دول بدل دولتني،
عمليا
موزعا
ال�شعب الكردي
ً
ً
ً
لتزداد معاناته وليبد�أ ف�صل جديد من ف�صول عالقته املتوترة بالدول
اجلديدة .فهذه ال��دول اعتربت الأك��راد املوجودين على �أرا�ضيها
جز ًءا من مكونات جمتمعاتها املتعددة ،يف حني بد�أت الأحزاب
والقوى القومية الكردية تت�شكل لكي تقود الن�ضال والكفاح
من �أجل حق تقرير امل�صري ،وهذا ما �أدى �إىل نزاعات م�سلحة بينها
وبني ال�سلطة يف كل من الدول التي ينتمون �إليها من العراق �إىل
�إيران وحتى �سوريا طوال عقود من القرن الع�شرين ،ولكنها ا�ستمرت
ب�شكل خا�ص مع تركيا التي ماتزال تعاين عدم الو�صول �إىل حل
جميعا حتى اليوم.
امل�شكلة �أو نتيجة مقبولة تر�ضي الأطراف
ً
ّ
امل�سلم به اليوم �أن موقع الأر�ض الكرد�ستانية وغناها
بات من
�شكال عامل قوة يف و�ضعها اال�سرتاتيجي على
مبوارد الرثوة والطاقة ّ
�صعيد املنطقة والعامل ،ولكن يف الوقت نف�سه ي�شكالن عامل
�ضعف يف و�ضعها اجليوبوليتيكي ورغبتها يف بناء كيان موحد
ودولة م�ستقلة ،لتعار�ض ذلك مع م�صالح الدول التي تتقا�سم �شعوبها
من جهة وت�ضارب هذه امل�صالح حينً ا �أو توافقها حينً ا �آخر ،مع
م�صالح الدول الكربى من جهة �أخرى.
يف النهاية ،ومهما اختلفت الآراء وامل�صالح ال�سيا�سية حول م�ستقبل
الأكراد وا�ستقاللهم ،فهم �أبناء هذه احل�ضارة امل�شرقية بتالوينها
املتعددة ،فمن �أبناء هذا ال�شعب خرج ابو م�سلم اخلرا�ساين وابن
الأثري و�صالح الدين الأيوبي وابن تيمية ،وبديع الزمان الهمداين،
ريا
وا�سحاق املو�صللي والدينوري وزرياب ومعروف الر�صايف والزهاوي ،واخ ً
امري ال�شعراء احمد �شوقي.
املراجع:

كرد• ar.wikipedia.org/wiki-
• en.wikipedia.org/wiki/Kurdish_people
• www.aljazeera.net/
• www.alparty.org/modules
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�إعداد:
تريز من�صور

ًيدا بيد

�أن ت�شعل �شمعة خري من �أن تلعن الظالم ...انطال ًقا من هذه املقولة ،يعمل اجلي�ش و�سط الظروف
ال�صعبة ،وعلى الرغم من كثافة املهمات و�ضغوطها ،يجهد للم�ساهمة يف ن�شاطات ذات منفعة عامة،
ومنها حمالت الت�شجري التي يوا�صلها منذ �سنوات.

البندقية واملعول يعمالن �سو ًيا
ه��ذا العام و�ضمن �إط��ار برنامج التعاون
اجلي�ش
الع�سكري  -امل���دين (ّ ،)Cimic
نظمت
ّ
ينفذ حملة
قيادة اجلي�ش حملة ت�شجري وا�سعة �شملت
املحافظات اللبنانية اخلم�س ،وتو ّزعت على
ت�شجري
ثالثة حم��اور ،وفق ما يفيدنا رئي�س ق�سم
يف خم�س
التعاون الع�سكري  -املدين يف �أركان اجلي�ش
للعمليات العقيد يو�سف م�شرف.
حمافظات
امل��ح��ور الأول �شمل غر�س � 10آالف �شتلة
حرجية متنوعة الأ�صناف مثل ال�صنوبر ,العف�ص ،ال�سنديان واخلرنوب
و�سواها ,وذلك يف خم�س بلدياتّ ،
متثل كل منها حمافظة لبنانية:

حبو�ش (حمافظة النبطية)� ،شم�سطار
قيتويل (حمافظة اجلنوب)ّ ،
(حمافظة البقاع)� ،سوق الغرب (حمافظة جبل لبنان) فيع -
الكورة (حمافظة ال�شمال)� .إختيار هذه البلديات ،متّ بناء على
الإ�ست�شارة التقنية التي ز ّودتنا بها وزارة الزراعة كما يو�ضح العقيد
م�شرف ،وقد ح�صلت كل بلدية على � 2000شتلة حرجية ،قدمتها
جمعية التحريج يف لبنان )Reforestation Initiative-LRI
 ،)Lebanonوالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (.)US - Aid
يف املحور الثاينّ ،
ر�شت الطوافات الع�سكرية يف منطقتي كرم
قدمتها جمعية «لبنان
�سدة والنبطية ماليني البذور
املهجنة ،والتي ّ
ّ
ّ
�أخ�ضر من جديد» (.)LGA -Lebanon green Again
وعلى املحور الثالث ،و ّزع عنا�صر اجلي�ش ّ 2000
مغلف من البذور على
العابرين حلاجزي الأ ّويل واملدفون (ّ 1000
مغلف لكل منهما) والبذور
هذه كانت � ً
أي�ضا تقدمة من جمعية « لبنان �أخ�ضر من جديد».
حتر�ص قيادة اجلي�ش على الدور الإمنائي الذي تقوم به يف خمتلف
املناطق �ضمن �إطار برنامج  CIMICوالتعاون مع خمتلف اجلمعيات
الأهلية ،و�ست�ستمر بتنفيذ �أعمال الت�شجري يف امل�ستقبل القريب ،من
وتنظيما.
خالل م�شاريع �أكرث �شمولية
ً
العدد  - 334اجلي�ش
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�أخبار الثقافة والفن

�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي
رميا �سليم �ضوميط

�إحتفاء مبرور � 65سنة على ت�أ�سي�سها
«اللجنة الوطنية لليون�سكو» يف �أم�سية �شعرية مو�سيقية

مبنا�سبة اليوم العاملي لل�شعر ،وبرعاية رئي�س احلكومة الأ�ستاذ
جنيب ميقاتيّ ،
نظمت اللجنة الوطنية اللبنانية لليون�سكو يف
الذكرى اخلام�سة وال�ستني لت�أ�سي�سها� ،إحتفالية �شعرية مو�سيقية
بعنوان «عبور» ،وذلك مب�شاركة الأورك�سرتا الكال�سيكية
التابعة ملو�سيقى قوى الأمن الداخلي بقيادة الرائد �أنطوان طعمه،
ّ
وحلت الفنانة جورجيت جبارة �ضيفة �شرف.
بعد الإفتتاحية املو�سيقية ،قر�أ املمثل واملخرج امل�سرحي جهاد
الأندري من دواوين ال�شعراء �أمني نخلة و�سعيد عقل و�أن�سي احلاج
وحممد علي �شم�س الدين و�شوقي بزيع وج��ودت فخر الدين
وعقل العويط (لبنان) ،ونزار قباين (�سورية) ،وحممود دروي�ش

و�سميح القا�سم (فل�سطني) ،وبدر �شاكر ال�سياب وبلند احليدري
(العراق) ،و�سعاد ال�صباح (الكويت) ،وحممد ال�صغري �أوالد �أحمد
(تون�س).
وورد يف كلمة اللجنة الوطنية اللبنانية لليون�سكو �أنها «�إذ
تبادر �إىل تنظيم هذه الإحتفالية ال�شعرية املو�سيقية فهي تعرب
عن قناعتها ب�أن بني الق�صيدة والنغم حكاية حب قدمية،
كما تريد �أن تربز ما تختزنه الثقافة اللبنانية والعربية من
جتارب �إبداعية �أثرت ال�شعر على مدى الع�صور ،و�أن ت�ؤكد القيم
الإن�سانية التي حترك كل �إبداع �أ�صيل وتتمثل باحلرية و�أ�صالة
الإنتماء �إىل الأر�ض والوطن والإنفتاح على العامل».

حفل مو�سيقي وفاء ل�شعراء لبنانيني
برعاية وزير الثقافة املهند�س كابي ليون ،وبدعوة من رئي�س املعهد
الوطني العايل للمو�سيقى بالإنابة حنا العميل� ،أحيت الأورك�سرتا
الوطنية اللبنانية ملو�سيقى
ال�����ش��رق  -ع��رب��ي��ة بقيادة
امل��اي�����س�ترو �أن���ط���وان ف��رح،
غنائيا
مو�سيقيا
ح��ف� اًًل�
ً
ً
على م�سرح االوني�سكو،
وفاء لل�شعراء الكبار �إيليا
�أب��و ما�ضي ،ف��وزي معلوف
و�صالح لبكي.
ح�ضر احلفل مدير التوجيه
العميد الركن ح�سن �أيوب
ممثلاً قائد اجلي�ش العماد
قهوجي� ،إ�ضافة اىل ح�شد
م��ن امل��ه��ت��م�ين بال�ش�أنني
الثقايف والفني.
وقد ت�ألقت على امل�سرح ال�سيدة لور عب�س التي غنّ ت من تلحينها باقة
من�شدا من كورال الق�سم
املكرمني ،يرافقها �سبعون
من ق�صائد ال�شعراء
ً
ّ
قدمت جمموعة من الأغاين الرتاثية
ال�شرقي يف الكون�سرفاتوار .كما ّ
اللبنانية من �شعر زكي نا�صيف ،والأخوين رحباين ،ويو�سف الإبن،
ومارون كرم.
رافقت الأغاين ر�ؤى م�شهدية من �إعداد جمال �أبو احل�سن.
العدد  - 334اجلي�ش
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�أخبار الثقافة والفن
�أعالم ون�شاطات يف املهرجان اللبناين للكتاب بن�سخته الثانية والثالثني
لل�سنة الثانية والثالثني تنظم احلركة الثقافية
 �إنطليا�س «املهرجان اللبناين للكتاب» ،هذاحتول حمطة وطنية ورها ًنا
احلدث ال�سنوي الذي ّ
ناجحا وم�ستم ًرا على ال��دور الرا�سخ للكتاب،
ً
وبالتايل للثقافة واملعرفة يف بناء الأوطان.
م�صرة على
من هذه الثوابت ،تنطلق احلركة
ّ
�إقامة املهرجان اللبناين للكتاب ،معلنة �أن دور
ّ
لتقدم
ثقايف ح�ضاري نيرّ  ،و�أن املعرفة �أ�سا�س
لبنان
ّ
ال�شعوب ،ومهمتها كحركة ثقافية ،امل�ساهمة
يف �إظهار الوجه امل�شرق للبنان والعمل على تعزيزه و�إغنائه.
ن�شاطات املعر�ض هذه ال�سنة ت�ضمنت تكرمي  13من �أعالم الثقافة
كرمتهم) ،وهم:
اللبنانيني والعرب (الرعيل  ،28يف الئحة الذين ّ
الدكتور �أنطوان زحالن (فل�سطني) ،الدكتور عبد اجلبار الرفاعي
الربوف�سور
حممد كريمّ ،
(العراق) ،الدكتور عبدو قاعي ،املخرج
ّ
ّ
العميد �سمري ّ
جنار ،الدكتور مو�سى وهبه ،الوزير ال�سابق الدكتور
الر�سام مو�سى طيبا ،املخرج ال�سينمائي جورج ن�صر،
جورج قرم،
ّ
الدكتور ابراهيم احلاج ،الرئي�س اليا�س بو نا�صيف ،الدكتورة �سعاد
احلكيم ،الأب الدكتور �إيلي ك�سرواين.
ال�صباحية املخ�ص�صة لتالمذة
عددا من الأن�شطة
و�شهد املهرجان
ً
ّ
امل��دار���س ،وتكرمي مربيني كبريين يف عيد املعلم (الدكتور
�أنطوان خاطر والدكتور �شاكر ج�بران) وم�ؤ ّرخة يف اليوم العاملي
للمر�أة (الدكتورة �سعاد �أبو الرو�س �سليم) ،بالإ�ضافة �إىل توقيع 50
م�ؤ ِّل ًفا مل�ؤ ّلفاتهم اجلديدة ،و�أكرث من  15ندوة تتناول مناق�شة بع�ض

�صوتوا...
«�أ�سرعواِّ ...
ّ
جالديه!»
�شعب يع�شق
كتاب للعميد املتقاعد
عبد الله واكيم
���ص��وت��وا� ...شعب يع�شق
«�أ����س���رع���وا...
ِّ
ّ
جالديه!» مقاربة وطنية للعميد الركن
املتقاعد عبد الله واكيم عن معاناة �شعب
ّ
جالديه
ك��ان ،وم��ا زال و�سيبقى يع�شق
خربوا لبنان منذ فجر الإ�ستقالل
الذين َّ
وما قبله ،فقاموا باحلروب العبثية وقتلوا
و�شردوا الآالف ،ونهبوا ما نهبوا ...و�سيبقى
َّ
� ً
أي�ضا ي�شاركهم اجلرمية ،والوطن ينزف،
جمهول امل�سار وامل�صري ،وال من يحا�سب وال
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ً
حديثا ،وبع�ض املوا�ضيع البارزة
املو�ضوعات الراهنة وامل�ؤلفات ال�صادرة
عاما
التي تهم جمتمعنا يف هذه املرحلة ،ومنها الإحتفال مبرور ً 150
امل�ستمر لدار �صادر يف الطباعة والن�شر والإحتفال مبئوية
على الن�شاط
ّ
والدة الأديب رئيف خوري.
كما ت�ضمن املعر�ض لوحات خا�صة حتية وفاء وتقدير ملثقفني
رحلوا هذا العام ،وهم:
امل�ؤرخ ال�سوري الكبري العالمة الأب جوزف حجار ،الأديب وال�شاعر
يون�س االبن ،الأديب جميل جرب ،ال�شاعر �سليم نكد ،النائب ال�سابق
والأدي��ب احمد �سويد ،الأكادميي �سامي مكارم ،الروائي �أ�سامة
العارف ،املهند�س عا�صم �سالم ،الدكتور حممد علي مو�سى ،ال�سفري
ف�ؤاد الرتك ،ال�سفري كميل �أبو �صوان ،الأكادميي �سمري �سليمان،
االديبة ان�صاف الأعور مع�ضاد ،اال�ستاذ وهيب كريوز ،الأ�ستاذ ناجي
علو�ش ،الإعالمي عديل احلاج ،الأديب هرني �صعب ،ورجل الدولة
والإمناء �إدوار �صوما.

من يحزنون.»...
مل��اذا ه��ذا ال��ك��ت��اب؟ ي��ق��ول« :لأن��ن��ي يف
هذا الزمن الرديء� ،أ�شهد على قتل الرتاث
واملتاجرة به .كما �أ�شهد على َن ْحر هذه
املقد�سة وبيعها للغريب والعبث بها،
الأر�ض
ّ
ومب�صري �شعب يخ�شى �أن ُيفقدوه ذاكرته ،و�أنا
ابن لبنان الرتاث الكنز ،والرتاب املعطاء،
والذاكرة امل�ضيئة ،والتاريخ العريق.»...
لقد كتب م��ا ك��ت��ب ،لأن���ه ي�شعر � ّأن

الوطن يتهاوى على وقع �أ�سواط الالمباالة
وطعنات اخلناجر القاتلة ،ول ّأن الوجع
ُم�ضن واملعاناة مريرة ،ونحن يف غربة ما
متحجرة
بعدها غربة .مطف�أة م�صابيحنا،
ِّ
ًّ
ّ
التخلي
م�شلعة قلوبنا ،نعي�ش زمن
عقولنا،
والإ�ضمحالل ،زمن الإنحالل والتال�شي.
واكيم يدعو يف اخلتام �إىل قيام انتفا�ضة
ثقافية تعيد احلقائق التاريخية لأجيال
جتهل املا�ضي ،كما تعيد املعنى احلقيقي
�إىل الأ�سباب التي � ّأدت �إىل قيام وطن ا�سمه
لبنان...
يجدر بالإ�شارة �أن العميد واكيم كان قد
ّوقع كتابه هذا يف �إطار املهرجان اللبناين
للكتاب الذي نظمته احلركة الثقافية يف
انطليا�س.

«ال�شحن االعالمي
واحلوار الوطني»
حما�ضرة للعميد املتقاعد
الدكتور علي عواد

بدعوة من رئي�س املركز الثقايف الإ�سالمي الدكتور
عمر م�سيكة� ،ألقى العميد الدكتور املتقاعد علي
عواد (رئي�س املركز الدويل للدرا�سات اال�سرتاتيجية
والإع�لام) ،حما�ضرة بعنوان« :ال�شحن الإعالمي
واحل����وار ال��وط��ن��ي» وذل���ك يف مقر امل��رك��ز .ح�ضر
الندوة عدد من ال�شخ�صيات الر�سمية وال�سيا�سية
والع�سكرية �إ�ضافة �إىل نقيب ال�صحافة حممد البعلبكي ،و�سفراء وق�ضاة ورجال دين و�ضباط
وحمامني ورجال �أعمال و�صحافيني...
�شدد على � ّأن ال�شحن الإعالمي
قدم املحا�ضرة الدكتور حممد املجذوب �أمني �سر املركز الذي ّ
ّ
� ّأثر �إىل حد كبري يف �سلوك املواطن اللبناين ،ويف ذاكرته اجلماعية ،ويف اجتاهاته وميوله
وت�صرفاته.
ومعتقداته
ّ
يف حما�ضرته ،تناول العميد الدكتور علي عواد م�سائل تندرج يف حمورين ،املحور الأول:
حتدث فيه عن �إخ�ضاع اجلماهري اللبنانية ل�شحن �إعالمي منذ
ال�شحن الإعالمي ،وقد ّ
اندالع حرب ال�سنتني وحتى يومنا هذا ،مما جعل من حياتها ال�سيا�سية �أداة منطية لإنتاج
الأزمات الداخلية .ويف املحور الثاين تناول احلوار الوطني وت�أثره بال�شحن الإعالمي وامل�أزق
احلايل الذي و�صل اليه ،وال�سبل املتاحة للخروج منه.

م�ؤمتران يف جامعة الروح القد�س
التنوع اللغوي»
«احل�ضور اللبناين يف العامل» و«حت�صني ّ
ن� ّ
�ظ��م معهد ال��ت��اري��خ يف جامعة ال��روح
القد�س  -الك�سليك م�ؤمتره الدويل الثاين
ب��ع��ن��وان« :احل�����ض��ور اللبناين يف ال��ع��امل»،

برعاية البطريرك امل���اروين الكاردينال
مار ب�شارة بطر�س الراعي ممثلاً باملطران
بول�س ال�صياح ،يف ح�ضور فعاليات دينية
وع�سكرية وديبلوما�سية
وتربوية واجتماعية ،رئي�س
و�أع�����ض��اء جمل�س اجلامعة
وج���م���ع الأك���ادمي���ي�ي�ن
امل�����ش��ارك�ين يف امل����ؤمت���ر
م��ن خمتلف اجل��ام��ع��ات
اللبنانية والأجنبية.
تخلل الإف��ت��ت��اح كلمة
ترحيب للدكتورة ماريان
جنيم م��ن جامعة ال��روح
القد�س ،وكلمة ملدير معهد
التاريخ الأب ج��ان م��ارون
مغام�س ،و�أخ����رى لرئي�س
اجل��ام��ع��ة الأب ال��دك��ت��ور
ه��ادي حمفوظ ،ثم كلمة
ممثل راعي امل�ؤمتر �ألقاها
املطران بول�س ال�صياح.
جل�سات امل�ؤمتر ناق�شت
ع�����دة حم������اور م��ت��ع� ّ�ل��ق��ة

باحل�ضور اللبناين يف اخل��ارج حيث حتدث
من�سا عن «احل�ضور اللبناين يف بالد
جاك
ّ
الأمازون» ،وحا�ضر عقل كريوز حتت عنوان
«املهاجر اللبناين :ناقل الثقافات» .كما
كانت مداخلة لوايغند علم حول «الهجرة
اللبنانية �إىل �أمريكا الالتينية :منوذجي
الأرجنتني والبريو» ،و�أخرى لروبريتو خطلب
حتت عنوان «اللبنانيون والقوة االقت�صادية
وال�سيا�سية يف �أمريكا الالتينية :منطقة
نا�شئة».
كذلك تناول لوي�س حنينة «الق�ضايا
ال�سيا�سية للهجرة اللبنانية»؛ وحا�ضر ب�شارة
يح�شو�شي حتت عنوان «وزارة اخلارجية
واملغرتبني واللبنانيون يف القارات اخلم�س».
ويف اخلتام حت��دث عبد ال���ر�ؤوف �سنّ و عن
«الهجرة الإ�سالمية خ�لال ح��رب لبنان:
�إ�شكالية الثقافة واالندماج».
كما احتفلت اجلامعة باليوم العاملي
ّللغة الأم ال���ذي تدعمه الأوني�سكو يف

م�ؤمتر نظمته كلية الآداب فيها حتت
عنون «تكنولوجيا املعلومات والإت�صاالت
التنوع اللغوي» ال��ذي ي�ستجيب
لتح�صني
ّ
ل��ه��دف�ين :احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ت�راث اللغوي
والتنوع
وت�شجيع التعليم املتعدد اللغات
ّ
الثقايف».
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عاما على رحيله
بعد ثالثني ً
بريوت حتتفي ب�أ�سبوع طربو�ش ن�صري �شم�س الدين
عاما على رحيل �أ�شهر خماتري زمانه� ،أطلق جمموعة
بعد ثالثني ً
ّ
اللبناين مبادرة لإحياء ذكرى الراحل ن�صري �شم�س
من ال�شباب
تكرميا ،فنحن �أعجز من
جدا ،ولي�س
ً
الدين «كتحية متوا�ضعة ً
ّ
�أن نفي ه�ؤالء العمالقة والكبار حقهم» ،كما يقول �أحد املنظمني
املمثل ال�شاب �سليم عالء الدين.
ت�ستمر حتى نهاية العام
وت�شمل املبادرة عد ًدا من الن�شاطات التي
ّ
احلايل يف العديد من ال��دول �إىل جانب لبنان ،كتون�س ،والأردن،
وبلجيكا وغريها ،وقد ا�ستهلت بزيارة «الورد الأبي�ض» �إىل �ضريح
الراحل ،والغناء �أمام ن�صبه التذكاري حتت عنوان «ن�صري �ساحمنا».
�أعقب ذلك فعاليات «�أ�سبوع الطربو�ش» التي تت�ضمن �إطالق
دعوة لعدد من املطاعم واملقاهي ول�سائقي الأجرة ببث �أغاين �شم�س
الدين خالل «�أ�سبوع الطربو�ش» ،بالإ�ضافة �إىل املطالبة ب�إطالق �إ�سم
الراحل على �شارع رئي�س يف العا�صمة بريوت .وبح�سب عالء الدين،
وال�شعبي
الر�سمي
ج��اءت هذه اخلطوة ك��ردة فعل على التق�صري
ّ
ّ
إعالمي الكبري الذي طال الراحل و�أعماله .وي�شري عالء الدين
وال
ّ
�إىل تركيز احلملة على «تذكري النا�س ب�أعمال الراحل� ،أو حتى
لتعريف البع�ض عليه لأنني �إكت�شفت خالل التح�ضري للم�شروع

لبنانيات رائدات يف ال�صحافة
العاملي» ويف �سل�سلة
�إحتفاء «بيوم امل��ر�أة
ّ
املحا�ضرات الـم�ضيئة تراث لبنان يف جميع
اللبنانية الرائدة
وجوهه ،و«اع��ت��زازًا بــاملر�أة
َّ
ّ
ال�صحايف» ،دعا مركز الرتاث
الو�سط
ال�سباقة يف َ
َّ
اللبناين يف اجلامعة اللبنانية الأمريكية �إىل
ك ّ
الب الب�ساط يف
حوار مع الدكتورة �إِلـهام َ
ـحــف -
مو�ضوع «عـندما ُ
ك َّ
ال�ص ُ
ـ�صـ ِد ْر َن ُّ
ــن ُي ْ
اللبنانية يف لبنان
�سائية
َم
ال�صحافة النّ
ُ
طالع ِّ
َّ
َّ
لمَ
والعا » ،حاورها فيه مدير الـمركز ال�شاعر
هرني زغيب.
ت�ضمن اللقاء �إ�ضاءات على املر�أة اللبنانية
امل�شع يف
منذ القرن التا�سع ع�شر ،ون�شاطها
ّ
ت�أْ�سي�س �صالونات �أدب� ّ�ي��ة وكتابة مقاالت
ّ
ناه�ضت
وجمالت
ون�شر روايات و�إ�صدار ُ�ص ُحف
َ
التقاليد اجلامدة أَ� ّي ٍ
امئذ...
اللبنانية
الن�سائية
هكذا كان لل�صحافة
َّ
َّ
العربي
تـو�سع �إىل العامل
دور فاعل يف لبنانَّ ،
ّ
ف�إىل عامل الإنت�شار اللبناين ،و�ساهم ،عند
نهاية ال��ق��رن التا�سع ع�شر ومطلع القرن
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�أن كثريين يجهلونه» .و�ستنتقل املبادرة �إىل خمتلف
املناطق اللبنانية ،مثل احلمراء ،انطليا�س ،العرقوب،
ال�شوف ،البقاع الغربي وغريها ،من خالل �سهرات
يحييها بع�ض الفنانني كجوزيف عي�سى وعدد من
�أ�ساتذة وطالب الكون�سرفتوار ،الذين �سيتعاونون يف الثامن من
ني�سان مع طالب كلية الفنون اجلميلة لإقامة حفل «ن�صري
�شم�س الدين ب�أ�صوات اجليل اجلديد» ،يف جممع اجلامعة اللبنانية
متهيدا ملهرجان كبري
يف احل��دت .كل ه��ذه اخل��ط��وات ت�أتي
ً
يتم التح�ضري له و�سيقام خالل �شهر ت�شرين الثاين املقبل يف ق�صر
ّ
الأوني�سكو لإحياء ذكرى الراحل.
ن�شري �إىل �أن �شم�س الدين بد�أ م�شواره
الفني العام  ،1961مع الأخوين
ّ
ً
ً
غنائيا
أر�شيفا
فنيا عريقا ،و�
عا�صي ومن�صور الرحباين،
ً
ً
تاركا �أث ًرا ً
مهما� ،إذ جتاوزت �أعماله الألف وخم�سمائة �أغنية ،بالإ�ضافة �إىل
ً
م�سرحياته العديدة التي قدمها ب�صحبة ال�سيدة فريوز التي مل تغنِ
ً
وال�ضو ،يا ن�صري..
العز واال�سم،
«ديو» �إال معه .ورثته
قائلة« :بيلبقلك ّ
ّ
ما �سبق وطلعت على م�سرح ببلدي و�أنت م�ش معي».
منفردا منذ العام  1978مع فرقة
تابع ن�صري �شم�س الدين طريقه
ً
مقدما جمموعة من الأع��م��ال الناجحة وعلى ر�أ�سها
�أ�س�سها،
ً
جمموعة «الطربو�ش» الغنائية من تلحني ملحم بركات .وتويف
قدم �آخر حفالته
�شم�س الدين على خ�شبة امل�سرح يف دم�شق ،حيث ّ
العام .1983
دبية
الع�شرين ،يف تغذية �أَح�لام النه�ضة الأَ ّ
إجتماعية ومراحل اال�ستقالل
والثقافية وال
ّ
ّ
ّ
الن�سائية
الوطني .وكانت لتلك املجالت
َّ
َ
حما�سية ،رائدة� ،أطلقت
بداية ُم َد ِّوية ،جريئة،
َّ
ال�شرقية ،وا�ستَــنْ َه َ�ضت ن�ساء
�أنوار تَــ َر ّقي الـمر أَ�ة
َّ
َّ
ال�شرق وحتى رجا َله.
َ
اللبنانية
الن�سائية
وانطل َقت ال�صحافة
َّ
َّ
ال�صحافيات» هند نوفل،
من ِم�صر مع «�أُ ِّم
َّ

وتتالت بعدها الن�ساء اللبنانيات يف الإ�صدار:
لويزا ْح َبالني («الفر َدو�س» � ،)1896أَلك�سندرا
اخلوري («�أَني�س اجللي�س» � ،)1898أَ�ستري �أَزهري
�وان»
(«العائلة»  ،)1899مرمي �سعد («ال��ه� مِ
(«ال�سيدات
و«ال��زَّ ه��رة» ُ ،)1902روزي �أَنطون
ِّ
والبنات»  ،)1903لبيبة ها�شم («فتاة ال�شرق»
 ،)1906عفيفة ك��رم («ال���ع���المَ اجل��دي��د»
�َ ،)1913سليمة �أَبو را�شد («فتاة لبنان» ،)1914
الأَم�يرة جنال �أَب��ي ال َل َمع («الفَ جر» ،)1919
عفيفة َ�صعب («ا ِ
خل ْدر»  ،)1919جوليا طعمة
دم�شقية («امل���ر�أَة اجلديدة» َ ،)1921حــ ُّبوبة
ّ
ح� ّ�داد («احلياة اجلديدة»  ،)1922م��اري ينّ ي
(«ميرنفا» ...)1923

«جلنة تكرمي رواد ال�شرق»
�أحيت مهرجان «تكرمي الأم»
�أقامت «جلنة تكرمي رواد ال�شرق» بالتعاون مع وزارة الثقافة
وبلدية مدينة ال�شويفات مهرجان «تكرمي الأم» ملنا�سبة
عيدها ،برعاية رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي ممثال بوزير
الرتبية والتعليم العايل الربوف�سور ح�سان دياب ،وذلك يف قاعة
بيار �أبو خاطر يف حرم اجلامعة الي�سوعية.
ح�ضر الإحتفال وزير الثقافة غابي ليون ،قائد اجلي�ش العماد
ج��ان قهوجي ممثلاً بالعقيد الركن البحري ط��وين ح��داد،
املدير العام للأمن العام اللواء عبا�س �إبراهيم ممثلاً بالعقيد
لبيب الع�شقوتي ،املدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء �أ�شرف
ريفي ممثلاً بالرائد �أ�سعد �أيوب ،رئي�س بلدية ال�شويفات وعدد
من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية والفكرية والثقافية والإجتماعية
والإقت�صادية.
املكرمات �إىل قاعة امل�سرح
بد�أ الإحتفال بدخول الأمهات
ّ
على وقع «زفة جبل لبنان» ،وبرفقة وزير الرتبية ح�سان دياب
ووزير الثقافة غابي ليون ،ثم عزفت مو�سيقى قوى الأمن الداخلي
بقيادة املقدم زياد مراد الن�شيد الوطني اللبناين.
تخللت املهرجان كلمات لرئي�س «جلنة تكرمي رواد
ال�شرق» �أنطوان عطوي ،وال�شاعرة ندى نعمة بجاين التي �ألقت
ق�صيدة باملنا�سبة ،ونائب رئي�س جامعة �سيدة اللويزة الدكتور
�سهيل مطر ،وكلمة �شكر لرئي�س اجلامعة الي�سوعية الأب
توجه فيها
الربوف�سور �سليم دكا�ش ،ثم �ألقى الوزير ليون كلمة ّ
عينة من الأمهات
املكرمات اللواتي
�إىل الأمهات
ّ
ي�شكلن ّ
ّ
اللبنانيات العامالت والناجحات ،وا�ست�شهد ب�صرخة جلربان
خليل جربان عندما قال« :وجه �أمي وجه �أمتي».
ثم �ألقى وزي��ر الرتبية الدكتور ح�سان دي��اب كلمة راعي
اً
إج�لال
الإحتفال التي ق��ال فيها« :يف عيد الأم نقف اليوم �
و�إكبا ًرا �أمام هذا الإن�سان الذي تتجلى فيه
�أقد�س معاين الإن�سانية و�أعظم هبات احلياة
التي خ�صها بها الله� .إنها ً
الأ�ستاذة �إقبال دوغان (نقابة املحامني)،
حقا قبلة ال�سماء
املكرمات
الأمهات ّ
امل��ق��دم رمي��ا اخل���وري (اجلي�ش اللبناين)،
على جبني الأر�ض وهي �صورة احلب والعطاء
الأ�ستاذة زينه حجازي (نقابة املعلمني) ،ال�سيدة علياء عبا�س (وزارة
وح�ضن الأمن والأمان».
بعد �إ�سرتاحة مو�سيقيةّ ،
املالية) ،الأ�ستاذة فوميا ح�صباين (نقابة املهند�سني) ،ال�سيدة لبنى
�سلم الوزيران
اخلن�سا (وزارة الداخلية والبلديات) ،الفنّ انة ليلى حكيم (نقابة
ليون ودي��اب ورئي�س اللجنة عطوي الدروع
اجلميل (نقابة املمر�ضات واملمر�ضني)،
بيا
التكرميية �إىل الأمهات مع باقات الورود،
ّ
املمثلني) ،ال�سيدة ماريا ّ
الدكتورة جمد العري�س (نقابة الأطباء) ،ال�سيدة ملك مراد (قوى
ق��دم الفنان نقوال الأ�سطا جمموعة
ث��م ّ
من �أغانيه اخلا�صة ب���الأم ،و�أق��ي��م حفل
الأمن الداخلي) ،الأ�ستاذة جناة نهرا (نقابة املو�سيقيني) ،الرائد نور
كوكتيل باملنا�سبة.
عيد (الأمن العام).
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عر�ض خا�ص من م�سرحية «�شم�س وقمر» لعائالت ال�شهداء

تكرميا ل�شهداء اجلي�ش اللبناين ،ومببادرة
ً
من الفنان عا�صي احل�لاينّ ،لبى ح��واىل 300
�شخ�ص م��ن ع��ائ�لات الع�سكريني ال�شهداء
الدعوة حل�ضور امل�سرحية الغنائية «�شم�س وقمر»
للكاتب وامل��ؤل��ف املو�سيقي وج��دي �شيا على
م�سرح كازينو لبنان.
تعبرّ امل�سرحية عن �إن�سان هذا الزمان و�إن�سان
هذا املكان ،تعبرّ عنّ ا نحن ،نحن الذين نقاوم
قوة وحيلة وقدرة احتمال،
ً
يوميا مبا �أوتينا من ّ
قوة لنقاوم كل �أ�شكال
ومبا ا�ستجمعنا من ّ
الهيمنة الفكرية وال�سلطوية.
يف داخ���ل ك��ل واح���د م��نّ ��ا يكمن «قمر»
ومرة
وتكمن «�شم�س»،
فمرة نكون «قم ًرا» ّ
ّ
«�شم�سا» و�أحيا ًنا ي�ستيقظ فينا «نخوخ»
نكون
ً
املتخاذل ،املتزحفط (الذي يزحف على بطنه).
�إ�ستغرق التح�ضري للم�سرحية ،التي تبد�أ واقعية
لكنها تُكمل ب�شكل خيايل� ،أك�ثر من
ثالث �سنوات كتابة وت� ً
مو�سيقيا ،ومع
أليفا
ً
هذا ي�شعر قبطان هذه ال�سفينة وجدي �شيا �أنه
ا�ستعجل يف �إط�لاق عمله .ه��ذه املرحلة هي
الأدق بالن�سبة �إليه لأن احلرب على الورق يتحول
�إىل �صوت و�صورة �ضمن م�شهدية خا�صة من
املفرو�ض �أن ت�أ�سر امل�شاهد بواقعيتها وخيالها.
امل�شهد الأول عر�س لبناين حقيقي ،عر�س
�شم�س (نادين الرا�سي) وقمر (عا�صي احلالين)،
اللذين يحتفالن بليلتهما ،ومع خطف العري�س قمر
تتحول الفرحة م�أ�ساة ...من
من بني �أح�ضان حبيبته
ّ
هنا تبد�أ �شم�س حركتها الن�ضالية ...وبني حبها لقمر
وحبها للوطن معادلة لي�ست �سهلة!
خ�صو�صا
غريبا عنه
احلالين ع�شق دور قمر ومل يجده
ً
ً
أحب يف قمر
�أنه يف يومياته ثائر وينادي باحلرية .لقد � َّ
ثورته �ضد الديكتاتورية وقمع احلريات و�ضد الإمالءات
اخلارجية.
نادين الرا�سي ر�أت �أن دوره��ا م�س�ؤولية كبرية لأنه

«�شم�س وقمر»
كتابة وت�أليف وتلحني :وج��دي
�شيا� ،إخراج :جهاد الأندري ،بطولة:
عا�صي احل�ل�اين ،ن��ادي��ن ال��را���س��ي،
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ريا من �أح�لام ال�شباب .هي ع�شقت دور
يحمل كث ً
ريا لأنها بطبعها ثائرة ولو
�شم�س ور�أت �أنه ي�شبهها كث ً
كانت مكان �شم�س لفعلت ال�شيء نف�سه.
العمل ال��ذي ي�ضم نحو �سبعني عن�ص ًرا على امل�سرح
خمرجا كجهاد الأندري الذي يدير ّ
ّ
دفة العمل
تطلب
ً
ب�إحرتاف ّ
يوما.
ودقة يف فرتة قيا�سية مل تتجاوز الع�شرين ً
وب�ين �إح�سا�سه كممثل وكمخرج وج��د �أن املخرج
� ً
أي�ضا يف الواجهة لأنه موجود على امل�سرح بر�ؤيته وبكل
�شخ�صيات العمل.

ف��اي��ق حمي�صي ،جيلبري جلخ،
علي ال��زي��ن ،ج��ان ق�سي�س ،طوين
عاد ،كارال بطر�س ،مي�شال غامن،
حممود ماجد� ،سعد ع��ون ،نادين
ب����دوي ،ج����ورج ع��ي��د وغ�ي�ره���م...

ك��ـ��ـ��وري��غ��راف��ي��ا� :سامــي احل���اج،
ت�صميم املالب�س :جمد بو طانيو�س،
ت�صميم الديكـور :ج��وزف وج��ورج
خ��ون��د ،والإن���ت���اج ل�شركة «ف��رح
برودك�شن».

�إطالق حملة اليازا من جامعة AUST
«�إنت اللي بتحب ال�سرعة...
متوت حدا فيها»
ما متوت فيها وال ّ
�إ�ست�ضافت اجلامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا ()AUST
«جتمع ال�شباب للتوعية»  YASAلإطالق حملة «�إنت اللي بتحب
ّ
متوت حدا فيها» .احلملة اجلديدة
ال�سرعة ما متوت فيها وال ّ
م�شرتكة بني منظمة ال�صحة العاملية و«اليازا» ،بعدما �سبق التعاون
يف كثري من امل�شاريع.
�شارك يف احلملة ممثل منظمة ال�صحة العاملية يف لبنان الدكتور
ح�سن الب�شرى الذي ك�شف عن �أرقام خميفة ل�ضحايا حوادث
ال�سري بح�سب املنظمة .و�شدد على �أهمية التوعية ،وموا�صلة الدعم
ومتابعة العمل لإي�صال الر�سالة.
و�أعلن م�ؤ�س�س «اليازا» الدكتور زياد عقل عن التح�ضري لإطالق
برنامج عمل جديد لل�سنوات الثالث املقبلة .كما �أكد ال�سعي
�إىل تفعيل العمل امل�شرتك مع م�ؤ�س�سات الدولة وبلدياتها وم�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص واملجتمع الأهلي ،بهدف حتويل تطبيق قانون ال�سري
اجلديد ،بعد تعديله� ،إىل واقع ملمو�س.
�إفتتحت اللقاء ع�ضو الهيئة الإدارية يف اليازا ،ملكة جمال لبنان
ال�سابقة رهف عبد الله ،ثم حتدثت رئي�سة جمعية Roads for life

ن�شاطات يف
جامعة الـ AUST
ندوة حول
«م�سائل يف تاريخ
لبنان الو�سيط»...
ويوم ثقايف
�أثيوبي

زينة قا�سم عن التعاون امل�شرتك مع اليازا للمطالبة بتطبيق قانون
ال�سري اجلديد بعد التعديل .كما كانت �شهادات ل�سيلني �شمط التي
خ�سرت زوجها بحادث �سري ،ومارين �أبو جودة �شقيقة الكابنت روين
�أبو جودة الذي خ�سره �أهله وحمبو كرة ال�سلة يف حادث �سري � ً
أي�ضا.
يت�ضمن احلملة اجلديدة ،بالتعاون مع
ثم ُعر�ض الفيلم الذي
ّ
�شركة كليمانتني ،التي �أطلقت حمالت �سابقة منها حملة
«بحب ال�سرعة ...مبوت فيها» الفائزة بجائزة بيكا�سو الذهبية
�سحاب
للعام  .2012كما �شاركت يف الفيلم الإعالمية واملمثلة مي ّ
التي فقدت زوجها يف حادث �سري ولها طفلة �صغرية وتنتظر والدة
�سحاب يف احلملة بهدف حتويل
طفلها اجلديد .وجاءت م�ساهمة ّ
م�أ�ساتها الكربى بخ�سارة زوجها �إىل حملة �إيجابية حول �سالمة
الإن�سان.

«م�سائل يف تاريخ لبنان الو�سيط» كان عنوان
احللقة الثانية من �سل�سلة الندوات ال�شهرية
التي تنظمها اجلامعة الأم�يرك��ي��ة للعلوم
والتكنولوجيا ( )AUSTبعنوان «تاريخ لبنان
قدم للندوة
عرب الع�صور :م�سائل واكت�شافات»ّ .
الدكتور �أنطوان الق�سي�س ،و�شارك حما�ض ًرا كل
ّ
القطار يف مداخلة بعنوان:
من الدكتور اليا�س
«املجتمع يف ّ
ظل حكم الفرجن» ،والدكتور
�أحمد حطيط يف مداخلة بعنوان« :الأقليات
اللبنانية وال�سلطنة اململوكية – قراءة يف ر�سالة

تيمية �إىل ال�سلطان النا�صر حممد
تقي الدين ابن
ّ
بن قالوون» ،وذلك يف ح�ضور الهيئة الإدارية يف
اجلامعة وجمع من املثقفني واملهتمني.
ويف �إط���ار �سل�سلة الأن�شطة الثقافية التي
تقيمهاّ ،
أثيوبيا
ثقافيا �
يوما
نظمت اجلامعة ً
ً
ً
بالتعاون مع قن�صلية �أثيوبيا يف لبنان ،تخلله
�ضم لوحات و�صو ًرا عن تلك البالد
معر�ض فنّ ي ّ
ً
اجلميلةِ ،
وحرفيات و�أع��م��اال يدوية تقليدية
وخ�شبيات ،ورق�����ص��ات ف��ول��ك��ل��وري��ة ،وعر�س
تقليدي...
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73

ني�سان

2013

ق�صة ق�صرية

بقلم:
العميد الركن �إميل منذر

لو �شاهدمتوها يف ذلك اليوم
تنزل على الدرج العري�ض املز ّين
ً
بالزهور
مرتدية ثوبها الأبي�ض،
�صدقتم � ّأن ه��ذه العرو�س
مل��ا
ّ
الفاتنة التي ت��و ّزع ابت�ساماتها
بلباقة على النا�س امل�صطفّ ني
عن ميينها وي�سارها ،كانت
�ست �سنوات راعية بائ�سة
قبل ّ
ت�سكن بيت َ
ال�شعر ،وال تعرف
م��ن ال��دن��ي��ا ���س��وى اال�ستيقاظ
باك ًرا ،و�سوق قطيع الغنم �إىل
املرعى ،ثم العودة به �إىل احلظرية
م�سا ًء ،وم�ساعدة �أبويها و�أُختَيها
يف ْ
حلب النعاج ،و�صنع اجلبنة
واللنب لبيعهما من �أهل القرية
املجاورة وجتّ ار املدينة.
مرة ر�أيتُها فيها ،كانت
�أ ّول ّ
يف ب��ي��ت ���ص��دي��ق��ي ي��و���س��ف يف
�إحدى قرى �شمال لبنان الأو�سط.
مرة
ي��وم��ذاك ،وكما يف ك� ّ�ل ّ
�أزور فيها هذا البيت الكرمي،
أع��دت جميلة ،زوج��ة يو�سف،
� ّ
�شهيا ،و�صفّ ت ال ِق�صاع
َفطو ًرا
ًّ
على املائدة ،و َدعتنا �إىل الطعام؛
�ت م��ن غري
ف��ق��ام يو�سف وق��م� ُ
ممانعة لأنني �أ�صبحت �أعرف
� ّأن تلك العبارات التي يقولها
النا�س ت أ� ُّد ًبا من نوع «�شك ًرا،
و«ف��ط��رت من
ال �أ�ستطيع»،
ُ
خ�ي�رك���م» ،و«ب����الأف����راح �إن
نفعا مع
�شاء الله» ،لن جتدي ً
جميلة.
ج��ع��ل��ت ج��م��ي��ل��ة امل���ائ���دة،
كالعادة ،يف املطبخ ال يف غرفة
الطعام ،ل ّأن �صداقة �أكرث من
عاما جعلتني من �أهل
ع�شرين ً
البيت .وك��انّ ،ملا دخلناْ � ،أن
�صبية جتل�س ب�صمت على
ر�أيت ّ
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ك��ر���س� ّ�ي يف �إح���دى
ال����زواي����ا .ك��فّ ��ه��ا
اليمنى يف كفّ ها
الي�سرى ،وركبتاها
امل�����ض��م��وم��ت��ان �إىل
ّ
يغطيهما ف�ستان
بع�ضهما
م��ل��ون ع��ت��ي��ق ،وي��ت��دلىّ حتى
ّ
�دم��ي��ه��ا ال��ل��ت�ين مل ي�ستطع
ق� َ
املمزق �أن يقيهما �شوك
احلذاء
ّ
في�شع �سنا ًء
احلقول� .أما الوجه
ّ
وميور ن�ضار ًة ،والعينان الذابلتان
ف��ت�����ش��ب��ه��ان زه���رتَ���ي نرج�س
�أ�ضناهما العط�ش ،وال�شفتان
املمتلئتان فقد �أعارتا العقيق
لونه .و�أما َ
ال�شعر الأ�شقر املن�سدل
ّ
على ال� رََت�ائ��ب البي�ض ف�شالل
من ال ِت رْب املتهاوي على الرخام
ال�صقيل.
كانت الفتاة ترافق جميلة
يف ح��رك��ات��ه��ا و�سكناتها
بنظراتها الربيئة ،وتت� ّأمل �أدوات
املطبخ الكهربائية بعجب
وده�شة .ما �أجمل هذه النقو�ش
التي تز ّين �سرياميك اجلدران!
وما �أحلى تيك الرفوف اخل�شبية
ال��ت��ي ُر���ص��ف��ت عليها الأواين
بعناية! ولله َد ُّر ه��ذا ال�صندوق
العجيب كيف يدخل ال�صحن
باردا ويخرج منه �ساخنً ا يف
�إليه ً
ّ
� ّ
كلها
أقل من دقيقتني! هذه
ال�صبية مثلها من
�أ�شياء مل ت َر
ّ
املرة الأوىل التي تدخل
قبل� .إنها ّ
مبنيا م��ن حجر،
فيها بيتً ا
ًّ
كر�سي �أن��ي��ق.
وجتل�س على
ّ
كان با�ستطاعتها وهي جال�سة
يف مكانها �أن تنظر عرب زجاج
النافذة وترى القطيع يف ال�سهل
املنب�سط �أمامها ،وت��رى �أباها
و�أُختَيها الكربيني مع اخلراف
البي�ض واحلمالن ال�صغرية.
قبل �أن جتل�س بيننا� ،أخذت
�صينية �صحنً ا
جميلة على
ّ
ون�صف رغيف م��ن اخلبز �إىل

املقعدة
زكية ّ � -أم يو�سف -
َ
ّ
يف �سريرها ،ثم ع��ادت ونظرت
ربيعا
�إىل اب��ن��ة الأح���د ع�شر
ً
وابت�سمت« :قومي يا �شريين».
تتحرك ،ومل
ال�صبية مل
لكن
ّ
ّ
ّ
َت��فُ ��ه ببنت �شفة؛ فما كان
�سيدة البيت �إ ّال �أن دنت
من ّ
منها ،و�أنه�ضتها من مكانها،
و�أج��ل�����س��ت��ه��ا ع��ل��ى ك��ر���س� ّ�ي
وقبلت ر�أ�سها:
بجانبهاّ ،
و�ضمتها ّ
«كلي يا حبيبتي .هذا ال�صحن
ُ
و�ضعت لها يف �صحن
لك» .ثم
ْ
الطيبة
�آخر قطعة من اجلبنة
ّ
و�سكينً ا و���ش��وك��ة؛ ف��أخ��ذت
ّ
بيمناها
���ش�يري��ن ال�����س� ّ
�ك�ين ُ
وق�صت قطعة �صغرية ،ثم �أخذت
ّ
ال�شوكة باليد نف�سها ،وغرزتها
يف قطعة اجلبنة وجعلتها يف
لقمة �صغرية قبل �أن ترفعها �إىل
فمها ال�صغري .فما ك��ان من
�سكني
جميلة �إ ّال �أن �أم�سكت ّ
بيمناها و�شوكتها
�شريين
ُ
وق�صت قطعة �أخرى
بي�سراها،
ُ
ّ
ً
ال�صبية قائلة لها
وهي تنظر �إىل
ّ
بعينيها« :هكذا تفعلني»؛
فهزت الفتاة ر�أ�سها � ْأن نعم .ثم
ّ
لاً
ورقيا على
و�ضعت لها مندي
ًّ
ركبتَيها ،وطبعت قبلة على
كتفها وهي تبت�سم.
ظننت يف البدء � ّأن جميلة قد
ُ

ج��اءت بخادمة ،وه��ا هي الآن
ّ
تعلمها كيف جتل�س وكيف
ت ��أك��ل .ولكن مل��اذا اختارت
�أن تكون لبنانية! وم��ا ال��ذي
بعد
ت�ستطيع هذه عمله وهي ُ
طفلة يف عمر ال��زه��ور! ومل��اذا
تد ّللها وتبت�سم لها وتجُ ل�سها
�إىل املائدة معنا! �أما كان حر ًّيا
بها �أن تكون �صارمة معها،
و�أن تبد�أ بتعليمها كيف جتلي
ال�صحون وجتفّ فها وت�ضعها يف
�أماكنها� ،أو تبد�أ بتدريبها على
كن�س �أر���ض البيت وم�سحها،
الغ�سالة وامل��ك��واة
وا�ستعمال
ّ
و���س��ائ��ر الأدوات! ف��م��ا بالها
وتهتم
تالطفها وحتدب عليها
ّ
بها اهتمام ال ّأم بوحيدها!
ابت�سمت
لكنني �سرعان ما
ُ
�ساخ ًرا م��ن ظ��ن��وين ،وقلت يف
نف�سي� :أهي جميلة َمن جتيء
بخادمة! �أجميلة َمن تقبل �أن
متتد يد �إىل يدها فتعاونها يف
ّ
�أعمال البيت! �أو تلم�س يد غري
يدها �صحونها و�أوانيها ومالب�س
مرة جاءت
زوجها و�أوالدها! كم ّ
�صديقتها حنان لق�ضاء بع�ض
الوقت عندها وكانت خادمتها
ب�صحبتها ،وك��ان��ت جميلة
تزجر اخلادمة �إذا قامت لإعداد
ال��ق��ه��وة ع��ن��ه��ا! ل��ق��د كانت

جميلة ،على م���ر�أى وم�سمع
منّ ي ،ت�أمر اخلادمة باجللو�س
كر�سيها ،وكانت هي َمن
على
ّ
ي�صنع القهوة وي�أتي بالفناجني
��دا منها.
وي��ق� ّ�دم للخادمة واح� ً
حنان �صديقتَها
مرة َر َج ْت
ُ
وكم ّ
�أن تقوم خادمتها بغ�سل الركوة
والفناجني ،فكانت جميلة
ترف�ض ً
قاطعا!
رف�ضا
ً
وما زادين يقينً ا � ّأن هذه الفتاة
لي�ست بخادمة ،هو ر�ؤيتي � ً
أقراطا
جميلة يف �أُذ َنيها ال�صغريتَني.
�أج��ل� ،إنهما َح َل َقتا جميلة.
وم��ن يعرفهما مثلي! ها هي
َ
ُ
َ
جميلة الآن وال َحل َق يف �أذنيها.
ولكن مل��اذا �أعطتهما الفتا َة
وكانت قد ا�شرتتهما ب�أغلى
الأثمان ،و�إذا خرجت يوم الأحد
�إىل الكني�سة �أو قامت بزيارة
ر�سمية �إىل �أح��د ،تز ّينت بهما
من دون غريهما!
�إنتهينا من تناول الطعام؛
فهمت الفتاة برفع �صحنها� ،إ ّال
ّ
� ّأن جميلة �أمرتها ب�أن تُبقيه يف
مكانه ،و�أن تقوم لغ�سل يديها.
ف��ق��ام��ت ،لكنني ر�أي � ُت��ه��ا ال
فجعلت
احلنفية؛
حت�سن فتح
ْ
ّ
ً
��رك املقب�ض مي��ن��ة وي�سر ًة
حت� ّ
من دون ج��دوى .فقام يو�سف،
وفتحها لها ،وطلب منها فتح

ّ
ل�ضخ قليل من ال�صابون
يدها
ال�سائل عليها.
ال�صبية من جميلة،
واقرتبت
ّ
وقالت لها بانك�سار� :شك ًرا يا
علي الآن �أن �أحلق
«خالتي».
ّ
ب�أبي و�أُخ � َت� ّ�ي .فقالت جميلة:
ح�سنً ا .خذي هذه القنّ ينة وهذا
الكي�س لهم .ف�أم�سكت الفتاة
قنّ ينة املياه الباردة بيد وكي�س
ال���زاد والفاكهة بيد �أخ���رى،
ال�سيدة ب�صمت
ونظرت �إىل عينَي ّ
كما ينظر اليتيم �إىل وجه
حم�سن كرمي .ثم خرجت وهي
تكاد تتعثرّ ب��أذي��ال ف�ستانها
الطويل.
بعد ذلك بقليل ر�أيت جميلة
تت�سمر �أم���ام ال��ن��اف��ذة وتنظر
ّ
وت
ناحية امل��رج الأخ�ضر؛ فد َن ُ
منها ،ونظرت �إىل حيث تنظر،
ف�إذا �شريين تلعب مع الفرا�شات
وتقفز قفز حمالن القطيع.
قلت جلميلة و�أنا ما زلت �أنظر
�إىل اخل���ارج مثلها :لهجتها
���س��ور ّي��ة� ،أل��ي�����س ك��ذل��ك؟ ثم
التفتت �إليها لأ�سمع اجلواب،
ُ
ف����أ ْو َم����أت ب��ر�أ���س��ه��ا � ْأن �أج��ل،
وم�سحت دمعتَني تدحرجتا على
كحبتَي ل�ؤل�ؤ ،وجل�ست
خديها
ّ
ّ
علي حكاية الراعية
تق�ص
ّ
ّ
ال�صغرية.
خرجت
�صباح �أم�س ،قالت،
ُ
�إىل ال�سهل جلمع بع�ض الهندباء
الرب ّية يف �شهر ال�صوم املبارك هذا.
ومل َي ُطلِ الوقت حتى ر�أيت ب�ضعة
خ���راف ت��ت��ق� ّ�دم ب �اتجّ ��اه��ي من
م�شك ً
لة
خلف الرابية القريبة
ّ
طليعة القطيع .ثم بانت ثالث
جنبا
راعيات �صغريات مي�شني
ً
�إىل جنب .وعندما و�صلن � ّ
إيل
علي ،وجل�سن
�ألقني التحية
ّ
��د ْو َن يل
بقربي
يحدثنني ،ف�� َب َ
ّ
�أجمل ثالثة �أقمار بني رياحني
ال�سهل ّ
كلها.

«ل��ه��ج��ت��ك��ن ����س���ور ّي���ة يا
ّ
ح���ل���وات» ،ق��ل��ت؛ ف ��أج��اب��ت
الكربى ،وما بينها وبني �شريين
ثالث �سنوات :نحن من �أقا�صي
�شمال �شرق �سوريا .جاء بنا والدنا
منذ �شهرين �إىل لبنان .قال � ّإن
احلياة هنا �أ�سهل و�أجمل.
ألت.
 �أين تقيمون؟ �س� ُ هناك� ،أج��اب��ت الو�سطى،�سبابتها باتجّ اه �أ ّول البلدة
ّ
ومدت ّ
املجاورة.
 يف � ّأي بيت هناك؟ بيتنا ه��و ت��ل��ك اخليمةاملن�صوبة عند �أ�سفل ّ
التل.
وب��ي��ن��م��ا م�����ض��ت الأُخ���ت���ان
ال��ك�بري��ان خ��ل��ف القطيع،
ِ
بقيت ال�صغرى بقربي تنظر � ّ
إيل

الرمان يف
وتبت�سم ابت�سامة زهرة ّ
�أ ّول الربيع.
 ما ا�سمك؟ �س�ألتُها. �شريين. وا���س��م��ك جميل �أي��� ً��ض��ا يا�أمرية.
 �أم�يرة! ال يا «خالتي»� .أناراعية غنم.
دمت �سعيدة ،ف� ِ
ِ
أنت �أمرية.
 ماِ
ج�����دا...
أن�����ت ج��م��ي��ل��ة
�ًّ
و�أقراطك جميلة � ً
أي�ضا .عندما
�أكرب �س�أ�شرتي مثلها.
وفكيها،
 �إق�ترب��ي م��نّ ��يّ
ِ
ذن��ي��ك ،فيداي
واجعليها يف أُ�
و�سختان.
ِ
���داك و���س��خ��ت��ان! �إنهما
 ي�نظيفتان كالثلج� .أن��ا التي
يداها و�سختان� .أُنظري.
� ِأنت ال تعرفني �شيئً ا عن و�سخ
اليدين وو�سخ النفو�س يا ابنتي
فكي حلقت َّي،
بعد ...تعايل
ّ
تعايل.
ودنت �شريين بعد تر ُّدد طويل،
وفعلت ما
طلبت منها .وقبل
ُ
�أن تلحق ب�أختَيها� ،أر�شدتُها �إىل
وطلبت منها �أن ت�أتي � ّ
إيل
بيتي،
ُ

من وقت �إىل �آخر ،ومتنّ ت هي �أن
�أزورها و�أهلها يف بيتهم� ...أق�صد
يف خيمتهم ،فوعدتها بذلك
يف �أ ّول فر�صة �سانحة .وعندما
�أ�شرقت �شم�س ه��ذا ال�صباح،
والعمال
أنزلت القهوة ليو�سف
� ُ
ّ
فوجدت
يف املن�شرة حتت البيت،
ُ
�شريين جال�سة عند �أ�سفل الدرج،
ريا ،و�أ�صعدتُها
ُ
ففرحت بها كث ً
معي.
ت� ّ
�وق��ف��ت جميلة ع��ن �سرد
فنظرت �إليها
احلكاية هنا؛
ُ
�دت على
مليا ،وق��ل��ت��� :ش��اه� ُ
ًّ
برناجما
�شا�شة التلفاز �أم�����س
ً
رج � َل�ين يعمالن
وثائقيا ع��ن ُ
ًّ
يف البحث ع��ن �أج���زاء نيازك
هبطت �إىل الأر����ض منذ �آالف
ال�سننيِ � .
أنت � ً
أي�ضا يا جميلة من
معدن ن��ادر هابط على الأر���ض
من ال�سماء.
قدي�سة � ً
أي�ضا.
 ُق ْل �إين ّيتن�سك
القدي�سون لي�سوا َمن
 ّّ
ّ
كل َمن
يف ال�صوامع فقط .وال
ي�سا.
تن�سك �صار ّ
قد ً
ّ
***
د�أبت �شريين على املجيء ّ
كل
ي��وم �إىل بيت جميلة .كانت
ت�ترك أُ�خ��ت��ي��ه��ا م��ع القطيع
ال�سيدة :متى
وت���أت��ي ،وت�����س��أل
ّ
�ستجيئني �إىل عندنا؟ وكانت
جميلة تر�سل معها �إىل �أُختَيها،
ّ
مرةً ،
بع�ضا من الطعام
يف
كل ّ
واحللوى.
ال�سيدة
وكان يوم قالت فيه
ّ
�ستعرج يف طريقها
لل�صبية �إنها
ّ
ّ
غ���دا ع��ل��ى �أه��ل��ه��ا؛ فرق�صت
ً
فرحا ،وذهبت ف�أخربت
�شريين ً
� ّأمها باخلرب؛ فانهمكت ال ّأم
وب��ن��ات��ه��ا يف ت��رت��ي��ب اخليمة،
وتنظيف املقاعد ،وحتمي�ص النبّ
وطحنه.
وج������اءت ج��م��ي��ل��ة ب��رف��ق��ة
ي��و���س��ف؛ فا�ستُقبال بحفاوة
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ق�صة ق�صرية
بالغة .لكنهما ر�أي���ا هناك
ما ي�ؤمل النف�س ويوجع القلب:
ّ
مغط ًى
�أر�ض اخليمة من تراب
بال ُب�سط العتيقة وجلود الغنم
وامل��اع��ز ،وامل��ق��اع��د والكرا�سي
�أكل الدهر عليها و�شرب� .أما
املالب�س املغ�سولة مبياه اجلدول
القريب ،فمن�شورة على حبل
ٍ
عندئذ
م�شدود ب�ين �شجرتني.
ال�سيدة � ّأن الزنابق
تبادر �إىل ذهن ّ
العطرة ال تعي�ش فقط يف الريا�ض
ّ
تتلقى الرعاية والعناية،
حيث
لكن تنمو �أي��� ً��ض��ا يف ال�ب�راري
حيث تتفتّ ح براعمها يف دفء
ال�شم�س ،وترق�ص مع هينمات
الن�سيم.
ُ
�س�أل يو�سف ال��وال� َ�د �إن كان
ينوي �إر�سال البنات �إىل مدر�سة
ال��ق��ري��ة ال��ر���س��م��ي��ة ،ف���أج��اب:
�ن �إىل امل��در���س��ة.
ال ح��اج��ة ب��ه� ّ
حياتنا ب�سيطة ،ونحن قانعون
بهاّ � .
أنعلم �أوالدن���ا ليح�صلوا
مب �ستنفعهم
على �شهادات! َ
ال�شهادات! زراعة الأر���ض ورعي
املا�شية ال يحتاجان �إىل �شهادة.
�ن ال ِعلم ينري العقل
 ل��ك� ّوي�صقل الفكر ويهذّ به.
�صدقني ي��ا �أخ���ي يو�سف.
 ّاحلياة هي �أف�ضل مدر�سة.
ث���م ج��ذب��ت ال����وال����دة ط��رف
احل��دي��ث ،وق��ال��ت� :أن��ا مل �أ َر يف
حياتي امل��در���س��ة م��ن ال��داخ��ل
ك��ي��ف ت��ك��ون .ل��ق��د ع�شت
كما عا�شت � ّأمي .وبناتي وبنات
ّ
كلها �سيع�شن كما
الع�شرية
نعي�ش.
املغلية
بعد احت�ساء القهوة
ّ
ع��ل��ى احل��ط��بّ ،ودع يو�سف
وجميلة العائلة وخرجا .لكن
ال�سيدة ،وقبل �أن ت�صعد �إىل
ّ
د�ست يف جيب امل��ر�أة
ّ
ال�سيارةّ ،
ب�ضع �أوراق نقدية م��ن �أك�بر
تردها
فئة؛ فحاولت امل���ر�أة �أن ّ
76
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ً
قاطعة عليها دربها:
لل�سيدة
ّ
�صدقيني �إن قلت
«لن �آخذهاّ .
لك �إننا ال نحتاج  -واحلمد لله
ِ
نزعت
 �إىل �شيء .يكفي �أنكأقراطك من �أُ
ِ
ِ
ذنيك و�أعطي ِتها
�
البنتي� .إنك ل�صاحبة ف�ضل لن
ال�سيدة» .لكن
نن�ساه �أيتها
ّ
جميلة ا�ستعجلت رك��وب
ال�سيارة ،و�أقفلت الباب وهي
ّ
تقول للمر�أة :ا�شرتي بها للبنات
ثيا ًبا و�أحذية جديدة.
ال�سيارة تبتعد
وفيما كانت
ّ
وت��ت��وارى ،كانت امل��ر�أة ما تزال
ال�سيدة بعينَني
ت�شيع
واق��ف��ة
ّ
ّ
دامعتَني ،وتتمتم :ليجعل الله
ِ
ذهبا.
الرتاب يف
يديك ً
***
ث��اب��رت �شريين على املجيء
ّ
كل يوم �إىل بيت جميلة.
يف
حتملها �إىل
وك��ان��ت � ّأم��ه��ا
ّ
ال�����س� ّ�ي��دة ،م��ن ح�ين �إىل حني،
ً
بع�ضا من احلليب �أو اللنب� ،أو
اجلبنة .لكن جميلة كانت
تد�س يف
ال تقبل �شيئً ا قبل �أن
ّ
جيب الفتاة م��ن ال��دراه��م ما
يوازي �أ�ضعاف ثمنه.
كانت جميلة ،قبل جميء
���ش�يري��ن ،ت��ك��ون ق��د انتهت
احلمام
من نقل � ّأم زوجها �إىل
ّ
لتنظيفها ،وتبديل مالب�سها
املتّ �سخة ب ��أخ��رى نظيفة ،ثم
�إعادتها �إىل �سريرها ،وقيا�س
�ضغط دمها ،و�إعطائها الدواء.
لكن ما م�ضى �شهر وبع�ض
ال�شهر على �أ ّول جميء لها �إىل
بيت جميلة ،طرقت �شريين
الباب باك ًرا ،على غري عادتها،
ذات ���ص��ب��اح .و�إذ فتحت لها
جميلة ،دخلت والدموع عالقة
ب�أهدابها كما تعلق قطرات
الندى ب�أطراف �أوراق الزهور� .أما
الكدمات التي تعلو وجنتيها،
ف�أ�شبه بوريقات بنف�سج بني

�شقائق النعمان.
وقبلت
ح�ضنت جميلة الفتاةّ ،
ر�أ�سها ،وكفكفت دموعها،
عما ُيبكيها ،وعن
و�س�ألتها ّ
�سبب هذا اللون الأزرق الداكن
خديها؛ ف�أجابت � ّأن والدها
فوق َّ
ُ
�أمرها بنزع الأقراط من أ�ذنيها
و�إعطائه �إ ّياها ليبيعها وي�شرتي
ب�ضع نعاج بثمنها .و ّملا امتنعت،
�ضربها و�أخذ احللقتني عنو ًة.
ِ
عليك ،قالت جميلة.
هوين
 ِّ
أعطيك ما هو �أغلى ثمنً ا
�س�
منها� .شيء ال ي�ستطيع �أحد �أن
ِ
ي�سلبك �إ ّياه.

 ال �أريد �شيئً ا يا «خالتي» �سوىِ
�أن �آت��ي � ِ
وجهك
إليك لأت�� ّأم��ل
ِ
قلبك،
ال���ذي يعك�س ن��ق��اوة
ِ
حديثك الذي ّ
يدل
و�أ�ستمع �إىل

على �سعة ثقافتك.
للمرة الأوىل �شاهدت �شريين
ّ
وللمرة
زكي َة العجوزّ � ،أم يو�سف.
ّ
ّ
الأوىل � ً
أي�ضا عرفت معاناة جميلة
ّ
كل
معها لأك�ثر من �ساعة
ّ
كل م�ساء .وما
�صباح ،ومثلها
زاد من احرتام �شريين جلميلة،
هو �أنها ر�أتها كيف تعتني ب� ّأم
وتذمر
زوجها من غري �شكوى
ّ
فيما ابنتها جال�سة حتت�سي
قهوتها ك� ّأن الأمر ال يعنيها.
ُ
جميلة العجو َز �إىل
�أع���ادت
���س��ري��ره��ا ،ون��اول��ت��ه��ا دواءه����ا،
و�سرحت �شعرها ،وجل�ست بعد
ّ
ذل��ك ت�س�أل �أخ��ت زوجها عن
�أوالده���ا املقيمني واملهاجرين.
وعندما ان�صرفت ،ج��اءت ّربة
امل��ن��زل بقلم ر�صا�ص وممحاة
ودف�ت�ر ،و�أجل�ست �شريين �إىل
جانبها« :اليوم �سنبد�أ بالدر�س
الأ ّول».
وت���وال���ت الأ ّي������ام،
وت��ك��ررت
ّ
ال�صبية
ال���درو����س ،وت��ع� ّ�ل��م��ت
ّ
القراءة ،والكتابة ،واحل�ساب،
أهم
وقليلاً من الإنكليزية .وال ّ

ّ
كله ،هو � ّأن جميلة
من هذا
ع� ّ�ل��م��ت��ه��ا ال�����ص��دق ،وال�����ص�بر،
واال�ستقامة ،وع� ّ�زة النف�س .لقد
ّ
�سيدة.
علمتها �أن تكونّ ...

وك��ان ي��وم ج��اءت فيه ابنة
ال�سابعة ع�شرة �إىل جميلة؛
فر�أتها تبكي.
 ما ب� ِ�ك يا «خالتي»؟ ملاذا
ال�صبية
تبكني يا «� ّأمي»؟ �س�ألت
ّ
وطوقت عنق جميلة بذراعيها،
ّ
فيما اغرورقت عيناها بالدموع.
ك ْ
��ت �أم��ر
��ل ُ
 �صباح �أم�����س َو َأمتكن من
العجوز �إىل ابنتها ل ّ
مرافقة زوجي �إىل الطبيب لإجراء
عدت
بع�ض الفحو�صات .وعندما
ُ
ق َبيل الظهر ،ر�أيت العجوز على
وتتوجع ،وابنتها
الأر�ض تبكي
ّ
ِ
نزلت
ت�صرخ بوجهها« :مل���اذا
عن ال�سرير مبفردك؟ �أما كان
إمكانك �أن ت�صربي قليلاً
ِ
ب�
حتى تعود جميلة؟» .وعندما
�ت ،رفعت العجوز نحوي
دخ��ل� ُ
ِ
أرج����وك يا
ب�صرها وي��دي��ه��ا�« :
ابنتي� ،أنه�ضيني عن الأر�ض».
و�ضعت ي��دي حت��ت �ساقها
و ّمل��ا
ُ
فعرفت � ّأن
�صرخت؛
لرفعها،
ُ
ْ
ا�ستدعيت
ال�ساق مك�سورة.
ُ
���س� ّ�ي��ارة �إ���س��ع��اف ع��ل��ى ال��ف��ور،
ونقلناها �إىل امل�ست�شفى حيث
أُ�جريت لها عملية جراحية.
وها هي ما تزال هناك.
 �أتعرفني يا «خالتي»؟ قالتال�سيدة
�شريين والتقطت ي��د
ّ
واحت�ضنتها.
 ماذا يا حبيبتي؟�ست �سنوات ،عندما
 قبلّ
أفك حلقت ِ
ِ
طلبت مني �أن � ّ
َيك
ُ
قلت يلِ � :
ذينِ ،
و�أجعلهما يف �أ ّ
أنت
ال تعرفني �شيئً ا بعد عن الأيادي
الو�سخة .اليوم �صرت �أع��رف.
و�صرت �أعرف � ً
أي�ضا � ّأن االتّ �ساخ يف
النفو�س يكون ويف القلوب ،ال يف
يد ِ
يك يا خالتي لهما
الأياديّ � .إن َ

ِ
وقلبك �أطهر قلب.
�أنقى يدين،
 ال تقويل ذلك يا ابنتيّ � .إن يلخطايا � ِ
أنت ال تعرفينها.
ّ
ال��رب
أ���ش��ك يف � ّأن
 ل�ست �ّ
�سيقول ل� ِ
�ك يف ي��وم احل�ساب:
ِ
مكانك يف اجلنّ ة هنا ،لأين
غفرت ِ
لك ّ
كل خطاياك.
ُ
 �أن��ا فخورة ج� ًّ�دا ب� ِ�ك ،قالت

جميلة وه���ي تبت�سم وتلقي
راحتَيها على كتفَ ي �شريين،
ِ
كربت يا بنت.
ثم �أ�ضافت :لقد
ِ
تغيرّ ِ
و�صرت تعرفني كيف
ت.
ّ
تتكلمني.

ك��ل��ه ب��ف�����ض��ل� ِ
ّ
�ك يا
 ه���ذا«� ّأمي».
***
�إنقطعت �شريين ع��ن زي��ارة
لتتمكن
�ام��ا ع� ّ�دة
ّ
جميلة أ� ّي� ً
ال�سيدة من مت�ضية وقت كافٍ
ّ
م��ع � ّأم زوج��ه��ا يف امل�ست�شفى.
وعندما عادت العجوز �إىل املنزل
تطمئن عليها،
و�أت��ت �شريين
ّ
ر�أت���ه���ا جميلة ح��زي��ن��ة ،بل
مهمومة.
 ما ِبك يا حبيبتي؟ كيف
يجر�ؤ احلزن على االق�تراب من
هاتَني العينني اجلميلتني!
 -منذ ثالثة �أ ّي���ام ج��اء ابن

عمي ي�س�أل عنا .ثم جاء لزيارتنا
ّ
مرة ثانية ،وتناول طعام الغداء
ّ
عندنا .و�أم���� ِ�س طلب ي��دي من
� ّأمي و�أبي.
 �أل���ف م�ب�روك ي��ا ع��رو���س.ِ
ِ
كنت
عليك �أن تفرحي� .أما �إذا

ال تريدينه ،فهذا �ش�أن �آخر.
�شاب و�سيم ولطيف .قال
 �إنه ّلاً
� ّإن له بيتً ا جمي وجتارة مزدهرة
يف املدينة.
ً
ِ
يحزنك
 ما الأمر إ�ذا! ما الذيويقلقك!
عرو�سا من
 كيف �س�أخرجً

بيت ال�شعر! ثم �أ�ضافت وهي
أف�ضل امل��وت على
تبكي� :إين � ّ
ذلك.
وم��ن ق��ال � ِ
إن��ك �ستخرجني
 َبالف�ستان الأب��ي�����ض م��ن بيت
ال�شعر يا حبيبتي!
 ومن �أين �س�أخرج؟ �أمن ق�صرفر�ساي؟
أقلت ق�صر فر�ساي! وما � ِ
� ِأداك
بق�صر فر�ساي يا �صغريتي!
 قر� ُأت عنه يف الكتاب الذيا�شرتي ِته يل� ،أج��اب��ت �شريين،
فيما الدموع ما تزال تلمع يف
مقلتَيها.
 -ال ،ل��ن تخرجي م��ن ق�صر

فر�ساي ،وال من بيت ال�شعر يا
حبيبتيّ � .إن يف الدنيا �أمكنة
كثرية �أخرى بعد ،قالت جميلة
وع�صرت الفتاة بني ذراعيها؛
فما ك��ان م��ن �شريين �إال �أن
ال�سيدة تريد �أن
انحنت فوق يدي
ّ
تقبلهما.
ّ
ِ
 �أما ّمتك �أ ّال حتني ر�أ�سك
عل
�إ ّال خلالقك؟ قالت جميلة.
 لقد خلقني الله على �صورةِ
الب�شر� ،أم��ا �أن� ِ
ف�صنعت مني
�ت
�إن�سا ًنا.
***
وك��ان بعد ذل��ك �أن ّ
يت
تلق ُ
اتّ �����ص� اً
هاتفيا م��ن جميلة.
�ال
ًّ
َ
أري����دك �أن ت ��أت��ي يوم
ق��ال��ت� :
اجل��م��ع��ة ال��واق��ع يف منت�صف
ال�شهر اجلاري حل�ضور حفل زفاف
عندنا.
 زفاف َمن يا جميلة! ومتىكنا نقيم مثل هذه االحتفاالت
�أ ّيام اجلمعة!
تن�س املوعد.
 ال َ �أتريدينني �أن �أنتظر حتىذاك ال��ي��وم ك��ي �آت���ي و�أق�ضي
عندكم بع�ض الوقت!
��ددت اليوم من الطعام
 �أع� ُمف�ضل ل��دي��ك .نحن
م��ا ه��و
ّ
بانتظارك ،فال تت� ّأخر.
ومل �أت �� ّأخ��ر يف املجيء ل ّأن ما
ُت��ع� ّ�ده جميلة م��ن م��أك��والت
وح��ل��وي��ات يعجز ع��ن��ه �أم��ه��ر
الطهاة .وال�سبب الثاين الذي
دفعني �إىل الإ���س��راع يف املجيء
ك��ان رغبتي يف معرفة َمن
يكون العرو�سان ،ذلك � ّأن ابن
يو�سف الأك�بر م��ت��ز ّوج ،وابنته
الكربى متز ّوجة� .أما الآخرون
أحدا منهم مقبِل
فما
ُ
عرفت � ّأن � ً
على الزواج يف وقت قريب .و�أما
ال�سبب الثالث فكان لذّ تي يف
اال�ستماع �إىل حديث جميلة
املمتع ،وتبا ُدل الآراء معها.

بلغت املنزل يف دقائق معدودة.
ُ
دخلت� ،صاح يو�سف:
وعندما
ُ
ا�سمع يا �أخي� .صديقتكَ
تعال
ْ
جميلة ُجنّ ت .تريد �أن تقيم
عر�سا لبنت النا�س يف بيتنا.
ً
 �إ�سمعني �أرج����وك ،قالتجئت �إىل بيتك منذ
جميلة.
ُ
عاما .قمت بواجباتي
ثالثني
ً
جتاهك وجت��اه �أوالدي و� ّأم��ك
َ
رافقتك
من دون � ّأي تق�صري.
وحتملت التعب،
�إىل الكروم
ّ
يف �أ ّيام ب�ؤ�سنا ،من غري �شكوى.
وعندما ي�سرت حالنا  -واحلمد
لله  -مل �أطلب منك ما تطلبه
�سيارة
الن�ساء من �أزواج��ه��نّ .
�ت �أم��ل��ك ،وال �أري����د� .إىل
ل�����س� ُ
احلفالت وال�سهرات ال �أذهب،
َ
«قر�شني»
وال �أبايل .لقد ّادخرت
اخلا�ص ،وميكنني
من م�صرويف
ّ
��ب �أن
اال�ستغناء عنهما� .أح� ّ
عر�سا لهذه البنت.
�أُقيم بهما
ً
�أرجوك دعني �أفرح بها يف بيتي
فرحت من قبل بابنتي.
كما
ُ
هكذا قالت جميلة ودمعت
ع��ي��ن��اه��ا؛ ف��ل��م ي��فُ ��ه يو�سف
ريا عند رغبة
بكلمة ،ونزل �أخ ً
زوجته ،وراح يعاونها مثلي يف
�إمتام الرتتيبات الالزمة ،حتى
َ
املنتظر ،وح�ضر ال�شيخ
جاء اليوم
وال�شاهدان ،فكتب الكتاب
و�سط ال��زغ��ردة وب��اق��ات الزهور،
وعلى �إي��ق��اع الطبل وال��زم��ر يف
ال�ساحة الوا�سعة �أم��ام مدخل
البيت .وعندما ت� ّأبط العري�س
ذراع �شريين ون��زل بها ال��درج،
�أح��� ّ��س��ت ب�����س��ع��ادة م��ا كانت
تنتظرها .وقبل �أن ت�صعد �إىل
ال�سيارة الطويلة البي�ضاء ،عانقت
ّ
لاً
َ
وغ�صبا عنها
جميلة طوي ،
ً
خديها الورديني
انزلقت على
ّ
دمعتان ّودعت بهما البيت الذي
�ست �سنوات راعية
دخلته قبل ّ
فقرية وخرجت منه �أمرية.
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ت�أمالت

بقلم:
العقيد الركن ح�سن جوين
كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان

بني ال�سعادة والطمع
ريا للطمع يف حياته لن
� ّإن من يعي�ش �أ�س ً
يدرك ال�سعادة البتّ ة ،و�إن �أق�صى ما ي�شعر به
هو جرعات فرح متقطعة �سرعان ما تن�ضب
ً
رغبة
حتت ت�أثري طمعه ال��ذي يثري عنده
ملحة بتحقيق املزيد ثم املزيد ما ينغ�ص
عليه عي�شه ويحرمه �شعور االكتفاء ومينع
قلبه وروحه من ان يالم�سا �شعور ال�سعادة.
الطمع يبعد ال�شعور بال�سعادة لأن االثنني
ُ
ال ميكن �أن يلتقيا �أو يتعاي�شا ،و�إن �أول
خطوة للبحث عن ال�سعادة هي بالتحرر من
الطمع.
بني �سعادة و�أخرى
منا م��ن ه��و حمظوظ ب�سعادة رخي�صة
ٌ
نعمة من الله ملن وهبه
التكلفة! وتلك
�إي��اه��ا ،وه��ي عك�س ال�سعادة الباهظة
التكلفة! وتلك نقمة.
فهناك من يعترب ال�سعادة جمرد اكتفاءٍ
ذات��ي يف خمتلف �شو�ؤن احلياة من �أك��لٍ
ٍ
و�شرب وك�ساء ،وا�ستقرار نف�سي واطمئنان
غالبا
جتاه امل�ستقبل املهني والعائلي .وهذا
ً
مفهوم ال�سعادة عند من يعي�شون حقيقة
القناعة وميلكون ه��ذا الكنز ال��ذي ال
ٌ
�سهل ولكنه
يفنى ،ه�ؤالء طريق �سعادتهم
يودي بهم اىل �سعادة متوا�ضعة.
وهناك من يالم�س قلبه �شعو ٌر بالفرح
ممتعا
وال�سعادة مبجرد �أن يقر�أ كتا ًبا
ً
ح��ول مو�ضوع يهمه �أو يعنيه ،ك� ٌ
ثر هم
�سحرون بالقراءة وال ي�شبعون
من ينت�شون و ُي َ
ق��ارئ نهم! وذلك
ف�لان
منها ،ل��ذا يقال
ٌ
ٌ
م�ستوحى من ت�شبيه القراءة مبتعة الأكل
عند ح��دة اجل���وع .كما ي��ق��ول احلديث
ال�شريف « �إن من البيان ل�سحرا « مبعنى
�أن الن�ص ي�ستميل القلوب كال�سحر من
ٌ
ٌ
جمهولة ملن
متعة
�شدة االعجاب به .تلك
78
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فل�سفة ال�سعادة

ال�سعادة ال ن�ستطيع تف�سريها �أو تعريفها بكلمات ،لكننا نعي�شها
فرح تخفق لها قلوبنا� ،إنه ً
ُ
�شعور
حقا
حني تالم�س �أرواحنا
هم�سات ٍ
ٌ
ممتع ن�سعى �إليه ونفعل كل ما بو�سعنا لبلوغه .بل �أكرث من ذلك فان ال�سعادة عنوان ن�ضال املرء وكفاحه
طوال حياته ،وهي الهدف اال�سمى واالخري الذي يتقدم جميع االهداف الو�سيطة التي ما هي �إ ّال حمطات
�سعي خمتلف
على طريق حتقيق الغاية النهائية املرجوة .جميعنا ي�سعى لإدراك ال�سعادة ،ولكن لكل منا ٌ
أطباع متنوعة.
أمر طبيعي بني ب�ش ٍر ذوي � ٍ
لأن مفهومها بحد ذاته يختلف بني ان�سانٍ و ّاخر ،وذلك � ٌ

ال تعنيهم القراءة.
وهناك من تدرك قلبه ال�سعادة عندما
ميار�س هواية يحبها �سوا ًء ريا�ضية �أو فكرية
�أو فنية او غريها ،فمن يحب املو�سيقى
ٍ
ب�شغف
الكال�سيكية مثلاً ف�إنه ي�سمعها
وينت�شي بها وتغمره الفرحة ويطرب لها
حتى يقال بالعامية �إنه «�سلطن» من �شدة
تعبري عن
الطرب �أي �أ�صبح �سلطا ًنا ،وذلك
ٌ
متعة الروح.
لاً
� ّأما من ميار�س لعبة ال�شطرجن مث  ،ف� ّإن
�شعو ًرا ال يو�صف يطرق قلبه عندما حتقق
بيادقه انت�صا ًرا على م�سرح احلرب مبربعاته
ٍ
خطة حمكمة ابتدعها
البي�ض وال�سود وفق
ٍ
ع�صف فكري مرهق وممتع يف �آن!
نتيجة
�أنواع ال�سعادة
ال�صفحة ال تت�سع لو�صف احلاالت الب�سيطة
يف تركيبها وظروفها والتي ت�ضفي على
�صاحبها �شعو ًرا بالفرح وال�سعادة� .إنها �سعادة
رخي�صة التكلفة ً
حقا ،و�إدراكها ال يحتاج
ُ
ٌ
قليل
وراحة البال وقد ٌر
�سوى لب�ضعة دراهم
من القناعة لي�س �إال ،وه��ذا بال�ضبط ما
ٌ
نعمة من نعم الله.
عنيت به
يف املقابل ...هناك من ال يفرحون وال
ي�سعدون �إال نتيجة حتقيــق �أ�شياء باهظة
التكلفــة ،فهناك من ال تفــرج �أ�ساريره
اً
وفخما على
منزل كبيـ ًرا
�إال بامتالكه
ً
�أن يكون �أف�ضل من كل منـازل �أ�صدقائــه
و�أق��ارب��ه! �أو اال اذا كـانت �سيــارته هي
الأف�ضــل بني �سيارات �أ�صدقائه و�أ�صحابه
جدا.
و�أقاربه! وتلك �سعادة باهظة ومكلفة ً
ومنهم من ال يخرتق قلبه �شعور الفرح
آخرين
حلق �ضر ٌر �أو �أذى ب�
احلقيقي اال اذا
َ
َ
ريا مبجـرد �أنهــم
يح�سدهم وال يريــد لهم خ ً
�أف�ضل منــه ،وهذا �أب�شع وجـوه «ال�سعادة»
ٍ
أنانيـة بغي�ضة ت�سيطر
التي ت�صبح تف�سيــ ًرا ل

اً
يقدر لهم
على املرء وت�أ�سره،
فبدل من �أن ِّ
جهدا بذلوه فح�صلوا على ما هم عليه
ً
ويدعو ربه �أن ي�ساوي ِه بهم ترا ُه يتمنى لهم
فقدان نعمة الله عليهم كتعب ٍ
ري عن
غري ٍة قاتلة ت�ؤدي اىل �أن ميوت املرء بغيظه
لي�س � اّإل.
فئة �أخرى من النا�س ،ت�شري �إليها جتارب
العالقات االجتماعية ،وهي التي ال يدخل
قلبها �أي م�شاعر من الفرح وال�سعادة مهما
�سد منيع
ح�صل لها ،بينها وب�ين الفرح ٌّ
ي�ستحيل اخرتاقه بفعل طبيعة تكوينها
النف�سي وت��ل��ك م�صيبة امل�صائب ولعنة
اللعنات!
�أعداء ال�سعادة
ما �أجمـل ال�سعادة وما �أب�سطـها...
�أعدا�ؤها التعقيد والقلق والو�سوا�س والطمع
وال��ك��ره والأن��ان��ي��ة ،و�أ���ص��دق��ا�ؤه��ا التوا�ضع
وخ�صو�صا املحبة
والقناعة والرتفع والزهد،
ً
ُ
التي قال ج�بران انها ال متلك �شيئً ا ،وال
أحد ميلكها لأن املحبة مكتفية
تريد �أن � ٌ
باملحبة!
باخت�صار ،ال�سعادة ه��ي مقيا�س عمر
الإن�سان احلقيقي اجلدير باحل�سبان بعد
اختزال ما ال يلزم منه.
ولي�س مفهوم حتقيق الذات الذي تكلم
عنه معظم املفكرين االجتماعيني،
كهدف �أ�سمى للفرد� ،سوى �سعي هذه الذات
�إىل بلوغ ال�سعادة لأن املق�صود بتحقيق الذات
هو حتقيق الذات ال�سعيدة ولي�س اليائ�سة!
ريا ،اذا كانت املتعة هي التعبري عن
�أخ ً
نف�سيا ،ف�إن
بيولوجيا ،و�أحيا ًنا
فرح الإن�سان
ً
ً
روحيا ،وهي
ال�سعادة هي التعبري عن فرحه
ً
خلو احلياة من امل�شاكل ،لأن
ال تتحقق يف
ِّ
ذلك م�ستحيل ،بل هي تتحقق بالتغلب
على هذه امل�شاكل...
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جمتمع اجلي�ش

�شهادة دكتوراه
يف اجلغرافيا
ال�سيا�سية
والثقافية
والتاريخية
للمقدم جهاد
مرعي
ن��ال املقدم املغوار
ج����ه����اد م���رع���ي،
���ش��ه��ادة دك��ت��وراه
يف اجل���غ���راف���ي���ا
ال�سيا�سية والثقافية
وال��ت��اري��خ��ي��ة من
جامعة «PARIS
 »4الفرن�سية.

�شهادة اجلدارة يف علم
االجتماع للمعاون الأول
علي رعد
ح���از امل���ع���اون الأول علي
يقظان رع��د م��ن ال�شرطة
الع�سكرية� ،شهادة اجلدارة
يف ع��ل��م االج��ت��م��اع من
معهد العلوم الإجتماعية
يف اجلامعة اللبنانية.

�إجازة يف �إدارة الفنادق
للمعاون الأول
ح�سن عثمان
ن��ال امل��ع��اون الأول ح�سن
ج���واد عثمان م��ن الفوج
املجوقل� ،إجازة جامعية يف
�إدارة الفنادق من اجلامعة
الإ�سالمية يف لبنان.

�سحب
توم
بوال يف
م
ا �ؤ�س�سة
ال
قت�صاد

�أج��رت م�ؤ�س�سة االقت�صاد يف
مركزها الرئي�س يف منطقة
بدارو� ،سحب التومبوال على
�سيارة «ني�سان» وج��وائ��ز
�أخرى.
ال�سيارة كانت من ن�صيب
ال�سيدة ن��اي�لا كا�سباريان،
ّ
وت�سلمتها يف ح�ضور �ضباط م�س�ؤولني يف امل�ؤ�س�سة.

�أما اجلوائز الأخرى فكانت من ن�صيب كل من:
• ق�سيمة ملبو�سات من م�ؤ�س�سة فاطمة خليفة:
 الرقيب الأول ب�سام �شحود. الرقيب الأول �أني�س �أبو رجيلي.• ق�سيمة �شراء من م�ؤ�س�سة :blue base
 املقدم رميون �أبي رجيلي. املعاون الأول جنم كيوان. ع��ف��اف ال��را���س��يزوج�����ة م����ؤه���ل �أول
متقاعد
• ق�سيمة �شراء �ألب�سة
ريا�ضية من م�ؤ�س�سة
ن�سرين ابراهيم:
 العريف الأول �شربلجرج�س املقد�سي.
 الرقيب الأول زينةمبارك.
• �ساعة يد ن�سائية
من م�ؤ�س�سة �أوجيكو:
 امل�ؤهل الأول فادي �سقالوي.• عطر رجايل من م�ؤ�س�سة �أوجيكو:
 اجلندي رمزي الزين.• ق�سيمة  3جل�سات ليزر من م�ؤ�س�سة :Institut la beaute
 ناجي الأعرج ،ع�سكري متقاعد.• دعوة ع�شاء لـ� 5أ�شخا�ص من مطعم العرزال:
 جمانة عواد ،زوجة املعاون الأول حممد عواد من �أركاناجلي�ش للتخطيط.
•  APSمن م�ؤ�س�سة �سعيد يتيم:
 �سناء بح�صلي زوجة العميد املتقاعد نبيل بيا�ضو.• ق�سيمة �شراء من :TAPIRAMA
 اجلندي جاك خازن.• هدية عينية من :MADI TECHNOLOGIE
 الرقيب الأول حممد �شبو.• هدية عينية من جاز غروب:
 �أمينة �شكر ،زوجة ع�سكري متقاعد.العدد  - 334اجلي�ش
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بطا

�سيفنا والقلم

قة

بقلم:
حممد �سلمان

ّ
نتحلق يف ظل �سنديانة عتيقة جتاور
يف طفولتي كنت ورفاقي
عني ال�ضيعة ،ونحن نتبادل احلديث حول ثياب العيد والهدايا التي
يحملها �إلينا �أهلنا الفالحون واحل�صادون الذين ر�سموا لنا دروب
الطموح باملعاناة وحب الأر�ض.
ونحن على هذا احلال من براءة الطفولة وط��راوة عودها وعذوبة
�أحالمها يف �ضيعتنا «�شم�سطار» ،كانت �أغ�صان ال�سنديانة
ت�ست�ضيف الطيور وهي جذىل بحباب القمح التي تطعمها �إىل

يا �صخرة �أمل

مل
ونة

�صغارها من الع�صافري امللونة بالندى و�أ�شعة
ال�شم�س.
ويف طريق ال��ع��ودة من الربية �إىل بيوتنا العتيقة
وامل�شيدة من الطني العنيد وامل�سكونة بتعب الأهل
ّ
نردد ما كتبه ّ
معلمنا «ال�ضيعوي» على
وحبهم لنا ،كنا ّ
اللوح الأ�سود حتت عنوان :لبنان �سنديانة تلوي الرياح وال تلويها
الرياح.
ويف اليوم التايل ،كنا نذهب �إىل مدر�سة ال�ضيعة ونحن نت�أبط
كتبنا ودفاترنا و�أقالمنا «امل�شلوحة» يف حمفظة من القما�ش
وامللون كقو�س قزح ،وما �أن ندلف �إىل قاعة الدر�س ال�ضيقة
الرقيق
ّ
مب�ساحتها و «املح�شورة» بعددنا ،كنا نتقا�سم املقاعد القليلة
ً
واقفا طيلة
�أو نت�سابق على «احتاللها» لأن من ال ي�سبق يظل

العقيد توفيق نعيم يزبك
�إىل روح الرائد ال�شهيد بيار ب�شعالين

ال��ري��ى الغيمات ح��اك��ت ���ش��ال لنجومك
ب��ي��ار ي���ا ���ص��خ��رة �أم����ل ف���وق ّ
ال�صبا ب���ك���را الأم�����ل ب��امل��ل��ت��ق��ى ي����زورك
�إكليل غ��ار امل��ج��د م��ن ع��ز ّ
بكتب �إلك كلمات
دم��ك من جروحك
ّ
تتحدى الغبا هاللي �سيفك ّ
جايي الفجر يك�شف الظلمة واخلبا �إن�����ت ب��ث��راك ال��نّ �����ص��ر والأجم������اد
��زم���ورك
		
�إن�����ت ال��ب��ط��ل وال���ع���ز م�
ال��رائ��د ب�شعالين ي��ا �شعله م��ن� ّ�ورة ليلنا ال��داج��ي ع��ل��ى و���س��ع ال�سما
م�صورة عا حدودنا و�إ�سمك على العليا �سما
الر�سالة
ا�ست�شهدت وبتبقى ّ
ّ
جم��م��ره بدم ال�شهادة ل �سال كرمى للحمى
ي���ا �أرزة الإل����ه����ام ج����ذوة
ّ
ّ
ل��ب��ن��ان��ن��ا ب���دو م��ت��ل ب��ط��ر���س رج���ال ي�صونوا الأمانة بدمهم ميحو الظما
يا �شهيد اجلي�ش مهما الدهر طال نبع ال�شهادة فيك ز ّي��ن هالن�ضال
ودم «زه���رم���ان» ب��ال��راي��ه ارمت��ى
ّ

�إىل �أحرار العامل
ي���ا راي����ة الأح������رار ث����وري واخ��ف��ق��ي
ث����وري ودو����س���ي ر�أ������س ك���ل عمالة
ول���ي���ع���ل���م ال����ت����اري����خ �أ ّن��������ا � ّأم�����ة
أب������دا ���س��ن��ب��ق��ى ل��ل��دي��ار ح��م��ات��ه��ا
�
ً
ول���ت���ع���ل���م ال���دن���ي���ا ب������أ ّن�����ا ق��ل��ع��ة
ف��ن��ح��ن �أب���ط���ال ال��وغ��ى م��ن خالد
�شهدت لنا ال�ساحات ك��ل ت ��أ ّل� ٍ
�ق
هبوا �إىل الن�صر الأك��ي��د وج��اه��دوا
ول��ن��ج��ع��ل ال��ت��ح��ري��ر �أن���ب���ل غ��اي��ة
ف��ال��ع��رب يف ب���در ت�����ش��ام��خ جمدهم
يا فرحة التحرير �شم�سك �أ�شرقت
80
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ال�شاعر حممد عبد الرحمن دمج
واه�����دي ت��ب��ا���ش��ري ال���ف���دا للم�شرق
وت��ف��اخ��ري ف���وق ال���رب���وع وح� ّ�ل��ق��ي
ت�سعى جل��م��ع ال�شمل ب��ع��د ت��ف� ّ�رق
نحمي �ضعيف ال��ق��وم م��نّ ��ا والتقي
ب��ق��ن��اب��ل الأع���������داء ال مل حت���رق
حتى ���ص�لاح ال��دي��ن ق��ائ��دن��ا النقي
دوم��������ا ن��رت��ق��ي
و�إىل الأجم���������اد ً
وع��ل��ى دروب احل����ق ه��ي��ا نلتقي
ومن�������زق ال����ع����م��ل�اء ����ش���ر مم���زق
��ي���ا يف اخل��ن��دق
�أب����ل����وا ب��ل��ا ًء ع���ال� ً
دوم����ا ع��ل��ى دن��ي��ا ال��ع��روب��ة �أ���ش��رق��ي
ً

�شهيدا
يا
ً
من جي�ش بالدي

�أياد مو�صللي
�صحايف

حتية لك و�أنت ت�سقي الأر�ض بدمك النقي...
�أنت امل�ؤمن ب�أن الدماء التي جتري يف عروقنا ،هي
وديعة �شعبنا ووطننا عندنا ،متى طلبها وجدها.
�أحببت الأر�ض التي مت�شي عليها وهي تهتز حتت
وط�أة خطواتك الواثقة ،ت�شرئب روحك وينت�صب
ج�سدك ف�أنت ن�سيج الآلهة  ،وهبت الروح والذات،
�سهرت الليايل ويدك على الزناد ،ليهن�أ �أطفالنا
ولنطمئن يف الرقاد.
�أ�صلي لك� ،أبتهل كلما و�ضعت ر�أ�سي على الو�سادة
و�أن�شد:
�أيها اجلندي يا كب�ش الفدى
يا �شعاع الأمل املبت�سم
ما عرفت البخل بالروح �إذا
طلبتها غ�ص�ص املجد الظمى
بورك اجلرح الذي حتمله
ً
�شرفا حتت ظالل العلم
�سر يف درب��ك ،ف�أنت ال تعرف �سواه .درب��ك ال�صرب
وال��ث��ب��ات ،وال�شجاعة يف ال��ه��ج��وم كما خلف
امل�ترا���س ،العفة والنخوة والنجدة وع�شق الأر���ض
�سلما وحر ًبا ،ودربك الإنت�صار
والعطاء من �أجلها
ً
على �أهواء النف�س ومذلة الوالء لل�سا�سة والزعماء،
الرتفع عن مغريات العي�ش ،الإمي��ان ب�أن مغامن
احلياة هي الت�ضحية حتى ال�شهادة و�سحق الأنانية
وحب الذات.

متكنه من احتالل مقعد له.
«احل�صة» ،لعدم
ّ
ً
وما هي �إال حلظات ،حتى نفاج�أ بدخول املد ّر�س مت�أبطا عبو�سه
متم ًما
وع�صاه غري الناعمة ويبادرنا بالقول« :من مل يكن منكم ّ
ً
مكرم لهذه
�ضيفا غري
كتابة الفرو�ض وحفظ الدرو�س� ،سيكون
ّ
ّ
يت�سلل اخلوف �إىل
الع�صا املنحوتة من �أغ�صان ال�سنديانة» ،وهنا
ّ
يتفقد
�أع�صاب التالمذة و�أنفا�سهم ،حيث يبد�أ كل واحد منهم
ّ
كل
«جلده» قبل �أن تعانقه الع�صا غري املحبوبة ،حتى ولو كان
متم ًما واجباته املدر�سية يف كتابة الفرو�ض وا�ستظهار الدرو�س.
منا ّ
طبعا ،بجولة
وبعد هذا التهديد ال�شفوي ،يبد�أ مد ّر�سنا «املحبوب»
ً
تفقدية بل بحملة تفتي�ش �صارمة للإطالع على الدفاتر والكتب،
والت�أكد من �إمتام الواجبات املدر�سية ،والإطالع � ً
أي�ضا على نظافة
جدا من القما�ش القروي ب�أ�سعاره الزهيدة.
�أظافرنا وثيابنا املتوا�ضعة ً

ويف �أثناء هذه احلملة �أو «املداهمة» ،كان يزداد عدد �ضربات قلب
ً
توبيخا من
كل منّ ا ،خمافة �أن ت�ست�ضيفه ع�صا املد ّر�س� ،أو �أن ينال

قياما وقعو ًدا.
الدرجة الأوىل:
ً
غري �أن احلملة كانت تنتهي بالأمن والأم��ان ،عندما يقول لنا
املد ّر�س« :عفاكم الله� ،أنتم تالمذة «�شاطرين» ف�إىل الأمام يا
�أوالدي».
�شكلت املرحلة الت�أ�سي�سية
هذه املحطة من حياتي الدرا�سية
ّ
الأوىل يف رحلة العمر نحو �آفاق �أو�سع من التز ّود بواقعية الطموح
ريفي ،تعزفه �ضيعتي التي ّ
علمتنا �أبجدية
وثبات املوقف على �إيقاع
ّ
احلب للأر�ض والإن�سان ،و�أر�ضعت �أقالمنا حرب الأبجدية ،و�أ�ضاءت
دروبنا مب�صابيح ال تنطفئ ،وهي تقول لنا بلغة الأر�ض والكتاب:
«�إن ال�سنابل هي �أقالم الفالحني و�إن الأقالم هي �سنابل العلماء».

التلميذ ال�ضابط طوين بعلبكي
الكلية احلربية  -ال�سنة الثالثة

راح البطل...
ي����ا ب����ي����ار ب���ك���ل م����روة ح��م��ي��ت ب���ل��ادك ب��ال��ق��وة
م�����ش رح تبقى �إي���د ال��غ��در رح ن���ك�������س���ره���ا ب���ال���ق���وة

وفج�أة نك�سر احللم و�صار م�����س��اف��ر ع��ل��ى ع����امل ت��اين

ب���ي���ك ���س��م��ع��ن��ا ب��غ��� ّ��ص��ا وع�����د ال���ق���ائ���د ����ش���و و� ّ���ص���ا
ّ
هالق�صة
رح نبقى ع��ال��وع��د �سنني وم�����ش رح نن�سى
ّ

�إب����ن ال���رائ���د ���ش��و م��ا �صار م����أك���د رح ي��ط��ل��ع م��غ��وار
ح��ام��ل ا�سمك ب��الأخ��ط��ار وم������ا ب��ي�رك����ع ل���ل���ع���دواين

ب��ي��ك م���ا ت��رك��ت��و وح���دو م������ا خ� ّ
���ل����ي����ت����و وح��������داين
ّ
���دو
ه��������وي و� ّإم�����������و ح���ل���م���اين
اب���ن���ك رح ي��ب��ق��ى ح� ّ
ّ
ح��ل��م��اين ب���رائ���د م��غ��وار م���ا ب��ي�ترك��ه��ا ���ش��و م���ا ���ص��ار

العيلة ال� ّ�ل��ي حامل �إ�سما م���ا ب��ت��ق��در ت��ن�����س��ا خ�صما
م��ا ر���ض��ي��ت ت��اخ��ذ ب��ال��ت��ار وم����ا رح ت��ن�����س��ا ي� ّ
��ل���ي ���ص��ار
امل��ج��رم ال� ّ�ل��ي حت��دى مغوار م�����ص�يرو ب����إي���د الأح��������رار...

الطفولة يف عهد الكهولة
الأ�ستاذ يو�سف �سميا
يا منى ريف على عهد الكهولة
�أفر�شي احل��ب لها يف �أ�ضلعي
ن� ّ�ي��م��ي��ه��ا يف ف�������ؤادي ب��ره��ة
ط���ري ع���وده يغفو هنا
ك��م
ٌ
��ي���ا يف ح��ل��م��ه دن��ي��ا �سنا
رائ� ً
وهما ففي
ابعثي املا�ضي ول��و
ً
رب وه��م غا�ص يف قعر النوى
ّ
زاه���ي���ا يف ج��دة
ث���م ي��ط��ف��و
ً

واحملي بال�شوق �أطياف الطفولة
نغمة �سكري و�أحل��ان��ا نحيلة
رب ق��ف��ر ت��رجت��ي ال����روح ن��زول��ة
ّ
يف �سري ٍر ياب�س وال�شوك حوله
لذة الأح�لام �سكرات خ�ضيلة
�سل�سل الأي��ام قد ّ
خطى �سبيله
واختفت �آث��اره ال�صغرى العليلة
م��ل���ؤه ذك���رى و�أ����س���رار جليلة

يف زواي���ا العمر �أ���ص��داء ال�صبا
ف��ه��ي م��ه��د ن��اع��م وحم���ّ��ص��ن
تقتات من كبد الزمان ك�أنها
فتعود تن�سى عهد �أيام م�ضت
تن�سى فناء العمر يف �أوهامه

ت�أبى التخلي عن زواياها الظليلة
باحلب والأ�شواق والنجوى اجلميلة
ترجو خلو ًدا يف حمى تلك اخلميلة
زخم ال�شباب وعهد �أحالم الطفولة
تن�سى وجو ًدا هار ًبا من كل حيلة

ّ
أم����اين ال�صبا
ا�ستفيقي ي��ا �
واتركي الأي��ام خلوا �صف�صفا
وق����ف����ي ب���ا����س���م���ة ع���اري���ة
وارتعي ما بني خفقات اجلوى
��ر ووف�
�������اء ودع����ا
ٌ
ف���ه���ي ط���ه� ٌ
ي��ا وج����ودي ال تلمني �إن��ن��ي

واخلعي �أث���واب �آالم��ي الثقيلة
وارجعي يل عهد �آم��ايل النبيلة
م��ن وج��ود وهمه ح��اك ف�صوله
وارجعي من عهدك املا�ضي ميوله
تبتغي الكون جما ًال وف�ضيلة
تقت للما�ضي و�أوه���ام الطفولة
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رحلة يف الإن�سان

حتدد طريقة تف�سرينا
ّ
�إعداد:
الأحداث يف حياتنا مدى
غري�س فرح
�أهميتها بالن�سبة �إلينا،
فالأحداث الغام�ضة بع�ض
ال�شيء ،قد نعتربها بالغة اخلطورة� ،أو غري ذات قيمة ،وهذا يعود �إىل كيفية
ا�ستيعاب �أدمغتنا تفا�صيلها� .إذن ،ر ّدات فعلنا جتاه جمريات احلياة تك�شف
بجالء كيف ّية حتليل �أدمغتنا الأمور ،وبالتايل خطوط �شخ�صيتنا.
يف�سر علم النف�س هذا الأمر ،وما هي نتائج �آخر الدرا�سات؟
كيف ّ

اجلينات والتجارب املتكررة
الأح����داث التي حتتاج �إىل تف�سري تربز
ب��ا���س��ت��م��رار ع�بر تعاطينا م��ع حميطنا
االجتماعي ،وقد ت�ؤثر يف تفكرينا وعالقتنا
بالغري.
ت�شري الدرا�سات احلديثة يف ه��ذا احلقل
التخبط ّ
الالواعي يف تف�سري الأمور
�إىل �أن
ّ
�سلبا على حياتنا وعلى
الغام�ضة ي�ؤثر
ً
�صحتنا ب�شكل خا�ص .ومن هنا انكباب
ّ
الباحثني النف�سيني على ك�شف م�سبباته
ومعاجلة ذيوله .فماذا بحوزتهم؟
التجارب التي �أج��ري��ت خ�لال ال�سنوات
تو�صلت �إىل ع��دة ا�ستنتاجات
الأخ�ي�رة،
ّ
منها� :إن املزج بني التجارب املتكررة وت�أثري
اجلينات الوراثية ،يت�سبب بتكوين عادات
كيفية تف�سرينا الأمور� ،أو ر�ؤيتنا
تعك�س
ّ
وجهها الداكن �أو امل�ضيء ،وهذا بدوره ي�ؤثر يف
�سلبا �أو
مرونة تعاطينا مع ال�ضغوط احلياتية ً
�إيجا ًبا .كذلك متّ االكت�شاف �أن الأ�شخا�ص
املعر�ضني للإ�صابة با�ضطرابات القلق
ّ
�سلبيا على
�سلوكا
يكونون
واالكتئاب
ً
ً
ّ
�أثر مواجهتهم الأحداث االجتماعية التي
حتتاج �إىل حتليل .كماعرف �أن الأ�شخا�ص
الذين يواجهون الأح��داث الغام�ضة بردات
عموما
عاطفية متطرفة ،ي�صابون
فعل
ً
ّ
أمرا�ض نف�سية لدى مواجهتهم �أحداثاً
ٍ
ب�
مماثلة .وهذا ينجم عن اللجوء الق�سري �إىل
التحليل املنحرف �أو امل�شو�ش.
اختبارات لقيا�س التفكري املنحرف
�أجريت اختبارات لقيا�س ن�سبة انحراف
تكون هذا االنحراف،
التفكري و�أ�سباب
ّ

طريقة
تف�سرينا
الأحداث
تعك�س
معامل
�شخ�صيتنا

وبنتيجتها متّ
التو�صل
ّ
ع��دة ا�ستنتاجات
�إىل
ّ
�أبرزها ،ت�أثري اال�ستعداد
اجل���ي���ن���ي ،وك��ذل��ك
امليل الق�سري �إىل التحليل غري املنطقي،
تكر�سها التجارب
والذي ين�ش�أ من عادات
ّ
ال�ضاغطة وت��ت��خ��زن �آث��اره��ا يف ال��ذاك��رة
ّ
والالوعي .هذه امل�ؤثرات تدفع بالدماغ �إىل
توليد �أفكار منحرفة تت�سبب بت�ضخيم
تف�سري الأم���ور املبهمة ،وتفقد �أ�صحابها
اتية.
املطبات
القدرة على مواجهة
احلي ّ
ّ
ّ
ويف جامعة ا�سرتاليا الغربية� ،أجرى العامل
النف�ساين كولني ماكلويد جتارب ملعرفة
كيفية تكوين ال��ع��ادات احلياتية غري
ال�سوية .والعام  2002اكت�شف فريقه طريقة
ّ
التحكم بالنظرة
لتدريب الطالب على
ّ
مقدمها
�إىل الأم��ور التي تهدد احلياة ،ويف
ّ
متكنوا
الأم��را���ض امل�ستع�صية .كذلك
ّ
م��ن تدريبهم على التفتي�ش ع��ن وجه
والتم�سك ب��ه ،الأم��ر الذي
احلياة امل�ضيء
ّ
ي�ساعد على املقاومة والتعاي�ش ب�سالم مع
امل�صاعب .وعرف �أنه جنح يف تدريب البع�ض،
بينما واجه �صعوبات مع الذين تد ّربوا يف
بيئات اجتماعية �ضاغطة ر�سمت خطوط
�شخ�صيتهم منذ ال�صغر.
«لقاح» �ضد ال�سلبية!
ت�شري ع��دة ن��ظ��ري��ات معرفية متعلقة
باال�ضطرابات العاطفية �إىل �أن انحرافات
ّ
الالواعية تزيد من ن�سبة تواتر
التفكري
الأف���ك���ار ال�سلبية ال��واع��ي��ة .وك��ان��ت
ّ
املتعلقة با�ضطرابات القلق
النظريات

أك��دت �أن االعتياد على
الإجتماعي قد � ّ
ر�ؤية الوجه الداكن للحياة ،يت�سبب بالقلق
واالكتئاب وعدم تقييم الذات .وهذا يزيد
من الرتكيز على ال�سلبيات والتفكري
الت�شا�ؤمي ب��الأم��ور ،بالإ�ضافة �إىل تكرار
ا�ستعادة الذكريات غري ال�سعيدة.
نتيجة لذلك ،اعتمدت طريق حديثة
للمعاجلة النف�سية من �أجل تخفيف وقع
ّ
تخطيها بقدر الإمكان.
هذه العوار�ض �أو
متكن الباحثون الذين �سربوا
كذلك
ّ
�أعماق االكتئاب والتفكري ال�سلبي من
اعتماد «لقاح» يتمثل بالتدريب ال�سلوكي
تقنية تعتمد
املعريف .هذا اللقاح عبارة عن
ّ
متكن املعنيني من ر�ؤي��ة الوجه
�آل��ي��ات
ّ
امل�ضيء للحياة� .أم��ا ن�سبة جناحها فتعود
�إىل مدى ّ
توطد العالقة بني املعالج النف�سي
وال�شخ�ص اخلا�ضع للعالج.
خطوات عملية
حاليا
لقد �أعطت الو�سائل احلديثة املتبعة
ً
وخ�صو�صا م�شاكل
يف ال��ع�لاج النف�سي،
ً
التفكري ،نتائج مر�ضية حتى الآن ،والدليل
�أن �أكرثية الذين خ�ضعوا لعالج ا�ضطرابات
كونوا مع الوقت عادات جديدة،
التفكريّ ،
�ك��ن��وا م��ن تخطي ظلمة
وبف�ضلها مت� ّ
حياتهم والعبور �إىل واقع �أكرث مرونة.
هذه و�سواها من النظريات احلديثة ،ت�شري
�إىل �أن طريقة حتليل ال��دم��اغ جمريات
احلياة ،تن�ش�أ وترتعرع عرب ّ
ويتم
الالوعي،
ّ
حتويلها يف الدماغ �إىل �أفكار واعية .ومن
هنا �أهمية التّ دريب على تعديل خطوط
ال�شخ�صية املكت�سبة من هذه التجارب،
تدريجا من النفق املظلم �إىل �أ�شعة
والعبور
ً
ال�شم�س� .أم��ا يف ح��ال الإ�صابة بالأمرا�ض
النف�سية اخلطرية ،فال بد من العالج الذي
نف�سيا وقد يعتمد على
عالجا
قد يكون
ً
ً
الأدوية.
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م�أمت حا�شد
للنقيب ال�شهيد زيان اجلردي
ّودع��ت قيادة اجلي�ش و�أه���ايل بلدتي الربجني
ومزرعة ي�شوع� ،إىل جانب ح�شد من رفاق ال�سالح
واملواطنني ،النقيب زيان اجل��ردي الذي ا�ست�شهد
تعر�ض لها
بتاريخ  2013/3/7مت�أث ًرا بالإ�صابة التي ّ
ّ
م�سلح على م�صرف
ت�صديه لع�صابة �سطو
خالل
ّ
«لبنان واملهجر» يف بيت الككو يوم .2012/8/9

اخلوري ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
ن��وه فيها مب�سرية ال�شهيد و�إخال�صه
كلمة ّ
للجي�ش والوطن ،وتلبيته واجبه العفوي الطبيعي
تعر�ضوا لإعتداء
يف الدفاع عن مواطنني �أبرياء ّ
ّ
م�سلح من قبل ع�صابة �آثمة.

ولفت العميد اخلوري �إىل �أن «اجلي�ش كان على
عهده ووعده يف االقت�صا�ص من القتلة املجرمني،
بحيث ا�ستطاع بعد فرتة وجيزة توقيف معظم
�أفراد الع�صابة الذين �أحيلوا على الق�ضاء املخت�ص
لينالوا جزاءهم العادل ،ويف ذلك عربة للعقول
املظلمة ب���أن اجلي�ش لن يتهاون ومهما طال
الزمن ،مع �أي اعتداء �إجرامي على الع�سكريني �أو
املواطنني يف كل بقعة من بقاع لبنان».

وواك��ب��ت جم��م��وع��ة من
ال�شرطة الع�سكرية جثمان
ال�شهيد ل��دى خ��روج��ه من
امل�ست�شفى الع�سكري ،و�أدت
وحدة ع�سكرية التحية.
وبعد ال�صالة لراحة نف�سه يف
كني�سة مار مارون يف مزرعة
ي�شوع� ،ألقى العميد ب�سام

يف ما يلي نبذة عن حياة النقيب ال�شهيد زيان
اجلردي:
 من مواليد  1982/1/1يف بلدة الربجني -ق�ضاء ال�شوف.
تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابط اعتبا ًرا
 ّمن .2002/1/15
 رقي اىل رتبة مالزم يف  ،2004/8/1وتد ّرج يفالرتقية �إىل رتبة نقيب اعتبا ًرا من .2012/1/1
 -حائز:

• امليدالية التذكارية للم�ؤمترات العام .2002
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �ست مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش خم�س مرات.
• تهنئة قائد الكلية احلربية.
• تهنئة قائد لواء خم�س مرات.
• تهنئة قائد فوج.
 تابع عدة دورات درا�سية يف الداخل واخلارج. -مت�أهل وله ولد واحد.
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املعاون الأول خالد ح�سن حممد
نعت قيادة اجلي�ش امل��ع��اون الأول
خالد ح�سن حممد الذي تويف بتاريخ
.2013/2/24
 من مواليد  1967/1/9يف عكارالعتيقة ،ق�ضاء ع��ك��ار ،حمافظة
ال�شمال.
 ت���ط� ّ��وع يف اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ.1986/10/1
 م��ن ع����داد مع�سكر ع��رم��انللتدريب.
 -حائز:

• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام احلرب.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الرابعة الربونزي.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الثالثة ،ف�ضي.
• امليدالية الع�سكرية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �سبع
مرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش  19مرة.
• تهنئة قائد اللواء مرتني.
 -مت�أهل وله �ستة �أوالد.

املعاون الأول ح�سن حممد بغدادي
نعت قيادة اجلي�ش املعاون الأول
ح�سن حممد بغدادي ال��ذي تويف
بتاريخ .2013/3/6
 م��ن مواليد  1965/7/25يفب�يروت ،ق�ضاء ب�يروت ،حمافظة
بريوت.
��وع يف اجل��ي�����ش بتاريخ
ت���ط� ّ.1983/7/25
 من عداد مقر عام اجلي�ش. حائز:• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.

الرقيب الأول
ن�سيب زكريا قي�س
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• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام الفخر.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الرابعة الربونزي.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الف�ضي.
الدرجة الثالثة ّ
• ميدالية امل�ؤمترات للعام .2002
• امليدالية الع�سكرية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �ست
مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 18
مرة.
نعت قيادة اجلي�ش الرقيب الأول
ن�سيب زك��ري��ا قي�س ال��ذي تويف
بتاريخ .2013/3/14
 م��ن م��وال��ي��د  1967/7/1يفنحله ،ق�ضاء بعلبك ،حمافظة
البقاع.
ت��ط��وع يف اجل��ي�����ش بتاريخ
ّ
.1987/12/15
_ من عداد الطبابة الع�سكرية
 امل�ست�شفى الع�سكري املركزي. حائز:• و�سام الوحدة الوطنية.

• تهنئة ق��ائ��د ال��ل��واء ث�لاث
مرات.
 -مت�أهل وله �أربعة �أوالد.

• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الرابعة الربونزي.
• امليدالية الع�سكرية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �ست
مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 22
مرة.
• تهنئة رئي�س الطبابة مرتني.
• تهنئة قائد اللواء.
• تهنئة قائد الكتيبة.
 -مت�أهل وله ولد واحد.

اجلندي
ح�سن عدنان �شبوكجي

اجلندي
عبد الرحمن عمر العبد

اجلندي
ح�سن حممد عبد القادر

نعت ق��ي��ادة اجلي�ش اجلندي
ح�سن عدنان �شبوكجي الذي
تويف بتاريخ .2013/3/14
 من مواليد  ،1988/4/16يفبريوت ،ق�ضاء بريوت.
 ت��ط� ّ�وع يف اجلي�ش بتاريخ.2008/12/27
 من عداد فوج احلدود الرب ّيةالأول.
 حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش
�أربع مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
مرتني.
• تهنئة قائد الفوج.
 -مت�أهل وله ولد واحد.

نعت ق��ي��ادة اجلي�ش اجلندي
عبد الرحمن عمر العبد الذي
تويف بتاريخ .2013/3/1
 م���ن م��وال��ي��د 1975/1/2يف ك�ترم��اي��ا ،ق�ضاء ال�شوف،
حمافظة جبل لبنان.
 ت��ط� ّ�وع يف اجلي�ش بتاريخ.2008/11/15
 م��ن ع���داد ف���وج التدخلالثالث.
 حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش
ثالث مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
مرتني.
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

نعت ق��ي��ادة اجلي�ش اجلندي
ح�سن حممد عبد القادر الذي
توفيّ بتاريخ .2013/2/15
 من مواليد  1976/6/18يف�أكروم ،ق�ضاء عكار ،حمافظة
ال�شمال.
 ت��ط� ّ�وع يف اجلي�ش بتاريخ.2008/11/15
 من عداد لواء امل�شاة ال�سابع كتيبة الدعم. حائز:• و�سام احلرب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش
ثالث مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
مرتني.
• تهنئة قائد اللواء.
• تهنئة قائد الكتيبة.
 -مت�أهل وله �أربعة �أوالد.
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اجلندي ال�شهيد و�سام ادهام الدياب
بح�ضور ح�شد م��ن رف��اق ال�سالح و�أه���ايل بلدة
�شيعت قيادة
كوثر ّية الرز وجوارها يف ق�ضاء �صورّ ،
اجلي�ش اجلندي و�سام الدياب الذي ا�ست�شهد خالل
قيامه مبهمة حفظ �أمن يف مدينة طرابل�س ،حيث
�أدي��ت له مرا�سم التكرمي الالزمة ،وجرى تقليده
�أو�سمة احل��رب واجلرحى والتقدير
الع�سكري من الدرجة الربونزية،
ث� ّ�م �أقيمت ال�صالة على جثمانه
الطاهر يف جامع الأخيار يف البلدة
املذكورة.
وقد �ألقى العقيد عدنان عز الدين

ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي كلمة
باملنا�سبةّ ،نوه فيها مبناقبية ال�شهيد و�إخال�صه
للم�ؤ�س�سة الع�سكرية ،وتفانيه يف �أداء الواجب ،ومما
قاله�« :إن دماء ال�شهيد الطاهرة التي �أهرقت يف �سبيل
لبنان لن تذهب ه��د ًرا ،فاجلي�ش لن يهد�أ له بال
حتى توقيف القتلة املجرمني
وتقدميهم �إىل العدالة لينالوا
جزاء ما اقرتفت �أيديهم ،كما
�أن ا�ست�شهاده يف ه��ذا الظرف
الع�صيب الذي مير به الوطن هو
ّ
كل مواطن ،ودعوة
فداء عن
�إىل اجلميع للعودة �إىل �أ�صالة
ال�شعب اللبناين وتاريخه العريق
يف التم�سك بثقافة االنفتاح
والعي�ش امل�شرتك ب�ين �أبنائه
كافة».
يف ما يلي نبذة عن اجلندي ال�شهيد و�سام
الدياب الذي نعته قيادة اجلي�ش:
 من مواليد  ،1974/10/17يف ب�ستان �صور،ق�ضاء �صور ،حمافظة اجلنوب.
تطوع يف اجلي�ش يتاريخ .2008/12/27
 ّ من عداد لواء امل�شاة الثاين ع�شر  -الكتيبة.122
 حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث مرات.
مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّ
مرتني.
• تهنئة قائد اللواء ّ
 ا�ست�شهد بتاريخ .2013/3/22 -مت�أهل وله ولدان.

املمددة خدماته
املجنّد ّ
علي عبا�س �شومان
نعت قيادة اجلي�ش املجنّ د املمددة
خدماته علي عبا�س �شومان الذي
تويف بتاريخ .2013/2/22
 م��ن مواليد  1994/2/27يف�سرعني الفوقا.
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 م� ّ�ددت خدماته �إعتبا ًرا من.2012/5/4
 من عداد لواء امل�شاة ال�سابع -الكتيبة .72
 حائز:• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
 -عازب.

ني�سان

2013
�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

ريا�ضة

بطولة الأ�سبوع
الدويل الثالث
والع�شرين
للتزلج يف لبنان

اً
ممثل بالعميد الركن
برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
�شامل روكز ،وبدعوة من االحتاد اللبناين للتزلج� ،أقيم يف �أوتيل املزار
 انرتكونتيننتال حفل افتتاح الأ�سبوع الدويل الثالث والع�شرينلريا�ضة التزلج الألبي.
ح�ضر احلفل مدير عام وزارة ال�شباب والريا�ضة ال�سيد زيد خيامي،
ورئي�س االحتاد ال�سيد �شربل �سالمة ووفود ريا�ضية من �ست ع�شرة دولة
�أجنبية� ،إىل جانب عدد من ال�شخ�صيات الر�سمية.
و�ألقى العميد الركن روكز كلمة باملنا�سبة اعترب فيها � ّأن ريا�ضة
ّ
مهما من الرثوة الوطنية ،خ�صو�صً ا و� ّأن لبنان هو
ت�شكل جز ًءا
التزلج
ً
من بني البلدان القليلة يف امل�شرق العربي التي تتاح فيها ممار�سة
ؤكدا حر�ص اجلي�ش على تعزيز التعاون
هذه الريا�ضة بجودة عالية ،م� ً
مع جميع الأندية والهيئات التي تعنى بهذا القطاع احليوي.
وقد �شارك يف هذه البطولة تالمذة من مدر�سة التزلج – الأرز ومن
م�شرتكا
الكلية احلربية ،و�أتت نتائجهم من بني ثمانية و�أربعني
ً
على النحو الآتي:
• التعرج الق�صري:
 التلميذ ال�ضابط رميون جعجع يف املركز ال�ساد�س والع�شرين. الرقيب تادي واكيم يف املركز التا�سع والع�شرين.• التعرج الطويل:

 التلميذ ال�ضابط رميون جعجع يف املركز الثالث والع�شرين وقدحافظ على مركزه يف �سباق اليوم التايل.
 الرقيب تادي واكيم يف املركز الثامن والع�شرين. -اجلندي �أنطونيو�س طوق يف املركز التا�سع والع�شرين.

 ...وبطولة لبنان

املركز اخلام�س والرقيب ت��ادي واكيم يف
املركز الثامن.
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 ...وال�سنوبورد للتعرج الطويل

ّ
نظم االحتاد اللبناين للتزلج بطولة لبنان
يف �سباقي التعرج الطويل والق�صري يف حمطة
الأرز على م���دارج ج�ب�ران خليل ج�بران
ً
متزجلا.
مب�شاركة خم�سني
وقد كان للجي�ش ح�صة كبرية يف النتائج
حيث ّ
حل التلميذ ال�ضابط رميون جعجع يف
املركز الثالث يف التعرج الق�صري ويف املركز
ال��راب��ع يف التعرج الطويل وذل��ك عن فئة
النا�شئني.
�أم��ا عن فئة ال��رج��ال ،فقد �أح��رز املعاون
�أندري جنم املركز اخلام�س يف التعرج الق�صري
واملركز ال�سابع يف التعرج الطويل .كذلك
ّ
حل كل من اجلندي �أنطونيو�س طوق يف

�شارك اجلندي �أنطونيو�س طوق من مدر�سة التزلج يف بطولة لبنان لل�سنوبورد للتعرج
الطويل التي ّ
نظمها الإحتاد اللبناين للعبة على مدارج حمطة اللقلوقّ ،
وحل يف املركز
ً
مت�سابقا.
الرابع من بني خم�سة ع�شر

 ...وبطولة
اجلي�ش
ب����رع����اي����ة ق���ائ���د
اجلي�ش العماد جان
ق��ه��وج��يّ ،
نظمت
مدر�سة التزلج بطولة
اجلي�ش يف التزلج للعام  2013والتي �أجريت
يف منطقة الأرز – امل�صعد الكهربائي على
مدى ثالثة �أيام ،وت�ضمنت �سباقات التعرج
الطويل ،التعرج الق�صري والعمق ،وقد �شارك
فيها �ضباط ،رتباء و�أفراد من جميع القطع
والوحدات.
�أما النتائج فقد �أتت على النحو الآتي:
• فئة ال�ضباط:
التعرج الطويل:
 امل�لازم الأول رغيد �شلهوب من لواءاحلر�س اجلمهوري ،الأول.
 املقدم �سميح خليل من �أركان اجلي�شللعمليات ،الثاين.
 -املالزم الأول عطية �أبو حيدر من فوج

املغاوير ،الثالث.
التعرج الق�صري:
 املالزم الأول عطية �أبو حيدر من فوجاملغاوير ،الأول.
 املقدم �سميح خليل من �أركان اجلي�شللعمليات ،الثاين.
 املالزم الأول �أنطوين كنعان من قاعدةبريوت البحرية :الثالث.
• فئة الرتباء والأفراد:
التعرج الطويل:
 التلميذ ال�ضابط رمي��ون جعجع منالكلية احلربية ،الأول.
 املعاون �أندري جنم من مدر�سة التزلج،الثاين.

 اجلندي �أنطونيو�س ط��وق من مدر�سةالتزلج ،الثالث.
التعرج الق�صري:
 املعاون �أندري جنم من مدر�سة التزلج،الأول.
 اجلندي �أنطونيو�س ط��وق من مدر�سةالتزلج ،الثاين.
 الرقيب الأول �شربل ب�شراوي من فوجاملغاوير ،الثالث.
�أما �سباق العمق ،فقد تفوقت فيه مدر�سة
التزلج بعنا�صرها :العريف م��ارون حنا يف
املركز الأول ،ت�لاه الرقيب الأول رميون
ثم الرقيب الأول
حد�شيتي يف املركز الثاينّ ،
�أحمد كنعان يف املركز الثالث.

اجلي�ش بطل
املو�سم يف كرة
القدم لل�صاالت
(الدرجة الثانية)
بعد خو�ضه مباريات
م��رح��ل��ت��ي ال���ذه���اب
والإياب يف بطولة لبنان
يف كرة القدم لل�صاالت
لأندية الدرجة الثانية،
تفوق منتخب اجلي�ش
ّ
اللبناين على فريق بلدية ال��غ��ب�يري ،يف
ّ
ليحل بطل
الت�صفية النهائية ،بنتيجة 1-4
املو�سم  2013 - 2012من بني اثني ع�شر فريقاً

م�شاركا ،وي�صعد �إىل م�صاف �أندية الدرجة
ً
الأوىل.
�أقيمت املباراة يف جممع الرئي�س العماد

اميل حلود الريا�ضي الع�سكري بح�ضور عدد
كبري من ال�شخ�صيات الريا�ضية والإعالمية
وممثلني عن الأندية الريا�ضية الوطنية.

 ...وبطل ك�أ�س لبنان
�أقيمت املباراة يف جممع الرئي�س العماد
مل ت�شهد لعبة كرة القدم لل�صاالت طوال
�إميل حل��ود الريا�ضي الع�سكري ،بح�ضور
املو�سم احل��ايل �أو �أقله منذ نهائي املو�سم
تقدمه رئي�س املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
املا�ضي للدرجة الأوىل� ،إثار ًة كبرية كالتي عرفتها املباراة النهائية جمهور كبري ّ
اً
يف بطولة ك�أ�س لبنان ،والتي تُوج فيها فريق اجلي�ش بطال بفوزه العميد الركن �أ�سد الها�شم ممثل قائد اجلي�ش ورئي�س جلنة كرة
على فريق ال�صداقة بنتيجة  ،8-9بركالت الرتجيح بعد تعادلهما ال�صاالت وع�ضو اللجنة العليا يف االحتاد اللبناين لكرة القدم �سمعان
الدويهي.
 ،4-4يف الوقتني الأ�صلي والإ�ضايف.
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ريا�ضة
بطولة
لبنان يف
�سيف
املبارزة

�شارك املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية يف بطولة
لبنان يف �سيف املبارزة للذكور ما دون الـ� 20سنة للعام
 2013يف نادي املون ال�سال – عني �سعادة حيث �أحرز
اجلندي طانو�س النجار املركز الثاين من بني �سبعة
م�شاركني.

وج��ه الإحت��اد اللبناين للمبارزة كتاب �شكر وتهنئة
ّ
�إىل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية و�إىل قائد املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية العميد الركن �أ�سد الها�شم على العمل اجلبار
الذي يقوم به املدربان املعاون بهيج �شرانق وامل�ؤهل حممود
علي �أحمد ،لناحية تدريب املبارزين اللبنانيني ،وبالتحديد
النا�شئني منهم .و�أ�شار الكتاب �إىل � ّأن نتائج هذا العمل
ال��د�ؤوب قد ظهرت يف �أك�ثر من مباراة وبطولة ،و�آخرها
احتالل لبنان املركز الأول يف بطولة العرب للمبارزة – فئة
الرباعم التي �أجريت يف الأردن.

اجلي�ش
يت�ألق يف
بطولتي لبنان
الخرتاق
ال�ضاحية
ّ
نظم االحت��اد
اللبناين لألعاب
القوى بطولتني
يف �سباق اخرتاق
ال�������ض���اح���ي���ة،
الأوىل بتاريخ
2 0 1 3 /0 3 /0 3
ل����ل����ف����ئ����ات
العمرية على
ملعب اجلامعة اللبنانية – احلدث ،والثانية بتاريخ 2013/03/17
عامة لفئتي الرجال وال�سيدات على م�ضمار نادي اجلمهور ،وذلك
بح�ضور جمهور كبري من هواة اللعبة.
�شارك فريق اجلي�ش يف البطولتني وكانت له احل�صة الأكرب
يف الفوز باملراكز الأوىل من �أ�صل ثماين فرق م�شاركة يف الأوىل
و�ست فرق يف الثانية.
�أما النتائج ،فقد كانت على النحو الآتي:
• بطولة لبنان للفئات العمرية:
 العريف بالل عوا�ضة من لواء امل�شاة الأول ،املركز الأول. املعاون زياد عون من لواء احلر�س اجلمهوري ،املركز الثاين. اجلندي خالد ال�ضناوي من لواء امل�شاة الأول ،املركز الثالث.• بطولة لبنان العامة لفئة الرجال:
 العريف ب�لال عوا�ضة من ل��واء امل�شاةالأول ،املركز الأول.
 اجلندي ع�صمت غريزي من لواء امل�شاةاحلادي ع�شر ،املركز الثاين.

مباراة يف الرماية بامل�سد�س
لواء احلر�س اجلمهوري يتبارى ود ًيا يف كرة القدم
بتاريخ � ،2013/3/5أقيمت مباراة ودية
بني فريقي لواء احلر�س اجلمهوري ولواء
امل�شاة ال�سابع على ملعب حرج بريوت
– ق�صق�ص ،انتهت بالتعادل .1×1
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وبتاريخ  ،2013/3/15تبارى لواء احلر�س
اجلمهوري مع فوج التدخل الأول على
ملعب ثكنة اللواء يف بعبدا وهزمه
بنتيجة .2×3

ّ
نظمت �شركة �أبناء جوزيف �أبي �سمعان
( )JOSONSمباراة يف الرماية بامل�سد�س
عيار  9ملم يف نادي اجلي�ش اللبناين للرماية
يف جممع الرئي�س العماد اميل حلود الريا�ضي
الع�سكري ،حيث �أحرز ال�ضباط امل�شاركون
ّ
ح��ل النقيب �شربل
امل��راك��ز الأوىل .فقد
�سماحة من فوج مغاوير البحر يف املركز
الأول ،تاله يف املركز الثاين العقيد الركن
زياد ن�صر من فوج املدرعات الأول.

دورة ريا�ضية يف الكرة الطائرة

�شاركت الكلية احلربية يف ال��دورة الريا�ضية للعبة الكرة
الطائرة التي نظمتها اجلامعة العربية على ملعب جامعة
 AUSTيف �صيدا ،و�أحرزت ك�أ�س املركز الأول.

 ...ودورة �شتوية يف كرة امل�ضرب

ّ
نظم جممع احلريري الريا�ضي يف �صيدا دورة �شتوية يف كرة
امل�ضرب �شارك فيها فريق اجلي�شّ ،
وحل املقدم الإداري مازن زهرة
من املديرية العامة للإدارة يف املركز الأول والرقيب الأول م�صطفى
الدقدوقي من مو�سيقى اجلي�ش يف املركز الثالث.

 ...ويف املالكمة

مبنا�سبة الذكرى الـ  38ال�ست�شهاد معروف
�سعد ،نظم النادي ال�شعبي الريا�ضي – �صيدا
دورة ريا�ضية يف لعبة املالكمة حتت �إ�شراف
الإحت��اد اللبناين لهذه اللعبة .وقد �شارك
ّ
وح��ل من
فريق اجلي�ش يف ه��ذه البطولة
ع�سكرييه يف املركز الأولّ ،
كل من امل�ؤهل
عبا�س طحان ( 60كلغ) ،واملعاون ح�سن
ّ
كل
نا�صيف ( 69كلغ) ،ويف املركز الثاين
من اجلندي حممد غملو�ش ( 56كلغ)،
والرقيب الأول حكمت �سعد ( 64كلغ).

وئام وم�ؤمن قا�سم �أبطال
يف الكيوكو�شنكاي
تفوق ول��دا الرقيب الأول ف��ادي قا�سم
ّ
من فوج التدخل الرابع يف بطولة �أندية
ال�شمال يف الكيوكو�شنكاي ،ف�أحرزت
ابنته وئام املركز االول عن فئة الفتيات
حتت الـ 25كلغ ،وابنه م�ؤمن املركز
الثالث عن فئة الفتيان حتت ال��ـ 45
كلغ.
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2013
�إعداد:
ندين البلعة

�ألعاب والعبون

اجلودو «لعبة ع�سكرية بامتياز» تعتمد على الإن�ضباط والرتكيز والثقة بالنف�س

بد�أ حياته الع�سكرية يف القوات البحرية
العام  ،2000ولكن قدراته الريا�ضية �أتاحت
ل��ه االنتقال �إىل امل��رك��ز ال��ع��ايل للريا�ضة
الع�سكرية .هناك ب��ات ي��ت��د ّرب خم�س
يوميا على الأق���ل لكي يثبت
�ساعات
ً
املميزة التي
ج��دارت��ه يف اجل���ودو ،الريا�ضة
ّ
يعتربها «لعبة ع�سكرية بامتياز» .بر�أيه
ّ
كلما �ضعف
كلما انفعل العب اجل��ودو
وخ�سر ،لذا عليه �أن يعتمد الهدوء والروية

الرقيب و�سيم عبيد

اجلودو ريا�ضة جتمع بني َ
نقي�ضني :العنف
والت�أمل؛ وحتقيق الإنت�صار فيها يعتمد على
معرفة نقاط القوة لدى اخل�صم وا�ستغالل انفعاله
للإيقاع به...
الرقيب و�سيم عبيد يعرف ج ّيدً ا قوانني هذه
مهما يف
الريا�ضة التي احت ّلت وال تزال مرك ًزا ًّ
حياته ،ما دفعه �إىل االحرتاف.

ويتمتع ب�سرعة البديهة والقدرة
على
التحمل .هذه القواعد هي من
ّ
عموما واجل��ودو
بدهيات الريا�ضة
ً
ّ
خ�صو�صا ،وه��و كالعب حمرتف
ً
يطبقها ليزيد ر�صيده
يعرف كيف ّ
من مباراة �إىل �أخرى.
العنف خ�لال م��ب��ارزات اجل��ودو
قد ي�صل �إىل حدود الك�سر واخللع
والإيذاء العنيف ،لكن الو�صول �إىل
الإحرتاف وحتقيق النجاح ي�ستلزم
يف جزء ما من اللعبة ،الكثري من
الرتكيز والت�أمل وال�سيطرة على
الإنفعاالت ،وهذا ما يجعل الالعب
متميزًا بالإن�ضباط والثقة
املحرتف
ّ
بالنف�س.

دخوله �إىل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ً
مهنة ل��ه فهو
جعل م��ن ريا�ضته
م��ت��ف� ّ�رغ الح�تراف��ه��ا ،فقبل ذلك
ً
�شغفا،
ك��ان��ت مم��ار���س��ة اللعبة
ل��ك��ن ال�شغف وح���ده ال يكفي
للو�صول �إىل الإحرتاف.
ميداليات كانت
عدة
حاز عبيد ّ
ّ
نتيجة م�شاركته يف بطوالت دولية
وحملية� ،أه� ّ�م��ه��ا :ذهبية بطولة
العرب وبرونزية غ��رب �آ�سيا العام
 ،2011برونزية بطولة العرب ،ف�ضية
العرب ،برونزية غرب �آ�سيا وذهبية
بطولة قرب�ص الدولية العام ،2012
و�آخر �إجنازاته كان ذهبية بطولة
لبنان الدولية (.)2013
العدد  - 334اجلي�ش
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�سينما

ال�صواريخ يف اجلبال اللبنانية حيث كانت
النادي اللبناين لل�صواريخ
�أول جتربة ناجحة �إطالق �صاروخ «�أرز» الذي
�إعداد:
و�صل مداه اىل كلم واحد.
رميا �سليم �ضوميط
ويروي الفيلم � ً
أي�ضا كيفية دخول اجلي�ش
التجربة احللم يف فيلم وثائقي
ً
اللبناين العام � 1962شريكا يف امل�شروع،
متوله احلكومة
�شهدت �صاالت �سينما مرتوبولي�س �أمبري
الذي �أ�صبح م�شروع ًا وطني ًا ّ
 �صوفيل الدورة ال�سابعة من مهرجان «�أيام بريوت ال�سينمائية» اللبنانية ،وي�شرتك فيه املدنيون والع�سكريون .وقد �ساعد اجلي�شالذي �أطلقته اجلمعية الثقافية بريوت دي �سي من  15ولغاية � 24آذار .يف تطوير التجارب حتت �إ�شراف العميد يو�سف وهبة ورفعها �إىل
فيلما من دول عربية م�ستويات �أعلى ،وهكذا ولد «النادي اللبناين لل�صواريخ».
�ضمت هذه ال��دورة �أك�ثر من خم�سني
ً
ّ
حتول م�شروع ال�صواريخ
وتنوعت الأفالم املعرو�ضة ما بني الفيلم الق�صري والروائي
يف �سياق ال�شريط ،يروي مانوكيان كيف ّ
خمتلفةّ ،
الطويل ،والوثائقي .وكان من بني املجموعة الأخرية فيلم « النادي اىل مدعاة فخر للبنانيني ،وكيف �أثار يف املقابل خماوف الدول
ال�سباق يف جمال
اللبناين لل�صواريخ» للمخرجني الزوجني خليل جريج وجوانا حاجي املجاورة ،مبا فيها ا�سرائيل ،كون لبنان كان
ّ
ؤكد يف الفيلم �أن
توما ،الذي بد�أ عر�ضه يف ال�صاالت اللبنانية يف ني�سان احلايل.
�صناعة ال�صواريخ� .أما العميد يو�سف وهبة في� ّ
�شيق ،وقائع تاريخية عن ت�صميم «ال�ضباط كانوا يفكرون ب��أن ال�صواريخ ميكنها �أن تكون
يك�شف الفيلم ب�أ�سلوب ّ
�صواريخ علمية و�إطالقها من لبنان يف بداية ال�ستينيات من القرن م�شروع ّ
ت�سلح ،ولكن قلنا للمدنيني �أنه م�شروع علمي».
أرقاما
متاما عن الذاكرة اجلماعية
املا�ضي ،وهي معلومات غابت
ويتابع ال�سرد كيف تطورت �صواريخ «�أرز» التي حملت � ً
ً
من  1اىل  ،8وكانت تزداد �ضخامة ودقة �إىل �أن بلغ مداها �أكرث
ت�شكل مدعاة فخر لهم.
للبنانيني ،على الرغم من �أنها
ّ
ويتناول ال�سرد م�شروع ال�صواريخ الذي ولد يف جامعة هايغازيان يف من �ستمئة كلم .وكان رمز هذه املغامرة �صاروخ «�أرز  »4الذي مت
القنطاري على يد �أ�ستاذ الريا�ضيات مانوك مانوكيان ،حيث قام �إطالقه يف  21ت�شرين الثاين العام  ،1963وكان م�ؤ ّل ًفا من ثالث
مع جمموعة من طالبه بت�صميم �صواريخ و�إطالقها يف �إطار جتارب طبقات� ،أما ارتفاعه فبلغ الـ  200كلم قبل �أن يقع يف البحر
ر�سميا �ضد
علمية ف�ضائية .والأ�ستاذ الذي بات �أكادميي ًا بارز ًا يف فلوريدا ،بالقرب من قرب�ص ،ما دفع بريطانيا اىل الإحتجاج
ً
يحتفظ ب�صور وت�سجيالت عن حقبة م�شروع ال�صواريخ الذي ا�ستمر لبنان �أمام جمل�س الأمن.
وينتهي احللم العام  ،1964بقرار من رئي�س اجلمهورية اللبنانية
�شكلت امل�صدر الرئي�س للفيلم الوثائقي.
بني  1960و ،1964وهي ّ
تظهر هذه الوثائق ،كيف كان طالب مانوكيان ميزجون اللواء ف�ؤاد �شهاب يق�ضي بوقف امل�شروع .وي�ؤكد مانوكيان �أن
الوقود ال�صلب لل�صواريخ التي ي�صنعونها من الأنابيب املعدنية �ضغوطات �سيا�سية خارجية هي التي �أدت اىل هذه اخلطوة.
يف ختام الفيلم ،يعيد املخرجان �صناعة جم�سم باحلجم الأ�صلي
املتوافرة يف ال�سوق ،مبا � ّأن ال��دول الكربى كانت ترف�ض تزويد
لبنان وقود ال�صواريخ .كما يعر�ض ال�شريط الوثائقي جتارب �إطالق ل�صاروخ «�أرز  ،»4وي�ضعانه يف باحة جامعة هايكازيان.

فانييه يدغدغ ذاكرة اجليل القدمي ب�إحياء «بل و�سيبا�ستيان»

من منّ ا ال يذكر ال�صديقني
احلميمني بل و�سيبا�ستيان؟
يوما «يحيا يحيا ال�صديقان بل و�سيبا�ستيان»؟
من منّ ا مل «يدندن» ً
امل�سل�سل الفرن�سي الذي جذب امل�شاهدين �صغا ًرا وكبا ًرا منذ بداية
عر�ضه يف منت�صف ال�ستينيات ،يعيد �إحياءه املغامر واملخرج نيكوال
فانييه من خالل فيلم �سينمائي �سيطرح يف ال�صاالت �أواخر العام
احلايل.
يف امل�سل�سل ال��ق��دمي �أع��ط��ت املخرجة  Cecile Auburyدور
�سيبا�ستيان لإبنها مهدي .البطل القدمي هو اليوم يف ال�ساد�سة
واخلم�سني من عمره ،ويلعب دو ًرا ثانو ًيا يف الفيلم� .أما دور �سيبا�ستيان
فيلعبه  ،Felix Boussetولد يف ال�سابعة من عمره مت اختياره من
بني  2400ولد لت�أدية الدور .وهو مل ي�شاهد قط
امل�سل�سل الفرن�سي ،لكنه ممثل موهوب

بالفطرة ،يقول املخرج ،ولديه
ت�أثري خا�ص على الكالب،

متاما مثل مهدي.
ً
ي�ستعيد الفيلم ق�صة ال�صداقة التي ال تتزعزع بني «�سيبا�ستيان»
الولد الغارق يف الوحدة ،و«بل» الكلب ال�شر�س .وتدور الأحداث يف
قرية يف جبال الألب كانت معروفة بهدوئها �إىل حني اجتياحها
من قبل اجلي�ش الأملاين يف منت�صف احلرب العاملية الثانية .يف و�سط
هذه الأجواء ،يلتقي �سيبا�ستيان بالكلب ال�شر�س بل وير ّو�ضه.
والفيلم هو مغامرة للبحث عن �شيء ما ،فال�صبي يبحث عن
�أمه ،والرجل امل�سن يبحث عن ما�ضيه ،واملنا�ضل الفرن�سي يبحث
عن احلب ،وال�سيدة ال�شابة تبحث عن املغامرة� .أما املالزم الأملاين
فيبحث عن الغفران! �ألي�ست ه��ذه هي
احلياة؟
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�صحة ووقاية

�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

لل�ضوء الطبيعي �أي
�ضوء النهار دور كبري
يف حياتنا اليومية،
فهو ي�ساعدنا على
اال�ستيقاظ بحيوية
جيد،
ومزاج

وعندما يخفت يف الليل ،ي�شري �إىل حلول موعد النوم.
وبالتايل ،ف� ّإن ج�سم الإن�سان يحتاج �إىل كمية جيدة من ال�ضوء الطبيعي ،ويف
وقت مالئم من اليوم ،حتى يتمكن من �ضبط �إيقاعه البيولوجي �أو ما يعرف
بـ «ال�ساعة البيولوجية» التي تعمل تلقائ ًيا انطال ًقا من حاجات اجل�سم.
ريا على
�أما وجودنا حتت ال�ضوء ال�صناعي يف جممل �أوقات النهار ،في�ؤثر كث ً
�صحتنا ،لذلك علينا معرفة اختيار الإ�ضاءة الف�ضلى التي تريح نظرنا وال
ت�سيء �إىل مزاجنا.

احل�صول على كمية كافية من ال�ضوء
تعتمد كمية ال�ضوء التي نحتاجها على الوقت والأن�شطة التي
نحاول �إجنازها يف اليوم ،حيث نحتاج �إىل م�ستويات عالية من
ال�ضوء لنبقى م�ستيقظني يف املدر�سة �أو العمل ،بينما يف امل�ساء
نحتاج اىل ال�شعور مبزيد من الراحة واال�ستعداد للنوم.
وين�صح االخت�صا�صيون يف جمال اال�ضطرابات العاطفية املو�سمية،
بق�ضاء �ساعة �أو �أكرث من اليوم يف اخلارج ،لكي نتمكن من
احل�صول على كمية كافية من ال�ضوء� ،إذ يعد اخلروج لل�سري يف
جيدا لل�صحة ،فال�ضوء املحيط
�ساعة الغداء وحتى يف �شم�س ال�شتاء،
ً
ً
بنا �أف�ضل للج�سم من ال�ضوء ال�صناعي ،لأنه �أقوى و�أكرث �إ�شراقا .و�إذا
�أجرينا مقارنة يتبني � ّأن قوة ال�ضوء التي نح�صل عليها من �أ�شعة
ال�شم�س هي خم�سة �أو ع�شرة �أ�ضعاف ما ي�ؤمنه امل�صباح الكهربائي
العادي ال��ذي ت�صل قوته �إىل ع�شرة �آالف وحدة
�ضوئية.
�أم���ا يف �أث��ن��اء ال��ن��وم فينبغي
تخفيف الأن���وار و�إط��ف��اء التلفاز
(قبل النوم ب�ساعة) ل ّأن �أج�سادنا
ت�ستيقظ �أو تبقى م�ستيقظة عندما يكون
ال�ضوء قو ًيا ،ولكي ن�شعر بالنعا�س ينبغي
معتما.
جعل املحيط
ً
�إىل ذلك ،ف� ّإن ا�ستخدام الأنوار ال�صناعية
يف الليل ،يقلل من م�ستوى «امليالتونني» يف
اجل�سم ،وهو هورمون تفرزه الغدة ال�صنبورية
يف الدماغ ما بني ال�ساعة التا�سعة م�سا ًء
�صباحا.
والثامنة
ً
ويعترب هذا الهورمون �ضرور ًيا ل�صحة �أج�سادنا ،ب�سبب
حتكمه ب�إيقاعاتنا البيولوجية ،ف�إذا تعر�ض �إف��رازه للخلل
(لناحيتي الوقت والكمية) ،تت�أثر الوظائف النف�سية والذهنية

جيدا،
ب�شكل �سلبي .هذا الت�أثري قد يطال قدرتنا على النوم
ً
والتفكري بو�ضوح ،وتوقيت �إفراز الهورمونات وتنظيم �ضغط الدم
وم�ستويات الغلوكوز ،مما ي�ؤدي بالتايل �إىل زيادة خماطر ت�شكل
�أمرا�ض وا�ضطرابات كال�سكري والإكتئاب.
ت�أثري ال�ضوء على النظر
ت�ؤدي الإ�ضاءة ال�سيئة �إىل �إجهاد العني ،وال يوجد تعريف طبي دقيق
لو�صف هذه احلالة ،في�ستخدم عاد ًة م�صطلح التعب الب�صري ،وهو
ما يتمثل يف االحمرار والآالم يف العينني والر�ؤيا امل�شو�شة وال�صداع.
غالبا بعد القراءة� ،أو العمل �أمام احلا�سوب� ،أو
وحتدث الأعرا�ض
ً
يف �أعمال تتطلب تركيزًا يف الر�ؤيا .فعند الرتكيز على هدف
معني ،ميكن �أن تتقل�ص ع�ضالت العني الداخلية ،مما ي�سبب
ً
وجفافا يف العني.
تهيجا
ً
ولي�س من املطلوب تغيري طبيعة عملنا �أو تفادي كل العوامل
التي ت�سبب �إجهاد العني ،لكن ميكن اتخاذ اخلطوات املنا�سبة
لتخفيف ت�أثرياته ،ك�إجراء تعديالت ب�سيطة يف طريقة القراءة �أو
العمل �أو ت�صفح االنرتنت ،مما قد ي�ساعد يف منح العينني الراحة
ال�ضرورية.
يف �أثناء ال��ق��راءة� ،ضع م�صدر ال�ضوء وراءك ،ووج��ه ال�ضوء �إىل
ال�صفحة .وعند القراءة �أم��ام مكتب ،ا�ستخدم ال�ضوء املظلل
املو�ضوع �أمامك .كذلك ،امنح العني ا�سرتاحات متواترة خالل
تقريبا.
النهار وحاول الوقوف والتحرك مرة على الأقل كل �ساعة
ً
كما ميكنك �أن تطرف عينيك من وقت �إىل �آخ��ر ،فهذه
احلركة ت�ؤدي �إىل �إفراز �سوائل متنع جفاف العني .ومبا �أن العديد
من الأ�شخا�ص يطرفون عيونهم �أقل من املعتاد يف �أثناء العمل
غالبا بجفاف العينني وال
�أمام �شا�شة احلا�سوب ،فهم ي�صابون
ً
�سيما بعد ا�ستعمال احلا�سوب لفرتة طويلة.

ري الضضوء والإضضاءة على
ص
ص
ح
ة
ا
ل
إ
تأأث
نسسان

 ...وت�أثريه على املزاج والنف�سية
ال�����ض��وء ال ي���ؤث��ر ف��ق��ط على
النعا�س والنظر ،بل �إنه قد ي�سيء
� ً
أي�ضا �إىل مزاجنا ونف�سيتنا .وت�ؤدي
مهما يف ذلك .تقع هذه
الغدة ال�صنوبرية دو ًرا
ً
الغدة حتت �سطح املخ وعند قاعدته ،وتفرز
امليالتونني كلما تال�شى �ضوء النهار وق�صر،
فيكون الإف��راز يف ال�شتاء �أك�ثر مما هو
عليه يف ال�صيف ،وميكن قيا�س ح�سا�سية
امل��رء لل�ضوء من خالل كمية الهورمون
الذي يفرز يف ج�سمه ،فكلما زاد الهورمون
كلما �أع��ط��ى اجل�سم م ��ؤ���ش��رات ملر�ض
الك�آبة .من هنا ،ي�شعر الإن�سان ب�ضيق ي�شبه الك�آبة
عند الغروب ويف ف�صل ال�شتاء �أكرث منه يف الربيع ،ل ّأن ليل ال�شتاء
�أطول.
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خدمات دوت كوم

�إعداد:
رميا �سليم �ضوميط

تع ّلم الرق�ص
www.ballroomdancers.com
ك��ث�يرون مم��ن يحبون الرق�ص
ّ
تعلمه يف العلن.
يخجلون م��ن
موقع  Ballroomdancersوجد
اًّ
حل لهذه امل�شكلة ،حيث و�ضع
ت�صرف مت�صفّ حيه لقطات فيديو
يف ّ
خا�صة بتعليم الرق�ص الالتيني من
Tango - Paso Doble - Samba
 - Rumba - Salsaوغ�يره��ا.
مف�صلاً
�شرحا
وتعر�ض هذه اللقطات ً
ّ
للخطوات املعتمدة يف كل رق�صة.

حترير ال�صور الفوتوغرافية
www.ipiccy.com
م���ن م��نّ ��ا ال ي��رغ��ب يف �إخ��ف��اء
التجاعيد الظاهرة بو�ضوح يف �صورته
الفوتوغرافية؟ ومن منّ ا يريد ل�صورته
اجلميلة خلفية قبيحة؟
�إ�صالح ال�صور الفوتوغرافية جلهة
احلجم وال�شكل واخللفية ،وحت�سني
الوجه وال�شعر ،مع �إ�ضافة املاكياج
وتبديل لون العينني ،هي �أمور �سهلة
التنفيذ ومتاحة جما ًنا ملت�صفحي
موقع .ipiccy

حما�ضرات علمية
www.academicearth.org
يتيح الإ�شرتاك املجاين يف املوقع
املذكور الإ�ستماع �إىل حما�ضرات
علمية يف موا�ضيع خمتلفة يف
جماالت ال�سيا�سة والإقت�صاد والعلوم
الإجتماعية وال��ق��ان��ون وال��ت��اري��خ
والفل�سفة وغريها.

من «حوا�ضر البيت» www.supercook.com
هناك الكثري من املواقع التي ّ
تعلم فن الطبخ عرب الإنرتنت� ،إال �أن هذا املوقع يتميز عن
غريه بتقدميه و�صفات طعام تعتمد على املكونات املتوافرة يف مطبخ ّربة املنزل .ويكفي
�أن تطبع يف خانة البحث املكونات التي ترغب يف ا�ستعمالها يف الو�صفة ،حتى ت�أتيك
جمموعة من الو�صفات التي تعتمد على هذه املكونات.
غوغل تطرح �صفحة م�ساعدة للمواقع املخرتقة
ك�شف موقع  Googleعن خدمة جديدة ت�ضاف �إىل خدمة “ ”webmastersاملخ�ص�صة
لأ�صحاب املواقع ،من �أجل م�ساعدتهم على ا�ستعادة مواقعهم عند اخرتاقها ،ذلك �أن �آالف
يوميا قرا�صنة الإنرتنت.
املواقع يخرتقها
ً
وت�ساعد ال�صفحة ،التي طرحت حتت �إ�سم Webmasters help for hacked websites
�أ�صحاب املواقع على معرفة ما �إذا كانت مواقعهم خمرتقة �أم ال� ،أو ما �إذا كان القرا�صنة
قد و�ضعوا فيها برامج خبيثة ،كما تر�شدهم �إىل كيفية حت�صني مواقعهم �ضد حماوالت
الإخرتاق.
وتتيح ال�صفحة لأ�صحاب املواقع املخرتقة �إمكان الإ�ستعانة باخلرباء من �أجل ا�ستعادة
مواقعهم بعد اخرتاقها �أو ّ
تعلم كيفية ا�ستعادتها ب�أنف�سهم ،وذلك من خالل درو�س
خ�ص�صت لهذه الغاية.
وتو�ضح  Googleعرب ال�صفحة كيفية قيام قرا�صنة الإنرتنت باخرتاق املواقع ،و�أ�سهل
الطرق التي ت�ساعد على التعامل مع االخرتاق و�إزال��ة ال�صفحات التي يرتكها القرا�صنة
وراءهم لت�أكيد اخرتاقهم املوقع.
يذكر �أن  Googleطرحت هذه ال�صفحة باللغة الإنكليزية فقط ،وهي متوافرة عرب الرابط
.google.com/webmasters/hacked

الـ � Whatsappإىل ا�شرتاك �سنوي
ك�شف  Jan Koumاملدير
التنفيذي لل�شركة
املطورة
ّ
لتطبيق املحادثة الفورية
«الوات�س �آب» (� )Whatsappأن
ن�سخة التطبيق على نظام iOS
�ستتحول اىل خدمة مدفوعة
عرب ا�شرتاك �سنوي كباقي نظم
الت�شغيل الأخرى.
و�سيطبق نظام الإ�شرتاك
اجلديد على امل�ستخدمني اجلدد فقط ،حيث �سيكون الإ�شرتاك يف ال�سنة الأوىل
رجح املدير التنفيذي �أن يبد أ�
ً
جمانيا ،وبعدها يطلب دفع  0.99دوال ًرا �سنو ًيا .وقد ّ
تطبيق هذه الر�سوم خالل العام احلايل.
حاليا ر�سوم ا�شرتاك ملرة واحدة عند حتميل التطبيق،
ويدفع �أ�صحاب هواتف الآيفون
ً
ً
الحقا ولعدد غري حمدود من املرات جما ًنا.
كما ي�سمح لهم ب�إعادة حتميله
ويعد تطبيق «الوات�س �آب» من �أكرث التطبيقات �شعبية على م�ستوى العامل حيث
ّ
يوميا ،بينها  10مليارات مر�سلة و 7مليارات م�ستقبلة،
ر�سالة
مليار
17
تداول
يتم
ً
كما و�أن هناك مئة مليون م�شرتك للتطبيق على من�صة الأندرويد فقط.
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نوافذ مفتوحة

�إعداد:
معو�ض بو مارون
با�سكال ّ

الربيع �آت ..هكذا يحتفل ال�سويديون بقدومه
ّ
يحل الربيع وفق الأر�صاد اجلوية يف �أي وقت
ما بني �شهري �شباط وني�سان .ولكن بالن�سبة �إىل
الربيع يحل ر�سم ًيا ّ
كل عام
ال�سويد ّيني ،ف�إن ّ
معظم ّ
القدي�سة والبورغ؛ ولأن
يف �آخر ني�سان ع�ش ّية عيد ّ
ف�صول ال�سنة يتم ّيز �أحدها عن الآخر ب�شكل كبري
يف ال�سويد ،يحتفل النا�س باالنتقاالت املختلفة،
وبخا�صة االنتقال من ال�شتاء املظلم والبارد �إىل
ّ
الدافئ وامل�ضيء.
ال�صيف ّ
طقو�س قدمية
القدي�سة
ريا عيد ّ
ال يرتبط كث ً
والبورغ يف ال�سويد بالدين ،و�إمنا
بحلول ف�صل الربيع ،فما هي
احلكاية؟
القدي�سة وال��ب��ورغ ه��ي ابنة
ملك �إنكليزي تركت املنزل
لت�صبح راهبة وك��ان ذل��ك يف
القرن الثامن ع�شر.
قدي�سة يف
يف ما بعد �أ�صبحت ّ
الكني�سة الكاثوليكية .ومبا
�أن عيدها يقع يف الأول من �أيار
فقد �أ�ضيفت �إليه االحتفاالت
ال��ت��ي ت��رب��ط ط��ق��و���س ال��رب��ي��ع
عيدا
القدمية باخل�صوبة لتنتج
ً
وثنيا ب�إ�سم م�سيحي.
ً
حتولت هذه التقاليد القدمية يف الوقت
ّ
التجمع حول نار كبرية
احلا�ضر �إىل عادة
ّ
يتم �إ�ضرامها ،و�إطالق بع�ض الألعاب النارية
ّ
و�إق��ام��ة احلفالت يف كثري من الأحيان
حتى �ساعات ال�صباح الأوىل.
ويف هذا العيد ي�سمح الرعاة للأبقار واملاعز
باخلروج �إىل الغابة فرت�سل املا�شية �إىل مناطق
الرعي اخلا�صة بها ،ويرتافق ذلك مع �إ�صدار
الكثري من ال�ضو�ضاء لإب��ع��اد احليوانات
املفرت�سة والرب ّية والأرواح ال�شريرة العالقة يف
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البي�ضاء يحتفلون
بهذا العيد ب�شكل
مميز ،حيث يجمعون �أنديتهم
وي��ن�����ش��دون يف ج��وق��ة �أغ���اين
ت��ت��ح� ّ�دث ع��ن تال�شي ال�شتاء
وامل�سرات القادمة بحلول الربيع
ّ
وال�صيف .ويف مدينة �أوب�ساال
يحتفل ال��ط�لاب امل��تّ ��ق��دي��ن
ً
حما�سة بالربيع مطلقني مئات
من القوارب اليدوية ال�صنع نحو
م�صب النّ هر.
ّ

ارجاء احلقول ،بهدف تنقية الطبيعة و�إبعاد
ال�ضرر عن الرثوة احليوانية.
طالب و�أغانٍ
الإن�شاد التقليدي لرتانيم الربيع التي
يتعلمها اجلميع يف املدر�سة ج��زء رئي�س
القدي�سة والبورغ .ولكن
من احتفال عيد ّ
يف
التجمعات التقليد ّية ويف املدن اجلامعية
ّ
ف���إن ال��ك��ور���س ه��و ال��ذي يتوىل الإن�����ش��اد.
تخرجهم
ً
وتاريخيا كان الطالب ّ
بقبعات ّ

نار لإبعاد الأرواح ال�شريرة
ث��م��ة ع����ادة �أخ�����رى ت��راف��ق
الإحتفال بقدوم الربيع ،فم�ساء
يوم  30ني�سان من كل عام،
جتمع الأوراق والفروع و�أغ�صان
الأ�شجار وال�شجريات و�أ�شجار
عيد امليالد القدمية بعد �أن يرتب الكثري
من النا�س حدائقهم يف ه��ذا الوقت من
العام ،في�شعلون نريا ًنا كبرية ويجتمعون
حولها .هذا التقليد كان ميار�س بهدف
�إبعاد الأرواح ال�شريرة ال �سيما ال�شياطني
وال�سحرة وف��ق الأ�ساطري القدمية ،فهذه
الليلة هي الفر�صة الأخ�ي�رة لل�ساحرات
وحلفائهن لإثارة امل�شاكل.
تطور
يف ال�صباح يتناول النا�س الإفطار الذي ّ
لي�صبح �شمبانيا وفريز ،ثم ينطلق ال�سويديون
التواقون لل�شم�س يف يوم نزهة تقليدية مع
ّ
�سلة من امل��واد الغذائية وبطانية ،حتى لو
�صقيعا ...فقد بد أ� الربيع!
كان الطق�س
ً

ني�سان

2013

قواعد التغذية

لل�سموم ب�شكلٍ
�إعداد:
انت�شرت احلميات املزيلة ّ
كبري يف الآونة االخرية بعد �أن كانت حم�صورةً
ليال �صقر الفحل
انت�شارا
بعار�ضات الأزياء� .أكرث هذه احلميات
ً
يعرفه
اليوم ،حمية «الديتوك�س» �أو ما ّ
اخت�صا�ص ّيو التغذية بالنظام الغذائي الذي ّ
ينظف اجل�سم من ال�سموم ،ويطرد الأمرا�ض ويقاوم
ال�شيخوخة ...ما هي حقيقة ت�أثريات هذه احلمية ،و�إىل � ّأي مدى ميكن الوثوق بفعاليتها؟
اخت�صا�ص ّية التغذية فران�سني فرن�سي�س جتيب عن �أ�سئلتنا يف ما ي�أتي.

تنظيف اجل�سم من ال�سموم
ال يقت�ضي جتويعه
الديتوك�س :حذار الع�شوائية والتطرف
يعمل «الديتوك�س» بالأ�سا�س ،بح�سب فرن�سي�س على
ت�شجيع اجل�سم على التخل�ص ب�شكل تلقائي من
ال�سامة املرتاكمة يف
الكيميائية وامل��واد
الروا�سب
ّ
ّ
ال�سيئة وال�ضغوط
الغذائية
الأن�سجة ،نتيجة العادات
ّ
ّ
النف�سية ...وذلك من خالل تناول �أنواع خمتلفة
ّ
حمددة من
من اخل�ضار ،والفاكهة ،و�أ�صناف
ّ
ّ
كل ما هو
احلبوب ،مع �ضرورة االبتعاد عن
ّ
ومعلب.
م�صنّ ع
احلقيقية التي تعرت�ض هذه
امل�شكلة
ّ
احل��م��ي��ة وت��ط��ع��ن يف «ب����راءة» �أه��داف��ه��ا ،وف��ق
الع�شوائية وعدم االنتظام اللذان يرافقان اتباعها،
فرن�سي�س ،هي
ّ
اً
ٍ
ٍ
ما ي�سبب عدم جناحها ،ف�ضل عن �سل�سلة تعجيز ّية من ال�شروط
التي حتتّ مها على متّ بعيها ...وتعترب � ّأن اعتماد «الديتوك�س»
من دون ا�ست�شارة طبيب �أو اخت�صا�صي يف التغذية ،قد ي ��ؤدي �إىل
عدة ا�ضطرابات ،خ�صو�صً ا �إذا كان متبعو هذه احلمية من مر�ضى
واملتقدمني يف ال�سن واحلوامل...
القلب ،و�ضغط الدم ،والقا�صرين،
ّ
ٍ
لتقنيات «الإ�ضراب
وتو�ضح فرن�سي�س � ّأن �أج�سامنا لي�ست بحاجة
ّ
ّ
تتخل�ص من ال�سموم ،ل ّأن كبد
الطوعي عن الطعام» لكي
الإن�سان وكليته ورئتيه وحتى ب�شرته ت�ستطيع �صرف املرتاكم
طبيعيا ،من خالل �إف��رازات اجل�سم
والتلوث
الكيميائيات
من
ًّ
ّ
ّ
كالبول والعرق وغريها .ولكن با�ستطاعة من �أرادوا م�ساعدة
ال�صحية �أن يقدموا على اتباع
�أج�سادهم يف �إمتام هذه اخلطوات
ّ
يتم الأمر ب�صور ٍة
«الديتوك�س» ولكن ب�شكل
مب�سط� ،شرط �أن ّ
ّ
الغذائية
تدريجية �أي من خالل اال�ستبدال التدريجي للأنظمة
ّ
ّ
ال�صحية التي ت�ضمن ح�صول �أج�سامنا
ال�سيئة ،ل�صالح تلك
اليومية
ّ
ّ
ّ
ّ
�صحي،
كل ما يعترب غري
بعيدا من
على الفيتامينات واملعادن
ً
ٍّ
ٍ
اً
ّ
وال�سكر ّيات ...على �أن
نتخلى فيها عن الدهون
مرحلة
و�صول �إىل
ّ
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وملرتني
ال تتعدى فرتة هذا التنظيف اليوم الواحد يف الأ�سبوع ّ
يف ال�شهر.
بال�شق ال�صحي للديتوك�س -
املهتمني
تن�صح فرن�سي�س
ّ
ّ
ولي�س املنحرفني نحو اعتماده ك�سيا�سة «جتويع» لإنقا�ص
ٍ
إيجابية
قيا�سية  -بالإ�ستفادة من النواحي ال
ب�سرعة
وزنهم
ّ
ّ
منه ،كا�ستهالك

�أن����واع الأط��ع��م��ة التي يق�ضي بتناولها ،من دون الغو�ص يف تطبيق
�شروطه التعجيز ّية .ف�أ�شهر �أنواع الأطعمة املفيدة التي يجب الرتكيز
الغنية بالفيتامينات واملعادن ،كالب�صل ،الثوم،
عليها ،هي تلك
ّ
الربوكويل وامللفوف� ،إذ �أنها �أ�صناف معروفة بقدرتها على تقوية
أنواع مفيد ٍة �أخرى كاجلزر،
جهاز املناعة يف اجل�سم ،بالإ�ضافة �إىل � ٍ
الذرة ،الكراف�س ،البندورة ،الفليفلة اخل�ضراء والفجل...
الطبيعية تغني
� ّأما عن الفاكهة ،فتقول فرن�سي�س � ّإن الفاكهة
ّ
ومتده بالألياف ،لذلك تن�صح ب�إعطائها
اجل�سم بالفيتامينات،
ّ
�أولو ّية يف نظامنا الغذائي ،وتعترب التفاح ،واملوز ،والليمون ،والفريز،
خري مثالٍ على هذه الفاكهة.
املتنوعة ،ك��الأر ّز
ت�شدد على � ّأن تناول �أ�صناف احلبوب
كما
ّ
ّ
ّ
كل
واحلم�ص ،ي��ز ّود اجل�سم
الأ�سمر والفا�صوليا احلمراء والعد�س
ّ
ٍ
ّ
اململحة،
النيئة وغري
طاقة
ما يحتاج �إليه من
يومية� ،أما البذور ّ
ّ
غنية بالدهون املفيدة �إىل نظامنا الغذائي.
فت�شكل �إ�ضافة ّ
ؤكد �ضرورة �شرب ما يقارب الليرت ون�صف �إىل ليرتين
و�أخيـ ًرا ،ت� ّ
ٍ
ب�شكل يومي ،ملا يف الأمر من ت�أثري �إيجابي يف «تطهري
من املاء
اجل�سم».

ني�سان

2013

�أطايب ال�شيف

�إعداد:
ليال �صقر الفحل

العامل على �صفحات

• املكونات:
ق�صبة بقر 200 :غرام.
ملفوف 200 :غرام.
خيار :عدد اثنني.
فليفلة خ�ضراء :حبة واحدة.
ب�صل �أخ�ضر (مقطع) :ربع كوب.
ب��ن��دورة ك��رزي��ة200 :
غرام.
فجل مقطع :ن�صف
كوب.
كزبرة :ربع باقة.
زيت زيتون 3 :مالعق
كبرية.
زيت نباتي :ملعقتان
كبريتان.
ّ
خ�������ل ب���ل�������س���م���ي:

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

• طريقة التح�ضري:
 تنقع الق�صبة باخلل الأح��م��ر وترتكجانبا ملدة ربع �ساعة.
ً

الأطايب من

خمتلف مطابخ
«اجلي�ش»

• ال�شيف ري�شار خمت�ص
يف الأطباق الفرن�سية والعاملية
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ملعقتان كبريتان.
ّ
خل �أحمر :ملعقتان
كبريتان.
�أوريغانو :ر�شة.
قرفة :ر�شة.
ملح وفلفل �أ�سود.

ترايفل الكا�سرتد
• املكونات:
ب�سكويت 150 :غرام.
جوز الهند مطحون :ملعقة كبرية.
مك�سر :ملعقة كبرية.
لوز
ّ
مك�سر :ملعقة كبرية.
جوز
ّ
�سكر 4 :مالعق كبرية.
بودرة الكا�سرتد 4 :مالعق كبرية.
بودرة الكاكاو :ملعقتان كبريتان.
حليب �سائل� :أربعة �أكواب.

 يقطع امللفوف ،الفليفلة والبندورةال��ك��رزي��ة (ن�����ص��ف�ين) ،وال��ف��ج��ل واخل��ي��ار
(حلقات) ،وتو�ضع املكونات جميعها يف
وعاء.
 ت��ف��رم ال��ك��زب��رة ناعمة وت�����ض��اف �إىلثم ت�ضاف �إىل الب�صل
املكونات ال�سابقةّ ،
الأخ�ضر والأوريغانو والقرفة والفلفل الأ�سود
ّ
واخلل البل�سمي
وامللح ،وكمية زيت الزيتون

وحترك.
ّ
ي�سخن الزيت النباتي قليلاً
ّ
 يف مقالةوتقلى فيه الق�صبة مع قليل من القرفة
وامللح ،وحترك حتى تن�ضج.
 ت�ضاف الق�صبة ال�ساخنة �إىل مزيجوتقدم.
اخل�ضار ّ

كرمية اخلفق :ن�صف كوب.
رقائق ال�شوكوال :ن�صف كوب.
• طريقة التح�ضري:
 ت�ضـاف بودرة الكا�سرتد �إىل احلليب ال�سائلوحترك ،وبعد ذوبانهـا بالكامـل تو�ضع على
ّ
وحترك ،ثم ت�ضاف �إليها كمية ال�سكر
النار
ّ
ي�شتد املزيج.
مع اال�ستمرار بالتحريك حتى
ّ
 يف اخل���ـ�ل�اط ال��ك��ه��رب��ائ��ي ،ي��و���ض��ـ��عالب�سكويت وجوز الهند املطحون وكمية

فيليه �شيك
ب�صل�صة الف�ستق

• طريقة التح�ضري:
 ّتقطع البطاطا واجلزر والفليفلة �شرائح
ّ
متلح وتو�ضع على الـ grillال�ساخن
��م
ث ّ
ّ
وتقلب على اجلانبني حتى تن�ضج.
ّ
ي�سخن الزيت النباتي وت�ضاف
 يف مقالة،ّ
وتقلى من اجلانبني حتى
�شرائح الفليفلة

تن�ضج.
ّ
ي�سخن الكرمي احليواين
يف وعاء جانبي،
مكعب اخل�ضار وكمية
وي�ضاف �إل��ي��ه
ّ
قليلة من احلبق الأخ�ضر املقطع ،الف�ستق
احللبي ،امللح والفلفل الأ�سود.

من اللوز واجلوز ويتـرك حتى ي�صبح املزيج
مطحو ًنا خ�شنً ا.
 ت�����ض��اف ك��رمي��ة اخل��ف��ق �إىل م��زي��ججي ًدا.
الب�سكويت املطحون
وحترك ّ
ّ
• طريقة التقدمي:
 يف وع��اء ال��ت��ق��دمي ،تو�ضع كمية منالب�سكويت املطحون ،وت�سكب فوقه طبقة
كمية �إ�ضافية من
ثم
من الكا�سرتد ،ومن ّ
ّ
الب�سكويت املطحون.

نـ�صـيـحـة الـ�شـيـف

• املكونات:
فيليه عجل 200 :غرام.
كرمي حيواين 100 :غرام.
زيت زيتون :ملعقتان كبريتان.
بطاطا :عدد .1
جزر :عدد .1
فليفلة :عدد .1
حبق �أخ�ضر :ربع كوب.
�إكليل اجلبل :للزينة.
�أوريغانو :ر�شة.
مكعب اخل�ضار :عدد .1
مك�سر :ربع كوب.
ف�ستق حلبي
ّ
ملح وفلفل �أ�سود.

• طريقة التقدمي:
 تو�ضع اخل�ضار امل�شويةعلى الـ  grillعلى طرف
�صحن التقدمي ،وتو�ضع
�شرائح الفيليه يف الو�سط
وت�سكب فوقها �صل�صة
الف�ستق والكرمي احليواين.
 ي��ز ّي��ن الطبق باحلبقويقدم.
الأخ�ضر ّ
يخ�ص اللحمة
ين�صح ال�شيف ري�شار يف ما
ّ
احلمراء املطبوخة التي ن�ستخدمها يف
�أطباقنا �أن ال تبقى هذه الأخرية ملدة
تتعدى اليومني يف الرباد ،وملدة خم�سة �أيام
ّ
ّ
ريا من قيمتها
كث
تفقد
ها
ن
ل
أ
الثالجة
يف
ً
م�ضرة �أكرث منها مفيدة.
الغذائية وت�صبح ّ

فوائد اللحمة احلمراء وخماطر ا�ستهالكها الزائد
حتتوي اللحوم احلمراء على الربوتينات والفيتامينات ،منها فيتامينات «د»
و«ب  »12و«هـ» ،بالإ�ضافة �إىل العديد من املعادن ومنها احلديد والزنك ،كما �أنها
حتتوي � ً
االخت�صا�صيون
الكمية التي يو�صي
أي�ضا على الدهون والكربوهيدراتّ � .أما
ّ
ّ
بتناولها ،فال يجب �أن تتعدى الـ� 100إىل  150غرام لل�شخ�ص الواحد ،ل ّأن الإكثار من
ً
امرا�ضا عديدة ،منها �أمرا�ض القلب ،و�أمرا�ض ال�شرايني التاجية،
تناول اللحوم ي�سبب
كليا على اللحوم كم�صدر للربوتني يف نظامهم
خ�صو�صا �إذا اعتمد الأ�شخا�ص
ً
ًّ
ّ
مكثفة اليوم على �إظهار العالقة بني تناول اللحوم
الغذائي .كما تعمل درا�سات
وحتديدا �سرطاين
احلمراء ب�شكل كبري وارتباطها بالإ�صابة ب��الأورام ال�سرطانية
ً
القولون وامل�ستقيم.

 ت�ضاف كمية بودرة الكاكاو وقليلّ
املتبقي من
من رقائق ال�شوكوال على
وحترك حتى يذوب
الكا�سرتد ال�ساخن
ّ
جيدا.
ال�شوكوال
ً
 ي�سكب الكا�سرتد بنكهة ال�شوكوالثم تو�ضع طبقة خفيفة
فوق الب�سكويتّ ،
من الب�سكويت تنرث فوقه كمية من
رقائق ال�شوكوال.
 ميكن �أن ي��ز ّي��ن الطبق ب�شرائحالفواكه املختلفة.
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واد ع�صا
من كل ٍ

�إعداد:
معو�ض بو مارون
با�سكال ّ

مهارات فائقة :يف حدث غريب من
نوعه ،جنح البولندي كري�ستيان هريبا،
يف �صعود مئة طابق يف «مركز �شانغهاي
املايل العاملي» يف ال�صني وهو على دراجته
الهوائية ،وذلك من دون �أن ي�ضع �إحدى
قدميه على الأر����ض ول��و مل��رة واح���دة.
واحتاج هريبا �إىل �ساعة و 21دقيقة و53
ثانية ليقوم بذلك.
ي�شار �إىل �أن ه��ذا العمل لي�س الأول
ً
�سابقا بعمل �آخر مماثل
لهريبا ،فهو قام
يف برج «روز راهان» يف �إمارة دبي ،حيث
ً
راكبا
طابقا
متكن من �صعود 91
ّ
ً
دراجته� ،إ�ضافة �إىل ما قام به يف مبنى
«مي�س ت��ورم» يف مدينة فرانكفورت
ً
طابقا.
الأملانية ،حيث �صعد 61

يهدد مفاع ً
ال نوو ًيا:
جرذ ّ
يف �شركة طوكيو للطاقة الكهربائية ت�سبب جرذ بعطل يف لوحة لتوزيع الطاقة
الكهربائية يف مفاعل «فوكو�شيما ديا�شي» ،ما �أدى �إىل �إنقطاع التيار ،و�أثار ً
خوفا حول
ارتفاع درجة حرارة مياه التربيد يف املفاعل ذاته الذي كان قد هدد بكارثة نووية �إثر
زلزال العام .2011
ا�ستثمار بال�صدفة:
ا�شرتت عائلة �أمريكية وعاء من اخلزف ال�صيني من متجر للأغرا�ض امل�ستعملة يف
نيويورك بـ 3دوالرات العام  2007وو�ضعته على ّ
رف غرفة اجللو�س يف منزلها ،وحني الحظت
ريا ،قررت �أن ت�س�أل عن قيمته .وهنا كانت املفاج�أة
مدى تزايد االهتمام
ّ
بالفن ال�صيني �أخ ً
فقد تبني �أن الوعاء النادر عمره �ألف �سنة ويعود �إىل �ساللة �سونغ ال�شمالية .وو�صل الوعاء
ً
�شر�سة ،انتهت مل�صلحة تاجر بريطاين دفع
�إىل دار «�سوذبي» ،حيث �شهد املزاد مناف�سة
ثمنه  2.225.000دوالر .و�أو�ضحت دار «�سوذبي» �أن «الإناء الوحيد الذي ي�شبه الوعاء املباع يف
عاما.
ال�شكل واحلجم والزخارف موجود يف املتحف الربيطاين يف لندن منذ �أكرث من ً 60
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زوجة اخلم�سة:

الفتاة ال�صينية :ل��وح��ة «الفتاة
ال�صينية» للفنان الرو�سي فالدميري
تريت�شيكوف التي ر�سمها العام  1951متّ
بيعها يف املزاد العلني يف لندن مببلغ 4،1
مليون دوالر �أمريكي.
ومت� ّ
��ث���ل التحفة
فتاة �صينية ب�ألوان
داك����ن����ة ،ح��ي��ث
يبدو ّ
اللون الأ�صفر
ال��ن��ح��ا���س� ّ�ي غ��ال� ً�ب��ا
عليها ،وق��د نالت
�شهرة كبرية وذاع
�صيتها عرب العامل،
وو�ضعها على
وبيعها
فتم اِ�ستن�ساخها
ُ
ُ
ع��دد كبري م��ن امل��ن��ت��ج��ات ،حمققة
�أك�ب�ر املبيعات ع��امل� ً�ي��ا ،مم��ا جعل
يتعرف عليها ،من
اجلمهور العري�ض
ّ
دون معرفة عنوانها �أو ا�سم الفنان الذي
ر�سمها .وكانت �سيدة �أمريكية قد
ا�شرتت اللوحة من الفنان الرو�سي يف
�أثناء جولة فنية قام بها يف الواليات
املتحدة الأمريكية العام .1951

عاجل :كانت مذيعة تلفزيونية
يف الواليات املتحدة تقر�أ الن�شرة الإخبارية
ح�ين ورد خ�بر ع��اج��ل على ال�شا�شة
املو�ضوعة �أمامها ،فتابعت قراءة اخلرب
للتو �أن
الذي مفاده �أن «القناة علمت
ّ
مقدمة ن�شرة �أخبار تُطلب يدها للزواج
مبا�شر ًة على الهواء الآن» ..ومل يكن
لديها الوقت ال�ستيعاب اخلرب ف�سرعان
ما ظهر حبيبها على �شا�شة التلفزيون،
وطلب منها الزواج مبا�شرة �أمام املاليني
فلم ت�ستطع �إال �أن توافق.

العامل ي�سعى �إىل ال�سعادة:
احتفل ال��ع��امل ،للمرة الأوىل بــ«يوم
ال�سعادة» العاملي ،وفق قرار اتخذته اجلمعية
العامة ل�ل�أمم املتحدة يف حزيران املا�ضي،
حيث «متّ اعتماد يوم � 20آذار من كل عام
ً
اعرتافا منها ب�أهمية
دوليا لل�سعادة،
ً
يوما ً
ال�سعي لل�سعادة �أثناء حتديد �أطر ال�سيا�سة
ال��ع��ام��ة» .وط��ال��ب��ت اجلمعية ال��ع��ام��ة يف
قرارها «جميع الدول الأع�ضاء ،وم�ؤ�س�سات
منظومة الأمم املتحدة ،واملنظمات الدولية،
والإقليمية الأخرى ،واملجتمع املدين ،مبا يف
ذلك املنظمات غري احلكومية والأف��راد،
باالحتفال باليوم الدويل لل�سعادة بطريقة
منا�سبة ،واال�ضطالع ب�أن�شطة خمتلفة
لتثقيف اجلمهور وتوعيته ب�ش�أنه ،وذلك ل ّأن
الأمم املتحدة تدرك �أن ال�سعي �إىل حتقيق
ال�سعادة هدف �إن�ساين �أ�سا�سي ،و�أن ال�سعادة
وال��رف��اه هدفان وطموحان ل�شعوب العامل
�أجمع».

تعي�ش �إم��ر�أة هندية بالغة من العمر 21
عاما ،مع �أزواجها اخلم�سة الأ�شقاء يف غرفة
ً
واحدة يفرت�شون فيها احل�صائر على الأر�ض.
وتق�ضي ليلة م��ع ك��ل زوج على التوايل
من دون �أن تعلم بال�ضبط �أي من الأ�شقاء
اخلم�سة هو والد طفلها الوحيد البالغ من
العمر � 18شه ًرا.
قالت ال�سيدة �إنها �شعرت ببع�ض الإحراج
يف البداية ولكنها تعودت على الأمر وهي ال
ً
الفتة �إىل
تف�ضل أ� ًيا من �أزواجها على الآخر،
�أن �أزواجها ال ي�شعرون بالغرية من بع�ضهم
ويعي�شون كعائلة كبرية �سعيدة .و�أ�ضافت
�أنها حت�صل على اهتمام وحب كبريين
�أكرث بكثري مما حت�صل عليه الزوجات
الأخريات.
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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  20ني�سان .2013
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

أ� فق ًيا :
� -1سالح يف اجلي�ش� ،سياج الوطن� ،إ�شتد وقوي.
 -2دولة �أوروبية ،بلدة يف عكار ،عائ�ش ،دولة افريقية.
قر ر ال�شيء،
 -3مدينة يف �إيران ،خل�ص من� ،أو�ضحوا ّ
وبينواّ ،
قادم.
 -4نقطعه بال�سيف ،مر�ض ي�صيب البطن ،ال�شهم املرتفع
عن الدنايا ،ما يجرف به الرتاب.
 -5من ا لأزهار� ،آلة طرب� ،أر�شد ،اال�سم الثاين لأديب فرن�سي
راحل.
 -6رغب ،ممثلة لبنانية.
 -7قلب ،من جبال لبنانِ ،مقول� ،سيف قاطع.
 -8نوثق ون�شد ،احد ال�شهور ،ن�صيب.
 -9روائي و�صحايف لبناين راحل.
 -10ملك قدمي ا�شتهر بعدله و �إ�صالحاته ،من لوازم ّ
احلداد.
� -11إح�سان.
 -12ظهر ،مدينة لبنانية ،والية �أمريكية،
ُ -13حكي ،يف�سد ،ال�صعود.
ي�صر ،بلدة بني بريوت و�صيدا ،رائد ورحالة �أمريكي.
ّ -14
 -15املعاون ،بركان يف الفيليبني ،مدينة �سورية.
� -16إمارة �صغرية يف �أوروبا ،دخان ،فيلم من بطولة �سعاد
ح�سني ،من الطيور.
 -17ممثل �سوري راحل ،ممثلة ايرلندية
ولدت .1920
 -18بحر ،ن�سيم الريح الطيبة ،نلب�س،
رجع عن ،يبذر ا لأر�ض.
 -19ما �أُ خذ من ال ِقدر وهو حار ،رجال
قانون ،مدينة جزائرية.
 -20عرو�س ،موج البحر الهائج ،الع َلم.
 -21للنفي ،جن�س �أ�شجار� ،ضرب بال�سوط،
ممثل �أمريكي ُقتل بحادث �سيارة.

• املعاون الأول جورج متّى
مديرية الأفراد.

• الرقيب الأول حممد ريحان
فوج الأ�شغال امل�ستقل.

عمود ًيا:
 -1دولة �أوروبية ،دولة �أوروبية.
 -2انحراف والتواء� ،شهر هجري ،نرتكها وال نكرتث لها،
 -3والية �أمريكية ،والية �أمريكية ،تل مرتفع.
 -4ا�ضطرم ،ت�ساوينا معك ،مدينة يف غرب �أملانيا.
ً
مزخرفا.
 -5طائر ي�صطاد الع�صافري ،قمح� ،ستون دقيقة،
متتابعا ،ا�سم مو�صول ،مدينة يف �صربيا،
� -6ضرب بالع�صا �ضر ًبا
ً
مدينة رو�سية.
 -7خمرج �سينمائي م�صري راحل ،مدينة لبنانية ،مرتفع.
وطن الذباب ،مطربة م�صرية� ،ضعف ،ر�أى ،ف�أ�س.
�صوت ّ
ّ -8
وح�سن الت�صرف ،من الألوان ،بلدة يف
 -9عا�صمة فيجي ،ليونة ُ
اجلنوب.
 -10جزيرة �إيطالية ،اختبار.
 -11طليق ،نوتة مو�سيقية ،ال�شجر الكثيف امللتف ،نهر يف
الهند.
 -12والية �أمريكية ،ذكر النحل ،عاد ،ظبي خال�ص البيا�ض.
علي ،خمل�ص.
ُ -13ي�صنع من العنب� ،أكل الطعام ،عتبوا
ّ
 -14مدينة بلجيكية ،دولة �آ�سيوية� ،أ�صفر بلغة �أجنبية ،بلدة
يف ق�ضاء جزين.
�سيد �شجاع ،فيزيائي �إنكليزي اكت�شف
ال�صدع،
 -15ي�صلح
ّ
البنزين� ،أ�صل البناء.
 -16مغنية كولومبية من �أ�صل لبناين� ،أداة
ا�ستثناء ،ورِك ،من ملوك بلجيكا.
ن�سقناه ونظمناه،
ِ -17مثل ونظري ،ال�سمنيّ ،
بيت كبري يجمع فيه القمح.
 -18مل�س ،ك�سبت ،رتبة ع�سكرية ،دولة
�آ�سيوية.
 -19ت�ضامن� ،شاعر م�سرحي فرن�سي راحل.
 -20فيل�سوف �أملاين ،رتبة ع�سكرية ،مطار يف
بلجيكا.

الفائزون

• اجلندي مهدي عز الدين
لواء امل�شاة العا�شر.

• نا�ستازيا ن�صر
كفرنربخ.
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• تارا�س �شفت�شنكو:
�شاعر �أوكراين
(.)1861-1814
ن�شر مبادئ
الدميقراطية يف بالده،
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• جان بول �سارتر:
فيل�سوف وكاتب
فرن�سي (.)1980-1905
من رواد الوجودية
املت�شائمة .رف�ض جائزة
نوبل .1964
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دو�شاتوبريان:
�أديب فرن�سي
(.)1848-1768
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وطالوة ان�شائه.
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هل تريد �أن
تكت�شف ما
هو خمب�أ يف
داخل ال�صورة؟
ما عليك
تركز
� اّإل �أن ّ
نظرك على
نقطة حمددة
يف و�سطها،
على �أن تكون
امل�سافة قريبة
جدا ،ثم حاول
ً
بعد ثوان �أن
تبعد ال�صورة
اً
حماول
تدريجا،
ً
�أن تخرتقها
بنظرك حتى
تتو�صل اىل
ر�ؤية الأ�شكال
الثالثية الأبعاد
التي �ستظهر
�أمامك.
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تنفيذ
املهمات
بقلم:
العميد الركن ح�سن �أيوب
مدير التوجيه
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تتنوع الآراء حول تقدير حجم الوحدات الع�سكر ّية
ّ
التاب الوطني ،يف هذه
املرابطة يف اجلنوب،
دفاعا عن رّ
ً
الظروف ،ويف ّ
ّ
الظروف ّ
لكن تلك الآراء تلتقي يف
كلها.
ّ
للمهمات الداخلية ،يف البقاع ّ
وال�شمال
معظمها على � ّأن
ّ
�سلبيا يف املو�ضوع،
ريا
ويف العا�صمة وما يجاورهما ،ت�أث ً
ًّ
خ�صو�صا جلهة زيادة الأعباء واجلهود ،وا�ستهالك العتاد
ً
�أكرث و�أكرث.
واجلميع يعلم � ّأن اجلي�ش ال يغيرّ يف ّ
�سلم �أولو ّياته،
الرئي�س هو يف مواجهة العد ّو الإ�سرائيلي� ،إ ّال
فاجلهد ّ
� ّأن القيادة تعلم علم اليقني � ّأن �أمن املواطن ،وا�ستقرار
ال�صورة النّ ا�صعة للبنان،
الو�ضع الداخلي ،واحلفاظ على ّ
�أم���ور يجب احل��ر���ص عليها ،والتّ �ضحية يف �سبيلها،
بد �أن يفيد العدو،
خ�صو�صا � ّأن � ّأي
الداخل ال ّ
ت�صدع يف ّ
ّ
ً
بعيدا
ويخدم �أهدافه اخلبيثة ،كما � ّأن هذا العدو لي�س
ً
داخلية ،ومن يدري ما طول يده وحجم
أمنية
على الإطالق ّ
ّ
مما يجري من خروقات � ّ
الوطنية
ال�شريرة ،لتحويل الت�شنجات احلا�صلة �إىل �أحداث تعيد �إىل الذّ اكرة
م�ساعيه
ّ
ّ
مر بهذه البالد من �صراعات وويالت ومعارك بني �أهل البيت الواحد وذوي امل�صري
ما ّ
ؤكد عدم العودة �إىل الوراء ،وهي حت�صر املا�ضي يف زاوية
امل�شرتك؟ القيادة تدرك ذلك ،وت� ّ
ا�ستخال�ص العرب ،ومهما ا�ستدعت الأمور من ت�ضحيات ،فلن يكون من امل�سموح
جترع مرارته.
�إحياء براكينه ،وحمل الأجيال اجلديدة على ّ
الداخل ويف اخلارج.
الدفاع عن الوطن يف ّ
من هنا ف� ّإن املعركة واحدة� ،إ ّنها معركة ّ
ّ
ولعل
وتتنوع الأ�سلحة والأ�ساليب ا ّلتي ت�ستخدم يف خو�ضها.
معركة جتتمع �أخطارها
ّ
اخلبثاء قد �أدركوا ذلك فحاولوا �إحراج امل� ّؤ�س�سة الع�سكر ّية يف �أكرث من ظرف ومن
لكن ّ
الداخل �إىل �سالح ي�ستخدمه يف املواجهة
مكان،
ّ
الثابت � ّأن اجلي�ش لن يلج أ� يف ّ
ً
تهوره،
املبا�شرة مع العدو ،والقيادة لن تنظر �إىل طرف داخلي ،كائنا ما كان حجم ّ
نظرتها �إىل العدو.
بد من التّ و�ضيح لأ�صحاب النوايا احل�سنة � ً
أي�ضا ،ممن يقولون مل ال ي� ّؤدب اجلي�ش
وال ّ
فال ًنا وي�ضرب فال ًنا ويلغي فال ًنا ،ويبعد فال ًناّ � ...إن اجلي�ش هو جي�ش كل الوطن وهو
لن ي�ساوي بني مبنى ي�سكن فيه مواطن ،ود�شمة يرفعها العد ّو ا�ستعدا ًدا لالعتداء على
بالدنا والنّ يل من كرامتها.
مهمات عديدة ،و� ّأي منها ال تلغي الأخرى ،واجلي�ش لن ي�ستح�ضر الأعذار يف
�إ ّنها
ّ
مهمة واحدة من قامو�سه اليومي ،و�إ ّال ح�صلت ثغرة يف �أداء
معر�ض التّ نفيذ ،حلذف
ّ
لاً
الواجب الوطني الذي ال يحتمل خل �أو نق�صا ًنا.

