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منا�سبة
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ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي يف مكتبه يف الريزة،
وفد رابطة امللحقني الع�سكريني العرب والأجانب وممثلي
هيئة مراقبة الهدنة وقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان
وم�ساعديهم .وقد �ألقى العماد قهوجي باملنا�سبة كلمة � ّأكد
ت�صديه للإرهاب.
فيها �أن اجلي�ش �سي�ستمر يف ّ

حتقيق ع�سكري

19
عدة م�صالح
ت�ضم ّ
مديرية الهند�سة بهيكل ّيتها املتكاملة التي ّ
وم�شاغل ،تقوم على العلم ومواكبة التطور يف خمتلف
مهماتها الوا�سعة التي ت�شمل
االخت�صا�صات الهند�سية.
ّ
التخطيط والتنفيذ وال�صيانة واملراقبة ...جتعل منها خمزناً
للطاقات والقدرات ،وور�شة ال تهد�أ.

نواد وخدمات
ٍ

51
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ريا
يف ال�سنتني الأخريتني �شهدت نوادي ال�ضباط
تطورا كب ً
ً
ونف�ضة جذرية �شملت جميع مرافقها وملحقاتها ،حيث
حر�ص الق ّيمون عليها على تقدمي �أف�ضل اخلدمات املعي�شية
والرتفيهية والريا�ضية والأجتماعية والأمنية .ومن �أبرز
التح�سينات �إن�شاء مواقف مغلقة تت�سع لـ� 225سيارة.

�إ�ستقباالت
قائد اجلي�ش
وزير الدفاع الوطني
وقائد اجلي�ش ا�ستعر�ضا �ش�ؤو ًنا �أمنية
زار وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ فايز غ�صن،
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي يف مكتبه
أمنية
يف الريزة ،وتناول البحث
التطورات ال ّ
ّ
والإجراءات التي ينفّ ذها اجلي�ش ل�ضبط الأمن
والإ�ستقرار يف البالد.

ايخهور�ست و�سفراء الإحتاد الأوروبي
يف قيادة اجلي�ش
يف �إطار التعاون بني اجلي�ش اللبناين وجيو�ش
الدول الأع�ضاء يف الإحتاد الأوروبي ،عقد قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي ويف ح�ضور عدد
اجتماعا مع �سفرية
من كبار �ضباط القيادة
ً
ال�سيدة �أجنلينا
الإحتاد الأوروبي يف لبنان
ّ
�إيخهور�ست ور�ؤ�ساء بعثات الدول الأع�ضاء يف
الإحتاد املذكور.
املقررة
وتناول البحث برامج امل�ساعدات ال ّ
أوروبية ّ
للجي�ش اللبناين واخلطط املقرتحة لتعزيز
أمنية.
قدرات اجلي�ش
الدفاعية وال ّ
ّ

...ووزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية ودول الكومنولث الربيطاين
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة،
وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية ودول الكومنولث
ال�سيد  Hugh Robertsonيرافقه م�ساعد
إ�سرتاتيجية
رئي�س �أركان الدفاع الربيطاين لل
ّ
الع�سكر ّية الأمريال  ،Simon Anconaوذلك يف
ح�ضور ال�سفري الربيطاين ال�سيد .Tom Fletcher
وتناول البحث الأو�ضاع العامة يف لبنان واملنطقة
و�سبل تعزيز عالقات التعاون بني جي�شي البلدين،
الربيطانية
ال �سيما تفعيل برنامج امل�ساعدات
ّ
للجي�ش اللبناين.
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قائد اجلي�ش
ي�ستقبل
�سفراء

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري الواليات املتحدة الأمريكية يف لبنان ال�سيد
ال�سيد  ،Guiseppe Morabitoو�سفري
ال�سيد  ،Jong-Il Choiو�سفري �إيطاليا
 ،David Haleو�سفري كوريا اجلنوبية
ّ
ّ
ال�سيد  ،Gousal Azam Sarkerو�سفري دولة كرواتيا ال�سيد داركو
رومانيا ال�سيد  ، Victor Mirceaو�سفري بنغالد�ش ّ
جوفر�سكي يرافقه القن�صل يف لبنان ال�سيد بديع حبي�ش.
الثنائية بني لبنان وكل من الدول املذكورة.
وجرى خالل اللقاءات البحث يف الأو�ضاع العامة والعالقات
ّ

�سفري الواليات املتحدة الأمريكية يف لبنان

�سفري كوريا اجلنوبية

�سفري �إيطاليا

�سفري رومانيا

�سفري بنغالد�ش

�سفري كرواتيا
العدد  344اجلي�ش
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�إ�ستقباالت
قائد اجلي�ش

...واملم ّثل ال�شخ�صي
للأمني العام للأمم املتّحدة
ا�ستقبل العماد قهوجي ،املمثل
ال�شخ�صي للأمني العام للأمم
املتحدة ال�سيد ديريك بالمبلي
عامة.
وتداول معه �ش�ؤو ًنا ّ

...ومديرها لل�ش�ؤون ال�سيا�س ّية واملدن ّية مو ّد ًعا
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،يف مكتبه يف
واملدنية يف الـ «يونيفيل»
ال�سيا�سية
الريزة ،مدير ال�ش�ؤون
ّ
ّ
وداعية ،ملنا�سبة انتهاء
ال�سيد ميلو�ش �شرتوغر ،يف زيارة
ّ
مهمته يف لبنان .وقد �شكر قائد اجلي�ش ال�سيد �شرتوغر
ّ
على اجلهود الكبرية التي بذلها طوال فرتة م�س�ؤولياته.

...وم�ست�شارها الع�سكري
مع وفد مرافق
ا�ستقبل العماد قهوجي،
يف مكتبه يف الريزة،
امل�ست�شار الع�سكري
لقوات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة العماد �أحمد
مق�صود على ر�أ�س وفد
مرافق،
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يف ح�ضور قائد هذه القوات
اجلرنال باولو �سييرّ ا.
وتناول البحث الأو�ضاع
العامة يف لبنان واملنطقة،
وعالقات التعاون بني
الدولية
اجلي�ش والقوات
ّ
يف �إطار تنفيذ القرار
 1701للحفاظ على
ا�ستقرار املناطق احلدودية
اجلنوبية.

...ووفو ًدا
امريك ّية

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،وب�أوقات خمتلفة ،قائد قوات م�شاة البحر ّية يف القيادة الو�سطى الأمريكية اجلرنال Robert
أمريكية لل�ش�ؤون اخلارجية برئا�سة ال�سيد
القوات اجلو ّية ال
 Nellerعلى ر�أ�س وفد مرافقً ،
ّ
ووفدا �آخر من مكتب قائد ّ
اجلو اللبناين والوحدات
.Sunny Petzingerوتناول البحث جماالت التعاون بني جي�شي البلدين لتعزيز قدرات �سالح ّ
والقوات البحر ّية.
اخلا�صة
ّ

...و�سفري لبنان يف الفاتيكان
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش� ،سفري
لبنان يف االفاتيكان العميد املتقاعد
جورج خوري.

...ووزراء

ً
كال من وزير الإت�صاالت نقوال �صحناوي والوزير مروان خري الدين،
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة،
التطورات الراهنة يف البالد.
وبحث معهما يف
ّ
العدد  344اجلي�ش
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�إ�ستقباالت
قائد اجلي�ش

...ونوا ًبا
ّ
ا�ستقبل قائد اجلي�ش
العماد قهوجي ،يف
مكتبه يف الريزة،
النواب ال�سادة � :أكرم
�شهيب ،الوليد �سكر ّية,
ّ
ن�ضال طعمة وخالد
زهرمان .كما التقى
وفدا من كتلة نواب
ً
�ضم
البقاع الغربيّ ،
اجلراح،
النّ واب جمال ّ
زياد القادري� ،أمني وهبي
و�أنطوان �سعد .وتناول
العامة
البحث الأو�ضاع
ّ
والتطورات الراهنة يف
ّ
لبنان واملنطقة.

النائب الوليد �سكر ّية
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�شهيب
النائب �أكرم
ّ

النائبان ن�ضال طعمة وخالد زهرمان

وفد من كتلة نواب البقاع الغربي

...وق�ضاة

ومدعي عام ديوان املحا�سبة القا�ضي
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،قا�ضي التحقيق الع�سكري الأول ريا�ض بو غيدا ّ
فوزي خمي�س

...ومدير عام اجلمارك مع وفد مرافق

...ورئي�س جمل�س �إدارة حمطة «اجلديد»

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،مدير عام اجلمارك بالإنابة الأ�ستاذ �شفيق
مرعي على ر�أ���س وفد من �ضباط املديرية ،وجرى البحث يف �ش�ؤون
تتعلق بالتعاون والتن�سيق بني امل�ؤ�س�ستني.

ا�ستقبل العماد قهوجي ،رئي�س جمل�س �إداراة حمطة تلفزيون
خياط الذي �أ�شاد بالت�ضحيات اجل�سام التي
«اجلديد» ال�سيد حت�سني ّ
ً
حفاظا على وحدة الوطن و�أمنه وا�ستقراره.
يقدمها اجلي�ش

...و�سماحة مفتي عكار
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش،
عكار ال�شيخ
�سماحة مفتي ّ
زيد بكار مع وفد مرافق،
وجرى البحث يف الأو�ضاع
واحلياتية يف ال�شمال
أمنية
ّ
ال ّ
وبخا�صة يف منطقة عكار.
العدد  344اجلي�ش
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�إ�ستقباالت
قائد اجلي�ش
...و�سماحة مفتي طرابل�س وال�شمال
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش� ،سماحة مفتي طرابل�س وال�شمال
ال�شعار ،وتناول البحث الأو�ضاع يف مدينة طرابل�س.
ال�شيخ مالك
ّ
وقد �أعرب �سماحة املفتي عن ارتياحه للإجراءات الأخرية التي
اتخذها اجلي�ش ،لإعادة الإ�ستقرار والأمان �إىل مدينة طرابل�س
عموما حول امل� ّؤ�س�سة
ؤكدا �إلتفاف �أبنائها و�أبناء ال�شمال
م� ً
ً
ت�شكل �ضمانة وحدة الوطن وم�سرية �سلمه الأهلي
الع�سكر ّية التي
ّ
يف هذه الظروف الدقيقة التي متر بها البالد.

...ووفدا من �إدارة ح�صر التبغ والتنباك
ً

..ووفدا من جمع ّية م�ستوردي ال�س ّيارات
.
ً

وف��دا من �إدارة ح�صر التبغ والتنباك
ا�ستقبل العماد قهوجي،
ً
قدم له التهنئة
اللبنانية برئا�سة املهند�س نا�صيف �سقالوي ،حيث ّ
ّ
مبنا�سبة حلول الأعياد املجيدة.

ال�سيارات يف لبنان
وفدا من
ا�ستقبل قائد اجلي�شً ،
جمعية م�ستوردي ّ
ّ
قدم التهنئة مبنا�سبة الأعياد،
برئا�سة
ال�سيد �سمري حم�صي الذي ّ
ّ
بالإ�ضافة �إىل هبة ماد ّية مل�صلحة �أبناء �شهداء اجلي�ش.

كذلك ،ا�ستقبل قائد اجلي�ش كلاً من نائب رئي�س جمل�س الوزراء ال�سابق اللواء الركن املتقاعد ع�صام �أبو جمرا ،الوزير
ال�سابق وئام وهاب ،قن�صل م�صر يف لبنان امل�ست�شار �شريف البحراوي ،رئي�س مكتب التعاون الدفاعي الأمريكي العقيد Antonio
 Banchsيرافقه املقدم  Uli Calvoيف زيارة وداعية ،املحامي مي�شال التويني،امللحق الع�سكري الكويتي العقيد عادل خلف
ووفدا من هيئة العلماء امل�سلمني برئا�سة ال�شيخ زكريا امل�صري.
العنيزي ،ال�سيد وليد عبودً ،
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منا�سبة
مبنا�سبة حلول العام اجلديد ،ا�ستقبل قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي يف مكتبه يف
الريزة ،وفد رابطة امللحقني الع�سكريني
يتقدمهم امللحق الع�سكري
العرب والأجانب ّ
الرو�سي اللواء رافيل كورما�شوف� ،إىل جانب
ممثلي هيئة مراقبة الهدنة وقوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان وم�ساعديهم .وقد
�ألقى العماد قهوجي باملنا�سبة كلمة � ّأكد فيها
ت�صديه للإرهاب .ويف
�أن اجلي�ش �سي�ستمر يف ّ
ما يلي ن�ص الكلمة:
ً
«بداية �أ�شكر لكم ح�ضوركم يف هذا
فردا ومن
فردا ً
أتوجه �إليكم ً
اللقاء ،كما � ّ
خاللكم �إىل ق��ادة جيو�شكم ال�صديقة،
أحر التهاين و�أخل�ص الأمنيات ملنا�سبة
ب� ّ
لاً
حلول العام اجلديد� ،آم �أن يحمل �إليكم
ال�صحة والعافية ،و�إقامة هانئة يف ربوع
دوام
ّ
وطنكم الثاين لبنان.
مي��ر بها
يف ه��ذه ال��ظ��روف ال�صعبة التي
ّ
مر ًة جديدة
وطننا واملنطقة� ،ألتقي و�إياكم ّ
ّ
كممثلني عن الدول ال�صديقة التي تقف

دائما �إىل جانب امل�ؤ�س�سة الع�سكر ّية ولبنان.
ً
تعهدنا �أمام ال�شعب اللبناين و�أمامكم
لقد ّ
يف لقائنا الأخري قبل عام ،ويف «�أمر اليوم»
ملنا�سبة عيد الإ�ستقالل� ،أن نكون على
قدر ال�صعاب التي يواجهها لبنان ،و�أن يلتزم
ومقدمته
اجلي�ش القوانني ويحمي الد�ستور
ّ
أكد
التي �أر�ساها اتفاق الطائف .فد�ستورنا � ّ
أهمية العي�ش امل�شرتك ك�أ�سا�س متني لقيام
� ّ
يوما بعد �آخر على
لبنان ،وهو ما
نتم�سك به ّ
ّ
منر به من م�صاعب.
الرغم من كل ما ّ
ونحن �إذ نحمي بلدنا وعي�شه امل�شرتك،
اً
عما يجب �أن
مثال
نعطي يف اجلي�ش
ً
ناجحا ّ
تكون عليه امل�ؤ�س�سات اللبنانية يف احرتام
الد�ستور والطائف والعي�ش امل�شرتك ،بدل
عبثية وغري حم�سوبة
الذهاب �إىل مغامرات
ّ
النتائج.
لقد وقفتم معنا يف هذه الظروف وتابعتم
حتديات
تعر�ض له اجلي�ش من ّ
خالل عام ما ّ

العماد قهوجي يف ا�ستقبال امللحقني الع�سكريني

م�ستمرون يف حربنا
ّ

على الإرهاب بكل �أ�شكاله

إقليمية
ج�سام ،فر�ضتها ت�أثريات الأزمات ال
ّ
واجتماعيا
أمنيا
على �ساحتنا
ً
الداخليةً � ،
ّ
خ�صو�صا مع ّ
تدفق �أكرث من
واقت�صاد ًيا،
ً
مليون نازح �سوري �إىل الأرا�ضي اللبنانية،
كذلك �شهدمت م��ا ّ
حققه اجلي�ش من
إرهابية
�إجنازات� ،سواء يف حماربته اخلاليا ال
ّ
�أو يف تنفيذ القرار
ال��دويل الرقم ،1701
بالتعاون مع القوات
جندد
الدولية .ونحن ّ
� ً
مت�سكنا
أي�����ض��ا
ّ
بالقرار الدويل ،كما
متم�سكون
�أن��ن��ا
ّ
ّ
بحقنا يف ال��دف��اع

عن �أر�ضنا وبحرنا
وج���ون���ا ���ض��د ال��ع��دو
ّ
الإ�سرائيلي.
� ّإن وقوفكم �إىل
جانب اجلي�ش هو
دل���ي���ل ع��ل��ى م��دى
ثقتكم بامل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ،بدليل �سعيكم مع قيادات
دولكم ال�صديقة من �أجل ت�أمني امل�ساعدات
لها ،لأنكم تعرفون � ّأن اجلي�ش لي�س مع
فريق م��ن دون �آخ���ر ،ب��ل ه��و يعمل خلري
لبنان وا�ستقالله و�سيادته وحريته .ولأ ّنكم
تعرفون � ً
أي�ضا � ّأن �ضباط اجلي�ش وع�سكرييه
يلتزمون �أوامر قيادتهم ويتمتّ عون بجهوز ّية
وان�ضباطية عالية ،ت�ؤهلهم للحفاظ على
ال�سلم الأهلي وحماربة الإرهاب مبختلف
�أ�شكاله ،وال���ذي يغتال النا�س ويتعر�ض
للمناطق الآمنة ،وقد د�أب منذ مدة على
ا�ستهداف اجلي�ش يف خمطط وا�ضح لزعزعة
اال�ستقرار ووحدة لبنان ،و�ضرب هذه امل�ؤ�س�سة

التي تقف له باملر�صاد ،و�ست�ستمر يف الت�صدي
له مدعومة من الدول ال�شقيقة وال�صديقة.
ً
قائال� :أنتم تعرفون حجم املخاطر
وختم
التي يواجهها اجلي�ش ،كي مينع حتويل
لبنان �ساحة ت�ترج��م فيها ال�صراعات
الإقليمية.
جميعا يف م�ساعدتنا
نقدر جهودكم
نحن ّ
ً
حلفظ ا�ستقرار لبنان ،وعملكم لتجهيز
اجلي�ش وتقدمي ما يحتاجه من م�ساعدات
ع�سكرية ،لأنكم تعرفون �أنه على قدر
ّ
املعلقة عليه،
التحديات وعلى قدر الآمال
ّ
وخ�صو�صا يف مرحلة اال�ستحقاقات الداخلية
ً
واخلارجية.
العدد  344اجلي�ش
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�إ�ستقباالت
رئي�س الأركان
رئي�س الأركان يتناول الأو�ضاع العامة والتعاون مع جيو�ش �صديقة يف عدة لقاءات
ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان ،يف مكتبه
يف الريزة ،الوزير مروان خري الدين وبحث معه �ش�ؤو ًنا عامة،

كما ا�ستقبل يف الإطار نف�سه،النواب ال�سادة :ن�ضال طعمة،
خالد زهرمان والوليد �سكرية.
وا�ستقبل رئي�س الأركان� ،سفري لبنان يف روما العميد املتقاعد
التطورات والأو�ضاع العامة.
جورج خوري وجرى التداول يف
ّ
كذلك ،التقى رئي�س الأركان ،قائد القوات الربيطانية يف
قرب�ص اللواء  ،Richard Crepwellوبحث معه يف �سبل التعاون
بني اجلي�شني� ،إ�ضافة �إىل الدعم الربيطاين للجي�ش اللبناين يف
جمال التدريب.
وا�ستقبل اللواء الركن �سلمان � ً
أي�ضا نظريه النم�ساوي الفريق
 Bernhard Bairيف ح�ضور �سفرية النم�سا ووفد مرافق ،ونظريه
الإ�سباين اجلرنال  Fernando Garcia Sanchezوذلك يف
مطار رفيق احلريري الدويل.
كما ا�ستقبل اللواء الركن �سلمان ،رئي�س هيئة الطاقة
الذرية الدكتور بالل ن�صويل ،يرافقه الدكتور معني حمزة،
ّ
الوطنية
اخلطة
حيث جرى ا�ستعرا�ض دور اجلي�ش يف دعم
ّ
للهيئة املذكورة.
ومن زوار رئي�س الأركان ،قا�ضي التحقيق الع�سكري الأ ّول
ق�ضائية ،وال�شيخ �سامي
ريا�ض بو غيدا الذي عر�ض معه �ش�ؤو ًنا
ّ
قدم
املوحدين الدروز الذي ّ
�أبي املنى من م�شيخة عقل طائفة ّ
التهاين مبنا�سبة الأعياد.

والنائب الوليد �سكرية

14
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ً
م�ستقبال الوزير مروان خري الدين
رئي�س الأركان

والنائبان ن�ضال طعمة وخالد زهرمان

وال�سفري جورج خوري

و قائد القوات الربيطانية

و �سفرية النم�سا ورئي�س الأركان فيها

ورئي�س الأركان الإ�سباين

والدكتور بالل ن�صويل والدكتور معني حمزة

و قا�ضي
التحقيق
الع�سكري الأ ّول
ريا�ض بو غيدا

العدد  344اجلي�ش
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مو�ضوع
الغالف
�شباط

بني رحيل عام و�إطاللة �آخر ،بدت
مفا�صل الأيام يف لبنان مدموغة
بالدم والأمل ،فعلى الرغم من
اجلهود احلثيثة والتدابري الإحرتازية
التي �أحبطت العديد من العمليات
الإرهابية و�أ ّدت �إىل �إلقاء القب�ض
على �إرهابيني خطرين ،متكن
الإرهاب من تنفيذ �ضربات
جمرمة وتعميم الأمل يف �أنحاء
الوطن.

مفا�صل الأيام
مدموغة بالدم:
وجعنا لن
ينجب فتنة

 27كانون الأول � ،2013إنفجار �إره��اب��ي يف حملة
ال�ستاركو يف ب�يروت يغتال الوزير ال�سابق حممد
ّ
املثقف ،الهادىء ،ال�ساعي
�شطح ،رجل الإعتدال،
ّ
للتغلب على اخلالفات
�إىل �إحالل احلوار و�سيلة
ومعاجلة التناق�ضات.
عدد من الأب��ري��اء ي�سقطون بني �شهيد وجريح يف
الإنفجار نف�ســه .وبلحظــة يتغري م�ســار احليــاة
ّ
ويحطــم احلــزن درو ًب��ا
يف عائــالت كثيــرة،

وذكـريــات و�آما ًال.
� ّ
أقل من �أ�سبوع (يف  2كانون الثاين  ،)2014امل�شهد نف�سه يرت�سم يف حارة حريك ،وال�شارع
العري�ض يخرج بلحظة من دائرة احلياة ليعي�ش امل�آ�سي مع �إنفجار �إرهابي �آخر.
متر ب�ضعة �أيام يتز ّود اللبنانيون �آما ًال و�إن بحذر ،فاجلي�ش �ألقى القب�ض على �أمري كتائب عبدالله
ّ
عزام الإرهابي اخلطري ماجد املاجد .املوقوف ال يلبث �أن يتوفى يف امل�ست�شفى الع�سكري املركزي
ب�سبب تدهور حالته ال�صحية .ويف حني نقلت جثة الإرهابي املاجد �إىل ال�سعودية ،كانت خمابرات
اجلي�ش تتابع تق�صياتها وحترياتها ،لتتمكن يف  2014/1/15من �إلقاء القب�ض على قيادي �آخر
16
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الوزير ال�شهيد
حممد �شطح يف �سطور

يف التنظيم نف�سه.
الإره���اب���ي اخلطر
جمال دفرت دار بات
يف قب�ضة اجلي�ش
بعد ده��م مكان
وجوده يف �إحدى قرى
البقاع الغربي.
 ،2014/1/16ي�أتي
اخل�بر العاجل من
ال��ه��رم��ل� ،إن��ف��ج��ار
�إره��اب��ي �آخ��ر قرب
ال�������س���راي� ،أ���س��م��اء
جديدة ت�ضاف �إىل
الالئحة الطويلة يف �سجل املوت الذي فتحه الإرهاب املجرم يف بالدنا ويف بالد �أخرى.
اجلوالة
 ،2014/11/21عاد املوت من جديد �إىل ال�شارع العري�ض �سيارة �أخرى من �سيارات القتل ّ
ّ
حطت رحالها هناك...
احلزن يتابع جريانه ،وكذلك �إرادة احلياة التي يرفدها �إميان كبري ب�أن يد الإجرام
جر لبنان �إىل �أتون الفتنة .و�إرادة احلياة
مهما �أوجعت �ضرباتها لن تنجح يف ّ
يرفدها � ً
أي�ضا عزم جي�شنا و�إ���ص��راره على مالحقة القتلة يف
�أوكارهم وخمابئهم� ،إىل �أن يجثث جذور الإرهاب
من �أر�ضنا .فهذه الأر�ض �أر�ض �شهادة
ول��ط��امل��ا ق��ه��رت �شم�سنا
ال�ساطعة دياجري
الظلمة .يف �أيامنا
الكثري من الدماء
والرعب واخلراب ،نعم،
لكن وجعنا لن يتجب
فتنة.

�شكل اغتيال الوزير حممد �شطح
ّ
ّ
خ�صو�صا
اللبنانيني،
لكل
�صدمة
ً
ّ
�أنه عرف بكونه رجل حوار
واعتدال ،وبثقافته وهدوئه ودماثة
خلقه.
الراحل من مواليد  – 1951طرابل�س،
متزوج وله ولدان.
�أنهى درا�سته الإبتدائية والثانويةيف املدر�سة الإجنيلية يف طرابل�س
و»الإنرتنا�شونال كولدج» يف بريوت.
حا�صل على بكالوريو�س يفالإقت�صاد من اجلامعة الأمريكية
يف بريوت العام  ،1974ودكتوراه يف
الإقت�صاد من جامعة تك�سا�س يف
الواليات املتحدة عام  ،1973حيث
د ّر�س � ً
أي�ضا فيها الإقت�صاد عدة
�أعوام.
من العام  1983حتى العام ،2005عمل يف �صندوق النقد الدويل يف
الواليات املتحدة ،حيث تبو�أ منا�صب
خمتلفة منها ،م�ست�شار جمل�س
�إدارة ال�صندوق عن منطقة ال�شرق
الأو�سط ونائب املدير التنفيذي.
من  1993حتى � ،1997شغل من�صبنائب حاكم م�صرف لبنان.
من  1997حتى � ،1999شغل من�صب�سفري لبنان لدى الواليات املتحدة.
من � 2005شغل من�صب م�ست�شاررئي�س احلكومة.
يف  11متوز ّ ،2008ت�سلم حقيبة
وزارة املال يف حكومة الرئي�س ف�ؤاد
ال�سنيورة ،حتى  9ت�شرين الثاين .2009
العدد  344اجلي�ش
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حتقيق
ع�سكري
�شباط

�إعداد :ندين البلعة خريالله

مديرية الهند�سة:

عدة م�صالح وم�شاغل هي
ت�ضم ّ
مديرية الهند�سة بهيكل ّيتها املتكاملة التي ّ
قطعة م�ستق ّلة تابعة لقيادة اجلي�ش � -أركان اجلي�ش للتجهيز .هذه املدير ّية
تقوم على العلم ومواكبة التطور يف خمتلف االخت�صا�صات الهند�سية املدنية
مهماتها الوا�سعة التي ت�شمل التخطيط والتنفيذ
وامليكانيكية والكهربائيةّ .
ً
وال�صيانة واملراقبة ...جتعل منها خمزنا للطاقات والقدرات ،وور�شة ال تهد�أ
تتوزّ ع خدماتها على كل القطع وكل الع�سكريني.

العلم وحماية البيئة

ي�صف مدير الهند�سة العميد الركن
الق�سي�س املديرية ب�أنها وح��دة ِعلم
ف���ؤاد
ّ
و�إنتاج ،ال ميكن �أن ينت�سب �إليها �سوى
املحددة وال�شهادات ذات
ذوي االخت�صا�صات
ّ
ال�صلة ،نظ ًرا لطبيعة العمل الذي ت�ضطلع

خمزن الطاقات
والقدرات
وور�شة ال تهد�أ

وي�شدد على �أن النظافة واحلفاظ على
به.
ّ
البيئة هما هاج�س ه��ذه امل��دي��ر ّي��ة ،التي
بيئية �سليمة
ترتكز م�شاريعها على �أ�س�س
ّ
تكفل احلفاظ على النظافة وعلى املوارد
الطبيعية ،وتعتمد م�شاريع �صديقة للبيئة
�أبرزها تلك التي ترتكز على توفري الطاقة.

ح������رم امل����دي����ر ّي����ة
ومبانيها يعك�سان
التوجه بو�ضوح،
هذا
ّ
ح��ي��ث الأح���وا����ض
والأ�شجار والنظافة
والرتتيب.
�أن�����ش��ئ��ت مديرية
وتركزت يف
الهند�سة بتاريخ � 15أيار 1977
ّ
مبنى بي�ضا -عني الرمانة ،ثم انتقلت يف 20
كانون الثاين � 1982إىل ثكنة كفر�شيما،
ّ
نهائيا يف مبنى خا�ص يف ثكنة
وا�ستقلت
ً

يو�سف الأ�سطا -كفر�شيما يف الأول من
ت�شرين الثاين .1999
العدد  344اجلي�ش
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حتقيق ع�سكري
م�ستوحى من �أق�سامها
�شعار املديرية
ً
وطبيعة عملها :فال�شعلة ترمز �إىل
ال� ِع��ل��م وامل��ع��رف��ة وم��واك��ب��ة ال��ت��ط� ّ�ور،
وال�����س��ي��ف ه��و رم���ز احل���زم واملناقبية
الع�سكرية واالن�ضباط .الربج يرمز �إىل
نّ
امل�سن
مهمة �إقامة املن�ش�آت ،والدوالب
ّ
امليكانيكية ،والربق
هو رمز الهند�سة
ّ
رمز الهند�سة الكهربائية.

مهمات
ّ
بحجم امل�ؤ�س�سة

بتكليف م���ن ق���ي���ادة اجل��ي�����ش-
�أركان اجلي�ش للتجهيز تتولىّ مديرية
الهند�سة �إعداد الدرا�سات وو�ضع دفاتر
ال�شروط اخلا�صة بالور�ش قبل تلزميها،
كما تتولىّ مراقبتها وت�سليمها �إىل
امل�ستفيدينُ .ي�ضاف �إىل ذلك مهمات
الفنية
�أ�سا�سية �أبرزها تنظيم املوا�صفات
ّ
للعتاد الداخل يف قيود اجلي�ش ،وا�ستالمه
وت�سليمه وخ��زن��ه و�إدارت����ه و�صيانته،
وا�ستدراك حاجات امل�ؤ�س�سة ال�سنوية
تت�ضمن الك�شف
املهمة
منه .وه��ذه
ّ
ّ
املكيفات وم�ساعفتها ،تركيب
على
ّ
ال�شبكات الكهربائية وم�ساعفتها،
وم�ساعفة الآليات الهند�سية يف اجلي�ش
والآل��ي��ات العائدة للمديريات التابعة
لأركان اجلي�ش للتجهيز.
كما تقوم املديرية مبراقبة فواتري
العدادات الكهربائية العائدة مل�ؤ�س�سات
ّ
وزارة الدفاع الوطني وت�صفيتها ،وت�سهر
بت�صرف
على ال��ع��ق��ارات امل��و���ض��وع��ة
ّ
الفنية ،وتقوم
اجلي�ش من الناحية
ّ
تتعدى
بتحقيق وتنفيذ �أ�شغال بالفاتورة
ّ
قيمتها ال�سنوية مليا َري لرية لبنانية،
مهمات روتينية �أخرى.
�إىل جانب
ّ

التطور
هيكل ّية تواكب
ّ

يتطور
«ال��ه��ن��د���س��ة اخت�صا�ص علمي
ّ
ٍ
وب�شكل �سريع» ،لذلك ف��إن
با�ستمرار
املديرية وف��ق م��ا يفيدنا العميد الركن
الق�سي�س« ،هي ب�صدد �إع��داد درا�سة وا�سعة
ّ
هيكليتها مع الأخذ
كيفية تطوير
حول
ّ
ّ
بعني االعتبار التقنيات احلديثة وحاجات
20
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التو�سع �ضمن
�ح��ة ،ب��ه��دف
اجلي�ش امل��ل� ّ
ّ
الإمكانات املتاحة».
ق�سمني� ،إداري وتقني،
تت أ� ّلف املديرية من
َ
بالإ�ضافة �إىل ق�سم الت�أليل .وتندرج �ضمن
ه��ذه الأق�سام �أرب��ع م�صالح ه��ي :م�صلحة
الدرو�س ،م�صلحة عتاد الهند�سة ،م�صلحة
امل�شاغل وم�صلحة املمتلكات .ويف �إطار
عمل املديرية على تطوير ه��ذه امل�شاغل
ً
وتتم
م�شغال لتعبئة املطافئ،
ا�ستحدثت
ّ
درا�سة �إمكان تطوير م�شغل �آخر للآليات

الهند�سية الثقيلة ،وم�شغل ميكانيك
ملحة
لهذه الآل��ي��ات .كما ب��رزت حاجة
ّ
�إىل �إن�شاء ق�سم البحث والتطوير وهو الق�سم
املعني باقرتاح امل�شاريع واخلطوات املالئمة
لتو�سع املديرية من حيث عدد املهند�سني
ّ
والفنّ يني وخمتلف احلاجات واالخت�صا�صات
التي تُعنى بها.
يتم � ً
أي�ضا العمل على تطوير املوا�صفات
ّ
الفنية للعتاد الهند�سي الذي حتققه املدير ّية،
ّ
حتددها
وذلك من خالل التزام املعايري التي ّ

م�صلحة الدرو�س:
مكتب هند�سي ع�سكري

مدر�سة املقايي�س واملوا�صفات اللبنانية
Libnor- Lebanese
(Standards
 )Institutionالتابعة ل����وزارة العمل.
وت�سعى املدير ّية �إىل �إدخ��ال معايري جديدة
�صحة اليد العاملة
ت�أخذ بعني االعتبار
ّ
يف امل�شاغل و�سالمتها ،كما تقوم بو�ضع
ّ
خمطط ال�ستغالل امل�ساحات التابعة حلرم
املديرية ومبانيها مع التزام معايري الرتتيب
والنظافة.
ّ
يتعلق بامل�شاريع احلديثة ،التي
ويف ما

تندرج �ضمن ال�سيا�سة التطوير ّية ملواكبة
التكنولوجيا وال��ع�����ص��ر ،تعمل املديرية
على �إدراج م�صادر توفري الطاقة يف كل
الت�صميمات واملباين اجل��دي��دة ،وحتديثها
يف امل��ب��اين ال��ق��دمي��ة التابعة للم�ؤ�س�سة
الع�سكرية .بالإ�ضافة �إىل درا�سة �إمكان
تنفيذ م�شاريع «املباين اخل�ضراء» (Green
 ،)buildingsبحيث يتابع �ضباط من
امل��دي��ري��ة دورات ودرو� ً���س���ا
معمقة يف هذه
ّ
املتطورة.
املجاالت العلمية
ّ

بداية جولتنا يف �أرجاء املدير ّية كانت
لقا ًء مع رئي�س م�صلحة الدرو�س العقيد
املهند�س جورج اجلمل ،الذي ي�صف هذه
امل�صلحة ب�أنها ور�شة ال تنتهي .فهي
�شبيهة ب�أي مكتب درا�سات هند�سية
و ُت��ع��ن��ى ب��ع� ّ�دة م��ه� ّ�م��ات ت��ن��درج حتت
الفنية
عنوا َنني� :إع��داد دفاتر ال�شروط
ّ
مل�صلحة الأبنية واملن�ش�آت الع�سكرية
التي تنوي القيادة تلزميها �أو �إن�شاءها،
املهمات
وتتف�صل هذه
و�إعداد الدرا�سات.
ّ
ّ
كالآتي:
−درا�سات هند�سية وك�����ش��وف��ات
ملختلف ق��ط��ع اجل��ي�����ش ووح���دات���ه،
الفنية التي
وتنظيم امللفّ ات والدرا�سات
ّ
ت َّ
ُكلف بها مديرية الهند�سة بالتن�سيق
املخت�صة.
مع امل�صالح
ّ
−م�سك وجتديد دفاتر ال�شروط الفنية
العامة والبطاقات التقنية للمواد.
�−إعداد امل��خ��ط��ط��ات التوجيهية
لثكنات اجلي�ش ،و�إع���داد اخلرائط
الإن�شائية واملعمارية وامليكانيكية
والكهربائية للم�شاريع التي ت َّ
ُكلف
بها املدير ّية.
−الإ�شراف التقني على الدرا�سات
وامل��خ� ّ
ّ
�ط��ط��ات ال��ت��ي ق��د
تكلف بها
مكاتب الدرا�سة اخلا�صة.
ودف�ت�ر ال�����ش��روط الفني ه��و ال��درا���س��ة
ي�ضم
يعدها املهند�سون،
الهند�سية التي ّ
ّ
جداول بكميات الأ�شغال ،واملوا�صفات
الفنية واخلرائط الهند�سية ،وتتداخل
يف �إع�����داده خمتلف االخت�صا�صات
الهند�سية من الهند�سة املعمارية �إىل
املدنية وامليكانيكية والكهربائية،
بالإ�ضافة �إىل الت�أليل و�شبكات �أجهزة
امل��راق��ب��ةُ .يطلب دف�تر ال�����ش��روط مبوجب
اق�تراح من امل�ستفيد �أو من قيادة اجلي�ش
�أو من املديرية على �أثر ك�شف .يلي ذلك
�إعداد درا�سات �أولية للح�صول على موافقة
امل�ستفيد ،ومن ثم ت�صديق القيادة ،قبل �أن
تقوم املديرية العامة للإدارة بتلزمي الأ�شغال
ي�ستمر التن�سيق بني مديرية
متعهد.
�إىل
ّ
ّ
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حتقيق ع�سكري
الهند�سة واملديرية العامة ل�ل�إدارة حتى ما
بعد التلزمي� ،إذ ت� ّؤدي الهند�سة دو ًرا ا�ست�شار ًيا
ّ
وتدقق باخلرائط التنفيذ ّية التي ي�ضعها

تهتم بالن�شرات الفنية
املتعهد ،كما
ّ
ّ
للمعدات والتجهيزات املَنوي تركيبها،
وبالتايل فهي ت� ّؤدي دور املراقب الفنّ ي لهذه
الأ�شغال بعد تلزميها.
تقوم م�صلحة الدرو�س ب�إعداد ما بني  24و
ُقدر قيمة الأ�شغال
 30دفرت �شروط يف ال�سنة وت َّ
مبا بني  40و  45مليون دوالر .هنا ُي�شار �إىل �أنه
وبح�سب ت�سعرية نقابة املهند�سني ،يتقا�ضى
مكتب ال��درا���س��ات امل��دين كبدل �أتعاب
ملهند�سيه ،ما بني � 3إىل  %4من كلفة كل
م�شروع يقوم بدرا�سته ،وبالتايل ف� ّإن العمل
ال��ذي ت�� ّؤدي��ه مديرية الهند�سة ّ
يوفر �أم��وا ًال
طائلة.
عدة
نفّ ذت امل�صلحة يف الآون���ة الأخ�ي�رة ّ
مهمة �أب��رزه��ا ق�سم ال��ط��وارئ يف
م�شاريع
ّ
حاليا
امل�ست�شفى الع�سكري املركزي ،وتقوم
ً
بتح�ضري دف�تر �شروط فني مل�شروع ي�شمل
كل �أرج��اء امل�ست�شفى .كما تتابع � ً
أي�ضا
جزين وهي قامت ب�إعداد
تنفيذ بناء ثكنة ّ
درا�سات مبنى ال�شرطة الع�سكرية يف بريوت،
وثكنة مغاوير البحر يف عم�شيت.

م�صلحة امل�شاغل :هنا التنفيذ!

م�صلحة امل�شاغل هي عبارة عن ور�شة
ٍ
م�ستمرة واحل��رك��ة فيها ال تهد�أ،
عمل
ّ
يتحدث عنها رئي�سها العقيد املهند�س
ّ
روج��ي��ه طانيو�س� .أن�شئت ه��ذه امل�صلحة
ل��ت ��أم�ين ح��اج��ات اجل��ي�����ش م��ن �أع��م��ال
ال�صيانة وامل�ساعفة للأعتدة الكهربائية
وامليكانيكية ،وه��ي تقرتح املوا�صفات
ّ
تتعلق بهذه
الفنية املطلوبة للأ�شغال التي
�صالحيتها.
املجاالت والواقعة �ضمن
ّ
تقوم هذه امل�صلحة با�ستدراك احلاجة من
املواد الأولية الالزمة لت�سيري عمل امل�شاغل
بالتن�سيق مع م�صلحة عتاد الهند�سة ،كما
تهتم برتكيب التجهيزات وت�شغيلها
ّ
فكها و�صيانتها عند احلاجة،
و�إع���ادة
ّ
بالإ�ضافة �إىل �صيانة مطافئ احلريق يف قطع
أكد من تنفيذ كل
اجلي�ش وتعبئتها ،والت� ّ
فنية �صحيحة.
هذه الأعمال ب�صورة ّ
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تتو ّزع �أعمال ال�صيانة وامل�ساعفة على
ثالثة م�شاغل هي:
−م�شغل �إلكرتوميكانيك ،يك�شف
على ك��ل التجهيزات الكهربائية يف
خمتلف الوحدات واملن�ش�آت الع�سكرية،
ويعمل على م�ساعفتها �أو ترميمها �أو
ا�ستبدالها .بالإ�ضافة �إىل و�ضع الدرا�سات
الالزمة لإن�شاء �شبكات كهربائية جديدة
وت�أمني احلمايات من ال�صواعق ،والتدقيق
بالفواتري الكهربائية لدى خمتلف قطع
اجلي�ش ،وت�أمني اال�شرتاكات وال��ع��دادات
الكهربائية الالزمة بالتن�سيق مع م�ؤ�س�سة
كهرباء لبنان.
−م�شغل التدفئة والتربيد ،يقوم ب�صيانة
�أج��ه��زة التربيد والتدفئة على اختالف
�أنواعها يف خمتلف قطع اجلي�ش ووحداته.
−م�شغل الآليات والنقل ،يتولىّ م�ساعفة
الآليات الهند�سية يف خمتلف قطع اجلي�ش،
بالإ�ضافة �إىل تلك التابعة ملديريات الهند�سة
والقوامة والعتاد.
ُيذكر � ّأن م�صلحة امل�شاغل تقوم � ً
أي�ضا
بتدريب الق�سم النوعي لعنا�صر مكاتب
اخت�صا�صي الكهرباء وتكييف
الدرا�سة يف
َ

ال��ه��واء ،وت��ن��فّ ��ذ دورات مت� ّ�ر���س يف هذين
املجا َلني.
حتاول م�صلحة امل�شاغل مواكبة الع�صر من
خالل ال ّإط�لاع على كل جديد يف جمال
الهند�سة الكهربائية وامليكانيكية،
وبخا�صة من خالل متابعة �ضباطها العديد
من الندوات العلمية بالتن�سيق مع �شركات
متخ�ص�صة.
وم�ؤ�س�سات مدنية كربى
ّ

م�صلحة املمتلكات :العني ال�ساهرة على
عقارات اجلي�ش

ي�شرح العقيد املهند�س جورج ر�شوان رئي�س
م�صلحة املمتلكات يف مديرية الهند�سة،
ت�ضم كل ممتلكات
�أن ه��ذه امل�صلحة
ّ
اجلي�ش وتديرها وت�ؤر�شفها ال�ستثمارها
مهماتها على
وتتف�صل
بال�شكل املنا�سب.
ّ
ّ
ال�شكل الآتي:
مف�صلة
−تنظيم خمططات �إجمالية
ّ
ملمتلكات اجلي�ش وحتديد موقعها على
خم��ط��ط��ات ل��ب��ن��ان ،وح��ف��ظ م�ستندات
العقارات التي ي�ستعملها اجلي�ش.
−تنظيم م�شاريع مرا�سيم اال�ستمالك
وق���رارات امل�صادرة وعقود التخ�صي�ص بعد

−رفع م�ساحي لعدد كبري من عقارات
اجلي�ش مل�صلحة امل�شاريع ودفاتر ال�شروط
املوكلة مل�صلحة الدرو�س.
−التدخل يف ّ
ّ
حل نزاعات وخالفات على
مدنيني وع�سكر ّيني ،و�إب��داء
عقارات بني
ّ
ا�ست�شارات تطلبها الدولة من امل�صلحة حول
الأمالك العامة والتعديات عليها.
كما تُعنى هذه امل�صلحة بتحديث اخلرائط
م�ستمر على
و�أر�شفتها .وتعمل ب�شكل
ّ
التطور من خالل ت�أليل خمتلف
مواكبة
ّ
ٍ
ٍ
�سهل مع
ب�شكل
�أعمالها لت�صبح متاحة
توفري الوقت واجلهود ،بالإ�ضافة �إىل العمل
على �أر���ش��ف��ة اخل��رائ��ط

بالأرقام

ومطافئ وم��واد ت�سييج وبناء ،وجتهيزات
كهربائية و�صحية.
−ت�صنيف امل��واد والأع��ت��دة والتجهيزات
الداخلة يف ترقيم مديرية الهند�سة وخزنها
وت�أليلها.
−حتديث �أ�ساليب اخلزن والرتقيم والت�أليل،
و�إدارة املخزن املركزي وت�أمني التوزيعات
الظرفية وف��ق احل��ق��وق وح��اج��ات ال��ور���ش
وامل�شاغل.
−تعهد العتاد والتجهيزات املخزونة ب�صورة
ّ
ّ
دورية ومنظمة ،ومعاجلة امل�صادرات والهبات
ذات الطابع الهند�سي.

الق�سم التقني :العرو�ض
والتلزميات

يتحدث رئي�س الق�سم التقني
يتم �سنو ًيا تنفيذ درا�سات ودفاتر �شروط
ّ
ّ
العقيد املهند�س ط��ارق غ�صن
لأ�شغال هند�سية قيمتها ح��واىل 45
ع��ن ه��ذا الق�سم ال���ذي يعمل
ُقدر كلفة �إعدادها يف املكاتب
مليون دوالر �أمريكي ،ت ّ
على ا�ستدراج عرو�ض وتلزميات
الهند�سية حواىل مليون و� 500ألف دوالر �أمريكي وفق جدول
وف�ضها لتنفيذها .بالإ�ضافة �إىل
حددته نقابة املهند�سني يف لبنان.
ّ
الأتعاب الذي ّ
ّ
ذلك ،يقوم هذا الق�سم بت�صفية
املتعلقة
ت�أمني الوثائق الر�سمية
ال�سلفات وتلزمي الأ�شغال و�شراء
ب��ه��ا ،وتنفيذ م�ضمون �آل��ي��ة
ّ
ّ
ويقدم اقرتاحاته
تتعلق بالعقارات.
اال�ستمالك وكل �آلية
القدمية ب�شكل منظم ،وتخ�صي�ص جلان العتاد الكهربائي اخلا�صّ ،
−العمل على �إظهار حدود عقارات اجلي�ش تُعنى بتنظيم العمل والتما�شي مع املعايري حول املواد واملعدات �أو يقوم بتعديلها .كما
ً
تفتي�شا دور ًيا على الور�ش
مف�صلة بالعقارات الواقعة املدنية و�صو ًال �إىل �أعلى امل�ستويات مقارنة يجري هذا الق�سم
وو�ضع لوائح
ّ
�ضمن مناطق حرم الثكنات الع�سكرية بال�شركات الكربى يف هذا املجال ،وكل القائمة وي�ضع تقارير التفتي�ش التي ت�شمل
النواحي العمالنية واملالية� .إىل ذلك يراقب
والعمل على تبليغها �إىل املراجع العقارية ذلك �ضمن الإمكانات املتوافرة.
ح�سن �سري الور�ش وا�ستخدام امل��واد والعتاد
املخت�صة.
ّ
والآليات ،ويقوم ب�إدخال مواد ومعدات جديدة
م�صلحة العتاد الهند�سي:
−العمل مع الدوائر العقارية ودوائر امل�ساحة
التطور
�ضمن الأ�شغال وف��ق ما يقت�ضيه
...بدءا من الربغي
والتنظيم املدين ومديرية ال�ش�ؤون العقارية
ً
ّ
املمون لباقي التكنولوجي.
بهدف تنفيذ املرا�سيم وال��ق��رارات والعقود
«م�صلحة العتاد الهند�سي هي ّ
ُي�ضاف �إىل ه��ذه املهمات افتتاح دورات
فمهمتها ا�ستدراك و�إدارة حاجات
امل�صالح،
العائدة للم�ؤ�س�سة الع�سكرية.
ّ
ّ
ّ
وم�صغرة اجلي�ش م��ن العتاد الهند�سي ،ب���د ًءا من خمتلفة يف مديرية الهند�سة لتح�سني �أداء
مف�صلة
خمططات
−تنظيم
ّ
ً
والربادات ال�ضباط املهند�سني يف خمتلف املجاالت
املكيفات
للثكنات مع خمتلف الأبنية التابعة �أ�صغر برغي و�صوال �إىل
ّ
ّ
لها ،والتن�سيق مع الأره��اط الطوبوغرافية وغريها» .ويعر�ض رئي�س امل�صلحة العقيد الهند�سية ،وتطوير نظام ت�أليل عمل الق�سم
ّ
املهمات التي تُعنى وبرجمة ال�سلفات وم�سكها.
املكلفة م�سح ح���دود ع��ق��ارات اجلي�ش الركن توفيق زغيب،
ّ
و�إظهارها.
−رفع م�ساحي للمن�ش�آت التي ي�شغلها
اجلي�ش مع ترقيم املباين �ضمن خمتلف
الثكنات لت�سهيل عملية تخ�صي�صها
مل�صلحة امل�ؤ�س�سة.
−تركيز خمتلف املن�ش�آت التي ينفّ ذها
ّ
امل�ستقل.
فوج الأ�شغال

بها هذه امل�صلحة كالآتي:
ا�ستدراك حاجات اجلي�ش ال�سنوية منالعتاد واملواد والتجهيزات الداخلة يف ترقيم
مديرية الهند�سة (حواىل � 14000صنف).
ّ
ت�سلم وت�سليم التجهيزات والأع��ت��دةالهند�سية ،وا���س�ترداده��ا ،و�إبدالها وطلب
وبرادات وحراقات
ت�صليحها ،من
ّ
مكيفات ّ

ٍ
م�ستمر �إىل تطوير
ب�شكل
ت�سعى املديرية
ّ
الو�سائل وزي��ادة القدرات ،وعلى الرغم من
يوكل �إليها
القدرات املحدودة تنفّ ذ كل ما َ
مهمات هند�سية .وهي على ا�ستعدادٍ
من
ّ
�م لتلبية النداء والدفاع عن من�ش�آتها
دائ� ٍ
وامل�شاركة يف املهمات الأمنية عندما تدعو
احلاجة لذلك.
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جي�شنا
�شباط

�إعداد :نينا عقل خليل

التوجيه املعنوي:
تقييم وتكرمي
وت�شديد على �أهم ّيته

كرمت مديرية التوجيه ال��وح��دات الع�سكرية التي احتلت
ّ
املراتب الأوىل على �صعيد التوجيه املعنوي للعام  ،2013وذلك يف
ّ
املكلفة للوقوف على
ختام التقييم ال�سنوي الذي �أجرته اللجنة
مدى تطبيق الوحدات للخطة التوجيهية ون�سبة �إي�صالها �إىل �أكرب
عدد من الع�سكريني.
اً
تر�أ�س االحتفال مدير التوجيه العميد علي قان�صو ممثل قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وح�ضره قادة الألوية والوحدات �إىل
جانب �ضباط من املديرية و�ضباط التوجيه يف القطع والألوية.
ّ
ا�ستهل االحتفال بكلمة للعميد قان�صو �أكد فيها �أن «م�سرية
اجلي�ش النا�صعة مل ت�أت من فراغ بل هي ح�صيلة جهود و�إجنازات

ي�شكل التوجيه املعنوي �إح��دى دعائمه
مرتاكمة وبناء متني
ّ
لنتوج �سنة
الأ�سا�سية» .وقال«:بكل فخر واعتزاز ،نلتقي اليوم
ّ
حفلت باجلهد واملثابرة يف جمال التوجيه املعنوي ،وما يزيد اعتزازنا
حد كبري،
هو �أن نتائج التقييم هذا العام ،جاءت مر�ضية �إىل ّ
على الرغم من كثافة الأعباء وامل�س�ؤوليات امللقاة على عاتق
عمالنيا ،التي
جميع وحداتنا الع�سكرية وبخا�صة تلك املنت�شرة
ً
ت�ؤدي مهمة احلفاظ على م�سرية الأمن واال�ستقرار ،يف وقت �شهدت
فيه البالد كما تعلمون ،العديد من املحطات والأحداث الأمنية
اخلطرية ،التي ما كانت لت�ضع �أوزارها ،لوال ّ
تدخل اجلي�ش احلا�سم
وال�سريع ،والت�ضحيات اجل�سام التي بذلها يف غري زمان ومكان».
اً
قائل »:لقد �أثبتت التجارب البعيدة والقريبة �أن قوة �أي
و�أ�ضاف
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جي�ش يف ال��ع��امل،
ال ت��ق��ا���س بحجم
عديده وجتهيزاته
و�سالحه ،وم�ستوى
كفاءته القتالية
ف����ح���������س����ب ،ب��ل
�أي�ضً ا مب��دى التزام
�أف�����راده ر�سالتهم
ال���ع�������س���ك���ري���ة
وال��وط��ن��ي��ة ،وه���ذا
الإل�����ت�����زام ه����و يف
الأ�سا�س ،فعل �إميان
را�سخ بالوطن ،وبدور
اجل��ي�����ش ال�ضامن
ل��وح��دت��ه و�سيادته
وا�ستقالله ،كذلك فعل تن�شئة �سليمة ،تقوم على جملة من
القيم واملبادئ ال�سامية ،التي تف�ضي يف نهاية املطاف �إىل اقتناع
ّ
وامل�سلمات والثوابت التي
الع�سكريني بالواجبات املنوطة بهم،

ت�ستند �إليها امل�ؤ�س�سة يف ممار�سة نهجها الوطني ،ومن ثم حتديد
منظومة متكاملة من الو�سائل وال�سلوك والتوجهات ،الكفيلة
با�ستثمار احلد الأق�صى من القدرات والطاقات يف الظروف والأمكنة
والأوق��ات املنا�سبة ،وبالتايل توجيه بو�صلة اجلي�ش نحو حتقيق
الأهداف الوطنية والع�سكرية املن�شودة».
وتابع قائالً :
«�إن التاريخ ي�شهد للجي�ش اللبناين� ،إرثه الغني يف جمال التوجيه
املعنوي ،والذي ّ
ومناقبية ع�سكر ّييه ،وهذا
بتميز �أدائه
دائما
جتلى ً
ّ
ّ
منيعا يف وجه الرياح العاتية ،وما جعله �أي�ضً ا
متما�سكا
ما جعله
ً
ً
ّ
اللبنانيني ومعقد �آمالهم عند كل منعطف خطري.
حمط رهان
ّ
�إن م�سرية جي�شنا النا�صعة ه��ذه ،مل ت ��أت من ف��راغ ،بل هي

ي�شكل التوجيه
ح�صيلة جهود و�إجنازات مرتاكمة ،وبناء متني
ّ
املعنوي �إحدى دعائمه الأ�سا�سية».
وقــال« :انطالقًــا من ذلك� ،أولت قيادة اجلي�ش وال تزال ،الإهتمام
الأق�صى بهذا اجلانب ،الذي نحتاج �إليه اليوم و�أكرث من �أي وقت
ال�ســيا�ســية
م�ضى ،يف ظل الأزمات التي جتتاح املنطقــة ،وامل�صاعب
ّ

أتوجـه
وختم قائالً «:با�ســم قائد اجلي�ش العماد جان قهوجيّ � ،
�إليكـم بخال�ص التقدير ،على ما بذلتموه من جهـد طوال هذه
متمنيـا
ال�سنة ،كما �أتوجه بالتهنئة �إىل قادة الوحـدات الفائزة،
ًّ
للوحــدات الأخ��رى حتقيق الفوز يف املراحل املقبلــة ،وللجميــع
املزيـد من التقدم والعطــاء على طــريق ال�شــرف والت�ضحية

أمنية التي يواجهها لبنان .وقد ترجم هذا االهتمام يف �أكرث
وال ّ
من جمال� ،أذكر هنا على �سبيل املثال ال احل�صر :تطوير عملية
التقييم ال�سنوية للوحدات� ،إتباع عنا�صر �أق�سام التوجيه فيها
دورات فنية وتقنية يف مديرية التوجيه ،ت�أمني املزيد من �أجهزة
املتطورة ،تبادل اخلربات و�إقامة الدورات بالتعاون مع فرق
الت�صوير
ّ
من جيو�ش �صديقة ،مراقبة ح�سن �إدارة و�سائل التوجيه وتطبيق
توجيهات التعليم بهذا ال�ش�أن ،و�ضع �أجهزة  FTPيف خمتلف
املناطق الع�سكرية ،لت�أمني التوا�صل الإل��ك�تروين مع مديرية
التوجيه بال�سرعة الالزمة ،التح�ضري لإ�صدار طبعة جديدة من
كتاب التوجيه والإع��داد املعنوي ،مع الأخذ بالإعتبار التغيرّ ات
التي ح�صلت منذ �إ�صدار الطبعة الأوىل يف العام .»2005

والعطــاء».
بعدها ،عر�ض رئي�س ق�سم الدرا�سات العقيد الركن عالء الدين
�شرحا للأ�س�س املتّ بعة يف التقييم ال�سابق
ت�ضمن
ناجي �إيجازًا
ً
ّ
ومقرتحات التقييم اجلديدة.
وقد جاءت النتائج كالآتي :على م�ستوى الوحدات الثابتة ،حل
لواء احلر�س اجلمهوري يف املرتبة الأوىل ،والقوات اجلوية يف املرتبة
الثانية ،والقوات البحرية يف الثالثة� .أما على م�ستوى الوحدات
ّ
فحل الفوج املجوقل يف املرتبة الأوىل ،تاله لواء
عمالنيا،
املنت�شرة
ً
امل�شاة الثامن يف الثانية ولواء امل�شاة الثاين ع�شر يف الثالثة .وقد ّ
�سلم
دروعا تقديرية للوحدات امل�صنّ فة
ممثل قائد اجلي�ش العميد قان�صو
ً
منو ًها بعملها الد�ؤوب.
ّ
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جي�شنا

�آليات و�أجهزة بريطانية للجي�ش

�أق��ي��م يف ق��ي��ادة ال��ل��واء اللوج�ستي-
كفر�شيما ،احتفال مبنا�سبة ت�سليم
قدمتها اململكة
عدد من الآليات و�أجهزة الإت�صال و�أعتدة خمتلفةّ ،
املتحدة هبة للجي�ش .ح�ضر الإحتفال عن اجلانب اللبناين العميد
اً
ممثل قائد
الركن مارون حتّ ي نائب رئي�س الأركان للتخطيط
اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي ،نائب رئي�س الأرك���ان للتجهيز
بالوكالة العميد الركن مانويل كرجيان وع��دد من كبار
ال�ضباط .وعن اجلانب الربيطاين وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية ودول
الكومنولث ال�سيد  ، Hugh Robertsonم�ساعد رئي�س �أركان
الدفاع الأم�يرال  ، Simon Anconaمدير برنامج امل�ساعدات
العميد املتقاعد  John Deverellووفد من ال�سفارة.

...وعتاد ت�أليل ومعدات مكتبية من الوحدة الكورية
اً
ممثل قائد اجلي�ش العماد
يف ح�ضور العقيد الركن جان با�سيل
جان قهوجي ،وم�ساعد قائد الوحدة الكورية العاملة �ضمن قوات
املقدم  Fibum Kimوعدد من ال�ضباط� ،أقيم
الأمم املتحدة امل�ؤقتة
ّ
العزية يف اجلنوب �إحتفال مبنا�سبة ت�سليم عتاد ت�أليل
يف بلدة خراب ّ
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ومعدات مكتبية قدمتها الكتيبة املذكورة هبة للجي�ش.
و�ألقى العقيد الركن با�سيل كلمة �شكر فيها الوحدة الكورية
على دعمها امل�ستمر للجي�ش وتعاونها معه ،ثم ّ
�سلم قائدها املقدم
ودرعا تذكار ًيا با�سم العماد قائد اجلي�ش.
 Kimكتاب �شكر ً

جي�شنا

�سقوط �صواريخ على الهرمل وعر�سال
و�أخرى باجتاه الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة

�سقطت �ستة �صواريخ م�صدرها
اجلانب ال�سوري يف مدينة الهرمل
وقد �أ�صاب �أحدها ثكنة تابعة
ل��ل��ج��ي�����ش ،م���ا � ّأدى �إىل ج��رح
ع�سكريني.
وق��د �صدر عن قيادة اجلي�ش – مديرية التوجيه بيان بتاريخ
� ،2013/12/17أعلنت فيه �أن «�ستة �صواريخ م�صدرها اجلانب ال�سوري
�سقطت يف مدينة الهرمل� ،أحدها داخل ثكنة تابعة للجي�ش يف
حي الدورة ،ما ادى �إىل �إ�صابة ع�سكريني �إثنني بجروح غري خطرة،
بالإ�ضافة �إىل ح�صول �أ�ضرار يف املمتلكات» .و�أو�ضحت القيادة �أن
«ق��وى اجلي�ش با�شرت الك�شف على �أمكنة �سقوط ال�صواريخ،
لتحديد م�صدرها ونوعها بدقة ،كما اتخذت الإج��راءات امليدانية
املنا�سبة».
ويف الإطار نف�سه� ،أ�صدرت القيادة بيا ًنا يف تاريخ  2013 /12/29جاء فيه
�صباحا انطلق �صاروخان من خراج خريبة
�أنه «عند ال�ساعة ال�سابعة
ً
حا�صبيا باجتاه الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،وقد تبع ذلك قيام
العدو الإ�سرائيلي بالرد ما بني ال�ساعة  7.41وال�ساعة  8,05ب�إطالقه 32
قذيفة �سقطت يف خراج البلدة املذكورة من دون ت�سجيل �إ�صابات يف
الأرواح .وعلى �أثر ذلك ا�ستنفرت وحدات اجلي�ش املنت�شرة يف املنطقة

تدابري ا�ستثنائية للجي�ش يف الأعياد
تزامنً ا م��ع ف�ترة الأع��ي��اد وحر�صً ا على
ت�أمني اال�ستقرار العام وحفظ �أمن جميع
و�سع اجلي�ش اللبناين دائرة انت�شاره
املواطننيّ ،
يف ال�شمال وجبل لبنان وب�يروت والبقاع
واجل��ن��وب ،وات��خ��ذ �سل�سلة ت��داب�ير �أمنية
م�شددة ،بهدف طم�أنة املواطنني وحماية
ّ
�أرواح��ه��م وممتلكاتهم ،فوق ما جاء يف
البيان ال�صادر عن قيادة اجلي�ش  -مديرية
التوجيه بتاريخ  .2013/12/21وقد تو ّزعت
هذه التدابري الإ�ستثنائية ب�شكل خا�ص،
على حميط دور العبادة والطرق الرئي�سية
و�أماكن الت�سوق وامل�ؤ�س�سات العامة واملرافق
ال�سياحية.
وبنتيجة ه��ذه ال��ت��داب�ير ،متّ توقيف 47
�شخ�صً ا من جن�سيات خمتلفة الرتكابهم
ّ
تتعلق بحيازتهم
جرائم وخمالفات متعددة
�أ�سلحة وخمدرات والتجول بدون �أوراق ثبوتية.
وقد �شملت امل�ضبوطات ع�شر �سيارات و ثالث
دراجات نارية ،بالإ�ضافة �إىل كميات من
الأ�سلحة والذخائر واملخدرات.
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وات��خ��ذت الإج����راءات الدفاعية
املنا�سبة ،كما �سيرّ ت دوري��ات
ً
من�صات ال�صواريخ
بحثا ع��ن
ّ
بالتعاون مع قوات الأمم املتحدة
امل�� ّؤق��ت��ة يف لبنان ،فيما يجري
التن�سيق مع هذه القوات لإعادة اال�ستقرار �إىل املناطق احلدودية».
ويف بيان الح��ق �أ�صدرته املديرية يف التاريخ نف�سه �أعلنت �أنه
«بنتيجة البحث والتحريات متّ العثور على �أربع من�صات �إطالق
�صواريخ يف خراج البلدة املذكورة .وتوا�صل وحدات اجلي�ش بالتعاون
مع قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان العمل على متابعة التحقيق
لك�شف الفاعلني.
ويف  ،2014/1/17تعر�ضت مناطق �سهل ر�أ���س بعلبك ،الكواخ،
والبوي�ضة  -الهرمل ،م�شاريع القاع ،وبلدة عر�سال� ،إىل �سقوط ع�شرين
�صاروخ ًا وقذيفة� ،أدت �إىل �سقوط ت�سعة قتلى وعدد من الإ�صابات يف
�صفوف املواطنني يف بلدة عر�سال.
وقد �صدر عن قيادة اجلي�ش  -مديرية التوجيه ،بيان �أو�ضح �أنه
بنتيجة ك�شف جلنة ع�سكرية خمت�صة من اجلي�ش على �أمكنة
�سقوط ال�صواريخ تبينّ �أن م�صدر �إطالقها املناطق الواقعة �شرق بلدة
عر�سال.

�إ�شكال فردي يودي بحياة جم ّند
ح�صل �إ�شكال فردي يف حملة ال�صويري – البقاع الغربي بني �أ�شخا�ص من
�آل �شومان و�آخرين من �آل جانبني� ،أودى بحياة املجند املمدة خدماته حممد
جانبني و�إ�صابة �شقيقه فرج.
وقد جاء يف مديرية التوجيه يف بيانها ال�صادر بتاريخ  2013/12/21حول هذا
ّ
حملة ال�صويري – البقاع الغربي ،بني
الإ�شكال« :ح�صل �إ�شكال فردي يف
�أ�شخا�ص من �آلـ �شومان و�آخرين من �آلـ جانبني ،نتيجة �أف�ضلية مرور ،تطور
املمددة
�إىل �إطالق نار بالأ�سلحة احلربية اخلفيفة ،ما �أدى �إىل �إ�صابة املجنّ د
ّ
خدماته حممد جانبني و�شقيقه فرج ب�إ�صابات خطرة ،وقد نقال �إىل م�ست�شفى
الأطباء – املنارة للمعاجلة ،وما لبث املجنّ د �أن فارق احلياة .وعلى �أثر ذلك مت
ّ
املحلة املذكورة.
�إحراق منزل و�سيارة عائدة �إىل �آل �شومان يف
توجهت قوة من اجلي�ش �إىل املكان وعملت على عدم تفاقم
على الفور ّ
احل��ادث بني العائلتني ،و�أع��ادت الو�ضع �إىل طبيعته ،وبا�شرت مبالحقة
املتو ّرطني ودهم بع�ض الأماكن امل�شتبه بلجوئهم �إليها ،كما بو�شر التحقيق
باحلادث ب�إ�شراف الق�ضاء املخت�ص».
ويف بيان الحق �أ�صدرته املديرية يف � ،2013/12/22أعلنت �أنه « مت توقيف 3
�أ�شخا�ص متهمني بقتل كل من املجنّ د حممد �سعيد جانبني و�إ�صابة فرج
جانبني و�ضبطت �سيارة املعتدين وبداخلها �سالحي كال�شنكوف وذخائر.
وقد متّ ت�سليم املوقوفني مع امل�ضبوطات �إىل املراجع املخت�صة».

���ص��ادرت ق��وة من
اجل��ي�����ش �أ���س��ل��ح��ة
حربية وذخائر من
ث�لاث��ة ���س��وري�ين يف
وادي حميد يف جرود عر�سال .و�أعلنت مديرية التوجيه يف بيان �أ�صدرته
بتاريخ � 2013/12/14أنه «يف �إطار احلفاظ على الأمن والإ�ستقرار
و�ضبط احلدود� ،أوقفت قوى من اجلي�ش م�ساء  ،2013/12/13يف منطقة
وادي حميد -عر�سال� ،سيارة نوع بيك �أب بداخلها ثالثة �أ�شخا�ص
من التابعية ال�سورية ،ملحاولتهم دخول الأرا�ضي اللبنانية ب�صورة غري
�شرعية ،و�ضبطت بحوزتهم كمية من الأ�سلحة احلربية اخلفيفة
والذخائر والرمانات اليدوية ،بالإ�ضافة �إىل �أجهزة ال�سلكية و�أعتدة
ع�سكرية متنوعة.
من جهة �أخ��رىّ ،
تدخلت ق� ّ�وة من اجلي�ش يف حملة كفرحبو
ال�ضنية� ،إثر ح�صول تبادل �إطالق نار بني مواطنني على خلفية
–
ّ
عائلية و�سقوط عدد من اجلرحى ،حيث �أعادت الو�ضع �إىل طبيعته،
و�ضبطت �أ�سلحة وذخائر بنتيجة عمليات الدهم التي قامت بها.
كما �أوقفت وحدات اجلي�ش يف حملة الدلهمية – ال�شوف ،ثمانية
�أ�شخا�ص ي�ستقلون ثالث �سيارات ،وذلك حليازتهم عدد من البنادق
وامل�سد�سات احلربية والذخائر العائدة لها والأجهزة الال�سلكية،
وجتول بع�ضهم من دون �أوراق ثبوتية.
ّ
متّ ت�سليم املوقوفني مع امل�ضبوطات �إىل املراجع املخت�صة ،وبو�شر
التحقيق ب�إ�شراف الق�ضاء املخت�ص».
ويف الإطار نف�سه� ،أ�صدرت القيادة بيا ًنا يف  2013/12/19جاء فيه
حميد –
�أن «حاجزًا تابع للجي�ش اللبناين �أوقف يف منطقة وادي
ّ
ّ
عددا من
ي�ستقلون
التابعية ال�سورية
عر�سال� ،ستة ا�شخا�ص من
ً
ّ
الدراجات النارية وذلك ملحاولتهم الدخول �إىل الأرا�ضي اللبنانية
بطريقة غري �شرعية وحليازتهم قنبلتني يدو ّيتني وجهاز ر�ؤية ليلي.
وقد متّ ت�سليم املوقوفني مع امل�ضبوطات �إىل املراجع املخت�صة وبو�شر
التحقيق ب�إ�شراف الق�ضاء املخت�ص».
ً
الحقا يف بيان �أ�صدرته بتاريخ � 2013/12/26أن «
و�أعلنت املديرية
ّ
ي�ستقلون �سيارة
قوى اجلي�ش �أوقفت يف منطقة عر�سال �أربعة �أ�شخا�ص
نوع جيب �شفروليه ،و�شخ�صً ا �آخر ي�ستقل دراجة نارية ،جميعهم
من التابعية ال�سورية ،وذلك ملحاولتهم الدخول �إىل الأرا�ضي اللبنانية
�ددا من
بطريقة غري �شرعية ،كما �ضبطت بحوزة بع�ضهم ع� ً
ال�سلكيا.
الطلقات النارية اخلفيفة ،وجهازًا
ً
مت ت�سليم املوقوفني مع امل�ضبوطات �إىل املراجع املخت�صة ،وبو�شر
املخت�ص».
التحقيق ب�إ�شراف الق�ضاء
ّ
وبتاريخ � ،2014/1/2أعلنت مديرية التوجيه يف بيان لها �أن « قوة
من اجلي�ش �أوقفت يف حميط خميم البداوي يف ال�شمال� 11 ،شخ�صً ا
من التابعية ال�سورية لتجولهم داخل الأرا�ضي اللبنانية من دون
عددا من �أجهزة الت�أليل و�سيارة
�أوراق قانونية ،وقد �ضبطت بحوزتهم ً
من دون م�ستندات ثبوتية .كذلك� ،أوقفت قوى من اجلي�ش يف
منطقة القاع �شخ�صني �سوريني ملحاولتهما دخول لبنان بطريقة

توقيف م�س ّلحني

غيـر �شرعية.
املعنية ،وبو�شر
متّ ت�سليم املوقوفني مع امل�ضبوطات �إىل املراجع
ّ
التحقيق معهم ب�إ�شراف الق�ضاء املخت�ص».
ويف ال�سياق نف�سه� ،أ�صدرت القيادة بيا ًنا بتاريخ � 2014/1/3أعلنت
فيه �أن « قوى اجلي�ش �أوقفت يف منطقة عر�سال� ،أربعة �أ�شخا�ص من
التابعية ال�سورية وذلك لدخولهم الأرا�ضي اللبنانية بطريقة غري
قانونية ،وقيام
بدراجتني نار ّيتني من دون �أوراق
�شرعية ،وانتقالهم ّ
ّ
�أحدهم بتهديد عنا�صر اجلي�ش با�ستخدام قنبلة يدوية ،وقد �ضبطت
بحوزتهم �أمتعة ع�سكرية وعد ًدا من الطلقات النارية اخلفيفة،
بالإ�ضافة �إىل القنبلة املذكورة».
�أما يف �إطار الإج��راءات الأمنية الوقائية التي يتّ خذها اجلي�ش يف
خمتلف املناطق اللبنانية ،فقد �أعلنت القيادة يف بيانها ال�صادر
بتاريخ � 2013/12/19أن وحدات من اجلي�ش نفّ ذت ،مدعومة بطائرة
ا�ستطالع ،عملية تفتي�ش وا�سعة يف الب�ساتني والأودي��ة والأح��راج
ً
بحثا عن وج��ود م�سلحني �أو خمابئ
الواقعة �شرق مدينة �صيدا،
�أ�سلحة �أو فا ّرين من العدالة .وقد �أ�سفرت العملية عن توقيف
خم�سة �أ�شخا�ص م�شتبه بهم ،حيث جرى ت�سليمهم �إىل املراجع
املخت�صة ،وبو�شر التحقيق معهم ب�إ�شراف الق�ضاء املخت�ص».
العدد  344اجلي�ش

29

جي�شنا

قيادة اجلي�ش تهنّ ئ الع�سكر ّيني بالأعياد:

مبنا�سبة عيدي امليالد ور�أ�س
ال�سنة اجلديدة ،زارت وفود من
كبار �ضباط اجلي�ش ،قيادات
والقوات اجلو ّية والرب ّية واملدار�س واملعاهد واملواقع ،والألوية
املناطق
ّ
ّ
عمالنيا.
امل�ستقلة والقوى املنت�شرة
والوحدات التابعة لها ،والقطع
ً
ونقل ال�ضباط �إىل الع�سكريني تهاين قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي مبنا�سبة الأعياد وتوجيهاته للمرحلة القادمة ،ال �سيما
يف ما يتعلق بال�سهر على �سالمة املواطنني و�أمنهم وكرامتهم،

�ضاعفوا جهودكم

...وت�ستقبل عائالت ال�شهداء
يف �إطار �آخر ،وجر ًيا على عادتها يف زمن
امليالد ور�أ���س ال�سنة� ،أقامت قيادة اجلي�ش
عدة حفالت لعائالت الع�سكريني ال�شهداء
(مواليد العام  2000وم��ا ف��وق) يف خمتلف
نوادي الرتباء (املركزي ،ال�شمال ،البقاع،
جبل لبنان ،بريوت واجلنوب) ،وقد ّ
تخللها
مالية.
كوكتيل وتقدمي م�ساعدات ّ

بالإ�ضافة �إىل دعوته �إ ّياهم �إىل
م�ضاعفة اجلهود للحفاظ على
م�سرية الأم��ن يف ظل الظروف

مير بها الوطن.
الدقيقة التي ّ
ال�ضباط املعوقني
كذلك ،قامت وفود من ال�ضباط بزيارة معايدة �إىل
ّ
ال�ضباط �شهداء �ساحة ال�شرف ،حيث
يف اخلدمة الفعلية ،وعائالت
ّ
ّ
قدمت لهم تهاين العماد جان قهوجي واطلعت على �أو�ضاعهم
ّ
و�أحوالهم.

 ..وعائالت
الع�سكريني
مبنا�سبة عيدي
امليالد ور�أ�س
قدمت
ال�سنةّ ،
�شركة Fantastic
 Worldحفلتني
�إ�ستعرا�ضيتني
عامليتني (ثقافية،
ريا�ضية ،ترفيهية)
لعائالت ع�سكريي
اجلي�ش اللبناين،
جممع
وذلك يف
ّ
مي�شال املر
الريا�ضي -البو�شرية،
بح�ضور ممثلني عن
قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي.
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قدا�س يف الذكرى
ال�ساد�سة ال�ست�شهاد
اللواء احلاج
يف الذكرى ال�ساد�سة ال�ست�شهاد اللواء
فرن�سوا احلاج� ،أقيم يف كني�سة مار عبدا
وفوقا -بعبدا ،قدا�س وجناز لراحة نف�سه،
ح�ضره وف��د م��ن �ضباط ق��ي��ادة اجلي�ش
يتقدمه العميد الركن علي حمود نائب
ّ
رئي�س الأرك��ان للعمليات و�شخ�صيات
�سيا�سية ور�سمية واجتماعية ،وعدد من
ال�ضباط وعائلة ال�شهيد و�أبناء البلدة.

ّ
ر�ش مبيدات
ملكافحة ح�شرة
ال�صندل

يف �إطار املهمات الإمنائية التي ينفذها
اجلي�ش ،قامت طوافات تابعة للقوات
اجلوية وبالتن�سيق مع وزارة الزراعة،
بحملة ّ
ر�ش مبيدات خا�صة مبكافحة
الربي .وقد �شملت احلملة يف حمافظة
ح�شرة ال�صندل ،فوق �أحراج ال�صنوبر ّ
ال�شمال خراج البلدات الآتية :عيمار ،مزرعة التفاح� ،أيطو� ،سرعل ،كو�سبا،
حردين ،كفور العربي ،عندقت ،القبيات وعكار العتيقة .كما �شملت يف
حمافظة جبل لبنان بلدات :بعذران ،وادي نهر الدامور ،دير املخل�ص ،غريفة،
عانوت ،داريا� ،شحيم ،عرمون ،ب�شامون ،قر�شمون ،بي�صور ،كفر�شيما ،وادي
ال�شويفات ،حري�صا ،وادي نهر الكلب وجعيتا.

عمليات �إنقاذ و�إخالء
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تعر�ض لها لبنان مطلع �شهر كانون الأول
بنتيجة العا�صفة الثلجية التي ّ
املن�صرم ،قامت وحدات من اجلي�ش منت�شرة يف املناطق اجلبلية ،ب�إغاثة
واملت�ضررين يف القرى والبلدات النائية ،خ�صو صً� ا يف
املواطنني العالقني بالثلوج
ّ
مناطق البقاع الأو�سط وال�شمايل وب�شري و�أعايل ك�سروان وجرود عكار.
وقد عملت الوحدات على �إخالء ع�شرات املواطنني املحا�صرين بالثلوج
وقطر �سياراتهم �إىل �أماكن �آمنة ،كما قامت بفتح العديد من الطرقات
كميات من املواد الغذائية.
بوا�سطة الآليات الهند�سية الع�سكرية ،وو ّزعت
ّ
مقدمة من قبل منظمة الأمم
ونقلت �آليات اجلي�ش م�ساعدات خمتلفةّ ،
خميمات النازحني ال�سوريني يف
املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ،مل�صلحة عدد من
ّ
منطقة البقاع.

تكرمي
�شباط

�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

كرم املجل�س اللبناين خلرباء املوارد الب�شرية امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف احتفال �أقيم يف كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان،
وذلك بح�ضور قائدها العميد الركن علي مكه ممثال قائد اجلي�ش ،رئي�س اجلامعة اللبنانية الوزير الدكتور عدنان ال�سيد
ح�سني� ،أع�ضاء املجل�س اللبناين خلرباء املوارد الب�شرية وعلى ر�أ�سهم الدكتور �إيلي ب�صبو�ص (�أ�ستاذ حما�ضر يف كلية ف�ؤاد
�شهاب للقيادة والأركان ويف اجلامعة اللبنانية) والأمني العام الأ�ستاذ داين خريالله.

املجل�س اللبناين خلرباء املوارد الب�شرية
يكرم «جي�شنا املغمور بالقيم»

ّ
ا�ستهل االحتفال بكلمة �ألقتها مديرة العالقات العامة يف املجل�س
ال�سيدة كوزيت يون�س عيد ،تالها كلمة للدكتور ب�صبو�ص الذي
�شرح �أهمية العلم واملعرفة داخل امل�ؤ�س�سات الع�سكرية ،و�شكر قائد
كلية ف�ؤاد �شهاب العميد الركن مكه على التعاون مع املجل�س،
كما كانت له باملنا�سبة ق�صيد ًة بعنوان «جي�شنا املغمور بالقيم.
مرحبا
ب��دوره� ،ألقى العميد الركن مكه كلمة ا�ستهلها
ً
باحل�ضور �شاك ًرا با�سم قائد اجلي�ش �أ�صحاب املبادرة.
وتناول «مهمة كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان يف اجلي�ش وفق
ما ورد يف نظامها ،والتي تت�ضمن� ،إعداد ال�ضباط لتويل امل�س�ؤوليات يف
قيادة خمتلف الوحدات وتقييم قدراتهم املهنية وال�شخ�صية لإبراز
�أهليتهم لال�ضطالع بامل�س�ؤوليات امل�ستقبلية ،وتطوير التفكري
النقدي ،وتعزيز روح الفريق لدى ال�ضباط القادة ،وتفعيل قدراتهم
على البحث والتحليل واملناق�شة».
و�أو�ضح � ّأن «ذلك ّ
كله ،يهدف �إىل �إتاحة املجال �أمام القادة لتنفيذ
املهمات املعقدة يف ظروف ال�صراعات واحل��روب احلديثة ،البالغة
الت�شابك والتعقيد»...
وقال« :ال �شك يف � ّأن �أداء املهمات بفاعلية يرتكز على عنا�صر
بد من توافرها لدى امل�س�ؤول – املدير �أو القائد املعا�صر� ،أال
ثالثة ،ال ّ
وهي :املعرفة العالية امل�ستوى ،احلافزية للإنتاجية ،والأخالقية يف
ً
إ�ضافة �إىل ما ورد
العمل .ومن الوا�ضح وامل�ؤكد � ّأن هذه العنا�صر� ،

املبادرون
ي���ع���م���ل امل��ج��ل�����س
اللبناين خل�براء امل��وارد
الب�شرية على �إن�شاء
رواب��ط فكرية وتقنية
أخت�صا�صيني يف
ت�ضم �
ّ
ّ
التنمية واملوارد الب�شرية
ي��ت�����ش��اورون ح��ول �سبل
ومقومات تطوير العمل
يف امل��ؤ���س�����س��ات العامة
واخلا�صة.

من نقاط �أخ���رى ،هي من �أوىل
مهمات �إدارة املوارد الب�شرية يف �أي
م�ؤ�س�سة».
ً
و�أ�ضاف قائالّ �« :إن احلر�ص على
العمل امل�ؤ�س�ساتي ال�صحيح ،قد حدا بالكلية �إىل ال�سعي الدائم
لتطوير عملها ،وفق توجيهات العماد قائد اجلي�ش وبدعم متوا�صل
منه .ويف �سبيل حتقيق ذلك ،يجري على قدم و�ساق ،حتديث املناهج
والربامج و�أ�ساليب التعليم والتجهيزات الالزمة له ،عرب جهود
مكثفة وحثيثة ،بذلت وال ت��زال ،من قبل املعنيني يف الكلية
والأ�ساتذة والدكاترة من اجلامعة اللبنانية وعلى ر�أ�سهم ح�ضرة
الدكتور عدنان ال�سيد ح�سني رئي�س هذه اجلامعة ...وبف�ضلهم
�أ�صبحت الكلية مبنزلة ور�شة عمل دائمة ال تهد�أ ،ترفد القائمني
عليها ،ب�إرادة �صلبة وت�صميم ال يلني».
أكد � ّأن «الكلية تثابر على متابعة تطوير م�سريتها واالرتقاء
و� ّ
�سعيا منها �إىل تر�سيخ مكانتها املرموقة بني
مب�ستوى �أدائها،
ً
خمتلف كليات الأرك���ان يف ال��ع��امل� ،شاخ�صة ب��اجت��اه هدف
�أكادميي رفيع ،يقوم على بناء �شخ�صية ال�ضابط القائد وتعزيز
كفاءته الإداري��ة والقتالية ،فالعقول امل�ستنرية باملعرفة هي قوة
اجلي�ش الدافعة �إىل العطاء الأمثل»...
كرر �شكره املجل�س اللبناين خلرباء املوارد الب�شرية،
ويف اخلتام
ّ
معا يف مقبل الأيام� ،سي�شكل
وقال »:ال �شك يف � ّأن ا�ستمرار تعاوننا ً
املزيد من الدعم مل�سرية اجلي�ش .هذه امل�سرية املعمدة بدماء ال�شهداء
دائما بغ�صون ال�شرف
يف �ساحات الدفاع عن لبنان ،واملظللة
ً
والت�ضحية والوفاء».
بعدها ،ق��دم الدكتور ب�صبو�ص للعماد
جان قهوجي املمثل بالعميد الركن علي
مكة درع القيم وكرامة الوطن.
وقدم �أمني عام املجل�س ال�سيد داين
خريالله وال��دك��ت��ورة ريتا نعيمة
درعي العطاء وت�أهيل القادة.
ك��ذل��ك ،ق��دم العميد ال��رك��ن مكي
درعني من قائد اجلي�ش جان قهوجي الأول
لرئي�س املجل�س الدكتور ايلي ب�صبو�ص
والثاين للأمني العام ال�سيد داين خريالله.
ث��م �أق��ي��م كوكتيل باملنا�سبة وق��دم
املجل�س هدية تذكارية جلميع احلا�ضرين
�أرزة خ�ضراء عربون �شك ٍر مل�شاركتهم
التكرمي.
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���ش��ه��دت ق��اع��دة
يف
رياق اجلوية يف الآونة
ثكناتنا
الأخرية عدة اجنازات.
ف��ج��ه��ود �ضــباط
�شباط
وع�ســكريي اجلناح
الفني يف القاعدة،
�إعداد :انطوان �صعب
جن��ح��ت يف �إع����ادة
طـائـرتـي «بولدوغ»
�إىل العمل بعد �أن كانتا متوقفتني عن الطريان منذ العام .1991
كذلك �إ�ستدرك هذا اجلناح �إمكان توقف طوافات «الغازيل»
مما حتم �إجراء الالزم البقائها قيد
بعد عامني عن الطريانّ ،
اخلدمة ،وبالإمكانات الفنية والب�شرية املتوافرة.
«اجلي�ش» زارت القاعدة واطلعت على ما حتقق هناك.

قاعدة رياق اجلوية يف ن�شاط ملفت:
ت�أهيل طائرات متو ّقفة عن الطريان
منذ  1991وا�ستدراك حاجات

طوافات لإبقائها يف اخلدمة
املبنى العريق

تعترب قاعدة رياق اجلوية من �أقدم املن�ش�آت التي تعود
الطيار
للجي�ش اللبناين .ويخربنا قائدها العقيد الركن
ّ
روجيه احللو �أنها ت� ّأ�س�ست على يد اجلي�ش الإمل��اين يف العام ،1910
ترابيا .وبعد انتهاء احلرب العاملية الأوىل،
وكانت حينها مد ّر ًجا
ً
وحتديدا يف العام � 1918إ�ستلمها الإنكليز ،ثم الفرن�سيون (يف العام
ً
ّ
ّ )1920
ت�سلم الدولة اللبنانية
وظلوا فيها حتى العام  ،1945تاريخ
جي�شها من �سلطات االنتداب.
تعترب قاعدة رياق �أ ّول قاعدة جوية فعلية يف اجلي�ش اللبناين ،و�أول
ً
�سابقا العماد �إميل
من ا�ستلم قيادتها كان قائد القوات اجلوية
خم�ص�صة لهبوط طائرات
أ�سا�سا
الب�ستاين .كانت هذه القاعدة � ً
ّ
«هانرت» �إىل حني �إنطالق احلرب الأهلية يف لبنان.
�شهدت القاعدة حد ًثا ب��ارزًا يف العام  ،2007فخالل �أح��داث نهر
ال�ضباط واجلنود الفنيون �إليها ،حيث جرى العمل
البارد ،ا�ستدعي
ّ
على �إحياء �أربع طائرات «هانرت» من �أ�صل خم�س.

�إعادة �إحياء

يف الآونة الأخرية قام اجلناح الفني يف القاعدة باعادة احياء طائرتي
«بولدوغ» ،فكيف ح�صل ذلك؟ لالجابة عن هذا ال�س�ؤال �أحالنا
قائد القاعدة على م�سيرّ �أعمال اجلناح الفني فيها ،النقيب �شحادي
�أبو حيدر.
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بدا ًية �شرح لنا النقيب �أبو حيدر �أن هذه الطائرات كانت متوقفة
عن الن�شاط اجلوي منذ العام  1991ب�سبب احلاجة اىل اجراء بع�ض
التعديالت عليها ،االمر الذي مل يكن متواف ًرا يومها.
وبتوجيهات من قيادة القوات اجلوية يف اجلي�ش اللبناين ،متّ ت
�إعادة ت�أهيل هذه الطائرات ،من خالل حتقيق قطع البدل الالزمة
املحرك ،م��راوح ،)...ومن ثم تركيب
من ال�شركات امل�صنّ عة (
ّ
القطع اجلديدة و�إجراء الك�شوفات.
با�شر ع�سكريو اجلناح الفني العمل على هذه الطائرات ،ا�ستنا ًدا
جدا ،وبف�ضل جهودهم
اىل الكتب الفنية ويف ظل ظروف دقيقة ًّ
وكفاءتهم ا�ستطاعوا اجن��از ما يلزم الع��ادة احياء طائرتني ،يف
عملية هي االوىل من نوعها .وي�شري النقيب �أبو حيدر اىل �أن معظم
املتطوعني بعد العام
الع�سكريني الذين تولوا هذا العمل هم من
ّ
� ،1991أي بعد تاريخ توقف هذه الطائرات عن الطريان.
متّ الإنتهاء من جتهيز �أول طائرة يف  ،2013\7\19ويف ،2013\8\30
جهزت الثانية بينما ي�ستمر العمل على طائرة ثالثة.
وي�شري النقيب �أبو حيدر اىل �أنه �أجري طريان جتريبي على هذه
الطائرات التي دخلت اىل العمل بقيادة قائد القوات اجلو ّية يف
الطيار غ�سان �شاهني.
اجلي�ش اللبناين العميد الركن
ّ
من خ�صائ�ص طائرات «البولدوغ» ذات اجلناح الثابت� ،أنها

طوافات «الغازيل» املتوافر لدى القوات اجلوية
�سرب ّ
ّ
�سيتوقف عن الن�شاط اجلوي بني عامي  2016و2018
كان
ب�سبب ا�ستحقاق ك�شف الـ C2عليها.
الطوافات يف و�ضعية ا�ستحقاق
كذلك كانت �إحدى
ّ
يتم كل � 12سنة �أو � 4000ساعة طريان.
الك�شف الذي ّ
يف البداية متّ ا�ستقدام �شركة �أجنبية الجراء الك�شف،
لكن تبني �أنها ال تتمتع بالكفاءة الالزمة .عندها،
ّ
كلف اجلناح الفني يف قاعدة رياق اجلو ّية ب�إعداد درا�سة
عن �إمكان تنفيذ ك�شف الـ ،C2وهذا ما ح�صل �إذ
ا�ستغرق التنفيذ ثمانية �أ�شهر ّ
تخللها �صعوبات تعجيزية
قام بتذليها الفريق الفني ب�إمرة النقيب ح�سني احلاج
�سليمان.
املرحلة الأخرية كانت الطريان التجريبي الذي ح�صل
الطيار روجيه احللو ،و�أثبت النجاح
بقيادة العقيد
ّ
التقني.
واكبت العمل جلنة من قيادة القوات اجلوية� ،ضمت
الطيار ديغول �سعد ال��ذي كان قائد
العميد الركن
ّ
القوات اجلوية عند بدء امل�شروع ،والعميد ديب �شمعون
ّ
مكل ًفا من قبل قيادة اجلي�ش.

خ�صو�صا �أن
للتدريب،
مالئمة
ّ
ً
كلفة �ساعة طريانها تقارب
 300دوالر �أمريكي بخالف بع�ض
الطائرات كالـ« »cessnaالتي
تقدر �ساعة طريانها ب��ال��ـ4000
ّ
دوالر �أمريكي .كما �أن��ه لدى
«ال��ب��ول��دوغ» ق��درة عالية على
املناورة والقيام بطريان بهلواين.
ت�ستعمل ط��ائ��رات البولدوغ
الطيارين (�إخت�صا�ص �أجنحة ثابتة) ،وتدريب
ال�ضباط
ّ
لتدريب تالمذة ّ
ال�ضباط الطيارين ،كما �أن وجودها يف اخلدمة ي�ساعد يف �إدامة
طياري الـ.cessna
الأهلية لدى ه�ؤالء� ،أ�س ًوة بالكفاءة العالية لدى ّ

الغازيل

ماذا بالن�سبة لطوافات الغازيل؟
يجيب النقيب �أبو حيدر �أن من خ�صائ�صها� ،أنها هجومية وتقاتل
�ضد املد ّرعات والأهداف الأر�ضية .وميكن ت�سليحها بر�شا�شات 12,7
ملم �أو �صواريخ «هوت» امل�ضادة � ً
أي�ضا للمد ّرعات ،وراجمة �صواريخ
نوع  ،68 snebوب�إمكانها �أن ترمي قنابل ،وت�ساند القوات اجلوية.

يذكر �أن لبنان هو رابع دولة تنفذ هذا الك�شف بعد
فرن�سا وقرب�ص وم�صر.
مباذا �ساهم ك�شف الـ C2يف
ال�سرب؟
�إطار عمل هذا ّ
لاً
يجيب النقيب �أبو حيدر قائ :
يف ال���وق���ت احل�����ايل� ،ساهم
الك�شف ب��زي��ادة ط� ّ�واف��ة على
ال�����س��رب ال��ع��ام��ل م��ن �ضمن
ّ
الن�شاط اجل��وي ،وتوفري �أكرث
من ملياري لرية لبنانية على
ميزانية وزارة الدفاع الوطني،
�إذ كانت تكلفةالعمل الذي
قمنا به حم�صورة باليد العاملة
فقط .وحتى العام  ،2018يكون
ال�سرب يف ن�شاطه� ،أكرث من
جمموع الفور بنتيجة الإبقاء على هذا ّ
 20مليار لرية لبنانية.
جناح ك�شف الـ C2فاق التوقعات نتيجة جمهود �شخ�صي وكفاءة
عالية لدى الع�سكريني وفق النقيب �أبود حيدر الذي يو�ضح �أنه بو�شر
ّ
متوقفة عن الن�شاط منذ العام ،1987
طوافة كانت
العمل على ّ
والآن يجري العمل على جتهيزها.
ويذكر � ً
أي�ضا بع�ض الإجنازات الإ�ضافية ،حيث قام الع�سكريون
با�ستبادل خزانات الوقود املعدنية يف طوافات «الروبن�سون» ،امن
خالل تطبيق ن�شرة فنية .ومتّ جتهيز قاذفة �صواريخ 68 SNEB
طوافة «الغازيل».
وو�ضعها على ّ
العدد  344اجلي�ش
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هل ما زلتم مثابرين على الإحتفاظ ب�أعداد
«اجلي�ش» عد ًدا بعدد كما يف كل عام لتجعلوا منها
جمموعة تعودون �إليها عند احلاجة؟
من كان جوابه نعم ،فلرياجع معلوماته ويبحث عن
�أجوبة الأ�سئلة الواردة يف هذه ال�صفحة .وليكن احلظ
والربح بانتظاره يف ني�سان املقبل.

امل�سابقة
ال�سنوية

إقر

أم

جلت
كو

جا
وب

�شباط

�آخر مهلة ال�ستالم الأجوبة � 20آذار .2014

الأ�سئلة

ال�س�ؤال الأول:
متى ت�أ�س�ست مدر�سة �أمن وحماية
ال�شخ�صيات؟
ال�س�ؤال الثاين:
يف �أي تاريخ ا�ست�شهد الرائد بيار
ب�شعالين واملعاون ابراهيم زهرمان؟
ال�س�ؤال الثالث:
يف �أي �سنة �أن�شىء يف اجلي�ش اللبناين
مكتب القانون ال���دويل الإن�ساين
وحقوق الإن�سان؟
ال�س�ؤال الرابع:
م��ا ه��ي ال���دول التي تت�ألف منها
جمموعة الربيك�س؟
ال�س�ؤال اخلام�س:
مم��ن يت�ألف فريق الع�سكريني
الذي فاز باملرتبة الأوىل يف �سباق الـ300
كلم �ضمن �إغارة الأرز 2013؟
ال�س�ؤال ال�ساد�س:
م��ت��ى اف��ت��ت��ح ال��ن��ادي ال�صحي يف
منطقة ال�شمال؟
ال�س�ؤال ال�سابع:
ما هي ال�سندات احلكومية؟

ا
جل
وائ

ز

ال�س�ؤال الثامن:
يف �أي �سنة تويف الفنان ن�صري �شم�س
الدين؟
ال�س�ؤال التا�سع:
�أي ل��واء م��ن �أل��وي��ة اجلي�ش �أن� أش�
«مدينة املداهمة» التي ت�ستخدم
للتدريب؟
ال�س�ؤال العا�شر:
�سينمائي لبناين من الرواد كان �أول
لبنانيا �إىل مهرجان
فيلما
من �أو�صل
ً
ً
«ك��ان» ال��دويل وله عدة �أف�لام عن
اجلي�ش اللبناين من ه��ذه الأف�لام
«براعم نوار» .من هو؟
ال�س�ؤال احلادي ع�شر:
م��ن ه��و ال�����ض��اب��ط ال�شهيد ال��ذي
حملت �إ�سمه دورة ال�ضباط املتخرجني
من الكلية احلربية يف الأول من �آب
2013؟
ال�س�ؤال الثاين ع�شر:
قائد ع�سكري و�سيا�سي فييتنامي
هزم فرن�سا والواليات املتحدة ،لقب بـ
«جرنال ال�شعب» ،تويف يف العام .2013
من هو؟

 اجلائزة الأوىل ( 300,000ل.ل.). اجلائزة الثانية ( 200,000ل.ل.). اجلائزة الثالثة(  100,000ل.ل.). اجلائزة الرابعة( 100,000ل.ل.). اجلائزة اخلام�سة ( 100,000ل.ل.). اجلائزة ال�ساد�سة ( 100,000ل.ل.). اجلائزة ال�سابعة ( 100,000ل.ل.),العدد  344اجلي�ش
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مهارات
وقدرات
�شباط

�إعداد :ندين البلعة خريالله

تابع عدد من ع�سكريي القوات البحرية اللبنانية تدريبات
متخ�ص�صة يف �أملانيا لكنهم قبل ذلك تابعوا دورات يف معهد
ّ
ّ
تقد ًما يف �أملانيا.
غوته لتعلم اللغة الأملانية� ،أعقبها �أخرى �أكرث ّ
املتخرجني عادت �إىل لبنان بعد ثالث �سنوات من
طليعة
ّ
يتم تعميمها
التدريب ،حاملة العديد من املهارات التي �سوف ّ
على الرفاق.

تعاون بني البحرية ومعهد  Goetheالأملاين
ي�سبق التدريبات االخت�صا�صية يف كليات �أملانيا
وم�ستمر
تعاون متبادل
ّ

ينوه قائد القوات البحرية اللبنانية العميد الركن البحري نزيه
ّ
اجلبيلي بالتعاون الكبري القائم بني البحر ّيتَني اللبنانية والأملانية
يتحدث
والتدريبية .و�إذ
يف خمتلف املجاالت التقنية واللوج�ستية
ّ
ّ
قدمها معهد ّ Goetheللغة الأملانية لتدريب
عن الت�سهيالت التي ّ
التالمذة ال�ضباط وت�أهيلهم لل�سفر �إىل �أملانيا ومتابعة اخت�صا�صهم
البحري هناك ،ي�شري �إىل دورة جديدة يف املعهد يتابعها رتيب من

البحرية اللبنانية لي�صبح بدوره م� ّؤه ً
ال لتعليم هذه اللغة� .إدخال
اللغة الأملانية �إىل �صفوف ع�سكريي القوات البحرية اللبنانية،
تقت�ضيه �ضرورتان :قراءة كتب التعليمات املرفقة بالعتاد الذي
قدم كهبة من الدولة الأملانية ،وت�سهيل التوا�صل مع �ضــباط
ُي َّ
البحرية الأملانية املوجودين يف عداد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف
لبنــان.

معهد «»Goethe

يعمل معهد غوته « »Goetheذو االنت�شار العاملي ،على تعزيز
معرفة اللغة الأملانية يف اخلارج وعلى تعزيز التعاون الثقايف الدويل،
بالإ�ضافة �إىل نقل �صورة �شاملة عن �أملانيا من خالل التعريف
باحلياة الثقافية واالجتماعية وال�سيا�سية فيها .وميار�س هذا
40

اجلي�ش العدد 344

وتعليمية يف اخلارج
املعهد �سيا�سة ثقافية
ّ
من خ�لال املعاهد وامل��راك��ز واجلمعيات
الثقافية وقاعات املطالعة ،وبالتعاون مع
ّ
مراكز
تعلم اللغة والهيئات الثقافية

العامة واخل��ا���ص��ة ،واملقاطعات الأملانية
والبلديات وقطاع ال�شركات.
يف لبنانّ ،
ينظم املعهد جمموعة وا�سعة
من الأن�شطة الثقافية الأملانية بالإ�ضافة
�إىل تعزيز التبادل الثقايف ال��دويل ،بحيث
ي��رك��ز على ور���ش��ات العمل واحللقات
ّ
التدريبية ملد ّر�سي اللغة الأملانية� ،إىل جانب
ّ
برنامج االمتحان ال�شامل.

مع البحرية اللبنانية

ال�سيدة  Sabine Hauptرئي�سة ق�سم اللغة يف املعهدّ � ،أن
ت�شرح
ّ
تو�صل منذ ثالث �سنوات م�ضت �إىل اتفاقية مع البحرية
املعهد ّ
مل��دة �ستّ ة
اللبنانية لتدريب تالمذة �ضباط على اللغة الأملانية ّ
ّ
ميكنهم من فهمها
يتعلمون خاللها �أ�س�س اللغة ما
�أ�شهر،
ّ
حتى ي�ستطيعوا الت�أقلم مع املجتمع الأملاين حني ي�سافرون ملتابعة
درو�سهم مع البحرية الأملانية.
عند �إنهاء امل�ستوى الأول باللغة الأملانية يف لبنان ،ي�سافر التالمذة
ملدة �ستّ ة �أ�شهر �أخرى،
�إىل �أملانيا فيتابعون امل�ستوى
املتقدم يف اللغة ّ
ّ
ملدة � 11شه ًرا ،وميار�سون من بعدها
ثم ينتقلون �إىل املدر�سة البحرية ّ
ملدة � 19شه ًرا يف الكليات البحرية الثالث
التدريبات
التطبيقية ّ
ّ
املتخ�ص�صة :التقنية ( ،)Technicalالعمليات (،)Operations
ّ
ومعاجلة الأعطال (.)Damage control
املقدم ( Mathias Elvertمن البحرية الأملانية) �إىل � ّأن هذه
وي�شري ّ
ً
الدورات ّ
َ
اجلي�شني قائال »:نحن كبحرية �أملانية
توطد التعاون بني
ن�شكل جز ًءا من قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان (،)Unifil
ّ
مهماته وب�سط
و�أحد �أهم �أهدافنا هو دعم اجلي�ش اللبناين يف �أداء
ّ
ٍ
عمل متوا�صل مع
إقليمية .ونحن يف
نفوذه على �أرا�ضيه ومياهه ال
ّ
التدريبية التي نتبادل من
البحرية اللبنانية من خالل ال��دورات
ّ
خاللها اخل�برات ،وغريها من �أ�ساليب الدعم املختلفة ،وذلك
بالتزام و�صدق يف التعامل.

�أ�س�س النجاح

ٍ
دفعة من طالب البحرية اللبنانية يف هذا العام بعد
تخرج �أول
مع ّ
ال�سيدة  Hauptبالفخر
ثالث �سنوات من التدريب يف �أملانيا ،ت�شعر
ّ
مذكر ًة ب� ّأن النجاح يف اللغة ال
لنجاح معظم التالمذة يف املعهد،
ّ
إ�ضافيني
يرتكز على القراءة والكتابة فح�سب ،بل على عن�ص َرين �
َّ
حتدث الطالب
هما الإ�صغاء
ي�شدد على �ضرورة ّ
والتحدث ،فاملعهد ّ
ّ
ّ
التعلم.
بالأملانية يف  %50من وقت
ال�سيدة  Hauptبجهود ال�ضباط اللبنانيني الذين
تنوه
ّ
كما ّ

كانوا يلتزمون ال�صفوف الأملانية يف املعهد على الرغم من متابعة
ٍ
درجة
مهماتهم ودرو�سهم الع�سكرية الأخ��رى ،فقد كانوا على
ّ
عالية من االلتزام والتحفيز.

خربات

ال�صياح (« )aspirantبعد جناحنا
يقول امل�ؤهل �أول البحري �إيلي
ّ
وتوجهنا �إىل �أملانيا ملتابعة
يف املرحلة الأوىل (يف معهد )Goethe
ّ
الدرو�س ،اكت�شفنا �أننا ّ
تعلمنا ب�شكل ممتاز ودقيق يف املعهد يف
لبنان لأننا كنا من بني �أف�ضل  25تلميذ �ضابط من خمتلف بلدان
العامل ،والأ�ساتذة ّنوهوا بذلك».
وي�ضيف »:لي�س من ال�سهل �إتقان الأملانية �إ ّال مب�ساعدة الأ�ساتذة
للتو�صل �إىل �أف�ضل النتائجّ � .أما الدرو�س
قدموا لنا الدعم الالزم
الذين ّ
ّ
البحرية فقد كانت على م�ستوى عالٍ من املهنية والإحرتاف وقد
مهماتنا مبهنية ودقة
تخولنا ممار�سة
ّ
تز ّودنا الأ�س�س واخلربات التي ّ
وجناح».
بدوره ي�شري امل�ؤهل �أول البحري حممد عبا�س �إىل «�أن اللغة الأملانية
�صعبة وبخا�صة قواعدها ،وقد كانت ال�صعوبة يف البداية يف كيفية
توجهنا �إىل �أملانيا واختالطنا مع
التحاور بالأملانية .ولكن بعد ّ
ّ
تالمذة �أملانيني يف املدر�سة البحرية ،تخطينا هذه ال�صعوبات وبد�أنا
نتقن اللغة ب�شكل �أف�ضل ،الأم��ر ال��ذي �ساعد يف �سرعة ّ
تعلم

امل�صطلحات البحرية الع�سكرية».

املدرب
تدريب ّ

يف جمال �آخر ،يتابع الرقيب حممد قبالن دورة يف معهد غوته
ملدة � 7سنوات
ل�صقل مهاراته اللغوية الأملانية .فقد عا�ش يف �أملانيا ّ
ي�ستعد الآن للح�صول على �شهادة �أ�ستاذ باللغة الأملانية ليتولىّ
وهو
ّ
تعليم التالمذة ال�ضباط والرتباء.
واملقدم  Elvertبالتنويه بهذا التعاون
ال�سيدة Haupt
وتختتم
ّ
ّ
الوثيق و�أهميته يف نقل الثقافة الأملانية وال�صورة احلقيقية عن
املجتمع الأمل���اين� ،آم��ل�ين مبزيد م��ن التعاون وت��ب��ادل اخل�برات
َ
اجلي�شني وال�شع َبني.
والثقافات بني
املتخرجون فقد �شكروا املعهد الذي �أتاح لهم النجاح وبالتايل
� ّأما
ّ
نقل خرباتهم هذه �إىل الع�سكريني والبحرية اللبنانية.

جدول بث
«برنامج اجلندي»
على الإذاعات اللبنانية
الإذاعة

الرتدد

يوم البث

�ساعة البث

�إعادة

�إذاعة لبنان

FM 98,5

اخلمي�س

17:30

الأحد 18:05

�إذاعة لبنان احلر

FM 102،5

الثالثاء

20:30

�صوت احلرية

 FM 89,7+90,1ال�سبت

13:00

�صوت املدى
�صوت لبنان

FM 92,5

اخلمي�س

15:30

FM 100,5

اجلمعة

22:30

�صوت لبنان

FM 93,3

الأحد

13:30

�صوت ال�شعب

FM 103,6

اجلمعة

16:00

(�أ�شرفية)

(�ضبية)

ال�سبت 15:35
العدد  344اجلي�ش
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درا�سات
وابحاث
�شباط

�إعداد :د�.أحمد علو

عميد متقاعد

�إتفاقية ال�سالم واالنف�صال

يف العام  ،2005وعلى �أث��ر �إب��رام �إتفاقية
ال�سالم ال�شامل بني حكومة عمر الب�شري
رئي�س دولة ال�سودان ،ورئي�س احلركة ال�شعبية
لتحرير جنوب ال�����س��ودان د.ج���ون قرنق يف
حدا للحرب
نيفا�شا (كينيا) ،والتي و�ضعت ً
الأهلية� ،أ�صبح �إقليم جنوب ال�سودان يتمتع
بـحكم ذاتي ،على �أن يعقبه ا�ستفتاء عام
موحدا
يف مطلع العام  2011حول بقاء ال�سودان
ً
�أو ا�ستقالل اجلنوب عنه.
�صوت جنوب
ويف  9كانون الثاين ّ 2011
ال�سودان بغالبية  83،98يف املائة مل�صلحة
اال�ستقالل واالنف�صال عن ال�شمال .وهكذا
�أ�صبح جنوب ال�سودان «دولة جنوب ال�سودان»
يف �شهر متوز من العام ذاته ،وهي الدولة الرقم
 193يف االمم املتحدة ،والرقم  45يف افريقيا.

الدولة اجلديدة

تقع الدولة اجلديدة يف �أق�صى جنوب ال�سودان
احل���ايل ،وت�ضم ع�شر والي���ات ،عا�صمتها
42

اجلي�ش العدد 344

جنوب ال�سودان

يرى البع�ض �أنه ميكن ر ّد النزاع
الدائر يف دولة جنوب ال�سودان �إىل
�أكرث من �سبب :قبلي � ،سيا�سي،
واقت�صادي ،وهي اال�سباب ذاتها التي
جعلت جنوب ال�سودان ينف�صل
واقع ًيا عن ال�سودان الأم لي�شكل يف
العام 2011دولة ،باتت الآن مهددة باحلرب الأهلية
والتفتت الداخلي والنزاعات االنف�صالية .فعلى
الرغم من � ّأن دولة جنوب ال�سودان م�ؤتلفة الإثنية
والعرق والدين� ،إال � ّأن االختالفات على م�ستوى
القبائل العديدة واللهجات املختلفة �ساهمت يف
ان�شطار هذا الإئتالف وحتويله �إىل �صدامات
دائمة...

�صراع الهويات
واملوارد على خطوط
تر�سيم امل�صالح

جوبا ويحدها من ال�شرق �إثيوبيا ،وكينيا
من اجلنوب ال�شرقي ،و�أوغ��ن��دا وجمهورية
الكونغو الدميقراطية من اجلنوب ،ومن
الغرب جمهورية �أفريقيا الو�سطىّ � ،أما من
ال�شمال فتحدها باقي والي��ات جمهورية
ال�سودان القدمي بطول يتجاوز الـ  2000كلم
بقليل.
تقدر م�ساحة الدولة اجلديدة ب�أكرث من
 600الف كيلومرت مربع (با�ستثناء مناطق
جبال النوبة و�آبيي والنيل االزرق املتنازع
عليها) ،وهذا ما ميثل حواىل ربع امل�ساحة
االجمالية لل�سودان قبل ا�ستقالل اجلنوب
( 2,5مليون كلم ،)2وهي ت��وازي م�ساحة
معا.
�سوريا والعراق ً
يتكون �سكان جنوب ال�سودان من �أتباع
الديانات الأفريقية التقليدية ومن الوثنيني
وامل�سيحيني بالإ�ضافة �إىل امل�سلمني .وي�شكل
امل�سيحيون نحو  15اىل  %20معظمهم من
الكاثوليك والأنغليكانيني ،وتقدر ن�سبة
امل�سلمني بحواىل  %15اىل %20من ال�سكان

اي���ً��ض��ا� ،أم��ا ال��ب��اق��ون فهم من
الوثنيني.
ي�ضم جنوب ال�����س��ودان ع��د ًدا
من القبائل الأفريقية النيلية
�أك�بره��ا ال��دي��ن��ك��ا ،وال��ن��وي��ر،
وال�شلك.
وي��ق� َّ�در ع��دد �سكانه ب�أكرث
م���ن ع�����ش��رة م�لاي�ين ن�سمة
(8،10ماليني � ،إح�صاء .) 2012

اللغة الر�سمية

�أعلنت الدولة اجلديدة �أن اللغة االنكليزية
هي لغتها الر�سمية ،ولكن توجد يف جنوب
ال�سودان جمموعات قبلية تنطق بالعديد من
اللغات ( 400لهجة)� .أما اللغة العربية هناك
فتعرف با�سم «عربية جوبا» ،التي ت�ستخـدم
على نطـاق وا�سـع ،وتعترب و�سيلة التوا�صل
والتفاهم ب�ين القبائل ،على ال��رغ��م من
مناداة بع�ض امل�س�ؤولني اجلنوبيني املت�شددين
ب�إلغائها من التداول يف الدولة اجلديدة .كمـا
توجـد ثالث لغات �أفريقية يتم ا�ستخدامها
ب�شكـل كبري وه��ـ��ي« :ط��وك جينق»،
و«طوك نا�س» و«طوك �شلو».

املوارد

تعتمد دول��ة جنوب ال�سودان على النفط
بن�سبة  %98من مدخولها الوطني .وبعد
عقود من حرب �ضرو�س مع ال�شمال يعاين
ً
تخلفا اقت�صاد ًيا هائلاً على الرغم
اجلنوب

من االحتياطي ال�سوداين الراهن من النفط
والبالغ  6،7مليار برميل ،ومن  600الف برميل
يوميا قبل �إعالن ا�ستقالل دولة
كانت ت�ضخ
ً
اجلنوب (�أكرثمن ثالثة ارب��اع الكمية
من اجلنوب واملناطق احلدودية) .كذلك
يتمتع اجلنوب برثوات معدنية متعددة من
بينها اليورانيوم ،والذهب ،وخام احلديد،
والنحا�س والف�ضة .ولكن الدولة اجلديدة ما
ا�سا�سيا على الزراعة،
اعتمادا
زالت تعتمد
ً
ً
�إذ يتوافر لها ب�شكل كبري امل��اء وال�ثروة
احليوانية ال�ضخمة من ابقار وما�شية ،ف�ضلاً
عن االمكانات الكبرية يف زراعة القطن
وال�صمغ العربي واالخ�����ش��اب ذات اجل��ودة

العالية .وحتتاج هذه الدولة �إىل مزيد من
الوقت واالدارة الر�شيدة لالنطالق يف تنمية
اقت�صادها الوطني ،فهي حتى الآن تعترب
ً
تخلفا ومن �أدناها يف
من اكرث بالد العامل
م�ستويات الدخل الفردي.
تعترب الرثوات التي تختزنها دولة اجلنوب
دافعا للنزاع الداخلي ،كما �أن موقع الدولة
ً
يعترب حم��فّ �زًا ل�شراهة القوى االقت�صادية
العاملية يف �سعيها �إىل تقا�سم املوارد ،وت�أمني
مناطق عبورها الإ�سرتاتيجية مبختلف
ال�سبل ،وبالتايل فهي ت�سعى �إىل ال�سيطرة
على الكيان املنف�صل اجلديد ،الذي ي�ؤمن
خ�صو�صا � ّأن اجل��ن��وب يحتوي
م�صاحلها
ً
الكمية الأك�ب�ر م��ن اح��ت��ي��اط النفط
ال�سوداين.
]

ال�صراع يف اجلنوب

حاليا �صراعات
ت�شهد دولة جنوب ال�سودان
ً
ع��ن��ي��ف��ة� ،أدت �إىل م��ق��ت��ل وج����رح �آالف

الأ�شخا�ص ،و�شردت ع�شرات الآالفّ � .أما
طرفا النزاع فهما :القوات احلكومية التي
يقودها الرئي�س �سيلفا كري والقوات امل�سلحة
امل�ؤيدة لنائب رئي�س جنوب ال�سودان املعزول
رياك م�شار .ويعود �سبب اندالع ال�صراعات
�إىل �شدة اخلالفات داخل القيادة ،بالإ�ضافة
�إىل عوامل �أخرى.
فقد كانت احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان تبدو يف الظاهر ب�أنها حزب واحد،
�إال �أنه كان ينق�صها برامج �سيا�سية وا�ضحة،
فداخل احلزب الكثري من الف�صائل التي
متثل م�صالح القبائل املختلفة .وخالل
احل��رب الأه��ل��ي��ة التي �شهدتها ال�سودان
يف ال�����س��اب��ق ،ت�ضامنت
ه��ذه الف�صائل والتقت
ح��ول معار�ضة ال�سلطة
يف ال�شمال وحماربتها
واملطالبة باال�ستقالل.
ب��ع��د اال���س��ت��ق�لال ب���د�أت
ت��ظ��ه��ر ال��ت��ن��اق�����ض��ات
وال�صراعات بني خمتلف
ه��ذه الف�صائل ،و �أ�صبح
الرئي�س كري ونائبه م�شار
 �شركاء حرب التحرير طرفني رئي�سني ي�صارع بع�ضهما البع�ضالآخر.

اجلذور العميقة للنزاع

عندما ح�صلت دولة جنوب ال�سودان على
اال�ستقالل يف العام  ،2011طوت بني جناحي
حدودها �آثار نزاعات احلرب الأهلية لبلورة
هويتها امل�ستقلة يف املجتمع الدويل� ،إال �أ ّنه
يف داخ��ل ه��ذه الدولة احلديثة ،ك��ان يدور
�صراع �صامت بني الهويات القبلية التي
ي�سعى كل منها لل�سيطرة .
فقد واجهت الدولة اجلديدة جمموعة من
التحديات اجلدية �أبرزها:
-1حتويل امليلي�شيات املقاتلة �إىل جي�ش
وطني نظامي وان�ضباطي.
-2حت��وي��ل املجتمع القبلي �إىل جمتمع
مواطنني يف دولة م�ستقلة.
-3ت��وف�ير اخل��دم��ات العامة للمواطنني
وبخا�صة الأمن.

 -4تعزيزالوحدة والر�ؤية ال�سيا�سية مابني
معا للح�صول على
الف�صائل التي حاربت ً
اال�ستقالل.

�صراع الأقوياء

توىل �سيلفاكري ميارديث رئا�سة الدولة
اجلديدة منذ ا�ستقاللها وعني رياك م�شار
نائبا له.
ً
ج��اء �سيلفاكري م��ن �أك�بر القبائل يف
جنوب ال�سودان ( الدينكا)� ،أما م�شار فجاء
من ثاين �أك�بر القبائل ( النوير) .وحتتل
قبيلة الدينكا مكانة قوية اقت�صاد ًيا
واجتماعيا ،الأمر الذي �أثار ا�ستياء وانتقادات
ً
كثرية من قبيلة النوير .مع نهاية العام
� 2012سرت �شائعات عن حماولة انقالب �ضد
الرئي�س كري ما دفعه مع مطلع العام 2013
�إىل �إقالة عدد كبري من جرناالت اجلي�ش
وال�شرطة.
ومتّ تخفي�ض الدوائر احلكومية من ت�سع
وع�شرين �إىل ثماين ع�شرة .بعد هذه «الهزة
ال��ك��ب�يرة» ،ت�صاعدت ح��دة اخل�لاف بني
الف�صيلني الرئي�سني داخل احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان ،وه��ذا م��ا دف��ع م�شار اىل
االعالن �أن الرئي�س ي�سعى �إىل �إقامة حكم
متهما �إ ّياه
دكتاتوري ،وت�صفية خ�صومه،
ً
بالف�ساد واال�ستيالء على منا�صب ووظائف
البالد املهمة مل�صلحة قبيلته واملوالني له،
الأم��ر ال��ذي فهمه الأخ�ير على �أن��ه حماولة
للنيل م��ن �سلطته ،م��ا جعل ال�صراع
خ�صو�صا بعد
ب�ين الطرفني ي���زداد ح��دة ،
ً
�أعلنت حكومة جنوب ال�سودان يف
�أن
ال�ساد�س ع�شر من كانون االول �أنها �أحبطت
حماولة انقالبية يف العا�صمة جوبا خطط
لها م�شارّ � .أدى كل ذلك �إىل ن�شوب نزاع
م�سلح ينطوي على �أ�سباب قبلية و�سيا�سية
يت�صدرها التناف�س على ال�سلطة ،وقد ا�ستوىل
امل��وال��ون مل�شار على والي��ة ال��وح��دة الغنية
بالنفط ومناطق �أخرى ،وامتدت املواجهات
�إىل مناطق خمتلفة من جمهورية جنوب
ال�سودان ،حيث ك��ان املدنيون �ضحيتها
الأوىل .
يرى بع�ض املحللني �أن الأ�سباب العميقة
ال��ت��ي تقف وراء الإ���ض��ط��راب��ات يف جنوب
العدد  344اجلي�ش
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درا�سات وابحاث
ويف نهاية العام  2011ومطلع العام  2012من طريف النزاع يف دولة اجلنوب وتدعوهما
ال�سودان ترجع �إىل عوامل ثالثة رئي�سة:
الأول� :ضعف اخل�برة الإداري����ة يف احلكم واجهت هذه املجموعات يف جونقلي قبيلة للتفاو�ض ال�سلمي ،وتدعم مفاو�ضات ادي�س
ل����دى امل�������س����ؤول�ي�ن يف ال���دول���ة اجل���دي���دة� .أخرى هي قبيلة املوريل ما �أدى �إىل معارك ابابا ،و�إن كان البع�ض يتهمها بدعم الرئي�س
�سيلفا كري �ضد خ�صمه م�شار الذي يعار�ض
ال��ث��اين :تغليب الإن��ت��م��اء القبلي عند دامية ب�سبب خالفات حول �سرقة املا�شية.
تطبيع العالقات اجلنوبية مع دولة ال�شمال.
ال�شعب اجلنوبي ،وتفوقه على الإنتماء
كذلك يبدو �أن اوغندا ،اجل��ارة اجلنوبية،
تدخل الإيغاد ()IGAD
الوطني .و ه��ذا ما �أدى �إىل ال�صراع على
نا�شد قادة دول الهيئة احلكومية للتنمية تتدخل مل�صلحة الرئي�س �سيلفاكري بالعتاد
ال�سلطة وال�ث�روة ب�ين القبائل املختلفة.
الثالث :حمدودية �سيطرة احلكومة املركزية (�إي��غ��اد) التي ت�ضم بلدان القرن الأفريقي والرجال .ولكن دولة ال�سودان هي املعنية
على اجلي�ش الذي ما برح وال�ؤه القبلي �أقوى و�شرق �أفريقيا كال من كري وم�شار التحاور االوىل مبا يجري على ح��دوده��ا اجلنوبية
املبا�شرة ،وبخا�صة يف والي��ات
من الوالء للوطن.
�أعايل النيل والوحدة وجونغلي
تت�شكل من جمموعة دول افريقيا ال�شرقية:
الرابع :الرثوة وامل��وارد الكبرية
االيغاد
الغنية بالنفط مل��ا لذلك من
ال�سودانني واوغندا ،كينيا ،اثيوبيا ،ال�صومال،
ورغبة بع�ض القوى يف الداخل
عالقة ب�أمنها االقت�صادي وموارد
دجيبوتي ،واريرتيا .ت�أ�س�ست يف العام  1986للعمل على
واخل����ارج يف ال�سيطرة عليها
الطاقة ،وملا لتداعيات �أي حروب
مكافحة الت�صحر والتنمية وحل اخلالفات ما بني هذه الدول.
وا�ستغاللها ل�صاحلها .
قبلية يف اجلنوب من تاثري على
تركيبة جمتمعها القبلي.
خريطة النزاع
وم���ن امل��رج��ح �إن مل ي�ستطع
يعرف «اجلي�ش الأبي�ض» بهذا اال�سم ن�سبة �إىل
بدا من خريطة اال�شتباكات
من هو؟
احلكماء يف ال�سودانني وكتلة
الرماد الناجت عن حرق روث االبقار ،الذي يغطوي
امل�����س��ل��ح��ة ب�ي�ن ال��ط��رف�ين �أن
الإيغاد� ،أو الأمم املتحدة ،وبع�ض
عنا�صره به �أج�سادهم حلمايتها من احل�شرات ،وهو يت�سلح
الرتكيز يتم على مدينة جوبا
الدول الكربى امل�ؤثرة يف املنطقة
بالبنادق واملناجل والع�صي .و«اجلي�ش الأبي�ض» ،ميلي�شيا
العا�صمة مبا تعنيه من رمزية
التو�صل �إىل حلول (�أو فر�ضها)،
مرهوبة اجلانب تت�ألف ب�شكل كبري من �شبان من قبيلة
للدولة،
�سيا�سية و�سلطوية
تر�ضي الأط��راف املتنازعة � ،أن
النوير.
وال��والي��ات الغنية بالنفط� ،أو
تزداد حدة النزاعات يف الإقليم،
املتمردون
تلك التي ي�شكل
ّ
وتتو�سع دائ��رة التدخالت اخلارجية ،مما
غالبية �سكانها ،وكذلك على املحاور ووقف القتال.
و�أوفدت الواليات املتحدةالأمريكية التي �سينتج املزيد من �سفك الدماء ،واملزيد من
اال�سرتاتيجية للتقدم باجتاه العا�صمة جوبا.
وتتهم احلكومة رياك م�شار ب�أنه يجند ك��ان��ت راع��ي��ة ا�ستقالل ال��ب�لاد يف  2011ت�شرذم اجلغرافيا ال�سودانية على خطوط
موفدا ال�صدع القبلية والدميوغرافية� ،أو على
�سيا�سيا واقت�صاد ًيا،
�شباب قبائل النوير وقوات «اجلي�ش االبي�ض» و�أكرب داعميها
ً
ً
ب�أعداد و�صلت �إىل ً 25
الفا ،وب�أنه ي�ستخدمهم �إىل جنوب ال�سودان ،وفعلت مثلها ال�صني ،خطوط تر�سيم خرائط النفط ،واملاء ،وامل�صالح
يف مهاجمة املراكز احلكومية يف عا�صمة التي متلك م�صالح يف القطاع النفطي يف الدولية واال�سرتاتيجية املمتدة من ال�صني،
والي��ة جونغلي �شرقي ال��ب�لاد وك��ذل��ك يف جنوب ال�سودان ،وذلك بهدف امل�ساعدة على عرب اخلليج والقرن االفريقي ،وحتى الواليات
املتحدة الأمريكية.
مهاجمة عا�صمة والية الوحدة �شمال البالد التفاو�ض.
اجتمع ممثلو الطرفني يف �أدي�س �أبابا
 ،و�أع��ايل النيل ،وبارتكاب املجازر على
�أ�سا�س قبلي .وهذا ما ينفيه م�شار الذي يقول يف اال�سبوع االول م��ن ال��ع��ام  ،2014على
املراجع :
�إن بني �صفوف قواته جماعات من القبائل وقع اال�شتباكات امل�ستمرة ،والهجومات
www.lebarmy.gov.lb/ar/
ريا من القوات املتبادلة ،يف حماولة للتو�صل �إىل وقف لإطالق
املختلفة ،و�إن
ً
ع��ددا كب ً
النار والإفراج عن املعتقلني.
احلكومية ين�ضم �إىل املتمردين.
 -29432?/newsجملة اجلي�ش – العدد .316
مل ت�صل اجلولة االوىل من املفاو�ضات اىل
ويرى بع�ض املراقبني �أن جمرد ذكر «اجلي�ش
/ar.wikipedia.org/wikiج������ن������وب_
االبي�ض» الذي يطلق على هذه املجموعات نتيجة حا�سمة ،وا�ستمرت املعارك يف حماولة ال�سودان.
www.bbc.co.uk/arabic/topics/
امل�سلحة يعيد �إىل الأذه��ان �سنوات الرعب لفر�ض وقائع جديدة على االر�ض من قبل
واملجازر التي وقعت يف جنوب ال�سودان ،فقد الطرفني.
south_sudan
قاتلت هذه املجموعات يف ت�سعينيات القرن
en.wikipedia.org/wiki/
خال�صة
املا�ضي خالل احلرب الأهلية بني ال�شمال
_Intergovernmental_Authority_on
واجلنوب �إىل جانب م�شار قبل اال�ستقالل.
حتاول ال�سودان الوقوف على م�سافة واحدة Developmen
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ق�ضايا
�إقليمية
�شباط

�إعداد� :إح�سان مرت�ضى
باحث يف ال�ش�ؤون الإ�سرائيلية
ّ
يتوقع املحللون الإ�سرائيليون
�أن ت��واج��ه �إ���س��رائ��ي��ل خ�لال
ال��ع��ام اجل��دي��د  2014حتديات
ا�سرتاتيجية و�أمنية و�سيا�سية
غري م�سبوقة .ويف ه��ذا املجال
اع��ت�برت درا���س��ة ���ص��ادرة عن
م��ع��ه��د «ب��ي��غ��ن  -ال�����س��ادات
ل��ل��درا���س��ات الإ�سرتاتيجية يف
جامعة ب��ار �إي�ل�ان»� ،أن و�ضع
�إ�سرائيل الأمني هو الأ�سو�أ منذ
عقود ،وقدمت الدرا�سة تو�صية
�إىل حكومة نتنياهو بزيادة
ميزانيتها الع�سكرية والإنفاق
على جي�شها ،واحل��ف��اظ على
ع�لاق��ات وثيقة م��ع ال��والي��ات
املتحدة ،ب�سبب تدهور الأم��ن
الإقليمي يف ظل ما ُيطلق عليه
«ثورات الربيع العربي» ،م�ؤكدة
�أن الأحداث التي تع�صف بالعامل
العربي منذ �أك�ثر من �سنتني
ون�صف ،جعلت الو�ضع الأمني
للدولة العربية الأك�ثر خطورة
م��ن��ذ ن��ه��اي��ة احل���رب ال��ب��اردة،
بح�سب م��ا �أورد موقع
«وال��ل��ا الإخ����ب����اري».

ا�سرائيل يف مواجهة حتديات العام اجلديد
وتوقع كبري معلقي �صحيفة
«يديعوت �أح��رون��وت» رون بن
ي�����ش��اي� ،أن ت��واج��ه �إ���س��رائ��ي��ل
يف ال��ن�����ص��ف ال��ث��اين م��ن ه��ذا
العام ،تبعات الف�شل املحتمل
ل��ل��م��ف��او���ض��ات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة
الفل�سطينية ،يف ظل الفجوة
ال���ك���ب�ي�رة يف امل����واق����ف بني
اجلانبني .كما ّ
توقع �أن تواجه
تبعات ال�سيا�سة «االنبطاحية»
 ع��ل��ى ح��د ت��ع��ب�يره  -التييتبناها الرئي�س الأم�يرك��ي
ب�����اراك �أوب����ام����ا يف املنطقة
والعامل ،والتي «يعك�سها ميله
ل��ل�تردد يف مواجهة الأط���راف،
حت��د ًي��ا لكل
ت�شكل
ال��ت��ي
ّ
ّ
من �إ�سرائيل والواليات املتحدة
للتو�صل �إىل توافقات
وتوجهه
ّ
ّ
غري واقعية معها» .و�أو�ضح بن
ٍ
حتد �ستواجهه
ي�شاي �أن �أكرب
لاً
�إ�سرائيل م�ستقب هو م�صري
الربنامج النووي الإي���راين الذي
يفرت�ض �أن يتم ح�سمه يف غ�ضون
�أ�شهر �إثر جتدد املفاو�ضات بني
�إي���ران وال���دول ال��ك�برى .و�أ���ش��ار
�إىل �أن م�س�ألة �شن هجوم على

اعتربت درا�سة �صادرة عن معهد «بيغن -
ال�سادات للدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف جامعة
بار �إيالن»� ،أن و�ضع �إ�سرائيل الأمني هو
الأ�سو�أ منذ عقود ،وقدمت الدرا�سة تو�صية �إىل
حكومة نتنياهو بزيادة ميزانيتها الع�سكرية
والإنفاق على جي�شها
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املن�ش�آت النووية الإيرانية قد تعود
لت�شغل دوائ��ر �صنع القرار بتل
�أبيب .و�أكد �أن �إحدى الق�ضايا
املهمة التي تقلق امل�ؤ�س�ستني
ال�سيا�سية والأمنية يف �إ�سرائيل،
تكمن يف م�ستقبل احلكومة
امل�صرية وقدرتها على �إدارة �ش�ؤون
البالد .يف ال�سياق نف�سه ،حذرت
�صحيفة �إ�سرائيل اليوم من �أن
�أح��د التحديات الكبرية التي
�سيواجهها الكيان العربي
خ�لال العام اجل��دي��د ،يكمن
يف تعاظم �أن�شطة حركات
«اجل��ه��اد العاملي» على حدود
كل من �سوريا ولبنان وم�صر.
ّ
امل��ع��ل��ق ال��ع�����س��ك��ري
وي���ق���ول
لل�صحيفة يو�آف ليمور �إن �إطالق
ق��ذائ��ف الكاتيو�شا يف الآون��ة
الأخرية من لبنان ّ
ميثل مقدمة
ل��ل��واق��ع الأم��ن��ي اجل��دي��د ال��ذي
ميكن �أن ي�سود خالل العام
 .2014و�أ�شار ليمور �إىل �أن خطورة
�أن�شطة التنظيمات اجلهادية
ّ
تتمثل يف حقيقة �أن �إ�سرائيل ال
متلك عنها معلومات
ك��اف��ي��ة مم��ا ّ
يقل�ص

قدرتها على �إحباط عملياتها،
ف�ضلاً عن �أن هذه التنظيمات
غري قابلة للردع؛ و�شدد على �أن
ما يجعل الأم��ور بالغة التعقيد
على هذا ال�صعيد هو حقيقة �أن
هذه التنظيمات ترى �أن كل
الأهداف م�شروعة ،وبالتايل كل
الو�سائل التي توظف يف حتقيقها
م�شروعة � ً
أي�ضا .على �ضوء ما
تقدم ك�شف املوقع االلكرتوين
ل��ل��م��ت��ح��دث ب��ا���س��م اجل��ي�����ش
نية اجلي�ش
اال�سرائيلي ع��ن ّ
�إج���راء تغيريات يف �سيا�سات
القوى الب�شرية لديه �ضمن خطته
للعام اجلديد  ،2014على �ضوء
التقلي�صات يف ميزانية الأمن،
والتحديات املتغيرّ ة يف ال�شرق
وتت�ضمن هذه التغيرّ ات
الأو�سط.
ّ
تعزيز القوى العاملة يف جمال
احلرب الإلكرتونية «ال�سايرب»
و���س�لاح ال��غ��وا���ص��ات ووح���دات
القبة
الإعرتا�ض يف منظومات
ّ
احل��دي��دي��ة والع�صا ال�سحرية،
مقابل تقلي�ص و�إغالق وحدات
�أخ��رى مل يذكرها .و�سرتكز
اخلطة على زيادة اال�ستعدادت

توقع كبري معلقي �صحيفة «يديعوت
�أحرونوت» رون بن ي�شاي� ،أن تواجه �إ�سرائيل
يف الن�صف الثاين من هذا العام ،تبعات
الف�شل املحتمل للمفاو�ضات الإ�سرائيلية
الفل�سطينية ،يف ظل الفجوة الكبرية يف
املواقف بني اجلانبني

للطوارئ واحلفاظ على جاهزية
الوحدات القتالية وتقوية منوذج
ما ي�سمى «جي�ش ال�شعب» من
خالل تو�سيع جتنيد املتدينني،
والعمل على نقل مواقع اجلي�ش
احل�سا�سة �إىل النقب .وحتدثت
ّ
اخل��ط��ة ع���ن ت�����س��ري��ح �آالف
اجل��ن��ود م��ن اخل��دم��ة الدائمة
ب�سبب التقلي�ص يف ميزانية
الأم����ن ،ون��ق��ل م��ق�ترح خلطة
ع��ام  2015ين�ص على تقلي�ص
وح���دات ال���ذراع ال�ب�ري وق��ي��ادة
اجلبهة الداخلية و�سالح اجلو.
أق��رت اخلطة �أوام��ر �صارمة يف
و� ّ
تقلي�ص امليزانية ه��ذا العام
تق�ضي بتخفي�ض تكاليف
احلفالت واملرا�سم الع�سكرية
اجل��اري��ة يف اجلي�ش .وذك��رت
اخلطة معطيات جديدة حول
واق��ع التجنيد ،م�شرية �إىل �أن
 %66من ال�شبان الذين تنطبق
عليهم �شروط التجنيد يخدمون
يف اجلي�ش فقط  ،وت�صل ن�سبة
التجنيد يف و���س��ط الن�ساء اىل
 ، %57.4حيث و�صفت اخلطة
ه���ذه امل��ع��ط��ي��ات ب��اخل��ط�يرة.
ع��ل��ى �صعيد �آخ���ر ات�����ض��ح �أن
من �أب��رز القواعد التي يتبناها
اجل��ي�����ش ال�����ص��ه��ي��وين
يف ا���س�ترات��ي��ج��ي��ت��ه

الع�سكرية ال��راه��ن��ة :زي���ادة
ال���ت���ج���م���ع���ات
ع�������س���ك���رة
ّ
اال�ستيطانية ورف���ع ك��ف��اءة
اجلندي املقاتل ونوعية ال�سالح،
�إ���ض��اف��ة �إىل حت�����س�ين ظ���روف
احلرب الوقائية وقوة الردع ونقل
املعركة �إىل �أر���ض العدو وبناء
الأحزمة الأمنية واملرونة يف اتخاذ
القرارات امليدانية والتحكم يف
ت�سلح الأط��راف املعادية .كما
يتبنّ ى اجلي�ش نظرية �أمنية
على �أ�سا�س احلرب يف �أي حلظة،
وكذلك �سرعة الهجوم والدفاع
واملفاج�أة وال�ضربة اال�ستباقية.
لكن على الرغم من هذه
التمنيات واالحتياطات تبقى
ا�سرائيل هذا العام � ً
أي�ضا �أ�سرية
معاناة نواق�ص و�أزم��ات �أبرزها،
�ضعف العمق اال�سرتاتيجي
ب�����س��ب��ب ع���وام���ل اجل��غ��راف��ي��ا
ال�سيا�سية ،وتراجع قوة الردع
التي ّ
جتلت يف احلروب الأخرية
للكيان ال�صهيوين� ،سواء يف
قطاع غزة �أو جنوب لبنان .كما
�أنها تعاين اختالل ا�سرتاتيجية
نقل املعركة �إىل �أر���ض العدو،
�إ���ض��اف��ة �إىل ال��ف�����س��اد امل���ايل
والأخ�لاق��ي وال�سيا�سي ،حيث
نَّ
بي تقرير �أ�صدره برنامج الدفاع
والأم���ن الربيطاين لل�شفافية

حذرت �صحيفة �إ�سرائيل اليوم من �أن
�أحد التحديات الكبرية التي �سيواجهها
الكيان العربي خالل العام اجلديد،
يكمن يف تعاظم �أن�شطة حركات «اجلهاد
العاملي» على حدود كل من �سوريا
ولبنان وم�صر

الدولية يف متوز � ،2011أن الكيان
ّ
يحتل مكانة عالية
ال�صهيوين
يف خماطر الف�ساد الع�سكري،
ال��ت��ه��رب من
ن��اه��ي��ك ع���ن
ّ
اخلدمة الع�سكرية والتغيرّ ات
�سيا�سيا
يف امل��ح��ي��ط احل��ي��وي
ً
وع�سكر ًيا ،وتغيرّ موازين القوى
ورح��ي��ل ح��ل��ف��اء وجم���يء ق��وى
�أخ��رى معادية .ويواجه اجلي�ش
اال�سرائيلي حت��دي��ات لناحية
ال��ظ��روف ال�سيا�سية الداخلية
وطبيعة املجتمع الإ�سرائيلي،
وحيثيات
التفوق الع�سكري
ّ
يف �ضوء تنامي ق��وى املقاومة،
وحت��والت البيئة الإ�سرتاتيجية
املحيطة ،م��ا ُي��دخ��ل امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية يف م�����س��ارات غري
م�ستقرة وغري وا�ضحة املعامل،
قد يكون لها ت�أثري كبري على
طبيعة الدولة العربية نف�سها
وعلى م�ستقبلها .وق��د �أو�ضح
تقرير برنامج ال��دف��اع والأم��ن
الربيطاين لل�شفافية الدولية،
�إث��ر حتليل معلومات عن 82
بلدا حول العامل خالل الفرتة
ً
امل��م��ت��دة م��ن مت���وز  2011حتى
كانون الأول � ،2012أن �إ�سرائيل
حتتل مكانة عالية يف خماطر
ال��ف�����س��اد الع�سكري،
حيث �أن املجال مفتوح

لإهدار املال واحل�صانة القانونية
والتهديدات الأمنية يف القطاع
الع�سكري ،عالوة على مظاهر
الف�ساد الأخ�لاق��ي وال�سيا�سي.
وك�شفت �صحيفة «يديعوت
�أحرونوت» يف كانون �أول ،2011
يف حتقيق ل��ه��ا حت��ت ع��ن��وان
«ج��ي�����ش ال��زج��اج��ة»� ،أن ما
اعترب يف ال�سابق ظاهرة ثانوية
ومعزولة حتول �إىل وباء حقيقي
�أ���ص��اب اجلي�ش الإ�سرائيلي،
حيث حفالت ال�سكر وتعاطي
امل����خ����درات داخ�����ل ال��ق��واع��د
الع�سكرية ،و�صوال للم�ستوى
القيادي .ويخت�صر كتاب �صادر
عن مركز الزيتونة للدرا�سات
واال�ست�شارات ،بعنوان( :اجلي�ش
الإ�سرائيلي  ،)2012 -2000ما
تواجهه املنظومة الع�سكرية
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة م���ن حت��دي��ات
وم�شاكل بالنقاط التالية:
 تراجع قوة الردع. اختالل ظروف ا�سرتاتيجيةنقل املعركة �إىل �أر�ض العدو.
 الف�ساد امل���ايل والأخ�لاق��يوال�سيا�سي.
ال���ت���ه���رب م���ن اخل��دم��ة
ّ
الع�سكرية.
 التغيرّ ات ال�سلبية يف البيئة�سيا�سيا وع�سكر ًيا.
املحيطة
ً

من �أبرز القواعد التي يتبناها اجلي�ش
ال�صهيوين يف ا�سرتاتيجيته الع�سكرية
التجمعات
الراهنة :زيادة ع�سكرة
ّ
اال�ستيطانية ورفع كفاءة اجلندي املقاتل
ونوعية ال�سالح� ،إ�ضافة �إىل حت�سني ظروف
احلرب الوقائية
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ٍ
نواد
وخدمات
�شباط

�إعداد:
معو�ض بومارون
با�سكال ّ
يف ال�سنتني الأخريتني �شهدت
ريا ونف�ضة
نوادي ال�ضباط
تطورا كب ً
ً
جذرية �شملت جميع مرافقها
وملحقاتها ،حيث حر�ص الق ّيمون
عليها على تقدمي �أف�ضل اخلدمات
املعي�شية والرتفيهية والريا�ضية
والأجتماعية والأمنية .واجلدير
بالذكر �أن كل التكاليف املدفوعة
هي من الأرباح التي حتققها
النوادي وجتمع يف ال�صندوق
اخلا�ص بها.
املجمع
جم ّلة «اجلي�ش» زارت
ّ
الع�سكري ونادي ال�ض ّباط يف جونيه
واطلعت على واقع احلال وواكبت
�سري الأعمال وامل�شاريع...

النوادي الع�سكرية
ب�أبهى ّ
حلة
التحديث م�ستمر
واخلدمات ال�شتوية
ت�ؤمن املتعة
والدفء والرفاهية
املجمع الع�سكري
ّ

املجمع الع�سكري ومنذ �إن�شائه يف
حر�ص
ّ
التميز يف اخلدمات التي
العام  1998على
ّ
ي�ضم
يقدمها :فمن النادي الريا�ضي الذي
ّ
بركة ال�سباحة ال�شتوية وقاعات ال�سونا
واجلاكوزي� ،إىل �صالونات احلالقة للرجال
اً
و�صول �إىل بيت الراحة وهو فندق
والن�ساء،
كامل التجهيزات ،وال�سن�سول البحري

ملمار�سة امل�شي �أو الهرولة ،وملعب كرة
ّ
ال�سلة .كل هذه اخلدمات وغريها جعلت
املجمع الع�سكري مكانًا الئقًا ومميزًا
من
ّ
جدا.
يقدم خدمات مب�ستويات راقية ً
ّ
املجمع يف الفرتة
التح�سينات التي �شهدها
ّ
الأخرية كانت مو�ضوع حديثنا مع العقيد
املجمع ،الذي
حبيب زهوي م�ساعد رئي�س
ّ
ر�أى يف عملية التح�سني والتحديث يف النوادي

�أولوية على �صعيد توفري اخلدمات الالئقة
ريا �إىل �أهمية
لل�ضباط وعائالتهم ،م�ش ً
ّ
املحافظة على نظافة املن�ش�آت احلالية
و�صيانتها وجهوزيتها من جميع النواحي.
وانطالقًا من �أهمية الريا�ضة يف حياة
الإن�سان اليومية عمومًا وال�ضابط خ�صو�صًا،
املجمع بور�شة حتديث للنادي
قامت �إدارة
ّ
الريا�ضي ال�صحي ليكون مبوا�صفات نوادي
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نوادٍ وخدمات
املعدات
فجهزته ب��أح��دث
الفئة الأوىل،
ّ
ّ
الريا�ضية و�آالت رف��ع الأث��ق��ال واملفرو�شات
الريا�ضية لي�صبح مب�ستوى
اخلا�صة بالقاعات
ّ
�أهم النوادي الريا�ضية الراقية.
وتطبيقًا لقرار منع التدخني يف الأماكن
جهزت قرب املق�صف قاعة
العامة املقفلةّ ،
خا�صة
تدخني مع مفرو�شات فخمة و�أنظمة
ّ
للتهوئة؛ �أم��ا �صيفًا فقد �أُن�شئت للغاية
عينها خيمة للرتّ ا�س البحري (تتّ �سع حلواىل
جهزت بالطاوالت والكرا�سي،
� 50شخ�صًا) ّ
و�أُح��ي��ط��ت ب��ال��زج��اج امل�����ض��غ��وط بطريقة
ف��ن� ّ�ي��ة .وق���د ن��فّ ��ذت ب ��إ���ش��راف
مهند�سني �إخت�صا�صيني راعوا
املجمع
يف ت�صاميمهم ديكور
ّ
وم��ظ��ه��ره ب�شكل ع���ام ،مع
احلفاظ يف الواجهة على منظر
بحري رائع.
ّ
يتعلق باحلر�ص على
ويف ما
يقدمها
�سالمة الأطعمة التي ّ
املجمع يف املطعم �أو ال�سناك
ّ
قال العقيد زهوي« :لقد حر�صنا
على حتديث غرفة تربيد املواد
الغذائية و�أن�ش�أنا خمزنًا للمواد
ّ
و�سعنا املطبخ
املعلبة ،كما ّ
الرئي�سي و�أ�ضفنا �إل��ي��ه �آالت
وب�����رادات ج��دي��دة لي�ستوعب
ّ
الأع������داد امل��ت��زاي��دة للزبائن
خ�صو�صًا يف ف�صل ال�صيف».
وذك��ر العقيد زه��وي يف ختام اللقاء �أنه
ّ
ولل�ضرورات الأمنية يف هذه املرحلة الدقيقة
املجمع،
التي متر بها البالد ول�سالمة ر ّواد
ّ
جرى تركيب حواجز حديدية على املدخل
تعمل على الكهرباء متنع ولوج الدخالء
جهزت جميع
املجمع ،كما
�إىل ح��رم
ّ
ّ
�أق�سامه ومن �ضمنها بيت الراحة ،ب�شا�شات
تلفزة عمالقة ( .)LEDوختم بالقول:
ّ
ن�سخر كل �إمكاناتنا لنقدم ما يف
«�سوف
املجمع واخلدمات
و�سعنا لتح�سني م�ستوى
ّ
التي يقدمها دائمًا.

 ...ويف النادي

ي�شهد ن��ادي ال�ضباط يف جونيه حركة
�إعمار وور�شة بناء كبرية كما �شرح لنا
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العميد موري�س احل��داد ال��ذي ا�ستقبلنا يف
وحدثنا عن التح�سينات التي متّ ت
مكتبه ّ
واجلاري العمل فيها حاليًا يف النادي و�أهمها
مبنى املواقف الداخلية املغلقة لل�سيارات
ال��ذي متّ �إفتتاحه يف �أواخ��ر ت�شرين الثاين
املا�ضي برعاية العماد قهوجي قائد اجلي�ش
وح�ضوره.
و���ش��رح العميد احل���داد �أ ّن���ه «منذ ح��واىل
ي�ضم مواقف
ال�سنة بد أ� العمل ب�إن�شاء مبنى
ّ
ّ
ليحل
ال�سيارت التابع لنادي ال�ضباط-جونيه
ّ
تتمثل بعدم توافر �أماكن
م�شكلة قدمية

ل��رك��ن ال�����س��ي��ارات على جانبي الطريق
�أمام النادي ،خ�صو�صًا يف �أيام الذروة يف ف�صل
ال�صيف ،حيث ي�ستقبل النادي يوميًا �أكرث
من � 2500شخ�ص يطلبون الراحة والرتفيه.
و� ّأمن املبنى بطبقاته الثالث مواقف حلواىل
ي�شكل بحد ذات��ه حتفة
� 225سيارة ،وهو
ّ
جمهزة ب�أف�ضل التجهيزات
فنية
ّ
معمار ّية ّ
الإل��ك�ترون��ي��ة احل��دي��ث��ة .وميكن للزائر
منذ حلظة دخوله �أح��دى طبقات املوقف
ال��ث�لاث� ،أن يالحظ م��دى �سهولة ركن
�سيارته و�إي��ج��اده��ا الح� ً�ق��ا ،بف�ضل �أ�سهم
ولوحات التوجيه التي تر�شده اىل مكانها؛
كما تنت�شر يف املكان كامريات للمراقبة
و�أجهزة �إطفاء احلريق للمحافظة على �أمن
الزائرين وممتلكاتهم».

وي�ضيف العميد احل��داد «� ّأن
العمل بد�أ منذ �شهر على �إن�شاء
���ص��ال��ة ت�ترب��ع ف���وق الطبقات
ال��ث�لاث للموقف وت��ط� ّ�ل على
خليج جونيه وجبل حري�صا يف
�آن واحد ،ذات هند�سة داخلية
وخارجية على جانب كبري
م��ن ال��ف��خ��ام��ة وال����ذوق حيث
ي�شكل ال��زج��اج جوانبها،
ّ
ب�����ش��ك��ل ال ي��ح��ج��ب امل��ن��اظ��ر
اجلميلة �سواء من ال��داخ��ل �أو

ّ
املتوقع �أن ينتهي العمل فيها
اخلارج ،ومن
مع بداية ال�صيف املقبل.
مربع
تبلغ م�ساحة ال�صالة حواىل  900مرت ّ
من دون �أعمدة وتتّ �سع حلواىل �ألف �شخ�ص،
مع مق�صف ومطبخ وحمامات مب�ساحة
وميتد �أمامها ترا�س �صيفي
مربعًا،
ّ
 350مرتًا ّ
مربع تقريبًا ،لتكون
على م�ساحة  1000مرت ّ
م�ؤهلة لإق��ام��ة حفالت �شتوية و�صيفية
يف املنا�سبات ولإع��ط��اء ال��راح��ة للزائرين
بالإ�ضافة اىل متتّ عهم باملناظر اخلالبة
واخلدمات املميزة.
�سوف يتم حتويل املكان ال��ذي ت�شغله
حاليًا ال�صالة ال�شتوية �إىل مطعم حلفالت
الأعياد مع مطبخ تابع له و�صالة �ألعاب
كبرية ل�ل�أوالد وحدائق مزدانة بالأ�شجار

تركيب �أل��واح اللتقاط الطاقة ال�شم�سية
وت�أمني � 4آالف ليرت من املياه ال�ساخنة لر ّواد
امل�سبح بطريقة نظيفة بيئيًا».
وختم العميد احل���داد بالقول« :هدفنا
مميزًا
وملتقى
حتويل النادي واحة خ�ضراء
ّ
ً
لل�ضباط ومدعويهم يجدون فيه كل ما
ين�شدونه من جميع النواحي ،لأننا ن�سعى
للأف�ضل دومًا».

والورود وم�ساحات من الغازون الأخ�ضر».
«�أما الأق�سام الأخرى يف النادي فلم نغفل
ع��ن حتديثها �أو جتيزها ي��ق��ول العميد
احل��داد ،فمن املطبخ �إىل قاعات الطعام
وامل�سبح جددنا و�أ�ضفنا الكثري ،ولكي
ن�صبح قادرين على �إ�ستيعاب عدد �أكرب
من الزائرين فقد متّ تركيب فرن حديث
ل�صناعة جميع �أنواع املعجنات مبا فيها
اخلبز الإفرجني ،وماكينة لتق�شري البطاطا
وفرمها بطريقة حديثة.
وحر�صًا على البيئة عمدت �إدارة النادي �إىل
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املهرجون والعبو ّ
اخلفة والبهلوانيون ا�ستقبلوا برتحاب وحفاوة
مقدمني لهم ً
عر�ضا غري
وبهجة الأعياد عائالت �شهداء اجلي�ش ّ

يدا بيد
ً
�شباط

�إعداد:
معو�ض بومارون
با�سكال ّ

م�سبوق من �سريك Atlantisالتابع ل�شركةCirque du
� : Libanألعاب خفة و�سحر ولوحات بهلوانية وم�شاهد ال تخلو
من اخلطورة واملجازفة ،يف �إطار ّ
فن يحتاج �إىل الكثري من الد ّقة
والتدريب والليونة.

املبادرون

يف خيمة ال�����س�يرك ال��ك��ب�يرة يف
ب�يروت وب��دع��وة م��ن جلنة تن�سيق
ودعم ن�شاطات �أبناء �شهداء اجلي�ش
و�سيدة الأعمال روىل مو�سى اجتمع
الأوالد و�أمهاتهم يف حفلة خا�صة
�أقيمت على �شرفهم وح�ضروا حواىل
م�شهدا تو ّزعت بني اخلفّ ة والتوازن
12
ً
وتروي�ض احليوانات والتهريج ،تعتمد
على امل��ه��ارات اجل�سدية والرق�ص
واخلدع الب�صرية واحليوانات الأليفة
منها واملفرت�سة بالإ�ضافة �إىل ال�سحر.
�أ���ش��ع��ل �أع�����ض��اء ف��رق��ة «ال�����س�يرك
اللبناين» املوهوبون امل�سرح و�ألهبوا حما�سة
ّ
املتعط�ش لهذا النوع من الفنون،
اجلمهور
ال �سيما ل��دى الأط��ف��ال ال��ذي��ن تفاعلوا
بده�شة وف���رح م��ع ك��ل ف��ق��رة �شاهدوها
وانتزعت العرو�ض املده�شة الت�صفيق احلاد
طوال احلفلة ،التي بد�أت بعر�ض احللقات
الد ّوارة �أعقبتها الألعاب البهلوانية ،وفقرة
املهرجني ،و�ألعاب اخلفّ ة وفقرات احليوانات
املفرت�سة والأليفة وال�سحر ،والرق�ص على
احل��ب��ال على طريقة اجلمباز ،و»ال��رج��ل
املطاطي» ،والرق�ص بالطارات .كل فقرة
فامتد �سحر
كانت �أروع من �سابقتها،
ّ
الأجواء لأكرث من �ساعتني توالت خاللهما
اللوحات املبهرة و�سط ال�ضحكات و�شهقات
الإعجاب والده�شة.
قدم العميد املتقاعد طوين
يف نهاية احلفل ّ
ً
ممثال اللجنة كتاب �شكر من
ع��ازار
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي لل�سيدة
مو�سى التي �شكرت بدورها قيادة اجلي�ش
وع�سكرييه على تفانيهم وت�ضحياتهم
���ص��ام��دا يف وجه
اجل�����س��ام لإب��ق��اء ال��وط��ن
ً
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ال��ت��ح��دي��ات
وال�����ظ�����روف
اخلطرية التي
تع�صف به.

خطوة
�ستعقبها
خطوات

املهند�سة روىل
مو�سى احلائزة

ال�سريك اللبناين يعايد
عائالت ال�شهداء
بعر�ض مده�ش

ج��ائ��زة لبنان لل�سيدات امل��م ّ��ي��زات للعام
 2012عن ريادتها يف ت�أ�سي�س �أكرب �شركة
برجميات ( )Netwaysعلى م�ستوى عاملي
فروعا يف ال��دول
(مركزها لبنان ومتلك
ً
العربية والواليات املتحدة)� ،أ�شارت �إىل �أنها
�أرادت بهذه املبادرة الب�سيطة معايدة اجلي�ش

ال�سريك اللبناين

وخ�صو�صا زوج��ات و�أوالد �شهدائه اللواتي
ً
فقدن معيلهن الوحيد و�أ�صبحن من دون
�سند يف هذه احلياة.
أ�سرت ال�سيدة مو�سى ملجلة «اجلي�ش» �أن
و� ّ
هذا احلدث «ما هو �إال خطوة �أوىل يف طريق
ً
طويال ومثم ًرا مع امل�ؤ�س�سة
تعاون �أمتناه
الع�سكرية وجلنة تن�سيق ودعم ن�شاطات
�أبناء �شهداء اجلي�ش ،حيث من املقرر �أن
ن�ؤ�س�س لربنامج عمل متكامل وم�ستدام
مع زوجات ال�شهداء لتطوير املر�أة يف جميع
امل��ج��االت ،وخ��ل��ق ف��ر���ص عمل مواكبة
للع�صر لها داخل املنزل �أو خارجه ،من دون
�أن ي�ؤثر ذلك على واجباتها جتاه عائالتها؛
وذلك بهدف حت�سني و�ضعها املادي وظروفها
املعي�شية اليومية ودعمها معنو ًيا والإرتقاء
مب�ستواها الثقايف لرتبية �أوالد يكونون نخبة
املجتمع اللبناين.
ومتنّ ت ال�سيدة مو�سى �أعيا ًدا جميدة لأفراد
خ�صو�صا
عموما ولعائالت ال�شهداء
اجلي�ش
ً
ً
قدموه من دماء غالية على مذبح
مقدرة «ما ّ
ّ
الوطن و�سن�سهم ما يف و�سعنا وب�إمكاناتنا،
املتوا�ضعة مقارنة بت�ضحياتهم الكبرية،
للتعاون مل��ا فيه م�صلحة ه��ذه ال�شريحة
جميعا.
الغالية على قلوبنا
ً

خ�صو�صا و�أن هذا العر�ض
�شركة ال�سريك اللبناين هي الأوىل يف لبنان التي تقدم مثل هذه العرو�ض ملحرتفني لبنانيني مع �أجانب،
ً
ق�صته فهو
ي�شمل بع�ض احليوانات الأليفة و�أخرى مفرت�سة ومد ّربة ب�شكل جيد� .إنه «�صنع يف لبنان» ثالث كلمات تخت�صر ّ
ً
عر�ضا
�شخ�صا 34 ،منهم لبنانيون و� 8أجانب فقط .ومن كل املناطق اللبنانية اجتمع ه�ؤالء ال�شباب ليقدموا
م�ؤلف من 42
ً
حلما للبع�ض منهم �أب�صر النور وحتقق على �أر�ض الواقع
�أرادوا �إي�صاله �إىل م�ستوى عالٍ من الإحرتاف .هذا ال�سريك الذي كان
ً
ر�سميا العام  2005بالتعاون مع �شريكه تريي انطونيو�س؛ كما �أن�ش�أ مدر�سة
لي�صبح حقيقة حني � ّأ�س�سه ال�سيد �إ�سحاق �أبو �ساري
ً
خا�صة لتعليم فن ال�سريك وتدريب املهتمني ،يتولىّ الإ�شراف عليها عدد من املحرتفني يف الفرقة .وت�ستقبل املدر�سة جميع الأوالد الذين تراوح
ّ
بتعلم فنون ال�سريك.
�أعمارهم بني ال�ساد�سة وال�ساد�سة ع�شرة املهتمني
العدد  344اجلي�ش

53

يف كل عام ،مع حلول الأعياد،
وقفة
تتجنّد م�ؤ�س�سة املقدم املغوار ال�شهيد
وفاء
�صبحي العاقوري لزرع الفرح يف
قلوب �أبناء اجلي�ش يف اخلدمة
�شباط
ّ
الفعلية و�أوالد ال�شهداء ،علها
تن�شر ً
بع�ضا من دفء العيد يف زوايا
�إعداد :جان دارك �أبي ياغي
البيوت الباردة يف زمن ال�صقيع
واحلرمان .وللمنا�سبة ،وزّ ع «بابا
نويل» امل�ؤ�س�سة حواىل  4000هدية على الأوالد يف احتفاالت �شملت عد ًدا من
الثكنات الع�سكرية واملناطق والرعايا و�سط �أجواء �صاخبة وبرامج ترفيهية
خا�صة باملنا�سبة .جملة «اجلي�ش» واكبت الإحتفاالت يف هذا التحقيق.

الفوج املجوقل

البداية كانت يف ثكنة الفوج املجوقل-
غو�سطا حيث رعى قائد اجلي�ش العماد جان
اً
قهوجي ممثال بالعقيد عالء ح�سن
احتفال
لأوالد ع�سكريي الفوج تخلله ن�شاطات
ترفيهية وعر�ض مل�سرحية الأب فادي تابت
املو�سيقية بعنوان «املفتاح ب��إي��دك»� ،إىل
فقرات فنية �أحياها الفنان مي�شال قزي،
وتوزيع هدايا ،يف ح�ضور قائد الفوج املقدم
جان نهرا ،ورئي�سة امل�ؤ�س�سة و�أع�ضائها.
تخلل الإح��ت��ف��ال كلمة ملمثل قائد
اجلي�ش قال فيها�« :إن فرتة الأعياد حتيي
فينا ذك��رى �أحباء فقدناهم خ�صو�صً ا يف
�ساحات ال�شرف والبطولة ،لكنها تزيد من
�ألقهم يف �أفكارنا وحتفر �أ�سماءهم عميقة
يف ذاكرتنا ،كما �أنها ت�ؤكد فينا م�شاعر
الإخاء والتعاون والتكامل والوحدة الوطنية،
ً
ً
وحفاظا
انطالقا من �إمياننا الرا�سخ بالله،
على التقاليد امل�شرتكة يف املناطق والأحياء،
وبني رفاق ال�سالح وعائالتهم».
قدمت الفنانة روال �سعد
يف الإط��ار ذات��هّ ،
الهدايا لأوالد ع�سكريي الفوج يف احتفال
�آخر ّ
نظم للمنا�سبة.

فوج مغاوير البحر

يف قيادة فوج مغاوير البحر -عم�شيت،
و ّزعت امل�ؤ�س�سة الهدايا على �أوالد الع�سكريني
يف احتفال �أقيم بح�ضور قائده املقدم الركن
رحب بهم ومتنّ ى لهم
حممد امل�صطفى الذي ّ
أعيادا جميدة �شاك ًرا م�ؤ�س�سة العاقوري على
�
ً
بادرتها النبيلة.
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م�ؤ�س�سة العاقوري
يف ثكنات اجلي�ش
فرح وهدايا يف احتفاالت الأعياد
فوج املغاوير

يف ح�ضور قائد فوج املغاوير العميد الركن
�شامل روك��ز ممثال قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي� ،أقامت امل�ؤ�س�سة يف قيادة الفوج
يف ثكنة غ�سان رم��ان -روميه حفلتني
ترفيهيتني واح��دة لأوالد ع�سكريي الفوج
والأخرى لأبناء الع�سكريني ال�شهداء (�شهداء
ّ
تخللهما برامج من �إعداد
�ساحة ال�شرف)
الآن�سة ك��ارال بعيني وتوزيع هدايا حيث
ح�صل كل ولد على الهدية التي متناها يف
الر�سالة التي وجهها �إىل «بابا نويل».
ّ
تخلل الإحتفال كلمة ملمثل
كذلك
توجه فيها �إىل ع�سكريي
قائد اجلي�ش
ّ
متمنيا لهم �أعيا ًدا
الفوج و�أفراد عائالتهم
ً
�سعيدة .ويف كلمته �إىل عائالت ال�شهداء
ذك�����ر مب���آث��ره��م
ّ
وب�����ط�����والت�����ه�����م
«ل��ن��ج��ع��ل م��ن��ه��ا
ن�برا� ً��س��ا لأج��ي��ال��ن��ا
ال�صاعدة ،ولن�ؤكد
�أنه لوال دماء ه�ؤالء
الأب��ط��ال ،ما كان
لنا وط��ن ننعم به،
وال حرية وال �سيادة

وال ا�ستقالل ،وما كانت جذوة الأمل تنت�صر
دائما يف قلوبنا ،على رياح امل�صاعب التي ال
ً
تنفك تع�صف بالوطن من كل اجت��اه».
و�شكر با�سم قائد اجلي�ش «اجلهود املتوا�صلة
مل�ؤ�س�سة املقدم املغوار ال�شهيد �صبحي العاقوري
يف �سبيل دعم �أبناء الع�سكريني وخ�صو�صً ا
�أبناء ال�شهداء منهم ،وهي يف ذلك ،تقرن
القول بالفعل ،وتقدم املثال يف الت�ضامن

الإن�ساين والوطني».
الفنان نقوال الأ�سطا ���ش��ارك يف �إحياء
املنا�سبة بباقة م��ن �أغ��ان��ي��ه الوطنية يف
ح�ضور عدد من الفنانني واملمثلني و�أ�صدقاء
امل�ؤ�س�سة.

�إىل حفل غداء تخلله توزيع هدايا� ،أقامه
ال�سيدان حبيب وج��ه��اد �سلوم �صاحبي
مطعم اجلبل -الربيج -طريق مار �شربل ،يف
ح�ضور العميد الركن الطيار دي غول �سعد
ممثال العماد قهوجي قائد اجلي�ش.

حفل غداء وتوزيع هدايا

رعية مار فوقا -غادير

لل�سنة الثانية على التوايل ،وبالتن�سيق
والتعاون مع م�ؤ�س�سة العاقوريّ ،لبى حواىل
ول��دا من �أوالد الع�سكريني ال�شهداء
175
ً

يف رعية مار فوقا -غادير ،رعى قائد اجلي�ش
اً
احتفال �آخ��ر نظمته م�ؤ�س�سة العاقوري
بالتعاون مع الرعية حلواىل  800ولد من �أبناء
املنطقة يف �سينما
ال�سيته -جونيه.
ح�����ض��ر الإح��ت��ف��ال
ممثل قائد اجلي�ش
ال��ع��ق��ي��د ع��م��اد بو
عماد ،خادم الرعية
اخل��������وري ج����وزف
���س��ل��وم وع����دد من
امل��دع��وي��ن .تخلل

الإح��ت��ف��ال كلمة ملمثل ق��ائ��د اجلي�ش
�شكر فيها م�ؤ�س�سة العاقوري معتربً ا �أن
«�أطفال الوطن براعم اليوم يف بهجتهم
وبراءتهم ،هم �شباب الغد بحيويتهم وو�سع
ّ
تطلعاتهم ،وبالتايل رجال الغد بعلمهم
حتمل امل�س�ؤوليات
ومعرفتهم وقدرتهم على ّ
وبناء املداميك يف ال�صرح الوطني الذي ّ
خلفه
الأ�سالف».
يف اخلتام ،و ّزعت الهدايا على الأوالد يف جو
من الفرح والإبتهاج.

خميم تزلج

بعد الإنتهاء من احتفاالت امليالد وتوزيع
الهدايا� ،أقامت امل�ؤ�س�سة خميم تزلج على
ول��دا من �أوالد
م��دى �أربعة �أي��ام حل��واىل ً 60
الع�سكريني ال�شهداء راوحت �أعمارهم بني
 14و� 20سنة ،وذلك يف رحاب مدر�سة التزلج-
الأرز حيث ا�ستقبلهم قائد املدر�سة العميد
حمود وعنا�صرها بحفاوة.
الركن خالد ّ
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مهمات
خا�صة

جمزرة مدر�سة بي�سالن يف رو�سيا
�شباط

�إعداد :ندين البلعة خريالله
هي جمزرة �أعقبت �أزم��ة وقعت
يف مدر�سة كبرية يف بلدة بي�سالن
( )Beslanيف رو�سيا بني  1و 3
�أيلول  ،2004حيث ّنفذ �إرهاب ّيون
عملية اقتحام للمدر�سة واحتجزوا
ٍ
�شخ�ص كرهائن .وبعد
�أكرث من 1100
ثالثة �أيام من حماولة التفاو�ض مع
امل�س ّلحني الإنف�صاليني ال�شي�شانيني،
اقتحمت القوات الرو�سية املدر�سة
م�ستخدمة الدبابات والأ�سلحة
الثقيلة ،وانتهت العملية مبقتل  396رهينة على
أقل من بينهم  186طف ًَ
ال ّ
ال ،و�إ�صابة املئات.

اخللفية

بعد �أق��ل م��ن �ستّ ة �أ�شهر م��ن التمديد
للرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني والية ثانية،
تعر�ضت رو�سيا الإحت��ادي��ة ملوجة متتالية
ّ
ّ
م�سلحة،
من الهجمات نفّ ذتها جماعات
داعية النف�صال ال�شي�شان عن رو�سيا .بد�أت
االع��ت��داءات يف � 24آب وانتهت باحلدث
امل��أ���س��اوي يف مدر�سة بي�سالن يف �أو�سيتيا
ال�شمالية.
ففي � 24آب متّ تفجري قنبلة يف موقف
للحافالت يف جنوب العا�صمة الرو�سية
مو�سكو� ،أ�سفر عن �إ�صابة � 4أ�شخا�ص فقط.
ولكن يف اليوم نف�سه ،متّ تفجري طائرتني
مدنيتني يف اجلو ب�شكل متزامن ،ما �أ�سفر
ع��ن م�صرع  90راك� ً�ب��ا ك��ان��وا على منت
الطائرتني .ويف � 31آب قامت �سيدة بتفجري
نف�سها ع��ل��ى م��ق��رب��ة م��ن حم��ط��ة م�ترو
ريز�سكايا مبو�سكو ما � ّأدى �إىل مقتل 10
�أ�شخا�ص و�إ�صابة �أكرث من  .50ومل تكن
تلك الأحداث �إ ّال ا�ستمرا ًرا للهجمات التي
بد أ� دعاة انف�صال ال�شي�شان ب�شنّ ها خارج
الأرا�ضي ال�شي�شانية ،وا�ستهدافهم للم�صالح
الرو�سـية �أو للجمهوريـات املتعاونة معها يف
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ف�شل يف التن�سيق ...خ�سارة فادحة يف الأرواح

ما يتعلق ب�أزمة ال�شي�شان.

اليوم الأول :بداية العملية

ح�صل االع��ت��داء على املدر�سة School
تعج
 )Number Oneح�ين ك��ان��ت
ّ
بالطالب والأه����ايل والهيئة التعليمية
الذين كانوا كالعادة يحتفلون ببداية
العام الدرا�سي اجلديد .بد�أت العملية عندما
ّ
امل�سلحني
قامت جمموعة م��ن ع�شرات
(ح���واىل  33وبينهم ام���ر�أت���ان) باقتحام
املدر�سة ،بعد الإعداد للهجوم ب�شكل دقيق
وم�سبق� .سقط يف الدقائق الأوىل للهجوم
ً
قتيال� ،إذ بد�أ املهاجمون ب�إطالق النار
12
بالتوجه �إىل
يف ال��ه��واء ملزمني اجلميع
ّ
داخل املبنى .البع�ض الذ بالفرار وا�ستطاع
حتذير ال�سـلطات ،بينمـا جند ح �آخـرون
باالختبـاء .وبعد ت��ب��ادل �إط�ل�اق ن��ار مع
ّ
امل�سلحون على املدر�سة،
ال�شرطة ،ا�ستوىل
جمردة من �أي
واحتجزوا حواىل  1100رهينة
ّ
مهددين بقتل من يخالف
و�سيلة ات�صال،
ّ
الأوام����ر .وبعد جمع الرهائن يف القاعة
ّ
امل�سلحون ما
الريا�ضية يف املدر�سة ،اختار
ً
ممر قريب
رجال و�أخذوهم �إىل
بني  15و 20
ّ
فجرت �إح��دى االنتحار ّيتَني نف�سها
حيث ّ
با�ستخدام حزام نا�سف ،ما � ّأدى �إىل مقتل
املمر.
معظم من يف-
ّ

الح�صار الأمني

�سرعان ما ُ�ضرب طوق �أمني حول املدر�سة،
ت�أ ّلف من ال�شرطة (قوى الأمن الداخلي)،
وق��وات اجلي�ش الرو�سي (فرقة ال�سبيت�سناز
« :»Spetsnazقوات خا�صة تابعة للقوات
الرو�سية) ،وحدات النخبة يف جهاز الأمن
االحت���ادي الرو�سي وال��وح��دة اخلا�صة ل��وزارة
ال�ش�ؤون الداخلية الرو�سية (.)OMON
ً
خطا من ثالثة
�أخلت القوات اخلا�صة
ٍ
مبان مواجهة للقاعة الريا�ضية يف املدر�سة،
وج ِّهز عدد من �سيارات الإ�سعاف .ولكن
ُ
جتمع عدد
عمت حالة من الفو�ضى ب�سبب ّ
ّ
املتطوعني ،ومدنيني
من رج��ال امليلي�شيا
ّ
ّ
م�سلحني كانوا بني �أه��ايل املحتجزين،

�أمام مكان احلدث (حواىل خم�سة �آالف)،
وان�ضمامهم �إىل القوى الأمنية الر�سمية.
قام املعتدون بتفخيخ القاعة حيث جمعوا
ال��ره��ائ��ن ،وب��اق��ي املبنى بعبوات نا�سفة،
وهددوا بقتل خم�سني رهينة مقابل مقتل
ّ
�أي عن�صر بر�صا�ص ال�شرطة ،وبقتل ع�شرين
مقابل كل جريح ي�سقط يف �صفوفهم.
ّ
املدخنة ،قاموا
وحت�س ًبا خلرقهم بالقنابل
ّ
ف��و ًرا بتحطيم نوافذ املدر�سة ،كما منعوا
الرهائن من الأك��ل وال�شرب حتى ي�أتي
رئي�س �أو�سيتيا ال�شمالية للتفاو�ض معهم.
اتّ ��خ��ذت ال�سلطات الرو�سية ق���را ًرا بعدم

ا�ستخدام القوة لتخلي�ص الرهائن ،وباعتماد
ّ
حل �سلمي ،حاول
للتو�صل �إىل
التفاو�ض
ّ
طبيب الأطفال ال�شهري Leonid Roshal
التو�صل �إليه.

اليوم الثاين :ف�شل امل�ساعي ال�سلمية

ف�شلت م�ساعي  Roshalومل يقبل املعتدون
ال�سماح للرهائن بالأكل �أو ال�شرب ،وال
ب ��إخ��راج اجلثث م��ن امل��ك��ان ،مطالبني
باالعرتاف با�ستقالل ال�شي�شان يف الأمم
املتحدة وبان�سحاب القوات الرو�سية ،وبح�ضور
كل م��نAleksander Dzasokhov ،
(رئ��ي�����س �أو�سيتيا ال�شمالية)Murat ،
( Zyazikovرئي�س جمهورية �إنغو�شيتيا)،
( Ruslan Aushevال��رئ��ي�����س ال�سابق

ّ
امل�سلحني.
بر�صا�ص

اليوم الثالث :الإنزال

منذ ال�صباح الباكر ،متّ االت�صال ب�أ�صالن
م�����س��خ��ادوف �أح���د ك��ب��ار ق���ادة املقاتلني
ال�شي�شان وال��رئ��ي�����س ال��ث��ال��ث جلمهورية
ّ
للتدخل ،ولكن الإن���زال على
ال�شي�شان
املدر�سة بد�أ مبا�شر ًة بعد املوافقة على ّ
تدخله
وبد�أت عملية االقتحام.
عند ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم � 3أيلول
ّ
امل�سلحون على �إدخال م�سعفني يف
 2004وافق
�سيارتَي �إ�سعاف لإخالء اجلثث ،ومع اقرتاب
الإ�سعاف ُ�سمع دوي انفجار من داخل قاعة
ّ
امل�سلحون النار على رجال
الريا�ضة وفتح
الإ�سعاف .وتبع ذلك انفجار �آخر � ّأدى �إىل

�أي القنابل الفراغية املحظورة) ،وا�ستخدام
ق��ذائ��ف ���ص��اروخ��ي��ة  .26-RPGب��دوره��م
املتمردون قاذفات قنابل �أطلقوها
ا�ستخدم
ّ
على القوى الرو�سية داخل املباين املجاورة،
وا�ستخدموا الرهائن كدروع ب�شرية.
ا�ستمرت عمليات املداهمة يف م��وازاة
ّ
املتمردين الذين
مقاومة
تفرقوا وحاولوا
ّ
ّ
دمرتها
االختباء يف الأبنية املجاورة التي ّ
الدبابات ،بينما ّ
تعقبت الطوافات �آخرين
داخل املدينة.
مل تكن �سيارات الإط��ف��اء ق��ادرة على
مكافحة احلريق داخ��ل قاعة الريا�ضة،
� ّأما �سيارات الإ�سعاف املتوافرة لنقل مئات
امل�صابني فكانت حم���دودة ،ل��ذل��ك نقل
معظمهم ب�سيارات خا�صة .قتل عدد من
ّ
تعقب
املتمردين وتابعت القوى الأمنية
ّ
الفا ّرين منهم.

نهاية الأزمة

لإنغو�شيتيا) والطبيب � Roshalإىل املدر�سة.
املحتجزون ي�شعرون بالتعب واحل� ّ�ر
ب��د أ�
َ
واجل��وع والعط�ش ،وفقدوا �أي طاقة �أو قدرة
على احل��رك��ة .وب��ع��د ظهر ه��ذا ال��ي��وم،
ّ
امل�سلحون قنبلتَني على قوى الأمن
رمى
�رد ه��ذه القوى
خ��ارج املبنى من دون �أن ت� ّ
باملثل .ولكن مع �ساعات الليل الأوىل،
امل�سلحون بال�شعور بال�ضغط ّ
ّ
وقلة النوم،
بد أ�
وعدم توافر املخدرات ،كل ذلك جعلهم
ّ
متوقعة،
وت�صرفاتهم غ�ير
ه�ستري ّيني
ّ
وهكذا قتل عدد من الأطفال و�أهاليهم
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ع��دد م��ن رج���ال ال�شرطة

�سقوط ال�سقف على الرهائن و�إ�سقاط عدد
من الإ�صابات بني قتلى وجرحى (حواىل
ً
قتيال) .و�سط الفو�ضى احلا�صلة جنح
160
ّ
امل�سلحون
بع�ض الرهائن بالهرب ،فيما قتل
�آخرين خالل حماولتهم ذلك ،ثم بد أ� تبادل
�إطالق النار بني قوى الأمن وامل�سلحني.
حاولت ال��ق��وات اخلا�صة دخ��ول املدر�سة
بدعم من دب��اب��ات  72-Tون��اق�لات جند
مد ّرعة  80-BTRوطوافات حربية مبا فيها
طوافة هجوم  .24-Miوقد �شارك يف املعركة
ّ
امل�سلحني .كما متّ
العديد من املدنيني
�إط�لاق �صواريخ ( Shmelق��اذف��ات لهب،

امل�ست�شفى الوحيد يف بي�سالن ،مل يكن
مهيئً ا للتعامل مع الإ�صابات ،فتويف عدد
ّ
كبري من الرهائن بعد نقلهم �إىل هناك.
� ّأما اجلثث فقد متّ جمعها يف ما بعد من
داخ��ل امل��در���س��ة ،ومتّ �إج���راء مرا�سم دفن
�شخ�صا .وبعد انتهاء العملية
جماعي لـ120
ً
�شخ�صا مفقودين ،بالإ�ضافة
كان هناك 180
ً
حمدد من الع�سكريني الذين
�إىل عدد غري
ّ
ا�ست�شهدوا يف �أثناء العملية.
كان لهذا احلادث ت�أثرياته على ال�سيا�سة
ّ
املحلي واخلارجي.
الرو�سية على امل�ستويني
ّ
فقد جاءت �سل�سلة احلوادث
لتمثل حتد ًيا
للرئي�س الرو�سي بوتني الذي كان يتعامل
ّ
امل�سلحون
مع العمليات ال�سابقة التي �شنّ ها
جانبا من العار الذي
ال�شي�شانيون بو�صفها
ً
ّ
حلق برو�سيا ،والناجم عن �ضعف القيادة
التنفيذية يف البالد و�ضعف الأجهزة الأمنية،
ما قاد حكومتها �إىل التوقيع على معاهدة
كا�سافيورت (�آب  )1996التي �أ�سفرت عن
اخلروج الرو�سي الأول من ال�شي�شان.
عقب انتهاء حادث بي�سالن ،نا�شد بوتني
ال�شعب الرو�سي اال�ستعداد لتعبئة املجتمع
�سماه «احل��رب ال�شاملة التي
ملقاومة ما ّ
تهدف �إىل متزيق رو�سيا».
العدد  344اجلي�ش
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نحن
والقانون
�شباط

�إعداد :د .نادر عبد العزيز �شايف

حمام بالإ�ستئناف

عنا�صر جرمية �شهادة الزور

تعترب �شهادة ال�شهود من �أقدم و�سائل الإثبات و�أهمها احلقيقة ،كما �أنها من �أهم الأدلة التي قد ت�ستند �إليها املحكمة يف
زورا،
�أحكامها ،لذلك ف�إن لها �أهمية كربى وخطرية يف الدعاوى الق�ضائية،
ً
خ�صو�صا اجلزائية منها .ف�إذا كانت ال�شهادة ً
رب�أ جمرم ويفلت من العقاب .ولهذا عاقبت القوانني على ال�شهادة الزور التي
قد ت�ؤدي اىل �أن يُدان بريء ويعاقب� ،أو يُ َّ
ُعرِفت منذ �أن عرف الإن�سان اجلرمية والعقاب ،يف املجتمعات القبلية ويف احل�ضارات الفرعونية وبالد ما بني النهرين.
وقد عاقب عليها قانون حمورابي بقطع ل�سان �صاحبها .كما نهت الديانات ال�سماوية عن ال�شهادة الزور واعتربتها من
الكبائر� .أما قانون العقوبات اللبناين ،فاعتربها جرمية حتت الف�صل املتعلق باجلرائم املخ َّلة ب�سري الق�ضاء �سندً ا اىل املادة
 408وما يليها.

�شهادة الزور ومفاعيلها القانونية

ن�صت امل���ادة  408م��ن قانون
العقوبات اللبناين على �أن��ه:
«من �شهد �أم��ام �سلطة ق�ضائية
�أو ق�ضاء ع�سكري �أو �إداري فجزم بالباطل �أو
�أنكر احلق �أو كتم بع�ض �أو كل ما يعرفه
من وقائع الق�ضية التي ي�س�أل عنها ،عوقب
باحلب�س من ثالثة �أ�شهر �إىل ثالث �سنوات.
و�إذا �أدىل ب�شهادة الزور يف �أثناء حتقيق جنائي
�أو حماكمة جنائية حكم بالأ�شغال ال�شاقة
ع�شر �سنوات على الأك�ث�ر .و�إذا جنم عن
ال�شهادة الكاذبة حكم بالإعدام �أو بعقوبة
م� َّؤبدة فال تنق�ص الأ�شغال ال�شاقة عن ع�شر
�سنوات».
وبذلك ،يتبني �أن عنا�صر جرمية الزور هي:
�أداء ال�شهادة �أم��ام �سلطة ق�ضائية  -كذب
ال�شهادة �أو حتريفها للحقيقة ،والق�صد
اجلرمي.
• �أداء ال�شهادة �أمام �سلطة ق�ضائية :يجب �أن
تكون �شهادة ال��زور قد �أدي��ت �أم��ام �سلطة
ق�ضائية �أو ق�ضاء ع�سكري �أو �إداري يف دعوى
جزائية �أو مدنية �أو �إداري��ة تنظر فيها هذه
ال�سلطة ،ويكون ال�شاهد قد ا�ستدعي بقرار
من ال�سلطة الق�ضائية ،بنا ًء على طلب �أحد
اخل�صوم �أو بناء على ما ر�أته املحكمة جال ًء
للحقيقة .ولي�س من ال�ضروري لقيام جرم
�شهادة الزور �أن يتم حلف اليمني القانونية،
�إال �أنه يف حال �أديت ال�شهادة الكاذبة �أمام
الق�ضاء من دون حلف تلك اليمني لوجود
�أ�سباب �أو عقبات قانونية حتول دون حتليف
ال�شاهد اليمني القانونية ف�إن العقوبة تُخفَّ �ض
�إىل الن�صف (املادة  408عقوبات).
�أما بالن�سبة اىل �صيغة حلف اليمني القانونية
فهي�« :أق�سم بالله العظيم ب�أن �أ�شهد باحلق
كل احلق وال �شيء غري احلق» .وال تطبق هذه
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الأحكام على ال�شهادة امل�ؤداة خارج الق�ضاء؛
ك�أن حت�صل �أم��ام مراجع �إداري��ة �أو موظف
عام �أو الكاتب العدل �أو ال�سجل العقاري �أو
ال�ضابطة العدلية ،فهي و�إن كانت كاذبة ،ال
ميكن تو�صيفها ب�أنها �شهادة زور.
• كذب ال�شهادة �أو حتريفها احلقيقة :تقت�صر
عموما على �سرد الوقائع املادية
مهمة ال�شاهد
ً
التي علم بها والتي لها عالقة مبو�ضوع
النزاع ال��ذي ي�شهد فيه ،من دون �إب��داء ر�أي
خا�ص يف تقدير الوقائع �أو ا�ستنتاج نتائج
منها ،لأن م�س�ألة التقدير تعود للمحكمة
وتدخل يف �صلب مهماتها عند �إ�صدار احلكم
يف الدعوى .و�إذا كانت �أقوال ال�شاهد مبنية
على ر�أيه اخلا�ص �أو ا�ستنتاجاته فال يكون
قد ارتكب جرمية �شهادة الزور حتى ولو كان
ر�أي��ه خاطئً ا �أو ا�ستنتاجاته غري �صحيحة �أو
ُقدر املحكمة
تقديره خمالفً ا للواقع ما مل ت ّ
ع��ك�����س ذل���ك مب��ا ي��ت��ك� َّ�ون ل��دي��ه��ا من
معطيات .ولذلك ،يجب �أن يثبت الكذب يف
ال�شهادة �أو حتريفها للحقيقة بهدف التغيري
املق�صود واملتعمد للحقيقة وللوقائع .ويتم
ا�ستخال�ص ذلك من �أق��وال ال�شهود والأد َّل��ة
ين�صب
والظروف املحيطة بالدعوى .ويجب �أن
ّ
ً
القول يف �شهادة الزور على واقعة ترتبط ارتباطا
ً
وثيقا مبو�ضوع النزاع املطروح �أمام ال�سلطات
الق�ضائية �أو له �أهمية كبرية يف مركز �أطراف
النزاع ،ومن �ش�أنه الت�أثري يف قناعة القا�ضي.
ولهذا عاقبت املادة  408من قانون العقوبات
اللبناين من ج��زم بالباطل �أو �أنكر احلق
�أو كتم بع�ض �أو كل ما يعرفه من وقائع
الق�ضية التي ي�س�أل عنها .واجلزم بالباطل هو

�أن يديل ال�شاهد عك�س ما
ر�آه بق�صد �إخفاء احلقيقة �أو
ت�شويهها� ،أو الزعم كذ ًبا �أنه
ً
خالفا ملا ر�آه.
ر�أى �شيئً ا مل َي َره �أو
�أما �إنكار احلق فهو املوقف ال�سلبي الذي
يتَّ خذه ال�شاهد من وقائع �أو حقائق معينة
عرب نفي احلقيقة مبا يتعار�ض مع �صحتها
من خالل �إنكار علمه �أو معرفته بواقعة
معينة رغم علمه الأكيد بها .وكذلك،
�إن كتم بع�ض �أو كل ما يعرفه ال�شاهد من
وقائع الق�ضية التي ُي�س�أل عنها ي�شكل � ً
أي�ضا
زو ًرا يف �شهادته عرب جتريد الفعل املن�سوب اىل
الفاعل من بع�ض �أو كل الظروف التي من
�ش�أنها تغيري احلقيقة للت�أثري على قناعة
القا�ضي؛ ك�أن يكتم ال�شاهد ظروف العنف
�أو حالة الليل التي رافقت ال�سرقة مما ُي ّ
وثر يف
تو�صيف جرم ال�سرقة من مو�صوفة اىل عادية
كما ي�ؤثر يف العقوبة.
وتقت�ضي الإ�شارة اىل �أن التناق�ض يف �أقوال
ال�شاهد من دون ق�صد الكذب يف �شهادته
�أو حتريف احلقيقة ب�سبب مرور مدة زمنية
�شكل �شهادة زور ،ما
طويلة على الواقعة ال ُي ّ
ُقدر املحكمة الناظرة يف هذه اجلرمية
مل ت ّ
عك�س ذلك من خالل تقدير �أن التناق�ض
كان بهدف ت�ضليل العدالة.
• الق�صد اجلرمي :تعترب جرمية �شهادة الزور
من اجلرائم العمدية التي يجب �أن يتوافر
فيها الق�صد اجلرمي العام �أو النية اجلرمية
ال��ت��ي تتكون م��ن العلم والإرداة ال��ل��ذان
ي�شكالن الق�صد العام� ،إ�ضافة اىل وجوب
تعمد ال�شاهد
توافر الق�صد اخلا�ص من خالل ّ
اجلزم بالباطل و�إنكار احلقيقة وكتم بع�ض
�أو كل ما يعرفه من وقائع الق�ضية التي ُي�س�أل
فيعاقب ال�شاهد �إذا كذَّ ب عن ق�صد
عنهاُ .

�أمام ال�سلطة الق�ضائية عن علم و�إرادة وبهدف
ت�شويه احلقيقة وبق�صد ت�ضليل العدالة .ف�إجتاه
�إرادة اجلاين �إىل الإدالء ب�شهادة الزور بكامل
�إرادته وهو على يقني ب�أن ما يديل به هو باطل
و�أنه ال �صحة له يف الواقع يثبت نيته اجلرمية.
�أما ال�شاهد الذي يديل ب�شهادة غري �صحيحة
ت�سرعه يف اجلواب �أو
ب�سبب �ضعف ذاكرته �أو ّ
وقوعه يف الغلط حول بع�ض الوقائع ويف تقديرها
�أو مفاج�أته ببع�ض الأ�سئلة ،فال يثبت توافر
نيته اجلرمية ،وهذا يعود لتقدير املحكمة
الناظرة بدعوى �شهادة الزور وقناعتها.

رجع عن قوله قبل �أي حكم يف �أ�سا�س الدعوى
ولو غري مربم (املادة  409عقوبات).
حتما� ،إذا قال
يتعر�ض
 ال�شاهد ال��ذيً
َّ
احلقيقة ،خلطر ج�سيم له م�سا�س باحلرية
ً
طالقا �أو �أحد
عر�ض له زوجه ولو
�أو ال�شرف� ،أو ُي ِّ
�أ�صوله �أو فروعه �أو �إخوته �أو �أخواته �أو �أ�صهاره
من الدرجات نف�سها.
 ال�شخ�ص الذي �أف�ضى �أمام القا�ضي با�سمهوكنيته و�صفته ومل يكن م��ن ال��واج��ب
ا�ستماعه ك�شاهد �أو كان من الواجب �أن
ينبه �إىل �أن له �أن ميتنع عن �أداء ال�شهادة �إذا
�شاء (املادة  410عقوبات).

عقوبة �شهادة الزور يف القانون اللبناين هي
على النحو الآتي:
 احلب�س من ثالثة �أ�شهر �إىل ثالث �سنوات:�إذا �أديت �شهادة الزور �أمام �سلطة ق�ضائية �أو
ق�ضاء ع�سكري �أو �إداري.
 الأ�شغال ال�شاقة ع�شر �سنوات على الأكرث:�إذا �أديت �شهادة الزور يف �أثناء حتقيق جنائي �أو
حماكمة جنائية.
 ال تنق�ص العقوبة عن ع�شر �سنوات �أ�شغال�شاقة وميكن �إبالغها �إىل خم�س ع�شرة
�سنة� ،إذا جنم عن ال�شهادة الكاذبة حكم
بالإعدام �أو بعقوبة م�ؤبدة (املادة  408عقوبات).
• تخفي�ض العقوبة:
تُخفَّ �ض العقوبة على النحو الآتي:
 تُخفَّ �ض �إىل الن�صف� ،إذا متّ الإ�ستماع �إىلال�شاهد من دون �أن يحلف اليمني (املادة 408
عقوبات).
 تُخفَّ �ض العقوبة من الن�صف �إىل الثلثني،�شخ�صا �آخر ملالحقة
عر�ضت �شهادة الزور
ً
�إذا َّ
قانونية �أو حلكم (املادة  410عقوبات).
 تُخفَّ �ض �إىل الن�صف عقوبة املحر�ض علىحتما
�شهادة الزور �إذا كان ال�شاهد يعر�ضه
ً
يعر�ض �أحد �أقربائه خلطر
لو قال احلقيقة �أو ِّ
ج�سيم.
• الإعفاء من العقوبة:
يعفى من العقوبة:
 ال�شاهد الذي �أدى ال�شهادة يف �أثناء حتقيقجزائي� ،إذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل �أن
قدم بحقه �إخبار.
يختم التحقيق و ُي َّ
 -ال�شاهد الذي �شهد يف �أية حماكمة� ،إذا

�إجراءات املالحقة اجلزائية

• بعد مرحلة التحقيق واملحاكمة:
�إذا مل يتم الإدعاء على ال�شاهد بجرم �شهادة
ال���زور وف��ق امل��ذك��ور �أع�ل�اه خ�لال مرحلتي
التحقيق واملحاكمة ،ثم تبينّ (حتى بعد
�صدور احلكم النهائي)� ،أن ال�شهادة املدىل
بها �أم��ام ال�سلطات الق�ضائية هي كاذبة
و�أُديل بها زو ًرا ،تبقى مالحقة �شاهد ال��زور
املخت�ص وفق
جائزة �أم��ام الق�ضاء اجل��زائ��ي
ّ
الأ�صول العادية ب�إدعاء �شخ�صي من املت�ضرر �أو
ب�إدعاء من النيابة العامة .و�إذا �صدر حكم
مربم ب�أن ال�شهادة كاذبة يحق للمحكوم
عليه ا�ستنا ًدا �إىل هذا احلكم طلب �إعادة
املحاكمة.

تختلف هذه الإجراءات يف كل من مرحلتي
التحقيق واملحاكمة:
• مرحلة التحقيق لدى قا�ضي التحقيق:
ن�صت امل��ادة � 89أ.م.ج .على �أن��ه �إذا جزم
ال�شاهد بالباطل �أو �أنكر احلقيقة �أو كتم
بع�ض �أو كل ما يعرفه من وقائع الق�ضية التي
ي�س�أل عنها فيحيل قا�ضي التحقيق املح�ضر
ال��ذي دون��ت فيه �إف��ادت��ه �إىل النيابة العامة
اال�ستئنافية لتالحقه بجرمية �شهادة الزور.
• مرحلة املحاكمة لدى القا�ضي املنفرد اجلزائي:
ن�صت امل��ادة � 188أ.م.ج .على �أنه �إذا تبني
للقا�ضي �أن ال�شاهد ي��ديل ب ��إف��ادة كاذبة
ُي ِّ
كلف قوى الأمن بو�ضعه يف نظارة املخفر
وي�ضع تقري ًرا يرفعه �إىل النائب العام يف هذا
ال�ش�أن وي�شري فيه �إىل و�ضع ال�شاهد يف النظارة.
وللنائب العام �أن يالحق هذا ال�شاهد بجرم
�شهادة الزور وفق الأ�صول.
• مرحلة املحاكمة لدى حمكمة اجلنايات:
ن�صت امل��ادة � 261أ.م.ج .على �أن��ه �إذا ظهر
تباين �أو تغيري بني �شهادة ال�شاهد وبني �أقواله
يف التحقيق الأويل �أو االبتدائي ،ي�أمر الرئي�س
ك��ات��ب املحكمة بتدوين ذل���ك .ولكل
من املدعي ال�شخ�صي وممثل النيابة العامة
واملتهم �أن يطلب تدوين ذلك التباين (�أو
التغيري) يف حم�ضر املحاكمة .و�إذا تبني �أن
يف ذلك ما يحمل على االعتقاد �أن ال�شاهد
كاذب يف �إفادته فلرئي�س املحكمة �أن ي�أمر،
بتوقيفه .وي�صار �إىل االدع��اء عليه ب�شهادة
الزور ،وبالتحقيق معه.

�إ�ستقاللية جرمية �شهادة الزور

عقوبة جرمية �شهادة الزور

�إن جرمية �شهادة ال��زور هي جرمية قائمة
َّ
وم�ستقلة عن الدعوى التي متَّ
بحد ذاتها
ّ
ً
َّ
�سماع ال�شهادة فيها وم�ستقلة �أي�ضا عن
النتيجة التي متَّ
التو�صل اليها يف تلك
ّ
الدعوى ،لأن امل�شرتع اللبناين مل ّ
يعلق قيامها
ومالحقتها ومعاقبتها على اقتناع ال�سلطة
الق�ضائية مبا ورد يف هذه ال�شهادة واحلكم
باال�ستناد �إليها ،فتتم املالحقة بها ،حتى لو
مل تقتنع بها املحكمة الناظرة يف الدعوى
الأ�صلية ،ولو مل ت�ستند �إىل هذه ال�شهادة يف
حكمها ،وتُفر�ض العقوبة على مرتكب
جرمية �شهادة الزور حتى لو مل ي�ستند عليها
احلكم بالإدانة �أو بالتربئة� ،إذا توافرت جميع
�أركانها وعنا�صرها.

املراجع:
 تقرير وزي��ر العدل �إبراهيم جنار املرفوعاىل جمل�س الوزارء اللبناين عن �شهود الزور يف
ق�ضية اغتيال الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري.
أعدتها
 درا�سة قانونية حول �شهود ال��زور � ّاجلمعية اللبنانية للقانوين اجلزائي بالتعاون
مع مكتب مدكور للمحاماة.
 القا�ضي عدنان ع�ضوم :مالحقة مرتكبيجرمية �شهادة الزور من اخت�صا�ص املحكمة
الدولية.
 د .خليل ح�سني� :شاهد ال��زور يف قانونالعقوبات اللبناين9/17 ،.2010/
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وجوه
�شباط

�إعداد :انطوان �صعب

غ ّيب املوت املخرتع الرو�سي ميخائيل
كال�شنكوف الذي عرفه العامل من خالل
�سالحه الذي عرف ب�إ�سمه .وقد تويف يف مدينة
«�إيجيف�سك» الرو�سية يف  23كانون الأول من
العام الفائت بعد �أن كان دخل العناية املركزة
قدم
يف  17ت�شرين الثاين .فور �إعالن الوفاةّ ،
الرئي�س فالدميري بوتني التعازي ،فيما و�صف
رئي�س الوزراء دميرتي ميدفيديف رحيله ب�أنه
«فقدان هائل ال ميكن التعوي�ض عنه بالن�سبة
لبالدنا ك ّلها».

من هو كال�شنكوف؟

ولد ميخائيل تيموفييت�ش كال�شنكوف
يف  10ت�شرين الثاين  1919من �أ�سرة فقرية
وت�ضم �إىل الأم والأب
تعمل يف جمال الفالحة
ّ
ولدا ،وكان هو �أحد الثمانية الذين بقوا
ً 18
منهم على قيد احلياة.
بد�أ ميخائيل حياته املهنية كعامل فني
يف حمطة القطارات يف كازاخ�ستان حيث
ّ
تعلم الكثري من فنون علم امليكانيك.

إن�ضم اىل �صفوف اجلي�ش
ويف العام ّ � 1938
الرو�سي عاملاً كتقني لدبابة هجومية،
ً
وانطالقا من ه��ذا املوقع �أظهر مهاراته
العالية يف ميدان ت�صنيع الأ�سلحة ،وذلك
�ام��ا بع�ض
باخرتاعه يف ّ
�سن الع�شرين ع� ً
ريا
التجهيزات التي القت ا�ستح�سا ًنا كب ً
عند اجلرنال جوكوف� ،أحد �أ�شهر ال�ضباط
يف تاريخ الإحتاد ال�سوفياتي.
مع �إندالع احلرب العاملية الثانية� ،شارك
كال�شنكوف يف معركة «بريان�سك»
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رحل كال�شنكوف ...وبقي �سالحه
�ضد الإملان يف العام  ،1941وجرح يف خاللها
ّ
لتلقي
ونقل �إىل �أحد امل�ست�شفيات الرو�سية
ال��ع�لاج .وو���ص��ف ميخائيل تلك الفرتة
(قا�صدا
ال�صعبة من حياته قائلاً  « :هناك
ً
تلك امل�ست�شفى) ،وعلى الرغم من الآالم
ال��ت��ي كنت �أع��ان��ي��ه��ا ب�سبب ج��روح��ي،
كانت هناك فكرة وحيدة ت�سيطر على
ذهني ط��وال الوقت ،وه��ي كيف ميكن
اخرتاع �سالح ي�سمح بقهر الفا�شيني» .هذه
تو�صل
الفكرة �أثمرت بعد خم�س �سنوات� ،إذ ّ
كال�شنكوف �إىل اخرتاع البندقية الر�شا�شة
الهجومية  47-AKالتي حملت ا�سمه.
على ال��رغ��م م��ن �أن كال�شنكوف مل
خمرتعا
يكمل تعليمه ،لكنه �أ�صبح
ً
عظيما ،ويف العام  ،1949حني كان برتبة
ً
عريف نال «جائزة �ستالني» التي ّوفرت له
خوله
مبلغ مئة وخم�سني �أل��ف روب��ل ،ما ّ
ً
التفرغ لتح�سني تقنيات �سالحه
الحقا
ّ
والتفكري بنماذج �شبيهة له.

يف العام  1950بات كال�شنكوف ع�ض ًوا
يف « جمل�س ال�سوفيات الأع��ل��ى» ،مما
قريبا من �ستالني .وكان الفتً ا قوله
جعله
ً
�أثناء تواجده يف املجل�س الذي بقي فيه حتى
ّ
حله يف العام « : 1988با�ستثناء زمالئي يف
أحدا ومل يكن �أحد
امل�صنع ،مل �أكن �أعرف � ً
يعرفني ،وعندما مت الإع�لان عن تعييني
ّ
كمر�شح للنيابة� ،صعقت» .وك��ان معه
�آنذاك يف املجل�س �شخ�صيات رو�سية بارزة يف
عدة جماالت ،كال�شاعر ر�سول حمزاتوف،
ورائ��د الف�ضاء ي��وري غاغارين ،والكاتب
ميخائيل �شولوخوف ،والطبيب �سفياتو�سالف
فيودوروف.

اجلندي املجهول

حر�ص الإحتاد ال�سوفياتي لعدة �سنوات على
�إخفاء هوية كال�شنكوف ،على �أ�سا�س �أن
ال�سر الع�سكري .وعند
ذلك يندرج يف �سياق
ّ
مغادرته البالد برفقة زوجته لأول مرة يف العام

ينبغي �أال يعرف �أحد من
املجموعة ال�سياحية
بهويته الع�سكرية.

معار�ض ...من داخل
ال�سلطة

ع���ل���ى ال����رغ����م م��ن
�إن��ت��خ��اب��ه 6
م����رات يف
ّ
«جم��ل�����س ال�����س��وف��ي��ات
الأع���ل���ى»� ،إال �أن���ه مل
يتمكن من ت�أدية دوره
�ضمن احلزب ال�شيوعي،
أب��دا ال�سيا�سة
ومل ي�ؤ ّيد � ً
ال��ت��ي ك��ان ينتهجها
ميخائيل غوربات�شوف
منذ توليه ال�سلطة يف
العام  ،1985والتي � ّأدت
اىل انهيار الإحتاد.

خمرتع فقري

متوجها �إىل بلغاريا ،تلقى �أم ًرا باملرور
1970
ً
على مقر «جهاز الإ�ستخبارات ال�سوفياتية»
امل���ع���روف ب��ال��ـ«ك��ي ج��ي ب����ي» .كانت
التعليمات وا�ضحة ب�إخفاء هويته �أم��ام

ال�سلطات البلغارية ،ال�سيما و�أن املجموعة
ال�سياحية التي كان فيها ،كانت �ستزور
مدينة كازانليك التي يوجد فيها م�صنع
لر�شا�شات الكال�شنكوف ،وبالتايل كان

مع �أن ال�سالح الذي
اب���ت���ك���ره م��ي��خ��ائ��ي��ل
ك��ل�ا�����ش����ن����ك����وف
�إكت�سب �شهرة وا�سعة،
ف�����أن����ه مل ي��ت��ل��ق �أي
مبلغ م��ن �إن��ت��اج هذا
ال�����س�لاح ،ك��م��ا �أن���ه
مل يح�صل على ب��راءة
اخ�تراع له .ومنذ العام
 ،1994ك��ان ميخائيل
كال�شنكوف يعي�ش
ويعمل يف �إح��دى القرى
الواقعة �شرقي رو�سيا.
وك��ان ميلك  %30من
�شركة �إملانية يديرها حفيده �إيغور ،وتقوم
هذه ال�شركة بتعديل العالمات التجارية
و�إنتاج ب�ضائع حتمل �إ�سم «كال�شنكوف»
مثل الفودكا واملظلاّ ت وال�سكاكني.
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دمر �آخر قالع التمييز العن�صري
رجل احلرية الذي ّ

عظماء
�شباط

�إعداد :تريز من�صور

نل�سون مانديال ل�شعبه:

�أقف �أمامكم كخادم ذليل فلوال ت�ضحياتكم مل �أكن هنا

«�أقف هنا �أمامكم ال كر�سول ،بل كخادم
ذليل �أمام ال�شعب� .إن ت�ضحياتكم الد�ؤوبة
والتاريخية هي التي جعلت من املمكن �أن
�أقف هنا اليوم .ولهذا �أ�ضع ما ّ
تبقى من �سنوات
توجه
عمري بني �أيديكم» .بهذه الكلمات ّ
نل�سون مانديال �إىل ال�شعب املحتفي بخروج
زعيمه من ال�سجن يف � 11شباط .1990
«ق��اه��ر العن�صرية» ،رج��ل امل�صاحلة
والإعتدال والإنفتاح ،ورئي�س جنوب �أفريقيا
الزعيم امل ّلهم الذي �أ ّثر يف حياة املاليني من
النا�س يف جميع �أنحاء العامل ،من خالل
كفاحه املتوا�صل �ضد الف�صل العن�صري،
حتول جنوب �أفريقيا �سلم ًيا
ودوره احلا�سم يف ّ
موحدة
من دولة الف�صل العن�صري �إىل دولة ّ
ودميوقراطية ،رجل احلرية هذا ،و ّدعه العامل
يف �آواخر العام املن�صرم.

�أحالم �أمة وكفاحها يف �سرية رجل

م��ن ال�صعب الإح��اط��ة ب�شخ�صية رجل
مثل نيل�سون مانديال الذي جمع املجد من
لي�ستحق لقب «�أب��و الأم��ة» ،فهو
�أطرافه
ّ
حتوالت كانت �أحيا ًنا
رجل �شهدت حياته ّ
جذرية ومف�صلية ،نقلته من مقاتل �شر�س
ي�ؤمن بال�سالح و�سيلة لتحرير بني قومه من
ظلم العن�صر الأبي�ض� ،إىل �إن�سان رحيم ال
يجد �صعوبة يف احت�ساء ال�شاي مع زوجة � ّألد
يعم ال�سالم يف وطنه.
�أعدائه من �أجل �أن ّ
ول��د روليهالهال داليبهونغا مانديال يف
قرية مغيزو ،يف منطقة تران�سكي جنوب
جوهان�سبورغ ،يف  18متوز ّ � ،1918أم��ا �إ�سم
نل�سون الذي اعتمده وعرف به فقد �أطلقه
عليه ّ
معلمه يف املدر�سة التب�شريية.
قبليا ،ورث الزعامة
زعيما
كان وال��ده
ً
ً

ملوكا،
عن �أجداده الذين كانوا يعتربون
ً
غري �أن مانديال مل يع�ش عي�شة امللوك ،بل
على العك�س من ذلك ،فقد عا�ش طفولة
قلقة بعد �أن طردت ال�سلطات احلاكمة
والده من من�صبه ك�شيخ للقبيلة.
ن�ش�أته يف ّ
ظل نظام الف�صل العن�صري يف
ً
أ�سا�سيا يف
جنوب �أفريقيا ،كانت عامال �
ً
ر�سم خياراته حيث بد�أت حياته ال�سيا�سية
باك ًرا بالعمل على توحيد ف�صائل ال�سود
امل�ضطهدين �ضد البي�ض احلاكمني يف
البالد.
ً
�أم�ضى مانديال طفولته متنقال بني منزل
والدته ،ومنازل زوجات �أبيه ورمبا كان ذلك
يوما �إنه «يف كل مراحل حياته،
�سبب قوله ً
كان ي�شعر بالراحة مع الن�ساء».
كان مانديال ي�سمع ب�شغف �أخبار �أجداده
م��ل��وك �شعب ال� َت��م��ب��و،
في�شعر �أن���ه يف زم���ن ال
ي���ع�ت�رف ب��امل��ل��ك��ي��ات
خ�صو�صا يف ظل
الغابرة،
ً
وج��ود التمييز العن�صري
وانهيار املجتمع الزراعي
التقليدي.
ح�ي�ن �أن���ه���ى درا���س��ات��ه
العليا ،ك��ان��ت احلياة
اجل��ام��ع��ي��ة ق���د ز ّودت�����ه
جتربة قيادية من خالل
الن�شاطات الطالبية ذات
البعد ال�سيا�سي� ،إ�ضافة
�إىل اختالطه بطالب من
خمتلف الأعراق ،لينتقل
بعدها �إىل جوهان�سبورغ،
املدينة الرئي�سية يف البالد،
ح��ي��ث ع��م��ل م�����س��اع� ً�دا
لأحد املحامني.
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عظماء

الن�ضال

�شارك مانديال يف العام  1942يف حملة
احتجاجا على
ناجحة ملقاطعة احلافالت
ً
و�شكل ذل��ك بداية
رف��ع ثمن التذاكر.
ّ
ارتباطه بحزب «امل�ؤمتر الوطني الأفريقي»
ال���ذي ت� ّأ�س�س يف ال��ع��ام  ،1912وال���ذي ر�سم
�إط����ا ًرا لن�شاطه ال�سيا�سي
واالجتماعي.
وب�����س��ب��ب احل���ظ���ر ال���ذي
فر�ض على «امل�ؤمتر الوطني
الأف���ري���ق���ي» ب���ق���رار من
احل��ك��وم��ة ال��ت��ي يقودها
البي�ض ،والتي قامت بفر�ض
نظام «الف�صل العن�صري»
م��ار���س
(،)Apartheid
م��ان��دي�لا عمله ���س�� ًرا مع
امل�ؤمتر.
يف ت��ل��ك امل��رح��ل��ة ،راح
ينظم مع رفاقه يف احلزب
ّ
ح��م�لات ع��ن��ف لتخريب
ال��دورة االقت�صادية يف بلده
جنوب �أفريقيا .و� ّأدى ذلك
�إىل اعتقاله و�إحالته �إىل املحاكمة ،بتهمة
الت�آمر لإطاحة نظام احلكم .ويف ت�شرين
الأول العام  1963بد�أت املحكمة النظر يف
ق�ضيته ،و�سط اهتمام ع��ام وعاملي بهذه
الق�ضية.
يف �أثناء املحاكمة� ،ألقى مانديال خطا ًبا

دفاعا عن نف�سه ،ا�ستغرق نحو � 5ساعات،
ً
واعترب الأعمق من بني خطاباته ال�سيا�سية
زعيما من دون منازع ،لي�س
كلها� ،إذ �أبرزه
ً
فقط حل��زب «امل��ؤمت��ر الوطني الأفريقي»،
و�إمنا للمعار�ضة املتعددة الأعراق واملعادية
للتفرقة العن�صرية .يف العام  1985عر�ضت

رئي�سا للبالد ،قال:
الف�صل العن�صري وانتخب
ً
«كر�ست حياتي لكفاح ال�شعب الأفريقي
ّ
وحاربت هيمنة البي�ض بقدر ما حاربت
دائما
فكرة هيمنة ال�سود .كنت �أرف��ع
ً
منوذج املجتمع الدميوقراطي احلر ،حيث
فر�صا متعادلة ومن�سجمة.
اجلميع يعطون ً

عليه �صفقة ت�شمل �إط�ل�اق �سراحه يف
مقابل وقف املقاومة امل�سلحة� ،إ ّال �أنه رف�ض
العر�ض ،وبقي يف ال�سجن حتى � 11شباط
� ،1990أي نحو � 27سنة� ،إىل �أن � ّأدت ال�ضغوط
املحلية والدولية �إىل �إطالقه ،ب�أمر من رئي�س
اجلمهورية فردريك دوكلريك ،الذي �شارك
مانديال جائزة «نوبل» لل�سالم العام .1993
عندما خ��رج من ال�سجن و�أن��ه��ى نظام

و�إذا اقت�ضى الأم��ر �س�أموت من �أج��ل هذا
الهدف».

احلرية للجميع

متنوعة ،فلم
ت�شبع مانديال بثقافات
لقد ّ
ّ
املتحجر ،ومل ي�سر
يكن عقائد ًيا باملعنى
ّ
يف �سياق �إيديولوجي مينعه من ا�ستخدام
عقله والعمل مبا هو مالئم لكل مرحلة.

مانديال من خالل
بع�ض ما قاله
  26حزيران :1961ل����ن �أت�������رك ج��ن��وب
�أفريقيا ولن �أ�ست�سلم .احلرية ال تكت�سب �إال من خالل املحن
والت�ضحية والعمل الثوري .الكفاح هو حياتي� .س�أ�ستمر يف الن�ضال
من �أجل احلرية �إىل �آخر �أيامي».
كر�ست نف�سي لن�ضال ال�شعب
  20ني�سان « :1964طوال حياتي ّالأفريقي .قاتلت �ضد هيمنة البي�ض وقاتلت �أي�ضا �ضد هيمنة
ال�سود».
ّ
«تعلقت مببد�أ املجتمع الدميقراطي احل��ر ،ال��ذي يعي�ش فيه
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معا يف وئام وبفر�ص مت�ساوية».
اجلميع ً
�إن��ه مبد�أ �أمتنى �أن �أعي�ش من �أجله و�أراه يتحقق .لكن �إذا
اقت�ضت ال�ضرورة فهو مبد�أ �أنا م�ستعد للت�ضحية بحياتي من �أجله».
  22حزيران � 1990أمام جلنة الأمم املتحدة اخلا�صة ملكافحةالتمييز�« :ستظل جرمية التمييز العن�صري اىل الأبد� ،آفة ال مُتحى
يف تاريخ الب�شرية� .ستت�ساءل الأجيال القادمة بالقطع :ما اخلط أ�
الذي ارتكب حتى ين�شئ هذا النظام نف�سه بعد الت�صديق على
االعالن العاملي حلقوق االن�سان؟
وحتد ًيا لكل رجال ون�ساء ال�ضمري ،لأننا
اتهاما
«�ستظل �إىل الأبد
ً
ّ

فلدى و�صوله �إىل جوهان�سبورغ يف العام 1941
حني كان يف الثانية والع�شرين من عمره،
كان يحلم ب�أن يلقي امل�ستعمرين البي�ض
رئي�سا للبالد
يف البحر ،وانتهى به املطاف
ً
ثمة ثالثة
يدعو �إىل التعاي�ش بني الأعراقّ .
مر بها رئي�س جنوب
منعطفات �أ�سا�سية ّ
�أفريقيا ال�سابق ،املنعطف الأول تال مرحلة
ن�شوء نظام الف�صل العن�صري ()Apartheid
�سلميا ما لبث
عام  ،1948حينها بد�أ ن�ضا ًال
ً
ّ
م�سلح .يومها مل ي�ست�سغ
حتول اىل ن�ضال
�أن ّ
املنا�ضل اقت�صار حركة التحرير على ال�سود،
فدعا �إىل اندماج كل من يرف�ض النظام
العن�صري من جميع الأعراق يف جبهة واحدة
تنا�ضل بالطرق ال�سلمية .دع��وة � ّأدت �إىل
اتفاق حزبه (امل�ؤمتر الوطني) مع املعار�ضني
بجميع �أطيافهم ،وك��ان لهذا الإتفاق
ثماره ،ففي العام � 1955أقر اجلميع ميثاق
احلرية جلميع �شعوب جنوب افريقيا.

الرئي�س الزعيم والرمز

�أ�صبح مانديال �أول رئي�س �أ�سود جلمهورية
جنوب �أفريقيا يف � 10أيار  ،1994وذلك بعد فوز
حزبه «امل�ؤمتر الوطني الأفريقي» ،ب�أكرثية
متعددة الأعراق،
�ساحقة يف �أول انتخابات
ّ
يف بلد كان ي�شكل �آخ��ر قالع التمييز
العن�صري.
ويف العام  1999قرر التقاعد بعدما انتهت
��دد ل��ه ،فتنحى
م��دة والي��ت��ه ،ورف�ض �أن مُي َّ
ع��ن احل��ك��م ،لكنه ت��اب��ع ن�شاطه مع
اجلمعيـات واحلركــات املنادية بحقوق

الإن�ســان حول العامل.
بعد � 12سنة من تركه احلكم� ،أدخل
امل�ست�شفى يف العام  2011لتعر�ضه اللتهاب حاد
�صراعا مع املر�ض
يف اجلهاز التنفّ �سي ،وبد�أ
ً
�أدخله امل�ست�شفى عدة مرات ،كان �آخرها
يف  8حزيران  .2013وبهدوء وخ�شوع العظماء
عامليا،
الكبار رح��ل ال�سيا�سي الأ�شهر
ً
واملنا�ضل والزعيم الأفريقي الكبري ،و�أحد
�أبرز �أبطال الكفاح �ضد التمييز العن�صري،
ن�سلون مانديال يف ال�ساد�س من كانون الأول
عاما يف منزله
 ،2013عن عمر يناهز الـ 95
ً
بجوهان�سبورغ.
عامليا جاءت
�شهرة مانديال التي اكت�سبها
ً
نتيجة لن�ضاله الطويل و�إميانه بق�ضيته،
و�سعيه لتحرير �شعبه ،وعبارات الت�أبني يف
العامل الغربي التي �صدرت ف��ور وفاته ،مل
ً
�سلميا،
منا�ضال
ريا عن كونه
ّ
ً
تتحدث كث ً
�م��ا .فالرئي�س الأمريكي
كما ي�شاع دائ� ً
باراك �أوباما قال« :كان رمزًا للن�ضال من
�أجل العدالة وامل�ساواة والكرامة يف جنوب
�أفريقيا و�أنحاء العامل» .الزعماء الربيطانيون
جميعا �إىل �شجاعته واعتباره رمزًا
�أ�شاروا
ً
عامليا ،من دون و�صفه باملنا�ضل ال�سلمي.
ً

منوذج مانديال

برحيله يكون هذا العامل العا�صف واملليء
ب�شتى �أنواع العن�صرية والعنف والتمييز بني
ً
مميزًا ترك
رج�لا
�أبناء الب�شر ،قد خ�سر
ّ
ب�صمة ا�ستثنائية يف م�سار التاريخ الإن�ساين،
كيف ال ونل�سون مانديال قد �أم�ضى حياته

جميعا كل هذا الوقت لنقف ونقول «كفى».
�أم�ضينا
ً
� 10أيار  1994يف �أول خطاب له كرئي�س جلنوب �أفريقيا« :حان
ّ
تخطي
الوقت ملداواة اجلراح… حان وقت
فرقت بيننا.
الهوة التي ّ
ّ
ّ
حل علينا وقت البناء».
 من �سريته الذاتية «رحلتي الطويلة من �أجل احلرية» العام�شخ�صا ب�سبب لون ب�شرته او خلفيته
« :1994ال يولد �أحد وهو يكره
ً
�أو دينه .النا�س يتعلمون كيف يكرهون و�إذا كان ميكن �أن
ّ
ّ
يحبون،
يتعلموا كيف
يتعلموا كيف يكرهون ،فيمكن �أن
ّ
لأن احلب هو الأ�صل يف قلوب الب�شر ال العك�س».

�ساعيا لتحقيق مبادئه يف العدالة وامل�ساواة
ً
واحلرية وال�سالم من دون �أي م�ساومة على
الرغم من كل امل�صاعب والأه���وال التي
واجهها وخرج منها منت�ص ًرا قو ًيا� .سيبقى
نل�سون مانديال ب��إرث��ه ونهجه وتعاليمه
ح��ا���ض� ًرا بقوة يف ذاك���رة وق��ل��وب ووج��دان
ال�شعوب ورمزًا حا�ض ًرا يف تطلعات الأحرار،
وملهِ ًما ملاليني املنا�ضلني الذين ال يزالون
ُ
يرف�ضون اخل�ضوع �إىل القهر والتع�سف،
و�ستكون جتربته �أمامهم الأمل الواعد ب�أنه
بد يف
مهما طال عهد الظلم والإ�ستبداد ،ال ّ
نهاية الأمر �أن ي�ستجيب القدر وينبلج فجر
احلرية والعدالة.
وم�سرية مانديال �ستبقى املثال احلا�ضر
دائما لتقدمي النموذج ال�سيا�سي والإجتماعي
ال���ذي ي ��ؤك��د ب����أن الإخ��ت�لاف��ات الدينية
والعرقية والإثنية ال ميكن �أن ت�شكل
عائقا �أم��ام بناء دولة القانون وامل�ؤ�س�سات،
الدميقراطية و التعددية التي حتفظ التنوع
والتعدد �ضمن مكونات �أبنائها من خالل
حتقيق مبادئ العدالة وامل�ساواة ،ال بل �أن هذا
والتنوع �ضمن مفهوم ور�ؤية مانديال
التعدد
ّ
ّ
ي�شكل م�صدر غنى لهذه الدولة يف ثقافتها
ّ
وح�ضارتها ولي�س م�صد ًرا للإقتتال والدمار
وارتكاب �أفظع اجلرائم �ضد الإن�سانية على
النحو اجل��اري يف مناطق كثرية من هذا
العامل� .سيبقى مانديال مثال الإن�سان القدوة
والزعيم الذي ّ
تخلى عن الكثري يف حياته
يف ن�ضاله من �أج��ل احلرية ،وكي يكون
للماليني م�ستقبل �أكرث � ً
إ�شراقا.

 من الفيلم الوثائقي (مانديال اال�سطورة احلية) � »:2003أعتقد�أن الواليات املتحدة ثملت من القوة «.
ريا لل�ضمري من قبل منظمة العفو الدولية
 لدى اختياره �سف ًعام  2006قال»:مثله مثل الرق والتمييز العن�صري ،الفقر لي�س
طبيعيا .النا�س هم من �صنعوا الفقر وحتملوه والنا�س �أي�ضا هم من
ً
�سيتغلبون عليه».
  « :1999يف اليوم االخري من حياتي �أريد ان � ّأتيقن من �أن من
عا�شوا بعدي �سيقولون ،هذا الرجل الذي يرقد هنا قام بواجبه من
�أجل بلده و�شعبه».
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�أ�سماء
المعة
�شباط

�إعداد :تريز من�صور

�أحد �أبرز �شعراء املنرب الزجلي،
مت ّيز بجمال �صوته ور ّقة نربته
ال�شاعرية� ،إن��ه طليع جنيب
ح��م��دان .غنّى �أب��رز النجوم
والفنانني العرب ق�صائده الغزلية
والوطنية.

�أحد �أبرز كبار املنرب الزجلي
والدة ال�شاعر

دروع و�أو�سمة

يف قرية ع�ين عنوب (ق�ضاء
عاليه)� ،أب�صر طليع حمدان
النور يف  19كانون الثاين العام
 .1944وال����ده جن��ي��ب ح��م��دان
(مزارع) ،ووالدته فاطيني يحيى
(ربة منزل) .ترعرع يف كنف
ّ
ول��دا .ورث
عائلة م�ؤلفة من ً 11
عن والديه حمبة النا�س ،والعي�ش
بخوف الله.
ت� ّأثر ب�أجواء قريته عني عنوب،
فالقرية امل�شهورة بعيون املاء
البالغ عددها عدد �أي��ام ال�سنة
( ،)366ا�شتهرت � ً
أي�ضا بال�شعراء
�أم��ث��ال ال��ي��ا���س ح���رب ،جميل
�شجاع� ،شفيق �شجاع ،جورج
ح���رب ...ه��ك��ذا وج��د نف�سه
غنية
م��ن��ذ ال�����ص��غ��ر يف ب��ي��ئ��ة
ّ
جماليا و�شعر ًّيا ،فالأعرا�س يف
ً
عني عنوب كانت
حت��ي��ي��ه��ا ج��وق��ات
ال���زج���ل .وك��ان��ت

طليع حمدان:
جداول العطر
و�سط �شالالت
ال�صور والكلمات
م�ؤلفاته

لل�شاعر عدة م�ؤلفات
ودوواين �شعر ومنها:
• براعم ورد ( .)1990
• «ج�����������������داول
عطر»(.)1995
• «ليل وقمر» ( .)1999
• «انطريني �أنا جايي»
( .)2011
• «�إفتتاحيات طليع
حمدان» ي�صدر يف ربيع
العام (.)2014

تقدي ًرا لعطاءته ال�شعرية حاز ال�شاعر الزجلي طليع
حمدان عدة دروع و�أو�سمة منها:
• و�سام الأرز من الرئي�س �إميل حلود (.)2001
• درع تقديري من الرئي�س رفيق احلريري (.)2002
• درع من اجلامعة الثقافية يف العامل �سيدين – �أو�سرتاليا
( .)2007
• ميدالية كمال جنبالط ،تقدمة املكتبة الوطنية –
بعقلني (.)2013
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ردات القرادي تتدفق يف املنا�سبات كما تتدفق عيون املاء �شتا ًء.
ّ
اختزنت ذاكرته �صو ًرا من روائع طبيعة عني عنوب ،ويف �أح�ضان
يرددها يف حفالت
هذه الطبيعة كتب �أجمل الأبيات ال�شعرية وبد�أ ّ
منتزه القرية على �ضوء القنديل مع ال�شاعرين �سعيد وجورج حرب.
ردات ال�شاعرين الزجليني �شحرور
كما اختزنت ذاكرته باك ًرا ّ
الوادي وعلي احلاج.

م�شوار الإبداع والت أ� ّلق

تلقى علومه الإبتدائية يف مدر�سة عني عنوب الر�سمية ،وكان يف
ّ
يتخلف عن املدر�سة ليتابع حفالت �شحرور الوادي ب�أكملها،
الربيع،
وهكذا �أخذه عامل ال�شعر والزجل عن متابعة درا�سته ،على الرغم
من ن�صائح الوالد .وبد�أت مالمح م�ستقبله ال�شعري تنبثق مع فجر
باكورة حفالته التي �أحياها مع ال�شاعر زين �شعيب ،الذي �سمعه
يغني يف �إحدى حفالت القرية و�أعجب ب�صوته .تلك احلفلة كانت
عبارة عن مبارزة بني الرجلني يف كازينو خلدة على �شاطئ البحر
العام  .1964وهكذا برز �إ�سم طليع حمدان يف عامل ال�شعر والزجل،
وبد�أ م�شوار الألف ميل العام  ،1965مع ال�شاعر الزجلي زغلول الدامور
�سو ًيا يف جوقة
ال��ذي �سمعه يف تلك احلفلة ،فاتفقا على العمل ّ
ت�ضم � ً
أي�ضا ال�شاعرين:
الأخري (جوقة زغلول الدامور) التي كانت
ّ
زين �شعيب و�إدوار حرب.
�أحيت هذه اجلوقة احلفالت اليومية يف جميع املناطق اللبنانية،
وك��ان يح�ضرها الآالف من حمبي الزجل .وو�صلت �إىل العاملية،
بحيث �أحيت احلفالت الزجلية يف بالد الإغرتاب (الواليات املتحدة
الأمريكية ،الربازيل ،الأرجنتني ،كندا ،الربازيل� ،أو�سرتاليا) ويف
البالد العربية (الكويت ،دبي وقطر ،)...حاملة �إىل اللبنانيني
ال�شوق ،احلنني ،العادات والتقاليد اللبنانية.
العام  1959تز ّوج من ال�سيدة �سلوى عيد ،ولهما �أربعة �أوالد هم �شادي
(�إجازة يف املحا�سبة) ،زينة (�إجازة يف �إدارة الأعمال)� ،سحر (�إجازة يف

عني �سعادة ويف عمان – الأردن) ،و�أ�سعد �سعيد (يف
�سيد حممد امل�صطفى (يف الغازية ،بتاتر
كفرحيم)ّ ،
وخلدة) وزين �شعيب وزغلول الدامور ( يف بيت الدين).
جوقة الربيع ما زال��ت حتيي احلفالت يف لبنان
ت�ضم اليوم �إىل جانب طليع حمدان
وخارجه ،وهي
ّ
ال�شعراء :فيكتور مريزا ،ندمي �شعيب ومازن غنّ ام.

أياما وذكريات...
�سقى الله � ً

العلوم ال�سيا�سية) وخزام (�إجازة يف التاريخ).

جوقة الربيع

ب�سبب ان��دالع احل��رب العام ّ ،1975
توقفت اجلوقة عن �إحياء
احلفالت التي كان �آخرها يف مدينة �أوتاوا – كندا ،بحيث ّودع
�أع�ضا�ؤها بع�ضهم ً
بع�ضا هناك.
العام � ،1976أن�ش�أ ال�شاعر طليع حمدان جوقته اخلا�صة (جوقة
الربيع) ،وامل�ؤلفة من ال�شعراء :طليع حمدان ،خليل �شحرور� ،أنطوان
�سعادة ونزيه �صعب.
�أحيت اجلوقة احلفالت الزجلية الرائعة يف خمتلف املناطق
اللبنانية ،وكذلك يف دول االغرتاب مثل كندا� ،أمريكا� ،أو�سرتاليا
واخلليج العربي ...كذلك كانت حلمدان حفالت حت�� ٍّد مع
كل من ال�شعراء جرج�س الب�ستاين (يف البرتون) ،مو�سى زغيب (يف

يا زهر �إال اجلي�ش ما بيحمي �شذاك
يا موطني لبنان ما �أجمل قراك
ما بيعرف التاريخ �إال اللي قراك
ّملا �سطورك �صار يقرا عالهدا
ال�سطر يلي قدامك ح�سد ال�سطر لِوراك
إنت �إللي عطيت املجد ورجال الفدا
� َ
دقيت ب�سماك
وبكل وقفة ّ
عز ّ
�س�ألوك مينك �إنت جنمات الهدى
قلتلهن لبنان ،قالولك عفاك
بتعي�ش كلمتنا بال �شادي �شدا
بتعي�ش جنّ تنا بال جوانح مالك

ُيعترب حمدان من كبار �شعراء الزجل اللبناين،
متيز بامتالكه جميع �أركان ال�شاعر املنربي وهي:
ّ
ال�صوت ،الأداء وال�شعر.
يتميز طليع حمدان ب�شعره احلما�سي وبنربته
ّ
الوجدانية وب�صوره ال�ساحرة ،بالإ�ضافة �إىل �صوته
�شخ�صيته الزجلية،
احلنون .وقد ا�شتهر بلونني طبعا
ّ
اللون الأول هو الغزل باملر�أة وبالطبيعة� ،أما الثاين
فالرثاء ،بحيث �أبكى املاليني.
عاما (�أي منذ �شحرور الوادي)
ي�ؤكد حمدان �أن «الزجل منذ ثمانني ً
القرادي ،وبعدها احلوارات،
ما زال على حاله .الإفتتاحية ،ومن ثم ّ
الغزل ،العتابا وال�شروقي.
وقد �أ�ضاف كل من ال�شعراء خليل روكز ،زين �شعيب وزغلول
الردة التي كانت م�ؤلفة �أ�صلاً من بيتني .كما
الدامور بيتني �إىل ّ
�أ�ضاف ال�شاعر خليل روكز الآلة املو�سيقية كالربابة ،التي كان
يعزف عليها مهدي زعرور يف اخلم�سينيات.
ّ
يخط �أجمل الق�صائد الغزلية
مل يزل قلم ال�شاعر طليع حمدان
جتديدا
والأبيات ال�شعرية وهو يعترب �أن ال�شاعر يخلق من روحه
ً
لل�صورة ال�شاعرية� ،أو ل�صورة �أو لفكرة جديدة مل يتطرق �إليها بعد.
وي�ؤكد �أن النا�س تعود �إىل �سماع الأل��ون الرتاثية اجلميلة ومنها
أياما وذكريات...
الزجل� ،سقى الله � ً

ويا جي�شنا دم احلياة بتنهدا
وحدة �شعب لبنان ما عا�شت بالك
وبليلنا عتالل ما بت�أذي حدا
بدو ِحمايي من رِ�ضاك
�ضو القمر ّ
ّ
و�صا الزهر ع�ضفايف الوِدا
والنهر ّ
يا زهر �إال اجلي�ش ما بيحمي �شذاك
يا جي�شنا احلامي حياتي من ال ِعدا
بعد ما �إغفا ْب ِحماك
�إحميني مْبماتي ْ
يا ريتني زهرا وما ت�سقيني ندا
ب�إيدك اقطفني وعا �شهيدك زتّ ني
و�آخر ما ّ
دبلت وراقي فداك
قلو ّ
طليع حمدان
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هي رفيقة ال�صباحات التي ال تنتهي مع بلوغ النهارات
منت�صفها� ،أو حتى مع املغيب وتقدم �ساعات الليل .كلماتها
على هواء برناجمها ال�صباحي «يا رميا» ترافق امل�ستمعني
�شباط
غال ًبا �إىل ما بعد انتهاء الربنامج .بع�ضهم يتزود منها
الطاقة ،وبع�ضهم ينال ك ًّما من الأمل يف �أوقات ال�شدة
وال�ضيق وما �أكرثها ...البع�ض الآخر يجد برفقتها متعة
حوار� :إلهام ن�صر تابت
التفكري يف قول �أو حكمة �أو ق�صة �أو ر�أي خارج �سياق
ال�سائد واملتداول ليعيد تقومي هذا الأخري انطال ًقا من نظرة عميقة �إىل �أعماق الذات.
وثمة من ي�ستمع �إليها لأنه يجد يف اختيارها ملا يبث يف فقرتها من �أغان ومو�سيقى ما يبحث
عنه «لينظف» �أذنيه من ال�سائد الرخي�ص الذي يهاجم الذوق وي�شوه الإح�سا�س .وثمة �آخرون
� ً
أي�ضا ،م�أخوذون بح�سها الإن�ساين العايل وبقدرتها على التوا�صل الإيجابي ،وعلى الإ�صغاء
�إىل النا�س ،جميع النا�س� ،سواء كانوا من �أ�صحاب الأ�سماء الالمعة و�سواء كانوا ممن ق�ست
ريا.
عليهم احلياة كث ً

لقاءات

م�سرية �شغف وجر�أة

دخلت غيني�س من
بابي الإحرتاف والإن�سانية

ا�ستطاعت رمي��ا جنيم �أن
تكون �إعالمية من طراز رفيع،
ومهنيا .م�سريتها
إن�سانيا
�
ًّ
ًّ
�شغف ال ينتهي ،جر�أة ال تقف
عند حدود ،وحتد دائم لذاتها،
ورمب���ا ك��ان يف ذل��ك ���س� ّ�ر من
و�سببا من �أ�سباب
�أ�سرار جناحها
ً
كون «يا رمي��ا» ظاهرة �أكرث
م��ن��ه جم���رد ب��رن��ام��ج �صباحي
ي��راف��ق النا�س خمفّ ًفا عنهم
�أعباء زحمة ال�سري وهموم كل
�ساعة.
ب���د�أت رمي��ا جنيم م�سريتها
الإعالمية وهي طالبة �صغرية مل تكمل درا�ستها الثانوية بعد.
يومها كانت الإعالمية ليليان �أندراو�س معلمة اللغة العربية يف
�صفها .براعتها يف قراءة الن�صو�ص وطريقة �إلقائها لل�شعر كانتا
مميزتني .ليليان �أندراو�س كانت تقول :يا رميا يجب �أن تكوين
مذيعة .ا�ستقر هذا القول يف ذهن الطالبة ال�صغرية وكانت متلك
من اجلر�أة ما يكفي لتدخل ا�ستديوهات �إحدى الإذاعات (مل تعد
موجودة بعد �صدور قانون الإعالم) وتقول ل�صاحبها� :أريد �أن �أعمل
مذيعة .كان لها ما �أرادت ،بعد ذلك تنقلت بني عدة �إذاعات قبل
�أن تنطلق عرب �إذاعة «�صوت الغد» يف برناجمها «يا رميا» .تلك
كانت انطالقتها اجلدية و�أوىل خطوات النجاح الذي ما لبث �أن
�سريعا وكرب.
متظهر
ً
عاما؟ تقول،
�أين هي رميا اليوم من تلك التي كانت قبل نحو ً 15
طبعا رميا اليوم لي�ست تلك التي كانت يومها ،كان عندي حلم،
ً
حلما بالن�سبة يل ،لكن مل �أكن �أملك
كان البث على الهواء
ً

رميا جنيم:

م��ن اجل�����ر�أة ما
ي��ج��ع��ل��ن��ي �أف���ك���ر �أن
كلماتي �ستكون م�سموعة� ،أو �أن تكون
قد علقت يف مكان ما .لذلك �أقول �أجمل
�شيء يف الدنيا �أن تعرف �أن كلماتك
ّ
«معلمي ب�شي
مل تذهب يف الهواء ،و�أنها
مطرح».
ّ
ريا
يف الواقع كلماتها
«معلمي» كث ً
و�شهادات م�ستمعيها على ال��ه��واء وعرب
الـ»فاي�سبوك» وال��ـ»ت��وي�تر» و�سواها تقول
ذلك بو�ضوح وقوة .ويوم انتف�ضت ب�سبب قرار
ً
جمحفا من �إدارة الإذاع��ة تركت
اعتربته
«الهواء» وغادرت الأ�ستديو مغلقة الباب ،لتتفرغ للإذاعة اخلا�صة
بها التي تبث عرب الإنرتنت.
�أما جمهورها الذي ترف�ض �أن ت�صنفه كمجرد جمموعة م�ستمعني،
فكان �إىل جانبها وخلفها ،معلنً ا �أنه �سيكون حيث تكون.
يومها قال الكثريون �إنهم يفتقدونها ،وقال �آخرون �إنهم جهزوا
�سياراتهم بكمية من الـ  .C.Dوالأ�شرطة لي�ستمعوا �إىل الأغاين
واملو�سيقى التي يحبون .لكن الأمر لي�س كما كان .فالأغنية التي
ت�أتي عرب �أثري الإذاعة ،عندما ن�شعر �أننا ن�شتاق �إىل �سماعها ،تكون
�أ�شبه بهدية� ،أو مبفاج�أة �سعيدة...

�أحيا ًنا �أكون متعبة لكن ال�شغف
يبقيني ...و�أنا �أبحث عن
�شيء ما ال �أعرف ما هو بعد

�أفراح وخيبات ت�صنع التجارب

مع �أوىل خطوات النجاح ،فرحت بنف�سها ،تقول :ع�شت حالة من
الزهو ،لكنني مل �أ�سمح لنف�سي بالإجنرار �إىل املكان الفارغ ،فهذا
عمره ق�صري.
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لقاءات
كيف فعلت ذلك؟ جتيب� ،إنه تراكم التجارب ،تراكم الأفراح
والأحزان ،اخليبات وف�سحات الأمل ،التوا�صل مع النا�س ،الإحتكاك
اليومي مع احلياة بكل �أوجهها ،والتوقف عند قيمة احلياة .

«الله معكن»

تبد�أ رميا جنيم �إبحارها ال�صباحي يف يوميات النا�س واحلياة بعبارة
«الله معكن» ،تدعو �إىل وقفة ت�أمل ودعاء ،وتغو�ص يف نظرة �إىل
الداخل� ،إىل الأعماق ،قبل �أن تن�صرف �إىل معاجلة الراهن ومناق�شة
ما يجري يف الوطن والعامل .عفويتها م�شبعة بعمق ملفت
وب�أ�سلوب مميز يف التفكري .فن�صها املرجتل على الهواء
يرتقي �أحيا ًنا كثرية �إىل م�ستوى الن�ص املكتوب بت�أن.
ريا ،وهل حت�ضر ما
كيف تو�صلت �إىل ذلك؟ هل تقر�أ كث ً
�ستقوله يف اليوم التايل؟
ً
أح�ضر قليال ،لي�س بالقدر الذي
ريا نعمّ � ،
جتيب� :أقر�أ كث ً
يعتقده الآخ���رون� .أتكلم من داخلي� ،أعي�ش احل��االت
جوا».
والأحداث و� ّ
أحتدث «من ّ
يخ�ص�ص «يا رميا» م�ساحات وا�سعة للق�ضايا الإن�سانية،
�سدت يف وجوههم
عائالت من دون معني �أو �سند ،مر�ضى ّ
جميع الأبواب� ،ضحايا عنف �أو م�شاكل ال حتتمل� ،شبان
و�شابات و�أرباب عائالت يبحثون عن عمل� .أوالد ينتظرون
بهجة عيد ال ت�أتي ...ت�ستمع رمي��ا ،بل ت�صغي �إىل كل
منهم« ،تطرح ال�صوت» �أحيا ًنا وتطلب امل�ساعدة من
تذكر بقيمة �أن نعطي وبالفرح
القادرين على تقدميها،
ّ
الآت��ي من العطاء� .أحيا ًنا تغ�ضب وترفع ال�صوت يف وجه
غالبا ما ت�ستطيع تقدمي امل�ساعدة،
ظاملني ،ويف كل احلاالت
ً
فمن ي�ستجيبون ل�صوتها كرث.
ريا �أعي�ش كل
حول هذه النقطة تقول ،ق�ص�ص النا�س تتعبني كث ً
حالة بحالتها .من يعملون يف امل�ست�شفيات رمبا يتعودون على
ر�ؤية النا�س يت�أملون� .أنا مل يح�صل معي ذلك« .كل ق�صة تعيد الأمر
من الأول» .يف منا�سبات الأعياد تكرب امل�ساحة التي نخ�ص�صها
غالبا �أعود �إىل بيتي مع �شعور ب�أنني ال �أ�ستطيع �أن
لهذه الق�ص�ص.
ً
ريا
�أعي�ش العيد و�أنا �أحمل هذا الكم من م�آ�سي النا�س� .أبذل كث ً
من اجلهد لأخرج من هذه احلالة� .أحيا ًنا �أقول ملاذا �أتعب نف�سي �إىل
هذا احلد؟ ثمة الكثريون ناجحون من دون هذا القدر من التعب.
لكنني � ّ
أظل �أنا ،رمبا هو ال�شغف ،هو الفرح الآتي من كوين قادرة
على الوقوف �إىل جانب الآخرين يف مكان ما .م�آ�سي النا�س تتعبنا
�صحيح ،لكن يف �أوقات كثرية تنبهنا ،تقول لنا �إن علينا تقدير
النعم الكثرية التي نتمتع بها.

أمترن
�أنا � ّ

وا�ضح كم لرميا من ت�أثري على جمهورها ،غري �أن مكانتها
وجناحها ال يعطالن قدرتها على الإ�صغاء �إىل من حت��اوره� ،سواء
�شخ�صا من النجوم «الأوائل» وكبار امل�شاهري� ،أو كان �إن�سا ًنا
كان
ً
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التمر�س والإحرتاف؟
عاد ًيا يعر�ض م�شكلة �أو ر�أ ًيا� .أهو طبع �أم هو
ّ
ت�ضحك وجتيب ،يف الأ�سا�س �أنا �شخ�ص يحب الإ�ستماع �أكرث مما
ً
ومناق�ضا لكوين مذيعة،
يحب الكالم .قد يكون الأمر مفاجئً ا
لكنني هكذا� .أمر �آخر مل يكن لدي هذه القدرة على الإ�صغاء �إىل
الآخرين وفهم وجهات نظرهم« .لقد مترنت على هذا الأمر ،وما
زلت �أمترن على �أ�شياء كثرية».
ً
مثال �أنا �آتية من خلفية فيها الكثري من العقد :احلرب ،الآخر
املخيف ال��ذي يطلق النار ،خطوط التما�س ،التقوقع ك�ضرورة

للإحتماء ...حاولت على الهواء �أن �أتعرف �إىل الآخر� ،أن �أ�صغي �إليه
بعد �أن كنت �أعتقد �أنه �آت ليلغيني ،لي�أخذ ما عندي� .أ�ؤمن ب�ضرورة
التوا�صل احلقيقي بني النا�س .النقا�ش يف الق�ضايا يجب �أن يكون
ً
ً
نقا�شا يف الأ�شخا�ص.
نقا�شا يف الأفكار ولي�س

همجية يف الكالم

حاليا �أح�ضر جمموعة حوارات عنوانها «الآخرون» .ه�ؤالء ميكن
ً
أنا�سا معروفني �أو مواطنني عاديني �أو نا�شطني يف املجتمع
�أن يكونوا � ً
يتناق�شون على الهواء� .س�أحاول �أن �أجعلهم يتحاورون باحرتام
وي�صغون �إىل بع�ضهم .ما ن�شهده اليوم من «همجية باحلكي»
غري مقبول ،وغري م�سموح� .إذا راقبت احلمالت التي ي�شنها ال�شباب
على بع�ضهم عرب مواقع التوا�صل الإجتماعي جتدين �صورة خميفة.
ّ
للحد الأدنى من
منحط .ال وجود
م�ستوى اخلطاب حول �أي ق�ضية
ّ
تقبل الآخر� ،أو الإ�ستعداد للإ�ستماع �إليه .مع الأ�سف �شباب مفرت�ض
�أنهم يحملون �شهادات و�أنهم �سي�صنعون امل�ستقبل ،يتناق�شون
�سالحا �سيخو�ضون احلرب من
بطريقة خميفة .ه�ؤالء �إذا ت�سلموا
ً
جديد� ...أريد �أن �أح��اور حماربني قدامى ليتحدثوا عن جتاربهم،

فيك�شفون معاناتهم ب�سبب احل��رب ،وما كلفهم اخل��روج من
بائ�سا يرى ال�صورة من منظار قامت،
ذهنية التقاتل� .أنا ل�ست �إن�سا ًنا
ً
�أرى ال�صورة احلقيقية.

�صورة ميكن تغيريها
وال خال�ص بدون اجلي�ش

هل ميكن تغيري هذه ال�صورة؟ تعتقد رميا �أنه يجب تغيريها
بالت�أكيد ،وتقول ملاذا يف اجلي�ش جند اللبنانيني من كل الفئات
والطوائف قادرين على
عي�ش القيم الوطنية
خ�����ارج الإن���ت���م���اءات
ال�ضيقة؟
يف ك���ل امل��ح��ط��ات
ال�صعبة التي مر فيها
ل��ب��ن��ان يف ال�����س��ن��وات
الأخ�����ي�����رة ،ك��ان��ت
ع���ب���ارة «ال���ل���ه يحمي
اجلي�ش» الزم��ة ترافق
حم����ط����ات ب���رن���ام���ج
«ي���ا رمي����ا» وف��ق��رات��ه.
وكانت حتية �شهدائه
دائما
وت�ضحيات �أف��راده
ً
حا�ضرة ب�شكل مميز
م��ن خ�ل�ال الكلمة
والأغ��ن��ي��ة واحل�����وارات
م��ع ال�����ض��ي��وف .وت��ق��ول
رميا :ال خال�ص بدون اجلي�ش ،وحده للجميع .ال�سيا�سات تتغري،
ال�سيا�سيون يغريون مواقفهم ،وحده اجلي�ش على ثباته يف مبادئه
ريا �أن هذه اجلهة �أو تلك مع اجلي�ش
وروحه الوطنية .ي�ؤملني كث ً
وغدا �ضده ،ووفق ما يالئم توجهاتها و�أهدافها .من يكون
اليوم ً
ً
دائما ويف كل املراحل.
حقا مع اجلي�ش وم�ؤمنً ا بر�سالته يكون معه ً
فهو ميثل الثبات بينما ال�سيا�سة متثل التحوالت .اجلي�ش مل يتغري
وال مرة ،وممنوع امل�ساومة حني يتعلق الأمر به.

فريوز خط �أحمر

ن�صل �إىل ف�يروز� ،صوت ف�يروز يرافق «يا رمي��ا» يف كل فقراته.
أبدا مادة لتعبئة وقت �أو «ه��واء»� ،إنها حالة
والأغنية لي�ست هنا � ً
تتخطى الإ�ستماع�« ،أنا �أعي�ش فريوز» تقول رميا جنيم .وت�ضيف ،يف
املو�سيقى ال �أ�ساوم ،فريوز خط �أحمر .ال ميكن �أن يكون يل يوم من
متر �أغنية
دونها ،ولي�س فقط يف ال�صباح ،بل يف كل الأوقات .عندما ّ
فريوز يف الربنامج �أكون يف مكاين يف الإ�ستديو .كل ما �سمعت
الأغنية مرة جديدة� ،أ�شعر �أنني �أعيد اكت�شافها من جديد� ،أعي�شها
من جديد.

لكن معظم الإذاع��ات تكتفي ببث �أغ��اين فريوز يف ال�صباح،
وتراثنا الفني الراقي ال يجد على الأثري م�ساحة موازية لأهميته،
فالر�أي ال�سائد �أن امل�ستمعني يريدون اجلديد؟
�صحيحا ،من خالل توا�صلي مع النا�س �أعرف �أنهم
تقول ،لي�س
ً
ي�ست�سخفون ما يقدم لهم من تلك الأغاين التي ال تعي�ش �أكرث من
�شهر ،مع الأ�سف هناك «قلة ثقافة» عند الكثريين من القيمني
على �إدارة الإذاع��ات ،معظمهم «نا�س بزن�س» ،وال يفهمون ذوق
النا�س .الذوق الفني ي�صقل ويهذب مبا نقدمه للجمهور.

يف الإذاعة �صدق �أكرث

تتمتع رميا جنيم بح�ضور قوي و�إطاللة جميلة ،مع ذلك ويف ع�صر
ال�صورة مل تغادر العمل الإذاعي �إىل التلفزيون ،ملاذا؟
يف التلفزيون ال يوجد من ال�صدق هذا الكم الذي تتيحه الإذاعة.
الأ�شخا�ص �أنف�سهم الذين حاورتهم يف الإذاعة �أجريت معهم حوارات
تلفزيونية لكنهم يف الإذاعة حلقوا �أكرث ...الراديو يتيح البوح
جدا يف احلوارات .بالإ�ضافة �إىل ذلك مل �أجد يف
ال�صادق ،وهذا مهم ً
علي حتى الآن ما ينا�سب ما �أحبه و�أعمل عليه.
ما عر�ض
ّ
خالل م�سرية طويلة من العمل الإعالمي ،ما هي ابرز املحطات
مهما ال ين�سى؟ �إنها ق�ص�ص النا�س تقول ،وتو�ضح:
�إىل حملت لك �أث ًرا
ً
كل احلوارات التي �أجريتها مع �أنا�س م�شهورين وكبار يف جانب،
وق�ص�ص النا�س العاديني يف جانب �آخر .ق�ص�ص مظلومني يف ال�سجون،
ق�ص�ص التجارب القا�سية �إيل يعي�شها �آخرون ويظلون قادرين على
التحمل ،من يتلقون العالج من الإدمان يف مراكز الت�أهيل ...هذه
جتارب نتعلم منها بينما نرى الإعالم م�شغول �أكرث مبا ارتدته هذه
الفنانة� ،أو مع من �سهر فالن ،وماذا قالت فالنة عن...

�أول دخولو ...غيني�س

لقد عدت �إىل « الهواء املبا�شر مطلع كانون الأول املا�ضي بعد غياب
نحو �سنة ،وكانت عودة جملجلة عرب ك�سرك الرقم القيا�سي لأطول
بث �إعالمي (� 40ساعة) بحيث �سجلت � 46ساعة من ّ
ّ
البث املتوا�صل
ودخلت مو�سوعة غيني�س ،ماذا يعني لك ذلك؟
تر�سخ اال�سم «يف مطرح حلو» ولي�س ب�شيء بال معنى ،خ�ص�صت
لقد ّ
�إع��ادة �إطالق الربنامج لهدف �إن�ساين� ،إذ ا�ستطعنا تامني كلفة
عملية جراحية لفتاة �صغرية .احلمد لله النا�س جتاوبوا كما كل
مرة ،والعملية متت بنجاح .كان ثمة �شيء خفي بيني وبني هذه
ال�صغرية .من بني ق�ص�ص كثرية �شعرت �أن ق�صتها هي ق�ضيتي،
ريا .لن تن�سى هي ولن �أن�سى �أنا.
وعندما جنح الأمر كان فرحي كب ً
وهذا ما يبقى« :التوا�صل احللو» مع النا�س.
�أن��ت اليوم مديرة �إذاع���ة «�أغ���اين� ،أغ���اين» ،التي يبث عربها
برناجمك ،هل ت�شعرين بالإكتفاء مبا �أنت عليه؟
دائما �أفــكر «�شـو بدي �أعمل بكرا؟»
ال ،رمبا هذه م�شــكلتيً ،
ال �أعــرف مــا هــو هذا ال�شــيء ،رمبـا لـي�س �إذاعة وال تلفزيون ،ما
زلـت �أبحث...
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عمو
«كيف حالك ّ

م�رسح
�شباط

�إعداد:
�أنطوان �صعب
«كيف حالك عمو ت�شيكوف»،
عمل م�سرحي جديد من �إخراج
د� .إيلي حل��ود ،وه��و اقتبا�س عن
ن�صني للكاتب العاملي الكبري �أنطون
ّ
ُ
ت�شيكوف ،ق ّدم على خ�شبة م�سرح
«دوار ال�شم�س» يف املركز الثقا ّ
يف
ّ
يتجول يف
الرو�سي يف فردان ،قبل �أن ّ
ّ
وربا ينتقل
عِ ّدة �أماكن من لبنان ،مّ
اىل اخلارج .العمل من متثيل� :شربل
�أبو زهرة ،روال غو�ش ،فادي جربايل
وجي�سيكا �صقر.
�إلتقينا خمرج العمل و�أجرينا معه
احلوار الآتي.

وحمبة و�شغف ،وا�ستبدال الزمن الواقعي
ت�شيكوف»
املتخيل بكل
ب��ك� ّ�ل همومه ب��ال��زم��ن
ّ
�إنفراجاته.
• ما هي الر�ؤية الإخراجية املعتمدة؟
فن هادف ،وقد �أردت �أن �أُظهر ال�صفات امل�شرتكة
 امل�سرح هو ٌتهم املواطن اليوم ،واملواقف الثابتة لأي �شعب �أو ح�ضارة،
الإن�سانية التي ّ
و�أن �أقول �إن الفن الكوميدي ال ّ
أهمية عن الفن الرتاجيدي �إذا
يقل � ّ
وجدية ،ومب�ستوى .كل ذلك دون �أن
كان وليد جهد ،وعمل �صارمّ ،
متلبد وغليظ� ،أو ّ
نعلمه �أو منلي عليه .كما
بجو
ّ
ُنرهق امل�شاهدّ ،
اً
ّ
واملو�سيقي ّ
واملمثل يرق�ص و�صول �إىل
ميثل،
�أردت �أن �أجعل املمثل يغنّ ي،
ّ

نظرة �إىل املُت ََخ َيل وانفراجاته
ا�ستمديت فكرة العنوان؟
• من �أين
ّ
 عنوان امل�سرحية «كيفعمو ت�شيكوف» هو
حالك
ّ
م�سرحي
ح��ن�ين اىل ك��ات��ب
ّ
كبري خا�ض م�ضمار كل �أنواع
امل�سرح وحتى ال ِق ّ�صة ،وكتب
الرتاجيديا والكوميديا بامل�ستوى
حمرتما
نف�سه ،وبال�شغف نف�سه
ً
قرا َءه وجمهوره .واملعنى هو :لقد
ّ
ا�شتقنا �إليك يا ت�شيكوف يف
أم�س احلاجة
دنياك ،ونحن ب� ّ
الآن �إىل �أمثالك من الكتّ اب،
ِ
«رد علينا» –
«ط� ّ�ل �صوبنا» – ّ

تعال ،تعال ُم ّر بنا...
• ماذا اخرتت من �آثاره؟ وملاذا؟
 ل��ق��د وق���ع اخ��ت��ي��اري علىم�سرحيتني له من ف�صل واحد،
«اخل��ط��ب��ة» – و«ال��ي��وب��ي��ل»
ِ
وهما كوميديتان
�ساخرتان،
اللبنانية.
و�ضعتهما باللهجة
ّ
والرابط بينهما هو بالدرجة الأوىل ،ا�ستلهامهما لفن الفودفيل ،ولفن
وثانيا لقرب
الكوميديا «دل �آرتي» (كوميديا الفنون االيطالية)
ً
وخ�صو�صا
م�ضمونهما و�أحداثهما من جمتمعنا وهواج�سه الإن�سانية،
ً
�شخ�صيات امل�سرحيتني ومناذج من جمتمعنا.
الت�شابه القائم بني
ّ
ّ
• ما هو الهدف الذي توخيته؟
ّ
ّ
املمثل (�ضمن خط حمرتف
 هديف بالدرجة الأوىل العمل علىوخ�صو�صا �إك�سابه من خالل هذين العملني،
عم�شيت للم�سرح)
ً
ّ
تتعلق بفن
ثم نقلها اىل اجلمهور .الأوىل
تقنية جديدة ،ومن ّ
ّ
الفودفيل العريق ،والذي هو قريب من اجلمهور ويحمل املفاج�آت،
تقنية القناع التي ا�ستعملتها
ونهاياته ً
دائما مفرحة و�سعيدة .والثاينّ ،
كوميديا الفنون االيطالية ،و�أورثتها للأجيال املتعاقبة .فرنى مثلاً
ّ
املمثلني يلعبون يف الزمنني الأول والثاين ادوا ًرا خمتلفة ،ك�أنهم
�أن
يتبادلون الأقنعة .و�إن اختلفت املوا�ضيع فالإطار الزمني يبقى ليلة
واح��دة ،وال�شخ�صيات هي نف�سها ،والن�ص واح��د ،وكذلك امل�ؤلف،
واملخرج ،واال�أ�سلوب.
جدي ال يعتمد فقط
كما �أنني �أهدف �إىل تقدمي عمل كوميدي ّ
ال�شخ�صيات وامل��واق��ف ،بعد �أن انحرفت
على الكلمة بل على
ّ
وت�سرعت ،ومتادت يف �شواذاتها غري الالئقة يف �إ�سفافها،
الكوميديا،
ّ
و� ً
أي�ضا �إىل ايجاد �إيقاع خفيف ور�شيق لتمرير الوقت امل�سرحي مبتعة

ووظائفية ال
موحدة و�شاملة
فكرة امل�سرح ال�شامل� ،ضمن �سينوغرافيا ّ
ّ
تزيينية ،م�ؤلفة من عنا�صر ب�سيطة� ،سهلة التبديل ،تخدم الغر�ض،
ّ
ومالب�س موحية ،ومالئمة لل�شخ�صيات .وكانت الر�ؤية الإخراجية
تتمحور حول ّ
وتقنياته ،ومقدرته الذاتية على تفعيل املكان،
املمثل،
ّ
املتممة
وعلى حتويره ،وتطويره ،مع �سيطرته الكاملة على العنا�صر ّ
للعر�ض ،وتوظيفها مل�صلحته.
ق�صة يدور العر�ض؟
• َ
وح ْول �أ ّية ّ
م�سرحية
امل�سرحي م�ؤلف من زمنني؛ الأول ينطلق من
 العر�ضّ
ّ
ق�صة جار
«اخلطبة» ،والثاين من
م�سرحية «اليوبيل» .الأوىل حتكي ّ
ّ
ّ
مرة كان
�أراد �أن يتز ّوج ،فحاول طلب يد ابنة جاره ،لكنه يف
كل ّ
فيمر
يجتمع بها كان حيا�ؤه مينعه من �إثارة املو�ضوع الأ�سا�سي،
ّ
الوقت ،وتت�أزم الأمور ،وي�شتد اخلالف حول �أمور ثانوية اخرى� .إىل �أن
ي�سبب الإعاقة اجل�سدية لطالب
وجد الأب احلل بعد عناء ،كاد �أن ّ
الزواج ،واله�سترييا للفتاة.
�أما الثانية �أو الزمن الثاين فكان يدور حول مدير �شركة �أو بنك
ينتظر �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف يوبيل البنك ليطلعهم على التقرير
ح�ضر لهم هو بنف�سه اخلطاب الداعم له .لكن زوجته
املايل ،وقد ّ
ق�ص�صا ال طائل من ورائها.
التافهة ت�صل من �سفرها ،حاملة معها
ً
ثم تدخل عليهم امر�أة متطفّ لة ،ت�أتي لتنت�صر لزوجها الذي ُ�س ِّرح من
تذمر املدير
عمله .فت�ستوطن يف املكان ،وال تبارحه على الرغم من ّ
يتحول �إىل غ�ضب �شديد يفقدهما اع�صابهما ..وحني
واملحا�سب الذي
ّ
يتمكنا من �صرفها �إىل خارج ،وواجها الف�شل يف �إمتام الإحتفال
مل
ّ
بالعيدّ � ،أجال كل �شيء.
• َم ْن هم املم ّثلون؟
ّ
خريجي حمرتف عم�شيت للم�سرح.
املمثلون الأربعة هم من ّ
ّ
وبدلوا اقنعتهم،
وقد لعب
املمثلون انف�سهم كل الأدوار يف الزمننيّ ،
تقنية القناع
�أي �أدواره��م (بدون ا�ستعمال فعلي للأقنعة) ،لكن
ّ
تبدلت ادواته ،بح�سب
كانت ال�سائدة .ولعبوا �ضمن ف�ضاء
م�سرحيّ ،
ّ
تبدل من منزل �إىل �شركة.
الزمن امل�سرحي ،ومقت�ضياته .يف مكان ّ
وقد خ�ضعوا لتدريبات ا�ستمرت خم�سة �أ�شهر ،و�شملت ال�صوت واجل�سد
وتقنيات الفودفيل والكوميديا «دل �آرتي» ،وعالقة احلركة بالف�ضاء
وبالزي ،وبامل�شاهد .كل ذلك مع الت�شديد على القراءة
وبالآخر،
ّ
اللبنانية للأثر.
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حمطتا رياق وطرابل�س و�صلتا لبنان بالعامل العربي و�أوروبا

بني الأم�س
واليوم
�شباط

هل من �أمل ب�إعادة �إحياء �سكك احلديد؟

تو ّقف القطار يف لبنان .مل يعد هناك
�إعداد :د� .ألك�سندر �أبي يون�س
ّ
من �أحدٍ يفوته القطار .توقف القطار،
ّ
ولكن �آثاره ما زالت حمفورة يف �صفحات الطرقات والأر�ض :قطع من حديد يف
�صفني متوازيني ،ممدودين مغروزين يف طرقات الإ�سفلت ،تقول هاهنا كانت
تلتقي و�سيلتا النقل الربيتان :القطار ،ذو العجالت من حديد ،وال�سيارات على
ّ
ولكن �آثاره ما
�أنواعها و�أحجامها من ذوات العجالت املطاطية .تو ّقف القطار،
زالت يف بقايا بيوت و�أبنية ،كانت حمطات انتظار تقوم على جانبي خط القطار.
من على اليمني ينزل القادمون من عمل �أو من �سفر طويل ،ومن على الي�سار يقف
الذين توافدوا باك ًرا �إىل املحطة كي ال يفوتهم ويذهب يف رحلته.

�أول �ضحايا احلرب

ك��ان ال��ق��ط��ار ال�ضحية الأوىل للحرب
اللبنانية يف ب��اب النقلّ .
توقف يف لبنان
بالكامل ،مع �أن��ه من و�سائل املوا�صالت
املهمة على ال�صعيد ال�سياحي والتجاري
وال��ث��ق��ايف ،وي�����ش��ك��ل �أح���د م��ع��امل البلد
احل�ضارية ،ول��ه �أهمية اقت�صادية كربى.
فهو موجود يف معظم بلدان العامل ،املتطورة
واملتخلفة.
ٍ
�أم��ا لبنان ،فكان لديه ق��ط��ارات منذ
نهايات عهد ال�سلطنة العثمانية� ،أي �أواخر
ثم تطورت
القرن التا�سع ع�شر  .1895من ّ
وازدادت اخلطوط الداخلية و�أنواع القطارات
خالل عهد االنتداب الفرن�سي (.)1943-1920
بعدها انتقلت �إدارة م�صلحة �سكك احلديد
�إىل ال�سلطات الوطنية ،و� مّأمت العام .1961
لكن يف مرحلة ما بني  1945و ،1975عرف
هذا القطاع م�شاكل عديدة و�سوء �إدارة،
حتى ّ
جزئيا خالل احلرب
توقف العمل به
ً
يف لبنان (،)1990-1975
وكليا بعدها العام
ً
!1994
ما هو تاريخ القطار يف لبنان؟ وملاذا ا�ستبدلت
ال�سكك احلديد بالبا�صات الكبرية يف
النقل امل�شرتك؟ وملاذا توقف العمل بالقطار
بعد احلرب اللبنانية؟ وما هو احلل لإعادة
منطقيا �إعادة العمل به بعد
ت�سيريه؟ �ألي�س
ً
احلرب ولي�س �إيقافه!
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عرفت املدن اللبنانية
منذ �أواخر القرن التا�سع ع�شر القطار احلديد،
وبخا�صة بريوت التي كانت تابعة لل�سلطنة
العثمانية مبا�شر ًة وذلك مع خط بريوت-
دم�شق الذي ّ
ر�سميا العام  .1895هذا
د�شن
ً
اخلط �سيرّ ته ال�شركة الفرن�سية لل�سكك
احلديد ،وال�شركة العثمانية الإقت�صادية.
وال��ع��ام نف�سه ،متّ تد�شني حمطة ري��اق يف
البقاع اللبناين حيث متّ �إن�شاء م�صنع
لقطع الغيار حت��ت ا���س��م «ري���اق لبنان»
وا�ستطاع العمال اللبنانيون يف ما بعد حتويل
القطارات من الفحم �إىل البرتول .ومع هذه
املحطة �أ�صبحت رياق ت�صل لبنان بالعامل
العربي وب�أوروبا.
ن�سبيا الطرق
هم�شت
ً
ه��ذه الإجن���ازات ّ
التجارية ال��ت��ي تعرب طرابل�س مم��ا دفع
بعائالتها امل��ي�����س��ورة �إىل �إن�����ش��اء حمطة
للقطارات من �أموالها اخلا�صة يف ميناء
إ�سهاما منها بتفعيل
طرابل�س العام � ،1911
ً
احلركة االقت�صادية والتجارية للمدينة،
وت�أمني فر�ص عمل ملئات ال�شباب .اعتربت
هذه املحطة يف ما بعد واحدة من حمطات
«خط ال�شرق ال�سريع» الذي ربطها بحم�ص
اً
و�صول اىل باري�س .مل يتم
وحلب وا�سطنبول
و�صل حمطتي بريوت وطرابل�س زمن العهد
تابعا
العثماين ،لأن ال�ساحل بينهما كان ً

ملت�صرفية جبل لبنان ذي النظام اخلا�ص.
العام  ،1920ومع �إعالن دولة لبنان الكبري،
طورت ال�سلطات الفرن�سية خطوط �سكك
ّ
احلديد ،وان�ش�أت الرتامواي الكهربائي يف
بريوت و�ضواحيها ،وربطت حمطتي بريوت
ٍ
ل�ضرورات ع�سكرية،
وطرابل�س العام 1941
ف�أ�صبح للبنان خطوط داخلية �أ�سا�سية
ت��رب��ط �ساحله ببقاعه ،ويف ال��وق��ت ذات��ه
ٍ
مبحطات �إقليمية ودولية مثل �سوريا
تت�صل
فرتكيا ف�أوروبا ،وبفل�سطني فدول اخلليج
فالعراق ف�إيران.

م�صلحة �سكك احلديد
والنقل امل�شرتك

ح��اول��ت ال�سلطات اللبنانية يف عهود
اال�ستقالل الأوىل تطوير �شبكة املوا�صالت
احلديد بخا�صة يف عهد الرئي�س اللواء ف�ؤاد
�شهاب ( )1964-1958ال��ذي �أن�ش�أ م�صلحة
�سكك احلديد والنقل امل�شرتك لبريوت
و�ضواحيها ،وعهد �إليها �إدارة وا�ستثمار ثالث
خطوط حديد وا�ستثمارها:
 خ��ط عري�ض ميتد م��ن ال��ن��اق��ورة �إىلطرابل�س فاحلدود اللبنانية  -ال�سورية ،طوله
تقريبا.
 233كلم
ً
�ضيق بني بريوت ورياق واحلدود
 -خط جبلي ّ

تقريبا.
ال�سورية ،طوله  82كلم
ً
 خط عري�ض من رياق �إىل الق�صري،تقريبا.
طوله  91كلم
ً
لبنان لي�س بحاجة �إىل �أكرث من
تلك اخل��ط��وط ،لكن بعد العام
 ،1975ويف الوقت ال��ذي كانت فيه
خطوط ال�سكك احل��دي��د ت�شهد
ت��ط��و ًرا ب���ارزًا يف ال��ع��امل �-إن كان
مب��رور القطار يف الأن��ف��اق �أو حتت

املياه -كان القطار يف لبنان يلفظ انفا�سه
الأخرية ب�سبب احلرب اللبنانية ،وما �شهدته
ٍ
تعديات على �أمالك م�صلحة �سكك
من
احلديد وما تزال.

القطار بني احلرب وال�سلم

ٍ
حم��اوالت بعد انتهاء احلرب
جرت عدة
لإع����ادة دوران عجلة ال��ق��ط��ار وم����روره يف
ريا عن �إعادة
خمتلف املناطق اللبنانية تعب ً
توحيد البلد .لكن للأ�سف ،ف�إن �آخر رحلة
للقطار يف لبنان جرت بني ب�يروت و�شكا
العام  ،1994وبعدها اندثرت �إح��دى املعامل
احليوية الإن�سانية يف هذا البلد .فللقطار
�أهمية ح�ضارية وثقافية واقت�صادية وجتارية.
وق��د يكون لبنان م��ن البلدان القليلة
جدا يف العامل ،التي فقدت
فعليا خدمات
ً
ً
هذا القطاع املهم .هذا ،بغ�ض النظر عن
يح�صلون
ا�ستمرار موظفيه يف مالك الدولة
ّ
�أجورهم من دون عمل� ،أو بالأحرى من دون
نحملهم � ّأي م�س�ؤولية ،لأن الدولة هي التي
�أن ّ
�أوقفت العمل بالقطار ،فعندما تعيد ت�سيريه
يعملون.
ٍ
ت�شكلت عدة جمعيات يف لبنان بني
وقد
ّ
 1995و 2013من �أجل ّ
حث الدولة على �إعادة

القطار .كما ُن ّظمت معار�ض �صورية عن
ابنية املحطات الأث��ري��ة وان��واع القطارات
التي كان ميلكها لبنان ،وطالب البع�ض
الدولة بجعل تلك املحطات �أماكن �أثرية
و�إدراج��ه��ا كمواقع �سياحية يف لبنان،
بخا�صة تلك التي يف رياق وطرابل�س وبريوت.

�أزمة ال�سري واحلل املقرتح

من غري املفهوم �أن نرى لبنان اليوم يعاين
�أزمة �س ٍ
لعدة �أ�سباب� ،أبرزها التطور
ري خانقة ّ
ّ
وتوقف
ال��دمي��وغ��رايف املتعدد الأ���ش��ك��ال،
القطار عن العمل .وعلى الرغم من �أن
نوعا ما البنى التحتية ،ومل
طورت ً
الدولة قد ّ
يعد با�ستطاعتها تو�سيع الطرقات �أكرث،
ازدحاما لل�سري يف ظل
من الطبيعي ان نرى
ً
غياب القطارات؛ فها هي باري�س ،يعي�ش
فيها حواىل  10ماليني �إن�سان وال يوجد فيها
ازدحام لل�سري ،مع انتظام انواع املوا�صالت.
الدولة م�شكورة لأنها ت�سعى �إىل و�ضع
اخلطط والدرا�سات من �أجل �إعادة تنظيم
اخل��ط��وط احل��دي��د وتطويرها وا�ستعمالها
لنقل الركاب والب�ضائع ،ولربط املناطق
اللبنانية ببع�ضها البع�ض ،ولربط لبنان
مع الدول الإقليمية والعاملية .لكن �إذا مل
يكن با�ستطاعتها تلزمي ه��ذا امل�شروع
ٍ
ل�شركات اجنبية لأ�سباب مالية� ،أو �أن
تقوم هي بنف�سها بهذه املهمة من خالل
م�صلحة �سكك احل��دي��د ،فلماذا ال يتم
تلزميها �إىل اجلي�ش اللبناين؟ نعم ،فاجلي�ش
لطاملا �أدى �أدوا ًرا اجتماعية وثقافية وتنموية

مهمة� ،إىل جانب مهمته الأ�سا�سية
وهي الدفاع عن الوطن وحفظ الأمن.
ٍ
مديريات خمتلفة
اجلي�ش اللبناين لديه
توازي مبهماتها وعملها وزارات الدولة،
فهو ميكنه من خالل �أفواج الهند�سة
والأ�شغال والنقل التزام م�شروع ت�أهيل
ال�سكك احلديد وت�شغيلها ،وت�سيري
القطار من جديد ،بخا�صة �أن اخلطوط
م��وج��ودة وال يلزمنا منها �سوى اثنني
�إ�ضافيني ملعاجلة م�شكلة ال�سري كلها يف
لبنان ،وهما اخلط ال�ساحلي من �صور �إىل
طرابل�س ،وخط جبلي من بريوت �إىل رياق.
فليتم تلزمي اجلي�ش هذا امل�شروع،
نعم،
ّ
كونه م�ؤ�س�سة وطنية ك�برى من�ضبطة
وت��ط� ّ�ب��ق ال��ق��ان��ون وحت���وز ث��ق��ة امل��واط��ن�ين
اللبنانيني.
لكن
غريبا،
قد يعترب البع�ض هذا الإقرتاح
ّ
ً
ر�سميا العام
اجلي�ش اللبناين منذ ت�أ�سي�سه
ً
 ،1945عمل على �إمن��اء املناطق اللبنانية
ٍ
ومد كابالت
ب�شكل متوازٍ؛
ّ
ف�شق الطرقّ ،
الهواتف ،وحفر الأرا�ضي لزراعتها ،وو ّزع مياه
ال�شفة ،وعمل على التحريج والت�شجريّ ،
ولقح
ٍ
بعمليات �إ�سعاف
�ضد الأمرا�ض ال�سارية ،وقام
و�إغاثة يف الأزم��ات كالفي�ضانات وال�سيول
والثلوج وال���زالزل ،وكافح اجل��راد ،و�أخمد
ورم اجل�سور...
احلرائق ،وبنى مّ
فلريم اجلي�ش اللبناين ال�سكك
نعم،
مّ
احل��دي��د ،لأ ّن��ه ب��إع��ادة القطار �إىل العمل،
نكون قد عاجلنا �أزمة ال�سري اليومية التي
ت�سبب �أزمة نف�سية واجتماعية للمواطن
اللبناين .فت�سيري القطار يخفف من التوتر
لدى ال�شعب ،ومن النفقات عليه بعد العبء
�سببه ارتفاع �سعر النفط ،كما يتم
الذي ّ
ت�أمني مئات الوظائف للمواطنني اللبنانيني
العاطلني ع��ن العمل .عندها ميكننا
القول �إننا نعي�ش يف ٍ
بلد ح�ضاري ،لأننا �أعدنا
العمل بالقطار الذي �أن�شئ يف عا�صمتنا منذ
�أواخر القرن التا�سع ع�شر.
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�شباط

يكتبها:
العميد الركن �إميل منذر

...وتع ّلمنا

�سر ُت
ُ
كنت يف ال�سابعة من عمري عندما ْ
لي�سجل
خلف �أبي �إىل دار البلدية يف القرية
ِّ
ا�سمي يف املدر�سة� .أج��ل �إىل دار البلدية،
لأن �إدارة مدر�ستنا الر�سمية ،يف تلك
ت�شكالن
الأ ّي��ام ،كانت ت�شغل غرفتني
ّ
ّ
العلوي من بناء البلدية� .أما
كل الطابق
ّ

ال�سفليتان فكان «فار�س» ابن
الغرفتان
ّ
يقدمهما
خال �أبي ،ورئي�س املجل�س
البلديّ ،
ّ
ُ
جما ًنا لأحد �أبناء القرية امل ْع َوزين ليخزن
ّ
فيهما الفحم وعلف املا�شية .وهكذا
�أ�صبح هذا املبنى ال�صغري يف «احلارة الغربية»
م�ستودعا للعلف والفحم،
من ال�ضيعة
ً
ف�ضول» �شقيق
ومكا ًنا يدير منه «ب��از ّ
ف��ار���س -رحمهما ال��ل��ه��� -ش ��ؤون املدر�سة،
ّ
واملعلمني
ويفر�ض �سلطته على التالمذة
معا� .أما ال�ش�ؤون البلدية فما كانت �إدارتها
ً
حت��ت��اج �إىل ب��ن��اء ،وق��اع��ات للتخطيط،
والهند�سة ،واالجتماعات ،والنقا�شات .ما
يقرره الرئي�س مل يكن يعرت�ض عليه �أحد.
ّ
�أو ُق� ْ�ل مل تكن هناك م�شاريع لي�ؤ ّيدها
م�ؤ ّيدون ويعرت�ض عليها معرت�ضون� .أكرب
«م�شروع» كان ترميم حائط �سقط بع�ضه

و�سد الطريق� ،أو رخ�صة لبناء منزل جديد.
ّ
يف الطريق �إىل دار البلدية ،قال يل �أبي:
«عندما ندخل على املديرُ ،ق ْل له� :صباح
ٍ
ب�صوت عالٍ ْ ،
وقف مرفوع الر�أ�س .و�إذا
اخلري
�س�ألك :كم ي�ساوي خم�سة زائد خم�سة،
ْ
تن�س ...ع�شرة» .فقلت:
قل له :ع�شرة ...ال َ

أردد الرقم الذي
«ال تقلق يا �أبي» .ثم
ُ
رحت � ّ
مل �أكن قد �سمعت به من قبل ،خمافة
�أن �أن�ساه .وعندما و�صلنا ودخلنا� ،صافح
حييته �أنا ب�صوت عالٍ ،
�أبي الأ�ستاذ باز ،ثم ّ
ووقفت �شامخ اجلبني كما �أو�صاين �أبي .ثم
�سري.
ُ
عدت �إىل ترديد الرقم يف ّ
قال �أبي« :يا ابن خايل ،هذا ابني البكر
َّ
فب�ش يل
أ�سجله يف املدر�سة».
�إميل.
ُ
جئت � ّ
الأ�ستاذ باز ،وقال�« :أهلاً بالبطل» .عندئذٍ
وغ�صبا
ورفعت ر�أ�سي �أعلى،
لت وقفتي،
ُ
عد ُ
ّ
ً
وترددان
تتحركان
أ�صبحت �شفتاي
عني �
ْ
ّ
ّ
ب�صوت غري م�سموع :ع�شرة ،ع�شرة ،ع�شرة.
ّ
ابتدائي؟ �س�أل
ال�صف الأ ّول
أن�سجله يف
� ّّ
باز.
ّ
ال�صف الثاين يا ابن خايل .لقد
 ال .يفّ
عميق الر�سمية،
تعلم �سنة يف مدر�سة
ّ

القرية التي كنا ن�سكنها قبل
�صعودنا �إىل �ضيعتنا.
ع��ن��دئ� ٍ�ذ رف���ع امل��دي��ر
ن���ظ���ره �إىل وج��ه��ي،
و�س�ألني« :كم ي�ساوي
ثالثة زائ��د ث�لاث��ة؟» .ف�أجبته
على ال��ف��ور« :ع�شرة» .فما
�رج��ل �إال �أن
ك��ان م��ن ال� ُ
ق� ّ
�ط��ب جبينه ،وط ��أط � أ�
ر�أ���س��ه ،وق��ال لأب���ي« :ال
أ�سجله
�أ�ستطيع �أن � ّ
ّ
ال�صف الثاين� .إنه ال
يف
يعرف �شيئً ا».
«�إن����ه ال ي��ع��رف �شيئً ا».
عبارة نزلت على م�سمعي،
بل يف قلبي ،كاخلنجر
وجعلت �أبي
امل�سموم،
ْ
يط�أطئ ر�أ���س��ه حزينً ا،
وينك�س �شار َبيه اللذين
ّ
ّ
يحط عليهما الن�سر« :كما
�سجله يف
تريد ي��ا اب��ن خ��ايلّ .
ٍ
ّ
عندئذ �سالت دمعتان من
ال�صف الأ ّول».
عيني ّ
بللتا خ� َّ�د ّي؛ لكنّ ي مل �أنِ� ْ
�خ ر�أ�سي
ّ

قررت من تلك اللحظة �أن
املرفوع ،لأنني ّ
ّ
كل �شيء ،فال ي�شعر
جاهدا ملعرفة
�أ�سعى
ً
�أبي بعد ذلك باخلجل بي �أمام ابن خاله
والنا�س.
مل �أك��ن �أع��رف �شيئً ا لأن ال�سنة التي
«عميق» مل تفدين يف
�أم�ضيتها يف مدر�سة
ّ
�شيء .كنت �أكره املدر�سة حتى التمنّ ي �أن
ٌ
زلزال يهدم ّ
ي�ضرب ال َ
كل مدار�سها ،وال
أر�ض
عميق
يرتك حج ًرا فوق حجر من مدر�سة ّ
ّ
�شعرت
كلما دخلتها م� ّ�رة،
التي كنت
ُ
ّ
ملحت
وكلما
ب�أنني داخ��ل �إىل ال�سجن.
ُ
ّ
�صباحا� ،ضاقت �أنفا�سي،
معلميها
وجوه
ً
وع�صر الأمل �أمعائي.
كان الأ�ستاذ «نظري» �إذا خرج �إىل امللعب
وحيدا ،دنا مني ،و�أعطاين
ور�آين يف زاوية منه
ً
اً
قطعة نقدية زهيدة حم��اول جتميل �صورة
ّ
واملعلمني يف نظري .لكنه مل يفلح
املدر�سة
على الرغم من اجلهود امل�ضنية التي بذلها.
عرفت من � ّأم��ي �أن القرو�ش التي
ي�را
ُ
و�أخ� ً
«ير�شيني» بها الأ�ستاذ ،هي من �أبي .قلت:
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نقودا ،وال �أريد الذهاب �إىل املدر�سة
«ال �أريد
ً
بعد اليوم».
 ب��ل �ستذهب ���س��واء �أعجبك ذل��ك �أممل يعجبك� .أفهمت؟ �صاحت � ّأم��ي وهي
تبكي.
 ال تتعبي نف�سك؛ فلن �أذهب. �أتريد �أن تكرب من غري ْعلم لت�صبح
ّ
فال ًحا مثل �أبيك يتعب وي�شقى من الفجر
�إىل النجر يف �سبيل لقمة العي�ش ،واللقمة
تهرب من �أمامه!
الكرم ،والب�ستان ،واخلروف،
أحب
 �أنا � ّْ
ال�بري��ة ،والع�صافري
��ب
وال��دج��اج��ات .و�أح� ّ
ّ
ّ
كل
امللونة ،وال �شيء من
ّ
املغردة ،والفرا�شات ّ
هذا يف املدر�سة.
ه��ك��ذا ق��ل��ت ب��ب��راءة؛ ف��ارمت��ت � ّأم���ي
���س��اع��ت��ذاك ع��ل��ى رك��ب� َت��ي��ه��ا �أم��ام��ي،
ي���دي ،وابت�سمت ابت�سامة
�ت
و�أم�����س��ك� ْ
َّ
بد
يائ�سة�« :إ�سمع كالمي ي��ا اب��ن��ي .ال ّ
ّ
غدا تعتاد املدر�سة؛ فرتاها
من �أن
تتعلمً .
جميلة» .و ّملا مل يعلق من هذا الكالم يف
الرمان،
ذهني حرف ،خرج �أبي بق�ضيب من ّ
مربحا .و�أذك� ُر �أن � ّأمي
علي �ضر ًبا
وانهال
ً
ّ
ّ
تلقت دفعة قوية �إىل اخللف عندما حاولت

لكن ق�ضيب
�أن تنت�شلني من حتت يديه.
ّ
الرمان الذي ّ
ه�شم حلمي ،مل ي�ستطع �أن
ّ
يهدم اجلدار العايل بني املدر�سة وبيني.
أعزاء .ال حت�سبوا � ّأن يف الأر�ض
القراء ال ّ
�أيها ّ
يحب املدر�سة .ه��ذه الكلمة
واح��دا
ول� ً�دا
ً
ّ
ّ
كل الأوالد� .أما َمن كان
مكروهة من
ُم ِ
جمتهدا يف
ك ًّبا منهم على درو���س��ه،
ً
فخوف الق�صا�ص ُي ِ
َ
ك ّب ويجتهد،
حت�صيله؛
كر َه تعيريه بالك�سل ّ
وقلة الفهم� .أما
�أو
ْ
الوعي لأهمية ْ
العلم يف تكوين ال�شخ�صية
وت�سهيل احل��ي��اة ،ف�لا ي��درك��ه امل���رء �إال
باكتمال ن�ضجه ،ورمبا ...بعد فوات الأوان.
م��ا دفعني �أن��ا �إىل االج��ت��ه��اد ،ه��و ك� ْ�ره
تعيريي ّ
وكره �أن
بقلة الفهم ،والك�سل.
ْ
رت
قر ُ
يخجل �أهلي بي ّ
قدام النا�س .وهكذا ّ
�أن � ّ
أتعلم من �أجلي و�أجلهم .لكن عندما
�ت �أن��ن��ي م��ن �أج��ل��ي وح��دي
ب�رت ،ع��رف� ُ
ك� ُ
ّ
تعلمت.
وت�س�ألونني ع��ن ع� ّ�م��ي��ق� .إن��ه��ا القرية
ال�صغرية التي هبط �إليها �أب��ي و� ّأم���ي من
80

اجلي�ش العدد 344

قريتنا «كفرقطرة» لقربها من جمرى
نبع ال��ب��اروك حيث يقوم ب�ستان لنا من
الليمون ،ول �ز ََع��ل �أب��ي من بع�ض �أقربائه
بعدما َب َخ ُ�س ْوه ّ
«وظلم ذوي
حقه وظلموه.
ُ
ً
ُ
أ�شد م�ضا�ضة على املر ِء من ْوق ِع
الق ْربى � ُّ
احل�سا ِم املهنَّ ِد» ،كما يقول َلبِيد بن ربيعة
العامري.
ّ
***
خرجنا من مكتب املدير ،ونزلنا الد َرج،
حتزن .وحياتك لأجعلنّ َ
ك
فقلت لأبي« :ال
ْ
تفخر ب��ي» .ف�ألقى ذراع��ه على كتفي،
ونظر � ّ
إيل ،ومل يقل كلمة .وعندما � َأج ْل ُت
َ
الط ْر َف من حويل ومل �أ َر مدر�سة� ،س�ألته يف
ذلك .قال« :هنا ،وهنا ،وهناك ،وهنالك».
ٍ
عندئذ �ضحكت�« :إن��ك ت�شري �إىل بيوت
احلي؛ ف�أين املدر�سة!».
ّ
ّ
�صف.
 يف ك� ّ�ل بيت من ه��ذه البيوتّ
ال�صف الأ ّول .ويف ذاك ،الثاين .ويف
يف هذا،
ذلك ،الثالث.
 � ًّأحقا تقول!
 �أجل. وامللعب؟ �إنه هنا .على الطريق.ج��ادا بقوله .و�إذا كنت مل
وك��ان �أب��ي
ًّ
� ُأعد �أذكر الكثري من ال�سنوات االبتدائية
ّ
ال�صف
زلت �أذكر �أن
الثالث الأوائل ،ف�إين ما ُ
الرابع كان يف بيت «عيد منذر»� .صحيح
بدل
� ّأن النا�س كانوا يتقا�ضون من الدولة َ
الإيجار ،لكنهم كانوا ير�ضون بالقليل،
ّ
ليتعلم �أوالد القرية...
ويتحملون الكثري
ّ
ّ
وتعلمنا.
ّ
اهتموا ،و�أ�ساتذتنا
تعلمنا ل ّأن �أهلنا
ّ
تعبوا ،و�إدارتنا �سهرت ،ووزارة الرتبية راقبت،
ونحن �أردنا.
أي��ت م� ّ�رة � ًّأم��ا مت�سك ابنها من �أعلى
ر� ُ
ّ
املعلم قائلة« :اللحم
ذراعه وتدفع به �إىل
خرجت،
لك ،والعظم لنا يا �أ�ستاذ» .وعندما
ْ
م�سحت دمعتَيها بظاهر يدها ،وم�ضت من
ْ
غري �أن تلتفت �إىل ال��وراء .فهل ال ّأمهات
اليوم ُ
ّ
للمعلم مثل ه��ذا الكالم
يق ْلن
ويفو ْ�ضنه هذا التفوي�ض! ال� .إنهن ير�شقنه
ّ
ب�ألف تهمة وعيب ،وينعتنه واملدر�سة ب�أب�شع
ْ
ق�صر �أبنا�ؤهن يف ّ
العلم
تلقي
النعوت �إذا ّ

وج��اءت نتائجهم غري مر�ضية يف نهاية
ال�سنة.
ما زلت �أذكر �أن � ّأمي كانت تلحق بي
وب�أخوتي �إىل امللعب� ...أق�صد الطريق،
ح��ام��ل� ً�ة ل��ن��ا «ع��راي�����س» اللبنة وال��زي��ت
وال�صعرت ،لتعطينا �إ ّياها عند فر�صة ال�ساعة
العا�شرة .كانوا� ،إذا َعزَّ الإدام ،يقولون لنا:
«الزيت وال�صعرت ّ
ين�شطان الذاكرة» .وكنا
خ�صو�صا قبل االمتحانات
ن�صدق ون�أكل،
ّ
ً
ال�صعبة ،والله �أعلم.
فر�صة ال�ساعة العا�شرة كانت ق�صرية.
كنا من�ضيها يف أ� ّيام القيظ حتت �أغ�صان
كرم «�أ�سعد عماد منذر».
الدوايل عند تخوم ْ
�أما فر�صة الغداء من ال�ساعة الثانية ع�شرة
حتى الرابعة ع�شرة ،فكنا نعود فيها �إىل
ريا
بيتنا يف الطرف
ال�شرقي من ال�ضيعة �س ً
ّ
على الأقدام؛ فنتناول الطعام على َع َجل،
ثم نعود �إىل املدر�سة حتى ال�ساعة ال�ساد�سة
ع�شرة .ويف تلك ال�ساعة من �أ ّي��ام ال�شتاء
كانت ال�شم�س تغيب خلف جبل «الرام»
ّ
ال�شمايل.
الذي تقوم �ضيعتنا يف �سفحه
و�أذك���ر �أي��� ً��ض��ا �أن���ه ي��وم امل��ن��اول��ة الأوىل،
جمعونا ،نحن ت�لام��ذة ال�����ص� ّ
�ف ال��راب��ع
وق�صوا لنا
االبتدائي ،يف فناء بيت «عيد»ّ ،
ّ
أعدته � ّأمي بيديها .يف
ريا � ّ
قالب حلوى كب ً
ذلك اليوم ارتدينا قم�صا ًنا ً
بي�ضا و«�شورتات»
كحلية كان �أولياء التالمذة قد ا�شرتوها
و«ب َع ْق ِلينْ »،
لأوالدهم من �سوق «دير القمر» ْ
قمي�صا و�شور ًتا خاطتهما
ارتديت
�إال �أنا� .أنا
ُ
ً
عم
يل
اخلياطة «�سعاد» ابنة «�أن��ط��ون» ّ
ّ
� ّأم���ي .ذل��ك �أن��ه قبل �أ�سبوعني من اليوم
َ
جوال من « َب ْرجا»
مر يف ّ
املنتظرّ ،
حينا بائع ّ
ال�ساحلي؛ فنادته � ّأم��ي ،و�س�ألته
يف ال�شوف
ّ
وكحلي .فلم
�إن كان معه قما�ش �أبي�ض
ّ
ُيجِ ب ،بل ربط حماره يف جذع �شجرة التني،
كر�سي عند
وعرج على بيتنا ،وجل�س على
ّ
ّ
َ
املدخل حتت الدالية ،وب�سط ب�ضاعته على
الأر�����ض« :ه��ذه م��ن �أح�سن
ب�ضاعة» .و ّمل��ا �س�ألته � ّأم��ي
ع��ن ثمن قطعتَي قما�ش
كافيتني ل�صنع قمي�ص
و�شورت و�أجابها ،بلع �أبي
أ�ضروري
ريقه ،ونظر �إىل � ّأمي�« :
ّ

الكحلي! ما
القمي�ص الأبي�ض وال�شورت
ّ
بها ثياب املدر�سة!» .ف�أجابت � ّأمي�« :أتريد
ّ
كل
�أن يكون ابننا مبظهر خمتلف عن
الأوالد!» .ثم �س�ألت البائع ب�صوت ين�ضح
ً
وا�ستعطافا« :يف احلقيقة ...ماذا
انك�سا ًرا
�أق���ول ل���ك؟ ...عندنا الكثري م��ن التني
ّ
فهال قاي�ضتنا
املجفَّ ف والعنب واخل�ضار؛
القما�ش ببع�ض منها .وحياتك لن نختلف
على ال�سعر»؛ ف��واف��ق .وبعد ب�ضعة �أ ّي��ام
أجنزت عملها،
اخلياطة قد �
كانت �سعاد
ْ
ّ
ومل ت�أخذ من � ّأمي ً
واحدا لقاء تعبها.
قر�شا
ً
ّ
خريجي
تعلمنا لأن �أ�ساتذتنا كانوا من ّ
ّ
ّ
املعلمني» التي كانت ُت ِع ّد طالبها
«دار
مربني قبل �أن يكونوا مد ّر�سني،
ليكونوا ّ
تعدهم
وحاملي ر�سالة ال �أ�صحاب مهنةّ .
لي�صبحوا حمرتفني؛ فال يبقوا هواة مبتدئني.
حبذا لو تُنفَ ُخ يف تلك الدار
فيا ّ
روح احلياة من جديد
إلزاميا
لتعود مم� ًّ�را �
ًّ
�إىل ك� ّ
��ل م��در���س��ة؛
ف�لا يدخل �إىل هذه
�إال َم��ن خ��رج م��ن باب
تلك �صقيلاً كال�سيف،
اً
م�شغول كالذهب.
���س��م��ع��ت اب��ن��ت��ي
ُ
يوما تقر أ� ق�صيدة يف
ً
كتاب .قالت:

احل��ب م��ن زم� ٍ
�ن
ك�سرنا ك ��ؤو�� َ�س
�أم��ا
ِّ
ْ
َ
فكيف نبكي على ك� ٍ
أ�س ك�سرنا ُه!
ظننتُها �أخط�أت اللفظ .قلت« :ك� ٍ
أ�س
�ت هو
ك�����س��رن��اه��ا»� .أج���اب���ت« :م���ا ق��ل� ُ
أخ��ذت منها الكتاب،
امل��ك��ت��وب» .ف���
ُ
ونظرت �إىل البيت يف الق�صيدة؛ ف�إذا قافيته
ُ
«غ��دا قويل
كما لفظتها ابنتي .قلت:
ً
لأ�ستاذك :لقد �أخط�أ ال�شاعر .كان َح ِر ًّيا
به القول :ك�أ�س ك�سرناها ،لأن الك�أ�س،
كر يف العامية ،ف�إنها ت ؤ� َّنث
و�إن كانت تُذَ ّ
ٍ
يف الف�صحى ،و�ساعتئذ �سيهنّ ِ
ئك على
معارفك يف اللغة العربية».
 ولكن �أال يجوز لل�شاعر ما ال يجوزألت.
لغريه!؟ �س� ْ
مما ال يجوز له فيه.
 هذا ّبعد ظهر ال��ي��وم التايل
ع��ادت ابنتي والدمعة
يف عينها� .س�ألتها
�إن ك��ان��ت قد
ل���ف���ت���ت ن��ظ��ر

الأ�ستاذ �إىل اخلط�أ� .أجابت�« :أجل .لكنه
ق��ال �إن ال�شاعر مل يخطئ .قلت ل��ه :بل
�أخط�أ .الك�أ�س مو ّنثة يف الف�صحى� .س�أل:
عل ِ
َمن ّ
مك ذلك؟ قلت� :أبي .قال� :أ�أ�ستاذ
يف اللغة العربية هو؟ �أجبت :ال� .إنه �ضابط
ٍ
عندئذ �ضحك ،وق��ال� :أب� ِ
�وك
يف اجلي�ش.
يوجه املدفع ويقاتل� ،أما اللغة
يعرف كيف ّ
فال يعرف منها �شيئً ا� .إذ ذاك رفعت ر�أ�سي،
و�أجبت ب�صوت عالٍ � :أبي يتقن االثنني يا
�أ�ستاذ».
 وما حدث بعد ذلك؟ �س�ألتها.وم�سحت ابنتي دمعتَني
 بعد ذل��ك...ْ
خديها ،وقالت :بعد ذلك �صرخ
انزلقتا على ّ
بوجهي« :ا�سكتي يا بنت .ما كان ينق�ص
قباين بعد ،هو �أن تتفل�سفي و�أب� ِ
�وك
ن��زار ّ
عليه».
أعزاء� ،أعرفه.
القراء ال ّ
هذا الأ�ستاذ� ،أيها ّ
و�أعرف �أنهم �أعطوه �أعلى �شهادة يف اللغة
العربية .لكن ال�شهادة يف بلدنا لي�ست
دائما مقيا�س الكفاءة� .أما ملاذا تعاقدت
ً
الثانوية معه؟ فلأنه ال يعرف .وما دام ال
ومن كان
يعرف ،فهو رخي�ص ال ْأجرَ .
للتجار
رخي�صا ،كان الأف�ضل
�أجره
ً
ّ
اخلا�صة� .أال
من �أ�صحاب املدار�س
ّ
ِ
عظامك ب�سالم يا دار
فلرتقد
ْ
ّ
املعلمني.

تقنيات
طبية
�شباط

�إعداد :جاد وهبه وغوى ن�صار

من ق�سم العالج الفيزيائي
يف امل�ست�شفى الع�سكري املركزي

الإبر ال�صينية هي �إبر رفيعة جدً ا ال حتتوي على �أي دواء ،تغرز يف �أماكن حمددة من اجل�سم لعالج بع�ض الأمرا�ض
�أو الوقاية منها .ال�صينيون هم �أول من ا�ستعمل هذه التقنية ،وكان ذلك منذ اكرث من � ٤٠٠٠سنة ،وهم يعتقدون �أنها
تعمل على �إعادة التوازن يف اجل�سم .فالطاقة (ت�سمى باللغة ال�صينية «ت�شي») ت�سري يف م�سارات متعددة خمتلفة يف ج�سم
الإن�سان ،ول�سبب ما قد ي�صاب بع�ض هذه امل�سارات بخلل فيت�أثر �سريان الطاقة ،وميكن �إعادة التوازن عرب غرز الإبر يف
موا�ضع معينة من هذه امل�سارات.
ريا مع
يف بداية الأمر كان هناك حواىل  365نقطة متفرقة يف اجل�سم تغرز فيها الإبر ،لكن عدد هذه النقاط زاد كث ً
تطور العالج.

الوخز بالإبر ال�صينية
ماهية العالج وفعاليته

كيف يعمل الوخز بالإبر ال�صينية؟
توجد نظريات عديدة حول كيفية ت�أثري
الوخز بالإبر على االمرا�ض والآالم ،ومنها:
 تخفيف الأمل عن طريق حتفيز �إف��رازاالندورفينز ( )Endorphinsاملخففة للأمل،
وهي املواد التى تنقل �إ�شارات الأع�صاب من
املخ و�إليه.
 الت�أثري على اجلهاز الع�صبي. حتفيز الدورة الدموية. الت�أثري على الكهرباء يف اجل�سم.حاالت ا�ستعمال الإبر ال�صينية
ا�ستعملت الإبر ال�صينية بنجاح يف عالج
وخ�صو�صا املزمنة منها ،وبالإمكان
الآالم
ً
يف كثري م��ن الأح��ي��ان اال�ستغناء عن
امل�سكنات التي ميكن �أن ت�سبب الكثري
ّ
م��ن الآث���ار اجلانبية ،وحتى �أن��ه ميكن
اال�ستغناء يف حاالت معينة عن العمليات
اجلراحية.
وقد �أجريت درا�سات كثرية لإثبات فعالية
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الإب���ر ال�صينية يف ع�لاج الأمل ،و�أظ��ه��رت
النتائج �أن الذين عوجلوا بها ّ
قلت �آالمهم
بن�سب ذات داللة �إح�صائية عالية.
ت�ستعمل الإب��ر ال�صينية الآن لعالج �آالم
الظهر والرقبة ،ولعالج ال�صداع وال�صداع
الن�صفي ولتخفيف �آالم الوالدة �أو ما ي�سمى
الوالدة من دون �أمل ،ولتخفيف �آالم املفا�صل
وت�شنج الع�ضالت.
وت�ستعمل كذلك
للم�ساعدة يف عالج
الإدم����ان والإق�ل�اع
ع�����ن ال���ت���دخ�ي�ن
وت��خ��ف��ي��ف ال����وزن،
كما �أنها مفيدة يف
عالج التوتر والقلق
واالك��ت��ئ��اب ،ولها
دور فعال يف تخفيف
خ�صو�صا
الغثيان
ً
ذل����ك امل�����ص��اح��ب
للحمل ،وعندما

يكون هناك حذر من ا�ستعمال الأدوي��ة
امل�ضادة له.
كذلك ت�ستعمل الإبر ال�صينية يف عالج
التهاب اجل��ي��وب الأن��ف��ي��ة ،ن��زالت ال�برد،
التهاب املفا�صل ،تقل�صات الدورة ال�شهرية،
�أزم���ات ال��رب��و ،العقم والأرق والعديد من
الأمرا�ض.
مــدة العالج
تختلف مدة العالج الالزمة من �شخ�ص
�إىل �آخ��ر وكذلك ع��دد اجلل�سات ،وع��ادة
حتتاج امل�شكالت املزمنة لعدد اكرب من
أ�سبوعيا ولعدة
اجلل�سات قد ي�صل �إىل ثالث �
ً
�أ�شهر� .أما للوقاية من الأمـــرا�ض ولتح�سني
ال�صحــــة النف�سية فــ�إن اربــع جل�سات يف
ال�سنة تكفي.
كيف يتم العالج؟
قبل بدء االخت�صا�صي بوخز الإبر بفح�ص
احل��ال��ةُ ،يطلب م��ن ال��ف��رد م��لء بيانات
كاملة خا�صة بحالته ال�صحية.
ثم يقوم االخت�صا�صي بتوجيه بع�ض الأ�سئلة

املهمة للفرد وال��ت��ى تركز ح��ول :حالته
ال�صحية ،عاداته فى احلياة ،بالإ�ضافة �إىل
النظام الغذائي ،امل�شاعر والعواطف ،الدورة
الدموية ،درجة احلرارة ،ال�شهية ،ال�ضغوط،
احل�سا�سية للطعام ،الإ�ستجابة لتغريات اجلو
واملوا�سم.

ي����ق����وم � ً
أي�������ض���ا
متخ�ص�ص العالج
بفح�ص ال�شخ�ص،
وم�����راق�����ب�����ة ل����ون
وجهه� ،صوته ولون
ل�سانه ،كما يقوم
بفح�ص ثالث نقاط
ل��ل��ن��ب�����ض يف ر���س��غ
ك����ل ي����د ب��ه��دف
م��ع��رف��ة اخل��ط��وط
( )Meridiansالتي
ت�شكل م�سارات
الطاقة يف ج�سمه
بح�سب الطب ال�صيني .وي��ب��د�أ بعد ذلك
ت�شخي�ص احلالة الذي ي�سبق العالج.
عند غرز الإبر ي�شعر ال�شخ�ص بوخز ب�سيط ال
نهائيا لي�شعر املري�ض باالرتياح
يلبث �أن يزول
ً
أح�س ب�أمل �أو تنميل
طوال مدة العالج� .أما �إذا � ّ
�أو عدم راحة فعليه
ب�إخبار املعالج فو ًرا.
الآثار اجلانبية
للعالج بالإبر ال�صينية
لي�س هناك �آث��ار
ج��ان��ب��ي��ة ل��ل��ع�لاج
ب���الإب���ر ال�صينية
وخ�������ص���و� ً���ص���ا م��ع
ا�ستعمال احلديثة
واملخ�ص�صة
منها
ال���س��ت��ع��م��ال واح���د
فقط ،والتي حدت

من العدوى بالأمرا�ض الناجتة عن عدم
كفاية التعقيم بعد كل ا�ستعمال.
ي�ستعمل ه���ذا ال��ع�لاج يف ال��ع��دي��د من
امل�ست�شفيات يف العامل ومن �أهمها م�ست�شفى
املايو كلينيك ( )Mayo clinicمنذ العام
 1970الذي يعترب من اهم املراكز واملراجع
الطبية يف العامل ،ويف العديد من امل�ست�شفيات
الأمريكية والكندية والأوروب��ي��ة ،كما
ي��د ّر���س ه��ذا ال��ع�لاج يف جامعات عديدة
ب�ين ك��ن��دا وا�سبانيا وال���والي���ات املتحدة
االمريكية.
العالج ال�صيني يف لبنان
حم��ل� ً�ي��ا يعترب امل�ست�شفى الع�سكري
امل��رك��زي (ق�سم ال��ع�لاج الفيزيائي) �أول
م�ست�شفى يف لبنان ي�ستخدم هذا العالج
ب�شكل ر�سمي وقانوين� .أما خارج امل�ست�شفى
الع�سكري املركزي ،فيعتمد هذا العالج يف
عدد من املراكز املدنية ،البع�ض منها غري
حائز �شهادة ر�سمية بهذا االخت�صا�ص.
يف النهاية ،ميكن القول ا ّنه مهما اختلف
الر�أي بني الطب ال�شرقي والطب الغربي حول
ا�ستخدام الإب��ر ال�صينية وفعاليتها ،ف�إن
نتائجها يف ح��االت الآالم احل���ادة والآالم
املزمنة تغني عن الدخول فى هذا اجلدل،
ويكفي �أنها لي�ست بالدواء الكيميائي وال
ت�سبب �أي م�ضاعفات �ضارة للج�سم وهي غري
مكلفة للمري�ض ،وميكن ا�ستخدامها
لفرتة طويلة من دون التعر�ض �إىل خماطر
اال�ستخدام امل�ستمر �أو الطويل للكثري من
الأدوية.
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ما�سرت بحثي يف �إدارة الأعمال
للرائد الإداري جان مطر

جمتمع
اجلي�ش
�شباط

نال الرائد الإداري جان نواف مطر من املديرية العامة
للإدارة (مكتب العديد) ما�سرت بحثي يف �إدارة
الأعمال من املعهد العايل للدكتوراه يف احلقوق
والعلوم ال�سيا�سية والإدارية والإقت�صادية يف اجلامعة
اللبنانية.

�إجازة يف
�إدارة الأعمال
للمالزم �أول
حممد
بدر الدين

جي�ش العلم والثقافة

نال املالزم الأول
ري�����ش��ار ب��رك��ات
من فوج املدفعية
ال���ث���اين� ،إج����ازة
يف اخت�صا�ص املعلوماتية من كلية العلوم يف اجلامعة
اللبنانية.

�إجازة فن ّية
للمعاون رامي عبيد

�إجازة يف الإلكرتونيك ال�صناعي
للرقيب �أول عالء �أبو عا�صي

�إجازة ف ّنية يف املحا�سبة
للمجند حممد يو�سف

حاز املعاون رامي رحيل عبيد
من لواء امل�شاة اخلام�س� ،إجازة
فنية يف اخت�صا�ص امليكانيك
ال��ه��ي��درول��ي��ك��ي والآل����ي����ات
املتحركة من املديرية العامة
للتعليم املهني والتقني.

نال الرقيب �أول عالء �أبو عا�صي
من القوات البحرية� ،إجازة فنّ ية
من اخت�صا�ص الإلكرتونيك
ال�صناعي من املديرية العامة
للتعليم املهني والتقني.

حاز للمجند
املمددة خدمته
ّ
حممد ح�سن يو�سف من الفوج
امل�ضاد للدروع� ،إج��ازة فنية يف
املراجعة واخلربة يف املحا�سبة من
املديرية العامة للتعليم املهني
والتقني.
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جي�ش العلم والثقافة

ح������از امل���ل��ازم
�أول حم��م��د ب��در
ال��دي��ن م��ن ف��وج
املدفعية الثاين� ،إجازة يف �إدارة الأعمال من كلية العلوم
الإقت�صادية و�إدارة الأعمال يف اجلامعة اللبنانية.

�إجازة يف
املعلوماتية
للمالزم �أول
ري�شار بركات
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يف �سجل
اخللود
�شباط

امل�ؤهل �أول حممد �سفر
الدرجة الرابعة الربونزي.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الثالثة الف�ضي.
• و�سام التقدير الع�سكري.
•و�سام مكافحة الإرهاب.
•تنويه العماد قائد اجلي�ش خم�س مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش  12مرة.
• تهنئة قائد اللواء.
• تهنئة قائد القاعدة اجلوية.
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

نعت قيادة اجلي�ش امل�ؤهل �أول حممد
�سفر الذي تويف بتاريخ .2013/12/6
 من مواليد  1967/9/1يف بدنايل،ق�ضاء بعلبك ،حمافظة البقاع.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .1996/2/1
 ّ من ع��داد القوات اجلوية – قاعدةرياق اجلوية.
 -حائز :و�سام اال�ستحقاق اللبناين من

املعاون نزيه من�صور

•و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الرابعة الربونزي.
•و�سام مكافحة الإرهاب.
•امليدالية الع�سكرية.
•تنويه العماد قائد اجلي�ش �ست مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش  17مرة.
مرتني.
• تهنئة قائد اللواء ّ
• تهنئة قائد ال�شرطة خم�س مرات.
-مت�أهل وله �أربعة �أوالد.

نعت قيادة اجلي�ش املعاون نزيه من�صور
الذي تويف بتاريخ .2013/12/27
 م��ن مواليد  1975/3/7يف حلبا،ق�ضاء عكار ،حمافظة ال�شمال.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .1993/1/1
 ّ من عداد لواء احلر�س اجلمهوري. حائز:• و�سام التقدير الع�سكري.

الرقيب �أول زهري عالمه
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نعت قيادة اجلي�ش الرقيب �أول زهري
عالمه الذي تويف بتاريخ .2013/12/17
 من مواليد  1970/7/23يف بعذران،ق�ضاء ال�شوف ،حمافظة جبل لبنان.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .1989/9/1
 ّ من عداد منطقة جبل لبنان – موقعبيت الدين – م�ستو�صف بيت الدين.
 حائز:• و�سام احلرب.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.

• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الرابعة الربونزي.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
• امليدالية الع�سكرية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �سبع مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش  25مرة.
• تهنئة قائد اللواء �أربع مرات.
• تهنئة رئي�س �أركان اللواء.
• تهنئة قائد الكتيبة �أربع مرات.
 -مت�أهل وله ولدان.

الرقيب �أول
خالد جانبني

نعت قيادة اجلي�ش الرقيب �أول
خالد جانبني ال��ذي تويف بتاريخ
.2013/12/24
 م���ن م��وال��ي��د 1978/11/16يف
ال�����ص��وي��ري ،ق�ضاء
ال��ب��ق��اع الغربي،
حمافظة البقاع.
����وع يف
 ت�����ط� ّاجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ
.1999/9/20
 من عداد لواءامل�����ش��اة العا�شر –

الرقيب �أول
حممد �سقر

اجلندي
�سعد �سعيد

الكتيبة .101
 ح����ائ����ز :و�����س����ام ال��ت��ق��دي��رالع�سكري.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الرابعة الربونزي.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �سبع
مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
ثماين مرات.
• تهنئة قائد اللواء ثالث مرات.
مرتني.
• تهنئة قائد الكتيبة ّ
 -مت�أهل وله ولدان.

ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش
ال���رق���ي���ب �أول حم��م��د
�سقر ال���ذي ت��ويف بتاريخ
.2013/12/30
 من مواليد 1983/9/19يف ق�شلق ،ق�ضاء عكار،
حمافظة ال�شمال.
��وع يف اجلي�ش
 ت���ط� ّبتاريخ .2006/9/4
 م���ن ع�����داد ال���ل���واءاللوج�ستي – فوج النقل،
مف�صول �إىل املركز العايل
للريا�ضة الع�سكرية.

 حائز:• و����س���ام م��ك��اف��ح��ة
الإرهاب.
• ت��ن��وي��ه ال��ع��م��اد قائد
اجلي�ش �أربع مرات.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة رئي�س الأركان
�أربع مرات.
• تهنئة قائد اللواء.
• تهنئة ق��ائ��د معهد
التعليم.
 -مت�أهل وله ولد واحد.

نعت قيادة اجلي�ش اجلندي �سعد �سعيد الذي تويف بتاريخ
.2013/12/7
 من مواليد  1973/5/3يف م�شم�ش ،ق�ضاء عكار،حمافظة ال�شمال.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .2009/12/26
 ّ من عداد طبابة منطقة ال�شمال. حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش وتهنئته.
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

اجلندي كابي مرتي

نعت ق��ي��ادة اجلي�ش كابي
مرتي ,تويف يف .2013/12/15
 م��ن مواليد  1994/9/6يف�أم��ي��ون غربي ،ق�ضاء الكورة،
حمافظة ال�شمال.
 ت��ط� ّ�وع يف اجلي�ش بتاريخ.2011/12/13
 من عداد مديرية املخابرات. حائز تهنئة العماد قائداجلي�ش ،وهو عازب.

املجنّد حممد جانبني

نعت ق��ي��ادة اجلي�ش املجنّ د
امل��م� ّ�ددة خدماته حممد �سعيد
جانبني ,تويف يف .2013/12/21
 من مواليد  ،1991/7/1يفال�صويري ،البقاع الغربي.
مددت خدماته �إعتبا ًرا من
 ّ.2013/5/22
 من عداد مديرية املخابرات. -عازب.
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عامل الف�ضاء

خدمات
دوت كوم
�شباط

�إعداد :رميا �سليم �ضوميط

www.space.com
�أحدث الأخبار واملعلومات والتقنيات
اخلا�صة بعامل الف�ضاء يعر�ضها املوقع
يقدم فيديوهات
املذكور �أعاله .كما ّ
و�صو ًرا ح�صرية للنظام ال�شم�سي
والف�ضاء اخلارجي.

القراءة لل�صفوف التمهيدية

بوابة احلكومة الإلكرتونية

www.dawlati.gov.lb
وبوابة للحكومة الإلكرتونية يف
مركز معلومات ّ
لبنانّ ،
يوفر للمواطنني معلومات ح��ول ع��دد كبري
ت�صرفهم ا�ستمارات
من املعامالت الإداري��ة ،وي�ضع يف
ّ
ميكنهم
�إلكرتونية قابلة للتحميل والطباعة ،ما
ّ
من اجناز عدد من املعامالت احلكومية عرب �شبكة
�ضوئيا.
الإنرتنت و�إرفاقها بامل�ستندات الالزمة املم�سوحة
ً

http://www.firststepreading.com

موقع تعليمي ،ي�ساعد الأطفال يف املرحلة الدرا�سية التمهيدية يف ّ
تعلم
القراءة باللغة الإنكليزية من خالل الق�ص�ص والأغ��اين والألعاب ،وذلك
ب�أ�سلوب تعليمي مدرو�س يراعي �أ�صول تهجئة الكلمات وقواعدها.

درو�س يف الر�سم

http://www.drawingnow.com
م���وق���ع م��ف��ي��د
ّ
للراغبني يف
تعلم

امل��ب��ادئ الأ�سا�سية
يقدم
للر�سم ،كونه ّ
من�����اذج م��ف���ّ��ص��ل��ة
ل��ت��ن��ف��ي��ذ خمتلف
�أن��������واع ال���ر����س���وم
امل�����ص��نّ ��ف��ة �ضمن
�أب������واب لت�سهيل
ّ
التعلم.
عملية
ّ

«فيزا» تطلق خدمة دفع
�إلكرتوين مناف�سة لـ«باي بال»

�أعلنت �شركة «فيزا» املتخ�ص�صة ب�إ�صدار
بطاقات االئتمان ع��ن �إطالقها خدمة
ت�سهل على امل�ستخدم عملية ال�شراء
جديدة ّ
من املواقع الإلكرتونية ،وتتيح لها مناف�سة
ال�شركات الأخرى مثل «باي بال» يف جمال
الت�سوق الإلكرتوين.
ّ

اخلدمة التي حتمل �إ�سم  V.meوالتي
بد�أ �إطالقها يف �أوروبا ،تتيح للم�ستخدمني
�إدخ���ال تفا�صيلهم ال�شخ�صية وتفا�صيل
بطاقاتهم االئتمانية ملرة واحدة فقط ،ومن
ثم ا�ستخدام �إ�سم امل�ستخدم وكلمة املرور
اخلا�صني باخلدمة لتنفيذ عمليات ال�شراء
عرب الإنرتنت ب�شكل �سريع و�سهل من دون
احلاجة لإدخ��ال باقي التفا�صيل لدى كل
عملية �شراء ،ومن دون �أن ت�صل تفا�صيل
بطاقة امل�ستخدم �إىل التاجر.
ومي��ك��ن ال��و���ص��ول �إىل حمفظة V.me
الإلكرتونية من خالل جهاز الكمبيوتر
�أو احلا�سب ال� ّ�ل��وح��ي وال��ه��ات��ف ال��ذك��ي،

و�سيتمكن امل�ستخدمون من �إدراج جميع
ّ
املقدمة
�أنواع بطاقات االئتمان حتى تلك
ّ
من �شركات �أخرى غري «فيزا».
وبح�سب ال�شركة �ست�ساهم اخلدمة يف
الت�سوق عرب
زي���ادة ثقة امل�ستهلكني يف
ّ
الإنرتنت وتخفي�ض ن�سبة عمليات ال�شراء
غري املكتملة ،والتي تتوقف قبل الو�صول
�إىل عملية الدفع يف املرحلة الأخرية وذلك
ب�سبب الإرباك الناجت عن تعقيد عمليات
الدفع يف عدد من مواقع الإنرتنت.
ُي��ذك��ر �أن اخل��دم��ة ق��د متّ �إط�لاق��ه��ا يف
كل من اململكة املتحدة وفرن�سا و�إ�سبانيا
وبولونيا.
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�أول هاتف ب�شا�شتَني

تكنولوجيا
�شباط

�إعداد :ندين البلعة خريالله

تلفزيون
�سام�سونغ 2014

�أع����ل����ن����ت ����ش���رك���ة ج��م��ب��و
ل�ل�إل��ك�ترون��ي��ات ع��ن تعيينها
م��وزع��ا ح�����ص��ر ًي��ا ل��ع�لام��ة «ي��وت��ا
ً
دي��ف��اي�����س��ز» ()Yota devices
ي��ت�����ض� ّ�م��ن جم��م��وع��ة منتجات
�أبرزها هاتف «،»Yota phone
�أ ّول ه��ات��ف ذك���ي ب�شا�شتَني.
يجمع هذا الهاتف قوة �شا�شات
الكري�ستال ال�سائل املعتادة مع
فاعلية �شا�شة العر�ض الإلكرتوين
الورقي� ،إىل جانب جهاز الراوتر
يتميز بت�صميمه
« »Yota Rubyال���ذي
ّ
اجلميل و�أدائه العايل.
يجمع هاتف  Yota phoneبني الهاتف
الذكي والقارئ الإلكرتوين يف جهاز واحد،
وت�ضمن �شا�شته الثنائية �إم��ك��ان بقاء
امل�ستخدمني على ات�����ص��ال دائ���م م��ن دون

�أعلنت �شركة �سام�سونغ
�أن���ه���ا ���س��ت��ك�����ش��ف عن
�أح�����دث �أج���ه���زة ال��ت��ل��ف��از
الذكي اخلا�صة بها ،الذي
�ددا من املزايا
�سيت�ضمن ع� ً
ّ
�أبرزها قدرات �أف�ضل لدمج
ف�سيتمكن
ال�������ص���وت.
ّ
ّ
التنقل بني
امل�ستخدم من
القنوات التلفزيونية
مبجرد
ّ
التفوه برقم القناة ،وبا�ستخدام تقنية دمج
ّ
ال�صوت للبحث عن املعلومات� ،ستظهر نافذة
ميكن امل�ستخدم من
مع نتائج البحث وهذا
ّ
االنتقال �إىل التطبيق ور�ؤية التفا�صيل.
�إىل جانب ميزة دمج ال�صوت� ،ستقوم ال�شركة
التحكم عن طريق احلركة
بتح�سني تقنية
ّ
من خالل �إ�ضافة ميزة «الإمياء بالإ�صبع» التي
ّ
التنقل بني القنوات،
متكن امل�ستخدم من
ّ
وتعديل م�ستوى ال�صوت ،والبحث ،وغريها من
اخلدمات .كما ميكن �إيقاف الفيديوهات
مبجرد حتريك الإ�صبع بعك�س حركة عقارب
ّ
ال�ساعة.

احلاجة �إىل ت�شغيل الهاتف �أو حتريكه.
كما � ّأن ه��ذا ال��ه��ات��ف غني بالوظائف
ً
مثال �أن يطلب
التفاعلية واملمتعة ،منها
من �أ�صدقائك االبت�سام عند التقاط �صورة� ،أو
طلب امل�ساعدة عند انخفا�ض م�ستوى �شحن
البطارية.

مناف�س «فايرب» و«�سكايب»

ي� ّ
��وف���ر ت��ط��ب��ي��ق «ت����وك راي»
( )Talkrayع� ّ�دة مزايا للرتا�سل
و�إج����راء امل��ح��ادث��ات جم��ا ًن��ا عرب
يخوله مناف�سة �أكرث
الإنرتنت ما ّ
تطبيقات الر�سائل واملحادثات
امل��ج��ان��ي��ة
ا���س��ت��خ��دام��ا .ف��ه��ذا
ً
التطبيق يتيح �إج��راء مكاملات
ب�ين م�ستخدمني �أو حم��ادث��ات
بحد �أق�صى يبلغ 25
جماعية
ّ
م�ستخدما.
ً
وي�ستطيع م�ستخدمو التطبيق
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القيام بتبادل الر�سائل مع بقية
ن�صية �أو
امل�ستخدمني �سواء كانت ّ
تت�ضمن �صو ًرا �أو فيديو،
�صوتية �أو
ّ
ّ
من دون حدود حلجمها �أو عددها،
وم�شاهدتها م��ن دون �إغ�ل�اق
املحادثات �أو ت� ّأثر جودتها.
وي�شدد م��ط� ّ�ورو التطبيق على
ّ
�أ ّنه جماين بالكامل ،وهو يدعم
ع� ّ�دة لغات من �ضمنها العربية
والإجنليزية والفرن�سية والهندية
والأندوني�سية والإ�سبانية.

كيف تك�شف الأ�صلي من املق ّلد؟

ن�شرت «جم��م��وع��ة �إي���رو����س» Eros
املتخ�ص�صة يف مبيعات
)Group
ّ
الأجهزة املنزلية والإلكرتونية جمموعةً
ّ
بكيفية
املتعلقة
من الن�صائح واملعايري
ّ
ّ
ّ
املقلدة.
النقالة
اكت�شاف الهواتف
رخي�صا
ال�سعر هو املعيار الأول ،ف�إذا كان
ً
املرجح
ً
جدا مقارنة بال�سعر الأ�صلي فمن ّ
�أن الهاتف ّ
مقلد.
املعيار ال��ث��اين ه��و املظهر اخلارجي
�إذ يجب فح�ص الهاتف ع��ن كثب
ومراقبة الفروقات يف الوزن وحجم ال�شا�شة
وموقع الأزرار والبطارية وجودة الطباعة
والتطبيقات الزائدة �أو الناق�صة ومل�صق
�ضبط اجلودة وغريها .من ثم ي�أتي دور

املزايا الناق�صة �أو الزائدة
ّ
املقلدة عن
يف الهواتف
ّ
تتعلق
الأ�صلية ،والتي
بالألوان املتوافرة ،وحجم
الذاكرة وجودة ال�شا�شة
ونظام الت�شغيل.
وعندما تقوم باختيار
أك����د
ه���ات���ف���ك ،ت����� ّ
كتيب ال�شركة �أو املوقع
من وج��ود
ّ
الإلكرتوين وغريه وال تن�سى الإحتفاظ
ب�إي�صال ال�شراء حتى تخت�صر الوقت
لتذكر املتجر الذي ا�شرتيت منه الهاتف
ُّ
ّ
النقال .ففي حال اكت�شفت �أن هاتفك
م��ز ّي��ف ،ت�ستطيع ا�ستخدام الإي�صال
املخت�صة
كدليل عند �إبالغ اجلهات
ّ

عنه.
أكد من الرقم
�إىل ذل��ك ،يجب الت� ّ
الت�سل�سلي للهاتف ( )IMEIوهو الرقم
يتم به ت�سجيل الهاتف يف �شبكة
الذي ّ
مز ّود اخلدمة� ،أي رقم التعريف العاملي
ّ
النقالة وميكن ا�ستخدامه
للأجهزة
للت�أكد من �شرعية الهاتف.

� ّأول �إن�سان �آيل ناطق يف الف�ضاء

�صورة بـ»غمزة عني»!

ً
ناطقا �إىل الف�ضاء
اليابان هي �أول من �أر�سل �إن�سا ًنا � ًآليا
ّ
حاليا على منت املحطة
ي�ستقر
با�سم «ك�يروب��و» ،وهو
ً
ّ
الف�ضائية الدولية ،حيث يق�ضي القائد الياباين كويجي
ّ
املهمة
وتتمثل
واك��ات��ا بع�ض وقته يف احل��دي��ث معه.
ّ
التحدث و�إج��راء
الأ�سا�سية لهذا الإن�سان الآيل �صغري احلجم ،يف
ّ
احلوارات مع رائد الف�ضاء الياباين.
ً
واجلديد فيه هو �أنه ي�شارك يف حوارات مل يج ِر الإعداد لها م�سبقا،
للتحدث بطريقة تلقائية حتاكي طريقة احلديث
فقد � ِأع��د
ّ
الب�شرية ،وميكنه اكت�ساب مهارات �أعلى يف احلديث مع مرور
الوقت.
م�صممو هذا الإن�سان الآيل �أن هناك م�ستقبل ملثل هذا النوع
ويرى
ّ
من الروبوتات �إذ ميكن �إر�سالها ملرافقة رواد الف�ضاء يف رحالتهم
الطويلة ،بالإ�ضافة �إىل �إمكان االعتماد عليها يف رعاية امل�سنّ ني
ومن يعي�شون وحيدين.

خا�صية جديدة
�أدخلت �شركة «غوغل» ()Google
ّ
على نظاراتها الذكية بحيث ي�ستطيع امل�ستخدمون
التطور هو �أ�سرع
التقاط ال�صورة بـ»غمزة عني» .وهذا
ّ
من ز ّر التقاط ال�صور يف الكامريا ،و�أ�سرع من ا�ستخدام
ال�صوت لتوجيه �أمر التقاط ال�صورة.
�سمى « »XE12خا�صية
�أ�ضاف هذا التحديث الذي ُي ّ
�إقفال �شا�شة عر�ض النظارة بالإ�ضافة �إىل �إمكان رفع
اخلا�صية قد
مقاطع الفيديو وتبادلها على يوتيوب .هذه
ّ
فتخيلوا �أنه قد
تتعدد وجهات ا�ستخدامها يف امل�ستقبل،
ّ
ّ
ميكنكم يف يوم من الأيام دفع فاتورة �سيارة الأجرة
مبجرد غمز العداد من املقعد اخللفي� ،أو الغمز حلذاء
ّ
معرو�ض لي�صلك �إىل املنزل باملقا�س املنا�سب� ،أو الغمز
لو�صفة ما يف كتاب الطهي لتظهر لك الإر�شادات من
دون ا�ستخدام يدك!!
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رحلة
يف االن�سان
�شباط

�إعداد :غري�س فرح
حدده �سقراط على �أنه «قرحة
الروح» ،وو�صفه ويليام �شك�سبري
يف م�سرحية هاملت «بوح�ش
العيون اجل�شعة وتناوله ال�شاعر
الإيطايل دانتي يف م�سرح ّية
الكوميديا الإلهية ب�أب�شع
الأو�صاف .هذا عدا عن اعتباره
خطيئة بنظر الأديان ،كونه –
ّ
يحفز الرغبة بحيازة مقتنى الغري.
فاحل�سد كان وال يزال �صفة
ممقوتة من اجلميع ،مع ذلك،
وجد فيه علم النف�س احلديث
وخ�صو�صا على
مزايا ح�سنة،
ً
تطور الأفراد واجلمعيات.
�صعيد ّ
يف�سر هذا املنطق ،وما هي
كيف ّ
احل�سنات املت�أتية عن احل�سد؟

احل�سد �شعور م�ؤمل

ح�سب الباحثني ،ف���إن احل�سد ال ي ��ؤذي
الغري فح�سب ،بل يت�سبب بتدمري الذات،
وخ�صو�صا يف ح��ال ع��دم التمكن من
ً
ّ
الت�سلح باالن�ضباط عند مقارنة النف�س مبن
ً
هم �أف�ضل حاال .لكن يبدو �أن لكل �شعور
�إن�ساين ح�سنات و�سيئات .ومن هنا كانت
اخل��ط��وة اجلريئة م��ن قبل علم النف�س
احلديث باجتاه حتليل احل�سد ،واكت�شاف
ت�أثريه املبا�شر وغري املبا�شر يف املجتمع.
�صحيح �أن احل�سد كما �سبق و�أ�شرنا ي�ؤمل
�أ�صحابه لدرجة �أنه يجعلهم يتلذذون �أحيا ًنا
ب�إيالم الغري .لكن لي�س من ال�ضروري �أن
دائما بروح ال�شر ،بل من
يتّ �شح هذا ال�شعور ً
املمكن ،كما ت�ؤكد الأبحاث� ،أن ّ
يتخذ
يف حال متت ال�سيطرة عليه ،روح املناف�سة
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احل�سد

�آفه اجتماعية لها ح�سناتها

امل�����ش��روع��ة .وه���ذا
ي��ح�����ص��ل ع��ن��دم��ا
ي�شحن �أ�صحابه
بحوافز ت�ؤهلهم للقيام مبهمات ناجحة.
ّ
بتعلم احل�سود طرق
وتكمن اللعبة هنا
التحكم مب�شاعره وت�صويبها وجهة البناء
ّ
والإنتاج.

وجه احل�سد البنّاء

الفكرة �إذن ه��ي تقدمي احل�سد ،لي�س
من وجهة النظر الداكنة فح�سب ،بل
من الوجهة الأك�ثر �إ���ض��اءة� .صحيح �أن
�صفاته الرا�سخة يف الأذه��ان هي على ٍ
حد
العلمية
كبري من الب�شاعة� ،إ ًال �أن النظرة
ّ
�شقيه ال�سلبي
املعا�صرة ،باتت تف�صل ما بني ّ
والإيجابي .فالعلم ي�ؤمن �أن احلا�سد ي�ستحق

فر�صة ينتقل خاللها من التعبري املبا�شر
عن نق�صه� ،إىل ردم الهوة التي تف�صله عن
من يعتقد �أنهم �أكرث كفاءة
و�أوفر ً
حظا .وهذا ما ي�ؤهله
لدخول حقل املناف�سة
ال���ت���ي ه���ي �أ���س��ا���س
جمتمعنا الإنتاجي
املعا�صر.
على ٍ
كل ،فاحل�سد
كما يبدو درج��ات،
وكذلك ت�أثريه على
الت�صرفات ،وه��ذا ما
ّ
أك��دت��ه ال��درا���س��ات
� ّ

التي اخ��ت�برت جمموعات ب�شرية حيال
�أو�ضاع �أث��ارت ح�سدهم بن�سب متفاوتة.
فمنهم من عبرّ عن ح�سده ب�شكل �شعور
بالإحباط امل��م��زوج بالإعجاب بال�شخ�ص
الذي يح�سدونه ،ومنهم من عبرّ عن ذلك
�سلبية م�شحونة بال�شر والرغبة
بطريقة
ّ
ب�أذية ال�شخ�ص املعني.
متكنوا مع الوقت،
�أف��راد الفئة الأوىل،
ّ
ّ
وعن طريق التدريب الذاتي ،من تخطي
�شعور الإحباط ،و�صو ًال �إىل م�ستويات حققوا
معها �أهدافهم� .أما �أف��راد الفئة الثانية،
فقد راوح���وا مكانهم و�أغ��رق��وا �أنف�سهم
مب�شاعرهم البائ�سة ،وه�ؤالء ،احتاجوا �إىل
عالج نف�سي تخلله تدريب على ردم الهوة
التي يفتعلونها بينهم وبني الغري من جراء
ح�سدهم .وهذا يح�صل يف حال متكنوا من
الو�صول �إىل و�ضوح الر�ؤيا عن طريق تفعيل
التفكري العقالين.

�أهم ّية التفكري العقالين

على الرغم من �أن معظمنا ي�شتهي
احل�صول على �أ�شياء ميتلكها الغري
مم��ا ي��ع�ترف ب��ذل��ك ،ف�إننا
�أك�ث�ر ّ
عموما مكنونات نفو�سنا.
نخفي
ً
جميعا نعلم �أن
وهذا يح�صل لأننا
ً
إجتماعية و�أن احلا�سد
احل�سد �آفة �
ّ
هو �شخ�ص غري �سوي .ومن هنا
العمل على �ضبط الإنفعاالت
تولدها مواقف
الال�إرادية التي ّ
مثرية للح�سد .هذا يعني �أننا يف
حال كهذه ،نعمد �إىل التفكري
العقالين .لكن امل�شكلة �أن هذا
ً
م�ستحيال يف
التفكري يتد ّنى �أو ي�صبح
املواقف ال�ضاغطة� ،أو التي تتخطى املقدرة
على الإن�ضباط .وهنا ال بد
م��ن �أن تنك�شف
الأح���ا����س���ي�������س
الفطرية التي
يربزها احل�سود
ل����ل����ع����ي����ان.
ول����ك����ن ،ه��ل
يعقل �أن يبقى
الإن�����س��ان املعا�صر

حتت رحمة انفعاالته� ،أم �أنه يتمكن من
ال�سيطرة عليها يف مطلق الأوقات؟
الباحثون يف ه��ذا امل��ج��ال ي��ق� ّ�رون بوجود
مواقف ت�ضعف املنطق ال�سليم ،لكنهم
يقرون � ً
أي�ضا ب�ضرورة التدريب الذاتي من �أجل
ّ
التغلب على ه��ذه امل��واق��ف� .أم��ا بالن�سبة
ل�شعور احل�سد فيعتربونه حالة حياتية،
مالزمة للمبد�أ ّ
التطوري الذي واكب الإن�سان
منذ وجوده.

احل�سد والر�ؤية ّ
التطورية

يف الواقع ف�إن الر�ؤية الإيجابية التي �أفرزتها
الدرا�سات عن احل�سد ،تعود � ً
أ�صال �إىل الر�ؤية
كونها الباحثون يف تاريخ
التطورية التي
ّ
ّ
متكن
اجلن�س الب�شري .فالإن�سان الأول
ّ
ّ
والرتقي لدوافع فطرية �أرغمته
من البقاء
على موا�صلة الطريق نحو الأف�ضل .من هذه
الدوافع احلوافز التي �أفرزتها املقارنة بني
�إجنازاته و�إجنازات �سواه يف حميطه الطبيعي.
ه��ذه املقارنة وم��ا اكتنفها من تفاعل
ح�سنت
مقدمها احل�سد،
امل�شاعر ،ويف
ّ
ّ
ٍ
�أو�ضاعه �إىل حد بعيد ،و�أدت �إىل ّ
تعلمه �أ�س�س
املناف�سة البدائية.
جتدر الإ���ش��ارة هنا �إىل �أن احل�سد يثري يف
الإن�سان م�شاعر خمتلفه ومتناق�ضة .والدليل
�أن مطلق �شخ�ص �إذا ما ر�أى جاره قد ابتاع
�سيارة جديدة وفخمة ،فقد ينتابه �شعور
ّ
برغبة �شراء مثيلها �أو �أف�ضل .لذا ف�إن علماء
النف�س ين�صحون بعدم كبت امل�شاعر بل
على العك�س ،تطويرها نحو الأف�ضل.
فال�شعور ال��ذي يلحق بنا الأمل قد يقودنا
�إىل النجاح .ومن �أجل التخل�ص من احل�سد
امل�ؤمل �أو املفعم ّ
بال�شر ،ين�صح بالرتكيز على
التحكم بها .ف�إذا ما ت�أمل
الأمور املمكن
ّ
ً
مثال من جناح زميله يف حقل ما،
�أحدهم
فما عليه �سوى التخطيط لهدف م�ستقبلي
ق��ادر على حتقيقه� .أم��ا يف ح��ال متكن
احل�سد الطاغي من كبح جماح احلوافز،
فمن الأف�ضل دح��ره عن طريق ا�ستبداله
مببد أ� القناعة الذاتية.
فالرتكيز على النق�ص ال يجر �سوى الأمل.
نركز �إ ًذا على ح�سنات قد جندها
فلماذا ال ّ
يف ذواتنا؟
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�أ�رسار
النوم
�شباط

�إعداد :روجينا خليل ال�شختورة

ن�ستيقظ يف ال�صباح ونحن ن�شعر باالنزعاج الذي ي�سبب لنا الإرهاق طوال اليوم .وبح�سب الدكتور اليا�س البا�شا (ع�ضو
يف «اجلمعية الربيطانية جلراحي الدماغ واجلهاز الع�صبي» ،و«الأكادميية الأمريكية لطب النوم ال�شايف» واخت�صا�صي
�شيوعا.
يف معاجلة م�شاكل النوم وا�ضطراباته)� ،إ ّنه «�إبلي�س النوم» �أي ال�شخري الذي يعترب من �أكرث م�شاكل النوم
ً

ال�شخري «�إبلي�س النوم» وهو م�ؤ�شر وم�سبب للعديد من الأمرا�ض

م�ؤ ٍذ �أو مزعج فقط

هو �صوت ميكن �أن تكون بدايته يف
الأنف� ،أعلى الأنف ،الفم �أو حبال ال�صوت.
فكل هذه املناطق تعطي ال�صوت نف�سه .من
هنا ،ن�ستنتج نوعني من ال�شخري :اخلفيف

والقوي .لكن حدة �صوت ال�شخري لي�س لها
عالقة بال�سبب الذي يكمن وراءه ال�شخري �أو
حتى بكمية الأذية الناجمة عنه .فمعظم
الأوقات يكون ال�شخري اخلفيف �أخطر من
ال�شخري القوي.
ي��ت��ن��وع ال�شخري
ب�ي�ن امل�������ؤذي وغ�ير
امل������ؤذي ،وتختلف
�أن��واع��ه باختالف
م�سبباته .فعندما
ي���ك���ون ال�����ش��خ�ير
جم��رد �صوت يزعج
�أهل البيت من دون
�إزعاج املري�ض خالل
نومه �أو خالل يومه
(امل��ري�����ض ي�ستيقظ
ً
ن�شيطا،
��رح���ا،
ف� ً
مكتفيا ب�ساعات
ً
نومه من دون �أية �أوج��اع) ،فهو من النوع
عالجا (عمليات
غري امل�ؤذي الذي ال ي�ستلزم
ً
اللحمية �أو ال���ل���وزات� .)...أم��ا �إذا ترافق

النوم ّ
ينقي املخ من ال�سموم
قال باحثون يف الواليات املتحدة �إنهم اكت�شفوا �أحد الأ�سباب
الرئي�سة للنوم ،وهم يعتقدون � ّأن نظام التخل�ص من الف�ضالت
امل�سبب الرئي�س للنوم .و�أظهرت التجارب التي �أجروها
يعترب
ّ
على الفئرانّ � ،أن املخ ي�ستخدم النوم كو�سيلة للتخل�ص من
ال�سموم التي ترتاكم خالل عملية اليقظة نتيجة لعمليات
الإت�صال بني اخلاليا الع�صبية .و�أثبتت الدرا�سة التي ن�شرها
الباحثون يف ن�شرة «�ساين�س»ّ � ،أن خاليا املخ تنكم�ش يف �أثناء
النوم مما ي��ؤدي اىل فتح ثغرة بينها ت�سمح لل�سوائل بغ�سل
املخ .كذلك ي�شريون �إىل � ّأن �إخفاق هذا النظام يف التخل�ص
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ليلي ،فهو يكون
ال�شخري م��ع اختناق
ّ
أذى ال بل م�ؤ�ش ًرا خط ًرا.
م�صدر � ً

الأ�سباب والنتائج

لل�شخري �أن��واع ترتبط بامل�سببات ،أ� ّولها

االختناق بالت�سكري (Apstractive Sleep
 )Apniaحيث � ّأن الهواء الذي يدخل عرب
مر عرب
الأنف ال ّ
مير باللحمية ،و�إن ّ
بد و�أن ّ

�سببا لبع�ض الأمرا�ض التي ت�صيب
من بع�ض الف�ضالت قد يكون ً
ريا
املخ .وبينما كانت بحوث �سابقة قد �أثبتت � ّأن للنوم دو ًرا كب ً
يف تعزيز الذاكرة والقدرة على التعلم� ،أثبت فريق البحوث يف
جامعة رو�ش�سرت بنيويورك � ّأن �أحد الأ�سباب الرئي�سة للنوم هو
�صيانة خاليا امل��خ .وقالت الدكتورة مايكن نيديرغارد (من
فريق البحث)« ،ال يتوافر يف املخ إ� ّال كمية حمدودة من الطاقة،
لذا يبدو �أن��ه يتعينّ عليه الإختيار بني و�ضعني� :إم��ا �أن يكون
ً
نائما ويقوم ب�أعمال ال�صيانة».
م�ستيقظا ويفكر ،و�إما �أن يكون
ً
و�أ�ضافت« :املهمة التي يقوم بها املخ ت�شبه دور امل�ضيف يف حفلة
باملنزل� ،إما �أن يتوىل الرتحيب بال�ضيوف و�إما تنظيف املنزل...
لكنه ال ميلك الطاقة الكافية للقيام باملهمتني مع ًا» .وي�أتي
ً
مكمال لذلك الذي حققه العلماء يف العام
الإكت�شاف اجلديد

مير باللوزتني .ومن املمكن
الفم ال ّ
بد و�أن ّ
�أن تكون اللحمية واللوزتان كبريتني
لدرجة ت�سكري املجرى الهوائي ما مينع
ال��ه��واء م��ن ال��دخ��ول .كذلك ق��د يكون
الل�سان �أكرب من احلنك ،مع م�شاكل يف
حبال ال�صوت ،ما يحول دون دخول الهواء يف
املجرى وي�ؤدي بالتايل �إىل االختناق.
وه��ن��اك ن��وع �آخ���ر ،االختناق الدماغي
( )Central Sleep Apniaفاملجرى الهوائي
وحبال ال�صوت يت�صالن بع�ضالت يف الدماغ
ً
ليال
مفتوحا لدرجة معينة
جتعل املجرى
ً
ونها ًرا .ميكن ول�سبب دماغي �أن ترتخي
هذه الع�ضالت ب�شكل يجعل حبال ال�صوت
حد
ريا من املجرى الهوائي �إىل ّ
تقرتب كث ً

مزدوج.
وتتعدد خماطر ال�شخري و�آث��اره على �صحة
م��ن يعانونه وعلى ن�شاطهم اليومي �إذ
تعبا
ي�ستيقظ الإن�سان الذي يعاين ال�شخري ً
كئيبا،
(م��ا ي��ؤث��ر على نوعية عمله)،
ً
عكر امل����زاج ...وال��ك��آب��ة الناجمة عن
ا�ضطرابات النوم لي�ست ك�آبة ثابتة� ،إمنا
تدريجا مرو ًرا بالرتدد واخلوف و�صوال �إىل
تتطور
ً
الفوبيا والهو�س (،)Obsession behavior
ما ميكن �أن ي ��ؤدي �إىل االنتحار �أحيا ًنا،
ّ
حي �إذا حرم من النوم لـ� 10أيام
فكل كائن ّ
بد �أن يتعب وينهار وقد يفكر
�أو �أكرث ال ّ
باالنتحار.
لذلك ،من ال�ضروري مراقبة الأه��ل ملن

تقليل امللح يخفف ال�شخري
ك�شفت درا�سة طبية حديثة � ّأن تقليل امللح يف النظام الغذائي
ي�ساعد يف التغلب على ال�شخري� ،إذ يعتقد الباحثون � ّأن امللح يزيد
ال�سوائل يف اجل�سم فتت�سرب خالل النوم باجتاه الرقبة وت�ؤدي النقطاع
النف�س.
وذك��رت �صحيفة «ديلي ميل» ( )Daily Mealالربيطانية � ّأن
جتربة �سريرية جترى يف م�ست�شفى «دي كلينيكا�س دي بورتو �أليغري»
الربازيلي الختبار هذه النظرية على املر�ضى الذين يعانون انقطاع

ت�سكريه.
معا،
وقد يعاين املري�ض النوعني ال�سابقني ً
ناجما عن اختناق
عندها يكون ال�شخري
ً

معظم الأحيان ،يكون ال�شخري ا�ضطرا ًبا
ليليا ذكور ًيا بن�سبة � ،%85أما وبعد توقف
ً
العادة ال�شهرية لدى امل��ر�أة ،فت�صبح الن�سبة
علما � ّأن ال�شخري �أكرث �أذية للمر�أة
مت�ساويةً ،
ويعر�ضها ال�ضطرابات م�ؤذية يف
من الرجل
ّ
القلب.
ي�ضعف ال�شخري املناعة ل ّأن اجل�سم يفرز
الهرمونات اخلا�صة بها يف مرحلة النوم

النف�س الإن�سدادي
النومي الذي يت�سبب
بال�شخري.
ويظن الباحثون
� ّأن احلبوب امل��درة للبول وال��غ��ذاء املنخف�ض امللح �سيقلالن من
م�ستويات امللح عند املر�ضى ،ويقولون �إن اال�ستهالك املفرط للملح
�سي�ؤدي �إىل زيادة ال�سوائل يف اجل�سم ،وعندما ي�ستلقي املري�ض تت�سرب
هذه ال�سوائل باجتاه الرقبة مما ي�ؤدي �إىل ت�ضييق يف املجاري الهوائية
العليا وبالتايل �إىل انقطاع النف�س االن�سدادي النومي.

يعاين ال�شخري وتوجيهه �إىل الطبيب املخت�ص
للقيام بر�سم تخطيطي للنوم يك�شف
معا.
العوار�ض والأ�سباب ً

املا�ضي باكت�شافهم لنظام �صرف خا�ص باملخ يدعى النظام
الغليمفاوي ( ،)Glymphatic Systemالذي يتوىل مهمة �إنقاذ
املخ من الف�ضالت ال�ضارة.
وبرهن العلماء بت�صوير �أخم��اخ اجل��رذان � ّأن فاعلية النظام
الغليمفاوي تت�ضاعف ع�شر م��رات عندما تكون اجل��رذان يف
حالة نوم .والحظوا � ّأن خاليا معينة يف املخ ،والأرجح �أن تكون
حية ،تنكم�ش
اخلاليا الدبقية التي تبقي اخلاليا الدماغية ّ
�أثناء النوم ،مما يزيد من حجم املجاالت بني اخلاليا وي�سمح
ب�ضخ كميات �أكرب من ال�سوائل التي تقوم ب�إزالة الف�ضالت
ال�ضارة .وقــالت نيديرغـارد �إن عمليــة الغ�ســيل هذه تعترب
جــدا لدميومة احلياة ،ولكنها م�ســتحيلة يف �أثنــاء
حــيوية
ً
اليقظــة.

�شخري الن�ساء
�أكرث خط ًرا من
�شخري الرجال

يو�ضح الدكتور
ال��ب��ا���ش��ا أ� ّن����ه مع
ت���ق���دم ال��ع��م��ر،
ي����ب����د�أ ه���رم���ون
الـ« »Estrogen
ل������دى ال���ن�������س���اء
ب��ال�����ش��ح ،ويعترب
ه����ذا ال��ه��رم��ون
امل�������ض���اد الأول
ل��ل�����ش��خ�ير .ففي

العميق فقط .وتظهر �أوىل عوار�ض نق�ص
املناعة عرب االلتهابات الطفيفة املزمنة
�أو ما ي�سمى بالفطر .من هنا� ،ضرورة النوم
املتوا�صل ليتمكن اجل�سم من فرز �أكرب
كمية ممكنة م��ن هرمونات املناعة
يف مــرحلة الــنوم العميق الذي ي�شــكل
�ســاعة ون�صــف ال�ســاعة �أي  %20مــن فــرتة
النــوم.
� ًإذا ،تتزايد الأم��را���ض التي ميكن �أن
ت�صيب املر�أة بعد عمر الـ 50ب�سبب عدم عمل
جهاز املناعة نتيجة ال�شخري الذي يت�أتى عن
النق�ص يف هرمون الـ« ،»Estrogenومن هذه
الأمرا�ض ال�سرطان.
�أما الن�صيحة التي يعطيها الدكتور البا�شا
يف هذه احلالة فهي مزاولة الريا�ضة لأنها
الطريقة الأن�سب للتغلب على الك�آبة
واملحافظة على الر�شاقة.
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تربية
وطفولة
�شباط

�إعداد :رميا �سليم �ضوميط

ما بني الواجبات الأ�سر ّية والأعباء
احليات ّية وم�س�ؤول ّيات العمل ،يجد
الأهل �أنف�سهم منهكني وحمبطني ،وقد
يفجرون غ�ضبهم و�إحباطهم انتقادات
ّ
مدمرة ،تنطلق كالر�صا�ص
الذعة ونعوت ّ
جروحا
باجتاه �أطفالهم «العزل» وترتك
ً
قد ال تندمل �أبدً ا.

من �أ�ضراره
خلل دائم يف منو الدماغ الب�شري
العنف اللفظي �ضد الأطفال �سلوك
مرفو�ض يجب حذفه من قامو�س الرتبية
نقد وحتقري و�سخرية

ي�شري االخت�صا�صيون يف الرتبية �إىل وجود
املوجه �ضد
ع��دة مظاهر للعنف اللفظي
ّ
الأطفال ،ويعر�ضون �أبرزها على ال�شكل
الآتي:
• ال�شتائم والتحقري ،والنعوت امل�سيئة (�أنت
ولد غبي� ،أنت طفل فا�سد وعدمي الفائدة).
ّ
يحط من اعتداد الطفل بنف�سه
وهو �أ�سلوب
وينتق�ص من كربيائه.
• الرف�ض والتهديد بالهجر (�أمتنى لو �أنك
مل تولد! �أرغ��ب برتك املنزل كي ال �أراك
بعد اليوم) .هذا النوع من الإ�ساءة اللفظية
يخلق �شعو ًرا لدى الطفل ب�أنه غري حمبوب
وغري مرغوب به داخل �أ�سرته.
• االنتقادات غري املبا�شرة ،مثل حتقري
الطفل �أمام الزوج (�إبنك ال يحتمل ،فهو
م�شاك�س وعدمي امل�س�ؤولية) .وهذا النوع
من النقد ال يقل �أذى عن النقد املبا�شر لأن
الطفل يف كال احلالتني ي�سمع الإهانة
وي�شعر بها.
• ال�����ص��راخ وال��ت��ه��دي��د ب����الأذى اجل�سدي
(�س�أ�ضربك باحلزام �إىل �أن ت�سيل دما�ؤك).
ؤكد الدرا�سات التي قامت بها جامعة
وت� ّ
هارفرد ارتباط التهديد اللفظي بالعنف
اجل�����س��دي� ،إذ �أظ��ه��رت �أن الأه���ل الذين
ويتوعدون هم يف الغالب ممن
ي�صرخون
ّ
ي�ضربون �أوالده���م .وت�ضيف الدرا�سات �أنه
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حتى لو مل يعمل الأهل
بالتهديدات العنيفة،
التفوه بها
ف ��إن جم� ّ�رد
ّ
يربك الطفل ويخيفه
ويعر�ضه لأن يفقد الثقة
ّ
بهما.
ً
• ا�ستخدام الطفل كب�شا للمحرقة و�إلقاء
اللوم عليه (�أنت ال�سبب يف خاليف امل�ستمر
أنانيتك ملا ا�ضطررت
مع اجل�يران ...لوال � ّ
ل�����ش��راء لعبة ج��دي��دة لأخ���ي���ك .)...هذا
الأ�سلوب يدفع الطفل �إىل التفكري ب�أنه
ي�ستحق ال�سعادة واالهتمام.
�سيىء ال
ّ
�إن�سان ّ
• ع��دم االح�ترام وال�سخرية (ب��راف��و ،لقد
�أوقعت احلليب على كتابك املدر�سي!).
التفوه بتعبري �ساخر كهذا قد ال يبدو
�إن
ّ
م�ؤذ ًيا كونه ال يحمل نربة عنف ،ولكن
الطفل ميلك م��ا يكفي م��ن الإدراك
املوجهة �إليه.
ليفهم الإهانة ّ

تدمري الذات وتعطيل الإبداع

ع��ل��ى عك�س ال��ع��ن��ف اجل�����س��دي ال��ذي
ت��ظ��ه��ر�آث��اره للعني مبا�شرة ،ف���إن العنف
اللفظي ال ميكن م�شاهدة جروحه ،ومع
ذل��ك ف�إنها ت�ترك ن��دو ًب��ا يف النف�س قد ال
متحى طوال العمر.
من �آثار العنف اللفظي على الطفل يّ
تدن
م�ستوى تقدير الذات وانهيار الثقة بالنف�س،

ما ميكن �أن ي� ّؤدي �إىل حماولة تدمري الذات
عرب �إيذاء النف�س ج�سد ًّيا ،وقد يظهر بع�ض
عدائيا جتاه غريهم من
�سلوكا
الأطفال
ً
ًّ
ّ
يتمثل بال�ضرب �أو ال�شجار� .إ�ضافة �إىل
ال�صغار
ذلك ،ي�ؤدي العنف �إىل �إعاقة النمو العاطفي
للطفل ،ال���ذي ي�شعر ب ��أن��ه غ�ير حمبوب
ي�سبب تعطيل طاقاته
داخل �أ�سرته ،كما ّ
إبداعية ،وذلك نتيجة �شعوره امل�ضطرب
ال
ّ
واقتناعه ب�أنه �إن�سان فا�شل .ويف هذا الإطار
ت�شري الدرا�سات �إىل وجود ارتباط وثيق بني
تقدير الذات والتح�صيل الدرا�سي ،فالطفل
الذي يفتقد �إىل الثقة بالنف�س يخاف من
املبادرة ب�أي عمل �أو �إجناز لأنه يخاف الف�شل
م�ترد ًدا وعاجزًا عن �أن
والت�أنيب ،لذا تراه
ّ
يربع يف �أي جمال ،كما �أن �شعوره بال�ضعف
ؤولية ميكن
وعدم القدرة على
ّ
حتمل امل�س� ّ
�أن مينعه من االندماج يف ن�شاطات داخل
املجموعة ،وميكن �أن يودي به �إىل ال�سلوك
العدائي �أو �إىل الإنعزال عن املجتمع.
اجلدير بالذكر �أن تداعيات العنف ت�ستمر
وترافق الإن�سان �إىل مرحلة الن�ضوج ،حيث
�أظ��ه��رت ال��درا���س��ات �أن الأ�شخا�ص الذين

معر�ضون
تعر�ضوا لعنف لفظي يف طفولتهم ّ
ّ
بن�سبة �أكرب للإ�صابة باالكتئاب واالنطواء
الت�صرف العدائي
على ال��ذات� ،إ�ضافة �إىل
ّ
والقلق وا�ضطرابات النوم ،مع ارتفاع ن�سبة
الوقوع يف فخ الإدمان على �أنواعه ،و�إحلاق
الأذى بالنف�س.
ت�سببه
�أما �أبرز �أخطار العنف اللفظي فهو ّ
ومنوه
ب�ضرر دائم يف تركيب الدماغ الب�شري
ّ
أك��ده الباحث
وتطوره ،وذل��ك بح�سب ما � ّ
ّ
مارتن تات�شر وزم�لا�ؤه يف كلية الطب يف
جامعة ه��ارف��رد ،حيث تبينّ لهم نتيجة
درا�سات و�أبحاث �أن العنف اللفظي والنف�سي
ي�ؤديان �إىل �أ�ضرار دائمة يف طريقة تكوين
الدماغ تبقى مدى احلياة كجروح وندوب
ويتطور
يتكون وينمو
فيه .فالعقل الب�شري
ّ
ّ
بعد ال���والدة .وكذلك الأم��ر بالن�سبة �إىل
ال�شخ�صية والقدرات الإدراكية واملهارات،
للتطور ،وه��ي تت� ّأثر
�ودا
ف�إنها ت�أخذ ع��ق� ً
ّ
بالبيئة والرتبية والتجارب التي مير بها
العقل يف �أثناء الطفولة ،ف�إذا كانت الرتبية
عدوانية يت�أخر منو الدماغ ويتعطل .وقد
ّ
�أكد الباحثون يف هارفرد �أن هذه اجلروح
وال��ن��دوب الدائمة يف ال��دم��اغ وال��ت��ي تعوق
منوه بطريقة �سليمة ميكن م�شاهدتها
ّ
بالو�سائل احلديثة للت�صوير الدماغي.
ؤكد اخلرباء على �ضرورة احتواء
من هنا ي� ّ
الطفل ومنحه ال�شعور بالأمان يف كنف
حمبة ،مع ت�شجيعه امل�ستمر وتزويده
عائلة
ّ
الإهتمام الالزم لنمو عاطفي �سليم.

ممار�سات يجب ت�صحيحها

من املمار�سات اخلاطئة التي يقوم بها
الأهل جتاه �أبنائهم وت�صب يف خانة العنف
اللفظي ،والتي يجب ت�صحيحها وا�ستبدالها
بال�سلوك ال�سليم:
 تعنيف الولد وانتقاده عند وقوعه يفخط�أ ما ،الأمر الذي ي�شعره بالنق�ص واملهانة،
وال�صواب هو تنبيهه �إىل خطئه برفق وهدوء،
وكيفية ت�صحيحه
مع �إظهار جانب اخلط�أ
ّ
�أو تفاديه يف امل�ستقبل.
 ت�أنيب الطفل �أمام رفاقه ،وهو ما ي�ؤدي�إىل �شعوره باخلجل وتراجع ثقته بنف�سه،
كما يفقده ذلك اجلر�أة يف الكالم والتعبري

عن ر�أي��ه .لذلك يجب حما�سبة الولد على
بعيدا عن �أعني الآخرين
�أخطائه (برفق)
ً
و�سمعهم.
 اللجوء �إىل العقاب القا�سي والطويلالأمد ،هذا النوع من العقاب يو ّلد العدائية
وي�ؤدي �إىل عك�س املطلوب منه .يجب �أن
يكون العقاب عادلاً طاملا �أن الهدف منه
توعية الطفل ومنعه من تكرار اخلط�أ.
 اللعب على م�شاعر الطفل من حيثحمله على الإح�سا�س بالذنب واخلجل من
نف�سه ،فهذه امل�شاعر تخلق نظرة �سلبية
جتاه ال��ذات وت�شعر الطفل ب�أنه ال ي�ستحق
التقدير .على العك�س يجب �أن يفهم
الطفل �أن الأخطاء واردة يف كل عمل يقوم
يتقدم يف
به الإن�سان ،و�أن من ال يخطئ ال
ّ
املجتمع.
 تعليم الطفل ���ض��رورة االع��ت��ذار عن�أخطائه يف حني �أن الأهل ال يعتذرون عن
ّ
يقدم الأهل
�أخطائهم
بحقه .والأ�صح �أن ّ
امل��ث��ل ال�صالح لأوالده����م فيعتذرون عند
والتفوه
فقدانهم ال�سيطرة على �أنف�سهم
ّ
ب�ألفاظ جارحة جتاه الطفل.

خطوات للحد من الإ�ساءات اللفظية

ي�شري الربوف�سور فيل ماغرو املتخ�ص�ص
ال�صحة الذهنية ،و�صاحب الربنامج
يف
ّ
التلفزيوين ال�شهري «� »Dr Philأن��ه لي�س
يربر فقدان ال�سيطرة على الذات
هناك ما ّ
ؤك ًدا �أن هذا
يف التعاطي مع الأطفال ،م� ّ
النوع من ال�سلوك غري مقبول ،ويجب على
الأه��ل الذين ي�ستخدمون العنف اللفظي
�إيقافه على الفور .وين�صحهم الدكتور فيل
اتخاذ بع�ض اخلطوات التي ت�ساعدهم على
املواجهة وو�ضع حد ل�سوء املعاملة.

� اً
أول ،حتديد �أوىل م� ّؤ�شرات االنهيار :مبا �أن
ال�سلوك العدائي ينتج عن فقدان ال�سيطرة،
يجب حتديد �أ ّول عالمة ت�شري �إىل �أنك بد�أت
تفقد �أع�صابك .قد تكون هذه العالمة
جفاف الفم �أو احمرار الأذنني �أو الوجه� ،أو
االنقبا�ض يف املعدة� ،أو ازدياد خفقان القلب.
وال ب��د م��ن حت��دي��د ه��ذه ال��ع�لام��ة ،لأنها
ت�شكل احللقة الأوىل يف �سل�سلة ال�سلوك
ّ
حتما
الذي اعتدت القيام به ،وهي تقودك
ً
ّ
تتمثل
�إىل احللقة الثانية يف ال�سل�سلة ،والتي
بالعنف اللفظي.
حددت
ثان ًيا� ،إخرت املواجهة بوعي :بعد �أن ّ
�أوىل م� ّؤ�شرات انهيارك ،بات ب�إمكانك
ا�ستخدامها بطريقة �إيجابية .فعندما ت�شعر
باقرتاب الإنهيار� ،سارع �إىل اتخاذ القرار
الواعي ملواجهة املوقف.
ثال ًثا ،قم بالعمل ال�صائب� :أنت الآن بحاجة
الت�سبب
لتجاوز حلظة الغ�ضب من دون
ّ
ب�أ�ضرار .من �أجل القيام بذلك ،يجب �أن
تت�صرف بطريقة ت�ضمن من خاللها عدم
ّ
مما ميكن فعله:
الإ���س��اءة �إىل طفلكّ .
مغادرة الغرفة �أو حتّ ى املنزل� ،أو �إغالق باب
غرفتك واال�ستماع �إىل املو�سيقى� ،أو اخلروج
يف زي��ارة ق�صرية عند اجل�يران� ،أو يف نزهة
ال�سيارة.
ق�صرية يف
ّ
خ�ص�ص
ً
رابعا ،تدوين الأفكار الهدامة وتقوميهاّ :
دفرتًا لتدوين م�شاعرك والألفاظ التي كنت
�ستتفوه بها حلظة الغ�ضب ،ث��م �إعمل
ّ
الهدامة بعد هدوء
على تقومي �أفكارك
ّ
العا�صفة ،وانظر �إىل ما كنت �ستنطق به
�سي�سببه ل�صغريك.
ومدى ال�ضرر الذي كان
ّ
ؤكد �أنك �ست�شكر الرب على عدم
من امل� ّ
قوله!
خام�سا ،كافئ نف�سك عندما ت�سيطر على
ً
�أع�صابك :الإن�سان القا�سي جتاه �أوالده ،هو
قا�س على نف�سه � ً
أي�ضا ،لذلك جتده يلوم
نف�سه ويحتقرها عندما ي�سيء �إىل الآخرين،
�م ال ي��ك��اف��ئ نف�سه ع��ن��دم��ا يح�سن
ف��ل� َ
الت�صرف؟
ّ
�ساد�سا� ،إنتقل �إىل مرحلة ال�سلوك الإيجابي:
ً
عند زوال ال�شعور بالغ�ضب ،عد �إىل الغرفة مع
ت�صرفه
مبودة ورفق �سوء
طفلك ،وا�شرح له
ّ
ّ
وتداعياته.
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قواعد
التغذية
�شباط

�إعداد :ليال �صقر الفحل
� ّإن قبول الأطفال تناول �أغذية
خمتلفة �أمر �صعب لكنه لي�س
مب�ستحيل .املهم �أن تدرك الأم �أنها
ينوع
ت�ستطيع تعليم طفلها كيف ّ
غذائه حتى قبل والدته ويف الأ�شهر
الأوىل بعدها ،وذلك من خالل
خطوات ب�سيطة توقظ حا�سة الذوق.

�إيقاظ حا�سة الذوق لدى الأطفال

اخلطوة الأوىل تبد أ� قبل الوالدة

ذاكرة النكهات

التعرف �إىل مذاق الطعام يف
ميكن للجنني
ّ
الأ�شهر الأوىل للحمل وذلك عن طريق �سائل
الأمنيوتيك ()Liquide Amniotique
الذي يحيط به يف رحم � ّأمه .فمن خالل هذا

ال�سائل يتعرف �إىل املذاقات الأربعة :احللو،
املر ،املالح واحلام�ض .وقد �أظهرت درا�سات
حديثة �أن م��ا ت�أكله احل��ام��ل ال يغذي
طفلها فح�سب � ،مّإنا ي�شكل ذوقه الغذائي
ً
يوميا كمية من
الحقا� .إذ يبتلع اجلنني
ً

�سائل الأمنيوتيك
�ك��ل
ال�������ذي ت��ت�����ش� ّ
ن��ك��ه��ت��ه م���ن الأط��ع��م��ة
وامل�شروبات التي تتناولها � ّأمه .وقد �أثبتت
العلمية انتقال نكهات الثوم
التجارب
ّ
واجلزر واليان�سون لهذا ال�سائل مبا�شرة بعد
تناول احلامل لها ،و�إىل حليبها خالل
الطبيعية ،وهو الأم��ر الذي
فرتة الر�ضاعة
ّ
ي�شكل ذاكرة النكهات عند
ّ
الطفل قبل والدته .وهو ما يف�سر
� ً
أي�ضا ،تف�ضيل الأطفال لأ�صناف
معينة من الأطعمة يف ما بعد،
ّ
نوعا من
ف ��إذا ّ
ف�ضلت احلامل ً
الطعام وتناولته بكرثة ميكن
للطفل �أن يف�ضل ه��ذا النوع
عندما ي��ك�بر ،ل ّأن التعر�ض
املبكر للنكهات خالل فرتة
احلمل وبعدها،
يرجح تقبل
ّ
الأطفال لها يف ما بعد وبالتايل
ي����ؤدي �إىل توجيه �سلوكهم
الغذائي بال�شكل ال�سليم.
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قواعد التغذية

توازن الغذاء
خالل احلمل

ً
وانطالقا مما �سبق ،ت�ستطيع
لذلك،
امل���ر�أة توفري عناء �إق��ن��اع �أبنائها بتناول
الأطعمة ال�صحية من خالل اتباع نظام
غذائي متوازن خالل فرتة حملها وهو ما
يكون الأ�سا�س اجليني حلا�ســة الذوق عنــد
ّ
الطفــل.
املف�ضل لدى الأطفال
ويبقى املذاق احللو هو
ّ
ملدة طويلة ل ّأن املذاق املالح يتطور يف مرحلة
�سن اخلام�سة .لذلك ف�إن الفرتة
الحقة بعد ّ
الأمثل لتكوين �أ�سا�س التنويع الغذائي
عند الطفل هي من عمر �أربعة �أ�شهر �إىل
أهم يف هذا اخل�صو�صّ � ،أن
عمر ال�سنتني .وال ّ
لينوع غذائه.
الطفل بحاجة �إىل الإر�شاد
ّ
ويالحظ الإخت�صا�صيون من خالل التجارب
�أنه �إذا تخطى الطفل ال�سنتني من عمره،
ي�صبح من ال�صعب �إقناعه بتناول الأطباق
اجل��دي��دة التي مل يتذوقها من قبل .وقد
�أظهرت الدرا�سات� ،أن  %90من الأطعمة
يحب الأطفال تناولها هي
والأطباق التي
ّ
تلك التي متّ تعريفهم �إليها خالل الفرتة
املمتدة بني ال�شهرين اخلامــ�س وال�ســابع
ّ
من عمرهم.
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حوافز لإغناء التذوق

املف�ضل عند
ويف �إطار متّ �صل ،ف�إن الغذاء
ّ
الطفل مرتبط مبا�شرة ب�شخ�صيته ورغبته،
فاخلوف مينع بع�ض الأطفال من حماولة
اكت�شاف املذاقات اجلديدة .لذلك يرتتّ ب
على الأم ،عدم �إجبار طفلها على تناول

الأطباق اجلديدة ،بل بالتوجه
�إىل �إقناعه بها لك�سر جدار
اخل���وف ال���ذي ي�سيطر عليه،
ولإع��ط��ائ��ه احل��اف��ز لتخطيه،
ومنحه الوقت الكايف
ليتعرف
ّ
�إىل امل�����أك����والت اجل���دي���دة.
م���ن ه����ذه احل����واف����ز ي��ذك��ر
الإخت�صا�صيون �إعطاء الطفل
ف��ر���ص��ة مل�����س الأط��ع��م��ة بيده
ثم
وحت�س�سها وت��ذوق��ه��ا وم��ن ّ
ّ
حا�سة الذوق
ب�صقها ،ما يغني
ّ
لديه.
م��ن ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ت�ساعد
ك��ذل��ك ع��ل��ى �إث�����ارة �شهية
ال�صغار ،تناول الطعام على املائدة مع بقية
بالتخيل �أ ّنهم
�أفراد الأ�سرة ما ي�سمح لهم
ّ
انتقلوا �إىل فئة عمر ّية �أك�بر .والنقطة
الأ�سا�س يف ه��ذه اخل��ط��وة ،هي �أن تكون
موحدة للجميع ،ل ّأن ر�ؤية
الئحة الطعام
ّ

وغ�يره��ا م��ن الأط��ع��م��ة ،وم�شاركته يف
انتقائها خطوة مهمة يف عملية تهذيب
خ�صو�صا �إذا ترافقت هذه
حا�سة ال���ذوق،
ً
اخلطوة مع م�ساعدة الطفل لوالدته ولو
ب�شكل حمدود يف �إعداد الأطباق.

كل ممنوع مرغوب

الطفل لأم��ه ووال���ده و�أخ��ي��ه و�أخ��ت��ه الذين
يكربونه �سنًّ ا ي�أكلون من الطبق عينه،
ي�شــجعه على الإق���دام على ت��ن��اول هذا

الطبق اجلديد.
ي�شكل ا�صطحاب الأم لطفلها
كما
ّ
خالل �شرائها اخل�ضار والفاكهة واللحوم

يرا ،ين�صح الإخت�صا�صيون الأمهات
�أخ� ً
منزليا ،لأن
بتح�ضري الأطعمة ال�سريعة
ً
حت�ضري البيتزا والهمربغر و�سندوي�شات
الدجاج ميكن �أن يكون �أقل �ضر ًرا من
تناولها ج��اه��زة م��ن املطاعم� .أم��ا منع
الأطفال من تناول الأطعمة خ��ارج املنزل
(والتي تنت�شر بوترية �سريعة يف ع�صرنا هذا)،
فيخلق لديهم رغبة متزايدة يف تناولها وهو
ما تف�سره مقولة « كل ممنوع مرغوب».
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موا�سم
وخريات
�شباط

�إعداد :د.ح�سني حمود
كلية الزراعة -
ّ
اجلامعة اللبنانية

عامليا
كميات ال�سكر املنتجة
ال�سكري ي�ؤمن نحو ن�صف
ال�شمندر
ّ
ً
ّ
النبتة وخ�صائ�صها

ال�سكري من النباتات
ال�شمندر
ّ
الع�شبية احلولية �أو ثنائية احلول،
رئي�سيا لإنتاج
يعد م�صد ًرا
وه��و
ّ
ً
ال�سكر الأبي�ض� .أزه��ار ال�شمندر
ّ
مت��ي��ل ل���ل���ون الأخ�������ض���ر يح�صل
تلقيحها بوا�سطة الهواء واحل�شرات
ل��ت��ت��ك� ّ�ون ث��م��ار ه��ي ع��ب��ارة عن
جمموعة ب��ذور �إلتحمت �أزه��اره��ا
يف منطقة ال��ق��اع��دة (ال��ك��أ���س).
تنمو نبتة ال�شمندر يف عامها الأول
ً
و�ساقا وجذ ًرا
ورقيا
مكو ًنة
ً
جمموعا ً
ّ
ّ
مت�ضخ ًما يحتوي على مواد خمزونة،

يف لبنان الدعم عاد و�إن ب�أقل من املتوقع

ال�سكروز (بن�سبة � 16إىل  %20ح�سب
�أهمها
ّ
الأ�صناف ومواعيد الزراعة ونوعية الرتبة
وطبيعة املناخ) ،وتعطي يف عامها الثاين
جمموعة من الأزه��ار يف منطقة القاعدة
حتمل
كمية م��ن ال��ب��ذور .حتتاج نبتة
ّ
يوما لتكوين
ال�شمندر �إىل ما بني  160و ً 240
ال�سكر.
اجلذر الوتدي الذي يحتوي على
ّ
تنت�شر زراعة ال�شمندر يف خمتلف مناطق
ّ
وحتتل �أوروبا املركز الأول من حيث
العامل،
امل�ساحة املزروعة والإنتاجية ،تليها �آ�سيا
ف��أم�يرك��ا ،وت��ت��و ّزع امل�ساحة امل��زروع��ة يف
العامل العربي ب�شكل رئي�سي بني املغرب
و�سوريا وم�صر.

�إنتاج ال�شمندر ال�سكري عامل ًيا

بلغ الإنتاج العاملي لل�شمندر ال�سكري يف
العام  1998ح��واىل  122مليون طن ،وبلغ
�إن��ت��اج
ال�سكر م��ن ال�شمندر ح��واىل 36
ّ
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امل�صدرة لل�سكر
مليون طن�.أما �أكرب الدول
ّ
يف العامل فهي :الإحت��اد الأوروب��ي (حواىل 6
مليون طن) ،الربازيل ( 5.8مليون طن)،
تايلند ( 4.75مليون طن)� ،أ�سرتاليا (4.38
مليون ط��ن) ،كوبا ( 3.5مليون طن)
و�أوكرانيا ( 1.10مليون طن).
ال�سكري اليوم امل�صدر
ي�شكل ال�شمندر
ّ
ّ
ال�سكر بعد ق�صب
الثاين يف العامل لإنتاج
ّ
ال�سكر(� 40إىل  %45من �إجمايل الإنتاج
ّ
ي�ؤمنه ال�شمندر) ،وهو ي�ستعمل يف العديد
م��ن ال�صناعات الغذائية .ت���راوح ن�سبة
ال�سكر يف جذور ال�شمندر ما بني  16و %20وقد
ّ
تزيد يف بع�ض الأ�صناف على  .%27ي�ستخدم
اجلزء الأخ�ضر من النبتة �سما ًدا �أخ�ضر �أو
ً
علفا وي�ستعمل التفل الناجت عن ع�صر
جيد ورخي�ص للموا�شي،
اجل��ذور كعلف ّ
كما ي�ضاف املوال�س املتبقي والذي يحتوي
�سك ًرا �إىل الأع�لاف
على  %60من وزن��ه
ّ

وخ�صو�صا امل�صنّ عة ( ال�سيالج)
ً
ل��ت��ح��ف��ي��ز ع��م��ل��ي��ة ال��ت��خ� ّ�م��ر،
ّ
وخملفات
كذلك ت�ستعمل �أوراق ال�شمندر
الع�صر يف �صناعة الكحول واخلمرية.

زراعة ال�شمندر ال�سكري يف البقاع

ال�سكري يف مناطق البقاع
يزرع ال�شمندر
ّ
ال�شمايل والأو�سط والغربي ،وذلك يف �أواخر �آذار
املناخية،
�أو بداية ني�سان ح�سب الظروف
ّ
يوما حل�صاده
ويحتاج املح�صول �إىل 235
ً
(ت�شرين الأول ومنت�صف ت�شرين الثاين).
على غرار املحا�صيل الأخرى ف�إن جناح هذه
الزراعة يعتمد على عنوانني �أ�سا�سيني هما،
حت�ضري الرتبة وت�سميدها والزرع وعمليات
اخلدمة الزراعية.

حت�ضري الرتبة وت�سميدها

ين�صح بفالحة �أوىل متو�سطة العمق

للرتبة (� 30-25سم) يف اخلريف و�إ�ضافة
الأ�سمدة الع�ضوية مع هذه الفالحة .ويعقب
ً
عمقا (� 20-10سم)
ذل��ك فالحتان �أق��ل
وت�ضاف قبل الفلحة الأخرية كامل كمية
والبوتا�سية ون�صف
الأ�سمدة الفو�سفور ّية
ّ
كمية الأ�سمدة الآزوتية.
ّ

يوما من الزراعة ،ثم يروى املح�صول
ً
مبعدل م��رة واح��دة كل � 7إىل 11
يوما.
ً
ويراعى فطام املح�صول قبل � 3إىل 4
منعا
�أ�سابيع من موعد القلع وذلك ً
ال�ستمرار النمو اخل�ضري وت�شجيع
تركيز ال�سكر يف اجلذور ولت�سهيل
عملية القلع .ويجب ترك جذور
ال�شمندر ال�سكري يف الأر���ض حتى

� 20إىل  30كلغ/هكتار وت�صل �إىل 30
�إىل 40ك��ل��غ/ه��ك��ت��ار يف ح��ال ال��زراع��ة
ال ّآلية .حتتاج نبتات ال�شمندر �إىل التفريد
ال��ي��دوي ب�سبب ظ��ه��ور � 2إىل  5منها يف
احلفرة الواحدة ،مما يحتّ م �ضرورة التفريد
و�إبقاء نبتة واح��دة .وللإ�شارة ف��إن الت� ّأخر
بالتفريد ي ��ؤدي �إىل تكوين ج��ذور �صغرية
وال�سكر .وتتم
و�إنتاج �ضعيف من اجلذور
ّ
يوما
عملية التفريد ح�سب احلاجة بعد ً 15
ّ
من ال��زراع��ة ،وتكافح الأع�شاب ال�ضا ّرة
ً
ميكانيكيا رغم تركيز
عزقا يدو ًيا �أو
ً
الزراعات احلديثة على ا�ستخدام مبيدات
الأع�شاب قبل الزراعة �أو بعدها.
بالري ،تزداد حاجة نباتات
يف ما يتعلق
ّ
الربيعية،
للري يف ظروف الزراعة
ال�شمندر
ّ
ّ
حيث تعطى ال��ر ّي��ة الأوىل بعد � 15إىل 21

ال�سكر فيها،
ا�ستكمال تخزين
ّ
وهذا ما يعرف بالن�ضوج البيولوجي� ،أي حتى
تكت�سب الأوراق ال�سفلية اللون الأ�سمر
وبقية الأوراق اللون الأ�صفر .يتم القلع
ويحدد موعده بعد �أخذ عينات
يدو ًيا �أو � ًآليا
ّ
من اجلذور وحتليلها ملعرفة مدى اكتمال
تخزين
ال�سكر فيها.
ّ

الزرع وعمليات اخلدمة الزراع ّية

ت��زرع ب��ذور ال�شمندر ال�سكري مبعدل

دعم زراعة ال�شمندر يف لبنان

بتاريخ � 29آب من العام � 2012أ�صدرت
احلكومة اللبنانية قرا ًرا وافقت مبوجبه
على دعم عدة م�شاريع زراعية مببلغ 45
خ�ص�صت منه مبلغ
مليار لرية لبنانية،
ّ
 25مليا ًرا لإع���ادة دع��م زراع���ة ال�شمندر
عاما على رفع
ّ
ال�سكري ،وذلك بعد مرور ً 12
الدعم عن هذه الزراعة .لكن املبلغ املقرر

ريا ما دفع املزارعني �إىل زرع
�إنخف�ض كث ً
م�ساحات �أقلّ � .أما �إنتاج العام  2013فبلغ
� 18ألف طن توزعت على  200مزارع زرعوا
 2700دومن بعدما كانت امل�ساحات املزروعة
ً
�سابقا � 70ألف دومن.
ويعترب رئي�س تعاونية املزارعني يف زحلة
جورج الهراوي �أن عودة دعم زراعة ال�شمندر
ال�سكري لي�ست �إنت�صا ًرا «فاحلق �سلب منا
و�سنتم�سك به
ملدة � 12سنة واليوم يعود �إلينا
ّ
�إىل ما �شاء الله» .وي�ضيف :زراعة ال�شمندر
ال�سكري يف لبنان �أ�سا�سية لأنها الزراعة
لبنانيا
لبنانيا وتنتج
الوحيدة التي تزرع
ً
ً
لبنانيا .ويفنّ د
لبنانيا وت�ستهلك
وت�صنع
ً
ً
الهراوي الأ�سباب التي � ّأدت باحلكومات
ال�سابقة �إىل وق��ف دع��م زراع��ة ال�شمندر
ربا �أنها ذرائع واهية.
ّ
ال�سكري معت ً
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نوافذ
مفتوحة
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معو�ض بو مارون
�إعداد :با�سكال ّ

...عرب البالد

هي عاد ٌة معروفة منذ زمن لكن
مكان ن�ش�أتها وزمانها جمهوالن،
وقد وجدت طريقها اليوم و�أ�صبحت
جت�سيدً ا ملفهوم احلب والغرام:
�إنها ظاهرة �أقفال احلب التي يلقي
ّ
الع�شاق مفاتيحها يف النهر ،يف م�شهد
رومان�سي ،من �أروع ما ميكن �أن
ن�شاهده.

املفتاح يف النهر
والقفل على
اجل�سر �شاهد

تُ�شري امل�صادر �إىل �أن �أول ظهور
لهذه ال��ع��ادة ك��ان يف روم��ا،
وما لبثت �أن انت�شرت يف �أوروبا
كلها :يف باري�س بد�أت ظاهرة
«�أق��ف��ال احل���ب» على ج�سر
الفنون حيث ي�أتي العا�شقان
ومعهما قفل ذهبي اللون يقومان ب�إغالقه على
�سور �أحد اجل�سور ،ويرميان املفتاح يف النهر � ً
أمال
حتولت هذه
يف االحتفاظ بعالقتهما للأبدّ .
العادة �إىل ظاهرة ت�شمل كل ج�سور باري�س
على طول نهر ال�سني� .أما ج�سر الفنون فقد
�أ�صبح يلمع من البعيد بلون ذهبي ،لأن
مك�سو بالكامل
حاجزه الفوالذي الأخ�ضر
ٌ
بالأقفال املذّ هبة ،املحفور عليها بالأحرف
يتعهدون
الأوىل �أ���س��م��اء ال��ع���ّ��ش��اق ال��ذي��ن
ّ
لل�شريك باحلب الأب���دي ،وي�ضيف بع�ضهم
�أحيا ًنا ق�صا�صة قما�ش من طرحة العر�س مع
معبة.
ر�سوم غرافيتية رّ
يف �أملانيا توارثت الأجيال هذه العادة منذ زمن
جدا يف
بعيد �أو منذ زمن بناء ج�سر هوهنتزولر احليوي ً
مدينة كولون حيث توجد ع�شرات الآالف من الأقفال،
من خمتلف الأحجام والألوان .اجل�سر احلديدي بات يعرف
بـ»ج�سر ّ
�سياحيا
معلما
حتول
ً
ً
الع�شاق» �أو «ج�سر احلب» ،وقد ّ
يرتاده النا�س من خمتلف �أنحاء العامل .وهو يعترب من �أ�شهر ج�سور
يوميا حواىل  1200قطار ،والكثري من
العامل احلديدية ،مير عليه
ً
ق�ص�ص احلب ال�شهرية.
تقريبا ،حاولت ال�سلطات املحلية يف �أملانيا �إيقاف
منذ � 5سنوات
ً
هذه الظاهرة لكنها ما لبثت �أن ر�ضخت للأمر الواقع فثمة معار�ضة
�شعبية لأي �أجراء يقمع هذه الت�صرفات الرومان�سية.
ّ
ّ
الع�شاق �أقفالهم � ً
أي�ضا على ج�سر ميلفان التاريخي يف
ويعلق

«ل
ن
أ
�
ح

تاريخ
الظاهرة

�إيطاليا الذي يحمل الكثري من ذكريات احلرب وال�سلم والذي ُبني
قبل امليالد بـ� 115سنة.
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ال يزال �أ�صل
هذه الظاهرة
ً
لكن
غام�ضا،
ّ
الإي���ط���ال���ي�ي�ن
يقولون �إنها تعود
�إىل رواي����ة عاطفية
�إيطالية بعنوان «�أرغ��ب
ف��ي��ك» لفيديريكو موت�شيا،
ً
حيث ّ
قفال مع
يعلق البطل والبطلة
�إ�سميهما على م�صباح ج�سر ميلفيو قرب روما،
ويتبادالن قبلة ويرميان املفتاح يف مياه النهر ،وقد �أ�شار كاتب
�إيطايل قدمي لهذا املو�ضوع يف كتاباته.
ويقول الرو�سيون � ّإن لهذه العادة املنت�شرة بني �أبناء املنطقة ق�صة
ع�شق �شهرية بني فتاة ا�سمها  Nadaو�شاب ا�سمه  Reljaتعود ملطلع
احلرب العاملية االوىل ،حني غادر� Reljaإىل اليونان للقتال هناك
ووقع يف غرام فتاة يونانية ،الأمر الذي حطم قلب العا�شقة ال�صربية
التي بقيت تنتظر بال فائدة عودة فار�سها وبقيت حمافظة على
حبها له حتى �أ�صابها املر�ض و�أودى بها مع مرور الزمن جاعلاً منها
�أ�سطورة ع�شق.

ب�
س
و
ا
ك»

ّ
ّ
«كل هذا احلب»
الع�شاق يتناف�سون بحجم الأقفال
بد�أ
ال��ت��ي ي�ضعونها على اجل�����س��ور ،حيث
ً
قفال
جديدا بتعليقهما
قيا�سيا
رقما
ً
�سجل عا�شقان جمهوالن ً
ً
ّ
يحمل احلرفني  Aو  Mيبلغ طوله � 54سنتم ،وعر�ضه � 40سنتم،
و�سماكته � 5سنتم ،ويزن حواىل  5كلغ؛ �إال �أن ج�سر املحطة
حتمل �أعباء «كل هذا احلب» لأنه
التاريخي يف �أملانيا ي�ستطيع ّ
يزن � 13ألف طن من احلديد .وب�سبب حجمه الكبري ،مل ّ
يعلق
امل�شبك للج�سر ،و�إمنا على العمود
العا�شقان القفل على ال�سياج
ّ
الأفقي الذي يحمله ،واجلدير بالذكر �أنه لي�س للقفل مفتاح وقد
أبدا.
�أراد العا�شقان بذلك القول �إن حبهما غري قابل للتفكك � ً

ّ
حمطمو القلوب

ين�شط «ل�صو�ص النحا�س» منذ �سنوات يف �أملانيا ب�سبب
عامليا ،وقد و�صلت ال�سرقات
االرتفاع الفاح�ش لأ�سعاره
ً
ّ
الع�شاق الزاخر بالأقفال النحا�سية .و�ألقت
�إىل ج�سر
خ�صو�صا
ال�شرطة القب�ض على �شابني �سرقا �أقفال القلوب عدة مرات،
ً
ً
قفال قبل �أن ي�سقطا
يوم عيد احلب؛ وكانا قد جنحا يف ك�سر 52
يف قب�ضة ال�شرطة .وتبلغ القيمة املادية للأقفال حواىل  16يورو لكن
قيمتها املعنوية دفعت بال�شرطة �إىل تعميم �إعالن تطلب فيه من
�أ�صحاب «�أقفال القلوب» املك�سورة مراجعتها ،بعد �أن عرثت على
مئات الأقفال التي ّ
الل�صان يف وقت �سابق.
حطمها ّ
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بطوالت لبنان للمبارزة
اجلي�ش يحرز
املراكز الأوىل

���ش��ارك اجلي�ش يف بطوالت
�إعداد:
ل��ب��ن��ان ل��ل��م��ب��ارزة مبختلف
روجينا خليل ال�شختورة
�أن��واع��ه��ا للعام  ،2013والتي
ّ
جممع الرئي�س
نظمها الإحتاد اللبناين للعبة بتواريخ خمتلفة يف
ّ
العماد �إميل حلود الريا�ضي الع�سكري حيث �أحرز فريق اجلي�ش
املراكز الأوىل .ففي بطولة لبنان الإفرادية يف �سيف املبارزة للذكور،
ّ
حل املعاون �أول زياد اجللبوط من فوج التدخل الثالث يف املركز

الأول ،تاله املعاون �شفيق اخلوري من اللواء التا�سع يف املركز الثاين،
واملعاون رائد �أبو كروم من فوج التدخل الرابع وامل�ؤهل حممود علي
�أحمد من اللواء الثامن(كالهما) يف املركز الثالث .ويف �سيف
احل�سامّ ،
حل امل�ؤهل حممود علي �أحمد يف املركز الأول ،تاله

�سباق امليالد ال�سابع واخلم�سني لل�سباحة

واملعاون رائد �أبو كروم يف املركز الثاين ،واملعاون �شفيق اخلوري يف
املركز الثالث.
ت�صدر املعاون بهيج �شرانق من املركز
�أما عن فئة القدامى ،فقد
ّ
ّ
كل من �سالح ال�شي�ش� ،سيف
العايل للريا�ضة الع�سكرية يف
احل�سام و�سيف املبارزة.
�أما يف لعبتي �سالح ال�شي�ش و�سيف املبارزة للإناث ،فقد فازت
ريتا �إبنة العميد الركن اليا�س �أبو جودة (مدنية منت�سبة للمركز
العايل للريا�ضــة الع�ســكرية �ضمن فريق اجلي�ش للمبارزة) يف
املركز الأول.

 ...ودورة امليالد اخلام�سة ع�شر يف ال�شطرجن ال�سريع
�شارك فريق اجلي�ش لل�شطرجن يف دورة امليالد اخلام�سة ع�شر التي
ّ
نظمتها رابطة قدامى مدر�سة نوتردام – فرير – فرن ال�شباك ،و�أحرز
عنا�صره مراكز متقدمة (املالزم �أول جمال ال�شامية من لواء احلر�س
اجلمهوري يف املركز  14واملعاون �أول مروان �شربل من مو�سيقى اجلي�ش
يف املركز .)17

مربوك
برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،نظم نادي اجلزيرة
الريا�ضي �سباق امليالد ال�سابع واخلم�سني يف ال�سباحة يف م�سبح
النادي الع�سكري املركزي مب�شاركة فرق اجلمعيات والأندية
الإحتاد ّية وفرق القوى امل�سلحة والدفاع املدين وفوج �إطفاء بريوت
وطالب من املدار�س واجلامعات.
وقد جاءت نتائج ال�ضباط والع�سكريني يف اجلي�ش على النحو
الآتي:
•ال�ضباط عن م�سافة  200مرت:
املالزم �أول رود �أبو غزالة من املركز العايل للريا�ضة الع�سكريةيف املركز االول.
النقيب ندمي الربهون من اللواء اخلام�س يف املركز الثالث.•الع�سكريني عن م�سافة  350مرت:
العريف وائل زيادة من ال�شرطة الع�سكرية يف املركز الأول.اجلندي لوي�س داغر من اللواء اللوج�ستي يف املركز الثاين.ّ
التدخل الأول يف املركز الثالث.
العريف اليا�س كرتا من فوج106
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«احلزام الأخ�ضر» لإيليا �صوفيا
ّ
احتل �إيليا �إبن الرائد جورج �صوفيا املرتبة
الأوىل يف لعبة القتال ونال امليدالية الذهبية
ّ
احتل
«احلزام الأخ�ضر» ،وعن فئة الكاتا
املرتبة الثانية ونال الف�ضية.

 ...وحممد �شقري يحتل املركز الثاين يف الكيوكو�شنكاي
�شارك حممد �إبن املعاون �أول جواد �شقري
م��ن ال��ت��دخ��ل اخل��ام�����س يف بطولة لبنان
لل�صغار والنا�شئني يف الكيوكو�شنكاي
للعام  ،2013و�أح��رز املركز الثاين عن وزن
فوق  15كلغ.

بطولة لبنان العامة يف رفع اجلرن ،املحدلة واملخل
برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
ّ
نظمت جلنة الرتاث والريا�ضات التقليدية
بطولة لبنان العامة يف رفع اجلرن ،املحدلة
واملخل للعام  2013على ملعب نادي املون
ال �سال – عني �سعاده حيث ّ
حل يف النتائج
النهائية ،فريق اجلي�ش يف املركز الثاين
من بني �ستة فرق م�شاركة.
ّ
حل
وعلى ال�صعيد العام للم�سابقات،
العريف حممود ن��زال يف املرتبة الثانية يف
رفع املخل ويف املرتبة الثالثة يف رفع اجلرن.
ويف رفع املحدلةّ ،
حل املجند املمددة خدماته
م�صطفى دلول يف املرتبة الثالثة.
�أم��ا على ال�صعيد ال��ف��ردي ،فقد جاءت
النتائج على النحو الآتي:
•رفع اجلرن:
ّ
ح� ّ�ل يف املركز االولكل من العريف
علي �شومان (حت��ت  70كلغ) والعريف
حممود نزال (حتت  100كلغ) ،كالهما

ريا�ضية
ريا�ضية متفرقات
متفرقات
ّ
ّ

م��ن ال��ل��واء ال��ث��اين ع�شر،
اجلندي كاظم ال�صواحلي
(حتت  80كلغ) من اللواء
اللوج�ستي ،اجلندي بالل
حممد (حت��ت  110كلغ)
م��ن ف���وج ال��ت� ّ
�دخ��ل الأول
واملعاون �أول جهاد عبد الله (املا�سرتز) من
اللواء الثامن.
فاز يف املركز الثاين الرقيب حامت حنا(حتت  70كلغ) من اللواء الثاين ،والرقيب
حممد ال�صواحلي (حتت  90كلغ) من لواء
الدعم.
�أم��ا يف املركز الثالث فقد ّحل املجند
املمددة خدماته م�صطفى دل��ول (ف��وق 120
كلغ) من فوج املدفعية الثاين.
•رفع املحدلة:
العريف علي �شومان (حتت  70كلغ)من اللواء الثاين ع�شر يف املركز الثاين.

متفرقات ريا�ض ّية
•كرة �سلة:
ب��ت��اري��خ  ،2013/11/11خ��ا���ض فريقالكلية احلربية مباراة ود ّية مع فريق
نادي مريوبا على ملعب نادي املركزية
– جونية حيث انتهت املباراة بنتيجة
 78×100مل�صلحة النادي.
•كرة قدم:
بتاريخ  ،2013/12/10ومبنا�سبة عيداال�ستقالل ،تواجه ل��واء امل�شاة ال�سابع
يف مباراة ود ّي��ة مع فريق ن��ادي ح��اروف
الريا�ضي على ملعب الأخ�ير ال��ذي فاز
بنتيجة .1×2
•كرة طائرة:
بتاريخ  ،2013/12/18ت��ب��ارى فريقااجلي�ش والأمن العام اللبناين على ملعب
املر الريا�ضي يف مباراة ود ّية
جممع مي�شال ّ
انتهت بفوز الأول بنتيجة � ×3صفر.
ب��ت��اري��خ  ،2013/12/27لعب فريقاجلي�ش م��ب��اراة ود ّي��ة مع فريق حاالت
على ملعب جممع ف�ؤاد �شهاب الريا�ضي

الرقيب ح��امت حنا (حت��ت  70كلغ)من اللواء الثاين ،اجلندي كاظم ال�صواحلي
(حتت  80كلغ) من اللواء اللوج�ستي،
والرقيب حممد ال�صواحلي (حتت  90كلغ)
من لواء الدعم يف املركز الثالث.
•رفع املخل:
املعاون �أول جهاد عبد الله (املا�سرتز)من اللواء الثامن يف املركز الأول.
العريف حممود نزال (حتت  100كلغ)من اللواء الثاين ع�شر يف املركز الثاين.
اجلندي بالل حممد (حتت  110كلغ)ّ
الـتدخــل الأول يف املركــز
مــن فــوج
الثـالــث.

ريا�ضية
ريا�ضية متفرقات
متفرقات
ّ
ّ
– جونية وفاز بنتيجة .1×3
•كرة يد:
ب��ت��اري��خ  ،2013/12/10ت��ب��ارى فريقااجلي�ش وفوج �إطفاء بريوت يف مباراة ود ّية
�أقيمت على ملعب جممع الرئي�س �إميل
حلود الريا�ضي الع�سكري – مار روكز
حيث انتهت بنتيجة  16×26مل�صلحة
اجلي�ش.
بتاريخ  ،2013/12/13ت��واج��ه فريقاجلي�ش يف مباراة ود ّية مع نادي ال�صداقة
الريا�ضي على ملعب جممع الرئي�س
�إميل حل��ود الريا�ضي الع�سكري – مار
روكز حيث انتهى اللقاء بنتيجة 29×30
مل�صلحة اجلي�ش.
•كرة قدم لل�صاالت:
بتاريخ  ،2013/12/13خا�ض فريقاجلي�ش م��ب��اراة ود ّي���ة م��ع فريق بلدية
الغبريي على ملعب نادي ال�سد الريا�ضي
– طريق املطار وانتهت املباراة بالتعادل
بنتيجة .2×2
العدد  344اجلي�ش
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ملونة
بطاقة ّ
�شباط

يكتبها :حممد �سلمان

�أبحر �شراعنا �إىل جزر م�سكونة بذكرياتنا ،وعائمة فوق بحر من
�أحالمنا ،وعابقة بعطر مواعيدنا ،وم�ضاءة بنجوم و�أقمار موانئنا.
وما �أن ر�سى �شراعنا ،حتى عانقته الأمواج ببيا�ض ابت�ساماتها،
ولوحت له ال�شواطىء مبناديل �أعرا�سها ،و�صافحته الأعماق بربيق
ّ
لآلئها.
�ح��اره ،ولكل عا�شق
�أولي�س لكل بحر �شراعه ولكل �شراع ب� ّ
�شريعته؟
ففي الأ�سفار والإبحار ،حتت�ضن املنائر واملوانىء �أ�شرعة ال تخيفها
الأعماق ،وال تغرقها الأمواج ،يف حني �أن الأ�شرعة التائهة ،ال منائر
لها وال موانىء ت�أويها.
الطارىء والدخيل على �أمكنة ال مكانة وال ق�ضية له يف م�سارها ،يبقى عالة
على نف�سه وعلى النا�س ،لأن املكانة �صناعة معنوية ،والق�ضية �صناعة ال ت�أتيان
با�صطناع الوجاهة ،وا�ستعارة الوجوه.

معادلة:
الأخذ من دون عطاء :بخل.
واملديح يف غري حمله :نفاق.
والنقد من دون دليل :جتريح.
والتوا�ضع يف غري مكانه� :ضعف.
والنجاح مع الغرور :ا�ستعالء.
يف غ�ضب العقل :حكمة.
ويف غ�ضب الع�ضل :فتنة.
فباحلكمة نبني وبالفتنة نهدم.
حوار:
�سئلت :ما هو الفرق بني �أن ندور مع الأيام ،وبني �أن ندير الأيام؟
قلت :يف احلالة الأوىل نكون خا�ضعني للظروف و�أ�سرى للمفاج�آت ،وغري
م�شاركني يف عمليات البناء .ويف احلالة الثانية نكون �أ�صحاب �إرادة ومواقف
وانتماء يف تطويع الأيام و�إخ�ضاع الأحداث مبنطق هذا البناء.

ي�أتي الهالك ،من �أم��ور ثالثة :ا�ستهالك الكالم يف الرثثرة
وا�ستنزاف الوقت يف الك�سل ،و�إلغاء الآخر للآخر ،فكم من ثرثرة
جوعا ،وكم من �إلغاء �أحدث
�أحدثت فتنة ،وكم من ك�سل �أنتج
ً
ً
إفرتاقا.
�

و�سئلت :ما هي �أبجدية الوفاق بني النا�س؟
معا من �أجل الوطن ،لأن العك�س هو
قلت :وحدة امل�صري وامل�صلحة والعمل ً
املقامرة واملغامرة على ح�ساب ال�صالح العام.

جنائن الأر�ض ،جني لثمارها ،وف�ضاءاتها ملعب لن�سورها ،ونداها موطن
لفرا�شاتها :و�أفيا�ؤها وحي ل�شعرائها.
�أولي�س �أن الأر�ض بجناها ،ون�سورها وفرا�شاتها وق�صائد �شعرائها؟

القمة يف جغرافية الأكوان ،والقيمة يف تاريخ الأزمان
لبنان هو
ّ
ع�صية على
ع�صية على ال�سقوط لأنها الراية .والقيمة
فالقمة
ّ
ّ
ّ
الهوان لأنها الر�أي والر�ؤية.
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مالعب
وجنوم
�شباط

�إعداد� :أنطوان �صعب
ليونيل �أندري�س مي�سي كوت�شيتيني
«ليو» ،من مواليد  24حزيران 1987
يف مدينة رو�ساريو ،هو العب كرة
قدم �أرجنتيني يلعب حال ًيا يف نادي
بر�شلونة اال�سباين يف مركزي الهجوم
واجلناح .يعترب من �أحد �أف�ضل العبي
كرة القدم يف جيله� ،إن مل يكن
�أف�ضلهم ،حيث ّ
مرات
تر�شح عدة ّ
جلائزتي الكرة الذهبية و�أف�ضل العب يف العامل وهو
ّ
عاما ،وفاز بهما
ب�سن الع�شرين والواحد والع�شرين ً
عاما .وي�شبهه املراقبون
ب�سن الثانية والع�شرين ً
الكرويون بالأ�سطورة دييغو مارادونا الذي �أعلن
بنف�سه �أن مي�سي يعترب «خليفته».

م�سرية بد�أت باك ًرا

�سن
ب���د�أ مي�سي م�سريته ال��ك��روي��ة يف ّ
مبكرة ،و�سرعان ما جرى اكت�شاف قدراته
على يد ن��ادي بر�شلونة ،الذائع ال�صيت يف
القارة الأوروبية .يف العام  2000غادر مدينته
وفريق �شباب « نيولز �أولد بويز» الذي كان
يلعب معه ،وانتقل مع عائلته �إىل �أوروبا،
حيث عر�ض عليه ن��ادي بر�شلونة العالج
خلف�ض هرمونات النمو.
ّ
يف �أول ظهور له يف مو�سم  ،2005-2004حطم
ً
هدفا يف
قيا�سيا ك�أ�صغر العب ي�سجل
رقما
ً
ً
الدوري الإ�سباين لكرة القدم .و�أما التكرمي
الأبرز له فكان فوز نادي بر�شلونة بالدوري
وك��أ���س ال�سوبر اال�سبانيني وك��أ���س دوري
�أبطال �أوروبا يف العام  ،2006يف �أول مو�سم له
مع الفريق ،بعد �أن انتقل �إليه من فريق
النا�شئني يف النادي.
�سجل ثالثة �أهداف
ويف مو�سم ّ 2007-2006
( ما يعرف وفق تقنيات لعبة كرة القدم
بالـ»هاتريك») يف الكال�سيكو ( الدوري
اال�سباين) ،و�أنهى هذا املو�سم بر�صيد ً 14
هدفا

يف  26مباراة.
ويعتقد البع�ض �أن مو�سم  2009-2008كان
ً
هدفا،
�سجل فيه 38
من �أجنح موا�سمه� ،إذ ّ
أ�سا�سيا يف ح�صول بر�شلونة على
العبا دو ًرا �
ً
ً
ثالثية  :ك�أ�س �إ�سبانيا وال���دوري وبطولة
الأندية الأوروبية.
�سجل مي�سي
يف املو�سم التايلّ ،2010-2009 ،
ً
هدفا يف امل�سابقات املحلية والأوروبية،
47
فتمكن من معادلة رقم الالعب الربازيلي
ّ
رونالدو عندما كان يف �صفوف نادي بر�شلونة،
حمطما هذا الرقم يف مو�سم
وتفوق عليه
ً
ّ
ً
 2011-2010بـ 53هدف�أ يف امل�سابقات نف�سها.
بحلول العام  ،2011كان مي�سي قد �إ�ستطاع
مرات،
الفوز بلقب الدوري الإ�سباين خلم�س ّ
مرات ،ف�ضلاً
وبطولة الأندية الأوروبية ثالث ّ
�سجل يف مبارتني نهائيتني من دوري
عن �أنه ّ
�أبطال �أوروبا� ،ضد الفريق نف�سه وهو مان�ش�سرت
يونايتيد الإنكليزي ،يف عامي  2009و.2011
متواجدا
وعلى الرغم من �أن��ه مل يكن
ً
على �أر�ض امللعب حني فاز فريقه بر�شلونة
على �أر�سنال يف نهائي دوري �أبطال �أوروبا يف
ّ
ت�سلم ميدالية الفائزين
العام  ،2006اال �أنه
بالبطولة.

�أف�ضل هداف

ً
هدفا يف دوري �أبطال �أوروبا
�سجل 12
وبعدما ّ
يف مو�سم � ،2011-2010أ�صبح مي�سي ثالث

ليونيل مي�سي :

موهبة كروية
باجنازات قيا�سية
العب ( بعد غريد موللر وجان-بيبار بابان)
ّ
هداف يف ثالثة موا�سم
يحتل �صدارة �أف�ضل ّ
متتالية لفريقه الفائز يف الدوري املذكور.
وع��ل��ى �صعيد املنتخب الأرج��ن��ت��ي��ن��ي،
هداف يف فئة ال�شباب
كان مي�سي �أف�ضل ّ
حتت �سن الع�شرين يف العام  ،2005بر�صيد
�ستة �أه��داف ،من بينها هدفان يف املباراة
أ�سا�سيا
العبا �
النهائية .بعد ذلك� ،أ�صبح
ً
ً
�ضمن ه��ذا املنتخب وب��ات �أ�صغر العب
�أرجنتيني يخو�ض بطولة العامل يف العام
 ،2006ويح�صل على امليدالية الف�ضية يف
بطولة «كوبا �أمريكا» يف العام التايل.
ويف العام  ،2008ف��از ب ��أول �ألقابه الدولية
ح�ين ح�صل م��ع املنتخب الأرجنتيني
الأوملبي على امليدالية الذهبية يف بطولة
العامل للمنتخبات الأوملبية التي ح�صلت يف
بكـني.
�سجل مع هذا املنتخب
مي�سي وحتى الآن ّ
ً 23
هدفا يف  68مباراة.
العدد  344اجلي�ش
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اجلائزة

 400.000لرية لبنانية

العنوان:

�شــروط امل�سابقة

م�سابقة الكلمات املتقاطعة تقدمها «اجلي�ش»
لقرائها وتخ�ص�ص للفائزين فيها جوائز مالية
قيمتها اربعماية الف لرية لبنانية ،توزع
بوا�سطة القرعة على اربعة فائزين.

اال�سم:

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

الهاتف:

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

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

• 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 � 20شباط .2014
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تس
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�أفق ًيا:
�-1إحدى املديريات يف قيادة اجلي�ش� ،أنفة وفخر.
-2ن�ساعد ،ق�شر العود ،لقب الفيل�سوف الغزايل.
-3ت�أ ّنت يف الر�أي ،نه�ض ،عا�صمة �أوروبية� ،شهر م�صري.
�-4شاعر م�سرحي �إنكليزي راحل ،ناق�شنا وخا�صمنا.
دق وك�سر ال�شيء.
-5امل�ضروب بال�سوطّ ،
ّ
وح�سن ال�شعر ،خال�ص كل �شيء.
-6رقق
ّ

-7وقت وحني� ،إمارة �أوروبية� ،شاعر لبناين راحل.
-8مدينة نيجريية ،حرقة القيظ.
�-9أملى� ،صحايف وكاتب لبناين راحل.
-10املعالج واملمار�س ،لفظة هجاء ،ين�ضم �إىل.
د�س يف الأر�ض ،ق�صدت
-11للإ�ستفهام ،املف�صل بني الكف وال�ساعدّ ،

املكان.
-12عا�صمة �أوروبية ،زهر الرمان.
-13د ّر� ،أحد ال�شهور ،يتثاقل يف م�شيته.
-14يف الفم ،الإ�سم الثاين مل� ّؤ�س�س ال�صليب الأحمر.
-15حية قيل ب�أنها تطري.
ّ
-16مدينة لبنانية ،نظر ،امللل واملذاهب.
وبدد.
-17ن�أتي بعدهم ،قهر ،عدا الظبي ،و ّزع ّ
-18مطربة لبنانية ،فيلم من بطولة فاتن حمامة وزكي ر�ستم
وعماد حمدي.
-19للمنادى ،خراب ،فيلم من بطولة فاتن حمامة ويحيى �شاهني
ور�شدي �أباظه ،قفز.
�-20سيف رقيق ،مدينة هولندية ،املداخل.
-21ممثل م�صري ،الكذب ،م�صباح.

عمود ًيا:
�سورية ،قرد ذكر.
-12مر�آة ،ارتفاعٍ ،
وا�ش.
ّ
ك�شر».
-1دولة �آ�سيوية ،ممثلة م�صرية بطلة فيلم «مببه
�-2شاعر هجاء ا�شتهر يف العهد العبا�سي ،تابع ،الإ�سم الثاين لالعبة -13مت�شابهان ،مدينة �أملانية ،مت�شابهان� ،أكرهوا على الأمر،
ّ
أ�صرح.
� ّ
تن�س �أمريكية.
-14نقي�ض � ّ
أقل�صها ،عامل نباتي من�ساوي ،طم�أنينة.
-3يجيء ،عاد ،دولة �أفريقية� ،ضمري منف�صل.
ٍ
و�صاف� ،صحايف و�أديب لبناين راحل ،خمرتع الدواليب
-15ماء عذب
وتام ،ي�شحذون ال�سيوف.
-4خ�صب ،ب�سط يده ،كامل ّ
املنفوخة لل�سيارات.
�سخي.
�سيد �شجاع
-5يحفر ،ما�شواّ ،
ّ
�-16شاعر �أملاين ،للتمني ،طلع وكرث حمل ال�شجر ،يعزمون على
�-6أحادث� ،إ�سم �أربعة �أباطرة بيزنطيني� ،ش�أنه.
الأمر.
-7النحا�س� ،إحرتم ،الإ�سم الثاين لفيزيائي وكيميائي فرن�سي و�ضع
-17هاج�س ،بلدة يف اجلنوب ،عودة.
�سيىء امل�شي ق�صري.
نوامي�س �ضغط ال�سوائلّ ،
-18الإ�سم الثاين ملمثل نيوزيلندي ،ما ت�ساقط من الورق والثمر،
�-8صر ،منخف�ض بالأجنبية ،خل�ص من ،للتف�سري ،مت�شابهان.
ّ
�إح�سان.
-9ثاين �أبناء �آدم وحواء،
-19نوع من الرخام ،غاز
جمة،
�شجر له منافع ّ
حل العدد ال�سابق
�سام.
ّ
عا�صمة عربية.
�-20شقيق الأب� ،أثمار
إ�شتد الأمر،
-10ي�أكلّ � ،
م�شهورة بها ب�ساتني
حيات ،نظر.
جن�س ّ
اجلنوب� ،صبح ،قمر.
-11طرد و�أبعد ،ممثلة

الـفـائـزون

الـفـائـزون

الوراق
• املعاون �أول عزيز ّ
الفوج املجوقل.

• اجلندي �أندرو ب�شعالين
لواء امل�شاة الأ ّول.

ندور
• الرقيب �أول �إيلي ّ
مدير ّية التعليم.

•قا�سم يو�سف فوعاين
زحلة-علي النهري.
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�صعبة احلل

�سهلة احلل
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3
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4
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9

2

2

8
9

9

1

الكلمة ال�ضائعة

فرن�سوا
فرح
فيليب
فريوز
كري�ستني
كابي
كاميليا
ليليان
ليلى
مي�شال
حممود
مي
نينا
ناتايل
نهى
هاين
هدى
هال.

5

6
1

2
5

4

1

بول �سينياك:
ر�������س������ام ف���رن�������س���ي
( .)1935-1863مار�س
الإنطباعية ورف��ع لواء
الدفاع عنها.
جورج هورا�س غالوب:
ع������امل �إح�������ص���ائ���ي
�أمريكي (.)1984-1901
�أن�ش�أ عام  1935م�ؤ�س�سة
تهتم با�ستطالعات
ال��ر�أي العام فنال �شهرة
عاملية.
جول مان�سار:
م��ه��ن��د���س م��ع��م��اري
فرن�سي (.)1708-1646
كبري مهند�سي امللك
لوي�س الرابع ع�شر .بنى
ق�صر ف��ر���س��اي ،و�ساحة
فاندوم.

الكلمة ال�ضائعة من ثمانية حروف :دولة �أمريكية.

راكيل
ريتا
رامز
رندة
روز
�سمعان
�سعد
�سيزار
�شفيقة
�شكيب
�شارل
�شوقي
طه
طوين
طارق
عمر
ع�صام
علي
غادة
غي

2
9

5

احلل بني يديك

ابراهيم
الهام
اوديت
اميل
ارن�ست
ا�سامة
اميان
ايلني
جان
جورج
جومانا
ح�سن
ح�سام
ح�سان
حنان
داليا
دينا
دالل
دعد
ريا�ض

6

3

6

5

7
7

1

9

3
9

6

4

9

2

7

5

9

6

6

7

2
1

3

قامو�س �صغري
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�أبعاد ثالثية
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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عبارة

رّ
التجمة
التجمة دو ًرا حيو ًيا رائ� ً�دا على
� ّأدت رّ
�صعيد التّ قدم والتّ طوير ،يف جمتمعات
خ�صو�صا يف الع�صور القدمية
كثرية،
ً
حينما ك��ان��ت ال� ّ�ل��غ��ات حمكومة
مبحليتها و�ضيق انت�شارها ،وكان
ّ
ع��دد من يتقنون لغات غريهم من
ال��� شّ� ��ع��وب ق��ل��ي� ً
لا ،وحم�����ص��و ًرا ب��أه��ل
االخت�صا�ص واالهتمام.
ال�ّت�ج��م��ة اك�ثر ما
وب���رزت �أهمية رّ
العربية ،وات�صال
الدولة
برزت يف بداية ّ
ّ
املتمدن،
اف��راده��ا بالعامل اخل��ارج��ي
ّ
ّ
اليونانية
يتعلق باحل�ضارة
خ�صو�صا ما
ً
ّ
انكب
علما وفل�سفة ومعرفة ،حيث
ً
ّ
أمهات الكتب
املرتجمون على تعريب � ّ
�شجعتهم على
مقابل اج��ور كبرية
ّ
مما كان له �أبعد
اال�ستزادة واملتابعةّ ،
فعالة يف �آفاق
الأثر يف حتقيق انطالقة ّ
التّ نوير ،ووثبة طويلة يف طريق ّ
التقدم.
معرفية
وقد تبع ذلك بلوغ درج��ات
ّ
بات معها التّ بادل احل�ضاري ممكنً ا
متي�س ًرا ،فتم االنتقال �إىل مرحلة
والرد ،وبد�أت اال�صابع
جديدة من الأخذ ّ
العربية،
االوروب� ّ�ي��ة ت�شري �إىل املعارف
ّ
وتنقل م��ا ينا�سبها م��ن اجن��ازات��ه��ا
العلمية �إىل �أل�سنة �شعوبها ،ومل تعد
ّ
امل�س�ألة مقت�صرة على التعريب وح�سب،
تعدتها �إىل الرتّ جمة ال شّ� املة
�إمن��ا
ّ
ّ
باللغات الرئي�سة �أينما كانت.
التجمة ال تقت�صر يف �آثارها
�إ ّال � ّأن رّ
االيجابي املفيد ،بل تنتقل �أحياناً
على
ّ

�إىل اجلانب ال شّ� رير وامل�شبوه ،فتن�شر
ال�صراعات وترفع من�سوب
أجج ّ
الفنت وت� ّ
التحري�ض وال��تّ ��خ��ري��ب ،وق��د ي�صبح
ّ
ً
و�صعبا،
مكلفا
ا�ستئ�صال تر سّ� باتها
ً
التنبه لها ،و�ضربها يف املهد،
ما مل يتم
ّ
وهنا ما �أ�شار �إليه ح�ضرة العماد قائد
اجلي�ش يف لقائه ال سّ� نوي مع امللحقني
الع�سكريينّ العرب واالجانب ،بالقول:
اللبناين م�صر ّون على
�إننا يف اجلي�ش ّ
منع حتويل لبنان �إىل �ساحة « ترتجم
« فيها ال��� ّ��ص��راع��ات االق��ل��ي��م��ي��ة...
ب��ال��تّ ��زام��ن م��ع ه��ذه ال سّ� نة احلافلة
ّ
اريخية
باال�ستحقاقات
واملحطات التّ
ّ
ّ
كل �صعيدّ � ...إن لهذا التّ عبري
على
دالالت وا�سعة تنبع من �صميم الواقع
ال���ذّ ي حتيا فيه منطقتنا ب�أ�سرها
بعد املخا�ض ال سّ� يا�سي والع�سكري
واالجتماعي ا ّلذي تخ�ضع له يف اكرث
يبق وطننا يف من�أى
من ناحية ،وا ّلذي مل َ
عن �شراراته وت�سريبات �شقوقه وثقوبه.
ولبنان بحكم انفتاحه على العامل
ّ
يتلقى الكثري من ت�أثريات االزمات
احلا�صلة يف بعيد النواحي ،ويف قريبها
على وج��ه اخل�صو�ص ،واملطلوب من
م�ؤ�سّ �ساته كاملة ،وم�ؤ سّ� �سة اجلي�ش يف
ّ
الداخلية
الطليعة� ،أن حتمي ال سّ� احة ّ
خ�صو�صا على
م��ن تلك ال��ت ��أث�يرات
ً
ال�صعيد الأمني ،الذّ ي لن يكون ّ
للتقدم
ّ
احل�ضاري والبحبوحة االقت�صادية حظّ
يف احلياة من دونه.

العميد علي قان�صو
مدير التوجيه
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