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حتقيق ع�سكري

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

والأجانب وممثلي  العرب  الع�صكريني  امللحقني  رابطة  وفد 

لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  وقوات  الهدنة  مراقبة  هيئة 

اأّكد  باملنا�صبة كلمة  العماد قهوجي  األقى  وم�صاعديهم. وقد 

فيها اأن اجلي�ش �صي�صتمر يف ت�صّديه للإرهاب.

مديرية الهند�صة بهيكلّيتها املتكاملة التي ت�صّم عّدة م�صالح 

خمتلف  يف  التطور  ومواكبة  العلم  على  تقوم  وم�صاغل، 

ت�صمل  التي  الوا�صعة  مهّماتها  الهند�صية.  الخت�صا�صات 

التخطيط والتنفيذ وال�صيانة واملراقبة... جتعل منها خمزًنا 

للطاقات والقدرات، وور�صة ل تهداأ.

كبرًيا  تطوًرا  ال�صباط  نوادي  �صهدت  الأخريتني  ال�صنتني  يف 

حيث  وملحقاتها،  مرافقها  جميع  �صملت  جذرية  ونف�صة 

حر�ش القّيمون عليها على تقدمي اأف�صل اخلدمات املعي�صية 

اأبرز  ومن  والأمنية.  والأجتماعية  والريا�صية  والرتفيهية 

التح�صينات اإن�صاء مواقف مغلقة تت�صع لـ225 �صيارة.
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اإ�ستقباالت 

قائد اجلي�ش

وزير الدفاع الوطني

وقائد اجلي�ش ا�شتعر�شا �شوؤوًنا اأمنية

زار وزير الدفاع الوطني الأ�صتاذ فايز غ�صن، 

قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي يف مكتبه 

يف الريزة، وتناول البحث التطّورات الأمنّية 

والإجراءات التي ينّفذها اجلي�ش ل�صبط الأمن 

والإ�صتقرار يف البالد.

ايخهور�شت و�شفراء الإحتاد الأوروبي 

يف قيادة اجلي�ش

يف اإطار التعاون بني اجلي�ش اللبناين وجيو�ش 

الدول الأع�صاء يف الإحتاد الأوروبي، عقد قائد 

اجلي�ش العماد جان قهوجي ويف ح�صور عدد 

من كبار �صباط القيادة اجتماًعا مع �صفرية 

الإحتاد الأوروبي يف لبنان ال�صّيدة اأجنلينا 

اإيخهور�صت وروؤ�صاء بعثات الدول الأع�صاء يف 

الإحتاد املذكور.

وتناول البحث برامج امل�صاعدات الأوروبّية املقّررة 

للجي�ش اللبناين واخلطط املقرتحة لتعزيز 

قدرات اجلي�ش الدفاعّية والأمنّية.

ا�صتقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، 

وزير الدولة لل�صوؤون اخلارجية ودول الكومنولث 

ال�صيد Hugh Robertson يرافقه م�صاعد 

رئي�ش اأركان الدفاع الربيطاين لالإ�صرتاتيجّية 

الع�صكرّية الأمريال Simon Ancona، وذلك يف 

.Tom Fletcher ح�صور ال�صفري الربيطاين ال�صيد

وتناول البحث الأو�صاع العامة يف لبنان واملنطقة 

و�صبل تعزيز عالقات التعاون بني جي�صي البلدين، 

ل �صيما تفعيل برنامج امل�صاعدات الربيطانّية 

للجي�ش اللبناين.

...ووزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية ودول الكومنولث الربيطاين
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ا�صتقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، �صفري الوليات املتحدة الأمريكية يف لبنان ال�صيد 

David Hale، و�صفري كوريا اجلنوبية ال�صّيد Jong-Il Choi، و�صفري اإيطاليا ال�صّيد Guiseppe Morabito، و�صفري 
رومانيا ال�صيد Victor Mircea ، و�صفري بنغالد�ش ال�صّيد Gousal Azam Sarker، و�صفري دولة كرواتيا ال�صيد داركو 

جوفر�صكي يرافقه القن�صل يف لبنان ال�صيد بديع حبي�ش.

وجرى خالل اللقاءات البحث يف الأو�صاع العامة والعالقات الثنائّية بني لبنان وكل من الدول املذكورة.

قائد اجلي�ش 

ي�شتقبل  

�شفراء

�صفري كوريا اجلنوبية

�صفري رومانيا

�صفري كرواتيا

�صفري الوليات املتحدة الأمريكية يف لبنان

�صفري اإيطاليا

�صفري بنغالد�ش
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اإ�ستقباالت 

قائد اجلي�ش

...واملمّثل ال�شخ�شي

للأمني العام للأمم املّتحدة

ا�صتقبل العماد قهوجي، املمثل 

ال�صخ�صي لالأمني العام لالأمم 

املتحدة ال�صيد ديريك بالمبلي 

وتداول معه �صوؤوًنا عاّمة.

...ومديرها لل�شوؤون ال�شيا�شّية واملدنّية موّدًعا

ا�صتقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي، يف مكتبه يف 

الريزة، مدير ال�صوؤون ال�صيا�صّية واملدنّية يف الـ »يونيفيل« 

ال�صيد ميلو�ش �صرتوغر، يف زيارة وداعّية، ملنا�صبة انتهاء 

مهّمته يف لبنان. وقد �صكر قائد اجلي�ش ال�صيد �صرتوغر 

على اجلهود الكبرية التي بذلها طوال فرتة م�صوؤولياته.

...وم�شت�شارها الع�شكري 

مع وفد مرافق

يف ح�صور قائد هذه القوات 

اجلرنال باولو �صيرّيا. 

وتناول البحث الأو�صاع 

العامة يف لبنان واملنطقة، 

وعالقات التعاون بني 

اجلي�ش والقوات الدولّية 

يف اإطار تنفيذ القرار 

1701 للحفاظ على 

ا�صتقرار املناطق احلدودية 

اجلنوبية.

ا�صتقبل العماد قهوجي، 

يف مكتبه يف الريزة، 

امل�صت�صار الع�صكري 

لقوات الأمم املتحدة 

املوؤقتة العماد اأحمد 

مق�صود على راأ�ش وفد 

مرافق، 

...ووفوًدا 

امريكّية
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 Robert ا�صتقبل قائد اجلي�ش، وباأوقات خمتلفة، قائد قوات م�صاة البحرّية يف القيادة الو�صطى الأمريكية اجلرنال

Neller على راأ�ش وفد مرافق، ووفًدا اآخر من مكتب قائد القّوات اجلوّية الأمريكّية لل�صوؤون اخلارجية برئا�صة ال�صيد 
Sunny Petzinger.وتناول البحث جمالت التعاون بني جي�صي البلدين لتعزيز قدرات �صالح اجلّو اللبناين والوحدات 

اخلا�صة والقّوات البحرّية.

ا�صتقبل العماد قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، كاًل من وزير الإت�صالت نقول �صحناوي والوزير مروان خري الدين، 

وبحث معهما يف التطّورات الراهنة يف البالد. 

...ووفوًدا 

امريكّية

...ووزراء

...و�شفري لبنان يف الفاتيكان

ا�صتقبل العماد قائد اجلي�ش، �صفري 

لبنان يف االفاتيكان العميد املتقاعد 

جورج خوري.
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اإ�ستقباالت 

قائد اجلي�ش

 النائب اأكرم �صهّيب

النائبان ن�صال طعمة وخالد زهرمان 

وفد من كتلة نواب البقاع الغربي النائب الوليد �صكرّية

...وق�شاة

...ونّواًبا

ا�صتقبل قائد اجلي�ش 

العماد قهوجي، يف 

مكتبه يف الريزة، 

النواب ال�صادة : اأكرم 

�صهّيب، الوليد �صكرّية، 

ن�صال طعمة وخالد 

زهرمان. كما التقى 

وفًدا من كتلة نواب 

البقاع الغربي، �صّم 

الّنواب جمال اجلّراح، 

زياد القادري، اأمني وهبي 

واأنطوان �صعد. وتناول 

البحث الأو�صاع العاّمة 

والتطّورات الراهنة يف 

لبنان واملنطقة.
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ا�صتقبل العماد قائد اجلي�ش، قا�صي التحقيق الع�صكري الأول ريا�ش بو غيدا ومّدعي عام ديوان املحا�صبة القا�صي 

فوزي خمي�ش 

...وق�شاة

...ومدير عام اجلمارك مع وفد مرافق

ا�صتقبل قائد اجلي�ش، مدير عام اجلمارك بالإنابة الأ�صتاذ �صفيق 

�صوؤون  يف  البحث  وجرى  املديرية،  �صباط  من  وفد  راأ�ــش  على  مرعي 

تتعلق بالتعاون والتن�صيق بني املوؤ�ص�صتني.

...ورئي�ش جمل�ش اإدارة حمطة »اجلديد«

تلفزيون  حمطة  اإداراة  جمل�ش  رئي�ش  قهوجي،  العماد  ا�صتقبل 

اأ�صاد بالت�صحيات اجل�صام التي  »اجلديد« ال�صيد حت�صني خّياط الذي 

يقدمها اجلي�ش حفاًظا على وحدة الوطن واأمنه وا�صتقراره.

...و�شماحة مفتي عكار

ا�صتقبل العماد قائد اجلي�ش، 

�صماحة مفتي عّكار ال�صيخ 

زيد بكار مع وفد مرافق، 

وجرى البحث يف الأو�صاع 

الأمنّية واحلياتّية يف ال�صمال 

وبخا�صة يف منطقة عكار.
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اإ�ستقباالت 

قائد اجلي�ش

...و�شماحة مفتي طرابل�ش وال�شمال

ا�صتقبل العماد قائد اجلي�ش، �صماحة مفتي طرابل�ش وال�صمال 

ال�صيخ مالك ال�صّعار، وتناول البحث الأو�صاع يف مدينة طرابل�ش. 

وقد اأعرب �صماحة املفتي عن ارتياحه لالإجراءات الأخرية التي 

اتخذها اجلي�ش، لإعادة الإ�صتقرار والأمان اإىل مدينة طرابل�ش 

�صة  موؤكًدا اإلتفاف اأبنائها واأبناء ال�صمال عموًما حول املوؤ�صّ

الع�صكرّية التي ت�صّكل �صمانة وحدة الوطن وم�صرية �صلمه الأهلي 

يف هذه الظروف الدقيقة التي متر بها  البالد.

...ووفًدا من جمعّية م�شتوردي ال�شّيارات

ا�صتقبل قائد اجلي�ش، وفًدا من جمعّية م�صتوردي ال�صّيارات يف لبنان 

الأعياد،  مبنا�صبة  التهنئة  قّدم  الذي  حم�صي  �صمري  ال�صّيد  برئا�صة 

بالإ�صافة اإىل هبة مادّية مل�صلحة اأبناء �صهداء اجلي�ش.

...ووفًدا من اإدارة ح�شر التبغ والتنباك

والتنباك  التبغ  ح�صر  اإدارة  من  وفــًدا  قهوجي،  العماد  ا�صتقبل 

التهنئة  له  قّدم  �صقالوي، حيث  نا�صيف  املهند�ش  برئا�صة  اللبنانّية 

مبنا�صبة حلول الأعياد املجيدة.

الوزير  اأبو جمرا،  املتقاعد ع�صام  الركن  اللواء  ال�صابق  الوزراء  رئي�ش جمل�ش  نائب  اجلي�ش كاًل من  قائد  ا�صتقبل  كذلك، 

 Antonio ال�صابق وئام وهاب، قن�صل م�صر يف لبنان امل�صت�صار �صريف البحراوي، رئي�ش مكتب التعاون الدفاعي الأمريكي العقيد

العقيد عادل خلف  الع�صكري الكويتي  التويني،امللحق  Uli Calvo يف زيارة وداعية، املحامي مي�صال  Banchs يرافقه املقدم 
العنيزي، ال�صيد وليد عبود، ووفًدا من هيئة العلماء امل�صلمني برئا�صة ال�صيخ زكريا امل�صري.







هذا  يف  ح�صوركم  لكم  اأ�صكر  »بدايًة 

ومن  فرًدا  فرًدا  اإليكم  اأتوّجه  اللقاء، كما 

ال�صديقة،  جيو�صكم  قــادة  اإىل  خاللكم 

ملنا�صبة  الأمنيات  واأخل�ش  التهاين  باأحّر 

حلول العام اجلديد، اآماًل اأن يحمل اإليكم 

دوام ال�صّحة والعافية، واإقامة هانئة يف ربوع 

وطنكم الثاين لبنان.

بها  ميــّر  التي  ال�صعبة  الــظــروف  هــذه  يف 

جديدة  مّرًة  واإياكم  األتقي  واملنطقة،  وطننا 

تقف  التي  ال�صديقة  الدول  عن  كممّثلني 

دائًما اإىل جانب املوؤ�ص�صة الع�صكرّية ولبنان. 

لقد تعّهدنا اأمام ال�صعب اللبناين واأمامكم 

اليوم«  »اأمر  ويف  عام،  قبل  الأخري  لقائنا  يف 

على  نكون  اأن  الإ�صتقالل،  عيد  ملنا�صبة 

قدر ال�صعاب التي يواجهها لبنان، واأن يلتزم 

ومقّدمته  الد�صتور  ويحمي  القوانني  اجلي�ش 

اأّكد  اأر�صاها اتفاق الطائف. فد�صتورنا  التي 

اأهمّية العي�ش امل�صرتك كاأ�صا�ش متني لقيام 

ك به يوّما بعد اآخر على  لبنان، وهو ما نتم�صّ

م�صاعب.  من  به  منّر  ما  كل  من  الرغم 

امل�صرتك،  وعي�صه  بلدنا  نحمي  اإذ  ونحن 

نعطي يف اجلي�ش مثاًل ناجًحا عّما يجب اأن 

تكون عليه املوؤ�ص�صات اللبنانية يف احرتام 

بدل  امل�صرتك،  والعي�ش  والطائف  الد�صتور 

الذهاب اإىل مغامرات عبثّية وغري حم�صوبة 

النتائج.

وتابعتم  الظروف  هذه  يف  معنا  وقفتم  لقد 

خالل عام ما تعّر�ش له اجلي�ش من حتّديات 

ج�صام، فر�صتها تاأثريات الأزمات الإقليمّية 

واجتماعًيا  اأمنًيا  الداخلّية،  �صاحتنا  على 

من  اأكرث  تدّفق  مع  ا  خ�صو�صً واقت�صادًيا، 

اللبنانية،  الأرا�صي  اإىل  �صوري  نازح  مليون 

من  اجلي�ش  حّققه  مــا  �صهدمت  كذلك 

اإجنازات، �صواء يف حماربته اخلاليا الإرهابّية 

القرار  تنفيذ  يف  اأو 

 ،1701 الرقم  ــدويل  ال

بالتعاون مع القوات 

الدولية. ونحن جنّدد 

كنا  مت�صّ ــا  ــصً ــ� اأي

بالقرار الدويل، كما 

كون  متم�صّ ــنــا  اأن

الــدفــاع  يف  بحّقنا 

وبحرنا  اأر�صنا  عن 

وجـــّونـــا �ــصــد الــعــدو 

الإ�صرائيلي.

اإىل  وقوفكم  اإّن 

هو  اجلي�ش  جانب 

ــدى  ــى م ــل دلـــيـــل ع

باملوؤ�ص�صة  ثقتكم 

قيادات  مع  �صعيكم  بدليل  الع�صكرية، 

دولكم ال�صديقة من اأجل تاأمني امل�صاعدات 

مع  لي�ش  اجلي�ش  اأّن  تعرفون  لأنكم  لها، 

خلري  يعمل  هــو  بــل  اآخـــر،  دون  مــن  فريق 

ولأّنكم  وحريته.  و�صيادته  وا�صتقالله  لبنان 

ا اأّن �صباط اجلي�ش وع�صكرييه  تعرفون اأي�صً

اأوامر قيادتهم ويتمّتعون بجهوزّية  يلتزمون 

على  للحفاظ  توؤهلهم  عالية،  وان�صباطية 

مبختلف  الإرهاب  وحماربة  الأهلي  ال�صلم 

ويتعر�ش  النا�ش  يغتال  والـــذي  اأ�صكاله، 

على  مدة  منذ  داأب  وقد  الآمنة،  للمناطق 

ا�صتهداف اجلي�ش يف خمطط وا�صح لزعزعة 

ال�صتقرار ووحدة لبنان، و�صرب هذه املوؤ�ص�صة 

التي تقف له باملر�صاد، و�صت�صتمر يف الت�صدي 

له مدعومة من الدول ال�صقيقة وال�صديقة. 

املخاطر  حجم  تعرفون  اأنتم  قائاًل:  وختم 

حتويل  مينع  كي  اجلي�ش،  يواجهها  التي 

ال�صراعات  فيها  تــرتجــم  �صاحة  لبنان 

الإقليمية.

نحن نقّدر جهودكم جميًعا يف م�صاعدتنا 

لتجهيز  وعملكم  لبنان،  ا�صتقرار  حلفظ 

وتقدمي ما يحتاجه من م�صاعدات  اجلي�ش 

قدر  على  اأنه  تعرفون  لأنكم  ع�صكرية، 

عليه،  املعّلقة  الآمال  قدر  وعلى  التحّديات 

ا يف مرحلة ال�صتحقاقات الداخلية  وخ�صو�صً

واخلارجية.

منا�سبة

مبنا�شبة حلول العام اجلديد، ا�شتقبل قائد 

اجلي�ش العماد جان قهوجي يف مكتبه يف 

الريزة، وفد رابطة امللحقني الع�شكريني 

العرب والأجانب يتقّدمهم امللحق الع�شكري 

الرو�شي اللواء رافيل كورما�شوف، اإىل جانب 

ممثلي هيئة مراقبة الهدنة وقوات الأمم 

املتحدة املوؤقتة يف لبنان وم�شاعديهم. وقد 

األقى العماد قهوجي باملنا�شبة كلمة اأّكد فيها 

اأن اجلي�ش �شي�شتمر يف ت�شّديه للإرهاب. ويف 

ما يلي ن�ش الكلمة:

العماد قهوجي يف ا�صتقبال امللحقني الع�صكريني 

م�شتمّرون يف حربنا 

على الإرهاب بكل اأ�شكاله
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اإ�ستقباالت 

رئي�ش االأركان

رئي�ش الأركان م�صتقباًل الوزير مروان خري الدين

والنائبان ن�صال طعمة وخالد زهرمان

وال�صفري جورج خوري والنائب الوليد �صكرية

رئي�ش الأركان يتناول الأو�شاع العامة والتعاون مع جيو�ش �شديقة يف عدة لقاءات

ا�صتقبل رئي�ش الأركان اللواء الركن وليد �صلمان، يف مكتبه 

يف الريزة، الوزير مروان خري الدين وبحث معه �صوؤوًنا عامة، 

كما ا�صتقبل يف الإطار نف�صه،النواب ال�صادة: ن�صال طعمة، 

خالد زهرمان والوليد �صكرية.

وا�صتقبل رئي�ش الأركان، �صفري لبنان يف روما العميد املتقاعد 

جورج خوري وجرى التداول يف التطّورات والأو�صاع العامة.

كذلك، التقى رئي�ش الأركان، قائد القوات الربيطانية يف 

قرب�ش اللواء Richard Crepwell، وبحث معه يف �صبل التعاون 

بني اجلي�صني، اإ�صافة اإىل الدعم الربيطاين للجي�ش اللبناين يف 

جمال التدريب.

ا نظريه النم�صاوي الفريق  وا�صتقبل اللواء الركن �صلمان اأي�صً

Bernhard Bair يف ح�صور �صفرية النم�صا ووفد مرافق، ونظريه 
الإ�صباين اجلرنال Fernando Garcia Sanchez وذلك يف 

مطار رفيق احلريري الدويل.

كما ا�صتقبل اللواء الركن �صلمان، رئي�ش هيئة الطاقة 

الذرية الدكتور بالل ن�صويل، يرافقه الدكتور معني حمزة، 

حيث جرى ا�صتعرا�ش دور اجلي�ش يف دعم اخلّطة الوطنّية 

للهيئة املذكورة.

ومن زوار رئي�ش الأركان، قا�صي التحقيق الع�صكري الأّول 

ريا�ش بو غيدا الذي عر�ش معه �صوؤوًنا ق�صائّية، وال�صيخ �صامي 

اأبي املنى من م�صيخة عقل طائفة املوّحدين الدروز الذي قّدم 

التهاين مبنا�صبة الأعياد.
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و �صفرية النم�صا ورئي�ش الأركان فيها و قائد القوات الربيطانية

والدكتور بالل ن�صويل والدكتور معني حمزة

و قا�صي 

التحقيق 

الع�صكري الأّول 

ريا�ش بو غيدا

ورئي�ش الأركان الإ�صباين



حملة  يف  �إره��اب��ي  �إنفجار   ،2013 �لأول  كانون   27

حممد  �ل�سابق  �لوزير  يغتال  ب��روت  يف  �ل�ستاركو 

�ل�ساعي  �لهادىء،  �ملثّقف،  �لإعتد�ل،  رجل  �سطح، 

�خلالفات  على  للتغّلب  و�سيلة  �حلو�ر  �إحالل  �إىل 

ومعاجلة �لتناق�سات.

يف  وجريح  �سهيد  بني  ي�سقطون  �لأب��ري��اء  من  عدد 

�حلي��اة  م�س��ار  يتغر  وبلحظ��ة  نف�س��ه.  �لإنفجار 

دروًب��ا  �حل��زن  ويحّط��م  كثي��رة،  عائ��الت  يف 

وذك�ري��ات و�آماًل.

و�ل�سارع  يرت�سم يف حارة حريك،  نف�سه  �مل�سهد  �لثاين 2014(،  �أ�سبوع )يف 2 كانون  �أقّل من 

�لعري�ش يخرج بلحظة من د�ئرة �حلياة ليعي�ش �ملاآ�سي مع �إنفجار �إرهابي �آخر.

متّر ب�سعة �أيام يتزّود �للبنانيون �آماًل و�إن بحذر، فاجلي�ش �ألقى �لقب�ش على �أمر كتائب عبد�لله 

عز�م �لإرهابي �خلطر ماجد �ملاجد. �ملوقوف ل يلبث �أن يتوفى يف �مل�ست�سفى �لع�سكري �ملركزي 

ب�سبب تدهور حالته �ل�سحية. ويف حني نقلت جثة �لإرهابي �ملاجد �إىل �ل�سعودية، كانت خمابر�ت 

�جلي�ش تتابع تق�سياتها وحترياتها، لتتمكن يف 2014/1/15 من �إلقاء �لقب�ش على قيادي �آخر 

�شباط

مو�شوع 

الغالف

مفا�سل �لأيام 

مدموغة بالدم:

وجعنا لن 

ينجب فتنة

بني رحيل عام و�إطاللة �آخر، بدت 

مفا�صل �لأيام يف لبنان مدموغة 

بالدم و�لأمل، فعلى �لرغم من 

�جلهود �حلثيثة و�لتد�بري �لإحرت�زية 

�لتي �أحبطت �لعديد من �لعمليات 

�لإرهابية و�أّدت �إىل �إلقاء �لقب�ض 

على �إرهابيني خطرين، متكن 

�لإرهاب من تنفيذ �صربات 

جمرمة وتعميم �لأمل يف �أنحاء 

�لوطن.
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نف�سه.  �لتنظيم  يف 

�خلطر  �لإره���اب���ي 

جمال دفرت د�ر بات 

�جلي�ش  قب�سة  يف 

مكان  ده��م  بعد 

وجوده يف �إحدى قرى 

�لبقاع �لغربي.

ياأتي   ،2014/1/16

من  �لعاجل  �خل��ر 

�ل��ه��رم��ل، �إن��ف��ج��ار 

�إره��اب��ي �آخ��ر قرب 

�ل�������س���ر�ي، �أ���س��م��اء 

�إىل  ت�ساف  جديدة 

�لالئحة �لطويلة يف �سجل �ملوت �لذي فتحه �لإرهاب �ملجرم يف بالدنا ويف بالد �أخرى.

2014/11/21، عاد �ملوت من جديد �إىل �ل�سارع �لعري�ش �سيارة �أخرى من �سيار�ت �لقتل �جلّو�لة 

حّطت رحالها هناك...

�لإجر�م  يد  باأن  �إميان كبر  يرفدها  �لتي  �إر�دة �حلياة  يتابع جريانه، وكذلك  �حلزن 

مهما �أوجعت �سرباتها لن تنجح يف جّر لبنان �إىل �أتون �لفتنة. و�إر�دة �حلياة 

يف  �لقتلة  مالحقة  على  و�إ���س��ر�ره  جي�سنا  عزم  ا  �أي�سً يرفدها 

�أوكارهم وخمابئهم، �إىل �أن يجثث جذور �لإرهاب 

�سهادة  �أر�ش  �لأر�ش  فهذه  �أر�سنا.  من 

�سم�سنا  ق��ه��رت  ول��ط��امل��ا 

دياجر  �ل�ساطعة 

�أيامنا  يف  �لظلمة. 

�لدماء  من  �لكثر 

و�لرعب و�خلر�ب، نعم، 

لكن وجعنا لن يتجب 

فتنة.
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�لوزير �ل�صهيد 

حممد �صطح يف �صطور

�سّكل �غتيال �لوزير حممد �سطح 

ا  �سدمة لكّل �للبنانّيني، خ�سو�سً

�أنه عرف بكونه رجل حو�ر 

و�عتد�ل، وبثقافته وهدوئه ودماثة 

خلقه.

�لر�حل من مو�ليد 1951 – طر�بل�ش، 

متزوج وله ولد�ن.

-�أنهى در��سته �لإبتد�ئية و�لثانوية 

يف �ملدر�سة �لإجنيلية يف طر�بل�ش 

و«�لإنرتنا�سونال كولدج« يف بروت.

-حا�سل على بكالوريو�ش يف 

�لإقت�ساد من �جلامعة �لأمركية 

يف بروت �لعام 1974، ودكتور�ه يف 

�لإقت�ساد من جامعة تك�سا�ش يف 

�لوليات �ملتحدة عام 1973، حيث 

ا فيها �لإقت�ساد عدة  دّر�ش �أي�سً

�أعو�م.

-من �لعام 1983 حتى �لعام 2005، 

عمل يف �سندوق �لنقد �لدويل يف 

�لوليات �ملتحدة، حيث تبو�أ منا�سب 

خمتلفة منها، م�ست�سار جمل�ش 

�إد�رة �ل�سندوق عن منطقة �ل�سرق 

�لأو�سط ونائب �ملدير �لتنفيذي.

-من 1993 حتى 1997، �سغل من�سب 

نائب حاكم م�سرف لبنان.

-من 1997 حتى 1999، �سغل من�سب 

�سفر لبنان لدى �لوليات �ملتحدة.

-من 2005 �سغل من�سب م�ست�سار 

رئي�ش �حلكومة.

-يف 11 متوز 2008، ت�سّلم حقيبة 

وز�رة �ملال يف حكومة �لرئي�ش فوؤ�د 

�ل�سنيورة، حتى 9 ت�سرين �لثاين 2009.





العلم وحماية البيئة

الركن  العميد  الهند�سة  مدير  ي�سف 

ِعلم  وح��دة  باأنها  املديرية  ي�س  الق�سّ ف���ؤاد 

�س�ى  اإليها  ينت�سب  اأن  ميكن  ال  واإنتاج، 

ذات  وال�سهادات  املحّددة  االخت�سا�سات  ذوي 

ت�سطلع  الذي  العمل  لطبيعة  نظًرا  ال�سلة، 

على  واحلفاظ  النظافة  اأن  على  وي�سّدد  به. 

التي  امل��دي��رّي��ة،  ه��ذه  هاج�س  هما  البيئة 

ترتكز م�ساريعها على اأ�س�س بيئّية �سليمة 

امل�ارد  وعلى  النظافة  على  احلفاظ  تكفل 

للبيئة  �سديقة  م�ساريع  وتعتمد  الطبيعية، 

اأبرزها تلك التي ترتكز على ت�فري الطاقة. 

ح������رم امل����دي����رّي����ة 

ومبانيها يعك�سان 

هذا الت�ّجه ب��س�ح، 

ح��ي��ث االأح����ا����س 

والنظافة  واالأ�سجار 

والرتتيب.

مديرية  اأن�����س��ئ��ت 

يف  وترّكزت   1977 اأيار   15 بتاريخ  الهند�سة 

مبنى بي�سا- عني الرمانة، ثم انتقلت يف 20 

كان�ن الثاين 1982 اإىل ثكنة كفر�سيما، 

ثكنة  يف  خا�س  مبنى  يف  نهائًيا  وا�ستقّلت 

من  االأول  يف  كفر�سيما  االأ�سطا-  ي��سف 

ت�سرين الثاين 1999. 
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اإعداد: ندين البلعة خريالله

�شباط

حتقيق 

ع�شكري

مديرية الهند�سة:

خمزن الطاقات 

والقدرات 

وور�شة ال تهداأ

هي  وم�شاغل  م�شالح  عّدة  ت�شّم  التي  املتكاملة  بهيكلّيتها  الهند�شة  مديرية 

املديرّية  هذه  للتجهيز.  اجلي�ش  اأركان   - اجلي�ش  لقيادة  تابعة  م�شتقّلة  قطعة 

املدنية  الهند�شية  االخت�شا�شات  خمتلف  يف  التطور  ومواكبة  العلم  على  تقوم 

والتنفيذ  التخطيط  ت�شمل  التي  الوا�شعة  مهّماتها  والكهربائية.  وامليكانيكية 

تهداأ  ال  وور�شة  والقدرات،  للطاقات  خمزًنا  منها  جتعل  واملراقبة...  وال�شيانة 

تتوّزع خدماتها على كل القطع وكل الع�شكريني.
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اأق�سامها  من  م�ست�ًحى  املديرية  �سعار 

اإىل  ترمز  فال�سعلة  عملها:  وطبيعة 

ال��ِع��ل��م وامل��ع��رف��ة وم���اك��ب��ة ال��ت��ط��ّ�ر، 

واملناقبية  احل���زم  رم���ز  ه���  وال�����س��ي��ف 

اإىل  يرمز  الربج  واالن�سباط.  الع�سكرية 

امل�سّن  والدوالب  املن�ساآت،  اإقامة  مهّمة 

ه� رمز الهند�سة امليكانيكّية، والربق 

رمز الهند�سة الكهربائية.

مهّمات 

بحجم املوؤ�ش�شة

اجل��ي�����س-  ق���ي���ادة  م���ن  بتكليف 

تت�ىّل مديرية  للتجهيز  اأركان اجلي�س 

دفاتر  وو�سع  الدرا�سات  اإعداد  الهند�سة 

تلزميها،  قبل  بال�ر�س  اخلا�سة  ال�سروط 

اإىل  وت�سليمها  مراقبتها  تت�ىّل  كما 

مهمات  ذلك  اإىل  ُي�ساف  امل�ستفيدين. 

اأ�سا�سية اأبرزها تنظيم امل�ا�سفات الفنّية 

للعتاد الداخل يف قي�د اجلي�س، وا�ستالمه 

و�سيانته،  واإدارت����ه  وخ��زن��ه  وت�سليمه 

ال�سن�ية  امل�ؤ�س�سة  حاجات  وا�ستدراك 

الك�سف  تت�سّمن  املهّمة  وه��ذه  منه. 

على املكّيفات وم�ساعفتها، تركيب 

وم�ساعفتها،  الكهربائية  ال�سبكات 

وم�ساعفة االآليات الهند�سية يف اجلي�س 

التابعة  للمديريات  العائدة  واالآل��ي��ات 

الأركان اجلي�س للتجهيز. 

ف�اتري  مبراقبة  املديرية  تق�م  كما 

العّدادات الكهربائية العائدة مل�ؤ�س�سات 

وت�سهر  وت�سفيتها،  ال�طني  الدفاع  وزارة 

بت�سّرف  امل������س���ع��ة  ال��ع��ق��ارات  على 

وتق�م  الفنّية،  الناحية  من  اجلي�س 

بتحقيق وتنفيذ اأ�سغال بالفات�رة تتعّدى 

لبنانية،  لرية  ملياَري  ال�سن�ية  قيمتها 

اإىل جانب مهّمات روتينية اأخرى.

هيكلّية تواكب التطّور

يتطّ�ر  علمي  اخت�سا�س  »ال��ه��ن��د���س��ة 

ف��اإن  لذلك  �سريع«،  وب�سكٍل  با�ستمرار 

الركن  العميد  يفيدنا  م��ا  وف��ق  املديرية 

وا�سعة  درا�سة  اإع��داد  ب�سدد  »هي  ي�س،  الق�سّ

ح�ل كيفّية تط�ير هيكلّيتها مع االأخذ 

وحاجات  احلديثة  التقنيات  االعتبار  بعني 

�سمن  ع  الت��سّ ب��ه��دف  امل��ل��ّح��ة،  اجلي�س 

االإمكانات املتاحة.«

وتقني،  اإداري  ق�سَمني،  من  املديرية  تتاأّلف 

�سمن  وتندرج  التاأليل.  ق�سم  اإىل  باالإ�سافة 

م�سلحة  ه��ي:  م�سالح  اأرب��ع  االأق�سام  ه��ذه 

م�سلحة  الهند�سة،  عتاد  م�سلحة  الدرو�س، 

اإطار  ويف  املمتلكات.  وم�سلحة  امل�ساغل 

امل�ساغل  ه��ذه  تط�ير  على  املديرية  عمل 

وتتّم  املطافئ،  لتعبئة  م�سغاًل  ا�ستحدثت 

لالآليات  اآخر  م�سغل  تط�ير  اإمكان  درا�سة 

ميكانيك  وم�سغل  الثقيلة،  الهند�سية 

ملّحة  حاجة  ب��رزت  كما  االآل��ي��ات.  لهذه 

الق�سم  والتط�ير وه�  البحث  اإن�ساء ق�سم  اإىل 

املالئمة  واخلط�ات  امل�ساريع  باقرتاح  املعني 

املهند�سني  عدد  حيث  من  املديرية  ع  لت��سّ

والفّنيني وخمتلف احلاجات واالخت�سا�سات 

التي ُتعنى بها.

امل�ا�سفات  تط�ير  على  العمل  ا  اأي�سً يتّم 

الفنّية للعتاد الهند�سي الذي حتققه املديرّية، 

وذلك من خالل التزام املعايري التي حتّددها 

حتقيق ع�شكري
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اللبنانية  وامل�ا�سفات  املقايي�س  مدر�سة 

 Libnor- Lebanese Standards(

العمل.  ل�����زارة  التابعة   )Institution
جديدة  معايري  اإدخ��ال  اإىل  املديرّية  وت�سعى 

العاملة  اليد  �سّحة  االعتبار  بعني  تاأخذ 

ب��سع  تق�م  كما  و�سالمتها،  امل�ساغل  يف 

حلرم  التابعة  امل�ساحات  ال�ستغالل  خمّطط 

املديرية ومبانيها مع التزام معايري الرتتيب 

والنظافة.

التي  احلديثة،  بامل�ساريع  يتعّلق  ما  ويف 

مل�اكبة  التط�يرّية  ال�سيا�سة  �سمن  تندرج 

املديرية  تعمل  وال��ع�����س��ر،  التكن�ل�جيا 

كل  يف  الطاقة  ت�فري  م�سادر  اإدراج  على 

وحتديثها  اجل��دي��دة،  واملباين  الت�سميمات 

للم�ؤ�س�سة  التابعة  ال��ق��دمي��ة  امل��ب��اين  يف 

اإمكان  درا�سة  اإىل  باالإ�سافة  الع�سكرية. 

 Green( اخل�سراء«  »املباين  م�ساريع  تنفيذ 

من  �سباط  يتابع  بحيث   ،)buildings
هذه  يف  معّمقة  ���ا  ودرو����سً دورات  امل��دي��ري��ة 

املجاالت العلمية املتطّ�رة.

م�شلحة الدرو�ش: 

مكتب هند�شي ع�شكري

بداية ج�لتنا يف اأرجاء املديرّية كانت 

العقيد  الدرو�س  رئي�س م�سلحة  لقاًء مع 

املهند�س ج�رج اجلمل، الذي ي�سف هذه 

فهي  تنتهي.  ال  ور�سة  باأنها  امل�سلحة 

هند�سية  درا�سات  مكتب  باأي  �سبيهة 

وُت��ع��ن��ى ب��ع��ّدة م��ه��ّم��ات ت��ن��درج حتت 

الفنّية  ال�سروط  دفاتر  اإع��داد  عن�اَنني: 

الع�سكرية  واملن�ساآت  االأبنية  مل�سلحة 

اإن�ساءها،  اأو  تلزميها  القيادة  تن�ي  التي 

ل هذه املهّمات  واإعداد الدرا�سات. وتتف�سّ

كاالآتي:

وك�����س���ف��ات  هند�سية  −درا�سات 
ووح���دات���ه،  اجل��ي�����س  ق��ط��ع  ملختلف 

التي  الفنّية  والدرا�سات  امللّفات  وتنظيم 

ف بها مديرية الهند�سة بالتن�سيق  ُتكلَّ

ة. مع امل�سالح املخت�سّ

الفنية  ال�سروط  دفاتر  −م�سك وجتديد 
العامة والبطاقات التقنية للم�اد.

الت�جيهية  امل��خ��ط��ط��ات  −اإعداد 
اخلرائط  واإع���داد  اجلي�س،  لثكنات 

وامليكانيكية  واملعمارية  االإن�سائية 

ف  ُتكلَّ التي  للم�ساريع  والكهربائية 

بها املديرّية.

الدرا�سات  على  التقني  −االإ�سراف 
بها  تكّلف  ق��د  ال��ت��ي  وامل��خ��ّط��ط��ات 

مكاتب الدرا�سة اخلا�سة.

ال��درا���س��ة  ه���  الفني  ال�����س��روط  ودف���رت 

الهند�سية التي يعّدها املهند�س�ن، ي�سّم 

وامل�ا�سفات  االأ�سغال،  جداول بكميات 

وتتداخل  الهند�سية،  واخلرائط  الفنية 

االخت�سا�سات  خمتلف  اإع�����داده  يف 

اإىل  املعمارية  الهند�سة  من  الهند�سية 

والكهربائية،  وامليكانيكية  املدنية 

اأجهزة  و�سبكات  التاأليل  اإىل  باالإ�سافة 

مب�جب  ال�����س��روط  دف��رت  ُيطلب  امل��راق��ب��ة. 

اجلي�س  قيادة  من  اأو  امل�ستفيد  من  اق��رتاح 

ذلك  يلي  ك�سف.  اأثر  على  املديرية  من  اأو 

م�افقة  على  للح�س�ل  اأولية  درا�سات  اإعداد 

اأن  قبل  القيادة،  ت�سديق  ثم  ومن  امل�ستفيد، 

تق�م املديرية العامة لالإدارة بتلزمي االأ�سغال 

مديرية  بني  التن�سيق  ي�ستمّر  متعّهد.  اإىل 
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ما  حتى  ل��الإدارة  العامة  واملديرية  الهند�سة 

بعد التلزمي، اإذ ت�ؤّدي الهند�سة دوًرا ا�ست�سارًيا 

ي�سعها  التي  التنفيذّية  باخلرائط  وتدّقق 

الفنية  بالن�سرات  تهتّم  كما  املتعّهد، 

تركيبها،  املَن�ي  والتجهيزات  للمعدات 

لهذه  الفّني  املراقب  دور  ت�ؤّدي  فهي  وبالتايل 

االأ�سغال بعد تلزميها.

و   24 بني  ما  باإعداد  الدرو�س  م�سلحة  تق�م 

ر قيمة االأ�سغال  30 دفرت �سروط يف ال�سنة وُتقدَّ

مبا بني 40 و 45 ملي�ن دوالر. هنا ُي�سار اإىل اأنه 

يتقا�سى  املهند�سني،  نقابة  ت�سعرية  وبح�سب 

اأتعاب  كبدل  امل��دين  ال��درا���س��ات  مكتب 

ملهند�سيه، ما بني 3 اإىل 4% من كلفة كل 

العمل  فاإّن  وبالتايل  بدرا�سته،  يق�م  م�سروع 

اأم���ااًل  ي�ّفر  الهند�سة  مديرية  ت���ؤّدي��ه  ال��ذي 

طائلة. 

عّدة  االأخ���رية  االآون���ة  يف  امل�سلحة  نّفذت 

يف  ال��ط���ارئ  ق�سم  اأب��رزه��ا  مهّمة  م�ساريع 

امل�ست�سفى الع�سكري املركزي، وتق�م حالًيا 

ي�سمل  مل�سروع  فني  �سروط  دف��رت  بتح�سري 

ا  اأي�سً تتابع  كما  امل�ست�سفى.  اأرج��اء  كل 

تنفيذ بناء ثكنة جّزين وهي قامت باإعداد 

درا�سات مبنى ال�سرطة الع�سكرية يف بريوت، 

وثكنة مغاوير البحر يف عم�سيت. 

م�شلحة امل�شاغل: هنا التنفيذ!

ور�سة  عن  عبارة  هي  امل�ساغل  م�سلحة 

تهداأ،  ال  فيها  واحل��رك��ة  م�ستمّرة  عمٍل 

املهند�س  العقيد  رئي�سها  عنها  يتحّدث 

امل�سلحة  ه��ذه  اأن�سئت  طاني��س.  روج��ي��ه 

ل��ت��اأم��ني ح��اج��ات اجل��ي�����س م��ن اأع��م��ال 

الكهربائية  لالأعتدة  وامل�ساعفة  ال�سيانة 

امل�ا�سفات  تقرتح  وه��ي  وامليكانيكية، 

بهذه  تتعّلق  التي  لالأ�سغال  املطل�بة  الفنية 

املجاالت وال�اقعة �سمن �سالحّيتها. 

تق�م هذه امل�سلحة با�ستدراك احلاجة من 

امل�ساغل  عمل  لت�سيري  الالزمة  االأولية  امل�اد 

بالتن�سيق مع م�سلحة عتاد الهند�سة، كما 

وت�سغيلها  التجهيزات  برتكيب  تهتّم 

احلاجة،  عند  و�سيانتها  فّكها  واإع���ادة 

باالإ�سافة اإىل �سيانة مطافئ احلريق يف قطع 

اجلي�س وتعبئتها، والتاأّكد من تنفيذ كل 

هذه االأعمال ب�س�رة فنّية �سحيحة.

على  وامل�ساعفة  ال�سيانة  اأعمال  تت�ّزع 

ثالثة م�ساغل هي:

يك�سف  اإلكرتوميكانيك،  −م�سغل 
يف  الكهربائية  التجهيزات  ك��ل  على 

الع�سكرية،  واملن�ساآت  ال�حدات  خمتلف 

اأو  ترميمها  اأو  م�ساعفتها  على  ويعمل 

الدرا�سات  و�سع  اإىل  باالإ�سافة  ا�ستبدالها. 

الالزمة الإن�ساء �سبكات كهربائية جديدة 

والتدقيق  ال�س�اعق،  من  احلمايات  وتاأمني 

قطع  خمتلف  لدى  الكهربائية  بالف�اتري 

وال��ع��دادات  اال�سرتاكات  وتاأمني  اجلي�س، 

الكهربائية الالزمة بالتن�سيق مع م�ؤ�س�سة 

كهرباء لبنان.

ب�سيانة  يق�م  والتربيد،  التدفئة  −م�سغل 
اختالف  على  والتدفئة  التربيد  اأج��ه��زة 

اأن�اعها يف خمتلف قطع اجلي�س ووحداته.

م�ساعفة  يت�ىّل  والنقل،  االآليات  −م�سغل 
االآليات الهند�سية يف خمتلف قطع اجلي�س، 

باالإ�سافة اإىل تلك التابعة ملديريات الهند�سة 

والق�امة والعتاد.

ا  اأي�سً تق�م  امل�ساغل  م�سلحة  اأّن  ُيذكر 

مكاتب  لعنا�سر  الن�عي  الق�سم  بتدريب 

ي الكهرباء وتكييف  الدرا�سة يف اخت�سا�سَ

هذين  يف  مت��ّر���س  دورات  وت��ن��ّف��ذ  ال��ه���اء، 

املجاَلني.

حتاول م�سلحة امل�ساغل م�اكبة الع�سر من 

االإّط��الع على كل جديد يف جمال  خالل 

وامليكانيكية،  الكهربائية  الهند�سة 

وبخا�سة من خالل متابعة �سباطها العديد 

من الندوات العلمية بالتن�سيق مع �سركات 

�سة. وم�ؤ�س�سات مدنية كربى متخ�سّ

م�شلحة املمتلكات: العني ال�شاهرة على 

عقارات اجلي�ش

ي�سرح العقيد املهند�س ج�رج ر�س�ان رئي�س 

الهند�سة،  مديرية  يف  املمتلكات  م�سلحة 

ممتلكات  كل  ت�سّم  امل�سلحة  ه��ذه  اأن 

ال�ستثمارها  وت�ؤر�سفها  وتديرها  اجلي�س 

ل مهّماتها على  بال�سكل املنا�سب. وتتف�سّ

ال�سكل االآتي:

لة  مف�سّ اإجمالية  خمططات  −تنظيم 
على  م�قعها  وحتديد  اجلي�س  ملمتلكات 

م�ستندات  وح��ف��ظ  ل��ب��ن��ان،  خم��ط��ط��ات 

العقارات التي ي�ستعملها اجلي�س.

اال�ستمالك  مرا�سيم  م�ساريع  −تنظيم 
بعد  التخ�سي�س  وعق�د  امل�سادرة  وق���رارات 



الر�سمية املتعّلقة  ال�ثائق  تاأمني 

اآل��ي��ة  م�سم�ن  وتنفيذ  ب��ه��ا، 

اال�ستمالك وكل اآلية تتعّلق بالعقارات.

−العمل على اإظهار حدود عقارات اجلي�س 
ال�اقعة  بالعقارات  لة  مف�سّ ل�ائح  وو�سع 

الع�سكرية  الثكنات  حرم  مناطق  �سمن 

العقارية  املراجع  اإىل  تبليغها  على  والعمل 

ة. املخت�سّ

−العمل مع الدوائر العقارية ودوائر امل�ساحة 
العقارية  ال�س�ؤون  ومديرية  املدين  والتنظيم 

والعق�د  وال��ق��رارات  املرا�سيم  تنفيذ  بهدف 

العائدة للم�ؤ�س�سة الع�سكرية.

وم�سّغرة  لة  مف�سّ خمّططات  −تنظيم 
التابعة  االأبنية  خمتلف  مع  للثكنات 

الط�ب�غرافية  االأره��اط  مع  والتن�سيق  لها، 

اجلي�س  ع��ق��ارات  ح���دود  م�سح  املكّلفة 

واإظهارها.

ي�سغلها  التي  للمن�ساآت  م�ساحي  −رفع 
خمتلف  �سمن  املباين  ترقيم  مع  اجلي�س 

تخ�سي�سها  عملية  لت�سهيل  الثكنات 

مل�سلحة امل�ؤ�س�سة.

ينّفذها  التي  املن�ساآت  خمتلف  −تركيز 
ف�ج االأ�سغال امل�ستقّل.

عقارات  من  كبري  لعدد  م�ساحي  −رفع 
ال�سروط  ودفاتر  امل�ساريع  مل�سلحة  اجلي�س 

امل�كلة مل�سلحة الدرو�س.

على  وخالفات  نزاعات  حّل  يف  −التدّخل 
واإب��داء  وع�سكرّيني،  مدنّيني  بني  عقارات 

ا�ست�سارات تطلبها الدولة من امل�سلحة ح�ل 

االأمالك العامة والتعديات عليها.

كما ُتعنى هذه امل�سلحة بتحديث اخلرائط 

على  م�ستمّر  ب�سكل  وتعمل  واأر�سفتها. 

خمتلف  تاأليل  خالل  من  التطّ�ر  م�اكبة 

مع  �سهٍل  ب�سكٍل  متاحة  لت�سبح  اأعمالها 

العمل  اإىل  باالإ�سافة  واجله�د،  ال�قت  ت�فري 

اخل��رائ��ط  اأر���س��ف��ة  على 

جلان  وتخ�سي�س  منّظم،  ب�سكل  القدمية 

املعايري  مع  والتما�سي  العمل  بتنظيم  ُتعنى 

مقارنة  امل�ست�يات  اأعلى  اإىل  و�س�اًل  املدنية 

وكل  املجال،  هذا  يف  الكربى  بال�سركات 

ذلك �سمن االإمكانات املت�افرة.

م�شلحة العتاد الهند�شي:

...بدًءا من الربغي

»م�سلحة العتاد الهند�سي هي املمّ�ن لباقي 

امل�سالح، فمهّمتها ا�ستدراك واإدارة حاجات 

من  ب���دًءا  الهند�سي،  العتاد  م��ن  اجلي�س 

والرّبادات  املكّيفات  اإىل  و�س�اًل  برغي  اأ�سغر 

العقيد  امل�سلحة  رئي�س  ويعر�س  وغريها«. 

ُتعنى  التي  املهّمات  زغيب،  ت�فيق  الركن 

بها هذه امل�سلحة كاالآتي:

من  ال�سن�ية  اجلي�س  حاجات  -ا�ستدراك 

ترقيم  الداخلة يف  والتجهيزات  وامل�اد  العتاد 

مديرية الهند�سة )ح�اىل 14000 �سنف(.

واالأع��ت��دة  التجهيزات  وت�سليم  -ت�سّلم 

وطلب  واإبدالها  وا���س��رتداده��ا،  الهند�سية، 

ت�سليحها، من مكّيفات وبّرادات وحراقات 

وجتهيزات  وبناء،  ت�سييج  وم���اد  ومطافئ 

كهربائية و�سحية.

والتجهيزات  واالأع��ت��دة  امل���اد  −ت�سنيف 
وخزنها  الهند�سة  ترقيم مديرية  الداخلة يف 

وتاأليلها.

−حتديث اأ�ساليب اخلزن والرتقيم والتاأليل، 
الت�زيعات  وتاأمني  املركزي  املخزن  واإدارة 

ال���ر���س  وح��اج��ات  احل��ق���ق  وف��ق  الظرفية 

وامل�ساغل.

−تعّهد العتاد والتجهيزات املخزونة ب�س�رة 
دورية ومنّظمة، ومعاجلة امل�سادرات والهبات 

ذات الطابع الهند�سي.

الق�شم التقني: العرو�ش 

والتلزميات

التقني  الق�سم  رئي�س  يتحّدث 

غ�سن  ط��ارق  املهند�س  العقيد 

يعمل  ال���ذي  الق�سم  ه��ذا  ع��ن 

على ا�ستدراج عرو�س وتلزميات 

اإىل  باالإ�سافة  لتنفيذها.  ها  وف�سّ

ذلك، يق�م هذا الق�سم بت�سفية 

و�سراء  االأ�سغال  وتلزمي  ال�سلفات 

العتاد الكهربائي اخلا�س، ويقّدم اقرتاحاته 

ح�ل امل�اد واملعدات اأو يق�م بتعديلها. كما 

ال�ر�س  دورًيا على  ا  تفتي�سً الق�سم  يجري هذا 

ت�سمل  التي  التفتي�س  تقارير  وي�سع  القائمة 

الن�احي العمالنية واملالية. اإىل ذلك يراقب 

والعتاد  امل���اد  وا�ستخدام  ال�ر�س  �سري  ح�سن 

واالآليات، ويق�م باإدخال م�اد ومعدات جديدة 

التطّ�ر  يقت�سيه  ما  وف��ق  االأ�سغال  �سمن 

التكن�ل�جي.

دورات  افتتاح  املهمات  ه��ذه  اإىل  ُي�ساف 

اأداء  لتح�سني  الهند�سة  مديرية  يف  خمتلفة 

املجاالت  خمتلف  يف  املهند�سني  ال�سباط 

الهند�سية، وتط�ير نظام تاأليل عمل الق�سم 

وبرجمة ال�سلفات وم�سكها.

تط�ير  اإىل  م�ستمّر  ب�سكٍل  املديرية  ت�سعى 

من  الرغم  وعلى  القدرات،  وزي��ادة  ال��سائل 

القدرات املحدودة تنّفذ كل ما ي�َكل اإليها 

ا�ستعداٍد  على  وهي  هند�سية.  مهّمات  من 

من�ساآتها  عن  والدفاع  النداء  لتلبية  دائ��ٍم 

وامل�ساركة يف املهمات االأمنية عندما تدع� 

احلاجة لذلك.
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باالأرقام

يتّم �سن�ًيا تنفيذ درا�سات ودفاتر �سروط 

 45 ح���اىل  قيمتها  هند�سية  الأ�سغال 

املكاتب  يف  اإعدادها  كلفة  ُتقّدر  اأمريكي،  دوالر  ملي�ن 

اأمريكي وفق جدول  األف دوالر  و500  الهند�سية ح�اىل ملي�ن 

االأتعاب الذي حّددته نقابة املهند�سني يف لبنان.



احتلت  التي  الع�سكرية  ال��وح��دات  التوجيه  مديرية  كّرمت 

يف  وذلك   ،2013 للعام  املعنوي  التوجيه  �سعيد  على  الأوىل  املراتب 

على  للوقوف  املكّلفة  اللجنة  اأجرته  الذي  ال�سنوي  التقييم  ختام 

مدى تطبيق الوحدات للخطة التوجيهية ون�سبة اإي�سالها اإىل اأكرب 

عدد من الع�سكريني.

قائد  ممثلاً  قان�سو  علي  العميد  التوجيه  مدير  الحتفال  تراأ�س 

اإىل  والوحدات  الألوية  قادة  وح�سره  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س 

جانب �سباط من املديرية و�سباط التوجيه يف القطع والألوية.

اأن »م�سرية  اأكد فيها  قان�سو  للعميد  الحتفال بكلمة  ا�ستهّل 

اجلي�س النا�سعة مل تاأت من فراغ بل هي ح�سيلة جهود واإجنازات 

دعائمه  اإح��دى  املعنوي  التوجيه  ي�سّكل  متني  وبناء  مرتاكمة 

�سنة  لنتّوج  اليوم  نلتقي  واعتزاز،  فخر  وقال:»بكل  الأ�سا�سية«. 

حفلت باجلهد واملثابرة يف جمال التوجيه املعنوي، وما يزيد اعتزازنا 

كبري،  حّد  اإىل  مر�سية  جاءت  العام،  هذا  التقييم  نتائج  اأن  هو 

عاتق  على  امللقاة  وامل�سوؤوليات  الأعباء  كثافة  من  الرغم  على 

التي  ا،  املنت�سرة عملنياً تلك  وبخا�سة  الع�سكرية  وحداتنا  جميع 

توؤدي مهمة احلفاظ على م�سرية الأمن وال�ستقرار، يف وقت �سهدت 

الأمنية  والأحداث  العديد من املحطات  البلد كما تعلمون،  فيه 

اخلطرية، التي ما كانت لت�سع اأوزارها، لول تدّخل اجلي�س احلا�سم 

وال�سريع، والت�سحيات اجل�سام التي بذلها يف غري زمان ومكان.«

اأي  قوة  اأن  والقريبة  البعيدة  التجارب  اأثبتت  لقد   »: قائلاً واأ�ساف 

ال��ع��امل،  يف  جي�س 

بحجم  ت��ق��ا���س  ل 

وجتهيزاته  عديده 

وم�ستوى  و�سلحه، 

القتالية  كفاءته 

ف����ح���������س����ب، ب��ل 

التزام  مب��دى  ا  اأي�ساً

ر�سالتهم  اأف�����راده 

ال���ع�������س���ك���ري���ة 

وال��وط��ن��ي��ة، وه���ذا 

الإل�����ت�����زام ه����و يف 

الأ�سا�س، فعل اإميان 

را�سخ بالوطن، وبدور 

ال�سامن  اجل��ي�����س 

و�سيادته  ل��وح��دت��ه 

من  جملة  على  تقوم  �سليمة،  تن�سئة  فعل  كذلك  وا�ستقلله، 

اقتناع  اإىل  املطاف  نهاية  يف  تف�سي  التي  ال�سامية،  واملبادئ  القيم 

التي  والثوابت  وامل�سّلمات  بهم،  املنوطة  بالواجبات  الع�سكريني 

حتديد  ثم  ومن  الوطني،  نهجها  ممار�سة  يف  املوؤ�س�سة  اإليها  ت�ستند 

الكفيلة  والتوجهات،  وال�سلوك  الو�سائل  منظومة متكاملة من 

با�ستثمار احلد الأق�سى من القدرات والطاقات يف الظروف والأمكنة 

حتقيق  نحو  اجلي�س  بو�سلة  توجيه  وبالتايل  املنا�سبة،  والأوق��ات 

الأهداف الوطنية والع�سكرية املن�سودة«.

: وتابع قائلاً

»اإن التاريخ ي�سهد للجي�س اللبناين، اإرثه الغني يف جمال التوجيه 

اأدائه ومناقبّية ع�سكرّييه، وهذا  ا بتمّيز  املعنوي، والذي جتّلى دائماً

ا  ا يف وجه الرياح العاتية، وما جعله اأي�ساً ا منيعاً ما جعله متما�سكاً

حمّط رهان اللبنانّيني ومعقد اآمالهم عند كل منعطف خطري.

هي  بل  ف��راغ،  من  ت��اأت  مل  ه��ذه،  النا�سعة  جي�سنا  م�سرية  اإن 
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�شباط

جي�شنا

التوجيه املعنوي:

تقييم وتكرمي 

وت�شديد على �أهمّيته

اإعداد:  نينا عقل خليل



التوجيه  ي�سّكل  متني  وبناء  مرتاكمة،  واإجنازات  جهود  ح�سيلة 

املعنوي اإحدى دعائمه الأ�سا�سية«.

��ا من ذلك، اأولت قيادة اجلي�س ول تزال، الإهتمام  وق��ال: »انطلقاً

وقت  اأي  من  واأكرث  اليوم  اإليه  نحتاج  الذي  اجلانب،  بهذا  الأق�سى 

م�سى، يف ظل الأزمات التي جتتاح املنطق��ة، وامل�ساعب ال�س��يا�س��ّية 

اأكرث  يف  الهتمام  هذا  ترجم  وقد  لبنان.  يواجهها  التي  والأمنّية 

املثال ل احل�سر: تطوير عملية  اأذكر  هنا على �سبيل  من جمال، 

فيها  التوجيه  اأق�سام  عنا�سر  اإتباع  للوحدات،  ال�سنوية  التقييم 

اأجهزة  من  املزيد  تاأمني  التوجيه،  مديرية  يف  وتقنية  فنية  دورات 

فرق  بالتعاون مع  الدورات  واإقامة  تبادل اخلربات  املتطّورة،  الت�سوير 

وتطبيق  التوجيه  و�سائل  اإدارة  ح�سن  مراقبة  �سديقة،  جيو�س  من 

خمتلف  يف   FTP اأجهزة  و�سع  ال�ساأن،  بهذا  التعليم  توجيهات 

مديرية  مع  الإل��ك��رتوين  التوا�سل  لتاأمني  الع�سكرية،  املناطق 

من  جديدة  طبعة  لإ�سدار  التح�سري  اللزمة،  بال�سرعة  التوجيه 

التغرّيات  بالإعتبار  الأخذ  مع  املعنوي،  والإع��داد  التوجيه  كتاب 

التي ح�سلت منذ اإ�سدار الطبعة الأوىل يف العام 2005«.

اأتوّج�ه  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س  قائد  :»با�س��م  قائلاً وختم 

هذه  طوال  جه�د  من  بذلتموه  ما  على  التقدير،  بخال�س  اإليك�م 

�ا  متمنيًّ الفائزة،  الوح�دات  قادة  اإىل  بالتهنئة  اأتوجه  كما  ال�سنة، 

وللجمي��ع  املقبل��ة،  املراحل  يف  الفوز  حتقيق  الأخ��رى  للوح��دات 

والت�سحية  ال�س��رف  ط��ريق  على  والعط��اء  التقدم  من  املزي�د 

والعط��اء«.

الدين  الركن علء  العقيد  الدرا�سات  ق�سم  رئي�س  بعدها، عر�س 

ال�سابق  التقييم  يف  املّتبعة  للأ�س�س  ا  �سرحاً ت�سّمن  ا  اإيجازاً ناجي 

ومقرتحات التقييم اجلديدة.

الثابتة، حل  الوحدات  النتائج كالآتي: على م�ستوى  وقد جاءت 

املرتبة  يف  اجلوية  والقوات  الأوىل،  املرتبة  يف  اجلمهوري  احلر�س  لواء 

الوحدات  م�ستوى  على  اأما  الثالثة.  يف  البحرية  والقوات  الثانية، 

لواء  تله  الأوىل،  املرتبة  يف  املجوقل  الفوج  فحّل  ا،  عملنياً املنت�سرة 

امل�ساة الثامن يف الثانية ولواء امل�ساة الثاين ع�سر يف الثالثة. وقد �سّلم 

ا تقديرية للوحدات امل�سّنفة  ممثل قائد اجلي�س العميد قان�سو دروعاً

ا بعملها الدوؤوب. منّوهاً
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�آليات و�أجهزة بريطانية للجي�ش
اللوج�ستي- ال��ل��واء  ق��ي��ادة  يف  اأق��ي��م 

ت�سليم  مبنا�سبة  احتفال  كفر�سيما، 

عدد من الآليات واأجهزة الإت�سال واأعتدة خمتلفة، قّدمتها اململكة 

املتحدة هبة للجي�س. ح�سر الإحتفال عن اجلانب اللبناين العميد 

قائد  ممثلاً  للتخطيط  الأركان  رئي�س  نائب  حّتي  مارون  الركن 

للتجهيز  الأرك���ان  رئي�س  نائب  قهوجي،  ج��ان  العماد  اجلي�س 

كبار  من  وع��دد  كرجيان  مانويل  الركن  العميد  بالوكالة 

ال�سباط. وعن اجلانب الربيطاين وزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية ودول 

اأركان  رئي�س  م�ساعد   ،  Hugh Robertson ال�سيد  الكومنولث 

امل�ساعدات  برنامج  مدير   ،  Simon Ancona الأم��ريال  الدفاع 

العميد املتقاعد John Deverell ووفد من ال�سفارة. 

...وعتاد تاأليل ومعد�ت مكتبية من �لوحدة �لكورية

العماد  قائد اجلي�س  با�سيل ممثلاً  الركن جان  العقيد  يف ح�سور 

قوات  العاملة �سمن  الكورية  الوحدة  قائد  وم�ساعد  جان قهوجي، 

Fibum Kim وعدد من ال�سباط، اأقيم  الأمم املتحدة املوؤقتة املقّدم 

يف بلدة خراب العّزية يف اجلنوب اإحتفال مبنا�سبة ت�سليم عتاد تاأليل 

ومعدات مكتبية قدمتها الكتيبة املذكورة هبة للجي�س.

واألقى العقيد الركن با�سيل كلمة �سكر فيها الوحدة الكورية 

على دعمها امل�ستمر للجي�س وتعاونها معه، ثم �سّلم قائدها املقدم 

ا با�سم العماد قائد اجلي�س. ا تذكارياً Kim كتاب �سكر ودرعاً





م�سدرها  �سواريخ  �ستة  �سقطت 

الهرمل  ال�سوري يف مدينة  اجلانب 

تابعة  ثكنة  اأحدها  اأ�ساب  وقد 

ج��رح  اإىل  اأّدى  م���ا  ل��ل��ج��ي�����س، 

ع�سكريني.

بتاريخ  بيان  التوجيه  مديرية   – اجلي�س  قيادة  عن  �سدر  وق��د 

2013/12/17، اأعلنت فيه اأن »�ستة �سواريخ م�سدرها اجلانب ال�سوري 

يف  للجي�س  تابعة  ثكنة  داخل  اأحدها  الهرمل،  مدينة  يف  �سقطت 

اإثنني بجروح غري خطرة،  اإ�سابة ع�سكريني  حي الدورة، ما ادى اإىل 

اأن  القيادة  واأو�سحت  املمتلكات«.  يف  اأ�سرار  ح�سول  اإىل  بالإ�سافة 

ال�سواريخ،  �سقوط  اأمكنة  على  الك�سف  با�سرت  اجلي�س  »ق��وى 

امليدانية  الإج��راءات  اتخذت  كما  بدقة،  ونوعها  م�سدرها  لتحديد 

املنا�سبة«.

ا يف تاريخ 12/29/ 2013 جاء فيه  ويف الإطار نف�سه، اأ�سدرت القيادة بياناً

ا انطلق �ساروخان من خراج خريبة  اأنه »عند ال�ساعة ال�سابعة �سباحاً

قيام  ذلك  تبع  وقد  املحتلة،  الفل�سطينية  الأرا�سي  باجتاه  حا�سبيا 

العدو الإ�سرائيلي بالرد ما بني ال�ساعة 7.41 وال�ساعة 8،05 باإطلقه 32 

قذيفة �سقطت يف خراج البلدة املذكورة من دون ت�سجيل اإ�سابات يف 

الأرواح. وعلى اأثر ذلك ا�ستنفرت وحدات اجلي�س املنت�سرة يف املنطقة 

الدفاعية  الإج����راءات  وات��خ��ذت 

دوري��ات  �سرّيت  كما  املنا�سبة، 

ال�سواريخ  ات  من�سّ ع��ن  ا  بحثاً

املتحدة  بالتعاون مع قوات الأمم 

يجري  فيما  لبنان،  يف  امل��وؤّق��ت��ة 

التن�سيق مع هذه القوات لإعادة ال�ستقرار اإىل املناطق احلدودية«.

اأنه  اأعلنت  نف�سه  التاريخ  يف  املديرية  اأ�سدرته  لح��ق  بيان  ويف 

اإطلق  من�سات  اأربع  على  العثور  مّت  والتحريات  البحث  »بنتيجة 

�سواريخ يف خراج البلدة املذكورة. وتوا�سل وحدات اجلي�س بالتعاون 

مع قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان العمل على متابعة التحقيق 

لك�سف الفاعلني.

الكواخ،  بعلبك،  راأ���س  �سهل  مناطق  تعر�ست   ،2014/1/17 ويف 

والبوي�سة - الهرمل، م�ساريع القاع، وبلدة عر�سال، اإىل �سقوط ع�سرين 

�ساروخااً وقذيفة، اأدت اإىل �سقوط ت�سعة قتلى وعدد من الإ�سابات يف 

�سفوف املواطنني يف بلدة عر�سال. 

اأنه  اأو�سح  بيان  التوجيه،  مديرية   - اجلي�س  قيادة  عن  �سدر  وقد 

بنتيجة ك�سف جلنة ع�سكرية خمت�سة من اجلي�س على اأمكنة 

الواقعة �سرق بلدة  اإطلقها املناطق  اأن م�سدر  ال�سواريخ تبنّي  �سقوط 

عر�سال.

جي�شنا
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�سقوط �سواريخ على الهرمل وعر�سال

واأخرى باجتاه الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

تد�بري ��شتثنائية للجي�ش يف �لأعياد

على  ا  وحر�ساً الأع��ي��اد  ف��رتة  م��ع  ا  تزامناً

جميع  اأمن  وحفظ  العام  ال�ستقرار  تاأمني 

ع اجلي�س اللبناين دائرة انت�ساره  املواطنني، و�سّ

والبقاع  وب��ريوت  لبنان  وجبل  ال�سمال  يف 

اأمنية  ت��داب��ري  �سل�سلة  وات��خ��ذ  واجل��ن��وب، 

وحماية  املواطنني  طماأنة  بهدف  م�سّددة، 

يف  جاء  ما  فوق  وممتلكاتهم،  اأرواح��ه��م 

مديرية   - اجلي�س  قيادة  عن  ال�سادر  البيان 

توّزعت  وقد   .2013/12/21 بتاريخ  التوجيه 

خا�س،  ب�سكل  الإ�ستثنائية  التدابري  هذه 

الرئي�سية  والطرق  العبادة  دور  حميط  على 

واملرافق  العامة  واملوؤ�س�سات  الت�سوق  واأماكن 

ال�سياحية.

 47 توقيف  مّت  ال��ت��داب��ري،  ه��ذه  وبنتيجة 

ا من جن�سيات خمتلفة لرتكابهم  �سخ�ساً

جرائم وخمالفات متعددة تتعّلق بحيازتهم 

اأ�سلحة وخمدرات والتجول بدون اأوراق ثبوتية.

وقد �سملت امل�سبوطات ع�سر �سيارات و ثلث 

من  كميات  اإىل  بالإ�سافة  نارية،  دراجات 

الأ�سلحة والذخائر واملخدرات.

اإ�سكال فردي يودي بحياة جمّند

ح�سل اإ�سكال فردي يف حملة ال�سويري – البقاع الغربي بني اأ�سخا�س من 

اآل �سومان واآخرين من اآل جانبني، اأودى بحياة املجند املمدة خدماته حممد 

جانبني واإ�سابة �سقيقه فرج.

وقد جاء يف مديرية التوجيه يف بيانها ال�سادر بتاريخ 2013/12/21 حول هذا 

بني  الغربي،  البقاع   – ال�سويري  حمّلة  يف  فردي  اإ�سكال  »ح�سل  الإ�سكال: 

اأف�سلية مرور، تطور  اآل� جانبني، نتيجة  اآل� �سومان واآخرين من  اأ�سخا�س من 

اإىل اإطلق نار بالأ�سلحة احلربية اخلفيفة، ما اأدى اإىل اإ�سابة املجّند املمّددة 

خدماته حممد جانبني و�سقيقه فرج باإ�سابات خطرة، وقد نقل اإىل م�ست�سفى 

الأطباء – املنارة للمعاجلة، وما لبث املجّند اأن فارق احلياة. وعلى اأثر ذلك مت 

اإحراق منزل و�سيارة عائدة اإىل اآل �سومان يف املحّلة املذكورة.

على الفور توّجهت قوة من اجلي�س اإىل املكان وعملت على عدم تفاقم 

مبلحقة  وبا�سرت  طبيعته،  اإىل  الو�سع  واأع��ادت  العائلتني،  بني  احل��ادث 

املتوّرطني ودهم بع�س الأماكن امل�ستبه بلجوئهم اإليها، كما بو�سر التحقيق 

باحلادث باإ�سراف الق�ساء املخت�س«.

ويف بيان لحق اأ�سدرته املديرية يف 2013/12/22، اأعلنت اأنه » مت توقيف 3 

واإ�سابة فرج  �سعيد جانبني  املجّند حممد  اأ�سخا�س متهمني بقتل كل من 

جانبني و�سبطت �سيارة املعتدين وبداخلها �سلحي كل�سنكوف وذخائر. 

وقد مّت ت�سليم املوقوفني مع امل�سبوطات اإىل املراجع املخت�سة«.



���س��ادرت ق��وة من 

اجل��ي�����س اأ���س��ل��ح��ة 

من  وذخائر  حربية 

ث��لث��ة ���س��وري��ني يف 

وادي حميد يف جرود عر�سال. واأعلنت مديرية التوجيه يف بيان اأ�سدرته 

والإ�ستقرار  الأمن  على  احلفاظ  اإطار  »يف  اأنه   2013/12/14 بتاريخ 

و�سبط احلدود، اأوقفت قوى من اجلي�س م�ساء 2013/12/13، يف منطقة 

وادي حميد- عر�سال، �سيارة نوع بيك اأب بداخلها ثلثة اأ�سخا�س 

من التابعية ال�سورية، ملحاولتهم دخول الأرا�سي اللبنانية ب�سورة غري 

�سرعية، و�سبطت بحوزتهم كمية من الأ�سلحة احلربية اخلفيفة 

والذخائر والرمانات اليدوية، بالإ�سافة اإىل اأجهزة ل�سلكية واأعتدة 

ع�سكرية متنوعة.

كفرحبو  حملة  يف  اجلي�س  من  ق��ّوة  تدّخلت  اأخ��رى،  جهة  من 

مواطنني على خلفية  بني  نار  اإطلق  تبادل  اإثر ح�سول  ال�سنّية،   –
عائلية و�سقوط عدد من اجلرحى، حيث اأعادت الو�سع اإىل طبيعته، 

التي قامت بها.  اأ�سلحة وذخائر بنتيجة عمليات الدهم  و�سبطت 

كما اأوقفت وحدات اجلي�س يف حملة الدلهمية – ال�سوف، ثمانية 

اأ�سخا�س ي�ستقلون ثلث �سيارات، وذلك حليازتهم عدد من البنادق 

الل�سلكية،  والأجهزة  لها  العائدة  والذخائر  احلربية  وامل�سد�سات 

وجتّول بع�سهم من دون اأوراق ثبوتية.

وبو�سر  املخت�سة،  املراجع  اإىل  امل�سبوطات  مع  املوقوفني  ت�سليم  مّت 

التحقيق باإ�سراف الق�ساء املخت�س«.

فيه  جاء   2013/12/19 يف  ا  بياناً القيادة  اأ�سدرت  نف�سه،  الإطار  ويف 

 – وادي حمّيد  اأوقف يف منطقة  اللبناين  للجي�س  تابع  ا  اأن »حاجزاً

من  ا  عدداً ي�ستقّلون  ال�سورية  التابعّية  من  ا�سخا�س  �ستة  عر�سال، 

اللبنانية  الأرا�سي  اإىل  الدخول  ملحاولتهم  وذلك  النارية  الدراجات 

بطريقة غري �سرعية وحليازتهم قنبلتني يدوّيتني وجهاز روؤية ليلي. 

وقد مّت ت�سليم املوقوفني مع امل�سبوطات اإىل املراجع املخت�سة وبو�سر 

التحقيق باإ�سراف الق�ساء املخت�س«.

اأن »  اأ�سدرته بتاريخ 2013/12/26  ا يف بيان  املديرية لحقاً واأعلنت 

قوى اجلي�س اأوقفت يف منطقة عر�سال اأربعة اأ�سخا�س ي�ستقّلون �سيارة 

جميعهم  نارية،  دراجة  ي�ستقل  اآخر  ا  و�سخ�ساً �سفروليه،  جيب  نوع 

من التابعية ال�سورية، وذلك ملحاولتهم الدخول اإىل الأرا�سي اللبنانية 

من  ا  ع��دداً بع�سهم  بحوزة  �سبطت  كما  �سرعية،  غري  بطريقة 

ا. ا ل�سلكياً الطلقات النارية اخلفيفة، وجهازاً

وبو�سر  املخت�سة،  املراجع  اإىل  امل�سبوطات  مع  املوقوفني  ت�سليم  مت 

التحقيق باإ�سراف الق�ساء املخت�ّس«.

اأن » قوة  اأعلنت مديرية التوجيه يف بيان لها  وبتاريخ 2014/1/2، 

ا  �سخ�ساً  11 ال�سمال،  البداوي يف  اأوقفت يف حميط خميم  من اجلي�س 

دون  من  اللبنانية  الأرا�سي  داخل  لتجولهم  ال�سورية  التابعية  من 

ا من اأجهزة التاأليل و�سيارة  اأوراق قانونية، وقد �سبطت بحوزتهم عدداً

يف  اجلي�س  من  قوى  اأوقفت  كذلك،  ثبوتية.  م�ستندات  دون  من 

بطريقة  لبنان  دخول  ملحاولتهما  �سوريني  �سخ�سني  القاع  منطقة 

غي�ر �سرعية.

وبو�سر  املعنّية،  املراجع  اإىل  امل�سبوطات  مع  املوقوفني  ت�سليم  مّت 

التحقيق معهم باإ�سراف الق�ساء املخت�س«.

اأعلنت  ا بتاريخ 2014/1/3  القيادة بياناً اأ�سدرت  ال�سياق نف�سه،  ويف 

فيه اأن » قوى اجلي�س اأوقفت يف منطقة عر�سال، اأربعة اأ�سخا�س من 

غري  بطريقة  اللبنانية  الأرا�سي  لدخولهم  وذلك  ال�سورية  التابعية 

وقيام  اأوراق قانونّية،  نارّيتني من دون  بّدراجتني  وانتقالهم  �سرعية، 

اأحدهم بتهديد عنا�سر اجلي�س با�ستخدام قنبلة يدوية، وقد �سبطت 

اخلفيفة،  النارية  الطلقات  من  ا  وعدداً ع�سكرية  اأمتعة  بحوزتهم 

بالإ�سافة اإىل القنبلة املذكورة«.

يف  اجلي�س  يّتخذها  التي  الوقائية  الأمنية  الإج��راءات  اإطار  يف  اأما 

ال�سادر  بيانها  يف  القيادة  اأعلنت  فقد  اللبنانية،  املناطق  خمتلف 

بتاريخ 2013/12/19 اأن وحدات من اجلي�س نّفذت، مدعومة بطائرة 

والأح��راج  والأودي��ة  الب�ساتني  يف  وا�سعة  تفتي�س  عملية  ا�ستطلع، 

خمابئ  اأو  م�سلحني  وج��ود  عن  ا  بحثاً �سيدا،  مدينة  �سرق  الواقعة 

توقيف  عن  العملية  اأ�سفرت  وقد  العدالة.  من  فاّرين  اأو  اأ�سلحة 

املراجع  اإىل  ت�سليمهم  جرى  حيث  بهم،  م�ستبه  اأ�سخا�س  خم�سة 

املخت�سة، وبو�سر التحقيق معهم باإ�سراف الق�ساء املخت�س«.
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وراأ�س  امليلد  عيدي  مبنا�سبة 

من  وفود  زارت  اجلديدة،  ال�سنة 

قيادات  اجلي�س،  �سباط  كبار 

والألوية  واملواقع،  واملعاهد  واملدار�س  والربّية  اجلوّية  والقّوات  املناطق 

ا.  عملنياً املنت�سرة  والقوى  امل�ستقّلة  والقطع  لها،  التابعة  والوحدات 

جان  العماد  اجلي�س  قائد  تهاين  الع�سكريني  اإىل  ال�سباط  ونقل 

�سيما  ل  القادمة،  للمرحلة  وتوجيهاته  الأعياد  مبنا�سبة  قهوجي 

وكرامتهم،  واأمنهم  املواطنني  �سلمة  على  بال�سهر  يتعلق  ما  يف 

اإىل  اإّياهم  دعوته  اإىل  بالإ�سافة 

للحفاظ على  م�ساعفة اجلهود 

الظروف  ظل  يف  الأم��ن  م�سرية 

الدقيقة التي ميّر بها الوطن.

كذلك، قامت وفود من ال�سباط بزيارة معايدة اإىل ال�سّباط املعوقني 

يف اخلدمة الفعلية، وعائلت ال�سّباط �سهداء �ساحة ال�سرف، حيث 

اأو�ساعهم  على  واّطلعت  قهوجي  جان  العماد  تهاين  لهم  قّدمت 

واأحوالهم.

جي�شنا
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قيادة اجلي�س تهّنئ الع�سكرّيني بالأعياد:

�شاعفو� جهودكم

.. وعائالت ...وت�شتقبل عائالت  �ل�شهد�ء

�لع�شكريني
زمن  يف  عادتها  على  ا  وجرياً اآخر،  اإطار  يف 

اجلي�س  قيادة  اأقامت  ال�سنة،  وراأ���س  امليلد 

عدة حفلت لعائلت الع�سكريني ال�سهداء 

خمتلف  يف  ف��وق(  وم��ا   2000 العام  )مواليد 

البقاع،  ال�سمال،  )املركزي،  الرتباء  نوادي 

جبل لبنان، بريوت واجلنوب(، وقد تخّللها 

كوكتيل وتقدمي م�ساعدات مالّية.

مبنا�سبة عيدي 

امليلد وراأ�س 

ال�سنة، قّدمت 

 Fantastic سركة�

World حفلتني 
اإ�ستعرا�سيتني 

عامليتني )ثقافية، 

ريا�سية، ترفيهية( 

لعائلت ع�سكريي 

اجلي�س اللبناين، 

وذلك يف جمّمع 

مي�سال املر 

الريا�سي- البو�سرية، 

بح�سور ممثلني عن 

قائد اجلي�س العماد 

جان قهوجي.



يف اإطار املهمات الإمنائية التي ينفذها 

للقوات  تابعة  طوافات  قامت  اجلي�س، 

الزراعة،  وزارة  مع  وبالتن�سيق  اجلوية 

بحملة ر�ّس مبيدات خا�سة مبكافحة 

الرّبي. وقد �سملت احلملة يف حمافظة  ال�سنوبر  اأحراج  ال�سندل، فوق  ح�سرة 

ال�سمال خراج البلدات الآتية: عيمار، مزرعة التفاح، اأيطو، �سرعل، كو�سبا، 

حردين، كفور العربي، عندقت، القبيات وعكار العتيقة. كما �سملت يف 

حمافظة جبل لبنان بلدات: بعذران، وادي نهر الدامور، دير املخل�س، غريفة، 

عانوت، داريا، �سحيم، عرمون، ب�سامون، قر�سمون، بي�سور، كفر�سيما، وادي 

ال�سويفات، حري�سا، وادي نهر الكلب وجعيتا.

جي�شنا
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قدا�س يف الذكرى 

ال�ساد�سة ل�ست�سهاد 

اللواء احلاج

اللواء  ل�ست�سهاد  ال�ساد�سة  الذكرى  يف 

فرن�سوا احلاج، اأقيم يف كني�سة مار عبدا 

وفوقا- بعبدا، قدا�س وجناز لراحة نف�سه، 

اجلي�س  ق��ي��ادة  �سباط  م��ن  وف��د  ح�سره 

يتقّدمه العميد الركن علي حمود نائب 

و�سخ�سيات  للعمليات  الأرك��ان  رئي�س 

�سيا�سية ور�سمية واجتماعية، وعدد من 

ال�سباط وعائلة ال�سهيد واأبناء البلدة.

ر�ّس مبيدات 

ملكافحة ح�سرة 

ال�سندل

عمليات اإنقاذ واإخالء
بنتيجة العا�سفة الثلجية التي تعّر�س لها لبنان مطلع �سهر كانون الأول 

باإغاثة  اجلبلية،  املناطق  يف  منت�سرة  اجلي�س  من  وحدات  قامت  املن�سرم، 

ا يف  املواطنني العالقني بالثلوج واملت�سّررين يف القرى والبلدات النائية، خ�سو�ساً

مناطق البقاع الأو�سط وال�سمايل وب�سري واأعايل ك�سروان وجرود عكار.

بالثلوج   املحا�سرين  املواطنني  ع�سرات  اإخلء  على  الوحدات  عملت  وقد 

وقطر �سياراتهم اإىل اأماكن اآمنة، كما قامت بفتح العديد من الطرقات 

بوا�سطة الآليات الهند�سية الع�سكرية، ووّزعت كمّيات من املواد الغذائية. 

اآليات اجلي�س م�ساعدات خمتلفة، مقّدمة من قبل منظمة الأمم  ونقلت 

املتحدة ل�سوؤون اللجئني، مل�سلحة عدد من خمّيمات النازحني ال�سوريني يف 

منطقة البقاع.







ا�ستهّل االحتفال بكلمة األقتها مديرة العالقات العامة يف املجل�س 

ال�سيدة كوزيت يون�س عيد، تالها كلمة للدكتور ب�سبو�س الذي 

�سرح اأهمية العلم واملعرفة داخل املوؤ�س�سات الع�سكرية، و�سكر قائد 

كلية فوؤاد �سهاب العميد الركن مكه على التعاون مع املجل�س، 

كما كانت له باملنا�سبة ق�سيدًة بعنوان »جي�سنا املغمور بالقيم.

مرحًبا  ا�ستهلها  كلمة  مكه  الركن  العميد  األقى  ب��دوره، 

باحل�سور �ساكًرا با�سم قائد اجلي�س اأ�سحاب املبادرة.

وتناول »مهمة كلية فوؤاد �سهاب للقيادة واالأركان يف اجلي�س وفق 

ما ورد يف نظامها، والتي تت�سمن، اإعداد ال�سباط لتويل امل�سوؤوليات يف 

وال�سخ�سية الإبراز  املهنية  وتقييم قدراتهم  الوحدات  قيادة خمتلف 

التفكري  وتطوير  امل�ستقبلية،  بامل�سوؤوليات  لال�سطالع  اأهليتهم 

قدراتهم  وتفعيل  القادة،  ال�سباط  لدى  الفريق  روح  وتعزيز  النقدي، 

على البحث والتحليل واملناق�سة.«

واأو�سح اأّن »ذلك كّله، يهدف اإىل اإتاحة املجال اأمام القادة لتنفيذ 

البالغة  احلديثة،  واحل��روب  ال�سراعات  ظروف  يف  املعقدة  املهمات 

الت�سابك والتعقيد...«

اأداء املهمات بفاعلية يرتكز على عنا�سر  اأّن  وقال: »ال �سك يف 

اأال  املعا�سر،  القائد  اأو  – املدير  امل�سوؤول  لدى  توافرها  بّد من  ثالثة، ال 

يف  واالأخالقية  لالإنتاجية،  احلافزية  امل�ستوى،  العالية  املعرفة  وهي: 

ورد  ما  اإىل  اإ�سافًة  العنا�سر،  هذه  اأّن  واملوؤكد  الوا�سح  ومن  العمل. 

اأوىل  من  هي  اأخ���رى،  نقاط  من 

مهمات اإدارة املوارد الب�سرية يف اأي 

موؤ�س�سة.«

واأ�ساف قائاًل: »اإّن احلر�س على 

الدائم  ال�سعي  اإىل  بالكلية  حدا  قد  ال�سحيح،  املوؤ�س�ساتي  العمل 

لتطوير عملها، وفق توجيهات العماد قائد اجلي�س وبدعم متوا�سل 

منه. ويف �سبيل حتقيق ذلك، يجري على قدم و�ساق، حتديث املناهج 

جهود  عرب  له،  الالزمة  والتجهيزات  التعليم  واأ�ساليب  والربامج 

الكلية  يف  املعنيني  قبل  من  ت��زال،  وال  بذلت  وحثيثة،  مكثفة 

ح�سرة  راأ�سهم  وعلى  اللبنانية  اجلامعة  من  والدكاترة  واالأ�ساتذة 

وبف�سلهم  اجلامعة...  هذه  رئي�س  ح�سني  ال�سيد  عدنان  الدكتور 

اأ�سبحت الكلية مبنزلة ور�سة عمل دائمة ال تهداأ، ترفد القائمني 

عليها، باإرادة �سلبة وت�سميم ال يلني.«

واالرتقاء  م�سريتها  تطوير  متابعة  على  تثابر  »الكلية  اأّن  واأّكد 

بني  املرموقة  مكانتها  تر�سيخ  اإىل  منها  �سعًيا  اأدائها،  مب�ستوى 

هدف  ب��اجت��اه  �ساخ�سة  ال��ع��امل،  يف  االأرك���ان  كليات  خمتلف 

وتعزيز  القائد  ال�سابط  �سخ�سية  بناء  على  يقوم  رفيع،  اأكادميي 

قوة  هي  باملعرفة  امل�ستنرية  فالعقول  والقتالية،  االإداري��ة  كفاءته 

اجلي�س الدافعة اإىل العطاء االأمثل...«

الب�سرية،  املوارد  خلرباء  اللبناين  املجل�س  �سكره  كّرر  اخلتام  ويف 

وقال:« ال �سك يف اأّن ا�ستمرار تعاوننا مًعا يف مقبل االأيام، �سي�سكل 

املزيد من الدعم مل�سرية اجلي�س. هذه امل�سرية املعمدة بدماء ال�سهداء 

ال�سرف  بغ�سون  دائًما  واملظللة  لبنان،  عن  الدفاع  �ساحات  يف 

والت�سحية والوفاء.« 

للعماد  ب�سبو�س  الدكتور  ق��دم  بعدها، 

الركن علي  بالعميد  املمثل  جان قهوجي 

الوطن.  وكرامة  القيم  درع  مكة 

داين  ال�سيد  املجل�س  اأمني عام  وقدم 

نعيمة  ريتا  وال��دك��ت��ورة  خريالله 

درعي العطاء وتاأهيل القادة.

مكي  ال��رك��ن  العميد  ق��دم  ك��ذل��ك، 

درعني من قائد اجلي�س جان قهوجي االأول 

ب�سبو�س  ايلي  الدكتور  املجل�س  لرئي�س 

والثاين لالأمني العام ال�سيد داين خريالله.

وق��دم  باملنا�سبة  كوكتيل  اأق��ي��م  ث��م 

املجل�س هدية تذكارية جلميع احلا�سرين 

مل�ساركتهم  �سكٍر  عربون  خ�سراء  اأرزة 

التكرمي.
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اإعداد: 

روجينا خليل ال�شختورة

�شباط

تكرمي
كرم املجل�س اللبناين خلرباء امل�ارد الب�شرية امل�ؤ�ش�شة الع�شكرية يف احتفال اأقيم يف كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان، 

وذلك بح�ش�ر قائدها العميد الركن علي مكه ممثال قائد اجلي�س،  رئي�س اجلامعة اللبنانية ال�زير الدكت�ر عدنان ال�شيد 

ح�شني، اأع�شاء املجل�س اللبناين خلرباء امل�ارد الب�شرية وعلى راأ�شهم الدكت�ر اإيلي ب�شب��س )اأ�شتاذ حما�شر يف كلية ف�ؤاد 

�شهاب للقيادة والأركان ويف اجلامعة اللبنانية( والأمني العام الأ�شتاذ داين خريالله.

املجل�س اللبناين خلرباء امل�ارد الب�شرية 

يكرم »جي�شنا املغم�ر بالقيم« 

ي���ع���م���ل امل��ج��ل�����س 

امل��وارد  خل��رباء  اللبناين 

اإن�ساء  على  الب�سرية 

وتقنية  فكرية  رواب��ط 

يف  اأخت�سا�سّيني  ت�سّم 

الب�سرية  واملوارد  التنمية 

�سبل  ح��ول  ي��ت�����س��اورون 

العمل  تطوير  ومقومات 

العامة  امل��وؤ���س�����س��ات  يف 

واخلا�سة.

املبادرون



املبنى العريق

اأقدم املن�ش�آت التي تعود  تعترب ق�عدة ري�ق اجلوية من 

للجي�ش اللبن�ين. ويخربن� ق�ئده� العقيد الركن الطّي�ر 

 ،1910 الع�م  يف  الإمل���ين   اجلي�ش  يد  على  �شت  ت�أ�شّ اأنه�  احللو  روجيه 

الأوىل،  الع�ملية  احلرب  انته�ء  وبعد  ترابًي�.  مدّرًج�  حينه�  وك�نت 

وحتديًدا  يف الع�م 1918 اإ�شتلمه� الإنكليز، ثم الفرن�شيون )يف الع�م 

اللبن�نية  الدولة  ت�شّلم  ت�ريخ   ،1945 الع�م  حتى  فيه�  وظّلوا   )1920

جي�شه� من �شلط�ت النتداب.

تعترب ق�عدة ري�ق اأّول ق�عدة جوية فعلية يف اجلي�ش اللبن�ين، واأول 

اإميل  العم�د  �ش�بًق�  اجلوية  القوات  ق�ئد  ك�ن  قي�دته�  ا�شتلم  من 

ط�ئرات  لهبوط  �شة  خم�شّ  � اأ�ش��شً الق�عدة  هذه  ك�نت  الب�شت�ين. 

»ه�نرت« اإىل حني اإنطالق احلرب الأهلية يف لبن�ن. 

نهر  اأح��داث  فخالل   ،2007 الع�م  يف  ب���رًزا  حدًث�  الق�عدة  �شهدت 

العمل  اإليه�، حيث جرى  الفنيون  واجلنود  ال�شّب�ط  ا�شتدعي  الب�رد، 

على اإحي�ء اأربع ط�ئرات »ه�نرت« من اأ�شل خم�ش.

اإعادة اإحياء

يف الآونة الأخرية ق�م اجلن�ح الفني يف الق�عدة ب�ع�دة احي�ء ط�ئرتي 

اأح�لن�  ال�شوؤال  هذا  عن  لالج�بة  ذلك؟  ح�شل  فكيف  »بولدوغ«، 

ق�ئد الق�عدة على م�شرّي اأعم�ل اجلن�ح الفني فيه�، النقيب �شح�دي 

اأبو حيدر.

بداًية �شرح لن� النقيب اأبو حيدر اأن هذه الط�ئرات ك�نت متوقفة 

بع�ش  اجراء  اىل  احل�جة  ب�شبب   1991 الع�م  منذ  اجلوي  الن�ش�ط  عن 

التعديالت عليه�، المر الذي مل يكن متوافًرا يومه�.

مّتت  اللبن�ين،  اجلي�ش  يف  اجلوية  القوات  قي�دة  من  وبتوجيه�ت 

اإع�دة ت�أهيل هذه الط�ئرات، من خالل حتقيق قطع البدل الالزمة 

تركيب  ثم  ومن  م��راوح...(،  املحّرك،   ( امل�شّنعة  ال�شرك�ت  من 

القطع اجلديدة واإجراء الك�شوف�ت. 

ب��شر ع�شكريو اجلن�ح الفني العمل على هذه الط�ئرات، ا�شتن�ًدا 

جهودهم  وبف�شل  ا،  جدًّ دقيقة  ظروف  ظل  ويف  الفنية  الكتب  اىل 

يف  ط�ئرتني،  احي�ء  لع���دة  يلزم  م�  اجن���ز  ا�شتط�عوا  وكف�ءتهم 

عملية هي الوىل من نوعه�. وي�شري النقيب اأبو حيدر اىل اأن معظم 

الع�م  بعد  املتطّوعني  من  هم  العمل  هذا  تولوا  الذين  الع�شكريني 

1991، اأي بعد ت�ريخ توقف هذه الط�ئرات عن الطريان.

 ،2013\8\30 ويف   ،2013\7\19 يف  ط�ئرة  اأول  جتهيز  من  الإنته�ء  مّت 

جهزت الث�نية بينم� ي�شتمر العمل على ط�ئرة ث�لثة.

هذه  على  جتريبي  طريان  اأجري  اأنه  اىل  حيدر   اأبو  النقيب  وي�شري 

يف  اجلوّية  القوات  ق�ئد  بقي�دة  العمل  اىل  دخلت  التي  الط�ئرات 

اجلي�ش اللبن�ين العميد الركن الطّي�ر غ�ش�ن �ش�هني.

اأنه�  الث�بت،  اجلن�ح  ذات  »البولدوغ«   ط�ئرات  خ�ش�ئ�ش  من 

���ش��ه��دت ق��اع��دة 

الآونة  يف  اجلوية  رياق 

الأخرية عدة اجنازات. 

�ش��باط  ف��ج��ه��ود 

اجلناح  وع�ش��كريي 

القاعدة،  يف  الفني 

اإع����ادة  يف  جن��ح��ت 

»بولدوغ«  ط�ائ�رت�ي 

العام 1991.  الطريان منذ  كانتا متوقفتني عن  اأن  بعد  العمل  اإىل 

»الغازيل«  طوافات  توقف  اإمكان  اجلناح  هذا  اإ�شتدرك  كذلك 

قيد  لبقائها  الالزم  اإجراء  حتم  مّما  الطريان،  عن  عامني  بعد 

اخلدمة، وبالإمكانات الفنية والب�شرية املتوافرة.

»اجلي�ش« زارت القاعدة واطلعت على ما حتقق هناك.
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اإعداد: انطوان �شعب

�شباط

يف 

ثكناتنا

ق�عدة ري�ق اجلوية يف ن�ش�ط ملفت:

تاأهيل طائرات متوّقفة عن الطريان 

منذ 1991 وا�شتدراك حاجات 

طوافات لإبقائها يف اخلدمة



اأن    � خ�شو�شً للتّدريب،  مالئمة 

تق�رب  طريانه�  �ش�عة  كلفة 

300 دولر اأمريكي بخالف بع�ش 

التي   »cessna«�ك�ل الط�ئرات 

ب���ل���4000  طريانه�  �ش�عة  تقّدر 

لدى  اأن��ه  كم�  اأمريكي.  دولر 

على  ع�لية  ق��درة  »ال��ب��ول��دوغ« 

املن�ورة والقي�م بطريان بهلواين.

البولدوغ  ط���ئ��رات  ت�شتعمل 

لتدريب تالمذة ال�شّب�ط الطّي�رين )اإخت�ش��ش اأجنحة ث�بتة(، وتدريب 

اإدامة  يف  ي�ش�عد  اخلدمة  يف  وجوده�  اأن  كم�  الطي�رين،  ال�شب�ط 

.cessna�الأهلية لدى هوؤلء، اأ�شًوة ب�لكف�ءة الع�لية لدى طّي�ري ال

الغازيل

م�ذا ب�لن�شبة لطواف�ت الغ�زيل؟

يجيب النقيب اأبو حيدر اأن من خ�ش�ئ�شه�، اأنه� هجومية وتق�تل 

�شد املدّرع�ت والأهداف الأر�شية. وميكن ت�شليحه� بر�ش��ش�ت 12،7 

�شواريخ  وراجمة  للمدّرع�ت،   � اأي�شً امل�ش�دة  »هوت«  �شواريخ  اأو  ملم 

نوع sneb 68، وب�إمك�نه� اأن ترمي قن�بل، وت�ش�ند القوات اجلوية.

اجلوية  القوات  لدى  املتوافر  »الغ�زيل«  طّواف�ت  �شرب 

ك�ن �شيتوّقف عن الن�ش�ط اجلوي بني ع�مي 2016 و2018 

ب�شبب ا�شتحق�ق ك�شف ال�C2 عليه�.

اإحدى الطّواف�ت يف و�شعية ا�شتحق�ق  كذلك ك�نت 

طريان.  �ش�عة   4000 اأو  �شنة   12 كل  يتّم  الذي  الك�شف 

يف البداية مّت ا�شتقدام �شركة اأجنبية لجراء الك�شف، 

الالزمة. عنده�،  ب�لكف�ءة  تتمتع  اأنه� ل  لكن تبني 

كّلف اجلن�ح الفني يف ق�عدة ري�ق اجلوّية ب�إعداد درا�شة 

اإذ  ح�شل  م�  وهذا   ،C2�ال ك�شف  تنفيذ  اإمك�ن  عن 

ا�شتغرق التنفيذ ثم�نية اأ�شهر تخّلله� �شعوب�ت تعجيزية 

احل�ج  ح�شني  النقيب  ب�إمرة  الفني  الفريق  بتذليه�  ق�م 

�شليم�ن.

املرحلة الأخرية ك�نت الطريان التجريبي الذي ح�شل 

النج�ح  واأثبت  احللو،  روجيه  الطّي�ر  العقيد  بقي�دة 

التقني.

واكبت العمل جلنة من قي�دة القوات اجلوية، �شمت 

ق�ئد  ك�ن  ال��ذي  �شعد  ديغول  الطّي�ر  الركن  العميد 

�شمعون  ديب  والعميد  امل�شروع،  بدء  القوات اجلوية عند 

مكّلًف� من قبل قي�دة اجلي�ش.

يذكر اأن لبن�ن هو رابع دولة تنفذ هذا الك�شف بعد 

فرن�ش� وقرب�ش وم�شر.

مب�ذا �ش�هم  ك�شف ال�C2 يف 

رب؟ اإط�ر عمل هذا ال�شّ

يجيب النقيب اأبو حيدر ق�ئاًل: 

�ش�هم  احل������يل،  ال���وق���ت  يف 

على  ط��ّواف��ة  ب��زي���دة  الك�شف 

�شمن  م��ن  ال��ع���م��ل  ��رب  ال�����شّ

اأكرث  وتوفري  اجل��وي،  الن�ش�ط 

على  لبن�نية  لرية  ملي�ري  من 

الوطني،  الدف�ع  وزارة  ميزانية 

الذي  تكلفةالعمل  ك�نت  اإذ 

الع�ملة  ب�ليد  حم�شورة  به  قمن� 

فقط. وحتى الع�م 2018، يكون 

رب يف ن�ش�طه، اأكرث من  جمموع الفور بنتيجة الإبق�ء على هذا ال�شّ

20 ملي�ر لرية لبن�نية.

جن�ح ك�شف ال�C2 ف�ق التوقع�ت نتيجة جمهود �شخ�شي وكف�ءة 

ع�لية لدى الع�شكريني وفق النقيب اأبود حيدر الذي يو�شح اأنه بو�شر 

 ،1987 الع�م  منذ  الن�ش�ط  عن  متوّقفة  ك�نت  طّوافة  على  العمل 

والآن يجري العمل على جتهيزه�.

الع�شكريون  ق�م  حيث  الإ�ش�فية،  الإجن�زات  بع�ش   � اأي�شً ويذكر 

امن  »الروبن�شون«،  طواف�ت  يف  املعدنية  الوقود  خزان�ت  ب��شتب�دل 

 68  SNEB �شواريخ  ق�ذفة  جتهيز  ومّت  فنية.  ن�شرة  تطبيق  خالل 

وو�شعه� على طّوافة »الغ�زيل«.
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�شباط

امل�شابقة 

ال�شنوية

إقرأ مجلتك وجاوب

اآخر مهلة ل�ستالم الأجوبة  20 اآذار 2014.

هل م� زلتم مث�برين على الإحتف�ظ ب�أعداد 

»اجلي�ش« عدًدا بعدد كم� يف كل ع�م لتجعلوا منه� 

جمموعة تعودون اإليه� عند احل�جة؟

من ك�ن جوابه نعم، فلرياجع معلوم�ته ويبحث عن 

اأجوبة الأ�سئلة الواردة يف هذه ال�سفحة. وليكن احلظ 

والربح ب�نتظ�ره يف ني�س�ن املقبل.

الأ�سئلة

ال�سوؤال الأول:

وحماية  اأمن  مدر�سة  تاأ�س�ست  متى 

ال�سخ�سيات؟

ال�سوؤال الث�ين:

بيار  الرائد  ا�ست�سهد  تاريخ  اأي  يف 

ب�سعالين واملعاون ابراهيم زهرمان؟

ال�سوؤال الث�لث:

يف اأي �سنة اأن�سىء يف اجلي�ش اللبناين 

الإن�ساين  ال���دويل  القانون  مكتب 

وحقوق الإن�سان؟

ال�سوؤال الرابع:

منها  تتاألف  التي  ال���دول  ه��ي  م��ا 

جمموعة الربيك�ش؟

ال�سوؤال اخل�م�ش:

الع�سكريني  فريق  يتاألف  مم��ن 

الذي فاز باملرتبة الأوىل يف �سباق ال�300 

كلم �سمن اإغارة الأرز 2013؟

ال�سوؤال ال�س�د�ش:

يف  ال�سحي  ال��ن��ادي  اف��ت��ت��ح  م��ت��ى 

منطقة ال�سمال؟

ال�سوؤال ال�س�بع:

ما هي ال�سندات احلكومية؟

ال�سوؤال الث�من:

يف اأي �سنة تويف الفنان ن�سري �سم�ش 

الدين؟

ال�سوؤال الت��سع:

اأن�ساأ  اجلي�ش  األ��وي��ة  م��ن  ل��واء  اأي 

ت�ستخدم  التي  املداهمة«  »مدينة 

للتدريب؟

ال�سوؤال الع��سر:

�سينمائي لبناين من الرواد كان اأول 

من اأو�سل فيلًما لبنانًيا اإىل مهرجان 

اأف��الم عن  »ك��ان« ال��دويل وله عدة 

الأف��الم  ه��ذه  من  اللبناين  اجلي�ش 

»براعم نوار«. من هو؟

ال�سوؤال احل�دي ع�سر:

ال��ذي  ال�سهيد  ال�����س��اب��ط  ه��و  م��ن 

حملت اإ�سمه دورة ال�سباط املتخرجني 

من الكلية احلربية يف الأول من اآب 

2013؟

ال�سوؤال الث�ين ع�سر:

فييتنامي  و�سيا�سي  ع�سكري  قائد 

هزم فرن�سا والوليات املتحدة، لقب ب� 

»جرنال ال�سعب«، تويف يف العام 2013. 

من هو؟

- اجلائزة الأوىل )300،000 ل.ل.(.

- اجلائزة الثانية )200،000 ل.ل.(.

- اجلائزة الثالثة) 100،000 ل.ل.(.

- اجلائزة الرابعة)100،000 ل.ل.(.

- اجلائزة اخلام�سة )100،000 ل.ل.(.

- اجلائزة ال�ساد�سة )100،000 ل.ل.(.

- اجلائزة ال�سابعة )100،000 ل.ل،(.

وائز
جل

ا



تعاون متبادل وم�ستمّر

نزيه  البحري  الركن  العميد  اللبنانية  البحرية  القوات  قائد  ينّوه 

اجلبيلي بالتعاون الكبري القائم بني البحرّيَتني اللبنانية والأملانية 

يتحّدث  واإذ  والتدريبّية.  واللوج�ستية  التقنية  املجالت  خمتلف  يف 

عن الت�سهيالت التي قّدمها معهد Goethe لّلغة الأملانية لتدريب 

اأملانيا ومتابعة اخت�سا�سهم  اإىل  وتاأهيلهم لل�سفر  ال�سباط  التالمذة 

رتيب من  يتابعها  املعهد  دورة جديدة يف  اإىل  ي�سري  البحري هناك، 

اإدخال  اللغة.  هذه  لتعليم  موؤّهاًل  بدوره  لي�سبح  اللبنانية  البحرية 

اللبنانية،  البحرية  القوات  ع�سكريي  �سفوف  اإىل  الأملانية  اللغة 

الذي  بالعتاد  املرفقة  التعليمات  كتب  قراءة  �سرورتان:  تقت�سيه 

�ســباط  مع  التوا�سل  وت�سهيل  الأملانية،  الدولة  من  كهبة  م  ُيقدَّ

يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات  عداد  يف  املوجودين  الأملانية  البحرية 

لبنــان.

»Goethe« معهد

تعزيز  على  العاملي،  النت�سار  ذو   »Goethe« غوته  معهد  يعمل 

معرفة اللغة الأملانية يف اخلارج وعلى تعزيز التعاون الثقايف الدويل، 

التعريف  خالل  من  اأملانيا  عن  �ساملة  �سورة  نقل  اإىل  بالإ�سافة 

هذا  وميار�س  فيها.  وال�سيا�سية  والجتماعية  الثقافية  باحلياة 

اخلارج  يف  وتعليمّية  ثقافية  �سيا�سة  املعهد 

واجلمعيات  واملــراكــز  املعاهد  خــالل  من 

مع  وبالتعاون  املطالعة،  وقاعات  الثقافية 

الثقافية  والهيئات  اللغة  تعّلم  مراكز 

الأملانية  واملقاطعات  واخلــا�ــســة،  العامة 

والبلديات وقطاع ال�سركات.

وا�سعة  املعهد جمموعة  ينّظم  لبنان،  يف 

بالإ�سافة  الأملانية  الثقافية  الأن�سطة  من 

بحيث  الــدويل،  الثقايف  التبادل  تعزيز  اإىل 

واحللقات  العمل  ور�ــســات  على  يــرّكــز 

التدريبّية ملدّر�سي اللغة الأملانية، اإىل جانب 

برنامج المتحان ال�سامل.

مع البحرية اللبنانية

اأّن  املعهد،  يف  اللغة  ق�سم  رئي�سة   Sabine Haupt ال�سّيدة  ت�سرح 

البحرية  مع  اتفاقية  اإىل  م�ست  �سنوات  ثالث  منذ  ل  تو�سّ املعهد 

�سّتة  ملــّدة  الأملانية  اللغة  على  �سباط  تالمذة  لتدريب  اللبنانية 

فهمها  من  ميّكنهم  ما  اللغة  اأ�س�س  خاللها  يتعّلمون  اأ�سهر، 

حتى ي�ستطيعوا التاأقلم مع املجتمع الأملاين حني ي�سافرون ملتابعة 

درو�سهم مع البحرية الأملانية.

عند اإنهاء امل�ستوى الأول باللغة الأملانية يف لبنان، ي�سافر التالمذة 

اأخرى،  اأ�سهر  اللغة ملّدة �سّتة  اأملانيا فيتابعون امل�ستوى املتقّدم يف  اإىل 

ثم ينتقلون اإىل املدر�سة البحرية ملّدة 11 �سهًرا، وميار�سون من بعدها 

الثالث  البحرية  الكليات  يف  �سهًرا   19 ملّدة  التطبيقّية  التدريبات 

 ،)Operations( العمليات   ،)Technical( التقنية  �سة:  املتخ�سّ

.)Damage control( ومعاجلة الأعطال

وي�سري املقّدم Mathias Elvert )من البحرية الأملانية( اإىل اأّن هذه 

اأملانية  ني قائاًل:« نحن كبحرية  التعاون بني اجلي�سَ توّطد  الدورات 

 ،)Unifil( لبنان  املوؤقتة يف  املتحدة  الأمم  قوات  ن�سّكل جزًءا من 

اأداء مهّماته وب�سط  واأحد اأهم اأهدافنا هو دعم اجلي�س اللبناين يف 

نفوذه على اأرا�سيه ومياهه الإقليمّية. ونحن يف عمٍل متوا�سل مع 

من  نتبادل  التي  التدريبّية  الــدورات  خالل  من  اللبنانية  البحرية 

وذلك  املختلفة،  الدعم  اأ�ساليب  من  وغريها  اخلــرات،  خاللها 

بالتزام و�سدق يف التعامل.

اأ�س�س النجاح

مع تخّرج اأول دفعٍة من طالب البحرية اللبنانية يف هذا العام بعد 

Haupt بالفخر  اأملانيا، ت�سعر ال�سّيدة  ثالث �سنوات من التدريب يف 

اللغة ل  النجاح يف  باأّن  املعهد، مذّكرًة  التالمذة يف  لنجاح معظم 

ني  يرتكز على القراءة والكتابة فح�سب، بل على عن�سَرين اإ�سافيَّ

الطالب  حتّدث  �سرورة  على  ي�سّدد  فاملعهد  والتحّدث،  الإ�سغاء  هما 

بالأملانية يف 50% من وقت التعّلم.

الذين  اللبنانيني  ال�سباط  بجهود   Haupt ال�سّيدة  تنّوه  كما 
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�شباط

مهارات 

وقدرات

تدريبات  اللبنانية  البحرية  القوات  ع�سكريي  من  عدد  تابع 

معهد  يف  دورات  تابعوا  ذلك  قبل  لكنهم  اأملانيا  يف  �سة  متخ�سّ

اأملانيا.  يف  تقّدًما  اأكرث  اأخرى  اأعقبها  الأملانية،  اللغة  لتعّلم  غوته 

من  �سنوات  ثالث  بعد  لبنان  اإىل  عادت  املتخّرجني  طليعة 

تعميمها  يتّم  �سوف  التي  املهارات  من  العديد  حاملة  التدريب، 

على الرفاق.

تعاون بني البحرية ومعهد Goethe الأملاين

ي�سبق التدريبات الخت�سا�سية يف كليات اأملانيا



كانوا يلتزمون ال�سفوف الأملانية يف املعهد على الرغم من متابعة 

درجٍة  على  كانوا  فقد  الأخــرى،  الع�سكرية  ودرو�سهم  مهّماتهم 

عالية من اللتزام والتحفيز.

خربات

»بعد جناحنا   )aspirant( ال�سّياح  اإيلي  البحري  اأول  املوؤهل  يقول 

ملتابعة  اأملانيا  اإىل  وتوّجهنا   )Goethe معهد  )يف  الأوىل  املرحلة  يف 

املعهد يف  ودقيق يف  ب�سكل ممتاز  تعّلمنا  اأننا  الدرو�س، اكت�سفنا 

لبنان لأننا كنا من بني اأف�سل 25 تلميذ �سابط من خمتلف بلدان 

العامل، والأ�ساتذة نّوهوا بذلك.«

الأ�ساتذة  اإّل مب�ساعدة  الأملانية  اإتقان  ال�سهل  لي�س من  وي�سيف:« 

ل اإىل اأف�سل النتائج. اأّما الدرو�س  الذين قّدموا لنا الدعم الالزم للتو�سّ

البحرية فقد كانت على م�ستوى عاٍل من املهنية والإحرتاف وقد 

تزّودنا الأ�س�س واخلرات التي تخّولنا ممار�سة مهّماتنا مبهنية ودقة 

وجناح.«

بدوره ي�سري املوؤهل اأول البحري حممد عبا�س اإىل »اأن اللغة الأملانية 

�سعبة وبخا�سة قواعدها، وقد كانت ال�سعوبة يف البداية يف كيفية 

مع  واختالطنا  اأملانيا  اإىل  توّجهنا  بعد  ولكن  بالأملانية.  التحاور 

وبداأنا  ال�سعوبات  تخّطينا هذه  البحرية،  املدر�سة  يف  اأملانيني  تالمذة 

تعّلم  �سرعة  يف  �ساعد  الــذي  ــر  الأم اأف�سل،  ب�سكل  اللغة  نتقن 

امل�سطلحات البحرية الع�سكرية.«

تدريب املدّرب 

غوته  معهد  يف  دورة  قبالن  حممد  الرقيب  يتابع  اآخر،  جمال  يف 

�سنوات   7 ملّدة  اأملانيا  فقد عا�س يف  الأملانية.  اللغوية  ل�سقل مهاراته 

اأ�ستاذ باللغة الأملانية ليتوىّل  وهو ي�ستعّد الآن للح�سول على �سهادة 

تعليم التالمذة ال�سباط والرتباء.

التعاون  بهذا  بالتنويه   Elvert واملقّدم   Haupt ال�سّيدة  وتختتم 

عن  احلقيقية  وال�سورة  الأملانية  الثقافة  نقل  يف  واأهميته  الوثيق 

اخلــرات  وتــبــادل  التعاون  مــن  مبزيد  اآمــلــني  الأملـــاين،  املجتمع 

ني وال�سعَبني. والثقافات بني اجلي�سَ

اأّما املتخّرجون فقد �سكروا املعهد الذي اأتاح لهم النجاح وبالتايل 

نقل خراتهم هذه اإىل الع�سكريني والبحرية اللبنانية.
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الإذاعة

اإذاعة لبنان

اإذاعة لبنان احلر

�سوت احلرية

�سوت املدى

�سوت لبنان 
)اأ�سرفية(

�سوت لبنان 
)�سبية(

�سوت ال�سعب

FM 98،5

FM 102،5

FM 89،7+90،1

FM 92،5

FM 100،5

FM 93،3

FM 103،6

اخلمي�س

الثالثاء

ال�سبت

اخلمي�س

اجلمعة

الأحد

اجلمعة

17:30

20:30

13:00

15:30

22:30

13:30

16:00

الأحد 18:05

ال�سبت 15:35

اإعادة�ساعة البثيوم البثالرتدد

جدول بث 

»برنامج اجلندي« 

على الإذاعات اللبنانية



  اإتفاقية ال�صالم واالنف�صال

�إتفاقية  �إب��ر�م  �أث��ر  وعلى   ،2005 �لعام  يف   

�لب�شري  عمر  حكومة  بني  �ل�شامل  �ل�شالم 

رئي�س دولة �ل�شود�ن، ورئي�س �حلركة �ل�شعبية 

يف  قرنق  د.ج���ون  �ل�����ش��ود�ن  جنوب  لتحرير 

نيفا�شا )كينيا(، و�لتي و�شعت حًد� للحرب 

�لأهلية، �أ�شبح �إقليم جنوب �ل�شود�ن يتمتع 

ب�حكم ذ�تي، على �أن يعقبه ��شتفتاء عام 

يف مطلع �لعام 2011 حول بقاء �ل�شود�ن موحًد� 

�أو ��شتقالل �جلنوب عنه. 

جنوب  �شّوت   2011 �لثاين  كانون   9 ويف 

مل�شلحة  �ملائة  يف    83،98 بغالبية  �ل�شود�ن 

�ل�شمال. وهكذ�  و�لنف�شال عن  �ل�شتقالل 

�أ�شبح جنوب �ل�شود�ن »دولة جنوب �ل�شود�ن« 

يف �شهر متوز من �لعام ذ�ته، وهي �لدولة �لرقم 

193 يف �لمم �ملتحدة، و�لرقم 45 يف �فريقيا.

الدولة اجلديدة 

تقع �لدولة �جلديدة يف �أق�شى جنوب �ل�شود�ن 

عا�شمتها  ولي���ات،  ع�شر  وت�شم  �حل���ايل، 

وكينيا  �إثيوبيا،  �ل�شرق  من  ويحدها  جوبا 

وجمهورية  و�أوغ��ن��د�  �ل�شرقي،  �جلنوب  من 

ومن  �جلنوب،  من  �لدميقر�طية  �لكونغو 

من  �أّما  �لو�شطى،  �أفريقيا  جمهورية  �لغرب 

جمهورية  ولي��ات  باقي  فتحدها  �ل�شمال 

كلم   2000 �ل�  يتجاوز  بطول  �لقدمي  �ل�شود�ن 

بقليل.

من  باأكرث  �جلديدة  �لدولة  م�شاحة  تقدر 

)با�شتثناء مناطق  �لف كيلومرت مربع   600

�ملتنازع  �لزرق  و�لنيل  و�آبيي  �لنوبة  جبال 

عليها(، وهذ� ما ميثل حو�ىل ربع �مل�شاحة 

�جلنوب  ��شتقالل  قبل  لل�شود�ن  �لجمالية 

م�شاحة  ت��و�زي  وهي  كلم2(،  مليون   2،5(

�شوريا و�لعر�ق مًعا.

يتكون �شكان جنوب �ل�شود�ن من �أتباع 

�لوثنيني  ومن  �لتقليدية  �لأفريقية  �لديانات 

و�مل�شيحيني بالإ�شافة �إىل �مل�شلمني. وي�شكل 

من  معظمهم   %20 �ىل   15 نحو  �مل�شيحيون 

ن�شبة  وتقدر  و�لأنغليكانيني،  �لكاثوليك 

�ل�شكان  من  �ىل%20   %15 بحو�ىل  �مل�شلمني 

�ل��ب��اق��ون فهم من  �أم��ا  ��ا،  �ي�����شً

�لوثنيني. 

ع��دًد�  �ل�����ش��ود�ن  جنوب  ي�شم 

�لنيلية   �لأفريقية  �لقبائل  من 

�أك��ره��ا �ل��دي��ن��ك��ا، و�ل��ن��وي��ر، 

و�ل�شلك. 

باأكرث  �شكانه  ع��دد  ر  وي��ق��دَّ

ن�شمة  م��الي��ني  ع�����ش��رة  م���ن 

)8،10ماليني ، �إح�شاء 2012 (.

اللغة الر�صمية

�أعلنت �لدولة �جلديدة �أن �للغة �لنكليزية 

هي لغتها �لر�شمية، ولكن توجد يف جنوب 

�ل�شود�ن جمموعات قبلية تنطق بالعديد من 

�للغات )400 لهجة(. �أما �للغة �لعربية هناك 

فتعرف با�شم »عربية جوبا«، �لتي ت�شتخ�دم 

�لتو��شل  و�شيلة  وتعتر   و��ش�ع،  نط�اق  على 

من  �ل��رغ��م  على  �لقبائل،  ب��ني  و�لتفاهم 

�ملت�شددين  �جلنوبيني  �مل�شوؤولني  بع�س  مناد�ة 

باإلغائها من �لتد�ول يف �لدولة �جلديدة. كم�ا 

توج�د ثالث لغات �أفريقية يتم ��شتخد�مها 

جينق«،  »ط��وك  وه�����ي:  كبري  ب�شك�ل 

و»طوك نا�س« و»طوك �شلو«. 

املوارد

�لنفط  على  �ل�شود�ن  جنوب  دول��ة  تعتمد 

وبعد  �لوطني.  مدخولها  من   %98 بن�شبة 

يعاين  �ل�شمال  مع  �شرو�س  حرب  من  عقود 

�لرغم  �قت�شادًيا هائاًل على  �جلنوب تخلًفا 
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�صراع الهويات 

واملوارد على خطوط 

تر�صيم امل�صالح

النزاع  رّد  ميكن  اأنه  البع�ض  يرى   

اإىل  ال�صودان  جنوب  دولة  يف  الدائر 

�صيا�صي،    ، قبلي  �صبب:  من  اأكرث 

التي  ذاتها  اال�صباب  وهي  واقت�صادي، 

ينف�صل  ال�صودان  جنوب  جعلت 

يف  لي�صكل  االأم  ال�صودان  عن  واقعًيا 

العام2011 دولة، باتت االآن مهددة باحلرب االأهلية  

فعلى  االنف�صالية.  والنزاعات  الداخلي   والتفتت 

اأّن دولة جنوب ال�صودان موؤتلفة االإثنية  الرغم من 

م�صتوى  على  االختالفات  اأّن  اإال  والدين،  والعرق 

يف  �صاهمت  املختلفة  واللهجات  العديدة  القبائل 

�صدامات  اإىل  وحتويله  االإئتالف  هذا  ان�صطار 

دائمة...



من �لحتياطي �ل�شود�ين �لر�هن من �لنفط 

و�لبالغ 6،7 مليار برميل، ومن 600 �لف برميل 

كانت ت�شخ يومًيا قبل �إعالن ��شتقالل دولة 

�لكمية  �رب��اع  ثالثة  )�أكرثمن  �جلنوب 

كذلك  �حلدودية(.  و�ملناطق  �جلنوب  من 

يتمتع �جلنوب برثو�ت معدنية متعددة من 

�حلديد،  وخام  و�لذهب،  �ليور�نيوم،  بينها 

و�لنحا�س و�لف�شة.  ولكن �لدولة �جلديدة ما 

�لزر�عة،  على  ��شا�شًيا  �عتماًد�  تعتمد  ز�لت 

و�ل��رثوة  �مل��اء  كبري  ب�شكل  لها  يتو�فر  �إذ 

�حليو�نية �ل�شخمة من �بقار وما�شية، ف�شاًل 

�لقطن  زر�عة  �لكبرية يف  عن �لمكانات 

�جل��ودة  ذ�ت  و�لخ�����ش��اب  �لعربي  و�ل�شمغ 

من  مزيد  �إىل  �لدولة  هذه  وحتتاج  �لعالية. 

تنمية  يف  لالنطالق  �لر�شيدة  و�لد�رة  �لوقت 

تعتر  �لآن  حتى  فهي  �لوطني،  �قت�شادها 

من �كرث بالد �لعامل تخلًفا ومن �أدناها يف 

م�شتويات �لدخل �لفردي. 

دولة �جلنوب  �لتي تختزنها   �لرثو�ت  تعتر 

د�فًعا للنز�ع �لد�خلي، كما �أن موقع �لدولة 

�لقت�شادية  �لقوى  ل�شر�هة  حم��ّف��ًز�  يعتر 

وتاأمني  �ملو�رد،  تقا�شم  �إىل  �شعيها  �لعاملية يف 

مبختلف  �لإ�شرت�تيجية  عبورها  مناطق 

�ل�شيطرة  �إىل  ت�شعى  فهي  وبالتايل  �ل�شبل، 

على �لكيان �ملنف�شل �جلديد،  �لذي  يوؤمن 

يحتوي  �جل��ن��وب  �أّن  ا  خ�شو�شً م�شاحلها 

�لنفط   �ح��ت��ي��اط   م��ن  �لأك���ر  �لكمية 

�ل�شود�ين.

]

ال�صراع يف اجلنوب

ت�شهد دولة جنوب �ل�شود�ن حالًيا �شر�عات 

�آلف  وج����رح  م��ق��ت��ل  �إىل  �أدت  ع��ن��ي��ف��ة، 

�أّما  �لآلف.   ع�شر�ت  و�شردت  �لأ�شخا�س، 

طرفا �لنز�ع فهما: �لقو�ت �حلكومية �لتي 

يقودها �لرئي�س �شيلفا كري و�لقو�ت �مل�شلحة 

�ملعزول   �ل�شود�ن  جنوب  رئي�س  لنائب  �ملوؤيدة 

�ل�شر�عات  �ندلع  �شبب  ويعود  م�شار.  رياك 

بالإ�شافة  �لقيادة،  د�خل  �شدة �خلالفات  �إىل 

�إىل عو�مل �أخرى.

لتحرير  �ل�شعبية  �حلركة  كانت  فقد 

باأنها حزب و�حد،  �لظاهر  �ل�شود�ن تبدو  يف 

�إل �أنه كان ينق�شها بر�مج �شيا�شية و��شحة، 

�لتي  �لف�شائل  من  �لكثري   �حلزب  فد�خل 

وخالل  �ملختلفة.  �لقبائل  م�شالح  متثل 

�ل�شود�ن  �شهدتها  �لتي  �لأه��ل��ي��ة  �حل��رب 

ت�شامنت  �ل�����ش��اب��ق،  يف 

و�لتقت  �لف�شائل  ه��ذه 

�ل�شلطة  معار�شة  ح��ول 

وحماربتها  �ل�شمال  يف 

بال�شتقالل.  و�ملطالبة  

ب��ع��د �ل���ش��ت��ق��الل ب���د�أت 

ت��ظ��ه��ر �ل��ت��ن��اق�����ش��ات 

خمتلف   بني  و�ل�شر�عات 

�أ�شبح  و  �لف�شائل،  ه��ذه 

�لرئي�س كري ونائبه م�شار 

�لتحرير  حرب  �شركاء   -

�لبع�س  بع�شهما  ي�شارع  رئي�شني  طرفني   -

�لآخر.

اجلذور العميقة للنزاع

على  �ل�شود�ن  جنوب  دولة  ح�شلت  عندما 

�لعام 2011، طوت بني جناحي  �ل�شتقالل يف 

لبلورة  �لأهلية  �حلرب  نز�عات  �آثار  حدودها 

هويتها �مل�شتقلة  يف �ملجتمع �لدويل، �إل �أّنه 

يدور  ك��ان  �حلديثة،  �لدولة  ه��ذه  د�خ��ل  يف 

�لتي  �لقبلية   �لهويات  بني   �شامت  �شر�ع 

ي�شعى كل منها لل�شيطرة . 

فقد و�جهت �لدولة �جلديدة  جمموعة من 

�لتحديات �جلدية �أبرزها:

جي�س   �إىل  �ملقاتلة  �مليلي�شيات  1-حتويل 

وطني نظامي و�ن�شباطي.

جمتمع  �إىل  �لقبلي  �ملجتمع  2-حت��وي��ل 

مو�طنني يف دولة م�شتقلة.

للمو�طنني  �لعامة  �خل��دم��ات  3-ت��وف��ري 

وبخا�شة �لأمن.

مابني  �ل�شيا�شية  و�لروؤية   تعزيز�لوحدة   -4

على  للح�شول  مًعا  حاربت  �لتي  �لف�شائل 

�ل�شتقالل.

  �صراع االأقوياء

�لدولة  رئا�شة  ميارديث  �شيلفاكري  توىل   

م�شار  رياك  وعني   ��شتقاللها  منذ  �جلديدة 

نائًبا له. 

يف  �لقبائل  �أك��ر  م��ن  �شيلفاكري  ج��اء 

جنوب �ل�شود�ن ) �لدينكا(، �أما م�شار فجاء 

وحتتل  �لنوير(.   ( �لقبائل  �أك��ر  ثاين  من 

�قت�شادًيا  قوية  مكانة  �لدينكا  قبيلة 

و�جتماعًيا، �لأمر �لذي �أثار ��شتياء و�نتقاد�ت 

�لعام  نهاية  مع  �لنوير.  قبيلة  من  كثرية 

2012 �شرت �شائعات عن حماولة �نقالب �شد 

�لرئي�س كري ما  دفعه  مع مطلع �لعام 2013 

�جلي�س  جرن�لت  من  كبري  عدد  �إقالة  �إىل 

و�ل�شرطة.

�لدو�ئر �حلكومية من ت�شع  ومّت تخفي�س 

�إىل ثماين ع�شرة. بعد هذه »�لهزة  وع�شرين 

بني  �خل��الف  ح��دة  ت�شاعدت  �ل��ك��ب��رية«، 

�لف�شيلني �لرئي�شني د�خل �حلركة �ل�شعبية 

�ىل  م�شار  دف��ع  م��ا   وه��ذ�  �ل�شود�ن،  لتحرير 

�لعالن �أن �لرئي�س ي�شعى �إىل �إقامة حكم 

�إّياه   متهًما  خ�شومه،  وت�شفية  دكتاتوري، 

ووظائف  منا�شب  على  و�ل�شتيالء  بالف�شاد 

له،  و�ملو�لني  قبيلته  مل�شلحة  �ملهمة  �لبالد 

�أن��ه حماولة  �ل��ذي فهمه �لأخ��ري على  �لأم��ر 

�ل�شر�ع  جعل  م��ا   �شلطته،  م��ن  للنيل 

بعد  ا  خ�شو�شً  ، ح��دة  ي���زد�د  �لطرفني  ب��ني 

�أن        �أعلنت حكومة جنوب �ل�شود�ن يف 

�ل�شاد�س ع�شر من كانون �لول �أنها �أحبطت 

خطط   جوبا  �لعا�شمة  يف  �نقالبية   حماولة 

نز�ع  ن�شوب  �إىل  ذلك  كل  �أّدى  م�شار.  لها  

و�شيا�شية  �أ�شباب قبلية  ينطوي على  م�شلح 

يت�شدرها �لتناف�س على �ل�شلطة، وقد ��شتوىل 

�لغنية  �ل��وح��دة  ولي��ة   على  مل�شار  �مل��و�ل��ون 

�ملو�جهات  و�متدت  �أخرى،  ومناطق  بالنفط 

جنوب  جمهورية  من  خمتلفة  مناطق  �إىل 

�شحيتها  �ملدنيون  ك��ان  حيث  �ل�شود�ن، 

�لأوىل .

�لعميقة  �لأ�شباب  �أن  �ملحللني  بع�س  يرى 

جنوب  يف  �لإ���ش��ط��ر�ب��ات  ور�ء  تقف  �ل��ت��ي 
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رئي�شة:                                                                                                                   ثالثة  عو�مل  �إىل  ترجع  �ل�شود�ن 

�حلكم  يف  �لإد�ري����ة  �خل��رة  �شعف  �لأول: 

�ل���دول���ة �جل���دي���دة.                                                                          �مل�������ش���وؤول���ني يف  ل����دى 

عند  �لقبلي   �لإن��ت��م��اء  تغليب  �ل��ث��اين: 

�لإنتماء  على  وتفوقه  �جلنوبي،  �ل�شعب 

على  �ل�شر�ع  �إىل  �أدى   ما  ه��ذ�  و  �لوطني. 

�ملختلفة.                                                                                                         �لقبائل  ب��ني  و�ل���رثوة  �ل�شلطة 

�لثالث: حمدودية �شيطرة �حلكومة �ملركزية 

�أقوى  �لقبلي  ولوؤه  �لذي ما برح  على �جلي�س 

من �لولء للوطن.

�لكبرية  و�مل��و�رد  �لرثوة  �لر�بع: 

�لد�خل  يف  �لقوى  بع�س  ورغبة 

عليها  �ل�شيطرة  يف  و�خل����ارج 

و��شتغاللها ل�شاحلها .                 

خريطة النزاع

�ل�شتباكات  خريطة  من  بد� 

�أن  �ل��ط��رف��ني  ب���ني  �مل�����ش��ل��ح��ة 

جوبا  مدينة  على  يتم  �لرتكيز 

رمزية  من  تعنيه  مبا  �لعا�شمة 

للدولة،  و�شلطوية   �شيا�شية 

�أو  بالنفط،  �لغنية  و�ل��ولي��ات 

�ملتمّردون  ي�شكل  �لتي  تلك 

�ملحاور  على  وكذلك  �شكانها،  غالبية 

�ل�شرت�تيجية للتقدم باجتاه �لعا�شمة جوبا.

يجند  باأنه  م�شار  رياك  �حلكومة  وتتهم 

�شباب قبائل �لنوير وقو�ت »�جلي�س �لبي�س«  

باأعد�د و�شلت �إىل 25 �لًفا، وباأنه ي�شتخدمهم 

يف مهاجمة �ملر�كز �حلكومية يف عا�شمة 

يف  وك��ذل��ك  �ل��ب��الد  �شرقي  جونغلي  ولي��ة 

مهاجمة عا�شمة ولية �لوحدة �شمال �لبالد 

على  �ملجازر  وبارتكاب  �لنيل،   و�أع��ايل   ،

�أ�شا�س قبلي. وهذ� ما ينفيه م�شار �لذي يقول 

�إن بني �شفوف قو�ته جماعات من �لقبائل 

�لقو�ت  من  كبرًي�  ع��دًد�  و�إن  �ملختلفة، 

�حلكومية ين�شم �إىل �ملتمردين.

ويرى  بع�س �ملر�قبني �أن جمرد ذكر »�جلي�س 

�لذي يطلق على هذه �ملجموعات  �لبي�س« 

�لرعب  �شنو�ت  �لأذه��ان  �إىل  يعيد  �مل�شلحة 

فقد  �ل�شود�ن،  وقعت يف جنوب  �لتي  و�ملجازر 

قاتلت هذه �ملجموعات يف ت�شعينيات �لقرن 

�ل�شمال  بني  �لأهلية  �حلرب  خالل  �ملا�شي 

و�جلنوب �إىل جانب م�شار قبل �ل�شتقالل.

 2012 �لعام  ومطلع   2011 �لعام  نهاية  ويف 

و�جهت هذه �ملجموعات يف جونقلي قبيلة 

�إىل معارك  �أدى  �ملوريل  ما  �أخرى هي قبيلة 

د�مية ب�شبب خالفات حول �شرقة �ملا�شية.

 )IGAD( تدخل االإيغاد  

نا�شد قادة دول  �لهيئة �حلكومية للتنمية 

�لأفريقي  �لقرن  بلد�ن  ت�شم  �لتي  )�إي��غ��اد( 

و�شرق �أفريقيا  كال من  كري وم�شار  �لتحاور  

ووقف �لقتال. 

�لتي  �ملتحدة�لأمريكية   �لوليات  و�أوفدت 

 2011 يف  �ل��ب��الد  ��شتقالل  ر�ع��ي��ة  ك��ان��ت 

موفًد�  و�قت�شادًيا،  �شيا�شًيا  د�عميها  و�أكر 

�ل�شني،  �ل�شود�ن، وفعلت مثلها   �إىل جنوب 

يف  �لنفطي  �لقطاع  يف  م�شالح  متلك  �لتي 

جنوب �ل�شود�ن، وذلك بهدف �مل�شاعدة على 

�لتفاو�س. 

�أبابا   �أدي�س  يف  �لطرفني  ممثلو  �جتمع   

على   ،2014 �ل��ع��ام   م��ن  �لول  �ل�شبوع  يف 

و�لهجومات  �مل�شتمرة،  �ل�شتباكات  وقع 

�ملتبادلة، يف حماولة للتو�شل �إىل وقف لإطالق 

�لنار و�لإفر�ج عن �ملعتقلني. 

�ىل  �ملفاو�شات  �لوىل من  �جلولة  ت�شل   مل 

نتيجة حا�شمة، و��شتمرت �ملعارك يف حماولة 

لفر�س وقائع جديدة  على �لر�س  من قبل 

�لطرفني.

خال�صة

حتاول �ل�شود�ن �لوقوف على م�شافة و�حدة 

�لنز�ع يف دولة �جلنوب وتدعوهما  من طريف 

�دي�س  مفاو�شات  وتدعم  �ل�شلمي،  للتفاو�س 

�بابا،  و�إن كان �لبع�س يتهمها بدعم �لرئي�س 

يعار�س  �لذي  �شيلفا كري �شد خ�شمه م�شار 

تطبيع �لعالقات �جلنوبية مع دولة �ل�شمال. 

�جلنوبية،  �جل��ارة  �وغند�،  �أن  يبدو  كذلك 

بالعتاد  �لرئي�س �شيلفاكري  تتدخل مل�شلحة 

�ملعنية  هي  �ل�شود�ن  دولة   ولكن  و�لرجال. 

�جلنوبية  ح��دوده��ا  على  يجري  مبا  �لوىل 

ولي��ات  يف  ،وبخا�شة  �ملبا�شرة 

وجونغلي  و�لوحدة   �لنيل  �أعايل 

من  لذلك  مل��ا  بالنفط  �لغنية 

عالقة باأمنها �لقت�شادي ومو�رد 

�لطاقة،  وملا لتد�عيات �أي حروب 

قبلية  يف �جلنوب من تاثري على 

�لقبلي.   جمتمعها  تركيبة 

ي�شتطع  مل  �إن  �مل��رج��ح  وم���ن 

وكتلة  �ل�شود�نني  يف  �حلكماء 

�أو �لأمم �ملتحدة، وبع�س  �لإيغاد، 

�لدول �لكرى �ملوؤثرة يف �ملنطقة  

فر�شها(،   )�أو  حلول  �إىل  �لتو�شل 

�أن   ، �ملتنازعة  �لأط��ر�ف  تر�شي 

تزد�د حدة �لنز�عات يف �لإقليم، 

مما  �خلارجية،  �لتدخالت  د�ئ��رة  وتتو�شع 

من  و�ملزيد  �لدماء،  �شفك  من  �ملزيد  �شينتج 

خطوط  على  �ل�شود�نية  �جلغر�فيا  ت�شرذم 

على  �أو  و�لدميوغر�فية،  �لقبلية  �ل�شدع 

خطوط  تر�شيم خر�ئط �لنفط، و�ملاء، و�مل�شالح 

�ل�شني،  من  �ملمتدة  و�ل�شرت�تيجية  �لدولية 

عر �خلليج و�لقرن �لفريقي، وحتى �لوليات 

�ملتحدة �لأمريكية.

�ملر�جع :
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ar.wikipedia.org/wiki/ج������ن������وب_  

�ل�شود�ن.

www.bbc.co.uk/arabic/topics/
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االيغاد

من هو؟

 تت�شكل من جمموعة دول �فريقيا �ل�شرقية: 

�ل�شومال،   �ثيوبيا،  كينيا،  و�وغند�،  �ل�شود�نني 

يعرف »�جلي�س �لأبي�س« بهذ� �ل�شم ن�شبة �إىل 

�لرماد �لناجت عن حرق روث �لبقار، �لذي يغطوي 

على  للعمل   1986 �لعام  يف   .تاأ�ش�شت  و�ريرتيا  دجيبوتي، 

مكافحة �لت�شحر و�لتنمية وحل �خلالفات ما بني هذه �لدول.

عنا�شره به �أج�شادهم حلمايتها من �حل�شر�ت، وهو يت�شلح 

ميلي�شيا  �لأبي�س«،  و»�جلي�س  و�لع�شي.  و�ملناجل  بالبنادق 

مرهوبة �جلانب تتاألف ب�شكل كبري من �شبان من قبيلة 

�لنوير. 





الإ�سرائيليون   املحللون  يتوّقع 

خللال  اإ�للسللرائلليللل  تللواجلله  اأن 

حتديات    2014 اجلللديللد  الللعللام 

و�سيا�سية  واأمنية  ا�سرتاتيجية 

املجال  هللذا  ويف  م�سبوقة.  غري 

اعللتللرت درا�للسللة �للسللادرة عن 

اللل�للسللادات  مللعللهللد »بلليللغللن - 

يف  الإ�سرتاتيجية  للللللدرا�للسللات 

و�سع  اأن  اإيلللان«،  بللار  جامعة 

منذ  الأ�سواأ  هو  الأمني  اإ�سرائيل 

تو�سية  الدرا�سة  وقدمت  عقود، 

بزيادة  نتنياهو  حكومة  اإىل 

والإنفاق  الع�سكرية  ميزانيتها 

على  واحلللفللاظ  جي�سها،  على 

الللوليللات  مللع  وثيقة  عللاقللات 

الأمللن  تدهور  ب�سبب  املتحدة، 

الإقليمي يف ظل ما ُيطلق عليه 

»ثورات الربيع العربي«، موؤكدة 

اأن الأحداث التي تع�سف بالعامل 

�سنتني  من  اأكللر  منذ  العربي 

الأمني  الو�سع  جعلت  ون�سف، 

خطورة  الأكللر  العرية  للدولة 

مللنللذ نللهللايللة احللللرب الللبللاردة، 

موقع  اأورد  مللا  بح�سب 

»واللللللا الإخللللبللللاري«.  

�سحيفة  معلقي  كبري  وتوقع 

بن  رون  اأحللرونللوت«  »يديعوت 

اإ�للسللرائلليللل  تللواجلله  اأن  يلل�للسللاي، 

يف الللنلل�للسللف الللثللاين مللن هللذا 

املحتمل  الف�سل  تبعات  العام، 

للللللمللفللاو�للسللات الإ�للسللرائلليللللليللة 

الفجوة  ظل  يف  الفل�سطينية، 

بني  املللللواقللللف  يف  اللللكلللبلللرية 

اجلانبني. كما توّقع اأن تواجه 

»النبطاحية«  ال�سيا�سة  تبعات 

التي   - تللعللبللريه  حللد  علللللى   -

الأمللريكللي  الرئي�س  يتبناها 

املنطقة  يف  اأوبللللامللللا  بلللللاراك 

والتي »يعك�سها ميله  والعامل، 

الأطلللراف،  مواجهة  يف  للللللرتدد 

لكل  حتللّدًيللا  ت�سّكل  الللتللي 

املتحدة  والوليات  اإ�سرائيل  من 

توافقات  اإىل  ل  للتو�سّ وتوّجهه 

بن  واأو�سح  معها«.  واقعية  غري 

�ستواجهه  حتٍد  اأكر  اأن  ي�ساي 

م�سري  هو  م�ستقبًا  اإ�سرائيل 

الذي  الإيلللراين  النووي  الرنامج 

يفرت�س اأن يتم ح�سمه يف غ�سون 

بني  املفاو�سات  جتدد  اإثر  اأ�سهر 

اإيلللران واللللدول الللكللرى. واأ�للسللار 

على  هجوم  �سن  م�ساألة  اأن  اإىل 

املن�ساآت النووية الإيرانية قد تعود 

بتل  القرار  �سنع  دوائللر  لت�سغل 

الق�سايا  اإحدى  اأن  واأكد  اأبيب. 

املوؤ�س�ستني  تقلق  التي  املهمة 

اإ�سرائيل،  يف  والأمنية  ال�سيا�سية 

تكمن يف م�ستقبل احلكومة  

امل�سرية وقدرتها على اإدارة �سوؤون 

الباد. يف ال�سياق نف�سه، حذرت 

اأن  من  اليوم  اإ�سرائيل  �سحيفة 

التي  الكبرية  التحديات  اأحللد 

العري  الكيان  �سيواجهها 

يكمن  اجلللديللد،  العام  خللال 

حركات  اأن�سطة  تعاظم  يف 

حدود  على  العاملي«  »اجلللهللاد 

وم�سر.  ولبنان  �سوريا  من  كل 

ويلللقلللول املللعللّلللق الللعلل�للسللكللري 

لل�سحيفة يواآف ليمور اإن اإطاق 

الآونللة  يف  الكاتيو�سا  قللذائللف 

الأخرية من لبنان ميّثل مقدمة 

للللللواقللع الأمللنللي اجلللديللد الللذي 

العام  خال  ي�سود  اأن  ميكن 

2014. واأ�سار ليمور اإىل اأن خطورة 

اجلهادية  التنظيمات  اأن�سطة 

تتمّثل يف حقيقة اأن اإ�سرائيل ل 

متلك عنها معلومات 

يقّل�س  ممللا  كللافلليللة 

قدرتها على اإحباط عملياتها، 

التنظيمات  هذه  اأن  عن  ف�سًا 

غري قابلة للردع؛ و�سدد على اأن 

التعقيد  بالغة  الأمللور  يجعل  ما 

على هذا ال�سعيد هو حقيقة اأن 

كل  اأن  ترى  التنظيمات  هذه 

الأهداف م�سروعة، وبالتايل كل 

الو�سائل التي توظف يف حتقيقها 

ما  �سوء  على  ا.  اأي�سً م�سروعة 

تقدم ك�سف املوقع اللكرتوين 

للللللمللتللحللدث بللا�للسللم اجللليلل�للس 

اجلي�س  نّية  عللن  ال�سرائيلي 

�سيا�سات  يف  تغيريات  اإجلللراء 

القوى الب�سرية لديه �سمن خطته 

�سوء  على   ،2014 اجلديد  للعام 

الأمن،  ميزانية  يف  التقلي�سات 

ال�سرق  يف  املتغرّية  والتحديات 

الأو�سط. وتت�سّمن هذه التغرّيات 

جمال  يف  العاملة  القوى  تعزيز 

»ال�ساير«  الإلكرتونية  احلرب 

و�للسللاح الللغللوا�للسللات ووحلللدات 

القّبة  منظومات  يف  الإعرتا�س 

ال�سحرية،  والع�سا  احلللديللديللة 

وحدات  واإغاق  تقلي�س  مقابل 

و�سرتكز  يذكرها.   مل  اأخللرى 

ال�ستعدادت  زيادة  على  اخلطة 

ا�سرائيل يف مواجهة حتديات العام اجلديد

اعتربت درا�سة �سادرة عن معهد »بيغن - 

ال�سادات للدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف جامعة 

بار اإيالن«، اأن و�سع اإ�سرائيل الأمني هو 

الأ�سواأ منذ عقود، وقدمت الدرا�سة تو�سية اإىل 

حكومة نتنياهو بزيادة ميزانيتها الع�سكرية 

والإنفاق على جي�سها

توقع كبري معلقي �سحيفة »يديعوت 

اأحرونوت« رون بن ي�ساي، اأن تواجه اإ�سرائيل 

يف الن�سف الثاين من هذا العام، تبعات 

الف�سل املحتمل للمفاو�سات الإ�سرائيلية 

الفل�سطينية، يف ظل الفجوة الكبرية يف 

املواقف بني اجلانبني

اإعداد: اإح�سان مرت�سى 

باحث يف ال�سوؤون الإ�سرائيلية

�شباط

ق�شايا 

�إقليمية
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للطوارئ واحلفاظ على جاهزية 

الوحدات القتالية وتقوية منوذج 

ال�سعب« من  ي�سمى »جي�س  ما 

املتدينني،  جتنيد  تو�سيع  خال 

والعمل على نقل مواقع اجلي�س 

وحتدثت  النقب.  اإىل  ا�سة  احل�سّ

اآلف  تلل�للسللريللح  علللن  اخلللطللة 

الدائمة  اخلللدمللة  مللن  اجلللنللود 

ميزانية  يف  التقلي�س  ب�سبب 

الأمللللن، ونللقللل مللقللرتح خلطة 

تقلي�س  على  ين�س   2015 عللام 

وحلللدات اللللذراع اللللري وقلليللادة 

اجلو.  و�ساح  الداخلية  اجلبهة 

يف  �سارمة  اأوامللر  اخلطة  واأقللّرت 

العام  هللذا  امليزانية  تقلي�س 

تكاليف  بتخفي�س  تق�سي 

الع�سكرية  واملرا�سم  احلفات 

وذكللرت  اجلي�س.  يف  اجلللاريللة 

حول  جديدة  معطيات  اخلطة 

اأن  اإىل  م�سرية  التجنيد،  واقللع 

تنطبق  الذين  ال�سبان  من   %66

عليهم �سروط التجنيد يخدمون 

ن�سبة  وت�سل   ، فقط  اجلي�س  يف 

اىل  الن�ساء  و�للسللط  يف  التجنيد 

اخلطة  و�سفت  حيث   ،  %57.4

هلللذه املللعللطلليللات بللاخلللطللرية. 

اأن  اتلل�للسللح  اآخلللر  �سعيد  علللللى 

يتبناها  التي  القواعد  اأبللرز  من 

اجللليلل�للس اللل�للسللهلليللوين 

ا�للسللرتاتلليللجلليللتلله  يف 

زيلللادة  الللراهللنللة:  الع�سكرية 

عللل�لللسلللكلللرة اللللتلللجلللّملللعلللات 

كللفللاءة  ورفلللع  ال�ستيطانية 

اجلندي املقاتل ونوعية ال�ساح، 

ظلللروف  حتلل�للسللني  اإىل  اإ�للسللافللة 

احلرب الوقائية وقوة الردع ونقل 

وبناء  العدو  اأر�للس  اإىل  املعركة 

الأحزمة الأمنية واملرونة يف اتخاذ 

يف  والتحكم  امليدانية  القرارات 

كما  املعادية.  الأطللراف  ت�سلح 

اأمنية  نظرية  اجلي�س  يتبّنى 

على اأ�سا�س احلرب يف اأي حلظة، 

وكذلك �سرعة الهجوم والدفاع 

واملفاجاأة وال�سربة ال�ستباقية. 

هذه  من  الرغم  على  لكن 

تبقى  والحتياطات  التمنيات 

اأ�سرية  ا  اأي�سً العام  هذا  ا�سرائيل 

اأبرزها،  واأزمللات  نواق�س  معاناة 

ال�سرتاتيجي  العمق  �سعف 

بلل�للسللبللب علللواملللل اجلللغللرافلليللا 

الردع  قوة  وتراجع  ال�سيا�سية،  

الأخرية  احلروب  يف  جتّلت  التي 

يف  �سواء  ال�سهيوين،  للكيان 

قطاع غزة اأو جنوب لبنان. كما 

اأنها تعاين اختال ا�سرتاتيجية 

العدو،  اأر�للس  اإىل  املعركة  نقل 

امللللايل  الللفلل�للسللاد  اإىل  اإ�للسللافللة 

حيث  وال�سيا�سي،  والأخللاقللي 

بنينَّ تقرير اأ�سدره برنامج الدفاع 

لل�سفافية  الريطاين  والأملللن 

الدولية يف متوز 2011، اأن الكيان 

ال�سهيوين يحتّل مكانة عالية 

الع�سكري،  الف�ساد  خماطر  يف 

نللاهلليللك علللن الللتللهللّرب من 

والتغرّيات  الع�سكرية  اخلدمة 

�سيا�سًيا  احللليللوي  املللحلليللط  يف 

القوى  وع�سكرًيا، وتغرّي موازين 

ورحلليللل حلللللفللاء وجمللليء قللوى 

اجلي�س  ويواجه  معادية.  اأخللرى 

لناحية  حتللديللات  ال�سرائيلي 

الداخلية  ال�سيا�سية  الللظللروف 

الإ�سرائيلي،  املجتمع  وطبيعة 

الع�سكري  التفّوق  وحيثيات 

املقاومة،  قللوى  تنامي  �سوء  يف 

الإ�سرتاتيجية  البيئة  وحتللولت 

املوؤ�س�سة  ُيللدخللل  مللا  املحيطة، 

غري  ملل�للسللارات  يف  الع�سكرية 

املعامل،  وا�سحة  وغري  م�ستقرة 

قد يكون لها تاأثري كبري على 

نف�سها  العرية  الدولة  طبيعة 

اأو�سح  وقللد  م�ستقبلها.  وعلى 

والأمللن  الللدفللاع  برنامج  تقرير 

الدولية،  لل�سفافية  الريطاين 

 82 عن  معلومات  حتليل  اإثللر 

الفرتة  خال  العامل  حول  بلًدا 

حتى   2011 متلللوز  مللن  املللمللتللدة 

اإ�سرائيل  اأن   ،2012 الأول  كانون 

حتتل مكانة عالية يف خماطر 

الع�سكري،  الللفلل�للسللاد 

اأن املجال مفتوح  حيث 

القانونية  واحل�سانة  املال  لإهدار 

القطاع  يف  الأمنية  والتهديدات 

الع�سكري، عاوة على مظاهر 

وال�سيا�سي.  الأخللاقللي  الف�ساد 

»يديعوت  �سحيفة  وك�سفت 

 ،2011 اأول  كانون  يف  اأحرونوت« 

عللنللوان  حتللت  لللهللا  حتقيق  يف 

ما  اأن  الللزجللاجللة«،  »جلليلل�للس 

ثانوية  ظاهرة  ال�سابق  يف  اعتر 

حقيقي  وباء  اإىل  حتول  ومعزولة 

الإ�سرائيلي،  اجلي�س  اأ�للسللاب 

ال�سكر وتعاطي  حيث حفات 

املللللخللللدرات داخلللللل الللقللواعللد 

للم�ستوى  و�سول  الع�سكرية، 

�سادر  كتاب  ويخت�سر  القيادي. 

للدرا�سات  الزيتونة  مركز  عن 

)اجلي�س  بعنوان:  وال�ست�سارات، 

ما   ،)2012  -2000 الإ�سرائيلي 

الع�سكرية  املنظومة  تواجهه 

الإ�للسللرائلليللللليللة ملللن حتللديللات 

وم�ساكل بالنقاط التالية:

- تراجع قوة الردع.

ا�سرتاتيجية  ظروف  اختال   -

نقل املعركة       اإىل اأر�س العدو.

والأخللاقللي  امللللايل  الف�ساد   -

وال�سيا�سي. 

اخلللدمللة  ملللن  اللللتلللهلللّرب   -

الع�سكرية.

البيئة  ال�سلبية يف  التغرّيات   -

املحيطة �سيا�سًيا وع�سكرًيا.

حذرت �سحيفة اإ�سرائيل اليوم من اأن 

اأحد التحديات الكبرية التي �سيواجهها 

الكيان العربي خالل العام اجلديد، 

يكمن يف تعاظم اأن�سطة حركات »اجلهاد 

العاملي« على حدود كل من �سوريا 

ولبنان وم�سر

من اأبرز القواعد التي يتبناها اجلي�ش 

ال�سهيوين يف ا�سرتاتيجيته الع�سكرية 

الراهنة: زيادة ع�سكرة التجّمعات 

ال�ستيطانية ورفع كفاءة اجلندي املقاتل 

ونوعية ال�سالح، اإ�سافة اإىل حت�سني ظروف 

احلرب الوقائية
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اإعداد: 

با�سكال معّو�ض بومارون

�شباط

نواٍد 

وخدمات

يف ال�سنتني الأخريتني �سهدت 

نوادي ال�سباط تطوًرا كبرًيا ونف�سة 

جذرية �سملت جميع مرافقها 

وملحقاتها، حيث حر�ض القّيمون 

عليها على تقدمي اأف�سل اخلدمات 

املعي�سية والرتفيهية والريا�سية 

والأجتماعية والأمنية. واجلدير 

بالذكر اأن كل التكاليف املدفوعة 

هي من الأرباح التي حتققها 

النوادي وجتمع يف ال�سندوق 

اخلا�ض بها.

جمّلة »اجلي�ض« زارت املجّمع 

الع�سكري ونادي ال�سّباط يف جونيه 

واطلعت على واقع احلال وواكبت 

�سري الأعمال وامل�ساريع...

النوادي الع�سكرية 

ب�أبهى حّلة

التحديث م�ستمر 

واخلدمات ال�ستوية 

توؤمن املتعة 

والدفء والرفاهية

املجّمع الع�سكري

يف  اإن�س�ئه  ومنذ  الع�سكري  املجّمع  حر�ص 

التي  اخلدم�ت  يف  التمّيز  على   1998 الع�م 

ي�سّم  الذي  الري��سي  الن�دي  فمن  يقدمه�: 

ال�سون�  وق�ع�ت  ال�ستوية  ال�سب�حة  بركة 

للرج�ل  احلالقة  �س�لون�ت  اإىل  واجل�كوزي، 

فندق  وهو  الراحة  بيت  اإىل  و�سولاً  والن�س�ء، 

البحري  وال�سن�سول  التجهيزات،  ك�مل 

كرة  وملعب  الهرولة،  اأو  امل�سي  ملم�ر�سة 

ال�سّلة. كل هذه اخلدم�ت وغريه� جعلت 

ا  � ومميزاً � لئقاً من املجّمع الع�سكري مك�ناً

ا.  يقّدم خدم�ت مب�ستوي�ت راقية جداً

التح�سين�ت التي �سهده� املجّمع يف الفرتة 

الأخرية ك�نت مو�سوع حديثن� مع العقيد 

الذي  املجّمع،  رئي�ص  م�س�عد  زهوي  حبيب 

راأى يف عملية التح�سني والتحديث يف النوادي 

الالئقة  اخلدم�ت  توفري  �سعيد  على  اأولوية 

اأهمية  اإىل  ا  م�سرياً وع�ئالتهم،  لل�سّب�ط 

احل�لية  املن�س�آت  نظ�فة  على  املح�فظة 

و�سي�نته� وجهوزيته� من جميع النواحي. 

حي�ة  يف  الري��سة  اأهمية  من   � وانطالقاً

 ،� خ�سو�ساً وال�س�بط   � عموماً اليومية  الإن�س�ن 

للن�دي  حتديث  بور�سة  املجّمع  اإدارة  ق�مت 

نوادي  مبوا�سف�ت  ليكون  ال�سحي  الري��سي 



املعّدات  ب���أح��دث  فجّهزته  الأوىل،  الفئة 

واملفرو�س�ت  الأث��ق���ل  رف��ع  واآلت  الري��سية 

اخل��سة ب�لق�ع�ت الري��سّية لي�سبح مب�ستوى 

اأهم النوادي الري��سية الراقية.

الأم�كن  التدخني يف  لقرار منع   � وتطبيقاً

الع�مة املقفلة، جّهزت قرب املق�سف ق�عة 

ة  تدخني مع مفرو�س�ت فخمة واأنظمة خ��سّ

للغ�ية  اأُن�سئت  فقد   � �سيفاً اأم���  للتهوئة؛ 

عينه� خيمة للرّتا�ص البحري )تّت�سع حلواىل 

والكرا�سي،  ب�لط�ولت  جّهزت   )� �سخ�ساً  50

بطريقة  امل�����س��غ��وط  ب���ل��زج���ج  واأُح��ي��ط��ت 

ف��ن��ّي��ة. وق���د ن��ّف��ذت ب���إ���س��راف 

راعوا  اإخت�س��سيني  مهند�سني 

املجّمع  ديكور  ت�س�ميمهم  يف 

مع  ع����م،  ب�سكل  وم��ظ��ه��ره 

الواجهة على منظر  احلف�ظ يف 

بحري رائع.

على  ب�حلر�ص  يتعّلق  م�  ويف 

يقّدمه�  التي  الأطعمة  �سالمة 

ال�سن�ك  اأو  املطعم  يف  املجّمع 

ق�ل العقيد زهوي: »لقد حر�سن� 

املواد  تربيد  غرفة  حتديث  على 

للمواد   � خمزناً واأن�س�أن�  الغذائية 

املطبخ  عن�  و�سّ كم�  املعّلبة، 

اآلت  اإل��ي��ه  واأ�سفن�  الرئي�سي 

لي�ستوعب  ج��دي��دة  وب�����ّرادات 

للزب�ئن  امل��ت��زاي��دة  الأع������داد 

� يف ف�سل ال�سيف«. خ�سو�ساً

اأنه  اللق�ء  خت�م  يف  زه��وي  العقيد  وذّك��ر 

الدقيقة  املرحلة  الأمنية يف هذه  ولل�سرورات 

املجّمع،  رّواد  ول�سالمة  البالد  به�  متر  التي 

جرى تركيب حواجز حديدية على املدخل 

الدخالء  ولوج  متنع  الكهرب�ء  على  تعمل 

جميع  جّهزت  كم�  املجّمع،  ح��رم  اإىل 

اأق�س�مه ومن �سمنه� بيت الراحة، ب�س��س�ت 

ب�لقول:  وختم   .)LED( عمالقة  تلفزة 

م� يف  لنقدم  اإمك�ن�تن�  ن�سّخر كل  »�سوف 

واخلدم�ت  املجّمع  م�ستوى  لتح�سني  و�سعن� 

.� التي يقدمه� دائماً

... ويف النادي

حركة  جونيه  يف  ال�سب�ط  ن���دي  ي�سهد 

لن�  �سرح  كم�  كبرية  بن�ء  وور�سة  اإعم�ر 

يف  ا�ستقبلن�  ال��ذي  احل��داد  موري�ص  العميد 

مكتبه وحّدثن� عن التح�سين�ت التي مّتت 

� يف الن�دي واأهمه�  واجل�ري العمل فيه� ح�لياً

لل�سي�رات  املغلقة  الداخلية  املواقف  مبنى 

الث�ين  ت�سرين  اأواخ��ر  يف  اإفتت�حه  مّت  ال��ذي 

اجلي�ص  ق�ئد  العم�د قهوجي  برع�ية  امل��سي 

وح�سوره.

ح��واىل  »منذ  اأّن���ه  احل���داد  العميد  و���س��رح 

ب�إن�س�ء مبنى ي�سّم مواقف  العمل  ال�سنة بداأ 

ال�سي�رت الت�بع لن�دي ال�سب�ط-جونيه ليحّل 

م�سكلة قدمية تتمّثل بعدم توافر اأم�كن 

الطريق  ج�نبي  على  ال�����س��ي���رات  ل��رك��ن 

الذروة يف ف�سل  اأي�م  � يف  الن�دي، خ�سو�ساً اأم�م 

اأكرث   � يومياً الن�دي  ي�ستقبل  ال�سيف، حيث 

والرتفيه.  الراحة  يطلبون  �سخ�ص   2500 من 

واأّمن املبنى بطبق�ته الثالث مواقف حلواىل 

حتفة  ذات��ه  بحد  ي�سّكل  وهو  �سي�رة،   225

التجهيزات  ب�أف�سل  جمّهزة  فنّية  معم�رّية 

للزائر  وميكن  احل��دي��ث��ة.  الإل��ك��رتون��ي��ة 

املوقف  طبق�ت  اأح��دى  دخوله  حلظة  منذ 

ركن  �سهولة  م��دى  يالحظ  اأن  ال��ث��الث، 

اأ�سهم  بف�سل   ،��� لح��قاً واإي��ج���ده���  �سي�رته 

تر�سده اىل مك�نه�؛  التي  التوجيه  ولوح�ت 

كم� تنت�سر يف املك�ن ك�مريات للمراقبة 

واأجهزة اإطف�ء احلريق للمح�فظة على اأمن 

الزائرين وممتلك�تهم«.

»اأّن  احل��داد  العميد  وي�سيف 

اإن�س�ء  العمل بداأ منذ �سهر على 

الطبق�ت  ف���وق  ت��رتب��ع  ���س���ل��ة 

على  وت��ط��ّل  للموقف  ال��ث��الث 

يف  حري�س�  وجبل  جونيه  خليج 

داخلية  هند�سة  ذات  واحد،  اآن 

كبري  ج�نب  على  وخ�رجية 

م��ن ال��ف��خ���م��ة وال����ذوق حيث 

جوانبه�،  ال��زج���ج  ي�سّكل 

امل��ن���ظ��ر  ي��ح��ج��ب  ب�����س��ك��ل ل 

اأو  ال��داخ��ل  من  �سواء  اجلميلة 

اخل�رج، ومن املتوّقع اأن ينتهي العمل فيه� 

مع بداية ال�سيف املقبل. 

ال�س�لة حواىل 900 مرت مرّبع  تبلغ م�س�حة 

من دون اأعمدة وتّت�سع حلواىل األف �سخ�ص، 

مب�س�حة  وحم�م�ت  ومطبخ  مق�سف  مع 

�، وميتّد اأم�مه� ترا�ص �سيفي  ا مرّبعاً 350 مرتاً

�، لتكون  على م�س�حة 1000 مرت مرّبع تقريباً

و�سيفية  �ستوية  حفالت  لإق���م��ة  موؤهلة 

للزائرين  ال��راح��ة  ولإع��ط���ء  املن��سب�ت  يف 

اخلالبة  ب�ملن�ظر  متّتعهم  اىل  ب�لإ�س�فة 

واخلدم�ت املميزة. 

ت�سغله  ال��ذي  املك�ن  حتويل  يتم  �سوف 

حلفالت  مطعم  اإىل  ال�ستوية  ال�س�لة   � ح�لياً

األع�ب  و�س�لة  له  ت�بع  مطبخ  مع  الأعي�د 

ب�لأ�سج�ر  مزدانة  وحدائق  ل��الأولد  كبرية 

نواٍد وخدمات
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والورود وم�س�ح�ت من الغ�زون الأخ�سر.«

نغفل  فلم  الن�دي  يف  الأخرى  الأق�س�م  »اأم� 

العميد  ي��ق��ول  جتيزه�  اأو  حتديثه�  ع��ن 

الطع�م  ق�ع�ت  اإىل  املطبخ  فمن  احل��داد، 

ولكي  الكثري،  واأ�سفن�  جددن�  وامل�سبح 

اأكرب  عدد  اإ�ستيع�ب  على  ق�درين  ن�سبح 

حديث  فرن  تركيب  مّت  فقد  الزائرين  من 

فيه�  مب�  املعجن�ت  اأنواع  جميع  ل�سن�عة 

اخلبز الإفرجني، وم�كينة لتق�سري البط�ط� 

وفرمه� بطريقة حديثة.

� على البيئة عمدت اإدارة الن�دي اإىل  وحر�ساً

ال�سم�سية  الط�قة  للتق�ط  األ��واح  تركيب 

لرّواد  ال�س�خنة  اآلف ليرت من املي�ه  وت�أمني 4 

.»� امل�سبح بطريقة نظيفة بيئياً

»هدفن�  ب�لقول:  احل���داد  العميد  وختم 

ا  ممّيزاً وملتقىاً  خ�سراء  واحة  الن�دي  حتويل 

م�  كل  فيه  يجدون  ومدعويهم  لل�سب�ط 

ن�سعى  لأنن�  النواحي،  جميع  من  ين�سدونه 

.»� لالأف�سل دوماً
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املبادرون

يف  الييكييبييرة  اليي�ييسييرك  خيمة  يف 

تن�سيق  جلنة  ميين  وبييدعييوة  بييروت 

ودعم ن�ساطات اأبناء �سهداء اجلي�ش 

اجتمع  مو�سى  روىل  الأعمال  و�سيدة 

خا�سة  حفلة  يف  واأمهاتهم  الأولد 

اأقيمت على �سرفهم وح�سروا حواىل 

12 م�سهًدا توّزعت بني اخلّفة والتوازن 

وتروي�ش احليوانات والتهريج، تعتمد 

والرق�ش  اجل�سدية  املييهييارات  على 

واخلدع الب�سرية واحليوانات الأليفة 

منها واملفرت�سة بالإ�سافة اإىل ال�سحر.

اأ�ييسييعييل اأعيي�ييسيياء فييرقيية »اليي�ييسييرك 

حما�سة  واألهبوا  امل�سرح  املوهوبون  اللبناين« 

الفنون،  النوع من  لهذا  املتعّط�ش  اجلمهور 

تفاعلوا  الييذييين  الأطييفييال  لييدى  �سيما  ل 

�ساهدوها  فييقييرة  كييل  مييع  وفيييرح  بده�سة 

احلاد  الت�سفيق  املده�سة  العرو�ش  وانتزعت 

احللقات  بعر�ش  بداأت  التي  احلفلة،  طوال 

وفقرة  البهلوانية،  الألعاب  اأعقبتها  الدّوارة 

املهرجني، واألعاب اخلّفة وفقرات احليوانات 

على  والرق�ش  وال�سحر،  والأليفة  املفرت�سة 

و«الييرجييل  اجلمباز،  طريقة  على  احلييبييال 

فقرة  كل  بالطارات.  والرق�ش  املطاطي«، 

�سحر  فامتّد  �سابقتها،  من  اأروع  كانت 

الأجواء لأكرث من �ساعتني توالت خاللهما 

اللوحات املبهرة و�سط ال�سحكات و�سهقات 

الإعجاب والده�سة.

يف نهاية احلفل قّدم العميد املتقاعد طوين 

من  �سكر  كتاب  اللجنة  ممثاًل  عييازار 

لل�سيدة  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش  قائد 

اجلي�ش  قيادة  بدورها  �سكرت  التي  مو�سى 

وت�سحياتهم  تفانيهم  على  وع�سكرييه 

الييوطيين �ييسييامييًدا يف وجه  اجليي�ييسييام لإبييقيياء 

الييتييحييديييات 

واليييييظيييييروف 

التي  اخلطرة 

تع�سف به.

خطوة 

�ستعقبها 

خطوات

املهند�سة روىل 

مو�سى احلائزة 
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اإعداد: 

با�سكال معّو�ض بومارون

�شباط

يدا بيد
املهرجون والعبو اخلّفة والبهلوانيون ا�ستقبلوا برتحاب وحفاوة 

ا غري  وبهجة االأعياد عائالت �سهداء اجلي�ض مقّدمني لهم عر�سً

 Cirque duل�سركة Atlantisالتابع  �سريك   من  م�سبوق 

Liban : األعاب خفة و�سحر ولوحات بهلوانية وم�ساهد ال تخلو 
من اخلطورة واملجازفة، يف اإطار فّن يحتاج اإىل الكثري من الدّقة 

والتدريب والليونة.

ال�سريك اللبناين يعايد 

عائالت ال�سهداء 

بعر�ض مده�ض

ً



للعام  املييمييّيييزات  لل�سيدات  لبنان  جييائييزة 

�سركة  اأكرب  تاأ�سي�ش  يف  ريادتها  عن   2012

م�ستوى عاملي  )Netways( على  برجميات 

الييدول  يف  فروًعا  ومتلك  لبنان  )مركزها 

اأنها  اإىل  اأ�سارت  املتحدة(،  والوليات  العربية 

اأرادت بهذه املبادرة الب�سيطة معايدة اجلي�ش 

اللواتي  �سهدائه  واأولد  زوجييات  ا  وخ�سو�سً

دون  من  واأ�سبحن  الوحيد  معيلهن  فقدن 

�سند يف هذه احلياة.

اأن  »اجلي�ش«  ملجلة  مو�سى  ال�سيدة  واأ�سّرت 

هذا احلدث »ما هو اإل خطوة اأوىل يف طريق 

املوؤ�س�سة  مع  ومثمًرا  طوياًل  اأمتناه  تعاون 

ن�ساطات  ودعم  تن�سيق  وجلنة  الع�سكرية 

اأن  املقرر  من  حيث  اجلي�ش،  �سهداء  اأبناء 

وم�ستدام  متكامل  عمل  لربنامج  نوؤ�س�ش 

املراأة يف جميع  ال�سهداء لتطوير  مع زوجات 

مواكبة  عمل  فيير�ييش  وخييلييق  املييجييالت، 

اأو خارجه، من دون  املنزل  للع�سر لها داخل 

اأن يوؤثر ذلك على واجباتها جتاه عائالتها؛ 

وذلك بهدف حت�سني و�سعها املادي وظروفها 

والإرتقاء  معنوًيا  ودعمها  اليومية  املعي�سية 

مب�ستواها الثقايف لرتبية اأولد يكونون نخبة 

املجتمع اللبناين. 

لأفراد  جميدة  اأعياًدا  مو�سى  ال�سيدة  ومتّنت 

ا  خ�سو�سً ال�سهداء  ولعائالت  عموًما  اجلي�ش 

مقّدرة »ما قّدموه من دماء غالية على مذبح 

وباإمكاناتنا،  و�سعنا  و�سن�سهم ما يف  الوطن 

الكبرة،  بت�سحياتهم  مقارنة  املتوا�سعة 

ال�سريحة  هييذه  م�سلحة  فيه  ملييا  للتعاون 

الغالية على قلوبنا جميًعا.
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ا واأن هذا العر�ش  �سركة ال�سرك اللبناين هي الأوىل يف لبنان التي تقدم مثل هذه العرو�ش ملحرتفني لبنانيني مع اأجانب، خ�سو�سً

ته فهو  اإنه »�سنع يف لبنان« ثالث كلمات تخت�سر ق�سّ ي�سمل بع�ش احليوانات الأليفة واأخرى مفرت�سة ومدّربة ب�سكل جيد. 

ا  ال�سباب ليقدموا عر�سً اللبنانية اجتمع هوؤلء  اأجانب فقط. ومن كل املناطق  ا، 34 منهم لبنانيون و8  موؤلف من 42 �سخ�سً

اأرادوا اإي�ساله اإىل م�ستوى عاٍل من الإحرتاف. هذا ال�سرك الذي كان حلًما للبع�ش منهم اأب�سر النور وحتقق على اأر�ش الواقع 

�سه ال�سيد اإ�سحاق اأبو �ساري ر�سمًيا العام 2005 بالتعاون مع �سريكه تري انطونيو�ش؛ كما اأن�ساأ مدر�سة  لي�سبح حقيقة حني اأ�سّ

خا�سة لتعليم فن ال�سرك وتدريب املهتمني، يتوىّل الإ�سراف عليها عدد من املحرتفني يف الفرقة. وت�ستقبل املدر�سة جميع الأولد الذين تراوح 

اأعمارهم بني ال�ساد�سة وال�ساد�سة ع�سرة املهتمني بتعّلم فنون ال�سرك.



الفوج املجوقل

املجوقل-  الفوج  ثكنة  يف  كانت  البداية 

غو�سطا حيث رعى قائد اجلي�ش العماد جان 

قهوجي ممثال بالعقيد عالء ح�سن احتفالاً 

ن�ساطات  تخلله  الفوج  ع�سكريي  لأولد 

تابت  فادي  الأب  مل�سرحية  وعر�ش  ترفيهية 

اإىل  ب��اإي��دك«،  »املفتاح  بعنوان  املو�سيقية 

قزي،  مي�سال  الفنان  اأحياها  فنية  فقرات 

املقدم  الفوج  قائد  ح�سور  يف  هدايا،  وتوزيع 

جان نهرا، ورئي�سة املوؤ�س�سة واأع�سائها. 

قائد  ملمثل  كلمة  الإح��ت��ف��ال  تخلل   

حتيي  الأعياد  فرتة  »اإن  فيها:  قال  اجلي�ش 

يف  ا  خ�سو�ساً فقدناهم  اأحباء  ذك��رى  فينا 

�ساحات ال�سرف والبطولة، لكنها تزيد من 

األقهم يف اأفكارنا وحتفر اأ�سماءهم عميقة 

يف ذاكرتنا، كما اأنها توؤكد فينا م�ساعر 

الإخاء والتعاون والتكامل والوحدة الوطنية، 

ا  بالله، وحفاظاً الرا�سخ  اإمياننا  ا من  انطالقاً

على التقاليد امل�سرتكة يف املناطق والأحياء، 

وبني رفاق ال�سالح وعائالتهم«.     

�سعد  رول  الفنانة  قّدمت  ذات��ه،  الإط��ار  يف 

احتفال  يف  الفوج  ع�سكريي  لأولد  الهدايا 

اآخر نّظم للمنا�سبة.

فوج مغاوير البحر

عم�سيت،  البحر-  مغاوير  فوج  قيادة  يف 

وّزعت املوؤ�س�سة الهدايا على اأولد الع�سكريني 

يف احتفال اأقيم بح�سور قائده املقدم الركن 

حممد امل�سطفى الذي رّحب بهم ومتّنى لهم 

ا موؤ�س�سة العاقوري على  ا جميدة �ساكراً اأعياداً

بادرتها النبيلة.

فوج املغاوير

يف ح�سور قائد فوج املغاوير العميد الركن 

العماد  اجلي�ش  قائد  ممثال  روك��ز  �سامل 

جان قهوجي، اأقامت املوؤ�س�سة يف قيادة الفوج 

حفلتني  روميه  رم��ان-  غ�سان  ثكنة  يف 

الفوج  ع�سكريي  لأولد  واح��دة  ترفيهيتني 

والأخرى لأبناء الع�سكريني ال�سهداء )�سهداء 

اإعداد  من  برامج  تخّللهما  ال�سرف(  �ساحة 

حيث  هدايا  وتوزيع  بعيني  ك��ارل  الآن�سة 

ح�سل كل ولد على الهدية التي متناها يف 

الر�سالة التي وجهها اإىل »بابا نويل«. 

ملمثل  كلمة  الإحتفال  تخّلل  كذلك 

ع�سكريي  اإىل  فيها  توّجه  اجلي�ش  قائد 

ا  اأعياداً لهم  ا  واأفراد عائالتهم متمنياً الفوج 

ال�سهداء  عائالت  اإىل  كلمته  ويف  �سعيدة. 

ذّك�����ر مب��اآث��ره��م 

وب�����ط�����ولت�����ه�����م 

»ل��ن��ج��ع��ل م��ن��ه��ا 

��ا لأج��ي��ال��ن��ا  ن��را���ساً

ولنوؤكد  ال�ساعدة، 

هوؤلء  دماء  لول  اأنه 

كان  ما  الأب��ط��ال، 

به،  ننعم  وط��ن  لنا 

�سيادة  ول  حرية  ول 

ول ا�ستقالل، وما كانت جذوة الأمل تنت�سر 

ا يف قلوبنا، على رياح امل�ساعب التي ل  دائماً

اجت��اه«.  كل  من  بالوطن  تع�سف  تنفك 

و�سكر با�سم قائد اجلي�ش »اجلهود املتوا�سلة 

ملوؤ�س�سة املقدم املغوار ال�سهيد �سبحي العاقوري 

ا  وخ�سو�ساً الع�سكريني  اأبناء  دعم  �سبيل  يف 

تقرن  ذلك،  يف  وهي  منهم،  ال�سهداء  اأبناء 

الت�سامن  يف  املثال  وتقدم  بالفعل،  القول 
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اإعداد: جان دارك اأبي ياغي

�شباط

وقفة 

وفاء

موؤ�س�سة العاقوري

يف ثكنات اجلي�ش

فرح وهدايا يف احتفالت الأعياد

يف كل عام، مع حلول الأعياد، 

تتجّند موؤ�ش�شة املقدم املغوار ال�شهيد 

�شبحي العاقوري لزرع الفرح يف 

قلوب اأبناء اجلي�ش يف اخلدمة 

الفعلية واأولد ال�شهداء، عّلها 

ا من دفء العيد يف زوايا  تن�شر بع�شً

البيوت الباردة يف زمن ال�شقيع 

واحلرمان. وللمنا�شبة، وّزع »بابا 

نويل« املوؤ�ش�شة حواىل 4000 هدية على الأولد يف احتفالت �شملت عدًدا من 

الثكنات الع�شكرية واملناطق والرعايا و�شط اأجواء �شاخبة وبرامج ترفيهية 

خا�شة باملنا�شبة. جملة »اجلي�ش« واكبت الإحتفالت يف هذا التحقيق.



الإن�ساين والوطني«.

اإحياء  يف  ���س��ارك  الأ�سطا  نقول  الفنان 

يف  الوطنية  اأغ��ان��ي��ه  م��ن  بباقة  املنا�سبة 

واأ�سدقاء  واملمثلني  الفنانني  من  عدد  ح�سور 

املوؤ�س�سة.

حفل غداء وتوزيع هدايا

وبالتن�سيق  التوايل،  على  الثانية  لل�سنة 

حواىل  لّبى  العاقوري،  موؤ�س�سة  مع  والتعاون 

ال�سهداء  الع�سكريني  اأولد  من  ا  ول��داً  175

اأقامه  هدايا،  توزيع  تخلله  غداء  حفل  اإىل 

�ساحبي  �سلوم  وج��ه��اد  حبيب  ال�سيدان 

مطعم اجلبل- الريج- طريق مار �سربل، يف 

الطيار دي غول �سعد  الركن  العميد  ح�سور 

ممثال العماد قهوجي قائد اجلي�ش.

رعية مار فوقا- غادير

يف رعية مار فوقا- غادير، رعى قائد اجلي�ش 

العاقوري  موؤ�س�سة  نظمته  اآخ��ر  احتفالاً 

بالتعاون مع الرعية حلواىل 800 ولد من اأبناء 

�سينما  يف  املنطقة 

جونيه.  ل�سيته- 

ح�����س��ر الإح��ت��ف��ال 

اجلي�ش  قائد  ممثل 

ال��ع��ق��ي��د ع��م��اد بو 

عماد، خادم الرعية 

اخل��������وري ج����وزف 

���س��ل��وم وع����دد من 

تخلل  امل��دع��وي��ن. 

اجلي�ش  ق��ائ��د  ملمثل  كلمة  الإح��ت��ف��ال 

اأن  ا  معتراً العاقوري   موؤ�س�سة  فيها  �سكر 

بهجتهم  يف  اليوم  براعم  الوطن  »اأطفال 

وو�سع  الغد بحيويتهم  �سباب  وبراءتهم، هم 

بعلمهم  الغد  رجال  وبالتايل  تطّلعاتهم، 

ومعرفتهم وقدرتهم على حتّمل امل�سوؤوليات 

وبناء املداميك يف ال�سرح الوطني الذي خّلفه 

الأ�سالف«.

يف اخلتام، وّزعت الهدايا على الأولد يف جو 

من الفرح والإبتهاج.

خميم تزلج

بعد الإنتهاء من احتفالت امليالد وتوزيع 

على  تزلج  خميم  املوؤ�س�سة  اأقامت  الهدايا، 

اأولد  من  ا  ول��داً  60 حل��واىل  اأي��ام  اأربعة  م��دى 

الع�سكريني ال�سهداء راوحت اأعمارهم  بني 

14 و20 �سنة، وذلك يف رحاب مدر�سة التزلج- 

العميد  املدر�سة  قائد  ا�ستقبلهم  حيث  الأرز 

الركن خالد حّمود وعنا�سرها بحفاوة. 
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اإعداد: ندين البلعة خريالله

�شباط

مهمات 

جمزرة مدر�سة بي�سالن يف رو�سياخا�شة

ف�سل يف التن�سيق... خ�سارة فادحة يف الأرواح

وقعت  اأزم��ة  اأعقبت  جمزرة  هي 

بي�سالن  بلدة  يف  كبرية  مدر�سة  يف 

 3 و   1 بني  رو�سيا  يف   )Beslan(

اإرهابّيون  نّفذ  حيث   ،2004 اأيلول 

واحتجزوا  للمدر�سة  اقتحام  عملية 

اأكرث من 1100 �سخ�ٍص كرهائن. وبعد 

مع  التفاو�ص  حماولة  من  اأيام  ثالثة 

ال�سي�سانيني،  الإنف�ساليني  امل�سّلحني 

املدر�سة  الرو�سية  القوات  اقتحمت 

والأ�سلحة  الدبابات  م�ستخدمة 

على  رهينة   396 مبقتل  العملية  وانتهت  الثقيلة، 

، واإ�سابة املئات.  الأقّل من بينهم 186 طفاًلَ

اخللفية

التمديد  م��ن  اأ�سهر  �سّتة  م��ن  اأق��ل  بعد 

للرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني والية ثانية، 

متتالية  ملوجة  االإحت��ادي��ة  رو�سيا  تعّر�ست 

م�سّلحة،  جماعات  نّفذتها  الهجمات  من 

ال�سي�سان عن رو�سيا. بداأت  داعية النف�سال 

باحلدث  وانتهت  اآب   24 يف  االع��ت��داءات 

اأو�سيتيا  يف  بي�سالن  مدر�سة  يف  امل��اأ���س��اوي 

ال�سمالية. 

موقف  يف  قنبلة  تفجري  مّت  اآب   24 ففي 

الرو�سية  العا�سمة  جنوب  يف  للحافالت 

مو�سكو، اأ�سفر عن اإ�سابة 4 اأ�سخا�س فقط. 

طائرتني  تفجري  مّت  نف�سه،  اليوم  يف  ولكن 

اأ�سفر  مدنيتني يف اجلو ب�سكل متزامن، ما 

منت  على  ك��ان��وا  راك��ًب��ا   90 م�سرع  ع��ن 

بتفجري  �سيدة  قامت  اآب   31 ويف  الطائرتني. 

م��رو  حم��ط��ة  م��ن  م��ق��رب��ة  ع��ل��ى  نف�سها 

 10 مقتل  اإىل  اأّدى  ما  مبو�سكو  ريز�سكايا 

تكن  ومل   .50 من  اأكرث  واإ�سابة  اأ�سخا�س 

التي  ا�ستمراًرا للهجمات  اإاّل  تلك االأحداث 

خارج  ب�سّنها  ال�سي�سان  انف�سال  دعاة  بداأ 

االأرا�سي ال�سي�سانية، وا�ستهدافهم للم�سالح 

يف  معها  املتعاونة  للجمهوري�ات  اأو  الرو�س�ية 

ما يتعلق باأزمة ال�سي�سان. 

اليوم الأول: بداية العملية

 School املدر�سة  على  االع��ت��داء  ح�سل 

تعّج  ك��ان��ت  ح��ني   )Number One
التعليمية  والهيئة  واالأه����ايل  بالطالب 

ببداية  يحتفلون  كالعادة  كانوا  الذين 

العام الدرا�سي اجلديد. بداأت العملية عندما 

امل�سّلحني  ع�سرات  م��ن  جمموعة  قامت 

باقتحام  ام���راأت���ان(  وبينهم   33 )ح���واىل 

املدر�سة، بعد االإعداد للهجوم ب�سكل دقيق 

للهجوم  االأوىل  الدقائق  يف  �سقط  وم�سبق. 

النار  باإطالق  املهاجمون  بداأ  اإذ  قتياًل،   12

اإىل  بالتوّجه  اجلميع  ملزمني  ال��ه��واء  يف 

وا�ستطاع  بالفرار  الذ  البع�س  املبنى.  داخل 

اآخ�رون  ح  جند  بينم�ا  ال�س�لطات،  حتذير 

مع  ن��ار  اإط���الق  ت��ب��ادل  وبعد  باالختب�اء. 

املدر�سة،  على  امل�سّلحون  ا�ستوىل  ال�سرطة، 

اأي  من  جمّردة  رهينة   1100 حواىل  واحتجزوا 

يخالف  من  بقتل  مهّددين  ات�سال،  و�سيلة 

القاعة  يف  الرهائن  جمع  وبعد  االأوام����ر. 

ما  امل�سّلحون  اختار  املدر�سة،  يف  الريا�سية 

قريب  ممّر  اإىل  واأخذوهم  رجاًل   20 و   15 بني 

نف�سها  االنتحارّيَتني  اإح��دى  فّجرت  حيث 

مقتل  اإىل  اأّدى  ما  نا�سف،  حزام  با�ستخدام 

معظم من يف- املمّر.

الح�سار الأمني

رب طوق اأمني حول املدر�سة،  �سرعان ما �سُ

الداخلي(،  االأمن  )قوى  ال�سرطة  من  تاأّلف 

ال�سبيت�سناز   )فرقة  الرو�سي  اجلي�س  وق��وات 

للقوات  تابعة  خا�سة  قوات   :»Spetsnaz«

االأمن  جهاز  يف  النخبة  وحدات  الرو�سية(، 

ل��وزارة  اخلا�سة  وال��وح��دة  الرو�سي  االحت���ادي 

.)OMON( ال�سوؤون الداخلية الرو�سية

ثالثة  من  خًطا  اخلا�سة  القوات  اأخلت 

مباٍن مواجهة للقاعة الريا�سية يف املدر�سة، 

ولكن  االإ�سعاف.  �سيارات  من  عدد  ز  وُجهِّ

عّمت حالة من الفو�سى ب�سبب جتّمع عدد 

ومدنيني  املتطّوعني،  امليلي�سيا  رج��ال  من 

املحتجزين،  اأه��ايل  بني  كانوا  م�سّلحني 

اأمام مكان احلدث )حواىل خم�سة اآالف(، 

وان�سمامهم اإىل القوى االأمنية الر�سمية.

قام املعتدون بتفخيخ القاعة حيث جمعوا 

نا�سفة،  بعبوات  املبنى  وب��اق��ي  ال��ره��ائ��ن، 

مقتل  مقابل  رهينة  خم�سني  بقتل  وهّددوا 

ع�سرين  وبقتل  ال�سرطة،  بر�سا�س  عن�سر  اأي 

�سفوفهم.  يف  ي�سقط  جريح  كل  مقابل 

قاموا  املدّخنة،  بالقنابل  خلرقهم  ًبا  وحت�سّ

منعوا  كما  املدر�سة،  نوافذ  بتحطيم  ف��وًرا 

ياأتي  حتى  وال�سرب  االأك��ل  من  الرهائن 

رئي�س اأو�سيتيا ال�سمالية للتفاو�س معهم.

بعدم  ق���راًرا  الرو�سية  ال�سلطات  اّت��خ��ذت 



ا�ستخدام القوة لتخلي�س الرهائن، وباعتماد 

حاول  �سلمي،  حّل  اإىل  ل  للتو�سّ التفاو�س 

 Leonid Roshal ال�سهري  االأطفال  طبيب 

التو�سل اإليه.

اليوم الثاين: ف�سل امل�ساعي ال�سلمية

ف�سلت م�ساعي Roshal ومل يقبل املعتدون 

وال  ال�سرب،  اأو  باالأكل  للرهائن  ال�سماح 

مطالبني  امل��ك��ان،  م��ن  اجلثث  ب��اإخ��راج 

االأمم  يف  ال�سي�سان  با�ستقالل  باالعراف 

املتحدة وبان�سحاب القوات الرو�سية، وبح�سور 

 Aleksander Dzasokhov م��ن،   كل 

 Murat ال�سمالية(،  اأو�سيتيا  )رئ��ي�����س 

اإنغو�سيتيا(،  جمهورية  )رئي�س   Zyazikov
ال�سابق  )ال��رئ��ي�����س   Ruslan Aushev

الإنغو�سيتيا( والطبيب Roshal اإىل املدر�سة.

واحل��ّر  بالتعب  ي�سعرون  املحتَجزون  ب��داأ 

قدرة  اأو  طاقة  اأي  وفقدوا  والعط�س،  واجل��وع 

ال��ي��وم،  ه��ذا  ظهر  وب��ع��د  احل��رك��ة.  على 

االأمن  قوى  على  قنبلَتني  امل�سّلحون  رمى 

القوى  ه��ذه  ت��رّد  اأن  دون  من  املبنى  خ��ارج 

االأوىل،  الليل  �ساعات  مع  ولكن  باملثل. 

النوم،  وقّلة  بال�سغط  بال�سعور  امل�سّلحون  بداأ 

جعلهم  ذلك  كل  املخدرات،  توافر  وعدم 

متوّقعة،  غ��ري  وت�سّرفاتهم  ه�ستريّيني 

واأهاليهم  االأطفال  من  عدد  قتل  وهكذا 

ال�سرطة  رج���ال  م��ن  ع��دد  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

بر�سا�س امل�سّلحني.

اليوم الثالث: الإنزال

منذ ال�سباح الباكر، مّت االت�سال باأ�سالن 

املقاتلني  ق���ادة  ك��ب��ار  اأح���د  م�����س��خ��ادوف 

جلمهورية  ال��ث��ال��ث  وال��رئ��ي�����س  ال�سي�سان 

على  االإن���زال  ولكن  للتدّخل،  ال�سي�سان 

املدر�سة بداأ مبا�سرًة بعد املوافقة على تدّخله 

وبداأت عملية االقتحام.

عند ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم 3 اأيلول 

2004 وافق امل�سّلحون على اإدخال م�سعفني يف 

�سيارَتي اإ�سعاف الإخالء اجلثث، ومع اقراب 

االإ�سعاف �ُسمع دوي انفجار من داخل قاعة 

رجال  على  النار  امل�سّلحون  وفتح  الريا�سة 

اإىل  اأّدى  اآخر  انفجار  ذلك  وتبع  االإ�سعاف. 

عدد  واإ�سقاط  الرهائن  على  ال�سقف  �سقوط 

)حواىل  وجرحى  قتلى  بني  االإ�سابات  من 

جنح  احلا�سلة  الفو�سى  و�سط  قتياًل(.   160

بع�س الرهائن بالهرب، فيما قتل امل�سّلحون 

اآخرين خالل حماولتهم ذلك، ثم بداأ تبادل 

اإطالق النار بني قوى االأمن وامل�سلحني. 

املدر�سة  دخ��ول  اخلا�سة  ال��ق��وات  حاولت 

جند  ون��اق��الت   72-T دب��اب��ات  من  بدعم 

مدّرعة BTR-80 وطوافات حربية مبا فيها 

طوافة هجوم Mi-24. وقد �سارك يف املعركة 

مّت  كما  امل�سّلحني.  املدنيني  من  العديد 

لهب،  )ق��اذف��ات   Shmel �سواريخ  اإط��الق 

وا�ستخدام  املحظورة(،  الفراغية  القنابل  اأي 

ب��دوره��م   .26-RPG ���س��اروخ��ي��ة  ق��ذائ��ف 

اأطلقوها  قنابل  قاذفات  املتمّردون  ا�ستخدم 

املجاورة،  املباين  داخل  الرو�سية  القوى  على 

وا�ستخدموا الرهائن كدروع ب�سرية.

م��وازاة  يف  املداهمة  عمليات  ا�ستمّرت 

وحاولوا  تفّرقوا  الذين  املتمّردين  مقاومة 

دّمرتها  التي  املجاورة  االأبنية  يف  االختباء 

اآخرين  الطوافات  تعّقبت  بينما  الدبابات، 

داخل املدينة. 

على  ق��ادرة  االإط��ف��اء  �سيارات  تكن  مل 

الريا�سة،  قاعة  داخ��ل  احلريق  مكافحة 

مئات  لنقل  املتوافرة  االإ�سعاف  �سيارات  اأّما 

نقل  ل��ذل��ك  حم���دودة،  فكانت  امل�سابني 

من  عدد  قتل  خا�سة.  ب�سيارات  معظمهم 

تعّقب  االأمنية  القوى  وتابعت  املتمّردين 

الفاّرين منهم.

نهاية الأزمة

يكن  مل  بي�سالن،  يف  الوحيد  امل�ست�سفى 

عدد  فتويف  االإ�سابات،  مع  للتعامل  مهّيًئا 

كبري من الرهائن بعد نقلهم اإىل هناك. 

من  بعد  ما  يف  جمعها  مّت  فقد  اجلثث  اأّما 

دفن  مرا�سم  اإج���راء  ومّت  امل��در���س��ة،  داخ��ل 

العملية  انتهاء  وبعد  ا.  �سخ�سً ل�120  جماعي 

ا مفقودين، باالإ�سافة  كان هناك 180 �سخ�سً

اإىل عدد غري حمّدد من الع�سكريني الذين 

ا�ست�سهدوا يف اأثناء العملية.

كان لهذا احلادث تاأثرياته على ال�سيا�سة 

واخلارجي.  املحّلي  امل�ستويني  على  الرو�سية 

حتدًيا  لتمّثل  احلوادث  �سل�سلة  جاءت  فقد 

يتعامل  كان  الذي  بوتني  الرو�سي  للرئي�س 

مع العمليات ال�سابقة التي �سّنها امل�سّلحون 

الذي  العار  من  جانًبا  بو�سفها  ال�سي�سانّيون 

القيادة  �سعف  عن  والناجم  برو�سيا،  حلق 

التنفيذية يف البالد و�سعف االأجهزة االأمنية، 

ما قاد حكومتها اإىل التوقيع على معاهدة 

عن  اأ�سفرت  التي   )1996 )اآب  كا�سافيورت 

اخلروج الرو�سي االأول من ال�سي�سان. 

عقب انتهاء حادث بي�سالن، نا�سد بوتني 

املجتمع  لتعبئة  اال�ستعداد  الرو�سي  ال�سعب 

التي  ال�ساملة  »احل��رب  �سّماه  ما  ملقاومة 

تهدف اإىل متزيق رو�سيا«. 
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عنا�شر جرمية �شهادة الزور

قانون  م��ن   408 امل���ادة  ن�صت 

اأن��ه:  على  اللبناين  العقوبات 

ق�صائية  �صلطة  اأم��ام  �صهد  »من 

اأو  بالباطل  فجزم  اإداري  اأو  ع�صكري  ق�صاء  اأو 

يعرفه  ما  اأو كل  بع�ض  اأو كتم  اأنكر احلق 

عوقب  عنها،  ي�صاأل  التي  الق�صية  وقائع  من 

�صنوات.  ثالث  اإىل  اأ�صهر  ثالثة  من  باحلب�ض 

اأثناء حتقيق جنائي  واإذا اأدىل ب�صهادة الزور يف 

اأو حماكمة جنائية حكم بالأ�صغال ال�صاقة 

عن  جنم  واإذا  الأك���ر.  على  �صنوات  ع�صر 

اأو بعقوبة  ال�صهادة الكاذبة حكم بالإعدام 

ع�صر  عن  ال�صاقة  الأ�صغال  تنق�ض  فال  دة  موؤبَّ

�صنوات«. 

الزور هي:  اأن عنا�صر جرمية  وبذلك، يتبني 

كذب   - ق�صائية  �صلطة  اأم��ام  ال�صهادة  اأداء 

والق�صد  للحقيقة،  حتريفها  اأو  ال�صهادة 

اجلرمي.

اأن  يجب  ق�شائية:  �شلطة  اأمام  ال�شهادة  اأداء   •
�صلطة  اأم��ام  اأدي��ت  قد  ال��زور  �صهادة  تكون 

دعوى  يف  اإداري  اأو  ع�صكري  ق�صاء  اأو  ق�صائية 

هذه  فيها  تنظر  اإداري��ة  اأو  مدنية  اأو  جزائية 

بقرار  ا�صتدعي  قد  ال�صاهد  ويكون  ال�صلطة، 

اأحد  الق�صائية، بناًء على طلب  ال�صلطة  من 

اأو بناء على ما راأته املحكمة جالًء  اخل�صوم 

جرم  لقيام  ال�صروري  من  ولي�ض  للحقيقة. 

القانونية،  اليمني  حلف  يتم  اأن  الزور  �صهادة 

اأمام  الكاذبة  ال�صهادة  اأديت  حال  يف  اأنه  اإل 

لوجود  اليمني  تلك  حلف  دون  من  الق�صاء 

اأو عقبات قانونية حتول دون حتليف  اأ�صباب 

�ض  ال�صاهد اليمني القانونية فاإن العقوبة ُتخفَّ

اإىل الن�صف )املادة 408 عقوبات(. 

اأما بالن�صبة اىل �صيغة حلف اليمني القانونية 

فهي: »اأق�صم بالله العظيم باأن اأ�صهد باحلق 

كل احلق ول �صيء غري احلق«. ول تطبق هذه 

الأحكام على ال�صهادة املوؤداة خارج الق�صاء؛ 

موظف  اأو  اإداري��ة  مراجع  اأم��ام  حت�صل  كاأن 

اأو  العقاري  ال�صجل  اأو  العدل  الكاتب  اأو  عام 

ال�صابطة العدلية، فهي واإن كانت كاذبة، ل 

ميكن تو�صيفها باأنها �صهادة زور.

تقت�صر  احلقيقة:  حتريفها  اأو  ال�شهادة  كذب   •
مهمة ال�صاهد عموًما على �صرد الوقائع املادية 

مبو�صوع  عالقة  لها  والتي  بها  علم  التي 

راأي  اإب��داء  دون  من  فيه،  ي�صهد  ال��ذي  النزاع 

نتائج  ا�صتنتاج  اأو  الوقائع  تقدير  يف  خا�ض 

للمحكمة  تعود  التقدير  م�صاألة  لأن  منها، 

وتدخل يف �صلب مهماتها عند اإ�صدار احلكم 

مبنية  ال�صاهد  اأقوال  كانت  واإذا  الدعوى.  يف 

يكون  فال  ا�صتنتاجاته  اأو  اخلا�ض  راأيه  على 

قد ارتكب جرمية �صهادة الزور حتى ولو كان 

اأو  �صحيحة  غري  ا�صتنتاجاته  اأو  خاطًئا  راأي��ه 

املحكمة  ُتقّدر  ما مل  للواقع  تقديره خمالًفا 

ن ل��دي��ه��ا من  ع��ك�����ض ذل���ك مب��ا ي��ت��ك��وَّ

معطيات. ولذلك، يجب اأن يثبت الكذب يف 

اأو حتريفها للحقيقة بهدف التغيري  ال�صهادة 

ويتم  وللوقائع.  للحقيقة  واملتعمد  املق�صود 

��ة  والأدلَّ ال�صهود  اأق��وال  من  ذلك  ا�صتخال�ض 

والظروف املحيطة بالدعوى. ويجب اأن ين�صّب 

القول يف �صهادة الزور على واقعة ترتبط ارتباًطا 

وثيًقا مبو�صوع النزاع املطروح اأمام ال�صلطات 

الق�صائية اأو له اأهمية كبرية يف مركز اأطراف 

القا�صي.  قناعة  التاأثري يف  �صاأنه  ومن  النزاع، 

العقوبات  قانون  املادة 408 من  ولهذا عاقبت 

احلق  اأنكر  اأو  بالباطل  ج��زم  من  اللبناين 

وقائع  من  يعرفه  ما  كل  اأو  بع�ض  كتم  اأو 

الق�صية التي ي�صاأل عنها. واجلزم بالباطل هو 

ما  عك�ض  ال�صاهد  يديل  اأن 

اأو  احلقيقة  اإخفاء  بق�صد  راآه 

ت�صويهها، اأو الزعم كذًبا اأنه 

راأى �صيًئا مل َيَره اأو خالًفا ملا راآه.

الذي  ال�صلبي  املوقف  فهو  احلق  اإنكار  اأما 

معينة  حقائق  اأو  وقائع  من  ال�صاهد  خذه  يتَّ

يتعار�ض مع �صحتها  نفي احلقيقة مبا  عرب 

بواقعة  معرفته  اأو  علمه  اإنكار  خالل  من 

وكذلك،  بها.  الأكيد  علمه  رغم  معينة 

اإن كتم بع�ض اأو كل ما يعرفه ال�صاهد من 

ا  وقائع الق�صية التي ُي�صاأل عنها ي�صكل اأي�صً

زوًرا يف �صهادته عرب جتريد الفعل املن�صوب اىل 

من  التي  الظروف  كل  اأو  بع�ض  من  الفاعل 

قناعة  على  للتاأثري  احلقيقة  تغيري  �صاأنها 

القا�صي؛ كاأن يكتم ال�صاهد ظروف العنف 

اأو حالة الليل التي رافقت ال�صرقة مما ُيوّثر يف 

تو�صيف جرم ال�صرقة من مو�صوفة اىل عادية 

كما يوؤثر يف العقوبة.

اأقوال  يف  التناق�ض  اأن  اىل  الإ�صارة  وتقت�صي 

�صهادته  يف  الكذب  ق�صد  دون  من  ال�صاهد 

زمنية  مدة  مرور  ب�صبب  احلقيقة  حتريف  اأو 

طويلة على الواقعة ل ُي�صّكل �صهادة زور، ما 

اجلرمية  هذه  يف  الناظرة  املحكمة  ُتقّدر  مل 

التناق�ض  اأن  تقدير  خالل  من  ذلك  عك�ض 

كان بهدف ت�صليل العدالة.

الزور  �صهادة  جرمية  تعترب  اجلرمي:  الق�شد   •
يتوافر  اأن  يجب  التي  العمدية  اجلرائم  من 

اجلرمية  النية  اأو  العام  اجلرمي  الق�صد  فيها 

ال��ل��ذان  والإرداة  العلم  م��ن  تتكون  ال��ت��ي 

وجوب  اىل  اإ�صافة  العام،  الق�صد  ي�صكالن 

توافر الق�صد اخلا�ض من خالل تعّمد ال�صاهد 

اجلزم بالباطل واإنكار احلقيقة وكتم بع�ض 

اأو كل ما يعرفه من وقائع الق�صية التي ُي�صاأل 

ب عن ق�صد  اإذا كذَّ عنها. فُيعاقب ال�صاهد 

تعترب �شهادة ال�شهود من اأقدم و�شائل الإثبات واأهمها احلقيقة، كما اأنها من اأهم الأدلة التي قد ت�شتند اإليها املحكمة يف 

ا اجلزائية منها. فاإذا كانت ال�شهادة زوًرا،  اأحكامها، لذلك فاإن لها اأهمية كربى وخطرية يف الدعاوى الق�شائية، خ�شو�شً

التي  الزور  ال�شهادة  القوانني على  العقاب. ولهذا عاقبت  اأ جمرم ويفلت من  يرُبَّ اأو  اأن يُدان بريء ويعاقب،  قد توؤدي اىل 

ُعِرفت منذ اأن عرف الإن�شان اجلرمية والعقاب، يف املجتمعات القبلية ويف احل�شارات الفرعونية وبالد ما بني النهرين. 

وقد عاقب عليها قانون حمورابي بقطع ل�شان �شاحبها. كما نهت الديانات ال�شماوية عن ال�شهادة الزور واعتربتها من 

الكبائر. اأما قانون العقوبات اللبناين، فاعتربها جرمية حتت الف�شل املتعلق باجلرائم املخلَّة ب�شري الق�شاء �شنًدا اىل املادة 

408 وما يليها. 

�شهادة الزور ومفاعيلها القانونية
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اأمام ال�صلطة الق�صائية عن علم واإرادة وبهدف 

ت�صويه احلقيقة وبق�صد ت�صليل العدالة. فاإجتاه 

الزور بكامل  ب�صهادة  الإدلء  اإىل  اإرادة اجلاين 

اإرادته وهو على يقني باأن ما يديل به هو باطل 

واأنه ل �صحة له يف الواقع يثبت نيته اجلرمية. 

�صحيحة  ب�صهادة غري  يديل  الذي  ال�صاهد  اأما 

ب�صبب �صعف ذاكرته اأو ت�صّرعه يف اجلواب اأو 

وقوعه يف الغلط حول بع�ض الوقائع ويف تقديرها 

توافر  يثبت  فال  الأ�صئلة،  ببع�ض  مفاجاأته  اأو 

املحكمة  لتقدير  يعود  وهذا  اجلرمية،  نيته 

الناظرة بدعوى �صهادة الزور وقناعتها. 

عقوبة جرمية �شهادة الزور

هي  اللبناين  القانون  يف  الزور  �صهادة  عقوبة 

على النحو الآتي:

- احلب�ض من ثالثة اأ�صهر اإىل ثالث �صنوات: 

اأو  ق�صائية  �صلطة  اأمام  الزور  �صهادة  اأديت  اإذا 

ق�صاء ع�صكري اأو اإداري.

- الأ�صغال ال�صاقة ع�صر �صنوات على الأكر: 

اإذا اأديت �صهادة الزور يف اأثناء حتقيق جنائي اأو 

حماكمة جنائية. 

- ل تنق�ض العقوبة عن ع�صر �صنوات اأ�صغال 

ع�صرة  خم�ض  اإىل  اإبالغها  وميكن  �صاقة 

ال�صهادة الكاذبة حكم  اإذا جنم عن  �صنة، 

بالإعدام اأو بعقوبة موؤبدة )املادة 408 عقوبات(. 

• تخفي�ض العقوبة:
�ض العقوبة على النحو الآتي:  ُتخفَّ

�ض اإىل الن�صف، اإذا مّت الإ�صتماع اإىل  - ُتخفَّ

ال�صاهد من دون اأن يحلف اليمني )املادة 408 

عقوبات(.

الثلثني،  اإىل  الن�صف  العقوبة من  �ض  - ُتخفَّ

ملالحقة  اآخر  ا  �صخ�صً الزور  �صهادة  �صت  عرَّ اإذا 

قانونية اأو حلكم )املادة 410 عقوبات(.

الن�صف عقوبة املحر�ض على  اإىل  �ض  - ُتخفَّ

حتًما  يعر�صه  ال�صاهد  كان  اإذا  الزور  �صهادة 

اأقربائه خلطر  اأحد  �ض  يعرِّ اأو  احلقيقة  قال  لو 

ج�صيم.

• الإعفاء من العقوبة: 
يعفى من العقوبة:

-  ال�صاهد الذي اأدى ال�صهادة يف اأثناء حتقيق 

جزائي، اإذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل اأن 

م بحقه اإخبار. يختم التحقيق وُيقدَّ

اإذا  حماكمة،  اأية  يف  �صهد  الذي  ال�صاهد   -

رجع عن قوله قبل اأي حكم يف اأ�صا�ض الدعوى 

ولو غري مربم )املادة 409 عقوبات(.

قال  اإذا  حتًما،  �ض  يتعرَّ ال��ذي  ال�صاهد   -

باحلرية  م�صا�ض  له  ج�صيم  خلطر  احلقيقة، 

اأو اأحد  �ض له زوجه ولو طالًقا  اأو ُيعرِّ اأو ال�صرف، 

اأ�صهاره  اأو  اأخواته  اأو  اإخوته  اأو  فروعه  اأو  اأ�صوله 

من الدرجات نف�صها.

-  ال�صخ�ض الذي اأف�صى اأمام القا�صي با�صمه 

ال��واج��ب  م��ن  يكن  ومل  و�صفته  وكنيته 

اأن  الواجب  من  كان  اأو  ك�صاهد  ا�صتماعه 

ينبه اإىل اأن له اأن ميتنع عن اأداء ال�صهادة اإذا 

�صاء )املادة 410 عقوبات(.

اإجراءات املالحقة اجلزائية

تختلف هذه الإجراءات يف كل من مرحلتي 

التحقيق واملحاكمة:

• مرحلة التحقيق لدى قا�شي التحقيق: 
جزم  اإذا  اأن��ه  على  اأ.م.ج.   89 امل��ادة  ن�صت 

كتم  اأو  احلقيقة  اأنكر  اأو  بالباطل  ال�صاهد 

بع�ض اأو كل ما يعرفه من وقائع الق�صية التي 

املح�صر  التحقيق  قا�صي  فيحيل  عنها  ي�صاأل 

العامة  النيابة  اإىل  اإف��ادت��ه  فيه  دون��ت  ال��ذي 

ال�صتئنافية لتالحقه بجرمية �صهادة الزور.

• مرحلة املحاكمة لدى القا�شي املنفرد اجلزائي: 
تبني  اإذا  اأنه  على  اأ.م.ج.   188 امل��ادة  ن�صت 

كاذبة  ب��اإف��ادة  ي��ديل  ال�صاهد  اأن  للقا�صي 

املخفر  نظارة  يف  بو�صعه  الأمن  قوى  ف  ُيكلِّ

هذا  يف  العام  النائب  اإىل  يرفعه  تقريًرا  وي�صع 

ال�صاأن وي�صري فيه اإىل و�صع ال�صاهد يف النظارة. 

بجرم  ال�صاهد  هذا  يالحق  اأن  العام  وللنائب 

�صهادة الزور وفق الأ�صول. 

• مرحلة املحاكمة لدى حمكمة اجلنايات: 
ظهر  اإذا  اأن��ه  على  اأ.م.ج.   261 امل��ادة  ن�صت 

تباين اأو تغيري بني �صهادة ال�صاهد وبني اأقواله 

الرئي�ض  ياأمر  البتدائي،  اأو  الأويل  التحقيق  يف 

ولكل  ذل���ك.  بتدوين  املحكمة  ك��ات��ب 

العامة  النيابة  وممثل  ال�صخ�صي  املدعي  من 

)اأو  التباين  ذلك  تدوين  يطلب  اأن  واملتهم 

اأن  تبني  واإذا  املحاكمة.  حم�صر  يف  التغيري( 

ال�صاهد  اأن  العتقاد  على  يحمل  ما  ذلك  يف 

كاذب يف اإفادته فلرئي�ض املحكمة اأن ياأمر، 

ب�صهادة  عليه  الدع��اء  اإىل  وي�صار  بتوقيفه. 

الزور، وبالتحقيق معه.

• بعد مرحلة التحقيق واملحاكمة: 
اإذا مل يتم الإدعاء على ال�صاهد بجرم �صهادة 

ال���زور وف��ق امل��ذك��ور اأع���اله خ��الل مرحلتي 

بعد  )حتى  تبنّي  ثم  واملحاكمة،  التحقيق 

املدىل  ال�صهادة  اأن  النهائي(،  احلكم  �صدور 

كاذبة  هي  الق�صائية  ال�صلطات  اأم��ام  بها 

ال��زور  �صاهد  مالحقة  تبقى  زوًرا،  بها  واأُديل 

وفق  املخت�ّض  اجل��زائ��ي  الق�صاء  اأم��ام  جائزة 

اأو  املت�صرر  باإدعاء �صخ�صي من  العادية  الأ�صول 

حكم  �صدر  واإذا  العامة.  النيابة  من  باإدعاء 

للمحكوم  يحق  كاذبة  ال�صهادة  باأن  مربم 

اإعادة  طلب  احلكم  هذا  اإىل  ا�صتناًدا  عليه 

املحاكمة.

اإ�شتقاللية جرمية �شهادة الزور 

قائمة  جرمية  هي  ال��زور  �صهادة  جرمية  اإن 

متَّ  التي  الدعوى  عن  ة  وم�صتقلَّ ذاتها  بحّد 

عن  اأي�صًا  ة  وم�صتقلَّ فيها  ال�صهادة  �صماع 

تلك  يف  اليها  ل  التو�صّ متَّ  التي  النتيجة 

الدعوى، لأن امل�صرتع اللبناين مل يعّلق قيامها 

ومالحقتها ومعاقبتها على اقتناع ال�صلطة 

واحلكم  ال�صهادة  هذه  يف  ورد  مبا  الق�صائية 

بال�صتناد اإليها، فتتم املالحقة بها، حتى لو 

الدعوى  يف  الناظرة  املحكمة  بها  تقتنع  مل 

يف  ال�صهادة  هذه  اإىل  ت�صتند  مل  ولو  الأ�صلية، 

مرتكب  على  العقوبة  وُتفر�ض  حكمها، 

جرمية �صهادة الزور حتى لو مل ي�صتند عليها 

احلكم بالإدانة اأو بالتربئة، اإذا توافرت جميع 

اأركانها وعنا�صرها.

املراجع:

املرفوع  جنار  اإبراهيم  العدل  وزي��ر  تقرير   -

اىل جمل�ض الوزارء اللبناين عن �صهود الزور يف 

ق�صية اغتيال الرئي�ض ال�صهيد رفيق احلريري.

اأعّدتها  ال��زور  �صهود  حول  قانونية  درا�صة   -

اجلمعية اللبنانية للقانوين اجلزائي بالتعاون 

مع مكتب مدكور للمحاماة.

- القا�صي عدنان ع�صوم: مالحقة مرتكبي 

جرمية �صهادة الزور من اخت�صا�ض املحكمة 

الدولية.

قانون  يف  ال��زور  �صاهد  ح�صني:  خليل  د.   -

العقوبات اللبناين، 9/17 /2010.
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اإعداد: انطوان �صعب

�شباط

وجوه

غّيب املوت املخرتع الرو�صي ميخائيل 

كال�صنكوف الذي عرفه العامل من خالل 

�صالحه الذي عرف باإ�صمه. وقد تويف يف مدينة 

»اإيجيف�صك« الرو�صية يف 23 كانون الأول من 

العام الفائت بعد اأن كان دخل العناية املركزة 

يف 17 ت�صرين الثاين. فور اإعالن الوفاة، قّدم 

الرئي�س فالدميري بوتني التعازي، فيما و�صف 

رئي�س الوزراء دميرتي ميدفيديف رحيله باأنه 

»فقدان هائل ل ميكن التعوي�س عنه بالن�صبة 

لبالدنا كّلها«.

من هو كال�صنكوف؟

كال�شنكوف  تيموفييت�ش  ميخائيل  ولد 

فقرية  اأ�شرة  من   1919 الثاين  ت�شرين   10 يف 

تعمل يف جمال الفالحة وت�شّم اإىل الأم والأب 

18 ولًدا، وكان هو اأحد الثمانية الذين بقوا 

منهم على قيد احلياة.

بداأ ميخائيل حياته املهنية كعامل فني 

القطارات يف كازاخ�شتان حيث  يف حمطة 

امليكانيك.  الكثري من فنون علم  تعّلم 

اجلي�ش  �شفوف  اىل  اإن�شّم   1938 العام  ويف 

هجومية،  لدبابة  كتقني  عاماًل  الرو�شي 

مهاراته  اأظهر  املوقع  ه��ذا  من  وانطالًقا 

وذلك  الأ�شلحة،  ت�شنيع  ميدان  يف  العالية 

بع�ش  ع��اًم��ا  الع�شرين  �شّن  يف  باخرتاعه 

كبرًيا  ا�شتح�شاًنا  لقت  التي  التجهيزات 

ال�شباط  اأ�شهر  اأحد  جوكوف،  اجلرنال  عند 

يف تاريخ الإحتاد ال�شوفياتي.

�شارك  الثانية،  العاملية  اإندلع احلرب  مع 

»بريان�شك«  معركة  يف  كال�شنكوف 

خاللها  يف  وجرح   ،1941 العام  يف  الإملان  �شد 

لتلّقي  الرو�شية  امل�شت�شفيات  اأحد  اإىل  ونقل 

الفرتة  تلك  ميخائيل  وو���ش��ف  ال��ع��الج. 

ال�شعبة من حياته قائاًل: » هناك )قا�شًدا 

الآلم  من  الرغم  وعلى  امل�شت�شفى(،  تلك 

ج��روح��ي،  ب�شبب  اأع��ان��ي��ه��ا  كنت  ال��ت��ي 

على  ت�شيطر  وحيدة  فكرة  هناك  كانت 

ميكن  كيف  وه��ي  الوقت،  ط��وال  ذهني 

اخرتاع �شالح ي�شمح بقهر الفا�شيني«. هذه 

ل  الفكرة اأثمرت بعد خم�ش �شنوات، اإذ تو�شّ

كال�شنكوف اإىل اخرتاع البندقية الر�شا�شة 

الهجومية  AK-47  التي حملت ا�شمه.

مل  كال�شنكوف  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على 

خمرتًعا  اأ�شبح  لكنه  تعليمه،  يكمل 

برتبة  كان  حني   ،1949 العام  ويف  عظيًما، 

له  وّفرت  التي  �شتالني«  »جائزة  نال  عريف  

خّوله  ما  روب��ل،  األ��ف  وخم�شني  مئة  مبلغ 

�شالحه  تقنيات  لتح�شني  التفّرغ  لحًقا 

والتفكري بنماذج �شبيهة له.

ع�شًوا  كال�شنكوف  بات   1950 العام  يف 

مما  الأع��ل��ى«،  ال�شوفيات  جمل�ش   « يف 

قوله  لفًتا  وكان  �شتالني.  من  قريًبا  جعله 

اأثناء تواجده يف املجل�ش الذي بقي فيه حتى 

يف  زمالئي  »با�شتثناء   :  1988 العام  يف  حّله 

امل�شنع، مل اأكن اأعرف اأحًدا ومل يكن اأحد 

تعييني  عن  الإع��الن  مت  وعندما  يعرفني، 

معه  وك��ان  �شعقت«.  للنيابة،  ح  كمر�شّ

بارزة يف  رو�شية  املجل�ش �شخ�شيات  اآنذاك يف 

حمزاتوف،  ر�شول  كال�شاعر  جمالت،  عدة 

والكاتب  غاغارين،  ي��وري  الف�شاء  ورائ��د 

ميخائيل �شولوخوف، والطبيب �شفياتو�شالف 

فيودوروف.

  

اجلندي املجهول

 حر�ش الإحتاد ال�شوفياتي لعدة �شنوات على 

اإخفاء هوية كال�شنكوف، على اأ�شا�ش اأن 

ذلك يندرج يف �شياق ال�شّر الع�شكري. وعند 

مغادرته البالد برفقة زوجته لأول مرة يف العام 

رحل كال�صنكوف... وبقي �صالحه



باملرور  اأمًرا  تلقى  بلغاريا،  اإىل  متوجًها   1970

على مقر »جهاز الإ�شتخبارات ال�شوفياتية« 

ب����ي«. كانت  ب��ال���»ك��ي ج��ي  امل���ع���روف 

اأم��ام  هويته  باإخفاء  وا�شحة  التعليمات 

املجموعة  واأن  ل�شيما  البلغارية،  ال�شلطات 

�شتزور  كانت  فيها،  كان  التي  ال�شياحية 

م�شنع  فيها  يوجد  التي  كازانليك  مدينة 

كان  وبالتايل  الكال�شنكوف،  لر�شا�شات 

ينبغي األ يعرف اأحد من 

ال�شياحية  املجموعة 

بهويته الع�شكرية.

معار�س... من داخل 

ال�صلطة

ع���ل���ى ال����رغ����م م��ن 

اإن��ت��خ��اب��ه 6 م����ّرات يف 

»جم��ل�����ش ال�����ش��وف��ي��ات 

مل  اأن���ه  اإل  الأع���ل���ى«، 

يتمكن من تاأدية دوره 

�شمن احلزب ال�شيوعي، 

ال�شيا�شة  اأب��ًدا  يوؤّيد  ومل 

ينتهجها  ك��ان  ال��ت��ي 

غوربات�شوف  ميخائيل 

يف  ال�شلطة  توليه  منذ 

اأّدت  والتي   ،1985 العام 

اىل انهيار الإحتاد.

خمرتع فقري

الذي  ال�شالح  اأن  مع 

اب���ت���ك���ره م��ي��خ��ائ��ي��ل 

ك����ال�����ش����ن����ك����وف 

وا�شعة،  �شهرة  اإكت�شب 

اأي  ي��ت��ل��ق  مل  ف����اأن����ه 

هذا  اإن��ت��اج  م��ن  مبلغ 

ال�����ش��الح، ك��م��ا اأن���ه 

ب��راءة  على  يح�شل  مل 

العام  ومنذ  له.  اخ��رتاع 

ميخائيل  ك��ان   ،1994

يعي�ش  كال�شنكوف 

القرى  اإح��دى  يف  ويعمل 

رو�شيا.  �شرقي  الواقعة 

من   %30 ميلك  وك��ان 

وتقوم  اإيغور،  حفيده  يديرها  اإملانية  �شركة 

التجارية  العالمات  بتعديل  ال�شركة  هذه 

اإ�شم »كال�شنكوف«  واإنتاج ب�شائع حتمل 

مثل الفودكا واملظاّلت وال�شكاكني. 
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�أحالم �أمة وكفاحها يف �سرية رجل

رجل  ب�صخ�صية  الإح��اط��ة  ال�صعب  م��ن 

مثل نيل�صون مانديال الذي جمع املجد من 

فهو  الأم��ة«،  »اأب��و  لقب  لي�صتحّق  اأطرافه 

رجل �صهدت حياته حتّولت كانت اأحياًنا 

�صر�س  مقاتل  من  نقلته  ومف�صلية،  جذرية 

يوؤمن بال�صالح و�صيلة لتحرير بني قومه من 

ل  رحيم  اإن�صان  اإىل  الأبي�س،  العن�صر  ظلم 

األّد  يجد �صعوبة يف احت�صاء ال�صاي مع زوجة 

اأعدائه من اأجل اأن يعّم ال�صالم يف وطنه.

يف  مانديال  داليبهونغا  روليهالهال  ول��د 

جنوب  تران�صكي  منطقة  يف  مغيزو،  قرية 

اإ�صم  اأّم��ا   ،1918 متوز   18 يف  جوهان�صبورغ، 

اأطلقه  فقد  به  وعرف  اعتمده  الذي  نل�صون 

عليه معّلمه يف املدر�صة التب�صريية.

الزعامة  ورث  قبلًيا،  زعيًما  وال��ده  كان 

الذين كانوا يعتربون ملوًكا،  اأجداده  عن 

غري اأن مانديال مل يع�س عي�صة امللوك، بل 

على العك�س من ذلك، فقد عا�س طفولة 

احلاكمة  ال�صلطات  طردت  اأن  بعد  قلقة 

والده من من�صبه ك�صيخ للقبيلة.

يف  العن�صري  الف�صل  نظام  ظّل  يف  ن�صاأته   

يف  اأ�صا�صًيا  عاماًل  كانت  اأفريقيا،  جنوب 

ال�صيا�صية  ر�صم خياراته حيث بداأت حياته 

ال�صود  ف�صائل  توحيد  على  بالعمل  باكًرا 

يف  احلاكمني  البي�س  �صد  امل�صطهدين 

البالد.

منزل  بني  متنقاًل  طفولته  مانديال  اأم�صى 

والدته، ومنازل زوجات اأبيه ورمبا كان ذلك 

�صبب قوله يوًما اإنه »يف كل مراحل حياته، 

كان ي�صعر بالراحة مع الن�صاء«.

كان مانديال ي�صمع ب�صغف اأخبار اأجداده 

ال��َت��م��ب��و،  �صعب  م��ل��وك 

ل  زم���ن  يف  اأن���ه  في�صعر 

ي���ع���رف ب��امل��ل��ك��ي��ات 

ظل  يف  ا  خ�صو�صً الغابرة، 

العن�صري  التمييز  وج��ود 

الزراعي  املجتمع  وانهيار 

التقليدي.

ح���ني اأن���ه���ى درا���ص��ات��ه 

احلياة  ك��ان��ت  العليا، 

اجل��ام��ع��ي��ة ق���د زّودت�����ه 

خالل  من  قيادية  جتربة 

ذات  الطالبية  الن�صاطات 

اإ�صافة  ال�صيا�صي،  البعد 

اإىل اختالطه بطالب من 

خمتلف الأعراق، لينتقل 

اإىل جوهان�صبورغ،  بعدها 

املدينة الرئي�صية يف البالد، 

ح��ي��ث ع��م��ل م�����ص��اع��ًدا 

لأحد املحامني.
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اإعداد:  تريز من�سور

�شباط

رجل احلرية الذي دّمر اآخر قالع التمييز العن�صري  عظماء

نل�سون مانديال ل�سعبه:

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

كخادم  بل  كر�سول،  ال  �أمامكم  هنا  »�أقف 

�لدوؤوبة  ت�سحياتكم  �إن  �ل�سعب.  �أمام  ذليل 

�أن  �ملمكن  من  جعلت  �لتي  هي  و�لتاريخية 

�أقف هنا �ليوم. ولهذ� �أ�سع ما تبّقى من �سنو�ت 

توّجه  �لكلمات  بهذه  �أيديكم«.  بني  عمري 

بخروج  �ملحتفي  �ل�سعب  �إىل  مانديال  نل�سون 

زعيمه من �ل�سجن يف 11 �سباط 1990.

�مل�ساحلة  رج��ل  �لعن�سرية«،  »ق��اه��ر 

�أفريقيا  جنوب  ورئي�س  و�الإنفتاح،  و�الإعتد�ل 

من  �ملاليني  حياة  يف  �أّثر  �لذي  �ملّلهم  �لزعيم 

خالل  من  �لعامل،  �أنحاء  جميع  يف  �لنا�س 

�لعن�سري،  �لف�سل  �سد  �ملتو��سل  كفاحه 

�أفريقيا �سلمًيا  ودوره �حلا�سم يف حتّول جنوب 

موّحدة  دولة  �إىل  �لعن�سري  �لف�سل  دولة  من 

ودميوقر�طية، رجل �حلرية هذ�، وّدعه �لعامل 

يف �آو�خر �لعام �ملن�سرم.



�لن�سال 

حملة  يف   1942 العام  يف  مانديال  �صارك 

على  احتجاًجا  احلافالت  ملقاطعة  ناجحة 

بداية  ذل��ك  و�صّكل  التذاكر.  ثمن  رف��ع 

الأفريقي«  الوطني  »املوؤمتر  بحزب  ارتباطه 

ر�صم  وال���ذي   ،1912 ال��ع��ام  يف  �س  تاأ�صّ ال���ذي  

ال�صيا�صي  لن�صاطه  اإط����اًرا 

والجتماعي.

وب�����ص��ب��ب احل���ظ���ر ال���ذي 

الوطني  »املوؤمتر  على  فر�س 

ب���ق���رار من  الأف���ري���ق���ي« 

يقودها  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ة 

بفر�س  قامت  والتي  البي�س، 

العن�صري«  »الف�صل  نظام 

م��ار���س   ،)Apartheid(

مع  ���ص��ًرا  عمله  م��ان��دي��ال 

املوؤمتر.

راح  امل��رح��ل��ة،  ت��ل��ك  يف 

احلزب  يف  رفاقه  مع  ينظّم 

لتخريب  ع��ن��ف  ح��م��الت 

بلده  يف  القت�صادية  ال��دورة 

ذلك  واأّدى  اأفريقيا.  جنوب 

اإىل اعتقاله واإحالته اإىل املحاكمة، بتهمة 

ت�صرين  ويف  احلكم.  نظام  لإطاحة  التاآمر 

يف  النظر  املحكمة  بداأت   1963 العام  الأول 

بهذه  وعاملي  ع��ام  اهتمام  و�صط  ق�صيته، 

الق�صية.

مانديال خطاًبا  األقى  املحاكمة،  اأثناء  يف 

�صاعات،   5 نحو  ا�صتغرق  نف�صه،  دفاًعا عن 

واعترب الأعمق من بني خطاباته ال�صيا�صية 

كلها، اإذ اأبرزه زعيًما من دون منازع، لي�س 

الأفريقي«،  الوطني  »امل��وؤمت��ر  حل��زب  فقط 

واملعادية  الأعراق  املتعددة  للمعار�صة  واإمنا 

عر�صت   1985 العام  يف  العن�صرية.  للتفرقة 

يف  �صراحه  اإط���الق  ت�صمل  �صفقة  عليه 

اأنه رف�س  اإّل  امل�صلحة،  املقاومة  مقابل وقف 

�صباط   11 حتى  ال�صجن  يف  وبقي  العر�س، 

ال�صغوط  اأّدت  اأن  اإىل  اأي نحو 27 �صنة،   ،1990

املحلية والدولية اإىل اإطالقه، باأمر من رئي�س 

اجلمهورية فردريك دوكلريك، الذي �صارك 

مانديال جائزة »نوبل« لل�صالم العام 1993.

نظام  واأن��ه��ى  ال�صجن  من  خ��رج  عندما 

ا للبالد، قال:  الف�صل العن�صري وانتخب رئي�صً

»كّر�صت حياتي لكفاح ال�صعب الأفريقي 

حاربت  ما  بقدر  البي�س  هيمنة  وحاربت 

دائًما  اأرف��ع  كنت  ال�صود.  هيمنة  فكرة 

حيث  احلر،  الدميوقراطي  املجتمع  منوذج 

ومن�صجمة.  متعادلة  ا  فر�صً يعطون  اجلميع 

هذا  اأج��ل  من  �صاأموت  الأم��ر  اقت�صى  واإذا 

الهدف«.

�حلرية للجميع

لقد ت�صّبع مانديال بثقافات متنّوعة، فلم 

ي�صر  ومل  املتحّجر،  باملعنى  عقائدًيا  يكن 

ا�صتخدام  من  مينعه  اإيديولوجي  �صياق  يف 

عقله والعمل مبا هو مالئم لكل مرحلة. 

 عظماء
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مانديال من خالل

 بع�س ما قاله

 :1961 حزيران   26  -

ل����ن اأت�������رك ج��ن��وب 

املحن  خالل  من  اإل  تكت�صب  ل  احلرية  اأ�صت�صلم.  ولن  اأفريقيا 

الن�صال  الثوري. الكفاح هو حياتي. �صاأ�صتمر يف  والت�صحية والعمل 

من اأجل احلرية اإىل اآخر اأيامي«.

- 20 ني�صان 1964: »طوال حياتي كّر�صت نف�صي لن�صال ال�صعب 

هيمنة  �صد  اأي�صا  وقاتلت  البي�س  هيمنة  �صد  قاتلت  الأفريقي. 

ال�صود«.

فيه  يعي�س  ال��ذي  احل��ر،  الدميقراطي  املجتمع  مببداأ  »تعّلقت 

اجلميع مًعا يف وئام وبفر�س مت�صاوية«.

اإذا  لكن  يتحقق.  واأراه  اأجله  من  اأعي�س  اأن  اأمتنى  مبداأ  اإن��ه 

اقت�صت ال�صرورة فهو مبداأ اأنا م�صتعد للت�صحية بحياتي من اأجله«.

املتحدة اخلا�صة ملكافحة  اأمام جلنة الأمم   1990 22 حزيران   -

حى  اآفة ل متمُ التمييز: »�صتظل جرمية التمييز العن�صري اىل الأبد، 

اخلطاأ  ما  بالقطع:  القادمة  الأجيال  �صتت�صاءل  الب�صرية.  تاريخ  يف 

على  الت�صديق  بعد  نف�صه  النظام  هذا  ين�صئ  حتى  ارتكب  الذي 

العالن العاملي حلقوق الن�صان؟

»�صتظل اإىل الأبد اتهاًما وحتّدًيا لكل رجال ون�صاء ال�صمري، لأننا 
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فلدى و�صوله اإىل جوهان�صبورغ يف العام 1941 

الثانية والع�صرين من عمره،  حني كان يف 

البي�س  امل�صتعمرين  يلقي  باأن  يحلم  كان 

للبالد  ا  رئي�صً املطاف  به  وانتهى  البحر،  يف 

ثّمة ثالثة  الأعراق.  بني  التعاي�س  اإىل  يدعو 

جنوب  رئي�س  بها  مّر  اأ�صا�صية  منعطفات 

الأول تال مرحلة  ال�صابق، املنعطف  اأفريقيا 

 )Apartheid( العن�صري الف�صل  ن�صوء نظام 

عام 1948، حينها بداأ ن�صاًل �صلمًيا ما لبث 

اأن حتّول اىل ن�صال م�صّلح. يومها مل ي�صت�صغ 

املنا�صل اقت�صار حركة التحرير على ال�صود، 

النظام  يرف�س  من  كل  اندماج  اإىل  فدعا 

العن�صري من جميع الأعراق يف جبهة واحدة 

اإىل  اأّدت  دع��وة  ال�صلمية.  بالطرق  تنا�صل 

اتفاق حزبه )املوؤمتر الوطني( مع املعار�صني 

الإتفاق  لهذا  وك��ان  اأطيافهم،  بجميع 

ميثاق  اجلميع  اأقر   1955 العام  ففي  ثماره، 

احلرية جلميع �صعوب جنوب افريقيا.

�لرئي�س �لزعيم و�لرمز

جلمهورية  اأ�صود  رئي�س  اأول  مانديال  اأ�صبح 

جنوب اأفريقيا يف 10 اأيار 1994، وذلك بعد فوز 

باأكرثية  الأفريقي«،  الوطني  حزبه »املوؤمتر 

الأعراق،  متعّددة  انتخابات  اأول  يف  �صاحقة 

التمييز  قالع  اآخ��ر  ي�صكل  كان  بلد  يف 

العن�صري.

انتهت  بعدما  التقاعد  قرر   1999 العام  ويف 

فتنحى  ل��ه،  د  ��دَّ ميمُ اأن  ورف�س  ولي��ت��ه،  م��دة 

مع  ن�صاطه  ت��اب��ع  لكنه  احل��ك��م،  ع��ن 

بحقوق  املنادية  واحلرك��ات  اجلمعي�ات 

الإن�ص��ان حول العامل.

اأدخل  احلكم،  تركه  من  �صنة   12 بعد 

امل�صت�صفى يف العام 2011 لتعر�صه للتهاب حاد 

املر�س  مع  �صراًعا  وبداأ  التنّف�صي،  اجلهاز  يف 

اآخرها  مرات، كان  امل�صت�صفى عدة  اأدخله 

يف 8 حزيران 2013. وبهدوء وخ�صوع العظماء 

عاملًيا،  الأ�صهر  ال�صيا�صي  رح��ل  الكبار 

واأحد  الكبري،  الأفريقي  والزعيم  واملنا�صل 

العن�صري،  التمييز  �صد  الكفاح  اأبطال  اأبرز 

ن�صلون مانديال يف ال�صاد�س من كانون الأول 

2013، عن عمر يناهز ال� 95  عاًما يف منزله 

بجوهان�صبورغ.

�صهرة مانديال التي اكت�صبها عاملًيا جاءت 

بق�صيته،  واإميانه  الطويل  لن�صاله  نتيجة 

يف  التاأبني  وعبارات  �صعبه،  لتحرير  و�صعيه 

مل  وفاته،  ف��ور  �صدرت  التي  الغربي  العامل 

تتحّدث كثرًيا عن كونه منا�صاًل �صلمًيا، 

الأمريكي  فالرئي�س  دائ��ًم��ا.  ي�صاع  كما 

للن�صال من  رمًزا  اأوباما قال: »كان  باراك 

جنوب  يف  والكرامة  وامل�صاواة  العدالة  اأجل 

اأفريقيا واأنحاء العامل«. الزعماء الربيطانيون 

رمًزا  واعتباره  �صجاعته  اإىل  جميًعا  اأ�صاروا 

عاملًيا، من دون و�صفه باملنا�صل ال�صلمي.

منوذج مانديال

برحيله يكون هذا العامل العا�صف واملليء 

والتمييز بني  والعنف  العن�صرية  اأنواع  ب�صتى 

ترك  ممّيًزا  رج��اًل  خ�صر  قد  الب�صر،  اأبناء 

ب�صمة ا�صتثنائية يف م�صار التاريخ الإن�صاين، 

اأم�صى حياته  كيف ل ونل�صون مانديال قد 

وامل�صاواة  العدالة  يف  مبادئه  لتحقيق  �صاعًيا 

على  م�صاومة  اأي  دون  من  وال�صالم  واحلرية 

التي  والأه���وال  امل�صاعب  كل  من  الرغم  

�صيبقى  قوًيا.  منت�صًرا  منها  وخرج  واجهها 

وتعاليمه  ونهجه  ب��اإرث��ه  مانديال  نل�صون 

ووج��دان  وق��ل��وب  ذاك���رة  بقوة يف  ح��ا���ص��ًرا 

الأحرار،  تطلعات  يف  حا�صًرا  ورمًزا  ال�صعوب 

يزالون  ل  الذين  املنا�صلني  ملاليني  لِهًما  وممُ

والتع�صف،  القهر  اإىل  اخل�صوع  يرف�صون 

و�صتكون جتربته اأمامهم الأمل الواعد باأنه 

مهما طال عهد الظلم والإ�صتبداد، ل بّد يف 

نهاية الأمر اأن ي�صتجيب القدر وينبلج فجر 

احلرية والعدالة.

احلا�صر  املثال  �صتبقى  مانديال  وم�صرية   

دائما لتقدمي النموذج ال�صيا�صي والإجتماعي 

الدينية  الإخ��ت��الف��ات  ب���اأن  ي��وؤك��د  ال���ذي 

ت�صكل  اأن  ميكن  ل  والإثنية  والعرقية 

واملوؤ�ص�صات،  القانون  دولة  بناء  اأم��ام  عائقا 

التنوع  التي حتفظ  التعددية  و  الدميقراطية 

والتعدد �صمن مكونات اأبنائها من خالل 

حتقيق مبادئ العدالة وامل�صاواة، ل بل اأن هذا 

مانديال  وروؤية  والتنّوع �صمن مفهوم  التعّدد 

ي�صّكل م�صدر غنى لهذه الدولة يف ثقافتها 

والدمار  لالإقتتال  م�صدًرا  ولي�س  وح�صارتها 

وارتكاب اأفظع اجلرائم �صد الإن�صانية على 

هذا  من  كثرية  مناطق  يف  اجل��اري  النحو 

العامل. �صيبقى مانديال مثال الإن�صان القدوة 

الكثري يف حياته  الذي تخّلى عن  والزعيم 

يكون  وكي  احلرية،  اأج��ل  من  ن�صاله  يف 

للماليني م�صتقبل اأكرث اإ�صراًقا.

اأم�صينا جميًعا كل هذا الوقت لنقف ونقول »كفى«.

اأفريقيا: »حان  اأول خطاب له كرئي�س جلنوب  1994 يف  اأيار   10
بيننا.  فّرقت  التي  الهّوة  وقت تخّطي  حان  ملداواة اجلراح…  الوقت 

حّل علينا وقت البناء«.

العام  احلرية«  اأجل  من  الطويلة  »رحلتي  الذاتية  �صريته  من   -

ا ب�صبب لون ب�صرته او خلفيته  1994: »ل يولد اأحد وهو يكره �صخ�صً
اأن  ميكن  كان  واإذا  يكرهون  كيف  يتعلمون  النا�س  دينه.  اأو 

يحّبون،  كيف  يتعّلموا  اأن  فيمكن  يكرهون،  كيف  يتعّلموا 

لأن احلب هو الأ�صل يف قلوب الب�صر ل العك�س«.

- من الفيلم الوثائقي )مانديال ال�صطورة احلية( 2003:« اأعتقد 

اأن الوليات املتحدة ثملت من القوة ».

الدولية  العفو  منظمة  قبل  من  لل�صمري  �صفرًيا  اختياره  لدى   -

لي�س  الفقر  العن�صري،  والتمييز  الرق  مثل  قال:«مثله   2006 عام 

طبيعًيا. النا�س هم من �صنعوا الفقر وحتملوه والنا�س اأي�صا هم من 

عليه«. �صيتغلبون 

- 1999: » يف اليوم الخري من حياتي اأريد ان اأتيّقن من اأن من 

بواجبه من  قام  يرقد هنا  الذي  الرجل  �صيقولون، هذا  بعدي  عا�صوا 

اأجل بلده و�صعبه«.







اأحد اأبرز كبار املنرب الزجلي

 طليع حمدان:

جداول العطر 

و�شط �شالالت 

ال�شور والكلمات

اأحد اأبرز �شعراء املنرب الزجلي، 

نربته  ورّقة  �شوته  بجمال  متّيز 

جنيب  طليع  اإن��ه  ال�شاعرية، 

النجوم  اأب��رز  غّنى  ح��م��دان. 

والفنانني العرب ق�شائده الغزلية 

والوطنية. 

والدة ال�شاعر

)ق�ضاء  عنوب  عيين  قرية  يف 

حمدان  طليع  اأب�ضر  عاليه(، 

العام  الثاين  كانون   19 يف  النور 

حييمييدان  جنيييييب  والييييده   .1944

)مزارع(، ووالدته فاطيني يحيى 

كنف  يف  ترعرع  منزل(.  )رّبة 

ورث  ولييًدا.   11 من  موؤلفة  عائلة 

عن والديه حمبة النا�ش، والعي�ش 

بخوف الله.

تاأّثر باأجواء قريته عن عنوب، 

املاء  بعيون  امل�ضهورة  فالقرية 

ال�ضنة  اأيييام  عدد  عددها  البالغ 

بال�ضعراء  ا  اأي�ضً ا�ضتهرت   ،)366(

اليييييا�ييش حيييرب، جميل  اأمييثييال 

جورج  �ضجاع،  �ضفيق  �ضجاع، 

نف�ضه  وجييد  هييكييذا  حيييرب... 

غنّية  بيييييئيية  يف  اليي�ييضييغيير  ميينييذ 

يف  فالأعرا�ش  ا،  و�ضعريًّ جمالًيا 

كانت  عنوب  عن 

حتييييييييهييا جييوقييات 

اليييزجيييل. وكييانييت 

رّدات القرادي تتدفق يف املنا�ضبات كما تتدفق عيون املاء �ضتاًء. 

اختزنت ذاكرته �ضوًرا من روائع طبيعة عن عنوب، ويف اأح�ضان 

هذه الطبيعة كتب اأجمل الأبيات ال�ضعرية وبداأ يرّددها يف حفالت 

منتزه القرية على �ضوء القنديل مع ال�ضاعرين �ضعيد وجورج حرب. 

�ضحرور  الزجلين  ال�ضاعرين  رّدات  باكًرا  ذاكرته  اختزنت  كما 

الوادي وعلي احلاج.

م�شوار االإبداع والتاأّلق

تلقى علومه الإبتدائية يف مدر�ضة عن عنوب الر�ضمية، وكان يف 

الربيع، يتخّلف عن املدر�ضة ليتابع حفالت �ضحرور الوادي باأكملها، 

وهكذا اأخذه عامل ال�ضعر والزجل عن متابعة درا�ضته، على الرغم 

من ن�ضائح الوالد. وبداأت مالمح م�ضتقبله ال�ضعري تنبثق مع فجر 

الذي �ضمعه  ال�ضاعر زين �ضعيب،  اأحياها مع  التي  باكورة حفالته 

يغني يف اإحدى حفالت القرية واأعجب ب�ضوته. تلك احلفلة كانت 

البحر  الرجلن يف كازينو خلدة على �ضاطئ  عبارة عن مبارزة بن 

العام 1964. وهكذا برز اإ�ضم طليع حمدان يف عامل ال�ضعر والزجل، 

وبداأ م�ضوار الألف ميل العام 1965، مع ال�ضاعر الزجلي زغلول الدامور 

جوقة  يف  �ضّوًيا  العمل  على  فاتفقا  احلفلة،  تلك  يف  �ضمعه  الييذي 

ال�ضاعرين:  ا  اأي�ضً ت�ضّم  كانت  التي  الدامور(  زغلول  )جوقة  الأخري 

زين �ضعيب واإدوار حرب.

اأحيت هذه اجلوقة احلفالت اليومية يف جميع املناطق اللبنانية، 

العاملية،  اإىل  وو�ضلت  الزجل.  حمبي  من  الآلف  يح�ضرها  وكييان 

بحيث اأحيت احلفالت الزجلية يف بالد الإغرتاب )الوليات املتحدة 

ويف  اأو�ضرتاليا(  الربازيل،  كندا،  الأرجنتن،  الربازيل،  الأمريكية، 

اللبنانين  اإىل  حاملة  وقطر...(،  دبي  )الكويت،  العربية  البالد 

ال�ضوق، احلنن، العادات والتقاليد اللبنانية. 

العام 1959 تزّوج من ال�ضيدة �ضلوى عيد، ولهما اأربعة اأولد هم �ضادي 

)اإجازة يف املحا�ضبة(، زينة )اإجازة يف اإدارة الأعمال(، �ضحر )اإجازة يف 

موؤلفاته

موؤلفات  عدة  لل�ضاعر 

ودوواين �ضعر ومنها:

• براعم ورد ) 1990(.
»جيييييييييييييييييداول   •

عطر«)1995(.

• »ليل وقمر« ) 1999(.
• »انطريني اأنا جايي« 

.)2011 (

طليع  »اإفتتاحيات   •
حمدان«  ي�ضدر يف ربيع 

العام )2014(. 

ة
م

�ش
اأو

 و
ع

رو
د

تقديًرا لعطاءته ال�ضعرية حاز ال�ضاعر الزجلي طليع 

حمدان عدة دروع واأو�ضمة منها:

• و�ضام الأرز من الرئي�ش اإميل حلود )2001(.
• درع تقديري من الرئي�ش رفيق احلريري )2002(.

– اأو�ضرتاليا  • درع من اجلامعة الثقافية يف العامل �ضيدين 
.)2007 (

 – الوطنية  املكتبة  تقدمة  جنبالط،  كمال  ميدالية   •
بعقلن )2013(. 

اإعداد: تريز من�شور

�شباط

�أ�شماء 

المعة

�جلي�ش العدد 68344



العلوم ال�ضيا�ضية( وخزام )اإجازة يف التاريخ(.

جوقة الربيع

اإحياء  عن  اجلوقة  توّقفت   ،1975 العام  احلييرب  انييدلع  ب�ضبب 

وّدع  بحيث  كندا،   – اأوتاوا  مدينة  يف  اآخرها  كان  التي  احلفالت 

ا هناك. اأع�ضاوؤها بع�ضهم بع�ضً

)جوقة  اخلا�ضة  جوقته  حمدان  طليع  ال�ضاعر  اأن�ضاأ   ،1976 العام 

الربيع(، واملوؤلفة من ال�ضعراء: طليع حمدان، خليل �ضحرور، اأنطوان 

�ضعادة ونزيه �ضعب.

املناطق  خمتلف  يف  الرائعة  الزجلية  احلفالت  اجلوقة  اأحيت 

اللبنانية، وكذلك يف دول الغرتاب مثل كندا، اأمريكا، اأو�ضرتاليا 

مع  حتييدٍّ  حفالت  حلمدان  كانت  كذلك  العربي...  واخلليج 

كل من ال�ضعراء جرج�ش الب�ضتاين )يف البرتون(، مو�ضى زغيب )يف 

)يف  �ضعيد  واأ�ضعد  الأردن(،   – عمان  ويف  �ضعادة  عن 

الغازية، بتاتر  كفرحيم(، �ضّيد حممد امل�ضطفى )يف 

وخلدة( وزين �ضعيب وزغلول الدامور ) يف بيت الدين(.

لبنان  يف  احلفالت  حتيي  زالييت  ما  الربيع  جوقة 

حمدان  طليع  جانب  اإىل  اليوم  ت�ضّم  وهي  وخارجه، 

ال�ضعراء: فيكتور مريزا، ندمي �ضعيب ومازن غّنام.

�شقى الله اأياًما وذكريات...

اللبناين،  الزجل  �ضعراء  كبار  من  حمدان  ُيعترب 

متّيز بامتالكه جميع اأركان ال�ضاعر املنربي وهي: 

ال�ضوت، الأداء وال�ضعر. 

وبنربته  احلما�ضي  ب�ضعره  حمدان  طليع  يتمّيز 

�ضوته  اإىل  بالإ�ضافة  ال�ضاحرة،  وب�ضوره  الوجدانية 

احلنون. وقد ا�ضتهر بلونن طبعا �ضخ�ضّيته الزجلية، 

الثاين  اأما  وبالطبيعة،  باملراأة  الغزل  هو  الأول  اللون 

فالرثاء، بحيث اأبكى املالين.

يوؤكد حمدان اأن »الزجل منذ ثمانن عاًما )اأي منذ �ضحرور الوادي( 

ما زال على حاله. الإفتتاحية، ومن ثم القّرادي، وبعدها احلوارات، 

الغزل، العتابا وال�ضروقي.

وزغلول  �ضعيب  زين  روكز،  خليل  ال�ضعراء  من  كل  اأ�ضاف  وقد 

بيتن. كما  اأ�ضاًل من  موؤلفة  التي كانت  الرّدة  اإىل  بيتن  الدامور 

كان  التي  كالربابة،  املو�ضيقية  الآلة  روكز  خليل  ال�ضاعر  اأ�ضاف 

يعزف عليها مهدي زعرور يف اخلم�ضينيات.

الغزلية  الق�ضائد  اأجمل  يخّط  حمدان  طليع  ال�ضاعر  قلم  يزل  مل 

جتديًدا  روحه  من  يخلق  ال�ضاعر  اأن  يعترب  وهو  ال�ضعرية  والأبيات 

بعد.  اإليها  يتطرق  اأو لفكرة جديدة مل  ل�ضورة  اأو  ال�ضاعرية،  لل�ضورة 

ومنها  اجلميلة  الرتاثية  الألييون  �ضماع  اإىل  تعود  النا�ش  اأن  ويوؤكد 

الزجل، �ضقى الله اأياًما وذكريات... 

يا زهر اإال اجلي�ش ما بيحمي �شذاك

يا موطني لبنان ما اأجمل قراك

ما بيعرف التاريخ اإل اللي قراك

مّلا �ضطورك �ضار يقرا عالهدا

ال�ضطر يلي قدامك ح�ضد ال�ضطر لِوراك

اإنَت اإللي عطيت املجد ورجال الفدا

وبكل وقفة عّز دقّيت ب�ضماك

�ضاألوك مينك اإنت جنمات الهدى 

قلتلهن لبنان، قالولك عفاك

بتعي�ش كلمتنا بال �ضادي �ضدا

بتعي�ش جّنتنا بال جوانح مالك

ويا جي�ضنا دم احلياة بتنهدا 

وحدة �ضعب لبنان ما عا�ضت بالك

وبليلنا عتالل ما بتاأذي حدا

�ضّو القمر بّدو ِحمايي من رِ�ضاك

ا الزهر ع�ضفايف الِودا والنهر و�ضّ

يا زهر اإل اجلي�ش ما بيحمي �ضذاك

يا جي�ضنا احلامي حياتي من الِعدا

اإحميني ْبماتي بْعد ما اإغفا ْبِحماك

يا ريتني زهرا وما ت�ضقيني ندا

باإيدك اقطفني وعا �ضهيدك زّتني

واآخر ما قّلو دّبلت وراقي فداك

طليع حمدان          
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م�شرية �شغف وجر�أة

�أن  جنيم  رمي��ا  ��ستطاعت 

تكون �إعالمية من طر�ز رفيع، 

م�سريتها  ا.  ومهنيًّ ا  �إن�سانيًّ

تقف  ال  جر�أة  ينتهي،  ال  �سغف 

لذ�تها،  د�ئم  وحتد  حدود،  عند 

ورمب���ا ك��ان يف ذل��ك ���س��ّر من 

�أ�سر�ر جناحها و�سبًبا من �أ�سباب 

�أكرث  ظاهرة  رمي��ا«  »يا  كون 

�سباحي  ب��رن��ام��ج  جم���رد  م��ن��ه 

عنهم  خمّفًفا  �لنا�س  ي��ر�ف��ق 

�ل�سري وهموم كل  �أعباء زحمة 

�ساعة.

م�سريتها  جنيم  رمي��ا  ب���د�أت 

بعد.  �لثانوية  در��ستها  تكمل  مل  �سغرية  طالبة  وهي  �الإعالمية 

يف  �لعربية  �للغة  معلمة  �أندر�و�س  ليليان  �الإعالمية  كانت  يومها 

كانتا  لل�سعر  �إلقائها  وطريقة  �لن�سو�س  قر�ءة  يف  بر�عتها  �سفها. 

�أن تكوين  يا رميا يجب  تقول:  �أندر�و�س كانت  ليليان  مميزتني. 

�ل�سغرية وكانت متلك  �لطالبة  �لقول يف ذهن  ��ستقر هذ�  مذيعة. 

�إحدى �الإذ�عات )مل تعد  من �جلر�أة ما يكفي لتدخل ��ستديوهات 

�أعمل  �أن  �أريد  ل�ساحبها:  وتقول  �الإعالم(  قانون  �سدور  بعد  موجودة 

مذيعة. كان لها ما �أر�دت، بعد ذلك تنقلت بني عدة �إذ�عات قبل 

تلك  رميا«.  »يا  برناجمها  �لغد« يف  »�سوت  �إذ�عة  تنطلق عرب  �أن 

�أن  لبث  ما  �لذي  �لنجاح  خطو�ت  و�أوىل  �جلدية  �نطالقتها  كانت 

متظهر �سريًعا وكرب.

�أين هي رميا �ليوم من تلك �لتي كانت قبل نحو 15 عاًما؟ تقول، 

طبًعا رميا �ليوم لي�ست تلك �لتي كانت يومها، كان عندي حلم، 

�أملك  �أكن  بالن�سبة يل، لكن مل  �لهو�ء حلًما  �لبث على  كان 

م��ن �جل�����ر�أة ما 

�أن  �أف���ك���ر  ي��ج��ع��ل��ن��ي 

�أن تكون  �أو  كلماتي �ستكون م�سموعة، 

قد علقت يف مكان ما. لذلك �أقول �أجمل 

كلماتك  �أن  تعرف  �أن  �لدنيا  يف  �سيء 

ب�سي  »معّلمي  و�أنها  �لهو�ء،  يف  تذهب  مل 

مطرح«.

كثرًي�  »معّلمي«  كلماتها  �لو�قع  يف 

وعرب  �ل��ه��و�ء  على  م�ستمعيها  و�سهاد�ت 

تقول  و�سو�ها  و�ل���«ت��وي��ر«  �ل�«فاي�سبوك« 

ذلك بو�سوح وقوة. ويوم �نتف�ست ب�سبب قر�ر 

تركت  �الإذ�ع��ة  �إد�رة  من  جمحًفا  �عتربته 

لتتفرغ لالإذ�عة �خلا�سة  �لباب،  �الأ�ستديو مغلقة  »�لهو�ء« وغادرت 

بها �لتي تبث عرب �الإنرنت.

�أما جمهورها �لذي ترف�س �أن ت�سنفه كمجرد جمموعة م�ستمعني، 

تكون.  حيث  �سيكون  �أنه  معلًنا  وخلفها،  جانبها  �إىل  فكان 

جهزو�  �إنهم  �آخرون  وقال  يفتقدونها،  �إنهم  �لكثريون  قال  يومها 

�الأغاين  �إىل  لي�ستمعو�  و�الأ�سرطة   .C.D �ل�  من  بكمية  �سيار�تهم 

و�ملو�سيقى �لتي يحبون. لكن �الأمر لي�س كما كان. فاالأغنية �لتي 

تاأتي عرب �أثري �الإذ�عة، عندما ن�سعر �أننا ن�ستاق �إىل �سماعها، تكون 

�أ�سبه بهدية، �أو مبفاجاأة �سعيدة...

�أفر�ح وخيبات ت�شنع �لتجارب

مع �أوىل خطو�ت �لنجاح، فرحت بنف�سها، تقول: ع�ست حالة من 

�لزهو، لكنني مل �أ�سمح لنف�سي باالإجنر�ر �إىل �ملكان �لفارغ، فهذ� 

عمره ق�سري.

�لنهار�ت  بلوغ  مع  تنتهي  ال  �لتي  �ل�شباحات  رفيقة  هي 

منت�شفها، �أو حتى مع �ملغيب وتقدم �شاعات �لليل. كلماتها 

�مل�شتمعني  تر�فق  رميا«  »يا  �ل�شباحي  برناجمها  هو�ء  على 

منها  يتزود  بع�شهم  �لربنامج.  �نتهاء  بعد  ما  �إىل  غالًبا 

�ل�شدة  �أوقات  يف  �الأمل  من  ا  كمًّ ينال  وبع�شهم  �لطاقة، 

�أكرثها... �لبع�ض �الآخر يجد برفقتها متعة  و�ل�شيق وما 

�شياق  ر�أي خارج  �أو  �أو ق�شة  �أو حكمة  قول  �لتفكري يف 

�ل�شائد و�ملتد�ول ليعيد تقومي هذ� �الأخري �نطالًقا من نظرة عميقة �إىل �أعماق �لذ�ت.

وثمة من ي�شتمع �إليها الأنه يجد يف �ختيارها ملا يبث يف فقرتها من �أغان ومو�شيقى ما يبحث 

عنه »لينظف« �أذنيه من �ل�شائد �لرخي�ض �لذي يهاجم �لذوق وي�شوه �الإح�شا�ض. وثمة �آخرون 

�الإ�شغاء  وعلى  �الإيجابي،  �لتو��شل  على  وبقدرتها  �لعايل  �الإن�شاين  بح�شها  ماأخوذون  ا،  �أي�شً

�إىل �لنا�ض، جميع �لنا�ض، �شو�ء كانو� من �أ�شحاب �الأ�شماء �لالمعة و�شو�ء كانو� ممن ق�شت 

عليهم �حلياة كثرًي�.
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حو�ر: �إلهام ن�شر تابت

�شباط

لقاءات

دخلت غيني�س من 

بابي �الإحر�ف و�الإن�سانية

رميا جنيم:

�أحياًنا �أكون متعبة لكن �ل�شغف 

يبقيني... و�أنا �أبحث عن 

�شيء ما ال �أعرف ما هو بعد



كيف فعلت ذلك؟ جتيب، �إنه تر�كم �لتجارب، تر�كم �الأفر�ح 

و�الأحز�ن، �خليبات وف�سحات �الأمل، �لتو��سل مع �لنا�س، �الإحتكاك 

�ليومي مع �حلياة بكل �أوجهها، و�لتوقف عند قيمة �حلياة .

»�لله معكن«

تبد�أ رميا جنيم �إبحارها �ل�سباحي يف يوميات �لنا�س و�حلياة بعبارة 

�إىل  نظرة  يف  وتغو�س  ودعاء،  تاأمل  وقفة  �إىل  تدعو  معكن«،  »�لله 

�لد�خل، �إىل �الأعماق، قبل �أن تن�سرف �إىل معاجلة �لر�هن ومناق�سة 

و�لعامل. عفويتها م�سبعة بعمق ملفت  �لوطن  ما يجري يف 

�لهو�ء  على  �ملرجتل  فن�سها  �لتفكري.  يف  مميز  وباأ�سلوب 

يرتقي �أحياًنا كثرية �إىل م�ستوى �لن�س �ملكتوب بتاأن.

كيف تو�سلت �إىل ذلك؟ هل تقر�أ كثرًي�، وهل حت�سر ما 

�ستقوله يف �ليوم �لتايل؟

�لذي  بالقدر  لي�س  قلياًل،  ر  �أح�سّ نعم،  كثرًي�  �أقر�أ  جتيب: 

�حل��االت  �أعي�س  د�خلي،  من  �أتكلم  �الآخ���رون.  يعتقده 

و�الأحد�ث و�أحتّدث »من جّو�«.

�الإن�سانية،  للق�سايا  و��سعة  م�ساحات  رميا«  »يا  يخ�س�س 

وجوههم  يف  �سّدت  مر�سى  �سند،  �أو  معني  دون  من  عائالت 

جميع �الأبو�ب، �سحايا عنف �أو م�ساكل ال حتتمل، �سبان 

�أوالد ينتظرون  و�أرباب عائالت يبحثون عن عمل.  و�سابات 

كل  �إىل  ت�سغي  بل  رمي��ا،  ت�ستمع  تاأتي...  ال  عيد  بهجة 

من  �مل�ساعدة  وتطلب  �أحياًنا  �ل�سوت«  »تطرح  منهم، 

وبالفرح  نعطي  �أن  بقيمة  تذّكر  تقدميها،  على  �لقادرين 

وجه  يف  �ل�سوت  وترفع  تغ�سب  �أحياًنا  �لعطاء.  من  �الآت��ي 

ظاملني، ويف كل �حلاالت غالًبا ما ت�ستطيع تقدمي �مل�ساعدة، 

فمن ي�ستجيبون ل�سوتها كرث.

حول هذه �لنقطة تقول، ق�س�س �لنا�س تتعبني كثرًي� �أعي�س كل 

على  يتعودون  رمبا  �مل�ست�سفيات  يف  يعملون  من  بحالتها.  حالة 

روؤية �لنا�س يتاأملون. �أنا مل يح�سل معي ذلك. »كل ق�سة تعيد �الأمر 

نخ�س�سها  �لتي  �مل�ساحة  تكرب  �الأعياد  منا�سبات  يف  �الأول«.  من 

�أن  �أ�ستطيع  باأنني ال  �سعور  �إىل بيتي مع  �أعود  �لق�س�س. غالًبا  لهذه 

�أبذل كثرًي�  �لنا�س.  �أحمل هذ� �لكم من ماآ�سي  و�أنا  �لعيد  �أعي�س 

من �جلهد الأخرج من هذه �حلالة. �أحياًنا �أقول ملاذ� �أتعب نف�سي �إىل 

هذ� �حلد؟ ثمة �لكثريون ناجحون من دون هذ� �لقدر من �لتعب. 

لكنني �أظّل �أنا، رمبا هو �ل�سغف، هو �لفرح �الآتي من كوين قادرة 

على �لوقوف �إىل جانب �الآخرين يف مكان ما. ماآ�سي �لنا�س تتعبنا 

�إن علينا تقدير  لنا  �أوقات كثرية تنبهنا، تقول  �سحيح، لكن يف 

�لنعم �لكثرية �لتي نتمتع بها.

�أنا �أمتّرن

مكانتها  �أن  غري  جمهورها،  على  تاأثري  من  لرميا  كم  و��سح 

�سو�ء  حت��اوره،  من  �إىل  �الإ�سغاء  على  قدرتها  يعطالن  ال  وجناحها 

ا من �لنجوم »�الأو�ئل« وكبار �مل�ساهري، �أو كان �إن�ساًنا  كان �سخ�سً

عادًيا يعر�س م�سكلة �أو ر�أًيا. �أهو طبع �أم هو �لتمّر�س و�الإحر�ف؟

ت�سحك وجتيب، يف �الأ�سا�س �أنا �سخ�س يحب �الإ�ستماع �أكرث مما 

مذيعة،  ا لكوين  ومناق�سً مفاجًئا  �الأمر  قد يكون  �لكالم.  يحب 

لكنني هكذ�. �أمر �آخر مل يكن لدي هذه �لقدرة على �الإ�سغاء �إىل 

�الأمر، وما  �الآخرين وفهم وجهات نظرهم. »لقد مترنت على هذ� 

زلت �أمترن على �أ�سياء كثرية«.

مثاًل �أنا �آتية من خلفية فيها �لكثري من �لعقد: �حلرب، �الآخر 

ك�سرورة  �لتقوقع  �لتما�س،  خطوط  �لنار،  يطلق  �ل��ذي  �ملخيف 

لالإحتماء... حاولت على �لهو�ء �أن �أتعرف �إىل �الآخر، �أن �أ�سغي �إليه 

بعد �أن كنت �أعتقد �أنه �آت ليلغيني، لياأخذ ما عندي. �أوؤمن ب�سرورة 

يكون  �أن  يجب  �لق�سايا  يف  �لنقا�س  �لنا�س.  بني  �حلقيقي  �لتو��سل 

ا يف �الأ�سخا�س. ا يف �الأفكار ولي�س نقا�سً نقا�سً

همجية يف �لكالم

حالًيا �أح�سر جمموعة حو�ر�ت عنو�نها »�الآخرون«. هوؤالء ميكن 

ا معروفني �أو مو�طنني عاديني �أو نا�سطني يف �ملجتمع  �أن يكونو� �أنا�سً

باحر�م  يتحاورون  �أجعلهم  �أن  �ساأحاول  �لهو�ء.  على  يتناق�سون 

باحلكي«  »همجية  من  �ليوم  ن�سهده  ما  بع�سهم.  �إىل  وي�سغون 

غري مقبول، وغري م�سموح. �إذ� ر�قبت �حلمالت �لتي ي�سنها �ل�سباب 

على بع�سهم عرب مو�قع �لتو��سل �الإجتماعي جتدين �سورة خميفة. 

من  �الأدنى  للحّد  وجود  ال  منحّط.  ق�سية  �أي  حول  �خلطاب  م�ستوى 

تقبل �الآخر، �أو �الإ�ستعد�د لالإ�ستماع �إليه. مع �الأ�سف �سباب مفر�س 

يتناق�سون  �مل�ستقبل،  �سي�سنعون  و�أنهم  �سهاد�ت  يحملون  �أنهم 

من  �حلرب  �سيخو�سون  �سالًحا  ت�سلمو�  �إذ�  هوؤالء  خميفة.  بطريقة 

جتاربهم،  عن  ليتحدثو�  قد�مى  حماربني  �أح��اور  �أن  �أريد  جديد... 

لقاءات
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من  �خل��روج  كلفهم  وما  �حل��رب،  ب�سبب  معاناتهم  فيك�سفون 

ا يرى �ل�سورة من منظار قامت،  ذهنية �لتقاتل. �أنا ل�ست �إن�ساًنا بائ�سً

�أرى �ل�سورة �حلقيقية.

�شورة ميكن تغيريها

وال خال�ض بدون �جلي�ض

تغيريها  يجب  �أنه  رميا  تعتقد  �ل�سورة؟  هذه  تغيري  ميكن  هل 

�لفئات  �للبنانيني من كل  �جلي�س جند  ملاذ� يف  وتقول  بالتاأكيد، 

على  قادرين  و�لطو�ئف 

�لوطنية  �لقيم  عي�س 

خ�����ارج �الإن���ت���م���اء�ت 

�ل�سيقة؟ 

�مل��ح��ط��ات  ك���ل  يف 

فيها  مر  �لتي  �ل�سعبة 

�ل�����س��ن��و�ت  يف  ل��ب��ن��ان 

�الأخ�����������رية، ك��ان��ت 

يحمي  »�ل���ل���ه  ع���ب���ارة 

تر�فق  الزم��ة  �جلي�س« 

حم����ط����ات ب���رن���ام���ج 

»ي���ا رمي����ا« وف��ق��ر�ت��ه. 

�سهد�ئه  حتية  وكانت 

د�ئًما  �أف��ر�ده  وت�سحيات 

مميز  ب�سكل  حا�سرة 

�لكلمة  خ���الل  م��ن 

و�الأغ��ن��ي��ة و�حل�����و�ر�ت 

م��ع �ل�����س��ي��وف. وت��ق��ول 

تتغري،  �ل�سيا�سات  للجميع.  وحده  �جلي�س،  بدون  خال�س  ال  رميا: 

مبادئه  يف  ثباته  على  �جلي�س  وحده  مو�قفهم،  يغريون  �ل�سيا�سيون 

�جلي�س  مع  تلك  �أو  �جلهة  هذه  �أن  كثرًي�  يوؤملني  �لوطنية.  وروحه 

يكون  من  و�أهد�فها.  توجهاتها  يالئم  ما  ووفق  �سده،  وغًد�  �ليوم 

حًقا مع �جلي�س وموؤمًنا بر�سالته يكون معه د�ئًما ويف كل �ملر�حل. 

فهو ميثل �لثبات بينما �ل�سيا�سة متثل �لتحوالت. �جلي�س مل يتغري 

وال مرة، وممنوع �مل�ساومة حني يتعلق �الأمر به.

فريوز خط �أحمر

فقر�ته.  كل  يف  رمي��ا«  »يا  ير�فق  ف��ريوز  �سوت  ف��ريوز،  �إىل  ن�سل 

حالة  �إنها  »ه��و�ء«،  �أو  وقت  لتعبئة  مادة  �أبًد�  هنا  لي�ست  و�الأغنية 

تتخطى �الإ�ستماع، »�أنا �أعي�س فريوز« تقول رميا جنيم. وت�سيف، يف 

�ملو�سيقى ال �أ�ساوم، فريوز خط �أحمر. ال ميكن �أن يكون يل يوم من 

دونها، ولي�س فقط يف �ل�سباح، بل يف كل �الأوقات. عندما متّر �أغنية 

�سمعت  ما  كل  �الإ�ستديو.  يف  مكاين  يف  �أكون  �لربنامج  يف  فريوز 

�الأغنية مرة جديدة، �أ�سعر �أنني �أعيد �كت�سافها من جديد، �أعي�سها 

من جديد.

�ل�سباح،  يف  فريوز  �أغ��اين  ببث  تكتفي  �الإذ�ع��ات  معظم  لكن 

الأهميته،  مو�زية  م�ساحة  �الأثري  على  يجد  ال  �لر�قي  �لفني  وتر�ثنا 

فالر�أي �ل�سائد �أن �مل�ستمعني يريدون �جلديد؟

�أنهم  �أعرف  �لنا�س  مع  تو��سلي  خالل  من  �سحيًحا،  لي�س  تقول، 

ي�ست�سخفون ما يقدم لهم من تلك �الأغاين �لتي ال تعي�س �أكرث من 

�سهر، مع �الأ�سف هناك »قلة ثقافة« عند �لكثريين من �لقيمني 

ذوق  يفهمون  وال  بزن�س«،  »نا�س  معظمهم  �الإذ�ع��ات،  �إد�رة  على 

�لنا�س. �لذوق �لفني ي�سقل ويهذب مبا نقدمه للجمهور.

يف �الإذ�عة �شدق �أكرث

تتمتع رميا جنيم بح�سور قوي و�إطاللة جميلة، مع ذلك ويف ع�سر 

�ل�سورة مل تغادر �لعمل �الإذ�عي �إىل �لتلفزيون، ملاذ�؟

يف �لتلفزيون ال يوجد من �ل�سدق هذ� �لكم �لذي تتيحه �الإذ�عة. 

�الأ�سخا�س �أنف�سهم �لذين حاورتهم يف �الإذ�عة �أجريت معهم حو�ر�ت 

�لبوح  يتيح  �لر�ديو  �أكرث...  حلقو�  �الإذ�عة  يف  لكنهم  تلفزيونية 

�ل�سادق، وهذ� مهم جًد� يف �حلو�ر�ت. باالإ�سافة �إىل ذلك مل �أجد يف 

ما عر�س علّي حتى �الآن ما ينا�سب ما �أحبه و�أعمل عليه.

�ملحطات  �برز  ما هي  �الإعالمي،  �لعمل  خالل م�سرية طويلة من 

�إىل حملت لك �أثًر� مهًما ال ين�سى؟ �إنها ق�س�س �لنا�س تقول، وتو�سح: 

كل �حلو�ر�ت �لتي �أجريتها مع �أنا�س م�سهورين وكبار يف جانب، 

وق�س�س �لنا�س �لعاديني يف جانب �آخر. ق�س�س مظلومني يف �ل�سجون، 

على  قادرين  ويظلون  �آخرون  يعي�سها  �إيل  �لقا�سية  �لتجارب  ق�س�س 

�لتحمل، من يتلقون �لعالج من �الإدمان يف مر�كز �لتاأهيل... هذه 

جتارب نتعلم منها بينما نرى �الإعالم م�سغول �أكرث مبا �رتدته هذه 

�لفنانة، �أو مع من �سهر فالن، وماذ� قالت فالنة عن...

�أول دخولو... غيني�ض

لقد عدت �إىل » �لهو�ء �ملبا�سر مطلع كانون �الأول �ملا�سي بعد غياب 

نحو �سنة، وكانت عودة جملجلة عرب ك�سرك �لرقم �لقيا�سي الأطول 

بّث �إعالمي )40 �ساعة( بحيث �سجلت 46 �ساعة من �لبّث �ملتو��سل 

ودخلت مو�سوعة غيني�س، ماذ� يعني لك  ذلك؟

خ �ال�سم »يف مطرح حلو« ولي�س ب�سيء بال معنى، خ�س�ست  لقد تر�سّ

كلفة  تامني  ��ستطعنا  �إذ  �إن�ساين،  لهدف  �لربنامج  �إطالق  �إع��ادة 

عملية جر�حية لفتاة �سغرية. �حلمد لله �لنا�س جتاوبو� كما كل 

و�لعملية متت بنجاح. كان ثمة �سيء خفي بيني وبني هذه  مرة، 

ق�سيتي،  هي  ق�ستها  �أن  �سعرت  كثرية  ق�س�س  بني  من  �ل�سغرية. 

وعندما جنح �الأمر كان فرحي كبرًي�. لن تن�سى هي ولن �أن�سى �أنا. 

وهذ� ما يبقى: »�لتو��سل �حللو« مع �لنا�س.

عربها  يبث  �لتي  �أغ���اين«،  »�أغ���اين،  �إذ�ع���ة  مديرة  �ليوم  �أن��ت 

برناجمك، هل ت�سعرين باالإكتفاء مبا �أنت عليه؟

ال، رمبا هذه م�س��كلتي، د�ئًما  �أف��كر »�س�و بدي �أعمل بكر�؟« 

تلفزيون، ما  وال  �إذ�عة  ل�ي�س  �ل�س��يء، رمب�ا  م��ا ه��و هذ�  �أع��رف  ال 

زل�ت �أبحث...
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• من اأين ا�ستمّديت فكرة العنوان؟
»كيف  امل�سرحية  عنوان   -

هو  ت�سيكوف«  عّمو  حالك 

م�سرحّي  ك��ات��ب  اىل  ح��ن��ن 

كبري خا�ض م�سمار كل اأنواع 

وكتب  ة،  الِق�سّ وحتى  امل�سرح 

الرتاجيديا والكوميديا بامل�ستوى 

نف�سه حمرتًما  وبال�سغف  نف�سه، 

قّراَءه وجمهوره. واملعنى هو: لقد 

يف  ت�سيكوف  يا  اإليك  ا�ستقنا 

احلاجة  باأم�ّض  ونحن  دنياك، 

اأمثالك من الكّتاب،  اإىل  الآن 

 – علينا«  »رّد   – �سوبنا«  »ِط��ّل 

تعال، تعال ُمّر بنا...

اآثاره؟ وملاذا؟ • ماذا اخرتت من 
اخ��ت��ي��اري على  وق���ع  ل��ق��د   -

واحد،  ف�سل  من  له  م�سرحيتن 

و»ال��ي��وب��ي��ل«   – »اخل��ط��ب��ة« 

�ساِخرتان،  كوميديتان  وهما 

اللبنانّية.  باللهجة  و�سعتهما 

والرابط بينهما هو بالدرجة الأوىل، ا�ستلهامهما لفن الفودفيل، ولفن 

لقرب  وثانًيا  اليطالية(  الفنون  )كوميديا  اآرتي«  »دل  الكوميديا 

ا  م�سمونهما واأحداثهما من جمتمعنا وهواج�سه الإن�سانية، وخ�سو�سً

الت�سابه القائم بن �سخ�سّيات امل�سرحيتن ومناذج من جمتمعنا.

• ما هو الهدف الذي توّخيته؟
حمرتف  خّط  )�سمن  املمّثل  على  العمل  الأوىل  بالدرجة  هديف   -

العملن،  هذين  خالل  من  اإك�سابه  ا  وخ�سو�سً للم�سرح(  عم�سيت 

بفن  تتعّلق  الأوىل  اجلمهور.  اىل  نقلها  ثّم  ومن  جديدة،  تقنّية 

املفاجاآت،  ويحمل  اجلمهور  من  قريب  هو  والذي  العريق،  الفودفيل 

ونهاياته دائًما مفرحة و�سعيدة. والثاين، تقنّية القناع التي ا�ستعملتها 

كوميديا الفنون اليطالية، واأورثتها لالأجيال املتعاقبة. فرنى مثاًل 

اأن املمّثلن يلعبون يف الزمنن الأول والثاين ادواًرا خمتلفة، كاأنهم 

ليلة  الزمني يبقى  املوا�سيع فالإطار  واإن اختلفت  الأقنعة.  يتبادلون 

املوؤلف،  وكذلك  واح��د،  والن�ض  نف�سها،  هي  وال�سخ�سيات  واح��دة، 

واملخرج، والاأ�سلوب.

كما اأنني اأهدف اإىل تقدمي عمل كوميدي جّدي ل يعتمد فقط 

انحرفت  اأن  بعد  وامل��واق��ف،  ال�سخ�سّيات  على  بل  الكلمة  على 

الكوميديا، وت�سّرعت، ومتادت يف �سواذاتها غري الالئقة يف اإ�سفافها، 

ا اإىل ايجاد اإيقاع خفيف ور�سيق لتمرير الوقت امل�سرحي مبتعة  واأي�سً

الواقعي  الزمن  وا�ستبدال  و�سغف،  وحمبة 

بكل  املتخّيل  ب��ال��زم��ن  همومه  ب��ك��ّل 

اإنفراجاته.

• ما هي الروؤية الإخراجية املعتمدة؟
امل�سرتكة  ال�سفات  اأُظهر  اأن  اأردت  وقد  هادف،  فٌن  هو  امل�سرح   -

الإن�سانية التي تهّم املواطن اليوم، واملواقف الثابتة لأي �سعب اأو ح�سارة، 

واأن اأقول اإن الفن الكوميدي ل يقّل اأهمّية عن الفن الرتاجيدي اإذا 

كان وليد جهد، وعمل �سارم، وجّدية، ومب�ستوى. كل ذلك دون اأن 

اأو منلي عليه. كما  اأو نعّلمه  ُنرهق امل�ساهد، بجّو متلّبد وغليظ، 

اأردت اأن اأجعل املمثل يغّني، واملو�سيقّي ميّثل، واملمّثل يرق�ض و�سوًل اإىل 

فكرة امل�سرح ال�سامل، �سمن �سينوغرافيا موّحدة و�ساملة ووظائفّية ل 

تزيينّية، موؤلفة من عنا�سر ب�سيطة، �سهلة التبديل، تخدم الغر�ض، 

الإخراجية  الروؤية  لل�سخ�سيات. وكانت  ومالئمة  ومالب�ض موحية، 

تتمحور حول املمّثل، وتقنّياته، ومقدرته الذاتية على تفعيل املكان، 

وعلى حتويره، وتطويره، مع �سيطرته الكاملة على العنا�سر املتّممة 

للعر�ض، وتوظيفها مل�سلحته.

ة يدور العر�ض؟ اأّية ق�سّ • وَحْول 
م�سرحّية  ينطلق من  الأول  زمنن؛  موؤلف من  امل�سرحّي  العر�ض   -

ة جار  »اخلطبة«، والثاين من م�سرحّية »اليوبيل«. الأوىل حتكي ق�سّ

اأراد اأن يتزّوج، فحاول طلب يد ابنة جاره، لكنه يف كّل مّرة كان 

فيمّر  الأ�سا�سي،  املو�سوع  اإثارة  من  بها كان حياوؤه مينعه  يجتمع 

الوقت، وتتاأزم الأمور، وي�ستد اخلالف حول اأمور ثانوية اخرى. اإىل اأن 

وجد الأب احلل بعد عناء، كاد اأن ي�سّبب الإعاقة اجل�سدية لطالب 

الزواج، واله�سترييا للفتاة.

اأو بنك  الثاين فكان يدور حول مدير �سركة  الزمن  اأو  الثانية  اأما 

ينتظر اأع�ساء جمل�ض الإدارة يف يوبيل البنك ليطلعهم على التقرير 

له. لكن زوجته  الداعم  ر لهم هو بنف�سه اخلطاب  وقد ح�سّ املايل، 

ا ل طائل من ورائها.  التافهة ت�سل من �سفرها، حاملة معها ق�س�سً

ح من  ثم تدخل عليهم امراأة متطّفلة، تاأتي لتنت�سر لزوجها الذي �ُسرِّ

عمله. فت�ستوطن يف املكان، ول تبارحه على الرغم من تذّمر املدير 

واملحا�سب الذي يتحّول اإىل غ�سب �سديد يفقدهما اع�سابهما.. وحن 

مل يتمّكنا من �سرفها اإىل خارج، وواجها الف�سل يف اإمتام الإحتفال 

بالعيد، اأّجال كل �سيء.

• َمْن هم املمّثلون؟
للم�سرح.  عم�سيت  حمرتف  خّريجي  من  هم  الأربعة  املمّثلون   -

وقد لعب املمّثلون انف�سهم كل الأدوار يف الزمنن، وبّدلوا اقنعتهم، 

القناع  تقنّية  لكن  لالأقنعة(،  فعلي  ا�ستعمال  )بدون  اأدواره��م  اأي 

كانت ال�سائدة. ولعبوا �سمن ف�ساء م�سرحّي، تبّدلت ادواته، بح�سب 

الزمن امل�سرحي، ومقت�سياته. يف مكان تبّدل من منزل اإىل �سركة. 

وقد خ�سعوا لتدريبات ا�ستمرت خم�سة اأ�سهر، و�سملت ال�سوت واجل�سد 

وتقنيات الفودفيل والكوميديا »دل اآرتي«، وعالقة احلركة بالف�ساء 

القراءة  على  الت�سديد  مع  ذلك  كل  وبامل�ساهد.  وبالزّي،  وبالآخر، 

اللبنانية لالأثر.

ت�سيكوف«،  عمو  حالك  »كيف 

اإخراج  من  جديد  م�سرحي  عمل 

عن  اقتبا�ض  وه��و  حل��ود،  اإيلي  د. 

اأنطون  الكبري  العاملي  للكاتب  ني  ن�سّ

م�سرح  خ�سبة  على  ُقّدم  ت�سيكوف، 

الثقايّف  املركز  يف  ال�سم�ض«  »دّوار 

اأن يتجّول يف  الرو�سّي يف فردان، قبل 

ينتقل  ورّبا  لبنان،  من  اأماكن  ِعّدة 

اىل اخلارج. العمل من متثيل: �سربل 

اأبو زهرة، رول غو�ض، فادي جربايل 

وجي�سيكا �سقر. 

معه  واأجرينا  العمل  خمرج  اإلتقينا 

احلوار الآتي.

»كيف حالك عّمو ت�سيكوف«

نظرة اإىل املَُتَخَيل وانفراجاته

اإعداد:

اأنطوان �سعب

�شباط

م�رسح

75اجلي�ش العدد 344



هناك  يعد  مل  لبنان.  يف  القطار  توّقف 

القطار،  توّقف  القطار.  يفوته  اأحٍد  من 

يف  حديد  من  قطع  والأر�ض:  الطرقات  �صفحات  يف  حمفورة  زالت  ما  اآثاره  ولكّن 

كانت  هاهنا  تقول  الإ�صفلت،  طرقات  يف  مغروزين  ممدودين  متوازيني،  �صفني 

على  وال�صيارات  حديد،  من  العجالت  ذو  القطار،  الربيتان:  النقل  و�صيلتا  تلتقي 

ما  اآثاره  ولكّن  القطار،  توّقف  املطاطية.  العجالت  ذوات  من  واأحجامها  اأنواعها 

القطار.  انتظار تقوم على جانبي خط  زالت يف بقايا بيوت واأبنية، كانت حمطات 

من على اليمني ينزل القادمون من عمل اأو من �صفر طويل، ومن على الي�صار يقف 

الذين توافدوا باكًرا اإىل املحطة كي ل يفوتهم ويذهب يف رحلته.

اأول �صحايا احلرب

للحرب  الأوىل  ال�ضحية  ال��ق��ط��ار  ك��ان 

لبنان  يف  توّقف  النقل.  ب��اب  يف  اللبنانية 

املوا�ضالت  و�ضائل  من  اأن��ه  مع  بالكامل، 

والتجاري  ال�ضياحي  ال�ضعيد  على  املهمة 

البلد  م��ع��امل  اأح���د  وي�����ض��ك��ل  وال��ث��ق��ايف، 

كربى.  اقت�ضادية  اأهمية  ول��ه  احل�ضارية، 

فهو موجود يف معظم بلدان العامل، املتطورة 

واملتخلفة.

منذ  ق��ط��اراٍت  لديه  فكان  لبنان،  اأم��ا 

نهايات عهد ال�ضلطنة العثمانية، اأي اأواخر 

تطورت  ثّم  من   .1895 ع�ضر  التا�ضع  القرن 

وازدادت اخلطوط الداخلية واأنواع القطارات 

خالل عهد النتداب الفرن�ضي )1943-1920(. 

بعدها انتقلت اإدارة م�ضلحة �ضكك احلديد 

 .1961 العام  واأّمت  الوطنية،  ال�ضلطات  اإىل 

و1975، عرف   1945 ما بني  لكن يف مرحلة 

اإدارة،  و�ضوء  عديدة  م�ضاكل  القطاع  هذا 

احلرب  به جزئًيا خالل  العمل  توّقف  حتى 

العام  بعدها  )1975-1990(، وكلًيا  لبنان  يف 

!1994

ما هو تاريخ القطار يف لبنان؟ وملاذا ا�ضتبدلت 

يف  الكبرية  بالبا�ضات  احلديد  ال�ضكك 

بالقطار  العمل  توقف  وملاذا  امل�ضرتك؟  النقل 

لإعادة  احلل  هو  وما  اللبنانية؟  احلرب  بعد 

ت�ضيريه؟ األي�س منطقًيا اإعادة العمل به بعد 

احلرب ولي�س اإيقافه!

نبذة تاريخية

اللبنانية  املدن  عرفت 

منذ اأواخر القرن التا�ضع ع�ضر القطار احلديد، 

وبخا�ضة بريوت التي كانت تابعة لل�ضلطنة 

بريوت- خط  مع  وذلك  مبا�ضرًة  العثمانية 

هذا   .1895 العام  ر�ضمًيا  ن  د�ضّ الذي  دم�ضق 

لل�ضكك  الفرن�ضية  ال�ضركة  �ضرّيته  اخلط 

الإقت�ضادية.  العثمانية  وال�ضركة  احلديد، 

يف  ري��اق  حمطة  تد�ضني  مّت  نف�ضه،  وال��ع��ام 

م�ضنع  اإن�ضاء  مّت  حيث  اللبناين  البقاع 

لبنان«  »ري���اق  ا���ض��م  حت��ت  الغيار  لقطع 

وا�ضتطاع العمال اللبنانيون يف ما بعد حتويل 

القطارات من الفحم اإىل البرتول. ومع هذه 

بالعامل  لبنان  ت�ضل  رياق  اأ�ضبحت  املحطة 

العربي وباأوروبا. 

الطرق  ن�ضبًيا  هّم�ضت  الإجن���ازات  ه��ذه 

دفع  م��ا  طرابل�س  تعرب  ال��ت��ي  التجارية 

حمطة  اإن�����ض��اء  اإىل  امل��ي�����ض��ورة  بعائالتها 

ميناء  يف  اخلا�ضة  اأموالها  من  للقطارات 

بتفعيل  منها  اإ�ضهاًما   ،1911 العام  طرابل�س 

للمدينة،  والتجارية  القت�ضادية  احلركة 

اعتربت  ال�ضباب.  ملئات  فر�س عمل  وتاأمني 

واحدة من حمطات  املحطة يف ما بعد  هذه 

بحم�س  ربطها  الذي  ال�ضريع«  ال�ضرق  »خط 

باري�س. مل يتم  و�ضوًل اىل  وا�ضطنبول  وحلب 

العهد  زمن  وطرابل�س  بريوت  حمطتي  و�ضل 

تابًعا  ال�ضاحل بينهما كان  العثماين، لأن 

ملت�ضرفية جبل لبنان ذي النظام اخلا�س.

العام 1920، ومع اإعالن دولة لبنان الكبري، 

الفرن�ضية خطوط �ضكك  ال�ضلطات  طّورت 

يف  الكهربائي  الرتامواي  وان�ضاأت  احلديد، 

بريوت  حمطتي  وربطت  و�ضواحيها،  بريوت 

ع�ضكرية،  ل�ضروراٍت   1941 العام  وطرابل�س 

اأ�ضا�ضية  داخلية  خطوط  للبنان  فاأ�ضبح 

ذات��ه  ال��وق��ت  ويف  ببقاعه،  �ضاحله  ت��رب��ط 

تت�ضل مبحطاٍت اإقليمية ودولية مثل �ضوريا 

اخلليج  فدول  وبفل�ضطني  فاأوروبا،  فرتكيا 

فالعراق فاإيران.

                        

م�صلحة �صكك احلديد 

والنقل امل�صرتك

عهود  يف  اللبنانية  ال�ضلطات  ح��اول��ت 

املوا�ضالت  �ضبكة  تطوير  الأوىل  ال�ضتقالل 

فوؤاد  اللواء  الرئي�س  عهد  يف  بخا�ضة  احلديد 

م�ضلحة  اأن�ضاأ  ال��ذي   )1964-1958( �ضهاب 

لبريوت  امل�ضرتك  والنقل  احلديد  �ضكك 

و�ضواحيها، وعهد اإليها اإدارة وا�ضتثمار ثالث 

خطوط حديد وا�ضتثمارها: 

اإىل  ال��ن��اق��ورة  م��ن  ميتد  عري�س  خ��ط   -

طرابل�س فاحلدود اللبنانية - ال�ضورية، طوله 

233 كلم تقريًبا.

- خط جبلي �ضّيق بني بريوت ورياق واحلدود 

حمطتا رياق وطر�بل�س و�صلتا لبنان بالعامل �لعربي و�أوروبا

هل من اأمل باإعادة اإحياء �صكك احلديد؟

اإعداد:  د. األك�صندر اأبي يون�ض

�شباط

بني الأم�س 

واليوم

اجلي�س العدد 76344



ال�ضورية، طوله 82 كلم تقريًبا.

- خط عري�س من رياق اإىل الق�ضري، 

طوله 91 كلم تقريًبا.

اأكرث من  اإىل  لي�س بحاجة  لبنان 

العام  بعد  لكن  اخل��ط��وط،  تلك 

فيه  كانت  ال��ذي  الوقت  ويف   ،1975

ت�ضهد  احل��دي��د  ال�ضكك  خطوط 

كان  -اإن  ال��ع��امل  يف  ب���ارًزا  ت��ط��وًرا 

حتت  اأو  الأن��ف��اق  يف  القطار  مب��رور 

انفا�ضه  يلفظ  لبنان  القطار يف  املياه- كان 

الأخرية ب�ضبب احلرب اللبنانية، وما �ضهدته 

اأمالك م�ضلحة �ضكك  من تعدياٍت على 

احلديد وما تزال.

القطار بني احلرب وال�صلم

احلرب  انتهاء  بعد  حم��اولٍت  عدة  جرت 

يف  وم����روره  ال��ق��ط��ار  عجلة  دوران  لإع����ادة 

خمتلف املناطق اللبنانية تعبرًيا عن اإعادة 

توحيد البلد. لكن لالأ�ضف، فاإن اآخر رحلة 

و�ضكا  ب��ريوت  بني  جرت  لبنان  يف  للقطار 

املعامل  اإح��دى  اندثرت  وبعدها   ،1994 العام 

فللقطار  البلد.  هذا  يف  الإن�ضانية  احليوية 

اأهمية ح�ضارية وثقافية واقت�ضادية وجتارية. 

القليلة  البلدان  م��ن  لبنان  يكون  وق��د 

خدمات  فعلًيا  فقدت  التي  العامل،  يف  جًدا 

عن  النظر  بغ�س  هذا،  املهم.  القطاع  هذا 

لون  يح�ضّ الدولة  مالك  يف  موظفيه  ا�ضتمرار 

اأجورهم من دون عمل، اأو بالأحرى من دون 

اأن نحّملهم اأّي م�ضوؤولية، لأن الدولة هي التي 

اأوقفت العمل بالقطار، فعندما تعيد ت�ضيريه 

يعملون.

وقد ت�ضّكلت عدة جمعياٍت يف لبنان بني 

اإعادة  الدولة على  اأجل حّث  1995 و2013 من 

عن  �ضورية  معار�س  ُنّظمت  كما  القطار. 

القطارات  وان��واع  الأث��ري��ة  املحطات  ابنية 

البع�س  التي كان ميلكها لبنان، وطالب 

اأثرية  اأماكن  املحطات  تلك  بجعل  الدولة 

لبنان،  يف  �ضياحية  كمواقع  واإدراج��ه��ا 

بخا�ضة تلك التي يف رياق وطرابل�س وبريوت.

اأزمة ال�صري واحلل املقرتح

من غري املفهوم اأن نرى لبنان اليوم يعاين 

اأزمة �ضرٍي خانقة لعّدة اأ�ضباب، اأبرزها التطور 

وتوّقف  الأ���ض��ك��ال،  املتعدد  ال��دمي��وغ��رايف 

اأن  من  الرغم  وعلى  العمل.  عن  القطار 

الدولة قد طّورت نوًعا ما البنى التحتية، ومل 

اأكرث،  الطرقات  تو�ضيع  با�ضتطاعتها  يعد 

من الطبيعي ان نرى ازدحاًما لل�ضري يف ظل 

يعي�س  باري�س،  هي  فها  القطارات؛  غياب 

فيها حواىل 10 ماليني اإن�ضان ول يوجد فيها 

ازدحام لل�ضري، مع انتظام انواع املوا�ضالت.

و�ضع  اإىل  ت�ضعى  لأنها  م�ضكورة  الدولة 

تنظيم  اإعادة  اأجل  من  والدرا�ضات  اخلطط 

وا�ضتعمالها  وتطويرها  احل��دي��د  اخل��ط��وط 

املناطق  ولربط  والب�ضائع،  الركاب  لنقل 

لبنان  ولربط  البع�س،  ببع�ضها  اللبنانية 

اإذا مل  والعاملية. لكن  الإقليمية  الدول  مع 

امل�ضروع  ه��ذا  تلزمي  با�ضتطاعتها  يكن 

اأن  اأو  مالية،  لأ�ضباب  اجنبية  ل�ضركاٍت 

خالل  من  املهمة  بهذه  بنف�ضها  هي  تقوم 

يتم  ل  فلماذا  احل��دي��د،  �ضكك  م�ضلحة 

تلزميها اإىل اجلي�س اللبناين؟ نعم، فاجلي�س 

لطاملا اأدى اأدواًرا اجتماعية وثقافية وتنموية 

الأ�ضا�ضية  مهمته  جانب  اإىل  مهمة، 

الأمن.  وحفظ  الوطن  عن  الدفاع  وهي 

اجلي�س اللبناين لديه مديرياٍت خمتلفة 

توازي مبهماتها وعملها وزارات الدولة، 

فهو ميكنه من خالل اأفواج الهند�ضة 

تاأهيل  م�ضروع  التزام  والنقل  والأ�ضغال 

وت�ضيري  وت�ضغيلها،  احلديد  ال�ضكك 

اأن اخلطوط  بخا�ضة  القطار من جديد، 

اثنني  �ضوى  منها  يلزمنا  ول  م��وج��ودة 

ال�ضري كلها يف  ملعاجلة م�ضكلة  اإ�ضافيني 

اإىل  �ضور  من  ال�ضاحلي  اخلط  وهما  لبنان، 

طرابل�س، وخط جبلي من بريوت اإىل رياق.

امل�ضروع،  هذا  اجلي�س  تلزمي  فليتّم  نعم، 

من�ضبطة  ك��ربى  وطنية  موؤ�ض�ضة  كونه 

وت��ط��ّب��ق ال��ق��ان��ون وحت���وز ث��ق��ة امل��واط��ن��ني 

اللبنانيني. 

قد يعترب البع�س هذا الإقرتاح غريًبا، لكّن 

العام  ر�ضمًيا  تاأ�ضي�ضه  منذ  اللبناين  اجلي�س 

اللبنانية  املناطق  اإمن��اء  على  عمل   ،1945

الطرق، ومّد كابالت  ب�ضكٍل متواٍز؛ ف�ضّق 

الهواتف، وحفر الأرا�ضي لزراعتها، ووّزع مياه 

ال�ضفة، وعمل على التحريج والت�ضجري، ولّقح 

�ضد الأمرا�س ال�ضارية، وقام بعملياٍت اإ�ضعاف 

وال�ضيول  كالفي�ضانات  الأزم��ات  يف  واإغاثة 

واأخمد  اجل��راد،  وكافح  وال���زلزل،  والثلوج 

احلرائق، وبنى ورّم اجل�ضور...

ال�ضكك  اللبناين  اجلي�س  فلريّم  نعم، 

العمل،  اإىل  القطار  ب��اإع��ادة  لأّن��ه  احل��دي��د، 

التي  اليومية  ال�ضري  اأزمة  قد عاجلنا  نكون 

للمواطن  واجتماعية  نف�ضية  اأزمة  ت�ضبب 

التوتر  القطار يخفف من  فت�ضيري  اللبناين. 

لدى ال�ضعب، ومن  النفقات عليه بعد العبء 

يتم  كما  النفط،  �ضعر  ارتفاع  �ضّببه  الذي 

تاأمني مئات الوظائف للمواطنني اللبنانيني 

ميكننا  عندها  العمل.  ع��ن  العاطلني 

القول اإننا نعي�س يف بلٍد ح�ضاري، لأننا اأعدنا 

العمل بالقطار الذي اأن�ضئ يف عا�ضمتنا منذ 

اأواخر القرن التا�ضع ع�ضر.
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كنُت يف ال�سابعة من عمري عندما �سْرُت 

ل  اأبي اإىل دار البلدية يف القرية لي�سجِّ خلف 

البلدية،  دار  اإىل  اأج��ل  املدر�سة.  يف  ا�سمي 

تلك  يف  الر�سمية،  مدر�ستنا  اإدارة  لأن 

ت�سّكالن  غرفتني  ت�سغل  كانت  الأّي��ام، 

اأما  البلدية.  بناء  من  العلوّي  الطابق  كّل 

ابن  »فار�س«  فكان  ال�سفلّيتان  الغرفتان 

خال اأبي، ورئي�س املجل�س البلدّي، يقّدمهما 

ليخزن  امُلْعَوزين  القرية  اأبناء  لأحد  جّماًنا 

وهكذا  املا�سية.  وعلف  الفحم  فيهما 

اأ�سبح هذا املبنى ال�سغري يف »احلارة الغربية« 

والفحم،  للعلف  م�ستودًعا  ال�سيعة  من 

�سقيق  ول«  ف�سّ »ب��از  منه  يدير  ومكاًنا 

املدر�سة،  ���س��وؤون  ال��ل��ه-  رحمهما  ف��ار���س- 

واملعّلمني  التالمذة  على  �سلطته  ويفر�س 

مًعا. اأما ال�سوؤون البلدية فما كانت اإدارتها 

للتخطيط،  وق��اع��ات  ب��ن��اء،  اإىل  حت��ت��اج 

ما  والنقا�سات.  والجتماعات،  والهند�سة، 

يقّرره الرئي�س مل يكن يعرت�س عليه اأحد. 

ليوؤّيدها  م�ساريع  هناك  تكن  مل  ُق��ْل  اأو 

اأكرب  معرت�سون.  عليها  ويعرت�س  موؤّيدون 

»م�سروع« كان ترميم حائط �سقط بع�سه 

و�سّد الطريق، اأو رخ�سة لبناء منزل جديد.

اأبي:  يل  قال  البلدية،  دار  اإىل  الطريق  يف 

�سباح  له:  ُقْل  املدير،  على  ندخل  »عندما 

اخلري ب�سوٍت عاٍل، وقْف مرفوع الراأ�س. واإذا 

خم�سة،  زائد  خم�سة  ي�ساوي  كم  �ساألك: 

قْل له: ع�سرة... ل تن�َس... ع�سرة«. فقلت: 

»ل تقلق يا اأبي«. ثم رحُت اأرّدد الرقم الذي 

خمافة  قبل،  من  به  �سمعت  قد  اأكن  مل 

�سافح  ودخلنا،  و�سلنا  وعندما  اأن�ساه.  اأن 

اأبي الأ�ستاذ باز، ثم حّييته اأنا ب�سوت عاٍل، 

ووقفت �سامخ اجلبني كما اأو�ساين اأبي. ثم 

عدُت اإىل ترديد الرقم يف �سّري.

قال اأبي: »يا ابن خايل، هذا ابني البكر 

يل  فب�سَّ  املدر�سة«.  يف  اأ�سّجله  جئُت  اإميل. 

عندئٍذ  بالبطل«.  »اأهاًل  وقال:  باز،  الأ�ستاذ 

وغ�سًبا  اأعلى،  راأ�سي  ورفعُت  وقفتي،  عّدلُت 

وترّددان  تتحّركان  �سفتاي  اأ�سبحْت  عني 

ب�سوت غري م�سموع: ع�سرة، ع�سرة، ع�سرة.

�ساأل  ابتدائّي؟  الأّول  ال�سّف  يف  اأن�سّجله   -

باز.

لقد  خايل.  ابن  يا  الثاين  ال�سّف  يف  ل.   -

الر�سمية،  عّميق  مدر�سة  يف  �سنة  تعّلم 

قبل  ن�سكنها  كنا  التي  القرية 

�سعودنا اإىل �سيعتنا.

ع��ن��دئ��ٍذ رف���ع امل��دي��ر 

وج��ه��ي،  اإىل  ن���ظ���ره 

ي�ساوي  »كم  و�ساألني: 

فاأجبته  ث��الث��ة؟«.  زائ��د  ثالثة 

فما  »ع�سرة«.  ال��ف��ور:  على 

اأن  اإل  ال��رُج��ل  م��ن  ك��ان 

وط��اأط��اأ  جبينه،  ق��ّط��ب 

راأ���س��ه، وق��ال لأب���ي: »ل 

اأ�سّجله  اأن  اأ�ستطيع 

ل  اإنه  الثاين.  ال�سّف  يف 

يعرف �سيًئا«.

�سيًئا«.  ي��ع��رف  ل  »اإن����ه 

عبارة نزلت على م�سمعي، 

كاخلنجر  قلبي،  يف  بل 

اأبي  وجعلْت  امل�سموم، 

حزيًنا،  راأ���س��ه  يطاأطئ 

اللذين  �سارَبيه  وينّك�س 

يحّط عليهما الن�سر: »كما 

يف  �سّجله  خ��ايل.  اب��ن  ي��ا  تريد 

من  دمعتان  �سالت  عندئٍذ  الأّول«.  ال�سّف 

راأ�سي  اأنِ��ْخ  مل  لكّني  ّي؛  خ��دَّ بّللتا  عينّي 

اأن  اللحظة  املرفوع، لأنني قّررت من تلك 

ي�سعر  فال  �سيء،  كّل  ملعرفة  جاهًدا  اأ�سعى 

خاله  ابن  اأمام  بي  باخلجل  ذلك  بعد  اأبي 

والنا�س.

التي  ال�سنة  لأن  �سيًئا  اأع��رف  اأك��ن  مل 

تفدين يف  اأم�سيتها يف مدر�سة »عّميق« مل 

�سيء. كنت اأكره املدر�سة حتى التمّني اأن 

ي�سرب الأر�َس زلزاٌل يهدم كّل مدار�سها، ول 

يرتك حجًرا فوق حجر من مدر�سة عّميق 

�سعرُت  م��ّرة،  دخلتها  كّلما  كنت  التي 

ملحُت  وكّلما  ال�سجن.  اإىل  داخ��ل  باأنني 

اأنفا�سي،  �ساقت  �سباًحا،  معّلميها  وجوه 

وع�سر الأمل اأمعائي.

كان الأ�ستاذ »نظري« اإذا خرج اإىل امللعب 

وراآين يف زاوية منه وحيًدا، دنا مني، واأعطاين 

�سورة  جتميل  حم��اوًل  زهيدة  نقدية  قطعة 

املدر�سة واملعّلمني يف نظري. لكنه مل يفلح 

على الرغم من اجلهود امل�سنية التي بذلها. 

التي  القرو�س  اأن  اأّم��ي  من  عرفُت  واأخ���رًيا 

»ير�سيني« بها الأ�ستاذ، هي من اأبي. قلت: 

...وتعّلمنا
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�شباط

ق�شة 

ق�شرية

يكتبها: 

�لعميد �لركن �إميل منذر



ق�شة ق�شرية

املدر�سة  اإىل  الذهاب  اأريد  ول  نقوًدا،  اأريد  »ل 

بعد اليوم«.

اأم  ذل��ك  اأعجبك  ���س��واء  �ستذهب  ب��ل   -

وهي  اأّم��ي  �ساحت  اأفهمت؟  يعجبك.  مل 

تبكي.

- ل تتعبي نف�سك؛ فلن اأذهب.

لت�سبح  عْلم  غري  من  تكرب  اأن  اأتريد   -

اأبيك يتعب وي�سقى من الفجر  فاّلًحا مثل 

واللقمة  العي�س،  لقمة  �سبيل  يف  النجر  اإىل 

تهرب من اأمامه!

واخلروف،  والب�ستان،  الكْرم،  اأحّب  اأنا   -

والع�سافري  ال��رّبي��ة،  واأح���ّب  وال��دج��اج��ات. 

املغّردة، والفرا�سات امللّونة، ول �سيء من كّل 

هذا يف املدر�سة. 

ه��ك��ذا ق��ل��ت ب�����رباءة؛ ف��ارمت��ت اأّم���ي 

���س��اع��ت��ذاك ع��ل��ى رك��ب��َت��ي��ه��ا اأم��ام��ي، 

ابت�سامة  وابت�سمت   ، ي���ديَّ واأم�����س��ك��ْت 

بّد  ل  اب��ن��ي.  ي��ا  كالمي  »اإ�سمع  يائ�سة: 

فرتاها  املدر�سة؛  تعتاد  غًدا  تتعّلم.  اأن  من 

جميلة«. ومّلا مل يعلق من هذا الكالم يف 

ذهني حرف، خرج اأبي بق�سيب من الرّمان، 

اأّمي  اأن  واأذك��ُر  مربًحا.  �سرًبا  علّي  وانهال 

تلّقت دفعة قوية اإىل اخللف عندما حاولت 

اأن تنت�سلني من حتت يديه. لكّن ق�سيب 

اأن  ي�ستطع  مل  حلمي،  م  ه�سّ الذي  الرّمان 

يهدم اجلدار العايل بني املدر�سة وبيني.

اأيها القّراء الأعّزاء. ل حت�سبوا اأّن يف الأر�س 

الكلمة  ه��ذه  املدر�سة.  يحّب  واح��ًدا  ول��ًدا 

كان  َمن  اأما  الأولد.  كّل  من  مكروهة 

يف  جمتهًدا  درو���س��ه،  على  منهم  ا  ُمِكبًّ

حت�سيله؛ فخوَف الق�سا�س ُيِكّب ويجتهد، 

اأما  الفهم.  وقّلة  بالك�سل  تعيريه  كْرَه  اأو 

ال�سخ�سية  العْلم يف تكوين  الوعي لأهمية 

اإل  امل���رء  ي��درك��ه  ف��ال  احل��ي��اة،  وت�سهيل 

باكتمال ن�سجه، ورمبا... بعد فوات الأوان.

ه��و ك��ْره  الج��ت��ه��اد،  اإىل  اأن��ا  دفعني  م��ا 

اأن  وكْره  والك�سل.  الفهم،  بقّلة  تعيريي 

يخجل اأهلي بي قّدام النا�س. وهكذا قّررُت 

اأن اأتعّلم من اأجلي واأجلهم. لكن عندما 

ك���ربُت، ع��رف��ُت اأن��ن��ي م��ن اأج��ل��ي وح��دي 

تعّلمت.

القرية  اإن��ه��ا  ع��ّم��ي��ق.  ع��ن  وت�ساألونني 

من  واأّم���ي  اأب��ي  اإليها  هبط  التي  ال�سغرية 

جمرى  من  لقربها  »كفرقطرة«  قريتنا 

من  لنا  ب�ستان  يقوم  حيث  ال��ب��اروك  نبع 

اأقربائه  بع�س  من  اأب��ي  ول��َزَع��ل  الليمون، 

ذوي  »وظلُم  وظلموه.  حّقه  ْوه  َبَخ�سُ بعدما 

وْقِع  من  املرِء  على  م�سا�سًة     اأ�سدُّ  الُقْربى 

ِد«، كما يقول َلِبيد بن ربيعة  احل�ساِم املهنَّ

العامرّي.

* * *

الدَرج،  ونزلنا  املدير،  مكتب  من  خرجنا 

فقلت لأبي: »ل حتزْن. وحياتك لأجعلّنَك 

كتفي،  على  ذراع��ه  فاألقى  ب��ي«.  تفخر 

اأَجْلُت  وعندما  يقل كلمة.  ومل  اإيّل،  ونظر 

يف  �ساألته  مدر�سة،  اأَر  ومل  حويل  من  الَطْرَف 

ذلك. قال: »هنا، وهنا، وهناك، وهنالك«. 

بيوت  اإىل  ت�سري  »اإن��ك  �سحكت:  عندئٍذ 

احلّي؛ فاأين املدر�سة!«.

�سّف.  البيوت  ه��ذه  من  بيت  ك��ّل  يف   -

ويف  الثاين.  ذاك،  ويف  الأّول.  ال�سّف  هذا،  يف 

ذلك، الثالث.

ا تقول! - اأحقًّ

- اأجل.

- وامللعب؟

- اإنه هنا. على الطريق.

مل  كنت  واإذا  بقوله.  ا  ج��ادًّ اأب��ي  وك��ان 

ال�سنوات البتدائية  اأذكر الكثري من  اأُعد 

الثالث الأوائل، فاإين ما زلُت اأذكر اأن ال�سّف 

الرابع كان يف بيت »عيد منذر«. �سحيح 

بَدل  الدولة  من  يتقا�سون  كانوا  النا�س  اأّن 

بالقليل،  ير�سون  كانوا  لكنهم  الإيجار، 

القرية...  اأولد  ليتعّلم  الكثري  ويتحّملون 

وتعّلمنا.

واأ�ساتذتنا  اهتّموا،  اأهلنا  لأّن  تعّلمنا 

تعبوا، واإدارتنا �سهرت، ووزارة الرتبية راقبت، 

ونحن اأردنا.

اأعلى  من  ابنها  مت�سك  ��ا  اأمًّ م��ّرة  راأي��ُت 

»اللحم  قائلة:  املعّلم  اإىل  به  وتدفع  ذراعه 

لك، والعظم لنا يا اأ�ستاذ«. وعندما خرجْت، 

م�سحْت دمعَتيها بظاهر يدها، وم�ست من 

الأّمهات  فهل  ال��وراء.  اإىل  تلتفت  اأن  غري 

الكالم  ه��ذا  مثل  للمعّلم  يُقْلن  اليوم 

ير�سقنه  اإنهن  ل.  التفوي�س!  هذا  نه  ويفّو�سْ

باألف تهمة وعيب، وينعتنه واملدر�سة باأب�سع 

العْلم  تلّقي  يف  اأبناوؤهن  ر  ق�سّ اإذا  النعوت 

نهاية  يف  مر�سية  غري  نتائجهم  وج��اءت 

ال�سنة.

بي  تلحق  كانت  اأّمي  اأن  اأذكر  زلت  ما 

الطريق،  اأق�سد  امللعب...  اإىل  وباأخوتي 

وال��زي��ت  اللبنة  »ع��راي�����س«  ل��ن��ا  ح��ام��ل��ًة 

وال�سعرت، لتعطينا اإّياها عند فر�سة ال�ساعة 

لنا:  يقولون  الإدام،  َعزَّ  اإذا  العا�سرة. كانوا، 

الذاكرة«. وكنا  طان  وال�سعرت ين�سّ »الزيت 

المتحانات  قبل  ا  خ�سو�سً وناأكل،  ن�سّدق 

ال�سعبة، والله اأعلم.

ق�سرية.  كانت  العا�سرة  ال�ساعة  فر�سة 

اأغ�سان  القيظ حتت  اأّيام  كنا من�سيها يف 

الدوايل عند تخوم كْرم »اأ�سعد عماد منذر«. 

الثانية ع�سرة  ال�ساعة  الغداء من  اأما فر�سة 

اإىل  فيها  نعود  فكنا  ع�سرة،  الرابعة  حتى 

�سرًيا  ال�سيعة  من  ال�سرقّي  الطرف  يف  بيتنا 

َعَجل،  الطعام على  فنتناول  الأقدام؛  على 

ال�ساد�سة  ال�ساعة  املدر�سة حتى  اإىل  نعود  ثم 

ال�ستاء  اأّي��ام  من  ال�ساعة  تلك  ويف  ع�سرة. 

ال�سم�س تغيب خلف جبل »الرام«  كانت 

الذي تقوم �سيعتنا يف �سفحه ال�سمايّل.

الأوىل،  امل��ن��اول��ة  ي��وم  اأن���ه  ��ا  اأي�����سً واأذك���ر 

ال��راب��ع  ال�����س��ّف  ت��الم��ذة  نحن  جمعونا، 

لنا  وا  وق�سّ »عيد«،  بيت  فناء  يف  البتدائّي، 

بيديها. يف  اأّمي  اأعّدته  قالب حلوى كبرًيا 

ا و»�سورتات«  ذلك اليوم ارتدينا قم�ساًنا بي�سً

ا�سرتوها  قد  التالمذة  اأولياء  كان  كحلية 

لأولدهم من �سوق »دير القمر« و»ْبَعْقِلنْي«، 

ا و�سورًتا خاطتهما  اإل اأنا. اأنا ارتديُت قمي�سً

عّم  »اأن��ط��ون«  ابنة  »�سعاد«  اخلّياطة  يل 

اليوم  من  اأ�سبوعني  قبل  اأن��ه  ذل��ك  اأّم���ي. 

املنتَظر، مّر يف حّينا بائع جّوال من »َبْرجا« 

و�ساألته  اأّم��ي،  فنادته  ال�ساحلّي؛  ال�سوف  يف 

اأبي�س وكحلّي. فلم  اإن كان معه قما�س 

ُيِجب، بل ربط حماره يف جذع �سجرة التني، 

وعّرج على بيتنا، وجل�س على كر�سّي عند 

على  ب�ساعته  وب�سَط  الدالية،  حتت  املدخل 

اأح�سن  م��ن  »ه��ذه  الأر�����س: 

اأّم��ي  �ساألته  ومّل��ا  ب�ساعة«. 

قما�س  قطعَتي  ثمن  ع��ن 

قمي�س  ل�سنع  كافيتني 

اأبي  بلع  واأجابها،  و�سورت 

ريقه، ونظر اإىل اأّمي: »اأ�سرورّي 
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ما  الكحلّي!  وال�سورت  الأبي�س  القمي�س 

»اأتريد  اأّمي:  فاأجابت  املدر�سة!«.  ثياب  بها 

اأن يكون ابننا مبظهر خمتلف عن كّل 

ين�سح  ب�سوت  البائع  �ساألت  ثم  الأولد!«. 

ماذا  احلقيقة...  »يف  وا�ستعطاًفا:  انك�ساًرا 

التني  م��ن  الكثري  عندنا  ل���ك؟...  اأق���ول 

قاي�ستنا  فهاّل  واخل�سار؛  والعنب  ف  املجفَّ

القما�س ببع�س منها. وحياتك لن نختلف 

اأّي��ام  ب�سعة  وبعد  ف��واف��ق.  ال�سعر«؛  على 

عملها،  اأجنزْت  قد  اخلّياطة  �سعاد  كانت 

ا واحًدا لقاء تعبها. ومل تاأخذ من اأّمي قر�سً

خّريجي  من  كانوا  اأ�ساتذتنا  لأن  تعّلمنا 

طاّلبها  ُتِعّد  كانت  التي  املعّلمني«  »دار 

مدّر�سني،  يكونوا  اأن  قبل  مرّبني  ليكونوا 

تعّدهم  مهنة.  اأ�سحاب  ل  ر�سالة  وحاملي 

لي�سبحوا حمرتفني؛ فال يبقوا هواة مبتدئني. 

فيا حّبذا لو ُتنَفُخ يف تلك الدار 

جديد  من  احلياة  روح 

ا  اإلزاميًّ ا  مم��رًّ لتعود 

م��در���س��ة؛  ك���ّل  اإىل 

هذه  اإىل  يدخل  ف��ال 

باب  م��ن  خ��رج  َم��ن  اإل 

كال�سيف،  �سقياًل  تلك 

م�سغوًل كالذهب.

���س��م��ع��ُت اب��ن��ت��ي 

يف  ق�سيدة  تقراأ  يوًما 

كتاب. قالت:

زم��ٍن        م��ن  احل��بِّ  ك��وؤو���َس  ك�سْرنا  اأم��ا 

فكيَف نبكي على كاأ�ٍس ك�سرناُه!

»كاأ�ٍس  قلت:  اللفظ.  اأخطاأت  ظننُتها 

ك�����س��رن��اه��ا«. اأج���اب���ت: »م���ا ق��ل��ُت هو 

الكتاب،  منها  ف��اأخ��ذُت  امل��ك��ت��وب«. 

اإىل البيت يف الق�سيدة؛ فاإذا قافيته  ونظرُت 

قويل  »غ��ًدا  قلت:  ابنتي.  لفظتها  كما 

ا  َحِريًّ كان  ال�ساعر.  اأخطاأ  لقد  لأ�ستاذك: 

الكاأ�س،  لأن  القول: كاأ�س ك�سرناها،  به 

ث  ُتَذّكر يف العامية، فاإنها توؤنَّ واإن كانت 

على  �سيهّنئِك  و�ساعتئٍذ  الف�سحى،  يف 

معارفك يف اللغة العربية«.

يجوز  ل  ما  لل�ساعر  يجوز  األ  ولكن   -

لغريه!؟ �ساألْت.

- هذا مّما ل يجوز له فيه.

التايل  ال��ي��وم  ظهر  بعد 

والدمعة  ابنتي  ع��ادت 

�ساألتها  عينها.  يف 

قد  ك��ان��ت  اإن 

ل���ف���ت���ت ن��ظ��ر 

لكنه  »اأجل.  اأجابت:  اخلطاأ.  اإىل  الأ�ستاذ 

بل  ل��ه:  قلت  يخطئ.  مل  ال�ساعر  اإن  ق��ال 

�ساأل:  الف�سحى.  يف  موّنثة  الكاأ�س  اأخطاأ. 

اأاأ�ستاذ  قال:  اأبي.  قلت:  ذلك؟  عّلمِك  َمن 

اإنه �سابط  اأجبت: ل.  العربية هو؟  اللغة  يف 

اأب��وِك  وق��ال:  �سحك،  عندئٍذ  اجلي�س.  يف 

يعرف كيف يوّجه املدفع ويقاتل، اأما اللغة 

فال يعرف منها �سيًئا. اإذ ذاك رفعت راأ�سي، 

يا  الثنني  يتقن  اأبي  عاٍل:  ب�سوت  واأجبت 

اأ�ستاذ«.

- وما حدث بعد ذلك؟ �ساألتها.

دمعَتني  ابنتي  وم�سحْت  ذل��ك...  بعد   -

انزلقتا على خّديها، وقالت: بعد ذلك �سرخ 

بوجهي: »ا�سكتي يا بنت. ما كان ينق�س 

واأب��وِك  تتفل�سفي  اأن  هو  بعد،  قّباين  ن��زار 

عليه«.

هذا الأ�ستاذ، اأيها القّراء الأعّزاء، اأعرفه. 

واأعرف اأنهم اأعطوه اأعلى �سهادة يف اللغة 

لي�ست  بلدنا  ال�سهادة يف  العربية. لكن 

دائًما مقيا�س الكفاءة. اأما ملاذا تعاقدت 

ل  دام  وما  يعرف.  ل  الثانوية معه؟ فالأنه 

كان  وَمن  الأْجر.  رخي�س  فهو  يعرف، 

للتّجار  الأف�سل  كان  ا،  رخي�سً اأجره 

األ  ة.  اخلا�سّ املدار�س  اأ�سحاب  من 

دار  يا  ب�سالم  عظامِك  فلرتقْد 

املعّلمني.



كيف يعمل الوخز بالإبر ال�صينية؟

ت�أثري  نظري�ت عديدة حول كيفية  توجد 

الوخز ب�الإبر على االمرا�ض واالآالم، ومنه�:

اإف��راز  حتفيز  طريق  عن  االأمل  تخفيف   -

االندورفينز )Endorphins( املخففة للأمل، 

االأع�ص�ب من  اإ�ص�رات  تنقل  التى  املواد  وهي 

املخ واإليه.

- الت�أثري على اجله�ز الع�صبي.

- حتفيز الدورة الدموية.

- الت�أثري على الكهرب�ء يف اجل�صم.

حالت ا�صتعمال الإبر ال�صينية

بنج�ح يف علج  ال�صينية  االإبر  ا�صتعملت 

وب�الإمك�ن  منه�،  املزمنة   � وخ�صو�صً االآالم 

عن  اال�صتغن�ء  االأح��ي���ن  م��ن  كثري  يف 

امل�صّكن�ت التي ميكن اأن ت�صبب الكثري 

ميكن  اأن��ه  وحتى  اجل�نبية،  االآث����ر  م��ن 

العملي�ت  معينة عن  اال�صتغن�ء يف ح�الت 

اجلراحية.

وقد اأجريت درا�ص�ت كثرية الإثب�ت فع�لية 

واأظ��ه��رت  االأمل،  ع��لج  يف  ال�صينية  االإب���ر 

اآالمهم  قّلت  به�  الذين عوجلوا  اأن  النت�ئج 

بن�صب ذات داللة اإح�ص�ئية ع�لية.

اآالم  لعلج  االآن  ال�صينية  االإب��ر  ت�صتعمل 

وال�صداع  ال�صداع  ولعلج  والرقبة،  الظهر 

ي�صمى  م�  اأو  الوالدة  اآالم  ولتخفيف  الن�صفي 

اآالم املف��صل  اأمل، ولتخفيف  الوالدة من دون 

وت�صنج الع�صلت.

وت�صتعمل كذلك 

للم�ص�عدة يف علج 

االإدم�����ن واالإق���لع 

ع�����ن ال���ت���دخ���ن 

وت��خ��ف��ي��ف ال����وزن، 

كم� اأنه� مفيدة يف 

والقلق  التوتر  علج 

وله�  واالك��ت��ئ���ب، 

دور فع�ل يف تخفيف 

 � خ�صو�صً الغثي�ن 

ذل����ك امل�����ص���ح��ب 

وعندم�  للحمل، 

االأدوي��ة  ا�صتعم�ل  من  حذر  هن�ك  يكون 

امل�ص�دة له.

علج  يف  ال�صينية  االإبر  ت�صتعمل  كذلك 

ال��رد،  ن��زالت  االأن��ف��ي��ة،  اجل��ي��وب  الته�ب 

ال�صهرية،  الدورة  تقل�ص�ت  املف��صل،  الته�ب 

من  والعديد  واالأرق  العقم  ال��رب��و،  اأزم����ت 

االأمرا�ض.

 

مــدة العالج

�صخ�ض  من  اللزمة  العلج  مدة  تختلف 

وع���دة  اجلل�ص�ت،  ع��دد  وكذلك  اآخ��ر  اإىل 

من  اكر  لعدد  املزمنة  امل�صكلت  حتت�ج 

اجلل�ص�ت قد ي�صل اإىل ثلث اأ�صبوعًي� ولعدة 

ولتح�صن  االأم���را�ض  من  للوق�ية  اأم�  اأ�صهر. 

يف  جل�ص�ت  ارب��ع  ف���إن  النف�صية  ال�صح����ة 

ال�صنة تكفي.

كيف يتم العالج؟

بفح�ض  االإبر  بوخز  االخت�ص��صي  بدء  قبل 

بي�ن�ت  م��لء  ال��ف��رد  م��ن  ُيطلب  احل���ل��ة، 

ك�ملة خ��صة بح�لته ال�صحية. 

ثم يقوم االخت�ص��صي بتوجيه بع�ض االأ�صئلة 

الوخز بالإبر ال�صينية 

ماهية العالج وفعاليته

الأمرا�ض  بع�ض  لعالج  اأماكن حمددة من اجل�صم  تغرز يف  دواء،  اأي  رفيعة جًدا ل حتتوي على  اإبر  ال�صينية هي  الإبر 

اأنها  التقنية، وكان ذلك منذ اكرث من ٤٠٠٠ �صنة، وهم يعتقدون  ا�صتعمل هذه  اأول من  ال�صينيون هم  الوقاية منها.  اأو 

تعمل على اإعادة التوازن يف اجل�صم. فالطاقة )ت�صمى باللغة ال�صينية »ت�صي«( ت�صري يف م�صارات متعددة خمتلفة يف ج�صم 

الإن�صان، ول�صبب ما قد ي�صاب بع�ض هذه امل�صارات بخلل فيتاأثر �صريان الطاقة، وميكن اإعادة التوازن عرب غرز الإبر يف 

موا�صع معينة من هذه امل�صارات.

النقاط زاد كثرًيا مع  يف بداية الأمر كان هناك حواىل 365 نقطة متفرقة يف اجل�صم تغرز فيها الإبر، لكن عدد هذه 

تطور العالج.
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اإعداد: جاد وهبه وغوى ن�صار

من ق�صم العلج الفيزي�ئي

يف امل�صت�صفى الع�صكري املركزي

�شباط

تقنيات

طبية



ح�لته  ح��ول:  تركز  وال��ت��ى  للفرد  املهمة 

اإىل  ب�الإ�ص�فة  احلي�ة،  فى  ع�داته  ال�صحية، 

الدورة  والعواطف،  امل�ص�عر  الغذائي،  النظ�م 

ال�صغوط،  ال�صهية،  احلرارة،  درجة  الدموية، 

احل�ص��صية للطع�م، االإ�صتج�بة لتغريات اجلو 

واملوا�صم.

 ���� ي����ق����وم اأي�������صً

العلج  متخ�ص�ض 

ال�صخ�ض،  بفح�ض 

وم�����راق�����ب�����ة ل����ون 

ولون  �صوته  وجهه، 

يقوم  كم�  ل�ص�نه، 

بفح�ض ثلث نق�ط 

ر���ص��غ  يف  ل��ل��ن��ب�����ض 

ك����ل ي����د ب��ه��دف 

م��ع��رف��ة اخل��ط��وط 

)Meridians( التي 

م�ص�رات  ت�صكل 

ج�صمه  يف  الط�قة 

ذلك  بعد  وي��ب��داأ  ال�صيني.  الطب  بح�صب 

ت�صخي�ض احل�لة الذي ي�صبق العلج.

عند غرز االإبر ي�صعر ال�صخ�ض بوخز ب�صيط ال 

يلبث اأن يزول نه�ئًي� لي�صعر املري�ض ب�الرتي�ح 

طوال مدة العلج. اأم� اإذا اأح�ّض ب�أمل اأو تنميل 

راحة فعليه  اأو عدم 

ب�إخب�ر املع�لج فوًرا.

الآثار اجلانبية 

للعالج بالإبر ال�صينية

اآث���ر  هن�ك  لي�ض 

ج���ن��ب��ي��ة ل��ل��ع��لج 

ال�صينية  ب����الإب���ر 

���� م��ع  وخ�������ص���و����صً

احلديثة  ا�صتعم�ل 

واملخ�ص�صة  منه� 

ال���ص��ت��ع��م���ل واح���د 

حدت  والتي  فقط، 

عدم  عن  الن�جتة  ب�الأمرا�ض  العدوى  من 

كف�ية التعقيم بعد كل ا�صتعم�ل.

من  ال��ع��دي��د  يف  ال��ع��لج  ه���ذا  ي�صتعمل 

امل�صت�صفي�ت يف الع�مل ومن اأهمه� م�صت�صفى 

امل�يو كلينيك )Mayo clinic( منذ الع�م 

واملراجع  املراكز  اهم  من  يعتر  الذي   1970

الطبية يف الع�مل، ويف العديد من امل�صت�صفي�ت 

كم�  واالأوروب��ي��ة،  والكندية  االأمريكية 

عديدة  ج�مع�ت  يف  ال��ع��لج  ه��ذا  ي��دّر���ض 

املتحدة  وال���والي����ت  وا�صب�ني�  ك��ن��دا  ب��ن 

االمريكية.

العالج ال�صيني يف لبنان

الع�صكري  امل�صت�صفى  يعتر  حم��ل��ًي��� 

اأول  الفيزي�ئي(  ال��ع��لج  )ق�صم  امل��رك��زي 

العلج  هذا  ي�صتخدم  لبن�ن  يف  م�صت�صفى 

ب�صكل ر�صمي وق�نوين. اأم� خ�رج امل�صت�صفى 

الع�صكري املركزي، فيعتمد هذا العلج يف 

البع�ض منه� غري  عدد من املراكز املدنية، 

ح�ئز �صه�دة ر�صمية بهذا االخت�ص��ض.

يف النه�ية، ميكن القول اّنه مهم� اختلف 

الراأي بن الطب ال�صرقي والطب الغربي حول 

ف�إن  وفع�ليته�،  ال�صينية  االإب��ر  ا�صتخدام 

واالآالم  احل����دة  االآالم  ح���الت  يف  نت�ئجه� 

اجلدل،  هذا  فى  الدخول  عن  تغني  املزمنة 

ب�لدواء الكيمي�ئي وال  لي�صت  اأنه�  ويكفي 

ت�صبب اأي م�ص�عف�ت �ص�رة للج�صم وهي غري 

ا�صتخدامه�  وميكن  للمري�ض،  مكلفة 

خم�طر  اإىل  التعر�ض  دون  من  طويلة  لفرتة 

من  للكثري  الطويل  اأو  امل�صتمر  اال�صتخدام 

االأدوية.
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�إجازة يف 

�ملعلوماتية

للمالزم �أول 

ري�شار بركات

الأول  املالزم  نال 

ري�����ش��ار ب��رك��ات 

املدفعية  فوج  من 

ال���ث���اين، اإج����ازة 

اجلامعة  يف  العلوم  كلية  من  املعلوماتية  اخت�شا�ص  يف 

اللبنانية.

�إجازة يف 

�إد�رة �لأعمال

للمالزم �أول 

حممد 

بدر �لدين

ح������از امل������الزم 

ب��در  حم��م��د  اأول 

ال��دي��ن م��ن ف��وج 

املدفعية الثاين، اإجازة يف اإدارة الأعمال من كلية العلوم 

الإقت�شادية واإدارة الأعمال يف اجلامعة اللبنانية.
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ما�شرت بحثي يف �إد�رة �لأعمال

للر�ئد �لإد�ري جان مطر

نال الرائد الإداري جان نواف مطر من املديرية العامة 

لالإدارة )مكتب العديد( ما�شرت بحثي يف اإدارة 

الأعمال من املعهد العايل للدكتوراه يف احلقوق 

والعلوم ال�شيا�شية والإدارية والإقت�شادية يف اجلامعة 

اللبنانية.

رحيل عبيد  رامي  املعاون  حاز 

اإجازة  اخلام�ص،  امل�شاة  لواء  من 

امليكانيك  اخت�شا�ص  يف  فنية 

ال��ه��ي��درول��ي��ك��ي والآل����ي����ات 

العامة  املديرية  من  املتحركة 

للتعليم املهني والتقني.

نال الرقيب اأول عالء اأبو عا�شي 

من القوات البحرية، اإجازة فّنية 

الإلكرتونيك  اخت�شا�ص  من 

العامة  املديرية  من  ال�شناعي 

للتعليم املهني والتقني.

خدمته  املمّددة  للمجند  حاز 

الفوج  يو�شف من  حممد ح�شن 

يف  فنية  اإج��ازة  للدروع،  امل�شاد 

املراجعة واخلربة يف املحا�شبة من 

املهني  للتعليم  العامة  املديرية 

والتقني.

�إجازة فنّية

للمعاون ر�مي عبيد

�إجازة يف �لإلكرتونيك �ل�شناعي

للرقيب �أول عالء �أبو عا�شي

�إجازة فّنية يف �ملحا�شبة

للمجند حممد يو�شف
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�شباط

يف �شجل 

اخللود

�مل�ؤهل �أول حممد �سفر

�لرقيب �أول زهري عالمه

حممد  اأول  امل�ؤهل  اجلي�ش  قيادة  نعت 

�سفر الذي ت�يف بتاريخ 2013/12/6.

بدنايل،  يف   1967/9/1 م�اليد  من   -

ق�ساء بعلبك، حمافظة البقاع.

- تطّ�ع يف اجلي�ش بتاريخ 1996/2/1.

قاعدة   – اجل�ية  الق�ات  ع��داد  من   -

رياق اجل�ية.

- حائز:  و�سام اال�ستحقاق اللبناين من 

�ملعاون نزيه من�س�ر

نعت قيادة اجلي�ش املعاون نزيه من�س�ر 

الذي ت�يف بتاريخ 2013/12/27.

حلبا،  يف   1975/3/7 م�اليد  م��ن   -

ق�ساء عكار، حمافظة ال�سمال.

- تطّ�ع يف اجلي�ش بتاريخ 1993/1/1.

- من عداد ل�اء احلر�ش اجلمه�ري.

- حائز: 

• و�سام التقدير الع�سكري.

الدرجة الرابعة الربونزي.

الدرجة  من  اللبناين  اال�ستحقاق  و�سام   •
الثالثة الف�سي.

• و�سام التقدير الع�سكري.

•و�سام مكافحة االإرهاب.
•تن�يه العماد قائد اجلي�ش خم�ش مرات.

•  تهنئة العماد قائد اجلي�ش 12 مرة.
• تهنئة قائد الل�اء.

• تهنئة قائد القاعدة اجل�ية.
- متاأهل وله ثالثة اأوالد.

الدرجة  من  اللبناين  اال�ستحقاق  •و�سام 
الرابعة الربونزي.

•و�سام مكافحة االإرهاب.
•امليدالية الع�سكرية.

•تن�يه العماد قائد اجلي�ش �ست مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 17 مرة.

• تهنئة قائد الل�اء مّرتني.
• تهنئة قائد ال�سرطة خم�ش مرات.

-متاأهل وله اأربعة اأوالد.

زهري  اأول  الرقيب  اجلي�ش  قيادة  نعت 

عالمه الذي ت�يف بتاريخ 2013/12/17.

بعذران،  يف   1970/7/23 م�اليد  من   -

ق�ساء ال�س�ف، حمافظة جبل لبنان.

- تطّ�ع يف اجلي�ش بتاريخ 1989/9/1.

- من عداد منطقة جبل لبنان – م�قع 

بيت الدين – م�ست��سف بيت الدين.

- حائز: 

• و�سام احلرب.
• و�سام ال�حدة ال�طنية.

• و�سام فجر اجلن�ب.

• و�سام التقدير الع�سكري.
الدرجة  اللبناين من  • و�سام اال�ستحقاق 

الرابعة الربونزي.

• و�سام مكافحة االإرهاب.
• امليدالية الع�سكرية.

• تن�يه العماد قائد اجلي�ش �سبع مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 25 مرة.

• تهنئة قائد الل�اء اأربع مرات.
• تهنئة رئي�ش اأركان الل�اء.

• تهنئة قائد الكتيبة اأربع مرات.
- متاأهل وله ولدان.
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�جلندي كابي مرتي

�ملجّند حممد جانبني

�لرقيب �أول 

خالد جانبني

�لرقيب �أول 

حممد �سقر

�جلندي 

�سعد �سعيد

اأول  الرقيب  اجلي�ش  قيادة  نعت 

بتاريخ  ت�يف  ال��ذي   جانبني  خالد 

.2013/12/24

م���ال��ي��د  م���ن   -

يف   1978/11/16

ق�ساء  ال�����س���ي��ري، 

الغربي،  ال��ب��ق��اع 

حمافظة البقاع.

يف  ت�����ط�����ّ�ع   -

اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ 

.1999/9/20

ل�اء  عداد  من   -

 – العا�سر  امل�����س��اة 

الكتيبة 101.

ال��ت��ق��دي��ر  و�����س����ام  ح����ائ����ز:   -

الع�سكري.

• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من 
الدرجة الرابعة الربونزي. 

• و�سام مكافحة االإرهاب.
• تن�يه العماد قائد اجلي�ش �سبع 

مرات.

اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
ثماين مرات.

• تهنئة قائد الل�اء ثالث مرات.
• تهنئة قائد الكتيبة مّرتني.

- متاأهل وله ولدان.

ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش 

حم��م��د  اأول  ال���رق���ي���ب 

بتاريخ  ت���يف  ال���ذي  �سقر 

.2013/12/30

- من م�اليد 1983/9/19 

عكار،  ق�ساء  ق�سلق،  يف 

حمافظة ال�سمال.

اجلي�ش  يف  ت���ط���ّ�ع   -

بتاريخ 2006/9/4.

ال���ل����اء  ع�����داد  م���ن   -

النقل،  ف�ج   – الل�ج�ستي 

اإىل املركز العايل  مف�س�ل 

للريا�سة الع�سكرية.

- حائز: 

م��ك��اف��ح��ة  و����س���ام   •
االإرهاب.

قائد  ال��ع��م��اد  ت��ن���ي��ه   •
اجلي�ش اأربع مرات.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش مرتني.

• تهنئة رئي�ش االأركان 
اأربع مرات.

• تهنئة قائد الل�اء.
معهد  ق��ائ��د  تهنئة   •

التعليم.

- متاأهل وله ولد واحد.

نعت قيادة اجلي�ش اجلندي �سعد �سعيد الذي ت�يف بتاريخ 

.2013/12/7

عكار،  ق�ساء  م�سم�ش،  يف   1973/5/3 م�اليد  من   -

حمافظة ال�سمال.

- تطّ�ع يف اجلي�ش بتاريخ 2009/12/26.

- من عداد طبابة منطقة ال�سمال.

- حائز: 

• تن�يه العماد قائد اجلي�ش وتهنئته.
- متاأهل وله ثالثة اأوالد.

كابي  اجلي�ش  ق��ي��ادة  نعت 

مرتي، ت�يف يف 2013/12/15.

يف   1994/9/6 م�اليد  م��ن   -

الك�رة،  ق�ساء  غربي،  اأم��ي���ن 

حمافظة ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  ت��ط��ّ�ع   -

.2011/12/13

- من عداد مديرية املخابرات.

قائد  العماد  تهنئة  حائز   -

اجلي�ش، وه� عازب.

املجّند  اجلي�ش  ق��ي��ادة  نعت 

�سعيد  حممد  خدماته  امل��م��ّددة 

جانبني، ت�يف يف 2013/12/21.

يف   ،1991/7/1 م�اليد  من   -

ال�س�يري، البقاع الغربي.

اإعتباًرا من  - مّددت خدماته 

.2013/5/22

- من عداد مديرية املخابرات.

- عازب.





»فيزا« تطلق خدمة دفع

 اإلكرتوين مناف�سة لـ»باي بال«

ب�إ�صدار  املتخ�ص�صة  »فيزا«  �صركة  اأعلنت 

خدمة  اإطالقه�  ع��ن  االئتم�ن  بط�ق�ت 

جديدة ت�صّهل على امل�صتخدم عملية ال�صراء 

من املواقع االإلكرتونية، وتتيح له� من�ف�صة 

ال�صرك�ت االأخرى مثل »ب�ي ب�ل« يف جم�ل 

الت�صّوق االإلكرتوين.

والتي   V.me اإ�صم  حتمل  التي  اخلدمة   

للم�صتخدمني  تتيح  اأوروب�،  يف  اإطالقه�  بداأ 

وتف��صيل  ال�صخ�صية  تف��صيلهم  اإدخ����ل 

بط�ق�تهم االئتم�نية ملرة واحدة فقط، ومن 

املرور  وكلمة  امل�صتخدم  اإ�صم  ا�صتخدام  ثم 

ال�صراء  عملي�ت  لتنفيذ  ب�خلدمة  اخل��صني 

عرب االإنرتنت ب�صكل �صريع و�صهل من دون 

كل  لدى  التف��صيل  ب�قي  الإدخ���ل  احل�جة 

تف��صيل  ت�صل  اأن  دون  ومن  �صراء،  عملية 

بط�قة امل�صتخدم اإىل الت�جر.

 V.me حمفظة  اإىل  ال��و���ص��ول  ومي��ك��ن 

الكمبيوتر  جه�ز  خالل  من  االإلكرتونية 

ال��ذك��ي،  وال��ه���ت��ف  ال��ّل��وح��ي  احل��صب  اأو 

جميع  اإدراج  من  امل�صتخدمون  و�صيتمّكن 

اأنواع بط�ق�ت االئتم�ن حتى تلك املقّدمة 

من �صرك�ت اأخرى غري »فيزا«.

يف  اخلدمة  �صت�ص�هم  ال�صركة  وبح�صب 

عرب  الت�صّوق  يف  امل�صتهلكني  ثقة  زي����دة 

ال�صراء  عملي�ت  ن�صبة  وتخفي�ض  االإنرتنت 

الو�صول  قبل  تتوقف  والتي  املكتملة،  غري 

وذلك  االأخرية  املرحلة  الدفع يف  اإىل عملية 

ب�صبب االإرب�ك الن�جت عن تعقيد عملي�ت 

الدفع يف عدد من مواقع االإنرتنت.

اإط��الق��ه��� يف  ق��د مّت  اأن اخل��دم��ة  ُي��ذك��ر 

واإ�صب�ني�  وفرن�ص�  املتحدة  اململكة  كل من 

وبولوني�.
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اإعداد: رميا �سليم �سوميط 

�شباط

خدمات 

دوت كوم

عامل الف�ساء

www.space.com
اأحدث االأخب�ر واملعلوم�ت والتقني�ت 

اخل��صة بع�مل الف�ص�ء يعر�صه� املوقع 

املذكور اأعاله. كم� يقّدم فيديوه�ت 

و�صوًرا ح�صرية للنظ�م ال�صم�صي 

والف�ص�ء اخل�رجي.

بوابة احلكومة الإلكرتونية

www.dawlati.gov.lb
يف  االإلكرتونية  للحكومة  وبّوابة  معلوم�ت  مركز 

كبري  ع��دد  ح��ول  معلوم�ت  للمواطنني  يوّفر  لبن�ن، 

ا�صتم�رات  ت�صّرفهم  يف  وي�صع  االإداري��ة،  املع�مالت  من 

ميّكنهم  م�  والطب�عة،  للتحميل  ق�بلة  اإلكرتونية 

من اجن�ز عدد من املع�مالت احلكومية عرب �صبكة 

االإنرتنت واإرف�قه� ب�مل�صتندات الالزمة املم�صوحة �صوئًي�.

م��ف��ي��د  م���وق���ع    

تعّلم  يف  للراغبني 

االأ�ص��صية  امل��ب���دئ 

للر�صم، كونه يقّدم 

��ل��ة  من������ذج م��ف�����صّ

خمتلف  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 

اأن��������واع ال���ر����ص���وم  

�صمن  امل�����ص��ّن��ف��ة 

لت�صهيل  اأب������واب 

عملّية التعّلم. 

 http://www.drawingnow.com                                       درو�س يف الر�سم

القراءة لل�سفوف  التمهيدية

http://www.firststepreading.com

التمهيدية يف تعّلم  الدرا�صية  املرحلة  االأطف�ل يف   ي�ص�عد  موقع تعليمي، 

وذلك  واالألع�ب،  واالأغ���ين  الق�ص�ض  خالل  من  االإنكليزية  ب�للغة  القراءة 

ب�أ�صلوب تعليمي مدرو�ض يراعي اأ�صول تهجئة الكلم�ت  وقواعده�.
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اإعداد: ندين البلعة خريالله

�شباط

تكنولوجيا

تلفزيون 

�سام�سونغ 2014 

�سام�سونغ  �سركة  اأعلنت 

���س��ت��ك�����س��ف عن  اأن���ه���ا 

اأح�����دث اأج���ه���زة ال��ت��ل��ف��از 

الذي  بها،  اخلا�سة  الذكي 

املزايا  من  ع��دًدا  �سيت�سّمن 

لدمج  اأف�سل  قدرات  اأبرزها 

ف�سيتمّكن  ال�������س���وت. 

بني  التنّقل  من  امل�ستخدم 

التلفزيونية مبجّرد  القنوات 

اأول هاتف ب�سا�سَتني

اأع����ل����ن����ت ����س���رك���ة ج��م��ب��و 

تعيينها  ع��ن  ل���إل��ك��رون��ي��ات 

م��وزًع��ا ح�����س��رًي��ا ل��ع���م��ة »ي��وت��ا 

 )Yota devices( دي��ف��اي�����س��ز« 

منتجات  جم��م��وع��ة  ي��ت�����س��ّم��ن 

 ،»Yota phone« هاتف  اأبرزها 

ب�سا�سَتني.  ذك���ي  ه��ات��ف  اأّول 

�سا�سات  قوة  الهاتف  هذا  يجمع 

مع  املعتادة  ال�سائل  الكري�ستال 

الإلكروين  العر�ض  �سا�سة  فاعلية 

الراوتر  جهاز  جانب  اإىل  الورقي، 

بت�سميمه  يتمّيز  ال���ذي   »Yota Ruby«

اجلميل واأدائه العايل.

الهاتف  بني   Yota phone هاتف  يجمع 

واحد،  جهاز  يف  الإلكروين  والقارئ  الذكي 

بقاء  اإم��ك��ان  الثنائية  �سا�سته  وت�سمن 

دون  م��ن  دائ���م  ات�����س��ال  على  امل�ستخدمني 

حتريكه.  اأو  الهاتف  ت�سغيل  اإىل  احلاجة 

بالوظائف  غني  ال��ه��ات��ف  ه��ذا  اأّن  كما 

يطلب  اأن  مثً�  منها  واملمتعة،  التفاعلية 

من اأ�سدقائك البت�سام عند التقاط �سورة، اأو 

�سحن  م�ستوى  انخفا�ض  عند  امل�ساعدة  طلب 

البطارية.

دمج  تقنية  وبا�ستخدام  القناة،  برقم  التفّوه 

نافذة  �ستظهر  املعلومات،  عن  للبحث  ال�سوت 

من  امل�ستخدم  ميّكن  وهذا  البحث  نتائج  مع 

النتقال اإىل التطبيق وروؤية التفا�سيل.

اإىل جانب ميزة دمج ال�سوت، �ستقوم ال�سركة 

احلركة  طريق  عن  التحّكم  تقنية  بتح�سني 

اإ�سافة ميزة »الإمياء بالإ�سبع« التي  من خ�ل 

القنوات،  بني  التنّقل  من  امل�ستخدم  متّكن 

من  وغريها  والبحث،  ال�سوت،  م�ستوى  وتعديل 

الفيديوهات  اإيقاف  ميكن  كما  اخلدمات. 

مبجّرد حتريك الإ�سبع بعك�ض حركة عقارب 

ال�ساعة.

مناف�س »فايرب« و»�سكايب«

راي«  »ت����وك  ت��ط��ب��ي��ق  ي���وّف���ر 

للرا�سل  مزايا  ع��ّدة   )Talkray(

واإج����راء امل��ح��ادث��ات جم��اًن��ا عرب 

الإنرنت ما يخّوله مناف�سة اأكرث 

واملحادثات  الر�سائل  تطبيقات 

امل��ج��ان��ي��ة ا���س��ت��خ��داًم��ا. ف��ه��ذا 

مكاملات  اإج��راء  يتيح  التطبيق 

حم��ادث��ات  اأو  م�ستخدمني  ب��ني 

 25 يبلغ  اأق�سى  بحّد  جماعية 

م�ستخدًما.

التطبيق  م�ستخدمو  وي�ستطيع 

بقية  مع  الر�سائل  بتبادل  القيام 

امل�ستخدمني �سواء كانت ن�سّية اأو 

فيديو،  اأو  �سوًرا  تت�سّمن  اأو  �سوتّية 

من دون حدود حلجمها اأو عددها، 

اإغ����ق  دون  م��ن  وم�ساهدتها 

املحادثات اأو تاأّثر جودتها.

على  التطبيق  م��ط��ّورو  وي�سّدد 

يدعم  وهو  بالكامل،  جماين  اأّنه 

العربية  �سمنها  من  لغات  ع��ّدة 

والهندية  والفرن�سية  والإجنليزية 

والأندوني�سية والإ�سبانية.



الف�ساء  اإىل  ناطًقا  اآلًيا  اإن�ساًنا  اأر�سل  من  اأول  هي  اليابان 

املحّطة  منت  على  حالًيا  ي�ستقّر  وهو  »ك��ريوب��و«،  با�سم 

كويجي  الياباين  القائد  يق�سي  حيث  الدولية،  الف�سائية 

املهّمة  وتتمّثل  معه.  احل��دي��ث  يف  وقته  بع�ض  واك��ات��ا 

واإج��راء  التحّدث  يف  احلجم،  �سغري  الآيل  الإن�سان  لهذا  الأ�سا�سية 

احلوارات مع رائد الف�ساء الياباين. 

واجلديد فيه هو اأنه ي�سارك يف حوارات مل يجِر الإعداد لها م�سبًقا، 

احلديث  طريقة  حتاكي  تلقائية  بطريقة  للتحّدث  اأِع��د  فقد 

مرور  مع  احلديث  يف  اأعلى  مهارات  اكت�ساب  وميكنه  الب�سرية، 

الوقت.

ويرى م�سّممو هذا الإن�سان الآيل اأن هناك م�ستقبل ملثل هذا النوع 

من الروبوتات  اإذ ميكن اإر�سالها ملرافقة رواد الف�ساء يف رح�تهم 

امل�سّنني  رعاية  العتماد عليها يف  اإمكان  اإىل  بالإ�سافة  الطويلة، 

ومن يعي�سون وحيدين.
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كيف تك�سف الأ�سلي من املقّلد؟

 Eros اإي���رو����ض«  »جم��م��وع��ة  ن�سرت 

مبيعات  يف  �سة  املتخ�سّ  )Group
الأجهزة املنزلية والإلكرونية جمموعًة 

من الن�سائح واملعايري املتعّلقة بكيفّية 

املقّلدة.  النّقالة  الهواتف  اكت�ساف 

ا  ال�سعر هو املعيار الأول، فاإذا كان رخي�سً

جًدا مقارنة بال�سعر الأ�سلي فمن املرّجح 

اأن الهاتف مقّلد. 

اخلارجي  املظهر  ه��و  ال��ث��اين  املعيار 

كثب  ع��ن  الهاتف  فح�ض  يجب  اإذ 

ومراقبة الفروقات يف الوزن وحجم ال�سا�سة 

الطباعة  وجودة  والبطارية  الأزرار  وموقع 

ومل�سق  الناق�سة  اأو  الزائدة  والتطبيقات 

دور  ياأتي  ثم  من  وغريها.  اجلودة  �سبط 

الزائدة  اأو  الناق�سة  املزايا 

املقّلدة عن  الهواتف  يف 

تتعّلق  والتي  الأ�سلية، 

بالألوان املتوافرة، وحجم 

ال�سا�سة  وجودة  الذاكرة 

ونظام الت�سغيل.

باختيار  تقوم  وعندما 

ه���ات���ف���ك، ت����اأّك����د 

املوقع  اأو  ال�سركة  كتّيب  وج��ود  من 

الإحتفاظ  تن�سى  ول  وغريه  الإلكروين 

الوقت  تخت�سر  حتى  ال�سراء  باإي�سال 

ر املتجر الذي ا�سريت منه الهاتف  لتذكُّ

النّقال. ففي حال اكت�سفت اأن هاتفك 

الإي�سال  ا�ستخدام  ت�ستطيع  م��زّي��ف، 

ة  املخت�سّ اجلهات  اإب�غ  عند  كدليل 

عنه.

الرقم  من  التاأّكد  يجب  ذل��ك،  اإىل 

الرقم  الت�سل�سلي للهاتف )IMEI( وهو 

الذي يتّم به ت�سجيل الهاتف يف �سبكة 

العاملي  التعريف  رقم  اأي  اخلدمة،  مزّود 

ا�ستخدامه  وميكن  النّقالة  ل�أجهزة 

للتاأكد من �سرعية الهاتف.

�سورة بـ«غمزة عني«!اأّول اإن�سان اآيل ناطق يف الف�ساء

جديدة  خا�سّية   )Google( »غوغل«  �سركة  اأدخلت 

امل�ستخدمون  ي�ستطيع  بحيث  الذكية  نظاراتها  على 

اأ�سرع  هو  التطّور  وهذا  عني«.  ب�«غمزة  ال�سورة  التقاط 

واأ�سرع من ا�ستخدام  زّر التقاط ال�سور يف الكامريا،  من 

ال�سوت لتوجيه اأمر التقاط ال�سورة.

خا�سية   »XE12« ُي�سّمى  الذي  التحديث  هذا  اأ�ساف 

رفع  اإمكان  اإىل  بالإ�سافة  النظارة  عر�ض  �سا�سة  اإقفال 

مقاطع الفيديو وتبادلها على يوتيوب. هذه اخلا�سّية قد 

تتعّدد وجهات ا�ستخدامها يف امل�ستقبل، فتخّيلوا اأنه قد 

الأجرة  �سيارة  فاتورة  دفع  الأيام  يوم من  يف  ميكنكم 

حلذاء  الغمز  اأو  اخللفي،  املقعد  من  العداد  غمز  مبجّرد 

الغمز  اأو  املنا�سب،  باملقا�ض  املنزل  اإىل  لي�سلك  معرو�ض 

لو�سفة ما يف كتاب الطهي لتظهر لك الإر�سادات من 

دون ا�ستخدام يدك!!
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اإعداد: غري�س فرح

�شباط

رحلة 

يف االن�شان

حدده �سقر�ط على �أنه »قرحة 

�لروح«، وو�سفه ويليام �سك�سبري 

يف م�سرحية هاملت »بوح�س 

�لعيون �جل�سعة وتناوله �ل�ساعر 

�لإيطايل د�نتي يف م�سرحّية 

�لكوميديا �لإلهية باأب�سع 

�لأو�ساف. هذ� عد� عن �عتباره 

خطيئة بنظر �لأديان، كونه – 

يحّفز �لرغبة بحيازة مقتنى �لغري.

فاحل�سد كان ول يز�ل �سفة 

ممقوتة من �جلميع، مع ذلك، 

وجد فيه علم �لنف�س �حلديث 

ا على  مز�يا ح�سنة، وخ�سو�سً

�سعيد تطّور �لأفر�د و�جلمعيات. 

ر هذ� �ملنطق، وما هي  كيف يف�سّ

�حل�سنات �ملتاأتية عن �حل�سد؟

�حل�سد �سعور موؤمل

ي���ؤذي  ال  احل�سد  ف���إن  الب�حثني،  ح�سب 

الذات،  بتدمري  يت�سبب  بل  فح�سب،  الغري 

من  التمكن  ع��دم  ح���ل  يف   � وخ�س��سً

الت�سّلح ب�الن�سب�ط عند مق�رنة النف�س مبن 

هم اأف�سل ح�اًل. لكن يبدو اأن لكل �سع�ر 

اإن�س�ين ح�سن�ت و�سيئ�ت. ومن هن� ك�نت 

النف�س  علم  قبل  م��ن  اجلريئة  اخل��ط���ة 

واكت�س�ف  احل�سد،  حتليل  ب�جت�ه  احلديث 

ت�أثريه املب��سر وغري املب��سر يف املجتمع.

ي�ؤمل  واأ�سرن�  �سبق  اأن احل�سد كم�  �سحيح 

اأ�سح�به لدرجة اأنه يجعلهم يتلذذون اأحي�ًن� 

اأن  ال�سروري  من  لي�س  لكن  الغري.  ب�إيالم 

ال�سر، بل من  دائًم� بروح  ال�سع�ر  يّت�سح هذا 

يتّخذ  اأن  االأبح�ث،  ت�ؤكد  كم�  املمكن، 

املن�ف�سة  روح  ال�سيطرة عليه،  يف ح�ل متت 

امل�����س��روع��ة. وه���ذا 

ي��ح�����س��ل ع��ن��دم��� 

اأ�سح�به  ي�سحن 

ن�جحة.  مبهم�ت  للقي�م  ت�ؤهلهم  بح�افز 

طرق  احل�س�د  بتعّلم  هن�  اللعبة  وتكمن 

البن�ء  وجهة  وت�س�يبه�  مب�س�عره  التّحكم 

واالإنت�ج.

وجه �حل�سد �لبّناء

لي�س  احل�سد،  تقدمي  ه��ي  اإذن  الفكرة 

بل  فح�سب،  الداكنة  النظر  وجهة  من 

اأن  �سحيح  اإ���س���ءة.  االأك��ر  ال�جهة  من 

حٍد  على  هي  االأذه���ن  يف  الرا�سخة  �سف�ته 

اأن النظرة العلمّية  اإاًل  الب�س�عة،  كبري من 

املع��سرة، ب�تت تف�سل م� بني �سقّيه ال�سلبي 

واالإيج�بي. ف�لعلم ي�ؤمن اأن احل��سد ي�ستحق 

املب��سر  التعبري  من  خالله�  ينتقل  فر�سة 

التي تف�سله عن  اله�ة  ردم  اإىل  نق�سه،  عن 

كف�ءة  اأكر  اأنهم  يعتقد  من 

واأوفر حًظ�. وهذا م� ي�ؤهله 

املن�ف�سة  حقل  لدخ�ل 

ال���ت���ي ه���ي اأ���س������س 

االإنت�جي  جمتمعن� 

املع��سر.

على كٍل، ف�حل�سد 

درج���ت،  يبدو  كم� 

ت�أثريه على  وكذلك 

م�  وه��ذا  الت�سّرف�ت، 

اأّك��دت��ه ال��درا���س���ت 

�آفه �جتماعية لها ح�سناتها

احل�سد
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حي�ل  ب�سرية  جمم�ع�ت  اخ��ت��رت  التي 

متف�وتة.  بن�سب  ح�سدهم  اأث���رت  اأو�س�ع 

فمنهم من عّر عن ح�سده ب�سكل �سع�ر 

ب�ل�سخ�س  ب�الإعج�ب  امل��م��زوج  ب�الإحب�ط 

ذلك  عن  عّر  من  ومنهم  يح�سدونه،  الذي 

والرغبة  ب�ل�سر  م�سح�نة  �سلبّية  بطريقة 

ب�أذية ال�سخ�س املعني.

ال�قت،  مع  متّكن�ا  االأوىل،  الفئة  اأف��راد 

تخّطي  من  الذاتي،  التدريب  طريق  وعن 

اإىل م�ست�ي�ت حقق�ا  �سع�ر االإحب�ط، و�س�اًل 

الث�نية،  الفئة  اأف��راد  اأم�  اأهدافهم.  معه� 

اأنف�سهم  واأغ��رق���ا  مك�نهم  راوح����ا  فقد 

اإىل  احت�ج�ا  وه�ؤالء،  الب�ئ�سة،  مب�س�عرهم 

اله�ة  ردم  عالج نف�سي تخلله تدريب على 

التي يفتعل�نه� بينهم وبني الغري من جراء 

ح�سدهم. وهذا يح�سل يف ح�ل متكن�ا من 

تفعيل  طريق  عن  الروؤي�  و�س�ح  اإىل  ال��س�ل 

التفكري العقالين.

�أهمّية �لتفكري �لعقالين

على الرغم من اأن معظمن� ي�ستهي 

الغري  ميتلكه�  اأ�سي�ء  على  احل�س�ل 

ف�إنن�  ب��ذل��ك،  ي��ع��رف  مّم���  اأك���ر 

نف��سن�.  مكن�ن�ت  عم�ًم�  نخفي 

اأن  نعلم  جميًع�  الأنن�  يح�سل  وهذا 

واأن احل��سد  اإجتم�عّية  اآفة  احل�سد 

هن�  ومن  �س�ي.  �سخ�س غري  ه� 

االإنفع�الت  �سبط  على  العمل 

م�اقف  تّ�لده�  التي  الالاإرادية 

مثرية للح�سد. هذا يعني اأنن� يف 

ح�ل كهذه، نعمد اإىل التفكري 

هذا  اأن  امل�سكلة  لكن  العقالين. 

يف  م�ستحياًل  ي�سبح  اأو  يتدّنى  التفكري 

امل�اقف ال�س�غطة، اأو التي تتخطى املقدرة 

بد  ال  وهن�  االإن�سب�ط.  على 

تنك�سف  اأن  م��ن 

االأح��������س���ي�������س 

التي  الفطرية 

احل�س�د  يرزه� 

ل����ل����ع����ي�����ن. 

ول����ك����ن، ه��ل 

يبقى  اأن  يعقل 

املع��سر  االإن�����س���ن 

حتت رحمة انفع�الته، اأم اأنه يتمكن من 

ال�سيطرة عليه� يف مطلق االأوق�ت؟

ب�ج�د  ي��ق��ّرون  امل��ج���ل  ه��ذا  يف  الب�حث�ن 

لكنهم  ال�سليم،  املنطق  ت�سعف  م�اقف 

� ب�سرورة التدريب الذاتي من اأجل  يقرون اأي�سً

ب�لن�سبة  اأم���  امل���اق��ف.  ه��ذه  على  التغّلب 

حي�تية،  ح�لة  فيعترونه  احل�سد  ل�سع�ر 

مالزمة للمبداأ التّط�ري الذي واكب االإن�س�ن 

منذ وج�ده.

�حل�سد و�لروؤية �لتّطورية

يف ال�اقع ف�إن الروؤية االإيج�بية التي اأفرزته� 

اإىل الروؤية  اأ�ساًل  الدرا�س�ت عن احل�سد، تع�د 

ت�ريخ  يف  الب�حث�ن  كّ�نه�  التي  التطّ�رية 

متّكن  االأول  ف�الإن�س�ن  الب�سري.  اجلن�س 

اأرغمته  فطرية  لدوافع  والرّقي  البق�ء  من 

على م�ا�سلة الطريق نح� االأف�سل. من هذه 

بني  املق�رنة  اأفرزته�  التي  احل�افز  الدوافع 

اإجن�زاته واإجن�زات �س�اه يف حميطه الطبيعي. 

تف�عل  من  اكتنفه�  وم���  املق�رنة  ه��ذه 

نت  ح�سّ احل�سد،  مقّدمه�  ويف  امل�س�عر، 

اأو�س�عه اإىل حٍد بعيد، واأدت اإىل تعّلمه اأ�س�س 

املن�ف�سة البدائية.

يف  يثري  احل�سد  اأن  اإىل  هن�  االإ���س���رة  جتدر 

االإن�س�ن م�س�عر خمتلفه ومتن�ق�سة. والدليل 

ابت�ع  راأى ج�ره قد  اإذا م�  اأن مطلق �سخ�س 

�سع�ر  ينت�به  فقد  وفخمة،  جديدة  �سّي�رة 

برغبة �سراء مثيله� اأو اأف�سل. لذا ف�إن علم�ء 

بل  امل�س�عر  كبت  بعدم  ين�سح�ن  النف�س 

على العك�س، تط�يره� نح� االأف�سل.

يق�دن�  قد  االأمل  بن�  يلحق  ال��ذي  ف�ل�سع�ر 

اإىل النج�ح. ومن اأجل التخل�س من احل�سد 

ر، ين�سح  ب�لركيز على  امل�ؤمل اأو املفعم ب�ل�سّ

االأم�ر املمكن التحّكم به�. ف�إذا م� ت�أمل 

اأحدهم مثاًل من جن�ح زميله يف حقل م�، 

فم� عليه �س�ى التخطيط لهدف م�ستقبلي 

متكن  ح���ل  يف  اأم���  حتقيقه.  على  ق���در 

احل�افز،  جم�ح  كبح  من  الط�غي  احل�سد 

ا�ستبداله  طريق  عن  دح��ره  االأف�سل  فمن 

مببداأ القن�عة الذاتية.

النق�س ال يجر �س�ى االأمل.  ف�لركيز على 

فلم�ذا ال نرّكز اإًذا على ح�سن�ت قد جنده� 

يف ذواتن�؟



م�ؤٍذ �أو مزعج فقط

يف  بدايته  تكون  اأن  ميكن  �صوت  هو 

ال�صوت.  اأو حبال  الفم  اأعلى الأنف،  الأنف، 

فكل هذه املناطق تعطي ال�صوت نف�صه. من 

هنا، ن�صتنتج نوعني من ال�صخري: اخلفيف 

والقوي. لكن حدة �صوت ال�صخري لي�س لها 

عالقة بال�صبب الذي يكمن وراءه ال�صخري اأو 

حتى بكمية الأذية الناجمة عنه. فمعظم 

الأوقات يكون ال�صخري اخلفيف اأخطر من 

ال�صخري القوي.

ال�صخري  ي��ت��ن��وع 

ب���ني امل������وؤذي وغ��ري 

وتختلف  امل�����وؤذي، 

باختالف  اأن��واع��ه 

فعندما  م�صبباته. 

ي���ك���ون ال�����ص��خ��ري 

يزعج  �صوت  جم��رد 

اأهل البيت من دون 

اإزعاج املري�س خالل 

يومه  خالل  اأو  نومه 

ي�صتيقظ  )امل��ري�����س 

ن�صيًطا،  ف���رًح���ا، 

ب�صاعات  مكتفًيا 

النوع  اأوج��اع(، فهو من  اأية  دون  نومه من 

غري املوؤذي الذي ل ي�صتلزم عالًجا )عمليات 

ترافق  اإذا  اأم��ا  ال���ل���وزات...(.  اأو  اللحمية 

يكون  فهو  ليلّي،  اختناق  م��ع  ال�صخري 

م�صدر اأذًى ل بل موؤ�صًرا خطًرا.

�لأ�سباب و�لنتائج

اأّولها  بامل�صببات،  ترتبط  اأن��واع  لل�صخري 

 Apstractive Sleep( الختناق بالت�صكري

عرب  يدخل  الذي  الهواء  اأّن  حيث   )Apnia
الأنف ل بّد واأن ميّر باللحمية، واإن مّر عرب 

�ل�سخري »�إبلي�ض �لن�م« وه� م�ؤ�سر وم�سبب للعديد من �لأمر��ض

ن�ستيقظ يف �ل�سباح ونحن ن�سعر بالنزعاج �لذي ي�سبب لنا �لإرهاق ط��ل �لي�م. وبح�سب �لدكت�ر �ليا�ض �لبا�سا )ع�س� 

يف »�جلمعية �لربيطانية جلر�حي �لدماغ و�جلهاز �لع�سبي«، و»�لأكادميية �لأمريكية لطب �لن�م �ل�سايف« و�خت�سا�سي 

يف معاجلة م�ساكل �لن�م و��سطر�باته(، �إّنه »�إبلي�ض �لن�م« �أي �ل�سخري �لذي يعترب من �أكرث م�ساكل �لن�م �سي�ًعا.

�لن�م ينّقي �ملخ من �ل�سم�م

قال باحثون يف الوليات املتحدة اإنهم اكت�صفوا اأحد الأ�صباب 

اأّن نظام التخل�س من الف�صالت  الرئي�صة للنوم، وهم يعتقدون 

اأجروها  التي  التجارب  واأظهرت  للنوم.  الرئي�س  امل�صّبب  يعترب 

من  للتخل�س  كو�صيلة  النوم  ي�صتخدم  املخ  اأّن  الفئران،  على 

لعمليات  نتيجة  اليقظة  عملية  خالل  ترتاكم  التي  ال�صموم 

ن�صرها  التي  الدرا�صة  واأثبتت  الع�صبية.  اخلاليا  بني  الإت�صال 

الباحثون يف ن�صرة »�صاين�س«، اأّن خاليا املخ تنكم�س يف اأثناء 

بغ�صل  لل�صوائل  ت�صمح  بينها  ثغرة  فتح  اىل  ي��وؤدي  مما  النوم 

التخل�س  يف  النظام  هذا  اإخفاق  اأّن  اإىل  ي�صريون  كذلك  املخ. 

ت�صيب  التي  الأمرا�س  لبع�س  �صبًبا  يكون  قد  الف�صالت  بع�س  من 

دوًرا كبرًيا  للنوم  اأّن  اأثبتت  قد  �صابقة  وبينما كانت بحوث  املخ. 

يف  البحوث  فريق  اأثبت  التعلم،  على  والقدرة  الذاكرة  تعزيز  يف 

هو  للنوم  الرئي�صة  الأ�صباب  اأحد  اأّن  بنيويورك  رو�ص�صرت  جامعة 

)من  نيديرغارد  مايكن  الدكتورة  وقالت  امل��خ.  خاليا  �صيانة 

الطاقة،  من  حمدودة  كمية  اإّل  املخ  يف  يتوافر  »ل  البحث(،  فريق 

يكون  اأن  اإم��ا  و�صعني:  بني  الإختيار  عليه  يتعنّي  اأن��ه  يبدو  لذا 

ال�صيانة«.  اأن يكون نائًما ويقوم باأعمال  واإما  م�صتيقًظا ويفكر، 

حفلة  يف  امل�صيف  دور  ت�صبه  املخ  بها  يقوم  التي  »املهمة  واأ�صافت: 

املنزل...  تنظيف  واإما  بال�صيوف  الرتحيب  يتوىل  اأن  اإما  باملنزل، 

وياأتي  معًا«.  باملهمتني  للقيام  الكافية  الطاقة  ميلك  ل  لكنه 

العام  يف  العلماء  حققه  الذي  لذلك  مكماًل  اجلديد  الإكت�صاف 

اإعداد: روجينا خليل �ل�سخت�رة

�شباط

اأ�رسار 

النوم

اجلي�ش العدد 94344



الفم ل بّد واأن ميّر باللوزتني. ومن املمكن 

كبريتني  واللوزتان  اللحمية  تكون  اأن 

مينع  ما  الهوائي  املجرى  ت�صكري  لدرجة 

ق��د يكون  ال��دخ��ول. كذلك  م��ن  ال��ه��واء 

الل�صان اأكرب من احلنك، مع م�صاكل يف 

حبال ال�صوت، ما يحول دون دخول الهواء يف 

املجرى ويوؤدي بالتايل اإىل الختناق.

الدماغي  الختناق  اآخ���ر،  ن��وع  وه��ن��اك 

)Central Sleep Apnia( فاملجرى الهوائي 

وحبال ال�صوت يت�صالن بع�صالت يف الدماغ 

لياًل  معينة  لدرجة  مفتوًحا  املجرى  جتعل 

ترتخي  اأن  دماغي  ول�صبب  ميكن  ونهاًرا. 

هذه الع�صالت ب�صكل يجعل حبال ال�صوت 

حّد  اإىل  الهوائي  املجرى  من  كثرًيا  تقرتب 

ت�صكريه.

مًعا،  ال�صابقني  النوعني  املري�س  يعاين  وقد 

ال�صخري ناجًما عن اختناق  عندها يكون 

مزدوج.

�صحة  على  واآث��اره  ال�صخري  خماطر  وتتعدد 

اإذ  اليومي  ن�صاطهم  وعلى  يعانونه  م��ن 

تعًبا  ال�صخري  يعاين  الذي  الإن�صان  ي�صتيقظ 

كئيًبا،  عمله(،  نوعية  على  ي��وؤث��ر  )م��ا 

عن  الناجمة  وال��ك��اآب��ة  امل����زاج...  عكر 

اإمنا  ثابتة،  كاآبة  لي�صت  النوم  ا�صطرابات 

تتطور تدريًجا مروًرا بالرتدد واخلوف و�صول اإىل 

 ،)Obsession behavior( والهو�س الفوبيا 

اأحياًنا،  النتحار  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن  ما 

فكّل كائن حّي اإذا حرم من النوم ل�10 اأيام 

يفكر  وقد  وينهار  يتعب  اأن  بّد  ل  اأكرث  اأو 

بالنتحار.

ملن  الأه��ل  مراقبة  ال�صروري  من  لذلك، 

يعاين ال�صخري وتوجيهه اإىل الطبيب املخت�س 

يك�صف  للنوم  تخطيطي  بر�صم  للقيام 

العوار�س والأ�صباب مًعا.

�سخري �لن�ساء 

�أكرث خطًر� من 

�سخري �لرجال

الدكتور  يو�صح 

ال��ب��ا���ص��ا اأّن����ه مع 

ت���ق���دم ال��ع��م��ر، 

ي����ب����داأ ه���رم���ون 

 »Estrogen ال�»

ل������دى ال���ن�������ص���اء 

ويعترب  ب��ال�����ص��ح، 

ه����ذا ال��ه��رم��ون 

الأول  امل�������ص���اد 

ففي  ل��ل�����ص��خ��ري. 

ا�صطراًبا  ال�صخري  يكون  الأحيان،  معظم 

توقف  وبعد  اأما   ،%85 بن�صبة  ذكورًيا  ليلًيا 

الن�صبة  فت�صبح  امل��راأة،  لدى  ال�صهرية  العادة 

مت�صاوية، علًما اأّن ال�صخري اأكرث اأذية للمراأة 

يف  موؤذية  ل�صطرابات  ويعّر�صها  الرجل  من 

القلب.

يفرز  اجل�صم  لأّن  املناعة  ال�صخري  ي�صعف 

النوم  مرحلة  يف  بها  اخلا�صة  الهرمونات 

نق�س  عوار�س  اأوىل  وتظهر  فقط.  العميق 

املزمنة  الطفيفة  اللتهابات  عرب  املناعة 

النوم  �صرورة  هنا،  من  بالفطر.  ي�صمى  ما  اأو 

اأكرب  فرز  من  اجل�صم  ليتمكن  املتوا�صل 

املناعة  هرمونات  م��ن  ممكنة  كمية 

ي�ص��كل  الذي  العميق  ال��نوم  م��رحلة  يف 

اأي 20% م��ن ف��رتة  �ص��اعة ون�ص��ف ال�ص��اعة 

الن��وم.

اأن  ميكن  التي  الأم��را���س  تتزايد  اإًذا، 

ت�صيب املراأة بعد عمر ال�50 ب�صبب عدم عمل 

جهاز املناعة نتيجة ال�صخري الذي يتاأتى عن 

النق�س يف هرمون ال�»Estrogen«، ومن هذه 

الأمرا�س ال�صرطان.

اأما الن�صيحة التي يعطيها الدكتور البا�صا 

لأنها  الريا�صة  مزاولة  فهي  احلالة  هذه  يف 

الكاآبة  على  للتغلب  الأن�صب  الطريقة 

واملحافظة على الر�صاقة.

النظام  يدعى  باملخ  خا�س  �صرف  لنظام  باكت�صافهم  املا�صي 

اإنقاذ  يتوىل مهمة  الذي   ،)Glymphatic System( الغليمفاوي 

املخ من الف�صالت ال�صارة.

النظام  فاعلية  اأّن  اجل��رذان  اأخم��اخ  بت�صوير  العلماء  وبرهن 

يف  اجل��رذان  تكون  عندما  م��رات  ع�صر  تت�صاعف  الغليمفاوي 

حالة نوم. ولحظوا اأّن خاليا معينة يف املخ، والأرجح اأن تكون 

تنكم�س  حّية،  الدماغية  اخلاليا  تبقي  التي  الدبقية  اخلاليا 

وي�صمح  اخلاليا  بني  املجالت  حجم  من  يزيد  مما  النوم،  اأثناء 

الف�صالت  باإزالة  تقوم  التي  ال�صوائل  من  اأكرب  كميات  ب�صخ 

تعترب  هذه  الغ�ص��يل  عملي��ة  اإن  نيديرغ�ارد  وق��الت  ال�صارة. 

اأثن��اء  يف  م�ص��تحيلة  ولكنها  احلياة،  لدميومة  ج��ًدا  ح��يوية 

اليقظ��ة.

تقليل �مللح يخفف �ل�سخري

الغذائي  النظام  يف  امللح  تقليل  اأّن  حديثة  طبية  درا�صة  ك�صفت 

يزيد  امللح  اأّن  الباحثون  يعتقد  اإذ  ال�صخري،  على  التغلب  يف  ي�صاعد 

ال�صوائل يف اجل�صم فتت�صرب خالل النوم باجتاه الرقبة وتوؤدي لنقطاع 

النف�س.

اأّن  الربيطانية   )Daily Meal( ميل«  »ديلي  �صحيفة  وذك��رت 

جتربة �صريرية جترى يف م�صت�صفى »دي كلينيكا�س دي بورتو األيغري« 

انقطاع  يعانون  الذين  املر�صى  النظرية على  الربازيلي لختبار هذه 

الإن�صدادي  النف�س 

النومي الذي يت�صبب 

بال�صخري.

الباحثون  ويظن 

من  �صيقلالن  امللح  املنخف�س  وال��غ��ذاء  للبول  امل��درة  احلبوب  اأّن 

م�صتويات امللح عند املر�صى، ويقولون اإن ال�صتهالك املفرط للملح 

�صيوؤدي اإىل زيادة ال�صوائل يف اجل�صم، وعندما ي�صتلقي املري�س تت�صرب 

هذه ال�صوائل باجتاه الرقبة مما يوؤدي اإىل ت�صييق يف املجاري الهوائية 

العليا وبالتايل اإىل انقطاع النف�س الن�صدادي النومي.
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من اأ�ضراره

خلل دائم يف منو الدماغ الب�ضري

العنف اللفظي �سد الأطفال �سلوك 

مرفو�س يجب حذفه من قامو�س الرتبية 

ما بني الواجبات الأ�سرّية والأعباء 

احلياتّية وم�سوؤولّيات العمل، يجد 

الأهل اأنف�سهم منهكني وحمبطني، وقد 

يفّجرون غ�سبهم واإحباطهم انتقادات 

لذعة ونعوت مدّمرة، تنطلق كالر�سا�س 

باجتاه اأطفالهم »العزل« وترتك جروًحا 

قد ل تندمل اأبًدا.

نقد وحتقري و�سخرية

وجود  �إىل  �لرتبية  يف  �الخت�صا�صيون  ي�صري 

�صد  �ملوّجه  �للفظي  للعنف  مظاهر  ع��دة 

�ل�صكل  على  �أبرزها  ويعر�صون  �الأطفال، 

�الآتي:

• �ل�صتائم و�لتحقري، و�لنعوت �مل�صيئة )�أنت 
�لفائدة(.  فا�صد وعدمي  �أنت طفل  ولد غبي، 

وهو �أ�صلوب يحّط من �عتد�د �لطفل بنف�صه 

وينتق�ص من كربيائه.

�أنك  • �لرف�ص و�لتهديد بالهجر )�أمتنى لو 
�أر�ك  ال  كي  �ملنزل  برتك  �أرغ��ب  تولد!  مل 

بعد �ليوم(. هذ� �لنوع من �الإ�صاءة �للفظية 

حمبوب  غري  باأنه  �لطفل  لدى  �صعوًر�  يخلق 

وغري مرغوب به د�خل �أ�صرته.

حتقري  مثل  �ملبا�صرة،  غري  �النتقاد�ت   •
فهو  يحتمل،  ال  )�إبنك  �لزوج  �أمام  �لطفل 

�لنوع  وهذ�  �مل�صوؤولية(.  وعدمي  م�صاك�ص 

�لنقد �ملبا�صر الأن  �أذى عن  من �لنقد ال يقل 

�الإهانة  ي�صمع  �حلالتني  كال  يف  �لطفل 

وي�صعر بها. 

�جل�صدي  ب����االأذى  و�ل��ت��ه��دي��د  �ل�����ص��ر�خ   •
دماوؤك(.  ت�صيل  �أن  �إىل  باحلز�م  )�صاأ�صربك 

جامعة  بها  قامت  �لتي  �لدر��صات  وتوؤّكد 

بالعنف  �للفظي  �لتهديد  �رتباط  هارفرد 

�لذين  �الأه���ل  �أن  �أظ��ه��رت  �إذ  �جل�����ص��دي، 

ممن  �لغالب  يف  هم  ويتوّعدون  ي�صرخون 

�أنه  �لدر��صات  وت�صيف  �أوالده���م.  ي�صربون 

حتى لو مل يعمل �الأهل 

�لعنيفة،  بالتهديد�ت 

بها  �لتفّوه  جم��ّرد  ف��اإن 

ويخيفه  �لطفل  يربك 

�لثقة  ويعّر�صه الأن يفقد 

بهما.

ا للمحرقة و�إلقاء  • ��صتخد�م �لطفل كب�صً
�مل�صتمر  �ل�صبب يف خاليف  )�أنت  �للوم عليه 

��صطررت  ملا  �أنانّيتك  لوال  �جل��ري�ن...  مع 

هذ�  الأخ���ي���ك...(.  ج��دي��دة  لعبة  ل�����ص��ر�ء 

باأنه  �لتفكري  �إىل  �لطفل  يدفع  �الأ�صلوب 

�إن�صان �صّيىء ال ي�صتحّق �ل�صعادة و�الهتمام.

لقد  )ب��ر�ف��و،  و�ل�صخرية  �الح��رت�م  ع��دم   •
�ملدر�صي!(.  كتابك  على  �حلليب  �أوقعت 

يبدو  ال  قد  كهذ�  �صاخر  بتعبري  �لتفّوه  �إن 

ولكن  عنف،  نربة  يحمل  ال  كونه  موؤذًيا 

�الإدر�ك  م��ن  يكفي  م��ا  ميلك  �لطفل 

ليفهم �الإهانة �ملوّجهة �إليه.

تدمري الذات وتعطيل الإبداع

�ل��ذي  �جل�����ص��دي  �ل��ع��ن��ف  عك�ص  ع��ل��ى 

�لعنف  ف��اإن  مبا�صرة،  للعني  ت��ظ��ه��ر�آث��اره 

ومع  جروحه،  م�صاهدة  ميكن  ال  �للفظي 

ال  قد  �لنف�ص  يف  ن��دوًب��ا  ت��رتك  فاإنها  ذل��ك 

متحى طو�ل �لعمر. 

من �آثار �لعنف �للفظي على �لطفل تدّن 

م�صتوى تقدير �لذ�ت و�نهيار �لثقة بالنف�ص، 

ما ميكن �أن يوؤّدي �إىل حماولة تدمري �لذ�ت 

بع�ص  يظهر  وقد  ا،  ج�صديًّ �لنف�ص  �إيذ�ء  عرب 

من  غريهم  جتاه  ا  عد�ئيًّ �صلوًكا  �الأطفال 

�ل�صغار يتمّثل بال�صرب �أو �ل�صجار. �إ�صافة �إىل 

ذلك، يوؤدي �لعنف �إىل �إعاقة �لنمو �لعاطفي 

حمبوب  غ��ري  ب��اأن��ه  ي�صعر  �ل���ذي  للطفل، 

طاقاته  تعطيل  ي�صّبب  كما  �أ�صرته،  د�خل 

�مل�صطرب  �صعوره  نتيجة  وذلك  �الإبد�عّية، 

�الإطار  هذ�  ويف  فا�صل.  �إن�صان  باأنه  و�قتناعه 

بني  وثيق  �رتباط  وجود  �إىل  �لدر��صات  ت�صري 

فالطفل  �لدر��صي،  و�لتح�صيل  �لذ�ت  تقدير 

من  يخاف  بالنف�ص  �لثقة  �إىل  يفتقد  �لذي 

�ملبادرة باأي عمل �أو �إجناز الأنه يخاف �لف�صل 

�أن  عن  وعاجًز�  م��رتّدًد�  تر�ه  لذ�  و�لتاأنيب، 

يربع يف �أي جمال، كما �أن �صعوره بال�صعف 

ميكن  �مل�صوؤولّية  حتّمل  على  �لقدرة  وعدم 

د�خل  ن�صاطات  يف  �الندماج  من  مينعه  �أن 

�ملجموعة، وميكن �أن يودي به �إىل �ل�صلوك 

�لعد�ئي �أو �إىل �الإنعز�ل عن �ملجتمع.

�جلدير بالذكر �أن تد�عيات �لعنف ت�صتمر 

حيث  �لن�صوج،  مرحلة  �إىل  �الإن�صان  وتر�فق 

�لذين  �الأ�صخا�ص  �أن  �ل��در����ص��ات  �أظ��ه��رت 
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تعّر�صو� لعنف لفظي يف طفولتهم معّر�صون 

بن�صبة �أكرب لالإ�صابة باالكتئاب و�النطو�ء 

�لعد�ئي  �لت�صّرف  �إىل  �إ�صافة  �ل��ذ�ت،  على 

و�لقلق و��صطر�بات �لنوم، مع �رتفاع ن�صبة 

و�إحلاق  �أنو�عه،  �الإدمان على  �لوقوع يف فخ 

�الأذى بالنف�ص.

�أما �أبرز �أخطار �لعنف �للفظي فهو ت�صّببه 

ب�صرر د�ئم يف تركيب �لدماغ �لب�صري ومنّوه 

�لباحث  �أّك��ده  ما  بح�صب  وذل��ك  وتطّوره، 

يف  �لطب  كلية  يف  وزم��الوؤه  تات�صر  مارتن 

نتيجة  لهم  تبنّي  حيث  ه��ارف��رد،  جامعة 

در��صات و�أبحاث �أن �لعنف �للفظي و�لنف�صي 

تكوين  طريقة  يف  د�ئمة  �أ�صر�ر  �إىل  يوؤديان 

وندوب  كجروح  �حلياة  مدى  تبقى  �لدماغ 

ويتطّور  وينمو  �لب�صري يتكّون  فالعقل  فيه. 

�إىل  بالن�صبة  �الأم��ر  وكذلك  �ل���والدة.  بعد 

و�ملهار�ت،  �الإدر�كية  و�لقدر�ت  �ل�صخ�صية 

تتاأّثر  وه��ي  للتطّور،  ع��ق��وًد�  تاأخذ  فاإنها 

بها  مير  �لتي  و�لتجارب  و�لرتبية  بالبيئة 

�لعقل يف �أثناء �لطفولة، فاإذ� كانت �لرتبية 

وقد  ويتعطل.  �لدماغ  منو  يتاأخر  عدو�نّية 

�جلروح  هذه  �أن  هارفرد  يف  �لباحثون  �أكد 

تعوق  و�ل��ت��ي  �ل��دم��اغ  يف  �لد�ئمة  و�ل��ن��دوب 

م�صاهدتها  ميكن  �صليمة  بطريقة  منّوه 

بالو�صائل �حلديثة للت�صوير �لدماغي. 

من هنا يوؤّكد �خلرب�ء على �صرورة �حتو�ء 

كنف  يف  باالأمان  �ل�صعور  ومنحه  �لطفل 

وتزويده  �مل�صتمر  ت�صجيعه  عائلة حمّبة، مع 

�الإهتمام �لالزم لنمو عاطفي �صليم.

ممار�سات يجب ت�سحيحها

بها  يقوم  �لتي  �خلاطئة  �ملمار�صات  من 

�لعنف  �أبنائهم وت�صب يف خانة  �الأهل جتاه 

�للفظي، و�لتي يجب ت�صحيحها و��صتبد�لها 

بال�صلوك �ل�صليم:

يف  وقوعه  عند  و�نتقاده  �لولد  تعنيف   -

خطاأ ما، �الأمر �لذي ي�صعره بالنق�ص و�ملهانة، 

و�ل�صو�ب هو تنبيهه �إىل خطئه برفق وهدوء، 

مع �إظهار جانب �خلطاأ وكيفّية ت�صحيحه 

�أو تفاديه يف �مل�صتقبل. 

يوؤدي  ما  وهو  رفاقه،  �أمام  �لطفل  تاأنيب   -

بنف�صه،  ثقته  وتر�جع  باخلجل  �صعوره  �إىل 

كما يفقده ذلك �جلر�أة يف �لكالم و�لتعبري 

على  �لولد  حما�صبة  يجب  لذلك  ر�أي��ه.  عن 

�الآخرين  �أعني  عن  بعيًد�  )برفق(  �أخطائه 

و�صمعهم.

و�لطويل  �لقا�صي  �لعقاب  �إىل  �للجوء   -

�الأمد، هذ� �لنوع من �لعقاب يوّلد �لعد�ئية 

�أن  يجب  منه.  �ملطلوب  عك�ص  �إىل  ويوؤدي 

منه  �لهدف  �أن  طاملا  عاداًل  �لعقاب  يكون 

توعية �لطفل ومنعه من تكر�ر �خلطاأ.

حيث  من  �لطفل  م�صاعر  على  �للعب   -

حمله على �الإح�صا�ص بالذنب و�خلجل من 

�صلبية  نظرة  تخلق  �مل�صاعر  فهذه  نف�صه، 

ي�صتحق  ال  باأنه  �لطفل  وت�صعر  �ل��ذ�ت  جتاه 

يفهم  �أن  يجب  �لعك�ص  على  �لتقدير. 

�لطفل �أن �الأخطاء و�ردة يف كل عمل يقوم 

يف  يتقّدم  ال  يخطئ  ال  من  و�أن  �الإن�صان،  به 

�ملجتمع.

عن  �الع��ت��ذ�ر  ���ص��رورة  �لطفل  تعليم   -

عن  يعتذرون  ال  �الأهل  �أن  حني  يف  �أخطائه 

�الأهل  يقّدم  �أن  و�الأ�صح  بحّقه.  �أخطائهم 

عند  فيعتذرون  الأوالده����م  �ل�صالح  �مل��ث��ل 

و�لتفّوه  �أنف�صهم  على  �ل�صيطرة  فقد�نهم 

باألفاظ جارحة جتاه �لطفل.

خطوات للحد من الإ�ساءات اللفظية

�ملتخ�ص�ص  ماغرو  فيل  �لربوف�صور  ي�صري 

�لربنامج  و�صاحب  �لذهنية،  �ل�صّحة  يف 

لي�ص  �أن��ه   »Dr Phil« �ل�صهري  �لتلفزيون 

�لذ�ت  �ل�صيطرة على  فقد�ن  يرّبر  ما  هناك 

هذ�  �أن  موؤّكًد�  �الأطفال،  مع  �لتعاطي  يف 

�لنوع من �ل�صلوك غري مقبول، ويجب على 

�للفظي  �لعنف  ي�صتخدمون  �لذين  �الأه��ل 

�إيقافه على �لفور. وين�صحهم �لدكتور فيل 

�تخاذ بع�ص �خلطو�ت �لتي ت�صاعدهم على 

�ملو�جهة وو�صع حد ل�صوء �ملعاملة.

�أن  مبا  النهيار:  رات  موؤ�سّ اأوىل  حتديد  اأوًل، 

�ل�صلوك �لعد�ئي ينتج عن فقد�ن �ل�صيطرة، 

يجب حتديد �أّول عالمة ت�صري �إىل �أنك بد�أت 

�لعالمة  هذه  تكون  قد  �أع�صابك.  تفقد 

�أو  �لوجه،  �أو  �الأذنني  �حمر�ر  �أو  �لفم  جفاف 

�النقبا�ص يف �ملعدة، �أو �زدياد خفقان �لقلب. 

الأنها  �ل��ع��الم��ة،  م��ن حت��دي��د ه��ذه  ب��د  وال 

�ل�صلوك  �صل�صلة  يف  �الأوىل  �حللقة  ت�صّكل 

به، وهي تقودك حتًما  �لقيام  �لذي �عتدت 

�إىل �حللقة �لثانية يف �ل�صل�صلة، و�لتي تتمّثل 

بالعنف �للفظي. 

حّددت  �أن  بعد  بوعي:  املواجهة  اإخرت  ثانًيا، 

باإمكانك  بات  �نهيارك،  ر�ت  موؤ�صّ �أوىل 

��صتخد�مها بطريقة �إيجابية. فعندما ت�صعر 

�لقر�ر  �تخاذ  �إىل  �صارع  �الإنهيار،  باقرت�ب 

�لو�عي ملو�جهة �ملوقف.

بحاجة  �الآن  �أنت  ال�سائب:  بالعمل  قم  ثالًثا، 

�لت�صّبب  دون  من  �لغ�صب  حلظة  لتجاوز 

�أن  يجب  بذلك،  �لقيام  �أجل  من  باأ�صر�ر. 

عدم  خاللها  من  ت�صمن  بطريقة  تت�صّرف 

فعله:  ميكن  مّما  طفلك.  �إىل  �الإ���ص��اءة 

�أو �إغالق باب  مغادرة �لغرفة �أو حّتى �ملنزل، 

غرفتك و�ال�صتماع �إىل �ملو�صيقى، �أو �خلروج 

نزهة  يف  �أو  �جل��ري�ن،  عند  ق�صرية  زي��ارة  يف 

ق�صرية يف �ل�صّيارة. 

�ص  رابًعا، تدوين الأفكار الهدامة وتقوميها: خ�صّ

دفرًت� لتدوين م�صاعرك و�الألفاظ �لتي كنت 

�إعمل  ث��م  �لغ�صب،  حلظة  بها  �صتتفّوه 

هدوء  بعد  �لهّد�مة  �أفكارك  تقومي  على 

به  �صتنطق  كنت  ما  �إىل  و�نظر  �لعا�صفة، 

ل�صغريك.  �صي�صّببه  كان  �لذي  �ل�صرر  ومدى 

�لرب على عدم  �صت�صكر  �أنك  �ملوؤّكد  من 

قوله! 

على  ت�سيطر  عندما  نف�سك  كافئ  ا،  خام�سً

هو  �أوالده،  جتاه  �لقا�صي  �الإن�صان  اأع�سابك: 

يلوم  جتده  لذلك  ا،  �أي�صً نف�صه  على  قا�ص 

نف�صه ويحتقرها عندما ي�صيء �إىل �الآخرين، 

يح�صن  ع��ن��دم��ا  نف�صه  ي��ك��اف��ئ  ال  ف��ل��َم 

�لت�صّرف؟

الإيجابي:  ال�سلوك  مرحلة  اإىل  اإنتقل  ا،  �ساد�سً

عند زو�ل �ل�صعور بالغ�صب، عد �إىل �لغرفة مع 

ت�صّرفه  �صوء  ورفق  مبوّدة  له  و��صرح  طفلك، 

وتد�عياته.
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ذاكرة النكهات

ميكن للجنني التعّرف اإىل مذاق الطعام يف 

الأ�سهر الأوىل للحمل وذلك عن طريق �سائل 

 )Liquide Amniotique( الأمنيوتيك 

الذي يحيط به يف رحم اأّمه. فمن خالل هذا 

الأربعة: احللو،  املذاقات  اإىل  ال�سائل يتعرف 

درا�سات  اأظهرت  وقد  واحلام�ض.  املالح  املر، 

يغذي  ل  احل��ام��ل  تاأكله  م��ا  اأن  حديثة 

طفلها فح�سب، اإّنا ي�سكل ذوقه الغذائي 

يومًيا كمية من  يبتلع اجلنني  اإذ  لحًقا. 

الأمنيوتيك  �سائل 

ال�������ذي ت��ت�����س��ّك��ل 

ن��ك��ه��ت��ه م���ن الأط��ع��م��ة 

اأثبتت  اأّمه. وقد  التي تتناولها  وامل�سروبات 

الثوم  نكهات  انتقال  العلمّية  التجارب 

بعد  مبا�سرة  ال�سائل  لهذا  واليان�سون  واجلزر 

خالل  حليبها  واإىل  لها،  احلامل  تناول 

الذي  الأم��ر  وهو  الطبيعّية،  الر�ساعة  فرتة 

ي�سّكل ذاكرة النكهات عند 

الطفل قبل ولدته. وهو ما يف�سر 

الأطفال لأ�سناف  ا، تف�سيل  اأي�سً

معّينة من الأطعمة يف ما بعد، 

من  نوًعا  احلامل  لت  ف�سّ ف��اإذا 

الطعام وتناولته بكرثة ميكن 

النوع  ه��ذا  يف�سل  اأن  للطفل 

التعر�ض  لأّن  ي��ك��ر،  عندما 

فرتة  خالل  للنكهات  املبكر 

تقبل  يرّجح  وبعدها،  احلمل 

وبالتايل   بعد  ما  لها يف  الأطفال 

�سلوكهم  توجيه  اإىل  ي���وؤدي 

الغذائي بال�سكل ال�سليم.
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�شباط

قواعد 

التغذية

اإّن قبول الأطفال تناول اأغذية 

خمتلفة اأمر �صعب لكنه لي�س 

مب�صتحيل. املهم اأن تدرك الأم اأنها 

ت�صتطيع تعليم طفلها كيف ينّوع 

غذائه حتى قبل ولدته ويف الأ�صهر 

الأوىل بعدها، وذلك من خالل 

خطوات ب�صيطة توقظ حا�صة الذوق.

اإيقاظ حا�سة الذوق لدى الأطفال

اخلطوة الأوىل تبداأ قبل الولدة



توازن الغذاء 

خالل احلمل

ت�ستطيع  �سبق،  مما  وانطالًقا  لذلك، 

بتناول  اأبنائها  اإق��ن��اع  عناء  توفري  امل���راأة 

نظام  اتباع  خالل  من  ال�سحية  الأطعمة 

ما  وهو  حملها  فرتة  خالل  متوازن  غذائي 

يكّون الأ�سا�ض اجليني حلا�س��ة الذوق عن��د 

الطف��ل.

ل لدى الأطفال  ويبقى املذاق احللو هو املف�سّ

ملدة طويلة لأّن املذاق املالح يتطور يف مرحلة 

لحقة بعد �سّن اخلام�سة. لذلك فاإن الفرتة 

الغذائي  التنويع  اأ�سا�ض  لتكوين  الأمثل 

اإىل  اأ�سهر  اأربعة  عمر  من  هي  الطفل  عند 

عمر ال�سنتني. والأهّم يف هذا اخل�سو�ض، اأّن 

غذائه.  لينّوع  الإر�ساد  اإىل  بحاجة  الطفل 

ويالحظ الإخت�سا�سيون من خالل التجارب 

عمره،  من  ال�سنتني  الطفل  تخطى  اإذا  اأنه 

الأطباق  بتناول  اإقناعه  ال�سعب  من  ي�سبح 

وقد  قبل.  من  يتذوقها  مل  التي  اجل��دي��دة 

الأطعمة  من   %90 اأن  الدرا�سات،  اأظهرت 

هي  تناولها  الأطفال  يحّب  التي  والأطباق 

الفرتة  اإليها خالل  تعريفهم  مّت  التي  تلك 

وال�س��ابع  اخلام���ض  ال�سهرين  بني  املمتّدة 

من عمرهم.

حوافز لإغناء التذوق

عند  ل  املف�سّ الغذاء  فاإن  مّت�سل،  اإطار  ويف 

ورغبته،  ب�سخ�سيته  مبا�سرة  مرتبط  الطفل 

حماولة  من  الأطفال  بع�ض  مينع  فاخلوف 

يرتّتب  لذلك  اجلديدة.  املذاقات  اكت�ساف 

تناول  على  طفلها  اإجبار  عدم  الأم،  على 

بالتوجه  بل  اجلديدة،  الأطباق 

جدار  لك�سر  بها  اإقناعه  اإىل 

عليه،  ي�سيطر  ال���ذي  اخل���وف 

لتخطيه،  احل��اف��ز  ولإع��ط��ائ��ه 

ليتعّرف  الكايف  الوقت  ومنحه 

اجل���دي���دة.  امل����اأك����ولت  اإىل 

م���ن ه����ذه احل����واف����ز ي��ذك��ر 

الطفل  اإعطاء  الإخت�سا�سيون 

بيده  الأط��ع��م��ة  مل�����ض  ف��ر���س��ة 

ثّم  وم��ن  وت��ذوق��ه��ا  �سها  وحت�سّ

الذوق  ة  حا�سّ يغني  ما  ب�سقها، 

لديه. 

ت�ساعد  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  م��ن 

�سهية  اإث�����ارة  ع��ل��ى  ك��ذل��ك 

ال�سغار، تناول الطعام على املائدة مع بقية 

اأّنهم  بالتخّيل  لهم   ي�سمح  ما  الأ�سرة  اأفراد 

والنقطة  اأك��ر.  عمرّية  فئة  اإىل  انتقلوا 

تكون  اأن  هي  اخل��ط��وة،  ه��ذه  يف  الأ�سا�ض 

روؤية  لأّن  للجميع،  موّحدة  الطعام  لئحة 

قواعد التغذية
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الذين  واأخ��ت��ه  واأخ��ي��ه  ووال���ده  لأم��ه  الطفل 

عينه،  الطبق  من  ياأكلون  ا  �سنًّ يكرونه 

هذا  ت��ن��اول  على  الإق���دام  على  ي�س��جعه 

الطبق اجلديد.

لطفلها  الأم  ا�سطحاب  ي�سّكل  كما 

واللحوم  والفاكهة  اخل�سار  �سرائها  خالل 

يف  وم�ساركته  الأط��ع��م��ة،  م��ن  وغ��ريه��ا 

تهذيب  عملية  يف  مهمة  خطوة  انتقائها 

هذه  ترافقت  اإذا  ا  خ�سو�سً ال���ذوق،  حا�سة 

ولو  لوالدته  الطفل  م�ساعدة  مع  اخلطوة 

ب�سكل حمدود يف اإعداد الأطباق.

كل ممنوع مرغوب

الأمهات  الإخت�سا�سيون  ين�سح  اأخ��رًيا، 

لأن  منزلًيا،  ال�سريعة  الأطعمة  بتح�سري 

و�سندوي�سات  والهمرغر  البيتزا  حت�سري 

من  �سرًرا  اأقل  يكون  اأن  ميكن  الدجاج 

منع  اأم��ا  املطاعم.  م��ن  ج��اه��زة  تناولها 

املنزل  خ��ارج  الأطعمة  تناول  من  الأطفال 

)والتي تنت�سر بوترية �سريعة يف ع�سرنا هذا(، 

فيخلق لديهم رغبة متزايدة يف تناولها وهو 

ما تف�سره مقولة » كل ممنوع مرغوب«.
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النبتة وخ�صائ�صها

النباتات  من  ال�سّكري  ال�سمندر 

احلول،  ثنائية  اأو  احلولية  الع�سبية 

لإنتاج  رئي�سًيا  م�سدًرا  يعّد  وه��و 

ال�سمندر  اأزه��ار  الأبي�ض.  ال�سّكر 

يح�سل  الأخ�������س���ر  ل���ل���ون  مت��ي��ل 

تلقيحها بوا�سطة الهواء واحل�سرات 

ل��ت��ت��ك��ّون ث��م��ار ه��ي ع��ب��ارة عن 

اأزه��اره��ا  اإلتحمت  ب��ذور  جمموعة 

)ال��ك��اأ���ض(.  ال��ق��اع��دة  منطقة  يف 

الأول  ال�سمندر يف عامها  نبتة  تنمو 

مكّوًنة جمموًعا ورقًيا و�ساًقا وجذًرا 

مت�سّخًما يحتوي على مواد خمزونة، 

اأهمها ال�سّكروز )بن�سبة 16 اإىل 20% ح�سب 

الرتبة  ونوعية  الزراعة  ومواعيد  الأ�سناف 

الثاين  عامها  يف  وتعطي  املناخ(،  وطبيعة 

القاعدة  منطقة  يف  الأزه��ار  من  جمموعة 

نبتة  حتتاج  ال��ب��ذور.  م��ن  كمّية  حتمل 

ال�سمندر اإىل ما بني 160 و 240 يوًما لتكوين 

اجلذر الوتدي الذي يحتوي على ال�سّكر.

ال�سمندر يف خمتلف مناطق  تنت�سر زراعة 

العامل، وحتتّل اأوروبا املركز الأول من حيث 

اآ�سيا  تليها  والإنتاجية،  املزروعة  امل�ساحة 

يف  امل��زروع��ة  امل�ساحة  وت��ت��وّزع  ف��اأم��رك��ا، 

املغرب  بني  رئي�سي  ب�سكل  العربي  العامل 

و�سوريا وم�سر.

اإنتاج ال�صمندر ال�صكري عاملًيا

يف  ال�سكري  لل�سمندر  العاملي  الإنتاج  بلغ 

وبلغ  طن،  مليون   122 ح��واىل   1998 العام 

 36 ح��واىل  ال�سمندر  م��ن  ال�سّكر  اإن��ت��اج 

مليون طن.اأما اأكرب الدول امل�سّدرة لل�سكر 

 6 الأوروب��ي )حواىل  الإحت��اد  العامل فهي:  يف 

طن(،  مليون   5.8( الربازيل  طن(،  مليون 

اأ�سرتاليا )4.38  تايلند )4.75 مليون طن(، 

طن(  مليون   3.5( كوبا  ط��ن(،  مليون 

واأوكرانيا  )1.10 مليون طن(.

امل�سدر  اليوم  ال�سّكري  ال�سمندر  ي�سّكل 

ق�سب  بعد  ال�سّكر  لإنتاج  العامل  يف  الثاين 

الإنتاج  اإجمايل  من   %45 اإىل  ال�سّكر)40 

العديد  يف  ي�ستعمل  وهو  ال�سمندر(،  يوؤمنه 

ن�سبة  ت���راوح  الغذائية.  ال�سناعات  م��ن 

ال�سّكر يف جذور ال�سمندر ما بني 16 و20% وقد 

تزيد يف بع�ض الأ�سناف على 27%. ي�ستخدم 

اأو  اأخ�سر  �سماًدا  النبتة  من  الأخ�سر  اجلزء 

ع�سر  عن  الناجت  التفل  وي�ستعمل  علًفا 

للموا�سي،  ورخي�ض  جّيد  كعلف  اجل��ذور 

يحتوي  والذي  املتبقي  املول�ض  ي�ساف  كما 

الأع��اف  اإىل  �سّكًرا  وزن��ه  من   %60 على 

ال�سياج(   ( امل�سّنعة  ا  وخ�سو�سً

ل��ت��ح��ف��ي��ز ع��م��ل��ي��ة ال��ت��خ��ّم��ر، 

ال�سمندر وخمّلفات  اأوراق  ت�ستعمل  كذلك 

الع�سر يف �سناعة الكحول واخلمرة. 

زراعة ال�صمندر ال�صكري يف البقاع

يزرع ال�سمندر ال�سّكري يف مناطق البقاع 

ال�سمايل والأو�سط والغربي، وذلك يف اأواخر اآذار 

املناخّية،  الظروف  ح�سب  ني�سان   بداية  اأو 

حل�ساده  يوًما   235 اإىل  املح�سول  ويحتاج 

الثاين(.  ت�سرين  ومنت�سف  الأول  )ت�سرين 

على غرار املحا�سيل الأخرى فاإن جناح هذه 

الزراعة يعتمد على عنوانني اأ�سا�سيني هما، 

وعمليات  والزرع  وت�سميدها  الرتبة  حت�سر 

اخلدمة الزراعية.

حت�صري الرتبة وت�صميدها

العمق  متو�سطة  اأوىل  بفاحة  ين�سح 
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واإ�سافة  اخلريف  يف  �سم(   30-25( للرتبة 

الأ�سمدة الع�سوية مع هذه الفاحة. ويعقب 

�سم(   20-10( عمًقا  اأق��ل  فاحتان  ذل��ك 

وت�ساف قبل الفلحة الأخرة كامل كمية 

ون�سف  والبوتا�سّية  الفو�سفورّية  الأ�سمدة 

كمّية الأ�سمدة الآزوتية.

الزرع وعمليات اخلدمة الزراعّية

مبعدل  ال�سكري  ال�سمندر  ب��ذور  ت��زرع 

 30 اإىل  وت�سل  كلغ/هكتار   30 اإىل   20

ال��زراع��ة  ح��ال  يف  40ك��ل��غ/ه��ك��ت��ار  اإىل 

التفريد  اإىل  ال�سمندر  نبتات  حتتاج  الآلّية. 

يف  منها   5 اإىل   2 ظ��ه��ور  ب�سبب  ال��ي��دوي 

التفريد  �سرورة  يحّتم  مما  الواحدة،  احلفرة 

التاأّخر  ف��اإن  ولاإ�سارة  واح��دة.  نبتة  واإبقاء 

�سغرة  ج��ذور  تكوين  اإىل  ي��وؤدي  بالتفريد 

وتتم  وال�سّكر.  اجلذور  من  �سعيف  واإنتاج 

عملّية التفريد ح�سب احلاجة بعد 15 يوًما 

ال�ساّرة  الأع�ساب  وتكافح  ال��زراع��ة،  من 

تركيز  رغم  ميكانيكًيا  اأو  يدوًيا  عزًقا 

مبيدات  ا�ستخدام  على  احلديثة  الزراعات 

الأع�ساب قبل الزراعة اأو بعدها.

نباتات  حاجة  تزداد  بالرّي،  يتعلق  ما  يف 

الربيعّية،  الزراعة  ظروف  يف  للرّي  ال�سمندر 

 21 اإىل   15 بعد  الأوىل  ال��رّي��ة  تعطى  حيث 

يوًما من الزراعة، ثم يروى املح�سول 

 11 اإىل   7 كل  واح��دة  م��رة  مبعدل 

يوًما.

ويراعى فطام املح�سول قبل 3 اإىل 4 

اأ�سابيع من موعد القلع وذلك منًعا 

وت�سجيع  اخل�سري  النمو  ل�ستمرار 

تركيز ال�سكر يف اجلذور ولت�سهيل 

جذور  ترك  ويجب  القلع.  عملية 

حتى  الأر���ض  يف  ال�سكري  ال�سمندر 

فيها،  ال�سّكر  تخزين  ا�ستكمال 

وهذا ما يعرف بالن�سوج البيولوجي، اأي حتى 

الأ�سمر  اللون  ال�سفلية  الأوراق  تكت�سب 

القلع  يتم  الأ�سفر.  اللون  الأوراق  وبقية 

اأخذ عينات  اآلًيا ويحّدد موعده بعد  اأو  يدوًيا 

ملعرفة مدى اكتمال  اجلذور وحتليلها  من 

تخزين ال�سّكر فيها. 

دعم زراعة ال�صمندر يف لبنان

اأ�سدرت   2012 العام  من  اآب   29 بتاريخ 

مبوجبه  وافقت  قراًرا  اللبنانية  احلكومة 

 45 مببلغ  زراعية  م�ساريع  عدة  دعم  على 

مبلغ  منه  �ست  خ�سّ لبنانية،  لرة  مليار 

ال�سمندر  زراع���ة  دع��م  لإع���ادة  ملياًرا   25

ال�سّكري، وذلك بعد مرور 12 عاًما على رفع 

الدعم عن هذه الزراعة. لكن املبلغ املقرر 

زرع  اإىل  املزارعني  دفع  ما  كثًرا  اإنخف�ض 

فبلغ   2013 العام  اإنتاج  اأّما  اأقل.  م�ساحات 

زرعوا  مزارع   200 توزعت على  األف طن   18

2700 دومن بعدما كانت امل�ساحات املزروعة 

�سابًقا 70 األف دومن.

زحلة  يف  املزارعني  تعاونية  رئي�ض  ويعترب 

جورج الهراوي اأن عودة دعم زراعة ال�سمندر 

اإنت�ساًرا »فاحلق �سلب منا  ال�سكري لي�ست 

ك به  اإلينا و�سنتم�سّ ملدة 12 �سنة واليوم يعود 

ال�سمندر  زراعة  وي�سيف:  الله«.  �ساء  ما  اإىل 

الزراعة  لأنها  اأ�سا�سية  لبنان  يف  ال�سكري 

لبنانًيا  وتنتج  لبنانًيا  تزرع  التي  الوحيدة 

ويفّند  لبنانًيا.  وت�ستهلك  لبنانًيا  وت�سنع 

باحلكومات  اأّدت  التي  الأ�سباب  الهراوي 

ال�سمندر  زراع��ة  دع��م  وق��ف  اإىل  ال�سابقة 

ال�سّكري معترًبا اأنها ذرائع واهية.
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...عرب البالد

ُت�صري �مل�صادر �إىل �أن �أول ظهور 

روم��ا،  يف  ك��ان  �ل��ع��ادة  لهذه 

�أوروبا  �نت�صرت يف  �أن  وما لبثت 

كلها: يف باري�س بد�أت ظاهرة 

ج�صر  على  �حل���ب«  »�أق��ف��ال 

�لعا�صقان  ياأتي  حيث  �لفنون 

على  باإغالقه  يقومان  �للون  ذهبي  قفل  ومعهما 

�صور �أحد �جل�صور، ويرميان �ملفتاح يف �لنهر �أماًل 

هذه  حتّولت  لالأبد.  بعالقتهما  �الحتفاظ  يف 

باري�س  ج�صور  كل  ت�صمل  ظاهرة  �إىل  �لعادة 

على طول نهر �ل�صني. �أما ج�صر �لفنون فقد 

الأن  ذهبي،  بلون  �لبعيد  من  يلمع  �أ�صبح 

بالكامل  مك�صٌو  �الأخ�صر  �لفوالذي  حاجزه 

باالأحرف  عليها  �ملحفور  �ملّذهبة،  باالأقفال 

يتعّهدون  �ل��ذي��ن  ��اق  �ل��ع�����صّ �أ���ص��م��اء  �الأوىل 

بع�صهم  وي�صيف  �الأب���دي،  باحلب  لل�صريك 

مع  �لعر�س  طرحة  من  قما�س  ق�صا�صة  �أحياًنا 

ر�صوم غر�فيتية معّبة.

زمن  منذ  �لعادة  هذه  �الأجيال  تو�رثت  �أملانيا  يف 

بعيد �أو منذ زمن بناء ج�صر هوهنتزولر �حليوي جًد� يف 

مدينة كولون حيث توجد ع�صر�ت �الآالف من �الأقفال، 

من خمتلف �الأحجام و�الألو�ن. �جل�صر �حلديدي بات يعرف 

اق« �أو »ج�صر �حلب«، وقد حتّول معلًما �صياحًيا  ب�«ج�صر �لع�صّ

يرتاده �لنا�س من خمتلف �أنحاء �لعامل. وهو يعتب من �أ�صهر ج�صور 

من  و�لكثري  قطار،   1200 حو�ىل  يومًيا  عليه  مير  �حلديدية،  �لعامل 

ق�ص�س �حلب �ل�صهرية.

�إيقاف  �أملانيا  يف  �ملحلية  �ل�صلطات  حاولت  تقريًبا،  �صنو�ت   5 منذ 

هذه �لظاهرة لكنها ما لبثت �أن ر�صخت لالأمر �لو�قع فثمة معار�صة 

�صعبية الأي �أجر�ء يقمع هذه �لت�صرفات �لرومان�صية.

يف  �لتاريخي  ميلفان  ج�صر  على  ا  �أي�صً �أقفالهم  اق  �لع�صّ ويعّلق 

�إيطاليا �لذي يحمل �لكثري من ذكريات �حلرب و�ل�صلم و�لذي ُبني 

قبل �مليالد ب�115 �صنة.

تاريخ 

الظاهرة

ال يز�ل �أ�صل 

�لظاهرة  هذه 

ا، لكّن  غام�صً

�الإي���ط���ال���ي���ني 

تعود  �إنها  يقولون 

عاطفية  رو�ي����ة  �إىل 

»�أرغ��ب  بعنو�ن  �إيطالية 

موت�صيا،  لفيديريكو  ف��ي��ك« 

مع  قفاًل  و�لبطلة  �لبطل  يعّلق  حيث 

روما،  قرب  ميلفيو  ج�صر  م�صباح  على  �إ�صميهما 

كاتب  �أ�صار  وقد  �لنهر،  مياه  يف  �ملفتاح  ويرميان  قبلة  ويتبادالن 

�إيطايل قدمي لهذ� �ملو�صوع يف كتاباته.

ق�صة  �ملنطقة  �أبناء  بني  �ملنت�صرة  �لعادة  لهذه  �إّن  �لرو�صيون  ويقول 

ع�صق �صهرية بني فتاة ��صمها Nada و�صاب ��صمه Relja تعود ملطلع 

للقتال هناك  �ليونان  �إىل    Reljaالوىل، حني غادر� �لعاملية  �حلرب 

ووقع يف غر�م فتاة يونانية، �الأمر �لذي حطم قلب �لعا�صقة �ل�صربية 

على  حمافظة  وبقيت  فار�صها  عودة  فائدة  بال  تنتظر  بقيت  �لتي 

حبها له حتى �أ�صابها �ملر�س و�أودى بها مع مرور �لزمن جاعاًل منها 

�أ�صطورة ع�صق.

هي عادٌة معروفة منذ زمن لكن 

مكان ن�شاأتها وزمانها جمهوالن، 

وقد وجدت طريقها اليوم واأ�شبحت 

جت�شيًدا ملفهوم احلب والغرام: 

اإنها ظاهرة اأقفال احلب التي يلقي 

اق مفاتيحها يف النهر، يف م�شهد  الع�شّ

رومان�شي، من اأروع ما ميكن اأن 

ن�شاهده.
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�إعد�د: با�شكال معّو�ض بو مارون

�شباط

نوافذ 

مفتوحة

�ملفتاح يف �لنهر

و�لقفل على 

�جل�صر �صاهد

»لن اأحب �شواك«
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�الأقفال  بحجم  يتناف�صون  اق  �لع�صّ بد�أ 

حيث  �جل�����ص��ور،  على  ي�صعونها  �ل��ت��ي 

رقًما قيا�صًيا جديًد� بتعليقهما قفاًل  �صّجل عا�صقان جمهوالن 

M يبلغ طوله 54 �صنتم، وعر�صه 40 �صنتم،  A و  يحمل �حلرفني 

�ملحطة  ج�صر  �أن  �إال  كلغ؛   5 حو�ىل  ويزن  �صنتم،   5 و�صماكته 

�لتاريخي يف �أملانيا ي�صتطيع حتّمل �أعباء »كل هذ� �حلب« الأنه 

يزن 13 �ألف طن من �حلديد. وب�صبب حجمه �لكبري، مل يعّلق 

�لعا�صقان �لقفل على �ل�صياج �مل�صّبك للج�صر، و�إمنا على �لعمود 

�الأفقي �لذي يحمله، و�جلدير بالذكر �أنه لي�س للقفل مفتاح وقد 

�أر�د �لعا�صقان بذلك �لقول �إن حبهما غري قابل للتفكك �أبًد�.

»كّل هذا احلب«

�أملانيا ب�صبب  ين�صط »ل�صو�س �لنحا�س« منذ �صنو�ت يف 

�ل�صرقات  و�صلت  وقد  عاملًيا،  الأ�صعاره  �لفاح�س  �الرتفاع 

و�ألقت  �لنحا�صية.  باالأقفال  �لز�خر  اق  �لع�صّ ج�صر  �إىل 

ا  �ل�صرطة �لقب�س على �صابني �صرقا �أقفال �لقلوب عدة مر�ت، خ�صو�صً

يوم عيد �حلب؛ وكانا قد جنحا يف ك�صر 52 قفاًل قبل �أن ي�صقطا 

يف قب�صة �ل�صرطة. وتبلغ �لقيمة �ملادية لالأقفال حو�ىل 16 يورو لكن 

قيمتها �ملعنوية دفعت بال�صرطة �إىل تعميم �إعالن تطلب فيه من 

�أ�صحاب »�أقفال �لقلوب« �ملك�صورة مر�جعتها، بعد �أن عرثت على 

ان يف وقت �صابق. مئات �الأقفال �لتي حّطمها �لل�صّ

ب
لو

لق
و ا

م
ّط

حم



بطوالت  يف  اجلي�ش  ���ش��ارك 

مبختلف  ل��ل��م��ب��ارزة  ل��ب��ن��ان 

والتي   ،2013 للعام  اأن��واع��ه��ا 

الرئي�ش  بتواريخ خمتلفة يف جمّمع  للعبة  اللبناين  االإحتاد  نّظمها 

اجلي�ش  فريق  اأحرز  حيث  الع�شكري  الريا�شي  حلود  اإميل  العماد 

املراكز االأوىل. ففي بطولة لبنان االإفرادية يف �شيف املبارزة للذكور، 

املركز  يف  الثالث  التدخل  فوج  من  اجللبوط  زياد  اأول  املعاون  حّل 

االأول، تاله املعاون �شفيق اخلوري من اللواء التا�شع يف املركز الثاين، 

واملعاون رائد اأبو كروم من فوج التدخل الرابع واملوؤهل حممود علي 

�شيف  ويف  الثالث.  املركز  يف  الثامن)كالهما(  اللواء  من  اأحمد 

تاله  االأول،  املركز  يف  اأحمد  علي  حممود  املوؤهل  حّل  احل�شام، 

�شفيق اخلوري يف  واملعاون  الثاين،  املركز  اأبو كروم يف  رائد  واملعاون 

املركز الثالث.

اأما عن فئة القدامى، فقد ت�شّدر املعاون بهيج �شرانق من املركز 

�شيف  ال�شي�ش،  �شالح  من  كّل  يف  الع�شكرية  للريا�شة  العايل 

احل�شام و�شيف املبارزة.

فازت  فقد  لالإناث،  املبارزة  و�شيف  ال�شي�ش  �شالح  لعبتي  يف  اأما 

ريتا اإبنة العميد الركن اليا�ش اأبو جودة )مدنية منت�شبة للمركز 

يف  للمبارزة(  اجلي�ش  فريق  �شمن  الع�ش��كرية  للريا�ش��ة  العايل 

املركز االأول.
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اإعداد:

روجينا خليل ال�شختورة

�شباط

ريا�شة 
بطوالت لبنان للمبارزة

 اجلي�ش يحرز

 املراكز االأوىل

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

نادي اجلزيرة  العماد جان قهوجي، نظم  قائد اجلي�ش  برعاية 

م�شبح  ال�شباحة يف  يف  واخلم�شني  ال�شابع  امليالد  �شباق  الريا�شي 

واالأندية  فرق اجلمعيات  املركزي مب�شاركة  الع�شكري  النادي 

االإحتادّية وفرق القوى امل�شلحة والدفاع املدين وفوج اإطفاء بريوت 

وطالب من املدار�ش واجلامعات.

وقد جاءت نتائج ال�شباط والع�شكريني يف اجلي�ش على النحو 

االآتي:

•ال�شباط عن م�شافة 200 مرت:
-املالزم اأول رود اأبو غزالة من املركز العايل للريا�شة الع�شكرية 

يف املركز االول.

-النقيب ندمي الربهون من اللواء اخلام�ش يف املركز الثالث.

•الع�شكريني عن م�شافة 350 مرت:
-العريف وائل زيادة من ال�شرطة الع�شكرية يف املركز االأول.

-اجلندي لوي�ش داغر من اللواء اللوج�شتي يف املركز الثاين.

-العريف اليا�ش كرتا من فوج التدّخل االأول يف املركز الثالث.

... ودورة  امليالد  اخلام�سة ع�سر يف ال�سطرجن ال�سريع

التي  امليالد اخلام�شة ع�شر  دورة  لل�شطرجن يف  �شارك فريق اجلي�ش 

نّظمتها رابطة قدامى مدر�شة نوتردام – فرير – فرن ال�شباك، واأحرز 

عنا�شره مراكز متقدمة )املالزم اأول جمال ال�شامية من لواء احلر�ش 

اجلمهوري يف املركز 14 واملعاون اأول مروان �شربل من مو�شيقى اجلي�ش 

يف املركز 17(.

 »احلزام االأخ�سر« الإيليا �سوفيا

... وحممد �سقري يحتل املركز الثاين يف الكيوكو�سنكاي

مربوك

 احتّل اإيليا اإبن الرائد جورج �شوفيا املرتبة 

الذهبية  امليدالية  ونال  القتال  االأوىل يف لعبة 

احتّل  الكاتا  فئة  وعن  االأخ�شر«،  »احلزام 

املرتبة الثانية ونال الف�شية.

�شقري  جواد  اأول  املعاون  اإبن  حممد  �شارك 

لبنان  بطولة  يف  اخل��ام�����ش  ال��ت��دخ��ل  م��ن 

الكيوكو�شنكاي  يف  والنا�شئني  لل�شغار 

وزن  عن  الثاين  املركز  واأح��رز   ،2013 للعام 

فوق 15 كلغ.



برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، 

التقليدية  والريا�شات  الرتاث  جلنة  نّظمت 

بطولة لبنان العامة يف رفع اجلرن، املحدلة 

املون  نادي  ملعب  على   2013 للعام  واملخل 

– عني �شعاده حيث حّل يف النتائج  ال �شال 

الثاين  املركز  يف  اجلي�ش  فريق  النهائية، 

من بني �شتة فرق م�شاركة.

حّل  للم�شابقات،  العام  ال�شعيد  وعلى 

يف  الثانية  املرتبة  يف  ن��زال  حممود  العريف 

رفع املخل ويف املرتبة الثالثة يف رفع اجلرن. 

ويف رفع املحدلة، حّل املجند املمددة خدماته 

م�شطفى دلول يف املرتبة الثالثة.

جاءت  فقد  ال��ف��ردي،  ال�شعيد  على  اأم��ا 

النتائج على النحو االآتي:

•رفع اجلرن:
العريف  من  كّل  االول  املركز  يف  -ح��ّل 

والعريف  كلغ(   70 )حت��ت  �شومان  علي 

كالهما  كلغ(،   100 )حتت  نزال  حممود 

ع�شر،  ال��ث��اين  ال��ل��واء  م��ن 

ال�شواحلي  كاظم  اجلندي 

)حتت 80 كلغ( من اللواء 

بالل  اجلندي  اللوج�شتي، 

كلغ(   110 )حت��ت  حممد 

االأول  ال��ت��دّخ��ل  ف���وج  م��ن 

من  )املا�شرتز(  الله  عبد  جهاد  اأول  واملعاون 

اللواء الثامن.

حنا  حامت  الرقيب  الثاين  املركز  يف  -فاز 

)حتت 70 كلغ( من اللواء الثاين، والرقيب 

حممد ال�شواحلي )حتت 90 كلغ( من لواء 

الدعم.

املجند  حّل  فقد  الثالث  املركز  يف  -اأم��ا 

 120 )ف��وق  دل��ول  م�شطفى  خدماته  املمددة 

كلغ( من فوج املدفعية الثاين.

•رفع املحدلة:
كلغ(   70 )حتت  �شومان  علي  -العريف 

من اللواء الثاين ع�شر يف املركز الثاين.

كلغ(   70 )حت��ت  حنا  ح��امت  -الرقيب 

من اللواء الثاين، اجلندي كاظم ال�شواحلي 

اللوج�شتي،  اللواء  من  كلغ(   80 )حتت 

والرقيب حممد ال�شواحلي )حتت 90 كلغ( 

من لواء الدعم يف املركز الثالث.

•رفع املخل:
)املا�شرتز(  الله  عبد  جهاد  اأول  -املعاون 

من اللواء الثامن يف املركز االأول.

كلغ(   100 )حتت  نزال  حممود  -العريف 

من اللواء الثاين ع�شر يف املركز الثاين.

كلغ(   110 )حتت  حممد  بالل  -اجلندي 

املرك��ز  يف  االأول  ال�تدّخ��ل  ف��وج  م��ن 

الث�ال��ث.
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بطولة لبنان العامة يف رفع اجلرن، املحدلة واملخل

متفرقات ريا�شّية  متفرقات ريا�شّية متفرقات ريا�سّيةمتفرقات ريا�شّية  متفرقات ريا�شّية

•كرة �شلة:
فريق  خ��ا���ش   ،2013/11/11 -ب��ت��اري��خ 

فريق  مع  ودّية  مباراة  احلربية  الكلية 

املركزية  نادي  ملعب  على  مريوبا  نادي 

بنتيجة  املباراة  انتهت  حيث  جونية   –
100×78 مل�شلحة النادي.

•كرة قدم:
عيد  ومبنا�شبة   ،2013/12/10 -بتاريخ 

ال�شابع  امل�شاة  ل��واء  تواجه  اال�شتقالل، 

ح��اروف  ن��ادي  فريق  مع  ودّي��ة  مباراة  يف 

فاز  ال��ذي  االأخ��ري  ملعب  على  الريا�شي 

بنتيجة 2×1.

•كرة طائرة:
فريقا  ت��ب��ارى   ،2013/12/18 -بتاريخ 

اجلي�ش واالأمن العام اللبناين على ملعب 

جممع مي�شال املّر الريا�شي يف مباراة ودّية 

انتهت بفوز االأول بنتيجة 3× �شفر.

فريق  لعب   ،2013/12/27 -ب��ت��اري��خ 

حاالت  فريق  مع  ودّي��ة  م��ب��اراة  اجلي�ش 

على ملعب جممع فوؤاد �شهاب الريا�شي 

– جونية وفاز بنتيجة 3×1.
•كرة يد:

فريقا  ت��ب��ارى   ،2013/12/10 -ب��ت��اري��خ 

اجلي�ش وفوج اإطفاء بريوت يف مباراة ودّية 

اأقيمت على ملعب جممع الرئي�ش اإميل 

روكز  مار   – الع�شكري  الريا�شي  حلود 

مل�شلحة   16×26 بنتيجة  انتهت  حيث 

اجلي�ش.

فريق  ت��واج��ه   ،2013/12/13 -بتاريخ 

ال�شداقة  نادي  ودّية مع  مباراة  اجلي�ش يف 

الرئي�ش  جممع  ملعب  على  الريا�شي 

مار   – الع�شكري  الريا�شي  حل��ود  اإميل 

روكز حيث انتهى اللقاء بنتيجة 30×29 

مل�شلحة اجلي�ش.

•كرة قدم لل�شاالت:
فريق  خا�ش   ،2013/12/13 -بتاريخ 

بلدية  فريق  م��ع  ودّي���ة  م��ب��اراة  اجلي�ش 

الريا�شي  ال�شد  نادي  ملعب  الغبريي على 

بالتعادل  املباراة  وانتهت  املطار  طريق   –
بنتيجة 2×2.



يكتبها: حممد �سلمان

�شباط

بطاقة ملّونة

�أبحر �سر�عنا �إىل جزر م�سكونة بذكرياتنا، وعائمة فوق بحر من 

�أحالمنا، وعابقة بعطر مو�عيدنا، وم�ساءة بنجوم و�أقمار مو�نئنا.

�بت�ساماتها،  ببيا�ض  �لأمو�ج  عانقته  حتى  �سر�عنا،  ر�سى  �أن  وما 

بربيق  �لأعماق  و�سافحته  �أعر��سها،  مبناديل  �ل�سو�طىء  له  ولّوحت 

لآلئها.

عا�سق  ولكل  ب��ّح��اره،  �سر�ع  ولكل  �سر�عه  بحر  لكل  �أولي�ض 

�سريعته؟

تخيفها  ل  �أ�سرعة  و�ملو�نىء  �ملنائر  حتت�سن  و�لإبحار،  �لأ�سفار  ففي 

�لأعماق، ول تغرقها �لأمو�ج، يف حني �أن �لأ�سرعة �لتائهة، ل منائر 

لها ول مو�نىء تاأويها.

�لطارىء و�لدخيل على �أمكنة ال مكانة وال ق�سية له يف م�سارها، يبقى عالة 

على نف�سه وعلى �لنا�س، الأن �ملكانة �سناعة معنوية، و�لق�سية �سناعة ال تاأتيان 

با�سطناع �لوجاهة، و��ستعارة �لوجوه.

�لرثثرة  يف  �لكالم  ��ستهالك  ثالثة:  �أم��ور  من  �لهالك،  ياأتي 

ثرثرة  �لآخر لالآخر، فكم من  و�إلغاء  �لك�سل،  �لوقت يف  و��ستنز�ف 

�أحدثت فتنة، وكم من ك�سل �أنتج جوًعا، وكم من �إلغاء �أحدث 

�إفرت�ًقا.

موطن  وند�ها  لن�سورها،  ملعب  وف�ساء�تها  لثمارها،  جني  �الأر�س،  جنائن 

لفر��ساتها: و�أفياوؤها وحي ل�سعر�ئها.

�أولي�س �أن �الأر�س بجناها، ون�سورها وفر��ساتها وق�سائد �سعر�ئها؟

معادلة:

 �لأخذ من دون عطاء: بخل.

و�ملديح يف غري حمله: نفاق.

و�لنقد من دون دليل: جتريح.

و�لتو��سع يف غري مكانه: �سعف.

و�لنجاح مع �لغرور: ��ستعالء.

يف غ�سب �لعقل: حكمة.

ويف غ�سب �لع�سل: فتنة.

فباحلكمة نبني وبالفتنة نهدم.

حو�ر:

�سئلت: ما هو �لفرق بني �أن ندور مع �الأيام، وبني �أن ندير �الأيام؟

وغري  للمفاجاآت،  و�أ�سرى  للظروف  خا�سعني  نكون  �الأوىل  �حلالة  يف  قلت: 

ومو�قف  �إر�دة  �أ�سحاب  نكون  �لثانية  �حلالة  ويف  �لبناء.  عمليات  يف  م�ساركني 

و�نتماء يف تطويع �الأيام و�إخ�ساع �الأحد�ث مبنطق هذ� �لبناء.

و�سئلت: ما هي �أبجدية �لوفاق بني �لنا�س؟

قلت: وحدة �مل�سري و�مل�سلحة و�لعمل مًعا من �أجل �لوطن، الأن �لعك�س هو 

�ملقامرة و�ملغامرة على ح�ساب �ل�سالح �لعام.

�لأزمان  تاريخ  يف  و�لقيمة  �لأكو�ن،  �لقّمة يف جغر�فية  هو  لبنان 

على  ع�سّية  و�لقيمة  �لر�ية.  لأنها  �ل�سقوط  على  ع�سّية  فالقّمة 

�لهو�ن لأنها �لر�أي و�لروؤية.
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�إعد�د: �أنطو�ن �سعب

�شباط

مالعب

وجنوم

كوت�سيتيني  مي�سي  �أندري�س  ليونيل 

»ليو«، من مو�ليد 24 حزير�ن 1987 

كرة  العب  هو  رو�ساريو،  مدينة  يف 

نادي  يف  حالًيا  يلعب  �أرجنتيني  قدم 

بر�سلونة �ال�سباين يف مركزي �لهجوم 

و�جلناح. يعترب من �أحد �أف�سل العبي 

يكن  مل  �إن  جيله،  يف  �لقدم  كرة 

مّر�ت  عدة  ح  تر�سّ حيث  �أف�سلهم، 

جلائزتي �لكرة �لذهبية و�أف�سل العب يف �لعامل وهو 

ب�سّن �لع�سرين و�لو�حد و�لع�سرين عاًما، وفاز بهما 

�ملر�قبون  وي�سبهه  عاًما.  و�لع�سرين  �لثانية  ب�سن 

�أعلن  �لذي  مار�دونا  دييغو  باالأ�سطورة  �لكرويون 

بنف�سه �أن مي�سي يعترب »خليفته«.

م�سرية بد�أت باكًر�

�سّن  يف  �ل��ك��روي��ة  م�سريته  مي�سي  ب���د�أ 

مبكرة، و�سرعان ما جرى �كت�ساف قدر�ته 

يف  �ل�سيت  �لذ�ئع  بر�سلونة،  ن��ادي  يد  على 

مدينته  غادر   2000 �لعام  يف  �لأوروبية.  �لقارة 

�لذي كان  بويز«  �أولد  نيولز  وفريق �سباب  » 

�أوروبا،  �إىل  عائلته  مع  و�نتقل  معه،  يلعب 

�لعالج  بر�سلونة  ن��ادي  عليه  عر�ض  حيث 

خلف�ض هرمونات �لنمو. 

يف �أول ظهور له يف مو�سم 2004-2005، حّطم 

رقًما قيا�سًيا كاأ�سغر لعب ي�سجل هدًفا يف 

�لدوري �لإ�سباين لكرة �لقدم. و�أما �لتكرمي 

بالدوري  بر�سلونة  نادي  فوز  فكان  له  �لأبرز 

دوري  وك��اأ���ض  �ل�سبانيني  �ل�سوبر  وك��اأ���ض 

له  مو�سم  �أول  يف   ،2006 �لعام  يف  �أوروبا  �أبطال 

فريق  من  �إليه  �نتقل  �أن  بعد  �لفريق،  مع 

�لنا�سئني يف �لنادي. 

�أهد�ف  ثالثة  �سّجل   2007-2006 مو�سم  ويف 

�لقدم  كرة  لعبة  تقنيات  وفق  يعرف  ما   (

�لدوري   ( �لكال�سيكو  يف  بال�«هاتريك«( 

�ل�سباين(، و�أنهى هذ� �ملو�سم بر�سيد 14 هدًفا 

يف 26 مبار�ة.

�أن مو�سم 2008-2009 كان  �لبع�ض  ويعتقد 

�إذ �سّجل فيه 38 هدًفا،  من �أجنح مو��سمه، 

على  بر�سلونة  ح�سول  يف  �أ�سا�سًيا  دوًر�  لعًبا 

وبطولة  و�ل���دوري  �إ�سبانيا  كاأ�ض   : ثالثية 

�لأندية �لأوروبية.

مي�سي  �سّجل   ،2010-2009 �لتايل،  �ملو�سم  يف 

و�لأوروبية،  �ملحلية  �مل�سابقات  يف  هدًفا   47

فتمّكن من معادلة رقم �لالعب �لرب�زيلي 

رونالدو عندما كان يف �سفوف نادي بر�سلونة، 

مو�سم  يف  �لرقم  هذ�  حمطًما  عليه  وتفّوق 

نف�سها.  �مل�سابقات  يف  هدًفاأ  ب�53   2011-2010

بحلول �لعام 2011، كان مي�سي قد �إ�ستطاع 

مّر�ت،  خلم�ض  �لإ�سباين  �لدوري  بلقب  �لفوز 

وبطولة �لأندية �لأوروبية ثالث مّر�ت، ف�ساًل 

عن �أنه �سّجل يف مبارتني نهائيتني من دوري 

�أبطال �أوروبا، �سد �لفريق نف�سه وهو مان�س�سرت 

و2011.   2009 عامي  يف  �لإنكليزي،  يونايتيد 

متو�جًد�  يكن  مل  �أن��ه  من  �لرغم  وعلى 

بر�سلونة  فريقه  فاز  حني  �مللعب  �أر�ض  على 

�أوروبا يف  �أبطال  دوري  نهائي  يف  �أر�سنال  على 

�لفائزين  ميد�لية  ت�سّلم  �أنه  �ل   ،2006 �لعام 

بالبطولة. 

�أف�سل هد�ف

وبعدما �سّجل 12 هدًفا يف دوري �أبطال �أوروبا 

ثالث  مي�سي  �أ�سبح   ،2011-2010 مو�سم  يف 

لعب ) بعد غريد موللر وجان-بيبار بابان( 

مو��سم  ثالثة  يف  هّد�ف  �أف�سل  �سد�رة  يحتّل 

متتالية لفريقه �لفائز يف �لدوري �ملذكور.

�لأرج��ن��ت��ي��ن��ي،  �ملنتخب  �سعيد  وع��ل��ى 

�ل�سباب  فئة  يف  هّد�ف  �أف�سل  مي�سي  كان 

بر�سيد   ،2005 �لعام  يف  �لع�سرين  �سن  حتت 

�ملبار�ة  يف  هدفان  بينها  من  �أه��د�ف،  �ستة 

�أ�سا�سًيا  لعًبا  �أ�سبح  ذلك،  بعد  �لنهائية. 

لعب  �أ�سغر  وب��ات  �ملنتخب  ه��ذ�  �سمن 

�لعام  يف  �لعامل  بطولة  يخو�ض  �أرجنتيني 

يف  �لف�سية  �مليد�لية  على  ويح�سل   ،2006

بطولة »كوبا �أمريكا« يف �لعام �لتايل.

�لدولية  �ألقابه  ب��اأول  ف��از   ،2008 �لعام  ويف 

�لأرجنتيني  �ملنتخب  م��ع  ح�سل  ح��ني 

بطولة  يف  �لذهبية  �مليد�لية  على  �لأوملبي 

�لعامل للمنتخبات �لأوملبية �لتي ح�سلت يف 

بك�ني.

مي�سي وحتى �لآن �سّجل مع هذ� �ملنتخب 

23 هدًفا يف 68 مبار�ة.

ليونيل مي�سي :

موهبة كروية 

باجناز�ت قيا�سية
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اجلائزة

400.000 لرية لبنانية

اال�شم: ......................................................................................................................................     الهاتف: ...............................................................................

العنوان: ........................................................................................................................................................................................................................................

م�شابقة الكلمات املتقاطعة تقدمها »اجلي�س« 

لقرائها وتخ�ش�س للفائزين فيها جوائز مالية 

قيمتها اربعماية الف لرية لبنانية، توزع 

بوا�شطة القرعة على اربعة فائزين.

• ت�شتبعد كل م�شابقة غري مقتطعة من املجلة، 
ويكتب احلل بخط وا�شح داخل املربعات وتر�شل 

ال�شفحة بكاملها مع احلل.

التايل: قيادة اجلي�س  العنوان  • تر�شل احللول اىل 
- الريزة - مديرية التوجيه - جملة »اجلي�س« -  

»م�شابقة الكلمات املتقاطعة«.

باليد يف ثكن  • با�شتطاعة امل�شرتك ت�شليم امل�شابقة 
اجلي�س يف جميع املناطق.

• اآخر موعد لقبول احللول 20 �شباط 2014.
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن  ة

ق
اب

�ش
مل

 ا
ط

و
ر

ــ
�ش

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1234567891011121314151617181920

اجلي�ش العدد 110344



  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  

1-اإحدى املديريات يف قيادة اجلي�ش، اأنفة وفخر.

2-ن�ساعد، ق�سر العود، لقب الفيل�سوف الغزايل.

3-تاأّنت يف الراأي، نه�ش، عا�سمة اأوروبية، �سهر م�سري.

4-�ساعر م�سرحي اإنكليزي راحل، ناق�سنا وخا�سمنا.

5-امل�سروب بال�سوط، دّق وك�سر ال�سيء.

ن ال�سعر، خال�ش كل �سيء. 6-رّقق وح�سّ

7-وقت وحني، اإمارة اأوروبية، �ساعر لبناين راحل.

8-مدينة نيجريية، حرقة القيظ.

9-اأملى، �سحايف وكاتب لبناين راحل.

10-املعالج واملمار�ش، لفظة هجاء، ين�سم اإىل.

11-للإ�ستفهام، املف�سل بني الكف وال�ساعد، د�ّش يف الأر�ش، ق�سدت 

املكان.

12-عا�سمة اأوروبية، زهر الرمان.

13-دّر، اأحد ال�سهور، يتثاقل يف م�سيته.

�ش ال�سليب الأحمر. 14-يف الفم، الإ�سم الثاين ملوؤ�سّ

15-حّية قيل باأنها تطري.

16-مدينة لبنانية، نظر، امللل واملذاهب.

17-ناأتي بعدهم، قهر، عدا الظبي، وّزع وبّدد.

18-مطربة لبنانية، فيلم من بطولة فاتن حمامة وزكي ر�ستم 

وعماد حمدي.

19-للمنادى، خراب، فيلم من بطولة فاتن حمامة ويحيى �ساهني 

ور�سدي اأباظه، قفز.

20-�سيف رقيق، مدينة هولندية، املداخل.

21-ممثل م�سري، الكذب، م�سباح.

ر«. 1-دولة اآ�سيوية، ممثلة م�سرية بطلة فيلم »مببه ك�سّ

2-�ساعر هّجاء ا�ستهر يف العهد العبا�سي، تابع، الإ�سم الثاين للعبة 

تن�ش اأمريكية.

3-يجيء، عاد، دولة اأفريقية، �سمري منف�سل.

4-خ�سب، ب�سط يده، كامل وتاّم، ي�سحذون ال�سيوف.

5-يحفر، ما�سوا، �سّيد �سجاع �سخّي.

6-اأحادث، اإ�سم اأربعة اأباطرة بيزنطيني، �ساأنه.

7-النحا�ش، اإحرتم، الإ�سم الثاين لفيزيائي وكيميائي فرن�سي و�سع 

نوامي�ش �سغط ال�سوائل، �سّيىء امل�سي ق�سري.

8-�سّر، منخف�ش بالأجنبية، خل�ش من، للتف�سري، مت�سابهان.

9-ثاين اأبناء اآدم وحواء، 

�سجر له منافع جّمة، 

عا�سمة عربية.

10-ياأكل، اإ�ستّد الأمر، 

جن�ش حّيات، نظر.

11-طرد واأبعد، ممثلة 

�سورية، قرد ذكر.

12-مراآة، ارتفاع، وا�ٍش.

13-مت�سابهان، مدينة اأملانية، مت�سابهان، اأكرهوا على الأمر، 

اأ�سّرح.

14-نقي�ش اأقّل�سها، عامل نباتي من�ساوي، طماأنينة.

15-ماء عذب و�ساٍف، �سحايف واأديب لبناين راحل، خمرتع الدواليب 

املنفوخة لل�سيارات.

16-�ساعر اأملاين، للتمني، طلع وكرث حمل ال�سجر، يعزمون على 

الأمر.

17-هاج�ش، بلدة يف اجلنوب، عودة.

18-الإ�سم الثاين ملمثل نيوزيلندي، ما ت�ساقط من الورق والثمر، 

اإح�سان.

19-نوع من الرخام، غاز 

�ساّم.

20-�سقيق الأب، اأثمار 

م�سهورة بها ب�ساتني 

اجلنوب، �سبح، قمر.

اأفقًيا:

عمودًيا:

الـفـائـزونالـفـائـزون

حل العدد ال�شابق

الوّراق اأول عزيز  • املعاون 
الفوج املجوقل.

اإيلي نّدور اأول  • الرقيب 
مديرّية التعليم.

اأندرو ب�شعالين • اجلندي 
لواء امل�ساة الأّول.

•قا�شم يو�شف فوعاين
زحلة-علي النهري.
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�سعبة احلل�سهلة احلل

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

دلل

دعد

ريا�ش

راكيل

ريتا

رامز

رندة

روز

�سمعان

�سعد

�سيزار

�سفيقة

�سكيب

�سارل

�سوقي

طه

طوين

طارق

عمر

ع�سام

علي

غادة

غي

فرن�سوا

فرح

فيليب

فريوز

كري�ستني

كابي

كاميليا

ليليان

ليلى

مي�سال
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بول �شينياك:

ر�������س������ام ف���رن�������س���ي 

مار�ش   .)1935-1863(

لواء  ورف��ع  الإنطباعية 

الدفاع عنها.

جورج هورا�س غالوب:

ع������امل اإح�������س���ائ���ي 

 .)1984-1901( اأمريكي 

موؤ�س�سة   1935 عام  اأن�ساأ 

با�ستطلعات  تهتم 

�سهرة  فنال  العام  ال��راأي 

عاملية.

جول مان�شار:

م��ه��ن��د���ش م��ع��م��اري 

 .)1708-1646( فرن�سي 

امللك  مهند�سي  كبري 

بنى  ع�سر.  الرابع  لوي�ش 

و�ساحة  ف��ر���س��اي،  ق�سر 

فاندوم.

قامو�س �شغري
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هل تريد اأن 

تكت�سف  ما 

هو خمباأ يف 

داخل ال�سورة؟

ما عليك 

اإّل اأن ترّكز 

نظرك على 

نقطة حمددة 

يف و�سطها،  

على اأن تكون  

امل�سافة قريبة 

جًدا، ثم حاول 

بعد ثوان اأن 

تبعد ال�سورة 

تدريًجا، حماوًل 

اأن  تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�سل اىل 

روؤية الأ�سكال 

الثلثية الأبعاد 

التي �ستظهر 

اأمامك. 
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على  رائ��ًدا  حيوًيا  دوًرا  جمة  الترّ ت  اأدرّ

جمتمعات  يف  طوير،  والترّ قدم  الترّ �صعيد 

القدمية  الع�صور  يف  ا  خ�صو�صً كثرية، 

حمكومة  ��غ��ات  ال��لرّ ك��ان��ت  حينما 

وكان  انت�صارها،  و�صيق  تها  مبحليرّ

من  غريهم  لغات  يتقنون  من  ع��دد 

��ع��وب ق��ل��ي��ًا، وحم�����ص��وًرا ب��اأه��ل  ال�����صرّ

واالهتمام. االخت�صا�ص 

ما  اك��ر  ج��م��ة  ال��ترّ اأهمية  وب���رزت 

وات�صال  ية،  العربرّ ولة  الدرّ بداية  يف  برزت 

ن،  املتمدرّ اخل��ارج��ي  بالعامل  اف��راده��ا 

ة  اليونانيرّ باحل�صارة  ق  يتعلرّ ما  ا  خ�صو�صً

انكبرّ  حيث  ومعرفة،  وفل�صفة  علًما 

ات الكتب  املتجمون على تعريب اأمهرّ

على  تهم  �صجعرّ كبرية  اج��ور  مقابل 

اأبعد  له  كان  ا  ممرّ واملتابعة،  اال�صتزادة 

اآفاق  الة يف  االأثر يف حتقيق انطاقة فعرّ

دم.  التقرّ طريق  يف  طويلة  ووثبة  نوير،  الترّ

ة  معرفيرّ درج��ات  بلوغ  ذلك  تبع  وقد 

ممكًنا  احل�صاري  بادل  الترّ معها  بات 

مرحلة  اإىل  االنتقال  فتم  متي�صًرا، 

د، وبداأت اال�صابع  جديدة من االأخذ والررّ

ة،  العربيرّ املعارف  اإىل  ت�صري  ��ة  االوروب��يرّ

اجن��ازات��ه��ا  م��ن  ينا�صبها  م��ا  وتنقل 

تعد  ومل  �صعوبها،  األ�صنة  اإىل  ة  العلميرّ

امل�صاألة مقت�صرة على التعريب وح�صب، 

املة  ال�صرّ جمة  الترّ اإىل  تها  تعدرّ اإمن��ا 

غات الرئي�صة اأينما كانت. باللرّ

اآثارها  يف  تقت�صر  ال  جمة  الترّ اأنرّ  اإالرّ 

على االيجابيرّ املفيد، بل تنتقل اأحياًنا 

فتن�صر  وامل�صبوه،  رير  ال�صرّ اجلانب  اإىل 

راعات وترفع من�صوب  الفنت وتاأججرّ ال�صرّ

ي�صبح  وق��د  ��خ��ري��ب،   وال��ترّ ي�ص  التحررّ

و�صعًبا،  مكلًفا  باتها  تر�صرّ ا�صتئ�صال 

ه لها، و�صربها يف املهد،  ما مل يتم التنبرّ

قائد  العماد  ح�صرة  اإليه  اأ�صار  ما  وهنا 

امللحقني  مع  نوي  ال�صرّ لقائه  يف  اجلي�ص 

بالقول:  واالجانب،  العرب  الع�صكرينيرّ 

على  ن  م�صرورّ ناين  اللبرّ اجلي�ص  يف  اإننا 

» تتجم  �صاحة  اإىل  لبنان  منع حتويل 

االق��ل��ي��م��ي��ة...  ��راع��ات  ال�����صرّ فيها   «

احلافلة  نة  ال�صرّ ه��ذه  م��ع  ��زام��ن  ب��ال��ترّ

ة  اريخيرّ الترّ ات  واملحطرّ باال�صتحقاقات 

عبري  الترّ لهذا  اإنرّ  �صعيد...  كلرّ  على 

الواقع  �صميم  من  تنبع  وا�صعة  دالالت 

باأ�صرها  منطقتنا  فيه  حتيا  ي  ال���ذرّ

والع�صكري  يا�صي  ال�صرّ املخا�ص  بعد 

اكر  يف  له  تخ�صع  ذي  الرّ واالجتماعي 

ذي مل يبَق وطننا يف مناأى  من ناحية، والرّ

وثقوبه.  �صقوقه  وت�صريبات  �صراراته  عن 

العامل  على  انفتاحه  بحكم  ولبنان 

االزمات  تاأثريات  من  الكثري  ى  يتلقرّ

قريبها  ويف  النواحي،  بعيد  يف  احلا�صلة 

من  واملطلوب  اخل�صو�ص،  وج��ه  على 

�صة اجلي�ص يف  وموؤ�صرّ �صاته كاملة،  موؤ�صرّ

اخلية  الدرّ احة  ال�صرّ حتمي  اأن  ليعة،  الطرّ

على  ا  خ�صو�صً ال��ت��اأث��ريات  تلك  م��ن 

دم  ي لن يكون للتقرّ عيد االأمني، الذرّ ال�صرّ

حظرّ  االقت�صادية  والبحبوحة  احل�صاري 

يف احلياة من دونه.

العميد علي قان�صو

مدير التوجيه

عبارة

جمة الترّ
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