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تكرمي

16
اً
حفل تكرمي ًيا للقوات الدولية العاملة
�أقام قائد اجلي�ش
يف لبنان وهيئة مراقبة الهدنة تقدي ًرا جلهودهما وعملهما
يف لبنان .بد�أ احلفل بالن�شيد الوطني اللبناين ون�شيد
«اليونيفيل» ،ثم الوقوف دقيقة �صمت حدادًا على �أرواح
الع�سكريني ال�شهداء من اجلي�ش والقوات الدولية.

حتقيق ع�سكري

27
تهد�أ ،وجهوز ّية دائمة لتلبية نداء
خل ّية نحل ،حركة ال ّ
الواجب الوطني واحلفاظ على الأمن .فوج التدخل الثاين
الذي ّ
ينفذ �أ�صعب املهمات و�أخطرها بحرفية عالية،
وب�سرعة مذهلة ومناقبية ملفتة ،حر�ص منذ �إن�شائه على
«دائما و ّ
يف».
�أن يكون �أدا�ؤه جت�سيدً ا ل�شعاره
ً

مناورات ومتارين
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ّنفذت وحدة �إدارة خماطر الكوارث لدى رئا�سة جمل�س
ال��وزراء بالتعاون مع جلنة التن�سيق الوطنية ملواجهة
الكوارث والأزمات متري ًنا ميدان ًيا يف مدينة جبيل ،وذلك
يف �سياق الإطار العام خلطة اال�ستجابة الوطنية خالل
الكوارث والأزمات على �أنواعها.

ا�ستقباالت
الوزير
وزير الدفاع الوطني
ي�ستقبل
�سفريي �أملانيا و�إ�سبانيا
ا�ستقبل نائب جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني �سمري مقبل،
يف مكتبه يف ال��وزارة� ،سفري دول��ة �أملانيا ال�سيد كري�ستيان
كالجر يرافقه امللحق الع�سكري املقدم �أوي بريت�شنايدر يف زيارة
بروتوكولية .وخالل اللقاء جرى البحث يف العالقات الثنائية
بني البلدين و�سبل تعزيزها ال �سيما يف املجال الع�سكري ،كما
متّ
تقدمها �أملانيا
التطرق �إىل امل�ساعدات التي ميكن �أن ّ
ّ
للجي�ش اللبناين.
كما ا�ستقبل الوزير مقبل �سفرية �إ�سبانيا ال�سيدة ميالغرو�س
هريناندو و�أج��رى معها جولة �أف��ق تناولت الأو���ض��اع العامة
وجم��االت التعاون بني البلدين على ال�صعيدين الإقت�صادي
�سيما و�إن القوات الإ�سبانية هي من �ضمن
والع�سكري ،ال ّ
الدولية امل�شاركة يف قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة.
املجموعة
ّ

ال�سفري الأملاين

ال�سفرية الإ�سبانية

 ...ويزور مطار بريوت
قام نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني �سمري مقبل
العامة والنقل غازي زعيرت يرافقهما قائد قاعدة
ووزير الأ�شغال
ّ
بريوت اجلو ّية وجهاز �أمن املطار ،واخت�صا�صيون ،بجولة يف مطار
بريوت ملنا�سبة البدء بتنفيذ املرحلة الثانية مل�شروع بناء املطار
ً
املعنية ،لي�أتي
تن�سيقا مع ال�سلطات
وتطويره والذي ي�ستوجب
ّ
اجلوي وتعزيزه.
ً
متما�شيا مع خطط القيادة لتطوير ال�سالح ّ
ويف ختام اجلولة ،ن� ّ�وه الوزير مقبل «ب��دور اجلي�ش اللبناين
اجلوي وت�أمني
وقيادته احلكيمة» ،و�أ�شار �إىل �أن «تعزيز ال�سالح ّ
القاعدة املالئمة لهذا ال�سالح �أولو ّية ت�ستحق كل الإهتمام».

وزير الدفاع الوطني وقائد اجلي�ش
بحثا �ش�ؤو ًنا ع�سكرية و�أمنية
زار نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ
�سمري مقبل ،قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه
يف ال�ي�رزة ،وج��رى البحث يف الأو���ض��اع الأمنية يف البالد
ومهمات امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وحاجاتها.

4

العدد 348

ا�ستقباالت
القائد
قائد اجلي�ش
ي�ستقبل �سفراء

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
يف مكتبه يف ال�يرزة� ،سفري الواليات املتّ حدة
أمريكية ال�سيد دايفيد هيل ،وبحث معه
ال
ّ
الثنائية بني
التطورات الراهنة والعالقات
يف
ّ
ّ

�سفري الواليات املتّحدة الأمريك ّية

جي�شي البلدين.
كما ا�ستقبل ال�سفري الفل�سطيني ال�سيد
دبور مع وفد مرافق ،وبحثا �ش�ؤو ًنا تتعلق
�أ�شرف ّ
ّ
ب�أو�ضاع الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان.

ال�سفري الفل�سطيني والوفد املرافق

واملن�سقة اخلا�صة ملنظمة
...
ّ
حظر الأ�سلحة الكيميائ ّية
املن�سقة اخلا�صة ّ
ملنظمة حظر الأ�سلحة
ا�ستقبل قائد اجلي�شّ ،
الكيميائية يف ال�شرق الأو�سط ال�سيدة  Sigrid Kaagعلى
ّ
ّ
ر�أ�س وفد ،وجرى البحث يف الأو�ضاع العامة ويف �ش� ٍ
ؤون متعلقة
ّ
واملنظمة.
بالتعاون بني اجلي�ش

ّ
واملمثل ال�شخ�صي للأمني العام للأمم املتّحدة
...

 ...وقائد قوات الأمم املتّحدة امل� ّؤقتة
ّ
املمثل ال�شخ�صي للأمني العام للأمم
ا�ستقبل العماد قهوجي،
املتحدة ال�سيد ديريك بالمبلي ،وعر�ض معه الأو�ضاع العامة يف
لبنان واملنطقة.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،قائد قوات الأمم
�سيريا ،وبحث معه يف الأو�ضاع
املتّ حدة امل� ّؤقتة اجلرنال باولو
ّ
املتكررة
إ�سرائيلية
�سيما اخلروقات ال
على احلدود
ّ
اجلنوبية ال ّ
ّ
ّ
اللبنانية و�سبل معاجلتها.
للأرا�ضي
ّ
العدد 348
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�إ�ستقباالت
قائد اجلي�ش
 ...ونوا ًبا

رحال� ،إميل رحمة،
النواب ال�سادة :الوليد �سكر ّية ،ريا�ض ّ
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجيّ ،
كاظم اخلري.
�سيما يف منطقة بعلبك  -الهرمل ،ويف مدينة طرابل�س
وتناولت اللقاءات الأو�ضاع الراهنة ال ّ
ّ
أمنية التي ينفّ ذها اجلي�ش يف طرابل�س والبقاع ال�شمايل.
عموما� ،إ�ضافة �إىل
وال�شمال
ً
اخلطة ال ّ
وقد �أعرب الزائرون عن تقديرهم اجلهود التي يبذلها اجلي�ش لطم�أنة املواطنني ،وتر�سيخ الأمن
واال�ستقرار يف املناطق.

النائب الوليد �سكر ّية

رحال
النائب ريا�ض ّ

النائب �إميل رحمة

النائب كاظم اخلري

 ...ووزراء

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،وزير العدل اللواء �أ�شرف ريفي ،والوزير ال�سابق عبد الرحيم مراد
التطورات الراهنة.
وتطرق البحث �إىل
ّ
ّ

وزير العدل اللواء �أ�شرف ريفي
8
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الوزير ال�سابق عبد الرحيم مراد

 ...وقائد القوة البحر ّية الدول ّية

 ...وامللحق الع�سكري ال�صيني

القوة البحر ّية العاملة �ضمن
ا�ستقبل العماد قهوجي ،قائد ّ
الدولية الأم�ي�رال الربازيلي BomBarda Walter
القوات
ّ
.Eduardo

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،امللحق الع�سكري ال�صيني
مهمته يف
وداعية ملنا�سبة انتهاء
 Goan Aibangيف زيارة
ّ
ّ
لبنان.

 ...والقا�ضي ريا�ض �أبو غيدا

 ...ومدير عام �أمن الدولة

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،قا�ضي التحقيق الع�سكري الأول
ق�ضائية.
ريا�ض �أبو غيدا ،وبحثا �ش�ؤو ًنا
ّ

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،مدير عام �أمن الدولة اللواء جورج
أمنية والتعاون بني امل� ّؤ�س�ستني.
قرعة ،وعر�ض معه
ّ
امل�ستجدات ال ّ

اجتماع يف الريزة مع ر�ؤ�ساء البعثات اللبنانية
يف اخلارج
عقد يف نادي �ضباط مقر عام اجلي�ش يف الريزة ،اجتماع
ح�ضره �إىل جانب قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ورئي�س
الأرك���ان ال��ل��واء الركن وليد �سلمان وع��دد من كبار
ال�ضباط ،ر�ؤ�ساء البعثات اللبنانية يف اخلارج واملدراء يف وزارة
اخلارجية واملغرتبني .بداية� ،ألقى رئي�س الأركان كلمة
رحب فيها باحل�ضور ثم �أ�شار �إىل التحديات التي تواجه
ّ
اجلي�ش اللبناين والإج��راءات التي يتخذها لفر�ض الأمن
قدم نائب رئي�س
والإ�ستقرار يف خمتلف املناطق .بعدها ّ
الأركان للتخطيط العميد الركن مارون احلتي �إيجازًا
حول تنظيم اجلي�ش اللبناين ومهماته ،وخطط تن�سيق
اجلهود الدولية لدعمه.

كما عر�ض نائب رئي�س الأرك���ان للتجهيز العميد
�شرحا مت��ح��ور ح��ول �إدارة
ال��رك��ن مانويل كرجيان
ً
حتدث املقدم
امل�ساعدات الدولية وجتهيز اجلي�ش ،يف حني ّ
الإداري �أ�شرف كبارة عن تطوير قدرات اجلي�ش واخلطة
اخلم�سية املقررة اعتبا ًرا من العام  2013ولغاية العام .2018
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�إ�ستقباالت
قائد اجلي�ش

ووفدا من �إدارة
...
ً
م�ست�شفى اجلعيتاوي

وفدا من �إدارة م�ست�شفى اجلعيتاوي
ا�ستقبل العماد قهوجيً ،
الطبي
برئا�سة الدكتور بيار يارد ،وعر�ض معه جماالت التعاون
ّ
بني اجلي�ش وامل�ست�شفى.

 ...ورئي�س
حركة
الإ�ستقالل

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
يف مكتبه يف ال��ي��رزة ،رئ��ي�����س حركة
معو�ض.
الإ�ستقالل الأ�ستاذ مي�شال ّ

قائد اجلي�ش ّ
يتفقد
الوحدات الع�سكرية
يف ال�شمال
اخلطة الأمنية التي
ّ
ينفذها اجلي�ش
عزّ زت الثقة
بالدولة والوطن
ت��ف� ّ�ق��د ق��ائ��د اجل��ي�����ش العماد
ج����ان ق��ه��وج��ي ،ال���وح���دات
الع�سكرية املنت�شرة يف مدينة
طرابل�س و�ضواحيها ،حيث
جال يف مراكزهاّ ،
واطلع على
مهماتها الأمنية ون�شاطاتها
املختلفة.
وقد ّنوه العماد قهوجي خالل
10
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ووفدا
...
ً
من حزب
الطا�شناق

��دا م��ن حزب
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،وف� ً
�ضم �أمينه العام ال�سيد هاكوب
الطا�شناق ّ
خات�شريان ،والنائب �أكوب بقرادونيان والوزير
ال�سابق �سيبوه هوفنانيان.
ال�ضباط والع�سكريني
لقائه
ّ
«ب��ج��ه��وده��م وت�ضحياتهم
امل��ب��ذول��ة ،لإع���ادة دورة احلياة
الطبيعية �إىل املدينة وطم�أنة
�أهاليها» ،الفتً ا �إىل «�أن اخلطة
الأمنية التي ينفّ ذها اجلي�ش
بالتعاون مع الأجهزة الأمنية،
وا�سعا لدى
ارتياحا
قد الق��ت
ً
ً
وعززت الثقة بالدولة
املواطننيّ ،
والوطن».
أك����د ال��ع��م��اد قهوجي �أن
و� ّ
ٍ
مـا�ض يف تنفيذ هذه
«اجلي�ش
اخلطة حتى ا�ستكمالها».
داع��ي��ا الع�سكريني
وخ��ت��م
ً
�إىل «م�ضاعفة اجلهود ورفع
م�ستوى اجلهوزية والإ�ستعداد،
ملواكبة الإ�ستحقاقات القادمة
والتحديات املرتقبة».
ّ

ن�شاطات
القيادة
الذكرى الرابعة ع�شرة للمقاومة والتحرير
احتفاالت يف الريزة واملناطق
مبنا�سبة الذكرى الرابعة ع�شرة للمقاومة والتحرير� ،أقيم احتفال
ع�سكري رمزي يف باحة وزارة الدفاع الوطني يف الريزة ،ح�ضره
اً
ممثل قائد اجلي�ش العماد جان
رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان
قهوجي ،وقادة الأجهزة والوحدات التابعة للقيادة و�ضباطها ،واملوظفون
املدنيون ،حيث جرت مرا�سم رفع العلم وتالوة «�أمر اليوم» الذي وجهه
قائد اجلي�ش �إىل الع�سكريني باملنا�سبة.
ويف الإط��ار نف�سه� ،أقيمت احتفاالت يف قيادات املناطق واملعاهد
والكليات واملدار�س ،والقوات اجلوية والبحرية ،و�سائر الوحدات
الكربى .هنا ن�ص «�أمر اليوم» الرقم .114
�أيها الع�سكريون
بالأم�س القريب ،حظيت م�ؤ�س�ستكم برفيع ال�شرف ،حني
رئي�سا
ق�ضت �إرادة ممثلي الأمة بانتخاب العماد مي�شال �سليمان ً
للجمهورية اللبنانية ،يف ظل �إجماع وطني عارم وترحيب
قل نظريه ،واليوم وبعد �أن �أوليت �شرف ّ
�إقليمي ودويل ّ
ت�سلم الأمانة
يف موقع قيادة اجلي�ش� ،أ�شعر بالفخر واالعتزاز بهذه الفر�صة،
ً
خلفا لفخامته يف م�ؤ�س�سة ت�ستند يف
التي �أتاحت يل �أن �أكون
�أدائها �إىل �أ�سمى املبادئ الإن�سانية والقيم الوطنية ،ويتطلع �إليها
ً
انطالقا من ر�سالتها
اللبنانيون بكثري من االحرتام والتقدير،
اجلامعة ،ودورها الكبري يف الدفاع عن لبنان ،والذود عن وحدته
و�سيادته وا�ستقالله.
�إن �أنظار اللبنانيني �شاخ�صة �إليكم يف هذه املرحلة املثقلة
بالتحديات ،فهناك عدو على احلدود ما انفك ي�ستهدف الوطن
ب�أ�سره ،وهناك �إرهاب يف �أكرث من منطقة يزرع الرعب واخلوف
يف النفو�س ،لذا يجب �أال ن�سمح ب�أن متتد �أيادي الغدر والعمالة �إىل
ج�سم الوطن ،الذي ال يزال ينزف ،وعلينا م�ضاعفة اجلهود لوقف
هذا النزف.
�أيها الع�سكريون
جميعا والتزمناه منذ بداية
أجدد الق�سم الذي �آمنّ ا به
�أراين اليوم � ّ
ً
الطريق ،ويف يقيني �أن الوفاء لهذا الق�سم وجت�سيده �إىل حقائق
و�أفعال مثمرة ،يكون باحلفاظ على �إرث امل�ؤ�س�سة الذي �صنع
بف�ضل دماء رفاقكم ال�شهداء وت�ضحياتكم اجل�سام ،كما
بالإخال�ص للنهج القومي الذي �أر�سى دعائمه وحدد معامله فخامة
الرئي�س ،وي�أتي يف مقدمته ،الوالء املطلق للم�ؤ�س�سة والوطن،
والبقاء على م�سافة واحدة من اجلميع ،والتزام القوانني ومعايري
12
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العمل امل�ؤ�س�ساتي ،والتحلي باملناقبية الع�سكرية واالن�ضباط،
والت�صدي بكل قوة للعدو الإ�سرائيلي والإرهاب ،والتم�سك بروح
املقاومة يف وجه كل من يحاول التطاول على �أر�ض لبنان و�سالمة
�شعبه .و�إىل جانب ذلك علينا موا�صلة البناء على ما حتقق من
�إجنازات ،متطلعني نحو امل�ستقبل بكثري من الأمل والت�صميم
قدما نحو الأمام ،لتبقى هذه
على دفع م�سرية تطوير امل�ؤ�س�سة ً
امل�ؤ�س�سة مثالاً
رائدا يحتذى .ومن موقعي �أعاهدكم اليوم ،ب�أن ال
ً
وتدريبا،
وعتادا
عديدا
جهدا يف �سبيل تعزيز قدرات اجلي�ش
�أدخر
ً
ً
ً
ً
�إ�ضافة �إىل ا�ستثمار مكامن القوة لدى ال�شعب اللبناين ،و�صولاً
�إىل امل�ستوى املن�شود الذي يلبي طموحاتكم ،وي�ؤهلكم للقيام
بواجباتكم الدفاعية والأمنية على �أكمل وجه.
�أيها الع�سكريون
�أنتم ذراع ال�شرعية وحماة م�ؤ�س�ساتها ،ويف التفاف املواطنني
حولكم �أبلغ تعبري عن الثقة بدوركم امل�ستمد من الإرادة
الوطنية اجلامعة ،فال تنحنوا �أمام ال�صعاب مهما ا�شتد وزرها ،وال
جتعلوا �أي انق�سام �سيا�سي ينعك�س على م�ؤ�س�ستكم .ت�شبثوا
بوحدتكم التي تعمدت بدماء ال�شهداء� ،شهداء اجلي�ش ولبنان.
حتية لكم �أينما كنتم ،رج��الاً ت��ذودون عن الوطن �إىل
جانب رفاقكم يف �سائر القوى الأمنية ،فهذا الوطن هو جلميع
�أبنائه� ،إىل �أي عائلة روحية �أو منطقة انتموا ،وفخر لكم �أن
تكونوا حماته وحماة �شعبه الذي �أثبت �أنه �شعب جدير باحلياة،
يتما�سك يف وجه العوا�صف وال يهون �أمام املخاطر.
�أيها الع�سكريون
ثقوا ب���أن وحدتكم ت�شكل مرتكز �أدائ��ك��م وميزان
جناحكم ،وه��ي ال�ضمانة الأك��ي��دة للحفاظ على الوحدة
فلتبق عيونكم �شاخ�صة �إىل اجلنوب ال�ستعادة الأر�ض
الوطنية،
َ
التي ال تزال قيد االحتالل ،و�إىل الداخل لرت�سيخ الأمن واال�ستقرار
وتوفري املناخ املالئم ملمار�سة الدميقراطية واحلريات العامة التي
كفلها الد�ستور والقانون ،مبا يحمي م�سرية التوافق والبناء
والنهو�ض التي �أطلقها العهد اجلديد وحكومة الوحدة الوطنية،
ومبا يح�صن �إرادة العي�ش امل�شرتك التي �أجمع عليها اللبنانيون.
�إعلموا �أن توفري الأم��ن ي�ضمن احلفاظ على هيبة الدولة،
دائما �أن هناك �أ�صدقاء لكم �أتوا من �أنحاء العامل
وتذكروا ً
�شتى مل�ؤازرتكم يف تطبيق القرارات الدولية وحماية اجلنوب،
فتعاونوا معهم بروح االمتنان وامل�س�ؤولية العالية.
ع�ضدا ملواطنيكم ،وتعاملوا معهم ب�صدر رحب يت�سع
كونوا
ً
للجميع ،وبيد بي�ضاء تعطي بال منّ ة وال ح�ساب� ،إذ ذاك ت�صونوا
�أمانة ال�شهداء و�إرث م�ؤ�س�ستكم الغايل ،وتبقوا مالذ ال�شعب
و�سياج الوطن.

ا�ستقباالت
رئي�س الأركان

�شخ�ص ّيات ووفود
لدى رئي�س الأركان
ا�ستقبل رئي�س الأرك���ان اللواء
الركن وليد �سلمان يف مكتبه يف
الريزة ،النائب �أنطوان �سعد ،وبحث
�ام��ة ،كما
معه يف الأو���ض��اع ال��ع� ّ
ا�ستقبل ال��وزي��ر ال�سابق عبد الله
فرحات.
وا�ستقبل يف وق��ت الح��ق حمافظ
جبل لبنان الأ�ستاذ ف�ؤاد فليفل ،ومتّ
البحث يف تفعيل التعاون بني �أجهزة
املحافظة وامل�ؤ�س�سة الع�سكر ّية.
وا�ستقبل �أي��� ً��ض��ا ،م��دي��ر ال�����ش��ؤون
والقن�صلية يف وزارة
ال�سيا�سية
ّ
ّ
ووفدا
اخلارجية ال�سفري �شربل وهبهً ،
ّ
يتقدمه
من برملان الأم��ن وال�سالم
ّ
ال�سفري هيثم �أب���و �سعيد ،وج��رى
العامة.
البحث يف الأو�ضاع
ّ
وف��دا من ملتقى الت�أثري
والتقى
ً
امل��دين ال��ذي بحث يف �أوج��ه التعاون
بني امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وامللتقى،
بغية دعم برامج الأخري الإمنائية،
ّ
يتعلق منها بالنق�ص
�سيما ما
ال ّ
املرتقب يف املياه يف لبنان.
أكادميية
وفدا من �
كما التقى ً
ّ
نا�صر للدفاع الوطني يف جمهور ّية
م�صر ال��ع��رب� ّ�ي��ة ،حيث متّ تبادل
وج��ه��ات النظر و�إم��ك��ان تفعيل
التعاون ب�ين اجلي�شني ال�شقيقني
على امل�ستوى الأكادميي.

النائب
�أنطوان
�سعد

ال�سفري
�شربل
وهبه

ال�سفري
هيثم
�أبو �سعيد

وفد من
�أكادمي ّية
نا�صر
للدفاع الوطني
يف جمهور ّية
م�صر العرب ّية
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تكرمي
�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

�أقام قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي اً
حفل تكرمي ًيا للقوات الدولية
العاملة يف لبنان وهيئة مراقبة الهدنة تقدي ًرا جلهودهما وعملهما
يف لبنان ،وذل��ك يف نادي
ال�ضباط – الريزة.

اللواء فني

قيادة اجلي�ش تك ّرم القوات الدولية العاملة وهيئة مراقبة الهدنة
قائد اجلي�ش� :إن وجودكم بيننا خالل �أيامنا القا�سية واملظلمة
ّ
ظل ّ
يذكر العامل ك ّله بوجود هذا البلد ال�صغري
الذي كان ي�شعر �أهله �أن اجلميع قد تخ ّلى عنه
ريا
اجلرنال �سي ّ

أكد يف كلمته �أن التعاون بني اجلي�ش
اجلرنال
�سيريا � ّ
ّ
ّ
�سيظل �أ�سا�س جناح تنفيذ القرار  ،1701الفتً ا
والقوات الدولية
�إىل �أن اجلي�ش اللبناين برهن م��را ًرا وتكرا ًرا م�س�ؤوليته
العالية والتزامه �ضمان �أمن لبنان وا�ستقراره ،على الرغم
م�شيدا
مير بها لبنان واملنطقة،
ً
من الظروف ال�صعبة التي ّ
بجهود قيادته ور�ؤيتها ال�سليمة خالل فرتة الإ�ضطرابات
التي �شهدها هذا الوطن.

16
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من جهته ،اعترب اللواء
ف�ين �أن���ه منذ ت�شكيل
منظمة مراقبة الهدنة
العام  ،1948وهذه املنظمة
ت�ساند اجلي�ش اللبناين
يف مهماته يف اجلنوب
وحت���ر����ص ع��ل��ى ت��ع��زي��ز
ال���ع�ل�اق���ات م��ع��ه ،لأن
تت�شاطران
امل�ؤ�س�ستني
ه� ً
�ش�ترك��ا وه��و
��دف���ا م����
ً
م�شددا على
اال�ستقرار،
ً
�أهمية موا�صلة اجلهات
الدولية يف تقدمي الدعم
ل��ل��ج��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين،
خ�صو�صا بعد �أن �أثبت
ً
قدرة حا�سمة يف مكافحة
الإره�������اب وال���ن���زاع���ات
الفئوية والطائفية ،وخري
دليل على ذلك العمليات
التي قام بها يف نهر البارد
وطرابل�س والبقاع.

ال�سيد بالمبلي

�أم���ا ال�����س��ي��د بالمبلي
ؤك ًدا اهتمام
فتوجه بال�شكر �إىل قائد اجلي�ش على بادرته ،م� ّ
ّ
الأمني العام للأمم املتّ حدة ب�أو�ضاع اجلي�ش اللبناين ،وموا�صلة
ريا �إىل �أن اجلهود التي
املجموعة الدولية تقدمي الدعم له ،م�ش ً
يبذلها اجلي�ش بالتعاون مع القوات الدولية وفق القرار ،1701
عموما ،كما �أثنى على
ت�صب يف خدمة ا�ستقرار لبنان والإقليم
ً
ّ
دور اجلي�ش يف حماية لبنان من انعكا�سات الأزمة ال�سورية،
والنجاحات الكبرية التي حققها من خالل اخلطة الأمنية
ريا.
التي نفّ ذها �أخ ً

املن�سق
ح�ضر االحتفال قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي� ،إىل جانب ّ
اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة ال�سيد ديريك بالمبلي ،وقائد
ريا ،ورئي�س
قوات الأمم املتحدة امل�ؤ ّقتة يف لبنان اجلرنال باولو �سي ّ
�أركان هيئة مراقبة الهدنة ( )UNTSOاللواء مايكل فني ،وعدد

العماد قهوجي

حتدث قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي معر ًبا عن
ثم
ّ
بعيدا عن
تقديره ل��وج��ود ق��ي��ادة ال��ق��وات الدولية بيننا،
ً
عائالتهم يف زمن الأعياد .و�ألقى الكلمة الآتية:
«اليوم يف عيد الف�صح ،حر�صنا على اللقاء معكم ،يف
جمد ًدا� ،إننا ممتنّ ون
�ضيافة اجلي�ش اللبناين ،لنقول لكم
ّ
بعيدا عن �أهلكم
لوجودكم بيننا ،و�أنتم مت�ضون الأعياد،
ً
ٍ
و�أوالدك���م و�أحبائكم ،لكنكم بني عائالت لبنانية

حتبكم وحترتمكم.
�أهلاً بهيئة مراقبة الهدنة.
�أنتم من واكبتم لبنان واملنطقة منذ العام  ،1948مع بدء
الق�ضية الفل�سطينية ،ووا�صلتم عملكم منذ ذلك الوقت،
ولو �أن بع�ض ال�سيا�سيني يتجاهل دوركم .لكن حني ذهب
اللبنانيون �إىل امل�صاحلة ،وكتابة عقد اجتماعي جديد
مت�سكهم باتفاق الهدنة ،وكانت
يف الطائف� ،أعلنوا
ّ
أ�سا�سيا من هذا العقد.
مهمتكم جز ًءا �
ً
ّ

كبري من كبار �ض ّباط اجلي�ش والقوات الدولية وهيئة مراقبة الهدنة
والإعالميني .بد أ� احلفل بالن�شيد الوطني اللبناين ون�شيد «اليونيفيل»،
ثم الوقوف دقيقة �صمت حدا ًدا على �أرواح الع�سكريني ال�شهداء من
اجلي�ش والقوات الدولية.
�أهلاً بالقوات الدولية.
لقا�ؤنا اليوم لقاء �شكر وعرفان باجلميل .منذ �أن بد�أ لبنان
يعي�ش حتت وط�أة الأحداث الإقليمية واحلروب والإعتداءات
الإ�سرائيلية ،ومنذ �أن دخلنا كلبنانيني يف حرب عبثية،
دائما �إىل جانبنا ،تعملون من �أجل بقاء لبنان.
كنتم ً
كنتم معنا يف �أزماتنا الكبرية وحروبنا ال�صغرية .ومنذ
أك��دت حكوماتنا
و�صولكم يف العام  1978وحتى اليومّ � ،
املتعاقبة ،احرتامها القرار  ،425ثم القرار  ،1701الذي تعملون
كقوات دولية على تطبيقه ،بالتعاون
ّ
مع اجلي�ش اللبناين .وقد �أكد لبنان
مت�سكه بكم ،مبطالبته تكرا ًرا
بالتجديد لكم.
�إن وج��ودك��م بيننا خ�لال �أيامنا
القا�سية واملظلمةّ ،
يذكر العامل
ظل
ّ
ّ
كله بوجود هذا البلد ال�صغري ،الذي
ك��ان ي�شعر �أه��ل��ه �أن اجلميع قد
ّ
تخلى عنه.
أ�سا�سيا
دوم���ا ع��ام�ًل�اً �
لقد كنتم ً
ً
ال���س��ت��ق��رار ل��ب��ن��ان وامل��ن��ط��ق��ة .وم��ع
م��رور الأع���وام وق�ساوة ال��ظ��روف ،بقي
اللبنانيون ينظرون �إليكم ،على
�أنكم حتملون لهم ،الأمل باال�ستقرار
وبقاء لبنان.فوجودكم لي�س �ضرور ًيا
مفيدا:
فح�سب� ،إمنا كان و�سيبقى
ً
أمنيا ،ومفيد
مفيد
�سيا�سيا ،ومفيد � ً
ً
اجتماعيا.
ً
�أنتم يف هيئة مراقبة الهدنة والقوات الدولية� ،أ�صبحتم جز ًءا
ا�سا�سيا من تاريخنا منذ اال�ستقالل وحتى اليوم.
ً
خ�صو�صا ،الذين عانوا
عموما واجلنوبيني
با�سم اللبنانيني
ً
ً
الظروف ال�سيئة والظاملة ،ي�شكر اجلي�ش اللبناين ،عملكم
و�سهركم وت�ضحياتكم ،وي�ؤكد ا�ستمراره يف العمل معكم
للحفاظ على لبنان.
ع�شتم ،عا�ش اجلي�ش ،عا�ش لبنان».
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جي�شنا
�إعداد:
نينا عقل خليل

اجتماع ثالثي يف الناقورة
لبحث الإنتهاكات الإ�سرائيلية

ّ
ت�سلمت بوا�سطة قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان عرب معرب
الناقورة املواطنني اللبنانيني ح�سن زهرا و�شقيقه ا�سماعيل
اللذين خطفتهما دوري��ة تابعة للعدو الإ�سرائيلي يف مزرعة
ب�سطرة .وقد بو�شر التحقيق معهما لك�شف مالب�سات عملية
اخلطف.
بتاريخ « ،2014/4/19قامت قوات العدو الإ�سرائيلي ب�إطالق
النار باجتاه �أربعة مزارعني يف �سهل اخليام من دون وقوع
�إ�صابات .وعلى �أث��ر ذلك ح�ضرت دوري��ة تابعة للجي�ش �إىل
املكان واتخذت الإجراءات الالزمة».
وب��ت��اري��خ � ،2014/5/1أق��دم��ت دوري���ة راج��ل��ة تابعة للعدو
الإ�سرائيلي قوامها  7عنا�صر ،على خ��رق اخل��ط الأزرق يف
منطقة حوال – مرجعيون مقابل مركز العباد مل�سافة  20مرتًا
داخل الأرا�ضي اللبنانية ،وعلى الأثر اتخذت وحدات اجلي�ش
املنت�شرة يف املنطقة الإجراءات الدفاعية املنا�سبة يف مواجهة
الدورية املعادية ،التي عادت وان�سحبت عند ال�ساعة  11:50باجتاه
الأرا�ضي املحتلة».
ويف ال�سياق نف�سه ،قالت مديرية التوجيه يف بيان �أ�صدرته
بتاريخ �« :2014/5/12أق��دم��ت زوارق حربية تابعة للعدو
الإ�سرائيلي على خرق املياه الإقليمية اللبنانية عند ر�أ�س
الناقورة ،وقامت بتقدمي �إحدى الطفافات احلدودية م�سافة 20
مرتًا داخل تلك املياه.
كما جاء يف بيان �أ�صدرته بتاريخ « :2014/5/13يف خرق جديد
لل�سيادة اللبنانية� ،أقدمت جرافة تابعة للعدو الإ�سرائيلي عند
ال�ساعة  16:00قبالة بلدة الناقورة احلدودية ،على جرف �أتربة
من داخل الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ورميها �إىل �شمايل
اخلط الأزرق داخل الأرا�ضي اللبنانية .وعلى الأث��ر توجهت
دورية تابعة للجي�ش �إىل املكان ،ومتّ التن�سيق مع قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ملعاجلة املو�ضوع ،حيث �أوقفت الآلية
املذكورة عملها عند ال�ساعة .16:35

عقد يف ر�أ�س الناقورة ( )2014/5/7اجتماع ثالثي برئا�سة قائد
�سيريا ،ح�ضره عن
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة اجلرنال باولو
ّ
من�سق احلكومة
اجلانب اللبناين وفد من ال�ضباط برئا�سة
ّ
اللبنانية لدى القوات الدولية العميد الركن حممد جانبيه.
ّ
ّ
املتعلقة بالقرار
ومتت خالل االجتماع مناق�شة احل��وادث
 1701التي ح�صلت يف الآونة الأخرية ،والإج��راءات الالزمة ملنع
تكرارها .وا�ستعر�ض اجلانب اللبناين اخلروقات الإ�سرائيلية
مركزًا على مو�ضوع انتهاك الدوريات الإ�سرائيلية
الأخرية،
ّ
املتكرر للخط الأزرق ،وح��ادث��ة خطف ال��رع��اة من داخل
ّ
والتعر�ض للمواطنني اللبنانيني يف املناطق
الأرا�ضي اللبنانية،
ّ
احلدودية ،وحماولة منعهم من ا�ستثمار �أرا�ضيهم القريبة من
اخلط املذكور .كما طالب بوقف هذه اخلروقات و�إزالة حقول
الرمي املحاذية للخط الأزرق ،وبالإن�سحاب الإ�سرائيلي من اجلزء
اللبناين لبلدة الغجر.
�سيريا العمل على «تنظيف نهر الو ّزاين
أكد اجلرنال
بدورهّ � ،
ّ
واعدا «مبتابعة عدد من
من دون �إجراء �أي تغيري يف املجرى»،
ً
�سيما يف بلدة
احل��االت اخلا�صة على طول اخلط الأزرق ،ال ّ
بليدا» .وطلب من اجلانبني «�إلتزام �آلية التن�سيق والإرتباط مع
قوات الأمم املتحدة ،والتعاون التام مع هذه القوات لإزالة كل
ً
تطبيقا للقرار .1701
�أ�سباب التوتر ،واملحافظة على الإ�ستقرار
وكانت قيادة اجلي�ش قد �أعلنت يف عدة بيانات �أ�صدرتها
خالل الأ�سابيع املا�ضية ،الإنتهاكات واخلروقات الإ�سرائيلية
املتكررة ،وذلك وفق الآتي:
بتاريخ �« 2014/4/17أقدمت دورية راجلة
ال�سفارة الأ�سرتالية �أحيت ذكرى �شهدائها
تابعة للعدو الإ�سرائيلي يف منطقة مزرعة
ب�سطرة احلدودية على خرق اخلط الأزرق
وخ��ط��ف ال��راع��ي�ين ح�سن زه���را و�شقيقه
�أحيت ال�سفارة الأ�سرتالية ذكرى �شهدائها الذين ق�ضوا يف لبنان خالل
ا�سماعيل ،بالإ�ضافة �إىل كل من نهاد علي
احلرب العاملية الأوىل ،وذلك باحتفال �أقيم يف مدافن دول الكومنولت يف
عواد ووفاء علي مو�سى وورود ح�سني زهرا �أثناء
ق�صق�ص – بريوت.
اعرتا�ضهن على عملية اخلطف .وعند
ح�ضر الإحتفال ممثل قائد اجلي�ش� ،سفرية �أو�سرتاليا و�شخ�صيات
ال�ساعة  12:00متّ �إطالق �سراح الن�ساء والإبقاء
ّ
على الراعيني قيد اخلطف .وجرت متابعة
ممثلني عن قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ومنظمات
�أجنبية� ،إىل
�أخرى .وخالل احلفل ،عزفت مفرزة من مو�سيقى اجلي�ش مقطوعتني
املو�ضوع بالتن�سيق مع قوات اليونيفيل».
و� ً
مو�سيقيتني بعنوان « »the last postو«.»the reveille
إحلاقا للبيان ال�سابق �أعلنت املديرية
�أن «مديرية املخابرات يف اجلي�ش اللبناين
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ً
�ضباطا وع�سكريني لبنانيني
تكرم
ال�سفارة الفرن�سية ّ

ً
�ضباطا وع�سكريني من اجلي�ش
كرمت ال�سفارة الفرن�سية
ّ
خالل احتفال �أقيم يف ق�صر ال�صنوبر يف بريوت ،ملنا�سبة الذكرى
ال�سنوية للع�سكريني الفرن�سيني الذين ق�ضوا خالل احلرب
العاملية الثانية (.)1945/5/8
ح�ضر الإحتفال �إىل جانب ال�سفري الفرن�سي ال�سيد باتري�س
ب��اويل� ،سفراء ال��دول الأوروب��ي��ة والإحت��اد الأوروب���ي ،ممثل قائد
اجلي�ش العميد الركن ح�سن يا�سني ،ملحقون ع�سكريون
�أج��ان��ب معتمدون يف لبنان وجمموعة م��ن ال�شخ�صيات
الدبلوما�سية والع�سكرية والإعالمية.

الفعال يف
روكز قائد فوج املغاوير الو�سام نف�سه تقدي ًرا لدوره
ّ
تعزيز التعاون امل�شرتك على �صعيد التدريبات مل�صلحة �سريتي
القتال اجلبلي ،وتنظيم ن�شاط «�إغارة الأرز».
الطيار فادي
ويف ال�سياق نف�سهُ ،منح كل من العقيد الركن
ّ
لبكي من القوات البحرية ،واملقدم مارون �أبو ّ
هلون من فوج
التدخل الثالث ،واملقدم البحري م�صطفى العلي والنقيب البحري
رفيق �أبو رجيلي كالهما من القوات البحرية ،ميدالية الدفاع
الوطني الفرن�سية مل�ساهمتهم يف �إجناح زيارة املجموعة البحرية
الفرن�سية « »Jeanne dArcوالتمرين البحري «Cèdre bleu

بعد الن�شيد الوطني وا�ستعرا�ض القوى� ،ألقى ال�سفري الفرن�سي
قلد ال�ضباط
ال�سيد باويل كلمة �شرح فيها معاين املنا�سبة ،ثم ّ
والع�سكريني �أو�سمة وميداليات فرن�سية.
وقد ُمنح العميد الركن خالد حمادة مدير مركز البحوث
والدرا�سات الإ�سرتاتيجية و�سام الإ�ستحقاق الوطني من رتبة
�ضابط تقدي ًرا لدوره يف التقارب الفرن�سي اللبناين وم�ساهمته يف
�إقامة امل�ؤمترات الإقليمية .كما ُمنح العميد الركن �شامل

 .»2013كذلك ،متّ تقليد املعاون �أول بول�س �سمعان من كلية
ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان ميدالية الدفاع الوطني الفرن�سية
تقدي ًرا جلهوده خالل وظيفته ك�سائق ل�ضباط التعاون التقني
الفرن�سيني لدى الكلية املذكورة والكلية احلربية.
واختتم الإحتفال بن�شيد املوتى وو�ضع �إكليل زهر على ن�صب
اجلندي املجهول ،ثم دعي احل�ضور �إىل حفل كوكتيل يف
قاعة ق�صر ال�صنوبر.

رئي�س املركز اللبناين لنزع الألغام ي�شارك باجتماعات جنيف
واعتماد لبنان مرك ًزا �إقليم ًيا للتدريب باللغة العربية
ح�ضر رئي�س املركز اللبناين للأعمال
ّ
املتعلقة بالألغام العميد الركن عماد
ع�ضيمي وع���دد م��ن ���ض��ب��اط امل��رك��ز
ثالثة اجتماعات عقدت يف جنيف -
�سوي�سرا� ،إىل جانب م��دراء برامج نزع
الألغام يف عدة دول �أجنبية وعربية.
وحملت الإجتماعات الثالثة التي
عقدت اعتبا ًرا من  2014/3/30ولغاية
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 2014/4/12ث�لاث��ة ع��ن��اوي��ن ،بحيث
خ�ص�ص االجتماع الأول مل��دراء برامج
نزع الألغام ،والثاين لإتفاقية الذخائر
العنقودية �أما الثالث فتناول اتفاقية
حظر ا�ستعمال وتخزين و�إنتاج ونقل
الألغام امل�ضادة للأفراد.
وتو�صل املجتمعون يف ختام اللقاءات
إقليميا
�إىل اعتماد لبنان م��رك � ًزا �
ً

للتدريب باللغة العربية ،على �إدارة
ّ
املتعلقة بالألغام
برنامج الأع��م��ال
لأغ��را���ض �إن�سانية ،وال���ذي �سي�شمل
بالإ�ضافة �إىل اجليل اجلديد «IMSMA
� ،»NGإقامة ور���ش عمل ح��ول� :إدارة
اجل���ودة وال��ن��وع��ي��ة ،برنامج الأع��م��ال
ّ
املتعلقة ب��الأل��غ��ام باللغة العربية
(...)AOP

احلملة الوطنية للتوعية من خماطر الألغام
والقنابل العنقودية
مبنا�سبة اليوم العاملي للتوعية من خماطر الألغام� ،أطلق
اجلي�ش اللبناين – املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام
بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتوعية من خماطر الألغام
حملة توعية تذكريية من خماطر الألغام والقنابل العنقودية
والذخائر غري املنفجرة �إعتبار ًا من  2014/3/31ولغاية .2014/4/5
�شملت احلملة ن�شاطات متعددة تو ّزعت على ال�شكل الآتي:
 ر�سائل �إلكرتونية ( )SMSللتوعية من خماطر الألغامعلى خطوط الهواتف املحمولة �شملت جميع املواطنني ،طوال
فرتة احلملة.
 حما�ضرات لتوعية طالب املدار�س وقد �شملت« :هاي مودرن�سكول»  -مزبود« ،كولدج يونيفر�سال» – مرج علي« ،مدر�سة
ال�شرق» – داريا« ،بيت احلكمة» – �شحيم« ،راهبات العائلة
املقد�سة» و«الكلية ال�شرقية»  -زحلة و«ثانوية ومهنية
القدي�سة ترييزا للراهبات املارونيات» – حد�شيت.
 متابعة حلقات توعية تنظمها قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتةيف لبنان وذل��ك يف مراكزها (يف بلدات �شمع و�سهل بالط

وفد من منظمة
هانديكاب العاملية
يزور منطقة البرتون
زار وفد من ق�سم الطوارئ
يف منظمة هانديكاب
العاملية ( )HIالعاملة يف
جمال نزع الألغام مركز
املنظمة املذكورة يف بلدة
ت���وال  -ال���ب�ت�رون ،حيث
ا�ستمع �إىل �شرح حول �سري
العمل والتدريب.
كذلك ،زار الوفد حقل
�ألغام يف بلدة ديربال يعمل
على تنظيفه فريق من
املنظمة ذات��ه��ا ،واطلع
من رئي�سه على كيفية
العمل والعتاد امل�ستخدم.

ً
تلميذا من خمتلف املدار�س
والناقورة) والتي �شملت حواىل 70
املجاورة لهذه املراكز.
ويجدر بالإ�شارة �أن املركز يقوم بالإ�شراف على حمالت
التوعية التي تنفذها اللجنة الوطنية للتوعية من خماطر
الألغام ،بدعم من منظمة اليوني�سف التي ت�ستهدف املجتمع
الأهلي يف  200بلدة وقرية ،بالإ�ضافة �إىل توعية تالمذة املدار�س يف
املناطق اللبنانية كافة والتي انطلقت منذ بدء العام الدرا�سي
احلايل ،و�ست�ستمر �إىل �أن ت�شمل  300مدر�سة ر�سمية وخا�صة،
وذلك بهدف بناء قدرات املجتمعات املحلية لتتمكن من
مواجهة امل�شكلة وتلتزم قواعد احليطة واحلذر.

جي�ش العلم والثقافة
دكتوراه يف
اللغة العربية
و�آدابها
للعميد الركن
�إميل منذر

ح��از العميد
ال�������رك�������ن
�إم��ي��ل �شفيق
م��ن��ذر �شهادة
الدكتوراه اللبنانية يف اللغة العربية و�آدابها
من املعهد العايل للدكتوراه يف الآداب والعلوم
الإن�سانية والإجتماعية يف اجلامعة اللبنانية.
ناق�ش العميد الركن منذر �أطروحته التي
مت��ح��ورت ح��ول «ال��ل��غ��ة العربية الف�صحى،
م�شكالتها وم�شاريع تي�سريها» ب�إ�شراف
الدكتور عبد املجيد ح�سني زراقط ،ونال بنتيجة
جدا.
املناق�شة تقدير اللجنة بدرجة جيد ً

ما�سرت يف الدبلوما�سية
واملفاو�ضات الإ�سرتاتيجية
للنقيب رجا عامر

نال النقيب رجا �صالح عامر
من لواء احلر�س اجلمهوري �شهادة
ما�سرت يف الدبلوما�سية واملفاو�ضات
الإ�سرتاتيجية ،من كلية العلوم
ال�سيا�سية والعالقات الدولية يف
جامعة احلكمة.
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اجلي�ش ت�س ّلم �أ�سلحة و�آليات
وزوارق �أمريكية
يف �إط�����ار ب��رن��ام��ج امل�����س��اع��دات
املقررة للجي�ش اللبناين،
ال
ّ
أمريكية ّ
والإلتزامات والإتفاقيات امل� ّؤقتة بني
ّ
ت�سلم اللواء اللوج�ستي
اجلانبني،
كمية
وبتواريخ ،2014/4/25 ،24 ،16
ّ
احلربية الفردية و� 40آلية
من الأ�سلحة
ّ

مدولبة ن��وع «هامفي» و21
حاملة رك��اب� ،إ�ضافة �إىل
م�ستوعب يحتوي على كمية
من الزيوت اخلا�صة بالآليات.
ّ
ت�سلمت ال��ق��وات
ك��ذل��ك،
البحرية عرب مرف أ� بريوت ،ثمانية
حربية وكمية من قطع
زوارق
ّ
البدل التابعة لها مقدمة � ً
أي�ضا
من الواليات املتحدة الأمريكية.
ح�ضر عملية الت�سليم �ضباط
من اجلي�ش ومن مكتب التعاون
الدفاعي الأمريكي يف لبنان.

معدات ت�صوير من  UNDPملديرية التوجيه
وجهاز طبي مل�ست�شفى بلدة عني �إبل

مقدما من �شركة
اجلي�ش ت�س ّلم مبنى
ً
«يل رو�ش»

ّ
ت�سلمت مديرية التوجيه من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف
متخ�ص�صة لتح�ضري �أفالم وثائقية
لبنان ( ،)UNDPمعدات ت�صوير
ّ
وذلك يف �إطار التعاون الع�سكري  -املدين (.) CIMIC
ح�ضر عملية الت�سليم التي جرت يف مبنى ق�سم الت�صوير التابع
للمديرية ،العميد علي قان�صو مدير التوجيه ومدير الربنامج ال�سيد
لوقا رندا ووفد مرافق
و�ضباط.
ّ
و�أع�����ق�����ب ذل���ك
ح��ف��ل غ���داء �أق��ي��م
على �شـرف الوفد
يف ن��ادي ال�ضباط يف
الريزة.
ويف ال�سياق نف�سه،
ّ
م�ست�شفى
ت�سلم
ال��ع��ن��اي��ة يف ب��ل��دة
ع�ين �إب���ل ،ج��ه��ازًا
خا�صا بقيا�س
طبيا
ً
ً
اجلهد ،من قبل الـ
 ،UNDPوذل��ك يف
ح�ضور ممثلني عن
ب��رن��ام��ج ال��ت��ع��اون
ال���ع�������س���ك���ري –
امل���دين� ،إىل جانب
ع��دد م��ن ال�ضباط
و�أهايل البلدة.

�أقيم يف بلدة كفردبيان حفل ّ
ت�سلم مبنى مل�صلحة
اجلي�ش متّ �إن�شا�ؤه وجتهيزه بتقدمة من �شركة «يل
رو�ش» بالإ�شرتاك مع بلدية كفردبيان.
ح�ضر احلفل العميد الركن جان العرجا ممثالً
قائد اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي وح�شد من
الفاعليات الر�سمية وال�شعبية.
وقد �ألقى ممثل قائد اجلي�ش كلمة باملنا�سبة
القيمة
املمولة على مبادرتها ّ
�شكر فيها «اجلهات ّ
التي تعبرّ ب�شكل وا�ضح عن ثقة املواطن اللبناين
ثم ّ
�سلم �صاحب ال�شركة ال�سيد حبيب
بجي�شه»ّ .
ال�شدياق كتاب �شكر ب�إ�سم قائد اجلي�ش العماد
قدم العميد الركن
قهوجيً ،
ودرعا تذكارية .كما ّ
درعا لكل من رئي�س املجل�س البلدي ال�سيد
العرجا ً
جان عقيقي وامل�شرف على تنفيذ امل�شروع ال�سيد
بول�س ال�شامي.
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مهمات �إمنائية و�إخماد حرائق يف خمتلف
املناطق و«حملة الأزرق الكبري للعام »2014
قامت وحدات من اجلي�ش بالإ�شرتاك مع جمموعات من
الدفاع املدين ومب�ؤازرة طوافات ع�سكرية ،مبحا�صرة و�إخماد
احلرائق التي اندلعت يف خراج بلدات :كفر دالقو�س -زغرتا،
البنيه -عاليه ،دوح��ة احل��� ّ��ص -ع��رم��ون ،بط�شاي -بعبدا،
الهيكلية ،معيان ،كفرمتى ،حارة ال�ست ،الريزة ،كفرجرة
وجن�سنايا.
ويف �إط��ار املهمات الإمنائية التي ينفّ ذها اجلي�ش� ،أنهت
طوافات تابعة للقوات اجلوية �أعمال ر�ش املبيدات اخلا�صة

مبكافحة ح�شرة ال�سونة ،فوق حقول القمح يف البقاع الغربي.
وقد �شملت املهمة مناطق :كفريا ،خربة قنافار ،جب جنني،
كامد اللوز وبعلول.
و�شاركت وح��دات من اجلي�ش بالتعاون والتن�سيق مع
جمعية «حملة الأزرق الكبري» ،بعملية تنظيف وا�سعة
لل�شاطئ اللبناين با�سم «حملة الأزرق الكبري للعام »2014
وذلك اعتبا ًرا من العري�ضة �شما ًال حتى �صور جنو ًبا.
وقد �شارك يف احلملة عنا�صر من خمتلف وحدات اجلي�ش،
بالإ�ضافة �إىل عدد من زوارق القوات البحرية و�آليات هند�سية،
�إىل جانب جمموعات من الدفاع املدين والأندية املحلية ،وعدد
املتطوعني املدنيني.
كبري من
ّ

َ�سلِمت يداك
�إنتاج م�صنع متخ�ص�ص.
ي�ستخدم الرقيب �أول �سعيد دمج موا ًدا
حت��ت��وي ه���ذه امل��ج��� ّ��س��م��ات ع��ل��ى �أدق
جم�سمات ع�سكرية
خمتلفة يف �صناعة
يا �سعيد
ّ
خ�صو�صا الآل��ي��ات الع�سكرية
التفا�صيل
ت�صور معارك وعمليات دهم وعمليات �إنزال
ً
ّ
ّ
واملروحيات واجلنود والد�شم وهي ت�صوير مل�شاهد
متثل ب��ط��والت اجلي�ش اللبناين يف خمتلف
حقيقية جرت خالل املعارك.
املعارك واحلروب التي خا�ضها ،وتبدو وك�أنها من
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جي�شنا
م�ستمرة
اخلطة الأمنية
ّ
ووحدات اجلي�ش توقف
مطلوبني ومرتكبي خمالفات
وتالحق م�س ّلحني
وا�صلت وحدات اجلي�ش تنفيذ تدابريها
الأمنية يف طرابل�س والبقاع لرت�سيخ
ّ
وتعقب املطلوبني وتوقيفهم،
الأم��ن
ً
وذل��ك تطبيقا للخطة الأم��ن� ّ�ي��ة التي
و�ضعتها القيادة بالتعاون مع الأجهزة
الأمنية.
وت�ستمر هذه الوحدات بتنفيذ عمليات
ّ
امل�سلحني ،حيث �أوقفت
دهم لأماكن
خالل تنفيذ مهماتها العديد منهم،
فيما ّ
�سلم �آخرون �أنف�سهم �إىل مديرية
املخابرات.
تعر�ضت دوري��ات
وبتواريخ خمتلفة،
ّ
تابعة للجي�ش ،يف �أثناء قيامها بواجبها
ّ
م�سلحني مما
�إىل �إط�لاق نار من قبل
الرد باملثل ومالحقة امل�شتبه
ا�ضطرها �إىل ّ
بهم.
• التوقيفات يف ال�شمال:
�أوق��ف��ت مديرية امل��خ��اب��رات ووح��دات
اجلي�ش املنت�شرة يف ط��راب��ل�����س ،وفق
بيانات �صادرة عن قيادة اجلي�ش مديرية
التوجيه خالل الأ�سبوعني الأخريين من
ني�سان املا�ضي ومطلع �شهر �أيار ،العديد
من املطلوبني للعدالة.
فقد �أوق��ف��ت م��دي��ري��ة امل��خ��اب��رات يف
 2014/4/17الفل�سطيني ب�لال كايد
عزام وهو �أحد
كايد من �ألوية عبد الله ّ
املطلوبني بعدة مذكرات ،الرتكابه
عدة جرائم� ،أبرزها ا�شرتاكه مع �آخرين
يف ا�ستهداف دورية لليونيفيل يف حملة
القا�سمية ،والتي نتج عنها ا�ست�شهاد
عدد من عنا�صر الوحدة الإ�سبانية� ،إ�ضافة
�إىل قيامه ب�أعمال �إرهابية وتفجريات
ونقل �أ�سلحة وقتل وحماولة قتل وتخريب
من�ش�آت عامة وخا�صة .يف ،2014/4/24
24
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دهمت قوى اجلي�ش �أماكن
عدد من املطلوبني للعدالة يف
طرابل�س ،حيث �أوقفت املدعو
فادي علي هودا ،وهو متو ّرط
رم��ان��ات و�إط�ل�اق نار
برمي ّ
على دوريات تابعة للجي�ش،
نتج عنهما �إ�صابة عدد من
الع�سكريني بجروح.
قوة
بتاريخ  ،2014/4/26و�أثناء قيام ّ
م��ن اجلي�ش بعملية ده��م مطلوبني
للعدالة يف حملة التبانة� ،أق��دم املدعو
رمانة يدوية
عمر احلكيم على �إلقاء ّ
باجتاه الدورية ،ما �أدى �إىل �إ�صابة �سبعة
ع�سكريني بينهم �ضابطان ،بالإ�ضافة
�إىل مواطنني اثنني بجروح طفيفة.
الرمانة
وقد الحقت قوى اجلي�ش مطلق ّ
ّ
حملة الزاهرية
ومتكنت من توقيفه يف
ّ
حربيا.
م�سد�سا
و�ضبطت بحوزته
ً
ً
بتواريخ  9-8-5و� ،2014 /5/14أق��دم
املدعوين زياد ّ
علوكي� ،سعد
كل من
ّ
قوا�ص ،عمر حمي�ش ،عبد
امل�صري ،خالد ّ
الله عبد القادر من�صور ،عبد الله حممد
ح�سان حممود �سرور ،علي علي
احللوةّ ،
جرك�س� ،أحمد خالد العبود ،خالد فادي
�شبلي ،ال�سوري خالد حممود م�صطفى،
حممد جمال نحيلي ،زكريا حممد
احلجار ،بالل نا�صر
جمعة� ،أحمد طه
ّ
العكاري� ،إبراهيم �أحمد العبيد ،ح�سن
قا�سم �سيف ،عمر عبد الكرمي �ضاهر،
خالد علي �شعبان و�سايد حم�سن مرق�ص
ال��دوي��ه��ي ،على ت�سليم �أنف�سهم �إىل
مديرية املخابرات ،وقد بو�شر التحقيق
معهم ب�إ�شراف الق�ضاء املخت�ص.
وبالتواريخ نف�سها� ،أوقفت قوى اجلي�ش
بنتيجة عمليات الدهم التي نفّ ذتها يف
املدعوين
حملة جبل حم�سن ،كلاً من
ّ
م�صطفى رم�ضان م�صطفى وال�سوريني
هالل علي ال�شيخ وعلي ريا�ض معروف،
وجميعهم مطلوبون مبوجب مذكرات
توقيف ال�شرتاكهم يف �أحداث طرابل�س.
كذلك ،دهمت قوة من اجلي�ش خمز ًنا
التبانة و�آخر يف
للأ�سلحة يف منطقة باب ّ

جبل حم�سن ،حيث عرثت بداخلهما
على �أ�سلحة ثقيلة ومتو�سطة وذخائر
عائدة لها.
• البقاع:
بتاريخ � ،2014/4/20أقدم املدعو كمال
عز الدين وهو يقود �سيارة نوع «بيك �آب»
ّ
حتمل لوحتني �أجنبيتني ،على اجتياز
�أحد حواجز اجلي�ش اللبناين يف منطقة
عر�سال ،وب��ادر �إىل �إط�لاق النار باجتاه
ردوا على النار
عنا�صر احلاجز الذين ّ
باملثل ،ما � ّأدى �إىل �إ�صابته بجروح .وقد متّ
وكمية
�ضبط ال�سالح احلربي امل�ستخدم
ّ
من الأعتدة الع�سكرية والذخائر.
عز الدين مطلوب
ويذكر �أن املدعو ّ
مذكرتي توقيف بجرم التعامل
مبوجب
ّ
ب�شدة مع عنا�صر اجلي�ش.
يف  ،2014/4/24وع��ل��ى �أث���ر ح�صول
�إ�شكال بني عدد من النازحني ال�سوريني
يف ب��ل��دة ع��ر���س��ال ،داه��م��ت ق���وة من
اجلي�ش مكان وجودهم حيث �أوقفت
ثالثة منهم ،و�ضبط مع �أحدهم حزام
قدرت زنته بـ 3،5كلغ من املواد
نا�سف ّ
املتفجرة ،مع قطع حديد �صغرية و7
ّ
رمانة يدوية.
�أمتار فتيل �صاعق و�صاعق ّ
متكنت
التق�صي واملالحقة،
وبنتيجة
ّ
ّ
مديرية املخابرات بتاريخ ،2014/4/25
من توقيف املدعو مرهج حممد جعفر
املنتمي �إىل ما ي�سمى بعـ�صابة حممد
بعدة
دورة .وامل��وق��وف جعفر مطلوب
ّ
م��ذك��رات لإق��دام��ه بتاريخ 2014/1/9
بالإ�شرتاك مع �آخرين على اعرتا�ض
حافلة �سورية يف منطقة تل الأبي�ض –
ركابها نحو  25مليون
بعلبك و�سلب ّ
لرية لبنانية ،و�إقدامه بتاريخ 2014/3/17
مع �آخ��ري��ن على �إط�لاق النار باجتاه

مواطنني يف بلدة يونني.
ك��ذل��ك� ،أوق���ف���ت ق���وى اجل��ي�����ش يف
املدعوين
منطقة عر�سال ()2014/4/28
ّ
حممد عبد الدامي الأعرج ومرهج ّ
بقار
من التابعية ال�سورية؛ الأول للإ�شتباه يف
قيامه باالجتار بالأ�سلحة والعثور معه
كمية من العمالت الأجنبية
على
ّ
واللبنانية ،والثاين حليازته ج��واز �سفر
وبطاقة هوية عائدتني لأ�شخا�ص �آخرين.
كما �أوقفت قوى �أخرى يف البلدة نف�سها
( ،)2014/5/8املدعو وليد ح�سن �أمون
كمية من حبوب الكبتاغون.
حليازته
ّ
تعر�ضت دوري��ة تابعة
يف ّ ،2014/4/30
للجي�ش يف منطقة الرهوة – عر�سال �إىل
ّ
م�سلحة
�إط�لاق نار من قبل جمموعة
كمنت لها يف ج��رود املنطقة ،ما � ّأدى
�إىل �إ�صابة خم�سة ع�سكريني بجروح
ردت الدورية على م�صادر
خمتلفة .وقد ّ
ال��ن�يران بالأ�سلحة املنا�سبة ،وعملت
على مالحقتهم يف ج���رود عر�سال،
ودهمت �أماكن �إطالق النار.
وبتاريخي  2و� ،2014/5/12أوقفت قوى
اجلي�ش يف منطقة عر�سال �سبعة �أ�شخا�ص
من اجلن�سية ال�سورية لدخولهم الأرا�ضي
�شرعية ،كما
اللبنانية بطريقة غري
ّ
�أوقفت يف عني ال�سودا� -شبعا املدعوين نور
الدين عثمان وملك عبد الله الع�سراوي
لل�سبب نف�سه.

• منطقة ال�ضاحية اجلنوبية:
يف �إط���ار احل��ف��اظ على الأم���ن � ً
أي�ضا
ومالحقة مطلوبني للعدالة� ،أوقفت قوى
اجلي�ش يف منطقة ال�ضاحية اجلنوبية،
املدعوين علي
( )2014/4/29كلاً من
ّ
جمال الدين ،ح�سن رفيق املقداد ،عبا�س
علي نا�صر الدين وماهر ع�صام العلي،
عدة وثائق لإقدامهم،
املطلوبني مبوجب ّ
بتواريخ خمتلفة ،على ارتكاب جرائم
و�شهر �أ�سلحة باجتاه مواطنني ،والإعتداء
على عنا�صر من اجلي�ش .كما �أوقفت
املدعو في�صل �صالح �إخليق من التابعية
ال�سورية لإطالقه النار يف منطقة بئر
ح�سن.
وب��ت��واري��خ  1و 6و� ،2014/5/14أوقفت
القوى الع�سكرية يف منطقة ال�ضاحية
اجلنوبية كلاً من املدعو حممد مظلوم
وولديه علي وح�سن ،حمزة ر�شيد زعيرت،
حممد وهبي رام��ز زي��ن الدين ،عبا�س
�سميح حجوال ،كرم رامز زين الدين،
ح�سن جميل حنون ،م�صطفى ذو الفقار
ا�سماعيل ،ح�سني ح�سن طهماز ،حممد
ح�سن طهماز املطلوبني الرتكابهم
عدة جرائم .وقد �ضبطت بحوزة البع�ض
منهم �أ�سلحة وبنادق حربية ورمانات
يدوية وكمية من الذخائر والأع��ت��دة
الع�سكرية.
ويف حملتي طريق اجلديدة واجلناح يف
بريوت� ،أوقف اجلي�ش املدعوين ح�سن
علي �سويدان وخالد طالل خليل وبالل
حم��م��ود عي�سى الرت��ك��اب��ه��م جرائم
�إطالق نار و�سلب و�سرقة .كما دهمت
قوة يف حملة اجلناح � ً
أي�ضا ،منازل عدد
املدعوين
من املطلوبني للعدالة ،و�أوقفت
ّ
طالب حممد م�شلب مطر و�شقيقه بالل
املطلوبني بعدة جرائم.
ويف عدة منا�سبات ،نفّ ذت الوحدات
الع�سكرية تدابري �إ�ستثنائية �شملت
�إق��ام��ة احلــواجز الثابتـة والظرفيـة
وت�سـيري الدوريـات الراجلة وامل�ؤللة ،ال
�سيما يف حميـط �أماكن االحتفاالت
وح���ول دور ال��ع��ب��ادة وال��ط��رق الرئي�سة

الت�سوق وامل��راف��ق ال�سياحية
و�أم��اك��ن
ّ
وغريها.
وقالت مديرية التوجيه يف بيان �أ�صدرته
بتاريخ « :2014/5/8يف �إطار احلفاظ على
الأم��ن واال�ستقرار ومكافحة اجلرائم
ّ
املنظمة على �أنواعها ،وبنتيجة التدابري
الأمنية التي اتخذتها وحدات اجلي�ش يف
خمتلف املناطق اللبنانية خالل �شهر
ني�سان� ،أوقفت هذه الوحدات نحو 1250
�شخ�صا من جن�سيات خمتلفة ،بع�ضهم
ً
مطلوب للعدالة مبوجب مذكرات
توقيف والبع�ض الآخر الرتكابه جرائم
ّ
تتعلق بالتجوال
وخمالفات متعددة،
داخل الأرا�ضي اللبنانية من دون �إقامات
�شرعية ،وحيازة املمنوعات والإجتار بها
وتهريب ب�ضائع عرب احل��دود ،بالإ�ضافة
�إىل قيادة �سيارات ودراج��ات نار ّية من
دون �أوراق ثبوتية ،وقد �شملت امل�ضبوطات
� 147سيارة 148 ،د ّراجة نار ّية وزورقي �صيد،
بالإ�ضافة �إىل كميات من الأ�سلحة
والأعتدة الع�سكرية املتنوعة واملخدرات
واملواد املهربة».
بتاريخ � 2014/5/15أوق��ف��ت ق��وة من
اجلي�ش املدعو مهدي �صبحي ال�سبالين
لإقدامه يف �أوقات �سابقة على �إطالق نار
مكوك
لعدة مرات ،واملدعو نبيل عماد ّ
ّ
الرت��ك��اب��ه ج���رم ح��ي��ازة املمنوعات
وت��ه��ري��ب��ه��ا .ك��م��ا �أوق��ف��ت مواطنني
لقيادتهم �سيارات مطلوب توقيفها.
املخت�صة
ومتّ ت�سليم املوقوفني �إىل املراجع
ّ
لإجراء الالزم.
• �صواريخ ت�ستهدف قرى بقاعية:
بتواريخ  23 ،14و 2014/4/25و،2014/5/7
ت��ع� ّ�ر���ض��ت ب��ل��دات ال��ل��ب��وة – ال��ب��ق��اع،
حورتعال ،بريتال ،الهرمل والنبي عثمان
ل�سقوط �صواريخ م�صدرها اجلانب ال�سوري
�أو ال�سل�سلة ال�شرقية ،وف��ق ما �أف��ادت
بيانات مديرية التوجيه.
ك��ذل��ك �أ���ش��ار �أح���د ه��ذه البيانات
�إىل قيام طائرة حربية �سورية بتاريخ
 ،2014/4/24ب�إطالق �صواريخ على جرود
بلدة عر�سال.
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حتقيق
ع�سكري

�إعداد:
تريز من�صور

خل ّية نحل ،حركة
تهد�أ ،وجهوز ّية دائمة لتلبية نداء الواجب الوطني واحلفاظ على
ال ّ
ّ
الأمن .فوج التدخل الثاين الذي ينفذ �أ�صعب املهمات و�أخطرها
بحرفية عالية ،وب�سرعة مذهلة ومناقبية ملفتة ،حر�ص منذ
«دائما و ّ
يف».
جت�سيدا ل�شعاره
�إن�شائه على �أن يكون �أدا�ؤه
ً
ً

فوج
التدخل
الثاين

حرفية و�سرعة ومناقبية
«دائما و ّ
يف»
و...
ً
بني الت�أ�سي�س والواقع الراهن

�أن�شئ فوج التدخل الثاين بتاريخ  ،1991/1/1وت�ولىّ �إمرته
املقدم �أنطوان بانو .متركز الفوج يف حميط وزارة الدفاع
ي�ضم خم�س �سرايا ّ
تدخل ،بالإ�ضافة �إىل �سر ّية
الوطني ،وكان
ّ
القيادة واخلدمة.
الهدف من �إن�شاء هذا الفوج كان بناء قوة ّ
تدخل �سريع يف
ومهماته ودوره
متكن من تطوير هيكليته
اجلي�ش .وقد
ّ
ّ
�ضمن هذا الهدف ،حتى �أ�صبح من بني الأف��واج الأق��وى يف
اجلي�ش اللبناين.

ّ
جملة «اجلي�ش» زارت مقر قيادة هذا الفوج يف منطقة رياق
أكد «�أن
والتقت قائده العميد الركن املغوار ب�سام عي�سى الذي � ّ
حم�ضرة،
فوج التدخل الثاين ينفّ ذ مهمات غري مرتقبة وغري
ّ
حترك حا�سمة حيث تدعو احلاجة داخل
وهو
ّ
يتميز ب�سرعة ّ
نطاق انت�شاره وخارجه».
ؤولية فوج التدخل
بداية �أو�ضح العميد الركن عي�سى �أن م�س� ّ
ميتد جنو ًبا
الثاين تقع �ضمن قطاع البقاع الأو�سط ،الذي
ّ
ً
من بلدة ال�صويري  -جمدل عنجر �إىل كفرزبد �شرقا ،و�سرعني
حزرتا غر ًبا.
�شما ًال وزحلة ّ -
•كم �سر ّية تن�ضوي اليوم حتت �إمرة قيادة هذا الفوج؟
حاليا فوج التدخل الثاين من �سبع �سرايا ،من
 يت�ألفً
بينها �أربع �سرايا ّ
تدخل� ،إ�ضافة �إىل �سر ّية دعم� ،سر ّية مد ّرعات
و�سر ّية القيادة واخلدمة.
وبالإ�ضافة �إىل �سرايا الفوج ،و�ضعت اثنتان عمالنيتان ب�إمرة
ق��ي��ادت��ه ،الأوىل
�سر ّية م�شاة من
فوج احلدود الربية
الثاين ،منت�شرة يف
منطقة امل�صنع،
�أما ال�سر ّية الثانية
فهي �سر ّية دبابات
من اللواء الثالث،
م��ن��ت�����ش��رة ح��ول
خميم قو�سايا -
ّ
كفرزبد.
مبدئيا ،تت�شابه
ً
ال���ه���ي���ك���ل���ي���ة
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة
جلميع الأف����واج
ال��ع�����س��ك��ري��ة يف اجل��ي�����ش،
ول��ك��ن ال���ذي مي� ّ�ي��زه��ا عن
بع�ضها البع�ض � ّآلية التدريب
امل��ع��ت��م��دة ،وال��ت��ي تطبعها
�شخ�صية قائد الفوج .فال ّآلية
امل��ع��ت��م��دة يف ف���وج التدخل
تتميز بالدينامية
ال��ث��اين
ّ
و���س��رع��ة احل���رك���ة ،لذلك
خلية
ي��ب��دو ال���ف���وج م��ث��ل
ّ
النحل ،فالعمل فيه ال يهد�أ،
وال��ت��دري��ب��ات ت��ت� ّ�م بداخله
متاما كما
بجد ّية ق�صوى،
ً
املهمات .وهذه امليزة
تنفيذ
ّ
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حتقيق
ع�سكري
خولته تدريب عنا�صر من خمتلف قطع
ّ
اجلي�ش.
وي�ضيف العميد الركن عي�سى« :على
قدر �أهل العزم ت�أتي العزائم ،ولدى الفوج
ّ
يتحلون بالعزمية والإ�صرار
�ضباط و�أفراد
ّ
للت�صدي لكل
التطور ال��دائ��م،
على
ّ
ّ
ٍ
�إرهابي ومعتد على �أمن هذا الوطن،
وعلى اجلي�ش اللبناين ،مهما كانت
الظروف �صعبة ودقيقة».

التدريبات والدورات

ال��ع��ام � 2012أن�����ش��ئ يف ال��ف��وج مركز
للتدريب ب�إ�شراف فريق �أمريكي ،وقد
تزامنت زيارتنا مع افتتاح دورة مدتها
�سبعة �أ�سابيع لتدريب ع�سكريني من
الأل��وي��ة والأف����واج املنت�شرة يف منطقة
البقاع (اللواءان الثالث وال�ساد�س ،فوج
احلدود الربية الثاين وخمابرات منطقة
البقاع) ،ب�إ�شراف هذا الفريق التابع
للقوات اخلا�صة الأمريكية.
ويف الكلمة التي �ألقاها يف افتتاح الدورة
�شدد العميد الركن عي�سى على �ضرورة
ّ
ال��ت��زام الع�سكريني اجل� ّ�دي��ة باملتابعة
ّ
يتلقونها
والإ�ستفادة من كل معلومة
داعيا اجلميع �إىل اتخاذ
من مد ّربيهم،
ً
�سيما
�أق�صى خطوات احليطة واحلذر ،وال ّ
يف �أثناء الرمايات �أو ما ي�سمى بـ رماية الـ
« »Bing Ballوخالل املناورة بالذخرية
�شدد على
احلية يف حقل الرماية .كما ّ
ّ
املهمات املوكلة
تنفيذ الع�سكريني
ّ
�إليهم حتت علم اجلي�ش اللبناين ولي�س
حتت علم القطعة التي ينتمون �إليها.
ويف ه��ذا الوقت كانت قيادة الفوج
تعمل على �إع���داد وحت�ضري ال�ضباط
والع�سكريني امل�شاركني يف امل��ن��اروة
ال��دول��ي��ة «الأ���س��د امل��ت �� ّأه��ب» (Eager
الها�شمية
واملقررة بني � 25أيار و 8حزيران ،يف اململكة
)Lion
ّ
ّ
أردنية ،والتي جتمع  29دولة .و�أو�ضح قائد الفوج �أن لبنان
ال ّ
�سي�شارك يف هذه املناورة �ضمن جمموعة «�سيدر» (،)Cedar
عدة عمليات يف قاعدة الأمري عبدالله بن ها�شم
بحيث تنفّ ذ ّ
28
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الثاين يف منطقة الزرقا .يبلغ عدد امل�شاركني يف هذه املناورة
 60ع�سكر ًيا ( 30تدخل15 ،مغاوير 15 ،جموقل) ،ومن بينهم
خم�سة �ضباط.
خ�ص الدورات والتدريبات املتوا�صلة ،فالفوج ي�شارك
�أما يف ما ّ

 ده��م املطلوبني وت�سليمهم �إىلالعدالة.
ّ
 القيام ب��دوري��ات راج��ل��ة وم��ؤل��ل��ة،وتنفيذ كمائن ليلية.
 الت�صدي لأي اعتداء يقوم به العدوالإ�سرائيلي.

...ومهمات غري مرتقبة

الظروف ال�صعبة التي عا�شها لبنان وما
� ّأدت �إليه الأزمة ال�سورية من تداعيات
واقعا �إ�ضطر معه الفوج �إىل
ونزوح فر�ضت ً
عدة مهمات �صعبة وخطرة داخل
تنفيذ ّ
يف دورة �آمر �سرية يف الداخل
و�أخرى مماثلة خارج البالد
بالإ�ضافة �إىل دورة قتال جبلي
�صيفي ،دورة يف فوج املغاوير،
ودورة �آمر ف�صيلة متوين ونقل
و�أم��ي�ن ���ص��ن��دوق يف مديرية
القوامة ،واملكتب رقم  2يف
عدة قطع (مديرية الت�أليل،
ّ
فوج الهند�سة ،فوج املدفعية
الثاين ،اللواء الثامن ،فوج
الأ���ش��غ��ال وال��ن��ق��ل ،مديرية
العتاد ،نادي ال�ضباط – الريزة،
فوج الإ�شارة وفوج التعليم).
ويف ال��ط��ب��اب��ة الع�سكرية
يتابع ع�سكريون من الفوج
دورة منقذ حياة �أثناء القتال.

مهمات �أ�سا�سية
ّ

املهمات املوكلة �إىل الفوج حت� ّ�دث عنها م�ساعد قائده
ّ
اجلميل،
ورئي�س الق�سم الثاين العقيد الركن جان غرغوار
ّ
ٍ
بتفان وحما�سة كل
أكد لنا �أن عنا�صر الفوج نفّ ذوا
الذي � ّ
املهمات التي �أوكلت �إليهم ،حيث ا�ضطر معظمهم �إىل
البقاء يف اخلدمة ملدة �أ�سبوعني متتاليني.
وقال�« :إن املهمات الأ�سا�سية لفوج التدخل الثاين تندرج
حتت العناوين الآتية:
 احلفاظ على الأمن �ضمن بقعة الإنت�شار. �ضبط احلدود اللبنانية  -ال�سورية ،ومنع عمليات التهريبعلى �أنواعها.

قطاع �إنت�شاره وخارجه ،وهذه املهمات كانت غري مرتقبة
ّ
تكللت بالنجاح التام ،ومن دون
حم�ضرة ،لكنها
وغري
ّ
ت�سجيل خ�سائر ب�شرية يف �صفوفه.
ويذكر العقيد الركن اجلميل يف هذا الإطار التحركات
التي ّ
�سيما طريق
تخللها حرق للدواليب وقطع للطرقات (ال ّ
امل�صنع احلدودي ،والذي يعترب ال�شريان احليوي الذي يربط بني
ّ
املخلني بالأمن
البلدين) والتي � ّأدت �إىل عدة ا�شتباكات بني
تعر�ض بع�ض املراكز الع�سكرية �إىل
وعنا�صر الفوج� ،إ�ضافة �إىل ّ
الهجوم و�إطالق النار .لكن الفوج �ضبط الو�ضع الأمني و�أوقع
ريا من القتلى واجلرحى يف �صفوف املعتدين من دون
عد ًدا كب ً
�أي خ�سائر يف �صفوفه.
�سببا
كفاءة الفوج القتالية وحرفية ع�سكرييه كانا
ً
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حتقيق
ع�سكري
لتكليفه بتنفيذ مهمات
خارج نطاق قطاعه ،وو�ضع
�سر ّيتني حت��ت �إم��رت��ه كما
�سبق و�أ�شرنا ،ويف هذا الإطار
��دة عمليات
ن��فّ ��ذ ال��ف��وج ع� ّ
ده��م وتفتي�ش يف خميمات
الالجئني ال�سوريني و�أوق��ف
جب
�إره��اب��ي�ين خطرين يف
ّ
غزة،
جنني  -كامد اللوزّ ،
بريتال وحور تعال.

حادثة ال�صويري

يف �أذه���ان �أه���ايل املنطقة
حادثة ح�صلت بني عائلتني
مطلع العام احلايل وكادت
تتطور ومتتد �إىل القرى املجاورة ،لكن فوج التدخل الثاين
ّ
ح�سم الو�ضع ب�سرعة� .إنها حادثة ال�صويري التي يخربنا رئي�س
تطورت �إىل
الفرع الثالث يف الفوج
ّ
املقدم جوزاف البيطار �أنها ّ
معارك �سقط خاللها عدد من القتلى واجلرحى يف �صفوف
املتقاتلني من العائلتني� ،أعاد الو�ضع �إىل طبيعته وهو ما زال
متمركزًا لغاية اليوم يف البلدة.
ّ

اخلطة الأمن ّية

ّ
التدخل
�إعتبا ًرا من العا�شر من ني�سان املا�ضي ي�شارك فوج

�شعار الفوج
يت�ألف �شعار فوج التدخل
عدة رموز ،لكل
الثاين من ّ
منها داللته:
التقدم
ال�سهم :للداللة علىّ
نحو الأمام.
احلربة :ترمز �إىل الإنق�ضا�ض.الربق :يرمز �إىل �سرعةالتدخل.
ويحمل ال�شعار عبارة
«دائما ّ
ويف».
ً
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أمنية يف منطقة البقاع ،وع�سكريوه
الثاين يف تنفيذ اخلطة ال ّ
يتح�ضرون
م�ستعدون لأداء واجبهم حتى ال�شهادة� .أما الذين
ّ
للم�شاركة يف امل��ن��اورة الدولية (الأ���س��د امل��ت�� ّأه��ب) ف�إنهم
م�ستعدون لبذل كل اجلهد واملثابرة لرفع �إ�سم اجلي�ش و�إ�سم
ّ
عاليا...
فوج التدخل الثاين
ً
ت�صوير:
اجلندي جورج فريحة

مناورات
ومتارين

جهوزية تامة

�إعداد:
معو�ض بومارون
با�سكال ّ

ّنفذت وحدة �إدارة خماطر الكوارث لدى رئا�سة جمل�س الوزراء بالتعاون مع جلنة التن�سيق
الوطنية ملواجهة الكوارث والأزمات متري ًنا ميدان ًيا يف مدينة جبيل ،وذلك يف �سياق الإطار
العام خلطة اال�ستجابة الوطنية خالل الكوارث والأزمات على �أنواعها ،وخطة ا�ستجابة ق�ضاء
طورت عرب جلنة ّ
ت�شكلت على �صعيد الق�ضاء.
جبيل التي ّ
�شارك يف التمرين �إ�ضافة �إىل جلنة التن�سيق برئا�سة الأمني العام للمجل�س الأعلى للدفاع
اللواء الركن حممد خري ،و�أع�ضاء اللجنة التقنية يف رئا�سة جمل�س الوزراء ،الأجهزة الأمنية
و�إدارات الق�ضاء والدفاع املدين وال�صليب الأحمر اللبناين وم�ست�شفى �سيدة املعونات.

الإ�ستجابة للكوارث ومعاجلة تداعياتها
مترين حول مواجهة ت�سونامي يف جبيل

لقاء حت�ضريي

قبيل التمرين ،عقد لقاء يف قاعة �أنط�ش مار يوحنا مرق�س
ً
ً
كال من
ممثال
يف جبيل ،ح�ضره اللواء الركن حممد خري
رئي�س احلكومة متام �سالم ووزير الدفاع �سمري مقبل وقائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وال�سفرية ال�سوي�سرية يف لبنان روث
ومن�سق ال�ش�ؤون الإن�سانية واملمثل املقيم لربنامج الأمم
فلينت،
ّ
الربي والبحري
املتحدة الإمنائي رو�س ماوننت ،ومدير عام النقل ّ
عبد احلفيظ قي�سي ،وقائمقام جبيل جنوى �سويدان ،ورئي�س
بلدية جبيل زياد احل� ّ�واط ،ورئي�س ال�صليب الأحمر اللبناين
جورج كتّ انه ،ورئي�س مركز الدفاع املدين يف جبيل �شكيب
غامن� ،إ�ضافة �إىل عمليات قيادة اجلي�ش وقوى الأمن الداخلي
والدفاع املدين ،وال�صليب الأحمر اللبناين.

وجه اللواء خري كلمة �أكد فيها
بداية ّ
�أن «الهدف من وراء هذه اخلطط �أن ت�صبح
البلديات واملحافظات جاهزة من الناحية
ّ
للتدخل يف معاجلة
الفنية والتقنية والب�شرية
تداعيات الكوارث والأزمات على ال�صعيد
املحلي ،وبناء القدرات املحلية يف خمتلف
مراحل �إدارة الكوارث والأزمات ،ما ي�ساهم
ب�شكل كبري يف احلد من الآث��ار ال�سلبية
للكوارث».
وذكر �أنه «متّ ت�شكيل جلنة وطنية بقرار
ّ
من رئي�س جمل�س ال���وزراء برئا�سة الأم�ين
العام للمجل�س الأعلى للدفاع ،وم�شاركة
ممثلني عن خمتلف الأج��ه��زة والإدارات
املعنية ب�إدارة الكوارث والأزمات يف لبنان،
وحدد القرار مهمات اللجنة بو�ضع الإطار

أعد
العام خلطة اال�ستجابة خالل الكوارث على �أنواعها ،و� ّ
ً
ً
وخططا للمحافظات ،مع الآلية
مف�صلة لكل كارثة
خططا ّ
الالزمة لإدارة الكوارث يف حال ح�صولها».
ّ
و�أ�شار اللواء خري «�إىل �أن اللجنة الوطنية املكلفة �إعداد
الإط���ار العام خلطة اال�ستجابة الوطنية خ�لال الكوارث
والأزم���ات ،قد د�أب��ت بالتعاون مع ممثلي املحافظات على
تطوير اخلطوط العري�ضة خلطط اال�ستجابة املناطقية على
�صعيد املحافظات ،والتي تن�سجم مع الإط��ار العام للخطة
الوطنية ومع واقع املحافظات احلايل وفق املوارد والتجهيزات
حاليا �أو التي �ست�ؤمن يف امل�ستقبل» .ولفت �إىل �أ ّنه «منذ
املتوافرة
ً
مطلع العام  2013بد�أ العمل على تطوير خطة ا�ستجابة خا�صة
بق�ضاء جبيل».
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مناورات
ومتارين
تنويه وجهود دولية

من جهتها ّنوهت ال�سفرية
ال�����س��وي�����س��ري��ة روث فلينت
ب��ف��ك��رة «ال���ت���دري���ب على
مواجهة الكوارث واحلوادث
املحتمل وق��وع��ه��ا م��ؤك��دة
�أن مدينة جبيل ت�ستحق �أن
حتظى بهذا االهتمام والتميز
من قبل امل�س�ؤولني والهيئات
التي ترعاها» ،م�شرية �إىل
�أن «الأك��ل��اف الباهظة
للتعايف من الكوارث تو�ضح
احلكمة من اال�ستثمار يف
للتكيف مع الأو�ضاع
املرونة
ّ
الطارئة ،مع العلم �أن الدولة
ال�سوي�سرية قامت حتى اليوم
بامل�ساهمة مببلغ  4،5مليون فرنك �سوي�سري مل�شاريع خا�صة
بتخفي�ض خماطر الكوارث يف لبنان».
و�أ�شارت �إىل �أن «هذا التمرين خري دليل على التزام احلكومة
اللبنانية يف �إدارة خماطر الكوارث وتعا�ضد قدرات خمتلف
ال��وزارات والإدارات واملنظمات واملجتمعات املدنية حول هذا
موحدة
منظمة
املو�ضوع ،والأه��م �أن��ه تعبري عن ردة فعل
ّ
ّ
ومن�سقة بني اجلميع».
ّ

غرفة عمليات وطنية

املن�سق رو�س ماوننت ب��دوره «التح�ضري لإن�شاء غرفة
و�أعلن
ّ
مقرهما
العمليات الوطنية واخلط ال�ساخن على �أن يكون ّ
يف ال�سرايا احلكومي الذي �سيجمع ممثلني عن احلكومة
واملجتمع املدين على مدار � 24ساعة لدعم اال�ستجابة الفورية
ً
م�ضيفا أ� ّنه «على الرغم من ت� ّأثر لبنان
واملن�سقة لأي كارثة،
ّ
متكن من احلفاظ على
ب�شكل كبري بالأزمة ال�سورية فقد
ّ
قدما يف مواجهة ال�شدائد ،ومع وجود �أكرث من مليون
امل�ضي ً
الجئ �سوري».
كما �أعلن �إطالق «برنامج ا�ستقرار لبنان و�إنعا�شه كجزء
من جهود املجتمع الدويل للم�ساعدة يف تعزيز ال�صمود الوطني
واملجتمعي �ضد العديد من الآثار الناجمة عن االزمة ال�سورية».

خطط م�ستقبلية

بدوره �أعلن رئي�س بلدية جبيل «البدء بو�ضع خطة مل�ستقبل
مو�ضحا �أنه «منذ الآن علينا العمل
مدينة جبيل بعد  30عاما»
ً
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الوحدات امل�شاركة

����ش���ارك���ت وح������دات م��دن��ي��ة
وع�سكرية يف املناورة حيث نفّ ذت
التمارين امليدانية الآتي ذكرها:
• وحدات اجلي�ش :عزل وتطويق� ،إن�شاء و�إدارة غرفة العمليات
امليدانية امل�شرتكة� ،إ�ستطالع و�إنقاذ بحري.
قوى الأمن� :ضبط امل�سالك وو�ضع خطة �سري للآليات والأجهزة
امل�شاركة يف التمرين.
• ال��دف��اع امل��دين :امل�ساعدة يف �إخ�لاء مدر�سة قبل و�صول
الت�سونامي وم�سح �أويل للم�صابني بعد انح�سار املوجة ،تنفيذ
عملية �إنقاذ م�صابني حمتجزين يف �سيارة حمطمة ،بحث
و�إنقاذ من حتت الأنقا�ض وتنفيذ عمليات �إنقاذ بحري.
• ال�صليب الأحمر اللبناين :امل�ساعدة يف �إخالء مدر�سة قبل
و�صول الت�سونامي ،م�سح �أويل للإ�صابات بعد انح�سار املوجة،
ن�صب م�ست�شفى ميداين ،م�ساعفة م�صابني حمتجزين يف �سيارة

حمطمة� ،إ�ستقبال امل�صابني من
خمتلف الأج���ه���زة امل�شاركة
ونقلها �إىل امل�ست�شفيات.
• بلدية جبيل :حتذير املواطنني قبل و�صول موجة الت�سونامي،
توجيه امل��واط��ن�ين �إىل الأم��اك��ن الآم��ن��ة ،ت��أم�ين امل�سالك
والطرقات ،فتح الطرقات ،ت�أمني الدعم اللوج�ستي للأجهزة
امليدانية.
• م�ست�شفى �سيدة املعونات اجلامعي� :إ�ستقبال الإ�صابات
التي يتم �إخال�ؤها با�ستخدام الطوافــات وتقدمي الإ�ســعافات
الالزمــة لهم.

حلمايتها ولتكون لي�س فقط �أكرث جما ًال وت� ً
ألقا بل �أكرث
�أما ًنا وقوة وما نحن نقوم به اليوم لي�س �سوى اخلطوات الأوىل
لبداية الطريق ال�صحيح الذي �سنم�شي عليه .وهذه املناورة
علينا �أخذها بجدية واهتمام وتقييم نقاط القوة وال�ضعف
فيها لكي تكون �أك�ثر فعالية و�شمولية عند التطبيق
الفعلي».

�أهداف التمرين

ث��م عر�ض ك��ل م��ن العميد ال��رك��ن الطيار خليل �أب��و
ملخ�صا عن �أهداف التمرين
�سليمان والعميد جان نا�صيف
ً
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مناورات
ومتارين
و�أولها التدريب على تفعيل خلية �إدارة الكوارث
والأزمات ،والتن�سيق بني غرفة العمليات الوطنية
واخللية والغرفة امليدانية امل�شرتكة ،وبني خمتلف
الأجهزة امليدانية لتنظيم عملية اال�ستجابة خالل
عمليات البحث والإنقاذ ب ًرا وبح ًرا وج ًوا.
ولفتا �إىل �أن تنفيذ هذا التمرين ،وخطة ا�ستجابة
ت�شكلت
ق�ضاء جبيل ،التي مت تطويرها عرب جلنة
ّ
على �صعيد الق�ضاء مب�شاركة قائمقام جبيل
وبلدية جبيل والأجهزة الأمنية وخمتلف الإدارات
والوزارات املوجودة يف الق�ضاء ،بالإ�ضافة �إىل املديرية

العامة للدفاع املدين وال�صليب الأحمر اللبناين ،ي�أتيان �ضمن
�سياق الإطار العام خلطة الإ�ستجابة الوطنية خالل الكوارث
والأزمات على �أنواعها.

مناورة �إنقاذية

بعدها انتقل اجلميع حل�ضور املناورة التي جرت �أحداثها بداية
يف عملية �إخالء ملدر�سة راهبات القلبني الأقد�سني يف جبيل،
توجه احل�ضور �إىل منطقة امليناء مل�شاهدة تنفيذ العمليات
ثم ّ
ميدانيا ،فيما متركز �أع�ضاء خلية �إدارة �أزمات ق�ضاء جبيل يف
ً
34
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املجهزة لتن�سيق العمليات.
الغرفة
ّ
وبد�أت العملية الإنقاذية التي كان ال�سيناريو اخلا�ص بها
هـزة �أر�ضية بقوة  7درجات على مقيا�س ريخرت يف
يقول ب�أن ّ
البحر الأبي�ض املتو�سط على بعد  200كلم من ال�شــاطئ
اللـبناين ،تبعتها موجات الت�سونامي التي و�صلت �إىل �شاطئ
مدينة جبيل بعد  20حواىل دقيقة ،ونتج عنها خ�سائر ب�شر ّية
كبرية و�أ�ضرار يف ميناء جبيل الأث��ري ال �سيما يف املراكب
واملرافق ال�سياحية والبنى التحتية والإت�صاالت واملوا�صالت
والكهرباء وغريها.

ور�شة عمل
�إعداد:
تريز من�صور

ّ
نظمت اجلمعية اللبنانية لل�شفافية  -ال ف�ساد
بالتعاون مع منظمة ال�شفافية الدولية  -اململكة
املتحدة يوم القائد « ،»Leader’s dayالذي
ت�ضمن ور�شة عمل حتت عنوان»نظم النزاهة
ّ
ومكافحة الف�ساد يف اجليو�ش وامل�ؤ�س�سات
العامة الأمنية .الور�شة �أقيمت يف كلية ف�ؤاد
�شهاب للقيادة والأرك��ان ،يف ح�ضور قائد
الكلية العميد الركن علي مكه ممث ً
ال العماد
قائد اجلي�ش ،مدير برنامج الدفاع والأمن
يف منظمة ال�شفافية الدولية – فرع بريطانيا
الدكتور مارك بيمن ،رئي�سة اجلمعية املحامية
ندى عبد ال�ساتر �أبو �سمرا ،وعدد من �ضباط
اجلي�ش� ،إ�ضافة �إىل عدد من �أع�ضاء اجلمعية.
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«يوم القائد»
الف�ساد يف قطاع
الدفاع والأمن

متاما
اجلميع ،ظاهرة خطرية ومناق�ضة
ً
امل�سبب الأول والأ�سا�سي
لل�شفافية ،وهي
ّ
ّ
كل بلد منكوب بهذه
لهدر املوارد يف
الآف��ة ،كما �أنها ال�سبب الأول حل�صول
ّ
الت�شققات يف البنية الوطنية ،ولفقدان
الثقة ب�ين م��ك��ون��ات الأوط�����ان على
امل�ستويني الإجتماعي وال�سيا�سي ب�شكل
عام.
ّ
وبالن�سبة �إىل ال��ق��وات امل�سلحة يف
جميع ال��دول على وجه العموم ،يعترب
الف�ساد يف قطاع الدفاع والأم��ن ق�ضية
حيوية وهامة على �صعيد الأمن الوطني
والعاملي ،فالف�ساد من هذا املنطلق هو
وتهدد
تهم املواطنني العاديني،
ق�ضية
ّ
ّ
ّ
�أمنهم عندما يت�سلل هذا اخلطر �إىل
�صفوف تلك القوات .وهي ق�ضية تهم
الع�سكريني ك ��أف��راد �أي��� ً��ض��ا ،عندما
يكونون هم �أنف�سهم عر�ضة لأخطار
ج�سيمة وكبرية ،تظهر خالل تنفيذ
العمليات الع�سكرية ،ال �سيما من جراء
معدات ع�سكرية ذات نوعية
ا�ستخدام ّ
�سيئة �أو متّ �شرا�ؤها ب�سبب الر�شوة �أو �صرف
ّ
النفوذ ال�سيا�سي.
ويف ح��ال التمعن ب��أخ��ط��ار الف�ساد،
ميكن الإ�ستنتاج ب�سرعة وب�سهولة،
�أن ا�ست�شراءه يف امل�ستويات العليا من
ميكن
امل�ؤ�س�سات الع�سكرية ،ق��د
ّ
جمموعة �صغرية من �إحكام القب�ضة
على الدولة .كما �أن امتالك القطاع

يف كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان

ب���ع���د ال��ن�����ش��ي��د
الوطني اللبناين� ،ألقى العميد الركن
رحب فيها باحل�ضور
علي مكه كلمة ّ
امل�شارك مقد ًرا ثقته بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ً
إنطالقا من ال��دور املحوري
اللبنانية� ،
واملتميز ال��ذي ت� ّؤديه يف احلياة الوطنية
ّ
اللبنانية.
وقال�« :إن الف�ساد كما هو معروف لدى

ال��ع�����س��ك��ري ل��ل�����ش��رك��ات والأع���م���ال
التجارية ،ي�ؤّدي �إىل خنق الإقت�صاد يف �أي
غالبا يف هذه احلاالت،
بلد ،حيث يجري
ً
�إخ�����ض��اع عمليات ا���س��ت�يراد الأع��ت��دة
الع�سكرية وت�صديرها ،لدرجة منخف�ضة
جدا من التدقيق املايل والإداري والفنّ ي،
ً
م��ا يجعل ه��ذا القطاع �أك�ثر عر�ضة

وبعدا عن ال�شفافية ،و�أكرثقدرة
للف�ساد
ً
وخ�صو�صا
على �إه���دار م���وارد ال��دول��ة،
ً
املخ�ص�صة للإنفاق الع�سكري
املوازنات
ّ
على القطاع الدفاعي».

حول م�ؤ�شر احلكومات ملكافحة الف�ساد
يف قطاع الدفاع عن العام  ،2013وجود
م�ستويات مرتفعة من خماطر الف�ساد يف
قطاع الدفاع والأمن يف املنطقة ،وهناك
الت�صدي للف�ساد يف م�ؤ�سـ�سات
ن��درة يف
ّ
الدفاع الوطنية� ،أما الأداء الأ�سو�أ فكان
يف جمال العمليات الع�سكرية والتوريد
واملخاطر املالية وال�سيا�سية .لكن ،وهنا
الإ�ستثناء النا�صع البيا�ض ،ف��إن حالة
القوات امل�سلحة اللبنانية كانت هي
النقي�ض ملا ذكرناه يف هذا املجال ،فلقد
ّ
احتل اجلي�ش اللبناين املرتبة الأوىل
يف تطبيق معايري ال�شفافية مل�ؤ�سـ�سة
طبيعيا،
دفاعية .ونحن نعترب ذل��ك
ً

بحيث ميكن �أن ي�ؤدي ذلك �إىل و�ضع
الأمن العاملي على املحك �أو على حافة
الهاوية ،من خالل الأجندات الفا�سدة
التي يتم ال�سعي �إىل تطبيقها حتت
�ستار التعاون الدويل ومقت�ضياته املبهمة
والف�ضفا�ضة.

كوننا ن��رى �أن م�ؤ�س�ستنا الع�سكرية
وتلقائيا جت��اه �آف��ة
حم�صنة داخ��ل� ً�ي��ا
ً
ّ
الف�ساد ،بالإ�ستناد �إىل توجيهات القائد،
و�إىل الإلتزام املنهجي والوا�ضح مبجموعة
من القواعد والأنظمة والإجراءات والتي
ّ
نلخ�ص �أهمها بالآتي:
 تطبيق معايري العمل امل�ؤ�س�ساتيّ
املنظم بكل دقة واحرتاف.
 احلر�ص التام على حفظ املال العامعند ت�أمني الأعتدة املختلفة للجي�ش،
وذل��ك باعتماد الأق��ل كلفة والأف�ضل
جودة.
التقيد الدقيق واحل���ازم بالقوانني
ّ

الأمن العاملي على املحك

�أ�ضاف العميد مكه« :هناك � ً
أي�ضا
ح�سا�سة وم�ؤذية ،قد جتعل من
م�س�ألة ّ
ممار�سة الف�ساد وان��ع��دام ال�شفافية يف
ً
مهما وخط ًرا
عامال
القوات امل�سلحة،
ً
ّ
يتمثل
يهدد الأم��ن العاملي نف�سه .وهو
ّ
ّ
ب�سباق الت�سلح ملجرد �إر�ضاء ج�شع الأفراد،
قيمني على
�سواء كانوا ع�سكرييني �أم ّ
�شركات ت�صنيع الأ�سلحة وت�صديرها،

اجلي�ش اللبناين
يطبق معايري ال�شفافية

ت��اب��ع العميد م��ك��ه« :ل��ق��د ورد يف
�أحد العناوين الرئي�سة لتقرير منظمة
ال�شفافية الدولية – فرع بريطانيا عن
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا

والأنظمة والتعليمات التي ترعى جميع
ال�ش�ؤون العملياتية والإدارية واللوج�ستية.
 اع��ت��م��اد جميع م��راح��ل ال��رق��اب��ةواملحا�سبة يف م��راح��ل العمل ،واتخاذ
التدابري العقابية ال�سريعة واملنا�سبة بحق
�أي مرتكب �أو خمالف».
وختم بالقول�« :إننا نعترب جهودكم
امل�ضنية واملتوا�صلة يف ك�شف الف�ساد
وحماربته ،والعمل على تطبيق معايري
عموما ويف منطقتنا
ال�شفافية يف العامل
ً
خ�����ص��و�ً��ص��ا ،مب��ن��زل��ة خ��ط��وات ج��ب��ارة
وم��ب��ارك��ة يف �سبيل خ�ير الإن�سانية،
ورخاء الإن�سان وتقدمه �أينما وجد� .آمل
ّ
تتكلل هذه الور�شة التي تعقدونها
�أن
م�شكورين حتت عنوان «يوم القائد»،
بالنجاح ،و�أن تف�ضي �إىل تو�صيات مثمرة،
كما درجت عليه العادة يف ّ
كل ور�شة».
ثم �ألقت رئي�سة اجلمعية اللبنانية
املحامية ن��دى عبد ال�ساتر �أب��و �سمرا
كلمة �أكدت فيها �أن الف�ساد م�ست�ش ٍر
�سيما يف دول �أفغان�ستان
داخل اجليو�ش وال ّ
و�أوك��ران��ي��ا ...واع��ت�برت �أن ال�شفافية
تعري مواطن ال�ضعف وال�ضرر الذي يلحق
ّ
بالب�شر.
وبعدها بد�أت ور�شة العمل حيث تناول
كل من منظمة ال�شفافية الدولية –
فرع بريطانيا الدكتور م��ارك بيمن،
واجل��ن�رال ب��ات��ري��ك نوبينز ،موا�ضيع
وخماطر الف�ساد الـ  29يف قطاع الدفاع،
والتي تندرج حتت عناوين خم�س ،وهي
خماطر الف�ساد ال�سيا�سي ،خماطر ف�ساد
التمويل ،خماطر ف�ساد املوظفني ،خماطر
ف�ساد العمليات وخماطر ف�ساد التوريد.
ّ
تخلل ور�شة العمل نقا�شات جادة وتبادل
اخل�برات بني امل�شاركني واملدرين على
ّ
احتل
�سيما و�أن اجلي�ش اللبناين
ال�سواء ،ال ّ
املن�صب الأول يف ال�شفافية بني جيو�ش دول
املنطقة ،يف حني �أن لبنان احتل املراتب
الأخرية يف مكافحة الف�ساد.
ويف اخلتام �صدرت تو�صيات.
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�أبحاث
ع�سكرية

�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

تال�شت احلروب النظام ّية ب�شكليها الكال�سيكي واحلديث ،ومل نعد ن�شاهد يف العقدين الأخريين
مثل هذا النوع من احلروب ال بني الدول ال�صغرى ،وال بني الدول الكربى .فالأخرية حت�شد موارد
متقدمة يف احلروب املحدودة ،بينما تقاتل الدول الأ�صغر مبوارد حمدودة لكنّها
�ضخمة وتقن ّيات ّ
تت�س ّلح ب�إرادة قو ّية.
لقد بُنيت اجليو�ش احلديثة على �أ�سا�س مواجهة جيو�ش نظام ّية �أخرى� ،أو على �أ�سا�س خو�ض
احلرب بني جيو�ش ودول متكافئة ن�سب ًّيا� .إال � ّأن احلروب اليوم مل تعد تقع وفق هذا النموذج ،فهي
ع�سكري �أو منط حمدد.
حروب بال ميدان
ّ
ّ
و«احلرب غري املتماثلة يف ال�شرق الأو�سط» ،كانت عنوان البحث الذي قدمه كل من الرائد
ح�سني عطايا ،النقيب خليل البعيني واملالزم �أ َّول عبد القادر الك ّيايل من موقع �صربا  -الفوج
امل�ضاد للدروع ،وذلك يف الكلية احلربية ويف ح�ضور �ضباط من قطع اجلي�ش ووحداته.

«احلرب غري املتماثلة»
�أهداف البحث

�سالح الأ�ضعف قد ي�ستخدمه الأقوياء � ً
أي�ضا

أهم ّية هذا البحث
تكمن � ّ
ا�ستجد من
يف ت�سليطه ال�ضوء على ما
ّ
التكيف ،مع احلرب غري
نظر ّيات حول
ّ
القوة غري املتوازنة بني
املتماثلة ،ويف فهم ّ
ال�شعوب والأمم ب�شكل �أعمق .فال ّأمة
القو ّية تفر�ض �إرادتها مبا يتوافر لديها
من �إمكانات على ال�شعوب الأخ��رى،
نبه
�إال � ّأن ظهور احلرب غري املتماثلة ّ
التطور التكنولوجي
الدول القو ّية �إىل � ّأن
ّ
والرقميات ،وال�شا�شات
يف علم احلا�سوب
ّ
البالزمية ،وعامل االت�صاالت ،غري كافٍ
ّ
لتحقيق الن�صر .كما تبينّ � ّأن العن�صر
الب�شري عن�صر فاعل يف ال�����ص��راع� ،إذا
�أح�سن ا�ستخدامه و�إدارته .من هنا تربز
احلاجة �إىل التعديل يف تنظيم اجليو�ش
احلديثة ،مبا ين�سجم مع احل��رب غري
املتماثلة ،بهدف التقليل من اخل�سائر
املهمات املطلوبة ب�سرعة.
وتنفيذ
ّ
وقد هدف البحث �إىل تو�ضيح النقاط
ّ
تتعلق ب��احل��رب غري
أ�سا�سية التي
ال
ّ
إ�سرتاتيجيات
املتماثلة ،كتحديد ال
ّ
الع�سكر ّية يف مواجهة ه��ذه احل��رب،
تطورها وجتاربها على ال�ساحة
وعر�ض
ّ
العاملية ،وتداعياتها ،وما �آلت �إليه من
ّ
تغيري يف مبادئ احلرب وخ�صائ�صها...
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ب��الإ���ض��اف��ة �إىل تبيان �أه� ّ�م� ّ�ي��ة حرب
وتطورها التاريخي،
املجموعات ال�صغرى
ّ
ّ
من حرب عفو ّية غري منظمة �إىل علم
ع�سكري �إ�سرتاتيجي ّ
منظم ومعتمد من
النظامية.
قبل �أقوى اجليو�ش
ّ

احلرب غري املتماثلة وا�سرتاتيجياتها

ق�سم البحث �إىل ف�صلني :يف الف�صل
ّ
الأول ،ت��ن��اول الباحثون ن�ش�أة احل��رب
غري املتماثلة ،مفهومها وخ�صائ�صها،
عملياتها.
وظهورها وم�سرح
ّ
واعترب الباحثون � ّأن الطرف ال�ضعيف ،يف
احلرب غري املتماثلة ،ي�ستخدم املجتمع
كغطاء له ،ويعتمد عليه يف الإمدادات
ً
ب�شن
انطالقا منه
اللوج�ستية ،ويقوم
ّ
ّ
ق��وة ،ما
هجماته ّ
�ضد الطرف الأك�ثر ّ
يت�سبب بامتداد العنف داخل املجتمع.
ّ
العملية هي حرب
من هنا ،فبداية هذه
ّ
الع�صابات ونهايتها الإرهاب الدويل كما
حاليا .ومن نتائج احلرب غري
يح�صل
ً
جماعية �أو حرب
املتماثلة ح�صول �إبادة
ّ
أهلية �أو اندحار العدو (جنوب لبنان
� ّ
منوذجا).
ً
النظامية
و�أو�ضح الباحثون :يف احلروب
ّ

يلج�أ امل��ت��ح��ارب��ون �إىل و�سائل و�أدوات
(مدفعية� ،صواريخ،
متماثلة ومعروفة
ّ
حربية )...ولكن يف احلرب
طائرات
ّ
غري املتماثلة ت�ستخدم �أ�ساليب وو�سائل
و�أدوات خمتلفة (قنابل ذر ّي��ة ،خطف
ط���ائ���رات ،ره��ائ��ن� ،أل���غ���ام ،تفخيخ،
عملية انتحارية).
عملية ا�ست�شهادية،
ّ
ّ
حمدد مل�سرح
كما �أنه ال يوجد مكان
ّ
متتد
الزمنية قد
العمليات ،وحتّ ى الفرتة
ّ
ّ
ّ
ع� ّ�دة �سنوات ،وكذلك منط احل��رب ال
العمليات داخل دولة
يقت�صر على م�سرح
ّ
معينة بل ي�شمل م�صاحلها ورعاياها يف
ّ
العامل ب�أ�سره.

ال�شرق الأو�سط بني املخططات
واحلروب

ركز الباحثون على
يف الف�صل الثاينّ ،
انعكا�سات احلرب غري املتماثلة على
ال�شرق الأو�سط الذي يعود اهتمام مراكز
الغربية به �إىل
إ�سرتاتيجية
الأبحاث ال
ّ
ّ

عدة قرون من الزمن .واعتربوا � ّأن الهدف
من ذلك ال�سيطرة على دول ال�شرق الأو�سط
وا�ستغالل ثرواتها و�إنهاكها ،وقد ظهرت
يف هذا ال�سياق عناوين و�أ�سماء خمتلفة
مثل ال�شرق الأدنى ،ال�شرق الأو�سط ،ال�شرق
الأو�سط اجلديد وال�شرق الأو�سط الكبري.
ي�ضم ال�شرق الأو�سط الكبري 22
وتابعوا:
ّ
عربية� ،إ�سرائيل ،تركيا ،دول �آ�سيا
دولة
ّ
الو�سطى ،دول القوقاز ومنطقة �شبه القا ّرة
الهند ّية .بالإ�ضافة �إىل بحا ٍر وم�ضائق
وممرات و�أنهار ،وثروة �ضخمة من النفط
والغاز الطبيعي.
وبغية ال�سيطرة على ه��ذه ال�ث�روات
وا�ستغاللها ،ا�ستخدمت بع�ض القوى
العاملية و�سائل و�أ�ساليب متعددة منها
احل����روب ال��ت��ق��ل��ي��د ّي��ة ،واحل�����روب غري
املتماثلة التي يندرج يف �إطارها خلق
�أو ا�ستثمار ث��ورة �أو انق�سام اجتماعي،
�سيا�سي ،اقت�صادي �أو ديني داخل الدولة
�سيا�سية
ال��واح��دة و�إن�����ش��اء تنظيمات
ّ

إرهابية تكفري ّية داخل املجتمعات،
�
ّ
مما ي� ّؤدي �إىل تفتيتها.
ّ

التو�صيات

ج��اءت تو�صيات البحث على النحو
الآتي:
تو�سع
• على املجتمع الدويل
ّ
احلد من ّ
نفوذ ال���دول ال��ك�برى ومنع �سيطرتها
على دول ال�شرق الأو���س��ط ،كما على
حكومات ال�شرق الأو���س��ط ال�سعي �إىل
ب�سط �سلطاتها على جميع �أرا�ضيها
ملنع وجود � ّأي �إقليم خارج عن �سيطرة
الدولة .فوجود «�إقليم غري حمكوم»،
يتيح لقوى �أخرى فر�صة ال�سيطرة عليه،
مع ما ي�ستتبععه ذلك من تدخل الأعداء
والقوى اخلارجية.
• على حكومات دول ال�شرق الأو�سط �أن
تعمل على تثقيف الأفراد وحثهم على
التح�صيل العلمي والتكاتف والوحدة.
كما �أنه على هذه احلكومات و�ضع

خا�صة
دفاعية،
ا�سرتاتيجية
�سيا�سات
ّ
ّ
ّ
وم�شرتكة من خالل �إن�شاء جمموعة يف
ال�شرق الأو�سط على غرار تلك املوجودة
ب�ين ال����دول ال��ك�برى م��ث��ل جمموعة
الثمانية (.)G8
الدميقراطية واحل� ّ�ر ّي��ة وجعل
• ن�شر
ّ
الد�ساتري على �أ�سا�س املواطنة ولي�س
العرقية حتّ ى
املذهبية �أو
الطائفية �أو
ّ
ّ
ّ
ّ
يتحقق اال�ستقرار واالزدهار.
ال�سيا�سية �أن تعي
• على القيادات
ّ
خ��ط��ورة ال��و���ض��ع ال��ق��ائ��م ،كما يجب
التعامل مع التحليالت والت�صريحات
ّ
بجد ّية،
املتعلقة بتفتيت ال�شرق الأو�سط
ِّ
احلادة ومنع
لتفادي انت�شار االنق�سامات
ّ
خلط الأوراق من خالل حتويل االنتباه
ّ
احلقيقيني وامل�ستهدفني
املخططني
عن
ّ
امل�ستفيدين من تق�سيم املنطقة.
• على ال�سلطات يف ال�شرق الأو�سط
وخ�صو�صا ال��ع��امل العربي والإ���س�لام��ي،
ً
العمل على �إن�شاء مراكز للأبحاث
ّ
املتعلقة بالأمن الغذائي
إ�سرتاتيجية
ال
ّ
وال�سكاين وال�سيا�سي للحفاظ على املوارد
ّ
وخ�صو�صا النفط
الب�شر ّية واالقت�صادية،
ً
والغاز واملياه ،وال�ستدراك املخاطر املت�أتّ ية
ّ
أو�سطية امل�شبوهة
املخططات ال�شرق �
من
ّ
ومكافحتها.
خ�صو�صا يف املناطق
• على املجتمع املدين
ً
ت�شكل م�لا ًذا �آمنً ا للجماعات
التي
ّ
ّ
إرهابيني� ،أن
والتنظيمات امل�سلحة وال
ّ
ينبذ مثل هذه اجلماعات التي حتمل يف
ّ
خمط ًطا تدمري ًّيا
م�شروعا �أو
جعبها عاد ًة
ً
أجنبية.
يخدم م�صالح دول �
ّ
• اعتماد حرب املجموعات ال�صغرى
يف مناهج التدريب ،كما يف العقيدة
وتطورها
أهميتها
الع�سكر ّية ،وتبيان � ّ
ّ
ّ
التاريخي من حرب عفو ّية غري منظمة
ّ
منظم
�إىل علم ع�سكري ا�سرتاتيجي
النظامية.
ومعتمد من قبل �أقوى اجليو�ش
ّ
وميكن ا�ستخراج العربة مما ح�صل يف
لبنان � ّإبان حرب متوز �سنة  .2006وبالتايل
ميكن التوفري يف النفقات الع�سكر ّية
الفعالية يف امليدان.
وزيادة
ّ
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تعاون م�ستمر

رافق بنك بيبلو�س جهاز �إ�سكان الع�سكريني منذ �أنطالقته
�إعداد:
العام  ،2000وكان من امل�صارف ال�س ّباقة التي �سعت �إىل
تريز من�صور
ت�أمني القرو�ض ال�سكنية للع�سكريني من خالل الربنامج
ال�سكني .ويعمل البنك على �إر�ساء عالقة تعاون بنّاءة ومم ّيزة مع امل�ؤ�سـ�سة الع�سكرية،
ت�سـهل حياة ال�ضبــاط والع�ســكريني على
وذلك من خالل توفري عدة عرو�ض م�صرفية
ّ
حدِّ �سواء.
جملة «اجلي�ش» التقت املدير العام امل�ساعد لبنك بيبلو�س ال�سيد جيلبري زوين (مدير
املنتجات وال�شرائح والت�سويق ،والإدارة امل�صرفية للأفراد) ،الذي �أكد يف حديثه حر�ص البنك
على توفري اخلدمات امل�صرفية ب�أف�ضل ال�شروط للقوى الأمنية وال �س ّيما للجي�ش اللبناين.

ثمة تعاون قائم بني امل�ؤ�سـ�سة الع�سكرية
• ّ
ّ
وبنك بيبلو�س ،ما هي �أبرز امل�شاريع املنفذة؟
 منذ العام � ،2000أطلق بنك بيبلو�سب��رن��اجم��ه ال�سكني ،ب��ال��ت��زام��ن مع
انطالقة جهاز �إ�سكان الع�سكريني
املتطوعني .وك��ان م��ن ب�ين امل�صارف
ّ
ً
قرو�ضا �سكنية بلغت
مولت
ّ
ال�سباقة التي ّ
لغاية تاريخه  1407قرو�ض بقيمة 160مليار
�سدد منها ً 111
قر�ضا ،وبفائدة 1.628
لرية ّ
يف املئة .واجلدير بالذكر �أن  8يف املئة
ً
قرو�ضا
من القرو�ض ال�سكنية ت�شمل
ّ
للتملك فقط،
لإعمار م�سكن ولي�س
علما �أن امل�سكن قد يكون ثانو ًيا
ً
رئي�ساّ � .أم��ا قيمة القر�ض ال�سكني
�أو
ً
فرتاوح بني  35و 500مليون لرية لبنانية،
ميولها بنك بيبلو�س بن�سب ترواح بني
ّ
ويتم
� 90إىل  100يف املئة يف بع�ض الأحيانّ ،
الت�سديد بفرتة زمنية متتد بني  7و25
�سنة .وعلى عك�س معظم امل�صارف ،ال
يتكبد املدين �أي ر�سوم �إ�ضافية �أو فوائد
ّ
جزئية قبل فتح امللف وبعده.
وي�ضيف ق� ً
ثمة برنامج خا�ص
�ائ�لاّ :
لقرو�ض الع�سكريني ال�شخ�صية وبفوائد
خمفّ �ضة بن�سبة  10يف املئة على الدوالر.
عرو�ض بنك بيبلو�س ال تنتهي هنا،
يقدم كومبيوت ًرا حممو ًال لتالمذة
فهو ّ
ت�سدد قيمته
ال�ضباط ،عند فتح ح�سابّ ،
بفائدة �صفر يف املئة.
�أما بالن�سبة اىل البطاقة الع�سكرية

بنك بيبلو�س
قرو�ض �إ�سكان الع�سكريني
بد�أت يف الـ 2000وقيمتها
ّ
تخطت  160مليار لرية لبنانية
الإئتمانية ( )Military Cardال�صادرة
العام  ،2007فالع�سكري مُينح مبوجبها
قيمة مالية توازي راتبه ثالث مرات� ،إذا
كان غري ّ
موطن يف البنك� ،أما يف حالة
فيمكنه احل�صول على قيمة
التوطني،
ُ
مالية توازي راتبه م�ضرو ًبا بخم�سة وت�صل
لغاية  15مليون لرية وبفائدة �شهرية توازي
ت�سدد بن�سبة  5يف
 1.75يف املئة ،وه��ي
ّ
علما
املئة من قيمة الر�صيد امل�ستعمل،
ً
احلد الأدن��ى هو  35دوال ًرا يف ال�شهر.
�أن
ِّ
ولقد منح البنك لغاية تاريخه نحو 4000
بطاقة بقيمة  9مليارات لرية لبنانية.
وميكن للع�سكري جتميع النقاط
من خالل «�أك��رم برنامج» (Akram
 )Appعند ال�شراء بوا�سطة البطاقة،
بحيث يح�صل على نقطة مقابل كل
وينح بف�ضل ذل��ك ع� ّ�دة جوائز
دوالر ،مُ
قيمة ،ومنها بطاقات �سفر ،وح�سومات
ّ
كبرية يقدمها عدد كبري من املتاجر
اللبنانية...
وي�ضيف ال�سيد زوي���ن :ي��دع��م بنك
بيبلو�س جميع ن�شاطات اجلي�ش ،كما
يدعم امل�ؤ�س�سة مببالغ مالية كبرية
مبا�شرة...

م�شاريع

• ماذا عن امل�شاريع امل�ستقبلية التي �سوف
ّ
ينفذها البنك بالتن�سيق مع امل�ؤ�سـ�سة
الع�سكرية؟
 �سوف يز ّود البنك يف القريب العاجل�سيما
جميع مراكز ال�صراف الآيل وال ّ
امل��وج��ودة يف امل��راك��ز الع�سكرية مثل
وزارة ال��دف��اع ال��وط��ن��ي ،ن��ادي ال�ضباط
يف الك�سليك ...خدمات �إ�ضافية،
متكن الع�سكري من تخلي�ص جميع
ّ
معامالته امل�صرفية.
يطبق
وث� ّ�م��ة م�����ش��روع رق��م��ي ���س��وف ّ
ع�بر ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة (Mobile
 )Applicationيف الأ�سابيع القليلة
ي�سهل عملية مراقبة حركة
املقبلة،
ّ
احل�سابات اجل��اري��ة� ،إ�ضافة �إىل دفع
�سيما للذين
ال��ف��وات�ير وغ�يره��ا ،وال ّ
ميلكون بطاقات �إعتماد (Debit
.)Cards
وختم ال�سيد زوي��ن حديثه بالقول:
�إن «�سيا�سة بنك بيبلو�س امل�صرفية
والإجتماعية حتتّ م علينا توفري كل
الت�أمينات ال�لازم��ة جلميع عنا�صر
�سيما عنا�صر اجلي�ش
القوى الأمنية ،وال ّ
اللبناين ،وذل��ك ت��ق��دي� ًرا للت�ضحيات
اجل�سام التي يقدمونها على مذابح
الوطن ويف ظ��روف مفتوحة على كل
الإح���ت���م���االت ،وت��ق��دي�� ًرا للم�ؤ�سـ�سة
الع�سكرية التي ّ
توفر اللحمة الوطنية،
ّ
تخطت الطائفية والإنق�سامات
والتي
ال�سيا�سية حلماية والوطن املواطن».
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�إعداد:
الرقيب �سامر حميدو

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،ممث ً
ال بالعميد الركن زياد ن�صر� ،أقام الفوج املجوقل
اللبناين مترين �سري و�سبا ًقا حتت عنوان «منو�صل �سوا» ،بالتعاون مع جمعية �أن�صار الوطن
وبلديات املنطقة وفاعلياتها وممثلني عن الأجهزة والقوى الأمنية وفاعليات �إعالمية ومدنية.
جمع ال�سباق  1500م�شارك من جميع املناطق اللبنانية ومتبارين من الفرق الأمريكة والفرن�سية
التي تقوم بتدريب القوات اخلا�صة يف اجلي�ش اللبناين.

ل ّأن الوطن يبنيه تالحم �أبنائه
 1500م�شارك �ساروا مع املجوقل و�شعارهم «منو�صل �سوا»

وقفة وفاء

�أر�ض الن�سور يف ثكنة غو�سطا كانت
على ا�ستعداد ال�ستقبال امل�شاركني
الذين توافدوا �إىل ثكنة الن�سور بحما�سة
خ�صو�صا من خ�لال ارت��داء
متظهرت
ً
ريا
معظمهم ال��ب��زة الع�سكرية تعب ً
عن ت�ضامنهم الكامل مع اجلي�ش
وتقديرهم له.
جوزف عيد ( 40عاما) يقول إ� ّنه قدم
للتو من �أملانيا للم�شاركة ...وال��ده
كان ع�سكر ًيا يف اجلي�ش وقد �أم�ضى
حياته يف خدمة لبنان« ،ونحنا واجلي�ش
ج�سد واحد وروح واحدة».
ربيعا يقول «�أنا بحب
فرا�س �إبن الـ 12
ً
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اجلي�ش لأن��و ه��وي �سياج ال��وط��ن ،و�أن��ا
ب�س �أكرب بدي �أعمل مغوار ودافع عن
وطني.»...
امل�شاركون قاموا بجولة يف الثكنة
وتعرفوا �إىل �أماكن تدريب الع�سكريني،
كما زاروا املتحف اخلا�ص بالفوج حيث
�شرحا
اجلما�س
قدم لهم الرقيب ريا�ض
ً
ّ
تكرميا
ع��ن املتحف ال���ذي �أن�����ش��ىء
ً
لأرواح �شهداء الفوج «وحيث تقت�ضي
البطولة ذل��ك مند �أج�سامنا ج�سو ًرا
ونقول للرفاق �أن يعربوا» .بعدها قامت
جمعية �أن�صار الوطن بو�ضع �إكليل
م��ن ال��زه��ر على الن�صب ال��ت��ذك��اري
ل�شهداء الفوج املجوقل يف �ساحة ال�شرف

برفقة قائد الفوج املقدم الركن جان
نهرا الذي رحب بامل�شاركني.

قائد الفوج ي�شرح

كفرذبيان و�صو ًال �إىل �سد �شربوح الذي
يعد من �أبرز املوارد املائية يف لبنان.
ويف اخل��ت��ام �أع���رب ق��ائ��د ال��ف��وج عن
���س��ع��ادت��ه ل���ر�ؤي���ة ه���ذا ال��ت�لاح��م بني
أكد �أن الفوج
الع�سكريني واملدنيني ،و� ّ
ما�ض يف ن�شاطاته .وق��ال« :مع هيك
بحبنا ما فينا �إال نقتل حالنا
�شعب
ّ
دوما
كرمالو ،ونحنا منتخطى �أزماتنا ً
بت�ضامن �شعبنا معنا».

قائد ال��ف��وج امل��ق��دم ج��ان نهرا �شرح
ماهية مترين ال�سري و�أهدافه ،بالقول:
نريد �أن ن�ؤكد من خالل هذا الن�شاط
�أن اخليار الوحيد للبنان هو �صيغة
العي�ش امل�شرتك ،ونبذ الطائفية .كما
�أن الن�شاط جاء تلبية لطلب جميع
�أن�صار الوطن .و�أ�ضاف :ن�شاطنا اليوم،
ه��و لتقريب امل�����س��اف��ات ب�ين اجلي�ش
واملجتمع املدين ،وعربون امتنان لهذا

جوالت هوائية و�أخرى �أر�ضية ،الهبوط
على احلبال والعبور من حتت ماللة،

ال�شعب ال��ذي �أعطانا الكثري ووقف
�إىل جانبنا يف �أ�صعب الظروف .وخ�ص
بال�شكر ح�ضرة قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي الداعم الأول لهذا الن�شاط
و�سائر الن�شاطات املماثلة.
ً
ق��ائ�لا« :منو�صل ���س��وا» له
و�أو���ض��ح
هدفان :الأول معنوي ،وهو كما قلنا
تقريب امل�سافة وك�سر احل��واج��ز بني
احل��ي��اة املدنية واحل��ي��اة الع�سكرية،
وتعريف ال�شباب اللبناين باجلي�ش� .أما
الهدف الثاين فهو تعريف امل�شاركني
باملوارد الطبيعية الهامة التي يتمتع
بها لبنان ،فكما نعرف �أن امل�سلك
الذي اعتمدناه يف �سرينا ي�شمل حممية

ن�شاطات نفذها م�شاركون برفقة
عنا�صر ال��ف��وج معلنني ب�صوت واح��د
«نحنا اليوم مغاوير من �أجل لبنان»،
لين�صرفوا من ثم �إىل متابعة الإيجاز
و�إحياء ال�سهرة.
رحب جمد ًدا بامل�شاركني،
قائد الفوج ّ
متمنيا لهم ليلة ممتعة ،و�ألقى املقدم
ً
ً
�سايد �شحادة حما�ضرة معرفا بالفوج
املجوقل ومهماته ،وطبيعة عمله.
كما قدم �إي��ج��ازًا عن مترين ال�سري،
وامل�سلك املمتد من عيون ال�سيمان
حتى فاريا ،حراجل ،وبلدة قهمز.
و�أو�ضح �أن التمرين ينق�سم �إىل ق�سمني:
الأول مار�ش مع حواجز وم�سافته 18

املدنيون املغاوير
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اجلي�ش
واملجتمع
كم ،والثاين من دون حواجز وهو � ً
أي�ضا
أرقاما خا�صة
 18كلم .وزود امل�شاركني � ً
يف حال حدوث �أي طارىء
و�أع��ط��اه��م تعليمات
ع���ن ت���داب�ي�ر احل��ي��ط��ة
والأمان.
رئي�س جمعية �أن�صار
ال��وط��ن ال�سيد مي�شال
احل��اج ق��ال« :اليوم من
خمتلف الطوائف جئنا
�إىل هذا ال�صرح البطويل
ل���ن����ؤك���د �أن ن��ه��و���ض
لبنان ي�ستوجب تالحم
اجل���ي�������ش وال�����ش��ع��ب،
��رم ال�����ش��ه��داء
ول���ن���ك� ّ
فنحن م��ع اجلي�ش يف
ال�سراء وال�ضراء ...نحن
دائما على توا�صل مع
ً
اجلي�ش ومبد�أ اجلمعية
�أن ال��وط��ن ه��و لأبنائه
كافة».
ب���ع���د ذل������ك ت���وج���ه
امل�شاركون �إىل �سهرة النار التي دامت
حتى �ساعات ال�صباح الأوىل فرق�صوا
وغنوا على وقع الأغاين الوطنية ومتنوا
�أن ال تنتهي هذه الليلة مع اجلي�ش.
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ال�سباق

لدى بزوغ الفجر ،ا�ستعد امل�شاركون
وارت��دوا مالب�سهم و�أعتدتهم ا�ستعدا ًدا
ل�ل�إن��ط�لاق ،وع��ن��د ال�ساعة ال�سابعة

فئة ال�سيدات:
 جواهر عبود يف املركز الأول بتوقيت.3،20،25
 -زينة �أب��ي غ��امن يف امل��رك��ز الثاين

�أعطيت �صفارة الإنطالق معلنة بدء
ال�سري.
ويف نهاية ال�سباق ،جاءت النتائج على
النحو الآتي:
• �سباق  18كلم
مع حواجز:
فئة الرجال:
 روب�ير �شهوانيف امل������رك������ز
الأول بتـوقيـت
.1،56،47
 كميل بول�سيف املركز الثاين
بتوقيت .1،58،40
 اب����راه����ي����م�سنتينا يف املركز
ال��ث��ال��ث بتوقيت
.2،19،17

بتوقيت .3،22،00
 جنوى �ضو يف املركز الثالث بتوقيت.4،03،20
• �سباق  18كلم من دون حواجز:
فئة الرجال:
 ���ش��ك��ري ن� ّ�خ��ول يف امل��رك��ز الأول
بتوقيت .1،46،07
 ك��رمي ك���وادري يف املركز الثاينبتوقيت .1،50،43
 �صهيب م�صطفى يف املركز الثالثبتوقيت .1،52،40
فئة ال�سيدات:
 ل���ودي ب��رك��ات يف امل��رك��ز الأولبتوقيت .2،58،53
 ج��وان��ا عتيق يف امل��رك��ز ال��ث��اينبتوقيت .2،59،20
 ليليان �أب��ي رزق يف املركز الثالثبتوقيت .3،05،50

م�ؤ�س�سات
وخدمات

�إعداد:
معو�ض بومارون
با�سكال ّ

ع�ضو جديد ين�ضم �إىل امل�ؤ�س�سات الفاعلة التابعة لوزارة الدفاع :تعاونية اقت�صادية يف
�صربا فتحت �أبوابها ال�ستقبال املدنيني والع�سكريني لت� ّؤمن حاجاتهم ب�أ�سعار مناف�سة
ً
عرو�ضا ال تقاوم.
ولتقدم لهم
ّ
حدثنا ب�شغف عن هذا املولود اجلديد
املالزم الإداري جورج عون مدير فرع �صربا ّ
يوما بعد يوم.
مل�ؤ�س�سة الإقت�صاد والذي ي�سعى بديناميكية لتطويره ً

تعاونية الإقت�صاد
يف �صربا خرجت
من الثكنة

املواقف م�ؤمنة
والعرو�ض دائمة وكذلك
الأ�سعار املناف�سة

خارج الثكنة

«يف ال�سابق كانت التعاونية �صغرية
داخ���ل الثكنة يف �صربا ومبيعاتها
حمدودة وال ي� ّؤمها �سوى ع�سكريو املوقع؛
�ضيقت
كما �أن الظروف الأمنية التي ّ
اخلناق على حتركات الع�سكريني
واملدنيني حالت دون دخول اجلميع �إىل
هذه التعاونية؛ لذا كان من ال�ضروري
ا�ستحداث فرع �أكرب للمنطقة كلها،
ا�ستقر الر�أي على �إخراج التعاونية
وهكذا
ّ
من داخل موقع �صربا ،والأمر حتقق مع
�إقامة مبنى امل�ستو�صف اجلديد قرب
الثكنة ،حيث متّ تخ�صي�ص الطابقني
الأر�ضي وال�سفلي للتعاونية.

نظام العمل

يو�ضح امل�لازم ع��ون يف �سياق حديثه
ّ
�أن التعاونية تعمل وفق نظام جديد؛
�صباحا وحتى
فالدوام ميتد من الثامنة
ً
الثامنة م�سا ًء وه��ي ت�ستقبل املدنيني
والع�سكريني� ،أم��ا امل��واق��ف فم�ؤمنة
للجميع �أم���ام املبنى .وي�شري �إىل �أن
ً
موظفا تابعني �إدار ًيا للمديرية
حواىل 20
العامة ل�ل��إدارة يعملون يف التعاونية،
علما �أن النظام م�ؤلل ب�أكمله (يف
ً
ال�سوبرماركت وامل�ستودعات) وميكن

م��راق��ب��ة دخ����ول الب�ضاعة
امل��وج��ودة وخ��روج��ه��ا بكل
�سهولة.
جيدا ،ويلفت
الإقبال يبدو
ً
امل�لازم عون �إىل �أنه متّ قبل
االف��ت��ت��اح ت���وزي���ع ن�����ش��رات
دعائية للتعاونية يف املنطقة
واملحيط للت�سويق لها� .أما الأ�سعار فهي
بغالبيتها �أق��ل من �أ�سعار ال�سوق لأن
ٍ
جدا يف التعاونيات
هام�ش الربح
متدن ً
الع�سكرية ب�شكل ع��ام .وق��د ُو�ضع
���ص��ن��دوق ل�ل�إق�تراح��ات ع��ل��ى مدخل
التعاونية يتوا�صل من خالله الزبائن
القيمني ،هدفه حت�سني م�ستوى
م��ع
ّ
اخلدمات ومعرفة ال�سلع التي ينبغي
توافرها يف التعاونية.

الأجنحة

ي�ضم الطابق الأر�ضي �أجنحة تعر�ض
ّ
�ألب�سة مدنية و�أخ���رى ع�سكرية مع
ل��وازم��ه��ا؛ ك��م��ا ي��وج��د ج��ن��اح لبيع
الطبية وال�شم�سية ،و�آخ��ر
ال��ن��ظ��ارات
ّ
للهواتف اخللوية و�أك�س�سواراتها ،وثالث
للذهب الربازيلي حيث ت�صنّ ع خمتلف
املوديالت ح�سب الطلب.
�أما الطابق ال�سفلي فيحتوي خمتلف

ال�سلع ،من املواد الغذائية (زاوية خم�ص�صة
ّ
املعلبات و�أدوات
للألبان والأجبان)� ،إىل
علما �أن ال�سلع التي
التنظيف و�سواها،
ً
حتمل �شعار م�ؤ�س�سة الإقت�صاد (كالزيت
جدا.
واملحارم) هي ب�أ�سعار مناف�سة ً

قري ًبا

يف ختام حديثه ي�شري املالزم عون �إىل
م�شاريع م�ستقبلية ،و�أولها كافيترييا
تقدم القهوة وامل�شروبات وال�سندوي�شات
على �أنواعها ل��رواد امل�ستو�صف ب�أ�سعار
خمفّ �ضة�( ،سيتم �إ�ضافة مواقف جديدة
لل�سيارات يف حميط امل�ؤ�س�سة) ،وجناح
جديد للأدوات املنزلية يف الطابق الأر�ضي.
القيمني
وي�شدد املالزم عون على حر�ص ّ
ٍ
تق�ص
على امل�ؤ�س�سة على �إجراء عملية
دائ��م��ة ل�ل�أ���س��ع��ار يف خمتلف امل��ح��ال
الكربى ،بهدف �إبقاء �أ�سعارنا �أدنى من
ال�سوق مع ت�أمني عرو�ضات دائمة.
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وقفة وفاء
�إعداد:
رميا �سليم �ضوميط

تقليدا �سنو ًيا �أن
بات
ً
يقدم الفنان جورج خباز
ّ
ً
عر�ضا من م�سرحياته يف كل عام يعود
ريعه لدعم ن�شاطات م�ؤ�س�سة املقدم
املغوار ال�شهيد �صبحي العاقوري.
هذه املرة � ً
أي�ضا كان لقاء جمع حواىل 600
مدعو حول م�سرحيته الكوميدية اجلديدة
«ناطرينو» ،ح�ضرها ممثل قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي العميد دريد زهر الدين ،وعدد
كبري من ال�ضباط و�أ�صدقاء امل�ؤ�س�سة ،وذلك
على م�سرح �شاتو تريانو -جل الديب.

«ناطرينو»

ع��ل��ى م���دى �ساعتني م��ن ال�ضحك
املتوا�صل ا�ستمتع احلا�ضرون مب�شاهدة
امل�سرحية العا�شرة جلورج خباز كتابة
إنتاجا ،التي تخفي خلف
�راج��ا و� ً
و�إخ� ً
ال�ضحكة ع�شرات الر�سائل وجمموعة
من الأ�سئلة لن جتد من يجيب عنها،
مبا �أننا نعي�ش الد ّوامة نف�سها ،كما
لو �أننا مل ولن نتعلم �شيئً ا من احلرب.
م��ن واق���ع �إج��ت��م��اع��ي م ��ؤث��ر ينطلق
املمثل جورج خباز يف م�سرحيته ،حيث
ي�سلط ال�ضوء على م��أوى للعجزة ي�ضم
مناذج عديدة ،لكل منهم حكايته
التي تعك�س الإ�ستهتار يف جمتمعنا،
وعجزنا ع��ن �صون ه��ذا الإن�����س��ان �إىل
ّ
ال���ذل .يف املقلب الآخ���ر يطرح
درج��ة
خباز جمموعة �أ�سئلة :ه��ل تعلمنا
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جلورج خباز
دعما مل�ؤ�س�سة
ً
العاقوري
م����ن امل���ا����ض���ي؟
ه���ل ن�����س��ع��ى �إىل
التمدن والتح�ضر
وال���ت���ع���ام���ل م��ع
بع�ضنا ب�إن�سانية؟
ه��ذا الإ�ستف�سار
ً
عالقا
ق��د يبقى
حتى نهاية امل�سرحية ،بعدما يت�أكد
للم�شاهد �أن ال��ت��اري��خ يعيد نف�سه،
و�أن ه��ذا العمل ال��ذي نتابعه يف العام
 2014قد يقدم بعد �سنوات عديدة ،لأن
ال�سيناريوات ،ويا للأ�سف ،تعيد نف�سها
يف لبنان �إمنا ب�أ�سماء خمتلفة.
حيا الفنان جورج
ويف ختام العر�ضّ ،
خباز م�ؤ�س�سة اجلي�ش وقائدها العماد
داعيا �إىل ع��دم اخلوف
ج��ان قهوجي
ً
والهجرة من لبنان طاملا هناك م�ؤ�س�سة

متما�سكة ومت�ضامنة كم�ؤ�س�سة
اجلي�ش التي تقدم الغايل والنفي�س يف
�سبيل احلفاظ على لبنان .ثم �شكر
م�ؤ�س�سة ال��ع��اق��وري التي تتوج �أجمل
قدم له
عر�ض من عرو�ض امل�سرحية .ثم ّ
ممثل قائد اجلي�ش درع القيادة عربون
منو ًها بعمله امل�سرحي
�شكر وتقدير
ّ
امل��م��ي��ز .ك��م��ا ك���ان درع �آخ���ر من
قدمه له
م�ؤ�س�سة العاقوري عربون �شكر ّ
جو العاقوري جنل املقدم ال�شهيد.

ًيدا بيد

�إعداد:
ليال �صقر الفحل

يف �إطار املبادرات التي يقوم بها املجتمع املدين حيال
اجلي�ش وتقدي ًرا لعطاءاته ،دعت �شركة ر�ؤى للإنتاج
عائالت الع�سكريني ال�شهداء �إىل ح�ضور عر�ض مل�سرح ّية
«ك ّلنا تقال» على م�سرح مدر�سة احلكمة اجلديدة ،قاعة
�أنطوان ال�شويري.
ح�ضر العر�ض مع عائالت ال�شهداء العميد الإداري و�سام
العط�شان اً
ممثل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي وعدد من
ال�شخ�صيات الإجتماعية.

«ك ّلنا تقال»
يف وجه اال�ضطهاد والطغيان...
امل�سرحية من بطولة يو�سف حداد ،طوين عي�سى،
نيللي معتوق ،وط��وين مهنا ...كتابة جوزيف
ال�شرتوين ،مع اخل��وري جوزيف �سويد ال��ذي و ّلف
ال�سيناريو واحلوار و�أ ّلف املو�سيقى ،ومن �إنتاج �شركة
«ر�ؤى للإنتاج» ،و�إخراج جهاد الأن��دري ،وقد �صمم
الرق�ص مالك العنداري ،واملالب�س ماجد بو طانيو�س.
يدور العمل حول حياة القدي�سة تقال املنا�ضلة التي
�شق اجلبل
�أظهر الله من خاللها معجزاته ،حيث ّ
ّ
يف م�سقط ر�أ�سها معلوال ،لتعرب يف و�سطه وت�ضلل
مطارديها الوثنيتني...
العمل ر�سالة وا�ضحة يف وجه الظلم ليبقى �إ�سم
ً
القيمون
تقال
مرادفا لل�شهادة والإميان كما يقول ّ
عليه .املمثل يو�سف حداد يدعو من جهته اجلميع
«ليكونوا تقال» وليقفوا �أم��ام ظلم احلكام،
ومنطق املوت...
وه���و ي��ع�ّب�رّ ع��ن ت��ق��دي��ره اجل��ه��ود ال��ت��ي يبذلها
الع�سكريون يف جم��ال حفظ الأم��ن وال���ذود عن
ً
قائال« :هذه اللفتة هي � ّ
أقل هدية ميكن
الوطن
نقدمها لأبناء الع�سكريني ال�شهداء ،عربون
�أن ّ
تقدير لت�ضحيات �آبائهم الذين �صانوا بدمائهم
وحدة الوطن وا�ستقراره».
ّ
يف ختام العر�ض الذي القى ا�ستح�سان احل�ضور� ،سلم
العميد الإداري و�سام العط�شان كتاب �شكر با�سم
العماد قائد اجلي�ش �إىل منظمي العمل.
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�إعداد :د� .أحمد علو
عميد متقاعد

ي�ستخدم م�صطلح �أمريكا ( )Americasب�صيغة اجلمع للأ�شارة
معا ،بالإ�ضافة �إىل اجلزر
�إىل �أرا�ضي �أمريكا ال�شمالية و�أمريكا اجلنوبية ً
واملناطق املحيطة بهما ،بينما ي�ستخدم لفظ �أمريكا ()America
باملفرد للإ�شارة �إىل الواليات املتحدة الأمريكية فقط .لكن بني
الأمريكيتني ما بينهما...

املوقع وامل�ساحة

�أمريكا عمالق جيو
اقت�صادي و�سيا�سي وع�سكري
لكن ...جنوبه يحاول نزع
العباءة ال�شمالية الثقيلة

�أمريكا هي قارة تقع يف ن�صف
الكرة الأر�ضية الغربي ،وتعرف
� ً
أي�ضا بالعامل اجلديد ،يحدها من
ال�شمال املحيط املتجمد ال�شمايل،
ومن الغرب املحيط الهادىء ،ومن
ال�شرق املحيط الأطل�سي� .أما من
اجلنوب فيحدها املحيط املتجمد
اجلنوبي والقارة القطبية اجلنوبية
(انتاركتيكا) .امريكا (ال�شمالية واجلنوبية) هي ثاين قارة
من حيث امل�ساحة بعد �آ�سيا ( 44مليو ًنا ون�صف مليون كم.)2
وهي تغطي (مع الو�سط) م�ساحة تقدر ب 42مليون  549الف
كلم� 2أي ما يقدر ب  %8.3من �إجمايل م�ساحة �سطح الأر�ض،
�أو ما يوازي  %28.4من م�ساحة الياب�سة .وهي �أطول ق�سم مت�صل
من الياب�سة من �شمال الكرة االر�ضية �إىل جنوبها.
مييل بع�ض اجلغرافيني �إىل اعتبار كل من امريكا ال�شمالية
واجلنوبية ك�شبه قارة ،مع ا�ضافة امريكا الو�سطى �إىل الق�سم
ً
كال منهما
ال�شمايل من القارة ،بينما يرى البع�ض الآخر �أن
ت�شكل قارة بحد ذاتها .تبلغ م�ساحة امريكا ال�شمالية نحو
 24مليو ًنا و� 709آالف كلم� .2أما �أمريكا اجلنوبية فتبلغ
م�ساحتها نحو  17مليو ًنا و 480ال��ف كلم ،2بينما تبلغ
م�ساحة الربزخ الوا�صل بينهما (�أو ما يعرف ب�أمريكا الو�سطى)
نحو ً 523
الفا و 780كلم .2وت�شكل قناة بنما يف جنوب
ال�برزخ الفا�صل املائي اال�صطناعي الوحيد بني الرب ال�شمايل
واجلنوبي ،وقد �شقت مطلع القرن الع�شرين لت�سهيل االت�صال
بني املحيطني االطل�سي والهادىء والعبور البحري ما بني �شرق
القارة وغربها من دون االلتفاف حول جنوبها ،وهي تعترب من
�أهم النقاط اال�ســرتاتيجية على م�ســتوى القارة يف حركــة
التجاــرة البحرية وعبور اال�ساطيل احلربية.

تاريخ القارة

ت��ذه��ب بع�ض النظريات

وال���ب���ح���وث االرك���ي���ول���وج���ي���ة
واالن�تروب��ول��وج��ي��ة �إىل اعتبار �أن
االن�����س��ان االول �سكن ال��ق��ارة
االمريكية �آتيا من قارة �آ�سيا عرب
م�ضيق «بريننغ» (ب�ين �آال�سكا
ورو�سيا) منذ ما بني  40الف �إىل  15الف �سنة قبل امليالد� .أعقب
ذلك هجرات متتابعة لقبائل االينوك القطبية (الإ�سكيمو)
منذ االلف االول قبل امليالد ،ما �أدى �إىل ت�شكيل ال�شعوب
اال�صلية والبدائية ل�سكان القارة يف ال�شمال الذين متددوا نحو
اجلنوب يف مراحل الحقة� .أما اول احتكاك لالوروبني مع
القارة االمريكية فريجح �أنه بد�أ حواىل القرن العا�شر امليالدي
مع ال�شعوب اال�سكندنافية اجلرمانية والفايكنغ وما يعرف
ب�شعوب «النور�س» (.)Norsemen
�شكلت رح�لات كري�ستوف كولومبو�س ()1502 - 1492
واكت�شاف العامل اجلديد بداية مرحلة جديدة يف تاريخ القارة
االمريكية مع العامل القدمي ،وبخا�صة اوروبا التي ا�ستعمرت
قواها الكربى هذا العامل ،مما �أدى �إىل غياب ح�ضارات كانت
قائمة فيه ،كح�ضارة الآزتك يف املك�سيك واملايا يف �أمريكا
الو�سطى وح�ضارة الإنكا يف �شمال غرب امريكا اجلنوبية.
فتح جناح الثورة االمريكية يف الواليات املتحدة �ضد اال�ستعمار
الربيطاين وح�صولها على اال�ستقالل العام  ،1776الباب على
مرحلة جديدة يف تاريخ القارة تبلورت يف ت��وايل حركات
التحررواال�ستقالل يف ال�شمال واجلنوب عن الدول امل�ستعمرة
يف اوروبا (ا�سبانيا والربتغال وانكلرتا وهوالندا وفرن�سا) اعتبارا
من مطلع القرن التا�سع ع�شر وحتى القرن الع�شرين .ويعترب
اجلرنال الفنزويللي �سيمون بوليفار ( )1830 -1783حمرر الق�سم
الأكرب من امريكا اجلنوبية
(ف���ن���زوي�ل�ا وك��ول��وم��ب��ي��ا
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والإك��وادور وبوليفيا والبريو)
من اال�ستعمار اال�سباين يف
مطلع القرن التا�سع ع�شر،
وقد لقب بـ«جورج وا�شنطن امريكا الالتينية»� .إن معظم
دول القارة االمريكية هي اليوم دول م�ستقلة وتتمتع ب�سيادتها
بعد رحيل اال�ستعمار الأوروبي ،ولكنها التزال حتتفظ برتكة
�ضخمة ومهمة من تاريخ هذا اال�ستعمار تتمظهر من خالل
الإرث احل�ضاري الديني واللغات.

ال�سكان

�أدى تتابع موجات الهجرة الأوروبية
�إىل العامل اجلديد منذ منت�صف القرن
ال�ساد�س ع�شر ،وما تبعها من هجرات
كثيفة الح��ق��ة م��ن ق����ارات ال��ع��امل
املختلفة� ،إىل مت��ازج �أو تنافر مع
ال�سكان الأ�صليني ،ما �شكل
العن�صر الأ���س��ا���س يف تكوين
املجتمعات الأمريكية يف ال�شمال
والو�سط واجلنوب .وهذا ما انعك�س
يف بنية هذه املجتمعات الدميوغرافية
واللغوية والدينية والثقافية وال�سيا�سية
واالقت�صادية كما نعرفها اليوم.
قدر عددال�سكان يف القارة االمريكية
ككل ،بنحو  953مليو ًنا و� 700ألف
ن�سمة وفق تقديرات متوز � ،2013أي ما
تقريبا من جمموع
ي�شكل نحو %14
ً
�سكان العامل .ه�ؤالء يتوزعون يف  35دولة
ذات �سيادة 23 ،منها يف الق�سم ال�شمايل مع
ً
الو�سط ،و 12يف الق�سم اجلنوبي .كما �أن هناك دوال ومناطق
وحمميات تابعة لدول اخرى ماوراء البحار.

�أمريكا ال�شمالية

تغطي �شبه القارة ال�شمالية ثالث دول كربى من حيث
امل�ساحة وعدد ال�سكان هي :كندا ( 9.9مليون كم 2ونحو 35
مليون ن�سمة  -العام  ،)2013الواليات املتحدة االمريكية (9.6
كم 2ونحو  318مليون ن�سمة  -العام  ،)2014املك�سيك (نحو
 2مليون كم 2ونحو  118مليون ن�سمة  -العام  .)2013ي�ضاف
�إليها جمموعة الدول اجلزر يف البحر الكاريبي ،مثل كوبا
وتاهيتي وهاييتي وجامايكا ،الباهاما�س والدومينيكان
وبورتوريكو وباربادو�س وتوباغو وغريها .كذلك تعترب جزيرة
غرينالند التابعة للدامنارك من �ضمن االرا�ضي االمريكية
ال�شمالية.
52
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تت�ضمن  7دول معروفة با�سم «جمهوريات امل��وز» ،وهي:
غ��وات��ي��م��اال ،ب��ل��ي��ز ،ه��ن��دورا���س��� ،س��ل��ف��ادور ،ن��ي��ك��اراغ��وا،
كو�ستاريكا وبنما .ويبلغ عدد �سكانها نحو  45مليون
ن�سمة ونيف ،وبذلك ي�صبح عدد �سكان امريكا ال�شمالية
نحو  557مليون ن�سمة.
�أما امريكا اجلنوبية وتعرف با�سم «امريكا الالتينية»
فت�ضم  12دولة ذات �سيادة ت�ضم ما يقارب  400مليون ن�سمة
(تقديرات العام  )2014وهي :الربازيل ،الأرجنتني ،كولومبيا،
البريو ،بوليفيا ،فنزويال ،ت�شيلي ،الإك���وادور ،الباراغواي،
الأوروغواي ،غوايانا (االنكليزية
�سابقا) و�سورينام� .أم��ا غويانا
«الفرن�سية» املجاورة ل�سورينام
فتعترب �أحد االقاليم الفرن�سية التابعة
لفرن�سا يف م��ا وراء ال��ب��ح��ار .كذلك
ه��ن��اك بع�ض اجل���زر ق���رب ال�سواحل
اجلنوبية للقارة تابعة لربيطانيا ،كجزر
الفوكالند قرب الأرجنتني.
تعترب م��دن �ساوباولو وري��و دي جنريو
يف ال�ب�رازي���ل ،ومك�سيكو �سيتي يف
املك�سيك ،ونيويورك ولو�س اجنلو�س
و�شيكاغو يف الواليات املتحدة ،وبوغوتا يف
كولومبيا ،وبيون�س �آير�س يف الأرجنتني،
وليما يف البريو ،اكرب املدن يف القارة ومن
ً
اكتظاظا بال�سكان على
�أك�ثره��ا
م�ستوى العامل� ،إذ ي�سكن هذه املدن
وحدها ما يقارب خم�س �سكان القارة
(�أكرث من  150مليون ن�سمة).

اللغات والديانات

تتعدد اللغات التي يتكلمها �سكان القارة ،وتختلف بني
منطقة واخرى تبعا الختالف ال�سكان واالعراق واالجنا�س
التي كانت ت�سكن القارة قبل اكت�شافها وا�ستعمارها من
الدول االوروبية منذ القرن اخلام�س ع�شر .وقد �أ�سهم انتقال
ال�شعوب املختلفة من العامل القدمي �إىل العامل اجلديد يف ن�شر
لغاتهم بني ال�سكان اال�صليني للبالد .وميكن اليوم اح�صاء
اللغات الكربى املن�شرة يف القارة وفق عدد الذين يتكلمونها
كما ي�أتي:
اللغة اال�سبانية�( ،أكرث من  400مليون ن�سمة) ،االنكليزية،
(�أكرث  325مليون ن�سمة) ،الربتغالية( ،نحو  200مليون ن�سمة)،
ي�ضاف �إىل ذلك،
الفرن�سية (نحو 15

مليون ن�سمة) ،الكويت�شوا( ،احدى اللغات اال�صلية يف القارة
وينطق بها نحو  13مليون ن�سمة) ،الكريول( ،لغة هاييتي
ويعتمدها نحو  6ماليني) ،اجلواراين ،وهي � ً
أي�ضا احدى اللغات
االم يف القارة (نحو  6ماليني �شخ�ص) ،الناهواتل( ،لغة ح�ضارة
الأزتك ،يتحدث بها نحو 1.5مليون �شخ�ص).
�إىل ذل��ك هناك اللغات ال�صينية والإيطالية واليابانية
والكورية والعربية ،وع�شرات اللغات املحلية ...وتعتمد دول
امريكا اجلنوبية لغتني ر�سميتني هما الربتغالية يف الربازيل
واال�سبانية يف بقية دول القارة اجلنوبية.
ويف م��ا خ�ص ال��دي��ن يعتنق �سكان االمريكتني معظم
الديانات املعروفة يف العامل ،وت�أتي يف
طليعتها امل�سيحية ( ،)%85ويف حني
يدين بالإ�سالم  %1وباليهودية %2ثمة
عدد من امللحدين �أو الذين ميار�سون
�شعائر روحانية من دون االنتماء لأي
دي���ن .كما ت��وج��د معتقدات �أخ��رى
مثل ال�سيخية ،البوذية ،الهندو�سية،
البهائية� ،إىل طائفة وا�سعة من �أديان
ال�سكان الأ���ص��ل��ي�ين ،و�أدي����ان الع�صر
اجلديد ،والعديد من الأدي��ان الأفريقية
والأدي��ان امل�شتقة .كما يوجد يف �أنحاء
القارة بع�ض املعتقدات التوفيقية.

املوارد

القارة الأمريكية ارا�ض �شا�سعة تتنوع
فيها ال�ترب��ة وامل��ن��اخ ومي��ت��از �سطحها
بانواع خمتلفة من الت�ضاري�س ،من
�سهول وا�سعة وجبال عالية (�سل�سلة جبال روكي يف ال�شمال
والآنديزيف اجلنوب) وانهار غزيرة (امل�سي�سيبي واالمازون) وجزر
وا�سعة (غرينالند يف ال�شمال) ،كما حتوطها املحيطات من
كل اجلهات.
ف�أمريكا ال�شمالية (وبخا�صة كندا والواليات املتحدة) متتاز
ب�سهولها الوا�سعة وكرثة مياهها و�أرا�ضيها اخل�صبة ومناخها
جدا
املعتدل ،وب�إ�ستخدام التقنيات احلديثة ،ما جعلها غنية ً
بانتاجها و�صادراتها الزراعية (كالقمح والذرة والقطن واملوز
وق�صب ال�سكر والتبغ وال�صويا) وبرتبية املا�شية وانتاج اللحوم.
كذلك متتاز ار�ض القارة بوفرة املواد االولية من احلديد والفحم
والبرتول والغاز والذهب والف�ضة والر�صا�ص والنحا�س والزئبق
وخمتلف انواع املعادن .وهي متتلك احدث امل�صانع واكربها،
وتنتج وت�صدر خمتلف ان��واع ال�صناعات اخلفيفة والثقيلة
وب�أف�ضل املوا�صفات
العاملية.

تتميز الواليات املتحدة االمريكية بكونها �أغنى و�أقوى
دول القارة االمريكية ،و�أغنى دول العامل مبواردها املختلفة.
فهي �صاحبة �أق��وى اقت�صاد زراع��ي و�صناعي ،و�أعظم قدرات
ع�سكرية ومالية يف العامل ،كما �أنها من �أكرث دول العامل
تقدما على م�ستوى التكنولوجيا يف املجاالت املختلفة من
ً
�أب�سط ال�صناعات وحتى �صناعة الطائرات وال�صواريخ وال�سفن
الف�ضائية .ويقدر ناجتها املحلي ال�سنوي ( )GDPبنحو 15.7
تريليون دوالر .هذا الرقم يكاد يوازي الناجت املحلي االجمايل
ال�سنوي لدول الأحت��اد الأوروب��ي جمتمعة ( 16.3تريليون دوالر
ح�سب تقديرات العام  ،)2012وهو يقارب  %22.5من الناجت
املحلي العاملي.
�أم��ا �شبه ال��ق��ارة اجلنوبية ،واملعروفة
ب�أمريكا الالتينية ،وب�لاد ح�ضارة
«الأنكا» ،فتمتاز بوفرة املوارد يف بع�ض
ال��دول ،كالفحم واملعادن والبرتول
وال��غ��از الطبيعي� .إال �أن معظم
دولها تعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على
الرثوات احلرجية وجتارة االخ�شاب
وال��زراع��ة وتربية املا�شية ،واملناجم
و�صيد ال�سمك .كما ت�شتهر كل
من ال�برازي��ل وكولومبيا ب��زراع��ة النب
وت�صديره �إىل العامل .كذلك تتميز القارة
اجلنوبية ب�أنها معقل كرة القدم وهي
تقدم �أف�ضل الفرق العاملية يف هذه اللعبة
ال�شعبية على م�ستوى العامل ،ومع ما
يعنيه ذلك من مردود اقت�صادي ومعنوي
لدولها ،وبخا�صة ال�برازي��ل واالرجنتني
اللتني قدمتا نخبة من �أ�شهر العبي العامل يف
هذه الريا�ضة.
وتعترب فنزويال �أغنى دول القارة اجلنوبية برثوتها
من البرتول والغاز الطبيعي وهي احدى دول العامل الكربى يف
انتاج النفط والغاز وت�صديرهما ،وقد ا�ستخدمت «دبلوما�سية
النفط» مع ال��دول امل��ج��اورة وا�شتهرت مبعار�ضة �سيا�سات
الواليات املتحدة يف القارة والعامل ،وبخا�صة خالل حقبة حكم
رئي�سها الراحل هيوغو �شافيز .تلي فنزويال يف ت�صدير البرتول
على م�ستوى القارة ،كل من االك��وادور وبوليفيا ،كذلك
تعترب االرجنتني من �أكرب الدول امل�صدرة للأبقار يف العامل.

التكتالت االقت�صادية الإقليمية والدولية

يف �أمريكا العديد من هذه التكتالت التي ت�سعى �إىل تفعيل
التجارة البينية وتنظيم اال�سواق وتوحيد التعرفة واال�سعار
واالعفاء اجلمركي ،وجلب اال�ستثمارات وتنمية اقت�صادات
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�أبحاث
ودرا�سات

ال��دول امل�شرتكة بغية رفع
م�ستوى العمالة لدى �شعوبها،
مما ي�سهم يف تطوير الناجت
املحلي االجمايل .كذلك ت�سعى هذه التكتالت �إىل عقد
معاهدات جتارية تبادلية مع غريها من الدول والتكتالت
خارج القارة االمريكية للتعاون االقت�صادي والفني وال�سيا�سي
واقامة مناطق جتارة حرة م�شرتكة.

ال�سيا�سات والنزاعات البينية والدولية

العام  1796وجه رئي�س الواليات املتحدة االمريكية الأول جورج
وا�شنطن ر�سالة وداع �إىل �شعوب امريكا مبنا�سبة انتهاء واليته
�ضمنها العبارة الآتية« :ال تتدخلوا يف �ش�ؤون �أوروبا وحاذروا �أن
ّ
تن�ساقوا �إىل اال�شرتاك يف املنازعات بني دولها .ابقوا بعيدين،
وال يكن لكم مع هذه الدول َّ
اال عالقات جتارية من دون
ارتباطات �سيا�سية ،واذا ا�شتبكت هذه الدول يف حرب بينها
فاتركوها و�ش�أنها وحاولوا اال�ستفادة من حرب الغري لتو�سعوا
نطاق جتارتكم.»...
�سارت الواليات املتحدة بالفعل بروح و�صية رئي�سها الأول �أكرث
من قرن من الزمان ،ووقفت يف وجه حماوالت الدول االوروبية
للتدخل يف �ش�ؤون القارة .مع بداية الثورات يف امل�ستعمرات
اال�سبانية واملطالبة باال�ستقالل يف ع�شرينيات القرن التا�سع
ع�شر ،حاولت ا�سبانيا اال�ستعانة بالدول االوروبية ال�ستعادة
برد
«م�ستعمراتها» .ت�صدت الواليات املتحدة لهذا التدخل ّ
�شهري لرئي�سها يف ذلك الوقت جيم�س مونرو ( 7كانون االول
ّ )1823
خل�ص فيه ال�سيا�سة االمريكية جتاه اوروبا ،وهو ما عرف
بـ»ت�صريح مونرو» ،ويت�ضمن ما ي�أتي:
� -1إن القارة االمريكية بلغت درجة من احلرية واال�ستقالل
ما ال يرتك حمال لأي احتالل �أو ا�ستعمار لإقليم من �أقاليمها
من جانب الدول الأوروبية.
� -2إن ك��ل حم��اول��ة م��ن ال���دول االوروب��ي��ة لفر�ض نظمها
ال�سيا�سية على جزء من �أجزاء القارة يعترب خط ًرا على �أمن
الواليات املتحدة و�سالمتها.
 -3لي�س للواليات املتحدة �أن تتدخل يف �ش�ؤون الدول الأوروبية،
وال �ش�أن لها يف احلروب التي تقوم بني هذه الدول ،مع احتفاظها
بحقها يف الدفاع عن نف�سها �إذا وقع اعتداء على حقوقها �أو
تهددت م�صاحلها من احدى الدول الأوروبية.
رحبت الدول االمريكية بت�صريح مونرو ،لأن هذا الت�صريح
ّ
ً
دفاعيا �ضد كل تدخل �أجنبي يف �ش�ؤون
كان يف ظاهره عمال
ً
هذه الدول .وملا كانت الواليات املتحدة �أقوى هذه الدول فقد
جميعا �ضد �أي اعتداء
�أخذت على عاتقها مهمة الدفاع عنها
ً
قيما
�أوروبي .ولكنها تدرجت يف ذلك �إىل �أن ن�صبت نف�سها ً
على �ش�ؤون دول �أمريكا ،ال يف عالقاتها مع اوروبا فح�سب،
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بل يف عالقاتها مع بع�ضها البع�ض .وبذلك اخذت الواليات
املتحدة تتدخل يف �ش�ؤون هذه الدول كلما �سنحت فر�صة لذلك،
مما دفع احد الفقهاء يف القانون الدويل �إىل القول «�إن ت�صريح
مونرو وبالرغم من �أنه يف مظهره �إقرار مببد�أ عدم التدخل� ،إال
�أنه يف الواقع وثيقة �أعطت الواليات املتحدة لنف�سها مبقت�ضاها
احلق يف التدخل يف �ش�ؤون دول �أمريكا الأخ��رى .و�إن �سيا�سة
وا�شنطن ت�سعى �إىل مقاومة التدخل غري الأمريكي بالتدخل
الأمريكي» .هذا الواقع �أثار خماوف دول �أمريكا الالتينية يف
ما بعد ،فطالبت الواليات املتحدة بتخفيف اهتمامها ب�ش�ؤونها
الداخلية ووقف التدخل فيها واحرتام �سيادتها وا�ستقاللها.
ظلت الواليات املتحدة تعترب ت�صريح مونرو كد�ستور ل�سيا�ستها
اخلارجية حتى وقت قريب و�إن كانت تتعامل معه بطريقة
ا�ستن�سابية وفق م�صاحلها .فقد فر�ض الواقع الدويل تدخلها
يف اوروبا وغريها منذ نهاية القرن التا�سع ع�شر ومطلع القرن
الع�شرين وخالله ،وبخا�صة خالل احلربني العامليتني االوىل
م�سرحا حلروب �شاركت فيها
والثانية حيث كانت اوروب��ا
ً
الواليات املتحدة بالو�سائل املختلفة وح�سمتها مل�صلحتها .وبعد
احلرب الثانية حتولت اوروبا �إىل م�سرح حمتمل لأي حرب قد
تندلع ما بني القطبني الأمريكي وال�سوفياتي (احلرب الباردة)
و�أ�صبحت قواتها
ال���ع�������س���ك���ري���ة

وقواعدها موجودة يف �أكرث من بلد اوروبي �ضمن مفهوم الردع
وا�سرتاتيجيات حلف الناتو الذي �شكلته مع الدول االوروبية
للوقوف بوجه تهديد الإحت��اد ال�سوفياتي ال�سابق .كذلك
�سيا�سيا من خالل �صناعة
تدخلت الواليات املتحدة وهيمنت
ً
ً
االنقالبات الع�سكرية .و�أحدثت اخرتاقا اقت�صاد ًيا من خالل
ال�شركات العابرة للقارات و�سيا�سة �صندوق النقد الدويل ،ما
�أدى �إىل تدهور االح��وال املعي�شية وارتفاع م�ستوى الفقر بني
ماليني ال�سكان ،يف معظم دول �أمريكا اجلنوبية .هذه
ال�سيا�سة كانت بحجة الوقوف يف وجه التيارات ال�شيوعية
واال�شرتاكية ،وحماربة نفوذ االحت��اد ال�سوفياتي يف القارة
االمريكية ،من كوبا �إىل جمهوريات امريكا الو�سطى يف
نيكاراغوا وال�سلفادور وبنما ،ومن فنزويال �إىل كولومبيا و
بوليفيا واالكوادور والت�شيلي واالرجنتني والربازيل وغريها.
ا�ستطاعت الواليات املتحدة بعد �سقوط االحتاد ال�سوفياتي املدوي

�أن تنفرد بقيادة العامل وت�سيرّ ه وفق �سيا�ساتها وايديولوجياتها
االقت�صادية الليربالية والع�سكرية ،فقامت يف عهد الرئي�س
جورج بو�ش الإبن بحروب ا�ستباقية �أو وقائية يف عدد من دول
العامل بحجة الق�ضاء على الإرهاب (�أفغان�ستان)� ،أو الدول التي
ترى انها ترعاه (العراق) ،وفق ا�سرتاتيجية جديدة تقوم على
الق�ضاء على الب�ؤر االحتمالية لأي تهديد لأمنها القومي� ،أو
الق�ضاء وال�سيطرة على �أي دولة (�أو نظام) تهدد موارد تفوقها
وهيمنتها ،بد ًءا من دول �أمريكا (بنما وغرينادا) ،امتدا ًدا
�إىل �أفريقيا و�آ�سيا ،ومن ال�شــرق الأو�ســط �إىل اليــابان وكوريــا
وف���ي���ي���ت���ن���ـ���ـ���ام
وامل����ح����ي����ـ����ـ����ط

البا�سفيكي (الهادىء).

القارة يف عامل اليوم

ريا،
تعترب �أمريكا اليوم من �أغنى قارات العامل و�أكرثها ت�أث ً
وبخا�صة الق�سم ال�شمايل منها .فالناجت املحلي القت�صادات
دولها جمتمعة يزيد عن ثلث الناجت املحلي العاملي ،ودولها
مت�سارعا وحركة ا�ستثمار يف
املختلفة ت�شهد من ًوا اقت�صاد ًيا
ً
قطاعات متعددة.
يف املقابل ف�إن العوملة االقت�صادية وتطور و�سائل االت�صال ،ومن
ثم وقوع االزمة االقت�صادية العاملية العام  2008وتداعياتها يف
الواليات املتحدة وبروز قوى اقت�صادية عاملية جديدة( ،ال�صني
والهند ورو�سيا ،واي��ران واخلليج ،والربازيل وجنوب افريقيا)،
وظهور جتمعات دولية اقت�صادية ك�برى (االحت��اد الأوروب��ي
ودول الربيك�س ،ومنظمة �شنغهاي)� ،شكلت عوامل �أدت
�إىل ك�سر احلاجز النف�سي ل��دى ال��دول
االمريكية .وبالتايل �سعت هذه الدول
للتحرر م��ن ال�����س��ي��ط��رة االق��ت�����ص��ادي��ة
والهيمنة ال�سيا�سية للواليات املتحدة
(املك�سيك والربازيل وفنزويال وكوبا
واالرجنتني والإك��وادور والت�شيلي وبع�ض
دول امريكا الو�سطى كنيكاراغوا
وبنما وال�سلفادور وغريها) .فقد عملت
ه��ذه ال���دول على تنمية اقت�صاداتها
وعالقاتها الدولية االقت�صادية وال�سيا�سية
�سواء بان�ضمامها �إىل تكتالت واحالف
اقت�صادية و�سيا�سية داخ��ل ال��ق��ارة �أو
خارجها� ،أو مبحاولة التمايز واال�ستقالل
عن ال�سيا�سة االمريكية واخل��روج من
حتت العباءة الثقيلة للواليات املتحدة،
�شعبيا،
حراكا
وبخا�صة يف عامل ي�شهد
ً
ً
غري م�سبوق .وا�ستفادت هذه الدول مما
ي�شهده العامل من تغري يف موازين القوى ال�سابقة ،و�سقوط
�أوترنح القطبية االحادية والهيمنة العاملية للواليات املتحدة،
و�إرها�صات والدة نظام عاملي جديد يت�شكل من �أقطاب
متعددة ،ويقوم على احلرية ال�سيا�سية واحرتام حقوق االن�سان،
واالعتمادية املتبادلة للم�صالح االقت�صادية ،والتجارة احلرة.
املراجع:

en.wikipedia.org/wiki/Americas
www.americasresources.com
www.britannica.com
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ق�ضايا
�إقليمية

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

«غيتوات» ومعازل وحقد متبادل

ا�سرائيل يف مواجهة االرتباك والتخبط الداخلي

ت��واج��ه ا���س��رائ��ي��ل ال��ي��وم ح��ال��ة من
االرت��ب��اك الإ�سرتاتيجي وع��دم التوازن
جدا
ب�سبب حتولها �إىل جمتمع متطرف ً
يف تع�صبه الديني والقومي وعدم جتان�سه
االقت�صادي وااليديولوجي ،وهو ينكفئ
نحو مزيد من العزلة واالن�شغال بهمومه
الداخلية .ويف حني يك�سب امل�ستوطنون
وم�ؤيدوهم املزيد من النفوذ والثقل النوعي
واجتماعيا ،يف�شل هذا املجتمع
�سيا�سيا
ً
ً
بالتكيف مع التطورات الهائلة التي
حتدث يف حميطه اجليو�سيا�سي احليوي.
ولعل الأ�صل يف كل هذا يكمن من
اال�سا�س يف عدم وجود جمتمع �إ�سرائيلي
أ�سا�سا بني
موحد ،فهو جمتمع ممزق � ً
يهود غربيني (ا�شكناز) ويهود �شرقيني
(�سفارادمي ومزراحيم) ،وما يدور بينهما
من توتر ،كي ال نقول من كراهية
وع���داء ،قدميني منذ ت�أ�سي�س الدولة.
وهناك املتدينون (حريدمي وح�سيدمي)
ال��ذي��ن ي��ق��ول احل��اخ��ام يائريدريفو�س
ب�����ش��أن��ه��م «�إن ال��ي��ه��ود احلقيقيني
يرغبون يف �أن يعي�شوا كيهود ولي�س
لهم خيار �إال �أن يف�صلوا �أنف�سهم يف
�أماكن منعزلة خا�صة بهم».
وه���ن���اك � ً
أي�����ض��ا ال��ع��ل��م��ان��ي��ون

علما �أن العداء
مبختلف انواعهم،
ً
بني هذه املجموعات هو عداء م�صلحة
وايديولوجيا .كذلك توجد جمموعات
عرقية مميزة ومتنافرة مثل اليهود
الرو�س واليهود «الفال�شا» القادمني من
اثيوبيا ،وهناك امل�ستعمرون اجلدد �أي
امل�ستوطنون اجلدد.
واجتماعيا ،جن��د الي�سار
�سيا�سيا
ً
ً
وال��ي��م�ين وال��و���س��ط وال��ي��م�ين املتطرف،
والفقراء واالغنياء الذين تكرب الفجوة
االجتماعية يف ما بينهم على نحو
مت�سارع ومريع .هذا ناهيك عن تزايد
ً
عمقا بني كل ه�ؤالء وعرب 48
الفجوة
من الفل�سطينيني اال�صليني .ويف امل�شهد
ال�سيا�سي جند �أن حزب «الليكود»،الذي
تاريخيا اليمني ال�صهيوين املت�شدد،
مثل
ً
ي�أتي �إىل ميينه يف ال�سنوات القليلة
املا�ضية ،حزب �أكرث ت�شد ًدا وعن�صرية
هو «�إ�سرائيل بيتنا» بزعامة العن�صري
ليربمان .ومن ثم ي�أتي على ميني هذين
احلزبني حزب ثالث فاعل يف ال�سيا�سة
الإ�سرائيلية الراهنة ،متوغل يف التطرف
والعن�صرية هو «البيت اليهودي» بزعامة
نفتايل بينت .وهذا يعني �أن اخلريطة
ال�سيا�سية للتيارات ال�صهيونية قد

تواجه ا�سرائيل اليوم حالة من االرتباك الإ�سرتاتيجي
جدا
وعدم التوازن ب�سبب حتولها �إىل جمتمع متطرف ً
يف تع�صبه الديني والقومي وعدم جتان�سه االقت�صادي
وااليديولوجي ،وهو ينكفئ نحو مزيد من العزلة واالن�شغال
بهمومه الداخلية.
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�شهدت تبدالت وتخبطات حادة ،وهي
تغرق الآن يف �أزم��ات داخلية متعلقة
ب�سيا�ساتها وط��روح��ات��ه��ا ،وتف�شل يف
تقدمي برامج �أو قيادات ذات كاريزما
مميزة جتمع عليها غالبية املجتمع
ال�صهيوين .ولعل لهذا ال�سبب يقول
الكاتب اليهودي ال�صهيوين الأمريكي
امل��ع��روف توما�س ف��ري��دم��ان يف جريدة
«نيويورك تاميز» يف « 2011/9/19مل
�أكن �أب� ً�دا �أكرث ً
قلقا على م�ستقبل
�إ�سرائيل من قلقي عليه الآن .فتداعي
الأعمدة الرئي�سة لأمن �إ�سرائيل (ال�سالم
مع م�صر ،وا�ستقرار �سوريا ،وال�صداقة
مع تركيا والأردن) مقرت ًنا مع �أكرث
احلكومات يف تاريخ �إ�سرائيل حماقة
من الناحية الدبلوما�سية ،و�أكرثها
عجزًا يف ال�ش�أن الإ�سرتاتيجي ،قد و�ضعا
�إ�سرائيل يف و�ضع بالغ اخلطورة».
وتعطي املحللة الإ�سرائيلية �أمونة �ألون
ً
ربا عن واقع احلال عندما تقول
و�صفا ُمع ً
�إن «العامل العربي ينقلب ر�أ� ً��س��ا على
عقب ،وهكذا �إ�سرائيل � ً
أي�ضا ،فالأر�ض
التي تهتز حتت ال��دول امل��ج��اورة تهتز
حتت �إ�سرائيل � ً
أي�ضا ،ويكفي النظر يف
ما يح�صل الآن يف ال�شرق الأو�سط كي
نفهم �أننا ال نفهم �شيئً ا»!!
يف اخل�لا���ص��ة ميكن ال��ق��ول ب�صورة
اجمالية �إن ال�صهيونية قد ف�شلت،
بالرغم من جهودها اال�ستثنائية ،يف
�صهر يهود العامل �ضمن بوتقة واحدة،
��ول املجتمع اال�سرائيلي
بحيث حت� ّ
ت��دري��ج� ً�ي��ا �إىل جم��ت��م��ع «غ��ي��ت��وات»
�أو م��ع��ازل .فال�صراع ب�ين الأ�صوليني
والعلمانيني يخيف �إ�سرائيل وي�ؤرقها،
الأمر الذي دفع جريالد �شتينربغ رئي�س
برنامج �إدارة ال�صراعات واملحادثات يف
جامعة ب��ار �إي�لان للقول« :لي�س منا
م��ن ع��ن��ده �أي وه��م ح��ول ال�صعوبات
التي نواجهها يف تباين العلمانيني
واملتدينني ،حتى �أن �أكرث النا�س تفا�ؤال
بيننا يعرتف ب�أن التخل�ص من احلقد

وه���وة اجل��ه��ل ال��ت��ي تف�صل احل��ري��دمي
والعلمانيني ،حتتاج �إىل �سنني طويلة...
ونحن نعرف �أنه لي�س هناك حتد �أعظم
من هذا يواجه �إ�سرائيل والإ�سرائيليني يف
اخلم�سني �سنة املقبلة».
ولعل �أخطر التطورات احلالية يكمن
يف قدرة الأ�صولية اليهودية على تعزيز
وج��وده��ا داخ��ل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
الإ�سرائيلية ،الأمر الذي جتلى يف الفتاوى
الدينية املتعددة ذات الطابع ال�سيا�سي،
خ�صو�صا ق�ضايا ال�سيادة وال�سيا�سة
ً
وال�صراع مع الفل�سطينيني والقد�س
والدولة الفل�سطينية ،الأمر الذي يعطل �أي
�أمل يف �أي ت�سوية �سيا�سية حتى لو كانت
ج��ائ��رة بحق ال��ع��رب والفل�سطينيني.
ويف ه��ذا يقول رئي�س بلدية تل �أبيب
منتقدا التعاليم الأ�صولية « :بنتيجة
ً
ال�ضغط ال�سيا�سي ،وبا�سم التعددية
الثقافية و���ش��ع��ارات تقدمية �أخ���رى،
مت��ول دول��ة �إ�سرائيل وترعى قطاعات
كاملة من اجلهلة واالنعزاليني «.
وبح�سب ا�ستطالع حديث �أجراه معهد
«داحاف»للدرا�سات« :ف���إن  %77من
اجلمهور اال�سرائيلي ال يوافقون على
ان�سحاب ا�سرائيلي �إىل خطوط العام
 1967مع تعديالت حدودية طفيفة،
حتى و�إن جلبت مثل ه��ذه اخلطوة
اتفاق �سالم واعالن الدول العربية عن
نهاية ال�صراع» .وامللفت يف اال�ستطالع
ه��و امل��وق��ف م��ن االم��اك��ن الدينية
املقد�سة .فقد تبني �أن  %75من
اال�سرائيليني ي��ع��ار���ض��ون نقل

احلرم القد�سي� ،أي امل�سجد االق�صى (جبل
البيت بح�سب امل�صطلح ال��ي��ه��ودي)
�إىل �سيطرة فل�سطينية .ويف ���س��ؤال
حول اال�ستعداد للتنازل عن اماكن
مقد�سة اخرى ،مثل «قرب راحيل» قرب
بيت حلم و«مغارة املاكفيال» (احلرم
االبراهيمي) يف اخلليل وابقاء حائط
ال�براق يف القد�س وح��ده بيد ا�سرائيل،
اج���اب  %65ب�أنهم ال ي��واف��ق��ون على
ذلك».
يرا يف �إ�سرائيل
ووفق كتاب �صدر �أخ� ً
بعنوان «بني القلن�سوة والبريية – الدين،
ال�سيا�سة واجلي�ش يف �إ�سرائيل» ،وتناول
مو�ضوع تزايد الأ�س�س الدينية داخل
اجلي�ش الإ�سرائيلي ،يت�ضح �أنه يف نهاية
الثمانينيات وبداية الت�سعينيات بد�أ
احلافز لدى �أبناء الطبقة الأ�شكنازية
االر���س��ت��ق��راط��ي��ة للتجند يف اجلي�ش
يرتاجع .وي�صف الباحث ياغيل ليفي،
يف الكتاب ،هذه احلالة ب�أنها «�أزمة
معنوية».
يف هذه الأج��واء تفقد ا�سرائيل اكرث
ف��أك�ثر الأم���ل بالتحول �إىل «كيان
طبيعي» يف ه��ذه املنطقة ،وتتقل�ص،
ب�شكل �سريع ،فر�صها لعقد اتفاقيات
ت�سوية م��ع �شركائها املحتملني يف
املنطقة ،بينما تتعقد امل�سائل املرتبطة
ب�أمنها ووج��وده��ا وم�ستقبلها .ولهذا
ال�سبب جند هذا الكيان ،الذي ي�صف
نف�سه ب�أنه «فيلال يف غابة متوح�شة»
بح�سب تعبري اي��ه��ود ب���اراك ،ي�شهد
جتاذبات داخلية ح��ادة تُفقده القدرة

�أخطر التطورات احلالية يكمن يف قدرة الأ�صولية اليهودية
على تعزيز وجودها داخل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية الإ�سرائيلية،
الأمر الذي جتلى يف الفتاوى الدينية املتعددة ذات الطابع
خ�صو�صا ق�ضايا ال�سيادة وال�سيا�سة وال�صراع مع
ال�سيا�سي،
ً
الفل�سطينيني والقد�س والدولة الفل�سطينية.

على اتخاذ قرارات �أو م�سارات تاريخية،
وتفقده ال��ق��درة على حتديد م�ساراته
احليوية يف بيئة متحركة ومتفجرة
وامنيا.
�سيا�سيا
ً
ً
على هذا اال�سا�س التوجد الآن �إجابات
عما �سيفعله امل�س�ؤولون
�إ�سرائيلية وا�ضحة ّ
يف حال ال�سقوط النهائي مل�سار الت�سوية
ال�سلمية املرتنح ،وخيار الدولتني ،و�إغالق
باب «ال�سالم» مع ال��دول العربية .وال
يعرف ه�ؤالء امل�س�ؤولون ماذا �سيفعلون �إذا
ما �سقطت ال�سلطة الفل�سطينية وعادوا
لتحمل تكاليف االحتالل و�أعبائه
هم
ّ
االقت�صادية واحلياتية والأمنية ,بينما
ي�ستعيد الفل�سطينيون تركيزهم
وره��ان��ه��م على امل��ق��اوم��ة ب�أ�شكالها
املختلفة .كما ال توجد الآن �إجابات
�إ�سرائيلية وا�ضحة للتعامل مع حالة
ا�ستمرار االح��ت�لال ،مقابل ا�ستمرار
الزيادة ال�سكانية الفل�سطينية� ،أو ازاء
الدعوة �إىل فكرة حل الدولة الواحدة
الذي �سيفقد �إ�سرائيل غالبيتها اليهودية
وطبيعتها ال�صهيونية ،املوجود فقط
هو الدعوات املتكررة لتقدمي مبادرات
�سيا�سية و»تنازالت»؟! .وقد �أكد هذه
الفكرة عدد من القيادات الإ�سرائيلية
من بينهم �شمعون برييز ،و�إيهود باراك،
وت�سيبي ليفني ،و�شا�ؤول موفاز ،وبنيامني
بن �إليعازر ...وغريهم .واحللول التي
يقدمها القادة الإ�سرائيليون ال تقدم
�إج���اب���ات حقيقية مقنعة �إال لهم
وحدهم رمبا وهم يعمدون �إىل تكثيف
اال�ستيطان يف ال�ضفة الغربية ،وتهويد
القد�س ،وفر�ض احلقائق اال�ستيطانية
على الأر�����ض ،كما يتابعون تطوير
قوتهم الع�سكرية ،وتنمية القدرات
االق��ت�����ص��ادي��ة ،وم��ع��اجل��ة م�شاكل
البطالة ...وغريها .ولكنهم يف املقابل
ال ي�ستطيعون وق��ف عجلة التغيري
يف املنطقة ،ويعلمون �أن �أي انتفا�ضة
وا�سعة مقبلة �ستفقدهم الأمن ،وتعيد
اقت�صادهم �سنوات �إىل الوراء.
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يف �سجل
اخللود

اللواء الركن
املهند�س البحري
املتقاعد
ف�ؤاد فريد ح�سن

نعت قيادة اجلي�ش اللواء الركن املهند�س البحري
ّ
تويف يف املهجر بتاريخ
املتقاعد ف�ؤاد فريد ح�سن الذي
.2014/5/9
 من مواليد  1935/1/19يف النبطية ،ق�ضاء النبطية.تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابط اعتبا ًرا من
ّ
.1956/10/1
 ّرقي لرتبة مالزم بحري �إعتبا ًرا من ،1959/9/18
وتد ّرج يف الرتقية حتى رتبة لواء ركن مهند�س بحري
اعتبا ًرا من .1989/1/1
عدة �أبرزها :قائد مدر�سة �سالح الدفاع
 �شغل منا�صب ّالبحري وقائد قاعدة جونية البحرية.
 تابع عدة دورات درا�سية يف الداخل واخلارج. حائز:• و�سام  1961/12/31التذكاري.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من ال��درج��ة الثالثة
(الف�ضي) بالأقدمية.

العميد الركن
الط ّيار املتقاعد
جرج�س غريب
ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش
الطيار
العميد ال��رك��ن
ّ
املتقاعد جرج�س غريب
الذي تويف يف املهجر بتاريخ
.2014/4/7
 من مواليد ،1930/7/1يف املعمارية ،ق�ضاء �صيدا.
تطوع يف اجلي�ش ب�صفة
 ّت��ل��م��ي��ذ ���ض��اب��ط ب��ت��اري��خ
.1950/11/1
 ّطيار
رقي لرتبة مالزم ّ

• الو�سام البحري من الدرجة املمتازة.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�س.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من الدرجتني الأوىل
والثانية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة �ضابط.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• تهنئة قائد اجلي�ش مرتني.
 مت�أهل وله �أربعة �أوالد.اعتبا ًرا من ،1953/11/1
وتد ّرج يف الرتقية حتى رتبة
طيار اعتبا ًرا
عميد ركن ّ
من .1979/1/1
 ح��ائ��ز ع����دة �أو���س��م��ةوتناويه العماد قائد اجلي�ش
مرات.
وتهانيه ّ
عدة ّ
درا�سية
عدة دورات
 تابع ّّ
يف الداخل ويف اخلارج.
ع���دة منا�صب
 �شغلّ
�أب����رزه����ا :ق��ائ��د م��در���س��ة
ال��ط�يران ،ق��ائ��د ال�سربني
الثالث والرابع وقائد �سالح
الدفاع اجلوي.
 -مت�أهل وله �أربعة �أوالد.
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يف �سجل
اخللود
الرقيب هادي رجبيه

نعت قيادة اجلي�ش الرقيب
�أول هادي رجبيه الذي تويف
بتاريخ .2014/4/29
 من مواليد 1975/10/10يف ح���رار ،ق�ضاء عكار،

حمافظة ال�شمال.
��وع يف اجلي�ش
 ت���ط� ّبتاريخ .2006/9/15
 من عداد لواء امل�شاة – 11الكتيبة .112
 حائز:• و�سام احلرب.
• و�سام التقدير الع�سكري.

• و�����س����ام م��ك��اف��ح��ة
الإرهاب.
• ت��ن��وي��ه ال��ع��م��اد ق��ائ��د
مرات.
اجلي�ش �أربع ّ
• تهنئة ال��ع��م��اد قائد
مرتني.
اجلي�ش ّ
تهنئة قائد اللواء ثالث
مرات.
ّ

الرقيب مفيد قا�سم

نعت قيادة اجلي�ش الرقيب
مفيد قا�سم ال��ذي تويف بتاريخ
.2014/4/22
 م��ن مواليد 1980/12/15يف عني الزيت ،ق�ضاء عكار،
حمافظة ال�شمال.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ
ّ
.2005/2/3
 من ع��داد ن��ادي ال�ضباط –الأرز.
 حائز:• و�سام مكافحة الإرهاب.

اجلندي
مايكل كريوز

• تنويه العماد قائد اجلي�ش
مرات.
خم�س ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
مرات.
ثالث ّ
 -مت�أهل وله ولدان.
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ن���ع���ت ق���ي���ادة
اجلي�ش اجلندي
مايكل كريوز
الذي تويف بتاريخ
.2014/4/25
 م��ن مواليد 1992/5/11يف بعلبك ،حمافظة البقاع.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .2011/5/16
 ّ من عداد نادي ال�ضباط – جونيه. حائز تهنئة العماد قائد اجلي�ش. -عازب.

املج ّند
املمددة
ّ
خدماته
حممد عامر
ع ّبود

العريف جميل ياغي

نعت قيادة اجلي�ش العريف
جميل ياغي الذي ّ
تويف بتاريخ
.2014/5/10
 من مواليد  1968/8/15يفيونني ،ق�ضاء بعلبك ،حمافظة
البقاع.
تطوع بتاريخ .1991/1/1
 ّ من عداد معهد التعليم –مدر�سة الرتباء.
 حائز:• و�سام فخر اجلنوب.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين
من الدرجة الرابعة.

تهنئة ق��ائ��د الكتيبة
مرتني.
ّ
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

• و�سام مكافحة الإرهاب.
• امليدالية الع�سكرية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش
�ست مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
مرة.
ّ 20
• مت�أهل وله �ستة �أوالد.

نعــت قيــادة
اجل����ـ����ـ����ي���������ش
املمـددة
املجنّ ـد
ّ
عبـود الذي تـويف بتـاريخ
خدمـاتــه حمـمد عامـر ّ
.2014/5/2
 من مواليد  1996/1/22يف حب�شيت ،عكار.مددت خدماته اعتبا ًرا من .2014/3/27
 ّاملدفعية الأول.
 من عداد فوجّ
 -عازب.

وداع املعاون �أول ال�شهيد
عامر ال�سيد �أحمد
يف النبي يو�شع

ّودعت قيادة اجلي�ش وبلدة النبي يو�شع – املنية ،املعاون
�أول عامر ال�سيد �أحمد الذي ا�ست�شهد يف � 2014/4/26إثر
تعر�ضه حلادث �سري يف �أثناء قيامه بالواجب الع�سكري يف
ّ
�شيع ال�شهيد مب�أمت مهيب
بلدة الهي�شة – عكار .وقد ّ
يتقدمه ممثل قائد اجلي�ش
ح�ضره وفد من قيادة اجلي�ش
ّ
املقدم ندمي غامن ،وفعاليات املنطقة و�أهايل البلدة ورفاق
ال�شهيد.
وبعد �إقامة ال�صالة على جثمانه الطاهر ،وتقليده �أو�سمة
احلرب واجلرحى والتقدير الع�سكري من الدرجة الربونزية،
�ألقى ممثل قائد اجلي�ش املقدم غامن كلمة قال فيها:
ً
رفيقا عزيزًا
نودع اليوم
«بعميق م�شاعر احلزن والأ�سى ّ
من رفاق ال�سالح ،ا�ست�شهد نتيجة حادث �سري ما�ساوي وهو
مهمته الع�سكرية بكل تفان و�إخال�ص.
ي�ؤدي
ّ
�إنه قدرنا نحن الع�سكريني منذ حلظة ان�ضوائنا حتت راية
ال�شرف والت�ضحية والوفاء� ،أن نبذل الغايل والنفي�س ونقدم
الت�ضحيات اجل�سام ،يف معر�ض �أدائنا الواجب الع�سكري
ً
�ام�لا مهما تنوعت
ال��ذي �أق�سمنا مي�ين القيام ب��ه ك�
ال�ساحات واملواقع يف ميادين الدفاع عن لبنان».
وا�ضاف:
جميعا يف ال�صميم لي�س
«يف هذا امل�صاب اجللل الذي �آملنا
ً
حتية �إكبار و�إج�لال �إىل روحك الطاهرة
لنا إ� ّال توجيه
ّ
ال�شاخمة يف عامل اخللود ،والتعبري عن االعتزاز مب�سريتك
امل�شرقة واجلهود التي بذلتها يف �سبيل امل� ّؤ�س�سة والوطن،
التحية �إىل �أفراد عائلتك ،وهم
كما لي�س لنا �إ ّال توجيه
ّ
وروح��ا،
ج�سدا
النقي ،الذي تغذّ يت منه
املعجن الوطني
ً
ً
ّ
ً
قيما و�أخالقا،
واحل�ضن الإن�ساين الدافئ الذي ترعرعت فيه ً

التحية �إىل �أبناء بلدتك النبي ي�شوع ،وهي البلدة
كذلك
ّ
انفكت ترفد جي�ش الوطن
الوطنية الأ�صيلة التي ما
ّ
وتقدم ال�شهداء الأبطال على درب ال�شرف
بخرية �شبابها،
ّ
والت�ضحية والوفاء».
وختم:
«با�سم قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي� ،أتقدم من ذوي
ً
عز
أحر التعازي وعميق املوا�ساة،
�سائال الله ّ
الفقيد ورفاقه ب� ّ
ّ
مين
وجل� ،أن يتغمد روحه الطاهرة بوا�سع رحمته ،و�أن
ّ
على الأهل بنعمة ال�صرب وال�سلوان».
ويف ما يلي نبدة عن املعاون �أول ال�شهيد عامر �أحمد:
 من مواليد  1979/4/1يف النبي يو�شع ،ق�ضاء املنيه،ال�ضنية ،حمافظة ال�شمال.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .2000/2/1
 ّ من عداد لواء امل�شاة الثاين – الكتيبة .24 حائز:• ميدالية امل�ؤمترات للعام .2002
• و�سام احلرب.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
مرات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش خم�س ّ
مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش �ست ّ
• تهنئة قائد الفوج.
 مت�أهل وله ثالثة �أوالد. ّرقي لرتبة �أعلى بعد اال�ست�شهاد ومنح و�سام احلرب،
و�سام اجلرحى ،و�سام التقدير الع�سكري وتنويه العماد قائد
اجلي�ش.
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ت�أمالت

طاولة ال�شطرجن

ً
جال�سة �أت� ّأمل العم جورج يلعب
يف �أحد �أيام طفولتي كنت
ال�شطرجن برفقة العم خالد ،وال �أحد يعلم كم من احلروب قد
مرت عليهما...
ّ
املف�ضلة والهواية اليومية حلكام العامل
ال�شطرجن؟! اللعبة
ّ
�أجمع ...املهم ،نطق العم جورج بجملة ،الت�صقت بذاكرتي.
ّ
بتخلف
قال ب�أ�سى ل�صديق عمره�« :شو هالبلد ،وين ما حبلت
ممازحا�« :إلعب يا رجل! احلكي
فرد العم خالد
ً
بلبنانّ ,»...
ركز على اللعبة و إ�لاّ طار امللك منّ ك!» .ما زلت
ما بينفعّ ،
حتى الآن ال �أفهم قوانني ال�شطرجن ،ومل��اذا ينبغي �أن ميوت
اجلندي لكي يحيا امللك! وال �أعلم �إذا كان هذان الرجالن
على قيد احلياة الآن� ،إلاّ انني مت�أكدة �أن طاولة ال�شطرجن ما
زالت تراوح مكانها!
ً
فعال غبار اال�ستعمار عن �أقدامنا كما �أخربونا؟
هل نف�ضنا
ّ
هل حققنا اال�ستقالل التاريخي ،وعن �أي ا�ستقاللٍ نتكلم؟!
عاما ،و�أثبتنا بجدار ٍة �أننا
مر على ا�ستقاللنا �سبعون ً
نعم ...لقد ّ
ال نعرف معناه ...وك� ّأن اال�ستقالل املز ّيف الذي رف�ضناه العام
ٌ
ا�ستقالل
وادعينا انه
 1941قد ا�ستقبلناه ب�شكل �آخر يف ّ ،1943
ً
حقيقي .وك�أن اال�ستعمار الذي طردناه من الباب �سابقا ،قد
جمد ًدا.
بفرح من النافذة
�أدخلنا �أخاه
ٍ
ّ
قراراتنا؟ �سيادتنا؟ قوميتنا؟ �أمننا؟
ٌ
ٍ
ٍ
بلعبة دولية كبرية �أتقنها العبوها.
أ�سئلة مرهونة
كلها �
واذا كان تعريف الدولة امل�ستعمرة هو :دولة غري قادرة على
التحكم مب�صريها وم�صري
�أخذ قراراتها بنف�سها ،وعاجزة عن
ّ
�شعبها ...فهنيئً ا لنا ،نحن ا ًذا دولة ٌ م�ستعمرة بجدارة ،مع
ٍ
ميدالية ذهبية �أعطيت لنا من املاراثون الدويل!
ً
ً
متعلقا
مثال ،بات
حتى �أ�صغر القرارات ،كت�شكيل حكومة
باتفاقات اقليمية-دولية تربم ّ
وتوقع على الطاولة الدولية� ،أو
أبدا ،بل �ألوم ال�سا�سة ،و�ألوم � ً
أي�ضا
رمبا حتتها .و�أنا ال �ألوم ال�سيا�سة � ً
من �أجنب ال�سا�سة وو�ضعهم على ال�ساحة...
ن�س�أل �أنف�سنا :كيف �أ�صبح واقعنا على هذه احلال؟ و�أين تُر�سم
ال�سيا�سة اللبنانية؟ مما ال �شك فيه� ،أن ال�سيا�سية اللبنانية
طبعا بامل�ؤثرات اخلارجية .وامل�شهد كالتايل :عندما
مرتبطة
ً
تتوافق القوى اخلارجية العظمى وتتنا�سب م�صاحلها املتقاربة-
املتباعدة ،يعي�ش وطننا يف � ٍ
أمان و�سالم ،وتتعانق قوانا ال�سيا�سية
ك�أن �شيئً ا مل يكن .ويف املقابل عندما تت�ضارب م�صالح هذه
الأمم ،تهب ريح اخلطر يف ار�ضنا وميتع�ض ال�شعب وتتناحر
القوى ال�سيا�سية اللبنانية ...وعلى هذه احلال ،نحن �سائرون!
ك�أن احلرب الباردة الأمريكية-الرو�سية مل تنت ِه بعد� ،إمنا
هي م�ستمرة على ار�ض �شرق �أو�سطية جديدة عا�صمتها وم�صدر
مقرراتها ومكان والدتها كما قال العم جورج :بريوت.

واحل���رب� ،أكانت ب��اردة �أم �ساخنة �أم
فاتــرة ،تبقــى حر ًبــا ...ويف احلــرب ال
حمــرم وال �شــيء ممنــوع.
�شــيء
ّ
ٌ
نظرة �إىل الن�صف الفارغ؟ وماذا عن
قد ي�س�أل البع�ض :هل هي
لنتعلم منه!
التاريخ؟ فالتاريخ ولد ّ
ٌ
جلي
واقع حايل
�سيا�سيا
هذا لي�س ي� ًأ�سا
دراماتيكيا� ،إمنا هو ٌ
ً
ً
ّ
ٍ
ٍ
قبيح ،مهما حاولنا جتميله وزخرفته ب�شعارات وهمية وطنية
ّ
مرت
ملت �آذاننا من �سماعها .وكم من الو�صايات واالنتدابات ّ
درو�سا منها الاّ كتب التاريخ.
علينا ومل ن�أخذ ً
ف�إن �أخذنا االنتداب الفرن�سي على �سبيل املثال ،وعلى الرغم
ريا عن ما
من بع�ض ت�صرفاته القمعية التي ال تختلف كث ً
نتعر�ض له اليوم يف وطننا «امل�ستقل»� ،إال �أننا نرى من خالله
ّ
بداية مالمح ما ي�سمى بدولة .فقد �شهد لبنان �آن��ذاك ولأول
مرة ،والدة د�ستور حتكم البالد مبوجبه� ،إ�ضافة �إىل و�ضع �أ�س�س
للقوانني ،ور�سم خمططات لبناء دولة امل�ؤ�س�سات ،كذلك فتح
الباب �أمام الإجن��ازات الثقافية ...كل هذه العوامل كانت
نقطة البداية لت�أ�سي�س مفهوم الدولة.
و�إذا ك��ان امل�برر للإنتداب �آن��ذاك هو حت�سني و�ضع لبنان
ال�سيا�سي ،وتنظيم فو�ضاه ،وتطوير قدراته ،فهذا ال يعطي احلق
ٍ
بعيد كل البعد
النتداب �أبدي ،و�إلاّ �أكل القوي ال�ضعيف ،وهذا
ٌ
عن مفاهيم العدالة الإن�سانية.
حتما �أ�سو�أ،
�إال �أن ما ح�صل بعد ان�سحاب االنتداب كان
ً
وعندما حاول اللبنانيون حكم �أنف�سهم ب�أنف�سهم ،ف�شلوا،
نظ ًرا اىل التعرث الكبري ال��ذي راف��ق ن�شوء الدولة �إ�ضافة �إىل
امل�ؤثرات اخلارجية الإقليمية ...وعلى الرغم من ذلك عا�ش
لبنان فرتة ازده��ار ال ب�أ�س بها� ...إذ �أ�صبحت بريوت املركز
التجاري وامل��ايل الأه��م يف املنطقة ،واكت�سب النقد اللبناين
ً
مناعة وقوة ،وارتفعت احتياطات لبنان من الذهب ،وت�أ�س�س
امل�صرف املركزي ،فاكت�سب لبنان �صفة الدولة احلديثة .نعم،
ً
فعال قادرون على بناء ٍ
دولة
لقد �أثبتنا خالل هذه احلقبة �أننا
ناجحة منتظمة ب�أنف�سنا ،لكن وب�سبب تداعيات الق�ضية
الفل�سطينية� ،أ�صبحنا يف موقع ال نح�سد عليه ،وبات فتيل
النزاع �أينما كان ،ي�شتعل من لبنان.
عندما �أبحث عن ّ
حل لهذه املع�ضلة� ،أرى َمثل �سوي�سرا حا�ض ًرا
ً
�أمامي� ...سوي�سرا عا�شت �سابقا ثالثة قرون من احلروب الأهلية
حتت �سيطرة الأملان ،والإيطاليني والفرن�سيني ،وكل ما قامت
به للخروج من �أزمتها كان احلياد.
ٍ
لنتقدم� ،أو �إىل حرب �أهلية
و�صاية خارجية
نحن ال نحتاج �إىل
ّ
ٍ
لكي ّ
جغرافيا ،نحتاج �إىل
نتعلم ...نحن فقط ،كدولة �صغرية
ً
احلياد ال�سيا�سي ،احلياد ولي�س الإنعزال!
ريتا �أبو مراد
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من هنا
وهناك

�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

مكر ًما يف جامعة الروح القد�س
رميون جبارة ّ
املكرم وبعظمة �أعماله
�شهادات �أ�شادت مبزايا
ّ
كرمت كلية الفنون اجلميلة والفنون التطبيقية يف
ّ
جامعة الروح القد�س – الك�سليك امل�سرح اللبناين من خالل
تكرمي �أحد �أفراد عائلتها� ،أ�ستاذ امل�سرح وكل الفنون ،الذي
اجلبار رميون جبارة ،وذلك
يغني الطالب بتجاربه ووجوده امل�ؤثر ّ
يف حفلة خا�صة ح�ضرها ّ
وحمبوه يف حتية له.
طالبه وعائلته
ّ
وعرفت برميون
بداية ّ
رحبت ال�سيدة لينا جربان باحل�ضور ّ
جبارة �صاحب الكلمة التي ال متحى واحل�ضور الذي ال يغيب،
قدم على اخل�شبة اللبنانية ل�سنني طوال ،منذ ،1970
هو الذي ّ
ً
«لتمت د�سدميونا»�« ،شربل»« ،زراد�شت �صار كلبا»�« ،صانع
الأح�ل�ام»« ،من قطف زه��رة اخلريف»« ،بيك نيك على
خطوط التما�س»« ،مقتل � ّإن و�أخواتها» و�أخرج «�صيف »840
ملن�صور الرحباين (« ،)1985يو�سف بيك كرم» لأنطوان غندور
( ،)1994و«طانيو�س �شاهني» لأنطوان غندور ( .)1998وكان

العقيد توفيق يزبك و«غمام االنتظار»
برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
اً
ممثل بالعميد جورج قرقفي ،وبدعوة من
املجل�س الثقايف يف ب�لاد جبيل وجمل�س
الفكرّ ،
وقع العقيد توفيق نعيم يزبك
كتابه اجلديد «غمام االنتظار» وذلك
يف اح��ت��ف��ال �أق��ي��م يف ق��اع��ة كني�سة
ال�سيدة – ح�صارات -جبيل ،بح�ضور
عدد كبري من الفاعليات ال�سيا�سية
والع�سكرية والإجتماعية والثقافية
و�أهايل البلدة.
ا�ستهل احلفل بالن�شيد الوطني
وكلمة ترحيبية لغامن عا�صي ،ثم �ألقى العميد قرقفي
غريبا على
كلمة قيادة اجلي�ش ومما جاء فيها« :لي�س
ً
جبيل بالد احلرف ال�ضاربة جذورها يف �أعماق التاريخ� ،أن
تكون للكلمة فيها احل�صة الوافرة من اهتمامات �أبنائها،
و�إبداعاتهم يف امليادين �شتى ،فتلك الكلمة التي طاملا
حملوا لواءها على يد نخبة من مفكري لبنان و�شعرائه
و�أدب��ائ��ه ،تت�ألق اليوم يف كتاب «غمام االنتظار» للعقيد
68
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جدته كل �صباح عرب تلفون «�صوت لبنان» ويكتب
يخاطب ّ
ّ
كل �أ�سبوع يف «ملحق النهار».
ثم عربت الكلمات احل��ارة عن التقدير الكبري لرميون
جبارة ،وكانت �أوالها لعميد كلية الفنون اجلميلة والفنون
�شبه رميون جبارة ب�صرخة
التطبيقية الدكتور بول زغيب الذي ّ
بحدود الكون� :صرخة قلم بوجه احلكام� ،صرخة حق على
تدوي بوجه
الظلم� ،صرخة مظلوم على حق باطل� ،صرخة
ّ
ال�سكوت� ،صرخة بكاء ب��دون دم��وع� ،صرخة حياة بوجه
احلياة و�صرخة �صانع االحالم...
ثم عبرّ ت كلمة مي من�سى ،الروائية وال�صحافية املرافقة
لأع��م��ال جبارة عرب جريدة «النهار» منذ  1969وللم�سرح
والفنون� ،إىل قلوب احل�ضور� ،إذ �شهدت �أن لها ذكريات وذاكرة
عن جبارة ال �أوراق .و�أ�ضافت « :تتلمذنا على يده وهو �صاحب
امل�سرح العبثي الذي هو من �صميم احلياة ،وبت �أعرف ما يف
م�سرحا وهو يفربك
قلبه وما �سيقول ،فرميون يعاين لي�صنع
ً
وتوجهت �إىل احل�ضور بالقول
ان�سا ًنا يف بلد يبعد عن امل�سرح.
ّ
حمبتي له ،هو من ّ
ميثل نف�سه ويخلق نف�سه
«�أنتم �شهود على
ّ
على امل�سرح فعقله يذهب من املا�ضي �إىل احلا�ضر ونتمنّ ى �أن
يكون لهذا االن�سان م�ستقبل».
ثم تتالت بع�ض الكلمات املرجتلة والعفوية التي تعبرّ عن
يزبك ال��ذي �أب��ى �إال �أن يقتفي
درب ه�ؤالء الكبار ،ومنهم والده
ال�شاعر الراحل ،فكان اعتناقه
ر�سالة اجلندية ور�سالة �شعر يف �آن
واحد� ،أ�شبه بلقاء الذات والوطن مع
الوطن».
�أ�ضاف« :لقد �أثبت العقيد يزبك عمق
حمبته للوطن و�إخال�صه له ،لي�س من
خالل مناقبيته الع�سكرية واجلهود التي
بذلها طوال خدمته يف امل�ؤ�س�سة وح�سب،
بل �أي�ضً ا من خالل م�ؤلفاته ال�شعرية العديدة
التي ع رّ�ّب� م��ن خاللها ويف معظمها عن
مدى ع�شقه لبنان ،بتاريخه وح�ضاراته وتراثه
ببلداته وقراه بجباله و�سفوحه و�شواطئه وقبل
ك��ل �شيء ب�شعبه الأب��ي املعطاء ،ال��ذي �صان الوطن على
�سيدا ح ًرا م�ستقال
مر الع�صور ،بالعرق والدم والإميان ،ليبقى
ً
ومنارة للإن�سانية جمعاء».
ووجهت رئي�سة جمل�س الفكر كلوديا �شمعون �أبي نادر
ّ
حتية لراعي االحتفال العماد قهوجي وحتية اىل اجلي�ش
اللبناين البطل .وك��ان��ت كلمات لل�شعراء �سليم �أب��ي

�صدق امل�شاعر واللهفة ومنها
كلمة املمثل واملخرج البارع
و أ����س��ت��اذ امل�سرح يف اجلامعة
ميني الذي
اللبنانية غابريال ّ
تتلمذ على يد رميون جبارة
و�أ�صبح خري �صديق له .ومما
ق��ال��ه« :ع��ن��د احل��دي��ث عن
جبارة ال نعرف م��اذا نقول،
ل ّن��ن��ا ل�سنا بقيمة
نتلبك أ
ّ
ر�أ�سه وال قلمه وال ميكننا
�أن نخت�صر ما �أعطانا رميون
ج��ب��ارة لنقوله ل��ل��ن��ا���س ،ال
ميكنني �أن �أخت�صر � 32سنة
من التمثيل يف هذه اللحظة
عما
أع�ّب� ّ
التي ال تكفي ل رّ
�أخ��ذت منه ،فهو مل يكن
معل ًما يعطي معلومات بل �أعطى من دمه ومن عرقه اذاً
ّ
مل يعد ّ
معل ًما فقط بل �صار�أ ًبا و� ًأخا وهذا ما ال ميكن و�صفه
بالكالم».
وحتدثت الفنّ انة و�أ�ستاذة مادة التمثيل يف اجلامعة اللبنانبة
ّ
عبدالله� ،سليمان يو�سف ،ابراهيم �شليطا احل��واط ،عماد
الفغايل ،وكلمة املجل�س الثقايف �ألقاها منر منر� ،شرب بعدها
اجلميع نخب املنا�سبة.
جرحا عميقاً
ملاذا «غمام الإنتظار»؟ ل ّأن يف �شعر �صاحبه
ً
ي�شبه جراح الوطن .و�إذا كان «القلب �صاير بالوجع مغرو�س»
يغرد «بني كومات احلطب».
فلأن الوطن
ّ
يتوجع والبلبل ّ
وهل بقي من لبنان الأخ�ضر غري احلطب واليبا�س بعدما
�أكلت النار غابات �صنوبره و�سنديانه ،وق�ضمت الك�سارات
خوا�صر جباله ،من هنا احلنني �إىل املا�ضي اجلميل ،ودعوة
الغيم �إىل البكاء «عالبيت العتيق ،بلكي يا �أيام اخلوايل
برتجعي وترجع الذكريات ل تر�سم احلب على �سطح القمر»،
كما جاء يف مقدمة الكتاب للعميد الركن �إميل منذر.
ومن قلب الذكريات العتيقة يطل وجه الوالد نعيم الذي
ّ
وفيا لأمه ولأمته ،فكان الإه��داء �إىل
علمه كيف يكون ً
روح��ه التي ت�سكن وجدانه ،وكلماته يف ذاك��رة ال�شاعر
حمفورة ترافقه �أينما ّ
حل وارحتل.
�إ�شارة �إىل �أن الكتاب يت�ضمن حتية �إىل قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي ،ور�سالة �شكر من اللواء الركن ال�شهيد فرن�سوا
احلاج كان �أر�سلها �إىل ال�شاعر العام  2005عندما �أهداه ن�سخة
من كتابه.

ق�صار التي ب��د�أت مع رمي��ون جبارة
جوليا ّ
يف «�صانع الأحالم» ( ،)1985عن التمرين
دائما بعده
معه وا�صفة �إ ّياه باملتعة ،وت�أتي
ً
«ال��ق��ع��دة» ،وه��ن��اك العديد م��ن الأج��ي��ال
ّ
طالبه ،وع رّ�ّب�ت عن حبها
تعد اليوم من
ّ
وتقديرها له لأنه �إن�سان ا�ستثنائي� 26 ،سنة
برفقة ع�صاه غري �آبه حلالته ولكنه مده�ش
بحيويته ووفائه لأ�صدقائه.
و�أ�ضحك كميل �سالمة ،الكاتب واملمثل
املحرتف واملخرج اللبناين الذي عمل ل�سنني
طويلة بني امل�سرح والتلفزيون (من طلبة
جبارة) ،اجلمهور بالكلمة الرائعة وامل�ؤثرة
م�ست�شهدا ببع�ض مقاطع
ال��ت��ي قالها
ً
جدته.
م�ضحكة من حديث جبارة مع ّ
تبع ال�شهادات وثائقي عن م�سرية جبارة
من �إعداد حنّ ا اخلوري �أ�ستاذ مادة ال�سينما يف
اجلامعة ،حتت عنوان «امل�سحراتي».
ً
قدم العميد بول زغيب درع��ا تقديرية للفنّ ان
يف النهايةّ ،
رميون جبارة الذي �ألقى كلمة �شكر م�ؤثرة ثم عر�ض وثائقي
لن�صري الرباك�س بعنوان «جبارة».

عدد خا�ص من
«»Blue beret
يف ال��ذك��رى اخلم�سني
الن��ت�����ش��ار ق���وات الأمم
امل��ت��ح��دة يف ق�بر���ص،
ّ
جملة «Blue
�أ�صدرت
 »beretال�صادرة عن
م��ك��ت��ب ال��ق��وات
الدولية يف نيقو�سيا
« »U N I C Y P
ع���د ًدا خا�صً ا،
حتقيقاً
تت�ضمن
ّ
الً
مف�ص عن تاريخ انت�شار جنود
ّ
الأمم املتّ حدة يف قرب�ص يف ال�ستّ ينيات ،الذي
اعترب �آنذاك الإنت�شار الأو�سع للقوات الدولية.
وي�شري التحقيق ،الغني بال�صور واملعلومات� ،إىل الدور الذي
�أدته قوات الأمم املتحدة منذ انت�شارها وحتى اليوم يف خدمة
والبيئية يف قرب�ص.
ال�سالم والتنمية الإجتماعية
ّ
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من هنا
وهناك
البيت اللبناين:
الدرفة �إىل ف�سحة الـ�شرفة»
«من فتحة ّ
يف �إط��ار �أبحاثه عن ت��راث لبنان يف
خمتلف معامله و�أَعماله و�أَعالمه ،دعا
«مركز ال�تراث اللبناين» يف اجلامعة
اللبنانية الأَمريكية (� )LAUإىل لقاء
حول« :زيارة البيت اللبناين من ُفـتْ َحـة
ال�ش َ
الــد َ
ٌ
ـ�س َحـة ُّ
لـمحة
ـرفـة-
َّ
رفـة �إىل ُف ْ
ٌ
ٌ
مـعـمارية تـاريخية عن مـراحل البـيـت
اللبناين».
�شارك يف اللقاء الذي �أداره ال�شاعر هرني
زغ��ي��ب ،املهند�س املعماري الدكتور
ُ
حكاية بـيـتـنا-
ـحـود («هذه
�أَنــطوان َل ُّ
وذجا») ال��ذي �أو�ضح «�أن
ـم ً
عم�شيت َن ُ
البيت اللبناين ،حتى القرن اخلام�س
مبنيا
ع�شر ،ك��ان ب���دون �شخ�صية،
ً
بعنا�صر حميطه العم�شيتي� :سقفه من
طني وت��راب ،و�أخ�شابه من �شجر التوت
والزنزخلت املنـثـورة حوله.
وتابع« :مع تنامي القز واحلرير ،بد�أت
ظاهرة ال�سفر �إىل �إيطاليا (تو�سكانا
عموما) للت�سويق واملتاجرة ،وو�صلت
ً

الإر�ساليات الأجنبية �إىل لبنان ف�أخذ
يظهر يف البيت اللبناين رواق خارجي
وطبقة ثانية ذات درج خارجي لبلوغها.
ثم ظهر البهو الداخلي ،واملندلون املزدوج
رم��ز الرجل وامل���ر�أة معا ،وعند �أ�سفله
حو�ض زه��ور ك�أنه دع��وة �إىل الطبيعة
لتدخل البيت وتن�شر فيه ن�سمات العطر
عرب املندلون املزهر».
و�أ�ضاف« :من التطور �أي�ضً ا ،ظهرت �أمام
البيت �ساحة مبلطة فا�صلة بني العام
واخلا�ص ،وبدل احلجارة كما يف ال�ساحل
الإيطايل ،كانت امل�ساحة الف�سيف�سائية
من ح�صى �شاطئ البحر يف عم�شيت.
اجتماعيا
وظهرت ال�شرفة تطلق البيت
ً
فانفتحت بقناطرها ال��ث�لاث وخ��رج
�ساكنو البيت �إىل مالقاة جريانهم يف
جديدا لتحرر
احلي ،وكان ذلك حد ًثا
ً
البيت والإن�سان والتالقي االجتماعي
بعدما ك��ان �أه��ل البيت حم�صورين
داخله ال يخرجون منه �إال للمغادرة».
بعده كان عر�ض ل�صور فوتوغرافية عن
بيوت بريوت الرتاثية ب�أبوابها ونوافذها
و�أدراجها و�أروقتها ،وهي من جمموعة
املهند�س املعماري بهاء رفاعي ،تلتها
جمموعة لوحات زيتية لبيوت بريوت

الرتاثية بري�شة الفنان م�صطفى فروخ.
املداخلة الثانية ،كانت للمهند�س
املعماري الدكتور �أنطوان ف�شف�ش رئي�س
ق�سم الهند�سة املعمارية يف جامعة الروح
القد�س الك�سليك ،ال��ذي حت ّ��دث عن
ريا �إىل �أنها ثالث فئات:
بيوت دوما ،م�ش ً
 -1بيت الفالح اللبناين التقليدي،
�سقفه من طني وت��راب ،و�أخ�شابه من
�أ�شجار املحيط.
 -2البيت ذو الإيوان :وهو ف�سحة داخلية
ال�ستقبال ال�ضيوف ومت�ضية اجلل�سات
العائلية.
 -3البيت ذو البهو الو�سطي :وهو املعروف
عادة بقناطره الثالث.

�أط��ل��ق��ت �أم��ي��م��ة اخلليل �أميمة اخلليل تهدي «مطر» �إىل «�أوطاننا العط�شى» امل��و���س��ي��ق��ي��ة ال�����س��م��ف��ون��ي��ة،
�أ�سكبها يف قلوب �أوطاننا
وم�ؤ�س�سة «نغم لال�سطوانات»
�ألبومها اجلديد «مطر» ،وذلك يف احتفال �أقيم يف «فريجني العط�شى :لبنان� ،سوريا ،فل�سطني ،العراق ،م�صر ،تون�س،
املغرب ،اجلزائر ،ال�سودان ،ليبيا واخلليج العربي ،وكل
ميغا �ستور» ،يف و�سط بريوت.
�سالما حنوناً
«�أن�شودة املطر» لل�شاعر العراقي بدر �شاكر ال�سياب ،وقد �أر�ض يطالها الته�شيم على هذا الكوكب،
ً
مو�سيقيا اللبناين عبد الله امل�صري ،وهي من غناء يغ�سل وال يجرف� .أنطق بها ،معلنة انتمائي �إىل هاتني
أ� ّلفها
ً
اخلليل ،وبيانو رامي خليفة ،مع الأورك�سرتا ال�سيمفونية الق�صيدتني باجلوهر ،بالروح ،بالتوق �ﻹ ن�سانية مطلقة
التعبري».
«كابيال رو�سيا» بقيادة فالريي بوليان�سكي.
قدم على م�سرح دار الأوبرا «كتارا» مع
علما �إنه
وقد �أجنز امل�صري هذا العمل منذ ثالث �سنوات
يذكر �أن العمل ّ
ً
�أم�ضى قبلها �سنتني يف البحث عن الن�ص الذي ير�ضيه ،الأورك�سرتا القطرية الفلهارمونية بقيادة املاي�سرتو �أل�ستري
فكانت ق�صيدة «�أن�شودة املطر» التي كتبها ال�سياب العام ويلي�س يف حزيران .2013وق��د مت ت�سجيل �ألبوم «مطر» يف
 1960و�صدرت يف جمموعة �شعرية اعتربت حد ًثا حمور ًيا �شتاء  2012يف رو�سيا مع الأورك�سرتا ال�سمفونية «كابيال
رو�سيا» بقيادة املاي�سرتو فالريي بوليان�سكي ،وذلك على
مهما يف ال�شعر العربي املعا�صر.
ً
تقول اخلليل عن هذا املزيج بني ال�سياب وامل�صري يف تقدمي مدار ع�شرة �أيام .ي�أتي العمل يف  35.16دقيقة مق�سمة �إىل
الألبوم« :ق�صيدة «ال�سياب» حتاكيها ق�صيدة «امل�صري» ثالثة �أجزاء.
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ق�ضايا
اجتماعية

�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

�أطلقت منظمة «كفى عنف وا�ستغالل» ،كتي ًبا بعنوان «لوال النظام...
عامالت منازل يف لبنان يخربن ق�ص�صهن» .الإ�صدار جاء يف �إطار
االحتفال بعيد العمال واملطالبة باحلماية القانونية لعامالت املنازل
الأجنبيات يف لبنان .وقد روت عامالت منازل من جن�سيات خمتلفة
ق�ص�صا كتبنها عن �أنف�سهن �أو عن �صديقات لهن مل
�أمام احل�ضور
ً
ي�ستطعن امل�شاركة يف الإحتفال ب�سبب و�ضعهن القانوين ال�صعب �أو عدم
متكنهن من مغادرة املنزل.

تق ّبل �سوء املعاملة والعمل الق�سري

�إن ق�ص�ص عامالت املنازل املهاجرات �إىل
لبنان التي وردت يف الكتيب ال�صادر عن
ق�ص�صا
منظمة «كفى» ،لي�ست كلها
ً
عن الإ�ستغالل املفرط �أو التمييز ،كما
�أنها لي�ست بال�ضرورة ناجمة عن جتارب
عمل الئ��ق .ففي بع�ض احل��االت ،جتد
أنف�سهن يف ظروف عمل جيدة مع
الن�ساء �
ّ
�أ�صحاب عمل ي�ستطعن التفاو�ض معهم،
�إمن���ا يف ح���االت ك��ث�يرة ،مل ت�ستطع
جتاربهن يف هذا
الن�ساء اللواتي عر�ضن
ّ
ظروفهن القاهرة .كان
الكتيب تغيري
ّ
ّ
تقبل �سوء املعاملة،
على العديد
ّ
منهن ّ
والإ�ستغالل ،وحتى العمل الق�سري� .إن
عدم قدرة العامالت على التفاو�ض حول
عملهن وظروفه ،بالإ�ضافة �إىل
�شروط
ّ
احليز الهائل ل�سيطرة �أ�صحاب العمل
ّ
على العامالت ،تك�شف امل�شاكل يف
النظام احلايل اخلا�ص بعملية ا�ستقدام
وتوظيفهن
عامالت املنازل املهاجرات
ّ
يف لبنان.
يف الوقت نف�سه ،تواجه العامالت متييزًا
وا�ضحا على �أ�سا�س اجلندر ،واجلن�سية،
ً
وال���ع���رق ،وطبيعة ال��ع��م��ل ،والطبقة
و�ضعهن
االج��ت��م��اع��ي��ة� ،إىل ج��ان��ب
ّ
فتتحول هذه العوامل يف
كمهاجرات.
ّ
الكثري من الأحيان �إىل مربرات ملعاملة
ه�ؤالء الن�ساء ب�شكل خمتلف ،والنظر �إىل
عملهن على �أنه عمل فريد من نوعه
ّ
ولي�س ك�أي عمل �آخر ،الأمر الذي ي�ؤدي
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�ن
�إىل ح��رم��ان��ه� ّ
م��ن الكثري من
احلقوق.

بداية اال�ستغالل

تلم�س بداية اال�ستغالل
ميكن ّ
منذ ب��دء عملية اال���س��ت��ق��دام:
ممار�سات خادعة ،ومعلومات خاطئة،
�أو نق�ص يف امل��ع��ل��وم��ات ح���ول ظ��روف
املعي�شة والعمل ،وه��ي عوامل ت�سهم
يف وجود ه�ؤالء الن�ساء يف و�ضع ا�ستغالل
منذ بداية الطريق .للديون � ً
ح�صة
أي�ضا ّ
كبرية يف تعزيز حالة من التبعية لدى
عامالت امل��ن��ازل ،فالن�ساء املهاجرات
غالبا ما يدفعن ر�سوم ا�ستقدام عالية
ً
بهدف ت�أمني عمل يف لبنان ،كما �أن
�أ�صحاب العمل يحاولون بدورهم حماية
«ا�ستثمارهم» من خالل الت�ضييق على
حتركات العاملة وتوا�صلها مع العامل
اخلارجي.

نظام الكفالة

�إ�ضافة �إىل ذلك ،ي�أتي نظام الكفالة،
وه��و ع��ب��ارة ع��ن جمموعة ممار�سات
ونظم �إداري���ة تربط العاملة ب�صاحب
عمل واحد طوال مدة العقد ،ما يحرمها
احل��ق باال�ستقالة والبحث ع��ن عمل
�آخر .فالعامالت اللواتي يرغنب بتغيري
عليهن� :أوال ،احل�صول
�صاحب العمل
ّ
عملهن،
على تنازل ر�سمي من �صاحب
ّ

ق�ص�ص عامالت املنازل
كتيب «كفى»
يف
ّ

ملاذا يكون العمل �أ�سو أ� من
احلب�س �أحيا ًنا؟
م�ستعد
وثانيا� ،إيجاد �صاحب عمل جديد
ّ
ً
لكفالتهن .فيبقى اخل��ي��ار الوحيد
ّ
�أم���ام العديد م��ن الن�ساء املهاجرات
يتعر�ضن لظروف عمل �سيئة �أو
اللواتي
ّ
بو�ضعهن احلايل
لال�ستغالل �أن يقبلن
ّ
�أو �أن ي�ترك��ن م��ن��زل �صاحب العمل
لي�صبحن يف و�ضع غري �شرعي.

ّ
ي�شملهن
قانون العمل اللبناين ال

تتفاقم ه�شا�شة و�ضع عامالت املنازل
املهاجرات � ً
ا�ستثنائهن من
أي�ضا بفعل
ّ
ي�شملهن،
قانون العمل اللبناين الذي ال
ّ
ؤولياتهن
حقوقهن وم�س�
حيث ت��رد
ّ
ّ
�وح��د
وواج��ب��ات��ه� ّ
�ن ف��ق��ط يف ال��ع��ق��د امل� ّ
لعامالت املنازل املهاجرات الذي ال يعطي
احلقوق واملزايا نف�سها املمنوحة للعمال
الآخرين امل�شمولني يف قانون العمل.

عامالت يروين ق�ص�صهن

الكتيب لتعطي
ت�أتي الق�ص�ص الواردة يف
ّ
إن�سانيا لهذه امل�شاكل الهيكلية
وجها �
ً
ً
فتتطرق لتجارب متييز،
والبنيوية،
ّ
وا�ستغالل ،وعنف ،لكن � ً
أي�ضا لتجارب

عي�شهن
لعامالت را�ضيات عن ظروف
ّ
وعملهن يف لبنان .هي ق�ص�ص تدعم
ّ
املطالب ب�إلغاء نظام الكفالة وحت�سني
املراقبة على عمليات اال�ستقدام وتو�سيع
نطاق احلماية التي ّ
يوفرها قانون العمل
لت�شمل عامالت املنازل.
بع�ض الق�ص�ص التي �سنوردها يف هذا
ال��ع��دد ه��ي نتيجة ور���ش��ة ع��م��ل ح��ول

عليي كل الوقت.
والباب كان مقفّ ل ّ
مرة رحت مع املدام عند �إمها ،وكان يف
ّ
�صبية �أثيوبية بت�شتغل عندها ،فقلتلها
تخبرّ ال�سفارة عن م�شكلتي لأنو �أنا ما
فيي �إ�ضهرّ .
دقوا ال�سفارة للمدام كمان
فقالتلن �إنو هي م�سافرة ،و�إنو �أخدتني
معها.
ن�ضف ،لقيت مفتاح
مرة كنت عم ّ
ّ
ال���ب���ي���ت ورح����ت
عال�سفارة .دقت
ال�سفارة لكفيلتي
وطلبوا منها �إن��و
تعطيني معا�شي.
�أنا كنت م�ستعدة
�إرجع عال�شغل �إذا
بتعطيني معا�شي،

الكتابة ال��ذات��ي��ة �أق��ام��ت��ه��ا منظمة
«كفى» وهدفت من خاللها �إىل �إعطاء
ع��ام�لات امل��ن��ازل امل��ه��اج��رات م�ساحة
جتاربهن مع
للتعبري واحل��دي��ث ع��ن
ّ
العنف و�سوء املعاملة .بع�ض امل�شاركات
وبع�ضهن
أنف�سهن،
ق�ص�صهن ب�
كتنب
ّ
ّ
ّ
ق�ص�صهن ملنظمة
الآخ��ر قمن ب��رواي��ة
ّ
«كفى» التي تو ّلت كتابتها.

ب�س رف�ضت.
ك������ان������ت
ت�������ض���رب���ن���ي
بالرنبي�ش ب�س
�أن���ا م��ا ك��ان
ه����امم����ن����ي
ح��ايل .كنت
ك���ل ال��وق��ت
فكر ب�إمي ،وقدي�ش عم تتعذّ ب من
عم ّ
ورايي.
ح�س
ّملا كانوا يقفلوا الباب كنت
ّ
حايل بحب�س كبريّ .ملا كنت ب�أثيوبيا،
مفكرة �إنو بكون عندي نهار
كنت
ّ
فر�صة ،و�إنو فيي �إجتمع مع رفقاتي .ب�س
جيت ،لقيت حايل بحب�س كبري».

ح�س حايل
ّملا كانوا يقفلوا الباب كنت ّ
بحب�س كبري

«�أ ّول ما جيت علبنان ،ما قب�ضت
معا�شي �أول ع�شرة �أ�شهر ،حتى تلفون
ما قدرت �إحكي �أهلي .ب�س حكيت
�إم��ي حتى خبرّ ها �إين و�صلت ،وبعدين
ما حكيت حدا ملدة ع�شرة �أ�شهر� .إمي
عليي .وراحت عمكتب
ان�شغل بالها
ّ
التوظيف ب�أثيوبيا ،وق��درت تاخد رقم
كفيلي .ب�س ّملا تلفنتّ ،ردت عليها
امل��دام وقالتلها ما عنّ ا ح��دا بي�شتغل
بهالإ�سم.
حب�ستني امل��دام ع�شرة �أ�شهر بالبيت،

�أنا مب�سوطة

«�أ ّول ما جيت علبنان وو�صلت عاملطار،
ّ
حطوين ب�أو�ضة و�سخة حلد ما يجي الـ
 bossوياخدين .كنت عم ب�س�أل حايل:
ّ
هلق هيدا لبنان؟ احلار�س نادا ب�إ�سمي.
طلعت من الأو�ضة الو�سخة ولقيت الـ

ح�سيت
 bossناطرتني م��ع ابنها.
ّ
بالأمان .رحنا عالبيت كان يف بنت
�أثيوبية فرجتني ع�أو�ضتي وطلبت مني
�إحتمم و�إرتاح .منت �شوي ب�س ما كنت
مرتاحة ّ
و�ضليت خيفانة.
بعدين ّ
علمتني كيف �أعمل �شغلي:
ن�ضف الأو�����ض ،واحل��م��ام��ات ،وغ�يره.
ّ
وكفّ يت �أعمل �شغلي .منو �صعب .لهلق
�أنا بع�شقو .و�أنا متل العادة ،مب�سوطة».

تركت البيت لأنو ما كان
بدي �إخ�سر حايل

«�إ�سمي �سارو ،جيت علبنان بالـ 2009
وببايل كتري �أ�سئلة متل� :شو رح �أعمل؟
كيف رح يعاملني �صاحب ال�شغل؟
انتهى فيي الأمر متل بقية �أ�صحابي .عم

ب�شتغل عاملة منزل مع �صاحب عمل
ب�سب ّلي.
ما بيعجبو �شي
ً
وداميا ّ
م��ا ق��درت �إحت� ّ�م��ل هال�شي ،فعملت
م�شكل وغيرّ ت �أول �صاحب عمل لأنقل
عند التاين بعد � 10أيام.
�صاحب ال�شغل اجلديد كان �أ�ضرب من
الأول .كان الزم �إ�شتغل كل يوم لل�ساعة
بكري ت��اين نهار
� 2أو  3ال�صبح ،وفيق ّ
لإ�شتغل �شغل البيت اليومي وباجلنينة.
قبلت بهالو�ضع ،ب�س يف نهار �إجا الـboss
وحاول يعمل معي ق�ص�ص م�ش منيحة،
بدي �إخ�سر
فرتكت البيت لأنو ما كان ّ
حايل .حتى لو بدي كون م�ش �شرعية،
إحتمل هيك ت�صرفات».
�أف�ضل من �إنيّ � ّ
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رحلة
يف الإن�سان

�إعداد:
غري�س فرح

من �أنا؟ �س�ؤال يبدو يف غاية الب�ساطة ،لكنه يف الواقع ي�ضعنا حتت
جمهر التقييم الذاتي ،ويك�شف عن خبايا م�شاعرنا وحتّ ركاتنا .ومن دون اجلواب عليه،
ت�سي �أقدامنا على دروب احلياة ،فتبقى قراراتنا
نظل مفتقرين �إىل البو�صلة الداخل ّية التي رّ
�إعتباط ّية ،وعالقاتنا حمبوكة بخيوط ه�شة.
تفح�ص الأفكار وامل�شاعر،
اجلواب على هذا ال�س�ؤال يحتاج �إىل خلوة مع النف�س يتم من خاللها ّ
بالإ�ضافة �إىل مراقبة التفاعل الإجتماعي اليومي ،ور ّدات الفعل التي ّيولدها على �أكرث من �صعيد.
التعرف �إىل الذات وحتديد الهوية.
وهذا يتم من خالل حوافز ّتغذيها مقت�ضيات ّ
ما هي هذه احلوافز ،وماذا تعنيه معرفة الذات؟

امليل �إىل التم ّيز عن الغري

بح�سب الباحثني� ،إن �أه���م القوى
الدافعة وراء ال�سعي �إىل معرفة الذات ،هي
التميز عن الغري.
اخل�صو�صية� ،أو
امليل �إىل
ّ
ّ
أكدت
والدرا�سات الأخرية يف هذا املجال � ّ
التميز عن �سواه
�أن كلاً منا ي�سعى �إىل
ّ
ً
مثال من
بن�سب خمتلفة .فهنالك
ي�شعر بالراحة بني �أ�شخا�ص يقا�سمونه
الأهواء وامليول ،وهنالك من يرتاح ل�شعوره باال�ستقالل التام يف
ّ
احلل الو�سط� ،أي ال�سعي �إىل
جمتمعه� .أما الأكرثية فتميل �إىل
مميزة.
بخ�صو�صية
االندماج مع االحتفاظ
ّ
ّ
واملعروف �أن امليل الفطري �إىل متييز الذات عن الغري ،ي�ؤدي
دو ًرا بالغ الأهمية على جميع الأ�صعدة .فهو ي�ؤثر يف القرارات
ً
مثال� ،أو طريقة
ال�شخ�صية ،ك�شراء احلاجيات اخلا�صة
ت�صفيف ال�شعر ونوعية اللبا�س و�سواها من ال��ق��رارات� .إىل
املفجرة للإبداع .والدليل،
ذلك ،فهو يعترب �أحد �أهم احلوافز
ّ
متيزوا ب�شخ�صياتهم
جمموعات العلماء والفنانني الذين
ّ
اخلارجة عن امل�ألوف ومنهم على �سبيل املثال :العامل �ألربت
�أن�شتاين الذي ملعت مواهبه بعدما ترك العمل اجلماعي،
واجته �إىل اال�ستقاللية .وكذلك العاملة ماري كوري التي لوال
ّ
قيدت بنات جن�سها يف ع�صرها،
تخطيها حواجز التقاليد التي ّ
متكن العامل من اال�ستمتاع بعطاءاتها.
ملا
ّ

التم ّيز مقابل االن�صهار

ٍ
النف�سية تناولت م��ن مطلع
ك��ل� ،إن ال��درا���س��ات
على
ّ
اخلم�سينيات من القرن املا�ضي ،حاجة الإن�سان �إىل متييز
نف�سه عن الغري ،مقابل حاجته �إىل االن�صهار يف حميطه
االجتماعي.
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االخ��ت�لاف��ات التي �أب��رزت��ه��ا النتائج
أهمية وراء
�أ�شارت �إىل عوامل بالغة ال ّ
جت��ذّ ر ال��دواف��ع امل�شار �إليها ،م�ؤكدة
ارتباطها باملحيط االجتماعي .وهذا
يعني �أن تركيبة املجتمع التي يفر�ض
على مطلق �شخ�ص العي�ش �ضمنها،
التميز �أو االن�صهار.
حتدد ن�سبة ميله �إىل
ّ
ّ
وهذا يح�صل نتيجة التفاعل بني الذات
ردات فعل
والغري ،وما ينجم عنها من ّ
ال�شخ�صية على امل��دى
تر�سم خطوط
ّ
البعيد.
وهنا ت�شري الدرا�سات �إىل �أن التائقني �إىل
عموما باجلر�أة واالنفتاح
التميز يتّ �سمون
ً
ّ
واالعتداد بالنف�س .هذا بالإ�ضافة �إىل
كونهم متفائلني ودائمي اال�ستعداد
خلو�ض جتارب جديدة .واملعروف � ً
أي�ضا �أن
هذه الفئة من النا�س ال تهتم ب�آراء الغري،
وعموما هي تتّ جه �إىل العمل املبدع
ً
�أكرث من �سواها.

الإبداع والأو�ضاع ال�ضاغطة

ال بد من الإ�شارة هنا �إىل درا�سة ن�شرتها
ّ
التميز
جملة العلوم الأمريكية عن عالقة
ّ
احلياتية ال�ضاغطة .فهذه
والإب��داع بالأو�ضاع
ّ
ّ
الدرا�سة �أوردت وقائع تتعلق ب�شخ�صيات معروفة،
متكنت على �أثر مواجهتها الأح��داث امل�ؤملة من حتقيق
ّ
النمو الإبداعي.
على ٍ
كل ،فهذه النظرية ال تنطبق على اجلميع ،بل تنح�صر،
املتميزين الذين �سبق و�أ�شرنا �إىل
بح�سب الباحثني بالأ�شخا�ص
ّ
�صفاتهم ،ويف مقدمها ،اال�ستعداد خلو�ض التجارب� .أما ال�سبب
فيعود �إىل �أن ه�ؤالء ميلكون احل�س امل�سبق بالأحداث الأمر
الذي يدفعهم �إىل مواجهتها بغرابة قد ال ي�ستوعبها العقل.
ومن هنا ّ
تدفق �إبداعهم.

ت�أثري الثقافة االجتماعية

ال ين�سى الباحثون دور الثقافة االجتماعية يف حتفيز حاجة
التميز الذاتي� ،أو دفعه �إىل االن�صهار يف بوتقة اجلماعة.
الفرد �إىل
ّ
فالثقافة التي تنادي با�ستقاللية الفرد وحريته ،تدح�ض نتيجة
توجهاتها ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل ن�شوء �أجيالٍ تتمتع ب�شخ�صيات
ومتميزة .واملثال على ذلك املجتمع الأمريكي و�سواه
م�ستقلة
ّ
أهمية احلر ّية الفردية .هذا
من املجتمعات التي ت�شدد على � ّ
بعك�س املجتمعات التي ت�شجع الأفراد على ن�ضال من �أجل

التميز �آفة تهدد
�أهداف م�شرتكة ،بحيث ت�صبح احلاجة �إىل
ّ
م�صري اجلماعة.
هذا يعني �أن الدول التي ت�شدد على احلر ّية الفردية ،حتظى
ً
تنمية �شخ�صياتهم
ميال �إىل
عموما مبواطنني منفتحني و�أكرث
ً
ّ
من مواطني الدول امل�ؤمنة بامل�صلحة اجلماعية .و�إذا ما �أخذنا
عموما بالإبداع،
باالعتبار �أن امليل �إىل متييز الذات يرتبط
ً
ي�صبح من البديهي القول �إن الإبداع يرتبط مبا�شرة بالرتبية
االجتماعية املرتكزة على احلر ّية الفردية.
ينتقد البع�ض هذه النظرية العتقاده ب�أن حر ّية الفرد متنع
الدولة من ا�ستثمار العقول املبدعة يف عمل جماعي يخدم
حق اجلماعة،
امل�صلحة
حق الفرد يلغي ّ
العامة .بتعبري �آخر ف�إن ّ
ّ
ويخالف املنطق الذي ي�ؤمن ب�ضرورة العمل �ضمن فريق متناغم
موحد .وهذا ينطبق ،بح�سب الباحثني ،على
من �أجل هدف ّ
دول العامل الثالث التي تربط ما بني �ضرورة الإن�صهار اجلماعي
وحتقيق وحدة املجتمع ،الأمر الذي يخنق اال�ستقاللية والعمل
املبدع.
هذه النظرية لي�ست م�ستحدثة ،بل قائمة على درا�سات
�أجراها خرباء اقت�صاد عامليون� ،أثبتوا من خاللها� ،أهمية

ت�شجيع العمل الفردي وا�ستثماره يف خدمة املجتم ككل.
وقد ا�ستغلت بع�ض الدول هذه النظرية �إىل ّ
احلد الأق�صى ،الأمر
الذي دفع مواطنيها �إىل اجلهاد من �أجل حتقيق الأه��داف
حركت فيهم مكامن الإبداع .مع ذلك ،مل
با�ستقاللية ّ
مكنتنا
تطورنا �ضمن جماعات ّ
َ
ين�س كثريون �أننا كب�شر قد ّ
من معاي�شة �أ�صعب ظروف احلياة ،و� ّأمنت �صمودنا وبقاءنا عرب
الع�صور.
ه��ذا يعني �أن الإن�سان على الرغم من ميله �إىل تفعيل
طاقاته الذاتية الكامنة ،مرغم على العي�ش يف جمتمع ي�ؤمن
حمايته ،ويتقا�سم يف ظله مع الغري ،موارد العي�ش والإنتماء
والهوية.
ويعيدنا هذا التناق�ض يف الر�ؤية �إىل ما �سبق و�أ�شرنا �إليه ،وهو
قوتني خمتلفتني
ا�ضطرارنا �إىل معاي�شة واقع يجمع ما بني ّ
تتكامالن بهدف �صياغة الهوية الب�شرية.
اخل�صو�صية الفردية،
التعمق يف
فال�سعي �إىل معرفة الذات عرب ّ
ّ
ال يلغي احلاجة �إىل العي�ش امل�شرتك .وبالرغم من كل
القوة الدافعة التي
احلواجز ،يبقى التوق �إىل التفّ وق وال�بروزّ ،
متكن الإن�سان من �سرب �أعماق ذاته ،ومتابعة امل�سرية.
ّ
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ق�صة
ق�صرية

يكتبها:
العميد الركن �إميل منذر

ن��ه�����ض ر�ؤوف من
�سريره باك ًرا ،و�ألقى
ن���ظ���رة ع��ل��ى ���ص��ورة
ا�ستقرت
زوجته التي
ّ
على تلك املن�ضدة
بجانب �سريره اثنني
�ام��ا .ثم
وع�شرين ع� ً
غ������ادر �إىل م��رك��ز
ع��م��ل��ه .ل��ك��ن��ه مل
�سعيدا .فهذه
يكن
ً
ال��وظ��ي��ف��ة امل��ح�ترم��ة
التي ي�شغلها كان
يتمنّ ى مثلها البنه.
هبت
ّ
لكن ال��ري��اح ّ
بعك�س ما ا�شتهت �سفينته.
حمبا للكتاب والقلم مثل �أخيه وجدي.
بهجت مل يكن
ًّ
هذا الأخري نال �شهادة عالية يف املحاماة ،و�أ�صاب مبالغ مالية
كبرية كانت كافية ل�شراء ّ
�شقة وا�سعة يف �إحدى �ضواحي
ب�سيارة حديثة الطراز
بريوت الراقية .ثم تز ّوج ،وجاء لزوجته
ّ
وخادمتني اثنتني.
�أما بهجت فكان يهرب من املدر�سة لريافق �أ�صحابه �إىل
�شب عن الطوق ،وجد
�أماكن الت�سلية واللهو؛ حتى �إذا ما َّ
نف�سه يف املجتمع نكرة� ،إذ ال ِعلم ّ
تعلم وال مهنة احرتف .وها
خم�سا وع�شرين �سنة وما زال ليله نها ًرا
هو قد بلغ من العمر
ً
لاً
ّ
نائما.
يق�ضيه يف لعب الورق ،ونهاره لي مي�ضي ُجله يف ال�سرير ً
ومرت �سنوات خم�س �أُ َخر .وتقاعد ر�ؤوف من وظيفته؛ فقب�ض
ّ
ً
ً
عو�ضا من تعبه الطويل .وا�شرتى
مبلغا من املال ال ُي�ستهان به
ّ
�شابة بني
البنه
جيدة ّ
و�سيارة ّ
بكل ما قب�ض من مال متج ًرا ّ
ال�سيارات.
ّ
ِ
مي�ض طويل وقت حتى �أخذت جتارة بهجت تنمو وتزدهر.
مل
كافيا ل�شراء ّ
لكن ّ
�شقة واملجيء �إليها
كل ما جناه مل يكن
ً
ببنت النا�س؛ فعر�ض ر�ؤوف عليه فكرة ال�سكن معه يف بيته؛
عظيما دعا �إليه
عر�سا
فلم تعرت�ض العرو�س .ف�أقام الوالد البنه
ً
ً
الأق��ارب والأ�صدقاء ،و�صرف له ما كان قد ّادخ��ره من قرو�ش
بي�ض لأ ّيامه ال�سود.
كر�س ر�ؤوف �سنوات تقاعده الأوىل لالهتمام ب�أمالكه
ّ
ورم
الوا�سعة يف القرية؛ ف�أعاد لكرم الزيتون ن�ضارة �أ�شجاره ،مّ
لكن �ساعديه
يف ب�ستان الليمون ما تداعى من حيطانه.
ّ
بقوتها طويلاً .وملا مل يعد قاد ًرا
وقدميه مل ت�ستطع �أن حتتفظ ّ

ال�سيارة �إىل القرية بنف�سه ،ق�سم �أمالكه بني ولديه؛
على قيادة ّ
ف�أعطى بهجت ب�ستان الليمون ،وكان ن�صيب وجدي كرم
الزيتون.
�صحة ر�ؤوف ترتاجع �أمام
و�شه ًرا بعد �شهر� ،أخذت ّ
جر قدميه يف
زحف ال�شيخوخة؛ فما عاد ي�ستطيع ّ
البيت من غرفته �إىل ال�شرفة ومن هذه �إىل �سريره �إال
ني َ
ف على الثمانني؛ َو ِق َرت
م�ستعينً ا بع�صاه .وعندما ّ
يوما �أن ي�صطحبه �إىل
و�شح ب�صره .وملا �س�أل ابنَه ً
�أذناهَّ ،
الطبيب ،قالّ �« :إن للعمر ًّ
فرد ر�ؤوف:
حقا يا �أبي»ّ .
ّ
حق يا ابني .كيف للعطار �أن ُي�صلح ما
«لديك ّ
�أف�سده الدهر!».
لاً
ً
�ضيفا ثقي على ابنه
و�أ�صبح ر�ؤوف ،وهو يف بيته،
و�أف��راد عائلته .ف��إذا قام ليتناول الطعام و�إ ّياهم،
كر�سيه �إىل
مل ي��ق� ّ�رب
ّ
الطاولة مثلهم ا�ستحيا ًء
ك�أنه غريب �إىل مائدة
غ��رب��اء؛ في�سقط بع�ض
فتات اخلبز �أو الإدام على
ّ
وكلما الحظ ابنه ذلك ،انتهره قائلاً « :ملاذا جتعل
الأر�ض.
دائما!» .ثم انت�صب ً
الكر�سي من
واقفا ودفع
كر�سيك
ً
بعيدا ً
ّ
ّ
خلف ليلت�صق �صدر �أبيه بالطاولة« :هكذا يجل�س النا�س
لتنا ُول الطعام» .و�إذا �سقط بع�ض احل�ساء على قمي�صه� ،صاح
ولدا
بهجت�« :إحمل �صحنك بيدك يا �أبي� .أنت
َ
بعد ً
ل�ست ُ
حتى ّ
�ص ر�ؤوف بلقمة ،مل يقم �أحد
تلطخ ثيابك» .و�إذا ُغ ّ
لي�سقيه جرعة ماء ولو اختنق؛ فكان يلملم نف�سه ،وينه�ض
كمن ينه�ض حتت ثقل جبل ،وي�أتي بكوب
كر�سيه
عن
َ
ّ
ي�سكب فيه بع�ض املاء وي�شرب .و�إذا �سقطت قطرة على الأر�ض،
مرة قلت لك ال ُ
تقم عن املائدة لتح�ضر
�صاح بهجت�« :ألف ّ
كوب املاء بنف�سك .ملاذا ال تطلب ذلك من �أحد! �أنظر ما
فعلت! الأر�ض ال ت�أكل وال ت�شرب ،و�أنت �أطعمتها و�سقيتها.
َمن تريد �أن ّ
ينظفها حتت قدميك!».
 بلى يا ولدي� .إن الأر�ض ت�أكل وت�شرب .فيا ليتها ت�أكلحلمي وعظمي وت�شرب ما بقي من دمي لأرت��اح و�أريحكم.
يجر قدميه �إىل غرفته ،وكان مل ين ِه
هكذا قال ر�ؤوف وهو ّ
طعامه بعد.
أح�س
تي�سر �إال متى � ّ
الطعام مل يكن ر�ؤوف يتناول منه ما ّ
باجلوع� .أما ال��دواء فكان عليه �أن يتناوله على كره منه
حبة �أو جرع ملعقة،
وبانتظام .وكان كلما و�ضع يف فيه منه ّ
طلب من الله �أن تكون الأخرية .ال .هو ال ي�أمل يف ال�شفاء،
لكن يتمنّ ى امل��وت القريب َحتْ َ
ف �أنفه من غري �أن يرزح
ريا ال يعلمه الإن�سان.
في�شغل �أهل بيته به.
ّ
لكن للخالق تدب ً
ور�ؤوف مل يكن يعلم �أنه يف تلك الليلة �سيحدث ما مل يكن
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ق�صة
ق�صرية
يف احل�سبان.
أ�سرتهم.
يف تلك الليلة �أوى اجلميع �إىل � ّ
طعما� .إذ ما
�أما العجوز فلم يذق للنوم
ً
انق�ضى الهزيع الأ ّول من الليل حتى �شعر
ب�ضيق يف �صدره ك�أمنا �أُلقي عليه حجر
رح��ى .ثم ا�ستحكمت به نوبة �سعال
لتمزق �صدره،
ا�شتدت
بد�أت خفيفة ،ثم
ّ
ّ
وتوقظ بهجت وزوجته يف �سريرهما.
 �أوه! ما هذا! حتى الليل ال ن�صيب لنافيه بالراحة .قالت الزوجة ،وا�ستدارت يف
ال�سريرّ ،
ودثرت ر�أ�سها باللحاف.
 ال عليك يا عزيزتي .قال بهجت.�س�أقوم و�أغلق الباب.
وقام بهجت و�أغلق الباب؛ فما عادا
ي�سمعان �سعال العجوز الذي ما لبث �أن
جال�سا يف ال�سرير ّ
عله يرتاح.
ا�ستقام
ً
لكن ال�سعال �أبى �أن يرتكه ب�سالم.
ّ
�إذ ذاك انزلق ر�ؤوف عن �سريره ،والتقط
ع�صاه ،وخطا باتجّ اه ز ّر �إ�ضاءة امل�صباح
لكن امل�صباح مل
الكهربائي؛ ف�ضغطه.
ّ
ّ
مقطوعا .عندئذٍ
التيار كان
ً
ي�ضئ لأن ّ
يتلم�س دربه بيده وع�صاه بني جدران
راح
ّ
املمر باتجّ اه املطبخ ليجرع كوب ماء.
ّ
لكن ما ك��اد يعرب الباب حتى رّ
تعث
ي�سده؛ ف�سقط � ً
أر�ضا،
بكر�سي ك��ان
ّ
ّ
وك�سر �ساقه الهزيلة ،وبقي طريح الأر�ض
يئن من الأمل حتى دخل بهجت
هناك ّ
فج ًرا ور�آه بهذه احلال.
 ما �أت��ى بك �إىل هنا يا �أب��ي والدنياتتعمد تعذيبي.
ظالم! لك�أنك �أ�صبحت
ّ
ّ
كلنا ...كم م� ّ�رة قلت لك
تعذيبنا
�ضع كوب املاء �إىل جانب �سريرك قبل
ْ
�أن تنام! ن�سيت؟ عظيم .ملاذا مل توقظني
وتطلب مني ذلك! ملاذا!
وملا �أنهى بهجت عظته ،حمل �أباه �إىل
امل�ست�شفى حيث ُجبرِ َ ت �ساقه ،ومكث
�أ�سبوعني قبل �أن يعود �إىل البيت حاملاً
رِجله لتبد�أ رحلة عذاب مل يكن �أحد
م�ستعدا �أن مي�شيها.
ًّ
جحيما ال تُطاق.
 هذا البيت �أ�صبحً
80
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قالت الزوجة.
جتملي بال�صرب ي��ا عزيزتي .رمبا
ّ
أتدبر له خادمة يف غ�ضون
ا�ستطعت �أن � ّ
يومني �أو ثالثة.
 خادمة! وما ب�إمكانها �أن تفعل لهاخلادمة! ملاذا ال ينقله �أخوك وجدي �إىل
بيته! �ألي�س هو ابنه كما �أنت!
حق� .س� ّ
أكلم �أخي يف ذلك.
 لديك ّّ
وق�صد بهجت �أخ��اه م�سا ًء ،وكلمه
يف املو�ضوع الذي جاء من �أجله؛ فعقد
خده ،وقال« :لقد
وجدي حاجبيه
و�صعر ّ
ّ
واحتللت بيته ،وت�ضيق
�ذت ماله،
َ
�أخ� َ
ذرعا به! ...ال يا �أخي .رعاية �أبي
اليوم ً
علي».
حق عليك ال
ّ
ّ
 �أهذا �آخر كالم؟ هذا �آخر كالم.وع��اد بهجت �إىل بيته �صف َر اليدين
ِّ
منك ً�سا ر�أ�سه
خائبا .وعندما دخ��ل
ً
واجما ،اعرت�ضت زوجته طريقه« :يبدو
ً
عدت من بيت �أخيك بخفّ ي
يل �أنك
َ
حنني».
�ف واح���د �إن كنتِ
 وال حتى ب��خ� ّتريدين احلقيقة.
 يعني؟ ال �أع��رف .يبدو � ْأن لي�س هناك منّ
حل.
 احل� ّ�ل عندي� .إنقله �إىل دار عنايةبالعجزة.
ِ
 هل ُجننت!؟ �أتعرفني كم تبلغالكلفة ال�شهرية لرعاية عجوز بحالة
الدور!؟
�أبي يف مثل هذه ُ
ِ
يهمني .بِع الب�ستان ،و�أنف ْق ثمنه
 ال ّعليه.
 �إ�سمعي .قال بهجت ،وقد خطرتثمة دار رخي�صة والرعاية
فكرة يف بالهّ .
وجدت �سري ًرا �شاغ ًرا
فيها مقبولة .رمبا
ُ
فيها.
عند ال�صباح الباكر ق�صد بهجت الدار،
وتدبر لأبيه �سري ًرا فيها .وقبل مغيب
ّ
بال�سيارة التي كان
ال�شم�س نقله �إليها
ّ
قد ا�شرتاها له.
جيدة يا �أبي.
 -العناية بالعجزة يف الدار ّ

�ستجد فيها راحتك� .سوف ترى.
املهمة
 بالت�أكيد يا ابني� .أما لهذهّ
هي ُبنيت!
 �س�أواظب على زيارتك يف ّكل يوم.
َ
لري�ض الله عنك
 ال تقلق ب�ش�أين.�صحتك ،و ُيبعد عن
يا ول��دي ،ويحفظ ّ
عائلتك ّ
�شر.
كل ّ
يف غرفة �صغرية �سلخ الزمن طالء ن�صف
جدرانهاُ ،ح�شر �سرير ر�ؤوف �إىل جانب
أحدهما عجوز
�سريرين �آخرين افرت�ش � َ
ّ
يكف عن الأنني ،وجل�س يف ثانيهما
ال
� َآخ ُر ال ّ
يتوقف عن الرثثرة والهذيان.
وم� ّ�رت الأ ّي��ام والعجوز حبي�س غرفته،
ّ
�صباح م�ساء،
يكف ع��ن ال�صالة
ال
َ
داعيا لولديه و�أفراد عائلتيهما بال�صحة
ً
وال�سعادة� .أم��ا لنف�سه فكان يطلب
راحة املوت �إىل جانب عظام زوجته التي
تركته باك ًرا.
ين�س � ّأن �أباه يف دار الرعاية.
وجدي مل
َ
ّ
ك��ل �أ�سبوع
ك��ان يتّ �صل ب�����الإدارة
أكد من �أنهم ما زال��وا يحتفظون
ليت� ّ
ّ
فيتمكنون من
النقال
برقم هاتفه
ّ
االتّ �صال به �إذا حدث لأبيه مكروه� .أما
ّ
كل
بهجت ال��ذي وع��د �أب��اه ب ��أن ي��زوره
َ
ونكث عهده ،وراح
يوم ،فنق�ض وعده
ّ
ّ
كل ع�شرة
كل �أ�سبوع .ثم
مرة
يزوره ّ
ّ
مرة كان �أبوه
�أ ّيام �أو �أ�سبوعني .ويف
كل ّ
ّ
يتكلف االبت�سامة ،وي�س�أله عن �أوالده
وزوجته و�أعماله مئة �س�ؤال و�س�ؤال .ويخربه
جدا ،وال يعوزه
جيدة ًّ
ب�أن الرعاية يف الدار ّ
�شيء .لكن عندما كان بهجت يغادر
ّ
ك��ل ل��ق��اء ق�صري ،ك��ان العجوز
بعد
ينزلق يف ال�سرير ،ويتقوقع حتت الغطاء،
ويبكي.
ذات �صباح اتّ �صل �أحد العاملني يف الإدارة
ببهجت ،و�أبلغه �أن والده يريده .وعندما
ال�سماعة يف مكانها،
و�ضع بهجت
ّ
نظر يف عيون زوجته و�أوالده الذين كانوا
قبعاتهم وبع�ض حاجاتهم
قد حملوا ّ
�رن جر�س
و�سبقوه �إىل الباب قبل �أن ي� ّ
الهاتف وي�ستديروا ليعرفوا َمن املتّ �صل.
َ -من؟ �س�ألت الزوجة.

 �إدارة دار الرعاية.ريا ان �شاء الله.
خ ً �أبي يطلبني. الآن!؟ الأوالد موعودون باخلروج.زرت
 ح�سنً ا .لنخرج .ومتى عدناُ
ملح حتى نلغي
�أبي .ال �أعتقد �أن الأمر ّ
م�شروعنا.
وع��ن��دم��ا ع����ادوا م��ع ه��ب��وط ال��ظ�لام
يرن.
ودخلوا ،كان جر�س الهاتف ّ
 �آلو� .أجاب بهجت. �أتّ �صل بك من دار الرعاية لأعلمكب ��أن حال وال��دك حرجة .لقد اتّ �صلت
عدة خالل النهار ،لكن
مرات ّ
مبنزلك ّ
مل يكن من جميب.
 �شك ًرا لك� .سوف �آتي على الفور.ال�سماعة يف مكانها.
و�ضع بهجت
ّ
ث��م ان�����ض� ّ�م �إىل �أف����راد عائلته لتناول
الطعام« :اتّ �صلوا بي من دار الرعاية.
�سيئة� .س�أنهي طعامي و�أذهب
حال �أبي ّ
لالطمئنان عليه».
لكن بهجت �أنهى ع�شاءه ،ودخل
ّ
غرفته ،وقعد يف �سريره .قال يف نف�سه:
«�أ�ستمع �إىل ن�شرة الأخبار ،و�أرتاح لبع�ض
الوقت ،ثم �أذهب» .لكنه ارتاح طويلاً
حتى غ�شيه النعا�س؛ فنام ل�ساعتني.
وعندما ا�ستفاق نظر �إىل ال�ساعة ّ
املعلقة
ريا.
يف اجلدار ،وقال« :لقد ت� ّأخر الوقت كث ً
�شر ال�صباح وال
�أذهب يف ال�صباح الباكرّ .
خري امل�ساء ،كما يقول املثل».
ثم ما كان منه �إال �أن قفز عن �سريره،
وخرج مبغو ًتا �إىل حيث زوجته ت�شاهد
التلفزيون يف غرفة ال�سهرة« :م��اذا لو
ريا ،و ...ت��ويف -ال
�ساءت حال �أب��ي كث ً
�سمح الله-؟ �أله يف خزانته بذلة الئقة؟».
�س�أل زوجته م�شغول البال.
 وما �أدراين! �إفتح خزانته وانظر مافيها.
وفتح بهجت خزانة �أبيه؛ فوجد ب�ضع
بزات �أكل الدهر عليها و�شرب .و�سرعان
ّ
ما ا�سرتعى نظ َره على �أحد رفوف اخلزانة
ٌ
علبة خ�شبية مل يقع ب�صره عليها من
قبل .هذه العلبة �أثارت ف�ضوله .فتحها

ليجد فيها فيلم فيديو؛ فرفعه ودخل
غرفته لريى ما فيه.
و�ضع الفيلم يف جهاز الفيديو ،و�أخذ
ي�ستعر�ضه� .آه! هذا �أب��وه كما يبدو يف
�إحدى �صوره أ� ّيام ال�شباب ،وعلى ال�سرير
بني يديه طفل يقوم الوالد بنزع الأقمطة
القذرة عنه ،وا�ستبدالها ب�أخرى نظيفة.
و�سمع �صوت ام��ر�أة مل�ؤه احلزن والأ�سى
يرافق الت�صوير« :هذا بهجت يف �أواخر
عامه الأ ّول .وهذا ر�ؤوف امل�سكني الذي
كتب عليه �أن يقوم بدور الأب وال ّأم يف
ُ
�آن� ...ساحمني يا زوجي ويا حبيبي لأنني
عما قريب �س�أترك لك ع�صفورين مل
ّ
َ
يك�س الزَغب �أجنحتهما الطر ّية بعد.
ُ
طفالن يحتاجان �إىل يد ّ
ُعد
تزقهما ،وت ّ
وتربت كتفيهما
لهما قنّ ينة احلليبّ ،
ليغفوا .ه��ذه اليد �ستكون ي��دك...
يدك �أنت يا حبيبي» .واختنق ال�صوت
بالدموع ،و�سكت.
م�شهدا � َآخر
ثم ر�أى بهجت يف ال�شريط
ً
يرافقه �صوت � ّأمه عينه« :وهذا بهجت
على ي��د �أب��ي��ه يبكي .و�أب���وه يهدهده
عد له قنّ ينة
ويغني له ليهد�أ ،ويحاول �أن ُي ّ
احلليب� ...آه! لقد لبط بهجت القنّ ينة
بقدمه ال�صغرية ،وان�سكب احلليب على
�ضاحكا« .وها
الأر���ض» ،تابع ال�صوت
ً
هو ر�ؤوف مي�سح الأر�ض ليعود ويحاول من
جديد».
ويف م�شهد ثالث كانت � ّأم الطفلني
وتقول« :ها هما حبيباي بهجت ووجدي
ابنَي �سنتني وب�ضعة �أ�شهر يعلوان ظهر
يدب بهما على راحتيه
�أبيهما ،و�أبوهما ّ
أ�صورهم و�أتبعهم على
وركبتيه ،و�أنا � ّ
عربتي ذات العجالت الأربع من غرفة
ٍ
عندئذ �سمع بهجت �صوت
�إىل غرفة».
� ّأمه ينادي �أباه .وملا رفع �أبوه ب�صره ناحية
الكامريا� ،س�ألته زوجته وهي تن�شج:
«�أ َت ِع ُدين ب�أن ترعى طفلينا ك�أح�سن ما
تكون الرعاية بعدما �أموت؟».
ِ
 ال ت���ذك���ري امل������وت� ،أرج�������وك.ولدينا
�ستتح�سنني ،و�ستعي�شني ل�تري َ
ّ
ِ
رجلني ،وحتملي �أحفادنا على يديك.

 ِع ْدين� ،أرجوك. �إين �أعدك.وانتهى ال�شريط.
�أجل ،انتهى ال�شريط .لكن رحلة ر�ؤوف
ّ
ال�شاقة توا�صلت ...ووفى بالوعد .بهجت
كان يعرف � ّأن �أباه ّرباه و�أخاه .لكنه مل
يره قبل اليوم كيف كان يفعل.
يف تلك اللحظة �أقفل بهجت باب
غرفته وبكى�« :آه يا �أبي! يا َمن حملتني
يف قلبك وعلى يديك ،مل �أ�ستطع �أن
أحتملك يف بيتي ...يف بيتك».
� ّ
أد�س يدي ال�صغرية
َ
«كنت ت�ساعدين ل ّ
ُ
ّ
كم القمي�ص ،وتعلمني كيف �أدخل
يف ّ
وكنت �أراك حتاول
الأزرار يف ُعراها.
ُ
ارتداء قمي�صك مبفردك وال ت�ستطيع،
ف�أُ ْعر ُ
ِ�ض عنك و�أم�شي».
«كنت ت�ضحك و�أن��ا �أث��رث��ر و�أه��ذي.
َ
لفتت نظري
ذرعا كلما
ُ
َ
وكنت �أ�ضيق ً
مرتني».
لأمر ّ
�ت حتملني ي���وم ال��ع��ي��د على
«ك��ن� َ
منكبيك ،وت�ساعدين يف حمل �شمعتي،
تتذمر �إذا ّ
تقطر ال�شمع ال�سائل احلارق
وال
ّ
على ي��دي��ك .لقد ان��ط��ف ��أت �شمعتي
ربكة بيتي يوم رميتك يف دار
وغادرت ال َ
ّ
الرعاية وتخل�صت منك».
علي،
و�سهرت
«�آه يا �أبي! لقد ّربيتني،
َ
ّ
وتعبت من �أجلي .لكني ن�ش� ُأت ًّ
عاقا
َ
حفظت الو�صايا الع�شر
ج��اح� ً�دا .لقد
ُ
ّ
كلها ،وحاولت �أن �أعمل بها .لكن
بذلت
أكرم �أباك و� ّأمك» ،فما
و�صية «�
ُ
ْ
ّ
يف �سبيلها �أدنى جهد».
هكذا �أم�ضى بهجت ليله يناجي
ليطمئن
نف�سه .وملا انبلج الفجر ،هرع
ّ
على �أبيه .ذهب ليقول له �ساحمني َ
وار�ض
عني .لكن عندما بلغ الدار �أُبلغ �أن
�أباه قد لفظ روحه قبل �أ ّول �ضوء .ثم جاء
َمن قاده �إىل غرفة �صغرية دخلها ،وارمتى
احلديدي،
على ركبتيه �أم��ام ال�سرير
ّ
وحنى ر�أ�سه فوق ال�صدر الذي طاملا �أراح
ريا عليه ،وغ�سل بدموع الندم
ر�أ�سه �صغ ً
تربتان
تينك اليدين اللتني كانتا ّ
وتهزان �سريره لينام.
كتفه،
ّ
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حدث
ريا�ضي

�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

من هو �صاحب اللقب هذه املرة؟
ينتظر العامل ّ
كل �أربع �سنوات احلدث الريا�ضي الأ�ضخم :ك�أ�س
العامل يف كرة القدم .املونديال ي�أخذ
العامل ب�أ�سره �إىل املالعب فكيف �إذا كان
يف الربازيل؟ يف البلد امللقب بـ«�أر�ض
�سحرة كرة القدم» ،الآمال كبرية ،لكن
ال�شك موجود .فالعام  1950نظمت
الربازيل املونديال وخ�سرت اللقب �أمام
الأوروجواي بهدفني مقابل هدفُ .
فكتبت
بذلك �أكرب مفارقة فى تاريخ ك�أ�س العامل
عاما ،وهي � ّأن الفريق
املمتد طوال ً 84
تتويجا باللقب مل ينل اللقب على
الأكرث
ً
�أر�ضه يف املرة الأوىل ،فهل يكون �صاحب
اللقب يف املرة الثانية؟

«�سامبا الربازيل»
ت�ستعد
الربازيل
ّ

بعد �أن �أت���اح االحت���اد ال���دويل لكرة
القدم نظام تبادل ا�ست�ضافة البطولة
بني القارات ،وبعد ح�صول قارة �أفريقيا
على حقها يف اال�ست�ضافة العام ،2010
�صوت
جاء دور �أمريكا اجلنوبية التي ّ
احتادها بالإجماع العتماد الربازيل
كمر�شح وحيد ففازت بحق ا�ست�ضافة
ه��ذا احل��دث ي��وم  30ت�شرين الأول من
العام  ،2007و�أ�صبحت بذلك خام�س
دول��ة ت�ست�ضيف البطولة مرتني على
�أر�ضها بعد املك�سيك ،فرن�سا� ،إيطاليا،
ً
فعال �شعار ك�أ�س
و�أملانيا .ولدى الربازيل
ال��ع��امل وه��و ت�صميم يحاكي �شكل
ك�أ�س العامل ويت�ألف من ث�لاث �أي��ا ٍد
جتتمع على �شكل كرة .ف�شعار ك�أ�س
العامل الذي �أطلق عليه عنوان «�إلهام»
(بالربتغالية ،)inspiração :يتكون
من �صورة �أيقونية لثالث �أي��ا ٍد منت�صرة
ً
رافعة ك�أ�س العامل .وال�شعار الذي يعبرّ
عنه فكرة الرتابط الإن�ساين ،يعتمد
اللونني الأ�صفر والأخ�ضر من �ألوان العلم
الربازيلي ،وقد �أزيح ال�ستار عنه يف حفل
�أقيم يف مدينة جوهان�سبورغ جنوب
84
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ت�ستعد لعزف حلن املونديال 2014

�أفريقيا يوم 8
متوز .2010
ك�������م�������ا
ج��رى الك�شف ع��ن املل�صق الر�سمي
للبطولة يف ك��ان��ون ال��ث��اين  2013وهو
من ت�صميم وكالة كراما للت�صميم
الأب��داع��ي ،و�شعاره« :جميعنا يف نغم
واحد» (بالربتغاليةJuntos num só :
.)ritmo
�أما املدنالتي ت�ست�ضيف املباريات فهي:
ريو دي جانريو ،برازيليا ،بيلو هوريزونتي،
ف��ورت��ال��ي��زا ،ب��ورت��و �أل��ي��غ��ري� ،سالفادور،
م��ان��او���س ،ري�سيفي ،ن��ات��ال ،كويابا،
ّ
كل من
كوريتيبا ،و�ساوباولو .تتميز
هذه املدن بكونها عا�صمة املحافظة
التي تقع فيها ،وبالتايل فهي تغطي
جميع املناطق الرئي�سية يف الربازيل.
وق��د مت ر�صد م��ا ي��ق��ارب  3.47مليار
دوالر �أمريكي من �أج��ل م�شاريع بناء
وترميم املالعب االثني ع�شر .خم�سة
خ�صي�صا
من تلك املالعب مت بنا�ؤها
ً
ملناف�سات ك�أ�س العامل وهي� :أرينا �سيداد
دا كوبا ،ملعب كورينثيانز اجلديد،
ملعب �آرينا دا�س دونا�س ،ملعب ميدان

بنتانال ،و�أرينا دا �أمازونيا .يف حني مت
هدم ملعب برازيليا الوطني يف العا�صمة
برازيليا ،و�أعيد بنا�ؤه من جديد� .أما باقي
املالعب فخ�ضعت لإعادة الرتميم على
نطاق وا�سع.
وقد اختري ملعب ماراكانا الواقع يف
ريو دي جانريو (�صاحب الرقم القيا�سي
يف احل�ضور اجلماهريي وال��ذي بلغ 200
تقريبا يف املباراة النهائية
�ألف متفرج
ً
لبطولة ك�أ�س العامل لكرة القدم ،)1950
ال�ست�ضافة املباراة النهائية ،بينما اختري
ملعب كورينثيانز اجلديد ال�ست�ضافة
مباراة االفتتاح.
�أم��ا بالن�سبة اىل اجلوائز املالية ،فقد
�أعلن االحت��اد ال��دويل لكرة القدم � ّأن
املجموع يف ك�أ�س العامل لكرة القدم
 ،2014قد ارتفع عن ن�سخة  2010بن�سبة
بلغت � .%37إذ ر�صد االحت��اد  92مليون
دوالر كمكاف�أة موزعة كما يلي35 :
مليون دوالر �أمريكي للمنتخب الفائز
بلقب البطولة 25 ،مليون للفائز يف

املركز الثاين 22 ،مليون للفائز
ب��امل��رك��ز ال��ث��ال��ث و 20مليون
ل�صاحب املركز الرابع.

القرعة

�أق��ي��م��ت ال��ق��رع��ة النهائية
لبطولة ك�أ�س العامل لكرة
القدم  2014يف  6كانون الأول
 2013ومت حتديد املجموعات
ال��ث��م��اين ،و�أودع������ت �أ���س��م��اء
املنتخبات امل�شاركة يف �أربعة �أوعية بنا ًء
على ت�صنيف الفيفا .فو�ضعت الربازيل يف
امل�ستوى الأول على الرغم من احتاللها
املركز احلادي ع�شر يف ت�صنيف الفيفا
متا�شيا مع �أعراف
للمنتخبات ،ولكن
ً
االحتاد الدويل لكرة القدم ،ف�إن الدول
امل�ست�ضيفة عاد ًة ما تكون �ضمن الوعاء
« .»1و�شغلت املنتخبات ال�سبعة الأوائل
يف ت�صنيف الفيفا ،املراكز الباقية يف
ال��وع��اء « .»1وبذلك ّ
حلت منتخبات
الأرجنتني ،كوملبيا ،الأورغواي� ،إ�سبانيا،
�أملانيا ،بلجيكا� ،سوي�سرا ،والربازيل على
ر�ؤو�س املجموعات الثمانية.
وتن�ص قواعد القرعة على عدم وقوع
�أكرث من فريقني �أوروبيني يف جمموعة
واحدة كما تن�ص على عدم وقوع �أكرث
من فريق واحد من كل احتاد قاري �آخر
يف جمموعة واحدة ،لتجنيب منتخبات
القارة الواحدة من املواجهة املبكرة يف
جمموعة واح��دة وب�سبب ع��دم ت�ساوي
املنتخبات يف الأوعية الأربعة .وهكذا
ق�سمت الأوعية الأربعة على النحو الآتي:
• الوعاء ( 1ر�ؤو�س املجموعات):
ا لرب ا ز يل ( ا مل�ست�ضيف )  -ا لأ ر جنتني -
كولومبيا � -أوروغ���واي  -بلجيكا -
�أملانيا � -إ�سبانيا � -سوي�سرا.
• الوعاء �( 2أمريكا اجلنوبية و�أفريقيا):
اجلزائر  -الكامريون � -ساحل العاج -
غانا  -نيجرييا  -ت�شيلي  -الإكوادور.
• الوعاء �( 3آ�سيا و �أمريكا ال�شمالية):
�أ���س�ترال��ي��ا-ال��ي��اب��ان�-إي��ران-ك��وري��ا
ا جلنوبية  -كو�ستاريكا -هندورا�س-

املك�سيك-الواليات املتحدة.
• الوعاء �( 4أوروبا):
البو�سنة والهر�سك  -كرواتيا � -إجنلرتا
فرن�سا  -اليونان � -إيطاليا  -هولندا -الربتغال  -رو�سيا.

ت�شكيلة الربازيل:
جنوم العيار الثقيل خارج الت�شكيلة

ت��أه��ل��ت ال�برازي��ل لبطولة  2014من
دون خو�ض الت�صفيات ب�صفتها الدولة
املنظمة ،واكتفت بخو�ض ع��دد من
املباريات الودية ط��وال ف�ترة اال�ستعداد
للمونديال ،وه��ي مل تخ�ض �أي مباراة
ر�سمية منذ مباراة �إ�سبانيا يف نهائي
ك�أ�س العامل للقارات يف حزيران املا�ضي،
التي توج بها منتخب «ال�سلي�ساو» بفوزه
يف املباراة النهائية بثالثية نظيفة.
ويعتمد املنتخب الربازيلي يف املونديال
ع��ددا من
على ت�شكيلة �شابة ت�ضم
ً

الوجوه الذين يخو�ضون ك�أ�س
العامل لأول م��رة يف تاريخهم،
وي��ح��م��ل��ون ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��م
مهمة رف��ع ا���س��م ب�لاده��م يف
املحفل العاملي ،ولأول مرة منذ
العام  ،1990تخلو القائمة من
جنوم من العيار الثقيل ،بداية
م��ن الثنائي روم��اري��و وبيبيتو
يف م��ون��دي��ال  ،1994ون��ه��اي��ة
بـ«كاكا» يف مونديال ،2010
مرو ًرا برونالدو ورونالدينيو وريفالدو� ،إال �أنه
يبقى نيمار دا �سيلفا هو الأمل الأكرب
جلماهري الربازيل يف املونديال احلايل،
خ�صو�صا �أن��ه ك��ان �أح��د �أه��م �أ�سباب
ً
تتويج املنتخب الربازيلي بك�أ�س العامل
للقارات الأخ�يرة ،بجانب املدرب لوي�س
فيليبي �سكوالري ال��ذي �سبق �أن قاد
ال�سفينة الربازيلية يف مونديال كوريا
واليابان (.)2002

قوة �ضاربة
الأرجنتنيّ :

حاليا
ال�برازي��ل هي املر�شحة الأق���رب
ً
ل��ل��ف��وز ب��ك��أ���س ال��ع��امل  2014ب��ع��د �أن
�أهلكت �إ�سبانيا يف نهائي ك�أ�س
القارات ،بينما تعترب الأرجنتني البطل
غري الر�سمي لعامل كرة القدم ،فقد خ�سر
املنتخب الأرجنتيني  3مرات فقط خالل
 26مباراة خا�ضها منذ �سبتمرب ،2011
وهو �أمر غري م�ستغرب مع وجود العبني
مميزين على ر�أ�سهم ليونيل مي�سي
�أف�ضل العب يف العامل خالل ال�سنوات
الـ 4الأخرية ،ومع فابري�سيو كولوت�شيني
و�إيزيكيل غاراي وخافيري ما�سكريانو،
�أ�صبح للفريق خط دفاع مميز �إ�ضافة
�إىل خطوطه الأمامية ال�ضاربة الأكرث
�شرا�سة يف عامل كرة القدم والتي ت�ضم �إىل
ً
كال من غونزالو هيغوين
جانب مي�سي
و�سريجيو �أغ��وي��رو و�إيزيكيل الفيتزي
وكارلو�س تيفيز.

�أملانيا� :أمل �أوروبا

�أم��ا املنتخب الأمل���اين ،ف�سي�سافر �إىل
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حدث
ريا�ضي
الربازيل ،باعتباره �أحد املر�شحني لرفع
الك�أ�س ،فكرة القدم الأملانية الآن هي
يف مركز اهتمام �أوروبا عقب جناحات
بايرن ميونيخ وبورو�سيا دورمتوند يف دوري
�أب��ط��ال �أوروب����ا ،كما ميتلك الفريق
الأمل��اين العبني غاية يف القوة واللياقة
وال��ق��درة الذهنية ،وميتلك املنتخب
الأمل��اين الفائز بك�أ�س العامل  3مرات
والذي ت�أهل لكل نهائيات ك�أ�س العامل

بلجيكا :املفاج�أة

�أم��ا مفاج�أة نهائيات ك�أ�س العامل
املقبلة ،فهي بلجيكا مبنتخبها
ال���ذي ي�ضم الع��ب�ين مميزين بقيادة
ً
ف�ضال
الأ���س��ط��وري م��ارك فيلموت�س،
ع��ن تيبو ك��ورت��وا ح��ار���س ت�شيل�سي
و�سيمون ميغنول وفين�سنت كومباين
وي���ان فريتونيان ودان��ي��ي��ل ف��ان بوينت
وتوما�س فريمالني و�أك�سل في�سيل و�إدين
ه��ازارد وم��روان فاليني ودري�س مارتينز
وروم��ي��ل��و ل��وك��اك��او ،ومي��ك��ن القول
�إن ه��ذا منتخب الأح�لام
البلجيكي.

�إيطاليا :عرو�ض الئقة

منذ عام  ،1934با�ستثناء عام  1950بعد
احلرب العاملية الثانية ،خربة يف ك�ؤو�س
العامل قد ال ي�ضاهيها �أحد غريه.

�إ�سبانيا :على الأبطال �أن يقاتلوا ج ّي ًدا

من جهة �أخ���رى� ،سقطت �إ�سبانيا،
ال��ب��ط��ل امل��ه��ي��م��ن ع��ل��ى ع��ر���ش ك��رة
القدم يف �أوروب���ا والعامل منذ � ،2008إىل
املركز الرابع ،فعلى الرغم من ت�صدر
املنتخب الإ�سباين لقائمة ترتيب «فيفا»
للمنتخبات العاملية� ،إال �أن م�ستوى
املنتخب انخف�ض ب�شكل ملحوظ ،وبد�أ
بتلقي اخل�سائر ،فعاد �إىل �أر���ض الواقع
بعدما كان يلعب كرة قدم من عامل
�آخر ،و�سوف تكون ك�أ�س العامل احلالية
الأخرية لنجوم اجليل الذهبي مثل ت�شابي
هرنانديز و�إيكر كا�سيا�س وديفيد فيا
و�أندري�س �إنيي�ستا وفرناندو توري�س وبالتايل
عليهم القتال من �أجل احلفاظ على
تاريخهم.
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وبعدما ظن الكثريون � ّأن
 2006كانت نهاية �إيطاليا
التخبط الذي
كرو ًيا ،عقب
ّ
�أ���ص��اب املنتخب الإيطايل
ووداع������ه ال��ب��ط��والت من
الأدوار الأوىل ،ع��اد يف يورو
 2012وح�صل على املركز
ً
عرو�ضا الئقة بالن�سبة
الثاين بعدما قدم
�إىل ا�سمه املرموق يف ك��رة القدم .ويف
ك�أ�س القارات �صعد للدور ن�صف النهائي
وخ�سر ب�صعوبة بالغة بركالت الرتجيح
�أمام �إ�سبانيا .ويعتمد املنتخب الإيطايل
على قائدين هما ت�شيزاري برانديللي
املدير الفني للفريق من خارج اخلطوط
والعب الو�سط اخلبري الفذ �أندريا بريلو
من امللعب.

هولندا :موعد منتظر

يف ح�ين ح�صلت ه��ول��ن��دا يف �أع���وام
 1978 ،1974و  2010على لقب الو�صيف،
ويف �أغ�سط�س  ،2011كانت الرقم  1يف
العامل ،وفق نظام ت�صنيف ال»فيفا».
وي�أمل املنتخب الهولندي ب ��أن تكون
بطولة  2014موعده مع التتويج ،بعدما
ً
فريقا قو ًيا فيه العديد من الأ�سماء
�صنع
الالمعة مثل وي�سلي �شنايدر و�آريني روبن
و�سيم دي يونغ ورافاييل فان دير فارت

و�إبراهيم �أفيالي وكيفن �سرتومتان،
وه���داف مان�ش�سرت يونايتد روب��ن فان
بري�سي ،ومعه كال�س ي��ان هونتيالر
وديرك كاوت.

بريطانيا :نحن هنا

ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن الف�شل ال��ك��روي
امل�ستمر للمنتخب الإنكليزي ،فال
ميكن ا�ستبعاده من قوائم املر�شحني
للفوز بك�أ�س ال��ع��امل ل��ع��دة �أ�سباب،
�أهمها جنون الإنكليز بكرة القدم،
وامتالكهم �أف�ضل العبي العامل مثل
�آ�شلي كول على اجلهة الي�سرى ،وفرانك
الم��ب��ارد و�ستيفني ج�ي�رارد وواي���ن روين
وغريهم.

وكولومبيا � ً
أي�ضا

�أم��ا من ال عجب يف تر�شيحه للفوز
باللقب ،فهي كولومبيا التي يقود خط
هجومها العبقري رادميل فالكاو ،ويقود
فنيا خو�سيه بيكرمان ،مع
املنتخب ً
وجود العبني مميزين مثل موندراغون
وماريو ييبي�س وبابلو �أرمريو وخوان زونيغا
وخ���وان ك����وادرادو وجيم�س رودريجيز
وفريدي غوارين وجاك�سون مارتينيز
وتيوفيلو جوترييز.

فرن�سا� :آتون للفوز

ريا ولي�س �آخ ًرا�« ،ستتوجه فرن�سا �إىل
�أخ ً
الربازيل للفوز ال للمناف�سة» هكذا قال
ديديه دي�شان ،املدير الفني للمنتخب،
بثقة ُيح�سد عليها ،بعدما حاول خالل
ال�شهور املا�ضية عالج الفريق من �أق�صى
درجات الت�سيب التي ت�سبب بها رميون
دومينيك املدرب الأ�سبق ،وت�ضم فرن�سا
ً
فريقا موهو ًبا للغاية ،بالعبني مثل
فرانك ريبريي وك��رمي بنزمية وهوغو
لوري�س و�سمري ن�صري وغريهم.

هداف املونديال؟
من هو ّ

ّ
لعل من ابرز ما ميكن ال�س�ؤال عنه هو
لقب الهداف ،ويف �سياق التوقعات ف� ّإن

الأ�سماء الأكرث ً
حظا لنيل اللقب
هي على النحو الآتي:
• ليونيل مي�سي :ي��ع��د مهاجم
منتخب الأرجنتني وفريق بر�شلونة
الإ�سباين ليونيل مي�سي ،من �أبرز
املر�شحني لنيل لقب هداف ك�أ�س
العامل  ،2014ويعتقد الكثري ب�أنه
�سيكون الع��ب املونديال الأب��رز.
ولكن ما زال مي�سي بحاجة �أكرث
�إىل الروح الأرجنتينية التي حملها
م��ن قبله اال���س��ط��ورة م���ارادون���ا،
فمي�سي مل يقدم �إىل الآن ملنتخب
بالده ما يقدمه للنادي الكتالوين الذي
يلعب فيه.
• نيمار دي �سيلفا :ي�أتي يف املرتبة الثانية
الالعب الربازيلي نيمار دي �سلفا ،ويعد
عاما من �أبرز
ال�شاب البالغ من العمر ً 22
جنوم الكرة ال�صاعدين .والع��ب نادي
بر�شلونة اال�سباين هو �أحد النجوم التي
من املنتظر �أن يلمع جنمها يف املونديال
ال��ذي ت�ست�ضيفه ب�لاده الربازيل وهو ما
ريا و�أف�ضلية للاّ عب.
ي�شكل
ً
دعما كب ً
• كرب�ستيانو رونالدو :يف املرتبة الثالثة
ي�أتي الربتغايل كري�ستيانو رونالدو ،الذي
يقدم �أقوى العرو�ض على الإطالق خالل
الفرتة الأخ�يرة ،وهو ال��ذي قاد منتخب
بالده للت�أهل �إىل النهائيات من خالل
امللحق الأوروب���ي ،حيث �سجل رونالدو
هاتريك الفوز على منتخب ال�سويد.
• فريد غويدي�س :املهاجم الربازيلي فريد
هو من املر�شحني البارزين للقب هداف
املونديال ،فالالعب ال��ذي يحتل موقع
املهاجم الأ�سا�سي وال�صريح يف ت�شكيلة
منتخب ال�ب�رازي���ل ال���ذي ي�ست�ضيف
النهائيات ال بد �أن يكون من املر�شحني،
وكان فريد قد نال جائزة احلذاء الف�ضي
يف بطولة ك�أ�س القارات هذا ال�صيف.
• ماريو غوتزه :الالعب الأملاين ال�شاب
ماريو غوتزه يقع يف املرتبة اخلام�سة يف
الئحة التوقعات ،وال يعد العب النادي
البافاري من النجوم الكبار على م�ستوى
العامل� ،إال � ّأن �أداءه الرائع مع فريقه بايرن

 -5امل��ج��ري (ال��ه��ن��غ��اري) �ساندور
ً
11هدفا.
كو�شيت�ش:
ً
 -6الأملاين كلين�سمان11 :هدفا.

برنامج ومواعيد مباريات
نهائيات
ك�أ�س العامل 2014

ميونخ و� ً
أي�ضا مع منتخب بالده خالل
رحلة الت�صفيات ،يجعله من املر�شحني
للقب ه��داف مونديال ال�برازي��ل .كما
� ّأن لعبه يف منتخب قوي من املرجح �أن
بعيدا يف م�شوار البطولة مما
يذهب به
ً
يتيح له فر�صة الت�سجيل ب�شكل �أكرث.
• دييغو كو�ستا :الوافد اجلديد �إىل منتخب
املاتادور بطل العامل و�أوروب��ا هو اال�سباين
دييغو كو�ستا .ويعد من املر�شحني لنيل
لقب ال��ه��داف .وق��د ان�ضم الالعب �إىل
ت�شكيلة املنتخب اال�سباين بعد �أن
ً
حديثا
ح�صل على اجلن�سية اال�سبانية
ومل يرتد �ألوان املنتخب اال�سباين بعد.
• غونزالو هيجواين :املهاجم الأرجنتيني
غونزالو هيجوين ه��و �أح��د املر�شحني
ليكون ه��داف ك�أ�س العامل ،ويلعب
حاليا
هيجواين لنادي نابويل االيطايل
ً
قادما من النادي امللكي رييال مدريد.
ً
• روبن فان بري�سي :الهولندي فان بري�سي
ال��ذي ال يعي�ش �أف�ضل �أيامه مع ناديه
االنكليزي مان�ش�سرت يونايت مر�شح
� ً
أي�ضا ّللقب .والأيام ال�صعبة التي يعي�شها
مع ناديه قد تعطيه الدافع للتعوي�ض
واللمعان مع منتخب الطواحني يف رحلة
البحث عن اللقب الأول يف تاريخهم.
�أما �أبرز هدايف ك�أ�س العامل عرب التاريخ
فهم:
ً
 -1الربازيلي رونالدو 15 :هدفا.
ً
 -2الأملاين جريد مولر 14 :هدفا.
ً
 -3الفرن�سي جا�ست فونتني 13 :هدفا.
 -4الربازيلي بيليهً 12 :
هدفا.

• مرحلة املجموعات:
اخلمي�س 12حزيران:
 -1ال�برازي��ل  -ك��روات��ي��ا 23:00
(جمموعة .)A
اجلمعة  13حزيران:
 -2املك�سيك  -ال��ك��ام�يرون 19:00
(جمموعة .)A
 -3ا�سبانيا  -هولندا ( 22:00جمموعة
.)B
 -4ت�شيلي  -ا�سرتاليا ( 01:00جمموعة
.)B
ال�سبت  14حزيران:
 -5كولومبيا  -اليونان ( 19:00جمموعة
.)C
� -6أوروغ����واي  -كو�ستاريكا 22:00
(جمموعة .)D
 -7انكلرتا  -ايطاليا ( 01:00جمموعة
.)D
� -8ساحل ال��ع��اج  -ال��ي��اب��ان 04:00
(جمموعة .)C
الأحد  15حزيران:
� -9سوي�سرا  -الإكوادور ( 19:00جمموعة
.)E
 -10فرن�سا  -هندورا�س ( 22:00جمموعة
.)E
 -11الأرج��ن��ت�ين  -ال��ب��و���س��ن��ة 01:00
(جمموعة .)F
االثنني  16حزيران:
� -12أملانيا  -الربتغال ( 19:00جمموعة
.)G
� -13إيران  -نيجرييا ( 22:00جمموعة
.)F
 -14غانا  -ال��والي��ات املتحدة 01:00
(جمموعة .)G
الثالثاء  17حزيران:
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 -15بلجيكا  -اجلزائر ( 19:00جمموعة
.)H
 -16ال�ب�رازي���ل  -املك�سيك 22:00
(جمموعة .)A
 -17رو�سيا  -كوريا اجلنوبية 01:00
(جمموعة .)H
الأربعاء  18حزيران:
 -18ا�سرتاليا  -هولندا ( 19:00جمموعة
.)B
 -19ا�سبانيا – ت�شيلي ( 22:00جمموعة
.)B
 -20ال��ك��ام�يرون  -ك��روات��ي��ا 01:00
(جمموعة .)A

اخلمي�س  19حزيران:
 -21كولومبيا � -ساحل العاج 19:00
(جمموعة .)C
� -22أوروغ�������واي  -ان��ك��ل�ترا 22:00
(جمموعة .)D
 -23اليابان  -اليونان ( 01:00جمموعة
.)C
اجلمعة  20حزيران:
 -24ايطاليا  -كو�ستاريكا 19:00
(جمموعة .)D
� -25سوي�سرا  -فرن�سا ( 22:00جمموعة
.)E
 -26ه��ن��دورا���س  -الإك�����وادور 01:00
(جمموعة .)E
ال�سبت  21حزيران:
 -27الأرجنتني � -إيران ( 19:00جمموعة
.)F
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� -28أملانيا  -غانا ( 22:00جمموعة .)G
 -29نيجرييا  -البو�سنة ( 01:00جمموعة
.)F
الأحد  22حزيران:
 -30بلجيكا  -رو�سيا ( 19:00جمموعة
.)H
 -31كوريا اجلنوبية  -اجلزائر 22:00
(جمموعة .)H
 -32الواليات املتحدة  -الربتغال 01:00
(جمموعة .)G
االثنني  23حزيران:
 -33هولندا  -ت�شيلي ( 19:00جمموعة
.)B
 -34ا�سرتاليا  -ا�سبانيا ( 19:00جمموعة
.)B
 -35الكامريون  -الربازيل
( 23:00جمموعة .)A
 -36كرواتيا  -املك�سيك
( 23:00جمموعة .)A
الثالثاء  24حزيران:
 -37ايطاليا � -أوروغ����واي
( 19:00جمموعة .)D
 -38ك��و���س��ت��اري��ك��ا -
ان��ك��ل�ترا ( 19:00جمموعة
.)D
 -39ال��ي��اب��ان  -ك��ول��وم��ب��ي��ا 23:00
(جمموعة .)C
 -40ال��ي��ون��ان � -ساحل ال��ع��اج 23:00
(جمموعة )C
الأربعاء  25حزيران:
 -41ن��ي��ج�يري��ا  -الأرج��ن��ت�ين 19:00
(جمموعة .)F
 -42البو�سنة � -إيران ( 19:00جمموعة
.)F
 -43ه��ن��دورا���س ��� -س��وي�����س��را 23:00
(جمموعة .)E
 -44الإكوادور  -فرن�سا ( 23:00جمموعة
.)E
اخلمي�س  26حزيران:
 -45الربتغال  -غانا ( 19:00جمموعة
.)G
 -46ال��والي��ات املتحدة � -أملانيا 19:00

(جمموعة .)G
 -47كوريا اجلنوبية  -بلجيكا 23:00
(جمموعة .)H
 -48اجلزائر  -رو�سيا ( 23:00جمموعة
.)H
• دور الـ:16
ال�سبت  28حزيران:
.19:00 )1A) × (2B( -49
.23:00 )1C) × (2D( -50
الأحد  29حزيران:
.19:00 )1B) × (2A( -51
.23:00 )1D) ×(2C( -52
االثنني  30حزيران:
.19:00 )1E) × (2F( -53
.23:00 )1G) × (2H( -54
الثالثاء  1متوز:
.19:00 )1F) × (2E( -55
.23:00 )1H) × (2G( -56
• دور الربع نهائي:
اجلمعة  4متوز:
 -57الفائز باملباراة  × 53الفائز باملباراة
.19:00 :54
 -58الفائز باملباراة  × 49الفائز باملباراة
.23:00 :50
ال�سبت  5متوز:
 -59الفائز باملباراة  × 55الفائز باملباراة
.19:00 :56
 -60الفائز باملباراة  × 51الفائز باملباراة
.23:00 :52
• دور الن�صف نهائي:
الثالثاء  8متوز:
 -61الفائز باملباراة  × 57الفائز باملباراة
.23:00 :58
الأربعاء  9متوز:
 -62الفائز باملباراة  × 59الفائز باملباراة
.23:00 :60
• مباراة املركز الثالث:
 -63اخلا�سر ب��امل��ب��اراة  × 61اخلا�سر
باملباراة .23:00 :62
• النهائي:
 -64الفائز باملباراة  × 61الفائز باملباراة
.22:00 :62

ريا�ضة

بطولة اجلي�ش
يف ال�شطرجن ال�سريع

�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

�أقيمت يف جممع الرئي�س العماد �إميل حلود
الريا�ضي الع�سكري ،بطولة اجلي�ش يف ال�شطرجن
ال�سريع مب�شاركة �ضباط وع�سكريني من
جميع القطع اجلي�ش والوحدات.
ّ
احتل املعاون �أول مروان �شربل من مو�سيقى
وقد
اجلي�ش املركز الأول مبجموع نقاط  ،5.5تاله
العقيد الركن ح�سن جوين من كلية ف�ؤاد
�شهاب للقيادة والأرك���ان يف املركز الثاين
مبجموع  5نقاط ،واملالزم �أول جمال ال�شامية
من ل��واء احلر�س اجلمهوري يف املركز الثالث
مبجموع .4.5

اجلي�ش بطل لبنان يف ال�سواعد واملعدة والعار�ضة وقوة التحمل
ب ��إ���ش��راف الإحت����اد العربي
ل��ل��ري��ا���ض��ات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة
ال�شعبية ،نظمت جمعية
«ال���غ���ول���دن ب�����ادي» وجل��ن��ة
الرتاث والريا�ضات التقليدية،
ب��ط��ول��ة ل��ب��ن��ان ال��ع��ام��ة يف
ال�سواعد ،امل��ع��دة ،العار�ضة
وق��وة التحمل حت��ت عنوان
«معا �ضد املن�شطات الريا�ضية
ً
واملخدرات» وذلك يف مدر�سة
العطايا للراهبات الأنطونيات
– الدكوانة.
�شارك اجلي�ش يف البطولة
و�أح��رز كعادته املركز الأول
متفو ًقا على
بر�صيد  85نقطة
ّ
ً 11
م�شاركا.
فريقا
ً
وجاءت نتائج الع�سكريني
على النحو الآتي:
• ال�سواعد واملعدة والعار�ضة:
يف املركز الأول:
 اجل��ن��دي ح�سن طحان(ف����وق ��� 26س��ن��ة ،حت��ت 80
كلغ) من فوج املغاوير.
 -اجل��ن��دي حممد احل�لاين

(ف����وق ��� 26س��ن��ة ،حت��ت 100
كلغ) من الفوج املجوقل.
 العريف �أح��م��د عثمان(ف����وق ��� 29س��ن��ة ،حت���ت 80
كلغ) م��ن ف��وج امل��درع��ات
الأول.
 الرقيب حممود نزال (فوق� 29سنة ،حتت  100كلغ) من
اللواء الثاين ع�شر.
 الرقيب �أول غ�سان زيتون(فوق � 32سنة ،فوق  100كلغ)
من لواء الدعم.
 املعاون �أول حممد خ�ضرخليل (ف��وق � 40سنة ،حتت
 100كلغ) من فوج التدخل
الرابع.
يف املركز الثاين:
 الرقيب تامر عبيد (فوق� 26سنة ،حتت  80كلغ) من
فوج املدرعات الأول.
 العريف علي �شومان (فوق� 29سنة ،حتت  80كلغ) من
اللواء الثاين ع�شر.
 -الرقيب �أول جاك خمايل

(ف����وق ��� 32س��ن��ة ،حت��ت 100
ك��ل��غ) م��ن ف��وج الأ���ش��غ��ال
امل�ستقل.
 املعاون �أول جهاد عبدالله(ف����وق ��� 40س��ن��ة ،حت��ت 100
كلغ) من اللواء الثامن.
يف املركز الثالث:
 اجلندي طوين كرم (فوق� 20سنة ،حت��ت  80كلغ)
من املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية.

 الرقيب حممد ال�صواحلي(ف����وق ��� 29س��ن��ة ،حت���ت 80
كلغ) من لواء الدعم.
 املعاون ح�سني زيدان (فوق� 32سنة ،حتت  100كلغ) من
فوج املغاوير.
• قوة التحمل على العار�ضة:
 اجل���ن���دي ط����وين ك��رممن املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية يف املركز الأول.
 الرقيب تامر عبيد منفوج املدرعات الأول يف املركز
الثالث.
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بطولة لبنان للدرجة الثانية يف امل�صارعة
�شارك اجلي�ش� ،إىل جانب
�سبعة فرق من �أندية �أخرى،
يف ب��ط��ول��ة ل��ب��ن��ان للدرجة
الثانية يف امل�صارعة للعام 2014
التي نظمها االحتاد اللبناين
للعبة يف جم��م��ع الرئي�س
العماد �إميل حل��ود الريا�ضي
الع�سكري .واحتل املركز
الأول يف امل�صارعة الرومانية
بر�صيد  /74/نقطة ،واملركز
احل��رة
ال��ث��اين يف امل�����ص��ارع��ة
ّ
بر�صيد  /71/نقطة.
وق�������د ج��������اءت ن���ت���ائ���ج
الع�سكريني ع��ل��ى النحو
الآتي:
• امل�صارعة احلرة:
 اجلندي هاروت مطربيان( 61ك��ل��غ) م���ن امل��رك��ز
العايل للريا�ضة الع�سكرية يف
املركز الأول.
 اجل��ن��دي خ��ال��د دق��و (97كلغ) من اللواء الثاين يف
املركز الأول.
 -اجل��ن��دي فيليب احل��اج

( 125ك���ل���غ)
م������ن امل����رك����ز
ال��ع��ايل للريا�ضة
ال��ع�����س��ك��ري��ة يف
املركز الثاين.
(رفعوا جميعهم
للدرجة الأوىل).
 املجند املمددةخ��دم��ات��ه ح�سن ح��ي��در(57
كلغ) من اللواء اخلام�س يف
املركز الثاين.
 اجلندي ر�شاد عيناتي (65كلغ) من فوج التدخل الأول
يف املركز الثاين.
 املجند امل��م��ددة خدماتهعلي ا�سماعيل ( 70كلغ)
م��ن ل��واء امل�شاة ال�ساد�س يف
املركز الثالث.
 الرقيب نا�صر ال�سحمراين( 74كلغ) من اللواء الثاين
ع�شر يف املركز الثالث.
 امل�ؤهل علي كنعان (86كلغ) من اللواء الثاين يف
املركز الثالث.

بطولة لبنان للدرجة الثانية
يف الكرة الطائرة للجي�ش
بح�ضور قائد املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
العميد الركن �أ�سد الها�شم� ،أحرز فريق اجلي�ش
ك�أ�س بطولة لبنان للدرجة الثانية يف الكرة
الطائرة للعام  ،2014التي �أقيمت على ملعب
ن��ادي غزير ،وذل��ك بعد تغلبه على فريق �سبيد
بول (� – )Speed Bullشكا يف اللقاءين ،الأول
(بنتيجة  )1 -3والثاين (بنتيجة � -3صفر) .وبفوزه
ه��ذا� ،صعد فريق اجلي�ش �إىل م�صــاف �أنديــة
الدرجـة الأوىل.
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• امل�صارعة الرومانية:
 اجلندي هاروت مطربيان( 59كلغ) يف املركز الأول.
 املجند امل��م��ددة خدماتهعلي ا�سماعيل ( 71كلغ)
يف املركز الأول.
 اجل��ن��دي خ��ال��د دق��و (98كلغ) يف املركز الأول.
 اجل��ن��دي فيليب احل��اج( 130كلغ) يف املركز الأول.
(رفعوا جميعهم للدرجة
الأوىل).
 امل��ع��اون ح�سن نا�صيف( 80كلغ) من فوج املغاوير
يف املركز الثاين.
 -امل�ؤهل علي كنعان (85

كلغ) من اللواء الثاين يف
املركز الثاين.
 اجلندي اليا�س احل��وراين(66كلغ) من املركز العايل
للريا�ضة يف املركز الثالث.
 اجلندي و�سيم املوا�س (75كلغ) من كتيبة احلرا�سة
واملدافعة عن مطار بريوت يف
املكركز الثالث.
ق���اد امل��ب��اري��ات ك� ّ
��ل من
امل��ق��دم ف���ادي ال��ك��ب��ي من
الكلية احل��رب��ي��ة ،امل��ع��اون
�أول حممد خ�ضر خليل من
فوج التدخل الرابع والعريف
�أول هيثم �شم�ص من املركز
العايل للريا�ضة الع�سكرية.

املرحلة الأوىل من بطولة لبنان للرماية بامل�سد�س
نظم االحت��اد اللبناين للرماية وال�صيد ،املرحلة الأوىل من
بطولة لبنان للرماية بامل�سد�س للعام  2014يف نادي «ال�سالييه
بيللو» – الدكوانة ويف جممع الرئي�س العماد �إميل حلود
الريا�ضي الع�سكري ،وذلك ب�إدارة مدرب منتخب لبنان وفريق
اجلي�ش ،احلكم الدويل لوي�س رعيدي ،وبح�ضور رئي�س االحتاد
اللبناين للعبة ال�سيد بيار اجللخ وقائد املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية العميد الركن �أ�سد الها�شم.
�شارك اجلي�ش يف الرماية وحقق الع�سكريون عن فئة
املحرتفني نتائج جيدة كانت على النحو الآتي:
• م�سد�س 9ملم 25م:

 املالزم علي مو�سى ( 175نقطة) يف املركز الأول. العقيد الركن فاتك ال�سعدي ( 173نقطة) يف املركز الثاين. النقيب �شربل �سماحة ( 170نقطة) يف املركز الثالث.• م�سد�س �أوملبي �ستاندرد 25م:
 النقيب �شربل �سماحة ( 537نقطة) يف املركز الأول. -العقيد الركن فاتك ال�سعدي ( 507نقاط) يف املركز الثالث.

يوم ال�صداقة وال�سالم يف الكلية احلربية
ّ
�شاهني.
ن����ظ����م����ت اجل����ام����ع����ة
وج�����رى يف خ���ت���ام ال��ي��وم
الأم��ي�رك����ي����ة ل��ل��ث��ق��اف��ة
متمنيا املزيد من الريا�ضي ت�سليم امليداليات للفائزين،
والتعليم  ،AUCEوب��ال��ت��ع��اون مع الكلية احلربية
ً
ريا�ضيا حتت التوا�صل من خالل الن�شاطات ال�شبابية �إذ حازت الكلية احلربية على املركز
يوما
الكلية احلربيةً ،
ً
الأول يف لعبتي ك��رة ال��ق��دم امل�صغرة
عنوان «يوم ال�صداقة وال�سالم» ،وذلك والريا�ضية والثقافية.
ث��م ك��ان��ت كلمة لقائد الكلية (بنتيجة  ،)1 -5وكرة اليد (بنتيجة
تخليدا ل�شهداء �ساحة ال�����ش��رف يف
ً
ّ
احلربية العميد الركن �شربل فغايل  ،)9 -16فيما حلت يف املركز الثاين
اجلي�ش اللبناين.
مرحبا باجلامعة الأمريكية للثقافة يف كرة الطاولة وخ�سرت يف لعبة �شد
ح�ضر اللقاء قائد املدر�سة احلربية
ً
ً
متطرقا لأهمية الريا�ضة احلبل.
العميد الركن �شربل فغايل وممثل والتعليم
ّ
االحت��اد اللبناين للجامعات الأ�ستاذ و�أهمية التوا�صل
ن���دمي زي���ن ال��دي��ن ورئ��ي�����س مكتب م����ع امل���ؤ���س�����س��ة
الرقيب علي رعد ي�ص ّنف � ّأو ًال يف دورة حكم
ال�شباب والريا�ضة يف الـ AUCEامل�ست�شار ال��ع�����س��ك��ري��ة،
ً
دويل للتايكواندو يف الإمارات العربية املتحدة
خامتا ب �� ّأن «قوة
الدكتور يو�سف �شاهني.
بد�أت فعاليات اليوم الريا�ضي بدقيقة اجلي�ش اللبناين
�صمت ع��ن �أرواح ���ش��ه��داء اجلي�ش ،ت�����ك�����م�����ن يف
ت���اب���ع ال��رق��ي��ب علي
�أعقبها كلمة الدكتور �شاهني الذي حم���ب���ت���ك���م ل��ه
رع����د م���ن ل����واء امل�����ش��اة
ّنوه بت�ضحيات امل�ؤ�س�سة الع�سكرية من وثقتكم به فهو
ال���ث���اين وامل��ف�����ص��ول �إىل
�أجل الإن�سان والوطن ودعمها للريا�ضة منكم ولكم».
امل��رك��ز ال��ع��ايل للريا�ضة
درعا
الع�سكرية دورة حكم
اللبنانية ب�شكل ع��ام واجلامعية ثم قدم بدوره ً
تقدير ًيا للجامعة
دويل يف لعبة التايكواندو
ب�شكل خا�ص.
والتي �أقيمت يف الإمارات
تال ذلك تقدمي درع تكرميي لقائد ا�ستلمه الدكتور
العربية املتحدة – دبي
ب��رع��اي��ة االحت���اد ال��دويل
للعبة ،وح���از يف نهاية
ال�����دورة ���ش��ه��ادة حكم
و�ص ِّنف �أو ًال من بني
دويل ُ
جميع امل�شاركني.
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ريا�ضة
�سباقات
«اجلبل ماراثون»

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي وبالتعاون مع « ،»Generations For Peaceنظمت
جمعية «لنا ال�شبابية» و«نادي الفنون القتالية» �سباق «اجلبل ماراثون» حتت �شعار «مرنك�ض لـ
ً
اً
و�صول �إىل �ساحة دير القمر.
انطالقا من �أمام بلدية كفرنربخ
ع�سكر لبنان»،
�شارك الع�سكريون يف ال�سباق واحتلوا املراكز الأوىل ،ففاز اجلندي علي �سويدان من اللواء
ال�سابع باملركز الأول ،تاله الرقيب حممد العجمي من اللواء الثاين يف املركز الثاين ،واجلندي
�أول ع�صمت غريزي من اللواء احلادي ع�شر يف املركز الثالث.

 ...و�سنبلة اخلري ال�سنوي الرابع
ّ
نظمت م�ؤ�س�سة الأمل للمعوقني ،وبالتعاون مع وزارة الرتبية
وبلدية برمانا� ،سباق «�سنبلة اخلري» ال�سنوي الرابع حتت �شعار
«برمانا واملنت م�ساحة رحبة للريا�ضة واملو�سيقى واخلري».
ّ
فاحتل الرقيب
�شارك الع�سكريون يف ال�سباق مل�سافة  5000مرت،
حممد العجمي املركز الأول ،تبعه اجلندي علي �سويدان يف
املركز الثاين ،والعريف ح�سني قي�س من اللواء الأول يف املركز
الثالث.

 ...وماراثون حوال الثاين
�شارك الع�سكريون يف ماراثون حوال الثاين مل�سافة  5كلم
«و�سع قلبك...
الذي نظمه «جتمع �شباب حوال» حتت عنوان ّ
ّ
وحل العريف ح�سني
ع حدود الوطن» على طريق عام حوال،
احل��اج ح�سن من اللواء التا�سع يف املركز الأول ،والعريف
حم�سن عبا�س من اللواء اخلام�س يف املركز الثالث.

 ...و«ن�صف ماراثون» يف بريوت
�شارك اجلي�ش يف �سباق الرقيب ال�شهيد
هيثم �أي��وب «ن�صف ماراثون» الذي ّ
نظمه
االحتاد اللبناين لألعاب القوى يف بريوت –
�ضبيةّ ،
وحل يف الت�صنيف العام ،العريف عمر
عي�سى من لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز
الأول ،تبعه املعاون �أول نقوال مرتا من مديرية
املخابرات يف املركز الثاين ،والعريف حمزة
حممود من اللواء الأول يف املركز الثالث.
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وئام وم�ؤمن و�سايل قا�سم �أبطال الكيوكو�شنكاي يف ال�شمال
ّ
كل من وئام (عن فئة الفتيات) وم�ؤمن (عن فئة الفتيان)
�أحرز
املركز الأول يف بطولة ك�أ�س ال�شمال للكيوكو�شنكاي ،كما
�أحرزت �سايل املركز
ال��ث��ال��ث ،وال��ث�لاث��ة
�أب��ن��اء ال��رق��ي��ب �أول
فادي قا�سم من فوج
التدخل الرابع.

تكنولوجيا
الع�رص

�إعداد:
ندين البلعة خريالله

مكتبك �شا�شة �إلكرتونية

اب���ت���ك���ر ب����اح����ث����ون يف م��ع��ه��د
«ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا» يف
ال��والي��ات املتحدة الأم�يرك��ي��ة ،جهاز
ي��ح��ول امل��ك��ت��ب �إىل لوحة
م�����ص��ب��اح
ّ
ّ
�إلكرتونية عرب �إ�سقاط خمطط �صورة
عليه� .أط��ل��ق على ه��ذا اجل��ه��از �إ�سم
« »Luminarوه���و ي��ع��م��ل بتقنية
في�ضم جهازَي
الـ«»Pico Projector
ّ
ك�شف �ضوئي وكامريا تعمل بالأ�شعة
ما حتت احلمراء على بعث �صورة فوق
ليتحول �إىل �شا�شة �إلكرتونية
املكتب
ّ
وطبقة مرئية من املعلومات.
ي�ستطيع هذا اجلهاز حتويل �أي �سطح

�إىل �شا�شة �أو لوحة مل�س،
كما يجمع بني تقنيات
الروبوتات وتكنولوجيا
املعلومات وبرامج الواقع
��زز ،ف��ي��ت��ع� ّ�رف �إىل
امل���ع� ّ
الأ�شياء ب�صورة تفاعلية
لي�شعر امل�صباح بلم�سات
�إ�صبع امل�ستخدم �أو القلم
الإلكرتوين عرب ال�صورة
امل�سقطة فوق املكتب.
ميكن � ً
أي�ضا تو�صيل
ه���ذا اجل��ه��از م��ع �أج���ه���زة تقليدية
كالكومبيوتر �أو اللوحات الإلكرتونية
وي�ضم كل التقنيات
�أو الهواتف الذكية،
ّ

املعمول بهــا يف �شــبكــة الإنرتنت،
ال�ســلــكــيــة والــال�ســلكــية مــثــل
ً
مثــال.
الـ»»Wi Fi

�ساعات ذكية
من �سام�سونغ وPine

ت��ع��ت��زم ���ش��رك��ة «���س��ام�����س��ون��غ»
الكورية اجلنوبية الك�شف عن
جيل ج��دي��د م��ن �ساعتها الذكية
و�سوارها الإلكرتوين ،اللتَني تعمل على
تطويرهما.
ُي ّ
يتم تزويد ال�ساعة الذكية
توقع �أن ّ
«غاالك�سي جري  »2ب�شا�شة مرنة من
�رج��ح �أن تك�شف
ن��وع « »OLEDو ُي� ّ
�سام�سونغ عن جهاز �آخر �إىل جانبها،
يحمل �إ�سم « »Galaxy Bandيكون
خم�ص ً�صا ل��دع��م تطبيقات اللياقة
ّ
ومراقبة الن�شاط الفيزيائي للم�ستخدم
وال��ت��ق��اط �إ���ش��ارات حيوية مثل نب�ض
القلب و�ضغط الدم.
من جهتها تعمل �شركة Neptune
الكندية على �إنتاج �ساعتها الذكية
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اجل���دي���دة Pine
التي تعمل بنظام
«�أندرويد» وتدعم
�إم��ك��ان تركيب �شريحة ات�صاالت.
متلك ال�ساعة �شا�شة عالية الدقة
مدعومة مبعالج «�سناب دراجون �إ�س
وت�ضم ذاك��رة و�صل
 »4ثنائي ال��ن��واة،
ّ
ع�شوائي �سعة  512ميجابايت .تبلغ ّ
دقة
الكامريا الأ�سا�سية يف ال�ساعة الذكية
 5ميجابك�سل ،بالإ�ضافة �إىل كامريا
ثانية يف ال�شا�شة الأمامية لل�ساعة،
مدعومتَني بفال�ش �ضوئي .LED
ميكن تركيب �شريحة ات�صاالت
م��ن ن��وع  Micro- SIMعلى هذه

ال�ساعة ،حيث تقوم ب�إجراء املكاملات
ال�صوتية ومكاملات الفيديو و�إر���س��ال
الن�صية الق�صرية
وا�ستقبال الر�سائل
ّ
عرب �شبكات ات�صاالت اجليل الثالث
 3Gمن دون احلاجة لتكون مت�صلة
بهاتف ذكي �أو حا�سوب .وقد �أو�ضحت
ال�شركة امل�صنّ عة �أنها تعمل على دعم
ّ
و�ستوفر
ال�ساعة ملقاومة امل��اء والغبار،
�أمن��وذج��ه��ا الأ���ص��ل��ي ب��ح��واىل  48لغة
خمتلفة ،ون�شرها يف ال�سوق العاملية يف
ٍ
وقت قريب.

�أيتها املكن�سة با�شري التنظيف الآن...

ّ
تخطط �شركة «�أل جي» الكورية اجلنوبية لت�سخري تطبيقات
الرتا�سل الفوري الياباين « »lineلتمكني امل�ستخدمني من
الرتا�سل مع اجليل املقبل من الأجهزة املنزلية الذكية .وقد
قامت ال�شركة من �أجل هذه الغاية ب�إ�ضافة تقنية «معاجلة
اللغات الطبيعية» (� )NLPإىل بع�ض الأجهزة املنزلية ،ودجمت
ميكن امل�ستخدمني
تطبيق «هوم ت�شات» مع «الين» ،ما
ّ
التحكم بجميع الأجهزة املنزلية املتوافقة من خالل
من
ّ
التخاطب عن طريق ر�سائل.
يجدر ب��الإ���ش��ارة �أن اخلدمة �ستتوافر يف البداية باللغتَني
�ستت�ضمن هذه امليزة هي الثالجة
الإجنليزية والكورية فقط على �أمل دعم املزيد من اللغات يف امل�ستقبل .الأجهزة الأ�سا�سية التي
ّ
واملكن�سة الكهربائية والغ�سالة والفرن الذكي.

�شعرك ّ
يدل �إىل موقعك!

ت��ق� ّ�دم��ت ���ش��رك��ة «���س��وين» بطلب
احل�����ص��ول ع��ل��ى ب���راءة اخ�ت�راع ل�شعر
م�ستعار ذك��ي ( )Smart Wigوهو
جهاز حو�سبة قابل لالرتداء على غرار
ال�ساعات والنظارات الذكية.
و�أو���ض��ح��ت ال�شركة �أن ه��ذا ال�شعر
�سي�ضم �شريحة واح���دة على الأق� ّ
��ل
ّ
ّ
تنظم عملية االت�����ص��ال الال�سلكي
مع الأج��ه��زة الذكية ،بالإ�ضافة �إىل
تنظيم عملية ا�ستقبال التنبيهات
و�ست�ضم ال�شريحة
من هذه الأج��ه��زة،
ّ
� ً
أي�ضا م�ست�شعر  GPSلتحديد مكان
امل�ستخدم.
امل�ستخدم ال���ذي ي��رت��دي ه��ذا ال�شعر

نظارة ترتجم �آل ًيا

املطورين العاملني على
ابتكر �أحد
ّ
نظارات «ج��وج��ل» ،التطبيق اجلديد
«ووردالن�س» ( )Word lensالذي يقوم

�سيكون ق��اد ًرا على تلقي تنبيهات
باملكاملات والر�سائل اجلديدة ال��واردة
على هاتفه ،وي�ستطيع �إعطاء بع�ض
الأوام����ر لل�شريحة امل��دجم��ة فيه عرب
ي�ضم ال�شعر
اللم�س .كما ميكن �أن
ّ
امل�ستعار الواحد� ،أكرث من م�ست�شعر،
منها ما هو خا�ص بكامريا التقاط �صور
ملا يحيط بامل�ستخدم ،و�آخ��ر للتحكم
بالهواتف الذكية واحلوا�سب اللوحية
املرتبطة بال�شريحة الأ�سا�سية.
ت�صبو �شركة «�سوين» ب�شكل �أ�سا�سي
من خالل هذا الإخ�تراع �إىل �إمكان
ّ
والتنقل
ا�ستخدامه لتوجيه املكفوفني
م��ن دون م�ساعدة �إ�ضافية ،ولتعزيز
تطبيقات الواقع االفرتا�ضي وغريها...
برتجمة �أي كلمة ب��أي لغة يف العامل
مبجرد النظر �إليها.
ي�����س��اع��د ه����ذا ال��ت��ط��ب��ي��ق اجل��دي��د
امل�ستخدمني ال��ذي��ن ي�����س��اف��رون حول
ال��ع��امل ،وبخا�صة
�إىل ال�����دول ال��ت��ي
غ��ال��ب��ا
ت���ك���ون
ً
الر�سمية
لغتها
غ��ي�ر م��ف��ه��وم��ة،
من خالل ترجمة

العبارات املوجودة على لوحات الإ�شارات
واللوحات التحذيرية� ،إىل اللغة املرغوبة
مبجرد النظر �إىل الكلمة والطلب من
ّ
النظارة ترجمتها من خ�لال الأوام��ر
ال�صوتية.
قامو�سا ب�سعة
ميلك التطبيق اجلديد
ً
تخزين داخلية ،يحتوي على ع�شرة
�آالف كلمة لكل لغة يف العامل ،وال
ّ
يتطلب االت�صال بالإنرتنت �أو اال�شرتاك
يف �أي باقة بيانات.
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قواعد
التغذية

�إعداد:
ليال �صقر الفحل

�إىل االمتحانات ِ�سر...
توازن الغذاء ّ
يوفر الأداء الأف�ضل

ي�شكو معظم التالمذة قبيل فرتة االمتحانات من القلق والتو ّتر مع ما
يرافقهما من �صداع وع�سر ه�ضم .لذلك ،يجب الرتكيز على الغذاء
ميد اجل�سم بالطاقة الالزمة ،مما يتيح للدماغ بذل جمهود
ال�صحي الذي ّ
ذهني �أف�ضل ،ويرفع من قدرة اجل�سم على مقاومة الأمرا�ض.
ي�ستعد �أبنا�ؤنا غذائ ًيا للإمتحانات؟ يف ما يلي ن�صائح اخت�صا�صيني.
كيف
ّ
ال�شهية،
• يعاين بع�ض التالمذة فقدان
فقدان ال�شه ّية
ّ
وين�صح الإخت�صا�صيون يف هذه احلالة
ميد اجل�سم بالطاقة،
بتناول ع�صري الفاكهة الطبيعي الذي ّ
ويح�سن
من خالل الفيتامني  Cالذي يرفع م�ستوى الرتكيز
ّ
الدورة الدمو ّية التي تعمل على نقل الأوك�سيجني �إىل جميع
�أع�ضاء اجل�سم .وت�ساعد البندورة واخل�ضراوات ذات الأوراق
اخل�ضراء الداكنة على �إمتام هذه الوظيفة � ً
أي�ضا ،فال�سبانخ
كمية عالية من
ت�ضم
وال�بروك��ويل والبقدون�س وال�سلق،
ّ
ّ
حم�ض الفوليك بالإ�ضافة �إىل م�ضادات
الأك�سدة التي ت�ساهم يف �صفاء الذهن.

مق�سمة
وجبات ّ
• يجب �أن يراعى يف فرتة
ت�سبق موعد االمتحانات
بع�شرة �أي��ام على ال ّ
أق��ل� ،أن تكون الوجبات
مق�سمة ب�شكل متوازن ،و�أن ت�شمل
الغذائية
ّ
ت�ضم الن�شويات والربوتينات
أ�سا�سية
ثال ًثا �
ّ
ّ
والفيتامينات ،وت��و ّزع بينها وجبات
خفيفة ت�ساعد على �إب��ع��اد اخلمول
( .)snacksويجمع اخت�صا�صيو التغذية على �أن من يبتعدون عن اتباع نظام
ي�شددون على �ضرورة �أن
متوازن هم �أكرث عر�ضة لنوبات اجلوع
امل�ستمر ،كما ّ
ّ
ي�أخذ التالمذة وقتهم يف �أثناء تناول وجباتهم و�أن يجل�سوا على املائدة مع ذويهم،
على �أن ال ّ
يقل الوقت املخ�ص�ص لتناول الوجبة عن ثالثني دقيقة ،ل ّأن عك�س ذلك
عملية اله�ضم ،وبالتايل �إىل �إ�ضعاف الرتكيز.
ميكن �أن يقود �إىل م�شاكل يف
ّ
تن�شيط الذاكرة
• حت���ت���وي الأ����س���م���اك
الدهنية
على الأحما�ض
ّ
الأ���س��ا���س��ي��ة ال��ت��ي ت�ساعد
ال��ذاك��رة على �أداء مهمتها
وهي حتتوي على حم�ض الأوميغا 3
الدهني .وقد �أثبتت درا�سات عديدة �أن فقدان اجل�سم لهذه املادة ي�ضعف
الذاكرة ،وي�ؤدي �إىل ّ
تقلب املزاج ويبعث على االكتئاب والتعب .من
�أف�ضل �أنواع الأ�سماك التي ت�ساعد على حت�سني الذاكرة يذكر ال�سردين
وال�سلمون والتونة.
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• يف ح����االت
تركيز ون�شاط
التوتر ال�شديدة،
ّ
ت�ساعد بع�ض امل�شروبات على تخفي�ض
�أع��را���ض��ه ومنها اليان�سون والنعناع
وال�شاي الأخ�ضر التي حتتوي على مادة
الثيانني التي تزيد الرتكيز واالنتباه
والن�شاط .بدوره ،يعترب زيت الزيتون من الأطعمة
باردا
املهدئة وين�صح االخت�صا�صيون با�ستعماله ً
مع ال�سلطات.

• �إن ع��دم �شرب
املاء ثم املاء
امل�������اء ب��ك��م��ي��ة
ك��اف��ي��ة ،ي��ق��ود �إىل الإج��ه��اد وك�ثرة
التعرق ،لذلك ف��إن �شرب ما يزيد عن
يوميا من �ش�أنه �أن يقي
لرتين من املاء
ً
اجل�سم من اجلفاف.

حماية الدماغ
• ي���ن�������ص���ح
ب�إ�ضافة الأطعمة
املفيدة �إىل غذائنا اليومي مثل ال��ذرة
ال�صفراء الغنية بالفيتامنات والأفوكا،
واملك�سرات النيئة التي متنح وظائف
ّ
الدماغ الإدراكية حماية طويلة الأمد.

• تناول البطاطا
البديل الذكي
امل���������ش����وي����ة،
ّ
م�شتقات
ال��ف��واك��ه ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة،
احلليب ،اللحوم احلمراء ،احلبوب
(الربغل وال�شوفان والأرز) ،املعكرونة
وخبز القمحة الكاملة والتي تعترب
ً
ً
غنية بالألياف واحلديد
طبيعية
�أغذية
والكال�سيوم واملاغنيزيوم والزنك ،يبعد
الت�شنّ جات املختلفة التي ميكن �أن ت�صيب
�أج�ساد �أبنائنا قبيل فرتة الإمتحانات ،وهي بديل ذكي عن الأطعمة الغنية
بالدهون وال�سكريات التي ترفع �ضغط الدم وال�شرايني وتزيد من م�ستوى
ٍ
ك�سل حتى يف الأداء الذهني.
الكول�ستريول ال�ضار ،وتقود �إىل
املنبهات
• ت�صنّ ف م��ادة الكافيني املوجودة يف
ّ
م�ضار املنبهات
(القهوة ،الن�سكافيه ،امل�شروبات الغازية) من
ت�سبب التوتّ ر .وهي بعك�س ال�شائع،
الأغذية التي
ّ
ٍ
مما ي�ؤدي �إىل
جدا ،وتد ّر البول
ملدة وجيزة ً
ت�ساعد على الرتكيز ّ
ب�شكل متزايد ّ
نق�ص ال�سوائل يف اجل�سم وبالتايل �إىل �إ�ضعاف الرتكيز ولي�س زيادته ،كما �أنها
مادة �إذا ا�ستهلكت مبا�شرة بعد الطعام ت� ّؤدي �إىل �صعوبة امت�صا�ص احلديد
من الغذاء.
• ين�صح التالمذة بالنوم باك ًرا ،فال�سهر يتعب
الراحة والنوم
الب�صر والدماغ ،وال بد من ق�سط من الراحة يفوق
ٍ
�ساعات يف اليوم .ومن �أهم النقاط التي يجب
�سبع
�أن تراعى يف هذا اخل�صو�ص ،عدم تناول الطعام مبا�شر ًة قبل النوم .كذلك
ف�إن احلر�ص على تنظيم �أوقات الدر�س وو�ضع خطط عمل من خالل برنامج
ّ
لكل مادة ،من �ش�أنه �أن ي� ّؤثر �إيجا ًبا على
يحدد فيه الوقت املخ�ص�ص
يومي
ّ
ٍ
ٍ
بن�سب عالية من
تتم املذاكرة يف غرفة تتمتّ ع
م�ستوى الرتكيز ،على �أن ّ
ٍ
ب�شكل �أف�ضل.
الأوك�سيجني ،فالدماغ الب�شري يحتاج �إليه للأداء

ن�شاطات ريا�ضية

• على الأه��ل� ،أن يبعدوا �أوالده��م عن
�أج���واء التوتر و�أن ي� ّؤمنوا لهم ج�� ًوا من
ال��ه��دوء .وهنا ال بد من التذكري �أن املراجعة قاعدة �أ�سا�سية لتثبيت
املعلومات يف الذهن ،لكنّ ها يجب �أال ت�ستمر �إىل وقت قريب من موعد
ّ
تتوقف على الأق��ل قبل ثماين �ساعات من
االمتحانات ،بل يجب �أن
موعدها ،وذلك لتفادي ت�شابك املعلومات واختالطها .كذلك من املهم
�أن ميار�س التالمذة بع�ض الن�شاطات الريا�ضية و�أكرثها فائد ًة امل�شي فهو
الأمثل لإبعاد ال�ضغط النف�سي.
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�أطايب
ال�شيف

�إعداد:
ليال �صقر الفحل

�شاورما اللحم

الأطايب من

خمتلف مطابخ

العامل على �صفحات
«اجلي�ش»

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

• ال�شيف ري�شار خمت�ص
يف الأطباق الفرن�سية والعاملية
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املكونات:
• ّ
«وج فخد».
 حلم بقر :كيلو حلم ّ دهن مفروم ناعم 200 :غرام.حبة واحدة.
 ليمونّ : بندورة :حبة واحدة. ب�صل :حبة �صغرية.حبة.
 حام�ض :ن�صف ّ ّخل �أبي�ض :فنجان ون�صف.
 ّخل �أحمر :فنجانان.
 زجنبيل مطحونّ :ر�شة.
 كب�ش قرنفل 4 :حبات. هال ناعمّ :ر�شة.
 بهار ال�شاورما :ملعقة �صغرية. جوزة الطيب :ر�شة. حام�ض الليمون :ربع ملعقة �صغرية. ملح :ح�سب الرغبة.• طريقة التح�ضري:
 يقطع اللحم �إىل �شرائح رفيعة،ويتبل بامللح ،بهار ال�شاورما ،كب�ش
ّ
القرنفل ،جوزة الطيب ،الهال الناعم،

�سلطة الكاالمار مع اخل�ضار
املكونات:
• ّ
 كاالمار م�سلوق 200 :غرام.خ�س 200 :غرام.
 ّ بندورة :حبة واحدة. خيار :عدد واحد.حبة.
 فليفلة �صفراء :ن�صف ّ زيتون �أ�سود منزوع النواة :ربع كوب. مايونيز :ربع كوب. طحني :ن�صف كوب. كعك :ن�صف كوب. بي�ض :عدد واحد. -ع�صري حام�ض :ملعقتان كبريتان.

الزجنبيل املطحون (�أو
الطازج املربو�ش) ،وحام�ض
الليمون.
حبة الليمون
 تقطع ّحبة احلام�ض �إىل
ون�صف ّ
�شرائح ،وت�ضاف �إىل املزيج.
حبة البندورة مع الب�صلة،
 تطحن ّّ
واخل����ل ب��امل��اك��ي��ن��ة ال��ك��ه��رب��ائ� ّ�ي��ة،
وي�ستخدم النقيع يف تتبيل اللحمة،
بالإ�ضافة �إىل املكونات ال�سابقة.
 يرتك املزيج يف الرباد ليوم كامل،وميكن �أن يرتك ليومني � ً
ليت�شرب
أي�ضا
ّ
ٍ
ب�شكل �أف�ضل.
اللحم خوا�ص التتبيلة
 يو�ضع املزيج يف فرن حرارته  220درجةمئو ّيةّ ،
تقلب املكونات لبع�ض الوقت
ثم تخفّ ف احلرارة �إىل  200درجة ،ويرتك
ّ
حتى ين�ضج.
جدا ،ويذ ّوب يف
 يفرم الدهنناعما ً
ً
قد ٍر جانبي ،وي�ضاف �إىل طبق ال�شاورما
ويحرك.
اجلاهز،
ّ
• طريقة التقدمي:
يقدم طبق �شاورما اللحمة مع البطاطا
ّ
املقلية ،ال��ط��راط��ور واخل��ب��ز اللبناين
ّ
م�شكل
الطازج ،بالإ�ضافة �إىل �صحن
ّ
من كبي�س اخليار (�أو املقتي) البندورة
ّ
وال�سماق.
املقطعة ،البقدون�س املفروم
ّ
 جبنة بارميزان :ربع كوب. �أوريغانوّ :ر�شة.
 زيت نباتي :ح�سب احلاجة. ملح وفلفل �أ�سود :ح�سب الرغبة. �إكليل اجلبل :للزينة.• طريقة التح�ضري:
املغلية
 ي�سلق ال��ك��االم��ار باملياهّ
وي�����ض��اف �إل��ي��ه امل��ل��ح وامل����واد العطر ّية
ثم يرفع
كاحلام�ض ،اجل��زر ،الب�صلّ .
تقريبا ويو�ضع
عن النار بعد  12دقيقة
ً
ثم
يف وعاء ماء وثلج ويرتك حتى يربدّ ،
ّ
ويقطع �إىل حلقات.
ي�صفّ ى
 تخلط البي�ضة مع امللح والفلفلالأ�سود والأوريغانو ،بوا�سطة ال�شوكة.

حالوة اجلنب بالكاجو
املكونات:
•
ّ
 ج��ب��ن��ة ع��ك��اوي �أوجم��دول��ة ت�شيكي500 :
غرام.
 �سميد ناعم :كوب واحد. قطر :ن�صف كوب. ماء :ن�صف كوب.ناعما.
 م�ستكة 3 :حبات مطحونةً
 ماء الورد :ملعقة كبرية. ق�شطة طازجة :كوب وربع. كاجو مقلي :ن�صف كوب. ف�ستق حلبي ناعم :للزينة. زهر الليمون :للزينة.• طريقة التح�ضري:
 تنقع اجلبنة باملاء مل� ّ�دة � 12ساعة،حتى ت�صبح حلوة ،وميكن ا�ستخدام
مبعدل
معا يف الو�صفة،
ّ
نوعي اجلبنة ً
ّ
لكل نوع.
 250غرام
كم ّية امل��اء ،وت�ضاف �إليها
 تغلىّ
وحت����رك ب��وا���س��ط��ة ملعقة
اجل��ب��ن��ة،
ّ
خ�شبية ،ي�ضاف �إليها ال�سميد ،القطر،
ّ
وامل�ستكة املطحونة الناعمة.
الرخامية� ،أو �أي مكان
 على الطاولةّ
ّ
م�سطح منا�سب ،يو�ضع قليل من ماء

تلت حلقات الكاالمار بالطحني،
 ّأخ�ي�را
ث��م بالبي�ض امل��خ��ف��وق ،و�
ً
وم��ن ّ
بالكعك.
 ي�سخن الزيت النباتي على النار،وتقلى حلقات الكاالمار ،حتى تن�ضج،

ال��ورد والقطر ،ث� ّ�م تو�ضع العجينة
ّ
مت��د بوا�سطة
ث��م
وت�سطح باليد
ّ
ّ
«ال�����ش��وب��ك» ،وت�ت�رك ح��ت��ى ت�برد
اً
قليل.
 تقطع العجينة �إىل مربعات،وحت�شى بالق�شطة والكاجو املقلي،
ّ
تلف �أ�صابع(على طريقة ورق
ثم
العنب).
 ت��ز ّي��ن ل��ف��ائ��ف ح��ل�اوة اجل�بنبالف�ستق احللبي املطحون الناعم
وبزهر الليمون ،وينرث القطر فوقها �أو
يقدم على حدة.
ّ

ن�صيحة ال�شيف:

ً
عالقا
من �أج��ل �أن يبقى الكعك
حدٍ
بالكاالمار ،الدجاج واللحم على ّ
�سواء ،ين�صح ال�شيف ري�شارد اخلوري
ملدة خم�س دقائق يف اّ
الثلجة،
بو�ضعها ّ
ثم قليها.
ومن ّ

ورقية
ثم تو�ضع على حمارم
وترفع ّ
ّ
ّ
للتخل�ص من الزيت الزائد.
 يقطع اخل�س والبندورة واخلياروالفليفلة ال�صفراء.
 يف وع��اء جانبي يخلط املايونيزوالبارميزان وع�صري احلام�ض وامللح
والفلفل الأ�سود ،وي�ضاف �إىل اخل�ضار
وحترك.
املقطعة والزيتون الأ�سود،
ّ
• طريقة التقدمي:
املتبلة
امل�شكلة
ت�سكب اخل�ضار
ّ
ّ
ّ
وت�صف حلقات
يف �صحن التقدمي،
املقلية على
ال��ك��االم��ار ال�شقراء
ّ
اجلوانب ،وتز ّين ب�شرائح احلام�ض
وعرق من �إكليل اجلبل.

فوائد الكاجو الغذائ ّية:

مرة واح��دة يف
ينمو الكاجو ويقطف ّ
�سام
ال�سنة ،وهو ثمر من �أ�صل برازيلي ّ
وال ميكن ا�ستهالكه � اّإل بعد املعاجلة
الدقيقة بوا�سطة مناخل و�آالت تق�شري
وحتمي�ص.
ي�شتهر الكاجو بغناه بال�سعرات
احلرار ّية التي ت�ساعد على �إنتاج الطاقة
وزيادة مرونة الدورة الدمو ّية ،كما يحتوي
على ال�سيلينيوم وم�ضادات الأك�سدة
التي متنع ال�سرطانات وتقي من �أمرا�ض
القلب و�سكتات الدماغ ،بالإ�ضافة �إىل
الدهون غري امل�شبعة ال�ضرورية
ل��ن�����ش��اط الأن�����س��ج��ة واخل�لاي��ا
وال����دم����اغ ...ي�����ض� ّ�م ال��ك��اج��و
كذلك ن�سبة ال ي�ستهان بها من
الفيتامينات واملعادن والألياف،
في�ساعد على احلفاظ على �صحة
الأ�سنان واللثة .كما ت�ساعد
ن�سبة الكال�سيوم واملاغنيزيوم
املوجودة فيه على تدعيم وظائف
الع�ضالت والأع�����ص��اب وتقوية
ال��ع��ظ��ام ،بينما يعمل احل��دي��د على
مكافحة �أعرا�ض فقر الدم .وقد �أثبتت
درا���س��ات عديدةّ � ،أن الأ�شخا�ص الذين
عموما والكاجو
يتناولون املك�سرات
ً
مرتني يف الأ�سبوع ،هم � ّ
أقل
ً
خ�صو�صا ّ
ً
عر�ضة مل�شاكل زيادة الوزن.
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل وظ��ائ��ف��ه ال��غ��ذائ� ّ�ي��ة،
ي�ستخرج من الكاجو زيوت ت�ستخدم
ملكابح ال�سيارات.
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من حول
العامل

�أثبتت جنمات الغناء الثالثة �سريين عبد النور وهيفاء وهبي
�إعداد:
دن
ومرييام فار�س
ندين البلعة خريالله
َّ
جدارتهن يف املناف�سة الرم�ضانية ،حيث َي ُع َ
للظهور هذا العام على ال�شا�شات.
ت�ستعد للظهور يف
�سريين عبد ال��ن��ور
ّ
م�سل�سل «�سرية احل��ب» امل�ؤلف من 90
جنمات لبنانيات يف املناف�سة الرم�ضانية
حلقة بعد �أن �شاركت يف ال�سنوات
املا�ضية ،وبنجاح ملفت ،يف «لعبة املوت» و»روبي» .ي�شاركها يف بطولة امل�سل�سل
ناجحا حاز �إعجاب
ثنائيا
�شكل معها
املمثل ال�سوري مك�سيم خليل الذي
ّ
ً
ً
امل�شاهدين .هذا العمل من ت�أليف حممد ر�شاد العربي و�إخراج حممد جمال العدل.
ت�ستعد � ً
أي�ضا للتناف�س من خالل م�سل�سل «كالم على ورق» مع
هيفاء وهبي
ّ
املخرج حممد �سامي الذي بد�أ ت�صويره يف بريوت ،يف حماولة للتعوي�ض عن جتربتها
الأوىل منذ ثالث �سنوات يف «مولد و�صاحبه غايب» الذي مل ت�ش ِ
رت حقوقه �أي قناة
جناحا
ومل ُيع َر�ض قط .وي�شاركها يف هذا العمل النجم ماجد امل�صري الذي ح�صد
ً
يف العام املا�ضي مع �ســريين عبدالنور يف «لعبة
املوت» ومــع غــادة عبــد الــرزاق يف «مع �ســبق
الإ�صــرار».
� ّأما املغنية مرييام فار�س ،والتي خا�ضت التجربة
الرم�ضانية قبل �أكرث من �أربع �سنوات من خالل
الفوازير على قناة «القاهرة والنا�س» و�أثبتت
جيدة وموهوبة ،فت�شارك يف
فيها �أنها ممثلة ّ
م�سل�سل جديد من
�إنتاج مفيد الرفاعي.
دي كابريو ي�شرتي
ّ
و���س��ت��ك��ون م�يري��ام
�شقة �صديقة للبيئة
بطلة ه��ذا العمل،
ؤكد املمثل العاملي
م� ّ�رة جديدة ي� ّ
وه�����و م����ن ت���أل��ي��ف
ال�شاب ليوناردو دي كابريو التزامه
الق�ضايا البيئية� ،إذ ا���ش�ترى ّ
كلوديا
اللبنانية
�شقة
مار�شليان و�إخ���راج
�صديقة للبيئة يف مبنى معروف يف
ّ
فيليب �أ�سمر.
يطل على نهر
مدينة ن��ي��وي��ورك،
«هد�سون».
ه��ذا املبنى الزجاجي ال��ذي يطل
�أطلقت الفنانة جوليا بطر�س موقعها الإلكرتوين
�أر�شيف جوليا �أونالين
الر�سمي اجلديد  www.juliaboutros.comالذي
ي�ضم
على النهر ويحيط به منتزه،
ّ
ّ 264
ي�ضم �أر�شيفها الكامل من �سرية ذاتية و�صور و�أعمال
�ه��زة بنظام تنقية
�شقة جم� ّ
ّ
غنائية و� ٍ
م�صورة ،منذ بدايتها وحتى اليوم.
أغان
للهواء امل��ل� ّ�وث ،ومن�ش�أة لتكرير
ّ
ت�صميما
هذا املوقع اجلديد �سهل الت�صفّ ح ويحمل
املياه و�ألواح للطاقة ال�شم�سية ،وهو
ً
ً
ي�ضم كل الروابط التي ت�صل
مميزًا و�أنيقا ،كما
جمهز بخدمات �إ�ضافية منها �صالة
ّ
ّ
ّ
امل�ستخدمني ب�صفحات جوليا الر�سمية على مواقع
ريا�ضية وبركة �سباحة داخلية وفرع
التوا�صل االجتماعي من في�سبوك وتويرت و�إن�ستغرام
ملكتبة نيويورك العامة.
ّ
ويوتيوب للإطالع على �آخ��ر �أخبارها وم�شاهدة
ُي��ذك��ر �أن دي كابريو ه��و ع�ضو
فيديو كليباتها والتفاعل مع ز ّوار هذه ال�صفحات.
يف م��ن��ظ��م��ة «غ���ل���وب���ال غ��ري��ن»
�إىل ذلك يتيح راب��ط �صفحة جوليا على تطبيق
الأمريكية البيئية ،وق�صره يف لو�س
«�ساوند كالود» اال�ستماع �إىل جميع �ألبوماتها
جمهز
�أجنلو�س يف والية كاليفورنيا
ّ
بالرتتيب الزمني.
ب�ألواح الطاقة ال�شم�سية.
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م�سابقة الكلمات املتقاطعة
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�شما�س
�إعداد :فيليب ّ
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اجلائزة

 400.000لرية لبنانية

العنوان:

�شــروط امل�سابقة

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

اال�سم:

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

الهاتف:

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

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

• ت�ستبعد كل م�سابقة غري مقتطعة من املجلة،
ويكتب احلل بخط وا�ضح داخل املربعات وتر�سل
ال�صفحة بكاملها مع احلل.
• تر�سل احللول اىل العنوان التايل :قيادة اجلي�ش
 -الريزة  -مديرية التوجيه  -جملة «اجلي�ش» -

«م�سابقة الكلمات املتقاطعة».
• با�ستطاعة امل�شرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف ثكن
اجلي�ش يف جميع املناطق.
• �آخر موعد لقبول احللول  20حزيران .2014
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.
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�أفق ًيا:

 -1من �أفواج اجلي�ش اللبناين ،اجلريء ال�شجاع.
� -2شاعر و�أديب وم�ؤرخ لبناين راحل �صاحب «تاريخ نابليون»،
وجرب.
بلدة يف ق�ضاء جبيل� ،إخترب ّ
� -3ضد �إتّ �صلتم ،يقابله ويواجهه ،ما يدفع بدل �سكن.
 -4ز�ؤان يف احلنطة ،يب�س اللحم� ،أويتم ،م�سمار.
� -5أول رئي�س للجمهورية يف غينيا ،جئت.
� -6شالالت يف �أوغندا ،حرف عطف ،عبودية.
 -7ثغر ،عا�صمتها �أكرا ،مقر حكومي.
�صرح و�أظهر الأمر.
ّ -8
 -9ترتا�سلون ،عا�صمة عربية.
 -10رئي�س وزراء بريطاين راحل ،قرميد ،مت�شابهان.
� -11إ�صالح البناء ،كاتب وروائي م�صري راحل �صاحب «يف

بيتنا رجل».
 -12للتف�سري� ،شرب� ،أر�شد ،حمطة تلفزيونية ،ظهر� ،إ�سم
مو�صول.
 -13نوتة مو�سيقية ،الإ�سم الثاين ل�شاعر م�صري راحل عرف
بال�شاعر احلزين ،قبيح الوجه واملنظر.
م�ستقيما.
ألح ،م�ستو ًيا
ً
� -14إ�شتاق �إىل ،الوا�ضحّ � ،
 -15عا�صفة بحرية ،بذر الأر�ض ،من احلبوب ،زهر الرمان.
 -16هجم� ،ضد �إ�شرتى ،رجع الفيء.
 -17فيلم لعادل �إمام و�سعيد �صالح ،مرتفع الثمن.
 -18رجع عن ،مق َول ،عا�صمة �إفريقية.
 -19عا�صمة �آ�س َيوية ،ت�ستخدمها اجليو�ش ،الرجاء.
� -20أغنية لفايزة �أحمد ،بطلة ك�أ�س العامل يف كرة القدم
� ،1966ضمري منف�صل.
 -21مدينة فرن�سيةّ ،
معلمي ،رئي�س وزراء بريطاين �سابق.

عمود ًيا:
� -10أعلى قمة يف �أمريكا ،دول��ة ك�برى ،زحف على يديه
وبطنه.
 -11دواء� ،شخ�صية ر�سوم متحركة.
 -1فيلم لعادل �إمام و�صفية العمري� ،شاعر وم�سرحي نروجي.
فهم الكالم م�شافهة ،مدينة �إيطالية على خليج نابويل -12 .يقطع بال�سكني ،رئي�س جمل�س نيابي راحل.
ّ -2
� -3أديب م�صري راحل �صاحب «�أهل الكهف» دولة �آ�سيوية.
 -13مدينة قدمية يف رو�سيا ،نبات ي�ستعمل يف الطب ،تعتمد
 -4برق ،عا�صمة �أفريقية ،طالء البيوت.
على.
جتمع املياه  -14الإعتزال والإعرا�ض عن� ،أعرث ،للتمني.
 -5ممثل م�صري بطل م�سل�سل «ال�ضباب»،
ّ
بكرثة ،الإ�سم الثاين لفنانة لبنانية برزت ب�صوتها يف دبلجة  -15للنهي ،والية �أمريكية ،مدينة عربية� ،أ�صل.
� -16ضربت بالع�صا ،ق�صة مل�صطفى �أمني� ،أمل� ،شجاع جريء.
الر�سوم املتحركة.
 -6هداف ك�أ�س العامل  ،1974نهر �أوروب��ي ،عا�صمة عربية -17 ،يزاوالن ويعاجلان ،م�صباح� ،ضربه بال�سيف.
تدق وتنقر ،عا�صمة دولة يف �أمريكا الو�سطى.
ي�صب.
 -18نق�ش وز ّينّ ،
ّ
�صر ،مت�شابهان ،ق�صد  -19الطبيب ،نوع من �سيارات النقل ،ن�ضج ،ل�ؤل�ؤ.
والتواء،
إنحراف
�
�سرب،
النحا�س،
-7
ّ
� -20أدي�����ب �أم�ي�رك���ي
املكان.
و�شد� ،صور ،فاز،
راحل ،من لوازم النجار،
� -8أوثق ّ
حل العدد ال�سابق
�سيد �شجاع.
جماعة.
حرك ّ
وهزّ ،
ّ
غني ،بحر ،حاجز،
-9
ّ
قلب ،نوع من ال�سباع.

الـفـائـزون

الـفـائـزون
• املعاون �أول توفيق نا�صيف
امل�ست�شفى الع�سكري املركزي.

• املجند م.خ .ح�سن �أيوب

• املعاون �أول ربيع �أبو حمدان
مركز البحوث.

• اليا�س كفروين

لواء امل�شاة الأول.
منيارة  -عكار.
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• هرني كافندي�ش:
فيزيائي وكيميائي
�إنكليزي (– 1731
ّ .)1810
حلل الهواء
واكت�شف تركيبة
حدد ثقل الكرة
املاءّ .
الأر�ضية النوعي.
• جون ماكليود:
طبيب ا�سكتلندي
( .)1935 – 1876نال
جائزة نوبل مع فردريك
بانتنغ الكت�شافهما
الإن�سولني يف عالج
مر�ض ال�سكري.
• جورج اتوود:
فيزيائي �إنكليزي
( .)1807 – 1745ا�شتهر
ب�صعه �آلة لقيا�س �سرعة
الأج�سام يف �سقوطها
واملعروفة با�سمه.

الكلمة ال�ضائعة

الكلمة ال�ضائعة من ثمانية حروف :عا�صمة �أوروبية

�شوال
�شبل
�صفاء
كتب
كرويف
كونت
كاثرين
كوناكري
الفاييت
لبنان
لوزان
معاهدة
مناورات
هريو�شيما
هدوء.

9
8

احلل بني يديك

�أرزة
�أنوار
�أحباب
�إبتهاج
ا�ستقالل
�إنتماء
�إنتظار
باراغواي
بقالوة
تايوان
ترب
تقاوة
تاجر
ثياب
جوخ
جملة
جنادل

1

8

9

8

دفرت
دجاجة
ديناميت
دفة
ديانا
ذراع
رمان
رمز
رجب
رقيب
رافائيل
رواية
�سريك
�ستوكهومل
�شهرية
�شرا�شف
�شي�شرون
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قامو�س �صغري
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�أبعاد ثالثية
هل تريد �أن
تكت�شف ما
هو خمب�أ يف
داخل ال�صورة؟
ما عليك
تركز
�إلاّ �أن ّ
نظرك
على نقطة
حمددة يف
و�سطها ،على
�أن تكون
امل�سافة قريبة
جدا ،ثم حاول
ً
بعد ثوان �أن
تبعد ال�صورة
تدريجا،
ً
حماولاً �أن
تخرتقها
بنظرك حتى
تتو�صل اىل
ر�ؤية الأ�شكال
الثالثية
الأبعاد التي
�ستظهر
�أمامك.
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عبارة
العميد علي قان�صو
مدير التوجيه

يف االجتاه ال�صحيح
ريا للعبث به ،ال بل ا�ستخدامه يف
من عادة العد ّو الإ�سرائيلي تعكري املاء تي�س ً
اقتنا�ص الفر�ص ،والنيل من حقوق الآخرين ،بحيث يغت�صب ًّ
ي�ضمه
إ�ضافيا،
حقا �
ً
ّ
�إىل مكت�سبات �سابقة �سيطر عليها باحلديد والنار ،مع جنوحه الوا�ضح اىل تغيري
عودنا هذا العدو على دورية
احلقائق وتزوير الوقائع وت�شويه التاريخ الإن�ساين .لقد ّ
ريا لعدوان جديد� ،أو جرافة تقتلع ال�شجر وجترف الرتاب �إىل ما
تتجاوز احلدود حت�ض ً
ّ
خلف اخلط الأزرق� ،أو طفّ افة تتخطى حدود مياهنا الإقليمية� ،أو طائرة تخرتق
وعودناه نحن يف املقابل على عدم اخل�ضوع ،فال هو �سوف يغيرّ نهجه
�أجواءنا،
ّ
العدواين ،وال اجلي�ش اللبناين �سوف يت�ساهل يف االلتزام بواجباته الوطنية كائنً ا ما
ت�شعب املهمات وتفاقم الأعباء ،يف الداخل وعند احلدود.
كان ّ
وال يخفى على �أحد �أن �أمو ًرا عديدة لدينا تنتظر املعاجلة ،وم�شكالت مرتاكمة
ت�ستدعي احل� ّ�ل� ،سواء بت�أثري �صراعات اجل��وار� ،أو بفعل اال�ستحقاقات ال�سيا�سية
تت�سبب بالت�أكيد يف �أعباء �أمنية خمتلفة يف هذه املنطقة �أو
الداخلية ،والتي
ّ
تلك ،ما ي�ستدعي من اجلي�ش رفع م�ستوى اجلهوزية وتكثيف اجلهود ،ملواجهة
االعتداءات الإ�سرائيلية من جهة ،ول�ضبط التجاوزات الداخلية من جهة �أخرى.
دائما نحو
ذلك كله لن ي�ؤدي بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية �إىل اخلط أ� يف �ضبط بو�صلتها
ً
تتم
الإجتاه ال�صحيح ،وتوزيع قواها على م�ساحة البالد .فكما � ّأن التدريبات ال ّ
مهمة الدفاع عن
املهمات الأمنية ،ف� ّإن هذه الأخ�يرة ال تنال من
على ح�ساب
ّ
ّ
احلدود التي هي الواجب الأ�سا�سي للجي�ش ،نظ ًرا اىل ارتباطها املبا�شر ب�سيادة الوطن
وكرامته وم�ستقبل �أبنائه.
ال�سنة،
وت�أتي ذكرى املقاومة والتحرير ،الذكرى الرابعة ع�شرة،
ّ
لت�شد العزائم يف هذه ّ
وتنبه العقول �إىل �أن العدو لن ين�صرف �إىل ا�سرتاحته يف هذا اليوم،
وتزيد اال�ستعداد،
ّ
جمرد يوم ي�شري �إىل مهلة زمنية انتهت ،وقد �أقفل
ولن يعلن على م�سامع جنوده �أنه
ّ
املا�ضي �أبوابها� ،إمنا �سوف يوا�صل حماوالته يف ا�ستنباط الأ�ساليب والو�سائل التي تتيح
رد االعتبار جلي�شه ،بعد �سل�سلة الهزائم التي مني بها يف لبنان ،والتي بلغت
له ّ
ذروتها يف � 25أيار العام .2000
�شد
يف عيد املقاومة والتحرير هذا ،كما يف غريه من الأعياد الوطنية ،ال بد من ّ
�أوا�صر ّ
بد من
اللحمة يف م�ؤ�س�ستنا الع�سكرية ،ففي ذلك �أ�سا�س وحدتنا الوطنية ،وال ّ
ّ
كل �أرجاء الوطن ،فمن
متتني �أوا�صر العالقة مع مواطنينا يف املناطق احلدودية ،ويف
م�ستقر متما�سك ،ت�صعب مواجهة العدوان.
دون جي�ش قوي ،وجمتمع
ّ
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