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ا�ستقباالت
الوزير
وزير الدفاع الوطني
ي�ستقبل نظريه الإيرلندي وغرازيانو وبورتوالنو
ا�ستقبل نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني
�سمري مقبل ،يف مكتبه يف الوزارة ،نظريه الإيرلندي ال�سيد
�ضم� :أمني عام وزارة الدفاع
�سيمون كوفيني على ر�أ�س وفد ّ
الإيرلندية اجلرنال موري�س كوين ،مدير ال�ش�ؤون ال�سيا�سية
الدفاعية ال�سيد �سريان موريف� ،سفرية �إيرلندا املقيمة يف
القاهرة ال�سيدة �إيزولد مويلن وقن�صل �إيرلندا العام الفخري
ال�سفري جورج �سيام.
عب الوزير الإيرلندي يف ختام الزيارة عن �شكره
وقد رّ
ؤكدا «دعم بالده الدولة اللبنانية
حلفاوة اال�ستقبال ،م� ً
وت�ضامنها معها ملا تواجهه من حتديات».
و�أ�ضاف�« :إن القوة الإيرلندية موجودة يف لبنان منذ العام
 ،1978وبالتايل ،نحن نعترب العالقات التي ّ
تط ّورت بني
�سيما و�أن لبنان يواجه حتديات
البلدين غاية يف الأهمية ،ال ّ
جمة ناجتة عن عدم اال�ستقرار يف البلدان املجاورة ،من
ّ
بينها م�شكلة الأعداد الهائلة من النازحني ،وما تطرحه
ّ
كل ما يف و�سعنا
من حتديات �أمنية خطرة ،لذا �سنعمل
لتقدمي الدعم للدولة اللبنانية».
وا�ستقبل الوزير مقبل ،قائد �أرك��ان اجلي�ش الإيطايل
الفريق كلوديو غرازيانو على ر�أ�س وفد يف ح�ضور امللحق
الع�سكري العميد  Pietro Luigi Monteduroيف زيارة
بروتوكولية.
وقد �شكر الوزير مقبل الفريق غرازيانو على جهوده
ون�شاطاته التي قام بها خالل تو ّليه قيادة القوات الدولية
يف جنوب لبنان� ،إ�ضافة �إىل جهود الكتيبة الإيطالية
منو ًها بالعالقات الطيبة بني
امل�شاركة يف هذه القواتّ ،
البلدين وبالتعاون القائم بني جي�شيهما .وق��د تطرق
البحث خالل اللقاء �إىل �سبل تطوير هذا التعاون ،بالإ�ضافة
�إىل مهمات الوحدة الإيطالية العاملة يف اجلنوب.
كذلك ا�ستقبل الوزير مقبل قائد قوات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة اللواء لوت�شيانو بورتوالنو ،يرافقه رئي�س ق�سم ال�ش�ؤون
ال�سيا�سية والأمنية يف القوات الدولية نرياج �سنغ.
وقد �شكر اللواء بورتوالنو خالل اللقاء وزير الدفاع الوطني
على التعاون الوثيق القائم بني اجلي�شني والقوات املذكورة،
ريا �إىل �أنه «لوال هذا التعاون ملا كانت منطقة اجلنوب
م�ش ً
ؤكدا �أن «اجلي�ش اللبناين
تنعم بالهدوء واال�ستقرار» ،م� ً
هو �شريكنا اال�سرتاتيجي بف�ضل قيادته العظيمة».

وزير الدفاع الإيرلندي ال�سيد �سيمون كوفيني على ر�أ�س وفد

قائد �أركان اجلي�ش الإيطايل الفريق كلوديو غرازيانو على ر�أ�س وفد

قائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة اللواء لوت�شيانو بورتوالنو
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القيادة

وزير الدفاع الوطني وقائد اجلي�ش
يزوران قيادة قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان

زار دولة نائب رئي�س جمل�س الوزراء  -وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ �سمري
مقبل وقائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،قيادة قوات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة يف لبنان يف الناقورة ،حيث اجتمعا بقائدها اجلرنال لوت�شيانو
بورتوالنو بح�ضور �أركانها ،وجرى خالل اللقاء عر�ض الأو�ضاع العامة
يف اجلنوب ومهمات القوات الدولية ،والتن�سيق والتعاون القائمني بينها
وبني اجلي�ش اللبناين ،يف �إطار تنفيذ القرار  1701واحلفاظ على ا�ستقرار
املناطق احلدودية .وقد ّنوه نائب رئي�س جمل�س الوزراء بت�ضحيات القوات
الدولية ،ومب�ستوى اجلهوزية وامل�س�ؤولية اللتني تتمتع بهما� ،سواء على
�صعيد تنفيذ املهمات امللقاة على عاتقها ودعم جهود اجلي�ش والتدخل
الفوري ملعاجلة اخلروقات الإ�سرائيلية للأرا�ضي اللبنانية� ،أو على �صعيد
إن�سانيا
إمنائيا و�
احلر�ص على متتني العالقة مع املواطنني وم�ساندتهم �
ً
ً
توجه وزير الدفاع وقائد اجلي�ش بالتهنئة للجرنال بورتوالنو
ً
وثقافيا .وقد ّ
وجلميع �أفراد القوات الدولية ،مبنا�سبة حلول الأعياد املجيدة.

اجتماع جلنة برنامج امل�ساعدات الربيطانية يف الريزة
التقى قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي �سفري بريطانيا ال�سيد Tom
 Fletcherمع وفد من �أع�ضاء ال�سفارة ،وانتقل و�إياهم �إىل قاعة الإيجاز،
حيث عقد اجتماع جلنة الإ�شراف العليا على برنامج امل�ساعدات
املقدمة للجي�ش اللبناين .وقد جرى خالل الإجتماع عر�ض
الربيطانية
ّ
ّ
املراحل املنفّ ذة من الربنامج املتعلق بتجهيز فوجي احلدود الرب ّية الأول
والثاين ،بالإ�ضافة �إىل حتديد امل�ساعدة الإ�ضافية املقرتحة لفوج احلدود
ً
حديثا ،وتوقيع وثيقة م�شرتكة يف هذا ال�ش�أن.
الرب ّية الثالث املن�ش�أ
النوعية التي
قائد اجلي�ش �شكر ال�سلطات الربيطانية على امل�ساعدات
ّ
�سيما يف جمال �ضبط احلدود وتدريب الفرق املتخ�ص�صة ،فيما
ّ
قدمتها للجي�ش اللبناين ،بهدف تطوير قدراته الدفاعية والأمنية ،ال ّ
أكد ال�سفري  Fletcherحر�ص �سلطات بالده على موا�صلة دعم اجلي�ش اللبناين الذي �أثبت كفاءة عالية يف مواجهة الإرهاب.
� ّ
دروعا تذكارية لل�ضباط الذين �ساهموا يف �إجناح امل�شروع.
قدم ال�سفري الربيطاين ً
ويف اخلتامّ ،

توقيع ملحق �إتفاقية الأ�سلحة الفرن�سية  -ال�سعودية
جرى يف قيادة اجلي�ش ،توقيع ملحق �إتفاقية الأ�سلحة والأعتدة
املقدمة للجي�ش
الع�سكرية الفرن�سية ،يف �إطار الهبة ال�سعودية
ّ
اللبناين.
ّوقع قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي عن اجلانب اللبناين،
غيو ممثلاً �شركة «�أودا�س» عن اجلانب الفرن�سي،
والأمريال �إدوار ّ
وذلك يف ح�ضور ال�سفري الفرن�سي ال�سيد باتري�س باويل.
العدد 355
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ا�ستقباالت
القائد

قائد اجلي�ش
ي�ستقبل �سفراء

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي ،يف مكتبه يف ال�يرزة� ،سفري رو�سيا �ألك�سندر
زا�سبيكني ،و�سفري فرن�سا ال�سيد  Patrice Paoliيرافقه امللحق
الع�سكري العقيد .Olivier Labrosse
وا�ستقبل � ً
أي�ضا �سفري �إيطاليا ال�سيد Guiseppe Morabito
يرافقه امللحق الع�سكري العميد .Pietro luigi Monteduro
كما ا�ستقبل �سفري �أرمينيا ال�سيد  ،Ashot Kochatianو�سفري
�سوريا ال�سيد علي عبد الكرمي علي.
كذلك ،ا�ستقبل القائم بالأعمال بالوكالة لدى ال�سفارة
ال�سوي�سرية ال�سيد فرن�سوا بارا�س ،ثم القائمة بالأعمال بالوكالة
لدى ال�سفارة ال�سويدية ال�سيدة .Diana Janes
والتطورات الراهنة يف البالد ،كما
وتناولت اللقاءات الأو�ضاع
ّ
بحثت خاللها العالقات الثنائية بني الأطراف و�سبل تعزيزها
�سيما يف املجال الع�سكري.
ال ّ

�سفري فرن�سا

�سفري �إيطاليا

�سفري �أرمينيا

�سفري �سوريا

القائم بالأعمال بالوكالة لدى ال�سفارة ال�سوي�سرية

القائمة بالأعمال بالوكالة
لدى ال�سفارة ال�سويدية
8

العدد 355

�سفري رو�سيا

 ...وقائد القوات الربيطانية يف قرب�ص

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة،
قائد القوات الربيطانية يف قرب�ص اللواء ،Richard Cripwell
يف ح�ضور ال�سفري الربيطاين ال�سيد  ،Tom Fletcherوذلك يف
ّ
املكلف
وداعية ملنا�سبة انتهاء مهمة اللواء Cripwell
زيارة
ّ
مبتابعة ملف التعاون الع�سكري اللبناين الربيطاين .وقد جرى
خالل الزيارة عر�ض املراحل املنفّ ذة يف �إطار برنامج امل�ساعدات
الربيطانية للجي�ش اللبناين.

 ...وقائد القوات ال ّربية الإيطالية

الربية الإيطالية
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،قائد القوات ّ
الفريق  Claudio Grazianoعلى ر�أ�س وفد مرافق ،يف ح�ضور
امللحق الع�سكري العميد ،Pietro Luigi Monteduro
وجرى خالل اللقاء البحث يف �سبل تطوير العالقات الثنائية
ومهمات الوحدة الإيطالية العاملة يف
بني جي�شي البلدين،
ّ
جنوب لبنان.

 ...ونائب قائد القيادة الو�سطى الأمريكية

ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،نائب قائد
القيادة الو�سطى الأمريكية الأمريال  Mark Foxعلى ر�أ�س
وفد مرافق ،يف ح�ضور ال�سفري الأمريكي ال�سيد .David Hale
وتناول البحث الأو�ضاع العامة يف لبنان واملنطقة ،والعالقات
�سيما تطوير برنامج امل�ساعدات
الثنائية بني جي�شي البلدين ،ال ّ
املقررة للجي�ش اللبناين.
الأمريكية ّ

 ...واملم ّثل ال�شخ�صي للأمني العام للأمم املتحدة

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،املمثل ال�شخ�صي
للأمني العام للأمم املتحدة ال�سيد ديريك بالمبلي وبحث معه
يف الأو�ضاع العامة يف لبنان واملنطقة.

قواتها
 ...وقائد ّ

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،قائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف
لبنان اجلرنال لوت�شيانو بورتوالنو ،وبحث معه يف الأو�ضاع على
اجلنوبية ،والتعاون القائم بني اجلانبني للحفاظ على
احلدود
ّ
ا�ستقرار هذه املناطق وتطبيق القرار .1701
العدد 355
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ا�ستقباالت
القائد

 ...وملحقني ع�سكريني

ا���س��ت��ق��ب��ل ال��ع��م��اد ج��ان
ق��ه��وج��ي ،م��ل��ح��ق ال��دف��اع
الأمريكي العقيد  ،Antonio Banchsوبحث معه يف مو�ضوع
املقدمة للجي�ش اللبناين.
امل�ساعدات الع�سكرية الأمريكية ّ
كما ا�ستقبل امللحق الع�سكري امل�صري العقيد عمرو
قدم خاللها خلفه العقيد حممد
اخللفاوي يف زيارة
وداعية ّ
ّ
جالل �صالح عطية ،وامللحق الع�سكري ال�سعودي العميد
الركن ثامر ال�سبهان حيث ا�ستعر�ضا العالقات الثنائية بني
املقدمة للجي�ش اللبناين.
جي�شي البلدين والهبة ال�سعودية ّ

 ...ونوا ًبا

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف ال�ي�رزة ،ال��ن��واب
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ال�سادة :خالد زهرمان� ،أحمد
ف��ت��ف��ت ،ال��ول��ي��د �سكرية،
هادي حبي�ش ،فريد اخلازن،

ملحق الدفاع الأمريكي
اجلميل ،زياد القادري،
ندمي
ّ
وقا�سم عبد العزيز .وتناولت
اللقاءات الأو�ضاع العامة ال

النائب
خالد
زهرمان

النائب
هادي
حبي�ش

النائب
�أحمد
فتفت

النائب
فريد
اخلازن

النائب
الوليد
�سكرية

النائب
ندمي
اجلم ّيل

�سيما يف منطقة ال�شمال .وقد
ّ
�أعرب الزائرون عن تقديرهم
للجهود التي يبذلها اجلي�ش

امللحق الع�سكري امل�صري
يف تر�سيخ الأمن والإ�ستقرار يف
خمتلف املناطق.
وا�ستقبل قائد اجلي�ش يف

امللحق الع�سكري ال�سعودي

الإط��ار نف�سه ،رئي�س كتلة
ال��وف��اء ل��ل��م��ق��اوم��ة النائب
�ضم
حممد رع���د ،م��ع وف��د ّ

النائب
زياد
القادري

النائب
قا�سم
عبد العزيز

وفد كتلة
الوفاء
للمقاومة

النائب علي عمار واحل��اج
وفيق �صفا.
وفدا من نواب
كما التقى ً
منطقة بعلبك – الهرمل
���ض� ّ�م ال��وزي��ر غ���ازي زع��ي�تر،
وال�����س��ادة ال���ن���واب :ح�سني
املو�سوي ،نوار حممد ال�ساحلي،
علي امل��ق��داد� ،إميل رحمة،
الوليد �سكرية ،عا�صم قان�صو
وم����روان ف��ار���س .وق���د بحث
املجتمعون يف الأو�ضاع العامة
يف البالد ،والإج����راءات التي

ينفّ ذها اجلي�ش ل�ضبط الأمن
والإ�ستقرار يف منطقة البقاع،
ومالحقة مرتكبي جرمية
بتدعي.
ك��ذل��ك ،ا�ستقبل العماد
����دا م���ن ن���واب
ق��ه��وج��ي وف� ً
�ضم النواب
حمافظة ال�شمال ّ
ال�سادة� :سمري اجل�سر� ،أحمد
فتفت ،خالد زهرمان وحممد
ك��ب��ارة ال��ذي��ن بحثوا معه
ّ
تتعلق
�ش�ؤو ًنا عامة و�أخ��رى
ب�أو�ضاع منطقة ال�شمال.

وفد
من
نواب
منطقة
بعلبك -
الهرمل

وفد
من
نواب
حمافظة
ال�شمال
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ا�ستقباالت
القائد

 ...ووزراء

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف ال�يرزة ،وزير ال�سياحة
النائب مي�شال فرعون ،ووزي��ر الثقافة ال�سيد روين عريجي،
والوزير ال�سابق وئام وهاب ،وبحث معهم يف التطورات الراهنة
يف البالد.

وزير الثقافة روين عريجي

 ...ومدير عام قوى الأمن الداخلي
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء
التطورات الأمنية والتعاون
ابراهيم ب�صبو�ص وبحث معه يف
ّ
والتن�سيق بني امل�ؤ�س�ستني.

ووفدا من اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل
ً ...
وفدا من اجلامعة اللبنانية الثقافية
ا�ستقبل العماد قهوجيً ،
توجه قائد اجلي�ش
يف العامل برئا�سة املهند�س �ألبري متى ،حيث ّ
قدمها مل�صلحة امل�ؤ�س�سة
�إليه بال�شكر على الهبة املالية التي ّ
وقدم له درع اجلي�ش التذكاري.
الع�سكريةّ ،

 ...و�أمني عام ت ّيار امل�ستقبل
تيار امل�ستقبل ال�سيد �أحمد
ا�ستقبل قائد اجلي�ش� ،أمني عام ّ
التطورات الراهنة.
احلريري وبحث معه يف �آخر
ّ
12
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وزير ال�سياحة مي�شال فرعون

الوزير ال�سابق وئام وهاب

ا�ستقباالت
رئي�س الأركان

رئي�س الأركان يلتقي قائد القوات الربيطانية يف قرب�ص
و�شخ�صيات �أخرى

ا�ستقبـل رئيـ�س الأركان اللـواء الركن وليد �سلمـان ،يف مكـتبه يف اليـرزة ،قائـد القـوات الربيـطانيـة يف قرب�ص اللواء
 ،Richard Cripwellوذلك يف زيـارة وداعية ملنا�سـبة انتهـاء مهمته يف �إطار متابعـة ملـف التعـاون الع�سكـري اللبناين –
الربيطاين.
كذلك ،ا�ستقبل امللحق الع�سكري امل�صري العقيد عمرو
قدم خاللها َخ َلفَ ه العقيد حممد
اخللفاوي يف زيارة
وداعيةّ ،
ّ
جالل �صالح عطية.
وا�ستقبل رئي�س الأركان � ً
أي�ضا ،الوزير ال�سابق بانو�س منجيان
وبحث معه �ش�ؤو ًنا عامة.
كما ا�ستقبل يف الإط��ار نف�سه ،املدير العام لقوى الأمن
الداخلي اللواء ابراهيم ب�صبو�ص.
وم��ن ز ّوار رئي�س الأرك���ان ،ال�سيد ريا�ض قهوجي ،رجل
الأعمال الدكتور ف�ؤاد زمكحل يرافقه ال�سيد وديع حنا،
�إ�ضافة �إىل وفد من نقابة املو�سيقيني.
قائد القوات الربيطانية يف قرب�ص

امللحق الع�سكري امل�صري

الوزير ال�سابق بانو�س منجيان

املدير العام لقوى الأمن الداخلي

وفد من نقابة املو�سيقيني
العدد 355

15

زيارة
ر�سمية

رئي�س الأركان يو ّقع يف رو�سيا عقو ًدا
متطورة
ال�سترياد �أ�سلحة
ّ
قام رئي�س الأركان اللواء الركن
ول��ي��د �سلمان ب��زي��ارة ر�سمية �إىل
جمهورية رو�سيا االحت��ادي��ة على
ر�أ�س وفد من كبار ال�ضباط ،حيث
ّوقع عقو ًدا ال�سترياد �أ�سلحة رو�سية
متطورة.
ّ
ّ
تخللت ال��زي��ارة ع��دة اجتماعات
مع �إدارة �شركة «رو�س اك�سبورت»
امل�صنّ عة للأ�سلحة الرو�سية ،ومع
رئي�س وم�س�ؤويل الهيئة الفدرالية
ملراقبة التعاون الع�سكري والتقني
حيث نوق�شت العقود من خمتلف
اجلوانب.
�ساد اللقاءات جو من الثقة والتعاون
بني اجلانبني ،و�أبدى اجلانب الرو�سي
كل ا�ستعداد لتذليل �أي عقبات
تتعلق بتنفيذ العقود يف امل�ستقبل،
كما �أب��دى الرغبة بت�سريع تلبية
حاجات اجلي�ش اللبناين يف هذه
مير بها لبنان
املرحلة الدقيقة التي ّ
واملنطقة.

16
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جي�شنا
ما �أ�سهم يف تر�سيخ ا�ستقرار املناطق
�إعداد:
احلدودية ،وانعكا�س ذلك �إيجا ًبا على
نينا عقل خليل
ا�ستقرار لبنان».
جميعا ،ع�سكريني
وقال« :من حقنا
ً
تكرم قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
قيادة اجلي�ش ّ
ً
ورفاقا يف القوات الدولية� ،أن
ومواطنني
نفخر مبا بذلناه من جهود وما حققناه
من �إجنازات على �صعيد تر�سيخ ا�ستقرار
اجلنوب ،فب�شهادة املراقبني املحليني
والدوليني ،باتت هذه املنطقة من �أكرث
املناطق �أما ًنا وازده���ا ًرا يف لبنان ،و�إننا
ن�أمل يف ا�ستمرار هذه امل�سرية العام املقبل،
مرة جديدة� ،صدق الإرادات و�صفو
لن�ؤكد ّ
النيات ،وح�سن الإ�ضطالع بامل�س�ؤوليات،
ّ
جتاه مواطنينا وك� ّ�ل ما من �ش�أنه �أن
خ�صو�صا يف
يخدم ا�ستقرارنا الوطني،
ً
هذه املرحلة الدقيقة من تاريخ وطننا
احلبيب».
و�أ���ض��اف« :ل��ق��د �أعطيتم لوطنكم
اً
و�صول
تكرميا لقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،وملنا�سبة الثاين لبنان الكثري الكثري ،ال بل �أغلى ما عندكم
ً
جمة ،كما �سخومت
ال��ذك��رى احل��ادي��ة وال�سبعني للإ�ستقالل� ،أقيم يف مطعم �إىل تقدمي الذات ا�ست�شها ًدا وت�ضحيات ّ
من�سق بعلمكم وح�ضارتكم �إىل �أق�صى احلدود ،وهذا ما كان له
ا�سرتاحة �صور ال�سياحية ،حفل ا�ستقبال وغداء ،ح�ضره ّ
احلكومة اللبنانية لدى قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة العميد بالغ الأثر يف نفو�سنا ونفو�س �أهلنا اجلنوبيني ،ف�شك ًرا لكم
الركن حممد جانبيه ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جان ولعائالتكم الكرمية التي تقا�سمت و�إياكم �شرف هذه
قهوجي ،قائد هذه القوات اجلرنال لوت�شيانو بورتوالنو وعدد من املهمة الإن�سانية النبيلة.»...
بدوره� ،ألقى اجلرنال بورتوالنو كلمة �أ�شاد فيها «بدور اجلي�ش
ال�ضباط وال�شخ�صيات الر�سمية والروحية.
وقد �ألقى قائد قطاع جنوب الليطاين العميد الركن �شربل اللبناين يف احلفاظ على وحدة لبنان و�سيادته وا�ستقالله»،
«مت�سك القوات الدولية بر�سالة ال�سالم التي �أتت من
ؤكدا
�أبو خليل كلمة باملنا�سبة �أثنى فيها على «ت�ضحيات القوات م� ً
ّ
الدولية وتعاونها الوثيق مع اجلي�ش يف �إطار تنفيذ القرار � ،1701أجلها ،و�إقامة �أف�ضل عالقات التعاون مع اجلي�ش واملواطنني».
اجتماع ع�سكري يف الناقورة ناق�ش موا�ضيع �أمنية وق�ضية املياه يف نهر الوزاين لالنتقال �إىل حالة الوقف
ّ
الدائم لوقف النار» .كما
ركز على الن�شاطات الإ�سرائيلية قرب
واجلوية،
الربية والبحرية
ُعقد يف ر�أ���س الناقورة اجتماع ثالثي الإ�سرائيلية
ّ
ّ
ّ
�شدد على خط الطفافات غري ال�شرعي ،وطلب
تر�أ�سه قائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة وطالب بتوقيفها فو ًرا .كما ّ
ّ
املتمثلة من قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان
اجلرنال لوت�شيانو بورتوالنو ،وح�ضره وفد اخلروقات الإ�سرائيلية الدائمة
ّ
للتحقق
م��ن �ضباط اجلي�ش اللبناين برئا�سة يف الإح��ت�لال الإ�سرائيلي مل��زارع �شبعا التواجد يف �أثناء تنفيذ �أي ن�شاط
من�سق احلكومة اللبنانية العميد وتالل كفر�شوبا ،واجلزء اللبناين لبلدة من طبيعته و�شرعيته.
ونوق�ش يف االجتماع � ً
الركن حممد جانبيه.
أي�ضا ،مو�ضوع
الغجر ،بالإ�ضافة �إىل مناطق التحفظ
وناق�ش امل�شاركون املوا�ضيع املتعلقة حيث توجد ف���وارق ب�ين اخل��ط الأزرق مياه نهر الوزاين .ووعد اجلرنال بورتوالنو
مبتابعة املو�ضوع مع الوكاالت املخت�صة
بتطبيق القرار  1701واحلوادث احلا�صلة واحلدود الدولية.
و�أو���ض��ح ال��وف��د «�أن �إن��ه��اء االحتالل يف الأمم املتحدة على �أن يكون ذلك يف
يف الآون��ة الأخ�يرة يف منطقة الليطاين.
وق��د عر�ض ال��وف��د اللبناين اخل��روق��ات الإ�سرائيلي لهذه املناطق هو �شرط �أ�سا�سي �صلب مهماته الأ�سا�سية العام .2015
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جي�شنا
قدا�س و�إزاحة ال�ستار
عن الن�صب التذكاري
ل ّلواء الركن ال�شهيد
فرن�سوا احلاج
برعاية قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ممثلاً بالعميد الركن علي

قدا�س يف حري�صا على
ن ّية �شهداء اجلي�ش

قدا�سا
�أقامت «جمعية الوالء للوطن»
ً
يف بازيليك �سيدة لبنان  -حري�صا،

�أخ�ضر �إىل الأبد� :أرزات حتمل
�أ�سماء �شهداء اجلي�ش
بالتعاون مع قيادة اجلي�ش وبلدتي
جزين وب�سكنتا ،نظمت جمموعة
« »Forever Lebanonحملة ت�شجري
زرعت خاللها ن�صوب �أرز حتمل �أ�سماء
�شهداء اجلي�ش ،وذلك يف خراج بلدتي
ب�سكنتا وجزين.احلملة �أتت يف �إطار
م�شروع املجموعة «�أخ�ضر �إىل الأبد» الذي
20
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حمود نائب رئي�س الأركان للعمليات،
ّ
�أقيم يف �ساحة بعبدا ،حفل �إزاحة ال�ستار
عن الن�صب التذكاري للواء الركن
ال�شهيد فرن�سوا احلاج.
�أعقب ذلك قدا�س لراحة نف�س ال�شهيد
يف كني�سة مار عبدا وفوقا ،تر�أ�سه رئي�س
�أ�ساقفة بريوت للموارنة املطران بول�س
مطر يعاونه لفيف من الكهنة.
ح�ضر احلفل �إىل جانب عائلة ال�شهيد
ح�شد من ال�ضباط وال�شخ�صيات الر�سمية
والروحية والإجتماعية ،و�أفراد عائالت
�شهداء اجلي�ش ،ومتّ خالله و�ضع �إكليل

من الزهر با�سم العماد قائد اجلي�ش على
الن�صب التذكاري ّللواء الركن ال�شهيد.

نية �شهداء اجلي�ش� ،شارك فيه
على ّ
ممثل وزي���ر ال��دف��اع ال��وط��ن��ي الأ���س��ت��اذ
�سمري مقبل وقائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ،العميد الركن وليد احلاج،
وزيرة املهجرين ال�سيدة �ألي�س �شبطيني،
ّ
ممثلون
النائب نعمة الله �أب��ي ن�صر،
أمنية وعدد
عن قيادات ع�سكرية و� ّ
كبري من ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء جمال�س بلديات
وخماتري ك�سروان واملنت� ،أهايل ال�شهداء،
ّ
وممثلون عن هيئات املجتمع املدين،
وجمع من الآباء والراهبات وامل�ؤمنني.
ب��د�أ القدا�س ال��ذي تر�أ�سه الأب اليا�س
م���ارون غ��اري��و���س ،ب��دخ��ول �أع�ضاء من
اجلمعية حاملني �أعالم لبنان واجلي�ش
واجلمعيةّ ،
ومتت تالوة النوايا التي �شددت
على معنى الإ�ستقالل احلقيقي وطلبات

الرحمة لأنف�س �شهداء اجلي�ش.
وبعد الإجنيل� ،ألقى الأب غاريو�س عظة
تناول فيها معنى ال�شهادة با�سم لبنان،
وتوجه �إىل الع�سكريني بالقول�« :إنكم
ّ
�أمناء على القليل فالرب �سيقيمكم
على الكثري ،وال تخافوا فالفدى هو
للبنان املقد�س.»...
بعد العظة ،متّ تقدمي القرابني �إىل
املذبح ومن ثم ،علم لبنان ،بذلة اجلندي
اللبناين وخوذته و�شعار اجلمعية.
وختاما� ،ألقى رئي�س اجلمعية رالف
ً
ال�����ش��م��ايل ،كلمة ���ش��دد فيها على
�أن «اجلي�ش خ��ط �أح��م��ر ،داع� ً�ي��ا �إىل
تكاتف اجلهود وااللتفاف حول امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ،لنحمي م�ستقبلنا ،ون�صون
ونقد�س �شهداءنا».
كرامتناّ ،

جوي
يق�ضي بغر�س � 10452شتلة �أرز و�صنوبر ّ
وزيتون ،مو ّزعة على خمتلف املناطق
اللبنانية ،و�ضمن مهلة �سنتني.
���ش��ارك يف الن�شاط العقيد املهند�س
هاين �سرحان ممثلاً قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي ،رئي�س جمعية املزارعني
اللبنانيني « »forever Lebanonال�سيد
نبيل الذوقي ،م�ؤ�س�س املجموعة ال�سيد
�أنطوان احلويك وفعاليات ومواطنون.
وك����ان����ت ج��م��ع��ي��ة «forever

 »Lebanonق��د �أعلنت ع��ن حتريج
اجلوي يف
�أربع غابات من الأرز وال�صنوبر
ّ
ب�سكنتا وجزين وغريهما من املناطق،
�ضمن م�شروعها.

مكتب
القانون
الدويل
الإن�ساين
يحا�ضر يف
اجلامعات
�إث��ر النجاح ال��ذي ح�صدته ال��دورات التي �أقامها
ّ
كلية القيادة
مكتب القانون الدويل الإن�ساين يف
والأركان يف �شهري كانون الثاين و�أيلول من العام
 2014لطالب اجلامعات من اخت�صا�ص حقوق وعلوم
ّ
الكليات،
ترحيبا من عمداء
�سيا�سية ،والتي القت
ً
ب��د�أ رئي�س املكتب العميد الركن نعيم زي��ادة،
�سل�سلة حما�ضرات يف اجلامعات �شملت موا�ضيع
خا�صة بالقانون الدويل الإن�ساين ومن بينها «ال�ضرورة
الع�سكرية ،امل�شاركة املبا�شرة باالعمال العدائية».
وبتاريخ � 2014/11/27ألقيت حما�ضرة يف اجلامعة
الي�سوعية حول مفهوم ال�ضرورة الع�سكرية ،وذلك
بالتن�سيق مع عميدة كلية احلقوق الدكتورة
لينا غناجة التي �أبدت كل رغبة بالتعاون وتبادل املعرفة مع
مكتب القانون الدويل االن�ساين.
وبتاريخ  2014/12/11كان املوعد مع املو�ضوع نف�سه يف جامعة
احلكمة وبالتن�سيق مع عميد ّ
كلية احلقوق الدكتور مارون
�شدد العميد الركن زيادة على ما لهذه املحا�ضرات
ب�ستاين .وقد ّ
من �أهمية يف تعزيز معارف الطالب الأكادميية ،كونها
مزيجا من العلوم الع�سكرية والقانون ،حيث التقاطع �شائع
ً
يف القانون الدويل الإن�ساين بني التف�سري للمفردات التي هي يف

ظاهرها قانوين ويف م�ضمونها ع�سكري .كذلك ،عر�ض بع�ض
الأمثلة التي تو�ضح م�ضمون املحا�ضرات ،كالإنتهاكات التي
وقعت خالل حرب متوز ( )2006يف لبنان وعملية الر�صا�ص
امل�صبوب التي ق��ام بها اجلي�ش الإ�سرائيلي يف غ��زة ()2008
والتربيرات التي �ساقها اجلي�ش الإ�سرائيلي والتي مل تلق قبول
جلنة غولد�ستون.
ويجدر بالإ�شارة �أن التن�سيق ج��ار مع اجلامعة اللبنانية
واجلامعات الأخ��رى لإط�لاق مثل ه��ذه املحا�ضرات ،بهدف
تر�سيخ العالقة بني الطالب واجلي�ش اللبناين.

وق��������د ���ش��م��ل��ت
يف �إط����ار برنامج
معاطف �شتوية من  CIMICلتالمذة املدار�س الر�سمية
عملية التوزيع نحو
التعاون الع�سكري
– املدين ( ،)CIMICاملدعوم من وزارة الدفاع الأمريكة 60 ،مدر�سة يف املناطق املذكورة ،و�أ�شرف عليها رئي�س ق�سم
قامت وحدات من اجلي�ش بالإ�شرتاك مع �أع�ضاء من ال�سفارة التعاون الع�سكري  -املدين يف �أركان اجلي�ش للعمليات –
مديرية الإ�ستعالم العقيد يو�سف
الأمريكية يف لبنان� ،إعتبا ًرا من
م�شرف ،و�شارك يف عملية التوزيع
 2014/12/9ولغاية  12منه ،بتوزيع
ع�سكريون من �ألوية امل�شاة :الأول،
م��ع��اط��ف ���ش��ت��وي��ة ع��ل��ى ت�لام��ذة
الثاين ،الثالث ،والثاين ع�شر ،ومن
امل���دار����س ال��ر���س��م��ي��ة يف مناطق:
�أف���واج :التدخل الأول ،املد ّرعات
ك�سروان ،جبيل ،را�شيا ،جزين،
الأول واحلدود الرب ّية الأول.
�صيدا ،طرابل�س وعكار.
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ندوة
�إعداد :رميا �سليم �ضوميط
ّ
نظم مركز البحوث والدرا�سات ندوة حول م�س�ؤولية الإعالم يف حماية الأوطان اجلي�ش العماد جان قهوجي� ،إىل
جانب ح�شد من م�س�ؤويل و�سائل
اال�سرتاتيجية يف اجلي�ش ندوة
بعنوان م�س�ؤولية الإعالم يف حماية الأوطان ،يف نادي ال�ضباط  -الريزة ،الإعالم ،وال�شخ�صيات الأكادميية والفكرية واخلرباء املخت�صني وعدد
ح�ضرها وزير الإعالم رمزي جريج والعميد الركن علي مكي اً
ممثل قائد من كبار �ضباط اجلي�ش والأجهزة الأمنية.

كلمة مدير املركز

بعد الن�شيد الوطني وكلمة تقدمي لالعالمية كاتيا ريا،
�ألقى مدير مركز البحوث والدرا�سات الإ�سرتاتيجية العميد
الركن غ�سان عبد ال�صمد كلمة قال فيها:
يف خ�ضم احلروب والأحداث املت�سارعة التي ي�شهدها العديد
من دول العامل ،وما يتخللها من �صراعات ذات طابع طائفي
ومذهبي ،بالإ�ضافة �إىل الكوارث الطبيعية وانت�شار الأوبئة
بلدا ،نرى بلدنا احلبيب لبنان
والأمرا�ض التي تكاد ال توفر ً
يف قلب هذه الأزمات ،يعاين ت�أثرياتها املبا�شرة وغري املبا�شرة،
حتى ك��اد وط��ن «درة ال�شرقني» يتحول �إىل وط��ن منهك
و�سيا�سيا.
واجتماعيا
اقت�صاد ًيا
ً
ً
جدا وما
�أ�ضاف :مع �أن تعقيدات الو�ضع اللبناين كثرية ً
يحدث فيه �أكرب من قدرته على الإ�ستيعاب ،ف�إن هناك
قطاعات وطنية فاعلة ،تلقى على عاتقها امل�س�ؤولية
الكربى للعبور بالوطن �إىل بر الأمان والإ�ستقرار ،ويف مقدمها
اجلي�ش والإع�لام .فعلى اجلي�ش تقع م�س�ؤولية الدفاع عن
الوطن وحماية حدوده وتثبيت الإ�ستقرار والأم��ن فيه ،وهو
يوما ،ولن يت�أخر عن تقدمي الت�ضحيات اجل�سام يف
مل يت�أخر ً
�سبيل حتقيق هذه الأهداف النبيلة .ف�ضباطه وجنوده قد �آثروا
ال�سهر والبذل حتى الإ�ست�شهاد ،لطم�أنة املواطنني واحلفاظ
على �سالمتهم يف مواجهة العدو الإ�سرائيلي والإره���اب
والعابثني بالأمن ،وذلك يف �إطار نهج وطني وا�ضح ،اتخذته
القيادة وحر�صت على تطبيقه كاملاً  ،و�إح��دى ركائزه
بعيدا من التجاذبات
الأ�سا�سية تكمن يف بقاء اجلي�ش
ً
ملتزما
ال�سيا�سية املحلية ،وعلى م�سافة واحدة من اجلميع،
ً
ر�سالته الوطنية التي هي من ر�سالة لبنان ،وطن التنوع ومنارة
ال�شرق وملتقى احل�ضارات.
جدا يف دعم جهود
وتابع� :أما الإعالم ،فم�س�ؤوليته كبرية ً
خ�صو�صا يف �أثناء تنفيذ العمليات الع�سكرية ،كما
اجلي�ش،
ً
يف توعية املواطنني وتثقيفهم ،ودح�ض ال�شائعات امل�سمومة
التي يحاول بثها �ضعاف النفو�س وامل�صطادون يف املاء العكر.
ف��الإع�لام مبختلف �أن��واع��ه ،هو و�سيلة التوا�صل الأك�ثر
فعالية بني املواطن والأح��داث والتطورات اجلارية يف الوطن
ربا عن احلقيقة
والعامل ،وبقدر ما يكون ال�سبق ال�صحايف مع ً
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ومتحليا بامل�صداقية والتجرد ،بقدر ما ينجح يف تنوير الر�أي
ً
العام وتوجيهه ،وبالتايل ي�سهم يف ت�أمني امل�صلحة الوطنية
العليا وك�سب ثقة املواطنني على ال�سواء.

وزير الإعالم

ثم القى وزير الإعالم كلمة قال فيها� :أخال نف�سي اليوم ،و�أنا
�أقف على هذا املنرب ،جند ًيا من جنود جي�شنا البوا�سل ،الذين
يدافعون عن �أر�ض الوطن� ،إذ � ّإن ما بني الإعالميني ،الذين
�أود التحدث با�سمهم ،وبني الع�سكريني قوا�سم م�شرتكة.
ه�ؤالء يدافعون بالبندقية واملدفع ،واولئك بالكلمة والقلم،
وكالهما م�س�ؤول عن حماية بالدنا و�سلمها الأهلي.
�أ�ضاف� :أك�بر دليل على التكامل بني املهنتني ،ال بل
الر�سالتني� ،إقدام مركز الأبحاث والدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف
اجلي�ش اللبناين على تنظيم هذه الندوة ،بعنوان م�س�ؤولية
الإعالم يف حماية الأوطان ،والتي تتناول ،عرب ثالثة حماور،
العالقة بني امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والإع�ل�ام ،من خمتلف
جميعا على �أن ي�سودها
جوانبها ،وه��ي عالقة نحر�ص
ً
التفاهم والتعاون ،وتفهم كل طرف للدور الذي ي�ؤديه الطرف
الآخر ،وفق مقت�ضيات وظيفته .ويف هذا ال�سياق ال بد يل من �أن
�أعرتف لكم ،بداية ،ب�أنه مل ت�صلني ،طوال فرتة ا�ضطالعي
مب�س�ؤولياتي يف وزارة الإعالم� ،أي �شكوى من اعالمي يتذمر
ً
�ضغوطا �أو و�ضعت
من �أن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية مار�ست عليه
يف وجهه عراقيل حتول دون قيامه بواجبه املهني ،مما يعني

�أن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية واعية كل الوعي للدور الذي ميكن
لالعالم �أن يقوم به يف تكوين ر�أي عام م�ساند للجي�ش يف
معاركه �ضد الأخطار التي تهدد وجود لبنان وهويته.
وتابع :مقابل ذلك� ،أرى �أن من واجب و�سائل الإعالم �أن
تعي مقت�ضيات الدفاع عن الوطن وما تفر�ضه من �أمانة
ودقة يف نقل الأخبار املتعلقة باجلي�ش ويف التعليق عليها،
بحيث ال يجوز ،عرب �أخبار غري �صحيحة �أو تعليقات مغر�ضة،

جي�شنا لعدوان ي�شنه عليه ارهابيون تكفرييون .فامل�س�ؤولية
كبرية على الإعالم ،لأن �أحد �أ�سلحة الإرهاب هو احلرب
الإعالمية ،وهو ي�ستعملها كو�سيلة من و�سائل عدوانه
على لبنان .وعلينا �أ ّال نفتح له �شا�شاتنا وحمطاتنا و�صفحات
جرائدنا لكي ميار�س ترهيبه على ال�شعب اللبناين .من
جمانيا للإرهاب
ربا
ً
واجبنا �أن نرف�ض �أن يكون اعالمنا من ً
التكفريي ،او �أن يكون و�سيلة ي�ستغلها االرهابيون لنقل

�إ�ضعاف معنويات اجلي�ش وزرع ال�شك لدى املواطنني يف قدرته
و�صد �أي عدوان يتعر�ض له .بني
على الدفاع عن �أر�ض الوطن ّ
�شعار اجلي�ش «�شرف ،ت�ضحية ،ووف��اء» ،وال�شعار الذي يجب
�أن يعتمده الإع�لام وهو حرية ،حقيقة وم�س�ؤولية ،قوا�سم
م�شرتكة �أ�سا�سها الدفاع عن الوطن ،من قبل اجلي�ش
ب�سالح جمبول بالت�ضحية وبدم ال�شهداء ،ومن قبل الإعالم
بكلمة حرة وم�س�ؤولة.
و�أ�ضاف� :إن م�س�ؤولية الإعالم يف حماية لبنان هي مكملة
مل�س�ؤولية امل�ؤ�س�سة الع�سكرية� ،إذ عليه �أن يدافع عن الوطن
يف خندق احلقيقة املجردة ،يف كل حلظة ،و�أن يت�سلح باجلر�أة
الكافية يف مواجهة ما يتعر�ض له هذا الوطن من �أخطار،
اً
أ�شكال متعددة ،وهي اليوم تتجلى يف
اتخذت يف ال�سابق �
ارهاب تكفريي يقرتف ،با�سم الدين الإ�سالمي الذي يترب أ�
منه ،جرائم �ضد الإن�سانية بهدف النيل من �أم��ن الوطن
و�سلمه الأهلي .هذه امل�س�ؤولية حتتم على الإعالم �أن يتحلى
باملو�ضوعية يف مقاربة الأمور ،و�أن ين�أى بنف�سه عن التجاذبات
ال�سيا�سية واملذهبية والطائفية� ،إذ ال انتماء لالعالم �إال �إىل
مواطنة �صحيحة ،وال التزام له �إال الدفاع عن لبنان.
وقال� :إن حرية الإعالم يف لبنان مكر�سة يف الد�ستور ،وهي
يف �صلب مقدمته ،ونحن حري�صون عليها مبقدار حر�صنا
على الد�ستور نف�سه .وهذه احلرية يجب �أن متار�س يف كل
الظروف حتت �سقف القانون ووفق �أحكامه؛ فكم باحلري يف
الظروف اال�ستثنائية التي متر بها البالد ،والتي يتعر�ض فيها

�صور الع�سكريني املخطوفني ،وهم يتو�سلون �أهاليهم لكي
يتحركوا ،وذل��ك حتت وط ��أة اخل��وف والرتهيب .هذا لي�س
عملاً
وواعيا مل�صلحة البلد� .إن ت�شبثنا بحرية
اعالميا م�س� اًؤول
ً
ً
الإع�لام والدفاع عنها ال يعني غ�ض الطرف عن جتاوزات
ت�صل يف بع�ض الأحيان �إىل ح��دود الفلتان الإعالمي غري
م�سموحا �أن يغلب التناف�س وال�سبق الإعالمي
املقبول .لي�س
ً
على امل�صلحة الوطنية العليا وعلى �سالمة الع�سكريني.
و�أ�ضاف :الإعالم ،كما اجلي�ش ،م�س�ؤول عن ال�سلم الأهلي
واال�ستقرار العام ،وال يجوز له حتت �أي ذريعة التن�صل من هذه
امل�س�ؤولية الكبرية .من هذا املوقع بالذات ،ومن منطلق
م�س�ؤولياتي الوطنية� ،أعلن �أنني لن �أتردد يف اتخاذ الإجراءات
القانونية الالزمة يف حال ح�صول �أي خمالفات من قبل و�سائل
الإعالم لأحكام القانون ولواجباتها الوطنية واملهنية.
وقال� :إن اخلطر الإرهابي يهدد وطننا ،وهو ال مييز بني مواطن
و�آخر ،وبني ع�سكريني واعالميني ،و�إمنا ميار�س عدوانه على
اجلميع من دون ا�ستثناء .فمن واجبنا �أن نكون ً
واحدا
�صفا
ً
دفاعا عن الوطن.
يف مواجهته
ً
وختم الوزير جريج كلمته بتوجيه «التحية �إىل كل �شهيد
يف اجلي�ش اللبناين� ،إىل كل ع�سكري حمتجزة حريته
يقدم م�صلحة
ومكبلة �إرادت��ه ،و�إىل كل اعالمي م�س�ؤول ّ
الوطن على ما عداها ويقوم مبا ميليه عليه واجبه الوطني
والتزامه �أحكام القانون و�أخالقيات املهنة».
وقدم امل�شاركون فيها مداخالتهم.
بعد ذلك عقدت الندوة ّ
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تكرمي
�إعداد:
تريز من�صور
�أجرت قيادة اجلي�ش – مديرية التوجيه اختبار تقييم التوجيه املعنوي
للعام  ،2014والذي �شمل القطع والوحدات الثابتة وتلك املنت�شرة
عمالن ًيا .وقد ّ
حل لواء احلر�س اجلمهوري يف املرتبة الأوىل ،وفوج
ّ
امل�ستقل يف املرتبة الثانية والقوات البحرية يف املرتبة الثالثة،
الأ�شغال
على �صعيد الوحدات الثابتة� ،أما يف الوحدات العمالنية ففاز فوج مغاوير
البحر باملرتبة الأوىل� ،أعقبه لواء امل�شاة العا�شر ثان ًيا فالفوج املجوقل ثال ًثا.
ميا للفائزين �أقيم حفل يف نادي الرتباء املركزي يف الفيا�ضية،
وتكر ً
اً
ح�ضره مدير التوجيه العميد علي قان�صو ممثل العماد قائد اجلي�ش
وممثلون عن الوحدات والقطع الع�سكرية.

تكرم
دروع التوجيه املعنوي ّ
وحدات ثابتة و�أخرى منت�شرة

مدير التوجيه:

جي�شنا ّ
ً
متما�سكا يف وجه
منيعا
ظل ً
امل�صاعب و�أثر التوجيه املعنوي وا�ضح
كلمة مدير التوجيه

وج��ه كلمة باملنا�سبة ق��ال فيها»:
العميد علي قان�صو ّ
ِّ
كل عام ،يجمعنا هذا اللقاء الذي ي�شمل خمتلف
كما يف
تتويجا ل�سنة من اجلهد واملتابعة يف جمال
وحداتنا الع�سكرية،
ً
أكيدا لأهمية هذا التوجيه ودوره يف تر�سيخ
التوجيه املعنوي ،وت�
ً
قيم امل�ؤ�س�سة وثوابتها الوطنية ،وبالتايل لكونه من ال�ضرورات
احلتمية التي يحتاجها اجلي�ش ،مبعزل عن اختالف الظروف
ِّ
كل �صعيد».
والتطورات احلا�صلة على
و�أ�ضاف« :لقد �شهدت البالد خالل هذا العام كما تعلمون،
ً
ٍ
ٍ
وجتاذبات
انقا�سمات
أمنية خطرية ،ترافقت مع
�أح��دا ًث��ا �
�سيا�سيةّ � ،أدت �إىل تعطيل العديد من اال�ستحقاقات الوطنية،
تعر�ض
ّ
لكن الأبرز فيها كان وال يزال ،الهجمة ال�شر�سة التي ّ
لها اجلي�ش من قبل التنظيمات االرهابية يف عر�سال وبع�ض
مناطق ال�شمال .وعلى الرغم من �صعوبة ه��ذه الأو���ض��اع،
ا�ستطاع اجلي�ش الت�صدي بقوة جلميع االع��ت��داءات على
مراكزه ،حيث قام بطرد الإرهابيني من منطقة عر�سال باجتاه
متكن من �إنهاء
اجلرود ،وقطع طرق االمدادات عنها .كما
ّ
الو�ضع ال�شاذ ب�سرعة قيا�سية يف مدينة طرابل�س وحميطها،
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متكنه من تفكيك ع�شرات ال�شبكات واخلاليا
ف�ضلاً عن
ّ
االرهابية يف خمتلف �أنحاء الوطن.
ِّ
كل ما جرى ،تكمن يف بقاء جي�شنا
�إن العربة الأوىل من
منيعا ،حائزًا ثقة اللبنانيني وتقديرهم ،ال ّ
بل ثقة
متما�سكا
ً
ً
مرت بها الكثري
دول العامل جمعاء،
ً
قيا�سا على امل�صاعب التي ّ
من اجليو�ش يف مواجهتها لالرهاب ،وهذا ما ي�ؤكد الروح
املعنوية العالية التي يتمتّ ع بها �ضباطنا وجنودنا ،وبالتايل �أثر
التوجيه املعنوي يف ت�صويب �أدائهم و�سلوكهم وح�شد طاقاتهم
نحو حتقيق الأهداف املن�شودة.
وعلى الرغم من كثافة املهمات وج�سامة الأعباء امللقاة
على عاتق اجلي�ش يف هذه املرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان،

االختبار و�أهدافه

ً
مر�ضية �إىل
جاءت نتائج التقييم للتوجيه املعنوي هذا العام
ي�شكل دليلاً
ٍ
وا�ضحا على م�ستوى
حد كبري ،الأم��ر ال��ذي
ّ
ً
اجلدية وامل�س�ؤولية ،للقادة وامل�س�ؤولني الرتاتبيني ،وحجم اجلهود
املبذولة من قبلهم ،يف �سبيل �إعطاء هذا املجال احليويّ ،
حقه
الكايف من التدريب والتعليم.
أتوجه
ً
ختاما ،با�سم قائد اجلي�ش العماد جان قهوجيّ � ،
�إليكــم بخالــ�ص التقدير ،على ما بذلتموه من جهد طوال
أتوجــه بالتهنئة �إىل قادة الوحــدات
هذه ال�سنــة ،كمــا � ّ
متمنيا للوحــدات الأخــرى حتقيــق الفوز يف املراحل
الفائزة،
ً
املقبلــة ،وللجميع املزيد من ال�ســمو والتقــدم يف خدمة
امل�ؤ�س�ســة والوطــن».

رئي�س ق�سم الدرا�سات ورئي�س جلنة تقييم الوحدات على
�صعيد التوجيه املعنوي العقيد الركن عالء الدين ناجي،
املق�سم �إىل ق�سمني،
عر�ض تفا�صيل اختبار التقييم املعنوي
ّ
ّ
وخطي .و�أو�ضح �أن هدف هذا الإختبار التقييمي ،هو
�شفهي
معرفة مدى ّ
دقة تطبيق اخلطة التوجيهية ،وذلك من خالل
عينة من الع�سكريني يف كل قطعة.
�أ�سئلة تُطرح على ّ
و�أ�شار �إىل �أن «االختبار التوجيهي بد�أ منذ  2014/4/1وانتهى
املوجهة �شملت الن�شرة التوجيهية،
يف  ،2014/9/30والأ�سئلة
ّ
إعالميا ،اللوحات الإعالنية ،برنامج
الن�شاطات املغطاة �
ً
اجلندي �إ�ضافة �إىل ترتيب ال�سجالت والأر�شيف.»...
ق�سمت العالمة وفق الآتي 40 :يف املئة على عمل
و�أ�ضاف :لقد ّ
القطعة ،و 60يف املئة على عمل الع�سكري .وقد تفاوت جتاوب
الع�سكريني معها من قطعة �إىل �أخ��رى ،لكن ما ي�ستحق
ّ
عمالنيا،
التوقف عنده هو �أن ع�سكريي القطع املنت�شرة
ً
وعلى الرغم من املهمات التي ينفذونها يف �أدق و�أخطر مرحلة
يف تاريخ اجلي�ش ولبنان� ،أعطوا نتائج مميزة يف االختبار.
و�أورد العقيد الركن ناجي ،بع�ض االقرتحات واحللول التي
من �ش�أنها تفعيل التوجيه املعنوي يف اجلي�ش.
يف اخلتام �أعلن العميد قان�صو �أ�سماء الوحدات الفائزة يف
اختبار التقييم لهذا العامّ ،
درع��ا ،و�شرب
و�سلم كلاً منها ً
اجلميع نخب املنا�سبة.
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 املقدم الركن:�إعداد
بيار هرني �أوبري
)(�ضابط فرن�سي

RÉUNION DES OFFICIERS
BREVETÉS LE 25 NOVEMBRE 2014
Comme chaque année, le colonel Olivier Labrosse, attaché de
défense près l’ambassade de France au Liban, a invité les officiers
libanais brevetés de l’enseignement militaire supérieur français
(Collège interarmées de défense (CID)/Ecole de guerre (EdG)
de Paris), ainsi que leurs homologues officiers du contingent
français de la FINUL, à se retrouver pour une soirée de souvenirs,
d’échanges et d’amitié.
Autour du général de brigade Maroun Hitti, sous-chef
«Plans» des Forces armées libanaises, et du général de brigade
Eric Hautecloque-Raysz, chef d’état-major de la FINUL et
Représentant militaire de la France au Sud-Liban, une trentaine
d’officiers libanais et français ont pu se retrouver autour des
souvenirs de Paris et de leur scolarité à l’orée du Champ de
Mars, au pied de la Tour Eiffel. Cette soirée a été aussi l’occasion
d’échanger les points de vue sur la situation actuelle du Liban et
de partager les expériences opérationnelles des uns et des autres,
que ce soit au service de la paix au sein de la FINUL, ou au sein
des Forces armées libanaises (FAL) qui remplissent aujourd’hui,
avec courage et succès, tant de missions difficiles et périlleuses,
pour protéger le Liban et les Libanais.
A l’occasion de son discours, le général Hautecloque-Raysz a
marqué son amitié et son estime pour ses partenaires libanais,
dont il a salué le professionnalisme et la détermination: «Vous
participez grandement au miracle libanais», a-t-il lancé aux
officiers des FAL présents ce soir-là.
Le général Hitti est, quant à lui, revenu sur la profondeur des
liens d’amitié entre nos deux armées. Le colonel Labrosse a, pour
sa part, rendu un hommage appuyé aux officiers, sous-officiers et
soldats libanais tombés au combat durant l’année 2014.
LCL Pierre-Henri Aubry
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تعاون
و�صداقة

�ضباط لبنانيون وفرن�سيون
يلتقون بدعوة من البرو�س
ّ
 دعا العقيد �أوليفيه،كل عام
كما هي العادة يف
) ملحق الدفاع يف ال�سفارةOlivier Labrosse( البرو�س
خريجـي
ّ  �ضباط الأركان اللبنانيني،الفرن�سية يف لبنان
)CID / EDG( التعليـم الع�سكري الفرن�سي العايل
اخلريجني من �ضباط
 �إ�ضافة �إىل رفاقهم،)يف باري�س
ّ
الوحدة الفرن�سية العاملة �ضمن قوات الأمم املتحدة
 اىل �سهرة �صداقة مت خاللها ا�ستعادة،امل�ؤقتة يف لبنان
.حمطات املا�ضي وتبادل الأفكار
ً
وفرن�سيا
لبنانيا
التقى خالل ال�سهرة ثالثون �ضابطا
ً
ً
 نائب رئي�س،بينهم العميد الركن م��ارون حتّ ي
 والعميد �إريك،االركان للتخطيط يف اجلي�ش اللبناين
)Eric Hautecloque-Raysz( هوتكلوك – رايز�س
رئي�س �أرك��ان ق��وات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان
 وقد ا�ستعاد.واملمثل الع�سكري لفرن�سا يف جنوب لبنان
اجلميع ذكرياتهم يف باري�س واي��ام درا�ستهم على
) وعلى مقربةChamp de Mars( عتبة حقل مار�س
،ً  وكان هذا اللقاء اي�ضا.)Tour Eiffel( من برج �إيفل
منا�سبة لطرح الآراء ووجهات النظر حول احلالة الراهنة
، والتداول يف م�سائل التعاون وتبادل اخلربات،يف لبنان
بني اجلي�ش اللبناين وق��وات االمم املتحدة امل�ؤقتة يف
 ودعم جهود القوات امل�سلحة، لرت�سيخ ال�سالم،لبنان
ّ
بكل �شجاعة
، التي تنفذ اليوم،)FAL( اللبنانية
 بهدف، مهمات �صعبة وحمفوفة باخلطر،وجن��اح
.حماية لبنان واللبنانيني
 عن حمبته وتقديره،وقد عبرّ العميد رايز�س يف اللقاء
م�شيدا كذلك مب�ستوى احلرفية
،ل�شركائه اللبنانيني
ً
 «ت�شاركون ب�شكل كبري يف املعجزة:والإ����ص���رار
متوجها بالكالم �إىل �ضباط القوات
،»اللبنانية
ً
.امل�سلحة اللبنانية الذين ح�ضروا هذه ال�سهرة
 فتحدث عن عمق عالقات،�أما العميد الركن حتي
كرم العقيد البرو�س
ّ ، من جهته.ال�صداقة بني اجلي�شني
 الرتباء واالف��راد اللبنانيني الذين،كلاً من ال�ضباط
.2014 ا�ست�شهدوا يف املعارك خالل العام

حتقيق
ع�سكري

�إعداد:
اجلندي جيهان ج ّبور

االرهاب يف ال�ضنية ،ويف الـ 2007كان يف مواجهة «فتح الإ�سالم»
يف نهر البارد .تلك املعركة التي دامت � 106أيام و�شاركت فيها
عدة قطع يف طليعتها القوات اخلا�صة،
ّ
ّ
�شهيدا ومئات
كلفت اللواء اخلام�س 53
ً
قدمها اللواء
اجلرحى .الت�ضحيات التي ّ
دفعت القيادة �إىل منحه و�سام احلرب
الذي ّ
علق على بريقه وقطعه ووحداته،
ويف ثكنة رميون حايك (�صربا) حيث
ن�صبا
�شيد يف ال��ع��ام 2013
ً
يتمركزّ ,
تذكار ًيا ل�شهدائه.

قطاع وا�سع و�صعوبات لوج�ستية

يو�ضح قائد اللواء العميد الركن �صالح
� ّأن ات�ساع قطاع اللواء يقت�ضي �سه ًرا
متوا�صلاً وجهوزية عالية ملواجهة العدو
اال�سرائيلي وحماية اال�ستقرار يف املنطقة.
ول���دى ���س��ؤال��ن��ا ع��ن ال�صعوبات التي

قدم خرية من
�إ�سمه را�سخ يف ذاكرة الوطنّ .
�أبطاله �شهداء يف مواجهة الإره��اب .جاهز
أبدا لتلبية نداء الواجب الوطني� .شعاره
دائما و� ً
ً
طائر الفينيق الذي ينبعث من رماده �أكرث �شبا ًبا
اً
وجمال.
إ� ّنه لواء امل�شاة اخلام�س الذي �شارك يف �أخطر
املعارك التي �شهدها لبنان بحرفية عالية،
ومناقبية ملفتة ،ومنذ �إن�شائه حر�ص على �أن
يكون وف ًيا ل�شعاره «رمادي حياة للبنان».

لواء امل�شاة اخلام�س املنت�شر جنو ًبا
طائر فينيق ينرث رماده على م�ساحة الوطن

مهمات وع�شرات ال�شهداء

جملة «اجلي�ش» زارت اللواء والتقت
قائده العميد الركن عفيف �صالح
يف منطقة البيا�ضة (اجلنوب) ،فاللواء
ينت�شر منذ العام  2010يف قطاع جنوب
الليطاين على م�ساحة ت��وازي  %10من
م�ساحة لبنان ،وميتد من مارون الرا�س
ً
�شرقا �إىل ر�أ�س الناقورة غر ًبا ،ومن الغندورية �إىل القا�سمية.
�أن�شىء اللواء يف العام  ،1983وهو ا�ضطلع بالعديد من املهمات
الدفاعية يف مواجهة العدو اال�سرائيلي ،كما نفّ ذ عمليات
حفظ الأمن حيث دعت احلاجة .يف مطلع العام  2000واجه

يواجهها اللواء ،يو�ضح قائده �أ ّنها تقت�صر على اللوج�ستية،
فثمة حاجة �إىل املزيد من الأ�سلحة النوعيةّ � .أما على �صعيد
يتميزون بالكفاءة واالندفاع وهم
العديد ،فع�سكريو اللواء
ّ
دق ناقو�س اخلطر.
على �أمتّ اال�ستعداد خلو�ض �أي معركة متى ّ
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حتقيق
ع�سكري
اجلنوب يح�ضن اجلي�ش

ما هي طبيعة العالقة التي جتمع اللواء
ب�أهايل اجلنوب؟ يجيب العميد الركن
�صالح بالقول � ّإن اجلي�ش يح�ضن الأهايل
الذين يحت�ضنونه بدورهم وال يرتددون يف
م�ؤازرة عنا�صره متى ا�ستطاعوا ،ويعربون
عن ثقتهم به قاطعني الطريق على
�أي حم��اوالت لالخالل بالأمن وتهديد
ال�سلم والعي�ش امل�شرتك يف اجلنوب.

التدريب والتعاون مع اليونيفيل

ي�ستعر�ض قائد لواء امل�شاة اخلام�س �أبرز
التدريبات التي يقوم بها عنا�صر الفوج،
املقررة
وه��ي ثالثة �أن���واع :التدريبات
ّ
�سنو ًيا ،التدريبات اخلا�صة التي ت�شمل
الرماية بالأ�سلحة الثقيلة ،ف�ضلاً عن
تتم يف «مدينة الفينيق»
التمارين التي ّ
وهي من�ش�أة تدريبية ا�ستحدثها اللواء منذ
حواىل � 6أ�شهر وفيها  6م�شاغل :م�شغل
االع��داد البدين ،م�شغل جولة املقاتل،
م�شغل احلركة والنار ،م�شغل مداهمة
املنازل ،م�شغل حلقة اال�شتباك ،وم�شغل
الهبوط.
�إىل ذل����ك ،ي��ن��فّ ��ذ ال���ل���واء ت��دري��ب��ات
م�شرتكة م��ع ق���وات الأمم املتحدة
العاملة يف اجلنوب ،ويف هذا الإطار متّ تنفيذ مترين «العا�صفة
الفوالذية» الذي ا�ستخدمت فيه الذخرية احلية.
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ول��دى �س�ؤالنا له عن الكتيبة البلجيكية التي �أنهت
مهمتها يف لبنان� ،أو�ضح � ّأن الكتيبة الفيجية �ستتوىل

م�س�ؤولية القطاع ال��ذي كانت ت�ؤمنه
الكتيبة املغادرة .ويف هذا ال�سيـاق �أ�شار
�إىل الن�شاطات التي تقوم بها قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،فف�ضلاً عن
مهماتها الع�سكرية ،ت�ؤدي هذه القوات
مهمات ان�سانية وخدماتية ت�شمل
ت��ق��دمي خ��دم��ات طبية ،واجتماعية
وزراعية و�إمنائية.
يتحدث قائد الكتيبة
م��ن جهته
ّ
 53عن �آلية التعاون مع ق��وات الأمم
املتحدة ،حيث ت�ؤدي الكتيبة التي يتولىّ
�إمرتها مهمات تقت�ضي التوا�صل مع هذه
القوات ب�شكل دائم .ويو�ضح � ّأن تن�سيق
امل��ه��م��ات يخ�ضع لتوجيهات قيادة
اجلي�ش وي�شمل العمليات الع�سكرية
االن�سانية واخلدماتية على ال�سواء.

يف مدينة الفينيق

تابعنا جولتنا يف اجلنوب واجتهنا نحو
مدينة التدريب اخلا�صة باللواء (مدينة
الفينيق) .تزامن و�صولنا �إىل هناك
مع تنفيذ دفعة من الع�سكريني دورة
ت�ستمر �أ�سبوعني وفق ما يفيدنا مديرها.
�إىل الإع��داد البدين يتابع الع�سكريون
متارين وجولة املقاتل وحلقة اال�شتباك
والـ rappelوالـ.poulie
املدربون مف�صولون من مغاوير البحر،
يعاونهم عنا�صر من اللواء �سبق �أن تابعوا دورات ت�ؤهلهم
للتدريب.

التدريب امل�ستمر يك�سب الع�سكري
مزيدا من الثقة بنف�سه
ً
وي�ؤدي �إىل ّ
يعزز كفاءته
تغلبه على اخلوف
والرتدد ،كما �أنه ّ
ّ
لي�صبح قاد ًرا على القتال مهما كانت ظروف الطق�س ،على
حد قول م�ؤهل �أول من مغاوير البحر (مد ّرب).
الت�صميم واالن��دف��اع من �أب��رز �أ�سلحة الع�سكري وه��ذا ما
�شاهدناه ب ��أم العني خ�لال ت�أدية الع�سكريني تدريباتهم.
اندفاعهم انتقل �إلينا وم�شاركتنا يف بع�ض التدريبات كانت
جتربة ال تن�سى .كذلك كلمات بع�ض الع�سكريني ظلت
ترافقنا ط��وال طريق ال��ع��ودة :رقيب �أول �أ�صيب �شقيقه يف
جديدا له ،وهو يتمنى �أن
معركة عر�سال ،كان ذلك حافزًا
ً
يتحمل م�شقات
�ضد الإرهابيني ...جندي
تتاح له فر�صة القتال ّ
ّ
ان خ�شونة احلياة الع�سكرية
التدريب وتنفيذ املهمات يقول ّ
جعلته يكت�شف يف نف�سه ق��درات جديدة ...وجمنّ د يحمل
بزة اجلي�ش هي �شرفنا
عهدا
ق�سمه
ويردد مع رفاقهّ :
ً
مقد ً�سا ّ
ّ
وعهدنا حماية الوطن...
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اجلي�ش
واملجتمع

�إعداد:
معو�ض بو مارون
با�سكال ّ

«اجلي�ش منّا ،ولنا ،ومعنا ،»...حتت هذا ال�شعار دعت ثانوية الراهبات
الأنطونيات – مار اليا�س غزير �إىل حفل تكرمي الآباء الع�سكريني املنتمني
�إىل عائلة الثانوية ،وذلك برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ممث ً
ال
بالعميد الركن خري فريجه ،ويف ح�ضور املطران �أنطوان نبيل العنداري،
ورئي�سة الثانو ّية الأخت �إيفا �شمعون ،ورئي�س بلد ّية غزير القن�صل الدكتور
املكرمني وفعال ّيات روح ّية وتربو ّية ووطن ّية
�إبراهيم ّ
احلداد والع�سكريني ّ
واجتماع ّية واقت�صاد ّية وح�شد من معلمي الثانوية وطالبها.

يف تكرمي الآباء الع�سكريني
«�إ ّننا نحتاجكم
الهواء كي نحيا»
كما نحتاج
َ
بعد الن�شيد الوطني ال��ذي عزفته ثلة
حتدثت الأخت
من مو�سيقى اجلي�ش،
ّ
�إيفا �شمعون حميية اجلي�ش «ب�صموده
وع��ط��ائ��ه ال�ل�احم���دود ،جي�شنا املثال
وامل�شع
والقدوة ،جي�شنا ال�سراج امل�ضيء
ّ
مب�صداقيته ،جي�شنا احل��ام��ل لبنان
ّ
التاريــخ يف قلبــه».
ّ
بكل فخ ٍر
و�أ�ضافت« :فلنقف اليوم،
واعتزازٍ ،ون�شهد على ت�ضحيات جي�شنا
ً
ّ
أبيا ،يف وجه
ليظل وطن الأرز
�شاخماً � ،
الرياح العاتية التي حتاول �أن جتعل من
كف ٍر وحقارة».
�أر�ض الطهارة� ،أر�ض ُ
�ك��رم�ين بقولها:
�وج��ه��ت �إىل امل� ّ
وت� ّ
«�إحتفال تكرمينا لكم ،تعبري عن
قناعاتنا ب�أ ّنكم رجال العطاء تقومون
مقدمني فكركم
ب��ه ���س � ًرا وج��ه�� ًرا،
ّ
ِ
وع��ل��م��ك��م وخ�برت��ك��م ووق��ت��ك��م
وحياتكم من دون ح�ساب .عنوانكم
وقوتكم الإمي��ان
الت�ضحية وال��وف��اءّ ،
واملحبة ،حتملون النور يف قلوبكم وال
ّ
ّ
كل
تخ�شون ال�سري حتّ ى يف الظلمات.
�شيء ت�صنعونه من �أج��ل الله والوطن
ّ
عز وافتخار من
والإن�سان،
وكل وقفة ّ
ِ
أ�سا�سا مل�ستقبل �أجيالنا
�أجل لبنان تكون � ً

ال��ط��ال��ع��ة ...إ� ّن��ن��ا
نحتاجكم كما
نحتاج الهوا َء كي
نحيا .ال ي�سعنا �إ ّال
ال��ر ّب
�أن ن�شكر ّ
ال����ذي جعلكم
�آن���ي���ة ل��ن��ع��م � ِت��ه
وع�لام��ة حل�ضور
الوطن».
وخ������ت������م������ت
ق��ائ��ل��ة�« :إ ّن��ك��م
���ص� ّ�م��ام الأم����ان،
احلقيقية لأب��ن��اء الوطن،
وال�ضمانة
ّ
ّ
ول��ك��م يف م ��ؤ� ّ��س�����س��ت��ك��م ،م�ؤ�س�سة
اجلي�ش ،تاريخ طويل من العطاء والبذل
واال�ست�شهاد ،نثني على جهودكم،
نثمن بطوالتكم ،نفتخر بقدراتكم
ِّ
ّ
نعتز ،ون�صلي كي تثبت
وب�إقدامكم
ّ
�إراداتكم ال�صلبة».
بعدها ُعر�ض فيلم وثائقي من مديرية
التوجيه حول اجلي�ش ،ثم �ألقى كل من
ال�شاعرين اليا�س خليل وجورج خليل
ق�صيدتني مهداتني للوطن واجلي�ش؛
م�شـهدا من
وق���دم ت�لام��ذة امل��در���س��ة
ً

ّ
وتخللت احلفل
�أوبريــت فخــر الدين.
� ٍ
أغان وطنية � ّأدتها جوقة املدر�سة لل�صغار
على �أنغام مو�سيقى اجلي�ش ،وتراتيل
وفريوزيات من وحي املنا�سبة.
�أما ذروة االحتفال فكانت عندما �صعد
كل تلميذ �إىل امل�سرح وقدم مع رئي�سة
تكرمييا لوالده الع�سكري
درعا
الثانوية ً
ً
و�سط ت�صفيق اجلمهور وحما�ستهم� .أما
درع املدر�سة التكرميي لقائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي فقد ّ
ت�سلمه العميد
الركن فريجه ،واختتم احلفل ب�صورة
للمكرمني.
تذكار ّية
ّ
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لبنان
يف العامل
�أقامت جمعية حرا�س التعاي�ش الإ�سالمي
 امل�سيحي بالتعاون مع جمعية الت�ضامناً
احتفال لدعم اجلي�ش
امل�سيحي العاملي،
اللبناين يف حربه �ضد الإرهاب.
ح�ضر االحتفال عدد من �أبناء اجلالية
اللبنانية يف الربازيل ورجال دين م�سلمون
وم�سيحيون ،وك��ان بني احل�ضور عدد
من الربازيليني من امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
والأمنية الفيدرالية.

اللبنانيون
يف �ساو باولو

كلنا للوطن
كلنا للجي�ش...
بد أ� الإحتفال بالن�شيدين الوطنني
اللبناين والربازيلي وكانت كلمة
للرئي�س ال�سابق للجمعية اخلريية
الإ�سالمية مل�سجد ال�برازي��ل ال�سيد
حممد م���راد ،ح� ّ�ي��ا فيها اجلي�ش
اللبناين م�ستذك ًرا م��ا تعر�ضت
قدمته من ت�ضحيات.
له امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وما ّ
تطرق �إىل االعتداءات الإ�سرائيلية على لبنان
كما ّ
واملنطقة .وقال �إن اجلماعات الإرهابية هي �صنيعة
�إ�سرائيل...
�أم���ا الكلمة الثانية فكانت للناطق با�سم
الت�ضامن امل�سيحي العاملي املحامي مي�شال ريا�شي،
الذي قال�« :إننا نعتز ونفتخر ب�أبطال اجلي�ش اللبناين
الذين يقفون بوجه الإره��اب اخلبيث ،ونحن نقول
�ضد كل متطرف �إرهابي،
لهم ،نحن معكم .ونحن ّ
واالرهابيون ال ميثلون طائفة وال دين� ،إمنا دينهم
الإجرام.»...
الناطق با�سم حرا�س التعاي�ش الإ�سالمي  -امل�سيحي

يف الربازيل ال�سيد بالل جمعه ،قال« :جئنا �إىل هنا
لنقدم حتية لأبطال اجلي�ش اللبناين ولنقول
اليوم
ّ
ال للإرهاب ،ال للذين يزرعون احلقد والقتل والدمار
با�سم الله.»...
الكلمة الأخرية كانت للقن�صل العام اللبناين يف
حيا �أرواح �شهداء
�ساو باولو ال�سيد قبالن فرجنية الذي ّ
اجلي�ش اللبناين الذي وقف بوجه الإره��اب وال يزال
ّ
ثمن مبادرة
ي�سطر املالحم من �أجل الوطن .كما ّ
حرا�س التعاي�ش الإ�سالمي  -امل�سيحي لدعم اجلي�ش
اللبناين ،وتوجه �إىل اجلالية اللبنانية يف الربازيل
دائما على ات�صال مع
بالقول« :ال تن�سوا لبنان وكونوا ً
هذا البلد احلبيب».
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وقفة وفاء
�إعداد:
ندين البلعة خريالله

كلية العلوم يف
اجلامعة اللبنانية
تكرم طال َبيها
ّ
ال�شهيدين
َ
جي�ش وطني وجامعة وطنية

مبنا�سبة عيد الإ�ستقالل� ،أقيم يف
كلية العلوم  -الفرع الثاين يف الفنار
ّ
ال�شهيدين
ت�سلم خ�لال��ه ذوو
حفل
َ
�شهادتَي ولديهما ،يف ح�ضور العقيد
الركن ماهر �سليمان ممثلاً العماد
جان قهوجي قائد اجلي�ش ،وزير الرتبية
اليا�س بو �صعب ممثلاً بالأ�ستاذ كرمي
�صيقلي ،الدكتور را�شيل حبيقة رئي�سة
الهيئة التنفيذية لرابطة الأ���س��ات��ذة
املتفرغني يف اجلامعة اللبنانية ،مدراء
ّ
الفروع يف اجلامعة اللبنانية ،الأ�ساتذة
واملوظفني يف ف��روع الكلية اخلم�سة
وح�شد من الطالب.
افتتاحا
الن�شيد ال��وط��ن��ي اللبناين
ً
عزفته فرقة من مو�سيقى اجلي�ش ،ثم
�شددت على اجتماع الطالب
مقدمة ّ
ّ
من خمتلف املناطق اللبنانية لإحياء
ذكرى اال�ستقالل وتوجيه حتية جلي�شنا
اللبناين و�شهدائه الأبطال« .م�ؤ�س�سة
اجلي�ش ،جامعة ال�شباب اللبناين من
تخرجهم
خمتلف املناطق اللبنانية،
ّ
� اً
أبطال وحما ًة لرتاب الوطن وا�ستقالله.
واجلامعة اللبنانية ،جي�ش لبنان الثاين
تربي �أبناءنا على املواطنة الفعلية،
ّ
ّ
ليتجلى يف هذا اللقاء تكامل اجلي�ش
الوطني واجلامعة الوطنية يف �أ�سمى
دفاعا
درج��ات الت�ضحية والفداء بالدم
ً
عن لبناننا كما نريده �أن يكون ويبقى.
ت�ضحية ق� ّ�دم��ه��ا ب��ط�لان م��ن �أب��ط��ال
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كرمت اجلامعة اللبنانية -كلية العلوم بفروعها اخلم�سة ،الرائد ال�شهيد داين
ّ
َ
َ
خريالله والنقيب ال�شهيد �سامر طانيو�س� ،صديقي الدرا�سة ورفيقي ال�سالح،
َ
اللذين �أكمال الدرا�سة اجلامعية مبوازاة خدمتهما الع�سكرية ،ولكنهما مل ينعما
ب�شهاد َتيهما لأن الواجب ا�ستدعاهما �إىل �شهادة �أعظم!

الرائد داين خريالله والنقيب �سامر طانيو�س
ا�ستدعاهما الواجب �إىل �شهادة �أعظم
اجلي�ش اللبناين وم��ن �أب��ن��اء اجلامعة
اللبنانية ،الرائد ال�شهيد داين خريالله
والنقيب ال�شهيد �سامر طانيو�س».

الطالبان ال�شهيدان

داين ك���ان ق���د �أن���ه���ى الإج������ازة يف
املعلوماتية يف حزيران  2014قبل فرتة
ق�صرية م��ن ا�ست�شهاده يف مواجهات
عر�سال .و�سامر �أنهى � ً
أي�ضا الإج��ازة يف
املعلوماتية يف العام  2012وكان يتابع
درو���س��ه يف امل��ا���س�تر ح�ين ا�ست�شهد يف
مواجهات عربا! ال�شهيدان داين و�سامر
َ
�صديقني يف الكلية وترافقا على
كانا
درب ال�شهادة لي�صبحا �أيقونتَني لكل
ال��وط��ن .وي��ق��ول م��ق� ّ�دم احل��ف��ل�« :أنتم
ب��دم��ائ��ك��م ال��زك��ي��ة ف��دي��ت��م جميع
ّ
وخل�صتم لبنان من م�شاريع
اللبنانيني
جهنّ مية تُر�سم له .ونحن ن�ؤمن بكم
وبقدرتكم على مواجهة التحديات
مهما عظمت ،وبل�سان ك��ل واح��د
منكم نقول مع �شاعرنا الكبري «من
خطر �إىل خط ٍر من�ضي ما ه� ّ�م ،نحن
ُولدنا بيتنا اخل��ط��ر» ...املجد واخللود
امل�شرفة
ل�شهداء جي�شنا الأبطال ،احلرية
ّ
لع�سكر ّيي اجلي�ش ،والبقاء لوطننا
احلبيب.

من كل �صوب :نحن ندعم اجلي�ش

م���ن ج��م��ي��ع امل���ن���اط���ق وخم��ت��ل��ف
االجتاهات �أتوا ،من فروع كلية العلوم

اخلم�سة �أتوا لي�شهدوا للجي�ش اللبناين.
كلمات ط�لاب الكلية مبختلف
�شددت على الوقوف ً
واحدا
�صفا
ً
فروعها ّ
خلف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،واملطالبة
بدعمها و�إطالق يدها من �أجل الدفاع
عن لبنان .ومما قيل:
حب �أ�سمى من ذاك الذي
• «ما من
ٍّ
يبذل فيه الإن�سان نف�سه يف �سبيل من
ي��ح��ب» ،هكذا ب��ذل �شهداء جي�شنا
�أنف�سهم يف �سبيل �أن يحيا لبنان و�أن
نعي�ش فيه مرفوعي الر�أ�س وبكرامة.
• حتية من القلب �إىل كل جندي ي�ضع
دمه على كفّ ه ويف عقله فكرة واحدة
وهي الدفاع عنّ ا وعن وطننا ال�صغري الذي
البزة
يكرب به�ؤالء الأبطال الذين يرتدون ّ
الع�سكرية ّ
املرقطة وي�ست�شهدون للدفاع
عن �سيادتنا وا�ستقاللنا .فجي�شنا الذي
نحبه لي�س له �شريك ،وعلينا �أن نن�سى
ّ
كل خالفاتنا وندعم جي�شنا يف الدفاع
ال�سيد على كل �أرا�ضيه...
عن لبنان
ّ
ولن يقتلوا �أملنا بلبنان.
• �سالم م��ن ال�شمال وم��ن القلب،
جمد ًدا دولة اال�ستقالل التي
تعالوا نبني
ّ
تعي�ش ب�أبنائها ،دولة امل�ؤ�س�سات الرائدة
واحلديثة ...ال يحق لنا �أن نختلف على
�أ�س�س بناء الدولة ،وعلى �سيادتها على
كامل �أرا�ضيها ،كما ال يحق لنا �أن
نختلف على دعم جي�شنا الوطني وقوانا
فلنتوحد بوجه كل من يريد
الأمنية...
ّ
ال�سيد
ولن�سع لبناء دولة لبنان
يفرقنا
َ
ّ
�أن ّ

ّ
وامل�ستقل...
احلر
ّ
ٌّ
• كل منّ ا من حيث جئنا ،من �أقا�صي
�شمالنا احلبيب وجنوبنا البا�سل وبقاعنا
الأب��ي وب�يروت املقاومة وجبلنا ال�شامخ
املتعايل ب�أرزته احلبيبة ،ال ن�ستطيع �أن
نفي ولو ذ ّرة من دم �شهيد �أعطى وطنه
�أغلى ما ميلك ...ال تذرفوا الدموع،
عاليا �إذ ما زال هناك
بل ارفعوا اجلبني
ً
جي�ش يحمي وحدتنا وي�صون ا�ستقاللنا،
يحفظ م�ستقبلنا ويق�ضي على الإرهاب
والأع��داء ،وحده جي�ش بالدي بامياننا
واحدا،
به ودعمنا له ووقوفنا وراءه �صفًّ ا
ً
يحفظ ا�ستقاللنا ووحدتنا وكرامتنا.
• هذا العيد ما كان لوال ت�ضحيات
ال�شهداء وال �سيما �شهداء اجلي�ش .هذا
اال�ستقالل ُع ّمد بالدم من الناقورة �إىل
طرابل�س ،من البحر �إىل �أق�صى ال�شرق...
وع��ذ ًرا يف عيدنا هذا ،فالدمع يف العني
على �شهداء ق�ضوا يف الدفاع عن الوطن
و���ص��ون ك��رام��ة ال�شعب وب��ن��اء ال��دول��ة
املقتدرة القوية...

بقي لنا
عميد الكلية :لوال ال�شهداء ملا َ
جي�ش وال وطن وال ا�ستقالل!

ب��ع��د ال��ك��ل��م��ات امل����� ّؤث����رة ل��ط�لاب
توجه عميد كلية العلوم
الكلية،
ّ
الدكتور ح�سن زين الدين بكلمة �إىل
ال�شهيدين و�إىل �أهاليهما و�إىل احل�ضور،
َ
بالنيابة عن مدير اجلامعة وبالأ�صالة
ع��ن نف�سه وع��ن ك��ل عائلة كلية
العلوم قائلاً :
علي غياب طال َبني لي�س لأنهما
«يعز
ّ
ّ
التغيب ،بل لأن الله �سبحانه
يحبان
ّ
ّ
وتعاىل اختارهما حلنً ا �سماو ًيا �صعدا �إليه
ليباركا ال�سماء كما باركا الأر���ض
لل�شهيدين وال�صرب
بدمائهما ،فالرحمة
َ

لعائلتَيهما».
ال�شهيدين ب�صفة «ال�شهيد»
وخاطب
َ
لدت مل تدرك �أنه �سيكون
فقال« :يوم ُو َ
أبدا.
لك مولد �آخر و�أنك لن متوت بعده � ً
أغم�ضت عينَيك تزحزح الظالم
يوم �
َ
عن عيون وطني فتفتّ حت لتب�صر وجه
احلياة ولت�ست�شعر احلرية .يوم �أ�سقطنا
بع�ض م��ن امتطى الربيع العربي يف
ك��ه��وف اجل��اه��ل��ي��ة ،ومل ينهل من
تاريخنا �إ ّال �أبواب املهالك ،كان ربيع
�شبابك القربان وبوابة اخلال�ص ،ف�أعيد
وحملنا �إىل ف�ضاء الأمل
حلياتنا الربيع ُ
وامل�ستقبل .يوم تاه الوطن ال�صغري كطفل
�ضائعا،
�أفلت من يد � ّأم��ه فبكى و� َّأن
ً
بالأحمر ّ
خط له جرحك ال�ساخن طريق
العودة وال�صواب .يوم داهم اليبا�س والي�أ�س
ا�ستعجلت �سقايتها بدمك
�أحالمنا،
َ
الطاهر ف�أحياها بحرارته و�أع���ا َد لها
رونقها والربيق».
وتابع�« :سامر طانيو�س وداين خريالله،
�أناديكما ومن خاللكما كل ال�شهداء
الأبطال رفاق الدرا�سة يف كلية العلوم،
�أو رفاق ال�سالح يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
ّ
فكلكم
�أ�سما�ؤكم كلها مت�شابهة
خري الله� .أقول لداين �صاحب الب�سمة،
�أحزنتني حتى البكاء و�أنا � ّأوقع �شهادتك
وبكيت على رفاق
وحزنت
وامتيازك،
ُ
ُ
لك من الفروع الأخرى لكلية العلوم
�ت� ،شهداء ال�شرف
قد �سقطوا كما �أن� َ
والت�ضحية والوفاء .وال�شهيد كقطرة املاء
متى �سقطت منحت الأر�ض احلياة.
و�إىل �سامر رفيقك ال�شاطر و�صديقك،
�أق����ول :ح��زين عليك ال ي��ع��ادل��ه �سوى
فخري بك يا ابن اجلامعة اللبنانية ،يا
ابن اجلنوب البار .يا ابن رمي�ش البلدة
الوادعة الع�صية على االحتالل وال�شوكة

ذراعيها عند
يف عيون الأعداء ،والفاحتة َ
ال�شدة للجار ولأه��ل اجل��وار ...يا رفيق
ّ
فرن�سوا احلاج� .أنتم من كتب �أ�ساطري
البطولة بدمه ،فاملجد واخللود لكم».
و�أ���ض��اف ق��ائ�ًل:اً « :عجيب ���س� ّ�ر هذه
و�سر طالبها ،هي متنحكم
الكلية ّ
�شهادات بامتياز ،والعديد منكم عاد
فمنحها ومنح الوطن �شهادة بامتياز.
ك ِت َبت وبالفم
ع��ادوا ب�شهادة بالدم ُ
بقي
امللآن �أتلوها الآن :لوال ال�شهداء ملا َ
لنا جي�ش وال وط��ن وال ا�ستقالل .لذا
لنكرمكم �أيها ال�شهداء
نحن جنتمع
ّ
مبنا�سبة ع��ي��د اال���س��ت��ق�لال ،ون��دع��و
بال�شفاء جلرحى اجلي�ش ،ولأ���س��راه �أن
يعيدهم الله �إىل �أهلهم �ساملني مرفوعي
الر�أ�س .ولنقف مع جي�شنا املِقدام حتت
الراية التي رفعتها وما زال��ت ال�سواعد
ال�سمراء.»...
أك��د الدكتور زين الدين � ّأن عائلة
و� ّ
كلية العلوم هي �إحدى عوائل ال�شهداء
يف �سبيل الوطن ،تقف مع باقي عائالت
ال�شهداء وال�سيما عائلتَي داين و�سامر
وتكفكف دموعهم وتنحني ب�صمت
�أمام حزنهم...
و�شكر كل من �ساهم يف �إجناح هذا
احلفل ال��ذي اختتم بت�سليم �شهادتَي
الرائد ال�شهيد داين خريالله والنقيب
ال�شهيد �سامر طانيو�س �إىل عائلتيهما
درع�ي�ن ت��ق��دي��ر َّي�ين لهما من
وت��ق��دمي َ
قبل ممثل قائد اجلي�شّ � .أم��ا عائلة
فقدمت بدورها لعميد كلية
خريالله ّ
درعا تقدير ّية حتمل �صورة داين،
العلوم ً
قدمت له عائلة طانيو�س �صورة �سامر
و ّ
كتذكار .وعزفت من بعدها فرقة
مو�سيقى اجلي�ش ن�شيد ال�شهيد و�أغاين
وطنية للمنا�سبة.
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وقفة وفاء
�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

�أبناء �شهداء اجلي�ش يف �إيطاليا
خم�سة �أيام يف �أجمل مواقع روما

و�سطها بحرية �صناعية جتوبها قوارب
لنقل ال��زوار ،حتولت اليوم �إىل متحف
ومعر�ض لروائع فنية (لوحات ومتاثيل)،
من �أعمال رافائيللو� ،أنطونيو كانوفا،
بيرتو وجان لورن�سو برنيني.
توجه �أبناء ال�شهداء �إىل
من احلديقة ّ
امل��درج الإ�سباين ال�شهري (di spagna
 )piazzaال��ذي يعد الأط���ول والأع��ر���ض
يف كل �أوروب���ا ،ويقع يف �أك�ثر مناطق
روما احلديثة �أناقة ،وقد �أخذ ا�سمه من
ال�سفارة الإ�سبانية التي كانت توجد
هناك .وانتهت جولة اليوم الأول يف
���ش��وارع روم��ا اجلميلة قبل ال��ع��ودة �إىل
املدر�سة املارونية مكان �إقامتهم.

الفيتوريانو والبانثيون

بقدر ما ينتظر �أبناء ال�شهداء موعد الرحلة ال�سنوية �إىل خارج البالد ،بقدر ما جتهد م�ؤ�س�سة
املقدم املغوار �صبحي العاقوري وتن�شط لتظل قادرة على النهو�ض ب�أعباء هذه الرحلة وم�ستلزماتها.
وهذه ال�سنة �أي�ضً ا كان لها ما �أرادت بف�ضل حمبني كرث دعموا رحلتها وغمروها بفي�ض �سخاء ّ
كفهم.
بع�ض ه�ؤالء يف لبنان وبع�ضهم الآخر يف �إيطاليا ،وجهة ال�سفر هذه املرة.

رحلة الأحالم

الإن���ط�ل�اق ك���ان م��ن م��ط��ار رفيق
�شخ�صا
جتمع 30
احلريري الدويل حيث
ً
ّ
من �أبناء �شهداء اجلي�ش (�أعمارهم بني
 16و� 17سنة) وفريق العمل امل�ؤ ّلف من
زوجات ال�شهداء يرافقهم املالزم الأول
مروان البدوي من قيادة اجلي�ش للإ�شراف
على الرحلة ،التي كانت �أوىل حمطاتها
املدر�سة املارونية للرهبنة املرميية يف روما.
هناك كان يف الإ�ستقبال املون�سنيور
رح��ب بالزائرين يف
ط��وين ج�بران ال��ذي ّ
املدر�سة التاريخية التي هي �صلة و�صل بني
ال�شرق مب�سيحييه و�إ�سالمه وبني الغرب،
ودعاهم �إىل الع�شاء ليخلدوا بعد ذلك �إىل
ا�ستعدادا لرحلة الأحالم.
نوم عميق
ً
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من �ساحة ال�شعب �إىل بورغيزي
واملدرج اال�سباين

ّ
إ�ستهل الأوالد اليوم الأول من رحلتهم
�
بالقدا�س الإل��ه��ي وبلقاء م��ع اجلالية
اللبنانية يف املدر�سة املارونية .ثم انطلقوا
يف ا�ستك�شاف املعامل الأثرية وال�سياحية
يف روما ،فكانت زيارة �إىل �ساحة ال�شعب
تعد من
( )piazza delle popoloالتي ّ
�أكرب �ساحات روما القدمية و�أ�شهرها
ورمزًا من رموز ع�صر العمارة الباروكي.
وجهتهم التالية كانت حديقة فيلال
بورغيزي ( )villa borgheseيف و�سط روما
والتي تعترب من �أجمل حدائق العا�صمة
الإيطالية و�أكربها ،وهي تعود �إىل القرن
ال�سابع ع�شر .احلديقة التي تقع يف

ج��ول��ة ال��ي��وم ال��ث��اين� ،شملت �ساحة
فيني�سيا ( )piazza veneziaحيث
مي��ك��ن ل��ل��زائ��ر م�لاح��ظ��ة ال��ب��ن��اء
الأب��ي�����ض ال�ضخم امل�صنوع م��ن �صخر
وي�سمى بالإيطالية
الكل�س الأبي�ض،
ّ
«الفيتوريانو» �أو ن�صب الن�صر التذكاري،
�شيد مبنا�سبة احتاد �إيطاليا ،و�أهدي
الذي ّ
للملك فيتوريو �إميانويلي .وقد ا�ستغرق
عاما( ،من  1885لغاية .)1911
بنا�ؤه ً 26
ثم �ساحة « »piazza barberinoحيث
نافورة «تريفي» ()fontana di trevi
ال�شهرية بتماثيلها ون��واف�يره��ا التي
ين�ساب املاء منها على �شكل �شالالت
�صغرية ،ت�صب داخ���ل ال�برك��ة .ومن
تعرف �إليها
الأم��اك��ن امل�شهورة التي ّ
�أبناء ال�شهداء ،البانثيون ()pantheon
ال���ذي ك���ان م��ع��ب� ً�دا م��ك��ر� ً��س��ا لآل��ه��ة
الكواكب ال�سبعة ،و�شارع نا�سيونايل
( )via nationaleالذي يعترب من �أهم
ال�شوارع التجارية يف العا�صمة الإيطالية،
وهو يبد أ� من �ساحة ال�شعب وينتهي يف
�ساحة فيني�سيا .وختام اجلولة كان
يف الكـولـو�سيـــو ( )colosseoالذي
يعترب �أحد �أكرث الآث��ار روعة ورم�زًا من
رموز روما ،ويرتبط ب�شكل وثيق مبجد
قدميا.
الإمرباطورية الرومانية
ً

فلورن�س مهد الفن والعمارة

خم�ص�صا لزيارة
ال��ي��وم الثالث ك��ان
ً
مدينة فلورن�س بدعوة من ال�سيد ماتيو
بت�صرف الفريق
كو�ستاكورتا الذي و�ضع
ّ
للتعرف على املدينة التي
�سياحيا
دليال
ً
ّ
ٍ
ا�شتهرت يف العامل ب�أ�سره كمهد للفن
والعمارة مببانيها التاريخية العديدة
ومعاملها ومتاحفها الغنية .كانت
البداية من �شوارعها القدمية و�صوال �إىل
كني�سة �سانتا ماريا دل فيوري (Santa
 )Maria del Fioreالتي تقع يف �ساحة
( ،)Duomoوهي رابع �أكرب كني�سة
�أوروبية من حيث احلجم بعد كني�سة
القدي�س بطر�س يف الفاتيكان والقدي�س
بول�س يف لندن وكاتدرائية ميالنو،
وميكن ر�ؤيتها من كل �أنحاء �سهل
فلورن�س.
اجل�سر القدمي ()Ponte Vecchio
يعد �أح��د رم��وز مدينة فلورن�س ويرجع
بنا�ؤه الأول �إىل الع�صر الروماين ،بيد �أنه
ت�ضرر عدة مرات من في�ضان النهر .وهو
اجل�سر الوحيد الذي مل يدمره الأملان �أثناء
ان�سحابهم خالل احلرب العاملية الثانية
توجه اجلميع �إىل
يف العام  .1944منه ّ
الق�صر القدمي ()Palazzo Vecchio
يف �ساحة ال�سيادة يف فلورن�س ،وهو مقر
بلدية املدينة ،وفيه متحف ي�ضم �أعماال
لر�سامني كبار كمايكل �آجنلو وغريه.
غداء �شهي و�سط الطبيعة اخلالبة ،عاد
الأوالد �إىل العا�صمة روما مع ذكريات ال
تن�سى.

جولة يف الفاتيكان

يف اليوم الرابعّ ،لبى الأوالد دعوة ال�سفارة
اللبنانية يف الفاتيكان لزيارة متاحفها
حيث تعر�ض جمموعة ك��ب�يرة من
الأعمال الفنية التي تعود �إىل زمن البابا
جوليو�س الثاين يف القرن الثالث ع�شر.
�أمام جدران كني�سة كابيال �سي�ستينا
التي تعد من �أجمل اللوحات الفنية
التي ابتدعتها ري�شة الفنان رافاييل،
كانت وقفة مل�ؤها الده�شة .وبعد تناول

 28درج���ة يق�صدها احل��ج��اج
امل�سيحيون من خمتلف �أنحاء
ال��ع��امل للو�صول �إىل بازيليك

طعام الغداء ،كانت جولة يف �شوارع
الفاتيكان الأثرية وال�ضخمة.

كنائ�س على الئحة الرتاث العاملي

يف اليوم اخلام�س والأخ�ير ،زار الأوالد
كني�سة ال��ق��دي�����س��ة م���رمي ال��ك�برى
البابوية (Basilica Papale di Santa
 ،)Maria Maggioreوهي واحدة من
�أرب���ع كاتدرائيات بابوية يف املدينة
م��درج��ة على الئ��ح��ة ال�ت�راث العاملي
التابع للأوني�سكو ،وتعترب من �أمالك
الفاتيكان وي�شرف البابا على �إدارتها.
كما زاروا كاتدرائية القدي�س يوحنا
الالتراين ،هي واحدة من كنائ�س روما
وغالبا
الرئي�سة الأرب��ع ومقر �أ�سقفها،
ً
ما يتم تقليد بابا روما مرا�سم بابويته
فيها بو�صفه �أ�سقف روما .فيها انعقدت
خم�سة جمامع كن�سية بني القرنني
ال��ث��اين ع�شر وال�����س��اد���س ع�شر دعيت
«املجامع الالترانية» .يتوىل حرا�سة
الكاتدرائية وخدمتها الفاتيكان
ولي�س ال�شرطة الإيطالية بحيث تعامل
معاملة ال�سفارات الأجنبية يف روما.
كما �أن الكاتدرائية كالفاتيكان
و�سائر املواقع التابعة للكر�سي الر�سويل،
مدرجة على الئحة الرتاث العاملي منذ
العام .1990
املحطة الأخ��ي�رة ك��ان��ت على درج
امل�سيح ( )Scala Santaامل ��ؤل��ف من

القدي�س بطر�س يف روما.
وقد متيز هذا اليوم بلقاء مع البطريرك
مار ب�شاره بطر�س الراعي ،الذي كان يف
روما ،ودعا �أوالد ال�شهداء لتناول الغداء
على مائدته و�أهداهم م�سبحة �صالة،
والتقط معهم ال�صور التذكارية.
وقبل العودة �إىل بريوتّ ،لبى �أوالد �شهداء
اجلي�ش دع��وة �سفارة لبنان يف �إيطاليا
املجمع
لق�ضاء وق��ت ممتع يف رح��اب
ّ
املائي الرتفيهي (.)hydromania

دروع �شكر

�شكـرت ق��ي��ادة اجليـ�ش ك��ل من
�ساهـم يف حتـقيـق حلم الأوالد بال�سفر
وق��دم��ت م��ع رئـي�سـة
�إىل �إي��ط��ال��ـ��ي��ا،
ّ
دروع��ا
مـ�ؤ�س�سـة العاقـوري ال�سيدة ليا
ً
تقديرية عربـون امتـنـان و�شـكر،
لرجـل الأعمال ال�سيــد �أنطوان مظلـوم
لتكفّ لـه ببعـ�ض م�صاريـف الرحلة،
للمـونـ�سنيور طوين جربان ال�ستقـباله
الأوالد يف املـدر�سـة املارونية ،ل�سفـارتي
لبنــان يف الفاتيكان و�إيطـاليا ،ولل�سيـد
ماتيو كو�ستـاكـورتا.
و�شكرت ال�سيدة ع��اق��وري كل من
�ساهم م��ن لبنان يف �إجن���اح الرحلة
وخ�صت بالذكر :كازينو لبنان ب�شخ�ص
ّ
ال�سيد �إدي معلوف ،جمموعة نزيه عبدو
حمد ،ومكتب «�سمر هوليدايز» لل�سفر
ل�صاحبته �سمر حرب.
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رفاق ال�سالح
�إعداد:
معو�ض بو مارون
با�سكال ّ
التقاعد ال ينهي بال�ضرورة م�سرية الع�سكري يف
�صفوف م�ؤ�س�سته .فمن يرتدي البزّ ة عم ًرا ،ت�صبح
جزءا منه ،وهو ّ
يظل «يف اخلدمة» عرب الروابط
ً
ت�شده �إىل رفاقه وم�ؤ�س�سته ،وحتى عرب ارتداء
التي ّ
مرة �أخرى �إن اقت�ضى الواجب ذلك...
البزة ّ
«اجلي�ش» زارت الرابطة وكان لها لقاء مع �أحد
م�ؤ�س�سيها ،اللواء املتقاعد عثمان عثمان (مدير
عام قوى الأمن الداخلي الأ�سبق) ،يحيط به اللواء
املتقاعد �أنطوان بركات ،العميد املتقاعد جوزيف
روكز ،والنقيب املتقاعد بطر�س الطح�ش...

رابطة قدماء القوى امل�س ّلحة اللبنانية

و�أ�ضاف�« :إزاء هذا الواقع املجحف ،تداعى
ً
�ضابطا من خمتلف الأجهزة
ح��واىل 55
الأمنية لالجتماع يف فندق الكارلتون
توحدت الرابطتان «رابطة قدماء
حيث
ّ
ّ
�ضمت :اجلي�ش،
ال��ق��وى امل�سلحة» التي
ّ
الأمن الداخلي ،الأمن العام� ،أمن الدولة،
ال�ضابطة اجلمركية ،و�شرطة املجل�س النيابي .وكان �أول من
تر�أ�س الرابطة امل�شرتكة اجلديدة العماد ا�سكندر غامن مع
�شخ�صا من جميــع الأجهــزة
هيئة ت�أ�سي�سية م�ؤ ّلفــة من 30
ً
الأمنيــة».

ت�صرف اجلي�ش»
«نحن يف ّ
مرجعية للمتقاعدين

يقول اللواء عثمان :الرابطة هي مرجعية للمتقاعدين
وم�ساحة لقاء وتوا�صل يف ما بينهم من جهة ،ومع امل�ؤ�س�سات
الأم من جهة ثانية.
ّ
ت�أ�س�ست رابطة قدماء القوى امل�سلحة اللبنانية يف العام 1955
ت�ضم
ت�ضم جميع القوى الأمنية �إال �أ ّنها مل تكن
وكانت
ّ
ّ
�سوى متقاعدي الأمن الداخلي .يف العام  1972ومع بداية تقاعد
�ضباط اجلي�ش ،دخل يف الرابطة متقاعدون من خمتلف القطع
ّ
الأمنية �إال � ّأن الرابطة انق�سمت �إىل اثنتني� :إحداها للجي�ش
والأخرى لباقي الأجهزة.
وتابع اللواء عثمان« :اندلعت احل��رب وبقيت الرابطتان
ال�ضباط
�شجع
م�شلولتني� ،إىل �أن �صدر مر�سوم العام  1982الذي ّ
ّ
من خمتلف الأ�سالك الع�سكرية على التقاعد ،فا�ستقال
حواىل  80يف املئة منهم وقب�ضوا تعوي�ضات �صرف من دون راتب
تقاعدي .وما زاد الطني ّ
بلة ،تدهور اللرية اللبنانية الذي �أطاح
�آنذاك قيمة هذا التعوي�ض ،ف�أ�صبح ال�ضابط املتقاعد من دون
�سند مايل يقيه عوز ال�سنني الباقية من عمره.»...

40

العدد 355

�إجنازات الرابطة

�أوىل �إجن��ازات الرابطة الفعلية كانت من خالل ا�ست�صدار
القانون  161يف العام  1992الذي ق�ضى با�ستبدال تعوي�ض ال�صرف
الذي قب�ضه املتقاعدون يف وقت �سابق مبعا�ش تقاعدي مع زيادة
 50باملئة �إ�ضافة �إىل مفعول رجعي .وبعد عامني �صدر قانون �آخر
يحمل الرقم  ،372يف �إطار ت�صحيح رواتب املتقاعدين ،ومبوجبه
�أ�صبحت الزيادة  70يف املئة.
وح�سن
يف �آب � 1998صدر القانون  723الذي حاربنا
ّ
كثريا لأجله ّ
رواتب املتقاعدين القدامى بحيث �ساوى رواتبهم بنظرائهم
اجل��دد ،ف�أ�صبح املتقاعــدون كــافة يتقا�ضــون ،بح�ســب
رتبهم ،املعا�ش التقاعــدي نف�ســه ،مع مفعول رجعي �إبتــداء
من العــام .1996

وي�ضيف اللواء عثمان قائلاً  :حاولت وزارة املالية يف العام 2003
فر�ض �ضريبة  3يف املئة على معا�شات املتقاعدين ورفع ال�سر ّية
امل�صرفية عن ح�سابات التقاعد ملراقبة حركة هذه احل�سابات
والتحكم بها� ،إال � ّأن الرابطة ا�ستطاعت منع �صدور هــذا القرار.
ّ
ويف العام  2008ا�صدرت احلكومة قرا ًرا ق�ضى بدفع مبلغ � 200ألف
لرية زيادة غالء معي�شة ملوظفي الدولة ،و� 100ألف للمتقاعدين.
ً
جمحفا و�سعينا �إىل تعديله وبعد �أخذ ورد
هذا القرار اعتربناه
ا�ستطعنا حت�صيل ّ
حقنا ( 85يف املئة من �أي زيادة).
كذلك يف ال�سل�سلة اجل��دي��دة ،كانت لنا جهود كبرية
للح�صول على حقوق املتقاعدين كاملة.

ت�صرف اجلي�ش
نحن يف ّ

�أهداف الرابطة

مقرها الرئي�س يف بناية بي�ضا يف بريوت ،للرابطة
�إ�ضافة �إىل ّ
مراكز �إقليمية يف خمتلف املناطق واملحافظات والأق�ضية.
وينت�سب �إىل الرابطة الع�سكريون ال�سابقون �أ ًيا كانت رتبهم
مدة خدمتهم الفعلية عن ثالث �سنوات ،و�شرط
على � اّأل تقل ّ
�أال يكونوا �صرفوا من اخلدمة لأ�سباب ت�أديبية.
تهدف الرابطة �إىل جمع الع�سكريني القدامى من خمتلف
و�شد �أوا�صر الألفة بينهم والعمل على حت�سني �أو�ضاعهم
الأ�سالكّ ،
املعي�شية وموقعهم االجتماعي ،واملحافظة على حقوقهم
والدفاع عن م�صاحلهم ومالحقة معامالتهم يف جميع الدوائر
ّ
امل�ستقلة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ،بالإ�ضافة �إىل
احلكومية وامل�صالح
ّ
رعاية �ش�ؤون عائالت الع�سكريني املتقاعدين املتوفني.
ّ
ال�ضباط الآتية
امل�سلحة
تواىل على رئا�سة رابطة قدماء القوى
ّ
�أ�سما�ؤهم :العماد ا�سكندر غامن ،العماد ابراهيم طنّ و�س،
العماد فكتور خوري.
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جي�ش العلم والثقافة

يف ما خ�ص الق�ضايا الأخرى التي تهتم بها الرابطة ،ي�شري اللواء
حاليا ،لذلك و�ضع
عثمان �إىل � ّأن ق�ضية الأمن هي يف الواجهة
ً
بت�صرف اجلي�ش
�ضباط ورتباء وع�سكريون من الرابطة �أنف�سهم
ّ
مل�ؤازرته يف مهماته ،وعلى �سبيل املثال ف� ّإن
جي�ش العلم والثقافة
جهزت
مناطق يف املنت الأعلى وال�شمال ّ
غرف عمليات للتن�سيق مع الأجهزة
الأمنية عند ح�صول �أي طارىء ي�ستدعي
ّ
تدخل �أعداد كبرية ومد ّربة مل�ؤازرة القوى
�إجازة يف اجلغرافيا
�إجازة يف تقن ّيات الت�صوير الط ّبي
الع�سكرية املوجودة على الأر�ض.
للجندي �أحمد بحر
للمعاون نبيل �سقر
�إىل ذلك ت�سعى الرابطة �سنو ًيا اىل ت�أمني
تقدم كمنح تعليمية لأوالد
مبالغ مالية ّ
املنت�سبني املتفوقني يف جامعاتهم ،كما
ي�ؤمن مندوبو الرابطة يف فروعها جميع
ال�صحية وامل�ساعدات املر�ضية
الطلبات
ّ
يقدمها املتقاعدون مع «تو�صيل
التي ّ
جماين» �إىل البيوت.
وختم اللواء عثمان بالقولّ �« :إن الرابطة
تعمل خل�ير اجل��م��ي��ع وم�صلحتهــم
وتدافــع عن حقوق املتقاعدين وعن
كــل عنا�صر ال��ق��وى الأمنيــة على
حاز اجلندي �أحمد كامل بحر
ن���ال امل��ع��اون نبيل �سعدالله
قدمــوا حياتهــم
اختالفها ،ل ّأن ه�ؤالء ّ
�سقر من امل�ست�شفى الع�سكري من لواء الدعم  -فوج الهند�سة
و�شــبابهم لهذا الوطن وهم ي�ستحقون
ّ
تقنيات �إجازة يف اجلغرافيا ،من كلية
فنية يف
كل خري».
ّ
املركزي �إجازة ّ
الت�صوير ال��ط� ّ�ب��ي ،م��ن املديرية الآداب وال��ع��ل��وم الإن�سانية يف
اجلامعة اللبنانية.
العامة للتعليم املهني والتقني.
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من وحي
املنا�سبة

�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

يف العيد
حتية حلماة �أعيادنا ووطننا

تكرمي عائالت ال�شهداء يف الريزة

مبنا�سبة حلول الأعياد املجيدة ،وحتت
�شعار «�إن��ت حامي عيادنا» ،وبرعاية
ق��ائ��د اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد ج���ان قهوجي
ممثلاً بالعميد الركن علي حمود،
�أقامت م�ؤ�س�سة املقدم املغوار ال�شهيد
ً
تكرمييا لأبناء
حفال
�صبحي العاقوري
ً
الع�سكريني ���ش��ه��داء �ساحة ال�شرف
وعائالتهم يف قاعة العماد جنيم يف
الريزة.
بد�أ االحتفال بو�ضع �إكليل من الزهر
على ن�صب �شهداء ال�شرف ثم انتقل
اجل��م��ي��ع �إىل ال��ق��اع��ة ح��ي��ث كانت
42
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يف الأعياد ،حتية حلامي الأعياد ي�ؤديها املواطنون
ب�أ�شكال خمتلفة� .أما قيادة اجلي�ش فلها يف املنا�سبة �أكرث
من لفتة �إىل عائالت الع�سكريني ال�شهداء واجلرحى،
ومن هم يف اخلدمة الفعلية...

كلمة مل�ؤ�س�سة العاقوري و�أخرى
للفنان راغ��ب عالمه ال��ذي ّنوه
بدور اجلي�ش وبت�ضحيات �شهدائه،
ودعا كل الفنانني �إىل االلتفاف
ح��ول اجلي�ش وم�ؤ�س�ساته ورفع
�شعار «كلنا جنود اجلي�ش».
كما �أ�شاد مب�ؤ�س�سة العاقوري
وبدورها يف �إدخال الفرح �إىل قلوب
الأطفال.
�شدد ممثل قائد اجلي�ش
بدورهّ ،
يف كلمته على الأهمية التي
يوليها ال��ع��م��اد قهوجي لهذه
الإح���ت���ف���االت و���ش��ك��ر ح�ضور
الفنانني راغ��ب عالمه
وجورج خباز .ويف اخلتام،
��دم ال�����ض��ي��وف ال��ه��داي��ا
ق� ّ
ل�ل�أط��ف��ال حيث ح�صل
كل ولد على الهدية التي
متنّ اها من بابا نويل و�سط �أجواء
من البهجة ،والتقطت ال�صور
ثم دعي اجلميع �إىل
التذكاريةّ ،
حفل كوكتيل.

 ...واحتفال يف جامعة الآداب
والعلوم والتكنولوجيا

ّ
نظمت جامعة الآداب والعلوم
والتكنولوجيا يف لبنان  -فرع
ال�شمال ،بالتعاون مع جلنة دعم
وتن�سيق ن�شاطات �أبناء �شهداء
ً
ترفيهيا
حفال
اجلي�ش اللبناين،
ً
لعائالت الع�سكريني ال�شهداء،

يف مدر�سة راهبات املحبة (دار النور –
ال��ك��ورة) ،ح�ضره �إىل جانب �إدارات
اجلامعة واملدر�سة واللجنة ،العميد فوزي
خوري ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ،وعدد من ال�شخ�صيات الر�سمية
واالجتماعية والثقافية يف منطقتي
الكورة وال�شمال.
وقد �ألقيت خالل االحتفال كلمات
ّنوهت بدور اجلي�ش اللبناين يف حماية
لبنان من الأخطار والتحديات الراهنة،
و�أ�شادت بت�ضحيات �شهدائه وعائالتهم،
قدمت فرقة Black & white
ويف اخلتامّ ،
فقرات فنية ا�ستمتع بها الأطفال قبل

�أن ينالوا هدايا العيد.

 ...ويف نادي الرتباء املركزي

أي�ضاّ ،
ملنا�سبة الأع��ي��اد � ً
نظمت one
 Lebanon one Christmasوتلفزيون
الـ MTVبالتن�سيق والتعاون مع جلنة
تن�سيق ودعم ن�شاطات �شهداء اجلي�ش
اللبناين ،اح��ت��ف� اً
ترفيهيا يف ن��ادي
�ال
ً
الرتباء املركزي يف الفيا�ضية حلواىل 370
ولدا من �أبناء �شهداء اجلي�ش (من عمر
ً
� 12سنة وما دون) توافدوا من خمتلف
املناطق اللبنانية.
ّ
قدمها
تخلل الإحتفال برامج ترفيهية ّ
الإعالمي �شربل راج��ي والفنان جورج
خباز الذي �أ�شاع �أجواء الفرح واملرح بني
ّ
الأوالد ،كما كان ل�صوت ال�سوبرانو تانيا
املميز وهي ت ��ؤدي تراتيل
ق�سي�س وقعه
ّ
امليالد .وقد ّ
بث االحتفال على �شا�شة الـ
 MTVليلة عيد امليالد.

الفوج املجوقل

ب��رع��اي��ة ق��ائ��د اجلي�ش ال��ع��م��اد جان
قهوجي ممثلاً بالعميد هرني ابراهيم،
ّ
نظمت م�ؤ�س�سة املقدم املغوار ال�شهيد

اً
احتفال ميالد ًيا لأوالد
�صبحي العاقوري
ع�سكريي الفوج املجوقل و�شهدائه،
وذلك يف ثكنة غو�سطا.
ح�ضر االح��ت��ف��ال قائد ال��ف��وج املقدم
الركن جان نهرا مع عدد من ال�ضباط،
ع��ائ�لات �شهداء ال��ف��وج وع�سكريوه،
املمثل الكوميدي �شربل ا�سكندر،
�إىل جانب رئي�سة م�ؤ�س�سة العاقوري
قدم الإحتفال املمثل طوين
و�أع�ضائهاّ .
عي�سى ال���ذي �أل��ق��ى كلمة م��ن وحي
املنا�سبة ،ثم �ألقت ابنة ال�شهيد
حممد ابراهيم زه��راء ابراهيم
كلمة م�ؤثرة.
مم��ث��ل ق��ائ��د اجل��ي�����ش �شكر
يف كلمته م�ؤ�س�سة العاقوري
ع��ام��ا ب��ع��د ع��ام
ال��ت��ي ت���ؤك��د
ً
وف��اءه��ا ل�شهداء اجلي�ش و�أف��راد
عائالتهم ،وحر�صها على متتني
الأوا�صر مع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
وتهيئة الإرادات املخل�صة للعمل
يدا واح��دة يف �سبيل خري الوطن
ً
جميعا.
و�أبنائه
ً
�أما املفاج�أة الكربى فكانت
ح�ضور ال��ف��ن��ان ط��وين كيوان
بالزي الع�سكري ،حيث
� ّأدى باقة م��ن �أغانيه.
ّ
حتلق الأوالد حوله
وق��د
اللتقاط ال�صور التذكارية
قبل �أن ي�شارك يف توزيع
الهدايا على الأوالد و�سط �أجواء
خ�صو�صا
من الفرح والبهجة،
ً
عندما �شاهدوا بابا نويل ينزل
بوا�سطة الـ RAPPELكمغوار
من مغاوير الفوج.
يف اخلتام� ،ألقى املقدم الركن
رحب فيها باحل�ضور
نهرا كلمة ّ
قدم درع الفوج عربون
ومن ثم ّ
���ش��ك��ر وت��ق��دي��ر �إىل م�ؤ�س�سة
العاقوري والفنان طوين كيوان.
بعد الإحتفال �أق��ام قائد الفوج
غدا ًء على �شرف احل�ضور يف نادي
�ضباط الفوج.

مطعم اجلبل -عنايا

ب��رع��اي��ة ق��ائ��د اجلي�ش ال��ع��م��اد جان
ق��ه��وج��ي مم��ث�ًل�اً ب��ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن
الطيار دي غول �سعد� ،أقامت م�ؤ�س�سة
املقدم املغوار ال�شهيد �صبحي العاقوري
بالتن�سيق والتعاون مع ال�سيدين حبيب
وجهاد �سلوم �أ�صحاب مطعم اجلبل-
ترفيهيا لأوالد
طريق عنايا ،احتفاال
ً
الع�سكريني ال�شهداء ،ح�ضره عدد من
ال�شخ�صيات �أ�صحاب الأي��ادي البي�ضاء

التي تدعم امل�ؤ�س�سة يف زمن الأعياد.
تخلل االحتفال كلمة ملمثل قائد
اجل��ي�����ش ن��ق��ل فيها حت��ي��ات العماد
منو ًها
قهوجي لكل عائالت ال�شهداء ّ
بت�ضحيات ذويهم الذين ا�ست�شهدوا من
معاهدا �إياهم على �أن تبقى
�أجل لبنان،
ً
م�ؤ�س�سة اجلي�ش حا�ضنة لكل �آالمهم
وتطلعاتهم.
قدم لأ�صحاب املطعم درع القيادة
ثم ّ
درعا
قدم ً
عربون �شكر وتقدير ،كما ّ
�آخ��ر لرئي�سة م�ؤ�س�سة ال��ع��اق��وري وو ّزع
الهدايا على الأط��ف��ال الذين غمرهم
الفرح ،فرق�صوا مهللني بالعلم اللبناين
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املنا�سبة
على �أغاين الـ DJالفنان �سمري �أ�سمر.

رعية مار فوقا -غدير

يف رعية مار فوقا -غدير ،احتفال �آخر
برعاية قائد اجلي�ش ّ
نظمته م�ؤ�س�سة
العاقوري بالتعاون مع الرعية حلواىل
 800ول��د م��ن �أب��ن��اء املنطقة يف �سينما
«ال�سيته» -جونيه .ح�ضر االحتفال
ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن زياد
ن�صر ،خادم الرعية اخلوري جوزف �سلوم،
وتخلله كلمات من وح��ي املنا�سبة،
وعر�ض م�سرحية «غنوة» للمخرج جان
�صادق� ،إىل هدايا العيد.
يف الإط��ار نف�سه ،يذكر �أن م�ؤ�س�سة
العاقوري و ّزعت حواىل  2000هدية على
�أوالد الع�سكريني يف اخلدمة الفعلية يف
�أك�ثر من قطعة من قطع اجلي�ش يف
خمتلف املناطق.

فوج املغاوير

يف ث��ك��ن��ة غ�����س��ان رم����ان ّ
نظمت
اً
احتفال
«جمعية �أ�صدقاء فوج املغاوير»

ترفيهيا لأوالد الع�سكريني
ً
اجلرحى و�شهداء الفوج ،بح�ضور
قائد الفوج العميد الركن �شامل
روك��ز .تخلل الإحتفال عر�ض
مل�سرحية «�شوكوال» للم�ؤلف
عبدو حكيم ،وكلمة ترحيبية
لقائد الفوج �شكر فيها اجلمعية
على املبادرة واهتمامها ب��أوالد
ع�سكريي و�شهداء الفوج.
ويف اخل��ت��ام ،و ّزع ب��اب��ا نويل
الهدايا على الأوالد يف جو �أعاد
الفرح �إىل قلوبهم.

جامعة البلمند

ملنا�سبة الأع���ي���اد ،دع���ا ف��وج
التدخل الأول �أوالد ع�سكريي
ال��ف��وج وذوي��ه��م حل�ضور عر�ض
م����ن م�������س���رح���ي���ة «BEBE
 »MARIAMللكاتبة جيزيل ها�شم
زرد ،وذلك يف جامعة البلمند  -الكورة.
ح�ضر الإح��ت��ف��ال قائد ال��ف��وج العميد
ال��رك��ن غ�سان فا�ضل مم��ث�ًلااً قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي ،الفنان
ج��ورج خباز ،وع��ائ�لات �ضباط الفوج
وعنا�صره .بعد امل�سرحية،
متّ ت��وزي��ع الهدايا على
�أوالد الع�سكريني ،و�أقيم
حفل غ��داء يف اجلامعة
قدم خالله ممثل القائد
ّ
درع���ي اجل��ي�����ش وال��ف��وج
ال��ت��ذك��اري�ين للفرقة
عربون �شكر وتقدير.

نادي ال�ضباط -الريزة

يف �إط����ار ت��ر���س��ي��خ روح
التعاون واملحبة يف زمن
الأع��ي��اد ،وت�ضامنً ا مع
الع�سكرية،
امل�ؤ�س�سة
�أق��ام��ت �إدارة م�ست�شفى
ال�����س��اح��ل اجلامعي–
اً
ترفيهيا
احتفال
الغبريي
ً
دع���ت �إل��ي��ه ع����د ًدا من
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عائالت الع�سكريني ال�شهداء ،وذلك
يف نادي ال�ضباط -الريزة .ح�ضر االحتفال
مم��ث��ل ق��ائ��د اجل��ي�����ش العميد ري��ا���ض
اب��راه��ي��م ،رئي�س جمموعة ال�ساحل
الكتور فادي عالمه ،مدير امل�ست�شفى
الدكتور عبد اللطيف يافاوي ،وعدد من

ال�ضباط.
ّ
تخلل الإح��ت��ف��ال كلمة للدكتور
أكد فيها �أن هذا الن�شاط ي�أتي
عالمه � ّ
كواجب وطني ير�سم طبيعة العالقة
الوثيقة والدائمة لهذه امل�ؤ�س�سة الكرمية
مع م�ست�شفى ال�ساحل ،مركز الدكتور
فخري عالمه الطبي اجلامعي ،هذا
الدكتور الذي �أم�ضى ثالثة عقود يف خدمة
امل�ست�شفى الع�سكري والع�سكريني.
وختم قائلاً « :لن نكتفي بهذا القدر
دائما وبدعم
من الدعم بل �سن�سعى
ً
مبا�شر م��ن النقيب �سليمان ه��ارون
وجمل�س نقابة امل�ست�شفيات لت�سهيل
طبابة �أف���راد ه��ذه امل�ؤ�س�سة الكرمية
بغ�ض النظر عن طبيعة العقود وال�سقوف
املالية».
كما كانت كلمة �شكر للعميد

ابراهيم �أثنى فيها على جهود
امل�ست�شفى .واختتم احلفل بتوزيع
الهدايا التي �أدخلت البهجة �إىل
قلوب �أطفال �شهدائنا الأبرار.

�سيدة الغ�سالة -القبيات

يف �سيدة الغ�سالة -القبيات،
ّ
نظمت جمعية راهبات ي�سوع
اً
احتفال مبنا�سبة
وم��رمي -املنت
���دا من
الأع���ي���اد حل���واىل  23ول� ً
�أبناء �شهداء اجلي�ش يف منطقة
عكار ،ح�ضره عدد من ال�ضباط
وعائالت ال�شهداء.
ت��خ��ل��ل ال�برن��ام��ج كلمات
باملنا�سبة وت��وزي��ع ه��داي��ا على
الأوالد وحفل غ��داء على �شرف
املدعوين.

زيارات معايدة

مبنا�سبة عيدي امليالد ور�أ�س ال�سنة،
قامت وف��ود با�سم ق��ي��ادة اجلي�ش بزيارة
ومعايدة عائالت ال�ضباط �شهداء �ساحة ال�شرف
ً
�ضابطا) و�ضباط يف اخلدمة الفعلية
(135
ً
قدمت خاللها
معوقي حرب (� 15ضابطا)ّ ،
هدايا رمزية ،ومتنّ ت لهم �أع��ي��ا ًدا جميدة
�سعيدا.
وعاما
ً
ً
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وجهة نظر
بقلم:
جورج علم

من «ال�ساحة احلمراء» �إىل
�ساحات الدم القاين...

يبقى لبنان الإ�ستثناء
�صموده من �صمود جي�شه
التحوالت الكربى

«�أح���م���ر! ..كله �أح���م���ر؟! ..م��ن ال�ساحة احل��م��راء يف
الكرملني� ..إىل ربطة ميخائيل بوغدانوف� ..إىل �ساحات
الأحمر القاين الذي ين�ساب �شالالت يف زمن الإنتقا�ضات!»...
جاء �إىل بريوت مبنا�سبة مرور � 70سنة على �إقامة العالقات
الدبلوما�سية ما بني لبنان ورو�سيا .وحر�ص نائب وزير اخلارجية
ّ
ميخائيل بوغدانوف على «كرافاته احلمراء» وهو يحتفل
الرو�سية يف �إحياء الذكرى.
مع جمعية ال�صداقة اللبنانية -
ّ
قليلون هم �أولئك الذين يدركون عمق هذه الرمز ّية ،ومدى
ارتباطها بجوهر التحوالت الكربى التي �شهدتها رو�سيا ،وال
اً
و�صول
«البول�شيفية»� ،إىل «الربي�سرتويكا»،
تزال ،منذ الثورة
ّ
�إىل الأزمة الأوكرانية ،وما ت�شهده بالد القرم هذه الأيام.
وقف الرئي�س فالدميري بوتن بكامل ر�صانته� ،أمام �أع�ضاء
�ك��ام الأقاليم،
جمل�سي ال�برمل��ان (الإحت���اد وال��دوم��ا) ،وح� ّ
ؤكدا
واملقاطعات،
موج ًها خطابه ال�سنوي �إىل الأم��ة ،م� ً
ّ
مت�سك رو�سيا ب�شبه جزيرة القرم .وحر�ص خالل ا�ستعرا�ضه
ّ
تلم�س ربطة عنقه احلمراء� ،أكرث من
�ضمها ،على ّ
حماوالت ّ
يذكر ب�أهم املعارك ال�صعبة التي «خا�ضها �شعبنا
مرة ،وهو
ّ
ّ
ؤك ًدا م�شروعية ما يقوم به« ،لأن للقرم
لتوحيد الأمة» ،م� ّ
مقد�سة بالن�سبة �إىل رو�سيا ،كما
�أهمية ثقافية هائلة ،وهي ّ
امل�سجد الأق�صى بالن�سبة اىل امل�سلمني!».
الع�صبية
من ال�شي�شان� ..إىل القرم ..التناق�ض وا�ضح ما بني
ّ
القومية .وما بني منوذجي الإن�سالخ
والع�صبية
املذهبية..
ّ
ّ
ّ
معمدة بالدماء ،وتاريخ
وال�ضم ..الإنف�صال والإت�صال .جتارب
ّ
حافل بالدرو�س والعرب ،يقف الرئي�س الرو�سي على م�شارفه اليوم
ليعيد الواليات املتحدة بعظمة قوتها ومكانتها �إىل �ساحة
احلرب الباردة ،ولينتزع منها لقب «القطب الأوحد ،ويعيدها
الثنائية امل�ستقطبة!» .كان على قمة جهاز
مربع
�إىل
ّ
ّ
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هرمية ال�سلطة ،يعرف
قمة
املخابرات قبل �أن ي�صبح على ّ
ّ
فجر الإحت��اد ال�سوفياتي
ً
متاما ب�أن تدنيّ �سعر النفط والغاز ّ
ً
�سابقا ،و�أن الهدف من تكرار املحاولة اليوم ،هو حتويل رو�سيا
�إىل دولة فا�شلة.
�إنهار جدار برلني ،لكن امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل
قلقة من التحوالت احلا�صلة يف �أوكرانيا ،وعبرّ ت عن هذا
قمة الع�شرين يف بريزبن � -أ�سرتاليا (15
القلق خالل انعقاد ّ
ت�شرين الثاين املا�ضي) ،قالت � ّإن الرئي�س الرو�سي «يهدف
أوروبية من جديد،
�إىل �إع��ادة بناء اجل��دار ،و�ضرب الوحدة ال ّ
و�إعادتها �إىل ملحقاتها ال�سابقة �إبان احلرب الباردة حيث
كانت مو ّزعة ما بني الواليات املتحدة ،والإحتاد ال�سوفياتي!»،
فريد عليها قائلاً �« :إن رو�سيا �صمدت يف وجه الغزو الهتلري،
ّ
ولن ي�ستطيع �أي كائن كان �أن يفر�ض �إرادته عليها» .و�إذ
أكد «�أن ما تقوم به بالده من جهد و�سيا�سات ،هو من �أجل
� ّ
الدفاع عن احلق ،والعدالة» ،قال« :هناك بع�ض الدول ترغب
يف تفكيك رو�سيا مثلما حدث يف يوغو�سالفيا ،لكن هذا
لن يح�صل؟!».

الدرو�س والعرب

يعود ال��رو���س �إىل ال�شرق الأو���س��ط من خ�لال االنتفا�ضات
املفتوحة يف العديد من دول املنطقة ،ويعود �أ�سطول «بطر�س
الأك�بر» �إىل املياه الدافئة يف املتو�سط من خالل الأزم��ة يف
�سوريا .وترتافق تلك العودة مع هواج�س خم�سة:
 �سالح النفط ،الذي ي�ستخدمه الغرب لإحداث انقالب يفرو�سيا� ،أو لدفع الرو�س نحو انتفا�ضة م�سلحة.
 عزم التحالف الدويل على �إقامة قواعد ع�سكر ّية ثابتةيف دول املنطقة ،وحتت �شعار مكافحة الإرهاب ،للتحكم
وال�سيا�سية.
والنفطية ،والإقت�صادية،
مبقدراتها الأمنية،
ّ
ّ
ّ
العربية والإ�سالمية �إىل كيانات مذهبية
 تفتيت الدولّ
العربية.
القومية
فئوية ،على ح�ساب
ّ
ّ
لاّ
 تعميم الفو�ضى اخل قة ،من خالل تعميق ال�صراع الثقايفبني املجموعات الإتنية ،والذي يتخذ اليوم وجه الإعتدال يف
التطرف!.
مواجهة
ّ
 تدمري الإقت�صادين ال�صيني والياباين بعد الإ�ستفرادبالرو�سي.
وت�ستند ه��ذه الهواج�س �إىل حركة التاريخ ،ومتغريات
اجلغرافيا ،وي�ستخل�ص منها عربتان« :القوميات اجلديدة»،
و«الإقت�صاديات امل�ستحدثة» ،ذلك �أن القومية مبفهومها
اجلديد خمتلفة عن �سابقتها .فعنا�صرها مل تعد مقت�صرة
على وح��دة امل�صالح يف الأم��ن ،والإقت�صاد ،ووح��دة الأر���ض،
وال�شعب ،وامل�صري الواحد امل�شرتك ،بل دخل امل��وروث الثقايف
كعن�صر حا�سم ،وهذا ما بد�أ يف �أوروبا قبل و�صول العدوى �إىل

ً
إنطالقا من النموذج اليوغو�ساليف ،حيث �أدى
ال�شرق الأو�سط� ،
متما�سكا
العن�صر الإتني – الثقايف �إىل تفتيت بلد كان قو ًيا
ً
بوحدته ،وتق�سيمه �إىل دول ثالث قائمة على «عن�صر ّية
ّ
دينية خمتلفة» .و� ً
متثله
أي�ضا هناك منوذج �آخر
ثقافية
ّ
ت�شيكو�سلوفاكيا ال�سابقة ،حيث �أدى امل��وروث الثقايف –
«حبيا» �إىل جمهوريتي ت�شيكيا
الإقت�صادي �إىل تق�سيمها
ً
و�سلوفاكيا.
انطلقت العدوى مع «الربيع العربي» �إىل ال�شرق الأو�سط،
القومية
وباملخت�صر املفيد ،هناك انقالب دموي مربمج على
ّ
قومية «الأنا» �أو الـ«نحن»
مبفهومها العربي ال�شامل ،مل�صلحة
ّ
حتول ال�شرق الأو�سط
كجماعة �إتنية� ،أو عرقية� ،أو فئويةّ .
�إىل مثل ومثال� ،إىل �أر���ض للتجارب ،وخمترب للتفاعالت
فجرته الأحقاد
املت�صادمة ،والتي �أخذت مع الأ�سف ً
وجها دمو ًيا ّ
وال�ضغائن القدمية وامل�ستحدثة .بعد حربني عامليتني ،تركت
املنطقة يف عهدة الإنتداب الربيطاين ،والفرن�سي ،فا�ستحدثتا
دول الأ�سواق وامل�صالح وفق حدود �سايك�س – بيكو .وما يجري
بعد عقود معدودة من اال�ستقرار الن�سبي ،لي�س �سوى ارتدادات
للزلزال الذي �ضرب الإحتاد ال�سوفياتي ،و�أ�سقط جدار برلني،
ّ
وخلف منوذجني يف قلب �أوروبا ،هما النموذج اليوغو�ساليف،
وال��ن��م��وذج الت�شيكو�سلوفاكي ،حيث كانت ب�صمات
الغربية وا�ضحة ،وفق املنطق الرو�سي.
التفتيت الأمريكية –
ّ

الإرهاب وقواعد التغيري

كان ال�شرق الأو�سط وال يزال ،على موعد دائم مع ال�صدمة،
خ�صو�صا �أن القوة
واملفاج�أة ،مع التغيري ،وعدم الإ�ستقرار،
ً
املحركة مل تعد ت�أتي على منت البوارج و�أ�سنّ ة الرماح ،بل
ّ
املحلية .وقد انطلقت التجربة الأوىل
�إنها من �صنيع املطابخ
ّ
حتديدا عندما ُو�ضع «�سيف الإ�سالم امل�ؤمن يف
من �أفغان�ستان
ً
مواجهة ال�شيوعي امللحد» ،و�إذ بال�سالح اجلديد امل�ستخرج من
التطرف الأ�صويل الديني الثقايف ،يثبت فاعليته!..
خمازن
ّ
ومتددت لتبلغ ال�شي�شان ،و�إذ
امتدت هذه الع�صبية املت�شددة
ّ
برو�سيا �أمام ٍ
حتد جديد ،مل تعد القوميات حك ًرا على امل�صالح
الوطنية الواحدة وامل�شرتكة ،بل على العرق والدين � ً
أي�ضا،
وفيما احلراك الإنف�صايل م�ستمر ،انطلقت العدوى �إىل ال�شرق
الأو�سط حيث تكفّ لت الأ�صوليات النامية ،ب�أخذ املنطقة
نحو املجهول حتت �شعار �إ�سقاط «ج��دران برلني» الكثرية
املنت�شرة بني كياناتها ،والعبث بحدود دولها ،والإنقالب على
كل الثوابت واملرتكزات ،و� ً
أي�ضا على تراكم احل�ضارات.

البدائل ال�صادمة

� ّإن ما يجري اليوم �صادم وم�ؤمل� ،أجيال تنمو على حليب
تدمر ،دول
«داع�ش» ،و�أجيال تزول بحد �سيفه؟!..ح�ضارات ّ

ت�سيب ،وحتالف دويل ملكافحة
تتمزق� ،أقليات تباد �أو
ّ
الإره��اب ،فيما الفعل يقت�صر على �إدارة الو�ضع اجلديد من
علو!« .داع�ش»« ،جبهة الن�صرة» ،و�أخواتهما ومثيالتهما
جمرد ر�أ�س حربة مل�شروع جديد عنوانه «القوميات اجلديدة،
ّ
والإقت�صاديات امل�ستحدثة» ،وهدفه تكري�س �إ�سرائيل دولة
قومية لليهود ،وتكري�س �أك�ثر م��ن من��وذج �إ�سرائيلي
ّ
مذهبية �أخ��رى يف املنطقة
دينية -
كدويالت لقوميات
ّ
ّ
متعهد مد ّرب
مل�صلحة الأ�صل« .داع�ش» ومن معه جم� ّ�رد
ّ
وم� ّؤهل لتنفيذ امل�شروع ،وعندما تنتهي املهمة ،ينتهي!..
ثمة ف��وارق ومتغريات ال بد من �أخ��ذه��ا بعني الإعتبار،
الكبا�ش ال��دويل ح��ول �أوكرانيا �أخ��ذ طريقه نحو ال�شرق
الأو���س��ط ،التحالف ملكافحة الإره���اب ي�ضمر �أك�ثر مما
يف�صح« ،ويق�صف» عرب الدعاية والإعالم� ،أكرث مما تق�صف
طائراته!� ..أهدافه باتت وا�ضحة ،و�سقطت ورقة التني ،يحاول
يجمل الب�شاعات مب�ساحيق جديدة ،وب���أدوات جتميل
�أن
ّ
قدمية  -حديثة .يقول ب�إعادة بناء اجليو�ش النظامية املد ّربة،
ّ
علما ب�أنه كان
امل�سلحة القادرة على مواجهة الإره��اب،
ً
ال�سباق يف ت�سريح اجلي�ش العراقي ،و�إر�سال �ضباطه وجنوده
ّ
وال�سباق
ال�سباق يف تدمري اجلي�ش الليبي،
�إىل املنزل .وكان
ّ
ّ
يف �إبطال مفعول اجليو�ش الأخرى يف الدول املنتف�ضة لتنفيذ
امل�شروع ،والو�صول �إىل الهدف.
م��ا يجري خطري� ،إن��ه��ا ح��روب م��درو���س��ة ،وم��ع� ّ�دة ب�إتقان
جمرد بدايات «بربطات عنق
لدول املنطقة ،وعليها� .إنها
ّ
متهد
حمراء! »..دامية ،فظيعة بوح�شيتها ،ومقززة بعنفهاّ ،
الطريق �أم��ام اال�ستقطاب ال��دويل ليعود من الباب الوا�سع
ممثلاً بالثنائي الرو�سي – الأمريكي .لقد دخلت املنطقة
التوح�ش من بابه العري�ض ،فيما احلل والربط ملك
ع�صر
ّ
اخلارج الذي يتحكم مبفا�صل الأمور!..

لبنان الإ�ستثناء

يبقى لبنان الإ�ستثناء على الرغم من � ّأن ّ
خط الإ�ستواء احلار
م�شرعة الأبواب �أمام
مير يف و�سطه ،ويرتك �ساحته مفتوحة،
ّ
ّ
ّ
كل املحاور واجلبهات ،لت�صفية احل�سابات الكثرية ،القدمي
ّ
كل ذلك،
منها واحلديث ...ومع ذلك ،وعلى الرغم من
�صامدا يف وجه كل
يبقى حاجة و�ضرورة للجميع ،ويبقى
ً
التحديات وال�ضغوطات التي مور�ست عليه ،وال تزال .والرواية
هنا خمتلفة� ،إنها ق�صة ان�صهار حتمي م�صريي ما بني اجلي�ش
وال�شعب ،م�صريه من م�صريه ،وعنفوانه من عنفوانه .مور�ست
الب�شاعات مبختلف �ألوانها و�أنواعها ،و�صمد وانت�صر...
ربطة العنق عندنا � ً
أي�ضا حمراء ،لكن مع اختالف ،تز ّينها
الأرزة اخل�ضراء ،و�سط م�ساحة واعدة بالبيا�ض يف هذا الزمن
الأ�سود!
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ق�ضايا
�إقليمية

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

لقد بات من امل�ؤكد لدى جميع الباحثني يف ال�ش�ؤون اال�سرائيلية �أن وزن املجتمع احلاريدي-
الديني يف �إ�سرائيل �آخذ باالزدياد .ويرافق ذلك ارتفاع يف الت�أثري ال�سيا�سي لهذا املجتمع ،الأمر
ملحة لفهم مواقف املتدينني املت�شددين جتاه ق�ضايا �سيا�سية وجماهري ّية
الذي يو ّلد حاجة ّ
وال�سيا�سي يف �إ�سرائيل .فت�أثري هذه
واالجتماعي
االقت�صادي
تُطرح على جدول الأعمال
ّ
ّ
ّ
برمتها ولي�س فقط اجلمهور احلاريدي .من هذا املنطلق ي�أتي هذا املقال
املواقف ي�شمل الدولة ّ
للم�ساهمة يف تو�ضيح حقيقة اجتماعية ا�سرائيلية خطرية �سيكون لها انعكا�سات وتداعيات
لي�س على ا�سرائيل وحدها بل على املنطقة برمتها.

اليهود املتدينون بني الدين والدولة
الدين والدولة و«اخلال�ص»

يدور يف ا�سرائيل منذ ت�أ�سي�سها جدل يهودي داخلي حول �أمرين
رئي�سني .الأول ،عالقة الدين بالدولة ،والثاين ،عالقة الدولة
بـ«عملية اخلال�ص» �أو عودة امل�سيح .وعندما دعا هرت�سل يهود
العامل لعقد م�ؤمتر ملناق�شة فكرته التي تق�ضي ب�إقامة دولة
لليهود كحل ملا عرف يف حينه بامل�شكلة اليهودية ،عار�ضت
هذه الفكرة الغالبية العظمى لليهود املتدينني يف العامل.
فقد ر�أى ه�ؤالء �أن دعوة هرت�سل تتعار�ض مع الدين اليهودي
واعتربوها حتد ًيا لإرادة الله وتدخلاً يف �ش�ؤونه� ،إذ �أنهم يعتقدون
�أن وجود اليهود يف املنفى هو عقاب من الله لهم ،و�أنه عندما
ي�شاء فقط ،يكون اخلال�ص ومن دون تدخل الب�شر .لكن
ازدياد العداء لليهود يف اوروبا يف ظل ن�شوء القوميات يف �أواخر
القرن التا�سع ع�شر ومطلع القرن الع�شرين والذي توج باحلرب
�سببا يف تغيري بع�ض احلاخاميني لآرائهم
العاملية الثانية ،كان ً
وتخفيف حدة عدائهم لفكرة الدولة .فقد ن�ش�أ يف ذلك احلني
تيار يف�صل بني فكرة اخلال�ص وفكرة الدولة ،على اعتبار �أن
فكرة اخلال�ص هي اكرب من الب�شر و�أكرب من الطبيعة� ،أما
الدولة التي يدعو لها العلمانيون �أمثال هرت�سل ووايزمن فهي
لإيجاد حلول م�ؤقتة لليهود .وهذا الطرح الذي يف�صل بني �إقامة
الدولة وعملية اخلال�ص ،قل�ص الفارق بني الدين وال�صهيونية
العلمانية .وعندما جاء احلاخام ابراهام كوك ,طور هذه
الأفكار فقال ب�أن فكرة �إقامة دولة يهودية يف فل�سطني ،هي
فكرة ربانية و�إن احلركة ال�صهيونية ما هي �إال �أداة يف يد الله.
�أما ابنه ا�سحق كوك ،الذي �سار على هدى وال��ده ،ف�أ�ضاف
ً
تطرفا حني �أج��از ا�ستخدام العنف من اجل
ريا �أك�ثر
تف�س ً
تعزيز الوجود اليهودي يف فل�سطني كخطوة �ضرورية للإ�سراع
يف عملية اخلال�ص .وي�شكل خريجو املعهد التلمودي الذي
ا�س�سه احلاخام كوك االب يف القد�س ( )1924مرجعيات دينية
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يف املدن والبلدات وامل�ستوطنات الإ�سرائيلية
كما يف فيالق اجلي�ش الإ�سرائيلي .وقد
متكن كوك االبن يف ما بعد من تر�سيخ
مرجعا  -يكاد يكون
دور املعهد ،لي�صبح
ً
وحيدا لل�صهيونية الدينية  -على ال�صعيدين
ً
التعليمي وال��ع��م��ل��ي ،م��ن خ�ل�ال توليد
منظمات ا�ستيطانية رائ���دة ،كحركة
«غو�ش امونيم»� ،أو «عطرييت كوهانيم».
وك�شف كوك االبن عن �أفكار جانحة
يف تطرفها كدعوته حلرب دينية �شاملة
�ضد العرب وامل�سلمني باعتبارها الو�سيلة
الوحيدة لتحقيق عودة امل�سيح املنتظر.

ن�صيب القد�س من الفكر املتطرف

للقد�س ن�صيب الأ�سد يف هذا الفكر املتطرف .ومعظم �أع�ضاء
حركة «عطرييت كوهانيم» املتخ�ص�صة يف اال�ستيطان
بالقد�س العربية ب�شكل خا�ص ،هم من خريجي هذه املدر�سة،
وي�ؤمنون �أن امل�سيح املنتظر يعود عندما يتعزز الوجود اليهودي
بالقرب من احلرم ال�شريف �أي امل�سجد االق�صى .لهذا هم على
ا�ستعداد لدفع �أي مبلغ ل�شراء �أر�ض �أو مبنى قريب من �سور احلرم،
وي�ستخدمون كل الو�سائل لتعزيز وجودهم هناك .باخت�صار
ترى ال�صهيونية – الدينية �أن ت�أييد «القومية اليهودية» و�إقامة
ً
وخالفا للحريدمي ،الذين يرون
دولة لليهود ينبعان من التوراة.
�أن «خال�ص ال�شعب والأر�ض» �سيتم بعد جميء امل�سيح املنتظر،
ف�إن ال�صهيونية – الدينية ت�ؤمن بالفعل الب�شري الن�شيط من
�أجل حتقيق �سيادة يهودية ،وذلك من خالل الدمج بني «توراة
�إ�سرائيل و�شعب �إ�سرائيل و�أر�ض �إ�سرائيل».
يف هذا ال�سياق ميكن ت�صنيف اليهود املتدينني يف �إ�سرائيل
�إىل �صنفني :االرثوذك�س املتزمتون والقوميون ال�صهاينة.

اليهود الأرثوذك�س املتزمتون (احلريدمي)

ه���ؤالء ال يعتربون �أنف�سهم �صهاينة ،وق��د عار�ضوا جهود
احلركة ال�صهيونية لإع��ادة اليهود �إىل �أر�ض فل�سطني على
اعتبار �أن هذه مهمة امل�سيح املخل�ص – املا�شياح  -الذي �سي�أتي
�آخر الزمان ليقود اليهود �إىل �أر�ض امليعاد ،وبالتايل ال يجوز للنا�س
العاديني التدخل من �أجل ت�سريع هذه املهمة .وعلى الرغم
من عدم اعرتافهم ب�إ�سرائيل �إال ك�أمر واقع ،فقد انخرطوا يف
حياتها ال�سيا�سية ،لكن معظمهم ال يخدم يف اجلي�ش .وهم
ينق�سمون �إىل ق�سمني:
 �أرثوذك�س حريدمي غربيون (ا�شكناز) ،وه��ؤالء ي�سمون«ح�سيدمي» وميثلهم حزبا «�أغ���ودات ي�سرائيل» ،و«ديغل
هتوراة» .وقد توحد احلزبان يف الآون��ة االخرية حيث �شكال

حزب «يهدوت هتوراة» (يهودية التوراة).
 �أرثوذك�س �شرقيون ،متثلهم حركة «�شا�س» ،مع �أنهحتى العام  1984مل يكن هناك هيئة قيادية خا�صة باليهود
الأرثوذك�س ال�شرقيني الذين كانوا يتبعون للمرجعيات
الدينية اال�شكنازية اخلا�صة بحزب «ديغل هتوراة» (علم
التوراة).

املتدينون القوميون ال�صهاينة

ً
عمال
انخرط ه ��ؤالء يف الكيان ال�صهيوين منذ البداية،
بروحية �أفكار احلاخام ابراهام كوك ،و�شكلوا جز ًءا من
امل�ؤ�س�سة الإ�سرائيلية وهم يخدمون يف اجلي�ش الإ�سرائيلي،
وهناك م�ؤ�شرات تدل �إىل �أن ن�سبة ا�ستحواذهم على املواقع
القيادية يف هذا اجلي�ش تفوق ن�سبتهم يف �أو�ساط ال�سكان
بثالثة �أ�ضعاف.
يعترب احلاخام �أبراهام كوك من �أهم مفكري ال�صهيونية
الدينية و�أول حاخام �أكرب لليهود الأ�شكناز يف فل�سطني،
هاجر �إليها يف العام  1904وا�ستقر فيها .وتتلخ�ص �سرية حياته
ون�شاطاته القومية الدينية يف حماولة تقريب ال�صهيونية �إىل
ربا ت�أ�سي�س
املتدينني وهو قد ذهب بعيدا يف هذه امل�صاحلة ،معت ً
دولة �إ�سرائيل تلبية لنداء الرب� .أما قادة احلركة ال�صهيونية،
من اليهود العلمانيني ،يف ر�أيه ،فينفذون وعد الرب ،وبالتايل
ي�سرعون ق��دوم امل�سيح املنتظر ،وموعد اخلال�ص .من هذا
ّ
ومد بينهما
�سوغ التعاون بني املتدينني والعلمانينيّ ،
املنطلق ّ
اجل�سور بطريقة مل يكن ي�ستطيع �أحد �أن يفعلها مبثل هذا
النجاح.

ا�ستيطان ار�ض فل�سطني يعادل جميع فرائ�ض التوراة

ك��ان ك��وك يعتقد �أن جيل امل�ستوطنني ال�صهاينة يف
فل�سطني هو اجليل الذي تتحدث عنه النبوءات يف التوراة و�أنه
هو الذي ينتمي �إىل ع�صر املا�شياح ،و�أن ال��رواد رغم كونهم
علمانيني �إال �أنهم ينفذون تعاليم الدين با�ستيطانهم
الأرا�ضي املحتلة يف فل�سطني .ويعترب هذا احلاخام من �أهم
ال�شخ�صيات التى �صنعت احلدث اليهودي فى القرن الع�شرين.
فكوك هو م�ؤ�س�س تيار ال�صهيونية الدينية ،الذى ي�ؤدي دو ًرا
مركز ًيا فى ال�سيا�سة واملجتمع الإ�سرائيليني .وجتدر الإ�شارة �إىل
�أنه حتى نهاية القرن التا�سع ع�شر كان التيار الأرثوذك�سي
اال�شكنازى ميثل املتدينني اليهود يف �شرق �أوروبا ورو�سيا ،وكان
هذا التيار يرى �أنه يتوجب عدم التدخل من �أجل �إقامة دولة
اليهود التى تقوم بعد جميء «امل�سيح املخل�ص» .لكن جاء
احلاخام كوك وا�صدر فتوى ج�سدت فى احلقيقة انق�سام التيار
الأرثوذك�سي ومولد التيار الديني ال�صهيوين ،حيث �أفتى �أنه من
�أجل عودة امل�سيح املخل�ص ،يتوجب العمل على �إقامة الدولة

اليهودية .وتبنى كوك فتوى لأحد كبار احلاخامات اليهود
يف القرن الثاين ع�شر ،ومفادها �أن ا�ستيطان «�أر�ض �إ�سرائيل»
يعادل جميع فرائ�ض التوراة الثالثمائة و�ستني.
�إىل جانب هذا احلاخام برز حاخام �آخر ا�سمه يهودا الكلعي
حلما
الذي ا�ستطاع �أن ينمي يف �أو�ساط اجلماعات اليهودية،
ً
دينيا فرد ًيا بالذهاب �إىل القد�س والأر���ض املقد�سة ،وعملت
ً
�أفكاره ال�صهيونية على حتويل هذا احللم الفردي �إىل م�شروع
�سيا�سي ا�ستعماري ،وثيق االرتباط بامل�شروع اال�ستعماري الأوروبي
يف الوطن العربي .وك��ان الكلعي ي�ستقطب اجلماعات
اليهودية بالقول �إن الهدف ال�صهيوين هو احتالل القد�س
وجعلها عا�صمة للدولة اليهودية .يف العام � 1834أ�صدر احلاخام
يهودا الكلعي كتابه «ا�سمعي يا �إ�سرائيل» ودعا فيه للهجرة
�إىل فل�سطني التي ا�سماها �أر�ض امليعاد ،من دون انتظار امل�سيح
املخل�ص ،ح�سبما تقول املعتقدات الدينية اليهودية املحافظة،
داعيا �أغنياء اليهود �إىل
و�أن�ش�أ جمعية لال�ستعمار يف القد�س
ً
دعمها .وقد انطلقت البداية احلقيقية لل�صهيونية الدينية يف
الع�صر احلديث من �أفكار هذا احلاخام.
كان الكلعي �أول الداعني �إىل �إحياء اللغة العربية ،و�إقامة
امل�ستعمرات اليهودية يف فل�سطني ،وك��ان برناجمه يقوم
على مقولة «اخلال�ص الذاتي» لتحقيق العودة اجلماعية �إىل
فل�سطني ،فالن�شاط اال�ستعماري علـى م�ستـوى الب�شـر �سـوف
ميهـد ال�سبيـل �إلـى جميء امل�سيح املنتظر وفق ر�أيه.

حركة ا�ستيطانية

ارتفع �ش�أن التيار ال�صهيوين – الديني يف �أعقاب حرب العام
 ،1967وبعد احتالل �إ�سرائيل ال�ضفة الغربية وقطاع غزة وه�ضبة
اجلوالن و�شبه جزيرة �سيناء .وعلى االثر ت�أ�س�ست حركة «غو�ش
�إميونيم» اال�ستيطانية يف الأرا�ضي املحتلة .ومن ثم حتول هذا
التيار من حركة ت�سري يف فلك حزب العمل �إىل حركة جتر
خلفها ر�ؤ�ساء حكومات من �أجل تطبيق فكرة «اال�ستيطان
وحاليا يعترب التيار ال�صهيوين
يف �أر�ض �إ�سرائيل الكاملة».
ً
ريا يف ال�سيا�سة الإ�سرائيلية،
– الديني �أحد �أكرث التيارات ت�أث ً
فقد انتقل التيار ال�صهيوين – الديني من الهام�ش �إىل مركز
امل�ؤ�س�ستني ال�سيا�سية والع�سكرية و�صناعة القرار الإ�سرائيلي.
ويتبني من التدقيق يف تركيبة احلكومة والكني�ست
حاليا� ،أنه يوجد يف احلكومة اال�سرائيلية الآن على الأقل
ً
�ستة وزراء ونواب وزراء من امل�ستوطنني املتدينني ،ويبلغ عدد
النواب احلاليني يف الكني�ست الذين ي�سكنون يف امل�ستوطنات
نائبا وهم ينتمون �إىل �أكرث من حزب ،وي�سكن رئي�س
ً 16
الكني�ست ،يويل �إدل�شتاين ،يف م�ستوطنة «نافيه دانيئيل»،
التي تعترب م�ستوطنة «معزولة» كونها تقع خارج الكتل
اال�ستيطانية الكربى.
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يف مواجهة
خمططات
التكفري والرتهيب
والتخريب
ً
مدموغا بالدم
مر العام 2014
ّ
اً
والأمل ،حافل باملواجهات
اخلطرية التي خا�ضها جي�شنا
م�سد ًدا �ضربات موجعة
بب�سالة ّ
�إىل التنظيمات الإرهابية ،مفككاً
خالياها ،وملق ًيا القب�ض على
الكثريين من كبار جمرميها،
من دون �أن يغفل عن احلدود
اجلنوبية.

توقيفات باجلملة

�ك��ن اجلي�ش م��ن توقيف ع��د ٍد
مت� ّ
ك��ب�ي ٍ
ر م��ن امل��ط��ل��وب�ين الإره��اب��ي�ين
ّ
واملخلني بالأمن يف تواريخ خمتلفة ويف
عدة مناطق لبنانية.
ّ
ففي �شهر كانون الثاين ،متّ �إلقاء
القب�ض على �أمري كتائب عبدالله عزام
الإرهابي اخلطري ماجد املاجد ،الذي ما
لبث �أن توفى يف امل�ست�شفى الع�سكري
املركزي ب�سبب تدهور حالته ال�صحية.
ووق��ع قيادي �آخ��ر يف التنظيم نف�سه،
هو الإره��اب��ي اخلطر جمال دف�تردار يف
يد اجلي�ش بعد دهم مكان وج��وده يف

�إحدى قرى البقاع الغربي.
ويف البقاع � ً
أي�ضا متّ توقيف مطلوبني
أهمها
يف املنطقة بتهم خمتلفة � ّ
ا�شرتاكهم يف ت�أليف ع�صابات خطف
وخاليا �إرهابية وارتباطهم ب�إرهابيني
وتنفيذهم عمليات �إرهابية وتهريب
الأ�سلحة واملخدرات والإخالل بالأمن.
متكنت قوة من اجلي�ش من
كما
ّ
الق�ضاء على الإره��اب��ي �إبراهيم عبد
املعطي �أبو معيلق امللقب ب�أبي جعفر
(فل�سطيني اجلن�سية) ،ال��ذي ينتمي
�إىل كتائب عبدالله ع��زام ،ويرتبط
بتنظيم داع�ش ،وين�سق مع �أمري هذا
التنظيم يف منطقة القلمون ال�سورية
لنقل �إنتحاريني �إىل لبنان وتخطيط

�أعمال �إرهابية وتنفيذها.
يف �شباط �أوق���ف اجلي�ش الإره��اب��ي
نعيم عبا�س ،فل�سطيني اجلن�سية ،يف
منطقة املزرعة – بريوت (� 12شباط)،
وه��و �أح��د قياديي كتائب عبدالله
املدبر لعدد من العمليات
عزام ،والعقل ّ
الإنتحارية التي ا�ستهدفت ال�ضاحية
اجلنوبية لبريوت .وقد اعرتف املوقوف
بوجود خمازن �أ�سلحة وخمابئ ل�سيارات
ّ
مفخخة ج��رى دهمها وتعطيلها.
ومتكنت مديرية املخابرات من حتديد
مكان الإرهابي اخلطري �سامي الأطر�ش
يف بلدة عر�سال (�آذار) .الأطر�ش �أطلق
النار على دوري��ة اجلي�ش التي دهمت
مكان وج��وده يف البلدة ،فردت عليه
العدد 355

51

مفكرة
2014
ً
الحقا مت�أث ًرا بجروح
باملثل حيث تويف
�أ�صيب بها.
�شهر ني�سان ك���ان �أي��� ً��ض��ا ح��اف�ًل�اً
املهمة ملطلوبني خطرين.
بالتوقيفات
ّ
حيث �ألقى اجلي�ش القب�ض على العديد
من املتورطني يف اال�شتباكات بني باب
التبانة وجبل حم�سن ،بينما عمد
�آخ���رون منهم �إىل ت�سليم �أنف�سهم.
كما متّ توقيف عدد من الإرهابيني
واملعتدين على دوري��ات اجلي�ش وقوى
الأم��ن الداخلي يف الهرمل ،وعر�سال
وب��ري��ت��ال وح��ور تعال ومناطق �أخ��رى.
ويف حملة ال�شراونة متّ توقيف �أخطر
املطلوبني هناك ( 12ني�سان) ،وهو
ع��ل��ي خ�ضر ال��ع��ب��دي (���س��وري الأ���ص��ل
ويحمل اجلن�سية اللبنانية) .كما
�أوقف املطلوب �أحمد الأطر�ش امل�شتبه
م�سلحا
بتورطه يف تفخيخ �سيارات ،و12
ً
�سور ًيا يف ج��رود عر�سال ،والفل�سطيني
بالل كايد كايد من �ألوية عبد الله
عزام ( 17ني�سان) وهو �أحد املطلوبني
ّ
ب��ع��دة م���ذك���رات ،الرت��ك��اب��ه ع��دة
جرائم� ،أبرزها ا�شرتاكه مع �آخرين
يف ا�ستهداف دورية لليونيفيل يف حملة
القا�سمية ،ما � ّأدى �إىل 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 .ويف منطقة
ال�ضاحية اجلنوبية ،متّ توقيف عدد من
املطلوبني.
�شهر �أي��ار �شهد � ً
أي�ضا ت�سليم بع�ض
املطلوبني �أنف�سهم ،و�إلقاء القب�ض على
�آخرين يف منطقة طرابل�س ،وبني ه�ؤالء
عدد ممن عرفوا بقادة املحاور خالل
اال�شتباكات التي �شهدتها املدينة،
�إ�ضافة �إىل متورطني يف اعتداءات على
وتكرر الأمر نف�سه يف الهرمل،
اجلي�ش.
ّ
ومن ثم يف جرود عر�سال حيث متّ تنفيذ
52
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عملية ده��م وا�سعة ( 13ح��زي��ران)،
�أ�سفرت عن توقيف عدد من ال�سوريني
ويف حوزتهم كامريات ت�صوير و�أجهزة
كومبيوتر و�أق��را���ص م��دجم��ة ،تثبت
ا�شرتاكهم يف تدريبات مع جمموعات
إرهابية.
�
ّ
يف متوز� ،أوقفت قوى اجلي�ش يف مدينة
طرابل�س بعد عمليات دهم قامت بها،
عددا من املطلوبني من بينهم املدعو
ً
بعدة
ح�سام عبدالله
ال�صباغ ،املطلوب ّ
ّ
م��ذك��رات توقيف لقيامه ب�أعمال
إرهابية.
�
ّ

تفجريات وخ�سائر بالأرواح
واملمتلكات

بداية العام � 2014شهدت تفجريات
متتالية يف ع� ّ�دة مناطق لبنانية � ّأدت
�إىل وق���وع ���ش��ه��داء وج��رح��ى وخ�سائر
باملمتلكات .ولكن اجلي�ش ا�ستطاع
�أي��� ً��ض��ا �أن يجنّ ب امل��واط��ن�ين ك��وارث
�ك��ن��ت ق���واه من
ك��ث�يرة بحيث مت� ّ
ك�شف وتفكيك العديد من ال�سيارات
املفخخة.
يف كانون الثاين� ،إنفجاران �إرهابيان
يف ال�شارع العري�ض يف ح��ارة حريك،
و�آخ���ر يف الهرمل ق��رب ال�����س��راي .وبني
�أول �شباط و 22منه ّ
تنقل الإره��اب يف
ع��دة مناطق :تفجري ان��ت��ح��اري و�سط
الهرمل يف حمطة الأي��ت��ام (الأول من
�شباط) ،و�آخر قرب حمطة الري�شاين يف
ال�شويفات (� 3شباط) .وانفجار مزدوج
نفّ ذه انتحار ّيان ا�ستهدف «امل�ست�شارية
الثقافية الإيرانية» يف منطقة بئر ح�سن
(� 19شباط) .كذلك ا�ستهدف تفجري
�إره��اب��ي اجلي�ش على حاجز العا�صي
عند مدخل الهرمل اجلنوبي ،ما �أ�سفر
عن ا�ست�شهاد مالزم �أول وجندي و�أحد
جريحا من
املواطنني� ،إ�ضافة �إىل 18
ً
الع�سكريني واملدنيني الذين كانوا

موجودين على احلاجز (� 22شباط).
يف املقابل ،متّ ك�شف العديد من
ال�سيارات املفخخة وامل��ع� ّ�دة للتفجري
ب��ت��واري��خ خمتلفة� ،أب��رزه��ا واح���دة يف
حملة كورني�ش املزرعة -بريوت زنتها
حواىل  100كيلوغرام من املواد املتفجرة
والأحزمة النا�سفة .وثانية كانت تتجه
من ي�برود يف �سوريا �إىل داخ��ل الأرا�ضي
اللبنانية ثم ب�يروت ،وبداخلها ثالث
ّ
مكلفات بت�سليم ال�سيارة
كن
ن�ساء،
َّ
املذكورة لأ�شخا�ص �إنتحاريني .كذلك
ك�شفت �سيارة ثالثة مفخخة بحواىل
كيلوغراما م��ن املتفجرات يف
240
ً
منطقة جرود بلدة حام ق�ضاء بعلبك.
فجر �أح��د الإنتحاريني
يف �شهر �آذارّ ،
نف�سه على الطريق العام عند بلدة
النبي عثمان (� 16آذار)� ،إث��ر افت�ضاح
�أم��ره ،ومتّ تعطيل �سيارة م�شبوهة يف
منطقة ر�أ�س بعلبك ،حتوي عبوة ُق ِّد َرت
زنتها بنحو  170كلغ (� 17آذار).
َ
امل���راك���ز الأم��ن��ي��ة مل ت�����س �ل��م من
الإ���س��ت��ه��داف��ات الإره��اب��ي��ة ،ف��ف��ي 20
حزيران وقع انفجار عند ج�سر النملية
يف منطقة �ضهر البيدر ما بني حاجزي
اجلي�ش وقوى الأم��ن الداخلي ،ما �أدى
�إىل ا�ست�شهاد م�ؤهل �أول يف قوى الأمن
�شخ�صا بجروح
الداخلي و�إ���ص��اب��ة 33
ً
بينهم  7ع��ن��ا���ص��ر م��ن ق���وى الأم���ن
الداخلي .ويف  24حزيران� ،أقدم �إرهابي
على تفجري نف�سه بالقرب من حاجز
تابع للجي�ش يف م�ستدرية الطيونة،
ما �أ�سفر عن �إ�صابة عدد من املواطنني
بجروح خمتلفة ،وفقدان مفت�ش من
املديرية العامة للأمن العام (ا�ست�شهد)،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ح�صول �أ���ض��رار مادية
ج�سيمة يف املمتلكات .و بتاريخ 25
حزيران ،وبينما كانت قوة من الأمن
العام ت�ؤازرها وحدات من اجلي�ش ب�صدد
دهم فندق «دي روي» يف حملة الرو�شة،

ب��ن��اء على معطيات ك��ان��ت بحوزة
فجر �إنتحاري نف�سه ما �أدى
الأمن العامّ ،
�إىل مقتله على الفور و�إ�صابة عنا�صر
من الأمن العام ،بينما �أ�صيب الإرهابي
الآخر وقب�ض عليه.

اعتداءات على اجلي�ش و�شهداء

تعر�ض اجلي�ش
بني ال�شمال والبقاع ّ
العتداءات �إرهابية ا�ستهدفت دور ّياته
وكبدته �شهداء فدوا �أهلهم
ومراكزه
ّ
ورفاقهم ب�أرواحهم .ففي �شهر �شباط
ع��دة مناطق من
تعر�ض اجلي�ش يف
ّ
ّ
ّ
متنقلة ما � ّأدى �إىل
طرابل�س العتداءات
ا�ست�شهاد ع�سكريني وجرح �آخرين.
ّ
م�سلحون يف
وخالل �شهر �آذار ا�ستهدف
طرابل�س �أربع مالالت للجي�ش بالقذائف
ال�صاروخية ما � ّأدى �إىل ا�ست�شهاد عريف
وجرح ثمانية ع�سكريني.
ويف م��ن��ط��ق��ة ال��ق��م��وع��ة -ع��ك��ار
تعر�ضت �آلية تابعة للجي�ش لكمني
ّ
من قبل م�سلحني ( 8ني�سان)� ،أقدموا
على �إط�لاق النار من �أ�سلحة حربية
باجتاهها ،ما �أدى �إىل ا�ست�شهاد مالزم
ورق��ي��ب ،و�إ���ص��اب��ة رتيب �آخ��ر بجروح.
خ�لال �ساعات ( 9ني�سان) متكنت
قوى اجلي�ش بعد �سل�سلة عمليات دهم
ومطاردة من توقيف �أحد املتورطني يف
االع��ت��داء ،فيما عرث على �آخ��ر كان
�أطلق النار على عنا�صر اجلي�ش ،جثة
هامدة بعد �إقدامه على االنتحار.
تعر�ضت دورية تابعة للجي�ش يف
كما ّ
منطقة الرهوة – عر�سال �إىل �إطالق نار
ّ
م�سلحة كمنت لها
من قبل جمموعة
يف جرود املنطقة ( 30ني�سان) ،ما � ّأدى
�إىل �إ�صابة خم�سة ع�سكريني بجروح
خمتلفة.

اً
وبقاعا
�شمال
خطة �أمنية
ً

ع��ل��ى �أث���ر احل����وادث الأم��ن��ي��ة التي

ا����س���ت���ه���دف���ت
�أم���ن امل��واط��ن�ين،
ن����فّ ����ذ اجل��ي�����ش
خ��ط��ة �أم��ن��ي��ة وا���س��ع��ة ع��ل��ى خمتلف
الأرا���ض��ي اللبنانية .ففي البقاع (18
�آذار) حتركت وحداته للق�ضاء على
التعديات و�أعمال اخلطف وال�سرقة،
و�إل��ق��اء القب�ض على «ر�ؤو����س كبرية»
�أ�صحابها متورطون يف تفخيخ �سيارات
و�إط��ل�اق ���ص��واري��خ ويف ت��ع��دي��ات على
املواطنني واجلي�ش والقوى الأمنية.
ويف طرابل�س (خالل الأ�سبوع الأخري
من �شهر �آذار) تابعت وحدات اجلي�ش
تنفيذ �إج��راءات��ه��ا الهادفة �إىل �ضبط
الو�ضع و�إ�سكات م�صادر النريان و�أعمال
القن�ص� .أ�صيب عدد من العنا�صر خالل
تنفيذ اخلطة حيث ا�ست�شهد م�ؤهل
(يف طرابل�س) وثالثة ع�سكريني يف
وجرح �آخرون .يف املقابل دهم
عر�سالُ ،
اجل��ي�����ش �أم��اك��ن ت��واج��د املطلوبني
مبوجب ا�ستنابات ق�ضائية ،ومتّ توقيف
عدد كبري من املطلوبني من جن�سيات
خمتلفة و�ضبط كميات من الأ�سلحة
والذخائر احلربية والأعتدة الع�سكرية
املتنوعة .كما �أزال اجلي�ش الد�شم
واملتاري�س التي كانت تقطع الطريق
بني �ضفتي �شارع �سوريا طوال �أكرث من
�سنتني.

�آب� :شهر عر�سال باخلط العري�ض!

ّ
حل ال�صيف حاملاً للبنان واللبنانيني
الأ���س��ى واحل��زن وخ�سارة كبرية .فقد
ت��وتّ ��رت الأو���ض��اع الأمنية يف منطقة
ع��ر���س��ال وج��واره��ا ع��ل��ى �أث���ر توقيف
الإرهابي املطلوب عماد �أحمد جمعة
املنتمي �إىل «جبهة الن�صرة» (� 2آب)،
ّ
م�سلحني ومطالبتهم بالإفراج
وانت�شار
عنه ما � ّأدى �إىل تفاقم الو�ضع يف املنطقة
وان��دالع مواجهة بني اجلي�ش وعنا�صر
داع�ش وجبهة الن�صرة ما زالت ف�صولها
م�ستمرة .يف معركة عر�سال �أ�سقط
ّ
اجل��ي�����ش ف�����ص�ًل اً م��ن ف�����ص��ول املخطط

الإره��اب��ي ال��ه��ادف �إىل �إن�����ش��اء �إم���ارة
تكفريية يف لبنان .جي�شنا البا�سل
ح� ّ�ق��ق م��ا مل ت�ستطع ج��ي��و���ش ودول
ّ
خمططات الإرهابيني
حتقيقه ،ف�أف�شل
بدماء �شهدائه و�أوجاع جرحاه و�صمود
�أبطاله.
م��ن ال��ث��اين وحتى ال�سابع م��ن �آب،
خا�ض اجلي�ش معركة قا�سية حيث
�أقدمت املجموعات الإرهابية والتابعة
جلن�سيات متعددة ،على الإعتداء على
ع�سكريني من اجلي�ش والقوى الأمنية
�ددا
الأخ���رى داخ��ل البلدة وخطفت ع� ً
منهم كرهائن ،مطالبة ب�إطالق �أحد
�أخطر املوقوفني لدى اجلي�ش.
توا�صلت الإ�شتباكات العنيفة بني
اجلي�ش والإرهابيني طوال ليل ال�سبت –
ّ
وتخللتها �إنزاالت من
الأحد (� 3-2آب)
مزيدا
مروحيات بعدما ا�ستقدم اجلي�ش
ً
م��ن التعزيزات �إىل عر�سال ومنطقة
جرد ر�أ���س بعلبك والفاكهة ،بهدف
ّ
متهيدا لعزلهم
امل�سلحني
حما�صرة
ً
وتطويقهم .وقد �سقط خالل الإعتداء
ثمانية �شهداء للجي�ش �إ�ضافة �إىل عدد
من اجلرحى.
ليل الأح���د – الإث��ن�ين (� 4-3آب)،
ً
ملحوظا للجي�ش
ميدانيا
تقد ًما
�شهد ّ
ً
الذي عمل على �إحكام احل�صار على
التنظيمات الإرهابية ،بعد �أن ا�ستعاد
ال�سيطرة على عدد من مواقعه و�أوقع
را م��ن القتلى يف �صفوف
ع� ً
��ددا ك��ب�ي ً
ّ
امل�سلحني ،لكن عدد ال�شهداء ارتفع
جم��د ًدا وكذلك عدد اجلرحى �إ�ضافة
�إىل املختطفني.
تو�سعت رقعة
يف اليوم الرابع (� 5آب)ّ ،
االع��ت��داءات على اجلي�ش لت�ستهدف
حافلة ع�سكرية يف طرابل�س ب�إطالق
نار � ّأدى �إىل �إ�صابة �سبعة ع�سكريني
بجروح .على �صعيد �آخر ،مت التو�صل �إىل
هدنة ل�ساعات قليلة يف عر�سال �أ�سفرت
عن الإفراج عن ثالثة من عنا�صر قوى
و�سجل ا�ست�سالم عدد
الأمن الداخلي.
ّ
ّ
امل�سلحني بعد دخول اجلي�ش حميط
من
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�أحد مراكزهم.
�ضيقت
يف اليوم اخلام�س (� 6آب)ّ ،
ّ
امل�سلحني
وحدات اجلي�ش احل�صار على
و�أق��ف��ل��ت ك��ل امل��ن��اف��ذ ل��ل��ح ��ؤول دون
تزويدهم �إمدادات لوج�ستية وب�شرية.
يف اليوم ال�ساد�س (� 7آب) ،ويف عملية
ق��وة من اجلي�ش ،مت
ّ
نوعية نفّ ذتها ّ
حترير �سبعة عنا�صر من ق��وى الأم��ن
ّ
امل�سلحني يف
الداخلي املحتجزين لدى
عر�سال ،وبا�شر اجلي�ش تعزيز انت�شاره يف
أكد وفد «هيئة
نقاطه .يف هذه الأثناءّ � ،
العلماء امل�سلمني» ان�سحاب املقاتلني
اىل اجلرود وا�ستمرار املفاو�ضات معهم
حول ملف الرهائن من عنا�صر اجلي�ش
وقوى الأمن الداخلي.
ركز اجلي�ش حاج ًزا
ويف اليوم التايلّ ،
داخ��ل عر�سال ،ليتم بعد ذلك ت�سيري
الدوريات فيها.
ب��رزت اىل الواجهة ق�ضية احتفاظ
ّ
امل�سلحني اخلارجني �إىل جرود عر�سال
ب��امل��خ��ط��وف�ين وه���م ت�����س��ع��ة وث�لاث�ين
ع�سكر ًيا 20 ،م��ن اجلي�ش و 19من
الأم��ن الداخلي .ق�ضية الع�سكريني
املخطوفني ّ
مفتوحا يف
�رح��ا
ً
ظلت ج� ً
خ�صو�صا بعد
قلب امل�ؤ�س�سة والوطن،
ً
�إق���دام الإره��اب��ي�ين على �إع���دام عدد
منهم والتهديد ب�إعدام �آخرين .وفيما
يحمل �أه��ال��ي��ه��م وجعهم ويطوفون
به معت�صمني يف ال�شوارع وال�ساحات،
ت�ضع قيادة اجلي�ش ق�ضيتهم يف طليعة
�أولوياتها� ،ساعية �إىل بذل كل اجلهود
املمكنة ال�سرتدادهم.
و�صل عدد ال�شهداء يف معركة عر�سال
�شهيدا بينهم � 3ضباطّ � ،أما عدد
�إىل 22
ً
اجلرحى ففاق الـ.200

من �أيلول �إىل كانون الأول:
م�ستمرة
املواجهة
ّ

العنوان الأب��رز ال��ذي حملته يوميات
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الأم����ن يف �أي��ل��ول
وت�����ش��ري��ن الأول
وام��ت��د �إىل �أواخ��ر
العام هو ا�ستمرار املواجهة بني اجلي�ش
خ�صو�صا �أن الإرهابيني حاولوا
والإرهاب
ً
ّ
تنفيذ خمططهم ال��ت��دم�يري جم��د ًدا
ً
انطالقا من طرابل�س.
تعر�ضت �شاحنة ع�سكرية
يف � 19أيلول ّ
تابعة للجي�ش النفجار عبوة نا�سفة يف
�أثناء انتقالها داخل بلدة عر�سال ،ما
�أدى �إىل ا�ست�شهاد ع�سكريني اثنني،
و�إ�صابة ثالثة بجروح ما لبث �أحدهم �أن
ً
الحقا.
ا�ست�شهد
ّ
ويف م��وازاة ذل��ك ،ظلت ق��وى اجلي�ش
امل��ن��ت�����ش��رة يف منطقة ع��ر���س��ال على
ت�صدت للإرهابيني
جهوز ّيتها حيث
ّ
وق�صفت بالأ�سلحة الثقيلة واملتو�سطة
حت�صيناتهم يف جرود املنطقة ،وحققت
�إ���ص��اب��ات م��ب��ا���ش��رة� ،أدت �إىل �سقوط
ع��دد كبري م��ن القتلى واجل��رح��ى يف
�صفوفهم.
وا�صل رجال اجلي�ش قطع طرق الفتنة
بقاعا
و�سد املنافذ يف وجه االرهابيني
ً
ّ
اً
و�شمال ،وبني �أواخر �أيلول و�أوائل ت�شرين
�شيع اجلي�ش والأه���ايل �شهداء جدد
ّ
�سقطوا يف طرابل�س وعكار.
الق�ضاء على �إح���دى �أخ��ط��ر خاليا
داع�ش
متكن اجلي�ش من
يف  23ت�شرين الأول
ّ
الق�ضاء على واح��دة من �أخطر خاليا
داع�����ش ،حيث ن��فّ ��ذ عملية اعتقل
خاللها �أح��د �أه��م ك���وادر داع�����ش يف
ال�شمال ،الإرهابي �أحمد �سليم ميقاتي،
ّ
يخطط لتنفيذ عمل ارهابي
والذي كان
متكن اجلي�ش من القب�ض
كبري .وقد
ّ
عليه داخل ّ
�شقة يف بلدة عا�صون ،يف
عددا من
نوعية قتل خاللها
عملية
ً
ّ
االرهابيني.
ع��ق��ب ه���ذه العملية ع��م��دت ق��وى
الإره��اب �إىل زعزعة الو�ضع الأمني يف
طرابل�س و�إثارة الفنت والتحري�ض املذهبي،
ّ
م�سلحني يف �أحياء من
ون�شرت عنا�صر

ّ
م�سلحون على
املدينة .كما اعتدى
�ك��ار) ،واملنية
اجلي�ش يف
املحمرة (ع� ّ
ّ
فرد اجلي�ش باتخاذ التدابري
(طرابل�س)ّ ،
ّ
املنا�سبة حيث ا�شتبك مع امل�سلحني
وده��ـ��م الأم��اك��ـ��ن التــي يتح�صنـون
فيهــا ،ف�أوقــع يف �صفوفهــم �إ�صابــات
مبا�شــرة.
ا���س��ت�����ش��ه��د يف امل���واج���ه���ات (ب�ين
 2014/10/24و 11 )2014/10/26ع�سكر ًيا
بينهم ث�لاث��ة ���ض��ب��اط .دم���اء ه����ؤالء
الق��ت دم���اء �سبقتها الف��ت��داء لبنان
ومنع خمططات الرتهيب والتخريب
و�صدت
والتكفري من حتقيق �أهدافهاّ ،
ريا ي�ستهدف لبنان بكيانه
خط ًرا كب ً
ووجوده.
مللم اجلي�ش جراحه ،ح�سم املعركة
�ضد املجموعات الإرهابية يف طرابل�س
ّ
( 27ت�شرين الأول) و�أع��اد املدينة �إىل
ث���م ك��م��ا ن��فّ ��ذ
ك��ن��ف ال�����ش��رع��ي��ةّ .
ّ
وتعقب وا�سعة ،فق�ضى
عمليات دهم
على معاقل اجل��م��اع��ات الإره��اب��ي��ة
ّ
ّ
حملة باب التبانة و�أبي �سمرا
امل�سلحة يف
ريا من املطلوبني،
واعتقل ع��د ًدا كب ً
�ك��ك التفخيخات ال��ت��ي زرع��وه��ا
وف� ّ
يف الأحياء ال�سكانية و�ضبط خمازن
الأ�سلحة وكميات م��ن املتفجرات
والأعتدة الع�سكرية.
خ�ل�ال ت�����ش��ري��ن ال���ث���اين وك��ـ��ان��ون
ّ
ّ
امل�سلحني
تعقب
الأول ،تابع اجليـ�ش
واملطـلوبني منفّ ًذا ع�شرات عمليات
ده��م يف ال�شمال وال��ب��ق��اع و�أم��اك��ن
�أخ��رى ،ما � ّأدى �إىل تفكيك الكثري
م��ن اخل��ـ�لاي��ا الإره��ـ��اب��ي��ة وتــوقيف
ّ
املخلـني بالأمن
�أع��ـ��داد كبـرية من
واملتـو ّرطيـن يف الإع��ت��داء على القوى
الع�سكرية.
مير عام ويقبل �آخر ،ويوا�صل اجلي�ش
ّ
حم�صنً ا بدم �شهدائه
مهماته
تنفيذ
ّ
ّ
�أمن الوطن واملواطنني...

مفكرة
2014

�إعداد :د� .أحمد ع ّلو

روى نائب الرئي�س الأمريكي جو بايدن ل�صحيفة «نيويوركر» يف
عددها ال�صادر يف �أول �آب � ،2011أنه قال للرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني خالل لقائهما يف مو�سكو يف العام � ،2011إنه «ينظر يف عينيه
روحا» .وقد ر ّد عليه بوتني اً
قائل�« :إننا نفهم بع�ضنا
فال يجد له ً
ً
بع�ضا»...

الأزمات والتطورات
يف العالقات الدولية
خالل العام 2014

�أو ك��و���س��ي��ل��ة
ل���ت���ف���ك���ي���ك
ب��ع�����ض ال������دول،
�أو ك��م��ق��دم��ة
ل���ت���ف���ت���ي���ت���ه���ا
وحتويلها �إىل دول
فا�شلة متهد لبناء
كيانات جديدة
وطائفية يف نظام
عاملي غري وا�ضح
املعامل.

الأزمات
والأو�ضاع يف
لبنان والعامل

عامل بال «روح»...
حركة العالقات الدولية خالل العام
املن�صرم

ي�شهد العامل منذ مطلع القرن احلايل
حالة ا�ضطراب وت�شابك يف تفاعالته
الدولية� ،سواء كانت تعاونية �أو �صراعية،
ويتمظهر هذا اال�ضطراب يف حالة العجز
ع��ن االت��ف��اق على تطبيق القواعد
احل��ال��ي��ة للنظام ال���دويل يف م��ا خ�ص
الكثري من ال�صراعات القائمة على
م�ساحة العامل ،والتي تهدد با�ستمرارها
وحدة و�سالمة و�سيادة كثري من الدول.
كذلك يعي�ش النظام العاملي اليوم
�أزمة ب�سبب احتدام ال�صراع حول �إعادة
متركز القوة بني الدول الكربى يف عدد
من الب�ؤر امل�شتعلة ،وال��ذي ب��ات يهدد
�سيادة بع�ض الدول وكياناتها وبخا�صة
يف منطقتي ال�����ش��رق الأو���س��ط و�شرقي
اوروب��ا .وقد �أ�سهم هذا ال�صراع يف بروز
ظاهرة االرهاب ب�شكل عام والإرهاب
التكفريي ب�شكل خا�ص كنتيجة
لف�شل بع�ض الأنظمة ال�سيا�سية القائمة،

�أب�����رز ع��ن��اوي��ن
ال�صراع والنزاعات
دوليا خالل العام
ً
 2014ك���ان���ت:
ال��ط��اق��ة وامل����وارد،
الأ����س���واق ،الأم��ن
وال�سالح ،الهيمنة االقت�صادية ،النفوذ
ال�سيا�سي ،التدخل يف �سيادات الدول حتت
حجج ن�شر الدميقراطية واحلرية وحقوق
الإن�سان ،وتنامي ظاهرة الإرهاب.
اقليميا يرتكز ال�صراع يف املنطقة
ً
حول دور القوى ال�صاعدة فيها مثل �إيران
وال�سعودية وتركيا وم�صر ،بالإ�ضافة
�إىل الكيان الإ�سرائيلي واحلركات
ال�����س��ل��ف��ي��ة اجل��ه��ادي��ة ال��ت��ك��ف�يري��ة
والإرهابية.

لبنان

�شهد لبنان خ�لال العام  2014املزيد
من تداعيات �أزمات املنطقة ال�سيا�سية
والع�سكرية وبخا�صة الأزم��ة ال�سورية
امل�ستمرة منذ �أكرث من ثالث �سنوات،
حيث تفاقمت احلوادث وا�ستمر ت�سلل
امل�سلحني والالجئني مما زاد من معاناة
اللبنانيني ،و� ّأدى �إىل ا�ضطراب الأمن
ب�سبب الأعمال الإرهابية يف الداخل
وعلى احلدود.

يف مطلع العام (� 15شباط) مت ت�شكيل
حكومة لبنانية جديدة برئا�سة الرئي�س
متام �سالم ،ولكن انتهاء والية رئي�س
اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان يف
� 25أيار وعدم التو�صل �إىل انتخاب رئي�س
جديد ،زادا يف من�سوب التوتر ال�سيا�سي
الداخلي� .أم��ا جمل�س النواب ف�أ�صدر
قانو ًنا يف نهاية العام بالتمديد لنف�سه
�سنتني و� 7أ�شهر ب�سبب الظروف الأمنية
التي مت��ر بها ال��ب�لاد و�صعوبة اج��راء
انتخابات.
م��ع مطلع  2014ق���ررت اململكة
العربية ال�سعودية منح لبنان هبة مالية
كبرية ل�شراء ال�سالح للجي�ش ودعمه
يف معركته �ضد االرهاب والدفاع عن
البالد ،كما قررت �إيران منح اجلي�ش
هبة م��ن ال�����س�لاح وال��ذخ��ائ��ر للغاية
عينها ،وم��ن املتوقع �أن ي��ب��د�أ و�صول
امل�ساعدات املوعودة مطلع الـ.2015

�سوريا

ا�ستمرت الأح���داث يف �سورية للعام
الرابع على التوايل بني ال�سلطة املدعومة
من قوى �إقليمية ودولية من جهة ،وبني
امل�سلحني من خمتلف «التنظيمات
املعار�ضة» املدعومة � ً
أي�ضا من جهات
اقليمية ودولية �أخرى ،واالرهابيني من
دول خمتلفة من جهة ثانية .تركزت
االح��داث يف ال�شمال وال�شمال ال�شرقي
واجلنوب والغرب ،يف حرب بدت متعددة
الأبعاد والأ�سباب .وكانت االرجحية
مل�صلحة ال��دول��ة ال��ت��ي ا�ستعادت عدة
مناطق �سيطر عليها امل�سلحون يف
ّ
تخلل هذا العام � ً
أي�ضا
الأعوام املا�ضية.
�إع�ل�ان ال��دول��ة اال�سالمية يف ال��ع��راق
وال�شام (داع�ش) و�ضم ق�سم من الأرا�ضي
ال�سورية ال�شمالية ال�شرقية �إىل هذه
الدولة املزعومة .كذلك �أعيد انتخاب
الرئي�س ب�شار الأ�سد رئي�سا للجمهورية
يف مطلع حزيران من العام  .2014وقد
تواترت هذا العام حركة االت�صاالت
الدولية بني ال��دول الكربى والإقليمية
العدد 355
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لإي��ج��اد ح��ل �سيا�سي ل�ل�أزم��ة ال�سورية
من دم�شق �إىل طهران ومو�سكو ومن
وا�شنطن �إىل باري�س والريا�ض وجنيف
ولكن ه��ذه االت�����ص��االت مل ت�صل �إىل
حل حا�سم بعد ب�سبب ت�شابك امل�صالح
وتناق�ض ال�سيا�سات الدولية والإقليمية
ور�ؤية كل منها لطريقة احلل.

العراق

�أدت نتائج االن��ت��خ��اب��ات النيابية
العراقية التي جرت يف  30ني�سان 2014
�إىل �أرج��ح��ي��ة مل�صلحة رئي�س ال���وزراء
ن��وري املالكي ،ولكن اع�لان الدولة
اال�سالمية يف العراق وال�شام (داع�ش)
يف نهاية حزيران  2014وا�شتباكها مع
ال�سلطة و�سيطرتها على ارا��ٍ�ض وا�سعة
من �شمال العراق وغربه وبع�ض منابع
النفط ،وقيامها بحركة تطهري طائفي
ومذهبي واب���ادة ب�شعة ،دفعت القوى
ال�سيا�سية العراقية �إىل انتخاب حيدر
رئي�سا للوزراء .العبادي دعا �إىل
العبادي
ً
مزيد من احلوار والوحدة بني مكونات
ال�شعب العراقي و�إع��ادة تطوير اجلي�ش
العراقي وجتهيزه وتدريبه للوقوف بوجه
هذه احلركة التي اعلنت معظم الدول
�أنها ارهابية ،وتداعت لإقامة حتالف
دويل ملحاربتها بزعامة الواليات املتحدة
االم�يرك��ي��ة .وق��د با�شرت ق��وات هذا
التحالف بالفعل �شن غ���ارات جوية
على مراكز داع�ش يف العراق و�سوريا،
م��ا �أدى فقط �إىل احل��د م��ن متددها
ولي�س �إىل الق�ضاء عليها وذلك لأ�سباب
تتعلق ببنية النظام الدويل واالختالف
يف توجهات وم�صالح وتدخالت بع�ض
القوى امل�ؤثرة يف النظام الإقليمي والدويل
حول �سرعة احل�سم وطرقه ونتائجه.

تركيا

يف �إط���ار بحثها ع��ن دور �أ�سا�سي يف
58
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احلراك القائم يف
ال�����ش��رق الأو���س��ط،
ت��اب��ع��ت تركيا
دعم بع�ض االط��راف املعار�ضة يف �سوريا
وال��ع��راق ،و�شهدت حت��رك��ات �شعبية
ومظاهرات مناه�ضة لهذه ال�سيا�سة.
وا�ضحا �أن هذه ال�سيا�سة الرتكية
وبدا
ً
يف االقليم ال تتوافق مع �سيا�سات بع�ض
دوله كاململكة العربية ال�سعودية وم�صر
و�إيران( ،باال�ضافة �إىل �سوريا والعراق) ،ال
بل تت�صادم معها.

الق�ضية الفل�سطينية

مل ت�صل املفاو�ضات ما بني ال�سلطة
الفل�سطينية وال��ك��ي��ان اال�سرائيلي
�إىل حلول للق�ضية ح��ول اق��ام��ة دول��ة
فل�سطينية م�ستقلة ،وا�ستمر ال�صراع
ب�سبب اقامة املزيد من امل�ستوطنات يف
ال�ضفة والقد�س ،وازداد التوتر وال�صدامات
الدامية حول امل�سجد الأق�صى ويف بع�ض
�أنحاء ال�ضفة الغربية ،ح�صار قطاع غزة
الذي ت�سيطر عليه حركة حما�س والذي
�شن اجلي�ش اال�سرائيلي عليه حر ًبا
خالل �شهري متوز و�آب ا�ستمر ما يزيد
يوما �سقط فيها الآف القتلى
على ً 50
واجل��رح��ى م��ن الفل�سطينيني ،وح� ّ�ل
دم��ار كبري بالبنى التحتية ،وترافق
ذلك مع املزيد من االنتهاك للقانون
ال��دويل والإن�ساين .وقد امكن التو�صل
بعد جهد �إىل وقف لإطالق النار وهدنة
مب�ساعي بع�ض الدول االقليمية وجمل�س
الأم��ن .بعدها ت�ألفت حكومة وحدة
وطنية جمعت ال�سلطة الفل�سطينية يف
ال�ضفة وحركة حما�س يف قطاع غزة.
ومع نهاية العام  2014ب��د�أت �أ�صوات
بع�ض ال���دول الغربية ترتفع اع� ً
تراف��ا
بالدولة الفل�سطينية امل�ستقلة ،كذلك
طلبا �إىل
رفعت جامعة ال��دول العربية
ً
الأمم املتحدة للإعرتاف بهذه الدولة
التي ترف�ضها دولة الكيان اال�سرائيلي،
مما يرفع من وترية ال�صراع �إىل حدود
الإنفجار ال�شامل داخل فل�سطني املحتلة

ورمب��ا يف اجل��وار .وه��ذا الو�ضع يتزامن
مع �أزمات �سيا�سية واقت�صادية داخلية
يف الكيان اال�سرائيلي و�ضغوط دولية
خمتلفة �أدت يف نهاية العام �إىل انفراط
عقد الإئ��ت�لاف احلكومي احلاكم
ّ
وحل الكني�ست والدعوة �إىل انتخابات
جديدة يف �آذار العام .2015
كذلك ا�ستمر الكيان الإ�سرائيلي
يف ت��دخ�لات��ه امل��ب��ا���ش��رة وغ�ير املبا�شرة
وانتهاكه ل�سيادة بع�ض الدول املجاورة
ك�سوريا ولبنان واعتدائه عليهما.

م�صر

اطاح اجلي�ش وال�شعب امل�صري بنظام
حكم االخ��وان امل�سلمني خالل العام
 .2013وبعد فرتة انتقالية برئا�سة رئي�س
املحكمة ال��د���س��ت��وري��ة العليا عديل
من�صور مت انتخاب امل�شري عبد الفتاح
ال�سي�سي قائد اجلي�ش ووزي��ر الدفاع،
رئي�سا للجمهورية منت�صف العام .2014
ال�سي�سي ب��د�أ �سيا�سة طموحة الع��ادة
م�صر �إىل دورها الريادي املتوازن يف العامل
العربي واالقليم وعلى ال�ساحة العاملية،
وما زال اجلي�ش امل�صري يتابع مقاومة
فلول االخ���وان امل�سلحني والإرهابيني
الذين يقومون بعمليات �إرهابية �ضد
اجلي�ش وال�شرطة امل�صرية وبخا�صة يف �شبه
جزيرة �سيناء.

ليبيا

مل ي�ستقر الو�ضع ال�سيا�سي والأمني يف
ليبيا بعد ثالث �سنوات على االطاحة
بنظام القذايف فال�صراع الدموي م�ستمر
ف��وق م�ساحة االر����ض الليبية وال��ذي
ت�شارك فيه التيارات ال�سيا�سية املختلفة
واجلي�ش والف�صائل واحلركات امل�سلحة
اال�سالمية وبع�ض املنظمات الإرهابية.
ومل يتو�صل الليبيون بعد �إىل اقامة
�سلطة واحدة قادرة على اعادة توحيد

البالد وو�ضع حد للفو�ضى فيها ،وذلك
ب�سبب التدخالت االقليمية واخلارجية
التي ي�سعى بع�ضها اىل تق�سيم ليبيا
�إىل دول �صغرية على خ��ط��وط امل���وارد
النفطية والغاز ّية فيها� ،أو على خطوط
الت�صدعات الإتنية والقبلية �أو على
خ��ط��وط ال��ن��ف��وذ وامل�����ص��ال��ح االقليمية
والدولية.

اليمن

ُي�ستغل اليمن مبوقعه اجليو�سرتاتيجي
امل���ه���م ع��ل��ى م�����ض��ي��ق ب����اب امل��ن��دب
وتعقيدات تركيبته اجليوبوليتيكية،
كم�سرح لل�صراع االقليمي بني ايران
من جهة واململكة العربية ال�سعودية
وبع�ض دول اخلليج العربي من جهة
اخرى .كما �أن ما بينهما من تداخل
بعيدا عما
وتقاطع حملي واقليمي لي�س
ً
يجري يف �سوريا والعراق ولبنان من حروب
مبا�شرة �أو بالوكالة وحتت م�سميات
متعددة ،على خلفية ال�صراع الدويل
يف لعبة ال�شطرجن الكربى لل�سيطرة
على املنطقة وجتميع نقاط القوة .وما
�شهده اليمن وي�شهده اليوم من نزاعات
وح��روب و�صراع على ال�سلطة ودعوات
للوحدة �أو لالنف�ضال ،هو ف�صل من ف�صول
هذه امل�سرحية الكربى التي تدعى لعبة
الأمم و�صراع امل�صالح.

ال�سعودية

ت�ؤدي اململكة العربية ال�سعودية دو ًرا
ً
إنطالقا من مكانتها
بارزًا يف االقليم �
الدينية من ناحية ،وطموحها ومواردها
ال��ك��ب�يرة وام��ك��ان��ات��ه��ا االقت�صادية
وموقعها اجليو�سرتاتيجي امل��ه��م يف
املنطقة والعامل من ناحية �أخرى .وقد
�سعت اململكة �إىل ت�شكيل «حائط
�صد» جيو�سرتاتيجي بعناوين خمتلفة
ّ
يف بع�ض دول املنطقة ،وذل��ك حلماية

م�������ص���احل���ه���ا او
احل����ف����اظ ع��ل��ى
دورها.

�إيران

يف املنظور اجليو�سرتاتيجي العاملي،
حتتل ق�ضية هيمنة ايران على اخلليج
موقعا حمور ًيا يف تفاعالت
العربي اليوم
ً
ال��ع��امل ال�سيا�سية والإقت�صادية على
خلفية ال�ثروات الكبرية وامل��وارد التي
يحتويها من الطاقة ،و���ض��رورة ت�أمني
�سالمة طرق الإم��داد التي متر عربها
ه���ذه امل�����وارد (م�����ض��ي��ق ه���رم���ز) .ه��ذه
الأهمية اجليو�سرتاتيجية جعلت من
دام و�ساحة
املنطقة
م�سرحا حل��راك ٍ
ً
�صراع وتناف�س دويل حاد.
واي��ران �سعت وت�سعى �إىل بناء قوتها
وف�ضائها الإقليمي التحالفي مبعزل
عن ارادات بع�ض الدول الكربى التي ال
حتبذ وجود دولة �إقليمية قوية ت�شكل
جيو�سرتاتيجيا لوجودها ونفوذها
تهديدا
ً
ً
وم�صاحلها يف املنطقة ،وبخا�صة بعد
االن�سحاب االمريكي من العراق نهاية
العام  .2011وي�ضاف �إىل ذلك دعم ايران
لقوى ما عرف مبحور املمانعة واملقاومة
العربية والإ�سالمية بوجه خمططات
ال��دول الغربية وتدخالتها يف ما �سمي
الربيع العربي ،من فل�سطني �إىل م�صر
فال�سودان ومن البحرين �إىل اليمن ومن
العراق �إىل �سوريا فلبنان.

�أزمة امللف النووي الإيراين

تتابعت املفاو�ضات ال��دول��ي��ة ب�ش�أن
امللف ال��ن��ووي ،و�آخ���ر م��ا انتهت اليه
االجتماعات كان �إحراز بع�ض التقدم
ما �أدى �إىل تخفيف بع�ض العقوبات على
ايران من قبل جمموعة الدول « »1+5يف
حمادثات فيينا يف ت�شرين الثاين ،2014
واالتفاق على اال�ستمرار يف املفاو�ضات
حتى الو�صول �إىل اتفاق نهائي بحلول
اول متوز من العام  ،2015وهذا ما يقلق
بع�ض الدول الإقليمية.

�أفغان�ستان

مع نهاية العام  2014وبعد انتخاب
رئي�س جديد لأفغان�ستان من املفرت�ض
ان�سحاب القوات الغربية عن هذه البالد
بعد � 13سنة من االح��ت�لال واحل��روب،
وهذا ما يفتح املجال �أمام جتدد ال�صراع
الداخلي فيها بني ال�سلطة واحلركات
اال�سالمية املتطرفة (طالبان) التي مل
تتوقف عن ال�سعي لقلب النظام واقامة
دولتها الإ�سالمية اخلا�صة ،ويدور �صراع
خفي ما بني الواليات املتحدة ورو�سيا حول
متركز القوات االمريكية املن�سحبة
من افغان�ستان �إىل قواعد جم��اورة يف
اوزبك�ستان لتبقى قريبة من امل�سرح
االفغاين والإي��راين من جهة وكذلك
للبقاء يف املجال احليوي لرو�سيا االحتادية
وال�صني يف جمهوريات �آ�سيا الو�سطى
التي انف�صلت عن االحت��اد ال�سوفياتي
ال�سابق من جهة �أخرى .كل ذلك يزيد
من حدة التوتر فوق هذا امل�سرح املر�شح
ملزيد من التنافر يف العالقات بني رو�سيا
والواليات املتحدة وال�صني.

تنامي ال�صراع الدويل على النفوذ
والهيمنة واملوارد

مل تن ِه احل��رب املعلنة على االره��اب
وامل�ستمرة منذ العام  2001بقيادة الواليات
املتحدة وحلفائها عمل املنظمات
االرهابية يف افغان�ستان وال عرثت على
�أ�سلحة الدمار ال�شامل �أو �أقامت احلرية
والعدالة يف العراق بعد غ��زوه يف العام
 ،2003بل ان ما حدث ويحدث كان وما
زال م�أ�ساة ان�سانية جنم عنها تفتت
العراق وتذابح بني اهله حتت �شعارات
�شتى ،منها ال�سيا�سي والديني واملذهبي
والإتني ،وغريها من امل�صطلحات التي
ا�ستح�ضرت لت�أجيج ال�صراع داخل البيت
الواحد .واخلال�صة �أن اعمال االرهاب
زادت وا�ستفحل خطرها �أكرث وانت�شرت
كالوباء حتى باتت تغطي م�ساحة
املنطقة كلها وتهدد بخطرها معظم
دول الإقليم ال�شرق �أو�سطي والعامل .ويرى
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مفكرة
2014
بع�ض املحللني �أن عد ًدا من املنظمات
واحل��رك��ات اال�سالمية املتطرفة ما
هو �إال و�سائل وتكتيكات و�أ�سلحة
ت�ستخدمها الدول الكربى والإقليمية
لتحقيق مكا�سب �سيا�سية واقت�صادية
يف املنطقة ،وللو�صول �إىل الأه���داف
اجليوبوليتيكية �أو اجليو�سرتاتيجية
الكربى.

رو�سيا واوكرانيا والغرب ولعبة
ال�شطرجن الكربى

يقول املحلل اجليوبوليتيكي ال�سري
هارولد ماكيندر« :من يحكم اوروبا
ال�شرقية ي�سيطر على قلب العامل،
وم��ن يحكم منطقة القلب ي�سيطر
على جزيرة العامل ،ومن يحكم جزيرة
العامل ي�سيطر على العامل كله».
ً
�ط�لاق��ا م��ن ه��ذا ال��ق��ول ميكن
وان�
فهم ال�صراع القائم يف اوكرانيا .وقد
تفاقمت الأزمة الأوكرانية خالل العام
 2014وبلغت ذروتها يف ان��دالع ال�صراع
امل�سلح واحلرب الأهلية يف البالد ما �أدى
�إىل انف�صال �شبه جزيرة القرم وان�ضمامها
�إىل رو�سيا االحتادية (� 21آذار)� .أثارت هذه
اخلطوة ارت���دادات �أوروب��ي��ة و�أمريكية
واعقبها ف��ر���ض ع��ق��وب��ات اقت�صادية
وجتارية وع�سكرية على رو�سيا التي
ا�ستمرت يف دعم ال�شعب االوكراين من
�أ�صل رو�سي وبخا�صة يف املناطق ال�شرقية
من اوكرانيا.
ترى رو�سيا �أن الغرب وبع�ض دول الناتو
�إمنا يلعبون يف الفناء الأمامي لبيتها
كرد على ال�سيا�سة الرو�سية يف ال�شرق
االو���س��ط و�أوروب����ا ،وكجزء من حماولة
تطويق رو�سيا ثم احتوائها يف عامل تقوده
الواليات املتحدة والغرب ب�سيا�سة ال تعري
اهتماما �أو تعطي قيمة ،للدول الكربى
ً
ال�صاعدة على امل�سرح الدويل.
ك���م���ا ي������رى ب���ع�������ض امل��ح��ل��ل�ين
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اال���س�ترات��ي��ج��ي�ين
التناق�ضات
�أن
بني رو�سيا والغرب
و�صلت �إىل ذورتها يف �أوكرانيا ،وكان
ذل��ك نتيجة تراكمات متعددة من
اخل�لاف��ات ال�سيا�سية منها احل��رب
الرو�سية اجلورجية ،وال��ن��زاع ال�سوري،
وال��درع ال�صاروخية يف �أوروب���ا ال�شرقية
وغريها ،وهذا ما دفع مو�سكو لإعادة
ترتيب �أوراقها ،وتنفيذ برامج طموحة
لتحديث جي�شها وتطوير �صواريخها
وطائراتها ومبا�شرة طلعاتها اجلوية
فوق املحيطات ومناوراتها البحرية يف
البحر املتو�سط واملحيط الأطل�سي وال�شرق
الأق�صى ،و�إع���ادة ت�شكيل حتالفاتها
اال�سرتاتيجية مع ال�صني ودول معاهدة
الأمن اجلماعي يف �آ�سيا الو�سطى وبع�ض
دول ال�شرق الأو�سط.
يف املقابل يقول اخلبري يف العالقات
الرو�سية  -الأمريكية �أندريه �أونتيكوف
�إن احلرب الباردة القدمية مل تتوقف،
و�إمنا مرت مبرحلة من اجلمود ،ب�سبب
ان��ه��ي��ار االحت���اد ال�سوفياتي وهيمنة
عامليا.
الواليات املتحدة
ً
وه��و ي�ضيف �أن «رو�سيا بعد انهيار
االحتاد ال�سوفياتي كانت منفتحة على
الغرب و�أعلنت انتهاء احلرب الباردة،
�شريكا
وتوقعت يف املقابل �أن تكون
ً
اً
ومقبول لدى الغرب ،ولكن �سرعان
ندا
ً
م��ا تبني لها �أن ال��غ��رب ك��ان ينوي
احتواءها .وهي دولة قوية متتلك ثروات
هائلة والع��ب �أ�سا�سي على ال�ساحة
الدولية ،بالتايل مل تعد تقبل ب�سيا�سة
القطب ال��واح��د ،وبا�ستحواذ الواليات
املتحدة على القرار الدويل.

ال�صني وال�شرق الأق�صى وطريق
احلرير

هاج�سان ي ��ؤرق��ان ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية ويهددان ا�ستمرار هيمنتها
على العامل ،وه��ذان الهاج�سان هما:
ال�صواريخ النووية والغاز الرو�سي وت�أثريه

على �أوروبا ،والنمو االقت�صادي والع�سكري
ال�صيني .ومل��ا كانت احل��رب النووية
ممنوعة (�ضمنً ا) حتى الآن ،ف�إن منو
االقت�صاد ال�صيني املت�سارع بات ي�شكل
حتد ًيا امام االقت�صاد االمريكي املتعرث
وبخا�صة بعد �أزمة العام  2008وتداعياتها
الكارثية عليه وعلى االقت�صاد والغربي
ب�شكل عام.
�إن ت�صاعد ق��وة ال�صني االقت�صادية
وحماولتها بناء قوة ع�سكرية موازية
ب��ات��ا خ��ط � ًرا ي��ه� ّ�دد �سيطرة ال��والي��ات
املتحدة يف �شرق �آ�سيا واملحيط الهادىء
(ال��ب��ا���س��ي��ف��ي��ك��ي) .وال�����ص�ين ال��ت��ي
ب��ا���ش��رت تو�سعها االق��ت�����ص��ادي يف دول
اجل��وار وب��د�أت انت�شارها االقت�صادي يف
�أفريقيا وال�شرق الأو�سط وحتى �أمريكا
اجلنوبية (ت�ستثمر فيها نحو  % 20من
ا�ستثماراتها اخلارجية) ،قد قاربت يف
دخلها القومي ال�سنوي دخل الواليات
املتحدة وهي �ستتجاوزه خالل عقد من
الزمن اذا ا�ستمرت وترية النمو احلالية
فيها (�أكرث من  % 7.4يف العام .)2014
كما تفيد بع�ض التقارير اال�ستخبارية
االمريكية ب���أن االن��ف��اق الع�سكري
ال�صيني احلقيقي قد يتجاوز  200مليار
دوالر ه��ذا العام وي�شمل بناء طائرات
�شبحية �أو ب���دون ط��ي��ار ،وح��ام�لات
طائرات و�سفنً ا حربية م��زودة �صواريخ
م�ضادة لل�سفن وغوا�صات نووية حتمل
�صواريخ بال�ستية ي�صل مداها �إىل الأرا�ضي
الأمريكية كلها ،باال�ضافة �إىل برامج
تطوير �شبكات راداري��ة وتطوير و�سائل
حرب ال�شبكة العنكبوتية وم�ضاداتها
الإلكرتونية.
كذلك بد�أت ال�صني رحالتها امل�أهولة
�إىل الف�ضاء اخلارجي و�إط�لاق االقمار
اال�صطناعية ،وا�شرتت من رو�سيا نحو
 10بطاريات �صواريخ ار���ض – جو (�س
 400تريومف) ون�شرتها على �سواحلها

اجلنوبية والغربية وال�شرقية باجتاه
اليابان وتايوان وغريها.
اعتمدت الواليات املتحدة ا�سرتاتيجية
التحول نحو البا�سفيك منذ فرتة ،وهي
حت��اول اق��ام��ة �شبكة م��ن العالقات
املتينة م��ع ال���دول الآ�سيوية املحيطة
بال�صني لت�شكيل حاجز ردع ا�سرتاتيجي
يوقف املد ال�صيني باجتاهها� ،أو باجتاه
ا�صدقائها يف املنطقة من تايوان �إىل
اليابان وك��وري��ا اجلنوبية والفليبني
واندوني�سيا وفييتنام وتايالند وحتى
ا�سرتاليا وغريها .ولكن ال�صني متار�س
مب��ه��ارة �سيا�سة ال��ق��وة ال��ن��اع��م��ة يف
عالقاتها الدولية مع املحيط وت�ستخدم
دبلوما�سية االغ����راءات وامل�ساعدات
االقت�صادية �أو ال�ضغط على دول اجلوار
ب�شكل يتنا�سب مع ا�سرتاتيجيتها
وم�صاحلها يف الإقليم .وهي تقوم بذلك
م��ن دون التخلي ع��ن �صالبتها يف
الدفاع عن حقوقها ال�سيادية وبخا�صة
يف ت��اي��وان �أو يف بحري ال�صني ال�شرقي
واجلنوبي حيث تتوافر موارد وافية من
الطاقة (نفط وغاز) وبع�ض اجلزر املتنازع
عليها ،مما �أدى �إىل توتر مع عدد من
الدول امل�شاطئة لهذين البحرين.
لقد �أطلقت ال�صني مبادرة تهدف �إىل
تعزيز التعاون واالت�صال الإقليمي والدويل
وماليا وتنمية العالقات الثقافية
جتار ًيا
ً
واحل�ضارية بني ال�شعوب.
ويف القمة الأخ�ي�رة التي عقدتها يف
�شهر متوز من هذا العام دول الربيك�س،
ات��ف��ق��ت ه���ذه ال����دول وب��ي��ن��ه��ا ال�صني
(كم�ساهم �أك�بر) على �إن�شاء بنك
دويل للتنمية بر�أ�سمال يبلغ  50مليار
دوالر م��ع ���ص��ن��دوق اح��ت��ي��اط ق��د ي�صل
�إىل �أك�ثر من  100مليار دوالر(مر�شح
للزيادة) ،للم�ساعدة يف تنمية اقت�صادات
بع�ض ال��دول ال�صديقة وبقرو�ض مي�سرة
وفوائد قليلة .وقد �أت��ى ذلك ر ًدا على

�سيا�سات البنك
ال����دويل و���ص��ن��دوق
ال���ن���ق���د ال�����دويل
ال��ل��ذي��ن تهيمن عليهما ال��والي��ات
املتحدة وبع�ض الدول الأوروبية.
كما طالبت ه��ذه ال���دول باعتماد
ا�سا�سا
عملة جديدة غري الدوالر لتكون
ً
للتعامل يف ما بينها يف �إ���ش��ارة منها
�إىل رف�ض هيمنة العملة االمريكية
على ا�سواق النقد العاملية وتراجع عن
مرجعية اتفاقية «ب��ري��ت��ون وودز» يف
م�ؤمتر النقد الدويل الذي عقد يف الواليات
املتحدة لتنظيم قيمة ���ص��رف النقد
العاملية مقابل الدوالر والذهب يف العام
.1944

القيم التي حتكم العالقات الدولية يف
نظام عاملي يرتنح

يرى بع�ض املراقبني �أن الواليات املتحدة،
ومنذ ما يزيد عن العقد من الزمن مل
تربح �أي مواجهة ع�سكرية خا�ضتها
بد ًءا من �أفغان�ستان.
�أما على ال�صعيد ال�سيا�سي فقد تعر�ضت
لإخفاقات كثرية يف فر�ض ر�ؤيتها حلل
العديد من الق�ضايا ،وال �سيما امللف
النووي الإيراين وملغي �سوريا و�أوكرانيا.
وه��ي ف�شلت يف منع ظهور ق��وى دولية
جديدة مثل ال�صني والهند ورو�سيا ،وقوى
�إقليمية مثل �إيران وتركيا ،وبذلك تغري
امل�شهد اجليو�سيا�سي يف العامل ب�شكل
حاد ،مع ظهور قوى عظمى جديدة على
ال�ساحة الدولية لديها قدرات اقت�صادية
كبرية ،ولديها ت�صوراتها اخلا�صة يف
كيفية بناء العالقات الدولية.
ال �شك �أن ع��ودة رو�سيا �إىل ال�ساحة
الدولية ،ومنو بع�ض االقت�صادات يف الدول
ال�صاعدة كال�صني والهند وال�برازي��ل
وظ��ه��ور ت�شكيالتها االق��ت�����ص��ادي��ة
(«ال�بري��ك�����س» ،ومنظمة «�شنغهاي
للتعاون والأمن» وجتمع «مركو�سور» يف
امريكا اجلنوبية) ،وتفتي�شها عن دور
يتنا�سب مع منوها االقت�صادي وانت�شارها

ع�ب�ر ال���ع���امل م���ن خ�ل�ال ع�لاق��ات��ه��ا
االقت�صادية والدبلوما�سية ،ا�سهـم
وي�سـهم يف ت�شكيل معوقات مانعة امام
متدد االمرباطورية االمريكية اقت�صاد ًيا
و�سيا�سيـا وع�سكر ًيا .وقد و�ضعها ذلك
ً
يف حالة تناف�سية اقت�صاد ًيا على م�ستوى
ال��ت��أث�ير يف ال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة ،كما
و�ضعها يف حاالت �صراعـية ع�سكـرية
(مبا�شرة �أو بالوا�سطة) على امتـداد
العـامل من �شرقـي �آ�سيا �إىل غربها ،ومن
افريقيا واوروب���ا ال�شرقية �إىل امريكا
اجلنوبية ،فبدت وك�أنها ت�ستعيد فرتة
احلرب الباردة.
مل ت�ستطع الواليات املتحدة وحلفا�ؤها
ح�سم ال�صراع مل�صلحتها ،ومع غياب
احل��وار الإيجابي وعدم تقدمي تنازالت
متبادلة ب�ين ال��ق��وى العظمى ب��دا �أن
النظام العاملي القدمي والذي كان يتميز
بوجود قدر �أكرب من الروابط الإن�سانية
والأخالقية يف العالقات الدولية ،يرتنح
اليوم ويعي�ش حالة انتقالية حادة تخلو
من ال��روح ال�سامية وتفتقر �إىل القيم
الفل�سفية النبيلة والأبعاد االن�سانية.
ومع �أن معامل هذه احلالة مل تت�ضح بعد،
ف�إن الواليات املتحدة الأمريكية مل تعد
القطب الوحيد املهيمن واملوجه لهذا
النظام ،وه��ذ ما ب��د�أ يت�ضح يف ان��دالع
الأزم����ات يف ع��دد م��ن امل��ن��اط��ق� ،أو يف
اخلالف واملوقف املتعنتة حيال العديد
من الق�ضايا.
يرجح تاريخ العالقات الدولية �أنه عند
ّ
�صعود ق��وى ج��دي��دة ،ال بد من ان��دالع
ال�صراعات مع القوى القائمة بالفعل،
كذلك ي��رى بع�ض خ�براء التاريخ �أن
ال��ف�ترات االنتقالية يف النظام ال��دويل
تكون �شديدة اخل��ط��ورة على الأم��ن
معا.
الدويل والإقليمي ً
ومن هنا ميكن فهم ا�سباب بع�ض
الأزم��ات وال�صراعات املنت�شرة يف بع�ض
دول املنطقة والعامل وارتباطاتها ب�آلية
�صراعات القوة ومتركزها �أو انتقالها
من جهة �إىل اخرى.
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مفكرة
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�إعداد :تريز من�صور

� 2014إقت�صاد ًيا
خيبات �أمل ...وتراجع
الذهب والنفط
�إحتجاجات مطلبية باجلملة
رحلت
وال�سل�سلة ّ

الأجواء العامة �إتّ �سمت بت�صعيد كبري
و�صل يف بع�ض الأح��ي��ان �إىل الإ���ض��راب
اً
و�صول �إىل عدم
العام و�إقفال الطرقات
�إج��راء الإمتحانات الر�سمية و�إعطاء
التالمذة �إف��ادات اً
بدل من ال�شهادات.
الإحتجاجات املطلبية �شملت عدة
قطاعات و�شارك فيها القطاع العام.
و�إ�ضافة �إىل القطاع الرتبوي� ،شهد لبنان
�إ���ض��راب��ات يف قطاع النقل وال��ط�يران،
احتج موظفو امل�صارف واملزارعون
كما
ّ
وال�صناعيون...
«ال�سل�سلة ُر ّح��ل��ت» ،بهذه العبارة
ميكن اخت�صار ما �آل��ت �إليه الأم��ور
ب�ش�أن �سل�سلة الرتب والرواتب ،بعد �إعادة
امللف اىل اللجان النيابية امل�شرتكة
مطلع ت�شرين الأول .2014
هيئة التن�سيق النقابية ومعها �آالف
املوظفني والع�سكريني واملتقاعدين
واملتعاقدين تلقوا دفعة ج��دي��دة من
خيبة الأم��ل ،بعدما و�صلت اىل حائط
م�سدود� ،سنوات الن�ضال من �أجل �إقرار
�سل�سلة رتب ورواتب عادلة.
املعطيات واجلوالت والإجتماعات التي
ّ
متت خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية،
كانت ت�شري �إىل � ّأن �إقرار ال�سل�سلة �أ�صبح
ليتم خالل جل�سة جمل�س
واقعا وكان
ً
ّ
النواب املنعقدة يف الأول من ت�شرين الأول
الفائت ،ولكن كل الآمال �أطيحت.
ومن ناحية �أخرى ُعلم �أن ال�سلطات
ّ
ت�سلمت يف
النقدية واملالية اللبنانية
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�شهد العام � 2014سل�سلة �أحداث �إقت�صادية عاملية وحمل ّية طبعت العام الإقت�صادي
�شكلت املطالب املعي�شية والإجتماعية العنوان الأبرز يف ّ
بت�أثرياتها .لبنان ًيا ّ
ظل �أزمة
�سدة رئا�سة اجلمهورية ،وعجز يف مواجهة ق�ضايا
�سيا�سية متفاقمة ،أ� ّدت �إىل فراغ يف ّ
ملحة من بينها ملف النازحني ال�سوريني وتداعياته ،والدين العام و�سواهما...
ملفات ّ
عامل ًيا دخل النفط حلبة ال�صراع بني الواليات املتحدة ورو�سيا فرتاجعت �أ�سعاره،
كذلك تراجعت �أ�سعار الذهب.

الأي���ام القليلة اال��ت��ي �سبقت �إنعقاد
اجلل�سة النيابية حت��ذي��رات �شديدة
اللهجة من م�ؤ�س�سات مالية دولية على
الدوليان،
ر�أ�سها البنك و�صندوق النقد
ّ
ح���ول ال��ت��داع��ي��ات املحتملة لإق���رار
ال�سل�سلة على الإقت�صاد اللبناين والعجز
العام يف املوازنة ،وعلى ت�صنيف لبنان
االئتماين و�سالمة اللرية.
مياومو الكهرباء
يف ال��ي��وم ال���ـ )2014-12-5( 117على
اعت�صام امل��ي��اوم�ين وج��ب��اة الإك����راء،
ُفتحت �أبواب «م�ؤ�سـ�سة كهرباء لبنان»
وعادت املياه �إىل جماريها .وبعد �أ�شهر
طويلة من الإعت�صام واملطالبة والإ�ضراب
عن العمل والطعام ،ا�ستطاع املياومون
ٍ
اتفاق
البالغ عددهم 1600مياوم ،انتزاع
�سيا�سي يق�ضي ب�إخ�ضاعهم مل��ب��اراة
جمل�س اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة لتثبيتهم،
ً
خالفا للمذكرة التي كان �أ�صدرها
املدير العام مل�ؤ�س�سة الكهرباء وح� ّ�دد
فيها ال�شواغر بنحو  879وظيفة.

الالجئون ال�سوريون

أعدها
اعترب البنك ال��دويل يف درا�سة � ّ
ون�شرها يف �آخر ت�شرين الأول �أن كلفة
الالجئني ال�سوريني يف لبنان الإجمالية
ع��ل��ى م���دى �سنتني ،ت��ن��اه��ز ال�سبعة
مليارات ون�صف املليار دوالر ،والدولة
ريا من
تتحمل
اللبنانية
ً
ق�سما كب ً
ّ
هذا املبلغ� ،إذ �أن الالجئني ي�ستعملون
البنية التحتية اللبنانية وي�ستفيدون
من اخلدمات الإجتماعية والرتبوية،

ف�ضلاً عن خلق مناف�سة غري عادلة يف
�سوق العمل ،وح�صول �إ�ضطرابات �أمنية
ناجتة عن هذا الوجود .يف املقابل� ،أعلن
وزير ال�ش�ؤون االجتماعية ر�شيد دربا�س يف
�أواخ��ر العام املن�صرمّ � ،أن خ�سائر لبنان
االقت�صادية منذ بداية الأزم��ة ال�سورية،
جتاوزت  30مليار دوالر.

الدين العام

والتحديات والأزم����ات التي
الأع��ب��اء
ّ
مزيدا من ال�ضغوط
رتبت
ً
يعي�شها لبنان ّ
أ�سا�سا
على الإقت�صاد اللبناين املثقل � ً
مب�شكالت مالية عامة واختناقات
�سيا�سية .و�أ�شار �صندوق النقد الدويل يف
ّ
يحتل
�أك�ثر من تقرير �إىل �أن لبنان
عامليا من حيث حجم
املرتبة الرابعة
ً
الدين العام ن�سبة �إىل الناجت الوطني
الإجمايل .وقد الم�س حجم الدين العام
يف نهاية مت��وز  2014ال��ـ  98.917مليار
لرية (�أي ما يوازي 65مليار دوالر) مقابل
 95.696مليا ًرا يف نهاية العام .2013
و�سجل امل��ي��زان ال��ت��ج��اري يف الأ�شهر
ّ
الأربعة الأوىل من العام � ،2014أي حتى
تراكميا بقيمة
نهاية ني�سان ،عجزًا
ً
 5مليارات و 964مليون دوالر .ونتج
هذا العجز عن ارتفاع فاتورة اال�سترياد
وتراجع ال�صادرات.

م�شروع الفاقد الغذائي

� 30أيلول � 2014أطلقت وزارة الزراعة
امل�شروع الإقليمي بعنوان «بناء القدرات
لتقليل الفاقد الغذائي يف ال�شرق الأدنى»،

بالتعاون مع «منظمة الأغذية والزراعة
للأمم املتحدة».
ي�شمل امل�شروع لبنان ،م�صر ،الأردن
و�إي����ران ويرتكز على مو�ضوع فاقد
الأغ��ذي��ة والهدر الغذائي ،ويالقي هذا
�سيما �أن ثلث
امللف �أهمية عاملية ،وال ّ
الغذاء املنتج للإ�ستهالك يفقد �أو يهدر
منه حواىل  1.3مليار طن �سنو ًيا .وجاءت
هذه الور�شة يف وقت تعاين فيه منطقة
ال�شرق الأدنى و�شمال �أفريقيا م�شكلة
كبرية يف ما يتعلق بفاقد الأغذية والهدر
الغذائي ،الذي تقدر كميته بحواىل 250
كيلوغراما لل�شخ�ص الواحد ،وتتخطى
ً
كلفته  60مليار دوالر �سنو ًيا.

حملة وزارة ال�صحة
والأمن الغذائي

يف  5ت�شرين الثاين � ،2014أطلق وزير
ال�صحة وائ��ل �أب��و فاعور حملة �سالمة
الغذاء ،و�أعلن �أ�سماء جميع امل�ؤ�س�سات
املعنية املخالفة .وا�ستند �أب��و فاعور
العينات الذي متّ يف
�إىل نتائج حتليل
ّ
خمتربات وزارة ال�صحة.

الذهب والنفط

�سجل تراجع يف �سعر الذهب
ً
عامليا ّ
والنفط وفر�ض التحالف الدويل عقوبات
على رو�سيا ...فقد تراجع �سعر الذهب
خ�لال ال��ع��ام  ،2014بحيث بلغ �سعر
أمريكيا مطلع
الأون�صة  1172دوال ًرا �
ً
كانون الأول ،وهو �أدن��ى م�ستوى و�صل
�إليه منذ �أرب��ع �سنوات .ويرى املراقبون
�أن ارتفاع �سعر �صرف الدوالر الأمريكي
مقابل العموالت الرئي�سية ،كان له
�سيما
الأث��ر يف هبوط �سعر الذهب ،وال ّ
بعد قرار املجل�س الإحتياطي الإحتادي
الأمريكي (البنك املركزي) ب�إيقاف
خطط التي�سري احلكومية .ويتوقع �أن
ي�ستمر ت�أثري العملة الأمريكية و�سعر

����ص���رف���ه���ا ع��ل��ى
�أ����س���ع���ار ال��ذه��ب
خالل العام ،2015
ّ
الرتقب
و�سيبقى امل�ستثمرون بحالة من
واحلذر.
بدوره هبط برنت اخلام لأول مرة منذ
�ست �سنوات (مت��وز � )2009إىل ما دون
ال�ستني دوال ًرا للربميل ال��واح��د ،و�سط
زي��ادة الإنتاج و�ضعف الطلب ،يف حني
امل�صدرة للبرتول
�أحجمت منظمة الدول
ّ
(�أوب����ك) ع��ن خف�ض الإن��ت��اج لدعم
الأ�سعار .و�أظهرت البيانات �إنكما�ش
القطاع ال�صناعي يف ال�صني للمرة الأوىل
يف �سبعة �أ�شهر ما يعز ّز بيانات ت�شري
�إىل مزيد م��ن ال�ضعف يف ث��اين �أك�بر
ّ
املحللون �إن
�إقت�صاد يف العامل .ويقول
�ضعف الأ�سواق النا�شئة وهبوط عمالتها
يعزز اجتاه �أ�سعار النفط �إىل مزيد من
ّ
االنخفا�ض.

العقوبات على رو�سيا

نتيجة احتدام ال�صراع العاملي ون�شوء
الأزم���ة الأوك��ران��ي��ة ،فر�ض التحالف
�سيما �أم�يرك��ا عقوبات
ال���دويل وال ّ
�إقت�صادية على رو�سيا� .شملت العقوبات
�أكرب امل�صارف الرو�سية و�شركات طاقة
وامل�صالح التجارية ورج��ال الأع��م��ال...
لكن �ضررها لن يقت�صر على رو�سيا بل
�أنه ي�شمل وا�شنطن ،والإحتاد الأوروبي.
فاملعلوم �أن حجم التجارة بني رو�سيا
وال��والي��ات املتحدة ق��ارب العام املا�ضي
الأربعني بليون دوالر ،وفق غرفة التجارة
�صدرت الواليات املتحدة
الأمريكية� ،إذ ّ
�إىل رو�سيا بقيمة  11.26بليون دوالر
وا�ستوردت منها بقيمة  26.96بليون.
وت�صدر رو�سيا ما قيمته حواىل  19بليون
ّ
دوالر من النفط وم�شتقاته �إىل الواليات
املتحدة� ،إىل جانب �أ�سمدة بقيمة بليون
�ستبعد �أن ت�ستغني
دوالر ،وهي م��واد ُي
َ
لاً
عنها وا�شنطن �أو جتد لها بدي ب�سرعة.
ويف م��ا خ��� ّ��ص ال��ت��ج��ارة م��ع الإحت���اد
الأوروبي ،ت�صدر دول الإحتاد ن�صف واردات

رو�سيا وت�ستورد ن�صف �صادراتها .و�سجلت
التجارة الرو�سية  -الأوروبية يف  2012حواىل
 123بليون دوالر.
وي��ع��اين االق��ت�����ص��اد ال��رو���س��ي �أزم��ت��ي
العقوبات الأوروبية على مو�سكو بعد
الأزمة الأوكرانية ،وهبوط �أ�سعار النفط
بنحو 40يف املئة منذ حزيران املا�ضي،
ما خفّ �ض �إي��رادات املوازنة الرو�سية من
قطاع النفط والغاز �إىل نحو الن�صف.
بد من الإ�شارة هنا� ،إىل �أن لبنان
وال ّ
قد ا�ستفاد من هذه العقوبات ،بحيث
�أت��ي��ح��ت �أم��ام��ه فر�صة ذه��ب��ي��ة ،وهي
فتح الأ���س��واق الرو�سية �أم��ام املنتجات
�سيما املنتجات الغذائية
اللبنانية ،وال ّ
واملجوهرات...

تداعيات �إيبوال

�أط��ل��ق ف�يرو���س �إي��ب��وال ال���ذي ظهر يف
التوج�س يف �أنحاء
�آذار  ،2014حالة من
ّ
خمتلفة من العامل ،وحذّ ر البنك الدويل
كارثيا
من ت�أثري ُيحتمل �أن يكون
ً
على بع�ض الإق��ت�����ص��ادات الإفريقية،
وعلى �أوروب���ا التي �أ�صابها الهلع بعد
حاالت حملية من هذا املر�ض الفتّ اك.
كما �أن �أ�سعار �أ�سهم �شركات ال�سفر
واملناجم تراجعت .ولقد �أ�صبح فريو�س
يهدد الأ�سواق املالية � ً
أي�ضا،
�إيبوال خط ًرا ّ
يت�صدر حتى الآن قائمة م�صادر
�إال �أنه ال
ّ
قلق امل�ستثمرين العامليني ،التي ال يزال
يهيمن عليها �ضعف النمو االقت�صادي
العاملي ،وتوقيت االحتياطي الفيدرايل
لرفع �أ�سعار الفائدة.
لكن املخاوف ب�ش�أن اخل�سائر املالية،
ف�ضلاً ع��ن الب�شرية ،ب�سبب انت�شار
الفريو�س الذي �ألقى ال�ضوء على جانب
خطري من العوملة ،ال تعمل على تهدئة
قلق ال�سوق .وحذّ ر تقرير �صادر عن بنك
باركليز من �أنه يف حال انت�شر فريو�س
�إيبوال على نطاق وا�سع� ،سيكون ت�أثريه
على االقت�صاد والأ�سواق يف العامل �أكرب
من ت�أثري انت�شار فريو�س الإلتهاب الرئوي
احلاد (�سار�س) يف العام .2003
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�إعداد :ليال �صقر الفحل

حوادث الطريان ،غ�ضب الطبيعة وما يرافقه
من كوارث وم� ٍآ�س و�أ�ضرار ،الأوبئة والأمرا�ض...
عناوين اقتطعت ح�صة كبرية من �أيام العام .2014
اً
م�ستحيل ال�سيطرة على غ�ضب الطبيعة
وفيما يبدو
التي تتجه ظواهرها �إىل مزيد من اجلموح ،ف�إن
جهود العلماء واملخت�صني ّ
خ�ص
تب�شر باخلري يف ما ّ
ّ
وال�سل.
الـ«ايبوال»

حوادث طريان باجلملة

يف �آذار فقدت طائرة ماليزية من نوع
«بوينغ � 200-777إي �آر» على متنها
ٍ
برحلة
�شخ�صا ،بينما كانت تقوم
239
ً
ليلية من كوالملبور �إىل بكني.
هذا احلادث اعترب لغزًا� ،إذ �أ ّنه الأكرث
ً
غمو�ضا بني حوادث الطريان .فا�ستنفار
العديد من الدول وعلى ر�أ�سها �أمريكا
وال�����ص�ين ،عقب احل����ادث ،وعمليات
ّ
املكثفة ،ف�شلت جميعها يف
البحث
العثور على م�ؤ�شرات تنبئ مب�صري الطائرة
ورك��اب��ه��ا .وعلى ال��رغ��م م��ن �إع�لان
ماليزيا �أن الطائرة حتطمت يف املحيط

حتديات القدر
ّ
والطبيعة
والأمرا�ض

�أكرب حوادث
الطريان
وفي�ضانات...
و�إيبوال يثري
موجة ذعر
ال���ه���ن���دي ،ف����� ّإن
ً
الغمو�ض ّ
حميطا
ظل
ب�����س��ب��ب ان���ح���راف���ه���ا عن
املحدد.
م�سارها
ّ
ه��ذا احل��ادث امل�أ�سوي �أعقبته ثالثة
ح���وادث يف ع��امل ال��ط�يران ،ح�صلت
جميعها خالل �شهر متوز!
ففي  17متوز ،حتطمت طائرة �أخرى
م��ن ط��راز «بوينغ � 200-777إي �آر»،
بالقرب من مدينة �شاختار�سك� ،شرق
�أوكرانيا ،حيث كانت تدور معارك
بني انف�صاليني موالني لرو�سيا والقوات
احلكومية الأوكرانية .الطائرة التابعة
للخطوط اجلوية املاليزية (الرحلة )17
والتي كانت على ارتفاع  10,000مرت،
�أ�سقطت ب�صاروخ ج��و �أر����ض م��ن نوع
بوك ،وفق ما �أعلنه الرئي�س الأمريكي
باراك �أوباما باالتفاق مع وزارة الداخلية
الأوكرانية 280 .م�ساف ًرا و� 15آخرون هم

�أف��راد الطاقم ،لقوا م�صرعهم يف هذه
تعد من �أك�بر حوادث
الكارثة التي ّ
الطريان من حيث عدد ال�ضحايا حتى
تاريخه.
يف الرابع والع�شرين من ال�شهر عينه،
حتطمت طائرة تابعة للخطوط اجلوية
اجلزائر ّية بعد  50دقيقة على �إقالعها
من واغادوغو عا�صمة بوركينا فا�سو
ٍ
رحلة �إىل اجلزائر العا�صمة .الطائرة
يف
املكون من
كانت حتمل �إىل طاقمها
ّ
� 6أف��راد مائة وع�شرة ركاب معظمهم
لبنانيا .وفيما
فرن�سيون وبينهم 20
ًّ
�أك���دت حكومة ب��ام��اك��و يف مايل
فقدان الطائرة اجلزائرية فوق �أرا�ضيها،
�أعلن م�س�ؤول يف الطريان اجلزائري أ� ّنها
حتطمت ،من دون �أن يذكر الأ�سباب.
إيالما يف هذه الفاجعة كان
الأك�ثر � ً
عدم العثور على �أي جثة من اجلثث
الـ ،116و�إمنا على �أجزاء من الرفات نقلت
عينات منها �إىل فرن�سا لتحليلها.
ّ
التعرف �إىل هويات ال�ضحايا ،ا�ستغرق
ّ
�أ�شه ًرا ،بحيث و�صلت جثامني ال�ضحايا
اللبنانيني �إىل مطار رفيق احلريري الدويل
م�ساء  21كانون اال ّول.
ويف �أواخ��ر �شهر متوز ،حتطمت طائرة
ركاب تايوانية ،يف �أرخبيل جزر بينغهو
يف ت��اي��وان ،بعد �أن ا�صطدمت ب�أحد
جو عا�صف.
الأبنية و�سط ّ
وقبل �أن يلفظ العام �أيامه الأخ�يرة،
وق��ع��ت ك��ارث��ة ج��وي��ة ج��دي��دة ،كان
�ضحيتها طائرة ماليزية � ً
أي�ضا ،على
راكبا بالإ�ضافة اىل طاقمها.
متنها 162
ً

زالزل وفي�ضانات

خ�لال �شهر �آب� ،ضرب زل��زال بلغت
�ست درج��ات على مقيا�س ريخرت
قوته ّ
منطقة �إنتاج النبيذ يف �ساحل خليج
�سان فران�سي�سكو بوالية كاليفورنيا
مما �أدى �إىل �إ�صابة ع�شرات الأ�شخا�ص
ّ
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وا�شتعال احلرائق و�إتالف م�صانع اخلمور
وف���رار �آالف ال�سكان م��ن منازلهم
وانقطاع التيار الكهربائي.
�شخ�صا حتفهم
ك��ذل��ك ،لقي 615
ً
ُ
و�أ�صيب �أك�ثر من � 3000آخ���رون وفقد
�شخ�صا يف الزلزال الذي �ضرب جنوب
114
ً
غ���رب ال�����ص�ين ال���ذي بلغت ق��وت��ه 6.5
درج��ات .وقد �أك��دت قناة التليفزيون
ال�صينية الر�سمية بعد عدة �أيام� ،أن هذا
الزلزال كان الأقوى خالل ال�سنوات الـ14
دمر الزلزال � 80ألف منزلٍ  ،و�أحلق
الأخريةّ .
�أ�ضرا ًرا كبرية بـ� 124ألف م�سكن ،كما
متّ �إجالء � 230ألف �شخ�ص .ب�شكل عام،
ت�ضرر من الكارثة التي �أ�صابت مناطق
جبلية نائية� ،أكرث من مليون �شخ�ص،
و�أر���س��ل��ت ال�سلطات �إىل املقاطعات
املنكوبة � 11أل��ف عن�ص ٍر من ال�شرطة
والإطفاء ،بالإ�ضافة �إىل � 7آالف من جنود
وزارة الداخلية ،مدعومني باملروحيات
وطريان النقل الع�سكري والطائرات من
دون طيار.
ويف �آب � ً
أي�ضا� ،أدت ال�سيول والفي�ضانات
�شخ�صا وتدمري
يف ال�سودان �إىل م�صرع 39
ً
�آالف املنازل ،ح�سبما �أفادت الداخلية
ال�سودانية.
ويف �أي��ل��ول ،نقلت وكالة «�أ�سو�شيتد
ب��ر���س» ع��ن ال�سلطات املحلية � ّأن
الفي�ضانات يف باك�ستان �أودت بحياة
�شخ�صا� ،أما يف الهند فراح �ضحيتها
241
ً
� 200شخ�ص على الأق��ل .هذا وقد جتاوز
العدد الإجمايل ملت�ضرري الفي�ضانات يف
البلدين مليو ًنا ون�صف مليون �شخ�ص.
�أم��ا العدد الأك�بر من ال�ضحايا فتم
ت�سجيله يف والية البنجاب �شمال الهند
ويف اجل���زء الباك�ستاين م��ن �إقليم
ك�شمري ،حيث دم���رت الفي�ضانات
املو�سمية ع�شرات اجل�سور ،و�أ�سفرت
عن ت�شريد الآالف .ويف بع�ض املناطق
ارتفع من�سوب املياه �إىل � 4أمتار وغمرت
66
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الفي�ضانات نحو  2500قرية هند ّية.
اليابان نالت ن�صيبها من الكوارث
يف ت�شرين الأ ّول ب�سبب انفجار بركان
«�أون��ت��اك��ي» و�سط ال��ب�لاد م��ا �أدى �إىل
�سقوط �إىل  48قتيال .ويذكر � ّأن انفجار
بركان «�أون��دزي��ن» يف جزيرة كيو�شو
يعد الأك�ثر م�أ�ساو ّية يف
( )1991كان ّ
تاريخ اليابان منذ انتهاء احلرب العاملية
الثانية ،فقد دفنت �سيول من املاغما
�شخ�صا بينهم باحثون علميون
43
ً
و�صحفيون.
خالل ال�شهر نف�سه� ،أعلنت ال�سلطات
ال�سريالنكية �أن ق��راب��ة � 100شخ�ص
قتلوا يف �سيول م��ن الأوح���ال ت�سببت
بها الأم��ط��ار املو�سمية و�سط اجلزيرة.
وقال املركز ال�سريالنكي للتعامل مع
الكوارث الطبيعيةّ � ،إن عد ًدا من املنازل
وق��ع حتت طبقات من الأوح���ال يبلغ
ارتفاعها � 8أمتار.
ّ
يف ت�شرين ال��ث��اين ،خلفت االمطار
الغزيرة التي هطلت على �أن��ح��اء من
جنوب املغرب �أ�ضرا ًرا ج�سيمة� ،إذ قطعت
ال��ط��رق��ات وان��ه��ارت ال�����س��دود وغمرت
الفي�ضانات �أحياء �سكنية ،يف حني بلغ
حدا دفع
�سوء الو�ضع يف منطقة كلميم ًّ
ال�سلطات اىل �إعالن الإقليم «منطقة
خ�صو�صا بعد الأعالن عن
منكوبة»،
ُ
�شخ�صا على الأق��ل .و�أف��ادت
مقتل 47
ً
وزارة الداخلية ب��أن عمليات التدخل
اجلوية والأر���ض��ي��ة ،التي با�شرتها فرق
مكنتها من
الإنقاذ يف الوقت املنا�سبّ ،
�إغاثة � 200شخ�ص 40 ،منهم مت �إنقاذهم
ب��وا���س��ط��ة م��روح��ي��ات ت��اب��ع��ة للقوات
امل�سلحة امللكية والدرك امللكي.
يف ال�شهر نف�سه ،قتل  24عاملاً وجرح
 52نتيجة اندالع حريق يف منجم للفحم
�شمال �شرق ال�صني.
ويف كانون الأول �أعلن ال�صليب الأحمر
�شخ�صا على الأقل
الفلبيني � ّأن قرابة 27
ً

لقوا حتفهم مع ارتفاع من�سوب املياه
يف بلدة بوروجنان بجزيرة �سامار ال�شرقية
التي �ضربها الإع�صار «هاجوبيت».
وذكرت �شبكة «�إورونيوز» الأوروبية � ّأن
الإع�صار �أجرب �أكرث من مليون �شخ�ص
على النزوح من املناطق الواقعة و�سط
الفلبني ،فيما بلغت �سرعة الرياح 105
كيلومرتات يف ال�ساعة.

فريو�س يثري الرعب

�أُب ِلغ عن �أوىل حاالت الإ�صابة بوباء
�إيبوال يف �شهر �آذار ،الفريو�س القاتل الذي
طبيا
�أث��ار الرعب ا�ستدعى ا�ستنفا ًرا
ًّ
واجراءات وقائية ملنع تف�شيه ومتدده بعد
أفريقية
ظهوره وانت�شاره يف ثالث دول �
ّ
(غينيا وليبرييا و�سرياليون).يف ت�شرين
الثاين من العام  ،2014با�شر الأطباء يف
كندا وال��والي��ات املتحدة الأمريكية
اخ��ت��ب��ار �أ ّول ل��ق��اح ���ض��د �إي��ب��وال على
الب�شر .بعد �أن متّ اختباره بنجاح على
احليوانات .وه��ذا اللقاح من ابتكار
املخترب الوطني للأحياء املجهرية يف
كندا ،و�ستعلن نتائج االختبار يف العام
 .2015يف م��وازاة ذل��ك ،وخ�لال كانون
الأ ّول ،ك�شف ع��ل��م��اء م��ن مدينة
لقاحا
بطر�سبورغ الرو�سية �أ ّنهم ط� ّ�وروا
ً
ج��دي� ً�دا �ضد اي��ب��وال �سيبد�أ اختباره يف
مطلع  .2015و�أعلن مدير معهد بحوث
الإنفلونزا� ،أن العلماء يعملون ب�إ�شراف
منظمة ال�صحة العاملية وبتمويل من
وزارة ال�صحة الرو�سية على ا�ستخدام طرق
الهند�سة الوراثية يف مكافحة الفريو�س.
و�أك���د �أن يف رو���س��ي��ا خم�سة م�صانع
ل�ل�أدوي��ة ميكنها خ�لال ف�ترة وجيزة
انتاج كمية من اللقاح تكفي لوقف
انت�شار الوباء.

«كورونا» يعيد انت�شاره

مت ت�أكيد الإ�صابة الأوىل بفريو�س

الـ»كورونا» يف العام  ،2012ويتزايد القلق
ي�سبب
اليوم من معدل انت�شاره ال��ذي
ّ
«م��ت�لازم��ة الإل��ت��ه��اب ال��رئ��وي التاجي
ال�شرق �أو���س��ط��ي» (اخت�صاره العلمي
 ،)MERS-CoVوفق ت�سمية منظمة
ال�صحة العاملية .وبح�سب مركز الوقاية
من الأمرا�ض يف الواليات املتحدة ،لي�س
هناك من جديد يف ما يتعلق بالبحوث
الطبية اخلا�صة بالفريو�س ،كما �أنه
حمدد له (م�ضاد حيوي
ال يوجد عالج
ّ
�أو غ�يره) با�ستثناء الأدوي��ة التي تعطى
ملعاجلة الأعرا�ض.
وتخ�شى الهيئات ال�صحية العاملية من
تزايد انتقال الفريو�س من �شخ�ص �إىل
�آخر ،وكذلك من ٍ
بلد �إىل �آخر .ويف هذا
ال�سياق� ،أعلنت وزارة ال�صحة ال�سعودية
(�أواخ��ر العام ّ � ،)2014أن عدد احلاالت
امل�سجلة يف اململكة و�صل �إىل 451 ،810
حالة متاثلت لل�شفاء ،بينما تخ�ضع
 11حالة �أخرى للعالج ،فيما بلغ عدد
الوفيات منذ �شهر حزيران من العام
 348 ،2012حالة.
على ال�صعيد العاملي ف�إنه مت �إبالغ
عما جمموعه
منظمة ال�صحة العامليةّ ،
� 909إ�صابات بعدوى فريو�س كورونا امل�سبب
ملتالزمة ال�شرق الأو�سط التنف�سية ،بينها
 331حالة وفاة على الأقل.

�شلل الأطفال

�أط��ل��ق��ت منظمة ال�صحة العاملية
بالتعاون مع اليوني�سف خ�لال العام
� ،2014أكرب حملة من نوعها للتح�صني
���ض��د ال�شلل ب��ه��دف ح��م��اي��ة ماليني
الأطفال دون �سن اخلام�سة يف خمتلف
�أنحاء الوطن العربي من هذا املر�ض الذي
ا�ستمر �أكرث
عاد للظهور ،بعد غياب
ّ
 14ع��ام��ا .ت أ���ت��ي ه��ذه احلملة يف وقت
دقيق ت�شهد فيه املنطقة ن��زوح �أع��داد
�ضخمة من الأطفال هر ًبا من العنف

واال�ضطرابات .وتعترب اليوني�سف هذا
املو�ضوع يف طليعة �أولوياتها .لذلك،
تهدف احلملة للو�صول �إىل الأطفال يف
مناطق ال��ن��زاع ،واملجتمعات املهجرة
وامل�ضيفة على حد �سواء.

نق�ص املناعة املكت�سبة (الإيدز):
الهوة بني امل�صاب وحميطه
ردم ّ

«ردم الهوة يبد�أ بالتعليم» ،هو �شعار
الأوني�سكو الذي يعك�س ر�سالة حملة
برنامج الأمم املتحدة امل�شرتك املعني
مبتالزمة نق�ص املناعة املكت�سبة
(الإيدز) .احلملة دعت �إىل الق�ضاء على
وب��اء مر�ض الإي���دز بحلول العام ،2030
ودع��ت �إىل ت�ضافر اجلهود ل�سد الفجوة
القائمة ب�ين امل�صابني بهذا الفريو�س
املجتمع .كما تعهدت ب�إتاحة الفر�صة
جلميع امل�صابني والذين يفوق عددهم 35
مليون �شخ�ص يف العامل ،للح�صول على
اخلدمات التي يحتاجون �إليها بالإ�ضافة
�إىل الأدوي�����ة وال��ع�لاج��ات احل��ي��وي��ة.
ك��ذل��ك ،رك���زت على العمل على
توعية  19مليون م�صاب ممن يجهلون
و�ضعهم كحاملني لفريو�س الإي���دز،
وتقدمي الدعم الالزم لهم .وقد خل�صت
احلملة �إىل � ّأن قطاع الرتبية ي�ضطلع
ب��دور رئي�س يف �سد الفجوة من خالل
منع الإ�صابات اجلديدة بفريو�س الإيدز يف
�صفوف ال�شباب ،ودعم جماالت االختبار
والعالج والرعاية ،ف�ضلاً عن احلد من
الو�صم والتمييز يف البيئات املدر�سية.
وخ�لال العام ّ ،2014وف��رت الأوني�سكو
تقنيا يف جمال التثقيف اجلن�سي
دعما
ً
ً
لوزارات الرتبية والتعليم يف دول �أمريكا
الالتينية والكاريبي� ،أوروب��ا ال�شرقية،
�آ�سيا الو�سطى� ،أفريقيا وال�شرق الأو�سط...

املالريا :انخفا�ض معدل الوفيات

�أعلنت منظمة ال�صحة العاملية يف

كانون الأول من العام  2014انخفا�ض
معدالت وفيات املالريا على ال�صعيد
العاملي بن�سبة  .٪47كما �أو�ضحت
تقدما ق��د �أح���رز يف جمال
� ّأن هناك
ً
ً
منوهة باجلهود
مكافحة هذا الوباءّ ،
التي بذلت على مدى العقد املا�ضي والتي
متقدمة .ويف هذا ال�ش�أن،
�أدت �إىل نتائج
ّ
�أ�شار مدير برنامج مكافحة املالريا يف
منظمة ال�صحة العاملية �إىل � ّأن املالريا
بلدا يف جميع
ال ت��زال م��وج��ودة يف ً 79
وترتكز �أكرث الإ�صابات
�أنحاء العامل،
ّ
يف جنوب ال�صحراء الأفريقية.
إيجابيا ،فقد
تقدما �
�سجل
ً
�إال � ّأن التقرير ّ
ُّ
انخف�ض معدل الوفيات بني الأطفال دون
�سن اخلام�سة وهي الفئة العمرية التي
ّ
ترتكز فيها م�شكلة املالريا بن�سبة
تقارب الـ  .٪58ومت تفادي �أكرث من 4
ماليني حالة وفاة منذ العام  2000حتى
اليوم ،وذلك ب�سبب اجلهد العاملي املبذول
يف هذا املجال.

ّ
ال�سل 9 :ماليني م�صاب

ذكرت بيانات منظمة ال�صحة العاملية
يف «تقرير ال�سل العاملي لعام ّ � »2014أن
نحو ت�سعة ماليني �شخ�ص م�صابون بهذا
ّ
ال�سل
حاليا ،م�شري ًة �إىل �أن مر�ض
املر�ض
ً
ال ي��زال يندرج �ضمن �أك�ثر الأم��را���ض
فتكا بالإن�سان .يف موازاة ذلك،
املعدية
ً
�أو���ض��ح��ت املنظمة � ّأن ع��دد الوفيات
الناجتة عن الإ�صابة بهذا املر�ض يرتاجع
أك��دت �أن��ه متّ �إنقاذ
تدريجيا .كما � ّ
ً
تقريبا يف الفرتة
حياة  37مليون مري�ض
ً
املمتدة بني العامني  2000و ،2013وذلك
ّ
بف�ضل تقنيات الت�شخي�ص والعالج
الأك�ث�ر ت��ط��و ًرا .ولكن ب�سبب عدم
�إمكان جتنّ ب معظم ح��االت الوفاة
ّ
بال�سل ف��� ّإن عدد
الناجتة عن الإ�صابة
عاليا على نحو غري
الوفيات �سيظل
ً
مقبول وفق املنظمة.
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ال��ع��ظ��ي��م ك��ان
�إعداد :ندين البلعة خريالله
ب���داي���ة ال��ك��ون.
ويقع ه��ذا النجم
العتيق على بعد
نحو � 6آالف �سنة
�ضوئية من الأر�ض
وه������ي م�����س��اف��ة
ت���ع���ت�ب�ر ق��ري��ب��ة
ن�سبي ًا باملفاهيم
ت�ستمر التكنولوجيا يف �إبهارنا ،و�سواء كانت منتجاتها
الفلكية.
وتطبيقاتها متاحة على م�ستوى وا�سع� ،أو ظ ّلت يف نطاق
ك��ذل��ك �أط��ل��ق
م�ستمر يف تغيري احلياة...
فئات مع ّينة ،فال �شك �أن التطور
ّ
خالل �شباط �أكرب
وهذا التغيري يفوق يف جماالت كثرية قدرتنا على ا�ستيعابه.
تل�سكوب ف�ضائي
يوما �أن يكون �أي جدار �شا�شة؛ �أو �أن تقوم
فهل تخيلنا ً
ً
يف العامل (جيم�س
�ساعة يف يدنا مبا تعجز عنه �أحيانا جمموعة �أطباء� ،أو �أن
وي����ب) ،و�أع��ل��ن��ت
نعزف على �آالت ُطب َِعت بوا�سطة تقنية الأبعاد الثالثية؛ هذا
«النا�سا» �أنه �أقوى
ما يعي�شه عاملنا ،وثمة بعد الكثري الكثري...
تل�سكوب ف�ضائي
يف تاريخ الب�شرية،
وقد بلغت نفقات �إن�شائه ت�سعة مليارات
�أبحاث الف�ضاء:
دوالر ،وهو �أقوى منظار ير�سله الإن�سان �إىل
كواكب جديدة و�أكرب تل�سكوب
خالل كانون الثاين متّ ر�صد �أول �صورة الف�ضاء� ،إذ تبلغ قوته  100مرة قوة �سلفه
لل�شبكة التي تربط جميع جم��رات «هابل» الذي �أطلق يف العام .1990
يف �آذار متّ اكت�شاف كوكب �صغري
ال��ك��ون م��ن خ�ل�ال واح���د م��ن �أق���وى
التل�سكوبات يف العامل ،متمركز يف خلف مدار «بلوتو» يقدر قطره بحواىل 450
جزر هاواي عمل عليه فريق من علماء كيلومرتًا� ،أي �أقل من حجم كوكب
الفلك يف جامعة كاليفورنيا.
قزم جماور يعرف با�سم «�سدنا» اكت�شف
ويف �شباط �أع��ل��ن��ت وك��ال��ة الف�ضاء قبل � 10سنوات .والكوكبان ال�صغريان
الأم�يرك��ي��ة «ن��ا���س��ا» ع��ن اكت�شاف هما �أول ج�سمني يتم اكت�شافهما
جديدا خ��ارج املجموعة يف منطقة من النظام ال�شم�سي كان
كوكبا
715
ً
ً
ال�شم�سية بف�ضل التل�سكوب الف�ضائي يعتقد يف ال�سابق �أنها خالية من الأج�سام
كيبلر .و�أرب��ع��ة من ه��ذه الكواكب الكوكبية.
بعد �أ�شهر ويف متوز ،اكت�شفت «نا�سا»
املكت�شفة اك�بر من الأر����ض مبرتني
نيزكيا حديد ًيا على �سطح املريخ
ون�صف املرة ،وتقع على م�سافات متو�سطة حج ًرا
ً
ُ�س ِّمي بـ«لبنان» ( ،)Lebanonفيما
من �شمو�سها ،بحيث ميكن للمياه �أن
ُ�س ِّم َيت القطعة ال�صغرية املنف�صلة عنه
توجد على �سطحها ،وه��ذا يعني �أنها
بـ«لبنان ب» ( .)Lebanon Bمل ُيع َرف
بيئة منا�سبة لت�شكل احلياة وتطورها.
تو�صل العلماء �إىل حتديد بعد ملاذا اختارت «نا�سا» ت�سمية النيزك
ويف ال�شهر نف�سه ّ
هوية �أقدم جنم معروف يف الكون بعد  11احلديدي بـ«لبنان» ،لكن جرت العادة
عاما من البحث با�ستخدام التل�سكوب �أن ت َُ�س ّمي النيازك التي ت�سقط على
ً
«�سكاي مابر» .هذا النجم ت�شكل بعد الأر�ض مبكان وقوعها.
يف ال��رب��ع الأخ�ي�ر م��ن � 2014أعلنت
فرتة وجيزة من االنفجار العظيم قبل
 13.7مليار �سنة ،وهو ي�ؤكد �أن االنفجار «ال��ن��ا���س��ا» ع��ن �أ ّول بطاقة �سفر �إىل

 2014و�آفاق  2015يف التكنولوجيا
التطور ي�ستمر يف تغيري احلياة...
ّ

املريخ جلذب �أك�بر عدد ممكن من
ّ
الأ�شخا�ص وح�ضهم على االطالع على
برنامج اكت�شاف الف�ضاء ،حيث فتحت
�أبواب الت�سجيل �أمام من يرغب يف ال�سفر
�إىل الف�ضاء (ت�شرين الأول) .كما التحم
�صاروخ رو�سي مبحطة الف�ضاء الدولية
يف م��دار الأر���ض وعلى متنه ثالثة ر ّواد
بينهم �أول رائ��دة ايطالية يف تاريخ غزو
الف�ضاء (�سامنتا كري�ستوفوريتي البالغة
ان�ضم
عاما) .الفريق الذي
من العمر ً 37
ّ
�إىل فريق ثالثي �آخر �سبقه �إىل املحطة،
ت�ستمر �إقامته على متنها �إىل منت�صف
�شهر �أيار املقبل (ت�شرين الثاين).

بيئة وحياة

ا���س��ت��م��ر ال��ع��ل��م يف �إده��ا���ش��ن��ا ،وم��ن
ّ
املبتكرات جهاز �إلكرتوين لفهم لغة
النبات ،ا�سمه «ف�لاور ب��اور» (Flower
 )Powerي�أخذ �شكل فرع �شجرة �صغري
يتم غر�سه يف الرتبة قرب النبات .ويهدف
ه��ذا اجلهاز �إىل م�ساعدة ه��واة تربية
النباتات يف املنزل على فهم لغة النبات
ومعرفة حاجاته� ،إذ يبعث اجلهاز بر�سائل
يتلقاها امل�ستخدم عرب تطبيق خا�ص
على هاتفه الذكي (�آذار).
يف املقابل ّ
ظلت تداعيات ارتفاع درجة
ح��رارة الأر���ض م�صدر قلق ،حيث أ�ف��اد
تقرير �أ�صدره «معهد بوت�سدام لأبحاث
ت�أثري املناخ يف �أملانيا» ب�أن اجلليد الذي
ّ
يغطي �شرق القارة القطبية اجلنوبية
عر�ضة للذوبان ،ما ي��� ّؤدي �إذا ح�صل �إىل
رفع من�سوب مياه البحار ما بني  3و� 4أمتار
مفرحا �أتى بعد ذلك
ربا
ً
(�أيار) .لكن خ ً
(�أيلول) ،ومفاده تعايف طبقة الأوزون بعد
مرور �سنوات على ت�آكلها ،حيث لوحظ
� ّأن طبقة الأوزون تزداد �سماكة ،وثقب
طبقة الأوزون وال��ذي يظهر ف��وق القارة
القطبية اجلنوبية قد توقف عن االت�ساع
والف�ضل يف ذلك يعود لنظام احلظر على
امل�ضرة بطبقة الأوزون.
انبعاثات الغازات
ّ
وم��ن االب��ت��ك��ارات� ،أول جهاز قابل
ّ
يتعقب ح��ال البيئة وا�سمه
ل�ل�إرت��داء
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« »TZOAوه��و ي���أت��ي بحجم اجليب
وميكن ربطه بتطبيق حممول على
الهواتف الذكية .قام بهذا الإبتكار
فريق ت�صميم كندي ق��ال �إن��ه يقي�س
نوعية الهواء والأ�شعة فوق البنف�سجية
وال��رط��وب��ة واحل���رارة وال�ضوء با�ستخدام
�أحدث تقنيات الإ�ست�شعار ،حيث �ستُن�ش�أ
خريطة جماعية ّ
توفر البيانات البيئية
حلظة بلحظة ،بهدف �إعطاء امل�ستخدم
فهما �أف�ضل لأحوال بيئته املبا�شرة و�آثارها
ً
املحتملة عليه (ت�شرين الثاين).
على ال�ساحة العربية ح��از الطفل
عاما) لقب
اجلزائري ر�ضوان عباد (14
ً
�أ�صغر خمرتع عربي و�أفريقي يف �أوملبياد
�صمم
الإخرتاع يف تون�س؛ املخرتع الفتى ّ
بغزة .املولد �صغري
كهربائيا
مو ّل ًدا
خا�صا ّ
ً
ً
وغري مكلف ،وميكن توفريه لكل
غزة ،وميكنه ت�شغيل امل�صابيح
بيت يف ّ
والأج��ه��زة الإلكرتونية املنزلية ،ويتم
�شحنه عن طريق طاقة الرياح وطاقة
امل ّ��د واجل��زر والطاقة ال�شم�سية والطاقة
الع�ضلية .و�شحنه ملدة ن�صف �ساعة يكفي
لت�شغيله � 12ساعة (ت�شرين الثاين).
�إىل ذلك �شهد ال�شهر نف�سه ابتكار
�أل��واح بال�ستيكية للإ�ضاءة بالطاقة
ال�شم�سية .وهذه التجربة العلمية التي
حملت عنوان «�إن��ارة املناطق احل�ضرية
املظلمة با�ستخدام �أل��واح تعيد توجيه
ال�ضوء» تقوم على ت�صنيع قطعة من
البال�ستيك امل�ضلع كم�صدر للطاقة
امل�ستدامة ،يتم تركيبها على حافات
�أ�سطح املنازل وجوانب املباين لتوجيه �ضوء
ال�شم�س نحو الأزقة والطوابق ال�سفلية،
ما ي� ّؤمن املزيد من الإ�ضاءة خالل النهار
(ت�شرين الثاين).

تقنيات حديثة

متّ اب��ت��ك��ار ما�سح �ضوئي حممول
با�سم «زبيدي»  Zebedeeيلتقط الأدلة
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اجلنائية ويعطي
�����ص����و ًرا ث�لاث��ي��ة
البعد ت�سعى �إىل
حماكاة وقت وظ��روف املالب�سات التي
وقعت فيها اجلرمية لإيجاد النماذج
التفاعلية التي ميكن من خاللها
التو�صل �إىل اجلاين (�شباط) .كذلك ويف
ال�شهر نف�سه� ،أعلن عن �صناعة نوع
جديد من البطاريات ي�ستمد طاقته من
ج�سم الإن�سان ،وذلك يف �إط��ار امل�شروع
امل�شرتك بني ايطاليا وفرن�سا والذي يحمل
ا�سم «ا�س تي ميكرواليكرتونيك�س».
كذلك �أعلن عن ابتكار بطارية نووية
ت�ستطيع �أن تزود الأجهزة الإلكرتونية
الطاقة مدة � 12سنة من دون اال�ضطرار
�إىل إ�ع��ادة �شحنها ،وذلك بف�ضل جهود
طالب درا�سات عليا يف �إحدى اجلامعات
التكنولوجية الرو�سية.
�شهد �شهر ني�سان الإعالن عن �إنتاج
�سرتة ذكية تعرف ب�إ�سم Hollow Man
 Morphsuitجتعل مرتديها «يختفي»،
وذلك بف�ضل تقنية �إ�سقاط ال�صورة املتطورة
وتكنولوجيا «�ضوء االنحناء» (light-
 ،)bendingالتي جتعل مرتدي ال�سرتة
غري مرئي للعني املجردة ،حتى يف �أثناء
حتركه ،بح�سب ما �أفادت به ال�شركة
املطورة «مورف�سوت�س» (.)Morphsuits
كذلك متّ ابتكار قبعة كهربائية
جتعل الأ�شخا�ص �أك�ثر ذك���اء .فقد
متكن فريق م��ن علماء النف�س يف
جامعة «فاندربيلت» الأمريكية من
التالعب بقدرات االإن�سان على التعلم
م��ن خ�لال ا�ستخدام تيار كهربائي
خفيف يمُ ّرر �إىل خاليا املخ من خالل
«قبعة التفكري» ،م��ا يجعل النا�س
يتعلمون من �أخطائهم ب�صورة �أكرث
فاعلية.
يف منت�صف ( 2014حزيران) ك�شف عن
�صناعة �أول �سيارة ذاتية القيادة يف العامل
طورتها �شركة غوغل الأمريكية� .سيارة
ريا عربة «فولك�س
غوغل ت�شبه كث ً
ف��اغ��ن بيتل» م��ع م�لام��ح م��ن عربة

«اجل��ول��ف» ال�صغرية ،وه��ي ال متتلك
عجلة قيادة� ،أو دوا�سة �أو فرامل .ف�أجهزة
اال�ست�شعار املوجودة فيها والربامج املزودة
بها ،ميكنانها من فعل كل �شيء.
وتتمكن �سيارة غوغل من الك�شف
عن الأج�سام املوجودة يف الطريق ،وتقوم
ذاتيا بكبح ال�سرعة يف حالة
بالتحكم ً
ال�ضرورة .كما ت�ستخدم ال�سيارة جمموعة
من �أج��ه��زة اال�ست�شعار لر�سم خريطة
للطريق الذي ت�سري فيه ،ويوجد ليزر على
�سطحها يتوىل و�ضع منوذج ثالثي الأبعاد
للأج�سام املحيطة بها� .أما الكامريات
املثبتة يف ال�سيارة فتقوم بالتعرف �إىل
عالمات الطرق و�إ�شارات املرور.
تو�صلت االب��ت��ك��ارات �إىل
ك��ذل��ك ّ
تطوير �شاحن ال�سلكي من خالل تقنية
 uBeamالتي ت�ستخدم املوجات فوق
ال�صوتية لبث الطاقة عرب الهواء ،ما يتيح
للم�ستخدم �شحن �أجهزته مبجرد وجوده
يف الغرفة عينها التي توجد فيها قاعدة
�سلكيا ومن بعد (�آب).
ال�شحن� ،أي ال
ً

املنزل الذكي

يف �أيلول �أعلنت �شركة «�سام�سوجن»
عن ا�ستحواذها على «»SmartThings
وهي �شركة رائدة ومتخ�ص�صة يف جمال
ربط الأجهزة املنزلية بالإنرتنت .وتت�ضمن
جم��م��وع��ة احل��ل��ول امل��ت��ط��ورة للمنزل
الذكي)Samsung Smart Home( ،
ن��ظ��ام��ا ي��راق��ب ك��م��ي��ة ال��ك��ه��رب��اء
ً
امل�ستهلكة والأجهزة التي ت�ستهلك
�أكرب قدر من الطاقة يف املنزل ،وعر�ض
التكلفة املتوقعة لها .وبف�ضل نظام
ت�شغيل «�إدارة املوقع» ميكن �أن تعمل
تلقائيا
�أجهزة تكييف الهواء �أو الأنوار
ًّ
عند اق�تراب امل�ستخدمني من املنزل.
كما �سيتمكن امل�ستخدم من ت�شغيل
تكييف الهواء �أو املكن�سة الكهربائية
الآلية �أو التلفزيون �أو الإ�ضاءة املنزلية،

من �أي مكان ويف �أي وقت ،من خالل
تطبيق «� »S Voiceأو خدمة التعرف
على ال�صوت امل��وج��ودة يف �سوار «Gear
 »Sوهواتف «�سام�سوجن غاالك�سي»
الذكية.
كذلك جرى الك�شف عن ابتكار
ح���ذاء ذك��ي يرتبط ب��خ��رائ��ط غوغل
لي�ساعد م�ستخدمه يف معرفة االجتاهات
والأماكن ،بالإ�ضافة �إىل تقييم �أدائه
ون�شاطه الريا�ضي .احل���ذاء ه��و �إنتاج
ال�شركة الهندية ال�شهرية «»Lechal
التي تقول �إن «احلذاء ينا�سب املكفوفني،
و�سي�ساعدهم يف اختيار طريقهم حيث
يقوم احلذاء باالهتزاز لإبالغ امل�ستخدم
باالجتاه ي�سا ًرا �أو ميينً ا».

هجمات �إلكرتونية

خالل �شهر �آذار �أ�صاب فريو�س Agent.
 BTZم��ئ��ات الآالف م���ن �أج��ه��زة
الكومبيوتر يف �أنحاء العامل ب�أ�ضرار،
بعدما ك��ان هاجم القيادة املركزية
للجي�ش الأم�ي�رك���ي يف اخ��ت�راق مل
ي�سبق له مثيل يف العام  .2008كذلك
تعر�ضت مواقع رو�سية ر�سمية تابعة
ّ
ل����وزارة اخل��ارج��ي��ة وامل�����ص��رف امل��رك��زي
ووكالة نوفو�ستي الإخبارية لهجمات
�إلكرتونية ا�ستطاعت �أن ّ
تعطلها .هذا
الهجوم كان الأكرب منذ �إن�شاء موقع
الرئا�سة الإلكرتوينُ ،عرف با�سم «وقف
اخلدمات» ،ويهدف �إىل ال�سيطرة على
اخل���وادم وتعطيلها .الوكالة النووية
تعر�ضت ب��دوره��ا لقر�صنة
الأمريكية
ّ
�إلكرتونية خارجية (�آب) �إذ تبينّ �أن
حوا�سيب يف اللجنة التنظيمية النووية
مرتَني على الأق��ل من قرا�صنة
ُخر َِقت ّ
خارجيني .مل ُيع َرف �أي دولة تقف وراء
القر�صنة االلكرتونية ،ومل يتّ �ضح حجم
االخرتاق احلا�صل واملعلومات التي ّ
متت
�سرقتها.

اخرتاق ح�سابات
جنوم هوليوود على
« »iCloudون�شر
�ضجة خالل �شهر
�صورهم اخلا�صة �أثار ّ
تعر�ض عدد كبري من ح�سابات
�أيلول� ،إذ ّ
جنوم هوليوود على هذه املن�صة ال�سحابية
اخلا�صة ب�شركة «�آب���ل» �إىل عملية
اخ�تراق هي الأوىل من نوعها خلدمة
التخزين ال�سحابي .ومتكن القرا�صنة
من اخ�تراق ح�سابات ع��دد غري قليل
من امل�شاهري (�أم��ث��ال جنيفر لوران�س،
�أريانا جراندي ،فيكتوريا جو�ستي�س،
جيني مكارثي ،كيت �أبتون ،ماري
وين�ستد ،وغريهم) ،وقاموا بعر�ض �صورهم
ال�شخ�صية التي وجدوها على اخلدمة
للبيع على الإن�ترن��ت مقابل  100دوالر
متكن قرا�صنة
فقط .ويف ال�سياق نف�سه
ّ
من �سرقة معلومات ت�سجيل دخ��ول 7
ماليني ح�ساب على «دروب بوك�س»
خل��دم��ات ال��ت��خ��زي��ن ال�����س��ح��اب��ي .وق��ام
القرا�صنة بن�شر معلومات ت�سجيل دخول
�أكرث من  400ح�ساب ،وطالبوا باحل�صول
على مبالغ مالية كبرية من عملة
بيتكوين الإلكرتونية مقابل �إرجاع
هذه احل�سابات لل�شركة �أو �أ�صحابها.
يذكر �أن ال�شركة �سارعت �إىل تغيري
كلمات م��رور احل�سابات امل�ستهدفة،
وذل�����ك ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى خ�صو�صية
م�ستخدميها (ت�شرين الأول).
يف املقابل متّ الت�شديد على حماية
البيانات واملعطيات اخلا�صة من خالل
ق��را ٍر �أممي تبنّ ته جلنة حقوق الإن�سان
يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة ويتيح
ل�ضحايا املراقبة غري ال�شرعية املطالبة
ؤكد القرار «حق
بتعوي�ضات .حيث ي� ّ
احلياة اخلا�صة» ويطلب من جميع الدول
«احرتام هذا احلق وحمايته مبا يف ذلك
االت�صاالت الرقمية» (ت�شرين الثاين).

حمرك بحث جديد

حم ّ��رك جديد للبحث على الإنرتنت
مينيون وو�صفوه ب�أنه
ابتكره �شبان
ّ

قفزة نوعية يف عامل �شبكة املعلومات
الدولية .ويعتمد املحرك طريقة جديدة
وه��ي البحث ع��ن الفيديو باملحتوى،
ويت�ضمن تقنية تتيح مل�ستخدمه النطق
ّ
ب�صوته بكلمات من حمتوى املادة التي
يرغب يف العثور عليها .املحرك متوافر
باللغة الإنكليزية ويعمل مبتكروه
على ن�سخة عربية منه ،وهو �أحدث نقلة
نوعية جلهة ت�سهيل البحث عن �أي
كلمة منطوقة ولي�س مكتوبة داخل
عامل الإنرتنت (ت�شرين الثاين).

التكنولوجيا يف خدمة ال�صحة

خوذة لعالج االكتئاب تقوم ب�إر�سال
نب�ضات كهرومغناطي�سية �إىل املخ،
م�ستهدفة خاليا الدم التي يوجد فيها
خلل وظيفي ،هذا الإبتكار ر�أى النور
�����ض��ا متّ
يف �أي���ار .ويف امل��ج��ال ال�صحي �أي ً
ت�صميم �سرتة ذكية تهدف �إىل «�إبقاء
ال�شخ�ص على قيد احلياة» بف�ضل �أجهزة
اال�ست�شعار التي تتيح لها الك�شف عن
ع��دم انتظام �ضربات القلب ،فتبعث
«�صدمة كهربائية» تعيد هذه ال�ضربات
�إىل منطها الطبيعي (حزيران).
�أك�ثر من ذل��ك عملت غوغل على
ت�صنيع ج��ه��از ميكن ارت�����دا�ؤه ،وهو
يعمل على كف �أي تغريات يف اجل�سم
عن طريق مراقبة جزئيات «النانو»
علما �أن تقنية «النانو» تعمل
فيه،
ً
على الك�شف عن �أي �أمرا�ض خبيثة
�أو �سرطانية قبل انت�شارها يف اجل�سم
(ت�شرين الثاين).

�أ�سلحة

ق��ام طالب ث��ان��وي �أم�يرك��ي بتطوير
«م�سد�س ذك��ي» يعمل فقط بب�صمة
الإ�صبع ،ما يجعل ا�ستخدامه من قبل
ً
م�ستحيال (�أيلول) .ويف ال�صني
غرباء �أم ًرا
ا�ستحدث �سالح يعمل بالليزر قادر على
تدمري طائرات خفيفة من دون طيار يف
اجل��و ،وذل��ك بعد �أق��ل من خم�س ثوان
م��ن ر�صدها (ت�شرين ال��ث��اين) .كما
العدد 355
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متّ الك�شف عن طائرة �شبح جديدة
طورتها �شركة ال�صناعات اجلوية وهي
�أكرب �شركة متخ�ص�صة يف هذا املجال يف
ال�صني .ت�أتي هذه الطائرة املقاتلة جيه-
تقريبا بحجم الطائرة
 31مبحركني وهي
ً
 F- 35الأمريكية.
ويف الواليات املتحدة الأمريكية �صممت
�صواريخ جديدة تت�ضمن �أنظمة للهروب
تعطي �أف��راد الطاقم فر�صة للنجاة من
حوادث الإطالق املماثلة حلادث انفجار
���ص��اروخ �أنتاري�س غ�ير امل���أه��ول التابع
ل�شركة �أوربيتال �ساين�سيز .لذا �ست�ضم
مركبة الف�ضاء امل�أهولة املقبلة «�أوريون»
ً
ملحقا بقمة مركبة
برجا
التابعة لنا�سا ً
الف�ضاء وال��ذي ميكن �أن ينف�صل عن
املركبة �إذا واجهت م�شكلة ما عند
�إطالقها ،وم��ن ثم يتم �إن���زال الطاقم
ب�شكل �آمن (ت�شرين الثاين).

حوا�سيب

ع��م��ل��ت وك���ال���ة الأم������ن ال��ق��وم��ي
الأمريكية على تطوير كومبيوتر قادر
على اخرتاق ُمعظم �أنواع الت�شفري على
�شبكة الإنرتنت ،حتى تلك ا ُمل�ستخدمة
يف حماية البيانات اخلا�صة بامل�صارف
والوثائق احلكومية املهمة (كانون
الثاين).
العمل على كومبيوتر الأذن ال�شخ�صي
القابل لالرتداء ()Tiny ear computer
الذي ميكن التحكم به بوا�سطة طرفة
العني �أو الل�سان ،وي�سمح للم�ستخدمني
بالتنقل بني الربامج بوا�سطة تعبريات
ال��وج��ه ،مثل رف��ع احلاجب �أو حتريك
الل�سان �أو الأنف...
الك�شف عن «�أ�صغر جهاز �شخ�صي
م�صغر يعمل بنظام ويندوز يف العامل» هو
 Liva Kit PCمن �شركة  ،ECSالذي
غراما فقط وهو قابل للحمل بيد
يزن 190
ً
واحدة وال يتجاوز �سعره  200دوالر (حزيران).
72

العدد 355

عرفت الهواتف
م��زي��دا
ال��ذك��ي��ة
ً
من التطور ،وتناف�ست ال�شركات يف هذا
متيزت
امل��ج��ال ،غري �أن «�سام�سونغ»
ّ
بابتكار هاتف ذك��ي با�سم «بالك
فون» ( )Black Phoneيحبط عمليات
التج�س�س على االنرتنت ،وهو ال يعطي
فر�صة لأي �شخ�ص لقراءة ر�سائل � SMSأو
�سماع املحادثات �أو اخرتاق الر�سائل ،مما
مينع االت�صاالت التي ال يريد ال�شخ�ص �أن
يتعرف �إليها �أحد حتى عرب االنرتنت.

تطبيقات

ابتكار لبناين لتطبيق جديد ا�سمه
« »I Am Aliveفر�ضه واق��ع ح�صول
الإنفجارات املتالحقة يف لبنان مطلع
العام .التطبيق يطمئن �أهل امل�ستخدم
و�أقاربه �إىل �أنه مازال بخري ،وذلك بال�ضغط
على زر واحد .كذلك برز تطبيق لبناين
�آخر يحد من �أخطار ا�ستعمال اخلليوي يف
�أثناء القيادة ،فهو مينع كتابة �أي ر�سائل
ن�صية حني تزيد �سرعة ال�سيارة عن ع�شرة
ّ
كيلومرتات يف ال�ساعة .يحمل هذا
التطبيق ا�سم «كتابة �أو قيادة « (Text
 )or Driveوعملت عليه جمموعة من
طالب اجلامعة الأمريكية يف بريوت
(�آذار).
���ش��رك��ة «م��اي��ك��رو���س��وف��ت» ق ّ��دم��ت
مل�ستخدميها امل�����س��اع��دة ال�شخ�صية
«ك�����ورت�����ان�����ا» وه������ي ا���س��ت��ج��اب��ة
«مايكرو�سوفت» لـ«�سريي» (امل�ساعد
ال�شخ�صي يف �أجهزة  iOSو«غوغل ناو»).
و«كورتانا» هي الذكاء اال�صطناعي بحد
ذاته حيث ميكنها �أخذ املالحظات،
وكتابة الر�سائل ،وتقدمي التنبيهات،
والتذكري باملواعيد ،والقيام مبحادثات
«غ�ير ر�سمية» م��ع امل�ستخدمني� ،أي
حمادثات ت�شبه الدردر�شة (حزيران).

تقنية الأبعاد الثالثية

�شهد �أيلول �إقامة �أ ّول حفل يف العامل

لفرقة ت�ستخدم �آالت مو�سيقية مطبوعة
« ،»3Dحيث قام الربوف�سور �أوالف من
جامعة لوند يف ال�سويد بطباعة بع�ض
الآالت املو�سيقية با�ستخدام التقنية
ثالثيـة الأب���ع���اد ،وطلـب م��ن فريق
مو�سيقي �إقامة حفل مبا�شر يف اجلامعة
لإظهار قابلية هذه الأدوات للإ�ستخدام،
وه��ذا ما ح�صل .عمل �أوالف لت�صميم
هذه الآالت مدة �سنتني وله العديد من
امل�شاركات يف م�شاريع الطباعة ثالثية
الأب��ع��اد ،لتعزيز ا�ستخدامها يف احلياة
اليومية.
ك��ذل��ك ك�����ش��ف ع��ن �أول ���س��ي��ارة
مطبوعة بالتقنية ثالثية الأبعاد قابلة
للقيادة واملعروفة با�سم « ،»Stratiوقد
�صنّ عتها �شركة «لوكال» .ووفق �شركة
فورد ال�شهرية امل�صنعة لل�سيارات ،ف�إن
معظم ال�����س��ي��ارات تتكون م��ن 5000
�إىل  6000جزء ،لكن ال�سيارة املطبوعة
احتوت فقط على  49جز ًءا مبا يف ذلك
اجل�سم الكلي (اجلزء الأكرب) واملطبوع
بالتقنية ثالثية الأبعاد ،هذا بالإ�ضافة
�إىل املحرك والعجالت واملقاعد والزجاج
الأمامي.
وعلى الرغم من �أن ه��ذه لي�ست �أول
�سيارة يتم طباعتها يف العامل� ،إال �أنها
الأوىل القابلة للقيادة (�أيلول).
يف الإط��ار عينه ،متكن من تنفيذه
املهند�س الأمريكي ذو الأ�صول الرو�سية
�أندريه رودينكو من حتقيق ثورة يف عامل
البناء عرب بناء قلعة «دي��زين» بطابعة
ثالثية الأبعاد.
وطبع املهند�س الأمريكي رودينكو
الق�صر الذي تبلغ م�ساحته � 5 ×3أمتار
فقط من اخلر�سانة ،و�صمم الطابعة
ثالثية الأب��ع��اد بنف�سه ،بحيث تنتج
طبقة خر�سانية متو�سط ارتفاعها � 50سم
يف اليوم ،ويكون عر�ض ال�شريحة الواحدة
 30ملم و�سماكتها  10ملم (�أيلول).

الكتابة باملاء و�أخبار �أخرى

تو�صل فريق من علماء الكيمياء
ّ
ال�صينيني يف جامعة «جيلني» �شمال
�شرقي ال�صني �إىل اخ�تراع �آلة للطباعة
ت�ستخدم امل��اء بدل احل�بر� .إ ّال �أن الن�ص
املطبوع يتال�شى بعد مرور � 22ساعة من
الطباعة ،لذلك ب�إمكان امل�ستخدم
تبديل امل��اء باحلرب يف حال �أراد طباعة
دائمة (�شباط).
ُعينِّ الرجل الآيل «فيتال» ()VITAL
املتخ�ص�ص يف التحاليل املالية ،ع�ض ًوا
يف جمل�س �إدارة �شركة «دي��ب نوليدج
ف��ي��ن��ت�����ش��ر» Deep Knowledge
 Ventures - DKVاملتخ�ص�صة يف
اال�ستثمارات املالية يف هونغ كونغ،
وم ِنح كامل ال�صالحيات املخولة لباقي
ُ
�أع�ضاء املجل�س على م�ستوى القرارات
اخلا�صة بال�شركة (�أيار).
عينت «نوكيا» اللبناين
من جهتها ّ
ً
رم����زي ه��ي��دم��و���س رئ��ي�����س��ا ل�ل�أع��م��ال
التكنولوجية يف ال�شركة «نوكيا»
وذلك لكونه يتمتع بخلفية �أكادميية
ذكر �أن هيدمو�س كان
غنية (متوز)ُ .ي َ
قد ف��از بجائزة «امي��ي» يف العام 1999
للنه�ضة العلمية والتكنولوجية.

وعود 2015 ...وما بعدها

الهواتف الذكية ،الأجهزة اللوحية،
ال�ساعات الذكية ،وغريها من الأجهزة
التي متّ ابتكارها وتطويرها حتى العام
 2014لن تكون الوحيدة القادرة على حل
يوميا
م�شاكل امل�ستخدمني� .إذ ن�شهد
ً
ظهور خدمات وتقنيات وتكنولوجيا
ج���دي���دة ت��ع��ا���ص��ر ح��ي��ات��ن��ا ال��ي��وم��ي��ة
ٍ
ب�شكل �أو ب�آخر عليها .ومن
وت��� ّؤث��ر
الإبتكارات التي �ستحدث ثورة معي�شية
هائلة و�سيكون لها ت�أثري كبري على
روتيننا اليومي:
 -انت�شار الأج��ه��زة القابلة ل�ل�إرت��داء

و�أبرزها :ال�ساعات
الذكية ،وال�سوار
الإل������ك���ت��روين،
والأح��ذي��ة وامل��ج��وه��رات فائقة التقنية
وغ�يره��ا .حيث ي��ت ّ
��وق��ع اخل�ب�راء من�� ًوا
ً
مذهال يف هذا املجال ،وهيمنة للتقنيات
القابلة ل�ل�إرت��داء والتي �ستغيرّ مفهوم
الرجل املت�ألق واملر�أة الأنيقة يف العام .2015
 تطوير �أقمار �صناعية تبث حمتوىالإنرتنت جما ًنا جلميع �سكان الأر�ض
يف العام  ،2015حيث كانت منظمة
�أم�يرك��ي��ة ال تبغي ال��رب��ح ق��د �سعت
ً
م�سبقا �إىل بناء م�شروع يهدف �إىل �إتاحة
الإنرتنت لكل ال�سكان يف �أي منطقة
يف العامل حتى النائية منها .وقد عملت
«غوغل» على م�شروع م�شابه من خالل
مناطيد حتوم فوق الأر�ض.
 انت�شار امل��ك��امل��ات ال�صوتية عربّ
والتخلي بن�سبة كبرية عن
الإنرتنت،
ا�ستخدام ال�شبكة التقليدية ،حيث
عمدت �شركات كثرية �إىل �إ�ضافة ميزة
املكاملات ال�صوتية على تطبيقاتها
و�أبرزها «وات�ساب» التي وعدت ب�إطالق
ميزة االت�صال ال�صوتي يف مطلع العام
.2015
 ظهور الأجهزة الذكية املز ّودة �شا�شاتقابلة للطي ،بحيث �شهد العام احلايل
ريا لهذا املفهوم.
تطوي ًرا كب ً
 انت�شار مفهوم الإنارة الذكية لتوفريالطاقة ،تزامنً ا مع ا�ستمرار تطوير املدن
الذكية التي بد�أت دول كثرية يف العمل
على و�ضع ال ُبنى التحتية الالزمة لها.
 ا�ستحداث منا�صب «مديري املخاطرالرقمية» �ضمن فرق العمل يف امل�ؤ�س�سات
ملكافحة املخاطر الرقمية ،بح�سب ما
�أ�شارت �إليه درا�سات و�أبحاث عاملية.
 �إط�لاق ن�سخة جديدة من برنامج«�أوفي�س» خا�ص بنظام ت�شغيل «ماك»
يف الن�صف الأول من العام  ،2015بالإ�ضافة
�إىل �إطالق نظام الت�شغيل اجلديد «ويندوز
 »10يف ن�سخته التجريبية قبل الإعالن
عن الن�سخة النهائية منه يف منت�صف

العام .2015
 الهواتف الذكية �ست�صبح مفاتيحلل�سيارات احلديثة يف العام .2015
 �سماعة ملكافحة النعا�س �أثناءالقيادة ،ت�ستخدم يف قيا�س موجات املخ
املنبعثة للك�شف ع��ن م��دى حاجة
امل�ستخدم للنوم ومدى �شعوره بالنعا�س.
و�إن ك��ان ك��ذل��ك ،ت��ق��وم ال�سماعة
معا
بتنبيهه عن طريق ال�ضوء وال�صوت ً
وذلك لإعادته �إىل حالة الرتكيز واخلروج
من اخلطر.
 تطبيق ذكي لإفراغ الطرق ا�ستجابةل�سيارات الطوارئ يعلم ال�سائقني بوجود
�سيارة ط��وارئ بالقرب منهم ،ما يتيح
ً
و�سريعا ملرورها وبخا�صة يف
طريقا �آمنً ا
ً
زحمة ال�سري.
 جهاز لتحويل �أي ج��دار �إىل �شا�شة�ضوئية ُي�سمى  TouchPicoمن �شركة
� TouchJetسيمكن من ت�شغيل �أي
تطبيق �أندرويد على اجل��دار ،كما �أنه
ي�ستخدم الأ�شعة حتت احلمراء يف تتبع
حركة القلم على احلائط.
باردا �أو
 ثالجة حممولة حتفظ الطعام ًمثلجا ،وذلك من خالل العمل بالطاقة
ً
ال�شم�سية ،حيث يتم حمل هذه الثالجة
كحقيبة �أو و�ضعها يف ال�سيارة.
 �ساعة ذكية حيوية تعمل كطبيبخا�ص ،هذه ال�ساعة اجلديدة �ستكون
ق��ادرة على تتبع ن�سبة ال�سكر يف الدم
و�ضغط ال��دم ،ومعدل �ضربات القلب،
ون�سبة الأوك�سجني يف الدم ،ودرجة حرارة
اجل�سم ،حرق ال�سعرات احلرارية ،موجات
امل��خ الكهربائية ،م�ستوى الإج��ه��اد،
وظ��ائ��ف الكلي ،و�أك�ث�ر بكثري من
ذلك.
 بناء �أ�سطول جت��اري من «تاك�سيالف�ضاء» �ستقوم ب��ه وك��ال��ة الطريان
والف�ضاء الأمريكية «نا�سا» باالتفاق مع
كل من �شركتي «بوينج» و«�سبي�س
�إك�س» ،لنقل رواد الف�ضاء �إىل حمطة
الف�ضاء الدولية ،لينتهي بذلك االعتماد
الأمريكي على �سفن الف�ضاء الرو�سية.
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ب��ط��ول��ة ت��رع��اه��ا
�إعداد :روجينا خليل ال�شختورة
الفيفا يتم فيها
ت���ط���ب���ي���ق ه���ذه
اخلا�صية بعد بطولتي ك���أ���س العامل
للأندية  2012وك�أ�س القارات .2013
كان املونديال احل��دث الريا�ضي
�شاركت يف البطولة� ،إىل جانب الدولة
الأب��رز يف العام ال��راح��ل ،غري � ّأن
امل�ست�ضيفة 31 ،دولة �أبرزها الأرجنتني،
منا�سبات كثرية �أخ��رى ا�ستقطبت
ّ
الأوروغ����واي� ،أملانيا� ،إيطاليا ،فرن�سا،
احتل
االهتمام عامل ًيا .وحمل ًيا
�إ�سبانيا ،و�إجنلرتا .وقد خرج املنتخب
النادي الريا�ضي مركز البطولة يف كرة
الإ���س��ب��اين (ح��ام��ل اللقب) ،املنتخب
ال�سلة على ح�ساب احلكمة غرميه
الإيطايل واملنتخب الإجنليزي من دور
التقليدي ،كما ملعت �أ�سماء ريا�ضيني
املجموعات ،وخرجت الأوروغ���واي من
لبنانيني يف اخلارج.
دور ال�ستة ع�شر ،بينما خرجت فرن�سا
من دور ربع النهائي .وت�أهلت منتخبات
�أملانيا والأرجنتني والربازيل وهولندا �إىل
الدور قبل النهائي ،حيث كانت ال�صدمة
الكربى جلمهور الربازيل التي خرجت
قبل النهائي ،فا�ستطاع املنتخب الأملاين
الفوز بلقب البطولة للمرة الرابعة يف
تاريخه �أمام املنتخب الأرجنتيني بهدف
نظيف.

ريا�ضة 2014
املونديال و�سوت�شي
و�أ�سماء لبنانيني
تربز عامل ًيا
املونديال

الأبرز يف مفكرة العام  2014الريا�ضية
كان «بطولة ك�أ�س العامل لكرة القدم
 مونديال  »2014التي نظمتها الربازيلبني الثاين ع�شر من حزيران والثالث
ع�شر من متوز.
كانت هذه املرة الثانية التي تقام فيها
البطولة يف الربازيل بعد ك�أ�س العامل
 .1950وبذلك �أ�صبحت الربازيل خام�س
دولة ت�ست�ضيف البطولة مرتني على �أر�ضها
بعد املك�سيك ،فرن�سا� ،إيطاليا ،و�أملانيا،
وهي املرة الأوىل التي ت�ست�ضيف فيها قارة
�أمريكا اجلنوبية بطولة ك�أ�س العامل
منذ ك�أ�س العامل  1978التي �أقيمت يف
الأرجنتني .وهي � ً
أي�ضا �أول مرة يقام فيها
املونديال لدورتني متتاليتني خارج القارة
الأوروبية .وقد متيزت هذه الدورة ب�سماح
الفيفا با�ستخدام تقنيات للمرة الأوىل يف
تاريخ بطوالت ك�أ�س العامل مثل تقنية
خط املرمى ،و�أ�صبحت هذه البطولة ثالث

«دورة الألعاب الأوملبية ال�شتوية»

املونديال مل يكن احل��دث الريا�ضي
الوحيد املهم ال��ذي �شهده العام ،2014
فهناك � ً
أي�ضا «دورة الأل��ع��اب الأوملبية
ال�شتوية ال��ث��ان��ي��ة وال��ع�����ش��ري��ن» التي
احت�ضنتها مدينة �سوت�شي الرو�سية
من ال�سابع من �شباط وحتى الثالث
والع�شرين منه ،حيث تناف�ست  85دولة
يف  98م�سابقة ( 49للرجال 43 ،لل�سيدات،
و 6خمتلطة) يف  15لعبة ريا�ضية ،مع
الإ�شارة �إىل م�شاركة لبنانية «رمزية»
عرب الالعبني خمباط و�شمعون.
�شهد حفل االفتتاح نحو � 40ألف مدعو
احت�شدوا يف م��درج��ات ملعب في�شت
املبني على �شواطئ البحر الأ���س��ود من
�أجل االحتفال ببدء هذه الألعاب التي
تنظمها رو�سيا لأول مرة يف تاريخها.
وحظيت الألعاب الأغلى يف التاريخ،
التي بلغت تكلفتها  50مليار دوالر
مبهرجان افتتاح على م�ستوى عالٍ من

الأهمية ،وهائل يف �أرقامه التي هدفت
لإظهار رو�سيا يف �أف�ضل �أيامها.
�شخ�صا
و�شارك ثالثة �آالف فنان و9223
ً
يف تنفيذ هذا احلفل الذي ا�ستخدم فيه
 5,22طنً ا من الألعاب النارية يف ملعب
ّ
كلف  600مليون ي��ورو ،فكان
جديد
على املوعد لإطالق �أكرب حدث ريا�ضي
دويل يف رو���س��ي��ا بعد تفكك االحت��اد
ال�سوفياتي (.)1991

و«دورة الألعاب الباراملبيه ال�شتوية»

يف �سوت�شي � ً
أي�ضا� ،أقيمت «دورة الألعاب
ال��ب��ارامل��ب��ي��ه ال�شتوية احل��ادي��ة ع�شر»
(الألعاب الأوملبية ال�شتوية للمعاقني)،
بني ال�سابع من �آذار والثامن ع�شر منه.
املدينة الرو�سية افتخرت با�ست�ضافة هذه
املناف�سة املذهلة ،والأرقام القيا�سية التي
حتققت ،والقدرات الريا�ضية الرائعة التي
جتاوزت احلدود .وقد حظيت هذه الدورة
باهتمام �إعالمي غري م�سبوق ،وحققت
تذاكر املناف�سات مبيعات غري م�سبوقة
� ً
أي�ضا� ،أظهرت �أن حركة �أوملبياد املعاقني
ِ
مل تكتف باملجد ال��ذي حققته بعد
النجاح الهائل يف لندن .2012
بني الثلوج واجلليد ،ظهر �أبطال جدد.
رو�سيا قدمت �أدا ًء قو ًيا كونها البلد
امل�ضيف للأوملبياد ،وفر�ضت �سيطرتها
تقريبا يف اخ�ت�راق ال�ضاحية بالتزلج
ً
والبياثلون.
ومن بني  80ميدالية ح�صدتها رو�سيا -
قيا�سيا يف الأوملبياد � -أحرز
رقما
لت�سجل ً
ً
الرو�س  62ميدالية يف هاتني الريا�ضتني
فقط.

بطولة ك�أ�س العامل للهوكي

ويف �سياق ت أ��� ّل��ق رو�سيا يف الريا�ضات
العاملية للعام  ،2014فاز املنتخب الرو�سي
للهوكي على اجلليد ببطولة ك�أ�س
العامل التي جرت يف مين�سك عا�صمة
بيالرو�سيا� ،إثر تغلبه يف املباراة النهائية،
التي �أجريت يف � 25أي��ار ،على املنتخب
الفنلندي بخم�سة �أه����داف مقابل
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هدفني ،وبذلك �أ�صبح املنتخب الرو�سي
بطل العامل للمرة اخلام�سة� ،أم��ا �إذا
�أخذنا تاريخ البطوالت يف زمن االحتاد
يعد ال�سابع
ال�سوفييتي ف�إن هذا الفوز ُّ
والع�شرين .ويذكر � ّأن املنتخب الرو�سي
فاز بجميع املباريات التي خا�ضها خالل
ه��ذه البطولة التي ج��رت يف العا�صمة
البيالرو�سية مين�سك ،حيث �سجل 42
ً
هدفا ودخلت مرماه ع�شرة �أهداف فقط.
�أما بالن�سبة للمنتخب الفنلندي ،فهذه
هي امليدالية الف�ضية ال�سابعة يف بطوالت
ك���أ���س ال��ع��امل ،يف ح�ين ح��ل املنتخب
ال�سويدي يف املركز الثالث بعد تغلبه
على منتخب الت�شيك بثالثة �أهداف
مقابل ال �شيء.

ك�أ�س العامل لكرة ال�سلة

ً
إ�ضافة �إىل ما �سبق ذكره ،حفل العام
�
الراحل بالعديد من البطوالت والأحداث
الريا�ضية ال��ت��ي ا�ستقطبت اهتمام
اجلماهري يف خمتلف ب��ق��اع ال��ع��امل،
�سواء على م�ستوى الألعاب اجلماعية �أو
الفردية .ويف هذا ال�سياق نذكر املواجهة
النارية بني �أمريكا و�صربيا يف نهائي
مونديال ال�سلة يف �أيلول  2014حيث حقق
منتخب الواليات املتحدة الأمريكية
كا�سحا على �صربيا بنتيجة -129
فوزًا
ً
 92على الأرا�ضي الإ�سبانية.
وه��ذا الفوز كان الثاين على التوايل
للمنتخب الأمريكي بعد مونديال 2010
يف ا�سطنبول – تركيا.

الأمم الأوروبية لكرة اليد

ت��رب��ع��ت فرن�سا ع��ل��ى ع��ر���ش ال��ق��ارة
الأوروبية لكرة اليد للرجال بعد فوزها
على نظريها ال��دمن��ارك��ي ،م�ضيف
ال��ب��ط��ول��ة وح��ام��ل لقبها ،يف امل��ب��اراة
النهائية بنتيجة .32-41
جاء فوز املنتخب الفرن�سي بعد مباراة
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نهائية تاريخية
بكل املقايي�س
�إذ مل يحدث من
قبل �أن انتهت املباراة اخلتامية لأي من
بطوالت �أوروب��ا للرجال بهذه النتيجة
الكبرية ،و�أن كان �أحد طريف النهائية
م�سيط ًرا على املباراة بهذا ال�شكل ،و�أن
�سجل �أحد املنتخبات �أكرث من ً 40
هدفا
يف �أي من نهائيات �أوروب���ا .ويعد لقب
 2014الثالث يف م�سرية املنتخب الفرن�سي
ببطولة �أوروبا للرجال بعد لقبي ن�سختي
 2006و.2010

الريا�ضي بطل كرة ال�سلة اللبنانية

بالكامل قبل �أك�ثر من �ساعة على
البداية ،عزز نادي الريا�ضي رقمه القيا�سي
كبطل لدورة ح�سام الدين احلريري يف
ن�سختها الـ 24بفوزه على «جمعية �سال»
املغربي بفارق  21نقطة ( )66 - 87يف
قاعة �صائب �سالم يف النادي الريا�ضي -
املنارة التي احت�ضنت مباريات الدورة التي
انطلقت بتاريخ  10ت�شرين الأول.
ه��ذه كانت امل��رة الثانية التي يحرم
فيها الفريق الأ�صفر �ضيفه املغربي من
�إح��راز اللقب ،بعد �أن �سبق والتقيا يف
نهائي الن�سخة ال��ـ 18العام  2008وفاز
الريا�ضي بفارق نقطة واح���دة ،وبفوزه
اجلديد ارتفع عدد �ألقابه يف ال��دورة �إىل
� 14أمام االحتاد اال�سكندري الذي �أحرز
اللقب يف  5منا�سبات ،كذلك ،ف� ّإن
تواليا لبطل لبنان.
اللقب هو الرابع
ً

على ال�صعيد املحلي ،خا�ض لبنان
عدة بطوالت وت�أ ّلق ريا�ضيونا يف �أكرث
ّ
من جمال ال �سيما يف كرة ال�سلة ،ففي
ً
بطال للدوري
حزيران  ،2014توج الريا�ضي
اللبناين لكرة ال�سلة للمرة احلادية
ع�شرة بعد �أن ح�سم ال�سل�سلة النهائية
على ح�ساب غرميه التقليدي احلكمة
بنتيجة .2 – 4
وهذا كان الفوز ال��ـ 60للريا�ضي على
عاما
احلكمة يف امل�سابقة خ�لال 20
ً
مقابل  37ملناف�سه.
وا�ستحق �أبناء املنارة اللقب الغايل يف
واح��دة من �أق��وى بطوالت لبنان .وعلى
الرغم من العر�ض الباهت للبطل يف
الربع الأول وتخلفه بفارق  12نقطة،
�إال �أنه كان الأف�ضل يف الأرباع الثالثة
التالية و�أنهاها مل�صلحته :الثاين بفارق
نقطة ،الثالث بفارق  8نقاط ،والرابع
بفارق  10نقاط.
وعقب نهاية املباراة� ،سلم وزير ال�شباب
والريا�ضة عبد املطلب حناوي ك�أ�س
البطولة لكابنت الريا�ضي جان عبد النور
وامليداليات الذهبية لأفراد الفريق الفائز
و�سط فرحة كبرية للفريق البريوتي.

ُتوِج فريق الريا�ضي بلقب بطولة الأندية
ّ
ال�سلة للمرة
العربية لل�سيدات يف كرة
ّ
الأوىل يف تاريخه والرابعة يف تاريخ ال�سلة
اللبنانية ،بعد ف��وزه يف النهائي على
�سبورتينغ امل�صري امل�ضيف بنتيجة -84
 .75وقد �أنهى الفريق الأ�صفر البطولة من
دون � ّأي خ�سارة وب���أدا ٍء بعيد عن م�ستوى
الفرق الأخرى� ،إذ فاز يف معظم مبارياته
جديدا �إىل
لقبا
بفوارق كبرية،
ً
لي�ضم ً
ّ
ً
خزانته ،مل ي�سبق له �أن �أحرزه �سابقا.
وكانت ريبيكا عقل جنمة املباراة
�سجلت
النهائية من دون منازع بعدما ّ
 30نقطة مع  6متابعات و�أ�ضافت �إليها
الأم�يرك��ي��ة غ��ات��ي وي��رمي��ا  23نقطة
ومواطنتها بريتاين دن�سون  18نقطة مع
 10متابعات.

 ...وبطل دورة ح�سام الدين احلريري
الدولية يف ن�سختها الـ24

 ...و�سيدات الهومنتمن يحرزن اللقب
للعام 2014

�أم���ام جمهور كبري م�ل�أ امل��درج��ات

�سيدات الريا�ضي � ً
أي�ضا يت�أ ّلقن

متكنت �سيدات الهومنتمن من

�ضرب عدة ع�صافري بحجر واحد ،و�أحرزن
لقب ك�أ�س لبنان بكرة ال�سلة على
ح�ساب النادي الريا�ضي بفوزهن عليهن
بفارق  13نقطة ( ،)39 -52يف املباراة التي
جمعتهما على ملعب االنرتانيك يف
�سنرت دمريجيان يف متوز .2014
�إذ متكنت �سيدات الفريق الأرمني
م��ن ال��ث���أر خل�سارتني يف ال����دوري �أم��ام
�سيدات الفريق الأ���ص��ف��ر ،وحرمنهن
من حتقيق الـ”دوبليه” الثانية على
ومتك ّن من �إعادة التوازن اىل
التوايل،
ّ
�سلة ال�سيدات مبنع بطالت الدوري من
احتكار �ألقاب هذا املو�سم وهو ما يدل
على عافية اللعبة يف ال�سلة الناعمة.
ا�ستحقت �سيدات الهومنتمن اللقب
بعد �أن قدمن مباراة دفاعية ممتازة
خ�صو�صا عايدة
وت�ألقت جميع الالعبات
ً
باخو�س ( 20نقطة) .وا�ستعادت �ساندرا
جنم م�ستواها املعروف يف الوقت املنا�سب
( 14نقطة).

فريق احلكمة يحرز لقب دورة
القاد�سية الدولية الثانية لكرة ال�سلة

�أحرز فريق احلكمة لقب دورة القاد�سية
الدولية الثانية لكرة ال�سلة بفوزه على
فريق االحتاد اال�سكندري امل�صري بفارق
 4نقاط  73 - 77يف النهائي الذي �أقيم يف
العا�صمة الكويتية.
ّ
مثل احلكمة رودري���ك عقل وايلي
ا�سطفان ودانيال فار�س وكيكو حيدر
وهايك قيوقجيان وجوليان خزوع وروبري
بو داغر والأمريكيون ديزموند بينيغار
( 29نقطة �أف�ضل م�سجل يف امل��ب��اراة)
وترييل �ستوغلني والري كوك�س.
و�شارك يف البطولة (ا�ستمرت � 10أيام ما
بني  25ت�شرين الأول و 3ت�شرين الثاين)
ثماين فرق هي القاد�سية والن�صر والعربي
(الكويت) واحلكمة والت�ضامن الزوق
(لبنان) واالحت��اد اال�سكندري (م�صر)

والفتح (ال�سعودية)
وب��ي�ترو���ش��ي��م��ي
(ايران).

 ...ولقب بطولة �أبو ظبي الدولية
الثانية

ت��وج ن��ادي احلكمة اللبناين بلقب
ّ
بطولة �أبو ظبي الدولية الثانية يف كرة
ال�سلة بعد فوزه على جمعية �سال املغربي
بنتيجة  69-86يف املباراة النهائية التي
�أقيمت على ملعب �صالة نادي اجلزيرة
يف الإمارات.
ج��رد احلكمة بذلك ،مناف�سه
وق��د
ّ
من اللقب الذي �أح��رزه العام املا�ضي يف
ّ
احتل االفريقي
الن�سخة الأوىل ،كما
التون�سي املركز الثالث بعد فوزه على
الريا�ضي اللبناين بنتيجة .76-80

دجوكوفيت�ش بطل وميبلدون على
ح�ساب فيدرر

�أح�����رز ال��ع��م�لاق ال�����ص��رب��ي ن��وف��اك
دجوكوفيت�ش لقب بطولة وميبلدون
للتن�س للمرة الثانية بفوزه  7-6و4-6
و 6-7و 7-5و 4-6على ال�سوي�سري املخ�ضرم
روجر فيدرر يف املباراة النهائية.
ومنع دجوكوفيت�ش مناف�سه فيدرر
من الفوز بلقب بطولة وميبلدون للمرة
الثامنة بينما �أح��رز هو لقبه ال�سابع
ليت�صدر ترتيب الالعبني املحرتفني.

ر�ضا عنرت على خطى كري�ستيانو
رونالدو

كعادته� ،أبهر قائد منتخب لبنان
ل��ك��رة ال��ق��دم ،وامل��ح�ترف ر���ض��ا عنرت،
ً
هدفا
ال�صحافة العاملية ،بعد ت�سجيله
رائعا مع ناديه «جيانغ�سو» يف ال��دوري
ً
ال�صيني.
وكتبت �صحيفة الـ «�آ�س» الإ�سبانية � ّأن
ً
جدا،
�سجل
رائعا ً
هدفا ً
الالعب اللبناين ّ
من �ضربة هوائية ،لتنهال التعليقات
ً
وا�صفة ما
الإيجابية من قراء ال�صحيفة،
جدا»
كتب عن الالعب بالـ «قليل ً

وب���� ّأن ال��ه��دف ي�شبه �أه���داف الالعب
الربتغايل يف �صفوف ن��ادي ري��ال مدريد
كري�ستيانو رونالدو.
احرتافيا
عقدا
ُيذكر � ّأن عنرت ّوق��ع
ً
ً
ان��ت��ق��ل مب��وج��ب��ه م��ن ن��ادي��ه ال�سابق
�شاندونغ ليونينغ �إىل نادي جيانغ�سو يف
الدوري ال�صيني للمحرتفني ،لي�ستمر يف
م�شواره االحرتايف يف ال�صني بعدما ت�ألق يف
�صفوف نادي الت�ضامن �صور اللبناين ،وقاد
«منتخب الأرز» يف العديد من املحطات
الكبرية يف م�سرية الت�أهل �إىل نهائيات
ك�أ�س العامل وك�أ�س �آ�سيا.

�سيلفيو �شيحا بط ً
ال يف التزلج املائي

ّ
التزلج املائي �سيلفيو �شيحا
حطم بطل
ّ
التعرج خالل
رقمه القيا�سي اللبناين يف
ّ
بطولة «ميكاليدي�س اليونانية ال��ـ16
للما�سرتز» التي �أقيمت يف اليونان يف
�سجل
ت�شرين الأول من العام  ،2014حيث ّ
 5عوامات ( 11م�ترًا) وق��د ك��ان رقمه
ال�سابق  4.5عوامات ( 11مرتًا).
كما �أح���رز املتزلج اللبناين �شيحا
امليدالية الذهبية مل�سابقة التزلج املائي
�ضمن دورة الألعاب الآ�سيوية ال�شاطئية
الرابعة التي �أقيمت مناف�ساتها يف جزيرة
فوكيت التايلندية .وب��ذل��ك ،حقق
جديدا له يف م�سريته
خارجيا
�إجن���ازًا
ً
ً
الريا�ضية ال��زاخ��رة بالألقاب الكثرية
املحلية والعربية والدولية.

حممد بنوت �أول لبناين يفوز يف
«معركة الأبطال» يف كمال الأج�سام

دخل العب كمال االج�سام اللبناين
املحرتف حممد بنوت ،املقيم يف لبنان،
التاريخ اللبناين من �أو�سع �أبوابه ،حيث
متكن من الفوز ب�أول لقب له يف عامل
ّ
االح�تراف يف افتتاحية املو�سم اجلديد
لالحتاد الدويل ملحرتيف كمال الأج�سام
يف بطولة فينيك�س ب��رو «معركة
االبطال» التي �أقيمت يف �شهر ت�شرين
الأول م��ن ال��ع��ام  2014يف وا�شنطن –
ال��والي��ات املتحدة الأمريكية .وبذلك
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ماراثون بريوت:
رقم قيا�سي على
�صعيد امل�شاركة

�أ�صبح بنوت �أول لبناين مقيم يف لبنان
يفوز بلقب للمحرتفني يف ريا�ضة كمال
الأج�سام ما �سي�ؤهله مبا�شرة �إىل البطولة
الأه��م « م�سرت �أوملبيا» التي �ستقام يف
�أي��ل��ول ال��ق��ادم .و�سيح�صل بنوت على
فرتة �إعدادية طويلة يحاول خاللها رفع
�إمكاناته يف املناف�سة.
ومت��ك��ن ب��ن��وت م��ن التغلب على
ّ
عمالقة ك��م��ال الأج�����س��ام يف العامل
ومنهم م��ن ���ش��ارك يف بطولة «م�سرت
�أوملبيا» لأك�ثر من � 10سنوات ،و�سجل
جديدا له على هذا امل�ستوى.
انت�صا ًرا
ً

حقق �سباق ماراتون بريوت للعام 2014
قيا�سيا يف عدد امل�شاركني الذي بلغ
رقما
ً
ً
 37153عدا ًء وعداءة من  94دولة عربية
و�أجنبية.
النتائج الفنية لل�سباق بن�سخته الـ 12
جاءت �إثيوبية النكهة بعدما ت�صدرت
�إثيوبيا فئتي الرجال وال�سيدات يف حني
اكتفت كينيا  -التي كانت ت�صدرت
العام املا�ضي  -باملركز الثالث عند
الرجال وباملركز الثاين عند ال�سيدات.
�أما يف �سباق الرجال اللبنانيني ،فقد
ت�أ ّلق اجلي�ش بع�سكرييه امل�شاركني.

جامعة الروح القد�س – الك�سليك
تت�أ ّلق يف كرة ال�سلة �أمام  19جامعة
�أوروبية و�آ�سيوية

بطولة العامل الع�سكرية
يف العدو الريفي:
�أداء مميز للجي�ش
يف التنظيم وال�ضيافة

حققت بعثة جامعة ال���روح القد�س
�يرا بعد
– الك�سليك �إجن�����ازًا ك��ب ً
م�شاركتها يف دورة جامعية �أقيمت يف
ت�شرين الثاين من العام  2014يف مدينة
كون�ستانز الأملانية مب�شاركة  19جامعة
من �أوروبا و�آ�سيا.
وق��د ح�صدت جامعة ال���روح القد�س
املركز الأول يف كرة ال�سلة للرجال .ولدى
ال�سيدات� ،أح��رزت اجلامعة لقب كرة
ال�سلة � ً
أي�ضا بفوزها يف اللقاء النهائي
على جامعة �أرالغن الأملانية.
ويف الكرة الطائرة ال�شاطئية ،و�صل
الفريق اللبناين �إىل دور الن�صف نهائي،
ويف امليني فوتبول ،ت� ّأهل �إىل الدور الربع
نهائيّ � .أم��ا يف الرتتيب العام النهائي،
فقد ح ّ��ل��ت جامعة ال���روح القد�س يف
املركز الثاين بعد اجلامعة امل�ضيفة التي
�شاركت يف �أكرث من � 8ألعاب.
وي�شار �إىل � ّأن �سيدات اجلامعة �سبق
�أن �أح���رزن امليدالية الذهبية خالل
م�شاركتهن يف ال��دورة اجلامعية التي
ّ
�أقيمت يف مدينة �إيبيزا الإ�سبانية يف �أيار
املا�ضي.
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مطلع �شهر �أيلول كان على موعد
مع بطولة العامل الع�سكرية يف ريا�ضة
العدو الريفي .واجلي�ش اللبناين الذي نظم
ً
�سابقا ،برهن هذا
هذا احلدث العاملي
العام عن م�ستوى ع��الٍ من االح�تراف
يف التنظيم ف�ضلاً عن ح�سن ال�ضيافة،
ما دفع ممثل املجل�س الدويل للريا�ضة
الع�سكرية �إىل الإ�شادة باجلهود املبذولة
لإجناح البطولة من جميع النواحي.
البطولة ج��رت برعاية قائد اجلي�ش
العماد ج��ان قهوجي ،و���ش��ارك فيها
 200ع��داء وع���داءة م��ن  13دول���ة .جرت
املناف�سات يف � 3سباقات ( 12و 5كلم
للرجال و 5كلم لل�سيدات) وج��اءت
النتائج يف �سباق ال��رج��ال ال��ـ 12كلم
مل�صلحة املغرب ،ويف �سباق ال��ـ 5كلم
مل�صلحة اجلزائر� ،أما يف �سباق ال�سيدات
فقد ت�صدرت بولندا.

مايكل �شوماخر ...م�صري جمهول

بعد �ستة �أ�شهر ون�صف ال�شهر ،ا�ستيقظ
�أ�سطورة «الفورموال وان» الأملاين مايكل

�شومـاخر من الغيبوبة ،بعد �إ�صابته
بجرح كبري يف ر�أ�سه خـالل ممار�سته
ريا�ضة التزلج يف جبال الألب يف فرن�سا
يف  29كـانون الأول � 2013أي منذ �سنة
تقريبا.
ً
فالأطباء �أبقوا �شوماخر يف حينها يف
غيبوبة يف �أح��د م�ست�شفيات غرونوبل
لكي يزيلوا التورم من دماغه .وكان
بطل ال��ع��امل �سبع م���رات ،ق��د تعر�ض
لإ���ص��اب��ات بالغة يف ال��دم��اغ ،بعدما
ا�صطدم ب�صخرة خالل احلادث.
و�أ�شارت مديرة �أعمال �شوماخر �سابني
كيهم �إىل � ّأن �شوماخر غادر غرونوبل
ليكمل م�سريته الطويلة يف �إع���ادة
ت�أهيل الأع�صاب .و�أ�ضافت � ّأن رحلة
عالجه �أو �إعادة الت�أهيل �ستحجب عن
الأ�ضواء.

وفاة الرئي�س ال�سابق للجنة الأوملبية
اللبنانية �أنطوان �شارتييه

قبيل �أي���ام م��ن نهاية ال��ع��ام ،2014
�صدمت �سيارة تقودها وال��دة تلميذ يف
مدر�سة مون ال �سال -عني �سعادة ،الرئي�س
ال�سابق للجنة الأوملبية اللبنانية �أنطوان
�شارتييه داخل حرم املدر�سة ما �أدى �إىل
وفاته.
�أنطوان �شارتييه هو العب لبناين دويل
�سابق يف الكرة الطائرة وقد درب املنتخب
الوطني ،كما ناف�س مع فريقه «القلب
الأق��د���س» معظم ف��رق �أوروب���ا ال�شرقية
والغربية يف ال�سبعينيات.
رئيـ�سـا ل��ع��دة بعثات مثلت
ُع�ّي�نّ
ً
الريا�ضة اللبنانية يف دول العامل .وتـر�أ�س
االحتاد اللبناين لكرة ال�سلة من العام
� 1996إىل العام  ،2000كما تر�أ�س الهيئة
الت�أ�سي�سية لتجمـع ق��دام��ى الكرة
عيـن
الطائــرة يف لبنان ّ ،2005 – 2004
ثم ّ
ورئي�سا للجنة
رئيـ�سـا فخر ًيا للتجـمع،
ً
ً
الأوملبية اللـبنانية من  2010لغاية .2012

تاريخ
معا�رص

مهد لتوقيع
�إعداد:
الر�أي العام الربيطاين ،مما َّ
�إتفاقية فيينا يف � 15أيار  1953بني كل
الرائد با�سم �شعبان
م��ن :الإحت����اد ال�سوفياتي،
الواليات املتحدة الأمريكية،
�إن���ك���ل�ت�را ،وف��رن�����س��ا .وق��د
ن�صت الإتفاقية على �سحب
َّ
اجل��ي��و���ش ال�سوفياتية من
النم�سا �شرط �أن تُعلن الأخرية
حيادها وعدم ان�ضمامها �إىل
حتالف �أوروب��ا الغربية وال �إىل
�أي حلف ع�سكري �آخر.
يف ه����ذا ال���وق���ت ك��ان��ت
الدول الأوروبية ،وعلى ر�أ�سها
فرن�سا ،تُتابع املفاو�ضات
ح��ول تو�سيع حلف ال��دول
الأوروب��ي��ة يف بروك�سل والتي
انتهت ب�إعالن حلف �شمال
الأطل�سي (الناتو) ،وقد ُن ِ�ش َر يف
ت�شرين الأول  1954يف باري�س
ول���ن���دن ،م�����ش��روع معاهدة
وحدة دول �أوروبا الغربية الذي
يدعو لإدخ��ال املانيا الغربية
يف ال���وح���دة وال�����س��م��اح لها
بعد م�ؤمتر يالطا يف العام � ،1945شهدت اخلارطة الدولية ،الع�سكرية وال�سيا�سية� ،إنق�سامات حادة بني
بالت�سلح ،مما �أثار حفيظة
مع�سكرين؛ الأول بقيادة الواليات املتحدة الأمريكية حمل �إ�سم حلف �شمال الأطل�سي ،والثاين بقيادة
الإحتاد ال�سوفياتي الذي اعترب
الإحتاد ال�سوفياتي ُ�سمي حلف وار�سو .وقد نتج عن هذه الإنق�سامات بداية حرب باردة بني الطرفني.
تهديدا للدول املحبة
الأم��ر
ً
لل�سالم.
وج���ه الإحت����اد ال�سوفياتي
ّ
دع�����وات ل��ع��ق��د م����ؤمت���ر يف
م��و���س��ك��و ب�ين  29ت�شرين
الثاين و 2كانون الأول 1954
حول الأمن الأوروبي� .شملت
املتبادل مع الدول املعنية ،مبا يف ذلك الدعوة فرن�سا و�إنكلرتا و�إيطاليا لكنها
مناخ �إيجابي
مل حت�ضر ،ف�أعلنت دول �أوروب��ا ال�شرقية
يف اخلام�س من �آذار  1953تويف جوزف الواليات املتحدة الأمريكية».
ع��ق��ب ذل���ك ط��ل��ب��ت م��و���س��ك��و من �أنه يف حال �إقرار معاهدة الوحدة الغربية
�ستالني ،وب���د�أت مرحلة جمود ن�سبي
يف مناخ احل��رب ال��ب��اردة ،فاتجّ ه م�سار الواليات املتحدة الأمريكية الإ�سراع يف �ستَتَّ خذ �إج���راءات م�شرتكة لتنظيم
املفاو�ضات �إىل الإنفراج .ويف � 15آذار  1953املفاو�ضات حول الهدنة الكورية ،وبعد قيادة قواها الع�سكرية وتوحيدها.
َّ
تخلت عن مطالبها الإقليمية يف
�صرح ال�سكرتري الأول للحزب ال�شيوعي �أن
َّ
وار�سو مقابل الأطل�سي
ال�سوفياتي جورجي مالينكوف ب�أنه «ال تركيا ومدت يد ال�صداقة لها ولليونان،
عقب �إق��رار معاهدة الوحدة يف � 9أيار
يوجد ،يف ما يخ�ص عالقاتنا مع الدول وت��ب��ادل��ت ال�����س��ف��راء م��ع يوغو�سالفيا
جميعا� ،أي مو�ضوع ُيثري النزاع� ،أو غري وال��ي��ون��ان ،ه��د�أت لهجة مو�سكو مع � 1955أعلن الإحت��اد ال�سوفياتي بطالن
ً
قابل للحل بالو�سائل ال�سلمية ،والإتفاق الهند ،وتقاربت مع اليابان ،و�أثنت على امل��ع��اه��دات التي �سبق �أن ارت��ب��ط بها

حلف وار�سو يف مواجهة حلف �شمال الأطل�سي
نظرة اىل ن�ش�أته وتنظيمه وكيفية نهايته!
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�أوروبا ال�شرقية.
�أعطى هذا احللف الإحتاد ال�سوفياتي
احلق بالوجود الع�سكري على �أرا�ضي
الدول الأع�ضاءُ ،معززًا القدرات الدفاعية
لهذه ال��دول مبواجهة الواليات املتحدة
الأمريكية ودول �أوروبا الغربية بن ُ
ُظمها
الر�أ�سمالية والدميقراطية والتي َّ
مث َلت
أمنيا جد ًيا لدول احللف.
ً
تهديدا � ً

مع كل من �إنكلرتا ( )1942وفرن�سا
(� .)1944أعقب ذلك (بني  11و� 14أيار)
عقد م�ؤمتر يف وار�سو ،عا�صمة بولونيا،
ك�ًلا م��ن الإحت����اد ال�سوفياتي،
�ضم
اً
بولونيا ،ت�شيكو�سلوفاكيا� ،أملانيا
ال�شرقية ،رومانيا ،بلغاريا� ،ألبانيا،
أقر امل�ؤمتر اتفاق تعاون بني الدول
واملجرّ � .
امل�شاركة ،وتوحيد القيادة الع�سكرية

هيكلية احللف

ت�شكل حلف وار�سو يف
فيها ،وبذلك
َّ
مواجهة حلف �شمال الأطل�سي.
الت�سمية الر�سمية للحلف هي «حلف
ال�صداقة وامل�ساعدة والتعاون» .وقد كان
عاما ،على �أن
مقر ًرا �أن ي�ستمر ملدة 20
ً
تمُ��دد ه��ذه الفرتة ع�شرة �أع���وام �أخ��رى
مبوافقة الدول الأع�ضاء .وين�ص الإتفاق
على ت�شكيل قيادة ع�سكرية موحدة
لقوات الدول امل�شرتكة ،وعلى مرابطة
وح��دات �سوفياتية على �أرا���ض��ي ال��دول
امل�شرتكة.
عاما
�إ�ستمر احللف زهاء �ستة وثالثني ً
زخرت بالأحداث والتحديات الداخلية
واخلارجية والن�شاطات واملواقف البالغة
اً
جدل
احل�سا�سية ،التي �أث��ارت وال تزال،
مل ولن ينتهي بني من يدافع عنه ومن
رقما
يقف �ضده .فاملدافعون اعتربوه
ً
�صعبا مل يكن بالإمكان جت��اوزه �إذ
ً
�أن��ه مينع الأح��ادي��ة القطبية ويفر�ض
تواز ًنا يف العالقات الدولية� ،إ�ضافة اىل
دوره الكبري يف تقلي�ص حجم الأ�سلحة
التقليدية والنووية ،مبا ي�ضع �أُ ُط ًرا وحدو ًدا
ل�سباق الت�سلح املجنون� .أما من كانوا
�ضد احللف فاعتربوه رمزًا حلقبة مظلمة

من تاريخ العامل
ع���م���وم���ا و���ش��رق
ً
خ�صو�صا،
�أوروب����ا
ً
ح��ي��ث م��ور���س يف
ّ
ظله �أب�شع أ�ن��واع
الديكتاتوريات،
وج����������رى ق��م��ع
احلريات خلف �ستار حديدي حمكم
الإغالق.
يف العام  1968ان�سحبت �ألبانيا من
احللف و�أ�صبح عدد �أع�ضائه �سبعة مقابل
كل حلف �شمال الأطل�سي
 15دولة ت َُ�ش ّ
وبقاء  13دولة حمايدة يف �أوروبا� .إقت�صرت
مهمات حلف وار���س��و على ال��دف��اع
عن املناطق الأوروب��ي��ة للدول الأع�ضاء
با�ستثناء املناطق ال�سوفياتية الآ�سيوية،
التي �شكلت دول �أوروب��ا ال�شرقية خط
دفاع متقدم عنها.
عزز قيام حلف وار�سو املعاهدات الأمنية
الثنائية بني الإحتاد ال�سوفياتي من جهة
وكل من بلغاريا ،ت�شيكو�سلوفاكيا،
�أملانيا ال�شرقية ،بولندا ،املجر ،ورومانيا
من جهة �أخرى� ،إ�ضافة �إىل معاهدات
ممُ اثلة عقدت بني هذه الدول .وما تقدم
يعني �أن الإجراءات الدفاعية الأمنية يف
�أوروبا ال�شرقية مل تقم فقط على ن�صو�ص
حلف وار�سو ،بل على �شبكة متكاملة
من العالقات الثنائية املرتابطة ،والتي
�شك َلت ركيزة �أ�سا�سية يف منظومة
َّ
�سيا�سيا
نظاما
هذا التحالف ،ما جعله
ً
ً
أمنيا حلماية الأنظمة ال�شيوعية يف
و� ً

�ضمت الهيكلية التنظيمية حللف
وار�سو هيئة �سيا�سية عليا ،جلنة لوزراء
الدفاع ،و قيادة ُعليا م�شرتكة.
• الهيئة ال�سيا�سية العليا:
ه��ي اللجنة ال�سيا�سية الإ�ست�شارية
التي ت�ضم �أمناء �سر الأحزاب ال�شيوعية
يف ال��دول الأع�ضاء ور�ؤ�ساء حكوماتهم
ووزراء اخلارجية وال��دف��اع فيها .وت َُعد
ه��ذه َّ
اللجنة مبثابة العقل املفكر
وامل��وج��ه ل�سيا�سة احل��ل��ف ،واملوكلة
بو�ضع اخلطط التي تُ�سهم يف حتقيق
الأهداف الإ�سرتاتيجية له ،وهي ال تعقد
�إجتماعاتها �إال يف الظروف غري العادية
وامللحة حلل امل�شكالت التي تُهدد وجود
ّ
هذا التحالف.
• جلنة وزراء الدفاع:
ت�شكلت يف العام  1969وه��ي تمُ ّثل
َّ
العليا يف احللف
ال�سلطة الع�سكرية ُ
التي تتوىل م�س�ؤولية تنفيذ ال�سيا�سة
الع�سكرية ،وت�ضم وزير الدفاع ال�سوفياتي
ووزراء دفاع الدول الأوروبية ال�شرقية.
• القيادة العليا امل�شرتكة:
هدفها توثيق التعاون بني القوات
املتحالفة وتقوية ُقدراتها الدفاعية،
والتخطيط الع�سكري يف حالة احلرب،
واتخاذ القرارات يف �ش�أن انت�شار القوات
املتحالفة ويتفرع منها:
 -1هيئة الأركان.
 -2مكتب القائد العام.
 -3املجل�س الع�سكري ،وي�ضم :القائد
العام ورئي�س الأركان وممثلني دائمني
يف ق��وات التحالف .وه��و يمُ ثل اجلهاز
العدد 355
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تاريخ
معا�رص
ال��ع�����س��ك��ري ال��رئ��ي�����س وي��ت��وىل ت��وزي��ع
املهمات والواجبات وقت ال�سلم ،كما
�أن��ه املوجه الرئي�س لتبادل الآراء حول
القرارات امل�شرتكة يف الظروف العادية.
وق��د اقت�صرت منا�صب ال��ق��ائ��د العام
ونائبه ورئي�س الأرك��ان ،على ال�ضباط
ال�سوفيات وحدهم مبا ُيحقق الهيمنة
على التحالف.

�سقوط جدار برلني

يف ال��ع��ام  ،1989ون��ت��ي��ج��ة الن��ه��ي��ار
احلكومات ال�شيوعية يف �أوروبا ال�شرقية
وو�صول حكومات غري خا�ضعة للإحتاد
ال�سوفياتي ،بد�أ التحول من مناخ احلرب

الباردة �إىل مناخ الوفاق والإنفراج ،ما و َّلد
تغيريات جذرية يف دول �أوروبا ال�شرقية.
رد ف��ع��ل ع��ل��ى ���س��ن��وات الكبت
ويف ّ
ّ
وخنق احل��ري��ات ،تطلعت ه��ذه ال��دول
ب�شوق �إىل حتقيق املجتمع الليربايل
على ن�سق ما ُيعرف بالدميوقراطية
الغربية .ويف حماوالتها لإع��ادة �صياغة
�أ�سلوب حياتها اجلديد بعد التحرر من
ال�شيوعية� ،أ�صبحت تتوق �إىل تغيري
وا�ضح لن�سيج املجتمع ال�سائد.
�شكل �سقوط جدار برلني �أوىل عالمات
َّ
ّ
التفلت من القب�ضة ال�سوفياتية� ،إذ
�أ�صبحت دول �أوروب����ا ال�شرقية �أك�ثر
�إ���ص��را ًرا على �إل��غ��اء ك��ل التنظيمات
امل�ؤ�س�سية التي كانت تنظم �ش�ؤونها
ال�سيا�سية ،الدفاعية ،الإقت�صادية،
ال��ت��ج��اري��ة ،العلمية ،وال��ث��ق��اف��ي��ة،...
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م��ق��دم��ه��ا ،ع��ل��ى ال�صعيد
وك���ان يف
ّ
ّ
الإقت�صادي والتجارة اخلارجية ،منظمة
ت��ب��ادل امل�����س��اع��دة وال��ت��ع��اون امل�شرتك
«الكوميكون».
ومل يكن م�ستغر ًبا بعد �ساعات
م���ن ت��وق��ي��ع ب���روت���وك���ول ب��وداب�����س��ت
ح���دا
يف  ،1991/6/28ال����ذي و���ض��ع
ً
«للكوميكون»� ،أن جتتمع اللجنة
ال�سيا�سية الإ�ست�شارية حللف وار�سو
يف ب���راغ ( )1991/7/1للتوقيع على
بروتوكول �إلغاء حلف وار�سو.
وم��ن امل��ف��ارق��ات �أن ينتهي احللف
يف اجل��ل�����س��ة ال���ت���ي ر�أ����س���ه���ا رئ��ي�����س
ت�شيكو�سلوفاكيا� ،إذ كانت �أولوية
م�ساعي الت�شيكو�سلوفاك احل�صول
ع��ل��ى وث��ي��ق��ة م��ن ال����دول الأع�����ض��اء يف
احللف ،الذين تدخلوا �ضدها يف العام
 ،1968يعرتفون فيها �صراحة بخط�أ
عملهم �ضدها ،وبال�ضرر اجل�سيم الذي
حلق بها ومل يكن له مربر ،ويعتذرون
عن كل ذلك.
ِ
تخف براغ ب�أي حال� ،سواء على
ومل
امل�ستوى الر�سمي �أو ال�شعبي �أو الإعالمي،
�أن حلف وار�سو ال��ذي �سبق �أن حرمها
نعمة الإ�ستمتاع بربيعها يف العـام ،1968
قد مات هو نف�سه على �أر�ضها يف قيظ
عاماُ ،
وق ِّي َدت
�صيف � ،1991أي بعد 23
ً
�شهادة وف��ات��ه على �أرا�ضيها .ي�ضاف
�إىل ذلك �أن املجريني �شعروا بالأمل ذاته
ب�سبب التدخل ال�سوفياتي يف بالدهم يف
العام  1956لإخماد انتفا�ضتهم بالقوة.

تعليقات على �إلغاء حلف وار�سو

• ال��رئ��ي�����س الت�شيكو�سلوفاكي
فات�سالف هافيل« :م��ن امل���ؤك��د �أن
ق��رارن��ا اليوم هو ق��رار تاريخي � ...إننا
وداع��ا لتلك احلقبة التي
بذلك نقول
ً
عانت فيها �أوروبا من الإنق�سام والتجزئة
بفعل التع�صب الإيديولوجي ،لرتتفع الآن
�أمامنا ر�ؤية �أوروبا املوحدة الدميوقراطية
والآمنة التي يرفرف عليها ال�سالم� .إن
ال�شيوعية لي�ست الكارثة الوحيدة يف

عامل اليوم .و�إننا �إذ َّ
حطمنا ال�شيوعية،
فلي�س معناه �أن عاملنا �سي�صبح جنة،
فامل�شكلة كبرية وعميقة ،ويف الغرب
الكثري من الإنق�سام والإحباط وانعدام
الهدف».
• الرئي�س البولندي لي�ش فالي�سا�« :إنني
ال �أهوى ح�ضور جنازات املوتى».
• الرئي�س البلغاري غيليور غيليف�« :إن
الثغرات العميقة التي حدثت وحتدث
با�ستمرار يف القارة الأوروبية هي ال�سبب
الرئي�سي لأف��ول احلقبة ال�شيوعية...
حلف وار�سو �أدى دو ًرا م�شهو ًدا يف املع�سكر
الإ�شرتاكي والنظام ال�شيوعي ،وبانتهائه
ميكن القول �إن ال�شيوعية قد رحلت
ولن تعود».
• الرئي�س الروماين بيرت رومان« :حلف
وار�سو ظهر نتيجة للحرب الباردة ّ
وحله
متنا�سبا م��ع ت��ط ّ��ور العالقات
يجيء
ً
اجلديدة».
• رئي�س الوفد ال�سوفياتي يف الإجتماعات
غيناردي يانيف�« :إن احللف كانت
له �إيجابياته وكان �صاحب املبادرة يف
تخفي�ض الأ�سلحة التقليدية و�إت�لاف
الأ�سلحة النووية الق�صرية واملتو�سطة
املدى و�إجناز عملية نزع ال�سالح .و�إلغاء
احللف ال يعني �إنتهاء العالقات الوثيقة
التي تربط دوله بع�ضها ببع�ض ،والو�ضع
ً
َّ
منطا
يتطلب
ال�سيا�سي اجلديد يف �أوروبا
جديدا من العالقات».
ً
املراجع:
• و�سائل �إعالم:
� -1صحيفـة الهيـرالـد تـريبيـون ،تـاريـخ
.1991/7/2
 -2وك��ال��ـ��ة الأن��ب��ـ��اء الت�شـيكيـة
(ت�����ش��ـ��ي��ت��ك��ـ��ا) ،ح��ـ��دي��ـ��ث �صحفـي
مـع الـرئيـ�س الت�شيـكو�سلوفاكـي
فـات�سليـف هافيـل بتاريخ .1991/7/1
• مـواقـع على �شـبكـة الإنرتنـت:
 -1التكتالت الـدولية فـي اوروبا.
 -2ا�سـرتاتيجية حلف وار�سو.
Wikimedia.org/wikipedia -3

�إقت�صاد
ومال

�إعداد:
تريز من�صور

م�شروعان للطاقة
ال�شم�س ّية يف بريوت

تغذية لألف منزل
يف حميط النهر
و�إنارة �أوتو�سرتاد
الدورة – برج حمود
يوما بعد يوم ،ولذلك
�أزمة الكهرباء يف لبنان تتفاقم ً
ومتجددة للطاقة .يف هذا االإطار ي�أتي م�شروع
بد من البدء يف البحث عن م�صادر جديدة
ّ
كان ال ّ
ّ
املحطة ال�شم�سية النموذجي على نهر بريوت ،على طول م�سافة  300مرت والذي �سيوفر التغذية
بالتيار الكهربائي لألف منزل يف حميطه.
وثمة م�شروع ثانٍ ّ
تنفذه وزارة الطاقة ،حيث يجري العمل على �إنارة �أوتو�سرتاد الدورة  -برج
ّ
ّ
حمود بوا�سطة الطاقة ال�شم�سية ،ما يخفف ال�ضغط على �شبكة الكهرباء وي�ؤمن �إنارة م�ستمرة
للأوتو�سرتاد يف نقاط ح�سا�سة منه.
مدير املركز اللبناين حلفظ الطاقة ()LCEC
ورئي�س جمل�س �إدارته املهند�س بيار خوري �أو�ضح ملجلة
«اجلي�ش» تفا�صيل امل�شروعني.

م�شروع منوذجي ينطلق من بريوت �إىل
املناطق

بداية �أكد خوري �أن «�أزمة الكهرباء يف لبنان
يوما بعد يوم ،ف�ساعات التقنني و�صلت
تتفاقم ً
يوميا .يف
يف بع�ض املناطق �إىل حواىل � 14ساعة
ً
ّ
تتكلف خزينة الدولة �سنو ًيا نحو 1,6
املقابل
مليار دوالر على قطاع الكهرباء ،وقد بلغ
عجز م�ؤ�سـ�سة كهرباء لبنان املرتاكم منذ  1992حتى اليوم
حواىل  30مليار دوالر».
و�أ�ضاف �أن من �أبرز م�شاكل هذا القطاع « �إرتفاع كلفة
وترهل املعامل التي ي�صل عمر بع�ضها اىل � 40سنة ،ما
الإنتاجّ ،
يت�سبب ب�إهدار ما بني  30و 40يف املئة من الطاقة املنتجة».
ّ
و�أو�ضح املهند�س خوري «�أن طاقة م�صانع �إنتاج الكهرباء
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حدها الأق�صى  1300ميغاواط،
لدينا هي يف ّ
بينما يبلغ الطلب حواىل  2500ميغاواط
ويف �ساعات ال��ذروة ي�صل �إىل نحو 3000
ميغاواط ،لذلك بد�أ البحث الفعلي عن
حلول لهذه الأزم��ة .ومن امل�شاريع التي
انطلق العمل بها« ،م�شروع نهر بريوت
للطاقة ال�شم�سية» ،ال��ذي ميتد على
م�ساحة  300مرت من جمرى نهر بريوت.
ُط��رح امل�شروع يف عهد الوزير ال�سابق
للطاقة واملياه جربان با�سيل ،و�أُطلقت
مناق�صته يف  23ني�سان  2013حيث �أبدت
� 12شركة اهتمامها به ،فيما فاز يف
ف�ض العرو�ض حتالف Phoenix-
عملية ّ
 Asacoو�شركة دلاّ ل للحديد وال�شركة
ال�صينية  .Yinglyوق��د بلغت كلفة
تنفيذ امل�شروع  3ماليني و� 100ألف دوالر.
امل�شروع ه��و ب��ق��درة ميغاواط واح��د،
وي�ستطيع �أن ي� ّؤمن الكهرباء حلواىل
�ألف منزل لبناين يف املنطقة املحيطة به.
ّ
املتوقع �أن ينتهي تنفيذ هذا امل�شروع يف �شباط ،2015
من
علما �أن البدء بتنفيذه كان يف متوز  ،2013وهو الآن يف مراحله
ً
النهائية ،وقد متّ تركيب كل املن�ش�آت الإ�سمنتية والألواح
حاليا تو�صيل الكابالت الكهربائية.
ال�شم�سية ،ويجري
ً
خ��وري اعترب �أن فكرة امل�شروع ترجمة لكفاية الطاقة

املتجددة ،و�أو�ضح � ّأن من �أهداف حمطة نهر بريوت النموذجية،
ّ
ت�شجيع القطاع اخلا�ص على امل�شاركة يف اال�ستثمار يف
الطاقة املتجددة ،لتوفري ما بني  200و 300ميغاواط �إ�ضافية مع
وللحد من الإنبعاثات الغازية ،وفق ما �أو�صى
حلول �سنة ،2020
ّ
به م�ؤمتر كوبنهاغن حول الإحتبا�س احلراري .وبالفعل ما
�أن بد�أت مالمح امل�شروع تظهر حتى انهالت طلبات القطاع
اخلا�ص للإ�ستثمار يف هذا املجال».
ي���ؤك��د خ��وري «�أن ه��ذا امل�شروع النموذجي انطلق من
ليتم تعميمه على جميع املناطق الأخ��رى� ،إذ
العا�صمة،
ّ
ريا
توجد �أمالك تابعة للدولة ميكن الإ�ستفادة منها» ،م�ش ً
ّ
خمطط توجيهي عام لتنظيف جماري الأنهر
�إىل وجوب و�ضع
للإ�ستفادة منها.

�إنارة �أوتو�سرتاد الدورة وم�شاريع �أخرى

امل�شروع الثاين الذي �أ�شرف املركز اللبناين للطاقة على تنفيذه
هو م�شروع �إنارة �أوتو�سرتاد الدورة  -برج حمود بوا�سطة الطاقة
حمددة من
عامودا على نقاط
ال�شم�سية ،والذي يق�ضي بزرع 70
ً
ّ
احلد من حوادث ال�سري .هذا امل�شروع هو هبة
الأوت�سرتاد ،بغية
ّ
من ال�شركة ال�صينية  Huaweبكلفة بلغت نحو � 120ألف
حاليا الك�شف الهند�سي على دقة التطبيق وفق
دوالر .ويجري
ً
تعمم هذه
الت�صميم الهند�سي الأ�سا�سي ،وي�أمل خوري يف �أن ّ
التجربة على جميع الأوتو�سرتادات والطرقات اللبنانية.
توجه الوزارة �إىل ا�ستدراج عرو�ض �إ�ستثمارية بالطاقة
• ماذا عن ّ
الهوائية؟

 لقد �أطلقتوزارة الطاقة واملياه
�أط��ل�����س ال��ه��واء
يف ال���ع���ام ،2010
وه��ي اليوم ب�صدد
ا���س��ت��دراج ثالثة
ع���رو����ض لإن��ت��اج
الطاقة الهوائية،
وثمة جلنة وزارية
ّ
تقوم بتقييمها،
يتم
ون����أم���ل �أن
ّ
ال��ب��دء بتنفيذها
خالل العام ،2015
وه�������ي ع����رو�����ض
تت�ضمن �إن�����ش��اء
م����زارع لعنفات
الرياح يف كل من
منطقتي عكار

و�شمال الهرمل.
• هل من م�شروع حكومي ي�سمح للقطاع اخلا�ص ب�أن يبيع الدولة
الفائ�ض لديه من الطاقة املتجددة� ،إ�سوة بدول العامل؟
خا�صا لإنتاج الطاقة املتجددة
م�شروعا
 يوجد يف لبنان نحو 50ً
ً
يف عدة م�صانع ،وتتم عملية تبديل فائ�ض الطاقة على �شبكة
م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان ،وذلك وفق ما ي�سمى بـ (التعداد ال�صايف)
يتم تركيبه من قبل امل�ؤ�سـ�سة ،لقيا�س
من خالل
ّ
ع��داد ّ
كمية الكهرباء املنتجة وتلك امل�ستهلكة .ويجري العمل
حاليا على تعديل القانون  462لتنظيم قطاع الكهرباء،
ً
بحيث تتاح الفر�صة �أمام القطاع اخلا�ص لبيع الفائ�ض من
�إنتاج الطاقة لديه ،و�آمل �أن يتم ذلك خالل العام .2015
ريا قال املهند�س خوري« :الإ�ستثمار يف الأمالك العمومية
�أخ ً
ً
النهرية التابعة ل��وزارة الطاقة واملياه �أمر مل نعتده �سابقا يف
لبنان ،بل كانت الأم�لاك عر�ضة للقر�صنة واالنتهاك.
وهذا امل�شروع جزء من «اخلطة الوطنية لكفاية الطاقة»
( )NEEAPالتي عمل عليها املركز اللبناين حلفظ الطاقة
( ،)LCECووافقت عليها احلكومة يف  10ت�شرين الثاين .2011
ً
متعلقا بالطاقات املتجددة وكفاية
وتت�ضمن اخلطة  14حمو ًرا
الطاقة ،والهدف الأ�سا�سي لها هو رفع ن�سبة م�ساهمة الطاقة
املتجددة يف جمموع الطاقة املنتجة يف لبنان يف حلول 2020
�إىل حواىل  12يف املئة .هذا الأمر لي�س تعجيز ًيا ،بل هو واقع
ت�سعى الوزارة واملركز وكل ال�شركاء املعنيني ،ويف مقدمهم
امل�ؤ�س�سات الدولية املانحة� ،إىل حتقيقه .كما �أن الوزارة �سوف
تعلن عن عدة م�شاريع يف هذا الإطار خالل العام .»2015
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نحن والقانون
�إعداد :د .نادر عبد العزيز �شايف
حمام بالإ�ستئناف

العفو العام والعفو اخلا�ص
و�أحكام كل منهما يف القانون اللبناين
ت ّربر العفو العام عادة ظروف
اجتماعية �أو �سيا�سية حتتم
�إ�سدال ال�ستار على بع�ض
اجلرائم ،بغية حذفها من
ذاكرة النا�س وا�ستئناف
احلياة يف مرحلة جديدة
ال تعكرها ذكريات تلك
الظروف ،ك�إ�صدار عفو عام
عقب ا�ضرابات �سيا�سية،
عن �أفعال جرمية ذات
�صلة بتلك اال�ضطرابات.
و�إىل العفو العام ثمة عفو
خا�ص مينحه رئي�س الدولة
يف بع�ض احلاالت .فما هي
الأحكام القانونية يف هذا
املجال؟

العفو العام

ه���و ال��ع��ف��و ال����ذي ت�����ص��دره
ال�سلطة الت�شريعية لإزالة
ال�صفة اجلرمية عن فعل
ه��و يف ذات���ه ج��رمي��ة يعاقب
عليها ال��ق��ان��ون (م  150ع��ق��وب��ات)،
جرم �أ�صلاً .
في�صبح الفعل ك�أنه مل ُي َّ
كليا ويخف�ض
قد ي�شمل العفو العام بع�ض اجلرائم
ً
لاً
عقوبة البع�ض الآخر �إىل الن�صف �أو الربع مث  ،فتبقى اجلرمية
قائمة وينفذ الق�سم الباقي من العقوبة .وقد ي�شمل العفو العام
أ�شخا�صا حمددين.
�
ً
وال ي�سري العفو العام �إال على اجلرائم التي يعينها بالذات،
والتي تكون قد وقعت قبل �صدوره؛ ف���إذا كانت اجلرمية
املعينة من اجلرائم امل�ستمرة وبقيت حالة اال�ستمرار بعد �صدور
قانون العفو ،فال ت�ستفيد منه.
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ي�ؤدي العفو العام �إىل حمو ال�صفة اجلرمية
عن الفعل ،و�إذا �صدر بعد ارتكاب اجلرمية
وقبل �أي مالحقة جزائية ،فال يجوز
مالحقة الفاعلّ � .أما �إذا �صدر العفو العام
يف �أثناء النظر بالدعوى ،ف��� ّإن الدعوى
العامة تنق�ضي ،بينما تبقى الدعوى
ال�شخ�صية م��ن �صالحية املحكمة
الوا�ضعة يدها عليها (م 10
�أ.م.ج .).ويف حال �صدر العفو
ال��ع��ام بعد ���ص��دور احلكم،
مربما ك��ان �أم غري مربم،
ً
ف���إن��ه يزيل الآث���ار اجلزائية
ل��ل��ح��ك��م ،فت�سقط كل
عقوبة �أ�صلية �أو فرعية �أو
�إ���ض��اف��ي��ة ،لكنه ال ي�شمل
التدابري االحرتازية والتدابري
اال�صالحية �إال �إذا ن�ص قانون
العفو �صراحة على ذل��ك،
وال ت��رد الغرامات امل�ستوفاة
والأ���ش��ي��اء امل�����ص��ادرة (م 150
عقوبات) .وال ُيعتد باحلكم
يف امل�ستقبل ،وي�شطب من
ال�����س��ج��ل ال���ع���ديل م���ن دون
حاجة لإعادة االعتبار.
وامل��رج��ع ال�صالح لتطبيق
قانون العفو العام هو النيابة
العامة ،وكل خالف معها
حول �صحة تطبيقه يدخل يف
�صالحية املحكمة التي �أ�صدرت احلكم.

العفو اخلا�ص

هو اج��راء يتخذه رئي�س الدولة بعد ا�ستطالع
ر�أي جلنة العفو ،مل�صلحة من ُح ِ
ك َم ب�صورة مربمة،
�شخ�صيا من العقوبة كلها �أو بع�ضها �أو
لإعفائه
ً
�إبدالها بعقوبة �أخرى �أخف (م  152عقوبات).
ال ي�ستفيد من العفو اخلا�ص �إال من �صدر با�سمه ،وال
قائما با�ستثناء
ي�ؤثر هذا العفو على حكم الإدانة الذي يظل
ً
العقوبة .وال ي�شمل العفو اخلا�ص العقوبات الفرعية �أو الإ�ضافية
والتدابري االحرتازية املق�ضي بها بالإ�ضافة اىل عقوبة �أ�صلية� ،إال
مبوجب ن�ص �صريح يف املر�سوم الذي مينحه (م  153عقوبات).
وال ينال العفو اخلا�ص َمن مل يكن قد �صدر عليه حكم
مربم ،في�شرتط ان�برام احلكم ل�صدور العفو اخلا�ص .كما

�أن وقف التنفيذ ووقف احلكم النافذ ال يحول دون نيل العفو
اخلا�ص (م  154عقوبات) .كذلك ال ميكن للمحكوم عليه
�أن يرف�ض الإ�ستفادة من العفو اخلا�ص ،الذي يجوز تعليقه على
�شرط �أو �أكرث؛ كا�شرتاط تقدمي كفالة احتياطية �أو اخل�ضوع
لرعاية �أو دفع تعوي�ض للمدعي ال�شخ�صي ،وخالل �سنتني �إذا
كان اجلرم جنحة ،خالل �ستة �أ�شهر �إذا كان خمالفة� .أما
�إذا كان اجلرم جناية فيجب التعوي�ض على املدعي ال�شخ�صي

اجلرائم املرتكبة قبل  ،1968/1/1ومن �ضمنها اجلرائم التي
ح�صلت على �أثر حرب حزيران � .1967إ�ضافة اىل العديد من
عاما عن جرائم املطبوعات.
القوانني التي منحت عف ًوا ً
�إال �أن �أبرز قانون عفو عام يف لبنان هو القانون رقم 91/84
تاريخ  ،1991/8/26لأنه القانون الذي جاء بعد احلرب اللبنانية
الأهلية الطويلة التي بد�أت يف  1975/4/13وبقيت حتى خريف
العام  .1990وقد منح هذا القانون العفو عن اجلرائم املرتكبة

خالل مهلة �أق�صاها � 3سنوات (م  152عقوبات).
وال ي�سقط العفو اخلا�ص احلكم ،بل ي�سقط العقوبة فقط،
بينما ت�ستمر �سائر مفاعيل احلكم اجلزائي و�آث��اره ،فيعتد
باحلكم عند ارتكاب جرمية جديدة �أو لإعمال وقف التنفيذ
و�إعادة االعتبار والتكرار واعتياد اجلرائم (م  155عقوبات).
كما يفقد منحة العفو اخلا�ص كل حمكوم عليه �أقدم
ثانية على ارتكاب جرمية تعر�ضه لعقوبات التكرار �أو ثبت
عليه بحكم ق�ضائي �أنه � َّ
أخل ب�أحد الواجبات املفرو�ضة عليه
يف مر�سوم العفو اخلا�ص (م  156عقوبات).

على امتداد تلك احلرب حتى تاريخ  ،1991/3/28لكن املادة
مفتوحا �أمام املزيد من �إمكانات
التا�سعة منه تركت الباب
ً
العفو مل�صلحة �أفراد حمددين عن جرائم ارتكبت خالل ذلك
ال�صراع الأهلي ،ف�أعطت احلكومة �سلطة ا�ستثنائية ملدة
�سنة ابتدا ًء من تاريخ العمل به لإ�صدار عفو خا�ص له مفاعيل
العفو العام مبوجب مر�سوم يتخذ يف جمل�س الوزراء عن كل
�شخ�ص حمكوم �أو مالحق باجلرائم امل�ستثناة من هذا العفو،
الواقعة على �أمن الدولة الداخلي �أو اخلارجي واملرتكبة قبل
عدة مرا�سيم بني العامني
.1991/3/28
ً
وا�ستنادا اىل ذلك �صدرت ّ
 1991و.2005

لقد تكررت قوانني العفو العام يف لبنان منذ �أول انفجار �أهلي
بعد اال�ستقالل (ربيع  .)1958ف�صدر بتاريخ  ،1958/12/24قانون
منح العفو العام عن اجلرائم املرتكبة حتى  .1958/10/15ثم
عاما عن
تبعه القانون رقم  1969/2/17 69/8الذي منح عف ًوا ً

املراجع:
• د� .سمري عالية:
�أ�صول قانون العقوبات ،الق�سم العام.
• http://www.al-manshour.org/node

واقع قوانني العفو يف لبنان
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نا�س وحقوق
�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي
�سجل املنظمات الإرهابية احلافل مبختلف
�أنواع اجلرائم و�أب�شعها ،ي�ضم يف ما ي�ضمه،
�أقبح ممار�سات الإجتار بالب�شر .ويف هذا الإطار
تك�شف التقارير يوم ًيا ،املزيد من اجلرائم بحق
الإن�سانية .فممار�سات «داع�ش» و�أخواتها من
املنظمات الإرهابية� ،أعادت الب�شرية قرو ًنا
�إىل الوراء ...و�أعادت �إىل التداول م�صطلحات
وت�سميات ل�سلوكيات من املفرت�ض �أن تكون قد
انقر�ضت ومل يعد لها وجود يف
قامو�س العالقات الإن�سانية.

داع�ش

ال�ضحايا :ن�ساء و�أطفال ورجال � ً
أي�ضا

�أكرب امل�س�ؤولني عن تنامي
ظاهرة الإجتار بالب�شر يف العامل

الن�ساء والأط��ف��ال يف طليعة الفئات
ً
تعر�ضا ملمار�سات تندرج يف �إطار
الأكرث
الإجتار بالب�شر ،لكن الرجال والفتيان
لي�سوا مبن�أى عن هذه املمار�سات التي
تنتهك كرامة الإن�سان وجتعل منه
جم��رد �سلعة رخي�صة خلدمة النزوات
والأهواء وامل�صالح .وحتفل و�سائل الإعالم
يوميا ب�أخبار ن�ساء من �أعمار
املختلفة
ً
خمتلفة .ي�ترك��ن �أ���س��ره��ن وب�لاده��ن
خ�صو�صا) برجال
ليتم تزويجهن (املراهقات
ً
ّ
من «داع�ش» ،وا�ستخدامهن يف ممار�سة الدعارة
املقنّ عة امل�سماة «نكاح اجلهاد».
�أما الأطفال والذين ي�صل عمر بع�ضهم �إىل �ست �سنوات،
فيتم ا�ستقدامهم و�إخ�ضاعهم لربامج هدفها زرع فكر
التنظيم فى عقولهم وتدريبهم على مهارات �أولية للقتال.
كما �أنهم ي�ستخدمون كبنك للدم ّ
يوفر الدماء للم�صابني
من امل�سلحني� ،أو كمخربين للتنظيم .والأخطر من كل
ذلك هو تدريب ه�ؤالء الأطفال على �أن يكونوا انتحاريني.
يف ه��ذا امل��ج��ال ،ك�شف «ال��ت��ق��ري��ر ال��ع��امل��ي ع��ن االجت��ار
بالأ�شخا�ص» ،الذي �أطلقه املكتب الأممي يف القاهرة� ،أن 70
باملئة من ال�ضحايا ن�ساء وفتيات ،و 30باملئة رجال و�صبية.
و�أو�ضح م�سعود كرميكو ،املدير الإقليمي للمكتب الأممي
�أن جمل�س وزراء العدل بال�شرق الأو�سط ،دعا �إىل �إ�صدار تقرير
لر�صد �أبعاد هذه اجلرمية يف املنطقة على �أن ت�شارك الأمم
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املتحدة ،وجامعة الدول العربية يف �إعداد التقرير.
ودعا دول العامل �إىل التفاعل مع حملة «القلب الأزرق» التي
�أطلقتها الأمم املتحدة لرفع وعي املواطنني واحلكومات ملدى
فداحة هذه اجلرمية ،وخلق ح�شد دويل قادر على الت�صدي لها.
ويف ما يتعلق بال�شرق الأو�سط لفت كرميكو �إىل �أن دول
اخلليج هي الأكرث كفاءة وفعالية يف ما يتعلق بر�صد بيانات
هذا النوع من اجلرائم ومالحقة مرتكبيها ،معر ًبا عن �أمله
يف �أن تنتهج الدول الأفريقية النهج ذاته .كما �أ�شار �إىل �أن
جتارة الأ�شخا�ص مربحة للغاية ،ورمبا ت�صل �أرقامها �إىل مليار
دوالر �سنو ًيا ،وفق تقديرات الأمم املتحدة املبنية على �شهادات
موثقة لل�ضحايا.

من امل�س�ؤول؟

حمل امل�س�ؤول الأمم��ي تنظيم «داع�ش» م�س�ؤولية كبرية
ّ
لاً
عن تنامي ظاهرة االجتار بالب�شر ،قائ  :احلرب التي ي�شنها
أعدادا كبرية من الب�شر للنزوح عن �أوطانها
التنظيم دفعت � ً
ً
بحثا عن مكان �أكرث �أمنً ا ،وبالتايل ف�إن كل ه�ؤالء النازحني
�ضحايا حمتملون لالجتار بالب�شر.
وعن كيفية تنفيذ جرمية االجتار بالب�شر قال :هذه اجلرمية
ال ترتكب ب�شكل فردي ،وتقف خلف اجلناة �شبكات من
الع�صابات التي تعمل على جتنيد �شخ�ص من البلد امل�ستهدف
يعمل على �إقناع ال�ضحية بالهجرة بطريقة غري �شرعية مثال.
ور�أى �أن الت�صدي لهذه اجلرائم يتطلب الإيقاع ب�شبكات
االجت��ار بالب�شر كاملة ولي�س بال�سما�سرة فقط ،وهذا الأمر
يتطلب بدوره �أن تتبع الدول والأنظمة احلاكمة م�صادر تدفق
الأموال امل�شبوهة من طرف ال�شبكة املافيوية �إىل قمتها.
وورد يف التقرير �أن بع�ض الن�ساء �أ�صبحن متورطات بالإجتار
بالب�شر بن�سبة ت�صل �إىل  30باملئة ،يف حني ميثل اجلناة الذكور
ن�سبة  70باملئة و 78باملئة من املتاجرين املدانني هم يف ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
وت�ضمنت �أ�شكال ا�ستغالل ال�ضحايا التي عر�ضها التقرير،
ّ
اال�ستغالل اجلن�سي للن�ساء بن�سبة  79باملئة و 14باملئة للعمل
الق�سري و�سرقة الأع�ضاء ،فيما يتعر�ض  83باملئة من ال�ضحايا
الرجال للعمل الق�سري و 8باملئة لال�ستغالل اجلن�سي و 1باملئة
ل�سرقة الأع�ضاء.
وذكر التقرير �أن  31باملئة من ال�ضحايا ُيتاجر بهم داخل
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،حيث يجلب جتار
ونوه
الب�شر ال�ضحايا من البلدان الفقرية �إىل البلدان الغنيةّ .
بلدا من
ب�أن ال�ضحايا ينتمون �إىل  152جن�سية خمتلفة يف ً 124
كل مناطق العامل ،وغالبيتهم �أجانب يعي�شون يف البلد الذي
يكت�شفون فيه ك�ضحايا.
وجاء يف التقرير � ً
أي�ضا �أن  90باملئة من دول العامل� ،أ�صدرت قوانني
جترم االجتار بالب�شر ،وذلك منذ بدء تطبيق بروتوكول الأمم
ّ
املتحدة ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص منذ العام  ،2003بينما ما
زالت هناك  9دول لي�ست لديها ت�شريعات يف هذا ال�صدد على
الإطالق ،و 178دولة �أخرى لديها ت�شريعات جزئية ت�شمل فقط
بع�ض ال�ضحايا �أو �أ�شكال اال�ستغالل.

ماذا عن الدوافع؟

يف ما يتعلق بال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا� ،أفاد التقرير �أن
هناك ثالث دول فقط تفتقر �إىل ت�شريعات مكافحة جرمية
االجتار بالب�شر.
ووفق بروتوكول الأمم املتحدة ،ف�إن االجتار بالب�شر هو جتنيد
�أ�شخا�ص �أو نقلهم �أو �إيوا�ؤهم� ،أو ا�ستقبالهم بوا�سطة التهديد

بالقوة� ،أو ا�ستعمالهم ق�س ًرا (باالختطاف� ،أو االحتيال �أو اخلداع
�أو ا�ستغالل ال�سلطة� ،أو ا�ستغالل حالة ا�ست�ضعاف� ،أو ب�إعطاء
�أو تلقي مبالغ مالية �أو مزايا �أخرى) .وت�شمل �أ�شكال االجتار
بالب�شر اال�ستغالل اجلن�سي وال�سخرة واال�سرتقاق واال�ستعباد ونزع
الأع�ضاء وتهريب املهاجرين ،لكنها ال تقت�صر على ذلك
فقط.
وتتوا�صل وترية االجت��ار بالأطفال يف االرتفاع على م�ستوى
العامل لتحتل ن�سبة الثلث من بني كل حاالت االجتار بالب�شر
امل�سجلة ،بح�سب ما جاء يف تقرير �صادر عن مكتب الأمم
املتحدة ملكافحة املخدرات واجلرمية �صدر العام .2014
فالقا�صرون ي�شكلون معظم �ضحايا االجتار بالب�شر يف �أفريقيا
وال�شرق الأو�سط ،ويف بع�ض الدول ميكن �أن ت�صل هذه الن�سبة
�إىل  60باملئة ،بينما مل تكن لتتجاوز الـ 20باملئة من احلاالت
امل�سجلة بني العامني  2003و .2006وت�شكل الإناث  70باملئة من
�ضحايا هذه اجلرائم ،يف انخفا�ض عن ن�سبة  84باملئة امل�سجلة
قبل � 10أعوام.
ً
انخفا�ضا يف االجتار بالن�ساء،
لكن حتليل هذه الن�سبة يظهر
وارتفاعا يف االجتار بالفتيات واملراهقات من  10باملئة قبل ع�شر
ً
�سنوات �إىل  21باملئة اليوم.
وت�شكل دواف��ع اال�ستغالل اجلن�سي  53باملئة من حاالت
االجتار بالب�شر ،لكن ن�سبة دوافع الت�شغيل اجلربي ت�سجل
ارتفاعا ،فهي باتت يف عتبة  40باملئة مقابل  32باملئة يف العام
ً
.2007
وتختلف هذه الن�سب بني املناطق ،ففي �أوروبا و�آ�سيا الو�سطى
ي�شكل اال�ستغالل اجلن�سي الدافع يف ثلثي احلاالت� ،أما يف
�سائر مناطق �آ�سيا ف�إن الدافع الأول هو الت�شغيل الق�سري .ويف
بع�ض املناطق يف العامل ي�شكل جتنيد الأطفال يف النزاعات،
ربا يف الت�سول �أو تنفيذ �أعمال خمالفة للقانون،
�أو ت�شغيلهم ج ً
أ�سا�سيا لهذه الظاهرة .وارتكز التقرير على بيانات من
دافعا �
ً
ً
ً
«غي�ضا من في�ض» بح�سب الأمم
بلدا ،وهي ت�شكل
ً 128
املتحدة.

كيف نواجه؟

�إن مواجهة ه��ذا ال��واق��ع ال��ذي ا�ستفادت منه املنظمات
قبحا وظالمية ،حتتاج
الإرهابية ،وجعلته مبمار�ستها �أكرث ً
�إىل معرفة �أ�سبابه و�سبل عالجه .فوراء غالف التطور واالقت�صاد
احلر وحقوق االن�سان وم�ؤ�س�سات القانون ،تتخفى عبودية
مرعبة على م�ستوى العامل رمبا مل ي�سبق لها مثيل حتى فى
�أعتى ع�صور الظلمات والعبودية املعلنة .فهناك عامل ثري
ي�ستغل الفقراء الذين يريدون ن�صيبهم من ال�ثروة ،وهناك
ع�صابات ت�ستفيد من التطور العلمي والتكنولوجي ،وهناك
الإعالم الذي يتهمه البع�ض بت�شجيع الهجرة.
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كبار يرحلون
ّ
متوقدة الر�ؤى
يتخطى وط�أة التخوم اجلامدة ليعانق �إيقاعات
طوعها �إب���داع فكره،
الزمته يف �أر�ستقراطية لغته ،لغة ّ
ّ
فتجلت يف دواوينه وم�سرحياته وق�صائدة كما يف نرثه وحتد ّياته
التاريخية.

�إعداد:
هيام كريوز

اخرتاق املعايري

منذ بداياته ،رفد �سعيد عقل الأدب وال�شعر بدم احلداثة ،بل
بنربة الغرابة ،بجر�أة تخرتق املعايري وتطيحها وفق معطيات
جمالية مده�شة و�آ�سرة يف �آن .وك�أمنا يف �س�أم من اجلمود ،اندفع
متقدما ،ناق ًرا على
يف منطقه حول املفهوم اجلمايل للوجود،
ً
ومعيدا خلق العامل بوا�سطة الكلمة املتوهجة.
التمرد،
�أوتار
ً
ّ
وبالرغم من اللغط الذي �أثارته نزعته اللغوية املت�ألقة ،تابع
وا�سما املرحلة ،بل ع�ص ًرا كاملاً
ابتكار تقنيات �شعرية،
ً
ب�إبداعه ،مما حدا بال�شاعر زاهي وهبي �إىل القول يف رحيله:
«�سعيد عقل مفرتق �صعب يف الكتابة ال�شعرية العربية ،ولو
�شئنا �أن نر�سم ًّ
م�ستقيما من ذرى املتنبي قبل �ألف عام
خطا
ً

�سعيد عقل:

مئة عام لل�شعر يف �أ�سطع ا�شراقاته

الكتابة عن �سعيد عقل �أمر �شائك� :إذ كيف ميكن مقاربة هذا
بعيدا عن الإحاطة مب�سرية
الهرم من دون ال�شعور ب�أنك تبقى ً
كاملة تراوح بني الإبداع ال�شعري والت�أليف النرثي والفل�سفي،
وامل�شرعة
وبحياة تندرج حتت �ألوية الغزارة والتنويعات ال�صادمة
ّ
للتاريخ يف �أدق منعطفاته ،وللغزل يف �أرقى جت ّلياته ،ولل�شموخ
يف �أرفع مقاماته ،وللأدب يف �أ�سطع �إ�شراقاته ،وللقلق يف �أو�سع
تهدجاته ،ولل�سيا�سة يف �أق�سى معادالتها...؟

عمارة �شعرية بني ورد الكلمات ومرمى النار

كيف ميكن العثور على مفاتيح هذا اخل�صب الفكري
ال�شامل الذي �سقى ما يقارب القرن ،و َر ْ�ص ُد مناحي �شخ�صية
الثائر ،املفتخر ،العا�شق والأديب؟ وهل تكفي �صفحات للدخول
يف القنوات التي ت�ؤدي �إىل مقاربة «ال�شاعر واالقت�صادي والالهوتي
والعامل» ،كما ي�صفه الأديب عبا�س بي�ضون!! (جريدة ال�سفري،
.)2014/11/29
ّ
حد ،وعلق عمارته ال�شاهقة بني
مل يتوقف �سعيد عقل عند ّ
ورود الكلمات ومرمى النار ،بني القدرة الهائلة على التالعب
ملتزما
بال�صور ،و�إ�ضفاء طابع �سوريايل على الوقائع الراهنة،
ً
�آفاقه الذاتية للتخل�ص من عبء اخليارات املطروحة.
ال يختزل �سعيد عقل بنتاج كثيف وح�سب ،بل هو نتاج
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ويزيد الرتطم هذا اخلط عند و�صوله �إىل
بقمة �سعيد عقل وقيمته
زمننا الراهن ّ
ال�شعر ّية» (جريدة الأخبار .)2014/11/29

الأوطان واملدن

حبه للبنان ،بل �شغفه به ومتجيده
ّ
لتاريخه ،مل يحل دون �صوغه ق�صائد
لبلدان �أخرى ،ك�سوريا ،والأردن والعراق
(مكة)
وم�صر وفل�سطني وال�سعودية
ّ
والهند (يف ق�صيدة مهداة �إىل الرئي�س نهرو) .فمن «�سائلي
يا �ش�آم» �إىل «غنيت مكة» و«عمالق م�صر» �إىل «�أغنية
ٍ
تزكي الأفكار العظيمة وتلهب
ثمة
معان وطنية ّ
احلجر»ّ ،
الكلمات والقوايف .ومن الغنائية التي تتوالد على �شكل دوائر
ماء� ،إىل الع�صب القومي ،م�سا ٌر ينزع ق�شرة الواقع وتداعياتها
ويتد ّرج يف �سياق حبكات �أ�سطورية تاريخية م�سرفة يف دفق
ال�صور و�شجو الإيقاع.
احلدث ال�سيا�سي �أدى يف �إحدى مراحل حياته دو ًرا يف بلورة توجهٍ
قائم على الوجدان الوطني وترجمته يف �سياق بدا للبع�ض ً
نق�ضا
حا ًدا للإرث الأ�صيل ،وان�شطا ًرا عن حتمية الوحدة التاريخية،
لكن ح�سبه �أنه انبنى على �أنقا�ض الواقع املزنر باحلديد والدم.
�سعيد عقل ،الظاهرة الفكرية ،جمنون «العبقرية اللبنانية»،

بني �سعيد عقل وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية �سعيد عقل وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية امل�ؤ�س�سات الع�سكرية يف دول املنطقة.
كذلك �شارك �سعيد عقل يف و�ضع
عالقة عميقة تعود �إىل الرئي�س الراحل
اللواء ف�ؤاد �شهاب ،الذي �أوىل كبار املفكرين عناية وتقدي ًرا كتاب التن�شئة الوطنية واالن�سانية بطلب من قيادة اجلي�ش،
ّ
قل نظريهما .فقد �أن�شئت �آن��ذاك جلنة برئا�سة الدكتور والذي اعتمد لتن�شئة الع�سكريني ل�سنوات طويلة ،وكان له
ق�سطنطني زريق تولت ا�شتقاق م�صطلحات وت�سميات مبتكرة من دون �شك دور كبري يف تر�سخ القيم واملبادئ التي يتحلى بها
للعمليات واالخت�صا�صات يف القطاعات الع�سكرية .وهكذا اجلي�ش اللبناين.
من هنا نفهم هذا التوا�صل والتفاعل بني حمت�ضني الرتاث
متّ ابتكار م�صطلح «جموقل» مثلاً  ،والذي و�ضعه ال�شيخ عبد
الله العاليلي �أحد �أع�ضاء اللجنة التي �ضمت � ً
أي�ضا �سعيد عقل اللبناين وب�ين اجلي�ش ،حيث ن�ش�أت املالحم ،ومتّ تخليد
يت�صدر باحة وزارة
ومن�صور الرحباين وال�شيخ ف�ؤاد حبي�ش �صاحب «دار املك�شوف» .ذك��رى �أع�لام وق��ادة .فنُ�صب فخر الدين
ّ
بعيدا من هناك قامت املدر�سة احلربية يف
على �أن هذه امل�صطلحات التي �أغنت مفردات ال�سالح ،مل الدفاع ،ولي�س
ً
يقت�صر ا�ستخدامها على اجلي�ش اللبناين ،بل ا�ستعانت بها ثكنة �شكري غامن.
دخل الغياب الأبدي ،وبغيابه «ال يخ�سر ال�شعر وحده ،بل تخ�سر
احلياة نف�سها الكثري من �ألقها ،وتخ�سر الأر���ض الكثري
من هوائها النظيف ،وينخف�ض من�سوب اجلمال ،وتنكم�ش
اجلغرافيا اللبنانية والعربية على �صقيعها و�أوحالها ،»...كما
كتب ال�شاعر �شوقي بزيع يف جريدة ال�سفري يف .2014/11/29

�أمة يف رجل

لكن ،على الرغم من ق�سوة الغياب ،فال�شاعر ال��ذي هو
«� ّأمة يف رجل ومدر�سة فكر» (ال�شاعر جورج �شكور – جريدة
ال�سفري –  ،)2014/11/29مل ي�ستنفد كل معطياته ،و�سي�ستمر
الفنية .عمارته
يف �إثارة الإ�شكاالت ويف طرح عناوين ال�صنعة
ّ
التي �ضربت جذورها يف الإرث الأدب��ي اللبناين والعربي تغري
وحتر�ض على ا�ستنباط
بك�شف عالمات �أدبه الفارقة للغاية،
ّ
ً
ال�شطحات امل�ضيئة يف �شعره ونرباتها املتوهجة اعتزا ًرا وت�ألقا.
ّ
تنفك تدعو �إىل الطواف
قامته التي قارعت الآلهة ،لن
يف حركته اللغوية ال��د�ؤوب��ة ويف ن�سيج ق�صائده املكوكب
ومو�سيقاها ،ويف حماولة القب�ض على تلك الوم�ضات ،بل
ال�شرارات التي ترك�ض كاخلاليا من �أول النتاج حتى نهايته،
يوما ،ومل تهادن
للتعرف �إىل تلك القامة التي مل حتني ر�أ�سها ً
ّ
انقيا ًدا ل�ضرورات مرحلية.

بالغار ُكللت يا كبري ال�شعراء

يوم ّودع لبنان �سعيد عقل تقدم الأكاليل �إكليل من ال�سيدة
كللت يا كبري ال�شعراء» ،وبني
فريوز يحمل عبارة« :بالغار ُ
�صوت فريوز و�شعر �سعيد عقل ،حكايات حمفورة يف وجدان
ماليني العرب .فقد حمل �صوتها �شعره وط��اف به القلوب
واالرجاء .ومن جهته كتب الكثري عن فريوز و�صوتها وكان
دائما بالإلهة .وحني حلن الأخوان الرحباين ق�صائده،
ي�صفها ً
ف�ضل �صوت فريوز على
ف�ضل الأحلان على كلماته ،وبالطبع ّ
ّ

املو�سيقى والكلمات كما يقول زاهي وهبي.
من ق�صائده التي غنتها ف�يروز وحلنها الأخ��وان رحباين:
«حملت بريوت» و«يا �شام عاد ال�صيف» و«خذين بعينيك»
ٌ
و«�سيف
و«�سائليني» و«�شام يا ذا ال�سيف» «ق��ر�أت جمدك»
فلي�شهر» و«ي��ارا» و«�أردن» و«عمان يف القلب» و«فتحهن
عليي» و«م��ن روابينا القمر» و«غنيت مكة» و«م�شوار»
و«مرجوحة» و«يبقى امل�سا» و«العب الري�شة» و«دقيت ...طل
الورد عال�شباك» و«ملني الهدية».
يف ّ
الثينيات (� )1935أ�صدر �سعيد عقل «بنت يفتاح»
الث
ّ
الكال�سيكية
امل�أ�ساة ال�شعر ّية ،وهي �أوىل م�سرحيات لبنان
ّ
ذات امل�ستوى ،وقد نالت يومذاك جائزة «اجلامعة الأدبية».
املطولة التاريخية
ويف الفرتة ذاتها كتب ق�صيدة «فخر الدين»
ّ
الوطنية.
ّ
مبقدمتها غيرّ ت وجه
يف العام � 1937أ�صدر «املجدلية» التي
ّ
ّ
م�سرحية «قدمو�س» ،عمار ًة
ال�شعر يف ال�شرق ،ويف � 1944أطلت
ّ
مقدمة نرثيه رائعة .بعد ثالث �سنوات �أ�صدر ديوان
�شعرية ذات
ّ
النخبة»
كتيب «م�شكلة
«رندىل» .يف العام � 1954صدر له
ّ
ّ
ّ
كل �شيء من ال�سيا�سة �إىل
الذي يطالب فيه ب�إعادة النّ ظر يف
الفكر والفن� .أعقبه ( )1960كتاب «ك�أ�س اخلمر» وهو
منوعة .ويف العام نف�سه �صدر
يت�ضمن ّ
ّ
مقدمات و�ضعها لكتب ّ
«لبنان �إن حكى» ،كما �صدر � ً
أي�ضا كتاب «�أجمل منك؟
ال .»...بعد ذلك �صدر «يارا» ( )1960ثم «�أجرا�س اليا�سمني»
( )1971و«كتاب الورد» ( )1972و«ق�صائد من دفرتها» ()1973
«خما�سيات» وهو
و«كما الأعمدة» ( .)1974ومن كتبه
ّ
جمموعة �أ�شعار باللغة اللبنانية وقد �صدر يف العام ،1978
«خما�سيات ال�صبا» باللغة الف�صحى (.)1992
و�أعقبه
ّ
ّ
كذلك �أ�صدر �سعيد عقل يف العام  1971ديوان �شعر باللغة
الفرن�سية ا�سمه «الذّ هب ق�صائد» وهو كتاب جامع يحمل
ّ
أوج ن�ضجه.
تو�صل �إليه فكره يف � ِ
خال�صة ما ّ
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�إعداد:
تريز من�صور

هي �شحرورة الغناء و�صباح اجلمال واحلياة .حياتها مل تكن �سهلة
على الأرجح .خلف �ضحكتها و�إ�شراقتها كم اختب�أت �أ�سرار و�أحزان من
يعرف؟ ومن يجزم؟ ما ي�سهل اجلزم ب�أمره �أن هذه املر�أة و�صلت �إىل الدنيا
مزودة و�ص ّية� :أن�شري الفرح والفرح والفرحّ ...نفذت الو�ص ّية بحذافريها
ّ
م�ستخدمة مزايا عديدة �أعطاها �إياها اخلالق :حنجرة ذهبية قارب �أدا�ؤها
«كرة الأوف» ،جمال ،ر ّقة ،طيبة قلب وتوا�ضع نادرين.
الإعجاز يف ّ

التي ال �شبيه لها وال مثيل

«�صبوحة»
لبنان
و�شحرورة
الفن والفرح
«�شم�سك لن تغيب»

���ص��ب��اح ال��ت��ي رح��ل��ت،
ال �شبيه لها وال مثيل،
«وحدها ت�ستحق عر�س
الوداع يف قلب الفرح الذي
تالقى فيه ال��ن��ا���س،»...
ع��ل��ى م��ا ك��ت��ب رئي�س
حترير «ال�سفري» طالل
�سلمان.
فجر الأربعاء  26ت�شرين
الثاين  2014غابت �شم�س
مقر
ال�شحرورة �صباح ،يف
ّ
�إقامتها يف فندق برازيليا
عاما .مل يكن دفنها
يف منطقة احلازمية عن عمر يناهز ً 87
عر�سا ،حيث
تقليد ًيا نهار الأحد يف  30ت�شرين الثاين ،بل كان ً
و�صيتها ،ليفرحوا ويحتفلوا معها
حمبوها لينفّ ذوا
اجتمع
ّ
ّ
برحلتها الأخرية �إىل �أحبائها الذين �سبقوها .ويف ذلك اليوم
لتقبل تراب
عادت «ال�صبوحة» �إىل �ضيعتها ب��دادون ،عادت
ّ
الأر�ض التي �شهدت طفولتها وفرتة �صباها ،تلك الأر�ض التي
حتولت �إىل رمز من رموز لبنان،
�أنبتت �إىل العامل
�صبية ّ
ّ
�شقية ّ
«�صباحه» التي ال تغيب ولن تغيب مدى الدهر.

ً
تنفيذا لو�ص ّيتها!
منذ �أن �أُعلن �أن «ال�صبوحة» غادرت هذا العامل اىل «دنيا
احلق» ،بد�أت التح�ضريات لتنظيم وداع يليق مبن �أعطت
الفن ولبنان الكثري الكثري.
�صوت «ال�صبوحة» �صدح يوم وداعها يف �سماء بريوت ،حيث
عزفت مو�سيقى اجلي�ش جمموعة من �أغانيها التي ت�سكن
الذاكرة ويف طليعتها «ت�سلم يا ع�سكر لبنان».
كاتدرائية مار جرج�س للموارنة يف و�سط بريوت ،احت�شد
قرب
ّ
النا�س منذ ال�صباح الباكر ،لب�سوا الأحمر و�أعالم لبنان ،و�صفقوا
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ورددوا �أغانيها ،حملوا الورود
ّ
و�صورها ،منفّ ذين و�صيتها.
حر�ص كثريون على املجيء
للم�شاركة يف وداعها الأخري
من �سيا�سيني وفنانني و�إعالميني لبنانيني وع��رب ،وواكب
اللبنانيون والعرب وقائع وداعها التي ّ
بثت مبا�شرة على الهواء.
�صممه ب�سام
خرجت ال�شحرورة يف رحلتها الأخ�يرة ب��رداء ّ
نعمة وفاء «لأيقونة املو�ضى» وانطلق نع�شها الذي ّ
لف بالعلم
اللبناين من فندق برازيليا يف احلازمية ،على وقع الدبكة
وتتعمر يا دار»ّ .
مرات على
و�أغنية «تعلى
توقف املوكب ّ
ّ
عدة ّ
ليودعوا �شحرورتهم
حواجز
حمبة ن�صبها النا�س على الطرقات ّ
ّ
كاتدرائية مار جرج�س ،حيث
الغالية ،قبل �أن ي�صل �إىل
ّ
احتفل البطريرك املاروين مار ب�شارة بطر�س الراعي بال�صالة
وحتدث يف عظته عن «ال�صبوحة» التي تركت
لراحة نف�سها،
ّ
ربا �أن غ�صنني من �أغ�صان �أرزة
�إر ًثا كب ً
ريا للبنان والعامل ،معت ً
لبنان قد انك�سرا هما �صباح و�سعيد عقل.

انطالقة ال�شحرورة

ولدت جانيت جرجي فغايل املعروفة ب�صباح ،يف بلدة بدادون
يف  10ت�شرين الثاين من العام  1927وهي الثالثة بني �إخوتها.
�إرتبط �إ�سمها بغناء املواويل وامليجانا والعتابا والأغنيات البلدية
ّ
�سجلها �أكرث من
الفولكلورية ،ومن ثم الأغنية امل�صرية ،ويف

ثالثة �آالف �أغنية
لكبار امللحنني
مثل حممد عبد
ال���وه���اب وزك���ي
نا�صيف والأخوين
رح��ب��اين وتوفيق
ال��ب��ا���ش��ا وب��ل��ي��غ
ح��م��دي وج��م��ال
�سالمة و�سواهم.
ا�ستطاعت ال�شحرورة �أن تفنت العامل العربي بخفّ ة ظلها
وبجمالها� ،إ�ضافة �إىل موهبتها.
يف �سن الرابعة ع�شرة ،نالت �شهرة حملية ،ولفتت انتباه
املنتجة ال�سينمائية اللبنانية الأ�صل �آ�سيا داغر التي كانت
تعمل يف القاهرة ،ف�أوعزت �إىل وكيلها يف لبنان قي�صر يون�س
لعقد اتفاق مع �صباح حول ثالثة �أفالم دفعة واحدة ،وكان
جنيها م�صر ًيا عن الفيلم الأول
الإتفاق ب���أن تتقا�ضى 150
ً
تدريجا.
ويرتفع ال�سعر
ً

م�سمى
ا�سم على ّ

و�صلت جانيت فغايل �إىل م�صر برفقة والدها ،ويف مقهى يف
�شارع ف�ؤاد الأول ،ولد ا�سمها الفني �صباح ،الذي �أطلقه عليها
ً
م�شرق ًّا كنور ال�صباح.
ال�شاعر �صالح جودت ،لأن وجهها كان
وتردد �أن �آ�سيا ن�شرت �صورة جلانيت يف جملة «ال�صباح امل�صرية»
ّ
طالبة �إىل القراء اختيار ا�سم فني للوجه ال�سينمائي اجلديد،
فكان �إجماع على �صباح.
�أح�ضرت �آ�سيا داغر كبار امللحنني لال�ستماع اىل جانيت
و�إب��داء ر�أيهم ب�صوتها ،فكان �إجماع على �أن �صوتها غري
مكتمل املعامل� ،إال �أن املخرج هرني بركات وجدها �صاحلة
للتمثيل ال�سينمائي نظ ًرا �إىل خفة ّ
ظلها.
يف العام  1943ظهرت �صباح مع �أنور وجدي يف فيلمها الأول
«القلب له واح��د» الذي �أخرجه هرني بركات ،وغنّ ت فيه
�أغنيات من �أحلان ريا�ض ال�سنباطي وزكريا �أحمد.
تلحن وت�ؤدى
بعد ذلك اجتهت �إىل الأغ��اين اخلفيفة التي ّ
ب�سرعة وي�سمعها النا�س وين�سونها ب�سرعة ،و�سماها بع�ض النقاد
يف ذلك العهد «مطربة ال�سندوي�ش» .جنحت يف هذا اللون
لكنها ان�صرفت عنه بعد فرتة و� ّ
أطلت بالأغاين التي ّ
حلنها
لها كمال الطويل ،وك�شفت قدرات �صوتها .منذ ذلك احلني
تتحول �إىل مطربة بعدما كانت �أقرب �إىل املونولوجي�ست.
بد�أت
ّ

بني الفن والأمومة

�صعد �إ�سم �صباح يف الغناء ويف ال�سينما وعلى امل�سرح وحققت
جتمع يف
جنومية كبرية ،وخ�لال ثالثة عقود من الزمن
ّ

فيلما بني م�صري ولبناين ،و 27م�سرحية
جعبتها الفنية 83
ً
العز» و«دواليب الهوا» للأخوين رحباين
لبنانية �أبرزها «مو�سم ّ
و«القلعة» و«ال�شالل» لروميو حلود ،ونحو � 4000أغنية.
وقفت �صباح على م�سرح الأوملبيا يف باري�س مع فرقة روميو
حل��ود اال�ستعرا�ضية ،وذل��ك يف منت�صف �سبعينيات القرن
الع�شرين ،كما وقفت على م�سارح عاملية �أخرى ،منها دار
الأوبرا يف �سيدين ،وق�صر الفنون يف بلجيكا ،وقاعة �ألربت هول
يف لندن ،وم�سارح يف نيويورك وال�س فيغا�س.
ا�شتهرت �صباح بكرثة زيجاتها� ،إذ و�صل عدد �أزواجها �إىل
ت�سعة وهم :جنيب �شما�س (والد ابنها الدكتور �صباح �شما�س)،
خالد بن �سعود بن عبد العزيز �آل �سعود� ،أنور من�سي (والد ابنتها
هويدا)� ،أحمد ف��راج ،ر�شدي �أباظة ،يو�سف �شعبان ،النائب
يو�سف حمود ،و�سيم طبارة ،فادي لبنان.

ملكة الأناقة

حبها للجمال وللأزياء .كانت تقول
املعروف عن �صباح ّ
«�أمتنى �إذا خ�سرت ثروتي� ،أن ال �أخ�سر جمايل و�أناقتي».
ً
تاريخا حافلاً طبع م�سريتها الفنية
وحتاكي ف�ساتني �صباح
والوطنية من مهرجانات بعلبك �إىل بيت الدين ،ودير القمر،
امل�صمم اللبناين وليم اخلوري
والأرز .والف�ضل بذلك يعود �إىل
ّ
عاما� ،أعطته خاللها كامل الثقة
الذي رافقها لأكرث من ً 40
�صمم لها
يف اختيار الت�صاميم والأل��وان التي تليق بها .وقد ّ
�أكرث من  360ف�ستا ًنا ،عر�ض  55منها يف معر�ض دبي الدويل
 2010للمقتنيات القدمية ،حيث القت اقبالاً
ً
كثيفا ،لكنه
ربا �أنها من �أهم الأيقونات
رف�ض �أن يبيع �أي قطعة منها ،معت ً
الرتاثية.

نهاية الرحلة

حتم �صباح من احلزن والإنك�سار ،لكنها
ال�شهرة والأ�ضواء مل ِ
دائما على �إ�شراقتها وحبها للحياة.
حافظت ً
ق�ضت «ال�صبوحة» �سنواتها الأخ�يرة يف فندق «برازيليا»
يف احلازمية ،ورافقتها يف هذه الفرتة �إبنة �شقيقتها املخرجة
اللبنانية كلودا عقل .وكانت عقل �أ ّول من نعى ال�شحرورة
عرب �صفحة الفاي�سبوك التي خ�ص�صتها لها منذ فرتة ،ون�شرت
ّ
و�صيتها« :قالتلي قوليلن يحطو دبكة
تلخ�ص
عبارات
ّ
ويرق�صو ،بدي ياه يوم فرح م�ش يوم حزن».
رثى �صباح �سيا�سيون وفنانون و�إعالميون كرث .وو�سط �ضو�ضاء
الكالم برزت عبارة «�شم�سك ما بتغيب» مذ ّيلة بتوقيع
ال�سيدة فريوز .ثالث كلمات اخت�صرت الكالم ،و�أكدت �أن
ال�صبوحة باقية يف وجدان النا�س ،ما بقيت «�أوف» الفرح و«يا
ليل» الطرب و«�آه» ال�شجن الآخذ �إىل الن�شوة ،ت�سحبهم �إليها
م�سحورين ،»...وفق طالل �سلمان.
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�إىل �سعيد عقل و�صباح ،خ�سر لبنان خالل �شهر ت�شرين الثاين املا�ضي �صو ًتا �شج ًّيا بوفاة املطربة اللبنان ّية
تيم ًنا ب�أحد �أجمل املقامات املو�سيقية ،وذلك لعذوبة �صوتها
�سميت بنهاوند ّ
لوريت عبد الله كريوز التي ّ
ور ّقته .الراحلة كانت قد انقطعت عن العمل الفنّي بعد زواجها لتعود �إىل ال�ساحة ويعيد اللبنان ّيون اكت�شافها
من جديد...

...ونهاوند تغادر � ً
أي�ضا
�شجي ح ّلق عال ًيا
�صوت
ّ
البدايات

ولدت نهاوند التي �شيعت مب�أمت حا�شد يف بلدتها يح�شو�ش يف
الفنية مع فرقة الإذاعة املو�سيقية يف
العام  .1933بد�أت حياتها
ّ
بريوت ،قبل �أن ت�سافر �إىل العراق مطلع اخلم�سينيات حيث
متيزت بلون العتابا وامليجانا
ّ
قدمت الأغاين اللبنانية التي ّ
ٍ
أحلان عراقية
واملوال ،بالإ�ضافة �إىل �
ّ
امللحنني يف
ب��ال��ت��ع��اون م��ع �أ���ش��ه��ر
ّ
العراق.
انطلقت م��ن ب��غ��داد لت�سمو يف
ّ
فتنقلت
ف�����ض��اءات الفن ال��ع��رب��ي،
وعمان،
بني م�سارح بريوت ودم�شق
ّ
و�سجلت لإذاع����ات ه��ذه العوا�صم
ّ
جم��م��وع��ة م��ن �أغ��ان��ي��ه��ا .كما
تعاقدت معها �إذاعة ال�شرق الأدنى،
واعتربتها من بني ال�صفوة املختارة
م��ن امل��ط��رب��ات ال��ل��وات��ي تعاقدت
معهن ،و�سجلت لها �شركة بي�ضا
عددا من الأ�سطوانات.
فون ً

زواج وهجرة ...فعودة �إىل الفن

الفنية
ابتعدت نهاوند عن ال�ساحة
ّ
يف الثالثينيات من عمرها ،عندما
تز ّوجت وهاجرت �إىل الربازيل .ويف
العام  ،2001ع��ادت �إىل لبنان حيث �شاركت يف «مهرجان
بيبلو�س» بالتعاون مع املنتج مي�شال �ألفرتياد�س .أ�ع��ادت
�أغانيها القدمية بتوزيع جديد ،لتعود وتفتتح املهرجان يف
العام التايل ،حيث منحتها عقيلة رئي�س اجلمهورية اللبنانية
�آنذاك ،ال�سيدة اندريه حلود با�سم رئي�س اجلمهورية العماد �إميل
ريا عن تكرمي الرئي�س
حلود ،و�سام اال�ستحقاق اللبناين تعب ً
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حل��ود لكبار املبدعني اللبنانيني
ال��ذي��ن ���س��اه��م��وا يف �إط��ل�اق الفن
وحتديدا الأغنية اللبنانية
اللبناين
ً
لت�صل �إىل املراتب العاملية.

�أ�شهر �أغانيها

من �أ�شهر �أغ��اين املطربة الراحلة
ّ
للملحن
تطل»
�أغنية «يا فجر ّملا
ّ
اللبناين م�صطفى كريدية ،كذلك
«يبا يابا �شلون عيون عندك يابا»
علي ادلل» للمطرب وامللحن
و«ادلل
ّ
العراقي ر�ضا علي .من بني �أغانيها
� ً
أي�ضا «دخلك يا ح�سني» و«ياغزيل
يا ابو الهيبة» و«تعال الورد بينادي والفل عليك» ،ومواويل
ميجانا وعتابا .وغنّ ت من �أحلانها «�أين يا ليل».
�شاركت نهاوند � ً
أي�ضا يف حفالت غنائية على م�سارح دم�شق
وعمان وبريوت .وكان لها جتربة �سينمائية حيث �شاركت
يف الغناء يف فيلم «ك�أ�س العذاب» الذي � ّأدت بطولته فاتن
حمامة و�أخرجه ح�سن الإمام.

يف �سجل
اخللود
العميد
دوري مي�شال معلوف
ن��ع��ت ق��ي��ادة
اجلي�ش العميد
دوري مي�شال
م��ع��ل��وف ال���ذي
ت����ويف ب��ت��اري��خ
2 0 1 4 /1 2 /1 3
نتيجة مر�ض
ع�ضال ،و�أقيم
ل���وداع���ه م���أمت
ر�سمي و�شعبي.
انطلق موكب الت�شييع من �أمام
امل�ست�شفى الع�سكري امل��رك��زي يف
ب��دارو و�صولاً �إىل كني�سة مار اليا�س
الكربى – انطليا�س ،حيث �أقيمت
ال�صالة لراحة نف�سه يف ح�ضور وفد من
يتقدمه العميد الركن
قيادة اجلي�ش
ّ
لاً
مانويل كرجيان ممث قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي ،وعائلة الفقيد
ورفاقه وفاعليات.
و�أل��ق��ى العميد ال��رك��ن كرجيان
ع���دد فيها م��زاي��ا العميد
كلمة
ّ
معلوف الع�سكرية والأخالقية ،وقال:
نودع
«بعميق م�شاعر احلزن والأ�سىّ ،
ً
رفيقا عزيزًا من رفاق ال�سالح،
اليوم
خفق علم البالد باك ًرا يف قلبه قبل
�أن يخفق �أمام ناظريه ،و�سرت يف عروقه
حمبة الوطن التي �أ�ضاف �إليها ما نهله
من ح�ضن عائلة وطنية �أ�صيلة ،ومن
ف�ضائل �أبوين �صاحلني ،فكان �أن
ميم وجهه �شطر امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ّ
منت�سبا
وهي املالذ واحل�صن وال�سياج،
ً
ً
ي�ضج
تلميذا
�إىل كليتها احلربية
ّ
ً
بروح العزم والعنفوان ،ثم �ضابطا يف
�ساحات ال�شرف والت�ضحية والوفاء،
ميت�شق �سيف احل��ق ،يقارع اخلطر
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والعدوان ،يتقدم جنوده بب�سالة ،فال
يلوي لهم �ساعد وال ينحني جبني».
و�أ�ضاف« :تلك هي ب�ضعة �سطور من
م�سرية فقيدنا الغايل العميد دوري،
دائما،
الذي كان ي�ضع ن�صب عينيه
ً
�أن��ه م�شروع �شهيد يف �سبيل لبنان،
لكن يد الق�ضاء والقدر قد �شاءت �أن
ّ
ي�سلك طريق الآالم واملعاناة ،بفعل
مر�ض ع�ضال � ّ
ّ
بكل
أمل به ،ف�صارعه
�شجاعة و���ص�بر ورج���اء حتى الرمق
الأخري».
وت���اب���ع« :مل ي�ست�سلم الفقيد
للم�صاعب التي كابدها وهو على
فرا�ش املر�ض ط��وال ف�ترة مديدة من
الزمن ،ومل ت� ّؤد به هذه الظروف القا�سية
�إىل الإن�صراف عن ���ش���ؤون م�ؤ�س�سته
ووح��دت��ه ،فكان على توا�صل دائم
مع ر�ؤ�سائه ورفاقه ،يتابع �أو�ضاعهم
ع��ن ك��ث��ب ،ويطمئن منهم �إىل
ح�سن �سري العمل وتنفيذ املهمات
والن�شاطات املختلفة ،وهذا بالت�أكيد
ّ
�سجله
مبنزلة �شهادة �أخرى ،ت�ضاف �إىل
الع�سكري النا�صع».
بعدها عزفت مفرزة من مو�سيقى
وقدمت �سرية
اجلي�ش معزوفة امل��وت ّ
من ل��واء امل�شاة احل��ادي ع�شر مرا�سم
ال���ت���ك���رمي ،ث���م ان��ط��ل��ق م��وك��ب
الت�شييع �إىل بلدة كفرعقاب يف املنت
حيث ووري الرثى يف مدافن العائلة.
ويف ما يلي نبذة عن حياة الفقيد:
 من مواليد  1959/9/16يف ميناءاحل�صن ،ق�ضاء طرابل�س.
تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ
ّ
�ضابط �إعتبا ًرا من .1980/9/22
 ّرق��ي لرتبة م�لازم �إع��ت��ب��ا ًرا من

 ،1983/5/6وت��د ّرج يف الرتقية حتى
رتبة عميد �إعتبا ًرا من .2010/7/1
 �شغل العديد من الوظائف القياديةم��ن��ه��ا :ق��ائ��د كتيبة رئ��ي�����س ف��رع
التحقيق يف ال�شرطة الع�سكرية
ورئي�س ف��رع القيادة يف جهاز �أمن
املطار.
 حائز:مرات.
• و�سام احلرب ثالث ّ
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و���س��ام التقدير الع�سكري من
الدرجة الف�ضية.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الثالثة.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الثانية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�س.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة �ضابط.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الأوىل.
• و�سام الفخر الع�سكري من الدرجة
الف�ضية.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
مرة.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ّ 11
مرة.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّ 25
• تهنئة قائد املنطقة.
• تهنئة قائد القوات البحرية.
مرات.
• تهنئة قائد اللواء خم�س ّ
مرتني.
• تهنئة قائد الفوج ّ
مرتني.
• تهنئة قائد الكتيبة ّ
• تهنئة رئي�س فرع املخابرات.
عدة دورات درا�سية يف الداخل
 تابع ّويف اخلارج.
 -مت�أهل وله ولدان.

العميد الركن املتقاعد توفيق يون�س
ن��ع��ت ق���ي���ادة اجلي�ش
العميد الركن املتقاعد
توفيق يون�س ال��ذي توفيّ
بتاريخ .2014/11/26
 من مواليد 1953/11/1يف بريوت.
ت���ط���وع يف اجلي�ش
ّ
ب�����ص��ف��ة ت��ل��م��ي��ذ �ضابط
�إعتبا ًرا من .1974/10/1
 ّرق����ي ل��رت��ب��ة م�لازم
�إعتبا ًرا من ،1977/7/1
وت���د ّرج يف الرتقية حتى
رتبة عميد ركن �إعتبا ًرا
من .2005/7/1
 -حائز:

مرتني.
• و�سام احلرب ّ
• و�سام الأرز الوطني من
رتبة فار�س.
• و���س��ام اال���س��ت��ح��ق��اق
ال��ل��ب��ن��اين م��ن ال��درج��ة
الثالثة.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري من الدرجة
الف�ضية.
• و���س��ام اال���س��ت��ح��ق��اق
ال��ل��ب��ن��اين م��ن ال��درج��ة
الثانية.
• و�سام الأرز الوطني من

رتبة �ضابط.
• و��������س�������ام
اال����س���ت���ح���ق���اق
ال���ل���ب���ن���اين م��ن
الدرجة الأوىل.
• و���س��ام الفخر
ال��ع�����س��ك��ري من
الدرجة الف�ضية.
• و�سام الأرز الوطني من
رتبة كومندور.
• و����س���ام م��ك��اف��ح��ة
الإرهاب.
• تنويه ال��ع��م��اد قائد
مرات.
اجلي�ش ّ 7
• تهنئة العماد قائد

الرقيب �أول
جان جورج �أبو رجيلي
نعت قيادة اجلي�ش الرقيب
�أول جان جورج �أبو رجيلي الذي
توفيّ بتاريخ .2014/11/11
 م��ن م��وال��ي��د 1966/7/22يف �سرجبال ،ق�ضاء ال�شوف،
حمافظة جبل لبنان.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ
ّ
.1984/1/31
 من عداد اللواء اللوج�ستي-فوج النقل.
 حائز:• و�سام احلرب �أربع مرات.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام الوحدة الوطنية.

مرة.
اجلي�ش ّ 21
• تهنئة قائد اللواء.
ع����دة دورات
 ت��اب��عّ
درا���س��ي��ة يف ال��داخ��ل ويف
اخلارج.
 م��ت���أه��ل ول���ه �أرب��ع��ة�أوالد.

اجلندي
كمال
حممد حمد

• و�سام مكافحة الإرهاب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش 7
مرات.
ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
مرتني.
ّ
• تهنئة قائد اللواء  3مرات.
 -مت�أهل وله ولدان.

ن��ع��ت ق��ي��ادة
اجل�����ي�����������ش
اجل�������ن�������دي
كمال حممد
حمد الذي توفيّ
بتاريخ .2014/11/22
 من مواليد  1993/10/13يف فنيدق ،ق�ضاءعكار ،حمافظة ال�شمال.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .2012/11/2
 ّ من عداد الفوج املجوقل. حائز:• تهنئة رئي�س الأركان.
• تهنئة قائد اللواء.
 -عازب.

العدد 355

97

ت�أمالت

فل�سفة
ال�ضمري
العقيد الركن ح�سن جوين
كل ّية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان

فل�سفة ال�ضمري

ٍ
ك��ل منا ح���وار ب�ين ذات��ه
ي��ق��وم داخ���ل
و�ضمريه ،حوا ٌر حول كل ما تطرحه احلياة
من م�شكالت وعقبات وحتديات� ،أو حول
كل ما تتطلبه من م�ستلزمات للعي�ش،
�أو من �أجل حتقيق الأهداف بعد ر�سمها والتخطيط لبلوغها
ً
ن�شطا
وبناء الأحالم وال�سعي لتحقيقها .هذا احلوار قد يكون
ً
معدوما يف حاالت �أخرى.
و�ضعيفا �أحيا ًنا �أو حتى
احيا ًنا
ً
ال�ضمري ،ال�شريك يف عملية اتخاذ القرار ،هو ذلك الأنا الآخر
دائما
العميق القائم يف عمق كل منا ،هو الرقيب ال�ساهر
ً
على تقومي ال�سلوك والأداء؛ هو الظل احلي الذي ال يعك�س
يذكره
م�ستقيما
منوذجا
�شكل �صاحبه �إنمّ ��ا يج�سد له
ّ
ً
ً
دائما ب�ضرورة تعديل وتغيري �شيء ما بداخله ،و�ضرورة ت�شذيب
ً
وتهذيب النف�س كي ي�ستحق �صاحبها احلياة التي تليق به.
هذا ال�صوت ال�صامت واملد ٍو يف �آن! املنطلق من عمق الذات،
هو الوحيد القادر على ردع �صاحبه و�ضبط �إيقاع �سلوكه يف
احلياة .ولكن لكل منّ ا عالقة خمتلفة مع هذا الرقيب،
هذا الأنا الآخر!
مزروعا بداخله بقوة الله! ما يجعله
رقيبا
منّ ا من يعتربه
ً
ً
يخاف منه وم��ن تدويناته التي تر�سل مبا�شر ًة �إىل اجهزة
َّ
واملكلفة مراقبة الب�شر ،وذلك
املالئكة املقيمة يف ح�ضرة الله
ع�سري يف الآخرة
ح�ساب
كي يبنى على هذه التدوينات �إما
ٌ
ٌ
فيما لو كانت خمالفة لتعاليم الدين ون�صو�صه وفتاويه ،و�إما
مكاف�آت مغرية على احل�سنات املعدودات وغري املعدودات
فيما لو جتاوبت مع هذه التعاليم والن�صو�ص والفتاوى .فرتاه
رعبا وهو بذلك ٌ
�صالح
رجل
ٌ
يخ�ضع لهذا الرقيب ح�ص ًرا ويطيعه ً
مزروع مفرو�ض،
ولكن عن خوف! فاخلري الذي بداخله هو
ٌ
وميول ال�سوء وال�شر موجودة لكنها مكبلة ومقيدة بفعل
ير�شح من اخبا ٍر عن عذابات يوم
الردع الذي يقيمه ويقويه ما
ُ
القيامة!
ومنّ ا من يعترب هذا الأنا الآخر م�صدر ت�شوي�ش ي�صدر �أ�صوا ًتا
عميقة ِّ
تنغ�ص عليه فرحته بالنعم واملتعة التي ي�سعى اليها
ويح�صل عليها بالطرق غري امل�شروعة ،فيجعله يف حالة ارتباك
ينبهه
وتردد بني ان ين�صاع لهذا ال�صوت العميق يف داخله الذي ّ
يهدده ،وبني �أن يتجاهله ويتمادى يف فجوره وخطاياه،
ويحذّ ره بل ّ
وي�ستكمل فرحته و�سعادته على ح�ساب فرح و�سعادة �آخرين،
ً
نغمة
�أي بني �صوت ال�ضمري العذب الرقيق القاطع الذي يحمل
من نغمات املالئكة ،وبني مغريات اخلطيئة امللعونة التي
ترتاءى يف �صور �شيطانية جميلة .فال هو ين�صاع �إىل �ضمريه
متاما
في ْحذر ويلتزم وين�ضبط ،وال هو يتمكن من جتاهله
ً
َ

ً
ما ّ
فرحة لي�ست من حقه �أو
ينغ�ص عليه
�سعاد ًة لي�ست مكتوبة له يف الأ�سا�س ،فرتاه
يف هذه احل��ال يخالف �ضمريه ويرتكب
املع�صيـة من دون �أن يتمتــع باخلطيئــة.
ومنهم من �أقنع ذاته ب�ضرورة خنق هذا
ال�صوت وعدم االع�تراف بهذا الأن��ا الآخر
والتمادي بارتكاب اخلطايا من دون �أي

رادع �أو وازع!!
ً
ومنّ ا من يتخذ من هذا الرقيب احلبيب �صديقا يثق به ،يت�شاور
معه يف كل خطوة يخطوها ،يلتزم توجيهاته ون�صائحه ،هذه
ٌ
مقتنعة �أن احلياة لن ت�ستقيم �إال �إذا �أخ�ضع
الفئة من النا�س
كل منا جميع خطواته وقراراته وخياراته ،ال�شخ�صية واملهنية
واالجتماعية والوطنية� ،إىل �ضمريه احلي! هكذا بر�أي ه�ؤالء
ينت�صر اخلري على ال�شر وتتكر�س القيم الطيبة وتعم الف�ضيلة
وت�سمو احلياة.
باخت�صار� ،إن ال�ضمري هو ح�ضور الله يف الإن�سان ،بغ�ض النظر
عن الر�سول الذي يتبعه هذا الإن�سان �أو الدين الذي يعتنقه.
نائما ولكن لي�س يف
يف بع�ض احلاالت قد يكون ال�ضمري
ً
ٍ
�سبات عميق ،مبعنى �أنه ميكن ايقاظه كي يقوم بدوره
ٍ
ٍ
�ضابط لإيقاع احلياة.
كرقيب
وتلك مهمة جمتمعية جديرة باالهتمام والعمل ،لأنها
منتظم ٍ
وراق و�سليم.
جمتمع
الو�سيلة الوحيدة التي ت�ؤدي �إىل
ٍ
ٍ
اً
فبدل من �أن نزيد عدد عنا�صر قوى الأمن الداخلي �أو احلر�س
�أو ال�شرطة البلدية وغريها ملراقبه �أداء النا�س و�سلوكهم ،ف�إنه
من الأجدى العمل على تفعيل و�إحياء دور ال�ضمري يف كل منّ ا
لأنه احلار�س الوحيد الذي يغني عن كل احلرا�س الآخرين
يف تنظيم حياة اجلميع .وهو �أول من يكت�شف اجلرمية �أو
اخلطيئة �أو االنحراف ،بل اكرث من ذلك ف�إنه يعرف النوايا
رادعا �صاحبه عن ذلك
قبل وقوع اخلط أ� فيقوم بدوره العظيم ً
مولدا حالة ان�ضباط فردية �سرعان ما تتحول
بقناعة والتزام،
ً
�إىل حالة ان�ضباط عامة يف املجتمع ككل!
الأمر يتطلب ور�شة تربوية اجتماعية �سيكولوجية ت�شارك
فيها العائلة واملدر�سة واملجتمع االهلي والدولة بكل اجهزتها،
ٌ
ور�شة عنوانها ال�ضمري ومهمتها ايقاظه يف نفو�س ال�شعب� ،إنها
مهمة �صعبة لكنها لي�ست م�ستحيلة ،وهي بال �شك مهمة
�شريفة ت�ستحق �أن تبذل من �أجلها كل اجلهود وقد ت�ستلزم
وقتً ا طويلاً  ،لكن نتائجها رائعة على �صعيد بناء املجتمع
ال�صالح واملتقدم واحل�ضاري.
وباملنا�سبة ،ف�إن هذا الأنا الآخر ،هذا احلار�س الدائم للذات،
راتبا وال يكلف �أعبا ًء وال يتهاون يف وظيفته ،كل
ال يتقا�ضى ً
ذلك فيما لو جنحنا يف �إيقاظه وعدم اال�ست�سالم �أمام نومه
العميق لأنه ال بد �أن ي�ستيقظ ...ال بد!
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�سيفنا والقلم
بعدو الرتاب ب�أر�ضنا حمزون
وج ي���ا ك��ان��ون
ج���اي���ي ب����أي���ا ّ
تقلو ي��ا عيد ب��واب��ت��ك افتحلي
ب��ع��دو ال��ت�راب ب ��أر���ض��ن��ا حم��زون
واحل����زن ف��ال�����ش غ��ي��م عالرحلي
جي�شنا ال�����س��ه��ران ع��ال��ق��ان��ون
بيمرق بوحلي بيعلق بوحلي
«ال�صايف» بجبل نيحا حلم م�سجون
وع زه���ور ق�ب�رو ح��امي��ي النحلي
ورج��ع��ت ���ص��ب��اح ت��ن��ام ب��ب��دادون
وبعيونها ع��م ت��غ��رق الكحلي
تقلو يا �شحرور الغم�ضت جفون
ح��دك ت��ا اغم�ض ل�ل�أب��د ،زحلي
ّ
وكيف بكانون العيد بدو يكون
و�سعيد عقل الكان مرجع راح
ول��ب��ن��ان ع غ��ي��اب��و م�ل�ان ج��راح
واحل���زن ع��م يكوي قلب زحلي
ال�شاعر جورج بو �أنطون
نقيب �شعراء زحلة

كل ما قرينا �شعر
رح ننطرك كل ما قرينا �شعر
بالقمر بيمرجح �شعر يارا
حلوة وجدايلها �شقر
وكل جنمة تبوح ب�سرارا...
يا �سعيد العقل عا غيابك حزين
ّودع عري�س القافية بـ «يا ريت»
لبناننا عافقدك بيخ�سر عرين
نور الق�صيدة غاب عـ ال�سكيت
دمع �إجا ت�شرين
�سراج الأمل ّ
متل ل ك�أنو ّ
ن�شف من الزيت
و�شاعر الأع�صر كلها ،وتخمني
عقل ال�شعر ما انغر بالتزيني
حامل وجع مية �سنة بالإيد
مي�ضي مبداد املجد �آخر بيت
العقيد توفيق نعيم يزبك

يد متتد �أو ُ
ت�صل
ال �إليك ٌ
له ال�سالح ..ادفنوا التنني ،ال ت�سلوا:
ال ب���ن���دق���ي���ة �إال ب��ن��دق��ي��ت��ه
حتمي كرامته..لبيك يا وطني،
ً
بطال
لبنان ،جي�شك قله ق��ائ� ً�دا
ال�سيف يف ي��ده �سيفان ،بع�ضهما
وقله ت�ضحية ت�سمو على �شرف،
وال�شعب يهتف :ال حرية انت�صرت
ال ع��ن��ف��وان وال �أر������ض م�سيجة
والأر�ض تغ�ضب :ال للطارئني! كفى!
لبنان ،جي�شك عني مل تنم ،ويد...
ول��ي��ط��م��ئ��ن زم����ان ���ص��ار ذاك����رة،
وليطمئن غ��د ..لن ينحني وطني

يا جي�شنا املقدام
ل��ب��ن��ان ���س��اء ب��ك ال��ه��وى �أم طابا
وي��ظ��ل �شعبك ���س��ي� ً�دا يف جي�شه
ف�تراب �أر���ض��ك يف اجل��ن��وب مقد�س
وع��ل��ى ط��ري��ق الن�صر ت�شهد ع��ز ًة
ه����ز �أرك�������ان ال��ع��دى
ف���م���ق���اوم
ّ
وم����ق����اوم ل��ل��ظ��ل��م زاد ك��رام��ة
اجل��ي�����ش ح�صن واجل���ن���ود حماته
��ي كالهما
واجلي�ش وال�شعب الأب� ّ
ل��ب��ن��ان جي�شك وال��ك��رام��ة ت���و�أم
احل���اق���دون ع��ل��ى ال��ب�لاد و�أم��ن��ه��ا
م����ا دام ج��ي�����ش ق������ادر وق���ي���ادة
ي��ا �أي��ه��ا اجل��ن��دي ك��م م��ن وقفة
�أن���ت ال�ضمري ودرع ك��ل مواطن
�إن يجهلوك فل�ست جتهل موطنً ا
ي��ا جي�شنا امل��ق��دام �أن���ت بفكرنا
ون����راك ����ض���و ًءا ���س��اط� ً�ع��ا يف درب��ن��ا
ومي�����وت ف��ك��ر ل��ل��ف�����س��اد و�أه���ل���ه
ٍ
بهمة
�أق�سمت �أن حتمي ال��ب�لاد
و�سموت يف درب البطولة م��اج� ً�دا
�سيظل �أرزك ���ش� ً
�اخم��ا م��ت��ج��ذ ًرا
�إن ال��ك��رام��ة يف �صيانة جي�شنا
خم�ضب
��دم �سالحك ف��ال�تراب
ّ
ق� ّ
�شرف امل��واط��ن �أن ،يعي�ش ب�أر�ضه

ال�شاعر رميون �شبلي
وبعد؟ قولوا :كفى! فليطفئ اخلبل!
تبني ال�����س�لام وتعليه فيكتمل
وال �إل��ي��ك ي��د مت��ت��د �أو ت�����ص��ل...
على خطاه ي�سري الع�سكر البطل
ح���ق وع����دل وب��ع�����ض ح���ده النبل
وق������ل :وف������اء ي���ن���ادي���ه ف��ي��م��ت��ث��ل
ب����دون ج��ي�����ش ،وال �أم����ن وال �أم��ل
وال ازده������ار وال م�����س��ت��ق��ب��ل جلل
ما غري جي�شك يا لبنان� ،أحتمل...
فلتطمئن ال�شواطي ال��زرق واجلبل
وح���ا����ض���ر ع���اب���ر ي��ن��ت��اب��ه ال��وج��ل
واجلي�ش ،يف كل �شرب منه ،ي�شتعل.
فايز دقدوق
ّ
غ�لاب��ا
�����دا
���س��ي��ظ��ل ج��ي�����ش��ك رائ� ً
وت���ك���ون �أر����ض���ك ل��ل��ع��دو ع��ذاب��ا
ورم�����ال ب��ح��رك ت�����س��ح��ر الأل��ب��اب��ا
ً
أج���ب�ل�ا وه�����ض��اب��ا
ت�����س��م��و وت��ع��ل��و �
وم�����ض��ى ي���ط���ارد خ��ائ��نً ��ا ك��ذاب��ا
وب��ج��ي�����ش��ك امل���ق���دام زدت مهابا
ب�����دم الآب��������اء ت����وح����دوا �أت����راب����ا
جن���م ت����أل���ق يف ال����وج����ود وط��اب��ا
والأر�������ض دون��ه��م��ا ت��ك��ون يبابا
ل��ن ي���ق���دروا �أن ي����أخ���ذوك خ��راب��ا
وط��ن��ي��ة ت���ف���دي ال���ب�ل�اد ���ش��ب��اب��ا
ل��ل��ع��ز م��وق��ف��ك ال�����ش��ري��ف �أج��اب��ا
وم���ل���اذه يف ك����ل خ���ط� ٍ
��ب ن��اب��ا
ّ
����م�����ا وث���اب���ا
حت���ي���ا لأج����ل����ه دائ� ً
�إن�����ا ن�����راك ال���وع���د والإخ�����ص��اب��ا
ً
وت���ظ� ّ
���ش��اخم��ا ه� ّ�ي��ا ًب��ا
��ل وح����دك
وي���ظ� ّ
��ل ن��ه��ج��ك ���س��ام� ً�ي��ا ج��ذا ًب��ا
فم�ضيت ح��ت��ى ت��ط��رد االغ���راب���ا
وكتبت يف ���س��اح اجل��ه��اد كتابا
يف الأر�������ض ي�����س��م��و ق����وة و���ص�لاب��ا
�������دا ن��������راه وق��������وة وم���ث���اب���ا
جم� ً
ب���دم ال�����ش��ه��ادة ق��د �أج����اد خطابا
�أر�����ض اجل����دود وي��ح��ف��ظ الأن�����س��اب��ا
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تربية
وطفولة

�إعداد:
رميا �سليم �ضوميط

ي�سعى جميع الآباء والأمهات �إىل تن�شئة �أوالدهم على الأ�س�س ال�صاحلة ،لكنهم يف بع�ض
النمو النف�سي والإجتماعي
الأحيان يقعون ،ومن دون ق�صد ،يف �أخطاء تربو ّية ت�ؤ ّثر �سل ًبا يف
ّ
لأوالدهم ،وت�أتي نتائجها بعك�س ما ي�سعون �إليه وما ّ
يتوخونه من �أ�ساليبهم الرتبو ّية .من بني
هذه الأخطاء ،حتديد طرق مكاف�أة الأوالد ومعاقبتهم ،ومتييز احلد الفا�صل بني العاطفة التي
يحتاجها الولد ،والدلع الذي يف�سده.
ال�صح واخلط أ� يف هذه ال�ش�ؤون الرتبوية كان حمور حديثنا مع املعالج النف�سي �إيلي غزال.

مفاهيم تربو ّية بني ال�صح واخلط�أ

متى وكيف نعاقب �أو نكافىء؟

وجتنّ ب �إظهار الغ�ضب والتوتّ ر .فالولد
يف ه��ذه احلالة �سيتخذ موقع الدفاع
عن النف�س لالحتماء من غ�ضب ذويه،
ّ
و�سيتعلم الكذب كو�سيلة حلماية
نف�سه ،وبالتايل لن ت�صله �أب� ً�دا الر�سالة
أخالقية التي ي�سعى الأهل �إىل تزويده
ال
ّ
�إياها.
ويلفت ال�سيد غزال �إىل �ضرورة احرتام
مو�ضحا �أنه
التوقيت املنا�سب للق�صا�ص،
ً
يجب معاجلة كل خط أ� حلظة وقوعه،
حيث �أن بع�ض الأهايل ي�سكتون عن
فيفجرون
الأخ��ط��اء حتى ت�تراك��م،
ّ
ٍ
حينئذ غ�ضبهم لدى �أي خط�أ ب�سيط،
مما يخلق حالة �إرباك لدى الولد الذي
املربرة،
تخيفه ّ
ردة الفعل العنيفة غري ّ
فينتهي الأم��ر ب�شعوره بالظلم والغنب،
وي�صبح العقاب بال جدوى.
كر ال�سيد غزال �أن
يف هذا الإط��ارُ ،يذَ ّ
الهدف من العقاب هو �أن يلتزم الأوالد
احلدود املو�ضوعة لهم ،لذلك يجب �أن
يرتافق العقاب مع حوار هادىء يو�ضح
للولد خط�أه وال�سلبيات املت�أتّ ية عنه،
ّ
فيتعلم بذلك مراجعة ال��ذات وعدم
مرة �أخرى.
تكرار اخلط�أ نف�سه ّ

ال�ضرب

من بني املفاهيم القدمية اخلاطئة
�أن الع�صا ت� ّؤدب الأوالد الذين ال تهذّ بهم
الكلمة .وال�صحيح �أن ال�ضرب هو �أ�سو أ�

ما هي تداعيات ال�ضرب وفقدان ال�سلطة �أو احلنان على �شخ�ص ّية الطفل؟
العقاب

ي��خ��ط��ىء الأه����ل ح�ين ي��ع��ت��ق��دون �أن
العقاب القا�سي هو ما ّ
يعلم الولد عدم
تكرار اخلط�أ .وال�صحيح ،كما يقول
ال�سيد غ���زال� ،أن ال��ع��ق��اب يجب �أن
اً
ردة
يكون
ع��ادل ،مبعنى �أن تكون ّ
الفعل موازية حلجم اخلط�أ .فالأخطاء
ريا
ال�����ص��غ�يرة ت�ستوجب ع��ق��ا ًب��ا �صغ ً
والعك�س �صحيح .والأهم من ذلك � ،اّأل
يرتاجع الأهل عن العقاب الذي فر�ضوه
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على الولد .فالق�صا�ص يجب �أن ينفّ ذ
بحذافريه ،و� اّإل فلن يحرتم الطفل قرارات
والديه و�سي�ستخف بهما.
وي�ضيف �أنه ال يجوز �أن ي�شعر الطفل �أن
�رد فعل حلالة الغ�ضب
العقاب جاء ك� ّ
انتقاما منه ب�سبب
�سببها لوالديه �أو
ً
التي ّ
�سلوكه امل�شاغب ،و�إمن���ا ه��و و�سيلة
�إ�صالح وردع تهدف �إىل ع��دم تكرار
الأخطاء ال�سابقة .لذلك ،على الأهل
مراعاة لغة اجل�سد يف �أثناء ت�أنيب الأوالد،

م��ا يلج�أ �إل��ي��ه الأه���ل ،ال ب��ل ه��و دليل
ؤكد ال�سيد غزال.
على ف�شلهم كما ي� ّ
فعندما ي�ستخدم الأهل لغة العنف ،ذلك
يعني �أنهم ا�ستنفدوا كل خياراتهم من
دون �أن ينجحوا يف �إ�صالح اخلط�أ ،وهذا
بحد ذاته دليل على �ضعفهم وا�ستقواء
�أوالدهم عليهم .وي�ضيف ال�سيد غزال �أن
الأهل لن يجنوا من ال�ضرب �سوى غ�ضب
�سريكز
الطفل وحقده عليهم ،حيث
ّ
مظلوما و�سوف ي�شعر �أنه
على كونه
ً

�ضحية �أهله «الأ�شرار» اً
بدل من الرتكيز
ّ
على اخلط�أ الذي قام به ،ناهيك عن
�إح�سا�سه بالإهانة ،واملذ ّلة.
يتعر�ض
كذلك ،ف���إن الطفل ال��ذي
ّ
لل�ضرب والق�سوة اجل�سدية ،تهتز ثقته
مما
بنف�سه ،ويرتاجع احرتامه لذاتهّ ،
�سلبا يف امل�ستقبل على ثقته بنف�سه
ي� ّؤثر ً
وعالقته بالآخرين .فالإن�سان بحاجة
إيجابية
�إىل �أن ينظر �إىل نف�سه ب�صورة �
ّ
فع اًال يف املجتمع .ويجدر
كي يكون ّ
يتعر�ض لعنف
بالإ�شارة �أن الولد ال��ذي
ّ
عر�ضه بطريقة غري
ج�سدي ،ي�صبح ّ
مبا�شرة للإ�ستغالل اجلن�سي ،لأنه ي�شعر
ب ��أن ج�سده ال قيمة له يف نظر �أهله،
فيفقد قيمته يف نظره هو � ً
أي�ضا ،وي�صبح
طبيعيا بالن�سبة
التحر�ش بالتايل �أم� ًرا
ًّ
ّ
�إليه.
ويلفت ال�سيد غزال �إىل �أن الأهل هم
يقيمون �أنف�سهم
م��ر�آة الولد ،فال�صغار ّ
بنا ًء على نظرة ذويهم �إليهم .ف�إذا �شعر
�سيقدر نف�سه
الولد بقيمته يف نظر �أهله
ّ
و�سي�شعر بقيمته الذاتية ،والعك�س
تعر�ض لإهانة من خالل
�صحيح .ف�إذا ما ّ
ّ
العنف الكالمي �أو اجل�سدي� ،سيخلف
الذاتية
ذلك لديه ال�شعور بانعدام القيمة
ّ
ت�صرفاته على �أ�سا�س هذه النظرة
و�ستبنى ّ
ال�سلبية للذات .فالأهل الذين ينعتون
ّ
بالغبي �سيالحظون ت��زاي� ً�دا يف
�إبنهم
ّ
الغبيةّ � ،أم��ا الذين ميدحون
ت�صرفاته
ّ
ّ
تهذيب ولدهم ف�سريون منه املزيد من
التهذيب.

املكاف�أة

عندما نفرط يف الهدايا واملكاف�آت،

ؤكده
ف�إننا نف�سد الأوالد .هذا الكالم ي� ّ
ال�سيد غزال الذي يرى �أن املكاف�أة غري
املربرة ال �ضرورة لها على الإط�لاق .وهو
ّ
يف�ضل املكاف�أة املعنو ّية على املكاف�أة
ّ
املاد ّية ،ويو�ضح �أنه لي�س من ال�ضروري �أن
ينتظر الوالدان قيام الولد بعمل ي�ستحق
التقدير لكي ي�سمعاه الكالم الإيجابي.
فعبارة «�أن��ا فخور بك» التي تنم عن
الفخر و التقدير �إذا ما ا�ستخدمت بني
احلني والآخر ،ترفع من معنويات الولد
وتزيد تقديره لذاته ،ما يدفعه �إىل مزيد
التقدم والنجاح.
من
ّ
ؤكد ال�سيد غزال
من ناحية �أخرى ،ي� ّ
�أنه يجب عدم ربط املكاف�أة بتحقيق
تقدم يف الأمور التي تعترب من واجبات
ّ
الطفل كالدر�س والنجاح .فالولد يجب
�أن يعرف أ� ّن��ه يكافىء نف�سه عندما
يدر�س ،وه��ذا املفهوم يجب �أن نغر�سه
يف عقول �صغارنا منذ الطفولة .فمن
ال�ضروري �أن يدرك الولد القيمة املعنو ّية
إيجابيات التي ترتد عليه عندما يقوم
وال
ّ
لاً
اجليدة ،فيعلم مث �أن الدر�س
بالأعمال ّ
ويطور معلوماته .وعليه �أن
يفيد الدماغ
ّ
يدرك � ً
أي�ضا �أن هناك واجبات يجب �أن
يقوم بها وهي غري مرتبطة باملكاف�آت،
يف ح�ين �أن �إه��م��ال��ه��ا ي��رتّ ��ب عليه
ؤوليات ،ك�أن يقال للولد مثلاً � ،إن
م�س� ّ
تو�ضب �ألعابك فلن تلعب بها ثانية.
مل ّ
من جهة �أخرى ،يو�ضح ال�سيد غزال �أنه
الب�أ�س يف �أن يلج�أ الوالدان �إىل املكاف�أة
لزيادة احلوافز عند الأوالد الذين يعانون
ّ
التعلم ،ف��ه��ؤالء ميكن
م�شاكل يف
التقدم يف
�أن ت�ساعدهم املكاف�أة على
ّ
درو�سهم و�إجنازها بوقت �أ�سرع.

احلنان وال�سلطة

يخ�شى بع�ض الأهايل �إظهار عاطفتهم
ّ
تعطل ه��ذه امل�شاعر
لأوالده���م كي ال
�سلطتهم ك��وال��دي��ن .ه���ذا املفهوم
خاطىء وغري �صحيح ،يقول ال�سيد غزال.
فاحلب ك�شعور ال يف�سد الأوالد .ما
املتكرر للقوانني
يف�سدهم هو الك�سر
ّ
والأنظمة التي ي�ضعها الأهل.
كذلك يتم �إف�ساد الولد عندما ين� أش�
على فكرة �أ ّن��ه الآم��ر الناهي يف املنزل
ولي�س هناك من رادع له ،وعندما ي�شعر
�أنه حمور حياة والديه و�سبب وجودهما.
ومما يف�سد الولد � ً
أي�ضا� ،إغداق الهدايا
ّ
عليه من دون �أي جمهود يبذله ما يجعل
أنانيا يظن �أن الكون ب�أ�سره
منه �إن�سا ًنا � ًّ
يتمحور حوله.
ويكرر ال�سيد غزال �أهمية العاطفة يف
ّ
مو�ضحا �أنه من ال�ضروري
حياة الطفل،
ً
ريا
يحبانه كث ً
�أن ي�شعر الولد �أن والديه ّ
ولكنّ ه يجب �أن ي�شعر � ً
أي�ضا �أنهما م�صدر
ال�سلطة و�أنهما �أقوى منه.
وي ��ؤك��د ���ض��رورة ال��ت��وازن يف العاطفة
وال�سلطة ب�ين الأم والأب ،لأن الولد
متاما كما يحتاج الطري
يحتاجهما
ً
جلناحني كي يطري.
ف����الأم ب�شكل ع���ام تعطي احل��ب
ّ
ميثل الأب
والتفهم واحل��ن��ان ،فيما
ّ
ال�سلطة واحلماية .فهو الذي مينح الولد
ال�شعور بالأمان.
هذا ال يعني �أال تتمتّ ع الأم بال�سلطة،
ّ
يتحلى الأب باحلنان ،فال�سلطة ال
و� اّأل
تلغي احل��ب واحل��ن��ان .وعندما يلم�س
معا ف�إنه ينمو
الولد احل��ب وال�سلطة ً
حتما بطريقة �سليمة.
ً
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ريا�ضة
�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

بطولتا اال�ستقالل يف امل�صارعة واملالكمة
�شارك اجلي�ش يف بطولتي اال�ستقالل يف امل�صارعة واملالكمة للعام  2014اللتني �أقيمتا يف جممع الرئي�س العماد اميل حلود
الريا�ضي الع�سكري حيث ت أ� ّلق ع�سكريوه وحققوا نتائج جيدة.
وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:
الإ�سم وال�شهرة
جورج عريرو
ح�سن الر�شعيني
�سعيد ال�شامي
جهاد عثمان
علي �أحمد
عبد علي �شم�ص
كيفورك دكرمنجيان
وائل جعفر
علي �أيوب

الرتبة
تلميذ �ضابط
جمند (م.خ)
جندي
جمند (م.خ)
جمند (م.خ)
جندي
تلميذ �ضابط
جندي �أول
جندي

امل�صارعة الرومانية
القطعة
الكلية احلربية
لواء امل�شاة الثاين
لواء امل�شاة الثاين
لواء امل�شاة الثامن
القوات البحرية
لواء امل�شاة التا�سع
الكلية احلربية
لواء امل�شاة الأول
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية

الوزن
 60كلغ
 60كلغ
 62كلغ
 62كلغ
 74كلغ
 86كلغ
 86كلغ
 120كلغ
 120كلغ

الإ�سم وال�شهرة
علي �إ�سماعيل
جيمي ميني
حممد �إبراهيم
ايلي ح�صروتي
�سعد كامل
مي�شال حنا ال�صوري
وليد رم�ضان
كيفورك دكرمنجيان
حممد احلجار
فيليب احلاج

الرتبة
جمند ( م.خ )
تلميذ �ضابط
تلميذ �ضابط
تلميذ �ضابط
تلميذ �ضابط
جندي
تلميذ �ضابط
تلميذ �ضابط
جندي
جندي

امل�صارعة احلرة
القطعة
لواء امل�شاة ال�ساد�س
الكلية احلربية
الكلية احلربية
الكلية احلربية
الكلية احلربية
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
الكلية احلربية
الكلية احلربية
لواء احلر�س اجلمهوري
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية

الوزن
 66كلغ
 70كلغ
 74كلغ
 75كلغ
 76كلغ
 76كلغ
 85كلغ
 86كلغ
 97كلغ
 98كلغ

ق��اد مباريات بطولة امل�صارعة ،احلكم ال��دويل
امل��ق��دم ف��ادي الكبي واحل��ك��م الإحت���ادي املعاون
�أحمد اخلالد ،كالهما من املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية ،واحلكمان الإحت��ادي��ان املعاون �أول
حممد خ�ضر خليل من فوج التدخل الرابع والعريف
يو�سف �إبراهيم من فوج التدخل الأول (مف�صوالن
�إىل املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية �ضمن فريق
اجلي�ش للم�صارعة).
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الت�صنيف
الأول
الثاين
الأول
الثاين
الأول
الأول
الثاين
الأول
الثاين
الت�صنيف
الثاين
الثاين
الأول
الأول
الأول
الأول
الثاين
الثاين
الثاين
الثاين

مهرجان اال�ستقالل
لرفع الأثقال والقوة والرتبية البدنية
اجلي�ش يف املركز الأول

الإ�سم وال�شهرة
حكمت �سعد
ح�سن طحان
اليا�س فرح
عالء الدين ال�ضناوي
فرا�س البتلوين
مي�شال حنا ال�صوري
وليد رم�ضان

الرتبة
رقيب �أول
جندي
جندي
جمند ( م.خ )
رقيب �أول
جندي
تلميذ �ضابط

املالكمة

القطعة
فوج املغاوير
فوج املغاوير
مديرية املخابرات
فوج التدخل الأول
لواء احلر�س اجلمهوري
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
الكلية احلربية

الوزن
 60كلغ
 69كلغ
 81كلغ
 91كلغ
فوق  91كلغ
 76كلغ
 85كلغ

الت�صنيف
الأول
الأول
الأول
الأول
الثاين
الأول
الثاين

قاد مباريات بطولة املالكمة احلكم الدويل املعاون �أول هيثم منذر من فوج التدخل اخلام�س واحلكمان الإحتاديان امل�ؤهل �أول
عبا�س طحان من لواء امل�شاة الثاين ع�شر واملعاون �أول �شادي طوبيا من فوج التدخل الثالث (مف�صولون �إىل املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية �ضمن فريق اجلي�ش للمالكمة).

دورة اال�ستقالل الريا�ضية يف كرة الطاولة
�شارك اجلي�ش يف دورة اال�ستقالل الريا�ضية يف كرة الطاولة التي
نظمها النادي الثقايف االجتماعي – برجا يف مبنى النادي ،حيث
ّ
احتل املعاون وائل �سيف الدين من مو�سيقى اجلي�ش املركز الثاين
من بني  32م�شارك عن فئة � 39سنة وما دون ،فيما �أحرز املعاون
م�صطفى الدقدوقي من مو�سيقى اجلي�ش � ً
أي�ضا ،املركز الأول من
بني  35م�شارك عن فئة قدامى الـ � 40سنة وما فوق.

اجلندي
�أيوب يت�ألق
يف بطولة
غرب �آ�سيا
يف امل�صارعة
ُ�صنّ ف فريق اجلي�ش يف املركز الأول
من بني  6فرق م�شاركة يف لعبة رفع
الأثقال وذلك يف مهرجان اال�ستقالل
لرفع الأث��ق��ال والقوة والرتبية البدنية
ل��ل��ع��ام  2014ال����ذي ن��ظ��م��ه االحت��ـ��ـ��اد
اللبنــاين للعبة يف مدينة كميل

�شارك اجلندي علي �أيوب من املركز العايل
للريا�ضة الع�سكرية يف بطولة غرب �آ�سيا يف
امل�صارعة احل��رة والرومانية للعام  ،2014والتي
�أقيمت يف وزارة الرتبية والتعليم ال��ع��ايل –
بئر ح�سن عن وزن  125كلغ ،حيث ّ
حل يف
املركز الثالث وح�صل على امليدالية الربونزية
وعلى �شهادة تقديرية من احت��اد غ��رب �آ�سيا
للم�صارعة.

�شمعون الريا�ضية.
�أم��ا على ال�صعيد الفردي ،فقد �أحرز
الرقيــب �أول غ�ســان زيتــون من فــوج
الهند�ســة واملف�صــول �إىل املركــز العــايل
للريا�ضــة الع�ســكريـة لقب �أقــوى
رجــل يف لعبــة التقبني واملركــز الأول يف

رفــع الأثقال.
كما ّ
حل العريف كاظم ال�صواحلي
من اللواء اللوج�ستي واملف�صول بدوره �إىل
املركز العايل يف املركز الأول يف لعبة
ال�سكوات ،حيث حطم رقم لبنان يف
هذه اللعبة.
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ريا�ضة

�سالح احل�سام

ت����أل���ق اجل��ي�����ش
يف بطولتي لبنان
ل�����س�لاح احل�����س��ام
الإف��رادي��ة وللفرق
ّ
واحتل
للعام ،2014
املراكز الأوىل.
�أج����������ري����������ت
البطولتان بتواريخ
خمتلفة يف جممع
ال��رئ��ي�����س ال��ع��م��اد
�إميل حلود الريا�ضي
ال���ع�������س���ك���ري،
ونظمهما االحتاد
اللبناين للعبة،
وج����اءت النتائج
على النحو الآتي:

البطولتان للجي�ش �إفراد ًيا وجماع ًيا

الإ�سم وال�شهرة
حممود علي �أحمد
�شفيق اخلوري
زياد اجللبوط

بطولة لبنان الإفرادية
القطعة
الرتبة
لواء امل�شاة الثامن
م�ؤهل
لواء امل�شاة التا�سع
معاون
فوج التدخل الثالث
معاون �أول

الإ�سم وال�شهرة
حممود علي �أحمد
�شفيق اخلوري
رائد بو كروم
زياد اجللبوط
بهيج �شرانق
طانو�س النجار
ربيع وهبة
جان �صبيح

بطولة لبنان للفرق
القطعة
الرتبة
لواء امل�شاة الثامن
م�ؤهل
لواء امل�شاة التا�سع
معاون
فوج التدخل الرابع
معاون
فوج التدخل الثالث
معاون �أول
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
معاون
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
جندي
فوج التدخل اخلام�س
رقيب
لواء الدعم
معاون

الت�صنيف
الأول
الثاين
الثالث
الت�صنيف
الأول

الثالث

 ...والعامة يف �سالح ال�شي�ش
�أح��رز امل�ؤهل حممود علي �أحمد من لواء امل�شاة
الثامن املركز الأول واملعاون رائد بو كروم من فوج
التدخل الرابع املركز الثاين يف بطولة لبنان العامة
يف �سالح ال�شي�ش للعام  2014التي نظمها االحتاد
العبا.
اللبناين للعبة ،و�شارك فيها 20
ً

بطولة اجلي�ش
يف ال�شطرجن
اخلاطف

الإ�سم وال�شهرة
جمال ال�شامية
مروان �شربل
عيد فار�س

الرتبة
نقيب
معاون �أول
معاون �أول

ّ
نظم املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية بطولة اجلي�ش يف
ال�شطرجن اخلاطف للعام  2014يف جممع الرئي�س العماد �إميل
حلود الريا�ضي الع�سكري ،وجاءت النتائج على النحو الآتي:
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القطعة
لواء امل�شاة التا�سع
مو�سيقى اجلي�ش
مديرية املخابرات

جمموع النقاط
6
5.5
5

الت�صنيف
الأول
الثاين
الثالث

1

2

3

4

6

5

7

8

9

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

1
2
3

م�سابقة الكلمات املتقاطعة

4
5
6
7
8
9
10
11

ء

12
13
14
15
16
17
18
19
20

�إعداد:
فيليب �شما�س 21
ّ

 400.000لرية لبنانية

العنوان:

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.

�شــروط امل�سابقة

اجلائزة

اال�سم:

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

الهاتف:

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

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

• ت�ستبعد كل م�سابقة غري مقتطعة من املجلة« - ،م�سابقة الكلمات املتقاطعة».
ويكتب احلل بخط وا�ضح داخل املربعات وتر�سل • با�ستطاعة امل�شرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف
ثكن اجلي�ش يف جميع املناطق.
ال�صفحة بكاملها مع احلل.
• تر�سل احللول اىل العنوان التايل :قيادة اجلي�ش • �آخر موعد لقبول احللول  25كانون الثاين .2014
 الريزة  -مديرية التوجيه  -جملة «اجلي�ش»• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تس
108

العدد 355

1ـ م��ا نتمناه
�أفق ًيا:
جميعا،
لكم
ً
���س��ي��اج ال���وط���ن ،ال�شجاع
املقدام.
2ـ دولة يف �أمريكا اجلنوبية،
والي��ة �أمريكية حتمل ا�سم
نهر.
3ـ ي��ج��ري يف ال���ع���روق ،رتبة
ع�سكرية� ،أجوبتي�،سند.
4ـ اال�سم الثاين لرئي�س وزراء
بريطاين راح��ل ،لعب ومرح،
جي�ش كثري.
5ـ �شاعرانكليزي منح لقب

لورد ،نعم ،للنهي.
6ـ بيا�ض يظهر على �أ�صول
الأظ���ف���ار ،ق��ائ��د ال�سفينة،
�سمني.
7ـ �أديبة فرن�سية توفيت العام
 ،1986من �أع�ضاء اجل�سم.
8ـ يو�ضح وي�شرح الأمر� ،ضمري
مت�صل� ،آالم ،من الطيور.
9ـ عا�صمة �آ�سيوية ،كاتب
وروائ����ي اي��رل��ن��دي راح���ل نال
نوبل ،يخ�صني.
10ـ �سيدة ،نوتة مو�سيقية،
يرجتف وي�ضطرب.

1ـ تقاليد ي��رج��ع اليها
عمود ًيا:
االن�سان م��را ًرا متكررة،
�صحايف واع�لام��ي واذاع���ي لبناين تويف
العام  ،2005راحة اليد.
2ـ �شاعرعبا�سي� ،أقر�أ ،مدينة �سودانية.
3ـ ا�سم مو�صول ،ممثلة �أمريكية توفيت
العام  ،1991هرب ،قرع اجلر�س ،منزيل.
4ـ ممثل ومغن فرن�سي تويف العام ،1972
تثاقل يف م�شيته� ،آلة طرب.
5ـ ي�سبق الرعد ،يب�س اللحم ،الف�أ�س،
�شق ال�شيء.
جنزعّ ،
6ـ �أجل���أ� ،سلم ،للمنادى ،كل مر�سى
لل�سفن.
أح���ب ،منحنا،
7ـ �أراد و�
ّ
وغو�صت يف املاء.
غم�ست ّ

11ـ دول��ة �آ�سيوية� ،أ���س��رع يف
الكالم ،عملة عربية.
12ـ دول���ة اف��ري��ق��ي��ة ،مدينة
م�صرية ،عال وارتفع.
13ـ �ضمري منف�صلّ � ،
أرق���ق
أح�سن ال�شعر� ،أمنع عن،
و� ّ
علو وارتفاع.
14ـ �أحد ال�شهور.
15ـ خمرج لبناين راحل� ،أديبة
لبنانية.
16ـ كفلته� ،سل�سلة جبال يف
الأنا�ضول ،رتبةع�سكرية.
17ـ رجع الفيء ،اال�سم الثاين

8ـ ح��ي��وان �أو����س�ت�رايل� ،أ���ض��اء و�سطع،
جامعة �أمريكية ،اال�سم الثاين ملمثلة
�أمريكية.
9ـ �أوقد النار ،قابلناه ،عبري ،حرف جزم.
10ـ �أحد ال�شهور ،نوتة مو�سيقية� ،أجعل
احل�صيد بع�ضه على بع�ض.
11ـ ثالث عوا�صم �أوروبية.
12ـ وزير خارجية بريطاين راحل� ،أ�ضعف،
ليل مظلم.
13ـ يقفل ،ب��ل��دة يف ال�����ش��وف ،مدينة
جزائرية� ،أم�يرال انكليزي انت�صر يف
معركة قتل فيها.
حل العدد ال�سابق

ل�صحايف لبناين راح��ل ،والية
�أمريكية ،ندى.
18ـ ا���س��م للعبة ال��ط��اول��ة،
تعب� ،أت��ق��ن فعل ،فرن�سي
�أعمى اخرتع احلروف الناتئة
لتعليم العميان.
19ـ ���س��ال ،م��ق��دار ،اقليم يف
غرب ايران ،حزام ال�سرج.
20ـ ����ش�ل�االت يف �أوغ���ن���دا،
الظالم ،القر�ض امل�ؤجل.
21ـ بلدة يف ع��ك��ار ،ممثل
�أم�يرك��ي ت��ويف ال��ع��ام ،1955
وجد ال�شراب هنيئً ا �سهلاً .

14ـ جمل �صغري� ،أهم �أنهر �سوي�سرا ،من
وت�صعب
ا�شتد
�أف�لام �سلف�سرت �ستالون،
ّ
ّ
الأمر.
15ـ ترك ال�شيء ،نرتقي ال�سلم ،حرف
نداء للبعيد.
16ـ �أ�ضيء ،فنانة م�صرية ،جوع �شديد.
17ـ �أكل الطعام ،عاملة فرن�سية نالت
نوبل ،ريق� ،أوثق و�شد.
18ـ مربط ال�سفن على ال�ساحل ،ج�سم،
�شاعر ايطايل ،طعم احلنظل ،جزيرة
يونانية.
19ـ فعلي ،اليقني واملعرفة ،دولة �أوروبية.
قبل ،عرق يف العنق،
20ـ ّ
كاتب انكليزي ابتكر
�شخ�صية جيم�س بوند.

الـفـائـزون

الـفـائـزون

• املعاون �أول داين الفغايل
لواء امل�شاة الثالث.

• اجلندي �أمين دىل
فوج النقل.

• املعاون علي �صبيح
فرع املكافحة.

• ال�صيديل كارال جان حم�صي
ثكنة �أبلح  -ال�صيدلية.
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�صعبة احلل

�سهلة احلل

6
3 1
2

احلل بني يديك

8
6
1

4

• ليوبولد روزيكا:
كيميائي �سوي�سري
ولد يف كرواتيا (1887
  .)1976ن��ال جائزةنوبل للكيمياء العام
 1939ل��در���س��ه ال��غ��دد
التنا�سلية.
• مارتن هيدغر:
فيل�سوف �أملاين (1889
 � .)1976أحد م�ؤ�س�سيالفل�سفة ال��وج��ودي��ة.
تويف العام .1976
• فيليب فون لينارد:
فيزيائي �أملاين (- 1862
 .)1947نال �سنة 1905
جائزة نوبل يف الفيزياء
ع��ل��ى در���س��ه الأ���ش��ع��ة
الكاتودية.
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8
9
5
3
1
6
4
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3
6
1
9
7
4
5
2
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الكلمة ال�ضائعة

الكلمة ال�ضائعة من ثمانية حروف :دولة �أوروبية

كتيبة
كولورادو
كري�ستوفر
لبنان
لوز
ليبرييا
لي�سوتو
ليما�سول
م�صر
منغوليا
مونتانا
هند
هولندا
يوكوهاما
يا�سمني

1
7

2
3

3
2
6
9
1
7
4
5
8

7
3
8
6
2
9
1
5
4

6
4
5
7
1
3
2
8
9

9
1
2
8
4
5
7
6
3

1
9
4
3
5
2
8
7
6

5
7
6
4
9
8
3
1
2

8
2
3
1
6
7
4
9
5

4
5
7
2
8
6
9
3
1

�أعياد
ال�سويد
بلغراد
باري�س
براغ
باك�ستان
بروك�سل
بوخار�ست
بوغوتا
تانغو
ثبات
جمهور
جامايكا
جريدة
جر�ش

حا�صبيا
دانتون
رواندا
�سانتو�س
غامبيا
غوته
غزة
غابون
غينيا
فهد
فيال�سكيز
فرمري
كامريون
كهف
كاتو

7

9

9
8
5
2
3
4
6
1
7

3
4 1
6
2
9
1 6
9
3
1
7
5
1
4
6
6
4
7
5

9
1

7
1
4
6
8
5
9
3
2

2

4 5

8
6
9
5
2
1
7
4
3

6

4

1

1 8

5
3
7
4
6
8
1
2
9

4
3

3

7

1
4
2
3
7
9
8
6
5

5

8

2
7
3
8
4
6
5
9
1

3

7

2

4

3

4
9
8
1
5
2
3
7
6

9
1

3

8

6
5
1
7
9
3
2
8
4

4 8

9

1

قامو�س �صغري
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�أبعاد ثالثية
هل تريد �أن
تكت�شف ما
هو خمب�أ يف
داخل ال�صورة؟
ما عليك
تركز
� اّإل �أن ّ
نظرك
على نقطة
حمددة يف
و�سطها ،على
�أن تكون
امل�سافة قريبة
جدا ،ثم حاول
ً
بعد ثوان �أن
تبعد ال�صورة
تدريجا،
ً
اً
حماول �أن
تخرتقها
بنظرك حتى
تتو�صل اىل
ر�ؤية الأ�شكال
الثالثية
الأبعاد التي
�ستظهر
�أمامك.
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امل�سابقة
ال�سنوية

«اجلي�ش» ال تن�سى مواعيدها ،ف�إن كنتم على املوعد
كما كل عام� ،إليكم «امل�سابقة ال�سنوية» ،والتي جتدون
الأجوبة عن ا�سئلتها ،يف الأعداد التي �صدرت خالل
العام .2014

الأ�سئلة

 -1ما هو مقدار كميات الغذاء
التي تهــدر �ســنو ًيا وفــق تقــرير

«منظمة الفاو»؟
 -2كم كان عدد املحتجزين الرهائن يف جمزرة مدر�سة بي�سالن
يف رو�سيا؟
� -3أين ومتى ن�ش�أت العملة الإفرتا�ضية الوهمية «»Bitcoin؟
 -4كم يبلغ االحتياط العاملي من الغاز الطبيعي وفق �إح�صائيات
ُقدر الكميات امل�ستهلكة منه �سنو ًيا؟
العام  ،2013وبكم ت ّ
 -5مع �أي نا ٍد ريا�ضي بد�أ العب كرة القدم الهولندي �أريني روبن
م�سريته الكروية؟
� -6أين افتتح فرع جديد مل�ؤ�س�سة الإقت�صاد؟
� -7أقيم مترين �سري و�سباق حتت عنوان «منو�صل �سوا» ،من
�أقامه وكم متبا ٍر �شارك فيه؟
 -8ما هو عدد �شهداء اجلي�ش الذين �سقطوا يف معركة عر�سال
يف �شهر �آب 2014؟
� -9أ�صدرت قيادة اجلي�ش يف الآونة الأخرية قرا ًرا ب�إن�شاء فوجني
جديدين يف اجلي�ش ،ما هما؟
ً
عامليا ،ما
ريا�ضيا
 -10يف مطلع �شهر �أيلول ا�ست�ضاف لبنان حدثا
ً
ً
هو هذا احلدث؟
� -11أحد عظماء التاريخ ،ولد يف العام  ،1815عرف بق�سوته ،تولىّ
ووحد �أملانيا ،من هو؟
م�س�ؤوليات كثرية ّ
 -12من هي القوى التي �شاركت يف معركة طرابل�س وعكار
�أواخر ت�شرين الأول 2014؟

اجلوائز

ّ
ترقبوا
النتائج
يف �إ�صدار
ني�سان
.2015

• اجلائزة الأوىل 300.000 :ل.ل.
• اجلائزة الثانية 200.000 :ل.ل.
• اجلائزة الثالثة 100.000 :ل.ل.
• اجلائزة الرابعة 100.000 :ل.ل.
• اجلائزة اخلام�سة 100.000 :ل.ل.
• اجلائزة ال�ساد�سة 100.000 :ل.ل.
• اجلائزة ال�سابعة 100.000 :ل.ل.
• �آخر موعد لقبول احللول �آخر �شباط .2015
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عبارة
العميد علي قان�صو
مدير التوجيه

هدية العام اجلديد
يت�ساءل املرء �أحيا ًنا وهو ي�ستعر�ض �أحجام الهيئات الدولية ،ويتابع ن�شاطاتها
ومناق�شاتها وعمليات الت�صويت التي جتري فيها :كيف للدول ال�صغرية �أن تت�ساوى
مع ال��دول الكبرية يف ع�ضوية تلك الهيئات ،ويف امل�شاركة يف قراراتها؟ وقد
ينطبق هذا الت�سا�ؤل على وطننا لبنان �إذا ما تو ّلينا مقارنة م�ساحته وعدد مواطنيه
غالبا ما ينتهي �إىل
مب�ساحات ال��دول الأخ��رى وعدد مواطنيها� .إال � ّأن الت�سا�ؤل
ً
ي�شكل معيا ًرا كاملاً يف ا�ستعرا�ض الفروقات وحتديد
الإقرار ب�أن ما متّ ذكره ،ال
ّ
امل�ستويات ،فكم من دولة �صغرية ت�ضج باحلركة� ،إيجابية كانت �أو �سلبية ،وكم
وتتعر�ض لأطماع ال حدود لها.
من دولة �صغرية تقدم �إجنازات وتواجه حتديات
ّ
�إن تراكمات التاريخ هي الدليل الوا�ضح على ذلك ،وهذا ما نراه يف هذا الوطن،
ً
وحديثا ،مع �أن ما نق�صده الآن هو ق�ضاياه امل�ستجدة و�أو�ضاعه املعا�صرة،
قدميا
ً
خ�صو�صا يف ال�سنني الأخرية حيث التهبت جبهاته ،وتالطمت �أحداثه ،وها هي
ً
وحداتنا الع�سكرية تعمل هنا ،وتتحرك �إىل هناك وتعيد الكرة هنالك� ،سواء
ً
اً
و�شرقا وغر ًبا ،ومن دون
�شمال
يف اجلنوب �أو عند اجلبهات الباقية من خريطته،
�أن يكون �أي ّ
�شك يف � ّأن اجلهد الأ�سا�سي هو يف اجلنوب ،حيث يرت�صدنا العدو
يخ�صنا بالأزمات واملتاعب منذ تاريخ �إن�شاء كيانه وحتى الآن،
الإ�سرائيلي الذي
ّ
جاهدا العبث با�ستقرار الوطن وم�سرية العي�ش
ثم يف الإرهاب املجرم الذي يحاول
ً
مكوناته.
امل�شرتك بني جميع
ّ
ً
انطالقا من ذلك كله ،تتواىل مهمات اجلي�ش وت��زداد �أعبا�ؤه ،ومل يح�صل يف
مرة �أن مت التعديل يف الدور �أو التخفيف من الواجبات .ويف املقابل مل يح�صل
� ّأي ّ
ابدا �أن تراجعت الهمم �أو ترافقت الأعمال مع �شكوى �أو تذمر ،على الرغم من
ً
ّ
�ض�آلة الو�سائل وتخلفها عن مواكبة اجلهود والت�ضحيات ،وك� ّأن قدر تلك اجلهود
تعو�ض بذاتها عن النواق�ص واحلاجات.
والت�ضحيات �أن ّ
ً
أ�سي�سا على �أمل
نحن �إذ نقول ذلك ،فلي�س انطالقا من �أبواب مو�صدة� ،إمنا ت� ً
كبري ب�أن يتحقق دعم دويل للجي�ش عرب الأ�شقاء والأ�صدقاء ،وقد بد�أت طالئعه
خ�صو�صا بعد الت�أكد من �أن املعركة التي يخو�ضها هذا اجلي�ش
تدريجا،
بالظهور
ً
ً
�ضد االرهاب هي جزء من معركة العامل ب�أ�سره.
ّ
يقدمها الوطن جلي�شه،
جدية ّ
من هنا ،ف�إ ّنه ويف العام اجلديد ،ال بد من هد ّية ّ
ريا.
متقدما
�سالحا
ولتكن هذه الهد ّية
ً
ً
ً
وعتادا وف ً
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