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واملجتمع الدويل � ً
أي�ضا

طبع من هذا العدد 72.000 :ن�سخة
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زيارة

زار دولة رئي�س احلكومة الأ�ستاذ متام �سالم وزارة الدفاع

الوطني يف الريزة ،و�إذ �أ�شاد «ب�أداء اجلي�ش اللبناين وبكفاءته
وبحكمة قيادته يف التعامل مع املخاطر التي تواجهها

البالد»� ،أكد دعم احلكومة الوا�ضح وال�صريح للم�ؤ�س�سة
الع�سكرية .

10

من امليدان

اعتربت املمثل ال�شخ�صي لأمني عام الأمم املتحدة �سيغريد

كاغ� ،أن وجود اجلي�ش يف منطقة عر�سال هو خط متا�س

للبنان وكذلك لأوروبا .كالم كاغ جاء خالل جولة تفقدية

رافقت فيها دولة نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع
الوطني �سمري مقبل ،وقائد اجلي�ش العماد جان قهوجي.
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يف الظالم احلالك الذي كان يخ ّيم على جرود عر�سال،
ب�شهب م�صدرها نريانه الكثيفة
كان ينري �سماء املعارك
ٍ
وال�سريعة! نريان ّ
ومتدهم بالثقة ،وتلقي
توفر الدعم للرفاق ّ
الرعب يف قلوب الإرهابيني� .إنه فوج املدفعية الثاين الذي

�أثبت بالفعل � ّأن ع�سكر ّييه بلغوا �أعلى م�ستويات اجلهوزية.

•
•
•
•
•
•

اال����������ش����ت����راك ال�����������س�����ن�����وي يف ل����ب����ن����ان:
ل�ل�أف��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��راد 100.000 :ل��ي��رة ل��ب��ن��ان��ي��ة
ل���ل���م����ؤ����س�������س���ات 200.000 :ل���ي��رة ل��ب��ن��ان��ي��ة
ق�بر���ص وال������دول ال��ع��رب��ي��ة 200 :دوالر ام�يرك��ي
��ي���ا
اوروب��������ا واف���ري���ق���ي���ا 250 :دوال ًرا ام�ي�رك� ً
ام��ي�رك����ا واوق���ي���ان���ي���ا 300 :دوالر ام�ي�رك���ي

www.byblosprinting.com

توزيع:
�شركة «الأوائل»
لتوزيع ال�صحف واملطبوعات
�ش.م.م.

زيارة

رئي�س احلكومة
من الريزة:

هنيئا لنا
بجي�شنا

�أ�شاد دولة رئي�س احلكومة الأ�ستاذ متام �سالم
«ب�أداء اجلي�ش اللبناين وبكفاءته وبحكمة قيادته يف
ؤكدا
التعامل مع املخاطر التي تواجهها البالد» ،م� ً
دعم احلكومة «الوا�ضح وال�صريح له».

اجتماع و�شرح يف غرفة العمليات

كالم رئي�س احلكومة جاء يف ختام زيارة قام بها �إىل وزارة
الدفاع الوطني يف الريزة ،حيث كان يف ا�ستقباله نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع �سمري مقبل وقائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي ورئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان� ،إىل
جانب عدد من كبار ال�ضباط.
وبعدما � ّأدت له وحدة من اجلي�ش الت�شريفات الالزمة يف باحة
وزارة الدفاع ،انتقل الرئي�س �سالم �إىل مكتب وزير الدفاع
الوطني ،ثم �إىل مكتب قائد اجلي�ش حيث عقد اجتماع،
التطورات الأمنية يف البالد ،واملهمات التي
متّ خالله عر�ض
ّ
حاليا حلفظ الأم��ن واال�ستقرار يف خمتلف
ينفّ ذها اجلي�ش
ً
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خ�صو�صا على احلدود اجلنوبية وال�شرقية.
املناطق اللبنانية،
ً
ثم انتقل اجلميع �إىل غرفة عمليات قيادة اجلي�ش ،حيث
�شرحا
ق� ّ�دم مدير العمليات العميد الركن زي��اد احلم�صي
ً
مف�صلاً عن مناطق انت�شار الوحدات الع�سكرية على احلدود
وخ�صو�صا يف منطقة عر�سال وحميطها ،والإجراءات
ال�شرقية
ً
ّ
امليدانية اال�ستثنائية التي اتّ خذتها هذه الوحدات ملنع ت�سلل
التنظيمات الإرهابية والت�صدي لها ،وت�أمني �سالمة �أبناء
البلدات والقرى احلدودية.

كلمة الرئي�س �سالم

بعد ذلك حتدث رئي�س احلكومة م�ستهلاً كالمه بتوجيه

ً
و�ضباطا و�أف���را ًدا،
التحية «�إىل هذه امل�ؤ�س�سة الوطنية قيادة
ل�شجاعتهم وحكمتهم وقدرتهم على مواجهة ال�صعاب،
والذود عن لبنان ب�شرف وكرامة».
وج��ه رئي�س احلكومة التحية �إىل الع�سكريني
كذلك ّ
املختطفني و�إىل عائالتهم ،الفتً ا �إىل �أن التوا�صل مع هذه
العائالت م�ستمر ،و�أن احلكومة ت�ستخدم جميع ال�سبل
لت�أمني االفراج عن الع�سكريني.
وقالّ :
اطلعنا اليوم على اخلطط الأمنية وعلى التطورات يف
م�سرح العمليات والتي تتيح الو�سائل التقنية احلديثة جمال
متابعة تفا�صيلها .و�أ�ضاف :هناك حتديات كثرية تواجهنا
منذ ف�ترة ،ونتيجة اجلهود اجلبارة والأداء امليداين املتقدم،

تو�صلنا �إىل ت��أم�ين اال�ستقرار،
و�أحبطنا حم��اوالت االرهابيني
ال�ساعية �إىل �إ���ش��ع��ال الفتنة
يف ال��ب��ل��د ،وه���ذا اجن���از كبري.
ويف معر�ض حديثه عن الأخطار
اخلارجية التي يواجهها لبنان
وامل��ت��م��ث��ل��ة ب��ـ«ع��دون��ا ال�شر�س
�إ�سرائيل» ،قال الرئي�س �سالم،
شريا
علينا متابعة اجلهد ،م� ً
�إىل �أن قائد قوات الأمم املتحدة
العاملة يف لبنان �أ���ش��اد ب����أداء
اجلي�ش اللبناين وبحكمته يف
الت�صدي لال�ستفزازات واخلروقات
اال���س��رائ��ي��ل��ي��ة .ك��ذل��ك ق��ال:
هذه مهمة كبرية يت�صدى لها
اجلي�ش بكثري م��ن امل�س�ؤولية
واحلكمة ،وهو يف الوقت نف�سه
يخو�ض م��واج��ه��ات �أخ���رى «يف
منطقة عر�سال وجرودها ال�شرقية
كلها ...حيث ي�ستخدم كل ما
لديه من قوة وامكانات ،وبدعم
وا�ضح و�صريح من احلكومة التي
ت��ؤك��د �أهلية ه��ذا اجلي�ش...
واجلي�ش يعرف كيف يتحرك
ميدانيا وكيف يحمي الوطن،
ً
وي�ستخدم كل قدراته لتح�صني
احلدود ،واحلكومة ت�سعى ّ
لتوفر له كل الت�سليح املطلوب.»..
وقال الرئي�س �سالم :هناك داخل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية مناخ
ربا،
وطني وهذا «�سالح من �أقوى �أ�سلحة اجلي�ش اللبناين» ،معت ً
�أن هذا الأمر «يعود �إىل حكمة قيادة اجلي�ش القادرة على حفظ
امل�ؤ�س�سة رغم ال�صراع ال�سيا�سي والتجاذبات القائمة يف البالد».
كلي ثقة ب�أن هذه امل�ؤ�س�سة �ستبقى مدعاة
وختم قائلاً � :أنا
ّ
جميعا .حماكم الله ،فانتم حتمون الوطن
فخر واعتزاز لنا
ً
لاً
وال تطلبــون لأنف�سكــم مقاب � ،سوى املحافظة على لبنان.
هنيئً ا لنــا بكــم ،وعهــدي لكــم �أنه يف كل منا�سبة ويف
أبدا لأن ذلـك
أق�صر � ً
كل مكان� ،س�أ�ساند هذه امل�ؤ�س�سة ،ولن � ّ
من م�س�ؤوليتــي.
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من امليدان

اعتربت املمثل ال�شخ�صي لأمني
عام الأمم املتحدة ال�سيدة �سيغريد
كاغ (� ،)Cigrid Kaagأن
وجود اجلي�ش يف منطقة عر�سال
هو خط متا�س للبنان وكذلك
لأوروب��ا .كالم كاغ جاء خالل
جولة تفقدية رافقت فيها دولة
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الدفاع الوطني �سمري مقبل ،وقائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي.

رافقت وزير الدفاع وقائد اجلي�ش
يف جولة ميدانية :كاغ من عر�سال

�إعجابي وتقديري
العميقني للرجال على هذه
اجلبهة التي ت�شكل خط
متا�س للبنان ولأوروبا
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يف املراكز الأمامية

�شملت اجلولة املراكز القتالية املتقدمة للجي�ش يف منطقة
عر�سال وحميطها ،حيث اطلع الزائرون على الواقع امليداين العام
للحدود ال�شرقية ،وعلى �أو�ضاع هذه الوحدات وظروف عملها،
والإجراءات التي تنفذها ل�ضبط احلدود ومنع ّ
ت�سلل الإرهابيني،
وتوفري الأمن واال�ستقرار لأهايل القرى والبلدات يف هذه املنطقة.
وقد �أثنت كاغ خالل اللقاء مع ال�ضباط والع�سكريني ،على
ال��دور الوطني الذي ي�ضطلع به اجلي�ش اللبناين يف مواجهة
الإرهاب ،و�أكدت موا�صلة دعم املجتمع الدويل جلهوده الآيلة
�إىل احلفاظ على ا�ستقرار لبنان ،يف ظل الأزمات التي ت�شهدها
املنطقة العربية.

عمل ممتاز

ومما قالته كاغ« :جئت اليوم مع معايل وزير الدفاع وقائد
ّ
اجلي�ش ،يف زيارة �أوىل للإطالع على الو�ضع اخلطر يف عر�سال،

وعلى العمل املمتاز الذي يقوم به اجلي�ش اللبناين ،و� ّأود �أولاً
�أن �أع�ّب رّ عن تقديري و�إعجابي العميقني للجي�ش اللبناين
ولقائده ولوزير الدفاع ،وكذلك لكل الع�سكريني يف اخلدمة،
ف�إنهم يعملون حتت ظروف خطرة ،وهم ملتزمون ويعملون
جدا يف ظل �أو�ضاع حرجة� .إن وجودهم يف
بو�سائل حمدودة ً
عر�سال هو خط متا�س بالن�سبة للبنان وكذلك لأوروب��ا ،لذا
ف�إن ما علينا فعله ،هو العمل مع املجتمع الدويل وبدون �أي
ت�أخري لتجهيز اجلي�ش بكل املعدات الالزمة يف هذا الو�ضع،
حد لهذه احلالة.
واال�ستمرار ب�إمداده مبا يلزم من �أجل و�ضع ّ
� ّإن دعم لبنان و�أمن املواطنني و�سالمتهم لي�س رفاهية بل
جدا ملنحي فر�صة �أن
هو �ضرورة ،والوقت جوهري ،و�أنا �شاكرة ً
�أكون �أول من يطلع على الو�ضع ،فالر�ؤية املبا�شرة خمتلفة
أكرر التعبري عن �إعجابي للرجال
ً
جدا عن قراءة تقرير ،و�أنا � ّ
الذين يخدمون على هذه اجلبهة ،و�آمل �أن ينالوا �أقوى دعم
�سيا�سي وع�سكري».
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ن�شاطات
الوزير

ال�سفري البلجيكي

الوزير مقبل ي�ستقبل
�سفريي بلجيكا والربازيل
ا�ستقبل نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ
�سمري مقبل ،يف مكتبه يف الوزارة ،ال�سفري البلجيكي ال�سيد
�ألك�س ليناريت يرافقه امللحق الع�سكري .وخالل اللقاء جرى
البحث يف العالقات الع�سكرية بني البلدين ،ودعم بلجيكا
للجي�ش اللبناين يف حربه �ضد الإرهاب وحماية احلدود.
وا�ستقبل الوزير مقبل �سفري الربازيل ال�سيد جورج جريالدو
ق��ادري يف زي��ارة بروتوكولية مع فريق عمله ،جرى خاللها
البحث يف العالقات الثنائية بني البلدين و�سبل تعزيزها
على ال�صعيد الع�سكري .وبعد اللقاء ق��ال ال�سفري ق��ادري:
«من املعروف �أن العالقة التي تربط الربازيل بلبنان هي عالقة
�سيما و�أن
�أخوية وطيدة ،ولطاملا قلت �إنها تاريخية وعائلية ،ال ّ
ت�ضم حواىل ثمانية ماليني مواطن من �أ�صل لبناين».
الربازيل
ّ
و�أ���ض��اف�« :إن عالقتنا الدبلوما�سية وال�سيا�سية ممتازة،
قدما وتعزيز العالقات التجارية يف
و�أعتقد �أنه ب�إمكاننا امل�ضي ً
جيد
عدة جماالت،
ّ
ً
وخ�صو�صا يف املجال الع�سكري .فالتعاون ّ
بني البلدين ،وميكن تعزيزه».
كذلك ،ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني الوزير ال�سابق اليا�س
�سكاف ،كما ا�ستقبل الوزير ال�سابق وئام وهاب الذي قال:
بعدة ق�ضايا ،املو�ضوع الأهم هو مو�ضوع
«تداولنا مع دولة الرئي�س ّ
اجلي�ش والوقوف �إىل جانبه يف هذه املرحلة ،لأن اجلي�ش يخو�ض
ريا يف مواجهة الإرهاب .ويف حماية اللبنانيني»...
حتد ًيا كب ً

ال�سفري الربازيلي

الوزير ال�سابق وئام وهاب
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اجتماعا وزار ًيا
 ...ويرت�أ�س
ً
تر�أ�س وزير الدفاع الوطني �سمري مقبل ،يف مكتبه يف الوزارة،
ّ
املكلفة �إعداد املقرتحات الالزمة
اجتماع اللجنة الوزارية
ٍ
و�ضم
حكومية على عقارات متلكها الدولة.
مبان
لإن�شاء
ّ
ّ
االجتماع الوزيرين رم��زي جريج ونبيل دو فريج ،مدير عام
الأبحاث والتوجيه ناتايل يارد ومدير عام م�صلحة �سكك
احلديد ال�سيد زياد ن�صر ممثلاً وزير الأ�شغال العامة والنقل.

وزير الدفاع الوطني وقائد اجلي�ش
التطورات الأمن ّية و�ش�ؤون امل�ؤ�س�سة
يبحثان يف
ّ
زار دولة نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ
�سمري مقبل ،قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي يف مكتبه
أمنية يف البالد ،والتدابري
يف الريزة ،وعر�ض معه
التطورات ال ّ
ّ
الإ�ضافية التي اتخذتها الوحدات الع�سكرية يف الآونة الأخرية
خ�صو�صا يف بلدة عر�سال� ،إىل جانب
على احل��دود ال�شرقية،
ً
االحتياجات املختلفة للجي�ش.

ّ
...ويتفقد مع رئي�س الأركان غرفة عمليات القيادة

أمنية يف البالد
كما زار الوزير مقبل ،يف وقت الحق ،اللواء الركن وليد �سلمان يف مكتبه يف الريزة ،وبحث معه يف امل�ستجدات ال ّ
واحتياجات امل�ؤ�س�سة الع�سكرية� .أعقب اللقاء جولة يف غرفة عمليات قيادة اجلي�ش ،حيث �أطلع اللواء الركن �سلمان الوزير
مقبل على مواقع انت�شار قوى اجلي�ش يف منطقة عر�سال وعلى امتداد احلدود ال�شرقية� ،إ�ضافة �إىل املهمات واالجراءات التي تنفّ ذها
ملواجهة التنظيمات الإرهابية ،واحلفاظ على �سالمة املواطنني وممتلكاتهم.
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ا�ستقباالت
القائد

قائد اجلي�ش ي�ستقبل
ووفدا من معلوال
ال�سفري ال�سوري ً

�ضبطت قوى اجلي�ش يف منطقة عر�سال ثالثة �أجرا�س كنائ�س
وكمية كبرية من الأيقونات وال�صلبان والر�سوم والتحف
ّ
والكتب املقد�سة القدمية والنادرة ،كانت التنظيمات الإرهابية
قد ا�ستولت عليها من بلدة معلوال ال�سورية .وقد ا�ستقبل قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي ال�سفري ال�سوري يف لبنان ال�سيد علي
عبد الكرمي علي الذي زار الريزة مع وفد من مطارنة بلدة معلوال
ّ
توجه الوفد بال�شكر
وفعالياتها
لت�سلم امل�ضبوطات .وباملنا�سبة ّ
�إىل قيادة اجلي�ش ،و�ألقى ال�سيد عبده احلداد كلمة جاء فيها:
نتوجه بال�شكر �إىل اجلي�ش
با�سم �أبناء معلوال وال�سوريني كافة،
ّ
ً
ّ
كل ما فعلوه من �أجل
و�ضباطا و�أف��را ًدا ،على
اللبناين ،قيادة
الإن�سان والإن�سانية ،ولي�س جتاه بلدة معلوال فقط.
لقد برهنت امل�ؤ�س�سة الع�سكرية اللبنانية مرة �أخرى� ،أنها مع
احلق و�أ�صحابه ،مبعزل عن �أي جتاذبات �سيا�سية �أو طائفية،
كما �أثبتت حر�صها على الأر���ض وال�شعب والتاريخ واحلا�ضر
وامل�ستقبل...

 ...وال�سفريين الأمريكي والت�شيكي

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف
الريزة ،ال�سفري الأمريكي ال�سيد  David Haleمع وفد مرافق،

وا�ستعر�ض معه الأو�ضاع العامة يف لبنان واملنطقة.
كما التقى �سفري ت�شيكيا ال�سيد Svatopluk Cumba
وبحث معه يف العالقات الثنائية.

...ونائ ًبا
يف الربملان الفرن�سي

ا�ستقبل العماد قهوجي النائب يف الربملان الفرن�سي
املتحدر من �أ�صل لبناين،
هرني جربايل
ّ
وبحثا �ش�ؤو ًنا عامة.

العدد 361

15

ا�ستقباالت
القائد

...وقائد قوات الأمم
املتّحدة امل�ؤقتة يف لبنان

ا�ستقبــل العمــاد قهوجــي يف مكتبــه قائــد قوات الأمــم
املتحــدة امل�ؤقتــة يف لبنــان اجلنــرال لوت�شيانــو بورتوالنــو،
وتنــاول البحــث الأو�ضــاع علــى احلــدود اجلنوبيــة,
والتعــاون امل�شتــرك بني اجلانبني للحفــاظ علــى ا�ستقـرار
هذه املناطق.

...وملحقني ع�سكريني

ا�ستقبل قائد اجلي�ش يف مكتبه رئي�س مكتب التعاون
الدفاعي الأمريكي العقيد .Richard J.Quirk IV
كما ا�ستقبل امللحق الع�سكري الأوكراين العقيد Andriy
مهمته يف لبنان،
 Lukianetsيف زيارة وداعية مبنا�سبة انتهاء
ّ
قدم خاللها خلفه الرائد  .Olexandr Galkinوا�ستقبل يف
ّ
الإطار نف�سه امللحق الع�سكري ال�سعودي العميد الركن ثامر
ال�سبهان يرافقه القائم ب�أعمال امللحقية الع�سكرية ال�سعودية
العقيد �سالمة امل�سلوخي.

امللحق
الع�سكري
الأوكراين

امللحق
الع�سكري
ال�سعودي

...ونوا ًبا

النواب ال�سادة :ه��ادي حبي�ش ،زياد
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ّ
ال��ق��ادري ،ريا�ض رح��ال ،الوليد �سكرية ،وتناولت اللقاءات
والتطورات الراهنة.
الأو�ضاع يف البالد
ّ

النائب
هادي
حبي�ش

16

رئي�س
مكتب
التعاون
الدفاعي
الأمريكي

وفدا من كتلة تيار
وا�ستقبل العماد قهوجي يف الإطار نف�سهً ،
�ضم وزير الداخلية والبلديات نهاد امل�شنوق
امل�ستقبل النيابيةّ ،
وال��نّ ��واب :ه��ادي حبي�ش ،خ�ضر حبيب ،ريا�ض رح��ال� ،سمري
اجل�سر وقا�سم عبد العزيز.

النائب
زياد
القادري
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...وقائد القيادة الو�سطى الأمريكية

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،قائد القيادة الو�سطى الأمريكية
اجل�نرال  Lloyd AusTinعلى ر�أ���س وفد مرافق ،وذل��ك يف
ح�ضور ال�سفري الأمريكي ال�سيد  .David Haleوبحث الوفد
مع العماد قهوجي الأو�ضاع العامة والعالقات الثنائية بني
املقررة
جي�شي البلدين ،ال ّ
�سيما برنامج امل�ساعدات الأمريكية ّ
للجي�ش اللبناين.

...وق�ضاة

القا�ضي �صقر �صقر

النائب العام املايل مع وفد من الق�ضاة

ا�ستقبل قائد
اجلي�ش يف
مكتبه يف
مفو�ض
الريزةّ ،
احلكومة
لدى املحكمة
الع�سكرية
القا�ضي �صقر
�صقر ،والنائب
العام املايل
القا�ضي علي
ابراهيم
مع وفد من
الق�ضاة.

...وال�س ّيدين
جورج ب�شري
ورميون ا�سكندر

ا�ستقبل قائد اجلي�ش
ال�سيد ج���ورج ب�شري
ي���راف���ق���ه امل��ه��ن��د���س
رميون ا�سكندر جنار
ال��ذي ق� ّ�دم هبة مالية
بقيمة مليون دوالر
�أمريكي ،مل�صلحة �أبناء �شهداء اجلي�ش اللبناين.

...ومدير
�شركة
«»ALFA

ا�ستقبل العماد قائد
اجلي�ش مدير �شركة
« »ALFAللإت�صاالت
اخللو ّية ال�سيد مروان
حايك.

النائب
ريا�ض
رحال

النائب
الوليد
�سكرية

وفد من كتلة
تيار امل�ستقبل النيابية
العدد 361
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جولة
القائد

قائد اجلي�ش يتفقد مديرية التوجيه ويطلع على التقنيات املتطورة لديها

تفقد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي يرافقه
رئي�س الأرك��ان اللواء الركن وليد �سلمان،
مديرية التوجيه ،حيث اجتمع مبديرها
العميد علي قان�صو و�ضباطها ،واطلع منهم
على �أو���ض��اع��ه��ا ون�شاطاتها واحتياجاتها
املختلفة .و�شملت جولة قائد اجلي�ش ورئي�س
الأرك��ان ق�سمي الربامج والت�صوير وال�صحافة
والعالقات العامة ،ومركزي الت�أليل والر�صد
الإع�لام��ي ،واطلع على الو�سائل والتقنيات املتطورة التي
خ�صو�صا جلهة تعزيز التوا�صل
ا�ستحدثتها املديرية يف عملها،
ً
مع و�سائل الإعالم املرئية� ،إىل جانب ا�ستحداث «فرع مواقع
التوا�صل االجتماعي» و�إط�لاق ال�صفحة الر�سمية للجي�ش

على موقع تويرت .وقد �شدد قائد اجلي�ش على
دور مديرية التوجيه يف نقل احلقائق �إىل الر�أي
العام اللبناين ،وتو�ضيح االلتبا�سات التي قد
حت�صل يف ما يتعلق بعمل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
خ�صو�صا يف ظ��ل ال��ظ��روف ال�صعبة التي مير
ً
بها لبنان واملنطقة .وه��ن� أ� العماد قهوجي
ال�ضباط والع�سكريني على جهودهم املبذولة
ملجاراة التقدم التقني والتكنولوجي يف املجال
الإعالمي ،ولتطوير �أداء املديرية يف مواكبتها ملهمات اجلي�ش
الدفاعية والأمنية يف مواجهة العدو الإ�سرائيلي والتنظيمات
الإرهابية ،والرد على حمالتهما الدعائية والنف�سية املغر�ضة
التي ت�ستهدف اجلي�ش والوطن.
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ا�ستقباالت
رئي�س الأركان

وفدا �سوي�سر ًيا و�آخر �أردن ًيا
رئي�س الأركان ي�ستقبل ً

ا�ستقبل رئي�س الأرك���ان اللواء الركن وليد �سلمان ،يف
ّ
�ضم
وفدا من مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات
مكتبه يف الريزةً ،
امل�سلحةّ ،
ال�سيدين �أرنولد لويتهولد و�سيبو غاليا.
ّ
متخ�ص�صا يف التدريب املهني ،بحث
أردنيا
وفدا
كذلك ،ا�ستقبل اللواء الركن �سلمان ً
ً
جامعيا � ً
ً
معه يف �سبل تفعيل التعاون مع اجلي�ش اللبناين.
ً
والتقى رئي�س الأركان النائبني خالد زهرمان ون�ضال طعمه وبحث معهما �ش�ؤونا عامة ،كما
التقى يف الإطار نف�سه النائب ال�سابق طالل املرعبي والقا�ضية جناة �أبو �شقرا.
ومن ز ّوار رئي�س الأركان ،وفد جتمع ال�شويفات مدينتنا ،والفنانة �سهام ال�صايف التي عبرّ ت عن
دعمها للجي�ش اللبناين.

وفد من مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات امل�س ّلحة

وفد جامعي �أردين متخ�ص�ص يف التدريب املهني

النائب ال�سابق طالل املرعبي

القا�ضية جناة �أبو �شقرا

وفد جتمع ال�شويفات مدينتنا

الفنانة �سهام ال�صايف

20
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حتقيق
ع�سكري

�إعداد:
ندين البلعة خريالله

ب�شهب م�صدرها
يف الظالم احلالك الذي كان يخ ّيم على جرود عر�سال ،كان ينري �سماء املعارك
ٍ
نريانه الكثيفة وال�سريعة! نريان ّ
ومتدهم بالثقة ،وتلقي الرعب يف قلوب
توفر الدعم للرفاق
ّ
الإرهابيني .فوج املدفعية الثاين الذي �أثبت
بالفعل � ّأن ع�سكر ّييه بلغوا �أعلى م�ستويات
نتعرف �إليه �أكرث عرب حديث مع
اجلهوزيةّ ،
قائده العميد الركن خ�ضر قدوح.

فوج
املدفعية الثاين:

ذراع النار يطمئن الرفاق ويرعب الأعداء
اليد الطوىل والدعم العام

بالن�سبة لقائد الفوج ،املدفعية هي اليد
الطوىل للوحدات املقاتلة يف املعارك،
أ�سا�سيا يف تثبيت
فهي ت����� ّؤدي دو ًرا �
ً
ّ
وتبث الرعب يف
الع�سكري يف مركزه،
املركزة .وفوج
�صفوف العدو برماياتها
ّ
املدفعية الثاين هو القطعة الوحيدة
املجهزة براجمات
يف اجلي�ش اللبناين
ّ

ال�صواريخ ،ما يجعلها تتمتّ ع ب�سرعة
احلركة واملناورة ،وبقدرات نارية عالية
متكنها من ت�أمني رمايات كثيفة
ّ
خالل فرتة زمنية وجيزة .فب�إمكان
�سرية راج��م��ات م� ً
�ث�لا� ،إط�ل�اق مئات
ال�صواريخ دفعة واح���دة وخ�لال ث� ٍ
�وان
معدودة .ففي الأ�سا�س �أن�شئ الفوج و� ِأع ّد
مهمة الدعم الناري العام من
لينفّ ذ
ّ

خالل عدد من �سرايا راجمات ال�صواريخ
ومدفعية امليدان من عيار  130ملم ،التي
ت��ت��و ّزع يف ع� ّ�دة مناطق يف حمافظات
البقاع واجلنوب وال�شمال.

مهمة مزدوجة
ّ

مهمة
ينفّ ذ ف��وج املدفعية ال��ث��اين
ّ
مزدوجة ،الدعم الناري وحفظ الأمن.
العدد 361
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حتقيق
ع�سكري
وح��ال� ً�ي��ا ي�����ش��ارك ال��ف��وج يف
ت��أم�ين ه��ذا ال��دع��م للقطع
وال���وح���دات امل��ت��م��رك��زة يف
وخ�صو�صا يف عر�سال
البقاع
ً
ور�أ���س بعلبك وحميطهما.
ف��م��ن��ذ ال��ل��ح��ظ��ات الأوىل
للمعارك م��ع الإره��اب��ي�ين
(م��ط��ل��ع �شهر �آب ،)2014
ا�ضطلع الفوج ب��دور �أ�سا�سي
وفعال �ضمن منظومة الدعم
ّ
ِ
الناري التي ُو�ض َعت يف هذه
املنطقة .وهو ي� ّؤمن الدعم
براجمات ال�صواريخ (غراد)
والرمايات املبا�شرة باملدافع
م���ن ع��ي��ار  130م��ل��م ���ض� ّ�د
ّ
امل�سلحني ،يف حني
مراكز
ّ
تظل
�أن وح��دات �أخ��رى منه
جاهزة يف �أكرث من منطقة
تطور الأحداث.
للعمل وفق ّ
تهد أ� اجلبهة حينً ا وت�شتعل
�أحيا ًنا �أخرى ،لكن الهدوء
ال يتيح الكثري من الراحة
لع�سكر ّيي الفوج ،ف�سالح
ّ
يظل
املدفعية ينبغي �أن
ً
يقظا مت� ّأه ًبا .خالل معارك
ع��ر���س��ال ،ع��رف ع�سكر ّيو
الفوج طعم املبيت يف اجلرود
ك��م��ا رف��اق��ه��م يف ب��اق��ي
الوحدات ،اكت�سوا بالثلوج
أياما طويلة.
واغت�سلوا بها � ً
ؤك��د يف ه��ذا ال�سياق،
قائد الفوج ي�� ّ
�أن ال�ضباط والع�سكر ّيني املتمركزين
يف ه��ذه اجل��رود يتمنون �أال ي�ستفيقوا
يوما على ت�شكيالت ت�ضطرهم �إىل
ً
مغادرتها.
املهمة الثانية التي ينفّ ذها الفوج ،هي
مهمة حفظ الأمن يف البرتون والكورة،
املهمة وحدات تتمركز يف
وتتولىّ هذه
ّ
ثكنة نهرا ال�شالوحي ،و�أخرى منت�شرة
ويركز الفوج لهذا الهدف
يف القطاع.
ّ
22
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ح��اج �زَي��ن ث��اب�تَ�ين يف حم� ّ�ل��ة امل��دف��ون
(الأوتو�سرتاد الرئي�سي والطريق البحري)
ح��ي��ث متّ ت��وق��ي��ف م��ئ��ات املطلوبني
واملخالفني.
ينفّ ذ الفوج � ً
أي�ضا يف �سياق مهمة حفظ
ويثبت
الأم���ن ،دوري���ات وم��داه��م��اتّ ،
نقاط مراقبة ،ويقيم حواجز ظرفية،
وي� ّؤمن احلماية جلميع الن�شاطات التي
ّ
تنظم يف قطاعه.
وي�����ش�ير العميد ال��رك��ن ق���دوح �إىل

�أن جميع وح��دات الفوج التي تنفّ ذ
مهمات حفظ �أمن ،تبقى يف جهوزية
دائمة لالنتقال �إىل مراب�ض مرتقبة
وجمهزة يف خمتلف املناطق اللبنانية
ّ
مهمتها الأ�سا�سية عندما تدعو
لتنفيذ
ّ
احلاجة.

هاج�س اجلهوزية

بالن�سبة ل��ق��ائ��د ال���ف���وج ،تتمحور
ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال��ع��م��ل ح���ول هاج�س

�إب��ق��اء اجل��ه��وزي��ة يف �أع��ل��ى درجاتها،
ويق�صد بها جهوزية الأف��راد وال�سالح.
يتم الرتكيز
ولتحقيق ه��ذا ال��ه��دف ّ
نواح �أ�سا�سية منها :تدريب
عدة
ٍ
على ّ
الع�سكريني و�إعدادهم ملختلف �أنواع
املهمات ،احلفاظ على العتاد والأ�سلحة
و�صيانتهما با�ستمرارّ ،
ترقب املهمات
واال�ستعداد لها ،و�إجن���از التح�ضريات
ّ
تتطلبها من ا�ستطالع املراب�ض
التي
تعهدها و�صيانتها
وحت�ضريها �إىل
ّ

ٍ
م�ستمر وتعديلها بح�سب
ب�شكل
ّ
يتم ا�ستثمار
املعطيات املتغيرّ ة .هنا
ّ
التكنولوجيا واملعلوماتية لت�سهيل
العمل وتنفيذه ّ
يتم ا�ستثمار
بدقة ،كما ّ
خمتلف قدرات الع�سكريني وطاقاتهم
ومهاراتهم للحفاظ على اجلهوزية
ال��ع��ال��ي��ة ول��ل��ت��ق� ّ�دم وحت�����س�ين الأداء.
"نبغي النجاح ونن�شد الأف�ضل"� :شعار
ر�سخه قائد الفوج يف
طموح ومتوا�ضع ّ
نفو�س ع�سكر ّييه حتى بلغوا �أعلى

م�ستويات االح�ت�راف ،وهو
ؤكد �أن ه��ذا الأم��ر �أثبته
ي� ّ
الع�سكر ّيون خالل املعارك
ال��ت��ي خ��ا���ض��ه��ا اجل��ي�����ش يف
خمتلف امل��ن��اط��ق ،بحيث
متيزت وحدات الفوج بالقدرة
ّ
�سريعا وت�أمني
على االنتقال
ً
الدعم الناري وح�سم املعارك
يف بع�ض الأحيان من دون �أي
�إ�صابات تُذكر يف �صفوفها.
املهمات الأمنية ما
• يف موازاة ّ
هي �أبرز الأعمال املنجزة على
�صعيد الفوج؟
 نعمل يف الفوج بروحيةال��ع��م��ل امل ��ؤ� ّ��س�����س��ات��ي التي
ت��رت��ك��ز عليها امل�ؤ�س�سة
يهمني
الع�سكرية ،وبالتايل
ّ
�أن �ألفت �إىل � ّأن العمل املنجز
هو ثمرة تراكم وتكامل
من عهد �إىل �آخر ،ويف الوقت
عينه يعمل كل فرد على
ترك ب�صمته اخلا�صة.
لقد رفعنا ن�سبة اجلهوزية
يف خم��ت��ل��ف امل��ي��ادي��ن �إىل
درجات ممتازة بلغت قرابة
مطمئن
الـ ،%95وبالتايل ف�أنا
ّ
أكد من ق��درة وحداتنا
ومت� ّ
على تنفيذ �أي مهمة توكل
�إل��ي��ه��ا ويف �أي وق� ٍ
��ت ك��ان.
رك���زن���ا على
�إىل ذل����كّ ،
تطوير امل�شاغل وتعزيزها
واملتخـ�صـ�صــني،
بالتقـنيـني
ّ
ّ
ّ
وذل����ك م��ن ���ض��م��ن خ��ط��ة ا�ستثمار
ق���درات الع�سكريني ،كما عملنا
على تزويدها املعدات الالزمة .وقمنا
ب���أع��م��ال حت�����س�ين وت��ر���ص�ين وت��ع��زي��ز
�إج��راءات احلماية يف الثكنة ويف باقي
املراكز� ،إ�ضافة �إىل �إجناز البنى التحتية
(�سنرتال حديث لالت�صاالت ال�سلكية،
وت�أهيل الطرقات والباحات وتعبيدها،
وا���س��ت��ك��م��ال الأع���م���ال يف ا���س�تراح��ة
ومن�صة �ساحة العلم ،ون�صب
ال�ضباط
ّ
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حتقيق
ع�سكري
ال�شهداء وغريها) ،كما �أ ّننا
ب�صدد �إجناز غرفة عمليات
مبعايري وجتهيزات تقنية
ومتطورة.
حديثة
ّ

متخ�ص�صة...
تدريبات
ّ
ع�سكر جاهز

ً
أهمية
ي��ويل ق��ائ��د ال��ف��وج �
مطلقة لتدريب الع�سكريني
ً
ان���ط�ل�اق���ا م����ن ه��اج�����س
اجل��ه��وزي��ة ال��دائ��م��ة .فعلى
الرغم من كثافة املهمات
املوكلة �إىل الفوج يف �أكرث
ؤك��د قائده
من منطقة ،ي�� ّ
� ّأن الع�سكريني �أمانة يجب
بد من
�أن نحفظها ،لذا ال ّ
�إع��داده��م وحت�ضريهم من
التدريبية
خمتلف النواحي
ّ
والنف�سية
وال��ل��وج�����س��ت� ّ�ي��ة
ّ
�ك��ن��وا م���ن تنفيذ
ل��ي��ت��م� ّ
مهماتهم بنجاح .ونحن يف
ّ
الفوج نبذل جهو ًدا كبرية يف
هذا املجال ل�صقل مهاراتهم
�ك��ن ك��ل ف��رد
ح��ت��ى ي��ت��م� ّ
من حماية نف�سه ورفاقه يف
الوقت نف�سه .لذلك ،يخ�ضع
ال��رت��ب��اء والأف����راد لتدريبات
عدة مراحل،
متوا�صلة على ّ
تبد�أ بالدرو�س النظرية كلٌّ
بح�سب اخت�صا�صه ،لت�صل
�إىل التطبيقات والتمارين العملية التي
ت�شمل متارين خ��روج �سرية مدفعية،
احلية،
خميمات ،رمايات بالذخرية
ّ
ّ
امل�����ش��ارك��ة يف م���ن���اورات �إىل جانب
خمتلف �ألوية اجلي�ش و�أفواجه وت�أمني
رمايات مدفعية و�صاروخية مل�صلحتها.
كما �أنهم يخ�ضعون ل���دورات تقنية
كيفية ا�ستخدام نظام حتديد
�أبرزها:
ّ
املوقع العاملي  ،GPSكيفية التعامل
مع الأعطال الكهربائية يف الراجمات
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وتربي�ض امل��داف��ع ،كيفية ا�ستعمال
الأقنعة الواقية من الغاز...
ً
إ�ضافة �إىل التمارين
بالن�سبة لل�ضباط� ،
احلية التي ينفّ ذونها
العملية والرمايات
ّ
ّ
�ضمن وحداتهم ،يخ�ضعون للتدريب
م�شبه رمي املدفعية يف الثكنة،
على
ّ
ولدورات خمتلفة على نظم املعلومات
اجلغرافية (� ،)GISإ�ضافة �إىل حت�ضري
الإيجازات وتلخي�ص الكتب ون�شاطات
متفرقة.
ثقافية
ّ

ويف الإط���ار نف�سه ي�ساهم ال��ف��وج يف
ت��دري��ب ت�لام��ذة ���ض��ب��اط ورت���ب���اء من
�إخت�صا�ص مدفعية ميدان ،من خالل
م�شبه رمي املدفعية.
دورات على
ّ
تقومون �أداء ع�سكر ّيي الفوج؟
•كيف ّ
 يف ظ��ل ال��ظ��روف ال��ت��ي نعمل بهااملهمات،
والإمكانات املتوافرة و�ضغط
ّ
ندرك �أننا �أجنزنا خطوات كبرية من
التقدم على م�ستوى الأداء واخل�برات،
ّ
وهذا يعود �إىل ت�ضافر اجلهود وتكاملها

بعزم الع�سكريني و�إرادتهم
املميز ،وبا�ستعدادهم
و�أدائهم
ّ
الدائم لتنفيذ املطلوب من
ٍ
كلل وال ملل.
دون
ّ
• وما هي تطلعاتكم
امل�ستقبلية؟
ّ
 بالدرجة الأوىل نتطلع �إىلبذل كل ما ميكن للحفاظ
على اجلهوزية العالية التي
ت�شكل حم��ور ا�سرتاتيجية
ّ
العمل ،مع الرتكيز على
التدريب والإع����داد ال�سليم
للع�سكريني وحت�صينهم،
�إ�ضافة �إىل ال�سعي لتحديث
ال�����س�لاح وت��ط��وي��ر �آل��ي��ات
ا�ستثماره.
كما نعمل على �إجناز باقي مراحل
بني ع�سكريي الفوج ،الذين يعملون بتجهيزاته وع��ت��اده وب��رام��ج تدريبه،
ّ
مهمة ال��دع��م ،وع�سكر ّيوه امل��خ��ط��ط امل��ع� ّ�د للثكنة م��ن خالل
بروح الفريق ،وبالتايل باتوا قادرين على لتنفيذ
ّ
املهمة ،ولكنهم حتديث املن�ش�آت واملخازن و�إجناز الأعمال
التعامل مع �أي حالة طارئة بكفاءة م��د ّرب��ون على ه��ذه
ّ
ً
حتول الثكنة �إىل موقع متكامل
عالية.
يجدون �أنف�سهم جمربين �أحيانا على التي ّ
يبدي قائد الفوج اطمئنانه �إىل جهوزية تنفيذ مهمات �أخ���رى خمتلفة ،ما مز ّود �أحدث التجهيزات .ونعمل � ً
أي�ضا
ّ
ّ
متنقلة
ويتطلب على تخ�صي�ص غرفة عمليات
إ�ضافيني
ر�صيدا يرتّ ب عبئً ا وجمهو ًدا �
ع�سكر ّييه الذين ميلكون
ً
َّ
متخ�ص�صة .من جهة �أخرى ،لكل �سرية من �سرايا الفوج.
إ�ضافيا �أال وهو والءهم للوطن ،و�صدق مهارات
�
ً
ّ
ويختم قائد فوج املدفعية الثاين العميد
بق�ضيتهم نواجه �صعوبة تعود �إىل قدم بع�ض الآليات
االنتماء مل�ؤ�س�ستهم واالميان
ّ
موج ًها حتية
وال��ت��زام��ه��م ق�سمهم ،م��ا يجعلهم التي حتمل �أ�سلحة ال��دع��م و�صعوبة الركن خ�ضر قدوح حديثه ّ
يتحملون
�صيانتها .البعد اجلغرايف الكبري بني �إىل ع�سكر ّيي الفوج الذين
يقدمون �أف�ضل �أداء و�أ�صدق عطاء.
ّ
ّ
متكنت �سرايا الفوج من االنتقال الوحدات املنت�شرة يف خمتلف املناطق �أعباء كبرية �أ�سوة برفاقهم يف باقي
لقد
ّ
ي�شكل � ً
أي�ضا ق��ط��ع اجل��ي�����ش ووح���دات���ه .وي��دع��وه��م
والإربا�ض واجلهوز يف �أر�ض املعركة قبل اللبنانية وقيادة الفوج
ّ
ّ
املهمة ،وه��ذا دليل �أح��د العراقيل ...لكننا نعمل على �إىل التحلي باملناقبية واالن�ضباط،
�ساعات من ب��دء
ّ
والتكيف و�إىل �إي�لاء التدريــب اجلدية املطلقة،
وح�سي على امل�ستوى املمتاز تذليل كل هذه ال�صعوبات
وا���ض��ح
ّ
ّ
ّ
ال��ذي بلغه ع�سكر ّيونا يف االح�تراف معها وا�ستنباط احللول لها ،مت�سلحني واحل��ف��اظ على جهوزيــة عتادهــم
و���س��ـ��ـ�لاح��ه��م ،وي��ق��ـ��ـ��ول:
واجلهوزية .ف�سالح املدفعية
بالغ ّ
"الظــروف �صعبــة ودقيقــة
الدقة وال ميكن �إخفاء
مهمات �سابقة
لكــن ال�صعــــاب تهــون
اخل��ط ��أ �إذا وق���ع ،م��ن هنا
�أمــام عزميــــة الرجــــال...
�سبق للفوج �أن �شارك يف معركة ال�ضنية يف العام 2000
امل�ستمر الذي
�أهمية التدريب
ّ
ل��ذا �أط��ل��ب منكم الثبات
من خالل انتقال �سرية راجمات �صواريخ �إىل منطقة
ح�صدنا ثماره �أثناء املعارك.
ّ
وال�صرب والتغلب على الذات
العمليات ،فكانت جاهزة لت�أمني الرمايات املطلوبة.
• ما هي ال�صعوبات التي
يواجهها الفوج يف خمتلف
قدما ،فالوطن و�أهله
وامل�ضي
� ّأما خالل معركة نهر البارد يف العام  ،2007فقد �شارك
ً
ّ
مهماته؟
ي�ستحقون منّ ا الت�ضحيات...
الفوج ب�سرية مدفعية من عيار  130ملم نفّ ذت رمايات
ّ
ح�����ق وم���ن
ن���ح���ن ع���ل���ى
مبا�شرة ،و�أخرى غري مبا�شرة مل�صلحة جميع الوحدات
 تنتج ال�صعوبة الأوىل عنّ
بد �أ ّنه
التي كانت ت�شارك يف املعارك.
املهمة املوكلة
ازدواج��ي��ة
كان على حق فال ّ
ّ
ُ
ِ
ملنت�صر!".
للفوج .فهو �أع ّد يف الأ�سا�س
العدد 361

25

تخريج
�إعداد :تريز من�صور
نينا عقل خليل

تخريج دورة الأركان
التا�سعة والع�شرين
اللواء الركن �سلمان:
�شاراتكم خط �أحمر بني الرت ّدد
ّ
واحلق
والإقدام ...وبني الباطل
�أكد رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان «�أن اجلهود
والت�ضحيات ما هي �إ ّال ترجمة عملية لقرار اجلي�ش احلازم يف
يتهددان لبنان� ،إ�سرائيل التي تتق ّلب
عدوين ّ
ّ
الت�صدي لأخطر ّ
كالأفعى بني ال�سلم واحلرب وحتاول اقتنا�ص الفر�ص لإعادة
�ضد لبنان،
�إحياء �أطماعها التاريخية وم�شاريعها
التو�سعية ّ
ّ
والإرهاب الذي يالقيها بفكره الظالمي والإجرامي ،و�سعيه
الدائم �إىل جعل لبنان� ،ساحة من �ساحاته العبثية ،حيث الكلمة
الف�صل ،للتنكيل والإجرام وانتهاك احلرمات والكرامات».

م���ك���ه ،رئ��ي�����س
اجلامعة اللبنانية
الدكتور عدنان
ال�سيد ح�سني ،عدد
م��ن ممثلي ق��ادة
الأج��ه��زة الأمنية
وال�سفراء وامللحقني
ال��ع�����س��ك��ري�ين
وع�����������م�����������داء
اجل����ام����ع����ات يف
لبنان� ،إ�ضافة �إىل
�أ���س��ات��ذة الكلية
وال�ضباط املد ّربني
وعائالت ال�ضباط
���رج��ي�ن.
امل����ت����خ� ّ
بعد الن�شيد الوطني
اللبناين ،كانت
كلمة مدير الدورة
العميد ال��رك��ن
م��ي�لاد �إ���س��ح��اق،
ث���م ت�ل�ا العميد
ال����رك����ن خ��ال��د
كنعان مذكرة
منح لقب ركن،
وم��ذك��رة �أ�سماء
الئ��ح��ة ال�����ش��رف،
تلتهما مذكرات
التهاين.

كلمة اللواء
الركن �سلمان

الوقائع

كالم اللواء الركن �سلمان جاء خالل
تر�ؤ�سه احتفال تخريج دورة الأرك��ان
التا�سعة والع�شرين (والتي �ضمت ثمانية
ً
�ضابطا) ،يف كلية ف�ؤاد �شهاب
وثمانني
ً
للقيادة والأركان ،ممثال قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي .وقد ح�ضر االحتفال
ق��ائ��د الكلية العميد ال��رك��ن علي

مم����ث����ل ق���ائ���د
اجل��ي�����ش ال���ل���واء
ال��رك��ن �سلمان
ق��ال يف كلمته« :ت��ت��خ� ّ�رج��ون اليوم
ً
تخرجكم
�ضباطا ق��ا ًدة �أرك��ا ًن��ا ،ويف
ّ
امليمون ه��ذا � ،مّإن��ا حت�صدون غالل ما
والكد واملثابرة� ،سنابل
زرعتم باجلهد
ّ
بحبات اخلري ،تلقونها يف معجن
مثقلة ّ
عما قريب خبزًا ي�ضوع
امل�ؤ�س�سة،
لتتحول ّ
ّ
ب�أريج الكرامة والعنفوان .فانطلقوا �إىل
الغد بخطى واثقة ،دليلكم بو�صلة احلق

والإميان ،ونربا�سكم املعرفة واالن�ضباط،
وحافزكم الدائم� ،شرف االنتماء �إىل هذه
امل�ؤ�س�سة ،وخدمة وطنكم لبنان الذي
تهون يف �سبيله املهج والأرواح».
و�أ�ضاف اللواء الركن �سلمان« :دورتكم
لي�ست الأوىل يف �سل�سلة دورات الأركان،
ولن تكون الأخرية بالت�أكيد ،لكنها
ت�أتي يف ّ
متر بها
ظل �أو�ضاع ا�ستثنائية ّ
البالد ،و�أزم��ات �إقليمية غري م�سبوقة،
ت�صيب ب�شظاياها لبنان ب�شكل �أو ب�آخر.
هذه الظروف ال�صعبة ب�أبعادها ودالالتها
وانعكا�ساتها الكثرية ،قد حتّ مت
على اجلي�ش وال تزال ،م�ضاعفة اجلهود،
اً
بذل و�سه ًرا وت�ضحيات من دون ح�ساب،
ً
مقومات وجود هذا الوطن
حفاظا على ّ
موح ًدا
�سيدا م�ستقلاً ،
وا�ستمراره
ً
ً
واحدا ّ
ب�أر�ضه و�شعبه وم�ؤ�س�ساته».
ّ
بكل فخر
وتابع اللواء �سلمان�« :إننا
ّ
بكل ما
واعتزاز نقول :لقد ا�ستطعنا
للكلمة من معنى �أن نحمي لبنان
من عد ّوين خطريين� ،سواء من خالل
جهوزية اجلي�ش الكاملة والدائمة
على احل��دود اجلنوبية ل��ردع �أي عدوان
�إ���س��رائ��ي��ل��ي حم��ت��م��ل� ،أو م��ن خ�لال
الإجنازات اليومية واالنت�صارات الوا�ضحة
التي ّ
حققها ه��ذا اجلي�ش يف جميع
�ضد التنظيمات
املواجهات التي خا�ضها ّ
الإرهابية على احلدود ال�شرقية ،وموا�صلة
اقتالع �أ�شواكها اخلبيثة يف الداخل.
�إن النجاحات الباهرة ه��ذه ،يف وقت
عجزت �أكرب جيو�ش العامل� ،إمكانات
ؤكد مدى
وت��ط��و ًرا عن حتقيقها ...ت� ّ
�إميان اجلي�ش اللبناين بر�سالته ،ووعي
�ضباطه و�أفراده لواجباتهم ،وا�ستعدادهم
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دفاعا
الدائم للت�ضحية بالغايل والنفي�س
ً
عن الوطن� ،إىل جانب ثقة اللبنانيني
بهذه امل�ؤ�س�سة ،ورف�ضهم القاطع لظاهرة
الإره������اب ،ال��غ��ري��ب��ة ع��ن ن�سيجهم
االجتماعي ،و�إرثهم احل�ضاري والثقايف،
ال�ضاربة جذوره يف �أعماق التاريخ».
وقال اللواء الركن �سلمان�« :إن م�شاعر
الفرح التي تغمر نفو�سكم مبنا�سبة
ه��ذا ال��ت��خ� ّ�رج ،ي��وازي��ه��ا ره��ان القيادة
�شد ع�صب
على دورك��م الأ�سا�سي ،يف ّ
الوحدات وجتديد انطالقتها ،وحتفيزها
التقدم والإن��ت��اج ،بعد
على مزيد من
ّ
ّ
تلقيتم م��ا يكفي م��ن العلوم
�أن
الع�سكرية العالية يف جماالت التكتية
واال�سرتاتيجية ،و�أ�صول قيادة الوحدات
و�إدارت��ه��ا خ�لال العمليات القتالية.
لذا �أدعوكم �إىل الآتي:
 �ضعوا ّكل ما اكت�سبتموه يف خدمة
وح��دات��ك��م وب�ين �أي���دي مر�ؤو�سيكم،
ّ
الظل �شكل من
فاملعرفة القابعة يف
�أ�شكال الأنانية ،وال معنى لها �إن مل
تخرج من الظلمات �إىل نور ال�شم�س.
 حافظوا على قيم امل�ؤ�س�سة وثوابتها،و�أع��ط��وا امل��ث��ال يف االل��ت��زام واملناقبية
واالن�ضباط.
 واظ���ب���وا ع��ل��ى ت��ط��وي��ر �أنف�سكمبا�ستمرار ،ففي هذا الزمن الذي ي�شهد
تطو ًرا هائلاً على خمتلف ال�صعد ،مل
ّ
اً
يعد االكتفاء بن�صف املعرفة مقبول ،ومل
يعد هناك من مكان للمنتظرين على
ر�صيف املا�ضي.
دائما �أنكم قادة م�س�ؤولون،
ّ
تذكروا ً
دائما على قدر املعرفة
والعطاء يكون
ً
وامل�س�ؤولية.
أخ�ي�را ولي�س �آخ���� ًرا� ،إج��ع��ل��وا من
�ً
���ش��ارات الأرك���ان التي ارتفعت اليوم
ف���وق �أك��ت��اف��ك��م ،خ� ً
�ط��ا �أح��م��ر بني
ال�ت�ردد والإق����دام ،واخل���وف وال�شجاعة،
�ق.
وب�ين ال�ضعف والثقة ،والباطل واحل� ّ
با�سم قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
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أت��وج��ه �إل��ي��ك��م بالتهنئة اخلال�صة
� ّ
امل�ستمر ،و�أخ�ص بينكم رفاقاً
والت�شجيع
ّ
من املديرية العامة لقوى الأمن الداخلي،
ً
و�ضباطا عر ًبا �أ�شقاء من جمهورية م�صر
العربية واململكة الأردنية الها�شمية،
مت� ّ�ي��زوا ط���وال ف�ترة ال����دورة باملناقبية
والإنكباب على التح�صيل العلمي،
أت��وج��ه بال�شكر �إىل ال�ضباط
كما � ّ
والأ���س��ات��ذة املحا�ضرين ،ك��ذل��ك �إىل
عائالتكم التي بذلت جهو ًدا �إ�ضافية
لت�سيري �أمورها احلياتية �أثناء متابعتكم
التدريب.
يرا القولّ � :إن يف هممكم
يبقى �أخ� ً
الوا�ضحة وعزمكم الالحمدود على قهر
امل�صاعب� ،إ�شارة منكم للأجيال ،ب� ّأن
على الإن�سان �أن يكون ج��ا ًدا و�صبو ًرا
ومنتجا على مدى عمره ،فبذلك ت�سمو
ً
اجليو�ش وتنه�ض ال�شعوب والأوطان».

كلمة الكلية

ق��ائ��د كلية ف����ؤاد �شهاب للقيادة
والأرك��ان العميد الركن علي مكه
ق��ال يف كلمته« :يف كل ع��ام وعند
نهاية كل دورة �أركان ،يزهو هذا ال�صرح
التعليمي العايل ،وهو ّ
يزف �إىل اجلي�ش
تخريج نخبة من ال�ضباط القادة الأكفاء.
�أما موعدنا اليوم ،فيمتثل بتخريج دورة
الأرك��ان التا�سعة والع�شرين ،فلتكن
جميعا،
هذه املنا�سبة العزيزة على قلوبنا
ً
منا�سبة للفرح مبو�سم احل�صاد ،و�شرف
القيام باملهمة الأ�صعب وتوليّ امل�س�ؤولية
الأعلى ،هذه امل�س�ؤولية التي ال ي�ستحقها
�إال الرجال الرجال ،الواثقون ب�أنف�سهم
وامل�صممون على بلوغ �أهدافهم ،مهما
كانت ال�صعاب والأعباء والت�ضحيات».
و�أو�ضح العميد الركن مكه �أن «قيادة
اجلي�ش ق��د �أول���ت كلية ف����ؤاد �شهاب
للقيادة والأرك�����ان ك��ل االه��ت��م��ام،
كونها م�صنع القادة يف اجلي�ش ،الذي
على عاتقه تقع م�س�ؤولية تدريب
ال�ضباط ،و�صقل كفاءتهم وت�أهيلهم
لقيادة ال��وح��دات ال��ك�برى .وق��د د�أب��ت

القيادة على تقدمي الدعم املادي واملعنوي
لهذه الكلية ،التي حر�صت بدورها
على اال�ستجابة الكاملة لهذا الدعم،
�سعيا �إىل تر�سيخ مكانتها املرموقة
ً
بني �أف�ضل كليات القيادة والأركان يف
جيو�ش العامل .ومن �أج��ل حتقيق هذا
ّ
مكثفة وحثيثة قد
جهودا
الهدف ،ف�إن
ً
ُبذلت وال تزال من قبل جميع املعنيني
ً
و�ضباطا مدربني
يف الكلية ،ق��ي��ادة
ّ
معا
و�إداريني ،و�أ�ساتذة حما�ضرين �شكلوا ً
وحمرك
فريق عمل متكامل الأدوار،
ّ
ور�شة التدريب النا�شطة واملت�سارعة على
خمتلف ال�صعد».
وتوجه �إىل املتخرجني بالقول« :كونوا
بكل معنى الكلمة ،تعملون
ق��ادة ّ
ليل نهار يف �سبيل تطوير وحداتكم نحو
الأف�ضل والأك��م��ل ،وتقدمون املثال يف
الإخال�ص لر�سالة اجلي�ش والتفاين يف �أداء
دائما ن�صب �أعينكم،
الواجب ،وا�ضعني ً
ما بذله رفاقكم ال�شهداء من ت�ضحيات
ج�سام من �أجل الوطن.»...
و�أ�ضاف« :لقد �سهرمت الليايل الطوال،
وبذلتم اجل��ه��ود امل�ضينة على امتداد
�سنة من التدريب النوعي واملكثف،
ّ
املميز،
حتقق لكم هذا النجاح
حتى
ّ
وال �شك يف �أنكم �ستلم�سون نتائجه
الإيجابية احلا�سمة على �أر���ض الواقع،
غ��دا �إىل وحداتكم� ،إذ
حني ت��ع��ودون
ً
�ستجدون �أنف�سكم �أك�ثر ق��درة على
مواجهة امل�صاعب والأخ��ط��ار ،وعلى
التكيف مع ظروف املعركة احلديثة
ّ
املت�شعبة ،وعلى اال�ستثمار
واحتماالتها
ّ
الأق�صى للو�سائل الع�سكرية والطاقات
بت�صرفكم ،فحروب
الب�شرية املو�ضوعة
ّ

�سالحا وو�سائل
�أيامنا احلا�ضرة مل تعد
ً
قتالية فح�سب ،بل � ً
علما وفك ًرا
أي�ضا
ً
وخربة.»..
وختم العميد الركن مكه بالقول:
«تغادرون اليوم هذه الكلية ،لكنكم
لن تخرجوا من قلبها وذاكرتها ومن
�أملها املعقود على ّ
كل واحد منكم».

�صمام الأمان وم�صدر
ّ
ال��ط��م ��أن��ي��ن��ة.»...
و����ش���ك���ر ال��ع��ق��ي��د
ق���ه���وج���ي ق���ي���ادة
اجل���ي�������ش وق���ي���ادة
الكلية ومدير الدورة
موجها لهم
واال�ساتذة املحا�ضرين فيها
ً
«�ألف حتية عرفان وتقدير.»...

كلمة ال�ضباط اللبنانيني يف ال��دورة
�ألقاها طليعها العقيد الركن �أنطوان
قهوجي ال��ذي ق��ال« :نلتقي اليوم بعد
ع�شرة �أ�شهر �أم�ضيناها يف هذا ال�صرح
الأ���ش� ّ�م .ع�شرة �أ�شهر �صقلت هو ّيتنا
الع�سكرية و�أ�شبعت
رغباتنا العلمية...
ع�����ش��رة �أ���ش��ه��ر من
الإ���ص��رار على تو�سيع
الآف�������اق� ،أن��ه��ك��ن��ا
و�أُن���هِ ���ك���ن���ا ،حتى
�أ�صبحنا على متا�س
م���ع ن��ق��ط��ة ال�����ذروة،
ّ
خط
لكنّ نا جتاوزنا
ّ
وحققنا
احل�����ص��اد،
الإجناز الأ�سا�سي.»...
دوم��ا الإرادة .فكما
و�أ���ض��اف�« :إنها ً
كانت لنا �إرادة الت�ضحية بالدم وخو�ض
املعارك ملحاربة �أع��داء الوطن ،كان
ال ب� ّ�د لنا من �إغ��ن��اء خمزوننا العلمي
والثقايف ،وتعزيز قدراتنا  ،ليبقى جي�شنا

كلمة املتخرجني العرب

كلمة املتخرجني اللبنانيني

الت�صنيفات

�أما كلمة املتخرجني العرب ف�ألقاها
املقدم الركن م�صطفى عبد الوهاب
(م���ن اجل��ي�����ش امل�����ص��ري) ال����ذي ق���ال:
عما يجول
«..الل�سان يعجز عن التعبري ّ

يف خاطري ويكنّ ه قلبي من م�شاعر
أبي
و�أحا�سي�س حيال بلد عظيم وجي�ش � ّ
و�صرح علمي �شامخ ونخبة من الأخوة
والأ�صدقاء».
وتابع« :البلد العظيم هو لبنان ،وطن
احل�ضارة وال��ت��ن� ّ�وع واالن��ف��ت��اح وال�شعب

�صنّ ف العقيد الركن �أنطوان قهوجي طليع الدورة ،بينما
�صنّ ف املقدم الركن حممد دحبول يف املرتبة الثانية ،واملقدم
الركن اليا�س عاد يف املرتبة الثالثة.
كما �صنّ ف املقدم الركن م�صطفى عبد الوهاب يف املرتبة الأوىل بني ال�ضباط
العرب (اجلي�ش امل�صري) ،واملقدم فار�س نوري املنا�صري ( اجلي�ش الأردين) يف املرتبة
الثانية.
ّ
�صنف بحث العقيد الركن
�أما لناحية ت�صنيف الأبحاث العلمية ،فقد
�أنطوان قهوجي يف املرتبة الأوىل ،و�صنّ ف يف املرتبة نف�سها عن فئة ال�ضباط
العرب بحث املقدم الركن فار�س نوري املنا�صري (اجلي�ش الأردين).

ّ
اخلالق الذي �أجنب املفكرين واملبدعني
والأبطال ...واجلي�ش الأب� ّ�ي ،هو اجلي�ش
ال��ل��ب��ن��اين م��رك��ز ث��ق��ل ال��وط��ن ،و���س� ّ�ر
عزه ّ
يتبو أ�
وفخره ،والذي
ا�ستقراره ،ورمز ّ
ّ
املتميزة بني �سائر جيو�ش العامل
مكانته
ّ
ً
وقيما ع�سكرية
كفاءة وان�ضباطا
وعلما ً
ً
و�إن�سانية عليا .وال�صرح العلمي ال�شامخ
هو كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان،
تلك امل��ن��ارة الو�ضاءة
التي ك��ان لنا �شرف
االلتحاق بها ،حيث
احت�ضنتنا قرابة العام،
ن��ن��ه��ل م���ن حم���راب
علمها ون�ستزيد من
ريا من
نورها
كما وف ً
ًّ
ال��ع��ل��وم الع�سكرية
وامل���دن���ي���ة ب����أح���دث
الأ���س��ال��ي��ب العلمية
والتقنية ،وعلى ي��د م��درب�ين و�أ���س��ات��ذة
�أك��فّ ��اء ...وب��إ���ش��راف قيادة حكيمة
ور�شيدة ،ال ن�ستطيع مهما حاولنا �أن
نوفيها حقها من التقدير والعرفان».
و�أ���ض��اف« :زم�لائ��ي ورف��اق��ي ال�ضباط
خريجي دورة الأركان التا�سعة والع�شرين،
لقد كنتم نخبة مم��ت��ازة م��ن خرية
ً
وخلقا ،ا�ستطعتم �أن
علما
ال�ضباط
ً
توازنوا بني االجتهاد والواجب ،ت�ؤدون
دورك��م الوطني من ناحية وتبذلون
اجلهد الأكادميي يف التح�صيل والدرا�سة
من ناحية �أخ��رى ،فكنتم لوطنكم
رم��ز ال��ب��ذل والعطاء وال��ف��داء ،فهنيئً ا
للبنان بكم وهنيئً ا لكم بلبنان،
و�أعدكم ب�أين �س�أكون لكم ماحييت
يكن لكم
خمل�صا
وفيا
ّ
ً
ب�إذن الله � ّأخا ًّ
�أ�سمى م�شاعر احل��ب و�أع��ظ��م �آي��ات
التقدير.»...
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تخريج

 ...ودورة
قائد كتيبة
احتفلت ك ّلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة
والأرك���ان بتخريج ال��دورة الرابعة
والأربعني لقائد كتيبة ،يف ح�ضور
العميد الركن علي ّ
مكه قائد الكل ّية
ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي و�ضباط من قيادة اجلي�ش ومن
الوحدات الكربى والأفواج امل�ستق ّلة
واملدربني والأ�ساتذة واملحا�ضرين.
ّ

النتائج وكلمة القيادة

ا���س��ت��ه� ّ�ل احل��ف��ل بالن�شيد الوطني
ثم تليت مذكرة النتيجة
اللبناين ومن ّ
النهائية للدورة ،فالئحة ال�شرف وتهنئة
طليع ال��دورة النقيب قا�سم ف� ّ�واز الذي
�صنّ فت ورقته البحثية � ً
أي�ضا يف املرتبة
املميزين.
الأوىل� ،إ�ضافة �إىل ال�ضباط
ّ
وقبل ت�سليم ال�شهادات وتبادل الدروع
الكلية،
ب�ين طليع ال����دورة وق��ائ��د
ّ
توجه ممثل قائد اجلي�ش �إىل ال�ضباط
ّ
املتخرجني بكلمة قال فيها:
ّ
«�إن الكلمات الثالث التي ّ
متثل �شعار
ّ
تطور – جناح.
الكلية هي :معرفة –
ّ
ّ
تلقي العلوم،
فاملعرفة ه��ي نتيجة
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وعلى ك� ّ�ل قائد
اك���ت�������س���اب���ه���ا
ب�شكل �صحيح
ووف����ق منهجية
����س���ل���ي���م���ة ،ث��م
و���ض��ع��ه��ا مو�ضع
ال����ت����ط����ب����ي����ق،
فاملعرفة امل�ستندة
�إىل ال��ع��ل��م هي
�أ����س���ا����س ال���ق���رار
والتطور،
ال�صائب.
ّ
ّ
يتمثل مبواكبة كل ما هو حديث،
وهو �أ�سا�س ت�أمني ا�ستمرارية النجاح .من
هنا ،ف�إن التزام معاين هذه الكلمات
ّ
الكلية �أو على
الثالث على م�ستوى
م�ستوى املتد ّربني فيها ،ي�ؤدي يف النهاية
�إىل تخريج ق���ادة �أك��ف��اء حمرتفني،
من بينهم من دون �أدنى �شك� ،ضباط
ال��دورة الرابعة والأربعني الذين نحتفل
بتخرجهم اليوم».
ّ
ً
و�أ�ضاف قائال« :من الطبيعي � ّأن هذه
ت�شكل نهاية
الدورة وعلى �أهميتها ،ال
ّ
املطاف يف م�سريتكم الع�سكرية � ،مّإنا
ّ
متقدمة ،اكت�سبتم خاللها
متثل دورة
ّ
املعارف الع�سكرية يف جم��ال القيادة
وعمل الأرك����ان ،والتكتية العامة
مبختلف وجوهها� ،إ�ضافة �إىل املعارف
القانونية والتنظيمية والثقافية العامة،
جميعا �أن ت�سهم يف رفع درجة
ومن �ش�أنها
ً
�أهليتكم وكفاءتكم الع�سكرية...
تقدمون
ؤولية،
ّ
كونوا على ق��در امل�س� ّ

الأف�ضل لوحداتكم وجلي�شكم...
أك���د �أن ال��ت��دري��ب ه��و �أح��د �أه��م
و�إذ � ّ
��وة اجل��ي�����ش ،ال ب��ل املعيار
عنا�صر ق� ّ
الأ���س��ا���س��ي يف حت��دي��د م�ستواه القتايل
وال��ع��م�لاين وجهوزيته على خمتلف
ال�صعد» ،ق��ال � ً
غدا
أي�ضا« :تلتحقون ً
بزخم كبري و�إرادة �صلبة،
بوحداتكم
ٍ
وا�ضعني ن�صب �أعينكم ،متابعة الأداء
املميز للم�ؤ�س�سة الع�سكرية يف الدفاع
ّ
عن لبنان ،وال��ذي حمى املكت�سبات
ور�سخ الأمل يف نفو�س املواطنني،
الوطنيةّ ،
دائما �إىل جانب ع�سكرييكم
فكونوا ً
ومواطنيكم ،و�أثبتوا �أنكم خرية �أبناء
ي�ضحي يف
الوطن ،و�أنكم �أك�ثر من
ّ
�سبيله.»...
مكه
وختاما ،د ّون العميد الركن
ّ
ً
ُ
كلمة يف ال�سجل ال��ذه��ب��ي و�أخ���ذت
ال�صورة التذكارية ،وت�لا ذل��ك حفل
ّ
الكلية
كوكتيل �أقيم يف مق�صف
اً
احتفال باملنا�سبة...

جي�شنا
�إعداد:
نينا عقل خليل

ال�سفري الأمريكي يح�ضر
رماية جتريبية بال�صواريخ
ً
ّ
حديثا
املحققة
امل�ضادة للدروع
يف �إط��ار خطة التدريب التي و�ضعتها القيادة
للت�أكد م��ن جهوزية ال��وح��دات الع�سكرية
وا�ستعدادها للتدخل ال�سريع والفاعل خالل
العمليات القتالية ،نفّ ذ الفوج امل�ضاد للدروع
جتريبية بال�صواريخ امل�ضادة للدروع ،نوع
رماية
ّ
ّ
املتطورة التي ت�سلمها
 TOW - AوTOW BB
ّ
اجلي�ش يف الآون��ة الأخ�يرة من الواليات املتحدة
الأمريكية.
ح�ضر الرماية التي ج��رت يف حقل الطيبة –
بعلبك ،نائب رئي�س الأركان للتخطيط العميد
الركن مارون احلتّ ي ممثلاً قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي ،وال�سفري الأمريكي ال�سيد David
 Haleعلى ر�أ�س وفد من مكتب التعاون الدفاعي
الأمريكي وعدد من كبار ال�ضباط.
قدمه قائد الفوج
وقد �سبق تنفيذ الرماية �إيجاز ّ
العميد الركن جانو احلداد عن تاريخ ا�ستعمال
�صواريخ الـ  TOWيف اجلي�ش اللبناين ،و�أهميتها
يف منظومة الأ�سلحة امل�ضادة للدروع ،واملنيرّ ات
ً
حديثا ،ال
التقنية الإ�ضافية لل�صواريخ امل�ستلمة
�سيما جلهة فعالية ا�ستخدامها خالل الليل ويف
ّ
ظروف الر�ؤية ال�صعبة.
يذكر �أن ال�صواريخ التي ا�ستخدمت يف الرماية
التجريبية كانت و�صلت �إىل لبنان وذل��ك يف
�إط��ار برنامج امل�ساعدات الأمريكية املخ�ص�صة
للجي�ش ،وكانت قد و�صلت يف الفرتة نف�سها � ً
أي�ضا
� 40آلية نوع «هامفي».
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 ...وتخريج دورتني يف حامات
يف ح�ضور قائد مدر�سة القوات اخلا�صة العقيد الركن فادي
ً
ممثال قائد اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي ،وال�سفري
خم��ول
الأمريكي ال�سيد  David Haleعلى ر�أ�س وفد من مكتب
التعاون الدفاعي الأم�يرك��ي� ،إىل جانب عدد من ال�ضباط
املتخرجني� ،أقيم يف منطقة حنو�ش  -حامات،
واملدعوين وذوي
ّ
ّ
احتفال تخريج دورت��ي «مداهمة ورم��اة مهرة» واللتني جرتا
ب�إ�شراف مد ّربي املدر�سة وفريق التدريب الأمريكي املتخ�ص�ص.
ّ
تخلل االحتفال تقدمي درع لكل من طليعي الدورتني وتقليد
املتخرجني �شاراتهم وت�سليمهم ال�شهادات .كذلك� ،ألقى
ّ
ممثل قائد اجلي�ش العقيد الركن خمول كلمة باملنا�سبة،
املتخرجني وجهود مد ّربيهم .ومما
�أثنى فيها على كفاءة
ّ
متر بها البالد ،يراهن
قاله« :و�سط الظروف الدقيقة التي
ّ
اللبنانيون �أكرث من �أي وقت م�ضى على دور اجلي�ش يف حت�صني

الوطن من الأخطار� ،سواء من خطر العدو اال�سرائيلي و�أطماعه
التاريخية ب�أر�ضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية� ،أم من خطر
املرتب�ص �شر ًا بوحدتنا الوطنية و�صيغة عي�شنا امل�شرتك،
الإرهاب
ّ
بالإ�ضافة �إىل العابثني ب�أمن املواطنني وا�ستقرارهم �إىل �أي
منطقة �أو جهة انتموا.
�إن هذا الرهان الذي طاملا ج�سده اجلي�ش بال�صرب والإرادة والتفاين،
جمددا
ودماء قوافل �شهدائه الأبرار ،يرتّ ب على م�ؤ�س�س�ستكم
ً
العمل ليل نهار حلماية املكت�سبات الوطنية ،كما يرتّ ب على
كل فرد من �أفرادها و�أ ّنى كان موقعه ،التم�سك بالثوابت
مقدمها ال��والء املطلق للم�ؤ�س�سة
الع�سكرية والوطنية ،ويف
ّ
الهدامة
والوطن ،واالبتعاد عن ال�سيا�سة ،وعن الأفكار الفئوية ّ
التي ال مكان لها يف جي�شكم على الأطالق».
امل��ت��خ��رج��ون مت��ري��نً ��ا ق��ت��ال� ً�ي��ا ح��ول
ويف اخل���ت���ام ،ن��فّ ��ذ
ّ
متح�صنة داخ���ل مبنى،
مهاجمة جم��م��وع��ة �إره��اب��ي��ة
ّ
ت��خ� ّ�ل��ل��ت��ه ع��م��ل��ي��ات �إن�����زال م��ن ال��ط��واف��ات وا���س��ت��خ��دام
��دم ال��ع��ن��ا���ص��ر.
ن��ي�ران ال���رم���اة ال��ق��نّ ��ا���ص�ين ل��ت��غ��ط��ي��ة ت���ق� ّ
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ّ
...وميثل دور الرهينة يف مناورة ملغاوير البحر

يف ح�ضور ال�سفري الأمريكي ال�سيد  David Haleالذي ّ
تدريبية
مثل دور الرهينة ،نفّ ذت وحدات من فوج مغاوير البحر مناورة
ّ
مدنيني
إرهابية وخطف رهائن
مدنية متّ اختطافها من قبل جمموعة �
مقابل قاعدة بريوت البحرية حتاكي مداهمة �سفينة
ّ
ّ
ّ
وال�ضباط املد ّربون بالدقة
متيزت املناورة التي �أ�شرف عليها قائد الفوج العقيد الركن حممد امل�صطفى
كانوا على متنها .وقد ّ
ّ
واحلرفية ،حيث برهن الع�سكريون عن قدراتهم العالية وكفاءتهم يف تنفيذ املهمات.

مناورتان قتاليتان

ن��فّ ��ذت وح���دات م��ن مدر�سة القوات
املدفعية
اخلا�صة و�أف���واج :التدخل الأ ّول ،املدرعات الأ ّول،
ّ
الثاين ،والقوات البحر ّية واجلو ّية ووحدات متد ّربة من املدير ّية
قتالية
العامة للأمن العام واملدير ّية العامة لأمن الدولة ،مناورة
ّ
احلية .وقد نفّ ذت املناورة التي حتاكي الق�ضاء
ليلية بالذخرية
ّ
ّ
مبنيــة ،يف
متح�صنــة يف مناطــق
إرهابيــة
على جمموعــة �
ّ
ّ
ّ
حامــات.
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كما نفّ ذت املدر�سة مناورة مماثلة
مب�شاركة وحدات من لواء امل�شاة العا�شر وفوج املدفعية الثاين
والقوات اجلو ّية والبحر ّية ،ومن املدير ّية العامة لأمن الدولة.
وق��د ا�ستخدمت خ�لال امل��ن��اورت�ين رم��اي��ات باملدفعيــة
والدبابــات والطوافــات والأ�سلحــة املتو�سطــة واخلفيفــة،
وكميــات من املتفجرات لفتــح ثغــرات يف حت�صينــات
ّ
املجموعــة الإرهابيــة.

تخريج دورة �آمر �سرية ()49
يف الك ّلية احلربية
ّ
الكلية احلربية بتخريج
احتفلت
دورة �آمر �سرية التا�سعة والأربيعن والتي
ً
�ضباطا من خمتلف قطع اجلي�ش
ت�ضم
ّ
و�ألويته.
تر�أ�س االحتفال العميد الركن بطر�س
اً
ّ
ممثل
الكلية بالوكالة
جربائيل قائد

ق��ائ��د اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي،
وح�ضره عدد من كبار �ضباط اجلي�ش،
ّ
الكلية �إىل املد ّربني يف مالكها
و�ضباط
ومن خارجه.
وبعد ت�سليم ال�شهادات وتهنئة ال�ضباط

املميزين وتبادل الدروع بني طليع الدورة
ّ
ّ
وقائد الكلية� ،ألقى العميد الركن
املتخرجني،
جربائيل كلمة هن�أ فيها
ّ
ون� ّ�وه باجلهود التي بذلوها ط��وال ال��دورة
ال��ت��ي ا�ستمرت ح���واىل ث�لاث��ة �أ�شهر،

ومما جاء يف
متيزوا بهاّ ،
وباجلدية التي ّ
ٍ
الكلمة« :ليعلم كل واح��د منكم
حيثياتها هي
�أن حياته الراهنة بكل
ّ
من �صنع �أفكاره و�إجنازاته ال�سابقة،
وبالتايل ف��إن مكانته الآن هي وليدة
ما�ضيه .لذا �أح�سنوا منذ اليوم �صناعة
م�ستقبلكم ،لأن���ه �سيكون نتاج
�أف��ك��ارك��م و�سلوككم و�أدائ��ك��م
احلايل .فمن يح�سن التفكري ،يح�سن
اختيار الطريق وير�سم �صورة م�ستقبله
الزاهية ،ويكون النجاح حليفه ،ومن
ي�سئ التفكري ي�ضل الطريق وي�سقط يف
فحدد
خيبة الف�شل وعتمة املجهول.
ّ
منذ اليوم خيارك ،وليكن ما تلقيته
�صقلت به
من معارف خمتلفة ،وم��ا
َ
�شخ�صيتك م��ن مناقبية وان�ضباط،
اً
ومثال
نربا�سا لك يف املقبل من الأي��ام،
ً
يحتذى حذوه �أمام مر�ؤو�سيك ،ومو�ضع
تقدير �شعبك ال��ذي ما انفك يراهن
على دور م�ؤ�س�ستنا الع�سكرية عند كل
مفرتق خطري».
مهماتكم
و�أ�ضاف« :تغادرون اليوم �إىل
ّ
التي انتم عليها م�ؤمتنون ،يف حماية
الأر�ض و�صون وحدة ال�شعب ،ف�أ ّنى كان
موقعكم ،احفظوا الأمانة على قدر
اال�ستقامة ومدى �صوت ال�ضمري ،وعززوا
�ش�أنها على قدر ما حتملون من مناقبية
ووالء»...
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يكرمون قائدها وال�ضباط
 ...و�أ�ساتذتها ّ

�أق��ام الأ�ساتذة املنتدبون للتدري�س يف
ّ
الكلية احلربية حفل ع�شاء تكرميي
ّ
الكلية بالوكالة العميد الركن
لقائد
و�ضباطها ،دعي �إليه
بطر�س جربائيل
ّ
رئي�س اجلامعة اللبنانية وع��دد من
ال�ضباط يف القيادة ويف التقاعد� ،إ�ضافة
�إىل الأ�ساتذة وعقيالتهم واملقدم الفرن�سي
فرانك �شابري.
املجمع
افتتح احلفل ال��ذي �أقيم يف
ّ
الع�سكري يف جونيه ،بالن�شيد الوطني
ّ
وتخلله ت��ب��ادل ال���دروع بني
اللبناين،
ممثل رئي�س اجلامعة اللبنانية الدكتور
ّ
الكلية العميد
كميل حبيب وقائد
ّ
درعا
الركن جربائيل الذي �سلم بدوره ً
للدكتور نبيل �أبو نقول.
بعدها �ألقى الدكتور فوزات فرحات كلمة باملنا�سبة �أ�شاد
فيها باجلي�ش وبت�ضحياته يف �سبيل الوطن واملواطن .كما
وجه
كانت كلمة ملمثل رئي�س اجلامعة الدكتور حبيب الذي ّ
حتية اعتزاز �إىل �أهل البطولة� ،إىل حاملي �سيوف الكرامة� ،إىل

من هم للحرب قدوة ...ولل�سالم دعوة ...وقال :طوبى لكل
�شهيدا ليبقى لبنان.
�ضابط ورتيب وجندي ارتفع
ً
«انحني �أمام دماء �شهداء جي�شنا الأبطال الذين �سقطوا يف
قدي�سني �إىل ال�سماء يف مواجهة العدو
�ساحة الوغى لريتفعوا ّ
ال�صهيوين على احلدود».

طالب الهند�سة يف الأمريكية يزورون وزارة الدفاع الوطني
زار مبنى وزارة الدفاع الوطني يف
ال�ي�رزة� ،أ�ستاذ الهند�سة املعمارية
يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت
الدكتور جورج عربيد ،يرافقه وفد
طالبي من اجلامعة املذكورة ومن
اجلامعة اللبنانية ،بالإ�ضافة �إىل
املهتمني يف هذا املجال من
عدد من
ّ
املجتمع املدين ومن املركز العربي
للعمارة.
ج��ال ال��زائ��رون يف م��ب��اين ال���وزارة
قدمه الدكتور
وا�ستمعوا �إىل
ٍ
�شرح ّ
عربيد ح��ول اخل�صائ�ص املعمارية لهذا ال�صرح ال��ذي
�صممه كل من املهند�سني املعماريني الفرن�سي �أندريه
ّ
فوجن�سكي واللبناين موري�س هندية .وقد طبعت هذه
تطور الهند�سة املعمارية
اخل�صائ�ص مرحلة هامة من
ّ
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الر�سمية
احلديثة يف لبنان ،بخا�صة تلك العائدة للمباين
ّ
يف فرتة ال�ستينات من القرن املا�ضي .واجلدير ذكره �أن هذه
الزيارة ّ
تنظم �سنو ًيا لطالب الهند�سة املعمارية يف اجلامعة
الأمريكية.

كرمت �أبناء الع�سكريني ال�شهداء
اجلمعية اللبنانية لإ�سعاد الطفولة ّ
كلمة ق��ال فيها« :لي�س
�أجمل من ال�صورة التي ترت�سم
خميالتهم،
تتكون يف
يف تقليد �سنوي وبرعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي يف عيون الأطفال والأمنيات التي
ّ
ّ
اً
ممثل بالعميد الطيار عبدو �صقر� ،أقيم احتفال تكرميي نقطف منها زهو ًرا تطبع م�ستقبل �أعمارنا ،ففي هذه الوجوه
خ�صو�صا يف وطن يحتاج
لأطفال �شهداء اجلي�ش الذين �سقطوا يف خميم نهر البارد من الواعدة نقر�أ الكثري ونكتب الكثري،
ً
�أبناء عكار ،مب�شاركة ملكة جمال لبنان الآن�سة �سايل �أكرث ما يحتاج �إىل �إحياء الآمال وجتديد الهمم ،ون�شر مبادئ
ّ
كل �صعيد».
جريج ،وبدعوة من «اجلمعية اللبنانية لإ�سعاد الطفولة» املحبة والت�سامح والتعاون على
عودتنا جمعية �إ�سعاد الطفولة يف عكار على
و«عكار بر�س».
و�أ�ضاف« :لقد ّ
ا�ستهل االحتفال بو�ضع �أكاليل من الزهر على الن�صب اال�ستمرار يف الأعمال والن�شاطات اخليرّ ة ،وعلى الوفاء للمبادئ
التذكاري ل�شهداء اجلي�ش يف �ساحة العبده من قبل ممثل الأخالقية والوطنية ،وا�ضعة ن�صب �أعينها � ً
أهدافا �سامية،
قائد اجلي�ش وملكة جمال لبنان ورئي�سة جمعية �إ�سعاد تكمن يف تر�سيخ التكامل بني �أبناء امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
الطفولة الدكتورة نزيهة اليو�سف ،وذلك يف ح�ضور �شخ�صيات و�أبناء املجتمع املدين على كل �صعيد ،ولقاء امل�شاعر الوطنية
اجتماعية وثقافية .بعدها غر�ست الآن�سة جريج �شجرة زيتون والإن�سانية بني اجلميع� ،سواء يف االبت�سامة �أو يف الدمعة،
معو�ض حيث �أقيم احتفال مركزي يف ابت�سامة ل�صمود الوطن وانت�صار جي�شه ،ودمعة لآالم جرحاه
يف مطار الرئي�س رينيه ّ
مقدمني
�إحدى قاعاته.
يلبون نداء الواجبّ ،
وغياب �شهائه ،الذين �سقطوا وهم ّ
درو�سا ال تن�سى يف ال�شرف والبطولة ونكران الذات.»...
وللمنا�سبة� ،ألقى ممثل قائد اجلي�ش العميد الطيار �صقر
ً
ثانوية ب�شامون
تكرم اجلي�ش
الر�سمية ّ

كرمت ثانوية ح�سني م�سعود الر�سمية  -ب�شامون برعاية جمعية No War Child
ّ
قدمه الطالب بح�ضور
الهولندية اجلي�ش اللبناين و�شهداءه ،من خالل عمل م�سرحي ّ
ّ
ممثل قائد اجلي�ش العقيد وائل �أبو �شقرا ومدير الثانوية نعيم بو غنّ ام وعدد كبري من
الطالب والأهايل.
و�أت��ى ه��ذا التكرمي �ضمن االحتفال بـ«يوم اللغة
تقليدا �سنو ًيا
الإنكليزية» يف الثانوية ال��ذي �أ�صبح
ً
يتبارى خالله التالمذة الذين ت� ّأهلوا �إىل الت�صفيات
ن�صف النهائية يف فئات خمتلفة �أمام جلنة حكم من
اخلرباء الرتبويني.
ومو�ضوع املباراة هذا العام كان ن�شر ثقافة ال�سالم
وتقبل الآخر.
ونبذ الإرهاب وتعميم روح املحبة ّ
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مهمات �إمنائ ّية
طوافات تكافح ال�سونة وع�سكريون يف ّ

يف �إط����ار امل��ه��م��ات الإمن��ائ��ي��ة التي
ينفّ ذها اجلي�ش ،وبالتن�سيق مع وزارة
الزراعة ،قامت طوافات تابعة للقوات
اجلوية بر�ش مبيدات خا�صة مبكافحة
ح�شرة ال�سونة ،ف��وق حقول القمح يف
البقاع .وق��د �شملت املهمة مناطق:
تربل ،ال�سعيدة ،ح�شم�ش ،علي النهري،
ك��ف��ردان� ،شليفا ،ري���اق ،احلالنية،
النا�صرية� ،سرعني الفوقا والتحتا ،طليا،
الدلهمية ،دي��رزن��ون� ،سهول زحلة-
املعلقة وحو�ش الأمراء.
ويف الإط���ار نف�سه� ،ساهمت وح��دات
من اجلي�ش يف تنظيف ج��دران قلعة
ال�سباع يف حملة امليناء  -طرابل�س،
كما �شاركت عنا�صر من لواء امل�شاة
اخلام�س يف عملية نزع نباتات دخيلة

حممية �صور من اجلهة ال�شمالية
من
ّ
ملركز �شواكري البحر ،وذلك مب�شاركة
ط��ل�اب م���ن اجل��ام��ع��ة ال��ي�����س��وع��ي��ة

اجلي�ش ي�شتبك مع جمموعة ارهابية
حاولت الت�سلل �إىل عر�سال ومقتل اثنني من االرهابيني
ت�صدت قوة
ليل  26 – 25حزيران املن�صرم ّ
من اجلي�ش ملجموعة ارهابية م�سلحة
ح��اول��ت الت�سلل م��ن اجل���رود باجتاه
بلدة عر�سال .وقد ا�شتبكت القوة مع
االرهابيني و�أوقعت يف �صفوفهم قتيلني،
�أحدهم ال�سوري ح�سني عبد الله الرفاعي
والثاين جمهول الهوية ،فيما الذ الباقون
بالفرار باجتاه اجلرود .وقد �ضبط اجلي�ش
بحوزة القتيلني بندقية حربية وقنابل
يدوية وكمية من الذخائر واالمتعة
الع�سكرية...
�إىل ذل�������ك ،وا����ص���ل���ت
الوحدات الع�سكرية تنفيذ
أمنية يف خمتلف
التدابري ال ّ
املناطق اللبنانية ،ونفّ ذت
عمليات دهم �أ�سفرت عن
توقيف العديد من امل�شتبه
بانتمائهم �إىل تنظيمات
�إرهابية.
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وق��د بلغت ح�صيلة التوقيفات التي
ّ
�شخ�صا من
متت خالل �شهر �أيار2175 ،
ً
عدة جن�سيات.
ّ
و�ضبطت قوى اجلي�ش حواىل � 157سيارة
و�شاحنتني ،وث�لاث��ة زوارق �صيد ،و79
كميات
د ّراج��ة نارية ،بالإ�ضافة �إىل
ّ
من الأ�سلحة الفردية والألغام والذخائر
وكميات من
اخلفيفة واملتو�سطة،
ّ
امل��خ��درات وال��دخ��ان امل��ه� ّ�رب والأج��ه��زة
الإلكرتونية.

وج��م��ع��ي��ات خمتلفة وع��ن��ا���ص��ر من
املحمية ومن بلدية �صور واملديرية العامة
ّ
للدفاع املدين.

جي�ش العلم والثقافة

�شهادة بكالوريو�س
يف �إدارة الأعمال
للمالزم �أول البحري
بول زغيب

حاز امل�لازم �أول البحري
ب���ول ح��نّ ��ا زغ��ي��ب من
ق��اع��دة جونية البحرية
�شهادة بكالوريو�س يف
�إدارة الأع��م��ال ،بتقدير
ع����ام ج��ي��د ج�����د ًا ،من
جامعة الآداب والعلوم
والتكنولوجيا يف لبنان.

اجلي�ش
واملجتمع

�إعداد:
الرقيب �سامر حميدو

�أكرث من  5000م�شارك جا�ؤوا لي�ؤكدوا «�أن خال�ص
لبنان الوحيد هو بتكاتفنا مع اجلي�ش» .من كل لبنان
و�صغارا ،قطعوا م�سافات طويلة ،ليربهنوا
كبارا
ً
اتواً ،
مرة جديدة ان اجلي�ش و�شعبه يد واحدة تعمل خلال�ص
لبنان .
فلل�سنة الثالثة على التوايل  ،نظمت جمعية «جبلنا»،
بالتعاون مع حممية �أرز ال�شوف وفوج املغاوير يف
اجلي�ش اللبناين م�سرية حتت عنوان «م�شوار مع
مغوار» .امل�شاركون ،م�شوا ً
كتفا �إىل كتف مع منور
اجلي�ش اللبناين ويف مقدمتهم العميد الركن �شامل روكز
قائد فوج املغاوير .

«جبلنا» واملغاوير
يف «م�شوار وفاء»
يف قلعة نيحا:
القلوب الكبرية ال تعرف التعب

من قلعة نيحا التاريخية القلعة التي احت�ضنت الأمري فخر
الدين وحمته ،انطلق امل�شوار .بعد الن�شيد الوطني اللبناين،
�صدح �صوت جورج ال�صايف يف «جايني يا �أهل اجلبل جايني»،
وجمموعة من �أغ��اين وال��ده الراحل ودي��ع ال�صايف .وكانت
كلمة لرئي�سة جمعية «جبلنا» يوال جنيم التي �شكرت كل
من �ساهم يف �إجناح هذا الن�شاط ،من بلديات وم�ؤ�س�سات،
وقالت :ال�شكر الأكرب للمغاوير وللجي�ش اللبناين وعلى ر�أ�سه
كرمت بلدية نيحا قائد
قائده العماد جان قهوجي .بدورها ّ
وقدمت له درعها عربون وفاء
فوج املغاوير العميد الركن روكز ّ
و�شكر على الت�ضحيات اجل�سام التي قدمها عنا�صر الفوج يف
ً
حفاظا على �أمن لبنان و�سالمته� .أعقب
مواجهة التحديات
ذلك �شرح قدمه مدير حممية �أرز ال�شوف نزار هاين حول امل�سار
الذي يبلغ طوله  18كلم  ،وحول الإج��راءات املقررة يف حال
حدوث �أي �أمر طارئ.
وقبيل الأنطالق ،كانت كلمة للعميد الركن روكز قال
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فيها« ،قلبنا بيكرب فيكن ولقلبوا كبري ما بيعرف التعب.
وما تخافوا انتو عم مت�شوا مع اجلي�ش ومع املغاوير »...وطلب
منهم احرتام البيئة الطبيعية خالل امل�سري ،ثم �أعطى �إ�شارة
االنطالق.

من الإنطالق �إىل الو�صول

و�سط �أجواء من احلما�سة والفرح انطلق امل�شاركون برفقة
ً
كتفا �إىل كتف ،واجتازوا حواىل  18كلم �ضمن
املغاوير،
ً
ممرات املحمية و�صوال �إىل غابة �أرز الباروك ثم معا�صر ال�شوف،
حيث ك��ان هناك يف انتظارهم مهرجان حافل نظمته
جمعية «جبلنا» .قطع امل�شاركون م�سافات بني �أح�ضان
مروا بعني جلوت ونبع نيحا التاريخي
طبيعة رائعة اجلمالّ .
اً
و�صول �إىل عني ال�شع�شوع ،ومر�ستي فمعا�صر ال�شوف.
وجباع
ا�ستمتعوا بامل�سري و�سط غابات ال�سنديان تارة وو�سط ب�ساتني
التفاح والكرز تارة �أخرى .على طول امل�سلكّ � ،أمن عنا�صر
الفوج جميع االحتياجات اللوج�ستية للم�شاركني يواكبهم

غداء قروي يف احلديقة العامة ملحمية �أرز
ال�شوف.

ملاذا �أتيتم؟

ال�صليب الأحمر اللبناين ،فيما كان
النقل التلفزيوين يبث الوقائع على
الهواء مبا�شرة.

يف معا�صر ال�شوف ارتاح امل�شاركون من
عناء امل�سري ،جتولوا يف معر�ض املنتجات
البلدية واحلرفية ،ثم ّلبوا الدعوة �إىل

ك���ان ملجلة اجل��ي�����ش ل���ق���اءات مع
بع�ض امل�����ش��ارك�ين يف امل�����ش��وار .رام��ي
وراي�����ان (��� 12س��ن��ة) وب��ك��ل عفوية
الأط���ف���ال ق���اال« :ن��ح��ن��ا ه���ون لنقول
ان��و زغ��ار وك��ب��ار نحنا م��ع اجلي�ش».
ّ
«اللمة»
ي��ارا �شكرت اجلي�ش على
احللوة ،وقالت «�أتيت من ال�شمال �أنا
و�أهلي كرمال من�شي مع اجلي�ش النو
اجلي�ش لكل لبنان وامل��غ��اوي��ر �أبطال
بيفتخر فيهن كل لبنان».
رئي�سة جمعية «جبلنا» ي��وال جنيم
�أو�ضحت �أن هذا املهرجان كان يقام
يف �أيلول  ،ولكن «قررنا هذا العام �أن
ا�ستثنائيا ي�شارك فيه
يكون مهرجا ًنا
ً
�أكرب عدد من اللبنانيني فغرينا املوعد
وجعلناه �ضمن العام الدرا�سي ليتاح
للطالب والتالمذة امل�شاركة».
�أما رئي�س جلنة حممية ال�شوف املحامي
���ش��ارل جنيم فاعترب �أن «م�����ش��وار مع
مغوار» ،ن�شاط وطني وبيئي واجتماعي
بامتياز .وهو يجمع اللبنانيني مبختلف
انتماءاتهم واجتاهاتهم.
ويف اخلتام وجه ال�شكر لقائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي على دعمه امل�ستمر
«للم�شوار» وجلميع الأن�شطة املماثلة.
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قل ّ
ما ّ
ودل

لونها بتهون
امل�ؤهل �أول يزبك ّلونها وطن ًيا
ّ
وحل �أو ًال بني امل�شاركني
مب��ب��ادرة م��ن �شركة Bea Creative
اجتمع عدد كبري من ال�شبان وال�شابات
يف م��ي��دان �سباق اخل��ي��ل ،لي�شاركوا يف
«لونها بتهون».
مهرجان حتت عنوان ّ
امل�����ش��ارك��ون ط�لاب ف��ن��ون يف اجلامعة
اللبنانية وعدة جامعات خا�صة ،بالإ�ضافة
�إىل �آخرين ينتمون �إىل جمعيات خريية،
وع���دد م��ن عنا�صر اجل��ي�����ش اللبناين.
وق��د ق��ام��وا برتجمة مواهبهم يف ر�سم
جداريات من وحي احلياة والوطن وجي�شه.
ت��و ّل��ت جلنة الت�صنيف الأع��م��ال التي
ومتيزت اللوحة
�شاركت يف املهرجان،
ّ
التي ر�سمها امل�ؤهل �أول و�سيم يزبك من
�أمانة الأركان ،والتي ج�سدت عمق انتماء
اجلي�ش للوطن ،وفازت باملركز الأول.

 ...ويف الربازيل � ً
أي�ضا
�ضباطنا يلمعون
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يتابع عدد من �ضباط اجلي�ش اللبناين دورة يف ال�سيا�سة واال�سرتاتيجية يف املعهد
العايل للحرب يف الربازيل.
ويف �إطار الن�شاطات التي ينظمها املعهد ،زار طالبه مركز الدفاع اجلوي و�إدارة
الطريان يف العا�صمة برازيليا ،حيث التقوا قائده
العميد الطيار ليونيد�س ماديرو�س جونيور .وقد القى
العقيد الركن البري حيار كلمة ب�إ�سم طالب
املرة الأوىل يف تاريخ املعهد التي
الدورة،
ً
علما �أنها ّ
يعني فيها �ضابط غري برازيلي ملهمة مماثلة،
خ�صو�صا �أنها ت�ضمنت تكرمي قائد املركز املذكور.
ً
�إىل ذلك� ،أق��ام ال�ضباط اللبنانيون حفل ع�شاء
على �شرف �ضباط املعهد وا�ساتذته .وتخلل احلفل
كلمة لقائد الدورة العميد الطيار ماركو �شاغا�س
الذي �أ�شاد باجلهد الذي يبذله ال�ضباط اللبنانيون يف
تعد الأعلى م�ستوى يف املعاهد التعليمية
الدورة التي ّ
الربازيلية.

م�ؤ�س�سة ف�ؤاد �شهاب
تكرم الفتى
ّ
دمييرتي بدوي

كرمت م�ؤ�س�سة الرئي�س ف�ؤاد
ّ
�شهاب الفتى الطالب دمييرتي
�سيدة النا�صرة
نقوال بدوي من مدر�سة ّ
ولتميزه
لتفوقه
ّ
(الأ�شرفية – بريوت) ّ
أعده عن الرئي�س ف�ؤاد
بالبحث الذي � ّ
�شهاب� .أقيم االحتفال يف النادي
الع�سكري املركزي يف بريوت حيث
ّ
�سلم الطالب درع م�ؤ�س�سة ف�ؤاد
�شهاب يف ح�ضور رئي�س امل�ؤ�س�سة
رحيم والهيئة
الأ�ستاذ �شفيق
ّ
وال�سيدة ريتا
املكرم الدكتور نيكوال بدوي
الإدارية وغالبية الأع�ضاء �إ�ضافة �إىل والدي الطالب
ّ
ّ
تكرم فيها امل�ؤ�س�سة فتى يف اخلام�سة ع�شرة من
املرة الأوىل التي
ّ
بدوي .واجلدير ذكره �أ ّنها ّ
اّ
العمر ،وقد �أثنى رئي�سها والأع�ضاء على ت�شجيع الطلب على ن�شر فكر الرئي�س ف�ؤاد �شهاب.
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درا�سات
و�أبحاث

�إعداد :د� .أحمد علو
عميد متقاعد

ت�سبب بحر ال�صني اجلنوبي منذ مدة يف ان��دالع �أزم��ة بني ال�صني
حد �إعالن ال�صني
والواليات املتحدة الأمريكية ،فقد و�صلت الأمور �إىل ّ
�أن املواجهة �ستكون حتمية بني الطرفني �إذا مل تكف وا�شنطن عن
مطالبة بكني بوقف بناء جزر �صناعية يف تلك املنطقة املتنازع عليها.
وقد اتخذت الت�صريحات الأمريكية وال�صينية ب�ش�أن النزاع حول بحر
ال�صني اجلنوبي يف الآونة الأخرية ،منحى ت�صاعد ًيا وذلك ب�سبب �إ�صرار

الواليات املتحدة على رف�ض �أي ن�شاط ع�سكري �أو جتاري �صيني داخل
اجلزر املتنازع عليها .وهذا ما جتلى يف كالم الرئي�س الأمريكي �أوباما
ووزير دفاعه �آ�شتون كارتر مطلع �شهر حزيران املا�ضي ،ومن خالل
زيادة الواليات املتحدة الأمريكية لن�سبة وجودها الع�سكري البحري يف
املنطقة ولطلعاتها اجلوية فوق البحر ال�صيني.
ترافقت اخل�شية الأمريكية من الن�شــاط ال�صينــي داخــل هذه
اجلــزر مع ارتفــاع من�سوب القلــق الدولــي �إزاء هذا الن�شــاط� ،إذ
�أو�شكــت ال�صني على االنتهاء من ا�ست�صالح الأرا�ضــي يف بع�ض هذه
اجلزر وزيادة م�ساحاتهــا ون�شــر �أ�سلحــة وبنــاء من�شــ�آت ع�سكريــة
بينها مدارج للطائرات.

تدعم خا�صرتها البحر ّية جنو ًبا
ال�صني ّ
بحر ال�صني اجلنوبي
و�أهميته

ي��ق��ع ب��ح��ر ال�����ص�ين
اجلنوبي �شمال غرب
امل��ح��ي��ط ال���ه���ادىء
وي��ع��ت�بر ج����ز ًءا منه،
وه��و ي�شمل املنطقة
املمتدة من �سنغافورة
�إىل م�ضيق ت��اي��وان،
وي��ع��د �أك�ب�ر ب��ح��ر يف
ال��ع��امل (ه���و والبحر
الأبي�ض املتو�سط) بعد
املحيطات اخلم�سة.
ي�������س���ت���م���د ه����ذا
ال���ب���ح���ر �أه��م��ي��ت��ه
اجل��ي��و���س�ترات��ي��ج��ي��ة
م���ن م��وق��ع��ه ،وم��ن
ات�صاله مب�ضيق مالقة
(ث��اين �أك�ثر املمرات
��ام���ا
ال��ب��ح��ري��ة ازدح� ً
بحركة ال�سفن التجارية يف العامل)،
ومن م�شاطئته ملجموعة من الدول يزيد
عدد �سكانها على امللياري ن�سمة  .ويف
هذا البحر �أكرث من  250جزيرة� ،أهمها :
�أرخبيل �سرباتلي وجزر بارا�سيل وبراتا�س
املتنازع عليها بني ال�صني وبع�ض الدول.
كذلك ،يحتوي بحر ال�صني اجلنوبي
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كيف �ستواجه �أمريكا
«ال�سور العظيم اجلديد»؟

على ما يقدر بنحو
 11مليار برميل
نفط كاحتياطي
م�ؤكد (تقديرات �أمريكية يف العام
� ،)2013إ�ضافة �إىل نحو  266تريليون
قدم مكعب من الغاز الطبيعي (7500
كلم .)3ويعتقد ال�صينيون �أن باطنه

يحتوي على كميات من النفط تفوق
ما حتتويه �أي منطقة يف العامل با�ستثناء
ال�سعودية .ي�ضاف �إىل ذلك ثروة �سمكية
كبرية وتنوع بيئي (�إيكولوجي) نادر.

�أ�سباب النزاع ومطالب الأطراف

ترى ال�صني �أن لها احلق بال�سيادة على
نحو  %75من هذا البحر الأمر الذي ترف�ضه
معظم ال���دول املطلة عليه ،وتعتربه
ً
مناق�ضا لقانون البحار واحلدود البحرية
الذي �أقرته الأمم املتحدة .وتطالب كل
من بروناي وماليزيا والفيليبني وفييتنام
وتايوان � ً
أي�ضا ،بال�سيادة على مناطق
يف ه��ذا البحر .وهناك �صراع بينها
لل�سيطرة على �أكرب عدد ممكن من
ج��زره التي ال يتجاوز حجم
بع�ضها ب�ضعة �صخور .وقد
فر�ضت ال�صني مناطق حظر
ج��وي وبحري ح��ول حدودها
وف��وق اجل��زر وامل��ي��اه املتنازع
عليها ،ما �أدى �إىل النزاع مع
دول حو�ض البحر ال�صيني� .أما
الواليات املتحدة الأمريكية
وهي من خارج دول الإقليم،
فتطالب ك��ل ال���دول التي
تتنازع ال�سيادة يف املنطقة
ب��وق��ف عمليات ال��ب��ن��اء يف
ج���زر «���س�برات��ل��ي» ال��واق��ع��ة
يف جنوبه ،ولكنها تتهم
ال�صني بتنفيذ عمليات ردم
وتو�سيع و�إقامة مطارات على
م�ستوى عال .حتى �أن البع�ض
قال �إن ما تفعله ال�صني يف
بحرها اجلنوبي ،يبدو وك�أنه
عملية ب��ن��اء ���س��ور ال�صني
العظيم ولكن يف الرمال.

تاريخ الأزمة

ّ
ظل التوتر جم ًرا حتت الرماد
وق��ي��د االح��ت��واء م��ن خالل
املباحثات وامل��ف��او���ض��ات التي كانت
ال�صني جتريها مع ال���دول املت�شاطئة
ب�شكل ثنائي� ،إىل �أن حتولت تلك
اخل�لاف��ات �إىل ن��زاع �إقليمي بعد �أن
قررت دول منظمة «�آ�سيان» التفاو�ض
ككتلة واحدة مع ال�صني وتو�صلت �إىل
التوقيع ( )2002على «مدونة �سلوك»

( )Code of Conductيحظر فيها
على �أي ط��رف القيام ب���أي �إج���راءات
خ�صو�صا يف جمال
�أح��ادي��ة ا�ستفزازية
ً
التنقيب عن النفط والغاز ،وال�شروع يف
التفاو�ض على �إيجاد �صيغة لال�ستثمار
امل�شرتك للمنطقة املتنازع عليها.
خالل القمة ال�ساد�سة ع�شرة ملنظمة
دول جنوب �شرق �آ�سيا (�آ���س��ي��ان ) يف
العا�صمة الفييتنامية هانوي (ني�سان
� ،)2010ألقت وزيرة اخلارجية الأمريكية
ال�سابقة ه��ي�لاري كلينتون كلمة
اعتربت فيها �أن «ا�ستمرار التوتر يف
يقو�ض امل�صالح
بحر ال�صني اجلنوبي
ّ
الإ�سرتاتيجية الأمريكية يف املنطقة»،
وطالبت ب�ضرورة «�إيجاد �آلية دولية حلل
النزاع» .وقد وافقت على ذلك  12دولة
ال عالقة لكرثة منها بالنزاع اجلاري،
لكنها ر�أت �أن القوة املت�صاعدة لل�صني
َّ
املوقع قبل ثماين
جتعل من التفاهم
�سنوات بدون معنى� .أثار هذا الأمر ردة
ً
تدخال
فعل يف ال�صني التي اعتربته
علنيا �ساف ًرا بق�ضايا املنطقة،
أمريكيا
�
ً
ً
ت�سد».
فرق ُ
وعودة �إىل «�سيا�سة ّ

الو�ضع احلايل

ظلت ال�سيطرة على املحيط الهادئ،
وبخا�صة على بحري ال�صني ال�شرقي
ِّ
ا�سرتاتيجيا
طموحا
ت�شكل
واجلنوبي،
ً
ً
للقوى الكربى ،وي��رى البع�ض �أن من
ميتلك موطئ ق��دم �أو مر�سى باخرة
هناك �سيكون ق��اد ًرا على الإ�سهام
يف �صياغة م�ستقبل الأو���ض��اع الدولية
�سيا�سيا واق��ت�����ص��اد ًي��ا خ�لال املرحلة
ً
القادمة» .فقد اكت�سبت منطقة �آ�سيا
 /املحيط الهادئ خالل ال�سنوات الأخرية
م��زي��دا م��ن الأه��م��ي��ة الإ�سرتاتيجية
ً
باعتبارها من �أك�ثر مناطق العامل
ديناميكية بعد انتقال مركز الثقل
االقت�صادي �إليها ،وبعد �أن �أ�صبحت �أحد
املحركات الأه��م يف االقت�صاد العاملي
وفق توقعات بنك التنمية الآ�سيوي الذي
ر�أى �أن الناجت املحلي لآ�سيا �سينمو من

 20تريليون دوالر يف الوقت احلا�ضر �إىل
 148تريليون دوالر يف العام .2050
�شكلت ع����ودة ال���والي���ات امل��ت��ح��دة
�إىل املنطقة نقطة حت��ول مهمة يف
الإ�سرتاتيجية الع�سكرية الأمريكية،
�ح��ا على تنامي �أهمية
وم ��ؤ���ش � ًرا وا���ض� ً
امل��ن��ط��ق��ة يف ر�ؤي��ت��ه��ا الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة
املركزية للمرحلة القادمة التي رمبا
تكون طويلة .وهذا ما �أكده الرئي�س
�أوباما عندما قال بو�ضوح�« :إننا هنا
لنبقى» ،وه��ذا ما ك�شف عنه � ً
أي�ضا
وزي��ر الدفاع الأمريكي الأ�سبق ليون
بانيتا عندما �صرح من فييتنام عن
نية ال��والي��ات املتحدة نقل نحو %60
من قدراتها الع�سكرية البحرية �إىل
منطقة �آ�سيا/البا�سيفيك بحلول العام
 ،2020مبا يف ذلك توزيع ال�سفن العابرة
للمحيطات وال�سفن املدمرة والغوا�صات.
كما قال �إن الواليات املتحدة �سرتفع
ع��دد ح��ام�لات ال��ط��ائ��رات يف املنطقة
علما �أنها زادت عدد
�إىل  6حامالت،
ً
قواتها يف �أ�سرتاليا لي�صل �إىل  2500جندي
بالإ�ضافة �إىل قواتها املرابطة يف اليابان
وكوريا اجلنوبية والفيليبني ومناطق
�أخرى .ويف موازاة ذلك ّ
وقعت وا�شنطن
مع دول املنطقة «معاهدة ال�شراكة
العابرة للبا�سفيك».

بحر ال�صني بعيون دولية

�إن تنامي القوة االقت�صادية ال�صينية
وت��رب��ع��ه��ا ع��ل��ى ع��ر���ش ث���اين �أك�ب�ر
اقت�صادات العامل  ،وما رافقه من تنامي
القوة الع�سكرية ال�صينية والبحرية
منها ب�شكل خا�ص خالل ال�سنوات
الأخرية� ،أدى �إىل تغيري وا�ضح يف ال�سلوك
الدبلوما�سي ال�صيني الذي كان يت�سم
باملرونة ويرفع �شعارات ال�صعود ال�سلمي
�سلوكا
واالن�سجام ال���دويل ،لي�صبح
ً
��دة جت��اه نزاعاتها
�أك�ث�ر �صالبة وح� ّ
احلدودية مع معظم جريانها وبخا�صة
اليابان .وقد �سعت الأخ�يرة �إىل تعزيز
قدراتها الدفاعية والتوجه نحو قوى
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درا�سات
و�أبحاث
�آ�سيوية �أخرى مبا فيها الهند ،املناف�س
التقليدي لل�صني �إ�ضافة �إىل �أ�سرتاليا.
كما �سعت اليابان �إىل تعزيز عالقاتها
الأمنية مع بع�ض دول جنوب �شرق �آ�سيا
(�آ�سيان) التي لديها نزاعات حدودية
بحرية م��ع ال�����ص�ين ،مثل الفيليبني
وفييتنام وماليزيا وب��رون��اي ،وحثتها
على �إث��ارة ق�ضايا نزاعاتها مع ال�صني
يف البحر اجلنوبي .وباملقابل توجهت
ال�صني نحو متتني عالقاتها ال�سيا�سية
واالقت�صادية والع�سكرية مع رو�سيا

ودول الربيك�س ومنظمة �شنغهاي.

ا�سرتاتيجية البا�سيفيك الأمريكية

�إن ات�ساع رقعة ال��وج��ود الع�سكري
والنفوذ الأمريكيني يف منطقة �آ�سيا بعد
قرار الإدارة الأمريكية االن�سحاب من
العراق و�أفغان�ستان ،و�إعادة التمو�ضع يف
�آ�سيا واملحيط الهادئ� ،أثار قلق ال�صني
و�أيقظ هواج�سها وبخا�صة مع عودة
احلديث عن نظريتي «اخلطر ال�صيني»
و«اح��ت��واء ال�صني» .لكنه �شكل يف
الوقت ذاته بالن�سبة لكرثة من الدول
الآ�سيوية (التي كانت جتد نف�سها بني
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مر ،وهما
نارين �أو
َّ
«�شر ْين» �أحالهما ّ
احل�سا�سية املفرطة من ما�ضي اليابان
واخل�شية احلقيقية من م�ستقبل ال�صني،
ً
إ�ضافيا من
هام�شا �
طوق جناة ومنحها
ً
امل��ن��اورة واال�ستفادة م��ن اللعب على
تناق�ضات الكبار وعلى حبل التوازن
الإ�سرتاتيجي بني املثلث اجلديد للقوى
يف املنطقة� ،أي ال�صني واليابان والواليات
املتحدة.
هذه التحوالت الداخلية والإقليمية
والدولية لدى القوى الفاعلة يف املنطقة

ريا ما كانت تنجح يف
واقت�صاد ًيا ،وكث ً
احتوائها وتهدئتها �أو و�أدها يف مهدها.
فقد جنحت لل�سلم والتفاو�ض حينً ا
وا�ستخدمت الرتهيب �أحيا ًنا ،وجل�أت
�إىل ال��ورق��ة االقت�صادية �أحيا ًنا �أخ��رى
ملمار�سة ال�ضغوط ،ذل��ك �أنها كانت
تواجه اً
دول �صغرية� .أم��ا اليوم ف�إنها
بد�أت تعيد قراءة ح�ساباتها لأن الوجود
الع�سكري الأمريكي يف املنطقة �أ�صبح
�م��ا لعدد من دول
واقعا
ً
ملمو�سا وداع� ً
ً
ت�صر
اجلوار ال�صيني .ولذلك باتت ال�صني ّ

وبخا�صة ال�صني ،دفعت الواليات املتحدة
للقيام مبحاوالت لر�سم خارطة جديدة
ت��ع�ّب�رّ ع��ن ط��م��وح��ات��ه��ا وتطلعاتها
الإ�سرتاتيجية ،على �ضوء املتغريات
اجلارية .وهكذا ينظر البع�ض اليوم
�إىل بحر ال�صني اجلنوبي باعتباره م�سرح
كبا�ش واختبار للمناف�سة ال�صينية –
الأمريكية.

على �أن النزاعات واخلالفات القائمة
بني دول املنطقة هي �ش�أن �إقليمي ،و�أن
الدول املعنية قادرة على �إيجاد احللول
بعيدا عن �أي تدخل خارجي ،يف
لها
ً
�إ�شارة وا�ضحة �إىل التدخل الأمريكي.
وقد «اغتنمت» ال�صني �أج��واء التوتر
هذه للإعالن عن دخ��ول �أول حاملة
طائرات �صينية حيز اال�ستخدام الفعلي
يف احتفال مهيب ،وه��ذه اخل��ط��وة ال
تخلو من الرمزية وحتمل يف ثناياها
�أكرث من ر�سالة للقريب والبعيد.
فال�صني دخلت بذلك �إىل م�صاف القوى
الدولية الكربى ك�آخر ع�ضو يف جمل�س

الر�ؤية ال�صينية للأزمة

كانت ال�صني متتلك ثقة كبرية
يف �إدارة مثل هذه الأزم��ات باعتبارها
�أكرب دول املنطقة و�أقواها ع�سكر ًيا

الأمن الدويل ميتلك حاملة طائرات،
كما �أن �إطالق ا�سم «لياو نينغ على
هذه احلاملة ال يخلو من رمزية �أخرى،
فهو �إ�سم �إحدى املقاطعات �شمال �شرق
ال�صني التي كانت �أول املناطق التي
خ�ضعت لالحتالل الياباين.

�ستمتلك حتى ذلك الوقت ما يزيد على
 700قطعة بحرية م��زودة �أح��دث �أن��واع
ال�صواريخ و�أجهزة االت�صال والتوجيه.
كما �أن ال�صني مل تعد تخفي حماوالتها
ال��د�ؤوب��ة للح�صول على مواطىء �أق��دام
وموانىء يف مناطق بعيدة عن �أرا�ضيها،
كباك�ستان وبنغالدي�ش و�سرييالنكا
وموري�شيو�س (ا�سرتاتيجية عقد الل�ؤل�ؤ يف
املحيط الهندي) .وهي ت�شارك ب�شكل
فاعل يف عمليات مكافحة القر�صنة
يف خليج عدن وبحر ال�صومال ويف العديد

�أن �إعالن ال�صني ا�سرتاتيجية «املياه
ال��زرق��اء» و قرارها ال�شروع يف احل�صول
ع��ل��ى ح��ام�لات ال���ط���ائ���رات ،نقطة
حتول مهمة يف العقيدة الإ�سرتاتيجية
تاريخيا قائمة
ال�صينية التي كانت
ً
على �أ�سا�س «حماية احلدود» ،وحتولت
الآن �إىل «حماية امل�صالح» واالنت�شار يف
البحار العاملية  .فقد �سعت منذ �سنوات
�إىل بناء قواعد ع�سكرية للغوا�صات يف
مناطق جنوب ال�صني وهي ت�سابق الوقت
حليازة  80غوا�صة متطورة بحلول العام
�( 2020أي ما يوازي قدرة الواليات املتحدة).
ووف��ق تقديرات ع�سكرية ف��إن ال�صني

من عمليات االمم املتحدة يف خمتلف
�أنحاء العامل.
وك��ل ه��ذه م ��ؤ���ش��رات وا���ض��ح��ة على
�إدراك ال�صني لأمرين � :اًأول �أهمية القوة
الع�سكرية البحرية يف تدعيم هيبتها
ي�شكل
واقت�صادها ،فالبحر ك��ان
ّ
اخلا�صرة الرخوة التي �أتت منها كل
القوى التي احتلت ال�صني يف ف�ترة ال
ت�شكل عقدة للكربياء ال�صينية.
تزال
ّ
وثانيا ،حقيقة �أن معظم القوى الدولية
ً
التي امتلكت القوة والنفوذ عرب الزمن
مل ت�صل �إىل ذلك �إال بعد امتالكها
لقوة بحرية �ضاربة ولأ�ساطيل �ضخمة.

اال�سرتاتيجية ال�صينية:
من حماية احلدود �إىل حماية
امل�صالح

يعترب بع�ض املحللني اال�سرتاتيجيني

احتماالت امل�ستقبل

�إن ع����ودة وا���ش��ن��ط��ن �إىل املنطقة
جعلت املناف�سة الإ�سرتاتيجية بني
حتميا،
ال�صني والواليات املتحدة �أم � ًرا
ً
واملواجهة بينهمــا باتــت متوقعــة
وو�شيكــة .ولكــن كيــف �ستكون
ه��ذه املواجهة؟ بالوكالة وع��ن ُبعد؟
�أم �أنها قد تتحول ب�شكل مفاجىء
ودرام��ات��ي��ك��ي �إىل مواجهة مبا�شرة
حمدودة �أو مو�سعة؟ �أم �ستكون الغلبة
للغة العقل وتفعيل دبلوما�سية امل�صالح
املتبادلة� ،أو تطبيق ق��واع��د القانون
ال��دويل� ،أو اعتماد ا�سرتاتيجية ربح

جلميع الأطراف؟ امل�ستقبل يجيب...
املراجع:
- ar.wikipedia.org/wiki/
بحر_ال�صني _ اجلنوبي
- arabic.euronews.com
- www.skynewsarabia.
بحر%20ال�صنيcom/.../tag?...%2
- elaph.com/Web/
News/2014903504/5/.
html?entry
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وجهة نظر
�إعداد:
جورج علم
يعود بي الزمن �إىل �شهر حزيران (يونيو) من العام  ،2002كنت يف
بروك�سيل بدعوة من املفو�ض ّية العليا لالحتاد الأوروبي �أ�شارك يف دورة
تدريب ّية �سريعة مع جمموعة من الإعالميينّ العرب ،حول «ال�شراكة
الأوروب ّية – املتو�سط ّية حا�ض ًرا وم�ستقبال» ،ودور الإعالم يف �إجناح
التجربة .يومها كان الرهان قو ًّيا على ان�ضمام تركيا �إىل االحتاد .ور�ش
العمل نا�شطة ،فيما يتقا�سم اخلرباء االخت�صا�ص ّيون املكاتب ،وامللفات
در�سا ،وا�ستنتاج اخلال�صات ،وتن�سيق اخلطوات
ذات ال�صلة لإ�شباعها ً
التنفيذ ّية يف حال اتخذ القرار ال�سيا�سي .حتى �أن الف�ضاء الإعالمي كان
حمتدما بني
م�شبعا باحلديث عن االحتماالت والتوقعات ،وكان ال�صراع
ً
ً

التمهل ،والإقدام بخطى هادئة ،بطيئة،
حمورين داخل الإحتاد ،الأول مع ّ
فورا ،على �أن
ولكن ثابتة موثوقة .فيما الثاين يريد االنخراط والتطبيع ً
تعالج النتوءات والتباينات يف �أوقاتها؟!.
يف  3ت�شرين الثاين (نوفمرب) من ذلك العام ( ،)2002جرت االنتخابات،
ونال يومذاك حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب الط ّيب �أردوغان 363
مقعدا ،من �أ�صل  ،550فيما فاز حزب ال�شعب اجلمهوري ( قومي �أتاتوركي)
ً
مقعدا ،وتوزعت املقاعد املتبق ّية على الأحزاب الأخرى.
بـ،178
ً
يف  7حزيران (يونيو)  ،2015تغيرّ ت التوازنات ،وتبدلت املعادلة ،واحتلت
مقاعد الربملان �أحزاب �أربعة ،ن�سبة جمموع �أ�صواتها من املقرتعني  95يف
املئة ،وقد توزّ عت وفق الآتي« :العدالة والتنمية»  41باملئة من جمموع
املقرتعني 258( ،نائ ًبا) .و«حزب ال�شعب اجلمهوري» 25 ،باملئة132( ،
نائ ًبا) .و«احلركة القوم ّية»  16باملئة ( 80نائ ًبا) .و «حزب ال�شعوب
الدميوقراطي» الكردي 13 ،باملئة 80( ،نائ ًبا).

رف�ضت ال�سلطنة ..اختارت الدميوقراط ّية

تركيا �أمام حتديات ثالثة :امل�س�ألة الكرد ّية ..الإرهاب ..و�سوريا

13عاما ..ماذا تغيرّ ؟
ً

عاما ،وحزب العدالة والتنمية يف احلكم ،ومل تدخل
مر ً 13
ّ
تركيا االحت��اد الأوروب���ي ،بل انعطفت نحو ال�شرق الأو�سط
ً
بحثا عن ري��ادة ،وقيادة ،ونفوذ ،لعل وع�سى يكون
اجلديد
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احل�صة الوازنة يف كعكة الت�سوية عندما يحني �أوانها يف
لها
ّ
املنطقة.
عاما من ال�صعود والتباهي بوفرة اقت�صاديــة ،ودور �إقليمــي
ً 13
م�ؤثــر� ،إىل �أن حملــت �صناديــق االقتــراع الكثيــر من

حدا للكثيــر من الطموحــات ،وقال
املفاجــ�آت ،وو�ضعــت ًّ
للدميوقراطية ،للتعدد ّية ،وال
 59باملئــة من املقرتعني ،نعم
ّ
للنظام الرئا�ســي ،وللمنظومــة ال�سيا�سيــة املتبعــة يف الداخــل
واخلــارج.
�ضد الف�ســاد،
يف الداخــل ،مار�س  59باملئة حق النق�ض «الفيتو» ّ
ّ
والت�سلــط ،واال�ستئثار ،وقمــع احلريــات ،وخمططــات حتويــل
تركيا �إىل �سلطنة ،واخت�صار احلزب والدولة ب�شخ�ص ،بالإ�ضافة
والعرقية.
املذهبية ،والعن�صر ّية،
�إىل �شبح الفتنة
ّ
ّ
�أما يف ما ّ
اخلارجية ،فقد مار�س  59باملئة من
يتعلق بال�سيا�سة
ّ
املقرتعني الأتراك حق النق�ض «الفيتو» �ضد التورط «الفئوي»
مقــر
يف �ش�ؤون الإقليم ،ودعم الإرهــاب ،وحتويــل تركيــا �إىل
ّ
وممــر لل�ســالح والإرهــابيينّ الوافديــن من ريــاح الأر�ض
الأربـع ،للقتــال يف �سوريــا� ،أو العــراق ،يف �صفــوف «داعــ�ش»،
و«جبهــة الن�صرة».

خلفيات وتداعيات

ويف العودة �إىل لغة الأرق��ام ،نال حزب العدالة والتنمية 21
النيابية ،فيما
مليو ًنا ون�صف املليون يف انتخابات العام 2011
ّ
املرة �أقل من  19مليو ًنا� ،أي �أنه خ�سر مليونني ون�صف
نال هذه ّ
املليون من الكتلة ال�شعبية التي �صوتت له يف  ،2011وهذا
بد من قراءة خلفياته وتداعياته ب�صورة مت�أنية.
حتول ال ّ
ّ
ً
ي�شكل
يوما� ،إما �أن
ّ
�أوال� :أمام الرئي�س �أردوغ��ان فر�صة ً 45
حكومة� ،أو �أن يدعو �إىل انتخابات مبكرة ،وال �أحد يجزم
ب�أن نتائجها �ستكون �أف�ضل مل�صلحة حزبه ،وموقعه يف هرمية
ال�سلطة.
ثانيا :لقد �أعطى الأك��راد �أوراقهم يف االنتخابات الثالثة
ً
منفتحا
ال�سابقة لـ«حزب العدالة والتنمية» ،كونه كان
ً
جتاههم عرب طرحه الإ�سالمي� ،أك�ثر من «القوميينّ »،
و«الأتاتوركيينّ » ،والدليل �أنه نال يف انتخابات  32 ،2011يف املئة
من �أ�صوات مدينة ديار بكر ،و 40يف املئة من فان ،و 32يف املئة
من ماردين ،و 36يف املئة من بامتان .يف االنتخابات الأخرية
حتولت هذه الأ���ص��وات �إىل حزب «ال�شعوب الدميوقراطي»
ّ
الكردي ال�صاعد ،وهو �صعود يعي�شه الأكراد يف العراق ما بعد
�صدام ح�سني ،ويف �سوريا ما بعد � 18آذار (مار�س) .2011
ّ
ً
كتحد
ثالثا :متثل �أمام �أردوغان امل�س�ألة الكرد ّية يف الداخل،
ّ
كبري ال ميكن التعامي عنه .لقد جتاهل يف ال�سابق الن�صائح
أمريكية التي ّ
حثته على الو�صول �إىل ت�سوية� ،أو تفاهمات.
ال
ّ
نائبا �إىل جمل�س النواب،
بعد دخول الأكراد بكتلة من ً 80
�أ�صبحوا هم �أ�صحاب املبادرة ،ف�إما الإ�صرار على ا�ستقالل ذاتي،
كما هي احلال يف �إقليم كرد�ستان العراقي ،وهذا ما يرف�ضه
ح�صة
�أردوغ��ان وحزبه� ،أو االندماج يف الدولة ،ولكن مقابل ّ

يكر�سها الد�ستور.
وازنة يف النظام ،وب�ضمانات
ّ
رابعا :بني الرغيف واحلر ّية ،اختار الناخب الرتكي احلر ّية.
ً
وما بني الوفرة االقت�صاد ّية التي حققها حزب العدالة والتنمية،
وامل�سار الأمني – ال�سيا�سي الذي ينتهجه على م�ستوى الداخل،
والإقليم ،انحاز الناخب الرتكي �إىل حريته ودميوقراطيته
�ضد
وتنوعه .حملت �صناديق االقرتاع �صرخة احتجاج مد ّوية ّ
ّ
القيم التي يحاول �أن ير�سخها حزب العدالة والتنمية على
والتحرر .كان من ال�صعب الدمج
ح�ساب العلمنة ،واالنفتاح،
ّ
«الت�سلطية»،
الدميوقراطية وال�سلطو ّية ،كي ال يقال
ما بني
ّ
ّ
ذلك �أن الدميوقراطية جاءت باحلزب �إىل ال�سلطة ،لكنه
ّ
ثانيا،
�ضد الإع�لام �أو ًال ،والق�ضاء
نوعا من
مار�س ً
الت�سلط ّ
ً
ً
رابعا.
أتاتوركية
وامل�ؤ�س�سة الع�سكر ّية ثالثا ،والعلمانية ال
ً
ّ
دائما معارك وجبهات مفتوحة لفر�ض خيارات
كانت هناك ً
حزبية ال تتوافق وتطلعات الأح��زاب والفعاليات ال�سيا�سية
ّ
كردة فعل على
الأخرى ،وجاءت نتائج االنتخابات الأخرية
ّ
هذا النهج ال�سلطوي الت�سلطي و�أبعاده ،وخفاياه.
خام�سا� :إن امل ��آخ��ذ على ال�سيا�سة اخل��ارج��ي��ة تركت
ً
ب�صماتها ،وك�أن االنتخابات قد حتولت بنظر بع�ض القوى
الدولية الكربى امل�ؤثرة �إىل حما�سبة و«ك�شف ح�ساب» ،يف ما
وحتديدا الأمريكي بـ «الإع�صار
و�صفه بع�ض الإعالم الغربي،
ً
الدميوقراطي» الذي غيرّ  ،و�أط��اح ببع�ض املعادالت ،ليفر�ض
�أخرى تتعلق بالت�سويات املرتقبة يف �سوريا ،والعراق ،ودول �أخرى
م�أزومة تبحث عن خمارج ما لأزماتها.

الريح ...والكثبان

قدميا قيل« :وحدها الريح العاتية تغيرّ �شكل الكثبان؟!».
ً
الرتكية،
هذه احلكمة يرددها اليوم الكبار يف الأح��زاب
ّ
ولدت «عا�صفة التغيري» ..ويف
الباحثون عن الأ�سباب التي ّ
أردوغانية� ،أمام خيارات
ح�سابات الربح واخل�سارة �أن القيادة ال
ّ
أقلية ت�ؤدي �إىل �إنتخابات مبكرة غري
�ضيقة� :إما حكومة � ّ
م�ضمونة النتائج� ،أو ائتالف لكن وفق دفرت �شروط يرغم حزب
العدالة والتنمية على تقدمي تنازالت موجعة .مل تعد ال�سلطنة
مك�سبا ،بل حتولت �إىل �أمنية .لقد فر�ضت نتائج الإنتخابات
ً
الأخرية �أولويات ال ميكن للحزب احلاكم جتاوزها ،ال الآن،
الرتكية قد
متاما ب��أن الأم��ة
وال يف امل�ستقبل ،وهو يعرف
ً
ّ
اختارت الدميوقراطية ،ورف�ضت الديكتاتورية املقنّ عة .ويعرف
متاما ب�أن الد�ساتري على قيا�س �أوطان ال �أ�شخا�ص .ويعرف ب�أن
ً
املزاج الرتكي العام يرف�ض حتويل بالده �إىل معرب مفتوح �أمام
بد
ال�سالح ،وامل�سلحني ،والإرهاب ،وثقافته ،و�أدواتــه ،و�إنه ال ّ
من �أ�سلوب جديد ملقاربة العديد من الأزمات املتفاقمــة يف
ال�شــرق الأو�ســط ،يف زمــن الربيــع العربــي.
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ق�ضايا
�إقليمية

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

لقد كانت الثورات التي تفجرت يف بع�ض الدول العربية وليدة تفاعالت تراكمت على مدى
�سنوات طويلة �شهدت تفاقم الكثري من الأزمات والكثري من �إخفاقات النظم احلاكمة �سواء على
م�ستوى �إدارة ال�سيا�سة واحلكم يف الداخل (ال�سيما �أزمات ّ
تف�شي اال�ستبداد والف�ساد ،واحتكار الرثوة
وال�سلطة� ،)...أو على م�ستوى �إدارة احلكم لعالقاته العربية والإقليمية والدولية.
لكن �إىل جانب هذه احلقيقة تكمن حقيقة �أخرى ،فبع�ض اجلهات الإقليمية والدولية ،كانت
طر ًفا مبا�ش ًرا يف ر�سم جمرى تطور تلك الثورات (�سواء باجتاه االحتواء وال�ضبط �أو باجتاه الت�أجيج)،
وذلك �إن مل تكن طر ًفا مبا�ش ًرا يف تفجريها.

التخريب من الداخل

دور ا�سرائيل يف هيكلة النظام االقليمي

رمبا فاج أ� بع�ض الثورات
ق���وى �إقليمية ودول��ي��ة،
اً
لكن قد تك�شف الوثائق م�ستقبل �أن
ثمة قوى �أدارت بع�ض الثورات وحتكمت
مب�سارها ،و�أكرث من ذلك �أدت � ً
أي�ضا دو ًرا
يف تهيئة الظروف لتفجرها .فتغلغل
هذه القوى على مدى �سنوات طويلة يف
ال�ش�ؤون الداخلية لبع�ض ال��دول احدث
ً
ريا ب��الأداء الوطني لبع�ض
انحرافا كب ً
ومكن تلك القوى
النظم احلاكمة،
ّ
من امتالك �أدوات التخريب الداخلي،
ال�سيا�سي واالق��ت�����ص��ادي واالجتماعي
والثقايف والأمني ،على النحو الذي حتدث
عنه عامو�س يادلني ،رئي�س اال�ستخبارات
الع�سكرية الإ�سرائيلية (ام���ان) يف
ت�شرين االول .2010فقد قال �إن �إ�سرائيل
قامت ب ��أدوار �شديدة الأهمية واخلطورة
داخل م�صر منذ العام ( 1979عام توقيع
معاهدة ال�سالم امل�صرية – الإ�سرائيلية)
مبا يحول دون متكني �أي رئي�س جديد
مل�صر بعد ح�سني مبارك ،من النهو�ض
بهذا البلد .قبل ذلك جاء على ل�سان
�آيف ديخرت ،رئي�س ال�شاباك الإ�سرائيلي
الأ�سبق (� )2008أن النفوذ الإ�سرائيلي
ق��وي يف م�صر ل��درج��ة حت��ول دون جعل
ق��رار اخل�لاف��ة ال�سيا�سية بعد ح�سني
مبارك حم�ض م�س�ألة داخلية م�صرية،
�إذ �سيكون لكل من �إ�سرائيل والواليات
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 الأول ،يعتقد بوجود خماطر حقيقيةعلى الأمن القومي الإ�سرائيلي من جراء
الثورة يف م�صر.
 ال��ث��اين ،اعترب �أن ال �شيء جوهر ًيا�سيتغري� ،أو �ستكون له تداعيات خطرية
على �إ�سرائيل ،و�أن الأمور �ستم�ضي وفق
التقديرات الإ�سرائيلية املو�ضوعة.

املتحدة دور يف ذلك .و�أ�ضاف �أن �إ�سرائيل
لن ت�سمح مبجيء رئي�س مل�صر بعد مبارك
ال يعلن التزامه امل�سبق مبعاهدة ال�سالم
مع �إ�سرائيل� .إال �أن الأخطر هو ما قاله
عن �أدوات التغلغل وال�سيطرة الإ�سرائيلية
على مقاليد القرار ال�سيا�سي يف م�صر،
حيث ادعى �أن هذا النفوذ القوي لإ�سرائيل
داخل م�صر يعتمد على ركيزتني :الأوىل
هي �شركاء �إ�سرائيل من رجال الأعمال
امل�صريني املتخمني باملال ،والثانية �أ�صدقاء
�إ�سرائيل يف الإع�لام امل�صري� .إىل ذلك،
كان كتاب اليهودي ال�صهيوين برنارد
ه�نري ليفي بعنوان «احل��رب ب��دون �أن
نحبها ..يوميات كاتب يف قلب الربيع
العربي» ،الأك�ثر فجاجة �إذ ك�شف
�أنه �صانع ما جرى يف ليبيا ومدبره ،و�أنه
هو من كتب بيانات املجل�س الوطني
وحرك دفعات املال و�شحنات
االنتقايلّ ،
ال�سالح من كل مكان �إىل ليبيا...
لقد كان القلق الإ�سرائيلي من تطورات
اً
هائل بحكم العالقة مع
الثورة يف م�صر
نظام ح�سني مبارك وامل�صالح التي ربطت
هذا النظام بالدولة العربية .وب�شكل عام
�سيطرت ثالثة اجتاهات على املوقف
الإ�سرائيلي من الثورة امل�صرية وغريها من
الثورات العربية:

 الثالث ،يقول بوجود بع�ض املخاطرعلى �إ�سرائيل ،مع ا�ستبعاد ظهور �آثارها
يف املدى القريب.
لكن االجتاه الذى كانت الغلبة له يف
�إ�سرائيل وما زالت ،يرى �أن الثورات العربية
خ�صو�صا� ،ستكون
عموما وامل�صرية
ً
ً
لها تداعيات �أمنية و�إ�سرتاتيجية على
�إ�سرائيل ،بع�ضها يف املدى الق�صري ،وبع�ضها
الآخ��ر يف املدى البعيد .وبدافع من هذا
الإدراك قامت �إ�سرائيل ،ومازالت تقوم
ب�أدوار هدفها حما�صرة �أي خطر قد ينتج
عن التحوالت العربية ،ويهدد الأم��ن
الإ�سرائيلي .وميكن القول �إن خماوف
�إ�سرائيل من جناح الثورة يف م�صر ت�شمل
اخل�شية من امتدادها �إىل الأردن وال�ضفة
الغربية ،واخل�شية من �أدوار م�صرية جديدة
حمتملة ،و�أمن���اط حتالفات �إقليمية
جديدة ،لكن الأه��م هو اخل��وف على
م�سار العالقات امل�صرية – الإ�سرائيلية.

ا�سرائيل ت�ستفيد
من العوملة وداع�ش

يذهب منظرو العوملة �إىل القول ب�أنه مل
يعد ممكنً ا النظر �إىل ال�سيا�سة املحلية
وال�سيا�سة الدولية على �أنهما جماالن
منف�صالن .وقد تناول بع�ض الدرا�سات

ت�أثري العوملة يف مبد�أ ال�سيادة الوطنية يف
العامل العربي ،وذهب معظمها �إىل �أن
العوملة ّ
قل�صت نطاق تطبيق هذا املبد�أ،
وبخا�صة بالن�سبة �إىل ال��دول ال�ضعيفة.
� ّأم����ا ال����دول ال��ق��وي��ة ف��ق��د ا�ستطاعت
تعظيم مكا�سبها وعوائدها املادية
واال�سرتاتيجية ،من خالل ا�ستثمار املزايا
التناف�سية املتاحة لها .بناء عليه واجهت
الدولة العربية املعا�صرة يف ظل املتغريات
التي �صاحبت العوملة خطرين �أ�سا�سيني
ت�ستفيد منهما ا�سرائيل �أميا ا�ستفادة،
وهما :خطر احلروب الأهلية التي تهدد
بتفتيت ال�سيادة ومتزيق الوحدة الوطنية،
وخ��ط��ر ان��ت��زاع ال�����س��ي��ادة ونقلها �إىل
كيانات دولية و�إقليمية �أكرب .وتكاد
�إ�سرائيل تكون الدولة الأبرز يف العامل التي
ت�صر على �إعادة الهيكلة التامة للنظام
ّ
الإقليمي والنظم الفرعية التابعة له،
م�ستفيدة من واقع ال�صراعات الدولية
يف املنطقة .وهي تدعو لتفتيت الكيان
عموما،
االجتماعي القومي العربي
ً
ناهيك عن تفتيت الن�سيج االجتماعي

الوطني يف كل دولة على حدة .ذلك �أن
ال�صراع العربي الإ�سرائيلي يتميز عن
غريه من ال�صراعات ب�أنه ي�شمل خمتلف
اجل��وان��ب الإ�سرتاتيجية وال�سيا�سية
والع�سكرية واالقت�صادية والثقافية،
ف�ضلاً عن اال�ستخدام املكثف من قبل
العقيدة ال�صهيونية للأ�ساطري واملزاعم
الدينية .ويف �ضوء ه��ذا الواقع ميكن
اعتبار م�شروع «داع�����ش» ال��ذي يجعل
�أبرز �أولوياته �إ�سقاط الدول العربية التي
يعتربها كافرة ،قوة م�ضافة للكيان
ال�صهيوين .لأن تدمري الدول بهذا املنطق،
كما يح�صل يف �سوريا وال��ع��راق وليبيا
و�سواها ،معناه تدمري اجليو�ش والقدرات
االقت�صادية ومتزيق الكيان ال�سيا�سي
واالجتماعي لهذه الدول ،و�إطالق العنان
مل�شروع التق�سيم واحلروب الأهلية و�إقامة
الدويالت الطائفية والعرقية على �أنقا�ض
ال���دول ال�سيادية القائمة ،وه��ذا حلم
الكيان ال�صهيوين منذ وجوده.
وهنا يربز تناغم وان�سجام م�شروع ما
ي�سمى»الدولة الإ�سالمية �أو اخلالفة

الإ���س�لام��ي��ة» م��ع امل�����ش��روع
ال�صهيوين لإق��ام��ة «ال��دول��ة
اليهودية» يف فل�سطني ،وهذا
امل�شروع الذي يحظى بالأولوية
ل����دى ح��ك��وم��ة ب��ن��ي��ام�ين
ن��ت��ن��ي��اه��و ،ي��ق�����ض��ي بقيام
«دول��ة واح��دة ل�شعب واح��د»
�أي دول���ة �إ���س��رائ��ي��ل الكربى
لل�شعب ال��ي��ه��ودي ،وذل��ك
ّ
حل
على �أن��ق��ا���ض م�شروع
الدولتني .وقد حر�ص نتنياهو
و�أبرز قادة الكيان ال�صهيوين
على تر�سيخ ه��ذا املفهوم
ومركزيته ق �ولاً وعملاً من
خ�ل�ال التو�سع يف م�شروع
التهويد واال�ستيطان يف القد�س وال�ضفة
الغربية املحتلة .وهو نادى ب�ضرورة الف�صل
بني ما يجري يف قطاع غزة وما يجري يف
ال�ضفة الغربية ،حتت ذريعة �أن «القطاع
ال حتتله �إ�سرائيل» و�أن ال�ضفة الغربية هي
جزء من «�أر���ض �إ�سرائيل» ،ومن حقها
بالتايل �أن توا�صل فيها عمليات م�صادرة
الأرا���ض��ي وامل��ن��ازل وب��ن��اء امل�ستوطنات.
واخلال�صة التي يريد نتنياهو �أن ت�صل
�إىل اجلميع هي �أنه «لي�س هناك �شيء
ا�سمه الق�ضية الفل�سطينية» ،و�إن وجدت
ف�إنها لي�ست ال�سبب يف ما يجري يف ال�شرق
الأو���س��ط م��ن ���ص��راع��ات ،ب��ل ه��ي وليدة
تناق�ضات املجتمعات العربية وثمرة من
ثمار الدول العربية «الفا�شلة» ،العاجزة
عن حتقيق التما�سك الوطني لكونها
عرقيا
ت�ضم مكونات غري متجان�سة
ً
وطائفيا ،ولأنها دول م�ستبدة وغري
ودينيا
ً
ً
دميقراطية .باخت�صار ميكن القول �إن
النظام الإقليمي العربي يتعر�ض ل�ضغوط
قوية ،من داخله ومن خارجه ،مل�صلحة
امل�شروع ال�صهيوين ال�سرطاين.
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ال�سوفياتي .فقد �أدركت ال�صني �أن �إحدى �أهم الوظائف التي
�إعداد:
املد ال�سوفياتي ،و�إ�ضعاف
نغم �أبو �شقرا
�أوكلت ال�سرائيل ،كانت مكافحة ّ
عالقات مو�سكو مع الدول العربية .ويف
هذا املجال التقت امل�صالح ال�صينية مع
ا�سرائيل ،حيث ر�أت ال�صني يف الكيان
ً
حليفا حمتمال لإ�ضعاف
اال�سرائيلي
االحتاد ال�سوفياتي.
ب��د�أت العالقات الأمنية بني ال�صني
وا�سرائيل منذ ال��ع��ام  ,1979ويف العام
 1980ج���رت �صفقة ع�سكرية بني
الطرفني ،فقد ح�صلت ال�صني على 54
طائرة مقاتلة ا�سرائيلية وع��دة مئات
من دبابات مريكافا ،ومدافع ذاتية
احل��رك��ة وع��رب��ات م��درع��ة و���ص��واري��خ
�أثارت العالقات بني ال�صني وا�سرائيل �إهتمام العديد من اخلرباء وال�سيا�سيني
جربائيل امل�ضادة لل�سفن ،باال�ضافة �إىل
يف العامل .فا�سرائيل لي�ست جماورة لل�صني ،وهناك فوارق ح�ضارية و�أثنية هائلة
م�ضادات الكرتونية متنوعة ،ق� ّ�درت
تف�صل بينهما .ومنطق ًيا ف�إن اهتمامات اجلانبني ينبغي �أن تكون مت�ضاربة ،فا�سرائيل
قيمة ال�صفقة بحواىل بليون دوالر.
جزءا من الغرب املعادي حل�ضارات ال�شرق وقيمه ،مبا يف ذلك
تعترب نف�سها
ً
�أدرك�����ت ا���س��رائ��ي��ل �أه��م��ي��ة تنويع
الكونفو�شيو�سية.
ع�لاق��ات��ه��ا وحت��ال��ف��ات��ه��ا م��ع ال��ق��وى

حليف اخل�صم

ال�صني وا�سرائيل :العالقات ال�سرية

ا�سرائيل هي احلليف الأول للخ�صم
التاريخي لل�صني �أي ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية ،وهي متار�س اليوم �سيا�سة
كليا مع النهج الذي تتبعه ال�صني والقائم على دعم
تتعار�ض
ً
العدالة وقيم احلرية وال�سالم وحق ال�شعوب يف تقرير امل�صري.
ورغم هذا االختالف الكبري بني اجلانبني ،ف�إن العالقة مع
ا�سرائيل حتظى حتى الآن باهتمام خا�ص من جانب بكني.
فمنذ �أن بد�أت بكني بتطبيق �سيا�سة االنفتاح على اخلارج
واال���ص�لاح من الداخل �أواخ��ر �سبعينيات القرن الع�شرين،
وتراجعت عن موقف الت�شدد االيديولوجي الذي �شهده عهد
ماوت�سي تونغ� ،أرادت توجيه �سيا�ستها اخلارجية نحو الغرب
لال�ستفادة من ر�ؤو�س �أمواله بغية النهو�ض باالقت�صاد ال�صيني
الذي �أنهكته جتارب ماو .ولكن اجلليد كان قد بد أ� يذوب
وحتديدا مع الزيارة
خالل ال�سنوات الأخرية من حكم ماو،
ً
التاريخية التي قام بها الرئي�س نيك�سون �إىل بكني يف العام
 ،1972والتي انتهت بت�صفية اخلالفات حول تايوان من خالل
توقيع بيان �شانغهاي ال��ذي مت�سكت مبوجبه وا�شنطن
ب�سيا�سة ال�صني الواحدة .وبذلك زال من �أمام ا�سرائيل �أكرب
عائق اعرت�ض بناء عالقات متطورة مع ال�صني ،والذي متثل
بالرف�ض الأمريكي امل�ستمر لقيام هذه العالقات .والتقت
امل�صالح الأخرى بني الدولتني من خالل العداء امل�شرتك لالحتاد
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كافيا ،و�أن
الكربى ،و�أن ن�شاطها مع �أوروبا و�أمريكا لي�س
ً
ً
ظروفا �أف�ضل للعمل يف
حت�سني عالقتها مع ال�صني �سيوفر لها
�آ�سيا� .أما من جهة ال�صني ،فاتّ �سم نهجها اجلديد بالتخلي
عن �سيا�سة الت�شدد والتطرف على ال�صعيد اخلارجي ،وتعميق
الرباغماتية ورفع �شعار «م�صالح ال�صني قبل كل �شيء» .ويف
�أواخ��ر  1987حتدثت جملة «مينز « الع�سكرية الأ�سبوعية
الربيطانية عن اتفاق مبليارات ال��دوالرات بني بكني وتل
�أبيب  ،تز ّود ا�سرائيل مبقت�ضاه ال�صني كميات كبرية من
العتاد احلربي وتقنية �صناعة الأ�سلحة ،مقابل ح�صولها على
الفحم واحلرير من ال�صني ،وذلك لفرتة تراوح بني �سنتني وخم�س
�سنوات.
ويف كانون الثاين  1992كر�ست العالقات ب�صورة ر�سمية بني
الطرفنيّ ،
ووقع وزيرا خارجيتيهما �آنذاك ،دايفيد ليفي وت�شيان
ً
م�شرتكا يعلن �إقامة عالقات بينهما على
ت�شي ت�شنغ ،بيانا
ً
م�ستوى ال�سفراء.

�سري
تعاون علني و�آخر ّ

دخلت العالقات ال�صينية  -الإ�سرائيلية مرحلة جديدة من

التعاون والتطور العلني على ال�صعد ال�سيا�سية واالقت�صادية
والثقافية وال�سياحية� ،أما يف املجال الع�سكري ،فقد اتفق
بعيدا عن الأنظار ا�ستنا ًدا �إىل
الطرفان على ابقاء تعاونهما
ً
ما ي�أتي:
 -1معار�ضة الواليات املتحدة الأمريكية تزويد ال�صني الأ�سلحة
والتقنية احلديثة ،وتخوفها من �أن ت�صبح دولة ع�سكرية
كربى.
 -2خ�شية بكني من ت�أثر عالقاتها مع الدول العربية� ،إذا ما
ت�سربت �أنباء عن تعاونها الع�سكري مع ا�سرائيل.

من التقلبات واال�ضطرابات .لذلك اعتمدت �إىل حد كبري
على اللوبي اليهودي ،فكلما احتدمت اخلالفات بني بكني
ووا�شنطن ،تتحرك القوى اخلفية لتربيد �سخونة اخلالفات �أو
متهيدا ّ
حللها .ومع انتخاب جورج بو�ش
�إبعادها عن الأ�ضواء
ً
واحلد من نفوذها
رئي�سا لأمريكا ،كان احتواء ال�صني
االبن
ّ
ً
املتنامي يف طليعة اهتماماته� .أ�صيبت �إ�سرائيل بالهلع �إزاء
هذه ال�سيا�سة ،ذلك �أن ،العداء بني �أمريكا وال�صني يعني
بداية النهاية للتعاون القائم بني بكني وتل �أبيب يف كل
�سيما الع�سكرية منها .لكن �أحداث � 11أيلول
املجاالت ،وال ّ
ّ
 2001وفرت احلل املالئم لإ�سرائيل.
فقد �سارعت ال�صني للإعالن عن
ت�ضامنها مع �أمريكا وا�ستعدادها
للدخول يف حتالف معها يف وجه
الإرهاب.

ماذا تريد ا�سرائيل من ال�صني؟

 -3مرونة ال�سيا�سة ال�صينية وحر�صها على النهج ال�سلمي،
وبالتايل ف�إنها بعدم اعالنها التعاون مع ا�سرائيل ،تتجنب
�إحراجات كثرية� .أما يف املجال النووي فرمبا كان هناك بني
اجلانبني تعاون �سري �أي�ضا.
لقد �أدركت احلكومة ال�صينية �أهمية �إقامة عالقات وطيدة
مع وا�شنطن ،مع علمها �أن هذه العالقات عر�ضة لكثري

ميكننا القول �إن��ه على الرغم
من العالقات القائمة بني ال�صني
وا�سرائيل ،ثمة معلومات متنع
و�صولها �إىل مراحل متقدمة� .أبرز
هذه الكوابح التحفظ الأمريكي
م��ن ج��ه��ة وال��ت��خ��وف م��ن ت ��أث��ر
ال��ع�لاق��ات العربية – ال�صينية
ب�شكل �سلبي ،من جهة �أخرى.
فال�صني بحكم م�صاحلها الهائلة
واملت�شعبة مع العامل العربي ،ال
ت�ستطيع جتاهل ت�أثري تعاونها
مع ا�سرائيل على عالقاتها مع
ً
عميقا
العرب ،التي ت�ضرب جذورها
يف التاريخ ،وترتكز على �أ�س�س
جتارية وثقافية و�سيا�سية متينة.
ي�را� ،إن ما يدفع ال�صني �إىل
�أخ� ً
احلفاظ على عالقتها مع ا�سرائيل
وال�سعي لتطوير التعاون معها،
ه��و حاجتها �إىل حتديث قوتها
امل�سلحة والنهو�ض باقت�صادها عرب
اال�ستفادة من التقنية اال�سرائيلية ور�ؤو���س الأم��وال اليهودية،
وا�ستغالل وجود اللوبي اليهودي يف �أمريكا من �أجل التخفيف
من العداء لل�صني يف ال�سيا�سة الأمريكية .وال�صني تبحث اليوم
عن حليف قوي �أو حلفاء �أقوياء ت�ستعني بهم يف �أوقات ال�شدة.
�أما بالن�سبة ال�سرائيل ،ف�إن الأ�سباب احلقيقية لتوجهها نحو
متاما.
ال�صني ،ما زالت غري وا�ضحة
ً
العدد 361

53

متاحف
يف بالدي

عملية دقيقة وهي تتمايز عن عملية
�إعداد:
حتنيط ال��ك��ائ��ن��ات ال�بري��ة ،يو�ضح
جان دارك �أبي ياغي
الدكتور يون�س ال��ذي عمل
ب�شغف يف امل��ج��ال�ين ،وم��ع
ال���وق���ت ،ب��ات��ت جمموعته
النادرة واملنوعة �أكرب متحف
للحياة البحرية وال�بري��ة يف
لبنان والعامل.
وع���رب���ون ام��ت��ن��ان لعمله
ال�شاق املفعم بالتحدي ،تلقى
الدكتور يون�س من م�ؤ�س�سة
«ن��ا���ش��ي��ون��ال جيوغرافيك
���س��و���س��ي��ت��ي» الأم�يرك��ي��ة،
التي متنح ا�سمها للأعمال
الكبرية ،ر�سالة تعلن فيها
عن نيتها ت�صوير فيلم عن
املتحف .كما تلقى ر�سالة
�أخ����رى م��ن م��دي��ر متحف
م��ون��اك��و ال��ب��ح��ري مي�شال
دوف���ران يعلن فيها دعمه
ال��ك��ام��ل ل��ه��ذا امل�����ش��روع
وا�ستعداده للم�ساعدة يف ما
خ�ص طريقة عر�ض احليوانات
واملحافظة عليها .كذلك
تلقى م�ساعدة من وكالة
التنمية الأم�يرك��ي��ة (يف
على بعد �أمتار من مغارة جعيتا الطبيعية ال�شهرية� ،إجتمعت احلياة الربية والبحرية يف متحف فريد
العام  )2004لتجهيز املتحف
من نوعه يف لبنان واملنطقة العربية .ي�ضم املتحف الذي ت�أ�س�س يف مدينة �صور(العام � ،)2002أكرث من
وحت�سينه.
�ألفي نوع من احليوانات البحرية والربية املحنطة ،التي جمعها طبيب اال�سنان جمال يون�س .املتحف
انتقل هذا العام �إىل مبنى مت ت�شييده يف جعيتا و�سط واحة خ�ضراء ،وتت�صدر واجهته �سفينة فينيقية
يف فم القر�ش
تبحر بالزائرين �إىل �أعماق البحار.
م��ن ف��م ال��ق��ر���ش العمالق
(مغارة ا�صطناعية) ،ندخل
البحرية و ّل���د ل��دي��ه ه��اج��� ً��س��ا :كيف �إىل املتحف برفقة الدليل ال�سياحي
ق�صة والدة متحف
حية �أم��ام الأجيال ح�سنني اب��ن الدكتور جمال يون�س.
منذ طفولته ،ب���د�أ الطبيب جمال ميكن �أن تبقى ّ
يون�س (�إخت�صا�صي يف تقومي الأ�سنان) القادمة قبل �أن يجتاح �شواطئنا التلوث .ال��ط��اب��ق الأول ���ص��ال��ة ل��ل��ت��ذك��ارات
يكت�شف �أع��م��اق امل��ي��اه ،فيغو�ص لكن الطبيب ال�شغوف ب�أعماق البحار ،امل�صنوعة من ال�صدف البحرية وغريها،
ً
مفت�شا عن املخلوقات البحرية حالفه احلظ عندما �سافر �إىل رومانيا لنبد�أ النزول على عمق  13مرتًا داخل
فيها
ّ
واملجموعات النادرة .هو من مواليد �صور للتخ�ص�ص ،هناك تعلم مبادئ عملية اجلبل حيث غرف املتحف ال�ست التي
ومنزله يف �أح�ضان البحر الذي جذبه �إىل التحنيط على يد حمنط حمرتف قبل بنيت على �شكل مغاور وهي متتد على
م�سلحا م�ساحة حواىل  4500مرت مربع.
عامله باك ًرا ،فراح ميار�س هواية ال�صيد �أن يعود �إىل الوطن ليبد أ� جتاربه
ً
جتتمع يف متحف «احل��ي��اة الربية
يف �أعماقه ،يف ال�صيف كما يف ال�شتاء ،يف ب�شهادة.
حتنيط احل��ي��وان��ات املائية البحرية والبحرية» مكونات الطبيعة اللبنانية،
الليل كما يف النهار .جمال الكائنات

من �أعماق البحار والرباري �إىل جعيتا:

متحف للحياة البحرية والربية
فريد من نوعه يف ال�شرق الأو�سط

العدد 361

55

متاحف
يف بالدي
بربها وبحرها .حيوانات حمنطة تبدو
كما لو �أنها ت�ستكمل حياتها بني
الأ�شجار �أو يف البحار .نحو �ألفي قطعة
حمنطة ،البع�ض جمعها وحنطها
الدكتور يون�س خالل �أعمال الغط�س يف
بحر �صور يف جنوب لبنان ،والبع�ض الآخر
عاما.
ا�شرتاه على مدى حواىل ً 30
الغرفة الأوىل خم�ص�صة للحيوانات
الربية التي تعي�ش يف لبنان ،مثل :ال�ضبع
والثعلب والذئب واخلنزير الربي والني�ص
والن�سنا�س و�أبو غرير والقنفذ وال�سنجاب
والواوي وغريها...
ت�شكل الغرفة الثانية غابة ت�ضم
جم�سمات لأ�شجار عمالقة وحتتوي على
جميع الطيور الربية والبحرية العابرة
وامل�ستوطنة ،كالعقاب والبجع وال�صقر
والن�سر والبومه والبا�شق والببغاء .كما
جند فيها � ً
أي�ضا الغزال والقرد والتم�ساح.
تتجمع يف الغرفة الثالثة جميع �أنواع
احل�شرات والزواحف� :أفعى �سوداء �أخرى
بر�شاء وال �( Boaأف��ري��ق��ي��ة) وك��وب��را
(هندية) وبركيل (�أبو قرع)...
بقية الغرف ت�شكل الق�سم البحري
من املتحف بكل �أنواعه ،وهي على
�شكل م��غ��اور ،ت��ب��د�أ مب��غ��ارة احلورية
جم�سما لها باحلجم الطبيعي،
وت�ضم
ً
نوعا من الأحجار الثمينة
�إىل جانب ً 250
وال�شبه ثمينة من كل �أنحاء العامل.
ومغارة النجوم ( جنمة ال�شم�س ذات ال
ذراع��ا) واملرجانيات (املرجان الطري
11
ً
وامل��رج��ان املتحجر وامل��رج��ان الأ�صفر)
واال�سفنجيات (ذات اخلاليا العديدة)
والأ�صداف البحرية ب�أ�شكالها و�ألوانها
(م�صدرها املحيطات والبحر الأبي�ض
املتو�سط) ،و�أ�صداف حلزونية متحجرة
عمرها ماليني ال�سنني وجدت يف �صور
ريا مغارة الأ�سماك والق�شريات
الربية� .أخ ً
والرخويات والثديات البحرية التي حتتوي
على �أ�سماك القر�ش (القر�ش النمري
والقر�ش الأزرق) ...وال�سالحف البحرية
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وم�������ن ب��ي��ن��ه��ا
�سلحفاة بحرية
 ن��ه��ري��ة ن����ادرةالنوعية (ت�شبه
الأف��ع��ى يف ر�أ�سها
وعنقها ولها �أنف
�شبيه ب�أنف خنزير
ب�����ري ،وخم��ال��ب
كمخالب النمر،
ظهرها جلد من
دون �صدفة ،وزنها
 50كلغ وطولها
مرت ون�صف املرت).

من �أعماق
البحار

ت�شكل �أ�سماك
ّ
الأع���م���اق ن�سبة
�سبعني باملئة من
املتحف وتتو ّزع يف
واجهات زجاجية
كبرية:
يف واج�����ه�����ة
الأ�������س������م������اك
ال���ك���ب�ي�رة ن���رى
ال��ب��ارك��ودا( نوع
م���ن الأ����س���م���اك
ال���ع���ظ���م���ي���ة)،
���س��م��ك��ة �سيف
(ي�������ص���ل وزن���ه���ا
�إىل  113كيلو،
ومي���ت���د ف��ك��ه��ا
الأع�����ل�����ى ن��ح��و
الأم����ام لي�شكل
ً
�سيفا)� ،سمكة
ال���������س����رغ����و�����س
(�أ�������س������م������اك
ف�����ض��ي��ة ال���ل���ون)،
ال�سالطعني (وهي من بحر �صور) ويوجد
يف املتحف اث��ن�ين م��ن �أغ���رب �أن���واع
ال�سالطعني ال��ت��ي تعي�ش يف �أع��م��اق
�سحيقة ومتتاز بذراعني �أط��ول و�أكرب

من حجم ال�سلطعون نف�سه .ت�أكل
ال�سالطعني الف�ضالت البحرية وبقايا
مفيدا
الأ���س��م��اك امليتة ويعترب ذل��ك
ً
للبيئة البحرية .تعي�ش ال�سالطعني بني

 3و � 12سنة.
�سمكة اللقز ،وهي من �أ�شهر الأ�سماك
يف فئتها ،الدلفني (من الأن��واع النادرة
والذكية ،يزن  500كلغ وطوله � 3أمتار)،

وقد وقع يف �شباك �أحد ال�صيادين يف �صور
(عن طريق اخلط�أ)� ،سمكة ال�شم�س
(يعتقد �أن��ه��ا الأك�ب�ر م��ن نوعها يف
العامل وهي �سمكة عمالقة من نوع

«القي�صانة» �أو «�سمكة ال�شم�س» .يبلغ
طولها � 120سنتم ويتجاوز وزنها ال�سبعني
ك��ل��غ) ،ال�����ص��ب��ي��دج ال��ع��م�لاق (م��ن
الرخويات البحرية التي تعي�ش على
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متاحف
يف بالدي
ال�شواطئ اللبنانية وهي مثل الأخطبوط
ً
�صباغا حرب ًيا عندما يهاجمها
تطلق
حيوان �آخر) ،هذا �إىل جمموعة كبرية
من الأ�سماك الأخ��رى وبع�ضها مهدد
بالإنقرا�ض.
�أما الواجهات الأخ��رى فتتوزع على:
�سمك ال��ط��ي��ار (ذو ج��وان��ح)� ،سمك

ال��ن��ف��اخ��ات (تنفخ ج�سمها يف امل��اء
للدفاع عن نف�سها)� ،سمك ال�صنارة
(يف ر�أ���س��ه��ا ���ص��ن��ارة ل�صيد ال�سمك)،
�سمكة حمار (من الأ�سماك النادرة
ولها فم �شبيه بفم احلمار) ...ويف واجهة
الق�شريات وال�شوكيات جند التوتياء
والقريد�س وجنمة البحر...
�صدفة امل��ورك�����س جت��د مكانها يف
املتحف ،وك��ذل��ك الإ�سفنج البحري
ب����أل���وان و�أح���ج���ام و�أ���ش��ك��ال ع��دي��دة،
والأ�سماك املتحجرة ،وقر�ش الإ�سكندر ذو
القرنني (�سمكة نادرة معروفة بقرنيها
الكبريين ،طولها حواىل املرتين ووزنها
 150كلغ).

�أنواع انقر�ضت و�أخرى باتت نادرة

يرا من
ي�����ض��م امل��ت��ح��ف ع����د ًدا ك��ب� ً
احليوانات التي باتت �شبه منقر�ضة
كفقمة الراهب التي جرى �ضمها يف
الآون���ة الأخ�ي�رة �إىل جمموعة املتحف
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�أرقام قيا�سية

عقب حتنيطها بعدما ع�ثر عليها
نافقة يف منطقة ال��رو���ش��ة يف ب�يروت.
وم��ن ب�ين معرو�ضاته ال��ن��ادرة اجل��راد
العمالق (� 18سنتيمرتا) ،ودج��اج��ة
ذات �أرب��ع��ة �أرج����ل وذي��ل�ين ،وال��ب��وم��ة
ال��ع��م�لاق��ة ،وع��ج��ل ذو ر�أ�����س��ي�ن...،
وي�ؤكد الدكتور يون�س �أن «جمموعته
البحرية التي حازت �شهادات من �أكرب
املنظمات البيئية العاملية (منظمة

ي�سجل املتحف ثالثة �أرق��ام قيا�سية
عاملية وه��ي لأك�بر جم�سم ل�سفينة
فينيقية حربية بطول  40مرتًا وارتفاع
�سبعة �أم��ت��ار ،ولأك�بر جم�سم للقر�ش
الأبي�ض بطول  35مرتًا وارتفاع خم�سة
�أمتار ،ولأكرب مغارة ا�صطناعية حتتوي
على كل موجودات املتحف مب�ساحة
تفوق  4500م�تر مربع حم��ف��ورة داخ��ل

املحافظة على �أ�سماك القر�ش يف العامل
ومنظمة املحافظة على البحر الأبي�ض
نوعا من �أ�سماك
املتو�سط)
ت�ضم نحو ً 40
ّ
نوعا من النجوم و 400نوع
القر�ش وً 30
من �أ���ص��داف البحر الأبي�ض املتو�سط،
وه��ي جمموعة ف��ري��دة ال ت��وج��د �إال يف
هذا املتحف من بني جميع دول البحر
الأبي�ض املتو�سط».

اجلبل.
ن�شري �إىل �أن املتحف يفتح �أبوابه طوال
�صباحا ولغاية
�أيام الأ�سبوع (من الثامنة
ً
الثامنة م�����س��اء) ،وه��و حمطة تربوية
لآالف الطالب الذين يزورونه .وملنا�سبة
خ�صت �إدارة
عيد اجلي�ش يف كل عامّ ،
املتحف �أوالد وعائالت �شهداء اجلي�ش
بزيارة جمانية للمتحف كل �شهر �آب.

مدن ومعامل
�إعداد:
معو�ض بومارون
با�سكال ّ

حا�ضنة احل�ضارات توا�صل �إطالالتها اجلميلة على العامل:

جبيل عا�صمة ال�سياحة العربية 2016

مل تغادر �أخبار مدينة احلرف ال�شا�شات وال�صحف وو�سائل التوا�صل الإجتماعي منذ عدة �سنوات؛
تت�صدر العناوين عامل ًيا ،عرب ًيا وحمل ًيا ،بف�ضل موقعها وتاريخها� ،إ�ضافة �إىل ن�شاط جمل�س
فهي
ّ
ّ
بلديتها الذي ي�ستغل �أي فر�صة �سانحة لينقل �إىل العامل �أجمع �صورة جبيل الفريدة.
�آخر امل�ستجدات على هذا ال�صعيد ،اختيار «املنظمة العربية لل�سياحة» جبيل «عا�صمة لل�سياحة
العربية للعام .»2016
اختيار جبيل «عا�صمة لل�سياحة
العربية  »2016كان نتيجة ما تتمتّ ع
به من مميزات ا�ستثنائية وفق رئي�س
يو�ضح لنا �أن
بلديتها زياد ح� ّ�واط ،وهو ّ
عينت
جلنة حتكيم من الوزراء العرب ّ
جلنة خ�ب�راء للتدقيق يف التفا�صيل
والثقافية
البيئية
من كل النواحي،
ّ
ّ
وال�سياحية� ،إ�ضافة �إىل امل�شاريع والبنى
التحتية.
ّ
أعدت
وي�ضيف« :كانت البلدية قد � ّ
ً
قبل ثالثة �أ�شهر ً
كامال عن مدينة
ملفا
يت�ضمن ه��ذه النقاط ،وي�شمل
جبيل
ّ
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امل�شاريع التي نفّ ذت وتلك التي ما تزال
وبيئيا
إمنائيا
يف طور التنفيذ� ،إقت�صاد ًيا و�
ً
ًّ
وريا�ضيا؛ وبناء على هذه املعايري اختريت
ً
مدينة جبيل عا�صمة لل�سياحة العربية
للعام القادم».
وعن �أهمية هذا االختيار ،وانعكا�ساته
عموما وعلى
الإيجابية على لبنان
ً
��واط« :ه��ذا
جبيل
ً
خ�صو�صا ،يقول ح� ّ
ّ
مهما جلبيل فقط ،بل
اللقب لي�س
ً
ّ
لكل لبنان � ً
أي�ضا ،وهو فخر لالقت�صاديني
ول��ل�����ص��ن��اع��ي�ين ول��ل��ع��ام��ل�ين يف كل
اخلا�صة والعامة؛
القطاعات احليو ّية
ّ

فجبيل ال�صغرية مب�ساحتها والكبرية
بتاريخها وثقافتها و�أهلها ،تنقل �صورة
لبنان اجلميلة �إىل العامل ،حاملة ر�سالة
التوا�صل والتعاي�ش فيه ،رغم ال�صراعات
الدائرة حولنا واالنق�سامات التي يعاين
منها العامل العربي.
وبف�ضل ه��ذه اجل��ائ��زة �ستزدهر كل
�أنواع ال�سياحة يف جبيل �أكرث و�أكرث،
ً
إنطالقا من ال�سياحة الدينية بف�ضل
�
معانقة الكنائ�س للجوامع يف املدينة،
خ�صو�صا و�أنها من الأق��دم يف ال�شرق،
ً
والثقافية،
و�صو ًال �إىل ال�سياحة الرتاثية
ّ
تتج�سد ع�بر القلعة وحميطها
التي
ّ
وال�سوق القدمي».
ّ
ح��واط زي��ادة كبرية يف عدد
ويتوقع
ّ
تقريبا) ويقول:
ال�سياح (مليون �سائح
ً
«ن�ستعد ال�ستقبالهم ب�أف�ضل طريقة،
ّ
تت�ضمن
خطة �شاملة للمدينة
و�ضعنا
ّ
ّ
جيدة
�إقامة مواقف
ّ
عامة وخطة �سري ّ

خ�ص
التحتية .ويف ما
�إىل جتهيز البنى
ّ
ّ
الأماكن الأثرية ،فال�صيانة والنظافة
متوافرتان ب�شكل دائ���م ،واحلرا�سة
م�ؤمنة على م��دى � 24ساعة؛ فجبيل
ّ
كل
تكرم �ضيوفها وت�سعى �إىل ت�أمني
ّ
و�سائل الراحة لهم».

حواط بالألقاب التي ح�صلت
ّ
ويذكر ّ
عليها جبيل يف املا�ضي القريب ،فيقول:
التميز
اختارت «�أكادميية تتويج جوائز
ّ
يف املنطقة العربية» ،جبيل ك�أف�ضل
مدينة �سياحية عربية لعامي  2013و،2014
وقد و�صلت �شجرة جبيل امليالدية للعام

� 2014إىل العاملية ،فكانت بني الأ�شجار
عامليا بح�سب �صحيفة
امليالدية الأجمل
ً
« »Wall Street Journalالتي ن�شرت
�صو ًرا لها .كما ح�صلت جبيل على
جائزة الـ»2014 Pomme d’Or Award
التي مينحها الإحتاد الدويل لل�صحافيني
والكتّ اب ال�سياحيني».
وانتزعت جبيل لقب «�أول مدينة مرنة
يف ال�شرق الأو�سط والعامل العربي» من
�ضمن م�شروع روكفلر» لـ  100مدينة
مرنة حول العامل .ويف تقرير ل�صحيفة
ّ
احتلت املرتبة
«تلغراف» الربيطانية،
الثانية من بني �أقدم  20مدينة يف العامل.
جهود كبرية ت�ضافرت للمحافظة
ع��ل��ى ج��ب��ي��ل ح��ا���ض��ن��ة احل�����ض��ارات
ّ
ت�ستحقها ،ويف
ولإعطائها املكانة التي
حواط �إىل التعاون غري
هذا الإطار ي�شري ّ
امل�سبوق القائم بني البلدية والقطاع
يوما يف دعم هذه
اخلا�ص الذي مل يبخل ً
املدينة التاريخية.
العامة �أجنزت يف
وي�ضيف« :احلديقة
ّ
فرتة قيا�سية ،بدعم من م�صرف لبنان.
وعلى ال�صعيد ال�سياحي والتجاري ،متّ
املمول من
ت�أهيل �سوق جبيل التجاري
ّ
«بنك بيبلو�س» ،حيث رممّ ت جدرانه
باحلجر الرملي ليتنا�سب م��ع طابع
امل��دي��ن��ة احل�����ض��اري ،وك���ان ذل��ك من
�أولويات اهتمامات املجل�س البلدي ،على
اعتبار � ّأن الأ�سواق التجارية هي واجهة
املدينة.
الريا�ضية ،فقد افتتح
�أما من الناحية
ّ
جممع الرئي�س �سليمان الريا�ضي بتمويل
ّ
م��ن امل��غ�ترب ك��ارل��و���س �سليم؛ فيما
املجمع البلدي للمدينة
�أو�شك جتهيز
ّ
على االنتهاء مع ق�صر امل�ؤمترات التابع
له� ،إ�ضافة �إىل م�شروع فرز النفايات من
امل�صدر ،ال��ذي يهدف �إىل جعل جبيل
ً
ف�ضال
مدينة خالية م��ن النفايات؛
و�سياحية
إمنائية
عن م�شاريع �أخ��رى �
ّ
ّ
وثقافية».
ّ
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حتت ال�ضوء
�إعداد:
النقيب الطبيبب ح�سام �أبرت

الطبية والفنية والإلتزامات التي تفر�ضها
عليه مهنته .وال يجوز القيا�س ،يف اخلط أ�
الطبي ،باال�ستناد �إىل الرجل العادي
اليقظ ،بل يجب القيا�س باال�ستناد �إىل
�سلوك طبيب منوذجي واعتماده معيا ًرا
لتقدير وقوع اخلط�أ الطبي.

اخلط�أ الطبي اجلراحي

يلتزم الطبيب اجل��راح جت��اه املري�ض
بذل العناية الالزمة عند �إجراء العملية
اجلراحية له .وتن�ش�أ م�س�ؤوليته �إذا مل
يتخذ االحتياطات الالزمة قبل �إجراء
العملية اجلراحية وخاللها .وملعرفة
اخلط�أ يقا�س �سلوك الطبيب اجلراح
ب�سلوك طبيب جراح من االخت�صا�ص
نف�سه وامل�ستوى املهني والعلمي ذاته ،مع
الأخذ بعني االعتبار ،الظروف اخلارجية
وا لإمكانات
امل��ادي��ة التي
ت��واف��رت عند
�إجراء العملية اجلراحية .ويف �ضوء ذلك
ي�س�أل الطبيب اجلراح ،عن كل تق�صري
ال ميكن توقعه من طبيب جراح �آخر
يتمتع بامل�ؤهالت نف�سها ،ويف الظروف
نف�سها التي �أحاطت ب�إجراء العملية
اجلراحية.
ل�ل�أخ��ط��اء الطبية اجل��راح��ي��ة �صور
تختلف ع��ن الأخ���ط���اء ال��ط��ب��ي��ة يف
التخ�ص�صات الأخرى ،ويف ما يلي بع�ضها:
�أو ًال :على الطبيب اجلراح �أخذ موافقة
قانونيا قبل �إجراء
املري�ض �أو من ميثله
ً
العملية اجلراحية ،ويجب �أن ت�صدر
هذه املوافقة بعد �شرح حقيقة العملية
والنتائج املحتملة لها ،وبخالف ذلك
يعترب الطبيب خمطئً ا ويكون م�س�ؤولاً ،
عن النتائج ال�ضارة للعملية اجلراحية
ولو بذل العناية املطلوبة فيها.
ثانيا :على الطبيب اجلراح ا�ستخدام
ً
الطرق احلديثة يف الفح�ص ملعرفة حالة
املري�ض ونوع العمل اجلراحي قبل �إجراء
العملية اجلراحية ،ويكون م�س�ؤولاً
�إذا �أخط أ� يف الت�شخي�ص ب�سبب عدم

اخلط�أ الطبي يف العمليات اجلراحية :بني القانون والطب
تعترب مهنة الطب ر�سالة تهدف �إىل املحافظة على �صحة الإن�سان اجل�سدية والنف�سية،
و�إىل التخفيف من �آالمه ورفع م�ستواه ال�صحي العام ،لذلك يعترب الطب مهنة ال�شرف
والإن�سانية.
ووفق قانون الآداب الطبية (رقم  )1994/288ف�إن ر�سالة الطبيب تتمحور حول ج�سم
الإن�سان الذي له حرمته وحياته التي لها ح�صانتها؛ و�أن �أهم واجبات الطبيب هي حتقيق
ر�سالته يف املحافظة على �صحة الإن�سان اجل�سدية والنف�سية ،وقائ ًيا وعالج ًيا ،والتخفيف
من �آالمه ورفع امل�ستوى ال�صحي العام .

اجلراحة وامل�س�ؤولية الطبية

�إن اجلراحة كفرع من فروع الطب
تعترب املجال الرحب لدرا�سة امل�س�ؤولية
الطبية مبختلف وجوهها و�أ�شكالها،
لأن �أخ��ط��اء اجل��راح��ة ه��ي الأخ��ط��اء
النموذجية يف جمال امل�س�ؤولية الطبية
املدنية .ومن املتفق عليه بني الأطباء
غالبا بثالث
�أن العمل اجلراحي مير
ً
مراحل ،وهي :مرحلة الفح�ص والإعداد
والتح�ضري للعمل اجل��راح��ي ،ومرحلة
تنفيذ العمل الطبي اجلراحي و�إجرائه،
ومرحلة الإ���ش��راف واملتابعة و�صولاً �إىل

تعايف املري�ض ،وم�س�ؤولية الطبيب اجلراح
قائمة يف جميع تلك املراحل.

مفهوم اخلط أ� الطبي بوجه عام

يعد تعريف اخلط�أ الطبي �أم ًرا يف غاية
الدقة ،وذل��ك نظ ًرا �إىل غياب تعريف
ت�شريعي يح�سم اجلدل بني �أن�صار الت�شدد
و�أن�صار املرونة ،هذا �إ�ضافة �إىل اعتبار �أن
الطبيب ال يتدخل يف ج�سد املري�ض �إال
بح�سن نية و ق�صد �سليم.
يتج�سد اخلط�أ الطبي املرتب مل�س�ؤولية
الطبيب ب�إخالله بالقواعد والأ���ص��ول
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حتت ال�ضوء
ا�ستخدام هذه الطرق.
ً
ثالثا :على الطبيب اجل���راح اتخاذ
االحتياطات ال�لازم��ة عند ا�ستعمال
الأدوات الالزمة يف العمليات اجلراحية،
حيث يكون م�س�ؤولاً �إذا �أهمل ذلك.
راب��ع��ا :على الطبيب اجل���راح �إج���راء
ً
العملية اجلراحية للمري�ض يف امل�ست�شفى
حر�صا على
ولي�س يف العيادات اخلا�صة،
ً
توفري جميع الو�سائل الالزمة.
خام�سا :يعترب خط أ� من جانب الطبيب
ً
اجلراح �إجراء العملية اجلراحية من دون
الت�أكد من �سالمة املن�ضدة
و�آالت تثبيت املري�ض عليها،
وال��ذي ميكن �أن ي���ؤدي �إىل
�سقوط املري�ض عنها.
���س��اد���س��ا :ي��ت��وج��ب على
ً
ال��ط��ب��ي��ب اجل�����راح ات��ب��اع
الأ���ص��ول العلمية املتعارف
عليها وا���س��ت��خ��دام الطرق
احلديثة عند �إجراء العملية
اجل��راح��ي��ة ،واالب��ت��ع��اد عن
الطرق البدائية يف ذلك.
���س��اب��ع��ا :ع��ل��ى الطبيب
ً
اجل���راح عند االن��ت��ه��اء من
العملية اجلراحية الت�أكد
من �إزالة املواد وقطع ال�شا�ش
امل�ستعملة ،ومن الأخطاء التي تتكرر
دائما ترك بع�ض هذه امل��واد �أو القطع
ً
ً
يف ج�سم املري�ض ما ي���ؤدي �أحيانا �إىل
وغالبا ما ي�ضع الطبيب اجلراح
وفاته.
ً
امل�س�ؤولية يف هذا املجال على م�ساعديه
من املمر�ضات واملمر�ضني� ،إال �أن ذلك ال
يعفيه من هذه امل�س�ؤولية.
ثامنً ا :من الأخ��ط��اء ال�شائعة �أي�ضا
�إجراء العمل اجلراحي يف املكان اخلط�أ
من اجل�سم (اجلهة الي�سرى بدل اليمنى
وبالعك�س).

�أ�سباب الأخطاء الطبية اجلراحية

ملاذا تقع الأخطاء الطبية؟ وكيف لنا
64
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�أن مننع ح�صولها؟ �أو على �أقل تقدير
كيف نخفف م��ن م��ع��دالت وقوعها
وحجم �أ�ضرارها؟
ن�شر باحثون من «�إمربيال كوليدج»
يف ل��ن��دن درا����س���ة يف امل��ج��ل��ة الطبية
الربيطانية للجودة وال�سالمة للعام
 2013حول الأخطاء الطبية التي تقع يف
غرف العمليات .وتبني لهم �أن  %25من
هذه الأخطاء �سببها م�شاكل عائدة
للتكنولوجيا �أو املعدات امل�ستخدمة
داخ��ل غ��رف العمليات ،و�أن اعتماد
�إج���راء «القائمة التفقدية لل�سالمة
قبل اجل��راح��ة» (Surgical Safety

يخ�ضع الطبيب يف لبنان ،يف حتديد
ر�سالته وموجباته وم�ساءلته ،لأحكام
قانون الآداب الطبية رقم  288تاريخ 22
�شباط  ،1994بالإ�ضافة لأحكام القواعد
العامة التي ترعى امل�س�ؤولية املدنية
يف قانون املوجبات والعقود ولأحكام
امل�س�ؤولية اجل��زائ��ي��ة ال����واردة يف قانون
العقوبات (مر�سوم ا�شرتاعي رقم - 340

 )Checklistيقلل من ح�صول الأخطاء.
من ناحية �أخرى ورد يف عدد �أيار  2014من
جملة الكلية الأمريكية للجراحني
(جامعة كنتاكي) درا�سة حول ت�أثري
ال�ضجيج يف غرف العمليات على رفع
ن�سبة ح�صول الأخطاء الطبية اجلراحية
يحد من تركيز
فيها .وتبينّ �أن ال�ضجيج ّ
اجلراحني على اتقان عملهم ،ويت�سبب
يف عدم و�ضوح التوا�صل بني العاملني يف
غرف العمليات .وعليه ،ف�إن البحث
الدقيق ملعرفة �أ�سباب الأخطاء اجلراحية
مهم ج� ً�دا للحد من الأخطاء الطبية
عموما .و�أن احلر�ص على ال�شفافية يف
ً
ر�صد الأخطاء الطبية� ،ضمن املراجعات

�صادر يف ).1943/3/1
تتوزع م�س�ؤولية الطبيب عن �أخطائه
املهنية �إىل مدنية وجزائية.
امل�س�ؤولية املدنية :ي�شرتط يف امل�س�ؤولية
املدنية توافر اخلط أ� وال�ضرر والرابطة
ال�سببية بينهما؛ �أي ارتكاب الطبيب
خلط�أ طبي �أدى �إىل �إحلاق ال�ضرر باملري�ض.
أكيدا ومبا�ش ًرا
ويجب �أن يكون ال�ضرر �
ً
�سببيا باخلط أ�
و�شخ�صيا ،و�أن يت�صل
ً
ً
لاً
الطبي ،ويكون قاب للتعوي�ض عنه.
امل�س�ؤولية اجلزائية :املبد�أ الأ�سا�سي الذي
حددته املادة  186من قانون العقوبات
هو �أنه ال يعد جرمية الفعل الذي يجيزه
ال��ق��ان��ون .ويجيز ال��ق��ان��ون العمليات

الداخلية بامل�ست�شفيات� ،أ���س��ا���س يف
تطوير جودة اخلدمة للمر�ضى و�ضمان
�سالمتهم.

بني الر�سالة وامل�ساءلة

اجلراحية والعالجات الطبية املطابقة
للأ�صول �شرط �أن جتري بر�ضى العليل
�أو ر�ضى ممثليه ال�شرعيني �أو يف حاالت
املا�سة� .إال �أن فعل الطبيب يعترب
ال�ضرورة ّ
جرميا يف حال �إيذاء املري�ض �أو
�سلوكا
ً
ً
الت�سبب بوفاته عن �إهمال �أو قلة احرتاز
�أو لعدم مراعاة القوانني والأنظمة (م 564
عقوبات).
ال وجود لن�ص يف القانون اللبناين يحدد
امل�س�ؤولية اجلزائية للأطباء ،و�إمنا تط ّ َبق
القواعد العامة املتعلقة بامل�س�ؤولية
اجلزائية بجرائم الت�سبب ب��الإي��ذاء �أو
بالوفاة� ،إذا كان اجلرم نتيجة خط�أ،

•عدم التب�صر :ي��راد به يف الت�شريعات
العربية املقارنة ا�صطالح الرعونة .وهي
�صورة من �صور اخلط�أ اجلنائي ،تقابلها
عبارة « »Maladresseالواردة يف الن�ص
الفرن�سي (م  319ق ج ف) ،وتعني يف
الأ�صل غياب احلذق �أو الدراية و نق�ص
امل��ه��ارة .ك���أن يجري طبيب عملية
جراحية من دون �أن ي�ستعني بطبيب
خمت�ص بالتخدير� ،أو �أن يرتكب خط�أ
يقع �ضمن املبادئ الأولية يف الت�شريح،
�أو يت�سبب يف قطع ال�شرايني يف عملية
جراحية م��ن دون �أن يربطها كما
تق�ضي الأ�صول العلمية.

وقواعد امل�س�ؤولية اجلزائية يف اجلرائم
الق�صدية �إذا كان الفعل ق�صد ًيا.
�إن التزام الطبيب جتاه املري�ض ،يعترب
التزاما ببذل العناية ،وه��ذا يعني �أن
ً
لاً
الطبيب ال يكون م�س�ؤو عن نتيجة
ال��ع�لاج ،ول��ك��ن عليه ب��ذل العناية
الالزمة ل�شفاء املري�ض ،وذل��ك باتباع
الو�سائل العلمية يف عالجه �أو عند �إجراء
العمليات اجلراحية.

•عدم الإحتياط :ويقابله ا�صطالح عدم
الإح�تراز يف بع�ض الت�شريعات العربية
ويعد �صورة قريبة ومتداخلة
املقارنة،
ّ
م��ع «ع���دم التب�صر» .وي���راد ب��ه حالة
�إق��دام الطبيب على عمل طبي خطري
ومتوقعا ما يحتمل �أن
مدركا خطورته
ً
ً
يرتتب عليه من م�ضاعفات �سلبية،
ولكن من دون �أخذ الإحتياطات التي
من �ش�أنها احليلولة دون ح�صول هذه
امل�ضاعفات.
•الإهمال وعدم الإنتباه :يق�صد بالإهمال
ً
موقفا
�أو عدم الإنتباه� ،أن يقف الفاعل
�سلبيا ،فال يتخذ واجبات احل��ذر التي
ً
من �ش�أنها احليلولة دون وقوع النتيجة

�صور اخلط أ� الطبي
من وجهة نظر القانون

يحدد القانون �صور اخلط�أ الطبي وفق
الآتي:

الإج��رام��ي��ة ،والإه��م��ال قد يقع بفعل
الرتك �أو الإمتناع .كما �أنه قد يتحقق
عندما ي���درك اجل���اين الأخ��ط��ار التي
ترتتب على م�سلكه ورغ��م ذل��ك ال
يتخذ الإحتياطات الالزمة لتجنبها.
•عدم مراعاة النظم والقوانني :تعترب
خمالفة القوانني والأنظمة �صورة م�ستقلة
من �صور اخلط�أ ،ويكفي ثبوتها لقيام
امل�س�ؤولية اجلنائية – غري العمدية – يف
حق الفاعل.

اخللط بني اخلط�أ الطبي اجلراحي
وامل�ضاعفات اجلراحية

ال يخلو العمل اجلراحي من الأخطار
وامل�ضاعفات ،والتقدم اجلراحي يف فروع
يتو�صل بعد �إىل �إلغاء احتمال
الطب مل
ّ
ّ
كليا .ومن هذا
ح�صول هذه امل�ضاعفات
ً
وا�ضحا
منهجا
املنطلق ،يتّ بع الأطباء
ً
ً
يقت�ضي التح�ضري امل�سبق والكامل
للعملية اجلراحية مهما كان نوعها،
ف�إجراء الفحو�صات املخربية والت�صويرية
قبل العملية ،وزيارة طبيب التخدير قبل
�أرب��ع وع�شرين �ساعة على ال ّ
أق��ل من
موعد اجلراحة ،و�إبالغ الطاقم الطبي
ال�صحي الكامل وباحل�سا�سية
بالتاريخ
ّ
جت��اه الأدوي���ة ،كلها خطوات تهدف
لإل���غ���اء ف��ر���ص��ة ح����دوث م�ضاعفات
جراحية.

اخلامتة

�إن م�س�ألة البحث يف م�س�ؤولية الطبيب
جدا ،فلي�س
عن �أخطائه املهنية دقيقة ً
ً
من املقبول �إطالق التهم جزافا .لذلك
يجب �أن تنطلق امل�ساءلة من التوفيق
بني م�صلحة اجل�سم الطبي من ناحية
وم�صلحة �صحة الإن�سان واملجتمع من
ناحية ثانية ،من دون و�ضع مهنة الطب
حتت �سيف املالحقة وامل�س�ؤولية ب�شكل
ي��ؤدي �إىل منع تقدمها وتطورها .وهذا
يفر�ض الإق��رار مببد�أ م�س�ؤولية الطبيب
ع��ن �أخطائه الطبية وو���ض��ع الأ�س�س
وال�شروط الوا�ضحة لهذه امل�س�ؤولية.
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ق�ضايا
معي�شية

�إعداد:
تريز من�صور

خالل ال�شهر اجلاري يفرت�ض �أن تب�صر النور الو�صفة الطبية املوحدة والتي توجب على الطبيب
متاحا لل�صيادلة ا�ستبدال الدواء
اختيار الدواء الأن�سب والأقل كلفة لعالج املري�ض ،على �أن يكون ً
اال�سا�سي ( )Originalب�آخر من فئة اجلنرييك ( )generiqueيف حال مل تت�ضمن و�صفة
الطبيب ا�شارة «� ،»N.Sأي غري قابل لال�ستبدال.
ومن املرتقب �أن ي�ؤدي اعتماد هذه الو�صفة �إىل �إ�صابة عدة ع�صافري بحجر واحد :الع�صفور الأول
هو حماربة االحتكار الذي متار�سه �شركات الأدوية على ح�ساب املر�ضى ،والثاين هو تخفي�ض
علما �أنها ت�صل �إىل نحو  120مليار لرية لبنانية �سنو ًيا� ،أما
حجم الفاتورة الدوائية يف لبنان ً
الع�صفور الثالث ،فهو متويل املعا�شات التقاعدية للأطباء.

م�شروع ع�صري
ي� ّؤ�س�س للحداثة
يف القطاع
الطبي اللبناين
من البداية

املوحدة
الو�صفة الطب ّية ّ
ثالثة ع�صافري
بحجر واحد

يف  8كانون الأول � ،2011أطلقت وزارة ال�صحة ونقابتا �أطباء
لبنان يف بريوت وال�شمال الو�صفة الطبية املوحدة التي اعتربها
تاريخيا يف العمل ال�صحي والطبي يف لبنان.
املعنيون اجنازًا
ً
ّ
يف  15كانون الثاين  ،2014با�شرت نقابة الأطباء يف ال�شمال
بت�سليم الو�صفة الطبية املوحدة للعمل بها وتقدميها �إىل
جميع اجلهات ال�ضامنة ،با�ستثناء ال�صندوق الوطني لل�ضمان
يتم الإتفاق معه على �آلية تطبيقها.
الإجتماعي الذي مل ّ
وفيما حذّ رت نقابة �أطباء ال�شمال من ا�ستعمال � ّأي منوذج
�آخر حتى يف امل�ستو�صفات وامل�ؤ�س�سات الطبية � ،اّإل � ّأن  1500طبيب
املوحدة.
الطبية
فقط من �أ�صل  15000بد�أوا با�ستخدام الو�صفة
ّ
ّ
�أم����ا يف ب��ي��روت( ،ح���ي���ث ال���ع���دد الأك��ب��ر ل�ل��أط���ب���اء)،
ف��ق��د ح���ال اخ��ت�لاف وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر يف ن��ق��اب��ة الأط��ب��اء
���وح����دة دون اع��ت��م��اده��ا.
ح����ول ال��و���ص��ف��ة ال��ط��ب��ي��ة امل� ّ
ويف مطلع �شباط املا�ضي �أع��اد الوزير وائ��ل �أب��و فاعور �إحياء
املوحدة من خالل اتفاق متّ بني
تطبيق الو�صفة الطبية
ّ
جميع املعنيني بتطبيقها ،نقابة الأطباء ،نقابة ال�صيادلة
وال�صندوق الوطني لل�ضمان الإجتماعي.
�وح��دة ثالث
ومنعا للخلل،
ً
تت�ضمن الو�صفة الطبیة امل� ّ
ّ
ن�سخ :واحدة للمري�ض� ،أخرى لل�صیديل وثالثة للطبيب ،وهي
منعا لتزويرها ،ولها رقم مت�سل�سل.
حتمل رمز نقابة الأطباء ً

م����ع الإع����ل���ان ع����ن ب���دء
اعتماد هذه الو�صفة ،كيف
ينظر املعنيون بها �إىل هذه
اخلطوة؟ وهل من معوقات حتول دون
التقيد بها؟
ّ

نقابة الأطباء

يعترب نقيب الأطباء الدكتور �أنطوان
املوحدة
الطبية
الب�ستاين �أن للو�صفة
ّ
ّ
تطبق القوانني ب�سرعة ،وبالدقة
ّ
عدة فوائد .ولكن يف لبنان ،ال ّ
الالزمة ،ناهيك عن الثغرات التي من املمكن �أن تواجهها
عملية التطبيق.
وي�ضيف الدكتور الب�ستاين� :صدر قانون الو�صفة الطبية يف
العام  ،2011ولكن اخلالفات داخل النقابةّ � ،أخرت عملية
التطبيق لغاية اليوم .ويو�ضح �أن لهذه الو�صفة هدفني �إثنني،
يخ�ص النقابة وهو ت�أمني املعا�شات التقاعدية
الهدف الأول
ّ
ّ
يخ�ص املواطن ،فهو يتعلق ب�ضرب �سوق
للأطباء ،والثاين
ّ
الطبية.
الإحتكار يف لبنان ،وبتخفي�ض الفاتورة
ّ
ّ
و�أمل الب�ستاين �أن يكون تطبيق القرار املتعلق بالو�صفة
املوحدة مل�صلحة الطبيب واملري�ض على ح ٍّد �سواء ،و�أن
الطبية
ّ
ي��ؤدي �إىل حت�سني الأداء يف القطاع ال�صحي اللبناين ،فعلى
الرغم من وجود عقبات قد تواجه التطبيق يف البداية ف�إن
م�ستعد لتذليلها.
اجلميع
ّ

نقابة ال�صيادلة

من جهته يعترب رئي�س �إحتاد ال�صيادلة العرب ونقيب �صيادلة
لبنان الدكتور ربيع ح�سونة �أن «امل�ستفيد الأول من اعتماد
املوحدة هو املواطن اللبناينّ � ،إذ �أنها تخف�ض
الطبية
الو�صفة
ّ
ّ
كلفة فاتورة الدواء وما ترتبه من �أعباء على ميزانية الدولة
وال�ضمان االجتماعي وعلى املواطن ،وهي ت�ساهم يف تنظيم
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ق�ضايا
معي�شية
ا�ستعمال ال��دواء .و�أ�شار ح�سونة �إىل � ّأن
مقاربة هذا املو�ضوع من زاوية امل�صلحة
املادية لل�صيادلة تبني �أنه يعود باخل�سارة
عليهم ،لأنهم �سوف يكونون مطالبني
ب�صرف ال���دواء الأق���ل ���س��ع� ًرا .و�أ���ض��اف:
لأ ّن��ن��ا منار�س مهنة �إن�سانية ،فنحن
على انحياز ت��ام �إىل جانب املواطن،
�سن
وم�ؤمتنون على �صحته ،لذلك كنّ ا من املبادرين �إىل ّ
القانون ومطالبني باعتماده ،و�سوف نقوم بتداول الو�صفة من
تردد فور البدء بتطبيقها».
دون ّ
وق��ال« :الإمي��ان ب��أي م�شروع ،ي�ساهم يف �إجن��اح تطبيقه،
ونحن م�ؤمنون بهذا امل�شروع الإن�ساين ،ومع تطبيق الو�صفة
يطبق يف معظم
الطبية املوحدة ،على اعتبارها قانو ًنا ع�صر ًيا ّ
دول العامل ،حتت �إ�سم قانون ا�ستبدال ال��دواء .ولكن لكي
ينجح التطبيق ،على اجلميع �أن يكونوا �شركاء يف ذلك .يف
املتح�ضرة ال�صيديل �شريك تدعمه الدولة بن�سبة معينة،
الدول
ّ
�سيما ال�صغرية
فلي�س من املنطقي �أن تخ�سر ال�صيدليات وال ّ
ن�سبا من �أرباحها .فللمواطن حق يف العالج الدوائي
منهاً ،
بكلفة مقبولة ،وكذلك لل�صيديل حق يف ت�أمني باب رزقه».
ت�سهل
وعن العالقات بني ال�صيدليات و�شركات الأدوية التي
ّ
ت�سويق منتجات مقابل �أرب��اح �أو ح�سومات� ،أك� ّ�د النقيب
�أن��ه من غري املمكن تعوي�ض خ�سائر ال�صيادلة ،حتى ولو
وج��دت اتفاقات بينهم وبني �شركات الأدوي���ة .واعترب �أن
اخللل يجب �أن يعالج ،من خالل دعم تقدمه وزارة ال�صحة.
امل�سجلة يف وزارة
و�أكد الدكتور ح�سونة � ّأن جميع الأدوي��ة
ّ
ً
العالمة التجارية وامل��ت��واف��رة يف
ال�صحة اجل�نري��ك �أو ذات
ال�صيدليات ،هي �أدوي��ة ممتازة وذات فعالية وج��ودة عالية،
ولكن على وزراة ال�صحة القيام بخطوات �أ�سا�سية هي:
املوحدة وتطبيقها
 الت�أكد من اعتماد الو�صفة الطبيةّ
وخ�صو�صا
من قبل جميع الأطباء وامل�ؤ�س�سات وامل�ست�شفيات،
ً
امل�ستو�صفات ،حتى ال يدفع ال�صيديل وحده� ،ضريبة تطبيق
القانون ،ومن �أجل �أن نكون قد حققنا بالفعل للمواطن
وللمري�ض �إجنازًا ي�ستحقه.
 �ضبط عمليات بيع الهرمونات واللقاحات من قبل بع�ضالأطباء والنوادي الريا�ضية ،ملا ي�شكل من خمالفة لقانون
الو�صفة الطبية ،وخط ًرا على �صحة املواطن وال�شباب ،ناهيك
ّ
بال�شك يف جودة هذه الأدوية من ناحية التخزين واحلفظ.
 ال�شروع يف اعتماد البطاقة ال�صحية ومكننتها ،بد ًءا منوزارة ال�صحة العامة ،مرو ًرا بالأطباء وال�ضمان االجتماعي و�صو ًال
�إىل نقابة ال�صيادلة.
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على ح�سن تطبيقها.

ال�ضمان الإجتماعي:
تعديل املادة 42

املوحدة كان
اعتماد الو�صفة الطبية
ّ
ي�صطدم بعقبة قانونية  ،وق��د �أزيلت
هذه العقبة بعد موافقة جمل�س �إدارة
ال�صندوق الوطني لل�ضمان الإجتماعي بالإجماع ،على تعديل
املادة  42ف�أ�صبحت قانون مزاولة مهنة ال�صيدلة على ال�شكل
الآتي:
ال يدفع ال�صندوق �إال ثمن الدواء واملواد ال�صيدالنية التي ي�صفها
ً
وخالفا لأي ن�ص
طبيب متعاقد مع ال�صندوق ،ويحق لل�صيديل
�آخر �أن ي�صرف حلامل الو�صفة الطبية دواء حتت �إ�سم ُجني�سي
( )generique or brand generiqueغري املذكور فيها،
املحددة يف امل��ادة  47من قانون مزاولة
وذلك �ضمن ال�شروط
ّ
مهنة ال�صيدلة يف لبنان.
بهذا التعديل� ،سقطت العقبات التي افتعلها معار�ضو
املوحدة ،غري �أن الأيام الآتية �سوف حتكم
الو�صفة الطبية
ّ
ما �إذا كان ه�ؤالء قادرين على �إ�ضعاف قدرة النموذج النهائي
لهذه الو�صفة ،يف حتقيق الهدف الأ�سا�سي من العمل بها:
خف�ض كلفة الفاتورة الدوائية يف لبنان.

وزارة ال�صحة

مدير العناية الطبية يف وزارة ال�صحة الدكتور جوزف حلو
املوحدة موجود منذ العام
الطبية
�أكد بدوره �أن قانون الو�صفة
ّ
ّ
 ،2011وقد طبقته نقابة �أطباء ال�شمال ،لكن بع�ض اخلالفات
الداخلية � ّأدت �إىل ّ
توقف العمل به .واليوم �أعاد وزير ال�صحة
وائل �أبو فاعور تفعيله .لقد كانت هناك بع�ض الإعرتا�ضات
من ال�صندوق الوطني لل�ضمان الإجتماعي ،ومن بع�ض الأطباء.
اعرتا�ض اجلهة الأوىل كان �سببه تعار�ض بع�ض موجبات
القانون مع املادة  42من قانون مهنة مزاولة ال�صيدلة ،وقد
ّ
حلت امل�شكلة بتعديل املادة املذكورة� .أما اعرتا�ض الأطباء
ف�سببه �أن القانون �سوف يجربهم على ك�شف دخلهم
املوحدة
احلقيقي،
ً
علما �أن امل�ستفيد الأول من تطبيق الو�صفة ّ
هو الطبيب نف�سه ،لأنها تغذّ ي �صندوق التعا�ضد اخلا�ص
بالأطباء.
املوحدة
الطبية
تطبق الو�صفة
و�أ�ضاف الدكتور حلو� :سوف
ّ
ّ
ّ
�إعتبا ًرا من منت�صف متوز اجلاريّ � ،أي فور االنتهاء من طباعة
الدفاتر اخلا�صة بها .وتطبيقها �سوف ي�ساهم يف تخفي�ض
فاتورة الدواء على املدى الطويل ،وهذا ما ميكن الت�أكد منه

بوا�سطة الدرا�سات
ال��ت��ي ي��ق��وم بها
نظام معلوماتية
خ����ا�����ص ،ه��دف��ه
مراقبة التطبيق
يف جميع املناطق
وامل���راح���ل ،ب���د ًءا
م�����ن امل���ع���اي���ن���ة
ال��ط��ب� ّ�ي��ة ،م����رو ًرا
بال�صيدليات ،و�صو ًال �إىل ال�ضمان الإجتماعي ،وو�ضع التقارير
الإح�صائية الدقيقة التي تُظهر مدى جدوى تطبيق الو�صفة
املوحدة لناحية خف�ض قيمة الفاتورة الإ�ست�شفائية ب�شكل عام
ّ
بد
والدوائية ب�شكل خا�ص ،ومكامن اخللل يف تطبيقها .وال ّ
من الإ�شارة هنا �إىل �أن كلفة الفاتورة الإ�ست�شفائية يف لبنان
تبلغ نحو  420مليار لرية لبنانية �سنو ًيا ،ثلث هذه القيمة،
�أي نحو  120مليار لرية لبنانية عائد �إىل الفاتورة الدوائية.
وحول مطالبة ال�صيادلة بتحقيق ال�شراكة مع الدولة �إ�سوة بدول
يطبق
أكد الدكتور احللو «�أن قانون تبديل الدواء
العاملّ � ،
ّ

املتطورة ،و�أن ن�سبة ا�ستخدام
عاما يف الدول
منذ نحو ع�شرين ً
ّ
اجلينرييك يف �أوروبا ت�صل �إىل  95يف املئة ،و�أن ال�صيديل يف لبنان
حددت هام�ش ربحه بـ  25يف املئة .مما
�شريك مع الدولة ،التي ّ
يعني �أن ربح ال�صيديل لن يتغيرّ يف حال باع دواء مرتفع الثمن
املوحدة تدخل
الطبية
�أو �آخر منخف�ض الثمن� .إن الو�صفة
ّ
ّ
�ضمن ال�سيا�سة العامة لتطوير امللف الطبي ب�شكل عام،
وبالتايل لن تقف الوزارة عند التفا�صيل ال�صغرية».
م�سجل يف وزراة ال�صحة
و�أكد الدكتور حلو «�أن كل دواء
ّ
العامة مطابق للمعايري العاملية جل��ودة ال���دواء بناء على
تقرير �صادر عن اللجنة الفنية ملنظمة ال�صحة العاملية،
وع��ن��د ���ش� ّ
�ك جلنة التفتي�ش ال�صيدىل يف ال�����وزارة ،ب��دواء
يتم فح�صه يف خم��ت�برات ع�شر جامعات يف لبنان».
م��ا ّ
كما �أ�شار �إىل �أن «وزارة ال�صحة تالحق مع ال�سلطات املعنية
امل�سوقة للأدوية املز ّورة،
كل ال�صيدليات وم�ستودعات الأدوية
ّ
وقد �صودر �أحد امل�ستودعات يف الفرتة الأخرية ».
وختم الدكتور احللو بالقول :قد تظهر يف الفرتة الأوىل من
املوحدة عرثات كثرية وبلبلة ،ولكن
تطبيق الو�صفة الطبية ّ
كل �شيء قابل للتو�ضيح وللحل.
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وجوه
معو�ض بومارون
�إعداد :با�سكال ّ
عرف ،لكن �إذا �س�ألتها عن
هي �أ�شهر من �أن تُ ّ
نف�سها تقول�« :أنا �سنا بكل ب�ساطة»� .سنا ن�صر،
ال�شغوفة بعملها ال تتخ ّيل نف�سها �إال يف الإذاعة
والتلفزيون ،فبينها وبينهما حكاية جناح،
�صباحا وينتظر
وجمهور يتابعها عرب الأثري
ً
�أن ّ
م�ساء�« ،إذا م�ش
تب�شره بالربح عرب ال�شا�شة
ً
تتعرف
التنني...اخلمي�س» .جم ّلة «اجلي�ش» ّ
�إىل �سنا ن�صر...

من البداية

تتحدث عن بداياتها وذكرياتها من
ّ
ً
�أعماق قلبهاّ .
تتوقف قليالعند مرحلة
الدرا�سة اجلامعية التي قادتها �إىل ميدان
العمل .فهي در�ست الإع�لام وال�صحافة
يف اجلامعة اللبنانية  -الأمريكية ثم
حتولت �إىل علوم ال�سينما لتنال �شهادة
ّ
حت�ضر دكتوراه ،ومتار�س
وحاليا
املا�سرت،
ّ
ً
التعليم يف جامعتني حيث تد ّر�س مادتي
الإعالم وفن التوا�صل.
م�سريتها املهنية ب��د�أت يف تلفزيون
لبنان حيث ت��د ّرب��ت خ�لال درا�ستها
قدمت عدة برامج فنية
اجلامعية ،فقد ّ
واجتماعية .بعدها انتقلت �إىل امل�ؤ�س�سة
لتقدم �سحب اللوتو
اللبنانية للإر�سال
ّ
اللبناين .خفّ ة دمها وعفويتها جذبتا
امل�شاهدين ،فحتى �أول��ئ��ك ال��ذي��ن ال
ي�شاركون يف «لعب اللوتو» ،ينتظرون
�إطاللتها اجلميلة.

«هوا بريوت»

ومب���وازاة ذل��ك ،اجتهت �إىل الإذاع���ة
وانطلقت من «راديو �سرتايك» قبل �أن
تقدم برنامج «هوا بريوت» ال�صباحي الذي
ّ
يعده �شربل �سعادة ،على �أثري «ميلودي �إف
ّ
حاليا عرب
ي�ستمر
�إم»؛ وهو الربنامج الذي
ً
ّ
�إذاعة «فامي �إف �إم ».ي�ستقطب الربنامج
وا�سعا ،وينتظره
املنوعة جمهو ًرا
ً
بفقراته ّ
حمبوها من يوم �إىل يوم .فهي تبث يف
ّ
ّ
ال�صباحات جرعات تفا�ؤل وفرح يتعط�ش
�إليها امل�ستمعون يف بلد تطغى عليه

�صباحها موجة تفا�ؤل

يف «هوا بريوت» وم�سا�ؤها وعود الربح الوفري

�سنا ن�صر :لن �أتخ ّلى عن اللوتو ولو �أ�صبحت يف الت�سعني
�أجواء الت�شا�ؤم والقلق.
مت�سكها بجرعة
ّ
ت�شدد �سنا ن�صر على ّ
التفا�ؤل التي ترفد بها م�ستمعيها كل
يوم ،م�ؤكدة �أنها ال ت�ستبدل هذا الربنامج
ال�صباحي ب ��أي ثمن �أو لأي �سبب؛ لقد
�أ�صبح هويتها احلقيقية منذ � 7سنوات.
فمن خالله تتفاعل مع النا�س ،تعبرّ
عما يختلجها من م�شاعر ،وترتك لهم
يف املقابل حر ّية التعبري «ليف�ضف�ضوا»
ويف�صحوا عن الهموم وامل�شاكل التي
ّ
تنغ�ص حياتهم �أو عن �آرائهم ومواقفهم،
يف حوار �صريح من دون �أي حتفّ ظ �أو ت�صنّ ع
�أو رياء .تقول�« :أنا �أعطي لكل �إن�سان
ّ
حقه يف التعبري ،برناجمي �أ�صبح متنفّ ً�سا
خ�صو�صا و�أن��ن��ي ال �أغربل
للبنانيني،
ً
يوميا ،بل �أناق�ش كل
االتّ �صاالت التي ترِد ً
�شاردة وواردة �أو حدث ي�شغل الر�أي العام».

يف كل بيت

عند �س�ؤالها عن جتربة الربع �ساعة
يف �سحب ال��ل��وت��و ال��ت��ي جعلت منها
جنمة �شهرية ،تعبرّ عن مدى ع�شقها
قدمتها
لهذه الإطاللة الأ�سبوعية التي ّ
أحبها بعفويتها وب�ساطتها.
للجمهور ف� ّ
خالل م�سريتها مع اللوتو �صودف �أن
دخلت امل�ست�شفى �أحد �أيام الإثنني لتلد
�إبنة ،ثم فعلتها مرة ثانية و� ً
أي�ضا يف يوم
�إثنني لتلد ابنتها ال�صغرية .لكنها يف
املرتني حر�صت على تقدمي �سحب اللوتو
يوم اخلمي�س مبا�شرة على الهواء .وهنا
تقول :لو �أ�صبحت يف الت�سعني من العمر

لن � ّ
يقدمها يل هذا
أتخلى عن املتعة التي ّ
الربنامج ،فقد فتح �أمامي � ً
آفاقا حققت
من خاللها ذاتي ودخلت �إىل كل بيت
يف لبنان.

بالن�سبة لبكرا �شو؟

طموح �سنا ن�صر �إك��م��ال م�سريتها
الإذاع��ي��ة والتلفزيونية ،وه��ي تتمنى
الو�صول �إىل جمهور �أك�بر يف برنامج
يفجر طاقاتها �ضمن
تلفزيوين م�سائي ّ
احلرية تتيح لها التعبري عن
م�ساحة من ّ
ذاتها والتوا�صل احلقيقي مع اجلمهور.
هل راودتك فكرة الهجرة من لبنان؟
أبدا
عند هذا ال�س�ؤال تنتف�ض �سنا قائلةً � :
�أب� ً�دا� ...أنا �أحب لبنان بجنون و«مبوت
فيه» كما ه��و� .أن��ا �إبنة ه��ذا الوطن،
�أحب �ضيعتي وعائلتي وحميطي وهويتي
اللبنانية عن قناعة وفخر .وعلى الرغم
امل�ستقر ،يبقى مالذي
من و�ضع البلد غري
ّ
الأول منذ �أن فتحت عيني على هذه
مييز لبنان بر�أيي هو �شعبه
الدنيا .وما ّ
الكرمي املعطاء والذكي...
ترفع �سنا يف برناجمها ل��واء اجلي�ش
وتخ�صه بلفتة يومية ،داعية
اللبناين
ّ
التم�سك ب�أر�ضهم
امل�ستمعني اىل
ّ
ووط��ن��ه��م ،واح��ت�رام جي�شهم وتقدير
ت�ضحياته يف �سبيلهم .وتقول :اجلي�ش
يكرم كل ي��وم ،وجميل �أن
يجب �أن
ّ
نقول له مع كل �إ�شراقة �شم�س« :نحن
نحبك كل يوم ولي�س فقط يوم عيدك
ّ
لأنك ت�ستحق منّ ا كل حمبة ووفاء».
العدد 361

71

تكنولوجيا
معا�رصة

�إعداد:
العقيد املهند�س عماد �شعبان

�إن التطور التكنولوجي ال�سريع
وال��ذي يرافقه تغيري يف جميع
وخ�صو�صا ال�سيا�سية والإجتماعية والأمنية
�أوجه احلياة
ً
والإقت�صادية ،هو �أحد �أ�سباب �إنت�شار �أجهزة املراقبة ومنافذ
ال�سماح لإجتياز �أماكن حمددة لتاليف� ،أي �أعمال �إرهابية �أو
تخريبية.

�أنظمة املراقبة والك�شف:
�أنواعها و�أوجه ا�ستخدامها
�أنظمة املراقبة متعددة
الأنواع ومنها الآتي:

•احل�سا�سات:
تو�ضع يف �أم��اك��ن حمددة
لتغطي م�����س��اح��ة معينة،
وعاد ًة تكون هذه الأماكن
���ص��غ�يرة وحم�����ص��ورة .تعمل
احل�سا�سات على ك�شف �أي
تغيري �ضمن هذه امل�ساحة،
وت��ر���س��ل �إن������ذا ًرا �إىل غرفة
التحكم ،وهي على �أنواع
خمتلفة ،منها :ح�سا�سات
احل��ري��ق وال��رط��وب��ة و�سرعة
الهواء والأمطار.
�أنظمة ال�سماح باملرور عرب

املنافذ (access control
� :)systemأنظمة تو�ضع
على مداخل الأماكن ذات
الأهمية الق�صوى �أو اخلطرة،
ملنع دخ���ول �أي دخ��ي��ل غري
مرغوب فيه ،ومن �أنواعها:
 مفاتيح تعمل بوا�سطةالكهرباء (.)push button
 �أنظمة �إلكرتونية تعملبوا�سطة لوح �إلكرتوين (cart
 )electronicيحمل �شيفرة
معينة لكل �شخ�ص.
 ك��ام�يرات تتعرف �إىلال�شخ�ص بف�ضل املعلومات
املتوافرة لها عن الأ�شخا�ص

ب�صمة العني
ومالحمهم ،ومنها �أنظمة
ب�����ص��م��ة ال���ع�ي�ن ،وك��ذل��ك
�أنظمة التعرف �إىل ال�صوت.
•نظام الرادار
ي��ع��م��ل ع��ل��ى م�ساحات
وا���س��ع��ة م��ف��ت��وح��ة و�ضمن
ترددات غري م�ضرة تك�شف
ال��دخ�لاء .ويتكامل هذا
النظام مع نظام الكامريات
( )CCTVوي�ستخدم ب�شكل
ع��ام على ح��دود ال��دول ذات
الطبيعة املفتوحة.
•نظام كامريات املراقبة
(:)CCTV
يف هذا النظام نوعان من
ال��ك��ام�يرات ،الأول ي�شمل
ك����ام��ي�رات ت��ك��ام��ل��ي��ة
analog
(camera -
)infrared illuminator
للإ�ضاءة الليلية اخلفيفة،

لوح
الكرتوين

ب�صمة
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وج��ه��از ت��خ��زي��ن (digital
 )video recorderمع
تطبيقاته ،وم�صدر تغذية
وك���اب�ل�ات ت��و���ص��ي��ل ن��وع
«� »RG11أو « »6 RGتعمل
مل�سافة  350مرتًا كحد �أق�صى.
�أم�����ا ال���ث���اين ف��ه��و ن��ظ��ام
«»internet protocol IP
والذي يت�ألف من كامريات
« »IPوجهاز تخزين «»NVR
م��ع تطبيقاته وك��اب�لات
« »UTPل��ل��م�����س��اف��ات
ال��ق�����ص�يرة� ،أو ك��اب�لات
�أل��ي��اف �ضوئية للم�سافات
البعيدة (لنقل املعلومات)
وب��داالت ( )Switchوم�صدر
تغذية ميكن �أن يكون
«� ،»POEأي مو�صل الطاقة
ع�بر ب��روت��ك��ول الإن�ترن��ت،
ب���الإ����ض���اف���ة �إىل ب���رام���ج

تطبيقية ت�����ؤدي خ��دم��ات
كثرية ،منها على �سبيل
املثال ،التعرف �إىل ب�صمات
الأ�شخا�ص و�أرقام ال�سيارات.
وه���ي ت��ع��م��ل ���ض��م��ن ث�لاث
م��ن��اط��ق ،منطقة ك�شف
الأ�شخا�ص ،منطقة التعرف
�إىل الأ���ش��خ��ا���ص �أو الأ�شياء
ومنطقة متييز الأ�شخا�ص.
م��ن ���ض��م��ن ه���ذه ال�برام��ج
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ك���ام�ي�رات
ث��اب��ت��ة و�أخ����رى متحركة.
ً
وح��دي��ث��ا ان��ت�����ش��ر ن���وع من
الكامريات ال�صغرية التي
ت�سمى «»pin hole camera
ل�صغر حجمها و�إم��ك��ان
�إخفائها ،بالإ�ضافة �إىل �أنواع
ال��ك��ام�يرات الطبية التي

املكان ال�صادر عنه الإهتزاز.
ه����ذا ال���ن���ظ���ام ي��ت��ك��ام��ل
م���ع ن���ظ���ام ال���ك���ام�ي�رات
« »CCTVف��ي��ت��م توجيه
ال���ك���ام�ي�را الأق�������رب �إىل
املكان املق�صود ،وي�ستعمل
عاد ًة ملراقبة احلدود.
•م�شعات «»infrared

و«»laser
و«:»microwave

كامريات املراقبة
ت�ستعمل للك�شف على
الأع�����ض��اء الداخلية جل�سم
الإن�����س��ان لتحديد �أماكن
الأمرا�ض وطرق العالج.
•الكامريات احلرارية:
تعمل على م�سافات بعيدة
ويف �أم��اك��ن ذات ت�ضاري�س

وخ�صو�صا
ً

الغابات

�صعبة
والتالل.
•كابالت الألياف ال�ضوئية
احل�سا�سة:
تعمل على التقاط �أي اهتزاز
مهما كان م�صدره ،وتر�سله
�إىل جهاز يحدد �أحداثيات

ت��ع��م��ل ع��ل��ى م�����س��اف��ات
خمتلفة.
يف املح�صلة ،ت ��ؤدي �أنظمة
مهما يف م�ساعدة
املراقبة دو ًرا
ً
العن�صر الب�شري للحفاظ على
الأم���ن وال�����س�لام��ة العامة،
لكنها يف �أي حال ال ميكن
�أن تكون بديلاً عنه.
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حقوق ونا�س
�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

العنف �ضد الن�ساء م�ستمر

من �أجل الن�ساء �ضحايا
العنف ،املقاومات
منهن واملجربات على
اخل�ضوع ،املعروفات
منهن واملجهوالت ،من
�أجل من �سقطن �ضحايا
عنف الأزواج والآباء
والأبناء والأخوة ،من
�أجل م�شاريع ال�ضحايا،
و�أهايل ال�ضحايا الذين
ينتظرون �أن تعيد العدالة
االعتبار لعذابات بناتهن
وتقت�ص من املجرمني،
ّ
ومن �أجل كل فرد
�ساهم يف الن�ضال لإقرار
قانون حماية الن�ساء من
العنف الأ�سري ،ت�ستمر
جهات فاعلة يف املجتمع
املدين ،يف ال�ضغط
لت�سريع �آلية حماكمة
املجرمني.

 16حالة مو ّثقة وال حكم!

 16حالة ّ
ل�سيدات ُقتلن نتيجة عنف �أ�سري ،وال
موثقة ّ
حكم حتّ ى اليوم على املجرمني� ...صحيح � ّأن القانون
قر العام
 293حلماية الن�ساء و�سائر �أفراد الأ�سرة من العنف أُ� ّ
ٍ
كاف فالعربة يف التطبيق
املا�ضي � ،اّإل �أن �إقرار القانون غري
ُطبق
وتفعيل التنفيذ ،هناك
ّ
مواد كثرية يف القانون مل ت ّ
بعد .لهذه الأ�سباب� ،شارك املئات يف تظاهرة «لل�صرب
حدود» التي دعت �إليها منظمة «كفى عنف وا�ستغالل».
و�أب��رز املطالب يف هذا ال�سياق هي :الإ�سراع يف حماكمة
قتلة الن�ساء ،وت�شديد العقوبات عليهم ،ورف�ض الأ�سباب
غالبا ما ت�ستند �إىل حجج املجرمني ،و�إن�شاء
التخفيفية التي
ً
للبت مبلفّ ات العنف الأ�سري...
خا�صة
حمكمة �أ�سر ّية
ّ
ّ
�إنطلقت التظاهرة من �أمام املتحف الوطني باتجّ اه وزارة
تتقدمهم �أمهات
العدل يف م�سرية �شارك فيها املئات
ّ
ن�ساء �ضحايا عنف �أ���س��ري ،حملن يافطات و�أطلقن
�شددن فيها على �ضرورة حتقيق العدالة واحلماية
هتافات ّ
الكاملتني للن�ساء �ضحايا العنف.

�أي
ن
ا
مل
ح
ا
ك
مات؟
يذكر �أنه بني �أيار  2013و�أيار � 2015سجلت  16حالة موثقة
ل�سيدات قتلن نتيجة عنف �أ�سري ،وال حكم حتى اليوم
على املجرمني .وت�شدد «كفى» على �ضرورة �أن تكون
ّ
لكل املمار�سات العنفية التي
املحاكمات �شاملة
ارتُكبت بحق املجني عليها طوال ال�سنوات التي �سبقت
عملية القتل ،ال �أن تكتفي باملعاقبة على فعل القتل
وحده ،فالقتل ال يكون بقتل اجل�سد فقط ،بل هو قتل
للنف�س قبل اجل�سد.
�صحيح �أن هناك بنو ًدا عديدة يف القانون مل يتم تطبيقها
بعد ،ك�إن�شاء قطعة متخ�ص�صة يف قوى الأمن الداخلي،
املتخ�ص�ص لدعم ال�ضحايا ،وغريها...
و�إن�شاء ال�صندوق
ّ
ولكن الأهم �أنه مل يتم �إن�شاء حمكمة خا�صة لق�ضايا
املتكرر التي
العنف الأ�سري .وعمليات التعذيب والعنف
ّ
ت�سبق حادثة القتل والتي ت�شهد عليها ملفات ال�ضحايا،
كافيا لت�شديد العقوبات على
�سببا
ت�شكل
يجب �أن
ّ
ً
ً
اجلاين بغ�ض النظر عما �إذا كان هو من ارتكب جرمية
القتل مبا�شر ًة �أم �أنه دفع بال�ضحية �إىل االنتحار.
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وقفة
مع اللغة

يف ق��اع��ة ال�صف
�إعداد :النقيب
ت��ع�ثر و���س��ق��ط»،
ح�سني غدار
وال�صواب �أن نقول:
«يف �أثناء وجوده يف
قاعة ال�صف تعرث
و���س��ق��ط �أر� ً���ض���ا».
هذه املقالة هي ا�ستكمال ملقالة نُ�شرت يف
وتف�صيل ذلك هو
عدد �أيار  2015حتت العنوان نف�سه ،و�سنورد
���د»
فيها جمموعة �أخرى من الأخطاء اللغوية.
�أن فعل « َو َج َ
ذكر اخلط�أُ � اً
�س ُي َ
ٍ
م��ع��ان
ل���ه ع����دة
أول ثم تو�ضيح ال�صواب.
م��ن بينها وج��د
ال�شيء �أي �أدرك��ه
ون���ال���ه ،وك��ذل��ك
���د على فالن
َو َج َ
�أي غ�ضب عليه
���د
�أو ح���زن ،و َو َج� َ
أحبه.
بفالن �أي � ّ
�أما التواجد ،فهو
ريين
.1باملكتب
م�صدر ال يدخل �إال يف املعنيني الأخ َ
ي�شيع ا�ستعمال حرف اجلر الباء لبيان لـ« َو َج َد»� ،أي الغ�ضب على �شخ�ص �أو حمبته،
ُيقال فالن متواجد �أي ي�شعر بالغ�ضب
املكان كما يف اجلمل الآتية:
�أو باحلب ،يف حني �أن الوجود هو الذي
 -1جل�س ال�ضابط باملكتب.
يعطي املعنى ال�شائع من كون ال�شخ�ص
-2وقع ا�شتباك باملنطقة اجلنوبية.
-3ا�ستقر ال��وف��د بالعا�صمة ب�يروت .يف مكان معينّ  .ويف ما يلي �أمثلة تبني
ُ
واحلال �أن حرف اجلر «يف» هو الذي يدل يف اال�ستعمال ال�صحيح للوجود والتواجد:
زار ال�������س���ف�ي�ر ال���ف���رن�������س���ي وزارة
�أ�صله على املكان ،فال�صواب �أن نقول:
ال���دف���اع خ��ل�ال وج�����وده يف ل��ب��ن��ان.
-1جل�س ال�ضابط «يف» املكتب.
�����م ت���واج���د
�إذا
-2وقع ا�شتباك يف املنطقة اجلنوبية.
ظ����ل����م احل������اك� ُ
َ
-3ا�ستقر الوفد يف العا�صمة ب�يروت .ال��ن��ا���س ع��ل��ي��ه� ،أي غ�����ض��ب��وا عليه.
تواج ُد� ،أي ُحزن.
ب قد عرا ُه ُ
�أما حرف اجلر الباء ،فوظيفته الرئي�سة و ُر َّب محُ ِ ٍّ
بيان اال�ستعانة وال�سببية ،كما يف:
.3القِ وى الأمنية
بجناح ْيه� ،أي م�ستعينً ا
طار الطائ ُر
َ
ً
ِ
تُ�ستعمل �أحيانا كلمة «قوى» بك�سر
بجناحيه.
ِ
داوِين بالتي ك��ان��ت ه��ي ال����دا ُء� ،أي القاف كما يف «ح�ضرت القوى الأمنية
�إىل املكان» وه��ذا خط�أ ،وال�صواب �أن
م�ستعينً ا بالتي كانت هي الداء.
ُ
ا�ست َْح َق ْق َت املوت بجر ِم َ
ك� ،أي ب�سبب نقول «ال��ق��وى الأمنية» ب�ضم القاف،
«ق��وى» جمع ُ
جرمك .وقد ي�أتي «الباء» مبعنى «يف» ذلك لأن ُ
«ق��وة» ،فالقاف
لكن عند حاالت خا�صة مثل ال�ضرورة يف ُ
«قوة» حمركة بال�ضم ،لذا ال يجوز �أن
حتل حملها الك�سرة �إذا ُج ِمعت ،بل
ال�شعرية.
تبقى ال�ضمة لأنها �أ�صلية.

�أبرز الأخطاء اللغوية ال�شائعة
يف املرا�سالت الع�سكرية

.2تواجد يف القاعة

يرِد فعل «تواجد» مبعنى ُوجد وذلك
خط�أ ،كما يف اجلملة« :يف �أثناء تواجده
80
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ّ
.4تتوفر الكميات الكافية

ّ
«تتوفر الكمية الكافية
قد ُيقال:

من ال��ذخ�يرة» ،وه��و خط�أ ،لأن معنى
ّ
«توفر عليه» هو «رع��اه و�أح�سن �إليه»
ّ
يتوفر
كما يف اجلملة« :ينبغي �أن
ال��رج� ُ
�ل على �أ���س��رت��ه» �أي يهتم بها.
�أما املعنى املق�صود في�ؤديه الفعالن « َو ُف َر»
كثرُ َ  ،و� ْإن كان
و«توافر» ،وهما مبعنى َ
ً
اً
ا�ستعمال .فال�صواب �إذا �أن
الثاين �أكرث
نقول« :تتوافر الكمية الكافية من
الذخرية».

.5ال َّث َك َنة

كنَة» ،وال�صواب:
من اخلط أ� القولَ « :ث َ
كنَة» ب�ضم الثاء وهي مركز الأجناد
« ُث ْ
تم ُع ُهم حت��ت راي��ة واح���دة ،وهي
ومجُ َ
فار�سية الأ�صل .وي�صح يف جمعها ما يلي:
كنات ،كما
ُث ُ
كناتُ ،ث َ
كناتُ ،ث ْ
كن.
ي�صح جمع التك�سري ُث َ

.6خمت�ص به ،خم�ص�ص له

«خ�����ص»
ي�شيع ا���س��ت��ع��م��ال ف��ع � َل��ي
ّ
و«اخت�ص» على نحو خاطئ كما يلي:
ّ
ُ
-1خ ِّ�ص َ�ص ْت �سيارات مدنية لبع�ض
املوظفني.
ِ
-2يجب ا�ستدعاء �أخ ّ�صائيْ �/إخ�صائي يف
�أمرا�ض القلب ملعاجلة املري�ض.
�-3إن ه���ذا الأم����ر ال يخت�ص ب��ك.
�أما ال�صواب فهو ما يلي:
ُ
ُ
بع�ض املوظفني ب�سيارات
�ص
-1خ ِّ�ص َ
مدنية.
-2ي��ج��ب ا�ستدعاء خمت�ص ب�أمرا�ض
القلب�/إخت�صا�صي ب�أمرا�ض القلب/
متخ�ص�ص لأمرا�ض القلب ملعاجلة املري�ض.
�-3إن هذا الأم��ر لي�س من �ش�أنك /ال
�ش�أن لك بهذا الأمر /ال �صلة لك بهذا
الأمر :ال يفيد فعل «�إخت�ص» املعنى املراد
هنا.

.7الغري مذكورين

ُيقال �أحيا ًنا ما معناه« :الع�سكريون
الغري مذكورين يف امل�ستند» وهو خط�أ،
وال�صواب «الع�سكريون غري املذكورين
يف امل�ستند» لأن «ال» التعريف ال تدخل

ع��ل��ى «غ�ي�ر» ال���ذي ه��و م��ن احل���روف
امل�ستغرقة يف التنكري ،كما ال تدخل
على « ِم��ث��ل» و«� ِ��ش��ب��ه» .فاملق�صود من
دخول «ال» التعريف على ا�سم نكرة هو
خم�ص�صا،
يع َّر َف هذا الإ�سم في�صبح
ً
�أن َ
فقولنا« :هذا جندي» يفيد العموم من
جهة �أننا ال نق�صد جند ًيا معينً ا ،يف حني
�أن قولنا« :هذا اجلندي» ب�إدخال «ال»
التعريف على ا�سم النكرة «جندي»
واحدا بعينه.
يفيد �أننا نق�صد جند ًيا
ً
�أم��ا يف «الغري مذكورين» فال فائدة
من التعريف لأن املعنى ي�شمل ما ال
يح�صى �أي كل �شخ�ص غري مذكور ويف
ذلك تعميم ال تخ�صي�ص ،وبذلك تنتفي
فائدة «ال» التعريف بانتفاء التخ�صي�ص.
هذا ويجوز �أن تدخل «ال» التعريف على
«غ�ير» �إذا لـم تكن م�ضافة ،مثل:
«يجب اح�ترام الغ ِ
ري و�إن خالفَ نــا (�أو

خالفونــا) يف الر�أي».

.8مائة (�أو مِ ائة)
َ

الأ�صل يف اللغة « ِمئة» ال « ِمائة» �أو
«مائة» فلي�س يف اللغة العربية كلها
َ
�أل��ف م�سبوقة بحرف �صحيح مك�سور
ال�ستحالة النطق بالألف بعد الك�سرة.
«مائة» بفتح امليم فال وجود لها
�أما َ
ً
قدميا وال حديثا ،و�أم��ا « ِم��ائ��ة» فهي
ً
تقر�أ كـ« ِمئة» �إمن��ا تُكتب ب�شكل
قدميا يف �صدر
خمتلف ،وقد ا�ستُعملت
ً
الإ�سالم حتى الع�صر الأموي حني كانت
احلروف العربية تُكتب من غري تنقيط،
فظهرت احلاجة للتفريق بني «مئة»
نه» الن الكلمتني تت�شابهان �إذا
و« ِم ُ
�أزلنا الهمزة والنقاط من فوق احلروف.
لذا ا�ستعملوا « ِمائة» لأنها تتميز عن
«منه» ب�شكلها.
ُ

ويف ع�صر احل��ج��اج ب��ن يو�سف ب��د�أت
ك��ت��اب��ة ال��ل��غ��ة م��ع تنقيط احل���روف
وك��ت��اب��ة ال��ه��م��زات ف��وق��ه��ا ب��ع��د �أن
���د�ؤيل،
�أ���س�����س ق��واع��ده��ا �أب���و الأ���س��ود ال� ّ
ف�أ�صبح �سهلاً التفريق ب�ين « ِم��ئ��ة»
و« ِم��نْ � ُ�ه» وانتفت احلاجة �إىل « ِمائة».
والدليل على �أن « ِمئة» هي الأ�صل ولي�س
« ِمائة» هو كون اجلمع منها « ِمئات»
�أو « ِم ِئني» (وهو نادر) من غري �ألف زائدة
«مائات».
ال « ِمائات» �أو َ
كذلك الأع���داد املت�صلة بـ«مئة»،
فال�صواب ُخ ُل ُّوها من الألف الزائدة مثل
«ثالثمئة� ،أربعمئة ،خم�سمئة� ،ستّ مئة،
�سبعمئة ،ثمامنئة ،ت�سعمئة» .ويجوز
� ً
أي�ضا« :ث�لاث مئة� ،أرب��ع مئة ،خم�س
مئة� ،ست مئة� ،سبع مئة ،ثمان مئة،
ت�سع مئة» و� ْإن ك��ان ه��ذا ال�شكل
الأخري قليل الإ�ستعمال.
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�إ�صدارات
�إعداد :جان دارك �أبي ياغي
تريز من�صور

الأمن البيئي يف �إطار الأمن العاملي للعميد الركن اليا�س �أبو جوده
���ص��در ع���ن م��ن�����ش��ورات اجل��ام��ع��ة
اللبنانية كتاب بعنوان "الأمن
البيئي يف �إطار الأمن العاملي" للعميد
الركن اليا�س �أب��و ج��وده (دكتوراه
دولة يف العلوم ال�سيا�سية) .وقد حر�صت
اجلامعة على طبع الكتاب نظ ًرا
لأهميته العلمية كبحث ر�صني،
وملتابعته الدقيقة ملا يتعلق بالأمن
البيئي يف �إطار الفهم املعا�صر للأمن
الب�شري وللأمن العاملي ب�صورة عامة.
وقد جاء يف مقدمة الكتاب لرئي�س
اجلامعة عدنان ال�سيد ح�سني� ،أن
امل�ؤلف واظ��ب على متابعة كل ما
هو من�شور حول الأمن البيئي� ،إ�ضافة
�إىل وث��ائ��ق مهمة ج��رت درا�ستها

وحتليلها وفق منهجية
علمية .و�أث��ن��اء وج��وده
يف فرن�سا ،خ�لال دورة �أرك���ان
ع�سكرية ،حر�ص على متابعة تلك
املن�شورات والوثاق باللغتني الفرن�سية
وا�ضحا
جهدا
والإنكليزية ،فبذل
ً
ً
لر�صدها وحتليلها.
تناول الكتاب املتغريات البيئية
العاملية وت ��أث�يرات��ه��ا االجتماعية
واالقت�صادية ،من الإحتبا�س احلراري
الت�صحر واجل���ف���اف ،وم���ن ثم
�إىل
ّ
ال��ن��ف��اي��ات الإل��ك�ترون��ي��ة وال��ن��ووي��ة،
والإفراط يف ا�ستهالك املوارد الطبيعية
وبخا�صة النفط والغاز الطبيعي.
كما در�س امل�ؤلف حقيقة الرتابط

ورود �شعرية
�صدر لل�شاعر
خمايل �أني�س
���ش��ح��ود دي���وان
���ش��ع��ر ب��ع��ن��وان
«ورود �شعرية»
وه�����و امل���ول���ود
ال����ث����اين ب��ع��د
كتاب «�صدى �شاعر» ( .)2001يت�ضمن الكتاب باقة من الق�صائد
الفواحة
املنوعة والعتابا
ّ
�شكلت حديقة ملأى بالورود ال�شعرية ّ
ّ
والن�ضرة والعطرة ،كان ال�شاعر قد �ألقاها يف منا�سبات خمتلفة.
ال�شاعر خمايل �شحود هو معاون �أول متقاعد ،خدم يف امل�ؤ�س�سة
عاما نال خاللها العديد من الأو�سمة والتنويهات
الع�سكرية ً 23
لاً
والتهاين .وقد �أقام حف لتوقيع كتابه اجلديد ،و�أهدى ممثل
قيادة اجلي�ش ن�سخة من الكتاب مذ ّيلة بوردة بي�ضاء.
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ب�ين الأم���ن البيئي والأم���ن الب�شري
مبفهومه الوا�سع� .إذ �إن الأمن البيئي
موقعا م�ؤث ًرا يف كل ما يت�صل
يحتل
ً
مبفاهيم الأمن العاملي ال�شامل .ولعل
ظاهرة احل��روب املعا�صرة لل�سيطرة
تف�سر هذا الرتابط وذلك
على امل��وارد ّ
الت�أثري.
يفيد هذا الكتاب يف تعزيز الدرا�سات
البيئية بخا�صة يف م�ضمار احلقوق
والعلوم ال�سيا�سية .وهو مرجع �أ�سا�سي
للباحثني والدار�سني ،كما ميكن
للتعرف على تراث
الإن��ط�لاق منه
ّ
عاملي ودويل يف جمال الأمن البيئي.

القيادة امل�ستحيلة يف ال�شرق الأو�سط

�صدر للدكتور ن�سيم اخل��وري كتاب «القيادة
َ
امل�ستحيلة يف ال�شرق الأو�سط» الذي يحمل الرقم 25
يف �سل�سلة م�ؤلفات خوري.
يتناول الكتاب معاين الن�صو�ص والكتابة العربية
يف يومنا ه��ذا ،وتوقيع الكتب يف ع�صر جفاف
ب�شهيات �إقليمية ودولية وا�سعة
احلرية واملدموغ
ّ
مبهمة وتائهة يف الأحاجي واملتناق�ضات...

وراق الزمان
ال�����ش��اع��ر م�����ارون حنا
احل�����اج ،اب���ن اجل��ن��وب
اللبناين .عا�ش يف الغربة
�سنوات ط��وال قبل �أن
يعود �إىل ت��راب الوطن
ل��ي��ب��د�أ �أوىل خطواته
على عتبة ال�شعر.
ُع��رف مببادئه اجلامعة وعباراته
التي ال تعرف التمييز �أو التفريق بني دين وطائفة �أو
�إن�سان و�آخ��ر ،وهذا ما دفعه �إىل كتابة ملحمة عن
الإمام احل�سني بعنوان« :وراق الزمان» احل�سني -ر�سالة
يتحدث عن الإمام احل�سني ،ال�شخ�صية
و�شهادة ،الذي
ّ
ّ
التاريخية التي ت�أثر بها وجذبته...
«وراق الزمان» هو الإ�صدار الثالث للحاج بعد «م�شوار
بكرا» و«مواكب الأجيال».

يف مدار ال�سنني
«يف م���دار ال�سنني»
هو عنوان الكتاب
اجل���دي���د للكاتب
وال�صحايف ابراهيم
ع����ب����ده اخل������وري
ال�������ذي ي�������دور يف
فلك التعليقات
ال�سيا�سية والثقافية ،التي كتبها
خالل ممار�سته ملهنة املتاعب منذ ال�ستينيات وحتى
يومنا هذا.
تقدم ،يف الكتاب � ً
أي�ضا جمموعة
من وح��ي ما ّ
مقاالت يف الأدب والفن واالجتماع ،ومقاالت يف
�أ�شخا�ص رحلوا �إىل دنيا البقاء تاركني ب�صماتهم يف
الإدارة والديبلوما�سية واملحاماة وال�صحافة وال�شعر على
جبني الوطن.
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�صيف
وعطالت

�إعداد:
معو�ض بومارون
با�سكال ّ

ي�أتي ال�صيف ،تبد أ� العطلة ،وميتلئ
البيت ب�أ�صوات الأوالد من �ساعات
ال�صباح حتى �آخر الليل ...العطلة
ال�صيفية ف�سحة �ضرورية للراحة
ولتجديد الن�شاط ،لكنها قد تكون
خ�صو�صا �إذا مل تكن
عبئًا على الأهل؛
ً
�أو�ضاعهم املاد ّية مريحة .فهل ميكننا
التخطيط ل�صيف ممتع ومفيد من
دون �أن نرهق ميزانيتنا؟

عودة �إىل الروابط
وامل�س�ؤوليات العائلية

بداية ،فلنحاول ر�سم �صورة خمت�صرة:
الأم منهمكة يف حت�ضري الع�شاء
بعد نهار حافل من العمل ...ابنتها
املراهقة يف غرفتها يف حديث طويل
على الـ"الوات�س �آب"،

عطلة ال�صيف

يوميا ،لكنّ ه يتفاقم يف
واقع قد يكون ً
العطلة ،وهذه العطلة نف�سها ميكن �أن
ت�شكل ف�سحة لإعادة "برجمة" الو�ضع.
ّ
من ال�ضروري الإقرار ب�أن الإجازة ال�صيفية
متنفّ �س للطالب فهو ي�ستطيع خاللها
وينمي مواهبه،
�أن ميار�س هواياته،
ّ
� ًإذا ميكن �أن نبد�أ من هذه النقطة،

متعة للأوالد ومتاعب للأهل
هل من خيارات جلعلها غري ذلك؟
تطلب الأم م�ساعدة ،تت�أفف الفتاة
وتعرت�ض فهي بالأم�س رتّ بت ثيابها...
تلفزيونيا ،لكنّ ه
برناجما
الأب يتابع
ً
ً
منزعج� :إب��ن��ه ال��ذي ب��ات على عتبة
الثامنة ع�شر "حردان" لأن وال��ده مل
ي�سمــح لـه ب��اخل��ـ��ـ��روج ولــم يعــره
ال�سيــارة ،ال�صغيــر يبكــي ...ال �أحــد
يف البيــت ٍ
را�ض...

بحيث ن� ّ
�وف��ر لأوالدن����ا فر�ص ممار�سة
تتحول
هواياتهم وتطوير مواهبهم ،فقد
ّ
تتطور
هواية �إىل حرفة يف امل�ستقبل وقد
ّ
حد الإبداع.
موهبة وت�صقل لت�صل �إىل ّ
يف املقابل ،ينبغي �أن نفكر با�ستغالل
الفر�صة للرتكيز على �إك�ساب �أوالدنا
منوهم ج�سد ًيا
مهارات �أ�سا�سية لتعزيز ّ
ونف�سيا .فنمط احلياة
واجتماعيا
ً
ً
فر�صا كبرية من
ال�سائد ،منحهم
ً
خ�لال التكنولوجيا وم��ا تتيحه من
جماالت �أمامهم ،لكنّ ه يف الغالب
�أب����ع����ده����م

�صيف
وعطالت
عن ممار�سة ن�شاطات �ضرورية لتنمية
�شخ�صياتهم مبختلف �أبعادها.
بداية مع الفتيات اللواتي ميكنهن
م�ساعدة �أمهاتهن يف ترتيب الغرف
املنزلية؛ فاحلياة الع�صرية
والأع��م��ال
ّ
غالبا �إىل منط
جعلت �أوالدنا ين�ساقون
ً
م��ن العي�ش يفتقر �إىل امل�شاركة يف
امل�س�ؤوليات املنزلية والعائلية .الفتاة جتد
حرجا يف �أعمال التنظيف والرتتيب
ً

ك���ث�ي�رات ه���ي ال��ف��ت��ي��ات
اللواتي ُيقدمن على الزواج
ولي�س لديهن ال��ق��درة على
تدبري �أمورهن املنزلية ،وكرث
هم ال�شباب الذين ال يعرفون
م�صباحا
ك��ي��ف ي���غ�ّي�رّ ون
ً
كهربائيا...
ً

من حيث يحبون

و�سواها ،وك�أنها
تخ�ص فقط الأمهات واجلدات
�أعمال
ّ
بالأولوية عامالت املنازل.
الفتيات من ناحيتهم قد يعتربون
�أن الأعمال املنزلية �ش�أن خا�ص بالإناث
م�ستعدين
فقط ،وبالتايل فهم غري
ّ
للم�شاركة حتى يف �أب�سط الأعمال مثل
ترتيب �أغرا�ضهم �أو ثيابهم� ،أو حتى يف
رفع ال�صحون عن املائدة ...ينبغي رمبا
�أن نعيد االعتبار �إىل م�س�ألة امل�شاركة يف
ٌ
وكل وفق ما ي�ستطيع
حتمل الأعباء،
ّ
القيام به .هذه امل�شاركة �أ�سا�سية يف
بناء روح امل�س�ؤولية م��ن جهة ،وهي
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تنمي اال�ستقاللية.
من جهة �أخ��رى ّ
�أوالدنا يطالبون باحرتام خ�صو�صياتهم
وا�ستقالليتهم؟ فليكن ،لكن
يحق
اال�ستقاللية ال تقت�صر على ما
ّ
لهم به ،و�إمنا ت�شمل � ً
يتوجب
أي�ضا ما
ّ
عليهم� .إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن امل�شاركة
تعزز الروابط الأ�سرية
يف م�س�ؤوليات املنزل ّ
وجتعل كل فرد ي�شعر مبا يعانيه الآخر؛
وتف�سح جم��االت للتوا�صل قد يكون
من ال�صعب توافرها يف �أيام الدرا�سة.
ً
ف�ضال عن ذلك ،تُك�سب امل�شاركة يف
�أعمال املنزل �أوالدنا ،مهارات �ضرورية.

لي�س من الي�سري �أن ننتزع
�أوالدن�������ا م���ن الأج�������واء ال��ت��ي
يعي�شونها ونعود بهم �إىل املا�ضي،
وحتما لي�س هذا ما نريده؛ و�إمنا
ً
ميكن �أن جنعلهم يت�شاركون معنا
ً
إنطالقا مما يحبون
بع�ض امل�س�ؤوليات �
فعله :م��اذا ت��ري��دون �أن ن��أك��ل غ� ً�دا؟
�إبحثوا عن و�صفات جديدة يف الإنرتنت،
و�سوف تقومون بتح�ضريها .رمبا كانت
هذه طريقة جيدة لتعليمهم الكثري
من املهارات وجلعهلهم ي�شاركون يف
الكثري من الأع��م��ال ،مثل الطهي،
ال��ع��ن��اي��ة ب��احل��دي��ق��ة وزراع�����ة بع�ض
الأ�صناف ،و�أعمال الت�صليح اخلفيفة� ،أو
�شراء حاجيات املنزل ال�صغرية ،وترتيب

اخلزائن ،وتنظيم ال�صور
الفوتوغرافية...
الأوالد
وه������و�������س
بالتكنولوجيا احلديثة
مي���ك���ن ا���س��ت��ث��م��اره
بطريقة م��زدوج��ة� :أو ًال
م��ن خ�ل�ال تعليمهم
بع�ض برامج الكمبيوتر
ليكون جلو�سهم �أمام
ال�شا�شة �أك�ث�ر �إف���ادة،
مثل برامج الـ � wordأو
الـ � Paintأو الـ Power
وث��ان��ي��ا من
.Point
ً
ّ
خالل التعلم منهم يف
ه��ذا امل��ج��ال؛ فمعظم
ال��ف��ت��ي��ان وال��ف��ت��ي��ات
اك��ت�����س��ب��وا م���ه���ارات
ا�ستخدام التكنولوجيا
احلديثة �أك�ثر من �أهلهم ،وميكن
اال�ستفادة من معارفهم يف هذا املجال
�سواء لتعليم الأه��ل �أو لتعليم الإخ��وة
الأ�صغر.

فكر ًيا وج�سد ًيا

�إن الريا�ضتني الفكرية والبدنية
جدا خالل العطلة؛ فالقراءة
مهمتان ً
من �أهم الأن�شطة الثقافية التي ينبغي
�إيال�ؤها االهتمام الأكرب لدى الأبناء،
لكن الطريقة التي متار�س فيها خالل
الإج��ازة ال�صيفية ،تختلف عن تلك
التي متّ اتباعها �أثناء العام الدرا�سي.
فالتنوع وامل�شاركة وزيارة املكتبات،
ّ
جت��ذب االهتمام �إىل اقتناء الكتب
واحل�����ص��ول على امل��ع��ل��وم��ات بطريقة
�إختيارية ولي�س �إجبارية.
�أما الريا�ضة فهي �أهم عامل لتح�سني
امل���زاج والت�سلية؛ ومعها مي� ّ�ر الوقت
ب�سرعة كبرية ،ويبني اجل�سم ال�سليم
واالرادة ال�صلبة .ويف هذا الإطار ميكن
االلتحاق بنا ٍد ريا�ضي �أو �إح�ضار قر�ص
م��دم��ج خ��ا���ص بالتمارين الريا�ضية
وممار�ستها يف املنزل.

ن�شاطات
جديرة با إ
لهتمام

التفاعل مع الآخرين
ال
رحالت ال
�س
ي
ا
ح
ي
ة
كما �سبق وذكرنا ،تتيح العطلة
ال
أ�والدنا ب
تي تع ّرف
بالدهم.
وقتً ا �أط��ول للتفاعل بني �أع�ضاء
زيارة
املتاحف
وا
أ
ل
م
ا
الأ�سرة ،ولبناء التوا�صل الإيجابي
كن
ا أ
لثرية.
بينهم .لذا ف�إن الإجازة ال�صيفية
تع ّلم لغ
ة جديدة.
ّ
جيدا من قبل
امل�ستغلة ا�ستغال ًال
ً
تع ّلم
�ص
ي
د
ا
أ
ل
�س
ماك.
تقوي �أوا���ص��ر ال�صداقة
الأب��وي��ن ّ
ت�صوير في
لم ق�صري.
الأبو ّية مع الأبناء ،لأنها ت�ضع
متا
بعة درو�س
ع
ل
ى
إ
�
ح
اجلميع يف قالب واح��د �أثناء
املو�س
دى الآالت
يقية ،ويف
ال
ر
ق
�
ص
و
ممار�سة الهوايات �أو �إج��راء
امل�شار
الغناء.
كة يف امل
خ
ي
م
ا
ت
.
امل�����س��اب��ق��ات ال�ترف��ي��ه��ي��ة،
تع ّلم
مهارات ي
د
و
ي
ة
�
أ
و
وحتى يكون الأه��ل �أكرث
حرفية.
اط��م��ئ��ن��ا ًن��ا ،ي��ن��ب��غ��ي �أن
يت�شاركوا مع �أوالده���م يف الأن�شطة
الرتفيهية والريا�ضية واالجتماعية النا�شئني وت�شعرهم بالر�ضى عن
وفق برنامج متوازن؛ كما ميكنهم ال���ذات ،ف���إن العمل التطوعي يف �أية
ٍ
معا� ،أو القيام ب�أعمال م�ؤ�س�سة �أو جمعية خريية والعمل لأجل
عيادة
مري�ض ً
خ�يري��ة ،كما ميكن � ً
أي�ضا القيام ق�ضية نبيلة م��ن اخل��ي��ارات املهمة
فلين�ضم الأوالد يف ال�صيف �إىل
ب��زي��ارات ل�ل�أق��ارب والأ�صدقاء للإبقاء للعطلة.
ّ
على ال��ت��وا���ص��ل ال��ع��ائ��ل��ي ،ف��الإغ��راق اجلمعيات الك�شفية وي�شاركوا يف
تربي الولد على الطاعة
يف ا�ستخدام الكومبيوتر و���س��واه من ن�شاطاتها ،التي ّ
منتجات التكنولوجيا ،حرم �أوالدن��ا والتعاون واجل��ر�أة والإق���دام وامل�س�ؤولية،
م��ن التوا�صل احلقيقي م��ع النا�س .وتتيح لهم يف الوقت نف�سه م�ساعدة
ولأن م�ساعدة الآخرين ت�صقل �شخ�صية الآخرين.
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هو وهي
�إعداد:
رميا �سليم �ضوميط
اّ
معا �أتركا بع�ض الف�سحات لرتق�ص يف
معا
معا ...ولكن يف وجودكما ً
وتظلن ً
ولدمتا ً
املتزوجني يف كتابه
ما بينكما رياح ال�سماوات" .هذا ما ين�صح به جربان خليل جربان
ّ
معا ،ويف الوقت نف�سه ترك م�ساحة من اخل�صو�ص ّية
"النبي" ،داع ًيا �إ ّياهم �إىل الإحتاد ً
واحلر ّية ال�شخ�ص ّية.
كيف ميكن ترجمة هذه اخل�صو�ص ّية على �أر�ض الواقع ،وهل من املقبول �أن يخفي
أ�سرارا عن �شريكه؟ �أ�سئلة جتيب عنها امل�ست�شارة يف العالقات الزوج ّية
�أي من الزوجني � ً
ال�سيدة جي�سي طعمة.

اخل�صو�ص ّية يف الزواج

ال�سيدة جي�سي طعمة

�أين تبد�أ
و�أين تنتهي؟
•�إىل �أي مدى يحق لكل من
الزوجني الإحتفاظ بحياته اخلا�صة
بعد الزواج؟

واحدا بعد
 من ال�ضروري �أن يدرك الثنائي �أنهما ي�صبحانً
إ�ستقاللية الفردية،
الزواج .فالـ"�أنا" ت�صبح "نحن" ،وتختفي ال
ّ
ً
ّ
حكما بالآخر .ف� ّأي قرار
مرتبطا
كل منهما ي�صبح
لأن
ً
يتّ خذه �أحدهما �ستنعك�س نتائجه على �شريكه .واملثل
على ذلك� ،أنه �إذا وقع �أحدهما يف الدين ،من الطبيعي �أن
يحتمل كالهما تداعيات هذه امل�شكلة .من جهة �أخرى،
ّ
احلرية
معينة من
لكل طرف �أن يحتفظ مب�ساحة
يحق
ّ
ّ
ّ
اليومية ،والتي
ت�شكل متنفّ ً�سا من �ضغوطات احلياة
التي
ّ
ّ
ً
يتم الإتفاق عليها م�سبقا بني الزوجني .واملثل على ذلك� ،أن
(�سيارات� ،سباحة� ،صيد� ،إلخ،)..
الرجل له هواياته اخلا�صة
ّ
فمن ال�ضروري �أن تدعم زوجته هذه الهوايات و�أن تكون
امل�شجعني له ،حتى ولو مل ترغب يف م�شاركته إ� ّياها.
�أول
ّ
الت�سوق� ،أو يف ق�ضاء وقتٍ
يف املقابل ،قد جتد امل��ر�أة متعة يف
ّ
يف الدرد�شة مع ال�صديقات ،ويفرت�ض بالرجل احرتام رغبتها
يتفهم الطرفان حاجات بع�ضهما البع�ض
ه��ذه .فعندما
ّ
ويحرتمانها ،ي�صبح من ال�سهل التن�سيق يف ما بينهما لإتاحة
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هذه الف�سحة التي تنع�ش عالقتهما كثنائي.

ّ
التدخل يف اختيار �شريكه
• هل يجوز لأحد الزوجني
لأ�صدقائه� ،أو الإعرتا�ض على �صداقته ل�شخ�ص معينّ ؟

دائما وهي �أن
 هناك نقطة هامة يجب االنطالق منهاً
حتديدا .ف�إذا كان �أحد الزوجني
الأولوية للزواج ولل�شريك
ً
حتما
يعرت�ض على �صداقة �شريكه ل�شخ�ص معينّ  ،فهو
ً
مرب ًرا لهذا الرف�ض .لذلك يجب منحه الفر�صة لتربير
ميلك ّ
رف�ضه ،مقابل �أن ي�صغي هو � ً
أي�ضا �إىل دفاع �شريكه .وهنا ال بد
من �أن يقنع �أحدهما الآخر بوجهة نظره .ف�إذا كان الرف�ض
مثلاً
ً
ناجتا عن �سلوك اجتماعي معينّ لل�صديق �أو عادات
�سيئة ال ير�ضى بها ال��زوج ،ويخ�شى �أن يكت�سبها �شريكه
بفعل هذه ال�صداقة ،تطرح هنا م�شكلة الثقة .فاملفرت�ض يف
ٍ
أك ًدا
الزواج �أن يثق كل
طرف بقرارات الآخر و�أن يكون مت� ّ
أهلية والقدرة على اتخاذ القرارات
من �أن �شريكه يتمتّ ع بال ّ
ال�صحيحة ،وبالتالــي ال يجــوز الت�شكيــك بــه.
اجلدير ذكره يف �إطار اختيار الأ�صدقاء� ،أن البع�ض يعرت�ض

ماد ًّيا �شهر ًيا لعائلته ،من واجباته
�أن ي�ست�شري ال��ط��رف الآخ���ر يف هذا
املو�ضوع� .إذ لي�س من �أم��وال خا�صة
�أو قرارات خا�صة يف الزواج بل هناك
م�شاركة وم�صارحة.

• هناك بع�ض الأزواج الذين
يرف�ضون اطالع ال�شريك
على هواتفهم اخلا�صة �أو الربيد
الإلكرتوين ،فهل لهذا الأمر ما
ي ّربره؟

على اختيار ال�شريك ل�صديق عازب .والواقع �أن �أحد �أ�سباب
الطالق ،خروج �أحد الزوجني مع �أ�صدقاء عازبني ب�صورة دائمة.
ّ
ّ
ويتوقعون من
الزوجية
متطلبات احلياة
يتفهمون
فه�ؤالء ال
ّ
ّ
ّ
�سلبا على
�أ�صدقائهم املتز ّوجني جماراتهم يف �أمو ٍر قد ت�ؤثر
ً
يوم
زواجهم كال�سهر لوقت مت� ّأخر خارج البيت� ،أو ت�ضييع ٍ
الت�سوق �أو يف ممار�سة ريا�ضة ما .وال �أقول هنا �أنه
كامل يف
ّ
ّ
يجب �أن يتخلى املتز ّوجون عن �أ�صدقائهم العازبني ،و�إنمّ ا
املطلوب �أن يلتزموا احلدود التي تفر�ضها احلياة العائلية،
فنمط حياة العازب يختلف عنه لدى املتز ّوج.

ّ
التدخل يف تفا�صيل عالقة ال�شريك بذويه؟
• وماذا عن

 يف ال���زواج ي�صبح ك� ّ�ل ط� ٍ��دا مع الآخ���ر ،ال مع
�رف واح� ً
مقد�سة ويجب
العائلة ب�أ�سرها .وكما �أن ال�سر ّية بني الزوجني ّ
ٍّ
كل منهما �أن
احرتامها من قبل الطرفني ،كذلك على
خ�صو�صية الآخ��ر يف عالقته مع عائلته .وال يجوز
يحرتم
ّ
ّ
ّ
التدخل يف تفا�صيل هذه العالقة� ،إلاّ يف ما ي�ؤثر مبا�شرة على
لاً
دعما
يقدم
قرر �أحد الزوجني �أن ّ
ً
حياة الثنائي .مث � ،إذا ّ

جدا.
ال�شفافية يف الزواج �ضرور ّية ًّ
ّ
فالزوجان ال يفرت�ض �أن يخفيا عن
ً
ب�سيطا.
بع�ضهما �أي �أم ٍّر مهما كان
وبالتايل ال يجوز ل ٍّأي منهما �أن يخفي
اخلا�صة
عن �شريكه كلمة امل��رور
ّ
بربيده الإلكرتوين �أو بهاتفه .فمن
ّ
��ق ك� ٍّ
االط��ل�اع على
��ل منهما
ح� ّ
ر�سائل الآخر وات�صاالته .لكن ال�س�ؤال
الأهم هو :ملاذا قد يرغب �أحد الزوجني
مبراقبة ه��ات��ف �شريكه �أو بريده
نق�ص يف
الإل���ك�ت�روين؟ ه��ل ه��ن��اك
ٌ
احلب �أو االهتمام؟ هل هناك ّ
�شك يف
ت�صرفات الآخر؟ املطلوب � ًإذا التوا�صل
ّ
لاً
ّ
ملعرفة العلة ،بد من النقا�ش حول ما
�إذا كان الإطالع على خ�صو�صيات
أ�شدد على
الآخر مقبولاً �أم ال .وهنا � ّ
�أهمية امل�صارحة بني الزوجني .فال�شخ�ص الذي يعاين ال�شك
والغرية يجب �أن ي�صارح �شريكه بالأمر ،ال �أن يلعب دور
يهدد �سالمة زواجه .يف املقابل ،يفرت�ض
التحري ،أ
ل ّنه بذلك ّ
ّ
يتفهم خماوف الآخر ،و�أن يعمل على �إزالتها،
بال�شريك �أن
ّ
حتد من غريته ،ك�أن يتيح
ب�أن ي� ّؤمن له كل الو�سائل التي ّ
ؤكد له بذلك �أ ّنه ال يخفي عنه
�أمامه هاتفه �ساعة ي�شاء ،في� ّ
�شيئً ا ويزيل �أ�سباب ال�شك .ولكن امل�شكلة �أن معظم الأزواج
ي�ضيعون الوقت يف
الذين يجدون �أنف�سهم يف مواقف كهذهّ ،
الدفاع عن خ�صو�صياتهم ب�أ�سلوب عدائي لأنهم ي�شعرون
تفهم
بالإهانة ب�سبب خماوف ال�شريك ،يف حني �أنه يجب ّ
هذه املخاوف وال�سعي �إىل معاجلتها.
أهمية الثقة يف الزواج ،والتي
وهنا ال بد من �إعادة التذكري ب� ّ
يجب �أن ي�سعى الثنائي �إىل تنميتها من خالل امل�صارحة
والتفاهم على خمتلف امل�سائل التي تعرت�ض زواجهما،
بغية احلفاظ على زواج ناجح� .أما �إذا �أهمال هذه الناحية،
وانهارت ثقتهما ببع�ضهما البع�ض ،فعلى الزواج ال�سالم!
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رحلة يف
االن�سان

�إعداد:
غري�س فرح

ال�شعاعية امل��ت��ط� ّ�ورة� ،أن
�إىل ذل��ك� ،أثبتت الفحو�صات
ّ
متخ�ص�صة مبراقبة
ع�صبية
دم��اغ الإن�سان ميتلك خاليا
ّ
ّ
ّ
حياة احليوان .وهذه اخلاليا موجودة ،بح�سب فريق جملة
العلوم الأمريكية « ،»Mindيف منطقة ّ
اللوزة الدماغية
« ،»Amygdalaاخلا�صة بامل�شاعر ،وهي منطقة ت�ستجيب
ع�صبية
ب�سرعة ل�صورة احليوان� .إىل ذلك ،متّ العثور على قاعدة
ّ
مهمتها ت�سجيل االنفعاالت العاطفية التي تو ّلدها ر�ؤي��ة
ّ

االن�سان واحليوانات الأليفة :عالقة لها �أ�سرارها
منذ �أكرث من خم�سة عقود ،يحاول علماء النف�س واملجتمع
ك�شف النقاب عن عالقة الإن�سان باحليوانات الأليفة ،وفائدتها
على �صعيد التفاعل العاطفي والعالئقي .وعلى الرغم من
اختالف احلوافز وامليول التي تدفع �إىل اقتناء هذه احليوانات،
عموما باحليوان .من
يجد البع�ض قوا�سم م�شرتكة ،تربط الب�شر
ً
جزءا من عالقتنا باحليوانات التي نقتنيها ،يكمن
هنا القول� ،إن ً
يف الوعينا.
نف�سر اجنذابنا �إىل احليوان الأليف،
وال�س�ؤال املطروح ,كيف ّ
وما هي الفوائد التي جننيها من وراء ذلك؟

�إجنذاب بالفطرة

أمريكية
أكدت الباحثة يف علم النف�س ال
يف العام ّ � ،2013
ّ
لاً
فيني�سا لوب� ،أن االجن��ذاب �إىل احليوان يعترب مي فطر ًيا
مالزما لطبيعة الإن�سان .والدليل على ذل��ك� ،أن الأطفال
ً
من عمر ال�سنة �إىل الثالث �سنوات ،ي�سعدون بالتوا�صل مع
احليوانات الأليفة� ،أكرث من ّ
بالدمى التي بحوزتهم،
اللعب ّ
حرية االختيار.
هذا يف حال منحوا ّ
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احليوانات الأليفة .واجلدير ذكره �أن هذه االنفعاالت ،بح�سب
الأبحاث ،ت�شبه �إىل حد بعيد تلك التي تو ّلدها ر�ؤية الأطفال.
وال بد من الإ�شارة هنا �إىل �أن مالمح احليوان الأليف حتاكي
وخ�صو�صا لناحية براءة النظرة،
للوهلة الأوىل مالمح الطفل،
ً
لبقية تقا�سيم الوجه ،هذا بالإ�ضافة
وات�ساع العينني بالن�سبة
ّ
ردات الفعل العفوية التي ت�صدر عنه .وهذا يدل على �أن
�إىل ّ
توجها فطر ًيا،
اهتمام البع�ض باحليوان �إىل حدود الوله ،يعترب
ً
وتطورها.
الهدف منه الرتكيز على دورة احلياة
ّ

دور الثقافة االجتماعية

مع ذلك ،توجد �أبحاث ت�ؤكد �أن االهتمام باحليوان ،يعتمد
بالدرجة الأوىل على الرتبية ،واملحيط الإجتماعي ،واخلربة
ّ
التعلق بالكالب يعترب حالة
ال�شخ�صية .فمثلاً  ،نرى �أن
ّ
�سكان دول
�شائعة يف الدول الغربية ،يف الوقت الذي جند فيه �أن ّ
�أخرى تعتربها حيوانات قذرة .على هذا الأ�سا�س ،ت�ؤكد بع�ض
إجتماعية،
النظريات �أن تربية احليوانات ،ترتبط بالثقافة ال
ّ
ما يعني �أنها �إىل حد ما �إنتقائية وتابعة للأعراف والتقاليد.
من ناحية ثانية ،ت�ؤكد بع�ض النظريات �أن حب احليوانات

ينتقل بالعدوى� ،أي �أن البع�ض يعتنون باحليوان الأليف بدافع
الت�شبه بالغري .بعدها تبد�أ مرحلة االرتباط الوثيق
التقليد �أو
ّ
لاّ
حي ي�شاركهم احلياة .وال فت
بينهم وبني مطلق كائن ّ
كما ت�شري الدرا�سات� ،إىل �أن �أنواع احليوانات التي تعي�ش داخل
املنازل ،يتم انتقا�ؤها وفق اجتاهات �ضاغطة ت�شبه املوجات
معينة .واملثال على ذلك الإتجّ اه
التي حتتّ م اتّ باع مو�ضة �أزياء ّ
وال�سالحف يف بع�ض الدول
اجلديد �إىل تربية �أنواع من الفئران ّ

للدعم النف�سي فقد عرف �أن معظم �أ�صحاب
�أما بالن�سبة ّ
احليوانات الأليفة يقتنونها لهذا الغر�ض .كذلك تبينّ من
خالل الفحو�صات املخرب ّية� ،أن هرمون الكورتيزول الذي يفرزه
التوتر ،ينخف�ض مبعدل ملحوظ لدى �أ�صحاب
الدماغ �أثناء ّ
احليوانات الأليفة .وه���ؤالء كما ثبت ،يحتفظون بن�سب
مرتفعة لهرمون الأوك�سيتو�سني ،وهو الهرمون الذي ي�ؤمن
الرتابط العاطفي ويحافظ على العالقات احلميمة.

وخ�صو�صا يف الواليات املتحدة الأمريكية� ،إ�ضافة �إىل �أما بالن�سبة للأطفال الذين يرتّ بون برفقة احليوانات الأليفة،
الغربية،
ً
ّ
ً
وخوفا من �سواهم ،الأمر الذي ينعك�س الحقاً
فيبدون �أقل قلقاً
�أنواع نادرة من الأ�سماك والطيور.
�صحتهم اجل�سد ّية .كما ي�شري الإخت�صا�صيون� ،إىل �أن
على ّ
وخ�صو�صا ملن يجد �صعوبة يف
النف�سية،
احليوان ي�ؤمن الراحة
�إىل �أي ّحد تفيد احليوانات �أ�صحابها؟
ً
ّ
ال�سياق توجد ت�أكيدات مفادها �أن العالقة مع التعامل مع الب�شر.
يف هذا
ّ
مطلق حيوان يرتّ بى داخل املنزل ،تعترب جديرة باالهتمام حتى
هل تعك�س احليوانات
ولو ولدت نتيجة الغرية �أو تقليد الغري .والدليل �أن معظم الذين
�شخ�صية �أ�صحابها؟
أهميتها لناحية ت�أمني
يعتنون بهذه احليوانات ،يعرتفون ب� ّ
لاّ
ّ
الرفقة وال�شعور بالتوا�صل احلميم .ويف الواقع ،وكما ت�ؤكد �آخر التقارير ال فتة حول هذا املو�ضوع ورد يف جملة العلوم
الدرا�سات ،ف�إن العالقة التي تربط الإن�سان باحليوان ت�شبه الأمريكية ،ومفاده �أن �أن��واع احليوانات الأليفة تعك�س
�إىل ٍ
حد بعيد تلك التي تربطه ب�سائر الب�شر .وهذا يعني �أن �شخ�صية من يقتنيها.
ً
إنفتاحا من مقتني
مثال ،يعتربون �أكرث �
احليوان ميلأ الفراغ العاطفي لدى الإن�سان يف جميع مراحل فمقتنو الكالب
ً
حياته� .إىل ذلك ،فقد ثبت �أنه يعود عليه بفوائد ال حت�صى على القطط� .أما بالن�سبة لباقي احليوانات كالأرانب وال�سالحف
احلياتية.
وتوجهاتهم
ّ
ال�صعيدين ال�صحي والنف�سي ،وذلك وفق �أكرث من درا�سة جاءت و�سواها ،فهي تخ�ضع مليول �أ�صحابها ّ
ً
ّ
برتبية
فمثال ،عرف وال ين�سى الباحثون الإ�شارة ب�شكل خا�ص �إىل املهتمني
النظرية.
نتائجها حا�سمة جلهة ت�أكيد هذه
ّ
متكنت بعد العناكب والأفاعي ،فه�ؤالء كما ثبت يقتنون هذه الكائنات
إجتماعيا
�أن جمموعة من الأطفال املن�سحبة �
ّ
ً
�أ�شهر من رفقة الكالب والتعاطف معها من الكالم والتعبري الغريبة لغمو�ضها املطابق ل�شخ�صياتهم.
والتوا�صل .كذلك �أمنّ ت رفقة الكالب احلميمة جما ًال لتعايف �إن درا�سة العالقة بني الإن�سان واحليوان ،ما زالت يف بداية
دماغية .وهذا يدل ،عهدها .مع ذلك ف�إن املعطيات التي جمعها الباحثون حتى
تعر�ضوا لنوبات قلبية �أو
الكثريين ّ
ّ
ممن ّ
والعلمية �أن الكالب و�سواها من الآن ،قد تكون ال�شرارة التي تقدح زناد معرفة �أو�سع و�أ�شمل،
الطبية
كما ت�ؤكد املراجع
ّ
ّ
التوتر املرافق للمر�ض ،ورمبا تتيح �سرب �أعماق تنّ وع العالقات التي منحت الإن�سان
احليوانات الأليفة ،قادرة على تخفيف ّ
ّ
خربته ،و�أمنّ ت تطوره عرب الأجيال.
وت�أمني �سرعة ال�شفاء.
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يف �سجل
اخللود

اللواء الركن املتقاعد حممود طي بو درغم
نعت قيادة اجلي�ش رئي�س
الأركان ال�سابق اللواء الركن
املتقاعد حممود طي بو درغم
الذي توفيّ بتاريخ .2015/6/12
 من مواليد  1927/7/1يفكفرحيم – ال�شوف.
تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ
 ّ�ضابط بتاريخ .1950/10/5
 ّرقي لرتبة مالزم اعتبا ًرا من
 ،1953/10/1وتد ّرج يف الرتقية
حتى رتبة لواء ركن اعتبا ًرا من
.1984/11/14
عدة منا�صب �أبرزها:
 �شغل ّقائدا
قائدا ملجموعة املغاويرً ،
ً
لل�شرطة الق�ضائية يف قوى

قائدا
الأمن الداخليً ،
ملنطقة جبل لبنان،
ورئي�سا لأركان اجلي�ش ما بني
ً
 1984/11/14و .1987/7/1
 عينّ وزي ًرا للأ�شغال العامةوالنقل وال�سياحة والعمل بتاريخ
.1988/9/22
 حائز:و�سام اال�ستحقاق اللبناين الف�ضي
ذو ال�سعف من الدرجة الثانية.
و�سام الأرز الوطني من درجة
فار�س.
و�سام الأرز الوطني من رتبة
�ضابط.
و�سام الأرز الوطني من رتبة

كومندور.
و�سام  1961/12/31التذكاري.
ميدالية اجلدارة.
ميدالية اال�ستحقاق اللبناين
الف�ضية.
ّ
مرتني.
تنويه العماد قائد اجلي�ش ّ
تهنئة العماد قائد اجلي�ش �ست
مرات.
ّ
تهنئة قائد منطقة ال�شمال.
كتاب �شكر من وزير
الداخلية.
عدة دورات درا�سية يف
 تابع ّالداخل ويف اخلارج.
 -مت�أهل وله ولدان.

اجلندي مارون كرم كرم
نعت قيادة اجلي�ش اجلندي مارون كرم كرم الذي تويف بتاريخ
.2015/5/20
من مواليد  1992/9/17يف حو�ش تل�صفية ،ق�ضاء بعلبك ،حمافظة
بعلبك -الهرمل.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .2009/12/15
ّ
من عداد الطبابة الع�سكرية  -لفيف اللوج�ستية واملدافعة.
حائز تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
مت�أهل وله ولدان.
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�أطايب
ال�شيف

�إعداد:
ليال �صقر الفحل

الأطايب من

خمتلف مطابخ

العامل على �صفحات
«اجلي�ش»

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

• ال�شيف ري�شار خمت�ص
يف الأطباق الفرن�سية والعاملية
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يخنة
ق�صبة الدجاج
مع الأرز امل�سلوق

• املكونات:
ق�صبة دجاج:
كيلوغرام واحد.
فطر معلب :عدد .1
كزبرة خ�ضراء :ن�صف
باقة.
فليفلة خ�ضراء :عدد .1
مكعب الدجاج :عدد .1
خل �أحمر :ن�صف فنجان قهوة.
ع�صري حام�ض :ربع كوب.
دب�س رمان :ن�صف فنجان.
قرفةّ :
ر�شة.
ملح وفلفل �أ�سود :ح�سب الرغبة.
بهار حلوّ :
ر�شة.
زيت نباتي :ربع كوب.
• طريقة التح�ضري:
جي ًدا وترتك
 تنظف ق�صبة الدجاج ّجانبا حتى ت�صفّ ى.
ً
 يقطع الب�صل (جوانح) والفليفلةناعما ،و ُي�ضاف
اخل�ضراء  ،ويفرم الثوم
ً
�إليها الكزبرة اخل�ضراء والفطر.

�سلطة البامليتو مع القريد�س
• املكونات:
 :Palmitoعلبة واحدة.
قريد�س م�سلوق 10 :حبات.
فطر ّ
معلب :علبة واحدة.
بندورة كرزية 10 :حبات.
كزبرة خ�ضراء :ن�صف باقة.
ثوم :ف�ص واحد.
ع�صري حام�ض :ربع كوب.
زيت زيتون :ن�صف كوب.

 يو�ضع الزيت النباتي على النار،وت�ضاف �إليه اخل�ضار املقطعة (جوانح
ثم الثوم املفروم والفليفلة اخل�ضراء
الب�صل ّ
ثم
و�أخ ً
ريا الكزبرة) .وترتك حتى تذبل ّ
ت�ضاف ق�صبة الدجاج مع امللح ،والقرفة
والبهار احللو ّ
وتقلب حتى تن�ضج.
مكعب ال��دج��اج يف ليرت
 ي���ذ ّوبّ
من امل��اء املغلي ،ث� ّ�م ي�ضاف املزيج �إىل
حترك وترتك
املكونات ال�سابقة التي
ّ
حتى الغليان وي�ضاف �إل��ي��ه��ا ،اخل� ّ�ل
الأحمر ،ع�صري احلام�ض ودب�س الرمان،
مع اال�ستمرار بالتحريك حتى تن�ضج
املكونات جميعها.
 ت�سكب اليخنة يف �صحن التقدميويقدم معها الأرز امل�سلوق.
ّ
حر �أخ�ضر :ح�سب الرغبة.
ّ
ملح وفلفل �أ�سود :ح�سب الرغبة.
• طريقة التح�ضري:
ثم
 يقطع البامليتو ويو�ضع يف وع��اء ّّ
واملق�شر
ي�ضاف �إليه القريد�س امل�سلوق
والفطر ّ
املعلب والبندورة الكرزية.
 تفرم الكزبرة اخل�ضراء ،و ُيفرم الثومناعما ،و ُي�ضافان �إىل املكونات ال�سابقة،
ً
وي�سكب فوقها ع�صري احلام�ض وزيت
الزيتون واحل� ّ�ر الأخ�ضر ،وامللح والفلفل
الأ���س��ود .مت��زج امل��ك��ون��ات جميعها،
وتو�ضع يف �صحن التقدمي.

عجينة املفروكة مع
امله ّلبية وغزل البنات
• املكونات:
عجينة املفروكة اجلاهزة :كوبان.
�سكر :ن�صف كوب.
حليب �سائل :كوبان.
ن�شاء :ملعقتان كبريتان.
غزل البنات (�أبي�ض) :عدد .1
ف�ستق حلبي مطحون :للزينة.
مربى زهر الليمون :للزينة.
ّ
• طريقة التح�ضري:
ال�سكر على النار،
 تو�ضع كميةّ

ن�صيحة ال�شيف:

ين�صح ال�شيف ري�شارد اخلوري
ال�سيدات ب�أخذ قطعة من
ّ
ّ
ٍ
بقليل من املاء،
القما�ش مبللة
ومب�سح حبات الفطر الطازجة
بها لتنظيفه ،ل ّأن غ�سيل الفطر
باملاء (كما بقية اخل�ضروات)،
ت�شربها هذه املياه
ي�ؤدي �إىل
ّ
كونها ا�سفنجية بطبيعتها.

وتحُ
���������رك ح��ت��ى
ّ
ت�صبح �سائلة ولونها
ثم تُ�ضاف �إىل
بنّ ي ّ
عجينة املفروكة
ّ
جي ًدا.
وتقلب ّ
 ت��ذ ّوب ملعقتاال��ن�����ش��اء يف ن�صف
كوب من املاء ،ثم
تُ�ضاف �إىل احلليب
ال�سائل.
 ّي�سخن احلليب
على النار ،مع اال�ستمرار بالتقليب حتى
ّ
كاملهلبية،
متما�سكا
ي�صبح املزيج
ً
ثم ُي�ضاف �إىل عجينة املفروكة .وتو�ضع

فوقها غ��زل ال��ب��ن��ات الأب��ي�����ض و ُي��ز َّي��ن
ومبربى زهر
بالف�ستق احللبي املطحون
ّ
قدم بار ًدا.
الليمون و ُي َّ

الكزبرة:

الكزبرة نبات ع�شبي ذو رائ��ح��ة عطر ّية،
ي�صل ارتفاعه �إىل � 50سم و�أوراقه العلو ّية دقيقة
وقرنفلية اللون تعطي ثما ًرا دائر ّية
التقطيع� ،أزهارها �صغرية بي�ضاء
ّ
بنية اللون .وتعترب الكزبرة من التوابل امل�شهورة وهي جزء
�صفراء �إىل ّ
يتجز�أ من املطبخ
ال
ّ
الهندي.
ت��ع��رف ال��ك��زب��رة
يف ج��م��ي��ع �أن��ح��اء
العامل بخ�صائ�صها
الطبية ،وهي م�صدر
ّ
غني للبوتا�سيوم،
واحل���دي���د ،وحم�ض
ال������ف������ول������ي������ك،
وامل����غ����ن����ي����زي����وم،
والكال�سيوم ،وفيتامينات  Aو .Cحتافظ الكزبرة على م�ستوى
ال�سكر الطبيعي يف الدم من خالل �إنتاجها مادة الأن�سولني ،كما
�أنها معروفة بقدرتها على خف�ض م�ستوى الكول�ستريول يف الدم .وهو
حتتوي كذلك على كمية عالية من احلديد امل�ساعدة على منع فقر
م�سكنة ،م�ضادة للبكترييا
منبهة،
ّ
الدم .الكزبرة طاردة للغازاتّ ،
وااللتهابات ،مد ّرة للبول .وهي تعمل على تعزيز وظائف الكبد ،وعلى
�إبعاد م�شاكل اجلهاز اله�ضمي ،وتق ُّرحات اجللد والإحمرار.
�إىل ما �سبق ،تعمل الكزبرة على تقوية جهاز املناعة وت�ساعد على
�ضد البكترييا ال�ضا ّرة
تنقية ال�سموم من اجل�سم ،وهي عالج ع�شبي ّ
كال�ساملونيال.
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من القلب
ر�سالة �إىل �أخي ال�شهيد
خيي مارون� :سنني ع غيابك يا خيي،
ّ
�أو ب��الأح��رى عمر بكاملو بالن�سبة
�إيل ي��ا خيي .ال��ي��وم طفيت �شمعتك
الثامنة بال�سما ،اليوم هو عيد ميالدك
ال�سماوي يللي بتحتفل فيه بني ال�شهداء
والقدي�سني .بقلك ي��ا خيي �إن���و غري
ّ
كلمة ا�شتقتلك م��ا يف ع ل�ساين،
لأن��و ك��ل كلمات احل��ب والإ�شتياق
وت�سكرت
تبعرثت وط���ارت بالف�ضاء
ّ
ب��واب ال�سما عليها ،يا ترى و�صلتلك
خيي البطل ،يا جناحي،
هالكلمات يا ّ
ياحبيب قلبي وروح���ي ي��ا «رورو»؟؟؟
حبيبي ،ك��نّ ��ا نحنا و���ص��غ��ار نطلع
ونقد�س فيا،
كلنا �سوا عال�ضيعة تنزورا
ّ
هلق منطلع من دون��ك ،تنقد�سلك

ر�سالة ال�شرف �سوف تنت�صر
د� .أحمد �سيف الدين
�ضابط متقاعد
�إىل روح الرقيب �أول البحري
بالل �سيف الدين

ّ
ون�صليلك...
خيي «رورو» :بحبك ...بحبك...
ّ
ّ
بحبك كتري .ما بعرف �شو بدي قلك
ي��ا خ� ّ�ي��ي ،ك��ل �سنة ب�س ك��ون عم
�إكتبلك هالر�سالة بح�س �إن��و القلم
عم يكرب حلالو ،بح�س قلبي توقف
عن النب�ض وان�شل عقلي عن التفكري
ب��ه��ال��ع��امل ،ب��ح�����س ك���ل ت��ف��ك�يري
���ص��ار ف��ي��ك �إن����ت وح����دك ي��ا روح���ي.
خيي ناديلك
«رورو» ...ا�سمحلي يا
ّ
بهالإ�سم لأنو هالإ�سم عطول بذكرين
بطفولتي ...بذكرين فيك ...بذكرين
بـ«خيي
بـ«خيي البطل» ...بذكرين
ّ
ّ
ال�شهيد» مثايل الأعلى اللي خدم وطنو
وفدى بالدو بدمو وروحو .وهلق بقلك يا
�سنتان على رحيلك وما زالت عيوننا
ت�شغلها العرب.
يكرب فينا ال�صمت يف ذكراك،
ّ
وخف فيها احلرب
تك�سرت االقالم
ّ
�أ�شعة ال�شم�س جتمدت يوم نعي �إليها
اخلرب
ادخرناك لل�شدائد و�أعدك جي�شك

كواكب البارد

والدة ال�شهيد الرائد خالد مر�شاد
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كري�ستني الليطاين
�شقيقة النقيب ال�شهيد املغوار مارون الليطاين
للزود عن حيا�ضك يف البحر
و�إذا باملوت يغنم منا الفرح ويهدم
�صومعة البطولة والطهر
بالل و�إن باعد الزمان بيننا ،ا�شواقنا
�إليك كل يوم يف �سفر
ذكراك ع�صية على الزمان ور�سالة
ال�شرف �سوف تنت�صر

الله حم ّيي هالع�سكر

�إىل كواكب البارد� ،إىل طيور الفال� ،إىل خالد الفار�س ال�ضرغام.
جال الن�صر م�ساكنكم ،م�ساكن الن�سور ب�أعايل القمم.
�شهد عطرك غالٍ  ،يا طيب الذكر ،و�إن �سالت م�آقي العيون
بذكراك.
�أنتم للمجد يف �أعايل مبانيه� ،أنتم للبنان زهوره ،وعطر جباله
و�سواقيه.
عزنا بك ،كنا نعلم �أن ال�شهادة للأبطال
خالد يا فخرنا ،يا ّ
�سلم.
فليكتب التاريخ ما ي�صنع الدم ...وقبالتي �إليك يا نور العيون
كلما بزغ فجر وطلع قمر...
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خيي �إنو �أهلي ا�شتاقولك كتري وبقلك
ّ
خيك مايك ما�شي على خطاك
�إن��و ّ
وهال�سنة فقدلك كتري ب�س كان واقف
ح� ّ�د عرو�ستو بالكني�سة ،فقد لن�صو
الثاين ،فقد خليو فقد ل�شبينو ،ب�س �إنت
خيي ،عطول �ساكن بقلبو وبروحو.
يا ّ
خيي بعرف �إنو طريق اجللجلي طويل
يا ّ
و�إنو امل�سرية ما توقفت هون ،كل يوم يف
�شهداء �أبطال متلك على مذبح الوطن
خيي.
وعطول ببعتلك �سالماتي معن يا ّ
ب�س ّ
اطمن طول ما يف ع�سكر لبناين
وق��ي��ادة جي�ش قوية َع �أر����ض هالوطن
يخرب وطنّ ا لبنان.
ما بيقدر �إره��اب��ي
ّ
خيي...
نام وارتاح يا ّ

يا حامي �أرزة لبنان
جبينك بالعايل منّ ور
الأرزة بهالطلة بتكرب
ولو جاروا عليها الأزمان
ال تخليها تتمرمر
بوج العدوان
وال تتكي ّ
و�أوعا �شلوحا تتك�سر
بليايل ل ماال �أمان
�إنت بهاليل بت�سهر
وت تدفيّ الليل الربدان
بتحر�س بالدم الأحمر
يا مدر�سة العنفوان

امل�ؤهل �شارل غفري

بزندك هالأر�ض بتعمر
للوفا �إنت العنوان
�شرف ت�ضحية و�أكرت
عارفعة كا�س القربان
و�صيحة الله و�أكرب
بتزرع ب�أر�ضي �إميان
بعودة لبنان الأخ�ضر
�إ�سمك بحروف املرجان
وعزك باملجد مز ّنر
يا بطل �آن الأوان
تغيرّ عنا كل �شي كان
حميي هالع�سكر
والله
ّ

�سياج الوطن

علي يا�سني غامن
كفر�شوبا

هالبدلة حل ّبيتا كتري

امل�ؤهل �أول املتقاعد
وليد جريج

ال��دن��ى
ي���ا م�����ش��ع��ل الأي������ام م�����ص��ب��اح ّ
ّ
ك���ل امل��ن��ى
ي���ا ج��ي�����ش��ن��ا امل���ق���دام ي���ا
�ب يف ع��ط��ائ��ك �آم��ن��ا
�أن ف��ي��ك ���ش��ع� ٌ
�أن���ت ال�����س��واع��د يف ال���ّ��ص��ع��اب وفخرنا
ي���ا ن��ب�����ض ق��ل��ب��ي م��ه��ج��ت��ي والأع��ي��ن��ا
م���ا امل���ج���د �إال م���ن ح���روف���ك د ّون����ا
ك���م رام ي�����س��ب��ح يف م�����دارك ل���و دن��ا
����ز ق����د ب���ن���اه ج��ن��ودن��ا
ي����ا ����ص���رح ع� ّ
ٍ
���ل ����ص���وت ب��ال��نّ ��ج��اب��ة ّ
ي���ا ك� ّ
حل��ن��ا
ّ
ك���ل الهنا
�أم����ل ال�����س��ع��ادة وال��ه��ن��ا
وع��ل��ى رب���اك� ،أم���ام ���س���ؤددك انحنى
حيكت بخيط ���س��ن��اك��م ي��ا ع� ّ�زن��ا
ل��رج��ال��ك ال�����ش��رف��اء ي��رخ�����ص عمرنا
وت�������س���اب���ق���ت ل���ف���داك���م �أرواح����ن����ا
متيمنا
وم�����ش��ى ال��ه�لال ب��ظ� ّ�ل��ك��م
ّ
وا���س��ت��ل��ت الأق��ل��ام تكتبكم �سنا
ع�����ز وال�����ع��ل��اء ت���ز ّي���ن���ا
ك���ل���م���ات
ّ
وع���زمي���ت���ي ل����ل����دوم ع����ن����وان ال��ه��ن��ا
ي����ا م���وئ���ل الإك�����ب�����ار ي����ا �إع����زازن����ا
و�������ش������ع������اره������ا ،ي�������ا ج���ي�������ش���ن���ا

م��رح��ى �سياج ال���دار ي��ا ح��ام��ي احلمى
ّ
ك����ل ال���ن���ائ���م�ي�ن ،ن��ب��اه��ة
ي���ا ع�ي�ن
�أن���ت ال��ع��زمي��ة يف ال�����ش��دائ��د ،ح�سبنا
رددت
�أن����ت ال�����ش��ع��ار �إذا احل��ن��اج��ر ّ
أن��ف�����س
����رت �
ٌ
ب��رج��ال��ك الأب����ط����ال ق� ّ
ح��ي��ي��ت ي���ا ع��ل��م ال�����ش��ج��اع��ة والإب����ا
وال���ف���خ���ر مل��ل��م م���ن �إب������اك م��ع��فّ �� ًرا
��زن���ا
��ي���د ع� ّ
ب���ج���ن���ودك الأب���������رار ����ش� ّ
ط��وب��اك ي��ا رك���ن ال��ب�لاد ع��م��اده��ا
�أث���م���ل���ت ق��ل��ب��ي ب����الأم����ان م��ع��تّ � ً�ق��ا
��ز �إال م���ن ق�لاع��ك ع��ر���ش��ه
م���ا ال���ع� ّ
ج��ئ��ن��اك ن��خ��ل��ع ج��ب��ة ال��ف��خ��ر ال��ت��ي
ٌ
رخ�صة
نهديكها ف��ل��ك النفائ�س
ج��ئ��ن��اك��م وامل���ج���د ي�����س��ب��ق درب��ن��ا
وم�شى ال��غ��م��ام مكللاً هاماتكم
وت��ق��ل��دت �شم�س ال�����س��م��اء بريقكم
وع���ل���ى ج��ب��اه��ك��م الأب����ي����ة ز ّي��ن��ت
���س��ت��ظ��ل ف���خ���ري ل���ل���زم���ان وراي���ت���ي
���س��ت��ظ��ل ح���اج���ة ع��ي�����ش��ن��ا و�أم���ان���ن���ا
�ستظل حم����راب ال��رج��ول��ة ،ق�صدها

ّ
��������س�������ل�������م�������ت�������ا ب�����������إي����������د ّي����������ي
حل�����ب�����ي�����ت�����ا ك���ت�ي�ر
ه������ال������ب������ل������دة
ّ
ال���������ص����ب����ح����ي����ة
م���������ع ن�����������س�����م�����ات
ّ
ق�����ل�����ب�����ي م�����ع�����ه�����ا ع���������م ب���ي���ط�ي�ر
ل��������ل��������خ��������دم��������ة ..ل���������ل���������دور ّي���������ة
ي��������ارف��������اق��������ي وال��������ل��������ه م���������ش����ت����اق
����ي�����ي
ل����ل����ج����ي���������ش ل�����������س�����اك�����ن ف� ّ
ق�����ل�����ب�����ي داب م��������ن الأ����������ش���������واق
���������ب����������ا م������ت������غ������ل������غ������ل
ح�
ف������ي������ي
ّ
ّ
م�������������ش ق��������������ادر �إط���������ل���������ع م���ن���ه���ا
إ� ّي�����������������ام�����������������ي ب��������اجل��������ن��������د ّي��������ة
وم����������ا ب���ل���اق�������ي �أ����������ش���������رف م���ن���ه���ا
�����ي������ة
و�أح������������ل������������ق دق��������ن��������ي ي������وم� ّ
����ك��ي��ر
ع���������م ن������������ام و�أوع���������������������ى ب� ّ
راي�������������������ح ع������ال������ع�������������س������ك������ر ّي������ة
ن����ع����م����ه����ا ك����ت��ي�ر..ك����ت��ي�ر
وع���������م ّ
ب����دي����ن����ي����ي
ب�����ي�����������ض�����رب �������ص������وت������و
ّ
 ..وف����������ج�����������أة!! ن�����ف��ي��ر ال�������ض���م�ي�ر
�����ي������ي...
�����رح������ت ي��������ا ع������ي������ن� ّ
ت�������������س� ّ
م������ا ان����ت����ه����ى ح����ل����م����ك ال����ك����ب��ي�ر؟!
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موا�سم
وخريات

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

ح�شرة ّ
املن القطني واملعروفة بـ«احل�شرة القرمزية» �أو
«البطليمو�س» ،م�صدرها �إ�سرائيل ،هي تفتك ب�أ�شجار ال�ص ّبار
منذ ثالث �سنوات ،م�س ّببة يبا�س حواىل  %90منها يف بع�ض
مناطق اجلنوب.
ّ
ويف ظل المباالة وغياب كلي للأجهزة املعن ّية ،تبدو هذه
مهددة بالزوال.
تعدّ ،
النبتة التي ال حت�صى فوائدها وال ّ

النبتة وخ�صائ�صها

ال�صبار مبختلف �أنواعه يف البيئة
يعي�ش ّ
ال�صحراوية (املناطق احلارة اجلافة) ويف
الغابات الإ�ستوائية ،وي�ضرب به املثل
حتمل العط�ش واجلفاف ولو ا�ستمر
يف
ّ
ال�صبار ب�أنها
تتميز �أوراق
ل�سنوات عديدة.
ّ
ّ
وحلمية،
�سميكة ،عري�ضة ،كثيفة
ّ
ّ
وتغطيها الأ�شواكّ � .أما
خ�ضراء اللون
ال�صبار فتكون ق�صرية خالل
�سيقان
ّ
ال�سنوات الأوىل من النمو لتعود وترتفع
عدة �سنوات.
نحو مرت �أو �أكرث بعد ّ
ال�صبار
هناك �أكرث من مئتي نوع من
ّ
تتباين من حيث احلجم وال�شكل،
يتميز بالقدرة على
لكن معظمها
ّ
االحتفاظ باملاء ،وبق�شرة �شمعية متنع
ّ
ولل�صبار جذور طويلة
التبخر.
املاء من
ّ
كميات
متت�ص
��دا ت�ستطيع �أن
ج� ً
ّ
ّ
كبرية م��ن امل��ي��اه بعد �سقوط �أمطار
غزيرة.
ال�صبار �أزها ًرا بي�ضاء �أو �صفراء �أو
وينتج
ّ
حمراء اللون ،جتذب ب�ألوانها ورائحتها
الزاهية احل�شرات والطيور التي بتغذيتها
تنقل حبوب اللقاح.

تركيبة ال�ص ّبار و�أهميته الغذائية

ال�صبار على  %90من املاء
حتتوي ثمار
ّ
ال�سكر وعلى �أحما�ض
وعلى  %12.8من
ّ
التفّ اح والبكتني والتانني ،وفيه  %1من
الربوتينية� ،إ�ضافة �إىل الفو�سفور
امل��واد
ّ
تتميز �أ�شجاره
وفيتامينات  Aو.C
ّ
أهمية بيئية بالغة ،حيث يختبىء
ب� ّ
102

العدد 361

على املائدة ويف الأدوية
وم�ستح�ضرات التجميل

ال�ص ّبار:

داخلها الكثري
م������ن ال���ط���ي���ور
واحليوانات.
ك���ذل���ك ت��ع� ّ�د
ن��ب��ات��ات ال�����ص� ّ�ب��ار
م�������ص���د ًرا ل��غ��ذاء
الإن�������س���ان ،ف���إىل
ثمارها اللذيذة ميكن طهو الأقرا�ص
وال�سيقان بعد ن��زع الأ���ش��واك عنها.
ال�صبار ع��ن النباتات
ويتميز نبات
ّ
ّ
الأخرى ب�أنه �إقت�صادي ال يحتاج �إىل زراعة
عائدا
وال ماء وال رعاية خا�صة وهو ي� ّؤمن
ً
هاما من دون �أي تكلفة
�إقت�صاد ًيا
ً
تنوع
تذكر .وم��ا يزيد من � ّ
أهميتهّ ،
جماالت ا�ستخدامه يف الطب والتجميل
والزراعة وال�صناعة .ففي جمال الطب،
ال�صبار لت�سكني �آالم املفا�صل
ي�ستخدم
ّ
من خالل و�ضع ع�صارته مبا�شر ًة على
ميت�صها اجللد
املناطق امل�صابة حيث
ّ
فعال .كذلك ي�ستعمل للق�ضاء
ب�شكل ّ
على التجاعيد بف�ضل غناه بعن�صري
ال��زن��ك وفيتامني  ،Cو�أي��� ً��ض��ا ملعاجلة
�أوجاع ال�صدر و�أمرا�ض املعدة ،وت�ستخدم
ّ
اللثة امللتهبة
ال�صبار لعالج
ع�صارة
ّ
وقروح الأنف والفم وملعاجلة حروق اجللد.
ال�صبار يف م�ستح�ضرات
كذلك ي�ستخدم
ّ
ّ
التجميل ك��م��رط��ب للجلد وم��ق � ٍّو
لب�صيالت ال�شعر ،ويدخل يف تركيب
امل�ساحيق وال�صابونّ � .أم��ا يف القطاع
ال�صبار يف الت�سميد
الزراعي في�ستخدم
ّ
مع الآزوت والفو�سفور والبوتا�سيوم ،وي�ؤدي

موا�سم لبنان تفتك بها ح�شرة
وتكاد تق�ضي على معظمها
هاما يف مكافحة
دو ًرا
بيئيا و�إقت�صاد ًيا ً
ً
الت�صحر ،كما
التعرية واحل���د م��ن
ّ
ي�ستخدم يف �صناعة الغذاء والن�سيج.

احل�شرة التي تفتك بال�ص ّبار

تتعر�ض
للعام الثالث على ال��ت��وايل
ّ
ال�صبار يف معظم مناطق اجلنوب
�أ�شجار
ّ
اللبناين لهجمة من ح�شرة املن القطني
تقدم على �صعيد
من دون حتقيق �أي ّ
احلد من انت�شارها.
ال�سيطرة عليها �أو
ّ
ويو�ضح املهند�س الزراعي حم�سن جفّ ال
�أن ح�شرة املن القطني (البطليمو�س �أو
احل�شرة القرمزية) تنت�شر ب�سرعة كبرية
وتت�سبب
يف اجل��ذوع والأق��را���ص والثمار
ّ
بهالك النبات �إذا مل تتم ال�سيطرة
عليها يف مرحلة مبكرة من انت�شارها.
تغرز هذه احل�شرة خرطومها ب�سهولة يف
ال�صبار ومتت�ص ع�صارته ،ما ي�ؤدي
�أقرا�ص
ّ
ثم �إىل تلف
�إىل جفاف الأقرا�ص ومن ّ
ال�شجرة بكاملها وموتهاّ � .أما بالن�سبة
ؤكد
اىل م�صدر هذه احل�شرة ،فمن امل� ّ
ّ
املحتلة يف فل�سطني.
تقريبا �أنه الأرا�ضي
ً
ق�ضت ح�شرة املن القطني على معظم
ال�صبار يف اجلنوب حتى خلت منه
�أ�شجار
ّ

بع�ض القرى .وانت�شر ما �سمي بطاعون
ال�صبار ب�شكل خا�ص يف قرى ق�ضاء
ّ
بنت جبيل حيث انقر�ضت �أ�شجار
ال�صبار بعد يبا�سها .وي�ؤكد ممثل
ّ
وزارة الزراعة يف بنت جبيل ح�سني
ال�سقا �أن ه��ذه احل�شرة ب���د�أت غزوها
لأ�شجار قبل ثالث �سنوات يف منطقة
�سريعا �إىل بنت جبيل
النبطية وانتقلت
ً
ومرجعيون ،ي�ساعدها يف ذلك عوامل
التغيرّ املناخي وب�شكل خا�ص ارتفاع
درج��ات احل��رارة وع��دم ت�ساقط الثلوج
وحدوث ال�صقيع الكفيل بالق�ضاء على
هذه الآف��ة اخلطرية .من ناحية �أخرى
ي��رى املهند�س �سليم م��راد �أن انت�شار
العدوى بهذه ال�سرعة يعود �إىل انقرا�ض
العدو الطبيعي للح�شرة القرمزية ،وهو
من عائلة الدبابري ولكن حجمه �أ�صغر
الدبور الذي نعرفه.
بكثري من ّ

الأ�ضرار االقت�صادية

ع��ب��ا ،ع��د���ش��ي��ت ،جب�شيت،
تعترب
ّ
�ررم��ان وح���اروف �أك�ث�ر البلدات
ك��ف� ّ
ّ
لل�صبار ،بيد �أن امل�ساحة تقل�صت
زراعة
ّ
يف ال�سنوات املا�ضية بن�سبة  .%40ولفت
م�صدر يف وزارة الزراعة �إىل �أن ن�سبة خ�سارة
ّ
مر�شحة
املوا�سم جت��اوزت ال���ـ %40وه��ي
للت�صاعد .ب���دوره يقول رئي�س بلدية
عبا املهند�س �إبراهيم قاووق �إن �أكرث
ّ
ال�صبار يف منطقة
من  %90من �أ�شجار
ّ

النبطية يب�ست بفعل احل�شرة القرمزية،
علما � ّأن الإنتاج ال�سنوي للبلدة كان
ً
يقدر مبئات الأط��ن��ان .كذلك غزت
ح�شرة املن القطني حا�صبيا والعرقوب
ال�صبار
يوما بعد يوم حقول
وبد�أت جتتاح ً
ّ
يف جميع الأرا�ضي اللبنانية.

مكافحة ح�شرة املن القطني

تعتمد وزارة الزراعة على مبيد الزيت
امل��ع��دين للق�ضاء على ه��ذه احل�شرة،
لكن املهند�س �سليم م��راد ي�شري �إىل
وج��ود �أك�ثر م��ن مبيد ملكافحتها،
متكرر ويف
�شرط ا�ستخدامها على نحو
ّ
حمددة وعلى نطاق �شامل وملزم
�أوقات
ّ
جلميع امل��زارع�ين .وي ��ؤك��د املهند�س
غيث معلوف �أن��ه ميكن مكافحة
هذه احل�شرة لكن املزارعني مل يعتادوا
ال�صبار ب��الأدوي��ة ،وه��ذا الأمر
على ر�ش
ّ
يحتاج �إىل برنامج توعية تتواله مراكز
وزارة الزراعة.
� ّأما رئي�س م�صلحة الزراعة يف النبطية
م��ك��ي ،ف��ق��د لفت
امل��ه��ن��د���س ه���ادي
ّ
كميات من
�إىل �أن امل�صلحة و ّزع��ت
ّ
الزيت املعدين املقاوم لهذه احل�شرة على

البلديات ،التي بدورها و ّزعتها على
ال�صبار .لكن الإ�صابة
م��زارع��ي
ّ
ّ
كبرية وتتطلب مكافحة �شاملة،
وف��ق ما ي��رى املهند�س حممد علي
�أحمد .وا�ستخدام الأدوية الالزمة مع
الفعال ،مل يعط النتائج
الزيت املعدين
ّ
املطلوبة خالل الأعوام الثالثة املا�ضية
ب�سبب الأخطاء التي ارتكبها املزارعون،
بح�سب املهند�س حممد الأخر�س� ،إذ �أ ّنه
من املفرت�ض البدء مبكافحة احل�شرة
ال�صبار من
القرمزية قبل ن�ضوج ثمار
ّ
خالل الر�ش امل�صحوب ب�ضغط ماء قوي،
وبعدها يعاد الر�ش بعد �أ�سبوعني بطريقة
التبخري.
�إىل ذل����ك ،ه��ن��اك جم��م��وع��ة من
الأ���س��ب��اب ال��ت��ي �ساهمت يف �إف�����ش��ال
أهمها:
مكافحة احل�شرةّ � ،
 غ��ي��اب �أي دور ل����وزارة ال��زراع��ة �أواجلمعيات املعنية با�ستثناء بع�ض
البلديات التي �ساعدت امل��زارع�ين يف
مكافحة هذه الآف��ة ،لكن من دون
اعتماد الطرق العلمية الآيلة �إىل الق�ضاء
عليها ب�شكل كلي.
 اعتماد املكافحة الفردية التي الفعالة.
ميكن �أن تعطي نتيجة ّ
 الإعتماد على الأدوية الكيميائيةال��ت��ي ال تكفي ل��وح��ده��ا ب��ل ينبغي
العمل على ا�سترياد الأعداء الطبيعيني
للح�شرة ،وهذا قد يكون احلل الأمثل.
العدد 361

103

ريا�ضة

بطولة الربيع يف امل�صارعة

�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة
الوزن
 57كلغ
 61كلغ
 65كلغ
 74كلغ

 97كلغ

 125كلغ

الوزن
 59كلغ
 66كلغ
 75كلغ
 80كلغ
 85كلغ
 98كلغ
 130كلغ

اال�سم وال�شهرة

زياد اخلطيب
ر�شاد العيناتي
هاروت مطربيان
جورج عريرو
علي ناظم
�أحمد ح�سن
حممد ملك
علي ا�سماعيل
علي املوىل
�سعد كامل
بيرت رحمة
حممد احلجار
فيليب احلاج
ديب فار�س
فادي �شعيا
فيليب احلاج
زخيا �صفري
ندمي قطايا
الهادي حمية

اال�سم وال�شهرة

�سعيد ال�شامي
ر�شاد العيناتي
علي نظام
وليد رم�ضان
رامي را�شد
علي ا�سماعيل
�سعد كامل
علي املوىل
�أحمد رفاعي
مي�شال ال�صوري
كاظم ال�صواحلي
زخيا �صفري
ديب فار�س
الهادي حمية
ندمي قطايا

امل�صارعة احلرة
الرتبة

جندي
جندي
جندي
تلميذ �ضابط
جندي
جمنّ د (م .خ)
جمنّ د (م .خ)
جمنّ د (م .خ)
جمنّ د (م .خ)
تلميذ �ضابط
تلميذ �ضابط
جندي
جندي
تلميذ �ضابط
تلميذ �ضابط
جندي
تلميذ �ضابط
جمنّ د (م .خ)
جندي

فوج املدفعية الأول
فوج التدخل الأول
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
الكلية احلربية
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
لواء امل�شاة العا�شر
لواء احلر�س اجلمهوري
لواء امل�شاة ال�ساد�س
لواء امل�شاة الثامن
الكلية احلربية
الكلية احلربية
لواء احلر�س اجلمهوري
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
الكلية احلربية
الكلية احلربية
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
الكلية احلربية
لواء امل�شاة التا�سع
لواء امل�شاة الثاين

امل�صارعة الرومانية
الرتبة

جندي
جندي
جندي
تلميذ �ضابط
تلميذ �ضابط

جمنّ د (م .خ)
تلميذ �ضابط

جمنّ د (م .خ)
عريف
جندي
عريف
تلميذ �ضابط
تلميذ �ضابط
جندي

جمنّ د (م .خ)

القطعة

القطعة

لواء امل�شاة الثاين
فوج التدخل الأول
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
الكلية احلربية
الكلية احلربية
لواء امل�شاة ال�ساد�س
الكلية احلربية
لواء امل�شاة الثامن
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
اللواء اللوج�ستي
الكلية احلربية
الكلية احلربية
لواء امل�شاة الثاين
لواء امل�شاة التا�سع

الت�صنيف
الأول
الثاين
الثاين
الأول
الأول
الثاين
الثاين
الأول
الأول
الأول
الأول
الأول
الأول
الأول
الثاين
الثاين
الثاين
الثاين
الثاين

الت�صنيف
الأول
الثاين
الأول
الأول
الثاين
الثاين
الأول
الثاين
الأول
الثاين
الأول
الأول
الثاين
الأول
الثاين

نظم املركز
العايل للريا�ضة
الع�سكرية،
وب�إ�شراف
االحتاد اللبناين
للم�صارعة،
بطولة الربيع يف
احلرة
امل�صارعة ّ
والرومانية يف
جممع الرئي�س
ّ
العماد �إميل
حلود الريا�ضي
الع�سكري
مب�شاركة 52
العبا من �أندية:
ً
الن�سر ،العرين،
الريا�ضي ،العهد،
اجلي�ش و�أ�سامة.
وقد حقق فريق
اجلي�ش املراكز
الأوىل:
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بطولة لبنان
يف امل�صارعة للهواة (الدرجة الثانية)
اجلي�ش يف الطليعة

ّ
نظم االتحّ اد اللبناين للم�صارعة ،بطولة لبنان للهواة (الدرجة
الثانية) يف قاعة جممع الرئي�س العماد �إميل حلود الريا�ضي
ال��ع�����س��ك��ري
– م��ار روك��ز.
امل�صارعة احلرة
ّ
ح���ل
ح���ي���ث
القطعة
الرتبة
اال�سم وال�شهرة
ف��ري��ق اجلي�ش
لواء امل�شاة العا�شر
جمنّ د (م .خ)
�أحمد ح�سن
 57كلغ
يف املركز الأول
الكلية احلربية
جورج عريرو
تلميذ �ضابط
 61كلغ
م��ت�����ص��د ًرا 13
لواء امل�شاة الثاين
جندي
عامر الري�ش
 65كلغ
ّ
م�شاركا
ناد ًيا
ً
اللواء اللوج�ستي
عريف
كاظم ال�صواحلي
 86كلغ
رقيب
حممود نزال
 97كلغ
لواء امل�شاة الثاين
ب���ر����ص���ي���د 70
لواء امل�شاة التا�سع
ندمي قطايا
 125كلغ
ن������ق������ط������ة.
جمنّ د (م .خ)
� ّأم����ا النتائج
امل�صارعة الرومانية
الإف�������رادي�������ة
القطعة
الرتبة
اال�سم وال�شهرة
الوزن
للع�سكر يني ،
لواء امل�شاة العا�شر
�أحمد ح�سن
جمند (م.خ)
 59كلغ
ف���ق���د ج����اءت
لواء احلر�س اجلمهوري
حممد ملك
جمند (م.خ)
 66كلغ
ع��ل��ى ال��ن��ح��و
فوج املدرعات الأول
عريف
�أحمد عثمان
 71كلغ
الآتي:
لواء امل�شاة ال�سابع
يو�سف عبا�س
جمند (م.خ)
 75كلغ
لواء امل�شاة التا�سع
�إيهاب عبدالله
جمند (م.خ)
 85كلغ
اللواء اللوج�ستي
عريف
كاظم ال�صواحلي
 86كلغ
لواء امل�شاة ال�ساد�س
جندي
يون�س احلاج
 98كلغ
لواء امل�شاة الثاين
جندي �أول
خ�ضر اجلمل
 130كلغ

لواء امل�شاة ال�سابع بطل اجلي�ش يف كرة القدم
يف ح�ضور ق��ائ��د امل��رك��ز ال��ع��ايل للريا�ضة
الهد
الع�سكرية بالوكالة العميد ج��ورج
ّ
ّ
ممثال العماد قائد اجلي�ش ،و�ضباط الريا�ضة
والرمي يف اجلي�ش� ،أقيمت املباراة النهائية
لبطولة اجلي�ش يف كرة القدم على ملعب
ب�يروت البلدي ،والتي جمعت ل��واءي امل�شاة
اخلام�س وال�سابع حيث فاز الأخ�ير بنتيجة
� -1صفر ونال بذلك ك�أ�س البطولة .كما ّ
حل
فريق لواء امل�شاة الأول يف املركز الثالث بعد
فوزه على فريق اللواء اللوج�ستي بنتيجة .1-5
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الت�صنيف
الأول
الأول
الثاين
الثاين

الأول
الأول

الت�صنيف
الأول
الأول
الثاين
الأول
الأول
الأول
الأول
الأول

بطولة اجلي�ش يف كرة امل�ضرب
ّ
نظم املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
بطولة اجلي�ش يف كرة امل�ضرب للعام  2015على
مالعب اجلامعة اللبنانية – احلدث حيث
�أح��رز املقدم الإداري م��ازن زه��رة من املديرية
العامة للإدارة املركز الأول ،تاله النقيب رواد
القراب من لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز
الثاين واملعاون م�صطفى الدقدوقي من مو�سيقى
اجلي�ش يف املركز الثالث.
��دة
����ش���ارك اجل��ي�����ش يف ع� ّ
�سباقات �أجريت يف مناطق
لبنانية خمتلفة وب�إ�شراف
ّ
وحقق
االحتاد اللبناين لألعاب القوى،
ع�سكريوه نتائج ج� ّ�ي��دة .يف م��ا يلي
الوقائع:
•�سباق قوى الأمن الداخلي الثامن (مل�سافة
ن�صف ماراثون):
نظمته املديرية العامة لقوى الأم��ن

�سباقات

الداخلي حتت �إ�سم «بطولة ال�شرطة
العربية» .وقد �صنّ ف امل�شاركون من
اجلي�ش يف املراكز الأوىل:
 العريف بالل عوا�ضة (� 34 – 20سنة)من لواء امل�شاة الأول يف املركز الأول.
 امل�ؤهل نقوال مرتا (� 44 – 40سنة) منمديرية املخابرات يف املركز الأول.
 العريف خالد العلي (� 39 – 35سنة)من فوج التدخل الثالث يف املركز الأول.
 -الرقيب ح�سني قي�س (� 34 – 20سنة)

 الرقيب ح�سني قي�س (20– � 34سنة) من ل��واء امل�شاة
الأول يف املركز الأول.
 الرقيب �أول حممد العجمي (– 35� 39سنة) من لواء امل�شاة الثاين يف املركز
الأول.
 املعاون �أول زياد عون (� 34 – 20سنة)من ل��واء احلر�س اجلمهوري يف املركز
الثاين.
 املجند املمددة خدماته دروي�ش احلديد(� 34 – 20سنة) من لواء امل�شاة الثاين يف
املركز الثالث.
• �سباق ال�شويفات (مل�سافة  10كلم):
من تنظيم جلنة ماراثون ال�شويفات
يف جتمع «ال�شويفات مدينتنا» ،حتت
ً
انطالقا
�شعار «كلنا معك يا وطن»
من ج�سر كفر�شيما و�صولاً �إىل ج�سر
ال��ن��اع��م��ة ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ال��ب��ح��ري��ة.
وكالعادة ّ
حل الع�سكريون امل�شاركون
يف املراكز الأوىل:
 املعاون ح�سني عوا�ضة (� 44 – 40سنة)من ل��واء احلر�س اجلمهوري يف املركز
الأول.
 اجلندي �أول علي �سويدان (34 – 17�سنة) من ل��واء امل�شاة الأول يف املركز
الأول.
 الرقيب ح�سني قي�س (� 34 – 20سنة)من لواء امل�شاة الأول يف املركز الثاين.
 -الرقيب �أول حممد العجمي (39 – 35

اجلي�ش يف املراكز الأوىل

من لواء امل�شاة الأول يف املركز الثاين.
 العريف عمر عي�سى (� 34 – 20سنة)من ل��واء احلر�س اجلمهوري يف املركز
الثالث.
 املعاون �أول رميون �سمعان (54 – 50�سنة) من فوج التدخل الثالث يف املركز
الثالث.
•�سباق عني املري�سة (مل�سافة
9كلم):
دع��ا �إليه ن��ادي الإيليت
للرك�ض ملنا�سبة اليوم
العاملي للرك�ض برعاية
معايل وزير ال�شباب والريا�ضة
العميد الركن املتقاعد
عبد املطلب احل��ن��اوي ويف
ح�ضوره� .إنطلق ال�سباق
من �ساحة ال�شهيد حممد �شطح ،البيال
(الواجهة البحرية) ،زيتونة باي ،باجتاه
ال�سان جورج  ،كورني�ش عني املري�سة،
امل��ن��ارة و���ص��وال �إىل ال��ن��ادي الع�سكري
املركزي والعودة �إىل نقطة االنطالق.
وقد ُ�صنّ ف الع�سكريون امل�شاركون يف
املراكز الأوىل:
 املعاون ح�سني عوا�ضة (� 44 – 40سنة)من ل��واء احلر�س اجلمهوري يف املركز
الأول.
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�سنة) من لواء امل�شاة الثاين يف
املركز الثاين.
 اجل��ن��دي �أول ع�صمتغزيري (� 34 – 17سنة) من ل��واء امل�شاة
احلادي ع�شر يف املركز الثالث.
 املعاون �أول زياد عون (� 34 – 20سنة)من ل��واء احلر�س اجلمهوري يف املركز
الثالث.
• �سباق «�سنبلة اخلري» ال�سنوي اخلام�س:
دع��ت �إليه م�ؤ�س�سة الأم��ل للمعوقني
بالتعاون مع وزارة الرتبية وبلدية برمانا،
حت��ت ع��ن��وان « برمانا وامل�تن م�ساحة
رحبة للريا�ضة واملو�سيقى واخلري»� .شارك
اجلي�ش يف ال�سباق على م�سافة  5000مرت
وحقق ع�سكريوه النتائج الآتية:
 اجلندي �أول علي �سويدان من لواءامل�شاة الأول يف املركز الأول.
 اجلندي �أول ع�صمت غزيري من لواءامل�شاة احلادي ع�شر يف املركز الثاين.
 الرقيب �أول ح�سن كركلي من فوجاملدفعية الثاين يف املركز الثالث.
• �سباق فينيقيا �صور الدويل الرابع (مل�سافة
 10كلم):
من تنظيم االحت��اد اللبناين لألعاب
ً
انطالقا من ج��ادة نبيه ب��ري –
القوى
كافيه  La Playaباجتاه ميناء �صور
واجلامعة الإ�سالمية نزولاً والعودة .حقق
الع�سكريون امل�شاركون النتائج الآتية:
 العريف بالل عوا�ضة (� 34 – 20سنة)من لواء امل�شاة الأول يف املركز الثاين.
 الرقيب �أول حممد العجمي (– 35� 39سنة) من لواء امل�شاة الثاين يف املركز
الثاين.
 اجلندي �أول علي �سويدان (34 – 17�سنة) من ل��واء امل�شاة الأول يف املركز
الثالث.
 املعاون �أول زياد عون (� 34 – 20سنة)من ل��واء احلر�س اجلمهوري يف املركز
الثالث.
• �سباق ن�صف ماراثون عكار الأول:
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نظمته «جمعية ع��ك��ار الأف���ق»
بالتعاون مع نادي «النجوم حلبا» وجلنة
«ريا�ضيي القيطع» ،برعاية وزارة ال�شباب
والريا�ضة حتت �شعار « الريا�ضة جتمعنا»،
ً
انطالقا من �ساحة حلبا م��رو ًرا
وذل��ك
لاً
ببلدة تلعبا�س الغربي و�صو �إىل ج�سر
عرقا فمركز علي بابا التجاري – حلبا
عرب الطريق الداخلي.
� ّأما الع�سكريون الذين �شاركوا يف هذا
ال�سباق فقد �أحرزوا النتائج الآتية:
 العريف عمر عي�سى (� 34 – 20سنة)من ل��واء احلر�س اجلمهوري يف املركز
الأول.
 اجلندي كمال حمية (� 34 – 20سنة)من فوج التدخل الثالث يف املركز الأول.
 العريف حمزة حمود (� 34 – 20سنة)من لواء امل�شاة الأول يف املركز الثاين.
 املعاون �أول رميون �سمعان (54 – 50�سنة) من فوج التدخل الثالث يف املركز
الثاين.
 اجلندي �أول �أحمد عبدو (34 – 20�سنة) من فوج التدخل الثالث يف املركز
الثاين.
 العريف خالد العلي (� 39 – 35سنة)م��ن ف��وج ال��ت��دخ��ل ال��ث��ال��ث يف املركز
الثالث.
 الرقيب عماد �أحمد (� 34 – 20سنة)م��ن ف��وج ال��ت��دخ��ل ال��ث��ال��ث يف املركز
الثالث.
• �سباق ن�صف ماراثون طرابل�س الدويل
ال�ساد�س:
نظمه � ً
أي�ضا االحت��اد اللبناين لألعاب
القوى �ضمن ن�شاطاته الريا�ضية للعام
 ،2015وحقق فيه اجلي�ش النتائج الآتية:
 م�سافة  21،095كلم:املمددة خدماته علي طالب
 املجنّ دّ
(� 19 – 18سنة) من فوج

 م��غ��اوي��ر ال��ب��ح��ر يف امل��رك��ز الأول.العريف بالل عوا�ضة (� 34 – 20سنة) من
لواء امل�شاة الأول يف املركز الثاين.
 املعاون مالك ن�صر (� 44 – 40سنة) منلواء امل�شاة اخلام�س يف املركز الثاين.
 الرقيب خالد عيا�ش (� 39 – 35سنة)من ل��واء امل�شاة الثاين ع�شر يف املركز
الثاين.
 املعاون �أول رميون �سمعان (54 – 50�سنة) من فوج التدخل الثالث يف املركز
الثاين.
 املجنّ د امل��م� ّ�ددة خدماته زاه��ر زينالدين (� 34 – 20سنة) من ل��واء امل�شاة
اخلام�س يف املركز الثالث.
 م�سافة  7كلم:املمددة خدماته رمزي حمو�ضة
 املجنّ دّ
(� 34 – 20سنة) من فوج التدخل ال�ساد�س
يف املركز الثاين.
 اجلندي ح�سني ح�سيان (34 – 20�سنة) م��ن ف��وج التدخل ال�ساد�س يف
املركز الثاين.

مربوك
نال حممد� ،إبن املعاون �أول عبد
العليم حبل�ص م��ن مع�سكر
عرمان للتدريب� ،شهادة مالكم
من االحتاد اللبناين للمواي تاي
لل�صغار والنا�شئني ،وذلك لإحرازه
امل��رك��ز الأول وف���وزه بامليدالية
الذهبية يف لعبة التاي بوك�س.
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م�سابقة الكلمات املتقاطعة
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�إعداد:
�شما�س
فيليب ّ

20
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  25متوز .2015
 الريزة  -مديرية التوجيه  -جملة «اجلي�ش»• تعلن النتائج يف العدد املقبل.
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12ـ رجع الفيء� ،سنور� ،ضمري منف�صل ،فلكي قدمي
�صاحب الزيج ال�صابئ.
13ـ �أحادث� ،أ�سد.
14ـ من الألوان ،للمنادى ،دولة �أوروبية.
15ـ هدم ،ب�سط يده ،تخبرّ وا لـ .
16ـ بارع وحاذقّ ،
رث.
17ـ الرئي�س التا�سع للواليات املتحدة ،م�ضغ والك.
18ـ بحرية يف و�سط ايرلندا ،ال�صاعد على اجلدار ،بلدة يف
املنت.
19ـ �صاح ال�سنور ،االتكال على ،لي�س الت�أنيث ال�سمها
عيب.
20ـ والية �أمريكية ،ال يباح بـه ،مرف�أ نهــري يف
الأرجنتــني.
21ـ فقرة� ،أ�سرع ،ممثلة م�صرية راحلة� ،سرب.

1ـ فوج يف اجلي�ش اللبناين� ،سياج الوطن.
�أفق ًيا:
2ـ ممثلة فرن�سية ح�صلت على جائزة �سيزار،
طرب وغنّ ى ،رئي�س لبناين راحل.
ّ
�صوت الظبي ،نوتة مو�سيقية ،اقرتبت من ،طال وارتفع
3ـ ّ
النباتّ ،
حل.
4ـ �أر�شد ،جتتازونها ،يوا�صلون.
5ـ ارتاب ،نفي بالوعد ،نهر يف الهند.
6ـ اكتمل ،يتثاقل يف م�شيته� ،شجر قومي ال�ساق.
7ـ �سقي.
8ـ مدينة يف ايران.
9ـ من ال ينام الليل� ،شاعر لبناين مهجري راحل ّ
لقب
بال�شاعر القروي.
10ـ عا�صمتها �أوراجن�شتات ،دوق كامربيدج� ،أول ال�ضحى.
11ـ جريء �شجاع ،نلب�سه ،نهر يف فرن�سا.

9ـ من املقايي�س ،فيلم ملحمد عبد الوهاب ،ذئب.
وتلهب ،عا�صمة دولة يف امريكا
1ـ ا�ضطرم ّ
عمود ًيا:
من بعطائه ،مقدار من
الو�سطى� ،أحد الوالدين.
10ـ مرف�أ يف ايرلندا ال�شماليةّ ،
الزمن.
2ـ عامل من�ساوي اكت�شف فئات الدم املختلفة� ،شجر
11ـ �سعرها ،مدينة يف ال�صني ،وقت غروب ال�شم�س.
معروف.
12ـ بيت دافء ،مرف أ� يف �شرق قرب�ص ،غادر وفارق املكان.
3ـ بيتكم ،م�ؤلف مو�سيقي رو�سي �صاحب بوري�س غودونوف،
13ـ متايل من �ضعف ،ميد ،من �أع�ضاء اجل�سم.
قرر ال�شيء.
ّ
ورق.
4ـ يجري يف العروق ،عاد ،منحاز اىل.
14ـ بحر ،يطعن ،خادع� ،ضعف ّ
15ـ ينتقي ،يجمعونه عن الأر�ض ،للندبة.
5ـ كاتب فرن�سي المع عا�ش مئة �سنة كاملة ،مدينة
16ـ من جبال لبنان ،م�شتعل ومتقد ،غنى ،واجب.
فل�سطينية ،لال�ستفهام� ،صحيفة ا�سبانية.
17ـ للنهي ،وجنة� ،شاعر ايطايل ،مو�ضع هبوط مياه النهر
6ـ غالم� ،شربت ،قامة الرجل ،جماعة ،انزلت ال�سماء املاء
من مكان عال.
كثريا.
18ـ والد الأب ،من ملوك فرن�سا.
7ـ ممثل �أمريكي راحل من �أ�صل رو�سي لقب ب�أ�صلع
19ـ يجوع ،دولة �آ�سيوية ,كتاب م�شهور ملاكيافيلي.
هوليوود ،نزل باملكان ،تغنّ وا و�أن�شدوا.
20ـ مدينة بريطانية مقر
8ـ �أهم �أنهر �سوي�سرا،
ال�سابق
العدد
حل
رئي�س �أ�ساقفة الأنغليكان،
مدينة يف اليمن ،يد
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
مرف�أ يف فرن�سا ،القطن.
الثوب ،ي�ضجر.
1

1
2
3
4
5
6

الـفـائـزون

• املعاون �أول عبا�س بكري
فوج مغاوير البحر.
• الرقيب كارين حرب
املديرية العامة للإدارة.
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الـفـائـزون

• العريف رواد �سلوم
فوج التدخل الثاين.
• اليا�س كفروين
منيارة  -عكار.
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الكلمة ال�ضائعة من ثمانية حروف :دولة �أمريكية

زهور
زنبق
�سواحل
�سايغون
�سنة
�شيللر
�صابون
�ضيعة
طرابل�س
طيف
عظيم
ع�سل
عذر
عو�سج
غيوم
ف�ضاء
فرن�سا
فادوز

قوة
قمر
كولومبيا
كاريوكا
كامريا
كمبوديا
كائن
كونغو
لرية
الباز
معلم
خمول
ند
جناة
هيغل
وعظ.
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احلل بني يديك
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�أنغوال
�أوكيناوا
بوروندي
بندق
بريدج
بقالوة
بوخار�ست
بو�شكني
بري�ستول
توغو
تاميز
تقارير
تورينو
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حوران
خندق
خرز
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• اميل في�شر:
كيميائي �أملاين
(1852ـ  .)1919نال
جائزة نوبل 1902
على ابحاثه يف املواد
ال�سكرية.
• ري�شارد �سيغموندي:
كيميائي من�ساوي
(1865ـ  .)1929نال
جائزة نوبل 1925
الكت�شافه املجهر
الفوقي.
• نيكوال�س تينربغن:
عامل هولندي (1907ـ
 .)1988نال جائزة
نوبل � .1973أحد
م�ؤ�س�سي علم ال�سلوك
احليواين احلديث,
وله بحوث هامة عن
�سلوك احليوانات
الغريزي.
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�سهلة احلل

�صعبة احلل

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

لنمنع احلرائق
ن�سمع ونرى ،ومن ثم نلم�س الكثري من ال�سخونة ب�سبب ما يرتفع حولنا من
يذكرنا بالع�صور القدمية التي رافقت الإن�سان
حرائق� .إ ّنه ع�صر النار ،ع�صر
ّ
الأ ّول ،ال بل �سبقته ،حني كانت عنا�صر الطبيعة تتواىل متقا�سمة ال�سيطرة
على كرة الأر�ض ،فكان احلجر وكان املاء وكان احلديد ...وكانت النار� .إ ّال
� ّأن الإن�سان القدمي كان ي�ستخدم هذه النار خلدمة حياته اليوميةّ � ،أما الإن�سان
املعا�صر فها هو ي�ستخدم ما يتوافر منها ،وهو كثري وهائل ،لإحراق الدنيا،
وحتويل �إجنازات الأجيال� ،أجياله هو� ،إىل رما ٍد ودخان.
مكونات النار والعوامل املحيطة بها ،ما ي�ساعد يف انت�شارها
�صحيح �أن يف
ٌ
ّ
ً
عر�ضا وطولاً � ،إ ّال � ّأن م�ؤ�س�ستنا الع�سكرية تقف باملر�صاد
ومتددها
ميينً ا وي�سا ًرا،
ّ
لها ،دائمة اجلهوزية للإطفاء والإنقاذ.
ي�أخذ النقا�ش ال�سيا�سي مداه يف بالدنا ويحتدم �صراع املطالب� ،إ ّال � ّأن يف الذاكرة
التهور واملغامرات،
اجلماعية لأبناء الوطن� ،صو ًرا و�أخبا ًرا كافية عن �أخطار
ّ
ويف اليقني � ً
امتدت �إلينا من جديد ،لأ�صابت اجلميع ،وفعلت
أي�ضا �أن احلرائق لو
ّ
ِّ
أكدت القيادة ويف �أكرث من منا�سبةّ � ،أن العودة
فعلها يف
كل ناحية .فلطاملا � ّ
�سببته الأح��داث الداخلية
�إىل املا�ضي ممنوعة ،و� ّأن من �شهد الدمار الذي ّ
ّ
منعا للوقوع يف
والتدخالت اخلارجية ،ال ّ
بد �أن ي�شرح ذلك للأجيال اجلديدةً ،
ً
التجربة امل�ش�ؤومة تلك ،و� ً
ّ
كل
وحفاظا على
إنقاذا ملا بقي من جمال الوطن،
بنا ٍء �أو �إجنا ٍز ح�صل .ويف مقابل الن�صح والإر�شاد ،ها هي يد اجلندي على الزناد،
ّ
كل منعطف ومفرتق،
موجه �إىل
وعينه على التالل واملرتفعات ،وانتباهه
ّ
ّ
املخلني ،وي�ضرب املت�آمرين .لي�س ملكان �أن ي�شغله
يوقف امل�شبوهني ،وي�ضبط
مهمة �أخرى.
التوجه �إىل
ملهمة �أن متنع جهده من
ّ
ّ
عن مكان �آخر ،ولي�س ّ
أبدا
�إننا حني نكون حذرين من حريق كبري قد ينال من جمتمعنا ،ال نهمل � ً
ً
خمالفة هنا �أو جتاوزًا هناك� ،أو � ّأي حريق �صغري ،قد يقف خلفه مر ّوجو الفتنة
من �أعداء عي�شنا امل�شرتك وح�ضارتنا ال�ضاربة جذو ًرا يف التاريخ ،فاحلريق ال�صغري
يت�سبب يف حريق كبري ،والأخري ما هو �إ ّال جمموعة حرائق �صغرية ،والنّ ار هي
قد
ّ
ّ
كل حال و�آن.
النّ ار يف
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