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ال مالذ �آم ًنا
للإرهابيني يف لبنان

2017
طبع من هذا العدد 72.000 :ن�سخة

5

زيارة ر�سمية

زار رئي�س احلكومة �سعد احلريري وزارة الدفاع الوطني يف
ال�صراف وقائد
الريزة ،حيث كان يف ا�ستقباله الوزير يعقوب ّ
اجلي�ش العماد جوزاف عون .و�أعرب الرئي�س احلريري عن
منوهً ا مبا يقوم به
ارتياحه للإجراءات الأمن ّية املتّخذةّ ،
اجلي�ش والقوى الأمنية يف �سبيل حفظ الأمن واال�ستقرار.

26

جوالت القائد

مهمة الدفاع
� ّأكد قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون تالزم ّ
عن احلدود ال�شرقية يف مواجهة التنظيمات الإرهابية
العدو
مهمة الدفاع عن احلدود اجلنوبية يف مواجهة
مع ّ
ّ
جتمعات الإرهابيني
الإ�سرائيلي ،م�شددًا على موا�صلة �ضرب ّ
والت�صدي ّ
بكل حزم ل ّأي �إخاللٍ بالأمن.
و�أوكارهم،
ّ
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زيارة ر�سمية
رئي�س احلكومة يف وزارة الدفاع الوطني
زار رئي�س احلكومة �سعد احلريري وزارة الدفاع
الوطني يف الريزة ،حيث كان يف ا�ستقباله الوزير
ال�صراف وقائد اجلي�ش العماد
يعقوب ريا�ض
ّ
جوزاف عون.
بعد االجتماع الذي ُعقد يف مكتب الوزير
ال�صراف ،انتقل اجلميع �إىل غرفة عمليات
ّ
مف�صل
قيادة اجلي�ش ،حيث ا�ستمعوا �إىل �شرح
ّ
حول الإج��راءات الأمنية التي اتّ خذها اجلي�ش
وخ�صو�صا
اللبناين يف جميع املناطق اللبنانية،
ً
يف منا�سبة الأعياد.
بعد ذل��ك� ،أل��ق��ى الرئي�س احل��ري��ري كلمة
أمنية
�أعرب فيها عن ارتياحه للإجراءات ال ّ
منو ًها مبا يقوم به اجلي�ش والقوى
املتّ خذة،
ّ
الأمنية يف �سبيل حفظ الأمن واال�ستقرار .وقال:
ال�صراف وقائد اجلي�ش
«�سنكمل مع الوزير
ّ
امل�سرية ،و�أنا هنا اليوم ،لأ�ؤكد دعم احلكومة
للجي�ش وملا يقوم به ،ونحن جميعنا يف خدمة
املواطن».
ٌ
و�أ�ضافّ �« :إن �أع��داء لبنان ك�ثر ،وجميعنُا
ر�أينا ما ح�صل يف م�صر ،لذلك �أردنا �أن تكون
ّ
كل القوى الع�سكرية على �أهبة اال�ستعداد.
دائما،
وقد �أثبت اجلي�ش اللبناين كما عهدناه ً
�أ ّنه احلامي الوحيد ل�سالمة الأرا�ضي اللبنانية،
ّ
كل عد ّو».
�شر
وحمى اللـه لبنان من ّ
وت��اب��ع الرئي�س احل��ري��ريّ �« :إن م��ا يقوم به
الإره��اب ال �صلة له بالدين ،فه�ؤالء يحاولون
زرع اخل�لاف��ات ب�ين امل�سلمني وامل�سيحيني،
وهم بالطبع ال عالقة لهم بالإ�سالم» .وختم
موج ًها التهنئة بالعيد �إىل امل�ؤ�س�سة
كلمته
ّ
ً
الع�سكرية قياد ًة و�ضباطا و�أفرا ًدا ،ومتمنّ ًيا لهم
مباركا.
عيدا
ولعائالتهم
ً
ً
بدوره ،قال قائد اجلي�ش يف كلمتهّ �« :إن ما
ليعيد النا�س
نقوم به هو واجبنا ،ونحن ن�سهر
ّ
ب�سالم ،ونعدكم ب�أ ّننا �سنقوم مبا هو �أكرث يف
�سبيل حماية لبنان».
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جولة
ميدانية

رئي�س احلكومة ووزير الدفاع الوطني وقائد اجلي�ش يف جولة جنو ًبا

زار رئي�س احلكومة �سعد احلريري يرافقه وزير الدفاع الوطني
مقر
يعقوب ريا�ض
ال�صراف وقائد اجلي�ش العماد جوزاف عونّ ،
ّ
القوات الدولية يف الناقورة ،حيث كان يف ا�ستقبالهم
قيادة ّ
قائدها اجلرنال مايكل بريي وكبار ال�ضباط.
ثم ُعقد اجتماع عر�ض خالله املجتمعون الأو�ضاع العامة
ّ
واملهمات التي تقوم بها «اليونيفيل» مع اجلي�ش
يف اجلنوب
ّ
والقوى الأمنية لتثبيت الأمن واال�ستقرار يف املنطقة.
6
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ال�صراف والعماد عون
بعدها كانت للرئي�س احلريري والوزير
ّ
جولة يف عدة مواقع حدود ّية من بينها ،موقع النّ مر حيث
يوجد �أقرب موقع تابع للعدو الإ�سرائيلي عند احلدود اللبنانية
 الفل�سطينية ،وكان يف ا�ستقبالهم قائد لواء امل�شاة اخلام�سّ
تخللـه
وعقـد لقـاء
العميد الركـن رينـه حب�شـي وال�ضبـاطُ .
املهمـات التـي يقـوم بهـا اجليـ�ش يف تلـك
مف�صـل حـول
�شـرح
ّ
ّ
املنطقة.

ا�ستقباالت
الوزير
الأو�ضاع الأمن ّية
ال�صراف
و�ش�ؤون امل�ؤ�س�سة يف لقاء الوزير ّ
بقائد اجلي�ش و�أع�ضاء املجل�س الع�سكري

ال�صراف
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب ريا�ض
ّ
قائد اجلي�ش العماد ج��وزاف ع��ون و�أع�ضاء املجل�س
أمنية يف البالد
الع�سكري ،وا�ستعر�ض معهم الأو�ضاع ال ّ
و�ش�ؤون امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
ت�شكل
وق��ال يف املنا�سبةّ �« :إن هذه امل�ؤ�س�سة التي
ّ
الدعامة الأ�سا�سية لال�ستقرار والأمن يف لبنان� ،ستبقى
وحم�صنة ب�إميان
حماطة بالدعم احلكومي القوي
ّ
و�ست�ستمر ب�أداء دورها الريادي يف حماية
اللبنانيني بجي�شهم،
ّ
لبنان من �شماله �إىل جنوبه وعلى كامل �أرا�ضيه».
ال�صرافّ �« :إن جي�شنا قادر على اتّ خاذ الإجراءات
و�أ�ضاف الوزير
ّ

الكفيلة بردع � ّأي م�ؤامرات حتاك �ضد بلدنا» ...و�أمل �أن
ت�شهد الأيام املقبلة املزيد من الهدوء الأمني الذي �سينعك�س
ّ
كل القطاعات.
حتما على
ً

وزير الدفاع الوطني ي�ستقبل نظريته الإيطالية

ال�سيدة
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني نظريته الإيطالية
ّ
�ضم
 Roberta Benottiعلى ر�أ�س وفد رفيع امل�ستوىّ ،
ال�سيد  .Massimo Marottiومتّ
ال�سفري الإيطايل
ّ
تطورات الأو�ضاع يف املنطقة
خالل االجتماع البحث يف ّ
والعالقات الثنائية بني البلدين.
وقالت الوزيرة  Benottiعقب اللقاء« :ا�ستعر�ضنا
حتديات املا�ضي واحلا�ضر و�آف��اق امل�ستقبل ،فهناك
ّ
�صداقة عظيمة وتاريخية جتمع بلدينا .لدى لبنان
و�إيطاليا حتديات م�شرتكة ...و�أود هنا �أن �أعبرّ عن
ّ
يتعلق مب�س�ألة
امتناين اخلال�ص ملا يقوم به لبنان يف ما
النازحني ،مع الأخذ باالعتبار الت�أمينات االقت�صادية
ّ
يحل الكثري من
باعتبارها املفتاح الذي ميكن �أن
امل�شكالت الأمنية».
ويف اخلتامّ ،نوهت الوزيرة الإيطالية باجلي�ش اللبناين الذي
�أثبت يف �أك�ثر من حمطة قدرتَه على مواجهة التحديات
ؤكدة ا�ستعداد بالدها ملزيد من التعاون بني جي�شي
الراهنة ،م� ّ
البلدين.
املهم الذي ت�ؤديه الوحدة الإيطالية
ال�صراف بالدور
بدوره� ،أ�شاد
ّ
ّ
مركزًا
العاملة يف �إطار قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان،
ّ
على التعاون القائم بني هذه القوات واجلي�ش اللبناين ،والذي
�أثمر ا�ستقرا ًرا الفتً ا.
ؤكد على م�ستوى ال�صداقة بني بلدينا ،ال بل
و�أ�ضاف« :نحن ن� ّ

م�ساهمة �إيطاليا يف لبنان يف املجاالت االقت�صادية والعمرانية
وال�سيا�سية والديبلوما�سية والع�سكرية تتخطى هذه ال�صداقة �إىل
�شراكة حقيقية ،وهذا الأمر بد أ� مع الوجود الإيطايل يف لبنان
وتعزز من خالل التعاون القائم بني الوحدة
منذ العام ،1978
ّ
الإيطالية العاملة يف �إطار قوات اليونيفل و�سكان اجلنوب،
خ�صو�صا � ّإبان
والذي �أ�سهم به اجلرنال ،Claudio Gratziano
ً
احلرب التي �شنّ تها �إ�سرائيل على لبنان يف العام .»2006
ال�صراف �إىل � ّأن لبنان
ويف ق�ضية النازحني ،لفت ال��وزي��ر
ّ
ؤك ًدا وجوب عودتهم �إىل
ي�ست�ضيف �أعدا ًدا كبرية منهم ،م� ّ
املناطق الآمنة يف �سوريا.
العدد 383
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ا�ستقباالت
الوزير

 ...و�سفراء

ال�صراف �سفرية الواليات املتّ حدة الأمريكية
ا�ستقبل الوزير
ّ
ال�سيدة  ،Elisabeth Richardوبحث معها الأو�ضاع يف لبنان
ّ
واملنطقة� ،إ�ضافة �إىل التعاون الع�سكري بني البلدين.

ال�سيد جورج جريالدو القادري،
كما ا�ستقبل ال�سفري الربازيلي
ّ
و�أجريا جولة �أفق تناولت الأو�ضاع يف املنطقة والعالقات الثنائية
�سيما يف املجال الع�سكري.
بني البلدين و�سبل تعزيزها ،ال ّ

ووفدا من الكونغر�س الأمريكي
ً ...

ال�صراف ،وف� ً�دا من الكونغر�س الأمريكي
ا�ستقبل الوزير
ّ
ال�سيدين  Rodney P.FrelinghuysenوDutch
�ضم
ّ
ّ
ال�سيدة
 ،Ruppersbergerيف ح�ضور ال�سفرية الأمريكية
ّ
 ،Elisabeth Richardوتناول البحث الأو���ض��اع يف لبنان
واملنطقة ،بالإ�ضافة �إىل العالقات الثنائية بني البلدين.

ونوا ًبا ووزراء
ّ ...

النواب ال�سادة :فادي الهرب� ،سامر �سعادة،
التقى وزير الدفاع ّ
ونواف املو�سوي ،وبحث معهم يف الأو�ضاع العامة يف البالد.
ّ
كما ا�ستقبل الوزيرين ال�سابقني �سمري مقبل وفي�صل كرامي،
ّ
املحلية.
وعر�ض معهما الأو�ضاع على ال�ساحة
النائب
فادي
الهرب

الوزير
ال�سابق
�سمري
مقبل

الوزير
ال�سابق
في�صل
كرامي

النائب
�سامر
�سعادة
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النائب
ن ّواف
املو�سوي
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 ...وقادة �أجهزة �أمن ّية

مدير عام
�أمن الدولة

ال�صراف مدير عام �أم��ن الدولة اللواء طوين
ا�ستقبل الوزير
ّ
�صليبا ،يف ح�ضور نائبه العميد �سمري �سنان ،وا�ستعر�ض معهما
واملهمات التي تنفّ ذها مديرية �أمن
الأو�ضاع الأمنية يف البالد
ّ
الدولة .كما التقى مدير عام الدفاع املدين العميد رميون
خطار ،ومدير املخابرات العميد الركن �أنطوان من�صور.

مدير
املخابرات

مدير عام
الدفاع
املدين

 ...والقا�ضي �صقر �صقر

مفو�ض احلكومة ل��دى املحكمة
ال�صراف
التقى ال��وزي��ر
ّ
ّ
الع�سكرية القا�ضي �صقر �صقر الذي �أطلعه على �سري عمل
املحكمة و�أو�ضاعها.

 ...ووفو ًدا
ال�س ّيد
رومل
�صابر

ال�صراف ،يف � ٍ
أوقات خمتلفة ،نائب رئي�س التيار
التقى الوزير
ّ
ووفدا من الليونز
ال�سيد رومل �صابرً ،
احلر لل�ش�ؤون الإدارية ّ
الوطني ّ
ن�صور ،ورئي�س االحتاد العربي للم�ساحة
برئا�سة
ال�سيد نبيل ّ
ّ
درعا تقديرية.
ال�سيد �سركي�س فدعو�س على ر�أ�س وفد قدم له ً
ّ
ال�صراف رئي�س الطبابة الع�سكرية
كذلك ،ا�ستقبل الوزير
ّ
ً
تخ�ص الطبابة
العميد مي�شال �أبو �سرحال ،وا�ستعر�ض معه �ش�ؤونا
ّ
الع�سكرية.
ال�س ّيد
�سركي�س
فدعو�س
على ر�أ�س
وفد

وفد من
الليونز
العدد 383
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جوالت
الوزير

وزير الدفاع الوطني
يـزور منطقة �صيـدا
ويلتقي فعاليات �سيا�س ّية ودين ّية

اجلبارة
ال�صراف باجلهود
ّنوه وزير الدفاع الوطني يعقوب
ّ
ّ
أمنية يف �سبيل احلفاظ
التي يبذلها اجلي�ش اللبناين والقوى ال ّ
أمنية التي �شهدها
على ا�ستقرار مدينة �صيدا ،بعد الأحداث ال ّ
خميم عني احللوة يف الأيام الأخرية ،والتي �أرخت بظاللها على
ّ
املدينة.
ال�صراف جاء خالل جولة قام بها يف �صيدا عقب
كالم الوزير
ّ
املخيم ،حيث كانت له �سل�سلة لقاءات
التطورات الأمنية يف
ّ
ّ
�شكلت �أو�ضاع املدينة حمورها الأ�سا�سي.
�سيا�سية ودينية ّ
بهية
و�شملت جولة الوزير لقاءات مع ك� ّ�ل من النائب
ّ
احلريري ،ورئي�س التنظيم ال�شعبي النا�صري الأ�ستاذ �أ�سامة
�سعد ،والدكتور عبد الرحمن البزري ،ومرتوبوليت �صيدا و�صور
ومرجعيون للروم الأرثوذك�س اليا�س كفوري ،ورئي�س �أ�ساقفة

واملدبر
�صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك املطران �إيلي ب�شارة،
ّ
الر�سويل يف �أبر�شية �صيدا ودير القمر املارونية املطران مارون
العمار.

ّ
ويتفقد امل�ست�شفى الع�سكري املركزي
...

ّ
تفقد وزير الدفاع الوطني امل�ست�شفى الع�سكري املركزي يف
ّ
بريوت ،واطلع على �سري العمل فيه ،معاينً ا خمتلف �أق�سامه
اجتماعا مع رئي�س الطبابة الع�سكرية
وجتهيزاته .كما عقد
ً
ّ
العميد مي�شال �أبو �سرحال يف ح�ضور عدد من ال�ضباط ،واطلع

منهم على احتياجات امل�ست�شفى وال�سبل الكفيلة بتفعيل
العمل فيه وت�سهيل ح�صول الع�سكريني على اخلدمات
منو ًها مبا ّ
حققه هذا امل�ست�شفى على الرغم
ال�صحية
ّ
ّ
والطبيةّ ،
من توا�ضع الإمكانات.
العدد 383
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ا�ستقباالت
القائد

قائد اجلي�ش يرت�أ�س اجتماع جلنة الإ�شراف العليا على برنامج امل�ساعدات
الأمريكية والربيطانية حلماية احلدود ال ّربية
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد ج��وزاف ع��ون ،يف مكتبه يف
ال�سيدة Elizabeth
الريزة� ،سفرية الواليات املتّ حدة الأمريكية
ّ
ال�سيد  ،Hugo Shorterوتناول
 Richardوال�سفري الربيطاين
ّ
البحث الأو�ضاع العامة والعالقات الثنائية بني اجلي�ش اللبناين
واجلي�شني الأمريكي والربيطاين.
بعد ذلك ،تر�أ�س العماد عون يف الريزة ،اجتماع جلنة الإ�شراف
العليا على برنامج امل�ساعدات الأمريكية والربيطانية حلماية
الربية ،يف ح�ضور ال�سفريين  Richardو� ،Shorterإىل
احلدود ّ
جانب �أع�ضاء فريق العمل امل�شرتك.

ا�ست ّ
رحب فيها باحل�ضور،
ُهل االجتماع بكلمة للعماد عون ّ
توجه بال�شكر �إىل ال�سلطات الأمريكية والربيطانية على
ثم ّ
ّ
موا�صلة تنفيذ برنامج امل�ساعدات اخلا�صة بتجهيز �أف��واج
الربية ،الأمر الذي كان له �أثر فاعل يف رفع م�ستوى
احلدود ّ
جهوز ّيتها القتالية.
ّ
كل من ال�سفريين  Richardو Shorterبكفاءة
وقد ّنوه
املميزة يف �ضبط احلدود اللبنانية
اجلي�ش اللبناين وب�إجنازاته
ّ
ومواجهة التنظيمات الإرهابية ،و�أ�شادا بجهود فريق العمل
14

العدد 383

امل�شرتك لتعزيز قدرات الأفواج اخلا�صة بحماية احلدود ،كما
دفاعا عن
�أعربا عن موا�صلة بلديهما تقدمي الدعم للجي�ش
ً
ً
وحفاظا على ا�ستقراره و�سالمة �أرا�ضيه.
لبنان
ويف اخلتام� ،أعرب العماد عون عن ثقته با�ستكمال تنفيذ
برنامج الدعم املخ�ص�ص للجي�ش اللبناين ،باالعتماد على
قدرة ال�ضباط والع�سكريني على التعامل مع � ّأي عتاد �أو �سالح
جديد بحرفية عالية ،والتزام الدول ال�صديقة متابعة تقدمي هذا
الدعم النوعي للجي�ش.

ال�سفري الفرن�سي

ال�سفرية الكندية

 ...وي�ستقبل �سفراء

يرافقه امللحق الع�سكري العقيد وائل حممود زكريا ،وال�سفري
ال�سيد عبد العال القناعي يرافقه امللحق الع�سكري
الكويتي
ّ
العميد الركن عادل العنزي ،والقائم ب�أعمال ال�سفارة ال�سعودية
ال�سيد وليد البخاري يرافقه امللحق الع�سكري العميد �سالمة
ّ
امل�سلوخي ،وقد تناول البحث الأو�ضاع العامة و�سبل تعزيز
العالقات الثنائية.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد ع��ون ،يف مكتبه يف ال�يرزة،
ال�سيد  Emmanuel Bonneيرافقه امللحق
ال�سفري الفرن�سي
ّ
الع�سكري العقيد  ،Christian Herrouوال�سفرية الكندية
ال�سيد
ال�سيدة  ،Michelle Cameronوال�سفري الرو�سي
ّ
ّ
 Alexander Zasypkinيرافقه امللحق الع�سكري العقيد
 ،Ratmir Munirovich Gabbasovوتناول البحث الأو�ضاع
العامة يف لبنان واملنطقة ،وعالقات التعاون الع�سكري.
والتقى قائد اجلي�ش القائم ب�أعمال ال�سفارة الهولندية يف
ال�سيد  ،Han Mauruts Schaapveldيرافقه امللحق
لبنان
ّ
توجه العماد
الع�سكري املقدم  .Jan-Willem Mezgerوقد ّ
عون بال�شكر �إىل ال�سلطات الهولندية على امل�ساعدات التي
ّ
ت�سلمه عد ًدا من �آليات
تقدمها للجي�ش اللبناين ،و�آخرها
ّ
املجهزة.
الإ�سعاف
ّ
ومن ز ّوار قائد اجلي�ش � ً
ال�سيد نزيه النجاري
أي�ضا ،ال�سفري امل�صري ّ

ال�سفري الرو�سي

القائم ب�أعمال ال�سفارة الهولندية يف لبنان

ال�سفري امل�صري

ال�سفري الكويتي

القائم ب�أعمال ال�سفارة ال�سعودية
العدد 383
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ا�ستقباالت
القائد
 ...ووفو ًدا ع�سكرية �أجنبية

ا�ستقبل ق��ائ��د اجل��ي�����ش ،يف مكتبه يف ال�ي�رزة،
وفدين من الكونغر�س الأمريكي ،يف ح�ضور ال�سفرية
ال�سيدين Rodney P.
�ضم الوفد الأول
ّ .Elizabeth Richard
ّ
ال�سيد
 Frelinghuysenو ،Dutch Ruppersbergerوالثاين
ّ
 .Harold Rogersوبحث الوفدان يف الأو�ضاع العامة يف لبنان
واملنطقة ،وبرنامج امل�ساعدات الع�سكرية املقدمة للجي�ش
اللبناين.
ٍ
كما ا�ستقبل يف وق��ت الح��ق ،قائد العمليات اخلا�صة

الأمريكية اجل�نرال  Raymond Thomasعلى
ر�أ�س وفد مرافق يف ح�ضور ال�سفرية  ،Richardوتناول
خ�صو�صا يف
البحث عالقات التعاون بني جي�شي البلدين،
ً
جمال تدريب الوحدات اخلا�صة وجتهيزها.
القوات الكندية
ويف ال�سياق نف�سه ،التقى العماد عون ،قائد ّ
يف منطقة ال�شرق الأو�سط اجلرنال  Trevor Cadieuxترافقه
امللحق الع�سكري العقيد  ،Mireille Gignacورئي�س �أركان
الدفاع الإيطايل اجلرنال  Claudio Grazianoعلى ر�أ�س وفد

وفدان من الكونغر�س الأمريكي

قائد العمليات اخلا�صة الأمريكية

قائد الق ّوات الكندية يف منطقة ال�شرق الأو�سط

 ...ووزراء

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش وزير البيئة طارق اخلطيب ،ووزير
الدولة ل�ش�ؤون حقوق الإن�سان �أمين �شقري ،وبحث معهما يف
والتطورات الراهنة يف البالد.
الأو�ضاع العامة
ّ
كما التقى وزير الدفاع الوطني ال�سابق الأ�ستاذ �سمري مقبل.
الوزير طارق اخلطيب
16
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قوات الدفاع الأ�سرتالية
مرافق ،وقائد العمليات امل�شرتكة يف ّ
الأم�ي�رال  ،David Johnstonيف ح�ضور القائم بالأعمال
ال�سيدة  Gemma Hugginsوامللحق
لدى ال�سفارة الأ�سرتالية
ّ
الع�سكري العقيد .Buxton Christopher
وفدا من املركز الدويل لتطوير �سيا�سات الهجرة
كما ا�ستقبل ً
ال�سيد  ،Martijn Pluimوتناول البحث
 ICMPDبرئا�سة
ّ
التعاون القائم يف جمال ت�أهيل مراكز التدريب اخلا�صة ب�أفواج
الربية.
احلدود ّ

قائد العمليات امل�شرتكة يف ق ّوات الدفاع الأ�سرتالية

رئي�س �أركان الدفاع الإيطايل على ر�أ�س وفد مرافق

وفد من املركز الدويل لتطوير �سيا�سات الهجرة

 ...وامللحق الع�سكري امل�صري مو ّد ًعا

ا�ستقبل قائد اجلي�ش امللحق الع�سكري امل�صري العقيد ح�سام
قدم خاللها خلفه
الدين حم�سن علي ح�سن ،يف زيارة
وداعية ّ
ّ
العقيد وائل حممود زكريا.

الوزير �أمين �شقري

الوزير ال�سابق �سمري مقبل
العدد 383
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ا�ستقباالت
القائد
 ...ونوا ًبا

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ال��ن� ّ�واب� :أم�ين وهبي،
�أنطوان �سعد ،هرني حلو ،كاظم اخلري ،قا�سم
ها�شم ،خ�ضر حبيب ،خالد زه��رم��ان ،دوري
الن ّواب
�أمني وهبي،
�أنطوان
�سعد
وهرني
حلو

�شمعون� ،سمري اجل�سر ،قا�سم عبد العزيز� ،إميل
بهية احلريري،
رحمة ،زياد القادري ،وليد خوريّ ،
�سرتيدا جعجع ،ف��ادي ك��رم ،علي ع�سريان،

النائب
كاظم
اخلري

النائب
قا�سم
ها�شم

النائب
خ�ضر
حبيب

النائب
خالد
زهرمان

النائب
دوري
�شمعون

النائب
�سمري
اجل�سر
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النائب
قا�سم
عبد العزيز
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النائب
�إميل
رحمة

هادي حبي�ش ،وريا�ض رحال.
وقد ُبحثت خالل اللقاءات الأو�ضاع العامة يف
التطورات.
البالد و�آخر
ّ

النائب
زياد
القادري

النائب
وليد
خوري

النائب
به ّية
احلريري

النائب
�سرتيدا
جعجع

النائب
فادي
كرم

النائب
علي
ع�سريان

النائب
هادي
حبي�ش

النائب
ريا�ض
رحال

العدد 383

19

ا�ستقباالت
القائد

...ووفو ًدا مه ّنئة

قدمت التهنئة للعماد عون يف منا�سبة
� ّأمت قيادة اجلي�ش ٌ
وفود ّ
تو ّليه من�صبه اجلديد ،كما بحثت معه يف �ش�ؤون خمتلفة.
من بني الزائرين :قائد اجلي�ش ال�سابق العماد جان قهوجي،
املدير العام ال�سابق لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم ب�صبو�ص،
حمافظ ال�شمال القا�ضي رمزي نهرا على ر�أ�س وفد مرافق ،وفد
ّ
امل�سلحة اللبنانية ،رئي�س اجلامعة
من رابطة قدماء القوى
اللبنانية الدكتور ف�ؤاد �أيوب ،ووفد من نقابة ال�صحافة برئا�سة

 ...ومدير عام اجلمارك

ال�سيد بدري
ا�ستقبل العماد عون مدير عام اجلمارك
ّ
�ضاهر على ر�أ�س وفد من املديرية ،وتناول البحث التعاون
والتن�سيق امل�شرتك بني امل�ؤ�س�ستني.

ووفدين من عائالت الع�سكريني
َ ...
ال�شهداء واملخطوفني

وفدا من عائالت ع�سكريي �شهداء
التقى العماد عون ً
معركة نهر ال��ب��ارد ،و�آخ���ر م��ن ع��ائ�لات الع�سكريني
املخطوفني.

العماد املتقاعد جان قهوجي

وفد من عائالت الع�سكريني ال�شهداء

اللواء املتقاعد ابراهيم ب�صبو�ص

وفد من عائالت الع�سكريني املخطوفني

القا�ضي رمزي نهرا
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النقيب عوين الكعكي.
الدينية ،النائب البطريركي العام املطران
ومن ال�شخ�صيات
ّ
حنا علوان والنائب البطريركي لرعية �إهدن  -زغرتا املطران
بول�س عبد ال�ساتر.
ويف ال�سياق نف�سه ،ا�ستقبل العماد عون رئي�س جمل�س �إدارة
ال�سيد منري الدويدي مع ٍ
وفد مرافق ،رئي�س حزب
�شركة �سوليدير ّ
ووفدا من نادي  Hoopsالريا�ضي.
الوعد
ال�سيد جو حبيقةً ،
ّ

وفد من رابطة قدماء القوى امل�س ّلحة اللبنانية

الدكتور ف�ؤاد �أيوب

وفد من نقابة ال�صحافة

املطران حنا علوان واملطران بول�س عبد ال�ساتر

ال�س ّيد منري الدويدي مع وفد مرافق

ال�س ّيد جو حبيقة على ر�أ�س وفد

وفد من نادي  Hoopsالريا�ضي
العدد 383
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ن�شاطات
القائد
قائد اجلي�ش ي�ستقبل امللحقني الع�سكريني ومم ّثلي ّ
وقوات الأمم املتّحدة امل�ؤقتة
منظمة مراقبة الهدنة ّ
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد
جوزاف عون ،يف مكتبه يف
الريزة ،امللحقني الع�سكريني
ال��ع��رب والأج���ان���ب برئا�سة
ع��م��ي��د ال���راب���ط���ة امل��ل��ح��ق
الع�سكري الإيطايل العميد
،Pier Luigi Monteduro
ّ
ّ
منظمة
ممثلي
�إىل جانب
وقوات الأمم
مراقبة الهدنة ّ
امل��ت��ح��دة امل���ؤق��ت��ة يف لبنان
وم�ساعديهم.
رحب العماد عون ب�أع�ضاء
ّ
املهمات
ث��م عر�ض
ال��وف��دّ ،
ّ
خ�صو�صا يف جمال
الدفاعية والأمنية التي ي�ؤديها اجلي�ش
ً
حماربة الإرهاب والتزام تنفيذ القرار  ،1701كما عر�ض ر�ؤيته
لتعزيز التعاون الع�سكري مع اجليو�ش ال�صديقة ،بالإ�ضافة اىل
متر بها املنطقة.
الأو�ضاع العامة يف لبنان والتحديات التي ّ
و�ألقى العماد عون كلمة قال فيها� :ألتقي بكم اليوم
ّ
كممثلني خري متثيل
للمرة الأوىل بهذه ال�صورة اجلامعة،
ّ
ّ
وقواتكم امل�سلحة ال�صديقة يف لبنان .و�أغتنم
عن جيو�شكم ّ
أتوجه بال�شكر والتقدير �إىل
منا�سبة لقاء التعارف هذا ،ل ّ
ؤكد �أمامكم احلفاظ
�سلطات بلدانكم وقادة جيو�شها ،ولأ� ّ
على الإجن���ازات التي ّ
معا ،وال�سهر على تطوير
حققناها ً
عالقات التعاون بيننا يف خمتلف املجاالت ،مبا ي�سهم يف
خدمة جيو�شنا وت�أمني امل�صالح امل�شرتكة لأوطاننا.
ودائما يف ربوع
أ�هلاً و�سهلاً بكم يف قيادة اجلي�ش اللبناين،
ً
وطنكم الثاين لبنان.
و�أ�ضاف قائد اجلي�ش :أ� ّيها ال�ضباط الأع��زاءَّ � ،إن دوركم يف
تعزيز روابط الثقة والتعاون بني اجلي�ش اللبناين وجيو�شكم
ال�صديقة ،هو دور ال ي�ستهان به على الإطالق ،ف�أنتم تعاي�شون
عن قرب �أو�ضاع لبنان والظروف املحيطة به ،وتتابعون عن
املهمات الدفاعية والأمنية التي يقوم بها اجلي�ش،
كثب
ّ
لاً
والتحديات التي يواجهها ،ف�ض عن �إمكاناته وحاجاته
ّ
كله� ،أ ّنكم
ملواجهة تلك التحديات .والأه��م من ذلك
تعرفون متام املعرفةّ � ،أن عقيدته املنبثقة من �إرادة ال�شعب
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اللبناين ،تتمحور حول حماية لبنان و�ضمان �أمنه وا�ستقراره،
والتزام ق��رارات ال�شرعية الدولية .فجي�شنا مل يكن يف � ّأي
دائما
يوم من الأيام يف موقع االعتداء على �أحد ،بل كان
ٍ
ً
و�سيبقى ،يف موقع الدفاع ال�صلب عن تراب الوطن و�سيادته
قدم للجي�ش
وحريته وا�ستقالله .من هنا ،ف��� ّإن � ّأي دعم ُي َّ
بد �أن يرتك انعكا�ساته
اللبناين هو يف مكانه ال�صحيح ،وال ّ
الإيجابية على اال�ستقرار الإقليمي والدويل.
وتابع قائلاً ّ � :إن اخلطر الأكرب الذي يواجهه العامل يف هذه
وا�ضحا للجميع ،هو خطر الإرهاب الذي
املرحلة كما بات
ً
تو�سعت ن�شاطاته الإجرامية لت�شمل العديد من القارات والدول،
ّ
�سلبا على
�سبب الكثري من الإرباك والفو�ضى وانعك�س ً
ما ّ
اال�ستقرار االجتماعي واالقت�صادي يف املجتمعات امل�ستهدفة.
ومع � ّأن املعاجلة العميقة لهذه الظاهرة على املدى البعيد
ً
ّ
مراجعة للذات والتاريخ ،بغية و�ضع ا�سرتاتيجية
تتطلب
م�ضادة للفكر الإرهابي الإلغائي،
فكرية وثقافية و�إعالمية
ّ
ّ
احلل الع�سكري والأمني يبقى الو�سيلة املتاحة على
ف��� ّإن
املدى القريب ،وذلك بهدف ك�سر �إرادة الإرهابيني وحتطيم
ّ
وخمططاتهم
معنوياتهم ،وجعلهم ي�شعرون ب� ّأن م�شاريعهم
التدمريية غري قابلة للحياة وم�صريها الف�شل املحتّ م.
ونحن نرى � ّأن ت�ضافر اجلهود الدولية ملحاربة هذه الظاهرة ،قد
خ�صو�صا يف العراق و�سوريا ،والدليل
بد أ� يعطي ثماره امللمو�سة
ً
على ذلك انح�سار مناطق �سيطرة الإرهابيني وتراجع نفوذهم

وفقدانهم زمام املبادرة يف العمليات الع�سكرية.
الت�صدي للإرهاب
بقوة يف
ّ
� ّأما يف لبنان ،فقد جنح اجلي�ش ّ
زج البالد يف �أت��ون ال�صراعات الإقليمية ،وذلك
ومنعه من ّ
بف�ضل الكفاءة القتالية للجي�ش والتفاف ال�شعب حوله وعدم
وجود �أي بيئة حا�ضنة للإرهاب� ،إىل جانب الدعم الع�سكري
قدمه العديد من الدول ال�صديقة.
النوعي الذي ّ
ّ
التحدي الكبري الذي ما زال وطننا يواجهه هو وجود
� اّإل � ّأن
ّ
نحو مليون وخم�سمئة �ألف نازح �سوري على �أر�ضه ،وما يرتتّ ب
على ذلك من �أعبا ٍء اقت�صادية واجتماعية و�أمنية تفوق طاقة
هذا الوطن.
حر�صنا الأكيد على التعامل بروح الأخوة والإن�سانية مع
� ّإن
َ
ه�ؤالء النازحني ،وامل�ساهمة يف م�ساعدتهم حيث �أمكننا
ذلك ،يوازيه �سهرنا على منع خروجهم على القانون ،ومنع
ّ
ي�شكل خط ًرا
جتمعاتهم مبا
الت�سلل �إىل
الإرهابيني من
ّ
ّ
عموما ،وجميع
على الوحدات الع�سكرية والأمن الوطني
ً
ت�صب
أمنية التي يتّ خذها اجلي�ش � ،مّإنا
ّ
التدابري والإجراءات ال ّ
يف هذا الإطار ال �أكرث وال � ّ
أقل.
وختم العماد عون قائلاً :
� ّإن تطلعات العهد اجلديد بقيادة فخامة رئي�س اجلمهورية
قدما بور�شة النهو�ض االقت�صادي
العماد مي�شال عون يف ال�سري ً
والإ�صالح الإداري يف البالد ،حتتّ م على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ّ
التطلعات ،وذلك من خالل
م�ضاعفة اجلهود ملواكبة هذه

�أولوية احلفاظ على اال�ستقرار الأمني الداخلي ،واال�ستعداد
الدائم للدفاع عن احل��دود� ،سواء يف مواجهة التنظيمات
ً
�شرقا� ،أو يف مواجهة العدو الإ�سرائيلي جنو ًبا،
الإرهابية
خ�صو�صا يف ّ
والربية والبحرية،
اجلوية
ظل �إمعانه يف خروقاته
ً
ّ
ّ
املتكررة و�ضع اليد على
امل�ستمرة للبنان وحماوالته
وتهديداته
ّ
ّ
ق�سم من ثروات مياهنا البحرية .فمع التزامنا الكامل تنفيذ
ً
حفاظا على
القوات الدولية
القرار  ،1701بالتعاون الوثيق مع ّ
نفرط قيد �أمنلة ب�سيادتنا
ا�ستقرار هذه املنطقة ،ال ميكن �أن ّ
الوطنية وبحقوق لبنان يف �أر�ضه ومياهه وثرواته الطبيعية.
� ّإن لقاءاتنا �ستتوا�صل بالت�أكيد ،ولدينا كامل الإرادة والعزم
على �إقامة املزيد من ج�سور التوا�صل والتعاون بني جيو�شنا،
تامة ب�أ ّنه من خالل هذه الروحية نكون �أوفياء
و�إنيّ على ثقة ّ
معا على التزام
لأوطاننا ولر�سالتنا امل�شرتكة التي �أق�سمنا ً
معانيها وحتقيق �أهدافها النبيلة.
من جهته� ،ألقى العميد  Monteduroكلمة با�سم
الرابطة� ،شكر فيها العماد عون على اهتمامه ب�أو�ضاعها،
وحر�صه على توثيق عالقات التعاون مع اجليو�ش التي
ؤك ًدا موا�صلة هذه اجليو�ش
ينتمي �إليها �أع�ضاء الرابطة ،م� ّ
و�سلطات بالدها توفري الدعم القوي للجي�ش اللبناين يف حربه
على الإرهــاب ،وم�سانــدة جهــوده املبذولــة للحفــاظ علـى
ا�ستقـرار لبنان.
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جوالت
القائد

�أربع جوالت لقائد اجلي�ش والر�سالة واحدة:
اجلهوزية يف �أعلى درجاتها وال مالذ �آم ًنا للإرهابيني يف لبنان

مهمة الدفاع عن
� ّأكد قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون تالزم ّ
مهمة الدفاع
احلدود ال�شرقية يف مواجهة التنظيمات الإرهابية مع ّ
العدو الإ�سرائيلي ،م�شد ًدا على
عن احلدود اجلنوبية يف مواجهة
ّ
والت�صدي ّ
بكل حزم
جتمعات الإرهابيني و�أوكارهم،
ّ
موا�صلة �ضرب ّ

ل ّأي �إخاللٍ بالأمن.
عدة جوالت ّ
تفقد خاللها الوحدات
كالم العماد عون جاء خالل ّ
الع�سكرية املنت�شرة يف جرود عر�سال ،ومنطقة �صيدا ،والك ّلية
احلربية وفوج املغاوير.

من جرود عر�سال :وا�صلوا �ضرب
جتمعات الإرهابيني و�أوكارهم
ّ

ّ
تفقد قائد اجلي�ش العماد جوزاف
عون الوحدات الع�سكرية املنت�شرة
يف ج���رود ع��ر���س��ال ،حيث ج��ال يف
املتقدمةّ ،
واطلع
مراكزها القتالية
ّ
على �إجراءاتها امليدانية ملواجهة
املجموعات الإرهابية واحلفاظ على
ن��وه العماد
ا�ستقرار املنطقة .وق��د ّ
عون بجهود ال�ضباط والع�سكريني
وبت�ضحياتهم للحفاظ على �أمن
ّ
ت�سلل
املنطقة و�ضبط احلدود ،ومنع
م�شد ًدا على موا�صلة
الإرهابيني،
ّ
���ض��رب جت ّ��م��ع��ات��ه��م و�أوك���اره���م،
حترك
ّ
والت�صدي الفوري مبختلف �أنواع الأ�سلحة لأي ن�شاط �أو ّ
مهمة الدفاع عن احلدود
يقومون به .كما لفت �إىل تالزم
ّ
مهمة الدفاع
ال�شرقية يف مواجهة التنظيمات الإرهابية مع
ّ
عن احلدود اجلنوبية يف مواجهة العد ّو الإ�سرائيلي ،لأ ّنهما
مهمة حفظ الأمن يف الداخل ،و�أ�شار
ينعك�سان مبا�شرة على
ّ
�إىل � ّأن احتدام الأزمات الإقليمية بفعل �صراع الإرادات وت�شابك
امل�صالح الدولية فوق �أر�ض املنطقة ،يحتّ م على اجلي�ش البقاء

 ...ومن �صيدا :اال�ستقرار من م�صلحة اجلميع

ّ
تفقد العماد قائد اجلي�ش الوحدات الع�سكرية
كذلك،
خميم عني احللوة ،حيث جال
املنت�شرة يف مدينة �صيدا وحميط ّ
يف مراكزها ّ
واطلع على �إجراءاتها املتّ خذة للحفاظ على �أمن
املدينة وجوارها.
وقد دعا العماد عون قادة الوحدات �إىل تكثيف التدابري
املخيم واملعابر امل�ؤدية �إليه ،حلماية
�سيما يف حميط
ّ
الأمنية ،ال ّ
ّ
أكد � ّأن اجلي�ش
املواطنني ومنع ت�سلل اخلارجني على القانون ،و� ّ
�سريد بحزم على � ّأي ا�ستهداف يطال املراكز الع�سكرية� ،أو
ّ
باملخيم ،و� ّأي حماولة لنقل
ال�سكنية املحيطة
التجمعات
ّ
ّ
ّ
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ؤك ًدا � ّأن �أولوية اجلي�ش يف هذه
يف �أعلى درجات اجلهوزية ،م� ّ
�سيت�صدى
املرحلة الدقيقة هي حماية اال�ستقرار الوطني ،و�أ ّنه
ّ
ّ
بكل حزم ل ّأي �إخاللٍ بالأمن.
وختم مطمئنً ا �أهايل املناطق احلدودية �إىل � ّأن الو�ضع على
احل��دود حتت ال�سيطرة الكاملة للجي�ش ،الذي �سيبقى �إىل
ّ
كلفه ذل��ك م��ن �أثمان
جانبهم و�سيذود عنهم ،مهما
وت�ضحيات.
اال�شتباكات �إىل خارجه ،الفتً ا �إىل أ� ّن��ه من غري املقبول
ا�ستمرار االقتتال العبثي الذي تفتعله بني احلني والآخر عنا�صر
يعر�ض �سالمة الفل�سطينيني و�أهايل
�إرهابية
ومتطرفة ،كونه ّ
ّ
�سلبا
الأماكن املجاورة
للمخيم للخطر املبا�شر ،ما ينعك�س ً
ّ
على احلياة االقت�صادية واملعي�شية ملنطقة �صيدا.
املخيمات الفل�سطينية و� ّأي بقعة من الأرا�ضي
و�أ�ضافّ � :إن �أمن
ّ
اللبنانية هو جزء من الأمن الوطني ال�شامل ،وبالتايل ف� ّإن
من م�صلحة اجلميع الإ�سهام يف حماية اال�ستقرار ،وذلك من
خالل عدم �إيجاد �أي مالذ � ٍ
آمن للإرهابيني واملطلوبني للعدالة،
والتعاون مع اجلي�ش والقوى الأمنية لإلقاء القب�ض عليهم.

ّ
ا�ستمروا يف تطوير قدراتكم حت��ت ال�سيطرة الكاملة
وخ�لال جولته يف
الكلية من الك ّلية احلرب ّية وفوج املغاوير:
ّ
للجي�ش ،الفتً ا �إىل � ّأن العملية
احلربية ،التقى العماد جوزاف
ّ
النوعية التي نفّ ذتها ق ّ��وة من اجلي�ش
عون التالمذة ال�ضباط يف ال�سنة الثالثة ،والتزام ،كما دعاهم �إىل العمل على
ّ
ّ
تطوير قدراتهم الع�سكرية والثقافية (ف��ج��ر ال�سبت  )2017-4-22يف بلدة
الكلية واملد ّربني.
يف ح�ضور قائد
ّ
ن��وه العماد ع��ون ب��دور الكلية با�ستمرار ،ليكونوا على م�ستوى عالٍ عر�سال ،تثبت م ّ��رة �أخ��رىّ � ،أن ال مالذ
وق��د ّ
�آمنً ا للإرهابيني يف � ّأي منطقة لبنانية،
احلربية وبجهود كوادرها التعليمية من املهنية واالحرتاف.
ويف ثكنة فوج املغاوير يف روميهّ ،
تفقد و�أن عيون اجلي�ش ق��ادرة على ر�صد � ّأي
أهمية التدريب
والإداري��ة،
ّ
م�شد ًدا على � ّ
والت�صدي له ب�صورة
والبدنية العماد عون قيادة فوج املغاوير ووحداته ،وجود �أو ن�شاط �إرهابي
والتكتية
التقنية
ب�أنواعه
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
عموما ويف الكلية ف��اط��ل��ع ع��ل��ى ن�����ش��اط��ات��ه التدريبية فورية.
واملعنو ّية يف اجلي�ش
ً
التم�سك
داعيا الع�سكريني �إىل
وختم
ث���م اجتمع
يتم �إع��داد
خ�صو�صا ،حيث
احلربية
ً
ً
وم��ه��م��ات��ه ال��ع��م�لان��ي��ةّ ،
ّ
ّ
ّ
منو ًها بجهودهم باملناقبية واالن�ضباط والبقاء �إىل جانب
ق��ادة امل�ستقبل .ودع��ا التالمذة الذين بال�ضباط والع�سكريني ّ
ّ
للتدخل ال�سريع املواطنني ،واال�ستعداد الدائم ملواكبة
�سيتخرجون بعد �أ�شهر قليلة� ،إىل وجهوز ّيتهم الدائمة
ّ
ال��ت��ط��ورات واال�ستحقاقات
م�شد ًدا على تكثيف التدريب خمتلف
التح�صن بالقيم واملبادئ الع�سكرية ويف والفاعل،
ّ
ّ
ّ
مقدمها االن�ضباط الذي هو فعل قناعة النوعي واالح�ت�رايف لرفع م�ستوى �أداء املرتقبة.
ّ
الوحدات القتالية،
وا�ستخدامها ل ّأي
���س�لاح �أو ع��ت��اد
ّ
يت�سلمه
ج��دي��د
اجل��ي�����ش مب��ه��ارة
عالية و�إنتاجية
ق�صوى.
أك�����د ال��ع��م��اد
و� ّ
ع��ون � ّأن الو�ضع
الأم��ن��ي يف البالد
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ا�ستقباالت
رئي�س الأركان
رئي�س الأركان ي�ستقبل �شخ�صيات ووفو ًدا

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن حامت ملاّ ك ،مدير
الأرك��ان الع�سكري لوزير الدفاع القرب�صي العقيد البحري

مدير الأركان الع�سكري لوزير الدفاع القرب�صي

امللحق الع�سكري امل�صري

الوزير �أمين �شقري

النائبان �أنطوان �سعد و�أمني وهبي

املوحدين الدروز
وفد من م�شايخ طائفة ّ

رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �سوليدير مع وفد
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 ،Costas Fitirisوبحث معه يف التعاون القائم بني اجلي�شني
اللبناين والقرب�صي.
وا�ستقبل اللواء الركن م�ّلااّ ك امللحق الع�سكري امل�صري
قدم
العقيد ح�سام الدين حم�سن علي ح�سن ،يف زيارة
وداعية ّ
ّ
خاللها خلفه العقيد وائل حممود زكريا.
كذلك ،ا�ستقبل رئي�س الأركان وزير الدولة ل�ش�ؤون حقوق
الإن�سان �أمين �شقري ،والنائبني �أنطوان �سعد و�أمني وهبي ،وبحث
التطورات.
معهم يف الأو�ضاع العامة يف البالد و�آخر
ّ
املوحدين
والتقى اللواء الركن ملاّ ك ً
وفدا من م�شايخ طائفة ّ
ال��دروز برئا�سة قا�ضي املذهب ال�شيخ غاندي مكارم ،رئي�س
ال�سيد منري الدويدي مع وفد،
جمل�س �إدارة �شركة �سوليدير
ّ
ال�سيد حممد �صعب
رئي�س بلدية �شبعا واحتاد بلديات العرقوب
ّ
ال�سيدة مي
جمعية بريوت ماراتون
مع وفد مرافق ،رئي�سة
ّ
ّ
لاّ
وال�سيدين �سامر احل ب
�شيا،
ّ
خليل مع وفد ،الفنّ ان عفيف ّ
وهادي �أبو احل�سن.

رئي�س بلدية �شبعا واحتاد بلديات العرقوب مع وفد مرافق

وفد من جمع ّية بريوت ماراتون

الفنّان عفيف �ش ّيا مع وفد

ال�س ّيد �سامر احللاّ ب مع وفد

ال�س ّيد هادي �أبو احل�سن
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من
امليدان

اجلي�ش
يوا�صل ال�ضرب
خلف خطوط
الإرهابيني
ر�ؤو�س كبرية
تتدحرج
واحلبل
اجلرار
على ّ
توقيف
� 10إرهابيني
يف بلدة
عر�سال
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حتفظ �صخور اجل��رود �أ���س��را ًرا كثرية.
وت�شهد �إ���ش��راق��ة ك��ل �شم�س ،كما
�أجنحة كل ليل ،بطوالت وحكايات،
يوما ما ،غري �أن الرواية لن
قد حتكى ً
ت�ستطيع الإحاطة بالتفا�صيل كلها.
يف ج��رود عر�سال وبعلبك ،كما يف
مناطق �أخ���رى ،تكرب نبتات العطاء
امل��رو ّي��ة بعرق الع�سكريني وبدمائهم،
ويزدهر �سياج الأمل والأمن مبد ًدا ً
بع�ضا
من هموم العي�ش الكثرية.
�أي���ام ،ون��ك��ون يف ال��ذك��رى العا�شرة
ملعركة نهر البارد ،دماء �شهداء تلك
املعركة م��ا زال���ت م���دا ًدا يكتب به
رفاقهم �سطو ًرا من العطاء ،كما كتب
من قبلهم بدماء الأ�سالف وت�ضحياتهم.
وعد اجلي�ش ب�أنه �سيوا�صل حربه �ضد
َ
اً
الإرهابيني و�صول �إىل ا�ستئ�صال جذورهم
اخلبيثة ،مهما ّ
كلفه ذلك من �أثمان.
وعد ووف��ى ،وه��ذا ما كان عليه �ش�أنه
دائما .من عربا �إىل طرابل�س و�سواها،
ً
اً
و���ص��ول �إىل ج���رود اجل����رود يف عر�سال

وبعلبك .غري �أن الأهم والأبرز ،يف هذه
املواجهة الطويلة مع عدو تنت�شر خالياه
ك��م��ر���ض خبيث يف خمتلف �أن��ح��اء
ال��ع��امل ،وي�ضرب �ضرباته املوجعة ،هو
تلك الكفاءة العالية واخل�برة املهمة
متيز بها جي�شنا ،وهو ما زال يوا�صل
التي ّ
تطويرها.
فمن �إحباط حلم «الإمارة الإرهابية»
يف لبنان ودفنه� ،إىل مهاجمة �أوك��ار
الإرهابيني وال�ضرب خلف خطوطهم يف
عمليات نوعية بالغة اجلر�أة والنظافة،
ومن بينها عملية الدهم التي نفّ ذها
يف عر�سال ( )2017/4/22و�أ�سفرت عن
مقتل �أح��د �أم��راء «داع�����ش» ،الإرهابي
ال�����س��وري ح�سن امللي�ص ،واع��ت��ق��ال 10
�إرهابيني �آخرين ،من دون �أي �إ�صابة يف
�صفوف القوة املداهمة.
�سبقت هذه العملية ،كما �أعقبتها،
و�سوف تعقبها ،عمليات �أخرى مماثلة.
مل يتعب الع�سكريون ،ومل توقفهم
�صعوبات� ،أو حتول دون حتقيق اهدافهم

�أعلنت قيادة اجلي�ش  -مديرية التوجيه يف ّ � ،2017/4/22أن قوة من اجلي�ش نفّ ذت
عملية دهم �سريعة وخاطفة يف بلدة عر�سال� ،أ�سفرت عن توقيف � 10إرهابيني خطريين
كانوا قد ّ
ت�سللوا �إليها يف �أوقات �سابقة ،من دون ت�سجيل �أي �إ�صابات يف �صفوف عنا�صر
القوة املداهمة.
تعر�ضت خالل العملية لإطالق نار من جانب
ويف بيان الحق� ،أو�ضحت � ّأن هذه القوة ّ
فردت باملثل ،ما � ّأدى �إىل مقتل الأمري ال�شرعي لتنظيم «داع�ش»
العنا�صر الإرهابيةّ ،
الإرهابي يف منطقة القلمون ال�سوري ح�سن امللي�ص ،وهذا الأخري كان قد �شارك مع
ّ
امل�سلحة يف مهاجمة مراكز اجلي�ش واقتحام مبنى قوى الأمن الداخلي
املجموعات
وخطف ع�سكريني يف بلدة عر�سال بتاريخ .2014/8/2
وت�ستمر التحقيقات مع املوقوفني وهم ال�سوريون :فوزي حممد ال�سحلي ،عالء خليل
احللبي� ،أحمد ح�سن ميمان ،عبدالله عبد الكرمي ح�سيان� ،أحمد فوزي ال�سحلي
وحممد فوزي ال�سحلي؛ واللبنانيون :وائل ديب الفليطي ،ح�سني ديب الفليطي� ،أمني
حميد وحممود ديب الفليطي.
حممد
ّ

عقبات.
لن يرتاجع اجلي�ش عن الإم�ساك مبن
ّ
تلطخت �أياديهم بدماء ع�سكرييه،
�أو ب��دم��اء مواطنني �أب��ري��اء ا�ستهدفت
ال��ت��ف��ج�يرات الإره���اب���ي���ة �أح��ي��اءه��م
و�شوارعهم.
يتحينون
ولن يتهاون يف مالحقة من
ّ
الفر�ص لإظهار وجوههم القبيحة من
جديد.
�سيتابع ت�سديد �ضرباته يف عمق �أعماق
�أوك��ار الإرهابيني ،ومي�سك بر�ؤو�سهم
واحدا تلو الآخر.
ً
وكما ا�صطاد الكثريين منهم يف
اجل��رود ويف �أم��اك��ن �أخ���رى� ،سي�صطاد

امل��زي��د ،وم��ن مل يطله الق�صا�ص بعد،
ف�سوف يطاله ،و�إن بعد حني.
ح�سني امللي�ص الذي كان جمرد ذكر
ا�سمه يثري الرعب يف عر�سال ،لي�س �آخر
ال�سبحة .وكما �سبقه كثريون� ،سوف
يعقبه � ً
أي�ضا كثريون.
ال��ر���ص��د م�ستمر وامل��ت��اب��ع��ة حثيثة،
املوقوفون كرث ،والتحقيقات تقود �إىل
�أوكار كثرية ،واحلبل على اجلرار...
ويف م��وازاة املواجهة والر�صد واملتابعة،
ت�ستمر ك��ف��اءة ج��ن��ودن��ا يف التطور،
وكذلك ثقتهم بقدراتهم .ومن بني
م�ؤ�شرات هاتني الكفاءة والثقة ،حتويل
مروحيات «البوما» �إىل طوافات قتالية

جمهزة ب�صواريخ ومدافع ر�شا�شة كانت
يف الأ�سا�س لطائرات «الهوكر هانرت»
التي خرجت من اخلدمة.
ه��ذه الطوافات �أثبتت فعاليتها يف
جتمعات للإرهابيني بعد �أقل من
�ضرب ّ
يومني على عملية عر�سال.
جهد ومثابرة ،كفاءة عالية� ،شجاعة
ومتر�س يف ا�ستخدام الإمكانات
نادرة،
ّ
ومواجهة خمتلف ال��ظ��روف ...و� ً
أي�ضا،
ورمبا قبل كل ذلك ،ويف �أ�سا�سه� ،إميان
جي�شنا بر�سالته.
«العوايف يا جي�شنا ،العوايف يا وطن».
التحرير
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جي�شنا
�إعداد :نينا عقل خليل

العميد الركن
�أنطوان �سليمان من�صور
مدي ًرا للمخابرات

بنا ًء على اقرتاح املجل�س الع�سكري يف جل�سته التي عقدها
بتاريخ  ،2017/4/11وبعد موافقة وزير الدفاع الوطنيُ ،ع نّي
العميد الركن �أنطوان �سليمان من�صور مدي ًرا للمخابرات يف
اجلي�ش.
الذاتية
عممت مديرية التوجيه يف قيادة اجلي�ش ال�سرية
وقد ّ
ّ
للعميد الركن من�صور.
• من مواليد  1962/12/8يف بلدة احلو�ش – را�شيا.
تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابط بتاريخ .1984/1/9
• ّ
• ُر ّقي �إىل رتبة مالزم اعتبا ًرا من  ،1986/8/1وتد ّرج يف الرتقية
حتى رتبة عميد ركن اعتبا ًرا من .2014/7/1
• حائز �إج���ازة يف العلوم الع�سكرية ،و ُيتقن ّ
اللغتني
الإنكليزية والفرن�سية.
عدة دورات درا�سية يف الداخل ،ويف الواليات املتّ حدة
• تابع ّ
خ�صو�صا يف جمايل املخابرات
الأمريكية وفرن�سا ودول �أخرى،
ً
ومكافحة الإرهاب.
• تولىّ وظائف قياد ّية خمتلفة.
• حائز:
 و�سام احلرب.– و�سام الوحدة الوطنية.
– و�سام فجر اجلنوب.
الف�ضية.
 و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة ّ و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجتني الثانية والثالثة.– و�سام الأرز الوطني من رتبتي فار�س و�ضابط.
– و�سام مكافحة الإرهاب.
مرات.
 تنويه العماد قائد اجلي�ش �سبع ّمرة.
 تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّ 23_ تهنئة قائد القطعة.
• مت�أهل وله خم�سة �أوالد.

حممد جانبيه.
اجتماع الناقورة
للعدو خرقت الأجواء وزرع جهاز جت�س�س
طوافة
ّ
وق�����د ع���ر����ض اجل���ان���ب
اللبناين اخلروقات التي قام
جوي
ُعقد يف ر�أ�س الناقورة (بتاريخ  )2017/4/20اجتماع ثالثي بها العد ّو الإ�سرائيلي يف الفرتة الأخرية ،ومن بينها خرق ّ
طوافاته فوق مزرعة ب�سطرة ،وزرع جهاز جت�س�س
برئا�سة قائد ق� ّ�وات الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة يف لبنان اجلرنال نفّ ذته �إحدى ّ
مايكل بريي ،وح�ضور وفد من �ضباط اجلي�ش اللبناين برئا�سة مقابل بلدة مي�س اجلبل والذي يدخل �ضمن منظومة التج�س�س
القوات العميد الركن الإ�سرائيلية املنت�شرة على طول اخلط الأزرق.
من�سق احلكومة اللبنانية لدى هذه ّ
ّ
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جي�شنا
تخريج تالمذة رتباء
يف ثكنة حممد ّ
مكي  -بعلبك

مم ّثل قائد اجلي�ش :ال ترت ّددوا يف �أداء واجبكم النبيل
تر�أ�س رئي�س الأرك��ان اللواء الركن
ّ
ممثلاً قائد اجلي�ش العماد
حامت ملاّ ك
ج��وزاف ع��ون ،احتفال تخريج ال��دورة
الثانية والع�شرين من التالمذة الرتباء
الذي �أُقيم يف معهد التعليم  -ثكنة
�ك��ي  -بعلبك ،وذل���ك يف
حم��م��د م� ّ
ح�ضور �شخ�صيات وعدد من كبار �ضباط
قيادة اجلي�ش ،وقادة الوحدات الكربى،
و�ضباط من خمتلف الأجهزة الأمنية،
املتخرجني.
و�أفراد عائالت
ّ
الن�شيد ال��وط��ن��ي ون�شيد ال�شهداء،
فت�سليم بريق املعهد �إىل التالمذة الرتباء
يف ال�سنة الثانية ،و�إعالن رئي�س الأركان
ت�سمية الدورة با�سم املعاون ال�شهيد نبيل
�سليم ،قبل ت�سليم ال�شهادات و�أداء
الق�سم.
لاّ
وقد �ألقى اللواء الركن م ك كلمة
ومما جاء فيها:
قائد اجلي�ش يف املنا�سبةّ ،
ً
�صفوفا متما�سكة
تتخرجون اليوم
ّ
كالبنيان املر�صو�ص ،ي�شمخ بكم
العلم وت�شمخون به ،بعد �أن جنحتم يف
اختبار ال�سباق مع الذات وهو الأ�صعب،
حتمل
�سباق تروي�ض النف�س واجل�سد على ّ
ّ
وامل�شقات ،و�أع��ب��اء التدريب
امل�صاعب
الطويل ،و�سباق ت�أكيد انتمائكم �إىل
الوطن ووالئكم للم�ؤ�س�سة الع�سكرية،
�شكلت وال
هذه امل�ؤ�س�سة العريقة التي ّ
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تزال �ضمان وحدته و�سيادته وا�ستقالله،
واالحتياط الوطني ال��ذي يركن �إليه
اللبنانيون.
و�أ�ضاف� :أنتم من اجل�سم الع�سكري،
املحرك الذي يك�سبه
مبنزلة الع�صب
ّ
وميده بالطاقة
القوة واملناعة والتما�سك،
ّ
ّ
واحليوية والن�شاط...
كونوا فخورين ب�أنف�سكم لأ ّنكم
الفتي الناب�ض يف عروق
�أ�صبحتم ال��دم
ّ
ً
حما�سا وعنفوانا ...ولأنكم
اجلي�ش
ً
�أ�صبحتم ،ويف هذه املرحلة بالتحديد،
ج���ز ًءا م��ن اجلي�ش ال��ذي ا�ستطاع �أن
يحمي لبنان من
ح��رائ��ق احل���روب
الإق��ل��ي��م��ي��ة...
أن������ـ������ك������م
ول ّ
��م���ون
����س���ت���ن�������ض� ّ
����م�����ا ق���ري���ب
ع� ّ
�إىل رف��اق��ك��م
امل���ن���ت�������ش���ري���ن
ع���ل���ى ام����ت����داد
م�ساحة الوطن،
و �ست�شا ر كو نهم
م��وا���ص��ل��ة احل��رب
ع��ل��ى الإره�����اب،
واجل������ه������وزي������ة
الكاملة ملواجهة

ترتددوا
يبيته العدو الإ�سرائيلي .فال
ّ
ما ّ
لتربوا
حلظة يف �أداء واجبكم النبيل،
ّ
بالق�سم ،وحت��ف��ظ��وا �أم��ان��ة ال�شهداء
واجلرحى الأبطال...
املتخرجني:
متوج ًها �إىل �أه��ايل
وقال
ّ
ّ
ا�شمخوا ب�أبنائكم ال��ذي��ن منذ هذه
ّ
كل
اللحظة �سيدافعون عنكم وعن
مواطن لبناين �إىل � ّأي فئة �أو منطقة
انتمى...
متوج ًها بال�شكر والتقدير �إىل
وختم
ّ
قيادة معهد التعليم ومدر�سة الرتباء
وجميع املد ّربني الذين واكبوا هذه الدورة
مبختلف مراحلها ،وبالتّ هنئة احلا ّرة
للمتخرجني.
ّ

تكرم ع�سكريني متقاعدين من منطقة اجلنوب
الليونز ّ
ّ
ممثلاً بالعميد
برعاية قائد اجلي�ش العماد ج��وزاف عون
جمعية �أندية الليونز الدولية
كرمت
جبور،
ّ
الركن جان ّ
ّ
ت�ضم :لبنان ،الأردن ،العراق وفل�سطني)
(املنطقة  351التي
ّ
ع�سكريني متقاعدين من اجلي�ش اللبناين يف منطقة اجلنوب
متقاعدا) ،وذلك خالل حفل غداء أُ�قيم يف مطعم املختار
(150
ً
 جن�سنايا – �شرق �صيدا.ّ
ممثلون عن قادة الأجهزة الأمنية ،حاكم
ح�ضر االحتفال
ال�سيد فادي غامن ،رئي�س جلنة
جمعية �أندية الليونز املنطقة ّ 351
التعاون مع اجلي�ش يف �أندية الليونز العميد الركن املتقاعد
ّ
توجه
منري البجاين،
جبور الذي ّ
وتخلله كلمة للعميد الركن ّ
املكرمني بالقولّ � :إن انخراطكم بفاعلية يف احلياة املدنية
�إىل
ّ
بعد �أن �أديتم واجبكم الع�سكري جتاه م�ؤ�س�ستكم ووطنكم،
هو ا�ستكمال لدرب الت�ضحية والعطاء ،ف�أنتم احتياط اجلي�ش
و�صوته املدوي يف املجتمع املدين ،ويف التزامكم القيم الع�سكرية
الذي ن�ش�أمت عليها ويف دفاعكم عن م�ؤ�س�ستكم الأم ب�سالح
الكلمة واملوقف � ،مّإنا ت�ؤكدون الوفاء لهذه املدر�سة الوطنية...
وحيا
كما ّ
توجه بال�شكر �إىل جمعية �أندية الليونز الدوليةّ ،

منطقة اجلنوب

احلا�ضرين.
ال�سيد غامن يف
ب��دوره ،قال حاكم جمعية �أندية الليونز
ّ
الطيبة يف جن�سنايا:
كلمته :جنتمع اليوم فوق هذه الأر�ض
ّ
لنكرم من كانوا عنوا ًنا للفداء والت�ضحية ...ومن خاللهم
ّ
من رحلوا �شهداء على مذبح احلرية ،وجرحى غدت جراحهم
ّ
قريبا ب�شم�س
ون�صلي لأجلهم لينعموا
ونحيي الأ�سرى
�أو�سمة،
ً
ّ
وفيا لت�ضحياتكم� ،أمينً ا على
احلرية ...وقال� :سيبقى الليونز ً
قيمه الوطنية وعلى لبنان الر�سالة ،لبنان الع�صي على الطغيان.
درعا تذكارية للعميد الركن
قدم الليون فادي غامن ً
بعدهاّ ،
ثم
جبور الذي ّ
قدم له كتاب �شكر با�سم العماد قائد اجلي�شّ ،
ّ
ُق ّدمت هدايا تذكارية للمحتفى بهم.

جائزة �أف�ضل لوحة �إعالمية عن الف�صل الأول للعام 2017
ف��ازت منطقة اجل��ن��وب يف
املرتبة الأوىل عن �أف�ضل لوحة
�إعالمية على �صعيد اجلي�ش،
عن الف�صل الأول للعام ،2017
وذلك بنتيجة التقييم الذي
�أجرته جلنة تقييم اللوحات
الإعالمية برئا�سة العميد
الركن ع�لاء الدين ناجي
من مديرية التوجيهّ .
وحلت
يف امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة ل��وح��ة
ّ
كلية ف ��ؤاد �شهاب للقيادة
والأركان ،ويف املرتبة الثالثة
لوحة لواء احلر�س اجلمهوري.
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جي�شنا
� 20سيارة �إ�سعاف
جمهزة هبة
ّ
من ال�سلطات
الهولندية للجي�ش

�أق���ي���م يف ق���ي���ادة ال���ل���واء
اللوج�ستي يف كفر�شيما،
ّ
ت�سلم � 20سيارة
اح��ت��ف��ال
مقدمة هبة من ال�سلطات الهولندية مل�صلحة
�إ�سعاف
ّ
جمهزةّ ،
اجلي�ش ،ح�ضره نائب رئي�س الأركان للتجهيز العميد الركن
ّ
ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ،والقائم
جان فرح
ال�سيد Han Mauruts
ب�أعمال ال�سفارة الهولندية يف لبنان
ّ
ٍ
 Schaapveldو�أع�ضاء من ال�سفارة� ،إىل جانب عدد من ال�ضباط.
وقد �ألقى ال�سيد  Schaapveldكلمة يف املنا�سبة �أ�شار فيها

طبية
�إىل � ّأن تقدمي هذه ال�سيارات التي حتتوي على جتهيزات ّ
منو ًها
متطورة ،ي� ّ
ؤكد �أهمية ال�شراكة بني البلدين ال�صديقنيّ ،
ّ
املميزة يف مكافحة الإرهاب ،ومعر ًبا
بجهود اجلي�ش اللبناين
ّ
عن التزام بالده موا�صلة تقدمي امل�ساعدات له ،مبا ُي�سهم يف
تعزيز قدراته حلماية لبنان والدفاع عن �سيادته.
يف اخلتام تال العميد الركن فرح كتاب �شكر با�سم العماد
قائد اجلي�شّ ،
وقدم له درع
و�سلمه �إىل
ال�سيد ّ ،Schaapveld
ّ
اجلي�ش التذكاري ،تقدي ًرا جلهود ال�سلطات الهولندية يف دعم
اجلي�ش.

بدء الأعمال ب�إعادة ت�أهيل مركز تدريب �أفواج احلدود ال ّربية
ال�سيدة
يف ح�ضور �سفرية االحتاد الأوروبي
ّ
� ،Christina Lassenأقيم يف قاعدة
اجلوية احتفال بدء الأعمال ب�إعادة
رياق ّ
الربية،
ت�أهيل مركز تدريب �أفواج احلدود ّ
بدعم من املركز الدويل لتطوير �سيا�سات
الهجرة  ،ICMPDوبتمويل من االحتاد
الأوروبي.
و�إىل العميد الركن خالد طربني ممثلاً
قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ،ح�ضر
مفو�ض �ش�ؤون �سيا�سات اجلوار
االحتفال ّ
التو�سع يف االحتاد
الأوروبية ومفاو�ضات
ّ
ال�سيد ،Johannes Hahn
الأوروب����ي
ّ
ومدير احل��وار حول الهجرة والتعاون يف
املركز الدويل لتطوير �سيا�سات الهجرة
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ّ
وممثلون عن
ال�سيد ،Martijn Pluim
ّ
ّ
منظمات دولية و�سفارات� ،إىل جانب
ّ
ممثلي ال��وزارات والوكاالت والأجهزة
املعنية ب�ضبط احلدود ،وعد ٍد من �ضباط
ّ
أمنية.
ل
ا
أجهزة
ل
وا
اجلي�ش
ّ
وق���د �أل��ق��ى ال�����س� ّ�ي��د  Hahnكلمة
ن��وه فيها بالتعاون القائم بني لبنان
ّ
واالحت��اد الأوروب��ي يف جمال �إدارة احلدود،
ومب�شاركة اجلي�ش اللبناين الفاعلة يف
�إن�شاء هذا املركز ،الفتً ا �إىل �إدراج م�س�ألة
الأمن والتنمية االقت�صادية والهجرة يف
�أول��وي��ات ه��ذا التعاون .كذلك� ،ألقى
ال�سيد  Pluimكلمة �شكر فيها
ّ
اجلي�ش اللبناين على تفانيه من �أجل

أكد التزام االحتاد
حتقيق هذه اخلطوة ،و� ّ
الأوروبي الوا�ضح جتاه لبنان يف �سعيه �إىل
ريا اىل � ّأن
ت�أمني الأم��ن واالزده���ار ،م�ش ً
مركز  ICMPDي�سعى �إىل تقدمي املزيد
من الدعم الالزم م�ستقبلاً  ،مبا يكفل
حد كبري �ضبط احلدود ملنع ّ
ت�سلل
�إىل ّ
الإرهابيني والهجرة غري ال�شرعية.
من جهته� ،ألقى العميد الركن طربني
كلمة �شكر فيها االحتاد الأوروبي على
دعمه املتوا�صل للجي�ش والأجهزة الأمنية
ؤكدا � ّأن هذا الإجناز النّ وعي
اللبنانية ،م� ً
يف م�سرية التعاون بني الطرفني ،ومبتابعة
حثيثة من املركز الدويل لتطوير �سيا�سات
متقدمة على طريق
الهجرة ،يعترب خطوة
ّ
�إجناح م�شروع الإدارة املتكاملة ل�ضبط
احل��دود اللبنانية ،وبالتايل دعم جهود
اجلي�ش املتوا�صلة ملكافحة االرهاب...

دورات يف مركز تدريب تعزيز �أمن املطار

افتُتحت يف مركز تدريب تعزيز �أمن املطار دورة حول تقنيات
تفتي�ش الأ�شخا�ص واحلقائب� ،شارك فيها ع�سكريون من
حر�س رئا�سة احلكومة ،كما افتتحت دورة يف جمال �أمن
�ضباط وعنا�صر من
املطارات بعنوان «لغة اجل�سد» تابعها ّ
جهاز �أمن املطار ،ب�إ�شراف فريق تدريب بريطاين ،و�أخرى حول
ل�ضباط ورتباء من الأمن العام
الإجراءات الت�شغيلية
ّ
املوحدة ّ
ب�إ�شراف فريق تدريب فرن�سي.
ويف ال�سياق نف�سه ،تابع ع�سكريون من اجلي�ش وقوى الأمن
الداخلي والأمن العام واجلمارك يعملون يف جهاز �أمن املطار،
دورة ت�أ�سي�سية حول �أمن الطريان املدين ،و�أخرى حول مكافحة
املخدرات.

 ...ودورة �أمن وحماية ال�شخ�صيات

ال�سيد  Massimo Marottiوقائد
يف ح�ضور ال�سفري الإيطايل
ّ
ل��واء احلر�س اجلمهوري العميد �سليم خليل الفغايل وعدد
من ال�ضباط� ،أُقيم يف ثكنة اللواء احتفال تخريج دفعة من
ع�سكرييه �أنهوا دورة «�أمن وحماية ال�شخ�صيات» ب�إ�شراف
فريق من املد ّربني الإيطاليني.
ّ
للمتخرجني ،وتقدمي دروع
وتخلل االحتفال ت�سليم �شهادات
ّ
تذكارية �إىل �أع�ضاء الفريق الإيطايل عربون �شكر وتقدير.
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جي�شنا
مترين ومناورة
مع طواقم
متخ�ص�صة
ط ّبية
ّ

يف ح�ضور ع�ضو املجل�س الع�سكري اللواء الركن جورج �شرمي وعدد من ال�ضباط وال�شخ�صيات،
اجلوية ،بالتعاون مع طواقم
وطوافات من القوات
ّ
نفّ ذت وحدات من فوج التدخل الأول ّ
متخ�ص�صة من ال�صليب الأحمر اللبناين والدفاع املدين وم�ست�شفى �ألبري هيكل وبلدية ر�أ�س
ّ
م�شرتكا يف حملة ر�أ�س م�سقا  -طرابل�س ،يحاكي التعامل مع فر�ضية ح�صول
م�سقا ،مترينً ا
ً
مبنية.
قتال يف �أماكن
ّ
اجلوية ،باال�شرتاك مع فرق
وطوافات من القوات
ّ
ويف الإطار عينه ،نفّ ذ لواء امل�شاة الثاين ّ
طبية حول �إ�سعاف م�صابني و�إخالئهم من
ّ
متخ�ص�صة من ال�صليب الأحمر اللبناين ،مناورة ّ
�أر�ض املعركة ،ونقلهم �إىل امل�ست�شفيات للمعاجلة ،وذلك يف قاعدة القليعات اجلوية.

م�سابقة يف اللغة والثقافة الفرن�سيتني
يف �إط��ار تعزيز التعاون الثقايف بني اجلي�شني اللبناين
والفرن�سي ورف��ع م�ستوى اهتمام الع�سكريني باللغة
الفرن�سيةّ ،
نظمت البعثة الع�سكرية لدى ال�سفارة الفرن�سية
يف لبنان باال�شرتاك مع مديرية التعليم يف قيادة اجلي�ش،
م�سابقة يف اللغة والثقافة الفرن�سيتني �شارك فيها �ضباط
ورتباء و�أفراد من خمتلف وحدات اجلي�ش.
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 ...ومتارين مع
 FS PROVENCEوBRS UNIAO
زارت ال���ف���رق���اط���ة ال��ف��رن�����س��ي��ة
 FS.PROVENCEلبنان يف �إطار جولة
ا�ستمرت نحو خم�سة �أي��ام،
تدريبية
ّ
ّ
تخللها لقاء بني قائدها وقائد القوات
البحرية العميد الركن البحري ماجد
علوان يف ح�ضور عد ٍد من ال�ضباط.
وق��د ن��فّ ��ذت الفرقاطة ووح���دات من
تكتيا يف عر�ض
القوات البحرية مترينً ا
ً
ّ
البحر قبالة مرف�أ بريوت ،يف ح�ضور عدد

 ...ومناورة
قتال ّية

من �ضباط اجلي�ش �إىل
جانب الطاقم الفرن�سي
ك����ذل����ك ،ن���فّ ���ذت
ال��ق��وات
وح����دات م��ن
ّ
ال��ب��ح��ري��ة يف اجلي�ش
باال�شرتاك مع ال�سفينة
احلربية الربازيلية ،BRS UNIAO
للقوة البحرية العاملة �ضمن
التابعة
ّ
ق� ّ�وات الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة يف لبنان،

تكتيا يف البقعة البحرية
مت��ري��نً ��ا
ً
فر�ضية
املقابلة لبلدة عم�شيت ،حول
ّ
ر�صد �سفينة م�شبوهة واعرتا�ضها.

الربية الثالث والرابع واملد ّرعات الأول،
ب�إ�شراف مدر�سة القوات اخلا�صة ،نفّ ذت وحدات من �أفواج احلدود ّ
القوات اجلوية والبحرية و�أفواج :املدفعية الثاين ،التدخل الأول ،مغاوير البحر
باال�شرتاك مع وحدات من ّ
احلية يف حقل رماية حنو�ش  -حامات ،حتاكي الق�ضاء على جمموعة
والهند�سة ،مناورة قتالية بالذخرية
ّ
حم�صنة.
إرهابية متمركزة داخل مواقع
�
ّ
ّ
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يوميات
�أمنية

�إعداد :نينا عقل خليل
كذلك� ،أوق��ف��ت وح��دات اجلي�ش يف
ب�يروت ( 4 – 2و )2017/4/7ك�ًل�اً من
غدار ،م�صطفى
املواطنني :علي حممود ّ
بعزم و�إ�صرار،
مهماته
��دار ،ن��زار جمال جبق ،عماد
ٍ
علي غ� ّ
يتابع اجلي�ش تنفيذ ّ
و�شملت الإجراءات ّ
فيا�ض� ،أحمد قا�سم حمزة� ،أ�سد
املنفذة خالل الأ�سابيع
ر�ضا ّ
الله علي �شم�ص ،را�شد عبد احلكيم
الأخرية ،عمليات دهم و�إقامة حواجز ثابتة
عبا�س ف�ضل دروي�����ش ،ح�سن
وظرفية ،وت�سيري دوريات يف خمتلف البلدات.
ح��م��ادةّ ،
عبا�س دروي�ش و�أ�سامة رامز زعيرت ،وذلك
ّ
لإقدامهم على �إطالق النار من �أ�سلحة
متفجرات يف �أوقات �سابقة .وقد متّ �ضبط �أ�سلحة
حربية ،ورمي
توقيفات
ّ
بلغت ح�صيلة التوقيفات التي ّ
وكميات من الذخائر اخلفيفة والأعتدة الع�سكرية املتنوعة
متت خالل �شهر �آذار املن�صرم
ّ
ً
موقوفا من املطلوبني وامل�شتبه بهم واملخالفني ،بع�ضهم و�أجهزة االت�صال.
3487
من املواطنني اللبنانيني ،والبع�ض الآخر من التابعية ال�سورية.
�إحالة �إرهابني على الق�ضاء
م�سد�سا،
كما �ضبطت القوى حواىل  8بنادق حربية ،و47
ً
�أعلنت قيادة اجلي�ش يف �سل�سة بيانات �أ�صدرتها مديرية
وكميات من
رمانات يدوية ،وقذيفتي �آر بي جي والن�شر،
وّ 6
ّ
الذخائر اخلفيفة ،بالإ�ضافة �إىل � 130سيارة ورافعتني ،ومركب التوجيه خالل الآونة الأخ�يرةّ � ،أن مديرية املخابرات �أحالت
�صيد ،و 163د ّراجة نارية ،ونحو  260كلغ من مادة ح�شي�شة على الق�ضاء جمموعة جديدة من املوقوفني الذين ينتمون �إىل
املتنوعة و�أج��ه��زة ات�صال التنظيمات الإرهابية ،وهم:
وكمية من امل��خ� ّ�درات
الكيف،
ّ
ّ
 ال�سوري م�ؤ ّيد �أحمد الواو ،النتمائه �إىلوك��ام�يرات مراقبة و�أع��ت��دة ع�سكرية
تنظيم «داع�ش» الإرهابي يف جرود بلدة
خمتلفة.
كذلك� ،أوقفت قوى اجلي�ش ()2017/3/25
أمنيا ل�صاحله ،ومل�شاركته
عر�سال ،ولعمله � ً
باالعتداءات على وحدات اجلي�ش اللبناين
يف منطقتي ال�سفري ودور�س -بعلبك املواطن
حرب علي املقداد والفل�سطيني جهاد علي
خالل العام  2014يف البلدة املذكورة.
 ال�سوري عمر خالد مطر ،النتمائه �إىلاحلنفي ،لإقدامهما على �إطالق النار من
تنظيم «داع�����ش» الإره��اب��ي ،ومل�شاركته
�أ�سلحة حربية .و�أوقفت يف حملة في�سان
باالعتداءات على وح��دات اجلي�ش العام
– البقاع املواطن عمر ح�سن �أب��و فار�س
 2014يف بلدة عر�سال.
املطلوب بجرم �إطالق النار و�إحراق حافلة
 املدعو غازي في�صل العلي ،النتمائه �إىلللركاب يف عر�سال.
يف بلدتي الكني�سة ومقنة – البقاع
تنظيم «داع�ش» الإرهابي ،وعمله �ضمن
( ،)2017/4/1دهمت دورية من مديرية املخابرات باال�شرتاك جمموعة الإرهابي الفا ّر حممد ال�صاطم ،والتخطيط ال�ستهداف
مع وحدة ع�سكرية منازل مطلوبني ،و�أوقفت املواطنني ح�سن اجلي�ش ب�أعمال �إرهابية.
 املدعو عمران هي�سم ّخلية الإرهابي
الدقاق ،النتمائه �إىل
علي املقداد و�أحمد ح�سني املقداد.
ّ
ٍ
بيان القتيل �أ�سامة من�صور وم�شاركته يف �أح���داث طرابل�س،
�إىل ذلك� ،أعلنت قيادة اجلي�ش -مديرية التوجيه يف
�أ�صدرته (ّ � ،)2017/3/25أن مديرية املخابرات �أوقفت يف منطقة والتخطيط ال�ستهداف مراكز اجلي�ش اللبناين ودوري��ات��ه،
�صيدا ،الفل�سطيني جهاد حممد عبد املعطي لإطالقه النار وت�صنيعه عبوات نا�سفة وزرع �أحداها يف طرابل�س وتفجريها
باتجّ اه الفل�سطيني ابراهيم حممد احل�سني �إثر �إ�شكال ح�صل ب�آلية ع�سكرية ،بالإ�ضافة �إىل مراقبة مدنيني والعمل على
بينهما داخ��ل خميـم عــني احللــوة ،مــا � ّأدى �إىل مقتــل ت�صفيتهم.
خلية �إرهابية م�ؤ ّلفة
كذلك� ،أحالت املديرية على الق�ضاء،
الأخيــر.
ّ
�شخ�صا يف مدينة طرابل�س ،مرتبطة بتنظيم �إرهابي
ويف حملة الك�سليك – جونية� ،أوقفت دورية من اجلي�ش من 11
ً
العيا�ش ،و�ضبطت داخل �سيارته داخل خميم عني احللوة ،كانت تخطط ال�ستهداف مراكز
( )2017/4/3املواطن �إياد وليد ّ
برمانات يدوية وعبوات نا�سفة،
م�سد�سني حربيني،
وكمية من الذخائر اخلفيفة ،وامل��واد اجلي�ش اللبناين ودوري��ات��هّ ،
ّ
ولت�صفية مدنيني وع�سكريني.
املخدرة .كما �أوقفت ثالثة ا�شخا�ص كانوا برفقته.
ّ

توقيف �إرهابيني
و�إحالة �آخرين
على الق�ضاء
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حتقيق
ع�سكري
يف املا�ضي ،كان اخل ّيالة طليعة
ال��ق��وى امل��ح��ارب��ة .ي�سريون يف
ّ
درع��ا حامية
املقدمة
م�شكلني ً
ّ
للقوى التي ت�سري خلفهم ،لذلك
كان الدرع امللكي ال�شعار الذي
يرمز �إليهم .وكما اخل ّيالة يف
املا�ضيّ ،
املدرعات
ي�شكل �سالح ّ
اليوم ر�أ�س احلربة يف املعارك.
املدرعات الأول يف اجلي�ش
فوج ّ
يج�سد بكفاءة عالية هذا
اللبناينّ ،
وقوة
املفهوم� :سرعة
حتركهّ ،
ّ
ال�صدم التي ميلكها ،معطوفتان
على �شجاعة ع�سكرييه ،جعلته
ر�أ���س حربة يف معظم معارك
اجلي�ش.
«نحن فر�سان اجلي�ش اللبناين
وخ ّيالته» ،يقول قائد فوج
املدرعات الأول العميد الركن
ّ
حتدث عن
ع�صام مغبغب الذي ّ
تطوره
هذا ال�سالح ،ومراحل
ّ
و�صو ًال �إىل ما هو عليه الفوج
حال ًيا.

عرب الع�صور

�إعداد :ندين البلعة خريالله

املدرعات الأول
فوج ّ

فر�سان اجلي�ش دروع واقية

تاريخية ع��ن �أ���ص��ول �سالح
يف ملحة
ّ
امل���د ّرع���ات ،يخربنا العميد الركن
مغبغب �أن ه��ذا ال�سالح ا�شتهر عرب
ال��ع�����ص��ور ال��غ��اب��رة ،بكونه
نخبة من املقاتلني الفر�سان
أ�شداء ،ذوي اخلربة يف القتال،
ال ّ
يتقدمون القوى امل�شاركة
ّ
��درون
يف امل����ع����ارك ،وي���ت���ح� ّ
مبعظمهم م��ن العائالت
النبيلة التي كانت ت�سيطر
على احلكم.
ت��ط��ور ه���ذا ال�����س�لاح عرب
ّ
ال��ع�����ص��ور ،ف��م��ن املقاتلني
ّ
يت�سلحون
اخل� ّ�ي��ال��ة ال��ذي��ن
ب���ال���دروع احل���دي���د ّي���ة� ،إىل
44
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العربات اخلفيفة التدريع ،و�صو ًال �إىل
الآليات املد ّرعة (الدبابات) احلديثة
تتميز ب�سرعة
واملتطورة ،وهذه الأخرية
ّ
ّ
احلركة وال��ق��درة على مفاج�أة العدو

بقوة ال�صدم ،مع االحتفاظ مبوقعها يف
ّ
طليعة القوى املهاجمة.

املدرع اللبناين
ال�سالح ّ

يقول قائد الفوج � ّأن جذوره
تعود �إىل �أوائ���ل ثالثينيات
ال���ق���رن امل���ا����ض���ي ،ع��ن��دم��ا
�شكل احللفاء فرقة ال�شرق
ّ
ال��ت��ي ���ض� ّ�م��ت يف �صفوفها
عنا�صر لبنانيني و�سور ّيني.
ويف هذا ال�سياق ،كان من
بني ال��وح��دات التي �أن�شئت
بعدة مراحل
كتيبة م� ّ�رت ّ
ُ�سمى يف العام 1940
قبل �أن ت ّ
اخل��ي��ال��ة الأوىل،
كتيبة
ّ
وك��ان��ت ب��ق��ي��ادة النقيب

خليل �ضاهر .ثم ُ�شكلت كتيبة
ّ
وت�سلم قيادتها
اخليالة الثانية
ّ
خيال
مالزم �أول فرن�سي ،وكان لكل ّ
ح�صانه و�سالحه اخلا�ص.
يف العام  ،1943دخلت �أول ت�شكيلة
للدبابات يف هيكلية اجلي�ش اللبناين
وكانت م�ؤلفة من ثالث كوكبات
(الكوكبة م�ؤلفة من ثالث دبابات
ّ
ت�سلم ال��دول��ة اللبنانية
 .)R35وم��ع
ج��ي�����ش��ه��ا م���ن ���س��ل��ط��ات االن���ت���داب
الفرن�سية يف العام � ،1945أ�صبح جميع
ّ
���ض��ب��اط ه��ذه ال�سريـة و�أف���راده���ا من
اللبنانيني .وق��د متركزت يف ثكنة
وج ّهزت بثـماين
فخـر الديـن يف بيـروتُ ،
ٍ
كل منها
�سيـارات «دودج» م�صفّ حـة يف
مدفع  37ملم ،ور�شا�ش «روبيل» ،7.5
ور�شا�شات «�آرمون هارينغتون» ،ثم عاد
وجهزوها مبدفع رطلني
اللبنانيون
ّ
ّ

ور�شا�ش «روبيل».
يف العام ُ ،1949ج ّهز اجلي�ش بدبابات
«���ش��رم��ن» م��ن م�����ص��ر ،وم�صفحات
«�ستكهوند» من �إنكلرتا ،و�أن�شئ
«فيلق م��د ّرع��ات» (ك��ان م� ً
ؤلفا من
كتيبتَني)� ،أع��ق��ب ذل��ك ا�ستقدام
عدة �أنواع.
دبابات وم�صفّ حات من ّ

حال ًيا

�أُن�������ش���ئ ف���وج امل����د ّرع����ات الأول يف
 ،2005/7/1متركز يف ثكنة ال�صاحلية
وت�ألف من عنا�صر الكتيبتني  84و104
وعنا�صر اخت�صا�ص م��د ّرع��ات� .أحلق
ّ
ا�ستقل
مبقر عام اجلنوب ،ثم
�إدار ًي��ا
ّ
يف  2006/1/1وبات ا�سمه فوج املد ّرعات
الأول الذي متركز يف ثكنـة ال�صاحلية،
ثم انتــقل �إىل الزهراين ومن بعدها �إىل
يرا يف منطقة
ال�يرزة� ،إىل �أن
ا�ستقر �أخ� ً
ّ

�صربا -ك�سروان.
حاليا ،ع�شر
ي�ضم الفوج
�إىل قيادته،
ً
ّ
���س��راي��ا :ق��ي��ادة وخ��دم��ة ،دع���م ،م�شاة
م�ؤ ّللة ،و�سبع �سرايا مد ّرعات .مهمته
أ�سا�سية االلتحام مع ق��وات العدو،
ال
ّ
تدمريها وتكبيدها اخل�سائر باالعتماد
على ق� ّ�وة النريان واحلركية العالية،
وت�أمني الدعم الناري للألوية والأفواج يف
اجلي�ش.
يتمركز الفوج يف ق�ضا َءي ك�سروان
وجبيل من نهر الكلب �إىل املدفون
ً
�ساحال ،ويف �سل�سلة جبال لبنان الغربية
ج� ً
�ب�لا ،وه��و ق��ط��اع تبلغ م�ساحته
وي�ضم
الإجمالية ح��واىل  736ك��م2
ّ
حواىل  183مدينة وبلدة وقريةُ .يعترب
ه��ذا القطاع حم� ّ
�سياحيا
�ط الأن��ظ��ار
ً
وريا�ضيا ...وي�شهد على مدار
وثقافيا
ً
ً
ال�سنة ن�شاطات ومهرجانات واحتفاالت
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حتقيق
ع�سكري
ً
ّ
عمال
يتطلب
مما
وحركة ال تهد�أّ ،
يرا ،وجهوزية
م�ستمرا وج��ه� ً�دا ك��ب� ً
ًّ
دائمة حلفظ الأم��ن ،ومنع التعديات،
مهمات تندرج يف �إطار
و�سوى ذلك من
ّ
احلفاظ على اال�ستقرار .لذلك ،تن�شط
�إرهابية يف ال�شمال (ُ .)2014ي�ضاف �إىل
اال�ستثنائية يف
ذلك ،املهمات الأمنية
ّ
منا�سبات خمتلفة.
وتبقى �سرايا الفوج يف جهوزية تامة
ّ
للتدخل كاحتياط للقيادة يف �أي
توكل �إليها ويف �أي مكان،
مهمة
َ
ّ
ّ
فحيث يتطلب الو�ضع تدخل الدبابات،
يكون الفوج حا�ض ًرا.

عتاد وم�ؤهالت

والفاكهة ،حيث م��ا زال��ت وح��دات
متقدمة يف
منه متمركزة يف مواقع
ّ
مواجهة الإره��اب��ي�ين .و� ً
أي�ضا يف �إط��ار
مكافحة الإره��اب ،عمل الفوج على
تعزيز مواقع اجلي�ش بالدبابات وم�ؤازرة
فوج املغاوير يف �أثناء مداهمته خاليا

عتادا
ميتلك ف��وج امل��د ّرع��ات الأول
ً
ّ
يتطلب ا�ستخدامه م�ؤهــالت
متخ�ص ً�صا
ّ
تقنـية خا�صة لدى الع�سكـريـني.
وي�شمل ه��ذا العتاد �أ�سلحـة ثقيلة
قوامـها م��داف��ـ��ع ال��دب��اب��ات وم��داف��ع
م�ضادة للطائرات� ،إ�ضافة �إىل الأ�سلحة
املتو�سطة واخلفيفة .ويلفت قائد الفوج
ّ
�إىل � ّأن الدبابة م 48م��ا زال��ت تعطي
نتائج مذهلة بالرمايات يف املعارك
على الرغم من قدمهاّ � .أم��ا دبابات
وفعالة،
م 60فهي حديثة وم��ت��ط��ورة
ّ

دوري��ات��ه ،وتنت�شر نقاط املراقبة التي
يقيمها وفق احلاجة ،مع االحتفاظ
باحتياط جاهز للتدخل ب�صورة دائمة.
ويف جم��ال مكافحة الإره���اب ،ينفّ ذ
الفوج مهمة يف بلدتَي عر�سال ور�أ���س
بعلبك حيث ي��ق� ّ�دم ال��دع��م املبا�شر
للقوى املتمركزة هناك يف
مواجهة الإرهابيني.
الفوج
�شعار
�شعار فوج امل��د ّرع��ات الأول بي�ضاوي
خ�لال م�سريته ا�ضطلع
ال�شكل ،ذو خلفية باللون الأحمر
الفوج بالعديد من املهمات
تتو�سطه دائرة زرقاء يف داخلها �شعار �سالح
القرميدي،
أ�سا�سية وال�صعبة .فقد
ال
ّ
ّ
املد ّرعات باللون الذهبي ،وهو عبارة عن درع وخوذة
الت�صدي للعدوان
�شارك يف
ّ
ومدفعني متقاطعني.
الإ�سرائيلي يف العام ،2006
ّ
 اللون القرميدي يرمز بالإ�ضافة �إىل التعلق بالأر�ض� ،إىلوقدم الدعم للألوية والأفواج
ّ
امتزاج دماء ال�شهداء برتاب الوطن.
خالل معركتَي نهر البارد
 اللون الأزرق هو اللون املعتمد ل�سالح املد ّرعات.( )2007وعربا ( ،)2013و�شارك
والقوة واحلماية.
 الدرع واخلوذة يرمزان �إىل ال�صالبةيف ال��ت�����ص� ّ�دي للتنظيمات
ّ
 املدفعان يرمزان �إىل قوة النريان وغزارتها.الإره����اب����ي����ة يف ع��ر���س��ال
ويف ر�أ����س بعلبك وال��ق��اع
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و�أنظمة الرمي و�إدارة الرمي فيها ،توازي
�أح��دث الأنظمة احل��راري��ة وال�شا�شات
تطو ًرا يف
الإلكرتونية للدبابات الأكرث ّ
العامل.
ً
ويتابع قائد الفوج قائالّ � :إن ا�ستخدام
هذه التقنيات احلديثة ،يقت�ضي وجود
ع�����س��ك��ر ّي�ين مي��ت��ل��ك��ون م���ؤه�لات
علمية عالية ،لذلك ،يحر�ص الفوج
يف اختيار عنا�صره على مراعاة هذا
ال�شرط.

تدريبات

ّ
يتطلب �صقل مهارات الع�سكريني يف
متخ�ص�صة ،بالإ�ضافة �إىل
الفوج دورات
ّ
العلوم الع�سكرية الأ�سا�سية واللياقة
البدنية.
�رك��ز ال��ف��وج على ال��ت��دري��ب على
ي� ّ
ملما
م�ستوى ال��ف��رد ،لكي ي�صبح
ًّ
ومتمر ً�سا يف خمتلف
مبختلف الوظائف
ّ
ي�شكل كل
�أن��واع املهمات ،وبذلك
ّ
بحد ذاته.
فرد طاقة ّ
��م ت���دري���ب ج��م��ي��ع
ك���ذل���ك ،ي���ت� ّ
الع�سكريني وف��ق اخت�صا�صاتهم،
و ُي�صار �إىل تنظيم املكاتب الدرا�سية
يف اخت�صا�ص امل���د ّرع���ات ،على ع� ّ�دة
م�����س��ت��وي��ات .ك��م��ا ي�ستقبل ال��ف��وج
احلربية ومعهد
متد ّربني من الكلية
ّ
التعليم و�سائر قطع اجلي�ش.
�إىل م��ا �سبق ،تخ�ضع �سرايا الفوج
بالتتابع لتدريب تكتي (يف مدر�سة
ال��ق��وات اخل��ا���ص��ة) ،ع��ل��ى ال��ق��ت��ال يف
املبنية ب�إ�شـراف فـرق تدريب
الأماكن
ّ
�أمريكية وبريطانية.
وت�شارك ف�صائل دبابات من الفوج مع
تدريبية بالذخرية
طواقمها يف مناورات
ّ
احلية تنفّ ذ على �صعيد الألوية والأفواج.
ّ
كما تفتتح دورات بح�سب التوجيهات
العامة يف العلوم الع�سكرية الأ�سا�سية،
كيفية ا�ستخدام البندقية �إىل
من
ّ
ت�شغيل الدبابة ،ويخ�ضع الفوج با�ستمرار
الخ��ت��ب��ارات تقييم م��ن قبل اللجان
املعنية.
ّ
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حتقيق
ع�سكري

تعهد �إلزامي
ّ

يحتاج عتاد فوج املد ّرعات با�ستمرار
تعهد و�صيانة ،والتزام الفوج بربنامج
�إىل ّ
حم� ّ�دد وثابت يف هذا املجال يجعله ذا
جهوز ّية عالية ت�شمل  %93من الآليات
متخ�ص�صني
خ�صو�صا مع وجود عنا�صر
ً
ّ
يتميزون بخربتهم وبكفاءتهم العالية
ّ
وبال�سرعة يف �إجن��از الأعمال وت�صليح
الأعطال.
تعهد �شهري (� 3أيام متتالية)
يتم �إجراء ّ
ّ
االخت�صا�صيني (ميكانيك،
ب�إ�شراف
ّ
�إ�شارة� ،أ�سلحة� ،أب���راج ،)...بالإ�ضافة
التعهد الأ�سبوعي واليومي من قبل
�إىل
ّ
طواقم الدبابات ب�إ�شراف �ضابط يف كل
�سرية.
�أم��ا بالن�سبة �إىل الأع��ط��ال ،فتُعالج
يف م�شغل الفوج� ،أو يف م�شاغل اللواء
اللوج�ستي .ويف حال ح�صول �أعطال يف
تتم
دبابات م� 60أ 3يتعذّ ر ت�صليحهاّ ،
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م���ع���اجل���ت���ه���ا يف
مدير ّية امل�شاغل
ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق مع
�أرك����ان اجلي�ش
ل���ل���ت���ج���ه���ي���ز
وب���ال���ت���ع���اون مع
متخ�ص�ص من اململكة الأردنية
فريق
ّ
الها�شمية ال��ت��ي ت �� ّؤم��ن قطع البدل
ّ
وثمة فريق �أردين
غري املتوافرة
حمل ًياّ .
متخ�ص�ص يقوم بالك�شف على �أنظمة
ّ
الرماية والت�سديد واملناظري احلرارية
و�أن��ظ��م��ة ال�ضغط وغ�يره��ا ،مبوجب
َ
اتفاقية ّ
الطرفني.
موقعة بني
يف م��وازاة ذل��ك ،ت�سعى قيادة الفوج
�إىل ا�ستحداث دورات يف جمال �صيانة
�سعيا �إىل
املعدات احلديثة وت�صليحها
ً
االكتفاء الذاتي يف هذا املجال.

التطور
�سعي �إىل
ّ

ي�سعى ال��ف��وج �إىل ا�ستحداث �سرية
يتم العمل
م��د ّرع��ات �إ�ضافية ،كما ّ
على حت�سني خ�برة ط��واق��م الدبابات
لكي يتقن كل ع�سكري وظيفته،
بالإ�ضافة �إىل �إحاطته باملعرفة الوافرة
حول اخت�صا�صه.

يتم �إن�شاء مدر�سة
وي�أمل الفوج �أن
ّ
مد ّرعات على �صعيد اجلي�ش ،تتولىّ
ت��دري��ب عنا�صر يف االخت�صا�ص من
تتمكن القيادة
خمتلف الرتب ،و�أن
ّ
من حتقيق دبابات حديثة ال�صنع �أ�سو ًة
املتطورة ،وانتداب ع�سكريني
باجليو�ش
ّ
ملتابعة دورات خ��ارج ال��ب�لاد لتطوير
قدراتهم التقنية والفنية والقتالية يف
االخت�صا�ص.

حملة
توعية

معو�ض بو مارون
�إعداد :با�سكال ّ

كعادته يف كل عام ،قام املركز اللبناين للأعمال املتع ّلقة بالألغام
بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتوعية من خماطر الألغام ،بحملة

توعية وا�سعة النطاق.
تفا�صيل احلملة التي �شملت
خمتلف املناطق
وال��ق��ط��اع��ات
حدثنا عنها رئي�س املركز العميد الركن
والن�شاطاتّ ،
زياد ن�صر الذي قال :الرابع من ني�سان هو اليوم العاملي
للتوعية حول خماطر الألغام ،لذا �أطلقنا يف الثالثني
من �آذار احلملة الوطنية التذكريية التي تخللها �إقامة
ن�شاطات ريا�ضية وثقافية و�إلقاء حما�ضرات يف اجلامعات
واملدار�س ،و�إجراء مقابالت تلفزيونية وعر�ض �أفالم
وثائقية ق�صرية عن الألغام ،وتوزيع من�شورات.

اليوم العاملي للتوعية
حول خماطر الألغام

احلمالت يف املناطق

يف املناطق انطلقت احلملة
من اجل��ن��وب ،وحت��دي� ً�دا من
مدار�س يف بالط و�إبل ال�سقي

وبنت جبيل ،حيث اق�ترن
الطابع النظري باملمار�سة
ال��ع��م��ل��ي��ة؛ ف����إىل حما�ضرة
حول الألغام� ،أقيمت حقول

حملة وا�سعة النطاق
والن�شاطات ّ
غطت املناطق

ٌ
عرو�ض
�ألغام وهمية ،و ُنفّ ذت
ت��دل��ي��ل��ي��ة ح����ول كيفية
ك�شف الأل���غ���ام ي��دو ًي��ا �أو
بوا�سطة الكالب املد ّربة �أو
الرجل الآيل .كذلك �أقيمت
معار�ض ُ�ص َور و�أ�شغال حرفية

وي��دوي��ة م��ن �إن��ت��اج م�صابي
الألغام .الرتفيه كان له دور
يف التوعية� ،إذ �شاهد التالمذة
ً
قدمته دمى ،و�شاركوا
عر�ضا ّ
يف �أل��ع��اب �أ���س��ئ��ل��ة و�أج��وب��ة
حم��وره��ا خم��اط��ر الأل��غ��ام،
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حملة
توعية
ويف اخلتام متّ توزيع هدايا
وم��ي��دال��ي��ات وك���ؤو���س على
امل�شاركني.
يف ج��زي��ن ك��ان امل��اراث��ون
�سيد املوقف ،حيث رك�ض
ط�ل�اب امل���دار����س و�أع�����ض��اء
اجلمعيات الأهلية يف املدينة
وجوارها ،وعلى خط الو�صول
قدمت الك�ؤو�س وامليداليات
ّ
للرابحني .وق��د ُو ّزع��ت على
هام�ش امل��اراث��ون من�شورات
وعر�ضت مناذج عن
توعية ُ
الألغام والقنابل العنقودية.
�أم��ا يف �صور ،فكان �أهل
امل��دي��ن��ة ع��ل��ى امل��وع��د ال��ذي
يتجدد �سنة بعد �أخرى «Sour
ّ
 »By Bikeالذي ي�شارك فيه
الآالف منذ انطالقه ،حيث

جتول الدراجات الهوائية يف
�أرجاء املدينة حاملة الفتات
تنبيه وتوعية م��ن خماطر

قوات
الألغام ،فيما ّ
قدمت ّ
الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة العاملة
ً
تدليليا حول
عر�ضا
يف لبنان
ً

كيفية ك�����ش��ف الأل��غ��ام
بوا�سطة الكالب.
وك��ان ن�صيب زحلة من
احلملة �سباق Rally Paper
لطالب املدار�سّ ،
تخلله � ً
أي�ضا
عر�ض تدليلي ع��ن و�سائل
ك�شف الأل���غ���ام ،ومعر�ض
���ض� ّ�م من����اذج ع��ن الأل��غ��ام
والقنابل العنقودية .ويف ختام
الن�شاطات ُو ّزع���ت الهدايا
على امل�شاركني.
ويف الإط���ار نف�سه �أقيمت
يف بلدة �أن�صار يف النبطية،
م��ب��اراة ّودي��ة يف ك��رة القدم
بني فريق الناجني من الألغام
وفريق ط�لاب من اجلامعة
اللبنانية على ملعب الإمام
ال�صدر.
ويف ب�يروت� ،شارك م�سرح
د ّوار ال�شم�س – الطيونة يف

بيان توعية املواطنني
تعر�ض مواطنني لإ�صابات ناجمة عن
نظ ًرا �إىل ا�ستمرار ّ
تذكر
انفجار �ألغام وقنابل عنقودية و�أج�سام م�شبوهة،
ّ
قيادة اجلي�ش – مديرية التوجيه املواطنني ب�� ّأن الذخائر
متعددة الأ�شكال والأحجام ،وقد تكون
املذكورة هي
ّ
ع�شوائيا يف الأرا�ضي التي
مموهة بطرق خمتلفة ،ومنت�شرة
ً
ّ
اً
وحر�صا على ال�سالمة
�شهِ دت �أعمال حربية.
ً
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احلملة ،بتقدميه م�سرحية
ً
الحقا
دم��ى �سيتم عر�ضها

يف امل���دار����س .ك��م��ا �أق��ي��م
حفل غداء يف امل�سرح قدمت

 SMSعن الألغام

يف �إطار حملة التوعية من خماطر الألغام والقنابل
العنقودية والذخائر غري املنفجرة يف املناطق اللبنانية،
ّ
تلقى املواطنون
وبالتن�سيق م��ع وزارة االت�����ص��االت،
اللبنانيون على هواتفهم اخللوية ر�سائل توعية ق�صرية
ت�ضمنت العبارات التالية« :حياتك وحياة عيلتك
ّ
تقرب من الألغام والقنابل
غالية -حافظ عليها وما ّ
العنقودية وال تلم�سهاّ ،
بلغ ف��و ًرا -املركز اللبناين
ّ
املتعلقة بالألغام.»05/956143 -
للأعمال

التقيد بالإر�شادات
العامة ،تدعو قيادة اجلي�ش املواطنني �إىل
ّ
والتوجيهات الآتية:
 عدم االقرتاب من الأماكن امل�شبوهة. التزام �إ�شارات التحذير وعدم نزعها ،وعدم حماولة الدخولامل�سيجة.
�إىل البقع
ّ
 عدم مل�س الألغام والقنابل العنقودية والأج�سام امل�شبوهةوالذخائر غري املنفجرة� ،أو العبث بها.
 -ع��دم �سلوك الطرقات غري الآم��ن��ة ،وال��ت��زام الطرقات

خالله دروع تذكارية با�سم
املركز �إىل جمعيات اللجنة
ال��وط��ن��ي��ة للتوعية من
خماطر الألغام.

حما�ضرات ولقاءات
تلفزيونية

ول��ف��ت العميد الركن
ً
�ضباطا (من
ن�صر �إىل � ّأن
املركز ومن فوج الهند�سة)
تو ّزعوا يف خمتلف املناطق
على اجلامعات والثانويات
ح��ام��ل�ين يف ج��ع��ب��ه��م،
م��ع��ل��وم��ات و�إر�����ش����ادات

وم��ن�����ش��ورات ت�����ش��رح م��دى
خطورة الأل��غ��ام ،وتدعو �إىل
عدم االقرتاب منها والتبليغ
عنها.
كذلك� ،شملت احلملة
م��ق��اب�لات تلفزيونية مع
�ضباط من املركز والفوج عرب
خمتلف حم��ط��ات التلفزة
اللبنانية وبع�ض الف�ضائيات
العربية ،بهدف الو�صول �إىل
�أكرب عدد من النا�س ون�شر
ر�سائل تو�ضيحية وتوجيهية
وتعليمية حت��ذّ ر م��ن خطر
الألغام.

املعبدة.
ّ
 التزام قواعد احليطة ب�شكل دائم ل ّأن عدم وجود دالئل �أو�إ�شارات ،ال يعني عدم وجود �أج�سام خطرة.
لغما �أو � ّأي ج�سم غريب،
كما تدعوهم عند م�صادفتهم ً
�إىل �إبالغ �أقرب مركز ع�سكري �أو االتّ �صال باملركز اللبناين
ّ
املتعلقة بالألغام على رقمي الهاتف -05/956143
للأعمال
� 05/956193أو على الرقم  1701مو ّزع وزارة الدفاع الوطني.

العدد 383

53

مديريات
معو�ض بومارون
�إعداد :با�سكال ّ

مدرب قانون دويل �إن�ساين
دورة ّ

بالتن�سيق مع مديرية التعليم و�إ�شراف مديرية
القانون الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان� ،أقامت
اللجنة الدولية لل�صليب الأح��م��ر دورة «م��د ّرب
قانون دويل �إن�ساين» يف كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة
ا�ستمرت �أ�سبوعني تابعها
والأرك��ان .الدورة التي
ّ
ً
َ
�ضابطا من خمتلف قطع اجلي�ش من َح َملة
13
الإج��ازة اجلامعية يف احلقوق والعلوم ال�سيا�سية
والعلوم الإجتماعية.
ت�ضمن برنامج ال��دورة حت�ضري الدرو�س و�شرحها
ّ
من قبل ال�ضباط املتد ّربني ،وجرى نقا�ش وحوار حول
النقاط املطروحة و�آلية تطبيقها على ال�صعيد
الوطني ،و�إيجاد حلول مل�سائل وفر�ضيات حتاكي
واقع عمليات حربية ا�ستنا ًدا �إىل �أحكام القانون
الدويل الإن�ساين.
ّ
و�شملت الدرو�س قانون النزاعات امل�سلحة يف ما
ّ
يتعلق با�ستخدام الأ�سلحة ومب�س�ؤوليات القادة على
جميع امل�ستويات ،خالل العمليات الع�سكرية،
56
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و�أو�ضاع �أ�سرى احلرب وكيفية معاملتهم وفق هذا
القانون.
تطرقت الدرو�س �إىل قانون حقوق الإن�سان
كذلك ّ
الدويل واملعايري القابلة للتطبيق يف عمليات الأمن
الداخلي و�أحكامها اخلا�صة ،با�ستخدام القوة يف
التجمعات غري القانونية ،وعمليات
التعامل مع
ّ
�إلقاء القب�ض واالحتجاز ،مع و�صف القانون القابل
للتطبيق يف عمليات حفظ الأمن الداخلي.
ّ
تخلله ت�سليم
واختتمت الدورة باحتفال تخريج
ال�شهادات لل�ضباط امل�شاركني ،يف ح�ضور العميد
ال��رك��ن اليا�س �أب��و ج��وده مدير القانون ال��دويل
الإن�ساين وحقوق الإن�سان ،وال�سيدة �سيلفي �سورال
مندوبة رئي�س بعثة ّ
اللجنة الدولية لل�صليب
الأحمر ،وال�سيد تبيا�س كوهلري امل�ست�شار القانوين
لدى اللجنة يف لبنان ،وال�سيد �أحمد زكريا املندوب
ّ
امل�سلحــة يف
الإقليمــي ّللجنــة لــدى القــوات
لبنــان.

حما�ضرة حول التعاون الع�سكري – املدين

جي�ش العلم والثقافة
دبلوم درا�سات عليا
يف العالقات الدولية
والدبلوما�سية
للمقدم من�صور
�سليمان ا�شتي

حاز املقدم من�صور
�سليمان ا�شتي من
ال�بري��ة
ف��وج احل���دود ّ
الرابع ،دبلوم درا�سات
عليا يف العالقات الدولية والدبلوما�سية
ّ
كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية
من
والإدارية يف اجلامعة اللبنانية.
وناق�ش امل��ق��دم ا�شتي ر�سالته التي
مت��ح��ورت ح��ول «ال��ن��زاع��ات الإثنية
والدينية يف منطقة ال�شرق الأو�سط
(لبنان� ،سوريا والعراق)» ،ونال بنتيجة
جدا.
جيد ً
املناق�شة تقدير ّ

�شهادة املا�ستري
يف العلوم اجلنائية
للرائدين
روين نخلة
وعامر احلجار

�ألقى الرائد ربيع هالل حما�ضرة يف نادي الرتباء املركزي يف منطقة ال�شمال ،حول
مهمات وطبيعة عمل مديرية التعاون الع�سكري – املدين  ،CIMICوذلك يف
ح�ضور م�سيرّ �أعمال املديرية العميد الركن �إيلي �أبي را�شد ،ور�ؤ�ساء احتاد بلديات
أهلية.
حمافظتي ال�شمال
ّ
وعكار ،ور�ؤ�ساء جمعيات � ّ
ّ
تخلل املحا�ضرة �إ�ضاءة على �أهمية املركز الإقليمي للمديرية الذي افتتح يف
مع�سكر -عرمان يف منطقة ال�شمال ،وال��ذي يعمل على �إجن��از درا�سة ميدانية
ّ
متطلباتهم �ضمن الإمكانات املتوافرة.
حلاجات املنطقة و�أهلها ،يف �سبيل ت�أمني
ّ
التدخل الأول ,قامت بتوزيع  400معطف
يذكر � ّأن املديرية ,وبالتعاون مع فوج
�شتوي على طلاّ ب ثانوية طرابل�س للبنات يف منطقة الغرباء.

ن�����ال ال����رائ����دان
روين ف��ه��د نخلة
وع������ام������ر زي������اد
احلجار ،كالهما
م�����ن ال�������ش���رط���ة
ال���ع�������س���ك���ري���ة،
���ش��ه��ادة امل��ا���س�تر يف
اجلنائية
ال��ع��ل��وم
ّ
«Biotechnology
Track Forensic
 ،»Scienceمن
ك� ّ
��ل���ي���ة ال��ع��ل��وم
ال�صحية يف اجلامعة
ّ
الأمريكية للعلوم
والتكنولوجيا .AUST -
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رفاق
ال�سالح

�إعداد� :إلهام ن�صر تابت

�أتوا من ميادين االخت�صا�ص املختلفة ،ارتدوا البزة الع�سكرية،
وعا�شوا �أيام التدريب� ،إىل �أن وقفوا يف امللعب الأخ�ضر و�أق�سموا
ً
�ضباطا يف اجلي�ش.
اليمني
من هناك انطلقوا �إىل �أداء واجباتهم كل يف اخت�صا�صه� :أطباء،
مهند�سون و�إداري��ون جمعتهم دورة املالزم الإداري ال�شهيد
�أنطوان نا�صر يف العام  .1992وها هم اليوم يحيون اليوبيل
الف�ضي لدورتهم يف لقاء عامر باملحبة والفرح ،ويف ّ
ظل م�ؤ�س�سة
يفتخرون باالنتماء �إليها ،وتفتخر بعطاءاتهم.

دورة املالزم
الإداري ال�شهيد
�أنطوان نا�صر
حتتفل
بيوبيلها الف�ضي
حت ّية ومتنّيات

�أق��ي��م اللقاء يف املجمع الع�سكري
 ج��ون��ي��ه ،يف ح�����ض��ور ع�ضو املجل�سالع�سكري اللواء الركن جورج �شرمي
ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون.
وق���د ك��ان��ت ل��ل��واء ال��رك��ن �شرمي
ّ
ا�ستهلها بنقل حتيات قائد
كلمة،
اجلي�ش لل�ضباط الذين ي�ؤدون خدمتهم
الع�سكرية منذ رب��ع ق��رن ،ومتنياته
لهم ب��دوام ال�صحة والعطاء .واعترب �أن
ريا
لل�ضباط االخت�صا�صيني دو ًرا كب ً
يف اجل��ي�����ش ،فهم �ساهموا ك�أطباء
ومهند�سني و�إداريني ،يف توفري م�ستلزمات
�أ�سا�سية لنجاح رفاقهم يف ت�أدية املهمات
القتالية.
� ّأم��ا كلمة ال���دورة ،ف�ألقاها العقيد
الطبيب عبدالله عالوي ،ومما قاله:
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خم�س وع�شرون
�سنة ع��ل��ى والدة
دورت��ن��ا ،ه��ي فرتة
يعتد بها يف تاريخ
ّ
جي�شنا احلديث،
ّ
تخللها
نظ ًرا ملا
م�����ن �أح��������داث
م��ه��م��ة وجت���ارب
قا�سية وحمطات
مف�صلية يف م�سرية
ال��وط��ن ،غ�ير � ّأن
رجال الدورة كانوا
دائما على قدر الأمل والرهان ،وا�ستطاعوا
ً
بف�ضل �إرادت��ه��م و�صربهم و�شجاعتهم
ّ
تخطي كل ال�صعاب ،والقيام بواجبهم
الع�سكري على �أكمل وجه...
و�أ�ضافٌ :
حق لنا �أيها الرفاق �أن نفخر

�شكلت منذ خطوتها
بدورتنا ،التي
ّ
الأوىل رمزًا للوحدة والت�ضامن ،وعنواناً
ت�شكل عن�ص ًرا
لالخت�صا�صات التي
ّ
أ�سا�سيا م��ن عنا�صر جن��اح ال��وح��دات
�
ً
القتالية.

ٌ
ح����ق ل���ن���ا� ،أن
ن��ف��خ��ر ب��دورت��ن��ا
قدمت �أحد
التي ّ
�ضباطها امليامني
على مذبح الوطن
يف مواجهة العدو
الإ�سرائيلي خالل
عدوان متوز ،2006
هو املقدم املهند�س
ج��م��ول،
�أك�����رم
ّ
�شكلت
ك��م��ا
ّ
ه���ذه ال����دورة منذ
والدت��ه��ا وح��ت��ى ال��ي��وم� ،إح���دى دعائم
اجلي�ش املتينة ،وع��ام�ًل�اً ف��اع�ًل�اً من
عوامل تطويره واالرتقاء به على خمتلف
ال�صعد...
وختم بكلمة �شكر ملمثل العماد قائد

داعيا اجلميع �إىل اال�ستمتاع
اجلي�ش،
ً
بالأجواء الفنية التي �شارك يف �إحيائها
الفنانون ،طوين كيوان ،جنوى �سلطان
ّ
وتخللها كلمات رقيقة
وكارلو�س،
ملقدم احلفل ،الإعالمي �إيلي حو�شان.
ّ
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مبادرات
معو�ض بومارون
�إعداد :با�سكال ّ
اً
ممثل بالعميد الركن يو�سف بركات ،ومببادرة من
برعاية قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون
ال�سيدة ن�سرين الأ�شقر برباري �صاحبة م�ؤ�س�سة � ،Optique Bo Yeuxأقيم يف م�ؤ�س�سة االقت�صاد
كرمت خالله � ّأمهات �شهداء اجلي�ش وزوجاتهم .ح�ضر احلفل جمعٌ من
 ثكنة �صربا احتفال ّللمكرمات نظارات وم�ستلزمات طبية للعيون.
ال�شخ�صيات ،وتخ ّلله تقدمي ال�سيدة برباري
ّ
رحب العميد الركن يو�سف بركات
يف كلمة قائد اجلي�شّ ،
باحل�ضور «يف اللقاء العائلي الوطني مبنا�سبة عيد الأم ،حتت
راية امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،الأم الأوىل للجميع ،حيث ن�ستعيد
فن�ستمد
جميعا ذكرى �شهدائنا التي ال تغيب عن البال،
ّ
ً
م�ستقر
القوة والعزم ،وجندد الأمل بحياة عزيزة ،يف وطن
ّ
منها ّ
مزدهر.»...
املتوج بغار
و�أ�ضاف« :لقد �أ�ضافت الأم اال�ستثنائية �إىل جمدها ّ
تقدم
الأمومة والعطاء ،جمد ال�شهادة العظيم ،كيف ال ،وهي ّ
فلذة كبدها على مذبح الوطن� ،صابر ًة قانعة أ� ّنه يف �سبيل هذا
الوطن ترخ�ص ا ُمل َهج وتهون الت�ضحيات ،و� ّأن دماء ال�شهداء ،هي
مبنزلة وقود للحياة ،وزيت مل�شعل الأجيال ال�سائرة على درب
ال�شرف والت�ضحية والوفاء».
وختم العميد الركن بركات �شاك ًرا ال�سيدة برباري على
م�شاعرها املخل�صة جت��اه امل�ؤ�س�سة الع�سكر ّية وعائالت

تكرمي �أمهات
�شهداء اجلي�ش
وزوجاتهم
يف �صربا

التحية الكربى لأمهات الع�سكريني
وموج ًها
�شهدائها،
ّ
ّ
ّ
بكل �أمانة
ال�شهداء وزوجاتهم ،اللواتي يوا�صلن طريق ال�شهداء
وعزم و�إخال�ص.
حيت ال�سيدة برباري «�أقد�س الأمهات ،تلك التي
بدورهاّ ،
ونقبل
م�ست�شهدا»؛ وقالت« :نركع
انتظرت �إبنها وع��اد...
ً
ّ
قدمت �أغلى ما عندك ،ومهما
الأر�ض حتت قدميك ،لأ ّنك ّ
قدمنا فهو ال �شيء �أمام ت�ضحيتك الغالية».
قلنا �أو ّ
رحال يف كلمته دموع �أمهات ال�شهداء
ثمن ال�شاب جو ّ
كما ّ
وعبدت درب
التي َر َوت عط�ش كل جندي خ�لال املعارك ّ
االنت�صارات...
قدمت ال�سيدة برباري الهدايا وال��دروع
ويف نهاية االحتفال ّ
للمكرمات ،وقطع اجلميع قالب احللوى يف
التذكارية
ّ
املنا�سبة.
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يف القلب
والعقل

�إعداد :ثريا �شطح

اً
�شهيدا ملفو ًفا بعلم
حممول على الأكتاف،
..وعاد �إىل عائلته
ً
الوطن ،اً
ّ
مكلل بال�شهادة والت�ضحية والوفاء .هم على يقني �أنه معهم،
روحه ترافقهم ،وهو يف عليائه ،يفرح لفرحهم وينك�سر حلزنهم.
الغ�صة
بقوة يف �أذهانهم ال تلغي ّ
�صورة الأب البطل ال�شهيد احلا�ضرة ّ
واملهم الذي ي ؤ� ّديه الأب �ضمن
تعو�ض عن الدور الأ�سا�سي
ّ
والأمل ،وال ّ
العائلة على �صعيدي ال�سلطة والرعاية.

بني �أمل الفراق وال�شعور
بالفخر واالعتزاز

كيف يعي�ش �إبن
ال�شهيد غياب �أبيه؟
62
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ماذا يقول علم النف�س؟

ما هو الأثر النف�سي لغياب
الأب ال�شهيد على عائلته؟
وكيف ميكن لزوجته �أن
تتعاطى مع الواقع بعد �أن
خ�سرت �شريك عمرها؟
املحلل النف�ساين الدكتور
روجيه بخعازي ،يجيب قائلاً :
� ّإن بعد الأب عن املنزل ي� ّؤثر
�سلبا على ّ
كل افراد عائلته،
ً
وخ�صو�صا الأوالد ال�صغار،
ً
لأ ّن���ه���م ب��ح��اج��ة �إىل من
يج�سد �صورة الأب «ال�شجاع»
ّ
و«املنقذ» و«البطل» ،والتي
ي�صعب على الأم جت�سيدها.
الأث���ر ك��ارث��ي ًاذا؟ يجيب
ب��خ��ع��ازي :لي�س ب��ال�����ض��رورة
توافر بديل عن وال��ده ،ف�إن
وال��د ك��اجل� ّ�د وال��ع� ّ�م واخل��ال
ميكن �أن يخفّ ف من حدة
النف�سية التي يعانيها
الآثار
ّ
ال��ط��ف��ل ،ل��ك��ن يف جميع
الأح����وال ،على العائلة �أن
حتاول ا�ستدراك الو�ضع والتخفيف من ال�صدمة التي يعانيها.
وي�شدد بخعازي يف حديثه �إىل «اجلي�ش» ،على �ضرورة تربية
ّ
�إبن ال�شهيد على فكرة مفادها � ّأن �أباه منذ اللحظة الأوىل
ً
�صادقا
وعدا
لدخوله امل� ّؤ�س�سة الع�سكرية وارتدائه البزة� ،أعطى ً
من خالل ق�سم اليمني بالدفاع عن �أر�ض الوطن .هذا الأمر
ينعك�س ايجا ًبا عليه وي�ضعه يف موقع احرتام القوانني والتزام
موجباتها.
وه��ذا يعني �أ ّن��ه ق��ام بواجبه ،ومب��ا ميليه عليه القانون
كع�سكري .وبالتايل ف� ّإن ا�ست�شهاده يقع يف اطار القانون.
ترت�سخ هذه احلقيقة يف ذهن �إبن
مو�ضحا :اذا مل
وي�ضيف
ً
ّ
ال�شهيد ،فهو قد ي�ستغل الإطار العائلي احلا�ضن واملتعاطف
مدمرة.
الذي يحيط به ،مع ما لذلك من نتائج قد تكون ّ

كيف نخرب اً
طفل � ّأن �أباه قد ا�ست�شهد؟

يتم ذلك بطريقة �إيجابية غري �صادمة ،يقول د.
يجب � ّأن ّ
تكيفه مع الفكرة
بخعازي .ومن بعدها يجب مراقبة مدى
ّ
مع عدم قبوله للواقع يعني وجود م�شكلة حقيقية.
ً
مراهقا ،فعلى الأم �أن تتفهم مرحلة
� ّأم��ا �إذا كان الولد

ثورة ابنها الذي يرى �أ�صدقاءه يعي�شون �ضمن كنف الأ�سرة
ويف ّ
ظل ح�ضور �أب راع ،وحا�ضن .مع ذلك ميكن ا�ستيعاب
هذه الثورة ،فالتحدث عن بطولة �أبيه ،ينعك�س �إيجا ًبا على
نف�سيته ويعطيه �شعو ًرا بالفخر واالعتزاز ،وي�ساعد يف تخطي
ّ
وتقبل الواقع.
ال�صدمة ّ
ومتفهمة ،وقد
ومن هنا يجب على ال ّأم �أن تكون واعية
ّ
ً
ّ
يتطلب منها الأمر الت�ساهل يف بع�ض الأحيان انطالقا من
الو�ضع النف�سي للطفل .لكن حتى يف حالة الت�ساهل يجب
مراعاة مبد�أ عدم �إح�سا�س الولد بال�شفقة عليه ،ل ّأن االوالد
ّ
ي�ستغلون عطف الأم وتعاطفهم معها.
وما هي احلاالت التي ت�ستدعي عر�ض �إبن ال�شهيد على طبيب
نف�ساين؟ يجيب بخعازي :رف�ض املراهق للواقع وعدم ا�ستيعابه
لفكرة ا�ست�شهاد �أبيه ،من احلاالت الأكرث خطورة ،والتي تنذر
ب�ضرورة عر�ضه على �أهل االخت�صا�ص ملواكبته وم�ساعدته على
ّ
تخطي الأمر .بالن�سبة �إىل من هم �أ�صغر �سنً ا ينبغي مراقبة
ت�صرفاتهم ،ويف حال وجود ما ي�شري �إىل الكذب واالحتيال� ،أو
الرغبة يف الوحدة والعزلة ،ين�صح مبراجعة الطبيب �أو املعالج
النف�سي.
نبه بخعازي من خطورة �إبعاد الأوالد عن
ور ًدا على �س�ؤالّ ،
بغ�ض النظر عن القوانني
� ّأمهم بعد ا�ست�شهاد �أبيهم ،وذلك
ّ
أوالدهن
القائمة ،ل ّأن غالبية ال ّأمهات لديهن الأهلية لرتبية �
ّ
واحت�ضانهن .و� ّأي حماولة لإبعاد الأوالد عن � ّأمهم تلحق بهم
ّ
الأذى النف�سي ،قبل �أن تلحقه بها .ويف هذه احلالة يكونون قد
خ�سروا �أباهم باملوت و� ّأمهم باحلياة.

�آالم و�آمال

من رحم الوجع و�أمل الفقدان ،تنه�ض زوجة ال�شهيد املقدم

أحدا ،و� ّإن الإميان
املغوار ميالد هاليل لتقول � ّإن الله ال يرتك � ً
ّ
وتخطي التجارب الأليمة،
�ضروري للخروج من الظلمة �إىل النور،
ب�سالح الأمل.
كلود هاليل التي فقدت زوجها وهي يف ربيع عمرها ،تقول:
خ�صو�صا
لي�س من ال�سهل �أن تقوم الأم بدورها وب��دور الأب،
ً
�أ ّنه �أ�سا�س العائلة ورمز القوة واحلماية .وت�ضيف� ،أ�شعر بكرب
امل�س�ؤولية امللقاة على عاتقي ،و�أحيا ًنا يتعبني ال�شعور بالفراغ
القوة لأتابع.
الذي تركه زوجي� ،إ ّال � ّأن �إمياين مينحني ّ
يف منزل املقدم ال�شهيد عبدو جا�سر ،ت�ستقبلك زوجته
بابت�سامة ،فيما تبدو على وجوه �أوالدها الثالثة عالمات الفخر
والفرح والأمل باحلياة.
تتحدث عن زوجها البطل ال��ذي تعترب �أن روح��ه ما زالت
ّ
ّ
حا�ضرة معها .تقول :تخطينا �صدمة اال�ست�شهاد ولكن الأمل
خ�صو�صا أ� ّنني م�س�ؤولة
ت�ستمر،
موجودا ،مع ذلك فاحلياة
ما زال
ً
ً
ّ
عن �أوالدي وواجبي احت�ضانهم ورعايتهم.
روي الإبن البكر للمقدم ال�شهيد يتحدث عن فقدان �أب
أم�س احلاجة
كان ّ
يود � ّأن يرافقه على مدار حياته« ،لأ ّننا ب� ّ
حدة الأمل
ريا من ّ
�إليه ،ولكن وجود �أمي �إىل جانبنا خفّ ف كث ً
ومرارة الفقدان .ا�ست�شهاد �أبي ي�شعرين بالفخر واالعتزاز.»...
ال ينكر روي ب�أ ّنه يف بع�ض املحطات ي�شعر بفراغ كبري
مير
العائلية ،ويف عيد الأب
خ�صو�صا يف املنا�سبات
ً
ً
ّ
حتديدا ّ
بغ�صة ،لكنّ ه يعبرّ عن فرحته باهتمام امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ّ
بعائالت ال�شهداء.
� ّأما رالف الإبن الأ�صغر لل�شهيد جا�سر ،فيبوح ب�أ ّنه ال ميانع
يف االنتماء �إىل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والدفاع عن �أر�ض الوطن
ريا .ويقول� :صحيح �أن ا�ست�شهاد
و�سيادته ،عندما ي�صبح كب ً
�صعبا� ،إ ّال � ّأن ال�شهادة مدعاة للفخر والبطولة.
�أبي كان
ً
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وجهة نظر
بقلم :جورج علم
�إنه الف�ساد ...من ی�ؤمن به ،ویعمل بتعالیمه ،یحیا!.
واملنت�سبون �إلیه ،كرث ،يف الوطن واملهجر .كذلك حملة الأو�سمة ،والألقاب الر�سم ّیة.
اً
احلي
مت�صدري املجال�س ،و�أ�صحاب املقامات .فالفقید  -عف ًوا -
ف�ضل عن النافذین
ّ
ّ
ؤو�سا كبریة،
الباقي ،كبری ومقتدر� ،صاحب حظوة ونفوذ� .إنه ال�صوجلان الذي یط�أطىء ر� ً
والكهرمان الذي یثقل جیو ًبا كثریة ،یعرب فوق ر�ؤو�س الأ�سنة ،و�آكام الدهور ،فال یخبو ،وال
ف�شب
یتقهقر.
ّ
دهري �أ�صیل ،یعتمر يف بالدنا «الطربو�ش العثماين» مذ كان االحتالل فت ًّیاّ ،
معه ،ومل ی�شب بعد!.
ّ
ویر�سخ
 400عام ،و«الطربو�ش العثماين» یتمخرت فوق ر�ؤو�س اللبنانینی ،یلقنهم الف�سادّ ،
يف �أذهانهم عقل ّیة الإقطاع ،وی�س ّلم مقالید الأمور �إىل عدد من العائالت الإقطاع ّیة،
وم ّ
الكي الأرا�ضي ،الذین تقا�سموا النفوذ على املناطق ،يف ما بینهم.

وباء يجعل املواطن
�أمام خيارات قدرية

ّ
متقدمة ،وفق
یحتل لبنان درج���ة
ّ
الت�صنیف الدويل ،للبلدان التي ی�ضربها
الف�ساد .هذا الوباء امل�ست�شري يف العامل
ال��ث��ال��ث ،ی�صیب احل��ی��اة االقت�صاد ّیة،
ویتحكم
وی��ع�تر���ض م�سریة ال��ت��ق��دم،
ّ
الغالبیة يف
بالعقلیة ال�����س��ائ��دة ل��دى
ّ
ّ
الر�سمیة ،منذ
املجاالت العامة ،والإدارات
ّ
احلكم العثماين� ،إىل عهد االنتداب،
اً
عقلیة
و�صول �إىل زمن اال�ستقالل� .إنها
ّ
«الإدارة احل��اك��م��ة» ،ولی�س «�إدارة
أ�سا�سیة
اخلدمة» التي تعترب مهمتها ال
ّ
تنظیم عالقات املواطننی ،والت�أكد من
املرعیة.
تقیدهم بالقواننی
ّ
ّ
التاریخیة املرتاكمة
تفعل الروا�سب
ّ
فعلها يف املجتمعات املتقادمة ،املغمورة
ب��ط��وف��ان م��ن ال���ع���ادات ،وال��ت��ق��ال��ی��د،
واخل�����ص��و���ص��ی��ات ،والأل���ق���اب .فما بنی
«الأف���ن���دي» ،و«ال�����ش��ی��خ» ،و«البیك»،
و«الزعیم الإقطاعي» ،و«�إب��ن البیت»،
دائما يف
و«�شیخ ال�صلح» ،طوفان ی�أ�سرنا ً
ّ
املت�سلطة،
العقلیة
كهوف ذواتنا ،حیث
ّ
م�ست�أثرة وم�سیطرة جتعل املواطن �أمام
خیارات قدر ّیة .فهو � ّإما م�ست�سلم على
قاعدة «الإید ملا فیك لیا ،بو�سها ودعي
علیا بالك�سر»� ،أو «ث��ائ��ر» تخطفه
64
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الف�ساد يف لبنان

الإج������راءات احل��ك��وم� ّ�ی��ة ،وت�سهیل
معامالت النا�س.

الإبرة ..واجلبل

غني عن القول � ّأن احلروب والنزاعات
ّ
متدد
التي �شهدها لبنان ،قد �ساهمت يف ّ
لیتحكم مبعظم
�أخطبوط الف�ساد
ّ
مرافق الإدارة العامة ،يف ّ
ظل غیاب �أي
ا�سرتاتیجیة �شاملة ملكافحته .ولعل
ّ
عهد الرئی�س الراحل ف�ؤاد �شهاب كان
الأك�ث�ر فعالیة يف مكافحة الف�ساد
الإداري ،عن طریق ا�ستحداث م�ؤ�س�سات
رقابیة فاعلة ،بینها جمل�س اخلدمة
املدنیة ،التفتی�ش امل��رك��زي ،املجل�س
ّ
الت�أدیبي ،جمل�س �شورى الدولة ،هیئة
ّ
كل
التفتی�ش الق�ضائي ...وعلى ر�أ���س
�شخ�صیات �شفّ افة ونزیهة� ،أمثال
منها
ّ

در�س من الغو�س عمره �أكرث من ربع قرن
«ال�شعارات ال�شعبو ّیة» نحو املزایدات،
یتبدد �صداها عرب الأث�یر ،حتى
وما �أن
ّ
یعود �سجنی الواقع امل�أزوم .وعباءة الزعامة
مبطرزات
عند بني قومنا ،مزرك�شة
ّ
مناطقیة،
طائفیة ،فئو ّیة،
اقطاعیة،
ّ
ّ
ّ
ذلك �أن رجال ال�سیا�سیة  -بغالبیتهم -
ّ
وا�ستغلوها
�شددوا قب�ضتهم على الإدارة،
ال�شخ�صیة ،بحیث
خلدمة م�صاحلهم
ّ
�أ�صبحت �أ�شبه ب����أداة خلدمة م�صالح
املالیة -
ال�سیا�سیینّ  ،وبع�ض الفئات
ّ
االقت�صاد ّیة النافذة ،فیما �أ�صبحت خدمة
ّ
حد كبری على
املواطننی
متوقفة �إىل ّ
م��دى تطابق حاجاتهم مع حاجات
ال�سیا�سیینّ � ،أو موظفي الإدارةّ � .أما �أولئك
ال��ذی��ن ی��رف��ع��ون ی��اف��ط��ات االع�ترا���ض،
و«ال���ن���ق» ،فم�صریهم ع��ل��ى ق��ارع��ة
االنتظار� ،إىل �أن تقنعهم احلاجة ب�ضرورة
ال�صف ،ولو مكرهنی ،والر�ضوخ
التزام ّ
للواقع املعیو�ش ،يف ّ
ظل غیاب املحا�سبة،
وال�شفافیة ،والأ�سالیب املبتكرة لتب�سیط
ّ

الرئی�س الراحل الیا�س �سركی�س الذي
حاكما مل�صرف لبنان ،وال�شیخ
كان
ً
فرید ال��دح��داح ،و�شوكت منال ،وعبد
ال��رح��م��ن ال�����ص��ب��ارة ،وح�سن عوا�ضة،
و�آخرون ...وكان حر�ص الرئی�س �شهاب
ّ
یتمثل يف العودة �إىل الد�ستور كلما برز
�إ�شكال قانوين.
ّ
میثل جمل�س اخلدمة املدنیة الدائرة
امل�س�ؤولة عن املوارد الب�شر ّیة يف اجلمهوریة
اللبنانیة ،والهیئة الأوىل للرقابة �ضمن
الإدارة .وقد قادت خطة حتدیث املجل�س
وحت�سنی �أدائ��ه �إىل اتخاذ جمموعة من
الإج���راءات ،مبا فیها و�ضع هیكلیة
ا�سرتاتیجیة ل�سیا�سة عامة تهدف �إىل
ّ
عملیة �إدارة امل���وارد الب�شر ّیة،
تطویر
ّ
وتنظیم خطة تطویر جمل�س اخلدمة
املدنیة .و�إ�ستنا ًدا �إىل تلك ال�سیا�سة متّ
ّ
تعدیل املر�سوم اال�شرتاعي الرقم ،114
و�أُعيد النظر يف نظام تقییم �أداء املوظفنی
احلكومیینّ .

وجد جمل�س اخلدمة ،عند تدقیقه يف
ً
�ضعفا يف
عمل خمتلف الهیئات العامة
التن�سیق بنی املدیرین يف القطاع العام يف
ّ
بالهیكلیة الإدار ّیة .وكانت
یتعلق
ما
ّ
الذریعة هي موافقة ال�سیا�سیینّ على
الهیكلیة القائمة على �أنها م�ؤقتة؟!.
ّ
� ّأما الذریعة الأخرى فهي امل�صلحة العلیا
للدولة �أو ما بات یعرف بـRaison D’état
انطالقا من التوازن الطائفي الذي ّ
ً
وظفه،
وال�سیا�سیون � ً
أی�ضا،
مدیرو القطاع العام،
ّ
كذریعة� ،إ�ستنا ًدا �إىل مبد�أ التوزیع «6و6
مكرر» يف جميع وظائف القطاع العام
من الدرجة الأوىل.
بعد الرئی�س �شهاب ،جرت حماوالت
للتطهری الإداري مل ت� ِ
ؤت ثمارها ،وظلم
بع�ض من طاولهم التطهری ،و�أفلت بع�ض
الفا�سدین منه ،و�أعاد جمل�س �شورى الدولة
بع�ضهم �إىل مراكزهم.
كانت �أحداث  1975الأ�سو�أ على كل
امل�ستویات ،فانهارت �سلطة ال��دول��ة،
وا�ستحكمت بالبالد والعباد میلی�شیات
ب��ق� ّ�وة ال�����س�لاح ،وانتقل لبنان بف�ضل
«اتفاق الطائف» من جحیم االقتتال
الطائفي� ،إىل اجلمهوریة الثانیة ،و�أبرز
ما متیزت به تقلی�ص �صالحیات رئی�س
اجلمهور ّیة ،وو�ضعها يف �صلب �صالحیات
جمل�س الوزراءّ � ،أما �صالحیات «قوى الأمر
ّ
تتحرك يف كل
فظلت م�صانة
الواقع»
ّ
الإجتاهات ،ومبا یتنا�سب وم�صاحلها.
وت��واج��ه الإدارة العامة منذ �أح��داث
 ،1975ول��غ��ای��ة ت��اری��خ��ه ،ال��ع��دی��د من
امل�شاكل� ،أب��رزه��ا الف�ساد املنت�شر بنی
غالبیة املوظفنی ،ف�ضلاً عن االنق�سام
ّ
كل منهم
يف ما بینهم من حیث والء
ال�سیا�سیة ،اً
بدل من احلر�ص على
لقیادته
ّ
امل�صلحة العامة� ،إىل جانب انق�سامهم
املذهبي ،والطائفي ،يف حنی �أن النفع
العام هو الهدف الأول للعمل الإداري يف
وتتفوق التبعیة ال�سیا�سیة
القطاع العام.
ّ
ل��دى الغالبیة العظمى م��ن املوظفنی
احلكومینی على عالقتهم مع الدولة،

�إذ یرون �أن وجودهم فیها لی�س �إ ّال و�سیلة
خلدمة م�صاحلهم ،وم�صالح ال�سیا�سیینّ ،
و�أ�صحاب بع�ض املنا�صب ،و�أن�صارهم.

ابتزاز �أو خ�ضوع ،مما ی�ستوجب قیام
خ�صو�صا
الإدارة بتقییم �أداء املوظفنی،
ً
جلهة طریقة تعاملهم مع املواطننی.

الثقافة الإدار ّیة

واجبات الإدارة

تغیب عن مدارك الكثريين «الثقافة
الإدار ّی���ة» التي تفرت�ض مثلاً �أن یتولىّ
�ش�ؤون املواطننی يف كل الإدارات موظفون
املهنیة،
واخللقیة
یتّ �سمون بالكفاءة،
ّ
ّ
املح�سوبیة
واال�ستقاللیة عن
واالحرتاف،
ّ
ّ
ملمنی بجميع
ال�سیا�سیة ،و�أن یكونوا
ّ
ّ
املراحل والإجراءات العائدة للمعامالت
وخ�صو�صا تلك التي تندرج يف
الإدار ّی��ة،
ً
الیومیة وتطال �أكرب
�إط��ار اخلدمات
ّ
�شریحة من املواطننی ،والإمل��ام بجميع
مراحل واجن��از املعامالت وكلفتها،
ال �سیما بالن�سبة �إىل املواطنینی الذین
أ�سا�سیة� ،أو یعی�شون
یجهلون حقوقهم ال
ّ
واجتماعیة �صعبة.
أو�ضاعا اقت�صاد ّیة
�
ً
ّ
فه�ؤالء يجب م�ساعدتهم على بلوغ
حقوقهم ،م��ن خ�لال �إع��ل�ام �إداري
ومتنوع ،ی�ساعد املواطننی يف
متعدد
ّ
ّ
فهم �آلیات عمل الإدارات العامة على
ّ
للحد
واملحلي ،وذلك
امل�ستوینی الوطني
ّ
والتبعیة .ويجب �أن تكون
من الف�ساد
ّ
املعامالت الإدار ّی���ة �سهلة ومتد ّرجة يف
�صعوبتها بح�سب طبیعتها و�أهمیتها،
الیومیة
ت�شكل معامالت احلیاة
فال
ّ
ّ
ه��د ًرا للوقت .كما یجب �أن تكون
النماذج والوثائق املرتبطة باملعامالت
م�صممة بطریقة �سهلة ووا�ضحة ،و�أن
یتمكن امل��واط��ن م��ن احل�صول ومن
م�صدقة عن
دون �إب��ط��اء ،على ن�سخة
ّ
القرارات الإداری��ة الفرد ّیة التي تعنیه.
كما میكن يف احل��االت اال�ضطرار ّیة
�شفهیا ،على �أن
�إبالغ م�ضمون القرار
ًّ
ً
خطیة يف
ی�صار �إىل تبليغه الحقا ب�صورة
ّ
�أق�صر مهلة ممكنة .وينبغي �أن ی�شعر
الر�سمیة
املواطن يف تعامله مع الإدارات
ّ
بالكرامة ،وامل�ساواة ،وعدم التمییز ،وب�أنه
لی�س يف و�ضع ا�ستعطاء خدمة �أو تز ّلف �أو

یوما �إىل ق�صر ب�سرت�س،
دخل �شارل مالك ً
وك��ان ی�شغل یومها من�صب مندوب
لبنان الدائم لدى الأمم املتحدة ،والحظ
يف البهو الكبری جمموعة من املوظفنی
بثیاب «�سبور» ،غری منا�سبة للمقام،
فتقدم من �أحدهم ،و�س�أله:
ّ
 �شو بت�شتغل �أنت؟ �أنا موظف مرا�سم. �شو یعني مرا�سم؟�أجاب املوظف� :أنا ما بعرف ..قالوا يل
�أنت �شوفری (�سائق)...
فهز مالك بر�أ�سه ،وق�صد مدیر املرا�سم،
ّ
كتیب یحدد مفهوم
وتوافقا على و�ضع
ّ
وكیفیة تطبیقها ،ويقت�ضي
الت�شریفات،
ّ
ب�إخ�ضاع جمیع املوظفنی �إىل دورات
الزي الر�سمي
تدریبیة  -ت�
أهیلیة ،وتوحید ّ
ّ
ّ
ملوظفي ه��ذه امل��دی��ر ّی��ة كونهم على
احتكاك مبا�شر مع �ضیوف لبنان .ولأن
ال�شيء بال�شيء یذكر ،ف� ّإن واجب الإدارة يف
ر�سم ال�سراط امل�ستقیم للموظف� ،ضروري
ً
ّ
انطالقا من جمع الت�شریعات
وملح،
املعمول بها ،وت�صنیفها يف جمموعات
ح�سب موا�ضیعها ،وجعلها يف متناول
املواطننی ،وال�سعي اجلاد �إىل مكافحة
البریوقراطیة ،وال��روت�ین الإداري ،عرب
ّ
تب�سیط املعامالت ،وتر�شید كلفتها،
واخت�صار �أعداد النماذج ،والتخفیف من
امل�ستندات ،والوثائق والإف��ادات املطلوبة
لإنهاء املعامالت ،وحتدید مهل لإجناز
خمتلف مراحلها .كما ينبغي العمل
التو�سع يف ا�ستعمال �شبكة الإنرتنت
على
ّ
یلاً
ت�سه لتقدمی املعامالت �إىل املواطننی
�ت بها ب�سرعة ،و�إن�شاء مكاتب
وال��ب� ّ
ا�ستقبال يف الإدارات ،وامل�ؤ�س�سات العامة،
والبلدیات ،لت�أمنی املعلومات الالزمة
للمواطننی ،ورب��ط ه��ذه املكاتب عرب
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وجهة نظر
�شبكة معلوماتیة ،بحیث میكن
لأي م��واط��ن احل�صول على معلومات
الر�سمیة العائدة له يف
عن املعامالت
ّ
خمتلف الإدارات ،من خالل �أي مكتب
�إ�ستقبال .كذلك ،يجب توفری فر�ص
اللجوء �إىل الق�ضاء �أمام جمیع املواطننی،
البت بالدعاوى ،وتعلیل
واخت�صار مهل
ّ
خطیة...
القرارات الإداریة الفردیة ب�صورة
ّ

 10لریات!

يف یوم من ثمانینيات القرن املا�ضي،
ذهب الوالد  -رحمه لله � -إىل الدائرة
العقار ّیة يف منطقته ،لینجز معاملة
«ح�صر الإرث» ،وا�صطحبني معه ،وكنت
یومها يف مطلع ال�شباب .وما �أن و�صلنا،
حتى تهافت علینا «ال�سما�سرة» یعر�ضون
خدماتهم لإجن��از ما تقت�ضیه املعاملة
قبل عر�ضها على القا�ضي العقاري
وردّ ،
متت
املخت�ص
ّ
للبت بها .وبعد �أخذ ّ
«ال�صفقة» مقابل ع�شر لریات لبنانیة
ّ
«معقب املعامالت»
بدل �أتعاب ،وذهب
يف �سبیله ،و�أجنز ما هو مطلوب ب�سرعة،
ثم انتظمنا يف ال�صف ننتظر دورنا لعر�ض
املعاملة ،و ّملا ّ
زفت ال�ساعة ،نظر القا�ضي
ّ
وتطلع نحونا
نظرة عابرة �إىل امللف،
قائلاً  :م�ش ما�شي احلال؟
 ملاذا؟! بدها بع�ض الت�صحیح يف ال�سطرالأخری...
ّ
«املعقب» بید والدي،
عندها �أم�سك
وخرجا �سو ّیة �إىل خارج القاعة ،وهم�س
يف �أذنه قائلاً � :أعطني ع�شر لریات..
 ل�شو؟ هلق بتعرف؟!فما ك��ان م��ن وال���دي �إ ّال �أن �سحب
حمفظة النقود اجللد ّیة الدهر ّیة من
ً
عمیقا يف دهالیزها،
�شرواله ،وغر�س یده
و�إ�ستخرج منها ورقة الـ 10لریات ،وناولها
ّ
�سریعا على
للمعقب .دخ��ل الأخ�ی�ر
ً
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القا�ضي ،ومن دون ا�ستئذان ،وخاطبه
قائلاً � :سیدنا خل�صت؟!..
وبلحظة ال�برق �أ�سقط ال��ـ 10ل�یرات يف
اجلارور املفتوح عن ی�سار القا�ضي ،وكان
مكتنزًا ،فما كان من الأخری �إ ّال �أن
مهر توقیعه ب�سرعة ،ومن دون النظر �إىل
املعاملة ،مع عبارة« :مربوك».
«امل�سرحیة»،
�صدمت ،و�أنا �أتابع هذه
ّ
ّ
لكن ما ا�ستحوذ اهتمامي «معلقة
نحا�سیة» كانت تتدىل على احلائط
ّ
فوق ر�أ�سه ،وفيها الآتي:
خلقیات الوظیفة العامة
على املوظف:
 �أن ی�ستوحي يف عمله امل�صلحة العامةمن دون �سواها ،و�أن ی�سهر على تطبیق
القواننی والأنظمة النافذة من دون �أي
جتاوز� ،أو خمالفة� ،أو �إهمال.
 �أن ی�ضع خدمة املواطننی فوق م�صاحلهوارتباطاته اخلا�صة.
 �أن ینجز معامالت املواطننی ب�سرعة،ّ
ودقة ،ونزاهة� ،ضمن حدود وظیفته.
 �أن یتعامل م��ع امل��واط��ن�ین �ضمناملرعیة بتهذیب،
القواننی والأنظمة
ّ
وكفاءة ،واحرتام حقوقهم وكراماتهم.
 �أن ی�سهر ع��ل��ى ت���أم�ین امل�����س��اواةواملو�ضوعیة يف التعامل مع املواطننی من
ّ
حتیز �أو متییز.
دون � ّأي ّ
ّ
 �أن یطلع املواطن املكلف مبعاجلةملفّ ه �أو طلبه على ا�سمه ،ووظیفته،
ورقم هاتف مكتبه ،وعنوانه يف مركز
عمله ،كي یت�سنّ ى للمواطن مراجعته
عند احلاجة.
 ...ونحن نغادر املكان نظرت �إىل
املرحوم الوالد ،و�س�ألته :هل �شاهدت تلك
«النحا�سیة» املتد ّلیة فوق ر�أ�سه� ..إ ّنها
ّ
تقدر ثمنها؟
جمیلة ..فبكم ّ
ف��أج��اب��ن��ي ف����و ًرا ،وم��ن دون ت���ردد10 :
لریات؟!...

ا�ستفتاء

يف يوم من خریف ثمانینيات القرن

املا�ضي ،ا�صطحبني الأم�ین العام لوزارة
اخل��ارج��ی��ة وامل��غ�ترب�ین ال�سفری الراحل
ف�����ؤاد ال�ت�رك يف ج��ول��ة ع��ل��ى اجلالیة
اللبنانیة املو ّزعة على عدد من الدول
إفریقیة ،وعندما و�صلنا �إىل الغو�س
ال
ّ
(عا�صمة نیجرییا) یومها ،كان من
�ضمن الربنامج الر�سمي مقابلة حمافظ
(عمدة) العا�صمة .وكان ا�ستقباله ود ًّیا
للغایة ،وخالل «الدرد�شة» التي ت�سبق
الر�سمیة� ،أبلغنا املحافظ
عادة املحادثات
ّ
ریا هذه الأیام «لأ ّننا
ب�أنه منهمك كث ً
نح�ضر ال�ستفتاء».
ّ
 ا�ستفتاء حول ماذا؟� .س�أله الرتك...ال�شفافیة يف دوائر املحافظة؟!...
 حولّ
ب�صراحة �إننا نعاين الف�ساد ..وقد �أعددنا
ّ
خطة ملحاربته ،من �ضمنها االحتكام
�إىل املواطننی كي یقول كل مواطن ر�أیه
ّ
كل مبوقعه ،وح�سن
ب ��أداء املوظفنی،
�أدائه...
�أ����ض���اف :وم���ن �ضمن ال�صالحیات
ال�شفافیة يف
قررنا اعتماد
ّ
املناطة بناّ ،
ّ
یتعلق ب�إنفاق املال العام ،وذلك
كل ما
من خالل الإع�لان عن �أوج��ه الإنفاق
بوا�سطة و�سائل الإعالم ،وال ّإطالع على
املعلومات ذات الطابع العام ،يف مواقع
املخت�صة� ،شرط أ� ّال تكون
الإدارات
ّ
م�شمولة بطابع ال�سر ّیة ،و�أ ّال ّ
مت�س
ال�شخ�صیة
احلقوق واحلریات اخلا�صة� ،أو
ّ
لأي �إن�سان.
ّ
بحث
وتابع :ا�ستبقنا موعد اال�ستفتاء
ّ
االط�ل�اع على موازنة
املواطننی على
الإدارات وامل�ؤ�س�سات الر�سمیة ،والبلدیات
یوما من �إقرارها ،والإعالن عنها،
بعد ً 15
مقرونة بقطع ح�ساب لل�سنة املن�صرمة،
والئحة بالأ�شخا�ص وامل�ؤ�س�سات الذین
ا�ستفادوا من تقدمیاتها ،و�أعلنّ ا �أ ّننا
�سنتقبل االعرتا�ضات ،ودر�سها ،لی�صار �إىل
�إجراء املقت�ضى.
ح�صل ه��ذا يف الغ��و���س  -نیجرییا يف
ثمانینيات القرن املا�ضي ،فماذا عن
لبنان؟!...

�إقت�صاد
ومال

�إعداد :تريز من�صور

ال�سيا�سات
ال�ضرائبية املعتمدة

ما هي انعكا�ساتها
على النمو
وفر�ص العمل؟
تهدف الر�ؤية ال�ضرائبية يف معظم دول العامل �إىل تعزيز النمو وتو�سيع دائرة فر�ص العمل� ،إال
ثمة متايز على م�ستوى ال�سيا�سات ال�ضرائبية املعتمدة� ،إذ تنق�سم ال�ضرائب �إىل مبا�شرة وغري
�أنه ّ
مبا�شرة.
لبنان من الدول التي تعتمد على ال�ضرائب
غري املبا�شرة ،وال �س ّيما �ضريبة القيمة امل�ضافة
ل�سد احتياجات الدولة وت�أمني
()TVA
ّ
الإيرادات الفورية.
ما هي انعكا�سات هذه ال�ضرائب على النمو
وفر�ص العمل واالقت�صاد ب�شكل عام؟
اخلبري االقت�صادي الدكتور غازي وزين ،يلقي
ال�ضوء ،من خالل ح��وار �أجرته معه جملة
«اجلي�ش».

مفهوم ال�ضريبة

• ما هو مفهوم ال�ضريبة يف عامل االقت�صاد؟
 ال�ضريبة هي مبلغ �إلزامي من املالتفر�ضه ال��دول��ة على �أن�شطة املواطن،
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ً
مثال ،وم��ن دون �أن
ك�ضريبة الدخل
يكون لها �أي نفع مبا�شر له� ،أي من
معينة،
تقدم الدولة خدمات
دون �أن
ّ
ّ
�سد
وذل��ك بهدف تغطية نفقاتها �أو ّ

احتياجاتها.
واجلدير بالذكر يف هذا الإطار �أن املوازنة
تنق�سم �إىل ق�سمني:
الأول ّ
يتعلق بالنفقات اجلارية ،الرواتب
والأج��ور ،خدمة الدين العام ،والنفقات
الت�شغيلية.
ّ
والثاين يتعلق بالنفقات اال�ستثمارية
(م�شاريع ال��ط��رق��ات ،امل�ست�شفيات،
ال�صرف ال�صحي.)...
ّ
وتغطي الدولة نفقاتها من م�صدرين:
الإجراءات ال�ضرائبية واال�ستدانة ،كما
ه��و حا�صل يف لبنان .وم��ع العلم �أن
اال�ستدانة هي قاعدة عامة معتمدة
ّ
يتعلق
التحدي
لدى جميع الدول ،ف�إن
ّ
بحجمها .ف�إذا �أخذنا املعايري املعتمدة يف
االحتاد الأوروبي ،جند �أن معيار ما�سرتيخ
يقت�ضي ب�أن يكون العجز �أقل من  3املئة
من الناجت املحلي ،بينما يتجاوز يف لبنان

ال��ـ 9يف املئة ،لذلك جند �أن ه��ذا الأم��ر
جدية للم�ستقبل
مقلق ويحمل خماطر ّ
االقت�صادي واملايل يف لبنان.
�أما الر�سوم فهي مبالغ مالية يدفعها
املواطن ب�شكل �إلزامي لقاء ح�صوله على
معينة كالر�سوم اجلمركية
خدمات
ّ
وال�ضريبة على القيمة امل�ضافة ()TVA
ال��ت��ي ت�شمل ال�سلع اال�ستهالكية
واخلدماتية (االت�صاالت ،الكهرباء،
املياه والب�ضائع .)...وت�صنّ ف الر�سوم من
�ضمن بنود ال�ضرائب غري املبا�شرة.
وي�ضيف :للأ�سف ال�شديد� ،إن ال�سلع يف
لبنان تخ�ضع لر�سمني ،الر�سم اجلمركي
ّ
املتعلق بال�ضريبة على القيمة
والر�سم
عامليا
امل�ضافة ( ،)TVAبينما تخ�ضع
ً
�إىل ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة
( )TVAفقط.

بني املبا�شر وغري املبا�شر

• ما هي انعكا�سات هذا الأمر؟
 من نتائج ال�سيا�سة ال�ضرائبية طغيانال�ضرائب غري املبا�شرة و�ضعف فعاليتها،
وع���دم حتقيقها للعدالة ال�ضرائبية
ً
إنطالقا من تو ّزع املداخيل،
وامل�ساواة� ،
بالإ�ضافة �إىل �ضعف قدرتها على جذب
اال�ستثمارات اخلارجية.
ّ
متثل ال�ضرائب املبا�شرة يف لبنان،
حواىل  40يف املئة من �إجمايل الإيرادات
ال�ضرائبية ،وهي كالآتي:

 �ضريبة الدخل على �أرباح ال�شركات( 15يف املئة) ،وقد ترتفع الن�سبة يف املوازنة
اجلديدة �إىل  17يف املئة.
 �ضريبة الدخل على الرواتب والأجور(تراوح بني  2و 20يف املئة) ،وتطال ب�شكل
رئي�س موظفي القطاعني العام واخلا�ص،
�أي الطبقة املتو�سطة واملحدودة الدخل.
و�أقرتح يف هذا ال�سياق رفع ال�شطر الأعلى
م��ن ال�ضريبة �إىل  25يف امل��ئ��ة لتطال
املداخيل املرتفعة.
 �ضريبة ال��دخ��ل على فوائدومقدر �أن
الودائع ( 5يف املئة)،
ّ
ترتفع يف املوازنة اجلديدة �إىل الـ 7
يف املئة ،ما ّ
يوفر �إيرادات �إ�ضافية
يف م�شروع موازنة ( 2017حواىل
 410مليارات لرية لبنانية).
 ال�ضريبة على البيوعاتالعقارية ،وقد �أدرجت احلكومة
يف امل��وازن��ة ال��ع��ام��ة� ،إج����راءات
�إ�صالحية يف هذا القطاع ،حيث
�أُخ�ضعت البيوعات للأفراد �إىل
ال�ضريبة على ال��رب��ح العقاري
مبعدل  15يف املئة.
�أم���ا ال�����ض��رائ��ب غ�ير امل��ب��ا���ش��رة ،فهي
ّ
متثل  60يف املئة من �إجمايل الإيرادات
ال�ضرائبية ،ومن �أبرزها :ال�ضريبة على
القيمة امل�ضافة  ،TVAالتي تمُ ّثل  31يف
املئة من �إجمايل الإي��رادات ال�ضرائبية،
وحتاول احلكومة رفعها (من � 10إىل 11

يف املئة) .والر�سوم على التجارة واملبادالت
الدولية (ر�سم جمركي على التبغ،
البنزين ،ال�سيارات ،)...وهي ّ
متثل  19يف
املئة من الإيرادات ال�ضرائبية.

ر�ؤية �ضرائبية هادفة

• ما هو الهدف من ال�سيا�سة ال�ضرائبية يف
لبنان؟
 تهدف الدولة اللبنانية من خاللال�سيا�سة ال�ضرائبية التي تعتمدها �إىل

تعزيز الإي��رادات ال�ضرائبية .وت�أثري هذه
ّ
يتعلق بالنمو االقت�صادي
ال�سيا�سة ،يف ما
وتو�سيع دائ��رة فر�ص العمل ،والو�ضعني
االجتماعي واملعي�شي ،هو �ضعيف.
يتم و�ضع ر�ؤية
ومن ال�صعب ج� ً�دا �أن ّ
�ضرائبية هادفة يف لبنان ،طاملا �أن الهدف
الأ�سا�سي للدولة اللبنانية هو ح�ص ًرا تعزيز
يف�سر جلوءها �إىل
الإي��رادات ،الأمر الذي ّ
رفع ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة التي
ت� ّؤمن �إي��رادات �ضرائبية فورية ،تقارب
الـ 300مليار لرية يف ال�سنة.
يرا ،ي�شري وزين �إىل �أن دول االحتاد
و�أخ� ً
الأوروب���ي تعتمد ال�ضريبة غري املبا�شرة
والتي تراوح ن�سبتها بني  25و 35يف املئة،
علما �أن لبنان يعتمد على الآل��ي��ة
ً
نف�سها ،بينما تعتمد الواليات املتحدة
الأمريكية ال�ضرائب املبا�شرة ،والتي ت�صل
معدالتها يف معظم الأحيان �إىل  45يف
املئة.
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ق�ضايا
�إقليمية

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

كانت املعادلة التقليدية للتو�صل �إىل �سالم �إ�سرائيلي مع غالبية الأنظمة العربية تقوم على ّ
حل
الق�ضية الفل�سطينية مبا ير�ضى به الفل�سطينيون � ّأولاً  ،ومن ثم الذهاب فو ًرا �إىل التطبيع الكامل مع
العدو .هذه املعادلة مل تعد قائمة ،فالعدو الإ�سرائيلي ي�سعى �إىل حتقيق ال�سالم والتطبيع � ّأولاً  ،ومن
ريا.
ثم البحث عن ت�سوية الق�ضية الفل�سطينية مبا ير�ضى به هو � ّأولاً و�أخ ً

نتنياهو ومرحلة الأولويات اال�ستيطانية
اله�سترييا اال�ستيطانية

من الوا�ضح �أن �شرعنة م�صادرة الأرا�ضي
الفل�سطينية اخلا�صة يف ال�ضفة الغربية
بقوانني �إ�سرائيلية� ،إمن��ا هي امتداد
ل�سيا�سة اله�سترييا اال�ستيطانية التي
تعتمدها حكومة نتنياهو .كما أ� ّنها
ترجمة لأول��وي��ات تقوم على االعتقاد
ب� ّأن البيئة الإقليمية والدولية يف الوقت
ً
مثاليا ملثل هذا
ظرفا
الراهن ،ت�شكل
ً
اخليار ال��ذي يتيح فر�ض الوقائع على
الأر���ض ،بهدف دفع الفل�سطينيني �إىل
البحث عن حلول خ��ارج نطاق �أر���ض
فل�سطني التاريخية .واحلقيقة � ّأن
خلفية تزخيم التو�سع اال�ستيطاين
ال���راه���ن ،ال تقت�صر ع��ل��ى الأب���ع���اد
الإي��دي��ول��وج��ي��ة ال�صهيونية ،وال على
الزخم الذي تلقته حكومة العدو بفعل
انتخاب الرئي�س ترامب ،بل هي � ً
أي�ضا
نتيجة التناف�س داخل مع�سكر اليمني
نف�سه .فرئي�س حزب البيت اليهودي،
اليميني املتطرف نفتايل بينت ،ي�شدد
�ضغوطه على نتنياهو ،ال��ذي ب�سبب
قلقه على م�ستقبله ال�سيا�سي ،وامللفات
الق�ضائية املفتوحة بوجهه ،قد ي�ضطر
�إىل الإ�ستقالة كما ح�صل مع �أومل��رت
( .)2009ويف هذا ال�سياق ،يقول خليل
التفكجي مدير دائرة اخلرائط يف جمعية
الدرا�سات العربيةّ �« :إن لدى �إ�سرائيل
وا�ضحا يق�ضي بعدم �إقامة دولة
برناجما
ً
ً
فل�سطينية يف ال�ضفة الغربية ،والأحزاب
الإ�سرائيلية اليمينية تعتقد � ّأن و�صول
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ترامب �إىل البيت الأبي�ض هو مبثابة
فر�صة تاريخية لتنفيذ هذا املخطط».
وي�ضيف« :الربنامج الإ�سرائيلي يق�ضي
ب�ضم الكتل اال�ستيطانية الكربى � اًأول
ّ
اً
�ضم املنطقة
يف ال�ضفة الغربية ،و�صول �إىل ّ
«ج» ومعها القد�س الكربى ،وحينها
يكون ب�إمكان الفل�سطينيني �إدارة
حكم ذات��ي حم��دود ،يف ما تبقى من
الأرا�ضي� ،أي �أقل من  %40من م�ساحة
ال�ضفة الغربية» .وي�ؤكد �أن« :اليمني
الإ�سرائيلي يعترب �أن فل�سطني من البحر
�إىل النهر هي �أر�ض وقف يهودي ،و�أنها
ّ
حمتلة ،و�إنمّ ا
أرا�ضي فل�سطينية
لي�ست �
َ
�أرا�� ٍ��ض يهودية متّ حتريرها من �أي��دي
العرب».

املوقف الأمريكي

�صرح الرئي�س ترامب
يف هذا ال�سياق ّ
لاً
ل�صحيفة «�إ�سرائيل اليوم» قائ « ،هناك
قدر حمدود من الأرا�ضي املتبقية ،وكل
مرة ت�ستولون فيها على �أر�ض من �أجل
م�ستوطنة (جديدة) ّ
يقل ما يتبقى منها.
تقدم
�إ ّنني ل�ست ال�شخ�ص الذي يعتقد �أن ّ
امل�ستوطنات �أم��ر جيد لل�سالم» .وهنا
ي�ستطيع امل��رء �أن ي��رى منطق خطاب
أ�سا�سا
الرئي�س بو�ش ل�شارون ال��ذي قدم � ً
لتقييد امل�ستوطنات ،لكنّ ه يعرتف
ر�سميا ب�أن احلدود النهائية بني الدولتني
ً
لن تكون ح��دود هدنة � 1949أو حدود
حرب  .1967فهناك اتفاق وا�سع النطاق
يف املجتمع ال�سيا�سي الإ�سرائيلي على � ّأن

حدود الرابع من حزيران  1967هي حدود
ال ميكن الدفاع عنها ،وال ميكن
تكر�س �ضمن �أي اتفاق �سالم .وقد
�أن
ّ
�أعلنت وا�شنطن �أ ّنها مل تعد متم�سكة
ّ
أ�سا�سا للتو�صل �إىل اتفاق
بحل الدولتني � ً
�سالم بني �إ�سرائيل والفل�سطينيني ،يف
موقف يتعار�ض مع الثوابت التاريخية
للواليات املتحدة يف هذا ال�ش�أن .مما
جعل نتنياهو ي��ؤك��د على طريقته
ب���� ّأن «ق�ضية اال�ستيطان ال ت�شكل
جوهر ال��ن��زاع م��ع الفل�سطينيني»،
ً
م�ضيفا �أ ّن��ه يتم�سك ب�شرطي اعرتاف
الفل�سطينيني ب�إ�سرائيل «دولة يهودية»،
وال�سيطرة الأمنية الإ�سرائيلية الكاملة
على املنطقة ال��واق��ع��ة م��ا ب�ين البحر
املتو�سط ون��ه��ر الأردن ل�صنع ال�سالم
بغ�ض النظر عن م�س�ألة احلدود.
معهم،
ّ
لكن الفل�سطينيني يرف�ضون ال�شرطني،
ّ
معتربين � ّأن االع��ت�راف ب��إ���س��رائ��ي��ل
«دول��ة يهودية» يتعار�ض مع حق عودة
امل�شردين،
الالجئني الفل�سطينيني
ّ
يعر�ض م�ستقبل املواطنني العرب
كما ّ
يف �إ�سرائيل خلطر التمييز العن�صري.

املكا�سب اال�سرتاتيجية

تقدم ،ي�ستطيع نتنياهو
بنا ًء على ما ّ
يلوح للجمهور الإ�سرائيلي ب�أنه ّ
يحقق
�أن ّ
عد ًدا من املكا�سب اال�سرتاتيجية مع
الرئي�س اجلديد .وهذه املكا�سب تت�ضمن
تبنّ ي ترامب مواقف تتناق�ض جوهر ًيا
مع البنود الأ�سا�سية يف قرار جمل�س الأمن
ال��دويل الرقم  2234ب�ش�أن عدم �شرعية
امل�ستوطنات ،وقبوله «ابتالع» �إ�سرائيل
�أج��زاء من ال�ضفة الغربية يف �أي اتفاق
�سالم ،و�إن��ه��اء اخلالفات الإ�سرائيلية
الأمريكية الر�سمية ب�ش�أن واح��د من
موا�ضيع التوتر التاريخية يف العالقات
امل�شرتكة .وجدير بالذكر أ� ّنه بعد توليّ
ترامب مقاليد احلكم بيومني� ،أعلن
نتنياهو ،يف اجتماع جمل�س ال��وزراء
الإ�سرائيلي ال�سيا�سي – الأمني امل�صغر
«الكابينيت»� ،أ ّن��ه ق� ّ�رر �إزال��ة جميع

القيود ال�سيا�سية املفرو�ضة على بناء
الوحدات ال�سكنية يف القد�س ال�شرقية
أكد يف الوقت نف�سه �أن جميع
املحتلة ،و� ّ
امل�ستوطنات اليهودية يف ال�ضفة الغربية
�ستبقى حتت ال�سيادة الإ�سرائيلية .ويف
أقر الكني�ست
ال�سابع من �شباط املا�ضي � ّ
ريا للغاية ي�ستبيح
ال�صهيوين قانو ًنا خط ً
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة يف ال�ضفة
وميكن �سلطات االحتالل من نهبها،
ّ
وم�����ص��ادرت��ه��ا ومنحها للم�ستوطنني
اليهود الوافدين من خمتلف �أ�صقاع
ً
�صفة
الأر�ض .وهو مينح يف الوقت نف�سه
اال�ستيطانية اليهودية
قانونية للب�ؤر
ّ
ّ
التي �أقامها امل�ستوطنون اليهود عنو ًة يف
ً
وخالفا ملواقف الإدارات
العقود املا�ضية.
الأمريكية ال�سابقة يف العقود اخلم�سة
املا�ضية ،وملواقف جمل�س الأمن الدويل
التي �أجمعت على �إدانة قرارات �إ�سرائيل
اال�ستيطانية من طرف واح��د ،مل تدن
ّ
�إدارة ترامب هذه القرارات ،بل اكتفت
ب�إ�صدار بيان �أو�ضحت فيه� ،أ ّنها ال ترى
ب� ّأن امل�ستوطنات القائمة ت�شكل عقبة
�أم��ام حتقيق ال�سالم ،ولكن تو�سيع
امل�ستوطنات يف ال�ضفة الغربية «قد
ي�شو�ش على عملية ال�سالم نف�سها».
ّ
وهذا املوقف خمفف للغاية ،من حيث
االنتقال من اعتبار اال�ستيطان غري
قانوين وغري �شرعي� ،إىل اعتباره عقبة
�أم���ام ال�����س�لام ،ث��م �إىل اع��ت��ب��اره «غري
مفيد» يف حتقيق ال�سالم.

فر�ض الأمر الواقع

حاليا �إىل ا�ست�صدار
ي�سعى نتنياهو
ً
موقف من �إدارة ترامب يتبنّ ى ت�صريح
الرئي�س جورج بو�ش االبن ،ب� ّأن � ّأي ّ
حل
بني �إ�سرائيل والفل�سطينيني ،ينبغي �أن
ي�أخذ يف احل�سبان الواقع الدميوغرايف
القائم يف الكتل اال�ستيطانية يف املناطق
الفل�سطينية املحتلة .كما ي�سعى �إىل
احل�صول على موقف مت�سامح من �إدارة
الرئي�س ترامب �إزاء انتفاخ اال�ستيطان
اليهودي ،يف الب�ؤر وامل�ستوطنات القائمة

خارج الكتل الكربى يف ال�ضفة الغربية،
وذل��ك باالتفاق امل�سبق معها ،حتت
لل�سكان .ويف
ذريعة التكاثر الطبيعي
ّ
الوقت نف�سه ،يعمل نتنياهو للح�صول
على التزام �أمريكي بعدم ممار�سة � ّأي
�ضغط عليه يف خمتلف ملفات الق�ضية
و�صد � ّأي �ضغط دويل عرب
الفل�سطينية،
ّ
�ضد � ّأي قرار يدينه.
ا�ستخدام حق النق�ض ّ
� ّأم��ا يف ما يخ�ص م�س�ألة نقل ال�سفارة
الأمريكية من تل �أبيب �إىل القد�س،
ف��� ّإن نتنياهو �سيناور وي�ساوم يف هذه

امل�س�ألة مقابل ت�ساهل �إدارة ترامب حيال
اال�ستيطان.

هام�ش:
املنطقة «ج» هي املنطقة التي تعود
فيها ال�صالحيات الأمنية وال�صالحيات
ّ
املتعلقة مبلكية الأرا�ضي وا�ستخدامها،
�إىل �سلطات العدو الإ�سرائيلي.
�أم��ا ال�سلطة الفل�سطينية فيقت�صر
دوره����ا يف ه���ذه املنطقة ع��ل��ى توفري
اخلدمات ال�صحية والرتبوية.
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�إعداد :د� .أحمد ع ّلو
عميد متقاعد

ال�صومال

�أ�شارت بع�ض الدرا�سات �إىل
مالمح عودة الدولة يف ال�صومال
بعد انهيارها لربع ق��رن على
الأق���ل .فاملطار يف العا�صمة
موقدي�شو ي�شهد منذ مطلع العام
 2017نحو ثالثني رحلة يوم ًيا،
وع��ودة نحو ربع مليون نازح،
من دول اجلوار التي نزحوا �إليها.
كذلك ،تعود اال�ستثمارات بعدما
كانت تهرب من بيئة ال�صراعات
الطاردة ،فقد كانت ال�صومال
م�سرحا لل�صراعات منذ انهيار
ً
الدولة يف العام  ،1991وهي اليوم
تنتظر وفا ًقا �سيا�س ًيا داخل ًيا يعيد
احلياة �إىل جمراها الطبيعي� ،إلاّ � ّأن
التحديات لي�ست بقليلة.

عودة الأمل بالدولة الواحدة بعد ربع
قرن من الفو�ضى

على الرغم من �أن الكوارث الطبيعية
وال�صراعات الع�سكرية ما زالت حت�صد
الأرواح يف العديد من مناطق ال�صومال،
ف�إن البالد ت�سري بخطى مت�سارعة نحو
عمرانيا
ا�ستعادة احل��ي��اة الطبيعية
ً
ؤ�س�ساتيا .وق��د �شهدت
واقت�صاد ًيا وم�
ً
ال�صومال خالل العام  2016حتوالت جذرية
وتطورات نوعية من النواحي ال�سيا�سية
والأمنية واالجتماعية واالقت�صادية،
ّ
متثلت يف ما يلي:
 �إج���راء انتخابات برملانية �شملتعوا�صم الواليات الإقليمية بالإ�ضافة
�إىل العا�صمة موقدي�شو ،من دون عقبات
تذكر.
 �إزدي���اد االهتمام ال��دويل بال�صومالب�شكل غري م�سبوق.
� -إرتفاع ن�سبة ال�صادرات ال�صومالية،

ملن�سي

بلد عربي �آخر..
تكاد تقتله املوارد والأطماع
وزي��ادة التنمية االقت�صادية والعمرانية
والب�شرية واال�ستثمارات الأجنبية.
 �إرتفاع وترية العمليات الع�سكريةم��ا ب�ين «ح��رك��ة ال�شباب» واجلي�ش
ال�صومايل.
 وق��وع بع�ض ال��ك��وارث الطبيعيةحيث اجتاح اجلفاف مناطق عديدة
من البالد.
 عودة الآالف من الالجئني ال�صوماليني�إىل بالدهم طواعية من خميم طاطاب
الكيني ،وحراك للحوار بني القبائل،
وانتعا�ش احلركة الفنية والثقافية.

املوقع وامل�ساحة وال�سكان

تقع ال�صومال يف �أق�صى �شرق القارة
الأفريقية ،وتتّ خذ �شكل قرن حيوان
ال��ك��رك��دن �أو وح��ي��د ال��ق��رن امل��وج��ود
بكرثة يف القارة الأفريقية ،ولذلك �أطلق
عليها ا�سم «القرن الأفريقي» .وهي �شبه

ج��زي��رة كبرية متتد
داخل املحيط الهندي
وبحر ال��ع��رب جنوبي
ت�شكل يف ق�سمها
ال��ي��م��ن ،ح��ي��ث
ّ
ال�شمايل ال�شاطىء اجلنوبي خلليج
موقعا
عدن وباب املندب ،وحتتل بذلك
ً
ا�سرتاتيجيا مميزًا ما بني قناة ال�سوي�س
ً
واملحيط الهندي.
تبلغ م�ساحة ال�صومال الإجمالية نحو
 637.657كلم ،2ومتتد ح��دوده الربية
بطول  2340كلم ،منها  58كلم مع
جيبوتي ،و 1600كلم مع �إثيوبيا ،و682
كلم مع كينياّ � .أم��ا �سواحله فهي
الأط��ول بني دول القارة الأفريقية (نحو
 3025كلم).
ي��ق��در ع��دد �سكان ال�صومال بنحو
 12.316.000ن�سمة (ت��ق��دي��رات الأمم
املتحدة للعام  %85 ،)2016منهم من
ال�صوماليني ،و %15من البانتو وغريهم،
ومن �ضمنهم نحو ً � 30
ألفا من العرب.
موقدي�شو هي عا�صمة البالد و�أك�بر
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مدنها ( 3 - 2مليون ن�سمة).
� ّأم��ا اللغة الر�سمية فهي ال�صومالية،
وتعترب العربية لغة ر�سمية �أي��� ً��ض��ا،
ّ
يتكلم ال�صوماليون الفرن�سية،
كذلك
الإنكليزية ،الإيطالية ،ولغات �أخرى
القبلية
بالإ�ضافة �إىل بع�ض اللهجات
ّ
املحلية.
ّ
ت��دي��ن غ��ال��ب��ي��ة ال�����ش��ع��ب ال�����ص��وم��ايل
ب��الإ���س�لام ،ومعظمهم على املذهب
ال�شافعي ،وبينهم ن�سبة ال ب�أ�س بها على
املذهب ال�شيعي.

موجز تاريخ ال�صومال

ّ
تدل بع�ض الآث��ار املتناثرة ،على قيام
ح�ضارات قدمية يف �أرا�ضي �شبه اجلزيرة
ال�صومالية ،وه��ذه احل�ضارات �أقامت
عالقات جتارية وطيدة مع م�صر القدمية
وال��ي��ون��ان وفينيقيا و�إي���ران ومملكة
�سب�أ ومملكة الأن��ب��اط والإمرباطورية
الرومانية القدمية.
بد�أ انت�شار الإ�سالم يف القرن الأفريقي
منذ اللحظات الأوىل لظهور الدين
اجلديد يف �شبه اجلزيرة العربية .وخالل
القرون الو�سطى قامت يف هذه املنطقة
مم��ال��ك و�سلطنات ،ث��م ظ��ه��رت مع
بدايات الع�صر احلديث الأ�سر احلاكمة.
�شكل م�ؤمتر برلني ()1885-1884
ّ
ب��داي��ة لتنظيم التناف�س وال�سيطرة
الفعلية ،لي�س يف
اال�ستعمارية الأوروبية
ّ
القرن الأفريقي فح�سب ،بل يف �سائر �أنحاء
القارة الأفريقية .وا�ستطاعت بريطانيا
�أن ت�ضع �أجزاء كبرية من بالد ال�صومال
حتت حمايتها ،ت�أمينً ا لوجودها يف
خليج عدن ،وم�ضيق باب املندب الذي
ازدادت �أهميته التجارية والإ�سرتاتيجية
بعد االنتهاء من حفر قناة ال�سوي�س يف
العام .1869
و ّملا متّ تق�سيم �أفريقيا �إىل م�ستعمرات،
و ّزع��ت القومية ال�صومالية املتمركزة
يف القرن الأفريقي �إىل خم�س ح�ص�ص �أو
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مناطق جغرافية ،تخ�ضع كل منها
حلماية �أو ا�ستعمار �إحدى الدول ،وذلك
كما ي�أتي:
 �أر���ض ال�صومال�( :شمال ال�صومال)،ا�ستعمرتها بريطانيا.
 �صوماليا( :جنوب ال�صومال و�شرقها)،ا�ستعمرتها �إيطاليا.
 دج��ي��ب��وت��ي( :ج��م��ه��وري��ة جيبوتيحاليا) ،ا�ستعمرتها فرن�سا.
ً
مناطق ه��اود (احل��و���ض) و�ضواحيها
(�أوغادين) :قامت بريطانيا ب�إهدائها
�إىل �إثيوبيا.
 مناطق احلدود ال�شمالية لدولة كينيا�ضمتها بريطانيا �إىل كينيا.
(�أنفدي)ّ :

من اال�ستعمار �إىل الوحدة

ح�شد الزعيم الديني ال�صومايل ال�سيد
حممد عبد الله ح�سن (�أو ح�سان)
امل�ؤيدين له يف مناطق ال�صومال الكبري
ملقاومة اال�ستعمار الأوروب���ي وحلفائه
الإثيوبيني ،الذين �ساعدوا الربيطانيني
يف �ضرب احلرية ال�سيا�سية والدينية لأمة
ال�صومال ،وفق ما �أعلن ،وهذا ما جعله
يف وقت ق�صري بطلاً
وطنيا.
ً
�أ�صدر ح�سان فتوى دينية بتكفري �أي
التامة
مواطن �صومايل يرف�ض الوحدة
ّ

لأرا�ضي ال�صومال والقتال حتت �إمرته ،بعد
ا�ستقدام ال�سالح من تركيا وال�سودان
وبع�ض الدول العربية والإ�سالمية الأخرى.
و�أطلق ال�شرارة الأوىل ملواجهة اال�ستعمار
والعمل لوحدة ال�صومال وا�ستقالله معلنً ا
�إقامة دولة الدراوي�ش (.)1920 – 1897
و�صد
وقد
ّ
متكن من ردع الربيطانيني ّ
مرات متتالية ،و�أق��ام خالل
هجومهم ّ
ً
حتالفا مع قوات
احلرب العاملية الأوىل
أمدته بال�سالح ملقاومة
دول املحور ،التي � ّ
الإجنليز .نهاية دولة الدراوي�ش كانت
يف العام  1920على يد القوات الربيطانية
التي ق�صفت عا�صمتها تاليح بالطائرات
ريا كاملاً  ،بعدها حتولت
ودمرتها تدم ً
حممية
دولة الدراوي�ش وكل ما تبعها �إىل
ّ
بريطانية.
يف العام  1935غزت �إيطاليا بزعامة
بينيتو مو�سوليني احلب�شة ،ويف العام 1940
قامت القوات الإيطالية ومعها بع�ض
ب�شن هجوم بري
الوحدات ال�صومالية،
ّ
ومتكنت من
على ال�صومال الربيطاين
ّ
لكن الربيطانيني
اال�ستيالء عليه،
ّ
ا�ستعادوه بعد عام ،وق�ضوا على القوات
الإي��ط��ال��ي��ة امل��ت��م��رك��زة يف ال�صومال
الإيطايل.
يف �أعقاب احلرب العاملية الثانية �أبقت
بريطانيا على �سيطرتها على
�شطري ال�صومال (الربيطاين
كمحميتني
والإي���ط���ايل)،
ّ
بريطانيتني .ويف ت�شرين الثاين
من العام  1949منحت الأمم
املتحدة �إيطاليا حق الو�صاية
على ال�صومال الإيطايل حتت
م�شددة.
رقابة دولية
ّ
يف غ�ضون ذل���ك ،منحت
بريطانيا ،منطقة احلو�ض
(�إح������دى م��ن��اط��ق ال��رع��ي
ال�صومالية املهمة) ،و�أقليم
�أوغادين الذي تقطنه غالبية
�صومالية� ،إىل �إثيوبيا (،)1954
بعد �أن كانت ق��د �أعطت
يف العام  1948لكينيا حق

�أر�ض ال�صومال

ال�سيطرة على املحافظة احل��دودي��ة
ال�شمالية (�أن��ف��دي) وال��ت��ي ت�سكنها
غالبية �صومالية مطلقة.
يف ال��ع��ام  ،1958ج���رى يف جيبوتي
امل��ج��اورة ،وال��ت��ي ك��ان��ت ت��ع��رف با�سم
ال�صومال الفرن�سي ،ا�ستفتاء لتقرير امل�صري
حول االن�ضمام �إىل دولة ال�صومال �أو البقاء
حتت احلماية الفرن�سية ،وجاءت نتيجة
اال�ستفتاء لرتجح رغبة ال�شعب يف البقاء
حتت هذه احلماية.
ويف ال�ساد�س والع�شرين من حزيران
ر�سميا ا�ستقالل ال�صومال
� 1960أعلن
ً
الربيطاين عن اململكة املتحدة� ،أعقبه
بخم�سة �أيام ا�ستقالل ال�صومال الإيطايل،
ويف اليوم ذاته (�أي مطلع متوز) �أعلن
املوحدة»
ر�سميا قيام «دول��ة ال�صومال
ً
ّ
ب�شطريها الربيطاين والإيطايل.
كانت ال�صراعات القبلية واخلالفات
ب�ين الع�شائر ال�صومالية قائمة منذ
اللحظات الأوىل للوحدة ،وذلك نتيجة
مل��م��ار���س��ات دول اال���س��ت��ع��م��ار .وا�ستمر
الو�ضع يف الدولة اجلديدة على ما كان
عليه� ،إىل �أن ق��ام اجلي�ش بانقالب
على احلكومة املدنية يف العام 1969
بقيادة اللواء حممد �سياد بري ،وهو من
�أبناء اجلنوبّ .
وتوقع �أهايل �إقليم �أر�ض
ال�صومال وغريها من الأقاليم �أن يكون
هذا التغيري بداية لت�صحيح الأمور ،و�أن
يكون اجلي�ش مواز ًنا حلقوق الأقاليم يف
خيبت الآمال،
الإمناء � .اّإل � ّأن املمار�سة ّ
وخ�صو�صا جلهة تنفيذ امل�شاريع التنموية
ً
التي ك��ان  %90منها يذهب مل�صلحة
ال�شطر اجلنوبي.

حرب الأوغادين

يف ال�سبعينيات من القرن الع�شرين،
ك��ان اجلي�ش ال�صومايل يعترب �أق��وى
اجليو�ش الأفريقية (الثالث من حيث
والعدة) بعد م�صر ونيجرييا .وعلى
العدد
ّ
ال�صعيد ال�سيا�سي ،عملت ال�صومال
على توطيد عالقاتها بالدول الأفريقية
والإ�سالمية ،ومتّ قبولها ع�ض ًوا يف جامعة
الدول العربية (.)1974
خ�ل�ال ال��ع��ام�ين  1977و 1978غ��زت
ال�صومال �إثيوبيا يف م��ا ع��رف بحرب
�أوغادين ،والتي �سعت القوات ال�صومالية
م��ن خ�لال��ه��ا �إىل ت��وح��ي��د الأرا����ض���ي
ال�صومالية وا�ستعادة الأر�ض التي ترى �أن
اال�ستعمار قد قام مبنحها لدول �أخرى
من دون وجه حق.
ريا و�سيطر
حقق ال�صومال انت�صا ًرا كب ً
خ�لال ف�ترة وجيزة على كل مناطق
القوميات ال�صومالية التي احتلتها
ّ
تدخلت القوى الدولية
�إثيوبيا� ،إىل �أن
ال��ك�برى حينها ،وط����ردت اجليو�ش
دوليا.
ال�صومالية �إىل احلدود املعرتف بها ً
العد العك�سي
ومنذ ذل��ك الوقت ب��د�أ
ّ
وتفكك
النهيار دولة ال�صومال الواحدة،
ّ
�أو�صال ال�صومال الكربى.
خ�لال ه��ذه الفرتة ح�صلت جيبوتي
وحتررت من اال�ستعمار
على ا�ستقاللها
ّ
الفرن�سي با�سم جمهورية جيبوتي
( ،)1977بعد �أن رف�ض �أهلها االن�ضمام
�إىل الدولة ال�صومالية ،مت�أثرين يف قرارهم
مبا ح�صل جلريانهم يف «�أر�ض ال�صومال»
الذين خ�سروا �سيادتهم من �أجل هدف
ريا من ال�صعوبات.
كان يواجه قد ًرا كب ً

«جمهورية �أر�ض ال�صومال»� ،أو «�صومايل
الند» ،منطقة �صومالية حتت احلكم
حاليا ،وق��د كانت ج��ز ًءا من
ال��ذات��ي
ً
الدولة ال�صومالية املركزية .وهي تقع
يف القرن الأفريقي ،على �شاطىء خليج
ع��دن ،وبالتحديد يف �شمال ال�صومال،
ّ
وت رِ
م�ستقلة» على
َعتب نف�سها «دول��ة
الرغم من عدم ح�صولها على االعرتاف
الر�سمي من جانب الأمم املتحدة� ،أو من
�أي من دول العامل.
متلك �أر���ض ال�صومال �ساحلاً طويلاً
ع��ل��ى خليج ع���دن مي��ت��د ب��ط��ول 740
كلم ،وتبلغ م�ساحتها نحو 137.600
كلم ،2عا�صمتها هرجيـ�سا ويبـلغ
ع��دد �سكانها نحو � 3.5إىل  4ماليني
ن�سمة.
ق��رر �أه���ايل �أر����ض ال�صومال املطالبة
ّ
بحقوقهم ال�سيادية منذ وقت مبكر
بعد الوحدة ،وفتحوا باب املفاو�ضات مع
اجلنوبيني الذين كانوا ي�سيطرون على
احلكم بوا�سطة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
التي ير�أ�سها الرئي�س حممد �سياد بري.
وق��د اعترب مواطنو �أر���ض ال�صومال �أن
َ
يحظ بالعناية الالزمة من
�إقليمهم مل
قبل احلكومات املتعاقبة� ،أ�سوة بباقي
مناطق البالد.
يف ني�سان  ،1981اجتمع ع��دد من
ال�سيا�سيني املنتمني لأر����ض ال�صومال
يف لندن و�أ�س�سوا فيها «حركة حترير
�أر�ض ال�صومال» ،وهي حركة �سيا�سية
ع�����س��ك��ري��ة ات���خ���ذت م���ن الأرا����ض���ي
ال�صومالية يف ���ش��ـ��رق �إث��ي��وب��ي��ا م��ق� ًرا
ع�سكر ًيا لها.
وخالل �أقل من �سنتني بد�أت احلركة
يف حتقيق مكا�سب �سيا�سية وانت�صارات
ع�سكرية على ن��ظ��ام حممد �سياد
ا�ستمرت احل��رب قرابة العامني،
ب��ري.
ّ
جنحت احلركة بنتيجتها يف حترير
�أرا�ضي الإقليم ،وهذا ما �أدى �إىل انهيار
احلكومة املركزية يف موقدي�شو مع
مطلع العام .1991
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متكنت من حترير �أرا�ضيها،
بعد �أن
ّ
�أعلنت احلركة ا�ستعادة اال�ستقالل
وقيام جمهورية �أر���ض ال�صومال يف 18
�أي��ار  1991فوق حدودها املعرتف بها يف
العام.1960
يعتمد اقت�صاد �أر�ض ال�صومال على عدة
م��وارد .فالبالد تتلقى حتويالت مالية
من قبل املهاجرين الذين يعملون يف
الواليات املتحدة الأمريكية و�أوروبا ودول
اخلليج ،تبلغ قيمتها نحو بليون دوالر
�أمريكي �سنو ًيا وفق تقديرات البنك
الدويل.
وي�شكل ميناء بربرة �أحد �أهم املوارد
ّ
بعد �أن حت�سنت اخل��دم��ات فيه منذ
�أواخ��ر الت�سعينيات نتيجة م�ساهمات
حم���دودة م��ن احل��ك��وم��ة واملنظمات
غري احلكومية واجلماعات الدينية
و«ال�صومايل النديني» يف اخلارج ،واملجتمع
ال��دويل والقطاع اخلا�ص املتنامي .ويف
الفرتة الأخرية متّ التعاقد مع جمموعة
موانىء دبي العاملية ال�ستثمار هذا امليناء
عاما ،بهدف تو�سيعه وتزويده
مل��دة 30
ً
ربا لنقل
ّ
املعدات املنا�سبة ليكون مع ً
مهما ل�شعوب
الب�ضائع ومركزًا جتار ًيا
ً
القرن والداخل الأفريقيني .ولكن بع�ض
ّ
املحللني ال�صوماليني يرون �أن الإمارات
ه��ي ب�صدد �إن�����ش��اء ق��اع��دة ع�سكرية
يف م��ي��ن��اء ب��رب��رة لأه����داف لوج�ستية
وا�سرتاتيجية بعيدة املدى.
يف املجال الزراعي ،تنتج �أر�ض ال�صومال
احلبوب ،كالقمح وال�شعري ،بالإ�ضافة
�إىل املوز وامل�ستكة ،لكن العمود الفقري
لالقت�صاد فيها كما يف بقية اقاليم
البالد ،يعتمد على الرثوة احليوانية.
ومن املحتمل وجود كميات كبرية
من خمتلف الروا�سب املعدنية يف �أر�ض
ثمة ت�أكيدات على
ال�صومال ،كذلكّ ،
وجود مواد خام (النفط والغاز واجلب�س
واجل�ير وال��ك��وارت��ز والفحم والر�صا�ص
والذهب والكربيت وغريها).
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دولة «بونت الند»

كرد فعل مبا�شر
ت�أ�س�ست «بونت الند»
ّ
على ف�شل م�ؤمتر القاهرة للم�صاحلة
ال�صومالية الذي ُعقد نهاية العام .1997
خالل العام � 1998أعلنت ع�شريتا هارتي
ودارود ،قيام دولة منف�صلة ذات حكم
ذات���ي يف ال�شمال ال�شرقي لل�صومال،
�سميت بال�صومالية  ،Punt landوهي
ّ
تطالب باعتماد النظام الفيدرايل.
يقدر بع�ض اخلرباء �أن �أر�ض هذا الإقليم
ّ
حتتوي على نحو  10مليارات برميل
من النفط ،وعلى كثري من املعادن
الثمينة .ويرف�ض �سيا�سيو موقدي�شو بدعم
من معظم املناطق الأخ���رى ،م�شروع
الفيدرالية ،لكنهم يوافقون على و�ضع
�صياغة د�ستورية تعطي �صالحيات ّ
وتوفر
اخلدمات ال�ضرورية للأقاليم ،واحلفاظ
على مركزية الدولة.

احلرب الأهلية ال�صومالية

ما ت��زال احل��رب الأهلية قائمة حتى
الآن يف ال�صومال ،وكان النزاع قد انبثق
يف الأ�سا�س من املقاومة �ضد نظام الرئي�س
�سياد بري خالل الثمانينيات من القرن
متكنت جماعات
الع�شرين� ،إىل �أن
ّ
املعار�ضة احلزبية والع�شائرية امل�سلحة يف
نهاية املطاف من الإطاحة بحكومته
يف العام .1991
ّ
ب���د�أت الف�صائل امل�سلحة املختلفة
تتناف�س على النفوذ يف ظل فراغ ال�سلطة
والفو�ضى التي تلت االنقالب ،وال �سيما
يف اجل��ن��وب .وعلى ال��رغ��م م��ن دخ��ول
املراقبني الع�سكريني للأمم املتحدة �إىل
ثم قوات حفظ
ال�صومال ( ،)1992ومن ّ

ال�سالم ،ا�ستمر القتال بني الف�صائل يف
اجل��ن��وب .وبغياب حكومة مركزية
واحدة� ،أ�صبحت ال�صومال «دولة فا�شلة».
ان�سحبت قوات الأمم املتحدة يف العام
 ،1995بعد تكبدها خ�سائر كبرية ،ومع
عدم القدرة على ت�أ�سي�س �سلطة مركزية
واح���دة ،ع���ادت ال��ق��وان�ين الع�شائرية،
وال�شريعة الإ�سالمية يف معظم املناطق.
يف العام  ،2000مت ت�أ�سي�س احلكومة
الوطنية االنتقالية ،تلتها احلكومة
االحتادية االنتقالية ( ،)2004ويف العام
 2005ت�صاعد ال�صراع جمد ًدا يف اجلنوب
� اّإل �أ ّنه ّ
ظل �أقل ً
عنفا مما كان عليه يف
�أوائل الت�سعينيات.
يف العام  ،2006انتزعت القوات الإثيوبية
معظم اجلنوب ال�صومايل من «احتاد
املحاكم الإ�سالمية» ال��ذي ك��ان قد
ً
حديثا .بعدها انق�سم احتاد
ت�شكل
امل��ح��اك��م �إىل ع���دد م��ن اجل��م��اع��ات
املتطرفة ،و�أهمها «حركة ال�شباب
امل��ج��اه��دي��ن» املنبثقة ع��ن تنظيم
القاعدة ،والتي ظلت منذ ذلك الوقت
حت��ارب احلكومة ال�صومالية وق��وات
حفظ ال�سالم التابعة لالحتاد الأفريقي
املكلفة بال�سيطرة على البالد .وقد
ت�صدرت ال�صومال م�ؤ�شر ال��دول اله�شة
ال�سنوي ل�ست �سنوات بني العامني 2008
و.2013

احلروب الأهلية يف اجلنوب

ا�ستمرت احل��رب الأهلية يف جنوب
ال�صومال يف العام  2009وتكثـف ال�صراع
ّ
امل�سلح بني قوات احلكومة االنتقـالية
الفدرالـية املدعومـة من االحتاد الأفريقي

وقـوات حفظ ال�سالم من جهة ،والطرف
امل��ع��ار���ض م��ن الف�صـائل الإ�سالمية
امل�سلحة مبختلف ا�شكالها من جهة
�أخرى.
ويف ت�شرين الأول  ،2011دخلت القوات
الكينية ج��ن��وب ال�����ص��وم��ال ملحاربة
ح��رك��ة ال�����ش��ب��اب ،ولإن�����ش��اء منطقة
عازلة داخل ال�صومال ،ومتّ دمج القوات
املتعددة
ر�سميا داخ��ل القوة
الكينية
ّ
ً
اجلن�سيات يف ���ش��ب��اط � .2012أع��ق��ب
ذلك ،ت�شكيل احلكومة االحتادية يف
ال�صومال (�آب  ،)2012وهي �أول حكومة
مركز ّية دائ��م��ة يف ال��ب�لاد منذ بداية
احلرب الأهلية.

حتديات امل�ستقبل
ّ

ب��ع��د ان��ت��خ��اب ال��رئ��ي��ـ�����س اجل��دي��ـ��د
لل�صـومـال حممد عبدالله فرماجـو يف
�شباط  ،2017ارتفع من�سـوب الأمل ب�ش�أن
حت�سني الأو�ضاع ال�سيا�سيـة واالقت�صـادية
والأم��ن��ي��ـ��ة يف ال��ب�لاد بعـد ع��ق��ود مـن
الفو�ضى والرتاجع يف جميع املجاالت.
ولكن على الرغم من هذه الآمال ،ما
حتديات كثرية،
زال ال�صومال يواجه
ّ
�أمنية واقت�صادية وقبائلية و�إقليمية
ودولية.
ّ
تتمثل �أبرز التحديات الأمنية ،يف �إعادة
بناء امل�ؤ�س�سات الأمنية ،وتقدمي الوالء
الوطني على الوالء القبلي ،والعمل على

تدريب �أف��راد الأم��ن واجلي�ش وتزويدهم
الأ�سلحة احلديثة ملواجهة املخاطر
الأمنية واجلماعات املتطرفة ،بالإ�ضافة
�إىل ت ��أم�ين امل��رتّ ��ب��ات و�سبل املعي�شة
الكرمية لهم.
وت ��أت��ي مواجهة الإره����اب ،وحت��دي� ً�دا
«حركة ال�شباب املجاهدين» يف البالد
على ر�أ���س الأول��وي��ات الأمنية للرئي�س
فرماجو ،حيث �أ�ضحت ال�صومال �ساحة
خ�صبة للتنظيمات الإرهابية ،وعلى
ر�أ�سها هذه احلركة.
اقت�صاد ًيا ،تواجه احلكومة م�شاكل
اجلفاف واملجاعة ،وانخفا�ض م�ستوى
املعي�شة وارتفاع ن�سبة البطالة (نحو %60
اجتماعيا ،فعليها
من ال�شباب)ً � .أما
ً
العمل لتحقيق العدالة يف توزيع املوارد
حدة الفقر ون�سبته
والوظائف ،وتخفيف ّ
العالية بني ال�سكان ،بالإ�ضافة �إىل
العمل على ّ
حل امل�شاكل بني القبائل
وت��ق��ري��ب وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر امل��ت��ب��اع��دة،
والتخلي عن فكرة القبيلة مل�صلحة
وحدة الدولة.
ّ
حل
على ال�صعيد الإقليمي ،ينبغي
ال���ن���زاع م��ع كينيا ح���ول ملكية
بع�ض حقول النفط وال��غ��از يف املحيط
الهندي ،وحول �إقليم �أنفديّ ،
وحل ق�ضية
الأوغادين املتنازع عليها مع احلب�شة.
كذلك ،تواجه ال�صومال �أزمة ثقة مع
املجتمع الدويل ،وهذه الثقة يجب �إعادة
بنائها.
مراجع ومواقع:
-www.cia.gov/library/
publications/the-world
-https://en.wikipedia.org/
wiki/Somali_Civil_War
-www.bbc.co.uk/news/
world-africa
-www.theguardian.com/
-www.hrw.org/africa/somalia
ال�صومال- https:/arabic.rt.com/
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�إعداد :الرائد با�سم �شعبان
بعـد هزميـة اجلـي�ش
الأمريكي �أمــام اجلي�ش
الإمرباطــوري اليـاباين
فــي معركـــة باتــان
Battle of Bataan
يف الفيليبني يف  9ني�سان
 ،1942وقع �آالف اجلنود
الأمريكيــني يف الأ�ســر.
نقل اليابانيون �أ�سراهم
يف م�سيــرةُ ،و ِ�ص َفـــت
مب�سرية املوت� ،إىل معتقل كابانا توان Cabanatuan prison
 campعلى جزيرة لوزون  ،Island of Luzonومن ثم نقلوا
معظمهم �إىل معتقالت �أخرى ،با�ستثناء  511من الأمريكيني واحللفاء
واملدنيني الذين �أبقوهم يف ظروف اعتقال قا�سية لأكرث من � 33شه ًرا.

الإغارة الكربى
يف كابانا توان

هكذا ّنفذ املغاوير
املهمة اال�ستثنائية!

خماطر وحتديات

حتديدا يف  20ت�شرين الأول ،جنح الأمريكيون
�أواخر العام ،1944
ً
يف الإب��رار على �شواطئ الفيليبني ،ويف  9كانون الثاين 1945
و�صلت طالئع القوات الأمريكية �إىل �شواطئ جزيرة لوزون .يف
التقدم الأمريكي ،ر�صد املخربون الفيليبينيون م�ؤ�شرات
موازاة
ّ
ّ
نية اليابانيني نقل الأ�سرى �إىل مع�سكرات �أخرى� ،أو
تدل على ّ
ت�صفيتهم.
ّ
ولعل ما زاد من خماوف ت�صفية الأ�سرى �إقدام اليابانيني على
�إعدام �أ�سرى معتقل جزيرة باالوان ( Palawanيف الفيليبني
� ً
وت�سرب معلومات عن �سوء
أي�ضا) ،يف  14كانون الأول ،1944
ّ
يتعر�ض لها الأ�سرى ،بخا�صة نق�ص التغذية واملر�ض،
املعاملة التي َّ
ما �أدى �إىل وقوع وفيات �شبه يومية يف �صفوفهم.

�أخ��ذ قائد اجلي�ش الأم�يرك��ي ال�ساد�س اللواء
ريا
والرت كروغر زمام املبادرة ،وكان التحدي كب ً
ً
وحمفوفا مبخاطر عالية .فاملعتقل يقع يف عمق
الأرا�ضي التي يحتلها العدو على م�سافة تقارب الـ30
ميلاً
وتعج بالوجود الع�سكري الياباين .ومن ناحية
ّ
�أخ��رى كان من ال�ضروري حتقيق عامل املفاج�أة
ال�سجانني الوقت الكايف لإعدام ال�سجناء.
حلرمان
ّ
ّ
ومتثل التحدي الأخري يف كيفية �إخراج ال�سجناء،
الذين كانوا يعانون ال�ضعف والوهن ،نتيجة �سوء
التغذية ،فباتوا كالهياكل العظمية ،وبالكاد
قادرين على ال�سري.
التحديات طلب كروغر من كتيبة املغاوير
�أم��ام ه��ذه
ّ
ال�ساد�سة التح�ضري لتنفيذ �إغارة .وكانت هذه الكتيبة التي
يقودها املقدم هرني موت�شي ،كتيبة املغاوير الوحيدة املنت�شرة
ت�سلمها موت�شي َّ
يف منطقة املحيط الهادئ .املهمة التي ّ
تطلبت
الت�سلل حواىل  30ميلاً
ّ
منه حت�ضري قوة خا�صة ق��ادرة على:
خلف خطوط العدو ،مهاجمة معتقل كابانا توان ،حترير
الأ�سرى ،والعودة بهم �ساملني �إىل اخلطوط الأمريكية ،قبل �أن
ي�شن اليابانيون الهجوم املعاك�س.
ّ
متعددة
وف��ق ت��ق��اري��ر امل��خ�بري��ن ،ك��ان��ت ت��وج��د وح���دات
ّ
من القوات اليابانية يف املنطقة املحيطة باملعتقل ،والتي
ا�ستخدمتها القوات اليابانية املنتقلة من منطقة �إىل �أخرى
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للإ�سرتاحة� .إ�ضافة �إىل ذل��ك ،كانت
كتيبة تتمركز ب�صورة دائمة على بعد
ال يتجاوز امليل الواحد ،وفرقة على بعد ال
يتجاوز الـ� 4أميال من املعتقل.

القوة املك َّلفة بالتنفيذ
تنظيم ّ

َّ
كلف املقدم موت�شي باملهمة ال�سرية
الثالثة ب ��إم��رة النقيب روب���رت برن�س
م��ع��زَّ زة بالف�صيلة الثانية من ال�سرية
ال�ساد�سة ب�إمرة املالزم الأول جون موريف،
و 4م�صورين من كتيبة الإ�شارة ،832
ورهطني من نخبة وح��دة اال�ستطالع
(ك�شافو �أالم��و  .)Alamo Scoutsيف
املجموع ت�أ َّلفت قوة الإغارة من � 8ضباط
و 120عن�ص ًرا .كما �شارك فيها ب�ضع
مئات من الفيليبينيني ب�إمرة النقيبني
�إدوارد جو�سون وخوان باجوتا .وقد َّ
تلقت
�م��ا ال ُي�ستهان
ال��ق��وة الأم�يرك��ي��ة دع� ً
ب��ه م��ن املقاتلني الفيلبينيني الذين
قدموا معلومات ا�ستخباراتية ،وتو ّلوا
ّ
ت�أمني م�سالك ،والتوا�صل مع ال�سكان
املحليني ل�ضمان والئهم.
ّ
اجتمع امل��ق��دم موت�شي باملكلفني
بالتنفيذ ،و�شرح لهم م�ضمون املهمة
ً
عار�ضا االن�سحاب
وظروفها وخماطرها،
من التنفيذ على من يرغب ،لكن
أكد رغبته يف امل�شاركة.
اجلميع � ّ

�سري االقرتاب

حتركت القوة فجر  28كانون الثاين عرب حقـول الأر ّز
َّ
والأرا�ضي الع�شبية ،وعندما و�صلت �إىل بلدة  Guimbaان�ضم
�إليها �أدالء حمليون ،ثم تابعت باجتاه بلدة  Lobongالواقعة
على ُبعد نحو خم�سة �أميال �إىل اجلنوب ال�شرقي ،حيث التقت
جمموعة النقيب جو�سون ،ومع حلول الظالم كانت قد
�أ�صبحت خلف خطوط اليابانيني.
عند و�صول القوة �إىل بلدة  Balincarinان�ضمت �إليها جمموعة
النقيب باجوتا ،وت��ز َّودت �آخر املعلومات اال�ستخباراتية التي
كان قد ح�صل عليها ك�شافو �أالمو ،بخا�صة تلك املتعلقة
بعدد احلرا�س ومراكزهم وبالعديد داخل املعتقل .وبالتن�سيق
مع النقيب باجوتا ،با�شر النقيب برن�س حت�ضري العدد الكايف
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من العربات لنقل الأ���س��رى غري القادرين على ال�سري بعد
حتريرهم ،وحت�ضري كمية كافية من الطعام لهم.
� َّأجل املقدم موت�شي بدء الإغارة ليوم كامل ،فهو كان يريد
احل�صول على معلومات �أك�ثر عن املعتقل وحرا�سه ،ومن
جهة �أخرى ،و�صلته معلومات �أفادت ب�أن قوة يابانية �ضخمة
فف�ضل تفادي مواجهتها .ليل 30
�سوف تغادر املنطقة
و�شيكاَّ ،
ً
كانون الثاين ،جنح املقاتلون الفيليبينيون يف قطع االت�صاالت
متهيدا لبدء الهجوم.
الهاتفية مع العا�صمة مانيال
ً

الإغارة على املعتقل

ق�ضت اخلطة بالهجوم على املعتقل ليلاً  ،على �أن تتولىّ
�صد �أي ّ
تدخل للقوات اليابانية
املجموعات الفيليبينية مهمة ّ
من املناطق املحيطة مبدينة كابانا توان ،ولذلك متّ تعزيز

قواهم بح�ضرية م�ضاد للدروع ل�ضرب املدرعات اليابانية عند
احلاجةّ � .أما الهجوم املبا�شر على املعتقل فتولته قوة املغاوير
الأمريكية.
َّ
خطط الأمريكيون ل�ضرب املعتقل من جهتني ،بحيث
تهاجم ف�صيلة موريف املدخل اخللفي ،بينما جتتاح �سرية برن�س
املدخل الرئي�سي للمعتقل .وكان على عنا�صر هذه ال�سرية
تقريبا عرب �أر�ض مك�شوفة ،للو�صول �إىل
الزحف م�سافة ميل
ً
ّ
مواقع االنطالق للمهاجمة .وقد ق�ضت اخلطة ب�أن تحُ لق فوق
البقعة ،قبيل التنفيذ ،طوافة نوع Northrop P-61 Black
 ،Widowبهدف �إلهاء احلر�س وت�شتيت تركيزهم ،وهذا ما
ح�صل فعلاً .
يف متام ال�ساعة � 19:45أطلق املالزم الأول موريف الطلقة الأوىل،
املحددة لها خلف
معلنً ا انتهاء متركزت ف�صيلته يف املواقع
َّ

املعتقل ،وبدء الهجوم .هاجم الأمريكيون ب�ضراوة و�شرا�سة
حرا�س الأبراج ،والعنا�صر يف الأطمات ،وكل ياباين
م�ستهدفني ّ
وقع �أم��ام �أعينهم .بعدها اجتاحوا املعتقل و�أب��ادوا جميع
اليابانيني املوجودين فيه ،بعدما خرقوا املراكز الدفاعية
الداخلية.
بالتزامن مع الهجوم ،كانت املجموعات الفيليبينية تقوم
باملهمات املنوطة بها ،فا�شتبك رجال باجوتا مع كتيبة
ّ
ومتكن رم��اة الأ�سلحة
يابانية ق��رب تلعة كابو .Cabu
ّ
�صد الهجوم املعاك�س ،بينما متكنت ح�ضرية
الأتوماتية من ّ
امل�ضاد للدروع الأمريكية امللحقة بالفيليبينيني من تدمري
اً
أعمال
دبابتني و�شاحنة� .أما ناحية النقيب جو�سون فلم ت�شهد �
تكفلت الطوافة التي ّ
ّ
حلقت فوق املعتقـل ب�ضـرب
قتالية� ،إذ
قافلـة يابانيـة ،كانت متجهة نحو مواقع قواته.

�إنقاذ الأ�سرى وحتريرهم

عند �سماعهم �إط�لاق ال��ن��ار ،خ�شي
الأ�سرى �أن يكون الأمر عملية �إعدام
جماعي لهم ،فاختب�أوا يف كل مكان
�أمكنهم الو�صول �إليه .ونتيجة الظروف
القا�سية التي عا�شوها ،كانوا يعانون
املجاعة ،وهذا ما �سبب لهم �ضعف نظر
التعرف
�شديد ،حتى �أنهم مل ي�ستطيعوا
ّ
�إىل ب��زات املغاوير �أو �أ�سلحتهم .عدد
حمرريه ،والبع�ض
مبجرد ر�ؤية
فر
َّ
منهم َّ
ّ
معتقدا �أن الأمر
مل ُي�صدق ما يح�صل
ً
ٍ
خدعة ما ،فرف�ض الفرار يف
ينطوي على
البداية.
خ�ل�ال �أق����ل م��ن  15دق��ي��ق��ة �أن��ه��ى
املهاجمون كل مقاومة داخل املعتقل،
وبعد  30دقيقة على بدء الهجوم كان
النقيب برن�س قد �أجنز جولتي تفتي�ش
متهيدا
يف املعتقل وج��م��ع الأ����س���رى
ً
لإج�لائ��ه��م� .أ���س�ير واح���د ف��ق��ط ت��ويف
نتيجة تعر�ضه لنوبة قلبية ،و�أ�سري �آخر
(بريطاين) اختب�أ يف املراحي�ض خالل
الهجوم ،ومل يعرث عليه املهاجمون،
لكن يف اليوم التايل عرث عليه املقاتلون
الفيليبينيون.
ق���دم ال�����س��ك��ان امل��ح��ل� ّ�ي��ون الطعام
َّ
املحررين خالل م�سرية
وال�شراب للأ�سرى
َّ
ال��ع��ودة ،كما و�صلت عربات �إ�ضافية
لنقل العاجزين منهم عن ال�سري ،بينما
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من التاريخ
ا�ستمر املقاتلون الفيليبينيون بتوفري
احلماية الدائرية للمن�سحبني .بعد نحو
� 12ساعة من الهجوم ،ح�صل �أول ات�صال
راديوي بني اجلي�ش ال�ساد�س واملن�سحبني
الذين طلبوا �شاحنات ملالقاتهم .بعدها
ب�ساعتني دخلت قوة املغاوير الأمريكية
وبرفقتها الأ����س���رى امل��ح� َّ�رري��ن خلف
اخلطوط الأمريكية.

تقييم العملية

�أجنــزت املهمة الأ�سطورية ،وكانت بحـق من �أكثـر
وتعقيدا.
عمليات املغاوير خالل احلرب العاملية الثانية جر�أة
ً

ريا� .أما الكلفة
وقد �أ�سفرت عن �إنقاذ  510من �أ�صل � 511أ�س ً
فكانت باهظة على اليابانيني مع خ�سارتهم حلواىل 523
جند ًيا ب�ين قتيل وج��ري��ح ،بينما مل
تتجاوز اخل�سائر الأمريكية القتيلني
وال�سبعة جرحى.
متّ ت��ق��دي��ر ال��ن��ج��اح ال����ذي َّ
حققته
ه��ذه املهمة ،وك��وف��ئ امل��ن��فّ ��ذون .فقد
ق��ال فيها اجل�ن�رال م��اك �آرث���ر (قائد
اجليو�ش يف منطقة املحيط ال��ه��ادئ):
«رائعة وتعك�س القدرات الإ�ستثنائية
للم�شاركني »...ومنح ه���ؤالء (�سواء
كانوا �أمريكيني �أو فيليبينيني) �أو�سمة
وميداليات.
ّ
جن��اح ه��ذه املهمة �سلط ال�ضوء على
امل�ستوى العايل من التن�سيق بني املغاوير
الأمريكيني واملقاتلني الفيليبينيني
وك�����ش��ايف �أالم���و وال���وح���دات القتالية
التقليدية الأمريكية .ويذكر �أن �إغارة
كابانا توان كانت �آخر عملية رئي�سية
لكتيبة املغاوير ال�ساد�سة خالل احلرب
العاملية الثانية.

املراجع:

- Raid at Cabanatuan
From Wikipedia - the free
encyclopedia.
- Wikimedia Commons
has media related to Raid at
Cabanatuan.
 مواقع �أخرى على �شبكة الإنرتنت.82

العدد 383

متاحف
يف بالدي

�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

توفيق �ضاهر وعيدان الثقاب
التايتانيك
وبرج �إيفل حماله
�إىل غيني�س
مرتني فهل يفعلها
ّ
مرة ثالثة
ّ
دخل مو�سوعة غيني�س للأرقام العاملية
مرتني خالل �سبع �سنوات� ،أما �إبداعه فتج ّلى
مرات...
مرات ّ
ّ
فما هي ق�صة هذا الرجل؟ وكيف جنح يف
حتويل احلزن والإعاقة ،وظلم القدر� ،إىل ّ
فن
وجمال وجناح؟ وما ق�صة تلك الروائع الفنية
التي ي�صنعها من عيدان الكربيت عو ًدا �إثر
عود؟!
جملة «اجلي�ش» زارت توفيق �ضاهر يف
متحفه يف بلدة الفريكة ،و�أبحرت على منت
�سفينته العمالقة الكت�شاف �إبداعاته التي �أ�شعل
جذوتها عود ثقاب ،ف�أ�ضاءت ظلمة لياليه
ونقلت حياته من �ضفة �إىل �أخرى.

من �سجني �إىل فنّان

يف متحفه اخلا�ص قرب منزله يف بلدة
الفريكة ،وع��ل��ى كر�سيه امل��دول��ب،
ا�ستقبلنا بابت�سامته املعهودة على
الرغم من الآالم التي يعانيها .ال يتعب
توفيق �ضاهر من �سرد ق�صته من الألف
�إىل الياء ،وك�أنه ي�ستمد الطاقة من
تفا�صيل تلك الق�صة.
تعر�ض خالله لإطالق
يف حادث م�ؤ�سف ّ
نار� ،أ�صيب �إ�صابة
جعلته م��ق��ع� ً�دا.
تداعيات احلادث
مل تنته عند هذا
�����د ،ف�سعيه
احل� ّ
�إىل ال��ث ��أر �أدخ��ل��ه
ال�����س��ج��ن ،لأرب���ع
���س��ن��وات .هناك
ت���ع� ّ
��ل���م درو�� ً���س����ا
كثرية وخرج من
الزنزانة فنا ًنا.
ك�����ان ���ض��اه��ر

ي��ه��وى �صناعة �أ���ش��ك��ال �صغرية من
ال��ك�بري��ت ،يف ال�سجن ان�����ص��رف �إىل
هوايته .كان �أول الغيث بيت قداحة
ا�ستغرق �صنعه خم�سة �أيام واحتاج �إىل
 63ع���و ًدا م��ن الكربيت لإجن���ازه .ثم
كرت ال�سبحة� ،صنع �إط��ارات لل�صور،
ّ
فعلبة للمحارم الورقية ،ومن ثم بد أ�
ب�صناعة قطع �أكرب.
ح��ول �شرفة منزله �إىل حم�ترف وب��د أ�
ّ

العدد 383

85

متاحف
يف بالدي

ت��اي��ت��ان��ي��ك ،مع
�أن���ن���ي مل �أك���ن
�أع�������رف ي��وم��ه��ا
�أي م��ع��ل��وم��ات
ع���ن ال�����س��ف��ي��ن��ة
ال����ع����م��ل�اق����ة.
فتعجبت املذيعة و�ضحكت وقالت:
«خليك على الأر�ض».

�سفينة تايتانيك

مرحلة جديدة من حياته بعد خروجه
من ال�سجن .ا�شرتى كربيتً ا وغراء وبد�أ
العمل� .أول دع��وة تلقاها للم�شاركة
يف معر�ض فني كانت يف العام 1997
من وزارة ال�سياحة التي منحته جائزة
تقديرية .يف ه��ذا املعر�ض ،ا�شرتى منه
ال��وزي��ر ال�سابق مي�شال �إده طاولة زهر
و�سفينة �صغرية دفع ثمنهما حينها 1500
دوالر .وهكذا بد�أت تتواىل عليه العرو�ض
للم�شاركة يف معار�ض �أخرى� ،إىل �أن ذاع
ّ
ً
�ضيفا على �شا�شات التلفزة،
وحل
�صيته
وكتبت عنه ال�صحف.
دائما يردد �أمام ال�صحافة عبارة:
كان ً
«حتى ل��و كنّ ا مقعدين ومنبوذين،
فنحن ن�ستطيع �أن نفعل الكثري».
ريا ،وعندما
وي�ضيفّ :
حتديت نف�سي كث ً
�س�ألتني �إح��دى املذيعات عن طموحي
�أجبتها من دون ت��ردد� :صناعة �سفينة
86
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جنح توفيق �ضاهر يف حتويل الإعاقة �إىل
طاقة .وبد�أ يف بناء �سفينة «التايتانيك»
التي تر�سو يف متحفه ال��ي��وم .ا�ستغرق
العمل فيها حواىل � 6600ساعة (من 20
�آب العام  1998لغاية � 11شباط العام ،)2000
واحتاجت �إىل  18مليون و� 400ألف عود
كربيت ،بكلفة  7600دوالر �أمريكي.
ترتفع ال�سفينة العمالقة بطول � 3أمتار
وع��ر���ض � 60سم وارت��ف��اع م�تر وثمانون
�سم .ولإ�ضاءتها ،ا�ستعمل  2100ملبة و675
مرتًا من الأ�سالك الكهربائية .ت�ضم
ال�سفينة امل�ؤلفة من  6ط��واب��ق ،كل
التفا�صيل التي وج��دت ذات ي��وم على
تلك ال�سفينة – اللغز ،م��ن م�سارح
و�أحوا�ض �سباحة ،وغريها ...واحتاجت
�إىل  500كيلوغرام من م��ادة الغراء،
ولي�س فيها م�سمار واح��د .هذا الإجناز
الفني �أدخله مو�سوعة غيني�س يف العام
 2009ل�صنعه �أكرب و�أطول و�أجمل �سفينة
يف العامل من عيدان الثقاب.

برج �إيفل :التحدي اجلديد

بعد جناحه يف بناء باخرة «التيتانيك»
التي �أو�صلته �إىل العاملية� ،صمم على
ت�سجيل رقم قيا�سي جديد ،وك��ان له
ما �أراد .ب��د أ� حتد ًيا من نوع �آخ��ر ،وهو
بناء «ب��رج �إيفل» العمالق� .أجن��ز هذا
املج�سم الذي يت�ألف من طبقات ثالث،
ّ
خالل عامني .عمل على مدى ً � 13
ألفا
و� 38ساعة ل�صنع ال�برج ال��ذي يحتوي
على  5ماليني و� 600ألف عود كربيت.
يت�ألف الربج من قاعدة قطرها �أربعة
�أمتار مربعة ،ويرتفع �إىل نحو � 7أمتار،
وميكن تفكيكه �إىل خم�س قطع.
املج�سم بـ 6400ملبة مربوطة بـ2116
ي�ضاء
ّ
م�ترًا من الأ�سالك الكهربائية ،وقد
ا�ستلزم جمع �أجزائه  500كيلوغرام من
الغراء ،لت�صل التكلفة النهائية للربج
�إىل نحو �11ألف دوالر �أمريكي.
تلقى �ضاهر ر�سائل تهنئة كثرية من
ور�ؤ�ساء دول و�سفراء وق��ادة ،كما منحه
رئي�س اجلمهورية �آن��ذاك العماد �إميل
وقدم له العلم اللبناين
حلود درع تقدير ّ
موقعا منه.
ً
ُع���ر����ض ع��ل��ي��ه م��ن��ذ ���س��ن��وات ���ش��راء

«التايتانيك» و«برج �إيفل» مببالغ
�ضخمة (�أكرث من مئة وع�شرين �ألف
دوالر لكل منهما) ،إ� ّال أ� ّنه رف�ض.

�سفن تبحث عن الل�ؤل�ؤ

نكمل اجل��ول��ة يف املتحف ال��ذي
يق�سم �إىل زوايا فنية ،فنجد يف �إحداها
جم�س ًما ل�سيدة حري�صا نفّ ذه خالل
ّ
ثمانية �أ�شهر من ال���د�أب واملثابرة،
جم�س ًما لقلعة بعلبك
ويف �أخ���رى
ّ
التي ا�ستغرق تنفيذها ثالثة �أ�شهر،
�إىل جم�سمات فريدة يف �أ�شكالها
وتقنياتها .من ال�سفن الكويتية
التي عربت البحر
ً
بحثا عن الل�ؤل�ؤ،
�إىل امل���راك���ب
ال�صغرية (ن�سبة
�إىل التايتانيك)،
وكنائ�س حملية
وعاملية...

ر���س��م م��ا �أو دي��ك��ور معني ه��و «قلي»
الكربيت بالزيت ،للح�صول على اللون
الذي يريده ،بني فاحت �أو داكن �أو �أ�سود.
و�إن �أراد اللون الأحمر مثال ،ي�ضع عيدان
الكربيت يف منقوع املياه ليحل اللون
الأح��م��ر على باقي العيدان م��ن دون
احلاجة �إىل ا�ستخدام ال�صباغ .هذا النوع
ّ
صربا وطول بال مل
من الأعمال
يتطلب � ً
يكن توفيق �ضاهر ميلكهما �إذ كان
مر بها
جدا،
ّ
ع�صبيا ً
ً
لكن املعاناة التي ّ
التحمل والعمل
�أك�سبته القدرة على
ّ
ل�ساعـات طويلـة ،مـا �أن�سـاه م�صابـه
الأليم.

تقنية العمل

ك��ي��ف ي�صنع
جم�سماته ،ومن
�أي�����ن ي�����س��ت��وح��ي
�أف���ك���اره؟ يقول
�ضاهر �إن الوحي
من عند اخلالق،
و�أح���ي���ا ًن���ا ينبع
م����ن امل���ع���ان���اة،
وم�����ن الأح���ل��ام
ال���ت���ي ي��ر���س��م��ه��ا
يف خميلته� .أم��ا
تقنيا فهو يعتمد
ً
ب��ال��درج��ة الأوىل
ع���ل���ى ع���ي���دان
ال��ك�بري��ت التي
ي�ستعملها كما
ه�����ي ،م����ن دون
تلوين �أو �صباغ.
ك��ل م��ا يقوم به
ل��ل��ح�����ص��ول على

ما زال يحلم

م�شروعا
يوما ما
ً
يحلم �ضاهر ب�أن يحقق ً
ال يقل �أه��م��ي��ة ع��ن م��ا �أجن���زه لغاية
اليوم .وطموحه هذه املرة تنفيذ جم�سم
للم�سجد الأق�صى من عيدان الكربيت،
ليدخل به «غيني�س» للمرة الثالثة.
ما ي�ؤخر انطالقة امل�شروع هو انتظار
التمويل ال�لازم
ل����ه (� 25أل����ف
دوالر) ،لكن ال
�شيء م�ستحيل
يف ن���ظ���ره .من
�أح�لام��ه � ً
أي�ضا،
مكان يف و�سط
ب��ي�روت ي��ع��ر���ض
ف��ي��ه �أع��م��ال��ه،
خ�صو�صا «�سفينة
ً
ال��ت��اي��ت��ان��ي��ك»
و«برج �إيفل».
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«جربان ابن احلياة»
م�سرحية باللغة الإنكليزية ملي�شال الأ�شقر
ب����دع����وة م����ن اجل��ام��ع��ة
الأم��ي��رك�����ي�����ة ل��ل��ع��ل��وم
والتكنولوجيا (،)AUST
ق�����دم ال���ف���ن���ان ال��ل��ب��ن��اين
ّ
الأم�يرك��ي مي�شال الأ�شقر
ً
عر�ضا مل�سرحيته «جربان ابن
احلياة» ،على خ�شبة م�سرح
ق�صر الأون�����س��ك��و ،وذل��ك يف
ح�ضور عدد من ال�شخ�صيات
الر�سمية والع�سكرية وطالب
املدار�س واجلامعات.
بلغة انكليزية تقارب لغة

مي�شال الأ�شقر يف امل�سرحية
من دور �إىل دور ثان ،مع الإبقاء
على ال��دور الأ�سا�سي وهو دور
جربان ،مرو ًرا مبحطات من
حياته العائلية (والده ووالدته
و�شقيقه) ودور �شقيقته ماريان
التي رافقته طوال عمره.
تركز امل�سرحية � ً
أي�ضا على
ّ
الأن��ا���س ال��ذي��ن ت��رك��وا �أث�� ًرا
ً
عميقا يف حياة جربان خليل
ج��ب�ران ،وم��ن��ه��م ُمعلمته
يف بو�سطن م�سز ب�يرد التي

جربان (مع م�شاهد باللغة
العربية) بنفحات احلرية
قدم الفنان مي�شال
املفعمةّ ،
الأ���ش��ق��ر ح��ي��اة ج��ب�ران يف
ف�صلني م�شبعني بالتفا�صيل
املهمة.
واملعطيات
ّ
امل�سرحية م��ن الأع��م��ال
املونودرامية التي يكون فيها
املمثل ال�شخ�ص الوحيد على
امل�سرح .ت��دور �أحداثها حول
حياة ج�بران خليل جربان
من والدته يف ب�شري �إىل �إقامته
يف بو�سطن وو�صوال �إىل وفاته
يف نيويورك .ينتقل الفنان

كانت �أول م��ن �أكت�شف
َ
فعرفته على
ح�سه الفني،
���ص��دي��ق ل��ه��ا ا���س��م��ه ف��ري��د
هوننديه الذي ت�أثر به جربان
ريا من الناحيتني الفنية
كث ً
والأدبية .يف هذا اجلو الفني،
ت��ع��رف ج�ب�ران ع��ل��ى م��اري
ّ
ها�سكل ال��ت��ي ك��ان لها
دور مهم يف ح��ي��ات��ه .فهي
كانت ال�صديقة ،واحلبيبة،
وامل��ر�أة التي فتحت له � ً
آفاقا
وا�سعة وعززت ثقته بنف�سه.
وا�ضحا يف
وق��د تركت �أث��� ًرا
ً
م��ؤل��ف��ات��ه الإجن��ل��ي��زي��ة التي
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ّ
نقحت لغتها.
الفنان اللبناين الأمريكي
مي�شال الأ�شقر من مواليد
زحله العام  ،1963ترعرع يف
عائلة فنية اعتادت �سماع
ال�شعر واملو�سيقى وم�ساجالت
الأدب .فوالده ك��ان يعزف
على ال��ع��ود وي��رجت��ل ال�شعر
يف املنا�سبات ،ووالدته فنانة
ولها يعود الف�ضل يف م�سريته
الفنية وخياله الوا�ســع يف
الكتابــة.
يف ال���ع���ام  1983ال��ت��ح��ق
مي�شيل الأ���ش��ق��ر بجامعة

م��ا���س��ا���ش��و���س��ي��ت�����س ل��درا���س��ة
ال��ه��ن��د���س��ة امل��دن��ي��ة وخ�لال
�سنوات الدرا�سة عاوده احلنني
�إىل الفن وخ�شبة امل�سرح ،فبد أ�
بتلقي بع�ض الدرو�س يف فن
التمثيل امل�سرحي يف ا�ستوديو
( )Geninlend Heinيف
ب��روك��ل�ين ،وب��ع��د ح�صوله
على املاج�ستري يف الهند�سة
املدنية يف العام  ،1989التحق
بجامعة ه��ارف��ارد لدرا�سة
التمثيل وف��ن��ون الإخ����راج.
«جربان ابن احلياة» هو ن�صه
امل�سرحي الأول.

ذكرى العندليب الأ�سمر يف الأوني�سكو
عاما على رحيله ،ال يزال �صوت عبد احلليم حافظ
بعد ً ٤٠
ي�صدح يف بريوت والعامل العربي .واحتفاء بذكراه ،نظمت جلنة
تكرمي رواد ال�شرق احتفا ًال رعته املنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم (�ألك�سو) التابعة جلامعة ال��دول العربية،
بالإ�شرتاك مع وزارتي الثقافة يف لبنان وم�صر ،وبالتن�سيق مع
ال�سفارة امل�صرية يف لبنان.

ح�ضر االحتفال الذي �أقيم على م�سرح ق�صر االوني�سكو يف
بريوت ،وجوه �سيا�سية وديبلوما�سية واجتماعية وفنية وثقافية
و�إعالمية.
بعد الن�شيد الوطني ،عر�ض فيلم وثائقي عن حياة العندليب
الأ�سمر ( ،)1977 -1929و�أغانيه التي تقارب ال��ـ� 230أغنية،
و�أعماله ال�سينمائية ،ومعاناته مع املر�ض ،وحبه للجمهور الذي
ّودعه يف جنازة مهيبة مل ت�شهد جمهورية م�صر العربية مثلها
�سوى جنازة الرئي�س جمال عبد النا�صر ،وال�سيدة �أم كلثوم.
ت�ضمن برنامج االحتفال كلمات لكل من وزير الثقافة
ّ
ال��دك��ت��ور غ��ط��ا���س خ���وري،
ال�سفري امل�صري نزيه النجاري
ً
ممثال وزير الثقافة امل�صري،
رئي�س جلنة «رواد ال�شرق»
�أن���ط���وان ع���ط���وي ،وحم��م��د
عبد الباري القد�سي ممثال
�أمني عام املنظمة الدكتور
عبدالله حم���ارب� ،أ���ش��ادت
بالعندليب الأ���س��م��ر ال��ذي
غنّ ى للحب والعروبة والثورة،

ف�أطرب اجلميع و�شغل قلوب املاليني يف العامل العربي ،و�أثرى
بفنه تراث الغناء واملو�سيقى العربية.
�أحيا الفقرة الفنية يف االحتفال النجم اللبناين �سعد رم�ضان
والفنان امل�صري �أحمد عفت ،وع��ازف الكمان جهاد عقل
قدموا باقة من �أجمل
والفنان التون�سي حممد اجلبايل ،الذين ّ
�أغنيات العندليب الأ�سمر ،ترافقهم الأورك�سرتا الوطنية
للمو�سيقى ال�شرق  -عربية بقيادة املاي�سرتو �أندريه احلاج.
دروعا تقديرية لكل من� :سعد رم�ضان،
قدم عطوي ً
يف اخلتامّ ،
عازف الكمان جهاد عقل ،املاي�سرتو �أن��دره احل��اج� ،أحمد
عفت ،وحممد اجلبايل ،وهي
تقدمة م��ن النحات ج��ورج
املر.
وق���د �أق���ي���م م��ع��ر���ض فني
ت�شكيلي يف القاعة اجلانبية
للم�سرح� ،شارك فيه  74فنا ًنا
ا�ستوحوا موا�ضيعه من حياة
عبد احلليم حافظ و�أفالمه
و���ص��وره و�أغنياته وم�سريته
الفنّ ية...
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�إ�صدارات
�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

«دروب القدي�سني �إىل ق ّنوبني» لل�صحايف جورج عرب
يف �إطار م�شروع امل�سح الثقايف ال�شامل
لرتاث الوادي املقد�س� ،صدر عن «رابطة
قنوبني للر�سالة والرتاث» كتاب «دروب
القدي�سني �إىل وادي قنّ وبني» ،وهو من
من�شورات الرابطة ،حتقيق ال�صحايف
ج��ورج ع��رب وتقدمة �شركة «�أل��ف��ا»
لالت�صاالت.
يخت�صر الكتاب حقبة تاريخية مهمة
من تراث الوادي املقد�س ،تتناول حركة
والرحالة وامل�ست�شرقني الذين
املوفدين
ّ
زاروه وع�بروا دروب���ه ...وي��� ؤ� ّرخ الكتاب
(للمرة الأوىل) بالوثائق عبور ه ��ؤالء
دروب قنوبني ،ويعدد �أ�سماءهم ويحدد
مهماتهم والأدوار التي قاموا بها .كما

يتناول دروب امل�شاة التي
ُع��رف��ت ت��اري��خ� ً�ي��ا ،وه��ي
ع�����ش��رة ،م��ن��ح��درة من
حميط ال��وادي �إىل عمقه
حيث تلتقي يف دير �سيدة
قنوبني (�أو ّلها من ب�شري،
فحد�شيت ،وب��ل��وزا ،وح��وق��ا ،فناحية
دير مار �أنطونيو�س قزحيا -الفرادي�س،
ومزرعة النهر ،وقنيور ،وحدث اجلبة،
وال��دمي��ان ،انتهاء بح�صرون) .وحت� ّ�دد
اخلرائط التي و�ضعتها دار الهند�سة،
ارتفاع الدروب وانحدارها وطولها ،مع
�صور املعامل القائمة على كل درب من
كنائ�س وم���زارات ومعا�صر وطواحني

وطبيعة خ�لاب��ة ،وتعريف
علمي تاريخي بكل معلم ،ومن ثم
بحث تاريخي موثق يف الوجوه التي عربت
هذه الدروب والأحداث التي �شهدتها.
ن�شري �إىل �أن الكتاب ���ص��ادر ب�ست
لغات ،وهو يف � 500صفحة (قيا�س ،)25*25
ملونة وجتليد فاخر.
بطباعة �أنيقة ّ

عِ يالم «الأهواز» �أر�ض ال�صراعات للعميد املتقاعد الدكتور �أديب �أني�س را�شد �إ���ش��ك��ال��ي��ة ،ن��ظ�� ًرا �إىل
ْ
م��ا �شهده الإق��ل��ي��م من
ً
ً
خليطا من ال�شعوب التي
�سكانه
�صدر
حديثا عن دار �صادر كتاب ِع ْيالم «الأه��واز» �أر�ض �أحداث متعاقبة جعلت ّ
وا�ستقرت فيها.
مرت ب�أر�ضه
ال�صراعات للعميد املتقاعد الدكتور �أديب �أني�س را�شد ،وهو
ّ
ّ
ّ
وقد تغيرّ ا�سمه بتغري القوى التي احتلت �أر�ضه ،واتخذ اال�سم
درا�سة جامعية نال على �أثرها الباحث مرتبة «دكتوراه دولة
ً
«ج��ي��د دليال على االنتماء ،ما جعل هذا الإقليم ق�ضية تتناه�شها
ب��ت��ق��دي��ر
يف التاريخ» من اجلامعة اللبنانية
ّ
ج��دا» ،مع املوافقة على طباعة
امل�صالح االقليمية والدولية .وهو �أ�صبح مو�ضوع �صراع
ً
بني �إي��ران التي تعتربه ج��ز ًءا من
م � ؤ� ّل��ف��ه بغية �إغ��ن��اء املكتبة
�أرا�ضيها و�أطلقت عليه ت�سمية
التاريخية وتعميم فائدته لت�شمل
«الأه�����واز» ،وب�ين ال��ع��رب الذين
ط�لاب الدرا�سات العليا و�سائر
عربيا و�أطلقوا عليه ا�سم
يعتربونه
الباحثني.
ً
يتناول الكتاب بالد «عيالم»
«الأحواز» .ف�ضاع الأ�صل احلقيقي
و�أ�صبح يف ملف الن�سيان.
�أي م��ا ي��ع��رف ح��ال� ً�ي��ا ب�إقليم
تتمثل �أبرز �صعوبات هذه الدرا�سة
«الأه������واز» ،م��ن الناحيتني
ت�صدى الباحث
يف �أن ال��ف�ترة التي
التاريخية واجليو�سيا�سية.
ّ
تتعدى ثالثة ق��رون من
ملعاجلتها
وهو يطرح ال�س�ؤال:
ّ
الزمن� ،أما جذورها التاريخية فتعود
هل �إقليم الأهواز فار�سي �أم
�إىل �أك�ثر من � 3000سنة ق.م .ولهذه
عربي؟ �أم �أنه �إقليم م�ستقل،
تلق �إقباال جد ًيا
ل��ه تاريخه العريق ويعرف
الأ�سباب وغريها ،مل َ
با�سم عيالم؟
على درا�ستها من قبل طالب العلم
والباحثني املحدثني.
ال���������س�����ؤال ب���ح���د ذات����ه
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يف �سجل
اخللود

العميد املهند�س املتقاعد ف�ؤاد احلاج �سليمان
نعت قيادة اجلي�ش العميد
املهند�س املتقاعد ف�ؤاد احلاج
�سليمان ال��ذي ت �وفيّ بتاريخ
.2017/3/27
 من مواليد  1933/7/1يفبدنايل – ق�ضاء بعلبك.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ
ّ
.1952/10/16
 ُر ّق����ي �إىل رت��ب��ة م�لازماع��ت��ب��ا ًرا م������ن،1955/9/20
وت��د ّرج يف الرتقية حتى رتبة
ع��م��ي��د م��ه��ن��د���س ب��ت��اري��خ
.1983/1/1
 حائز:• و�سام اجلرحى.
• و�سام احلرب ذو النجمة الربونزية.
الف�ضية.
• ميدالية اال�ستحقاق اللبناين
ّ

 -مت�أهل وله �أربعة �أوالد.

املعاون جوزاف منر ب�شارة
ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش امل���ع���اون
جوزاف منر ب�شارة الذي توفيّ بتاريخ
.2017/3/26
 من مواليد  1983/11/12يف علما،ق�ضاء زغرتا ،حمافظة ال�شمال.
��وع يف اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ
 ت���ط� ّ.2000/11/13
 من عداد مديرية املخابرات. حائز :• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
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• ميدالية امل�ؤمترات للعام .2002
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش خم�س
مرات.
ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش �سبع
مرات.
ّ
• تهنئة نائب رئي�س الأرك���ان
مرتني.
للعمليات ّ
• تهنئة م��دي��ر امل��خ��اب��رات �ست
مرات.
ّ
 -مت�أهل وله ولدان.

• و�سام الأرز الوطني من
رتبتي فار�س و�ضابط.
• و����س���ام /31ك1961/1
التذكاري.
• و�سام اال�ستحقاق درجة
ف�ضي ذو ال�سعف.
ثانية ّ
• و�سام الأرز الوطني من
رتبتي كومندور و�ضابط.
• ت��ن��وي��ه ال��ع��م��اد ق��ائ��د
اجلي�ش.
• ت��ه��ن��ئ��ة ال��ع��م��اد ق��ائ��د
اجلي�ش.
• تهنئة قائد القطعة.
عدة دورات درا�سية
 تابع ّيف الداخل ويف اخلارج.

املعاون ح�سني احلاج يون�س

نعت ق��ي��ادة اجلي�ش امل��ع��اون ح�سني
احلاج يون�س الذي توفيّ بتاريخ .2017/4/4
 من مواليد  1987/10/23يف �شم�سطار-ق�ضاء بعلبك -حمافظة بعلبك-
الهرمل.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .2009/12/30
 ّ من عداد طبابة منطقة البقاع.حائز:
مرتني.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ّ
مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّ
مرتني.
• تهنئة مدير املخابرات ّ
مرة
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات ّ
واحدة.
 -عازب.

العريف �أول
ح�سني قا�سم مهدي

نعت قيادة اجلي�ش العريف �أول
ح�سني قا�سم م��ه��دي ال���ذي ت �وفيّ
بتاريخ .2017/3/22
 من مواليد  1985/1/29يف عليالنهري ،ق�ضاء زح��ل��ة ،حمافظة
البقاع.
 ُجنّ د يف اجلي�ش اعتبا ًرا من.2003/11/12
 ُم��ددت خدماته اعتبا ًرا من ،2005/6/27و ُن��ق��ل �إىل اخلدمة
الفعلية بتاريخ .2006/9/15
 م��ن ع����داد ط��ب��اب��ة منطقةالبقاع.
 حائز :• و�سام مكافحة الإرهاب.
• و�سام التقدير الع�سكري.

املمددة خدماته
املجنّد ّ
حممد �أحمد ال�س ّيد

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �أربع
مرات.
ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش �ست
مرات.
ّ
 -مت�أهل وله ولدان.

املمددة
نعت قيادة اجلي�ش املجنّ د
ّ
ال�سيد الذي
خدماته حممد �أحمد
ّ
توفيّ بتاريخ .2017/3/31
 من مواليد  1995/1/1يف القبيات– عكار.
�������ددت خ���دم���ات���ه ب��ت��اري��خ
 ُم ّ.2013/12/4
 من ع��داد ل��واء امل�شاة التا�سع –الكتيبة .91
 حائز :• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة قائد الكتيبة .91
 -عازب.
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ق�صة
ق�صرية

بقلم� :إميل منذر
عميد ركن متقاعد


ٍ
ِ
�ن على م ِ
ِ
�سبعا عائدات من املزرعة ،حيث
نت
القارب
ُ
ك� َّ
ً
ُ
ِ
ْ
ب�ضع
فوق
هن ال�صغري ِة التي تتبعرث بيوتُها َ
يعمل َن� ،إىل قريت ّ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ه�ضاب غ ِ
ف�سيح
�سهل
عالية يف
ري
ميتد بنيَ جمرى النه ِر
ُّ
ٍ
ٌ
ٌ
أ�سطحها
مبنية من طنيٍ و�
بيوت متوا�ضعة
و�أق��دا ِم اجلبل.
ٌ
ُ
ّ
ّ
وق�ش� .أما احليا ُة يف تلك القري ِة فرتيبةٌ
مغط ٌاة ب�أغ�صانِ  �أ�شجا ٍر ّ
ٌ
لكن هانئة.
وب�سيطة،
ْ
يقطعه
يخي ُم على رحل ِة ال��ع��ود ِة ه��ذه ،ال
ال�صمت
 ك��ان
ُ
ُ
ّ
ين �إال زقزقةُ
ين واحل� ِ
بنيَ احل� ِ
ٍ
ع�����ص��ف��و ٍر ع��ل��ى ���ش��ج��رة من
ِ
�أ�شجارِ
�ضرب
ال�ضفّ َتنيِ� ،أو
ُ
َ
ِ
ني
امل��ي��ا ِه العميقة مبجذاف ِ
ُ
مي�سك بهما عجو ٌز
يجل�س
ُ
مقدم ِة القارب.
يف ّ
ق��ال��ت «���س��والن��ا»� ،إح���دى
ْ
ال�صبايا :غنّ ي يا «�شيما».
كيف �أغنّ ي يا �أختا ُه ونف�سي حزينةٌ
َ
-
حتى املوت!
َ -
الله احلزن .غنّ ي وارق�صي وافرحي؛
قتل ُ
فالعم ُر ق�صري.
 � -أج��ل .غنّ ي لنا يا �شيما ،غنّ ي ،قالتِ
ٍ
ب�صوت واحد� .أما
أخريات
اخلم�س ال
الفتيات
ُ
ُ
ُ
ِ
ارت�سم على
العجو ُز فهزَّ ر� َأ�سه �أنِ افعلي ،وقد
َ
ٍ
ٍ
�شفتيه ُّ
ابت�سامة
ظل
ذابلة ،وعيناه الغائرتان
يف حمج َريهِ ما كادتا تدمعان .لقد كان
ُّ
وي�شق عليه
يحب �شيما ك�إحدى حفيدا ِته،
ُّ
ً
نقيةُ
ُ
ِ
طيبة
القلبّ ،
�أن يراها حزينة لأنها ّ
َّ
ِ
ري لهم.
كل
حتب
الروح،
ِ
ُّ
النا�س وتتمنّ ى اخل َ
ٍ
ٍ
�شجي
أغم�ضت �شيما عينيها للحظة ،ثم غنّ ْت ب�صوت
�
ْ
ٍّ
ُ
ُ
أ�سماك حولَ
ِ
فوق املا ِء ،ورق�صت ال
متايلت له ال
أغ�صان املتد ّلية َ
ُ
ْ
القارب:
ِ
ت�سرع يف جريانك؟
العظيم ملاذا
�أ ُّيها النه ُر
ُ
ُ
القوة؟
تدفع
ملاذا
َ
ُ
الزورق بهذه ّ
ُ
�أال تعرف �أنني مل � ُأع ْد على َع َجلة من �أمري!؟
أحب �أن � َ
جناح ال�سرعة
أ�صل �إىل قري ِتنا على
ِ
مل � ُأع ْد � ُّ
ُ
يع ْد يح ُّبني
فحبيبي الذي ميلك قلبي مل ُ
�ضفّ ِتك كما من قبلُ
عند ِ
يع ْد ينتظ ُرين َ
مل ُ
يريدين
يع ْد ُ
مل ُ
أ�سمعت �أيها النهر؟
�
َ
يريدين.
حبيبي ما عا َد ُ

�شيما
وراجو
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ُ
اختنق �صوتُها
تلفظ العبار َة الأخري َة حتى
كادت �شيما
ما
َ
ْ
واقرتب منها ،وارمتى
فنه�ض
وانقطعت عنِ الغناء� .أما العجو ُز
َ
ْ
َ
واحت�ضن يديها بنيَ كفَّ يه اخل�شنتني:
أمامها،
َ
على ركبتَيه � َ
بد لكلِّ
ّ
«ال حتزين يا �صغريتي .ت�سلحي بالأملِ والرجا ِء؛ فال َّ
ِّ
ٍ
ٍ
�صيف من عبور».
نهاية،
�شد ٍة من
ولكل غيم ِة
ّ
ّ
َ
ِ
ِ
فرتجلت ال�صبايا ومن
�أوقف العجو ُز قار َبه يف حمطته املعتاد ِة؛
ّ
وحزن قلبِها و�أطرافَ
تعب يو ِمها
حملت
هن �شيما التي
بع ِد ّ
َ
ْ
َ
الرتابي مط� ً
أطئة ر� َأ�سها ال
الطريق
ثوبِها الطويلِ ،
بهن
َ
واجتازت ّ
ْ
َّ
ِ
تنظ ُر �إال �إىل ال ِ
و�صلت �إىل بيتها.
أمام قدميها حتى
ْ
أر�ض � َ
تقع عيناها على «راجو» يف م�شغ ِله املطلِّ
مل
ْ
تريد �أن َ
تكن ُ
ِّ
ِ
زالت حت ُّبه بكل جوارحها ،و�صورتُه ال
على الطريق .هي ما ْ
تفارق خيا َلها� .أ ّنى لها �أن متح َو من ذاكر ِتها �صور َة ذاك الوجهِ
ُ
َ
ِ
ِ
البهي امل�ستديرِ ،وت َْينك العينني اللوز ّيتني والأنف الدقيق!! بل
ِّ

َ
خم�سة َ
من
احلب وال�سعادة! مع
أ� ّنى لها �أن متح َو
عاما َ
ِّ
ع�ش َر ً
َ
تريد �أن جتتا َز م�شغله من غ ِ
تلتفت �إليه.
ري �أن
َ
ذلك كانت ُ
َ
َ
َ
خم�سة َ
ٍ
ابن
عاما كانت �شيما ابنة
قبل
خم�س ،وراجو َ
ع�ش َر ً
ُ
ُ
ِ
ِ
ثمان .جميلة الوجه ناعمة َ
الق َ�سمات هي� .سمرا ُء الب�شر ِة
ِّ
ِ
أمل�س
النا�س يف تلك البالد� .أما ال�شع ُر
ككل
فك�ستنائي � ُ
ٌّ
يتدلىّ ج ِد ْي ً
و�س ِ
ط ظهرِها .و�أما العينان فنجالوان
َ
لة واحد ًة حتى َ
فرحا ونباهة.
ت�شعان ً
ّ
ِّ
َ
ِ
ُ
تفارق
�وي البنية ،خفيف الظل ،ال
 وك��ان راج��و
ً
غالما ق� َّ
ُ
ُ
َّ
ويذهب
�صباح يت� ّأبط كت َبه
كل
الب�سمة �شفتيه ال�سمرا َوين.
ٍ
ُ
ُ
َّ
بعد ر�ؤي ِة
يدخل
�إىل مدر�س ِة القري ِة االبتدائي ِة ،فال
ال�صف �إال َ
التحد ِ
ث �إليها ولو لدقيقتني� .أما
بعد
�شيما ،وال يعو ُد �إىل بي ِته �إال َ
ّ
معا .ويف نهاي ِة ال�سن ِة َ
ترك راجو
�أ ّي ُ
ام العطل ِة فكانا يمُ �ضيانها ً

َ
َ
ّ
ّ
مت
مهنة النجارة� .أما �شيما
ليتعل َم من �أبيه
املدر�سة
فتعل ْ
َ
ٍ
َ
�سنوات أُ � َخ َر َ
َ
لت�ساعد � َّأمها
املدر�سة بدورِها
قبل �أن
ثالث
ترتك
َ
ِ
يف �أعمالِ البيت و�أباهاً � ،
جمع حم�صولِ ال ِ
أي�ضا ،يف
وجنْ ِي
ِ
أر�ض َ
املوا�سم.
ُ
ومر ِ
أ�صبح
ت الأ ّيام .و�إذا اجلمال الذي كان ُب ْر ُع ًما ،قد �أزه َر و� َ
ّ
ُ
ُ
ِ
�أك َ
ِ
النا�س وقبلة الأنظارِ يف
أ�شد �سطوة� .شيما حديث
رث ن�ضار ًة و� َّ
ِّ
ٌ
ِ
ِ
ٌ
ومهارة ال تُ�ضاهى.
وذكاء متوق ٌد،
القرية واجلوار .جمال �آ�س ٌر،
ٌ
أغر .بف�ض ِله كانت لها ق�صبةُ
وراجو َق ْي ُد ْو ُم القري ِة وفتاها ال ّ
ِ
مباريات الفرو�سي ِة و� ِ
ال�س ْبقِ
ألعاب القوى بنيَ القرى.
دائما يف
ً
َ
ِ
ِ
وكان يلتقي �شيما يف املعبد وال�سهرات و�سائ ِر االحتفاالت .وما
رق�ص فيه
ريهم �إال �إذا
ليلم
عر�س
كان
َ
َّ
ٌ
ريهم و�صغ َ
النا�س كب َ
َ
راجو وغنّ ْت �شيما.
ُ
احلب يف القلبني ومنا .وا�شتهرت
رب
ُّ
رب اجلمال ،ك َ
وكما ك َ
ُ
َ
عند
ق�ص ُة
العا�شقني يف تلك النواحي مثلما ا�شتهرت من قبل َ
ّ
ُ
ٍ
ِ
يوم التقى فيه راجو حبيبتَه
ق�صة
قي�س وليلى .وكان ٌ
العرب ّ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ك�شُ
يف �ساحة املعبد وقد زا َدها �س ْح ًرا ف�ستا ُنها الطويل امل َز ْر َ
ّ
وامل ِ ُ
َ
باخل َرزِ الدقيقِ
نديل
يدها
املطر ُز
يغطي �شع َرها .ف�أخذَ راجو َ
ّ
بنيَ كفّ يهَ ،
َ
وقال لها�« :أح ُّب ِ
زنبقة احلقولِ وحور ّي َة النهرِ،
ك يا
ُ
ِ
ُ
ُ
أ�شتاق
اخلريف� ،
ال�سهل �إىل مط ِر
ي�شتاق
�أح ُّبك .ومثلما
� ِ
أ�صابعها بنيَ خ�صلِ �شعرِه ،وقالت:
د�س ْت �شيما �
َ
إليك»ْ � .إذ ذاك ّ
«�أح ُّب َ
وربيب الن�سورِ� ،أح ُّبك .وكوفا ِء � ِ
رفيق النمورِ
أر�ضنا
ك يا
َ
َ
ّ
ِ
املعطا ِء
وفي ًة لك» .هكذا قالت ،ثم
لتعب
الفالحني �س�أبقى ّ
�أم�سكت يدي حبيبِها بكلتا يديها وغنّ ت؛ فما كان من
النا�س �إال �أن ّ
ِ
ِ
عذب غنائها.
حتلقوا حو َلها ُي�صغون �إىل
***
ُ
ُ
مر طويل ٍ
ٍ
ألزمه
والد �شيما
زمن حتى �أ
�صيب ُ
َ
مبر�ض ُع�ضالٍ  � َ
ما َّ
ُ
ّ
َ
أطبا ِء يف التغل ِ
ِ
املر�ض
ب على
الفرا�ش زمنً ا ،ومل
ْ
تنجح ح َيل ال ّ
ِ
ِ
الرجلِ  �إىل �سابقِ
�صحته وعافيته .وملا كانت �شيما
و�إع��اد ِة
ُ
ّ
ِ
َ
تعمل يف ما ي� ّؤم ُن
رت �أن
قر ْ
كبري َة �أبنا ِء والديها الثمانيةّ ،
َ
َ
حبة ال��دواء.
لأف��را ِد الأ�سر ِة الكبري ِة
رغيف اخلبزِ ،ولأبيها ّ
ٍ
ْ
ان�ضم ْت �إىل ِّ
يعملن يف تلك
بنات من قري ِتها
�ست
وهكذا
ّ
ِ
املزرع ِة التي مي ّ ُر النه ُر مبحاذاتها.
ِّ
 كان راج��و َ
ٍ
كل غ� ِ
�روب
عند
�شم�س ينتظ ُر حبيبتَه
قبل
َ
ي�ستقبلها ويت� ّأبطُ
ُ
ُ
من اجلمر .و� ْإذ ي�صل
القارب،
ال�ضفّ ِة على � َأح َّر َ
ُ
ذراعها ،وي� ُ
بلوغ بي ِتها.
أخذ مبحادث ِتها وممازح ِتها حتى
َ
ِ
ِّ
َ
ٍ
و�أك َ
ٍ
قريب ترتاحني من كل هذا
عما
مرة قال لهاّ :
رث من ّ
ريا جميلاً  ،و�آتي بكِ
ِ
ِ
التعب يا حبيبتي� .س�أبني لك بيتً ا �صغ ً
�سيد ًة فيه.
�إليه لتكوين ّ
ِ
لكن �أ ّو َل من � ِ
عند ال�ضفّ ة بانتظارِها
يكن راجو
أم�س مل
ْ
ْ
َ
ِ
ِ
املر ُة
القارب ومل
من
لت َ
ْ
ترج ْ
كعادتهّ .
يكن هناك� .إنها ّ
ُ
ّ
الأوىل التي يتخلف فيها عنِ املجيء .لذلك ا�ستوىل عليها
ٌ
قالت
رب»،
�شديد من �أن
خوف
َ
ْ
ٌ
يكون قد �أ�صا َبه مكروه« :يا ّ

هم�سا ب�شفتني مرجتفتني وه��ي حت� ُّ
�ع يف
�ث خطاها ،وال��دم� ُ
ً
بلغت
مينعها من تبينُّ ِ مواطئِ قدميها .وملا
عينيها يكا ُد
ْ
ُ
نف�سها
َت؛ ف�إذا هو يف الداخلِ يعمل.
ْ
م�شغ َله ،التفت ْ
ارتاحت ُ
ً
ومل حَ
ِ
خف�ضه
فرفع ب�ص َره �إليها ثم
�صامتة؛
ترت .وقفت يف
الباب
َ
َ
ِ
وعقد حاجبيه ،وعا َد
واخل�شب
أ�شد،
ري يف
َ
اخل�شب � َّ
ُ
ُ
ي�ضرب امل�سام َ
َ
حتت املِطرقة .خط ْت �إىل الداخلِ وقالت له مبت�سمة:
يتك�س ُر
َ
ّ
َ
َ
«لي ِ
ينظر �إليها.
يرد ،ومل
عطك ُ
الله العافية يا حبيبي» .مل َّ
ُ
ْ
َ
قالت« :ما الأم ُر يا راجو!! مل �أنت
حزين وغا�ضب!! هل �أ�س� ُأت
ٌ
ٍ
ت�صر ٍف يا حبيبي و�أنا ال �أعلم؟».
�إليك
بكلمة �أو ّ
ِ
ِ
ِ
 -لقد �أ�س�أت �إىل نف�سك َ
قبل �أن ت�سيئي � ّ
إيل.
ِ
وجهها ،وبدت
أو�ضح �أرج��وك .قالت وقد اكفه ّ َر
ُ
  -ماذا!! � ْ
ِ
وط أ� ُة املفاج�أ ِة يف نظرات عينيها.
ُ
ِ
 -من �أين ِ
لك هذه القالد ُة الثمينة يف عنقك؟ َّ
�صاحب
لعل
َ
ِ
قيل يل � ِ
ِ
أهداك �إ ّياهاَ .
الوقت يف بي ِته
إنك تق�ضني من
املزرع ِة �
�أك َ
مما تق�ضني يف مزرع ِته.
رث ّ
�صاحب املزرعة...
الكالم يا راجو!!!
 -ما هذا
ُ
ُ
ِ
َ
�صرخ ب�أعلى �صوته.
 -ا�سكتي.
ِ
أ�صابعها
أطبقت �
الدموع من مقلتَي �شيما؛ ف�
 �إذ ذاك فارت
ْ
ُ
َ
َ
ِ
ّ
متنع �صرخة روحها من جتاوزِ �شفتيها.
على ثغرِها علها
ُ
ويوج ُه �إليها َ
ُ
مثل هذا
املر ُة الأوىل التي
ي�صرخ فيها بوجهِ ها ّ
�إنها ّ
الكالم.
َ
َ
ِ
ِ
� -أح ُّبك يا راجو ،قال �ساخ ًرا .وكوفا ِء �أر�ضنا املعطا ِء
لتعب
ً
ّ
احلب ما � َ
أ�صدقه وهذا
وفية لك ...يا َلهذا
الفالحني �س�أبقى
ِّ
أعظمه!!
الوفا ِء ما �
َ
ً
وفية لك.
 � -أن��ا �أح ُّبك يا راج��و،
قالت باكية .وما زل� ُ
ْ
�ت ّ
يوم من حياتي.
وهكذا �س�أبقى حتى �آخ ِر ٍ
 -ا�سكتي يا...
 -يا ماذا؟ ُق ْلها يا راجو .يا ماذا؟
 -يا كاذبة .يا خائنة.
كالما.
ت�ستطيع
تعد
ُ
ً
� -آه!! �شهقت ،ومل ُ
ِ
بعد اليوم .كم
هيا اخرجي ،وال تدعيني �أرى
َ
وجهك َ
ّ -
ِ
ِ
أخل�صت لك!
�صدقتُك و�
كنت �
َ
ُ
ُ
أحمق حنيَ ّ
ٍ
ِ
وت�سمع،
م�صدقة ملا ترى
ري
و ّملا
ُ
ْ
ّ
بقيت جامد ًة يف مكانها غ َ
ِ
الباب؛ فراحت
أو�صد
وجرها �إىل
اخلارج و� َ
ِ
َ
�أخذَ ها راجو بيدها َّ
ُ
ّ
دعني �أكل ُمك .دعني
ت�ضر ُبه بكلتا يديها وتقول باكيةْ :
َ
أ�شرح
احلقيقة لك.
� ُ
ُ
ٌ
حتتاج �إىل �شرح� .إنها وا�ضحة َ
ني ال�شم�س.
 -احلقيقة ال
مثل ع ِ
ُ
حرام عليك.
تظلمني يا راجو.
� -إنك
ٌ
ُ
بعد اليوم.
ُ -
قلت اذهبي ،وال تتلفّ ظي با�سمي َ
ِ
تراب الطريقِ
قدميها ،وت�سقي
ْ
َ
وذهبت �شيما �إىل بيتها جت ُّر َ
َ
ِ
ِ
عما
من دموعها .فهال � َّأمها ما ر� ْأت من حالِ ابنتها� .س�ألتها ّ
ِ
ي�شف غلي َلها.
بها؛ ف�أجابتها مبا مل
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 � -أنا � ُّأمك يا �شيما .بالل ِه
عليك �أن تخربيني ما ِ
ِ
بك.
�شيء يا � ّأمي .ما بي �شيء.
قلت ما بي
ُ -
ٌ
َ
طعام الع�شاء.
بديل
مالب�سك ،وتعايل لنتناول
ّ -
َ
َ
نف�سها يف
ود�ست
وبدلت

َّ
لكن �شيما دخلتّ ،
َ
مالب�سهاّ ،
َ
ِ
تذهب �إىل املزرعةِ
َ
وقررت �أال َ
ال�سري ِر ت�شكو �أملها �إىل و�سادتهاّ ،
بعد اليوم.
َ
***
ِ
ِ
 ُّ
كل هذه احلكاية ب� ِّ
مرت يف خاط ِر �شيما
أدق تفا�صيلها ّ
ُ
ِ
ِ
الطريق بنيَ ال�ضفّ ة والبيت .لقد م ّ َر يومان ومل
وهي ت�سلك
َ
بعد ذلك على راجو ،وال هو عا َد
عرجت َ
ّ
يتبد ْل �شيء .ال هي ّ
ِ
ِ
للمر ِة الثالثة مت ُّر من �أما ِم
عند �ضفّ ة النهر .وها هي
ينتظ ُرها َ
ّ
ّ
م�شغ ِله من غ ِ
ترفع ب�ص َرها عنِ الأر�ض .وكان هو كلما
ري �أن
َ
ِ
ر�آها ،ي� ُ
ِ
مينع
جنبات �صدرِه .لكنّ ه كان
أخذ قل ُبه
ب�ضرب
ُ
ّ
ِ
فوق �آثارِ خطواتها.
من اللحاقِ بها
قل َبه
والتدحرج َ
املحط َم َ
ِ
ٌ
َّ
وم�ضى يومان �آخران من غ ِ
تنطفئ
ري �أن جتف ل�شيما دمعة �أو
َ
َّ
َ
َّ
لغ�ضب راجو �شرارة .ثم ما َ
ِ
لبث �أن زال
ليحل حمله
الغ�ضب
ُ
َ
ِ
�شعو ٌر باخليبة والند ِم على انق�ضا ِء خم�سة َ
عاما من عمرِه
ع�ش َر ً
ً
ابتعد عنِ
ِ
النا�س،
خمدوعا .لذلك
وفيا و...
�أم�ضاها
ً
َ
�صادقا ًّ
َ
َ
َ
و�أخذَ
ُ
من الغل ِ
ؤوب
نف�سه يف العملِ َ
�س حتى الغ َ�سقِ  ،ثم ي� ُ
يرهق َ
ً
ِ
كا وقانطا.
نف�سه يف ال�سري ِر ُمنْ َه ً
�إىل بيته ويرمي َ
***
ِ
�صباح جاءت �سوالنا ووقفت يف ِ
باب م�شغله.
ذات
َ
ٍ
�صباح اخل ِ
ري أ � ُّيها الو�سيم.
-
ُ
� -أتتز ّوجني بي يا �سوالنا؟
  -ماذا!! �أهكذا من دونِ
يرق�ص
مقدمات!؟ �س�ألت وقل ُبها
ّ
ُ
فرحا.
ً
� -أجل من دونِ
مقدمات� .أتتز ّوجني بي؟
ّ
 -و�شيما؟
أريدها.
 -مل � ُأع ْد � ُ
عرفت ،ولو مت� ّأخ ًراَ ،من هي التي حت ُّبك ًّ
حقا.
جي ٌد �أنك
َ
ّ -
ُ
َ
ِ
اندفعت �سوالنا تعانقه
خف�ض راجو ر� َأ�سه والذ بال�صمت،
 و ّملا
َ
ْ
ُ
بقي هو ً
واقفا بنيَ يديها
وتقبل جبينَه وعينيه
ّ
ّ
وخديه ،فيما َ
كال�صنم.
ٌ
ٌ
�سوالنا ٌ
لدت يف العا ِم
فتاة ذكية .ال جميلة وال قبيحة هيُ .و ْ
ِ
لد فيه راجو .كانت يف ِّ
دائما �إىل
�صفه،
نف�سه الذي ُو َ
وجتل�س ً
ُ
ُ
لفت نظرِه �إليها ب�شتّ ى الو�سائلِ  ،لكنها
جانبِه .حت ُّبه،
وحتاول َ
ُ
ٍ
ٍ
مكان
مكان �آخ َر� ،أو ق ْل يف � ِّأي
قلب راجو كان يف
مل تُفلحُ .
ُ
ّ
ُ
وترف�ض
لكن �سوالنا مل تي�أ�س .ظلت حتاول،
تكون فيه �شيما.
َّ
ُ
ُ
َّ
�صح فيها قول ال�شاعر:
كل َم ْن ي�أتيها
ً
خاطبا َّودها ،حتى َّ
ُ
ٌ
ِ
نريدها.
ُجننّ ا بليلى َو ْه َي ُجنَّ ْت بغريِنا و أ�خرى بنا جمنونة ال ُ
ٌ
ثمرة �أ�شهى من �أن
اليوم قد �أثمرت .وهل
وها هي حماوالتُها
َ
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يدها!!
يطلب راجو َ
َ
***
انقطاع �شيما عنِ العملِ زُها َء �أ�سبوع .و ّملا �س�ألَ
م�ضى على
ِ
ٌ
ِ
ِ
ُ
فاغتم
لن له �إنها مري�ضة؛
�صاحب املزرعة عنها رفيقاتها ،ق َ
ُ
َّ
ريا.
كث ً
�صباح اليو ِم التايل كان العجوزُ ،الذي د� َأب على نقلِ الفتياتِ
َ
ٍ
من املزرعةِ
ِ
ِ
َّ
�صباح وم�ساء ،يقو ُد َ
العامالت بزورقه
كل
زورقه َ
ٍ
َ
من العمرِ،
نيف على الثماننيَ َ
باتجّ ا ِه القري ِة ،و�إىل جانبِه عجو ٌز ّ
ُ
همتَه مثلما �أخذَ
املوت زوجتَه
أخذت منه
وقد �
والغربة
ُ
ُ
ْ
ال�سنون ّ
ِ
َ
ام ت�أبى �أن تنتهي.
فلبث يف بيته
ولديه؛
ً
وحيدا ُّ
َ
ام ،والأ ّي ُ
يعد الأ ّي َ
َ
َ
َ
َ
وال�شابة الأمينة،
وجد يف �شيما العاملة الن�شيطة
و�إذ
طلب
َ
ّ
َ
ِ
ِ
َ
منها �أن جتي َئه َّ
ِ
وتغ�سل
طعامه،
لبع�ض الوقت ف ُتع َّد
كل يومني
َ
ّ
وتنظ َ
�صاحب املزرعة.
ف البيت .هذا العجو ُز هو
ثيا َبه،
ُ
َ
دائما
أحب العجو ُز �شيما ،وعطف عليها و�
أكرمها .وكان ً
 � َّ
َ
ُ
 لمَ
بنت ،ا �أحببتُها �أك� َ
ثر منك»؛
يقول لها« :لو كان يل
ٌ
فتبت�سم وجتي ُبهَ �« :
َ
وجمعك
ال�شيخ،
عمي
أطال ُ
ُ
َ
الله عم َرك يا ّ
ِ
الله دعاءك يا ابنتي».
بولديك»؛ فيه ّ ُز ر� َأ�سه:
«لي�ستجب ُ
ِ
ُ
وابتاع
منذ �أ�سبوعني،
ذهب العجو ُز �إىل املدينة
 وكان � ْأن
َ
َ
تنتجها مزرعتُه ،وا�شرتى قالد ًة ثمينةً
ِ
ِ
حاجات البيت التي ال
ُ
ل�شيما.
عمي ال�شيخ!!
 -ما هذه يا ّ
ٌ
ٌ
ّ
أثمن منها يا �صغريتي.
هدية متوا�ضعة
-
ت�ستحقني � َ
ُ
 -ال� ،أرجوك� .إنك تَنْ ق ُدين �أجري و�أ ْز َود.
اجلوابّ ،
َ
جتاهل
وعل َق القالد َة بعنقِ �شيما.
لكن العجو َز
َّ
َ
***
ّ
ِ
ِ
ِ
من الزورقِ
ترج َل
عند املحطة النهرية ،واتجّ َه
�صاحب املزرعة َ
َ
ُ
ّ
ً
ِ
ِ
نح َو القرية باحثا عن �شيما ،م�ستعينً ا بع�صاه يف حملِ
ج�سمه
َ
َ
ا�ستوقفُ ،ق َ
�صبيا �س�أله �إن
بالة م�شغلِ راجو،
املتهدم .يف طري ِقه
ّ
ًّ
ُ
ُ
ا�سم �شيما،
كان يعرف الفتاة .فلما ر�آه راجو
َ
و�سمعه يلفظ َ
عج ٍل،
خفق قل ُبه؛ فرمى املن�شا َر من ي ِده،
َ
َ
ونف�ض ثيا َبه على َ
ُ
أ�سرع نح َو اخلارج�« :سمعتُك ت�س�أل عن �شيما أ � ُّيها ال�شيخ� .أنا
و� َ
ِ
ُ
تريدها؟».
فيم ُ
� ُ
أر�شدك �إىل بيتها .ولكن ق ْل يل َ
ُ
ِ
ِ
انقطعت
�صاحب املزرعة التي تعمل الفتا ُة فيها ،وقد
� -أنا
ْ
ُ
وجئت �أ�س�ألُ
عنِ العملِ  لأك َ
فقلقت عليها
أ�سبوع؛
رث من �
ُ
ُ
ٍ
عنها.
ُ
ِ
� -أنت مالك املزرعة �أ ُّيها ال�شيخ!!
ُ
 -ا ُمل ُ
لك لل ِه يا ابني� .أجل� ،أنا مالك املزرعة.
بالفرح وكان من ُ
قبل ال
قلب راجو
 يف هذه الأثنا ِء امتلأ
ُ
ِ
ِ
ي�سكنُه �سوى احلزنِ والي�أ�س� .أرا َد يف هذه اللحظة �أن يغنّ َي� ،أن
يدي العجوزِ
�صاحب
أقلت �إنك
ويقب َلهماَ �« :
يرق�ص� ،أن ي�أخذَ َ
ُ
َ
ّ
املزرعة!!».
ُ
َّ
َ
ِ
أجلب لك �صك امللكية �أ ُّيها
 -هل �أعطيك بطاقة ُهو ّيتي و�
ُ

ال�شاب؟ َ
ومتعج ًبا.
مبت�سما
قال العجو ُز
ً
ّ
ً
امل�شغل و� َ
َ
حلظة �أرجوك حتى � َ
أرافقك.
أقفل
انتظرين
 -ال ،ال.
ْ
َ
تر�شدين من هنا.
ترافقني يا ابني .يكفي �أن
داعي لأن
 -ال
َ
َ
ِّ
ُ
ي�صح ذلك� .س�أرافقك بكل �سرور.
 -ال
ُّ
َ
�سريعا باتجّ ا ِه امل�شغلِ ؛ ف� َ
أقفل با َبه،
 هكذا قال وهو يخطو
ً
َ
وراف��ق العجو َز وه��و يتمنّ ى لو ك��ان من الالئقِ  �أن يحمله
َ
َ
ِ
ويرك�ض به� ،أو � ّأن املِ�سافة �إىل بيت �شيما �أق�صر.
َ
َ
ترد َد راجو َ
يقرع الباب .وملا
قبل �أن
بلغ الرجالن البيت.
َ
وكم ّ
ْ
قرعه ،فتحت �شيما لتتفاج�أ �أيمَّ ا مفاج�أة.
َ
َ
ِ
ري يا ابنتي .لقد �شغلت بايل ًّ
�صباح اخل ِ
حقا.
-
ُ
يد العجوزِ
ت�ساعده
قالت و�
عمي ال�شيخ.
ْ
ْ
ُ
أم�سكت َ
� -أهلاً يا ّ
ترح ْب به.
على الدخولِ  ،ومل
ْ
ترفع ب�ص َرها �إىل راجو ،ومل ّ

 -و�أنا يا �شيما؟ �أال تدعينني للدخول؟
ِّ
مفتوح
لكل النا�س� :أ�صدقا َء وغرباء.
 -بيتُنا
ٌ
َ
ِ
 -ع�ساك بخ ٍ
ري يا ابنتي ،قال العجو ُز ل�شيما.
ً
حية كما ترى.
-
احلمد لله .ما ُ
ُ
زلت ّ
ٌ
ِ
ِ
� -أرجو �أن تعودي �إىل عملك يف املزرعة؛ فهي كئيبة من
ُ
ٌ
م�شتاق �إىل الطعا ِم الذي
الوح�شة ،و�أنا
دونِك ،وبيتي ت�سكنُه
بةَ ،
الطي َ
َ
ُعده ي��داك� .أم �أن� ِ
قال
اللقمة
�ك تريدين حرماين
ت ُّ
ّ
�ضاحكا؛ فابت�سمت �شيما.
ً
َ
أعدك ب�أنني �س�أعود .قالت والتفتت ناحية راجو .و�إذ ر�أتْ ه
ُ � -
ُ
ِ
ُ
م�سم ًرا يف مكانه ،قالت« :ملاذا تقف يف الباب! �أمل �أق ْل � ّإن
ّ
ٍ
م�سحوق الف�ؤادِ،
َ
مفتوح للغربا َء � ً
دخل
أي�ضا؟» .عندئذ
بيتَنا
َ
ٌ
ٍ
ِ
وجل�س على � ِ
فوق �صدرِه
أقرب مقعد �إىل
الباب ،وحنى ر� َأ�سه َ
َ
معت�صما بال�صمت.
ً

بواجب ال�ضياف ِة َ
قبل �أن ين�سحبا �إىل الداخلِ
ِ
قام والدا �شيما
َ
ل ّأن وجو َد راجومل َي ُر ْقهما .ثم غاد َر العجو ُز بعدما اطم� َّأن قل ُبه
نه�ض من مقع ِده ودنا من
وارتاح با ُله؛ فما كان من راجو �إال �أن
َ
َ
�شيما ،و�أخذَ يديها بنيَ كفّ يه�« :ساحميني يا �شيما� .ساحميني
حب ِ
َّ
ُّ
عرفت
ك ووفاءك.
يا حبيبتي� .أنا ال �
كل
اليوم
ُ
َ
أ�ستحق َّ
فتح ب�صري وب�صريتي».
احلقيقة� .شك ًرا
ِّ
للرب الذي َ
جدا.
قا�سيا
ريا
وكنت
َ
علي ًّ
ً
 -لقد ظلمتَني كث ً
َّ
أرجوك �أن تغفري يل .قالَ،
ِ
جئت �أعتذ ُر يا حبيبتي؛ ف�
 -ها �أنا
ُ
ُ
ْ
مر ًة من قبل.
يقبلهما كما مل
َ
ورفع َ
يدي �شيما �إىل ثغرِه ّ
يفعل ّ
َ
أحدا َّ
من لك و�أ ْوغ َر �صد َرك.
بد من � َّأن � ً
 -ال َّ
ُ
 � -إنها �سوالنا .هذه ال�شيطانة غل َبها ال�ش ُّر وهي غلبتْ ني.
�أعمتْ ها الغري ُة ف�أعمتني.
ألومك.
ألومها ْ
بقدرِ ما � ُ
� -أنا ال � ُ
ُ
َ
�ب يا حبيبتي؛
� -أج��ل� .أن��ا امل��ل� ْ�وم وامل��ذن� ُ
ِ
أرجوك �أن تغفري يل.
ف�
َ
ني راجو
عندما �
أب�صرت �شيما الدمعة يف ع ِ
ْ
َ
ِ
ِ
الن قل ُبها،
و�سمعت نغمة الهزمية يف �صوتهَ ،
ْ
ّ
ِ
الدموع من عينيها؛ فنه�ضت
وتقطرت
ُ
ومفرق
لت جبينَه
َ
وقب ْ
وعانقت حبي َبهاّ ،
�شعرِه.
ِ
غاد َر راجو حممولاً على �أجنحة ال�سعادة.
و� َ
ِ
منت�صف ال��ط��ري��قِ ؛
أدرك ال��ع��ج��و َز يف
أكرمه �أيمَّ ا
فا�صطح َبه �إىل بي ِته ،و�أ ْولمَ َ له و�
َ
وبعد ذلك غاد َر العجو ُز �إىل مزرع ِته.
�إكرام.
َ
ق�صدت �شيما املزرعةَ
َ
�صبيحة اليو ِم التايل
ْ
ٍ
ِ
فتيات ملعاود ِة العمل� .سوالنا
خم�س
برفق ِة
َ
بينهنِ � .
وقال
أم�س التقاها راجو،
تكن
مل
ّ
ْ
ُ
بعد اليو ِم
لها �إنه �سيقتلها �إذا
ْ
ذكرت �شيما َ
ِ
فعادت
�صاحب املزرعة،
ب�سوء� .أما العجوزُ،
ْ
ُ
�إليه ب�سمتُه وبهجتُه .بل عادت �إليه حياتُه.
ُ
ِ
ُ
ال�ست
يحمل
الزورق
بهن �إىل
الفتيات
عند الع�ص ِر كان
عائدا َّ
َّ
ً
َ
ِ
رفيقات �شيما منها �أن تغنّ َي؛ فغنّ ت:
طلبت
القرية ،عندما
ُ
ْ
العظيم ملاذا جتري بطيئً ا؟
�أ ُّيها النه ُر
ُ
متعر ٌج ميينً ا وي�سا ًرا؟
بل لمِ َ جمراك
ّ
ً
معروفا
العظيم ا�صن َْع معي
�أ ُّيها النه ُر
ُ
ِ
�سريعا
و� ِأع ْدين �إىل القرية
ً
ّ
املحط ِة ينتظ ُرين
عند
فحبيبي َ
لي�أخذَ ين بنيَ يديه القو ّيتني
َ
ويقول يل �إنه يح ُّبني.

أبيات من
 هكذا كانت �شيما تغنّ ي
ُ
ي��رد ْد َن ال َ
والفتيات ّ
َ
ٍ
بقوة ،وعيناه
بع ِدها� .أما العجو ُز فكان
ُ
ي�ضرب امليا َه باملجذافني ّ
املر َة من فرح.
تلمعان بالدمع.
ْ
لكن هذه ّ
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رحلة
يف الإن�سان

�إعداد :غري�س فرح

يف كل عائلة تقري ًبا قريب ي�ستحق
امل�ساعدة ،ب�سبب املر�ض �أو الإعاقة
ال�سن .م�ساعدة ه�ؤالء
�أو التقدم يف ّ
�ضرورية ،لكنها مرهقة وقد تلحق
ال�ضرر اجل�سدي واملعنوي مبن
يقدمونها .وهذا يحتم مراعاة ظروفهم،
و�إر�شادهم �إىل كيف ّية اال�ستمرار بت�أدية
الر�سالة من دون �إيذاء ذواتهم.
كيف يتم ذلك ،ومباذا ين�صح
العارفون؟

ن�ساعد الآخرين ولكن!

ماذا عن �أنف�سنا
�صعوبة اال�ستمرار بالعطاء

�أحجية وحلول

ّ
يعترب �ستيفني زاري��ت �أ�ستاذ علم ال�شيخوخة يف جامعة
ت�ضطرهم الظروف �إىل بذل
ممن
من املالحظ �أن كثريين ّ
يكر�سون اجلهود من
الت�ضحية ،يتوقفون يف مرحلة ما ،ب�سبب عدم قدرتهم على بن�سلفانيا الأمريكية ،يف مقدمة الذين
ّ
ي�ستمرون بالعطاء ،حتت �أجل ّ
حل هذه الأحجية .وبح�سب ر�أيه ف� ّإن الأثر اجل�سدي واملعنوي
حتمل ال�ضغوط ،ويف املقابل يوجد من
ّ
ّ
ت�أثري ال�ضغوط نف�سها ،رغم ال�شعور بال�ضيق والتعب .فكيف واالجتماعي للت�ضحية ،يرتبط بعوامل �أهمها :الثقافة والبيئة
العائلية ،واملعتقدات الدينية ...ودرا�سة هذه االختالفات تعطي
يتمكنون من اال�ستمرار؟
ّ
بتحمل الت�ضحية ،وبالتايل ،معرفة
يعود ذلك �إىل كون العطاء ميزة فردية ،وهذه امليزة ال يحملها �صورة وا�ضحة عن املعنيني
ّ
جميع النا�س بالقدر نف�سه .فالأمر يرتبط بظروف كل �شخ�ص  مدى مقدرتهم على اال�ستمرار .وعلى هذا الأ�سا�س  ميكن
ثم تقدمي العناية والدعم لهم ،من خالل
ومبدى مقدرته على
حتمل الأعباء ،وكذلك بالتن�شئة التي ت�صنيفهم ،ومن ّ
ّ
ّ
اختيار برامج منا�سبة ت�شمل املتفانني بالت�ضحية واملتذمرين
تلقاها.
وهذا يو�ضح �سبب ميل البع�ض �إىل الت�ضحية من دون حدود ،منها.
جهدا ال مردود له.
و�سبب عزوف البع�ض الآخر عنها ،باعتبارها
ً
كيف يتم ذلك؟
�أما االخت�صا�صيون فين�صحون ب�ضرورة التدرب على االعتدال.
عموما ما بني الأم��را���ض،
مييز الباحثون يف ه��ذا احلقل
وال�سبب � ّأن التفاين يف الت�ضحية ي�سيء �إىل �أ�صحابه وي�صيبهم
ً
ّ
ب��الإره��اق ،وهو ما ي�ضعهم يف مواقف ال يح�سدون عليها .والإعاقات التي حتتاج �إىل عناية طويلة الأمد .لذا فهم ي�ضعون
وت�سهل ا�ستمرارهم بالت�ضحية من دون
من ناحية ثانية ،ثبت �أن العاجزين عن الت�ضحية ي�شعرون برامج يتابعها املعنيون
ّ
عموما بالذنب وبالفراغ ،الأمر الذي ي�ضعهم � ً
وتركز هذه الربامج على:
أي�ضا يف مواقف الإ�ساءة �إىل �أنف�سهم.
ّ
ً
 التعرف �إىل �أهمية ال��دع��م االجتماعي ،واال�ستعانةحرجة .وهنا يطرح ال�س�ؤال :كيف نتذ ّوق �سعادة الت�ضحية مع
باال�سرتاتيجيات املو�ضوعة من قبل املعنيني به.
االحتفاظ بالتوازن واالكتفاء الذاتي؟
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 ّتعلم تقنيات ال�سيطرة على النف�س  يف املواقف ال�صعبة ،باملحافظة على العالقات مع الأ�صدقاء والأق���ارب ،فه�ؤالء
كيفية خف�ض  ال�ضغوط �أو التقليل من �آثارها مينحون الدعم ال�ضروري عند احلاجة ،كما �أنهم يخفّ فون
والتد ّرب على
ّ
�سلبية �آثار الوحدة الناجمة عن وجود امل�ساعد مع املري�ض،
من
ال�سلبية.
ّ
 �شحن القدرات من �أجل ا�ستعادة الطاقة ،واال�ستمتاع بعمل مبعزل عن املجتمع.قمة �أخالقيات املجتمع.
هو ّ

خمطط متكامل

مقدمي الت�ضحية �أو العناية ب�أحد من
التخل�ص من امل�شاعر ال�سلب ّية
كما �سبق و�أ�شرنا ،ف� ّإن ّ
مقدمي امل�ساعدة و�أ�صحاب احلاجة ،يعرف �أفراد العائلة ،ي�شعرون يف �آن واحد بال�سعادة والإرهاق .على هذا
من املعروف � ّأن
ّ
ً
ر�ضيا،
كل منهم الآخر �أكرث مما يعرف الطبيب مري�ضه .مع ذلك الأ�سا�س ،متّ البحث يف
كيفية جعل الت�ضحية عمال ُم ً
ّ
�سلبية كالقلق واخلوف وجاءت النتيجة مل�صلحة التخطيط املتكامل .وهذا يعني و�ضع
تنتاب امل�ساعدين �أحيا ًنا ،م�شاعر
ّ

من امل�س�ؤولية ،والغ�ضب� .أما
ال�سبب فيعود �إىل نق�ص املعرفة
بتفا�صيل العناية ال�صحيحة،
�إ���ض��اف��ة �إىل ال���وق���وع حتت
كابو�س الروتني اليومي.
 يف ه���ذا ال�����س��ي��اقُ ،ين�صح
ب���ال���ت���ع���اط���ي م����ع امل��ر���ض��ى
أ���ص��ح��اء .فهذا
باعتبارهم �
ّ
ي�شعرهم باال�سرتخاء والراحة،
وينعك�س �إيجا ًبا على الأج��واء ب�شكل عام .والأه��م هنا،
ت�شجيع املر�ضى على القيام بن�شاطات طاملا �أحبوها ،وبح�سب
مقدرة كل منهم .وبذلك ،يتمكن امل�ساعد من تخفيف
وط�أة ال�ضغوط ،والو�صول �إىل مرحلة الت�أقلم مع الواقع.

التخ ّل�ص من ال�ضغوط

حتد من قدرتنا على اال�ستمرار بالعطاء،
مبا � ّأن ال�ضغوط
ّ
فال بد من ّ
يتم �-إ�ضافة �إىل
تعلم �أ�ساليب مواجهتها ،وهذا ّ
اال�ستعانة باخت�صا�صيني -عن طريق التد ّرب على �أ�ساليب
ً
مثال �أو اليوغا� .إىل ذلك ،يو�صى
اال�سرتخاء ،كممار�سة الت�أمل

برامج ت�ؤمن العناية باملري�ض،
مع ترك ف�سحات من الراحة
ملقدم امل�ساعدة ،خالل فرتات
ّ
���ددة يف ال���ي���وم .وبح�سب
حم� ّ
ال��ب��اح��ث�ين  ف����� ّإن ه���ذا النمط
املتوازن مينح �أ�صحاب العالقة
ميكنهم من املتابعة
تنف�سا
ُم
ّ
ً
وي�شجع يف الوقت
بهدوء ورو ّية.
ّ
ذات��ه الهاربني من الت�ضحية
على ت�أديتها ،فال ي�شعرون بالذنب نتيجة هروبهم من تقدمي
امل�ساعدة �إىل �شخ�ص يحبونه.
هذه و�سواها من احلقائق ت�ضعنا يف مواجهة مع �أنف�سنا من
جهة ،ومع من نحبه وبات يحتاج �إىل م�ساعدتنا من جهة
ثانية .فهل �صحيح �أننا نريد الت�ضحية� ،أم �أننا جمربون على
�أدائها بحكم الظروف؟
يف حال الت�أكد من وجود الإرادة ،لن تعود الت�ضحية عبئً ا
ً
ثقيال� ،شرط عدم نكراننا لذواتنا ،فالأنا يف داخلنا لن ت�سكت
لتذكرنا
التنكر لها ،تنتف�ض 
عن هذا النكران .ويف حال
ّ
ّ
بوجودها وب�أ ّنها ت�ستحق العناية.
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هو وهي
�إعداد :رميا �سليم �ضوميط

ً
نيته،
�شريكه
فر�صة لإث��ب��ات ح�سن ّ
عما �إذا كان قاد ًرا على
ب�صرف النّ ظر ّ
م�ساحمته يف امل��دى القريب ،لأن قدرة
الإن�سان على الت�سامح تختلف بني
ٍ
�شخ�ص و�آخر ،وقد يحتاج البع�ض �إىل فرت ٍة
�أطول لي�صبحوا م�ستعدين للم�ساحمة.

حتمل امل�س�ؤول ّية كاملة
ّ

ٌ
غلطة ال ت�شبه غريها من
اخليانة الزوج ّية،
الأغالط� ...أمام فظاعتها تنهار الثقة وت�ضيع
ٌ
�سنوات من احل��ب ،وعلى عتبتها ميوت
يوما ي�شبه
االح�ترام وقد ينتهي زواج كان ً
احللم.
عند وقوع اخليانة الزوجية ،يفقد الزواج
ا�ستقراره ،ويجد الطرف املخدوع نف�سه �أمام
خيارين� ،إما هجر الطرف اخلائن والطالق
ً
فر�صة جديدة.
منه� ،أو ال�صفح عنه و�إعطا�ؤه
فما ال�شروط لنجاح هذه الفر�صة؟

ا�ستعادة الثقة املفقودة

ؤكد االخت�صا�صيون يف علم النف�س 
ي� ّ
� ّأن �أ�سو�أ تداعيات اخليانة ،فقدان الثقة
بالطرف اخلائن ،حيث � ّأن الزوج املخدوع
ت�صرفات
ال يكتفي بالت�شكيك يف
ّ
�شريكه ون���واي���اه يف م��رح��ل��ة م��ا بعد
ّ
ّ
ال�شك يف �أقواله
يتملكه
اخليانة ،و�إنمّ ا
يو�سع دائرة
و�أعماله ال�سابقة ،وهذا ما ّ
فقدان الثقة .لذا يجدر بالطرفني العمل
على �إعادة الثقة املفقودة �أولاً من خالل
التامة ،مبعنى �أن يجيب الزوج
امل�صارحة
ّ
اخلائن ب�صدق تام عن جميع �أ�سئلة
ّ
املتعلقة بفعل اخليانة ،مع
�شريكه
ٍ
تف�صيل ميكن
�ضرورة عدم �إخفاء �أي

ا
خل
ي
ا
ن
ة
ا
ل
زوج ّية
ك
ي
ف
مي
ك
ن
ط ّي
ا
ل
�
ص
ف
ح
ة
؟
�أن يكت�شفه ال��زوج
م��ر ًة
الح� ً�ق��ا ،ك��ي ال تنك�سر الثقة ّ
�أخرى .يف الإطار نف�سه ،ي�شري اخلرباء يف
الزوجية �إىل �أن ال�شفافية يف
العالقات
ّ
هذه املرحلة �ضرور ّية ج� ًّ�دا (ع��دم و�ضع
للجوال ،حتديد �أماكن وجود
كلمة �سر
ّ
ال�شريك يف �أثناء غيابه عن املنزل.)...

�إنهاء العالقة الغرام ّية

يتعهد الزوج اخلائن بقطع
يجب �أن
ّ
العالقة مع �شريكه يف اخليانة ،لي�س 
هذا وح�سب ،و�إنمّ ا عليه �أن ميحو �إ�سمه
عن هاتفه و�ألاّ  يجيب على ات�صاالته
الهاتفية .عليه � ً
أي�ضا �أن يتفادى زيارة
الأماكن التي ميكن �أن ي�صادفه فيها.
مبعنى �آخر ،يجب �أن يلغيه من حياته
عاليا ما
ب�شكلٍ تام ،و�أن يبني جدا ًرا
ً
بينه وبني املا�ضي .ويف املقابل ،يجب �أن
ي�سعى �إىل ا�ستعادة اللحظات اجلميلة
التي كانت جتمعه ب�شريك العمر.
� ّأما ال�شريك املخدوع ،فيجب �أن مينح

عند اكت�شاف اخليانة ،قد يحاول
ب�ررات لفعله
الطرف املذنب �إي��ج��اد امل� ّ
ب�إلقاء اللوم على �شريكه .هذا الأمر
ٍ
�سيزيد الطني ّ
بلة ،و�سي� ّؤدي �إىل
مزيد
من التعقيدات .لذلك يجدر بالزوج
ؤولية فعله،
اخلائن
ّ
حتمل م�س� ّ
واالع�تراف بالذنب ال��ذي اقرتفه
طالبا منه
بحق �شريك حياته،
ً
ال�سماح ب�صدق� ،شرط �أن يكون
َّ
� ً
آ�سفا بالفعل ،و�إلاّ  فال فائدة من
وينبه اخل�براء يف
حماولة الإ�صالحّ .
هذا الإط��ار� ،إىل �أن الطرف املخدوع
لن يفتح ذراعيه ل�شريكه وي�ستقبله
بالأح�ضان ف��ور طلب ال�سماح ،على
ً
عنيفة،
العك�س  قد تكون ّردة فعله
حيث �ستحمل الغ�ضب واحلزن والأ�سى،
ال�سلبية التي ّ
ّ
خلفها جرح
وكل امل�شاعر
ّ
اخليانة .لكن هذه الثورة �سوف تخمد
تدريجيا بعـد جل�سـات مـن امل�صارحـة
ًّ
وامل�ساحمـة.

طي �صفحة اخليانة

بعد تفريغ الغ�ضب واحل����زن ،ومع
مرور الوقت ،ي�صفح الزوج املخدوع عن
ٍ
عندئذ ،ال
�شريكه وتعود �إىل جماريها.
يجوز على الإطالق �أن يلج�أ الطرف الذي
تعر�ض  للخيانة �إىل �إعادة فتح امللفّ ات
ّ
ٍ
يحق
القدمية حتت � ّأي ظرف ،كما ال
ّ
ّ
كلما وقع
�ذم به
له حتقري الآخ��ر �أو ال� ّ
بينهما خالف �أو �شجار ،و�إنمّ ��ا يجب
طي �صفحة املا�ضي ،والتعامل مع كل
ّ
م�شكلة الح��ق��ة بح�سب حجمها
ً
حفاظا على االحرتام
وعمقها ،وذلك
املتبادل.
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تربية
وطفولة

�إعداد :ماري الأ�شقر
اخت�صا�صية يف علم النف�س

املري�ض ال�صغري يف دور الطبيب
ال ّلعب � ً
أي�ضا ي�شفي...
التقرب من الطفولة وخرق عاملها ّ
اله�ش احل�سا�س
يحاول عامل الطب ّ
بو�سائل جديدة .فال خوف بعد اليوم ال من الطبيب وال من امل�ست�شفى،
حيث �سيجد ال�صغري كل ما يحيط به جميلاً  ،فيه مل�سة الطفولة والبهجة،
فلنتعرف
من �ألعاب ،وراحة� ...إنها نظرة جديدة يف تطبيب ال�صغار،
ّ
�إليها.
ال�صغري �أي��� ً��ض��ا يف
�أ�سلوب جديد
ّ
�إنطالقة هذا الأ�سلوب يف طب الأطفال ت��خ��ط��ي م��رح��ل��ة
كانت يف عدد من امل�ست�شفيات الغربية ،الت�شنّ ج واخل��وف،
والعربية الح� ً�ق��ا ،لينتقل بعدها �إىل م�������ن م���ر����ض���ه
العيادات ،ومن ثم �إىل طبيب العائلة ،وم����ن ال��ط��ب��ي��ب،
و�صولاً �إىل املنزل .ويقوم هذا الأ�سلوب وم���ن العمليات
على تعريف ال�صغار مبفهوم و�سائل اجل������راح������ي������ة،
العناية الطبية عن طريق ّ
اللعب ،وذلك والك�شف امل���ؤمل
والتحاليل وغريها.
ل�سببني:
�أ ّولاً  :ل ّأن دخ��ول ال�صغري امل�ست�شفى ول��ك��ن الأم�����ر ال
يبعده عن عامله وعن «عمله الد�ؤوب» يقوم على �أي لعبة،
ال��ذي ه��و ّ
اللعب ،وع��ن حاجته ّللهو   بل على «لعبة طبية» �إذا جاز التعبري،
ويتم
يوميا .وهو �إزاء جفاف �أجواء امل�ست�شفى �إذ يختار ال�صغري دمية ما يحبها،
ً
ّ
وطابعها املهني واملهيب ،ي�شعر بال�ضيق �إخ�ضاعها �أمامه وب�صورة مب�سطة ،لكل
�سلبا يف معنوياته ويف �أنواع العالج التي �سيخ�ضع لها هو.
واالنزعاج ،ما ي�ؤثر ً
�سري العالج.
الأطباء يلعبون مع املر�ضى ال�صغار
على ه��ذا الأ���س��ا���س  تقرر �أن يكون
ي�شجع االخت�صا�صيون يف علم نف�س 
ك��ل �شيء يف خدمة املر�ضى ال�صغار،
ّ
دوم��ا ب�أن حياتهم خالل الطفل الأطباء على اللعب مع املري�ض 
كي ي�شعروا ً
ا�ست�شفائهم ت�ستمر قدر الإمكان على ال�صغري ،وذل��ك عرب جعله يقوم بدور
�صورتها ال�سابقة .من زي���ارات الأه��ل الطبيبّ � ،أما املري�ض  فيكون الدمية.
والأقارب� ،إىل م�شاهدة التلفزيون وغريه ،وهكذا ينفّ ذ ال�صغري ووف��ق �إر���ش��ادات
والأه��م :الألعاب حتت الطلب وح�سب الطبيب ،العملية اجلراحية التي حتتاج
�إليها الدمية ،على �أن ت�شبه بتفا�صيلها
الذوق.
ث��ان��ي��ا���� :ض���رورة اع��ت��م��اد ال��ل��ع��ب يف �إىل حد ما ،العملية التي �سيخ�ضع لها
ً
امل�ست�شفى ،نظ ًرا �إىل الدور العالجي الذي بنف�سه بعد حني .ير�شد الطبيب مري�ضه
ي�ؤديه .فالألعاب لي�ست فقط �صلة و�صل ال�صغري يف �أثناء تنفيذ الأخري للعملية
ال�شق،
ما بني البيت وامل�ست�شفى ،بل �إنها ت�ساعد اجل��راح��ي��ة ،م��ن التخدير �إىل
ّ
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ومعاجلة الع�ضو املري�ض ،والتقطيب،
ريا �إنعا�ش الدمية.
و�أخ ً
ّ
الطيبة،
لهذه اللعبة الطبية �آثارها
ّ
فهي تو ّلد ج ًوا من االرتياح بني ال�صغري
وما ينتظره من عالج ،فيواجهه براحة
�أعمق ،وباقتناع تام .قد ي�ؤدي هذا الأمر
�شق الآالف من ال��دم��ى ،ولكنها
�إىل ّ
طريقة مدعومة ب�شكل ملمو�س  من
قبل االخت�صا�صيني يف علم النف�س� ،إذ
ال يجدر بامل�ست�شفى التي يدخل ال�صغري
�إليها ب��داف��ع اال�ست�شفاء� ،أن جتعله
ً
وخائفا.
بائ�سا ،حزينً ا،
ً
برمته م�ستهجنً ا ،ولكنه
قد يبدو الأمر ّ
ذو جدوى .وي�سعى عدد من امل�ست�شفيات
الكبرية يف �أنحاء العامل� ،إىل اعتماد
الفعالة ،والتي ال تقوم
ه��ذه الطريقة
ّ
ّ
ح�ص ًرا على اللعب ،بل ت�شمل � ً
أي�ضا

و�سائل �أخرى.
لاً
من هذه الو�سائل ،املو�سيقى مث � ،إذ
ي�صار �إىل �إ�سماع ال�صغري خالل التخدير
قطعة مو�سيقية يحبها ،ما يخفف من
جهدا
ع�صبيته .وهذه الطريقة تتطلب
ً
خا�صا من حيث �إعداد املو�سيقى واختيار
ً
ما يف�ضله كل �صغري ،وما ينا�سب كل
مرحلة من مراحل العالج.
يف بع�ض  امل�ست�شفيات ،تُعتمد الدمى
املتحركة� ،أو يطلب من الأهل �إح�ضار
دمية ال�صغري من املنزل .كذلك ،ويف
م�ست�شفيات عديدة ،متّ  �إن�شاء مكتبات
خا�صة بالأطفال ال تقت�صر حمتوياتها
على الكتب بل تتعداها �إىل الأفالم
و�سواها من و�سائل الرتفيه.

 ...والأهل � ً
أي�ضا

لي�س  لعب الأط��ب��اء مع الأط��ف��ال هو
املطلوب فقط ،بل � ً
أي�ضا لعب الأهل مع
�أوالدهم .وقد تبني من خالل ك�شوفات
طبية� ،أن العديد من الأوالد املر�ضى،
�صرحوا ب���أن �أهلهم ال ي�شاركونهم
ً
ّ
ارتباطا بني
اللعب .ما يعني �أن هناك
ما يعانونه من �أعرا�ض  مر�ضية ،وبني
عدم ح�صولهم على االهتمام وامل�شاركة
الكافيني من الأهل .والواقع �أن الأهل
ريا ما يقدمون الألعاب �إىل �أوالدهم
كث ً
لين�صرفوا �إىل �أعمالهم وم�شاغلهم من
دون م�ضايقة ال�صغار ،ولكنهم بذلك،
ي�ضيعون على �صغارهم فر�صة اال�ستفادة
ّ
ّ
من امل�شاركة يف اللعب ،والتي متنحه

قيمة ال ت�ضاهى.
فمن خالل هذه امل�شاركة يتوافر تبادل
عاطفي مطمئن ما بني الأهل وال�صغري،
ومعها يكت�سب ّ
اللعب �صفته املهمة،
جدا
�أال وهي التثقيف .لهذا من املهم ً
�أن ي�شارك الأهل ّ
اللعب مع �صغارهم،
و�أن ي�شرحوا لهم من خالله كل ما قد
يحدث يف احلياة اليومية من حوادث
منزلية �أو خماطر.
وبالعودة �إىل مو�ضوعنا الأ�سا�سي ،من
امل��ه��م و���ض��ع ال��ع�لاج يف خ��ان��ة اللهو.
فمالعبة ال�صغري الراف�ض  تناول الدواء
تقبل ال��دواء ،ولو
�أمر �ضروري ي�ساعده يف ّ
ا�ضطرت الأم �إىل متثيل �شخ�صيات
يحبها ابنها .وميكنها مثلاً �أن تطبب
ّ
مع ال�صغري الدمية «املري�ضة» با�ستعمال
املطهر والر�شو�ش وال�ضمادات ،وك��أن
ّ
يعد الطفل
الدمية مت�أملة بحق .فهذا ّ
للتفاعل مع �أي ح��ادث �صحي طارئ
قد يتعر�ض  له ويوجب جراحة �سريعة
وب�سيطة يف ق�سم الطوارئ ،فال يغ�ضب
وال يخاف وال ميانع ،بل يخ�ضع للعالج
كما خ�ضعت ل��ه دميته يف مرحلة
�سابقة.
�صفحة جديدة فتحت يف ع��امل طب
ويجن به
الأطفال تعتمد على ما يحبه
ّ
عقل ال�صغري ،وهو ّ
فلنقدمــه
اللعب.
ّ
لــه!
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قواعد
التغذية

�إعداد :ليال �صقر الفحل

�إكت�شف القوة اخلف ّية الكامنة يف الزيوت!

ً
�ضعفا يف املناعة والتهابات؟ هل
هل تعاين
تواجه م�شاكل ه�ضم ّية وت�شكو من الن�سيان
والت�شو�ش واالكتئاب؟ هل الحظت جفا ًفا
ّ
ً
ّ
يف ب�شرتك و�شعرك وت�شققا يف �أظافرك؟
هل لديك م�شاكل يف القلب؟ قد يكون كل
ذلك ً
ناجتا عن نق�ص يف الأحما�ض الدهنية
الأ�سا�سية!

الأحما�ض الدهنية الأ�سا�سية

على ال��رغ��م م��ن �أن ال��غ��ذاء القليل
�صحيا �أكرث من الغني
الدهون مفيد
ً
منه بالدهون� ،إ ّال �أن �أج�سامنا حتتاج
معينة من الدهون للنمو
�إىل كمية
ّ
ال�صحيح و�أداء الوظائف ،وهذه الدهون
اجليدة والتي ال ي�ستطيع
ال�ضرورية لل�صحة ّ
ُ�سمى الأحما�ض
اجل�سم ت�صنيعها ،ت ّ
الدهنية الأ�سا�سية ( .)EFAsوقد ُ�س ِّميت
�أ�سا�سية لأنها مثل الفيتامينات واملعادن
ي��ج��ب �أن ت���ت���واف���ر يف
غذائنا.
اك���ت�������ش���ف���ت ه���ذه
الأح��������م��������ا���������ض يف
خم�سينيات ال��ق��رن
املا�ضي ،ويطلق عليها
البع�ض ا���س��م «ال��ق��وة

الكامنة» نظ ًرا �إىل �أهميتها احليوية
ل�صحة الإن�����س��ان ،م��ن هنا ت�سميتها
ُق�سم �إىل
بالفيتامينات الدهنية .وهي ت َ
وت�ضم حام�ض
زمرتَني :زم��رة �أوميغا 3
ّ
«�أل��ف��ا لينولينك» وحام�ض «�آي��ك��وزا
ت�ضم
ايونيك» ،وزم��رة �أوميغا  6التي
ّ
حام�ض لينولينك وغاما لينولينك.

�أمرا�ض ذات �صلة

التعرف �إىل الأمرا�ض
لي�س من ال�سهل
ّ
الناجمة عن نق�ص ه��ذه الأحما�ض،
فالعوار�ض التي تنتج عنها خافتة ال
تلفت االنتباه وتختلف م��ن م�صاب
املتخ�ص�صني يف �أمرا�ض
لكن
�إىل �آخر،
ّ
ّ
التغذية ق���ادرون على ت�شخي�ص هذه
الأمرا�ض.
ي�شرح خ�براء التغذية �أن الأحما�ض
الدهنية الأ�سا�سية ت�شارك يف عملية
�إن��ت��اج مركبات كيماوية �شبيهة

بالهرمونات ا�سمها «الربو�ستاغالندين»
حتد من
وهي م�ضادة لاللتهاب ،وبالتايل ّ
�ضد
خطر التفاعالت الذاتية
املوجهة ّ
ّ
الأن�سجة ال�سليمة ،وتقي من الأمرا�ض
الوعائية ،بالإ�ضافة �إىل �أنها
القلبية
ّ
ّ
تقل�ص الإ�صابة بالعدوى وتخفّ ف من
تيب�س املفا�صل ومن ح� ّ�دة االلتهابات
ّ
تتعر�ض لها هذه الأخرية ،وحتمي
التي قد ّ
من الأورام اخلبيثة .كما حتافظ هذه
الأحما�ض على ال�شعر والب�شرة وتُعنى
بدو ٍر حموري يف �أداء وظائف ّ
وت�سهل
املخ،
ّ
الع�صبية.
نقل الر�سائل
ّ
ّ
يتوقف اخل�ب�راء عند ه��ذا احل� ّ�د،
وال
بل ي�ضيفون� ،أن الأحما�ض الدهنية
الأ�سا�سية �ضرورية لنمو دم��اغ الطفل
ّ
والتعلم
ودع���م عمليات التفكري
والرتكيز لديه .وقد �أظهرت الدرا�سات
�أن هذه الأحما�ض تعترب الوقود الرئي�س
جلدران اخلاليا ،لكي تقوم بوظائفها
تتعر�ض
على �أف�ضل وجه .فهذه اجلدران
ّ
ّ
باطراد للهجمات الداخلية واخلارجية
التي حت��اول زعزعة عملها ،لذا فهي
جت��دد نف�سها با�ستمرار بف�ضل توافر
ّ
أ�سا�سية ،التي من
الأحما�ض الدهنية ال
ّ
دونها ال ميكن حماية اجل�سم من
الأمرا�ض.

�أغذية غنية بالأحما�ض

�أه���م الأغ��ذي��ة الغنية بالأحما�ض
أ�سا�سية ،هي :حليب الأم،
الدهنية ال
ّ
الزيوت النباتية ،زيت ال�سمك ،زيت فول
ال�صويا ،زيت ال�سم�سم ،زيت بذور العنب،
املك�سرات.
وزيت
ّ
ميكن قيا�س م�ستوى الأح��م��ا���ض
ال��ده��ن��ي��ة الأ���س��ا���س��ي��ة يف اجل�����س��م يف
غ�شاء كريات ال��دم احلمراء .وين�صح
علماء التغذية بالتز ّود
بكميات �أع��ل��ى من
احلد الطبيعي من هذه
ّ
الأحما�ض ،فم�ستوياتها
منخف�ضة ل���دى معظم
النا�س.
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�أطايب
ال�شيف

�إعداد:
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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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�سمك الفيليه
املح�شي
• املكونات:
فيليه �سمك :كيلوغرام واحد.
ف�صان.
ثومّ :
ب�صل :عدد .1
ق�شطة للطبخ :ملعقتان كبريتان.
جبنة طرية :ملعقتان كبريتان.
�سبانخ طازج :كيلوغرام واحد.
زيت زيتون :ربع كوب.
�أوريغانو :ح�سب الرغبة.
ملح وبهار �أبي�ض :ح�سب الرغبة.
• طريقة التح�ضري:
��دق قطع الفيليه حتى ت�صبح
 ت� ّّ
ير�ش عليها امللح والبهار
ثم
رقيقةّ ،
الأبي�ض.

ناعما ،وي��دق الثوم،
 يفرم الب�صلً
ثم تقلى بزيت الزيتون
وتقطع ال�سبانخّ ،
وي�ضاف �إليها ،اجلبنة الطرية ،الق�شطة
را ،الأوري��غ��ان��و وامل��ل��ح.
املعلبة ،و�أخ��ي� ً
جي ًدا حتى ت�صبح
حت� ّ�رك
املكونات ّ
ّ
كالعجينة.
 ت��ده��ن �صينية ال��ف��رن ب��ال��زي��ت،وتو�ضع فيها �شرائح الفيليه بعد لفّ ها
كالدوالب وتثبيتها بوا�سطة الأ�شيا�ش
اخل�شبية ،على �أن يبقى يف و�سطها
متّ �سع للح�شوة .تو ّزع احل�شوة على قطع
الفيليه ،وترتك يف الفرن حتى تن�ضج،
وتقدم مع �شرائح البطاطا املقلية �أو
ّ
امل�شوية.

�سلطة املعكرونة
مع الروكا والأفوكا
• املكونات:
معكرونة �صدفية م�سلوقة :كوب
واحد.
روكا :باقة واحدة.
�أفوكا :حبة واحدة.
ذرة ّ
معلبة :ن�صف كوب.
خ�س مفروم :كوب واحد.
ّ
خردل :ملعقة �صغرية.
ع�صري حام�ض :ح�سب الرغبة.
زيت زيتون :ربع كوب.
ملح :ح�سب الرغبة.
�سكرّ :
ر�شة �صغرية.
ّ
• طريقة التح�ضري:
مكونات
 يف وع��اء جانبي ،تخلطّ
التتبيلة :اخلردل ،الزيت ،امللح ،ال�سكر
جانبا.
وع�صري احلام�ض وترتك
ً

ح��ب��ة الأف���وك���ا وت��ق� ّ
�ط��ع
 ت��ق��� ّ��ش��ر ّثم تقطع �أوراق الروكا �إىل
ّ
مكعباتّ ،
اخل�س املفروم،
ن�صفني ،وي�ضاف �إليها،
ّ
الذرة ّ
املعلبة امل�صفّ اة واملعكرونة ال�صدفية
املكونات جميعها
امل�سلوقة .تو�ضع
ّ
يف وعاء التقدمي ،وتنرث فوقها التتبيلة
ً
وحترك برفق.
م�سبقا
املح�ضرة
ّ
ّ

جينواز جوز الهند
• املكونات:
بي�ض :عدد .4
�سكر :كوب واحد.
زبدة 150 :غرام.
طحني :كوب ون�صف.
بايكنغ باودر :ملعقتان �صغريتان.
روم :ملعقتان كبريتان.

كوكيز الكرانبريي وال�شوفان
• املكونات:
طحني :كوب واحد.
�شوفان :كوبان.
�سكر :كوب واحد.
زبدة 200 :غرام.
بي�ض :عدد .2
كرانبريي وتوت جمففان :كوب
واحد.
ملحّ :
ر�شة.

ال�شوفان

معلومة

هو نبات ع�شبي ونوع
من احلبوب يف � ٍآن واحد.
كما أ� ّن���ه م��ن الأغ��ذي��ة
املنت�شرة يف جميع بلدان
العامل وله ا�ستخدامات عديدة كونه
ذا قيمة غذائية عالية ،وه��و غري
مكلف .يدخل يف �صناعة طعام
الأط��ف��ال كما ي�صنع منه اخلبز
واحللويات بعد مزجه مع الطحني.
يعد ال�شوفان من �أك�ثر الأغذية
ّ
غنً ى باملعادن كالبوتا�سيوم ،الزنك،
مما
املغنيزيوم ،احلديد والفو�سفورّ ،
يتيح �إذابة الدهون وتنقية اجل�سم من
الأمالح وال�سموم .كما متنع
م����ادة البيتاغلوكان
تر�سب
امل��وج��ودة فيه ّ
ال��ك��ول��ي�����س��ت�يرول

بر�ش جوز الهند 3/4 :كوب.
• طريقة التح�ضري:
 يف اخل�ل�اط ال��ك��ه��رب��ائ��ي،ت��خ��ف��ق امل���ك���ون���ات بح�سب
الرتتيب الآتي :البي�ض ،ال�سكر،
جي ًدا ملدة دقيقتني
الزبدةّ .
ثم ت�ضرب ّ
وي�ضاف �إليها ،البايكنغ باودر والطحني،
ريا بر�ش جوز الهند.
و�أخ ً
 تدهن �صينية اخلبز بالزبدة ،وينرثبايكنغ ب����اودر :ن�صف ملعقة
�صغرية.
ق��رف��ة م��ط��ح��ون��ة :ن�صف ملعقة
�صغرية.
• طريقة التح�ضري:
جي ًدا بوا�سطة
املكونات
تخلط
ّ
ّ
وت�شكل
ال�شوكة حتى تتجان�س،
ّ
منها ك���رات �صغرية ت��ف��رد على
ثم ترتك
�صينية مغطاة بورق اخلبزّ ،
ّ
ً
حممى م�سبقا على  180درجة
يف فرن
ّ
وتقدم.
ملدة  15دقيقةّ ،
مئوية ّ
ال�ضا ّر يف �أوع��ي��ة القلب والت�صاقه
ّ
بجدرانها .ي�ساعد ال�شوفان يف عالج
ال�سمنة ،ف��الأل��ي��اف ال��ت��ي يحتوي
عليها متنح الإح�سا�س بال�شبع ملدة
طويلة ،كما ت�سهل عملية اله�ضم
وتبعد خطر الإ�صابة ب�سرطان اجلهاز
ومي��د ال�شوفان اجل�سم
اله�ضمي.
ّ
بالطاقة بف�ضل غناه بالن�شويات
ّ
املعقدة ،فيما مينع حم�ض الفوليك
ت�شوه الأجنة
ال��ذي يحتوي عليه
ّ
خالل فرتة احلمل.
�إىل ذلك ،معروف عن ال�شوفان �أ ّنه
مقو جلهاز املناعة ،فالفيتامينات
ًّ
 Eو ،Kال��ث��ي��ام�ين ،ال��ن��ي��ا���س�ين،
والريبوفالفني ،التي يحتوي عليها،
احلرة التي تهاجم
حتارب اجلذور ّ
وت�سبب االلتهابات
اجل�سم
ّ
املختلفة.

فوقها الطحني ،ويو�ضع فيها مزيج
ً
م�سبقا
حممى
الكيك و ُيخبز يف فرن
ّ
مل��دة  40دقيقة
على  170درج��ة مئو ّية ّ
ويقدم.
ربد ّ
ً
تقريبا .وبعد �أن ين�ضجُ ،ي ّ

ن�صيحة ال�شيف

م��ن �أج���ل تنظيف ل���وح التقطيع
اخل�شبي تلج�أ ّرب��ات املنزل �إىل غ�سله
مع �سائر �أواين املطبخ .ويف هذا ال�سياق،
ين�صح ال�شيف ري�شارد اخلوري بنقع اللوح
بع�صري احلام�ض مل� ّ�دة ن�صف �ساعة بعد
ثم تنظيفه باملاء
ا�ستخدامه مبا�شر ًةّ ،
الفاتر وال�صابون وبتعقيمه بعد ذلك
املطهرة ،كونه �أكرث �أدوات
بال�سوائل
ّ
لاً
املطبخ نق للجراثيم.
وب��اع��ت��ب��اره��ا ب��ي��ئ��ة خ�����ص��ب��ة لنمو
ال��ب��ك��ت�يري��ا ،ين�صح ال�����ش��ي��ف بعدم
ا�ستخدام الألواح التي ت�ستعمل لتقطيع
اللحوم وال��دج��اج والأ�سماك لتقطيع
وي�شدد على �ضرورة
اخل�ضار والفاكهة.
ّ
ّ
لكل نوع :واحد للحوم،
لوح
تخ�صي�ص ٍ
و�آخر للدجاج ،وثالث للأ�سماك ،ولوح
�إ�ضايف للخ�ضار والفاكهة .وللتمييز
ف�ضل �أن تكون الألواح
بينها ب�سهولةُ ،ي ّ
من �ألوان خمتلفة.
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ريا�ضة
�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

بطولة لبنان
للفئات العمرية
الخرتاق ال�ضاحية
اجلي�ش يف الطليعة

ّ
حل فريق اجلي�ش يف املركز الأول
من بني � 6أندية م�شاركة يف بطولة
لبنان للفئات العمرية الخ�تراق
ال�ضاحية للعام  ،2017التي ّ
نظمها
االحتاد اللبناين لألعاب القوى.
ويف الت�صنيف الإفرادي ،عن فئة رجال � 20سنة وما فوقّ ،
حل العريف �أول بالل عوا�ضة يف املركز
املمددة خدماته دروي�ش حديد يف املركز الثاين ،واملعاون �أول ح�سني عوا�ضة يف
الأول ،تاله املجند
ّ
املركز الثالث ،جميعهم من لواء احلر�س اجلمهوري.

بطولة لبنان يف كرة القدم لل�صاالت
اجلي�ش يف املركز الثاين

ّ
نظم االحتاد اللبناين لكرة القدم بطولة لبنان لكرة
القدم لل�صاالت (الدرجة الأوىل) للمو�سم 2017/2016
ً
إ�ضافة �إىل اجلي�ش 9 ،فرق لبنانية،
والتي �شارك فيها �
و�صل من بينها �إىل النهائيات فريقا اجلي�ش وبنك
بريوت ،وفاز الأخري بثالث مباريات من �أ�صل خم�سة
ّ
ت�سلم
فنال ك�أ�س البطولةّ � .أم��ا فريق اجلي�ش فقد
ك�أ�س املركز الثاين يف ح�ضور قائد املركز العايل
الهد.
للريا�ضة الع�سكرية العميد جورج ّ

ت�صفيات بطولة لبنان يف ال�شطرجن العادي
�شارك اجلي�ش يف ت�صفيات بطولة لبنان يف ال�شطرجن
العادي للعام  2017التي ّ
نظمها االحتاد اللبناين للعبة
يف اجلامعة اللبنانية الدولية  – LIUامل�صيطبة .وقد
ّ
حل امل�ؤهل مروان �شربل من مو�سيقى اجلي�ش يف املركز
م�شاركا ،وت� ّأهل للم�شاركة يف
الرابع من بني 59
ً
نهائيات البطولة.

املمددة
( 68كلغ) من اللواء التا�سع ،واملجند
ّ
بطولة لبنان الإفرادية يف احلزام الأ�صفر يف التايكواندو
خدماته علي ت��رك ( 74كلغ) من فوج
ّ
املمددة خدماته
وحل املجند
�شارك فريق اجلي�ش للتايكواندو يف بطولة لبنان الإفرادية املدفعية الأول يف املركز الأول.
ّ
وحل ع�سكريوه يف املراكز الأوىل .فقد ّ
ّ
املمددة
حل �أحمد اخلطيب ( 58كلغ) من اللواء الثاين ،واملجند
للحزام الأ�صفر
ّ
ّ
كل من اجلندي مارون حنا ( 63كلغ) من املركز العايل خدماته يا�سر يون�س ( 74كلغ) من لواء الدعم – فوج الهند�سة
املمددة خدماته غيث جمال يف املركز الثاين.
للريا�ضة الع�سكرية ،واملجند
ّ
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من اللواء التا�سع ،واملعاون �أول
 ح� ّ�ل فريقا اجلي�ش للمبارزة
املبارزة
�سيف
يف
للفرق
لبنان
بطولة
رائد بو كروم من فوج التدخل
يف املركزين الأول والثالث يف
بطولة لبنان للفرق التي ّ
�ضم الفريق الثالث
نظمها
الرابع .كما ّ
�ضم الفريق الأول كلاًّ من امل�ؤهل الرقيب �أول ربيع وهبه من لواء احلر�س اجلمهوري ،واملعاون �أول
االحتاد اللبناين للعبة .وقد ّ
�أول املتقاعد حممود علي �أحمد ،واملعاون �أول زياد اجللبوط (من بهيج �شرانق ،واجلنديني طانو�س عطاالله ورودي �إ�سرب ،جميعهم
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية) ،واملعاون �أول �شفيق اخلوري من املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية.
ّ
نظم االحت���اد اللبناين
نتائج جيدة للجي�ش يف التز ّلج
للتزلج بطولة لبنان يف
ّ
وحل
�سباق العمق يف منطقة الأرز ،وقد �شارك اجلي�ش يف البطولة
اجلندي �شربل بو �سمعان (من مدر�سة التزلج – الأرز) يف املركز الثالث.
كذلك� ،شارك اجلي�ش يف �سباق العمق الذي ّ
نظمه االحتاد اللبناين
للعبة ب�إ�شراف املدرب ال�صربي الك�سندر ميلنكوفيت�ش ،يف منطقة
وحل ع�سكريوه يف املراكز الأوىل .فعن فئة الرجالّ ،
ّ
حل
الأرز،
الرقيب مارون اخلوري حنا يف املركز الأول ،واملعاون �أول �أحمد كنعان
يف املركز الثالث (كالهما من مدر�سة التزلج – الأرز) ،وعن فئة
ال�شبابّ ،
حل اجلندي حممد ابراهيم من فوج املغاوير يف املركز
الثالث.

�سباق الناقورة
برعاية العماد قائد اجلي�ش وب�إ�شراف االحت��اد اللبناين
لألعاب القوىّ ،
ً
�سباقا مل�سافة
نظم نادي الإيليت للرك�ض
ً
انطالقا من منطقة الناقورة
 10كلم� ،شارك فيه اجلي�ش
�أمام مدخل املرف�أ باجتاه البيا�ضة مل�سافة  5كلم والعودة.
ويف الت�صنيف النهائي العامّ ،
حل الرقيب �أول ح�سني قي�س
من اللواء الأول يف املركز الثالث.

�سباق  Bankmedلل�شباب

ّ
نظمت جمعية «ب�يروت ماراثون» �سباق  Bankmedلل�شباب للعام  2017يف
منطقة �ضبيه حتت عنوان «لأنو بريك�ض للوطن رك�ضلو»
�شارك فيه �شباب و�شابات من خمتلف الأندية اللبنانية
�إىل �أبناء وبنات ع�سكريني يف اخلدمة الفعلية ويف التقاعد.
الهدف من هذا الن�شاط كان تقدمي الدعم املعنوي للم�ؤ�س�سة
الع�سكرية ،والإعراب عن التقدير للت�ضحيات التي يبذلها
دفاعا عن الأر�ض وكرامة الوطن وال�شعب اللبناين،
اجلي�ش
ً
و� ً
أي�ضا الدعم املادي بحيث عادت ر�سوم الت�سجيل يف ال�سباق
مل�صلحة امل�ؤ�س�سة.
العدد 383
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م�سابقة الكلمات املتقاطعة

ء

�إعداد:
�شما�س
فيليب ّ

 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،
ويكتب احلل بخط وا�ضح داخل املربعات
وتر�سل ال�صفحة بكاملها مع احلل.
• تر�سل احللول اىل العنوان التايل :قيادة
اجلي�ش  -الريزة  -مديرية التوجيه  -جملة

«اجلي�ش» « -م�سابقة الكلمات املتقاطعة».
• با�ستطاعة امل�شرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف
ثكنات اجلي�ش يف جميع املناطق.
• �آخر موعد لقبول احللول �آخر �أيار .2017
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تس
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1ـ �أح��د �أف���واج اجلي�ش،
�أفق ًيا:
البطل ال�شجاع.
2ـ �أطول �أنهر فرن�سا� ،أطول �أنهر �أوروبا،
دول��ة �أفريقية حتمل ا�سم نهرها ،من
الريا�ضات القتالية اليابانية.
3ـ عا�صمة ب�لاد الأرن������ا�ؤوط ،ثقلت
وبهظت الأم����ور ،م��ن �أه���م امل��ع��ارك
البحرية يف احلرب العاملية الثانية.
�ضرب العملة ،من �أ�شهر احللويات
4ـ
َ
العربية ،تقوم مقامّ ،
دقوها و�سحقوها.
5ـ نوتة مو�سيقية ،اال�سم الأول لبطل
م�سل�سل ك���وج���اك ،م��ن ال��ط��ي��ور،
مت�شابهان.
6ـ عملة �آ�سيوية ،دولة �أوروبية ت�ضم 2222

جزيرة ،االبن الثاين مللكة بريطانيا.
7ـ ح��رف ج��ر� ،أك�بر قلعة م�أهولة يف
العامل ،راحة ال َيد.
8ـ َ
وظلم.
مال عن
َ
الم ،مطرب لبناين.
9ـ حرف ن�صبَ ،
وجهة.
ناحية
10ـ � ُأ�سود ،ندى،
َ
11ـ �أدي���ب وم����ؤرخ �أندل�سي لقب بذي
الوزارتني.
12ـ ُح���ب ،مغنية لبنانية ،ر�ســام
فرن�ســي.
�ضع �ضمن
13ـ هجمت ،العمل الذي ُو َ
خطة مقبولة يف احلا�سوب ،من قبائل
الهنود احلمر� ،إكتمل.
14ـ مت�شابهان ،فيل�سوف فرن�سي ،دولة

افريقية.
15ـ وك��ال��ة �أنبـاء عربيــة ،طليــق،
َّ
فــك .
16ـ كالم ،رتبة ع�سكرية.
17ـ كاتب وخطيب و�صحايف لبناين
راحل ،م�ؤرخ �أندل�سي.
َ
و�صل قبل ،طلع
18ـ يقنط ،قمي�ص،
وكرث حمل ال�شجر.
19ـ �شكل هند�سي ،عا�صمة �آ�سيوية،
دولة يف �أمريكا الو�سطى.
20ـ نبات ت�ؤكل �سوقه م�سلوقة� ،إحدى
االمارات ،نعم ،مو�سيقي جمري.
مل�س ،دا َويناهم ،متثال �أثري �ضخم يف
21ـ َ
م�صر.

���ب�����أَ ر�أ�����س����ه حتت
عمود ًيا:
1ـ خ� َّ
جناحيه ،خيوط معدنية،
�صيانتهم عن الأذى.
2ـ ممثل فرن�سي تويف  ،1983منطقة يف
�إيطالياَ � ،
أكل الطعام.
3ـ ف��ي��زي��ائ��ي �إي���ط���ايل �أح���د خمرتعي
ال�لا���س��ل��ك��ي ،م��ن �أع��ظ��ـ��م �شعــراء
�إيطاليــا.
دفع �شديدا� ،صار الوقت� ،سبعة �أيام.
4ـ َ
5ـ ن�شرتي ،فيلم لفاتن حمامة و�شكري
�سرحان  ،1951فيلم لفريد �شوقي ومديحة
كامل .1987
لزق ال�شيء.
6ـ نعامَ ،
الت�شكي
عطف،
7ـ ح��رف
ّ
والت�ألمّ  ،عملة معروفة عامليا،
لعبة ورق.

8ـ �أجهزة تتواجد يف معظم البيوت،
من �أع�ضاء اجل�سم� ،أحد ال�شهور ،من
احلبوب.
أح�سن الثناء
نهن� ،
َ
�سع العي�ش ،مُن ّر َّ
9ـ �إتّ َ
على ،نقي�ض �ضاحكا.
10ـ ب��ان من بعيد ،عا�صمة مملكة
�أرمينيا ال�صغرى قدميا ،خمرج لبناين
راحل.
11ـ ت���أخ��ذه ب��ال��ي��د� ،أول م��ن اخ�ترع
و�شد اجلرح.
�ضم َّ
التلفزيونَّ ،
12ـ �ضعف ،عا�صفة بحرية ،نطلب
التنفيذ ،نعام.
13ـ م��ن احل��م�����ض��ي��ات ،الكل�سات،

جماعة القوم.
14ـ دولة افريقية ،ي�شرف على ،قرابة.
15ـ �أرج��ع ال�شيء ،فيلم ل�سمرية �أحمد
وعماد حمدي � ،1961سل�سلة مركبات
ف�ضائية.
16ـ بطل �شعبي �سوي�سري ،نبات ع�شبي
لزج� ،أر�ض مرتفعة ،للمنادى.
17ـ �أرا�ض فيها �شجر وزرع ،طحني خملوط
�شدة.
باملاء ،دولة افريقيةّ ،
��دم ،عا�صمة
18ـ مدينة نيجريية ،ه� َ
افريقية ،جتاهه.
19ـ ث��ق��ب االب����رة��� ،س��رب ،رف���ع �صوته
بالبكاء� ،أغنية لأم كلثوم.
20ـ بحرية على حدود �سوي�سرا
وايطاليا ،يرى ،دولة يف �أمريكا
اجلنوبية.

الـفـائـزون

• امل�ؤهل �أول حممد ب�شري
�أركان اجلي�ش للتجهيز.
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• اجلندي جان معلوف
فوج احلدود الربية الثالث.
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• املجند م .خ .عبد الله عبد الله
فوج احلدود الربية الثاين.
• تالني �شم�س الدين
الزعرورية � -إقليم اخلروب.
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ﺍا ﺩد
تسلية ﻱي ﻝل ﺍا
تسلية ﻡم ﺍا ﻥن
تسلية ﻡم ﺭر
تسلية ﺍا ﻥن ﻩه
تسلية ﻡم ﺱس
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الكلمة ال�ضائعة
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ﻑف
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ﺭر
ﺝج
ﻝل
ﺕت
ﺱس
ﻙك
ﻱي
ﻥن
ﺍا
ﺍا
ﻭو
ﻡم

ﻍغ
ﻭو
ﺍا
ﻥن
ﺍا
ﻭو
ﻉع
ﺍا
ﻭو
ﺏب
ﻥن
ﺱس
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ﻝل
ﻥن

الكلمة ال�ضائعة من ت�سعة حروف :دولة افريقية

ﺏب
ﺭر
ﺽض
ﺩد
ﺩد
ﺥخ
ﺍا
ﺏب
ﻭو
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فرنكفورت
فريتاون
ق�ش
لبنان
منفلوط
مز
نروج
نقابة
ناحية
واحد
وعي
وحواح
وال�ستون
وهران
يريفان
يافع
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• جون دالتون:
وفيزيائي
كيميائي
�إن���ك���ل���ي���زي (1766ـ
ُ .)1844يعترب من�شئ
نظرية الذرة� .إليه تُن�سب
الدالتونية �أو مر�ض عمى
الألوان.
• �أدولف �ساك�س:
م��و���س��ي��ق��ي ف��رن�����س��ي
م��ن �أ���ص��ل بلجيكي
ح�سن
(1814ـ .)1894
َّ
واخ�ت�رع
�آالت ال��ن��ف��خ
َ
ال�ساك�سية.
َّ
• جورج ت�شارباك:
ع��امل فيزيائي فرن�سي
من �أ�صل بولوين (1924ـ
 .)2010حاز على جائزة
ن��وب��ل ل��ل��ف��ي��زي��اء عن
�إبتكاره لعداد تنا�سبي
متعدد الأق��ط��اب لعد
اجل�سيمات.
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زهد
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ال�سنيغال
القاهرة
الأهلي
ال�صنائع
املختارة
الباروك
�أرز
برمانا
بر�شلونة
باري�س
بونابرت
خواطر
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زجنبيل
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�سهلة احلل

�صعبة احلل

قامو�س �صغري
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�أبعاد ثالثية
هل تريد �أن
تكت�شف ما
خمب�أ يف
هو
ّ
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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129

عبارة

العميد علي قان�صو
مدير التوجيه

تتابع العمليات النوعية
م� ّ�رة �أخ��رى ،ومن خالل ّ
دق��ة اال�ستعالم والر�صد والتقييم ،وح�سن جهوزية
ومتر�سهم يف اقتحام ح�صون اخلطر ،تتهاوى جمموعة من
الع�سكريني،
ّ
الإرهابيني اخلطرين لت�سقط يف قب�ضة اجلي�ش يف منطقة عر�سال العزيزة .العملية
القوة املداهمة ،والعملية
نظيفة مئة باملئة ،كونه مل تقع �أي خ�سائر يف �صفوف ّ
بحق
�أكرث من �ضرورية ،نظ ًرا �إىل ما ارتكب ه�ؤالء العابثون من جرائم وفظائع
ّ
الع�سكريني واملواطنني ،وما كانوا يخططون له من جرائم جديدة ،تنبع من
الهدام الذي ال يعري �أي �ش�أن حلياة الإن�سان وحريته وكرامته.
فكرهم الظالمي
ّ
قرار امل�ؤ�س�سة الع�سكرية احلازم يق�ضي بعدم توفري � ّأي مالذ �آمن للإرهاب،
هذا ما �أ�شار �إليه قائد اجلي�ش ،حني �أو�ضح ب� ّأن اعتداءات الإرهابيني� ،سواء على
املراكز الع�سكرية� ،أو على �أمالك النا�س و�أرواحهم ،لن يكون لها مكان،
و�سوف ن�سبقها يف الزمان ون�ضربها يف �أوكارها ،وب� ّأن انهماكنا يف ذلك عند
ال�شرقية لن يثنينا عن البقاء م�ستعدين ملواجهة العدوان الإ�سرائيلي
حدودنا
ّ
اجلنوبية.
عند احلدود
ّ
ني�سر لهذه الآفة
بذلك لن نكون لقمة �سائغة بني ّ
فكي الإره��اب ،ولن ّ
امللوثة بالدم،
�سعا عندما تقيم فيه م�آدبها
ال�سارية �أن جتد لها متّ ً
ّ
ّ
العاملية ّ
واملغطاة بب�ساط احلقد والإجرام ،ونحن ل�سنا وحيدين يف تلك املواجهة ،فالعامل
ي�صوب �سالحه جتاه تلك الآفة وي�ضربها كما ن�ضربها،
ب�أ�سره
معني بذلك ،وهو ّ
ّ
ومميزة ،كائنة ما كانت قدراتنا املاد ّية ،وكائنً ا
ويعرف ب� ّأن �ضرباتنا ناجحة
ّ
ما كان حجم الأخطار ا ّلتي تتهدد وطننا ال�صغري.
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