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انتما�ؤكم الوحيد
هو للم�ؤ�س�سة والوطن

2018
طبع من هذا العدد 80.000 :ن�سخة

12

ن�شاطات القيادة

يف خالل لقائه وفدً ا من امللحقني الع�سكرينيّ � ،أكد العماد
جوزاف عون � ّإن اجلي�ش اللبناين ٍ
ما�ض يف م�سرية الدفاع
ّ
عن لبنان واحلفاظ على �أمنه وا�ستقراره مهما كلفه ذلك
ريا اىل اال�ستعداد ملواجهة �أي
من �أثمان وت�ضحيات ،م�ش ً
عدوان �إ�سرائيلي و�ضبط كامل احلدود الربية والبحرية.

14

جوالت القائد

خاطب قائد اجلي�ش تالمذة �ضباط ال�سنة الأوىل يف الك ّلية
احلربية قائلاً  :دورتكم هي دورة كفاءة بامتياز ،لذا فليكن
انتما�ؤكم الوحيد هو للم�ؤ�س�سة والوطن ،ف�أنتم ر�سل اجلي�ش
يف بلداتكم وقراكم ،و�أنتم م�ستقبله الواعد ،وب�سواعدكم
�سيقوم البنيان الع�سكري لأجيال طويلة.
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حتقيق ع�سكري
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ا�ستقباالت
الوزير

�سفراء ووفود لدى وزير الدفاع الوطني
ال�صراف يف مكتبه
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب ريا�ض
ّ
ال�سيد نبيل م�صاروي وعر�ض معه
يف ال��وزارة ،ال�سفري الأردين
ّ
تهم
تطورات الأو�ضاع يف لبنان واملنطقة ،بالإ�ضافة �إىل �ش�ؤون ّ
ّ
البلدين.
املن�سقة اخلا�صة للأمم املتّ حدة
ال�صراف
كما ا�ستقبل الوزير
ّ
ّ
ال�سيدة  ،Pernille Kardelيف زيارة تعارف �إثر تو ّليها
يف لبنان
ّ
من�صبها اجلديد يف لبنان .وج��رى خ�لال اللقاء البحث يف
الراهنة يف لبنان واملنطقة ،كما متّ
الأو�ضاع العامة
والتطورات ّ
ّ
وقوات الأمم املتّ حدة
ّ
التطرق �إىل عالقات التعاون بني اجلي�ش ّ
يف لبنان ،والتي انعك�ست ه��دو ًءا يف املناطق اجلنوبية ،و�إىل
املخ�ص�ص مل�ساعدة اجلي�ش اللبناين.
م�ؤمتر روما
ّ
كذلك ،ا�ستقبل النائب ال�سابق بيار دكا�ش ،وحمافظ
ال�سيد عماد لبكي ،والقا�ضي جوزيف عطية مع
عكار
ّ
وفد ،والدكتور عماد احلاج ،وال�سادة :دافيد عي�سى ،طالل �أبو
�صراف وروين �أبي نخلة.
ع�صبة ،جورج ّ

ال�سفري الأردين

املن�سقة اخلا�صة للأمم املتّحدة يف لبنان
ّ

النائب ال�سابق بيار دكا�ش
4
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حمافظ عكار ال�س ّيد عماد لبكي

ال�سيد دافيد عي�سى

القا�ضي جوزيف عطية

ال�سيد طالل �أبو ع�صبة

الدكتور عماد احلاج

�صراف وروين �أبي نخلة
ال�سيدان جورج ّ
العدد 392
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جوالت الوزير

مقر قيادة الوحدة الإ�سبانية يف مرجعيون
ال�صراف يزور ّ
الوزير ّ

قوات الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة يف منطقة
زار وزير الدفاع الوطني يعقوب ريا�ض
ال�صراف ّ
ّ
مقر قيادة الوحدة الإ�سبانية العاملة يف �إطار ّ
ال�سيدة  ،Maria Dolores De Cospedalيف ح�ضور قائد العمليات الفريق Fernando
مرجعيون ،حيث التقى نظريته الإ�سبانية ّ
.Lopez Del Pozo
تناول اللقاء الأو�ضاع يف منطقة اجلنوب يف ّ
وقوات الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة العاملة يف لبنان .وفيما
ظل التعاون القائم بني اجلي�ش ّ
ال�صراف على التزام لبنان القرار ّ ،1701نوهت الوزيرة الإ�سبانية بهذا التعاون ،وباجلهود التي يقوم بها اجلي�ش اللبناين،
�شدد الوزير
ّ
ّ
ؤكدة دعم بالدها ال�ستقرار لبنان و�أمنه.
م� ّ

 ...وفوج التدخل الأول يف طرابل�س

ال�صراف قيادة فوج التدخل الأول يف طرابل�س حيث
زار الوزير
ّ
التقى قائد الفوج (ال�سابق) العميد الركن غ�سان فا�ضل
ونوه بجهوزية الفوج وباالجنازات التي حققها
و�ضباطه و�أفرادهّ ،
خالل عملية «فجر اجل��رود» .كذلك ّ
ال�صراف
تفقد الوزير
ّ
ّ
مركز تدريب الفوج يف منطقة ر�أ�س م�سقا ،واطلع على �سري
العمل فيه.
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ا�ستقباالت
القائد
قائد اجلي�ش ي�ستقبل ال�سفري الرو�سي

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد ج��وزاف ع��ون ،يف مكتبه يف
ال�سيد Alexander Zasypkin
الريزة ،ال�سفري الرو�سي يف لبنان
ّ
وم�ساعد امللحق الع�سكري العقيد  .Alexi Shmatovتناول
البحث الأو�ضاع العامة يف لبنان واملنطقة وعالقات التعاون
بني جي�شي البلدين.

...ووفدا �إيطال ًيا
ً

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش رئي�س �أركان الدفاع الإيطايل
اجلرنال  Claudio Grazianoعلى ر�أ�س ٍ
وفد مرافق ،يف ح�ضور
ال�سفري  Massimo Marottiوامللحق الع�سكري العقيد
 .Massimiliano Sforzaتناول البحث الأو���ض��اع العامة
ومهمة الوحدة
والعالقات الثنائية بني جي�شي البلدين،
ّ
قوات الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة يف لبنان.
الإيطالية العاملة �ضمن ّ

 ...ورئي�س هيئة �أركان اجليو�ش الفرن�سية

ا�ستقبل قائد اجلي�ش رئي�س هيئة �أركان اجليو�ش الفرن�سية
اجلرنال  François Lecointreعلى ر�أ�س ٍ
وفد مرافق ،يف ح�ضور
ال�سيد  ،Bruno Foucherوامللحق
ال�سفري الفرن�سي يف لبنان
ّ
الع�سكري العقيد  .Christian Herrouوجرى البحث يف
َ
جي�شي البلدين ،وامل�ساعدات الفرن�سية
العالقات الثنائية بني
مهمة الوحدة الفرن�سية
املقدمة للجي�ش اللبناين ،بالإ�ضافة �إىل
ّ
ّ
قوات الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة يف لبنان.
العاملة �ضمن ّ

القوات البحرية الأمريكية
 ...وقائد ّ

القوات البحرية يف القيادة الو�سطى
ا�ستقبل العماد عون قائد ّ
الأمريكية اجلرنال  John C. Aquilinoعلى ر�أ�س وفد مرافق،
وتطرق البحث �إىل
يف ح�ضور ال�سفرية .Elizabeth Richard
ّ
�سيما يف جمال
العالقات الثنائية بني جي�شي البلدين ،وال ّ
القوات البحرية وجتهيزها.
تدريب ّ
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 ...وم�س�ؤولني يف الأمم املتّحدة

املن�سقة اخلا�صة للأمني العام
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش
ّ
ال�سيدة  ،Pernille Kardelيف زي��ارة تعارف
ل�ل�أمم املتّ حدة
ّ
ّ
والتطورات الراهنة.
تخللها البحث يف الأو�ضاع العامة
ّ

قوات الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة يف
كما ا�ستقبل العماد عون قائد ّ
لبنان اللواء مايكل بريي ،وبحث معه يف الأو�ضاع على احلدود
اجلنوبية ،والتن�سيق القائم بني اجلانبني للحفاظ على ا�ستقرار
قطاع جنوب الليطاين.

املن�سقة اخلا�صة للأمني العام للأمم املتّحدة
ّ

قائد ق ّوات الأمم املتّحدة امل�ؤقتة يف لبنان

ومن�سق االحتاد الأوروبي ل�ش�ؤون مكافحة الإرهاب
ّ ...

من�سق االحتاد الأوروبي ل�ش�ؤون مكافحة
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ّ
ٍ
ال�سيد  Jel De Karkovعلى ر�أ���س وفد مرافق ،يف
الإره��اب
ّ
ح�ضور ال�سفرية  ،Christina Lassenوجرى التداول يف �سبل
تعزيز التعاون الع�سكري والأمني يف جمال مكافحة الإرهاب،
ّ
املتعلقة بالن�شاطات الإرهابية.
وتبادل اخلربات واملعلومات

 ...و�شخ�صيات
�أجنبية

كذلك ،ا�ستقبل العماد عون رئي�س قلم املحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان ال�سيد Daryl Mundis
يرافقه رئي�س مكتب بريوت ال�سيد .Kevin Mannion
ال�سيد وديع فار�س ،وتناول البحث الأو�ضاع
كما التقى قن�صل لبنان العام يف هاليفاك�س -كندا
ّ
العامة.

رئي�س قلم املحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان

قن�صل لبنان العام يف هاليفاك�س
العدد 392
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ا�ستقباالت
القائد
ووفدا من رابطة قدماء القوى امل�س ّلحة اللبنانية
ً ...

ّ
امل�سلحة
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش رئي�س رابطة قدماء القوى
اللبنانية اللواء املتقاعد عثمان عثمان ،ورئي�س الأرك��ان
الأ�سبق يف اجلي�ش اللواء الركن املتقاعد �شوقي امل�صري مع وفد
من الرابطة ،وبحث معهم يف �أو�ضاع الع�سكريني املتقاعدين.

 ...ووفو ًدا

ا�ستقبل العماد ج��وزاف عون يف تواريخ خمتلفة ،حمافظ
ووفدا من �أ�ساتذة جامعة
بعلبك  -الهرمل الأ�ستاذ ب�شري خ�ضرً ،
البلمند ،بحث معه يف التعاون العلمي القائم بني اجلي�ش
ال�سيد
جمعية جائزة الأكادميية العربية
واجلامعة ،ورئي�س
ّ
ّ
رزق الـله احللو مع وفد مرافق ،والربوفي�سور �شبل موراين مع
املتخ�ص�صني يف معاجلة �أمرا�ض الكلى وعدد
وفد من الأطباء
ّ
ّ
عالجا للكلى ،ورئي�سة
يتلقون
من �أبناء الع�سكريني الذين
ً
حمافظ بعلبك  -الهرمل الأ�ستاذ ب�شري خ�ضر

وفد من �أ�ساتذة جامعة البلمند

رئي�س جمع ّية جائزة الأكادميية العربية مع وفد مرافق

الربوفي�سور �شبل موراين مع وفد من الأطباء

�أبناء الع�سكريني الذين ّ
عالجا للكلى
يتلقون
ً
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رئي�سة جمعية لبنان العطاء اخلريية ال�س ّيدة حياة �أر�سالن

العمايل العام برئا�سة الدكتور ب�شارة الأ�سمر
وفد من االحتاد ّ

ووفدا من
جمعية لبنان العطاء اخلريية
ال�سيدة حياة �أر�سالنً ،
ّ
العمايل العام برئا�سة الدكتور ب�شارة الأ�سمر ،ورئي�س
االحتاد
ّ
ال�سيد
بلدية زحلة املهند�س �أ�سعد زغيب يرافقه رجل الأعمال
ّ
نقوال ال�سروجي ،ورئي�س بلدية اجلديدة  -البو�شرية  -ال�سد
ووفدا من جمعية
الأ�ستاذ �أنطوان جبارة على ر�أ�س وفد مرافقً ،
ال�سيد نقوال
ووفدا من بلدية ال�صاحلية برئا�سة
�أ�صدقاء املعوقنيً ،
ّ
ال�سيد وديع
�أندراو�س ،و�آخر من حركة لبنان ال�شباب برئا�سة
ّ
حنا.
رئي�س بلدية زحلة املهند�س �أ�سعد زغيب وال�س ّيد نقوال ال�سروجي

رئي�س بلدية اجلديدة  -البو�شرية  -ال�سد على ر�أ�س وفد مرافق

وفد من جمعية �أ�صدقاء املعوقني

وفد من بلدية ال�صاحلية برئا�سة ال�س ّيد نقوال �أندراو�س

وفد من حركة لبنان ال�شباب برئا�سة ال�س ّيد وديع حنا
العدد 392
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ن�شاطات
القيادة
قائد اجلي�ش للملحقني الع�سكريني:
قدمت امل�ساعدات
فخورون ً
جدا بالدول ال�صديقة التي ّ
النوعية للجي�ش اللبناين
ونراهن جمد ًدا على دورها يف م�ؤمتر روما
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جوزاف
عون يف مكتبه يف ال�يرزة ،يف منا�سبة
حلول العام اجلديد ،وفد رابطة امللحقني
الع�سكريني العرب والأجانب املعتمدين
ّ
وممثلي هيئة مراقبة الهدنة
يف لبنان،
يتقدمهم عميد الرابطة
وم�ساعديهم،
ّ
امللحق الع�سكري الفرن�سي العقيد
.Christian Herrou
�ألقى العماد عون خالل اللقاء كلمة
ّ
ا�ستهلها ب��ال�ترح��ي��ب باحلا�ضرين
أحر التهاين و�أخل�ص الأمنيات
متوج ًها ب� ِّ
ّ
لاً
لهم ولقادة جيو�شهم� ،آم �أن يحمل هذا

ال��ع��ام امل��زي��د من
املنعة واال�ستقرار
ل�������ب���ل���اده�������م
ال�صديقة ،والنهو�ض على ّ
كل امل�ستويات.
ومما قاله :لقد �شهد العام  2017الكثري
ّ
من التطورات ال�سيا�سية والأمنية يف �أكرث
تركز
من منطقة حول العامل ،فيما
ّ
اجلهد امل�شرتك لدى بلداننا وجيو�شنا
على موا�صلة احلرب على الإرهاب ،الذي
عامليا ،بفعل ّ
تنقل
هاج�سا
بات خطره
ً
ً
الإرهابيني بني الدول وا�ستخدامهم و�سائل
التوا�صل االجتماعي والتكنولوجيا

واحل�ض على
احلديثة ،للدعاية والرتويج
ّ
ارتكاب اجلرائم ب�أ�ساليب خمتلفة،
�أبرزها �أ�سلوب الذئاب املنفردة.
� اّإل �أ ّن��ه وعلى �صعيد منطقة ال�شرق
الأو���س��ط واملنطقة العربية بالتحديد،
ّ
حتققت خالل العام املن�صرم �إجن��ازات
كبرية يف مواجهة الإره���اب� ،أهمها
الق�ضاء على تنظيم «داع�ش» الإرهابي
يف العراق ،وانح�سار وجوده يف �سوريا �إىل

العماد عون يرت�أ�س اجتماع اللجنة العليا لإدارة م�شروع التعاون الع�سكري  -املدين

ال�سيد
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ال�سفري الهولندي يف لبنان
ّ
 ،Jan Waltmansوبحث معه يف الأو�ضاع العامة وعالقات
معا �إىل غرفة الإيجاز
ثم انتقال ً
التعاون بني جي�شي البلدينّ ،
حيث ُعقد اجتماع عمل يف ح�ضور �أع�ضاء اللجنة العليا
ّ
وممثلني
لإدارة م�شروع التعاون الع�سكري – املدين ،CIMIC
عن الدول امل�ساهمة فيهُ ،عر�ضت خالله اخلطوات املنفّ ذة
من امل�شروع ،والن�شاطات املرتقبة للمرحلة املقبلة.
وق��د �أل��ق��ى العماد ع��ون كلمة �شكر فيها ال�سلطات
الهولندية ،وجميع الدول امل�شاركة يف امل�شروع ،و�أثنى على
جهود اللجنة ،الفتً ا �إىل � ّأن دور مديرية التعاون الع�سكري
12
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يتعدى يف �أبعاده الوطنية هدف توثيق
 املدين يف اجلي�ش،ّ
العالقة ب�ين امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وامل��واط��ن�ين� ،إىل دعم
املهمة الع�سكرية نف�سها خالل الأح��داث والنزاعات ،ما
ّ
ٍ
ب�شكل �أو ب�آخر يف تعزيز اال�ستقرار الوطني العام،
ي�سهم
الذي ينعكــ�س بــدوره �إيجا ًبــا علــى اال�ستقــرار الإقليمــي
والدولــي.
من جهته� ،أ�شاد ال�سفري  Waltmansبعمل اللجنة ومديرية
ؤك ًدا عزم �سلطات بالده على
التعاون الع�سكري  -املدين ،م� ّ
موا�صلة دعم هذا امل�شروع احليوي ال��ذي ي�سهم يف حت�سني
الأو�ضاع احلياتية والإمنائية للمجتمع املدين اللبناين.

ح ٍّد كبري.
� ّأم��ا على �صعيد لبنان ،فقد متكنّ ا
خالل ال�صيف الفائت كما تعلمون،
من دحر تنظيم «داع�ش» و«الن�صرة»
ٍ
ب�شكل
الإرهابيني عن احلدود ال�شرقية
ً
ك��ام��ل ،ك��م��ا مت��ك��نّ ��ا الح��ق��ا من
تفكيك ع�شرات ال�شبكات واخلاليا
الإرهابية التابعة لهذين التنظيمني،
وبالتايل ا�ستطعنا حماية لبنان من خطر
�إقدام املجموعات الإرهابية على القيام
بعمليات تخريبية يف الداخل اللبناين،
انتقاما لهزميتها املد ّوية .وبف�ضل الأمن
ً
اال�ستباقي ال��ذي واظبنا عليه ب�صورةٍ
ّ
خمططات
�شبه يومية� ،أحبطنا جميع
الإره��اب��ي�ين ،وبالتايل مل ي�شهد لبنان
خالل العام ّ � 2017أي عملية �إرهابية يف
الداخل.
و�أ�ضاف :على الرغم من هذه الإجنازات
ّ
قائما...
كلها ،يبقى خطر الإره��اب
ً
ّ
تتطلب معاجلة
ومواجهته اجل��ذري��ة
حقيقية للق�ضايا الثقافية واالجتماعية
واالقت�صادية ال�شائكة .غري �أن ذلك

وعلى �أهميته ،ال ّ
يقلل يف � ّأي �شكل من
الأ�شكال من �ضرورة ا�ستمرار املواجهة
الأمنية املبا�شرة لهذا اخلطر...
ٍ
ما�ض
وتابع قائلاً ّ � :إن اجلي�ش اللبناين
يف م�سرية الدفاع عن لبنان واحلفاظ
على �أمنه وا�ستقراره مهما ّ
كلفه ذلك
من �أثمان وت�ضحيات ،فنحن ملتزمون
احلفاظ على ا�ستقرار احلدود اجلنوبية
بالتعاون مع ال��ق��وات الدولية يف �إط��ار
ال��ق��رار  ،1701ويف ال��وق��ت عينه ،نحن
م�ستعدون ملواجهة �أي عدوان �إ�سرائيلي
�ضد لبنان ،كذلك نحن ملتزمون
ّ
�ضبط كامل احلدود الربية والبحرية ملنع
ّ
الت�سلل والتهريب على �أنواعها،
�أعمال
والإ�سهام بفعالية يف حماية �أمن الدول
ال�صديقة ،القريبة منها والبعيدة.
لقد �أخذنا على عاتقنا ال�سري بخطى
مت�سارعة على طريق تعزيز ق��درات
اجلي�ش اللبناين ،ولهذا قمنا بتح�ضري
اخل��ط��ة اخلم�سية لتجهيز اجلي�ش
متكنه
بالأ�سلحة واملعدات املنا�سبة التي
ّ
مبهماته الدفاعية والأمنية
من القيام
ّ

على �أكمل وجه.
�إ ّننا ممتنّ ون وف��خ��ورون ج� ً�دا ،بالدول
قدمت وال تزال ،امل�ساعدات
ال�صديقة التي ّ
النوعية للجي�ش اللبناين ،والتي �أ�سهمت
بقوة يف حتقيق االنت�صار على الإرهاب
يف عملية «فجر اجلرود» .ونحن نراهن
جم��د ًدا على دوره��ا يف م�ؤمتر روما الذي
دعما
�سيعقد خالل �شهر �شباط املقبل
ً
برمته،
له،
ً
خ�صو�صا و� ّأن املجتمع الدويل ّ
متاما �أن جي�شنا �شريك
ب��ات ي��درك
ً
�أ�سا�سي يف مكافحة الإرهاب واحلفاظ
على اال�ستقرار الإقليمي وال��دويل ،و� ّأن
عقيدته تتمحور ح��ول ال��دف��اع عن
لبنان ح�ص ًرا ،واحلفاظ على قيم احلرية
والدميوقراطية وحقوق الإن�سان.
وخ��ت��م ب��ال��ق��ول� :أ���ش��ك��رك��م على
ح�ضوركم وتعاونكم ،مع متنياتي
ال�����ص��ادق��ة �أن ي��ح��ال��ف��ك��م التوفيق
ٍ
ن�شاط تقومون به،
والنجاح يف ك� ّ�ل
و�أن تنعموا بالفرح والطم�أنينة يف ربوع
ّ
كل عام و�أنتم
وطنكم الثاين لبنان.
وعائالتكم ب�ألف خري.
من جهته �ألقى رئي�س الرابطة العقيد
 Herrouكلمة باملنا�سبة� ،شكر فيها
با�سم الوفد قيادة اجلي�ش على اهتمامها
الدائم ب�أو�ضاع امللحقني الع�سكريني،
و�أ�شاد بدور اجلي�ش اللبناين الذي �أثبت
ق��درت��ه ع��ل��ى م��واج��ه��ة ال��ت��ه��دي��دات
ؤك ًدا متابعة
اخلارجية والداخلية ،م� ّ
الدول ال�صديقة دعم جهوده الهادفة �إىل
احلفاظ على وحدة لبنان وا�ستقراره.

اجتماعا �أمن ًيا
 ...ويرت�أ�س
ً

ُع ِقد يف مكتب قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون يف الريزة،
�ضم كلاً من مدير عام الأم��ن العام اللواء
ٌ
أمني َّ
اجتماع � ٌ
عبا�س �إبراهيم ،مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد
عثمان ومدير عام �أمن الدولة اللواء طوين �صليبا .وقد ُ
خل�ص
االجتماع �إىل �سل�سلة من الإج��راءات لرت�سيخ اال�ستقرار يف
الربية والبحرية ،وتن�سيق اجلهود يف جمال
البالد ،و�ضبط احلدود ّ
ّ
ر�صد � ّأي ن�شاط �إرهابي� ،إ�ضافة �إىل مالحقة املخلني بالأمن
واملطلوبني للعدالة.
العدد 392
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القائد

قائد اجلي�ش ّ
متفق ًدا تالمذة
�ضباط ال�سنة الأوىل يف الك ّلية احلربية:
دورتكم هي دورة كفاءة بامتياز وال ت�أثري لأي جهة
�سيا�سية �أو غري �سيا�سية يف جناحكم

ّ
ّ
الكلية احلربية،
تفقد قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون
حيث التقى قائدها و�ضباطها واجتمع بتالمذة ال�سنة
الأوىل اجلدد الذين التحقوا فيها خالل الن�صف الأول من
�شهر كانون الثاين الفائت.
لاً
وقد خاطب قائد اجلي�ش التالمذة قائ لهمّ � :إن دورتكم
هي دورة كفاءة بامتياز وال ت�شوبها �أي �شائبة من حيث
نتائج االختبارات ال�صعبة التي خ�ضعتم لها ،ولي�س هناك
�أي ت�أثري لأي جهة �سيا�سية �أو غري �سيا�سية يف جناحكم.
وكما كانت الكفاءة املعيار الوحيد لقبولكم يف
14
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ّ
يتخرج �أي تلميذ �ضابط بعد اليوم
الكلية ،كذلك لن
ّ
ّ
ّ
مت�سل ًحا بالكفاءة نف�سها.
الكلية ،ما مل يكن
من هذه
لاً
و�أ�ضاف العماد عون قائ � :أنتم نخبة �شباب لبنان وقد
طوعا ومبلء �إرادتكم ،وهي
اخرتمت احلياة الع�سكرية
ً
حياة قا�سية حمفوفة باملخاطر والتحديات ،تقت�ضي منكم
�أق�صى درجات الت�ضحية وال�شجاعة والبطولة ،لذا فليكن
انتما�ؤكم الوحيد هو للم�ؤ�س�سة والوطن ،ف�أنتم ر�سل
اجلي�ش يف بلداتكم وقراكم ،و�أنتم م�ستقبله الواعد،
وب�سواعدكم �سيقوم البنيان الع�سكري لأجيال طويلة.

 ...وعد ًدا من الوحدات الع�سكرية املنت�شرة يف مدينة طرابل�س و�ضواحيها

ّ
تفقد العماد قائد اجلي�ش ع��د ًدا من الوحدات
كذلك،
الع�سكرية املنت�شرة يف مدينة طرابل�س و�ضواحيها ،حيث
جال يف من�ش�أة التدريب التابعة لفوج التدخل الأول يف ر�أ�س
م�سقاّ ،
واطلع على �أو�ضاعها ون�شاطاتها التدريبية املختلفة.
بعدها انتقل العماد ع��ون �إىل ق��ي��ادة منطقة ال�شمال
ثم �إىل قيادة
الع�سكرية يف حملة
القبة – طرابل�س ،ومن ّ
ّ
ّ
لعا على �أو�ضاع القوى املتمركزة يف
اللواء الثاين ع�شر ،مط ً
واملهمات التي تقوم بها للحفاظ على �أمن املدينة
املنطقة
ّ
وا�ستقرارها.
�شدد قائد اجلي�ش �أم��ام ال�ضباط والع�سكريني ،على
وقد ّ
أهمية التدريب النوعي واالح�ترايف يف رفع م�ستوى كفاءة
� ّ
عموما ،وا�ستيعاب
العن�صر الب�شري و�أداء الوحدات القتالية
ً
التجهيزات والتقنيات احلديثة ال��ت��ي م��ن املرتقب �أن
اً
ّ
و�صول �إىل حتقيق الإنتاجية الق�صوى
تباعا،
يت�سلمها اجلي�ش
ً
أكد العماد عون � ّأن الأمن يف البالد حتت
يف ا�ستخدامها .و� ّ
ال�سيطرة ،و� ّأن حماية اال�ستقرار الوطني هي �أولويتنا املطلقة،
داعيا �إىل تكثيف اجلهود والإجراءات لرت�سيخ هذا اال�ستقرار،
ً
واال�ستعــداد التــام ملواكبــة خمتلــف اال�ستحقاقــات
مقدمهــا ا�ستحقــاق االنتخابــات النيابيــة يف
الوطنيــة ،ويف ّ
الربيــع املقبل.
العدد 392
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ا�ستقباالت
رئي�س الأركان

�سفري لبنان يف �إيران ال�س ّيد ح�سن حممد عبا�س

رئي�س الأركان ي�ستقبل
عدة وفود
ّ

ا�ستقبل رئي�س الأرك��ان اللواء الركن حامت م� اّّلكك ،يف
ال�سيد ح�سن حممد
مكتبه يف الريزة� ،سفري لبنان يف �إيران
ّ
عبا�س ،وتناول البحث الأو�ضاع العامة.
�شهيب ،والوزيرين
وا�ستقبل رئي�س الأركان النائب �أكرم
ّ
ال�سابقني ناجي ب�ستاين وعبد اللـه فرحات ،وال�سفري هيثم �أبو
�سعيد ،وجرى التداول يف �ش� ٍ
ؤون خمتلفة.
ال�سيد بدري �ضاهر على
كما التقى مدير عام اجلمارك
ّ
ر�أ�س ٍ
وفد مرافق من �ضباط املديرية ،وجرى البحث يف التعاون
امل�شرتك بني امل�ؤ�س�ستني.
اّ
كذلك ،ا�ستقبل اللواء الركن ملك امللحق الع�سكري
ال�سعودي العميد �سالمة امل�صلوخي ،وبحث معه يف عالقات
التعاون بني اجلي�شني.
ومن ز ّوار رئي�س الأرك��ان القا�ضي عفيف احلكيم ،وفد
ّ
�ضم رئي�سها اللواء
من رابطة قدماء القوى
امل�سلحة اللبنانية ّ

النائب �أكرم �شه ّيب

الوزير ال�سابق ناجي ب�ستاين

الوزير ال�سابق عبد اللـه فرحات

ال�سفري هيثم �أبو �سعيد مع وفد
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املتقاعد عثمان عثمان ورئي�س الأركان الأ�سبق يف اجلي�ش
اللواء الركن املتقاعد �شوقي امل�صري مع وفد من الرابطة.
وفدا من ر�ؤ�ساء بلديات عاليه واملنت الأعلى،
كما ا�ستقبل ً
و�آخر من بلدية تنّ ورة  -را�شيا.

مدير عام اجلمارك ال�س ّيد بدري �ضاهر على ر�أ�س وفد مرافق

امللحق الع�سكري ال�سعودي العميد �سالمة امل�صلوخي

القا�ضي عفيف احلكيم

وفد من رابطة قدماء القوى امل�س ّلحة اللبنانية

وفد ر�ؤ�ساء بلديات عاليه واملنت الأعلى

وفد بلدية تنّورة  -را�شيا
العدد 392
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جوالت
رئي�س الأركان

بقاعا
رئي�س الأركان يجول ً

تفقد رئي�س الأرك��ان اللواء الركن حامت اّ
ّ
ملك منطقة
البقاع الع�سكرية يف �أبلح ،حيث جال يف قيادتها ويف مراكز
فرع املخابرات والطبابة وال�شرطة االع�سكرية وقيادة فوج
ثم ّ
تفقد قاعدة رياق اجلوية ،وجال يف
الربية الثالثّ .
احلدود ّ
مدر�سة القوات اجلوية والأجنحة وامل�شاغل التابعة لها ،كذلك
تفقد قيادة فوج التدخل ال�ساد�س يف القاعدةّ ،
ّ
لعا على
مط ً
�أو�ضاع هذه الوحدات ون�شاطاتها املختلفة.
و�أثنى رئي�س الأركان على جهود الع�سكريني للحفاظ على
�سيما مكافحة الإجتار باملخدرات
�أمن منطقة البقاع ،وال ّ
ومالحقة املطلوبني للعدالة ،م�شد ًدا على � ّأن جهد اجلي�ش يف
ّ
الت�سلل
يرتكز حول �ضبط احلدود ومنع �أعمال
هذه املرحلة
ّ
والتهريب ،ومكافحة ن�شاط اخلاليا الإرهابية والعابثني
بالأمن يف خمتلف املناطق اللبنانية.
أكد اللواء اّ
ملك � ّأن الإجنازات الكربى التي ّ
حققها اجلي�ش
و� ّ
يف مواجهة الإرهاب على الرغم من �إمكاناته املتوا�ضعة ،تعود
بالدرجة الأوىل �إىل كفاءة العن�صر الب�شري ،والتدريب النّ وعي،
داعيا
وروح املناقبية واالن�ضباط ال�سائدة بني الع�سكريني .وختم
ً
مبهمة حفظ �أمن االنتخابات
�إىل اال�ستعداد التام للقيام
ّ
النيابية املرتقبة خالل الربيع املقبل.
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منا�سبة
�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

برعاية قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون
وح�ضوره� ،أقامت دورة «يوبيل اجلي�ش
الذهبي» حفل ع�شاء �ساهر يف نادي ال�ضباط –
جونيه ،وذلك يف منا�سبة يوبيلها ّ
الف�ضي.
ح�ضر احلفل ممثل مدير عام الأمن العام
اللواء عبا�س ابراهيم العميد روالن �أبو جوده،
ممثل مدير عام �أمن الدولة اللواء طوين �صليبا
العميد الركن روبري جا�سر� ،ض ّباط الدورة
وعقيالتهم� ،إىل عدد من عائالت ال�ض ّباط
ال�شهداء ،ومدعوين.
رحبت
بعد الن�شيد الوطني اللبناين،
ّ
الإعالمية رانيا �سلوان باحل�ضور ،ثم تال العقيد
كرم حديفي برقية تهنئة من رئي�س اجلمهورية
العماد مي�شال عون ،قبل �أن يلقي كلمة با�سم
�ضباط الدورة.

«دورة �ضباط يوبيل
اجلي�ش الذهبي»
حتتفل بيوبيلها ّ
الف�ضي
يف ح�ضور قائد اجلي�ش

كلمة العماد
قائد اجل�ش

ثم �ألقى العماد
ق���ائ���د اجل��ي�����ش
كلمة ّنوه فيها
بالدورة التي بات
يف ر���ص��ي��ده��ا 25
�سنة من التعب
والت�ضحيـات ،ولكن الأهـم � 25سنة من
جلية
الإجنازات والنجاحات .وقد بانت
ّ
خالل فتـرة الأعياد الأخرية حيث عا�ش
اللبنانيون بهجة العيد وفرحه ب�سبب
ت�ضحيات جي�شهم و�سهرهم على
الأمن.
وقال � ّإن هذه الإجن��ازات والت�ضحيات

ه���ي م��ل��ك��ه��م وم��ل��ك ع��ائ�لات��ه��م
وملك ال�شعب اللبناين فقط ،ودعاهم
�إىل امل��ح��اف��ظ��ة عليها وع��ل��ى ال��ب��زة
الع�سكرية ،لتحافظ بدورها عليهم
وع��ل��ى ال�شعب اللبناين .ومت��نّ��ى �أن
تكون ال�سنة اجلديدة �سنة خري عليهم
معا.
وعلى امل�ؤ�س�سة والوطـن ً
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منا�سبة
كلمة الدورة

فرحب
بدوره،
ّ
حتـدث العقيد حديفـيّ ،
ّ��دا � ّأن
بقائد اجليـ�ش واحل�ضور ،م���ؤك ً
عاما على
�ضباط ال��دورة بعد م��رور 25
ً
ال��ت��ح��اق��ه��م ب��امل���ؤ���س�����س��ة الع�سكرية
م�ستمـرون يف ما بـد�أوه� ،أوفيـاء لق�سمهم،
ّ
�أوفياء ملبادئهم .ومما قالـه :ال يغفل عن
بالنا حلظة �أ ّنه ما كنّ ا لنجتمع اليوم
قدمهـا
لـوال الت�ضحيات الكبرية التي ّ
اجليـ�ش وال يزال ،كما باقي الأ�سالك
الأمنية يف �سبيل �إع�لاء �ش�أن الوطن.
جمة بد�أت بال�سهر على �أمن
ت�ضحيات ّ
الوطن وتتالت بالتعب وعرق اجلبني يف
ظروف ّ
قلما كانت �سهلة ،لرتتقي �إىل
بذل الدماء حتى ال�شهادة.
و�أ���ض��اف :كيف ال ،ون��ح��ن �شريحة
من ال�شباب اللبناين ،كان لها �شرف
االنخراط يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية منذ
� 25سنة� ،إذ جئنا م��ن ك��ل مناطق
لبنان على اختالف �أطيافها و�شرائحها
لنن�صهر يف بوتقة وطنية واحدة ،ولن�أخذ
ق�سما ب���أن نبذل الغايل
ع��ل �أنف�سنا
ً
والنفي�س من �أجل احلفاظ على الوطن،
ومنّ ا من �أقرن القول بالفعل وب ّ َر بوعده
وق�سمه وا�ست�شهد يف �سبيل لبنان.
فتحية �إجالل و�إكبار �إىل �أرواح �شهدائنا
الأب�����رار��� ،ش��ه��داء اجل��ي�����ش والأج��ه��زة
الأم��ن��ي��ة ،مب��ن فيهم ���ش��ه��داء دورة
«يوبيل اجلي�ش الذهبي» الذين ّ
�سطروا
بدمائهم الذكية �أروع البطوالت ،من
الت�صدي للعدوان الإ�سرائيلي �إىل حماربة
ّ
الإرهاب يف نهر البارد وعربا وغريها من
املوقعات ،و�صو ًال �إىل مقارعة اجلماعات
التكفريية يف جرود عر�سال واقتالعها
من �أر�ضنا يف عملية ع�سكرية ،نالت
�إعجاب �أقوى جيو�ش العامل وتقديرهم،
�أعني بها عملية «فجر اجلرود».
ً
�سنلبي النداء ّ
كلما دعا
قائال:
وتابع
ّ
الواجب .لن ينال منّ ا تعب �أو �سهر ،لن
24
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ينال منّ ا ع��دوان
غ����ا�����ش����م ع��ل��ى
حدودنا اجلنوبية،
وال �إره����������اب
تكفريي بغي�ض
ّ
ومقيت� .سنبقى
�أوف����ي����اء ل���دم���اء
�شهدائنا� ،أوفياء
ملبادئنا وقيمنا،
�أوف���ي���اء للق�سم،
�أوف���ي���اء لوطننا
احلبيب.
بعد ذلك� ،شكر
ال��ع��ق��ي��د حديفي
ّ
ك��ل م��ن �أ�سهم
يف �إجن������اح ه��ذا
احلفل من فنّ انني
ومو�سيقيني� ،إىل
جانب �إدارة نادي
ال�ضباط.

دروع تذكارية

ع���رب���ون �شكر
ع���ل���ى رع���اي���ت���ه
ق���دم
وح�������ض���ورهّ ،
ال��ع��ق��ي��د حديفي
درعا للعماد قائد
ً
اجل���ي�������ش ،ال���ذي
دروع��ا
ق��دم ً
ب��دوره ّ
ت��ذك��اري��ة لكل
من :ممثل اللواء
عبا�س ابراهيم،
ومم���ث���ل ال���ل���واء
ط����وين ���ص��ل��ي��ب��ا،
ولعائالت �ضباط
ال����دورة ال�شهداء
وه������م :ال��ع��ق��ي��د
ال�����ش��ه��ي��د داين
ح��رب ،امل��ق��دم ال�شهيد عبدو جا�سر،
املقدم ال�شهيد عبا�س جمعة ،املقدم
ال�شهيد و�سيم اخلطيب ،املقدم ال�شهيد

معني عويدات ،الرائد ال�شهيد غالب
ّ
قلوط ،الرائد ال�شهيد طوين �سمعان،
الرائد ال�شهيد مي�شال مفلح ،النقيب

ال�����ش��ه��ي��د م��اج��د
ك�سن ،النقيب
ال�����ش��ه��ي��د �سمري
م��رع��ب ،النقيب
ال�شهيد �إبراهيم
خ��ل��ي��ل ،وامل�ل�ازم
ال�����ش��ه��ي��د ج��ان
النداف.
ّ
يف اخلتام� ،أحيا
ال�����س��ه��رة ف��ار���س
الأغ��ن��ي��ة عا�صي
احلالّ ين الذي غنّ ى
باقة من �أغنياته الوطنية والع�سكرية،
فرق�ص احل�ضور على �أنغامها ،وعقدت
حلقات الدبكة.

كما �شاركت الفنانة ناي �سليمان
حمببا
جوا
ً
يف �إحياء ال�سهرة ،و�أ�ضفت ًّ
بروحها املرحة.
العدد 392

25

جي�شنا

قائد القوات البحرية الأمريكية
يزور قاعدة بريوت البحرية

�إعداد :نينا عقل خليل

زار قائد ال��ق��وات البحرية يف القيادة
الو�سطى الأم�يرك��ي��ة اجل�ن�رال John
 C-Aquilinoعلى ر�أ�س وفد مرافق ،يف
ح�ضور ال�سفرية ،Elizabeth Richard
ووفد من �ضباط اجلي�ش اللبناين ،قيادة
القوات البحرية ّ
واطلع على من�ش�آتها
وعلى ن�شاطاتها العمالنية والتدريبية.
قدمه
كما ا�ستمع الزائرون �إىل
ٍ
�شرح ّ
قائد القوات البحرية العميد الركن
املهمات
البحري ح�سني �ضاهر ح��ول
ّ
التي تقوم بها ،بالإ�ضافة �إىل التدريبات
املنفّ ذة يف خمتلف القواعد البحرية ويف
مدر�سة القوات البحرية.

تكرمي قائد ال�سفينة احلربية الأملانية  Magdeburgوم�ساعده
�أق��ي��م يف ن����ادي ال�ضباط
امل���ي���داين ل��ق��اع��دة ب�ي�روت
البحرية ،حفل تكرميي
ل��ق��ائ��د ال�سفينة احلربية
الأمل��ان��ي��ة Magdeburg
العاملة �ضمن ق ّ��وات الأمم
املتّ حدة امل�ؤقتة يف لبنان املقدم
البحري CDR Stephan
 ،Lukaszykوم�ساعده LT
،Benjamin Bachmann
وذل���ك يف منا�سبة م��غ��ادرة
نهائيا.
ال�سفينة لبنان
ً
القوات
ح�ضر احلفل قائد
ّ
البحرية العـــميد الركـــن
البحــري ح�سني �ضاهـــر
ممثّلاً قائد اجلي�ش العمـاد
القـوة
جـوزاف عون� ،إىل جانب عدد مــن ال�ضباط ،وقائــد
ّ
القوات الدوليـة ،وقائـد
البحرية الربازيليــة العاملة �ضمــن ّ
ومن�سق امل�ساعدات الع�سكرية
جمموعـة الزوارق الأملانـية،
ّ

يف ال�سفـارة الأملانية.
ّ
وتخلل احلفل تقليد قائد ال�سفينة و�سام التقدير الع�سكري
من الدرجة الف�ضّ ية ،وم�ساعده درع الأمم املتّ حدة.
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املركز اللبناين
للأعمال املتع ّلقة بالألغام:
زيارة نائب رئي�س جمل�س الوزراء
ال�صحة العامة غ�سان
زار نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر
ّ
ّ
حا�صباين قيادة املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام يف
الفيا�ضية ،حيث اجتمع برئي�سه العميد الركن زياد ن�صر يف
ح�ضور عدد من ال�ضباط.
ّ
قدمه العميد الركن ن�صر حول عمل
تخلل اللقاء �إيجاز ّ
املركز واملرحلة التي بلغها العمل يف الربنامج ،بالإ�ضافة �إىل
مناق�شة اخلطوات الآيلة �إىل م�ساهمة وزارة ال�صحة يف دعم

ال�صحية مل�صابي الألغام يف
الربنامج من خالل ت�أمني العناية
ّ
خمتلف املجاالت .وقد �أبدى دولته ا�ستعداده لتقدمي امل�ساعدة
ً
اّ
م�ستقبال
يتم عقد لقاءات
اللزمة ل�ضحايا الألغام ،على �أن ّ
لو�ضع معايري موحدة للأطراف اال�صطناعية.
ويف نهاية اللقاء �شكر العميد الركن ن�صر الأ�ستاذ حا�صباين
على اهتمام احلكومة الدائم ودعمها اجلهد القائم ملعاجلة
م�شكلة الألغام على خمتلف ال�صعد.

 ...و�إطالق تقرير املر�صد الدويل بالتعاون مع جامعة البلمند
متّ �إط�لاق نتائج تقرير املر�صد الدويل
حول الألغام والقنابل العنقودية ،بهدف
�إط��ل�اع املجتمع ال����دويل ع��ل��ى �آخ��ر
ّ
املتعلقة مب�شكلة الألغام
التطورات
ّ
والقنابل العنقودية يف لبنان والعامل،
وذلك خالل ور�شة عمل ّ
نظمتها وحدة
تعزيز ال��وق��اي��ة م��ن خماطر الأل��غ��ام –
جامعة البلمند ،بالتعاون مع املركز
ّ
املتعلقة بالألغام ،يف
اللبناين للأعمال
ال�صحي يف
جممع القدي�س جاورجيو�س
ّ
حرم اجلامعة يف الأ�شرفية.
�شارك يف الور�شة رئي�س املركز اللبناين
ل�ل�أع��م��ال املتعلقة ب��الأل��غ��ام العميد
الركن زي��اد ن�صر �إىل جانب عدد من
ّ
ممثلي
ال�ضباط ،وح�ضرها ع��دد م��ن
امل��ن��ظّ��م��ات التابعة ل�ل��أمم املتحدة،
و�أع�ضاء اللجان الوطنية للتوعية من
خماطر الألغام وم�ساعدة �ضحايا الألغام،
وبع�ض الو�سائل الإعالمية
املرئية وامل�سموعة.
ا�ست ّ
ُهلت الور�شة بكلمة
ت��رح��ي��ب��ي��ة ل��ن��ائ��ب رئي�س
اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ن��دمي
ك��رم� ،ألقى بعدها العميد
الركن ن�صر كلمة �أعلن
28

العدد 392

فيها � ّأن �إط�لاق نتائج تقرير املر�صد
الدويل حول الألغام والقنابل العنقودية،
ليتم لوال اجلهود التي بذلها
مل يكن
ّ
ّ
اجلي�ش بالتعاون مع املنظمات غري
احلكومية الدولية والوطنية العاملة يف
الوطنيتني
جمال نزع الألغام ،واللجنتني
ّ
للتوعية من خماطر الألغام وم�ساعدة
ال�ضحايا ،وبدعم م�شكور من اجلهات
املانحة وال���دول ال�صديقة وال��وك��االت
التابعة ّ
ملنظمة الأمم املتّ حدة� ،آملاً �أن
يتم فيه الإعالن عن �أن
ي�أتي اليوم الذي ّ
خاليا من الألغام والقنابل
لبنان �أ�صبح
ً
العنقودية.
و�أ�شار العميد الركن ن�صر �إىل م�شكلة
واملت�ضررين وعائالتهم التي ال
امل�صابني
ّ
تنتهي � اّإل بانتهاء دورة احلياة ،وقالّ � :إن
التزامنا الأخالقي يفر�ض علينا ال�سعي
لت�أمني حاجات ه���ؤالء ال�ضحايا مدى

احلياة ،ونحن جندد دعمنا لهم مطالبني
اجلميع با�ستمرار تقدمي امل�ساعدات
اّ
اللزمة لتوفري اخلدمة الواجبة بكرامة.
ال�سيد
حت���دث يف ال��ور���ش��ة
ك��ذل��ك،
ّ
ّ
ّ
كارلو�س بوهوركيز من منظمة الأمم
املتحدة لرعاية الطفولة ،UNICEF
وال�سيد عماد خ�شمان من قبل اللجان
ّ
الوطنية للتوعية من خماطر الألغام
وال�سيد حممد قا�سم
وم�ساعدة �ضحاياها،
ّ
يو�سف الذي �ألقى كلمة م�صابي الألغام .
يف اخل��ت��ام� ،أعلنت مديرة
احل��م��ل��ة ال���دول���ي���ة حلظر
الأل��غ��ام والقنابل العنقودية
ال�سيدة �إميلي �شايه عرب الـ
ّ
 Skypeنتائج تقرير املر�صد
الدويل حول الألغام والقنابل
العنقودية.

يوم توعية يف مدر�سة القليعة الر�سمية

يف �سياق التعاون بني املركز اللبناين
ّ
وقوات الأمم
للأعمال
املتعلقة بالألغام ّ
�سيما يف
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،وال ّ
جم��ال التوعية م��ن خماطر الأل��غ��ام،
ّ
املتعلقة بالألغام
�أقامت دائرة الأعمال
يف الأمم املتحدة  UNMASومب�شاركة

املركز و�إ�شرافه ،يوم توعية من خماطر
الألغام يف مدر�سة القليعة الر�سمية -
القليعة  -ق�ضاء مرجعيون.
ت�ضمنت فعاليات يوم التوعية حما�ضرة
ّ
�ألقتها العقيد الإداري ماري عبد امل�سيح،
وكيفية
�شرحت فيها م�شكلة الألغام
ّ

والت�صرف ال�سليم
الوقاية من خماطرها،
ّ
عند م�صادفة �أي ج�سم خطر ،وذلك من
خالل عر�ض من��اذج و�صور عن الألغام
والإ�شارات التحذيرية.
قدمها
كذلك ،متّ عر�ض م�سرحية ّ
فريق من املجموعة اال�ست�شارية للألغام
«ماغ» ،بالإ�ضافة �إىل عر�ض تدليلي من
قبل الكتيبة الإ�سبانية العاملة �ضمن
ق��وات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان،
كيفية ك�شف الألغام بوا�سطة
حول
ّ
الكالب املد ّربة والرجل الآيل.
ويف اخل��ت��ام� ،أج���رت العقيد الإداري
عبد امل�سيح اختبا ًرا للتالمذة بهدف
معرفة م�ستوى وعيهم مل�شكلة الألغام
وخم��اط��ره��ا ،و ُو ّزع����ت بعدها الأل��ع��اب
التثقيفية والك�ؤو�س وامليداليات على
التالمذة الذين بلغ عددهم مع الأ�ساتذة
�شخ�صا.
170
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 ...وحما�ضرة يف مدر�سة احلكمة
يف ال�سياق نف�سه� ،ألقت العقيد الإداري
م��اري عبد امل�سيح حما�ضرة يف مدر�سة
احلكمة – عني �سعادة ،تابعها التالمذة
يف املرحلة الثانوية ،تناولت فيها �إىل
وكيفية الوقاية من
م�شكلة الألغام
ّ
وكيفية
خماطرها ،دور املر�أة يف اجلي�ش
ّ
دعمها وت�شجيعها على االن��خ��راط يف
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
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تخريج دورة
�آمر �سرية )(56
مم ّثل قائد اجلي�ش:
ج�سدوا
ّ
املثال والقدوة

اح����ت����ف����ل����ت
ّ
الكلية احلربية
بتخريج دورة �آمر
�سرية ( )56التي
تدريبيا ب�إ�شراف �ضباط مد ّربني من مالك
برناجما
تابعت
ً
ً
ّ
الكلية ومن خارجها.
ّ
الكلية العميد الركن جورج
تر�أ�س االحتفال قائد
احلايك ممثّلاً قائد اجلي�ش ،وح�ضره �ضباط من �أجهزة

30

العدد 392

ّ
الكلية وال�ضباط املد ّربون وقادة قطع
القيادة ومن مالك
ومدعوون.
التالمذة
ّ
ّ
بعد الن�شيد الوطني وتالوة مذكرة نتائج ال��دورة� ،سلم
املتخرجني �شهاداتهم،
العميد الركن احلايك ال�ضباط
ّ
كما تبادل وطليع الدورة املالزم �أول ح�سن ها�شم الدروع
التذكارية.
و�ألقى العميد الركن احلايك كلمة اعترب فيها � ّأن
وظيفة �آمر �سرية ،هي من الوظائف الرئي�سة ذات الطابع
ال��ع��م�لاين يف اجل��ي�����ش،
وت��ت��ط��لّ��ب م��ن ال�ضباط
الأعوان الإملام التام ب�ش�ؤون
وحدته و�إمرتها يف امليدان.
املتخرجني
وت��وجّ��ه �إىل
ّ
ّ
ك���ل منهم
ط��ال��ب��ا �إىل
ً
ال��ع��م��ل ع��ل��ى جت�����س��ي��د
مناقبية القائد وان�ضباطه،
اً
مثال
ليكونوا يف امل�ستقبل
ُيحتذى �أمام املر�ؤو�سني ،يف
اجلدية واالل��ت��زام ،والقدرة
امل��م��يّ��زة على التخطيط
وال��ت��ن��ظ��ي��م وال��ت��ن��ف��ي��ذ،
وت����روي���������ض امل�����ص��اع��ب
وال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي تعرت�ض
خ�صو�صا الطارئة
ال�سرية،
ً
منها...

 ...ودورة ّ
القوات اخلا�صة
تدخل ( )33يف مدر�سة ّ
القوات اخلا�صة  -حامات ،احتفال تخريج
أُ�قيم يف مدر�سة ّ
دورة تدخل ( )33با�سم النقيب ال�شهيد جواد عازار ،تر�أ�سه ّ
ممثل
قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ،قائد املدر�سة العقيد الركن
فادي ّ
واملدعوين .بعد ت�سليم
خمول وح�ضره عدد من ال�ضباط
ّ
للمتخرجني وتقدمي درع ال��دورة لعائلة النقيب
ال�شهادات
ّ
ال�شهيد عازار� ،ألقى العقيد الركن خمول كلمة باملنا�سبة،
املتخرجني الن�ضمامهم �إىل رجال النخبة يف اجلي�ش،
هن�أ فيها
ّ
متيزوا بها خالل الدورة.
منو ًها بالروح املعنوية العالية التي ّ
ّ
ومما قاله :جي�شكم هو �سيف الوطن امل�سلول �أب ً��دا يف وجه
ّ
العدو الإ�سرائيلي والإرهاب ،كما يف وجه املجرمني والعابثني
جميعا،
ب�أمن املواطن وا�ستقراره ،وهو مو�ضع ثقة اللبنانيني
ً
و�أملهم باخلال�ص عند كل خطر يحدق بهم .فكونوا على
قدر هذه امل�س�ؤولية ،قدوة يف العطاء والت�ضحية ونكران الذات،
ً
رفاقا �شهداء ميامني،
دائما
وتذكروا
والتزام ر�سالة اجلندية،
ّ
ً
بذلوا �أرواحهم الطاهرة على مذبح الوطن ،ليبقى وي�ستمر.
ً
عرو�ضا ع�سكرية
املتخرجة
يف اخلتام نفّ ذت ال��وح��دات
ّ
متنوعة.
ّ
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جي�شنا
افتتاح مركز تدريب
تعزيز �أمن املطار
افتُتح يف مطار رفيق احلريري الدويل،
مركز تدريب تعزيز �أمن املطار CERSA
الذي متّ اعتماده من قبل ّ
املنظمة الدولية
للطريان املدين منذ  .2013/8/27ح�ضر
االفتتاح العميد علي حناوي ممثّلاً
قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ،وعدد
من ال�شخ�صيات الدبلوما�سية وال�سيا�سية
والع�سكرية.
ا�ست ّ
ُهل االحتفال بالن�شيد الوطني
اللبناين ،بعد ذل��ك ك��ان��ت كلمة
لرئي�س مركز تدريب وتعزيز �أمن املطار
العميد الركن زياد �شاهني الذي اعترب
«� ّأن الفائدة من دخول مركز بريوت يف
�شبكة تدريب �أمن الطريان ASTCS
ّ
املنظمة ال��دول��ي��ة ،هي
التي �أقامتها
ومتنوعة ،و�أب��رزه��ا� :إمكان
ع��دي��دة
ّ
الولوج �إىل جميع الوثائق وامل�ستندات
ّ
املنظمة ،رعاية دورات تدريبية
وبرامج التدريب ال�صادرة عن
ّ
�ضمن الروزنامة ال�سنوية للمنظمة يف املركز� ،إمكانية تبادل
املعلومات واخلربات بني املراكز املعتمدة من قبلها ،امل�شاركة
ال�سنوية يف اجتماع مدراء املراكز املعتمدة بهدف تقييم الأداء
وتطويره ،وامل�شاركة يف تطوير وترجمة امل�ستندات ذات ال�صلة
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ّ
املنظمة.
ال�صادرة عن
ب���دوره ،ق��ال املدير الإقليمي ملكتب
ّ
املنظمة ال��دول��ي��ة ل��ل��ط�يران امل���دين يف
ال�شرق الأو�سط حممد خليفة رحمةّ � :إن
تعزيز �أمن الطريان والت�سهيالت ّ
ميثل
ً
رئي�سا من الأهداف اال�سرتاتيجية
هدفا
ً
لـ«ايكاو» ،وقد متّ حتديد �أمن الطريان
ك�أحد �أهم الأولويات للفرتة الثالثية
 ،2019 – 2017ع���ن ط��ري��ق حتقيق
امل�ستمرة يف �أم��ن املطار
التح�سينات
ّ
والت�سهيالت يف جميع �أنحاء العامل ،مع
ّ
متطلبات
حتقيق التوازن الأمثل بني
الت�سهيالت والأمن.
و�ألقى مدير عام الطريان املدين حممد �شهاب الدين كلمة
ريا �إىل � ّأن وزارة الأ�شغال العامة والنقل عمدت
وزير الأ�شغال ،م�ش ً
احليز الكبري من االهتمام والعناية لت�أمني
�إىل �إع��ط��اء
ّ
امل�ستلزمات والتجهيزات الأمنية والتقنية املطلوبة للمطار،
مبا ي�ضمن انتظام �سري العمل فيه.

فوج مغاوير البحر يفوز بجائزة
�أف�ضل لوحة �إعالمية
فاز فوج مغاوير البحر باملرتبة الأوىل
ع��ن �أف�����ض��ل ل��وح��ة �إع�لام��ي��ة على
�صعيد اجلي�ش (عن الف�صل الرابع)،
وذل��ك بنتيجة التقييم ال��ذي �أجرته
جل��ن��ة تقييم ال��ل��وح��ات

الإع�ل�ام���ي���ة
برئا�سة العميد الركن
ت����رو م��ن م��دي��ري��ة
�إب��راه��ي��م ّ
التوجيه.
ّ
وحلت لوحة منطقة اجلنوب
يف املرتبة الثانية ،تلتها لوحة لواء
امل�شاة اخلام�س يف املرتبة الثالثة.
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ور�شة
عمل

�إدارة الربنامج الوطني و�أكالفه و�إدارته
معو�ض بومارون
�إعداد :با�سكال ّ
للمعلومات .IMSMA
ّ
حت��دث��ت ممثلة منظمة
ك��ذل��ك
ّ
�أقام املركز الوطني للأعمال املتع ّلقة بالألغام ور�شة عمل لإن�شاء االئتالف الدويل لدعم الربنامج امل�ساعدات ال�شعبية الرنوجية NPA
اللبناين لنزع الألغام وخم ّلفات احلروب يف لبنان ،يف �أوتيل  - Four Seasonsبريوت ،وعلى عن �إطالق املرحلة التجريبية مل�شروع
م�ستوى الدول الداعمة واخلرباء .هدف االئتالف دعم لبنان يف تطبيق التزاماته يف اتفاقية الذخائر ا�ستخدام ال��ك�لاب امل��د ّرب��ة  EDDيف
البحث عن القنابل العنقودية ،وكانت
العنقودية.
ّ
ٌ
�أقيمت الور�شة برعاية �سفرية الرنوج ال�سيدة  Lene Lindوقد ح�ضر �إىل جانبها كل من ممثلة لربنامج الأمم املتّ حدة للتنمية UNDP
وزارة اخلارجية الرنوجية � ،Ingrid Schoyenسفراء بريطانيا و�أ�سرتاليا وال�سويد وهولندا م��داخ��ل��ة ع��ن دوره يف ل��ب��ن��ان .كما
ّ
املنظمات التي تعمل حتت
و�سوي�سرا ،القائم بالأعمال الياباين ،وممثلون عن �سفارات االحتاد الأوروبي والواليات املتحدة� ،أ���ض��اءت
ّ
واملنظمات واجلمعيات العاملة يف جمال �إ���ش��راف املركز اللبناين على عملها
وعن برنامج الأمم املتّحدة للتنمية ،واجلهات املانحة
نزع الألغام.
و�أه��داف��ه��ا وم�شاريعها امل�ستقبلية،
ومنها املجموعة اال�ست�شارية للألغام
 ،MAGالإعاقة الدولية  ،HIامل�ساعدات
ال�شعبية الرنوجية  ،NPAواجلمعية اللبنانية
ملعاجلة خماطر الألغام والكوارث الطبيعية
.LAMiNDA

ائتالف دويل لدعم جهود لبنان
يف �إطار اتفاقية الذخائر العنقودية
بداية كانت كلمة افتتاحية ترحيبية
ل�سفرية ال�ن�روج ،ث��م أ�ل��ق��ى رئي�س املكتب
العميد ال��رك��ن زي���اد ن�صر كلمة ذكر
امل�ستجدة
والتحديات
خاللها ال�صعوبات
ّ
ّ
التي واجهت عمليات نزع الألغام والقنابل
العنقودية ،وال��واق��ع احل��ايل على م�ستوى
التنظيف من الذخائر غري املنفجرة ،و�أعداد
ال�ضحايا والناجني من حوادثها ،واخلطط
اال�سرتاتيجية امل�ستقبلية املقررة بالتعاون مع
ّ
منظمات وجمعيات حملية ودولية.
قدمه ممثل مركز
ا�ستُهلت الور�شة ب�إيجاز ّ
جنيف الدويل لنزع الألغام لأهداف �إن�سانية
 GICHDعن اتفاقية القنابل العنقودية
وامل��ع��اي�ير ال��دول��ي��ة  ،IMASو�أع��ق��ب ذلك
حما�ضرات ل�ضباط من املركز ح��ول :واقع
التلوث الناجت عن القنابل العنقودية ومراحل
ّ
تلوث لبنان بالألغام
تطور عمليات التنظيفّ ،
ّ
الأر�ضية والربنامج الوطني لعمليات التنظيف
بح�سب اخلطة اال�سرتاتيجية للمركز – 2011
 ،2020واقع حترير الأرا�ضي من خالل عمليات
امل�سح والو�سائل ومنهجية العمل ،املعايري
الوطنية  NMASلناحية تطويرها ومالءمتها
للمعايري الدولية ،الربنامج العربي ،ARCP
�إن�شاء املدر�سة الإقليمية للألغام ،RSHDL
34
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مديريات
معو�ض بومارون
�إعداد :با�سكال ّ

اجتماعا
الإقليمي يف منطقة البقاع
ً
تن�سيقيا ح�ضره فريق من وح��دة التعاون
ً
الع�سكري  -املدين يف ال�سفارة الأمريكية
يف لبنان  ،CMSEوقائد الفوج املجوقل
العقيد الركن ج��ان نهرا ،و�ضابط من
م�سي
اللواء التا�سع ،والرائد ح�سني �شكر
رّ
�أعمال الق�سم ،بهدف التخطيط مل�شاريع
م�ستقبلية يف منطقة عر�سال .وقد زار فريق
ال�سفارة يف وق��ت الح��ق الق�سم الإقليمي
للمديرية يف ال�شمال للهدف ذاته.
ّ
ونظمت املديرية بالتعاون مع جمعية
 March Lebanonم��ب��اراة ك��رة قدم
بني عنا�صر من ل��واء امل�شاة الثاين ع�شر
و�شباب من منطقتي جبل حم�سن وب��اب التبانة يف ملعب
بعل الدراوي�ش ،ح�ضرها ال�سفري الهولندي يف لبنان ال�سيد Jan
وم�سي �أعمال ق�سم التعاون الع�سكري
 Waltmansوعقيلته،
رّ
 املدين يف منطقة ال�شمال املقدم مي�شال فرح.وبالتن�سيق وال��ت��ع��اون مع
لواء امل�شاة الثاين ع�شر � ً
أي�ضا،
و ّزعت املديرية � 3آالف ح�صة
غذائية ،هبة من دار الإفتاء
يف طرابل�س ،على العائالت
املحتاجة يف املنطقة.

مديرية التعاون الع�سكري – املدين
اجتمع فريق من مديرية التعاون
الع�سكري  -املدين مع قيادة قوات
الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،يف
ق��ي��ادة ال��ق��ط��اع ال�شرقي يف بالط
 اجل��ن��وب .ح�ضر االجتماع عناجلانب اللبناين العميد الركن
م�سي �أعمال املديرية
�إيلي �أبي را�شد
رّ
وع���دد م��ن �ضباطها ،وع��ن ق��وات
الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان �ضباط وموظفون مدنيون معنيون
أكد املجتمعون على �أهمية
بالتعاون الع�سكري – املدين .و� ّ
خ�صو�صا يف منطقة
ال�شراكة بني الفريقني وتعزيز تعاونهما،
ً
اجلنوب حيث من املقرر �إن�شاء ق�سم �إقليمي.
ي���ذك���ر � ّأن امل��ج��ت��م��ع�ين
توجهوا عقب االجتماع �إىل
ّ
ثكنة مرجعيون حيث ّ
متت
معاينة املوقع ال��ذي �سي�ضم
الق�سم اجلديد.
ك���ذل���ك ���ش��ه��د ال��ق�����س��م

التخطيط مل�شاريع
يف البقاع وق�سم
جديد يف اجلنوب
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يوميات
ّ
أمنية
� ّ

�إعداد :نينا عقل خليل

يف �إطار �سهر اجلي�ش على حفظ الأمن واال�ستقرار،
ّنفذت وحداته املختلفة عمليات وتدابري �أمنية يف
خمتلف املناطق اللبنانية� ،أ�سفرت خالل الأ�سابيع
الأخرية عن �إيقاف مطلوبني و�إحالة البع�ض منهم
على الق�ضاء.

توقيف �إرهابيني

�أوقف� ،أحيل،
�أنقذ...

قوة
نتيجة الر�صد واملتابعة� ،أوقفت ّ
من مديـريـة املخابرات ()2018/1/4
يف حملة طبق الورد  -عر�سال املدعو
ّ
امللقب
ج��م��ال ح�سني احل��ج�يري
ّ
حلي�ص» ،مل�شاركته
بــ«جمال
ّ
�إىل ج��ان��ب املجموعات امل�سلحة
والتنظيمات الإرهابية يف االعتداء
على مراكز للجي�ش اللبناين وقوى
الأمن الداخلي يف معركة عر�سال
العام  .2014ويف �أثناء عملية التوقيف
القوة لإطالق نار من قبل
ّ
تعر�ضت ّ
ّ
م�سلحني ،ما � ّأدى �إىل �إ�صابة �أحد
وتعر�ض
الع�سكريني بجروح طفيفة
ّ
�آليتني ع�سكريتني لأ�ضرار مادية.
كذلك ،دهمت دورية من مديرية
قوة من اجلي�ش ( ،)2018/1/6منزل ماهر
املخابرات ت�ؤازرها ّ
حممد طلي�س يف بلدة بريتال  -البقاع ،حيث متّ توقيفه ،وهو
مطلوب مبوجب مئات مذكرات �إلقاء القب�ض والتوقيف،
ومئات الأحكام الق�ضائية وعدد من كتب الإنرتبول ،بجرم
ت�أليف ع�صابة �سرقة �سيارات وخطف وعمليات ن�صب واحتيال
وترويج عمالت م��ز ّورة ،واعتداء على اجلي�ش وجتارة �أ�سلحة
وخمدرات.
ويف  ،2018/1/16دهمت دورية �أخرى منزل املدعو قا�سم خدوج يف
ّ
الرمل العايل ،املطلوب بجرم الإجتار باملخدرات و�إطالق
حملة ّ
نار يف �أماكن خمتلفة .وخالل عملية الدهم �أقدم املطلوب
فرد عنا�صرها باملثل ما � ّأدى
على �إطالق النّ ار باجتاه الدوريةّ ،
�إىل �إ�صابتة بقدميه ويده الي�سرى .وقد �ضبطت بحوزته �أ�سلحة
كميات
وكامريات مراقبة و�أجهزة  DVRبالإ�ضافة �إىل
ّ
متنوعة من املخدرات.
ّ
خميمات للنازحني
قوة من اجلي�ش ّ
ويف التاريخ نف�سه ،دهمت ّ
ال�سوريني يف بلدة البابني – عر�سال ،حيث �أوقفت ع�شرين
�شخ�صا من اجلن�سية ال�سورية لتوا�صلهم مع املجموعات
ً
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ً
لوج�ستيا
�سابقا ،والعمل
الإره��اب��ي��ة
ً
مل�صلحتها ،بالإ�ضافة �إىل الإجت��ار
بالأ�سلحة احلربية.
ويف بلدة بريتال� ،أوق��ف��ت مديرية
املخابرات ( ،)2018/1/22ال�سوري
فواز العلي امل�شتبه فيه بتنفيذ
يا�سر ّ
ج��رمي��ة قتل ال�����س��وري ن��اي��ف عمر
الع�سكر ،الذي عرث على جثته يوم
خزان يحتوي على
 ،2018/1/21داخل ّ
مادة الزفت يف خراج بلدة قب اليا�س.
وق��د بو�شر التحقيق م��ع املوقوف
ب�إ�شراف الق�ضاء املخت�ص.

�إحالة موقوفني على الق�ضاء
املخت�ص

�إ�ضافة �إىل ما �سبق� ،أحالت مديرية
اًّ
كل
املخابرات على الق�ضاء املخت�صّ
من:
• ال�سوريني عدنان حممد جنيب
ال��زه��وري وح�����س��ان �أح��م��د زق��ري��ط،
النتمائهما �إىل تنظيم «داع�ش»
الإره��اب��ي ،وال��ذي ك��ان منت�ش ًرا يف
جرود بلدة عر�سال ،وم�شاركتهما
�إىل جانبه بالقتال ���ض� ّ�د اجلي�ش
اللبناين يف معركة عر�سال بتاريخ
 2014/8/2وحماولة اقتحام مراكزه ،ف�ضلاً عن قيام الثاين
ب�أعمال �أمنية داخل البلدة وامل�ساعدة يف تهريب املواد الغذائية
مل�صلحة الإرهابيني.
• ال�سوري ف�ضل اللـه عبد النا�صر �صديق ،النتمائه �إىل تنظيم
«جبهة الن�صرة» الإرهابي ،وم�شاركته باالعتداء على وحدات
اجلي�ش اللبناين يف معركة عر�سال يف  ،2014/1/2وخطف عد ٍد
من الع�سكريني واال�ستيالء على �أ�سلحتهم وذخريتهم.

قيادة اجلي�ش تنفي وتو�ضح

ٍ
بيان �أ�صدرته
�أعلنت قيادة اجلي�ش – مديرية التوجيه يف
ّ
املحلية ن�شرت يف عددها
بتاريخ ّ � ،2018/1/5أن �إحدى ال�صحف
ربا حتت عنوان «توقيف �ضابط
ال�صادر بتاريخ  ،2018/1/5خ ً
بتهمة م�ساعدة �إرهابيني» ،مفاده � ّأن مديرية املخابرات �أوقفت
ً
مقدم ،بنا ًء على اعرتافات
�ضابطا يف قوى الأمن الداخلي برتبة ّ
ال�شيخ م�صطفى احلجريي املعروف بـ«�أبو طاقية».
يهم قيادة اجلي�ش �أن تنفي �صحة هذا اخلرب وتدعو �إىل ّ
توخي
ّ
ّ
الدقة يف تناول �أي معلومات تتعلق بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
ّ

�شملت امل�ضبوطات  12بندقية حربية ،و 10م�سد�سات ،و 11رمانة
يدوية ،ورمانة بندقية ،و 20بندقية �صيد ،وقذيفة «�آر بي جي»،
املهرب،
وكمية من الذخائر اخلفيفة واملخدرات والدخان
ّ
ّ
وع��د ًدا من �أجهزة الت�أليل واالت�صاالت وكامريات املراقبة،
بالإ�ضافة �إىل �ضبط � 111سيارة و�شاحنتني ،و 7مراكب �صيد و 85
د ّراجة نارية.

�إنقاذ مواطنني احتجزتهم العا�صفة

للتثبت من �صحة هذه املعلومات قبل ن�شرها.
والعودة �إليها
ّ
ٍ
بيان �آخر �أ�صدرته القيادة بتاريخ � ،2018/1/9أعلنت � ّأن
ويف
بع�ض مواقع التوا�صل االجتماعي تناقل مقطع فيديو يظهر
قيام �أحد الع�سكريني با�ستخدام العنف مع �أ�شخا�ص يف �أثناء
توقيفهم ،لتجوالهم من دون �إقامات �شرعية وارتكابهم
خمالفات �أخرى.
تو�ضح قيادة اجلي�ش � ّأن تاريخ احلادث املذكور يعود �إىل �شهر
متوز من العام  ،2017و�أ ّنها قد اتّ خذت يف حينه الإج��راءات
ت�صرف ب�صورة
الت�أديبية بحق الع�سكري املذكور ،الذي كان قد ّ
وتنبه هذه
فردية ومن دون �أي توجيهات من رئي�سه املبا�شرّ .
القيادة م�ستخدمي مواقع التوا�صل االجتماعي من الوقوع يف
ّ
تتعلق باجلي�ش
حماوالت الت�ضليل وتداول معلومات �أو م�شاهد
ب�صورة مغلوطة وغري مو�ضوعية.
يهم القيادة �أن تو�ضح للر�أي العامّ � ،أن جميع املوقوفني
كما ّ
يعاملون وفق القوانني والأنظمة املرعية الإجراء ،وبخا�صة
لديها
َ
االتفاقات الدولية ال�ضامنة حلقوق الإن�سان.

ح�صيلة التدابري الأمنية

نتيجة التدابري الأمنية التي تنفّ ذها ال��وح��دات للحفاظ
على الأم��ن واال�ستقرار يف خمتلف املناطق اللبنانية ،متّ
توقيف (ب��ي��ان م��دي��ري��ة التوجيه
�شخ�صا
 )2018/12/20نحو 7375
ً
م��ن جن�سيات خمتلفة ،ل��ت��و ّرط
بع�ضهم يف جرائم �إرهابية و�إطالق
نار واعتداء على مواطنني ،والإجتار
باملخدرات ،والقيام ب�أعمال �سرقة
وتهريب وحيازة �أ�سلحة وممنوعات،
وارتكاب بع�ضهم الآخر خمالفات
ع��دي��دة ،ت�شمل ال��ت��ج��وال داخ��ل
الأرا�ضي اللبنانية من دون �إقامات
�شرعية ،وقيادة �سيارات ود ّراج��ات
نارية من دون �أوراق قانونية.

تعر�ض لها لبنان (،)2018/1/19
على �أثر العا�صفة الثلجية التي ّ
احتُجز عدد من املواطنني يف �سياراتهم ب�سبب تراكم الثلوج.
وقد عملت وح��دات من اجلي�ش على �إنقاذ ع�شرة مواطنني
يف منطقتي اللقلوق وج��رود بعلبك ،حيث متّ �إخال�ؤهم
وتقدمي الإ�سعافات الأولية لهم ،ونقل �سياراتهم من الأماكن
املذكورة.
ودعت قيادة اجلي�ش املواطنني لدى ح�صول حوادث مماثلة،
�إىل االت�صال ب�أقرب مركز ع�سكري �إذا �أمكن� ،أو بغرفة
عمليات قيادة اجلي�ش وغرف عمليات املناطق الع�سكرية
على الأرقام الآتية:
 قيادة اجلي�ش – 1701 :مق�سم .20335 جبل لبنان – 05/454004 :مق�سم .41031 البقاع - 08/950814 :مق�سم .66031 ال�شمال – 06/381640 :مق�سم .61031 -اجلنوب – 07/725800 :مق�سم .56031

 ...والعثور على جثث نازحني �سوريني
عالقني بالثلوج و�إنقاذ �آخرين

يف التاريخ نف�سه ،وعلى �أثر ورود معلومات عن وجود نازحني
�سوريني عالقني يف الثلوج يف جرود منطقة ال�صويري – امل�صنع،
توجهت
خالل حماولة دخولهم خل�سة �إىل الأرا�ضي اللبنانيةّ ،
دورية من اجلي�ش �إىل املنطقة املذكورة ،حيث عرثت على
ت�سع جثث لنازحني ق�ضوا نتيجة
العا�صفة الثلجية ،و�أن��ق��ذت �ستة
�أ�شخا�ص �آخ��ري��نُ ،ت���وفيّ �أح��ده��م
ً
الحقا يف �أحد امل�ست�شفيات مت�أث ًرا
بال�صقيع .كما �أوقفت �شخ�صني
من التابعية ال�سورية متو ّرطني يف
حماولة التهريب.
متّ نقل اجلثث �إىل م�ست�شفيات
مهمة
املنطقة ،وتابعت قوى اجلي�ش
ّ
البحث عن نازحني �آخرين عالقني
بالثلوج ،وعملت على �إخالئهم
الطبية لهم.
وتقدمي امل�ساعفة
ّ
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�إعداد :ندين البلعة خريالله

يف �أعايل جبالنا وحتت ظالل الأرز

مدر�سة التز ّلج:
مرفق عريق و�أدوار عديدة

وهل �أجمل من امل�شوار �إىل
مدر�سة التز ّلج يف الأرز؟ ذلك
ال�صرح العريق الذي �أن�شئ يف
العام  ،1934كان الأول من نوعه يف ال�شرق الأو�سط ،وهو منذ ذلك احلني مق�صد لل�شخ�صيات وامل�شاهري يف
موازاة كونه ً
مهما ،يتولىّ �إعداد الأبطال يف الريا�ضة ويف القتال اجلبلي املحرتف...
مرفقا تدريب ًّيا ًّ
الفوال ،الذي ينظر من النافذة �إىل غابة الأرز
قرب املوقدة كان يف انتظارنا قائد املدر�سة العميد الركن حممد ّ
املقد�سة ليقول� :سبحان اخلالق ...م�شهد ال ي�ضاهي جماله م�شهد يف العامل ،حتى يف �سوي�سرا.
ّ

ريا�ضة وقتال و�إغاثة

حتت�ضن املدر�سة العريقة
ً
تاريخا م�ضيئً ا،
يف جنباتها
وهي ت�شهد اليوم ور�شة كبرية
وعملية نهو�ض ت�شمل� :إعادة
ت ��أه��ي��ل امل��ن�����ش ��آت� ،إدخ���ال
ريا�ضات جديدة ،تطويع جيل
�شاب� ،إن�شاء ف��رق ،حتديث
العتاد ...و�سوى ذلك الكثري.
الفوال« :وران��ا جي�ش» ...ال
ويقول العميد الركن ّ
ّ
ّ
ون�سخرها مل�صلحة
ن�ستغل كل املوارد
ميكننا �إالّ �أن
امل� ّؤ�س�سة الع�سكرية وتطويرها.
بعدة مهمات ،يف�صّ لها
ت�ضطلع مدر�سة التزلج ّ
ت�ضج
ؤك ًدا �أن زوايا املدر�سة
الفوال م� ّ
ّ
العميد الركن ّ
ٍ
كلل �أو
املهمات املطلوبة من دون
باحليو ّية لتنفيذ
ّ
املهمات:
تردد� .أبرز هذه
ّ
ّ
فن القتال
 تدريب خمتلف قطع اجلي�ش على ّيف اجلبال ،و�إعداد مقاتلني حمرتفني قادرين على
مواجهة �صقيع الثلج وق�ساوة اجلبال واملرتفعات
وتخطي احلواجز والعوائق الثلجية والعوامل املناخية
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القا�سية ،التي ميكن �أن
تعرت�ضهم يف �أث��ن��اء تنفيذ
م���ه���م���ات �أو ع��م��ل��ي��ات
ع�سكرية.
 �إق���ام���ة دورات قتاليةوري��ا���ض��ي��ة ل��ت�لام��ذة ال�سنة
الثالثة يف الكلية احلربية
وت�لام��ذة ال�سنة الثالثة يف
مدر�سة ال��رت��ب��اء ،بالإ�ضافة
�إىل عنا�صر من الوحدات اخلا�صة ومديرية املخابرات وخمتلف
القطع والألوية.
 �إعداد فريق اجلي�ش للتزلج للم�شاركة يف بطولة لبنان التيّ
ينظمها االحتاد اللبناين للتزلج ،ويف بطوالت ع�سكرية عاملية.
 تنظيم بطوالت تز ّلج ع�سكرية ،وامل�شاركة يف تنظيمالبطوالت املحلية والعاملية .وهذه ال�سنة �سوف تعيد املدر�سة
�إحياء بطولة «ك�أ�س ال�صيف» التي مل ت َّ
ُنظم منذ �أكرث من
� 13سنة.

 ا�ست�ضافة امللحقني الع�سكريني الأجانب والفرق الع�سكريةواملدنية.
للمدر�سة � ً
وخدماتية �أ�سو ًة مبختلف
أي�ضا مهمات �أمنية
ّ
قطع اجلي�ش .وه��ي بحكم موقعها تتولىّ التفتي�ش عن
املفقودين واملحا�صرين يف الثلوج واالنهيارات الثلجية ،و�إنقاذهم
ً
ف�ضال عن �إخالء املر�ضى واجلرحى.
و�إ�سعافهم،
املقد�سة وزرع �شتول الأرز
�إىل ذلك ،تتولىّ املدر�سة حماية الغابة ّ
وتعهدها يف غابة اجلي�ش.
ّ

اخت�صا�صات وتدريبات

• كيف تُوزّ ع املهمات بح�سب هيكلية املدر�سة؟
املهمات ح�ضائر ّ
منظمة ومد ّربة ،هي:
تنفّ ذ هذه
ّ
مهماتها الأ�سا�سية،
 ح�ضرية التزلج الألبي (�صيفي و�شتوي):ّ
امل�شاركة يف ال�سباقات الع�سكرية املحلية والعاملية ،وتدريب
العنا�صر امل�ؤهلة ،و�إع��داد �أبطال اجلي�ش يف التز ّلج ،والقتال
اجلبلي ال�سريع والإنقاذ والإغاثة والتفتي�ش عن املفقودين يف
�أعايل اجلبال.
ّ
 ح�ضرية التزلج الع�سكري :تت�سلق القمم وتقوم مبهمات القتاليف اجلبال والإنقاذ والإغاثة والتفتي�ش عن املفقودين .وهي
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خا�صا هو عبارة عن زالجات �شبيهة بتلك العادية
عتادا
متلك
ً
ً
منعا للتزحلق.
لكنها مز ّودة قما�ش جلد حيوان الفوك ً
تتميز هذه احل�ضرية بعبور م�سافات
 ح�ضرية التزلج بالعمق:ّ
طويلة على الثلج لاللتحام بالعدو ،وت�شارك يف ال�سباقات
الع�سكرية املحلية والعاملية ،وتد ّرب العنا�صر امل�ؤهلة لإعداد
�أبطال مل�صلحة اجلي�ش ،كما تنفّ ذ مهمات الإنقاذ والإغاثة
والتفتي�ش عن املفقودين.
 ح�ضرية �سباقات البياتلون (�صيفي و�شتوي) :ت�شارك يف ال�سباقاتالع�سكرية العاملية .والبياتلون هو عبارة عن �سباق �أوملبي �شتوي
عدة
يت�ضمن التزحلق بالعمق (� 10إىل  20كلم) ،بالإ�ضافة �إىل ّ
ّ
رمايات بالبندقية على م�سافة  50م .دخلت هذه الريا�ضة لبنان
للمرة الأوىل مع اجلي�ش اللبناين الذي �شارك يف بطولة لبنان
ّ
وحقق املركزين الأول والثالث.
للتزلج بالعمق للعام 2017
وطموحنا �أن ن�شارك يف البطوالت العاملية.
يف �إطار الور�شة التي ت�شهدها املدر�سة ،متّ ا�ستقدام �ألواح تزلج
�صيفية  Roller skiمن بلغراد ،للتد ّرب على التز ّلج بالعمق
ّ
ال�صيفي .هذه الريا�ضة حديثة يف لبنان وال�شرق الأو�سط ،وهي
فريدة من نوعها يف املنطقة ،وغري مدرجة حتى يف احتاد ريا�ضة
التزلج ،وقد �ساعدتنا يف ت�أهيل الع�سكريني و�صقل مهاراتهم
وحت�ضريهم للتزلج ال�شتوي طوال ف�صل ال�صيف� ،إذ �إنها ت� ّؤمن
لهم املحافظة على اللياقة واجلهوزية.
 ح�ضرية دراجات هوائ ّية :بعد ّاالطالع على الأ�س�س وال�شروط
اخلا�صة بالبياتلون يف العامل ،اكت�شفنا �أن ممار�سي هذه

الريا�ضة يتد ّربون � ً
الهوائية ،فعملنا على
أي�ضا على الدراجات
ّ
ت�أمني  16دراجة جبلية  ،Mountain Bikeوبات لدينا فريق
برنامج �صيفي وي�شارك يف ال�سباقات
يتد ّرب عليها بح�سب
ٍ
والبطوالت .ثالثة العبني يف هذا الفريق هم �أبطال �شاركوا
يف  Diathlonرك�ض ودراجة هوائية يف ال�ضبية ،وفاز �أحدهم
م�ستخدما الـMountain
باملركز الأول يف �سباق الـRoad Bike
ً
ّ
حمق ًقا بطولة لبنان يف فئته العمرية.
Bike
مهمتها التدخل ال�سريع وحفظ
 ح�ضرية  Skidooللإنقاذ:ّ
الأم��ن ،والإن��ق��اذ والإغ��اث��ة و�إخ�لاء املر�ضى واجلرحى يف حال
املرجوة
ح�صارهم يف العوا�صف الثلجية ،ونقل اجلند �إىل النقطة
ّ
معينة.
اللوج�ستية املطلوبة لتنفيذ
مع العتاد والأعتدة
ّ
مهمة ّ
ّ
 ح�ضرية القتال اجلبلي يف الثلوج :ا�ستحدثت هذه احل�ضرية يفاملتطورة ،حيث تكون مدر�سة التز ّلج
املدر�سة �أ�سو ًة بكل الدول
ّ
هي مدر�سة القتال اجلبلي .يد ّرب هذه الف�صيلة النقيب املغوار
مهمات التدخل ال�سريع والقتال يف
طانيو�س جرج�س ،وهي تنفّ ذ
ّ
اجلبال وااللتحام مع العدو بغية الإطباق عليه وتدمريه ،ف�ضالً
عن حفظ الأمن والإنقاذ والإغاثة و�إخالء املر�ضى واجلرحى يف
تتميز هذه الف�صيلة بقدرتها على البقاء
العوا�صف الثلجية.
ّ
عدة �أيام يف الثلوج والإقامة يف الكهوف الثلجية ،وهي متلك
ّ
خا�صا.
عتا ًدا
ً

فرق التدريب

يف مدر�سة التز ّلج حركة ال تهد�أ ،عتاد جديد ،وتدريب ت�شارك
الفوال � ّأن املدر�سة
فيه فرق �أجنبية .ويخربنا العميد الركن ّ
تتعاون مع املد ّرب ال�صربي  Aleksandar Milenkovicومعه
أرجنتينية ( Lolaمن االحتاد الدويل للتزلج يف العمق)
املد ّربة ال
ّ
لتدريب فريق اجلي�ش للبياتلون.
كذلك ،يف املدر�سة فريق تدريب �إيطايل م�ؤلف من  21عن�ص ًرا
بني �ضابط ورتيب ،للتدريب على القتال اجلبلي ال�شتوي ،والتز ّلج
الألبي ،والبياتلون ،وكيفية التعامل مع االنهيارات الثلجية
و�إغاثة املدنيني.
وثمة فريق كندي ح�ضر �إىل املدر�سة لت�سليم اجلي�ش 30
د ّراجة تز ّلج  ،Skidooوتدريب الع�سكريني على قيادتها وعلى
كيفية التعامل مع العتاد ال�شتوي.
�إىل هذه الفرق الأجنبية %80 ،من عنا�صر املدر�سة م� ّؤهلون
العدد 392

41

حتقيق
ع�سكري

ويتميزون باللياقة
للتدريب،
ّ
البدنية والبنية ال�سليمة.
فن التزلج والإنقاذ والتعامل
وه�ؤالء يتابعون دورات خا�صة على ّ
مع االنهيارات الثلجية ،و�أخرى لت�أهيلهم و�إعادة ت�أهيلهم
للتدريب.
الفوال �إىل � ّأن التدريب على ريا�ضة
وي�شري العميد الركن
ّ
البياتلون ال�صيفي متوا�صل يف املدر�سة ،وكذلك الأمر بالن�سبة

ّ
الت�سلق والهبوط والإنقاذ يف اجلبال .كما يخ�ضع
�إىل دورات
ً
�صيفا لدورات التدريب الإلزامي والفردي لتنمية
عنا�صر املدر�سة
مهارات املقاتل الفردي ورفع الكفاءة املهنية وقتال احل�ضرية
والف�صيلة.
ي�ستفيد من تدريبات املدر�سة � ً
أي�ضا عنا�صر املديرية العامة
للأمن العام وق��وى الأم��ن الداخلي ،بالإ�ضافة �إىل التالمذة
ّ
تنظم م� ّؤ�س�سة
ال�ضباط والرتباء ،وطالب املدار�س .كذلك،
خميما �شتو ًيا يف املدر�سة لأبناء
ال�شهيد �صبحي العاقوري �سنو ًيا،
ً
الع�سكريني ال�شهداء الذي يتد ّربون فيها وي�شاركون عنا�صرها
ن�شاطاتهم.

املعدات اخلا�صة
ّ

ً
مهماتها وطبيعة عملها ،يتوافر يف املدر�سة
انطالقا من
ّ
عتاد خا�ص قوامه :زالجات البياتلون مع ال�سالح اخلا�ص به
 زالجات خم�صّ �صة للتزلج الألبي والتزلج الع�سكري والتزلج يفالعمق  Roller ski -لفريق البياتلون � -سكوتر  -حبال وعتاد
ّ
للت�سلق والهبوط والإنقاذ � -سكي دو  Skidooللإنقاذ
خا�ص
ال�شتوي  - ATV -رات��راك  Ratrackلر�ص الثلج والإنقاذ -
جرافة لفتح الطرقات �شتا ًء.
ّ
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القمة
من امل�صعد الدهري �إىل ّ

امل�صعد امليكانيكي ال��ذي ك��ان خم�صّ ً�صا
معط ً
ّ
ال منذ العام
للتدريب على التز ّلج كان
 ،2011لكنه ا�ستعاد عافيته ودوره .من مكان
امليدانية يف �آلية
وجود هذا امل�صعد بد�أت جولتنا
ّ
ع�سكرية خم�صّ �صة للطرقات الثلجية .العميد
الفوال الذي رافقنا يف اجلولة� ،شرح لنا
الركن
ّ
م��دى �أهمية ه��ذا امل�صعد لتحقيق االكتفاء
الذاتي ملدر�سة التز ّلج على �صعيد التدريب .لذلك،
خا�صا وعمل على �إع��ادة ت�أهيله
اهتماما
�أواله
ً
ً
وت�شغيله ،بنا ًء على اق�تراح املهند�سني الذين
ً
�صاحلا لع�شرات
أك���دوا �أ ّن��ه قد يبقى
عاينوه و� ّ
تعر ً�ضا
ال�سنوات لكونه
ً
ميكانيكيا� ،أي �أقل ّ
للأعطال من امل�صاعد الإلكرتونية .على هذا
الأ�سا�س متّ جتهيزه و�أعيد ت�شغيله مل�صلحة تدريب
فرق اجلي�ش.
القمة فريق
ننظر �إىل قمة اجلبل ،فعلى تلك
ّ
من املدر�سة يتد ّرب على تقنيات التز ّلج .ي�سلك
ّ
متخطني العوائق التي
العنا�صر املنحدر ب�سرعة
ُو ِ
�ض َعت على ط��ول امل�سار ذها ًبا و�إي��ا ًب��ا .الثلوج
كانت قليلة على غري عادتها يف هذه الفرتة من
الفوال ماذا يح�صل يف
ال�سنة ،ن�س�أل العميد الركن ّ
مثل هذه احلال؟ فيجيب :ال ميكن التز ّلج �إن مل
ًّ
مغطى بالثلوج املر�صو�صة ،لذا نعمد �إىل �صناعة
يكن امل�سلك
م�ضمار �سباق وتز ّلج �صناعي عرب جلب الثلج من �أعايل اجلبال،
متي�س ًرا لنا بعد ت�أمني العتاد الالزم (�شاحنة
وقد بات هذا الأمر
ّ
ّ
حمبي اجلي�ش.
قالب لنقل الثلج و Ratrackلر�صّ ه) ،بدعم من ّ

ّ
خطة التطويع

الفوال �إىل رفد مدر�سة التز ّلج بالعنا�صر
ي�سعى العميد الركن ّ
ال�شابة واخلبرية يف جمال التز ّلج ،ويخربنا يف هذا املجال :بد�أنا
يف �شهر �آذار من العام املا�ضي ا�ستقبال طلبات املدنيني وهم
ريا�ضيون ومثقفون مبعظمهم .وقد تفاج�أنا بعدد الطلبات
مقدمو الطلبات.
متيز به ّ
وامل�ستوى الفكري والعلمي الذي ّ
طوعنا حواىل  40عن�ص ًرا وم��ازال لدينا حواىل 84
حتى الآن ّ
طلبا والتطويع �سارٍ .معظمهم من ق�ضاء ب�شري و %90منهم
ً
�سيتم تدريبهم وت�أهيلهم للم�شاركة
ميار�سون ريا�ضة التزلج،
ّ
يف البطوالت العاملية.

 Lolaيف �شعربنوب

ال يحلو امل�شوار �إذا مل ن��زر حقل الرماية والتدريب التابع
للمدر�سة يف منطقة �شعربنوب ،يف �أعايل جبال الأرز� .سار ال�سائق

الفوال ،التي
بت� ٍّأن متّ ً
بعا توجيهات قائد املدر�سة العميد الركن ّ
ّ
تق�ضي باحلذر ال�شديد ،فالطريق مغطى باجلليد والثلج.
و�صلنا �إىل حيث مل يعد ب�إمكان الآلية املتابعة ،فقدم �إلينا
�أحد ع�سكريي املدر�سة وهو يقود  Skidooلينقلنا �إىل حيث
أرجنتينية.
كان فريق اجلي�ش يتد ّرب مع املد ّر َبني ال�صربي وال
ّ
جمهز بالعوائق الالزمة للتدريب ،وكذلك الأمر بالن�سبة
احلقل
ّ
املجهز بالعتاد الالزم والثياب اخلا�صة .كان ذلك
�إىل الفريق
ّ
اليوم �أول �أيام التدريب منذ �أ�سابيع نظ ًرا ل�سوء �أحوال الطق�س.
أرجنتينية ح�ضرت لتدريب الفريق اللبناين
 Lolaاملد ّربة ال
ّ
ومهمتها ت�ستغرق ع�شرة
على تقنيات التزلج يف العمق،
ّ
بقوة الع�سكريني اللبنانيني
�أيام .رّ
تعب املد ّربة عن �إعجابها ّ
وعزميتهم ،وعن فرحها بالعمل معهم ،فهم يعملون بك ٍّد
ّ
ّ
منظمون،
ويحققون نتائج مذهلة.
وجد لتطوير تقنياتهم،
ّ
املحدد ،وهم �أقوى من متد ّربني �آخرين عملت
يلتزمون الوقت
ّ
معهم خالل م�سريتها املهنية .وهي تقول� :أ�شعر بال�سعادة
لوجودي يف اجلبال اللبنانية املذهلة.
� ّأما املدرب ال�صربي ،فيعمل مع اجلي�ش منذ �أربع �سنوات :كان
يتم �شتا ًء ،الآن بد�أنا بالعمل على التزلج ال�صيفي ،فمن
التدريب ّ
دونه لن يكون لدينا امل�ؤهالت الالزمة للتباري مع املتزلجّ ني
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الآخرين الذين يتد ّربون على
مدار ال�سنة.
ً
الفوال
ويتابع
قائال :نحن على الطريق ال�صحيح ،والعميد ّ
نقدم �أف�ضل
�أعاد �إحياء فريق اجلي�ش� .آمل يف املرة القادمة �أن ّ
النتائج ،و�إذا �أمكن ت�أهيل فريق البياتلون للتناف�س يف اخلارج،
وخ�صو�صا يف ك�أ�س �أوروبا ويف �سباق االحتاد الدويل للبياتلون،
ً
جيد وعتاد منا�سب لذلك .ومع هذا التدريب
فنحن لدينا فريق ّ
ّ
علينا �أن نكون جاهزين يف العام املقبل للم�شاركة .ونخطط
� ً
أي�ضا لإدخال فتيات يف الفرق �أ�سو ًة بالدول الأخرى فيكون لدينا
فريقا �إناث وذكور .اللبنانيون جاهزون للمناف�سة يف العامل،
ون�أمل �أن يكون العام القادم �أف�ضل مع التنظيم والعتاد اجلديد
والتدريبات.

مهمة
تاريخ وحمطات ّ

مهمة يف تاريخها� ،أبرزها
عرفت مدر�سة التز ّلج حمطات
ّ
الآتي:
• ت�أ�سي�س املدر�سة:
ً
�ضم
 العام � 1934أن�ش�أ اجلي�ش الفرن�سي فريقا من املتزلجّ ني ّع�سكريني لبنانيني وفرن�سيني .متركز هذا الفريق يف بلدة
ب�شري ،ومار�س تدريباته على الثلج يف الأرز .ويف العام  1935انتقل
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الفريق �إىل �أوتيل الأرز الكبري بجانب الثكنة التي كانت قيد
الإن�شاء ،ومتركز فيها يف العام .1937
ّ
ت�سلم اجلي�ش اللبناين ثكنة الأرز من
 يف العام 1940و�س ِّم َيت مبدر�سة التزلج ،وكانت ترتبط باملركز
الفرن�سيني ُ
ّ
العايل للريا�ضة الع�سكرية حتى تاريخ  1986/5/1حني ا�ستقلت
�إدار ًيا.
ٍ
ب�شكل ثابت منذ ا�ستقاللها الإداري
 تتمركز مدر�سة التز ّلجيف منطقة الأرز -ثكنة يو�سف رحمة.
• مهمات وحمطات:
 يف العام  1957ا�ستقبلت املدر�سة رئي�س اجلمهورية اللبنانيةكميل �شمعون يرافقه �شاه �إيران وعقيلته.
 من العام  1963وحتى العام  1975قامت مدر�سة التزلجبتنظيم البطولة الدولية الع�سكرية للتزلج وبطولة لبنان.
ّ
لعدة �سنوات املراتب الأوىل يف بطوالت لبنان
احتلت املدر�سة ّ
للتزلج التي نظمها االحتاد ،وكذلك يف البطوالت الع�سكرية
املحلية والدولية.
 �شاركت املدر�سة يف �سباقات دولية للتزلج يف كل من �إيرانثم ال�نروج ( )1999والنم�سا
وال�نروج ( ،)1974وفنلندا (ّ ،)1982
( ،)2000كما �شاركت يف بطوالت دولية يف �إيطاليا و�أ�ستونيا
ورو�سيا...
 �شارك فريق اجلي�ش ببطولة العامل الع�سكرية للتز ّلج يف�أ�ستونيا يف العام  ،2007وقد ّ
مميزة ورفع �إ�سم لبنان
حقق نتائج
ّ
عاليا يف املحافل الدولية الع�سكرية ،ونال تقدير خمتلف الفرق
ً
امل�شاركة.
 يف ال��ع��ام ��� 2017ش��ارك ف��ري��ق اجلي�ش يف بطولة العاملالع�سكرية للألعاب ال�شتوية يف �سوت�شي الرو�سية� ،إىل جانب فرق
من  26دولة �أوروبية و�آ�سيوية .كان فريق اجلي�ش اللبناين الفريق
العربي الوحيد امل�شارك ،وكان رئي�سه بني ر�ؤ�ساء الوفود الذين
ا�ستقبلهم الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني .وقد لفتت م�شاركة
وت�صدرت �أخبار جميع
الفريق اللبناين يف هذه البطولة االنتباه،
ّ

ال�صحف الع�سكرية واملدنية.
ّ
�سجل ال�شرف
 زار املدر�سة الكثري من الوفود وال�شخ�صيات ويفعب فيها الزائرون عن �إعجابهم
اخلا�ص باملدر�سة كلمات رّ
وت�أثرهم .من بني الزائرين يف ال�سنوات الأخرية ،ال�سفري وامللحق
الع�سكري الإيطاليان يرافقهما قائد القوة الإيطالية �ضمن
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،امللحقون الع�سكريون
العرب والأج��ان��ب املعتمدون يف لبنان ،بطريرك �أنطاكيا
و�سائر امل�شرق مار ب�شارة بطر�س الراعي يرافقه عدد من املطارنة
املرة الأوىل التي يزور فيها البطريرك
والكهنة ،وتلك كانت ّ
ثكنة ع�سكريـة ،والعديـد من الوفـود الطالبيـة و�أبنـاء
ال�شهـداء واجلمعيات.

مع املدنيني

ي�صف قائد مدر�سة التز ّلج العالقة باملدنيني ب�أنها ممتازة ،وهي
تطوع �أبناء املناطق والقرى املحيطة
تظهر من خالل ن�سبة
ّ
مل�صلحة املدر�سة .و ُيالحظ دعم املدنيني للجي�ش يف ممار�سة
دوما امل�ساعدة والدعم املعنوي
يقدمون ً
ريا�ضة التز ّلج ،حيث ّ
ويقدرون جهود املدر�سة وعنا�صرها يف م�ساعدة الأهايل
واملادي،
ّ
حلماية الأرز ،و�إغاثتهم حني يكونون عالقني يف العوا�صف
والثلوج.
ك��ذل��ك ،ت�ساعد امل��در���س��ة جلنة �أ���ص��دق��اء الأرز واللجان
البيئية يف املنطقة.
واجلمعيات
ّ

م�شاريع م�ستقبلية

م�ستمر ،وهي توا�صل
مدر�سة التز ّلج يف تطور دائم وعمل
ّ
تنفيذ املهمات وا�ستحداث املن�ش�آت وا�ستقدام العتاد وتنظيم
حاليا على �إن�شاء عيادة لطب الأ�سنان،
البطوالت .و ُيعمل
ً
وقاعة كبرية للمحا�ضرات ،بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء م�شغل
حديث لت�صليح الآليات.
�سـتعمـل املـدر�سـة علـى تنظيـم بطـولـة لـبنـان يف الـ Roller
 ،Skiوهـذه الريـا�ضـة لـم تُـد َرج بعـد �ضمـن الريـا�ضـات
اللبنـانيـة ،وبطـولـة لـبنـان يف الـدراجـات الهـوائيّـة اجلبليـة.
وحـاليـا يتح�ضّـر فـريـق الـجيـ�ش للم�شاركـة يف بطـولـة
ً
التـزلّـج الع�سـكـري يف �إيـطـاليـا (�آذار  )2018والنم�سـا (ني�سـان
.)2018
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وقفة وفاء
�إعداد :ليال �صقر الفحل
ا�ستقبلت مدر�سة التز ّلج
يف الأرز �أب��ن��اء الع�سكريني
ال�شهداء مل� ّ�دة ثالثة أ� ّي��ام ،يف
خميم ّ
نظمته م�ؤ�س�سة
�إط��ار
ّ
امل���ق���دم ال�����ش��ه��ي��د �صبحي
ّ
العاقوري.
املخيم حواىل 60
�شارك يف
ّ
��دا راوح���ت �أع��م��اره��م بني
ول� ً
عاماّ � ،أم��ا من جتاوز
 14و18
ً
ع��م��ره��م ال����ـ 18ف��ب��ات��وا من
املن�شطني يف امل�ؤ�س�سة يهتمون
ب�أبنائها ويعاونون القيمني
عليها على االعتناء ب�أمانات
�أودع��ه��ا �أب��ط��ال �شهداء بني
�أيديهم.
ّ
وككل م� ّ�رة ،حر�ص قائد
امل��در���س��ة ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن
ال��ف��وال على ت�أمني
حممد
ّ
ّ
وك��ل امل�ستلزمات
ال��راح��ة
مدة
ال�ضرورية ل�ل�أوالد خالل ّ
�إقامتهم .بدوره �سعى رئي�س
نادي �ضباط املنطقة العميد
الركن نخلة عبود �إىل ت�أمني
ال��وج��ب��ات ال��غ��ذائ��ي��ة ط��وال
املخيم ،وراف��ق النقيب
فرتة
ّ
طانيو�س جرج�س امل�شاركني
يف جميع الن�شاطات التي
قاموا بها و�أ�شرف على ح�سن
التنفيذ.
ت�ضمن الربنامج زي��ارة �إىل
ّ
متحف جربان خليل جربان
يف ب�شري ،ال��ذي يعترب واح� ً�دا
من املتاحف القليلة يف العامل املوجودة يف اجلبال واملحفورة يف
ال�صخر.
هناك� ،شاهد الأوالد لوحات جربان ور�سوماته وخمطوطات
بخط يده .كما كانت لهم جولة يف �أرج��اء املتحف امل�ؤ ّلف
�ضيقة ت�ؤدي يف
من  16غرفة ذات �سقوف منخف�ضة وم�ساحات ّ
نهايتها �إىل املغارة التي �شاء الأديب �أن تكون مثواه الأخري.
يت�سن للم�شاركني فر�صة التد ّرب
مل
َّ

�أبناء الع�سكريني ال�شهداء
يف �ضيافة مدر�سة التز ّلج

على التز ّلج كما يح�صل عاد ًة ،وذلك لعدم كثافة الثلوج،
لكن الأم��ر مل مينعهم من اال�ستمتاع ب�أنواع �أخ��رى من
ّ
الن�شاطات ،ومنها ركوب الـ ،ATVوال�سهرات الليلية املمتعة،
وحلقات الرق�ص والدبكة ومتارين ال�سري الليلية.
دروعا
قدمت رئي�سة امل�ؤ�س�سة ليا العاقوري،
يف ختام
ً
املخيمّ ،
ّ
لكل من �ساهم يف �إجن��اح هذا الن�شاط امتناناً
ّ
تذكارية
جلهودهم لتحقيق الأف�ضل للم�شاركني.
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ع�سكرية

�إعداد:
العميد املتقاعد �شارل �أبي نادر

اعتبا ًرا من ت�شرين الأول من العام  ،2015انت�شرت �أول دفعة من
الوحدات اخلا�صة الأمريكية يف �سوريا حتت عنوان التحالف الدويل
تطور املعركةّ ،
مت تعزيز تلك القوات
ملحاربة «داع�ش»ً .
تباعا مع ّ
لدعم قوات �سوريا الدميقراطية وجمموعات �أخرى من املعار�ضة
ال�سورية .ومبعزل عن اجلدال املتع ّلق مب�شروعية وجود هذه القواعد
ا�ستنا ًدا �إىل القانون الدويل �أو عدم م�شروعيته ،ف�إ ّننا �سن�س ّلط عليها
ال�ضوء م�ستعر�ضني �أماكن التمركز واملهمات ،والأهداف والتحديات
التي تواجهها.

القواعد الع�سكرية الأمريكية يف �سوريا
نقاط التمركز واملهمات

• قاعدة رميالن:
تقع يف ال�شمال ال�شرقي من حمافظة
احل�سكة وع��ل��ى مقربة م��ن احل��دود
العراقية ال�سورية ،وقد كانت بالأ�سا�س
ً
مهبطا لطائرات زراعية �سورية ت�ستخدم
لر�ش املبيدات ،وت�ستعملها الوحدات

حاليا كمهبط لطائرات
الأمريكية
ً
نقل ع�سكري خفيف.
• قاعدة عني العرب (كوباين):
تقع بالتحديد قرب قرية خراب ع�شق
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نقاط التمركز،
املهمات ،التحديات
والأهداف

جنوب غ��رب عني العرب يف حمافظة
حلب ،وه��ي مع�سكر تدريب ومهبط
لطائرات النقل الع�سكري.
• قاعدة املربوكة:

تقع غرب مدينة احل�سكة ،وهي عبارة
جتمع �سكني يت�ألف من وحدات
عن
ّ
م�سبقة ال�صنع ونقطة لوج�ستية ،مع
نقطة متركز لوحدات خا�صة جمهزة
بطوافات قتال ونقل وم�ساندة.
• قاعدة روباريا:
تقع يف �أق�صى �شمال �شرق �سوريا قرب
مدينة املالكية على احلدود مع العراق،
وت�ضم مطا ًرا لطائرات النقل ومركزًا
ّ
ُ
للخدمات اللوج�ستية املخزَّ نة.
• قاعدة تل بيدر:
تقع �شمال �شرق مدينة عني عي�سى
�إىل الغرب من احل�سكة ،فيها مهابط
للمروحيات ومع�سكر تدريب.
• قاعدة تل �أبي�ض:
تقع يف مدينة تل �أبي�ض على احلدود

ّ
امل�سلحة.
وك��ان��ت ال��وح��دات الأم�يرك��ي��ة قد
ريا قاعدة ع�سكرية يف منطقة
�أخلت �أخ ً
زكف القريبة من احل��دود مع العراق،
وهي تقع يف منت�صف امل�سافة بني قاعدة
التنف وبني مدينة البوكمال ال�سورية،
وقد متّ �إخال�ؤها ب�سبب اقرتاب وحدات
اجلي�ش العربي ال�سوري وحلفائه منها
خالل عملية حترير مدينة البوكمال
من «داع�ش».

التحديات والأهداف

بح�سب معهد هد�سون الأم�يرك��ي
ل�ل�أب��ح��اث وال���درا����س���ات ،ف����� ّإن الإدارة
الأمريكية وعلى ل�سان املتحدث با�سم
البنتاغون ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط �إريك
باهان� ،أعربت عن ا�ستيائها ال�شديد
من قيام تركيا ،وعرب وكالة الأنا�ضول
الرتكية ،بت�سريب معلومات و�إحداثيات
عن قواعد ع�سكرية �أمريكية يف �سوريا،
كانت ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
حتر�ص على �إبقائها �سرية.

مع تركيا ،تعترب �أكرب جتمع يف �سوريا
لوحدات �أمريكية لوج�ستية وخا�صة،
وهي جمهزة بطوافات وب�آليات مدرعة.
• قاعدة ال�شدادي:
تقع ج��ن��وب احل�سكة على طريق
رئي�سي يربط احل�سكة بدير الزور ،وهي
ع��ب��ارة ع��ن نقطة جت� ّ�م��ع للوحدات
اخلا�صة ومهبط للطوافات.
• قاعدة الطبقة:
تقع غرب نهر الفرات يف مطار الطبقة
الع�سكري ال�سوري ،وهي نقطة ارتكاز
لطوافات الدعم املتقدم لقوات �سوريا
الدميقراطية.
• قاعدة التنف:
تقع جنوب �شرق �سوريا على املثلث
احلدودي بني الأردن و�سوريا والعراق ،فيها

مهبط للطوافات مع مع�سكر تدريب
وقواعد لوج�ستية ،بالإ�ضافة �إىل كونها
حت�ضن �أكرب مع�سكر تدريبي وعمالين
لتجمع من ف�صائل املعار�ضة ال�سورية
ّ

ه��ذه اال�سرتاتيجية الأم�يرك��ي��ة يف
احلر�ص على �إبقاء قواعدها الع�سكرية
يف �سوريا �سرية ،تناق�ض تلك املعتمدة يف
ّ
يتعلق بقواعدها الع�سكرية الأخرى
ما
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ع�سكرية
يف ال�شرق االو���س��ط .وه��ذا احلر�ص على
ال�سرية يعود �إىل نوعني من الأ�سباب:
• �أ�سباب �أمنية:
 تعترب الواليات املتحدة الأمريكية�أن قواعدها يف �سوريا هي يف مناطق
أمنيا ب�شكل كامل،
غري مم�سوكة � ً
على العك�س من قواعدها الأخ��رى يف
اخلليج ويف تركيا (�أجنرليك) والتي
تتوافر لها حماية �أمنية مكتملة.
�صحيح �أن القواعد امل��وج��ودة يف �سوريا
ه��ي مبعظمها يف �أم��اك��ن �سيطرة
قوات �سوريا الدميقراطية ،ولكن بقعة
انت�شارها تبقى قابلة ل�لاخ�تراق من
عنا�صر �إرهابية� ،أو من عنا�صر �أخرى

ه��اون ،بعد ت�سلل مطلقيها �إىل بقعة
قريبة �ضمن م�سافة الرمي الفعال لتلك
القذائف.
• �أ�سباب عمالنية:
 تتوزع مهمات الوحدات الأمريكيةالعاملة يف �سوريا بني التدريب و�إدارة
التقدميات اللوج�ستية والدعم والإ�سناد
اجلوي واملدفعي لقوات �سوريا الدميقراطية،

تعار�ض الوجود الع�سكري الأمريكي يف
�سوريا.
 من ناحية �أخرى ،يبقى امليدان ال�سوريمعر ً�ضا
حيث تتمركز تلك القواعد
ّ
لعمليات �إط�لاق �صواريخ �أو لرمايات
مدفعية من اجتاهات متعددة ،وبينما
تتوافر ال��ق��درات الع�سكرية املتو�سطة
املدى للكثري من امل�سلحني املنت�شرين
يف الأم��اك��ن غ�ير اخلا�ضعة ل�سلطة
احلكومة ال�سورية ،يبقى �إمكان �ضبط
ٍ
ً
أكيد .و�أكرب
�ضعيفا وغري �
هذه القدرات
تعر�ض �أك�ثر من
مثال على ذلك هو ّ
قاذفة رو�سية يف قاعدة حميميم لقذائف

بالإ�ضافة �إىل تقدمي معلومات الر�صد
اجل���وي والتن�صت وامل��راق��ب��ة .وت�شرتك
غالبية القواعد الأمريكية املنت�شرة يف
�سوريا يف تلك املهمات.
تنفّ ذ تلك ال��وح��دات � ً
أي�ضا مهمات
التفرد بها
دائما على
خا�صة ،حتر�ص
ً
ّ
وعدم �إ�شراك قوات �سوريا الدميقراطية
فيها ،ومنها �إطالق الطائرات من دون
طيار ،وتنظيم عملها و�إدارت��ه .وي�شمل
ذلك ،اال�ستطالع واملراقبة والر�صد ،و� ً
أي�ضا
تنفيذ عمليات �إط�لاق �صواريخ �ضد
�ضد الأ�شخا�ص ،يف بقعة انت�شار
الآليات �أو ّ
ً
«داع�����ش» ،و�أح��ي��ان��ا يف بقعة «جبهة
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الن�صرة» يف �أري��اف حلب و�إدل��ب .كما
� ّأن الوحدات اخلا�صة الأمريكية تنفذ
ً
انطالقا من قواعدها
مهمات �سرية
املنت�شرة يف �سوريا ،ومنها �إن��زاالت ليلية
خلف خ��ط��وط «داع�����ش» ،ت�ستهدف
عنا�صر �إرهابية ،و�أحيا ًنا للح�صول على
م�ستندات مهمة م��ن م��واق��ع خا�صة
ّ
والرقة
للإرهابيني ،يف دير الزور وامليادين
وغريها.
 ب��ع��د �إمت����ام مهمة ال��ق�����ض��اء على«داع�����ش»� ،ستنتفي احلاجة �إىل هذه
القواعد الع�سكرية الأمريكية يف �سوريا
وذلك للأ�سباب املذكورة �أعاله ولأ�سباب
�أخرى تتعلق بقدرة القواعد الع�سكرية
الأمريكية املنت�شرة خ��ارج �سوريا (يف
اخلليج ويف تركيا ويف املتو�سط) ،على
ت�أمني الأهداف التي قد تتطلبها املناورة
الأم�يرك��ي��ة يف املنطقة ،وذل��ك يف ما
خ�صّ الأه��داف اال�سرتاتيجية املتعلقة
باحلرب الباردة مع رو�سيا� ،أو الأه��داف
التكتيكية والعمالنية املتعلقة
مبهمات ط��ارئ��ة �أو روتينية للقوات
الأمريكية .ما يعني �أن تثبيت القواعد
الع�سكرية الأمريكية يف �سوريا ،ال يبدو
م�ستقبليا.
خيا ًرا
ً

مراجع:

 معهد العامل للدرا�سات. �صحيفة وا�شنطن بو�ست. جملة فورين بولي�سي الأمريكية. منتدى اجلي�ش العربي. وكالة �سبوتنيك الرو�سية. -وكالة الأنا�ضول الرتكية.

قانون
دويل

املقدم املتقاعد �أحمد �سيف الدين
�إعدادّ :

�أثار قرار الواليات املتحدة نقل �سفارتها من تل �أبيب �إىل القد�س
واالع�تراف بها عا�صمة �أبدية للعدو ،ردود فعل حملية و�إقليمية
ودولية .و�سبق هذا القرار قانون �أ�صدره الكونغر�س الأمريكي منذ زمن
بعيد وكانت الإدارات املتعاقبة ت�ؤجل تنفيذه� ،إىل �أن �أقدمت الإدارة
ّ
وي�شكل القرار اعرتا ًفا بقانون العدو
احلالية على و�ضعه مو�ضع التنفيذ.
�ضم القد�س �إىل الكيان ال�صهيوين واعتربها عا�صمة
الإ�سرائيلي الذي ّ
�أبدية له.

القد�س والقانون الدويل

مل ي�سبق ملدينة من املدن يف التاريخ �أن حظيت باالهتمام
ال��ذي حظيت به القد�س� ،إذ �إ ّنها تعترب مدينة مقد�سة لدى
العقائد التوحيدية الكربى �أي الديانات ال�سماوية الثالث،
اليهودية وامل�سيحية والإ�سالم(.)1
فما هو و�ضع املدينة املقد�سة يف القانون الدويل العام؟
� ّإن البحث يف و�ضع القد�س ال ينف�صل عن و�ضع فل�سطني ،ووفق
قواعد القانون الدويل العام ومبادئه فل�سطني هي دولة �شرعية،
والكيان ال�صهيوين دولة غري م�شروعة وغري �شرعية ،و� ّإن ما
متاما على مدينة القد�س
يطبق على فل�سطني كدولة ينطبق
ً
ّ
لأ�سباب كثرية ميكن �إيجازها بعدد من النقاط:
 � ّإن �صك االنتداب الذي خ�ضعت البالد العربية ل�سلطته بعداحلرب العاملية الأوىل حتت رعاية ع�صبة الأمم� ،صنّ ف فل�سطني
من بلدان الفئة «�أ» مثل لبنان و�سوريا والأردن والعراق ،وهذا

القد�س يف القانون
الدويل العام
يعني � ّأن فل�سطني كانت
تتمتع مب��ق��وم��ات ال��دول��ة
التي ت�ؤهلها لال�ستقالل،
ول���ه���ا ه��وي��ت��ه��ا اخل��ا���ص��ة.
وق��د ج��اء يف امل���ادة ال�سابعة
م��ن �صك االن��ت��داب :تتولىّ
�سن قانون
�إدارة فل�سطني
ّ
الفل�سطينية،
للجن�سية
وت�سهل االنت�ساب �إليها ملن
ي��رغ��ب م��ن اليهود باتخاذ
مقاما ل��ه .و�أه��م
فل�سطني
ً
ّ
كله � ّأن لفل�سطني
من هذا

عا�صمة وهي القد�س.
من جهة ثانيةّ � ،إن وجود دولة �أخرى على الإقليم ذاته يخالف
مبد�أ حق تقرير امل�صري ،وهو من القواعد الأمرة التي ال يجوز
خمالفتها ،و�أهمها ميثاق الأمم املتحدة (املادة الأوىل ،الفقرة
الثانية ،واملادة اخلام�سة).
 � ّإن وجود احلركة ال�صهيونية على �أر�ض فل�سطني يخالفبالقوة ،وهو � ً
أي�ضا
مبد�أ عدم جواز اال�ستيالء على �أر�ض الغري
ّ
حرمته املواثيق الدولية (املادة الثانية ،الفقرة الرابعة من
ما ّ
امليثاق).
 انعدام الأثر القانوين للتو�صية رقم  181تاريخ 1947/11/29(قرار التق�سيم) ملخالفتها املادة  55من امليثاق ،واملادة  34من
قانون املعاهدات للعام  ،1969فالأمم املتحدة ال متلك حق
الت�صرف يف الأرا�ضي الفل�سطينية وال ب� ٍ
أرا�ض غريها ،واجلمعية
ّ
العامة ت�صدر التو�صيات ولي�س القرارات.

قرار التق�سيم بحكم امللغى

� ّإن �إلغاء قرار التق�سيم بقرار من جمل�س الأمن القرار رقم
 27تاريخ  1948/3/19يبطل �أي مفعول قانوين له ،كما � ّأن
اجلمعية العامة عادت و�أعفت جلنة فل�سطني من مهماتها
التي ن�صت عليها املادة  2من قرار التق�سيم رقم .181
لذلك ،ف� ّإن جميع القرارات والأعمال التي يقوم بها االحتالل
على الأرا�ضي الفل�سطينية من البحر �إىل النهر تعترب باطلة،
مبا فيها �أعمال و�إجراءات تهويد مدينة القد�س.
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� ّإن قرار التق�سيم املذكور،
م��ن��ح ال��ق��د���س وب��ي��ت حلم
خا�صا ،فالأرا�ضي الفل�سطينية
دوليا
واملناطق التابعة لها ً
ً
و�ضعا ً
مبا فيها القد�س ،ينطبق عليها الو�ضع القانوين لبلد حتت
االحتالل .لقد نتج عن �إعالن دولة العدو يف العام  1948احتالل
مناطق تقع غربي املدينة �أو ما يعرف بالقد�س الغربية ،وهي
الأحياء التي منت وتطورت منذ �أواخر القرن التا�سع ع�شر ،مبا
فيها من �أحياء عربية مثل الطالبية وقطمون .وقد قامت
�سلطة العدو بتو�سيع نطاقها البلدي �إىل حواىل  40000دومن،
و�ضمت �إليها قرى عربية جماورة لها ،مثل عني كارم واملاحلة
ودير يا�سني ولفتا وغريها .يف املقابل ،بقيت البلدة القدمية
خا�ضعة لل�سلطة الأردنية بعد �أن �ضمتها الأردن مع ال�ضفة
الغربية يف ني�سان  1950ولغاية العام  ،1967وو�ضعت غزة حتت
الإدارة امل�صرية � ً
أي�ضا .ويف ه��ذه الأثناء
كانت القد�س قد�سني تدير اًّ
كل منهما
ٌ
ٌ
خا�صة بها .وبعد حرب العام 1967
بلدية
�سيطر العدو على ما تبقى من �أر���ض
فل�سطني التاريخية مبا فيها القد�س،
و�أخ�ضعها للقوانني الإ�سرائيلية و�أعلن
�ضمها �إىل كيانه ،واعتربها عا�صمته
الأبدية.
� ّإن فل�سطني التاريخية مب��ا فيها
قطاع غزة والقد�س ،هي جميعها حتت
عرفته املادة
االحتالل .وهذا االحتالل ّ
 42من اتفاقية الهاي الرابعة« :تعترب
�أر���ض الدولة حمتلة حني تكون حتت
ال�سلطة الفعلية جلي�ش العدو ،وال ي�شمل
االحتالل �سوى الأرا�ضي التي ميكن �أن مُتار�س فيها هذه
ال�سلطة بعد احتاللها».
كما تن�ص املادة  2امل�شرتكة يف اتفاقيات جنيف الأربعة
يتم
للعام  1949على � ّأن «هذه االتفاقات ت�سري على �أي �أر�ض ّ
احتاللها يف �أثناء عمليات عدائية دولية ...ولو مل يواجه
احتالل �أر�ض دولة ما مقاومة م�سلحة» .ينطبق القانون الدويل
الإن�ساين على و�ضع فل�سطني املحتلة وعلى القد�س � ً
أي�ضا،
وخ�صو�صا قانون الهاي املتعلق بعادات احلرب و�أعرافها ،وبند
ً
مارتينيز ،وقانون جنيف ،ال�سيما االتفاقية الرابعة املتعلقة
املدنيني حتت االحتالل.
بحماية ال�سكان
ّ
� ّإن القد�س مدينة عربية وهي عا�صمة فل�سطني التاريخية،
كما � ّأن �إع�لان الدولة الفل�سطينية يف العام  1988حظي
باعرتاف مئة و�أربع وثالثني دولة من دول العامل.
الن�ص عنه
� ّإن ما ورد يف قرار التق�سيم ب�ش�أن القد�س� ،أعيد
ّ
يف قرار �إعادة الالجئني الفل�سطينيني ،وهو القرار  194تاريخ
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 .)2(1948/12/11وهذان القراران ( 181وُ )194و ِ
�ضعا ك�شرط لقبول
ع�ضوية «�إ�سرائيل» يف الأمم املتحدة ،وبعد �أن ُقبِلت ع�ضويتها،
�أعلنت نيتها عدم تنفيذ م�ضمونهما.

ع�شرات القرارات

لقد اتخذت الأمم املتحدة (جمل�س الأمن واجلمعية العامة)
خ�صو�صا يف ما
ع�شرات القرارات( )3يف الق�ضية الفل�سطينية
ً
ّ
يتعلق مبدينة القد�س ،ومنها على �سبيل املثال ولي�س احل�صر
قرارات جمل�س الأمن الآتية:
 القرار  242تاريخ  ،1967/11/22يطلب �إىل العدو االن�سحاب�إىل حدود الرابع من حزيران .1967
 القرار  252تاريخ  ،1968/5/2ي�ستنكر قيام العدو بعر�ضع�سكري يف القد�س.

 القرار  253تاريخ  ،1968/5/21يطلب �إلغاء الإج��راءاتالتع�سفية يف مدينة القد�س.
ّ
 القرار  271تاريخ  ،1969/7/3يندد مبحاولة العدو �إحراقامل�سجد الأق�صى يف القد�س.
 القرار  476تاريخ  ،1980/6/30يعلن بطالن الإج��راءاتال�صهيونية لتغيري طابع القد�س.
 القرار  487تاريخ  ،1980/8/29عدم االع�تراف بالقانونال�صهيوين ب�ش�أن القد�س� ،أو �إن�شاء بعثات دبلوما�سية يف القد�س.
 القرار  672تاريخ  ،1990/10/9ي�ستنكر املجزرة التي وقعت يفامل�سجد الأق�صى.
ّ
التوقف عن
 القرار  1072تاريخ  ،1996/9/30يطلب من العدوفتح نفق بجوار امل�سجد الأق�صى يف القد�س.
 القرار  646تاريخ  ،1975/11/10اعترب ال�صهيونية �شكلاً من�أ�شكال العن�صرية ،لكن هذا القرار �ألغي يف  1991/12/16تلبية
ل�شرط و�ضعه العدو للقبول مب�ؤمتر مدريد.

 القرار  37/123تاريخ  ،1982/12/16وهو قرار طرد �إ�سرائيلمن الأمم املتحدة ،والذي مل ينفّ ذ ،وفيه تدعو الأمم املتحدة
الدول �إىل �إقامة ح�صار �سيا�سي ودبلوما�سي وع�سكري واقت�صادي
على كيان العدو باعتباره «دولة غري حمبة لل�سالم» ،وهو من
القرارات امللزمة للجمعية العامة ب�سبب تكراره ع�شر �سنوات
من دون تغيري يف الن�ص .ي�ضاف �إىل ما �سبق ع�شرات القرارات
املتعلقة بحق تقرير امل�صري ،واعتبار ا�ستمرار االحتالل جرمية
حرب ،وحماية املقاتلني من �أجل حترير بالدهم ،و�إعالن �سنة
عاملية ملعاجلة �ش�ؤون الالجئني وغريها.

القد�س يف الفقه الدويل

اعتربت حمكمة العدل الدولية جدار الف�صل العن�صري الذي
�أقامه كيان العدو على الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة يف ال�ضفة

الغربية عملاً غري �شرعي .وقد رف�ضته املحكمة بغالبية �أربعة
ع�شر �صو ًتا مقابل �صوت واحد (القا�ضي الأمريكي) .وقد جاء
يف �إحدى فقرات القرار «� ّأن الإجراءات املتخذة من �إ�سرائيل وهي
القوة املحتلة ،لتغيري الو�ضعية والرتكيب الدميوغرايف يف �شرقي
القد�س ،هي باطلة والغية ،و�إ�سرائيل ال متلك ال�صالحية
القانونية التّ خاذها ،وذلك �ضمن القد�س وداخلها وحولها،
بعيدا من اخلط الأخ�ضر».
ً

الأمم املتحدة ترف�ض �أي تغيري يف و�ضع القد�س

بنا ًء على ما تقدم ،ما هو مفعول قرار االع�تراف بالقد�س
عا�صمة العدو؟؟
� ّإن ق��رار االع�تراف بالقد�س عا�صمة لكيان العدو يعترب
خمالفا للقوانني وااللتزامات واملبادئ والقواعد الدولية ّ
ً
كلها،
ومعظمها من القواعد الآمرة ،والتي ال يجوز خمالفتها حتت �أي
ً
خرقا لقرارات ال�شرعية الدولية
ظرف من الظروف .وهو يعترب

املمثلة مبنظمة الأمم املتحدة .كما �أ ّنه خمالف مليثاق الأمم
ال�سيما املادة  13التي تقول�« :إذا تعار�ضت االلتزامات
املتحدة
ّ
التي يرتبط بها �أع�ضاء الأمم املتحدة وفق �أحكام هذا امليثاق
مع �أي التزام دويل �آخر يرتبطون به ،فالعربة بالتزاماتهم املرتتبة
على هذا امليثاق».
لقد جوبه ق��رار االع�ت�راف برف�ض دويل ع��ام ممثال بقرار
اجلمعية العامة للأمم املتحدة الرقم  22تاريخ ،2017/12/21
والذي اتُّخذ حتت عنوان «قرار باالحتاد من �أجل ال�سالم» ،وهو
ملزما وله مفاعيل قرارات جمل�س الأمن
يف هذه احلالة ي�صبح
ً
وقد رف�ضت اجلمعية العامة �أي تغيري يف و�ضع مدينة القد�س.
ولكن يبقى االعرتاف بالقد�س عا�صمة للكيان ال�صهيوين
�أث ًرا معنو ًيا ،وذلك ب�سبب �صدوره عن دولة عظمى لها ت�أثريها
يف املجتمع الدويل.
وخال�صة القول �إن القد�س ومبوجب
املواثيق وال��ق��رارات وال��ق��واع��د وامل��ب��ادئ
الدولية تبقى مدينة عربية حمتلة يجب
العمل على حتريرها قبل فوات الأوان،
وقد �أكدت منظمة الأوني�سكو يف قرارها
الأخري على طابعها العربي ال�صرف.
جتمع
ولكن ما يخطط له يف �أو�ساط
ّ
الليكود احلاكم يف كيان العدو ،لي�س
�ضم القد�س� ،إنمّ ��ا ال�ضفة الغربية
فقط ّ
برمتها ،و�إطالق حملة ا�ستيطان وا�سعة
ّ
النطاق .كما ُيجري العدو ات�صاالت
لنقل ���س��ف��ارات �أخ���رى ،بالإ�ضافة �إىل
ال�سفارة الأمريكية التي متّ �شراء فندق
ديبلومات يف حي �أرنونا بالقد�س ال�شرقية
كي يكون مق ًرا دائما لها .كذلك ،عملت دولة غواتيماال
على نقل �سفارتها �إىل القد�س.
الرباق لإقامة
ويقوم العدو
ً
حاليا ب�أعمال جتريف حول �ساحة ّ
أمنيا يف
معبد يهودي ،ويخطط لإن�شاء �ستة ع�شر مركزًا � ً
�أماكن خمتلفة لل�سيطرة على البلدة القدمية والأحياء
العربية الإ�سالمية وامل�سيحية فيها.

الهوام�ش:

 -1ه��ذه العبارات وردت يف ق��رار التق�سيم رق��م  181تاريخ
.1947/11/29
 -2ين�ص القرار  194تاريخ  1984/11/12على حماية الأماكن
املقد�سة كما ين�ص � ً
أي�ضا على حماية مدينة النا�صرة الواقعة يف
�شمايل فل�سطني.
 -3ما ي�صدر عن جمل�س الأمن يطلق عليه ت�سمية قرارات،
وما ت�صدره اجلمعية العامة يطلق عليه ت�سمية تو�صيات.
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ق�ضايا
�إقليمية

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

� ّإن خلطة امليثولوجيا اليهودية املزعومة مع
امل�صالح والأطماع اال�ستعمارية التاريخية،
هي التي �أوجدت الكيان الهجني الذي ا�سمه
�إ�سرائيل يف فل�سطني املحتلة .فقد كانت
ال�صهيونية نف�سها تت�أرجح يف خياراتها وتتداول
يف �ش�أن �أكرث من منطقة من العامل لتكون
حمط رحال الدولة ال�صهيونية املوعودة.

«�إ�سرائيل» باب ال�شر
واخلطر الدائم على حدودنا

ملاذا فل�سطني؟

ك��ان م��ن ب�ين اخل��ي��ارات املطروحة
�أو املعرو�ضة على ال�صهاينة ،قرب�ص
والأرجنتني وغينيا و�أوغندا ،بل وحتى
كندا .وهذا دليل على انتفاء املزاعم
الدينية اخلال�صية التي تدعي القدا�سة
احلق» عن اخليار ال�صهيوين يف
و«�إحقاق
ّ
�أر�ض فل�سطني ،وهو يف الواقع لي�س �سوى
خيار ا�ستعماري توظيفي يف العالقات
الدولية بني الكبار على ح�ساب ال�صغار.
مع ذلك ا�ستمرت ال�صهيونية يف ّادعائها
والتميز لنف�سها على �شعوب
اال�ستعالء
ّ
ّ
وتظلمها :فال�شعب
الأر�ض ،ويف �شكواها
�شعبا خمتا ًرا ،وال�سبي
اليهودي يبقى ً
دوما ً
�سبيا يهود ًيا و�إن تقادم
البابلي يبقى
ً
لآالف ال�سنني ،واملحرقة النازية تبقى
حمرقة �إىل الأبد ،بل وتزداد ا�شتعالاً ويتم
توارثها تعوي�ضات مالية و�أوزا ًرا �أخالقية
ٍ
جيل �إىل جيل.
ومعنوية من
� ّإن ف��رادة طبيعة التعامل مع كيان
كهذا ،ت�أتي � ً
�شر
أي�ضا من كونه باب ّ
وعداوة دائمني ومفتوحني ب�شكل خا�ص
أ�شد جت��او ًرا معه ب�صرف
على من هم � ّ
النظر عن حاالت ال�سلم واحلرب امل�ؤقتة.
فق�ضايا االقت�صاد والأمن واملياه والأرا�ضي
ا�سرتاتيجيا ،وانتزاع
اخل�صبة وامل�شرفة
ً
كل ذلك ونزعه من حقوق من هم يف
اجلوار ،كانت ع�صب مداوالت ال�سيا�سة
الدولية ،ب�ضغط من �أو�ساط ال�صهيونية
العاملية ،لدى حتديد الأبعاد اجليو�سيا�سية
واجليو�سرتاتيجية لهذا الكيان .مبعنى
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� ّأن هذه املداوالت ب�ش�أن قيام الكيان يف
حينه قد �أخذت بعني االعتبار حيثيات
وركائز احلا�ضر وامل�ستقبل ،يف االقت�صاد
والأم��ن والدميوغرافيا والطوبوغرافيا
ّ
متثله �أ�صدق
لر�سم ح���دوده .وه��ذا ما
متثيل كلمة رئي�سة حكومة العدو
الراحلة غولدا مائري ل�صحيفة معاريف
ريا يف
يف العام « :1972نحن نريد تغي ً
ح��دودن��ا ،يف ك��ل ح��دودن��ا ،م��ن �أج��ل
بالدنا» ..ولها ت�صريح �آخر يف امل�ضمون
نف�سه تقول فيه�« :إن ح��دود �إ�سرائيل
كجلد الغزال ،يتمدد وفق تغذيته وتزايد
منوه».

�شراهة غري م�ضبوطة

مغزى الكالم هو بقاء �أطماع هذا
للتو�سع والعدوان على
الكيان و�شراهته
ّ
�أرا�ضي الآخرين مفتوحة وغري م�ضبوطة
�إىل �أب��د الآبدين .ف�إ�سرائيل هي الدولة
«حدا»
الوحيدة يف العامل ،التي مل ت�ضع
ً
حلدودها .وهي حالة ا�ستدعت من هيئة
الأمم املتحدة ،عندما تقدمت القيادات
ال�صهيونية منها بطلب انت�ساب �إىل
ع�ضويتها ،و���ض��ع ���ش��روط ف��ري��دة من
نوعها لقبولها ،مل يفر�ض مثلها على
�أح��د غريها من دول العامل ق��ط .فقد
ربطت الأمم املتحدة ع�ضوية الكيان

ال ّول 1948
ويف احلادي ع�شر من كانون أ
(املتعلقة بالتق�سيم �أو التعوي�ض على
الالجئني) ،ف�إن اجلمعية العامة قررت
قبول �إ�سرائيل يف ع�ضوية الأمم املتحدة.

ح�سابات مفتوحة

على هذا الأ�سا�س يكون لكل حجر
وك��ل �شجرة ح��دودي��ة م��ا ب�ين لبنان
والكيان الغا�صب ،ح�سابات مفتوحة
لي�س يف موازين العالقة ما بني الدولتني
وح�سب ،بل بني �إ�سرائيل واملدى الإقليمي
احليوي املحيط بها كاملاً  .ولي�س هذا
بجديد ،فمراجعة امل��داوالت الربيطانية
والفرن�سية ،وهي �أ�سا�س �أي حوار حدودي
ح���ايل ،ال جتعلنا ن��خ��رج ب��غ�ير ه��ذه
القناعة حول ت�شابك «�صغائر الأم��ور
اجلغرافية» من �ضفة نهر �أو نبع �أو تلة
�أو مرج �صغري �أو حتى �شجرة ،مع ق�ضايا
العالقات اال�سرتاتيجية احلا�سمة مع
العدو ،يف ال�سيا�سة والع�سكر واالقت�صاد
والدميوغرافيا .ولنا يف م�ساحة «طابا»
امل�صرية ال�صغرية �أو يف البعد �أو القرب
م�سافة �أمتار قليلة عن �شاطئ «طربيا»
مع �سوريا� ،أو يف م�ساحات �صغرية يف «وادي
عربة» مع الأردن� ،أو يف ر�سم حدود اخلط
الأزرق مع لبنان بعد التحرير يف العام 2000
�أ�سانيد و�شواهد قاطعة ت�شهد على ذلك.
الإ�سرائيلي ب�شروط وردت يف مقدمة
قرار املوافقة منها...« :مع الأخذ بعني
االعتبار لدى �إعالن دولة �إ�سرائيل �أنها
�سوف تقبل من دون حتفظ التزامات
ن�ص عليها امليثاق،
الأمم املتحدة التي ّ
وتقيدها بواجباتها ،منذ اليوم الأول الذي
ّ
ت�صبح فيه ع�ض ًوا يف هذه املنظمة».
ومع الأخذ بعني االعتبار الت�صريحات
وال�شروح التي قدمها ممثلو حكومة
�إ�سرائيل �أمام اللجنة ال�سيا�سية الدائمة،
والتي تعهدوا فيها بتنفيذ قرارات الأمم
املتحدة املتخذة يف التا�سع والع�شرين من
ّ
(املتعلقة باحلدود)
ت�شرين الثاين 1948

العدو
اجلنوب اللبناين يف ح�سابات
ّ

ً
انطالقا من هذه الفرادة يف ر�ؤية العدو
حل��دوده ،ف�إن منطقة اجلنوب اللبناين
احلدودية تتعدى ب�أهميتها م�ساحتها
موقعا بارزًا
اجلغرافية ال�صرفة ،لتكت�سب
ً
يف احل�سابات اجليو�سيا�سية وخمططات
الأمن واال�ستيطان الإ�سرائيلية .وهي ،و�إن
كانت ال تفي �إال بالقليل من طموحات
احلركة ال�صهيونية ،ف�إنها مع ذلك
ّ
ت�شكل خطوة يف �سبيل تزخيم احلدود
ال�شمالية لهذا الكيان .فمنطقة خط
ً
أمنيا
الهدنة مع لبنان ،ت�شكل
�شريطا � ً
ح�سا�سا� ،أولاً لأنها ت�ضم �سل�سلة من
ً
املرتفعات والتالل يف الأرا�ضي اللبنانية

ّ
وتطل على عمق الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة غ��ال� ً�ب��ا ،كمرتفعات امل��ن��ارة
(950م) وم�سكاف عام (910م) وجبل
عداثر جنوبي قرية رمي�ش (1006م) وقلعة
ال��راه��ب يف منطقة ال�شعب (731م)،
واملطلة (525م) واملالكية (890م)،
ً
طبعا �إىل بع�ض مرتفعات �إ�صبع
إ�ضافة
�
ً
اجلليل التي هي امتداد ملرتفعات جبل
ال�شيخ .لقد �أدرك ال�صهاينة �أهمية
ه��ذه املنطقة ،ف��راح��وا يبنون باك ًرا
م�ستعمراتـهم ،يف حماذاة خط االنتداب
�أو يف داخله يف اجلهة ال�شمالية (داخل
لبنان) ,ويف �سنوات �سابقة على قيام
الكيان ال�صهيوين .ومع هدنة العام
 1948عمل العدو الإ�سرائيلي على تو�سيع
احتالله ملناطق حدودية لبنانية جديدة،
عندما اجتاز لواء كرميلي الإ�سرائيلي
خط احلدود �أوائ��ل ت�شرين الثاين ،1948
و�سيطر على القرى الواقعة غربي طريق
املنارة والبالغ عددها  17قرية ...وو�صلت
قوات اللواء �إىل غربي قرية حوال يف الغرب
و�إىل نهر الليطاين يف ال�شمال.
يرا تبقى كلمة بن غوريون هي
�أخ� ً
الأكرث دقة يف التعبري عن مدى اخلطر
ال�صهيوين على �أر�ضنا الوطنية وعن
�أهمية موقع اجلليل وال�شريط اللبناين
امل��ح��اذي يف ا�سرتاتيجية اال�ستيطان
ال�صهيونية الدائمة� ،إذ قال« :ال ينبغي
الظن �أن اجلليل لنا ،بعد االحتالل
الع�سكري .ولي�س هناك �إمكان لأن
يكون يف �أيدينا جليل خالٍ ومقفر .ف�إذا
مل ن�سارع �إىل ا�ستيطان اجلليل الأعلى
فهذه �ستكون هزمية �سيا�سية .ينبغي
�إقامة �سل�سلة من امل�ستوطنات على
امتداد �شاطئ البحر حتى ر�أ�س الناقورة،
وعلى امتداد ح��دود لبنان كلها ،ويف
�ضواحي �صفد � ً
أي�ضا .وينبغي ا�ستقدام
مهاجرين جدد لهذا الغر�ض ،والطلب
م��ن الهيئات اال�ستيطانية �إر���س��ال
مر�شدين ،و�إذا كان ه ��ؤالء يف اجلي�ش
فيجب �إخراجهم ،لأن لال�ستيطان هذا
قيمة ع�سكرية كربى».
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�إعداد :النقيب ح�سني غدار

�سم ْت
قد يبدو � ّأن العالقة بني الواليات املتحدة والكيان الإ�سرائيلي ا ّت َ
عرب التاريخ بتعاون وثيق واح�ترام متبادل .لكن احلقيقة هي � ّأن
تلك العالقة تُظهِ ر ،يف �أكرث من حمطة تاريخية ،اخلبث والإجرام
الإ�سرائيل َّيينْ يف التعامل مع الآخرين ،مبا فيهم �أهم الرعاة والداعمني
للكيان الإ�سرائيلي.
� ّإن الغاية من هذه الإ�ضاءة التاريخية هي ت�أكيد احلقد والكراهية
والنوايا الإجرامية كعنا�صر ثابتة يف ال�سيا�سة الإ�سرائيلية ،بحيث ال يُنت ََظر
من كيان كهذا ُح�سن نية نحو �أي من جريانه ،وهو الذي ارتكب جمازر
بكل معنى الكلمة يف حق �أقرب حلفائه.

الهجوم الإ�سرائيلي على ال�سفينة
الأمريكية U.S.S. Liberty

الوقائع والأهداف

� ّأولاً  :الوقائع التاريخية

يف الثامن من ح��زي��ران  1967خالل
ح��رب ال�ستة �أي���ام ال��ت��ي �شنّ ها العدو
الإ�سرائيلي �ضد ال��دول العربية ،وفيما
ك��ان��ت �سفينــة البحوث التقـنـية
ليبـرتي التابعة للبحرية الأمريكية
تبحر على ُبعد ح��واىل  30ميلاً عن
ال�سـاحل امل�صري خارج امليـاه الإقليمية
تعر�ضـت لهجوم �إ�سرائيــلي
امل�صرية،
ّ
��دم���ر ،ج���وًّا وب���ح��� ًراّ � ،أدى
م��ب��اغ��ت وم� ّ
�إىل مقتل  34عن�ص ًرا وج��رح  171من
طاقم ال�سفينة ،بالإ�ضافة �إىل الأ�ضرار
اجل�سيمة التي �سببتْ ها الطوربيدات .وقد
ف�شـل الهجـوم يف �إغـراق ال�سفينة كما
مقد ًرا له.
كان ّ
����دم ال��ك��ي��ان
ع��ق��ب ال���ه���ج���وم ،ق� ّ
ر�سميا مع ِلنً ا �أ ّنه
الإ�سرائيلي اعتذا ًرا
ًّ
ح�صل عن طريق اخلط أ� بعد ا�شتباه
اجلي�ش الإ�سرائيلي ب�أن ال�سفينة م�صرية.
�سددت
ويف �شهر �أي��ار من العام ّ 1968

ح��ك��وم��ة ال��ع��دو
الإ����س���رائ���ي���ل���ي
ً
تعوي�ضا ل�ضحايا
ال���ه���ج���وم ق����دره
 3.32م��ل��ي��ون
دوالر �أمريكي (ح��واىل  30مليون دوالر
و�سدد
بح�سابات العام  )2017ثم ع��اد
ّ
مبلغ  6م�لاي�ين دوالر يف ال��ع��ام 1980
(نحو 17مليون دوالر بح�سابات العام
ً
تعوي�ضا عن الأ�ضرار التي حلقت
)2017
بال�سفينة.
وقد �أج��رى كل من الواليات املتحدة
الأم�يرك��ي��ة وال��ك��ي��ان الإ���س��رائ��ي��ل��ي
ً
ر�سميا يف الهجوم ،و�أجمع
حتقيقا
ً
التحقيقان على � ّأن الهجوم كان خط�أ
غري متعمد.
هذا يف ال�سرد التاريخيّ � ،أم��ا الدالئل
املو�ضوعية ،بالإ�ضافة �إىل �إفادات �أفراد
الطاقم الذين بقوا �أحياء بعد الهجوم،
ف�إنها ُت ��ؤدي �إىل ا�ستنتاجات خمتلفة

متاما .لذا ف�إ ّنه ال بد من الإجابة عن
ً
أ�سا�سيينْ :
�
ني
�س�ؤا َل
َّ
متعمدا
هل كان الهجوم الإ�سرائيليً
ويخفي م�ؤامرة �إ�سرائيلية خبيثة �أم �أ ّنه
كان خط�أً غري مق�صود؟
متعمدا ،ما هي
�إذا كان الهجومً
الأه����داف ال��ت��ي ُر���س��م��ت ل��ه ،وه��ل مت
حتقيقها؟

ثان ًيا :خط أٌ� �أم م�ؤامرة خبيثة؟

مادتَني متوافرتَني على
ُن�شري بداية �إىل ّ
الإنرتنت ،وقد تناولتا حقيقة ما حدث
لدى الهجوم الإ�سرائيلي على ليربتي:
 وثائقي «موتى يف املاء» Dead in the Waterمن �إنتاج قناة .BBC
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 ك��ت��اب «ال��ه��ج��وم على ليربتي» Assault on the Libertyمن ت�أليف
�أحد �أفراد الطاقم الناجني من الهجوم،
جيم�س �أ ّني�س .James Ennes
يجد ّ
املطلع على هاتني املادتني �إفادات
مف�صلة �أدىل بها العديد من ال�شهود،
ّ
�سواء من طاقم ال�سفينة ليربتي �أو من
املعنيني يف دوائر القرار ،تُظهِ ر حقيقة
النوايا الإ�سرائيلية التي تكمن خلف
أوردن����ا مقتطفات من
ال��ه��ج��وم ،وق��د � ْ
املادتني يف هذا البحث.
ّ
أك�����دت ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات �أن ث�لاث
� ّ
مقاتالت �إ�سرائيلية من نوع Delta
ّ
حتلق ف��وق ال�سفينة
 Wingكانت
الح ُظ يف
ليربتي �صبيحة يوم الهجوم .و ُي َ
هذه املرحلة �أمران:
مرفوعا فوق
 كان العلم الأمريكيً
ال�سفينة ليربتي بو�ضوح ال يدع جمالاً
لل�شك يف هويتها ،ال �سيما و�أن الر�ؤية
�صافيا.
كانت ممتازة و�أن اجلو كان
ً
ّ
املحلقة �أي
 مل حتمل امل��ق��ات�لاتعالمة تدل على �أنها �إ�سرائيلية ،ما
تعمد طالء
يعني �أن اجلي�ش الإ�سرائيلي ّ
امل�سد�سة التي
مقاتالته لإخفاء النجمة
ّ
تظهِ ر هويتها ،وقد ثبت بعد اعرتاف
اجلي�ش الإ�سرائيلي �أن تلك املقاتالت
كانت بالفعل �إ�سرائيلية.
 كانت �أجهزة الإر�سال يف ال�سفينةتتعر�ض للت�شوي�ش  Jammingمن
قبل املقاتالت ملنعها من �إر�سال نداء
ا�ستغاثة ،ومل يكن ذلك ممكنً ا لو مل
تعلم املقاتالت �أن ال�سفينة �أمريكية،
ف��ق��د ك���ان ال��ت��ع��اون ب�ين اجلي�شني
الإ�سرائيلي والأمريكي يق�ضي ّ
باطالع
كل منهما على املوجات وال�ترددات
التي ي�ستخدمها الآخر.
بد�أ الهجوم يف ال�ساعة الرابعة ع�شرة
تقريبا ،حني �أمطرت ر�شا�شات
ظه ًرا
ً
َ
ال�سفينة بوابل من القذائف
املقاتالت
ال�صاروخية والطلقات من عيار  30ملم
60

العدد 392

محُ ��دث��ة �أ����ض���را ًرا بليغة
يف خم��ت��ل��ف �أج��زائ��ه��ا.
وق����د �أُ����ص���ي���ب ق��ب��ط��ان
ال�سفينة William Mc
 Gonagleيف ذراع����ه
الي ْم َن َيينْ  ،وانتهى
ورجله ُ
حا�صدا
الهجوم اجل��وي
ً
جريحا
ثمانية قتلى و75
ً
من طاقم ال�سفينة.
بعد ذل��ك ب��د�أ الهجوم
البحري الذي نفّ ذتْ ه ثالثة
زوارق حربية �إ�سرائيلية
�أط�����ل�����ق�����ت خ��م�����س��ة
طوربيدات نحو الهدف
الأم�يرك��ي ،ف��أخ��ط��أت
�أربعة منها الهدف فيما
ّ
خمل ًفا 25
�أ�صابه اخلام�س
قتيلاً وع�شرات اجلرحى
و�أ�ضرا ًرا ج�سيمة يف بدن ال�سفينة .وقد
ك��ان��ت ال����زوارق الإ�سرائيلية تطلق
ر�شا�شاتها يف اجت���اه ق����وارب النجاة
متعمد وممنهج.
وتدمرها ب�شكل
ّ
ّ
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أ ّن����ه ب��ع��د العملية
متكن الأ�سطول الأمريكي
مبا�شرة،
ّ
ال�ساد�س ال��ذي يبعد م�سافة  500ميل
تقريبا عن ال�سفينة ليربتي من التقاط
ً
فتم جتهيز عدد من
ا�ستغاثة،
إ�شارة
�
ّ
انطلقت من
الطائرات النفاثة التي
ْ
ع��ل��ى م�تن ح��ام��ل��ة ال��ط��ائ��رات USS
هجوما جو ًّيا على
 Americaلتنفّ ذ
ً
العا�صمة امل�صرية القاهرة ،بعدما ظنّ ت
ال�سلطات الأمريكية �أن الطائرات التي
نفّ ذت االعتداء كانت م�صرية� ،إلاّ � ّأن
الهجوم �أُلغي قبل و�صول الطائرات �إىل
هدفها بدقائق معدودة.
ي��ب��دو � ّأن ���ش��ه��ادة قبطان ال�سفينة
 William Mc Gonagleتبينّ املوقف
الأمريكي احلقيقي من الهجوم ،و� ْإن
كان ذلك املوقف مل يظهر عالنية على
ل�سان ال�سلطات الأمريكية العتبارات
�سيا�سية وا�سرتاتيجية .فبعد �صمت دام
�صرح القبطان يف الذكرى
ثالثني ً
عاماّ ،

ال�سنوية للهجوم على ليربتي:
أردت ط��وال ال�سنوات املا�ضية �أن
«� ُ
ً
أ�صدق �أن الهجوم كان خط أ� ،لكنه مل
� ّ
يكن كذلك؛ لقد حان الوقت لكي
ُتبينّ احلكومة الأمريكية و«�إ�سرائيل»
الوقائع �أمام الناجني من طاقم ليربتي
و�أمام ال�شعب الأمريكي».

ثال ًثا :حقيقة الهجوم و�أهدافه

تعمد العدو الإ�سرائيلي
بعد �أن ت�أكد ُّ
�إخفاء هوية طائراته ،ومعرفته بهوية
ونيته تدمريها
ال�سفينة الأمريكيةّ ،
ب�شكل كامل ،ن�أتي �إىل الدافع الذي
يقف وراء الهجوم.
ي�شي الهجوم الأمريكي على القاهرة
والذي مت �إلغا�ؤه يف �آخر حلظة ،بالغاية
الإ�سرائيلية من تلك اجلرمية .فمن
املرجح �أن ه��دف الهجوم الإ�سرائيلي
تعمد �إخفاء هوية
الغادر والوح�شي ،مع ّ
الطائرات وال��ق��وارب املهاجمة ،كان
�إظ��ه��ار دول��ة م�صر على �أ ّن��ه��ا املنفّ ذة
للهجوم ،ال�سيما و� ّأن ال�سفينة ليربتي
كانت قبالة ال�سواحل امل�صرية.
وكان من املفيد للكيان الإ�سرائيلي

زج الواليات املتحدة يف احلرب كحليف
ّ
لكن
قوي �ضد العرب يف حرب ،1967
ّ
تدارك ال�سلطات الأمريكية للم�ؤامرة،
وع��دم غ��رق ال�سفينةّ � ،أدي���ا �إىل ف�شل
اخلطة.
يف هذا الإط��ار ،تربز �شهادة Richard
 Helmsامل���دي���ر ال�����س��اب��ق ل��وك��ال��ة
اال�ستخبارات الأم�يرك��ي��ة  CIAبني
العامني  1966و ،1973وه��و ال��ذي كان
َ
ي�شغل من�صب املدير يوم الهجوم ،يف ظل
والية الرئي�س ليندون جون�سون:
«ك��ان الرئي�س جون�سون يغلي من
الغ�ضب ،وق��د ظن يف
بادئ الأمر � ّأن اجلي�ش
امل�صري نفّ ذ الهجوم،
مدمر
وكاد ي�أمر برد
ّ
ل��وال اكت�شافنا �أن
الإ���س��رائ��ي��ل��ي�ين هم
ال���ذي���ن ه��اج��م��ون��ا
( )...مل ي�ش�أ الرئي�س
ت��خ��ري��ب ع�لاق��ت��ن��ا
بهم».

رابعا :اخلال�صة
ً

يف اخلتام ميكننا �أن جُ ْ
ن ِمل امل�ؤامرة
الإ�سرائيلية وم�آلها يف النقاط الآتية:
�شن العدو الإ�سرائيلي يف
 بعد �أن ّاخلام�س من حزيران  1967عدوانه �ضد
�سوريا وم�صر والأردن ،قرر تنفيذ م�ؤامرة
م��اك��رة وخبيثة ال���س��ت��دراج ال��والي��ات
املتحدة �إىل احل��رب كحليف ق��وي يف
وجه العرب ،ووقع اختياره على ال�سفينة
الأمريكية ليربتي ليذهب طاقمها
�ضحية �إج���رام الإ�سرائيليني وان��ع��دام
الأخالق لديهم.
مدمر على ال�سفينة
 مت تنفيذ هجوم ّالأمريكية ي��وم الثامن من حزيران
 ،1967وق��د حر�ص الإ�سرائيليون على
�إخ��ف��اء ه��وي��ة ط��ائ��رات��ه��م والت�شوي�ش
على امل��وج��ات ال��رادي��وي��ـ��ة لل�سفينـة
الأمريكية؛ وبنتيجة الهجوم �سقط 34
جريحا� ،إلاّ � ّأن الهجوم ف�شل
قتيلاً و171
ً

الكيان ال�صهيوين ال��ذي ي�ستبعد من
�أ�ساليبه كل رادع �أخالقي ،ويحرتف
املكر واخلديعة والإرهاب.

املراجع:

يف �إغراق ال�سفينة.
ظن الأمريكيون
 لدى وقوع الهجومّ ،�أن اجلي�ش امل�صري هو املعتدي ،ف�شرعوا
يف رد ع�سكري م��ا لبث �أن �أُل��غ��ي يف
اللحظة الأخرية.
ّ
ا�ستغل العدو
 بعد ف�شل املخطط،الإ���س��رائ��ي��ل��ي ال��رغ��ب��ة الأم�يرك��ي��ة يف
ال��ت��ه��دئ��ة وع����دم ن�����س��ف ال��ع�لاق��ات
الأم�يرك��ي��ة الإ�سرائيلية العتبارات
ً
حتقيقا خل�ص �إىل
خمتلفة ،ف�أجرى
وقوع خط�أ غري مق�صود ،وكذلك فعل
الأمريكيون.
لقد ُق ّدمت تف�سريات �أخرى خمتلفة
ك�أ�سباب حمتملة وراء الهجوم ،منها
َر ْف�ضُ الإ�سرائيليني لوجود �سفينة جت�س�س
�أمريكية تلتقط ات�صاالتهم خالل
�ضد الدول العربية؛
عدوانهم الع�سكري ّ
وبالتايل ميكن �أن تكون للهجوم
متعددة .لكن مهما يكن،
�أ�سباب
ّ
�شاهدا على الإجرام
يبقى هذا الهجوم
ً
الإ���س��رائ��ي��ل��ي ،وع��ل��ى منهجية عمل

- William D. Gerhard and
Henry W. Millington; Attack
on a SIGINT Collector the
USS Liberty; Declassified NSA
report; April 2011.
- «USS Liberty: Dead In The
Water» (BBC Documentary
2002).
- www.youtube.com
- http://www.lander.odessa.
_ua/doc/Ennes_James_M_Jr_-
Assault_on_the_Liberty.
- James Scott; The Attack on
Liberty; Simon & Schuster; New
York 2009.
 مقابلة يف وثائقي Dead in the Waterم��ع  ،James Ennesومع
الرقيب املتقاعد  Joe Lentiniالذي
عمل على ر�أ�س فريق الإ�شارة يف ال�سفينة
ليربتي.
 كلمة القبطان يف الذكرى الثالثنيللهجوم منقولة يف الوثائقي Dead In
.The Water
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وجهة نظر
بقلم :جورج علم

ىّ
ول زمن املرا�سيل واملناديل

ي�صوت لـ«البيزن�س»
ّ
املتحدر ّ

�ألهب «فجر اجل��رود» �أفئدة
احلنني �إىل الوطنّ ،
ولف ال�صدى
الرياح الأربع من الأر�ض .و�أيقظ
م�شاعر اللبنانيني وراء البحار ،وتهافت ال�شوق على مواقع التوا�صل االجتماعي ،يف نربة عنفوان،
وغ�صة فرح� .إنه مو�سم الإياب بعد طول غياب ،وزمن امل�صاحلة بني وطن ملهوف لر�ؤية �أبنائه،
مقدرو ربك
يقدر الله،
ويللي ّ
و�أبناء غادروا «بيتنا امل�سقوف بال ُغزار» ،يحدون« :وام�شي على ما ّ
ّ
ي�صري».
انت�شروا ،كما ال�شهب ،فوق ّ
كل �أر�ض ،وحتت كل �سماء ،وفل�شت الهجرة �ضفائرها ،فملأت
املتحدر يف احل�صول
الأثري ،لكن النخوة الوطن ّية ا�ستيقظت ،يف الآونة الأخرية ،لتتحدث عن حق
ّ
على الهو ّية ،وامل�شاركة يف القرار الوطني من خالل االقرتاع ،فما هي احلكاية؟

متدرج
اهتمام ّ

مل يكن االه��ت��م��ام الر�سمي
ب��االغ�تراب ،وليد امل�صادفة� ،أو
ب��اك��ورة مرحلة النهو�ض التي
ب���د�أت م�سريتها قبل �سنوات،
هناك مدير ّية املغرتبني التابعة
مل�لاك وزارة اخل��ارج� ّ�ي��ة ،والتي
جن��ح��ت يف و���ض��ع ال��ع��دي��د من
اخل��ط��ط م��و���ض��ع التنفيذ� ،إن
على م�ستوى �سجلاّ ت القيد� ،أو
الثقافية
ح�صر الإرث� ،أو الربامج
ّ
والرتفيهية التي تربط ال�شباب املغرتب بالوطن الأم .وكان
ّ
لل�سفراء اللبنانيني املعتمدين لدى الدول امل�ضيفة ،اليد الطوىل
يف �إجناح ما هو مر�سوم من قبل احلكومات اللبنانية على
�صفحة االغرتاب.
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ن�ش�أت اجلامعة اللبنانية الثقافية يف
العامل قبل عقود ،وكانت مهمتها
العمل امليداين مع املغرتب �أينما وجد،
وال�سعي �إىل توطيد و�شائج العالقات
ب�ين م��ن ه��م يف ال��دي��ار ،وم��ن ه��م وراء
بنكا للمعلومات،
البحار .ا�ستحدثت
ً
من مدخراته �إح�صاءات دقيقة حول
ال��ك��ف��اءات يف ���ص��ف��وف ال��ع��دي��د من
اجلاليات املنت�شرة� ،إن على م�ستوى
ال�سيا�سة� ،أو االقت�صاد� ،أو الأمن� ،أو املهن
جناحا
احلرة .واتخذت الهيئة التنفيذ ّية
ً
ّ
اخلارجية
وزارة
مبنى
يف
لها
ا
خا�ص
ً
ّ
واملغرتبني ،للتن�سيق ،وتفعيل ال��دور،
وو���ض��ع ب��رام��ج وخمططات تطوير ّية.
جنحت هذه التجربة لعقدين� ،أو ثالثة،
املبكرة،
قبل �أن تدركها ال�شيخوخة
ّ
الداخلية ،و�صراع
وتتنات�شها اخلالفات
ّ
املختار والناطور.
وق���اد ال��ط��م��وح �إىل ا���س��ت��ح��داث وزارة
للمغرتبني ،يكون مالكها الإداري
اخلارجية،
والتنفيذي م�ستقلاً عن وزارة
ّ
�إ ّال �أن التجربة مل تعمر ،وتركت عيو ًبا،
وت�سببت ب�أ�ضرار معنوية بالغة على
م�ستوى دول االنت�شار ،بعد اخلالفات على
ال�صالحيات ،بني ال�سفراء ،وامللحقني
االغ�تراب��ي�ين ،وان��ع��ك�����س الأم��رع��ل��ى
اجلاليات ،و�أدى �إىل بعرثة �صفوفها قبل
�أن ت�سارع احلكومة �إىل دمج مالك
الوزارتني.

القارة ال�سمراء
ّ

يف خريف العام  1985قام �أم�ين عام
اخلارجية �آنذاك ال�سفري ف�ؤاد الرتك
وزارة
ّ
أفريقيا ،وكان
بلدا �
بجولة �شملت ً 13
ًّ
حمورها العمل على حماية االغرتاب
اللبناين يف القارة ال�سمراء ،من امل�ضايقات
إ�سرائيلية ،وال�سعي �إىل:
ال
ّ
 ّحث املغرتبني على ت�سجيل �أبنائهم
لدى ال�سفارات اللبنانية املعتمدة ،حلفظ ّ
حقهم يف احل�صول
اللبنانية.
اجلن�سية
على
ّ
ّ
 معاجلة امل�شاكل التي كانت قائمة بني �أفراد من اجلالياتوحكومات تلك الدول.

 التعاطي مع املواطن الأفريقي منعن�صري –
موقع االحرتام ،ال من موقع
ّ
ا�ستعماري.فوقي
ّ
ّ
 ال���ق���ي���ام مب�������ش���اري���ع يف ت��ل��كال����دول ،ك��امل��دار���س ،وامل�ستو�صفات،
وامل�ست�شفيات ،ت�شعر الأف��ري��ق��ي ب��أن
اللبناين �شريك فاعل و�أ�سا�سي يف �إمناء
جمرد غريب جاء
البلد و�إنها�ضه ،ولي�س
ّ
الوطنية.
لينهب الرثوة
ّ
 منا�شدة املقتدرين على �إن�شاء م�شاريعوحتديدا يف القرى والبلدات التي
يف لبنان،
ً
انطلقوا منها ،لي�ستفيد املقيمون من
�أهل و�أقارب.
 تكثيف �صالت التوا�صل بني لبنان املقيم ،واجلالياتاالغرتابية يف �أفريقيا.
ّ
الثقافية يف العامل يف تلك
اللبنانية
اجلامعة
فروع
تفعيل
ّ
الدول ،وا�ستحداث �أخرى يف دول ال يوجد لها فروع فيها.
االغرتابية يف تلك
 �إجراء م�سح دقيق و�شامل للكفاءاتّ
الدول ،مع عناوين �أ�صحابها.

رياح معاك�سة

ظرفية،
�أثبتت التجارب ب �� ّأن تلك االهتمامات كانت
ّ
مو�سمية ،يطغى عليها اجلهد ال�شخ�صي ،كبديل عن العمل
ّ
مر بها الوطن،
التي
ال�صعبة
للظروف
كان
ورمبا
ؤ�س�ساتي.
امل�
ّ
ً
انطالقا من احلرب
و�ضعية االغ�تراب
الأث��ر العميق على
ّ
الطاحنة التي بد�أت يف  13ني�سان  ،1975وا�ستمرت �أكرث من
عاما� ،إىل حرب التحرير يف العام � ،2000إىل ا�ست�شهاد الرئي�س
ً 17
رفيق احلريري يف � 14شباط � ،2005إىل حرب متوز يف ال��ـ.2006
ن�سبيا ،حتى بد�أت ثورات الربيع العربي،
وما �أن ا�ستقر احلال
ًّ

وتداعياتها على ال��داخ��ل ،ثم الفراغ
الر�سمية
الرئا�سي الذي و�ضع امل�ؤ�س�سات
ّ
�أمام مروحة ت�صريف الأعمال.

يقظة جديدة

مب��ع��زل ع���ن �أح���ج���ام ال��ت��داع��ي��ات
التي عك�ستها كل تلك املحطات
املكلفة على الواقع االغرتابي ،والواقع
اللبناين الداخلي ،ف�إن املحاولة اجلديدة،
املتجددة ،والهادفة �إىل �شبك العالقات
�أو
ّ
ما بني املقيم واملغرتب� ،إمنا هي خال�صة
وقائع من �أبرزها:
• أ�ولاً  :على امل�ستوى الوطني:
انتخاب رئي�س للجمهور ّية بعد ط��ول ف���راغ ،وت�شكيل
حكومة ،وبدء م�سرية نهو�ض الدولة ،و�إق��رار قانون انتخابي
الن�سبية ،وال�صوت التف�ضيلي ،و�إحلاح على
جديد قائم على
ّ
م�شاركة املغرتب يف �صنع القرار ال�سيا�سي لوطنه ،على قاعدة
مطالبا بامل�شاركة بور�شة النهو�ض ،والبناء
�أن��ه �إذا ك��ان
ً
والإعمار ،فمن باب �أوىل �أن ي�شارك يف �صنع القرار ال�سيا�سي،
فعليا يف م�سرية ال��وط��ن .وهناك حر�ص
�شريكا
ويكون
ً
ًّ
اللبنانية ،نتيجة
املجتمعية
على التوازن بني اخل�صو�صيات
ّ
ّ
املتغريات الدميوغرافية التي ي�شهدها لبنان بعد ا�ست�ضافته
� ً
ألوفا م�ؤ ّلفة من الالجئني ،والنازحني ،ون�شوء جمتمعات طارئة
مربر للمعاجلات
على ح�ساب املجتمع املقيم ،وغياب غري ّ
ّ
التفلت من هذا العبء ،والتي ال تزال
احلا�سمة ،والهادفة �إىل
الوطنية الوا�ضحة ،مع الإقرار ب�أن الظروف
تفتقر �إىل اخلطط
ّ
املتفجرُ ،تبقي الأبواب مفتوحة على
التي ال يزال مير بها اجلوار
ّ
كل االحتماالت.
• ثان ًيا :على امل�ستوى االقت�صادي:
املتحدر بقدر
هناك �شبه �إجماع ب�أن
ّ
وطنية ،هو قيمة اقت�صاد ّية،
ما هو قيمة
ّ
بد من اللجوء �إليها لتمكني
وحاجة ال ّ
الوطن من النهو�ض ،يف ظ� ّ�ل الأزم��ات
أمنية ،واالقت�صاد ّية ،واملالية التي جتتاح
ال ّ
معظم دول املنطقة ،ويت�أثر بها لبنان.
ه��ذا ف�ضلاً عن انهيار �أ�سعار النفط،
وانعكا�سها على حتويالت املغرتبني،
والتي كانت تالم�س حدود الـ 7مليارات
دوالر �سنو ًّيا ،وانح�سار ال��ودائ��ع املالية
ال�ضخمة التي كانت تغذّ ي االقت�صاد
�سندا ال�ستقرار العملة
الوطني،
ّ
وت�شكل ً
الوطنية .وت��راج��ع �أ���س��واق اال�ستثمار،
ّ
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وجهة نظر
والتباط�ؤ يف معاجلة العديد من امللفات
احلياتية كم�شكلة النفايات ،و�أزمة
ّ
الكهرباء ،وزح��م��ة ال�سري ،والفاتورة
يتكبدها اللبناين،
الباهظة ال��ت��ي
ّ
واالقت�صاد الوطني ،نتيجة الأعباء التي
ّ
يخلفها اللجوء والنزوح على �أر�ض الواقع.
• ثال ًثا :على امل�ستوى الأمني:
ال �شك يف �أن معارك «فجر اجلرود» ،واالنت�صارات التي ّ
حققها
�شكلت عالمة م�ضيئة على
اجلي�ش اللبناين على الإرهابّ ،
امل�ستويني الإقليمي والدويل ،وحتولاً جذر ًّيا يف ح�سم االنعطافة
تقدم ،جناح
االغرتابية باتجّ اه الداخل اللبناين .ي�ضاف �إىل ما ّ
ّ
ال�شرعية يف مالحقة اخلاليا النائمة ،والذئاب
أمنية
ال
القوى
ّ
املنفردةّ � .إن الإجنازات الأمنية هذه قد خدمت بقوة م�ساعي
املتحدر
اخلارجية واملغرتبني يف �إقناع
احلكومة اللبنانية ووزارة
ّ
ّ
الوطنية ،والإقبال على �سفارات لبنان
ب�إعادة اكت�ساب هويته
ّ
املعتمدة يف الدول امل�ضيفة ،واحلما�سة يف امل�شاركة يف االنتخابات
النيابية املقبلة.

ما ّ
حك جلدك �سوى ظفرك

كانت لرئي�س اجلمهور ّية العماد مي�شال عون الكلمة
حتدث عن ر�ؤية جديدة لالقت�صاد الوطني ،ال
الف�صل ،عندما ّ
إنتاجية ،من خالل
املديونية ،بقدر ما تقوم على ال
تقوم على
ّ
ّ
ّ
والتطلع
ت�سخري كل الإمكانات ،وا�ستثمار كل الكفاءات،
الوطنيةّ ،
احلية،
وال�شراكة
نحو االغرتاب من موقع الكرامة
ّ
ّ
الفاعلة ،واملنتجة التي توازن ما بني الواجبات وامل�س�ؤوليات.
هزت العامل قبل �سنوات
كان ُيع َرف �أن الأزمة االقت�صاد ّية التي ّ
ّ
حك جلدك �سوى
ال تزال تداعياتها ماثلة ،و�أن �شعار «ما
ظفرك» هو املعتمد لدى الدول التي تريد ً
حقا �أن يكون لها
مكان يليق بها حتت ال�شم�س .واملهمة هذه كما تفهمها
وزارة اخلارجية واملغرتبني ُيفرت�ض �أن تتعدى مرحلة �شبك
امل�صالح بني لبنان املقيم ،ولبنان املغرتب� ،إىل مرحلة االن�صهار.
ّ
مل�ستحقيها،
ومن هنا حر�صها على الت�أكيد ب�أن منح الهو ّية
جمرد
الوطنية مل تعد
ال�سيا�سية –
املتحدر يف احلياة
وم�شاركة
ّ
ّ
ّ
ّ
�شعارات.
اقت�صادي يفرت�ض �أن ّ
يحلق بجناحني ،بعد �أن
هناك �صرح
ّ
يقوم على قاعدتني ،وي�ستند �إىل ركيزتني .وهناك ِف َرق عمل
ت�سعى �إىل و�ضع ال�شعارات مو�ضع التنفيذ .وهناك دول متجاوبة
وت�سهل
املتحدرين،
حتت�ضن ع�شرات الأل��وف من اللبنانيني
ّ
ّ
تنفيذ بع�ض الإجراءات التي ت�ساعد على بناء اجل�سور ،وترميم
العالقات.
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«راجعني يا هوى راجعني»

ال يكتمل الع�شق من ط��رف واح��د ،وال بد من مقاربة
خ�صو�صا يف
احل�سابات املتوافرة عند بيادر اجلاليات املنت�شرة،
ً
أمريكيتني ،و�أو�سرتاليا.
�أوروبا ،وال
ّ
خالل مو�سم الأعياد ،ومبنا�سبة حلول العام اجلديد ،اجتمع
ال�سفراء اللبنانيني املعتمدين لدى دول االغرتاب
العديد من ّ
يف بهو ق�صر ب�سرت�س لتبادل التهاين ،وتقدمي تقاريرهم حول
ّ
حتقق من �إجنازات ،وفق التعليمات،
�أو�ضاع اجلاليات ،وما
والتوجيهات .وكانت من بني احل�ضور �سيدة يف مقتبل العمر،
متمكنة ،و�صاحبة نفوذ ،كما يوحي مظهرها ،اتخذت
ركنً ا حم��اي� ً�دا يف امل��ك��ان ،وم��ن حولها ع��دد من املعارف
واملهتمني ،وراحت تخفي عينيها براحتيها ،وهي ت�سكب
ّ
دموع الفرح ،وتتحدث ب�شيء من االنفعال« :بعد معركة «فجر
اجلرود» ،قررت العودة ،لأم�ضي ما تبقى يل من عمر يف املنزل
عاما� .أقلعت بنا الطائرة
الذي تركته يف القرية قبل خم�سني ً
ال�ضخمة من مطار �سيدين � -أو�سرتاليا ،ووجهتها مطار �شارل
ديغول يف باري�س ،وكانت مكتظة (متل كب�س اجلنب)؛ وقبل
ً
أغرا�ضا خا�صة
اجللو�س ،و�ضعت حقيبة اليد املح�شوة بالهدايا ،و�
على ّ
الرف فوق ر�أ�سي ،ومن �ضمن املحتويات م�سجلة (ريكورد)
�صغرية ،ويف داخلها �شريط �أغاين لل�سيدة فريوز ولوديع ال�صايف،
و�صباح .وبعد �ساعتني �أو �أكرث على الإقالع� ،أ�صبحنا عالقني
ما بني زرقة ال�سماء ،وزرقة املحيط ،و�إذ ب�صوت املذياع يعلن عن
ربط �أحزمة الأمان ب�سرعة ،ل ّأن الطائرة على و�شك الدخول يف
متوقعا ،وهبطت بنا
مطب هوائي ،وبالفعل ح�صل ما مل يكن
ً
ّ
هلعا،
ال�صدور
يف
القلوب
معها
وهبطت
وبقوة،
أة،
�
فج
الطائرة
ً
و�سيطر الذعر على املكان ،وال �أدري حقيقة ما ح�صل يف تلك
ّ
الرف« ،راجعني يا هوى
الوهلة ،و�إذ ب�صوت فريوز ين�ساب من
ً
بحثا عن
راجعني» ،وراحت نظرات الركاب جتوب املكان
م�صدر ال�صوت ،و�صاحب احلقيبة .ا ُملهم انتهت الأمور على خري،
وعادت الطائرة �إىل «ر�شدها» ،لأكت�شف �أن غالبية من حويل
كانوا من اللبنانيني العائدين ،و�أكملنا الرحلة باحلديث
إيجابية لل�سيا�سة
عن ظ��روف العودة ،و�أ�سبابها ،والفوائد ال
ّ
االغرتابية اجلديدة ،حتى �أن البع�ض قد ت�أثربال�صوت الفريوزي،
ّ
وطلب اال�ستماع جمد ًدا �إىل �شريط الأغاين ،لكن رجل الأمن

املقيم على منت الطائرة ،طالبنا باالن�ضباط ،فو�ضعنا حدًّا لهذه
«الهي�صة اللبنانية» على ارتفاع � 38ألف قدم».

غب الطلب
اغرتاب ّ

يقول �سفري �أم�ضى �أربع �سنوات قرب املغرتبني يف دولة كربى
من �أمريكا اللاّ
تينيةّ � :إن ظروف االغ�تراب اليوم خمتلفة
ّ
عن املا�ضي ،ذلك �أن التقنيات احلديثة ،و�سرعة االت�صاالت
واملوا�صالت قد فر�ضت حت� ّ�ولاً يف الزمان ،واملكان ،والبيئة،
ٍ
ما�ض ا�ستهلك ح�ضارته� ،إىل
و�ساعدت على االنتقال من
حا�ضر يكاد �أن يناف�س �سرعة ال�ضوء .و�إىل م�ستقبل مفتوح
على الأ�سرار يف حماوالت د�ؤوبة ل�سرب �أغوارها.
�أ�ضاف :علينا �أن نعرتف ب� ّأن ع�ص ًرا قد م�ضى ،وحمل معه
ثقافته من «مر�سال املرا�سيل� ،إىل املناديل ال��زرق ،واحلمر،
املخ�ضبة بدموع ال�شوق» .كما حمل � ً
أي�ضا موا�سم احلكايا يف
ّ
عز كانون ،والثلج يغزل يف اخلارج
اجلرد حول موقد النار يف ّ
ك�سوة للطبيعة ،فيما «�ستّ ي اخلتيارة» تغزل يف الداخل ك�سوة
من ال�صوف حلفيدها ال�صغري ،وهي تتحدث عن املكتوب الذي
حرره خمتار ال�ضيعة الثمانيني ،و ّملا و�صل �إىل ابنه يف الأرجنتني
ّ
بعد ثالث �سنوات ،كان قد غادر هذه الفانية ،قبل �أن يتلقى
اجلواب؟!...
غب الطلب ،ووفق
ي�ؤكد ال�سفري ب� ّأن اغرتاب اليوم قد �أ�صبح ّ
الرقمية لهذه الدولة� ،أو تلك.
ال�شروط املدرجة على اللوائح
ّ

وكم هو العدد املطلوب لهذا العام ،و�أي نوع من االخت�صا�صات،
واخلربة ،واملهارات؟! .لقد حاولت موجات النزوح املت�أتية من
�أفريقيا ،ودول الربيع العربي ،خرق هذه القاعدة من خالل
املراكب املكتظة ،والتي باتت تعرف مبراكب املوت� ،إلاّ �أن
العوا�صم التي ا�ست�ضافت ،وفتحت �أبوابها ،عادت لتُبعد من ال
حاجة لها بهم ،وتُبقي على الكفاءات ،واالخت�صا�صات التي
حتتاجها .ي�ساعدها يف ذلك القوانني امل�ستحدثة التي اتخذتها
ال��دول الكربى املقتدرة لتنظيم دورتها االقت�صادية ب�شكل
ين�سجم مع م�صاحلها العليا.
وهو يرى �أن كلمة «اغرتاب» وفق املفهوم اللبناين ،بد�أت
ّ
ت�ضمحل من القامو�س الوطني .الأ�صح �إ ّننا نتحدث اليوم عن
متحدر ،فاملغرتبون الأوائل انتهوا ،ومن بقي هو املتحدر ،وهذا لن
ّ
كليا يف املجتمع الذي احت�ضنه ،و�أ�صبح ع�ض ًوا
انخرط
أنه
ل
يعود
ًّ
يف جمتمعه ميلك كامل موا�صفات الع�ضوية و�ضماناتها ،ومن
يعود هو الرثي جدًّا والذي قد ي�أتي � ّإما لل�سياحة� ،أو ال�ستحداث
م�شروع ّ
يخلد ذكرى عائلته.

الك ّبة الن ّية عا �أ�صولها!

دبلوما�سيا من
ويروي ال�سفري قائلاً  :قبل عقد من الزمن كنت
ًّ
الفئة الثالثة (�سكريتري) ،وكنت يف طريقي من فرانكفورت
أوروبية،
�إىل بريوت ،على منت طائرة تابعة لإحدى ال�شركات ال ّ
وكانت وجهتها فرانكفورت  -دبي  -بريوت  -فرانكفورت.
ت�ستغرق حمطة دب��ي �ساعة كاملة ،وتفاد ًيا ل�ل�إج��راءات
ف�ضلت
الأمنية ،عند الدخول �إىل حرم املطار ،واخلروج منهّ ،
مع ّ
�شلة من الركاب البقاء على منت الطائرة ،بينهم �سيدة يف
مقتبل العمر تتباهى بلكنتها ال�شمالية الزغرتاوية .وفهمت
قائما بينها وبني ن�سوة �أخريات يف
من خالل احلوار الذي كان
ً
عداد الركاب� ،أنها من قرية �شمالية �صغرية يف ق�ضاء زغرتا -
مكونة من �سبعة �شباب ،و�أربع بنات،
الزاوية ،و�أنها �أم لعائلة
ّ
ّ
وكلهم يف مقاطعة �سيدين ،ومتزوجون ،ولهم �أوالد.
إحداهن :ومن بقي لك يف ال�ضيعة من �أقارب كي
وقالت لها �
ّ
تعودي وترتكي جميع �أفراد عائلتك يف �أو�سرتاليا؟
�أجابت فو ًرا ،وبحما�سة الفتة� :أعود لأ�شهر فقط ،كي �أبيع
نهائيا �إىل �سيدين!
البيت ،وقطعة الأر�ض ،ثم �أغادر
ًّ
 ولكنه بيت العائلة �ألي�س كذلك؟بدي �أعمل ..لن يعودوا..
 �إنه بيت جد اجلد ..ولكن �شو ّوعلي �أن �أتدبر الأمر ،قبل �أن
و�أنا �أ�صبحت يف مقتبل العمر،
ّ
املنية ،وي�صبح العقار � ً
م�شاعا ..ثم ا�ستدارت نحوي
أر�ضا
ً
تدهمني ّ
بعد �أن الحظت م�شاعر الت�أثر بادية على حمياي وقالت« :على
ّ
الكبة» .ولقد قالوا يل:
باملدقة ،وجرن
كل حال �س�أحتفظ
ّ
بيحبوا
«�أوعا ترجعي �إىل �أو�سرتاليا من دونهما ..ريتهم يقربوين
ّ
النية عا �أ�صولها!»...
الكبة ّ
ّ
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�إعداد :د� .أحمد علو
عميد متقاعد

الأمن االقت�صادي ودوره يف توجيه
ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات

القانون الأعلى
هو �أمن النا�س
و�صحتهم

(�شي�شرون)

ريا ،يتمثل
تواجه الب�شرية اليوم حتد ًيا كب ً
يف كيفية ا�ستخدام النظم ال�سيا�سية احلالية،
لعملية �إدارة العالقات ال�صعبة واملعقدة ما بني
االقت�صاد العاملي ،وت�أمني الأمن االقت�صادي
داخل الدول .و�إذا مل تتم عملية املواءمة ما بني
اقت�صاد عاملي م�ستدام ،و�أمن اقت�صادي �إن�ساين
ف��ردي ،فلن يكون لأي منا امل�ستقبل الذي
يتمناه.

مفهوم الأمن االقت�صادي

انتقل مفهوم الأمن من جمرد كونه
ق�ضية ع�سكرية حم�ضة �إىل كونه ق�ضية
جمتمعية �شاملة تتعلق مب��دى قدرة
ال��دول واملجتمعات على تنفيذ خطط
وبرامج تنموية ،واقت�صادية واجتماعية
و�سيا�سية وثقافية ،ومتتني بناها الذاتية.
ويف هذا ال�سياق يقول روبرت ماكنمارا
وزير الدفاع الأمريكي الأ�سبق ورئي�س
ً
�سابقا يف كتابه املعنون
البنك الدويل
«جوهر الأم��ن»« :الأم��ن لي�س املعدات
الع�سكرية و�إن كان يت�ضمنها ،ولي�س
القوة الع�سكرية و�إن كان يت�ضمنها،

ولي�س الن�شاط الع�سكري و�إن كان
يت�ضمنه� .إن الأم��ن هو التنمية ،فمن
دون التنمية ال يوجد �أمن ،والدول التي ال
تنمو ال ميكن بب�ساطة �أن تظل �آمنة».
ن��ت��ي��ج��ة ل��ه��ذا ال��ت��ح��ول يف امل��ف��ه��وم
ال��دويل للأمن الوطني �أو القومي من
جهة ،ونتيجة التحديات االقت�صادية
املتفاقمة وامل��ت��ج��ددة با�ستمرار التي
يواجهها عامل اليوم ،من جهة �أخرى،
اجت��ه اال���س�ترات��ي��ج��ي��ون يف ال��ع��امل �إىل
اعتبار م�س�ألة الأم��ن االقت�صادي للدول
كفاعل �أ�سا�س يف توجيه ال�سيا�سات
واال�سرتاتيجيات العاملية والعالقات
الدولية ،من دبلوما�سية �أو ع�سكرية.
يعرف الأمن ب�أنه احلالة التي يكون
ّ
حمميا من خطر يهدده...
فيها الإن�سان
ً

ويعرف � ً
أي�ضا ب�أنه الإح�سا�س
ّ
بالطم�أنينة التي ي�شعر بها
ال��ف��رد��� ،س��واء ب�سبب غياب
الأخطار التي تهدد وج��وده،
�أو نتيجة المتالكه الو�سائل الكفيلة
مب��واج��ه��ة ت��ل��ك الأخ���ط���ار يف ح��ال
ظهورها.
�إن مفهوم الأمن الإن�ساين ،كما ورد
يف تقرير التنمية الإن�سانية ال�صادر عن
الأمم املتحدة يف العام  ،1994هو حجر
الأ�سا�س يف الدرا�سات التي تلت حول هذا
املو�ضوع ،والذي ما يزال يثري اجلدل يف �أن
الأم��ن الإن�ساين �أي «ت�أمني الإن�سان»،
يتطلب حتريره من احلاجة Freedom
 ،From Wantوحت��ري��ره م��ن اخل��وف
.Freedom From Fear
ول��ذل��ك ،ف���� ّإن توفري ال�صحة والأم��ن
واال���س��ت��ق��رار الأ���س��ري وام��ت�لاك القوت
اليومي ،وقلة الوفيات وانعدام اخلوف
وال�سكان ،ت�شري �إىل توافر
وزيادة الأموال
ّ
حالة من الأمان االجتماعي واالقت�صادي
يف املجتمع.
وهنالك � ً
أي�ضا تعريف �شامل للأمن
ب�أنه ال��ق��درة التي تتيح للدولة ت�أمني
ان���ط�ل�اق م�����ص��ادر ق��وت��ه��ا ال��داخ��ل��ي��ة
واخلارجية واالقت�صادية والع�سكرية ،يف
املجاالت املختلفة ،ملواجهة امل�صادر التي
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تهددها يف الداخل واخل��ارج ،يف ال�سلم
واحل��رب ،وا�ستمرار انطالق تلك القوة
يف احلا�ضر وامل�ستقبل ،وف��ق الأه��داف
املر�سومة.

علم الأمن االقت�صادي

على امل�ستوى الفردي ،ميكن تو�سيع
مفهوم الأم���ن االقت�صادي للمواطن
لي�شمل تدابري احلماية وال�ضمان التي
ت�ؤهل الإن�سان للح�صول على احتياجاته
الأ�سا�سية من امل�أكل وامل�سكن وامللب�س
احلد الأدنى
والعالج والتعليم ،و�ضمان
ّ
مل�ستوى املعي�شة .وق��د ح��اول��ت الأمم
جامعا يف�سر هذا
املتحدة �أن جتد معنى
ً
املفهوم فتو�صلت �إىل الآت���ي« :الأم��ن
االقت�صادي هو �أن ميلك املرء الو�سائل
ِّ
متكنه من �أن يحيا حياة
املادية التي
م�ستقرة وم�شبعة .وبالن�سبة لكثريين
يتمثل الأم��ن االقت�صادي ،بب�ساطة ،يف
امتالك ما يكفي من النقود لإ�شباع
حاجاتهم الأ�سا�سية ،كالغذاء ،وامل�أوى
الالئق ،والرعاية ال�صحية الأ�سا�سية،
والتعليم».
�إن حتقيق الأم��ن االقت�صادي يتطلب
ت ��أم�ين دخ��ل ث��اب��ت للفرد ع�بر عمله
املنتج واملدفوع الأج��ر� ،أو عرب �شبكة
مالية عامة و�آمنة .وبهذا املعنى ف�إن
ربع �سكان العامل فقط هم �ضمن هذه
الفئة ،و�إذ تبدو م�شاكل الأمن االقت�صادي
�أك�ثر جدية وخط ًرا يف ال��دول النامية،
ف�إن الدول املتطورة كذلك ،ت�شكو من
اً
عامل
ت�شكل
م�شاكل البطالة التي
ّ
مهما يف ت�سعري التوتر ال�سيا�سي والعنف
ً
الإثني.
علما
ال يزال علم الأمن االقت�صادي
ً
نا�شئً ا ،يفتقر �إىل الكثري من الأط��ر
النظرية والتطبيقية ،ولكن لوحظ
يف ال��ف�ترة الأخ��ي�رة ظ��ه��ور العديد من
الأعمال (على ال�صعيدين احلكومي
والأك��ادمي��ي) التي ُت�برز �أهمية البعد
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الأمني للتفكري االقت�صادي .فقد لوحظ
مثال ظهور اخت�صا�صات ومراكز بحوث
تعنى بالذكاء االقت�صادي Economic
 ،Intelligenceوك��ذل��ك ظ��ه��ر ما
يعرف بالتج�س�س ال�صناعي �أو التجاري
Industrial Spying - Business
…Espionage
وق����د ازدادت احل���اج���ة �إىل ه��ذه
رئي�سيتني
االخت�صا�صات ب�سبب ظاهرتني
ّ
ميزتا العقدين الأخريين ،وهما العوملة
ّ
والطفرة املعلوماتية.
ولكن علم الأمن االقت�صادي ال يقت�صر

الأمن االقت�صادي ،وميكن تعريفه ب�أنه
«قدرة املجتمع على توفري امل�ستوى الالزم
من الغذاء لأف��راده يف حدود مداخيلهم
املتاحة ،مع �ضمان م�ستوى الكفاف
من الغذاء للأفراد الذين ال ي�ستطيعون
احل�صول عليه بدخلهم املتاح� ،سواء
�أكان هذا عن طريق الإنتاج املحلي� ،أو
اال�سترياد اعتما ًدا على املوارد الذاتية».
ولكونه من �أهم عنا�صر املحافظة على
احلياة ،ينظر �إىل الغذاء ب�أنه ي�شكل
و�سيا�سيا باعتباره �أحد
اجتماعيا
بعدا
ً
ًّ
ًّ
ح��ق��وق الإن�����س��ان .ويعك�س حتقيق

ال�ضيق ،فب�إمكان
على هذا املفهوم
ّ
جدا من
هذا العلم معاجلة جمال وا�سع ً
الق�ضايا ،مثل :مراقبة التدفقات املالية،
مراقبة اال�ستثمارات الأجنبية ،و�ضع
و�سائل و�آليات ل�ضمان حماية ال�صناعات
خ�صو�صا يف حال كونها حيوية
الوطنية،
ً
و�/أو نا�شئة ،حتقيق الأم���ن الغذائي
واالك��ت��ف��اء ال��ذات��ي يف جم���االت ع��دة،
كذلك حماربة التج�س�س ال�صناعي
والتجاري وحماربة اجلرائم االلكرتونية،
�إلخ...

الأمن الغذائي ،قدرة املجتمع يف كفالة
حد
حق الغذاء لكل مواطن ،وبخا�صة ّ
الكفاف لكل فرد من �أفراده ،لت�ستمر
حياته ب�صورة �صحيحة ون�شطةّ � .أما عدم
توافر م�ستوى الكفاف من الغذاء يف
املجتمع ،وعدم حتقيق عدالة توزيعه بني
�أفراده ،فال بد �أن ي�سهما يف عدم حتقيق
اال�ستقرار االجتماعي داخل الدولة.
• الأمن ال�صحي:
يق�صد ب��الأم��ن ال�صحي توفري و�سائل
الوقاية واملعاجلة من الأمرا�ض والأوبئة.
ً
ً
وثيقا بتحقيق
ارتباطا
وترتبط ال�صحة
الأمن االقت�صادي للمجتمع ،فاملجتمع
ال��ذي يخلو من الأمرا�ض يتمتع �شعبه
ميكنه من الإنتاج
بن�شاط وق��وة ،ما
ّ
والعمل وحتقيق معدالت منو اقت�صادي
منا�سب ،بينما ي��ح��دث العك�س يف

مكونات الأمن االقت�صادي
ّ

يتكون الأم��ن االقت�صادي من عدة
ّ
عنا�صر ميكن ح�صرها يف الآتي:
• الأمن الغذائي:
يعترب الأمن الغذائي من �أهم عنا�صر

املجتمع ال��ذي ت�سيطر عليه الأمرا�ض
والأوبئة .ولذلك حتاول الدول مكافحة
الأمرا�ض اخلطرة ،مثل الإي��دز و�أنفلونزا
اخلنازير والطيور ،وحتى الأمرا�ض التي
ت�صيب احليوان( ،حمى الوادي املت�صدع،
وجنون البقر ،وغريها) حلماية اقت�صادها
ومواطنيها .كما يرتكز الأمن ال�صحي
ب�صورة �أ�سا�سية على توفري برامج الرعاية
ال�صحية الأول��ي��ة ،وخ��دم��ات الت�أمني
ال�صحي للمواطنني ،وتوفري الأدوية املنقذة
للحياة ،وتطوير امل�ؤ�س�سات ال�صحية
وزي��ادت��ه��ا ،كامل�ست�شفيات وامل��راك��ز

على ت�سخري عمليات التكافل و�سط
قطاع العاملني ،لتوفري احلماية والأمن
االجتماعي لهم� .أما الأمن التكافلي
ال�صحي فهو نظام تكافلي بني املواطنني
والدولة ،حيث يدفع امل�شرتك  -ح�سب
دخ��ل��ه  -م�ساهمة �شهرية حم���دودة
ليتمتع ه��و و�أف���راد �أ�سرته باخلدمات
الطبية املتكاملة ،بغ�ض النظر عن
حجم الأ�سرة وحجم اخلدمات املطلوبة،
والتي ت�شمل الك�شف والفح�ص املجاين،
والدواء بتكلفة رمزية.
• مكافحة الفقر:

ال�صحية وم��راك��ز الإر���ش��اد والتثقيف
اً
ف�ضل عن �إعطاء �أهمية ق�صوى
ال�صحي،
ل�صحة الفئات ال�ضعيفة ،كالأطفال
واملر�أة واملعوقني وكبار ال�سن�...إلخ.
• الأمن التكافلي �أو الت�أمني االجتماعي
وال�صحي:
ه��و تلك ال�سيا�سة ال��ت��ي ت��رم��ي �إىل
توفري احلماية االجتماعية للعاملني
يف م�ؤ�س�سات الدولة واملجتمع من خالل
اتّ باع نظام ا�ستقطاع جزء من رواتب
العاملني و�إيداعها يف �صندوق معني وفق
قوانني ولوائح معروفة ،ملنحهم تعوي�ضات
يف ح��االت ت��رك العمل �أو الف�صل من
اخلدمة �أو بلوغ �سن التقاعد� ،أو العجز
�أو املر�ض �أو الوفاة .وه��ذا النظام يعرف
بالت�أمني االجتماعي �أو فوائد ما بعد
اخلدمة ،وال��ذي يرتكز ب�صورة �أ�سا�سية

ّ
متثل مكافحة الفقر واحدة من �أهم
ّ
ميثل
مكونات الأم��ن االقت�صادي� .إذ
ّ
الفقر اخلطر الأك�بر على املجتمعات
املعا�صرة .فبانت�شار الفقراء يف املجتمع،
تنت�شر الأم��را���ض و�سوء التغذية وتكرث
اجل��رائ��م وال�����س��رق��ات ،ك��م��ا تتفاقم
حالة عدم الر�ضا ،مما يت�سبب يف عدم
اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي والأمني.
ولذلك ينظر �إىل م�شاريع مكافحة الفقر
وكفاءتها يف التدخل ،على �أ ّنها عامل
�أ�سا�سي يف حتقيق الأمن االقت�صادي ،بل
الأمن ال�شامل يف املجتمع.
• العمل:
مهما يف �إ�شباع
يعترب العمل م�صد ًرا
ً
احلاجات الأ�سا�سية للإن�سان وحتويل
الفرد من حالة الفقر واجلوع واخلوف� ،إىل
حالة اال�ستقرار االجتماعي واالقت�صادي.

كما �أن��ه الو�سيلة واملدخل الفاعل يف
حتقيق القوة والأمن االقت�صاديني ،ولذلك
ينظر �إىل املجتمع الذي ت�سود فيه معدالت
مرتفعة من البطالة وغ�ير النا�شطني
اقت�صاد ًّيا على �أنه جمتمع فقري �أو غري
نام� ،أو مت�أخر ،مما ي�ؤ�س�س
منتج �أو غري ٍ
حلالة من عدم اال�ستقرار االجتماعي.
� ّأما ارتفاع معدالت ال�سكان النا�شطني
اقت�صاد ًّيا فينعك�س ا�ستقرا ًرا يف الو�ضع
االقت�صادي للدولة املعنية ،ويعك�س مدى
قدرتها على حتقيق �أمنها االقت�صادي.
• ال�سيا�سات االجتماعية:
ُ�شكل �سيا�سات الرعاية االجتماعية
ت ّ
امل��ت��ع��ددة ،ال��ت��ي ت�ستهدف التنمية
االجتماعية ورف��ع م�ستويات املعي�شة
للأ�سر واملجتمعات املحلية وحماية
ال�شرائح ال�ضعيفة ومكافحة الفقر
مهما من �أبعاد حتقيق
بعدا
وغريهاً ،
ًّ
الأم����ن االق��ت�����ص��ادي .وت�����ش��م��ل تلك
ال�سيا�سات ب�شكل خ��ا���ص ال�برام��ج
وامل�شاريع ذات التمويل ال�صغري ،وبرامج
الأ���س��ر املنتجة ،وت�شغيل اخلريجني،
وم�شاريع ا�ستقرار ال�شباب ،ورع��اي��ة
ال��ط�لاب ،وك��ذل��ك م�شاريع حتقيق
الأم��ن االقت�صادي للمر�أة .ولذلك ال بد
من تو�سيع مفهوم الرعاية االجتماعية
لي�شمل احتياجات خمتلف الفئات
يف املجتمع ،وتفعيل ب��رام��ج التدخل
االجتماعي واالق��ت�����ص��ادي التي حتقق
ريا.
عائدا
ً
اجتماعيا كب ً
ًّ
• ا�ستغالل الرثوات واملوارد الطبيعية:
ي���ؤدي ع��دم ا�ستغالل ال�ث�روات وامل��وارد
الطبيعية ،وف��ق��دان العدالة يف توزيع
عائداتها على املجتمع� ،إىل �إ�ضعاف
الو�ضع االقت�صادي للدولة ،وي�شري �إىل
تدين قدراتها اال�سرتاتيجية وال�سيا�سية
واالق��ت�����ص��ادي��ة .وث��م��ة دول مل ت�ستغل
املا�سة
ثرواتها على الرغم من حاجتها ّ
�إليها ،كما توجد دول �أخرى ا�ستغلت
بع�ض ثرواتها ،ولكنها مل تتمكن
من حتقيق العدالة يف توزيع العائدات
واملداخيل ب�صورة منا�سبة ما �أدى �إىل
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درا�سات
و�أبحاث
ارت��ف��اع م��ع��دالت البطالة
وم����ع����دالت ال��ف��ق��ر وت���دين
م�ستويات املعي�شة .وقد �أ�شار
تقرير الأمم املتحدة للعام
� 2009إىل �أن ال�ثروة النفطية
(اخليالية) لدى بع�ض البلدان
ّ
م�ضللة عن الأو�ضاع
العربية تعطي �صورة
االقت�صادية لهذه البلدان ،لأنها تخفي
مواطن ال�ضعف البنيوي يف العديد من
االقت�صادات العربية ،وما ينجم عنها
م��ن زع��زع��ة الأم���ن االقت�صادي للدول
واملواطنني على حد �سواء.
• الأمن البيئي:
ي��ه��دف �إىل ح��م��اي��ة الطبيعة من
التخريب على املد َيني الق�صري والطويل،
منعا لتدهور البيئة مع ما لذلك من
ً
انعكا�سات على الدول والأف��راد .ويعترب

فتقرير «التنمية يف العامل» للعام 2006
ال�صادر عن البنك الدويل حتت عنوان:
«الإن�����ص��اف يعزز ق��وة النمو م��ن �أج��ل
تخفي�ض �أع���داد ال��ف��ق��راء» ،ي��ؤك��د �أن
العدالة ال بد �أن تكون ج��ز ًءا ال يتجز�أ
من �أي ا�سرتاتيجية ناجحة لتخفي�ض
�أع��داد الفقراء يف �أي مكان من العامل
النامي .وال �شك يف �أهمية حتقيق العدالة
وتكاف�ؤ الفر�ص ،فاالقت�صاد ينمو ويتطور
عندما يكون لدى ال�سواد الأعظم من
ال�سكان الأدوات الالزمة للم�شاركة
يف املنافع الناجتة عن النمو
االق��ت�����ص��ادي ،ول��ه��ذا ينبغي
�أن ت�ستهدف ا�سرتاتيجيات
التنمية تخفي�ض حدة عدم
امل�ساواة يف الفر�ص ،ومن ثم
حتقيق امل�����س��اواة وحت�سني
الكفاءة والعدالة.

تطوير النظرية االقت�صادية

النق�ص يف الو�صول �إىل املياه النظيفة �أحد
�أه��م التهديدات التي تواجهها ال��دول
ال�صناعية ،كما ميكن االعتبار �أن
تلوث الهواء ،واالحتبا�س احلراري الناجم
ّ
عن الدفيئات ،وامل�صانع ،وم�شاكل
معاجلة النفايات وغ�يره��ا ،من �أهم
تهديدات البيئة وحياة الفرد.
• العدالة وتكاف ؤ� الفر�ص:
ؤكد الدرا�سات احلديثة على �أهمية
ت� ّ
العدالة وتكاف�ؤ الفر�ص لدفع عجلة
التنمية ورف���ع م�ستويات املعي�شة.
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ُي��ع��ت�بر م��ف��ه��وم الأم����ن
االق��ت�����ص��ادي م��ن املفاهيم
ن�سبيا يف الفكر
احلديثة
ً
ال�سيا�سي اال�سرتاتيجي ب�صورة عامة
والفكر العربي ب�صورة خا�صة ،ولعل ذلك
يرجع يف ال��واق��ع �إىل هيمنة تاريخية
للبعد الع�سكري على مفهوم الأمن
ملتب�سا
القومي .ولذلك بقي هذا املفهوم
ً
ً
وغام�ضا ومل يتبلور ب�صيغة نهائية
حتى تاريخه .ويف الواقع ،ف �� ّإن نظرية
الأمن االقت�صادي� ،ش�أنها �ش�أن النظرية
االقت�صادية ،تواجه حتديات متجددة
تفر�ضها عمليات التطوير التكنولوجي
وتطبيقاتها االقت�صادية ،التي ت ��ؤدي

�إىل تغيري كمي ون��وع��ي يف عنا�صر
الرثوة واملوارد االقت�صادية ،وعوامل النمو
االقت�صادي و�أ�ساليب اال�ستخدام ونظم
اال�ستثمار والت�شغيل .وهذا ما يتطلب
با�ستمرار بذل جهود مكثفة وهادفة
لتطوير و�سائل التحليل االقت�صادي و�أدواته،
وبالتايل تطوير النظرية االقت�صادية
جلهة ت�ضمني متغريات جديدة ،ودرا�سة
انعكا�سات هذه املتغريات على �أ�سلوب
الإنتاج والعالقات االجتماعية الداخلية
وال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة ،ك��ي ميكن
امل�شاركة اجل��ادة والفاعلة يف �صياغة
مفاهيم وقوانني املنظومات التي تفر�ض
ذاتها (كالعوملة على �سبيل املثال)،
و�ضمان �شروط احلد الأدنى لال�ستمرار يف
بيئة دولية عا�صفة ومتغرية.

املراجع:

 الأمن االقت�صادي للإن�سان العربي،الواقع والآفاق� ،إعداد ح�سني عبد املطلب
الأ���س��رج ،مركز ال�شرق العربي ،على
الرابطwww.asharqalarabi.org :
 برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،تقريرالتنمية الإن�سانية العربية للعام :2009
حتديات �أمن الإن�سان يف البلدان العربية،
نيويورك  -الواليات املتحدة الأمريكية،
� ،2009ص .117
 د .ع��دن��ان ال�سيد ح�سني ،الأزم��ةالعاملية :امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات
والن�شر والتوزيع (جمد) بريوت ،الطبعة
الأوىل .2010
ّ
 د� .أح��م��د َع��ل��و ،عميد متقاعد:التنمية الب�شرية يف ال��ق��رن احل���ادي
وحتديات
والع�شرين بني �أخطار احلا�ضر
ّ
امل�ستقبل ،جملة «اجلي�ش» ،العدد ،276
حزيران .2008
- https://www.icrc.org/
en/document/introductioneconomic-security
- https://en.wikipedia.org/
wiki/Economic_security

�إقت�صاد
ومال

�إعداد :تريز من�صور

يف  15كانون الأول  ،2017دخل لبنان �إىل نادي الدول املنتجة للنفط يف
خطوة تاريخية خطاها جمل�س الوزراء ،من �ش�أنها تعزيز اقت�صاده الوطني
وحتريره من القيود اخلارجية و�إيجاد فر�ص عمل.
مت ّثلت هذه اخلطوة مبنح رخ�صة برتولية الئتالف �شركات «توتال»
 Totalالفرن�سية�« ،أيني»  Eniالإيطالية و«ونوفاتيك» Novatek
الرو�سية ،يف الرقعتني  4و 9من املياه البحرية اللبنانية .جرى ذلك بعدما
املحددة يف دفرت ال�شروط ،حيث رفعت هيئة �إدارة
اتبعت الإجراءات
ّ
املقدمني �إىل وزير الطاقة واملياه
قطاع البرتول نتائج تقومي العر�ضني ّ
الذي فاو�ض بدوره على ال�شق التقني من العرو�ض� .سبق ذلك �إقرار
املجل�س النيابي يف � 19أيلول  2017قانون الأحكام ال�ضريبية املتعلقة
بالأن�شطة البرتولية ،وامل�ؤ ّلف من  26مادة �أ�ضيفت �إليها مادة وحيدة
تُلزِم وزارة الطاقة بتقدمي تقرير �إىل جمل�س النواب كل �أربعة �أ�شهر.
اخلبري االقت�صادي الدكتور غازي وزين �أو�ضح يف حديث ملجلة
«اجلي�ش» �أهمية هذه
اخلطوة التي خطاها
لبنان.
اخلبري االقت�صادي
الدكتور غازي وزين

ملف التلزمي

• كيف ت��ق��ر�أ الإجن���از
الذي ّ
حققه جمل�س الوزراء اللبناين ب�إقرار
رخ�صتني يف ملف تلزمي النفط؟
 تُعتَرب خطوة جمل�س ال��وزراء ب�إقرارملف تلزمي النفط تاريخية ،ومنح
رخ�����ص��ت�ين للتنقيب و�إن���ت���اج امل���وارد
البرتولية يف البلوكيــن  4و ،9خطوة
متهيدية مهمة ،ويرتقب �أن تكون
لها نتائج اقت�صادية واجتماعية ،على
النحو الآتي:
أ�ولاً � :إدخ���ال لبنان �إىل ن��ادي ال��دول
املنتجة للنفط بحيث ي��ك� ّ�ون بيئة
م�شجعة لال�ستثمار وج��اذب��ة لكبار
ال�����ش��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة ،م��ا ُي�سهم يف:
حت�سن معدالت النمو االقت�صادي ،زيادة
ّ
التدفقات املالية ،معاجلة م�شكلة
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خطوة تاريخية
عول عليها لتحرير االقت�صاد الوطني
يُ ّ

��د من
العجز يف امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة ،احل� ّ
تنامي الدين العام ،خف�ض عجز امليزان
حت�سن ميزان املدفوعات،
التجاري،
ّ
ّ
معدالت البطالة ،ازدي��اد فر�ص
تقل�ص
ّ
وحت�سن الت�صنيف ال�سيادي من
العمل
ّ
قبل وكاالت الت�صنيف الدولية.
ثان ًيا :حترير االقت�صاد الوطني من
ارتباطاته اخلارجية وارتهان عنا�صر
�سيما � ّأن تبعات
من� ّ�وه �إىل اخل��ارج .ال ّ
هذا االرتهان قد ظهرت بو�ضوح وعلى
ع� ّ�دة �أ�صعدة كال�صادرات ،احلركة
ال�سياحية وح��رك��ة اال���س��ت��ث��م��ارات
املالية...
ثال ًثا :طم�أنة اليد العاملة اللبنانية
دوم��ا بالرتحيل� ،إذ
يف اخل��ارج
واملهددة ً
ّ

ُي�سهم ا�ستك�شاف النفط يف تطوير
االقت�صاد الوطني وحتديثه وحتويله
من اقت�صاد ريعي �إىل اقت�صاد ُمنتج
�صدر
لآالف فر�ص العمل ،من اقت�صاد ُم ّ
للطاقات ال�شبابية وال��ع��ائ�لات �إىل
اقت�صاد م�ستورد لها.

عملية التنقيب

• متى �ستبد أ� عملية التنقيب عن النفط يف
تقدر العائدات؟
لبنان ،وكيف ّ
 �ستبد�أ عملية احلفر يف العام .2019وقد ح� ّ�ددت فرتة اال�ستك�شاف الأوىل
بثالث �سنوات والفرتة الثانية ب�سنتني،
وهي قابلة للتجديد ،ما ي�شري اىل �أن
ف�ترة اال�ستك�شاف وف��ق املعطيات

�ستمتد بني  5و� 7سنواتّ � ،أما
املتوافرة
ُ
فرتة االنتاج فرتاوح بني  25و� 30سنة.
و�أو���ض��ح وزين �أن��ه م��ن ال�صعب ج� ً�دا
�إعطاء تقديرات حول العائدات ب�سبب
�صعوبة ،ال بل ا�ستحالة املعرفة الدقيقة
وال�صحيحة للمخزون النفطي والغازي
يف ه��ذه احل��ق��ول ،قبل ب��دء عمليات
التنقيب .وقال �إن العائدات النفطية
تظهر يف فرتة ت��راوح بني  8و� 10سنوات
وتقدرها امل�ؤ�سـ�سات املالية الدولية �سنو ًيا
ّ
مبا بني  4و 8يف املئة من الناجت املحلي،
وهي تت�ألف من:

الغاز و 280مليون برميل من النفط،
لكنها تقديرات غري نهائية.
 ال�ضريبة على �أرباح ال�شركات النفطية:حددت الن�سبة  20يف املئة وتُعترب متد ّنية
ّ
مقارنة مع املعدالت الدولية� ،إذ كان
يفرت�ض رفعها اىل  25يف املئة.
و�أ�ضاف وزين� :أُعلن �أن ح�صة الدولة
الكاملة يف البلوك  4تراوح بني  65و71
يف املئة ويف البلوك  9بني  55و 63يف املئة.
وثمة تقديرات �أخرى ت�شري �إىل �أن هذه
ّ
احل�صة تراوح بني  55يف املئة و 65يف املئة.
ّ
يف �أي حال من ال�صعب �إعطاء تقديرات

 الأت��اوات 4 :يف املئة من الغاز املنتجوبني  5و 12يف املئة ح�سب م�ستوى النفط
املنتج .تُعتَرب ه��ذه امل��ع� ّ�دالت متد ّنية
ولكن
بالن�سبة �إىل املعايري الدولية،
ّ
ال��دول��ة اعتمدتها جل��ذب ال�شركات
النفطية العاملية.
ّ
 الأرب���اح املحققة من الغاز والنفط:املعدالت ت�صاعدية وفق م�ستوى االنتاج،
ويحدد املر�سوم ح�صة الدولة من الربح
ّ
تقدر الأرقام
بـ  30يف املئة كح ٍّد �أدنىّ .
الأولية لالحتياطي بحواىل  15.2تريليون
ق��دم مكعب من الغاز و 395مليون
برميل برتول .هذا يعني �أن التقديرات
الأولية ملجموع خمزون البلوكني  4و9
تقارب  28.2تريليون قدم مكعب من

ب�شكل دقيق حل�صة الدولة من املوارد
البرتولية ب�سبب �صعوبة معرفة حجم
املخزون قبل عمليات التنقيب.
• مل��اذا اقت�صر تلزمي ملف النفط على
جممع �شركات واحد؟
ّ
 �إن قرار جمل�س الوزراء مبنح رخ�صتنيللتنقيب و�إن��ت��اج امل���وارد البرتولية يف
البلوكيــن  4و 9الئتالف ال�شركات
الذي �سبق ذكره عائد لعدة �أ�سباب:
عامليا �إىل
 -1انخفا�ض �أ�سعار النفط
ً
�أكرث من  50يف املئة يف ال�سنوات الأخرية
(منذ .)2014
 -2ال��ك��ل��ف��ة امل��رت��ف��ع��ة لعمليات
اال�ستثمار وجدواها االقت�صادية.
 -3املخزون الكبري للمواد البرتولية

يف عدة دول مناف�سة يف املنطقة (م�صر،
�إ�سرائيل ،قرب�ص واليونان.)...
 -4انتقال بع�ض ال�شركات النفطية
العاملية �إىل مناطق �أخرى يف العامل.
مع ذلك ،ا�ستطاع لبنان التوقيع مع
ائتالف من ال�شركات العاملية ،يف حني
عجزت دول قريبة مثل قرب�ص وا�سرائيل
ع���ن ت��ل��زمي ب��ل��وك��ات��ه��ا النفطية
ل�شركات عاملية .فقد تراجع االهتمام
باملنطقة منذ نحو ال�سنتني ،على اعتبار
�أن املخزون النفطي فيها هو غاز ( 80يف
املئة) ونفط ( 20يف املئة).

ال�صندوق ال�سيادي

• ما هو تعليقكم حول �ضرورة �إن�شاء
ال�صندوق ال�سيادي يف �أ�سرع وقت ممكن؟
 يجب �أن ُي�ستكمل وب�سرعة قرارجمل�س ال��وزراء ب�إن�شاء �صندوق �سيادي
ّ
م�ستقل ب���إدارت��ه لال�ستثمار .فهذا
ال�صندوق ي �� ّؤم��ن ال�شفافية والو�ضوح
واحلوكمة الر�شيدة ،ويتيح يف املرحلة
امل��ق��ب��ل��ة احل���ف���اظ ع��ل��ى اال���س��ت��ق��رار
االق��ت�����ص��ادي وامل���ايل� ،أي امل�ساهمة يف
تطوير االقت�صاد الوطني وحتديثه ،ويف
�إ�صالح البنية التحتية ،وخفــ�ض الدين
العام ...وقد ُي�سهم ال�صنــدوق ال�سيادي
ً
�صندوقا
يف مرحلة ثانية (على اعتباره
للإدخار) يف حماية حقــوق الأجيال
القادمة وحفظهاّ ،
وبث روح الطم�أنينة
لدى املواطن اللبناين الذي يخ�شى من
�سوء ا�ستخــدام العائدات النفطية،
علما �أن ���ش��روط ال�صندوق ال�سيادي
ً
ُم�شابهة ل�شروط �أه��م �صندوق �سيادي
يف العامل يف �إدارتهـ وتوزيع ا�ستثماراته
وحوكمته وا�ستقالليته و�شفافيته ،وهو
ال�صندوق ال�سيادي الرنوجي.
بد من الإ���ش��ارة �إىل أ� ّن��ه لدى وزارة
وال ّ
حاليا ما يقارب الـ 45مليون دوالر
املالية
ً
من بيع الدرا�سات الأول� ّ�ي��ة للمنطقة
االقت�صادية النفطية اخلال�صة ،وقد
ي��ك��ون ه���ذا امل��ب��ل��غ نقطة ان��ط�لاق
لل�صندوق.
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طاقة
م�ستدامة

�إعداد :الدكتور ح�سني حمود

ازداد يف ال�سنوات الأخ�يرة اهتمام العامل
بالوقود احليوي ك�أحد م�صادر الطاقة البديلة
وذلك بعد اعتماد الب�شرية لعدة عقود على
الوقود الأحفوري الذي ت�س ّبب بتغريات مناخية
حادة على كوكب الأر�ض.
الوقود احليوي هو الطاقة امل�ستمدة من
الكائنات احلية النباتية �أو احليوانية على ال�سواء.
وهو �أحد �أهم م�صادر الطاقة املتجددة.

الوقود احليوي وم�صادره

الف�ضالت واملخ ّلفات
م�صدر لطاقة م�ستدامة

اجليل الأول واجليل الثان

ب���د�أت بع�ض املناطق ب��زراع��ة �أن��واع
معينة من النباتات ال�ستخدامها يف
�إنتاج الوقود احليوي .من هذه النباتات
ال��ذرة وف��ول ال�صويا يف الواليات املتحدة
الأمريكية واللفت يف �أوروب���ا ،وق�صب
ال�سكر يف الربازيل ،والنخيل يف جنوب
�شرق �آ�سيا .كذلك يتم احل�صول على
الوقود احليوي من التحليل ال�صناعي
للمزروعات والف�ضالت وبقايا احليوانات
التي ميكن �إع��ادة ا�ستخدامها ،مثل
الق�ش واخل�شب وال�سماد ،وق�شر الأرز،
� ّأم��ا نفايات املنازل ،والور�ش وامل�صانع،
وخملفات الأغذية فيمكن حتويلها
�إىل غاز حيوي.
يتميز الوقود احليوي الذي نح�صل عليه
ّ
من النباتات كالذرة وق�صب ال�سكر
وف��ول ال�صويا ع��ن النفط ب ��أن��ه �أك�ثر
متجدد وت�أثريه على
ا�ستدامة� ،أي �أن��ه
ّ
البيئة �أقل ،وهذا ما يعرف با�سم اجليل
الأول من مفاعالت الوقود احليوي .غري
�أن هذه امليزات الإيجابية كانت على
ح�ساب غ��ذاء الإن�سان وطعامه حيث
�أن �إنتاج الوقود احليوي من املحا�صيل
الزراعية يتطلب م�ساحات �شا�سعة من
الأرا�ضي الزراعية ،يف الوقت الذي يعاين
امل�لاي�ين يف ال��ع��امل م��ن اجل��وع ب�سبب
نق�ص امل��واد الغذائية ال�ضرورية .وقد متّ
تطوير تقنيات جديدة لتحويل املخلفات
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النباتات كالذرة وفول ال�صويا
على خال�صات الوقود التي
ميكن حتويلها �إىل الإيتانول
�أو وقود الديزل احليوي .ويحدد
تروي روجن مدير مبادرة الطاقة
احليوية يف والية وي�سكون�سن
الأم�يرك��ي��ة ع�شرة م�صادر
ل��ل��وق��ود احل��ي��وي ،ه��ي وف��ق
الآتي:
 -1ال�سليلوز:
ي�شري ال�سيد روجن �إىل �أن
الواليات املتحدة الأمريكية
وح��ده��ا ميكن �أن حت�صد
ن��ح��و  1,3م��ل��ي��ار ط��ن من
مادة ال�سليلوز ال�ستخدامها
ك��وق��ود ح��ي��وي ،وال�سليلوز
هو من الألياف املوجودة يف
الأ���ش��ج��ار مثل �شجر احل��ور
وال�صف�صاف ،وحتى �سيقان
ال���ذرة بعد احل�صاد ميكن
�أن ت�ستخدم للح�صول على
الوقود البيولوجي ال�سليلوزي.
ومب��ا �أن ال�سليلوز موجود
بوفرة ميكن �إعادة �إنتاجه
وا���س��ت��خ�لا���ص��ه ب��ا���س��ت��م��رار،
��دا من �أنظف
وه��و يعد واح� ً
املحروقات ،وقد �صنفه روجن
ب�أ ّنه الوقود رقم .1
 -2الطحالب:
ميكن للطحالب تخزين
ما ي�صل �إىل  %50من وزن �أج�سامها من
يتم حتويلها �إىل غاز لإنتاج
الدهون التي ّ
الإيتانول .وهي تنمو ب�سرعة كبرية،
لذلك تعترب من املحا�صيل القادرة على
تلبية املطالب العالية للطاقة على
املدى الطويل� ،أما �سلبيات هذا امل�صدر
فتكمن يف حقيقة ت�شابك الطحالب
مع بع�ضها البع�ض ب�سبب منوها ال�سريع
ما يحجب ال�ضوء ويعيق عملية التمثيل
ال�ضوئي ويت�سبب يف نفوق كميات هائلة
منها .هذه امل�شكلة جتعل الطحالب يف
املرتبة الثانية.

الع�ضوية وال��زراع��ي��ة ،ك�سيقان ال��ذرة
وقمامة املدن ،لإنتاج الوقود احليوي اً
بدل
من املحا�صيل الزراعية ،وبذلك �أ�صبحنا
�أم��ام ما يعرف با�سم اجليل الثاين من
مفاعالت الوقود احليوي.

م�صادر الوقود احليوي

دفع ارتفاع �أ�سعار الوقود وتغيرّ املناخ
العاملي بع�ض الباحثني �إىل العمل على
ا�ستك�شاف م�صادر �أخ��رى غري النفط
للح�صول على ال��وق��ود ،وتعترب امل��واد
الع�ضوية واحدة من هذه امل�صادر .حتتوي

 -3الذرة:
تعترب ال��ذرة من �أك�بر م�صادر الوقود
احل��ي��وي يف ال��وق��ت ال���راه���ن ،ويعترب
الإيتانول امل�ستخرج منها �أكرث ا�ستدامة
من ال��ب�ترول ،ولكنها ت�شكل حم��و ًرا
للمناق�شات حول ا�ستخدام املحا�صيل
الزراعية للح�صول على الوقود .وباخت�صار
ف����إن ال���ذرة كما ق�صب ال�سكر من
حاليا ،ولكن
�أف�ضل اخليارات املتوافرة
ً
ا�ستخدامها قد يتال�شى مبرور الزمن.
 -4فول ال�صويا:
�شائعا
ظ� ّ�ل ف��ول ال�صويا وق��و ًدا حيو ًيا
ً
ل��ع��دة ���س��ن��وات �إذ ي��ت��م تقطري ال��زي��ت
ليتحول �إىل وقود
امل�ستخرج من البذور
ّ
للطائرات .ولكن امل�شكلة تكمن
ي�شكل
يف اجل��دل القائم ح��ول كونه
ّ
يرتدد
ً
طعاما لكثري من النا�س .لذلك ّ
ال��ب��اح��ث��ون يف االع��ت��م��اد عليه وعلى
�سواه من املحا�صيل الغذائية التقليدية
كم�صادر للوقود.
 -5ق�صب ال�سكر:
يعترب ق�صب ال�سكر امل�صدر الثاين
ا�ستخداما على نطاق وا�سع بعد
الأكرث
ً
ال��ذرة ،غري � ّأن ه��ذا الرتتيب قد يتغيرّ
يف العقد القادم .وينمو ق�صب ال�سكر
بوفرة يف الأج��زاء احل��ارة من العامل وقد
�ساعد بلدا ًنا مثل الربازيل ب��أن ت�صبح
ذات م�صادر طاقة م�ستقلة .والإيتانول
امل�ستخرج م��ن ق�صب ال�سكر لي�س
منا�سبا كوقود لل�سيارات لأ ّنه ميكن
ً
�أن يلت�صق باملحركات القدمية ،ولكن
مزج البنزين بنحو  %20من الإيتانول
يح�سن كفاءة الوقود بن�سبة � .%100إنمّ ا
ّ
امل�شكلة يف ق�صب ال�سكر �أ ّنه ال يزرع
� اّإل يف املناطق الإ�ستوائية.
 -6الكاملينا واجلانروفا:
الكاملينا واجلانروفا هما من م�صادر
ال��وق��ود التي ميكن العثور عليها يف
جميع �أنحاء العامل ،ويعترب الوقود املنتج
من هاتني النبتتني �أعلى �أن��واع الوقود
احليوي ج��ود ًة ،وميكن زراعتهما يف
ّ
وتوفر نباتات
املناطق اجلافة للغاية.

الكاملينا واجل��ان��روف��ا الكثري من
اخليارات التي ال ّ
توفرها امل��واد الأولية
الأخرى.
 -7بذور اللفت:
ُي��ع��رف زي��ت ب��ذور اللفت با�سم زيت
ال��ك��ان��وال ،وال��ل��ف��ت ينت�شر ب�شكل
وا�سع يف جميع �أنحاء كندا والواليات
املتحدة ،وب��ذور اللفت رخي�صة الثمن
وتنتج منها حمروقات �أنظف بكثري
من البرتول .غري � ّأن ال�س�ؤال املطروح :هل
من املمكن �إنتاج ما يكفي لتلبية
احتياجاتنا؟ ف�إنتاج كمية كبرية من
هذا الوقود يحتاج �إىل م�ساحات �شا�سعة
من الأرا�ضي الزراعية على الرغم من � ّأن

من املنتجات الغذائية احليوانية �إىل
زي��ت وا�ستخدامه ك��وق��ود لل�سيارات
وال�شاحنات ،غ�ير � ّأن عملية جمع
ال��ده��ون م��ن مكبات املخلفات �أو
مطاعم الوجبات ال�سريعة لي�ست �سهلة،
وهذا يجعل ترتيب الدهون احليوانية يف
�أ�سفل قائمة �أنواع الوقود احليوي.
 -10املخ ّلفات الورقية:
ميكن اعتبار ال���ورق امل��ع��اد تدويره
ون�شارة اخل�شب ،من امل�صادر املحتملة
للوقود احليوي ،ويعتقد الباحثون � ّأن
ّ
خملفات �صناعة الورق ميكن حتويلها
لإنتاج الوقود احليوي .مع ذلك فتحويل
العديد من ه��ذه امل��واد �إىل وق��ود يواجه
مم���ا يجعل
م�����ش��اك��ل ّ
الكلفة عالية .وبالتايل
ف����� ّإن ف��ر���ص��ة ا���س��ت��خ��دام
ّ
خملفات ال��ورق كوقود
حيوي حمدودة.

مراحل �صناعة الوقود
احليوي

اللفت نبات منا�سب للمنتجات اخلا�صة
مثل وقود الديزل احليوي ووقود الطائرات.
 -8غاز امليتان:
هناك �أ�سطول كامل من احلافالت
يف �ستوكهومل (ال�سويد) يعمل بغاز
امليتان ،ويتم احل�صول على هذا الغاز
من امل��واد الع�ضوية املتحللة ،كاملواد
ّ
املخلفات.
الغذائية وال�سماد وغريها من
يعترب هذا الغاز من �أنظف �أنواع الوقود
حاليا .ويف حني يجري �إنتاجه
امل�ستخدمة
ً
كوقود لل�سيارات يف �أوروبا وبع�ض املدن
الأمريكية � ،اّإل � ّأن امل�شكلة هي يف
التعديالت التي يجب �أن تخ�ضع لها
معظم ت�صاميم ال�سيارات لت�صبح قابلة
ال�ستخدام هذا الوقود.
 -9الدهون احليوانية:
م��ن املمكن حتويل بقايا الدهون

�شهدت �صناعة الوقود
احليوي تطورات كبرية
منذ مطلع القرن احلايل،
ً
�سابقا بع�ض املنتجات
حيث ا�ستخدمت
ال��زراع��ي��ة ،ك��ال��ذرة وق�صب ال�سكر
وغ�يره��ا لإن��ت��اج ال��وق��ود ال��ذي ا�ستخدم
لت�شغيل حمركات بع�ض و�سائل النقل.
دعما
وق��د الق��ى ه��ذا النوع من الوقود
ً
متجددا وميكن
قو ًيا نظ ًرا لكونه وقو ًدا
ً
اً
بديل عن الوقود الأحفوري،
�أن يكون
ً
كما �أ ّنه نظيف و�أقل تلويثا للبيئة .غري
� ّأن هذه املميزات الإيجابية كانت على
ح�ساب غذاء الإن�سان وطعامه ،ما �أدى
�إىل تطوير اجليل الثاين من مفاعالت
الوقود احليوي التي �ستعمل على �إنتاج
وقود ميكن ا�ستعماله ب�شكل مبا�شر
يف امل��ح��رك��ات �أو خلطه م��ع ال��وق��ود
دعما
الأحفوري .وقد لقيت هذه التقنية
ً
ريا من عدد من ال�شركات العاملية
كب ً
واجلهات املهتمة بالطاقة.
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متاحف
يف بالدي

�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

حول الثنائي �سيزار ّ
منور وزوجته
يف منطقة عاليتا -ق�ضاء جبيلّ ،
م�صنعا من فرتة ال�سبعينيات� ،إىل ف�ضاء يحت�ضن
غابرييال �شوب
ً
ً
ّ
مهمة ،من دون �أن يتخلى عن ذاكرته الأوىل.
منحوتات و�أعماال فنية ّ
ي�سعى «مقام» (متحف الفن احلديث واملعا�صر يف لبنان) �إىل عر�ض �أكرب
قدر من الأعمال الفنية الب�صرية التي �أُنتجت يف لبنان على مدى العقود
ال�ستة املا�ضية.
ً
و�سجلت الرقم � 15ألفا يف عدد الزائرين
جملة «اجلي�ش» زارت املتحف ّ
تعرفوا �إليه.
الذين ّ

امل�صنع املهجور ف�ضاء
للفن

يقع املتحف ال��ذي افتتح
يف  29ح��زي��ران  ،2013على
تلة جميلة يف بلدة عاليتا-
جبيل .هناك تخربنا الالفتة
�أننا و�صلنا �إىل «متحف الفن

احلديث واملعا�صر»
«م���������ق���������ام»،
والإ������س�����م ي����أت���ي
م��ن احل���روف الأوىل لعبارة
ب��الإن��ك��ل��ي��زي��ة Modern
And Contemporary Art
 .Museumللوهلة الأوىل،
يخال املرء نف�سه �أمام م�صنع
مهجور .ويف الداخل ديكور
ّ
م�شعة،
متق�شف ،فال �أ�ضواء
ّ

ف�ضاء فني وا�سع وم�شروع
طموح «مقام» يف عاليتا  -جبيل

�أعمال يو�سف احلو ّيك
والرواد جتاور �أعمال ال�شباب
ّ

وال ب�لاط الم� ً�ع��ا،
منمقة،
�أو جدران ّ
و�إمن����������ا ن���ظ���رة
فنية خا�صة جتمع مناذج
لإب���داع���ات فنية خمتلفة
�أنتجت خالل العقود ال�ستة
املا�ضية.
ق��ب��ل ال��ع��ام  ،2013ك��ان
املكان يت�ألف من م�صنعني
مهجورين يعودان �إىل فرتة

ال�����س��ب��ع��ي��ن��ي��ات� :أح��ده��م��ا
ي��ن��ت��ج الأق��ل��ام ال�شمعية
امللونة والطب�شور الأبي�ض
وامللون والأل��وان املائية و�ألواح
الكتابة للأطفال واملدار�س،
وال��ث��اين ينتج �أكيا�س ورق
«ال���ك���راف���ت» يف ط��ي��ات
العدد 392
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متاحف
يف بالدي
متعددة للرتابة والكل�س.
ب��ع��د ت��أه��ي��ل��ه��م��ا ،وبف�ضل
مبادرة ثنائية ل�سيزار ّ
منور
وزوج��ت��ه غ��اب��ري��ي�لا ���ش��وب،
حت��ول��ت الآالت احل��دي��دي��ة
ّ
التي كانت يف داخ��ل��ه �إىل
منحوتات و�أعمال فنية.
بداية امل�شروع كانت مع

بعد ح�صوله على الأر�ض التي
تبلغ م�ساحتها حواىل ع�شرة
وت�ضم امل�صنعني
�آالف كلم،2
ّ
امل��ذك��وري��ن (مي��ت� ّ�دان على
حواىل  4000كلم 2من البناء
اجل��اه��ز ،ال��ذي يزيد ارتفاع
�سقفه على �سبعة �أم��ت��ار)،
ا�ستكمل ّ
منور رحلة توثيق
الفن اللبناين التي كان قد
بد�أها يف جريدة «النهار» يف

ت��أ���س��ي�����س «ج��م��ع��ي��ة الفن
امل��ع��ا���ص��ر – ع��ال��ي��ت��ا» وه��ي
جمعية ال تتوخى ال��رب��ح،
ت�ضم رواد هذا الفن ومنهم
�سيزار منور وغابرييال �شوب
وج��اد احل��اج وجمموعة من
الأ�صدقاء ،وقد جمعهم هدف
�إن�شاء متحف للفن احلديث
واملعا�صر هو الأول من نوعه يف
لبنان.

�سبعينيات ال��ق��رن املا�ضي.
وق���د �شملت ه���ذه الرحلة
� ً
أي�ضا ت�أ�سي�سه «دار الفنون
اجلميلة» التي �أ���ص��درت 22
كتا ًبا عن الفن اللبناين،
ومكتبة Recto Verso
(يف �شارع مونو) التي حتتوي
مئات امل�ؤ ّلفات التوثيقية عن
الفن اللبناين احلديث.
ي�ستعيد املتحف حقبات
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و�أ�شكاله خ�لال ال�سنوات
ال�ستني الأخرية يف لبنان.

م�ساحة للتعليم

�شبه زائلة �أو مهددة بالزوال من
تاريخ الفن اللبناين احلديث،
ويحفظها من خالل ق�سمني
�أ���س��ا���س��ي�ين :ق�سم للنحت،
وق�����س��م ل�ل�أع��م��ال الفنية
املعا�صرة .وي�ضم الق�سمان
حاليا ح��واىل  450منحوتة
ً
ً
ً
لبنانيا،
وعمال ل��ـ 85فنانا
ً
جمعها الثنائي ّ
منور و�شوب،
و�أعاد عر�ضها مبا يتيح للزائر
تطور الفن
تكوين ملحة عن ّ

ي���رى ّ
من����ور � ّأن «ال��ه��دف
الأ���س��ا���س��ي للمتحف بعد
ه��دف��ه ال��ت��وث��ي��ق��ي يكمن
يف التعليم» .ل��ذل��ك عمل
ع��ل��ى تخ�صي�ص م�ساحة
ل�ل�أط��ف��ال ،م��ا يتيح �إ�صابة
ع�����ص��ف��وري��ن ب��ح��ج��ر واح���د:
ّ
حثهم على امل�شاركة من
جهة وتعريفهم باملخزون
الثقايف اللبناين م��ن جهة
�أخرى .وعند املدخل طاوالت
ومقاعد ومعدات ر�سم وتلوين
وتركيب ي�ستخدمونها عند
زي��ارة املتحف ،وم��ا ينجزونه
ّ
يعلق على اجلدران.
ن��ك��م��ل اجل���ول���ة ،فن�صل
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متاحف
يف بالدي
�إىل قاعة وا�سعة خ�ص�صت
ل��ل��م��ن��ح��وت��ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة
احل��دي��ث��ة وه���ي لأب����رز وج��وه
النحت يف لبنان ( 400منحوتة
ق�سمت
ل��ـ  115ف��ن��ا ًن��ا) .وق��د ّ
الأعمال �إىل � 4أق�سام :معدن،
خ�����ش��ب ،ح���ج���ر ،وخ����زف،
وعر�ضت لكل فنان منحوتة
�أو �أكرث ،مرفقة بتعريف عنه
وملحة عن �أعماله.
ثمة �أعمال جمعها ّ
منور
ّ
من �أ�صحابها ،فيما البع�ض
الآخ����ر ه��و م��ن جمموعته
اخلا�صة .نقف �أم��ام �أعمال
ل������ر ّواد ال��ن��ح��ت ال��ل��ب��ن��اين
احل���دي���ث� ،أم���ث���ال يو�سف
احلويك ،والإخ��وة ب�صبو�ص،
وم��روان �صالح ،و�سلوى رو�ضة
�شقري ودوروث��ي �سلهب ومعزز
رو�ضة وزفني حد�شيان وماريو
�سابا ون��دى �صحناوي واليا�س
دي��ب وع���زت م��زه��ر وح�سني
ما�ضي وحممد ق��دورة ونعيم
�ضومط و�سامي الرفاعي �إىل
�آخرين من جيل ال�شباب.
ال مانع من عر�ض �أعمال
لفنانني غري لبنانيني يقول
ّ
من�����ور��� ،ش��رط �أن ت��ك��ون
الأع��م��ال منفّ ذة يف لبنان.
وه��ذا ما جعل �إدارة املتحف
�ذك��ر بالفرن�سي �ألفون�س
ت� ّ
فيليب�س ال��ذي ق�ضى حياته
ً
عمال
يف لبنان ،وت�ستقبل
جتهيز ًيا للفنان ال�سوري
املقيم يف لبنان ثائر معروف.
النحاتني
ن�صل �إىل �أح��دث
ّ
اللبنانيني ،منهم اللبنانية
ج��ن��ان م��ك��ي ب��ا���ش��و التي
عر�ضت �أعمالها الأخ�ي�رة
املنجزة م��ن م��واد جمعتها
80
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من �شظايا القذائف خالل
احل����رب� .إىل ج��ان��ب ه��ذه
املنحوتاتُ ،ت��رك��ت �آلتان
ح���دي���دي���ت���ان ك��ب�يرت��ان
م����ن ب���ق���اي���ا امل�����ص��ن��ع�ين.
وو���ض��ع �إىل ج��ان��ب الآل��ت�ين
ب��ع�����ض م�����ص��ن��وع��ات��ه��م��ا:
طب�شور ،وتلوين ،و�أكيا�س
�رد ّ
منور هذا
لال�سمنت ...وي� ّ
الأم���ر �إىل «املحافظة على
ذاكرة املكان وهويته».

جتهيز معا�صر

القاعة الثانية يف املتحف،
وهي وا�سعة � ً
أي�ضا ،خ�ص�صت
لأع���م���ال جت��ه��ي��ز لبنانية
معا�صرة� ،شملت كل تلك
ال��ت��ي ح�����ص��دت ج���وائ���ز� ،أو
عر�ضت يف اخلارج...
يحمل كل من ّ
منور و�شوب
��ددا م��ن اخل��ط��ط لتطوير
ع� ً
متحفهما .فهما ي�سعيان
�إىل �إقامة طبقة ثانية حني
ي��ح�����ص�لان ع��ل��ى ال��ت��م��وي��ل
الكايف لإ�ضافة قاعة حتتوي
على الأعمال الت�شكيلية
اللبنانية .وق���د وج��دن��ا يف
ً
معر�ضا
�إح����دى ال�����ص��االت
لعدد كبري من خمططات
معمارية لتطوير املتحف،
ر�سمها ط�ل�اب جامعيون
يخت�صون بالفن املعماري .يف
ّ
نهاية املطاف ،ن�شاهد فيديو
عن النحت اللبناين يف غرفة
ب�صرية � -سمعية.

مغامرة فنية

يكت�سب املتحف �أهميته
من ثالث نقاط� :أو ًال لكونه
مغامرة فنية من دون دعم
ر�سمي ،وث��ان� ً�ي��ا ،لأ ّن���ه ف�ضاء
فني خ��ارج الإط���ار املديني،
ّ

ً
وثالثا لأن��ه ي�سعى �إىل �إع��ادة
االعتبار �إىل مرحلة ذهبية
يف ت��اري��خ ال��ف��ن اللبناين.
ولذلك من املتوقع �أن ي�صبح
موقعا
يف امل�ستقبل القريب
ً
اّ
مم��ي�زًا لل�سياحة ولطلب
الفنون اجلميلة.
يف �إط���ار برنامج «م��ق��ام»
ن���فّ ���ذت ن�����ش��اط��ات فنية
وثقافية متعددة ،بالإ�ضافة
�إىل املعر�ض ال��دائ��م للنحت
وال��ت��ج��ه��ي��ز الت�شكيلي.
كما ّ
نظم املتحف يف ربيع
 2014م�سابقة بني الفنانني
لإجناز جتهيزات ت�شكيلية
ل�صناعات حملية ،وا�ست�ضاف
فنا ًنا لإجن��از عمل جتهيزي
�ضخم يف م�صنع الكل�س
وق����دم م�سرحية
امل���ج���اور،
ّ
(«لوحة بي�ضاء» جلاد احلاج
م���ن �إخ������راج غ��اب��ي ميني

ومتثيل مرياي معلوف ورفعت
ّ
ينظم
طربيه) .ويف ال�صيف
امل��ت��ح��ف حم�ترف��ات دول��ي��ة
ي�شارك فيها  45فنا ًنا من
 24دول��ة ،وي�ستقبل م�شاريع
ت�صوير فوتوغرايف و�سينمائي
و�سواها يف �أرجائه الوا�سعة.
بني رائحة خبز ال�صاج الآتية
من الكافيرتيا و�إب��داع��ات
يقدم
ر ّواد و�شباب و�أط��ف��الّ ،
«مقام» الكثري من املتعة،
ً
ف�ضال عن كونه فر�صة فريدة
للطالب ولأ���س��ات��ذة الفنون
والباحثني يف تاريخ النحت يف
لبنان.
ريا ،ن�شري �إىل � ّأن املتحف
�أخ ً
يفتح �أب��واب��ه ثالثة �أي���ام يف
الأ���س��ب��وع ل��ل��ز ّوار (اجلمعة
وال�سبت والأح��د) ،وي�ستقبل
ط� ّ
ل�اب امل��دار���س ب��ن��اء على
موعد.

جي�ش العلم
والثقافة
�إجازات
يف احلقوق
والعلوم
ال�سيا�سية
والإدارية
و�إدارة الأعمال
للرائد وليد
يحيى كمال

جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة

�شهادة املاج�ستري يف القانون
العام للرقيب دايل جانبني

بكالوريو�س يف تكنولوجيا املعلوماتية للرقيب �أول ندمي بيار ن�صر الله

ح��از ال��رق��ي��ب �أول ن��دمي ب��ي��ار ن�صر الله
بكالوريو�س يف تكنولوجيا املعلوماتية،
من املديرية العامة للتعليم العايل.

ن��ال��ت ال��رق��ي��ب دايل �إب��ن��ة
ال��ع��م��ي��د امل��ت��ق��اع��د ���ص�لاح
ج��ان��ب�ين ،م���ن املحكمة
الع�سكرية� ،شهادة املاج�ستري
يف القانون العام ،من اجلامعة
ّ
كلية احلقوق
اللبنانية -
ج���دا ،وذل��ك
بتقدير ج� ّ�ي��د
ً
ب�إ�شراف الربوفي�سور خليل
ح�سني والربوفي�سور كميل
حبيب ،وال��دك��ت��ورة ليلى
نقوال الرحباين.
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ن����ال ال��ن��ق��ي��ب �آالن
رمي���ون عقل م��ن ل��واء
احلر�س اجلمهوري دبلوم
درا�سات عليا يف العلوم
ال�سيا�سية والإداري��ة من
ّ
كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية والإداري��ة يف اجلامعة
اللبنانية.
وناق�ش النقيب عقل ر�سالة الدبلوم بعنوان «الإدارة الدولية
للتحدي الأمني مبواجهة ما ُيعرف بالدولة الإ�سالمية»،
ّ
�أم��ام جلنة من الأ�ساتذة م�ؤ ّلفة م��ن :الدكتورة نورا
برياقدريان رئي�سة ،الدكتور طوين عطاالله ،والدكتور
جدا.
كميل حبيب ،وحاز درجة جيد ً
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�إجازة فنّية يف علوم خمتربات الأ�سنان للعريف مي�شال كرم
ن��ال العريف مي�شال يو�سف ك��رم من
الطبابة الع�سكرية� ،إج��ازة فنّ ية يف علوم
خمتربات الأ���س��ن��ان ،من املديرية العامة
للتعليم املهني والتقني.

جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة

ح��از الرائد وليد يحيى كمال �إج��ازة يف �إدارة
الأعمال (اخت�صا�ص �إدارة امل��وارد الب�شرية) من
ّ
كلية �إدارة الأع��م��ال يف اجلامعة اللبنانية
الكندية.
كما ن��ال ال��رائ��د كمال �إج��ازت�ين يف احلقوق
ّ
كلية احلقوق
والعلوم ال�سيا�سية والإداري��ة ،من
والعلوم ال�سيا�سية والإدارية يف اجلامعة اللبنانية.

دبلوم درا�سات عليا
يف العلوم ال�سيا�سية
والإدارية
للنقيب �آالن عقل

�إ�صدارات
�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

«تعرف ما تريد»

عريفة
بعد الن�شيد ال��وط��ن��يّ ،
رح��ب��ت ّ
االحتفال الإعالمية جان دارك �أبي ياغي
باحل�ضور ،ومما قالته« :ال �أبوح ب�سر �إن قلت
الإعالمية ريتا اخلوند و ّقعت كتابها «�أمرية اليا�سمني»
ب�أن ريتا ال�صديقة والإعالمية تتقن عملها
جيدا ،تعرف ما تريد وت�سعى �إىل ما تريد،
ً
�سر جناحها وت�ألقها وا�ستمراريتها».
وهذا هو ّ

«ال�سكر من حرب ثمني»

املداخلة الأوىل كانت للإعالمي وال�شاعر زياد عقيقي الذي
ق��ال« :بعد ّ
اط�لاع وحت � ٍر وامتحان ،بعد افتكار وا�ستماع
التعرف �إىل �أمريته
وبيان ،بعد القراءة يف كتاب اليا�سمني ،بعد
ّ
اجلميلة عن يقني ،بعد وقويف على جماالت عديدات بها،
ّ
جمرما يف كل
املعلب
وال�سكر من حرب ثمني� ،أعلن الع�صر
ً
ً
�آن� ،أعلن ال�شعر بريئً ا يف الزمان� ،أعلن ال�شعر طليقا ب�أمان...
�أعلن ريتا الأمرية يف زمان اليا�سمني».

«خوابي الق�صائد»

برعاية وزير الإعالم ملحم الريا�شي ممث ً
ال مب�ست�شاره لل�ش�ؤون
الثقافية �أنطوان جنم� ،أقيمت ندوة حول كتاب الإعالمية وال�شاعرة
ريتا اخلوند «�أمرية اليا�سمني» ،وذلك يف قاعة الأخوين رحباين يف
دير مار اليا�س – انطليا�س .ح�ضر االحتفال العميد الركن داين اخلوند
ممث ً
ال قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ،وجمع من ال�شخ�صيات
والأ�صدقاء واملهتمني.

بدوره �أ�شاد الإعالمي روبري فرجنية بكتاب ريتا الذي «يحتوي
البواكري من خوابي الق�صائد التي هي حتت �سقف القانون،
ق��ان��ون احل��ب ال��ذي ف�ضيلته اال�شتياق وخطيئته الغياب
وجرميته الكربياء .قانون احلب يف هذه الإمارة ال�شعرية ين�ص
على �أن الق�صيدة هي للأذن كما هي للعني ،ولهذا ال�سبب يف
حتول ق�صائد
جيب الدفة الثانية من الديوان �أ�سطوانة مدجمة ّ
الأمرية من عناوين للورق �إىل عناوين لل�صدى ب�صوت يا�سمينة
الكتاب التي تقول« :من له قلب عا�شق فلي�سمع!».

«�أبجدية الع�شق»

�أم����ا الإع�لام��ي��ة ال�����ش��اع��رة مرييال
اجلعيتاين حما�سب ف�شددت يف كلمتها
على � ّأن �« :أمرية اليا�سمني لي�س كتا ًبا �أو
ديوا ًنا فح�سب بل هو روح وظفت �أبجدية
ّ
وحلقت يف البعيد البعيد من
الع�شق
خالل بوح نرثي يحاكي الـ«هو».
و�أ���ض��اف��ت« :ريتا ام���ر�أة ق�ضية وام��ر�أة
كر�ست
ال��ت��زام .ق�ضيتها الع�شق .له
ّ
ذات��ه��ا ،وم��ن �أج��ل��ه نا�ضلت وحاربت
وانت�صرت ،ف�أقامت له �إم���ارة كانت
جيدا،
هي �أمريتها ...ولأين �أعرف ريتا
ً
جهدا الجتياح كل واحد
فهي لن توفر
ً
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هذه امل�شاعر النبيلة�« .أمرية اليا�سمني»
التي تطلق على �أمريها هذه الألقاب
التي حتدثت عنها يف كتابك ،لن
يرتكها ،بل �سوف تتمازج املعزوفتان
معا �إىل ميناء احلب الآمن،
معا وت�سريان ً
ً
معا مادة احلب ولغة القلب،
وتدر�سان ً
معا بعطر اليا�سمني...
وتندجمان ً

«لغة القلب بحروف من يا�سمني»

الكلمة الأخ�ي�رة كانت ل�صاحبة
الكتاب التي �شكرت فيها املنتدين

و�ضمه �إىل �إمارتها .ريتا يف �أم�يرة
منكم
ّ
قد�ست
اليا�سمني،
تتحدث با�سم كل امر�أة ّ
ّ
الع�شق ورفعته �إىل �سماء ثامنة».

«النرث طريق �إىل ال�شعر»

الأديبة الدكتورة رميا جنم و�صفت �أمرية
اليا�سمني التي عاي�شت حب الأنقياء و�أهل
الوفاء ال�صوفيني ،وقالت« :من الالفتّ � ،أن
ً
طريقا �إىل
تو�سلت النرث
�شاعرتنا ريتا اخلوندّ ،
ال�شعر ،ومل تقع يف النرثية .فال�شعر ،و�إن كنا
ون�شجعه �إذا كان
نقدر املنظوم املقفى منه،
ّ
ً
ً
حد
وجميال
أ�صيال
�
عاك�سا عبقرية اللغة ،ال ّ
ً
له �إ ّال ال�شعرية التي ت�أتيك من كل الأ�صواب
وعرب كل الأ�شكال.»...

«دفء اللقاءات اجلميلة»

بعدها �ألقى ممثل وزير الإعالم �أنطوان جنم
كلمة الرعاية ،قال فيها« :ريتا اخلوند �أمرية
ينم عن
بفكرها ومبظهرها .وما كتبته يف ديوانها الأولّ ،
عواطف جيا�شة وو�صف طبيعي لكل ما ينتابها من م�شاعر،
�أرادت �أن ت�شارك القراء بها  ،ف�أتت عط ًرا ،وكيف اذا كان
هذا العطر «يا�سمينً ا.»...
و�أ�ضاف�« :صفحات كتابك يا ريتا تفوح باليا�سمني� ،صفحة
ب�صفحة ،وعطر روحك ي�أخذنا �إىل دفء اللقاءات اجلميلة التي
يتمناها الع�شاق .والتي تذكرنا ب�أيام امل�شاعر ال�صادقة� ،أيام
كانت الأنثى تبوح مب�شاعرها وال تخاف �أن ي�ستغل �أمريها

علما
واحل�ضور ،و�س�ألت« :ملاذا �أمرية اليا�سمني؟ هو نتاجي الأول
ً
�أنه لي�س �أول كتاباتي ،لكني �شئته �أول مطبوعاتي �إذ �أردت
دائما ان �أختم �إطالالتي
�أن �أبد�أ من حيث كان يطيب يل
ً
عرب الأثري ،فطبعت � اًأول ما د ّونته بخفق القلب فكان هذا
الكتاب يحكي لغة القلب بحروف من يا�سمني بـ� 273صفحة
من ال�شعر املنثور».
اختتمت الندوة بتوقيع اخلوند الكتاب للحا�ضرين ،و�شرب
اجلميع نخب املنا�سبة.

العدد 392

85

ت�أمالت
�إعداد :العميد الركن ح�سن جوين

فل�سفة ال�شطرجن
ٍ
وخراب
حرب طاحنة من دون دم��اء،
ٌ
ودمار ،من دون قتلى وجرحى ،و�آالم ،رغم
والفر بني
الكر
حدة اال�شتباك وت��وايل
ّ
ّ
املتخا�صمني .ورغم �شرا�سة القتال وتنقل
وزج �أن�ساق
املعارك من جهة �إىل �أخرى ّ
واخليالة من املعركة و�صراع
اجلنود
ّ
القالع وعناد امللوك وت�صميم ال��وزراء
على حتقيق الن�صر احلا�سم ،ف� ّإن نقطة
دم واحدة ال تراق!
ٍ
�إ ّنه ال�شطرجن! يقال� :إ ّنه لعبة امللوك
والأذكياء ،رغم �أ ّنني ال �أوافق على و�صفه
لعبا وله ًوا
باللعبة ،فكيف يكون
ً
َ
يرفعك �إىل �أعلى درج��ات الرتكيز
ما
َ
ويدفعك �إىل �أعمق درجات التفكري،
وي�ضعك يف �أ�سمى حاالت الت�أمل؟!
لعبا؟ � ّأي
وهل يح�سب الع�صف الذهني ً
ٍ
لعب هذا الذي ُيلزمك ب�إجراء �أكرث من
خم�سمائة عملية ح�سابية معقدة يف
جو من الإث��ارة والت�شويق خالل �أربع �أو
ّ
خم�س �ساعات �أو ما يزيد؟
�إ ّن����ه ال�����ش��ط��رجن ،ق���وات ع�سكرية
ُّ
ت�صطف يف ت�شكيالت قتالية
متقابلة،
ُ
يتو�سطها زعيمها امللك ،و�إىل
مدرو�سة،
ّ
جانبه ترتا�صف القطع بد ًءا مب�ساعد ِهِ
ال��وزي��ر ال�شر�س وال��ف� ّ�ع��ال ،ث��م الفيلة
والأح�صنة يف لغة ال�شطرجن� .أما الزوايا
86

العدد 392

ف��ت��ح��م��ي��ه��ا ق�لاع
ث���اب���ت���ة ����ص���ام���دة.
اجل��������م��������ي��������ع
م��ت��م��ا���س��ك��ون يف
ت�شكيل ق��ت� ّ
�ايل
م���ع� ّ
��ق���د ،ي��راع��ي
الرتاتبية .يحمي
ٌ
ن�سق
مقدمتهم
من اجلنود ي�ستعد
لال�شتباك الأول
��دم
ب���ع���د ال���ت���ق� ّ
وال��ب��ح��ث ع��ن التما�س.
زج القوى
�إىل �أن تبد�أ املعركة ويبد�أ ّ
تباعا �ضمن خطةٍ
من الن�سق الثاين
ً
تكتي ٍة حمكمة بغية حتقيق هدف
ّ
حمدد هو �إخ�ضاع اخل�صم
ا�سرتاتيجي
ّ
متاما يت�أ ّلق
ودفعه لال�ست�سالم .هنا
ً
الع��ب ال�شطرجن يف �أف��ك��اره وك��أ ّن��ه
قائد ع�سكري كبري ،يخطط ويدير
املعركة ،يح�شد القوى ،يناور ،يخرق
ويطور هجومه �أو يتخذ ت�شكيلاً
دفاعيا
ً
ّ
متما�سكا ملواجهة الهجوم املقابل� ،إ ّنه
ً
ميار�س القيادة احلقيقية ويعي�شها توت ًرا
اً
ً
وغمو�ضا يف املوقف الذي عليه �أن
وانفعال
ٍ
منهجية منطقية،
يح�سن تقديره وفق
دائما خللق الظروف املالئمة
و�أن ي�سعى ً

موجها جهده الرئي�سي باجتاه مركز
ً
الثقل اال�سرتاتيجي للقوى املقابلة،
وذلك من خالل �إ�ضعاف مركز الثقل
العملياتي� ،أي الوزير.
ّ
�ألي�س الع��ب ال�شطرجن ق��ائ� ً�دا؟ وهل
يجوز لل�ضابط �أن ال يلعب ال�شطرجن،
وي�لام�����س جتليات ال��ق��ي��ادة بعمقها
ويواجه تعقيداتها وم�شكالتها ويعي�ش
�ضغطها النف�سي واملعنوي ،ويبتكر لها
احللول املمكنة يف ميدان املربعات
البي�ض وال�سود؟
حتى العامل النف�سي ب�ين الطرفني
وغالبا ما يتم
له دوره امل�ؤثر والفاعل،
ً
ا�ستخدامه للت�أثري على معنويات

اخل�صم ،فالالعب اخلائف
ي�تردد يف قراراته وال يبادر،
من خ�صمه
ّ
وتلك مقدمات الهزمية .وهنا تلعب
مهما يف خداع
بع�ض الإي��ح��اءات دو ًرا
ً
اخل�صم و�إيهامه مبا يختلف عن النوايا
احلقيقية .فالناحية التي ينظر �إليها
الالعب برتكيز قد تعني �أ ّن��ه يخطط
ٍ
لعمل ما يف ذلك املكان من الرقعة،
إيهاما لت�شتيت اخل�صم
وقد يكون ذلك � ً
ِ
وخداع ِه .كما � ّأن اجتاه اجلهد الرئي�سي
للعمليات يحدده الالعب بني جناح
امللك �أو جناح ال��وزي��ر م��ن خ�لال ما
ي�سمى عملية التبييت ،ف� ّإن الالعب
ي�شن هجومه على غري اجلانب
غالبا ما ّ
ً

الذي ُو ِ
كه فيه.
�ضع َم ِل ُ
�صراع �شريف بني عقول،
يف ال�شطرجن
ٌ
حتكمه قواعد راقية يراعي يف �أدبياته
�أ�سمى القيم� ،أهم مثال على ذلك هو
مبد�أ عدم ج��واز قتل ملك اخل�صم � اّإل
مبا�شر ًةّ � ،أما �إذا اختنق هذا امللك� ،أي مل
يتحرك �إىل �أي مربع من دون
يعد قاد ًرا �أن
ّ
تهديده بالـ«ك�ش مات» ،ف� ّإن النتيجة
اً
تعادل ،ل ّأن االنت�صار يف ال�شطرجن
حت�سب
لاً
وجها لوجه
يقت�ضي قت مبا�ش ًرا للملك
ً
ً
خنقا �أو غد ًرا .ومن قيم ال�شطرجن
ولي�س
� ً
خ�صما
أي�ضا � ّأن الالعب املقابل ال ي�سمى
ً
لاً
وال عد ًوا بل ر�سي  ،و�سبب هذه الت�سمية
� ّأن الالعبني يرتا�سالن فكر ًيا وب�صمت
مدة اجلولة �أو الدور ،وهذا ما ي�ؤكد
طوال ّ

طبيعة ال�صراع الفكري ال��راق��ي بني
الر�سيلني.
دخل ال�شطرجن يف عامل التكنولوجيا
ٍ
و�صنع
وال�برجم��ي��ات
ب�شكل وا���س��ع ُ
ال��ك��م��ب��ي��وت��ر ال����ذي ي��ف��ك��ر مباليني
االحتماالت عند ك� ّ�ل نقلة ،ويختار
ولكن
�أف�ضلها يف ج��زء من الثانية،
ّ
كا�سباروف بطل العامل الرو�سي هزم
ذلك الكمبيوتر وق��ال حينها�« :إنني
�أداف��ع عن اجلن�س الب�شري �أم��ام هذه
الآلة!».
وبع�ض اجلوالت التاريخية التي ح�صلت

بني العبني عمالقة هي مبثابة قطع
فنية رائعة ت�ضاهي ّ
الفنية
اللوحات
ّ
الأكرث �شهر ًة يف العامل ،كاملوناليزا �أو
�إح��دى املعزوفات املو�سيقية اخلالدة �أو
�إحدى �أهم روائع �شك�سبري.

اخ��ت��ل��ف��ت ن��ظ��رة
الالعبني العباقرة
�إىل ال�����ش��ط��رجن،
فقال بع�ضهم فيه:
إ� ّن��ه م�صدر �سعادة يف
احلياة ،وقال �آخر� :إ ّنه
ّ
الالنهاية!
�ضياع يف
ٌ
ّ
الكل يجمع
ولكن
ّ
على �أن احل��ي��اة مع
ال�������ش���ط���رجن ل��ي�����س��ت
كاحلياة من دونه ،و�أن جهل البع�ض
لهذه املتعة وهذا الع�شق فوق املربعات
ٌ
ملوكا
مدعاة للأ�سف! لذا ،ف�� ّإن
لهو
ً
عظاما ومبدعني �أت��وا �إىل هذه احلياة
ً
ومار�سوا ال�شطرجن رغم ان�شغالهم ب�ش�ؤون
حكمهم و�شجون الدنيا ،ولوال جاذبية
ال�شطرجن لأ�صحاب العقول النيرّ ة ،ملا وجد
مثل ه�ؤالء الوقت ملمار�سة هذا التحدي
الفكري ال��رائ��ع .ونذكر على �سبيل
املثال ال احل�صر� ،سل�سلة ملوك فرن�سا،
�إ�سبانيا� ،إنكلرتا وال�سويد ،و�شخ�صيات
تاريخية مثل ك��ارل مارك�س ،بازل

ليدل هارت ،هتلر� ،أبراهام لنكولن،
نيل�سون مانديال ،فيدل كا�سرتو� ،شي
غيفارا ،ون�ستون ت�شر�شل ،ميخائيل
غوربات�شوف ،ج��اك ���ش�يراك ،ب��اراك
�أوب���ام���ا ،يا�سر ع��رف��ات ،ج��م��ال عبد
النا�صر� ،شاه �إي��ران ،الأخت
ترييزا ،غربيال مركيز ،جون
ب��ول �سارتر ،برنارد �شو ،بيل
غايت�س ،الخ...
دائما
يف ال�شطرجن هناك
ً
�أم����ل وف��ر���ص��ة خم��ت��ب��ئ��ة يف
م��ك��ان م��ا وي��ج��ب تفعيل
ال��ب��ح��ث عنها م��ن خ�لال
الع�صف الذهني اللتقاطها
قبل فوات الأوان ...وهكذا
يف احلياة.
ال�����ش��ط��رجن ب��اخ��ت�����ص��ار هو
�صراع مفتوح
فل�سفة حياة،
ٌ
ب�ي�ن ج��ي�����ش�ين ،ب�ي�ن ل��ون�ين
�ضدين،
(�أبي�ض و�أ�سود) ،بني ّ
وك�أنه بذلك يعك�س ال�صراع الأزيل يف
احلياة بني اخلري وال�شر.
ال�شطرجن ت�صميم وتخطيط ،حيث
التحرك ،و� اّإل
ال عفوية وال عبثية يف
ّ
الفو�ضى وال�ضياع ...واحلياة كذلك!
ربح وخ�سارة ،فال يجب �أن
ال�شطرجن ٌ
تُ�سك َرنا الأوىل وال �أن تقتلنا الثانية...
واحلياة كذلك!
تقدير متوا�صل للموقف عند
ال�شطرجن
ٌ
ٌ
كل خطوة ،وبحث دقيق عن القرار
أ�صح والأن�سب ...واحلياة كذلك!
ال ّ
يرا ولي�س �آخ � ًرا� ،أختم ب�أجمل ما
و�أخ� ً
قر�أت عن ال�شطرجن ،قول وجداين حمزن
ومعب يف �آن:
رِّ
يف ال�شطرجن تعود جميع القطع على
اختالف رتبها ،من امللك �إىل اجلندي،
�إىل العلبة نف�سها ع��ن��دم��ا ينتهي
متاما يعود النا�س
اللعب ...وكذلك
ً
(ملوكا وفقراء وخفراء و�أمراء)
جميعا
ً
ً
�إىل احلفرة نف�سها عندما تنتهي احلياة،
ِ
نلعب ال�شطرجن مبحبة قبل �أن
فتعالوا
نعود �إىل العلبة.
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طب ووقاية
�إعداد :رميا �سليم �ضوميط

عالج
حتى لو فالج!

اً
م�ستحيل بات ممك ًنا
ما كان

عالجات حديثة لل�سكتة الدماغ ّية تبعد خطر الفالج
حمكوما
ميا قيل «فالج ما تعالج» ،حيث كان امل�صاب بالفالج
قد ً
ً
لاً
عليه ب�شللٍ ن�صفي تام غري قابل لل�شفاء � .اّإل � ّأن ما كان م�ستحي يف
امل�ستمرة التي ي�شهدها عامل
التطورات
الأم�س بات اليوم ممك ًنا بف�ضل
ّ
ّ
الطب .فال�سكتة الدماغية ،امل�س ّبب الرئي�س للفالج� ،أ�صبحت ممكنة
ّ
مما زاد من �إمكان ّية �شفاء املري�ض
العالج يف حال الت�شخي�ص املبكرّ ،
وتراجع احتمال �إ�صابته ب�أ�ضرار خطرية يف الدماغ.
حتدث �إىل
حول �أبرز
التطورات يف م�س�ألة عالج ال�سكتة الدماغ ّيةّ ،
ّ
جم ّلة «اجلي�ش» الدكتور حليم عبود ،االخت�صا�صي يف �أمرا�ض اجلهاز
الع�صبي والدماغ  -بروفي�سور يف جامعة القدي�س يو�سف  -ك ّلية الطب.

ما عالقة ال�سكتة الدماغ ّية
بالفالج؟

ال�����س��ك��ت��ة ال��دم��اغ��ي��ة
�أو اجل���ل���ط���ة ال��دم��اغ��ي��ة
 ،STROKE AVCهي
مهددة للحياة،
طبية
ِّ
حالة ّ
حتدث نتيجة انقطاع الرتوية
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حمددة
الدموية عن منطقة
ّ
م��ن ال���دم���اغ ،مم��ا يحرم
�أن�سجة ّ
املخ من الأوك�سجني
ال�������ض���روري وم�����واد ال��ت��غ��ذي��ة
جراء
احليو ّية الأخ��رى .من ّ
ذل���ك ،تتعر�ض خ�لاي��ا املخ
للموت خالل دقائق قليلة،

م��ا ق��د ي����� ّؤدي �إىل م��ا يعرف
بالفالج �أي ال�شلل الن�صفي.
وه��ن��اك ن��وع��ان رئي�سان
ل��ل�����س��ك��ت��ة ال���دم���اغ���ي���ة،
�شيوعا هو انقطاع
�أكرثهما
ً
الرتوية الدمو ّية عن م�ساحة
جراء
َّ
حمددة من الدماغ من ّ
ٍ
ّ
جتلط دموي يف �أحد الأوعية
ال��دم��وي��ة ا ُمل��غ� ِّ�ذي��ة للدماغ،
ويعترب هذا النوع م�س� اًؤول عن

 85يف املئة من حاالت ال�شلل
الن�صفيّ � .أما النوع الآخر فهو
النزف ال��دم��وي ال��ذي يحدث
مت���زق �أح���د الأوع��ي��ة
ع��ن��د
ّ
الدمو ّية ال�ضعيفة التي تز ّود
الدماغ الدم.

ما هي �أبرز �أعرا�ض ال�سكتة
الدماغية؟

عدة �إ�شارات تنبىء
هناك ّ
الدماغية،
بحدوث ال�سكتة
ّ
و�أب��رزه��ا اخللل املفاجى يف
الوجه �أو الأطراف �أو الإح�سا�س

�أو احل��رك��ة �أو النطق ،لذا
الطبي
ينبغي طلب الإ�سعاف
ّ
على الفور لدى ح��دوث هذه
الأعرا�ض.

من هم الأكرث عر�ضة
للإ�صابة ب�سكتة دماغية؟

��دة ع��وام��ل تزيد
ه��ن��اك ع� ّ
من خطر الإ�صابة بال�سكتة
الدماغية �أهمها و�أكرثها
�شيوعا ارتفاع �ضغط الدم،
ً
بالإ�ضافة �إىل زي���ادة ال��وزن،
�ضعف اللياقة البدنية ،عدم
�صحي،
اتباع نظام غذائي
ّ
التدخني ،وارت��ف��اع م�ستوى
ال��ك��ول�����س��ت�يرول ،والإ���ص��اب��ة
بالرجفان الأذي��ن��ي Atrial
وال�سكري.
Fibrillation
ّ

ما الذي يجب فعله لدى
حدوث جلطة دماغ ّية؟

قدميا مل يكن يف الإمكان
ً
معاجلة الفالج ف�أطلقوا املثل
ال�شعبي« :فالج مـا تعالج».
حاليا
لكن الو�ضع اختلف
ً
تطور الطب والت�شخي�ص
مع
ّ
املبكر ،حيث �أ�صبح من
املمكن معاجلة ال�سكتة
ّ
وكلما كان
ال��دم��اغ� ّ�ي��ة،
ّ
التدخل الطبي �أ�سرع ،زادت
ن�سبة �شفاء املري�ض وتراجع
اح��ت��م��ال �إ���ص��اب��ت��ه ب ��أ���ض��رار
خطرية يف الدماغ .ومن هنا،
عجل
�أ�صبح �شعارنا « :فالج ّ
تتعالج» .لذلك ينبغي على
من يعاين �أعرا�ض ال�سكتة
ال��دم��اغ� ّ�ي��ة وامل��ح��ي��ط�ين به
الطبي فور
طلب الإ�سعاف
ّ
اال�شتباه بحدوث الإ�صابة.

هل ميكن تو�ضيح ال�سبب
الذي ي�ستدعي
املبا�شرة الفور ّية للعالج؟

بعد حدوث اجللطة ي�صبح
مهما ج� ًّ�دا يف
عامل الوقت
ًّ
كيفية العالج ويف
حتديد
ّ
املحافظة على �أك�بر عدد
الدماغية ،حيث
من اخلاليا
ّ
متوت حواىل مليوين خلية يف
الدقيقة الواحدة ما مل تتوافر
كمية الدم الالزمة.
لها
ّ
يف الدقائق الأوىل حل��دوث
اجل��ل��ط��ة ،ي��ت��ع� ّ
�ط��ل عمل
لكن �إمكانات
اخللية،
ّ
ّ
جدا،
العالج تكون مرتفعة ًّ
� ّأم��ا يف ح��ال ت�� ّأخ��ر العالج،
تتعر�ض للتلف
ف� ّإن اخلاليا
ّ
وي�صبح بالتايل العالج �شبه
ي�شكل
م��ع��دوم .ك��ذل��ك
ّ
ٍ
لاً
مهما يف عالج
الوقت عام
ًّ
ال�شريان امل�����س��دود ،ف��ال��دواء

ال��وح��ي��د ال���ذي ي�ستخدم يف
حقن الوريد لإذابة اجللطة،
يجب ا�ستعماله �ضمن فرتة
زمنية ال تتجاوز ال�ساعات
الأرب����ع م��ن حل��ظ��ة ح��دوث
ّ
تخطي
اجللطة .ويف حال مت
ه��ذه ال��ف�ترة ،م��ن املمكن
حدوث نزيف دماغي قد ي�ؤدي
اىل تدهور حالة املري�ض وقد
يت�سبب يف موته.
ّ

عالجات حديثة

لقد دف��ع ق�صور ه��ذا ال��دواء
ع��ن م�ساعدة ال��ع��دي��د من
املر�ضى نتيجة ع��دم قدرته
ع���ل���ى �إذاب��������ة اجل��ل��ط��ات
الكبرية احلجم �إىل تطوير
ع�لاج��ات بديلة� ،أحدثها
عالج اجللطة الدماغية عن
طريق الق�سطرة التداخلية
ال��دم��اغ��ي��ة .وق���د �أظ��ه��رت
ال��درا���س��ات احلديثة �أهمية
ا�ستعمال الق�سطرة التداخلية
ّ
وتفوقها يف �إزالة اجللطة على
�أي عالج �آخ��ر .و�أهمية هذا
العالج تكمن يف �إمكان
ا�ستعماله �ضمن فرتة زمنية
قد متتد �إىل ع��دة �ساعات.
ك��م��ا � ّأن متييل �شرايني
الر�أ�س بوا�سطة الطبق املحوري
�أو الرنني املغنطي�سي كفيل
ب�إعطائنا املعلومات الالزمة
عن حجم ال�شريان ،وحجم

اجللطة وكيفية العالج
املنا�سب.

هل يتوافر هذا العالج يف
لبنان؟

يتوافر العالج بالق�سطرة
ال��ت��داخ��ل� ّ�ي��ة ال��دم��اغ� ّ�ي��ة يف
بع�ض امل�ست�شفيات يف بريوت،
وق��د �أث��ب��ت فعاليته وقدرته
عدة
على ال�شفاء من خالل ّ
�إ�صابات ّ
متت معاجلتها.

مرحلة ما بعد العالج

تعر�ضوا
� ّإن الأ�شخا�ص الذين ّ
دماغية يف مرحلة
ل�سكتة
ّ
�سابقة ميكن �أن ي�صابوا
مرة �أخرى ،كما ميكن �أن
ّ
يتعر�ضوا لذبحة قلبية .لذلك
ّ
ي��ج��ب �أن ي��ت��ق� ّ�ي��دوا ببع�ض
الإر���ش��ادات التي ت�ساعد يف
للمرة الثانية.
تفادي الإ�صابة
ّ
من �أبرز التو�صيات املحافظة
على ا�ستقرار �ضغط ال��دم،
اال�ستمرار با�ستخدام موانع
تخرث ال��دم املنا�سبة ،وذلك
بح�سب ما ي�صفه الطبيب
ملنع اجللطات ،بالإ�ضافة �إىل
املحافظة على ن�سبة �سكر
الدم ،واالبتعاد عن التدخني
بجميع �أ�شكاله ،واتّ ��ب��اع
ن��ظ��ام غ���ذائ���ي ���ص��ح��ي مع
موا�صلة التمارين الريا�ضية
املنا�سبة.
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بقلم :العميد الركن املتقاعد �إميل منذر

املوت
الرحيم
 ح� ّ�دث��ن��ي ���ص��اح��ب��ي ،ق���ائ�ًل�ااً  :ال�شهر
العم
ق�صدت �أخي
الفائت
ُ
َ
املقيم يف بالد ّ
�سام لالطمئنان عليه واال�ستجمام؛
أم�ضيت برفقته يومني ممتعني .ويف
ف�
ُ
�صبيحة الثالث قال يل :اليوم �س�أ�صحبك
عما قمنا به
يف رحلة مثرية خمتلفة ّ
حتى الآن من رحالت.
�سيارة طويلة

ُ
جل�ست �إىل جانبه يف ّ
خا�صة
ركب فيها جتهيزات
كان قد ّ
ّ
ُ
قعدين من
جعلتْ ها م� ّؤهلة لنقل امل َ
النا�س �إىل املالعب الريا�ضية ،واحلدائق
�ام��ة ،واملكتبات ال��ك��ب�يرة ،ودور
ال��ع� ّ
العبادة ،و�صاالت ال�سينما ،وعيادات
أطباء ،ومن ثم �إعادتهم �إىل بيوتهم.
ال ّ
ِ
 ت� ّ
�وق��ف��ن��ا يف ف��ن��اء ب��ي��ت جميل من
فرتجل
طبقتني حتيط به حديقة غنّ اء؛
ّ
الكهربائي عند
�أخي ،و�ضغط ز ّر اجلر�س
ّ
أعلم �أ�صحاب
بوابة احلديد العالية ،و� َ
ّ
الدار بو�صولنا .وبعد � ّ
أقل من ع�شر دقائق،
نيف
ُفتح ال��ب��اب ليظهر فيه عجوز ّ
جال�سا على
على ال�سبعني من العمر،
ً
عربة مدولبة تدفعها زوجته على مهل،
تتقدم وال تريد.
ك�أ ّنها تريد �أن
ّ
بزة �أنيقة ،ويعقد
 كان العجوز يرتدي ّ
جديدا،
ربطة عنق حمراء ،وينتعل حذاء
ً
و�أم��ارات الر�ضا والطم�أنينة بادية على

وجهه .ولكن ما �أده�شني وحيرّ ين هو
ر�ؤية زوجته تبكي ب�صمت ،وترتدي ثيا ًبا
�سو ًدا بلون روحها احلزينة.
يدي �أ�ساعد �أخي يف رفع العجوز
ُ
مددت ّ
ال�سيارة .وبعدما �صعدت
على عربته �إىل
ّ
زوجته وجل�ست �إىل جانبه واحتجزت
كفّ يه الهزيلتني بيديها املعروقتني،
انطلقنا على مهل ،وكان ال�سكوت
رفيقنا طوال الطريق .لقد كان العجوز
اً
م�شغول يف ما
�ساكتً ا لأن فكره كان
�سيجيب به عن �أ�سئلة ّربه عندما يلقى
وجهه .والزوجة �ساكتة لأن دموعها
ّ
تتكلم عنها .و�أخي
هي التي كانت
مل يجد ما يقوله يف ح�ضرة املوت اجلليل.
ً
عارفا
و�أنا فعلت فعلهم لأين مل �أكن
�إىل �أين نحن ذاهبون.
 وتابع �صديقي حكايته ،قالّ :
توقفنا
عند مدخل امل�ست�شفى ،و�أنزلنا الرجل؛
فح�ضر َمن �ساعد الزوجة يف دفع العربة
�إىل الداخل.
ال�سيارات،
� -س�أكون منتظ ًرا يف موقف ّ
قال �أخي.
ً
ريا،
 -ح�سنا يا ابنيُ .ليجازِك الله خ ً
ردت العجوز.
ّ
وف��ي��م��ا ن��ح��ن م��ن��ت��ظ��ران يف امل����ر�أب،
�س�ألت �أخي :ما احلكاية؟ �أجاب :هذا

�صداعا
امل�سكني ي��ع��اين ،منذ زم��ن،
ً
�شديدا ال يرتكه يرتاح� .إنه من النوع
ً
الرجل كثرياً
حتمل ،بحيث �أن ُ
الذي ال ُي َ
ما ك��ان ي�ضرب احلائط بر�أ�سه حتى
ت�سيل منه ال��دم��اء .العقاقري عجزت،
أطباء ا�ست�سلموا .لذلك راح العجوز
وال ّ
قرر
يتمنّ ى املوت .و ّملا كان املوت ال ي�أتيّ ،
�أن يذهب بنف�سه �إليه.
ً
� -آه!! لقد جاء يقتل نف�سه �إذا.
  -قانون ه��ذه ال��والي��ة ي�سمح باملوت
�سمعت بهذا امل�صطلح من
الرحيم .هل
َ
قبل؟
لاً
أ�سميه قت وان��ت��ح��ا ًرا ال مو ًتا
 � -أن��ا � ّ
أ�ضفت بني اجل� ّ�د وامل��زاح� :إذا
رحيما .و�
ُ
ً
حجة لطلب
كان ال�صداع ،يف بلدانناّ ،
امل��وت ،فن�صف النا�س ينتحرون .و ّملا مل
ّ
تابعت �أقول:
يعلق �أخي على كالمي،
ُ
فلم ال
م��ا دام ال� ُ
�رج��ل يطلب امل���وتَ ،
يحمل
ال�ضروري �أن
ينتحر يف بيته؟! �أ ِم َن
ّ
ّ
الطبيب جرمية قتله؟!
َ
ُ
 -قد ال يكون با�ستطاعة املقعد تد ُّبر
و�سيلة ُينهي حياته بها .واملرء قد َي ْج نُب
ع��ن م� ّ�د ي��ده بقتل نف�سه يف اللحظة
النية والفعلِ � .
أ�ض ْف �إىل
الفا�صلة بني ّ
ذلك �أن املوت يف امل�ست�شفى �أي�سر ،على
�أهل امليت ،منه يف البيت.
 � -أه��ك��ذا ،وب��ك� ّ�ل ب�ساطة ،يقتل
ّ
بحجة
كل َمن رغب يف املوت
الطبيب
ّ
�أنه رحيم؟!
 -ال يا �أخي .القانون الذي �سنّ ته الوالية
ً
�شروطا
ورد ،ي�شرتط
بعد طويل در�س و�أخذ ّ
َّ
كثرية ،لي�س � ّ
أقلها �أن ت��ؤل��ف جلنة
أطباء ُي ِق ّرون بالإجماع �أن حالة املري�ض
� ّ
ال �شفاء منها ،و�أن �أمله من النوع الذي ال
�صرب للإن�سان عليه.
حق
  -مهما ك��ان ،ف�إنه لي�س من ّ
الإن�سان قتل روح وهبها الله .للخالق
��ق ا���س�ترج��اع �أم��ان��ت��ه ،من
وح���ده ح� ّ
خملوقه� ،إذا �أراد.
 و�أ�ضاف �صديقي يقول :يف هذه الأثناء
جتر قدميها؛
خرجت العجوز باكية
ّ
ف�أ�سرعت و�أخي �إىل الإم�ساك بيديها،
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ال�سيارة .ثم
وم�ساعدتها على ركوب
ّ
عدنا بها �إىل البيت حيث ا�ستمهلتْ نا
لبع�ض ال��وق��ت ،فدخلت ثم خرجت،
ّ
مبغلف فتحه ونظر ما
ودفعت �إىل �أخي
قمت به
فيه« :هذا كثري يا «� ّأمي» .ما
ُ
ال ي�ست�أهل هذا املبلغ الكبري» .فقالت:
ً
لطيفا
هذه رغبة املرحوم لأنك كنت
وحمبا .ال �أراك الله مكروه ًا يا ولدي.
ًّ
***
 حكاية �صديقي هذه بقيت ت��دور يف
ّ
ازددت
رت فيها،
بايل زمن ًا.
ُ
فك ُ
وكلما ّ
ً
واعرتا�ضا عليه
رف�ض ًا للموت الرحيم
َ
قلب قناعتي ر� ًأ�سا على
�إىل �أن
حدث ما َ
عقب.
قريبا يل بعد
ما حدث هو �أين ُ
زرت ً
يوما ً
انقطاع عنه لزمن؛ فوجدته يف البيت
ويتهي�أ للخروج .وك��ان على
وح��ده،
ّ
عجلة من �أمره.
َ
َ
ِ
�ك� ْ�م َود ْد ُت �أن تكون زيارتك
  -ل� َ
�ك��ن من
يف غ�ير ه��ذا ال��وق��ت ،ف ��أمت� ّ
اجللو�س معك ،وحمادثتك ،واال�ستماع
علي اخل��روج
�إىل �أخ��ب��ارك! لكن...
ّ
يف احل��ال ،ول�ست �أع��رف كيف �أعتذر
منك.
 -ال داعي لالعتذار� .أنا �س�أغادر � ً
أي�ضا،
قلت ووقفت .كان حر ًّيا بي االتّ �صال
بك قبل �أن �أجيء.
 -ال ت ِ
ُ�س ْئ فهمي �أرجوك ،قال و�أم�سك
معت�صما ب�صمت
مبع�صمي ،وط�أط�أ ر�أ�سه
ً
حزين.
�شغلت بايل ًّ
حقا.
 -ما الأمر؟! لقد
َ
� -إنها � ّأمي.
 -ما بها؟ هل هي مري�ضة؟
� -إنها متوت.
 -ماذا!!!
  -هي احلقيقة .لقد �ضربها املر�ض
اخلبيث يف عظامها .ويا ليتها ال تت�ألمّ .
ّ
ينفك يدور
لكنها تتعذّ ب ،و�صراخها ال
يف ر�أ�سي ويد ّوي يف � ّ
أذين.
أ�شد ْوقعه!!
 -يا َلهذا النب�أ ما � ّ
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علي �أن �أفعل.
 -ال �أع��رف ،والله ،ما
ّ
�صدقني �إن قلت ل��ك � ّإن عقلي قد
ّ
ّ
تعطل .يا ليتني �أ�ستطيع �أن �أحمل
بع�ض الأمل عنها ف ��أرت��اح ،ق��ال وملعت
دمعتان يف عينيه.
� -أين هي؟
 -يف امل�ست�شفى.
هيا �إ ًذا� .س�أرافقك �إىل هناك.
ّ -
�سيارته .وملا ْ
بلغنا
ُ
�سيارتي خلف ّ
قدت ّ
وعربنا املدخل ،كان ال�صراخ
امل�ست�شفى
ْ
ِ
الآتي من �آخر ال ُرواق ،يفتّ ت القلب ،بل
ال�صوان.
حجر
ّ
 دخلنا الغرفة؛
تتلوى
فر�أيت املر�أة
ّ
ً
لمُّ
يف ال�سرير ت�أ ا على
املخدر
الرغم من
ّ
ال������ذي ي��ن�����س��اب
م���ع امل�����ص��ل �إىل
�شرايينها .وكان
زوج��ه��ا وابنتها
وطبيبها و�إح��دى
امل��م��ر���ض��ات عن
ّ
جانبي �سريرها.
فنظرت � ّ
إيل،
و�ضعت يدي على يدها؛

ُ
ْ
امل�صفرين،
خديها
و�سالت دمعتان على ّ
َّ
تئن حينً ا
ثم �أغم�ضت عينيها ،وعادت ّ
وت�صرخ �أحيا ًنا .وبعدما طم�أنها الطبيب
ّ
�سيخف بعد قليل بفعل
�إىل �أن الأمل
فلحقت به وا�ستوقفته:
املخدر ،خرج؛
ُ
ّ
«ح�ضرة الدكتور� ،أنا قريبها .ولها من
املحبة يف قلبي ما ل ّأمي� .أال ت�ستطيعون
ّ
�إيقاف �أملها بطريقة �أو ب�أخرى؟».
 -لي�س من احلكمة �أن نعطيها اليوم
احلد الأق�صى من اجلرعة التي �سرعان
ّ
ما يعتادها ج�سمها ،فال ي�ستجيب
بعد ذل��ك ل��ه��ا .مر�ضها �سيتفاقم،
ّ
�شدة،
�سي�شتد.
و�أملها
وكلما زاد الأمل ّ
ّ
لاً
حد �إذا
ثمة ّ
زدنا اجلرعة قلي  .لكن ّ
ّ
تخطيناه ،ماتت.
� -أال ت�ستطيعون �أن جتعلوها تنام؟
  -الأمل ال�شديد يحول دون نوم املري�ض
جدا .واجلرعة
�إال �إذا كان
املخدر قو ًيا ًّ
ّ

أ�سلفت القول.
الزائدة تقتل كما �
ُ
تركت الطبيب يذهب �إىل حقل �آخر،
ُ
يف امل�ست�شفى ،من حقول املعركة بني
وعدت �إىل الغرفة؛ فر�أيت
احلياة واملوت.
ُ
املمر�ضة �أن تريحها من
امل���ر�أة ترجو
ّ
عذابها� .أن تزيد لها جرعة املورفني .وملا
املمر�ضة �إليها �أو ُ
تقل كلمة،
مل تلتفت
ّ
واكتفت ب�ضبط �إيقاع �سيالن امل�صل
يف الأنبوب ،راحت امل�سكينة تنظر يف
واحدا �أال ُنطيل
واحدا
وتتو�سلنا
عيوننا،
ً
ً
ّ
ً
عذابها بعد ،طالبة املوت الرحيم.

عدت �إىل بيتي وعبارة «املوت الرحيم»
ُ
ت�ردد يف خ��اط��ري وق��د �سرقت راحتي
ت� ّ
و�سكينتي .ف��ك� ّ�ر ُت فيها ط��وي�ًل�اً ،
�ت نف�سي م���رار ًا�« :أي��ك��ون قتل
و���س��أل� ُ
ً
النف�س ،تخلي�صا لها م��ن ال��ع��ذاب،
جرمية ،وتركها يف عذابها ،ال يكون؟
عما يفعله ،ويف
�ألي�س الإن�سان م�س�ؤو ًال ّ
عما مل يفعله � ً
أي�ضا!».
�أحيان كثريةّ ،
قلت
«ح�سن �أن��ك
ف�أجابت نف�سي:
ٌ
َ
ثمة �أحيان
«يف �أحيان كثرية» ،ل ْأن ّ
يكون فيها االمتناع عن الفعل بطولة
وف�ضيلة».
فحملت
 مل يقنعني ج��واب نف�سي.
ُ
ألت
ت�سا�ؤيل
ودرت بني النا�س فيه؛ ف�س� ُ
ُ
راهبا يفرت�ش يف �صومعته ال َ
أر�ض العارية،
ً
ياب�سا ،قال� :إن كان الأمل
ويتو�س ُد عو ًدا
ً
ّ
ريا.
للج�سد عذا ًبا ،ف� ّإن فيه للروح تطه ً
و�أ���ض��اف :درب القدا�سة مت� ّ�ر دائ��م � ًا يف
معارِج الأمل واملعاناة.

كل َمن تعذّ ب ،يا � ِ
ّ
أبت� ،صار
 -لي�س
ّ
ّ
كل َمن خل�ص النا�س
ي�سا .لكن
ّ
قد ً
من عذابهم ،قد �صار.
ْ
تقتل .ولي�س لنا
و�صية ّربنا وا�ضحة :ال
ّ -
الرب.
�أن جنتهد يف تف�سري و�صايا ّ
وعدت �أبحث
جمد ًدا،
طت حريتي
 ت� ّأب ُ
ُ
ّ
عمن يريحني منها �أو ي�ساعدين يف
ّ
ً
متجلببا بالورع
ألت �شيخا
حملها؛ ف�س� ُ
ً
والف�ضيلة ،قال :على احلياة �أن جتاهد
وجتالد ّ
كلما بقي فيها رمق ي�ستطيع
وهتْ ك
�أن يقاوم .و�أ�ضاف :القتل
حمرمَ ،
َّ
املحرمات جرمية .قلت� :أيها ال�شيخ
َّ
ٍ
قاتل بال�سيف ،مقتول؛
اجلليل .كم
ٍ
وقاتل بالكلمة ،حممود وم�شكور!
مرة
بعد �أ ّيام
ُ
عدت قريبتي يف امل�ست�شفى ّ
املرة ،كان �صراخها
ثانية .لكن ،هذه ّ
�أعلى ،ولون ب�شرتها يحاكي الزعفران
ا�صفرار ًا .لقد كان املوت مت� ّأه ًبا عند
�سريرها بعدما كان بالأم�س منتظ ًرا
خارج بابها.
 ر�أيتها مت�سك مالءة ال�سرير بيديها،
وت�شد
بل تغرز فيها �أ�صابعها و�أظافرها
ّ
ً
ّ
مينة وي�سر ًة،
قوتها ،وتر ّنح ر�أ�سها
بكل ّ
وتع�ض �شفتها ال�سفلى مغم�ضة العينني،
ّ
الرتابي الذابل.
فيما العرق يغ�سل وجهها
ّ
لقد �أ�صبح �أملها �أقوى من �أن ُيحتمل.
 «ارح��م��وين .اقتلوينّ .
خل�صوين من
أتوجع...
عذابي .حرام عليكم تركي � ّ
حمبا للب�شر ،ملاذا ال
رب .يا �ألله .يا
يا ّ
ًّ
تريحني؟!» .هكذا كانت امل�سكينة
ت�صرخ ،فيما كانت ابنتها تبكي
ب�صوت ع��الٍ  ،وزوجها يف مقعده طامر ًا
ر�أ�سه بني يديه ،وابنها يرجو الطبيب �أن
يجعلها ترتاح.
  -ماذا تريدين �أن �أفعل؟! �أ�أقتلها! ال
�أ�ستطيع �أن �أزيد جرعة املورفني بعد.
 -ال �أع����رف ي��ا دك��ت��ور ،ال �أع���رف.
�إفعل لها �شيئ ًا �أرجوك .هذه � ّأميّ � .أمي
وربتني بتعب يديها و�سهر
التي ولدتني ّ
عينيها .ه��ك��ذا ك��ان ابنها يقول
ويبكي؛ فبكيت ،وال��ل��ه ،لبكائه.
املرة بكت.
حتى
املمر�ضة هذه ّ
ّ

فخرجت
واملمر�ضة؛
 خ��رج الطبيب
ُ
ّ
وقريبي يف � ْإثرهما.
 -يا دكتور ،هل من �أمل يف �شفائها؟
ألت.
�س� ُ
 -ال� ،إال �إذا ّ
القدي�سون ب�أعجوبة.
تدخل ّ
 -وهل �سيطول عذابها؟
 -الأعمار يف يد الله .لكن �أعتقد �أ ّنها
مدة �شهر على ال ّ
أقل.
�ست�صمد ّ
  -م��اذا!! �صرخ قريبي .عذاب لأكرث
من �شهر بعد!! ال يا دكتور .ال �أ�ستطيع
�أن �أحت� ّ�م��ل ر�ؤيتها تتعذّ ب ك� ّ�ل هذه
املدة .ال �أ�ستطيع،
ّ
ال �أ�ستطيع .قال
وراح ينتحب.
 ���ص��رف الطبيب
املمر�ضة وقد اتّ �شح
ّ
ب��ي��ا���ض عينيه
ب��ب��ع�����ض اح��م��رار
ت����أ ُّث���ر ًا و�إ���ش��ف��اق� ًا.
�ردد،
وبعد طويل ت� ّ
�أ���ش��ار ب����أن نتبعه
�إىل ع���ي���ادت���ه،
فتبعناه� .أغلق
الكر�سي خلف
الباب ،وجل�س على
ّ
طاولته ،وق��ال وه��و يرفع بع�ض الأوراق
�أمامه وي�ضعها يف مكان �آخر من غري
�سبب« :حاجتك يف هذه اخلزانة» .و�إذ
�سارع قريبي �إىل فتحها ،وجد ب�ضع �إبر
تناول �أكرثها ام��ت�لا ًء ،و���س��أل�« :أه��ي
كافية؟»؛ فرفع الطبيب ب�صره للحظة،
وهز ر�أ�سه � ْأن نعم ،وعاد ينظر �إىل الأوراق
ّ
بني يديه.
� -أ�أُفرغ حمتواها يف كي�س امل�صل؟
 -ع��م��ل��ي ه����ذا ق���د ي�����ودي ب���ي �إىل
حماكمتني :واحدة يف الأر�ض ،و�أخرى يف
ال�سماء.
  -ال تقلق يا دكتور� .س�أكون حذ ًرا
جدا.
ًّ
� -إن مل يعلم الب�شر� ،أفال يعلم الله!
رحمت �إن�ساناً
ريا �إذ
َ
 � -سيجازيك خ ً
يتعذّ ب.
�أخفى قريبي احلقنة يف جيبه وخرج؛

فخرجت خلفه .وملا دخلنا غرفة � ّأمه،
ُ
ارمتى على ال�سرير عند قدميها ،و�أخرج
احلقنة من جيبه ،وقال ودموعه تنهمر
خديه� :أت�ساحمينني يا
كاملطر على ّ
فهزت ر�أ�سها ب��الإي��ج��اب ،وهي
� ّأم���ي؟
ّ
تتلوى من الأمل.
ّ
� -ستزول �أوجاعك بعد قليل �إىل الأبد
يا � ّأمي.
َ
لري�ض الله عنك يا ولدي.
-
 نظر قريبي �إىل �أب��ي��ه؛ ف�أ�شار عليه
باملوافقة� .إذ ذاك وقف ،وحقن كي�س

�وي ،و�أودع احلقنة
امل�صل
ّ
باملخدر ال��ق� ّ
الفارغة جيبه .ثم جل�س و�أخذ يد � ّأمه بني
يديه ،ورفعها �إىل �صدره ،ثم �إىل �شفتيه.
�أم��ا �أخته فو�ضعت يديها املرجتفتني
على �شفتيها ،وفتحت عينيها وا�سعتني
تفجع ًا .وملا خانتها قواها ،هبطت على
ّ
ركبتيها �إزاء ال�سرير تنتحب .و�أما الزوج
فنه�ض من مقعده ،ووق��ف عند ر�أ���س
ي�سرح �شعرها على مهل ب�أ�صابع
زوجته ّ
ترتع�ش.
ّ
يخف ،ثم ّ
توقف؛
�شيئً ا ف�شيئً ا �أخذ الأمل
ففتحت ال ّأم عينيها .وو�ضعت ميناها
على ر�أ���س ابنتها التي ما زالت جاثية
بقربها .و�أخذت بي�سراها يد ابنها .ثم
متحابني
جميعا ب ��أن يبقوا
�أو�صتهم
ً
ّ
مت�ضامنني .ودعت لهم ب�أعمار مديدة
جميعا
ال ك��در فيها .وفيما كانوا
ً
يبكون ب�صمت ،لوت ر�أ�سها ،ولفظت
روحها وهي تبت�سم.
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نعت قيادة اجلي�ش العميد املتقاعد
نعيم نعمان فرح الذي توفيّ بتاريخ
.2018/1/19
 من مواليد  1933/10/6يف كو�سبا– الكورة.
��وع يف اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ
 ت���ط� ّثم تد ّرج يف الرتقية حتى
ّ ،1956/10/1
رتبة عميد اعتبا ًرا من .1986/1/1
 حائز:• و�سام  31كانون الأول من العام
 1961التذكاري.

• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجات :الأوىل ،الثانية ،والثالثة.
• و���س��ام الأرز الوطني م��ن رتبتَي
�ضابط وفار�س.
• و�سام الوحدة الوطنية.
مرتني.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة قائد القطعة.
عدة دورات درا�سية يف الداخل
 تابع ّويف اخلارج.
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

العميد الطبيب املتقاعد
�صالح حداد

نعت قيادة اجلي�ش العميد الطبيب
املتقاعد �صالح �إبراهيم حداد الذي
توفيّ بتاريخ .2018/1/16
 من مواليد  1950/1/4يف طرابل�س.��وع يف اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ
 ت���ط� ّ ،1968/10/19ثم ت���د ّرج يف الرتقية
حتى رتبة عميد طبيب اعتبا ًرا من
.1999/7/1
 حائز:• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجات :الأوىل ،الثانية ،والثالثة.
• و�سام الأرز الوطني من رتبتَي �ضابط
وفار�س.

• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام احلرب.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و���س��ام التقدير الع�سكري من
الدرجة الف�ضية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث
مرات.
ّ
مرة.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّ 15
• تهنئة رئي�س الأركان.
مرات.
• تهنئة قائد القطعة �أربع ّ
عدة دورات درا�سية يف الداخل
 تابع ّويف اخلارج.
 -مت�أهل وله ولدان.

العميد الطبيب املتقاعد
جهاد حمدان

نعت قيادة اجلي�ش العميد الطبيب
املتقاعد جهاد حمدان ال��ذي توفيّ
بتاريخ .2017/12/25
 من مواليد  1954/3/1يف الغبريي– بعبدا.
تطوع يف اجلي�ش ب�صفة مالزم �أول
 ّثم تد ّرج
طبيب بتاريخ ّ ،1983/7/17
يف الرتقية حتى رتبة عميد اعتبا ًرا
من .2008/7/1
 حائز:• و�سام احلرب.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.

• و���س��ام التقدير الع�سكري من
الدرجة الف�ضية.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجتني الثانية والثالثة.
• و�سام الأرز الوطني من رتبتَي �ضابط
وفار�س.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
مرات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ّ 8
مرة.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّ 15
مرات.
• تهنئة قائد القطعة �أربع ّ
عدة دورات درا�سية يف الداخل
 تابع ّويف اخلارج.
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

العميد املتقاعد نعيم فرح
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املعاون �أول
ماجد �أديب زاكي

نعت قيادة اجلي�ش املعاون �أول ماجد
�أديب زاكي الذي توفيّ بتاريخ .2017/12/23
 من مواليد  1980/10/10يف را�شيا ،ق�ضاءرا�شيا ،حمافظة البقاع.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .2000/8/5
 ّ من عداد طبابة منطقة البقاع. حائز:• ميدالية امل�ؤمترات للعام .2002
• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة

الرابعة (الربونزي).
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
مرات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �ست ّ
مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش �سبع ّ
• ت��ه��ن��ئ��ة ن��ائ��ب رئ��ي�����س الأرك�����ان
للعمليات.
مرات.
• تهنئة قائد اللواء ثالث ّ
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

الرقيب �أول
مايك نقوال تليجه

نعت قيادة اجلي�ش الرقيب �أول مايك
نقوال تليجه الذي توفيّ بتاريخ .2017/11/28
 من مواليد  1980/5/20يف امليناء ،ق�ضاءطرابل�س ،حمافظة ال�شمال.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .1997/11/10
 ّ من عداد طبابة منطقة ال�شمال. حائز:• و�سام احلرب.
• ميدالية امل�ؤمترات للعام .2002
• و�سام التقدير الع�سكري.

• و�سام مكافحة الإرهاب.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الرابعة (الربونزي).
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
مرات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �سبع ّ
مرة.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّ 11
مرات.
• تهنئة قائد اللواء ثالث ّ
• تهنئة قائد جهاز �أمن املطار.
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

الرقيب طوين لي�شع

نعت قيادة اجلي�ش الرقيب طوين لي�شع
الذي توفيّ بتاريخ .2018/1/19
 من مواليد  1975/1/1يف فريدي�س –ق�ضاء زغرتا ،حمافظة ال�شمال.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .1994/12/28
 ّ من عداد مدير ّية املخابرات. حائز:• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الأوىل.

• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
• امليدالية الع�سكرية.
مرات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �ست ّ
مرة.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّ 13
مرات.
• تهنئة قائد القطعة �أربع ّ
 -مت�أهل وله ولد واحد.
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الرقيب علي خ�ضر �ضاهر

نعت قيادة اجلي�ش الرقيب علي خ�ضر
�ضاهر الذي توفيّ بتاريخ .2017/12/29
 من مواليد  1985/8/11يف كفرتون،حمافظة عكار.
������ددت خ��دم��ات��ه اع���ت���ب���ا ًرا من
 ُم ّ ،2005/5/18و ُنقل �إىل اخلدمة الفعلية
بتاريخ .2006/6/12
 من عداد لواء الدعم – فوج الهند�سة. -حائز:

• و�سام مكافحة الإرهاب.
• و�سام احلرب.
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
مرات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش خم�س ّ
مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش �ست ّ
• تهنئة قائد الفوج.
 -مت�أهل وله ولدان.

اجلندي ماهر �أنطون حرب

نعت قيادة اجلي�ش اجلندي ماهر �أنطون حرب الذي توفيّ بتاريخ .2017/11/29
 من مواليد  1996/12/25يف تنورين الفوقا ،ق�ضاء البرتون ،حمافظة ال�شمال.تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .2017/3/10
 ّاملجمع الع�سكري – جونية.
 من عدادّ
 -عازب.

املمددة خدماته علي حممد نا�صر الدين
املجنّد ّ
ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش امل��ج��نّ ��د امل��م� ّ�ددة
خدماته علي حممد نا�صر الدين الذي توفيّ
بتاريخ .2017/12/25
 -من مواليد  1997/3/1يف الكواخ -

الهرمل.
 ُم ّددت خدماته بتاريخ .2016/2/22 من عداد فوج التدخل الثاين. -عازب.
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هو وهي
�إعداد :رميا �سليم �ضوميط

اخلالفات عامل �إيجابي!

ؤكد االخت�صا�صي يف علم النف�س
ي� ّ
حممد �أن
عمار
ّ
العيادي امل �� ّؤه��ل �أ ّول ّ
ت�شكل
الزوجية ميكن �أن
اخلالفات
ّ
ّ
اً
إيجابيا يف حياة الزوجني �إذا ما
عامل �
ًّ
ٍ
ّ
بطريقة �صحيحة .فاجلدل
ا�ستغلت

ال��ب��نّ ��اء ،والنقا�ش ال��ه��ادف �إىل حتديد
ٍ
ت�سويات
�أوجه اخلالف ،وما يعقبه من
منا�سبة ،هي �أمور تغني جتربة الزوجني
وت�ساهم يف ن�ضج عالقتهما �إذا ما
ّ
متت �ضمن حدود االحرتام املتبادل .يف
املقابل ،ف�إن جتاهل امل�شاكل الب�سيطة
وع��دم معاجلتها يف حينها ،ي �� ّؤدي �إىل
تتحول �إىل مو�ضوع
تراكمها �إىل �أن
ّ
يهدد ال���زواج .كذلك،
ٍ
ن��زاع ح��اد قد ّ
احلياتية،
ف�إن التعامل مع امل�شاكل
ّ
�صغرية كانت �أم ك��ب�يرة ،ب�أ�سلوب
التهجم وال��ع��د ّائ� ّ�ي��ة وال�سخرية ،يو ّلد
ّ
م�شاعر النقمة وال�ضغينة بني الطرفني،
وال يخدم زواجهما .من هنا ،يو�ضح
ال�صحية
حممد �أن العالقة
امل� ّؤهل �أ ّول
ّ
ّ

تفرت�ض معرفة املهارات الالزمة لإنهاء
اخلالفات الزوجية بطريقة ود ّية و�إيجاد
حلولٍ
يقدم
عملي ٍة تر�ضي الطرفني .وهو ّ
ّ
يف ما ي�أتي بع�ض الن�صائح للأزواج كي
ٍ
فر�صة لتعزيز
يحولوا خالفاتهم �إىل
ّ
الزوجية ومتتينهـا.
العالقة
ّ

معاجلة امل�شكلة يف العمق

?
?? ?

?

أكدا من �أ ّنكما تعاجلان ال�سبب
ت� ّ
ً
احلقيقي للخالف ،ف�أحيانا تكون
معب�أة ب�سبب م�س�ألة عالقة بني
النفو�س ّ
وعندئذ ميكن ل ّأي م�شكلةٍ
ٍ
الطرفني،
ً
ٍ
تافهة �أن ت�شعل خالفا ،وبالتايل ف�إن
احل� ّ�ل �سيكون مبثابة هدنة م� ّؤقتة،
لن تلبث �أن تُخ َرق ما مل يتم الدخول
يف �صلب املو�ضوع ا ّل��ذي يثري النقمة،
ومعاجلته يف العمق.

100

العدد 392

الرتكيز على امل�شكلة احلال ّية وعدم
نب�ش املا�ضي

ٍ
خالف
حتوال م�شكلة ب�سيطة �إىل
ال ّ
كبري من خالل نب�ش �أخطاء املا�ضي،

وا�ستخدام �أ�ساليب الإدانة كمثل عبارة
هكذا»� ،أو «لطاملا �أخط�أت
دائما ّ
«�أنت ً
أك��دا
يف ك��ذا �أو ك���ذا»� ،إل����خ ...وت �� ّ
يو�سع
من �أن فتح امللفّ ات القدمية ّ
نطاق اخلالف ويبعدكما عن جوهر
احلالية.
امل�شكلة
ّ

??

احلر�ص على اختيار الوقت واملكان
املنا�سبني

ي�صح �أن تعاجلا م�شاكلكما
ال
ّ
العامة ويف ح�ضور
اخلا�صة يف الأماكن
ّ
ال��غ�ير ،ك��م��ا ال ي��ج��وز ل ٍّأي منكما
زج الآخ��ري��ن يف خالفه م��ع ال�شريك
ّ
���م ي��ع��ـ� ّ�زز
ب��ه��دف احل�����ص��ول ع��ل��ى دع� ٍ
خ�صو�صية
موقفه .فاملفرو�ض �أن حترتما
ّ
بعيدا
زواجكما و�أن تعاجلا �أموركما
ً
ّ
اخلارجية .كذلك،
التدخالت
من
ّ
ٍ
نقا�ش عندما
ي�صح �أن تدخال يف
ال
ّ
ٍ
غ�ضب .فالعبارات
تكونان يف حالة
احل����ادة التي
اجل��ارح��ة وال��ك��ل��م��ات
ّ
تتفوها بها يف حلظة الغ�ضب
ميكن �أن
ّ
ويرتدد �صداها يف
تبقى عالقة يف الذاكرة
ّ

?

من امل�شاحنات الب�سيطة حول �أمور احلياة اليوم ّية �إىل اخلالفات
الأعمق التي تتمحور حول م�سائل �أ�سا�س ّية يف حياتهما امل�شرتكة،
بد منه يف حياة الزوجني ،فكيف
تربز اخلالفات الزوج ّية ك�أمر ال ّ
ميكن حتويلها �إىل فر�صةٍ لإغناء جتربة الزوجني ومتتني عالقتهما؟

هل ميكن حتويل اخلالفات
الزوج ّية �إىل فر�صة لتمتني العالقة؟

?
?? ?

وتفهم موقف الآخر
الإ�صغاء ّ

?

يتلهى الطرف امل�ستمع يف
غالبا ما
ّ
ً
اً
�أثناء النقا�ش بتح�ضري دفاعه بدل من
فيفوت
الإ�صغاء �إىل ما يقوله الآخ��ر،
ّ
عليه فر�صة تربير موقفه �أو �إظهار وجهة
التو�صل
نظره ،ويخ�سر كالهما �إمكان
ّ
�إىل ت�سوية من خالل تقريب وجهات
النظر .لذلك ،يجب الإ�صغاء �إىل ر�أي
ومو�ضوعية وال�سعي �إىل
الآخر باهتمام
ّ
تفهم موقفه وحم��اول��ة �إي��ج��اد �أر�ضية
ّ
م�شرتكة حللولٍ بنّ اءة.

�ضبط النف�س واالبتعاد عن التجريح

حتا�شيا النربة العالية وال�صراخ ،فهما

االعرتاف باخلط أ�

التهرب من امل�س�ؤولية عند
ال حتاوال
ّ
ح���دوث خ��ط� أ� م��ا ب ��إل��ق��اء ا ّل��ل��وم على
ال�شريك ،و� مّإن��ا بالعك�س ،فلرياجع
ّ
كل منكما �ضمريه ملحا�سبة نف�سه

??

�إبداء اال�ستعداد للم�ساحمة
وللت�سوية الو ّدية

?

الأذهان �إىل ما بعد انتهاء اخلالف.

ي��ح� ّ�والن اخل�لاف الب�سيط �إىل �شجا ٍر
ح��ا ٍّد يفقد خالله الطرفان ال�سيطرة
يتفوها
على انفعاالتهما ،وميكن �أن
ّ
ٍ
حينئذ بكلمات التجريح والتحقري
يحول الغ�ضب
بالآخر .اح��ذرا �أي�ضً ا �أن
ّ
خالفكما �إىل مبارزة تتباريان فيها
بالن�سب �أو الثقافة �أو املركز االجتماعي،
لأن يف ذلك حماولة لتحطيم الآخر ،ما
يثري لدى الطرف املهزوم م�شاعر احلقد
وال�ضغينة التي ال متحى ب�سهولة.

��ذك���را �أن
ق��ب��ل حما�سبة الآخ����ر ،وت� ّ
االعرتاف باخلط أ� ف�ضيلة.

يتم ذلك من خالل تنقية النف�س من
الأفكار امل�سمومة التي يو ّلدها الغ�ضب
إيجابية.
واال�ستعا�ضة عنها ب�أفكا ٍر �
ّ
فليتذكر ك��ل منكما ح�سنات
ّ
الآخ��ر وف�ضائله ،واقبال بتقـدمي بع�ض
التو�صل �إىل ت�سوية تر�ضي
التنازالت بغية
ّ
الطرفني.
تذكرا �أن زواجكما قائم
ي�را،
ّ
و�أخ� ً
على احل��ب واالح��ت�رام والثقــة ،فال
ً
ٍ
ب�سيطا كان �أم
خ�لاف،
ت�سمحا لأي
كبيـ ًرا ،بزعزعة هذه امل�شاعر النبيلة.

العدد 392

101

تربية
وطفولة
ثمة ق�ص�ص كثرية تتناقلها
تعر�ض
و�سائل الإعالم يوم ًيا عن ّ
للتحر�ش اجلن�سي بينما
�أطفال
ّ
تبقى ق�ص�ص �أخرى طي الكتمان.
امل�ؤ�سف واملخزي يف املو�ضوع
�أن الوح�ش غال ًبا ما يكون داخل
املنزل �أو بالقرب منه� ،أو يف �أمكنة
من املفرت�ض �أنها ت�شكل بيئة
�آمنة للأطفال ،كالبيت العائلي
والرو�ضة �أو املدر�سة .ويف معظم
احلاالت تقري ًبا ،يكون املتحر�ش
�شخ�صا حمبو ًبا يف حميطه
ً
يتو ّدد �إىل الأطفال ويالطفهم
اً
جمال لل�شك
بطريقة ال ترتك
يف نواياه ...كيف نحمي �أوالدنا
من ه�ؤالء الوحو�ش من دون �أن
نرعبهم؟

ن�سبة كبرية من ال�ضحايا

ه��ن��اك فئة منحرفة من
الب�شر ال جتد لذتها اجلن�سية
�إال م��ع الأط���ف���ال ،فتقوم
ب��ال��ت��ح� ّ�ر���ش ب��ه��م وتنتهك
ّ
خملفة يف نفو�سهم
براءتهم
ّ
أوجاعا ي�صعب تخطيها
�آثا ًرا و�
ً
من دون عالج نف�سي .وه�ؤالء
غالبا ما يكونون
املر�ضى،
ً
ح�سب ر�أي علماء النف�س،
ق��د ع��ان��وا يف طفولتهم من
التحر�ش اجلن�سي ،لذا يقدمون
ّ
على العمل نف�سه عندما
ي��ك�برون .وق��د ي�صل الأم��ر
حد اغت�صاب
ببع�ضهم �إىل ّ
ال�ضحية وقتلها.
�أك���دت ع��دة درا���س��ات �أن
ه��ن��اك ن�سبة ك��ب�يرة من
الفتيات وال��ف��ت��ي��ان الذين
ي��ق��ع��ون ���ض��ح��ي��ة ال��ت��ح��ر���ش
اجلن�سي قبل بلوغهم الـ
102

العدد 392

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

كيف نحمي
�أطفالنا من
التحر�ش اجلن�سي؟
ّ

وغالبا ما ت�تراوح �أعمار
،18
ً
ال�ضحايا ما بني  4و� 11سنة،
اً
إجمال
فيما يكون اجلاين �
ق��ري� ً�ب��ا �أو ج����ا ًرا �أو �صديقاً
للعائلة ،وق��د يكون �أح��د
الغرباء ال��ذي��ن يلتقي بهم
الطفل �صدفة.

متى يجب تنبيههم؟

عندما يبد�أ الولد باالنف�صال
ع��ن وال��دت��ه� ،أي يخرج من
املنزل مبفرده ل�شراء احللوى
�ث�ًل� �أو �إىل
م��ن ال��دك��ان م� اً
املدر�سةّ ،
نعلمه كيف يجب
اجتياز الطريق والت�أكد من
خلو ال�شارع من ال�سيارات،
وغ��ي�ر ذل����ك م���ن الأم������ور.
يف امل��ق��اب��ل علينا توعيته
وتنبيهه �إىل:
ّ
 ع����دم ال��ت��ك��ل��م معالأ���ش��خ��ا���ص ال��غ��رب��اء الذين
التودد
يلتقي بهم ويحاولون
ّ
�إليه.
يقدمونه له.
 رف�ض كل ما ّ عدم الذهاب معهم �إىل�أي مكان.
 -ع���دم ال�����س��م��اح للبائع

بااللت�صاق به �أثناء اختياره للحلوى التي
يرغب يف �شرائها.
التحدث مع الطفل ب�شكل دائم
ّ
ّ
يتعر�ض
وحثه على �سرد ما يح�صل معه �أو ّ
يوميا.
له
ً
من جهة �أخ��رى ،يتعني على الأه��ل
اح�ت�رام ج�سد طفلهم ،فله كامل
احلق ب�أن يرف�ض �أن يراه الآخرون عار ًيا
تقبله اجل��ارة �أو
بعد اال�ستحمام� ،أو �أن ّ
اجل��ار ،ول��ه كامل احل��ق يف �أن يطلب
ذلك اً
قائل« :ال �أريد �أن ّ
يقلني جارنا �إىل
املدر�سة ف�أنا ال �أحب رفقته» �أو «ال �أريد �أن
حتممني خالتي» .يجب احرتام رغبته
ّ
وتنفيذها.
ّ
وعلى الأه��ل �أن يعلموا الولد كيف
يحرتم خ�صو�صية ج�سده ،فال ي�سمح
لأي كان �أن يلم�سه يف موا�ضع معينة
من ج�سمه �أو م�شاهدة هذه املوا�ضع.
لذلك يجب تعويده على اال�ستقاللية
واالعتماد على النف�س يف ارتداء املالب�س
واالغ��ت�����س��ال .ف��اع��ت��ب��ا ًرا م��ن ال�سابعة
ميكن �أن يعتمد الطفل على نف�سه،
لكن بعد �أن نكون قد ّ
علمناه كيف
يتدبر �أمره من دون م�ساعدة الكبار.

كيف يت�صرف املنحرفون؟

جن�سيا �أو املنجذب
قد يتظاهر املنحرف
ً
جن�سيا نحو الأطفال ،ب�أنه ّ
�ضل الطريق
ً
ويطلب �إىل �أي طفل ي�صادفه �أن يد ّله على
الدرب ال�صحيح ،وقد يطلب �إليه �أي�ضً ا
�أن يلتقط له (للطفل) �صو ًرا �سيعر�ضها
على �شا�شة التلفزيون ،فينذهل الطفل
ويوافق فو ًرا .لكن يتوجب على الأهل
ح�صنوه �ضد قبول مثل
�أن يكونوا قد ّ
هذه العرو�ض .ويف حال �س�أل الطفل ملاذا؟
يجيب الأهل« :لأنه قد ي�ؤذيك ،هناك
�أ�شخا�ص مر�ضى يجب معاجلتهم» .و�إن
�أ�صر على معرفة ما ميكن �أن يجري
له ،فيجيب الأهل« :قد يلم�سك حيث
ال يجب ،ولي�س لأي �شخ�ص احلق ب�أن
يفعل بك ذلك ،والقانون يعاقب ه�ؤالء
على ذلك».

ال تدعوا الأمور
تختلط عليهم

ب����ع����د حت���ذي���ر
ال���ط���ف���ل ول��ف��ت
نظره �إىل املخاطر
ال��ت��ي ق���د تلحق
ب����ه ،ع��ل��ي��ن��ا �أن
ن��ت�رك����ه ي��ح��ي��ا
ح��ي��اة طبيعية،
فهو ي�ستطيع �أن
يلعب م��ع رفاقه
يف احلديقة ،و�أن ي�شرتي حاجاته من
الدكان ،لكن بعد �أن يكون قد �أعلم
�أهله باملكان الذي يتواجد فيه ،وبالأوالد
الذين يلعب معهم .املطلوب توعية
�أطفالنا لكن حذار �إرعابهم.
كذلك ،يجب أ� ّال ندع الأمور تختلط

على الطفل ،فن�ساعده على التمييز بني
العمل امل�شني وبني قبلة بريئة يطبعها
الأ�ستاذ �أو اجلار على جبينه .املهم �أن
نح�صنه من دون �أن نرعبه ،فهناك فرق
ّ
كبري بني قبلة خفيفة ومل�سة مزعجة �أو
منحرفة.
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ريا�ضة
�إعداد :روجينا خليل ال�شختورة

انتهى املو�سم الريا�ضي للعام  ،2017بفوز
مرة جديدة بـ «النمر
لواء احلر�س اجلمهوري ّ
ّ
املتحفز» بعد ح�صوله على املركز الأول يف
الت�صنيف العام للمو�سم ،وقد تاله لواء امل�شاة
اخلام�س يف املركز الثاين ،واللواء اللوج�ستي يف
املركز الثالث.

كلمة قيادة اجلي�ش

جممع الرئي�س
�أقيم حفل االختتام يف
ّ
العماد �إميل حلود الريا�ضي الع�سكري،
ّ
ممث اًل
برعاية العماد قائد اجلي�ش
بقائد املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
الهد ،ويف ح�ضور ممثل وزير
العميد جورج ّ
ال�شباب والريا�ضة الأ�ستاذ حممد عويدات
رئي�س م�صلحة الريا�ضة يف الوزارة ،وقادة
الألوية والأفواج والقطع امل�ستقلة ،و�ضباط
ورتباء الريا�ضة والرمي يف اجلي�ش� ،إىل
ممثلني عن اللجنة الأوملبية اللبنانية
واالحتادات الريا�ضية الوطنية ،وعدد من
الإعالميني الريا�ضيني.
ب���د�أ احل��ف��ل بالن�شيد ال��وط��ن��ي ،تاله
دقيقة �صمت عن �أرواح �شهداء اجلي�ش،
ّ
ممثل قائد اجلي�ش
ثم كانت كلمة
ّ
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لواء احلر�س اجلمهوري
يت�صدر املو�سم الريا�ضي
ّ
الع�سكري مرة جديدة
الهد الذي قالّ � :إن حفل اختتام
العميد
ّ
املو�سم الريا�ضي للعام  ،2017هو تتويج
مل��رح��ل��ة مفعمة ب��اجل��ه��د وامل��ث��اب��رة،
وهو بداية ملرحلة جديدة ،ت�ستند �إىل
ومتهد لإط�لاق
الإجن���ازات ال�سابقة،
ّ
تتج�سد يف �أكرث من
ور�شة عمل ريا�ضية
ّ
ن�شاط وحدث ،وتهدف �إىل رفع م�ستوى
االح�ت�راف ل��دى الريا�ضيني ،وحتقيق
جناحات �إ�ضافية يف حمافل الريا�ضة
الع�سكرية ،املحلية منها والإقليمية
والدولية.
ثم �أ�ضافّ � :إن الريا�ضة وعلى اختالف
ّ
م�ستوياتها و�أن��واع��ه��ا ،ه��ي بالن�سبة
�إىل اجل�سم الع�سكري مبنزلة خبزه
ال��ي��وم��ي� ،أي أ� ّن��ه��ا حاجة �أ�سا�سية ال
ميكن اال�ستغناء عنها يف � ّأي ظرف

من الظروف .من هنا ،مل حتل كثافة
املهمات الدفاعية والأمنية والإمنائية،
ّ
والأع��ب��اء اجل�سام امللقاة على عاتق
خ�صو�صا عملية
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
ً
«فجر اجل��رود» خالل ال�صيف الفائت،
دون موا�صلة وحداتنا ممار�سة الريا�ضة
ب�أ�شكالها املختلفة ،بالإ�ضافة �إىل
م�شاركة منتخبات اجلي�ش يف �سباقات
��ي���ةّ ،
حققت
وم��ب��اري��ات حم� ّ�ل� ّ�ي��ة ودول� ّ
مميزة يف العديد من
خاللها نتائج
ّ
الريا�ضية.
الألعاب
ّ
وت��اب��ع م��ع�ّب�رًّ ا ع��ن اع��ت��زاز امل�ؤ�س�سة
ب��ال��ن��ج��اح ال����ذي ح� ّ�ق��ق��ت��ه ال��وح��دات
ّ
املجلون خالل
الع�سكرية و�أف��راده��ا
العام  ،2017ال��ذي ي��وازي ب��دوره االعتزاز
بتعاون االحت���ادات والأن��دي��ة الريا�ضية
الوطنية و�أ�صحاب الأي��ادي البي�ضاء مع
اجلي�ش ،لإتاحة الكثري من الفر�ص
والإم��ك��ان��ات ل���ه .ودع���ا �إىل تهيئة
الإرادات و�إطالق العزائم لتفعيل ور�شة
الريا�ضة وحتقيق املزيد من الإجنازات يف
املراحل املقبلة.
وخ��ت��م با�سم ال��ع��م��اد ق��ائ��د اجلي�ش
متوج ًها �إىل احلا�ضرين بخال�ص ال�شكر
ّ

واالمتنان على اجلهود والتعاون يف ما
بينهم لإجناح املو�سم الريا�ضي ،ومهنّ ئً ا
املجلني وق���ادة وحداتهم ومدربيهم،
ّ
كل الأمل والثقة ب�أن تبقى
ومعبرًّ ا عن
الريا�ضة �أحد العناوين امل�ضيئة يف احلياة
الوطنية والع�سكرية.

النتائج

• الألعاب الع�سكرية (اخلما�سي الع�سكري،
التوجه بالبو�صلة ،والرماية
الرماية بالبندقية،
ّ
بامل�سد�س):
ّ
حل لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز
الأول ،فوج مغاوير البحر يف املركز الثاين،
واللواء اللوج�ستي يف املركز الثالث.
• الإعداد البدين:
ّ
حل فوج مغاوير البحر يف املركز الأول،
ل��واء امل�شاة اخلام�س يف املركز الثاين،
وق��ط��اع ج��ن��وب الليطاين يف املركز
الثالث.
• الثالثي احلديث لل�ضباط:
ّ
حل لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز
الأول ،فوج مغاوير البحر يف املركز الثاين،
واللواء اخلام�س يف املركز الثالث.
• الألعاب الريا�ضية (كرة قدم� ،سلة ،يد،
طائرة ،قدم ال�صاالت� ،ألعاب قوى و�سباقات
طرق واخرتاق ال�ضاحية و�سباحة):
ّ
حل لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز
الأول ،اللواء اللوج�ستي يف املركز الثاين،
ولواء امل�شاة اخلام�س يف املركز الثالث.

بطل املو�سم

توج لواء احلر�س اجلمهوري
يف اخلتامّ ،
ّ
بطل املو�سم و�سلم جائزة النمر املتحفّ ز
و�شعار الأرز الذهبي للمركز الأول ،تبعه
لواء امل�شاة اخلام�س يف املركز الثاين ونال
�شعار الأرز الف�ضي ،واللواء اللوج�ستي يف
املركز الثالث وحاز �شعار الأرز الربونزي.
را ،متّ ت���ب���ادل الأن���خ���اب بني
�أخ���ي�� ً
احلا�ضرين ،ودع��ي اجلميع �إىل حفل
كوكتيل يف املنا�سبة.
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ريا�ضة

بطولة امليالد يف كرة الطاولة للجي�ش

�أق��ي��م��ت يف ق��اع��ة ال��ن��ادي
الأه��ل��ي ال��ري��ا���ض��ي – �صيدا
بطولة امليالد يف كرة الطاولة
التي نظمها االحتاد اللبناين
للعبة .وق��د ���ش��ارك اجلي�ش
فيها وح� ّ
��ل ع�سكريوه يف
امل��راك��ز الأوىل .ف��ق��د ح� ّ�ل
املجنّ د امل��م� ّ�ددة خدماته
�أحمد م�صطفى حرب من
اللواء التا�سع يف املركز
الأول ،فيما �أح��رز املجنّ د
امل��م� ّ�ددة خدماته حممد
فح�ص من فوج التدخل
الثالث املركز الثالث.

نتائج ج ّيدة
للع�سكريني يف
�سباق امليالد
الـ 61يف ال�سباحة
ب��رع��اي��ة ال��ع��م��اد قائد
اجلي�ش وب�إ�شراف االحتاد
اللبناين لل�سباحةّ ،
نظم
ن���ادي اجل��زي��رة الريا�ضي
���س��ب��اق امل��ي�لاد ال����ـ 61يف
خليج النادي الع�سكري
املركزي ،و�شارك فيه �إىل اجلي�ش ،فرق اجلمعيات والأندية
االحتادية وفرق القوى امل�سلحة والدفاع املدين وفوج �إطفاء
بريوت وطالب من املدار�س واجلامعات.
وقد جاءت نتائج الع�سكريني يف �سباق الـ 200مرت على
النحو الآتي:
 عــن فئــة ال�ضبـاطّ ،حل امل�لازم �أول رود �أب��و غزالة
من املركــز العالــي للريا�ضــة الع�سكريــة يف املركــز
الثانــي.
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ّ
 عن فئة الرتباء والأف��راد بني  18و� 30سنةّ ،كل
حل
م��ن ال��رق��ي��ب ال��ي��ا���س ك�ترا م��ن ف��وج ال��ت��دخ��ل الأول،
واجلندي حممد عجمي من لواء الدعم يف املركز الأول،
والعريف علي عز الدين من اللواء اخلام�س يف املركز
الثاين ،واجلندي خمايل مطر من املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية يف املركز الثالث.
 عن فئة الرتباء والأفراد ما فوق الـ� 31سنةّ ،حل العريف
لوي�س داغر من اللواء اللوج�ستي يف املركز الثاين.

 ...ويف لقاءات ودية
يف �ألعاب القوى
�شارك اجلي�ش يف �سل�سلة لقاءات ودية
يف �ألعاب القوى يف ختام املو�سم الريا�ضي
ّ ،2017
وحل ع�سكريوه يف املراكز الأوىل.
ومن هذه اللقاءات اثنان على مالعب
مدر�سة �سيدة اجلمهور وواح���د يف مدينة كميل �شمعون
الريا�ضيةّ � .أما النتائج فقد جاءت على النحو الآتي:
• اللقاء الأول (مدر�سة اجلمهور):
 اجلندي نور الدين حديد من ل��واء احلر�س اجلمهوري يفاملركز الأول يف �سباق الـ 60مرتًا.
 اجلندي يو�سف حمادي من فوج املدرعات الأول يف املركزالثاين يف �سباق الـ 150مرتًا.
املمددة خدماته
 العريف ح�سن �صلح من لواء الدعم واملجنّ دّ
خالد كنعان من لواء احلر�س اجلمهوري يف املركزين الثاين
والثالث يف �سباق الـ 300مرت.

 اجلندي عبا�س قبي�سي من لواء احلر�س اجلمهوري واملجنّ داملمددة خدماته ر�أف��ت مطر من اللواء التا�سع يف املركزين
ّ
الثاين والثالث يف الوثب الطويل.
• اللقاء الثاين (مدر�سة اجلمهور):
 اجلندي نور الدين حديد ،والعريفان حمزة ح�سن من اللواءالأول و�شادي فرحات من فوج التدخل الثالث يف املراكز الثالثة
الأوىل.
املمددة خدماته خالد كنعان يف املركز الأول يف
 املجنّ دّ
�سباق الـ 60مرتًا حواجز.
 اجلندي عبا�س قبي�سي يف املركز الأول والعريف �أول ف�ؤاديونان من اللواء الثالث يف املركز الثاين
يف الوثب الطويل.
 اجلندي علي كنعان من لواء امل�شاةالثاين ،والعريف علي الديراين من اللواء
حتي ٍة �إىل �شهداء اجلي�شّ ،
احلادي ع�شر يف املركزين الأول والثاين يف
نظمت بلدية الدكوانة ،وب�إ�شراف االحتاد
يف
ّ
الوثب العايل.
اللبناين للرماية وال�صيد ،بطولة الدكوانة الثالثة يف الرماية بامل�سد�س عيار
 اجلندي �أول رامي من�صور من اللواء 9ملم ،وذلك يف نادي �سيللو بيللو حتت ا�سم ك�أ�س �شهداء عملية «فجر
ّ
اجلرود»� .شارك اجلي�ش يف هذه البطولة ّ
اللوج�ستي ،الرقيب �أول جورج ها�شم من
فحقق
وحل �ضباطه يف املراكز الأوىل،
معهد التعليم ،واجلندي �أمين العك�ش
املالزم �أول علي مو�سى من مديرية املخابرات املركز الأول ،تاله العميد الركن
من املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية،
عبد الكرمي ها�شم من املفت�شية العامة حمرزًا املركز الثاين ،والعميد الركن
يف املراكز الثالثة الأوىل يف رمي القر�ص.
اليا�س حنا من مديرية املخابرات املركز الثالث.
• اللقاء الثالث (مدينة كميل �شمعون
الريا�ضية):
 اجلندي نور الدين حديد يف املركزالأول يف �سباق الـ 60مرتًا.
 العريف ح�سن �صلح يف املركز الثالثيف �سباق الـ 300مرت.
املمددة خدماته ر�أف��ت مطر
 املجنّ دّ
والعريف علي الديراين يف املركزين الأول
والثاين يف الوثب الثالثي.
 اجلندي �أول رام��ي من�صور واجلندي�أمي���ن العك�ش يف امل��رك��زي��ن الأول
والثالث يف رمي القر�ص.

بطولة الدكوانة الثالثة يف الرماية بامل�سد�س عيار  9ملم
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م�سابقة الكلمات املتقاطعة
�إعداد:
�شما�س
فيليب ّ

 400.000لرية لبنانية

العنوان.:

تقدمها
م�سابقة الكلمات املتقاطعة ّ
«اجلي�ش» لقرائها وتخ�ص�ص للفائزين فيها
جوائز مالية قيمتها �أربعماية الف لرية
لبنانية ،توزع بوا�سطة القرعة على �أربعة
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 �شباط .2018
• 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 مدر�سة التز ّلج ،منطقة
�أفق ًيا:
لبنانية للتزلجّ ،ود.
2ـ تك�سو مناطق ال��ت��زل��ج ،منطقة
كتب
لبنانية للتزلج ،من الطيورُ ،
تجُ مع فيها ق�صائد ال�شعر.
3ـ جي�ش عظيمِ ،
فطنً ا وي ِق ًظا للأمور،
�أَزهد بال�شيء.
4ـ ا���س��م م��و���ص��ول ،خم�ت�رع ال��دب��و���س
امل�شبك ،مقاطعات ،يعطي ال�شيء
باليد.
5ـ ي��دع��م��ون ،ب��ل��دة يف ق�ضاء جزين،
َ
زخرفت وز ّينت.
مترنانهم.
6ـ خوفّ ،
7ـ يلم�سُ ،ي�صنع من العنب ،حرف

ن�صب.
8ـ م��زرع��ة بالأجنبية ،اال���س��م الثاين
لأديب وعلاّ مة لبناين راحل.
9ـ �أدي��ب ولغوي لبناين راح��ل ،االحت��اد
الدويل للنقل اجلوي.
10ـ من احلبوب� ،شاعر عبا�سي� ،إدراك
الأ�شياء بحقيقتها.
َ
11ـ من كبار �آلهة الفراعنة� ،أجواف،
دولة �أفريقية.
�صو َت املاء
12ـ �أحد ال�شهور� ،سيد القومّ ،
يف الكوز اجلديد ،قر�ض م� ّؤجل.
ه��دم �شديــدا ،غيــر م�سمــوح،
13ـ
َ
ــرد.
ال َب ْ
14ـ �أنت بالأجنبية ،للتف�سري.

15ـ ممثلة وراق�صة باليه م�صرية راحلة،
طريقها ،بر َز وظه َر.
16ـ � َأ�سد ،خ�صب ،يي َب�س ع�صبه.
17ـ وقت ،برنامج م�سابقات تلفزيوين
غنائي ع��امل��ي ،اال���س��م ال��ث��اين لفنان
لبناين.
18ـ جملة �أزياء عاملية ،العجوز الفانية،
�شخ�ص.
19ـ بيت�َ ،سيفي ،عا�صمة �أوروب��ي��ة،
حدثها ليال.
ّ
20ـ جواب ،الباب� ،شاعر وروائي وم�ؤلف
م�سرحيات فرن�سي.
الطري،
21ـ ممثلة فرن�سية ولدت ،1966
ّ
ق�صري.

مفكر
1ـ ِ�شبه ون��ظ�ير،
ّ
عمود ًيا:
و�أديب لبناين راحل.
2ـ ج��ريء� ،شاعر �أندل�سي ،اال�سم الثاين
ملمثلة �أمريكية راحلة.
3ـ اال�سم الثاين ل�شاعر وم�سرحي فرن�سي
راح��ل ،مت�شابهان ،خالف ميني� ،آلة
طرب.
4ـ �سكون الليل ،يجري يف العروق ،ممثل
وخمرج �أمريكي تويف .2004
5ـ ّ
ودام يف املكان.
بلور� ،سنّ ور،
َ
قطن َ
ن�صمم ع��ل��ى ،يجيئون،
للتذمر،
6ـ
ّ
ّ
عا�صمة مملكة �أرمينيا
ال�صغرى قدميا� ،أداة �إ�ستثناء.
�سئم،
7ـ عت َبت على ،كثريَ ،

قلب.
8ـ تقرع اجلر�س ،فريق ك��رة لبناين،
بحر ،بلدة يف البقاع.
ل�صق بهم ،مدينة
9ـ �شجر م�شهور،
َ
فرن�سية ،من قبائل الهنود احلمر.
أ�شد.
10ـ مرف�أ يف الأرجنتني ،يقفز� ،أوثق و� ّ
غم.
11ـ مو�سيقي �أملاين� ،شاعر عبا�سيّ ،
12ـ بحرية يف الفيليبني ،طائر وهمي،
�شاعر زجل لبناين راحل� ،أقاي�ض.
جاع� ،إ�شراق و�إ�ضاءة الفجر ،اال�سم
13ـ
َ
الثاين لرئي�س فرن�سي راحل.

14ـ �أكمال� ،أم�سياته ،من ملوك فرن�سا،
حرف جر.
15ـ �أت���رك ،ح��رف ج��ر ،يخ�صني ،نهر
�أوروبي.
أبر
داعب
16ـ مطار يف ت�شيكيا،
َ
َ
ومازحّ � ،
بالوعد� ،صار الوقت.
17ـ مطار يف بلجيكا ،نهر �آ�سيوي،
مقيا�س غربي.
18ـ �أغنية ملحمد عبد الوهاب.
حت�سنه
19ـ عائ�ش� ،أحد �أب��واب النحو،
ّ
وتزخرفه.
20ـ والي���ة �أم�يرك��ي��ة ،والي��ة
�أمريكيةّ � ،
أحل.
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• امل�ؤهل �أول قا�سم ح�سن
مديرية الت�أليل.
• امل�ؤهل �أول حممد تفاحة
لواء امل�شاة ال�ساد�س.
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• الرقيب �أول �شربل نقوال
القوات البحرية.
• وليد يو�سف عبد الله
احلدت.
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مي�شال فوكو:
فيل�سوف فرن�سي (1926ـ
اه��ت��م ب��در���س
.)1984
ّ
ن��ه��ج امل�����ؤ ّرخ��ي�ن .من
ك��ت��ب��ه :ال��ك��ل��م��ات
والأ�شياء ،ن�ش�أة ال�سجون،
و�إرادة املعرفة.
فرانتز فينرتهالرت:
ر����س���ام �أمل�����اين (1805ـ
 .)1873ب���رع يف ر�سم
الأ���ش��خ��ا���ص� .أق����ام يف
فرن�سا وعمل يف البالط.
فيلي م�سرخميت:
مهند�س �أمل��اين ( 1898ـ
� .)1978صنع �أول طائرة
م���ط���اردة ن��ف��اث��ة ع��ام
أخر ا�ستخدامها
 ،1938ت� ّ
اىل .1944
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الكلمة ال�ضائعة

الكلمة ال�ضائعة من �ستة حروف :دولة افريقية
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رواندا
زجنبار
�سهاد
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�صيادون
�صابرين
طماطم
عناقيد
عرمتى
فيالدلفيا
فرن�سا
فولتري
ق�ش

قندلفت
كائن
كرات�شي
كمبوديا
كولورادو
مائدة
معمول
موليري
مناطيد
هيامت
هانيدا
وطن
وليام�س
وديع
يريفان
ينابيع
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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،
ً
اً
حماول �أن
تخرتقها
بنظرك حتى
تتو�صل اىل
ر�ؤية الأ�شكال
الثالثية
الأبعاد التي
�ستظهر
�أمامك.
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عبارة

العميد علي قان�صو
مدير التوجيه

جهود يف كل اتجّ اه
مهمات مواجهة
ال�سنة املن�صرمة يف
ّ
ّ
تركزت جهود امل� ّؤ�س�سة الع�سكر ّية خالل ّ
املتقدم والعتاد املفيد والت�ضحيات الكبرية،
الإرهاب .كانت النتيجة �أن التّ خطيط
ّ
ّ
كلها �إىل االنت�صار على الإرهاب ،ال بل �إىل الق�ضاء عليه وك�سر �شوكته
�أف�ضت
حمرمة عليه ،و� ّأن
قمة جنونه ،وكانت النتيجة بالتّ ايل � ّأن حدودنا باتت
وهو يف ّ
ّ
ديارنا ،يف املدن والقرى وامل� ّؤ�س�سات ،من ال�شمال �إىل اجلنوب ،باتت مطمئنّ ة �إىل حياة
الوطنية يف وجه الفتنة
�أبنائها ،يف حا�ضرهم وم�ستقبلهم ،و�إىل �صمود وحدتهم
ّ
ّ
ي�ستمر اجلي�ش يف جهوزيته
كله،
وامل�ؤامرة والعبث باملبادئ والقيم .خالل ذلك
ّ
ّ
يهدد
الكاملة على احلدود اجلنوبية ملواجهة خطر العدو الإ�سرائيلي الذي ما
انفك ّ
لبنان ،ويعلن قادته جها ًرا عن رغبتهم يف و�ضع اليد على جزء من ثروتنا النفطية
الكاملة يف البلوك البحري الرقم .9
تتم على ح�ساب الآخر� ،إذ � ّإن احل�سابات
� ّإن مواجهة �أي من هذين العد ّوين ال ّ
يتهدد الوطن يف �أمنه وا�ستقراره ،والر�سالة الرئي�سة هي
الع�سكر ّية ت�شمل كل ما
ّ
اً
حممي احل��دود مو�صول مع العامل �ضمن
كرميا
الإبقاء على هذا الوطن عزي ًزا
ً
ّ
ال�شرائع والأعراف .وما الدليل على حر�ص اجلي�ش على واجباته كاملة �إلاّ
م�ضي
ّ
إ�سرائيلية،
التخريبية ال
والت�صدي لل�شبكات
وحداته يف الق�ضاء على اخلاليا النائمة،
ّ
ّ
ّ
واحدا تلو الآخر ،وهذا مل يح�صل يف يوم �أو يومني
وك�شف عمالئها و�إف�شال �أهدافها
ً
ً
ً
ً
ور�صدا �سابقا والحقا.
من الأيام الأوىل لل�سنة اجلديدة � ،مّإنا ي�شمل تخطيطا م�ستم ًرا
ً
مهمة احلفاظ
وهاتان املهمتان الأ�سا�سيتان ال حتجبان يف � ّأي حال من الأح��وال،
ّ
بتحول االختالف ال�سيا�سي
على ا�ستقرار الداخل ،فاجلي�ش لن ي�سمح على الإطالق
ّ
الذي هو من �صلب نظامنا الدميوقراطي� ،إىل �صدام يف ال�شارع و�أعمال �شغب ي�سعى
ّ
حتقق من
اليها بع�ض املوتورين للإيقاع بني �أبناء املجتمع الواحد ،والإطاحة مبا
�إجنازات وطنية كربى على �أيدي جميع اللبنانيني ،وعلى �أيدي �شهدائنا وجنودنا
ٍ
ٍ
وجهد يف �سبيل الدفاع عن لبنان.
وعرق
بدم
يوما ٍ
الأبطال الذين ما بخلوا ً
من هنا فال فر�صة �سانحة لعد ّو يف ملعبنا ،وكما �أ ّنه من املحتمل �أن ي�أتينا اخلطر
ّ
والرد يف كل اجتاه �أي�ضً ا ،ونحن �أدرى
لل�صد
مهي�أة
كل اجتاه ،ف� ّإن مواجهتنا
من
ّ
ّ
ّ
باتجّ اهات بالدنا.
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