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لتوزيع ال�صحف واملطبوعات

• ال�������س���ع���ر 2000 :ل��ي��رة ل��ب��ن��ان��ي��ة
• اال������ش��ت��راك ال�������س���ن���وي يف ل��ب��ن��ان:
• للأفــــــــراد 100.000 :ليـرة لبنــــــانيـــــة
• للم�ؤ�س�سات 200.000 :ليـــــرة لبنانيـــــة
• قرب�ص والدول العربية 200 :دوالر امريكي
• اوروب���ا وافريقيا 250 :دوالر امريكي
• ام�يرك��ا واوقيانيا 300 :دوالر امريكي

كانون الثاين

وزير الدفاع الوطني
ي�ستقبل نظريته
الفرن�سية

�إ�ستقباالت الوزير

 ...وال�سفري
البلجيكي

 ...ووفداً من الكونغر�س االمريكي

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني اليا�س املر ،وزيرة الدفاع الفرن�سية
مي�شيل اليو ماري ،يرافقها �سفري فرن�سا ال�سيد برنارد اميييه ووفد
مرافق.وعقب اللقاء �أكدت الوزيرة الفرن�سية على التعاون امل�ستمر
والبناء الذي تر�سخ بني وزارتي الدفاع يف البلدين كما هن�أت الوزير
على الأداء النوعي للجي�ش اللبناين،
وقالت :من املهم ج��داً ان يطبق
القرار  1701من اجل لبنان ومن
اجل املنطقة.
وب��دوره� ،أ�شار الوزير املر اىل ان
البحث تركز على مو�ضوع اجلي�ش
وق����وات االمم امل��ت��ح��دة يف اط��ار
قرار جمل�س االمن  1701والتعاون
القائم بني وزارتي الدفاع اللبنانية
والفرن�سية على ال�صعيد التقني.

ا���س��ت��ق��ب��ل ال���وزي���ر امل����ر� ،سفري
بلجيكا ال�سيد ايفان دولوكري وعر�ض
معه ���ش��ؤون�اً تتعلق بعمل القوة
البلجيكية العاملة �ضمن اطار قوات
اليونيفيل.

 ...ووفداً �أمريكياً

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني ،وفداً من الكونغر�س االمريكي �ضم ال�سيناتور ا�ستقبل الوزير املر ،رئي�س جلنة اال�ستخبارات يف جمل�س النواب االمريكي
جون كريي وال�سيناتور كري�ستوفر دود .وقد ابدى الوفد دعمه القوي ملا يقوم بيتي هوك�سرتا وع�ضو الكونغر�س االمريكي داريل عي�سى وال�سفري االمريكي
به اجلي�ش اللبناين يف هذه املرحلة املليئة بالتحديات من خالل تطبيق يف لبنان جيفري فلتمان ،ومت البحث يف االو�ضاع العامة.
القرارات الدولية الآيلة اىل دعم الأمن واال�ستقرار يف لبنان.
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قائد اجلي�ش ي�ستقبل
ال�سفري الفرن�سي

كانون الثاين

�إ�ستقباالت القائد

ا�ستقبل ق��ائ��د اجل��ي�����ش العماد
مي�شال �سليمان ،يف مكتبه يف
ال�يرزة� ،سفري فرن�سا ال�سيد برنارد
اميييه يرافقه امللحق الع�سكري
العقيد لوك باتني .وقد تناول البحث
االو�ضاع العامة يف البالد.

 ...وال�سفري
االردين

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة� ،سفري االردن ال�سيد زياد
املجايل يف زي��ارة بروتوكولية ّمت
خاللها البحث باالو�ضاع العامة يف
البالد.

 ...والنائب الثاين
لرئي�س جمل�س
الوزراء القطري

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف ال�يرزة ،النائب الثاين
لرئي�س جمل�س ال����وزراء القطري
ووزير ال�صناعة والطاقة ال�سيد عبد
عب عن تقديره
اهلل العطية ،الذي رّ
ل��ل��دور ال��وط��ن��ي ال���ذي ي��ق��وم به
اجلي�ش ،وبحث معه مو�ضوع تقدمي
م�ساعدات ع�سكرية من دولة قطر
اىل اجلي�ش اللبناين ،باال�ضافة اىل
االو�ضاع الراهنة يف البالد.

 ...وقائد اجلي�ش
البلجيكي
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ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف ال�ي�رزة ،ق��ائ��د اجلي�ش
البلجيكي اجل��ن�رال ف���ان داي��ل��ي.
وتناول البحث� ،سبل تفعيل التعاون
بني اجلي�شني اللبناين والبلجيكي،
يف اطار رغبة بلجيكا تزويد اجلي�ش
اللبناين دب��اب��ات ن��وع «ليوبارد»
ومدافع ذاتية احلركة� ،سبق ان اطلع
على موا�صفاتها يف بلجيكا.

 ...ونائب القائد الأعلى
للجي�ش الرتكي

 ...وقائد امل�ست�شفى
امليداين االردين
ا�ستقبل ال��ع��م��اد �سليمان ،يف
مكتبه يف الريزة ،قائد امل�ست�شفى
امل��ي��داين االردين العقيد الركن
يو�سف حممد امللكاوي على ر�أ�س
وفد مرافق ،وبح�ضور القائم ب�أعمال
ال�����س��ف��ارة االردن��ي��ة ال�سيد حممد
الفايز ،يف زيارة وداعية بعد انتهاء

 ...ووفداً من رابطة
قدماء القوى امل�سلحة
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف الريزة ،العماد املتقاعد
اب��راه��ي��م طنو�س على ر�أ����س وفد
م��ن �ضباط راب��ط��ة ق��دم��اء القوى
امل�سلحة اللبنانية ،حيث قدموا له
التهاين مبنا�سبة االعياد واعربوا
عن تقديرهم البالغ ل��دور اجلي�ش

 ...وامللحق الع�سكري
ال�سعودي

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف ال�ي�رزة ،ن��ائ��ب القائد
الأعلى للجي�ش الرتكي الفريق �أول
ارغني �سايغن يرافقه ال�سفري �إرفان
جالل �أكار واملحلق الع�سكري العقيد
زه���وري �أت��ي�لا �أت���ا �أل���ب يف زي��ارة
بروتوكولية ،ج��رى خاللها البحث
باالو�ضاع امل�ستجدة يف البالد.
مهمة امل�ست�شفى يف لبنان.
وق��د ث ّمن قائد اجلي�ش املبادرة
االخوية للمملكة االردنية الها�شمية
جتاه لبنان ،و�شكر ادارة امل�ست�شفى
وجميع العاملني فيه على ت�ضامنهم
مع ال�شعب اللبناين ،وت�ضحياتهم
املبذولة للتخفيف من معاناته.
من جهته� ،أعرب الوفد عن تقديره
البالغ لتعاون اجلي�ش وتقدميه كل
الت�سهيالت املمكنة لإجناح مهمته
االن�سانية.
يف �صون وحدة الوطن ودرء االخطار
عنه ،وجلهود الع�سكريني امل�ضنية
خ�لال ف�ترة االع��ي��اد و�سهرهم على
راح��ة مواطنيهم وزرع الطم�أنينة
يف نفو�سهم ،لأنهم يعتربون ان
عيدهم احلقيقي ه��و يف احلفاظ
على م�سرية �أمن الوطن وا�ستقراره.
كما �أكد الوفد للقائد و�ضع امكانات
الرابطة بت�صرف اجلي�ش والبقاء على
ا�ستعداد دائم لتلبية نداء الواجب.
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف ال��ي��رزة ،امل��ل��ح��ق الع�سكري
ال�سعودي العميد املهند�س حممد
بن ابراهيم احلجاج ،ناقالً ر�سالة من
�صاحب ال�سمو امللكي االمري �سلطان
بن عبد العزيز �آل �سعود ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء وزير
الدفاع والطريان واملفت�ش العام.
اجلي�ش  -العدد رقم 259
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كانون الثاين

قائد اجلي�ش مهنئاً الع�سكريني باالعياد

جولة القائد
ملنا�سبة اعياد امليالد ور�أ�س ال�سنة
واال�ضحى املبارك ،توجه قائد اجلي�ش
العماد مي�شال �سليمان بالتهنئة
اىل الع�سكريني وح � ّي��ا جهودهم
وت�ضحياتهم اجل�سام يف هذه املرحلة
التي مير بها الوطن.
كالم العماد قائد اجلي�ش ،جاء خالل
م�شاركته يف مترين �سري خا�ص
بتالمذة �ضباط املدر�سة احلربية،
حيث اجتمع اىل ال�ضباط املدربني
وال���ت�ل�ام���ذة يف اث���ن���اء التمرين
وخاطبهم قائالً:
«�إن ال��ت��م��ري��ن ال���ذي تنفذونه
لي�س �إال خطوة واح���دة ،يف م�سار
خدمتكم الطويلة التي ال تعرف
الي�أ�س والوهن ،فقدر الع�سكريني
ه��و العطاء والت�ضحية ب�لا ح��دود،
والتم�سك ب��ال��ث��واب��ت الوطنية،
واالبتعاد عن التجاذبات ال�سيا�سية
ونبذ الطائفية البغي�ضة وكل ا�شكال
التع�صب واالنق�سام ،التي يجب ان
تبقى فعل �إمي��ان متكرر لديكم،
ومن ال ي�ستطيع حتمل هذه االعباء
فهو لي�س �أهالً لالن�ضواء حتت راية
امل�ؤ�س�سة التي اليها تنتمون».
ّ
�أ�ضاف قائد اجلي�ش« :لقد وفرنا
االمن واحلرية لكل �ساحات الوطن،
لكن �ساحتنا احلقيقية هي �ساحة
الوحدة الوطنية اجلامعة ،التي �أثبتت
االيام والتجارب انها ال�سالح االم�ضى
واالفعل بني �أيدينا ،ن�ستطيع بها
فقط مواجهة كل من ي�سعى اىل
ا�ستهداف وح���دة اجلي�ش كمدخل
ل�شرذمة الوطن وزعزعة ا�ستقراره».
8
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و ّفرنا االمن واحلرية ل�ساحات الوطن والوحدة الوطنة �ساحتنا احلقيقية

كانون الثاين

جولة رئي�س الأركان
رئي�س الأركان يتفقد الوحدات
الع�سكرية يف بريوت
تفقد رئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي امل�صري
وح��دات اجلي�ش املكلفة مبهمة حفظ االم��ن يف
منطقة و�سط ب�يروت وحميطها ،حيث عاين
االج��راءات االمنية املتخذة .واجتمع اىل ال�ضباط
والع�سكريني مهنئاً �إياهم مبنا�سبة حلول االعياد
وناقالً اليهم توجيهات قائد اجلي�ش العماد مي�شال
�سليمان ،بوجوب البقاء على جهوزية كاملة،
وال�سهر على �أمن املواطنني و�سالمة امل�ؤ�س�سات
العامة واخلا�صة ،م�شدداً على �أن دورهم الوطني
يف هذه املرحلة الدقيقة التي مير بها الوطن
ي�شكل ال�ضمانة احلقيقية للحفاظ على م�سرية
االمن واال�ستقرار وم�ؤكداً على �أن وحدتهم الوطنية
اجلامعة �ستبقى اال�سا�س يف عملية االنقاذ.
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كانون الثاين

�أخبار ون�شاطات
�إعداد:
نينا عقل خليل

تكرمي طاقم امل�ست�شفى
امليداين الأردين
النتهاء مهامه
ملنا�سبة م��غ��ادرة طاقم امل�ست�شفى
امل��ي��داين االردين لبنان ،اقامت قيادة
اجلي�ش حفل ع�شاء تكرميياً يف نادي
ال�ضباط يف جونيه ،ح�ضره ال�سفري االردين
يف لبنان ال�سيد زي��اد املجايل ،العميد
الركن انطوان كرمي قائد منطقة جبل لبنان
ممثالً العماد قائد اجلي�ش ،القائم باعمال
ال�سفارة االردنية ال�سيد حممد الفايز ،قائد
امل�ست�شفى امليداين العقيد الركن يو�سف
حممد امللكاوي ومديرها العقيد الطبيب
عطا اهلل ها�شم العي�سى ووف��د من كبار
ال�ضباط والطاقم املحتفى به.
يذكر ان قائد اجلي�ش العماد مي�شال
�سليمان ن � ّوه ب�أعمال قائد امل�ست�شفى
االردين امل��ي��داين وط��اق��م��ه جلهودهم
ال��ت��ي ب��ذل��وه��ا يف ت����أم�ي�ن اخل��دم��ات
الطبية للمواطنني وعائالت الع�سكريني
اللبنانيني.

مبنا�سبة �أعياد امليالد ،ر�أ�س ال�سنة والأ�ضحى
امل��ب��ارك��ة ،قامت وف��ود م��ن ق��ي��ادة اجلي�ش
ب��زي��ارات �إىل ق��ي��ادات املناطق والقوات
اجلوية والبحرية واملدار�س واملعاهد واملواقع

وفود القيادة تهنئ
الع�سكريني بالأعياد

والأل��وي��ة وال��وح��دات التابعة لها والقطع
امل�ستقلة والقوى املنت�شرة ،حيث نقلت �إىل
الع�سكريني توجيهات القيادة وقدمت لهم
التهاين با�سم العماد قائد اجلي�ش.
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�شبكة مراقبة رادارية �ساحلية
من جمهورية املانيا هبة
ل�صالح القوات البحرية
ت�سلمت القوات البحرية يف دولة املانيا
االحتادية هبة قوامها �ست حمطات رادارية
ثابتة لل�شواطئ اللبنانية مع �شبكة ات�صاالت
بامليكروويف وقطع ال��ب��دل والتجهيزات
الالزمة ل�صيانة العتاد وم�ساعفته.
عملية الت�سليم ج��رت خ�لال حفل غ��داء
تكرميي �أقيم يف نادي ال�ضباط يف الريزة،
ح�ضره عن اجلانب االملاين ،القائمة ب�أعمال
ال�سفارة ال�سيدة ايرين بالنك وعن اجلانب
اللبناين العميد الركن البحري بطر�س ابي
ن�صر قائد القوى البحرية .ممثالً قائد اجلي�ش
العماد مي�شال �سليمان ووفد من �ضباط قيادة
اجلي�ش والقوات البحرية.
وتخلل االحتفال ،توقيع اتفاقية ما بني
اجلانبني اللبناين واالملاين تق�ضي بتقدمي
م�ساعدات اىل اجلي�ش اللبناين .ثم تال العميد
الركن البحري اب��ي ن�صر كتاب �شكر وجهه
العماد قائد اجلي�ش اىل �سفري املانيا يف
لبنان ال�سيد ماريو�س ها�س ممثالً بال�سيدة
بالنك وقدم لها درع اجلي�ش اللبناين.
ويف اخلتام ،وجه قائد القوات البحرية كلمة
�شكر �إىل احلكومة االملانية �شاكراً فيها دعمها
للجي�ش اللبناين.
وبدورها ،ردت ال�سيدة بالنك بال�شكر متمنية
ا�ستمرار التعاون مع اجلي�ش اللبناين ومنوهة
بامل�ستوى املهني العايل للدور الذي تقوم
به القوات البحرية اللبنانية.
ويف ما يلي ن�ص كتاب ال�شكر الذي و ّجهه
قائد اجلي�ش اىل ال�سفري االملاين:
«�سعادة �سفري املانيا يف لبنان ال�سيد
ماريو�س ها�س املحرتم،
نتوجه �إليكم بخال�ص ال�شكر واالمتنان،
لتقدميكم م�ساعدات عينية عبارة عن �ست
حمطات رادارية وجتهيزاتها ،كهبة ل�صالح اجلي�ش اللبناين.
و�إننا �إذ نثمن عالياً دور دولة املانيا ال�صديقة حكومة و�شعباً
لوقوفها الثابت �إىل جانب لبنان ،ودعمها اجلي�ش اللبناين يف
تنفيذ مهامه الوطنية ،نعرب لكم عن اعتزازنا العميق ب�أوا�صر
12
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ال�صداقة التاريخية التي جتمع �شعبينا ال�صديقني ،ونتطلع بكل
امل وثقة �إىل توطيد عالقات التعاون بني جي�شينا على خمتلف
ال�صعد ،متمنني لكم دوام التوفيق والنجاح ،ولبلدكم العزيز
املزيد من التقدم وال�سالم واالزدهار».

هبة من جمهورية ال�صني
ال�شعبية واخرى من اجلي�ش
الربيطاين و�شركات
ت�س ّلم اجلي�ش اللبناين هبة من جمهورية
ال�صني ال�شعبية قوامها ع��دد م��ن املولدات
الكهربائية قوة « 10و  5ك ف �أ» و�شوادر.
ح�ضر عملية الت�سليم التي ج��رت يف نادي
ال�ضباط امليداين يف اللواء اللوج�ستي ،العميد
الركن احمد املقداد قائد اللواء ممثالً العماد قائد
اجلي�ش ،وامللحق الع�سكري ال�صيني على ر�أ�س
وفد من ال�سفارة ،ووف ٌد من �ضباط قيادة اجلي�ش .وتخلل احلفل ،توقيع
حما�ضر ت�س ّلم املحتويات بني الطرفني ،وو ّجه العميد الركن املقداد كلمة
�شكر فيها دولة ال�صني ال�شعبية وجي�شها ثم ق ّدم درعاً تذكارية للملحق
الع�سكري ال�صيني الذي دون كلمة باملنا�سبة يف ال�سجل الذهبي.
ً
وت�س ّلم قائد اللواء اللوج�ستي العميد الركن املقداد اي�ضاً عددا من
الآليات مقدمة هبة من احلكومة الربيطانية �إىل اجلي�ش اللبناين ،وذلك

بح�ضور الكولونيل �ستيفن اندرو�س من اجلي�ش الربيطاين يرافقه ممثل
�شـركة «لند روفر» يف لبنـان وال�ضباط الأركان وقادة الوحدات يف اللواء.
كذلك ،ت�سلـم اللواء اللوج�ستي ثالث حامالت �سيـارات نوع «هينو»
حمققة من �شركة ال�شرق لالمناء وثالثة �صهاريج خا�صة بال�صرف ال�صحي
نوع «ايفيكو» حمققـة من �شركـة ال�شرق للتجارة والت�صنيع «اوماترا».

اجلي�ش  -العدد رقم 259
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ور�شة عمل
تقييمية
لن�شاطات جمعية
تنظيم اال�سرة
مع امل ؤ��س�سة
الع�سكرية
�شاركت جلنة م��ن �ضباط
اجلي�ش برئا�سة مدير التعليم
العميد الركن ريا�ض �شيا،
يف ور���ش��ة عمل تقييمية
لالن�شطة املحققة ما بني
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وجمعية
تنظيم اال���س��رة يف لبنان،
وال��ت��ي اقيمت يف فندق
املوفنبيك يف بريوت.
وق��د �ألقى العميد الركن
�شيا كلمة ق��ي��ادة اجلي�ش
باملنا�سبة ،كما مت التداول
بالن�شاطات التي اجنزت خالل
العام  2006من �أجل بلورتها
ومتابعة تنفيذها يف العام
احلايل وفق ما انتهت اليه
نتائج التتقيم.
ويف اخلتام� ،شكر العميد
ال��رك��ن �شيا اجلمعية على
االن�����ش��ط��ة ال��ت��ي نفذتها
ومتنى لها دوام اال�ستمرار
والتقدم.

القيادة تذ ّكر املواطنني بعدم نقل وجتميع الذخائر واالج�سام اامل�شبوهة
لذا تذكر قيادة اجلي�ش املواطنني وحتذرهم من القيام مبثل هذه
�صدر عن قيادة اجلي�ش  -مديرية التوجيه البيان الآتي:
ً
يعمد بع�ض املواطنني �إىل نقل وجتميع �ألغام وقنابل عنقودية االعمال ،كونها ت�شكل خطرا على حياتهم وعلى ال�سالمة العامة،
واج�سام م�شبوهة ،من خملفات االع��ت��داءات اال�سرائيلية ،بهدف وت����ؤدي �إىل عرقلة عمل اجلي�ش جلهة االخ�لال ب�شروط احليطة
واالجراءات التقنية املتبعة يف عملية �إزالة الألغام وتفجريها.
�إبعادها عن �أماكن �سكنه ووجوده.
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حما�ضرة للمكتب الوطني لنزع
الألغام حول االخطار الناجتة عن
العدوان اال�سرائيلي الأخري يف زفتا
يتابع اجلي�ش حملة التوعية واالر�شاد حول خماطر
االلغام واالج�سام امل�شبوهة .ويف هذا الإط��ار اقيم
لقاء يف منطقة زفتا  -ق�ضاء النبطية� ،ألقى خالله
املقدم يو�سف م�شرف حما�ضرة تناولت االخطار التي
نتجت من جراء العدوان اال�سرائيلي االخري على لبنان،
وخطة العمل املتبعة ملعاجلتها ،اىل طرق الوقاية
من خماطرها .ح�ضر اللقاء عدد كبري من النا�شطني
املدنيني يف حقل التوعية حول الألغام.

جمعية عمومية لرابطة قدماء القوى امل�سلحة
عقدت رابطة قدماء القوى امل�سلحة اللبنانية جمعية عمومية ا�ستهل االجتماع بالن�شيد الوطني اللبناين� ،ألقى بعده
يف نادي الرتباء املركزي يف الفيا�ضية ،بح�ضور  250منت�سباً من رئي�س الرابطة العماد املتقاعد ابراهيم طنو�س كلمة قدم فيها
التهاين مبنا�سبة االعياد املباركة ثم عدد �إجنازات الرابطة خالل
خمتلف الرتب.
العام املن�صرم ومالحقة االع��م��ال غري
املنجزة من قبل خمتلف اللجان .وقد
�شكر العماد طنو�س ،قائد اجلي�ش العماد
مي�شال �سليمان وال�ضباط املعاونني
ور�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات على كل ما يبذلونه
من اهتمام وت�ضحيات جت��اه الرابطة.
كما �شكر اع�ضاء الهيئة التنفيذية على
مثابرتهم وت�ضحياتهم وعملهم الد�ؤوب
جتاه املتقاعدين.
اجلي�ش  -العدد رقم 259
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الري�ش بد�أ ينمو فوق اجنحتهم:
خم�سة تالمذة طيارين ح ّلقوا منفردين
انتقل خم�سة تالمذة طيارين من القوات اجلوية
�إىل مرحلة الطريان املنفرد ( )Soloبعدما انهوا
الدرو�س الأر�ضية والفنية وتخطوا مرحلة مهمة
تخللتها �ضغوط نف�سية وج�سدية كثرية.
ا�شرفت على اختيار الطيارين اخلم�سة (من بني
 )11جلنة �ضمت ،قائد مدر�سة القوات اجلوية
العقيد الركن الطيار ماجد كرامة ،وقائد جناح
التدريب اجل��وي املقدم الركن ان��دره بو مع�شر
وال�ضباط املدربني (املقدم الركن الطيار جورج
غ�صن ،املقدم الطيار خليل عقيقي واملقدم
الطيار روجيه احللو).
انطالقة الطيارين اخلم�سة �إىل الطريان املنفرد
�سبقتها رحلة اخ�يرة مع امل��درب مدتها ن�صف
�ساعة ،بهدف الت�أكد م��ن اهليتهم للتحليق
منفردين.
بعد ترجله من الطائرة يتوجه املدرب �إىل برج
املراقبة حيث يعطي الأمر ببدء الرحلة ويتوىل
املراقبة عرب املنظار واجهزة االت�صال.
تقت�ضي الرحلة قيام التلميذ بثالث دورات

�إجازة يف التاريخ
للنقيب
ميالد �أحمد

يف ح��ل��ق��ة امل���ط���ار،
يهبط بعدها وينتظر
مدربه ليدخال معاً باحة
الطائرات حيث يكون
يف انتظارهم رفاق
الطيار املتدرب وتالمذه ال�سنة الثالثة.
تبد أ� املعمودية بك�سر املدرب بي�ضة على ر�أ�س
التلميذ يتبعها حمام بخلطة �أع��دت خ�صي�صاً
للمنا�سبة.
�أما قوام اخللطة فزيت حمروق ،و�شحم وبقايا
طعام بائت ،ومربيات و�سردين ...و�إىل ما هنالك
من ا�صناف تليق باملنا�سبة� .أم��ا «الدو�ش»
فتتواله خراطيم االطفائية.
يف ختام رحلة الطريان املنفرد واملعمودية كان
للتالمذة انطباعات جاءت على النحو الآتي:
 التلميذ ال�ضابط عالء بو يا�سني« :ان تنظر �إىلاملطار لرتى امل��درب يف برج املراقبة ورفاقك
بانتظارك على املدرج وانت مالك الطائرة� ،شعور

جي�ش العلم والثقافة

ماج�ستري يف الهند�سة
للمالزم الأول
ميالد اخلطيب

حاز النقيب ميالد �أحمد �إجازة حاز املالزم االول ميالد اخلطيب
يف التاريخ من كلية الآداب من اللواء اخلام�س ،ماج�ستري
والعلوم االن�سانية يف اجلامعة يف الهند�سة  -فرع الهند�سة
امل��دن��ي��ة (���ش��ع��ب��ة الهند�سة
اللبنانية.
الإن�شائية واجليو تقنية) من
جامعة بريوت العربية.
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وال �أروع ،يا ريت ف ّيي طري  Soloكل يوم».
 التلميذ ال�ضابط ندمي ذبيان« :انها بدايةالرحلة وم��ن امتع رح�لات احل��ي��اة .فيها ت�شعر
بالري�ش ينمو فوق اجنحتك املرفرفة منطلقاً يف
عاملك اجلديد ،عامل الطريان».
 التلميذ ال�ضابط عبد اهلل طباجة« :اجلميعمي�شي على االر�ض وانت الوحيد الذي ت�سبح يف
الهواء منفرداً« ،امر رائع».
 التلميذ ال�ضابط بيار ابراهيم« :اجلميع يرونكوهم ينظرون �إىل الأعلى ،وانت الوحيد الذي ترى
العامل بالنظر �إىل اال�سفل وك�أنك متلك العامل
وت�سيطر عليه».
 التلميذ ال�ضابط جورج اجلبيلي�« :أمتع ما يفقيادة مروحية ،هو الطريان املنفرد».

�إجازة يف ادارة االعمال
للرقيب الأول
ح�سني الديراين

�إجازة تعليمية يف التاريخ
للرقيب
عبا�س احلاج ح�سني

ن���ال ال��رق��ي��ب الأول ح�سني ن��ال ال��رق��ي��ب عبا�س احل��اج
الديراين �إجازة يف �إدارة االعمال ح�سني �إج����ازة تعليمية يف
«تخ�ص�ص النظم الإداري��ة» من التاريخ من كلية الآداب والعلوم
اجلامعة العربية املفتوحة.
الإن�سانية يف اجلامعة اللبنانية
 -الفرع الرابع.

�سالح الإ�شارة

كانون الثاين

حتقيق ع�سكري
�إعداد:
رميا �سليم �ضومط

ا إل�شارة ع�صب اجلي�ش ،فالتوا�صل ال�سلكي والال�سلكي من
ال�ضرورات امللحّ ة يف العمل الع�سكري وال �س ّيما يف �أثناء احلروب،
�إذ انه الو�سيلة الوحيدة لإي�صال �أوامر القيادة وتوجيهاتها �إىل
الوحدات والقطع املنت�شرة على اجلبهات ،وللحفاظ على
التن�سيق يف العمليات الع�سكرية بني القطع املذكورة.
�إنطالقاً من �أهمية الإ�شارة ،كان هناك �سعي دائم من قبل
مديرية الإ�شارة وفوج الإ�شارة للحفاظ على اجلهوزية التامة
واال�ستعداد الدائم للطوارئ واحلاالت الإ�ستثنائية.
من بني هذه احلاالت ،كانت حرب متوز املفاجئة ،التي �أظهر
خاللها �سالح الإ�شارة يف اجلي�ش جناحاً ملحوظاً على �صعيد
مواجهة الظروف اال�ستثنائية� ،إن من جهة مديرية الإ�شارة
التي قامت بو�ضع ّ
خمطط عام لعمل الإ�شارة خالل احلرب� ،أو جلهة فوج
الإ�شارة الذي قام بتنفيذ املخطط املذكور� ،أو على �صعيد �ضباط الإ�شارة
فعاالً يف ت�أمني الإت�صاالت
يف اجلنوب وال�شمال والبقاع الذين أ�دّوا دوراً ّ
�ضمن بقعة �صالحياتهم يف املراكز التي تع ّر�ضت للعدوان الإ�سرائيلي.

�إ�شارة
اجلهوزية التامة
يف كل الظروف

مدير الإ�شارة يف اجلي�ش
العميد الركن �إميل �سلوم

قائد فوج الإ�شارة
العميد الركن ع�صام �شهاب

كيفية التخطيط والتنفيذ لعمل الإ�شارة يف حرب متوز كان مو�ضوع
حوار ملجلة «اجلي�ش» مع مدير ا إل�شارة يف اجلي�ش العميد الركن �إميل
�سلوم ،وقائد فوج الإ�شارة العميد الركن ع�صام �شهاب ،و�ضابط �إ�شارة
منطقة اجلنوب الرائد ع�صام ق�سطنطني.
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مدير الإ�شارة:
خطة للتكيف مع الظروف ب�سرعة
ّ
�إ�ستهل مدير الإ�شارة العميد الركن �إميل �سلوم
حديثه بالت�أكيد �أن مديرية الإ�شارة وفوج الإ�شارة
كانا جاهزين ملواجهة احلاالت الإ�ستثنائية ،فلم
يت�أثرا �سلباً بعن�صر املفاج�أة يف ح��رب متوز.
و�أ�ضاف� ،أنهما منذ البداية و�ضعا يف احل�سبان
�إمكان قيام �إ�سرائيل بتعطيل الإت�صاالت الهاتفية
ال �سيما بعد �ضربها حمطات �إر���س��ال الإذاع���ة
اللبنانية يف كل من �أدما وعم�شيت .وانطالقاً من
ذلك ،قررت قيادة اجلي�ش بالتن�سيق مع مديرية
الإ�شارة �إيجاد بدائل م�سبقة ،فكانت خطة ت�أمني
الإت�صاالت الهاتفية عرب الأقمار الإ�صطناعية ،وال
�سيما ما بني الألوية املنت�شرة عمالنياً وقيادة
اجلي�ش والعمليات.
يف الإط����ار نف�سه ،و�ضعت امل��دي��ري��ة خطة
�إت�صاالت للطوارئ ق�ضت بت�أمني مراكز بديلة
للو�سائط الال�سلكية التي ت�ؤمن عقد الإت�صال
والربط بني خمتلف الوحدات الع�سكرية وقيادة
اجلي�ش من خالل �شبكة املوتوروال وال�شبكة التكتية
من الأجهزة الال�سلكية الع�سكرية (.)FM
�شملت اخلطة املذكورة ت�أمني �شبكة خلوية
مقفلة ( )Closed users Groupل�صالح
قيادة اجلي�ش ،تتيح الإت�صال بني جميع الألوية
والأفواج الع�سكرية املنت�شرة يف خمتلف املناطق
اللبنانية ،وق��ي��ادات امل��ن��اط��ق ،وق���وى الدعم
وامل�ساندة.
تعمل هذه ال�شبكة �ضمن نظام ترقيم خا�ص
وبرجمة خا�صة وي�ستفيد منها حواىل ثالثة �آالف
م�شرتك.
ّ
ختاماً� ،أ�شار العميد الركن �سلوم �إىل �أن خطة
الطوارئ املذكورة وخمطط عمل الإ�شارة العام قام
بتنفيذهما فوج الإ�شارة �ضمن منطقتي بريوت
وجبل لبنان ،مع ت�أمني الدعم ال�لازم لإ�شارات
باقي املناطق ،كونه الوحدة التنفيذية الكربى يف
ت�أمني �إت�صاالت اجلي�ش الال�سلكية والثابتة.

الإ�شارة قام بت�س ّلم الأجهزة واخلطوط من �شركتي
اخللوي العاملتني يف لبنان (حواىل  3000خط)،
وعمل على توزيعها خالل � 48ساعة على جميع
وح��دات اجلي�ش ب�سرعة متناهية ،ومن دون �أي
�إرباك يف ت�أمني الإت�صال ،مع تعميم دليل حول
كيفية ا�ستخدام ال�شبكة.
و�أ�ضاف �أن العملية املذكورة مت �إجنازها قبل 48
�ساعة من �إنت�شار اجلي�ش يف اجلنوب ،ما �ساهم يف

مركز جبل �صايف

ت�أمني التن�سيق بني القيادة والألوية املنت�شرة
منذ بداية عملية الإنت�شار.
يف الإطار نف�سه� ،أ�شار �إىل �أن الفوج قام بت�أمني
الأج��ه��زة الالزمة لتحقيق �إت�صال ال�سلكي �آمن
ودائم بني قيادة اجلي�ش وقيادة الألوية والوحدات
العمالنية ،وذلك عرب الأقمار الإ�صطناعية.

ثالثة حماور
من جهة �أخ��رى ،حتدث قائد فوج الإ�شارة عن
كيفية توزيع العمل يف الفوج خالل حرب متوز،
م�شرياً �إىل �أنه ُق ِّ�سم �إىل ثالثة حماور ،الأول هو
العمل على �صعيد مراكز الإت�����ص��االت ،والثاين
على �صعيد االت�صاالت الع�سكرية� ،أما الثالث فهو
م���ؤازرة بع�ض امل�ؤ�س�سات احلكومية والهيئات
االن�سانية .وقد �شرح تف�صيالً هذه االعمال على
ال�شكل الآتي:
قائد فوج الإ�شارة:
ً
ّ
�أوال ،على �صعيد مراكز الإت�صاالت ،مت ت�أمني
التنفيذ مت ب�سرعة متناهية
�آلية التنفيذ حت��دث عنها قائد ف��وج الإ�شارة اجلهوزية التامة يف جميع املراكز الو�سيطة ،ومن
العميد الركن ع�صام �شهاب متطرقاً �إىل كيفية بينها مركز جبل �صايف الذي حافظ على دميومة
ت�أمني ال�شبكة اخللوية املغلقة ،ف�أو�ضح �أن فوج االت�صاالت ط��وال ف�ترة احل��رب ،على الرغم من
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تع ّر�ضه لق�صف �إ�سرائيلي عنيف.
ويف �إط��ار الإ�ستعداد للحاالت الطارئة ،ج ّهز
الفوج مركزي �إت�صاالت ،بديالً وتكتياً ل�صالح
ق��ي��ادة اجلي�ش ،وم��رك��زاً ب��دي�لاً لقيادة منطقة
بريوت وقيادة منطقة جبل لبنان ،مت تزويدها
جميعاً خمتلف و�سائل االت�صال الالزمة ال�سلكية
منها والال�سلكية .كما ا�ستحدثت حمطات عمالنية
بديلة للمحطات الو�سيطة الأ�سا�سية يف عدد من

املناطقّ ،مت جتهيزها مع بداية احلرب بحيث
�أ�صبحت قادرة على العمل فور �ضرب �أي حمطة،
وذلك حفاظاً على دميومة االت�صاالت وعدم الوقوع
يف الفراغ ولو لفرتة ق�صرية.
ثانياً ،على �صعيد االت�صاالت الع�سكرية ،قام
الفوج بت�أمني االت�صاالت الهاتفية ل�صالح الوحدات
التي انت�شرت يف اجلنوب عرب خمتلف الو�سائل
ال�سلكية والال�سلكية .كما �أجن��ز املهمة نف�سها
ل�صالح جهاز الإرتباط حيث تولىّ ت�أمني االت�صاالت
ال�سلكية والال�سلكية بني اجلهاز والقيادة من جهة،
واجلهاز وقوات اليونيفيل من جهة �أخرى.
كذلك أ� ّدى الفوج دوراً ف ّعاالً يف ت�أمني �إت�صاالت
بديلة يف امل��راك��ز الع�سكرية التي تعر�ضت
للإعتداء الإ�سرائيلي ،كفوج الأ�شغال امل�ستقل الذي
انتقل يف اثناء العدوان من مركزه يف اجلمهور
�إىل الريزه.
�أم��ا يف املركز الو�سيط يف تربل ،حيث �أ ّدت
الإعتداءات الإ�سرائيلية �إىل تعطيل املحطة ،فقد
قام الفوج ب�سحبها على الرغم من ظروف الإنتقال
ال�صعبة حينذاك ،وعمل على جتهيز حمطة بديلة

يف اليوم نف�سه مع ت�أمني مو ّلدين للكهرباء
ونقلهما �إىل املركز امل��ذك��ور ،حيث مت ت�أمني
االت�صاالت الهاتفية بني جميع الوحدات الع�سكرية
يف املنطقة.
كذلك ق��ام ال��ف��وج مب�ساندة هيئة «�أوج�ي�رو»
وم�ؤازرتها يف �إعادة ت�أمني �شبكة الإت�صاالت يف
منطقة بعبدا-الريزه ،بعد انقطاعها على �أثر
ق�صف ج�سر بعبدا.
يف الإط��ار نف�سه ،مت ف�صل عنا�صر من الفوج
�إىل مركز �إ�شارة اجلنوب للم�ساعدة يف تركيب
خطوط هاتفية عائدة للجي�ش ونقل البع�ض منها
وا�صالحها ،كما جرى تركيب عدد من ال�شبكات
ال�صوتية يف �أماكن تد�شني اجل�سور احلديدية
امل�ؤقتة .ومت يف �أثناء حرب متوز �أي�ضاً ربط مو ّزع
وزارة الدفاع بال�شبكة اخللوية املقفلة عرب تركيب
التجهيزات املطلوبة و�إج���راء عمليات الربجمة
الالزمة لهذه الغاية.
ثالثاً ،على �صعيد �أعمال امل�ساندة وامل�ؤازرة،
�أر�سل الفوج عدداً من عنا�صره �إىل مراكز االت�صاالت
ال��دول��ي��ة يف وزارة االت�����ص��االت للحلول مكان
املوظفني الذين ا�ضطروا �إىل التغ ّيب عن مراكز

ل�ل�إغ��اث��ة يف عملية ت��وزي��ع امل�ساعدات على
املدنيني املت�ضررين من جراء العدوان الإ�سرائيلي.
�إ�ضافة �إىل املهمات التي ورد ذكرها ،وا�صل
الفوج طوال فرتة احلرب مهامه اليومية والدورات
التدريبية ب�شكل طبيعي ،ومن بينها مكاتب
الدرا�سة � -إخت�صا�ص �إ�شارة التي ا�ستمرت يف
الفوج على الرغم من الظروف الأمنية ال�صعبة.
�إ�شارة منطقة اجلنوب:
�إ�ستمرارية االت�صاالت و�سط جحيم االعتداءات
�ضابط �إ���ش��ارة منطقة اجلنوب ال��رائ��د ع�صام
ق�سطنطني حت ّدث عن الدور الذي ا�ضطلعت به
�إ���ش��ارة املنطقة يف �أثناء ح��رب مت��وز ،ف�أو�ضح
بداية �أن اجلي�ش يف اجلنوب �إعتمد ب�شكل خا�ص
على االت�صال ال�سلكي لأن االت�صاالت الال�سلكية
كانت عر�ضة للت�شوي�ش من قبل �إ�سرائيل ب�صورة
دائمة .و�أ�ضاف �أن عنا�صر منطقة اجلنوب كانوا يف
حالة ت�أهب دائمة للتدخل فور انقطاع �أي �شبكة
خطوط من جراء العدوان الإ�سرائيلي وذلك بغية
احلفاظ على دميومة الإت�صاالت الهاتفية.
و�أو���ض��ح الرائد ق�سطنطني �أن عنا�صر �إ�شارة
عزمهم مل يلن على الرغم من
الأخطار التي تعر�ضوا لها

عملهم ب�سبب الأح��داث الأمنية .و�ساهم الفوج
من خالل هذه اخلطوة باحلفاظ على �إ�ستمرارية
الإت�صاالت الدولية طوال فرتة احلرب.
كذلك ق��ام ف��وج الإ���ش��ارة بت�أمني الإت�صاالت
الهاتفية ال�لازم��ة للم�ست�شفيني امليدانيني
الأردين وال�سعودي.
من جهة �أخ��رى� ،ساعد الفوج الهيئة العاليا

منطقة اجلنوب كانوا موزعني يف ال�سنرتاالت
املدنية يف كل من �صور والنبطية و�صيدا� ،إ�ضافة
�إىل مركز الإ�شارة يف الثكنة .و�أ�شار �إىل كيفية
توزيع املهام على كل منهم ،حيث قام عنا�صر
مركز �صور بت�أمني �إت�صاالت اللواء الثاين ع�شر
بالتن�سيق مع �إ�شارة اللواء ،وذلك عرب مد كوابل
جديدة بديلة لت�أمني �إ�ستمرارية الإت�صال .و�أ�ضاف

�أن العملية نف�سها قام بها عنا�صر مركز النبطية
لتزويد اللواء الثاين اخلطوط الهاتفية بالتن�سيق
مع �إ�شارة اللواء.
وتابع متحدثاً عن ا�ستهداف ج�سر الزهراين الذي
�أ ّدى �إىل انقطاع اخلطوط الهاتفية ،فقام عنا�صر
مركز �صيدا بت�أمني �إت�صاالت بديلة من �سنرتال
الغازية بالتن�سيق مع املخابرات .كما قامت
�إ�شارة اجلنوب بت�أمني �إت�صاالت ال�سلكية ملنطقة
مرجعيون التي ت�ضررت بدورها من تدمري ج�سر
الزهراين.
وت��ط��رق ال��رائ��د ق�سطنطني �إىل االع��ت��داءات
الإ�سرائيلية على خمتلف اجل�سور يف منطقة
اجلنوب ،ف�أ�شار �إىل ان ق�صف ج�سر الأويل �أدى
�إىل انقطاع خطوط عدد كبري من املناطق من
بينها �شحيم ،وبرجا ،والزعرورية ،ووادي الزينة،
وال�سعديات ،حيث مت �إ�صالحها من قبل عنا�صر
�إ���ش��ارة اجلنوب و�شركة �أوج�ي�رو ،و�أع��ي��د ت�شغيل
اخلطوط املدنية والع�سكرية.
�أما ال�ضربة التي تلقاها مركز ال�ص ّباح ،املج ّهز
لت�أمني �إت�صال ه��وائ��ي بديل ملنطقة جزين
و�إقليم اخلروب ،فقد �أدت �إىل قطع االت�صاالت عن
املنطقتني املذكورتني ،بح�سب ما �أ�شار الرائد
ق�سطنطني ،فكان احلل مبد خط هاتفي عرب ج�سر
الأويل بالتعاون مع �أوجريو لتع ّذر ت�أمني هوائي
بديل.
ً
وحتدث �ضابط �إ�شارة منطقة اجلنوب �أي�ضا عن
ال�ضربة املوجعة التي تع ّر�ض لها ج�سر القا�سمية
بحيث انقطعت االت�صاالت عن ت�سع قرى جنوبية،
فج ّندت �إ�شارة املنطقة جميع �إمكاناتها لإعادة
الإت�صاالت على ال�صعيد الع�سكري ،يف حني تع ّذر
�إ�صالح جميع اخلطوط املدنية.
و�أ�ضاف ان �إ�شارة اجلنوب �ساهمت يف ت�أمني
الإت�صاالت واخلطوط الهاتفية للألوية والأف��واج
املنت�شرة يف اجل��ن��وب ،من بينها �سرايا فوج
املغاوير ،ومغاوير البحر ،و�أفواج التدخل .كما عمل
عنا�صر الإ�شارة على نقل خطوط اللواء ال�ساد�س
ال��ذي ق��ام بتبديل غرفة عملياته من منطقة
�إىل �أخرى .يف الإطار نف�سه ،نقل عنا�صر الإ�شارة
�إت�صاالت عمليات ال�صليب الأحمر لدى انتقاله من
تبنني �إىل لبعا .كما �ساهموا من جهة �أخرى يف
احلفاظ على ا�ستمرارية عمل ال�سنرتاالت املدنية.
ختاماً� ،أ�شار الرائد ق�سطنطني �إىل �أن هدف �إ�شارة
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منطقة اجلنوب خالل حرب متوز ،كان
عدم عزل قيادة القطع عن ال�سرايا،
واحلفاظ على ا�ستمرارية الإت�صال ما
بني القيادة وخمتلف الرعائل ،م�ؤكداً
جناح الإ�شارة يف حتقيق هذا الهدف.
يف حوارنا مع كل من مدير الإ�شارة،
وقائد ف��وج الإ���ش��ارة ،و�ضابط �إ�شارة
منطقة اجلنوب ،حتدثوا جميعاً عن
املهام التي نفذها �سالح الإ�شارة يف
اجلي�ش ،غري ان توا�ضعهم ح��ال دون
الإ���ش��ارة �إىل ال�شجاعة الفائقة التي
حت ّلى بها عنا�صر ه��ذا ال�سالح خالل
تنفيذ املهام املوكلة �إليهم ،وحافظوا
مع ذلك على جودة عملهم ،و�أب��وا �إال
�أن يقدموا الأف�ضل ولو على ح�ساب
�سالمتهم ال�شخ�صية.
�ست حمطات
ً
يف منطقة �إقليم التفاح ،وحتديدا يف جبل
�صايف ال��ذي يرتفع 1400م عن �سطح البحر،
�أن�ش�أ فوج الإ�شارة حمطة و�سيطة للإت�صال منذ
العام  2000ت�ؤمن حالياً الإت�صاالت ما بني الباروك
والقطع املنت�شرة يف اجلنوب وقيادة اجلي�ش.
املحطة هي �أحد املراكز الو�سيطة ال�ستة التي
ت�ؤمن الإت�صال بني اجلي�ش والوحدات املنت�شرة
عمالنياً يف خمتلف املناطق خ��ارج ب�يروت،
وذلك كما �أ�شار �آمر �سرية الإت�صاالت
العمالنية يف ف��وج الإ���ش��ارة املقدم
ح�سن ال�شيخ علي .وق��د ع � ّدد باقي
املحطات الو�سيطة على ال�شكل الآتي:
حمطة ال��ب��اروك وت ��ؤم��ن �إت�صاالت
منطقة البقاع ،حمطات بيت مري
وغو�سطا ودير معاد املك ّلفة بت�أمني
�إت�صاالت جبل لبنان ،حمطة حامات
 دير �سيدة النورية وت�ؤمن �إت�صاالتمنطقة ال�شمال.
على الرغم من كل �شيء...
خالل حرب متوز  ،2006تع ّر�ض مركز
جبل �صايف لق�صف عنيف من قبل
الطريان الإ�سرائيلي �أدى �إىل تعطيل
الهوائيات اخلا�صة ب�أجهزة الإت�صال،
20
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�إال �أن العنا�صر املك ّلفني بحماية املركز وت�سيري
�أعماله مت ّكنوا بف�ضل رباطة ج�أ�شهم و�شجاعتهم،
وروح امل�س�ؤولية التي يتح ّلون بها ،من احلفاظ
على ا�ستمرارية الإت�صاالت يف املنطقة ،و�إ�صالح
الأع��ط��ال عند كل تعطيل ي�صيبها غري �آبهني
بالأخطار املحدقة بهم.
جملة «اجلي�ش» زارت مركز جبل �صايف ،واطلعت
على تفا�صيل الإعتداء الإ�سرائيلي.
�أم����ام امل��ح��ط��ة ح��ي��ث ال ت���زال �آث����ار الق�صف

الإ�سرائيلي وا�ضحة� ،إلتقينا عدداً من
الع�سكريني الذين �شهدوا الإعتداء
الإ�سرائيلي على املركز.
الرقيب الأول حممد �سامل حتدث
عن الق�صف العنيف الذي ا�ستهدف
حمطة جبل ���ص��ايف حم��دث �اً �أ���ض��راراً
فادحة يف خ��زان��ات املياه وامل��ازوت
والهوائيات اخلا�صة بت�أمني الإت�صال
ب�ين وح���دات اجلي�ش املنت�شرة يف
اجل��ن��وب� ،إ���ض��اف��ة �إىل ال��ف��ج��وات يف
ج��وار املبنى .و�أك��د �سامل �أن احل�صار
ال��ذي ُف��ر���ض على املبنى مل��دة 15
يوماً ،ب�سبب الق�صف الإ�سرائيلي ،مل
ي�ضعف عزم الع�سكريني الذين وا�صلوا
تنفيذ التعليمات ،وتبديل الهوائيات
املت�ضررة خالل الفرتات التي يتوقف
فيها الق�صف ،فحافظوا بذلك على
�إ�ستمرارية الإت�صاالت ليالً ونهاراً.
العريف وفيق فرح �أكد ان الق�صف الإ�سرائيلي
مل ي�ؤثر على معنويات الع�سكريني ،الذين وا�صلوا
مهامهم ب�شكل طبيعي غري �آبهني بالعدوان
واخلطر الذي ي�شكله .و�أكد ان �إ�صالح الأعطال كان
يتم ب�سرعة ودقة يف الوقت نف�سه ،ومل يكن ثمة
م�شكلة يف التنفيذ بالن�سبة �إىل الع�سكريني،
فجميعهم تقنيون وميتلكون املعدات الالزمة،
و�أ�ضاف �أن ما �ساعد يف اجناح عمليات االت�صال،
�سالمة املحطات املوجودة يف املبنى
والتي ظلت يف من�أى عن الق�صف.
اجل��ن��دي الأول بول�س ع��ون �أك��د �أن
«�إمي��ان��ن��ا ب��اهلل وال��وط��ن دفعنا �إىل
الإ���س��ت��م��رار وال�����ص��م��ود ،فكنا ننفذ
التعليمات بحذافريها غري مكرتثني
باخلطر الإ�سرائيلي .على الرغم من
عزلتنا لعدة �أي��ام ب�سبب العدوان،
ا�ستطعنا ت�أمني الو�سائل ال�ضرورية
للعي�ش من مياه وكهرباء وطعام.
فالكهرباء ت�أمنت بف�ضل املولدات
الكهربائية املوجودة يف املحطة� ،أما
طعامنا فكنا نح�صل عليه من احتياط
املركز من الوجبات املعلبة».
ت�صوير :فادي البيطار

كانون الثاين

العـــــام

�إعداد:
رميا �سليم �ضومط

رحل العام  2006خم ّلفاً ذيول �أزمات و�صراعات عنيفة �شهدها
العامل ،وكان �أ�شدها يف منطقة ال�شرق الأو�سط التي �شهدت
حرباً مذهبية مريرة يف العراق ،وعدواناً ا�سرائيلياً جائراً على
لبنان ،وتفجّ ر الأو�ضاع يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،وت�صاعد �أزمة
امللف النووي الإيراين.
ابرز االحداث يف هذه اجلردة ال�سنوية.

حملياً
احلدث املحلي االبرز للعام  ،2006احلرب التي
�شنتها ا�سرائيل على لبنان يف  12متوز متذرعة
با�سرتداد اجلنديني اال�سرائيليني اللذين اختطفهما
حزب اهلل يف عملية الوعد ال�صادق .وقد اظهر
العدو اال�سرائيلي همجية ال �سابق لها ،با�ستهدافه
قوى جنوبية وج�سوراً بطريقة وح�شية ،قاطعاً بذلك
او�صال اجلنوب وعزله عن �سائر االرا�ضي اللبنانية.
ومل تتوقف �آلة التدمري اال�سرائيلية عن ا�ستهداف
ال�ضاحية واملطار واملرافئ وو�سائل االعالم واجل�سور
يف خمتلف املناطق ،وقطعت احلدود مع �سورية،
حمكمة بذلك ح�صاراً بحرياً وبرياً وجوياً على لبنان،
وعزلته عن حميطه .كما مل تراع ا�سرائيل اب�سط
حقوق االن�سان ،فا�ستهدفت املدنيني ،مت�سببة
باملجازر يف اكرث من قرية جنوبية ،ال �سيما يف
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رحــــــل

2006

ح�صاد العام

ذيوله
ازمات و�صراعات
وذكرياته
عنيفة ومريرة

مروحني وقانا و�صريفا و�سواها.
بعد  33يوماً من احلرب ،وبعد ان �صعدت ا�سرائيل
يف الثالث ع�شر من �آب عملياتها الع�سكرية �ضد
كل املناطق اللبنانية ،نتيجة عجزها عن حتقيق
اي تقدم بري ،توقف القتال يف اليوم التايل اثر
�صدور القرار الدويل  1701الذي دعا �إىل الوقف
التام لالعمال القتالية ،مطالباً احلكومة اللبنانية
وق��وة االمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،بن�شر
قواتهما معاً يف اجلنوب ،بالتزامن مع �سحب
ا�سرائيل قواتها من جنوب لبنان.
ان��ت��ه��ت احل����رب يف 13
�آب وا�سفرت عن
ه����زمي����ة

وا�ضحة لإ�سرائيل بعد ان ف�شلت يف حتقيق
اهدافها املن�شودة ب���دءاً م��ن حترير اجلنديني
املحتجزين ل��دى ح��زب اهلل وف�شلها يف تدمري
قوته.
يف  21ت�شرين الثاين اغتيل وزي��ر ال�صناعة
والنائب اللبناين بيار اجلميل.
اختتم لبنان عامه ب�أزمة

���س��ي��ا���س��ي��ة م��ن��ذ ان اطلقت
املعار�ضة اعت�صاماً مفتوحاً
يف و���س��ط ب��ي�روت حما�صرة
مقر احلكومة ومطالبة اياها
باال�ستقالة وت�أليف حكومة وحدة
وطنية.
يف  7مت���وز ت���ويف رئي�س
اجلمهورية اللبنانية اال�سبق اليا�س الهراوي ،يف جمموعة درا���س��ة ال��ع��راق (جيم�س بيكر ويل
م�ست�شفى اجلامعة االمريكية يف بريوت حيث كان هاملتون) با�شراك �سورية وايران يف ال�سعي حلل
االزمة يف العراق ،وطالبت بتغيري اال�سرتاتيجية
يعالج من مر�ض ع�ضال.
ً
الدبلوما�سية والع�سكرية االمريكية جتنبا «لكارثة
عربياً واقليمياً
ان�سانية».
العراق :يف اال�سبوع االخ�ير من �شهر �شباط يف  30كانون االول مت �إعدام �صدام ح�سني �شنقاً،
�شهدت االو�ضاع االمنية يف العراق تدهوراً خطرياً حيث كانت املحكمة العراقية العليا قد نطقت
بعد تفجري �ضريح االمامني يف �سامراء �شمال بحكم االعدام يف  5ت�شرين الثاين على كل من
بغداد ،مما �أدى �إىل ت�صاعد االقتتال الطائفي بني الرئي�س العراقي ال�سابق �صدام ح�سني وع ّواد
ال�سنة وال�شيعة و�إىل �سقوط ع�شرات �آالف القتلى البندر وبرزان التكريتي يف ق�ضية الدجيل.
�إيـران :مـن بني امللفــات ال�ساخنــة التي
خالل اال�شهر التي تلت احلادثة.
ً
ويف  22ني�سان اعيد انتخاب جالل طالباين رئي�سا �سجلـها العام  2006ك��ان ملف �إي��ران النووي،
للعراق ومت تكليف نوري املالكي ت�شكيل حكومة ،ففي  10كانون الثاين رفعت ايران االختام التي
كما مت انتخاب نوري امل�شهداين رئي�ساً للربملان .و�ضعتها االمـم املتحدة عن عدد من مراكز االبحاث
يف  7حزيران �أعلن مقتل زعيم تنظيم القاعدة النووية.
يف بالد الرافدين� ،أبو م�صعب الزرقاوي ،يف �ضربة يف  19حزيران اعلن الرئي�س االي��راين حممود
وجهتها الطائرات املقاتلة من طراز �إف� 16-إىل �أحمدي جناد� ،أن بالده ان�ضمت للنادي النووي ،بعد
املخب أ� الذي كان يحتمي فيه قرب بعقوبة� ،شمال ان ا�ستكملت دورة الوقود النووي.
بغداد .ويف  6كانون الأول ويف  25ت�شرين االول ،قدم االوروبيون (متثلهم
ا و �صت فرن�سا واملانيا وبريطانيا) ،والواليات املتحدة اىل
ال�صني ورو�سيا م�شروع قرار لالمم املتحدة ين�ص
على عقوبات اقت�صادية وجتارية �ضد
ايران ورف�ضته مو�سكو يف
�صيغته االوىل.
يف 23

كانون االول اق��ر جمل�س االمن
ال���دويل عقوبات دول��ي��ة على
�إي���ران تقيد التقنية النووية
وال تخ ّول ا�ستخدام القوة فيما
طهران ت�صر على التخ�صيب.
االرا�ضي الفل�سطينية :يف
 4كانون الثاين� ،أ�صيب �شارون
بنزيف يف امل��خ و�سقط يف غيبوبة مل يفق
منها حتى الآن ،وبعد ثالثة �أ�سابيع �أحرزت حركة
املقاومة اال�سالمية «حما�س» الوافد اجلديد على
ال�سيا�سات الربملانية ،فوزاً �ساحقاً على فتح يف
�أول انتخابات ت�شريعية فل�سطينية يف ع�شر
�سنوات و�شكلت حكومة برئا�سة ا�سماعيل هنية.
يف  18حزيران �شنت ا�سرائيل هجوماً وا�سعاً على
قطاع غزة بعد ثالثة ايام من خطف اجلندي جلعاد
�شاليت من قبل جمموعات فل�سطينية م�سلحة.
يف اليوم التايل ،اعتقل اجلي�ش اال�سرائيلي حواىل
�ستني من م�س�ؤويل «حما�س» بينهم عدد من
الوزراء وع�شرات النواب.
يف  26ت�����ش��ري��ن ال��ث��اين ان�����س��ح��ب اجلي�ش
اال�سرائيلي من قطاع غزة مبوجب اتفاق للتهدئة
بني الف�صائل الفل�سطينية من جهة ورئي�س
ال�سلطة الفل�سطينية ورئي�س الوزراء اال�سرائيلي
ايهود اوملرت من جهة ثانية.
يف  16كانون االول دعا الرئي�س الفل�سطيني
حممود عبا�س �إىل انتخابات ت�شريعية مبكرة،
«حما�س» رف�ضت الدعوة واعتربتها انقالباً على
ال�شرعية .وقد �شهد قطاع غزة بعد ذلك ا�شتباكات
بني ان�صار حركتي «حما�س» و «فتح» ،ا�ستمرت
اربعة �أيام ،خلفت قتلى وجرحى.
ليبيا :بعد ثالثني عاماً من العالقات املتوترة
بني ليبيا وال��والي��ات املتحدة ،اعلنت االخرية
تطبيع عالقاتها مع ليبيا التي �شطبت من الئحة
الدول املتهمة بدعم االرهاب.
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ا إلم��ارات :عرفت دولة الإم��ارات يف  16كانون
االول اول جتربة دميقراطية لها متثلت يف
انتخاب ع�شرين من االع�ضاء االربعني يف املجل�س
الوطني االحتادي.
كوارث واعمال عنف
�شهد كانون الثاين �أ�سو�أ كارثة بحرية عرفتها
م�صر عندما غرقت ع ّبارة لنقل الركاب وهي يف
طريقها من ال�سعودية اىل م�صر بعد ا�شتعال
النريان فيها ،ما ا�سفر عن مقتل ما يزيد عن �ألف
راكب.
يف ال�شهر نف�سه ا�صيبت م�صر بوباء انفلونزا
الطيور واعلن ر�سمياً عن وفاة عدد من اال�شخا�ص
م��ن ج���راء امل��ر���ض ،بينما اح��ت��ج��ز �آخ����رون يف
امل�ست�شفيات لتل ّقي العالج.
يف �شهر ني�سان حدثت تفجريات يف منطقة
دهب ال�سياحية على البحر االحمر ُقتل فيها وجرح
م�صريون و�أجانب.
يف �شهر �آب ا�صطدم قطاران يف منطقة قليوب
�شمال القاهرة ،وا�سفر احلادث عن مقتل ثمانية
وخم�سني �شخ�صاً و�إ�صابة �أكرث من مئة و�أربعني.
يف البحرين ،كان البحر على موعد مع كارثة
ان�سانية حني غرق «بانو�ش الدانة» يف نهاية �آذار
قبالة مقر خفر ال�سواحل ،وق�ضى يف احلادثة 58
من ركابه الأجانب يف مياه �ضحلة على مقربة من
مقر خفر ال�سواحل .ويف نهاية متوز حدث حريق
يف مبنى الق�ضيبية الذي تفحم فيه  16عامالً
هندياً.
يف افغان�ستان �سجلت اعمال العنف مقتل 22
مدنياً يف هجوم انتحاري يف �سبني بولداك يف
اح��د اخطر الهجمات منذ �سقوط نظام طالبان
الأ�صويل الذي مل يت َّنب االعتداء.
يف دارفور غرب ال�سودان اندلعت حرب اهلية،
كما اندلعت حرب �أخرى بني قوات املحاكم ال�شرعية
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اال�سالمية يف ال�صومال والقوات الأثيوبية.
يف الهند قتل  200على االقل وجرح  714يف
�سل�سلة اعتداءات ا�ستهدفت قطارات وحمطات
للقطارات يف �ضاحية بومباي (غ��رب الهند).
ح ّملت الهند باك�ستان م�س�ؤولية االعتداء مع ان
ا�سالم اباد �أدانته.
يف نيجرييا� ،أدى انفجار للنفط يف ايالدو بيت�ش
القرية ال�ساحلية يف منطقة الغو�س ،اىل مقتل
بني  150ومئتي �شخ�ص احرتقوا احياء ،وا ّتهم
بالوقوف وراء االنفجار مهربون للنفط .كما وقع
انفجار يف  30كانون االول ا�سفر عن تفحم اكرث من
� 500شخ�ص .ويف رو�سيا ادى حادث انهيار �سوق
يف مو�سكو �إىل �سقوط  66قتيالً.
يف اندوني�سيا وقع زلزال يف جزيرة جاوا �أدى �إىل
مقتل حواىل �ستة �آالف �شخ�ص .كما وقع الزلزال
الذي بلغت �شدته  6.3درجات يف منطقة م�أهولة
جنوب مدينة يوجياكارتا اجلامعية ودم��ر �آالف
املباين .وحتدثت تقديرات عن  38الف جريح
واكرث من  420الف �شخ�ص من املنكوبني.
يف الفيليبني ادت االح��وال اجلوية اىل حادث
مروع اوقع  133قتيالً و 973مفقوداً يف انزالق
للرتبة طمر قرية يف و�سط البالد.
اما يف املك�سيك ،فقد ادى حادث منجم للفحم
يف �شمال البالد �إىل موت  65من عمال املناجم
علقوا على عمق مئة مرت حتت االر�ض.
يف الربازيل �شنت ع�صابات للجرمية املنظمة
يف �ساو باولـو هجوماً على ال�شرطـة ا�ستمر يومني،
وجرى حواىل  180هجوماً ترافقت مع حركات
ع�صيان يف �سجون ،وا�سفرت عن
�سقوط  81قتيالً بينهم 39
�شرطياً.

ح�صاد من العامل
�صدر يف الواليات املتحدة �أول حكم يف �إطار
ق�ضية اعتداءات � 11أيلول  .2001وحكمت حمكمة
الك�سندريا الفدرالية على زكريا مو�سوي الذي اكد
انتماءه �إىل تنظيم القاعدة بال�سجن مدى احلياة
من دون امكان االف��راج امل�شروط ،لتواطئه يف
االعتداءات ،وا�ست�أنف احلكم يف  12ايار.
�شهد الربع الأخ�ير من العام اخل�سارة الكبرية
التي مني بها ح��زب الرئي�س االمريكي جورج
بو�ش (اجلمهوري) يف انتخابات التجديد الن�صفي
للكونغر�س االمريكي امام الدميقراطيني ،ب�سبب
�سيا�سات بو�ش الفا�شلة يف ال��ع��راق ،فقد فاز
الدميقراطيون يف انتخابات التجديد الن�صفية
للكونغر�س يف الواليات املتحدة والتي جرت يف
 7ت�شرين الثاين الختيار جميع اع�ضاء جمل�س
النواب وعددهم  435نائباً� ،إ�ضافة �إىل ثلث اع�ضاء
جمل�س ال�شيوخ.
يف  24ت�شرين الثاين اعلن الرئي�س االمريكي
ج���ورج ب��و���ش ا�ستقالة وزي���ر ال��دف��اع دونالد
رام�سفيلد بعد ان كان من �أ�ش ّد املدافعني عن
�أدائه على الرغم من املطالبات الكثرية بتنحيته
او ا�ستقالته.
يف بريطانيا ،حكم بال�سجن �سبعة اعوام على
ابي حمزة امل�صري ،اثر �إدانته بالتحري�ض على
القتل والكراهية ،حيث �شكل هذا احلكم نهاية
�سيا�سة غ�ض النظر التي

ك��ان��ت تتبعها بريطانيا مع
اال�سالميني املتطرفني.
وف��اة الرئي�س اليوغو�ساليف
ال���������س����اب����ق �����س����ل����وب����ودان
ميلو�سيفيت�ش عن  64عاماً اثر
ازمة قلبية يف ال�سجن التابع
للأمم املتحدة يف الهاي.
اال�شرتاكية مي�شال با�شليه �أول ام��ر�أة تتوىل
رئا�سة ت�شيلي وال�ساد�سة التي ت�صبح رئي�سة يف
دولة يف �أمريكا الالتينية.
يف  9ت�شرين االول قامت كوريا ال�شمالية ب�أول
جتربة نووية يف تاريخها .يف  14ت�شرين االول
فر�ضت االمم املتحدة عقوبات اقت�صادية وجتارية
على بيونغ يانغ وطالبتها بالعودة بدون �شروط
�إىل املفاو�ضات ال�سدا�سية والتخلي عن براجمها
النووية وقبول عمليات التفتي�ش الدولية.
ت�شييع م�صر �أديبها العاملي جنيب حمفوظ �إىل
مثواه الأخري.
اكت�شاف العلماء �ساللة جديدة من فريو�س
 H5NIامل�سبب ملر�ض �أنفلونزا الطيور ط ّور
مناعة �ضد اللقاحات الراهنة وي�صيب الب�شر
والدواجن على حد �سواء.

النبي حممد(�ص) ،حيث اعادت �صحف اوروبية
ن�شرها بعد ا�شهر من ن�شرها يف �صحيفة «يالند�س
تو�سنت» الدمناركية ،ما ف ّجر ردود الفعل الغا�ضبة
يف خمتلف ارج���اء ال��ع��امل اال���س�لام��ي .ف�أُحرقت
ال�سفارتان الدمناركية والرنوجية يف دم�شق يف
الرابع من �شباط .واحرقت قن�صلية الدامنارك يف
بريوت من قبل متظاهرين لبنانيني ،وت�صاعدت
االحتجاجات ط��وال ال�شهر فاقتحم متظاهرون
غا�ضبون يف �إندوني�سيا مقر ال�سفارة الدامناركية
يف جاكرتا ،كما خرج �آالف امل�سلمني الغا�ضبني
يف بنغالدي�ش احتجاجاً .وعلى الرغم من ت�صاعد
الغ�ضب اال�سالمي ،رف�ضت ال�سلطات الدامناركية
االعتذار .والرنوج �شكت دم�شق �إىل الأمم املتحدة
تتهمها بالتقاع�س عن حماية �سفارتها امام
املتظاهرين الذين احرقوها .بينما قدمت بولندا
اعتذاراً ر�سمياً للم�سلمني عن ن�شر بع�ض جرائدها
لل�صور �سبب االزم��ة .و�أدان���ت رئي�سة احلكومة
�أزمة ر�سوم الكاريكاتري
مع بداية �شهر �شباط جت��ددت �أزم��ة الر�سوم النيوزيلندية هيلن كالرك قيام اثنتني من �صحف
الكاريكاتورية التي تناولت بالدها بن�شر الر�سوم ،وقالت �إن ذلك ميكن ان
يعر�ض بالدها لعقوبات ومقاطعة اقت�صادية.

عتبة الـ  78دوالر للربميل.
• تعثرّ املفاو�ضات من
�أج��ل حترير «منظمة التجارة
العاملية» حيث ف�شلت القوى
ال���ت���ج���اري���ة يف ال���ع���امل يف
حتقيق �أي تقدم للتو�صل �إىل
اتفاقية جديدة ح��ول التجارة
العاملية خالل مباحثاتهم يف جينيف.
• �إي��ران تقرر حتويل مبادالتها التجارية
والنفطية م��ن ال���دوالر �إىل ال��ي��ورو يف خطوة
لها انعك�سات �سلبية جداً على الدور االقت�صادي
الأمريكي يف العامل.
• منيت �شركة «�إيربا�ص» بخ�سائر فادحة
فقد عاقبتها �شركات ط�يران عاملية ب�سبب
ت�أخرها يف ت�سليم ط��ائ��رة  A380العمالقة،
مطالبة �إياها بدفع تعوي�ضات ،وترافق ذلك مع
اجتاه غالبية �شركات الطريان �إىل ابرام عقود مع
مناف�ستها بوينغ.

ماذا يف الريا�ضة؟
• املنتخب امل�صري يهدي جمهوره «ك�أ�س
�أمم �إفريقيا لكرة القدم» للمرة اخلام�سة وهو
رقم قيا�سي.
• �إيطاليا تفوز بك�أ�س العامل للعام ،2006
وجنم الكرة الفرن�سي زين الدين زي��دان يختم
م�سريته ال��ك��روي��ة ب��ال��ط��رد يف نهائي ك�أ�س
العامل �إثر اعتدائه «بنطحة» وجهها �إىل مدافع
املنتخب الإيطايل ماتريازي ليعتزل بكارثة.
• بطل ال��ـ «ف��ورم��وال »1مايكل �شوماخر
ولالقت�صاد ح�صته
• حتليق ا�سعار النفط يعلن عن نيته االع��ت��زال يف نهاية العام من
ال��ع��امل��ي��ة ف��وق حلبة مونزا التي هي معقل فريقه فرياري.
• قطر ت�ست�ضيف دورة الألعاب الآ�سيوية
اخلام�سة ع�شرة وال��ت��ي ف��ازت ال�صني فيها بـ
 165ميدالية من �إجمايل امليداليات الذهبية
البالغ عددها .428
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:2006/12/1

 جلنة حتقيق تابعة ل�ل�أمم املتحدة يف جمالحقوق االن�سان حت ّمل ا�سرائيل امل�س�ؤولية الكاملة
عن اخل�سائر واال�ضرار التي حلقت بلبنان من جراء
العدوان اال�سرائيلي يف الفرتة املمتدة من 12
متوز �إىل � 14آب ،وقالت انه يتعني حملها على
دفع تعوي�ضات عن اال�ضرار وال �سيما عن اخل�سائر
التي حلقت باملدنيني.

:2006/12/3

 �سقوط قتيل وع��دد م��ن اجل��رح��ى يف حادث�أمني يف حملة ق�صق�ص .وانطالق م�ساع عربية
ملعاجلة االزمة متثلت يف زيارة امني عام جامعة
الدول العربية عمرو مو�سى الذي بد�أ لقاءات مع
امل�س�ؤولني.
 مقتل ح��واىل  37ع��راق��ي�اً يف �أع��م��ال عنفمتفرقة طالت خمتلف مناطق العراق.
 ا�ستطالع للر�أي يف فرن�سا يظهر ان املر�شحنيللرئا�سة الفرن�سية اال�شرتاكية �سيغولني رويال
ووزي��ر الداخلية نيكوال �ساركوزي مت�ساويان يف
الت�أييد ال�شعبي.

:2006/12/4

 االحتاد االوروبي يجدد دعمه احلكومة اللبنانيةورئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب اردوغان يدعو
اىل دور لرتكيا وايران و�سوريا يف احلل.

:2006/12/6

 رئي�س ال��وزراء الربيطاين طوين بلري يعرتفب�أن القوات التي تقودها الواليات املتحدة يف
العراق ال حتقق ن�صراً ،وذل��ك قبل توجهه اىل
وا�شنطن ملناق�شة اخليارات اال�سرتاتيجية يف هذا
البلد متزقه احلرب.

:2006/12/7

 وزير اخلارجية ال�سعودي االمري �سعود الفي�صليرى ان تدهور الأو�ضاع يف العراق ما زال ميثل
حتدياً خطرياً للمنطقة و�سالمة م�ستقبلها ،م�شرياً
�إىل ان ال��دول اخلليجية ت�ؤكد احلر�ص على �أمن
العراق ووحدته و�سالمته وعلى وقف جميع ا�شكال
التدخل التي يتعر�ض لها.

:2006/12/8
26
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يف اغتيال رئي�س الوزراء اللبناين اال�سبق
رفيق احلريري يقول يف تقريره ال�ساد�س
�إىل جمل�س االم��ن� ،إن عمله و�صل الآن �إىل
مرحلة حا�سمة تقت�ضي منه االدالء بت�صريحات
 نائبة الناطق با�سم البيت االبي�ض دانا بريينو اقل ب�ش�أن ان�شطته ،اال انه او�ضح ان التحقيقاتت�ص ّرح ب�أن الرئي�س جورج بو�ش در�س تو�صيات ك�شفت عن «�صالت مهمة» بني مقتل احلريري
جمموعة بايكر-هاملتون بدقة وانه ينتظر نتائج و 14هجوماً وقعت على �سيا�سيني لبنانيني.
الكثري من املراجعات الداخلية يف ما يتعلق :2006/12/13
بال�سيا�سة املتبعة يف العراق ،وقالت ان بو�ش  -الإدارة االمريكية ت�شدد �ضغوطها ال�سيا�سية
�سي�أخذ كل املعلومات ويلخ�صها لتحديد امل�سار على �سوريا والرئي�س ج��ورج بو�ش يجدد دعم
حكومته لرغبة ال�شعب ال�سوري يف العي�ش يف
امل�ستقبلي الذي يريد انتهاجه يف العراق.
الدميقراطية والتمتع بحقوق االن�سان وحرية
:2006/12/9
 الرئي�س اميل حل��ود ي��رد اىل جمل�س ال��وزراء التعبري.م�شروع املحكمة الدولية الفتقاره اىل اي قيمة :2006/12/14
قانونية او د�ستورية ،ويرف�ض توقيع مر�سوم  -التطورات على ال�ساحة الفل�سطينية تت�سارع
و�إ�سرائيل متنع رئي�س ال���وزراء الفل�سطيني
اجراء االنتخابات الفرعية يف املنت.
 امل�ست�شارة االملانية اجنيال مريكل تعلن انها ا�سماعيل هنية من دخول معرب رفح عائداً منتريد «اع��ادة تن�شيط» اللجنة الرباعية الدولية جولة على عدد من الدول العربية وايران بحجة
لل�شرق االو�سط ملنا�سبة ت��ويل بالدها رئا�سة حمله ام��واالً ،وم�صر تتدخل لدى �إ�سرائيل التي
االحت���اد االوروب���ي يف الن�صف االول م��ن العام �سمحت بعبوره من دون االموال.
املقبل .واكدت «اننا يف حاجة اىل �شرق او�سط :2006/12/15
ولبنان م�ستقرين وم�ستقلني ،ومن اجل ذلك  -الناطق با�سم اخلارجية الفرن�سية جان باتي�ست
على اجلميع امل�ساهمة يف هذا االمر ،وخ�صو�صاً ماتيي ي�ؤكد ان فرن�سا تتابع عن كثب ما يقوم
�سوريا التي ارى انها ال تفي بالتزامتها مبا فيه به عمرو مو�سى �أم�ين ع��ام اجلامعة العربية،
وتدعم اجلهود املبذولة اليجاد خمرج �سيا�سي
الكفاية».
لالزمة التي ترتتب عليها نتائج ال ميكن لنا ان
:2006/12/10
 تقرير للجامعة العربية يقول �إن احلرب بني نتجاهلها.�إ�سرائيل و «حزب اهلل» ال�صيف املا�ضي ت�سببت :2006/12/18
للقطاع ال�سياحي بخ�سائر بلغت قيمتها ثالثة  -الرئي�س ال�سوري ب�شار اال�سد يف زيارة ملو�سكو
يبحث خاللها مع الرئي�س الرو�سي فالدميري
مليارات دوالر.
بوتني يف الو�ضع املثري يف منطقة ال�شرق
:2006/12/11
 �سوريا والعراق تفتحان ر�سمياً �سفارتيهما االو���س��ط ،خ�صو�صاً يف مو�ضوع املحكمة ذاتيف دم�شق وبغداد ،منهيتني نحو ربع قرن من الطابع ال��دويل التي �ست�شكلها الأمم املتحدة
ملحاكمة امل�شتبه يف اغتيالهم رئي�س الوزراء
القطيعة الدبلوما�سية بني البلدين اجلارين.
اللبناين رفيق احلريري ،وكذلك يف �شراء �أ�سلحة
:2006/12/12
 ا�ستمرار امل�ساعي العربية التي يقوم بها رو�سية لتحديث اجلي�ش ال�سوري.امني عام اجلامعة العربية عمرو مو�سى واملوفد :2006/12/19
ال�سوداين اليجاد حل لالزمة احلكومية-ال�سيا�سية- ،اح��ت��دام امل��ع��ارك امل�سلحة ب�ين ان�صار حركة
وجل�سة احلكومة تقر جمدداً م�شروع نظام املحكمة املقاومة اال�سالمية «حما�س» والقوات املوالية
الدولية لكن مع تعليق احالته اىل املجل�س لرئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س يف
مدينة غزة ومقتل ما ال يقل عن �ستة فل�سطينيني
النيابي.
� -سريج برامريتز رئي�س جلنة التحقيق الدويل وا�صابة اكرث من  20بجروح ،معظمهم من اجهزة
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املخابرات واالمن الوطني والقوة التنفيذية
التابعة لوزير الداخلية �سعيد �صيام.
 وزي��رة اخلارجية الأمريكية كوندوليزا راي�ستقول ان «اك�ثر ما يحتاجه لبنان هو ان ترتكه
جارته �سوريا و�ش�أنه»ّ .
وح�ضت الأمني العام للأمم
املتحدة كويف انان على ان يعمل على تر�سيم
احلدود» حتى يكون بالإمكان حل م�شكلة مزارع
�شبعا».

:2006/12/20

 �أمني عام اجلامعة العربية عمرو مو�سى يحذرمن «عرقنة» لبنان اذا ف�شلت املبادرة العربية.
 م�صادر اردنية رفيعة تك�شف ان العاهل االردينامللك عبد اهلل الثاين بعث بر�سالة خطية اىل
رئي�س الوزراء اال�سرائيلي ايهود اوملرت ت�ضمنت
�ستة ا�سئلة ،ي��رى االردن ان موقف �إ�سرائيل
منها ج��وه��ري يف حتريك عملية ال�سالم بني
الفل�سطينيني والإ�سرائيليني ،وان امللك عبد
اهلل يعمل على لقاء بني اوملرت وحممود عبا�س
رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية.
 الرئي�س االمريكي ج��ورج بو�ش يقول انه لنيتحدث مع �سوريا وايران وانه يبحث يف زيادة
القوات االمريكية يف العراق وتقرير نهج جديد
حيال هذا البلد.

:2006/12/21

 عمليات ده��م منازل ان�صار للحزب القوميال�سوري االجتماعي يف الكورة ت�سفر عن م�صادرة
ا�سلحة وذخائر واعتقاالت.
 املقاومة الفل�سطينية تطلق �صواريخ يفاجتاه مناطق ا�سرائيلية رداً على عملية االغتيال
التي نفذتها ا�سرائيل �شمال ال�ضفة الغربية.
 وا�شنطن ت�ؤكد انها تدعم جمموعات �سوريةمعار�ضة لنظام الرئي�س ب�شار اال���س��د ،لكنها
او�ضحت ان هذا الدعم علني ولي�س عملية �سرية
تهدف �إىل زعزعة حكومته.

:2006/12/22

 مذكرات توقيف وجاهية بحق الفريق ال�صحفيملحطة نيو.تي.يف .الذي قام بت�صوير �شقة حممد
زهري ال�صديق ،فيما �سلم قا�ضي التحقيق الدويل
�سريج برامريت�س تقريراً مف�صالً حول �إفادة احد
ال�شهود يف ق�ضية اغتيال الرئي�س احلريري �إىل
مدعي عام التمييز �سعيد مريزا.
 -عر�ض «�أمري دولة العراق اال�سالمية» �أبو عمر

يف مقدمهم الرئي�س بري والرئي�س ال�سنيورة.
 الرئي�س الإيراين حممود احمدي جناد يرد علىالعقوبات التي فر�ضها جمل�س االمن على بالده
بدعوة دول الغرب �إىل التعاي�ش مع �إيران كدولة
نووية .يف هذا الوقت اعلن عن بدء ت�شغيل ثالثة
�آالف جهاز للطرد املركزي لتخ�صيب اليورانيوم،
و�ص َّوت الربملان الإيراين على قرار يلزم احلكومة
�إع��ادة النظر يف تعاونها مع الوكالة الدولية
للطاقة الذرية.

البغدادي ذو ال�صلة بتنظيم القاعدة ما �سماه
«الفر�صة التاريخية» على القوات الأمريكية،
والتي تتمثل يف ان�سحاب �آمن من العراق خالل
�شهر اذا تركت ا�سلحتها الثقيلة وراءها ،و�أمهل
الإدارة الأمريكية ا�سبوعني لقبول العر�ض وادعى
ان وا�شنطن عر�ضت على جماعته التفاو�ض عن
طريق ال�سلطات ال�سعودية.
 حذرت جمموعة االزمات الدولية (انرتنا�شيونالكراي�سي�س غ��روب) ان لبنان على و�شك انهيار
جديد ما مل يقدم الفرقاء املحليون وخ�صو�صاً :2006/12/26
الدوليون على التخلي عن �صراعهم على ار�ض  -رئي�س هيئة علماء امل�سلمني ال�شيخ حارث
ال�ضاري يتهم يف مقابلة اجرتها معه «النهار»
لبنان وال�سعي للو�صول �إىل ت�سوية.
الواليات املتحدة بافتعال فتنة يف العراق من
:2006/12/23
 انتهاء املباحثات بني الزعيم ال�شيعي مقتدى اجل حتويلها حرباً اهلية ،ويقول �إن وا�شنطنال�صدر ووف��د االئ��ت�لاف العراقي املوحد احلاكم وطهران واحلكومة العراقية تدعم «فرق املوت»
من دون اتفاق على عودة الكتلة ال�صدرية �إىل ال�شيعية ،لكنه ر�أى ان العراق مل ي�صل بعد �إىل
احلكومة ب�سبب ا���ص��راره على جدولة ان�سحاب حد احلرب االهلية ال�شاملة.
القوات االجنبية ،فيما �شهدت مدينة ال�سماوة  -ال�سناتور اجلمهوري ارلن �سبكرت املقرب من
ا�شتباكات بني ال�شرطة وجي�ش املهدي اوقعت الرئي�س االمريكي جورج بو�ش يعلن يف دم�شق
ان الرئي�س ب�شار اال�سد يدعم تنفيذ قرار جمل�س
�ستة قتلى.
 جمل�س االم��ن ال��دويل يفر�ض عقوبات على االمن الدويل الرقم  ,1701لكنه ي�شعر بالقلقايران تطال براجمها النووية والبال�ستية ب�سبب من ه�شا�شة وقف اطالق النار بني «حزب اهلل»
رف�ضها تعليق ان�شطتها النووية احل�سا�سة .ويف وا�سرائيل بغياب حل �سيا�سي ومن وجود تنظيم
ق��رار �ص ّوت عليه باجماع االع�ضاء ال��ـ 15وحمل القاعدة يف �شمال لبنان.
الرقم  ،1737قرر املجل�س ان على ايران «تعليق :2006/12/29
كل ن�شاطاتها النووية احل�سا�سة يف جمال االنت�شار  -رئي�س اجلمهورية العماد اميل حلود يعترب ان ال
النووي» ،بطريقة ميكن للوكالة الدولية للطاقة خال�ص للبنان اال عرب ت�شكيل حكومة وحدة وطنية.
التحقق منها .كما قرر ان على الدول كافة «ان ويدعو اىل عدم الت�صرف يف ال�سيا�سة بخلفيات
متنع ت�سليم ايران او بيعها او حتويل اي معدات طائفية «لأن الطائفية �إذا �أ�سيء ا�ستعمالها،
او جتهيزات او تكنولوجيا �إليها ،ميكن ان ت�سهم ت�ؤدي اىل خراب الوطن».
«يف ن�شاطاتها يف املجالني النووي والبال�ستي  -املر�شد االعلى للجمهورية اال�سالمية �آية اهلل
احل�سا�سني .ويحدد القرار هذه االن�شطة ح�صراً بـ علي خامنئي يندد مب��ن �سماهم «مرتزقة»
«تخ�صيب اليورانيوم واعادة املعاجلة ،وامل�شاريع يتحدثون ع��ن تهديد وهمي ميثله «الهالل
املرتبطة باملحركات العاملة باملياه الثقيلة ال�شيعي».
وتطوير �صواريخ معدة حلمل ر�ؤو�س نووية»:2006/11/30 .
 �إعدام الرئي�س العراقي املخلوع �صدام ح�سني:2006/12/24
 �أنهى رئي�س ال��وزراء الإيطايل رومانو برودي �شنقاً يف مبنى املقر ال�سابق جلهاز اال�ستخباراتزيارة �إىل لبنان التقى خاللها عدداً من امل�س�ؤولني الع�سكرية.
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كانون الثاين

ّ
ت�سلح وتكنولوجيا
�إعداد:
كمال م�ساعد

ن�شر اجلي�ش الأمريكي خال�صة خطته
حول تكنولوجيا املعلومات لـ 500
يوم ،وجتمع هذه اخلطة  33برناجماً
ومبادرة من �أجل «توفري م�ؤ�س�سة
معلوماتية م�شرتكة �شبكية التمحور
ت�ؤمن قراراً متفوقاً للقتال احلربي»,
فاخلطة تهدف �إىل توفري �إطار عملي
لإدارة املعلومات والنظم الكمبيوترية
املعتمدة لدى اجلي�ش ،مبا يدعم تنفيذ
خططه امليدانية .وهي تركز على
مفاهيم تكنولوجيا املعلومات و�إدارة
املعلومات املطلوبة ،للتو�صل �إىل
�إندماج �أفقي وتفاعل بني جميع النظم
املعلوماتية .وهناك �ستة �أهداف رئي�سية
يف هذه اخلطة من �أجل توجيه نظم
الإت�صاالت واملعلومات لت�شمل جميع
الع�سكريني حتى م�ستوى اجلندي.

اه����������داف

اخلطة
• تطوير هند�سة معلوماتية على م�ستوى
م�ؤ�س�سة اجلي�ش برمتها لت�شغيل �شبكة اجلي�ش
«الن���د ورن���ت» وادارت���ه���ا بحيث تعمل �ضمن
ال�شبكة العاملية للقوات الع�سكرية الأمريكية.
• بذل اجلهود على م�ستوى م�ؤ�س�سة اجلي�ش
بكاملها لتح�سني �سياقات البيانات وتطبيقها
للقادة والع�سكريني.
• حماية �أنظمة اجلي�ش و�شبكاته وبياناته
مع و�ضع �سيا�سة فاعلة لت�أمني البيانات.
• �ضمان ا�ستثمارات اجلي�ش يف �أنظمة
تكنولوجيا و�إدارة البيانات مبا ي�ؤمن االف��ادة
الق�صوى من هذه النظم.
• حت�سني امل�ستوى املعلوماتي للع�سكريني

واملدنيني عن طريق التدريب والرتبية.
• و�ضع ا�سرتاتيجية مدجمة لتكنولوجيا
و�إدارة البيانات.
لقد تزايد الطلب الع�سكري على االت�صاالت
امل��ت��ط��ورة م��ن خ�لال حمطات ف�ضائية بهدف
م�ضاعفة القدرات يف مراقبة حتركات االعداء
و�إحباط حماوالتهم ل�ضرب الأمن يف �أي بقعة من
العامل .وت�سعى وزارة الدفاع الأمريكية �إىل �إقامة
�سواتل تقدر تكاليفها خالل ثالثة عقود بحواىل 60
مليار دوالر ،ا�ضافة �إىل موازنات لتنفيذ ات�صاالت
ا�سرتاتيجية وبناء �شبكات متطورة يف ال�سواتل
لتحقيق �أ�سرع و�أدق االت�صاالت حول الأر�ض.
ويعتقد خ�براء البنتاغون �أن كلفة � 5سواتل
حتويلية ( )TSATجديدة ت�صل �إىل قرابة 18
مليار دوالر �أمريكي ،لكن هذه ال�سواتل �ستكون
ق���ادرة على رب��ط ال��ق��وات الع�سكرية وال�سفن
احلربية وال��ط��ائ��رات املقاتلة وخمتلف �أن��واع
العربات الأر�ضية� ،ضمن �شبكة واحدة لالت�صاالت
هي �شبكة املعلومات العاملية ،حيث تت�صل هذه
ال�سواتل بع�ضها بالبع�ض الآخر بوا�سطة نب�ضات
ليزرية بدالً من املوجات الراديوية ،وتقوم بنقل
البيانات واملعلومات ب�شكل �أكرث �أماناً ودقة من

�شبكة �سواتل �أمريكية حول العامل
وبرنامج اجلي�ش الأمريكي للحرب املعلوماتية
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قبل .ومعلوم ان ال�شركات التجارية املنتجة لهذه
ال�سواتل ت�ستطيع التحرك مبعزل عن القيود التي
تفر�ض على امل�ؤ�س�سات الع�سكرية ،وبالتايل
لديها ال��ق��درة على تلبية احتياجات القوات
امل�سلحة ،وانتاج �سواتل االت�صاالت املتحركة وفق
�آخر التكنولوجيات.
م�شروع ال�سواتل التحويلية
مبوجب م�شروع ال�سواتل التحويلية ()TSAT
يفرت�ض رب��ط ال�سواتل من خ�لال �سل�سلة من
ال�ت�رددات ذات ال�سرعة والطاقة التي ت�ؤمنها
الألياف الب�صرية ،ويتوجب على ال�شركات التجارية
املن�ضوية يف ه��ذا العمل ان حتقق ام��ن هذه
ال�ترددات ،وذلك بالتعاون والتن�سيق التام مع
البنتاغون ،خ�صو�صاً الرتددات الراديوية التي كانت
معتمدة �سابقاً .ويحدد خرباء �سالح اجلو الأمريكي
�أن ال�سواتل الع�سكرية واملدنية ت�ستعمل اليوم
املوجات الراديوية ،لكنهم ي�ؤكدون �أن النب�ضات
ال�لاي��زري��ة تبقى �أك�ثر �أم��ان �اً وت��ق��دم امكانات
وفعاليات اكرب ،وان االت�صاالت الاليزرية �ستحدث
ث��ورة يف ع��امل االت�����ص��االت ت����ؤدي �إىل حتقيق
االت�صاالت الفورية على م�ستوى االر�ض ب�أكملها.
وقد ك ّلف �سالح اجلو الأمريكي ال�شركات العمالقة،
التي �سبق لها �أن �أنتجت �أنواعاً من ال�سواتل ،و�ضع
برامج التحويل املطلوبة و�أي برامج ات�صاالت
ف�ضائية �أخرى ،وهي بدورها �سارعت �إىل عر�ض
هذه الربامج كما ي�أتي:
• برنامج �سواتل االت�صاالت التحويلية
(Transformational Communications
 )Satelliteالتي �ستقوم بتحويل االت�صاالت
ب�سرعة فائقة بدون �أية �أخطار ،واملتوقع �إطالقها
للمرة الأوىل العام � .2012أما ال�شركات املتعاقدة
لتنفيذ هذا الربنامج فهي بوينغ ()Boeing
ول��وك��ه��ي��د م��ارت��ن ()Lockheed Martin
ونورثروب غرومان (.)Northrop Grumman
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• برنامج ال�سواتل املتطورة ذات الرتددات
الفائقة العلو ( Advanced Extremely
 )High Frequency Satelliteالذي بد أ� العمل
ب��ه ،يتوقع �إطالقه للمرة الأوىل مطلع العام
 2008و�سيوفر مهمة اال�ستمرار يف نقل البيانات
واملعلومات ل�صالح القوات اجلوية الأمريكية.
ال�شركتان املتعاقدتان هما لوكهيد مارتن
ونورثروب غرومان .وكذلك تعمل وزارة الدفاع
الأمريكية على تطوير طريقة جديدة ملعاجلة
املعلومات وا�ستثمارها تق�ضي بار�سال البيانات
على نحو فوري �إىل اجلهات املعنية وبوا�سطة
�شبكة االت�صاالت ،على ان يتمكن من يتلقى
املعلومات من طلب التو�ضيحات �أو املزيد من
املعلومات بوا�سطة ال�شبكة ومن دون الرجوع �إىل
طريقة الت�سل�سل الع�سكري التقليدي.
وتتناف�س ع��دة �شركات للفوز بعقود تنفيذ
هذا امل�شروع الدماج البيانات ،علما ب�أن �شركة
نورثروب غرومان حتتل موقعاً ريادياً يف هذا
املجال ،خ�صو�صاً على �صعيد توجيه املعلومات من
مراكز القيادة �إىل م�ستويات القيادات التكتيكية.
ولهذا جنحت ال�شركة يف توحيد البيانات التي يتم
�إر�سالها �إىل نظام مو ّحد ،مع �إمكان عر�ض هذه
البيانات مب�ستويات متعددة ح�سب احلاجة.
ي��ذك��ر �أن �شركة ن��ورث��روب غ��روم��ان �أقامت
مركز احلرب املعلوماتية ال�سيربنتية (Cyber
 )Warfar Information Centerبغية درا�سة
�أ�ساليب احلرب املعلوماتية ب�صورة واقعية ،وهذا
املركز ميثل دوراً �أ�سا�سياً يف ا�سرتاتيجية ال�شركة
بهذا ال�صدد.
ويتطلب حتقيق هذا املفهوم اجلديد حت�سني
البنى التحتية ل�شركات املعلومات واالت�صاالت
امل�ستعملة ل��دى ال��ق��وات امل�سلحة الأمريكية
وخ�صو�صاً يف م��ا يتعلق ب�برام��ج البحث عن
بيانات� ،أو برامج دمج املعلومات ،مع تو�سيع
خطوط االت�صاالت.

وتت�ضمن خطة اط�ل�اق �شبكة م��ن الأق��م��ار
ال�صناعية املدجمة مع �شبكة خطوط االت�صال
بالألياف الب�صرية� ،ضمن م�شروع «»GIG-RW
والهدف هو �أن تكون �شبكة « »GIG-RWقادرة
على حتويل م��ن � 10إىل  40ميغابايت من
البيانات يف الثانية يف غ�ضون عامني من الآن،
وقد ّمت ر�صد  600مليون دوالر لهذه الغاية.
كما يهدف م�شروع �شبكة نظام االت�صاالت
التحويلية (� )TCSإىل ربط الطائرات من دون
طيار بالأقمار ال�صناعية على نحو مبا�شر مع
حتويل بيانات ب�سرعة جيغابايت واحد يف الثانية،
وت�أمني �إت�صاالت ب�سرعة تبلغ عدة جيغابايت يف
الثانية بني الأقمار ال�صناعية واملحطات الأر�ضية.
برامج �أمريكية جديدة
تتخوف القيادة الأمريكية من تعر�ض �أمريكا
لهجوم معلوماتي يهدف �إىل �شل حركة البنى
التحتية وبالتايل تكون عر�ضة العتداءات قرا�صنة
املعلومات ،ولهذا و�ضعت القيادة برناجماً خا�صاً
للحرب املعلوماتية على ال�شكل الآتي:
• مكتب التوعية حول املعلومات :هذا
املكتب ()Information Awerness Office
تابع لوكالة « »DARPAللأبحاث الع�سكرية
املتقدمة .ويعكف حالياً على ت�صميم وتطوير
وجتربة وادم���اج وعر�ض وو�ضع التكنولوجيات
املعلوماتية وم��ك��ون��ات��ه��ا م��ن �أج���ل جمابهة
ال��ت��ه��دي��دات «غ�ي�ر امل��ت��وازي��ة» ذات الطابع
املعلوماتي عن طريق حتقيق توعية معلوماتية
�شاملة ،مبا ي�ساهم يف اتخاذ القرارات املتعلقة
باالمن القومي االمريكي.
مكتب التكنولوجيا التكتيكيةTactical( :
 )Technology Officeوهو اي�ضاً تابع لوكالة
« »DARPAويرتكز ن�شاطه الآن على برنامج
« »Ultralogمن �أج��ل ان�شاء �أنظمة للقيادة
والتحكم ذات م�ستويات عالية ج��داً ملقاومة

الهجمات املعلوماتية يف حال التعر�ض لهجوم
رئي�سي على م�ستوى حملي .ويعتمد الربنامج
على تكنولوجيات قابلة للتعديل يف جماالت
االت�صاالت وعلى برامج لت�شفري بيانات متعددة
امل�ستويات ،مع �إمكان ا�ستعادة هذه البيانات بعد
فقدانها ب�سبب ح�صول «كارثة» ما .كما ان النظام
قادر على ا�ستيعاب االخطاء وذا ن�سبة قيا�سية
مرتفعة.
• مكتب التكنولوجيا املتقدمةAdvanced( :
 )Technology Officeوت�شرف عليه وكالة
« ،»DARPAي��ت��وىل ب��رن��ام��ج «»CHATS
لتطوير االدوات والتكنولوجيات الكفيلة ب�ضمان
حماية االنظمة وال�شبكات املعلوماتية من
هجمات الفريو�سات الكمبريترية.
• مركز �أمن �أنظمة املعلوماتCenter( :
 ،)for Information System Securityهذا
املركز يهدف �إىل �إن�شاء و�إدراة �أنظمة معلوماتية
موحدة ،ومدجمة كلياً لكل البنى التحتية اخلا�صة
باملعلومات الع�سكرية الأمريكية.
• م�شروع قيادة الأنظمة احلربية الف�ضائية
والبحرية )SPAWAR( :هذا امل�شروع خم�ص�ص
لت�صميم وا�ستعمال ودع��م النظم التي جتمع
وتن�سق وتعالج وحتلل وتطرح معلومات معقدة
ومت�شعبة� ،إىل امل�س�ؤولني الأمريكيني ،لي�ستعينوا
بها التخاذ القرارات امل�صريية .ويعتمد امل�شروع
على العديد من العلوم ت��راوح بني الأنظمة
الف�ضائية ونظم احل��رب االلكرتونية واالنظمة
املعلوماتية وغريها.
• مركز حرب املعلومات التابع ل�سالح اجلو:
( ،)Information Warfare Centerهذا املركز
يعمل على تطوير العمليات املعلوماتية اخلا�صة
ب�سالح اجلو وا�ستثمارها ،مع الرتكيز على «الر�ؤية
اجلوية املدجمة الواحدة» (Single Integrated
 )Air Pictureيف م�سارح املعارك ،مع ادماج
البيانات ال���واردة من االنظمة احلربية اجلوية

والبحرية والربية.
• م�شروع «ا�سرتاتيجي للقرن  :»21هذا
امل�����ش��روع خم�ص�ص ل�����س�لاح م�����ش��اة البحرية
االم�يرك��ي��ة «امل���اري���ن���ز» وي��ج��م��ع العمليات
امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة اخل��ا���ص��ة ب��ال��ف��رق الع�سكرية
االمريكية املختلفة .ويتم التن�سيق بني الفرق
الع�سكرية ومراكز احل��رب املعلوماتية التابعة
لها (اي التابعة لهذه الفرق) .ومن �ضمن هذا
امل�شروع هناك فرقة « »MIDASاملخ�ص�صة
للرد على الهجمات الكمبيوترية ،وجمموعة
« »DSIDالتي هي جمموعة من التكنولوجيات
الكفيلة ب�ضمان االمن املعلوماتي ل�سالح املارينز
ميدانياً.
• م�����ش��روع «ر�ؤي����ا اجل��ي�����ش»Army( :
 )Visionهذا امل�شروع خم�ص�ص لتزويد الفرق
املختلفة للجي�ش االمريكي املعلومات املطلوبة
للعمليات ،مع ت�أمني ه��ذه املعلومات على
نحو �آين وتوجيهها �إىل اال�سلحة الفردية �أو �إىل
املركبات الع�سكرية عن طريق �شبكة االنرتنت
التكتيكية اخلا�صة بالقوات «ال�صديقة» (�أي
القوات االمريكية �أو القوات احلليفة امل�شرتكة مع
الواليات املتحدة يف عمليات ع�سكرية) .ويهدف
امل�شروع �إىل ت��أم�ين ���ص��ورة جماعية للو�ضع
امليداين واالجابة على ت�سا�ؤالت الع�سكريني حول
موا�ضع القوات احلليفة �أو املعادية.
ولهذه الغاية اختار اجلي�ش االمريكي �شركة
جرنال دينامك�س وبالتحديد ق�سم �أنظمة القرار،
الوحدة املعنية ب�أنظمة املعلومات والتكنولوجيا،
لإدخ���ال نظام ات�صال بال�صوت وباملعلومات
يعرف مبجموعة االت�صاالت امل�أمونة واملتنقلة
( )SECOMP-1وهو نظام متطور يعتمد على
تقنيات �صوتية عرب �شبكة االنرتنت ()VOIP
وي�ؤمن ات�صاالً متيناً ودائماً للوحدات التي تكون
يف طريقها �إىل نقاط الإنت�شار.
و�ستبد�أ ال�شركة العمل مبوجب عقد قيمته

�سبعة ماليني دوالر �أمريكي مع احتمال و�صول
هذه القيمة �إىل حواىل  304ماليني دوالر لتنفيذ
برنامج مدته ع�شر �سنوات .ويهدف العقد �إىل
متكني القوات التكتيكية امل�شرتكة من الو�صول
�إىل مواقع متركزها القتالية و�أماكن انت�شارها
العمالين ،وهي على علم تام ب�آخر املعلومات
والتقارير امليدانية ومبعرفة �أح���دث اخلطط
املتوافرة ،وبالتايل توفر لهذه القوات �إمكان
الر�ؤية واملعرفة الكفيلة باخلطوات القادمة ،ومن
ثم الإنتهاء ب�شكل حازم من تنفيذ مهامها.
املراجع:
 العقد املوقع مع �شركات بوينغ ولوكهيدمارتن ونورثروب غرومان لتنفيذ برنامج
بناء �شبكات متطورة من ال�سواتل التحويلية
 ن�شرة وكالة نوفو�ستي الرو�سية .2006/3/9 تقرير وزارة الدفاع االمريكية البنتاغون -حول برامج احلرب املعلوماتية ،جملة «جينز
ديفن�س انرتنا�شيونال» ،ت�شرين اول .2005
 مكتب التوعية حول املعلومات ،ن�شرةعلى االنرتنت ،متوز .2006
 وكالة داربا لالبحات الع�سكرية املتقدمة،«نيويورك تاميز».2006/4/7 ،
 م�شروع ا�سرتاتيجي للقرن  21املخ�ص�صل�ضمان االم��ن املعلوماتي ل�سالح م�شاة
البحرية االمريكية  -املارينز «وا�شنطن
بو�ست» .2006/5/12
 �شركة جرنال دينامك�س  -الدخ��ال نظامات�����ص��االت م���أم��ون��ة بال�صوت وال�����ص��ورة -
«الدفاعية» ،حزيران-متوز .2005
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كانون الثاين

�إقت�صاد ومال
�إعداد:
تريز من�صور

يعترب قطاع امل��ج��وه��رات يف
ل��ب��ن��ان ،م��ن �أه���م القطاعات
الإق��ت�����ص��ادي��ة وذل���ك لناحيتي
الت�صنيع والت�صميم او الإ�سترياد
والت�صدير .بدوره يحتل املا�س
اخلام موقعاً حمورياً يف قطاع
املجوهرات �سواء يف ما يتعلق
بت�صنيعه او بتجارته .العام
 2000ار���س��ى ق���رار ���ص��ادر عن
اجلمعية العامة للأمم املتحدة
ما �سمي بـ«م�سار كمربيل» الذي

لبنان يف «م�سار كمربيل»

ي�شكل نظاماً دولياً هدفه �ضبط
جتارة املا�س اخلام ،واحل�ؤول دون
ا�ستعمال هذه املادة الثمينة يف
تبيي�ض الأموال ومتويل الإرهاب.
النظام املذكور يتوىل �إ�صدار
�شهادة خا�صة باملا�س تراعي
يف �آن املعايري الدولية املتفق
عليها والقوانني الوطنية لكل بلد
ينتج املا�س �أو يتعاطى ت�صنيعه
وجت���ارت���ه .ومب��وج��ب «م�����س��ار
كمربيل» حت�صر عمليات �إنتاج
املا�س وجتارته بالدول املن�ضمة

�إىل الإتفاقية املذكورة ،فخارج
هذا الإطار يعترب االجتار باملا�س
غ�ير م�����ش��روع ،وت���درج ال��دول
املمار�سة له يف عداد م�شجعي
تبيي�ض الأموال والإرهاب.
لبنان �إن�ضم �إىل �إتفاقية كمربيل
وبد�أ تطبيق مفاعيلها �إعتباراً
من مطلع العام .2006
أ��ضواء على املو�ضوع من خالل
مقابلة مع مدير مديرية حماية
امل�ستهلك واخ���رى م��ع نقيب
«ال�صاغة واجلوهرجية».

جتارة املا�س
ت�سري وفق املعايري الدولية
جدية الإجراءات
ت�شجع امل�ستثمرين

فليفل :حماية امل�ستهلك تطبق م�سار
كمربيل بدقة متناهية
مدير مديرية حماية امل�ستهلك ال�سيد ف�ؤاد
فليفل �أو�ضح �أن �إن�شاء «م�سار
ك��م�بريل» ج��اء نتيجة �صراعات
ال��ق��ب��ائ��ل يف �أف��ري��ق��ي��ا ،التي

تغذيها جتارة املا�س غري ال�شرعية ،وبناء على
قرار �إتخذته الأمم املتحدة ل�ضبط هذه التجارة
بني الدول والأفراد.
ولقد دعا «م�سار كمربيل» ال��دول التي تنتج
املا�س اخلام �أو تتعاطى جتارته للإن�ضمام �إىل هذه
املنظمة ،من �أجل �ضبط جتارة املا�س ،وبالتايل
اجلي�ش  -العدد رقم 259

37

مدير مديرية حماية امل�ستهلك
ال�سيد ف�ؤاد فليفل

�أفريقيا وكندا .وبالتايل ف�إن لبنان بلد نا�شط يف
عملية �إ�سترياد املا�س اخلام وت�صديره ،بالطرق
امل�شروعة ،ووفقاً للأنظمة الدولية ،وغري م�شجع
للإرهاب وتبيي�ض الأموال.
ويف �إطار تطبيق �شروط «م�سار كمربيل» ،مت
�إن�شاء مكتب خا�ص با�سترياد وت�صدير املا�س اخلام
يف مطار الرئي�س رفيق احلريري (وهو املكتب
الوحيد يف لبنان).
وت�شرف على ه��ذا املكتب «جلنة كمربيل»
امل�ؤلفة من مدير ع��ام وزارة الإقت�صاد ،مدير
مديرية حماية امل�ستهلك ،ممثل عن اجلمارك
وممثل ع��ن نقابة «ال�صاغة واجلوهرجية يف
لبنان».
و�أ�شار فليفل �إىل انه يف �إط��ار متابعة التزام
لبنان االج��راءات اخلا�صة بتجارة املا�س زاره وفد

ال�شحنة ،موا�صفات
الب�ضاعة وقيمتها،
وف��ور �صدور ال�شهادة
عن املديرية ،تر�سل
ن�سخة عنها لإع�ل�ان
اجلهة امل�س�ؤولة عن
«م�سار كمربيل» بها،
علماً انه ال ميكن لأي
تاجر ت�صدير املا�س
اخلام اىل بلد غري ع�ضو
يف م�سار كمربيل.
و�أ������ض�����اف ال�سيد
من مل ين�ضم �إليها يحظر عليه الإجتار بهذه املادة فليفل� :إن�ضم لبنان �إىل م�سار كمربيل يف 20
الثمينة ،وتكون جتارته غري م�شروعة ،ويعترب �أيلول العام  2005وكان التنفيذ يف بداية العام
 ،2006بعد مفاو�ضات و�إجتماعات عقدت يف
م�شجعاً للإرهاب وتبيي�ض الأموال.
و�أ�ضاف ال�سيد فليفل:
متويل ال�صراعات بوا�سطة االجتار باملا�س
من �أهم بنود �إتفاقية كمربيل ،مراقبة الدول
هو احد ابرز اال�سباب التي حتمت �ضبط هذه
االع�ضاء لعمليات �إ�سترياد وت�صدير املا�س اخلام،
التجارة وفق معايري دولية.
وه��ذه املراقبة ت�ستلزم خطوات عملية ،منها
وقد تطرقت مقدمة نظام كمربيل �إىل هذه امل�س�ألة با�سهاب ،ومما جاء فيها:
�إ�صدار �شهادة ورقية غري قابلة للتزوير ،يذكر
ً
ً
«�إن االجتار باملا�س املمول لل�صراعات م�س�ألة تثري قلقا بالغا على ال�صعيد الدويل ،وترتبط
عليها عبارة «�إن الب�ضاعة املذكورة هي.».....:
ً
ً
ارتباطا مبا�شرا بت�أجيج ال�صراعات امل�سلحة ون�شاطات احلركات التمردية الهادفة �إىل تقوي�ض
ويف حال تبني �أن �أحدهم ا�ستورد ب�ضاعة وقدم
احلكومات ال�شرعية بها ،واالجتار باال�سلحة وانت�شارها ب�صورة غري م�شروعة ،وال �سيما ال�صغرية
بياناً جمركياً من دون هذه ال�شهادة ،تلج�أ مديرية
منها واخلفيفة».
حماية امل�ستهلك ف��وراً حلجز الب�ضاعة و�إب�لاغ
« ...لهذه ال�صراعات التي ي�ؤججها املا�س امل�ستغل يف متويلها ،اثر مدمر على ال�سالم
اجل��ه��ات املخت�صة م��ن ج��م��ارك وجلنة مكافحة
واالمن يف البلدان املت�ضررة ...وعلى اال�ستقرار االقليمي وااللتزامات التي يلقيها ميثاق االمم
تبيي�ض الأموال ،ومن ثم ن�أخذ الإذن ب�إتالفها.
املتحدة على عاتق الدول يف ما يتعلق باملحافظة على ال�سالم واالمن الدوليني.»...
ويف ح��ال �أراد اح��د التجار اللبنانيني ت�صدير
لذلك ثمة «�ضرورة التخاذ اجراءات دولية عاجلة ملنع م�شكلة ما�س ال�صراعات من الت�أثري على
املا�س اخلام ،عليه احل�صول على �شهادة املراقبة
جتارة املا�س امل�شروعة.»...
من مديرية حماية امل�ستهلك التي تت�ضمن� :إ�سم
التاجر ،عنوانه ،اجلهة التي �سوف تتوجه اليها

املا�س وال�صراعات

ال�شروط املفرو�ضة
على التجارة الدولية
للما�س اخلام
38
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على كل من امل�شاركني املن�ضمني �إىل م�سار كمربيل �أن:
ً
�أ -يرفق كل �شحنة من املا�س اخلام امل�ص ّدر �إىل م�شارك �آخر ب�شهادة م�صدقة وفقا للأ�صول.
ب -يقوم بالإجراءات الآتية عند ا�سترياده �شحنة من املا�س اخلام:
 طلب احل�صول على �شهادة م�صدقة وفقاً للأ�صول. الت�أكد من �إر�سـال و�صل بت�سليم ال�سلع �إىل ال�سلطة امل�صدرة ،على �أن يت�ضمن هذا الو�صلعلى الأقل رقم ال�شهـادة وعـدد الطرود ووزن القيـراط والتفا�صيل املتعلقة بامل�ستورد وامل�ص ّدر.
 -ا�شرتاط �إمكان احل�صول على الن�سخة الأ�صلية لل�شهادة ملدة ال تقل عن ثالث �سنوات.

رئي�س نقابة ال�صاغة واجلوهرجية يف لبنان
ال�سيد انطوان مغ ّني

من الأمم املتحدة و�آخر من «م�سار كمربيل» .ولقد ي��وج��د ال��ع��دي��د من
�أكد الوفد اخلا�ص بـ «م�سار كمربيل» التزام الدولة ال��ت��ج��ار اللبنانيني
اللبنانية تنفيذ الإجراءات املحددة يف االتفاقية ل���ل���م���ا����س اخل�������ام،
بدقة ،مثنياً على جهود الإدارات الر�سمية املعنية .منت�شرين يف �أقطار
وحول �إن�ضمام لبنان �إىل �إتفاقية كمربيل ،قال ال����ع����امل ك���ل���ه���ا ،وال
فليفل :اهمية �إن�ضمام لبنان اىل «م�سار كمربيل» �سيما يف �أفريقيا
ه��ي يف �إب��ت��ع��اده ع��ن الئحة ت�شجيع الإره���اب وبلجيكا ...وميلكون
وتبيي�ض الأم���وال� ،إ�ضافة �إىل ت�شجيع التجار م��ك��ات��ب ل�ل�إ���س��ت�يراد
اللبنانيني يف اخل��ارج ،على متابعة �أعمالهم والت�صدير يف خمتلف
دول العامل ،ويرغبون
بطريقة �شرعية من لبنان و�إليه.
ب�إن�شاء مكاتب لهم
مغ ّني :مغرتبون متحم�سون لإن�شاء م�صانع مم��اث��ل��ة يف لبنان.
وحلماية ه�ؤالء التجار وت�شجيعهم على القدوم �إىل �أطر قانونية ودولية م�شروعة .على هذا اال�سا�س
حلك املا�س ومكاتب لتجارته يف لبنان
من جهته قال نقيب «ال�صاغة واجلوهرجية» لبنان ،كان من ال�ضروري الإن�ضمام اىل «م�سار مت �إن�شاء مكتب خا�ص يف مطار رفيق احلريري،
كمربيل» املعني بتجارة املا�س اخل��ام� ،ضمن و�ساهمت نقابتنا يف جتهيزه .هذا املكتب با�شر
ال�سيد انطوان مغني:
عمله و�شهد عدة عمليات �إ�سترياد وت�صدير.
و�أ�ضاف ال�سيد مغني قائالً:
• ما�س ال�صراعات :املا�س ال��ذي ت�ستعمله حركات التمرد
ان�ضمام لبنان اىل هذه االتفاقية �ش ّجع العديد
�أو حلفا�ؤها يف متويل ال�صراعات الرامية �إىل تقوي�ض احلكومات
من جتار املا�س اللبنانيني املغرتبني ،على �إن�شاء
ال�شرعية ،كما ن�صت عليه قرارات جمل�س الأمن الدويل ذات ال�صلة
مكاتب لهم لال�سترياد والت�صدير يف لبنان ،وكذلك
�أو �أية قرارات م�شابهة �أخرى قد يعمل بها يف امل�ستقبل ،ووفقاً لقرار اجلمعية العامة للأمم
على �إن�شاء معامل حلك املا�س اخلام ،الأمر الذي
املتحدة رقم � 56/55أو �أية قرارات م�شابهة �أخرى قد يعمل بها يف امل�ستقبل.
�سي�ساهم يف ت�شغيل عدد كبري من اليد العاملة
• بلد املن�ش�أ :البلد الذي مت فيه تعدين �شحنة املا�س اخلام �أو ا�ستخراجها.
اللبنانية.
• بلد امل�صدر� :آخر بلد م�شارك مت منه ت�صدير �شحنة املا�س اخلام باال�ستناد �إىل بيانات
واجلدير بالذكر هنا� ،أن قطاع املجوهرات هو من
اال�سترياد امل�ص ّرح عنها.
�أهم القطاعات الإنتاجية يف لبنان على الإطالق،
• املا�س :معدن طبيعي يحتوي على كربون مبلور �ضمن نظام املقايي�س الدولية ()ISO
�إذ ي�ضم نحو  2500م�صمم وت��اج��ر ينت�سبون
ويتميز مبقاومة اخلد�ش مبعدل  10وبكثافة نوعية تبلغ  3.52تقريباً ومبعامل انك�سار مبعدل
�إىل النقابة ،ولهم �شهرة عاملية .فاملجوهرات
.2.42
اللبنانية تعر�ض يف ارق���ى ���ص��االت العر�ض
• �شهادة م�سار كمربيل :وثيقة من منوذج خا�ص ال ميكن تزويرها وتثبت ب�أن �شحنة
العاملية ،يف �سوي�سرا ،و�أمريكا وفرن�سا ودبي
املا�س اخلام م�ستوفية �شروط نظام �إ�صدار ال�شهادات.
وم�سقط والبحرين...
وختم بالقول:
�إن التن�سيق تام وهو بني النقابة ومديرية
ج -يت�أكد من عدم ا�سترياد �شحنات من املا�س اخلام من �أي طرف غري م�شارك وعدم ت�صديرها
حماية امل�ستهلك� ،آمالً �أن يكون امل�ستقبل زاهراً،
�إليه.
ّ
ً
ً
ً
وي�صبح لبنان مركزا دوليا ل�صناعة املجوهرات،
د -ي�سلم ب�أن الطرف امل�شارك الذي تعرب ال�شحنة �أرا�ضيه لي�س مرغما على اخل�ضوع لل�شروط
ً
وبعيدا ع��ن ق�ضايا تبيي�ض الأم���وال ومتويل
املذكورة يف الفقرتني �أ و ب �أعاله على �أن ت�ضمن ال�سلطات املعنية لدى هذا الطرف بقاء
الإرهاب.
ال�شحنة لدى مغادرتها الأرا�ضي على حالتها الأ�سا�سية نف�سها (�أي من دون �أن يتم فتحها �أو
العبث بها).
ت�صوير :فادي البيطار
طالل عامر

تعريفات
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«ال�سوي�سرية للتنمية»
تطلق «امل�����ش��روع اللبناين
لل�سياحة البيئية»
يف خطوة تعترب �إيذاناً ب�إطالق ال�سياحة البيئية
على نطاق وا�سع يف لبنان ،ب��د�أت ال�سفارة
ال�سوي�سرية وال��وك��ال��ة ال�سوي�سرية للتنمية
(الربنامج الإقليمي  -دم�شق) امل�شروع اللبناين
لل�سياحة البيئية ،وهو جزء من برنامج الوكالة
ال�سوي�سرية ( )SDCي�شمل اىل لبنان� ،سوريا

�إعداد :تريز من�صور
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واالردن .ويهدف �أي�ضاً اىل املحافظة على التن ّوع
احليوي عرب ت�شجيع ال�سياحة البيئية ،وكانت
ال�سفارة ال�سوي�سرية قد و ّقعت امل�شروع مع
�شركائها من اجلمعيات االهلية يف لبنان بح�ضور
ممثل اجلمعية امللكية االردنية ل�صون الطبيعة.
ّ
ونظم وفد من الوكالة ال�سوي�سرية جولة ميدانية
�شملت املواقع التي يت�ضمنها امل�شروع يف كل
من جبل لبنان والبقاع.
ين ّفذ امل�شروع ائتالف اجلمعيات ال��ذي ي�ضم
جمعية الرثوة احلرجية والتنمية ( )ADCوجمعية
�أرز ال�شوف وجمعية
ح���م���اي���ة ال��ط��ب��ي��ع��ة
يف ل��ب��ن��ان ()SPM
وجمعيـــة «ارولهــــــا»
( ،)Arolhaوه��و
مم������ ّول م����ن وك���ال���ة
ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ت��ع��اون
ال�����س��وي�����س��ري��ة عرب
اجل��م��ع��ي��ة امللكية
حلماية الطبيعة يف
االردن (،)RSCN
مع اال�شارة اىل �أن هذا
امل�شروع ،ي�أتي من �ضمن م�شروع حماية التنـوع
البيـولوجـي يف لبنـان و�سـوريا واالردن.
ي�شمــل امل�شـروع وادي الرميلة وحممية ارز
ال�شوف يف جبل لبنان وحمميـة م�ستنقـع
ع ّميــق يف البقـاع وكفرزبـد يف �سل�سلـة لبنــان
ال�شرقيــة .وهو يرمي اىل امل�ساهمة يف حت�سني
الو�ضع االجتماعي واالقت�صادي يف املجتمعات
الريفية وحماية التنــوع البيولوجي ،وب�شكل
خا�ص ،ي�سعى امل�شروع اىل ت�سليط ال�ضوء على
املـوارد الطبيعية كمورد اقت�صادي مهم ،ي�ساعد
يف حت�سيــن الو�ضع املعي�شي للمجتمعات
املحلية ،كما ي�سعـى اىل ت�أهيــل البنيـــة التحتية
واخلدمات التي ترتبط با�ستقبـــال الزوار والتي
تربـط بني املواقـع التي ي�ستهدفهــا امل�شروع
لت�سويقها حملياً واقليميــاً كمناطق للجذب
ال�سياحي البيئي والريفي.

ال�صني جتتذب  63،81مليار دوالر
ا�ستثماراً مبا�شراً
ذكرت �صحيفة «بكني نيوز» ان ال�صني تتوقع
ان جت��ذب ا�ستثماراً اجنبياً مبا�شراً يبلغ نحو
 63،81مليار دوالر يف العام اجلديد .وا�ست�شهدت
ال�صحيفة بتقرير االكادميية ال�صينية للعلوم
االجتماعية ،وهي م�ؤ�س�سة حكومية ،وقد تو ّقع ان
يعني هذا الرقم منواً �سنوياً يف اال�ستثمار املبا�شر
بلغ  61،36مليار دوالر العام املا�ضي .ون�سبت
�صحيفة «ت�شاينا �سكيوريرت» الر�سمية اىل وزارة
التجارة قولها انها تتوقع ان يبلغ اال�ستثمار
االجنبي املبا�شر يف ال�صني  60،3مليار دوالر يف
 2006من دون تغيري عن .2005
�أما وزارة التجارة ال�صينية ،ف�أكدت �أن اال�ستثمار
االجنبي املبا�شر العام ( 2006حتى ت�شرين الثاين
منه) ،بلغ  54،26مليار دوالر ،بزيادة  2،14يف
املئة على املدة املقابلة العام ال�سابق.
ومن جهة �أخرى توقع كبار خرباء االقت�صاد يف
ال�صني منواً اقت�صادياً للعام اخلام�س على التوايل
تفوق ن�سبته  10يف املئة العام .2007

عمليات املوازنة واخلزينة يف 11
�شهراً ل�سنة  :2006العجز ٪63
�أ�صدرت وزارة املالية ،بياناً يلخ�ص عمليات
امل��وازن��ة واخلزينة للعام املن�صرم (حتى �آخر
ت�شرين الثاين منه) ،وفيه �أن العجز املجمل
ارتفع باملقارنة مع املدة نف�سها �سنة 2005
لي�صبح  63يف املئة ( 3893مليار لرية �أي 2،58
ملياري دوالر)� ،أو ما ن�سبته  37يف املئة من
النفقات ،وفقاً لزيادة االنفاق  15،28يف املئة
اىل  10595مليار لرية ( 70،3مليارات دوالر)،
وانخفا�ض االيراد  1،44يف املئة اىل  6703مليار
لرية ( 4،45مليارات دوالر) .والالفت كان بلوغ
االنفاق على خدمة الدين العام  4079مليار لرية،
�أو ما ن�سبته  38،4يف املئة من جمموع االنفاق،
بزيادة  ٪23قيا�ساً اىل املدة نف�سها �سنة .2005

�أزع���ور يطلق �صندوقاً لدعم
تطوير امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة
�أطلق وزير املال جهاد �أزعور و«جمموعة بادر»
لدعم ال�شباب اللبناين خ�لال م��ؤمت��ر �صحايف
يف ال��وزارة ،ال�صندوق اال�ستثماري بر�أ�سمال 20
مليون دوالر ،على �أن يقفل االكتتاب بر�أ�سماله
العام املقبل والذي يهدف اىل دعم امل�ؤ�س�سات
املتو�سطة وال�صغرية.
و�أو�ضح الوزير �أزعور �أن «جمموعة بادر» ت�ضم
�أكرث من � 40شخ�صاً من رجال و�سيدات االعمال
الناجحني من جميع القطاعات ،وهدفها تطوير ثقافة املبادرة والنمو االقت�صادي يف لبنان .وقد اطلقت «بادر» عدة م�شاريع وبرامج ،مبا فيها
تدريب طالب جامعيني واعدين من  5جامعات يف لبنان ،و�إطالق برنامج مبا�شر «�أف�ضل خطة عمل مل�شروع جديد» بالتعاون مع عدد من امل�ؤ�س�سات.
ولفت اىل �أن «�إطالق ال�صندوق اجلديد اال�ستثماري ي�ؤكد الرتكيز على اال�ستثمار يف امل�ؤ�س�سات اللبنانية ال�صغرية واملتو�سطة ،وي�أتي مللء الفراغ
مي�سرة منها
يف الآليات املوجودة حالياً يف ال�سوق اللبنانية ،حيث امل�صارف وعلى ر�أ�سها م�صرف لبنان كانت قد ط ّورت بنجاح عدة برامج قرو�ض ّ
«كفاالت» ،وهذه الربامج �ساعدت وت�ساعد يف خلق وتطوير م�شاريع �إنتاجية.
و�شدد �أزعور على �أهمية هذه املبادرة لبناء اقت�صاد �سليم ،و�إعادة �إحياء دور لبنان وم�ؤ�س�ساته يف موقع رائد ،وبالأخ�ص يف امل�شاريع التي ترتكز
على املهارات العلمية والعملية والت�سويقية واالبتكارات يف الأ�سواق املحلية واالقليمية والعاملية.

البطالة يف منطقة اليورو:
�أدنى امل�ستويات منذ 1993
تق ّل�صت ن�سبة البطالة يف منطقة اليورو اىل
ادن��ى م�ستوى منذ العام  ،1993وظلت وترية
االعمال مت�صاعدة ال�شهر املا�ضي ،ح�سبما �أظهر
بيان ي�شري اىل منو اقت�صادي قوي ،ويع ّزز توقع
زيادة الفائدة.
وقال مكتب الإح�صاء الأوروبي «يورو�ستات» �أن
ن�سبة البطالة يف دول منطقة اليورو هبطت
اىل  7،6يف املئة يف ت�شرين الثاين وهي ادنى
م�ستوى منذ العام  ،1993عندما بد�أ ر�صد هذه
الن�سبة ،التي كانت يف ت�شرين االول  7،7يف
املئة.
ّ
ومتا�شى هذا الرتاجع مع توقع املحللني و�أظهر
�سوق عمل قوية يف كل من فرن�سا و�أملانيا.

تقرير «وحدة اال�ستق�صاء االقت�صادي» يف �إيكونومي�ست عن �أداء لبنان
ت�ضمن التقرير الذي �أ�صدرته «وحدة الإ�ستق�صاء االقت�صادي («�إيكونومي�ست �إنتلجن�س بونيت») ،عن
و�ضع لبنان املايل واالقت�صادي و�آفاق امل�ستقبل ،عدداً من احلقائق املوثقة ،وحتليالً ت�سنده االرقام يف
�ش�أن تطور الو�ضع املحتمل وعنا�صر الت�أثري يف اجتاه االمور على هذا ال�صعيد يف امل�ستقبل القريب
والبعيد.
وخل�ص التقرير اىل �أن منو االقت�صاد اللبناين يف الن�صف االول من العام  ،2006كان يتجه بو�ضوح اىل
ازدهار قوي جداً ،يدعمه اال�ستثمار ومنو ال�سياحة ،وال �سيما من دول اخلليج العربي ،و�أكد ان حرب متوز
التي �ش ّنتها �إ�سرائيل على لبنان� ،أحبطت هذا االجتاه ،وقلبته اىل عك�سه.
و�أ�شاد التقرير بال�سلطات املالية اللبنانية ،التي قال انها �أثبتت قدرتها على الدفاع عن قيمة العملة
وعلى اال�ستقرار النقدي .لكنه ن ّبه اىل �أن هذا ينطبق على املدى املنظور ،اما م�ستقبل االمور فمرهون
ب�أمرين:
 الثقة اخلارجية بقدرة لبنان على النهو�ض من الكبوة. موا�صلة قطاع امل�صارف اللبنانية دعمه االقرتا�ض احلكومي.ويف املح�صلة ر�أى التقرير �أن الو�ضع كله يتوقف على عدم تفاقم الو�ضع ال�سيا�سي ،وتن ّب أ� بعودة االمور
اىل �سريها االول ال�سابق للعدوان اال�سرائيلي ،على نحو متدرج يف ال�سنتني  2007و.2008
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تعترب التجارة من اكرث االن�شطة اغراء ملا تدره من ارباح طائلة .لكن جمال هذه التجارة ال
يقت�صر فقط على �أ�صحاب النوايا احل�سنة ،بل يحاول العديد من املجرمني ا�ستغالل مزاياها
لتحقيق م�آربهم اجلرمية ،حيث ي َّت�سع جمال الن�صب واالحتيال واخلداع والغ�ش يف ترويج
ال�سلع واخلدمات ا�ضراراً بامل�ستهلكني ،فيقع ه�ؤالء يف �شرك املجرمني نتيجة �شرائهم �إحدى
ال�سلع �أو اخلدمات املغ�شو�شة �أو التي ال تتوافر فيها ال�صفات وال�شروط املطلوبة.
وقد كانت حماية امل�ستهلك مو�ضوع اهتمام الت�شريعات الدينية والدنيوية .وعلى �صعيد
القانون اللبناين ،كان هناك العديد من الن�صو�ص القانونية املتفرقة التي حاول الفقه والق�ضاء
اال�ستناد اليها لتوفري احلد الأدنى من احلماية القانونية للم�ستهلك( .املادة  766من قانون
العقوبات واملادة  204من قانون املوجبات والعقود واملادة  428من القانون نف�سه� ،)...إ�ضافة
�إىل القوانني املتفرقة التي تهتم مبكافحة االحتكار واالغراق والغ�ش وغريها .و�أمام عدم قدرة
هذه الن�صو�ص القانونية على حماية امل�ستهلك ب�شكل فعال ومبا�شر ،ونظراً �إىل �ضرورة مواكبة
التطورات االقت�صادية واالجتماعيةَّ ،
�سن امل�شرتع اللبناين قانوناً خا�صاً بحماية امل�ستهلك هو
القانون رقم  659تاريخ .2005/2/4
�إعداد :نادر عبد العزيز �شايف
دكتوراه دولة يف احلقوق
حمام بالإ�ستئناف

احلماية
القانونية

�أهداف قانون
حماية امل�ستهلك
يهدف هذا القانون �إىل حتديد القواعد العامة
التي ترعى حماية امل�ستهلك و�صحة ال�سلع
واخل��دم��ات و�سالمتها وج��ودت��ه��ا ،و���ص��ون حقوق
امل�ستهلك وت�أمني �شفافية املعامالت االقت�صادية
التي يكون امل�ستهلك �أح��د �أط��راف��ه��ا ،وحماية
امل�ستهلك من الغ�ش واالعالن اخلادع واحل�ؤول دون
ا�ستغالله.

للم�ستهلك

التعريف القانوين
للم�ستهلك واملحرتف
حددت املادة الثانية من القانون املذكور مفهوم
امل�ستهلك ،معتربة �أن��ه ال�شخ�ص الطبيعي �أو
املعنوي الذي ي�شرتي خدمة �أو �سلعة �أو ي�ست�أجرها
�أو ي�ستعملها �أو ي�ستفيد منها ،وذلك لأغرا�ض غري
مرتبطة مبا�شرة بن�شاطه املهني� .أما املحرتف
فهو ال�شخ�ص الطبيعي �أو املعنوي ،من القطاع
اخلا�ص �أو العام ،الذي ميار�س ،ب�إ�سمه �أو حل�ساب
الغري ،ن�شاطاً يتمثل بتوزيع �أو بيع �أو ت�أجري
ال�سلع �أو تقدمي اخلدمات .كما يعترب حمرتفاً �أي
�شخ�ص يقوم با�سترياد ال�سلعة بهدف بيعها �أو
ت�أجريها �أو توزيعها يف �إطار ممار�سته ن�شاطه
املهني.
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حقوق امل�ستهلك
ح � ّددت امل��ادة  3من القانون املذكور ،حقوق
امل�ستهلك مبا يلي:
• احلق باحلفاظ على �صحته و�سالمته عند
ا�ستعماله ،ب�شكل م�لائ��م ،لل�سلعة �أو اخلدمة
جلهة اجلودة والنوعية.
• احلق بالإ�ستفادة من معاملة عادلة ومن
دون متييز من قبل امل��ح�ترف ،للمنتج املعد
لال�ستعمال املحلي �أو الت�صدير.
• احلق باال�ستح�صال على معلومات �صحيحة
ووا�ضحة وواف��ي��ة ،تتعلق بال�سلعة �أو اخلدمة
وثمنها وميزاتها وط��رق ا�ستعمالها واالخطار
التي قد تنتج عن هذا اال�ستعمال.
• احلق با�ستبدال ال�سلعة �أو �إ�صالحها �أو
�إ�سرتجاع ثمنها ،وكذلك ا�سرتداد املبالغ التي
ي��ك��ون ق��د ���س� ّدده��ا ل��ق��اء خ��دم��ة ،يف ح��ال عدم
تطابقها ،لدى ا�ستعمالها ب�شكل �سليم� ،سواء
للموا�صفات املتفق عليها �أو املعمول بها �أو
للغر�ض الذي من �أجله مت اال�ستح�صال عليها.
• احل��ق بتعوي�ض ك��ام��ل ومنا�سب عن
اال�ضرار الناجتة عن ا�ستهالك �سلعة �أو االنتفاع
من خدمة لدى اال�ستعمال ب�شكل �سليم.
• احلق ب�إن�شاء جمعيات حلماية امل�ستهلك
واالنت�ساب اليها.
• احل��ق بالتقا�ضي مبا�شرة �أو بوا�سطة

جمعيات امل�ستهلك جماعياً ،ل�صون حقوقه �أو
التعوي�ض عليه ع��ن اال���ض��رار ال��ت��ي ق��د تكون
حلقت به.
• �إذا عجز املحرتف عن ت�أمني ال�سلعة
�أو اخل��دم��ة امل���روج لها وف��ق�اً لل�شروط املعلن
عنها ،يعود للم�ستهلك �أح��د احلقني التاليني:
�إم��ا القبول ب�سلعة �أو خدمة م�ساوية لل�سلعة
�أو للخدمة املعلن عنها �إذا عر�ض املحرتف ذلك� ،أو
�إلغاء التعاقد وا�ستعادة �أي مبلغ يكون قد �س ّدده
�إ�ضافة �إىل املطالبة بتعوي�ض عن ال�ضرر الالحق
به ،على �أن ال يقل مقداره عن الفرق بني ثمن
ال�سلعة �أو اخلدمة خالل العر�ض وثمنها بعد ذلك
(م.)16
واجبات املحرتف جتاه امل�ستهلك
حددت املادة  4وما يليها واجبات املحرتف جتاه
امل�ستهلك بهدف حماية هذا االخري ،وهي:
• تزويد امل�ستهلك معلومات� ،صحيحة
وواف��ي��ة ووا�ضحة ،تتناول البيانات الأ�سا�سية
لل�سلعة �أو اخلدمة وطرق ا�ستخدامها.
• االع�لان عن الثمن باللرية اللبنانية،
ب�شكل ظاهر� ،إم��ا على ال�سلعة �أو على الرف
املعرو�ضة عليه.
• التق ّيد بنظام القيا�س الر�سمي املتعلق
ب���االوزان واالح��ج��ام (وجت��در اال���ش��ارة هنا �إىل �أن
القانون مل يذكر ماهية هذا النظام وال املرجع
الذي ي�صدر عنه).
• االع�لان عن اال�سعار ،يف مكان بارز،
يف امل ��ؤ���س�����س��ات ال��ت��ي ت��ق��دم خ���دم���ات ،وال
�سيما الفنادق وال�شقق املفرو�شة واملطاعم
واملقاهي واملالهي.
• �إدراج املعلومات التي حت ّددها الإدارة
املخت�صة ،وفقاً لطبيعة كل �سلعة وخ�صائ�صها
وم��وا���ص��ف��ات��ه��ا ،ع��ل��ى ل�����ص��اق��ات ال�����س��ل��ع��ة �أو
التو�ضيب .وت�شمل هذه املعلومات على �سبيل
املثال ال احل�صر :طبيعة ال�سلعة ونوعها وعنا�صرها
وتركيبها �أو مكوناتها ،ووزنها ال�صايف �أو حجمها
�أو عددها ،ومدة �صالحيتها ،وبلد املن�ش�أ ،و�إ�سم
ا ُمل�ص ّنع �أو املحرتف وعنوانه ،واملخاطر واملحاذير
الناجمة من �إ�ستعمال ال�سلعة .وتعتمد اللغة
العربية ل�صياغة هذه املعلومات ،على �أن ي�صدر

عن وزي��ر االقت�صاد والتجارة احل��االت التي يجوز
فيها اعتماد �إحدى اللغتني االنكليزية �أو الفرن�سية
كبديل عن اللغة العربية.
يتوجب على امل��ح�ترف ال��ذي يعر�ض �سلعاً
م�ستعملة �أو جم ّددة �أو تت�ضمن عيباً ال ينتج عنه
�أي �ضرر على �صحة امل�ستهلك و�سالمته ،االعالن
عن حالة ال�سلعة املذكورة ب�شكل ظاهر ووا�ضح
على ال�سلعة ،وكذلك يف املكان الذي ميار�س فيه
ن�شاطه ،وعليه �أن ي�شري �إىل ذلك �سواء يف العقد
الذي قد ينظمه �أو على الفاتورة التي ي�صدرها.
• يتوجب على املحرتف الذي يلج�أ �إىل
الإع�لان عن عر�ض خا�ص ،بهدف ترويج �سلعة
�أو خدمة� ،أن يحدد امل��دة التي �سوف تتوافر
خ�لال��ه��ا ه���ذه ال�سلعة او اخل��دم��ة �أو الكمية
املتوافرة ،كما عليه ان يعلن عند الإقت�ضاء عن
�شروط التعاقد .ويف حال عدم حتديد امل��دة �أو
الكمية ،يعترب العر�ض �سارياً ملدة �شهر �إعتباراً
م��ن ت��اري��خ �أول �أع�ل�ان ،م��ا مل يعلن املحرتف
بالطريقة وعرب الو�سيلة االعالنية ذاتها عن تاريخ
�إنتهاء العر�ض (م.)15
ّ
• يتوجب على املحرتف �أو امل�صنع :ت�أمني
القطـع �أو الأج���زاء الالزمة ال�ستعمال �سلعة �أو
خدمة معينة ،وت�أمني ال�صيانة وخدمة ما بعد
البيع ،وذل��ك خ�لال م��دة معقولة ،ما مل يعلم
امل�ستهلك �صراحة وخطياً عدم التزامه ب�أي من
هذه املوجبات (م.)27
• ي�ضمن املحرتف جودة ال�سلعة �أو اخلدمة
وت��واف��ر ال�صفات ال��ت��ي ح��د ّده��ا �أو تلك التي
ا�شرتط امل�ستهلك خطياً وج��وده��ا .كما ي�ضمن
حيازة امل�ستهلك ال�سلعة �أو اخلدمة من دون
معار�ضة �صادرة عن الغري �أي�اً كان .وال يجوز له
ادراج �أي بند يعفيه من هذه املوجبات (م.)28
• ي�ضمن املحرتف العيوب اخلفية التي
تنق�ص قيمة ال�سلعة �أو اخلدمة نق�صاً حم�سوباً
�أو جتعلها غ�ير ���ص��احل��ة ل�ل�إ���س��ت��ع��م��ال يف ما
�أُع � ّدت له وفقاً لطبيعتها �أو لأحكام العقد .وقد
�أوجب القانون �أن تقام دعوى ال�ضمان �أو مبا�شرة
�إجراءات الو�ساطة �أو حل النزاعات يف مهلة �شهر
تلي تاريخ اكت�شاف العيب� ،إال �إذا كان عدم تقيده
بهذه املهلة يعود العتماد امل��ح�ترف و�سائل

مماطلة .ويجوز للم�ستهلــك �أن يطلـب الغاء
العقد وا�سرتداد الثمن امل�س ّدد منه يف حال عدم
ا�ستبدال ال�سلعة �أو اخلدمة املعيوبة يف مهلة
معقولة� ،إ�ضافة �إىل التعوي�ض عن العطل وال�ضرر
الناجت عنها (م.)32-29
• على امل��ح�ترف �أن يوفر للم�ستهلك
امل��ع��ل��وم��ات الأ���س��ا���س��ي��ة ح��ول تقدير الأخ��ط��ار
املرتبطة با�ستعمال ال�سلعة �أو اخلدمة خالل
امل���دة املتوقعة ال�ستعمالها ،و�أن ي��ب�ّيننّ له
الطريقة الف�ضلى ال�ستعمال ال�سلعة �أو اخلدمة،
وتنبيهه �إىل خماطر اال�ستعمال املخالف (م-36
.)37
• يتوجب على املحرتف الذي يعر�ض �سلعة
�أو خدمة للتداول يف الأ���س��واق للمرة الأوىل،
التثبت من مطابقتها املوا�صفات القانونية
وم���ن ت��واف��ر م��ع��اي�ير ال�����س�لام��ة ف��ي��ه��ا .ويعود
للمجل�س اللبناين لالعتماد حتديد املختربات
ووك���االت االع��ت��م��اد حتديد امل��خ��ت�برات ووك��االت
االعتماد ومكاتب املراقبة والفح�ص امل�سبق،
املحلية والدولية املعرتف بها ملراقبة �سالمة
ال�سلع (م.)39-38
ُ
• على املحرتف �أو امل�صنع الأمتناع عن
القيام باالعمال التي ّ
حظرها ال��ق��ان��ون ،مثل
القيام ب�أي عمل يخفي حقيقة �سلعة �أو خدمة
�أو �صفاتها �أو عنا�صرها اجلوهرية� ،أو تقليد
�سلعة معينة� ،أو �صناعة �أو عر�ض �أو ترويج �سلعة
ت�شكل خطراً على �صحة امل�ستهلك �أو �سالمته� ،أو
خداع امل�ستهلك من خالل كتم �أو �إغفال معلومات
جوهرية عن ال�سلعة� ،أو �إ�ستعمال موازين غري
م�ضبوطة �أو ا�ستعمال �أدوات بهدف الغ�ش� ،أو
االمتناع عن التعاقد �أو تقييده ب�شروط غري
قانونية (م.)49-48
• على املحرتف ،يف العمليات التي يجريها
ع��ن بعد (ع�بر الهاتف �أو االن�ترن��ت) ،تزويد
امل�ستهلك معلومات وا�ضحة و�صريحة لتمكينه
من اتخاذ ق��راره ،مثل� :إ�سم املحرتف وعنوانه
ورق��م ومكان ت�سجيله وبريده االل��ك�تروين ،وكل
ما يتعلق بال�سلعة والعقد واجراءاته و�ضماناته
وقواعده ،وعليه املحافظة على �سرية املعلومات.
ويجوز للم�ستهلك يف هذه العمليات العدول عن
قراره بالتعاقد وا�سرتداد املبالغ املدفوعة خالل
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التعديل �أو بثه عرب الو�سائل التي ا�ستعملت لبث
�أو ن�شر االعالن اخلادع .كما يجوز للمحكمة العالقة
�أمامها الق�ضية �أن تقرر عفواً ،وقف بث االعالن
اخلادع بقرار معجل التنفيذ ،ويجوز لها الرجوع عن
هذا القرار بح�سب ما ترت�أيه منا�سباً .وقد �صدرت
عدة ق��رارات ق�ضائية ،يف بع�ض ال��دول ،تعاقب
على �إعالنات كاذبة خادعة �أو م�ضللة.
مهلة ع�شرة �أيام من تاريخ التعاقد على اخلدمات
�أو من تاريخ ت�سليم ال�سلع (م.)59-51
االعالن اخلادع
هو االعالن الذي يتناول �سلعة �أو خدمة ،ويت�ضمن
عر�ضاً �أو بياناً �أو �إدعاء كاذباً �أو �أنه م�صوغ بعبارات
من �ش�أنها �أن ت ��ؤدي بطريقة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة �إىل خداع امل�ستهلك �أو ت�ضليله .ويعترب
خمادعاً العر�ض �أو البيان �أو االدعاء امل�شار اليه �أعاله
الذي يتناول على �سبيل املثال :طبيعة ال�سلعة
�أو تركيبها �أو �صفاتها اجلوهرية �أو العنا�صر التي
تتكون منها وكمية هذه العنا�صر� ،أو م�صدر ال�سلعة
�أو وزنها �أو حجمها �أو طريقة �صنعها �أو تاريخ �إنتهاء
�صالحيتها �أو �شروط ا�ستعمالها �أو حماذير هذا
اال�ستعمال� ،أو نوع اخلدمة واملكان املتفق عليه
لتقدميها وحماذير ا�ستعمالها و�صفاتها اجلوهرية
�إن جلهة النوعية �أم جلهة الفوائد املتوخاة� ،أو
�شروط التعاقد ومقدار الثمن االجمايل وكيفية
ت�سديده� ،أو املوجبات التي يلتزم بها املعلن� ،أو
هوية وم�ؤهالت و�صفات ا ُمل�صنع �أو املحرتف.
كما يعترب اعالناً خادعاً االعالن الذي ين�سب فيه
املعلن لنف�سه زوراً �أنه يحمل جوائز �أو �شهادات �أو
م�صادقات �أو ميداليات ر�سمية �أو خا�صة ،وكذلك
الزعم بوجود �أ�س�س علمية يف حني انها غري
متوافرة يف الواقع �أو غري جدية� ،أو االعالن الذي
يت�ضمن ا�ستعمال �شعار �أو عالمة فارقة من دون
وجه حق �أو ا�ستعمال عالمة مقلدة �أو م�شابهة.
و�إذا ح�صل ادع��اء على املعلن ،يتوجب على
هذا املعلن �إثبات �صحة املعلومات ال��واردة يف
�إعالنه وتزويد كل من مديرية حماية امل�ستهلك
�أو املحكمة املخت�صة ال��ن��اظ��رة يف الق�ضية،
امل�ستندات التي قد تطلبها (م ،)12ويحقق
ل���وزارة االقت�صاد والتجارة الطلب من املعلن
ت�صحيح �أو تعديل �إعالنه و�إعادة ن�شر الت�صحيح او
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�شروط التعاقد
بني املحرتف وامل�ستهلك
نظم امل�شرتع اللبناين العالقة التعاقدية
التي تربط املحرتف بامل�ستهلك مبوجب �أحكام
قانون حماية امل�ستهلك رقم  2005/659مبا ال
يتعار�ض مع الن�صو�ص القانونية التي ترعى عمل
املهن احلرة وامل�صارف و�شركات الت�أمني ،و�أوجب
تف�سري العقود مبا فيه م�صلحة امل�ستهلك ،على
�أن ت�ؤخذ يف االعتبار عند حتديد مدى توافر ر�ضى
امل�ستهلك ،ظروف التعاقد واملنافع والتوازن بني
حقوق وموجبات الطرفني (م .)19-17ويجب �أن
تتوافر يف العقد الذي يع ّده املحرتف� ،أو الذي
توافق الإدارات الر�سمية على اعتماده� ،أو الذي
ال ي�سمح للم�ستهلك بتعديل احكامه ،ال�شروط
الآتية:
ً
• �أن يكون م�صوغا باللغة العربية وبعبارات
وا�ضحة ومفهومة ،لكنه يجوز �إب��رام عقد بلغة
�أجنبية عند موافقة طرفيه.
• �أن ال ي�شري �أو يحيل �إىل ن�صو�ص �أو
وث��ائ��ق مل تو�ضع بت�صرف امل�ستهلك قبل
التوقيع.
• �أن يح ّدد ب�شكل �صريح ووا�ضح الثمن
وتاريخ الت�سليم ومكانه.و�أوجب القانون على
املحرتف ت�سليم امل�ستهلك ن�سخة عن العقد
ال���ذي يعتمده ل�ل�إط�لاع على م�ضمونه قبل
التوقيع عليه .و�إذا كان ت�سديد ثمن ال�سلعة �أو
اخلدمة على دفعات ،يجب على املحرتف تزويد
امل�ستهلك املعلومات الآتية:
ً
 الثمن ،يف ح��ال الت�سديد نقدا وم��ن دونتق�سيط.
 الفائدة ال�سنوية املعتمدة ،وم��ا �إذا كانتالفائدة ب�سيطة �أو مركبة ،وكيفية احت�ساب املبلغ

االجمايل ال��ذي ميثل جمموع الفوائد املتوجبة
وامل�صارف� ،أياً كان نوعها.
 عدد الدفعات وتاريخ ا�ستحقاق كل منها. القيمة االجمالية بعد التق�سيط ،بحيث ت�شملقيمة ال�سلعة او اخلدمة يف حال مت ت�سديد ثمنها
نقداً م�ضافاً اليها الفوائد وامل�صاريف.
 حقوق وموجبات كل من املحرتف وامل�ستهلكيف حال �إخالل �أي منهما ب�شروط االتفاق ،وت�ضمني
العقد هذه املعلومات.
وعلى املحرتف ت�سليم امل�ستهلك ن�سخة عن
العقد املوقع منه ،تكون معفاة من الر�سوم
والطوابع .ويجوز للم�ستهلك ،يف �أي حني� ،أن
ي�سدد قيمة الأق�ساط قبل �إ�ستحقاقها ،على �أن
يخ ّف�ض من هذه القيمة مقدار الفائدة التي كانت
متوجبة .وال تعترب املبالغ امل�س ّددة عربوناً� ،إال يف
حال �إعالم امل�ستهلك م�سبقاً وخطياً ب�أنه يرتتب
على عدوله عن التعاقد عدم جواز ا�سرتداد هذه
املبالغ (م.)24-22
ويتوجب على املحرتف وعلى مقدم اخلدمة
ت�سليم امل�ستهلك فاتورة يدرج فيها البيانات
التالية� :إ�سم امل�ؤ�س�سة ،ورقم ت�سجيلها يف ال�سجل
التجاري ،وعنوانها ،وتعريف ال�سلعة �أو اخلدمة،
ووحدة البيع �أو الت�أجري ،وثمنها ،والكمية املتفق
عليها ،ومقدار ال�ضرائب والر�سوم امل�ستوفاة،
والقيمة االجمالية للفاتورة بالعملة اللبنانية،
وت��اري��خ ا���ص��داره��ا ،وم��ك��ان الت�سليم وتاريخه
و�شروطه يف حال عدم الت�سليم الفوري لل�سلعة �أو
اخلدمة (م.)25
البنود التع�سفية الباطلة
مل�صلحة امل�ستهلك
اعترب قانون حماية امل�ستهلك يف امل��ادة 26
منه بنوداً تع�سفية البنود التي ترمي �أو ت�ؤدي �إىل
االخ�لال بالتوازن بني حقوق وموجبات املحرتف
وامل�ستهلك لغري م�صلحة هذا الأخري .وتعترب هذه
البنود التع�سفية باطلة بطالناً مطلقاً ،على ان
تنتج احكام العقد االخرى جميع مفاعيلها .ويقدر
الطابع التع�سفي للبند بتاريخ التعاقد وبالرجوع
�إىل احكام العقد ومالحقه با�ستثناء تلك املتعلقة
بالثمن .وتعترب بنوداً تع�سفية على �سبيل املثال
ال احل�صر� ،أي من البنود التالية:

• البنود النافية مل�س�ؤولية املحرتف.
• تنازل امل�ستهلك عن �أي من حقوقه
املن�صو�ص عليها يف القوانني واالنظمة.
• و�ضع عبء االثبات على عاتق امل�ستهلك
يف غري احلاالت التي ن�ص عليها القانون.
• منح املحرتف ب�صورة منفردة� ،صالحية
تعديل ك��ل اح��ك��ام العقد او بع�ضها ،ال �سيما
تلك املتعلقة بالثمن �أو ب��ت��اري��خ �أو مكان
الت�سليم.
• منح املحرتف حق انهاء العقد غري
امل��ح��دد امل���دة م��ن دون اب�ل�اغ امل�ستهلك عن
رغبته بذلك �ضمن مهلة معقولة.
• الزام امل�ستهلك يف حال عدم �إنفاذه �أياً
من موجباته التعاقدية ،ب��أن ي�سدد للمحرتف
تعوي�ضاً ال يتنا�سب مع اال���ض��رار الناجتة عن
ذلك.
• منح املحرتف حق تف�سري احكام العقد.
• الزام امل�ستهلك انفاذ موجباته يف حال
امتناع امل��ح�ترف ع��ن ان��ف��اذ م��ا تعهد القيام
طرق حل النزاعات
به.
• عدم جواز اللجوء للو�ساطة �أو التحكيم حلل تخ�ضع النزاعات النا�شئة بني م�ستهلك وحمرتف
اخل�لاف��ات وفقاً الحكام ه��ذا القانون� ،أو حتميل �أو م�صنع للو�ساطة �إذا مل تتجاوز قيمتها ثالثة
امل�ستهلك امل�صاريف التي ق��د ترتتب على ماليني ل.ل .بهدف حماولة التوفيق بني �أطراف
النزاع ،ويعر�ض النزاع على جلنة حل النزاعات �إذا
اتباع االجراءات املذكورة.
كانت قيمة النزاع تفوق الثالثة ماليني ل.ل� .أو
يف حال ف�شل الو�ساطة كلياً �أو جزئياً (م.)82
دور الدولة يف حماية امل�ستهلك
يربز دور الدولة يف حماية امل�ستهلك من خالل يقوم بدور الو�سيط موظف �أو �أكرث يف وزارة
املجل�س الوطني حلماية امل�ستهلك ،ومديرية االقت�صاد والتجارة ،من الفئة الثالثة وما فوق،
حماية امل�ستهلك ،وامل�صالح االقليمية يف يعينّ بقرار من وزير االقت�صاد والتجارة بناء على
املحافظات .فاملجل�س الوطني حلماية امل�ستهلك �إقرتاح املدير العام .ويعقد الو�سيط جل�ساته يف
يتمتع بال�صفة اال�ستثمارية ،ير�أ�سه وزير االقت�صاد الأماكن التي يحددها مدير عام االقت�صاد والتجارة.
والتجارة ويت�ألف من املدراء العامني يف الإدارات حيث يعر�ض النزاع على الو�سيط مبوجب ا�ستدعاء
املخت�صة ومن ممثلني عن الهيئات ذات ال�صلة خطي من امل�ستهلك �أو املحرتف �أو امل�صنع ،يقدم
بامل�ستهلك ،وهو يتوىل دعم دور امل�ستهلك يف مقابل �إي�صال يت�ضمن عر�ضاً للنزاع ،ي�ستوفى
الإقت�صاد الوطني واحلفاظ على �صحته و�سالمته عنه ر�سم طابع مايل بقيمة ع�شرة �آالف ل.ل،.
وحقوقه وتوعيته و�إر�شاده وت�أمني �سالمة ال�سلع فيدعو الو�سيط املتنازعني �إىل جل�سة خالل ثالثة
�أيام ،ويجب انهاء مرحلة الو�ساطة خالل مهلة 15
واخلدمات وجودتها (م.)61
ً
�أما مديرية حماية امل�ستهلك فهي تابعة لوزارة يوما قابلة للتمديد مهلة مماثلة.
االقت�صاد والتجارة وهي تتوىل تطبيق القوانني وعند انتهاء جل�سات الو�ساطة ،يقدم الو�سيط
واالنظمة املتعلقة بحماية امل�ستهلك ،ال �سيما :احللول التي يقرتحها ومينح اطراف النزاع مهلة
التثبت من نوعية و�سالمة اخل��دم��ات وال�سلع
ومراقبة اال�سعار وتوعية امل�ستهلك ومكافحة
الغ�ش (م.)64
جمعيات امل�ستهلك
تهدف هذه اجلمعيات اىل الدفاع عن م�صالح
امل�ستهلك وح��ق��وق��ه ،ومتثيل امل�ستهلكني
جماعياً وجماناً لدى الهيئات واالدارات الر�سمية
وامل��ح�ترف�ين ،والتقا�ضي بهدف احل��ف��اظ على
حقوقهم ،وجمع ون�شر املعلومات والتحاليل
واالختبارات واملقارنات املتعلقة بال�سلع وكيفية
ا�ستخدامها ،والقيام بحمالت لتوعية و�إر�شاد
امل�ستهلكني ،وتقدمي اال�ستثمارات (م.)67
وتخ�ضع ه��ذه اجلمعيات للقوانني التي ترعى
اجلمعيات ب�شكل عام ولقانون حماية امل�ستهلك
رقم  .2005/659وال يوجد يف لبنان �سوى جميعة
واح��دة تهتم بامل�ستهلك �أ�س�ست العام ،2000
وكان لها دور �أ�سا�سي يف �إ�صدار مرا�سيم متعلقة
بالطحني واللحم والعظم وعلف احليوانات للوقاية
من بع�ض االمرا�ض ،كمر�ض جنون البقر.

� 48ساعة التخاذ موقف منها ،ف�إذا وافقوا على حل
�شامل �أو جزئي بدون االتفاق يف املح�ضر ،ويوقع
عليه كل من الو�سيط واط��راف ال��ن��زاع ،ويكون
مبثابة اتفاق ملزم .اما يف حال عدم التو�صل اىل
�أي اتفاق ،يحال النزاع اىل جلنة حل النزاعات.
و�إذا تبني للو�سيط ان اعمال احد االطراف معاقب
عليها قانوناً ،يحيل امللف اىل املدير العام
ليحيله بدوره �إىل النيابة العامة املخت�صة لإجراء
املقت�ضى (م.)96-82
�أما جلنة حل النزاعات فتت�ألف من قا�ضي �شرف �أو
قا�ض من الدرجة االوىل وما فوق رئي�ساً ،وع�ضوية
ممثل من غرف التجارة وال�صناعة والزراعة وممثل
عن جمعيات حماية امل�ستهلك ،يعينون مبوجب
مرا�سيم تتخذ يف جمل�س الوزراء بناء على اقرتاح
وزير العدل يف ما يتعلق بالقا�ضي واقرتاح وزير
االقت�صاد والتجارة يف ما يتعلق باالع�ضاء .تخت�ص
جلنة حل النزاعات ح�صرياً يف النزاعات النا�شئة
بني حمرتف وم�ستهلك �أو م�ص ّنع �أياً كانت قيمة
النزاع با�ستثناء الق�ضايا اجلزائية التي تبقى من
�صالحية املحاكم اجلزائية املخت�صة.
وتطبق جلنة حل النزاعات القواعد واالجراءات
املن�صو�ص عليها يف قانون �أ�صول املحاكمات
املدنية م��ن دون ���ض��رورة اال�ستعانة مبحام،
وي�ستوفى عنها ن�صف الر�سم املقطوع الذي
ي�ستوفى يف الدعاوى الق�ضائية .ويكون القرار
ال��ذي ي�صدر ع��ن ه��ذه اللجنة معلالً وال يقبل
�أي طريق من ط��رق املراجعة �سوى االعرتا�ض
واعرتا�ض الغري وت�صحيح اخلط أ� املادي والإ�ستئناف
�أمام حمكمة اال�ستئناف املدنية ،وينفذ بوا�سطة
دائرة التنفيذ املخت�صة .و�إذا رف�ض املحكوم عليه
تنفيذ ق��رار اللجنة امل�برم ،ت�سري بحقه حكماً
غرامة اكراهية قدرها  ٪3عن كل �شهر �أو ق�سم
منه من جمموع املبالغ املحكوم بها بعد انق�ضاء
ع�شرة �أيام من تبلغه �إنذاراً بذلك من قبل دائرة
التنفيذ املخت�صة (م.)104-97
وقد حدد قانون حماية امل�ستهلك العقوبات
الواجب انزالها باملخالفني لأحكامه ،وهي ترتاوح
بني احلب�س والغرامة� ،إ�ضافة �إىل �إمكانية ن�شر
احلكم يف ال�صحف ول�صقه على اب��واب املحكوم
عليه ومنع املخالف من ممار�سة ن�شاطه و�إقفال
�أماكن ن�شاطه نهائياً �أو م�ؤقتاً.
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كانون الثاين

�سياحة يف الوطن
�إعداد:
با�سكال مع ّو�ض بومارون

عينطورة

«عني اجلبل»
املكتحلة بنور
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ال�سطوح

ال نعل
ويرتف
ع
م
�
إ
ع
ل
ن
فريوز �أنها كانت
عني طورا ،ى جنبات
ع
ي
ه
ا
ن
ك
ا
ط
عينطورة «ملفى الغي ورة ا
ل
و«الطور» حيث «الع حلار�س
ت
ا
أ
ل
ي
م
ني»
هو
ال
مو
ني .ت
كتقول
لك
ل كلمتان فكان اجلبل رمز هي النور وا لك هي
كا ن يف أ�ي حا �سروان .أ�م ع �سطوح العي أ�غنية
و عينطورة تا ت بلدة عين ال�شموخ .اجملعرفة،
ب نت حمطة ل ف إ�ن عينط ينطورة  -ا د» .هي
عذوبة ميا ريخ عمي طورة.
تمعت
ث �سطوحها القر �سياحتنا يف ورة  -ك�سروا ملنت...
ا
ه
ل
ق
ه
و
ا
قافة وتاري ميد ،وهي الوطن ،ن الت
ا جود� .أما جعالها م اجل��
ذ
ي
و
ر
.
ه
ل
«
قرية ها خ.
م
وئ ً
عني اجلبل» و ي عيدٌ
ي تمركز ال�سكا يف التارخ ا ال لل�سكان من غاورها
كل �ص دئة وا
و
د
حل
ذ
ح
ع
م
ا
ين
د
أ
�
�
أ
ي
ة
ق
�
ض
مّ
ن
د
ت
ث
ا
م
ة
من لع�سافيو يف جنباتها في
عليه باح تدغد غفو
ع
و
د
يف
ق
ن
ا
�س غزوات ال�ص ال�شواط ىل العام عهد
ال�صن ا طيفاً من غها �أ�شعة ا لب وا ٍد
ت
�
ئ
س
0
ك
ل
ا
ت
0
ن
ل
ي
ي
ل
3
ب
و
ا
قرب الع يني وا�س بنانية حل 1م،
وي وبر وال�س ن�شاطها و ل�شم�س و قظ
ا
ت
مل
م
خ ��اء ع��ذب وا ني على اجلب طونوا االزوا ايتها
��ر���س��م ح�� نديان يحي حيويتها� .إط ت�سكب
�صب.
مل��ورد
ل حيث
دوده��ا ط بها
ق ،ثم
ار من
46

اجلي�ش  -العدد رقم 259

عني اجلبل
ي��ع��ود �أ���ص��ل ت�سمية ع��ي��ن��ط��ورة اىل اللغة
ال�سريانية ومعناه «عني طورا» �أو عني اجلبل .لقد
توافق جميع الباحثني على هذا التف�سري الذي
يعود اىل النبع الذي يقع يف �أعلى البلدة ،والذي
ا�شتهر وذاع �صيته يف ما م�ضى .تقع البلدة يف
ٍواد �صغري حتيط به اجلبال من ثالث جهات ّ
وتطل
على البحر غرباً .يح ّدها �شماالً زوق مكايل و�شرقاً
عني الريحانة ،جنوباً جعيتا ومزرعة الرا�س وغرباً
زوق مكايل وزوق م�صبح .مناخ عينطورة معتدل
�شتا ًء وحار �صيفاً ،وهي ،غنية باخل�ضرة وتغمر
بيوتها �أ�شجار اللوز والزيتون والليمون والتني
ودوايل العنب ،ا�ضافة اىل ال�سنديان وال�سرو

وج�سر املعاملتني ...وكانوا يقطنون يف زوق
وال�صنوبر.
العامرية وزوق اخلراب وزوق م�صبح وزوق مكايل،
قالت الكتب
ذكرت عينطورة عدة كتب تاريخية؛ ففي كتابه وقد جددوا عمائر وب�ساتني وجنائن يف عني طورا
«الآث��ار» قال امل�ست�شرق فولني الذي زار البلدة وعني �شقيف لإقامة �أمرائهم �شتا ًء و�صيفاً».
ومكث فيها مع اللعازاريني الأوائل« :على حدود
ك�سروان �شرقي نهر الكلب تقع قرية عينطورة
ال�صغرية حيث �أ�س�س الي�سوعيون بيتاً جميالً
ي�شبه البيوت الأوروبية يتح ّلى بالب�ساطة اىل
جانب النظافة .املاء العذب يرتقرق حوله ويروي
�أر�ضه املخ�ضرة بالتوت والكرومّ .
يطل على الوادي
اجلميل ومنه على البحر .وما �أروعه حمب�سة يتوق
الن�ساكّ .
حل فيه الآباء اللعازاريون بعد رحيل
اليها ّ
ً
الي�سوعيني وعينوا عليه رئي�سا وخوري رعية يهتم
بالر�سالة بكل حمبة ونزاهة و�إخال�ص.»...
ويف كتابه «�أخبار الأعيان يف جبل لبنان»
يثبت ال�شيخ ط ّنو�س ال�شدياق ان
تاريخ �سكن بلدة عينطورة هو
العام  1307ويقول�« :أمر امللك
حممد نا�صر� ،أتباعه الرتكمان
�أن ينزلوا من الكورة اىل �ساحل
ك�سروان ليحافظوا عليه من
االفرجن ،وكان دركهم من حدود
انطليا�س اىل مغارة اال�سد
اجلي�ش  -العدد رقم 250

250

ويف كتابه «املقاطعة الك�سروانية» يتحدث
اخلوري من�صور احلتوين عن عني طورا �أي «عني
اجلبل» التي كانت مركز االمراء الع�سافيني:
«ث��م ت��رك الع�سافيون عني ط��ورا اىل بريوت
وعادوا اليها العام  ،1515وبعد ذلك تركوها نهائياً
اىل غزير وال يزال بع�ض برك املياه حتت العني

ويف حملة الروي�س ،وبع�ض �أك��وام احلجارة على
تلة الروي�س تدل على �آثارهم .بعد ذلك �أ�صبحت
االرزاق ملكاً مل�شايخ �آل اخلازن وذلك على ايام
الأمراء املعنيني.
ويف هذه الفرتة مل يكن هناك بلدة بل كانت
حقول وك��روم حتتوي على بع�ض االقبية ،وكان
النا�س يقيمون حول دير حر�ش يف بقعة دعيت

با�سم مزرعة حرا�ش (.»)1641
مغاور �سكنها االن�سان القدمي
من الثابت تاريخياً وجغرافياً ان االن�سان يف
الع�صر احلجري بعد �سكنه يف مغارة معاملتني
ومغارة انطليا�س ت�س ّلق �صعوداً نحو وادي نهر
الكلب وم��غ��ارة جعيتا ،ومنها اخ��ذ يفت�ش يف
اجلوار عن املغاور وعيون املاء .واذا به يكت�شف
ع�ين امل��اء النابعة م��ن اجلبل يف
عينطورة احلالية وبقربها مغارة،
ومغارة حرا�ش ونبعها �شمال �شرق
عينطورة.
وق��د �أثبتت ه��ذا الوجود لالن�سان
احلجري حملة التنقيب التي قام بها
فريق بقيادة االب زينوفن العام
 ،1960ال��ذي ع�ثر يف بع�ض هذه
املغاور على حجارة �ص ّوان م�صقولة
ومعها بقايا هياكل حيوانات تعود
اىل ع�صور خمتلفة.
تو�ســــع التنقـيــب يف االعـوام
ّ
التاليــة ( )1964-1962بقيادة
االب فرن�سي�س �أور الي�سوعي داخل
املغاور وخارجها ،ودلت االكت�شافات
على ان االن�سان �سكن هذه املغاور

عائالت
عينطورة
250
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ي��ب��ل��غ ع���دد ���س��ك��ان بلدة
ع��ي��ن��ط��ورة ح����واىل � 4آالف
ي��ت��وزع��ون ع��ل��ى ال��ع��ائ�لات
الآت��ي��ة� :أب��ي نخلة ،خليفة،
�سالمة ،متى ،م�سعود ،بعينو،

يف الع�صرين احلجريني احلديث
واملتو�سط .وهنالك جمموعة من
حجارة ال�صوان يف خمترب مدر�سة
عينطورة كان االب جوفروا اللعازاري
قد جمعها من هذه املغاور العام
.1925
عني امل��اء التي تنبع من �سفح
اجلبل يف عينطورة والتي حملت
البلدة ا�سمها القدمي ،كانت حمور
وجود االن�سان ،يق�صدها لريوي غليله
مبائها .فبعد نبع مغارة جعيتا يف
الوادي كانت هذه العني نقطة جذب
االن�سان يف الع�صر احلجري ،خ�صو�صاً
انها تقع قرب ال�شاطئ وقبل الداخل
واجلبل ،ويف جوارها مغاور طبيعية
يلج�أ اليها االن�سان البدائي الباحث
عن االمان.
من �أ�شهر املغاور يف منطقة عينطورة مغارة
ال�شاوية وهي بطول ع�شرة امتار يراوح عر�ضها ما
بني مرتين وثالثة ،وعلوها مرتان ون�صف املرت
وطول مدخلها حواىل ثالثة امتار وعر�ضه مرتان
وعلوه مرت ون�صف.
كانت املغاور ملج�أ للهاربني �أيام احلرب ،وم�أوى
املبعدين عن املجتمع ب�سبب امرا�ضهم املعدية،
واي�ضاً م�أوى للرعيان وقطعانهم.
وكما غالبية املغاور حيكت حول مغارة ال�شاوية
اال�ساطري واخل��راف��ات ،فقيل انها م�سكن ّ
اجلن
والغول .ويروى ان الفتيان ال�صغار كانوا ي�صعدون
اليها ويدقون على جدرانها باحلجارة داعني ّ
اجلن حيث كان للي�سوعيني دير يف كل من املدينتني.
�إال �أن زوبعة �شديدة قذفت مبركبهم اىل �شاطئ
اىل الظهور �أمامهم.
زوق مكايل ،ظنهم الأهلون قرا�صنة او جوا�سي�س
فقب�ضوا عليهم واقتادوهم اىل ال�شيخ ابو نوفل
دير مار يو�سف
يف منت�صف القرن ال�سابع �سافر احد الرهبان اخلازن .ك�شف هذا االخري على اوراقهم وعرف انهم
الي�سوعيني ف��ران�����س��وا مل�برت م��ع اث��ن�ين من مر�سلون ي�سوعيون ف�أح�سن ا�ستقبالهم و�أنزلهم
الرهبانية عرب البحر قا�صدين �صيدا او طرابل�س يف دارته بكل ترحاب .ح�صل ذلك يف �شتاء العام

 ،1652ف�أر�سل االب مل�برت اىل رئي�س الآب��اء
الي�سوعيني يف �صيدا يخربهم مبا ح�صل لهم.
واعترب ال�شيخ ابو نوفل اخلازن االمر تدبرياً الهياً
ملجيء الي�سوعيني اىل ك�سروان .فقدم لهم قطعة
ار�ض من امالكه يف عينطورة وبنى لهم فيها من
ماله اخلا�ص دي��راً من ثالث غرف �سفلى وثالث
علوية ،مع كني�سة �صغرية يجاورها ب�ستان كرمة
و�أم ّدهم بكل ما يلزم ملعي�شتهم.
وذكر �أحد املر�سلني يف ر�سالة له
م��ل��ح��ة ،م���ب���ارك ،عقيقي،
ان «االهلني كانوا ي�ساعدون الآباء يف
�صفري� ،سامل ،املد ّور� ،صايف،
بناء الدير وتطوير ج ّر مياه العني
دفوين ،احلاج يو�سف ،خليل،
وحت�سني الب�ستان».
اال�شقر� ،شمايل� ،ض ّو ،حلود،
من هذا املركز كان الآباء ينطلقون
�سعادة ،بول�س ،القاعي.
اىل ال�سواحل واعايل اجلبل ملمار�سة
اجلي�ش  -العدد رقم 259
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ن�شاطهم الديني والتعليمي .العام � 1773ألغى
البابا كليمن�ضو�س الرابع ع�شر جمعية الي�سوعيني،
وبعد م�شاورات تقرر ار�سال اللعازاريني اىل جبل
لبنان.
ويف عينطورة خدم الآباء الرعية وعلموا التعليم
الديني وج���ددوا االخ��وي��ة ،لكن الدير
تعر�ض لعدة نك�سات اال انه عاد اىل
ن�شاطه وازده��اره اعتباراً من العام
.1827
معهد عينطورة
ك��ان��ت ف��ك��رة ت�أ�سي�س
م���در����س���ة ث���ان���وي���ة يف
عينطورة تراود كثريين
م��ن روم��ا اىل الدولة
الفرن�سية ،م���روراً
بال�شاعر الفرن�سي
ال�شهري المارتني
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الذي ّ
حل �ضيفاً على املر�سلني يف ديرهم و� ّألح
على رئي�سه لت�أ�سي�س معهد .وما لبث الآباء ان
قرروا فتح مدر�سة ثانوية يف الدير الذي كان على
ا�سم القدي�س يو�سف.
يف ت�شرين االول من العام  1834فتح دير مار
يو�سف ابوابه ال�ستقبال التالميذ للتعليم الثانوي
وكان عددهم �سبعة .وملا كان التعليم
ن��ادراً �آن��ذاك كان
االق��ب��ال

كبرياً على املدر�سة ف�ضاق الدير
بالطالب الداخليني وك��ان منهاج
املدر�سة :الآداب واحل�ساب والتعليم
الديني واللغتني الفرن�سية وااليطالية.
لكن املدر�سة مل تعرف انطالقتهها
الالمعة اال على عهد �ألفون�س �سالياج الذي
عينّ رئي�ساً لها العام  1879فخطط للبناء
مب�ساعدة االخ دوالن��وي وقد نفذ على مراحل،
فجاء عند امتامه حتفة رائعة .كما اهتم اي�ضاً
بالدرو�س واالخالق ،فطارت �شهرة املدر�سة حتى
بات تلميذ عينطورة م�ضرباً للمثل.
والعام ّ 1895مت بناء الكني�سة اجلديدة للمدر�سة
وان�شئت الطريق التي تربط مفرق ال��زوق
بعينطورة.
ً
عينّ االب نعوم عطااهلل رئي�سا للمدر�سة العام

العمل العام نف�سه.
وانتع�ش الدير وازدهر ب�شكل كبري وما لبثت ان
ت�أ�س�ست قربه مدر�سة فتحت ابوابها للطالبات
العام  1862وا�صبح لها ا�سم كبري يف املنطقة
واجلوار ،وقد كانت االديبة مي زيادة من تالمذتها.

 1969وكان اول لبناين يتوىل هذا املركز فيها،
وقد عمل على حتديث ادراتها ،وتعزيز ن�شاطاتها
خ�صو�صاً الريا�ضية منها.
ت�ضم مدر�سة عينطورة اليوم ح��واىل اربعة
�آالف تلميذ ،وهي يف �سعي دائم لرفع امل�ستوى
الثقايف واحل�ضاري ومتابعة امل�سرية التي بد�أها
كني�سة �سيدة االنتقال
منذ اكرث من قرن .ونذكر من تالمذة عينطورة
الذين برعوا يف االدب :اليا�س ابو �شبكة وال�شيخ بعيد منت�صف القرن التا�سع ع�شر بد أ� اهايل
يو�سف اخلازن ،ومن رجال ال�سيا�سة الرئي�س الراحل البلدة ت�شييد كني�سة �سيدة االنتقال ،وبعد �شراء
قطعة ار�ض قرب دير مار يو�سف بد�أوا بجمع ما
�سليمان فرجنية ،هرني حلود وكمال جنبالط.
مكنهم من امل��ال لبنائها .كان املي�سور منهم
يدفع م�ساهمة نقدية ،وغري املي�سور يعمل جماناً
دير راهبات الزيارة
يف احلادي والع�شرين من �شهر ني�سان  1742يف البناء الذي اخذ يرتفع ببطء.
ً
عقد اجتماع يف دير مار يو�سف  -عينطورة ،وعلى امل اجناز البناء ع ّلق االهايل جر�سا يف
وتقرر ت�أ�سي�س دير للراهبات يف البلدة وقد بد�أ �سنديانة عتيقة عند مدخل الكني�سة كانوا يقرعونه

ال�سجل الذهبي

يف املنا�سبات .ويف اثناء ذلك ظلوا يرتددون اىل
الكني�سة املتوا�ضعة قرب دير الراهبات.
وا�ستمرت احلال على هذا املنوال حتى العام
 1879حني ت�س ّلم االب �سالياج رئا�سة مدر�سة
عينطورة ،ف�ساهم م�ساهمة كربى يف �إجناز كني�سة
ال�ضيعة التي د�شنت العام .1888
تط ّور البلدة
ً
عا�ش معظم ابناء عينطورة قدميا �شركاء عند
الرهبان والراهبات يف منازل و�ضيعة ملت�صقة
بع�ضها بالبع�ض الآخر وذاقوا �شظف العي�ش ومرارة
احلياة ليفخروا اليوم بقريتهم النموذجية ،وقد
ذهبت م�ضرب املثل بنه�ضتها وانتفا�ضتها على
جميع اال�صعدة ويف كل امليادين.
هب
بعد احلرب الكونية االوىل يف العام ّ 1919
ابناء البلدة اىل الن�ضال

زار معهد عينطورة عدد من امل�ست�شرقني من ادباء و�شعراء وباحثني
ورجال �سيا�سة امثال فولني� ،إلفون�س دو المارتني� ،آرن�ست رينان ،جورج
لوكونت واجلرنال ويغان .وكانوا يد ّونون ا�سماءهم يف «�سجل املدر�سة الذهبي».
ال�سجل كان ب�ستان الليمون بجانب الدير حيث حفر كل زائر ا�سمه على جذع
�شجرة.
ً
ّ
مع ا�ضطرار املدر�سة للتو�سع مت قطع هذه اال�شجار التي حملت جزءا من
ذاكرة املعهد .يومها انزوى االب �سالياج يف غرفته حتى ال يرى اختفاء االثر
الثمني.
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والكفاح لك�سب العي�ش ال�شريف بعرق اجلبني وك ّد بع�ض املعامل.
م�شاريع واجنازات
ال�سواعد ،بعد ان كانوا قد عانوا كما �سواهم من
الدكتور �سمري �صفري رئي�س بلدية عينطورة
اللبنانيني اهوال احلرب.
الفئة املي�سورة دفعت ب�أبنائها اىل التح�صيل يتذكر بلدته مطلع �شبابه ،حني كانت �شوارعها
العلمي يف معهد القدي�س يو�سف الذي كان يف حم��روم��ة م��ن نعمة الكهرباء خ�لاف �اً للبلدات
اوج ع ّزه وعطائه الثقايف والوطني ،فيما ان�صرفت املحيطة بها .واالم��ر نف�سه ي�صح بالن�سبة اىل
الفئة االخ��رى اىل تعلم مهنة او �صنعة تبعد باقي اخلدمات.
عنها �شبح اجلوع والفقر وت�شق امامها طريقاً يقول �صفري :تغريت ال�صورة يف ال�سنوات
للم�ستقبل .كان ه ّم �شباب البلدة اقتناء قطعة االخرية ،وقد بذل املجل�س البلدي كل ما ميكن من
ار�ض يف بلدتهم وبناء نزل عليها ،وعلى الرغم جهود للنهو�ض بالبلدة.
من كل ال�صعوبات التي اعرت�ضتهم ،لأن معظمم وا�ضاف :نعمل يف البلدة بدوام م�سائي يبد�أ
الأرا�ضي كان ملكاً لالوقاف ،فقد �آثروا توفري ما
يلزم لل�شراء والبناء :وعلى رقعة ال تزيد على
الكليومرت املربع الواحد ،اقام اهايل البلدة ما
يقارب الثالثمائة بيت �أكرثها على الطراز احلديث
تتوافر فيها الكماليات وا�سباب الراحة.

منت القرية ال�صغرية
امل�ساحة ،القليلة ال�سكان ب�سرعة
كبرية .وال�سبب يف ذلك يعود اىل ان املغرتبني
من اه��ايل عينطورة ،وامل��وزع�ين يف القارات
اخلم�س ،مل ين�سوا قريتهم فظلت حا�ضرة يف
ذاكرتهم ،ميدونها بالعون امل��ادي واملعنوي،
ويدفعون بازدهارها قدماً خم�ص�صني ن�سبة من
اموالهم المداد الوقف �أو لبناء مدر�سة او لإبراز
52
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يف اخلام�سة بعد الظهر
ومي��ت��د حتى تنتهي االع��م��ال .هذه
ال�ضيعة تالئم االه��ايل الذين ي��زورون البلدية
م�سا ًء في�ص ّرفون اعمالهم من دون ان ي�ضطروا اىل

االنقطاع عن وظيفة او عمل لإجناز معاملة.
وعن امل�شاريع التي اجنزتها البلدية قال :لقد
بد�أنا عملنا ب�إقامة البنى التحتية للبلدة .فكانت
اولوياتنا امل�شاريع اال�سا�سية من متديدات مائية
وكهربائية و�صحية اىل تو�سيع الطرقات وانارتها
واقامة ار�صفة وحيطان دعم حجرية ،و�صوالً اىل
زراعة اال�شجار والغازون.
واجل��دي��ر بالذكر ان اعمالنا الت�أهيلية راعت
احلفاظ على طابع عينطورة الرتاثي ،حيث ابقينا
معاملها القروية وا�ضحة للعيان يف االنحاء كافة.
كذلك اهتممنا بتح�سني مقر البلدية مع مكننة
الوثائق واملعامالت وا�ستحدثنا داخ��ل املبنى
م�ستو�صفاً طبياً يهتم ب�أهايل البلدة واجلوار ،حيث
ي�ؤمن حواىل  20طبيباً من خمتلف االخت�صا�صات
دوام��ات دائمة ،ملعاينات املر�ضى ،كما توزع
االدوية مقابل بدل رمزي.
قبل ان ينهي حديثه يخربنا �صفري ان عينطورة
ا�ستقبلت اللبنانيني النازحني ب�سبب العدوان
اال�سرائيلي يف متوز املا�ضي فاحتة لهم بيوت
ابنائها وقلوبهم.
كما يخربنا ان عينطورة تفخر بتاريخها
ومدر�ستها العريقة وب�أبنائها ال�ساعني دوماً اىل
نه�ضتها.
ت�صوير :طالل عامر

كانون الثاين

جمعيات �أهلية
�إعداد:
با�سكال مع ّو�ض بو مارون

«بحر لبنان»

معاً من �أجل بحر �أنظف» هذا هو الهدف الذي �أُن�شئت لأجله جمعية «بحر لبنان» البيئية .الأ�ستاذ حممد
ال�سارجي نقيب الغوا�صني املحرتفني يف لبنان والع�ضو يف هذه اجلمعية كان �ضيف جملة «اجلي�ش» يف
حديث عن اجلمعية وت�أ�سي�سها و�أهدافها .وكذلك عن مبادرتها للم�ساعدة يف معاجلة الت�س ّرب النفطي
الذي �سببه العدوان اال�سرائيلي ال�صيف املا�ضي يف اجل ّية.

معاً من �أجل بحر �أنظف

دور اجلمعية و�أهدافها
قال ال�سارجي بداي ًة« :بحر لبنان» جمعية غري
حكومية ال تتوخى الربح .مت ت�أ�سي�سها يف كانون
الثاين  2002مببادرة من رئي�س جمل�س الوزراء
�آنذاك رفيق احلريري بهدف املحافظة على تن ّوع

النظام البيئي يف لبنان وحمايته من كل �أذى.
وت�ض ّم اجلمعية �أربعة �أع�ضاء م�ؤ�س�سني على
ر�أ�سهم ال�سيدة نازك احلريري كرئي�سة للجمعية،
وجلنة تنفيذية م�ؤلفة من �أهل االخت�صا�ص يف
جمال البيئة البحرية ،وعلماء نف�س و�أطباء �أمرا�ض

نف�سية ،ا�ضافة اىل اخت�صا�صيني يف علم االجتماع،
وحمامني وخرباء باملجال االعالمي.
�أما الدور الرئي�س للجمعية فهو �إيجاد الطرق
واال�ساليب التي من �ش�أنها �أن ت�ضمن نظافة
بري والبحري ،وت�ؤ ّمن
ال�شواطئ من التلوث ال� ّ
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حماية ت��ن� ّوع احل��ي��اة على
ال�شواطئ ويف البحر ،ومت ّهد لإن�شاء
�إدارة م�س�ؤولة عن املنطقة ال�ساحلية.
و�أ�ضاف قائالً :تتو ّخى اجلمعية العمل با�ستمرار
ملكافحة ال��ت��ل��وث بجميع �أن��واع��ه يف �سبيل
املحافظة على �صحة املواطنني وحماية التن ّوع
البيئي وامل���وارد البحرية على ط��ول ال�شاطئ
اللبناين ،ولتحقيق هذه االهداف ينبغي القيام
بحملة توعية وبعدد من االبحاث املتعلقة بالبحر
وال�شواطئ.
وحتر�ص اجلمعية على و�ضع خطتها يف العمل
يف �إطار اجلهود امل�شرتكة لدول البحر املتو�سط
من �أجل مكافحة التلوث.
ً
ويف ه��ذا االط���ار ،و ّق��ع��ت اجلمعية ع���ددا من
االتفاقات االقليمية مع دول �شرق املتو�سط
ومنها تركيا وم�صر ،وذلك بهدف امل�ساهمة يف
حماية البيئة البحرية املتو�سطية.
برنامج العمل والن�شاطات
ما هو برنامج العمل ال��ذي تعتمده
اجلمعية؟
 �أع � ّدت اجلمعية برنامج عمل طويل املدىيت�ضمن �ستة �أهداف �أ�سا�سية:
�أول��ه��ا ،حملة توعية وطنية لتنمية ال�شعور
بامل�س�ؤولية متتد ل�سنوات عديدة ،وت�شمل البحر
بتنوع حياته البيئية والتلوث و�أ�ضراره خ�صو�صاً
الناجت من النفايات الع�ضوية.
ثانياً ،هنالك عمل علـى ال�صعيد الت�شريعي
بهدف مطابقة الت�شريعات املتعلقة بالبيئة
البحرية مع القواعد الدولية ،وو�ضع خطة لتجهيز
ال�شاطئ وتنظيم البناء عليه والعمل على فر�ض
54
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غ�����رام�����ات
قا�سية على امللوثني
واملخالفني.
ث���ال���ث���اً ،تنظيف
ال�����ش��واط��ئ وامل��ي��اه،
ويف هذا االط��ار ت�أتي
اتفاقية التعاون على
مكافحة التلوث البحري
مع �إمارة موناكو.
رابعاً ،م�شروع �إن�شاء
بنية حتتية ل�صيانة
ال�شواطئ وجتنيد الطاقات االن�سانية للمحافظة
على نظافة ال�شواطئ و�سالمتها وفقاً للقواعد
املحلية والدولية.
خام�ساً ،املحافظة على التن ّوع البيئي يف البحر
وعلى ال�شاطئ وذل��ك بالتعاون مع منظمات
وم�ؤ�س�سات حكومية وغري حكومية.
�ساد�ساً ،م�شروع بناء اكواريوم جم ّهز كمتحف
بحري ،ي ��ؤدي دوراً تثقيفياً وترفيهياً وهدفه
ت��ع��ري��ف املجتمع ب��ال�ثروة ال�بري��ة النباتية
واحليوانية.
ما هي �أب��رز الن�شاطات التي نفذتها
اجلمعية؟
 لقد كان برنامج العامني  2004-2003حافالًبالن�شاطات البيئية منها ،توقيع اتفاقية تعاون
مع �إم��ارة موناكو و�أخ��رى مع م�ؤ�س�سة H & C
 Leo Burnettالتي �ساهمت يف حملة �إعالنية
اطلقت بوا�سطة التلفزيون واالنرتنت وو�سائل

توعية اخرى.
و�إ�ضافة اىل م�ساهمتنا يف مكافحة التلوث
النفطي الذي �سببه العدوان اال�سرائيلي ،ن�ستمر
يف �إقامة حمالت حلماية البيئة البحرية احليوانية
والنباتية يف لبنان ،وتوعية املواطنني حول
خماطر تلويثها.
االجنازات واخلطط امل�ستقبلية
معلوم �أنكم ا�ضطلعتم بدور �أ�سا�سي
ملعاجلة الت�س ّرب النفطي الذي �سببه العدوان
اال�سرائيلي ال�صيف املا�ضي� .أخربنا عن عملكم
يف هذا املجال؟
 كما ه��و معلوم� ،أدى الق�صف اال�سرائيليخل � ّزان��ات اجل ّية اىل ت�س ّرب كميات هائلة من
الفيول ،وا�ضافة اىل احلرائق التي مل ي�شهد لبنان
مثلها على االطالق والتي بقيت م�ستعرة لأكرث
من �شهر ،فقد تل ّقى البحر املتو�سط �ضربة قاتلة

ب�سبب ت�ش ّكل بحريات نفطية م�ساحتها ع�شرات
الكيلومرتات املر ّبعة وكثافتها و�صلت اىل ما يزيد
عن � 40سنتم يف بع�ض اخللجان واملوانئ.
لقد �أ ّدى هذا التلوث النفطي اىل كارثة
بيئية واقت�صادية ،فمادة
ال��ف��ي��ول ال��ت��ي تد ّفقت
بغزارة �شديدة ،دخلت مياه
البحر املحاذية لها ب�شكل نهر
ج���ارف ،وا�ستطاعت �أن ت�صل
اىل ق��اع البحر وتتابع تدفقها
ليغطي التلوث �أكرث من  150كلم من
ال�شواطئ.
ً
و�أ�ضاف قائال� :أدى الت�سرب النفطي

اىل دمار البيئة البحرية ال�ساحلية والتي متتد
من عمق  10امتار من داخل البحر و�صوالً اىل
ال�شواطئ الرملية وال�صخرية ،وقتل كل ما
حتتويه من خملوقات بحرية من �أ�سماك
ودي��دان و�سالحف و�سرطانات و�أ�صداف
وح�شائ�ش.
لكن ال�ضرر الأع��ظ��م حلق بالرثوة
ال�سمكية ك��ون جتمعات نفطية
كربى غطت املناطق ال�ساحلية
من خلجان وموانئ و�سنا�سيل
وجعلت بع�ضها �أ�شبه بقرب
حي.
جماعي لكل ما هو ّ
وق��د تفاقمت اال���ض��رار
وت�����ض��اع��ف ح��ج��م ال��ك��ارث��ة مع
ا�ستمرار العدوان ومن ثم احل�صار وبالتايل �إعاقة
التحرك للح ّد من �آثارها.
كما �أن العوامل الطبيعية �أ ّدت اىل تغطية البقعة النفطية ،ف�أ�صبحت

عدة طبقات تغطيها �أطنان من
الرمل والبح�ص.
م��ا ك��ان��ت خطة اجلمعية
ملكافحة ه��ذه الكارثة البيئية
يف العمق ،خ�صو�صاً وان��ك نقيب
الغ ّوا�صني؟
ً
 لقد ج� ّن��دن��ا  50غ��وا���ص�ا م��ن نقابةالغوا�صني املحرتفني يف لبنان ،عملوا ملدة
ثالثة �أ�شهر على تنظيف قاع البحر من التلوث
النفطي يف �أرب��ع مناطق كانت قد حددتها
اجلمعية من خالل احلملة اال�ستك�شافية لقاع البحر،
وادي الزينة ،اجلية ،الرملة البي�ضاء وجبيل� .ض ّم كل
فريق ثالثة غوا�صني� ،أحدهم يجمع البقايا النفطية
والثاين ي�سهل له عملية و�ضعها داخ��ل كي�س خا�ص
يبقيه مبحاذاته ،بينما يرفع الغ ّوا�ص الثالث الكي�س
املمتلئ اىل �سطح املاء ويز ّود رفيقيه �أكيا�ساً جديدة.
وتابع و�صفه �آلية انت�شال النفط من عمق البحر قائالً :كنا
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نقوم «ب�سلخ» النفط ال�صلب
من القاع ثم انت�شاله قطعاً
لو�ضعه داخ���ل االكيا�س
ورفعه اىل خزانات على
ظهر املركب.فيما
كنا ّ
نلف البقايا
النفطية التي
مل حترتق
كال�سجادة
ون����ق� ّ
���ط����ع����ه����ا
لو�ضعها داخ��ل االكيا�س.
وع��ن��دم��ا ميتلئ اخل���زان املوجود
على ظهر املركب ،ندخل املرف�أ حيث ننقل
البقايا النفطية املنت�شلة اىل خزانات على ال�شاطئ.
وقد �شاركت خم�سة مراكب يف عملية التنظيف يف اجلية،
وعلى متنها  36غوا�صاً قاموا يف غ�ضون �أ�سبوعني
ب�سحب �أكرث من  70طناً من قاع البحر ،بينما قام
فريق جبيل امل�ؤلف من  14غوا�صاً ب�سحب 60
طناً.
واجلدير بالذكر ان اجلمعية تخ ّزن كل امل�ستوعبات
التي حتوي بقايا النفط امل�ستخرجة من القاع يف
م�ستودعات خا�صة ،لتتم معاجلتها بالطرق البيئية
املنا�سبة.
التقنيات املعتمدة
ما كانت التقنية التي اعتمدت لعملية
التنظيف على �سطح البحر؟
 عمل فريق التنظيف امل�ؤلف من اخت�صا�صينيو�ص ّيادين اىل حما�صرة املنطقة كلياً ب�أنابيب
ا�سفنجية قابلة للتطويل ح�سب الطلب (ي�صل
قطرها اىل � 40سنتم) بهدف منع �أي من البقايا
م��ن الت�س ّرب اىل داخ��ل البحر وه��ي م��ا يعرف
بالـ«.»Absorbent Booms
وقد ابتكر فريق العمل «فر�شات» المت�صا�ص
كميات كبرية من النفط م��وج��ودة على �سطح
املياه� .صنعت هذه الفر�شات من ال�شباك املمت�صة
للنفط واملح�شوة بكميات ك��ب�يرة م��ن امل��واد
القطنية امل�ستخدمة عادة داخل الـ«.»Booms
ت�صنع هذه الفر�شات ب�أحجام خمتلفة ،يحمل كالً
منها �صياد و«يالحق» بوا�سطتها البقع النفطية
يف املنطقة املحددة .متت�ص هذه الفر�ش النفط
ب�سرعة الربق وبكميات كبرية ،حيث يتغري لونها
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من الأبي�ض اىل الأ�سود يف دقائق
معدودة ،ويثقل وزنها ع�شرات
امل�����رات ن���ظ���راً اىل ثقل
البقايا النفطية التي
تخ ّزن داخلها.
وقد اتبع الفريق
التقنية نف�سها
يف تنظيف
ال�����ش��واط��ئ
البح�صية� ،إال �أن
ال�لاف��ت للنظر �أن الأم���واج
كانت تقوم بتنظيف البقايا النفطية
عن البح�ص ب�سرعة فائقة مقارنة بتنظيف

الرمال.
ما هي ال�صعوبات التي واجهتكم خالل تنفيذكم �أعمال

التنظيف؟
 ال�صعوبة الكبرية التي برزت هي البحث يف عمق ال�شواطئ الرمليةعن الطبقات النفطية التي �أ�ضحت يف بع�ض ال�شواطئ حتت ما ال يقل
عن مرتين من الرمل النظيف .ولذا فقد عمد خبري اجنبي عمل معنا اىل
ا�ستخدام الآليات الثقيلة (ج ّرافات
وبوكلني) لنقل الرمال النظيفة بعد
حتديد عمقها بدقة ،ومن ث ّم انت�شال
املرت�سبة يف
الطبقات النفطية
ّ
عمق ال�شاطئ لتو�ضع يف املنطقة
املعروفة بـ«م�ضرب الأمواج».
هذه التقنية امل�ستعملة عاملياً
واملعروفة بـ«غ�سل الأمواج» تعتمد
على م��ب��د�أ غ�سل ال��رم��ال امللوثة
بالنفط ب�أمواج البحر ،التي تفكك
البقايا النفطية عن حبيبات الرمال،
فتغرق ه��ذه الأخ�يرة بينما تطفو
البقايا النفطية على �سطح مياه
البحر نظراً اىل خفة وزنها.
وختم ال�سارجي قائالً:
�أده�شني خ�لال عملة التنظيف

هبات ومعدات

يف � 6أيلول � ،2006أ�صدرت احلكومة
اللبنانية قراراً قبلت مبوجبه هبة من جمعية
«بحر لبنان» .قوام الهبة دعم مايل وفني وب�شري للقيام مبهمات تنظيف ال�شواطئ واملياه
البحرية ،بالتن�سيق مع وزارة البيئة .و�أعلنت اجلمعية �أنه يف �إطار تعاونه مع وزارة البيئة
الفرن�سية ،وم�ؤ�س�سات دولية ّمت االتفاق على تزويدها املعدات الالزمة.
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الوا�سعة واملعقدة �سرعة ال�صياد
اللبناين يف التدرب على القيام
ب�أعمال التنظيف يف قاع البحر او
على ال�شواطئ الرملية والبح�صية،
وا�ستيعابه ال�سريع لطرق البحث
عن البقايا النفطية ،وعمليات
االنت�شال والتنظيف وم��ن ثم
قيامه بتطوير هذه التقنيات.
وهذا ما �أده�ش اخلبري الفرن�سي
وكل اخلرباء الأجانب الذين توافدوا
تباعاً وب�شكل م�ستمر اىل اماكن
التنظيف للك�شف �أو املراقبة،
و�أظن �أن هذه امل�س�ألة تعود اىل
�إ���ص��رار ال�صياد اللبناين على
تنظيف البحر وال�شواطئ من هذه
الكارثة النفطية كون البحر هو
مكان عمله ،ومورد رزقه الوحيد.
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�صفحة الذكريات هذه يكتبها كل عدد
فرد متقاعد من امل ؤ��س�سة الع�سكرية،
مل يتقاعد حبه املخزون للوطن
وللبذلة املرقطة� .صفحة حتاول
اختزال حياة من ال�شرف والت�ضحية
والوفاء ،و�ضغطها يف مقابلة اهم ما
فيها انها �صورة م�ضيئة لرتباء وافراد
رهنوا حياتهم وعرقهم ودمهم
للجي�ش ،وك�سبوا الرهان.

حوار :
با�سكال مع ّو�ض بومارون

�سائق عربة مدفع
براتب  25لرية
اجلندي املتقاعد
يو�سف من�صور:

كانت
�أيام خري
وبركة...

هو يف ال�سبعينيات من عمره� ،أما قلبه فيحمل عمراً �آخر ...من �شغفه باحلياة ي�ستمد زاداً لاليام
املقبلة ،ومن ذكريات املا�ضي ين�سج حكاية هنا بع�ض �سطورها...
«تطوعت يف اجلي�ش وكان يل من العمر  20عاماً.
ح�صل ذلك يف يوم خريفي ب��ارد ،توجهت �إىل ثكنة
هرني �شهاب وتقدمت بالأوراق املطلوبة .حني اجتزت
بنجاح االختبارات كلها وا�صبحت جندياً� ،شعرت ان الدنيا
تغريت من حويل ل�شدة فرحي .ومع ان م�سريتي يف
جتر وفقاً لطموحاتي و�آمايل .غري ان
هذه املو�س�سة مل ِ
ما خربته خاللها يظل بالن�سبة ايل العنوان اال�سا�سي
حلياتي».
هكذا ا�ستهل اجلندي املتقاعد يو�سف من�صور حديثه
اىل «اجلي�ش» .ويتابع حديثه متناوالً ابرز املحطات يف
حياته كجندي فيقول:
بعدما تخرجت من دورة االغرار يف ثكنة
طرابل�س�ُ ،شكلت �إىل فوج الهند�سة وكان
مركزه يف ثكنة حممد زغيب �صيدا .كان
الفوج يف طور الت�شكيل ،عملت يف عدة
مهام اوكلت �إ ّ
يل ،وتع ّلمت اموراً كثرية.
املحطة الثانية كانت الفوج اخلام�س
يف ابلح ،هناك ا�صبحت �سائق مدفع
 .106وكما بقية االفواج خدمنا لفرتة يف
املنطقة احلدودية جنوب لبنان ،بعدها
انتقلنا �إىل بعلبك.
كانت دورياتنا جتوب اجلبال املحيطة
باملنطقة ،بحثاً عن امل�سلحني واخلارجني
عن القانون .ويف اح��د االي���ام ،وبينما
كنا يف دوري��ة تعر�ضنا لإط�لاق نار من
م�سلحني ،وا�صبت ا�صابة بليغة يف
�ساقي.وبينما �أنا يف فرتة النقاهة ،زارين ا�صدقائي
وعلمت ا ّن قوات من فوجنا دهمت يف اليوم التايل
للحادث مركزاً للم�سلحني واعتقلتهم.

بعد ثالث �سنوات من النقاهة ،عدت وك ّلي رغبة
بالعمل جمدداً يف �صفوف اجلي�ش� ،إالّ ان خيبة �أملي
كانت كبرية عندما ارت����أى الطبيب ع��دم �صالحيتي
للخدمة الع�سكرية ب�سبب اال�صابة يف �ساقي ،فتم
ت�سريحي وتقاعدت وانا برتبة جندي.
وي�ضيفُ :ح��رم��ت ب�سبب ه��ذا احل���ادث م��ن �إكمال
م�سريتي يف اجلي�ش والرتقي ب�شكل طبيعي ،غري
ان ما اكت�سبته يف هذه امل�ؤ�س�سة كان عظيماً .كان
راتبي ال�شهري  25لرية لبنانية ،لكنها كانت تكفيني
واهلي ،فايام زمان كانت كلها خري وبركة .وكنت اعي�ش
ورفاقي داخل الثكنة ب�شكل دائم لأنني كنت عازباً يف
تلك الأثناء ،ع�شنا قلباً واح��داً ،اخوة يف ال�سالح ويف
املحبة والوطنية ،ال يفرقنا عن بع�ضنا �شيء بل جتمعنا
م�ؤ�س�سة حا�ضنة .كنا نتقا�سم طعامنا كما نتقا�سم
االوقات اجلميلة واالوقات ال�صعبة .العائد من م�أذونيته
خارج الثكنة ،يح�ضر معه «االطايب» مدخالً يف ح�سابه
رفاقه الع�سكريني .واجلدير بالذكر ان امل�أذونية كانت
تعطى لنا بح�سب كفاءتنا واجتهادنا ون�شاطنا ،وكنت
اح�صل كجندي من�ضبط على م�أذونيتي � 36ساعة يف
كل �شهر .كانت اياماً ال تن�سى فعلى الرغم من ق�ساوة
النظام الع�سكري و�صرامته كانت روح االلفة والت�آخي
تطغى على ما عداها.
وختم من�صور بالقول :احلياة الع�سكرية نعمة كبرية ال
يق ّدرها �إالّ من عا�شها وترعرع يف كنفها.
اجلي�ش بالن�سبة �إيل خط احمر ،ف�أنا اغار عليه من �أية
مالحظة او كلمة قد تطاله ،واحر�ص عليه حر�صي على
حياة اوالدي...
ت�صوير :طالل عامر
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كانون الثاين

�شعر و�أدب
�إعداد:
وفيق غريزي

جاء يف طليعة جيله ،ليحدّ د احل�س ال�شعري ،بكل قوة،
وتوا�ضع ،وب�ساطة ،و�أدب يف التجديد ،م�ستكمالً �شيئاً
ف�شيئاً �أدواته ال�شعرية ،مل ي�أخذ املكان الذي ي�ستحقه،
يف طليعة ال�شعراء العرب املجددين� ،أمثال بدر �شاكر ال�سياب ،ونازك املالئكة ،وعبد الوهاب البياتي وغريهم.
رحل بعد �أن ر�سم على �صفحات الغدران وجذوع الزيتون �أحالمه البعيدة الإ�شعاع ،و�أنا�شيده القروية املرهفة
احلا�سية التي �إغتذت من مهارة فنية ،يف تقنية الإنفعاالت البكر يف رقة �صورة ،ورهافة بث ،و�صدق �إي�صال،
ترفدها كلها ثقافة �شاملة ،عربية وعاملية .رحل خم ّلفاً وراءه غابة الزيتون تبكي غيابه ،والطيور حتول
غنا�ؤها �إىل �أنني� .إنه ال�شاعر الرقيق ف�ؤاد اخل�شن.

ف�ؤاد اخل�شن

من الفجر �إىل امل�ساء
�إنبثق فجر �شاعرنا ف��ؤاد اخل�شن
حلظة والدت��ه يف العا�صمة بريوت
مطلع ال��ع��ام  ،1924ومل��ا هاجر
والده العام � 1926إىل الربازيل ،عاد
مع عائلته �إىل بلدته ال�شويفات،
الهائمة بكرومها وعيونها ما بني
جبل لبنان والبحر .ويف موا�سم
القطاف كان يرافق الأهل �إىل غابة
الزيتون الوا�سعة.
ت�أثر �شاعرنا بجده لأمه ال�شاعر الزجلي �سليمان
نعمان �صعب .فبد أ� �شعره باللغة العامية ،ومنها
�صعد �إىل اللغة الف�صحى .لكنه مع عودة والده
من املهجر العام  1939عاد �إىل ب�يروت ،حيث
در�س يف مدر�سة حو�ض الوالية ،على يد ال�شاعر
اللغوي ال�شيخ را�شد عليوان .فكتب �أوىل ق�صائده
بعنوان «بلبل» ثم قام بتعريب ق�صيدة المارتني
«اخل��ري��ف» التي ف��ازت بجائزة «حمطة ال�شرق
الأدنى» من يافا.
العام  1944التحق مبدر�سة دار املعلمني،
وراح يقر�أ بالفرن�سية �أ�شعار �أرثور رامبو ،و�شارل
بودلري ،وبول فالريي وفريلني ،وبالعربية �أعمال:
�شيلي وبرتارك وبريون وطاغور .ويف �أثناء ذلك،
�أبدع ق�صائده «الراق�صة ال�سوداء» و «�إىل ملهمتي
الأوىل» وقد نقلها امل�ست�شرق الربيطاين اللورد
�آربري �إىل الإنكليزية العام  ،1946وهو عام زواجه
من ال�شاعرة �أدي��ل اخل�شن .وا�ستمر �شاعرنا يف
العطاء حتى غزاه املر�ض وحمله على �أجنحته �إىل
العامل الآخر.

�شاعر الطبيعة الأمثل
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ينابيع ال�شاعرية
�إن �أ�ستاذية ال�شاعر حتول دون �أن تتحول ق�صائده
�إىل ر�سوم طبيعية للطبيعة ذاتها .فلو اكتفى
ب�إعطائنا �صوراً طبيعية ,ملا كان حقق ما ينتظر
من �شاعر مثله� ..إن جممل �إبداعات �شاعرنا تعيد
ط��رح امل�س�ألة التي �أطلقها ال�شاعر الفرن�سي
ماالرميه� ،سابقاً ،ب�صورة حمكمة تقريباً ،عامل
رام��ب��و وف�يرل�ين املتفلت يف �أق��ال��ي��م النف�س
وال��وج��دان وك�شف حقائق الوجود العميقة ،مع
�إطاللة على حداثة مده�شة يف تل ّون احلروف وحترر
وجودي �صادق وعميق يف ت�صوير عامل العالقات
املح ّرمة وامللهبة بني ج�سد وج�سد ،روح وروح،
وخيال وخيال.
لقد ت ��أث��ر ف����ؤاد اخل�شن بثلة م��ن ال�شعراء
العامليني من �أمثال :لوركا ،ناظم حكمت ،نريودا،
مايا كوف�سكي� ،إيلوار� ،أراغ��ون و�سان جون بر�س
وغريهم .ولكن �إجت��اه ف��ؤاد اخل�شن ال�شعري ،هو
�إجتاه الفرد دي مو�سيه ،واليا�س �أبو �شبكة الذي
يقول �إن ال�شعر �إب��داع يجب �أن يكون ح��راً لكي

ي�ضيف جماالً جديداً �إىل جماالت احلياة� ،أو يحقق
ك�شفاً ما ،يف ع��وامل ال��روح والكون ،و�أن يعمق
ر�ؤية الإن�سان لهذه اجلماالت ،لكي يقول اجلمال،
ومي أل القلوب والوجدان بالرغبة العارمة ،لكنه ال
ي�ستطيع �أن يتحقق ،ويزهر يف النفو�س والقلوب
والوجدانات �إال عرب �إنفعالية جتريبية ،لي�س �شرطاً
�أن تكون فقرية ،ك�أيوب ،يف �آخر �أيامه.
جتديد احل�س ال�شعري
�إن ���ص��ورة بنيوية �شاملة ملجمل العمارة
ال�شعرية ،عند �شاعرنا اخل�شن ،تقودنا �إىل مت ّيز
منطق فني يت�أ�س�س على الأولويات ال�شعرية
الإنفعالية ،مرتقياً �إىل اجلماليات الوجدانية الأرقى
م�ستوى ،من حيث �إرهافه ال�صورة ،والرتكيز يف
�صياغة التجربة ،وحما�سبة القلم على كل فلذة،
وقافية ،والذي ير�ضي ال�ضمري الفني والإجتماعي
والإن�ساين ملن تتبع تطور م�ضامني ف�ؤاد اخل�شن،
غري املنف�صلة عن �أ�شكالها املتينة املطابقة لتلك
امل�ضامني ،هو �أن الوعي الإجتماعي ،املرفوع �إىل

رائد منوذجي
يف ال�شعر ،الكلمات ،عند انتظامها
يف ق�����ص��ي��دة ،ت�����ص��ب��ح طقو�ساً
مو�سيقية ،وق��د تكون �إيحائية �أو
ت�شكيلية� ،أو غري ذلك ،لكنها تظل
ب�سيطة وم��ف��ردة ال���دالل���ة ،وذات
وظيفة خا�صة يف �إط���ار الق�صيدة
املفردة ،فمهمات الألفاظ اللغوية،
يف البناء ال�شعري ،وبع�ضها ت�شكيلي
نغمي مو�سيقي ،وبع�ضها نف�ساين
يتخذ �إيقاعاً معيناً تو�صالً �إىل غاية
بنائية �أو �إيحائية �أو درامية معينة،
والآخ��ر ك��وين امل��دل��ول ،ي�سعى بكل
جهد وج�بروت و�إىل درج��ة التمزق،
كما يف «�صلوات ال�شيخ الأزرق» وقد
ي�ؤتى ال�شاعر «�ساعة احلظ» �أو امل�صادفة ال�سعيدة،
فتتنا�سق كل مقومات ال�صدام ،يف منطية جمالية
�شاعرية ممتعة ،رائعة الت�أثري والتغلغل يف حنايا
الوجدان ال�شعري لدى القارئ.
ولقد متحورت �إ�شكالية ال�شعر احلديث ،حول
عدد من ال�شعراء العراقيني ،لدى النقاد العرب،
الذين تنا�سوا عن ق�صد �أو عن غري ق�صد� ،أن ال�شاعر
اللبناين ك��ان يف طليعة املجددين يف ال�شعر
احلديث ،ولهذا فهو رائد بني رواد ال�شعر احلديث.

اخل�شن نش�خلا

ف�ؤاد

 -3الإت�����ص��ال ب�ين ت��ط��ور ال��وع��ي الإجتماعي
والن�ضايل واحل�ضاري لدى جمهور ال�شاعر ،وهذه
القيم يف �إبداعات ال�شاعر مع الأخذ يف احل�سبان
الطابع النوعي ،املميز.

ف�ؤاد

�أف��ق ال�شعر ،مل يهبط
على �شاعرنا يف مو�سم
مفاجئ ،وال جتاوباً مع «�ضفدعية» بع�ض الذين
�إلتزموا ومل يفوا بالتزامهم.
�إن تعمق امل�ضمون الإجتماعي� ،أي ال�شعور
الإن�ساين امل�صوغ �شعراً و ّهاجاً ومعبئاً لل�شعور
مبوقع ال�شخ�ص من حركة املجتمع والكون .مل
يتفتح يف �شعر ف�ؤاد اخل�شن ب�صورة تلقائية �آلية،
بل كانت له هزاته وزالزله االجتماعية املعروفة
التي و�ضعت �شاعر امل��ر�أة والريف يف �صميم
الإلتزام ال�سيا�سي الواعي ،احلر ،ال�صادق ،والذي
يت�صف ،لهذه الأ�سباب وغريها ،بقيم خفية،
كاجلداول ال�سارية حتت الأر�ض� ،أو كجذوع بع�ض
النباتات الأ�صلية ،التي جتتاز م�سافات حتت
الرتاب الأ�سود ،ثم تتفتح �أزهاراً وثماراً وظالالً.
ووظائف �شعر ف�ؤاد اخل�شن الأ�سا�سية تتح ّدد:
 -1الك�شف عن احل�س احلقيقي �إزاء احلوافز
اجلمالية و�صياغتها بب�ساطة ورهافة.
 -2التما�س ال�صالت الظاهرة اخلفية العاملة يف
�أعماق تطور ال�شاعرية املبدعة.

الغزل
ثمة من ي�س�أل ،ما هي عنا�صر ريادة ف�ؤاد اخل�شن
يف جمال ال�شعر الغزيل والريفي يف تلك الأيام؟
ري��ادة ف ��ؤاد اخل�شن بوجود اليا�س �أب��و �شبكة
و�سعيد عقل و�شعراء املهجر ،والنظرات املجددة
لدى مدر�سة «�أبولو» و «ا�سرتاحة املالح التائه»،
يف ذلك احلني� ،إىل �سائر هذه امل�ؤثرات التي مل
تغب عن ثقافة �شاعرنا ،تكمن يف ان كان قد اختار
طريقه ،وكان قد تبلور لديه ،يف �أعماق وجدانه،
و�صميم حقله ال�شعري� ،أن��ه لن يكون مب�شراً

بنظرية �شعرية معينة.
يف ق�صيدته «الراق�صة ال�سوداء»
جند �أن �شكل ج�سد الراق�صة ينبع
من م�ضمون يتفجر ك�ضياء النافورة
الزئبقية امل��ت��واث��ب��ة ،النا�شبة
املولودة من ذاتها� ..إن حركة رق�ص
ه��ذه امل����ر�أة ،ه��ي ذات��ه��ا جتعلها
مع ّلقة بني �أر���ض الغريزة و�سماء
التحليق الروحي ،مبفاتن اجل�سد
الن�سائي البديع يف �أثناء حركته
العفوية اخلاطفة حني يلتقطها
وج���دان �شاعر م��ره��ف احل�����س له
قامو�سه اخل��ا���ص ،ولغته اخلا�صة
وجماالته الإيحائية الأ�صلية.
�إن غزل ف��ؤاد اخل�شن ،يف رقته،
وعفويته ،وب�ساطته الآ���س��رة ،له
بعد ت�شكيلي لطيف �أي�ضاً .وهل
يف غزل �شاعرنا تق�صري عن �شعر
من ماثل يف �صدق وعمق درامي
و�شعوري ،ال يف�صل بني احلبيبة
ً
والوطن والق�ضية؟ �إن العام موجود دائما يف
اخلا�ص ،ولكل �شاعر �سريورته وخط تطوره .تتجلى
يف �أعمال ف��ؤاد اخل�شن �إ�ضاءة جتربة حب هادئ
متغيرّ  ،ككل �شيء يف العامل:
«مل يعد يرويك ثغري
مل تعد دنياك دنياي وال خمرك خمري
سيت
ون� ِ
من �سنا الأم�س ع�ش ّية
كنت ندّ ية
حينما ِ
وبريئة
مل تذوقي بعد �أثمار اخلطيئة
وزهور اللوز كانت
كقناديل م�ضيئة!».
ّ
غ�صة ومرارة ومتزق ،عن
رحل ف�ؤاد اخل�شن ،على ّ
ال�ساحل الرملي املزرك�ش بقباب الزيتون الرمادي
احلزين� ،إىل العامل الو�سيع ،اخلايل من الف�ساد
واحلقد والكراهية والعداء ،وذوائب �شعره تعانق
جنوم ال�صيف فوق عرزال قمري ،وتنطلق كال�سر
اخلفي� ،أو كنيزك الوجد يف القلوب العا�شقة.
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ا�سماء المعة
�إعداد:
تريز من�صور

من عائلة لها يف ال�شعر طول
الباع وعمق اجلذور ،ويف
املو�سيقى �أ َلق االبداع وزهوة
التجديد .ب�شارة اخلوري ،امل�ؤلف
املو�سيقي املحتل مكانة عاملية
بارزة ،يحتل ال�شعر يف اعماقه
م�ساحات م�شتعلة ،ف�إذا به يركن
اىل �سحر الكلمة حيناً ،ويح ّلق
مع �سحر النغمة احياناً ،ليجمع
�سحراً اىل �سحر.
ب�شارة اخلوري ترعرع بني
حدائق الكلمة يف بيت اخلوري،
وحدائق املو�سيقى يف بيت
الرحباين .وانطلق اىل ميادين
املو�سيقى الكال�سيكية م�ؤلفاً
م�سلحاً مبوهبة نادرة وب�إرث
ابداعي ا�ستثنائي.
املوهبة وما تكتنزه تفجرت
اعماالً رائعة تعزفها االورك�سرتات
الكبرية اىل جانب اعمال عمالقة
املو�سيقى مثل بتهوفن و�شوبان
ولي�ست وباخ.

البدايات
يف �سد البو�شرية ق�ضاء املنت
�أب�صر ب�شارة اخل���وري ال��ن��ور العام
 .1975والده املحامي وال�شاعر عبد
اهلل الأخطل اخلوري� ،صاحب ديواين
�شعر («عمري �ألف عام» و«الأخري»
�أو الواحد») .والدته ال�سيدة �سلوى
(ك��ات��ب��ة و���ش��اع��رة) وه��ي �شقيقة
عا�صي ومن�صور واليا�س الرحباين،
ج� ّده ال�شاعر الكبري ب�شارة اخلوري
امللقب بالـ«الأخطل ال�صغري».
طفولته غريبة ومم��ي��زة ،كان
يالعب ازرار البيانو بلم�سة عبقري،
وي�����ص��در ن��وت��ات حت��ت��اج اىل من
يجمعها ،لكي تتحول اىل مقطوعة
مو�سيقية ،وكان يف الوقت نف�سه
من املتفوقني يف كتابة الإن�شاء
وال�شعر .فمنذ �صغره ب��دا ت�أثره
وا�ضحاً بجده ووالده وب�أخواله.
تلقى ب�����ش��ارة اخل����وري علومه
االبتدائية يف مدر�سة ال�شانفيل،
وم��ن ثم �إنتقل اىل الك�سليك

مل���ت���اب���ع���ة درو������س
املرحلة الثانوية.
ب��������د أ� ب����درا�����س����ة
امل��و���س��ي��ق��ى ال��ع��ام
 1969ع���ل���ى يد
اال���س��ت��ـ��اذ العالمـة
هاكوب ار�سالنيـــــان
(م���د ّر����س عـــا�صي ومن�صـــور
الرحبــــاين).
بني العامني  1971و� 1973صدرت
له ثالث جمموعات �شعرية ،وما لبث
ان اجته اىل املو�سيقى بو�ضوح يف

مو�سيقاه يف ارقى امل�سارح عىل قامئة اروع االمعال اللكاسيكية

ب�شارة اخلوري
االحالم تتحقق نغماً
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كني�سة مار اليا�س انطليا�س .كان
ي�شارك يف خدمة ال��ق��دا���س ،وقد
و�ضع بع�ض الأحلان الكن�سية قبل ان
ين�صرف اىل كتابة م�ؤلفات الكور�س
والأورك�سرتا.
فرن�سا و«اطالل بريوت»
غادر لبنان متوجهاً
اىل ال��ع��ا���ص��م��ة
الفرن�سية باري�س،
ب��ه��دف التعمق
يف عامل الت�أليف
امل���و����س���ي���ق���ي
وال�����ك�����ت�����اب�����ة
االورك�سرتالية،

هناك در�س مع الأ�ستاذ الكبري «بيار
بيتي» .وال��ع��ام  1983ومبنا�سبة
الذكرى املئوية الأوىل لوالدة جربان
خليل ج�ب�ران� ،سطعت مو�سيقاه
ال��ت��ي عزفتها اورك�����س�ترا كولون
( )Orchestre Colonneبقيادة
بيار ديرفو (،)Pierre Dervaux
وم�شاركة عازف البيانو اللبناين عبد
الرحمن البا�شا.
كانت تلك االم�سية املو�سيقية
املخ�ص�صة لأع��م��ال ب�شارة اخلوري
على م�سرح ال�شانزليزيه يف باري�س
ح��دث �اً ،وق���د ب��ث��ت م��ب��ا���ش��رة على
�شا�شات التلفزة الفرن�سية.
يف ال��ع��ام نف�سه ���ص��در ع��ن دار
«ايراتو» ا�سطوانتان لأعمال ب�شارة
اخل���وري ال�سمفونية .وق��د �أدتها
�أورك�سرتا كولون بقيادة بيار ديرفو،
مع عازف البيانو الأمريكي دايفيد
ليفلي (.)David Lively
العام  1985كان حمطة بارزة يف
م�سريته الفنية ،فقد اب�صرت النور
«اط�لال ب�يروت» �سمفونيته الأوىل
التي و�ضعها مبنا�سبة م��رور ع�شر

�سنوات على ن�شوب احلرب اللبنانية.
بعد ذلك ا�ستمرت م�سرية ب�شارة
اخلوري حا�صدة النجاح والت�ألق على
ارقى امل�ستويات.
فقد ا���ص��درت �شركة «ف���ورالن»
ا�سطوانتني لأعماله ال�سمفونية،
اىل مو�سيقى للبيانو مع الأورك�سرتا
وال��ك��م��ان� ،أدت��ه��ا �أورك�����س�ترا كولون
ب��اال���ش�ترك م��ع جمموعة عازفني
عامليني من بينهم عبد الرحمن
البا�شا ودايفيد ليفلي وعازف الكمان
جريار بوليه (.)Gerard Poulet
ال����ع����ام  ،2000ن�����ال ج���ائ���زة
«رو���س��ي��ن��ي» ( )Rossiniالتي
متنحها اكادميية الفنون اجلميلة
يف باري�س .وبعد عامني �صدرت له
ا�سطوانة عن دار «ناك�سو�س» و�أدت
الأورك�سرتا ال�سمفونية الوطنية يف
�أوكرانيا (بقيادة فالدميري �سرينكو)
�سمفونيته الرائعة «اطالل بريوت».
العام  ،2003و�صل اىل نهائيات
م�سابقة «ما�سرت برايز» (Master
 )Prizeال��ع��امل��ي��ة للت�أليف

املو�سيقي التي تقام �سنوياً يف
لندن ،حيث قدم مقطوعة بعنوان
«الأن���ه���ار ال��غ��ارق��ة» ،وق���د �أدت��ه��ا
�أورك�سرتا لندن ال�سمفونية العريقة
بقيادة دانيال هاردينغ ،كما �أدت
املقطوعة فيها �أورك�سرتا فرن�سا
الوطنية ،على م�سرح ال�شانزليزيه
يف باري�س.
�سبعون عمالً
�أ ّلف ب�شارة اخلوري ما يزيد على
�سبعني عمالً مو�سيقياً ،وقد عزفت
مو�سيقاه على �أهم م�سارح باري�س،
كما عزفت يف  :لندن ،القاهرة،
ك��ي��ي��ف� ،إي��ط��ال��ي��ا،
�أملانيا ،رومانيا،
بريوت ،والواليات
امل������ت������ح������دة
الأمريكية.
ب���ع�������ض م��ن
�أع������م������ال������ه

�أو�سمة وجوائز

ي�شغل ب�شارة اخلوري من�صب ع�ضو يف
ً
جلنة التحكيم التابعة للمعهد العايل للمو�سيقى يف باري�س ،و�أي�ضا يف
الهيئة التحكيمية التابعة لأورك�سرتا اذاعة فرن�سا ،وذلك منذ العام .1979
العام  2001منحه رئي�س اجلمهورية العماد اميل حلود و�سام الأرز من
رتبة فار�س.
والعام  2005منحته م�ؤ�س�سة خمزومي جائزة «لبنان االبداع».
وقبل ذلك ،ك ّرمته امل�ؤ�س�سة اللبنانية للإر�سال ( )1996مبنحه درع
الفنون والثقافة.

ال�سمفونية و�ضعه بنا ًء على طلب
م��ن هيئات مو�سيقية مرموقة
يف فرن�سا :مثل اذاع���ة فرن�سا
وجمعية مو�سيقى احلرية اجلديدة،
والأورك�سرتا ال�سمفونية الفرن�سية.
كما و�ضع م�ؤلفات لآل��ة البيانو
بنا ًء على طلب من املعهد العايل
للمو�سيقى يف باري�س.
تولت ن�شر �أعماله �أهم دور الن�شر
العريقة واحتفظت املكتبة الوطنية
يف باري�س مبخطوطات له.
اختار ب�شارة اخلوري باري�س وطناً
ملو�سيقاه ،ف�سطعت م�ؤلفاته
حتت ع�صا كبار قادة الأورك�سرتات،
وتب ّنت اعماله �أورك�����س�ترا كولون
الفرن�سية العريقة ال��ت��ي خلدت
اع��م��ال الرومنطقيني الكبار يف
القرن التا�سع ع�شر �أمثال ماهلر
وت�شايكوف�سكي ورافيل ودوبو�سي.
وباتت م�ؤلفاته على قائمة واحدة
مع م�ؤلفات ه���ؤالء ،و�آخ��ري��ن مثل
بتهوفن و�شوبان ولي�ست.
ب�شارة اخل���وري ح��امل كبري
حت��م��ل م��و���س��ي��ق��اه �سحر
ال��ك�لا���س��ي��ك��ي��ة امل��ت��ج��ددة
وامل�����ض��م��خ��ة ب��احل��ن�ين،
و«الأح�ل�ام تتحقق نغماً»
كما يقول.

كانون الثاين

من واقع احلياة
�إعداد:
العقيد الركن اميل منذر
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دخ َلت �إىل الغرفة بثياب
العمل حاملة �سلة بال�ستيكية وعلى
�ساعدها املنب�سط امامها �شرا�شف و�أغطية بي�ضاء نظيفة ومطوية
بعناية� .صباح اخلري ،قالت بلطف وبلهجة �ألفناها يف لبنان كثرياً حتى
ا�صبحنا ن�ستطيع ان نعرف جن�سية �صاحبها من غري ان نب�صر وجهه.
فتاة متو�سطة القامة� ،سوداء الب�شرة ،نحيلة اجل�سم
وقفت بعيدة عن ال�سرير تنظر �إىل املمر�ضات وهن
ي�أخذن بيدي زوجتي وينه�ضنها وي�ساعدنها
على التمدد فوق العربة لنقلها اىل
غرفة العمليات.
ً
وع��ن��دم��ا خ��رج��ن جميعا وخرجت
مرافقاً زوجتي حتى ب��اب امل�صعد
الكهربائي� ،أك � ّب��ت اخل��ادم��ة على
عملها تقوم به بن�شاط واتقان،
ث��م دخ��ل� ُ�ت وجل�ست على مقعدي
ارافقها بنظراتي وهي تنزع غطاء
ال�سرير وتلقي به يف ال�سلة وت�ضع
�آخر نظيفاً مكانه ،ثم مت�سح الغبار
عن طاولة الهاتف واملقاعد اجللدية
وتدنو من النافذة فتفتحها بع�ض
ال�شيء ليدخل الهواء النقي ثم جتر
ال�ستارة القما�شية لتحجب ا�شعة
ال�شم�س عن ار�ض الغرفة واجلدار.
يف تلك الأثناء قدمت �سيدة �شقراء
ال�شعر ،قبيحة الوجه ،بدينة اجل�سم
ووقفت بردائها االبي�ض يف باب
علي حتية ال�صباح
غرفتي والقت ّ
ّ
من غري ان تنظر �إيل ،وراحت تراقب
الفتاة ال�سوداء من خالل نظارتيها
العري�ضتني.
ّ
حملت الفتاة �سلتها وه ّمت خارجة،
لكن ال�سيدة ال�شقراء بقيت واقفة يف
الباب ت�س ّده وقد بدا الغ�ضب على
ق�سمات وجهها املطلي بامل�ساحيق،
فو�ضعت يديها على خا�صرتيها

و�س�ألت اخلادمة بلهجة تن�ضح �س ّماً ول�ؤماً :هل �أنهيت عملك يف هذه
الغرفة؟
 �آجل �سيدتي� .أجابت بلطف وبراءة.انت غبية يا هذه.
 ِ ملاذا تقولني عني ذلك �سيدتي؟ ووقحة اي�ضاً.خف�ضت اخلادمة ر�أ�سها وم�سحت دمعتني علقتا ب�أهداب عينيها ولبثت
�صامتة ،وبقيت �أنا جال�ساً على مقعدي انقل نظري بينهما �صامتاً،
فامل�س�ألة ال �ش�أن يل بها.
 هيا �أخرجي ايتها احلمقاء وعودي بكي�س من النايلون ت�ضعينه يف�سلة املهمالت هناك ،قالت ال�سيدة ب�صوت يكاد يكون �صراخاً ،ثم �أ�ضافت:
علي ان اكلم املدير امل�س�ؤول فيح�سم بع�ضاً من مر ّتبك.
رمبا ّ
 حا�ضر �سيدتي� .س�أقوم بهذا يف احلال.وتن ّحت ال�سيدة فخرجت اخلادمة م�سرعة ،فيما ا�ستدارت ال�سيدة
ال�شقراء وغادرت لتكمل جولتها� .إنها من غري �شك رئي�سة العامالت يف
امل�ست�شفى .مكثت يف الغرفة وحيداً �أفكر بب�ساطة كلية يف جمتمع
االن�سان الكلي التعقيد ،فلم أ� َر بعني خيايل �إالّ �أ�سياداً فوقهم �أ�سياد
وعبيداً دونهم عبيد .ومل ا�سمع ب�أذن نف�سي غري �أوامر وتعنيف تنطق
بها افواه اولئك ،وكلمات خ�ضوع وا�سرتحام تنزلق عن �شفاه ه�ؤالء.
مل �أجهد نف�سي كثرياً يف حماولة اكت�شاف حكمة اخلالق يف جعله الب�شر
مراتب ودرجات .تركت له �ش�ؤونه يتدبرها كما ي�شاء ف�أنا يل ما �أقلق
ب�ش�أنه .هناك زوجتي التي مل تخرج من غرفة العمليات بعد.
مل يطل الوقت كثرياً حتى عادت اخلادمة وبيدها كي�س �صغري و�ضعته
يف ال�سلة قرب ال�سرير ثم ا�ستدارت نحوي وقالت ب�صوت يكاد يكون بكاء:
�أعتذر لك يا �سيدي على هذا الإزعاج الذي عرفته اليوم ب�سببي.
 ال عليك .مل يح�صل ما ي�ستدعي االعتذار.عندئذ خف�ضت اخلادمة ر�أ�سها وراح��ت تنظر �إىل االر���ض بعينني
ٍ
غارقتني بالدمع�« :أنا ل�ست ...غبية ووقحة يا �سيدي .لكن هناك ما
ي�شغل بايل ويقلق فكري فجعلني �أن�سى كياين ووجودي .كانت يداي
تتحركان عاملتني وقدماي حتمالنني من غرفة �إىل غرفة� ،أما فكري ففي
مكان �آخر يا �سيدي.
 ما الأمر!؟ �س�ألت م�ستغرباً. بلغني أ� ّن ولديّ مري�ضان جداً و�أنا هنا يف هذه االر�ض البعيدة الا�ستطيع من �أجلهما �إال ال�صالة.
 انت متزوجة �إذاً. �أجل يا �سيدي .و�أنا هنا اعمل وادخر �أجري على امل ان اعود اىل وطنييوماً و�أ�ساعد زوجي على توفري حياة كرمية لعائلتنا ال�صغرية� .أر�أيت يا
�سيدي؟ �أنا ل�ست امر�أة �سيئة.

ابت�سمت ملجرد فكرة خطرت ببايل ،فنظرت إ� ّ
ُ
يل اخلادمة وقالت
ودمعتان �صغريتان عالقتان عند �شفتيها املبت�سمتنيِ � :أعرب عما يجول
يف فكرك يا �سيدي .ال ،لن �آتي يومئذ بخادمة ت�ساعدين لأين انا �س�أكون
�سيدة بيتي وخادمة عائلتي.
يف تلك اللحظة اح�س�ست ب�شعور غريب يدفعني �إىل ان اقف واعمل
من اجلها �شيئاً ،لكنني مل �أقف واكتفيت ب�أن قلت لها :ه ّوين عليك
وا�صربي ف�إن اهلل مع ال�صابرين.
ً
ا�ست�أذنتني وان�صرفت ،فيما انا بقيت جال�سا انظر ناحية الباب وا�صغي
وي�ضج يف �أذن
�إىل �صدى �صوت خمنوق ي�صعد من اعماق وج��داين
ّ
نف�سي :بوركت ايتها املر�أة التي تقا�سي مرارة الغربة وتكابد م�شقة
العمل من�صاعة ان�صياع عبد لأوامر من اجل ان تكون يف بالدها �سيدة
تعاون زوجها على تذليل �صعوبات احلياة.
ّ
�أما انت ايتها الفتاة اللبنانية التي احرتم و�أجل ،اراك ت�شرتطني على
من يتقدم بطلب يدك ،بيتاً جمهزاً بكل �شيء ،حتى �إذا ما و ّفره لك
قبلت به زوجاً لت�صبحي عليه يف ما بعد �سيدة تقرعني كل يوم ر�أ�سه
بطلباتك التي ال تنتهي� :سيارة جديدة لأن جارتك او �صديقتك لي�ست
اح�سن منك كما تقولني ،في�أتي لك ب�سيارة لتطلبي منه بعد ذلك خادمة
مت�سح البيت وتغ�سل وتكوي الثياب وتعد الطعام ،لتجدي انت لنف�سك
وقتاً ل�شرب القهوة مع �صديقاتك وقراءة احلظ يف الفنجان وت�سريح
�شعرك وتقليم �أظافرك وو�ضع امل�ساحيق على وجهك.
�إن كنت تظنني يا �سيدتي ان املظهر احل�سن والثوب الثمني الذي
تخرجني به �إىل ال�سهرة وال�سيارة اجلديدة التي ت�أتني بها وتروحني
واخلادمة التي «جت ّرينها» وراءك يف ال�سوق و�إىل دور العبادة لكي يراها
ويروك ،يجعل منك �إمر�أة فا�ضلة ،ف�أنت خمطئة وواهمة.
النا�س ِ
هل تعلمون ايها القراء االعزاء ان يف لبنان ما يناهز �سبعني �ألف خادمة
تعملن يف البيوت؟ �إنه لرقم مذهل ،يف حني �أين مل �أ�سمع ب�أن �سيدة
�أمريكية او اوروبية او ا�سرتالية لديها خادمة يف بيتها مع ان معظم ن�ساء
تلك البلدان يعملن مثل الرجال طيلة النهار ثم يعدن �إىل منازلهن
للقيام بواجباتهن فيها .غريب حقاً ان ن�أخذ عن الغرب غرائب املو�ضة
و�سيء العادات فيما املزايا اجليدة نرق�ضها ونعر�ض عنها.
وفيما �أنا �أكتب هذه الكلمات غارقاً يف بحر افكاري وت�أمالتي ،دخلت
علي اخلادمة من جديد ت�س�ألني �إن كنت احتاج �شيئاً .نظرت �إليها نظرة
ّ
�إكبار وهممت بالوقوف لأ�ضع يدي على كتفها وام�سح �آثار الدموع عن
خد ّيها و�أباركها و�أثني عليها ،لكنني ما جتر�أت خمافة ان يراين النا�س
وي�ست�صغرون �ضابطاً يكلم خادمة ويحنو عليها.
�شكرت اخلادمة ،و�أن��ا جال�س وبعدما ان�صرفت ،رحت اع ّنف نف�سي
لرتددها واحتقرها جلبنها ،وبقيـت نف�سي �صامتـة لأنـها لـم جتـد مـا
تدافـع بـه عن نف�سها.
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معر�ض

�إعداد:
رميا �سليم �ضومط
بعد حرب متوز الدامية التي م ّزقت لبنان
وقطعت �أو�صاله� ،شهد الوطن املنكوب
«والدة جديدة» يف لندن على ايدي
فنانني لبنانيني �إ�ستوحوا امل�أ�ساة التي
عا�شوها خالل حرب متوز مادة للإبداع،
فنقلوا بالري�شة والقلم والكامريا �صورة
لبنان «احل�ضارة والتاريخ واملوهبة» ،يف
حماولة لإبطال �صورة الوطن املم ّزق التي
تنقلها و�سائل الإعالم يومياً اىل العامل.
ّمتت الوالدة اجلديدة يف كالريي
« »Dazed and Confusedيف لندن،
عرب معر�ض « »Rebirth Lebanonالذي
ّ
نظمته الفنانة اللبنانية ال�شابة الرا
من�صور ما بني  15كانون الأول  2006و10
كانون الثاين  ،2007مب�شاركة فنانني
و�أدباء لبنانيني ،إ��ضافة اىل «»Beirut DC
التي ت�ضم جمموعة من املحرتفني يف
املجال ال�سينمائي ،و«The Lebanon
 »Chronicleالتي ت�ضم جميع اللبنانيني
وغري اللبنانيني ممن قاموا بطبع �شعار
«� »I LOVE BEIRUTأو توزيعه طوال
فرتة حرب متوز.

والدة الفكرة
ولدت فكرة املعر�ض �إثر �أحداث متوز  ،2006كر ّد
فعل عفوي جتاه احلرب ،كما ت�ؤكد الفنانة من�صور
التي تو�ضح �أنه يف خ�ضم الكارثة� ،أ�ضحى احلزن
واخل��وف حافزين للوحدة التي تتحدى احلواجز
ال�سيا�سية ،والدينية .وت�ضيف �أن املعر�ض هو
ا�ستجابة لهذه الوحدة ولروح الت�ضامن التي حت ّلى
بها اللبنانيون خالل الفرتة املذكورة ،وهو ي�سعى
اىل تعزيز هذه امل�شاعر واحلفاظ عليها من خالل
الفن.
ّ
يهدف املعر�ض ،بح�سب منظمته ،اىل متثيل
لبنان احل�ضاري والرتويج له� ،إ�ضافة اىل �إبطال
الآراء املقولبة عن لبنان ،وال �سيما تلك التي
تروجها و�سائل االعالم ،والتي تظهره كبلد م ّزقته
احلرب .وت�ضيف من�صور ان املر�ض يع ّرف لندن
اىل لبنان املفعم باحلياة ،والغني باحل�ضارات
والتاريخ واملواهب.
َمن هم امل�شاركون؟
�ضم معر�ض «� »Rebirth Lebanonأعماالً
لفنانني يعر�ض معظمهم للمرة االوىل يف
لندن ،و�شمل مزيجاً من الفنون املتجان�سة من
بينها الر�سم التو�ضيحي والفن الفوتوغرايف
واالفالم امل�صورة وت�صميم االزياء .وقد نقل كل
من هذه االعمال جتربة الفنان ال�شخ�صية خالل
حرب متوز ،حيث انعك�ست اهوال احلرب و�أخطارها
خلقاً و�إبداعاً يف كل عمل فردي ،يف حني عك�ست
االع��م��ال جمتمعة روح التجدد والن�شاط التي
يتحلى بها املجتمع اللبناين والتي منحت لبنان
القدرة على الوالدة من جديد.
على الرغم من �أن الأعمال املعرو�ضة ا�ستلهمت
من م�صدر واح��د هو حرب مت��وز� ،إال �أن و�سيلة
التعبري اختلفت بني فنان و�آخر .فم�صممة االزياء
املبدعة كارين كرم هربت من ذكريات
احل��رب الأليمة لتبتكر من خالل
جمموعتهها عامل الأحالم اخلا�ص
بها� .أما الفنان مازن كرباج
فقد عر�ض ع�بر ر�سوماته
وتعليقاته ال�ساخرة �صورة
�صادقة عن حرب متوز .لور
غر ّيب و�إل��ي��ز تابت اعتمدتا
اي�ضاً لغة الر�سم التو�ضيحي،

لبنان يولد من جديد
موطناً للح�ضارات
والتاريخ واملواهب

فا�ستخدمت غر ّيب ر�سوماتها لت�أريخ حرب
مت��وز وجعلت منها �شاهداً على الظلم الذي
تع ّر�ض له اللبنانيون ،وامل�آثر التي حققها هذا
ال�شعب ،يف حني عر�ضت �إليز من خالل ر�سوماتها
�سيناريوهات خمتلفة للحرب التي كانت تق�ض
م�ضجعها با�ستمرار.
من جهة �أخ��رى ،و ّجهت «ب�يروت دي � -سي»
ر�سالة اىل «جميع الذين يحبون لبنان» عرب
فيلم فيديو ،ت�ؤكد فيها �أن لبنان ما زال يقاوم
على الرغم من كل �شيء ،وهو ما زال قادراً على
احلب اي�ضاً.
زينة اخلليل نقلت عرب الكلمة يوميات حرب
متوز بقلم املواطن ال�صادق بعيداً عن ت�صريحات
ال�سيا�سيني و�أخبار و�سائل االعالم ،فالقت جمهوراً
كبرياً مرحباً� .أما را�شيل تابت فقد نقلت الفرح
والتفا�ؤل من خ�لال �صور فوتوغرافية لأطفال
مهجرين ،م�ؤكدة ان ال�ضحك واللعب هما عامالن
�أ�سا�سيان لل�صمود والبقاء.
�شمعة �أمل
ت�ضيء الظلمة

جمموعة «»The Lebanon Chronicle
�أظ��ه��رت للعامل م��دى حبها لبريوت من خالل
مل�صقات « »I LOVE BEIRUTالتي مت
توزيعها يف خمتلف ارجاء العامل.
املبادرة التي �أطلقتها الرا من�صور من خالل
« »Rebirth Lebanonهي �شمعة �أمل ت�ضاء
يف الظلمة التي يتخبط فيها لبنان ،والفنانون
اللبنانيون الذين �شاركوا يف حتقيق «الوالدة
اجلديدة للبنان» هم �صورة لبنان ال��ذي نريد،
هم ابناء اجليل الواعد الذين يبقون �شعلة الأمل
مت�أججة يف �صدورنا بحفاظهم على �إميانهم
بوطننا ال�صغري يف زمن كل ما فيه يدعو اىل
الي�أ�س والإ�ست�سالم.
الرا من�صور ،حاولت مع قلة من ال�صامدين
تغيري �صورة لبنان املقولبة ،وتعريف العامل
على لبنان املفعم باحلياة والغني باحل�ضارة
والتاريخ واملوهبة� ،إال �أن هذه املحاولة تبقى
غري كافية ما مل تت�ضافر جهود جميع اللبنانيني
كما ت�ؤكد الفنانة ال�شابة« ،فنحن بحاجة اىل وحدة
جميع اللبنانيني لكي منتلك القدرة الفعلية
على التغيري».
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رحلة يف الإن�سان

مـاذاي�سيرّ �سلـوكالــ

�إعداد:
عندما ت�سقط طائرة� ،أو يحرتق مبنى �أو تتهدّ م �أحياء
غري�س فرح
�سكنية نتيجة الكوارث الطبيعية �أو احلروب ،ن�سمع
عن �سقوط قتلى وجرحى وجناة بع�ض من قدّ ر لهم
الهرب والبقاء �أحياء .ال �أحد ينكر الدور الذي يلعبه القدر يف ظروف كهذه ،ولكن باملقابل،
لل�سلوك الب�شري �أهميته حتت ت�أثري ال�صدمات ،خ�صو�صاً �إذا كانت النجاة مرتبطة ب�سرعة بديهة
املعنيني �أو ردّة فعلهم الفطرية الإيجابية� .إالّ �أن ال ّالفت يف املو�ضوع� ،إختالف ال�سلوك الب�شري
يف مواجهة اخلطر ،الأمر الذي يدفع البع�ض اىل اتباع �سلوكيات �سلبية مغايرة للتو ّقعات� ،أو
اخلط الطبيعي للدفاع عن النف�س ،بينما يتّبع البع�ض الآخر �سلوكيات �إيجابية ت�ؤمن جناته.
وال�س�ؤال املطروح :ملاذا تختلف ردّات فعل النا�س جتاه املخاطر ،وكيف تتج ّلى هذه االختالفات
يف �أثناء املحن ،وما هي التوجيهات املقرتحة يف جمال الإنقاذ؟
ماذا لو؟
�أ ّكدت نتائج التحقيقات التي �أجريت مع ناجني
من الكوارث� ،أن بع�ضاً من الذين القوا حتفهم،
كان ب�إمكانه اخل��روج ح ّياً لو �أنه حت ّلى بالوعي
وال�سرعة املطلوبني للتك ّيف مع ت�أثري الفاجعة

والهروب من براثنها .على ٍكل ف�إن هذا الر�أي
ال ينفي �أن البع�ض الآخ��ر كان حمكوماً باملوت
املح ّتم ب�سبب موقعه حلظة حدوث الكارثة ،وهذا
ما حدث يف �أثناء انفجار املركز التجاري العاملي
يف نيويورك يف احل��ادي ع�شر من �شهر �أيلول
العام  ،2001عندما ق�ضى الآالف ممن اتفق
وجودهم �ضمن نطاق �إرتطام الطائرات.
وب��الإ���ش��ارة اىل ه��ذا احل��دث ال��ه��ام ،ال بد من
ا�ستعرا�ض بع�ض النقاط التي وردت يف نتائج
التحقيقات مع الناجني و�أل��ق��ت ال�ضوء على
الإختالف الالّفت يف ال�سلوك الب�شري يف �أثناء
الكوارث.

الناجني من كارثة تفجري املركز التجاري العاملي
يف نيويورك� ،أن بع�ضهم قد انتظر حواىل �ست
دقائق قبل التوجه اىل �سالمل الطوارئ ،بينما
انتظر �آخرون حواىل الن�صف �ساعة قبل التفكري
ب��اخل��روج .وح�سب �أقوالهم ،ح��اول البع�ض يف
تلك الأث��ن��اء الإ�ستعانة بالزمالء �أو الإت�صال
هاتفياً ب��أف��راد العائلة �أو الهروع اىل مللمة
بع�ض الأغرا�ض اخلا�صة .والالّفت �أن اجلميع كان
قد �شاهد الدخان الأ�سود املنبعث من الربجني
و�شعر بهول ال�صدمة و�سمع التوجيهات املل ّحة
للتو ّجه الفوري اىل �سالمل الطوارئ بانتظام ،مع
ذلك ،بقي حواىل الألف ّ
موظف يف الداخل بدون
�سبب يذكر .وذكر التقرير �أن حواىل � 135شخ�صاً
من الذين �سنحت لهم فر�صة اخلروج عرب �سالمل
ال��ط��وارئ ،وكانوا على مقربة منها ،قد القوا
حتفهم.

ملاذا يت�صرف الإن�سان على هذا النحو؟
ح�سب ال��درا���س��ات ال��ت��ي �أج��ري��ت يف خمترب
ال��ت��دري��ب النف�سي يف جامعة وي�سكون�سني
الأمريكية ،ف�إن الإ�شارات التي ي�صدرها الدماغ
الب�شري حلظة اخلطر ،تعمل بعدة ا�شكال ووفق
�سرعات متفاوتة .وح�سب التقارير العلمية،
يحتاج دماغ الإن�سان اىل ما بني  8و 10ثوان
وقائع و�إح�صاءات
يف الأحوال العادية ليتعرف اىل معلومة معقدة
ُعرف من خالل املقابالت التي �أجريت مع وير�سل �إ�شارات للتعامل معها .واملعروف �أن
هذه العملية تتباط أ� لدى فئة كبرية من النا�س
يف اوقات ال�شدة وال�ضغط النف�سي ،ما يعني
�أن �أدمغتها تتمهل يف �إ�صدار �إ�شارات الدفاع
عن النف�س عند ال�شعور باخلوف ،ب�سبب البطء
احلا�صل يف ت�س ّلم املعلومة والتكيف معها.
الدماغ �إذن يعمل �أحياناً بعك�س املتوقع منه
يف حلظة اخلطر� ،أي �أن��ه ال يتمكن من �إ�صدار
ال��ق��رار بالتحرك بال�سرعة املطلوبة ،و�ضمن
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ــنا�سيفالكوارثواحلـروب؟
املهلة املحددة للنجاة ،وهذا يف�سر ال�شلل الذي
مييز ت�صرفات الكثريين يف �أثناء الكوارث.
على كل ،كما �سبق و�أ�شرنا يختلف عمل الدماغ
يف ح��االت ال�شدة من �شخ�ص اىل �آخ��ر ،وذلك
ح�سب طبيعة توا�صل خاليا الدماغ الع�صبية.
وهنا يق�سم الباحثون النا�س اىل جمموعات ثالث
على ال�شكل الآتي:
ت�ضم املجموعة الأوىل من  10اىل  15باملئة
من الأ�شخا�ص الذين يحافظون على هدوئهم
وتعقلهم يف �أثناء تعر�ضهم لل�صدمات الكارثية،
ويتخذون بالتايل قرارات �سريعة ل�صالح �إنقاذ
حياتهم وحياة الآخرين� .أما املجموعة الثانية
فتت�ألف من حواىل  ٪15من الذين ي�ست�سلمون
له�سترييا البكاء وال�صراخ ويعرقلون خطط
اخلروج ال�سليمة.
�أما املجموعة الثالثة والتي ت�شكل الأكرثية
ال�ساحقة ،فت�صاب ب�شلل وجمود وذهول ،وتت�سمر
يف �أمكنة وجودها عاجزة عن اتخاذ �أي قرار ،وقد
يعمد بع�ض من �أفرادها اىل اال�ستعانة بالغري
وا�ست�شارتهم.
يف ه��ذا ال�سياق ي�شري ال��ب��اح��ث النف�سي
الربيطاين جون ليت�ش يف �أحد مقاالته العلمية،
اىل �أن ت�صرفات النا�س قد تختلف اي�ضاً بح�سب
اختالف الكوارث ،ما يعني ان ال�سلوكيات التي
يفر�ضها غرق �سفينة او حتطم طائرة ،تختلف
عن تلك الناجمة عن التعر�ض لزلزال او اع�صار
او غارة جوية .مع ذلك فهو يعرتف ك�سواه من
الباحثني ب�أن الأكرثية ال�ساحقة ت�صاب ب�شلل
التفكري واحلركة حتت وط�أة ال�صدمات الكارثية.
وهنا ُتطرح الأ�سئلة املحرية الآتية:
�ألي�س من املفرت�ض �أن يتحول مطلق �إن�سان
يواجه املخاطر اىل حيوان هارب مدفوع ب�سرعة
تدفق هرمون الأدرينالني الذي يحفزه �شعور
اخل��وف الطبيعي؟ ..ومل���اذا حتتمي الأكرثية
ال�ساحقة بال�شلل واجلمود ،وهل لهذا ال�سلوك

عالقة فطرية بحب البقاء؟
يف خ�لال ال�سبعينيات ،عندما ك��ان الباحث
النف�سي الأمريكي دانيال جون�سون يعمل يف
جمال الإنقاذ وال�سالمة العامة� ،أدرك بو�ضوح
من خالل درا�ستـه لل�سلوك الب�شري يف الكـوارث
واحلـروب� ،أن �شيـئاً خفيــاً ما يعيق ح�صول ردة
الفعـل الطبيعيـة املتمثلة بالهروب عند ن�سبة
كبرية من النا�س.
ومن خالل الأبحاث التي �أجراها على احليوانات،
تبني له �أ ّن حالة ال�شلل التي تطغى على البع�ض
يف حاالت اخلوف ال�شديد ،هي �سلوك بدائي غري
متطور مييز بع�ض احليوانات وي�ساعدها على
التكيف مع ظروف معينة.
فبع�ض احليوانات ال�صغرية ي�صاب كما ثبت
باملراقبة ،بفقدان م�ؤقت للوعي لدى مواجهة
خطر احليوانات املفرت�سة الأق��وى منها ،وبهذا
حتظى بفر�صة النجاة وم�صارعة املوت .وال�سبب
�أن ال�شلل ال�لا�إرادي الذي ي�سيطر عليها حلظة
ال�شعور باخلطر ،يجعلها تبدو فاقدة احلياة ،الأمر
الذي يبعد عنها احليوانات املفرت�سة ،والتي ال
تهاجم الكائنات امليتة .ومن هنا الإعتقاد �أن
هذا ال�سلوك الفطري الذي مييز بع�ض احليوانات
قد طغى يف املا�ضي ال�سحيق على �سلوك ن�سبة
كبرية من الب�شر ،وهو كما يبدو ما يزال يهيمن
على الأك�ثري��ة التي حتتفظ �أدمغتها بذاكرة
بدائية �أمنت بقاءها عرب الع�صور.
م��ن ناحية ث��ان��ي��ة ،الح��ظ ال��ب��اح��ث النف�سي
الأم�يرك��ي غ����وردون غ��ال��وب �أن ه��ذا ال�سلوك
البدائي يطغى عموماً على �ضحايا االغت�صاب،
وخ�صو�صاً الن�ساء اللواتي ي�ست�سلمن مبعظمهن
اىل املغت�صب بدالً من مقاومته .وهذا يعني
�أن حالة اجلمود وغياب �سلطة العقل ،يف �أثناء
الكوارث ،هي ردة فعل غريزية ميزت الإن�سان
البدائي يف ظروف معينة ،لكنها ا�صبحت ت�شكل
خطراً عليه يف جمتمعنا املعا�صر.

ما هو احلل؟
ح�سب نتائج الأبحاث التي �أجراها غوردون على
هذا ال�صعيد ،هنالك �أدل��ة ثابتة على �أن حالة
الذهول او ال�شلل الفكري واحلركي تطغى عموماً
على الأ�شخا�ص غري املت�أهبني ملواجهة اخلطر،
او الذين ي�شعرون �ضمناً �أن الكوارث ت�ستثنيهم
وت�صيب �سواهم.
وهذا يعني �أن �أدمغة ه�ؤالء تكون غري مت�أهبة
ال�ستقبال املعلومات الطارئة و�إ���ص��دار الرد
العقالين للتكيف معها.
وجتدر الإ�شارة اىل �أن هذه الفئة بالذات قد
تتميز �أحياناً ب�سلوكيات التهور �أو ردات الفعل
الفطرية التي تطغى عليها �سرعة االنفعال
وال�صراخ وحماوالت الهروب غري املدرو�سة ،الأمر
الذي يت�سبب بهالك �أفرادها.
باملقابل فقد ثبت �أن العقالنيني الذين ال
يعتربون �أنف�سهم مبن�أى عن اخلطر ،يتمكنون
عموماً من النجاة يف اثناء ال��ك��وارث� ،إذا ما
�أتيحت �أمامهم الفر�ص .ويرد الباحثون �سبب
ذلك اىل �أن التح�ضري النف�سي يرفع العقل اىل
م�ستوى جماراة �إيقاع احلدث ،وبالتايل التعامل
مع جمرياته بال�سرعة املطلوبة.
احلل �إذن يكمن بالت�أهيل الإجتماعي ال�سلوكي
منذ ال�صغر يف ت�صويب ردات الفعل الب�شرية
الفطرية وت�سليحها بو�سائل احلماية العقالنية
ال�سليمة .وهذا الت�أهيل جزء ال يتجز أ� من دور
العائلة واملربني وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة والعامة
التي تعنى باحلماية وال�سالمة والإنقاذ.
املهم �إعطاء هذه الثغرة الالفتة يف ال�سلوك
الب�شري املزيد من االهتمام من قبل املعنيني
لتدريب النا�س تدريجاً على االنف�صال عن
ال�سلوكيات البدائية غري املتنا�سبة مع احلدث،
واعتناق �سلوكيات ح�ضارية بديلة من�سجمة مع
فر�ص الإنقاذ.
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�أخبار ريا�ضية

اجلي�ش
ي�شارك يف
�سباق امليالد
الـ 50يف
ال�سباحة

�إعداد:
نينا عقل خليل
برعاية قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان ممثالً بالعميد عبد الرحمن املواطنني .وقد �شارك فريق اجلي�ش يف هذا ال�سباق �إىل جانب اجلمعيات
يو�سف ،نظم نادي اجلزيرة الريا�ضي وحتت ا�شراف االحتاد اللبناين لل�سباحة والقوى امل�سلحة ،وجاءت النتيجة يف فئة الع�سكريني من بني القوى الأمنية
�سباق امليالد الـ  50يف اللعبة يف م�سبح النادي الع�سكري املركزي ،بح�ضور امل�سلحة على النحو الآتي:
رئي�س اللجنة االوملبية اللواء �سهيل خوري ،ورئي�س دائرة ال�شباب يف وزارة • �سباق 800م حرة:
ال�شباب والريا�ضة حممد عويدات ،ورئي�س نادي اجلزيرة طارق العرب وامينه  -العريف الأول رفعات اخلطيب من فوج التدخل الثاين ،الأول.
العام حممود ارن��ا�ؤوط ،ورئي�س احتاد ال�سباحة زياد علم الدين ،وممثلني  -اجلندي االول �شربل نقوال من قاعدة بريوت البحرية ،الثاين.
عن الأجهزة الأمنية وعدد كبري من ر�ؤ�ساء االحت��ادات الريا�ضية وح�شد من  -العريف توفيق احلد�شيتي من لواء احلر�س اجلمهوري ،الثالث.
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 ...ويف بطولة ك�أ�س لبنان الثاين
لل�سباحة ويحتل املركز الثاين
جرت بطولة ك�أ�س لبنان الثاين لل�سباحة للعام
املن�صرم ،با�شراف االحتاد اللبناين للعبة ،وذلك
بتاريخ  2006/12/27يف م�سبح ال�سربينغ
هيلز  -الدكوانة� ،شارك فيها فريق اجلي�ش �إىل
جانب عدة اندية ،و�أحرز املركز الثاين بني االندية
امل�شاركة.
وهنا النتائج التي حققها الع�سكريون:
• 200م حرة:
 اجلندي االول �شربل نقوال من قاعدة بريوت البحرية ،الثاين. العريف االول رفعات اخلطيب من فوج التدخل الثاين ،الثالث.• 100م متن ّوع:

 اجلندي االول رباح رباحي من املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية ،الثالث.• 50م ظهر:
 -العريف توفيق احلد�شيتي من لواء احلر�س اجلمهوري ،الثالث.

اجلي�ش ي�شارك يف بطولة
تون�س الدولية يف لعبة املالكمة
ويحرز ميداليات
�شارك ع�سكريون من فريق اجلي�ش يف لعبة املالكمة،
�إىل جانب االحت��اد اللبناين يف اللعبة ،يف مع�سكر
تدريبي �أقيم يف تون�س اعتباراً من 2006/10/24
ولغاية  .2006/12/8وقد اعقبت املع�سكر مباريات
بطولة تون�س الدولية ملنا�سبة ذكرى  7ت�شرين الثاين
التي حقق خاللها كل من اجلندي االول جند �سلوم ميدالية
ف�ضية ،والرقيب الأول رامي الذوق ،ميدالية برونزية.
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نظمت اللجنة الأوملبية اللبنانية �سباق اليوم
االوملبي ال�سنوي مل�سافة  4كلم ،وال��ذي جرى
بتاريخ  2006/12/17يف منطقة بريوت
انطالقاً من عني املري�سة و���ص��والً �إىل النادي
الع�سكري املركزي ثم العودة.
ح�ضر ال�سباق الذي �شارك فيه حواىل  150عداء
من خمتلف وحدات اجلي�ش و�ألويته ومن م�ؤ�س�سات
ع�سكرية ومدنية ،رئي�س اللجنة الأوملبية اللبنانية
اللواء �سهيل خوري ،ورئي�س احتاد العاب القوى
املري عبد اهلل �شهاب ،ورئي�سة جمعية ماراتون
بريوت ال�سيدة مي اخلليل و�شخ�صيات.
وه���ن���ا ال��ن��ت��ائ��ج ال���ت���ي حققها
الع�سكريون:
• فئة � 25-16سنة:
 املجند عمر عي�سى م��ن فوجاملدرعات االول ،االول.
 الرقيب ح�سن م�صري من اللواء72
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الع�سكريون يحتلون املراكز
االوىل يف اليوم الأوملبي
يف اجلري مل�سافة  4كلم

االول ،الثاين.
اجلندي االول حممد العجمي من اللواء الثاين،
الثالث.
• فئة � 50-36سنة:
 العريف االول عمر عبد اللطيف من فوجاللوج�ستي ،الثاين.
 املجند احمد نظام من اللواء الثالث ،الثالث .املغاوير ،االول. العريف االول علي مظلوم من لواء احلر�س• فئة � 35-26سنة:
 العريف االول ح�سني عوا�ضة من اللواء االول ،اجلمهوري ،الثاين. اجلندي االول فواز عبد اخلالق من فوج التدخلاالول.
 -العريف حممد الدركو�شي من فوج التدخل الرابع ،الرابع.

يف �سجل اخللود
الرقيب الأول معني احلميدي
نعت قيادة اجلي�ش الرقيب االول
معني احلميدي الذي تويف بتاريخ
.2006/12/28
 من مواليد  - 1968/8/5عنيزحلتا ق�ضاء ال�شوف.
 ت��ط��وع يف اجل��ي�����ش بتاريخ.1989/9/1
 من عداد فوج الإ�شارة.-حائز:

املجند
نزار حمزات �سليمان

• و�سام فجر اجلنوب التذكاري.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين
من الدرجة الرابعة الربونزي.
• تهنئة قائد اجلي�ش  18م ّرة.
• تهنئة ق��ائ��د ال��ل��واء ثالث
مرات.
• تهنئة قائد الفوج.
 -مت�أهل وله ولدان.

نعت قيادة اجلي�ش املجند نزار
حمزات �سليمان الذي تويف بتاريخ
.2006/12/31
 من مواليد  - 1978/4/5عنيالزيت.
ً
 ج ّند يف اجلي�ش اع��ت��ب��ارا من،1998/2/5
ً
وم���� ّددت خ��دم��ات��ه اع��ت��ب��ارا من
.2006/8/11
 من عداد فوج التدخل الثاين. -عازب.

اجلي�ش  -العدد رقم 259

73

كانون الثاين

يعترب البي�ض من املواد الغذائية التي ي�سهل احل�صول عليها وحت�ضريها يف املنزل ،وهي
�سهلة امل�ضغ واالمت�صا�صّ � ،أما الأهم فهو البي�ض يحتوي على  13نوعاً من الفيتامينات الأ�سا�سية
واملعادن.
يف هذه املقابلة مع اخت�صا�صية التغذية �إيليان معو�ض حبي�ش ،نتعرف �إىل القيمة الغذائية
للبي�ض ،وفوائده الطبية� ،إىل معلومات حول طرق حفظه.

خزان من الفيتامينات واملعادن

�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

البي�ض� :سهل االمت�صا�ص و�ضروري
لنمو الدماغ ومن ّ�شط للذاكرة

• ما هي �أنواع الفيتامينات واملعادن املوجودة يف البي�ض؟
 يحتوي البي�ض على �أف�ضل الربوتينيات ،وعلى  13نوعاً من الفيتاميناتواملعادن الرئي�سية ،مبا فيها فيتامني  B12و  Dا�ضافة �إىل حام�ض الفوليك.
وقد ك�شفت الدرا�سات �أن البي�ض يقلل من احتمال ا�صابة العيون باالمرا�ض
الناجمة عن التقدم يف العمر ،ويعمل على حت�سني �أداء الذاكرة الطويلة
املدى.
• ما الفرق بني البي�ض الأ�سمر والبي�ض الأبي�ض؟
 ال يوجد فرق من الناحية الغذائية� .إمنا الفرق يكمن يف نوع الدجاج ،معالعلم ان البي�ض الأ�سمر �أكرب حجماً من البي�ض الأبي�ض.
• ما الفرق بني البي�ض البلدي والبي�ض الذي
تنتجه املزارع؟
 ال فرق �أي�ضاً من الناحية الغذائية ،ولكنالبي�ض البلدي يكون طازجاً �أكرث.
• كيف نحفظ البي�ض؟
 من املهم جداً حفظ البي�ضيف ال�ب�راد (وحت��دي��داً يف
الطبقة الأوىل) ولي�س
يف باب الرباد .وهذا ما ال
ن�شهده يف �أغلب «ال�سوبر
ماركت» �إذ يرتكبون خط�أ
غذائياً يهدد ال�صحة العامة
وقد ي�ؤدي �إىل الت�سمم .ومن
املهم �أي�ضاً قبل حفظ البي�ض
يف ال�ب�راد تنظيفه مبنديل
نا�شف ولي�س غ�سله باملاء،
لأن الرطوبة ت�ساعد على تكاثر
البكترييا.
• َم ْن ال ي�ستطيع تناول البي�ض؟
74
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 الأ�شخا�ص الذين يعانون احل�سا�سية من الكولي�سرتول ال ميكنهم تناول�أكرث من � 5صفارات يف الأ�سبوع ،لكن تناول البي�ض يظل �ضرورياً �إذ يحتوي
على الفيتامينات (ال�صفار) والربوتينيات (البيا�ض) .والبي�ض من الأغذية
التي حتتوي على ن�سبة قليلة من الد�سم امل�ش ّبع ،لذا هو غذاء �صحي وال
ي�ؤثر كثرياً على مر�ضى الكولي�سرتول الذين عليهم جت ّنب امل�أكوالت امل�ش ّبعة
بالد�سم �أكرث من جتنب البي�ض (حتتوي البي�ضة الواحدة على  225ملغ من
الكولي�سرتول ،ويحتاج اجل�سم يف اليوم اىل  300ملغ من الكولي�سرتول).
من جهة �أخرى ،ال �أح ّبذ تناول البي�ض نيئاً (�أو بر�شت) �إمنا م�سلوقاً جيداً،
ويجب عدم �إعطاء �صفار البي�ض للأوالد قبل عمر � 9أ�شهر وبيا�ض
البي�ض قبل عمر ال�سنة ،جتنباً للح�سا�سية.
• ملاذا يدخل البي�ض �إجماالً يف
احل��م��ي��ة ال��غ��ذائ��ي��ة املتبعة
لتخفي�ض الوزن؟
 مب���ا �أن ال��ب��ي�����ض م�صدرمك ّثف للمعادن والفيتامينات
فهو يعطي �إح�سا�ساً بال�شبع
واالمتالء �أكرث بن�سبة ٪50
م���ن ف��ط��ور احل���ب���وب �أو
اخل��ب��ز .فالبي�ضة الواحدة
تعطي يف حدود � 75سعرة
حراريــة وبالتايل ف�إنها ال
ت�ؤثر على �أي حمية غذائية
ي ّتبعها الراغبون بالنحافة.

احتفل اجلندي ح�سني �سماحة
بعقد خطوبته على
الآن�سة فرح قليالت.

احتفل املجند يحيى �شكر
بعقد خطوبته على
الآن�سة مالك يون�س.
احتفل املجند رواد احلد�شيتي
بعقد خطوبته على
الآن�سة ن�سرين فغايل.

اجلي�ش  -العدد رقم 259

75

�إقر �أ
عاماً بعد عام يكرب جمهور
امل�سابقة ال�سنوية ،و«اجلي�ش»
على املوعد هذا العام �أي�ضاً...
«�إقر�أ جملتك وجاوب» :ع�شرة
أ��سئلة ي�سهل على قراء
«اجلي�ش» املواظبني �إيجاد
اجوبتها...
وكل عام و�أنتم بخري.

جم��ل��ت��ك ...وج��اوب

• اجلائزة االوىل 300 :الف
لرية لبنانية.
• اجلائزة الثانية 200 :الف
لرية لبنانية.
• اجلائزة الثالثة 100 :الف
لرية لبنانية.
شرتاك
�
لال
مهلة
• �آخر
10
�شباط .2007
• تر�سل االجابات اىل:
قيادة اجلي�ش ،مديرية
التوجيه ،جملة «اجلي�ش».

 -1يف �أي تاريخ افتتح نادي ال�ضباط يف الأرز؟
 -2م�ؤلف مو�سيقي وملحن لبناين ولد العام  1924يف بريوت� ،ساهم يف نه�ضة
االغنية اللبنانية والعربية ،من م�ؤلفاته املو�سيقية ا�سطوانة «االندل�س» .من هو؟
 -3يف �أي عام ت�أ�س�س فوجا املدرعات االول والثاين؟
� -4أين تقع بلدة اخلرايب ،ويف �أي عام ك�شفت �أعمال التنقيب عن وجود موقع �أثري مهم فيها؟
 -5يف �أي عام ولد ال�شاعر حممد املاغوط ،ويف �أي عام تويف؟
 -6مـن هـم الع�سكريون االربعـة الذين ا�ست�شهــدوا يف حـادث حتطـم مروحيـة للجيـ�ش فـي منطقـة البقـاع
العـام املـا�ضي؟
 -7يف �أي �شهر من العام املا�ضي ك�شفــت مديريـة
املخابرات يف اجلي�ش �شبكـة حممــود رافــع
الإرهـابية املتعـاملة مع العدو واعتقلتـه؟
 -8يف �أي يوم ا�ستهدف العدو اال�سرائيلي
ثكنة فوج اال�شغال امل�ستقل؟ ويف �أي يوم
ارتكب جمزرة قانا الثانية؟
 -9ما هو عدد الع�سكريني الذين ا�ست�شهدوا
خالل العدوان اال�سرائيلي ال�صيف املا�ضي
على لبنان؟
 -10يف �أي يوم رفع قائد اجلي�ش العماد
مي�شال �سليمان العلم اللبناين يف موقع
اللبونة ايذاناً باكتمال انت�شار اجلي�ش اللبناين
على امتداد اخلط االزرق؟
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�إعداد :فيليب � ّشما�س

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1
2
3
4
5
6
7
8

م�سابقة الكلمات املتقاطعة

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

اجلائـــزة

400.000
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لرية
لبنانية

اال�سم........................................................................................................................................................ :
العنوان..................................................................................................................................................... :
....................................................................................................................................................................

• �أفقياً:
 -1من �أف��واج اجلي�ش اللبناين ،منطقة توجد
فيها املدر�سة احلربية.
 -2عا�صمة �أوروب��ي��ة ،عا�صمة �أوروب��ي��ة ،دولة
�أمريكية.
 -3ي�ستعلم ،وعاء لل�سوائل ،هن�أ و�سهُل ال�شراب،
�أداة �شرط.
� -4ضاع وزال ال�شيء ،ي�سخر من ،والية �أمريكية
حتمل �إ�سم نهر.
 -5ع��امل طبيعة �إنكليزي ،عا�صمة �أمريكية،
مدينة نيجريية.
 -6والد فالن ،قرع اجلر�س ،طائر مائي ي�شبه

حل العدد ال�سابق

الفائزون

• املعاون الأول اليا�س مفلح
فوج التدخل الثاين.
• املعاون ح�سن م�سلم
اللواء التا�سع  -ال�سرية .900
• اجلندي ربيع حمزه
مو�سيقى اجلي�ش.
• كارول ريا�ض الزمار
الدكوانة.

�شــروط امل�سابقة

م�سابقة ال
ك
ل
ما
ت
ا
ملتقاطع
«اجلي�ش
فيها ج » لقرائها وتخ�ص� ة تقدمها
ص
الف ل وائز مالية قيمتها للفائزين
ري
القرعة ة لبنانية ،ت��وزع اربعماية
على اربعة فائزين .بوا�سطة

• ت�ستبعد كل م�سابقة غري مقتطعة من املجلة ،ويكتب احلل بخط وا�ضح داخل
املربعات وتر�سل ال�صفحة بكاملها مع احلل .وتعلن النتائج يف العدد املقبل.
• تر�سل احللول اىل العنوان التايل :قيادة اجلي�ش  -الريزة  -مديرية التوجيه -
جملة «اجلي�ش» « -م�سابقة الكلمات املتقاطعة».
• با�ستطاعة امل�شرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف ثكن اجلي�ش يف جميع املناطق.
• �آخر موعد لقبول احللول � 15شباط .2007

�صوته �صوت البقر.
 -7ع��امل فيزيائي �إي��ط��ايل� ،شبيه ،ذك��روا له
اخلرب.
قطع.
 -8عاد� ،أنزلت به ال�ش ّر ،و َع َظَ ،
 -9مرف أ� يف قرب�ص ،رئي�س وزراء بريطاين
�سابق ،حائك.
� -10شاعر فرن�سي راحل ،كثري الأكل.
وق�صد ،لال�ستفهام ،عامل جراثيم
 -11هدف ْ
رو�سي تلميذ با�ستور.
 -12اال���س��م ال��ث��اين ل�صحايف لبناين راح��ل،
ال�صائد� ،شاعر وفار�س جاهلي ي�ضرب به املثل
يف الوفاء �أو مبعنى ّ
الظل.
• عمودياً:
 -1دول��ة �أوروب��ي��ة ،دول��ة �آ�سيوية ،دولة
�أفريقية.
 -2بلدة يف ق�ضاء جبيل ،جزيرة تنزانية،
رئي�س لبناين راحل.
ق�صوا.
�سمني،
وا،
� -3إ�ضطربوا واهت ّز
ّ
 -4ج��رى ال�سحاب ،ممثلة م�صرية �إبنة
ممثل� ،ضد َ
خالف.
� -5أك�ثر مطارات العامل ازدح��ام�اً ،ممثلة
م�صرية راحلة ،قلق وجزع ،عجيب.
 -6ب ّلور ،رزانته وحلمه ،يقنط� ،أفقر و�أذ ّل.
 -7من املقايي�س ،هيئة املالب�س ،رجل
�ضعيف ،ممثل �أمريكي راحل ،ق�صد املكان.
 -8مو�سيقي بولوين ،يقر�أ� ،ضربت بقب�ضة
اليد ،يبع ُثه.
� -9ش�أن ،جاءنا وبلغنا ،ت�ش ّق َق.
 -10مدينة فل�سطينية ،رفع �صوته بالبكاء،

� -13إحدى القارات� ،أ�صلح العمل ،خ َّر َبا.
 -14عمل ُكم اىل ،يغ�سل ويب ّي�ض الثوب.
 -15هجرتك اىل بلد �آخر ،خبز ياب�س.
 -16نوتة مو�سيقية ،قاموا.
 -17بلدة يف املنت.
� -18شاعر و�أديب عراقي راحل ،فيلم ملحمد عبد
الوهاب.
 -19ا�سم ثمانية من ملوك �إنكلرتة ،حاجز ،مرف�أ
يف ايرلندا ال�شمالية ،ترى.
 -20روائي لبناين راحل ،عا�صمة دولة كربى.
ُ -21ي َ�ص ُّب املاء ،عمى الب�صرية ،وئام واتفاق،
مطار يف �ستوكهومل.
للنفي ،مت�شابهان ،للتمني.
 -11ي�أتي بعد ،مرف�أ يف الهند� ،ضعيف.
 -12املد ّرب ،اال�سم الثاين ملخرج �أمريكي
راحل من �أ�صل انكليزي ،دولة افريقية.
 -13للتعريف ،عا�ضدين وكانفني� ،سيف
�سل�س اخلروج من غمده.
 -14ارتدائي الثياب ،فارغ� ،شاعرة لبنانية
راحلة.
أملعي ،ح ّر الظهرية ،يب�صر ال�شيء
�
ّ -15
بنظر خفيفُ ،ح ّب.
 -16اال�سم الثاين ملطرب لبناين ،ق�ضاء
لبناين ،نوع من الرخام.
 -17لعلع الر�صا�ص ،كاتب فرن�سي تويف
العام  ،1799عا�صمة �آ�سيوية.
 -18ممثلة لبنانية ،نبات ُيتداوى بهُ ،عمر.
 -19يجمع وي�ض ّم ،مدينة �صينية ،ي�سكن.
 -20بني الأيام وال�شهور� ،إجرت�أوا و�شجعوا.
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وطني هدية من اهلل تراباً وما ًء و�شم�ساً ...وقيماً �إن�سانية .لي�س �أغلى من الهدية يف
دنيا الب�شر ،يف الطفولة وال�صبا ...كما يف ال�شيخوخة الهانئة .الهدية ال تلقى يف النار،
وال تك�سر ،وال ت�ض ّيع ،وال ترمى يف املجهول كائنة ما كانت قيمتها ،فكيف بها كانت
ق ّيمة خالدة ،بجمال لبنان وقيمته وخلوده؟ �أال ي�ش ّبه هذا الوطن باللوحة الرائعة التي
جتتمع فيها عنا�صر احل�سن ،والذرة التي حتميها الأنوار وحتيط بها الأ�ضواء؟ �ألي�س �أمانة
يف �أعناق بنيه ،اجياالً تليها �أجيال؟ �ألي�س �ضمانة يف ح�ساب حمبيه الذين يتخذون
منه القدوة واملثل؟ وبعد ذلك ،وبطبيعة احلال والواقع واحلقيقة ،ومن دون �س�ؤال،
�ألي�س «ح�صرمة» يف عيون �أعدائه ومبغ�ضيه؟ نعم ،هناك �إرادة خبيثة لئيمة� ،إمنا غري
ناجحة وغري ممكنة ،للق�ضاء
عليه و�إزال��ت��ه او على االقل
لإ�ضعافه و�شرذمته وتق�سيمه،
�إرادة متكررة متوا�صلة من
حماولة �إىل حماولة ،من قبل
ع��دو �إ�سرائيلي �شر�س غادر
�سيىء النوايا واالفعال .مرة تتم املحاولة فيه مبا�شرة وتف�شل .ومرة تتم يف واحدة او
اكرث من دول املنطقة ومت ّد �أذنيها �إليه ،وتف�شل .ومرة تطبخ وينفخ بها يف �أماكن
بعيدة لتكون بذاراً �ساماً ير�سل �إىل ترابه ،ويزرع مع زرعه ...وتف�شل اي�ضاً وال�سبب
يف هذه او تلك من املرات الفا�شلة اخلائبة ان �شعبه �شعب ح�ضارة وتاريخ وتراث،
تتنوع ثقافاته و�آرا�ؤه وتتعدد جهوده وتت�ضامن �إراداته وتتجدد عزائمه� .شعب عرف
ان وطنه هدية من اهلل ف�أحكم الو�صل بني احلفاظ عليه واالميان بربه وال�صوم� ،شكراً
له ،وال�صالة واخل�شوع والركوع� .شعب عرف ان وطنه �أمانة �شاملة بني �أيدي �أفراده
اكرث مما هو ملكيات فردية عادية ،فر�أى انه من العيب والهوان ان مي�س ب�سوء ورعاه
بالر�ضا واحلنان ،واوكل �شرف الدفاع عنه �إىل جي�ش ج ّند �أبطاله من كل حي وقرية،
ومن كل �شارع ومدينة .جي�ش يرى يف عقيدته الوطنية والع�سكرية ان حدود بالده
لي�ست فقط ال�صخور والأتربة واالودية و�أطراف القمم وثنايا الأمواج ،بل الكرامة والإباء
والتج ّذر يف التاريخ والتمايز يف املوقع واملناخ واملح�صول .من هنا �صموده ومن
هنا انت�صاره ،ومن هنا �إعطا�ؤه الأمثلة الناجحة للأقربني والأبعدين ،للأ�شقاء واال�صدقاء،
وللأعداء يف كل حال ،ب�أن اقتالع الأوطان الأ�صيلة م�ستحيل ،وان الكيانات الدخيلة �إىل
زوال ،وان االرتهان للغري هراء ال نفع فيه ،وان الكرامات ال ت�صان �إال بت�ضحيات بناتها
وبطوالت بنيها.
يرتفع الثمن ،وتزيد التكلفة� ،إمنا يدوم طعم النجاح ،ومتتد الهامات يف العلى،
ويز ّين املهج غار االنت�صار.

ع� ّصي على املوت

العميد الركن �صالح حاج �سليمان
مدير التوجيه
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