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�شباط

قائد اجلي�ش
العماد مي�شال �سليمان لـ «النهار»:

�أنا �أحتـرم الد�ستور
وم�شروعي �إنقاذ البالد واجلي�ش
حديث القائد

اال�ستقالة غري واردة واالجازة كانت دفاعاً عن اجلي�ش
اجلي�ش يفخر بدوره
 nتلقى اجلي�ش يف امل��دة الأخ�يرة عدة
انتقادات من قبيل انه مل يقم ب��دوره يف
ال�شكل الذي ينبغي القيام به خالل االحداث
االمنية االخ�يرة� ،سواء يوم حت ُّرك املعار�ضة
يف ال�شارع يوم  23كانون الثاين املا�ضي �أو
اخلمي�س الذي تاله ،وبع�ض الإنتقادات و�صل
�إىل حدّ و�صف اجلي�ش بـ «املتواطئ» مع
املتظاهرين ،فيما اعترب بع�ض �آخر موقفه
تلك�ؤاً �أو تراخياً يف ح�سم الأمور على الطريقة
املعهودة� .أين اجلي�ش اليوم؟ وكيف تق ّوم دوره
يف املحنة التي تع�صف بالبالد؟
 ل�ست من يق ّوم عمل اجلي�ش لأنني �س�أكونمغر�ضاً و�صاحب م�صلحة يف تقوميه �إيجابياً .لكن
تقومي اجلي�ش يظهر يف وحدته .اجلي�ش اللبناين
امل��ؤل��ف من � 56أل��ف ع�سكري يعي�ش منذ
�سنتني و�شهرين ظروفاً فريدة وخمتلفة
جداً عن الظروف ال�سيا�سية ال�سائدة
يف ال��ب�لاد .فعلى الرغم من
ك��ل م��ا ح�صل ،ال ي��زال
الع�سكري ابن عكار
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والع�سكري ابن الهرمل ينفذان �أمراً واحداً �صادراً عن
قيادة واحدة ويجل�سان كتفاً �إىل كتف ليحفظا معاً
الأمن يف البالد .وهذا يغنيك عن تقوميي .فمنذ
بد�أت بوادر التمديد �صيف العام  2004انق�سمت
البالد انق�ساماً حاداً و�شهدت احداثاً كبرية جداً مل
يعرفها لبنان يف تاريخه ،من ا�ست�شهاد الرئي�س
رفيق احلريري الذي احدث زلزاالً كبرياً� ،إىل �إن�سحاب
اجلي�ش ال�سوري بعد وج��وده  15عاماً يف بريوت
و� 30سنة يف بقية املناطق ،وبعد االغتياالت
التي طاولت وا�ستهدفت �آخرين من بينهم وزير
الدفاع الوطني ،وبعد حرب متوز ،وعلى الرغم من
التظاهرات واالعت�صامات ال يزال اجلي�ش هو اياه،
متما�سكاً ،موحداً وم�ؤمناً بلبنان .هذا هو تقوميي
وا�ستنتاجي .و�أراه �أي�ضاً يف عيون الع�سكريني
ويف تنفيذهم الأوامر وتع ّر�ضهم لال�صابة واالهانة
بني االطراف املتنازعني ،من دون ان يتلك�أوا يف
تنفيذ امر واحد .وعندما يقولون تواط�أ� ،أ�س�ألهم:
التواط ؤ� مع من؟ هل هو تواط ؤ� مع ا�سرائيل؟ هل
ي�سمى التعاون مع لبنانيني تواط�ؤاً؟ من املعيب
�أن يتحدثوا عن تواط�ؤ� .أي�ضاً من اخلط�أ القول انه
ك��ان ثمة تلك�ؤ ،لأن اجلي�ش ال ميكن ان يح�سم
خالفاً �سيا�سياً حاداً يف هذا ال�شكل .لطاملا قلنا
لل�سيا�سيني ان عليكم ان جتدوا حالً ،وال يجوز ان
يكون االنق�سام ال�سيا�سي يف لبنان مبنياً على
ا�سا�س مذهبي .لو كان هذا االنق�سام

على ا�سا�س غري مذهبي لكان احل�سم ا�سهل ،ولكن
ويا لال�سف ،االنق�سام مذهبي بامتياز و�إن اعطي
ا�شكاالً �سيا�سية .انه يف الواقع ا�صطفاف مذهبي
وراء االفرقاء ال�سيا�سيني املنق�سمني .و�سط كل
هذا اجلو يفخر اجلي�ش بالدور الذي يقوم به� ،إالّ ان
هذا الدور لي�س دوره وحده ،فهو ينفذ قرار ال�سلطة
ال�سيا�سية ،وبالتايل عندما تكون ال�سلطة ال�سيا�سية
منق�سمة وال��ق��رار ال�سيا�سي غري مكتمل وغري
جامع وغري مبني على االرادة الوطنية اجلامعة ،ال
ميكنه ان ي�ؤتي ثماراً تنفيذية جيدة يف خمتلف
امليادين.
� nأمل يكن يف مقدور اجلي�ش ان ي�ؤدي دوراً
اكرث فاعلية على ال�صعيد االمني ،لئال ت�صل
االمور �إىل ما و�صلت اليه؟
 فعالً ،اجلي�ش ح�سم االم��ور ب�أف�ضل ما ميكنيف تاريخ لبنان ،وبهذه الطريقة ا�ستطاع ان
يهدئ االو�ضاع ،وان يالحق املخلني بالأمن .وعلى
ال�سيا�سيني اي�ضاً يف هذا املجال ان ي�سهلوا ت�سليم
املطلوبني او دهمهم وعدم حمايتهم وت�سهيل
فرارهم وتواريهم �إىل اماكن جمهولة.
 nهل هناك من القادة ال�سيا�سيني من توىل
حماية� ،أو تهريب ،خملني �أو متهمني يف �إطار
االحداث االمنية؟ ومن هو؟
 طبعاً هناك مطلوبون من الطرفني ال جندهميف منازلهم ،ونلقى اعرتا�ضاً عند دهمهم .ال

بكالم حا�سم ووا�ضح� ،أدىل قائد اجلي�ش العماد مي�شال
�سليمان بحديث اىل �صحيفة النهار خالل لقاء اجراه معه
الزميل عبا�س �صالح ،تناول فيه دور اجلي�ش ومهامه
الدفاعية والأمنية ،وموقف القيادة من الأحداث البارزة
التي �شهدها لبنان خالل املراحل ال�سابقة ،و�إي�ضاحاً
لبع�ض النقاط التي
وردت يف مقال ن�شر
�سابقاً يف ال�صحيفة

نف�سها تنـاول ت�صرفات بعـ�ض قادة اجليـ�ش ال�سابقيـن.
وقد �ش ّكل احلديث مبا ت�ضمنه من دقة يف عر�ض املوا�ضيع
و�إحاطة �شاملة بتفا�صيلها ،قيمة معنوية وتوجيهية
رفيعة ،جند من املفيد �إط�لاع الع�سكريني عليها
لرت�سيخ �إميانهم بثوابت اجلي�ش وعمله امل ؤ��س�ساتي،
وقناعاتهـم الكاملــة
ب�صــوابيـة مواقــف
القيادة.

نتوقف عند االعرتا�ض ،غري اننا ال
جندهم يف �أماكنهم ،ما يعني ان
هناك من ي�س ّهل لهم تواريهم عن
انظار ال�سلطة.
وحدة البالد والوطن
 nثمة من يعترب ان «تراخي»
اجلي�ش يف تلك املحطات ناجت
من ان لقيادته م�شروعها اخلا�ص
ور�ؤيتها املختلفة ،هل لديكم
م�شروع �سيا�سي؟
 ان ر�ؤية اجلي�ش ال�سيا�سية ب�إزاء هذه االزمة هيالوحدة الوطنية ،وحدة البالد والوطن .اذا كانت هذه
الر�ؤية م�شروعاً فنعم هذا هو امل�شروع ،و�إذا كان
االنق�سام والتف ّرد واحلقد والكيدية ال�سيا�سية هي
الوطنية ،ف�إننا ال نفهم ماذا يريد هذا الوطن .ا�ؤكد
انه اذا مل يرغب اللبنانيون يف بناء وطن موحد فال
ميكن ارغامهم على بناء هذا الوطن .اجلي�ش ينفذ
ارادة اللبنانيني ،والقوى االمنية كذلك .اما اذا ارادوا
وطناً واحداً موحداً �سيداً م�ستقالً وحراً ،فاجلي�ش هو
االداة التي ت�ستطيع تنفيذ قرار املواطنني وقرار
االرادة ال�شعبية.
 nيف امل��دة االخ�ي�رة ،هناك م��ن طالب
بت�سليم قيادة اجلي�ش مقاليد احلكم يف البالد
مرحلياً وم�ؤقتاً ريثما يعاد تنظيم الهيكلية
ال�سيا�سية لل�سلطة ،فت�شرف على تنظيم
انتخابات رئا�سية ونيابية ثم ت�سلم االمور اىل
حكومة م�ستولدة من الواقع اجلديد .ماذا كان

ر�أيك ،ومباذا رددت على ا�صحاب هذه االقرتاحات؟
هل كنت مع هذا امل�شروع؟
 �أنا قطعاً �ضد هذا امل�شروع الذي ال ميكن انينجح يف لبنان .لأن لبنان بلد منفرد يف تركيبته
لأنه من طوائف ومذاهب متعددة ،وال ميكن ان
يقوم فيه حكم ع�سكري او ديكتاتوري .هذا البلد
متخم جداً بالدميوقراطية .لديه تخمة دميوقراطية
ت�صل �إىل ح��د الفو�ضى .وال ت�ستغرب كالمي،
فثمة قاعدة يف العلوم ال�سيا�سية تقول ان ذروة
الدميوقراطية هي الفو�ضى .وبالتايل اذا كرثت
الدميوقراطية تقرتب من الفو�ضى .ولكن ا�ؤكد ان
احلكم الع�سكري ال ي�صلح يف لبنان ،ومل ينجح مرة
فيه .وال اظن ان احداً يف لبنان حاول او يحاول ايجاد
هذا النوع من احلكم.
 nكيف تنظر على امل�ستوى ال�شخ�صي
�إىل و�صول ع�سكري �إىل �سدة الرئا�سة؟
 -ل�ست مع و�صول الع�سكري بع ّدته

الع�سكرية وطاقمه الع�سكري �إىل
ال�سلطة .ب��ل ميكن الع�سكري ان
ي�صل �إىل ال�سلطة بعد ان يبتعد
عن احلياة الع�سكرية فرتة ينخرط
خاللها يف العمل ال�سيا�سي .هذا ما
ين�ص عليه الد�ستور اللبناين الذي
يعطي الع�سكري مهلة عامني ميكنه
بعدهما دخول احلياة ال�سيا�سية من
جميع ابوابها ،مثله مثل موظفي
الفئة الأوىل.
 nهناك من يرى ان عدداً كبرياً
من الع�سكريني الذين و�صلوا �إىل احلكم يف
عدد كبري من بلدان العامل جنحوا يف �إدارة
بلدانهم جناحاً باهراً ،فيما اخفق ع�سكريون
�آخرون اخفاقاً م�شهوداً و�أو�صلوا بالدهم �إىل
اجلحيم ،كيف تق ّوم كع�سكري هذه التجارب؟
 ان من جنحوا اداروا احلكم ب�أ�سلوب دميوقراطي�سيا�سي ،اما الذين اخفقوا فهم الذين اداروا احلكم
بطريقة ع�سكرية عمودية .ه��ذا هو �سبب
النجاح وذاك �سر االخفاق.
 nهل لديك م�شروع م�ستقبلي
يف هذا االطار؟
 م�������ش���روع���ي الآنه��و ان��ق��اذ ال��ب�لاد،

اجلي�ش  -العدد رقم 260

5

العماد �سليمان خالل لقائه مع الزميل عبا�س �صالح

وانقاذ اجلي�ش ،ثم الو�صول �إىل انتخابات رئا�سية
دميوقراطية �سليمة ،وبعد ت�أمني االنتخابات
�س�أ�ؤدي التحية للعلم واترك قيادة اجلي�ش مطمئناً
�إىل وح��دة اجلي�ش ،وبالتايل مطمئناً �إىل وحدة
الوطن .وعندما ابتعد عن القيادة ا�ستطيع ان افكر
مباذا اريد ان افعل.
 nهل ذلك يعني ان يف امكاننا القول ان
العماد �سليمان زاهد يف رئا�سة اجلمهورية؟
 الق�ضية لي�ست زه��داً ،لكنني اقول انني لنابد�أ عمالً خمالفاً للد�ستور .الد�ستور ين�ص على ان
موظف الفئة االوىل ال يحق له ان يرت�شح لرئا�سة
اجلمهورية ،وانا احرتم الد�ستور.
 nهناك من يرى ان العماد �سليمان يتعمد
الظهور مظهر املحايد يف هذه املرحلة كي
ي�صبح احلل �شبه الوحيد لرئا�سة اجلمهورية،
مباذا تردّ؟
 الد�ستور اعلى ممن يتكلمون ويتهمون ،واعلىمني انا �شخ�صياً ومن اجلميع .الد�ستور ين�ص على
ان هناك �سنتني فا�صلتني ،فال لزوم خلو�ض هذا
املو�ضوع.
الإ�ستقالة  -االجازة
 nاثريت اخرياً م�س�ألة تقدمكم بطلب
ا�ستقالة ،واو�ضحتم بعد ذلك انها
مل تكن ا�ستقالة بل طلب اجازة.
ما تفا�صيل مالب�سات هذه
الق�ضية؟
� -سبق ان تكلمت
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على رغبتي يف البقاء قائداًللجي�ش
حتى ت�أمني اال�ستحقاق الد�ستوري،
وبعد ذلك ا�ستقيل .يف الواقع ،انا
مل اطلب اال�ستقالة ابداً ،بل طلبت
اج��ازة من حقوقي ال�سنوية وهي
حق يل .وه��ذا الطلب كان دفاعاً
عن اجلي�ش؛ عندما �سمعت الكالم
على تلك ؤ� اجلي�ش وتط ّور هذا الكالم
لدى بع�ض االطراف الآخرين حتى
ا�صبح تواط�ؤاً ،اردت ان ادافع عن
اجلي�ش ،وكانت الر�سالة انه اذا كان اجلي�ش تلك�أ او
تواط�أ فليدفع قائده الثمن ،و�إذا مل يتلك�أ فواجب
قائد اجلي�ش الدفاع عنه .لذلك طلبت حتقيقاً يف
االمر يف ظل اجازتي ريثما تظهر نتائج التحقيق
يف الق�ضية ،لأنني م�ؤمن ب�أن اجلي�ش مل يتلك�أ
بل فعل �أكرث مما ميكن فعله ،ذلك انه لي�س من
مهماته ا�سا�ساً الوقوف امام الدواليب املحرتقة ،بل
هذه مهمة قوى الأمن الداخلي ،واجلي�ش ي�ؤازر هذه
القوى عندما تعجز .لكننا ال نتوقف عند هذه االدوار
اليوم ،بل نت�شارك يف امل�س�ؤولية ،واجلي�ش يت�صرف
اليوم على �أنه «�أم ال�صبي» وم�ستعد لكل �أنواع
املهمات على م�ساحة كل الوطن .من هذا املنطلق
ا�ؤكد �شخ�صياً انني لن �أتخلى عن م�س�ؤوليتي ،بل
على النقي�ض ف�أنا �أهوى التحدي يف م�س�ؤولياتي،
خ�صو�صاً انني م�س�ؤول اكرث لي�س حيال ال�سلطة،
بل انا م�س�ؤول حيال الع�سكريني انف�سهم الذين
ار�سلتهم يف مهمات تاريخية .م�س�ؤول عن مهمة
تاريخية يف اجلنوب مل حت�صل منذ نحو � 35سنة،
وحيال الكالم على ان اجلي�ش لن ي�ستطيع الذهاب
اىل اجلنوب ،اثبت انه ا�ستطاع الذهاب ب�أف�ضل ما
ميكن الذهاب به اىل اجلنوب و�إىل املعابر ،وتابع
مهماته يف الداخل .انا هنا قائد اجلي�ش الذي
�أر�سل وحت ّمل ّ
وح�ضر واق�ترح ار�سال اجلي�ش �إىل
اجلنوب ،لذلك ال ميكن ان �أترك اجلي�ش يف حالة
من الفو�ضى .لذا �أقول ان الإ�ستقالة غري واردة وان
االجازة كانت موقفاً للدفاع عن اداء اجلي�ش.
 nلكنك تغيبت عن م�سرح القيادة بفعل
الوعكة ال�صحية التي �أملت بك وحتدث عنها
االعالم �أخرياً.
 يف الواقع هذا الكالم كان مقدمة للكالم الذي�صدر حول التواط�ؤ� .أعتقد �أن من يف داخله تلك�ؤ
وطني ،ومن يف داخله تواط ؤ� يريد ان

يل�صق هذه التهم بغريه .لقد خ�ضعت �إىل جراحة
يف الوتر ال�صوتي مل ت�ستغرق �سوى ثالث �ساعات،
وكان ذلك يوم ر�أ�س ال�سنة الهجرية يف  20كانون
الثاين �أي قبل ذلك الثالثاء ب�أيام .كان يوم �سبت،
وحتى �ضباط مكتبي مل يعلموا بهذه اجلراحة وكنت
بعد الظهر يف منزيل .وي��وم االح��د داوم��ت يف
عملي كاملعتاد ،وبقيت االحد واالثنني والثالثاء،
ومل يحل �أي �أمر من دون معرفتي �أو �أمري املبا�شر
وح�ضوري املبا�شر يف غرفة عمليات القيادة.
� nأثريت يف و�سائل االعالم اي�ضاً ق�ضية ال�سفر
�إىل ايطاليا يف عز االزمة ،فما هي مالب�سات
تلك الق�ضية؟
 الرحلة �إىل ايطاليا كانت تلبية لدعوة ر�سميةو ّجهها �إ ّ
يل رئي�س اركان اجليو�ش االيطالية الذي
زارين حتى اليوم ثالث مرات ،وقد � ّألح و�أ�ص ّر على
قبول هذه الزيارة يف كتاب ر�سمي وافق عليه
جمل�س ال��وزراء وكلفني بالزيارة ،لأنها للبنان،
وخ�صو�صاً ان ثمة اتفاق تعاون عمره ثالث �سنوات
بني اجلي�شني اللبناين وااليطايل ،وان االيطاليني
يتولون حالياً قيادة «اليونيفيل» يف اجلنوب
ولديهم اكرب عدد من اجلنود يف اطار القوة الدولية
يف اجلنوب ،وال نن�سى �أنهم �أول من ب��ادر �إىل
توليّ القيادة البحرية التي �ساعدت اللبنانيني يف
فك احل�صار عن لبنان ،ولهم ف�ضل يف ذلك .وهم
قاموا ويقومون الآن بدور جيد جداً .لبيت الدعوة
ل ّأطلع على �سبل التعاون بني اجلي�شني ولأ�شرح
لهم خ�صو�صيات املهمة يف لبنان .وذهبت يف
مرحلة هادئة جداً كانت فيها االمور م�ستقرة يف
لبنان ،وو�ضع اجلي�ش االيطايل بت�صريف طائرة
ع�سكرية خا�صة ،وكان �شرطي الرئي�س ان تعيدين
هذه الطائرة �إىل لبنان خالل � 3ساعات ،يف حال
تدهورت االمور.
اجلي�ش يف الداخل
 nهناك من يرى اليوم ان عديد اجلي�ش
والقوى االمنية يف الداخل غري كاف ملواجهة
تطورات على غرار االحداث التي وقعت يف 23
كانون املا�ضي باعتبار انها كانت على امتداد
االرا�ضي اللبنانية ،فهل ميكن ان ت�ستقدم
قوات اجلي�ش من اجلنوب يف مثل هذه احلاالت،
م�ستقبلياً؟
 -اجلي�ش ذهب �إىل اجلنوب ال ليعود �إىل الداخل،

بل ذهب حلماية اجلنوب من االعتداءات اال�سرائيلية،
وهذا بالفعل ولي�س بالقول .لن يعود جندي واحد
من هناك لأن مهمة اجلنوب هي املهمة اال�سا�سية،
فقد �سقط لبنان اول ما �سقط يف اجلنوب ،ولن
اقبل ب ��أن ي�سقط ثانية «ع��ن يد اجلي�ش» .لذا
اجلي�ش ب��اق يف اجل��ن��وب ،وام���ور ال��داخ��ل ميكن
حلها مبا تبقى من القوى .عديد اجلي�ش اليوم
 56الفاً ،منهم  39الفاً يف اخلدمة الفعلية ،و16
الف جمند ممن ا�ستطعنا متديد خدماتهم براتب
اخلدمة الفعلية ،وهذا العديد لي�س كافياً طبعاً
حلفظ االمن والدفاع عن احلدود اجلنوبية وحماية
املعابر الربية والبحرية التي يتوزع عليها  11الف
ع�سكري على االقل ،ولدينا  16الف ع�سكري يف
اجلنوب .اما من تبقى من اجلنود ففي منظومات
للجي�ش لوج�ستية وادارية ومعاهد ومدار�س .ولدى
اجلي�ش م�ست�شفيات وم�ستو�صفات وعدد كبري من
الع�سكريني يعملون يف اللوج�ستية.
واملعدل املعقول يف دول العامل ملن يعملون
يف الإدارة واللوج�ستية هو  40يف املئة من عدد
اجلنود .ولذلك ال يعول على عدد الع�سكريني الذين
ي�ضبطون االمن بل على احلل ال�سيا�سي .واجلي�ش
ي�ساعد يف ار�ساء احلل ويعطي الفر�ص لل�سيا�سيني
للتو�صل �إىل احللول ،اي انه ي�ضبط الو�ضع كي
تن�س
يعطي ال�سيا�سيني فر�صة لإيجاد احللول .وال َ
ان لدينا ال��ي��وم  25ال��ف رج��ل يف ق��وى االم��ن،
وه�ؤالء وحدهم يجب ان يكونوا كافني ل�ضبط االمن
الداخلي.
عندما ار�سلت اجلي�ش �إىل اجلنوب طلبت من
جمل�س الوزراء ان تتوىل قوى االمن كل املهمات
داخل البالد يف عكار وطرابل�س والبقاع وبريوت
وحميطها ،على ان �أبقي الوحدات الكافية للم�ؤازرة
يف كل مدينة من دون ان تنت�شر ،فتكون موجودة
يف الثكن وت�ؤازر قوى االمن .وعندما يزجون بالقوى
يف �أي م�شكلة وال ت�ستطيع هذه القوى ال�سيطرة
عليها ،ي�ؤازر اجلي�ش قوى االمن يف �ضبط الو�ضع.
لكن الو�ضــع اليوم خمتلف ،فاجليـ�ش يف الواجهة،
وقوى االمن مل ت�ستطع �إىل اليوم تعبئة الفراغات
وفق ما نتعر�ض اليه .وعندما حت�صل م�شكلة يف
البقاع كالتي ح�صلت اخرياً بيــن عر�سـال وحميطها
مثالً ،ي�ضطر اجلي�ش �إىل ان ي�سحب ق��وات من
املعابر ل�ضبط الو�ضع ،لأن ال خيار لدينا.
هـل ن�ت�رك املواطنيــن يتقاتلون لنبقى

متمركزين على املعابر؟
ً
ه��ذا االم���ر متعب و�صعب ج���دا على اجلي�ش
وي�ستنزفه يوماً بعد يوم .ولكن ارادة الع�سكريني
اقوى .وهنا اكرر ان اجلندي الب�سيط من الهرمل
واجلندي الب�سيط من عكار على اتفاق ،وال يف�صل
اي �شيء احدهما عن الآخر ،وهما اف�ضل من باقي
امل�س�ؤولني يف هذه البالد.
 nهل انهك اجلي�ش نتيجة ال�ستنفاره
الدائم؟
ً
 مل ينهك ،لكن ما ينهك اجلي�ش هو فعال عدمحم�ضه الثقة واملعنويات الكافية .اجلي�ش يرى
ثقة املواطنني به يف عيونهم .عليك ان ت�س�أل
املواطنني م��اذا يقولون عن اجلي�ش .ال ت�س�أل
ا�صحاب الغايات ال�سيا�سية.
 nما هي اخلطوط احلمر بالن�سبة �إىل
اجلي�ش؟
 الوحدة الوطنية ،هي خط اكرث من احمر ،الميكن �أن يتجاوزها اجلي�ش ولن ي�سمح اجلي�ش
لأحد بتجاوزها ،وهو ال ينفذ اي امر مي�س بالوحدة
الوطنية ووحدة �صفوفه.
�إر�سال اجلي�ش �إىل اجلنوب
 nكيف تق ّوم التن�سيق بني اجلي�ش والقوة
الدولية يف اجلنوب؟
 التن�سيق ممتاز بيننا وبني القوة الدولية.املهم هو ان تعلم القوة الدولية انها ت�أتي مل�ؤازرة
اجلي�ش اللبناين ،وهذا ما افخر به باعتبار انني
كنت من ال�سباقني �إىل عر�ض احلل عرب تبيان قدرة
اجلي�ش اللبناين على الذهاب �إىل احلدود.
 nهل لنا ان نعرف بع�ضاً مما دار يف الغرف
املغلقة يومها ،وكيف حتققت هذه اخلطوة
خالل عدوان متوز؟
 حدث ذلك من خالل تداويل وحمادثاتي مع وزيرالدفاع الوطني اليا�س املر الذي �ساعدين كثرياً
يف هذا املجال ،ومت التح�ضري للخطوة عرب �سفراء
بع�ض الدول الكربى ،يف عز العدوان ،عندما كان
جميع املعنيني يف حرية ويت�ساءلون كيف ميكن
وقف احل��رب .يف حني ان اللبنانيني ال يقبلون
بقوة االمم املتحدة او املتعددة اجلن�سية من
دون اجلي�ش ،فكان ان طرحت بكل جر�أة و�شجاعة
ان اجلي�ش ي�ستطيع الذهاب من دون احلاجة اىل
اكرث من العدد املوجود من القوة الدولية

يف حينه ،طرحت هذا احلل وكنت اح�ضر له ،وتقرر
ار�سال اجلي�ش اىل اجلنوب ،وكان هو مفتاح احلل.
 nكيف يتعامل اجلي�ش م��ع اخل��روق
اال�سرائيلية املتوا�صلة؟
 منذ ان انت�شر اجلي�ش يف اجلنوب كان خيارهالت�صدي للخروق اال�سرائيلية ،وحفظ كرامة
اللبنانيني وحقوقهم ،وقد ذهبت مراراً �إىل اجلنوب
واقمت خميماً من ال�شوادر للقيادة اذه��ب اليه
تكراراً ،ويذهب اليه االركان اي�ضاً ،لي�س لال�شراف
على ادارة العمليات والتحقق من تنفيذ املهمة
واداء اجلي�ش فح�سب ،ب��ل لنقول للع�سكريني
وللمواطنني انف�سهم وللقوة الدولية ،ولال�سرائيليني
اي�ضاً �أننا نحن من �سيدافع عن هذه االر�ض وعن
تراب اجلنوب حبة حبة مهما يكن ت�سليحنا .وانا
اعلم ان ال ارادة لت�سليح اجلي�ش ب�أ�سلحة دفاعية
حقيقة ،ولكننا �سنعر�ض اج�سادنا جتاه العدو اىل
ان ن�ستطيع احل�صول على ال�سالح ،و�سنح�صل عليه
عاجالً ام �آجالً .واليوم ح ّيا غبطة البطريرك املاروين
الكاردينال مار ن�صر اهلل بطر�س �صفري اجلي�ش اي�ضاً
كما ح ّياه من ا�سبوعني وثالثة ا�سابيع ،لأنه ا�صبح
يدرك حقيقة دور اجلي�ش وميح�ضه الثقة الكبرية.
وهذا ما يجيب عن �س�ؤالك حول �شعور الع�سكريني.
اليوم يقول يجب ت�سليح اجلي�ش ويجب جتهيزه
مبا يكفي لأنه اظهر فاعلية يف دوره وح�سن ادائه.
ونحن يف اجلنوب �سندافع عن االر�ض ولن ن�سمح
باالخرتاقات وقد ازلنا اخلروق اال�سرائيلية مراراً،
وباالم�س اطلقنا النار على اال�سرائيليني.
 nماذا حدث خالل ت�صدي اجلي�ش للخرق
اال�سرائيلي الربي االخري؟
 حقيقة االمر ان اال�سرائيليني يريدون دائماًارهاب اجلي�ش وارهاب «اليونيفيل» ،خ�صو�صاً وان
هناك رئي�ساً جديداً لالركان يف ا�سرائيل .انهم
ينتقمون لهزميتهم ،ل��ذا ي��ري��دون اره��اب
اجلي�ش بتحركات لي�ست يف مكانها وغري
ملحة .قالوا ان هناك عبوة موجهة
يف اجتاههم زرع��ت حديثاً.
فقلنا نحن نزيل اخلطر
يف ار���ض��ن��ا ،قالوا
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لي�ست ار�ضكم بل هي ار�ضنا ،ونحن كنا مت�أكدين
انها ار�ضنا ،وا�ستغلوا ظالم الليل واعطوا انذاراً
ب�أنهم �سيدخلون لنزع العبوة ،قلنا ال ميكنكم ان
تدخلوا ار�ضنا .ا�صروا وهددوا انهم �سيدخلون وحركوا
طائراتهم ودباباتهم ،وبا�شروا الدخول فاطلقنا النار
عليهم حتذيراً ،وعندما ا�ستمروا يف التقدم اطلقنا
النار عليهم �صائباً ،واطلقوا النار علينا ،ودخلت
«اليونيفيل» بني الفريقني وعملت على �سحب
القوة اال�سرائيلية.
يقولون اليوم اننا اطلقنا النار عليهم قبل ان
يدخلوا ار�ضنا بب�ضعة �سنتيمرتات .ماذا تريد ان
يفعل اجلندي اللبناين عندما تقول له انني قادم
يف اجتاهك؟ لكي ت�صبح يف ح�ضنه؟ ام يحاول
ان ينذرك قبل الو�صول؟ بالفعل انذرناهم قبل
الو�صول بعدما قطعوا ال�شريط املكهرب لديهم
ودخلوا ب�ضعة امتار يف اجتاه ار�ضنا .انذرناهم وقلنا
ال تدخلوا بل اتركوا االمر اىل الغد حتى ن�ستطيع
ان نرى حتديداً اين هي العبوة لأننا ال منلك اجهزة
ر�ؤية ليلية ،لكنهم ا�صروا على الدخول يف الليل
لأن لديهم �سوء نية .قلت لقائد القوة الدولية
ب�أنكم تقولون اننا بد�أنا اط�لاق النار ،ولكن يف
اليوم ال�سابق للحادثة هم اطلقوا النار على ار�ضنا
لتفجري العبوة ،الي�س هذا خرقاً؟ واخلروق اجلوية
اليومية واملتوا�صلة يف البحر اي�ضاً الي�ست خروقاً؟
قلت للجرنال غرازيانو :كن اكيداً اننا عندما نطلق
النار على اال�سرائيليني فلدينا ح�ساب كبري معهم.
ن�ستطيع كل ي��وم �أن نطلق النار ونقول انهم
هم الذين بد�أوا اخلرق .اجلي�ش اللبناين ال يخرق
االتفاقات الدولية ،بل ان �سجله يف احرتام القرارات
الدولية حافل وعريق ،وكذلك احرتامه للقوانني
مهما تكن واحرتامه للقيم االن�سانية التي تعتنقها
اجليو�ش املتح�ضرة ،ولكن اال�سرائيلي يريد ان يذل
هذا اجلي�ش ويقول له انت ال ت�ستطيع ان تقوم
برد فعل .وقد اثبت الع�سكريون ،على
الرغم من معرفتهم ب�أنهم اال�ضعف
يف املواجهة ،انهم رجال ،وقالوا
للمواطنني اللبنانيني
جميعاً :هنا الق�صة

8

اجلي�ش  -العدد رقم 260

والق�ضية ،يف اجلنوب ولي�س يف الداخل .وقالوا
لل�سيا�سيني ،هنا املو�ضوع .نحن دروزاً و�سنة
و�شيعة وموارنة وكاثوليكاً وارثوذك�ساً ،يف مواجهة
عدونا اليوم اال�سا�سي الذي يفرح جداً مبا يح�صل يف
الداخل ويفرح جداً باملطالبات من خالل اال�صوات
التي تعلو من هنا وهناك مطالبة بانت�شار القوى
الدولية يف لبنان .ويفرح جداً ب�أن ي�صبح لبنان
دولة متال�شية ،كما قال غ�سان تويني يف املا�ضي
عندما ق�صفت ا�سرائيل اجلي�ش خالل احلرب .كانت
ارادة ا�سرائيل فعالً ان جتعل لبنان دولة متال�شية.
لأنه فعالً لو تال�شى اجلي�ش يف حينه لكانت تال�شت
كل الدولة ،ولكانت فقرات هذا العمود الفقري
تقطعت وتال�شت الدولة .بقي اجلي�ش �صامداً يف
حرب متوز وبعد حرب متوز .ولذلك بقيت الدولة
موجودة على الرغم من تناق�ضاتها وعلى الرغم من
اخلالفات ال�سيا�سية .الدولة موجودة لأن اجلي�ش هو
حامي الهيكلية العامة لهذه الدولة.
ال�سيا�سة الدفاعية
 nبعد جناح اجلي�ش اللبناين يف الرد على
اخلرق اال�سرائيلي االخري ،علت أ��صوات تقول
بعدم جدوى بقاء املقاومة واالحتفاظ ب�سالحها،
كيف تنظرون �إىل هذه املعادلة؟
 ه��ذا ام��ر تت�سرع ا�سرائيل يف طرحه علىال�سيا�سة اللبنانية .ان مو�ضوع املقاومة هو مو�ضوع
لبناين .يقرره اللبنانيون معاً ،وال ميكن احد ان
يتدخل فيه .على الدولة ان جتهز اجلي�ش باال�سلحة
املنا�سبة ،وه��ذا ما طالب به البطريرك �صفري
اليوم .فبدل ان ارمي على املعتدي اال�سرائيلي
بالر�شا�ش ،يجب ان ارمي عليه بال�صاروخ .ملاذا ال
يجهزون اجلي�ش بال�صواريخ املوجهة؟ ملاذا يقولون
لنا ال تطلبوا �صواريخ موجهة؟ الي�س لنا احلق يف
ان تكون لدينا �صواريخ موجهة مثل االردن و�سوريا
على �سبيل املثال ،وبقية دول العامل؟ نحن بلد
املواجهة الذي يكاد يكون االكرث مواجهة يف هذا
العامل العربي ،فلماذا؟ كانوا يتذرعون ب�أننا اذا
اعطينا اجلي�ش �سالحاً متطوراً ف�ست�أخذه املقاومة
الفل�سطينية او اللبنانية ،ونتيجة هذه احلجج كانت
ان اجلي�ش مل يزود ما يجب ان يز ّود ،يف حني ان
املقاومة� ،سواء �أكانت فل�سطينية �أم لبنانية ام
ا�سالمية ام وطنية ا�ستح�صلت على هذه االنواع
من ال�صواريخ من اخلارج وا�صبحت لديها

هذه اال�سرتاتيجية� .إذن ما هو احلائل اليوم دون
تزويد اجلي�ش هذه ال�صواريخ؟ ينبغي على الدولة
ان تقر ال�سيا�سة الدفاعية للجي�ش ،وجتيب عن
ا�سئلة من قبيل :كم هو عديد اجلي�ش الذي نريد؟
وما هو دور اجلي�ش وموقعه يف الوطن ويف الن�سيج
اللبناين؟ هل هو مرفو�ض ،ام هو مقبول ويفتخر
به؟ ما هو عديد اجلي�ش؟ وما هي التقدميات
للع�سكريني حتى يتفانوا يف عملهم؟ يجب اال
نقف وراء ا�صابعنا ونقول «ما�شي احلال» يف اجلي�ش
وقوى االمن .كال ،يجب ان نرى ما هي التقدميات
الفعلية التي يجب ان تعطى للع�سكريني كي
يتفانوا يف مهماتهم .واخرياً ما هو العتاد واال�سلحة
الالزمة للجي�ش؟ نقر هذه ال�سيا�سة ،ثم نذهب �إىل
اال�ستعطاء ،ف�إذا متكنا من «ال�شحادة» مبا يكفي كان
به ،و�إذا مل ن�ستطع فن�شرتي العتاد الباقي بربامج
خلم�س �سنوات او ع�شر .ال ميكننا �أال نقر �سيا�سة
جتهيز اجلي�ش و�سيا�سة متوينه وعديده ثم نذهب
ونطلب من الدول ،فعند ذلك من الطبيعي ان الدول
�ستعطينا ما لي�ست بحاجة اليه ،او انها تعطينا
�سالحاً م�شروطاً ،وانا مل اقبل ولن اقبل وانا مت�أ ّكد
ان اي قائد جي�ش من بعدي او اي قيادة لن تقبل
ب�أن ت�أخذ �سالحاً م�شروطاً .ال�شرط الوحيد الذي نقبل
به هو القيم التي يعتنقها اجلي�ش ،فهذه القيم
هي م�صدر قوتنا ،وانا افخر باجلي�ش اللبناين ،فهذا
جي�ش وحيد ،لي�س يف حميطه ال�شرق او�سطي
فح�سب ،برتكيبته على م�ستوى العامل كله ،فهو
الوحيد ال��ذي ي�ضم جمموعات مذهبية متنوعة
ومتكافئة وتنفذ قرار قيادة واحدة .لذا افخر بهذا
اجلي�ش واطلب من اجلميع ان يعوا هذه امليزة
املهمة فيه .فهو عندما اهتز الوطن �سيا�سياً
ومذهبياً وطائفياً بقي موحداً .وهذا منوذج ميكن
فليونا
االفتخار به امام الغربيني وامام كل الدول .رُ
جي�شاً كهذا اجلي�ش م�ؤلفاً من كل هذه املجموعات
الطائفية املتنوعة وينفذ القرار الواحد نف�سه من
دون اي حالة فرار او اي حالة مترد ،او حالة تع�صب.
هذا امر ميكن النظر اليه بدقة ،ناهيك مبوقف
هذا اجلي�ش داخ��ل املحيط العربي ،فهو اجلي�ش
الذي يحافظ على الدميوقراطية ،ويحرتم احلريات
العامة ،والذي يحرتم حقوق االن�سان ،وقد برهن ذلك
خالل �سنتني ون�صف ال�سنة على االقل .اثبت انه
اجلي�ش الذي يناه�ض التع�صب واالرهاب ،اجلي�ش
الذي يتمتع ب�شفافية مطلقة يف �إدارت��ه ،وهذه

قيم ان�سانية �ضخمة ومهمة يتميز بها جي�شنا اي�ضاً
على م�ستوى ال�شرق االو�سط.
 nه��ل م��ا ورد يف االع�ل�ام ع��ن ط��ائ��رات
اال�ستطالع �صحيح؟
 نفى قائد «اليونيفيل» ان تكون هناك طائراتا�ستطالع ،وانا اقول ان ال طائرات ا�ستطالع ،ولكن
من املنطق القول انه قبل التفكري ب�أي امر يجب
منع اخلروق اجلوية قبل التفكري بطائرات ا�ستطالع،
اذ كيف نخرج طائرة ا�ستطالع فيما العدو يحلق
فوق ار�ضنا؟ يجب اوالً وقف اخلرق� ،إما بالقوة �أو
ب�إتفاقات دولية ،وبعد ذلك اذا كانت هناك �ضرورة
لال�ستطالع فاجلي�ش اللبناين يزود هذه الطائرات
وهو ي�ستطلع .وال ن�سمح لأحد ب�أن ي�ستطلع ار�ضنا،
وت�صبح املعلومات متي�سرة عند اي كان .وهذه
الطائرات لي�ست غالية الثمن.
 nولكن هل يف ا�ستطاعة اجلي�ش ان مينع
حتليق الطائرات املعادية يف االجواء اللبنانية
بالقوة كما قلت؟
 لي�س اجلي�ش هو من مينع بالقوة بل هذا واجباالمم املتحدة .نحن ال طائرات لدينا وال �صواريخ،
فكيف امنع اخلروق؟ لي�س لدي �صاروخ �صغري �ضد
الدبابة فكيف امنع اخلرق اجلوي؟ ال ا�ستطيع ،كال.
هذا واجب القوة الدولية ،ومن بعد ذلك ا�ستطيع ان
اراقب انا بطائرات ا�ستطالع ،واذا عجزت عن ذلك
ف�أطلب عندها من قوة االمم املتحدة .ولذلك ال
�ضري يف �شراء ب�ضع طائرات ا�ستطالع ،وهي لي�ست
غالية الثمن.
 nكيف ميكن ذلك يف ظل تذمر و�شكوى
لدى بع�ض ال�سيا�سيني الذي قال ان للجي�ش
موازنة �ضخمة ت�صل اىل 30يف املئة من ا�صل
املوازنة العامة ،هل ميكن ان يوافق ه�ؤالء على
�شراء طائرات ا�ستطالع؟
 للأ�سف يف لبنان يطلق الكالم على عواهنه،وت�أكد ملياً من دون ان اتكلم على ن�سب مئوية،
اننا ال��ي��وم اذا ج��اءن��ا عتاد كهبة م��ن ال���دول فال
ن�ستطيع �صيانته .عندي قلق كبري ،واقول لهم ال
تعطوين كثرياً من العتاد لأنني ال ا�ستطيع �صيانته
مبوازنتي .بالكاد تكفي موازنة اجلي�ش رواتب
الع�سكريني واملحروقات ودائماً ن�ضطر �إىل طلب
ا�ضايف .وهنا اريد ان اقول لك �شيئاً معيباً يف حق
االن�سان ،وهو ان تغذية الع�سكري اللبناين كانت
العام املا�ضي بـ  1750لرية يف اليوم تتوزع على

ثالث وجبات (فطور وغداء وع�شاء)،
وقد عملنا هذه ال�سنة على حت�سينها
ف�أو�صلناها اىل  2800لرية لبنانية
للع�سكري .يف حني ان جندي القوات
الدولية كان مبلغ تغذيته اليومية
منذ ع�شر �سنوات  8دوالرات �أي ما
يوازي  12الف لرية لبنانية ،ورمبا
زادت اليوم.
اما القول ب�أن موازنة اجلي�ش ت�صل
اىل  30يف املئة فهذا هراء ،لأنها
ال تتعدى الـ  10يف املئة ،ولكن ال تقا�س موازنة
اجلي�ش بن�سب مئوية قيا�ساً على موازنات الدول اذا
كانت هذه املوازنات يف ا�صلها �صغرية يف بلد مثل
لبنان .رمبا ت�ستطيع القيا�س يف دول مثل فرن�سا
او الواليات املتحدة التي تنفق موازنات �سنوية
�ضخمة جداً على براجمها االجتماعية والتنموية
والرتبوية ،الخ .هناك ،من الطبيعي ان موازنات
اجلي�ش مهما تكن كبرية لن تتعدى الـ  5يف املئة
من ا�صل املوازنة .ولكن يف لبنان ،ا�صالً املوازنة
«تعتري وفقر» .واذا كانوا يريدون الغاء اجلي�ش
فليتف�ضلوا ولي�صنعوا جي�شاً من � 10آالف .وملاذا
اذاً يطالبوننا با�ستقدام قوى اجلي�ش من املعابر
الربية والبحرية ومن اجلنوب؟
 nكيف ت�صف التن�سيق بينك وبني وزير
الدفاع اليوم ،واىل اي �سلطة من ال�سلطات
ال�سيا�سية تخ�ضع القوى الع�سكرية؟ وما هي
حقيقة االنطباع ال�سائد لدى بع�ض املواطنني
ان وزير الدفاع هو مبثابة وزير و�صاية على
اجلي�ش؟
 وزي��ر الدفاع بح�سب القانون هو امل�س�ؤولاملطلق عن تنفيذ مهمات اجلي�ش .طبعاً هو ال
يتعاطى ال�ش�ؤون الع�سكرية ،اي طرق التنفيذ .اما
القول انه وزير و�صاية فهو بدعة .فوزير الدفاع هو
وزير قرار ،يقرر وله توقيع على معظم الت�شكيالت
الع�سكرية وعلى الرتقيات كلها .انه وزير فعلي
ميار�س �سلطته .واجلي�ش بح�سب قانون الدفاع
يو�ضع بت�صرف رئي�س اجلمهورية الذي ميار�س
�صالحياته وفقاً لالحكام املن�صو�ص عنها يف
الد�ستور والقوانني النافذة .اما جمل�س الوزراء
فيقرر ال�سيا�سة العامة الدفاعية واالمنية ويعينّ
اهدافها وي�شرف على تنفيذها ،ولكن من ي�أمر
فعلياً هو وزي��ر الدفاع .وه��ذا االم��ر مل

اجلي�ش ح�سم اال�ضطرابات
ب�أف�ضل ما ميكن يف تاريخ
لبنان واجلنود �أوعى من
م�س�ؤولني كرث
ي�شكل اي عبء على املـ�ؤ�س�سة يف �أي وقت .اما
العالقة بني وزير الدفاع وقائد اجلي�ش فهي جيدة
جداً وخ�صو�صاً يف هذه املرحلة بيني وبني الوزير
اليا�س املر الذي لديه خربة يف ال�ش�ؤون االمنية
وقد متر�س يف وزارة الداخلية ،وهو قريب من
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية باملعنى االن�ساين ،اذ انه على
عالقة بق�سم كبري من ال�ضباط ،ولذلك يعرف كيف
ي�ؤمن القرار ال�سيا�سي للقرار االمني ،على الرغم
من �صعوبة ذلك يف هذه الفرتة ،لذلك قلت لك ان
اجلي�ش بت�صرف رئي�س اجلمهورية ،وجمل�س الوزراء
يقرر ال�سيا�سة العامة .ولكن كيف يتم اال�شراف
على هذه ال�سيا�سة؟ من خالل املجل�س االعلى
للدفاع الذي يرت�أ�سه رئي�س اجلمهورية ،وعند ذلك
ي�صبح رئي�س الوزراء نائباً لرئي�س املجل�س االعلى
للدفاع الذي ي�ضم رئي�س ال��وزراء ،وزير الدفاع،
وزير اخلارجية ،وزير املال ،وزير الداخلية ووزير
االقت�صاد .وي�ستدعى القادة االمنيون عند احلاجة.
ولهذا املجل�س �صالحيات كبرية و�ضخمة ولي�ست
عر�ضية.
ً
 nما هو احتمال انق�سام اجلي�ش جمددا يف
مثل هذه الظروف يف ر�أيك؟
 ال ميكن ان ينق�سم اجلي�ش .الذين يحلمونبهذا االم��ر ،او ي��ه��ددون به فليرتاجعوا عن
افكارهم ،لأنه ال ميكن ان ينق�سم اجلي�ش.
واكرر ان اجلندي من عكار واجلندي من
الهرمل �أوع��ى من م�س�ؤولني
كرث يف هذا الوطن.
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�شباط

ا�ستقباالت الوزير
وزير الدفاع الوطني
ي�ستقبل نظريه الفنلندي
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني اليا�س املر ،وزير الدفاع الفنلندي �سيبو
كارياينني يرافقه ال�سفري الفنلندي ال�سيد برييتي هارفوال ووفد مرافق،
وجرى البحث يف �سبل التعاون بني اجلي�ش اللبناين والعنا�صر الفنلنديني
يف اجلنوب اللبناين ،ال �سيما ان مهمتهم حم�صورة يف اعادة بناء اجل�سور
واملوا�ضيع التقنية.

 ...ووفداً امريكياً
ا�ستقبل الوزير املر ،مديرة مكتب م�صر وال�شرق االدنى يف وزارة اخلارجية
االمريكية دونا �ستانلي يرافقها �سفري الواليات املتحدة االمريكية ال�سيد
جيفري فيلتمان ،و ّمت البحث يف االو�ضاع العامة.

 ...واملمثل ال�شخ�صي
للأمني العام للأمم املتحدة
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني ،املمثل ال�شخ�صي للأمني العام لالمم
املتحدة يف لبنان ال�سيد غري بيدر�سون ،وتداوال يف االو�ضاع العامة ال �سيما
احلالة يف جنوب لبنان .وقد �شدد ال�سيد بيدر�سون على الدعم امل�ستمر
للحكومة اللبنانية واجلي�ش اللبناين واجلهود املبذولة من قوات االمم
املتحدة يف جنوب لبنان ،وعلى التعاون املمتاز بني اجلي�ش وهذه القوة
والذي ي�شكل حجر اال�سا�س لتطبيق القرار .1701
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 ...وقائد قوات
الأمم املتحدة امل�ؤقتة اجلديد

ا�ستقبل الوزير اليا�س امل ّر ،قائد قوات االمم املتحدة يف لبنان اجلرنال
كالوديو غراتزيانو ،حيث جرى البحث يف �آخر التطورات و�سبل التعاون بني
اجلي�ش اللبناين وقوات اليونيفيل.

 ...ويلتقي نظريته الفرن�سية يف باري�س
والفني».
قام وزير الدفاع الوطني اليا�س
و�سيقوم الوزير املر بجولة ت�شمل
املر ،و�ضمن جولته املقبلة على
قطر ،اململكة العربية ال�سعودية،
دول اخلليج حيث �سي�سعى جلمع
دول��ة االم����ارات العربية املتحدة
متويل لتجهيز اجلي�ش اللبناين،
وال��ك��وي��ت ،ب��ع��دم��ا ك���ان االم�ي�رال
بزيارة وزي��رة الدفاع الفرن�سية
الفرن�سي جان  -ماري فان هوفل،
مي�شال اليو  -ماري يف باري�س،
الذي كلفته باري�س تن�سيق هذه
وعر�ضا معاً �سبل م�ساعدة اجلي�ش
اجلهود لتجهيز اجلي�ش اللبناين،
اللبناين.
ً
ق��ام �سابقا بجولة خليجية جمع
وبعد اللقاء� ،شكر ال��وزي��ر املر
خاللها العديد من االفكار يف هذا
نظريته الفرن�سية على اجلهد الذي
ال�صدد .ومن املحتمل ان تت�ضمن
تقوم به وزارة الدفاع الفرن�سية
ً
واجليـ�ش الفرن�سي يف جنـوب لبنان وا�صفا هذا اجلهد بالعمل الكبري وال�ضخم .امل�ساعدات ع�شر مروحيات نقل من نوع «بوما» و�آليات مدرعة وانظمة
وا�ضاف الوزير امل ّر« ،اعتقد اننا �سنحقق نتائج جيدة جداً بعد جولة اخلليج ،ات�صاالت مع ال�سفن عرب ا�شارات مرئية.
كونها �ستعطي دفعاً كبرياً للجي�ش اللبناين على امل�ستويني املعنوي
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قائد اجلي�ش ي�ستقبل
ال�سفري الأمريكي

�شباط

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد
مي�شال �سليمان ،يف مكتبه يف
الريزة� ،سفري الواليات املتحدة
الأمريكية جيفري فيلتمان يرافقه
ن�شاطات القائد امللحق الع�سكري الأمريكي املقدم
كازميريز كاتلو .وقد تناول البحث الو�ضع العام يف البالد وم�سائل تتعلق
بالتعاون بني اجلي�شني اللبناين والأمريكي.

 ...وال�سفري ال�صيني
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد �سليمان ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري ال�صني
ال�سيد ليو زميينغ يرافقه امللحق الع�سكري ال�صيني العقيد �شي غوانغ
�شينغ يف زيارة تعارف ،جرى خاللها البحث يف م�سائل تتعلق بالتعاون
بني اجلي�شني اللبناين وال�صيني.

 ...والقائد اجلديد لقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،قائد قوات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة يف لبنان اللواء كالوديو غراتزيانو .وجرى البحث يف �آخر التطورات
احلا�صلة على احلدود اجلنوبية ،و�سبل تفعيل التعاون والتن�سيق بني اجلي�ش
اللبناين والقوات الدولية.
وه ّن�أ العماد �سليمان خالل اللقاء ،اللواء غراتزيانو على ت�س ّلمه املركز
اجلديد متمنياً له التوفيق يف مهامه وم�س�ؤولياته القيادية.

 ...واجلرنال �آالن بلليغريني مو ّدعاً
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،القائد ال�سابق لقوات
الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان اجلرنال �آالن بلليغريني يف زيارة وداعية
ملنا�سبة انتهاء مهامه يف قيادة القوات املذكورة.
وقد اثنى العماد �سليمان خالل اللقاء ،على جهود اللواء بلليغريني وتعاونه
مع اجلي�ش اللبناين طوال فرتة وجوده يف لبنان ،ومتنى له التوفيق يف
مهامه وم�س�ؤولياته اجلديدة.
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 ...ووفد رابطة امللحقني
الع�سكريني العرب والأجانب

 ...ووفد االحتاد
اللبناين للتز ّلج
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وفد االحتاد اللبناين للتزلج
برئا�سة ال�سيد كميل رزق الذي �شكر اجلي�ش على اهتمامه وم�ساعدته
لالحتاد ،كما طلب دعمه يف املهرجان العاملي للتزلج الذي �سيقام يف االول
من �شهر �آذار املقبل.

 ...ووفداً من جمل�س
العلماء يف لبنان
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من جمل�س
العلماء يف لبنان برئا�سة القا�ضي ال�شيخ عبد اللطيف دريان.
وقد اعرب الوفد خالل اللقاء ،وبا�سم �سماحة مفتي اجلمهورية ال�شيخ
الدكتور حممد ر�شيد قباين عن اعتزازه وتقديره لدور اجلي�ش يف توفري
الأمن واال�ستقرار وحماية املواطنني واملحافظة على املمتلكات العامة
واخلا�صة يف العا�صمة بريوت ،و�سائر املناطق اللبنانية التي �شهدت احداثاً
يف الآونة الأخرية ،و�أثنى على ب�سالته وت�ص ّديه البطويل للعدو الإ�سرائيلي
ومنعه من انتهاك ال�سيادة اللبنانية .ودعا اللبنانيني جميعاً اىل االلتفاف
حول جي�شهم الوطني وقيادته احلكيمة.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان يف مكتبه يف الريزة،
وفد رابطة امللحقني الع�سكريني العرب والأجانب املعتمدين يف لبنان
وممثلي منظمة مراقبة الهدنة وقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان
وم�ساعديهم ،برئا�سة عميد الرابطة امللحق الع�سكري ال�سعودي العميد
املهند�س حممد بن ابراهيم احلجاج.
و�ألقى العماد �سليمان كلمة عر�ض فيها لدور اجلي�ش ومهامه خالل العام
املن�صرم ويف الظروف الراهنة ،خ�صو�صاً عرب انت�شاره على احلدود اجلنوبية
يف مهمة الدفاع عن الوطن وب�سط �سلطة الدولة كاملة ،ويف �سهره على
م�سرية الأمن واال�ستقرار يف الداخل ،م�ؤكداً �أن احلل ال�سيا�سي وحده هو خ�شبة
خال�ص الوطن ،وان امل�ؤ�س�سة الع�سكرية هي راعية الوحدة الوطنية ،بعيداً
عن التجاذبات ال�سيا�سية ،و�ستبقى جهود الع�سكريني من�صبة على الإنقاذ
الوطني وحماية امل�ؤ�س�سات واملمتلكات العامة واخلا�صة ،و�أن الت�ضحيات
املبذولة من قبلهم م�ستمدة من �إميانهم بلبنان الواحد ،ولي�س بدافع
انتمائهم �إىل �أكرثية �أو �أقلية ،طائفية �أم �سيا�سية.
وقد �أثبت اجلي�ش ب�صورة قاطعة �أنه جي�ش للوطن ولي�س جي�شاً للنظام،
وهو يقوم مبهامه الوطنية على امتداد م�ساحة البالد ،وال تقت�صر هذه
املهام على منطقة من دون �أخرى.
كما �أكد العماد �سليمان �أن هذه الت�ضحيات التي �أثمرت �أمناً وا�ستقراراً،
�ست�شكل دافعاً للم�س�ؤولني �إىل اجرتاح احللول واالنعتاق من �سجن املواقف
امل�سبقة ،لالنطالق �إىل رحاب التالقي على قوا�سم م�شرتكة ،ت�شكل
اال�ستثمار الأف�ضل للبنان واعد ،خارج �إطار ميزان اخل�سارة والربح الذي
ي�سقط �أمام املعايري الوطنية.
وختم قائد اجلي�ش كلمته متوجهاً اىل امللحقني الع�سكريني بال�شكر على
اجلهود التي بذلوها من اجل م�ساعدة لبنان ،ومن خاللهم �إىل حكوماتهم
و�شعوبهم وجيو�شهم.
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�شباط

ن�شاطات القيادة
العماد قائد اجلي�ش
تر�أ�س احتفال تكرمي اللواء الركن
ع�صام عطوي
ك ّرمت قيادة اجلي�ش املدير العام ل�ل�إدارة اللواء الركن
ع�صام عطوي ملنا�سبة �إحالته على التقاعد وتقديراً جلهوده
التي بذلها طوال فرتة خدمته.
جرى االحتفال بهذه املنا�سبة يف مق�صف قيادة اجلي�ش
وتر�أ�سه قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان ،وح�ضره
رئي�س االركان اللواء الركن �شوقي امل�صري واع�ضاء املجل�س
الع�سكري وكبار �ضباط القيادة.
�إ�ستهل احلفل بكلمة �ألقاها العماد �سليمان ن ّوه فيها
بجهود اللواء الركن عطوي وعطاءاته ،ثم ق� ّدم له درعاً
تذكارياً تقديراً خلدماته.
وبدوره ،و ّجه اللواء الركن عطوي الكلمة الآتي ن�صها:
اخوتي الأعزاء� 39 ،سنة واكرث بقليل ،مل اع�ش فيها مع
اهلي واخوتي بقدر ما ع�شت مع رفاقي يف امل�ؤ�س�سة.
�أتذكر �آالف الع�سكريني من خمتلف الرتب؛ لقد �شعرنا
باجلوع والربد معاً ،و�أح�س�سنا باخلوف على الوطن ،وخدمنا
ب�شرف وت�ضحية ووفاء...
�إن لبنان بلد فريد بنظامه ال�سيا�سي والوانه االجتماعية،
وفريد اي�ضاً مبزاياه الرائعة وب�شعبه املبدع العظيم ،و�إذا
�أردنا الأخذ بحرفية ما جاء يف الكتب ن�صبح كالببغاوات.
النكهة اللبنانية هي نكهة حياة وجتدد.
�أري��د �أن �أتوقف بكل �إخال�ص وجت��رد �شخ�صي �أم��ام فن
القيادة ،اي النزول من مركز القيادة �إىل القاعدة واالطالع على احلاجات وبث
روح البذل والعطاء يف نفو�س الع�سكريني ،ثم العودة لأخذ القرار املنا�سب
و�إعطاء التوجيهات ،وال�شفافية يف املمار�سة العملية ومتابعة ا�ست�شراف
امل�ستقبل� ،إىل جانب ال�شجاعة واالق��دام ،والرباعة يف املزج واال�ستح�ضار
والتعبري ...هذه هي املكونات الأ�سا�سية لفن القيادة الذي جت�سد فعالً يف
�شخ�ص العماد مي�شال �سليمان قائد اجلي�ش.
خالل اربعني �سنة من اخلدمة ،تعلمت ب�أن التوا�ضع يرفع االن�سان ،والعمل
14
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من دون �ضجيج يك�سب الثقة بالنف�س ،واالندفاع واالقدام يجلبان ال�سعادة
والطم�أنينة ،و�أدركت �أي�ضاً ما �سر العالقة املتينة بني اجلي�ش واملواطنني،
وقيمة كل ذرة تراب ،من اجلنوب �إىل ال�ضنية �إىل كل لبنان ،و�أن اجلي�ش هو
جي�ش الوطن ال جي�ش النظام.
�أنا �أنظر �إىل قيادة اجلي�ش اليوم ب�أنها القدوة واملثال ،و�أرجو من القادة
اجلدد للجي�ش ،ا�ستلهام معاين جتربة العماد مي�شال �سليمان الزاخرة بالعطاء
واالبداع ،متمنياً لكم كل توفيق وجناح.

�شباط

رئي�س االركان ي�ستقبل نظريه القطري

ن�شاطات رئي�س الأركان

 ...ورئي�س اركان الدفاع االيرلندي للعمليات
ا�ستقبل رئي�س االركان ،يف مكتبه يف الريزة ،نائب رئي�س اركان الدفاع
الإيرلندي للعمليات اللواء باتريك نا�ش ،حيث جرى البحث يف مهمة الوحدة
الإيرلندية العاملة �ضمن قوات الـ «يونيفيل» و�سبل تفعيل التعاون بني
اجلي�شني اللبناين والإيرلندي.
تفقد رئي�س الأرك����ان اللواء
الركن �شوقي امل�صري الوحدات
الع�سكرية املنت�شرة يف منطقة
ال�شمال ،حيث ج��ال على مراكز
�إن��ت�����ش��اره��ا ،وع��اي��ن التدابري
الأم��ن��ي��ة امل��ت��خ��ذة .ث��م التقى
ال�ضباط والع�سكريني ونقل �إليهم
توجيهات قائد اجلي�ش العماد
مي�شال �سليمان ،م�ؤكداً �أن اجلي�ش
لن ي�سمح مطلقاً للأيادي الآثمة
با�ستغالل الأو���ض��اع ال�سيا�سية
الراهنة للعبث ب��وح��دة الوطن

ا�ستقبل رئي�س االركان اللواء
الركن �شوقي امل�صري ،يف مكتبه
يف الريزة ،رئي�س اركان اجلي�ش
القطري اللواء الركن حمد بن علي
العطية ،وتناول البحث خالل اللقاء،
مهمة وحدة بالده العاملة يف �إطار
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف
لبنان و�سبل تفعيل عالقات االخوة
والتعاون بني اجلي�شني ال�شقيقني
اللبناين والقطري.

 ...وقائد القوات امل�سلحة االندوني�سية
ا�ستقبل اللواء الركن �شوقي امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة ،قائد القوات
امل�سلحة االندوني�سية املاري�شال دجوكو �سويانتو .و ّمت خالل اللقاء التداول يف
مهمة وحدة بالده العاملة يف �إطار قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان
و�سبل تفعيل التعاون بني اجلي�شني.

رئي�س الأركان يتف ّقد
الوحدات الع�سكرية يف ال�شمال

وا�ستقراره ،وزرع ب��ذور الفتنة
بني �أبنائه ،كما �أنها لن ت�ستطيع،
حتت �أي غطاء �أو ذريعة ،التفلت
من املحا�سبة �أمام العدالة .و�شدد
ب�أن كل بندقية تتوجه �إىل الداخل
هي بندقية جمرمة ت�سعى �إىل
الفتنة ،و�إننا على ثقة تامة ب�أن
جميع املرجعيات ال�سيا�سية يف
البالد ،يقع عليها واجب اال�سهام
يف املحافظة على اال�ستقرار
وامل�شاركة اجلدية يف عدم توجيه
�أي �سالح �إىل الداخل.
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�شباط

احتفال ت�سليم وت�س ّلم
قيادة قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة
يف لبنان

اق��ي��م يف امل��ق��ر ال��ع��ام للقيادة
�أخبار ون�شاطات الدولية يف الناقورة ،احتفال ت�سليم
�إعداد:
وت�سل ّم قيادة قوات االمم املتحدة
نينا عقل خليل
امل�ؤقتة يف لبنان ما بني اجلرنال
الفرن�سي �آالن بلليغريني م�س ّلماً واجل�نرال االيطايل كالوديو غراتزيانو
مت�سلماً.
ح�ضر احلفل ،املمثل ال�شخ�صي للأمني العام لالمم املتحدة يف لبنان
غري بيدر�سن ،النائب علي بزي ،ال�سفري الفرن�سي برنارد �إميييه ،ال�سفري
االيطايل غربيال كيكيا ،اللواء الركن جورج الها�شم ع�ضو املجل�س الع�سكري
ممثالً قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان ،العميد الركن حممد قدورة ممثالً
املدير العام لقوى االمن الداخلي ،العقيد مو�سى جفال ممثالً املدير العام
للأمن العام ،وفد من ال�سفارة االمريكية ،رئي�س احتاد بلديات �صور ال�سيد عبد
املح�سن احل�سيني ،قادة االلوية املنت�شرة يف اجلنوب ،قادة الكتائب الدولية
العاملة �ضمن اليونيفيل وموظفون مدنيون.
ا�ستهل االحتفال با�ستعرا�ض ثلة م�شرتكة من الكتائب الدولية من قبل
اجلرنال بلليغريني الذي و�ضع �إكليالً من الزهر عند الن�صب التذكاري ل�ضحايا
الدولية .كما نوه بدبلوما�سية اجل�نرال بلليغريني ال��ذي متكن من عقد
القوات الدولية.
و�ألقى نائب القائد العام جاي براكا�شر نهارا كلمة ا�شاد فيها مبزايا اجلرنال اجتماعات ثالثية مع اجلي�ش اللبناين واال�سرائيلي واليونيفيل لتن�سيق
بلليغريني وعطاءاته وخدماته طوال ثالثة اعوام توىل خاللها قيادة القوة االن�سحاب اال�سرائيلي من لبنان وانت�شار اجلي�ش اللبناين.
اجلي�ش اللبناين ،وا�ضافت« :ي�سرين وجودي هنا
ت�س ّلم اجلي�ش اللبناين ع���دداً م��ن الآليات
للجي�ش
هبة
بريطانية
آليات
�
اليوم لت�سليم � 47سيارة «الند روفر» قيمتها
الع�سكرية اخلفيفة املقدمة هبة من بريطانيا.
ح�ضر عملية الت�سليم التي جرت يف مقر اللواء اللوج�ستي� ،سفرية بريطانيا حواىل مليون جنيه ا�سرتليني قدمتها احلكومة الربيطانية للجي�ش اللبناين،
ال�سيدة فران�سي�س غاي ،العميد الركن احمد املقداد قائد اللواء ممثالً قائد كجزء من امل�ساعدة التي ت�ساهم بها احلكومة الربيطانية يف اعادة اعمار
اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان ،امللحق الع�سكري الربيطاين العقيد �ستيفن لبنان .ن�أمل ان ت�ساعد الهبة اجلي�ش اللبناين يف التحرك بفعالية اكرب ،وان
�أندروز ووفد من �ضباط قيادة اجلي�ش .وقد وجه العميد الركن املقداد كلمة ت�ستخدم ال�سيارات على كامل االرا�ضي اللبنانية مبا فيها املناطق احلدودية.
خالل احلفل� ،شكر فيها اململكة املتحدة حكومة وجي�شاً على مبادراتها خالل زيارته االخرية اىل لبنان� ،شدد رئي�س الوزراء الربيطاين طوين بلري
على الدعم الربيطاين للبنان ،وهذه الهبة ت�ؤكد التزامنا ذلك ونتطلع اىل
وجهودها امل�ستمرة يف �سبيل تعزيز قدرات اجلي�ش اللبناين.
وبدورها ،ردت ال�سفرية الربيطانية بكلمة مت ّنت فيها ا�ستمرار التعاون مع ا�ستمرار التعاون مع اجلي�ش اللبناين».
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وب��دوره� ،ألقى اجلرنال بلليغريني كلمة �شكر
فيها ال�ضيوف الذين ح�ضروا االحتفال والذين
بلليغريني زار
وقفوا معه ومع الـ «يونيفيل» يف اللحظات
العميد الركن �شحيتلي
الدقيقة ،كما تقدم بال�شكر اىل عائلته يف
«يونيفيل» من مدنيني وع�سكريني ،متمنياً
قام قائد قوات االمم املتحدة
التوفيق خللفه اجل�نرال غرازيانو ومعترباً �أن
امل�ؤقتة يف لبنان اجلرنال �آالن
القوات الدولية هي يف � ٍأيد �أمينة.
بلليغريني يرافقه الناطق
كذلك� ،ألقى اجلرنال غرازيانو كلمة عبرّ فيها
الر�سمي با�سم قوات اليونيفيل
عن امتنانه لكل افراد القوات الدولية واحرتامه
ال�سيد ميلو�س �شرتوغر ووفد من
جلميع افراد االمم املتحدة املنت�شرين يف لبنان،
هذه القيادة ،بزيارة م�ساعد مدير
م�ؤكداً العمل والتعاون لتنفيذ املهمة وحتقيق
املخابرات واملن�سق بني احلكومة
اال�ستقرار واالزده���ار وال�سالم للبنان و�شعبه،
اللبنانية وقوات اليونيفيل العميد
ولتحقيق مهمة االمم املتحدة وفق قرار جمل�س
الركن عبد الرحمن �شحيتلي ،وذلك
االمن ،كدليل على اهتمام اال�سرة الدولية.
ملنا�سبة انتهاء مهامه يف قيادة
وح ّيا اي�ضاً اجلي�ش اللبناين امل�س�ؤول عن االمن
القوات الدولية .وقد قدم العميد
يف اجلنوب ،من ّوهاً بالتعاون القائم بينه وبني
الركن �شحيتلي درعاً تذكارية
وخ�ص بالتحية
القوات الدولية وال�سكان املحلينيّ ،
ً
للجرنال بلليغريني تقديرا جلهوده
اولئك اجلنود الذين �ض ّحوا بحياتهم لأجل ال�سالم.
ّ
التي بذلها خالل فرتة ت�سلمه
كمـا �أك��د دعم اجليـ�ش اللبـناين وال�سلـطات
قيادة القوات الدولية.
اللبـنانية وتقديره جهـودهم من اجل تثبـيت
اال�ستقرار ،م�شرياً �إىل ان «اليونيفيل» �ستقوم
بكل ما ميكن لتحويل هذه املنطقة اىل منطقة �آمنة ومزدهـرة ،و�شـدد احلياة لل�سكان املحليني.
على االحتـرام املتبـادل والثقـة املتينة .وقال �إن «اليونيفيل» ،باال�ضافة ويف اخلتام ،جرى توقيع حما�ضر الت�سليم والت�س ّلم بني ال�سلف واخللف ،قلدّ
�إىل املهام الأمنية تقوم بالعديد من االعمال االن�سانية واعمال نزع االلغام بعده اجلرنال بلليغريني م�ساعديه الكبار «و�سام خدمة ال�سالم» وقدم دروعاً
واعادة املياه وا�صالح الطرق ،وتقـدم امل�ساعـدات الطبـية مـن اجل حت�سني تقديرية اىل ال�ضباط الكبار واملوظفني املدنيني القياديني.

قيادة اجلي�ش �أعلنت �إلغاء خدمة العلم
�أعلنت قيادة اجلي�ش ،ارك��ان اجلي�ش للعديد  -مديرية
التعبئة الآتي:
ً
ً
 تلغى خ��دم��ة ال��ع��ل��م ن��ه��ائ��ي�ا اع��ت��ب��ارا م��ن تاريخ� 2007/2/10سنداً اىل القانون .2005/665
 يطلب اىل كل لبناين من مدعوي خدمة العلم الذينتقدموا بطلبات �إعفاء نهائي وجوب التقدم من مديرية
التعبئة حتى تاريخ  2007/6/1حداً �أق�صى لت�س ّلم بطاقة
االعفاء.
 ع���دم ���ض��رورة ت��ق � ّدم امل��دع��وي��ن امل ��ؤج��ل�ين لغاية 2007/2/10والذين لديهم بطاقة خدمة علم �أو تراخي�ص
جتوال �أو م�ستندات اخرى من مديرية التعبئة �أو اق�سامها
يف املناطق بعد تاريخ الت�أجيل ،والطلب اليهم االحتفاظ
مب�ستنداتهم واعتبارهم م�س�ؤولني عنها.

القيادة حتذر املواطنني من
العبث يف بالونات
العدو ال ّ�سامة
�صدر عن قيادة اجلي�ش  -مديرية
التوجيه البيان الآتي:
يقوم العدو اال�سرائيلي من حني
اىل �آخر ب�إطالق بالونات معب�أة بالغاز
باجتاه الأجواء اللبنانية ،يعمد بع�ض
املواطنني اىل �إفراغها ،ما ي�شكل خطراً
على �سالمتهم خ�صو�صاً ان هذا الغاز قد
يكون من االنواع ال�سامة .لذا تدعو قيادة
اجلي�ش املواطنني اىل عدم العبث بهذه
البالونات يف حال العثور عليها ،و�إبالغ
اقرب مركز ع�سكري عنها.
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�شباط

حتقيق ع�سكري

العلم �أ�سا�س التقدم والنجاح يف امليادين �شتى .وملا كانت امل ؤ��س�سة الع�سكرية يف �سعي دائم �إىل التقدم
والتطور ،فقد �أولت �إهتماماً خا�صاً التعليم يف اجلي�ش ،وخ ّ�صت لهذه الغاية الرتباء واالفراد مبعهد للتعليم
منذ �أوائل ال�ستينيات ،و�أحلقت به مدر�سة للرتباء و�أخرى للم�شاة ،تخرجت فيهما ع�شرات الدورات يف خمتلف
الإخت�صا�صات من م�شاة ،وتالمذة رتباء ،ومكاتب درا�سة ،وغريها.
وما يزال معهد التعليم واملدار�س التابعة له بوابة التقدم يف اجلي�ش حيث يق�صده جميع املر�شحني
للرتقيات �أو ملتابعة مكاتب الدرا�سة والإخت�صا�ص.
معهد التعليم واملدار�س التابعة له ،وكيفية �إعداد الرتيب يف اجلي�ش ،يف التحقيق الآتي.

�إعداد:
رميا �سليم �ضومط
املعاون روميو مو�سى

قائد معهد التعليم
العميد الركن �شربل برق

معهد التعليم

تدريب الرتباء واالفراد
يف جميع املراحل
�أن�شئ معهد التعليم العام  ،1961و�أوكلت �إليه
مهمة ت�أمني جميع مراحل التدريب لرتباء اجلي�ش
و�أف���راده .عن ه��ذه املهمة حت��دث قائد املعهد
العميد الركن �شربل برق الذي �أو�ضح �أن املعهد
يتوىل �إعداد التالمذة الرتباء ،وت�أهيل رتباء و�أفراد
االخت�صا�ص� ،إ�ضافة �إىل ت�أمني املكاتب الدرا�سية
كلها يف الق�سم امل�شرتك ،ومكاتب الدرا�سة
�إخت�صا�ص م�شاة ونقل يف الق�سمني امل�شرتك
وال��ن��وع��ي ،وتن�شئة اجل��ن��ود الأغ���رار املتمرنني
املتطوعني لرفد قطع اجلي�ش.
و�أ�شار �إىل �أن عمليات التدرب هذه تتم يف
مدر�سة امل�شاة ومدر�سة الرتباء وجمموعة مدار�س
االخت�صا�ص التابعة للمعهد.
و�أكد العميد الركن برق �أن املدار�س الثالث ت�شدد

بوابة التقدم ومق�صد الطاحمني �إىل الرتقي

مدار�س ودورات تتوىل
تنمية الكفاءات
والتدريب يتزامن مع
املهام العمالنية

يف تدريباتها على ثالث نقاط هي :املعلومات
الع�سكرية واملدنية التي تعك�س م��دى ثقافة
التلميذ املتخرج ،واللياقة البدنية ال�ضرورية
لتنفيذ املهام الع�سكرية ،والتوجيه املعنوي
املطلوب للحفاظ على معنويات مرتفعة.
�أما عن ميزات معهد التعليم ،فقد �أ�شار قائده
�إىل �أن��ه ي�ضم حقوالً للرمي والتدريب �شا�سعة
وقريبة من مباين التعليم� ،إ�ضافة �إىل ميزة
الطق�س ال��ب��ارد ال��ذي يعترب مثالياً ،وذل��ك �أن
التلميذ يجب �أن يخ�ضع للتدريب يف خمتلف
الظروف املناخية.

الرتباء واالفراد االخت�صا�صيني.
عن املهام الرئي�سة للمدر�سة حتدث قائدها
العقيد الركن عماد ع�ضيمي ،ف�أو�ضح �أنها تتوىل
التدريب الأ�سا�سي للتالمذة الرتباء يف قوى الرب
قائد مدر�سة الرتباء
العقيد الركن عماد ع�ضيمي

مدر�سة الرتباء:
اعداد الرتباء و�شروط االنت�ساب
�أن�شئت مدر�سة الرتباء العام  ،1967وبا�شرت
منذ ذلك احلني تخريج دفعات متتالية من الرتباء
يف قوى الرب والبحر واجل��و� ،إ�ضافة �إىل تدريب
اجلي�ش  -العدد رقم 260
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والبحر
واجل�������������و،
والتدريب التكميلي
لتالمذة القوات الربية فقط،
�إ���ض��اف��ة �إىل تن�شئة وت��دري��ب الرتباء
والتالمذة االخت�صا�صيني املعينني كرتباء و�أفراد
متم ّرنني ،وت�أهيل بع�ض الرتباء لتوليّ وظائف
معينة يف قطعهم.
و�أ���ش��ار �أي�ضاً �إىل �أن��ه��ا تتوىل حت�ضري مالك
املدر�سة واملتدرجني فيها للقيام مبهام عمالنية
خارج املدر�سة يف حاالت �إ�ستثنائية بناء على
�أوامر �صادرة عن قيادة اجلي�ش.
 nما هي �شروط الإنت�ساب ملدر�سة الرتباء؟
 -يحق لكل لبناين ،مدنياً كان �أم ع�سكرياً،

التقدم بطلب االنت�ساب �إىل مدر�سة الرتباء
ب�صفة تلميذ رتيب� ،شرط �أن تتوافر فيه ال�شروط
العامة واخلا�صة املحددة يف نظام املدر�سة .ويتم
قبول املر�شحني بعد خ�ضوعهم ملباراة يف العلوم
املختلفة واجتيازها بنجاح.
 nكيف يتم �إع��داد الرتيب يف اجلي�ش،
وعالم يتم الرتكيز يف تن�شئة الرتباء؟
 الرتيب ه��و امل��ح��رك الأ�سا�سي يف املهامالع�سكرية ،وذلك �أنه �صلة الو�صل بني ال�ضابط
الذي يعطي الأوام��ر والفرد الذي ين ّفذ .من هنا
ف�إننا ن�سعى �إىل تزويد التلميذ الرتيب املهارات
املختلفة ورفع كفاءته املهنية من خالل التعددية
يف ال��دورات التدريبية� ،إن على �صعيد العلوم
العامة والعلوم الع�سكرية �أو على �صعيد التطبيق
العمالين ،وذل��ك بهدف
�صقل �شخ�صيته ورفع

�شروط االنت�ساب اىل مدر�سة الرتباء

 nال�شروط العامة:
يتم االنت�ساب اىل مدر�سة الرتباء ب�صفة تلميذ رتيب عن طريق املباراة،
ويحق لكل لبناين مدنياً كان �أم ع�سكرياً طلب اال�شرتاك بهذه املباراة اذا
توافرت فيه ال�شروط املطلوبة مبوجب احكام هذا القرار وتعليماته التطبيقية.
 lال�شروط العامة للرت�شيح:
يتوجب على املر�شح لال�شرتاك مبباراة الدخول اىل مدر�سة الرتباء �أن يكون:
�أ -لبنانياً منذ ع�شر �سنوات على االقل.
ب  -ان يكون غري حمكوم بجناية �أو حماولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة
�شائنة او حماولة جنحة �شائنة او باحلب�س مدة تزيد عن ال�ستة ا�شهر ،وتطبق
هذه االحكام على اال�شخا�ص الذين اعيد اعتبارهم وا�ستفادوا من العفو (عفو
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م�ستواه التعليمي ومهاراته الفردية ،لكي ي�صبح
قادراً على الت�أقلم يف خمتلف الظروف ،وتنفيذ
دوره الأ�سا�سي بالدقة املطلوبة .اجلدير بالذكر
يف هذا الإطار �أننا �أ�ضفنا �إىل الربنامج التعليمي
اخلا�ص بالتالمذة الرتباء  -ال�سنة الثالثة دورة
تزلج يف مدر�سة التزلج مدتها خم�سة ع�شر يوماً،
ودورات �سباحة يف عرمان مدة كل منها �أربعة
�أ�سابيع� ،إ�ضافة �إىل الدورات التي كانت موجودة
�سابقاً وه��ي :دورة كاتب ع��ديل ،ودورة �سوق،
ودورة رتيب ريا�ضة ورمي ،علماً �أنه من خالل هذه
الدورات يتم تزويد الرتباء االخت�صا�صات الالزمة
قبل ت�شكيلهم �إىل القطع.
نذكر �أي�ضاً �أن��ه يف �إط��ار رفع كفاءة التالمذة
الرتباء ،قمنا بتزويدهم �أجهزة كمبيوتر حممولة
ي�ستخدمونها يف �أثناء الدرو�س النظرية .كما
عملنا على تعزيز م�ستواهم التعليمي من خالل

عام او عفو خا�ص).
ً
ج -عازباً ،ارمالً من دون اوالد او مطلقا من دون اوالد.
د -من ذوي ال�سلوك احل�سن واالخالق احلميدة ،غري مدمن الكحول او املخدرات
او لعب املي�سر.
هـ  -ان يتعهد عند تعيينه وقبل التحاقه مبدر�سة الرتباء بفك ارتباطه
والغاء انت�سابه لأي حزب او جمعية او نقابة با�ستثناء النقابات املهنية وبعدم
ح�ضور االجتماعات العائدة لها.
و� -أال يكون ممن تقدموا اىل مباراة الدخول اىل احدى م�ؤ�س�سات وزارة
الدفاع الوطني وا�ستبعدوا منها ب�سبب الغ�ش.
ز -قد بلغ الثامنة ع�شرة ومل يتجاوز الثالثة والع�شرين من عمره ،يح�سب
العمر لغاية االول من ت�شرين االول من �سنة تقدمي الطلبات.

درو�س مكثفة يف اللغتني االنكليزية والفرن�سية،
ما مي ّكنهم من االف��ادة من املقاعد املخ�ص�صة
للرتباء على �صعيد ال���دورات التدريبية خارج
لبنان.
عموميات الربنامج
 nماذا ي�شمل برنامج تدريب الرتباء ب�شكل
عام؟
 يخ�ضع التالمذة الرتباء لربنامج تدريبيملدة � 36شهراً موزع على ثالث �سنوات .وي�شمل
العلوم الع�سكرية واال�سلحة ،والعلوم العامة من
ريا�ضيات وفيزياء وتاريخ وجغرافيا وغريها من
املواد التثقيفية� ،إ�ضافة �إىل درو�س يف اللغتني
ً
االنكليزية والفرن�سية ،ومتارين ال�سري والريا�ضة .يوما) ،ويتم الرتكيز خالله على التطبيق العملي ،على م�ستوى لفيف تكتي ،ت�شرتك فيها جميع
يختتم برنامج التعليم يف نهاية ك��ل عام حيث تتخلله درو�س يف القتال والتو ّجه� ،إ�ضافة اال�سلحة.
مبخيم تدريبي (ما بني ع�شرة �أيام وخم�سة ع�شر �إىل الإغ��ارات الليلية واملناورة بالذخرية احلية اجل��دي��ر بالذكر �أن برنامج ت��دري��ب الرتباء
ح -غري مالحق مبقت�ضى قانون خدمة العلم وغري م�سرح طرداً او لأ�سباب �سنة تقدمي الطلبات.
ب� -أال يتجاوز معدل عقوباته ال�سنوي  20يوماً خالل ال�سنتني االخريتني
ت�أديبية من اجلي�ش.
ً
من خدمته ،وحت�سب لغاية االنتهاء من تقدمي الطلبات .ت�ستثنى العقوبات
ط -حائزاً ال�شهادة املتو�سطة على االقل او ما يعادلها ر�سميا.
ي -قد تقدم بطلب تر�شيح لال�شرتاك مبباراة الدخول اىل مدر�سة الرتباء .املتعلقة بحوادث ال�سري.
� lشروط خا�صة باملر�شحني للتطوع ب�صفة تلميذ رتيب اخت�صا�صي:
 nال�شروط اخلا�صة:
تطبق على هذه الفئة احكام املر�سوم التطبيقي للمادة  32من قانون
� lشروط خا�صة باملر�شحني الع�سكريني:
باال�ضافة اىل ال�شروط العامة الواردة يف املادة ال�سابقة للفقرات (و ،ط ،ي) الدفاع الوطني وتعليماته التطبيقية.
يتوجب على املر�شح من الع�سكريني:
�أ� -أال يتجاوز عمره � 27سنة للعرفاء االول والعرفاء و� 26سنة للجنود االول
واجلنود و� 24سنة للمجندين ،يح�سب العمر لغاية االول من ت�شرين االول من
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ي�شمل زيارات
تعارف �إىل الأماكن الأثرية
والثقافية �إ���ض��اف��ة �إىل القطع وال��وح��دات
الع�سكرية ،بهدف تعريف الرتيب على وطنه
وجي�شه ورفع م�ستواه الثقايف.
وعلى �صعيد تالمذة ال�سنة الثالثة،
يتخلل برناجمهم دورة �إخت�صا�ص
خ��ارج املدر�سة ملدة ثالثة �أ�شهر،
حيث يتوجه التالمذة الرتباء �إىل �أحد
االفواج التالية :الهند�سة ،الإ�شارة،
املدفعية ،النقل ،املدرعات ،وذلك
وفقاً الخت�صا�ص كل منهم ،يعودون
يف ختامها �إىل املعهد ملوا�صلة
التعليم.
 nمم��ن ي��ت���أل��ف ال��ط��اق��م
التدريبي يف املدر�سة؟
 يتوىل ت��دري��ب التالمذة الرتباء ع��دد منال�ضباط والرتباء امل�ساعدين �ضمن اخت�صا�صات
خمتلفة ،من بينها الإدارة واملعلوماتية وامل�ساعد
الق�ضائي والتموين وتعهد م�ساعفة العتاد،
ال��خ� ...إ�ضافة �إىل مدربني مدنيني تف�صلهم
قيادة اجلي�ش �إىل املدر�سة لتدري�س بع�ض املواد
التعليمية املتخ�ص�صة.
 nم��اذا يحل بالتلميذ الرتيب يف حال
ر�سوبه يف �إحدى ال�سنوات الدرا�سية؟
 يتم ت�شكيل التلميذ الرا�سب بقرار من قيادةاجلي�ش �إىل �إحدى القطع برتبة جندي �أو عريف،
22
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وذل��ك وفقاً ملا �أنهاه
من درو���س .ويف حال
مل ي��رغ��ب يف ذل��ك،
ي��ت��م ت�����س��ري��ح��ه ،مع
الإ�شارة �إىل �أن ن�سبة
التلميذ الرتيب
علي اخلطيب

التلميذ الرتيب �سنوات ،هناك مكاتب لع�سكريني
عالء حممد �إخت�صا�صيني من �إداريني وممر�ضني
�صالح الدين ومو�سيقيني ومتخ�ص�صني يف
الفندقية ،م��دة ك��ل منها ثالثة
ا�شهر ،يتوىل تدريبهم �إخت�صا�صيون
ع�سكريون وم��دن��ي��ون م��ن خ��ارج
املدر�سة التي تتوىل و�ضع برنامج
ال��ر���س��وب �ضئيلة يف
التعليم واال�شراف على تنفيذه.
امل��در���س��ة لأن العمل
 nهل من ن�شاطات مميزة
فيها على ق��در كبري
خا�صة مبدر�سة الرتباء؟
من اجلدية ،والتلميذ
ً
 هناك ن�شاط �سنوي يف املدر�سةال��ذي يعاين تق�صريا
يف مادة ما ،يتم حجزه وت�أمني من ي�ساعده على يق�ضي بت�سمية دورة تخريج الرتباء ب�إ�سم
�أح��د �شهداء �ساحة ال�شرف ،حيث ندعو عائلته
تخطي ال�صعوبات التي يواجهها.
الحتفال تكرميي ،بعد موافقة قيادة اجلي�ش على
الت�سمية.
الدورات احلالية
ً
 nما هي ال��دورات التدريبية احلالية يف تتميز مدر�سة الرتباء �أي�ضا بلغة احلوار الدائم
بني التالمذة واالدارة ،الذي يتم من خالل «�أمني
املدر�سة؟
ً
� -إ�ضافة �إىل تالمذة الرتباء املوزعني على ثالث ال�سنة الثالثة» ،علما �أن لقب «�أمني ال�سنة» يعطى

م��ب��اراة ال��دخ��ول اىل م��در���س��ة الرتباء

للتلميذ ين
االول وال��ث��اين يف ك��ل من
�سنوات الدرا�سة الثالث .ويتوىل �أمني ال�سنة
الثالثة نقل �آراء تالمذة ال�سنوات الثالث وم�شاكلهم
ومتنياتهم �إىل قائد املدر�سة مبا�شرة ،حيث يتم
تلبية املطالب املحقة فوراً ،ون�شرح ا�سباب تعذر
تلبية املطالب االخرى.

تنفذ مباراة الدخول على مرحلتني:
 lاملرحلة االوىل :تت�ضمن ثالثة اختبارات لكل منها هدف وذلك كما
يلي:
 االختبار النف�ساين :التثبت من اهلية املر�شح الفطرية وا�ستعدادتهالفكرية وقدرته للخدمة يف القوى امل�سلحة.
 االختبار الريا�ضي :التثبت من اهلية املر�شح الريا�ضية ومدىحتمله امل�شقات.
 االختبار ال�صحي :التثبت من اهلية املر�شح البدنية وال�صحية. lاملرحلة الثانية :تت�ضمن اختبارات (خطي  -تقدير) هدفها:
 حتديد امل�ستوى الثقايف والعلمي للمر�شح. �سرب �شخ�صية املر�شح وتقدير �سالمة نطقه ومنطقه. تقييم امللف ال�شخ�صي للمر�شح.ي�شرتك بهذه املرحلة املر�شحون املقبولون يف املرحلة االوىل.
ويخ�ضع املر�شحون للتطوع ب�صفة تلميذ رتيب اخت�صا�صي باال�ضافة
اىل االختبارات املذكورة اعاله ،الختبار تقني كل يف اخت�صا�صه وبعد
االختبار اخلطي.

مهام عمالنية واوامر الرتباء ال�صارمة
�إ�ضافة �إىل درو�سهم يف معهد التعليم ،ي�شارك
التالمذة يف مهام عمالنية و�أعمال �إمنائية خارج
املعهد .فقد �شاركوا يف انت�شار اجلي�ش يف
اجلنوب ،ثم ع��ادوا �إىل املعهد بعد �شهرين من
االنت�شار ملتابعة الدرو�س.
ويف �أثناء االحداث االمنية االخرية �إنت�شر التالمذة
الرتباء يف ال�سنوات الثالث يف مراكز اجلي�ش يف
البقاع مللء الفراغ الناجت عن انتقال عنا�صر
من اللواءين االول والثامن ،وفوجي التدخل االول

البع�ض �أوامر تالمذة الرتباء بـ«الع�سكر الرتكي»
نظراً �إىل �صرامتها و�إىل جديتنا يف العمل.
التلميذ الرتيب علي اخلطيب :املهمة التي
ك ّلفنا بها كانت كتطبيق عملي ملا تعلمناه يف
املدر�سة من حواجز تفتي�ش ودوريات ،وتفتي�ش
عن �أ�سلحة ،وتنفيذ كمائن �ضد املهربني و�ضبط
املخالفني.
وقد قام جميع تالمذة الرتباء بتنفيذ القواعد
الأ�سا�سية ،معتمدين على االنظمة والقوانني
الع�سكرية يف تنفيذ مهامهم.

واملجوقل �إىل بريوت.
ويف حني عاد تالمذة
ال�سنة الثالثة لإنهاء
درو�سهم قبل التخرج،
ال يزال تالمذة ال�سنة
االوىل وال���ث���ان���ي���ة
م��ن��ت�����ش��ري��ن لأداء
مهمتهم العمالنية.
عن هذه املهمة حتدث
التلميذان يف ال�سنة الثالثة عالء �صالح الدين
وعلي اخلطيب.
التلميذ الرتيب ع�لاء �صالح ال��دي��ن� :شملت
مهمتنا يف البقاع الدوريات والكمائن واحلر�س
وفرائ�ض املدافعة عن املركز ،وقد كنا م�ستعدين
ذهنياً وعملياً للتنفيذ ،بحيث ميكن القول �أن
التجربة كانت ناجحة جداً.
بالن�سبة �إيل ،كنت م�ساعداً لرتيب ال�سرية،
فقمت بتعيني احل��ر���س ،و�ساهمت يف ن�شر
احل�ضرية ومراقبة تنفيذ امل��ه��ام ،وق��د و�صف

قائد مدر�سة امل�شاة
العقيد وائل حاطوم
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مدر�سة امل�شاة:
تنمية قدرات االفراد
�أن�شئت مدر�سة امل�شاة العام  1981ومل يبا�شر
العمل فيها فعلياً �إال �أواخر العام  .1983متركزت
ه��ذه املدر�سة يف ع��دة مناطق �آخرها بعلبك.
العقيد وائل حاطوم قائد املدر�سة حتدث عن دورها
ومهامها ،م�شرياً اىل �أن مهمة مدر�سة امل�شاة هي
تن�شئة وتعليم وتدريب وت�أهيل الفئات الآتية:

 اجلنوداالغ���رار ،التن�شئة الأ�سا�سية
 ت����أه���ي���لامل�شرتكة ل�صالح قوى الرب والبحر واجلو.
 عنا�صر مكاتب الدرا�سة :رق��م  -5-4-3-2وتدريب مالك املدر�سة للقيامالق�سم امل�شرتك ،ورق��م  -5-4-3-2-1الق�سم مبهمات عمالنية خ���ارج امل��در���س��ة يف ح��االت
�إ�ستثنائية بناء على �أوامر ت�صدر عن قيادة اجلي�ش.
النوعي �إخت�صا�ص م�شاة.
 تن�شئة �أغ��رار قوى الأم��ن الداخلي واجلمارك -تالمذة �أية دورة تقررها قيادة اجلي�ش.

ا�سماء واماكن وتواريخ
 مبوجب م.خ .رق��م /1/3131ت������/س تاريخ nمعهد التعليم:
 �أن�شئ معهد التعليم كوحدة تابعة لقيادة منطقة ال�شمال بتاريخ � 1973/9/19ألغي نظامه الداخلي وا�ستبدل بنظام وجدول عديد وجتهيز 1961/8/3ومتركز يف ثكنة بهجت غامن يف طرابل�س وبقي فيها حتى جديد وا�ستبدلت جمموعة مدار�س الأ�سلحة مبدر�سة امل�شاة.
 مبوجب م.خ .رقم /1/2172ت�/س تاريخ � 1974/7/3أعيد ا�ستبدالالعام .1966
 �أعيد �إن�شا�ؤه كوحدة م�ستقلة بتاريخ  1967/9/1ومتركز يف ثكنة حنا نظامه الداخلي بنظام وجدول عديد وجتهيز جديد.غ�سطني يف حملة عرمان �شمال طرابل�س حتى �إجناز البناء املخ�ص�ص له يف
 nمدر�سة الرتباء:
ثكنة ال�شيخ عبد اهلل يف بعلبك حيث انتقل اليه خالل العام .1968
 بتاريخ � 1969/9/1أحلقت به مدر�سة الرتباء من مكان متركزها القدمي  -بتاريخ � 1967/3/1أن�شئت مدر�سة الرتباء واحلقت باملدر�سة احلربيةوا�ستقبلت الدفعة االوىل من التالمذة وعددهم  150تلميذاً.
يف عرمان �إىل بعلبك  -ثكنة ال�شيخ عبد اهلل.
 بتاريخ  1967/10/1انتقلت �إىل ثكنة عرمان وا�ستقبلت الدفعة الثانيةمن التالمذة وعددهم  150تلميذاً.
 بتاريخ  1969/9/1انتقلت �إىل ثكنة ال�شيخ عبد اهلل يف بعلبك وبقيتفيها لغاية  1976حيث توقفت ب�سبب االحداث.
 بتاريخ � 1982/1/1إفتتحت جمدداً يف ثكنة حمانا ،ثم انتقلت �إىلاملدر�سة احلربية ب�سبب االجتياح اال�سرائيلي.
ً
 خالل �شهر ت�شرين الثاين  1983مت تخريج  160تلميذا ثم انتقلت �إىلاجلمهور.
 يف �أواخر العام  1983انتقلت �إىل �أدما وا�ستقبلت تالمذة ،وبقيت فيهالغاية �شهر �شباط  1990حيث توقفت جمدداً ب�سبب االحداث ،فانتقلت بعدها
�إىل ال�ضبية.
 خالل �شهر كانون االول  1990انتقلت �إىل اجلامعة اللبنانية يف الفنار24
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اجل�سدي ،ا�ضافة
�إىل تو�سيع معرفة التالمذة يف
والأم��������ن ال���ع���ام ،ميدان العلوم الع�سكرية والثقافة العامة.
التن�شئة الأ�سا�سية امل�شرتكة ب�صورة
تطوير و�سائل التعليم
�إ�ستثنائية .ولكي تتمكن مدر�سة امل�شاة من
القيام بهذا ال��دور يتم الرتكيز على التن�شئة  nممن يت�ألف طاقم التعليم يف املدر�سة؟
املعنوية والوطنية ،والتن�شئة الع�سكرية ،والت�أهيل  -يتوىل التعليم طاقم م�ؤلف من �ضباط ورتباء

واف���راد يتمتعون بكفاءة عالية ،علماً
�أن املدر�سة تعمل ب�إ�ستمرار على رفع م�ستوى
الكفاءة لدى الرتباء امل�ساعدين من خالل التدريب
النظري والتمارين العملية .كما ت�سعى قيادة
مدر�سة امل�شاة �إىل تطوير و�سائلها التعليمية عن
طريق حتقيق م�ساعدات التدريب كلها ،وجتهيز
قاعات تدريب ملختلف �أن��واع اال�سلحة وجتهيز
قاعات التعليم ب ��آالت عر�ض و�أجهزة كمبيوتر،

 يف  ،1996/6/2ا�صبح �إ�سمها مدر�سة امل�شاة وكان مركزها يف الفيا�ضية.وبقيت فيها حتى �شهر كانون االول .1991
 خالل �شهر كانون االول  1991انتقلت �إىل �ضبية وبقيت فيها لغاية  -احلقت مبع�سكر خدمة العلم يف  1984/1/27ولغاية .1985/2/16 1997/11/25حيث انتقلت من بعدها �إىل ثكنة النقيب ال�شهيد حممد  -متركــزت يف �أدمـا من  1985/2/16ولغاية  1989/12/2تاريخ انتقالها
�إىل الفيا�ضية ،ومن ثم �إىل الفنار من  1989/12/3ولغاية .1991/10/15
مكي  -بعلبك.
بني  1991/10/15و  1999/7/19كان مركزها يف ال�ضبية �إىل �أن انتقلت
بتاريخ � 1999/7/19إىل ثكنة النقيب ال�شهيد حممد مكي يف بعلبك حيث
 nمدر�سة امل�شاة:
ً
 با�شرت مدر�سة امل�شاة واملجوقلني مهامها �إعتبارا من تاريخ �إلغاء هي اليوم.مع�سكر تدريب االغرار �أي بتاريخ  ،1981/10/1ومل يبا�شر العمل فيها
فعلياً �إال �أواخر العام .1983
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بالإ�ضافة �إىل تطوير �أجهزة الت�أليل والعمل على
و�صل مدر�سة امل�شاة ب�شبكة االنرتنت ملا لهذه
العملية من �إف��ادة على �صعيد التدريب .كما
وت�سعى املدر�سة �إىل بناء ع�شر قاعات تدريب
ت�ستوعب كل قاعة حواىل  60تلميذاً .كما �سيتم
ت�صوير التمارين وعر�ضها على «»Projector
لتفادي الأخطاء بعد التطبيق العملي.
املدر�سة ت�ستوعب
 1200تلميذ

�أم��ا على �صعيد الإختبارات فهي جتري وفقاً
لتدابري الإمتحانات العامة واخلا�صة املرفقة بكل
منهاج.
ويجدر باملالحظة �إم��ك��ان املدر�سة �إ�ستقبال
حواىل  1200تلميذ ،ويف حال ر�سوب �أحدهم يف
الإختبارات يعود �إىل قطعته على �أن يعود �إىل
املدر�سة عند �إفتتاح دورة جديدة.
 nه��ل م��ن ن�شاطات خا�صة تقوم بها
املدر�سة؟
 تقوم املدر�سة بن�شاطات خمتلفة من بينها،معمودية النار التي تنفذ يف نهاية التن�شئة
الأ�سا�سية امل�شرتكة وفقاً لإق�تراح ت�ضعه قيادة
املدر�سة وتوافق عليه قيادة املعهد وتقره قيادة
اجلي�ش� ،إ�ضافة �إىل تقدمي الأغرار للعلم يف نهاية
ال��دورة الأ�سا�سية امل�شرتكة وفقاً ملنهاج خا�ص
يقرتحه قائد املدر�سة ويرفعه �إىل قيادة اجلي�ش
بوا�سطة قيادة املعهد.

 nما هي مراحل التدريب يف املدر�سة؟
 يجري التدريب مبدئياً �إعتباراً من �أول �آذاروينتهي يف �أواخ��ر كانون الأول ،ويخ�ص�ص �شهرا
كانون الثاين و�شباط لعدد من الن�شاطات ،من
بينها حت�ضري املدر�سة لإ�ستقبال الدورات اجلديدة
ومنح املدربني م�أذونياتهم ال�سنوية املتبقية،
�إ�ضافة �إىل �إقامة دورات تقوية معلومات وتقنيات
تدريب للمدربني.
26
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�شباط

:2007/1/2
 الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون يبد�أممار�سة مهامه ،مكرراً تعهده ب�إيالء االهتمام
الكبري لأكرب االزمات العاملية يف ال�شرق الأو�سط
ولبنان وايران والعراق وكوريا ال�شمالية ودارفور.
:2007/1/3
 اكرث من �أربعة �آالف �سجني جنائي يف �سوريايوجهون عري�ضة �إىل الرئي�س ب�شار الأ�سد
يطالبون فيها �شمولهم بالعفو الرئا�سي الذي
كان قد �صدر يف نهاية العام .2006
:2007/1/4
 جمل�س الوزراء يقر الورقة اال�صالحية االقت�صاديةالتي �سرتفع �إىل م�ؤمتر باري�س ،3-فيما اعلن
االحتاد العمايل العام ونقابات عمالية ومهنية و
«التيار الوطني احلر» رف�ضهم للورقة اال�صالحية
جلهة زيادة ال�ضرائب والر�سوم.
 الرئي�س امل�صري ح�سني مبارك يعلن يف ختامحمادثات اجراها مع رئي�س ال��وزراء الإ�سرائيلي
ايهود اوملرت يف �شرم ال�شيخ ،ان م�صر لن تقف
متفرجة �إذا ت�صاعد �سباق الت�سلح النووي يف
املنطقة وانها قد ت�ضطر �إىل البحث يف تزود
�سالح مماثل للدفاع عن نف�سها.
 الدميقراطيون يعودون بعد انتظار  12عاماً �إىلالكونغر�س العا�شر بعد املئة ،بعد ان ا�ستعادوا
ال�سيطرة على جمل�س ال��ن��واب وال�شيوخ ،اثر
فوزهم يف انتخابات التجديد الن�صفي التي جرت
يف ت�شرين الثاين املا�ضي ،ملوحني مبطرقتهم
ملحا�سبة �إدارة الرئي�س الأمريكي ج��ورج بو�ش
حول ق�ضايا مثرية للجدل يف ال�سيا�سة الداخلية
واخلارجية مبا يف ذلك العراق.
:2007/1/5
 الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س ورئي�سالوزراء �إ�سماعيل هنية يتفقان على �سحب جميع
امل�سلحني من �شوارع القطاع ،ون�شر ال�شرطة
وموا�صلة احلوار بني حركتي «حما�س» و«فتح»
لالتفاق على ت�شكيل حكومة وحدة وطنية.
 الرئي�س الأمريكي ج��ورج بو�ش وامل�ست�شارةاالملانية انغيال مريكل ي��ؤك��دان خ�لال لقائهما
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يف البيت االبي�ض دعمهما للحكومة اللبنانية
برئا�سة ف�ؤاد ال�سنيورة.
:2007/1/7
 ال��ت��ه��دي��دات ب�ين حركتي فتح واملقاومةاال�سالمية «حما�س» تبلغ م�ستوى خطرياً من
الت�صعيد� ،إذ �أكد النائب عن فتح حممد دحالن يف
مهرجان حا�شد يف الذكرى الـ  42النطالقة احلركة
يف مدينة غزة� ،أن فتح لن ت�سكت بعد الآن عن
اغتيال اع�ضائها و�ضباطها وانها «�سرتد ال�صاع
�صاعني» ،م�شرياً �إىل ان التعليمات �صدرت
�إىل الفتحاويني بطريقة ال��رد على �أي هجوم
ي�ستهدف احلركة.
 فرن�سا وم�صر تعلنان موقفاً مفاده منع ايةحم��اوالت لزعزعة ا�ستقرار لبنان واال�ستجابة
لتطلعات اللبنانيني يف ان يحاكم مرتكبو
اجلرائم ،و�ضرورة تطبيق القرار  1701وت�ؤكدان
دع��م حكومة الرئي�س ف���ؤاد ال�سنيورة وجهود
الو�ساطة التي تقوم بها جامعة الدول العربية.
:2007/1/8
 لقاء قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمانبرئي�س احلكومة ف��ؤاد ال�سنيورة ،وت�أكيد قائد
اجلي�ش على حماية امل�ؤ�س�سات وحرية التعبري
ال�سلمي.
 اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينيةت�ؤكد �صحة وثيقة ن�سبت �إىل امل�ست�شار ال�سيا�سي
لرئي�س احلكومة ا�سماعيل هنية احمد يو�سف،
وتت�ضمن اقرتاحاً لهدنة من خم�س �سنوات يف
مقابل ان�سحاب �إ�سرائيل من ال�ضفة الغربية.
:2007/1/9
 ن��اط��ق ب��ا���س��م جل���ان امل��ق��اوم��ة ال�شعبيةالفل�سطينية يقول ان اجلندي الإ�سرائيلي اال�سري
جلعاد �شاليت يتمتع ب�صحة جيدة وانه يعامل
وفق القواعد اال�سالمية اخلا�صة مبعاملة ا�سرى
احل��رب ،و «نحن م�ستعدون لالحتفاظ ب�شاليت
عدة �سنوات ما دامت �إ�سرائيل ترف�ض اال�ستجابة
ملطالبنا».
:2007/1/10
 -الرئي�س امل�صري ح�سني مبارك وامللك االردين

عبد اهلل الثاين ي��دع��وان يف ختام قمة
القاهرة �إىل وقف االقتتال الفل�سطيني
و�إىل اتفاق حركتي «حما�س» و «فتح»
على ت�شكيل حكومة وح��دة وطنية ،وي�ؤكدان
انهما �سي�ضغطان من اجل الو�صول �إىل اتفاق
ح��ول ق�ضايا الو�ضع النهائي ب�ين �إ�سرائيل
والفل�سطينيني.
 خطة الرئي�س الأمريكي جورج بو�ش حول العراقت�ضمنت جملة نقاط ابرزها ،اعتماد ا�سرتاتيجية
جديدة يف مواجهة العمليات التي تتعر�ض لها
القوات الأمريكية ،وزي��ادة عديد ه��ذه القوات
 21500ج��ن��دي ،ومطالبة احلكومة العراقية
بتحقيق نتائج لأن االلتزام الأمريكي لن ي�ستمر
�إىل ما ال نهاية.
:2007/1/11
 ا�شتباك بني عنا�صر من «جند ال�شام» واجلي�شاللبناين قرب عني احللوة ،و�إنتهاك �إ�سرائيلي
للأرا�ضي اللبنانية من خالل التوغل فيها.
 العراقيون ي�ستقبلون اخلطة اجلديدة للرئي�سالأمريكي جورج بو�ش مبواقف متباينة .فهيئة
علماء امل�سلمني نددت ب�إر�سال مزيد من القوات
�إىل ما �أ�سمته «املحرقة» ،يف حني ايدها احلزب
اال�سالمي معترباً اياها حاجة م�ؤقتة ب�سبب تدهور
االو�ضاع الأمنية.
 ف�شل جمل�س الأمن م ّرة جديدة يف الإتفاق علىرد موحد على تقرير جلنة التحقيق الدولية يف
اغتيال رئي�س ال��وزراء اللبناين رفيق احلريري،
الذي حتدث عن امتناع ع�شر دول عن التعاون.
:2007/1/12
 فرن�سا ت��ؤك��د ان املجتمع ال���دويل م�ستعدلتقدمي الدعم احلقيقي للبنان وان االجتماع
التح�ضريي مل�ؤمتر باري�س 3-ال��ذي انعقد يف
العا�صمة الفرن�سية كان جيداً.
:2007/1/13
 الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س ي�ستبعدعقد لقاءات مبكرة مع قادة حركة «حما�س» يف
عمان �أو دم�شق قبل تهيئة الظروف الفل�سطينية
الداخلية والتو�صل �إىل توافق حيال العديد من
الق�ضايا اخلالفية.
 اجليولوجي مانفريد هينغر وزميله نيكواليجي�سرتمان ،من املركز اجليولوجي الأمل��اين يف
هانوفر يقوالن ،ان نظاماً جديداً مكونا من 321
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جهاز ا�ست�شعار قادر م�ستقبالً على ك�شف
�أي تفجري ذري حتت االر�ض� ،أو يف اعماق
البحار ،مهما كان عمقه �أو حجمه.
:2007/1/14
 رئي�س احلكومة ف�ؤاد ال�سنيورة يف جولة عربيةبهدف ح�شد الدعم مل�ؤمتر «باري�س.»3-
 راي�س جتتمع يف عمان مع امللك عبد اهللوت�ؤكد التزام وا�شنطن بقيام دولة فل�سطينية
�إىل جانب �إ�سرائيل ،فيما امللك عبد اهلل يدعو
الواليات املتحدة �إىل م�ساعدة ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية بقيادة حممود عبا�س.
 ح��زب التجمع من �أج��ل حركة �شعبية احلاكميف فرن�سا يختار وزير الداخلية نيكوال �ساركوزي
مر�شحاً للحزب �إىل الإنتخابات الرئا�سية يف
الربيع املقبل ،و�ساركوزي يعلن رف�ضه ان�ضمام
تركيا �إىل االحتاد الأوروبي التي «لي�س لها مكان
فيه».
:2007/1/16
 ا�ستقالة رئي�س الأركان الإ�سرائيلي دان حالوت�سب�سبب اتهامه بالتق�صري يف احلرب اال�سرائيلية
على لبنان.
 مقتل اكرث من  100عراقي وا�صابة اكرث من 230يف انفجارات ا�ستهدفت طالباً وموظفني
ام��ام جامعة امل�ستن�صرية وق��رب م�سجد �سني
ويف �إط�لاق نار يف احد الأ���س��واق ال�شعبية يف
بغداد.
 وزي��رة اخلارجية الأمريكية كوندوليزا راي�سالتي تزور املنطقة ت�شدد على ا�ستمرار الدعم
الأمريكي للحكومة اللبنانية و�ضرورة �إجناح م�ؤمتر
«باري�س »3-وقيام املحكمة الدولية ملعاقبة
قتلة رئي�س الوزراء اال�سبق رفيق احلريري ،لأن
ذلك من �ش�أنه وقف عمليات االغتيال.
:2007/1/18
 الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون يعبرّعن قلقه من �أن لبنان مل ي�صادق ب�شكل نهائي
بعد على املحكمة الدولية اخلا�صة ب�إغتيال
الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري.
 مقتل ما ال يقل عن � 28شخ�صاً وا�صابة الع�شراتبجروح يف �سل�سلة من اعمال العنف يف العراق.
:2007/1/19
 البيت االبي�ض يعلن ان الرئي�س جورج بو�شمدد �سنة حجز �أموال تنظيم «القاعدة» وزعيمه

�أ�سامة بن الدن ومنظمات «�إرهابية» تعار�ض
عملية ال�سالم يف ال�شرق االو�سط.
:2007/1/21
 الرئي�س ال��رو���س��ي ف�لادمي�ير ب��وت�ين عقباجتماعه مع امل�ست�شارة االملانية انغيال مريكل
يف مدينة �سوت�شي على البحر اال�سود ،يبدي
ا�ستعداداً رو�سياً لفتح حوار يف �ش�أن الطاقة مع
اوروبا على ا�سا�س م�صالح كل االطراف.
:2007/1/22
 الأم�ين العام جلامعة ال��دول العربية عمرومو�سى يدعو �إىل حل �شامل لق�ضية ال�سالم يف
ال�شرق الأو�سط على امل�سارين ال�سوري واللبناين
مع اقامة دولة فل�سطينية ،حمذراً من ان الو�ضع
احلايل ميثل قنبلة قابلة لالنفجار يف �أي وقت.
:2007/1/23
 �إ�ضراب عام تخللته اح��داث ومواجهات كادتتتحول �إىل فتنة يف بع�ض املناطق ،و�سقوط
قتلى وجرحى.
 ال��رج��ل ال��ث��اين يف تنظيم ال��ق��اع��دة امينالظواهري ينتقد القرار  1701حول لبنان ويرى
يف املوافقة عليه �سقطة تاريخية ال ميكن
تربيرها �أو االعتذار عنها.
:2007/1/24
 الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد يجري يف الدوحةحمادثات مع �أمري قطر ال�شيخ حمد بن خليفة �آل
ثاين تناولت االو�ضاع يف ال�شرق االو�سط.
 الرئي�س الأمريكي يلقي خطابه ال�سنوي عنحال االحتاد للمرة الأوىل �أمام كونغر�س ت�سيطر
عليه املعار�ضة الدميقراطية ،وينطرق فيه
خ�صو�صاً �إىل الو�ضع يف العراق.
:2007/1/25
 بريوت ت�شهد احداثاً دامية وال �سيما يف حميطجامعة بريوت العربية حيث كانت اعمال ال�شغب
على ا�شدها ما ادى �إىل �سقوط قتلى وجرحى،
والقاء القب�ض على «قنا�صني» كانوا يطلقون
الر�صا�ص على املواطنني ما رفع حدة التوتر،
وقرار اجلي�ش اللبناين مينع التجوال ليالً وحتى
ال�صباح يف حمافظة بريوت ،وات�صاالت ونداءات

تهدئة اطلقها الأطراف املعنيون.
 االمني العام ملجل�س االمن الوطني ال�سعوديالأم�ير بندر يختتم زيارته �إىل طهران بعدما
ت�شاور مع نظريه الإي��راين علي الريجاين حول
الو�ضع يف املنطقة وخ�صو�صاً الو�ضع احل�سا�س
يف لبنان و�ضرورة التو�صل �إىل حل مقبول من
املجموعات اللبنانية كافة.
 �شارك يف م�ؤمتر باري�س 3-مل�ساعدة لبنان 34دولة و 14منظمة وم�ؤ�س�سة دولية واقليمية ومل
تقت�صر نتائجه على اجلانب املايل واالقت�صادي،
ب��ل تعدته �إىل اجل��ان��ب ال�سيا�سي ،اذ اجمع
امل�ؤمترون على دعم حكومة الرئي�س ال�سنيورة
ّ
وح�ض اللبنانيني على احلوار وامل�صاحلة ومنع
التدخالت الأجنبية يف �ش�ؤونهم.
:2007/1/26
 تعليقاً على االح���داث التي �شهدها لبنانوخ�صو�صاً مدينة ب�يروت ،قائد اجلي�ش العماد
مي�شال �سليمان يقول يف حديث �صحفي ان احلل
ال�سيا�سي يحمي لبنان.
:2007/1/27
 ا�ستمرار تنفيذ التدابري من اجلي�ش اللبناينوالقوى الأمنية ل�ضبط الأمن و�إحالل اال�ستقرار.
 رجحت ال�شرطة الباك�ستانية ان يكون عنا�صرمتطرفون موالون حلركة طالبان يقاتلون القوات
الباك�ستانية على احل��دود مع افغان�ستان ،وراء
العملية االنتحارية الفا�شلة التي اوقعت قتيلني
امام فندق ماريوت يف ا�سالم �آباد.
:2007/1/28
 وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف ي�شددمن مو�سكو على �ضرورة ا�شراك طهران ودم�شق
يف عملية الت�سوية يف ال�شرق االو�سط.
:2007/1/31
 اجواء احلذر ال�شديد م�ستمرة يف البالد ،واجلي�شيوا�صل تنفيذ اج��راءات امنية مكثفة ,وقيادة
اجلي�ش ،تنوه باداء الع�سكريني حفاظاً على الأمن
واال�ستقرار والوحدة الوطنية ،وتعترب انهم واجهوا
امتحاناً كبرياً وجابهوا كيد الفتنة ب�صدورهم،
م�ؤكدة عدم التهاون يف مالحقة املخلني بالأمن.
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م�ؤ�س�ساتنا
�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

العام  1962ان�شئ املجل�س الوطني للبحوث العلمية بهدف تطوير البحث العلمي وتوجيهه لتلبية
احتياجات لبنان وتعزيز التنمية فيه ،من خالل �صياغة وتنفيذ ال�سيا�سة العلمية الوطنية.
فاملجل�س يتوىل تنظيم هذه ال�سيا�سة وبلورتها يف برامج عمل ينفذها يف مراكز البحوث التابعة
له� ،أو بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات الأكادميية وم ؤ��س�سات البحوث يف لبنان.
ما هي هذه ال�سيا�سة؟ وما هي براجمها العلمية؟ وما هي �أهدافها؟ �أ�ضواء على املجل�س الوطني
للبحوث العلمية ،يف هذه املقابلة مع �أمينه العام الدكتور معني حمزة.

�أن�شئ لتطوير
البحث العلمي وتعزيز التنمية

املجل�س الوطني للبحوث العلمية

اربعة مراكز لر�صد الزالزل واال�ست�شعار عن بعد
ومراقبة التلوث واال�شعاعات وعلوم البحار
ال�ساعد العلمي للدولة
 nما هي �أهداف املجل�س الوطني للبحوث
العلمية ومهامه؟
 البحوث العلمية ا�سا�سية يف التعليم اجلامعيوال غنى عنها يف �أي من برامج التنمية الوطنية.
وعندما �أن�شئ املجل�س العام  1962حدد امل�شروع
اهدافه ومهامه بو�ضع ال�سيا�سة العلمية والعمل
على تنفيذها ،على �أن يكون املجل�س ال�ساعد
العلمي للدولة اللبنانية .وهو يخ�ضع لو�صاية
رئي�س جمل�س الوزراء ،ويتم ّتع با�ستقاللية �إدارية
ومالية ،ب�إ�شراف جمل�س الإدارة وب ��إدارة الأمني
العام.
ّ
 nما هي الربامج العلمية التي ينفذها
املجل�س؟
 يعمل املجل�س على �إع���داد الأط��ر العلميةاملتخ�ص�صة لدعم البحوث العلمية ،وتتوىل مراكزه
تنفيذ م�شاريع بحوث تهدف اىل خدمة املجتمع
وحمايته.
يتبع املجل�س �سيا�سة التق�شف الإداري ،فنحن
نعتز ب��أن موازنتنا الإداري���ة ال تتجاوز الـ ،٪18
ويح�صل املجل�س على ما يعادل  ٪40من موازنته
من اخل��دم��ات العلمية التي يقدمها ملختلف
القطاعات .وهذا ما و ّفر مرونة يف تنفيذ برامج
30
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املجل�س بحيث �إن �أي زيادة يف موازنته �أو �أية
تقدميات �إ�ضافية من �ضمن الربامج الثنائية
تخ�ص�ص بالكامل لدعم البحوث العلمية.
واملجل�س هو امل�ؤ�س�سة الوحيدة يف لبنان التي
ُتعنى بدعم م�شاريع البحوث العلمية التي يتق ّدم
بها الباحثون من اجلامعات العاملة يف لبنان ،وهذا
الربنامج ي�ستهلك ما يعادل الـ ٪20من موازنة
املجل�س الذي يدعم �سنوياً نحو  80م�شروع بحث
يف خمتلف العلوم الأ�سا�سية ،الطبية والتطبيقية
وعلوم االن�سان واملجتمع التي �أ�صبحت جزءاً من
مهام املجل�س احلالية.
ِم َنح الدكتوراه
 nماذا عن ِم َنح الدكتوراه التي مينحها
املجل�س؟
 ُيعنى املجل�س بتقدمي منح الدكتوراه خلارجلبنان �أو �ضمن برامج تعاون مع مراكزه يف لبنان،
ولدينا حالياً  58موفداً يف اخل��ارج ،ه ��ؤالء يتم
اختيارهم وفقاً ملعيارين اثنني :كفاءة املر�شح
ومت ّيزه وتنا�سب مو�ضوع الدكتوراه مع الأولويات
العلمية التي يعتربها املجل�س �أ�سا�سية خلدمة
املجتمع اللبناين وتطويره.
وق��د اعتمد املجل�س �إعطاء منح للمتفوقني

ال��ث�لاث��ة الأوائ����ل يف ���ش��ه��ادة الثانوية العامة
الر�سمية ،وكذلك �أطلقنا هذا العام برامج التطوير
الثقايف العلمية والتكنولوجية لدى العامة وكانت
باكورة هذا الربنامج معر�ض «ف�سيف�ساء الفيزياء»
الذي انتقل بني بريوت وطرابل�س و�صيدا وزحلة،
ويتبعه خ�لال �شهر �شباط معر�ض «�أن���ا �أحب
الريا�ضيات» الذي �سوف ينتقل بني املناطق خالل
اال�شهر الثالثة القادمة.
ويهمني الإ���ش��ارة اىل �أن��ن��ا يف ط��ور الإع���داد
ملعار�ض جديدة ح��ول «امل��ي��اه» و«كيف تعمل
الطائرة» و«التن ّوع احليوي».
ولهذه املعار�ض تو ّجه تربوي وعلمي متم ّيز،
وهي تتنقل يف دول العامل كلها ،واملعلومات
متوافرة باللغات الثالث :العربية والفرن�سية
واالنكليزية.
املراكز التابعة للمجل�س
 nما هي املراكز العلمية التابعة للمجل�س؟
 �شعر املجل�س يف ال�سنوات الع�شر املا�ضيةب�����ض��رورة امل�ضي بالتنفيذ املبا�شر لبع�ض
امل�شاريع املهمة على ال�صعيد الوطني ،لغياب
مبادرات مماثلة �إن يف امل�ؤ�س�سات الر�سمية �أو
اخلا�صة ،وكان حري�صاً ،وما يزال ،على حتا�شي �أية

�إزدواجية مع �أي م�ؤ�س�سة عامة او خا�صة .لذلك ط ّور
املجل�س ب�شكل ملمو�س مراكزه البحثية الأربعة
العاملة حالياً وهي:
• املركز الوطني للجيوفيزياء :املعروف
ر�صد
بـ«مر�صد بحن�س» ومركزه بحن�س� .أجنز �شبكة ٍ
زلزايل متتد من منطقة حوقا يف ال�شمال حتى
منطقة الفاكهة يف البقاع ال�شمايل ،و�صوالً اىل
الزهراين وحا�صبيا يف اجلنوب .هذه ال�شبكة التي
ُت��دار �إلكرتونياً ،هي التي تقوم مبراقبة ن�شاط
الفوالق الزلزالية يف لبنان وت�صدر ن�شرة �شهرية
حول الن�شاط الزلزايل يف كل العامل .كما ير ّكز
املركز يف الوقت احلا�ضر على الدرا�سات والن�شاط
الزلزايل املتو ّلد من الفوالق املوجودة يف عر�ض
البحر �أمام ال�شاطئ اللبناين والتي ُتظهر ن�شاطاً
معتدالً ولكن مكثفاً منذ حواىل ال�سنة.
و�أ�ضاف حمزة قائالً:
�إن تو ّقع مو�ضوع الزالزل قبل ح�صولها ما يزال
حمدوداً بع�شرات الثواين ويتع ّلق بامل�سافة بني
مركز الزلزال واملناطق ال�سكنية املك�شوفة عليه.
طموحنا ان ن�ستطيع بناء �شبكة ترتبط مبراكز
اخلدمات العامة اال�سا�سية يف البلد ،بحيث ميكن
ايقاف هذه اخلدمات �إلكرتونياً يف الثواين القليلة
التي ُتنبئ بح�صول هزات قوية تفوق قدرتها الـ
 6درجات على مقيا�س ريخرت.
• املركز الوطني لعلوم البحار :هذا املركز
موجود يف منطقة البرتون مع حمطة ثانوية
يف جونيه ،وهو يهتم مبا�شرة مبراقبة تل ّوث

ال�شاطئ و�أثره على احلياة البحرية .ومنذ العدوان
اال�سرائيلي يف ال�صيف املا�ضي يتابع ت�أثري
البقع النفطية التي نتجت عن ق�صف خزانات
اجلية والتي �أدت اىل تل ّوث �شديد لنحو  30كلم من
ال�شاطئ اللبناين ،وتل ّوث جزئي �أو مو�سمي نتيجة
تب ّدل التيارات البحرية مل�سافة مماثلة منه .لقد
ا�ستطاعت ،وحل�سن احلظ ،الأ�سماك امل�ستهلكة من
ال�شاطئ اللبناين حتا�شي البقع النفطية ،وما
نزال بحوار دائم مع ال�صيادين لكي يرموا �شباكهم
يف املناطق غري امللوثة حفاظاً على ال�شباك
وحفاظاً على الرثوة ال�سمكية .يحتاج هذا امل�شروع
اىل متابعة ت�أثري البقع النفطية على املديني
القريب والبعيد ،و�سوف يبقى يف اهتمامات
املجل�س لل�سنوات اخلم�س القادمة على الأقل.
• املركز الوطني لال�ست�شعار عن ُبعد:
يركز على ا�ستعمال ال�صور الف�ضائية امل�أخوذة من
االقمار اال�صطناعية االمريكية والهندية والفرن�سية
والرو�سية ،وا�ستعمالها يف م�شاريع تنمية البيئة
وا�ست�صالح االرا���ض��ي ،وخ�صو�صاً جتديد اخلرائط
اللبنانية بنا ًء على املعطيات الدقيقة وبالتعاون
الكامل مع مديرية ال�ش�ؤون اجلغرافية يف اجلي�ش.
وقد �أجنزنا العديد من اخلرائط اجلديدة للبنان
حتت عناوين :الرتبة ،الزراعة ،الغابات ،الأنهر،
الأماكن املع ّر�ضة لالنهيارات ...وهي بت�ص ّرف
اجلمهور وا�صحاب االخت�صا�ص.
• الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية :وهي
الهيئة الر�سمية امل�س�ؤولة عن كل برامج الرقابة

اال�شعاعية على امل�ستوى الطبي وال�صناعي البيئي
يف لبنان .كما ان الهيئة متتلك جتهيزاً متميزاً
مي ّكنها من اجراء كل انواع التحاليل الكيميائية
لالج�سام ال�صلبة وال�سائلة والغازية.
وقد ا�ضطلعت الهيئة بدور ا�سا�سي يف م�سح
املناطق التي تعر�ضت للعدوان اال�سرائيلي االخري
وحتديد التلوث الناجت عن اليورانيوم ،وا�صدرت
تقارير دوري��ة عنها .كما تعاونت الهيئة مع
برنامج االمم املتحدة للبيئة  UNEPوالوكالة
الدولية للطاقة الذرية يف فيينا يف الق�ضية
نف�سها و�سوف تعقد م�ؤمتراً م�شرتكاً مع هذه
املنظمات لعر�ض النتائج املطمئنة للجمهور
اللبناين.
ً
كما اج��رت الهيئة فحو�صا خمربية حل��واىل 45
عينة م��ن زي��ت ال��زي��ت��ون املنتج يف اجلنوب
والبقاع الغربي ،وقد اكدت النتائج خلوها من
�أي �أثر لليورانيوم امل�ستنفد او اليورانيوم العام.
كما تتابع الهيئة م�سوحاتها يف ه��ذا املجال
التي قد متتد ل�سنة ا�ضافية ،بالتعاون مع فوج
الهند�سة يف اجلي�ش ووزارة ال�صحة بهدف الت�أكد
من عدم وجود �أي �أثر للتلوث باليورانيوم حماية
للمواطنني.
يف اخلتام ،يهمنا الت�أكيد ان مراكزنا البحثية
لديها اف�ضل التجهيزات واحدثها وان خرباءنا
وباحثينا يتمتعون بااللتزام واالحرتافية التي
ت�ضمن �صدقية النتائج التي ت�صدر عن املجل�س.

موقع جديد للمجل�س الوطني للبحوث العلمية على �شبكة االنرتنت
ملنا�سبة م��رور اربعني عاماً على ان�شاء املجل�س الوطني للبحوث
العلمية ،و�ضمن الن�شاطات التي ينفذها يف هذه املنا�سبة ،يعلن
املجل�س عن اعادة فتح موقعه بحلته اجلديدة على �شبكة االنرتنت على
العنوان التايل:
www.cnrs.edu.lb

ي�شكل موقع املجل�س منرباً لبث اخبار البحث العلمي يف لبنان عرب
و�سائل الن�شر االلكرتوين والبث بوا�سطة �شبكة االنرتنت ،ويقدم على
�صفحته اجلديدة مداخل ملوا�ضيع ومعلومات علمية وقواعد معلومات
عن م�شاريع البحث التي ميولها املجل�س واملن�شورات التي ي�صدرها
(املجلة العلمية اللبنانية ون�شرة البحث العلمي) ،باال�ضافة اىل برنامج
منح الدكتوراه خارج لبنان وداخله ،ف�ضالً عن ن�شاطات املجل�س واجلامعات

وم�ؤ�س�سات البحث التي يتعاون معها.
ً
وي�ضم موقع املجل�س اي�ضاً ،ف�صوال للمراكز الوطنية البحثية االربعة
التابعة له ،تت�ضمن الربامج املعتمدة ونتائج االبحاث واملن�شورات
وعالقات التعاون املحلية والدولية.
�إن جديد موقع املجل�س ،هو ت�سهيل االت�صال والتوا�صل بني الباحثني
يف لبنان وخارجه ،وهو بذلك ي�ضع مبتناولهم على االنرتنت ،مناذج
الكرتونية لتقدمي طلبات م�شاريع البحث اجلديدة او املجددة وطلبات
منح الدكتوراه او طلب املن�شورات الدورية التي ي�صدرها املجل�س.
افتتح املوقع بن�سخته االنكليزية بتاريخ  27ايار  ،2002تبعها يف
اال�سابيع الالحقة ن�سختان بالعربية والفرن�سية لت�أمني اي�صال املعلومات
لأكرب عدد ممكن من الراغبني باالطالع.
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الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية:
اق�سامها
ومهامها
وجتهيزاتها

يف العام � ،1996أن�ش�أ املجل�س الوطني
للبحوث العلمية الهيئة اللبنانية
للطاقة ال��ذري��ة بدعم م��ن الوكالة
الدولية للطاقة الذرية وذل��ك بغية
�إن�شاء البنى التحتية الالزمة للوقاية من
الإ�شعاعات امل�ؤينة يف لبنان وتطوير
اال�ستخدامات ال�سلمية للطاقة الذرية يف جمال البحوث العلمية
التطبيقية .وللمزيد من اال�ضطالع على مهام هذه الهيئة التقينا
مديرها الدكتور بالل ن�صويل.
تكوين الهيئة ودورها
مم تت�ألف الهيئة اللبنانية للطاقة
َ n
الذرية؟
 تت�ألف الهيئة م��ن �أرب��ع��ة �أق�سام رئي�سة(البحوث العلمية ،والرقابة الإ�شعاعية ،واخلدمات
العلمية ،و�ضمان اجل��ودة) يعمل لديها �أكرث من
خم�سني �شخ�صاً (باحثون ،منهد�سون تقنيون
وفنيون متخ�ص�صون) ،وذلك لتلبية حاجات العمل
البحثي والتطوير العلمي والقيام بالأعمال
الرقابية واخلدماتية تطبيقاً لقرارات جمل�س
ال��وزراء ذات ال�صلة .ويتم العمل وفقاً للمعايري
العلمية املو�صى بها من قبل املنظمات الدولية،
ال �سيما الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 nما هو دور الهيئة حتديداً يف جمايل
الوقاية والرقابة الإ�شعاعية؟
ّ
 مبوجب قرارات جمل�س الوزراء كلفت الهيئةاللبنانية للطاقة الذرية ب�إجراء مهام الرقابة
الإ���ش��ع��اع��ي��ة ال��ف��ردي��ة وم�سح امل���واد امل�شعة
والتجهيزات امل�صدرة والكا�شفة للإ�شعاعات
امل�ؤينة يف لبنان ،وباجراء الرقابة اال�شعاعية يف
املرافئ والنقاط احلدودية على املواد الغذائية
وبع�ض املعادن امل�ستخدمة يف البناء وال�صناعة
التي ي�ستوردها لبنان ،كما تقوم الهيئة كمركز
معتمد ب�إجراء الفحو�صات الإ�شعاعية لبع�ض املواد
الغذائية وبع�ض املعادن امل�صدرة و�إ�صدار �شهادات
تعتمدها ال���دول امل�ستوردة ل��دخ��ول الب�ضائع
املذكورة �إىل �أرا�ضيها.
ونتيجة للتعاون الوثيق بني الهيئة اللبنانية
32
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هيئة رقابية وطنية يف ما يخ�ص اال�ستخدامات
ال�سلمية للأ�شعة امل�ؤينة.
للطاقة الذرية ووزارة ال�صحة العامة والوكالة
الدولية للطاقة ال��ذري��ة ،و�ضمن �إط��ار تنظيم
ا�ستخدامات الأ�شعة امل�ؤينة واحلماية منها يف
لبنان� ،صدر امل��ر���س��وم رق��م ( 15512تاريخ
 )2005/10/19الذي يحدد مهام الهيئة بو�صفها

خدمات متنوعة
 nما هي اخلدمات العلمية التي تقدمها
الهيئة يف خمتلف املجاالت؟
 كما �سبق وذكرت �أن الهيئة ت�ضم �أربعة �أق�سامرئي�سة ،ولكل منها مهامها املحددة على النحو
الآتي:

• الأبحاث العلمية :تقوم الهيئة بالبحوث
العلمية ال �سيما التطبيقية منها ،وذلك يف جمال
العلوم البيئية وال�صحية وعلوم املواد .وت�شارك
�ضمن هذا الإط��ار بعدة برامج بحثية �إقليمية
ودولية .كما ي�ضم ق�سم الأبحاث العلمية بالهيئة
خم��ت�برات الأ�شعة ال�سينية واملطيافية �ألفا،
وبيتا ،وغاما ،وامل�س ّرع الأيوين الإلكرتو�ستاتيكي،
وفيزيوكيميائية ال�����س��وائ��ل ،والهيدرولوجيا،
واملناعة الإ�شعاعية ،وعلوم امل��واد ،والكوا�شف،
وامللوثات الع�ضوية واملعدنية والإ�شعاعية.
• الرقابة الإ�شعاعية� :ضمن �إطار اال�ستخدامات
ال�سلمية للطاقة الذرية يف الطب وال�صناعة
والزراعة والتعليم والبحث العلمي ،تعمل الهيئة
على درا�سة وتقييم طلبات الرتخي�ص لكل �أنواع
املمار�سات التي تتعلق بامل�صادر امل�شعة (انتاج ،الهيئة بفح�ص عينات تربة ونبات ومياه ب�شكل
تكييف ،ا�سترياد� ،إعادة �إدخال ،بيع� ،شراء ،نقل ،دوري ،وتقوم حالياً مب�شروع ر�صد الإ�شعاعات
حفظ ،خزن ،امتالك ،ا�ستعمال� ،إقفال ،ا�ستثمار امل�ؤينة يف ال��ه��واء عرب �شبكة ر�صد ت�ستخدم
م��ادة م�شعة �أو جهاز مولد �أو كا�شف للأ�شعة الكوا�شف الومي�ضية احلرارية ،وتتم قراءة النتائج
امل�ؤينة �أو م�صدر مقفل �أو م�صدر غري مقفل) �أ�سبوعياً .والهيئة ب�صدد �إعداد خطة لي�صار �إىل
وذلك للت�أكد من تطبيق قواعد التعامل الآمن مع تركيب �شبكة ر�صد للإنذار املبكر تغطي خمتلف
الأ�شعة امل�ؤينة .كما تتعاون الهيئة مع الوزارات املناطق التي من املمكن �أن تتع ّر�ض للت�سربات
وامل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة واملنظمات الدولية الإ�شعاعية الناجمة عن اال�ستخدامات امل�شبوهة
ذات ال�صلة يف كل ما من �ش�أنه حماية الإن�سان للطاقة الذرية �أو عن �أي حادث نووي يف املنطقة
والبيئة من �آثار الإ�شعاع امل�ؤين وامل�ساعدة يف والعامل.
• اخلدمات العلمية :من مهام الهيئة يف
حاالت الطوارئ الإ�شعاعية.
من جهة �أخ��رى و�ضمن الإط��ار الرقابي البيئي هذا املجال نذكر:
 املراقبة الإ�شعاعيةمل�ستوى الأ�شعة
الفردية :تقوم الهيئة
امل ��ؤي��ن��ة ،تقوم
الرقابة الإ�شعاعية يف لبنان
�أبرمت احلكومة اللبنانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
معاهدات تعنى بالرقابة الإ�شعاعية و�أمن و�أمان �إ�ستخدام
الأ�شعة امل�ؤينة ،ال �سيما معاهدة احلماية املادية للمواد النووية واالمان
النووي وتقدمي امل�ساعدة يف حالة الطوارئ الناجمة عن وقوع حادث نووي �أو
�إ�شعاعي ،والإبالغ املبكر عن احلوادث الإ�شعاعية و�أمن �إدارة النفايات امل�شعة.
ويلتزم لبنان العمل على تطبيق املعايري الدولية املو�صى بها من الوكالة
الدولية للطاقة الذرية ل�ضمان امن وامان اال�ستخدامات ال�سلمية للطاقة
الذرية ،وذلك حلماية االن�سان والبيئة من خماطر التعر�ض لهذه اال�شعة.
وقد التزم املجل�س الوطني للبحوث العلمية ب��أن يكون البحث العلمي
رديفاً وم�ساعداً يف حل امل�شاكل الفنية والتقنية التي يتعر�ض لها املواطن
وامل�ستهلك واالنظمة البيئية .كما التزمت احلكومة اللبنانية باتخاذ االجراءات
الكفيلة بحماية املواطنني وت�سهيل عمل امل�ؤ�س�سات اخلا�صة والعامة ،و�ضمان
اجلودة والنوعية يف اال�ستخدامات ال�سلمية لال�شعة امل�ؤينة يف جماالت عديدة

مبراقبة �أكرث من  2000عامل يف احلقل الإ�شعاعي
م��وزع�ين على �أك�ثر م��ن  150م�ؤ�س�سة طبية
و�صناعية وبحثية ،وتقدم تقارير دورية بالنتائج.
 فح�ص درج��ة الإ�شعاع يف احلديد واخل��ردةوبع�ض �أنواع املعادن امل�صدرة وامل�ستوردة :جتري
الهيئة امل�سح الإ�شعاعي للحديد وبع�ض �أنواع
املعادن واخلردة ،وتعطي �شهادات يف هذا الإطار.
 فح�ص ن�شاط ونوعية امللوثات الإ�شعاعية يفاملواد الغذائية امل�صدرة :تقوم الهيئة بالفحو�صات
املخربية وامليدانية الالزمة جلهة فح�ص الن�شاط
الإ�شعاعي لبع�ض امل���واد الغذائية امل�صدرة،
وتعطي الهيئة �إف��ادة تبني نتائج الفحو�صات
وذلك بطلب من الدول امل�ستوردة التي تفر�ض
على امل�صدر اللبناين �إفادة �إ�شعاعية.

اهمها الطب والزراعة وال�صناعة وم�شاريع البحوث العلمية يف لبنان .وقد
بني على ذلك وعلى االمكانات الفنية والب�شرية املتخ�ص�صة التي تتوافر يف
الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية التابعة للمجل�س الوطني للبحوث العلمية،
وعلى امل�صداقية التي اكت�سبتها الهيئة على ال�صعيدين املحلي والدويل من
خالل تعاونها مع امل�ؤ�س�سات العلمية واملنظمات ذات ال�صلة.
فالهيئة اللبنانية للطاقة الذرية اىل جانب دوره��ا الرقابي يف جمال
اال�ستخدامات ال�سلمية للطاقة للذرية ،تقدم خدمات متميزة وا�سا�سية يف
ميدان البحوث العلمية وت�ؤمن بالتايل خربة تكنولوجية ت�ضعها يف خدمة
املجتمع و�ضمان امنه.
ويف منا�سبة اطالق برنامج الرقابة اال�شعاعية يف لبنان بعد تكري�سه
باملرا�سيم واالجراءات التنظيمية الالزمة ،نتمنى ان يكون ذلك فر�صة لت�أكيد
جدارة مراكز برامج املجل�س الوطني للبحوث العلمية ودورها يف لبنان.

اجلي�ش  -العدد رقم 260

33

كما قامت الهيئة بالتعاون مع كل من وزارة
ال�صحة العامة ووزارة الزراعة ووزارة االقت�صاد
والتجارة واملديرية العامة للجمارك ،ب�إعداد �آلية
عملية للرقابة الإ�شعاعية الإلزامية على املواد
الغذائية امل�ستوردة �إىل لبنان .و�سي�صار �إىل
�صدور الآلية املذكورة مبر�سوم.
• م��ع��اي��رة و�ضبط ج���ودة الأج��ه��زة
الإ�شعاعية وفح�ص الت�سرب الإ�شعاعي:
لدى الهيئة معدات وفريق متخ�ص�ص ل�ضبط
الأجهزة الإ�شعاعية ولفح�ص الت�سرب الإ�شعاعي،
وت��ق��وم حالياً بتقدمي ه��ذه اخل��دم��ات يف عدد
من امل�ست�شفيات والعيادات الطبية ،كما تقوم
مبعايرة الأجهزة املتخ�ص�صة للك�شف عن الأ�شعة
امل�ؤينة ،وفح�ص الت�سرب الإ�شعاعي.
• النقل الآمن للمواد امل�شعة :لدى الهيئة
فريق يعنى بالإ�شراف على النقل الآمن للمواد
امل�شعة ،وت�ستحدث الهيئة حالياً خدمة تنفيذ
النقل الآمن للمواد امل�شعة.
• معاجلة النفايات امل�شعة وتخزينها:
تهتم الهيئة عرب فريق علمي وتقني بتقدمي
احللول حول معاجلة وتخزين النفايات امل�شعة ذات
الن�شاط الإ�شعاعي اخلفيف واملتو�سط .وميكن
مب�ساعدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
القيام بت�أمني احللول للنفايات اخلطرة العالية
الن�شاط.
تنظيم ا�ستعمال الأ�شعة
 nما هي املعايري العلمية لتنظيم
ا�ستعمال الأ�شعة امل�ؤينة واحلماية منها؟
 يتزايد ا�ستخدام الأ�شعة امل�ؤينة يف ميادينمتعددة ويف طليعتها الطب وال�صناعة والزراعة
والبحث العلمي وم�ؤ�س�سات التعليم العايل.
ويرتافق هذا الواقع مع احتمال توليد م�ضاعفات
�سلبية على البيئة وال�صحة العامة ،لي�س على
العاملني يف هذا احلقل وح�سب ،بل على العامة
املعر�ضة ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر للإ�شعاعات
امل�ؤينة.
ً
وق��د ب��ات �ضروريا حتديد املعايري الأ�سا�سية
املتعلقة بحماية العاملني والعامة والبيئة من
م�صادر الأ�شعة امل�ؤينة وخطرها ،ومراجعة هذه
املعايري انطالقاً من تطور امل��ع��ارف العلمية
و�إخ�ضاع كل ما يتعلق با�ستخدام املواد امل�شعة
34

اجلي�ش  -العدد رقم 260

والأجهزة امل�صدرة والكا�شفة للأ�شعة امل�ؤينة �إىل
نظام الرتخي�ص وفقاً للمعايري العلمية والفنية
املعمول بها عاملياً ،تطبيقاً للمعاهدات املربمة
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا ال�ش�أن.
 nما هي �أهمية احل�صول على الرتخي�ص يف
هذا املجال؟
 �إن مهام الرتخي�ص للمن�ش�آت امل�ستخدمةللأ�شعة امل�ؤينة والرقابة الدورية عليها من جهة،
ومنح �أذونات ا�سترياد املواد امل�شعة وت�أمني نقلها
للمن�ش�آت املذكورة ومتابعة دورة هذه املواد من
جهة �أخرى ،تتطلب بنى حتتية متخ�ص�صة .هذه
البنى متوافرة لدى الهيئة اللبنانية للطاقة
ال��دري��ة ،التي تعمل بتعاون وثيق مع وزارة

ال�صحة العامة والوكالة الدولية للطاقة الذرية،
مبوجب املر�سوم .15512
�أخرياً ا�شارة �إىل �أن خمتربات الهيئة اللبنانية
للطاقة الذرية مت جتهيزها ب�أحدث التجهيزات
العلمية ،و ّمت تدريب العاملني فيها من علميني
ومنهد�سني وفنيني وتقنيني يف خمتلف ميادين
الرقابة الإ�شعاعية والأمن والأمان النووي.
وهذه املختربات من بني املختربات اخلم�سني
يف العامل التي تعتمدها الوكالة الدولية للطاقة
الذرية كمرجع (.)ALMERA NETWORK
ت�صوير� :شربل طوبيا
طالل عامر

هل ا�ستوعبت
�إ�سرائيل در�س حمـدوديــ

�إعداد:
اح�سان مرت�ضى
باحث يف ال�ش�ؤون الإ�سرائيلية
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يعترب اغلب اخل�ب�راء الع�سكريني املعنيني
ب��الإف��ادة م��ن درو����س وع�بر ح��رب مت��وز 2006
ال�صهيونية على لبنان ،ب�أن تلك احلرب كانت حرباً
غري اعتيادية ،بل وانها افرزت درو�ساً ع�سكرية
وا�سرتاتيجية مم��ي��زة ،م��ن �ش�أنها ان متار�س
ت�أثرياتها اجلدية على عمليات �صنع القرار
والتخطيط احلربي وادارة العمليات امل�ستقبلية
يف كيان العدو.
ّ
ً
وعلى �أث��ر تلك احل��رب اي�ضا وم��ا خلفته من
نتائج كارثية مذهلة على ا�سرائيل ،جي�شاً و�شعباً
واحزاباً وم�ؤ�س�سات ،انفجر جدال كبري حول انطالقها
وادارتها ونتائجها ،كانت خال�صته انه ال بد من
�إحداث حت ُّول جذري يف مفاهيم تقييم القدرات
الع�سكرية اال�سرائيلية وا�ساليب ا�ستخدامها
يف املنطقة ،خ�صو�صاً ان احلرب الأخ�يرة اثبتت
ان ا�سرائيل كانت ترف�ض وال تريد �أن ت�صدق
�أو �أن تدرك ب�أي �شكل من الأ�شكال ،وجود حدود
وحم��دودي��ات لغطر�ستها وجربوتها وا�صرارها
اله�ستريي على ممار�سة العنف و «البلطجة»
لو�أد املمانعة و�سحق املقاومة ال�شعبية لالحتالل،
وذلك من اجل تثبيت احتاللها وتو�سعها ،ب�صرف
النظر عن التداعيات ال�سلبية االرتدادية التي
ميكن ان تنجم عن ذلك يف املنطقة ،او التي
ميكن ان ترتد عليها بالذات.
لقد اثبتت التجربة التاريخية �أن ا�سرائيل متتلك
قوة عنيفة هائلة ،اال ان هذه التجربة اثبتت يف
الوقت عينه اي�ضاً� ،أن لهذه القوة عواقب وخيمة
و�سلبيات وحم��دودي��ات من �ش�أنها �أن حترمها
من احل�صول على اال�ستقرار والأم��ن ،لأنه ال قوة

يف العامل ،مهما بلغت من القوة ،ت�ستطيع ان
حي وح� ّر ،وال ان ت�ضعه يف
ت�صادر ارادة �شعب ّ
القيود وال�سجون اىل االبد.
وبتعبري �آخ��ر ،ان من �ش�أن القوة العاتية ان
تولد بذاتها ا�ضدادها ،عاجالً �أم �آجالً ،بحيث حت ّول
كيان العدو من مالذ �آمن مفرت�ض لليهود� ،إىل
املكان ال��ذي يقتل فيه اليهود ويعانون ب�أكرب
ن�سبة ممكنة يف العامل ب�سبب �سيا�سة قادتهم
املتهورة والبعيدة عن احلكمة ،وب�سبب عنجهية
قادتهم الع�سكريني وجنون عظمتهم ،مما ال
ي����ؤدي �إال �إىل احل���روب العبثية و�إىل تكري�س
الكراهية والتع�صب وتنمية االحقاد ون�شر العنف
يف املنطقة برمتها ،ب��دالً من اع�لاء قيم احلق
واحلياة واالعمار وال�سالم.
وهذه النتائج تو�صل اليها الباحث اال�سرائيلي
مريون بنفن�ستي الذي ارجع االخفاقات اال�سرائيلية
يف كل من لبنان وفل�سطني بنوع خا�ص �إىل
«اال�سرتاتيجية اخلاطئة ،وقلة االحرتاف ال�سيا�سي،
والتلقائية املنفلتة وال�سذاجة املندفعة ،وال�ضعف
الذي يتق ّنع بالعزم وال�شجاعة ،والأوهام والعجرفة
والغطر�سة واالدمان على تلبية متطلبات غريزة
االنتقام والق�سوة ،وغياب الكوابح االخالقية».
لقد دخلت ا�سرائيل خالل العقدين املا�ضيني
يف موجة من «احلروب الالمتماثلة» ،حيث خا�ض
جي�شها النظامي واحلديث معارك طاحنة مع
تنظيمات اهلية م�س َّلحة ،ا�ستخدم فيها كل فريق
عنا�صر تف ّوقه اخلا�صة ،يف ظل قواعد ا�شتباك غري
م�ألوفة ،ما اوقع القادة اال�سرائيليني يف اخطاء
�سوء تقدير كثرية لقوتهم الع�سكرية ،ناجمة عن

ــة قوتها الع�سكرية؟
تعقيدات �ألعاب احلرب ومفاج�آتها و�سيطرة حالة
من عدم اليقني على حيثياتها ونتائجها .وهكذا
�شكلت احلرب ال�صهيونية االخرية على لبنان (متوز
 )2006واح��دة من تلك احل��روب غري النمطية
التي اثارت جمموعة من امل�شاكل واال�شكاالت يف
جمال التقديرات الع�سكرية ،وال �سيما يف جمال
�سوء تقدير ح��دود القوة وحمدوديتها يف ادارة
ال�صراعات ،ادت اىل انهيارات خمزية يف �س ّلم
القيادة ،متثلت يف ا�ستقاالت العديد من القادة
الع�سكريني.
لقد بد�أت ا�سرائيل لعبة احلرب معتزة بقوتها
اخلارقة وبالدعم الداخلي واخلارجي الفريد من
نوعه لأعمالها الع�سكرية املدمرة يف اجلو والبحر
ب�شكل خا�ص .ثم ما لبثت ان ادركت ب�سرعة انها
قد فقدت قدرتها على ال�سيطرة على �سلوكها او
�سلوك اخ�صامها وباتت احلرب هي التي تتحكم
باجلميع ،فاندفعت يف �سل�سلة من ردات الفعل
الغا�شمة التي ال ه��دف لها �سوى امل��زي��د من
التدمري والقتل بانتظار ظهور راية بي�ضاء من
الطرف الآخ��ر ،ح�سبما اعتادت عليه يف حروبها
الكال�سيكية ال�سابقة مع اكرث من جي�ش عربي.
ولكن عندما فقدت االمل بر�ؤية راية اال�ست�سالم
هذه ،ا�صابها الذهول والتوتر خ�صو�صاً عندما ادركت
ب�أن ثمن الرتاجع �سيكون اكرب من ثمن اال�ستمرار،
وبالتايل ر�أت نف�سها غارقة يف �سوء التقدير،
الذي ال خال�ص منه اال بال�سبل والو�سائل ال�سيا�سية
والدبلوما�سية ،فكان اللجوء �إىل القرار الدويل
الرقم  .1701وبعد «وق��ف االعمال العدائية»
مبوجب هذا القرار ،ادرك��ت ا�سرائيل انها تقف

لقد �أثبتت التجارب التي خا�ضتها ا�سرائيل
�أخرياً يف لبنان وفل�سطني انها دولة قابلة
للعطب على الرغم من قوتها الع�سكرية
وذلك ب�سبب الف�ساد امل�ست�شري يف داخلها
من اعلى القمة وحتى ادناها واي�ضاً بفعل
فقدانها املربرات ال�سيا�سية واالخالقية
لأعمالها االجرامية املتكررة

وجهاً لوجه مع اكرث االو�ضاع الع�سكرية تعقيداً يف
كل تاريخها احلربي القدمي ،على الرغم من كل
معطيات تفوقها الع�سكري والتقني .وبا�ستثناء
االي���ام االوىل م��ن ح��رب ال��ع��ام  ،1973كانت
ا�سرائيل تعترب اداءها الع�سكري ،مقبوالً ،يف اقل
التقديرات ،من جهة نظرها هي .اال ان املع�ضلة
اال�سا�سية التي مل يفهمها قادتها ال�سيا�سيون
اجلدد واملبتدئون ،امنا تكمن يف عدم تقديرهم
بدقة اعتبارات اخرى غري االعتبارات «الع�سكرية
ال�صرف» ،ومن اهمها وزن ال�ضغط الدويل وعمق
امل�شاعر الوطنية والعقائدية لدى الطرف الآخر،
وما ميتلكه من ح�سن ا�ستخدام قدراته املتوافرة،
هذا باال�ضافة �إىل عدم اقتناعها مبحدودية قواها
املادية واملعنوية على حد �سواء.
فالقوات اجلوية اال�سرائيلية �أو «ذراع ا�سرائيل
الطويلة» مل تتمكن من ح�سم املعركة امليدانية
على ال��رغ��م م��ن قيامها بتدمري ك��ل االه��داف
الع�سكرية او �شبه الع�سكرية التابعة للمقاومة.
وهي بالتايل ترددت طويالً ،عن ي�أ�س وعن خجل،
يف ا�ستخدام القوات الربية ،التي تبني الحقاً انها
نقطة �ضعف مك�شوفة وعارية يف وجه ا�سلحة
املقاومة التي فتكت بها ومنعتها من احراز �أي
«ن�صر» ،حتى يف القرى اللبنانية القريبة من
احلدود الدولية مثل مارون الرا�س ،وبنت جبيل،
االمر الذي ارغمها على دفع املزيد واملزيد من
التعزيزات وح�شد القوة الب�شرية التي و�صلت
اىل � 30أل��ف جندي يف مواجهة جمموعة من
املقاتلني ال يزيد عددهم على ثالثة �آالف مقاتل.
وهكذا خ�سر اجلي�ش اال�سرائيلي �سمعته ومكانته

املفرت�ضة كجي�ش �صغري وذكي وكامل اال�ستعداد
خلو�ض حروب امل�ستقبل ،ومن هنا كان جلو�ؤه �إىل
العمليات اال�ستعرا�ضية الطنانة القائمة على
العنف الغا�شم والوح�شي وغري املربر �سيا�سياً،
وكانت النتيجة ان م�ستقبل تعاي�ش الدولة التي
تنتمي �إىل هذا اجلي�ش مع �شعوب املنطقة ،قد
ا�ضحى �صعباً جداً بل م�ستحيالً.
ال �شك ب�أن ا�سرائيل متلك قوة ال ي�ستهان بها
على ال�صعيدين املادي والتقني ،اال ان التجارب
التي خا�ضتها اخرياً يف كل من لبنان وفل�سطني،
قد اثبتت مراراً وتكراراً ،وب�شكل ال يقبل الت�أويل،
ب�أنها اي�ضاً دولة قابلة للعطب والتعر�ض للأذى
اخلطري يف اجلبهتني اخلارجية والداخلية ،وذلك
بفعل الف�ساد امل�ست�شري يف داخلها من اعلى
القمة وحتى ادن��ى القاعدة ،وبفعل فقدانها
املربرات ال�سيا�سية واالخالقية لأعمالها االجرامية
املتكررة.
وباخت�صار ميكن القول ان نظرية ا�سرائيل
االمنية املبنية على التفوق النوعي قد ت�صدعت،
وان جي�شها مل يتمكن من الت�صرف باالحرتافية
التي كانت متوهمة ان��ه �سيت�صرف بها ،وانه
ال ميكن ان ي�ضرب ب�صورة منفلتة من اي ثمن
وعقاب وانه عاجز عن ان يفر�ض دائماً و�أبداً امراً
واقعاً بال نهاية .وقد ثبت للجميع يف املنطقة
والعامل ان للقوة اال�سرائيلية املجنونة والبلهاء
حدوداً وانه ميكن امل�سا�س بها بفعالية ب�أ�سلحة
وا�ساليب ب�سيطة ،ب�شرط توافر االرادة والت�صميم
واالميان لدى اجلهة التي لها كامل احلق وامل�صلحة
يف الدفاع عن �شرفها ووجودها.
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�شباط

روح االنتقام حتكم القيادات اال�سرائيلية

اوملرت وبرييت�س مطلوبان لالقالـة قبـ
من الداخل اال�رسائيلي

�إعداد:
ال يبدو ان االتهامات املتبادلة بني القيادات اال�سرائيلية االرك���ان نف�سه عندما ع�� ّددت الق�صور برئا�سة
يون�س عودة
عن ا�سباب الف�شل الذريع يف احلرب على لبنان تنتظر االركان ،ما دفع حالوت�س اىل ال�صراخ يف �أملوغ
نتائج حتقيقات جلنة «فينوغراد» التي ع ّينها رئي�س «�إن هذا املو�ضوع لي�س من �صالحيات جلنتكم».
الوزراء ايهود اوملرت ،حتى يتقرر م�صري الكثري من القيادات الع�سكرية واالمنية وال�سيا�سية يف
من يدفع الثمن الباهظ؟
ا�سرائيل.
ً
فالكل ي�شحذ �سكينه للنيل بع�ضه من البع�ض الآخر ،وال �أحد يريد ان يكون «كب�شا» ولو كان ذلك اذا كان حالوت�س اىل جانب ال�ضباط املذكورين
مل�صلحة اجلي�ش اال�سرائيلي او احلفاظ على �صورته املتهالكة .وقد عبرّ الكاتب الرئي�س يف دفعوا ثمن الف�شل ،ف�إن م�صري القادة ال�سيا�سيني
�صحيفة «ه�آرت�س» يوئيل ماركو�س عن احلالة املزرية التي و�صلت اليها القيادات اال�سرائيلية يف ا�سرائيل ينتظر نتائج حتقيق جلنة «فينوغراد»
على اختالفها بالقول« :اال�سرائيليون انف�سهم اكرب اعدائنا يف هذه املرحلة ..نحن �ضد انف�سنا ..التي عينها اوملرت نف�سه وهو يخ�شى ان يكون
موقفها منه مثلما كان موقف جلنة «�أملوغ» التي
اجلميع يت�آمر على اجلميع ..ويلعب دور الآلهة».
ً
وا�ستنتاج هذا املوقف الذي يظهر انه ي�سري يف ال�شرايني اال�سرائيلية متخ�ض بعد معطيات مل عينها حالوت�س على االخري� ،آخ��ذا بعني االعتبار
يكت�شفها وح�سب رئي�س االركان امل�ستقيل دان حالوت�س الذي قاد احلرب على لبنان ،بل ك�شفتها نتائج جلنة التحقيق يف حرب ت�شرين 1973
حما�ضر اجتماعات اظهرت مدى االرتباك الذي كانت تعي�شه قيادة اجلي�ش اال�سرائيلي خالل احلرب ..عندما قال افرامي ك�شري «كلنا مذنبون» ،فاخلوف
وفقدان احد اهم عنا�صر جناح العمليات الع�سكرية وهو ،ال�ضبط وال�سيطرة والتن�سيق مع ان تكون ه��ذه العبارة ه��ي امل��وج��ه ام��ام جلنة
فينوغراد والنهج الذي �ست�سري عليه ،وهذا يعني
القيادة ال�سيا�سية.
ان اوملرت وبريت�س وحالوت�س يتحملون جميعاً
م�س�ؤولية الهزمية ب�صورة مت�ساوية.
احلدود مع لبنان �ضمن الفرق الع�سكرية املعروفة واذا كانت ه��ذه هي ال�صورة فهذا يعني انه
 ..واحلبل على اجل ّرار
اذا كان حالوت�س اول م�س�ؤول على م�ستوى رفيع برقم  ،910ف�ضل اال�ستجابة بداية لرئي�س جلنة لن يكون هناك «م��ذن��ب» يتحمل امل�س�ؤولية،
اطاحته الهزمية اال�سرائيلية ،ف��إن نائبه الذي التحقيق التي عينها حالوت�س ،وعرفت باللجنة امنا هناك «ف�شل» ،ولي�س ا�ستخال�صات �شخ�صية
كان يتوقع ان يحل حمله وهو اجل�نرال مو�ستيه الداخلية ب�إمرة اجلرنال درون �أملوغ ،كي ي�ستقيل بحقه .يف �ضوء ال�سجاالت التي ح�صلت واالتهامات
كابلين�سكي اعلن نيته يف اال�ستقالة ،ولكنه ارج�أها قبل االع�لان الر�سمي عن نتائج جلنة التحقيق املتبادلة ب�ش�أن امل�س�ؤولية خ�صو�صاً بني حالوت�س
اىل فرتة الحقة بعد متنيات من القيادة ال�سيا�سية وقابل هذا الطلب بغ�ضب �شديد قائالً لأملوغ «لن واوملرت ،فرئي�س االركان املطاح ر ّدد انه حتفظ
كي ال تت�أثر �صورة اجلي�ش اك�ثر ،وال �سيما بعد اكون ال�ضحية لتلك احلرب ..وا�ستنتاجات اللجنة بكل ق��وة عن خطوة برية وا�سعة حتى مرحلة
اعالن العديد من ال�ضباط الكبار نيتهم اال�ستقالة غري عادلة انا لن اقبل ان اكون ال�ضحية» ..كي ال مت�أخرة جداً من احلرب ،على الرغم من منا�شدات
رفيقيه يف هيئة االركان من �سالح اجلو  -رئي�س
عقب ا�ستقالة حالوت�س ،وت�أخر رئي�س ال��وزراء يتزعزع اجلي�ش.
اوملرت ووزير دفاعه عمري بريت�س يف اال�ستجابة ومل ي��ك��ن ه�ير���ش ال��وح��ي��د ،ف��ال��ع�����ش��رات من �شعبة اال�ستخبارات اللواء عامو�س يادمني واللواء
للمطالبة الوا�سعة ب�ضرورة تقدمي ا�ستقالتيهما ال�ضباط ومئات من اجلنود ات�صلوا بو�سائل االعالم ايدو ناخو�شتان اللذين ايدا الدخول الربي الوا�سع
فيما ال�صحافة اال�سرائيلية مل تتوقف عن احلديث اال�سرائيلية وابدوا عدم ر�ضاهم عن اختياره كب�ش يف البداية ،ثم غريا موقفيهما بعد مالحظات
الفداء .لكن هري�ش وكذلك العقيد �صني ليفني نائب رئي�س االركان كابلين�سكي ،ورئي�س �شعبة
عن زلزال داخل اجلي�ش.
ً
فالعميد غال هري�ش الذي كان يف احلرب قائد قائد الوحدة الغربية دفعا الثمن ،بعد تقرير العمليات غادي �آيزنكوت ،وطرحا �شكوكا ب�ش�أن
كتيبة «اجلليل» امل�س�ؤولة عن الدوريات على طول اللجنة التي عينها حالوت�س والتي ادانت رئي�س عملية وا�سعة.
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ـل انتهاء حتقيقات «فينوغراد»
ال�صراع �سيبقى حمتدماً
هذا ال�تردد كان ناجماً على ما يبدو عن الأداء
ال�سيا�سي ال��ذي تكفله اومل��رت ال��ذي اعلن انه
امل�س�ؤول وال يرى نف�سه مذنباً  -قائالً ان قرار
�شن احلرب املته املعطيات املتوافرة ،مثلما كان
االنتقال من العملية اجلوية اىل العملية الربية
ا�ضطرارياً اي�ضاً .واظهر اوملرت امام جلنة الياهو
فينوغراد انه مرتاح النف�س معترباً انه جنح يف
اقناع اللجنة ب�أن العملية الربية االخ�يرة كانت
ت�ستوجب ب�ضعة ايام لل�سيطرة على املنطقة
الواقعة جنوب الليطاين� .إال �أنه اوقف العملية
يف �ساعات الليل بحيث ابقى رج�لاً يف الداخل
ورجالً يف اخلارج ح�سب املعلق اال�سرائيلي دان
مرغليت الذي ا�شار اىل ان وزير الدفاع بريت�س
�سعى لدى اوملرت اىل ان «يرخي اللجام» اال ان
اومل��رت رف�ض ف�سارع بريت�س اىل تغيري ر�أيه
وا�صبح �ضد القتال الربي .فالتف اوملرت على
قيادة املنطقة ال�شمالية وات�صل بقيادات الفرق
مبا�شرة حتى يح�صل على ت�أييدها لعدم التقدم
يف العملية والبقاء يف املواقع .اال ان ما ت�سرب
اىل �أحد املعلقني الع�سكريني للنيل من رئي�س
احلكومة يفيد ان ال�صراع �سيبقى حمتدماً ،فقد
ك�شفت ر�سالة بعث بها اوملرت اىل البيت االبي�ض
يف  16متوز تقول ان ا�سرائيل بحاجة من �ستة
اىل ثمانية ا�سابيع من اجل ته�شيم حزب اهلل
وك�سر �شوكته ،وهي حتتاج خالل هذه املهلة اىل
«غطاء �سيا�سي» يحبط املبادرات الدولية لوقف
اطالق النار .وقام امللحق الع�سكري يف ال�سفارة
يف وا�شنطن ،اجلرنال دان هارئيل ،بت�سليم ر�سالة
م�شابهة اىل وزارة الدفاع االمريكية.
وا�ضاف بن ي�شاي« :بعد التداول مع م�ست�شاريه
يف االمن القومي وكبار امل�س�ؤولني يف البنتاغون،

اعطى الرئي�س
(ج��ورج) بو�ش رداً
ايجابياً .وجاء يف الرد االمريكي
ال�سري الذي و�صل اىل تل ابيب:
تنال ا�سرائيل الوقت ال��ذي تريد،
ول��دى اجلي�ش اال�سرائيلي ع��دة ا�سابيع ،بل
و�شهور لإجن��از العمل .وكل ما طلبه الأمريكيون
هو عدم �ضرب اهداف بنى حتتية لبنانية ،ب�شكل
رئي�س» .وتابع بن ي�شاي ،يف تقريره� ،إن «الإدارة
االمريكية اوفت بوعدها� .أما من مل يحقق امل�أمول
منه فكان احلكومة واجلي�ش اال�سرائيلي».
ما هو الأخطر؟
يقول املعلق الع�سكري رون بن ي�شاي ا�ستناداً
اىل �شخ�صيات �ضليعة ج��داً مب��ي��دان العالقات
اال�سرتاتيجية بني تل ابيب ووا�شنطن ،ان املبادرة
ال�سيا�سية تلك من جانب اوملرت والتي عقدت
عليها �آم��ال عالية من االدارة الأمريكية ،قادت
اىل تقوي�ض خطري يف مكانة ا�سرائيل و�صورتها
اال�سرتاتيجية يف نظر حليفتها الأهم .وخل�ص اىل
انه وبحجم الآمال التي كانت معقودة كانت اخليبة
وال�صدمة يف وا�شنطن ،ولي�س فقط يف ا�سرائيل.
وهذه الر�سالة �ست�أخذها جلنة «فينوغراد» من
�ضمن وثائقها ا�ضافة اىل ما ك�شفه وزير احلرب
عمري بريت�س ب�أن احلرب كان معداً لها ،وقال ت�أكيداً
على ذلك« :هل هناك من يعتقد حقاً ان حادث
ا�سر اجلنديني يف ال�شمال هو احلدث الذي ادى اىل
احلرب؟ امنا كان هناك تراكم لالحداث قبل احلرب
التي ادت اىل فتح عيون ا�سرائيل على خماطر
اكرب .وت�ص ّور لو اننا مل نرد ،لك ّنا وجدنا انف�سنا بعد
عدة �سنوات امام تعاظم قا�س لتهديدات اخطر
بكثري مما اكت�شفناه».

ل���ق���د
ا���س��ت��غ��رق��ت
�شهادة بريت�س امام جلنة
فينوغراد التي حتقق يف جمريات
حرب لبنان الثانية ارب��ع �ساعات .وح�سب
م�صادر امنية فقد كرر حججه املركزية بالن�سبة
اىل احلرب.
فقد ادع���ى ب����أن االه��م��ال ال�شديـد للجي�ش
اال�سرائيلي وقع قبل ان يت�سلم مهام من�صبه،
وانه من اللحظــة التي دخل فيهــا وزارة الدفــاع
وبعد انـدالع احل��رب ،عمــل بن�شــاط كي يعجل
ا�صالح امل�شــاكل املركزيــة التي ظهــرت يف
�سياقها.
كما تطرق بريت�س اىل عملية اتخاذ القرارات
يف اثناء احلرب ,وادعى ب�شكل عام ب�أنه وافق على
تو�صيات القيادات املهنية يف اجلي�ش اال�سرائيلي
وجهاز االمن و�سمح للجي�ش اال�سرائيلي بحرية
عمل كاملة.
بغ�ض النظر ع ّما �ستخل�ص اليه جلنة التحقيق،
ف ��إن اومل��رت وبريت�س ما ي��زاالن مالحقني من
القيادات اال�سرائيلية ال �سيما الع�سكرية واالمنية
ب�ضرورة تقدمي ا�ستقالتيهما .حتى ان رئي�س
االرك��ان ال�سابق مو�شيه يعالون هاجم اجلميع،
فقال ان ال�سلوك الع�سكري وال�سيا�سي يف احلرب
كان فا�شالً وعلى اوملرت وبريت�س ان ي�ستقيال وال
ينبغي ان ينتظرا جلنة «فينوغراد».
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ت��ق��وم فل�سفة احل���رب على درا�ستها
�شباط
وتفحّ �صها مبا هو �أبعد من امل�سائل النمطية
ال�سائدة املتعلقة باال�سلحة والت�سلح،
والتكتيك واال�سرتاتيجيات� .إنها حتقيق يف
املعنى ،و َغ ْو�ص يف علم الأ�سباب املو ّلدة لها
( ،)Etiologyوماذا تعني للب�شرية ،وللطبيعة
الإن�سانية ،ولأخالق املهنة و�آدابها.
درا�سات و�أبحاث ولذلك نرى �أن فل�سفة احل��رب تتداخل يف
�إعداد :د� .أحمد َع َّلو
بع�ض اق�سامها مع فل�سفة التاريخ والفل�سفة
عميد متقاعد
ال�سيا�سية ،وفل�سفة القانون و�أخ�يراً فل�سفة
الأديان .كما يرى البع�ض �أن هناك مراجع تعترب
من اكرث االعمال امل�ؤثرة يف فل�سفة احلرب ،وهي كتاب «فن احلرب» ()The art of war
للفيل�سوف ال�صيني «�صن تزو» ( ،)Sun Tzuوكتاب «�أرتا�شا�سرتا» ()Arthashastra
مل�ؤلفه الهندي «ت�شاناكيا» ( ،)Chanakyaواخرياً كتاب «يف احلرب» ( )On Warمل�ؤلفه
كارل فون كالوزويتز (.)Clausewitz
وكل كتاب من هذه الكتب ميزج بني املالحظات يف اال�سرتاتيجيا مع م�سائل الطبيعة
الب�شرية و�أ�سباب احلرب .فكالوزويتز مثالً يدر�س غائية احلرب ( ،)Teleologyهل للحرب
معنى وغاية خارج ذاتها؟ �أم هي غاية بحد ذاتها؟! وبعد الدرا�سة ي�ستنتج كالوزويتز
ان ال�س�ؤال الثاين ال ميكن ان يكون �صحيحاً ،وان احلرب بالتايل هي «�سيا�سة بو�سائل
اخرى» ،وانها ال يجب ان تكون لذاتها بل يجب ان تخدم بع�ض م�صالح الدولة وغاياتها.
كذلك يعترب البع�ض ان كتاب «احلرب وال�سلم» مل�ؤلفه ليو تول�ستوي ي�ضم ا�ستطراداً
فل�سفياً وا�ضحاً حول فل�سفة احلرب ،بل ابعد من ذلك (ت�أثري ما ورائي ،غيبي ،ناجت عن
مالحظات تول�ستوي للحروب النابليونية) ،وهذا ما كان له ت�أثري فعال يف ما بعد يف
االفكار عن احلرب وخ�صو�صاً ت�أثريه على غاندي وفل�سفة الالعنف.
كذلك ،ف�إن «نيقولو ميكيافللي» كتب اي�ضاً كتاباً هو «فن احلرب» ركز فيه على اال�سلحة
واال�سرتاتيجيا والتكتيكات اكرث من الفل�سفة ،ولكن جزءاً من كتابه «الأمري» يناق�ش
احلرب من وجهة نظر فل�سفية.

كالنار �أو الوباء ،ولكن هذا  -بالطبع  -ال ي�ستنفذ
مفاهيم احلرب التي �سادت يف �أزمنة خمتلفة
و�أم��اك��ن �شتى ،فمثالً :اعتربت احل��رب لأزمنة
ع��دي��دة ،كت�سلية او مغامرة� ،أو ك�أنها احليز
احلقيقي الوحيد للنبالء لتحقيق اعمال ال�شرف
(عهد الفرو�سية).
كذلك اع��ت�برت احل��رب كطق�س ديني (وفق
ح�ضارة االزت��ك) ومتنف�س للغرائز العدوانية،
�أو تعبري عن الرغبة يف املوت �أو �أنها �أ�سلوب
الطبيعة لإ�صطفاء الأق��وى والأف�ضل� ،أو منافية
للعقل عند الإ�سكيمو� ،أو �أنها عادة وح�شية متجهة
للإنقرا�ض كالعبودية واجلرمية.
املدر�سة الكوارثية ()Cataclysmic

ه��ي ال��ت��ي ت��ت��واف��ق م��ع ليو تول�ستوي يف
كتابه امللحمي «احلرب وال�سلم» والتي ترى �أن
احلرب هي لعنة على الب�شرية� ،سواء كان ميكن
جتنبها �أو �أنها ال ترد ،والتي تخدم �أهدافاً قليلة
اىل جانب الت�س ّبب بالدمار والأمل ،والتي ميكن
�أن تولد تغريات اجتماعية عنيفة ،لي�س وفق
املعنى الغائي والهادف.
ميكن اعتبار وجهة نظر تول�ستوي كمقولة
ثانوية م�ساعدة لفل�سفة الكوارثية الكونية يف
احلرب ،كذلك ميكن اعتبار الكوارثية الأعراقية
( )Ethnocentricكمقولة ثانوية للفل�سفة
نف�سها ،والتي تربز ب�شكل دقيق على عهد �إلهي،
«�س ُم ّو عرقي» لأُمة معينة ،فمثالً:
�أو االعتقاد ب ِـ ُ
تنظر اليهودية اىل احلرب كعقاب
وقع من اهلل على اال�سرائيليني كما
ورد يف بع�ض كتبهم (تاناخ ،العهد
القدمي) ،والتي ترى ان احلرب عمل
مفرو�ض من اهلل ،وال ميكن جتنبه.
لذلك ف�إن تول�ستوي يرى ان احلرب
هي �شيء ي�صيب الإن�سان ،وهي
احلرب يف
لي�ست ب�أي �شكل حتت ت�أثري ارادته
املدار�س الفكرية
ً
ي��رى النا�شر �أن��ات��ول راب��وب��وررت يف مقدمة وهناك مدار�س �أخ��رى غريها تتناول فل�سفة احلرة .ولكنها ،بدال من ذلك ،نتيجة فعل القوى
ترجمته لكتاب ك�لاوزوي��ت��ز «يف احل��رب» ( Onاحل��رب ،ولكن هذه املدار�س الثالث هي الأكرث الكونية التي ال تقا َوم.
� ،)warأن هناك ثالث مدار�س رئي�سة للفكر يف �شيوعاً.
املدر�سة الأُ ْخ َر ِو ّية ()Eschatological
تعترب احلرب (جمازياً) وفق مدر�سة الفل�سفة
فل�سفة احلرب هي:
ً
 -1املدر�سة الكوارثية ( .)The Cataclysmicال�سيا�سية «لعبة �سرتاتيجيا» كلعبة ال�شطرجن ،ترى هذه املدر�سة �أن احلروب ،خ�صو�صا الكربى
 -2املدر�سة الأُخروية ( .)The Eschatologicalووفق الفل�سفة ُالأخ َر ِو ّية كر�سالة ،او حل عقدة منها ،وك�أنها تتجه نحو هدف ما ،وت�ؤكد ان بع�ض
درام��ي��ة� ،أم��ا يف الفل�سفة الكوارثية فتعترب النزاعات النهائية �سيك�شف الطريق املر�سوم
 -3املدر�سة ال�سيا�سية (.)The Political

فل�سفة احلرب
يف املدار�س الفكرية
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لكل احلروب ،والذي يت�شكل بـ« َث َو َر ٍان» اجتماعي
هائل يتبعه جمتمع جديد خ� ٍ�ال من احل��روب،
(هناك نظريات ترى ان هذا املجتمع قد يكون
مثالياً �أو قد يكون عك�سه متاماً).
وهناك نظريتان حول هذا املو�ضوع :الكونية،
وامل�سيحانية:
 النظرية الكونية وتعبرّ عنها املارك�سية. النظرية امل�سيحانية ،ور�ؤي��ت��ه��ا ملعركة«هارجمدون» ،والتي �ست�ؤ�شر اىل املجيء الثاين
للم�سيح ،وهزمية ال�شيطان النهائية.
وه����ذه ال��ن��ظ��ـ��ـ��ري��ة ه��ي َم��� َث��� ٌل للفل�سفــة
امل�سيحــانية الأخ��� َر ِو ّي���ة ،وال��ت��ي تنبثق من
املفهـوم اليهودي  -امل�سيحي للم�سيح ،وترى ان
احلروب تبلغ ذروتها يف احتاد الب�شرية يف اميان
واحد وحتت �سلطة حاكم واحد م�سيطر.
كذلك ميكن اعتبار احلمالت ال�صليبية واجلهاد
ومفهوم النازية للعرق الأ�سمى وغريها ،كتعبري
عن هذا التوجه واملفهوم.
املدر�سة ال�سيا�سية ()Political

يعترب ك��ارل ف��ون كالوزويتز �أح��د �أرك���ان هذه
املدر�سة والذي كان يرى ان احلرب هي �أداة بيد
الدولة ،وفق مقولته الآتية:
«�إن احلرب هي �أداة عقلية (منطقية) لل�سيا�سة
الوطنية».
�إن الكلمات الثالث« :عقلية»�« ،أداة»« ،وطنية»،
هي املفاتيح اال�سا�سية للنظرية.
وبهـذه النظرة فـ�إن قـرار احلرب يجب ان يكون:
اوالً« :عقلياً ومنطقياً» ،مبعنى ا�ستناده على
تقديرات �أكالف احلرب ومكا�سبها.
ثانياً� ،إن احلرب يجب �أن تكون «�أداة �أو و�سيلة»،
مبعنى �أنه يجب اعالنها لتحقيق اهداف معينة،
ولي�س لذاتها ،و�أي�ضاً مبعنى ان اال�سرتاتيجيا
والتكتيك توجهان ب��اجت��اه غاية واح���دة وهي
حتقيق الن�صر.
و�أخ�ي�راً� ،إن احل��رب يجب �أن تكون «وطنية»،
مبعنى ان اهدافها هي حتقيق تقدم امل�صالح
الوطنية للدولة ،ولهذا ف�إن اجلهد الكلي للأمة
يجب ان يعب�أ خلدمة الأهداف الع�سكرية واملجهود

احلربي.
وال��ي��وم ،وبعد م��رور عقود على و�ضع هذه
النظرية ،ف ��إن احل���روب على الإره����اب ،وحرب
ال��ع��راق ،ال��ت��ي با�شرتها ال��والي��ات املتحــدة
الأمريكيــة بقيادة الرئي�س جورج بو�ش (-2001
 ،)2003مي��ك��ن اعتبارهــا �ضمن العقيدة
الإ�ستباقية للحرب ،وهي حمرك �سيا�سي يعترب
�أن على الواليات املتحدة �أن ت�ستخدم احلرب
لتمنع هجوماً الحقاً عليــهــا كما حدث يف 11
ايلول � .!!2001أو رمبــا حت�ضرياً ،وا�ستعداداً
حلرب قادمة ت�ؤمن بحدوثها اجلماعة املحيطــة
بالرئي�س بو�ش �أي «املحافظــون اجلدد» الذين
ي�ؤمنون باملدر�سة الأُخ َر ِو ّية ومعركة هارجمــدون
يف فل�سطني ،وال��ع��ق��ي��ـ��ـ��دة امل�سيحانية -
اليهوديــة ال�صهيونية ،وانت�صار اخلري على ال�شر،
(وف��ق ر�ؤيتها) ،وي��رون �ضرورة خ�ضوع العامل
واحد يقودها اىل الن�صر!
حلاكم ٍ
ٍ
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�شباط

�إقت�صاد ومال
�إعداد:
تريز من�صور

«الركود االقت�صادي» عنوان طبع
ب�صماته على خمتلف القطاعات
اللبنانية ،وكان للقطاع العقاري ن�صيبه
الوايف� .إال �أن ميزة هذا القطاع انه
متكن من املحافظة على حجمه يف
االقت�صاد ،وكذلك على جاذبية ا�ستقطاب
امل�ستثمرين من خمتلف دول العامل .اما
ا�سعار العقارات واالرا�ضي ،فقد ا�ستمرت
يف ثباتها تنتظر اول فر�صة لت�ستعيد
دورها الطبيعي �صعوداً وهبوطاً وفق
حجم ال�سوق وحاجاته.
واليوم ت�شري الدرا�سات وامل�ؤ�شرات كلها
اىل ان «طائر الفينيق ي�ستفيق» ،ولقد
اختري لبنان بني �سبع دول عربية،
اعتربت منوراً عربية مر�شحة للوالدة هذه
ال�سنة يف جمال اال�ستثمار العقاري .اىل
ذلك ،ف�إن االح�صاءات تدل على ان ا�سعار
العقارات �سوف ترتفع بن�سب عالية.
ما هو واقع القطاع العقاري اللبناين
واال�ستثمار فيه يف ظل الظروف
ال�سيا�سية الراهنة؟ هل لهذا القطاع
م�ستقبل كبري كما يتوقعه معظم
الق ّيمني واملراقبني؟ ملاذا حجم
ا�ستقطاب امل�ستثمرين االجانب والعرب
واملغرتبني كبري جداً ،يف هذا البلد
ال�صغري؟
ا�سئلة عديدة حملتها جملة «اجلي�ش»
اىل بع�ض �شركات درا�سات وا�ست�شارات
وتطوير عقاري ،وعادت ب�إجابات وافية
عنها.
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يف لبن نا

م�ؤ�شرات منو ونه�ضة

اال�ستثمارات العربية يف
بريوت بلغت ارقاماً قيا�سية
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مكارم:
املناخ اال�ستثماري يف لبنان جاذب
مدير ع��ام �شركة رامكو العقارية (للخدمات
العقارية والو�ساطة واال�ست�شارات والدرا�سات)
ال�سيد رجا مكارم قال :ي�ستقطب لبنان العديد
من امل�ستثمرين والطاحمني اىل التملك فيه،
ب��دءاً من اللبنانيني املقيمني اىل املغرتبني،
ا�ضافة اىل امل�ستثمرين العرب واالجانب .ولقد
بد�أنا نلم�س هذه ال�سنة حتديداً ،رغبة كبرية من
قبل �شركات عقارية عاملية (�أمريكية و�أوروبية)،
يف التملك يف لبنان واال�ستثمار فيه.
واعتقد ان ال�سبب يعود اىل ان املناخ اال�ستثماري
يف لبنان جاذب ،يف ظل مغريات متعددة اهمها:
 lالقانون االقت�صادي الليربايل.
 lحماية امللكية العقارية ،فعلى الرغم من
ظروف احلرب القا�سية التي م ّر بها لبنان زهاء
�سبعة ع�شر عاماً ،بقيت امللكية العقارية على
حالها ،وا�ستعاد كل �صاحب حق حقه ،من عرب
واج��ان��ب .ومل حت�صل �أي��ة نك�سة عقارية على
االطالق ،ولكن الذي ح�صل وح�سب هو انتقال ت�سعري
امللكية العقارية من اللرية اللبنانية اىل الدوالر
االمريكي ،وذلك من جراء انهيار اللرية اللبنانية
وارتفاع �سعر �صرفها مقابل الدوالر االمريكي.
• ان ال�ضرائب على امللكية العقارية
واالرباح مقبولة ن�سبياً.
• تدفق ام��وال طائلة من ج��راء الطفرة
النفطية يف اخلليج العربي ،ما ادى اىل زيادة
الطلب على العقارات اللبنانية.
ّ
وال بد من اال�شارة هنا اىل ان الطلب قد خفت
وتريته ن�سبياً بعد احلرب يف ال�صيف املا�ضي،
من جراء انعدام الثقة ،اال ان ا�سعار العقارات يف
بريوت مل ترتاجع على الرغم من الظروف ال�صعبة
التي مي ّر بها البلد ،فمعظم مالكي العقارات
الحظ ارتفاع ا�سعار عقاراتهم با�ستمرار قبل هذه
احلرب ،وهم ال يعتقدون ان االجتاه تغري ،بل هو
جت ّمد م�ؤقتاً .لذلك مل ن َر �أية ح�سومات تعر�ض
على ا�سعار العقارات ،بل ح�صل العك�س .اذ ان
املالكني يطلبون زيادة على ا�سعار ما قبل متوز
يف بع�ض العمليات املحدودة التي مت التفاو�ض
عليها فعلياً.
• طبيعة لبنان ومناخه املعتدل ،ودوره
الثقايف واحل�ضاري واال�ست�شفائي يف املنطقة.
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• العقارات اللبنانية هي االرخ�ص ن�سبياً،
فمثالً �سعر امل�تر العقاري ال�سكني الفخم يف
ب��ي�روت ي�����راوح ب�ي�ن  5000و 7000دوالر
ام�يرك��ي ،بينما يف ب��اري�����س م��ث�لاً يبلغ نحو
 15000دوالر ويف لندن  60،000دوالر.
وعن اال�ستثمار اللبناين يف ال�سوق العقارية
قال ال�سيد مكارم« :لقد تبني لنا من خالل درا�سة
اجريناها للعام  ،2006وجود ن�شاط وا�ضح ل�شركات
التطوير اللبنانية العاملة يف قطاع االبنية
الفخمة ،والتي يقودها فريق من نحو � 15شخ�صاً
رئي�ساً؛ ه��ؤالء كانوا نا�شطني يف �شراء االرا�ضي
املخ�ص�صة للبناء خ�صو�صاً يف ب�يروت ،وميكن
القول ان الواحد منهم كان ينفذ عدة م�شاريع يف
�آن واحد .ويف �ضوء املعلومات املتوافرة لدينا،
ف�إن قطاع البناء ال�سكني يف بريوت وحده يدخل
اىل ال�سوق من ال�شقق ال�سكنية ما يقدر بنحو
 300،000مرت مربع من املباين اجلديدة كل
�سنة ،وذلك يف غربي بريوت واال�شرفية ومنطقة
�سوليدير وحدها ،ومن دون احت�ساب ال�ضواحي او
بقية املناطق اللبنانية .ويقدر املعدل الو�سطي
لال�ستثمار باملرت املربع املبني بنحو  1300اىل
 1400دوالر امريكي (ي�شمل �سعر االر�ض وتكلفة
البناء وال ي�شمل الربح) .على هذا اال�سا�س ف�إن
اال�ستثمارات االجمالية التي تذهب اىل قطاع
البناء ال�سكني وحده يف مناطق بريوت الرئي�سة
ميكن تقديرها وب�صورة حمافظة بنحو  400اىل
 420مليون دوالر �سنوياً .وجتدر اال�شارة اىل ان
هذا التقدير ي�ستند اىل حركة التوظيف املحلية
يف العقارات الفخمة فقط ،والتي تعتمد بالدرجة

االوىل على امل�شرتي املحلي ،ويف درجة ثانية
على اللبنانيني العاملني يف اخلليج واملغرتبات
االخرى ،ومن ثم امل�شرتين العرب واالجانب .ويف
تقديرنا ان ا�ستثمارات مببالغ مماثلة ت�أخذ
طريقها اىل القطاع ال�سكني يف بريوت الكربى
وجبل لبنان.
وا�ضاف مكارم :ا�ستثمر اللبنانيون بقوة يف
القطاع التجاري (قطاع التجزئة ومراكز الت�سوق)
وقطاعات الفنادق واملطاعم واملالهي ا�ستعداداً
للمو�سم الذي كان يبدو واعداً .وهناك ا�ستثمارات
�شبه �سنوية يف مراكز الت�سوق وال�صناعات واخلدمة
املتفرعة عن قطاع البناء ،مثل اال�ستثمار يف
مواد البناء واملفرو�شات وال�سجاد واالنارة واملعدات
الثقيلة وامل�صاعد و�صناعة التدفئة والتربيد
وغ�يره ،او تلك املت�صلة بقطاع ال�سياحة ،مثل
ن�شاطات النقل وت�أجري ال�سيارات وغريها...
وكل بناية تن�ش�أ ُت ِوج ُد طلباً فورياً يف قطاعات
اخ���رى مت��� ّون �صناعة االن�����ش��اءات .ون��ح��ن نقدر
اال�ستثمارات ال�سنوية املبا�شرة يف قطاعات
العقارات غري ال�سكنية (مثل ابنية املكاتب
واملحالت التجارية والفنادق واملالهي ،وغريها
من االن�شطة املت�صلة بالقطاع ال�سياحي) مبا بني
 400و 500مليون دوالر .ما يعني ان اال�ستثمارات
امل��ب��ا���ش��رة م��ن امل�ستثمرين اللبنانيني او
املقيمني يف لبنان يف قطاع االبنية الفخمة
والقطاع ال�سياحي تفوق ال��ـ 900- 800مليون
دوالر يف ال�سنة ،وق��د ترتفع اىل  104مليار
دوالر اذا ا�ضيفت اال�ستثمارات يف قطاعات البناء
غري الفخم يف املناطق الواقعة خارج العا�صمة،
خ�صو�صاً يف مناطق جبل لبنان.
اال�ستثمارات العربية يف بريوت:
ارقام قيا�سية
اما عن اال�ستثمار العربي يف العقارات اللبنانية،
فقد اكد ال�سيد مكارم وبنا ًء على الدرا�سة التي
اعدتها �شركة «رامكو» ان اال�ستثمارات العربية
ثالثة انواع:
• اال�ستثمار لل�سكن املبا�شر يف الفلل
وق��ط��ع االر����ض ال��ك��ب�يرة ،وه���ذه اال�ستثمارات
التي تتجاوز فيها م�ساحة االر���ض ال��ـ 3000مرت
مربع ،تخ�ضع ملوافقة جمل�س ال��وزراء وت�صدر
ب��ق��رارات تن�شر يف اجلريدة الر�سمية .وح�سب

املعلومات املتوافرة لل�شركة ،ف��إن م�شرتيات
االرا�ضي الكبرية من هذه الفئة بلغت يف بريوت
وجبل لبنان ،ارقاماً قيا�سية جتاوزت املليوين مرت
مربع العام  2005بزيادة بلغت  18يف املئة عن
جمموع امل�شرتيات املحققة العام  .2004وزادت
هذه امل�شرتيات بن�سبة  180يف املئة عن تلك
امل�سجلة العام  ،2003عندما بلغت نحو 0،8
مليون مرت مربع .وعلى ا�سا�س �سعر افرتا�ضي
و�سطي قدره  300دوالر للمرت املربع ،ف�إن القيمة

التي مت��ت او التزمت يف ف�ترة ال���ـ� 18شهراً
املنتهية يف حزيران  ،2006ميكن تقديرها بنحو
 5مليارات دوالر .ولوحظ ان م�شرتيات امل�ساحات
يف �سوليدير حتولت من ال�صفقات ال�صغرية اىل
�صفقات احلملة الكبرية ،فمن ا�صل املليون مرت
مربع التي مت �شرا�ؤها من قبل امل�ستثمرين
اخلليجيني ،ذهب نحو  400،000مرت مربع اىل
جمموعتني فقط ،واحدة اماراتية والثانية كويتية.
بينما توزعت امل�ساحات الباقية (600،000

االجمالية لال�ستثمار العربي يف هذا القطاع ميكن
تقديرها بنحو  900مليون دوالر ،وهذه ال ت�شمل
بالطبع ،اال�ستثمارات الالحقة يف مرحلة البناء
والتجهيز والت�أثيث والتي ميكن ب�سهولة ان توازي
هذا املبلغ او تفوقه.
• اال�ستثمارات التي تقوم بها امل�صارف
وامل�ؤ�س�سات املالية و�شركات التطوير املعروفة
يف امل�شاريع الكربى ال�سكنية او ال�سياحية او
التجارية ،والتي يرتكز معظمها يف منطقة
�سوليدير .وكانت هذه اال�ستثمارات قد �شهدت
قفزة كبرية العام  2005ويف الن�صف االول من
العام  ،2006وقدرت ب�أكرث من  1،6مليار دوالر
لالر�ض فقط .واذا اخذ يف االعتبار امكان انفاق
مبالغ مماثلة على الت�شييد ورمبا ن�صف هذه
املبالغ على التجهيز والت�أثيث ،ف�إن اال�ستثمارات

مرت مربع) على نحو  13جمموعة وم�ؤ�س�سة
ا�ستثمارية ،وادى التهافت على م�ساحات �سوليدير
اىل رفع اال�سعار ،نظراً اىل حمدودية املخزون،
فقفز �سعر املرت املربع على الواجهة البحرية اىل
 2500دوالر ثم  3000دوالر من معدالت �سابقة،
مل تتجاوز قبل �سنوات الـ 1500دوالر .ويعني هذا
التطور ،ان �شركات التطوير عليها ان تبيع املرت
املربع املبني مبا ال يقل عن  7000دوالر ورمبا
اكرث .وهذه اال�سعار بد�أت ت�سجل فعالً يف االبنية
املواجهة للمارينا يف �سوليدير مثل بالتينوم تاور
وبريوت تاور.
يبقى ان من اهم م�ؤ�شرات الفورة العقارية
وال�سياحية التي كان ي�شهدها لبنان قبيل حرب
مت��وز االخ�ي�رة ،النمو املفاجئ يف ع��دد رخ�ص
البناء ال�صادرة عن نقابتي املهند�سني يف كل من

بريوت وطرابل�س ،وكذلك النمو الكبري يف حجم
امل�ساحات التي يتم الرتخي�ص ببنائها.
ويجدر باال�شارة ان اال�ستثمارات املبا�شرة يف
بناء الفلل واالرا���ض��ي ال�سكنية الكبرية (خارج
منطقة �سوليدير) كانت ت�سجل ارتفاعاً �سنوياً،
وكان من املتوقع بالتايل ان ت�ستمر ال�صفقات
بالتزايد �سنوياً ما مل تقرر ال��دول��ة اللبنانية
والغرا�ض احلفاظ على التوازن ،و�ضع قيود على
تلك امل�شرتيات.
ً
• اخ�ي�را ،هناك اال�ستثمارات
ال�صغرية ال��ت��ي ي��ق��وم بها ال���زوار
العرب عند �شرائهم �شقة �سكنية او
بيت للعطلة لكن ب�أحجام �صغرية
ال ت�ستوجب الن�شر يف اجلريدة
الر�سمية ،وهذه اال�ستثمارات تظهر
يف االح�صاءات اللبنانية يف بيانات
ال�سجل العقاري وتراوح قيمتها يف
املتو�سط ،بني  150و 200مليون
دوالر �سنوياً.
وحول ا�سعار االرا�ضي ،اكد ال�سيد
مكارم «ان ا�سعار االرا�ضي املعدة
للبيع قفزت مب��ع��دالت متفاوتة
وذلك ح�سب املناطق ،فقد �سجلت
اعلى الزيادات يف ا�سعار االرا�ضي
مثالً يف منطقة اجلناح وبئر ح�سن،
بينما �سجلت زيادات مهمة راوحت
ب�ين  30و 40يف املئة يف �سعر
امل�تر املبني يف معظم مناطق ب�يروت بني
مطلع  2005وبداية �صيف .2006
ويف ال��وق��ت عينه ،ارتفعت ا�سعار ال�شقق
املنتهية يف امل�شاريع العقارية بن�سب تراوح
بني  15و 20يف املئة يف املناطق املميزة
مثل اال�شرفية ور�أ���س بريوت ومنطقة �سوليدير
وغريها.»..
وختم مكارم بالقول�« :إن لبنان م�ؤهل ال�ستقطاب
اال�ستثمارات والتوظيف العقاري ،فهو يتمتع
بعدة مميزات يف جماالت اال�ستثمار واخلدمات.
املطلوب اليوم هو اال�ستقرار ال�سيا�سي واالمني،
با�ستثناء ذل��ك لدينا كل املقومات ،والطفرة
العقارية قادمة �إن �شاء اهلل ،وامل�ستقبل الزاهر
ينتظر اللبنانيني ال حمالة».
حايك :اال�ستثمار العقاري من اجنح
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اال�ستثمارات واثبتها على االطالق
ب��دوره اع��رب مدير عام �شركة «حايك غروب»
الهند�سية ال�سيد عبد اهلل حايك ،عن تفا�ؤله
مب�ستقبل القطاع العقاري يف لبنان وق��ال:
«مل نفقد االمل وال مرة بقدرة لبنان على جذب
اال�ستثمارات يف خمتلف القطاعات وخ�صو�صاً يف
القطاع العقاري .ولقد اثبتت التجارب ان للبنان
قدرة مميزة يف املحافظة على قيمة االرا�ضي
والعقارات ،على الرغم من كل االزمات امل�صريية
واحل��روب املدمرة التي م ّر بها .وه��ذا االنطباع
ي�ستند اىل ارق���ام وج���داول واح�����ص��اءات دقيقة
اعتمدتها «حايك غ��روب» من خ�لال ممار�ستها
التطوير العقاري منذ العام  .1982فم�ساحات
البناء املرخ�صة وكميات اال�سمنت العائدة لقطاع
البناء ،وعقود بيع العقارات ،جميعها تدل على
ن�شاط عقاري ،ول��و ك��ان فاتراً حالياً ،نظراً اىل
الظروف ال�سيا�سية التي مير بها لبنان .كما وان
خمتلف الدالالت ت�شري اىل ان هناك ثورة عقارية
تنتظر على ابواب الوفاق الوطني ،لتطل على
هذا البلد وتنع�ش اقت�صاده وتعيده اىل امل�سار
الطبيعي بني دول املنطقة .واننا ننظر اىل
االحداث ال�سيا�سية ،التي تع�صف يف لبنان حالياً،
من الناحية االيجابية ،بحيث ان للدميوقراطية يف
هذا ال�شرق مدر�سة يف لبنان».
وا���ض��اف ق��ائ�لاً« :ان االج���واء ال�سوداوية التي
نراها يف و�سائل االع�لام العاملية واملحلية ،ال
تعك�س حقيقة الواقع اال�ستثماري لناحية جذب
اال�ستثمارات اخلليجية ،والفائ�ض من مداخيل
النفط ،اىل جانب الثقة الدولية بنظام النقد الذي
ظهر جلياً من خالل م�ؤمتر «باري�س .»3
هذا باال�ضافة اىل القدرات املالية ال�ضخمة التي
يتمتع بها القطاع امل�صريف اللبناين ،وتدفق
اموال املغرتبني التي جتاوزت الـ  4مليارات دوالر
يف .2006
ولقد اثبتت اخل�سارة التي منيت بها بور�صة
ال�سعودية ( 482مليار دوالر) وبور�صة االمارات
( 100مليار دوالر) العام  ،2006ان اال�ستثمار يف
العقارات هو من اجنح اال�ستثمارات واكرثها ثباتاً
واماناً».
وعن توقعاته للم�ستقبل العقاري ،اكد ال�سيد
حايك ان هناك ا�ستثمارات لعدة �شركات تطوير
عقاري خليجية ،يف جم��االت ال�سكن وال�سياحة
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• ال�شفافية يف التعاطي مع امل�ستثمرين
ويف امل�شاريع ال�ضخمة.
• حت�ضري ملفات م�شاريع للم�ستثمرين
وفق املعايري الدولية.
• �إبعاد اال�ستثمار عن التجاذبات ال�سيا�سية
واملناطقية.
• �إيجاد حوافز ا�ستثمارية ا�سوة بدول
املنطقة وخ�صو�صاً اخلليج و�شمال افريقيا.
وا���ش��ار ح��اي��ك اىل ان م��ن اه��م ع��وام��ل جذب
اال�ستثمارات اىل لبنان قلة امل�ساحات املعرو�ضة
للبيع ،وخ�صو�صاً يف منطقة بريوت و�ضواحيها.
فم�ساحة بريوت هي نحو  18كلم مربع ،بينما

والتجارة ،يف املناطق اللبنانية كافة ،ال �سيما
على ارتفاع  600- 500مرت عن �سطح البحر.
ولقد ب��د�أت طالئع هذه اال�ستثمارات مب�شاريع
يف منطقة �ضهور العبادية وبيت مري و�ضهر
ال�صوان .وهذا التدفق اال�ستثماري اخلليجي عائد
اىل طبيعة لبنان وطابعه احل�ضاري واملنفتح،
اىل جانب االمكانات الفنية والهند�سية املتوافرة
يف ال�سوق املحلي والتي ت��وازي ارق��ى مكاتب
الدرا�سات يف العامل ،كما ان لبنان هو البلد االمثل
للعائالت اخلليجية لتم�ضية ايام العطل».
يف املقابل ثمة حماذير تق ّيد ه��ذا التفا�ؤل
بح�سب حايك ،فلبنان يحتاج اىل:
• تطوير العمل االداري.

م�ساحة مدينة الريا�ض يف ال�سعودية هي مثالً
نحو  1554كلم مربع وم�ساحة القاهرة نحو 300
كلم مربع.
ً
وختم ال�سيد حايك اخ�ي�را بالقول« :ال جمال
لأية توقعات ايجابية يف ظل الت�شنج ال�سيا�سي
ال�سلبي القائم .ولكن امل�ستقبل واعد ،وجماالت
اال�ستثمارات م��ا ت��زال يف الناحية االيجابية،
وحجمها اخلجول حال ًيا ال يعك�س القدرة االقت�صادية
املربحة يف قطاع التطوير العقاري� .أما اال�سعار
فثابتة و�صامدة وهي يف طور االرتفاع».
ت�صوير� :شربل طوبيا

�إعداد :نادر عبد العزيز �شايف
دكتوراه دولة يف احلقوق
حمام بالإ�ستئناف

تعترب امللكية العقارية من املوا�ضيع اال�سا�سية التي اهتم بها امل�شرتع اللبناين،
وقد حر�ص الد�ستور اللبناين على �إحاطتها برعاية خا�صة ،فن�صت املادة  15منه على
�أن «امللكية يف حمى القانون ،فال يجوز �أن ينزع عن �أحد ملكه �إال لأ�سباب املنفعة
العامة يف الأحوال املن�صو�ص عليها يف القانون وبعد تعوي�ضه عنه تعوي�ضاً عادالً» ،ما
ي�شكل �ضمانة �أ�سا�سية للمواطنني وحماية للملكية العقارية يف لبنان.
ويعترب القانون العقاري من �أهم القوانني املدنية ،كما يعترب العمود الفقري جلميع
القوانني الداخلية التي ترعى احلقوق اخلا�صة .فامللكية العقارية حتتل االبرز بني
امللكيات ،على الرغم من املجتمع وازدياد دور بع�ض املنقوالت ذات القيمة املرتفعة
يف الع�صر احلا�ضر ،كامللكية الفكرية وملكية �أ�سهم ال�شركات العاملية والكبرية .ويعود
ذلك �إىل ّ
جتذر �أهمية امللكية العقارية وامتدادها عرب التاريخ ،و�إىل القيمة املعنوية
واالجتماعية التي مي ّثلها امتالك العقار� ،إ�ضافة �إىل قيمته املادية.
ويف الواقع ،ان اهتمام الدول بتنظيم امللكية العقارية وتقنينها يتخطى �أهميتها
املادية واملعنوية لتعلقها بعلوم التاريخ واالجتماع وال�سيا�سة .وامل�شرتع اللبناين
مل يتناول م�س�ألة تنظيم امللكية العقارية وح�سب ،بل و�ضع بع�ض املحظورات
وال�ضوابط المتالكها ،خ�صو�صاً جلهة مت ّلك الأجانب .ف�صدر قانون اكت�ساب غري اللبنانيني
احلقوق العينية العقارية يف لبنان الذي و�ضع مو�ضع التنفيذ مبوجب املر�سوم
رقم ( 11614تاريخ  ،)1969/1/4والذي �ألغي مبوجب املر�سوم اال�شرتاعي رقم 113
(تاريخ  ،)1983/9/16ثم �أعيد العمل به مبوجب املر�سوم اال�شرتاعي رقم ( 32تاريخ
 ،)1985/3/23وعدّ ل مبوجب القانون املنفذ باملر�سوم رقم ( 5131تاريخ ،)1973/3/19
ومبوجب القانون رقم ( 296تاريخ  ،)2001/4/3ويف �ضوء ذلك ميكن تناول مو�ضوع متلك
الأجانب على النحو الآتي.

الأحكام القانونية
التي تـرعى مت ّلـك الأجانـب العقـارات يف لبنـان
�شروط امتالك االجانب عقارات يف لبنان
ح � ّددت امل��ادة الأوىل من ه��ذا القانون �شروط
اكت�ساب غري اللبنانيني حقوقاً عينية عقارية يف
لبنان ،فن�صت على �أنه ال يجوز لأي �شخ�ص غري
لبناين ،طبيعياً كان �أم معنوياً ،كما ال يجوز لأي
�شخ�ص معنوي لبناين يعتربه هذا القانون بحكم
الأجنبي� ،أن يك�سب بعقد �أو بعمل قانوين �آخر بني
االحياء� ،أي حق عيني عقاري يف الأرا�ضي اللبنانية
�أو �أي حق عيني من احلقوق االخرى التي يعينها
هذا القانون� ،إال بعد احل�صول على ترخي�ص يعطى
مبر�سوم يتخذ يف جمل�س الوزراء بناء على اقرتاح
وزي��ر املالية .وال ي�شذ عن هذه القاعدة �إال يف
الأحوال املن�صو�ص عليها �صراحة يف هذا القانون
�أو يف ن�ص خا�ص .وال يجوز متلك �أي حق عيني
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من �أي نوع كان لأي �شخ�ص ال يحمل جن�سية �صادرة
عن دولة معرتف بها �أو لأي �شخ�ص �إذا كان امللك
يتعار�ض مع �أحكام الد�ستور جلهة رف�ض التوطني.
وعليه ،يجب على الأجنبي ،غري اللبناين ،الذي
يريد �أن ميتلك حقوقاً عينية عقارية يف لبنان
�أن يح�صل على ترخي�ص من جمل�س الوزراء ي�صدر
مبوجب مر�سوم بناء على اق�تراح وزي��ر املالية،
با�ستثناء احلاالت التي ن�ص عليها القانون باالعفاء
من هذا الرتخي�ص .وقد حظرت املادة االوىل من
ه��ذا القانون متلك �أي حق عيني من �أي نوع
كان لأي �شخ�ص ال يحمل جن�سية �صادرة عن دولة
معرتف بها� ,أو لأي �شخ�ص �إذا كان امللك يتعار�ض
مع احكام الد�ستور جلهة رف�ض التوطني .وا�ستقرت

االجتهادات الق�ضائية على اعتبار هذه الن�صو�ص
متعلقة بالنظام العام وال جتوز خمالفتها اطالقاً(.)1
وه��ذا ما �أك��دت عليه حما�ضر جمل�س النواب يف
مناق�شة تعديل قانون اكت�ساب غري اللبنانيني
احلقوق العينية العقارية يف لبنان مبوجب القانون
رقم  ،2001/296والت�أكيد على عدم جواز متلك
الفل�سطينيني احلقوق العينية العقارية يف لبنان
لتعار�ضه مع احكام الد�ستور جلهة رف�ض التوطني.
حيث ورد �أن هناك اجماعاً وطنياً ،كر�سه اتفاق
الطائف وكر�سه الد�ستور ،على رف�ض التوطني ،و�أن
كلمة «ال توطني» ال تعني الباك�ستاين �أو الفرن�سي
بل تعني عدم توطني الفل�سطيني( .)2كما اكد على
هذا االجتاه اي�ضاً قرار املجل�س الد�ستوري رقم 2
تاريخ  2001/5/10يف مو�ضوع الطعن بالفقرة

الثانية من املادة االوىل املذكورة �سابقاً(.)3
وا�ستناداً �إىل كل ذلك ،ف�إن العقود التي �أبرمت
قبل �صدور هذا القانون ،ومل يتم احل�صول على
رخ�صة قانونية لعقدها ومل تنفذ �أ�صوالً ،ت�صبح
م�ستحيلة التنفيذ لن�شوء ا�ستحالة قانونية
لتنفيذها ،وبالتايل ميكن طلب الغائها ال�ستحالة
تنفيذها و�إع���ادة احل��ال �إىل ما كانت عليه� ،أي
ب�إعادة امللكية للبائع و�إع��ادة الثمن للم�شرتي ،ا�ستثناءات احل�صول على الرتخي�ص القانوين
�سنداً للمادتني 239و 341من قانون املوجبات �سنداً للمادة  3من قانون مت ّلك االجانب ،ي�ستثنى
ويعفى من ترخي�ص جمل�س الوزراء:
والعقود(.)4
 -1مت ّلك اال�شخا�ص الطبيعيني واال�شخا�ص
املعنويني غري اللبنانيني �أو املعتربين بحكم غري
�إجراءات احل�صول على الرتخي�ص
يقدم طلب الرتخي�ص �إىل وزارة املالية ،ويعني اللبنانيني عقارات مبنية �أو خم�ص�صة للبناء ال
فيه العقار واحلق العيني املطلوب اكت�سابه ،ويحال تزيد م�ساحتها يف جميع االرا�ضي اللبنانية على
على جمل�س الوزراء مع اقرتاح بقبوله �أو برف�ضه .ثالثة �آالف مرت مربع.
وملجل�س ال��وزراء �سلطة ا�ستن�سابية مطلقة يف  -2اكت�ساب احلقوق العينية العقارية مبوجب
منح الرتخي�ص �أو رف�ضه ،وال تخ�ضع قراراته �أحكام املادتني 33و 40من قانون اال�ستمالك رقم
بالرف�ض لرقابة �أية �سلطة من ال�سلطات (م 58 .)9تاريخ  ،1991/6/6التي ترعى ا�سرتداد و�شراء
وعلى طالب ت�سجيل احل��ق العيني �أن يربز العقارات امل�ستملكة.
 -3اكت�ساب احلقوق العينية العقارية تنفيذاً
�إفادات ر�سمية �صادرة عن الدوائر املخت�صة تعينّ
امل�ساحات التي ميلكها يف الأرا�ضي اللبنانية مع لقوانني خا�صة تفر�ض اكت�سابها على �سبيل
ت�صريح خطي مو ّقع ب�إم�ضائه ،يعلن فيه �أنه ال ال�ضمانة� ،أو ت�سمح به ل�سبب �آخر و�ضمن احلدود
ميلك �سوى تلك امل�ساحات .ولل�شركات املغفلة التي تفر�ضها هذه القوانني وال�شروط التي تعينها.
و�شركات التو�صية املعتربة بحكم غري اللبنانية� ،أن  -4اكت�ساب احلقوق العينية التالية:
ت�ستعي�ض عن الإفادات ال�سابق ذكرها ببيان يوقعه  -حق الإرث للورثة.
رئي�س جمل�س �إدارتها وي�صادق على �صحته مفو�ضو  -احلق النا�شىء عن و�صية �أو هبة معقودة بني
املراقبة ،تذكر فيه م�ساحات العقارات التي متلكها غري اللبنانيني الذين يدخلون يف عداد ورثتهم
ومواقعها باال�ستناد �إىل قيود دفاترها .ويعاقب كل عند وفاتهم وخا�صة اال�صول والفروع واالزواج.
من يقدم �إفادة �أو بياناً �أو ت�صريحاً خمالفاً للحقيقة - ،احلقوق النا�شئة عن عقود االنتفاع والرهن
وت�صادر من دون مقابل العقارات التي َّمت متلكها والبيع بالوفاء �أو باال�ستغالل والت�أمني والإج��ارة
املن�صو�ص عليها يف القرار رقم  12ال�صادر بتاريخ
باال�ستناد �إىل االفادة �أو البيان الكاذب (م.)15
( 1934/1/16نظام امل�ساقاة).
املق�صود باال�شخا�ص املعنويني غري اللبنانيني �إال ان حق االنتفاع وحق االيجار العادي الذي
ح ّددت املادة الثانية من القانون املذكور املق�صود تزيد م��دة كل منهما على ع�شر �سنوات ،وحق
االيجار املن�صو�ص عليه بالقرار رقم  12ال�صادر
باال�شخا�ص املعنويني غري اللبنانيني ،وهم:
� -1شركات اال�شخا�ص وال�شركات املحدودة يف  1934/1/16الذي تزيد مدته على ع�شرين
امل�س�ؤولية التي ال ميلك جميع احل�ص�ص فيها �سنة ،ال ي�صح اكت�سابه قبل احل�صول على الرتخي�ص
ا�شخا�ص طبيعيون لبنانيون ممنوع عليهم( ،م .)4كما ان الرهن �أو البيع بالوفاء �أو باال�ستغالل
ح�سب نظامها ،التفرغ عن تلك احل�ص�ص اىل غري امل��ح��ددة فيه م��دة لال�ستغالل تزيد على ع�شر
اللبنانيني �أو اىل غري ال�شركات اللبنانية ال�صرف.
 -2ال�شركات املغفلة و�شركات التو�صية امل�ساهمة
التي ال تكون جميع �أ�سهمها �إ�سمية ميلكها �أ�شخا�ص
طبيعيون لبنانيون �أو �شركات لبنانية �صرف ،يحظر
نظامها التفرغ عن تلك اال�سهم اىل غري اال�شخا�ص
الطبيعيني اللبنانيني �أو اىل غ�ير ال�شركات
اللبنانية ال�صرف.

�سنوات ،يخ�ضع اكت�سابه �إىل الرتخي�ص .اما الت�أمني
�أو االمتياز فال يحتاج ترخي�صاً .على �أنه ال يحق
للدائن غري اللبناين بدين نا�شىء عن رهن �أو بيع
بالوفاء �أو باال�ستغالل �أو ت�أمني �أو امتياز �أن ي�شرتي
احلق العيني ر�ضاء �أو باملزايدة بوا�سطة الق�ضاء من
دون ترخي�ص �سابق ،ما مل يتقدم مزايد ل�شرائه
ببدل الطرح املحدد الول مزايدة او ببدل يزيد على
الدين امل�ؤمن وملحقاته .ويف هذه احلالة يحق
للدائن غري اللبناين �أن ي�شرتي ذلك احلق باملزايدة
على �أن يعلق �شرا�ؤه على �شرط بيعه من لبناين
يف مهلة ال تتجاوز ال�سنتني من تاريخ �إنربام قرار
الإحالة حتت طائلة بيع هذا احلق� .أما �إذا كان الدائن
م�صرفاً فتطبق على �شرائه �أحكام امل��ادة 154
من قانون النقد والت�سليف التي تعفي امل�صرف
من الرتخي�ص املذكور �أعاله عند التملك امل�ؤقت
للعقارات� ،إمنا يخ�ضع لرتخي�ص جلنة الرقابة على
امل�صارف بعد التحقق من �أن ال�شراء يتم �إ�ستيفا ًء
لدين موقوف �أو م�شكوك يف حت�صيله (م.)5
كذلك ،ال يجوز لأية �شركة من ال�شركات ،التي
اكت�سبت حقاً عينياً عقارياً وفقاً لأحكام قانون متلك
الأجانب� ،أن تدخل على نظامها يف غري حالة وفاة
�أحد ال�شركاء �أي تعديل من �ش�أنه تخفي�ض ح�ص�ص �أو
�أ�سهم اللبنانيني فيها ،وذلك حتت طائلة البطالن
وتعري�ض ال�شركاء الذين وافقوا على التعديل
واملديرين الذين نفذوه للعقوبات (م .)12ولدى
حل ال�شركات وامل�ؤ�س�سات واجلمعيات املرخ�ص
لها �أو املعفاة من الرتخي�ص بتملك حقوق عينية
عقارية يف لبنانّ ،
يحظر ق�سمة ه��ذه احلقوق
وتوزيعها عينياً على ال�شركاء غري اللبنانيني �إال
ب�شرط مراعاة �أحكام هذا القانون (م.)13
و�ضمـن ح��دود امل�ساحـة الق�صـوى املنـ�صو�ص
عليها يف ه��ذا ال��ق��ان��ون ،يجوز للأ�شخا�ص غري
اللبنــانييــن ،طبيعييــن �أو معنوييـن� ،أن يعقدوا
اتفاقات خا�صة يكون مو�ضوعهـا ان�شاء حق عيني
م�شــروط انفاذهــا باحل�صول على الرتخيـ�ص
الواجب .وتعترب هذه االتفاقات باطلة حكماً من
دون لزوم �أي معاملة �إذا انق�ضــت املهلة املعينة
فيها للح�صول على الرتخيــ�ص� ،شرط �أن ال تزيد
هذه املهلة على �سنة واحــدة .ف�إن زادت على �سنة
�أو مل يت�ضمن العقد مهلة ما ،تعترب املهلة �سنة
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واحدة حكماً (م.)20
ن�سبة مت ّلك االجنبي
ح ّددت املادة  7من قانون متلك الأجانب الن�سبة
املئوية الق�صوى التي يجوز للأجانب متلكها يف
احلقوق العينية العقارية يف لبنان ،وهي على
النحو الآتي:
 ال ي��ج��وز �أن يتجاوز م��ا ميتلكه اال�شخا�صاملعنويون غري اللبنانيني �أو املعتربون بحكم غري
اللبنانيني ،يف جميع االرا�ضي اللبنانية الثالثة
باملئة ( )٪3من جمموع م�ساحتها ،على �أن
ال تتعدى ( ٪3الثالثة باملئة) يف كل ق�ضاء من
جمموع م�ساحتها ،وال تتعدى يف حمافظة بريوت
الع�شرة باملئة ( )٪10من جمموع م�ساحتها.
 يعت ّد يف ح�ساب الن�سب املذكورة �أعاله متلكال�شركات اللبنانية املعتربة بحكم غري اللبنانية،
با�ستثناء حالتي:
�أوالً� :شركات اال�شخا�ص وال�شركات املحدودة
امل�س�ؤولية التي ميلك االكرثية فيها (�أي ما يزيد
عن خم�سني باملائة من احل�ص�ص)� ،شركاء لبنانيون
طبيعيون �أو �شركات لبنانية �صرف يحظر نظامها
التفرغ عن هذه احل�ص�ص لغري اللبنانيني ،عندها
حتت�سب ن�سبة  ٪50فقط من امل�ساحات التي
تتملكها من �ضمن الن�سب الواردة �أعاله.
ثانياً :ال�شركات املغفلة �أو �شركات التو�صية
باال�سهم التي ميلك �أكرثية اال�سهم فيها� ،أي ما
يزيد عن  ٪50من الأ�سهم� ،أ�شخا�ص طبيعيون
لبنانيون �أو �شركات لبنانية �صرف يحظر نظامها
التفرغ عن هذه اال�سهم لغري اللبنانيني ،عندها
حتت�سب ن�سبة  ٪50فقط من امل�ساحات التي
تتملكها من �ضمن الن�سب الواردة يف هذه املادة.
ويعلن عن بلوغ ن�سب التملك مبر�سوم يتخذ
يف جمل�س الوزراء بناء على اقرتاح وزير املالية
ويعلق اكت�ساب غري اللبنانيني �أو املعتربين بحكم
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اخلزينة كامل الربح الناجت عن البيع بعد �أن يعاد
�إىل �صاحب احلق كامل الثمن والنفقات القانونية،
وتكون املحاكم العدلية هي ال�صاحلة للنظر يف
املنازعات الناجتة عن تطبيق �أحكام هذه املادة.
وتعترب مهلة الرتخي�ص ال�سابقة لنفاذ هذا
القانون املنتهية منها وغري املنتهية ممدة حكماً
وال حتتاج لإ�صدار ن�ص خا�ص بها ،على �أن ال تتجاوز
مدة التمديد اخلم�س �سنوات من تاريخ العمل
بهذا القانون (م .)11وال تطبق �أحكام هذا القانون
على الرخ�ص باكت�ساب احلقوق العينية العقارية
املعطاة قبل العمل به �إذا ا�ستعملت الرخ�صة يف
مهلة �سنة من تاريخ العمل بهذا القانون (م.)18

غري اللبنانيني احلقوق العينية العقارية� ،إال �إذا كان
جار بني اال�شخا�ص غري اللبنانيني �أو
هذا االكت�ساب ٍ
املعتربين بحكم غري اللبنانيني .ويتوىل املركز
الآيل يف وزارة املالية-مديرية ال�ش�ؤون العقارية-
تنظيم البيانات والإح�صاءات الالزمة لبيان الن�سب
امل��ذك��ورة ،وعند بلوغ الن�سب القانونية تتخذ
مديرية ال�ش�ؤون العقارية االجراءات الالزمة لتوقيف
عمليات ت�سجيل احلقوق العينية لغري اللبنانيني
على �أن تن�شر هذه البيانات يف اجلريدة الر�سمية
كل �ستة �أ�شهر (م.)7
ويعترب الأزواج والزوجات واالوالد القا�صرون بحكم
ال�شخ�ص الواحد لأجل تعيني امل�ساحات التي يجوز
للأ�شخا�ص الطبيعيني غري اللبنانيني متلكها
ّ
جزاء خمالفة �أحكام قانون متلك الأجانب
برتخي�ص �أو بدونه .ويعترب قا�صراً لتطبيق هذه
املادة الولد الذي ال يبلغ ثمانية ع�شر �سنة كاملة ن�صت املادة  16من قانون متلك الأجانب على
�أنه يعد باطالً بطالناً مطلقاً وبحكم غري املوجود كل
(م.)8
ً
عقد �أو عمل يجري خالفا لأحكامه وللن�صو�ص التي
ت�صدر من �أجل تعيني �أ�صول تطبيقه ،ويعاقب
�سقوط مفعول مر�سوم الرتخي�ص
ي�سقط مفعول مر�سوم الرتخي�ص بعدم العمل به من �أقدموا عليه �أو ا�شرتكوا �أو تدخلوا فيه ب�أي وجه
خالل �سنة من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية ،من الوجوه ومن قاموا بت�صديقه �أو ت�سجيله ،مع
�إال �إذا كان �سبب الت�أخري نزاعاً ق�ضائياً بني املر ّخ�ص علمهم بامره ،باال�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة وبغرامة
له ومن تلقى احلق عنه و�سجلت �إ�شارة الدعوى تراوح بني قيمة احلق العيني وثالثة �أ�ضعافها.
يف ال�سجل العقاري خالل املهلة املذكورة� ،أو حائالً وتطبق هذه الأحكام على كل عمل قانوين عن
قانونياً خارجاً عن �إرادة املرخ�ص له ،ففي هاتني طريق �شخ�ص م�ستعار جتنباً لتطبيق �أحكام هذا
احلالتني يقف �سري هذه املهلة طوال مدة املحاكمة القانون .ويعد باطالً كل بند يرمي �إىل �ضمان
تنفيذ مثل ه��ذا العمل الباطل �أو �إىل االل��زام
�أو �إىل �أن يزول احلائل القانوين (م.)10
ً
ويجب على كل �شخ�ص طبيعي اكت�سب حقا بالتعوي�ض يف حالة عدم تنفيذه.
عقارياً ،وفقاً لأحكام هذا القانون �أن ينجز ت�شييد
بناء على احلق مو�ضوع التملك يف مهلة �أق�صاها الهوام�ش:
خم�س �سنوات من تاريخ الت�سجيل يف ال�سجل  -1ا�ستئناف جبل لبنان املدنية ،غ ،3قرار رقم
العقاري ،قابلة للتمديد مرة واح��دة بقرار من  ،67تاريخ  ،2003/6/17مو�سوعة حمورابي ،رقم
جمل�س الوزراء ،وكذلك على كل �شخ�ص معنوي �أن .38645
يخ�ص�ص العقارات مو�ضوع التملك يف الغاية التي  -2حما�ضر جمل�س النواب املن�شورة يف كتاب
ّ
ّ
من �أجلها متلك �أو منح الرتخي�ص خالل املهلة قوانني ون�صو�ص العقارات والبناء يف لبنان للأ�ستاذ
امل��ذك��ورة ،كل ذل��ك حتت طائلة �سقوط �أو الغاء ع��ارف زيد الزين ،من�شورات احللبي احلقوقية،
احلق وبيعه من قبل وزارة املالية مع ما �أحدث � ،2005ص 334وما يليها.
عليه حل�ساب املخالف وعلى نفقته وم�س�ؤوليته  -3رقم املراجعة  ،2001/2ج.ر ،عدد  ،24تاريخ
وفقاً لأحكام املر�سوم اال�شرتاعي رقم  147تاريخ � ،2001/5/17ص .1794
( 1959/6/12املتعلق ب�أ�صول حت�صيل ال�ضرائب  -4القا�ضي املنفرد املدين يف بعبدا ،رقم ،29
املبا�شرة والر�سوم املماثلة لها) .وي�صادر مل�صلحة تاريخ .2006/3/7

�شباط

انطلقت من جبيل ووجهتها الوطن

«بيبلو�س ايكولوجيا»

جمعيات �أهلية
�إعداد:
با�سكال معو�ض بو مارون

حماية البيئة
م�س�ؤولية �شخ�صية
د .فدوى الك ّالب

ا�سمها «بيبلو�س ايكولوجيا»� ،أما ن�شاطها فيتعدى منطقة جبيل ،لي�شمل خمتلف انحاء الوطن،
و�أما هدفها فهو الو�صول اىل حلول للم�شاكل البيئية التي تعانيها البالد.
رئي�سة اجلمعية د .فدوى الك ّالب (دكتوراه يف علم االجتماع االقت�صادي البيئي وم�ست�شارة لعدة
هيئات يف االمم املتحدة) ،حدّ ثتنا عن «بيبلو�س ايكولوجيا» التي ت�أ�س�ست يف  23ني�سان .1996
بداية ح��ددت ك ّ�لاب �أه��داف اجلمعية وهي:
رعاية البيئة واملحافظة على الطبيعة
بجميع عنا�صرها ،وتنمية ال��وع��ي لدى
املواطن حول �ضرورة م�ساهمته ال�شخ�صية
يف حماية البيئة والرتاث.
ً
وت�ضم اجلمعية  30ع�ضوا من املتطوعني
املتخ�ص�صني يف خمتلف املجاالت البيئية،
وهي ع�ضو يف عدة جلان وطنية.
م�شاكل وملفات
 nكيف �ش ّقت اجلمعية طريقها و�سط هذا
املحيط املليء بالعاملني يف احلقل البيئي؟
 لقد ا�ضطلعت جمعية «بيبلو�س ايكولوجيا»منذ ت�أ�سي�سها بدور هام على ال�صعيد الوطني يف
�سبيل ّ
حل م�شاكل ومع�ضالت بيئية ح�سا�سة يف
البلد ،وذلك من خالل حت�ضري مل ّفات تعر�ض هذه
امل�شاكل وتقدم حلوالً عملية لها بوا�سطة عدد من
االخت�صا�صيني.
ّ
ومن هذه امللفات التي رفعت للم�س�ؤولني ما
والك�سارات ،امل��ازوت ،والتع ّدي
يتعلق باملقالع ّ
على االمالك البحرية ،و�شفط الرمول (يف اجلية
ونهر الكلب).
اىل ذلك �شاركت اجلمعية يف �إقرار ت�شريعات
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بيئية وم�ؤمترات وطنية.
ّ
ً
و�أ�ضافت الدكتورة الكالب قائلة� :إننا كجمعية
بيئية نعمل على حت�سني حميطنا البيئي يف
الوطن ككل ،لكننا نعمل ب�شكل خا�ص على معاجلة
امل�شاكل البيئية املحيطة يف منطقتنا بالتعاون
مع املدعي العام البيئي ووزارة البيئة.
ويف هذا الإط��ار عملنا لتدارك م�شاكل كثرية
منها تل ّوث ميناء جبيل ونهر ابراهيم عدة مرات
بالكربيت .كما اننا نهتم مبعاجلة امل�شاكل الناجمة
عن اجل��ور ال�صحية والآب��ار ذات القعر املفتوح،
وتلوث قنوات الري ومزارع الدواجن واالبقار يف
عدد من البلدات ،وامل�شاحر وقطع الغابات والرعي

ال�سامة (يف بلدة ب�شللي).
اجلائر ،والنفايات ّ
اىل ذلك عملنا للمحافظة على حق املواطنني
يف ارت��ي��اد ال�شاطئ الرملي يف جبيل وعدم
تع ّر�ض ا�صحاب االمالك اخلا�صة لهم (حتديد حدود
العقارات من جهة البحر ،متهيد طريق للو�صول
اىل ال�شاطئ مع و�ضع �إ�شارات للطرق العامة).
�ساهمنا يف �إبطال مر�سوم
يق�ضي بردم ال�شاطئ
 nما هي �أب��رز امل�شاريع التي حققتها
اجلمعية منذ ت�أ�سي�سها ،ويف �أية �أطر ميكن
�إدراجها؟
 يف �إط��ار عملها البيئي امل�ستمر� ،أجنزتاجلمعية العديد من امل�شاريع الهامة .يف املجال
القانوين وعلى �سبيل املثال� ،أ ّدت اجلمعية دوراً
هاماً يف �إبطال املر�سوم  5645الذي كان يعطي
ا�صحاب االمالك اخلا�صة املجاورة لل�شاطئ الرملي
اجلنوبي يف جبيل احلق با�ستئجار االمالك البحرية
وردم ال�شاطئ لإقامة مرافئ و�إن�شاءات عليه.
و�ساعدت يف الإط��ار نف�سه يف حملة ملنع ردم
البحر يف امليناء وواكبت االه��ايل وال�صيادين
يف حتركهم القانوين وعلى االر�ض اىل ان ابطل
جمل�س �شورى الدولة املر�سوم اجلمهوري القا�ضي
بردم البحر.
كذلك تقدمت اجلمعية بدرا�سة علمية اىل البنك

وطنه ثانياً .ومن هذه اال�صــدارت
كتيب هو دليل يع ّرف املواطــن على
حقوقه وواجباته البيئيةّ ،مت توزيعــه
يف لبنان وذل��ك بتمويل من الوكالة
االمريكية للتنمية الدولية ،ومن�شور
�سياحي عن وادي نهر ابراهيم االثري.
وتعمــل اجلمعية ال��ي��وم على حت�ضري
خريطة لل�سياحة البيئية يف ق�ضاء جبيل،
وعلى تنفيذ م�شروع جواز املواطن ال�صالح
( )Good Citizen s Passportوهو عبارة عن
كتيب واعمال تطبيقية لل�شباب يتناول موا�ضيع:
الف�ساد ،امل�ساءلة ،ال�شفافية والبيئة.
 nكيــف تعاملتــم كجمعيــة مدنيــة
مـع كارثة التلــوث النفطي يف ال�صيــف
املا�ضي؟
 بداية قمنا مبعاينة اال���ض��رار يف املناطقاملحيطة بنا ،وعند توقف الق�صف بد�أنا العمل
امليداين بالتعاون مع وزاة البيئة وجمعيتي
«اخلط االزرق» و«بحر لبنان».
لقد تولينا تنظيف الرمال على �شاطئ جبيل،
ول ّبى دعوتنا  300متطوع توزعوا على طول
ال�شاطئ ،حاملني الرفو�ش يعبئون بوا�سطتها
الرمال امللوثة يف م�ستوعبات خا�صة ،لتنظيفها
ومن ثم اعادتها اىل مكانها.
ويف املرحلة االخ�يرة راح��وا «ينخلون» الرمل
لتنظيفه من النفط ،يف عملية بدائية و�إمنا
ف ّعالة يف ظل غياب خيارات متطورة .وا�ستمر
العمل على مدى � 3أ�سابيع (من الثامنة �صباحاً
وحتى الرابعة بعد الظهر) ،بعدها ت�س ّلم اجلي�ش
املهمة.
ّ
ختاماً قالت الدكتورة فدوى الكالب� :إن اجلمعية
نا�شطة ب�شكل متوا�صل بف�ضل جهود اع�ضائها
وبف�ضل انفتاحها على اجلمعيات واملنظمات
املحلية والعاملية وتعاونها معها ،للمحافظة على
ثروات وطننا الطبيعية والبيئية.
,

ال�����������دويل
ت��ث��ب��ت ع���دم �صالحية
ً
موقع حبالني ليكون مكبا للنفايات.
فتم على الأثر �إيقاف امل�شروع كما �أوقف على
التوعية البيئية
�أثره متويل جميع املكبات يف لبنان .وحر�صت
اجلمعية على ت�شجيع الن�شاطات البيئية حيث  nماذا عن ن�شاطاتكم يف جمال التوعية
�أ�س�ست وطورت �أندية بيئية خا�صة يف مدار�س البيئية؟
ق�ضاء جبيل و�ضمن احلركات الك�شفية وز ّودتها  -ا���ص��درت اجلمعيــة كتيبــات ومن�شــورات
جمالت ومن�شورات بيئية .كما د ّرب��ت مر�شدين تهـدف اىل ار�شاد املواطن وح ّثه على املحافظة
بيئيني مل�صلحة بلدية �صيدا واق��ام��ت دورة على البيئة وال�سياحة يف منطقته اوالً ويف
تدريبية لت�شذيب الغابات مع خبري فرن�سي
وحملة ت�شجري كبرية حول مركز قرية االطفال
اجلمعية واللجان الوطنية
( )SOSيف كفرحي.
يف م���وازاة ذل��ك نظمت اجلمعية حما�ضرات
ومعار�ض ومباريات يف جميع املناطق اللبنانية
«بيبلو�س ايكولوجيا» ع�ضو يف
تتناول موا�ضيع بيئية �شتى ،كالنفايات ال�صلبة
ع��دة جل��ان وطنية تعمل يف احلقل
وتغري املناخ والتنوع البيولوجي وحرائق الغابات.
البيئي .ومن هذه اللجان :جلنة املنح
ا�ضافة اىل ذلك فهي ت�ؤمن رح�لات توعية مع
ال�صغرية التابعة للربنامج االمنائي
اخت�صا�صيني اىل املحميات ومعامل التدوير.
ً
للأمم املتحدة ،جلنة الت�شاور مل�شروع
امل�سح البيئي يحتل ب��دوره حيزاً كبريا يف
�إدارة املياه املبتذلة بالتعاون مع
م�شاريع اجلمعية التي �أجرت م�سحاً ملدينة جبيل
ال�سوق الأوروب��ي��ة امل�شرتكة ،جلنة
وقرى الق�ضاء وبلداته ،وذلك بالتعاون مع جهات
حممية بنتاعل.
عاملية واخرى لبنانية.
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�شباط

موطن
ال�شحرورة
و�شحـاريـر أُ� َخر

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

�شحرور

ا�سمها وحدودها
يف الكتب ،تعود ت�سمية وادي �شحرور اىل
جذر �سامي م�شرتك وهو «�شحر» ,ويعني ال�سواد
والظلمة والعتمة .وثمة من يقول �إنه يعود اىل
«م�شحرر» امل�شتقة من ح ّرر ومعناها اعتق.
أ� ّما على ل�سان اهايل البلدة ،فيقال ان اال�سم
يعود اىل كرثة ع�صافري ال�شحرور يف الوادي .ويقال
الوادي يف اجلغرافيا
اي�ضاً انها وادي «ال�شحر» �أي الوادي اال�سود حيث كان
يف كتابه «ت�سريح االب�صار يف ما يحتوي لبنان
يتم ت�صنيع الفحم فيها بكرثة.
حت ّد وادي �شحرور من ال�شرق بلدات بدادون ،من الآث��ار» ،يقول االب هرني المن�س« :تك ّونت
حومال ،وبليبل ،ومن الغرب كفر�شيما واملردا�شة ،املثلثات ال�ساحلية عند م�صب االنهار يف جوار
ومن ال�شمال ب�سو�س ،وحارة ال�ست� ،أما من اجلنوب البحر ،و�ساحل بريوت هو ثمرة االنهار وال�سيول

فتحدها بليبل وب�سابا.
وترتفع الوادي عن �سطح البحر بني  140و240م
وتبلغ م�ساحتها ح��واىل  3ماليني مرت مربع.
وهي رغم قربها من ال�ساحل وم�ساحتها الكبرية،
ما تزال حمافظة على طابعها القروي نظراً اىل
مت�سك اهلها بعاداتهم وتقاليدهم العريقة.
ّ
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ع�ضو املجل�س البلدي
ال�صحايف حبيب �شلوق

ا
د
ي
ا
ل
ن
س
س
و
ة
ت
ط
ر
ّ ز الأفــ

أي

نغمات «الأوف» اجلارحة ترتدد يف انحاء الوادي ،وزقزقات
ال�شحارير ال�شادية ت�صدح يف جنبات غابات ال�سنديان
وال�صنوبر ،ونقرة دف الزجّال ت�شدو فتعلن
افتتاح مو�سم الغزل...
وادي �شحرور بلدة امل ّوال والعتابا ،وبلدة
االمراء «الأوادم» فتحت لنا ذراعيها مرحّبة,
وفيها كان لنا حديث مع اثنني من ابنائها:
ع�ضو البلدية ال�صحايف حبيب �شلوق وكاهن
رعية مار يوحنا للروم االرثوذك�س االب انطوان �سعادة (مدير تكميلية
وادي �شحرور الر�سمية) ,وقد و�ضعا بت�صرفنا معلومات ق ّيمة عن تاريخ
بلدتهما وحا�ضرها.

املري وال�ست
يروى انه منذ حواىل � 250سنة تزوج امري �شهابي من وادي
�شحرور من «ال�ست �شم�س» وهي �سيدة ت�سكن يف الناحية
االخرى من النهر .وبعد فرتة مر�ض هذا االمري ،فلم تدع ال�ست
�شم�س احداً من اقاربه يدخل لزيارته ،بل راحت ت�ستقبل اهلها
وع�شريتها ،وتفاخر امامه مبدى حب اهلها له ،وعدم مباالة اهله
به .فلم ي�سع هذا املري اال ان كتب ب�إ�سمها كل ارزاقه وحرم اهله
منها ،فعرفت هذه املنطقة منذ ذلك الوقت بـ «حارة ال�ست».

الأب
انطوان �سعادة

كانت يف الع�صور ال��غ��اب��رة ج��زي��رة حتيط بها
املياه ،بحيث كانت هذه املياه ت�صل خليج اخل�ضر
(الكرنتينا) بوادي �شحرور».
وتد ّل هذه الوثائق على ان وادي �شحرور كانت
يف ما م�ضى تقع على �شاطئ البحر ،قبل ان
ارا�ض جديدة� ،أبعدت
يتكد�س الطمي فتت�ش ّكل ٍ
املنطقة عن ال�ساحل.

تاريخها ال�شمايل
التي جتتاز اودي��ت��ه ك��وادي ال�شويفات ،ووادي
كانت وادي �شحرور يف املا�ضي القريب ،ملكاً
�شحرور ،ووادي نهر املوت».
وي�ضيف« :يقول علماء اجليولوجيا ب�أن بريوت لالمراء ال�شهابيني كغريها من البلدات املحيطة،

وقد قام ه�ؤالء االمراء بتق�سيم البلدة اىل احياء
بح�سب موقع ق�صر كل منهم ،ويف
البلدة بيوت عائدة لهم يبلغ
عمرها حواىل � 400سنة.
�آخر االم��راء ال�شهابيني
ال��ذي��ن ���س��ك��ن��وا يف

و
ل
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م
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ءا
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«يا حيف يا مري»
يف عهد امل�ير ب�شري ال�شهابي
ال��ث��اين ،ق��ام ام�ير �شهابي ي�سكن
يف وادي ���ش��ح��رور العليا يدعى

البلدة هو االمري �شفيق حممود �شهاب ،وقد �آل
منزله اىل ابنته جلنار التي تعي�ش فيه حالياً،
فيما تعرف احياء ومنازل كثرية يف البلدة ب�أ�سماء
االمراء ال�شهابيني الذين �سكنوا يف وادي �شحرور:
فهذه دار امل�ير قي�س ،وتلك دار امل�ير �سليم،
واملري علي ،وهناك دار املري كميل ،و�أخرى تعرف
بدار حليما.
ومن حارات ال��وادي واحيائها حارة التني ،حارة
الفغالية ،حارة الروم ،حي النبع ،حي ال�شختور،
حي احلمي ،وحي مار تقال .واجلدير بالذكر ان دير
مار تقال بناه االمراء منذ حواىل � 400سنة وهو
تابع اليوم للرهبانية اللبنانية املارونية.
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الأمراء
يف كتاب «تاريخ االمري حيدر ال�شهابي» ،ورد
ذكر االمري ح�سن ال�ساكن يف ق�صر يف وادي �شحرور،
والذي توىل االمارة يف لبنان بدالً من االمري ب�شري
ال�شهابي يف � 2آذار من العام .1820
ّ
ويف كتابه «تاريخ لبنان» يقول فيليب حتي:
«ح�صلت ث��ورة يف انطليا�س دعيت بالعامية
(العام  ،)1820لأن النا�س مل يعد ب�إمكانهم
دفع ال�ضرائب لتغطية مطالب اجلزار ،فتخ ّلوا عن
االمري ب�شري ،وراحوا ينادون ب َح َ�سن ال�شهابي امرياً
للبنان».
ويف «تاريخ لبنان احلديث» لكمال ال�صليبي،
ورد انه عندما عجز االمري ب�شري الثاين عن جمع
ال�ضرائب ل�صالح اجلزار ،والق�ضاء على الع�صيان
حممود �شهاب بحفر نبع م��اء يف
البلدة (ع�ين ال�شومرية) ،ودعا
املري ب�شري لتد�شينها .وهذه العني
غزيرة جداً �شتا ًء و�صيفاً وقد بنيت
على �ضفاف بركتها طاحونتان كانتا
ت�ؤمنان متطلبات البلدة واجلوار من

الطحني.
ّ
ويقال انه عندما د�شن املري ب�شري
هذه العني الغزيرة التفت اىل االمري
حممود ال�شهابي قائالً« :ي��ا حيف
عليك يا مري .كان ميكن تخ ّر املي
بدارك ،وبعدين تتوزع عالنا�س».

الذي ع ّم البالد ،تنازل عن االم��ارة ،وغ��ادر البالد
اىل حوران ف�صدر امر الوايل عبد اهلل با�شا بتعيني
ح�سن �شهاب (القاطن يف وادي �شحرور) خلفاً له.
وعرفت وادي �شحرور منواً �سكانياً ملحوظاً يف
عهد االم�ير فخر الدين حني ح�صلت موجة من
االلتحام بني اهل جبل لبنان ،وح�صل اختالط �شعبي
بني خمتلف املناطق ،وراح اهل ال��وادي الذين
كانوا يعملون لدى االمراء ي�شرتون االرا�ضي �شيئاً
ف�شيئاً فا�ستملكوا البلدة ،وازده��رت وا�صبحت
ن�سيجاً �شعبياً متجان�ساً.
كنائ�س البلدة
تنت�شر يف انحاء وادي �شحرور عدة
كنائ�س ،منها القدمي
ككني�سة دير

وال�سبب يف ذلك يعود اىل ان هذه
العني ما تزال حتى اليوم غزيرة،
حتى انها ت�سقي بلدات تقع بعيداً
جنوبي ال��ب��ل��دة ،لكن م��ن دون ان
ت�ستفيد منها وادي �شحرور العليا
حيث كان ق�صر االمري حممود.

مار تقال للرهبانية اللبنانية املارونية ،ومنها
االحدث ككني�سة مار يوحنا املعمدان
ك ّرمـت وادي �شحرور اث��ن�ين مـن ابنائهــا
للموارنة ،واخرى على ا�سم
ً
ا�ست�شهـدا دفاعا عن الوطن يف ظروف خمتلفة خالل
القدي�س نف�سه
خدمتهما يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،ف�أقامت لكل منهما ن�صباً
تكرميياً يف �ساحة البلدة:
 املالزم االول يو�سف الهل ّيل من مواليد العام � ،1935سقط �شهيداً يف اثناء قيامهمبالحقة احد املطلوبني للعدالة يف منطقة ال�شمال العام .1960
 -املالزم االول الط ّيار اميـن اال�سطا من مواليد العام  ،1947اختفـت طيارته يف اثناء حتليقهـا فوق البحـر،

�شهداء من الوادي

العام .1978
وقريباً �سيقام يف البلدة ن�صب تذكاري ل�شهيد ثالث يف اجلي�ش هو يو�سف اال�سطا الذي ا�ست�شهد يف منطقة �شرق
�صيدا مع بداية احلرب اللبنانية العام .1975
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للروم االرثوذك�س ،وقد بنيت كلتاهما على انقا�ض
كني�ستني قدميتني ج��داً .ويقال ان اب��و ع�سكر
اجلبيلي (يون�س نقوال) وهو مت�س ّلم ديوان بريوت
من احمد با�شا اجل� ّزار ( )1784كان م�س�ؤوالً عن
هذه املنطقة ،وقد بنى الكني�ستني املذكورتني
(اىل ثالثة يف بدادون).
الكني�ستان ت�صدعتا بفعل الزلزال وعوامل اخرى
فبنيت على انقا�ضهما الكني�ستان الكائنتان حالياً.
وقد حافظت كل من الرعيتني على االيقونات
وال��ل��وح��ات القدمية امل��وج��ودة يف الكني�ستني
قدمياً ،حيث متلك كني�سة مار يوحنا للروم اليوم
اربع ايقونات تعترب االقدم يف املنطقة بح�سب
احد اخلرباء االجانب.
كما ترتفع يف البلدة كني�سة على ا�سم املالك
ميخائيل ،واخرى على ا�سم مار انطونيو�س الكبري،
و«كابيالّ» خا�صة �صغرية على ا�سم النبي ايليا.

�سليمة ابي
را�شد وه��ي اول اديبة
من ال�شرق يف املهجر ،وقد ا�س�ست
جريدة «الن�صر» ،وامل��ط��ران عبدو خليفة
النائب البطريركي العام ،اديب وله عدة م�ؤلفات،
وال�صحايف حبيب �شلوق ،وال�صحايف بطر�س
اخلوري الفغايل.
ويف عامل املحاماة والق�ضاء القا�ضي انطوان خري
(رئي�س جمل�س الق�ضاء االعلى) ،و�سليم اال�سطا
(نقيب املحامني �سابقاً) ،ويف ال�سيا�سة الدكتور
اليا�س اخلوري (نائب ووزير �سابق).
�أم��ا يف ال�شعر والفن ،فنذكر �شحرور ال��وادي
ال�شاعر ا�سعد اخلوري الفغايل ،وكروان الوادي كميل
خليفة ،والفنانة �صباح ،واملمثلة ملياء الفغايل،
طاقات فكرية وادبية وفنية
تتميز وادي �شحرور بالطاقات الفكرية واحلقوقية واملبدعني انطوان ولطيفة ملتقى.
والعلمية والفنية والدينية واي�ضاً احلرفية .ويف
هذا االطار نذكر ان وادي �شحرور كانت م�شهورة
بـ «املعمرجيي» املاهرين الذين كان
ي�ستقدمهم علية ال��ق��وم من
خمتلف املناطق اللبنانية
لبناء بيوتهم من احلجر
املق�صوب املتني.
كما ان ابناء ال��وادي
برعوا بالزجل اللبناين
وال�شعر وذاع �صيتهم
فراحوا يحيون احلفـالت
يف ربوع الوطـن كلها.
وم��ن وادي �شحرور يربز
يف ع���امل ال�����ص��ح��اف��ة واالدب
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الينابيع والزراعة
يقولون يف وادي �شحرور ان��ه حيثما حتفر
االر�ض من باطنها ب�سخاء تتدفق املياه ،وهذا ما
جعل الوادي زاخراً بالينابيع :نبع الزيكان ،نبع
الداوكيه ،نبع احلديقة ،نبع النهر ،نبع النجمة،
ونبع ال�شومرية وللأخري ق�صة طريفة.
وم��ن ه��ذه املياه الغزيرة اعطت االر���ض يف
الوادي خريات كثرية .فالبلدة ا�شتهرت وما تزال
باجلنارك واخلوخ واللوز واحلم�ضيات والزيتون
واخل�ضار على انواعها.
هذه الرثوة املائية اتاحت لوادي �شحرور
انتاج مزروعات وفواكه ا�ستوائية كالنب والك�ستناء
والكيوي والبابايا.

عائالت وادي �شحرور
يبلغ ع���دد ���س��ك��ان وادي
�شحرور ح��واىل � 12أل��ف ن�سمة
ويتوزعون على العائالت الآتية:
الأ�سطا ،اب��و م��راد ،اب��ي را���ش��د ،ابو
نحول ،ابي رميا ،ابو واكد ،اغناطيو�س،
باروكي ،بدران ،اجلامو�س ،حبيب ،احللو ،خليفة ،اخلري ،اخلوري ،الديب ،زيدان� ،سعادة،
ع�ساف ،عازار،
�سامل� ،ش ّكور� ،شلوق� ،شدياق ،ال�ش ّما�س ،طبيجي ،طق�شيّ ،
غزال ،الغاوي ،فغايل ،كامل ،ملتقى ،من�صور ،مقبل،
منر ،ن�صر ،الهل ّيل ،الهرب ،يارد.
ما تزال تعمل .كما توجد فيها معامل لت�صنيع
يف م��وازاة ذلك حتافظ البلدة على ثروتها
الطبيعية من غابات ال�سنديان وال�صنوبر واال�شجار العرق والنبيذ وامل�شروبات الروحية وماء الزهر
والورد ،ومعمل للكرتون وم�صانع لدباغة اجللود
احلرجية.
على انواعها ،واخرى لل�ستائر احلريرية واجلوخية
ت�ص ّدر انتاجها اىل اخلارج.
ال�صناعة يف الوادي
ً
عرفت وادي �شحرور منذ زمن بعيد ع��ددا من ومنذ وقت لي�س ببعيد ب��د�أت تنمو يف وادي
احل��رف اليدوية ابرزها التطريز على القما�ش �شحرور �صناعة ا�سلحة وذخائر ال�صيد.
و�صناعة جهاز العرائ�س .وتعترب �سيدات البلدة من
بلديتان لبلدة
اوائل مم ّوين حمالت االرتيزانا اللبنانية .ويف
البلدة معا�صر قدمية للزيت تق�سم وادي �شحرور اىل ق�سمني :وادي �شحرور
ودب�س اخلروب العليا ،ووادي �شحرور ال�سفلى ،ولكل ق�سم بلدية
م�س�ؤولة عنه ،وهذا النظام قدمي منذ ايام الرئي�س
ب�شارة اخل���وري .ي��ر�أ���س بلدية وادي
�شحرور العليا رجل االعمال عاطف
ابو م��راد ،اما يف ال�سفلى فري�أ�س
البلدية املهند�س ج��ان باتي�ست
اال�سطا.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن انق�سام بلديتها
الظاهر ،ف��إن وادي �شحرور تبقى مو ّحدة
ب�أهلها لترتبع يف قلب لبنان� ،شاهدة على
ا�صالة ار�ضه و�شعبه وتاريخه.
ت�صوير :فادي البيطار
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�شباط

�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

الأول من نوعه يف ال�شرق الأو�سط

متاحف يف بالدي

متحف حاقل

لـم ت�ستمد قرية حاقل
يف بالد جبيل �شهـرتها
من كونهـا م�سقـط ر�أ�س
الع ّالمـة اللبنانـي
ثروة علمية عمرها  800مليون �سنة وبع�ض الأ�سماك ال مثيل له يف العامل
ال�شهيـر �إبـراهيـم
احل���اق�ل�ان���ـ���ي
ً
وح�سـب ،بـل �أي�ضـا مـن متحجراتهــا ال�سمكيـة التي جذبــت �إليها كل �سمكة �أهميتها من حيث ال�شكل واحلجم وبالأخ�ص النادر منها �أو
الفرن�سيـني والأمل��ان وغريهـم ليح�صلـوا بو�سائلهـم اخلا�صـة على املنقر�ض .واملتحف ي�ضم �أنواع املتحجرات املوجودة يف مقالع حاقل،
ا أل�سمـاك التـي ذاعـت �شهرتهــا فـي املـو�سوعـة العلـميـة العاملـيـة .والتي يتطلب جمعها وت�صنيفها �سنوات طويلة من العمل قبل �أن يتم
القرية اجلبلية الوادعة املرتفعة 650م عن �سطح البحر� ،أقام فيها عر�ضها.
�أحد �أبنائها متحفاً للأ�سماك املتحجرة يعترب الأول من نوعه يف ال�شرق جملة «اجلي�ش» زارت هذا املعقل الذي يعود �إىل  100مليون �سنة من
الأو�سط� .صاحب املتحف هو رزق اهلل نوهرا وقد �أ�سند �إدارته �إىل ابنه التاريخ ،واطلعت من مدير املتحف ال�سيد روي نوهرا على �أهمية هذه
روي الذي اكت�سب خربة والده� ،إىل جانب درا�سته علم الآثار ،ف�أعطى الرثوة الطبيعية اخلارقة.

للمتحجرات البحرية

«جبل املنجم»
منذ طفولته� ،ألف ال�سيد رزق اهلل نوهرا الذهاب
�إىل حملة بالط للم�شاركة يف البحث عن الأ�سماك
املتحجرة يف �أر�ض متلكها عائلته .يف البداية مل
يكن االهتمام بهذه الرثوة التاريخية الطبيعية
جدياً ،وكانت عمليات البحث جم ّرد هواية جلمع
تذكارات تز ّين بها البيوت.
�أما تاريخ اكت�شاف هذه الأر�ض فيعود �إىل �أيام
احل��رب العاملية الثانية عندما جاء الفرن�سيون
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اىل �أر�ضنا ...كانوا ي�أتون �إىل �أر�ض ال�سيد نوهرا،
كما ي��روي نقالً عن ج � ّده ،ين ّقبون عن الأ�سماك
وي�ستخرجونها بو�سائلهم اخلا�صة وير�سلونها �إىل
بالدهم ،فا�شتهرت حاقل يف املو�سوعات العلمية
العاملية.
يف ذلك الوقت مل يكن �أبناء ال�ضيعة يعرفون
قيمة ه��ذه املكت�شفات ،وي�ضحكون عند ر�ؤية
اجلنود يكابدون عناء الذهاب �إىل اجلبل ويحملون
منه الأحجار ،بعدما يلفونها بالقطن ومن ثم

بالورق ...ومل يعلموا �إال مت�أخرين كم هي مهمة
علمياً تلك الآث��ار املتحجرة ،لكن ع��زاء العائلة
�أنها اختزنت خالل تلك الفرتة العديد من الآثار
وحافظت عليها ،وما زالت حتى اليوم تك�شف بني
يوم و�آخر �أ�صنافاً جديدة من الأ�سماك املتحجرة...
وما زال ال�سيد رزق اهلل نوهرا يذهب كل يوم
�إىل «ال�صيد» يف جبله الذي ز ّود مئات املتاحف
واجلامعات وع�شرات �آالف هواة الآث��ار يف العامل
الأ�سماك املتحجرة.

�أ�سماك يف قمة اجلبل
يقول مدير املتحف الأ�ستاذ روي نوهرا
(حائز درا���س��ات عليا يف علم الآث���ار):
معلوم �أن تكوين هذه الأ�سماك املتحجرة
يعود يف الأ�سا�س �إىل �أن البحر كان يغطي
الأر���ض كلها منذ  95مليون �سنة ،وكانت
اجلبال ت�ش ّكل قعر البحر.

وعلى �أثر براكني �أو زالزل (عوامل طبيعية)
غطت الأ�سماك طبقة بركانية وحفظتها
بطريقة فريدة ،بحيث منعت تفككها �أو
�إنحاللها .و ّمت ذلك على عدة مراحل.
مع حدوث الزلزال الأكرب يف تاريخ الأر�ض
(من حواىل  30مليون �سنة) والذي امت ّد
من ب ّر الأنا�ضول حتى جزيرة مدغ�شقر،
تك ّون �سهل البقاع وب��رزت �سل�سلتا
اجلبال ال�شرقية واجلبال الغربية يف
لبنان ،وهكذا �صعدت الطبقات التي
كانت �أ�صالً يف باطن البحر ،وارتفعت
معها املتحجرات ()Fossiles
�إىل �أع����ايل اجل��ب��ال ،وع��ل��ى م ّر
الأيام حت ّولت تلك الروا�سب �إىل
�صخور ،ولكن هذا ال يعني �أبداً �أن
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الأ�سماك ماتت على ال�صخور ،بل دفنت يف داخل
تلك الروا�سب البحرية ،منذ نحو  100مليون �سنة.
�أول متحف طبيعي للمتحجرات
�شهــــد العــام  1991والدة �أول متحـــف طبيــعي
للأ�سمــاك املتحجــرة يف بلـــدة حاقــل على يــد

هدية للبابا
يوحنا بول�س الثاين

املتحف
مفتوح للزوار

ق ّدمت لقدا�سة البابا يوحنا بول�س
ال��ث��اين ه��دي��ة مم��ي��زة �إث���ر زيارته
للبنان العام  ،1997وه��ي عبارة
عن �سمكتني متحجرتني نادرتني
�إحداهما من نوع «»Aipichtys
والثانية من نوع «»Cyclobatis
وو�ضعتا يف علبة خ�شبية �صنعت
من خ�شب لبنان.

املتحف مفتوح دائماً �أمام النا�س
و�أم���ام ط�لاب امل��دار���س واجلامعات,
وميكن ل��ه ��ؤالء احل�صول على قطع
�صغرية من املتحجرات ب�أ�سعار زهيدة
جداً.
ويف امل�ستقبل القريب �سوف جتهز
�صالة عر�ض عند مدخل املتحف ,مبا
يتيح للزائرين م�شاهدة فيلم وثائقي
عن الأ�سماك املتحجرة.

�أحــد �أبنائها ال�سيد
رزق اهلل ن��وه��را الذي
ظل احللم يراوده قبــل
�أن يتحقـــق مبجهود
خا�ص ،وي�صبح الأول من
نوعـه يف ال�شـرق الأو�سـط.
مبنــى املتحــف بناء

لبنــاين قديـم (عمره حواىل املئــة �سنة) �سقفــه
معقود وجدرانه عري�ضة �أعيد ترميمها وجتميلها
امل�س برتاثيتهــا (عقد ك ّلني) وج ّهــز
من دون ّ
بواجهات زجاجيــة متباينــة الأحجــام والأ�شكــال
واالرتفــاع ُتعر�ض على رفوفها الأ�سماك والنباتات
البحرية املتحجرة.
بني  80و 100مليون �سنة

جغرافية انت�شار املتحجرات يف لبنان ونوعيتها
�إىل حاقل يف ق�ضاء جبيل ,توجد �أ�سماك متحجرة يف مناطق لبنانية �أخرى منها
النمورة (ق�ضاء ك�سروان) ،وحجوال (بالقرب من دير مار �شربل يف عنايا) .ومتتاز هذه
املناطق بعلو متو�سط يراوح بني  600و 700مرت عن �سطح البحر.
�أما بالن�سبة �إىل التوتيا والأ�صداف املختلفة ،فهي مبعرثة ومنت�شرة يف خمتلف �أنحاء
لبنان ،وميكن �أن جندها يف فاريا والغينة والناقورة وغريها.
�أما ميزة املتحجرات اللبنانية فهي بجودتها مقارنة مع تلك املوجودة يف العامل .فهي
�صلبة جداً ال تتك�سر ب�سهولة بعك�س تلك املوجودة يف �أملانيا وفرن�سا ...وهذا يعود �إىل
التكوين ونوعية الرتبة واملناخ.
62
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وغريبة ،وكل نوع يكت�شف للمرة الأوىل� ،أو يكون
نادراً ،ال ُيباع ب�أي ثمن وال حتى للمتاحف( ،ويف
املتحف  10قطع فريدة ال مثيل لها يف العامل)
علماً �أن بع�ض الأنواع مل ُيعر�ض حتى الآن ب�سبب
كرثة الأنواع واملكت�شفات.
الأن��واع «املعروفة» والتي حتمل �أ�سما ًء خا�صة

يف جولة داخل املتحف ،ي�شرح لنا مديره �أن
كل املتحجرات مميزة طاملا �أنها ترقى �إىل فرتة
زمنية تراوح بني  80و 100مليون �سنة ح�سب
ر�أي اجليولوجيني.
ويف متحف حاقل  300ن��وع م��ن الأ�سماك،
بع�ضها انقر�ض والبع�ض الآخ��ر تط ّور من حيث
ال�شكل فقط ،الأمر الذي يعترب ثروة علمية هامة.

ام���ا احل�����ص��ول على
���واع ج��دي��دة ،فقد
�أن� ٍ
ً
ً
�أ�صبح ن���ادرا ج��دا بعد
م�ضي �سنوات طويلة
على بدء التنقيب.
يحتوي املتحف حالياً
ع��ل��ى �أن�����واع ع��ام��ة ج��داً
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ن�سبتها ال ت��ت��ج��اوز الـــ  ٪20م��ن حمتويات
املعر�ض كما يو�ضح رزق اهلل الذي ي�ضيف :ان
الأ�سماء التي ُتطلق على املتحجرات هي الأ�سماء
العلمية الالتينية ،اما الدرا�سة العلمية لكل قطعة
فت�ستغرق �أكرث من �سنتني لإجنازها.
ب��داي��ة مل ي��ك��ن �أح���د يهتم ب��ن��وع الأ�سماك

وت�صنيفها خالفاً ملا هو حا�صل اليوم .وثمة �أنواع
نادرة متوافرة ال متلك �أ�سماء حتى الآن ،وتتميز
ب�شكلها وندرة وجودها ،وعلى هذا الأ�سا�س يتم
ت�صنيفها.
متحف بحري
مل تقت�صر املكت�شفات يف حاقل على الأ�سماك
بل �إنها ت�شمل كل �أ�صناف احلياة البحرية احليوانية
والنباتية ،فعلى �سبيل املثال عرث على كالب
بحر و�أن��واع خمتلفة من القريد�س وال�سرطانات
والأفاعي والأع�شاب البحرية.
وي�ضيف نوهرا :تعترب حاقل من بني املواقع
64
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ال�����ث��ل��اث�����ة
ال����ك��ب�رى يف
ال���ع���امل التي
اكت�شفت فيها
�أ�سماك متحجرة
وهي �إىل لبنان،
�أمل���ان���ي���ا (ع��م��ر
الأ����س���م���اك فيها
 140مليون �سنة)
و�إيطاليا ( 45مليون

�سنة).
لكن متحجرات حاقل مل تلق االهتمام الالزم يف
لبنان ،على الرغم من �أهميتها ب�شهادة العلماء
الذين �أت��وا �إليها من جميع �أنحاء العامل و�أجروا
اختبارات كثرية فيها ودر�سوا طبقات الأر�ض.
يف جمال �آخر قال مدير املتحف :عادة ال تباع
املتحجرات املنقر�ضة �أو ال��ن��ادرة ،واملق�صود
بالنادرة التي ال مثيل لها �أكرث من قطعة واحدة.
�أما الأ�سماك التي تتوافر ب�أعداد كبرية� ،أكرث من
ع�شر قطع ،فيمكن بيع بع�ضها.
�إ�شارة هنا �إىل �أن الأ�سماك املع ّدة للبيع حتمل
�شهادة تدل على م�صدرها ونوعها� .أ ّما الهدف من

البيع فهو توفري الأموال الالزمة ملتابعة البحث.
مقالع املتحجرات
مقالع الأ�سماك املتحجرة يف حاقل لي�ست
كبرية جداً فم�ساحتها ال تتجاوز الثالثة �آالف مرت
مربع ،وهي معروفة جيداً �إذ ال �أثر لأي متحجرات
يف الأرا�ضي املجاورة لها .وعلى الرغم من �صغر
حجمها ،فهي هامة جداً وحتتوي على كميات هائلة

اجلبال ،و�أحياناً تكون الطبقة التي يوجد فيها
ال�سمك املتحجر على عمق � 7أمتار ،و�أحياناً �أخرى
تكون على م�ستوى �سطح الأر�ض.
دقة يف العمل
تقت�صر الأدوات امل�ستعملة ال�ستخراج الأ�سماك

من الأ�سماك املتحجرة .واملقلع
الأهم بينها هو املنطقة امل�سماة
«بالطة ال�سمك» وهي معروفة منذ
القدم بهذا اال�سم نظراً �إىل الكميات
الكبرية من الأ�سماك املتحجرة املدفونة
داخل طبقات ال�صخور.
وبح�سب االختبارات التي �أجريت م�ؤخراً
يتبينّ �أن تكوين هذه الطبقات م�شابه لتكوين

املتحجرة على امل��ط��رق��ة والإزم��ي��ل لل�صخور
ال�صغرية ،واملنجل «وامله ّدة» لل�صخور الكبرية،
فكلما �صغر حجم ال�صخرة �صغرت املعدات ،مع
العلم �أن املعدات امل�ستعملة كلها يدوية وال ميكن
�إدخال �أية معدات حديثة �أو �آليات جرافة� .أما الدقة
ف�أمر �ضروري يف كل الأحوال .ف�أحياناً تنك�سر �صخرة
وعلى املن ّقب �أن يعرف من �أين انك�سرت ليعيد
جمع �أجزاء قطعة ما.
ال�صور:
�أر�شيف املتحف
طالل عامر
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�شباط

ا�سماء المعة
�إعداد:
تريز من�صور

فنان تعي�ش ال�شم�س يف داخله

ت�ستقي الوانه من �شم�س املوهبة
نورها ،وت�سكبه على اللوحات دفقاً
من الر�ؤى.
الفنان املبدع جوزف مطر ،ابن
خليج جونية ،ابن ال�شم�س املتوهجة
واملدى اجلميل ،و�صاحب اللوحة
ال�ساطعة نوراً وت�أمالً.
بني جماالت الطبيعة وتعابري الوجوه،
وا�سرار الكون تنقلت ري�شته بطواعية
وفرادة ،وخطت جتربة فنية غنية
غزيرة العطاء.

م�سرية عمر
يف �آب  ،1935ويف بلدة
غادير الراكنة على كتف
خليج جونية ،ول��د جوزف
مطر يف عائلة م�ؤلفة من
خم�سة اوالد .والده توفيق
م��ط��ر (م��ت��ع��ه��د ب��ن��اء)،
ووالدته �أوجيني ن ّفاع من
بلدة زوق مكايل.
مل ي��ع��رف ج���وزف مطر
وال����ده ال����ذي ت���ويف وهو
يف عمر ال�سنة ،فرتبى
يف ك��ن��ف وال���دت���ه التي
غمرته بالدعم واحلنان.
تلقى علومه الإبتدائية
والثانوية يف مدر�سة الأخوة
امل��رمي��ي�ين (ال���ف���ري���ر).
يومها كان �شائعاً ا�ستعمال
املحربة للكتابة� ،أما هو فقد ابتكر
للحرب وظيفة اخ��رى :تلطيخ ثيابه
بعد ظهر كل يوم خمي�س ،للهروب
من ال�صف وتق�صري الدوام املدر�سي
الذي مل يكن ينتهي قبل اخلام�سة
بعد الظهر.
وجاء اليوم الذي بد�أ فيه ا�ستعمال
املحابر ال�صينية ذات الألوان اخلم�سة

جوزف مطر

النور اداة تعبري
معار�ض وكتب
68

عر�ضت اعمال الفنان جوزف مطر يف مئات املعار�ض داخل لبنان وخارجه
(�إ�سبانيا� ،إيطاليا ،م�صر� ،سوريا ،فرن�سا ،ال�سعودية ،الواليات املتحدة ،الربازيل،
الإ�سكندرية� ،ساو باولو ،الإمارات� ،سوي�سرا ،بلجيكا ،الكويت ،االردن ونيجرييا)...
كما �شارك يف العديد من الربامج االذاعية والتلفزيونية ،وق ّدم العديد من
املحا�ضرات املو ّجهة للثانويني ودور املعلمني .وكتب عنه يف مو�سوعة «مئة
�سنة من الفن يف لبنان  ،»1980-1880ويف كتاب «تاريخ الفن يف القرن
الع�شرين» ويف كتب اخرى عديدة.
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فكان وجودها نقطة حت ّول يف حياته.
بلرية وربع جمعها باخلم�سة قرو�ش ا�شرتى ابن
الثماين �سنوات تلك املحابر وقد �سحرته الوانها.
ب��د�أ ير�سم اخلطوط والظالل بري�شته ،فر�سمت
طريق حياته وم�ستقبله.
راح العبقري ال�صغري يف البداية ،ينقل ال�صور.
تو�سعت �آفاقه ومنت موهبته ،ف�أ�صبح
ومن ثم ّ
يلهث خلف املعرفة ،لهفة عا�شق .و�شرع يف
�شراء الكتب الفنية واملجالت الفرن�سية ،ودر�س
الر�سم باملرا�سلة ،وال �سيما �أن ه��ذه امل��ادة
التعليمية كانت مدرجة يف املناهج املدر�سية.
ويف اثناء متابعة درو�سه ،ب��د أ� ير�سم لإحدى
املطابع .يف تلك الفرتة (يف اخلم�سينيات)،
ان�شئت حمرتفات متخ�ص�صة ت��د ّر���س تقنيات
الر�سم حول بع�ض ال�سفارات االجنبية يف بريوت،
ومنها ال�سفارة الأمريكية ،والفرن�سية والإيطالية.
من جهته انت�سب جوزف مطر اىل املركز الثقايف
الإيطايل ،ودر�س يف حمرتفه فن الر�سم والت�صوير.
زاول مهنة التعليم يف مدر�سة «الفرير» واعطى
الدرو�س اخل�صو�صية للتالميذ ،وكان ي�شرتي براتبه
الألوان والكتب الفنية والثقافية املتعلقة مبادة
الر�سم .و�صودف ان ر�أى يوماً �إعالناً عن ت�صفية
�إحدى املكتبات ،ف�سارع اىل �إ�ستدانة  200لرية
لبنانية� ،إ�شرتى بها كتب الر�سم واملو�سيقى

وال�شعر ،و�ض ّمها اىل مكتبته ،التي حتتوي اليوم
على � 20ألف كتاب.
�شغف هذا ال�شاب الطموح بالر�سم ،كان ينمو
يوماً بعد يوم ،ويدفعه اىل التنقل من معر�ض
ر�سم اىل �آخ��ر يف ب�ي�روت ،مل�شاهدة اللوحات
اجلديدة والتع ّرف على الر�سامني والفنانني� ،إىل
�أن ن�صحه �أحد الأ�صدقاء يوماً بالتوجه اىل الفنان
الكبري عمر الأن�سي.
وهذا ما قام به العام  1951حني تو ّجه اىل منزل
الفنان عمر الأن�سي الكائن يف تلة اخلياط ،حامالً
معه ،ما جمعه من خربة يف ر�سوماته طول تلك
الفرتة .وبعد �أن ر�أى ر�سوماته ،وافق الأن�سي على
�إعطائه درو�ساً يف الر�سم مقابل  10لريات لل�ساعة
الواحدة.
ا�ستمر يف تلقي تلك الدرو�س مدة ع�شر �سنوات،
كما تنقل ب�ين حم�تريف الفنانني الكبريين
جورج قرم ور�شيد وهبي ،غارفاً من عبقريتهما
وثقافتهما الوا�سعة .وبد�أت اعماله جتد طريقها
�إىل املعار�ض ومنها تلك التي كانت تنظمها
وزارة الرتبية يف االوني�سكو.
العام  1961حاز منحة تعليمية من احلكومة
الإ�سبانية ،وغادر اىل �إ�سبانيا ،ملتابعة الدرا�سات
العليا يف معهد الفنون اجلميلة يف مدريد ،حيث
املتاحف العريقة واملحرتفات الفنية العديدة.
العام  ،1963ح��از منحة تعليمية اخ��رى من
احلكومة الفرن�سية ،فانتقل اىل باري�س عا�صمة
الفن واحل�ضارة ،حيث نال �شهادة دكتوراه من
جامعة باري�س للفنون الت�شكيلية ،وكان عنوان
اطروحته «تكنولوجيا الر�سم والت�صوير ،وبحث حول
تدري�س الر�سم يف لبنان»� .إىل ذلك قام بالعديد
من ال��زي��ارات الدرا�سية اىل روم��ا ،فلوران�س،
ومان�سريتا يف �إيطاليا .كما ن��ال يف م��ا بعد
دكتوراه من اجلامعة اللبنانية (العام .)1999
ت�أثر بالعديد من الفنانني العامليني ،امثال
مايكل �أجنلو ،فريماير ،فيال �سكيز ،ورون برواند
و�سواهم.
العودة اىل الوطن
بعد البحث والدر�س ،عاد الفنان جوزف مطر
اىل وطنه ،ليهبه ما ت��زوده من علم ومعرفة
يف جمال الر�سم .فتوىل م�س�ؤولية �إعادة ت�أهيل
الأ�ساتذة يف وزارة الرتبية الوطنية ،لإ�ستعمال

الر�سم كمادة تعليمية ومادة اي�ضاح ،وذلك
يف مناطق ب�يروت وجبيل وطرابل�س.
كما مار�س التعليم يف دور املعلمني
واملعلمات ( ،)1978-1964وكذلك
يف م��دار���س راه��ب��ات القدي�سة
ترييزا يف دير ال�صليب ،وتوىل
م�س�ؤولية الن�شاطات الفنية
(�أو مادة الر�سم �سابقاً) يف
مدر�سة الأخوة املرمييني
يف جونية وال�شانفيل
م���ن ال���ع���ام 1963
وحتى العام .1973
مار�س مهنة التعليم
يف معهد ال��ف��ن��ون اجلميلة يف
اجلامعة اللبنانية بني العامني 1967و،1999
وتر�أ�س ق�سم الر�سم والت�صوير يف املعهد عينه
من العام  1980حتى .1996
حالياً ما زال ميار�س مهنة
التعليم يف معهد الفنون
اجلميلة يف جامعة الروح
القد�س  -الك�سليك (منذ
العام  .)1964وهو منذ العام
 1959ع�ضو يف جمعية الفنانني
اللبنانيني للر�سم والنحت ،وكذلك
ع�ضو يف متحف �سر�سق.
ت�����زوج ال���ف���ن���ان ج���وزف م�����ط�����ر
من ال�سيدة نخلة تاليه
(ف��رن�����س��ي��ة الأ����ص���ل)
وك������ان������ت ت��ع��م��ل
م�صممة �أزياء لدى
امل�صمم العاملي
���ش��ان��ي��ل يف
ب���اري�������س،
وله منها
ارب��ع��ة

اوالد:
ج����������ان ب����ي����ار
(مهند�س معماري) ،وليم
(حمامي) ،مارينا (مهند�سة معمارية)
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ومادونا (طبيبة يف االمرا�ض املعدية).
بني ال�شم�س والنور
جوزف مطر �إبن ال�شم�س والنور ،ر�سام خلاّ ق
و�شاعر .موهبة م�شبعة بنور ال�شرق وروحانيته،
وم��ع��رف��ة ت��ك� ّون��ت يف اجل��ام��ع��ات واملحرتفات
واملتاحف االوروب��ي��ة .بالن�سبة ال��ي��ه ،ال��روح
ال�شرقية تتحد وتتكامل مع الفكر الغربي
لت�ش ّكل �شعلة �إن�سانية متقدة.
فنان �ضليع بالتقنيات ميتلك معرفة
فكرية وا�سعة ،متحرر من كل الروابط
املتعبة ،ي ّعرب عن حاله يف النور ،ال
يحب الغمو�ض والرثثرة.
يف ك��ل ل��وح��ة م��ن لوحاته
يتجلى ال��ل��ع��ب باخلطوط
واالل��وان واالحجام ،برباعة
مده�شة.
�إط��ار موا�ضيعه هو
احل��ي��اة بات�ساعها
وال���ك���ون مب���داه
وا����س���راره .هنا
م��ن��زل م��ن خ�ضرة
ين�شد ق�صيدته ،او قرية تت�أمل
البحر� ،أم �شجرة جبارة ت�س ّلمنا فاكهتها.
وها هي ال�شم�س داخل احلقل والعائلة حول مولود
جديد.
عالج الفنان جوزف مطر عدة حقول ت�شكيلية
م�ستعمالً تقنيات خمتلفة .يتعاطى مع الوجه،
واجل�سم الب�شري والطبيعة واملوا�ضيع التاريخية،
والفن املقد�س ،بنف�س جديد .اما تقنياته من
الزيتيات اىل املائيات والطبا�شري واحلرب والقلم
فتخرب بو�ضوح اىل �أي ح ّد هو «�س ّيد» التقنيات
املختلفة.

وتعك�س �شخ�صية الفنان امل���ب���دع وال��ن�����ش��ي��ط،
والباحث با�ستمرار عن ا�سرار اجلمال.
اجل��ام��ع��ة والأ���س��ف��ار وال��درا���س��ات واملتاحف
واملعار�ض وال�صحافة ...جتربة جميلة كان عليه ان
يعي�شها كل يوم ،وكل حلظة.
الت�صوير من الناحية الفنية هو عملية خلق
متوا�صل ،وعامل النور عن�صر �آخر ي�ضاف اىل اللون،
كما يقول جوزف مطر.
اللون ،النور ،املدى ،الزمن ،الكون والوجود .كلها
عامل خا�ص
عندما تدخل اىل حمرتفه يف �إده-جبيل ،ت�شعر عنا�صر يف التجربة االخ�يرة التي ت�شغله الآن،
وك�أنك يف عامل خا�ص .حقل العمل ،االعمال الفنية وحتتل ايامه بنهاراتها ولياليها.
واحلرفية كلها تت�صل باملدى الطبيعي الرحب ،الأنوار متلأ نف�سه ب�أحالم مل ّونة تقوده الكت�شاف
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ا���س��ئ��ل��ة ك��ث�يرة ح���ول احل�����ض��ارة
االن�سانية و�سر ال��وج��ود يرغب
ال��ف��ن��ان ال��ك��ب�ير ج���وزف مطر
يف االجابة عنها ،من خالل
م�����ش��روع��ه امل�ستقبلي
«�أل���ف���ا و�أوم���ي���غ���ا» �أو
«البداية والنهاية»،
ال���ذي ي�ضع حجره
الأ���س��ا���س��ي ال��ي��وم� .إن��ه
م�شروع ر�سم كبري ،يعالج الوجود،
منذ البدء ولغاية اليوم :الكون ،احل�ضارة،
التطوير التكنولوجي ،التاريخ ،العباقرة ،الرموز،
التقاليد .وتتجاوز م�ساحة هذا امل�شروع
خم�سماية مرت مربع.
����ك����ب م���ط���ر على
ُي ُّ
م�شروعه الكبري وال�صعب
مت�سلحاً بامنية يرددها �صالة
يومية« :ان تعي�ش ال�شم�س يف
داخلنا ،ونعبرّ من خالل النور».
ت�صوير :روبري مرق�ص

طريق اخلالق الذي جعل من خملوقاته خالقة هي
اي�ضاً .وبالن�سبة اليه النور هو روح ال�شم�س وروح
الكون .والفن لغة ان�سانية ملقحة برائحة القدا�سة.
�إن��ه معجب باملر�أة ،ويعتربها احلكمة ،وم�صدر
الوحي والإلهام .انها بالن�سبة اليه الأم والعطاء
والنجاح .فهي جزء ال يتجز�أ من احل�ضارة االن�سانية.
ج�سد هذه االفكار يف عدة لوحات ،تعبرّ عن
ولقد ّ
هذا املخلوق الوجودي العظيم والرائع.
البداية والنهاية
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�شباط

يرفع علم لبنان كلّو

ب�أقالم القراء

يا ف�ؤادي!
كنت طفالً
�أملأ عتم الليايل
ب�صراخ ي�سك ُر الآذان
�صرت كهالً
ُي ُ
درك �شيب ال َّدوايل
بلهيب العمر ،غرب ُة الأذهان...
أين َ
يا ف�ؤادي � َ
منك؟!
رف ُة ال ْ
أجفان؟
يا عزيزاً بعدي َ
عنك
ْ
باحل�سبان...
لي�س
وطني انبعاث ُة الفينيق حياً
يا بال َد االزهار احلاملات
رو�ض َة ال ُّدنيا وعر�سُ الذكريات
جن َة الأن�سب ،خري ُر ال�ساقيات
عاع النيرَّ ات
قبل َة الدن َيا �شُ ُ
ب���ل��اديَ � ،أن�����ت يف اخ�����ض��رار
اله�ضبات
عمري منك من لياليك ُج ُفوين
هور
تيهي عمراً كال ُّد ِ
زهور
بحور من ِ
يف ٍ
يف خ�ض ٍّم الت�ضحيات
وافخري بالع َّز دوماً
فوق «�آالم» احلياة...
الرائد
توفيق نعيم يزبك
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املقدم الطبيب خالد �صعب
الطبابة الع�سكرية

ج���ي�������ش ال����ع����ز ب���ب��� ِّي�������ض ���س��ج��ل��و
حت���ي���ة ل�������ش���ع���ب ل���ب���ن���اين ب��ج�� ّل��و
ت���ا ي��ح��م��ي ج��ن��وب��ن��ا ال���غ���ايل بظلو
دخ����ل ب ات���ن�ي�ن م���ن ت�����ش��ري��ن �أول
وب����ق����ي ع������الأر�������ض ج����ب����ار مبحلو
اجل����ي���������ش ب����ك����ل �أرج�������������اءو جت����ول
وك������ل م���ت���غ���ط���ر����س ق���ب���ال���و ي��ذل��و
ت���ا ي�����ص��د امل���ع���ت���دي ���س�لاح��و حت��ول
ي����ح����ارب ك����ل م��ي�ن �أر�����ض����ي اح��ت��ل��و
ب���ح���ب ال���ن���ا����س ك����ل ع���م���رو مم���ول
م����ا ب������دو م��ي�ن ع����ال����واج����ب ي��دل��و
����ص���وب ج���ن���وب���ن���ا امل���������ش����وار ك � ّم��ل
ط�����ل اجل����ي���������ش وال�����ي�����ه�����ود ف���ل���وا
ب���اق���ي وك������ان ع����ا ه�����الأر������ض �أول
���ش��م��خ ل���ب���ن���ان والأرزات ع��� ّل���وا
ع����ا �أر�����ض����و ك����ل ه����الأن����ظ����ار ح���� ّول
ب�����أم����ر ال����ي����وم ب���ج���ن���وب ال��ب�����س��ايل
وق����ائ����د ج��ي�����ش��ن��ا ال����غ����ايل خم���� ّول
ي�����رف�����ع ع����ل����م ل����ب����ن����ان ك��� ّل���و

م�صنع الأبطال
ب�������ل�������دي ي��������ا م���������ص����ن����ع �أب�������ط�������ال
ال�������دن�������ي�������ي ب�����ع�����ي�����د اال������س�����ت�����ق��ل��ال
ي����������ا راي�����������������ة ع����������ز ب����ت���������ش����ري����ن
ال�����������ش�����ع�����ب وج�����ي�����������ش�����ك م���ت���ح���دي���ن
ب�������احل���������������ض�������ارة ������س�����ب�����ق�����ت ال�����ك�����ل
وب�����������ك�����������را �أع������ل������ام�������������ك ب����ت����ه����ل
ع�����ل�����ي�����ن�����ا ح�������ب�������ك غ�������������ايل ك����ث��ي�ر
ان�����������ش�����ا اهلل م�������������ش������وار ال����ت����ح����ري����ر
ا�������س������م ل�����ب�����ن�����ان ي�������ا غ���������ايل ع���ل���ي���ن���ا
دف�����ع�����ن�����ا ل����ل����م����ج����د م�������ا ل�������و ع���ل���ي���ن���ا

�أر�ض النور
ق��������ال��������وا ب������ل������ادي �أر����������������ض ال�����ن�����ور
�������ص������خ������را ت���������راب���������ا م���������ن ب�����خ�����ور
اجل������ن������دي احل������ام������ي ح����������دود ال���������س����ور
ب����ت����ن����ب����ت روح�����������و ب�������أر�������ض������ا زه�������ور
ت�������ت�������ك���ب���ر وت�������ع�������ي���������������ش ده�����������ور
م�����ه�����م�����ا ال�����ف�����ت�����ن�����ة ف�����ي�����ه�����ا ت����ث����ور
ج�����ي�����������ش�����ا ب��������ال��������وف��������ا م���������ش����ه����ور
وم�����ه�����م�����ا ال�������ده�������ر ع����ل����ي����ه����ا ي����ج����ور
ب���������وج���������ود ال�������ع�������م�������اد �����س����ل����ي����م����ان

حممد عبد الرحمن دمج
برجا  -ال�شوف
اهلل م���������ن ال�������������ش������ر ي���������ص����ون����ك
غ��������ن��������ت ك������������رم������������ال ع�����ي�����ون�����ك
ج����ب����ي����ن����ك �أغ��������ل��������ى م��������ن ����ص���ن�ي�ن
ال��������رح��������م��������ن ي��������ك��������ون ب�����ع�����ون�����ك
وق�����ل�����ب�����ك �أب������ي�������������ض م�����ث�����ل ال����ف����ل
وب������ت������ع������ل������ى ف������������وق غ���������ص����ون����ك
ك�������ب���ي���ر ورح ب�����ت�����������ض�����ل ك����ب��ي�ر
م��������ا ب����ي����ك����م����ل غ����ي���ر م��������ن دون��������ك
ب�������وج�������ودك ع������ال������دين ن���ح���ن���ا ع��ل��ي��ن��ا
ول�����ل�����ت�����اري�����خ �������س������ ّددن������ا احل���������س����اب
املقدم املتقاعد ح�سني �سلمان
ون����������������ور ال����������ع���������� ّز م�����������ض����� ّوي�����ه�����ا
وب������������ال������������دم������������ات م���ن���روي�������ه�������ا
ح�����������������دودا ب���������روح���������و ب����ي����ف����دي����ه����ا
و�����ش����ع����ب����ا ال�����ط�����ي�����ب ب���ي�������س���ق���ي���ه���ا
وج����������������ذع الأرز ب�����خ�����اوي�����ه�����ا
و�أي��������������������د ال���������������ش�������ر ت�����غ�����ذي�����ه�����ا
ن�������������ار ال������ف������ت������ن������ة ب����ي����ط����ف����ي����ه����ا
واحل������������������������رب ت����������دم����������ر ف����ي����ه����ا
ح��������ج��������رة ح��������ج��������رة م����ن����ب����ن����ي����ه����ا

ع ّلى �صوت احلرية
ج���ي�������ش ب����ل���ادي ي�����ا �أب����ط����ال
ي������ا ح������را�������س اال�����س����ت����ق��ل�ال

عثمان هو�شر
ي�������ا ف�����خ�����ر الإن�����������س�����ان�����ي�����ة
وال�����������وح�����������دة ال����وط����ن����ي����ة

وب���ال�������ش���دة �إن����ت����و ال���ف���ر����س���ان
�إن������ت������و رج�����������االت امل�����ي�����دان
ب���ن���ي���ت���و ل���ل���م���ج���د ال���ب���ن���ي���ان
ب�����������س�����واع�����د ع�������ز وامي���������ان
وخ����ل����ي����ت����و �أرزة ل���ب���ن���ان
�����ص����رت����و ح����ك����اي����ة ع���ن���ف���وان
ف���������وق ج����ب����ي����ن����و م�������ض���وي���ة
وب�������زن�������ودك ع�������زم الأح����������رار
ع���ج���ب���ي���ن���ك �إك����ل����ي����ل ال����غ����ار
ي������ا ع�������س���ك���رن���ا ي������ا م����غ����وار
ي����ا واق�������ف ع���اخ���ط���وط ال���ن���ار
ح����ت����ى ت���ب���ق���ى �إل�����ن�����ا ال�������دار
ت����������رد امل�����ح�����ت�����ل اجل�����ب�����ار
م�������ن الأع�������������������ادي حم���م���ي���ة
وو ْل������ع������ت ب����ال����ن����ار وب����ال����دم
�أر�������ض������ي مل ج���� ّرح����ه����ا ال���ه���م
وت�����ص��رخ م��وج��وع��ة م���ن الظلم
و������ص�����ارت ت���ب���ك���ي دم����ع����ة �إم
غ��ي��ر اجل���ي�������ش ب����ق����وة وح�����زم
م��ي��ن ر َج�������م ل���ع���ي���ون���ا ِاحل���ل���م
وك��������رام��������ة وم���������س�����ؤول����ي����ة
ب�����وج�����ه ال�����ب�����اغ�����ي واجل����ل���اد
ج���ي�������ش���ي ي�����ا ح����ام����ي ال���ب�ل�اد
وق����ات����ل ح���ت���ى الإ����س���ت�������ش���ه���اد
ي���ل���ل���ي ب�����روح�����و ود ّم���������و ج���اد
م������ن ن����ي����ران الإ�����س����ت����ع����ب����اد
������ص�����ان ت������راب������ات الأج�����������داد
وع������� ّل�������ى �������ص������وت احل�����ري�����ة

لبنان
ج�����ب�����ال ال�����ك�����رام�����ة ال���������ش����اخم����ة ف��ي��ن��ا
ع����ا�����س����ف����وح����ه����ا م����ن����دح����ر �أع�����ادي�����ن�����ا
�إن� َ
����������ت احل��������� ّر ون����ح����ن����ا م����ع����ك �أح���������رار
وت���ي�������ض���ي���ع م����ن����ك �����ش��ب�ر م�����ا ر���ض��ي��ن��ا
ح�����ص��ن رح ن��ب��ق��ى ن��ح��م��ي ����س���ي���اج ال�����دار
وع�������ا اخل���ي���ر رح ن�������ش���ب���ك �أي�����ادي�����ن�����ا
ب����رم����ن����ا ال������ك������ون م���ت���ل���ك م������ا ل��ق��ي��ن��ا

�سطر من كتاب لبنان

بحبك يا لبنان

اجلندي الأول جورج �سمعان
فوج الإ�شارة
ل���ب���ن���ان ن�������ورك م���ت���ل ال�������ش���م�������س ف��ي��ن��ا
�إن� َ
����������ت الأم�����������ل وال�������وع�������د ي������ا ج���� ّب����ار
�إن���������ت ال�����ع�����ز وع��������ا حم���� ّب����ت����ك رب���ي���ن���ا
ن����ح����ن����ا م����ع����ك م����ه����م����ا زم������ان������ك ج����ار
م��ن��م�����ش��ي ع����ا درب������ك وم�����ا م�����رة حنينا
�أر��������ض�������ك �أب������ي������ة م����ك���� ّل����ل����ة ب����ال����غ����ار
وي������ام������ا ت�����راب�����ه�����ا ب����دم����ن����ا روي����ن����ا

هذا الر�سم للآن�سة ميهايال �سليمان ابنة
املقدم الطبيب علي �سليمان ،وقد خ�صت
به جملة «اجلي�ش» تقديراً منها للم�ؤ�س�سة
الع�سكرية ،وتعبرياً عن حنينها لوطنها الذي
ابتعدت عنه ملتابعة اخت�صا�صها اجلامعي
يف رومانيا.
بدورها ،تتمنى جملة «اجلي�ش» التوفيق
والنجاح لزينة ولكل اللبنانيني يف بالد
االغرتاب ،على �أمل اللقاء على �أر�ض الوطن.

نيفني ابنة الرقيب الأول
ح�سن كنعان عمر

البنف�سج ويبارك الق ُّد ْ�س � َ
أر�ض الإميان،
بعبق
ن�سكب �أث ُري ال�شم�س �شاحباً على مقلة ال�سماء ،امل���دى،
َي ُ
ُ
فيمتزج اخل��زام��ى ِ
ِ
ْ
ُ
في�شمخ الأر ُز عالياً معانقاً �أ�ساط َري ال َّزمان،
فريتع�ش ال�ضياء ،وينهار الندى على جفن واليا�سمني،
ويعز ُف ال ُ
أمل مزمو َر الأباء،
ويق ّبل ال�سحر ثغر احللم ،فيغفو الفج ُر يف ح�ضن
الرتاب،
ِ
ُ
ُ
جديد من
فينبعث
عو�سج
احلنني ،وي�صحو الغ�سق ليج ِّرح بنوره
في�ستحيل ترباً ُيخلد للمجد �أقد�س �صفحات،
َ
�سطر ٍ
الفينيق معلناً كتابة ٍ
البحر حلو ًة رقراقة على �صدر الأنني ،فتغمر دموع ّ
ُع ْم ِر لبنان.
الطهر لُ�ؤلُ�ؤ ال َّرياحني،
ُ
وتن�ساب �أم� ُ
�واج ِ
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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.

�إعداد:
با�سكال مع ّو�ض بومارون

يحمل من املالكية
ميدالية تكرميية
العريف املتقاعد
اليا�س يو�سف:

الذكريات
تدفئ
الغربة

العريف املتقاعد اليا�س يو�سف ال��ذي قارب
الت�سعني من عمره ما زال يحلم يومياً �أنه يف
اجلي�ش يخدم ،يدافع ،يقاتل ويرتدي الب ّزة الأحب
اىل قلبه.
وبعد  47عاماً على تقاعده ،ما فتئ قلبه ينب�ض
يقول العريف املتقاعد اليا�س يو�سف:
�أنا من مواليد العام  1918من بلدة التليل يف عكار.
كان اجلي�ش يف بلدتنا حمفوراً يف قلوب االهايل ،وكان
اخي قد انخرط يف اجلي�ش ،فلم «�أك ّذب خرباً» حني جاء
عريف يدعى ح ّنا الفحل لتطويع �شباب من املنطقة
يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية...
من البلدة انتقلت وع�شرين �شخ�صاً �آخرين اىل ثكنة
مرجعيون حيث خ�ضعنا ل���دورة اغ��رار
ق�صرية كما كان �سائداً �آنذاك ،مع اجلي�ش
الفرن�سي.
وبعد حواىل ال�سنة انتقلت اىل منطقة
املتحف حيث كان اجلرنال كاترو متمركزاً
يف املحكمة الع�سكرية وك��ن��ت �أخ��دم
كحر�س على مدخل املحكمة.
يف مرحلة الحقة �ش ّكلت اىل الفوج
الثالث يف منطقة �ضبية حيث بقيت
� 6سنوات تعلمت خاللها فن الطهي
و�أ�صبحت ع�شياً يف مطبخ الفوج وم�س�ؤوالً
عن �إح�ضار كل لوازمه .وبعد فرتة انتقلت
مع الفوج اىل ر�أ�س بعلبك ،حيث بقيت
اىل �أن بد أ� ت�أ�سي�س القوات اجلوية يف
ري���اق ح�ين طلب م��ن �ضباط االف���واج
تقدمي ع�سكريني لهذه القطعة اجلديدة.
وهكذاّ ،مت نقلي اىل القوات اجلوية يف رياق ،وهناك
خ�ضعت ل��دورة مكتب عريف يف الفيا�ضية ومتت

حباً للم ؤ��س�سة الع�سكرية وما انفكت ذكرياته
تدفئ غربته طوال هذه ال�سنني.
يف ر�صيده  18عاماً من اخلدمة نال خاللها �أكرث من
تكرمي ،وميدالية تقديراً ل�شجاعته يف معركة
املالكية.
ترقيتي يف نهايتها ،وعدت بعدها ملدة �سنة ون�صف
اىل رياق قبل ان �أ�ش ّكل اىل الفوج الرابع يف الفيا�ضية،
ومن بعدها اىل الفوج الثاين يف طرابل�س حيث بقيت
حتى االول من حزيران العام  1960حني خرجت برتبة
عريف بعد �أن ق�ضيت � 18سنة يف اخلدمة الع�سكرية.
خ�ص الوظائف التي �شغلها� .أما املهام
هذا يف ما ّ
التي �شارك فيها فلها يف ذاكرته م�ساحة �أكرب.
يذكر مترين �سري قادهم اىل �سوريا للم�شاركة يف
مناورة ايام كان اجلي�ش ما يزال ب�إمرة الفرن�سيني.
كاف وعلى الع�سكر
ويذكر خ�صو�صاً �أن الطعام كان غري ٍ
�أن يتدبر �أمره« .يومها �أكلنا الليمون بق�شره».
وم��ن م�شاركته يف معركة املالكية ذك��ري��ات ع ّز
وفخار« :كان موقعي على عربة مدفع الهاون ،60
فر ّكزته جيداً ،و�أطلقته على �آلية للعدو كانت متجهة
نحونا ،و�أ�صبتها �إ�صابة مبا�شرة فقتل ال�ضابط وال�سائق
والع�سكريني املرافقني� .صادرنا �آلية العدو التي كانت
من طراز حديث ج��داً .وح�صلت �آن��ذاك على ميدالية
تكرميية ل�شجاعتي يف املعركة».
وختاماً تعود به الذاكرة اىل العام  ،1958فيقول:
يف مواجهة مع الثوار يف بلدة حلبا يف ال�شمال،
ا�ستطعنا �صدهم واجربناهم على الرتاجع والعودة
اىل مراكزهم يف اجلبل بانتظار اوامر اخرى للقب�ض
عليهم .وح�صلت على االثر انا و 5ع�سكريني �آخرين
على «�شهادة معركة حلبا  ،»58تقديراً ل�شجاعتنا خالل
املعركة...
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�شباط

رحلة يف االن�سان
�إعداد:
غري�س فرح

هل �صحيح �أن ما يجول يف ر�ؤو�سنا
ويح ّرك انفعاالتنا وطرق تعاملنا مع
الغري ينعك�س مبا�شرة على وظائف
�أج�سامنا احليوية ،فيح ِّ�صننا �ضد
الأمرا�ض� ،أو يجعلنا �أكرث ا�ستعداداً
للإ�صابة بعدد منها؟
يف الواقع ،ر ّكزت الأبحاث الطبية
 النف�سية خالل العقود الأخرية علىدرا�سة الرتابط بني ال�شخ�صية واملر�ض،
وجاءت نتائجها م�ؤكدة �صحّ ة هذا
االعتقاد �إنطالقاً من حقائق بيولوجية
ملمو�سة �أفرزتها جملة فحو�صات
خمربية.
الأبحاث امل�شار �إليها والتي تناولت
مئات الأ�شخا�ص يف بيئات �إجتماعية
خمتلفة ،ا ّكدت ب�شكل قاطع �أن الأفكار
واملعتقدات وامل�شاعر النابعة من
�إجتاهات ال�شخ�صية الفردية ترتبط من
جهة بن�شاط الدماغ الكهرو-كيميائي
لل�شخ�ص املعني ،وكذلك باالمتدادات
البيولوجية لهذا الن�شاط من جهة
�أخرى .و�إذا ما علمنا �أن الإمتداد
البيولوجي للن�شاط الدماغي ي�شمل
وظائف اجل�سم احليوية ويف مقدمها
جهاز املناعة ،نفهم بو�ضوح كيف
ت�ؤثر الأفكار املرتبطة بنوع ال�شخ�صية
يف ح�صول معظم الأمرا�ض ،النف�سية
منها والع�ضوية.
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راقب �شخ�صيتك...

فقد تكون �سبب مر�ضك!
ا�صحاب ال�شخ�صية العدائية مع ّر�ضون
لأمرا�ض القلب وال�شرايني
�إن الأ�شخا�ص الذين يكت�سبون �شخ�صية عدائية
نتيجة م�سببات تربوية وبيئية ووراثية خمتلفة،
مييلون عموماً �إىل �إط�لاق العنان لنوبات من
الغ�ضب والإنفعال لدى مواجهتهم �أدنى عقبة،
كما مييلون �إىل قمع الغري وال�شك بت�صرفاتهم،
الأم��ر ال��ذي يجعلهم دائمي التوتر واالحتقان
�إنطالقاً من رغبة مكبوتة بال�سيطرة والت�شفي.
وقد ثبت من خالل الفحو�صات املختلفة التي
اخ�ضعت لها جمموعات منهم� ،أن معظمهم يكون
عر�ضة لأمرا�ض القلب وال�شرايني لأ�سباب تتعلق
ب��االف��رازات الهرمونية املرتافقة وانفعاالتهم
املتكر ّرة.
ففي �أثناء نوبة االنفعال �أو الغ�ضب ،يرتفع
�إفراز هرمون الأدرينالني ،وتت َد ّفق دفعات منه
�إىل جمرى ال ّدم بكميات تفوق الن�سبة الطبيعية
املوجودة يف اجل�سم ،الأمر الذي يت�س ّبب برفع
�ضغط ال � ّدم �إىل م�ستويات عالية ،وي�ضر مع
الوقت بالأوعية الدموية �إذ ي�ؤدي �إىل ت�ص ّلبها.
من جهة ثانية ،يرتفع �إف��راز هرمون الإجهاد
«الكورتيزول» ،ما ُيعطي �إ�شارة �إىل الكولي�ستريول
املنخف�ض امل�ستوى  LDLللت ّجمع على جدران
الأوعية الدموية الداخلية والإلت�صاق بها .و�إزاء
ه��ذه الفو�ضى يف �أداء الوظائف البيولوجية
الطبيعية ،تبد�أ ال�صفائح الدموية بالتجمع
وااللت�صاق بع�ضها ببع�ض لت�شكل خرثة يف �أحد
ال�شرايني الإكليلية ،الأمر الذي ال حتمد عقباه،
وقد يت�س ّبب بالوفاة.
الوقاية من النتائج ال�سلبية امل�شار �إليها،
ال تنح�صر ،ح�سب ر�أي الإخت�صا�صيني مبحاولة
كبت االنفعاالت� ،أو باتباع احلميات الغذائية،
بل بالعودة �إىل �أعماق النف�س ،وحتليل الأخطاء
املوجودة يف ال�شخ�صية وحماولة ت�صحيحها.

عدم القدرة على مواجهة ال�ضغوط
قد ي�سبب امرا�ضاً خمتلفة
من املعروف �أن مواجهة �ضغوط احلياة اليومية
التي ت�ؤدي اىل �إالجهاد ( ،)Stressحتتاج عملياً
�إىل �شخ�صية مرنة ت�س ّلح �أ�صحابها باملقدرة على
الت�أقلم �أو التك ّيف مع الظروف غري املالئمة.
لذا ف�إن الأ�شخا�ص الذين تنق�صهم هذه املرونة
لأ�سباب تتعلق ب��ال��وراث��ة والبيئة والرتبية،
يرزحون عموماً حتت كاهل ال�ضغوط ،الأمر الذي
يجعلهم عر�ضة للقلق والإ�ستثارة لأقل الأ�سباب،
ما ينعك�س �سلباً على وظائفهم الع�ضوية ،وي�ؤدي
�إىل �إ�صابتهم ب�أمرا�ض خمتلفة.
وهنا جت��در الإ���ش��ارة �إىل نوبات التو ّتر التي
حت�صل نتيجة مواجهة �أمور غري متوقعة ،فهي
تنعك�س على �ص ّحة الأ�شخا�ص املعنيني بطرق
تختلف وا�ستعدادهم الوراثي للإ�صابة بالأمرا�ض
�شتى ،وهذا يعني �أنها قد تت�سبب لدى البع�ض
ب��أم��را���ض يف اجل��ه��از اله�ضمي �أو يف القلب
والأوع��ي��ة الدموية ،وق��د تت�سبب ل��دى البع�ض
الآخ��ر ب�أمرا�ض ال�سرطان �أو الأم��را���ض اجللدية
وااللتهابات املف�صلية.
وال�س�ؤال امل��ط��روح :كيف يت�سبب التو ّتر �أو
الإجهاد يف مواجهة ال�ضغوط باملر�ض؟
�إن االنفعاالت املختلفة الناجمة عن انعدام
ال��ق��درة على ال��ت��أق��ل��م م��ع ال�����ض��غ��وط ،تن� أش�
يف منطقة يف ال��دم��اغ ت��ع��رف ب��ـ«ال��ل��وزة»
( ،)Amygdalaوتتجه مروراً بالغدة النخامية
�إىل الغ ّدة فوق الكظرية مو ّلدة في�ضاً من املواد
الكيميائية التي تت َو ّزع يف �أنحاء اجل�سم وترفع
م�ستوى هرمون «الكورتيزول» الذي ي�ضعف جهاز
املناعة ويجعل اجل�سم عر�ضة للأمرا�ض املختلفة
وعاجزاً عن مقاومة غزوها ،ويف مقدمها الأمرا�ض
ال�سرطانية .وهنا ي�شري االخت�صا�صيون �إىل �أن
ال�ضعف الذي ينتاب جهاز املناعة نتيجة ارتفاع

ه��رم��ون
«الكورتيزول»،
يجعل اجل�سم عاجزاً عن مقاومة ن�شاط اخلاليا
ال�سرطانية ،والتي تتوافر لديها �شروط االنق�سام
والتكاثر.
من ناحية �أخ��رى ،ر ّكزت �إحدى الدرا�سات على
عالقة التو ّتر بزحف ال�شيخوخة املبكر وق�صر
العمر.
فمن خالل فحو�صات خمربية دقيقة تناولت
ال�صبغيات املوجودة يف كريات ال � ّدم البي�ضاء
لدى جمموعتني من ال�س ّيدات� ،إحداهن هادئات
والثانية من املتو ّترات ،تبينّ �أن خاليا �أج�سام
ال�س ّيدات املتوترات و�أدمغتهن ،وخ�صو�صاً اللواتي
يع�شن ظروفاً حياتية �صعبة ،مع ّر�ضة لل�شيخوخة
املبكرة �أكرث من خاليا �أج�سام ال�سيدات الهادئات
و�أدمغتهن .وال�سبب �أن ردود الفعل ال�سلبية جتاه
ال�ضغوط ،ومنها ت�سارع دقات القلب ،والتبادل
الكهربائي الدماغي بني اخلاليا الع�صبية ي�ؤدي
�إىل �سرعة تق ّل�ص �أط��راف ال�صبغيات يف نوى
اخلاليا قبل الأوان الطبيعي ،الأمر الذي يت�سبب
بال�شيخوخة املبكرة ،وبالتايل ق�صر العمر.
خطورة كبت امل�شاعر والنظرة الت�شا�ؤمية
يعطي الإخت�صا�صيون �أهم ّية بالغة للخطورة

الناجمة عن الإعتياد على كبت امل�شاعر،
وعن النظرة الت�شا�ؤمية �إىل احلياة
على ال�صحة .فكبت امل�شاعر
والر�ؤية ال�سوداوية للحياة
ل��ه��م��ا االنعكا�سات
ال�سلبية نف�سها
ال��ت��ي تت�سبب
ب���ه���ا ���س��رع��ة
الإن����ف����ع����ال،
وال����ت����وت����ر،
والتي تتجلى
ب�سرعة تدفق
الهرمونات يف
جم����رى ال���� ّدم،
وما يرافقها من
�سرعة دقات القلب
وااله��ت��ي��اج والتبادل
الكهربائي الدماغي .وقد
ثبت باملراقبة �أن النق�ص
يف مقدرة التعبري عن النف�س وما
يرافقها من �شعور بالغنب والإحباط ،وخ�صو�صاً
لدى امل ّت�سمني باخلجل والدونية ،ي�ؤدي عموماً �إىل
بروز �أمرا�ض خطرية يف مقدمها �أمرا�ض القلب
وال�سرطان ومر�ض «الزهامير» ،ب�سبب تدنيّ
دفاع جهاز املناعة .والذين يكبتون انفعاالتهم
لأ�سباب تتعلق ب�ضعف يف �شخ�صياتهم ،يدركون
حجم املعاناة الذي يفر�ضه هذا العائق لديهم.
من جهة �أخرى ،الحظ الباحثون منذ ال�سبعينيات
من القرن املا�ضي� ،أن ذوي امليول اجلن�سية
ال�شاذة الذين ال يف�صحون عن ميولهم هم �أق�صر
عمراً من امثالهم الذين يعبرّ ون عن م�شاعرهم.
كذلك ثبت بالدرا�سات �أن اخلجولني �أكرث عر�ضة
للإ�صابة بالأمرا�ض الفريو�سية وخ�صو�صاً الزكام
وال��رب��و .وه��ذا ينطبق عموماً على الأطفال
واملراهقني الذين يعانون م�شاكل اخلجل واخلوف
الإجتماعي ونق�ص التوا�صل مع �أقرانهم.
�أما بالن�سبة �إىل �شعور الت�شا�ؤم الذي يرتافق
عموماً مع ال�شعور باخلجل والنق�ص ،فقد ثبت
لدى الباحثني �أن تف�شي الأمرا�ض الفريو�سية
وكذلك الربو يتفاقم يف �صفوف املت�شائمني،
وخ�صو�صاً الذين ي�صعب عليهم الرتكيز على
نقاط ق ّوتهم وجماالت جناحهم.

كيف نعالج
هذه النقائ�ص؟
لقد �سبق و�أ�شرنا �إىل �أن الوقاية من �إنعكا�سات
النتائج ال�سلبية لأخطاء ال�شخ�صية على ال�ص ّحة،
ال تنح�صر باتباع احلميات الغذائية� ،أو مبراجعة
�إخت�صا�صي ال�صحة بعد ا�ستفحال املر�ض ،بل
بالعودة �إىل ال��ذات ،وحتليل ما يجري بداخلها
و�صوالً �إىل مرحلة من الوعي ي�سهل خاللها التقيد
بالن�صائح الآتية:
* بالن�سبة �إىل العدائيني الذين ت�ستبد بهم
ن��وب��ات الغ�ضب ،ين�صح بتقييم ر ّدة الفعل
ال�سريعة بعد ح�صولها وركودها ،ملعرفة ما �إذا
كانت �ضرورية� ،أم �أنها فاقت احلد املطلوب.
* �إجراء جردة ح�ساب ذاتية ملعرفة ما �إذا كانت
امل�شاكل املت�سببة باالنفعال ال�سريع ،ت�ستحق
الأذى الكبري الذي يخ ّلفه الغ�ضب على ال�صعيدين
ال�صحي واالجتماعي.
وهنا جديرة باالعتبار العزلة االجتماعية التي
مينى بها العدائيون ب�سبب �شجارهم مع الغري،
هذا عدا عن �سلبية انعكا�س �إنفعاالتهم على
�ص ّحتهم.
* ين�صح العدائيون بتقدير ظروف ال�شخ�ص
�أو الأ�شخا�ص املت�سببني بفورات الغ�ضب ،وع َدم
و�ضع اللوم عليهم مبا�شرة ،الأم��ر الذي يهدئ
االحتقان والت�شنج وي�ؤدي مع الوقت �إىل تبديل
جذري يف خطوط ال�شخ�صية العدائية.
* ين�صح املتوترون والقلقون من املفتقرين
�إىل قدرة التكيف االجتماعي ،مبراجعة ح�ساباتهم
ال�شخ�صية ونقاط ق ّوتهم و�ضعفهم و�صوالً �إىل
معرفة قدراتهم وا�ستخدامها للإ�ستفادة من
فر�ص النجاح.
* لتفادي �إنعكا�سات كبت امل�شاعر ال�سلبية على
ال�صحة ،ين�صح بالتد ّرب تدريجياً على التخل�ص
من اخلجل ومن ال�شعور بالنق�ص واكت�ساب الثقة
بالنف�س.
والأف�ضل الإ�ستعانة باخت�صا�صيني يف الت�أهيل
املعريف ال�سلوكي ،للتع ّرف �إىل �أخطاء ال�شخ�صية
والعمل على �إ�صالحها.
* ين�صح مبمار�سة الريا�ضات الروحية ومنها
الت�أمل ،وكذلك الإ�ستماع �إىل املو�سيقى لتهدئة
الإن��ف��ع��ال والتخل�ص م��ن الكبت ور�ؤي���ة احلياة
بطريقة �أف�ضل.
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الك�ستناء

�أ�سما�ؤها
كما منافعها
عديدة فاكهة ال�ساهرين يف ليايل ال�شتاء الباردة

�شباط

�إعداد :جان دارك �أبي ياغي
يف املا�ضي عرفت بـ«�شجرة اخلري» �أو «فاكهة
ال�شتاء» ,و� ّسميت اي�ضاً «�أبو فروة» و«�شاه
بلوط» و«الق�سطل» �أو «الق�سطلة»� ،أما
املق�صود ف�شجرة الك�ستناء .و�شجرة الك�ستناء
من اال�شجار اجلميلة ،لها ثمرة �شوكية حتوي
ما بني بذرة واحدة اىل ثالث بذور ذات لون
بني غامق بلمعة جذابة.
موطن الك�ستناء اال�صلي
عرفت الك�ستناء منذ القدم يف اليونان ،والبع�ض
يقول �إن موطنها تركيا وجنوب �أوروبا ،تنمو يف
الن�صف ال�شمايل للكرة االر�ضية ,وق��د نقلها
الرومان اىل بريطانيا ون�شروها يف �أوروب��ا ،لكن
درا�سة �أخرى تقول �إن موطنها اال�صلي هو �إيران.
تنمو �شجرة الك�ستناء بقوة على ارتفاع 4500
قدم من �سطح البحر يف منطقة البحر املتو�سط
اجلبلية� ،إيطاليا خ�صو�صاً ،كما تنمو على ارتفاع
 100قدم .و ُتعرف بعمرها الطويل الذي يتح ّدى
ال��زم��ن ،وث��م��اره��ا ال�شهية التي تزيدنا دفئاً

زراعة الك�ستناء
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وحميمية يف ف�صل ال�شتاء على وجه اخل�صو�ص.
ثمرتها تقطف يف هذا الف�صل بالذات ،و�شجرتها
تع ّمر نحو �ألف �سنة ,وتبلغ ذروة �إنتاجها بني
الـ 40والـ.60
كانت الك�ستناء حتى ب�ضعة قرون خلت الغذاء
الرئي�س لأك�ثر ب�لاد الدنيا القدمية منذ �أي��ام
االغريق والرومان ،وحتى �إكت�شاف البطاط�س التي
احتلت املكانة التي كانت الك�ستناء حتتلها.

كما تعطى للنباتيني للتقليل من ت�أثري االطعمة
اخل�ضراء يف اج�سامهم ،وتو�صف خ�صي�صاً للم�صابني
بالتهاب الكلى الحتوائها على البوتا�سيوم الذي
ي�ساعدهم على طرد الفائ�ض من ال�صوديوم ال�ضار
بالكليتني وذلك عن طريق البول.
كما تو�صف ع��ادة ملنهكي ال��ق��وى اجل�سمية
والعقلية والنحفاء وال�شيوخ وللم�صابني بفقر الدم
والقروح والبوا�سري.

فوائد �صحية كثرية
للك�ستناء ف��وائ��د �صحية ك��ث�يرة .فهي غنية
بالفيتامينات واملعادن ال�ضرورية جل�سم االن�سان،
نذكر منها ،كمية كبرية من الألياف ( 5غرامات
لكل  100غ��رام ك�ستناء) ،وعلى فائ�ض من
ال�سكريات (�أك�ثر من  38غ��رام لكل  100غرام
ك�ستناء) معظمه مك ّون من الن�شاء ( .)٪35كما
انها ت�ساعد على تخزين البوتا�سيوم ال�ضروري
للريا�ضيني ( 600ملغ لكل 100غ) ،وغنية
بالكال�سيوم ( 2ملغ يف كل  100غ) ،وعلى
الفيتامينات الأ�سا�سية كالفيتامني  Bو EوC
(مبعدل  25اىل  30ملغ لكل 100غ) وعلى عدد
كبري من فيتامينات املجموعة  Bوال �سيما يف الـ
.B , B , B
ون��ظ��راً اىل اح��ت��واء الك�ستناء على املعادن
والفيتامينات فهي تعترب من�شطة ومقوية
ومرممة للع�ضالت والأع�صاب وال�شرايني ومطهرة
ومقوية للمعدة .لذا فهي تو�صف اي�ضاً لالطفال
وهزيلي الأج�سام باال�ضافة اىل اغذيتهم االخرى،

نيئة �أو م�شوية �أو م�سلوقة
بالن�سبة اىل طريقة تناول الك�ستناءّ ،
تف�ضل
الغالبية تذوقها م�شوية يف ليايل ال�شتاء الباردة
حني يجتمع ال�ساهرون حول املدف�أة ويتلذذون
بتق�شريها وتناول ل ّبها� .إال �أن الطريقة ال�صحية
الأف�ضل هي يف تناولها نيئة بالدرجة الأوىل ،ثم
م�شوية �أما امل�سلوقة فتفقد الكثري من خوا�صها.

1

2

5

لزراعة نبتة جديدة من الك�ستناء ،ت�ؤخذ النبتة اجلديدة بطول � 15 -10سنتم يف ف�صل
الربيع عندما تبد أ� يف من ّوها ب�شكل ج ّيد ،وقد ال تنفع يف بع�ض االحيانُ .تغر�س نهاية
النبتة اجلديدة يف هورمون ي�ساعد على منو اجلذور يف تربة ج ّيدة ،ومبجرد منو النبات
ير�ش باملاء با�ستمرار لبقاء �أوراقه المعة مع تقليمه با�ستمرار لكي تنمو �أوراق جديدة.
�إذا قررت زراعة الك�ستناء يف حديقة خارجية ،عليك اختيار الأماكن امل�شم�سة ،ويتم
�إعداد الرتبة م�سبقاً بال�سماد وم�سحوق العظام الذي يتخذ �سماداً �أو طعاماً للما�شية يف
بع�ض الأحيان.
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للحلويات �أي�ضاً...
ت�شتهر عدة حلويات مبكوناتها اال�سا�سية من
الك�ستناءّ .
ولعل «مثلجات الك�ستناء» �أو ما يعرف
باالجنبية بـ Marron Glacéهي الأكرث �شعبية.
كما ت�ستخدم على نطاق وا�سع يف �إعداد احللويات
املخبوزة حيث ميكن جتفيفها بعد �شيها و�سحقها
للح�صول على دقيق ت�صنع منه عجينة غنية
ولذيذة منا�سبة لإعداد الفطائر والتارت ،وميكن
هر�س الك�ستناء امل�سلوقة والتي يكون لها قوام
�شبيه بقوم البطاط�س وا�ستخدامها يف خليط
الكعك �أو كح�شوة للمعجنات .ويح�ضر بع�ض العائالت
حلوى عيد امليالد ( )Bûches de Noêlمن كرميا
الك�ستناء عو�ضاً عن الكرميا العادية امل�صنوعة
من ال�شوكوال .ولن نن�سى حلوى ال�شوكوالتة مع
الك�ستناء ال�سهلة التح�ضري وال�شهية التي يع�شقها
ال�صغار والكبار على ح ٍّد �سواء.
يف كل احلاالت� ،سواء �أكلنا الك�ستناء م�شوية �أم
م�سلوقة �أو على �شكل حلوى ،من ال�ضروري �أن
من�ضغها جيداً لأنها �صعبة اله�ضم وقد ت�سبب
الغازات.

�شباط

ختام املو�سم الريا�ضي للعام 2006

دروع وك�ؤو�س وميداليات للمج ّلني والنمر املتح ّفز للواء احلر�س اجلمهوري

�أخبار ريا�ضية
�إعداد:
نينا عقل خليل

يف اح��ت��ف��ال رع���اه ق��ائ��د اجلي�ش
ال��ع��م��اد مي�شال �سليمان ممثالً
مبدير التعليم العميد الركن ريا�ض
�شيا ،اختتم املو�سم الريا�ضي للعام
 ،2006ووزع����ت ع��ل��ى املج ّلني
الك�ؤو�س وامليداليات والدروع تقديراً لنجاحاتهم
وكفاءاتهم الريا�ضية.
ج��رى االحتفال يف ن��ادي الرتباء املركزي يف
الفيا�ضية ،وح�ضره �إىل ممثل العماد �سليمان،
مدير عام وزارة ال�شباب والريا�ضة اال�ستاذ زيد
اخليامي ممثالً برئي�س ق�سم الن�شاطات الريا�ضية
اال�ستاذ حممد عويدات ،املفت�ش العام لدى وزارة
الدفاع الوطني اللواء الركن مي�شال من�سى ممثالً
بالعميد ف��اروق خريباين ،مدير ع��ام املدينة
الريا�ضية اال�ستاذ ريا�ض ال�شيخة ،رئي�س جمعية
امل��ح��رري��ن الريا�ضيني اال���س��ت��اذ خليل نحا�س،
بالإ�ضافة �إىل ر�ؤ�ساء االحتادات واجلمعيات واالندية
الريا�ضية اللبنانية وامنائها العامني وعدد من
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�ضباط اجلي�ش ممثلني عن القطع والوحدات
الع�سكرية والع�سكريني املج ّلني وعدد من احلكام
واملد ّربني املدنيني.
افتتح االحتفال بالن�شيد الوطني اللبناين،
وتلته كلمة قائد املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
العقيد الركن البري كرم والتي جاء فيها:
�أرحب بكم يف احلفل اخلتامي ال�سنوي للريا�ضة
الع�سكرية ل�سنة  2006الذي �أردناه هذا العام �أن
يتخطى ذات��ه لي�شكل حمطة �إنطالق متقدمة
لغد
ن�ست�شرف منها �آفاقاً م�ستقبلية �أكرث انفتاحاً ٍ
ريا�ضي زاهر.
�أيها الع�سكريون
�شهد لبنان يف الأ�سابيع الأخ�يرة ا�ضطرابات

وا�شكاالت كبرية ،وعلى الرغم مما ح�صل من �أحداث
م�ؤ�سفة ،وح�سب توجيهات ح�ضرة العماد مي�شال
�سليمان قائد اجلي�ش ،ف ��إ ّن جهودكم امل�ضنية
وت�ضحياتكم اجل�سام قد حالت دون تفاقم الو�ضع
و�أ�سهمت يف تهدئة النفو�س.
و�إن وحدة اجلي�ش اليوم هي �أقوى من �أي وقت
م�ضى و�ستزداد �صالبة ومناعة ،و�سيبقى هذا
اجلي�ش �صمام �أمان الوطن ومالذ �شعبه.
�أيها الع�سكريون الريا�ضيون
�أيها االبطال املكللني باملناقبية الع�سكرية،
واملتحلني بالروح الريا�ضية العالية ،هنيئاً لكم ما
حققتموه لوحداتكم يف �إطار تناف�سكم ال�شريف
يف بطوالت اجلي�ش الريا�ضية.

ملنا�سبة اختتام املو�سم الريا�ضي للعام
 ،2006ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد مي�شال
�سليمان يف مكتبه يف ال�يرزة ،قائد املركز
العايل للريا�ضة الع�سكرية العقيد الركن �ألبري
هنيئاً لكم م��ا حتققونه جلي�شكم ووطنكم،
منفردين �أو �ضمن منتخباتنا الوطنية ،يف
�إطار البطوالت الوطنية والعربية والدولية التي
ت�شاركون بها.
ختاماً �أيها ال�سادة� ،أتقدم من ح�ضراتكم وممن
متثلون ،داعمني وراع�ين وم�شاركني وح�ضوراً،
بخال�ص ال�شكر مل�ساهمتكم املتنوعة يف �إجناح
البطوالت الريا�ضية الع�سكرية.
بعد ذلك ،ق ّدم العقيد الركن كرم الدرع االول
�إىل ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن ريا�ض �شيا،

ت�����س��ل��ي��م درع ب��ط��ول��ة
اجل��ي�����ش ل��ق��ائ��د اجل��ي�����ش
ول����رئ����ي���������س االرك���������ان
كما ق ّدمت دروع �إىل �شخ�صيات وممثلني عن
االحت��ادات واجلمعيات والنوادي الريا�ضية ،و�إىل
كل من :رئي�س ق�سم الريا�ضة والرمي يف اجلي�ش
العقيد الركن �سمري القزي ،امل�س�ؤول عن ريا�ضة
ال�شطرجن العقيد الركن اليا�س �أبو جودة ،رئي�س
نادي الرتباء املركزي العقيد ف�ؤاد الطويل ،مدرب
اجلي�ش يف لعبة ال�سالح املقدم الطبيب مي�شال
يو�سف ،احلكم الدويل يف امل�صارعة النقيب فادي
الكبي ومدرب ريا�ضة الرماية املالزم االول جوزف
�ضاهر .كذلك وزعت الدروع التذكارية على احلكام

كرم الذي �س ّلمه درع بطولة اجلي�ش.
وللمنا�سبة ذاتها اي�ضاً ،ا�ستقبل رئي�س
االرك��ان اللواء الركن �شوقي امل�صري العقيد
الركن كرم وت�س ّلم منه درع البطولة.
واملدربني يف العاب ريا�ضية خمتلفة.
ويف نهاية احلفل� ،سلم ممثل العماد قائد
اجلي�ش وممثل املفت�ش العام وقائد املركز العايل
للريا�ضة الع�سكرية اجلوائز للفرق الثالث االوىل
يف الريا�ضة يف الت�صنيف العام ،حيث ت�صدر لواء
احلر�س اجلمهوري الفرق الريا�ضية الع�سكرية وحاز
«النمر املتحفز» و�شعار االرز الذهبي ،تاله اللواء
اللوج�ستي الذي حل يف املركز الثاين ،ونال �شعار
االرز الف�ضي ،ولواء امل�شاة احلادي ع�شر الذي حل
يف املركز الثالث ،ونال �شعار االرز الربونزي.
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�أما تفا�صيل النتائج فكانت على النحو الآتي:
 lبطولة اجلي�ش يف كرة القدم:
 املركز االول :لواء احلر�س اجلمهوري (ك�أ�سكبرية وميداليات ذهبية).
 املركز الثاين :اللواء الثاين ع�شر (ميدالياتف�ضية).
 املركز الثالث :ال��ل��واء العا�شر (ميدالياتبرونزية).
 lبطولة اجلي�ش يف كرة اليد:
 املركز االول :لواء احلر�س اجلمهوري (ك�أ�سكبرية وميداليات ذهبية).
 املركز الثاين :اللواء اخلام�س (ميدالياتف�ضية).
 امل��رك��ز ال��ث��ال��ث :ال��ل��واء الأول (ميدالياتبرونزية).
 lبطولة اجلي�ش يف الكرة الطائرة:
 -املركز االول :منطقة ب�يروت (ك�أ�س كبرية
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وميداليات ذهبية).
 امل��رك��ز ال��ث��اين :ل���واء احل��ر���س اجلمهوري(ميداليات ف�ضية).
 املركز الثالث :فوج املدفعية االول (ميدالياتبرونزية).
 lبطولة اجلي�ش يف كرة ال�سلة:
 املركز االول :الفوج املجوقل (ك�أ�س كبريةوميداليات ذهبية).
 املركز الثاين :املدر�سة احلربية (ميدالياتف�ضية).
 امل��رك��ز ال��ث��ال��ث :ل���واء احل��ر���س اجلمهوري(ميداليات بزونزية).
 lبطولة اجلي�ش يف كرة الطاولة (على ال�صعيد
الفردي):
 املركز االول :العريف وائل �سيف الدين منمو�سيقى اجلي�ش.
 -املركز الثاين :العريف م�صطفى الدقدوقي

من اللواء ال�ساد�س.
 املركز الثالث :العريف موري�س اليا�س منفوج التدخل االول.
 lبطولة اجلي�ش يف ال�شطرجن (على ال�صعيد
الفردي).
 املركز االول :التلميذ ال�ضابط جمال ال�شاميةمن املدر�سة احلربية.
 املركز الثاين :املقدم انطوان توما حلبي منمقر عام اجلي�ش.
 املركز الثالث :الرقيب م��روان �شربل منمو�سيقى اجلي�ش.
 lبطولة اجلي�ش يف ال�سباحة:
 على �صعيد الفرق :لواء احلر�س اجلمهوري،االول.
 على ال�صعيد الفردي: vرتباء وافراد (رجال):
 -العريف رفعت اخلطيب من ف��وج التدخل

الثاين االول.
 اجل��ن��دي االول �شربل ن��ق��وال منالقوات البحرية ،الثاين
 العريف توفيق احلد�شيتي من لواءاحلر�س اجلمهوري ،الثالث.
 vرتباء وافراد (�إناث):
 ال��رق��ي��ب االول روز خ�ير اهلل منمنطقة جبل لبنان ،االوىل.
 العريف روعة �شاهني من منطقةجبل لبنان ،الثانية.
 lبطولة اجلي�ش يف �سباق الطرق 4
كلم لل�ضباط:
 vالفئة االوىل (رجال):
 النقيب البحري اليا�س القزي منالقوات البحرية ،االول.
 النقيب ع��ل��ي عقيل م��ن فوجاملغاوير ،الثاين.
 امل�ل�ازم حممد ع��دوي��ة م��ن اللواءال�ساد�س ،الثالث.
 vالفئة الثانية (رجال):
 امل��ق��دم عبد ال��ك��رمي ها�شم م��ن املدر�سةاحلربية ،االول.
 املقدم زي��اد ن�صر من مديرية املخابرات،الثاين.
 املقدم علي عوا�ضة من لواء الدعم ،الثالث. lبطولة اجلي�ش يف العاب القوى:
 املركز االول :لواء احلر�س اجلمهوري (ك�أ�سكبري).
 lب��ط��ول��ة اجل��ي�����ش ل�سباق ال��ط��رق والبدل
:1000*6

 املركز االول :فوج املغاوير (ك�أ�سكبرية).
 lال�سباق الفردي الق�صري:
 الرقيب االول ح�سني طالب مناللواء الثاين ع�شر ،االول.
 امل��ع��اون ح�سني حمود من اللواءاحلادي ع�شر ،الثاين.
 الرقيب و�سيم ابراهيم من اللواءاللوج�ستي ،الثالث.
 lال�سباق الفردي الطويل:
 الرقيب االول مروان الدايل من فوجاملغاوير ،االول.
 الرقيب و�سيم ابراهيم من اللواءاللوج�ستي ،الثاين.
 امل��ع��اون ���س��ام��ر ج���رار م��ن فوجاملغاوير ،الثالث.
 lبطولة اجلي�ش يف الرماية:
 املركز االول :لواء احلر�س اجلمهوري(ك�أ�س كبرية).
 املركز االول :لواء احلر�س اجلمهوري (ك�أ�س  vالت�صنيف الفردي: ال��ع��ري��ف �سلمان غ��زال��ة م��ن ل���واء احلر�سكبرية).
اجلمهوري ،االول.
� vسباق  4كلم فردي:
 العريف االول زي��اد بو ر�سالن من مقر عام العريف االول ح�سني عوا�ضة ،االول.اجلي�ش ،الثاين.
 العريف علي عو�ض ،الثاين. الرقيب ميالد را�شد من ال�شرطة الع�سكرية، العريف االول عمر عبد اللطيف ،الثالث.الثالث.
� vسباق  12كلم فردي:
ويف �سياق احلفل ،ت�س ّلم رئي�س منتخب اجلي�ش
 العريف االول ح�سني عوا�ضة ،االول.يف لعبة كرة اليد املقدم بالل ال�شوا ك�أ�س بطولة
 العريف االول عمر عبد اللطيف ،الثاين.لبنان للرجال يف اللعبة ،من �أم�ين �سر االحتاد
 العريف علي عو�ض ،الثالث.اللبناين ال�سيد جورج فرح.
 lبطولة اجلي�ش يف التوجه بالبو�صلة:
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�أقام املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية بتاريخ  -النقيب علي عقيل من فوج املغاوير ،الثاين.
� 2007/1/12سباق الطرق مل�سافة  4كلم� ،ضمن  -الرائد اندره حداد من مدر�سة القوات اخلا�صة،
بطولة اجلي�ش يف �سباقات الطرق للعام احلايل ،الثالث.
وذلك على اوتو�سرتاد املارينا  -ال�ضبية ومب�شاركة  lقدامى فئة ثانية:
 املقدم بطر�س عزام من لواء احلر�س اجلمهوري،�ضباط ورتباء وافراد من القطع والوحدات كافة.
 اجلندي االول حممد العجمي من اللواء الثاين،االول.
ام��ا النتائج فجاءت على
 النقيب ح�سني �صعب الثالث.النحو الآتي:
اجلي�ش
بطولة
من فوج التدخل اخلام�س n ،الت�صنيف االجمايل:
� nسباق ال�ضباط:
يف �سباق الطرق
 املركز االول :لواء احلر�س اجلمهوري.الثاين.
 lفئة الرجال:
 امل��ق��دم عبد الكرمي  -املركز الثاين :اللواء اخلام�س. املالزم �سامر مالعب منمل�سافة  4كلم
ه��ا���ش��م م���ن امل��در���س��ة  -املركز الثالث :اللواء االول.
القوات اجلوية ،االول.
احلربية ،الثالث.
 امل��ل��ازم ع��ب��د ال��ق��ادر� nسباق الرتباء واالفراد:
القي�سي من فوج التدخل اخلام�س ،الثاين.
 املالزم طوين عماد من الفوج املجوقل ،الثالث - .العريف االول ح�سني عوا�ضة من اللواء االول،االول.
 lقدامى فئة اوىل:
 النقيب البحري اليا�س القزي من القوات  -العريف حممد الدركو�شي من فوج التدخلاالول ،الثاين.
البحرية ،االول.
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بطولة اجلي�ش
يف ال�شطرجن
اقيمت يف جممع الرئي�س العماد اميل
حل��ود الريا�ضي الع�سكري  -م��ار روكز،
بطولة اجلي�ش يف لعبة ال�شطرجن للعام
 2007مب�شاركة �ضباط ورتباء وافراد من
خمتلف قطع اجلي�ش ووحداته.

وقد جاءت نتائج البطولة على النحو
الآتي:
 االول :التلميذ ال�ضابط جمال ال�شام ّيةمن املدر�سة احلربية.
 الثاين :املقدم الركن ح�سن جوينمن اللواء الثالث.
 الثالث :املقدم �شارل ابي نادر مناللواء احلادي ع�شر.

اجلي�ش ي�شارك يف بطولة لبنان العامة يف التايكواندو ويحل ثانياً
نظم االحتاد اللبناين للتايكواندو بطولة لبنان العامة  -الدرجة
االوىل يف اللعبة ،وذلك بتاريخ  2007/1/14يف نادي املون
ال�سال عني �سعادة .وقد �شارك يف البطولة فريق اجلي�ش
�إىل جانب عدة اندية ّ
وحل يف املركز الثاين.
اما النتائج التي حققها الع�سكريون فكانت على النحو
الآتي:
 lوزن  78كلغ :الرقيب االول علي كنعان من اللواء
الثاين ،االول.
 lوزن  63كلغ :اجلندي االول �سالم عيد من الفوج
املجوقل ،الثاين.
 lوزن  72كلغ :العريف �شربل رحمة من اللواء الثاين،
الثالث.
 lوزن  84كلغ :العريف جورج فار�س من ال�شرطة الع�سكرية،
الثالث.
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منتخب اجلي�ش يحتل املركز االول يف بطولة لبنان للمحافظات باخرتاق ال�ضاحية
�أقيمت بطولة لبنان للمحافظات الخ�تراق
ال�ضاحية على ملعب ن��ادي اجلمهور بتاريخ
 2007/1/21وحت��ت ا���ش��راف االحت��اد اللبناين
لألعاب القوى.
وقـد �شــارك يف البطولـة ،العبـو منتـخــب

اجليـ�ش يف �أل��ع��اب ال��ق��وى اىل جانب العبني املغاوير ،االول.
 اجلندي االول حممد العجمي من اللواء الثاين،احتاديني.
وق��د حقق العبو اجلي�ش امل��راك��ز االوىل يف الثاين.
 العريف حممد الدركو�شي من فوج التدخلالبطولة وهنا النتائج:
 -العريف االول عمر عبد اللطيف من فوج االول ،الثالث.

 ...ويف �سباق جمعية عرب لبنان لعدائي الطرق  10كلم
�شــارك فريــق اجليــ�ش �إلــى
جــانب عدة �أنديــة يف �سباق الـ 10
كلم الــذي نظمتــه جمعية عبـــر
لبنان لعدائي الطرق.
وقــد فاز اجليــ�ش بال�صــدارة فــي
ترتيــب الفــرق واحتـل ريا�ضيــوه
املــراكز االوىل.
�أم���ا النتــائج ال��ت��ي حققــها
الع�سكريــون يف ال�سبــاق الذي جرى
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بتاريخ  2007/2/4وانطـــالقــاً
مــن منطقـــة ع�ين املري�ســة،
فجــاءت على النحــو الآتي:
 العريــف االول ح�سيــن عوا�ضــةمــن اللواء االول ،االول.
 العريــف حممد الدركو�شــي مــنفــوج التدخل االول ،الثاين.
 اجلندي االول حممد العجمي مناللواء الثاين ،الثالث.

�إقر�أ جملتك وجاوب  ...واربح
نتائج امل�سابقة ال�سنوية

����ش���ارك ال��ع�����س��ك��ري��ون
واملدنيون بكثافة يف
امل�سابقة ال�سنوية.
وب��ن��ت��ي��ج��ة ال�����س��ح��ب
بالقرعة فاز كل من:
• اجلائزة االوىل 300-
�ألف ل.ل :.املعاون الأول
هيثم حرب ،الفوج امل�ضاد
للدروع.
• اجلائزة الثانية 200-
الف ل.ل :.الرقيب الأول
ح�سن حمود ،نادي الرتباء
املركزي.
• اجلائزة الثالثة 100-
الف ل.ل :.الرقيب ربيع
ك��ن��ع��ان ،ارك�����ان اجلي�ش
للعديد.
• اجلائزة الرابعة 100-
الف ل.ل :.العريف ب�شارة
عطاهلل ،فوج النقل  -اللواء
اللوج�ستي.
• اجل��ائ��زة اخلام�سة
 100الف ل.ل :.العريفخالد احلجريي ،فوج التدخل
الثاين.
• اجل��ائ��زة ال�ساد�سة
 100الف ل.ل� :.سوزان�شاهني� ،سن الفيل
• اجلائزة ال�سابعة 100-
الف ل.ل :.كميل الراعي،
القبيات  -عكار.
مربوك للفائزين.
و�إىل ال��ل��ق��اء يف ال��ع��ام
املقبل.

 -1يف �أي ت��اري��خ افتتح نادي
ال�ضباط يف االرز؟
• بتاريخ .2005/3/30
 -2م ��ؤل��ف 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؟
• توفيق البا�شا.
 -3يف �أي ع���ام ت��أ���س�����س فوجا
املدرعات االول والثاين؟
• بتاريخ .2005/7/1
 -4اين تقع بلدة اخلرايب ،ويف اي
عام ك�شفت اعمال التنقيب عن وجود
موقع اثري مهم فيها؟
• تقع ب��ل��دة اخل��راي��ب بني
مدينتي �صيدا و�صور على اخلط
ال�ساحلي ويف �سنة  1946ك�شفت
اعمال التنقيب عن وجود موقع

اث�����ري مهم
فيها.
 -5يف اي عام ولد ال�شاعر حممد
املاغوط ،ويف اي عام تويف؟
• ولد �سنة  1934وتويف �سنة
.2006
 -6من هم الع�سكريون االربعة
الذين ا�ست�شهدوا يف ح��ادث حتطم
مروحية للجي�ش يف منطقة البقاع
العام املا�ضي؟
• املالزم الطيار هادي �صدقة
 امل�لازم الطيار البري م�س ّلم -امل�ؤهل نزار عبيد -املعاون رميون
عزيز.
 -7يف اي �شهر من العام املا�ضي
ك�شفت م��دي��ري��ة امل��خ��اب��رات يف
اجلي�ش �شبكة حممود رافع االرهابية
املتعاملة مع العدو واعتقلته؟
• خالل �شهر حزيران .2006

 -8يف اي
ي��وم ا�ستهدف
ال��ع��دو اال�سرائيلي
ثكنة فوج اال�شغال امل�ستقل؟ ويف
اي يوم ارتكب جمزرة قانا الثانية؟
• ليل  2006/7/18-17ا�ستهدف
ال��ع��دو ثكنة ف���وج اال���ش��غ��ال
امل�ستقل ،ويف  2006/7/30ارتكب
جمزرة قانا.
 -9ما هو عدد الع�سكريني الذين
ا�ست�شهدوا خالل العدوان اال�سرائيلي
ال�صيف املا�ضي على لبنان؟
• � 47شهيداً.
 -10يف اي يوم رفع قائد اجلي�ش
ال��ع��م��اد مي�شال �سليمان العلم
اللبناين يف موقع اللبونة �إيذاناً
باكتمال انت�شار اجلي�ش اللبناين على
امتداد اخلط االزرق؟
• بتاريخ .2006/10/2
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�إعداد :فيليب � ّشما�س
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لرية
لبنانية

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

• �أفقياً:
 -1قطعة ع�سكرية ،الك ّد والن�شاط يف العمل.
 -2اال�ستخبار واال�ستعالم ،رحالة ايطايل.
 -3حرف جزم� ،أوالد الأرانب� ،صانع ال ُب�سط ،اال�سم
الثاين ملخرج لبناين راحل.
 -4يلقون القب�ض على وي�أخذون ،من الأقم�شة،
يف العود.
 -5مو�صل الذراع يف الكف ،خالف يت�أ ّخرَ � ،أ�سد.
 -6رك�ض ُتم.
 -7دولة يف �أمريكا اجلنوبيةَ ،
م�ضغ.
 -8يكملون العمل ،ظباء اجلبال� ،شاعر ايطايل.

حل العدد ال�سابق

الفائزون

• املعاون االول جوزف �سعد
لواء امل�شاة العا�شر  -ال�سرية .1000
• العريف ب�شري حنا
قيادة ال�شرطة الع�سكرية  -الريحانية.
• املجند دعا�س زعيرت
فوج التدخل الثالث  -ال�سرية االوىل.
• عبا�س ح�سني ملك
الب�سطة التحتا  -بريوت.

�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 � 20آذار .2007

� -9أح�صى وع َّد ،للنفي ،فيلم تاريخي م�شهور،
يقفل.
 -10تتو�سط علمنا ،والية �أمريكية ،حفر البئر.
� -11سيا�سي اثيني قدمي م�شهور ،من �أكرب
مرافئ العامل.
أ�صلح
�
و
م
أحل
�
الوجه،
عاب�س
املرء،
أ�صغري
� -12أحد �
َ َ
الثوب.
 -13عا�صمة �آ�سيوية� ،أعطاه ال�شيء باليد.
� -14شق يف �صخرة ،ممثلة لبنانية.
 -15نوتة مو�سيقية.
� -16أغنية م�شهورة ملحمد �أمني من �أحلان حممد
• عمودياً:
 -1دول��ة �آ�سيوية ،والي��ة �أم�يرك��ي��ة� ،شحذ
ال�سكني.
 -2بلدة يف ال�شوف ،من املكاييل ،مدينة
بلجيكية.
� -3ضمري مت�صل ،ت�أتي قبل ندمان ،ممثل
لبناين تويف م�ؤخراً.
 -4م�سمار ،فزعة ،عني باالجنبية ،يدو�س.
� -5أقر�أ ،مدينة باك�ستانية ،داعب ومازح.
� -6ضربنا بالع�صا� ،ضعف ،ياب�سة ،جبل
مل�س.
طويلَ ،
 -7تهدمُ ،عمرك ،راحة اليد ،عيون املياه.
 -8عيب ،ملك بو�صاية �أمه زنوبيا� ،أغنية
ل�صباح.
� -9أخذ ال�شيء ب�أجمعه ،طائر مائي ي�شبه
�صوته �صوت البقر� ،شحم ،للتف�سري.
� -10صوت العقرب ،يعرب ،اال�سم الثاين
ل�شاعر برتغايل ،يد ّققون ويبالغون يف
اال�ستق�صاء.

عبد الوهاب.
� -17أغنية م�شهورة ملحمد عبد الوهاب وليلى
مراد ،من الطيور ،مئة عام.
َ � -18
أدرك وطاب حمل الثمر ،رتبة ع�سكرية ،بلدة
يف اجلنوب.
 -19دائ��م ثابت على وت�يرة واح���دة ،عا�صمة
�أمريكية� ،إح�سان.
 -20ف�صيح طويل الل�سان ،نهر يف �إ�سبانيا
والربتغال ،وج َنة ،املتحيرّ من �شدة الوجد.
 -21عا�صفة بحرية ،العمل اىل ،ممثلة م�صرية،
نروي.
 -11مت�شابهان� ،أوث��ق و���ش� ّدِ ،مثل� ،أكل
الطعام.
 -12املري�ض ،ف��رح و���س��رور ،بطل �سباق
فورموال وان عدة مرات.
 -13جزيرة يف املتو�سط ،هج َم� ،ضد �أناق�ص ُه.
� -14ضرب ُتم بال�سوط ،طبيب �إنكليزي
�إكت�شف التلقيح �ضد اجلدري ،من املقايي�س.
 -15عا�صمة ب�شكرييا� ،أن�ش�أوها� ،أداة �إحدى
احلوا�س.
 -16بئر ،نرتك� ،أخفوا النب�أ ،حف َر.
 -17مدينة فرن�سية ،ج��واب ،م��وج البحر
الهائج ،يخ�صني ،يخيفون.
ً
� -18إ�سم بعلبك ق��دمي�ا ،عملة عربية،
م�صباح.
 -19عا�صمة افريقية ،من الفواكه ،عائلة،
�أر�ض مرتفعة.
 -20ي�ص ّور ُكم ،نائب لبناين تويف العام
.1988
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�ضياع احلجارة

الذين راقبوا ع�سكريي اجلي�ش وهم ي ّتقون احلجارة ال�ضالة يف
بريوت ،ظ ّنوا للوهلة الأوىل انهم ميار�سون ريا�ضة فنية تقليدية
طي عنق� ،أو �إمالة ر�أ�س مرة �إىل اليمني
برفع قدم� ،أو �سحب �ساعد� ،أو ّ
ومرة �إىل الي�سار ...ومرات يف اجتاهات ال ح�صر لها يف الأعلى ويف
الأ�سفل .لكن املراقبني ه�ؤالء �أيقنوا �أن امل�س�ألة تتخطى مزاج الفنون وعبثها حني �شاهدوا
ب�أم العني �أن احلجارة حت ّولت �إىل ر�صا�ص ي�ستهدف اجلنود وي�صيبهم يف ال�صدر ويف الظهر،
وهنا �ضرب العجب املخ ّيالت :اجلي�ش يتلقى احلجارة والر�صا�ص ،ويواجه النار ،ويكاد ي�سمح
ب�أن يتع ّر�ض �أبنا�ؤه لال�ست�شهاد مع �أنه قادر على رد ال�صاع �صاعني و�أكرث ،ما ال�سبب يا ترى؟
وي�أتي اجلواب من «ال�صامت الأكرب» وا�ضحاً جل ّياً :الع�سكريون هم �أبنا�ؤنا ،واملواطنون هم
�أبنا�ؤنا ،وال فرق بني �أخ و�آخر ،وخط�أ االبن ال يواجه بخط�أ مماثل من �أخيه .يف ح�ساب القيادة،
ومنذ وقت بعيد� ،أن احلجارة تو ّجه �إىل وجوه الأعداء ،و�أن ما ّمت توجيهه �إىل الع�سكريني من
حجارة ،كان يجب �أن يتم االحتفاظ بجزء منه ل�ضرب العدو الإ�سرائيلي ،وبجزء �آخر ملوا�صلة
بناء لبنان حجراً حجراً ينتج عنهما جدار يف مدر�سة ،وجدار يف م�ؤ�س�سة ،وجدار يف م�صنع،
وجدار يف مرتا�س يحمينا من قنبلة عنقودية �أو �سالح جرثومي �أو �أي �شكل من �أ�شكال الإجرام
ال�صهيوين ،الذي ال ه ّم عند ح ّكامه اكرب من ه ّم االنتقام من هذا الوطن دولة و�شعباً وجي�شاً.
حي التعمري يف جوار عا�صمة اجلنوب ،حيث عاد اجلي�ش ليب�سط
ومن بريوت �إىل �صيدا� ،إىل ّ
�سلطة القانون ،فتل ّقى �إ�ساءة البع�ض وطي�شه وت�صرفاته ال ّرعناء .والأذى واحد يف كل حال،
ال�صواب والهدى ،وبني
من حجر كان �أو من ر�صا�ص ،فامل�س�ألة هي م�س�ألة التمييز بني درب ّ
درب الفو�ضى وفقدان البو�صلة.
�إن حي التعمري هو واحد من �أحيائنا التي جتب العناية بها وموا�صلة تعمريها وحت�سني
ظروف �أبنائها يف احلياة ،والتي �آن لها �أن ت�سرتيح من م�آ�سي االقتتال ومن هموم اخلالف
وال�صراع ،والتي يجب جتنيبها املزيد من الدماء والت ّقهقر واخلراب ،كي ال تبدو وك�أنها خارجة
للت ّو من زلزال �أو كارثة ال و�صف لها� .أال يدرك ذلك البع�ض انه حيث يح ّل اجلي�ش ّ
يحل ال�سالم؟
وحيث يقيم اجلي�ش يعلو �صوت امل�س�ؤولية ،وت�صحو الأذن التي ت�صغي �إىل ال�شكوى ،وترتفع
اليد التي تعمل يف البناء ويف العمران؟
مل يكن اجلي�ش ،يف يوم من الأيام بعيداً عن هموم املواطن ،ومل يهمل واجباً من واجباته
كائنة ما كانت �إمكاناته وو�سائله ،ويجب �أن يطمئن اجلميع �إىل �أن ال�سهر على الأمن لن يج ّر
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �إىل �أي ردة فعل غري م�س�ؤولة ،كما �أن الت�ضحيات املطلوبة لهذه امله ّمة
الداخلية ال�شريفة لن ت�ؤدي ب�أي �شكل �إىل �إهمال الواجب الوطني الأ�سا�سي يف مواجهة العدو
الإ�سرائيلي وكبح جماح �أطماعه وتعدياته ،و�أي�ضاً ،يف البقاء على �أهبة اال�ستعداد حلماية
حدود البالد يف ال ّرب ويف البحر ،من �أي جتاوز �أو خمالفة للقانون �أو �إخالل بال�سلم الأهلي.
�أما �آن للعقول ان مت ّيز بني اخليطني :الأ�سود والأبي�ض؟
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