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توزيع:
«النا�شرون» �ش.م.م.
لتوزيع ال�صحف واملطبوعات

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

وزير الدفاع الوطني
ي�ستقبل ال�سفري الرو�سي

ني�سان

ا�ستقباالت الوزير

 ...وال�سفري االمريكي

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني
اليا�س املر� ،سفري رو�سيا االحتادية
ال�سيد �سريغي بوكني .وبعد اللقاء،
اعلن ال�سيد بوكني انه ال يعتقد ان
هناك يف املنطقة من يريد اي
حرب ،وال يعتقد �أن من م�صلحة
اي دولة �شن اي حرب جديدة.
وبالن�سبة �إىل لبنان فهناك القرار
 1701وهناك ت�أييد دويل لتنفيذ
هذا القرار بن�صه الكامل ،كما انه
نقل ر�أي بالده حول اهمية ت�شكيل
املحكمة ذات الطابع الدويل اخلا�صة
باغتيال الرئي�س رفيق احلريري.

 ...وال�سفري امل�صري

ا�ستقبل الوزير املر� ،سفري الواليات املتحدة االمريكية ال�سيد جيفري ا�ستقبل الوزير اليا�س املر� ،سفري م�صر ال�سيد ح�سني �ض ّرار وتداوال يف
الو�ضع يف املنطقة ويف لبنان .كما ق ّدم ال�سفري �ضرار �إىل الوزير امل ّر دعوة
فيلتمان ،ومت البحث يف االو�ضاع يف املنطقة ولبنان.
من وزير الدفاع والقوات امل�سلحة ال�سيد امل�شري ح�سن طنطاوي لزيارة
جمهورية م�صر العربية.

 ...وامل�ست�شار القانوين
لالمني العام لالمم
املتحدة
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني
اليا�س املر ،امل�ست�شار القانوين
للأمني العام للأمم املتحدة ال�سيد
نيكوال مي�شال .وبعد اللقاء قال
ال�سيد مي�شال :ان اللقاء مع الوزير

املر كان ودياً وب ّنا ًء ،وقد ز ّودين
جمدداً معلومات ا�ضافية ق ّيمة .كما
اعطاين حتليالً موزوناً للو�ضع .وهذا
اللقاء �سوف ي�ساعدين بالت�أكيد يف
حتليلنا .والوزير املر �شخ�ص اخترب
الت�صرف العنفي الذي يتب ّناه بع�ض
النا�س ،وعلى الرغم من �سكوته
وتكتمه على �سلوكه ال�شخ�صي ،فهو
ال يرغب ان يحدد حكمه بوا�سطة
جتربته ال�شخ�صية.
اجلي�ش  -العدد رقم 262
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قائد اجلي�ش ي�ستقبل ال�سفري املاليزي

ا�ستقباالت القائد

 ...وال�سفري الهولندي

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد
مي�شال �سليمان ،يف مكتبه يف
الريزة� ،سفري ماليزيا ال�سيد حممد
عبد احلليم بن عبد الرحمن ،يرافقه
قائد الوحدة املاليزية العاملة
�ضمن قوات االمم املتحدة امل�ؤقتة
يف لبنان .وتناول البحث االو�ضاع
العامة يف البالد.

 ...ووفداً بريطانياً

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد �سليمان ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري هولندا ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وزير الدولة الربيطاين
ال�سيد جريار فان �إينب ،وتناول البحث �سبل التعاون بني جي�شي البلدين .وقد ل�ش�ؤون ال�شرق االو�سط ال�سيد كيم هاولز ترافقه �سفرية بريطانيا يف لبنان
اعلن ال�سفري الهولندي تقدمي بالده � 100شاحنة ع�سكرية هولندية ال�صنع ال�سيدة فران�سي�س غاي وامللحق الع�سكري املقدم �ستيفن �أندروز ،وجرى
التداول يف االو�ضاع العامة يف البالد.
كهبة �إىل اجلي�ش اللبناين.

 ...وامللحق الع�سكري
الأمريكي مودعاً

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد
�سليمان ،يف مكتبه يف الريزة،
امللحق الع�سكري الأمريكي العقيد
كازميريز كوتلو يف زيارة وداعية،
ق ّدم خاللها خلفه الرائد دايفيد �آيل.

اجلي�ش  -العدد رقم 262
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 ...والقائم ب�أعمال
ال�سفارة اليونانية
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،القائم باعمال ال�سفارة
اليونانية ال�سيد بانو�س كالوجريو بول�س يرافقه امللحق الع�سكري العقيد
جورجيو�س مكريجيان�س .وجرى البحث يف �إقامة ن�شاطات تدريبية م�شرتكة
بني البحريتني اللبنانية واليونانية.

 ...وقائد الوحدة البلجيكية مودعاً
ا�ستقبل العماد �سليمان ،يف مكتبه يف الريزة ،قائد الوحدة البلجيكية
العاملة �ضمن �إطار قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان العميد هوبري دي
فو�س ،يف زيارة وداعية قدم خاللها خلفه العميد ياك �سكروين.

 ...وقائد القوة البحرية
التابعة لقوات «اليونيفيل»
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،قائد القوة البحرية
التابعة لقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان الأمريال اندريا�س كراوزي،
يف زيارة وداعية ق ّدم فيها خلفه الأمريال كارل ويلهلم بولو.

 ...ورئي�س اركان هيئة
مراقبة الهدنة التابعة للأمم املتحدة
ا�ستقبل العماد �سليمان ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س اركان هيئة مراقبة
الهدنة التابعة للأمم املتحدة اللواء يان كور دون وجرى البحث يف االو�ضاع
العامة.
8
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 ...و�سفري منظمة فر�سان مالطا
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري منظمة فر�سان مالطا،
ال�سيد جاك دومان يرافقه م�س�ؤول العالقات العامة يف املنظمة ال�سيد خالد
ق�صق�ص .و ّمت التداول حول تقدمي م�ساعدات ان�سانية وطبية �إىل اجلي�ش
اللبناين.

 ...ونظريه املاليزي
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان ،يف مكتبه يف الريزة ،قائد
اجلي�ش املاليزي اجلرنال عبد العزيز بن حاج زينال على ر�أ�س وفد ع�سكري
مرافق.
وتناول البحث مهمة الوحدة املاليزية العاملة �ضمن �إطار قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،و�سبل تفعيل عالقات التعاون والتن�سيق بني
اجلي�شني اللبناين واملاليزي.

 ...ووفداً من جتمع ال�شباب
للتوعية االجتماعية «يازا»
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً
من جتمع ال�شباب للتوعية االجتماعية «يازا»� ،ضم كالً من النائب بيار دكا�ش
وم�ؤ�س�س التجمع ال�سيد زياد عقل واخلبري الدويل للوقاية من حوادث ال�سري
ال�سيد هاين قبي�سي .وجرى خالل اللقاء البحث يف �سبل التعاون للحد من
خماطر ال�سري ،وق ّدم الوفد اقرتاحات حول الن�شاطات التي ميكن �أن ت�ساعد
ال�ضباط والع�سكريني يف جمال احلفاظ على ال�سالمة العامة.

 ...ومدير مكتب منظمة
التحرير الفل�سطينية يف لبنان
ا�ستقبل العماد مي�شال �سليمان ،يف مكتبه يف الريزة ،مدير مكتب
منظمة التحرير الفل�سطينية يف لبنان ال�سيد عبا�س زكي .وقد جرى التداول
يف الو�ضعني اللبناين والفل�سطيني.
اجلي�ش  -العدد رقم 262
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جولة القائد
�أثنى على جهود الع�سكريني
و�سهرهم الدائم
العمـاد �سليمـان تف ّقـد جنوب الليطـاين
والوحدات املنت�شرة على احلدود
تف ّقد قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان ،املراكز الع�سكرية
جنوب الليطاين وعلى اخلط الأزرق يف جولة بد�أت بزيارة مقر
قيادة قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،و�شملت يف اليوم
التايل الوحدات املتمركزة يف بلدة مارون الرا�س.
فبعد ظهر  19ني�سان املن�صرم تف ّقد قائد اجلي�ش قطاع
جنوب الليطاين ،حيث زار مقر قيادة ق��وات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة يف لبنان ،والتقى قائدها اجلرنال كالوديو غراتزيانو
يف الناقورة ،وبحث معه �سبل التن�سيق التام معها واال�ستفادة
من قدراتها اىل حني تزويد اجلي�ش العتاد املطلوب للدفاع
عن اجلنوب ،م�ؤكداً �أن اجلي�ش اللبناين لن يتوانى عن تقدمي
الدعم املنا�سب لهذه القوات عند احلاجة لت�سهيل مهام وحداتها
وحماية �أمنها .كما جال على مراكز انت�شار الوحدات الع�سكرية
للجي�ش على طول احلدود اجلنوبية.
ويف اليوم التايل ،تابع العماد �سليمان جولته امليدانية
انطالقاً من خميم القيادة والأرك��ان حيث بات ليلته ،متفقداً
الوحدات املتمركزة يف م��ارون الرا�س ،وقد ه ّن�أ الع�سكريني
على ت�صديهم البطويل لالعتداء الإ�سرائيلي الأخري ،و�أثنى على
جهودهم املبذولة ،و�سهرهم الدائم على ح�سن تنفيذ املهمة
والتزام القرار  .1701كما �أ ّكد قائد اجلي�ش �أن مهمتهم على
احلدود ال ّ
تقل �أهمية عن حفظ الأمن يف الداخل ،وت�أمني حرية
املواطنني وحماية امل�ؤ�س�سات الد�ستورية وحت�صني الإرادة
الوطنية.
بعد ذلك ح�ضر العماد �سليمان حفل �إزاحة ال�ستار عن الن�صب
التذكاري للجنود البلجيكيني الذين ا�ست�شهدوا يف جنوب لبنان،
والذي �أقامته الوحدة البلجيكية يف بلدة تبنني بح�ضور ويل
العهد البلجيكي الأمري فيليب دو�ساك�س كوبورغ غوتا ،يرافقه
وزير الدفاع اندريه فالهو والوفد املرافق.
10
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ا�ستقباالت رئي�س الأركان
رئي�س االركان ي�ستقبل
القائد الأعلى للبحرية
الغانيـة

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة ،القائد الأعلى للبحرية الغانية االمريال
�أر�س نيونو على ر�أ�س وفد ع�سكري مرافق .وقد جرى خالل اللقاء البحث يف مهام الوحدة الغانية العاملة �ضمن �إطار
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان.

 ...وامللحق الع�سكري
الأمريكي

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن
�شوقي امل�صري ،يف مكتبه يف
الريزة ،امللحق الع�سكري الأمريكي
العقيد كازميريز كوتلو ملنا�سبة
مغادرته لبنان.وق ّدم خالل الزيارة
خلفه الرائد دايفيد �آيل.

ومن بني ال�شخ�صيات الهامة
�شارك رئي�س الأركان اللواء
 ...وي�شارك يف م�ؤمتر مكافحة االرهاب يف الباك�ستان
التي ح�ضرت امل�ؤمتر الرئي�س
الركن �شوقي امل�صري ،على
ر�أ�س وفد ع�سكري ،يف م�ؤمتر مكافحة الإرهاب الذي عقد يف الباك�ستان الباك�ستاين برويز م�ش ّرف ،الذي �ألقى كلمة تناول فيها جتربة بالده يف
حماربة الإرهاب واجلهود التي بذلتها يف هذا املجال ،وكذلك رئي�س احلكومة
اعتباراً من  2007/4/10ولغاية .2007/4/13
ال�سيد �شوكت عزيز الذي طالب
ح�ضر امل�ؤمتر ر�ؤ�ساء �أركان
بو�ضع خارطة طريق ملعاجلة
جيو�ش  22دولة �أو ممثلون
مو�ضوع الإرهاب.
عنهم .وقد ت�ض ّمن امل�ؤمتر
واختتم امل�ؤمتر مبجموعة
املذكور �سل�سلة حما�ضرات
ّ
تو�صيات� ،أكدت جميعها على
وكلمات ل�شخ�صيات ع�سكرية
�ضرورة متابعة عقد امل�ؤمترات
ومدنية� ،أمريكية وباك�ستانية
ورفع االقرتاحات املنا�سبة
وعربية ،ر ّكز معظمها على
مكافحة الإرهاب والطرق الناجعة
والواجب اعتمادها للح ّد قدر
الإمكان من الأعمال الإرهابية،
ملواجهته وحماولة الق�ضاء عليه،
ً
بق�صد الق�ضاء نهائيا عليها يف
وو�ضع ٍحد للأعمال الإرهابية يف
مراحل الحقة.
كل زمان ومكان.
اجلي�ش  -العدد رقم 262
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مبادرات ان�سانية
�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

ال���ت���ق���ى ق��ائ��د
اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد
م��ي�����ش��ال �سليمان
يف ال�ي�رزة وف���داً من
«جمل�س العمل اللبناين»
يف دبي واالمارات ال�شمالية
برئا�سة امل��ح��ام��ي ج��وزف
نهرا� ،أطلعه على ما تو ّ�صلت
حب الوطن ي�سري يف عروقهم
اليه حملة «�شفا» التي �أطلقها
بعد الن�شيد الوطني اللبناين� ،ألقى مدير
املجل�س بالتعاون مع «بنك ال�شارقة»
التوجيه العميد الركن �صالح حاج �سليمان كلمة
ممثالً مبديره العام ف��اروج نركيزيان
رحب فيها باملحتفى بهم:
واملخ�ص�صة لدعم اجلهاز الطبي الع�سكري.
وق��دم الوفد اىل العماد �سليمان م�ساعدة
نك ّرم اليوم نخبة من رجال لبنان،
حملوا م�شعل املعرفة وراية وطن
�أولية بقيمة ن�صف مليون دوالر �أمريكي جزءاً من
االرز اىل �أر�����ض ال�شهامة
م�شروع متكامل مل�صلحة مكننة الطبابة الع�سكرية.
وال���ع���روب���ة يف دب��ي
قائد اجلي�ش �شكر �أع�ضاء املجل�س ملبادرتهم ،وح ّيا
فيهم «الروح الوطنية العالية ،وعمق ارتباطهم بامل�ؤ�س�سة
واالم��ارات العربية
الع�سكرية وت�ضامنهم معها يف هذه املرحلة احلرجة التي مير
امل���ت���ح���دة،
بها الوطن».
وانربوا
ثم انتقل اع�ضاء الوفد اىل نادي ال�ضباط يف الريزة ،حيث عقدوا
م�ؤمتراً �صحافياً ح�ضره ممثل قائد اجلي�ش ع�ضو املجل�س الع�سكري اللواء
الركن جورج الها�شم ،رئي�س الطبابة الع�سكرية العميد الطبيب ندمي العاكوم،
مدير التوجيه العميد الركن �صالح حاج �سليمان وعدد من �ضباط اجلي�ش.

مببادرة من جمل�س العمل اللبناين

يزرعون �أغرا�س العطاء أ� ّن��ى ُوج��دوا ،م�صارعني
�أمواج احلياة ب�صربهم وجهدهم حتى �أمنوا ب ّرها،
وكان لهم ما �أرادوا.
ّ
حيـث ه��ـ��م ،ظ��ل ح��ب ال��وط��ـ��ن ي�ســري يف
عروقـهـم ويلهب قلوبهم و�ضمائرهم ،فتداعـوا
م��ن خ�لال «جمل�س العمل اللبناين يف دبي
واالم��ارات ال�شمالية» برئا�سة املحامي جوزيف
نهرا ،اىل توحيد اجلهود من اجل ن�صرة بالدهم
ودعم اجلي�ش اللبناين ،فبالإ�ضافـة اىل �أهداف
املجل�س املتعددة املتعلقة بدعم اال�ستثمار
االقت�صادي يف لبنان وتعزيز الروابط بني رجال
االعمـال اللبنانيني يف دول��ة االم��ارات العربية
املتحدة ،اتخذ املجل�س ق��راره ب�إطـالق حملة
«�شفا» اخلا�صة بتطوير مكننة الطبابة
الع�سكرية يف اجلي�ش اللبناين
بالتعاون م��ع بنك
ا ل�شا ر قة

«�شفا»
حملة
«منحم نُ ْ
ي َتي ْحمونا»
الطبابة الع�سكرية انطلقت وال�شعارْ :
ِ
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ِ

ممثـالً مبديـره العام ال�سيد ف��اروج نركيزيان،
وب��ادر اليوم اىل تقدمي م�ساعـدة مالية �أوليـة
تقـدر بنحو  500،000دوالر �أم�يرك��ي كجـزء
من م�شروع متكامل ل�صالـح مكننـة الطبابـة
الع�سكرية� ،سلمت اىل قـائد اجلي�ش العمـاد
مي�شـال �سليمـان بعد �أن وافق جمل�س الوزراء على
هذه الهبـة مبوجب القرار رقم  2005/50تاريخ
.2005/11/14
�أهالً و�سهالً بكم �أيها الأخوة الأعزاء �أع�ضاء جمل�س
العمل اللبناين ،ولكم ولبنك ال�شارقة �أ�سمى
حتيات ال�شكر والتقدير والوفاء من اجلي�ش وقائده
العماد مي�شال �سليمان على مبادرتكم الطيبة
واملتكررة جتاه امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،ونحن بدورنا
جندد العهد �أمامكم ب�أن يبقى اجلي�ش على قدر
ثقتكم الغالية ،جي�ش ال�شرف والت�ضحية والوفاء
يف �سبيل وطن هانئ لكل بنيه.
«منحْ ِم نُ َ
ي ت َِيحمونا»
رئي�س جمل�س العمل اللبناين املحامي جوزف
نهرا �ألقى كلمة حتدث فيها عن دور املجل�س
و�أهدافه فقال:

ب��الأم�����س وخ�ل�ال
ع����دوان مت���وز على
لبنان �أطلق جمل�س العمل اللبناين يف دبي
واالمارات ال�شمالية حملة «�ساعدوا لبنان» ،والتي
عمل من خاللها مئات املتطوعات واملتطوعني
على ت�أمني �إر�سال �إغاثة �شملت دواء وك�ساء وغذاء
بكميات غري قليلة ،وكانت منا�سبة هامة اجتمع
فيها اللبنانيون يدعمهم �أ�شقا�ؤهم يف دولة
االم��ارات العربية املتحدة ،وبذلوا ما بو�سعهم
لت�أمني �إي�صال الدعم اىل لبنان.
واليوم �أي�ضاً ينجز جمل�س العمل اللبناين يف
دبي واالمارات ال�شمالية املرحلة الأوىل والأ�سا�سية
يف تقدمي الدعم املايل لإجن��از «م�شروع �شفا»
�أي برنامج مكننة الطبابة الع�سكرية يف اجلي�ش
اللبناين الذي يهدف اىل تطوير اخلدمات ال�صحية
حلواىل  350000مواطن لبناين من �أفراد اجلي�ش
وعائالتهم.
�شعار حملة «�شفا» هو:
«منحمينُ تيحمونا».
ويعني االل��ت��زام امل�شرتك الواجب بني �أف��راد
ال�شعب ،املدنيني منهم والأخ���وة الع�سكريني
الذين ال يبخلون يف تقدمي �أعز ما ميلكون �أي
احلياة ،يف �سبيل الأمن والأمان للمواطنني ،لذلك
يح�س بعظمة
فمن �أقل واجبات املواطن �أن ّ

تلك الت�ضحية ،وي�ساهم ولو بالقليل
لتح�سني �أو���ض��اع اخوتنا الأبطال
الذين ميثلون م�ؤ�س�سة هي رمز
لل�سيادة والعزة والكرامة الوطنية.
ن��دا�ؤن��ا اىل �إخ��وان��ن��ا اللبنانيني
وخ�صو�صاً يف عامل االنت�شار ،ونحن
�أدرى ب�إمكاناتهم الكبرية� ،أن ي�شبكوا
ال�سواعد وي��ق��دم��وا على دع��م �أي
م�شروع وطني ي�ؤدي اىل اخلري العام،
�إذ �أنه لي�س مقبوالً بعد اليوم �أن نبقى
متفرجني وك�أننا ن�شاهد فيلماً �سينمائياً �أو
م�سرحية ما...
ً
ومرفو�ض متاما اعتبار ه��ذا الوطن احلبيب
مرفقاً نعتمده لل�سياحة واال�ستجمام وح�سب� ،إن
ال�شعور الوطني يتطلب منا جميعاً �أن ال ن�ستمر
بالالمباالة وبالدنا تت�أرجح يف مهب الريح.
تعالوا نتعاون ملا فيه م�صلحة وطننا ون�سهم يف
�إ�ضاءة �شمعة بدل �أن نلعن الظالم.
ّ
�أخرياً �أ�شكر كل من دعم و�ساعد ونظم بهدف جناح
هذه احلملة ،و�أتقدم ببالغ التحية والتقدير اىل
قيادة اجلي�ش احلكيمة وال�ضباط والرتباء والأفراد،
ون�أمل من املوىل العزيز �أن ينه�ض ببالدنا ويزيح
ع ّنا هذه الأعباء الثقيلة و�أن يعود لبنان وطناً
للحب واخلري والكرامة والتالقي وال�سالم.
ن�صف مليون دوالر
دفعة �أوىل
الكلمة االخ�يرة كانت لرئي�س
جل��ن��ة «���ش��ف��ا» ال�����س��ي��د ف���اروج
نركيزيان ال���ذي ���ش� ّدد على
امل�����ض��ي ق��دم �اً يف دعم
اجلي�ش اللبناين،
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�أع��� ّدت قيادة اجلي�ش اللبناين درا���س��ة تقنية
بهدف مكننة الطبابة الع�سكرية ،وقدمت
هذه الدرا�سة لهيئة جمل�س العمل اللبناين
بهدف تب ّني ه��ذا امل�شروع ال��ذي يط ّور
اخلدمات ال�صحية حل��واىل  350،000مواطن
لبناين من �أفراد اجلي�ش وعائالتهم.
وبعد درا�سة وافية للم�شروع من قبل جمل�س
م�شروع
االدارة وع��دة لقاءات مع قيادة اجلي�ش،
اتخذ قرار تب ّني هذا امل�شروع وتنفيذه
«مكننة
ملا له من �أهمية على ال�صعيد الوطني،
الطبابة
خ�صو�صاً جت��اه امل�ؤ�س�سة الوطنية
الع�سكرية يف
اجل��ام��ع��ة يف ه��ذه ال��ظ��روف التي
اجلي�ش اللبناين» تع�صف بالوطن.

وقد ق��ال :ي�ش ّرفني
�أن �أك������ون بينكم
مب��ن��ا���س��ب��ة ال��ب��دء
بتنفيذ «م�شروع
�شفا» الذي مت تب ّنيه
م���ن ق��ب��ل اجلالية
اللبنانية يف دولة
االم�����ارات العربية
املتحدة ،وخ�صو�صاً
دب�����ي وال�������ش���ارق���ة
مب��ب��ادرة م��ن جمل�س
ال��ع��م��ل ال��ل��ب��ن��اين يف
دبي واالمارات ال�شمالية .وي�ش ّرفني بنوع خا�ص
�أن �أك��ون قد منحت فر�صة تر�ؤ�س هذه املبادرة
بالتكاتف مع �أع�ضاء جمل�س العمل اللبناين
و�صديقي و�أخي ال�سيد فادي غ�صن.
�إن «م�شروع �شفا» يطال حواىل  ٪10من
املجتمع اللبناين ،وهي ال�شريحة التي
مل ولن تبخل بالغايل والنفي�س
من �أج��ل احلفاظ على وحدة
لبنان و�أمنه ودميومته.
الواقع احلايل للمكننة يف الطبابة
جمل�س العمل اللبناين:
�إن «م�����ش��روع
الع�سكرية تعوقه عدة عقبات �أبرزها ،المركزية
�أهدافه وم�شاريعه
�شفا» ال��ذي
املكننة وعدم وجود قاعدة بيانات موحدة للم�ستفيدين وتكرار
�أخ��ذن��ا العام  ،1996ت�أ�س�ست يف �إمارة دبي واالمـارات
املعلومات الإدارية والطبية ،ما ي�ؤدي اىل �ضياع معلومات هامة
ال�شمالية جمعيـة ب�إ�سم جملـ�س العمل اللبناين
خا�صة باملري�ض لعدم وجودها يف ملف واحد ،ف�ضالً عن الوقت املهدور
لل�شركات ورجال االعمال واملهنييـن اللبنانيـني،
الناجت عن �إدخال املعلومات اخلا�صة باملري�ض نف�سه على عدة �سجالت ومناذج.
ت�ضم� :أط��ب��اء ،مهند�سني ،حمامني،
يركز امل�شروع على معاجلة هذا الواقع من خالل العمل على ما يلي:
�صيادلة� ،أ�سـاتذة جامعيني،
• خلق قاعدة بيانات موحدة تت�ضمن امللف الطبي االلكرتوين.
م��دراء تنفيذييــن،
• رفع م�ستوى اخلدمات الطبية.
وه�����������ي
• ال�سرعة يف منح الت�شخ�صيات ونتائج الفحو�صات الطبية و�ضبط امل�صاريف
الطبية.
ّ
وبنا ًء عليه� ،أع ّد جمل�س الإدارة خطة تنظيمية وقد مت ت�شكيل جلنة لتنفيذ هذا امل�شروع
و�إجناحه وهي مك ّونة من ال�سادة:
فاروج نركيزيان (رئي�ساً) ،فادي غ�صن ،جوزيف نهرا ،زياد �سوبرة ،نبيل �أبو احل�سن� ،سعد
الزين� ،شارل جحا ،ربيع عي�سى ،د .كمال مرق�ص ،د .عدنان قداحة ،ود� .أندريه نا�صيف.
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على عاتقنا متويله بالكامل تبلغ كلفته
االجمالية  1،5مليون دوالر �أمريكي ،و�أقوم
اليوم بت�سليم �شيك مببلغ � 500ألف دوالر
�أم�يرك��ي ،متثل الدفعة الأوىل ،مع العلم
�أن الظروف التي م ّر بها لبنان احلبيب من
ج��راء ال��ع��دوان اال�سرائيلي والتي ا�ستدعت
ت�ضافر جهـود اجلاليات اللبنانيـة يف اخلارج
والدول العربية ال�شقيقة ،وعلى ر�أ�سهـا دولــة
االم��ارات العربية املتحدة حكاماً و�شعباً ،قد
�أدت اىل ت�أخري تنفيذ ما تعهدنا به ،وما
وجودنا اليوم بينكم �إال لإع��ادة الت�أكيد على
تعهدنا بتوفري الر�صيد املتبقي يف �أقرب
وقت ممكن ،و�أملنا كبري يف �أن يتم ذلك
مبنا�سبة زيارة يقوم بها ح�ضرة العماد مي�شال
�سليمان قائد اجلي�ش اىل دب��ي واالم���ارات اذا
�سمحت ظروفه بذلك.
�إن م��ا تقوم ب��ه اجلالية اللبنانية يف دولة
االمارات لإجناح هذه املبادرة ما هو �إال جزء ي�سري
ن�سبة اىل الت�ضحيات الغالية التي يقدمها جي�شنا
احلبيب قيادة و�أفراداً.

جمعيـة مدنيــة اجتماعيــة ال تبغي الربـح.
�أه��داف املجل�س ،حت� ّدث عنها رئي�س جمل�س
العمل اللبناين املحامي جوزف نهرا وتتلخ�ص
بالآتي:
• جمع ال�شركات ورجال الأعمال واملهنيني
اللبنانيني املهتمني �أ�سا�ساً بال�ش�أن العام
وبتعزيز العالقات اللبنانية  -االم��ارات��ي��ة يف
الأوجه الإقت�صادية والتجارية والإجتماعية.
• تنظيم ن�شاطات تعزز العالقات بني
البلدين وتظهر ���ص��ورة حية للبنان وتعزز
م�صاحله يف دبي واالمارات ال�شمالية.
• ت�شجيع وتعزيز التحاور ،وتبادل اخلربات
وامل��ع��ل��وم��ات ب�ين الأع�����ض��اء وت��وف�ير الفر�ص
لتوثيق العالقات املهنية بينهم.
• تقدمي م�ساعدات �إجتماعية مل�ؤ�س�سات
حملية �أو لبنانية �أو اىل �أف���راد لبنانيني عند
احلاجة �أو مبنا�سبات حم��ددة .وميتنع املجل�س
ب�صورة مطلقة عن القيام ب�أي ن�شاط يتعار�ض
مع القوانني املرعية االج��راء يف دولة االمارات
العربية املتحدة وال �سيما التعاطي بالأمور
الدينية وال�سيا�سية.

• دعم ن�شاطات
القن�صلية العامة.
اىل ذلك يهدف املجل�س اىل خلق بيئة تفاعلية
يتوا�صل من خاللها رج��ال االع��م��ال واملهنيون
اللبنانيون بغية ت�أمني �أطر عمل �أف�ضل مبا يعود
بالنفع على رج��ال الأع��م��ال واجلالية اللبنانية
ولبنان ودولة االمارات العربية املتحدة.
كما يعمل املجل�س على تنمية العالقات
االقت�صادية وما يرافقها من عالقات �إجتماعية
وثقافية ب�ين لبنان ودول���ة الإم����ارات العربية
املتحدة �ضمن نطاق دبي واالم��ارات ال�شمالية،
بالتعاون مع القن�صلية اللبنانية العامة يف دبي
وذلك بوا�سطة:
 -1ت�أمني قاعدة بيانات موثقة عن الفر�ص
اال�ستثمارية املتوافرة يف لبنان ودولة الإمارات
العربية املتحدة.
 -2التعاون والتن�سيق مع الهيئات اللبنانية
املعنية بتطوير اال�ستثمار يف لبنان :وزارة
االقت�صاد والتجارة ،وزارة ال�سياحة ،وزارة الإعالم،
م�صرف لبنان ،جمعية امل�صارف ،غرف التجارة
وال�صناعة اللبنانية وجمعية ال�صناعيني الخ...
 -3التعاون والتن�سيق مع كل الهيئات االماراتية
املعنية بالتنمية االقت�صادية :غ��رف التجارة
يف دبي واالم��ارات ال�شمالية ،دوائر التنمية

االق��ت�����ص��ادي��ة ،دوائ���ر
ال�سياحة ،مدينة دبي
لالنرتنت ،مدينة دبي
للإعالم ،قرية املعرفة
وهيئات االقت�صاد.
 -4ال��ع��م��ل على
م�����س��اع��دة ال�شباب
اللبناين املتخ�ص�ص
على �إيجاد عمل له يف
دول��ة االم���ارات العربية
املتحدة ،ا�ضافة اىل تزويد
املن�ش�آت وامل�شاريع االماراتية
خربات لبنانية وتزويد لبنان اخلربات االماراتية
يف �أي جمال تقت�ضيه احلاجة.
 -5ت�شجيع التبادل ال�سياحي بني لبنان ودبي
واالمارات ال�شمالية.
 -6ت�شجيع التبادل الثقايف بني البلدين مبا
ي ��ؤدي اىل مزيد من الإن�سجام االجتماعي بني
اللبنانيني و�إخوانهم االماراتيني.
يف اخلتــام� ،أ�شــار الأ�ستــاذ جوزيــف نهـرا اىل
�أن املجلـ�س ي�صدر جملــة ف�صليــة ( 4مــرات
يف ال�سنــة) تعرف ب�إ�سـم «امللتقى» تت�ضمــن
ن�شاطــات املجل�س وت�س ّلـط الأ�ضــواء على �أعمال
اللبنانييــن يف اخلـارج ،باال�ضــافة اىل مقاالت
اقت�صاديــة متنوعة ،وهي تعكــ�س روح
الت�آخي والتعاون التي حتكم عالقــة
�أع�����ض��اء جملــ�س الإدارة يف ما
بينهــم ،واالح��ت�رام املتبادل
بينهم ،ويف ه��ذا �أك�بر �إ�سهام
خل��دم��ة لبنان ورف���ع رايته
اخلفاقة.
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ني�سان

ن�شاطات القيادة

تكرمي قادة
مقر عام
اجلي�ش

العماد مي�شال �سليمان:

ح�ضور اجلي�ش
ووحدته
خ�شبة اخلال�ص
و�شعاع الأمل

برعاية قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان
وح�ضوره� ،أقيم يف نادي ال�ضباط يف جونية احتفال
تكرميي لقادة مقر عام اجلي�ش الذين تعاقبوا
على قيادته.
ح�ضر االحتفال رئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي
امل�صري ونوابه وع��دد من ق��ادة اجلي�ش ور�ؤ�ساء
االركان ال�سابقني و�ضباط يف اخلدمة الفعلية.
العماد �سليمان ارجت��ل كلمة باملنا�سبة ن ّوه
فيها بجهود ق��ادة املقر وال�ضباط والع�سكريني
الذين دافعوا بعناد وثبات عن القيادة ،و�صنعوا
بالتزامهم وت�ضحياتهم رم��زي��ة ه��ذا املكان
بعنفوانه وكربيائه.
كما عر�ض العماد مي�شال �سليمان يف كلمته،

االو���ض��اع الداخلية يف ال��ب�لاد ودور امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ،ف�أ�شار �إىل �أن الوطن يقف على مفرتق
تاريخي ومي ّر بفرتات �صعبة ،لكن ح�ضور اجلي�ش
بوحدته وع�سكرييه امللتزمني قد�سية الر�سالة،
يبقى خ�شبة اخلال�ص و�شعاع الأمل الالمع و�سط
الظالم.
و�أ�ضاف :ان املعيار اال�سا�سي الذي يرتكز عليه
اجلي�ش يف عقيدته و�أدائ��ه هو الوحدة الوطنية
التي بف�ضلها �أ�ضحى اجلي�ش اللبناين منوذجاً
يحتذى ،فال جي�ش يف العامل ي�ضم يف �صفوفه
ع�سكريني من طوائف ومذاهب متعددة مثل
اجلي�ش اللبناين ،ويف الوقت ذاته ينفذون الأوامر
نف�سها بقيادة واحدة من دون تردد او تل ّك�ؤ.
اجلي�ش  -العدد رقم 262
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ك��ذل��ك� ،أك��د العماد �سليمان ق��وة امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ومناعتها جتاه التجاذبات ال�سيا�سية
القائمة بني الأفرقاء ال�سيا�سيني وقدرتها على
القيام مبهامها كاملة على امتداد م�ساحة الوطن.
وختم قائد اجلي�ش �شاكراً اجلميع على ح�ضورهم،
متمنياً على ال�ضباط املتقاعدين� ،أن يظ ّلوا دائماً
على مقربة من م�ؤ�س�ستهم الأم ووع��ي دوافع
موقف اجلي�ش يف كل مرحلة ،واالط�لاع على ما
يجري يف داخله ،ليكونوا خري مدافعني عنه يف
ارتباطهم مب�ؤ�س�ستهم ما�ضياً وحا�ضراً وم�ستقبالً،
حميطهم وجمتمعهم املدين.
فلكم خال�ص ال�شكر واالمتنان على ح�ضوركم الذي
ينم عن اهتمامكم الالفت ،وثقتكم الغالية التي
كلمة قائد املقر
بعد كلمة العماد قائد اجلي�ش ،كانت لقائد مقر تغمر النفو�س مب�شاعر االمل والفرح .كما نعرب
عام اجلي�ش احلايل العميد الركن طعان حرب كلمة عن عميق �شكرنا وتقديرنا ح�ضوركم �أيها ال�سادة،
قادة اجلي�ش ور�ؤ�ساء االركان ال�سابقني ،يف عرينكم
قال فيها:
�سيدي العماد قائد اجلي�ش
�أيها احل�ضور الكرمي
�إن��ه ل�شرف كبري ح�ضوركم �سيدي العماد قائد
اجلي�ش بيننا ال��ي��وم ،ورعايتكم الطيبة هذا
االحتفال املعبرّ �أبهى تعبري عن عراقة قيمنا
وتقاليدنا الع�سكرية ،التي ابديتم كل احلر�ص منذ
توليتم �سدة القيادة ،على التم�سك بها و�إحيائها
ب�إ�ستمرار� ،إمياناً منكم ب�أنها من العوامل الرئي�سة
التي ت�سهم يف احلفاظ على متا�سك امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ،وتوا�صل �أبنائها جيالً بعد جيل ،وتعزيز
20
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الأ�صيل ،م�ؤ�س�سة اجلي�ش ،التي وهبتم دقائق
حياتكم يف �سبيل خدمتها ورفعتها ،وزرعتم
يف حمرابها اغرا�س االميان بلبنان �سيد م�ستقل
معافى ،يج�سد �آمالكم وتطلعاتكم.
�أيها الرفاق
لطاملا كانت اللقاءات واالحتفاالت التي يحييها

�أخوة ال�سالح ،املتقاعدون منهم �أو الذين يزالون
يف اخلدمة الفعلية ،م�ساحة رحبة تعيد �إىل
الب�صائر واالذهان م�شاهد وتذكارات م�سرية حياة
ّ
خطوا �صفحاتها معاً ،بحزنها وفرحها ،بتعبها
وراح��ت��ه��ا ،بقلقها و�سالمها ،حتى جت��ذرت يف
النفو�س وا�صبحت م�صدر فخر واعتزاز يتباهون
به ،و�إرثاً معنوياً ي�ستمدون منه قوة العزم واالرادة
واال�ستمرار بخطى ثابتة على طريق امل�ستقبل.
هذا االحتفال التكرميي الذي يجمعنا معاً حتت
راية م�ؤ�س�سة ال�شرف والت�ضحية والوفاء ،لي�س
�إال قب�ساً من وفاء لكم ،جتاه ما بذلتم من جهود
وت�ضحيات من �أجل �إعالء �ش�أن املقر ،الذي د�أبتم
على بنائه بالعرق والتعب ،لبن ًة لبنة .فمن خري
�سلف �إىل خري خلف ،ومن يد �أمينة �إىل �أخرى،
ومن �إجناز �إىل �آخر ،تراكم العطاء ليغدو هذا ال�صرح
بنياناً مر�صو�صاً �شاخماً ،يليق مبا طمحتم اليه
وقدمتم يف �سبيله الكثري الكثري.
وما ي�ضفي على لقائنا �أيها الرفاق االعزاء ،تلك
الإ�شراقة املعنوية التي تغمرنا جميعاً بنورها
املتوهج ،النابعة من خ�صو�صية موقع مقر عام

اجلي�ش واهميته ،وامل�س�ؤوليات امللقاة على
عاتقه .فهذه الوحدة كانت وال تزال ع�صب قيادة
اجلي�ش ب�أركانها ومديرياتها .كما يعترب جناحها
يف �أداء مهامها ،حاجة ال بد منها ،لت�سهيل عمل
القيادة وتعزيز قدرتها على ال�سيطرة وال�سرعة
يف التنفيذ ،وخلق ال�سبل الكفيلة بالإنطالق نحو
مزيد من التطوير بغية حتقيق خمتلف الأهداف
املر�سومة.

�أيها احلفل الكرمي
�إن لقاءنا ال��ي��وم ،هو منا�سبة لتجديد الثقة
وال��ت��زام النهج امل�ؤ�س�ساتي ال��ذي خطه قادة
اجلي�ش ال�سابقون و�أركانه ،وجعلوا من امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية بحق ،جي�ش الوطن ،كل الوطن ،جي�ش
الإمي��ان بالقيم الإن�سانية والأخالقية ،والأمثولة
يف الت�ضحية وال�شهادة والعطاء بال حدود ،والقدوة
يف املناقبية والوالء الوطني والتجرد وال�شفافية
يف القيادة واالدارة واملوقف ،جي�شاً مت ّر�س على
مواجهة ال�صعاب واالخ��ط��ار ،وكلما خا�ض غمار
التجارب القا�سية خرج منها اكرث قوة ومتا�سكاً
وجناحاً.
ويف ظل الظروف احلرجة التي م ّر بها لبنان وما
يزال ،مت ّكن اجلي�ش بف�ضل ع�صامية وجر�أة وحكمة
قائده العماد مي�شال �سليمان ،من اال�ضطالع
بواجبه الدفاعي يف اجلنوب واالنت�شار على �إمتداد
احلدود الربية والبحرية ،ومن القيام بدوره الأمني
يف الداخل ،عرب ت�ص ّديه للفتنة وال�سيطرة على
احل��وادث االمنية و�إحتواء تداعياتها ،االمر الذي
�أدخ��ل الأم��ل �إىل قلوب اللبنانيني وعزز ثقتهم
بامل�ستقبل.
كلمة قادة املقر ال�سابقني
بعد توزيع ال��دروع التذكارية على ال�ضباط
املك ّرمني ،كانت للعميد الركن املتقاعد الدكتور
مي�شال �أبو رزق كلمة با�سم قادة مقر عام اجلي�ش
ال�سابقني ومما قاله:
ح�ضرة العماد قائد اجلي�ش
�أيها احلفل الكرمي
ال ي�سعنا يف هذا املقام �إال �أن نتذكر و�إياكم
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اوق��ات�اً حلوة وم � ّرة ق�ضيناها يف جنبات وزارة
الدفاع وردهاتها ،وعند حدودها وابعد ،ويف كال
الأمرين كنا نقود ع�سكرنا ،نبث فيهم روح البذل
والعطاء .يف مقرنا عملنا بكل د�أب و�صرب ،ونه�ضنا
بواجبنا ،فح ّولناه معقل خدمة و�سهرنا مع ع�سكرنا
على توفري اخلدمات املطلوبة بكل براعة ودقة.
وبف�ضل توجيهاتكم� ،ضبطت الأم��ور على �ساعة
البذل والتفاين ،فكان لكل ذي حق حقه .حتى
اجلماد نال �إهتماماً فتحول يف مكان جنائن ورود
ويف �آخر موطئ ن�صب ومتاثيل ومنحوتات ،لي�س
�آخرها ن�صب �شهداء ع��دوان  12متوز املن�صرم
الراب�ض ذكرى وعربة ،يذكرنا ب�شهداء لن نن�ساهم،
وبهم يعترب ليحتذوا يف �سبيل لبنان.
و�سط جو القلق الذي نعي�ش �أتتنا حلظة التكرمي
هذه .ومن ي�ستطيع �أن ينكر �أن �ساعة تكرمي من
هذا احل�ضور ،لي�ست �ساعة جمد يف حياته تبث
الفرح وال�سعادة يف نفو�سنا جميعاً.
فبا�سمي ،وبا�سم رفاقي ،قادة مقر عام اجلي�ش
ال�سابقني ،قادة «كتيبة اجلرنال» كما كان يحلو لنا
�أن ن�سميها ،ن�شكر العماد �سليمان قائد اجلي�ش الذي
�أعطى هذه الفكرة قدرها و�أق ّرها ،ون�شكره بالأخ�ص
حل�ضوره ال�شخ�صي ،و�سط همومه واهتماماته
و�إن�شغاالته ،يف جو ي�ؤرق العني وي�شغل البال.
كيف ال وهو احلري�ص الأمني على توارث التقاليد
الع�سكرية الأ�صيلة من جيل �إىل جيل.
كما ون�شكر ح�ضرة القادة ال�سابقني للجي�ش،
وح�ضرة ر�ؤ�ساء الأركان ،ونفتقد من بينكم الغائبني،
لأن لكم جميعاً الف�ضل يف حفظ الأمانة ،وتناقلها
من يد �أمينة �إىل يد ال تقل عنها �أمانة.
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�إن مدر�سة اجلي�ش
م��در���س��ة عظيمة.
فهي مدر�سة ب�سالة
و�أخ����ل���اق ،م��در���س��ة
بعيدة عن املذهبية
والطائفية ،بعيدة
عن الفئوية ،تطغى
ف��ي��ه��ا امل��ن��اق��ب��ي��ة
الع�سكرية في�سقط
�أمامها منطق العنف
االرعن� .إنها ،بكلمة،
مدر�سة وطنية عربية
خال�صة .هذا هو جي�شنا
يحمل هموم املواطن،
بحريته و�أمنه وم�صاحله ،ويجعل مهرجانه الأ�ضخم
مهرجان العطاء وال�صمت والت�أمل.
�ضمن هذه املبادئ تط ّوعنا ،تعلمنا ،ثم عملنا
وع َّلمنا وتقاعدنا .قاعدتنا يف عملنا حكمة جليلة:
«ميدانكم �أنف�سكم ،ف�إن قدرمت عليها ف�أنتم على
غريها �أق��در ،و�إن عجزمت عنها ف�أنتم عن غريها
�أعجز» .وذلك �إمياناً منا ب�أن قيمة الدولة على
املدى البعيد هي قيمة االفراد الذين يكونونها،
ف�إذا كانوا �صغار النفو�س ف�إن االمة ال ت�ستطيع
يوماً حتقيق �شيء عظيم.
هاج�سنا كان دائماً الوفاء لق�سمنا .هذا الق�سم
يالحقنا منذ م��ه��ده ،حلظة ت�س ّلم ال�سيف،
�سيف احلق والعدالة والقانون ...ونحن �إذ ن�شعر
بالإطمئنان الكامل واملريح ل�صورة اجلي�ش ،ال
نخفيكم �أنه يعرتينا بع�ض الهاج�س والقلق عندما

ننظر �إىل �صورة الوطن .فنحن �شعب يدعي العلم
واملعرفة والثقافة واحل�ضارة ،وال يجوز لنا �أن ال
نتعظ مبا حدث يف بلدنا خالل هذه املحنة وقد
عاي�شناها يوماً بيوم و�ساعة ب�ساعة...
�إن عقلنا لي�س خم ّرباً لكي نخو�ض التجربة مرة
�أخ��رى� .إن امل�ؤمن ال يلدغ من اجلحر مرتني� .إن
خ�شبة اخلال�ص الوحيد هي الإنتماء �إىل الوطن
الواحد املوحد وامل�شرتك بني جميع �أبنائه ،خياراً
وحيداً و�أوحد ،و�ضمانة للعي�ش امل�شرتك يف حمى
احلق والعدل وامل�ساواة والأمان...
�إن جي�شنا يج�سد الوحدة الوطنية يف �أبهى
معانيها .لذلك يهرع �إليه اللبنانيون ،جميع
اللبنانيني ،يف امللمات اجل�سام .اجلي�ش ملك
الأمة كلها من دون قيد �أو �شرط .ال يقت�سم بني
فئاتها �إقت�ساماً بل هو بك ّليته لأي منها� .إنه جي�ش
ال�شعب ،جي�ش الكل طاملا الكل مع نف�سه...
بعد غياب دام ثالثني عاماً ،تو ّجه اجلي�ش �إىل
اجلنوب الغايل ،وعلى ر�أ�سه قائده يفرت�ش االر�ض
ويلتحف اخليمة ،ليغلق جرح اجلنوب املفتوح منذ
ثالثة عقود ،جرح الكرامة وال�شرف يف هذا ال�شرق.
ولكم كان على حق حني قال�« :سقط لبنان �أول ما
�سقط يف اجلنوب ولن �أقبل ب�أن ي�سقط ثانية يف
اجلنوب».
جي�شنا �أن��ت ح�صن الوطن احل�صني� .أن��ت زارع
الأمل يف النفو�س .و�سوف ت�ستمر بدورك الريادي
تلقي ب��ذار الرجاء ب�شجاعة و�إمي���ان .من مي�س
اجلي�ش ،بغري طبق من الورد ،مي�س حدقة عني
اللبنانيني ،جميع اللبنانيني.

العماد �سليمان ا�ستقبله
�شاكراً مبادرته

هبة من وديع العب�سي
ل�صالح اجلي�ش
وحفل الت�س ّلم يف قيادة
اللوج�ستي

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان ،يف
مكتبه يف الريزة ،ال�سيد وديع مي�شال العب�سي،
حيث �س ّلمه درعاً تذكارياً وكتاب �شكر لتقدميه
ع�شر حافالت نقل �سعة � 30شخ�صاً هبة للجي�ش.
وق��د ج��رى ت�س ّلم الهبة يف مقر قيادة اللواء
اللوج�ستي خالل حفل تبادل انخاب اقيم للمنا�سبة،
ح�ضره العميد الركن احمد املقداد قائد اللواء ممثالً
قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان ،ال�سيد وديع
العب�سي وعدد من ال�ضباط.
وخالل احلفل� ،شكر العميد الركن املقداد با�سم
قائد اجلي�ش ،ال�سيد العب�سي على مبادراته
املتكررة جتاه امل�ؤ�س�سة الع�سكرية خ�صو�صاً يف
�إبان العدوان اال�سرائيلي الأخري على لبنان .ثم
القى الكلمة الآتي ن�صها:
من زحلة الأبية ،املتكئة على �سفوح جبل �صنني
الأ�شم ،واملرتبعة على عر�ش �سهل بقاعنا احلبيب،
�أر���ض اخل�صوبة والإب���داع والعطاء ،رج��ل طموح
مقدام� ،شق طريقه باجلهد وال�صرب والكفاح ،مذ ّلالً
ب�إرادته وتفوقه كل العقبات وال�صعاب ،حتى بلغ
مراده املن�شود وتكللت م�سرية حياته بالنجاح.
ظل حب لبنان ي�سري يف عروقه ويلهب قلبه،
و�آم��ن بكل جوارحه �أن اجلي�ش هو ح�صن الوطن
املنيع وح��ام��ي وح��دت��ه و�صمام �أم��ن��ه و�أمانه
وا�ستقراره.
�إنه رجل االعمال وديع مي�شال العب�سي ،الذي
نحتفي اليوم بتكرميه بعد �أن �أثبت قوالً وفعالً
مدى ارتباطه بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية وت�ضامنه
معها يف �أ�صعب الظروف ،جم�سداً ذلك مببادراته
املتكررة ،ولي�س �آخرها تقدميه اليوم ع�شر حافالت
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اجلي�ش من ت�ضحيات ال تع ّو�ض.
يكاد يكون اجلي�ش امل�ؤ�س�سة
الوطنية الوحيدة امل�ستمرة يف
الوطن وال ًء وان�ضباطاً وتنظيماً،
فهو �صمام �أم���ان اال�ستقرار
الداخلي وال�سياج الآم��ن عند
احل��دود ،به �ضمان بقاء الوطن
ال�سيد احلر امل�ستقل ،ومن دونه
الفو�ضى والتفكك واالنهيار.
مير لبنان منذ فرتة بظروف
قا�سية ،غري �أن��ه بف�ضل حكمة
ق���ي���ادت���ه وت���ف���اين �ضباطه
وع�سكرييه� ،صمد اجلي�ش وواجه
العابثني ب�أمن الوطن بيد من
حديد لكنها خمملية القفاز،
راف�ضاً التخلي عن دوره الوطني
والإنزالق يف املتاهات الداخلية
والزواريب ال�ضيقة ،كما �أثبت �أنه لي�س �أداة يف
خدمة ال�سيا�سيني لت�صفية ح�ساباتهم ،بل هو لكل
الوطن ،ولعل �أهم ما يف�سر فل�سفة اجلي�ش القول
امل�أثور ملارك توين« :يكون الوالء للوطن مطلقاً،
�أما لل�سلطة فعندما ت�ستحق».
لذا �أدعو كل اللبنانيني �إىل االلتفاف حول هذا
اجلي�ش الوطني ودعمه معنوياً ومادياً ،كل ح�سب
�إمكاناته ،كما �أدعو جميع املتمولني ورجال االعمال
من مقيمني ومغرتبني� ،إىل القيام بواجبهم
الوطني ودع��م امل�ؤ�س�سة الع�سكرية مببادرات
فردية ليبقى لبنان واحداً موحداً.
نقل �إ�سهاماً منه يف تعزيز القدرات اللوج�ستية
للجي�ش اللبناين .با�سم قائد اجلي�ش العماد مي�شال
�سليمان �أتوجه اىل ال�سيد العب�سي ب�أ�سمى حتيات
ال�شكر والتقدير على هذه اللفتة الكرمية ،التي
�ستبقى معانيها حمفورة ب�أحرف من ذهب يف
�سجل اجلي�ش ،وعهد جندده �أمامكم �أن نكون على
قدر ثقتكم الغالية بامل�ؤ�س�سة التي بها �آمنتم
و�أحببتم� ،سائلني اهلل لكم ولعائلتكم الكرمية كل
ال�صحة واخلري والنجاح.
من جهته ،القى ال�سيد العب�سي كلمة جاء فيها:
ما نقدمه اليوم للجي�ش هو مبثابة فل�س االرملة
جتاه من ي�ضحي بحياته يف �سبيل لبنان ،وهو
مادي ميكن تعوي�ضه ،لكنه ال يقارن مبا يقدمه
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جولة لالعالميني
على احلدود اللبنانية  -ال�سورية
وم�ؤمتر �صحايف
ف�صل املهام والتدابري
ّ
ور ّد على كل الت�سا�ؤالت

ني�سان

من امليدان

قيادة اجلي�ش:

ّ
نظمت قيادة اجلي�ش  -مديرية التوجيه ،وفوج التدخل الأول جولة
للإعالميني على احلدود اللبنانية  -ال�سورية ،بهدف �إطالعهم عن
كثب على االجراءات املتخذة ل�ضبط احلدود ومنع التهريب وعبور
الأ�شخا�ص غري ال�شرعيني يف االجتاهني.
اجلولة التي بد�أت �صباحاً (� 29آذار املن�صرم) انطلقت من مقر قيادة
فوج التدخل الأول يف بلدة ر�أ�س بعلبك ،و�شملت خمتلف مواقع
انت�شار اجلي�ش من القاع �شرقاً وحتى العا�صي والهرمل غرباً.
الإعالميون عاينوا كثافة �إنت�شار اجلي�ش على امتداد احلدود،
و�إج��راءات التفتي�ش الدقيق ،ونقاط املراقبة الثابتة والدوريات
الراجلة وامل�ؤ ّللة .وقد عك�ست تغطيتهم احلدث ،تقديرهم الكبري
للجهود التي يبذلها اجلي�ش للقيام بواجبه.

م�ؤمتر �صحايف
و�صورة كاملة عن الواقع
يف مقر ق��ي��ادة ف��وج ال��ت��دخ��ل الأول عقدت
قيادة اجلي�ش م�ؤمتراً �صحافياً حتدث فيه مدير
التوجيه العميد الركن �صالح حاج �سليمان ومدير
العمليات العميد الركن فرن�سوا احلاج ،وقائد فوج

ال تهريب
ومعابرنا مم�سوكة
ع�سكريونا ميلكون اخلربة
والإرادة وال ينق�صنا �إال
التجهيزات احلديثة

التدخل الأول العميد حممد �ش ّبو ،وذلك بح�ضور
رئي�س فرع خمابرات اجلي�ش يف البقاع العميد
الركن غ�سان حكيم.
مدير التوجيه العميد الركن �صالح حاج �سليمان
ر ّحب باالعالميني وقال:
«�إن الغاية من لقائنا اليوم القيام بجولة

�إعالمية للإطالع عن كثب على التدابري امليدانية
التي اتخذتها وح��دات اجلي�ش ملراقبة احلدود
ومنع كل �أعمال التهريب عربها ،لتكونوا بالتايل
على ب ّينة تامة من تفا�صيل هذه املهمة ولن ْقل
�صورة كاملة عن الواقع ت�صب �أوالً و�آخ���راً يف
م�صلحة الوطن واملواطن».
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مدير العمليات:
ا�ستحدثنا ع�شرات املعابر
والع�سكريون موجودن عليها نهاراً وليالً
ب��دوره ،حتدث مدير العمليات العميد الركن
فرن�سوا احل��اج �شارحاً مهام اجلي�ش بعد �صدور
القرار  1701واالجراءات التي اتخذها على احلدود،
فقال :مت تكليف اجلي�ش مهمات جديدة .ف�أعاد
انت�شاره وفقاً ملهمات ث�لاث :الأوىل مهمته
الأ�سا�سية �أي الت�صدي لالعتداءات الإ�سرائيلية
والدفاع عن �أر�ض الوطن ،الثانية �ضبط احلدود
البحرية والربية منعاً للتهريب ،واملهمة الثالثة
هي الدفاع عن الأمن الداخلي.
و�أ���ض��اف :يبلغ ط��ول احل���دود البحرية 254
كليومرتاً واحل��دود الربية  476كيلومرتاً منها
 373كيلومرتاً مع �سوريا و 103كيلومرتات
مع فل�سطني املحتلة ،وه��ذه احل��دود طبيعية
جغرافية� .أما احل��دود الربية التي نعمل عليها
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�أن م�س�ؤولية املعابر ال�شرعية هي على عاتق
املديرية العامة للأمن العام ومديرية اجلمارك.
يف ما خ�ص �ضبط احلدود ،حتدث العميد الركن
احلاج بداية عن قطاع جنوب الليطاين .فقال:
تنت�شر يف هذا القطاع � 4ألوية من اجلي�ش تعمل
مع القوة الدولية امل�ؤقتة التابعة للأمم املتحدة
(اليونيفيل) ،هذه القوة تعمل جنباً اىل جنب
�ضمن اتفاقات تقنية واتفاقات تكتية بني
اجلي�ش وقوة الأمم املتحدة.
�أما يف ما خ�ص املعابر الربية فين�شر اجلي�ش
عليها  4وحدات قوامها � 3ألوية وفوج عديدها
يفوق ال��ـ� 8آالف ع�سكري مع ّززين ب��ـ 250من
قوى الأمن الداخلي يعملون يف منطقة البقاع
ال�شمايل ومنطقة وادي خالد.
و�أ�ضاف قائالً:
كان ال بد بعد االنت�شار وفقاً للمهمة اجلديدة
من ا�ستحداث عدة مراكز؛ فا�ستحدث يف منطقة
عكار  40مركزاً و 40مركزاً �آخر يف منطقة البقاع
ال�شمايل و 30مركزاً يف البقاع الأو�سط و30
م��رك��زاً يف البقاع الغربي ورا�شيا .على هذه
املعابر ع�سكريون ليالً ونهاراً� .أما امل�سالك التي
لي�س عليها ع�سكريون ف�أقفلت �إما ب�أ�سالك �شائكة
و�إما ب�سواتر ترابية ،و�إما مبكعبات من اال�سمنت.
ويت ّم تعهدها ليالً ونهاراً بت�سيري دوريات راجلة
وحممولة وب�إقامة مكامن ليالً ونهاراً وباالفادة
ع�سكرياً بعد تدوير الزوايا ،لأن هناك منحدرات من �سالح اجلو� ،إذ ت�سيرّ دوريات يومية للطوافات
قا�سية وفجوات يف ال�سل�سلة ال�شرقية وال�شمال فوق املعابر ،وهي على ات�صال دائ��م بالقوى
وكذلك يف بع�ض املناطق يف اجلنوب ،فت�صبح الربية ،ففي حال م�شاهدة عنا�صر يت�س ّللون �أو
 197كيلومرتاً مع �سوريا و 70كيلومرتاً مع
فل�سطني املحتلة� .أما احلدود البحرية فت�صبح
 191كيلومرتاً.
و�أو�ضح العميد الركن احلاج:
املعابر ال�شرعية على احل��دود البحرية
هي مرافئ :طرابل�س ،جونيه ،بريوت،
�صيدا و�صور.
املعرب اجلوي :مطار رفيق احلريري
الدويل.
املعابر الربية ال�شرعية :العري�ضة،
العبودية ،القاع ،امل�صنع ،و�أخرياً
مت ا���س��ت��ح��داث معرب البقيعة يف
منطقة وادي خالد  -عكار ،وقريباً �سوف
ي�صبح �شرعياً مئة يف املئة ،م�شرياً اىل

امل�شروع .و�ضمن هذا امل�شروع الثنائي با�شرت
الدولة بو�ضع خطة ا�سرتاتيجية لتبا�شر على
ك��ام��ل احل���دود بتنفيذ م�����ش��روع جتريبي يف
منطقة ال�شمال ،واذا جنح ف�سي�ستكمل على
املعابر يف احل���دود ال�شرقية البقاعية التي
تربط لبنان ب�سوريا ،والهدف من ذل��ك خلق
مفهوم ا�سرتاتيجي مو ّحد لكامل احلدود و�إن�شاء
�إدارة متكاملة على امتداد هذه احلدود وتفعيل
التوا�صل والتن�سيق بني خمتلف الأجهزة الأمنية
من قوى �أم��ن داخلي وجي�ش وجمارك ،و�سوف
ي�صار اىل ت�أمني �أجهزة �إت�صال حديثة مع الإ�شارة
اىل �أن كل جهاز �سيحافظ على اخل�صو�صية التي
�أن�شئ من �أجلها.
وحول املعابر البحرية� ،أو�ضح مدير العمليات
ق�سمت اىل �أربع مناطق عمل تعمل فيها
�أنها ّ
القوات البحرية اللبنانية وت�ساعدها قوة من
الأمم املتحدة حالياً بقيادة �أدم�ي�رال �أمل��اين.
مق�سم اىل �أرب��ع��ة قطاعات:
القطاع البحري ّ
مواز لقطاع الليطاين
قطاع من �صور اىل اجلنوب ٍ
الربي ،خارج املياه االقليمية من �صفر اىل �ستة
�أميال بحرية ،ومن  6اىل  12ميالً امل�س�ؤولية
كاملة للدولة اللبنانية ،وتدخل القوات البحرية
التابعة للأمم املتحدة من  6اىل  12ميالً بحرياً
يف املياه الإقليمية بنا ًء على طلب اجلي�ش
اللبناين يف حال ال�ضرورة .وتبقى مهمة القوة
الدولية عرب �ضابط ارتباط على منت بواخرها،
وهم يت�صلون بالقيادة اللبنانية .ويف حال �ضبط
�أي خمالفة يف املياه الإقليمية تتوىل البحرية
اللبنانية الدخول ومعاجلة املو�ضوع.
ون�أمل بعد و�صول زوارق حديثة يف غ�ضون
�شهرين� ،أن ن ��ؤدي التحية اىل ق��وات الطوارئ
�آليات تتح ّرك �أو ثغر يف ال�سواتر ،تتحرك الدولية ونقول لها �ألف �شكر ،وتبقى ال�سيادة
القوات الربية بقوى جاهزة دائماً .ويف مطلقة للأ�سطول البحري اللبناين.
عمق قطاع كل لواء وفوج منت�شر على
قائد فوج التدخل الأول:
احل��دود ،حواجز على امل�سالك والطرق
ثالثة خطوط
الرئي�سة ودوري���ات متحركة وحواجز
ومئات عمليات الدهم والتوقيف
ظرفية.
ب��دوره� ،شرح قائد فوج التدخل الأول العميد
وقال:
حالياً �شكلت جلنة على م�ستوى حممد �ش ّبو التفا�صيل امليدانية للإجراءت املتخذة
الدولة بالتعاون مع الدولة االملانية ،يف قطاع الهرمل ،وقال:
فاالتفاق ثنائي بني لبنان واملانيا انت�شر الفوج يف منطقة البقاع ال�شمايل،
وال عالقة لقوات ال��ط��وارئ الدولية بهذا عر�سال والهرمل اعتباراً من متوز العام 2005
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بغية الدفاع ومواجهة �أي �إعتداء على الأر�ض
اللبنانية ومكافحة التهريب للأ�شخا�ص والأ�سلحة
واملمنوعات ،وحفظ الأمن يف القطاع املذكور
وامل�ساهمة يف �إزال���ة �آث��ار ال��ع��دوان وم�ساندة
الأجهزة الأمنية عند الطلب ووفقاً للأ�صول ،وهو
مع ّزز حالياً ب�سريتي تدخل �سريع من قوى الأمن
الداخلي .ويتمركز الفوج يف قطاع الهرمل الذي
حتده من ال�شمال احل��دود الدولية ،من اجلنوب
�شمال بعلبك ،من ال�شرق احلدود الدولية ومن
الغرب ق��وى اجلي�ش .ويتم �ضبط الو�ضع من
خالل :مراكز ثابتة على احلدود ،دوريات حممولة
مع حواجز ظرفية ،دوري��ات راجلة بني املراكز،
حواجز ثابتة ومكامن يف العمق ،باال�ضافة اىل
املعلومات املتوافرة من مديرية املخابرات
وعنا�صر اال�ستق�صاء وبقية الأجهزة

الأمنية ومن اال�ستطالع اجلوي.
عدد املوقوفني على حواجز الفوج ويف املكامن
فهو  ،341اىل جانب م��ؤازرة الفوج قوى الأمن
وقد ّمت �إن�شاء ثالثة خطوط:
خط �أول :ركزت فيه مراكز ثابتة على طول اخلط الداخلي يف عمليات تلف املزروعات املمنوعة.
الأمامي للحدود ،ودعمت هذه املراكز بدوريات
مدير التوجيه يف حوار مع الإعالميني:
حممولة ومتحركة مع حواجز ظرفية.
ً
معابرنا مم�سوكة وال تهريب �أ�سلحة
ثان :ممتد من تنية القاع م��رورا ببلدة
خط ٍ
وال تنق�صنا �إال التجهيزات احلديثة
القاع حتى نهر العا�صي ومنطقة ر�أ���س املال،
مدير التوجيه العميد الركن �صالح حاج �سليمان
وهذا اخلط دعم مبراكز وحواجز ثابتة.
ً
خط ثالث� :أن�شئ يف عمق قطاع الفوج على �أجاب عن �أ�سئلة الإعالميني م�ؤكدا �أن ال تهريب
امتداد بلدة حربتا ووادي حربتا ،مع �إقامة حاجز للأ�سلحة عرب احلدود .وقال رداً على �س�ؤال:
ثابت على املحور الرئي�س و�إقامة مكامن ظرفية .ثمة �أحاديث كثرية عن تهريب �أ�سلحة ،وال �إثباتات
و�أ���س��ف��رت امل��ه��م��ات امل��ن��ف��ذة �ضمن قطاع �أو دليل على ذلك من �أي جهة� ،أكانت ر�سمية �أو
الفوج بني متوز العام  2005و� 29آذار  ،2007غري ر�سمية .وم��ع تكثيف احل�ضور الع�سكري
عن تنفيذ  1050عمليــــــة دهم �أوق��ف فيها على احل��دود الربية
� 198شخ�صاً� .أما

قيادة اجلي�ش رداً على تقرير الأمني العام للأمم املتحدة
حول تطبيق القرار 1701

وحداتنا قادرة على تنفيذ خمتلف املهام املوكلة
اليها وحتديداً جنوب الليطاين
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�صدر عن قيادة اجلي�ش  -مديرية التوجيه ما يلي:
تو�ضيحاً ملا تناقله بع�ض و�سائل االعالم حول ما ورد يف م�ضمون التقرير
الثالث للأمني العام للأمم املتحدة ال�سيد بان كي مون واملتعلق بتطبيق
القرار  ،1701جلهة �أن االزمة ال�سيا�سية امل�ستمرة ح ّدت من قدرات اجلي�ش
اللبناين على تنفيذ القرار  ،1701وبالتايل انعك�ست على قدرته يف تلبية

والبحرية مل ت�ضبط �أ�سلحة ،حتى ق��وة الأمم
املتحدة ت�ؤكد �أنه مل حت�صل �أي عملية تهريب
اىل الداخل.
وعن توقيت اجلولة وامل�ؤمتر ال�صحفي قال:
اللقاء يرتبط بالظروف املحيطة .هناك
لغط كبري يف الإع�لام عن ح��االت مرور
�أ�سلحة ،وحت��دي��داً خ�لال زي��ارة الأمني
العام للأمم املتحدة بان كي مون اىل
لبنان ( .)2007/3/29نحن طلبنا �أن جتولوا
على احلدود لت�شاهدوا ب�أم العني ما يح�صل من
تدابري...

بع�ض مطالب اليونيفيل ب�سرعة و�صلت �إىل حد املمانعة.
ت�ؤكد قيادة اجلي�ش قدرة وحداتها الع�سكرية على تنفيذ خمتلف املهام
املوكلة �إليها على جميع الأرا�ضي اللبنانية ،وحتديداً يف املنطقة الواقعة
جنوب الليطاين ،و�إن ما ورد يف التقرير لناحية املمانعة يف تلبية بع�ض
مطالب اليونيفيل ،كان نتيجة عدم مراعاة �إحدى وحدات اليونيفيل �أ�صول

و�سئل :هل امل�ؤمتر حتديداً ملنا�سبة زيارة
الأمني العام للأمم املتحدة للبنان ور�سالة اليه؟
فقال:
 �إنه ر�سالة اىل كل العامل.ورداً على �س�ؤال حول قدرة اجلي�ش على �ضبط
معابر التهريب ال�صغرية ،علماً �أن هناك تهريب
مازوت ،قال:
م�سالك التهريب يف معظمها مقفلة وعليها
مواقع ع�سكرية ومراقبة .لكن ،هناك مناطق
يح�صل فيها تهريب ،فما من بلد يف العامل
ي�ستطيع �ضبط حدوده مئة يف املئة ،وخ�صو�صاً
�أن هناك قرى جماورة للحدود وم�صاهرة وعالقات
ن�سب.
ونفى مدير التوجيه وجود ت�سلل �أو عمليات
تهريب من لبنان اىل �سوريا ،م�ؤكداً �أن لدى
اجلي�ش تدابري ،و�أن ال�سوريني بدورهم اتخذوا
ت��داب�ير .والتن�سيق ب�ين اجلي�شني اللبناين
وال�سوري يتم عرب جلنة دائمة يرعاها حمافظون
من اجلهتني �إ�ضافة اىل �أمنيني وطوبوغرافيني.
و�سئل :ه��ل ي�سمح للجي�ش بالتق�صي يف
املواقع الفل�سطينية يف البقاع الغربي ورا�شيا؟
ف�أجاب :االنت�شار الفل�سطيني يف لبنان هو �إما يف
املخيمات و�إما خارجها ،و�إما على احلدود مبا�شرة.
االنت�شار داخ��ل املخيمات ترعاه ق��وى �أمنية،
وخ��ارج املخيمات ترعاه �أي�ضاًَ قوى �أمنية� .أما
على احلدود هنا فثمة لغط والتبا�س ،لكن لي�س
لديه م�سلك من احلدود اىل الداخل وهو موجود
يف حماذاة احلدود الدولية يف ظل حتفظات من
الدولتني اللبنانية وال�سورية على ملكية الأر�ض،
وهل هي لبنانية �أو �سورية .يف �أي حال لي�س
لهذا االنت�شار الفل�سطيني توا�صل مع الداخل،
ويف حال ح�صول الدخول غري ال�شرعي ف�إن املعابر

التن�سيق امل�سبق بينها وبني اجلي�ش اللبناين ،و�ضمن املهل التي حددتها
التعليمات امليدانية الدائمة والرتتيبات التقنية املو�ضوعة بني اجلانبني.
و�إن هذه القيادة ت�ؤكد حر�صها على تنفيذ القرار  1701الذي ين�ص على تويل
قوات الأمم املتحدة م�ساعدة القوات امل�سلحة اللبنانية يف جعل منطقة
جنوب الليطاين خالية من �أي �أفراد م�سلحني �أو معدات �أو �أ�سلحة.
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مم�سوكـة جيداً
ونكفل القب�ض عليه.
وحول ما ورد يف تقارير �صحافية
من �أن ثمة خوفاً يف لبنان من وج��ود تنظيم
القاعدة ،وه��ل ّمت توقيف عنا�صر لهم عالقة
بجماعات �أ�صولية ،قال:
كال نهائياً ،املوقوفون �أوقفوا بجرائم تهريب
و�إطالق نار.
وعن نوع الب�ضائع املهربة قال:
�أكرث امل�ضبوطات من املحروقات.
ورداً على �س�ؤال حول ت�سهيل دخول الأ�سلحة
لفريق معينّ  ،قال:
اجلي�ش ال ي�سهل لأي فريق ،وال يدعم �آخر �إال
يف ما ترعاه القوانني .هناك بع�ض رخ�ص حلمل
ال�سالح لأ�شخا�ص بوا�سطة وزارة الدفاع الوطني،
وبع�ض رخ�ص ت�سهيل مرور من الأجهزة الأمنية،
�أكانت قوى الأمن الداخلي �أو مديرية املخابرات
يف اجلي�ش اللبناين� ،إمنا هذا الت�سهيل ال يعفي
حامله من اخل�ضوع للتفتي�ش وال يعطيه احلق
يف ارتكاب �أي خمالفة.
و�سئل� :سالح املقاومة �أي�ضا؟ً
فقال� :سالح كل العامل.
و�سئل ا�ستطراداً� :إذا �ضبطت �شاحنة �أ�سلحة
لـ«حزب اهلل» فهل يتم توقيفها؟
فقال :يتم توقيفها وتعالج �سيا�سياً.
وحول موقف اجلي�ش من احلديث عن ن�شر قوة
دولية على احلدود بني لبنان و�سوريا قال العميد
32
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ال������رك������ن
�سليمان:
�ضباط اجلي�ش وجنوده لديهم الكفاءة
ومتعلمون وعندهم اخلربة والإرادة والنية ل�ضبط ا لتقنية ،
احل��دود .وما ينق�ص اجلي�ش اللبناين والأجهزة ول��ي�����س ل��دي��ن��ا �أي
اللبنانية ه��و التجهيزات التقنية احلديثة .طلب �آخر.
ونحن ممتنون لكل من ي�ساعد لبنان بالأجهزة

ني�سان

اخبار ون�شاطات
�إعداد:
نينا عقل خليل

قيادة اجلي�ش
حتت�ضن م�صاحلة
بني قرى
البقاع ال�شمايل

�إلتزامـاً منه احلفـاظ على ال�سلـم االهلـي
و�صـوناً للوحدة الوطنية ،وتتويجاً للم�ساعي
اخليرّ ة واحلثيثة واللقاءات التي �شملت خمتلف
الأط��راف ،احت�ضن اجلي�ش اللبناين ويف قيادة
فوج التدخل االول يف ر�أ�س بعلبك ،لقا ًء جامعاً

وداع ر�سمي جلثامني
ثالثة جنود بلجيكيني
ا�ست�شهدوا يف لبنان

و�سط وداع ر�سمي مهيب ومرا�سم تكرميية،
ّمت يف مطار رفيق احلريري الدويل نقل جثامني
اجلنود البلجيكيني من الوحدة البلجيكية العاملة
يف �إطار «اليونيفيل» يف جنوب لبنان �إىل بالدهم ،وهم امل�ؤهل االول باول
لوك والرقيب دي با�سكري والعريف االول �شيف برجني الذين ق�ضوا خالل �شهر
�آذار املن�صرم �إثر تعر�ضهم حلادث �سري ،ما �أدى �إىل انقالب �آليتهم الع�سكرية
وت�سبب مبقتلهم.
�شاركت يف مرا�سم التكرمي وحدات من اليونيفيل ومن اجلي�ش اللبناين،
بح�ضور ال�سفري البلجيكي ا�ستيفان دو لوكر ،قائد اجلي�ش العماد مي�شال
�سليمان ممثالً بالعميد الركن علي جابر قائد منطقة بريوت ،وقائد القوات
الدولية يف اجلنوب اجلرنال كالوديو غرا�سيانو ،وعدد من �ضباط قيادة اجلي�ش
34
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لرت�سيخ ثوابت العالقة الأخوية بني قرى البقاع
ال�شمايل.
ح�ضر اللقاء �سعادة قائمقام بعلبك ورجال دين
ور�ؤ�ساء بلديات وخماتري ومم ّثلو �أح��زاب وقوى
�سيا�سية و�شعبية.

و�ضباط وجنود تابعني لـ«اليونيفيل».
وقبيل ال�صالة عن انف�س ال�شهداء من قبل كاهن
بلجيكي ،تقدم ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن
جابر وق ّلد العنا�صر او�سمة احلرب واجلرحى والتقدير الع�سكري من الدرجة
الربونزية وتناويه با�سم العماد قائد اجلي�ش ،وادى لهم التحية ،ليتقدم بعد
ذلك حملة االكاليل با�سماء كل من :نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع
الوطني اليا�س املر ،قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان وقائد «اليونيفيل»
واملدير االداري فيها ،واكاليل من ال�سفارة البلجيكية.
وقد عزفت مو�سيقى اجلي�ش اللبناين معزوفة امل��وت ثم الزم��ة ن�شيد
ال�شهداء والتحية الع�سكرية .ويف اخلتام ،و�ضعت النعو�ش يف طائرة ع�سكرية
بلجيكية لتغادر لبنان متوجهة �إىل بلجيكا.

و�ألقيت خالل اللقاء كلمات ترحيب من قبل
قائد فوج التدخل الأول العميد حممد �ش ّبو وكل
من اال�ستاذ با�سل احلجريي ،احلاج طعان رباح،
قائمقام بعلبك اال�ستاذ عمر يا�سني والعميد
الركن غ�سان احلكيم رئي�س فرع خمابرات البقاع.

وق��د �أجمعت الكلمات على و�أد الفتنة ور�أب
ال�صدع.
و�أعلن ميثاق �شرف بتوافق اجلميع على:
االبتعاد عن ا�ستفزاز الآخر �سواء بالكلمة �أو بغريها
وتطمينه وحفظ ملكيته ،واملثابرة على عقد

اللقاءات اجلامعة ،والتعاون على حل �أي �إ�شكال
ومعاجلته من قبل القوى الأمنية ورفع الغطاء
عن املخ ّلني بالأمن.
وقد انتهى اللقاء بحفل تكرمي �أقامته قيادة
اجلي�ش على �شرف احلا�ضرين.

ت�صويب

ورد �سهواً يف جملة اجلي�ش ا�صدار �آذار  2007العدد
رقم  - 261يف باب «اخبار ون�شاطات» ،ان القوات
البحرية ت�س ّلمت مركبني للدوريات مقدمني
هبة من جمهورية املانيا االحتادية ،وذلك
خالل حفل اقيم يف قيادة القوات البحرية.
وال�صحيح ان��ه ج��رى خ�لال احلفل توقيع
اتفاقية ما بني اجلانبني اللبناين واالملاين
لي�صار اىل تقدمي املركبني يف وقت يحدد
الحقاً .فاقت�ضى الت�صويب.

اجلي�ش  -العدد رقم 262

35

قيادة اجلي�ش
تك ّرم
بعثة فرن�سية
�أقيم يف املجمع الع�سكري يف جونية ،حفل
ع�شاء تكرميي على �شرف البعثة الفرن�سية
« »DITامل�ؤلفة من �ضابط برتبة نقيب وخم�سة
رتباء فنيني قدموا امل�ساعدة الفن ّية يف جمال
م�ساعفة ناقالت اجلند «فاب» و�صيانتها يف اللواء
اللوج�ستي.
تر�أ�س احلفل العميد الركن احمد املقداد قائد
اللواء اللوج�ستي ،ممثالً قائد اجلي�ش العماد مي�شال
�سليمان ،وح�ضره امللحق الع�سكري الفرن�سي وعدد من ال�ضباط .وللمنا�سبة ،من الدرجة الف�ضية ،ومنح �أع�ضاءها تنويه العماد قائد اجلي�ش .وبدوره ،قدم
قلد ممثل قائد اجلي�ش رئي�س البعثة النقيب فيرتا و�سام التقدير الع�سكري رئي�س البعثة درعاً تذكارية �إىل العميد الركن املقداد ،باال�ضافة �إىل درع

فرع منوذجي مل�ساعفة ناقالت اجلند «فاب» يف اللواء اللوج�ستي
ا�ستحدث يف مديرية امل�شاغل يف
اللواء اللوج�ستي ،فرع منوذجي جديد
مل�ساعفة ناقالت اجلند الفرن�سية
ن��وع «ف���اب» ،جمهز بكامل العدة
االفرادية واالجمالية وي�ستوعب ع�شر
ناقالت جند ميكن م�ساعفتها من
قبل االرهاط الفنية يف وقت واحد.
وك��ان��ت وف����ود ع�سكرية فن ّية
م��ت��ع��ددة ق��د ق��ام��ت خ�ل�ال العام
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 2006بزيارات متتالية اىل اللواء
اللوج�ستي للوقوف على احلالة
الفنية لهذه ال��ن��اق�لات املوجودة
لدى اجلي�ش اللبناين ،بغية تقدمي
امل�ساعدة الالزمة مل�ساعفتها .وقد
و�ضعت وبالتن�سيق مع قائد اللواء
العميد الركن احمد امل��ق��داد خطة
عمل تنفيذية ،ا�ستهلت بانتداب
ع��ن�����ص��ري��ن ف��ن��ي�ين م��ن مديرية

امل�شاغل ملتابعة دورة فنية يف
فرن�سا  -اخت�صا�ص ميكانيك على
ن��اق�لات اجل��ن��د ال��ف��رن�����س��ي��ة ملدة
�شهرين ،وتنفيذ جردة �شاملة من
قبل مديرية املخازن بالتعاون مع
ف��ري��ق فني فرن�سي خ�لال العام
املن�صرم على قطع الغيار الفرن�سية
العائدة لهذه الناقالت ،و ّمت حتديد
حاجة املخازن من القطع الالزمة

لها.
ً
وت�ضمنت اخلطة اي�ضا ،تقدمي
احلكومة الفرن�سية مطلع العام
 ،2007هبة �إىل اجلي�ش اللبناين
قوامها قطع بدل ال�ستعمالها يف
عملية �صيانة وم�ساعفة الناقالت،
كما ّمت ت��أم�ين باقي القطع من
قبل اللواء اللوج�ستي .يف حني تابع
فن ّيون من خمتلف قطع اجلي�ش

وكتاب عن تاريخ اجلي�ش الفرن�سي �إىل الرائد وجدي عبد امللك من مديرية
امل�شاغل وهو �ضابط االرتباط مع الفريق الفرن�سي.

درع اللواء اللوج�ستي �إىل رئي�س اجلامعة اللبنانية

و�أل��وي��ت��ه دورات مت��ر���س وت�أهيل
با�شراف الفريق الفني الفرن�سي
وذل���ك اع��ت��ب��اراً م��ن 2007/2/3
ولغاية .2007/3/31
ويف ه��ذا امل��ج��ال ،اب���دى رئي�س
الفريق الفني الفرن�سي النقيب
غي فيرتا ،اعجابه وده�شته بقدرات
الع�سكريني الفنيني يف مو�ضوع
م�ساعفة الناقالت وخربتهم ،م�ؤكداً
ارتياحه لقدرة ه��ؤالء يف م�ساعفة
االعطال التي قد تطر�أ على ناقالت

اجل��ن��د م�ستقبالً ،ال �سيما بعد
�سحب اح��دى الناقالت من التنفية
وترميمها بحيث باتت يف اخلدمة
الفعلية.
بدوره اكد رئي�س مكتب ال�صيانة
واللوج�ستية يف مديرية امل�شاغل
الرائد املهند�س وجدي عبد امللك،
انه ّمتت م�ساعفة ثالث وع�شرين
ن��اق��ل��ة ج��ن��د م��ن ق��ب��ل الفريقني
اللبناين والفرن�سي خ�لال فرتة
التمر�س والت�أهيل.

زار قائد اللواء اللوج�ستي العميد الركن احمد املقداد يرافقه م�ساعده
العميد الركن جان فريحة ،رئي�س اجلامعة اللبنانية الدكتور زهري �شكر
يف ح�ضور رئي�س دائرة الن�شاط الريا�ضي يف اجلامعة اللبنانية يف
احلدث ال�سيد ندمي زين الدين.
وخالل الزيارة ،قدم العميد الركن املقداد كتاب �شكر ودرع اللواء
للدكتور زهري �شكر ولل�سيد ندمي زين الدين ،عربون تقدير للم�ساهمة
يف م�ساعدة فرق اللواء الريا�ضية بالتد ّرب على مالعب اجلامعة.
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وفد من مركز جنيف الدويل يزور لبنان لالطالع
على اخلربات املكت�سبة يف جمال معاجلة القنابل العنقودية
زار وفد من مركز جنيف الدويل لإزال��ة الألغام
للأغرا�ض الإن�سانية « »GICHDلبنان خالل
ال�شهر املن�صرم ،للإطالع امليداين على اخلربات
التي مت اكت�سابها من قبل اجلي�ش اللبناين
واملنظمات وال�شركات التجارية يف جمال معاجلة
القنابل العنقودية.
ا�ستهلت ال��زي��ارة ،بعقد اجتماع عمل يف

املكتب الوطني لنزع الألغام ح�ضره باال�ضافة
اىل الوفد الزائر ،رئي�س املكتب العقيد حممد
فهمي ،وامل�ست�شار التقني يف املكتب ال�سيد �آالن
بو�سطن ،جرى خالله االطالع على عمليات معاجلة
القنابل العنقودية يف لبنان لي�صار اىل اال�ستفادة
منها يف اخلارج.
تال االجتمـاع حفل غـداء �أقيـم يف نـادي ال�ضبـاط

يف اليـرزة على �شـرف الوفـد الزائـر ،تخ ّللـه
تقديـم دروع تذكـاريـة لأع�ضاء الوفد من قبـل
العقـيد فهمي.
ويف وق��ت الح��ق ،زار ال��وف��د مركز التن�سيق
الفرعي يف �صور وور���ش معاجلة قنابل تابعة
للمنظمات وال�شركات العاملة حت��ت �إ�شراف
املكتب الوطني لنزع الألغام.

تخريج ع�سكريني �أنهوا
دورة «نزع �ألغام» ب�إ�شراف
فريق تدريب فرن�سي
ج��رى يف ق��ي��ادة ف��وج الهند�سة حفل
تخريج وتوزيع �شهادات على الع�سكريني
الذين تابعوا دورة تدريبية ح��ول نزع
الألغام ب�إ�شراف فريق تدريب فرن�سي �ض ّم
كالً من املالزم الأول �أكزافيي دوال ني�سان
واملعاون الأول �ستيفان �شرييو واملعاون
�أم��ار جيال�سي ،املتخ�ص�صني يف الألغام،
وذلك �ضمن �إطار اتفاقية �شراكة لبنانية -
فرن�سية يف هذا املجال.
ح�ضر االحتفال ،العقيد معني غية ممثالً
قائد لواء الدعم ،قائد فوج الهند�سة العقيد
روالن �أبو جودة ،و�ضباط من الفوج ،م�ساعد
امللحق الع�سكري الفرن�سي يف لبنان
املقدم غييوم روليه وفريق التدريب،
مدير الدورة الرائد نقوال �صفري وال�ضباط
املدربون والرتباء امل�ساعدون.
ّ
بعد توزيع ال�شهادات على م�ستحقيها،
دع��ي اجلميع اىل حفل كوكتيل تخلله
تقدمي درع اجلي�ش وال�شعار التذكاري اىل
رئي�س الفريق ومعاونيه ،ثم و ّجه العقيد
�أب��و ج��ودة كلمة �شكر فيها الفريق على
اجلهود التي بذلها يف �سبيل �إجناح الدورة،
وبدوره� ،أعرب رئي�س الفريق عن �شكره
اجلي�ش اللبناين على االهتمام وح�سن
ال�ضيافة ،كما ن ّوه مب�ستوى التدريب.
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وحدة من فوج الهند�سة
تنزع قنبلة طريان يف منطقة ال�ضاحية اجلنوبية
قامت وحدة خمت�صة تابعة لفوج الهند�سة يف اجلي�ش اللبناين برفع قنبلة طريان زنة  2000باوند
( 1000كلغ) يف منطقة ال�ضاحية اجلنوبية  -حي ما�ضي ،وهي من خملفات االعتداءات اال�سرائيلية على
لبنان خالل حرب متوز الفائت ،وقد مت تعطيلها ونقلها من املكان لي�صار اىل �إتالفها.

املكتب الوطني لنزع الألغام:
مليون قنبلة عنقودية يف
اجلنوب والبقاع والعام  2011موعد
االنتهاء من امل�شكلة
عقد املكتب الوطني لنزع الأل��غ��ام م�ؤمتراً
�صحافياً يف نقابة ال�صحافة ،ملنا�سبة اليوم
العاملي للتوعية ودع��م برامج معاجلة م�شكلة
الأل��غ��ام ،ح�ضره نقيب ال�صحافة حممد بعلبكي
واملمثل الأول لقوات «اليونيفيل» يف بريوت
املقدم �سلفادور�س كاري�س و�ضباط وح�شد من
االعالميني.
ٌ
تخلل امل�ؤمتر عر�ض ق ّدمه رئي�س ق�سم االعالم
يف املكتب الوطني لنزع الألغام املقدم يو�سف
م�شرف ،ت�ضمن �شرحاً ملا خ ّلفته احلرب اال�سرائيلية
االخرية على لبنان يف متوز الفائت من القنابل
العنقودية ،والتي ق ّدر عددها ،بنحو مليون قنبلة
منت�شرة على م�ساحة  35مليون مرت مربع يف
�أكرث من  155بلدة وقرية يف جنوب لبنان والبقاع
الغربي ،و�أ�سفرت عن �سقوط � 224ضحية من
بينهم � 29شهيداً لغاية اليوم.
وعر�ض املقدم م�شرف واق��ع م�شكلة الألغام
والقنابل العنقودية وتفاقهما بعد حرب متوز من
خالل �شريط وثائقي ،م�ؤكداً �أنه �سيتم االنتهاء من
نزع الألغام العام  2011كح ّد �أق�صى.
و�ألقيت يف امل�ؤمتر �أي�ضاً كلمات ملمثلي اللجنة الوطنية للتوعية من
خماطر الألغام واللجنة الوطنية مل�ساعدة ال�ضحايا ،وعن برامج التوعية
التي بد�أت قبل �أكرث من ع�شر �سنني ب�إ�صدار مواد توعية من خماطر

الألغام والقنابل العنقودية وتنفيذ برامج توعية يف خمتلف القرى
والبلدات املت�ض ّررة وعقد لقاءات مع الأهايل لتعريفهم على �أنواع هذه
الألغام و�أ�شكالها والقنابل العنقودية ،وما ميكن �أن ت�سببه من �أخطار ،اىل
تقدمي م�ساعدات لل�ضحايا منذ وجود امل�شكلة.

وفد من املعهد امللكي الربيطاين للخرائط يزور
مديرية ال�ش�ؤون اجلغرافية
يف �سياق التعاون بني مديرية ال�ش�ؤون اجلغرافية واملعهد امللكي
الربيطاين للخرائط يف جمال العلوم اجلغرافية وتبادل اخلربات ،قام امللحق
الع�سكري الربيطاين �ستيفن �أن��دروز على ر�أ�س وفد مرافق ،بزيارة اىل
مديرية ال�ش�ؤون اجلغرافية ،وكان يف ا�ستقباله مديرها العميد الركن مارون
خري�ش.
ّ
وخالل اللقاء ،ت�سلم العميد الركن خري�ش خرائط للمالحة اجلوية من رئي�س
الوفد ال��ذي وعد باال�ستمرار يف تبادل اخلرائط وجتديد مذكرة التفاهم
املعقودة بني الطرفني ملدة ع�شر �سنوات �أخرى.
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تعلن قيادة اجلي�ش � -أرك��ان اجلي�ش للعديد -
مديرية التعبئة ما يلي:
ً
ً
 -1تلغى خدمة العلم نهائيا اعتبارا من تاريخ
� 2007/2/10سنداً للقانون .2005/665
 يطلب اىل كل لبناين من مدعوي خدمة العلمالذين تقدموا بطلبات �إعفاء نهائي وجوب التقدم
من مديرية التعبئة حتى تاريخ  2007/6/1حداً

بيان
يتعلق
ب�إلغاء خدمة
العلم

�أق�صى لت�س ّلم بطاقة الإعفاء.
 عدم �ضرورة تق ّدم املدعوين امل�ؤجلني لغاية 2007/2/10والذين لديهم بطاقة خدمة علم
�أو تراخي�ص جتوال �أو م�ستندات �أخرى من مديرية
التعبئة �أو اق�سامها يف املناطق بعد تاريخ الت�أجيل،
والطلب اليهم االحتفاظ مب�ستنداتهم واعتبارهم
م�س�ؤولني عنها.

قيادة اجلي�ش تعلن عن حاجتها اىل متديد خدمات جم ّندين �سابقني
تعلن وزارة الدفاع الوطني  -قيادة اجلي�ش ،عن احلاجة اىل متديد
خدمات جم ّندين �سابقني ملدة �سنة قابلة للتجديد ،من حملة ال�شهادة
التكميلية ( )BPعلى الأقل ،وال يتجاوز عمر املتقدم � 27سنة لغاية
تاريخ  ،2007/7/31وذلك يف االخت�صا�صات التالية:
 ل�صالح القوات اجلوية :ميكانيك  -ا�إلكرتونيك  -كهرباء. ل�صالح ال��ق��وات البحرية :ميكانيك � -إلكرتونيك  -كهرباء -�إلكرتوتكنيك � -إلكرتوميكانيك  -ميكانيك �صناعي  -معلوماتية -
تدفئة وتربيد  -جنارة  -فنون مطعمية وفندقية.
على الراغبني ،التقدم بطلباتهم �شخ�صياً خالل �أوقات الدوام الر�سمي

دورة �إ�ستلحاقية
لل�ضباط حول مر�ض
الإيدز
تلبية لدعوة جمعية تنظيم
الأ�سرة يف لبنان� ،أقيمت يف
مركز اجلمعية يف ال�شويفات
واعتباراً من 2007/3/26
ولغاية  29منه دورة �إ�ستلحاق
حول «مر�ض الإيدز» تابعها
عدد من ال�ضباط من خمتلف
قطع اجلي�ش و�ألويته ،علماً
�أن ه�ؤالء �سبق �أن تابعوا
املرحلة الأوىل من التدريب
خالل العام .2006
40
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اعتباراً من تاريخ  2007/4/9ولغاية تاريخ � 2007/5/9ضمناً وذلك
وفقاً ملا يلي:
 املتقدمون ل�صالح القوات اجلوية :يف قيادة القوات اجلوية (مبنىبي�ضا  -عني الرمانة).
 املتقدمون ل�صالح القوات البحرية :قاعدة بريوت البحرية  -املرف�أ.يتم االطالع على باقي ال�شروط وامل�ستندات املطلوبة ،يف قيادات
املناطق الع�سكرية ويف املراكز املذكورة اعاله لتقدمي الطلبات ،وعلى
�صفحة �إبحار اجلي�ش يف الإنرتنت ،على العنوان الآتي:

دانا طلي�س تفوز يف
املرتبة الأوىل �ضمن
م�سابقة «�سنغور»
فازت الطالبة دانا طلي�س ابنة العقيد
الركن �صادق طلي�س من لي�سيه فردان
اللبنانية  -الفرن�سية يف املرتبة الأوىل
يف م�سابقة «�سنغور» التي نظمتها
وزارة الثقافة بدعم من املنظمة
الفرنكوفونية ،و�شارك فيها عدد من
املدار�س الر�سمية واخلا�صة.

www.lebarmy.gov.lb

ني�سان

حتقيق ع�سكري
�إعداد:
رميا �سليم �ضومط

هدفه
توفري
م�سكن الئق
لكل
ع�سكري

�إنطالقاً من �شعاره الدائم وهو خدمة م�صالح الع�سكريني ،يوا�صل جهاز إ��سكان الع�سكريني
املتطوعني م�ساعدة جميع عنا�صر م ؤ��س�سات وزارة الدفاع الوطني املنت�سبني اليه يف
ت�أمني م�ساكن الئقة ،بحيث فاقت القرو�ض املمنوحة منذ �إن�شائه اخلم�سة �آالف وخم�سمئة
قر�ض �سكني .وهو الآن يتيح فر�صاً �أكرب للإ�ستفادة ،وذلك عن طريق تخفي�ض قيمة
اال�شرتاك ال�شهري وتخفي�ض قيمة الوديعة امل�صرفية ،إ��ضافة اىل رفع الفائدة املمنوحة
على الإ�شرتاكات املدخرة ،اىل غريها من الت�سهيالت التي ت�صب جميعها يف خانة خدمة
امل�شرتكني وم�صالهحم.
عن هذه الت�سهيالت وعن دور جهاز �إ�سكان الع�سكريني و�إجنازاته حتدث رئي�س اجلهاز العميد
الركن ب�سام اخلوري يف احلوار الآتي.

جهاز �إ�سكان
الع�سكريني املتطوعني

خدمات �أكثـر
دور اجلهاز وامل�ستفيدون منه
• هل ميكن تعريفنا بداية مباهية جهاز
�إ�سكان الع�سكريني املتطوعني وب��دوره
ا أل�سا�سي؟
 �أن�شئ جهاز �إ�سكان الع�سكريني املتطوعنييف حزيران  ،1994وهو يعترب من �أ�شخا�ص
ال��ق��ان��ون اخل��ا���ص ،ويتمتع بال�شخ�صية
املعنوية والإ�ستقالل املادي والإداري.
ح����ددت م��ه��م��ة ه����ذا اجل���ه���از بتمليك
الع�سكريني املتطوعني م�ساكن خا�صة بهم
عن طريق قرو�ض �سكنية متنح �إم��ا من

ومتوجبات �أقل
العميد الركن ب�سام اخلوري

اجلهاز مبا�شرة �أو من امل�صارف بوا�سطة جهاز
�إ�سكان الع�سكريني املتطوعني.
وت�شمل القرو�ض املمنوحة ما يلي:
 قر�ض ل�شراء �شقة جاهزة مفرزة يف مبنى. قر�ض �شراء م�سكن م�ستقل يف عقار مم�سوح�أو غري مم�سوح.
 قر�ض لبناء م�سكن على عقار مم�سوح �أوغري مم�سوح.
• من ميلك حق اال�ستفادة من
تقدميات اجلهاز؟
 -االنت�ساب اىل اجلهاز هو ال�شرط الأ�سا�سي
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للإ�ستفادة من تقدمياته ،علماً �أن حق
االنت�ساب ُمعطى جلميع الع�سكريني يف اخلدمة
الفعلية مبا فيهم تالمذة امل��دار���س واملعاهد
الع�سكرية .كما يحق للمنت�سب الذي �أحيل على
التقاعد اال�ستمرار يف انت�سابه طاملا �أن��ه مت
يف �أثناء وج��وده يف اخلدمة الفعلية ،وذل��ك �أن
االنت�ساب يف التقاعد ممنوع� ،أما اال�ستمرار يف
االنت�ساب فم�سموح.
ويتم االنت�ساب عن طريق �إ�شرتاكات �شهرية
تختلف قيمتها وفقاً الختالف الرتبة الع�سكرية،
علماً �أنه مت تخفي�ضها منذ بداية �آذار املا�ضي اىل
�أقل من الن�صف وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن
الع�سكريني وت�شجيع اجلميع على اال�شرتاك يف
اجلهاز .وقد �أ�صبحت قيمة اال�شرتاكات املخف�ضة
على ال�شكل الآتي:
ً
� 20ألف ل .ل .بدال من � 50ألف ل .ل .للأفراد(جندي /جندي �أول /عريف/عريف �أول).
� 30ألف ل .ل .بدالً من � 75ألف ل .ل .للرتباء(رقيب  /رقيب �أول).
� 40ألف ل .ل .بدالً من � 75ألف ل .ل .للرتباء(معاون /معاون �أول).
ً
� 50أل��ف ل .ل .ب��دال م��ن � 125أل��ف ل .ل.للم�ؤهلني وامل�ؤهلني الأول.
� 60أل��ف ل .ل .ب��دالً م��ن � 150أل��ف ل .ل.لل�ضباط الأعوان.
ً
� 75أل��ف ل .ل .ب��دال م��ن � 200أل��ف ل .ل.لل�ضباط القادة.
ً
� 100ألف ل .ل .بدال من � 250ألف ل .ل.لل�ضباط العامني.
• ه��ل يحق لعائلة املنت�سب
اال�ستفادة من تقدميات اجلهاز يف حال
وفاته؟
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 ميكن لعائلة املنت�سب املتويف موا�صلةاالنت�ساب �سواء كان املنت�سب يف اخلدمة الفعلية
�أو متقاعداً ،فت�ستفيد بذلك من التقدميات
املمنوحة.
�أما يف حال اال�ست�شهاد فت�ستفيد عائلة �شهيد
�ساحة ال�شرف �أو �شهيد الواجب التي هي على
عاتقه من مت ّلك م�سكن ّ
تغطى كلفته من قبل
اجلهاز� ،إال �إذا كان ال�شهيد م�ستفيداً من قر�ض
�سكني ّ
حينئذ قيمة الر�صيد
فيغطي اجل��ه��از
ٍ
املتبقي من هذا القر�ض.
حالياً ،هناك م�شروع تعديل يق�ضي بتمليك
عائلة ال�شهداء املنت�سبني فقط ،وذل��ك بهدف
جعل اجلميع على قدم امل�ساواة.

�أما ال�شرط املفرو�ض على الع�سكريني للإ�ستفادة
من قر�ض �سكني فهو �إنهاء ع�شر �سنوات يف
اخلدمة الفعلية ،علماً �أن اجلهاز ي�سعى حالياً اىل
تخفي�ض املدة املطلوبة اىل خم�س �سنوات فقط.
كذلك ينبغي على طالب القر�ض ت�أمني وديعة
م�صرفية توازي  ٪15من القيمة الإجمالية للقر�ض
املطلوب ،مبعنى �أنه �إذا كان القر�ض املطلوب
بقيمة  100مليون ل .ل ،.يجب ت�أمني مبلغ 15
مليون ل .ل .و�إيداعه يف امل�صرف مانح القر�ض،
علماً �أن الع�سكري يح�صل على جزء من الوديعة
املذكورة من خالل ا�شرتاكه امل ّدخر يف جهاز �إ�سكان
الع�سكريني مع الفائدة الناجتة عن هذا االدخار
والتي رفعت من  ٪3اىل  ٪4ب��دءاً من �أول �آذار
املا�ضي� .أما باقي املبلغ فعليه �أن ي�ؤ ّمنه على
عاتقه ال�شخ�صي.
اجلدير بالذكر �أن املقرت�ض ي�ستفيد من فائدة
دائنة على الوديعة بقيمة  7،75يف املئة ،تتيح
له ت�سديد جزء من ق�سط القر�ض ال�شهري طوال
فرتة الإقرتا�ض ،على �أن ي�ستعيد الوديعة كاملة
عند انتهاء ت�سديد القر�ض.

بني تقدمي الطلب واحل�صول على القر�ض
�شهر واحد
• ما هي الآلية املعتمدة يف منح
ال��ق��رو���ض ،وه��ل م��ن �أول��وي��ات معينة يف
منحها؟
 لي�س هناك �أولويات ،فكل من يطلب قر�ضاًيح�صل عليه خالل �شهر واحد من تقدمي الطلب� ،أي
�آلية الت�سديد
فور �إجناز املعامالت الإدارية و�إعداد امللف اخلا�ص
به ،وهذه ال�صيغة معتمدة مع جميع الع�سكريني • كيف يتم احت�ساب قيمة القرو�ض
املمنوحة ،وم��ا هي الآلية املعتمدة يف
مبختلف الرتب.
ت�سديدها؟
 مينح القر�ض باللرية اللبنانية بفائدةمتدنية ( 4،728يف املئة) .حت��دد قيمة
القر�ض املمكن احل�صول عليه باال�ستناد اىل:
 ال��رات��ب ال�����ش��ه��ري للمقرت�ض وم��دةاالقرا�ض.
 ٪100من قيمة عقد البيع. ٪100-من تخمني امل�سكن ،بحيث يعتمد

املبلغ االدن��ى بني حا�صل كل من ه��ذه القيم
الثالث.
يتم ت�سديد القر�ض عرب �أق�ساط �شهرية يوازي
كل منها  ٪33من راتب املقرت�ض كحد �أق�صى،
خالل مدة تراوح ما بني خم�س �سنوات و� 18سنة
كحد �أق�صى ،غري �أننا ن�سعى حالياً اىل زيادة عدد
ال�سنوات اىل � 25سنة بغية رفع قيمة القرو�ض.
• هل من �شروط معينة للقرو�ض
اخلا�صة ببناء منزل؟
 قبل ال�شروع يف منح قر�ض لبناء منزل �سكنيند ّقق �أوالً يف رخ�صة البناء ،ثم مننح املقرت�ض
دفعة �أوىل من املبلغ تليها دفعات �أخرى متنح
على مراحل وترتافق مع �إجناز اخلطوات املتالحقة
من البناء ،علماً �أننا نواكب عملية البناء للت�أكد
من �إجن��از العمل خ�لال م��دة �سنتني وه��ي احلد
الأق�صى امل�سموح به لبناء منزل �سكني.
�أكرث من �ألف م�شرتك يف �شهر
• كم يبلغ عدد املنت�سبني اىل اجلهاز
وما قيمة القرو�ض املمنوحة حتى الآن؟
 ي�ضم اجلهـاز حاليـاً ح��واىل ال�سبعة �آالفمنت�سب ،علماً �أننا نتوقع �إرت��ف��اع العدد اىل
حواىل الع�شرة �آالف وذلك نظراً اىل الإقبال ال�شديد
للمنت�سبني منذ الإعالن عن تخفي�ض الإ�شرتاك،
بحيث بلغت الزيادة �أكرث من �ألف م�شرتك خالل
�شهر واحد.
�أما يف ما خ�ص القرو�ض املمنوحة حتى
الآن ،فقد جتاوزت حتى �آذار املا�ضي اخلم�سة
�آالف واخلم�سمئة قر�ض ،من بينها �ألف
قر�ض منحها اجلهاز بتمويل خا�ص قبل العام
.2001
• هل يحق للمنت�سب الرتاجع عن

الع�سكريني وامل�ؤ�س�سة العامة للإ�سكان
انت�سابه ومن ثم العودة جمدداً؟
 ميكن للمنت�سب �أن ين�سحب من اجلهاز عندما باللرية اللبنانية وبحد �أدنى من الفوائد.ت�صبح قيمة مدخراته مع فوائدها موازية لراتب
ت�سهيالت وامتيازات
�شهر على الأقل ،فتمكنه ملرة واحدة من تلبية
ً
حاجة مادية طارئة ،ليعود فينت�سب جمدداً حفاظا • ما الفرق بني القر�ض املمنوح من
امل�صارف بوا�سطة اجلهاز ،وذاك املمنوح
على حقه يف اال�ستفادة من تقدميات اجلهاز.
• با�شر اجلهاز منح القرو�ض من �أمواله من امل�صرف مبا�شرة؟
اخلا�صة ،ثم تبدلت ال�صيغة بحيث باتت  -هناك ت�سهيالت وامتيازات ج ّمة مينحها اجلهاز
امل�صارف هي املم ّول ،فما ال�سبب يف هذا للع�سكريني املقرت�ضني ،نذكر من بينها الإعفاء
من ر�سم ت�سجيل امل�سكن ،واالعفاء من �ضريبة
التبديل؟
 ب��ا���ش��ر اجل��ه��از ا���س��ت��ي��ف��اء اال���ش�تراك��ات يف االمالك املبنية ملدة ع�شر �سنوات ،واالعفاء من 1996/3/31ويف م��ن��ح ال��ق��رو���ض ال��ع��ام ر�سم الت�أمني وفك الت�أمني ،ا�ضافة اىل ت�سديد
 ،1997بتمويل ناجت عن اال�شرتاكات ال�شهرية القر�ض بفائدة متدنية ( ٪4،728مقابل ٪6،9
للمنت�سبني ،وعن هبة من احلكومة اللبنانية للم�ؤ�س�سة العامة للإ�سكان ،و ٪6بالدوالر الأمريكي
مل�صرف الإ�سكان).
قدمت على دفعتني.
ا�ستمرت عملية منح القرو�ض ط��وال ثالث كذلك ي�ستفيد الع�سكريون املقرت�ضون عرب
�سنوات ،ا�ستفاد خاللها � 300ضابط و 700ع�سكري ،اجلهاز من الر�سوم املتدنية على �صعيد الت�أمني
اىل ان ا�ستنفدت جميع االم��وال املتوافرة ،فما على احلياة ويف حال عدم وجود م�شاكل �صحية
ك��ان من اجلهاز �إالّ �أن تقدم مب�شروع تعديل للمقرت�ض (واح���د يف الأل���ف فقط م��ن قيمة
للقانون ب��ات مبوجبه ق��ادراً على منح قرو�ض القر�ض) ،وعلى �صعيد ر�سم امللف ( 3بااللف
من خالل امل�صارف العاملة يف لبنان بعد توقيع فقط من قيمة القر�ض).
بروتوكول بني الطرفني بدعم من م�صرف لبنان ،كما ي�ستفيدون من م�ساندة اجلهاز الذي ي�سعى
�إذ �سمح االخري ب�أن ت�ستخدم امل�صارف ع�شرين با�ستمرار اىل منحهم حقهم ك��ام�لاً ،فيالحق
يف املئة من احتياطها ملنح قرو�ض جلهاز �إ�سكان املعامالت يف امل�صارف ،ويراقب اجلداول �شهرياً،
ويدقق يف امل�ستندات ،ويتوىل جميع املراجعات
يف امل�صارف بغية احلفاظ على حقوق الع�سكريني
وحماية م�صاحلهم ،ذلك �أن الهدف من اجلهاز
خدمة م�صالح الع�سكريني وم�ساندتهم يف
ت�أمني عي�ش الئق من خالل توفري م�ساكن
خا�صة للجميع.
ت�صوير� :شربل طوبيا
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:2007/3/2
 «دول��ة العراق الإ�سالمية» (جماعة عراقيةم�سلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة) تقول �أنها
قتلت � 18شرطياً احتجزتهم يف حمافظة ديايل.
 فرن�سا ت�ستبعد اللجوء �إىل الف�صل ال�سابع يف�إقامة املحكمة ذات الطابع الدويل التي �ستحاكم
مرتكبي جرمية اغتيال الرئي�س ال�شهيد رفيق
احلريري.
:2007/3/3
 �أمني املكتب ال�شعبي للجنة ال�شعبية العامةلالت�صال اخلارجي والتعاون الدويل (وزير اخلارجية)
الليبي عبد الرحمن �شلقم يعلن �أن مقعد بالده
�سيكون خالياً يف القمة العربية املقبلة.
:2007/3/4
 وزير الدفاع اليا�س املر يف زيارة �إىل �أمريكالتوقيع الهبة للجي�ش اللبناين.
ً
 الرئا�سة االيرانية تنفي تقريرا وزعته وكالةاالنباء ال�سعودية (وا�س) مفاده ان الرئي�س الإيراين
حممود احمدي جناد ابلغ �إىل امللك عبد اهلل بن
عبد العزيز خالل اجتماعهم انه يدعم مبادرة ال�سالم
العربية للعام  ،2002والتي تن�ص على اقامة
عالقات طبيعية مع �إ�سرائيل يف مقابل ان�سحابها
من الأرا�ضي املحتلة �إىل ما وراء خط الرابع من
حزيران  1967واقامة دولة فل�سطينية.
:2007/3/5
 املبعوث ال��دويل لالمني العام ل�ل�أمم املتحدةملتابعة تطبيق القرار ال�صادر عن جمل�س الأمن
الرقم  1559ت�يري رود الر�سن يوجه انتقادات
لإي��ران ،قائالً �إنها الالعب الرئي�س يف املنطقة
وت�شكل الب�ؤرة الرئي�سة للأزمة.
:2007/3/6
 مقتل ما ال يقل عن  115من زوار العتباتاملقد�سة يف اعتداء انتحاري مزدوج قرب مدينة
احللة جنوبي بغداد ،يف الوقت ال��ذي تثار فيه
خماوف من ردود فعل انتقامية .ومقتل الع�شرات
من ال��زوار ال�شيعة �أي�ضاً يف هجمات يف بغداد
ومناطق اخرى من العراق.
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:2007/3/7
 موقف املطارنة املوارنة يحذر من اللجوء �إىلالف�صل ال�سابع لإقرار املحكمة الدولية لأنها تعني
تفكك لبنان.
 العاهل الأردين امل��ل��ك عبد اهلل ال��ث��اين بناحل�سني يقول �إن الوقت لإيجاد حل �سريع للنزاع
الفل�سطيني  -الإ�سرائيلي ينفد ،م�ؤكداً �أن الطريق
�إىل ال�سالم مير عرب القد�س ولي�س عرب بغداد على
الرغم من ارتباط نزاعات املنطقة بع�ضها ببع�ض.
 الناطق ب�إ�سم البيت الأبي�ض طوين �سنو ي�ؤكد�أن الرئي�س جورج بو�ش ال يزال يعترب نائبه ديك
ت�شيني «م�ساعداً جديراً بالثقة» على الرغم من
�إدانة املدير ال�سابق ملكتبه لوي�س �سكوتر ليبي
ب�أربعة اتهامات بالكذب وعرقلة العدالة يف ق�ضية
ت�سريب ا�سم العميلة يف وكالة اال�ستخبارات
املركزية الأمريكية «�سي �آي �إي» فالريي بالمي،
التي كان زوجها ال�سفري ال�سابق جوزف ويل�سون من
منتقدي احلرب على العراق.
:2007/3/8
 وزير اخلارجية امل�صري احمد �أبو الغيط يبلغموفد الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة بان كي مون
لتطبيق القرار  1559تريي رود الر�سن� ،أن م�صر
ت�ساند ال�شرعية اللبنانية ممثلة بحكومة رئي�س
الوزراء ف�ؤاد ال�سنيورة التي يحق لها ال�سيطرة على
كامل �أرا�ضيها.
 م�س�ؤول �أمريكي رفيع يقول �إن نائب وزير الدفاعالإيراين ال�سابق والذي كان قائداً للحر�س الثوري
علي ر�ضا ع�سكري يتعاون حالياً ب�شكل �إرادي مع
�أجهزة اال�ستخبارات الغربية ويزودها املعلومات
حول «ح��زب اهلل» وعالقات طهران به ولي�س ما
يخ�ص امللف النووي.
:2007/3/9
 اجلي�ش اللبناين يت�سلم  9مروحيات من دولةالإمارات العربية املتحدة.
 زي��ارة رئي�س ال��دائ��رة ال�سيا�سية يف منظمةالتحرير فاروق القدومي �إىل لبنان حيث التقى
الر�ؤ�ساء الثالثة وقيادات فل�سطينية.

:2007/3/10
 وزي��ر الدفاع الإي��راين العميد م�صطفىحممد جنار يزور دم�شق ويجري مباحثات مع
نظريه ال�سوري العماد ال�سوري ح�سن تركماين.
 يواجه الرئي�س الأمريكي جورج بو�ش احتجاجات�صاخبة جتاوزت البلدان اخلم�سة التي يزورها يف
جولته يف �أمريكا الالتينية لت�شجيع الدميقراطية
والتجارة احلرة يف تلك الدول ،كما يواجه انتقادات
حادة من الرئي�س الفنزويلي هوغو �شافيز.
:2007/3/11
 الرئي�س الفرن�سي جاك �شرياك ي�ؤكد عزوفه عنالرت�شح �إىل الرئا�سة لوالية ثالثة ،ليكون بذلك
الرئي�س الفرن�سي الأول الذي يخرج من االليزيه
مبح�ض ارادته ومن دون ان يخو�ض معركة انتخابية.
:2007/3/12
 نائب وزير اخلارجية ال�سوري في�صل املقداد يدعو�إىل حوار �شامل بني �سوريا والواليات املتحدة.
كالم املقداد جاء اثر حمادثات اجراها يف دم�شق
مع م�ساعدة وزي��رة اخلارجية الأمريكية لل�ش�ؤون
االن�سانية ايلني �سوربري ،و�شملت حمادثاتهما
�أي�ضاً ق�ضية الالجئني العراقيني يف �سوريا.
 باري�س ت�ؤكد �أن زيارة املمثل االعلى لل�سيا�سةاخلارجية ل�لاحت��اد الأوروب����ي خافيري �سوالنا �إىل
دم�شق ،تهدف �إىل تذكري ال�سوريني ب�ضرورة
احرتام قرار ت�شكيل املحكمة ذات الطابع الدويل
ملحاكمة مرتكبي جرمية اغتيال الرئي�س رفيق
احلريري ،وب�أن الأوروبيني م�صممون على تعزيز
�سيادة لبنان وا�ستقالله.
:2007/3/13
 وزير الداخلية يعلن ك�شف املجموعة التي قامتبتفجري احلافلتني يف بلدة عني علق ،ويقول انها
تنتمي �إىل حركة «فتح اال�سالم» التي تتمركز يف
خميم نهر البارد.
:2007/3/14
 الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون ي�صدرتقريراً حول تنفيذ القرار  1701هو الثالث منذ
انتهاء العدوان الإ�سرائيلي على لبنان ،ويذكر ب�أن
التقرير يتم تقدميه مع توا�صل الأزمة ال�سيا�سية
يف لبنان وقلق �إ�سرائيل من ا�ستمرار نقل اال�سلحة
غري القانونية عرب احلدود ال�سورية  -اللبنانية.
:2007/3/15
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 تقرير املحقق الدويل �سريج برامريت�سالذي رفعه �إىل �أمني عام الأمم املتحدة حول
التحقيق يف اغتيال الرئي�س رفيق احلريري،
يتحدث عن تعاون مر�ض من الدول الع�شر التي
�سبق وقال �أنها مل تتعاون مع التحقيق ،ويتحدث
عن �أدلة جديدة وعن دوافع �سيا�سية للجرمية.
:2007/3/17
 املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني مينح بغالبية� 83صوتاً ومعار�ضة ثالثة (هم نائبان عن «اجلبهة
ال�شعبية لتحرير فل�سطني» والنائب امل�ستقل
ح�سن خري�شة) حكومة الوحدة الفل�سطينية برئا�سة
رئي�س ال���وزراء ا�سماعيل هنية الثقة ،وتغ ّيب
 46نائباً بينهم  41نائباً اعتقلتهم ا�سرائيل يف
حمالتها املتكررة على وزراء ونواب حركة املقاومة
اال�سالمية «حما�س» وخم�سة غابوا ب�سبب اجتياح
ا�سرائيل مدينة نابل�س.
 رئي�س ال��وزراء الفرن�سي دومينيك دو فيلبانيح�ض الواليات املتحدة وال��دول االجنبية االخرى
على االن�سحاب من العراق �سنة  ،2008قائالً ان
احلرب «دمرت» �صورة امريكا يف اخلارج.
:2007/3/18
 توترات امنية يف املنية والبقاع الأو�سط بنيموالني للأكرثية وللمعار�ضة� ،أدت �إىل �إطالق نار
وتك�سري �سيارات.
 الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون يقول�إن م�س�ألة مراقبة احلدود اللبنانية  -ال�سورية قيد
النقا�ش بني قائد قوة الأمم املتحدة املعززة يف
لبنان «يونيفيل» وبني اجلي�ش اللبناين.
:2007/3/19
 ا�شتباك يف خميم نهر البارد بني م�سلحي «فتحالإ�سالم» وتنظيمات فل�سطينية �أخرى.
 يف الذكرى الرابعة للغزو الأم�يرك��ي للعراق،الرئي�س الأم�يرك��ي ج��ورج بو�ش ينا�شد ال�شعب
الأمريكي التحلي بال�صرب ،ويعرتف بكلمة مقت�ضبة
�ألقاها يف البيت الأبي�ض ب�أنه بعد �أربع �سنوات
من بدء احلرب ما يزال القتال �صعباً ،لكن االنت�صار
ممكن.
:2007/3/20
ّ
 يف الذكرى الرابعة للحرب ه�زت بغداد �أربع�سيارات مفخخة �أوقعت  16قتيالً وعرث على 32
جثة يف �أنحاء املدينة ،فيما ارتفع �إىل 3222

عدد اجلنود والعاملني مع اجلي�ش الأمريكي الذين
�سقطوا يف العراق منذ �آذار .2003
:2007/3/21
 �أكدت �سوريا يف ر�سالة وجهها مندوبها الدائملدى الأمم املتحدة ال�سفري ب�شار اجلعفري �إىل
رئي�س جمل�س الأمن� ،أن مو�ضوع تر�سيم حدودها
مع لبنان هو �ش�أن ثنائي ويتعلق ب�سيادة الدول
ويحل بالإتفاق بني احلكومتني ال�سورية واللبنانية.
:2007/3/22
 الرئي�س امل�صري ح�سني مبارك يدعو �إىل العملعلى «�إحياء عملية ال�سالم يف ال�شرق االو�سط»
م�ؤكداً ان اجلهود نف�سها مطلوبة ل�ضمان ا�ستقرار
العراق ووحدة ارا�ضيه .ونظريه الرتكي احمد جندت
�سيزر يوافقه يف ذلك ويعلن ان م�صر وتركيا اتفقتا
على تعزيز التعاون بينهما حلل ازمات املنطقة.
 املندوب الأمريكي ال�سابق لدى الأمم املتحدةال�سفري جون بولتون يك�شف ان الواليات املتحدة
ق��اوم��ت دع���وات ل��وق��ف ن��ار مبكر خ�لال احل��رب
الإ�سرائيلية الأخرية على لبنان بغية منح �إ�سرائيل
مزيداً من الوقت لهزمية «حزب اهلل».
:2007/3/24
ً
 اعمال العنف ت�ضرب جمددا اكرث من منطقة يفالعراق موقعة اكرث من  60قتيالً وع�شرات اجلرحى،
ابرزها تفجري مركز ال�شرطة يف جنوب بغداد.
 بعد القرار  1737يف  23كانون االول� ،صدر القرار 1747الذي ي�شدد العقوبات على ايران ويتجاوز
يف بع�ض جوانبه الربنامج النووي اىل االقت�صاد،
خ�صو�صاً جلهة حظر ���ص��ادرات اال�سلحة االيرانية
وتقييد الواردات �إليها.
:2007/3/25
 �صحيفة نيويورك تاميز تك�شف ف�ضيحة �أمنية�أمريكية جديدة يتوقع ان تثري تداعيات خطرية،
بعدما تبني انخراط افراد من ال�شرطة ال�سرية يف
نيويورك يف ن�شاطات جت�س�س حممومة ا�ستهدفت
ا�شخا�صاً معار�ضني ل�سيا�سات احلزب اجلمهوري �سواء
داخل �أمريكا �أو يف كندا �أو �أوروبا.
:2007/3/26

 الأمري �سعود الفي�صل وزير اخلارجية ال�سعوديي�صرح يف م�ؤمتر �صحايف م�شرتك مع الأمني العام
جلامعة ال��دول العربية عمرو مو�سى بالقول� :إن
اململكة العربية ال�سعودية مهتمة ب�أن تخرج القمة
ب�صوت واحد حيال الق�ضايا امل�صريية وخ�صو�صاً
الق�ضية الفل�سطينية.
:2007/3/27
 جمل�س الأم��ن ال��دويل يوافق بالإجماع علىمتديد التحقيق يف اغتيال رئي�س الوزراء اللبناين
ال�سابق رفيق احلريري واغتياالت �أخرى ل�شخ�صيات
�سيا�سية مدة � 12شهراً.
:2007/3/28
 �أع��اد الزعماء العرب يف قمة الريا�ض �إطالقمبادرة ال�سالم التي كانوا اقروها يف قمة بريوت
العام  2002بكل عنا�صرها ،ودع��وا �إ�سرائيل �إىل
قبولها وكلفوا اللجنة الوزارية اخلا�صة باملبادرة
ت�شكيل فريق عمل لالت�صال بالأطراف املعنيني
بعملية ال�سالم.
 ت�صاعدت حدة التوتر بني بريطانيا و�إيران مع�إع�لان وزي��رة اخلارجية الربيطانية جتميد جميع
العالقات مع طهران ،عقب اعتقال طهران  15بحاراً
بريطانياً قالت انهم دخلوا مياهها االقليمية.
:2007/3/30
 الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة يحيل م�شروع املحكمةالدولية �إىل جمل�س النواب ،والرئي�س بري ي�ص ّر
على عدم ت�سلم �أي م�شروع من دون توقيع رئي�س
اجلمهورية.
 رئي�س ال���وزراء الفل�سطيني ا�سماعيل هنيةيطالب برفع احل�صار عن ال�شعب الفل�سطيني
م�ؤكداً انه «�إذا ا�ستمر احل�صار �شهرين �أو ثالثة ا�شهر
�سندر�س خياراتنا».
 االدارة االمريكية تنتقد ق��رار رئي�سة جمل�سالنواب االمريكي الدميوقراطية نان�سي بيلو�سي
زيارة �سوريا ،وقال الناطق با�سم وزارة اخلارجية
االمريكية �شون ماكورماك :يف ر�أينا ان الوقت لي�س
منا�سباً لهذا النوع من الزيارات املهمة ل�سوريا.
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«احلرب ؟
ماذا يف إ��سرائيل
�إثر ف�شل

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

48

اجلي�ش  -العدد رقم 262

يعترب الباحث الإ�سرائيلي امل��ع��روف مريون
بنفن�ستي ان �إ�سرائيل هي الآن على �شفري مواجهة
«�إن��ق�لاب» تاريخي يف اع��ق��اب ف�شل «احل��رب
الوقائية» املزدوجة التي �شنت وما تزال ت�شن على
املنطقة من قبل كل من االدارة االمريكية بزعامة
الرئي�س بو�ش االبن وجمموعة املحافظني اجلدد،
واحلكومة اال�سرائيلية اليمينية املتطرفة بزعامة
ايهود اومل���رت ،واملط ّعمة ب�شخ�صيات فاقعة
العن�صرية مثل افيغدور ليربمان الذي يدعو �إىل
ترحيل الفل�سطينيني كلياً من فل�سطن .وال�سبب
يف ذلك بح�سب ر�أيه يعود �إىل« :الإ�سرتاتيجية
اخلاطئة ،وقلة االح�تراف ال�سيا�سي ،والتلقائية
ال�ساذجة املندفعة ،وال�ضعف الذي يت�سترّ بقناع
العزم وال�شجاعة ،واالوه��ام والعجرفة والغطر�سة
والإدم����ان على االن��دف��اع وراء غ��ري��زة االنتقام
وممار�سة الق�سوة وغياب الكوابح االخالقية».
وي�ضيف ان هذه املجموعة القائدة ،هي الآن،
ومنذ وقف «االعمال العدائية» ،يف مرحلة البحث
عن «�إنت�صار» او �إنت�صارات متفرقة من �ش�أنها
�أن تربر اخل�سائر ال�ضخمة يف االرواح واملعدات.
واخلال�صة امل�ستنتجة من وراء هذه املرحلة ،هي
ان البحث �سوف يطول وبالتايل �سوف تطول
معه اي�ضاً حالة ال�ضياع والت�س ّيب واملعاناة لدى
جميع االطراف املعنية او ال�ضالعة يف املو�ضوع،
وخ�صو�صاً يف املناطق االكرث �سخونة والتهاباً يف
املنطقة ومن �ضمنها لبنان.
لقد بينت احلرب ال�صهيونية االخرية على لبنان
ان ا�سرائيل ال تريد ا�ستخال�ص العرب والدرو�س من
جتاربها الفا�شلة ،وال تريد ان تقتنع ب��أن ثمة

ح��دوداً لغطر�ستها وجربوتها وا�صرارها ا َملر�ضي
على املبالغة يف ا�ستخدام القوة و«البلطجة»
من اجل ما ي�سميه قادتها «كي الوعي» اي و�أد
املمانعة واملقاومة ال�شعبية الحتاللها وتو�سعها،
بغ�ض النظر عن التداعيات ال�سلبية والعك�سية
التي ميكن ان تنتج عن ذلك يف املنطقة وعليها
اي�ضاً يف امل�ستقبل.
لقد اثبتت التجربة التاريخية منذ ت�أ�سي�س هذا
الكيان الغا�صب ،ان ا�سرائيل متلك قوة نارية هائلة
و�صوالً �إىل القوة النووية ،ولكن مع ذلك ف�إن هذه
القوة مل متنحها االمان وال اال�ستقرار ،لأن التجارب
اثبتت اي�ضاً ا�ستحالة م�صادرة ارادة ال�شعوب
و�سلبها حرياتها �إىل االب��د .والعنف ال�صهيوين
االعمى واملد ّمر ،هو الذي ادى �إىل ن�شوء نزعة
املقاومة و«التطرف» يف املنطقة ،بل والعامل،
بحيث حتولت ا�سرائيل خالل ال�سنوات االخرية من
مالذ �آمن مفرت�ض لليهود �إىل البلد الذي يقتل
فيه اليهود ويعانون اكرث من اي مكان �آخ��ر يف
الدنيا ،وهذا كله ب�سبب الظلم والعدوان والتهرب
من املبادرات ال�سيا�سية كما ح�صل بالن�سبة �إىل
اتفاق او�سلو وتفاهم ني�سان واملبادرة العربية
ال�شاملة يف لبنان العام  ،2002والتهرب من خطة
الطريق و�صوالً �إىل �شن احلرب العبثية االخرية �ضد
لبنان ومقاومته ،وكل ذلك ال ي�ؤدي اال �إىل تكري�س
الكراهية وتنمية االحقاد وتر�سيخ مبادئ العنف
واالكراه والت�س ّلط يف العالقات الدولية ،بدالً من
تر�سيخ قيم التعاون وامل�ساواة والتنمية بني
ال�شعوب.
لقد �أ ّكد الف�شل اال�سرائيلي االخري يف لبنان ان

احلرب اال�سرائيلية االخرية
على لبنان ادت �إىل �سقوط
خمططات اوملرت اال�سرتاتيجية
وبالتايل �إىل تعميق اال�ستقطاب
داخل املجتمع اال�سرائيلي
بني اجتاهني متعار�ضني
ا�سرائيل كانت وما تزال تعي�ش «عقدة الوجود»
�أو هاج�س البقاء يف هذه املنطقة احل�سا�سة من
تف�سر،
العامل ،ورمبا كانت هذه احلقيقة هي التي ّ
وال ت�برر ،اال�ستخدام املفرط للقوة الع�سكرية
الطاغية وارادة التدمري العمياء لديها ،حتى يف
مواجهة مقاومة �شعبية حمدودة االمكانات املادية
والب�شرية .وعلى �صعيد النتائج واالول��وي��ات
ال�سيا�سية ،ف�إن احلرب االخ�يرة ادت اىل �سقوط
خمططات اوملرت اال�سرتاتيجية ،وتراجع �شعبيته
وتعزيز مواقف خ�صومه ومعار�ضيه ،وبالتايل �إىل
تعميق اال�ستقطاب داخل املجتمع اال�سرائيلي
بني اجتاهني متعار�ضني:
 اولهما يعار�ض عملية الت�سوية بكل ا�شكالهاو�صورها ويدعو بالتايل اىل ا�سرتاتيجية ادارة
االزم���ة م��ع ال��ت��و ّج��ه نحو تعزيز ق��وة ا�سرائيل
الع�سكرية وال��ردع��ي��ة ،حتى تتمكن من فر�ض
الت�سوية التي تريدها على الآخرين عاجالً �أو �آجالً.
 ثانيهما يطالب بتفعيل عملية الت�سويةاحلقيقية والتخل�ص من نهج الت�سويات اجلزئية
واالحادية اجلانب ،والذهاب �إىل افق مفتوح من
اال�ستقرار االمني واالقت�صادي.
ويف كل االحوال ف�إن «احلرب اال�ستباقية» التي
خا�ضتها ا�سرائيل بايحاء ودعم امريكيني كاملني،
مل تنته يف واقع احلال ب�صورة تامة ونهائية،
وال �سيما ان قرار جمل�س االمن رقم � 1701إمنا
دعا لوقف «االعمال العدائية» فقط ،وبالتايل
ما ح�صل م��ؤخ��راً مل يكن �سوى جم��رد جولة من
جوالت ال�صراع التاريخي امل�ستمر بني امل�شروع
ال�صهيوين التو�سعي واالجالئي وامل�شروع الوقائي

الأو�ضاع املزرية التي تتخبط
فيها ا�سرائيل حالياً
�سيا�سياً وع�سكرياً ت�شكل
فر�صة نادرة امام العرب
ت�ستوجب ا�ستغاللها لتحقيق
اهدافهم يف االمن وال�سالم

املعار�ض؛ وهذا امل�شروع الوقائي ،ي�ستحيل عليه
النجاح والثبات يف فل�سطني ولبنان �أو �أي مكان
�آخ��ر يتعر�ض لالحتالل يف العامل العربي ،من
دون ايجاد املعادالت ال�سيا�سية الوطنية الداخلية
القائمة على الوحدة الوطنية والتفاهم على
القوا�سم امل�شرتكة الكربى ،واال ف�إن العك�س� ،سوف
ي�ستدعي املزيد من التجاذبات واال�ستقطابات
وال�ضغوطات والتدخالت اخلارجية يف ال�سيا�سة
الوطنية الداخلية ،ما ي��ؤدي حتماً �إىل اخل�سارة
ال�سيا�سية حتى لو ح�صل هناك ثبات وبطوالت
ملحمية يف املواجهات الع�سكرية امليدانية.
لقد ثبت ان نظرية ا�سرائيل االمنية قد انهارت،
وو�ضح متاماً انه ميكن احلاق االذى البالغ بجي�شها
وجمتمعها على حد �سواء ،وثبت ان جي�شها يعاين
الكثري الكثري من نقاط ال�ضعف وفقدان االحرتافية
التي كانت متوهمة لديه ،وثبت انه بات من
امل�ستحيل عليها ان ت�ضرب بوح�شية او ان تفر�ض
امراً واقعاً بال نهاية من دون ان تدفع ثمن ذلك
غالياً .ف�إ�سرائيل وحلفا�ؤها ،بل وكل العامل ،قد
ادرك��وا ان لقوتها وجربوتها ح��دوداً او انه ميكن
امل�سا�س باع�صابها احل�سا�سة با�سلحة وا�ساليب
قتالية غري معقدة ،ب�شرط توافر ارادة القتال
و�صالبة اليقني بعدالة احلرب الوقائية امل�ضادة،
ال��ت��ي ه��ي ح��رب ال��دف��اع ع��ن االر����ض والعر�ض
واحلقوق املقد�سة.
ال �شك ب��أن التحوالت ال�سيا�سية والع�سكرية
اجلارية يف ا�سرائيل على اعلى امل�ستويات ،يف
اعقاب مذلة احلرب اخلا�سرة االخرية �ضد لبنان،
�سيكون لها انعكا�س كبري على ال�سيا�سة الدولية

وخ�صو�صاً االمريكية ،جتاه ال�شرق االو�سط عموماً
وجتاه لبنان خ�صو�صاً ،ال �سيما يف جمايل احلرب
وال�سلم.
و�سوف تبني التطورات اجلارية واملقبلة ،مدى
ق��درة االدارت�ي�ن االمريكية واال�سرائيلية على
القراءة ال�صحيحة وال�سليمة لالحداث والوقائع
خ�صو�صاً على �ضوء االخفاقات املتتالية يف كل من
العراق وفل�سطني ولبنان ،و�صوالً �إىل ما تن�شده
�شعوب املنطقة م��ن اي��ج��اد واق��ع م��ن ال�سالم
ال�شامل والعادل ،الذي من دونه ال امن وال ا�ستقرار
للجميع.
ان االو�ضاع املزرية التي تتخبط فيها ا�سرائيل
حالياً �سيا�سياً وع�سكرياً �إمنا ت�شكل فر�صة نادرة
امام العرب ت�ستوجب ا�ستغاللها لتحقيق اهدافهم
يف االمن وال�سالم.
ف��ه��ذه ه��ي امل���رة االوىل يف ت��اري��خ احل��روب
اال�سرائيلية يف املنطقة ،التي يعجز فيها جي�شها
ع��ن اجتياح االرا���ض��ي ب��ري�اً ،ب�سبب ا�ستب�سال
املقاومة الوطنية ،ما �شكل مفاج�أة حقيقية
للجميع .وهذه هي املرة االوىل اي�ضاً التي تفقد
فيها ا�سرائيل زمام املبادرة يف القتال وزمام
ال�سيطرة على طبيعة النريان وم�صادرها ،االمر
الذي ارغمها وب�صورة مف�ضوحة على خو�ض حرب
دفاعية من داخل ارا�ضيها ،يف اجواء من تدهور
املعنويات وتكبد اخل�سائر الفادحة يف االرواح
واملاديات ،االمر الذي او�صل النقا�ش اال�سرائيلي
�إىل حد املطالبة مبراجعة النظام ال�سيا�سي وتغيري
اخلريطة احلربية وجتديد العقيدة القتالية.
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ني�سان

درا�سات و�أبحاث
�إعداد:
د� .أحمد َعلوَّ
عميد متقاعد
�أ�ستاذ التاريخ الع�سكري يف
كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة واالركان

«من يحكم �شرق �أوروبا يهيمن على
منطقة القلب ،ومن يحكم منطقة القلب
(رو�سيا) ي�سيطر على اجلزيرة العاملية
(�أورا�سيا) ،ومن يحكم اجلزيرة العاملية
ي�سيطر على العامل كله».
(ال�سري هارولد ماكيندر)
موقع وحدود الأورا�سيا
ً
متتد حدود الأورا�سيا (�أوروب��ا و�آ�سيا) غربا من
حدود �أوروبا الغربية على املحيط االطل�سي حتى
�ضفاف ال�صني ورو�سيا على املحيط الهادئ يف
ال�شرق .هي �أكرب قارات العامل ،وهي املحور يف
جمال اجليوبوليتيك ،ففيها يعي�ش حواىل ٪75
من �شعوب العامل ،وفيها �أي�ضاً معظم ثرواته �سواء
كانت خمبوءة حتت ترابها �أو ظاهرة يف م�شاريعها
و�أعمالها .كما �أنها تنتج ح��واىل ثلثي الناجت
القومي العاملي ،وفيها حواىل ثالثة ارباع م�صادر
الطاقة املعروفة يف العامل.
كما ان �أورا�سيا ،موطن ال��دول الأق��در �سيا�سياً
والأك�ثر دينامية يف العامل ،ففيها الدول ال�ست
التي تلي الواليات املتحدة يف �ضخامة االقت�صاد
وحجم االنفاق على الت�سلح الع�سكري ،كما توجد
فيها اي�ضاً كما يقول بريجن�سكي يف كتابه «رقعة
ال�شطرجن الكربى» ،جميع الدول النووية املعلنة
يف العامل با�ستثناء واحدة ،وتوجد فيها اي�ضاً الدول
النووية ال�سرية ما عدا واحدة ،كذلك ف�إىل �أورا�سيا
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تنتمي الدولتان الأكرث �سكاناً يف العامل ،ال�صني
(مليار و 300مليون ن�سمة) ،والهند (مليار و50
مليون ن�سمة) والدولتان الأكرث تطلعاً اىل الهيمنة
االقليمية والنفوذ العاملي» ،كما ان فيها �أكرب دولة
من حيث امل�ساحة (رو�سيا) ( 17،1مليون كم،)2
وعدد الر�ؤو�س النووية وال�صواريخ املوجهة اىل
الواليات املتحدة .ويرى بريجن�سكي ان اورا�سيا
ت�شكل مكمن التحدي ال�سيا�سي واالقت�صادي
لل�سيادة الأمريكية على العامل ،لو جمعت �أطرافها
معاً ،ف�إن قوة الأورا�سيا تفوق ب�شكل كا�سح قوة
�أمريكا .ويعتقد �أن من ح�سن حظ امريكا �أن �أورا�سيا
�أو�سع من �أن تتوحد �سيا�سياً واقت�صادياً ،وعليه فهو
يعترب �أن الأورا�سيا هي «رقعة ال�شطرجن» التي
يتوا�صل فوقها ال�صراع من �أجل ال�سيادة العاملية،
والالعبون كرث ،واجلائزة الكربى هي «الهيمنة على
العامل».
رو�سيا «قلب الأورا�سيا»
يعود الفكر اال�سرتاتيجي الأمريكي جتاه الأورا�سيا
اىل «نيكوال�س �سبيكمان» (،)N. Spykman
ا�ستاذ العالقات الدولية يف جامعة «ييل» الأمريكية
يف �أثناء احلرب العاملية الثانية ( )1944وذلك
ا�ستناداً اىل خربات هذه احلرب ،وقد ق�سم جغرافيا
الأورا�سيا اىل :قلب قاري ( )Heart Landوهو
رو�سيا والتي لها امتداد بري يتجاوز  17مليون
كم ،2واىل هالل كبري من الدول ال�ساحلية �سماها
«�أر�ض احلافة ( ،»)Rim Landوي�شمل كل اوروبا
و�شبه اجلزيرة العربية ،والعراق ،و�آ�سيا الو�سطى،
و�إي��ران و�أفغان�ستان ،والهند ،وجنوب �شرق �آ�سيا
وال�صني وكوريا ،وهي دول متتاز ب�أهمية مواقعها
وم��وارده��ا الطبيعية واالقت�صادية املتنوعة
واملهمة .وقد ر�أى «�سبيكمان» �أن احلرب العاملية
الثانية قد حدثت بهدف ال�سيطرة على هذا
النطاق ال�ساحلي ،ومن ثم فهو منطقة االرتطام
(� ،)Crush zoneأي املنطقة التي �سوف ت�شهد
ال�صراع من �أجل ال�سيطرة على مواردها ،وممراتها
املائية.
ومب��ا �أن رو�سيا ه��ي مبثابة الظهري اخللفي
ملنطقة االرت��ط��ام وه��ي القلب ،ف�إنها �سوف
ت�سعى للو�صول اىل البحار واملحيطات عرب التوغل
يف هذه املنطقة ،لذلك علـى الواليات املتحدة
�أن توقف هذا التوغل من خالل �سيا�سة االحتواء

( .)Containmentولكي تتمكن من ذلك واحتواء
املد الرو�سي ال�ساليف يف الأورا�سيا ،عليها �أن
تتحول اىل قوة بحرية عظمى حتيط بالأورا�سيا،
من املحيط الأطل�سي ،اىل البحر املتو�سط اىل
املحيط الهندي وحتى املحيط الهادئ ،وبر�أيه
ف�إن هذه هي الطريقة الوحيدة الف ّعالة ملواجهة
املوقع احل�صني لرو�سيا ،وهنا تربز �أهمية حامالت
الطائرات ،والغوا�صات النووية كركيزتني �أ�سا�سيتني
لقوة الواليات املتحدة الع�سكرية واال�سرتاتيجية.
كذلك دعا �سبيكمان اىل منع توحيد دول هذا
النطاق ،وقيام �أح�لاف ع�سكرية �ضمنه ،ليبقى
مفككاً اىل دويالت حتت �سيطرة الواليات
امل��ت��ح��دة،

ر
و
�س

م���ا ا���س��ت��دع��ى ب��ن��اء ق��واع��د
ع�سكرية امريكية كثرية يف الأورا�سيا ،وهي اليوم
حتتل بلدين من دول الطوق ،وتقيم �آالف القواعد
الع�سكرية حول العامل ،وتن�شر ثالثة ع�شر �أ�سطوالً،
وت�ستخدم دبلوما�سية ع�سكرية �ساحقة لتحقيق
ر�ؤيتها اجليو�سرتاتيجية للعامل (Policy of
.)bases, and militarized Diplomacy

القطبية الثنائية واحلرب الباردة
�شكل االحت���اد ال�سوفياتي ال�سابق القطب
املناف�س على ال�ساحة العاملية ،للواليات املتحدة
يف عامل ما بعد احلرب العاملية الثانية ،وكانت
الأورا���س��ي��ا هي ال�ساحة الكربى لهذا التناف�س
وال�صراع .وملا كان ال�سالح النووي ي�شكل خطراً
متبادالً على كال القطبني ،فقد ا�ستمرت احلروب
والنزاعات باال�سلحة التقليدية ،حتت �سقف هذا
اخلطر ،وبوا�سطة وكالئهما ،واغلب احلروب كانت
يف منطقة الطوق ،كوريا ،م�صر وا�سرائيل و�سوريا،
فييتنام و�أفغان�ستان واخلليج العربي .وهدف كل
قطب كان حماولة اكت�ساب مواقع جديدة ،او منع

الآخر من حتقيق مكا�سب ل�صاحله تهدد م�صالح
الآخر.
�أدارت الواليات املتحدة لعبة ال�شطرجن هذه بكثري
من املهارة والذكاء واالمكانات واالفكار ،وال َّن َف�س
الطويل ،وكانت احلرب �سجاالً بني القطبني� ،إال �أنه
بعد ا�ستدراج االحتاد ال�سوفياتي اىل الدخول اىل
�أفغان�ستان العام  ،1979وا�ستنزافه هناك طوال
ع�شر �سنوات� ،أمكن ا�سقاطه بال�ضربة القا�ضية
اعتباراً من العام  1989وانتها ًء بالعام  1991حني
�أعلن نهايته وتفكيكه ،وقيام رو�سيا وجمموعة
اجلمهوريات امل�ستقلة يف �شرق �أوروبا و�شمالها
وو�سط �آ�سيا؛ وهللت الواليات املتحدة النت�صارها،
واطم�أنت اىل �سيادتها املطلقة يف العامل بعد
�سقوط خ�صمها ال��ل��دود ،و�سارعت اىل حماولة
ك�سب دول االحتاد ال�سوفياتي

«قلب العامل»
يخفق من
جديد

س
ـ
يـا

مي�ض وقت طويل
فرتة احلرب الباردة .ولكن مل ِ
حتى تخلت رو�سيا عن �سيا�ستها اخلارجية القائمة
على التطبيع مع الغرب ،بعدما ت�أكد امل�س�ؤولون
ال��رو���س من خ�لال جتربتهم «الغربية» ،من �أن
ال�سالم الذي ّمت بعد احلرب الباردة على ال�ساحة
الدولية ما هو �إالّ «�سالم بارد» كا و�صفه الرئي�س
الرو�سي ال�سابق بوري�س يلت�سني ،تبع ذلك خروج
ال�سيا�سة اخلارجية الرو�سية من «خندق التطبيع»
والتبعية للغرب.
يف �شهر متوز � ،2000أعلنت رو�سيا �سيا�ستها
اخلارجية ،بعد و�صول الرئي�س فالدميري بوتني اىل
ال�سلطة ومت و�ضع وثيقة للت�صور اال�سرتاتيجي
لل�سيا�سة اخلارجية الرو�سية كما ي�أتي:
�أوالً� ،إعطاء الأولوية لتطوير دور رو�سيا يف عامل
متعدد الأقطاب ال يخ�ضع لهيمنة قوة عظمى
واحدة ،هي الواليات املتحدة.
ً
ثانيا ،تقوية الروابط مع
ال�صني والهند واليابان،
وجت ّمع الآ�سيان (،)Asian
وال����ع����امل��ي�ن ال���ع���رب���ي
واال���س�لام��ي ،وذل��ك ت�أكيداً
مل�صالح رو�سيا يف قارة
الأورا�سيا.
ث��ال��ث �اً ،االل��ت��ف��اف على
تو�سيع ح��ل��ف «الناتو»
( )Natoباجتاه دول �شرق
�أوروب��ا( ،والتي كانت تدور
يف فلك االحتاد ال�سوفياتي
ال�سابق «حلف وار�سو»)،
وذلك بزيارة ال�صني والهند واليابان من قبل رئي�س
جمهورية رو�سيا ،لعقد معاهدات ،وبناء حتالفات
جديدة ،تخفف من حجم الهجمة الأمريكية يف
الأورا�سيا ،وتعزيز «جمموعة �شنغهاي» ب�ضم دول
جديدة اليها كالهند وايران.

ال�سابق من خالل �سلة
من االغ��راءات املادية
وال���دع���م االقت�صادي
وت�����س��وي��ق وج���وده���ا
الع�سكري وت�سويغه،
�سواء ببناء قواعد ع�سكرية جديدة �أو بتو�سيع حلف
الناتو ،وهدفها تطويق رو�سيا وحرمانها من �إمكان
العودة لت�شكيل قطب مناف�س لها؛ كذلك الوجود
املبا�شر على حدود ال�صني والهند وايران ،ال�ستباق
ما هو قادم� ،أي تطويق «الأقطاب اجلديدة» يف
الأورا���س��ي��ا ،ويف منطقة �سميت ملتقى طرق
( )Cross Roadsت�ضم ال�صني ورو�سيا وعدة دول
اخرى يف اوروبا ال�شرقية و�آ�سيا الو�سطى.

رو�سيا ت�ستعيد نف�سها
�ساد رو�سيا خالل الفرتة التي �أعقبت �سقوط االحتاد
ال�سوفياتي ،حالة من الفو�ضى الكبرية على ال�صعد
املختلفة ،خ�صو�صاً االقت�صاد (التجارة ،ال�صناعة
رو�سيا يف عامل القطب الواحد
بد�أت ال�سيا�سة اخلارجية الرو�سية ،بعد �سقوط والطاقة) ،و�أوقعتها ال�سلطة ال�سيا�سية يف �شبكة
االحتاد ال�سوفياتي يف التخلي عن عدد من املواقع من العالقات مع الغرب� ،أدت اىل رزوحها حتت
التي كان ميثل وجودها فيه حتدياً للغرب ،يف �ضغط ديون كثرية نتجت عن انتقالها من النظام

اال�شرتاكي ال�صارم املم�سوك من قبل الدولة ،اىل
اقت�صاد ال�سوق املفتوح واحلر والليربالية احلديثة،
والف�ساد الذي �ساد القطاعات املختلفة.
منذ مطلع العام  2000بد�أت رو�سيا ت�ستعيد
ذاتها مع و�صول الرئي�س بوتني اىل ال�سلطة،
واعالنه ان رو�سيا ال ميكنها ا�ستعادة مكانتها كقوة
كربى ،واحلفاظ على ا�ستقاللية قرارها الداخلي
واخلارجي ما دام��ت تعتمد على ما تتلقاه من
م�ساعدات خارجية ،وان رو�سيا غنية باملوارد
وميكنها جتاوز �أزمتها االقت�صادية ،اعتماداً على
مواردها الذاتية.
وبالفعل فقد نه�ض االقت�صاد الرو�سي على
عاملني :الطاقة و�صادرات ال�سالح ،وقد مت ذلك
بفعل �إحكام ادارة الدول لهذا القطاع ،والرت�شيد يف
توظيف عوائده خلدمة االهداف الوطنية .وبف�ضل
�سيطرة الدولة على قطاع النفط �أمكن �سداد ديون
الدولة اخلارجية اعتباراً من العام  ،2002وت�أمني
وفر احتياطي بلغ حواىل  600مليار دوالر العام
 2005وح��واىل  800مليار دوالر العام ،2006
لت�صبح رو�سيا يف املرتبة الثانية بعد اليابان
يف احتياطها من الذهب والعمالت ال�صعبة ،وهي
حتقق اليوم من��واً �سريعاً يقدر ب��ـ .٪7وقد �أدى
ذلك اىل بروز رو�سيا كقوة اقت�صادية كربى من
املنظور النفطي ،واكت�سبت ت�أثرياً وا�سع النطاق
يف �سوق النفط والغاز و�أ�سعاره العاملية ،خ�صو�صاً
�أن الرئي�س بوتني �أكد ا�ستعداد بالده للحلول حمل
ال�شرق االو�سط كم�صدر رئي�س للنفط يف اوروبا
والواليات املتحدة نف�سها .وقد كان لهذه العوامل
ت�أثريها املبا�شر يف قبول ع�ضوية رو�سيا الكاملة
يف جمموعة «ال��دول ال�سبع» ال�صناعية الكربى
( )G7لتتحول اىل جمموعة «ال��دول الثماين»
( )G8يف حزيران العام  ،2002التي تولت رو�سيا
رئا�ستها وا�ست�ضافت قمتها العام .2006
�إن ا�ستعادة رو�سيا قوتها االقت�صادية وا�ستخدامها
�سالح النفط ،بات ي�شكل تهديداً ويثري خماوف
�أوروب��ا وال��والي��ات املتحدة من ع��ودة رو�سيا اىل
اللعب بقوة على م�سرح ال�صراع يف الأورا�سيا،
وحت ّولها اىل الع��ب جيو�سرتاتيجي كبري على
امل�سرح العاملي.

(يتبع يف العدد القادم :ال�سيا�سة اخلارجية
الرو�سية يف عالقاتها الدولية).
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ني�سان

ت�س ّلح وتكنولوجيا
�إعداد:
كمال م�ساعد

يعتزم جي�ش االحتالل اال�سرائيلي
طرح خطة ت�س ّلح خم�سية لالعوام
 ،2010-2008تت�ضمن �شراء و�سائل
قتالية ومعدات ت�صل قيمتها �إىل
مليارات الدوالرات ،ت�شمل طائرات
وبوارج حربية واعتدة خا�صة ،يف وقت
تدير فيه حمافل ع�سكرية ا�سرائيلية
حمادثات ثنائية مع الأمريكيني لتزويد
�سالح اجلو اال�سرائيلي منظومة �صواريخ
امريكية م�ضادة لل�صواريخ ،بدالً من
موا�صلة تطوير منظومة �صواريخ
«حيت�س» اال�سرائيلية التي منيت جتاربها
يف املا�ضي بكثري من الف�شل العملياتي،
على الرغم من حماوالت التطوير
واالختبارات املتكررة.

خطة خم�سية للت�سلح
�أفادت �صحيفة «معاريف» �أن اجلي�ش اال�سرائيلي
�سيبد أ� يف اال�شهر القليلة املقبلة بناء خطة
خم�سية لالعوام  2008حتى  ،2010واالنطالق
يف حملة م�شرتيات مبليارات الدوالرات ،تت�ضمن
تزويد �سالح اجلو خم�سني طائرة �أمريكية من نوع
«اف  )F-35( »35بكلفة  3مليارات دوالر ،ا�ضافة
�إىل ال�سعي �إىل احل�صول على طائرة «اف »22
( )F-22املحظور ت�صديرها امريكياً.
وتت�ضمن اخلطة �أي�ضاً �شراء بارجات جديدة
ل�سالح البحرية اال�سرائيلي ،من �ضمنها بارجتا
«ال�.سي .ا�س ،)L.C.S( ».التي تنتجها �شركة

خطة ت�سلّح خم�سية للجي�ش اال�سرائيلي

«ل���وك���ه���ي���د
م����ارت����ن» الأم�ي�رك���ي���ة،
ومروحيتا «ب�لاك ه��وك» ،وو�سائل قتالية
لعنا�صر الكوماندو�س البحري.
وتقدر كلفة هذه ال�صفقات بنحو  600مليون
دوالر ،ت�ضاف اليها رغبة اجلي�ش �شراء غوا�صتني
ا�ضافيتني من املانيا من نوع «دولفني» بكلفة
اجمالية تبلغ نحو مليار ي��ورو ،على �أن تدخال
اخلدمة الفعلية بعد �سبع �سنوات.
ونقلت ال�صحيفة نف�سها عن م�صادر ع�سكرية
قولها ان «اجلي�ش اال�سرائيلي يخطط الجراء ثورة
حقيقية يف �سالح الرب اي�ضاً� ،إذ يحاول ا�ستثمار
نحو  420مليون دوالر ل�شراء معدات وجتهيزات
ع�سكرية ل��وح��دات االحتياط بهدف م�ساواتها
ب�شروط اخلدمة الع�سكرية النظامية»� .أما �صحيفة
«ه�آرت�س» فقد �أفادت من جهتها ب�أن «ا�سرائيل
جت��ري ات�����ص��االت م��ع �شركة «لوكهيد مارتن»
االمريكية ل�شراء منظومة «ث��اد» ()THAAD
امل�ضادة لل�صواريخ ،بدالً من موا�صلة تطوير جيل
جديد من �صواريخ «حيت�س» اال�سرائيلية ،ويجب
على �أ�صحاب القرار يف ا�سرائيل اتخاذ قرارهم يف
هذا ال�ش�أن قريباً» .ونقلت ال�صحيفة عن م�صادر
ع�سكرية قولها «�إن �صاروخ «ثاد» الأمريكي ف�شل
يف التجارب االوىل التي جتري عليه منذ ع�شر
�سنوات ،لكنه حقق جناحاً العام  ،2006ويف عدد
من التجارب الهامة �أ�سقط �صواريخ معادية».

�شراء ا�سلحة متطورة
ومعدات قتالية لكل ال�سيناريوهات
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واو����ض���ح���ت �أن
ال�صاروخ الأمريكي «يت�ضمن
عنا�صر تكنولوجية لي�ست جزءاً من اجليل احلايل
ل�صواريخ حيت�س».
و�أع��رب��ت م�صادر �أمريكية يف وا�شنطن عن
تقديرها ب���أن تتمكن ال��والي��ات املتحدة من
تزويد ا�سرائيل �صواريخ من طراز «ث��اد» العام
 ،2009بعد ا�ستكمال تطويره واجراء جتارب �أخرى
ت�سمح بن�شره عملياً ،وت�ضمينه تكنولوجيا اكرث
تطوراً ،على ان يكون الطراز ال��ذي ت�ستخدمه
القوات االمريكية ،و «�سيكون بو�سع ا�سرائيل
�شراء ال�صاروخ ب�أموال امل�ساعدات» االمريكية،
على الرغم من اقرار هذه امل�صادر ب�أن «ال�صاروخ
االم�يرك��ي م��ا ي��زال يعاين ع���دداً م��ن امل�شاكل
التكنولوجية التي مل حتل �إىل الآن».
ويجب على امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية يف ا�سرائيل
ان تراعي يف قرارها اجلوانب املالية والكلفة
ال��ب��اه��ظ��ة ل�لا���س��ت��م��رار يف ت��ط��وي��ر منظومة
«حيت�س» ،ا�ضافة �إىل ال�سعي ال���د�ؤوب لدى
اال�سرائيليني لال�ستقالل التكنولوجي والع�سكري
عن امريكا ،علماً ب�أن منظومة «حيت�س» نف�سها
قد مرت يف جتارب فا�شلة يف ال�سنوات املا�ضية،
على الرغم من حماولة التكتم والدعاية غري
امل�سبوقة عن حتقيق اجنازات مل تقدم ا�سرائيل
دليالً ح�سياً عليها.
�إىل ذلك ،اعلن رئي�س ق�سم الت�صدير الع�سكري
يف وزارة الدفاع اال�سرائيلية ،يو�سي بن حنان،
�أن «ال�صناعات االمنية اال�سرائيلية ت�صدر 80
يف املئة من انتاجها اىل اخلارج ،فيما تخ�ص�ص
ع�شرين يف املئة لال�ستخدام املحلي للجي�ش
اال�سرائيلي ،وت�صل قيمة م�شرتياتها منه �إىل
مليار دوالر �سنوياً».
ربط انظمة الدفاع
اال�سرائيلية واالمريكية
�إىل جانب ذلك ذك��رت �صحيفة «ه�آرت�س» ان
ا�سرائيل ترغب يف تعزيز احتمال قيام الواليات

املتحدة بن�شر انظمة دفاع �صاروخية على
ارا�ضيها ،يف حاالت الطوارئ.
ون�سبت ال�صحيفة �إىل م�صدر يف وزارة الدفاع
قوله �إن طلب احل�صول على ه��ذه املعلومات
ا�ستهدف تعزيز امكان ا�ستحداث «ربط عملياتي»
بني انظمة الدفاع اال�سرائيلية واالمريكية ،وذلك
يف اطار م�شروع قائم منذ �سنوات بني الدولتني.
و�أو�ضحت «ه�آرت�س» ان اجلي�ش االمريكي كان قد
ن�شر بطاريات �صواريخ «باتريوت» يف �إ�سرائيل
�سابقاً ،م�شرية �إىل انه مت دمج هذه ال�صواريخ
االمريكية ال�صنع ب�أنظمة الدفاع اال�سرائيلية
ال�����ص��اروخ��ي��ة امل�����ض��ادة ل��ل��ط��ائ��رات ،وامل�ضادة
لل�صواريخ �أر����ض�-أر����ض ،كما ا�ستخدمت يف
تدريبات �شارك فيها اي�ضاً نظام �صواريخ «�آرو»
اال�سرائيلي .وطلب اجلي�ش ربط ال���رادارات يف
ال�سفن التي حتمل �صواريخ «ايجي�س» مبنظومة
الدفاع اال�سرائيلية يف ح��االت ال��ط��وارئ ،علماً
ان طاقم ايجي�س البحري م�ؤلف من  95فرداً،
وجمموعة رادارات/ه��وائ��ي��ات ،وعلى نحو وثيق
ال�صلة ،وتت�ضمن رزمة ال��رادارات راداراً متوافق
الطور من اجليل اجلديد .وت�ضم ال�سفينة
«دي دي� »12-أي�ضاً مدافع
من عيار  155ملم ،و�أنظمة
مدجمة وانظمة مدجمة كلياً
م�����ض��ادة ل��ل��غ��وا���ص��ات وم�ضادة
ل�لال��غ��ام ،واح����دث ان��ظ��م��ة C4I
مدجمة و«�آم��ن��ة» ،ومكونات حرب
ومعلومات مدجمة بنوعيها ال�سلبي
وااليجابي.
وي�أتي ذلك بعد ان اختتم نحو 600
�ضابط �إ�سرائيلي ،يف قاعدة ل�سالح اجلو
يف ال�شمال اال�سرائيلي ،اجتماعات عقدت
على مدار يومني وا�ستمرت ل�ساعات طويلة
لدرا�سة اكرث من  50حتقيقاً يف حرب لبنان.
وا�ستمع ال�ضباط امل�شاركون �إىل خطة رئي�س
االركان ال�سابق دان حالوت�س ،وبعد الطلب من
رئي�س االركان اجلديد غابي ا�شكينازي ،تطبيق

ال�����ع��ب��ر ال�����ت�����ي مت
ا�ستخال�صها يف اعقاب احل��رب من خالل
خطة عمل للعام  2007حتت ا�سم «عام اال�ستعداد
لكل �سيناريو ممكن».
وركزت «درو�س احلرب» التي متت مناق�شتها
على االخفاقات التي متحورت ح��ول «االعتماد
املبالغ فيه على �سالح اجلو ،واال�ستدعاء املت�أخر
لكتائب االحتياط ،والعجز عن ايجاد حل لل�صواريخ
الق�صرية املدى ،والتق�صري الفا�ضح يف تدريب
القوات الربية وجتهيزها ،وعجزها عن املواجهات
امليدانية ،وف�شل هيئة الأركان يف اتخاذ القرارات
املنا�سبة» خالل احلرب.
ً
�إنه االخفاق الذي �ستك�شفه قريبا جلنة فينوغراد،
فيما اجلي�ش ي�ستعد لكل ال�سيناريوهات.

املراجع
• جريدة «معاريف» اال�سرائيلية ،خطة
ت�س ّلح اجلي�ش اال�سرائيلي ل�لاع��وام -2008
.2007/1/20 ،2010
• جريدة «ه�آرت�س» اال�سرائيلية ،قيادة
االرك������ان يف اجل��ي�����ش اال���س��رائ��ي��ل��ي جت��ري
ات�صاالت م��ع �شركة لوكهيد م��ارت��ن ،لتزويد
اجلي�ش منظومة ثاد امل�ضادة لل�صواريخ ،يف
.2007/1/14
• تقرير وا�شنطن ،موقع الكرتوين امريكي
على االنرتنت.
• وكاالت الأنباء العاملية ،وجريدة «قا�سيون»
.2006/12/27
• جريدة «ه�آرت�س» ربط انظمة الدفاع
اال�سرائيلية واالمريكية ،االول من كانون الثاين
.2007
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�إنعقد امل�ؤمتر الدويل مل�ساعدة لبنان «باري�س
ني�سان
 ،»3يف زمن لبناين �صعب للغاية� ،سيا�سياً ومالياً
واقت�صادياً .وعك�س جناحه دعم املجتمع الدويل
ال�صريح للبنان الكيان والدولة يف �أزمته املالية
اخلانقة .لكن يبقى �أن تبادر احلكومة وجمل�س
النواب اللبنانني اىل تن�سيق اجلهود للإفادة الق�صوى
منه ،علماً �أن القدرة على تعبئة املبالغ املوعودة
�إقت�صاد ومال
وا�ستعمالها� ،ستحدد يف ال�سنوات املقبلة مدى
�إعداد:
جناح هذا امل�ؤمتر �أو ف�شله.
تريز من�صور
وكما بات معلوماً ،بلغ حجم الأموال التي تقررت
يف «باري�س  »3دعماً للبنان  7.6مليارات دوالر ،ق�سم
منها قرو�ض وق�سم �آخر هبات .وقد و�صل جزء منها فعالً اىل لبنان.
غري �أن الورقة اال�صالحية التي نال لبنان على �أ�سا�سها هذا الدعم ،تواجه �إنتقادات
وت�شكيكات داخلية حول م�ضمونها ور�ؤيتها االقت�صادية وال�شروط املحتملة واملرتتبة
على تنفيذها.
يف ظل االجواء التي يعي�شها لبنان ،اىل �أي حد ميكن التفا�ؤل ب�إيجاد حلول لالزمة
االقت�صادية؟ وهل ميكن اعتبار «باري�س  »3مبا يت�ضمنه من تعهدات وا�صالحات ومبا ي�ؤمنه
من متويل ،حالً فعلياً على املدى البعيد؟ �أم �أن ّ
جل ما تو�صل اليه جمموعة حلول �آنية؟
وما هي �آفاق احللول اذا ا�ستمر الت�أخري يف �إقرار امل�شاريع املتعلقة باال�صالحات...
هذه اال�سئلة و�سواها ،حملتها «اجلي�ش» اىل كل من وزير املال احلايل جهاد �أزعور ،ووزير
املال ال�سابق دميانو�س قطار.
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�أزعور:

ازعور:
«باري�س  »3ركز على
برنامج ا�صالحي كبري
وزير املال جهاد �أزعور ذكر يف �سياق حديثه �إن
�أكرث من  30دولة و 20م�ؤ�س�سة دولية ،من ال�صني
اىل رو�سيا مروراً بالدول العربية والدول الأوروبية
و�أمريكا وكندا� ،إ�ضافة اىل كل امل�ؤ�س�سات الدولية
الهامة� ،شاركت يف امل�ؤمتر دعماً للبنان الذي
ح�صل على  7.6مليار دوالر ،جزء منها هبات
(�أكرث من مليار و 300مليون دوالر).
وقال الوزير �أزعور:
ما مييز «باري�س  »3عن باقي امل�ؤمترات هو
�أنه برنامج حكومي �شامل ،فبالإ�ضافة اىل الأمور
املالية التي تعالج م�شكلة الدين العام ،ر ّكز
امل�ؤمتر على برنامج �إ�صالحي كبري ،ت�ضمن خطة
�إجتماعية ،خ�ص�صت لها مبالغ هامة� ،إ�ضافة اىل
ال�شق الأ�سا�سي وهو برنامج خا�ص لدعم النمو،
ر�صد له نحو مليار و 660مليون دوالر.
�إنها املرة الأوىل التي يتقدم فيها لبنان من
املجتمع ال��دويل ،لي�س لطلب الدعم للموازنة
والدين وح�سب� ،إمنا لدعم قطاعاته .ومنذ 25
كانون الثاين الفائت� ،أحرزنا تقدماً كبرياً يف
هذا املجال� ،إذ �أجرينا العديد من االت�صاالت مع
الدول وامل�ؤ�س�سات ،للت�أكيد على دعم القطاعات
ولتحديد املبالغ واالهداف.
عملية التنفيذ من قبل الداعمني قد بد�أت
على الرغم من الظروف ال�صعبة التي مي ّر بها
لبنان ،و�أولها كان التوقيع مع دولة الإمارات على

�أمامنا فر�صة لإعادة
تغيري امل�سار االقت�صادي
لكن الدعم الدويل قد ال ي�أتي �إذا ت�أخرت اال�صالحات
ّ
قطــار:

ال�سيا�سات القطاعية غابت عن
الورقة اال�صالحية وال حل بدون فل�سفة اقت�صادية
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�آفاق حلول االزمة االقت�صادية و«باري�س »3

 300مليون دوالر مل��دة ع�شرين
عاماً ،بفائدة  2يف املئة مع خم�س
�سنوات فرتة �سماح .ويعترب هذا
املبلغ بجزئه الأكرب ،دعماً للبنان،
لأن الفائدة منخف�ضة جداً.
�أم���ا امل��م��ل��ك��ة العربية
ال�سعودية ،فقد قدمت مئة
مليون ،كهبة لتخفي�ض
حجم الدين العام .و�سوف
تقدم مليار دوالر كقر�ض
لدعم اال���ص�لاح��ات و�إن�شاء
امل�شاريع.
و���س��وف يتم التفاو�ض
ح����ول ه����ذا امل��ب��ل��غ مع
اململكة العربية ال�سعودية
وال�صندوق ال�سعودي خالل
اال�سابيع القليلة املقبلة.
وق��دم��ت �سلطنة عمان
هبة بقيمة  60مليون دوالر ملعاجلة �آثار واجلزء الثاين خم�ص�ص ملواكبة عملية اال�صالح
التي �ستقوم بها الدولة اللبنانية .قيمة هذا
العدوان اال�سرائيلي.
�أم��ا م�ساعدات البنك ال��دويل فمق�سمة اىل ال��دع��م  400م��ل��ي��ون دوالر ،ول��ق��د مت حتديد
اال�صالحات والربامج.
جزءين:
ّ
اجلزء الأول يركز على دعم اال�صالح يف القطاعني يف ما خ�ص �صندوق النقد الدويل ،تفاو�ضت
العام واخلا�ص.

احلكومة مع البعثة اخلا�صة املوجودة
يف لبنان لدعم معاجلة �آثار ما بعد
احل��رب بقيمة  100 - 75مليون
دوالر .ولقد و ّق��ع رئي�س جمل�س
�إدارة �صندوق النقد على الإتفاقية
يف  9ني�سان املن�صرم.
اىل ذلك مت التن�سيق مع الإحتاد
الأوروب���ي ،وثمة مفاو�ضات جتري
حالياً مع اللجنة الفرعية الأوروبية
 اللبنانية ،حول امل�ساعدات التي���س��وف يقدمها الإحت���اد م��ن خالل
«باري�س .»3
�أم���ا امل�����س��اع��دات م��ن ال��والي��ات
املتحـدة ،فقـد بـد�أت �أوىل جـوالتهـا
التفاو�ضيـة م��ع وزي��ر االقت�صـاد
وال��ت��ج��ارة ال��دك��ت��ور �سامي ح��داد،
و�سوف تليهـا اجلولـة الثانيـة يف
منت�صـف ال�شهر احلايل (ني�سان)،
على هام�ش ح�ضور �إجتماعات �صندوق النقد
والبنك الدوليني.
م��ن جهته �أر���س��ل ���ص��ن��دوق ال��ن��ق��د العربي
مالحظاته ،و�سوف ير�سل بعثة اىل لبنان خالل
اال�سابيع القليلة املقبلة ،حيث �سيتم التوقيع
على  50مليون دوالر.

تعهدات «باري�س  »3باالرقام والتفا�صيل
يف تقرير ه��و االول م��ن �سل�سلة
تقارير �ست�صدر يف اطار متابعة نتائج «باري�س  ،»3قدم الوزير جهاد ازعور عر�ضاً
�شامالً للتفا�صيل املتوافرة عن كل تعهد من حيث وجهة ا�ستخدامه وطبيعته،
جلهة كونه هبة او قر�ضاً مي�سراً .ومما جاء يف التقرير:
• بلغ جمموع املبالغ التي مت التعهد بتقدميها خالل امل�ؤمتر 7.609
مليارات دوالر ،وهو دعم ي��وازي �أكرث من ثلث الناجت املحلي املجمل .وقد
تعهدت تقدمي هذه املبالغ  38دولة وم�ؤ�س�سة.
• بلغ جمموع تعهدات املانحني العرب مليارين و 712مليون دوالر� ،أي
ما ن�سبته  36يف املئة من جممل التعهدات ،بينها مليار و 462مليوناً
من دول عربية ،ومليار و 250مليوناً من م�ؤ�س�سات عربية .اما احل�صة االكرب
من التعهدات العربية فكانت للمملكة العربية ال�سعودية ( 41يف املئة من
جممل التعهدات العربية) ،تالها ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي
( 28يف املئة) ،ثم االمارات العربية املتحدة ( 11يف املئة) ،ف�صندوق النقد
العربي ( 9يف املئة) ،والبنك اال�سالمي للتنمية ( 9يف املئة) ،ثم �سلطنة
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عمان واالردن.
• اما التعهدات االوروبية ،فبلغت مليارين و 906ماليني دوالر ،اي
 38يف املئة م��ن اج��م��ايل التعهدات ،بينها مليار و 171مليون دوالر
من دول اوروبية ،ومليار و 734مليوناً من م�ؤ�س�سات .وكانت احل�صة االكرب
من التعهدات االوروبية للبنك االوروبي لال�ستثمار ( 43يف املئة) ،تلته فرن�سا
( 22يف املئة) ،ثم املفو�ضية االوروبية ( 17يف املئة) ،وبعدها ايطاليا ( 5يف
املئة) ،ف�أملانيا وبريطانيا وا�سبانيا وبلجيكا والرنوج وغريها.
• �ساهمت دول اخرى (هي الواليات املتحدة وتركيا وكندا واو�سرتاليا
وال�صني واليابان والربازيل وماليزيا وكوريا اجلنوبية) مببلغ  941مليون
دوالر ،اي  12يف املئة من جممل التعهدات .ومن امل�ؤ�س�سات املالية الدولية
(البنك الدويل و�صندوق النقد الدويل) ،ح�صل لبنان على مليار و 50مليون
دوالر ،وهو ما ن�سبته  14يف املئة من اجمايل التعهدات .ومن جمموع هاتني
الفئتني البالغ ملياراً و 991مليون دوالر ،تعهد البنك الدويل  49يف املئة،
والواليات املتحدة  45يف املئة ،وتوزعت البقية بني �صندوق النقد الدويل

�آلية عمل
بالتزامن مع ق��دوم امل�ساعدات والقرو�ض،
ي�ضيف ال��وزي��ر ازع���ور ،و�ضع جمل�س ال���وزراء
برناجماً و�آل��ي��ة تنفيذ ل��ه .يف املا�ضي كانت
الربامج تو�ضع من دون �آلية تنفيذ لها� .أما اليوم
فقد و�ضعنا �آلية ملتابعة كيفية ح�صول اال�صالح
يف كل وزارة.
• كيف �سيتم العمل يف القطاعات
االخرى؟
 لقد توزعت القطاعات على ثالثة حماوررئي�سة :املحور االجتماعي ،املحور االقت�صادي
وامل��ح��ور امل��ايل ،ا�ضافة اىل اخل��دم��ات العامة
واخل�صخ�صة .وهناك هيئة عليا يرت�أ�سها رئي�س
احلكومة مهمتها متابعة �سري العمل يف الوزارات
والتن�سيق بينها وامل�ؤ�س�سات الداعمة ،وو�ضع
اخلطط التنفيذية ،و�إ�صدار تقرير مف�صل حول
تقدم العمل ،ترفعه اىل رئي�س احلكومة .ومن
ثم ت�صدر الهيئة تقريراً ف�صلياً يرفع اىل جمل�س
النواب ،ي�شرح تقدم العمل اال�صالحي� ،إن كان
لناحية حت�ضري القوانني �أو �إتخاذ االجراءات.
وهناك �أم��ر �أ�سا�سي ،فنتيجة جتاربنا يف ما
يتعلق بالعالقة مع الدول املانحة ،تقرر �إن�شاء
مكتب �أو جمل�س للمحافظني� ،سوف ي�ؤ�س�س يف
وزارة املالية ،ومهمته تن�سيق التعاطي مع

الدول املانحة .ومن خالل هذا التن�سيق ،تعقد
�إجتماعات ن�صف �سنوية مع اع�ضاء هذا املجل�س
من الدول وامل�ؤ�س�سات املانحة ،واالجتماع االول
�سوف يتم قريباً يف وا�شنطن ،على هام�ش
اجتماعات �صندوق النقد والبنك الدوليني ،وهكذا
نكون قد �أر�سينا قاعدة جديدة للعمل ،تبينّ حجم
االموال التي ت�س ّلمها لبنان ،طريقة ا�ستعمالها
واجلهات التي �إ�ستفادت منها .و�سوف ي�صدر هذا
املجل�س تقارير مف�صلة حولها .هذا باال�ضافة اىل
ور�ش اال�صالح التي تن�شط واملتعلقة باخل�صخ�صة
وال�ضمان والكهرباء واملالية العامة واالقت�صاد.
ا�سرتاتيجيات قطاعية
عما تواجهه الورقة اال�صالحية من انتقادات
وت�شكيك يف بع�ض بنودها ،قال الوزير ازعور:
هذا الربنامج قطاعي �شامل ،يت�ضمن اال�صالحات
امل��ال��ي��ة واالجتماعية واالق��ت�����ص��ادي��ة وتطوير
اخلدمات العامة ..البع�ض اعتربه برناجماً مالياً
فقط ،و�إمنا اجلواب هو يف حماوره.
هناك ور���ش عمل وا�سرتاتيجيات قطاعية
و�ضعت .لقد و�ضعنا برناجماً اجتماعياً وا�ضحاً
ي�ؤمن برامج متخ�ص�صة ملجموعة مه ّم�شة مثل
املعاقني وي�ؤمن تغطية �صحية كاملة لهم.
وهناك برامج خا�صة بامل�سنني ،ت�شكل املدخل

وتركيا وكندا واو�سرتاليا وغريها.
• تبلغ االموال املخ�ص�صة لدعم املوازنة ،مليارين و 383مليون دوالر،
بينها مليار و 403ماليني دوالر قرو�ضاً مي�سرة.
• تبلغ املبالغ املخ�ص�صة لتمويل م�شاريع ،مليارين و 684مليون
دوالر ،و�سيكون ق�سم كبري منها على �شكل قرو�ض مي�سرة (ملياران و486
مليون دوالر) .اما الق�سم الثالث من الدعم للحكومة ،فهو عبارة عن 75
مليون دوالر لدعم البنك املركزي ،وهو قر�ض �سيقدمه �صندوق النقد الدويل.
• تندرج الفئة الثانية من التعهدات يف اطار «الدعم للقطاع اخلا�ص
وغ�ي�ره» وال���ذي ي��ق��در ب��ـ  1.51مليار دوالر ( 20يف امل��ئ��ة م��ن جممل
التعهدات).
ويت�ضمن هذا املبلغ  231مليون دوالر على �شكل هبات للمنظمات غري
احلكومية وامل�ؤ�س�سات الدولية العاملة يف لبنان وخ�صو�صاً قوات االمم املتحدة
يف جنوب لبنان (يونيفيل) ووكاالت االمم املتحدة .وهذا املبلغ م�صدره الهيئة
االمريكية لليونيفيل والتي يجب ان يوافق عليها الكونغر�س ،باال�ضافة اىل

الرئي�س ملا ي�سمى باحلماية ال�صحية ال�شاملة.
كما �أن هناك برامج خا�صة باالطفال ذوي حاالت
الرت�سب املرتفعة ،وهناك برامج خا�صة بالن�ساء
ّ
الفقراء...
ً
وتعمل احلكومة �أي�ضا على برنامج هام ملا
ي�سمى ب�ضمان ال�شيخوخة ويتوافق اجلميع على
ه��ذا الربنامج ال��ذي ي�ؤمن حماية للموظفني
وخ�صو�صاً يف القطاع اخلا�ص.
و�أ�ضاف قائالً :لقد ح ّولت احلكومة املطالبة
باال�صالح وحم��ارب��ة الف�ساد ومراجعة ح�سابات
الدولة اىل م�شاريع قوانني وار�سلتها اىل جمل�س
النواب منذ ني�سان  .2006ومن هذه امل�شاريع
م�شروع قانون حما�سبة الدولة الذي ت�ضمن بنوداً
تدعو اىل مراجعة ح�ساباتها منذ انتهاء احلرب،
كما تدعو اىل رف��ع م��رور الزمن (�أي مالحقة
املختل�سني منذ �سنوات طويلة) .ويعطي هذا
امل�شروع امل�ؤ�س�سات الدولية حق املحا�سبة �أو
املراقبة الدولية ،ولي�س و�ضع التقارير وح�سب.
واجلدير بالذكر �أن احلكومة كانت قد ار�سلت اي�ضاً
اىل جمل�س النواب م�شروع قانون املناق�صات.
و�سوف ت�صدر وزارة املالية يف اال�سابيع القليلة
املقبلة ،تقريراً يت�ضمن كل التفا�صيل املتعلقة
باالنفاق وااليرادات وم�صادرها ،منذ العام ،1996
باعتبار انها متكننت منذ هذا التاريخ.

هبات من بريطانيا والرنوج والدامنارك وفنلندا.
اما بقية التعهدات يف هذه الفئة ،وهي تلك املخ�ص�صة لدعم القطاع اخلا�ص،
والبالغة ملياراً و 279مليون دوالر ،فهي يف معظمها ،على �شكل قرو�ض
مي�سرة .و�سوف ت�سهم هذه املبالغ يف تزايد امكان ح�صول امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة احلجم على قرو�ض ،من خالل اتفاق يتم بني املانحني وجهات
و�سيطة (م�ؤ�س�سات مالية حملية لبنانية) مي ّكن من الو�صول اىل امل�ستفيدين
النهائيني .وم�صدر هذا النوع من التعهدات البنك االوروبي لال�ستثمار واملفو�ضية
االوروبية وبلجيكا والواليات املتحدة وفرن�سا.
• الفئة الثالثة من التعهدات هي «الدعم للم�شاريع اجلاري تنفيذها»
ويقدر املبلغ املخ�ص�ص لها ب��ـ 874مليون دوالر ( 11يف املئة) .وهي
م�ساعدات مت التفاو�ض يف �ش�أنها قبل م�ؤمتر «باري�س  »3ال �سيما خالل م�ؤمتر
ا�ستوكهومل ( 230مليون دوالر) ،لدعم م�شاريع ال تزال يف مراحلها االوىل.
• اما الفئة الرابعة من التعهدات ،فت�شمل مبالغ ما يزال التفاو�ض
جارياً يف �ش�أنها وهي تقدر بـ  82مليون دوالر.
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اال�صالح ال�ضريبي
• ماذا عن اال�صالح ال�ضريبي؟
 ي��ن��درج اال���ص�لاح ال�ضريبي �ضمن �شقني:الأول ،جمموعة االيرادات ،والثاين ،حت�سني االداء
ال�ضريبي.
ولقد �أجنزت احلكومة ،على الرغم من الظروف
ال�سيا�سية ،م�شروع قانون �أ�سا�سي يف اللجنة
الفرعية املتخ�ص�صة ،هدفه حتديث االج��راءات
ال�ضريبية وتطويرها .كما ي�شمل هذا امل�شروع
اج���راءات جديدة متنح املكلف حقوقاً ،وجترب
االدارة على اعتماد طريقة معينة يف العمل،
ومن ايجابياته انه يلغي اال�ستن�ساب.
وهناك م�شروع قانون لإعادة هيكلة ال�ضرائب
م��ن دون رف��ع م�ستوياتها ،ولكنه ّ
ينظمها
ويحدثها ويط ّورها� ،إ�ضافة اىل �إلغاء
جمموعة كبرية من الر�سوم� ،أ�صبحت غري
جمدية مالياً ومزعجة للمكلفني.
اىل ذل���ك ،ه��ن��اك جمموعة اج���راءات
مالية ا�ضافية ،كال�ضريبة على القيمة
امل�ضافة .فاال�صالح اال�سا�سي ،يكمن يف
توفري النفقات ،حيث يجب ان تنخف�ض
بن�سبة  3يف املئة من الناجت املحلي،
وت�صبح بعد خم�س �سنوات تدريجاً،
�أقل مما هي عليه� ،أي نحو  300مليون
دوالر.
ول��ك��ن يف امل��ق��اب��ل ،ف����إن ال�ضريبة
على القيمة امل�ضافة لن ترتفع قبل
منت�صف  ،2008ويكون هذا االرتفاع
الن�سبي قد تال خطوة اخلف�ض اجلزئي
للأكالف يف قطاع الكهرباء والهاتف .فخ�صخ�صة
قطاع االت�صاالت ب�سرعة ،قد تخ ّف�ض جزءاً مهماً
مفاعيل بد�أت تت�آكل
من فاتورة الهاتف ،وكذلك بالن�سبة اىل قطاع
الكهرباء ،وتكون الن�سبة �أقله ما بني  30و� 40إن مفاعيل «ب��اري�����س  »3التي ظهرت يف
دوالراً يف ال�شهر ،فيما �ضريبة الـ« »TVAقد اال�سبوعني االول�ين بعد امل�ؤمتر ،ب��د�أت تت�آكل
ب�سبب الو�ضع ال�سيا�سي .ولأج��ل ذلك� ،أطلقت
تزيد نحو  8دوالرات يف ال�شهر فقط.
ال�صرخة ودع���وت اىل ع��دم ال�تراخ��ي يف هذا
امل��و���ض��وع .فهناك ملفات ا�صالحية ا�سا�سية
الو�ضع ال�سيا�سي والدين العام
حول ما �إذا كانت هذه اال�صالحات قد تتم يف مثل ملف الكهرباء ،الذي يعاين م�شاكل كبرية،
غياب عمل امل�ؤ�س�سات ويف ظل االجواء ال�سيا�سية ونزيف هذا القطاع يفوق املليار دوالر �سنوياً،
وت�أثريه لي�س على مالية الدولة ،وح�سب ،بل
ال�سائدة ،قال ازعور:
�إذا ا�ستمر الو�ضع ال�سيا�سي كما هو عليه اليوم ،يطال قدرتها على الت�صرف بالعمالت االجنبية،
فلن يتحقق �أي �شيء مت التخطيط له .لذا علينا لأن��ه خ�لال العامني  2005و� ،2006إ�ستنزفت

�آفاق حلول االزمة االقت�صادية و«باري�س »3

�إعادة النظر مب�ستقبل لبنان االقت�صادي .فاالمور
مرتبطة البع�ض ببع�ضها الآخر ،وعلى كل حملل
�سيا�سي� ،أن ال ي�س�أل عن �سبب تراعج االمور.
اال�صالح حجمه كبري ومفيد للمواطنني.
وعن و�ضع املالية العامة قال الوزير ازعور:
حجم الدين العام بلغ حتى نهاية 41.6 2006
مليار دوالر .اما خدمة الدين العام ،فقد بلغت
يف العام  3 2006مليارات دوالر ،وارتفعت عن
االعوام  2004و ،2005نتيجة ارتفاع الفوائد بعد
اغتيال الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري.
وا���ض��اف :عندما ت�س ّلمت احلكومة يف متوز
 ،2005كان االقت�صاد يعاين م�شاكل كبرية ،اهمها
تراجع كبري بالعجز وب��االي��رادات التي حت�سنت
بن�سبة  10يف املئة ،وانخف�ضت النفقات خارج
خدمة الدين  6يف املئة .وهذا الذي جعل الفائ�ض
االويل للموازنة (حجم العمليات املالية قبل
الدين) ثالث مرات �أكرث ،باال�ضافة اىل انخفا�ض
وحت�سن ميزان
الفوائد على العمالت االجنبية ّ
ً
امل��دف��وع��ات .ويعترب ه��ذا اجن���ازاً كبريا حققته
احلكومة يف مرحلة كانت �صعبة ،ال �سيما ان حرب
متوز قد �سببت نك�سة كبرية على االقت�صاد ،وكان
ت�أثريها كبرياً على املالية ،و�سبب خ�سارة �أكرث
من مليار و 200مليون دوالر.
ً
لقد �شهدنا حت�سناً ملمو�سا يف �آخ��ر ف�صل
من العام  ،2006ولكن ما لبث ان انح�سر مع
بدء الت�شنج ال�سيا�سي ،وترجم برتاجع الف�صل
االول من العام  2007مقارنة مع الف�صل االول
من العام � .2006إن الو�ضع ال�سيا�سي الراهن،
واخل��وف ،والقلق ال��ذي ي�شعر به امل�ستثمرون
وال�سواح ،ينعك�س �سلباً على االقت�صاد.
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الدولة  1.9مليار دوالر عمالت اجنبية.
مو�ضوع الكهرباء مت�شعب ،والطريقة التي
يدار بها هذا املرفق العام ،ال تتنا�سب وحجم
امل�شكلة .فالور�شة كبرية جداً ،واالرقام ال�صادرة
عنها �ضعيفة وغري �صحيحة وت�شوبها االخطار .اما
طريقة ادارة املعامل واالنتاج فتطرح ت�سا�ؤالت
كبرية ،حول �ضرورة املحافظة على هذه القدرات
االنتاجية ،هذا باال�ضافة اىل امل�شكلة الكربى يف
ا�سترياد الفيول وكمياته وكيفية ادارت��ه ،اىل
التعدي على ال�شبكة .وال بد من اال�شارة هنا ،اىل
ان هناك ا�صالحات عديدة جتري مب�ساعدة دولية
يف جمال جتديد الطاقة االنتاجية.
• ماذا عن امللفات االخرى؟
 ا�ضافة اىل ملف الكهرباء هناك ملفاتا�صالحية كبرية وهامة ،كملف ال�ضمان االجتماعي
حيث يع ّر�ض االداء ال�سيء داخل االدارة ،اال�ستقرار
االجتماعي للخطر .وكذلك ملف اال�ست�شفاء وملف
االدوية وملف التعليم الذي ي�شكل ثروة لبنان
احلقيقة.
اما يف ما يتعلق بالتعوي�ض على املت�ضررين
من احلرب االخرية فقال:
ال عالقة لأم��وال «باري�س  »3بالتعوي�ض على
مت�ضرري حرب متوز ،كما �أن اموال التعوي�ض لن
ت�ستعمل لأي غر�ض �آخر.
وختم اخرياً بالقول :م�ؤمتر «باري�س  »3لي�س
م�ساعدات مالية وح�سب� ،إمنا هو فر�صة كبرية
للبنان لإع��ادة تغيري م�ساره االقت�صادي� .إنه
م�ستقبل االقت�صاد اللبناين وكذلك م�ستقبل
ال��ف��ر���ص ،ال��ت��ي تنهال على ل��ب��ن��ان ،وعلينا
�إقتنا�صها.
تنق�صنا اليوم مراجعة داخلية لالولويات .فال
ميكننا حتقيق م��ا نطمح ال��ي��ه ،اذا ا�ستمرت
االو�ضاع على ما هي عليه .فالوقت انتهى و�ساعة
ال�صفر قد د ّقت ،وعلى اجلميع ح�سم خياراتهم.
�إننا ندفع ثمن هدر الوقت هجرة االدمغة ،وبطالة
وخروج الإ�ستثمارات.
هناك قانون ي�سمح للحكومة بتنفيذ جزء كبري
من «باري�س  »3ولكن اجلزء االكرب من اال�صالحات
يحتاج اىل اقراره يف جمل�س النواب .واال�صالح
مل�صلحة لبنان ،وينعك�س على جوانب احلياة فيه
جميعها.
قطار:

غياب ال�سيا�سات القطاعية
وزي��ر املالية ال�سابق دميانو�س
ق� ّ�ط��ار ق � ّوم «باري�س  »3و�ص ّنفه
يف م�ستويات �أربعة .وقال �شارحاً
بالتف�صيل:
امل�ستوى االول� ،سيا�سي حيث
يعترب «ب��اري�����س � »3إجن���ازاً هاماً
جداً للبنان ،لأنه و�ضعه مرة اخرى
ع��ل��ى خ��ارط��ة �سيا�سية عاملية
وا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ول��ق��د اع��ل��ن عرب
واجانب ،م�سلمون وم�سيحيون �أن
«لبنان حاجة دولية».
امل�ستوى الثاين� ،إعالمي ،حيث
ح�صل ح�شد �إعالمي دويل ع ّزز موقع
لبنان يف العامل.
امل�ستوى الثالث ،مايل ،لأنه ما
من �شك �أن هاج�س الورقة اال�صالحية
هو املالية العامة ،وه��ي تهدف
بعمقها وبا�سرتاتيجيتها التقنية ،اىل متويل
العام  ،2007هرباً من ال�ضغط وك�سر النظام
املايل يف لبنان.
امل�ستوى الرابع� ،إقت�صادي ،وفيه تربز نواق�ص
عديدة منها:
غياب ال�سيا�سات القطاعية ب�أكملها .ف�أين
هي القرارات التحفيزية للت�صدير اىل �أوروبا
(ال ي�ستطيع لبنان ت�صدير الألبان والأجبان اىل
�أوروب��ا) .لقد ّمت تخفي�ض التعريفات اجلمركية
لكن لبنان مل ي�أخذ يف املقابل �أياً من بطاقات
احلماية ،املن�صو�ص عنها يف قانون منظمة
التجارة العاملية ( )W.T.Oمثالً« :ممنوع على
كل ال�صناعات التي تدعم بالدها مادة الكهرباء،
الدخول اىل لبنان بدون تعرفات جمركية».
ه��ذا باال�ضافة اىل غياب اخلطط ال�صناعية
والزراعية والتنموية عن الورقة .فعندما نقر�أ
ان جمموع الت�سليفات يف القطاع اخلا�ص منذ
العام  2000ولغاية ال��ي��وم ،قد حافظت على
م�ستوياتها ،فهذا يعني �إن��ع��دام النمو ،وان
اال�ستثمارات املبا�شرة هي توظيفات مالية
فقط.
وب��ال��ت��ايل ،ف ��إن ه��ذه النواق�ص يف الورقة،
ت�ضعف قدرة املفاو�ض على التفاو�ض ،وحترم
لبنان من حمطات تفاو�ضية ا�سا�سية ،ال �سيما يف

خ�ل�ال ث�ل�اث ق��م��م ع��رب��ي��ة تقدمي
منح مادية ونقدية للبنان نحو 6
مليارات دوالر (مبالغ مرتاكمة)،
ف�أين هي ومن يفاو�ض بخ�صو�صها؟

جماالت الت�صدير .فاالردن مثالً ي�صدر اىل امريكا
نحو مليار دوالر يف ال�سنة.
وا�ضاف ّ
ّ
قطار :علينا اال ن�سخف املجهود التقني
الذي يتم اليوم وهو بر�أيي ممتاز ،ولكن امل�شكلة
تكمن يف ماهية الفل�سفة االقت�صادية ،ال �سيما
ن�صت على البنود نف�سها التي ن�ص عليها
وانها ّ
البيان الوزاري العام  .1994والأ�سئلة املطروحة،
هل ترتكز اخلطة على تطوير املناطق وتطوير
االنتاج �أم ال؟ ما هي �آلية التنفيذ؟ ماذا علينا ان
نعمل بديون القطاع اخلا�ص؟ ما هو حجم كفاالت
القطاع امل�صريف مقابل حجم ت�سليفاته؟ وكيف
ميكن ملناطق اجلنوب وال�شمال والبقاع ان تنمو،
وجمموع ت�سليفاتها  9يف املئة ،ام��ا بريوت
فمجموع ت�سليفاتها  81يف املئة .يف حني ان
ن�سبة الودائع على ن�سبة احل�سابات امل�صرفية
خميفة جداً!
لقد تكلمنا العام  2005عن «باري�س  ،»3وقلنا
�إذا اقت�صر على النواحي التمويلية وح�سب مثل
«باري�س  ،»3ف�سوف يكون ناق�صاً ،لأن لبنان
يحتاج اىل منح .وحينها اعرتف �صندوق النقد
ال��دويل ،ان م�شكلة لبنان االقت�صادية ال حتل
باخل�صخ�صة وح�سب .وهذا يعني اننا بحاجة اىل
قدرة تفاو�ضية ،جتمع مداخيل اخل�صخ�صة مع
مداخيل املنح .اىل ذلك ،التزم العامل العربي

جدوى اخل�صخ�صة واهميتها
عن ج��دوى اخل�صخ�صة واهميتها
اليوم قال الوزير ال�سابق قطار:
�إن اخل�صخ�صة ���ض��رورة حتمية
للبنان ك��آل��ي��ة لتفعيل اال�صالح
االقت�صادي .لكن اخل�صخ�صة مبفردها
ال تعني �شيئاً ،وال حت� ّ�ل م�شكلة
الدين العام .والأ�سئلة املطروحة
هنا� ،إذا �أردن��ا خ�صخ�صة الكهرباء
وال��ه��ات��ف ،م��ن ه��و ال���ذي �سوف
ي�ستثمر يف هذه القطاعات؟ فهل
ان �شروط اخل�صخ�صة املوجودة يف
العامل متوافرة يف لبنان� ،إن لناحية
الثبات الت�شريعي او الثبات ال�ضرائبي؟
وماذا عن عملية الت�سعري ،هل �ستكون باللرية
اللبنانية �أم ب��ال��دوالر؟ كيف تتم اجلباية يف
التن�صت
املناطق املحظورة؟ ماذا عن عملية ّ
على الهاتف ،وعن ارتفاع ا�سعار النفط؟ واىل
ما هنالك من خماطر �ضخمة تواجه اال�ستثمار يف
البنية التحتية يف لبنان.
واجلدير بالذكر ،هنا ،ان البنك الدويل يت�ساءل
ال��ي��وم ع��ن ج���دوى اخل�صخ�صة اذا ك��ان��ت مثل
اخل�صخ�صة يف الت�سعينيات.
وال�س�ؤال الكبري املطروح اليوم بقوة ،ماذا عن
ا�ستقاللية الهيئة الناظمة وثباتها ،يف وجه
التطورات والتدخالت ال�سيا�سية؟
وا�شار قطار اىل ان «فعالية ال�سهم الذهبي»
والذي مبوجبه ت�ستعيد الدولة حقها يف امللكية
او ادارة املرفق العام ،مل تعد موجودة من العام
 2000ولغاية اليوم .ولقد اثبتت التجارب ان
ال�شركات االوروب��ي��ة التي متلك فيها الدولة
الن�سبة الأكرب من اال�سهم ،مل تتعر�ض للإفال�س،
�إثر الأزمة التي طالت قطاع االت�صاالت.
وتطرق الوزير ال�سابق قطار اىل عدم ت�ضمني
الورقة اال�صالحية امل�س�ؤولية اال�سرائيلية يف
تفاقم الدين العام من جراء التدمري املربمج،
وكذلك امل�س�ؤولية يف تراكم عجز املوازنة ،وعدم
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املحا�سبة على االنفاق غري املجدي .وهذا النق�ص قيمة الـ« »TVAيف بلد يعاين حمنة اقت�صادية
يظهر يف الورقة ،ان اللبناين فا�شل ب ّدد ثروته وخطراً متويلياً وعجزاً غري معقول باملالية العامة
و�إنفاقاً غري م�ضبوط.
و�أو�صل دينه اىل  42مليار دوالر.
خطر االنهيار قائم منذ 1996
عن ر�أيه حول ت�أثري الو�ضع ال�سيا�سي القائم
على مفاعيل «باري�س  ،»3وبالتايل على مالية
الدولة واالقت�صاد ،قال الوزير ال�سابق ّ
قطار:
�إن لبنان دخل مرحلة خطر االنهيار النقدي منذ
العام  ،1996حيث �أ�صبح الدين العام يوازي
احلجم الكلي لالقت�صاد .فثقل الدين العام على
االقت�صاد ،ي�ؤدي اىل رفع الفوائد واىل رفع كلفة
االنتاج وي�ضعف الثقة بالدولة ،نتيجة التخوف
من حتكم الدائنني مب�صري البلد.

متمحورة حول اقت�صاد القناعة ،وتطورت لت�صل
اىل اقت�صاد �صناعي جيد ،حيث كان لبنان ي�ص ّدر
اكرث من كوريا اجلنوبية ،و�سمي ذلك االقت�صاد يف
حينه اقت�صاد املناعة ،باعتبار ان مناعة الدول
ال�صناعية هي يف �صناعتها .وتطورت الفل�سفة
لي�صبح �سائداً مفهوم اقت�صاد الرباعة بعد ان
جنح قطاع اخلدمات وال�سياحة والتعليم العايل
ب�شكل ملفت وقوي .اليوم اذا مل نعمل انطالقاً
من فل�سفة اقت�صادية حمددة فاالمور ذاهبة من
�سيء اىل �أ�سو�أ.
ً
�أن��ا �أدع��و اخ�يرا اىل نظرة اقت�صادية جديدة
للبنان يف � .2020إننا منلك اليد العاملة املاهرة
واالمكانات الفكرية والتقنية واملياه لكي تكون
لنا زراعة و�صناعة ذات قيمة م�ضافة.

�آفاق حلول االزمة االقت�صادية و«باري�س »3

برنامج ينق�صه االقت�صاد ال�سيا�سي
كخال�صة ،ان الربنامج اال�صالحي للحكومة� ،سيا�سي
واعالمي ممتاز ،متويلي وتقني خبري ،لكنه يف
خ�ص االقت�صاد غري وا�ضح .ينق�صه االقت�صاد
ما ّ
ال�سيا�سي يف التفاو�ض ،وي�ص ّور اخل�صخ�صة وك�أنها
احلل ال�سحري ،لغته اقرب اىل لغة البنك.
وعن ال�ضرائب اال�ضافية قال ّ
قطار :ان الوزير
ازعور على حق ،ب�أن املواطن لن يدفع اكرث من 8
دوالرات يف ال�شهر ،ك�ضريبة على القيمة امل�ضافة
( ،)TVAولكن ال�س�ؤال اىل معايل الوزير ،ما هو
ع���دد امل��واط��ن�ين الذين
يتقا�ضون ال��ف دوالر يف
ال�����ش��ه��ر؟ �أن���ا م ��ؤم��ن �أن
ّ
�شدد الوزير ال�سابق دميانو�س قطار على ان القوى االمنية حتتاج
ال�����ض��ري��ب��ة ع��ل��ى القيمة
ّ
قطار:
ملاذا ال اىل احل�صول على حقوقها لتحافظ على معنوياتها ،ال �سيما انها تتوىل
امل�����ض��اف��ة يف االقت�صاد
ً
ً
ً
م�س�ؤوليات ج�ساما منذ �إلغاء خدمة العلم ،م��رورا بحرب متوز و�صوال اىل
اال���س��ت��ه�لاك��ي وال�سياحي
الدولة
ط
س
�
تق
ّ
الت�شنجات ال�سيا�سية وما نتج عنها.
يف بلد كلبنان ،يجب ان
متوجبات
ور�أى ان الدولة ميكن ان تدفع متوجبات �سل�سلة الرتب والرواتب العالقة
ت��ك��ون امل�����ص��در الرئي�س
الرتب
سلة
�
سل
�
منذ �سنوات وفق برنامج تق�سيط رمبا ملدة  7او � 8سنوات .وهكذا ي�شعر انه
لدخل الدولة .ففي فرن�سا
والرواتب �سيح�صل على حقه وبالتايل ميكنه برجمة ظروف حياته وفق هذا التق�سيط.
م��ث�لاً  50يف امل��ئ��ة من
مدخول الدولة م�صدره هذه
للع�سكريني؟
ال�ضريبة .لكن امل�شكلة يف
لبنان ان الورقة الإ�صالحية
مل ت��رب��ط ارت��ف��اع قيمة
ال�ضريبة امل�ضافة بن�سبة معينة (اقله ف��إذا ا�ستقر الذهب يف م�ستوياته املرتفعة �إن املوقع اجلغرايف للبنان مميز ،فهو يقع يف
 4يف املئة) ،امنا ربطتها بجدول زمني .اخلرباء وحافظت ال��ودائ��ع على وتريتها الت�صاعدية مثلث ازدهار حتيط به اوروبا واخلليج وافريقيا،
اقرتحوا يف الورقة انه يف حال متت ا�صالحات ومنوها يف امل�صارف ( 60مليار دوالر) ،ويف ظـل ا�ضافة اىل الكتف ال�سوري االقت�صادي وكذلك
معينة يف بع�ض القطاعات� ،سي�ؤدي ذلك اىل غياب القيود على عملية الدين (حيث ان الدولة الكتف العراقي .اال���ص�لاح هو �أوالً فكر وثانياً
منو ،وبالتايل �سوف تلج�أ الدولة اىل رفع ن�سبة ميكنها ان ت�ستدين بالطرق التي تنا�سبها ارتباط وثالثاً ر�ؤية ورابعاً التزام .وهذه عملية
ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة ،لنفرت�ض ان النمو ويف الوقت الذي تختاره) ،وتزايد عدد الفقراء طويلة ت�ستغرف اقله � 20سنة .كما ي�شمل
وكذلك االغنياء ،ف�إن الو�ضع احلايل �سوف ي�ستمر اال�صالح االقت�صادي اي�ضاً املحا�سبة والقدرة على
مل يتحقق ،فكيف نرفع قيمة الـ«»TVA؟
املحا�سبة ،واعادة احياء املبادرة ،وتكوين الفكر
الواقع ان ال�شعب اللبناين عانى الأم ّرين من ل�سنوات و�سنوات.
�سيا�سات الدولة املالية ،ويفرت�ض ان الدولة اال�صالح احلقيقي هو �إعادة البنك املركزي اىل والقدرة التناف�سية .من هنا ادعو الوزير ازعور اىل
�سوف تدعي ح�صول منو ن�سب معينة ،وتتالعب دوره الطبيعي وتخفيف املخاطر عن امل�صارف .ا�صدار بيان تو�ضيحي ب�أرقام املداخيل واالنفاق
باالرقام ،وتلج�أ اىل رفع ن�سبة ال�ضريبة ،ملتزمة «باري�س � »3سوف تكون كافية ّ
حلل امل�شكلة منذ العام  1992ولي�س من العام  ،1996حيث
بذلك بنود الورقة التي �أق ّرت يف م�ؤمتر «باري�س العام  2007فقط واوائل العام  .2008اال�صالحات ا�صبح الدين العام يوازي االقت�صاد.
 .»3ال�شفافية لدى الدولة تفرت�ض يف حال عدم اجلذرية يجب ان تتم على م�ستوى الفل�سفة
ت�صوير� :شربل طوبيا
ح�صول منو اعالن ذلك ،وبالتايل ال ميكنها رفع االقت�صادية .يف ال�ستينيات كانت هذه الفل�سفة
62
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�أق����رت االع����راف
ال���دول���ي���ة ،منذ
ال��ق��رن ال�����س��اد���س
ع�����ش��ر ،احل�صانة
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة
ل��رئ��ي�����س البعثة
الأجنبية ولأفرادها
املتمتعني بال�صفة
الدبلوما�سية ،فلم
ي��ك��ن م��ن �سبيل
ملالحقة املوظف
الدبلوما�سي� ،سواء
�أكان فعله �شخ�صياً
�أم مرتبطاً بعمله
الر�سمي ،وال �إىل
�إعداد :نادر عبد العزيز �شايف
مقا�ضاته مدنياً.
دكتوراه دولة يف احلقوق
يف امل���ق���اب���ل،
حمام بالإ�ستئناف
ك�����ان ل��ل��م��وظ��ف
الدبلوما�سي ان
يتنازل �صراحة عن
ح����ص��ان��ت��ه ��ش��رط
ت�أييد حكومته لهذا التنازل.وكانت احل�صانة الدبلوما�سية ممتدة �إىل
افراد ا�سرة ال�سفري و�إىل خادمه اخلا�ص امللحق ب�شخ�صه يف بيته .غري
ان هذه احل�صانة مل تكن متنع اتخاذ تدابري املراقبة والوقاية بعد
ارتكاب املوظف الدبلوما�سي جرميته� ،شرط �أالّ متتد تلك التدابري
اىل اجراءات املالحقة اجلزائية.
وقد ن�صت املادة  22من قانون العقوبات اللبناين على �أنه «ال
تطبق ال�شريعة اللبنانية يف االر�ض اللبنانية على اجلرائم التي
يقرتفها موظفو ال�سلك اخلارجي والقنا�صل االجانب ما متتعوا
باحل�صانة التي يخولهم �إياها القانون الدويل العام» .مما يدل على ان
القانون اللبناين ك ّر�س العرف الدويل امل�ستقر الذي يعرتف لأع�ضاء
البعثة الدبلوما�سية باحل�صانة .وقد تقنن هذا العرف الدويل مبوجب
�إتفاقية فيينا للعالقات الدبلوما�سية ( )1961/4/18التي

ان�ضم اليها لبنان مبوجب القانون رقم ،1970/17
ومبوجب اتفاقية فيينا للعالقات القن�صلية ( )1963/4/24التي
ان�ضم اليها لبنان اي�ضاً مبوجب القانون رقم .1974/22
والغاية من احل�صانة الدبلوما�سية هي متكني اع�ضاء ال�سلك
اخلارجي من ت�أدية اعمالهم يف جو من احلرية واال�ستقرار بعيداً
عن املع ّوقات التي ميكن ان تلج�أ اليها الدولة املوفدين لديها.
لذلك تنازلت الدول عن �سلطتها يف معاقبة املبعوث الدبلوما�سي
املعتمد لديها مقابل �ضمان حرية مبعوثها لدى الدول االخرى،
�إ�ستناداً �إىل مبد�أ املعاملة باملثل ،على ان يلتزم املبعوث
الدبلوما�سي واجب احرتام قوانني وانظمة الدولة املبعوث اليها،
وعلى ان يبقى لهذه االخرية احلق ،يف اي وقت ومن دون بيان اال�سباب،
ان تطلب من دولة املبعوث �سحبه باعتباره �شخ�صاً غري مرغوب فيه.
ويجوز للدولة املعتمد لديها ان ترف�ض االعرتاف بال�شخ�ص املعني
فرداً يف البعثة �إذا رف�ضت الدولة املعتمدة �أو ق�صرت خالل فرتة
معقولة يف ا�ستدعائه �أو انهاء خدمته يف البعثة (م  40و 9من
اتفاقية فيينا العام .)1961
وقد حاول بع�ض فقهاء القانون الدويل تف�سري احل�صانة الدبلوما�سية
وتربير اعفاء ال�سفراء من اخل�ضوع للق�ضاء املحلي من خالل اعتبار دار
ال�سفارة امتداداً لأر�ض وطن ال�سفري واعتباره ك�أنه مقيم يف بلده،
وان ارتكابه للجرائم خارج اقليم دولته ك�أنه قد وقع على اقليم
الدولة ذاته� .إال �أن هذا ال��ر�أي كان حمل رف�ض ا�ستناداً �إىل اعتبار
احل�صانة الدبلوما�سية نتيجة عالقات الدول يف ما بينها وقد فر�ضتها
الرغبة يف اعطاء ممثليها ا�ستقالالً ت�ستوجبه طبيعة وظائفهم
احرتاماً ملبادئ ال�سيادة وامل�ساواة بني الدول� ،إذ ال يعترب املجرم الذي
يلج�أ �إىل �سفارة اجنبية ب�أنه جل�أ �إىل �أر�ض اجنبية ،وال توجب ت�سليمه
معاملة ا�سرتداد املجرمني.
كما ان اجلرائم العادية التي ترتكب داخل ال�سفارة تخ�ضع لقوانني
الدولة املوجودة فيها ال�سفارة ،ما مل يكن املجرم متمتعاً باحل�صانة
الدبلوما�سية� ،إال �أنه ال ميكن لل�سلطات االمنية او الق�ضائية الدخول
�إىل دار ال�سفارة للتحقيق �إال مبوافقة رئي�س البعثة الدبلوما�سية.
وقد �ص ّنفت اتفاقية فيينا العام  1961املوظفني يف البعثة
االجنبية �إىل عدة فئات ،وعليه ف�إن اجراءات احل�صانة تختلف بح�سب
الفئة التي ينتمي اليها كل من املعنيني.

احل�صــ

اق ّرتها االعراف منذ القرن ال�ساد�س ع�شر وك ّر�ستها القوانني واملعاهدات الدولية
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املبعوث الدبلوما�سي

()Agent Diplomatique

ع ّرفت الفقرة هـ من املادة الأوىل من اتفاقية
فيينا العام  1961املبعوث الدبلوما�سي ب�أنه
رئي�س البعثة او احد موظفيها الدبلوما�سيني.
ون�صت امل��ادة  29من االتفاقية ذاتها على ان
ّ
حرمة �شخ�ص املبعوث الدبلوما�سي م�صونة،
وال يجوز اخ�ضاعه لأي��ة �صورة من �صور القب�ض
او االعتقال ،ويجب على الدولة املعتمد لديها
معاملته باالحرتام الالئق واتخاذ جميع التدابري
املنا�سبة ملنع اي اعتداء على �شخ�صه او حريته او
كرامته .و�أ�ضافت املادة  31من هذه االتفاقية ان
املبعوث الدبلوما�سي يتمتع باحل�صانة الق�ضائية
يف ما يتعلق بالق�ضاء اجلنائي للدولة املعتمد
لديها.
وب��ن��اء على ذل���ك ،ال جت��وز مالحقة املبعوث
الدبلوما�سي ام���ام الق�ضاء اجل��زائ��ي التابع
للدولة املعتمد لديها ،حتى وان كانت اجلرمية
متعلقة بفعل �شخ�صي منه ال عالقة لوظيفته
الدبلوما�سية فيه .فاحل�صانة الدبلوما�سية ت�شمل
اية جرمية يرتكبها املبعوث الدبلوما�سي� ،سواء
تعلقت بعمله الدبلوما�سي �أم بحياته اخلا�صة،
و�سواء �ضبط فيها بحالة اجلرم امل�شهود ام غري
امل�شهود .وتق�ضي هذه احل�صانة مبراعاة حرمة
�شخ�ص املبعوث ومنزله ومقر البعثة ،فال يجوز ان
يتعر�ض املبعوث الدبلوما�سي لأي �صورة من �صور
القب�ض او االعتقال او املحاكمة او حتى ال�شهادة
امام ق�ضاء الدولة املعتمد لديها (م  22و  30و 31
من اتفاقية فيينا .)1961-
لكن احل�صانة الدبلوما�سية ال تعني اعفاء
املبعوث الدبلوما�سي من العقاب كلياً ،بل يعود
احلق يف حماكمته اىل دولته ولي�س �إىل الدولة
املوفد اليها.
ام��ا يف ما يتعلق بالق�ضاء امل��دين واالداري،
فاملبعوث الدبلوما�سي يتمتع اي�ضاً باحل�صانة
الق�ضائية �إال يف احلاالت التالية:
 الدعاوى العينية املتعلقة باالموال العقاريةاخلا�صة الكائنة يف اقليم الدولة املعتمد لديها ،ما
مل تكن حيازته لها بالنيابة عن الدولة املعتمدة
ال�ستخدامها يف اغرا�ض البعثة.

 الدعاوى املتعلقة ب�ش�ؤون االرث والرتكات،والتي يدخل فيها بو�صفه منفذاً �أو مديراً �أو وريثاً
�أو مو�صى له ،وذلك باال�صالة عن نف�سه ال بالنيابة
عن الدولة املعتمدة.
 الدعاوى املتعلقة ب�أي ن�شاط مهني او جتاريميار�سه يف الدولة املعتمد لديها خارج وظائفه
الر�سمية (م  31من اتفاقية فيينا).
�إال �أن املبعوث الدبلوما�سي ال��ذي يكون من
مواطني الدولة املعتمد لديها �أو من املقيمني
فيها �إقامة دائمة ،ال يتمتع �إال باحل�صانة الق�ضائية
وباحلرمة ال�شخ�صية بالن�سبة للأعمال الر�سمية
التي يقوم بها مبنا�سبة ممار�سة وظائفه ،ما مل
متنحه الدولة املعتمد لديها امتيازات وح�صانات
�إ�ضافية (م  1/38من اتفاقية فيينا).
ويتمتع افراد ا�سرة املبعوث الدبلوما�سي من
�أهل بيته ،باالمتيازات واحل�صانات التي يتمتع
بها املبعوث الدبلوما�سي� ،شرط �أن ال يكونوا من
مواطني الدولة املعتمد لديها ،كما يتمتع بهذه
احل�صانات املنزل اخلا�ص للمبعوث الدبلوما�سي
ودار البعثة و�سيارته ،فال يجوز تفتي�شها �أو حجزها
(م  1/37من اتفاقية فيينا).
ويجدر باال�شارة ان احل�صانة الدبلوما�سية خا�صة
ب�أع�ضاء البعثة الدبلوما�سية وحدهم ،فيكون من
حق النيابة العامة يف الدولة املعتمد لديها،
مالحقة �شركاء املمثل الدبلوما�سي جزائياً ،وكذلك
بالن�سبة �إىل املتدخلني �أو املحر�ضني �أو املخبئني
يف اجلرم ممن لي�س لهم ال�صفة الدبلوما�سية،
حتى ولو ارتكبت اجلرمية يف دار البعثة� ،إذ ان هذه
احل�صانة هي �شخ�صية وال متتد �إىل من ال يتمتع
بها ح�سب االعراف واالتفاقيات الدولية.
وت��ب��د�أ ه���ذه احل�����ص��ان��ة م��ن��ذ دخ���ول املبعوث
الدبلوما�سي اقليم الدولة املعتمد لديها لتويل
من�صبه او منذ اعالن تعيينه �إىل وزارة اخلارجية
او اية وزارة اخرى قد يتفق عليها �إذا كان موجوداً
يف اقليمها .وتنتهي هذه احل�صانة ب�إنتهاء مهمة
املبعوث الدبلوما�سي ومغادرته البالد او بعد
انق�ضاء فرتة معقولة من الزمن متنح له لهذا
الغر�ض .كما ي�ستفيد املبعوث من هذه احل�صانة
لدى الدولة الثالثة املعنية التي يقت�ضيها �ضمان

مروره لتوليّ من�صبه يف دولة اخرى �أو يف طريق
عودته منها (م  39و  40من اتفاقية فيينا العام
.)1961
املوظف الفني والإداري يف البعثة
يتمتع املوظفون االداريون والفنيون يف البعثة
الدبلوما�سية ،وكذلك اف��راد ا�سرهم باالمتيازات
واحل�صانات ذات��ه��ا التي يتمتع بها املبعوث
الدبلوما�سي� ،شرط �أالّ يكونوا من مواطني الدولة
املعتمد لديها او املقيمني فيها �إقامة دائمة،
حيث يخ�ضعون يف هاتني احلالتني لقانون الدولة
امل�ضيفة للبعثة (م  2/37من اتفاقية فيينا
للعام  .)1961ويجدر باال�شارة �أن االعراف الدولية
التي كانت �سائدة قبل هذه االتفاقية مل تكن
تعرتف له�ؤالء املوظفني بهذه احل�صانة.
�أما املوظفون الذين يكونون من مواطني الدولة
املعتمد لديها �أو املقيمني فيها �إقامة دائمة،
فال يتمتعون باالمتيازات واحل�صانات �إال بقدر ما
ت�سمح به الدولة املذكورة ،ويجب على هذه الدولة
�أن تتحرى عن ممار�سة واليتها بالن�سبة �إىل ه�ؤالء
اال�شخا�ص مع عدم التدخل الزائد يف �أداء وظائف
البعثة الدبلوما�سية (م  /2/38من اتفاقية فيينا
للعام .)1961

ــانة الدبلوما�سية والـ
امل�ستخدم يف البعثة الدبلوما�سية
يتمتع م�ستخدمو البعثة الدبلوما�سية،
ال��ذي��ن لي�سوا م��ن م��واط��ن��ي ال��دول��ة املعتمد
لديها او املقيمني فيها �إقامة دائمة ،باحل�صانة
الدبلوما�سية بالن�سبة �إىل االعمال التي يقومون
بها يف اثناء ادائهم واجباتهم (م  3/37من
اتفاقية فيينا) .وي�شرتط بالن�سبة اىل امل�ستخدم
توافر الرتابط بني ت�أديته اخلدمة يف البعثة
الدبلوما�سية وبني االفعال التي يرتكبها يف اثناء
تلك اخلدمة او ب�سببها .اما �إذا جتاوز امل�ستخدم
�إطار خدمته فال ي�ستفيد من تلك احل�صانة.
اخلادم اخلا�ص العامل لدى افراد البعثة
يعفى اخل��دم اخلا�صون العاملون ل��دى اف��راد
البعثة ،ان مل يكونوا من مواطني الدولة املعتمد
لديها او املقيمني فيها �إق��ام��ة دائ��م��ة ،من
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الر�سوم وال�ضرائب يف ما يتعلق باملر ّتبات التي
يتقا�ضونها لقاء خدمتهم ،وال يتمتعون بغري ذلك
من االمتيازات واحل�صانات �إال بقدر ما ت�سمح به
الدولة املعتمد لديها ،ويجب على هذه الدولة ان
تتحرى عن ممار�سة واليتها بالن�سبة �إىل ه�ؤالء
اال�شخا�ص مع عدم التدخل الزائد يف �أداء وظائف
البعثة الدبلوما�سية (م  4/37من اتفاقية فيينا
للعام .)1961
املرا�سالت واحلقيبة الدبلوما�سية
والر�سول الدبلوما�سي
املرا�سالت الدبلوما�سية هي جميع املرا�سالت
الر�سمية املتعلقة بالبعثة ووظائفها ،وتكون
ح��رم��ت��ه��ا م�����ص��ون��ة .وال ي��ج��وز ف��ت��ح احلقيبة
الدبلوما�سية �أو حجزها .ويجب ان حتمل الطرود
التي تت�ألف منها احلقيبة الدبلوما�سية عالمات
خارجية ظاهرة تبني طبيعتها ،وال يجوز ان حتوي
�إال الوثائق الدبلوما�سية واملواد املعدة لال�ستعمال
الر�سمي.
كما تقوم ال��دول��ة امل�ضيفة بحماية الر�سول
الدبلوما�سي يف اثناء قيامه بوظيفته ،على ان
يكون م��زوداً وثيقة ر�سمية تبني مركزه وعدد
الطرود التي تت�ألف منها احلقيبة الدبلوما�سية،
ومتتع �شخ�صه باحل�صانة ،وال يجوز اخ�ضاعه الية
�صورة من �صور القب�ض او االعتقال (م  27من
اتفاقية فيينا للعام .)1961

وبناء على ذل��ك ،يجب على الدولة امل�ضيفة
معاملة املوظف القن�صلي باالحرتام املتوجب،
واتخاذ االج���راءات الالزمة ملنع اي اعتداء على
�شخ�صه وحريته وكرامته .وال يخ�ضع املوظفون
القن�صليون لالعتقال او التوقيف االحتياطي
بانتظار املحاكمة� ،إال يف حالة اجل��رم اخلطري
وتنفيذاً لقرار ال�سلطة العدلية املخت�صة ،كما ال
يجوز �سجنهم وال فر�ض اي نوع من انواع القيود
على حرياتهم ال�شخ�صية �إال يف حال تنفيذ قرار
ع��ديل اكت�سب ال��درج��ة القطعية .ول��دى قيام
مالحقات جزائية بحق املوظف القن�صلي ،عليه
عند االقت�ضاء املثول ام��ام ال�سلطات املخت�صة
التي يجب عليها احرتام مركزه الر�سمي وتفادي
اعاقة عمله القن�صلي قدر االمكان .و�إذا اوقف احد
م�أموري البعثة القن�صلية احتياطياً ،يجري فوراً
تبليغ رئي�س البعثة القن�صلية �أو الدولة املوفدة
بالطرق الدبلوما�سية �إذا كان رئي�س البعثة هو
املالحق او املوقوف.
�إال ان املوظفني القن�صليني ال يخ�ضعون ل�صالحية
ال�سلطتني الق�ضائية العدلية واالدارية يف الدولة
امل�ضيفة يف ما يتعلق باالفعال املنجزة يف
جمرى ممار�ستهم االعمال القن�صلية ،با�ستثناء ما
يتعلق بالدعاوى املدنية ايل ال يتعاقدون فيها
بالنيابة عن الدولة املوفدة .وهذا يعني ان احل�صانة
القن�صلية حم�صورة فقط باالعمال املتعلقة
باملهام القن�صلية ،خالفاً للح�صانة الدبلوما�سية
التي متتد اىل �شخ�ص املبعوث الدبلوما�سي.

ــقن�صلية
احل�صانة القن�صلية
القن�صل هو رئي�س البعثة القن�صلية التي تتوىل
حماية م�صالح ورعايا دولة القن�صل لدى الدولة
املوفد لديها ،وتنمية خمتلف العالقات معها،
ومنح اجل��وازات ووثائق ال�سفر والقيام باالعمال
ذات الطبيعة االدارية لرعاية دولته .وبذلك يتبني
ان دور القن�صل يقت�صر على االعمال الإدارية ،خالفاً
لدور ال�سفري الذي يعترب املمثل الر�سمي لدولته
خ�صو�صاً يف الق�ضايا ال�سيا�سية اخلارجية .وقد ذكرنا
ان ح�صانة القن�صل وموظفي وم�ستخدمي البعثة
القن�صلية من�صو�ص عليها يف اتفاقية فيينا
للعالقات القن�صلية ( )1963/4/24التي ان�ضم
اليها لبنان مبوجب القانون رقم .1974/22
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ح�صانة قوات الطوارئ الدولية
العاملة يف لبنان
اعتربت حمكمة التمييز اللبنانية ان عنا�صر
ق��وات «اليونيفيل» يتمتعون باحل�صانة من
املالحقة القانونية بالن�سبة �إىل اجلرائم التي
يرتكبونها خالل عملهم الر�سمي ،بحيث تعود
�صالحية البت بها �إىل حماكم دولهم ولي�س �إىل
الق�ضاء اللبناين ،ومبقت�ضى املادتني  46و47
من االتفاقية املوقعة بني احلكومة اللبنانية
والأمم املتحدة بتاريخ  1995/12/15ب�ش�أن مركز
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان� ،إذ يتمتع

جميع افراد اليونيفيل ،مبن يف ذلك املوظفون
املعينون حملياً ،باحل�صانة من املالحقة القانونية
يف ما يتعلق باالقوال املنطوقة او املكتوبة وكل
االعمال التي ي�ؤدونها ب�صفتهم الر�سمية .وت�ستمر
هذه احل�صانة حتى بعد انتهاء �صفتهم ك�أفراد يف
اليونيفيل �أو كم�ستخدمني من قبله وبعد انق�ضاء
االحكام االخرى لهذا االتفاق .على ان تقوم احلكومة
اللبنانية ب�إخطار قائد القوة عن ارتكاب احد افراد
اليونيفيل جرماً جنائياً ،وتقدم له اية �أدلة متوافرة
لديها للقيام باالجراءات القانونية الالزمة.

املراجع
 د .ن�سيب ابو �ضرغم :احل�صانات الق�ضائيةللموظفني والدبلوما�سيني والقن�صليني ،اجلامعة
اللبنانية.1998 ،
 د .عاطف النقيب� :أ�صول املحاكمات اجلزائية،دار املن�شورات احلقوقية ،بريوت.1993 ،
 د .احمد فتحي �سرور :ا�صول قانون العقوبات(الق�سم العام) ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة،
.1973
 د .حممود حممود م�صطفى� :شرح قانونالعقوبات (الق�سم العام) ،دار النه�ضة العربية،
القاهرة.1974 ،
 د� .سمري عالية� :أ�صول قانون العقوبات (الق�سمالعام) ،امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شر
والتوزيع ،بريوت.1996 ،
 د .م�صطفى العوجي :النظرية العامة للجرمية،م�ؤ�س�سة نوفل ،بريوت .1988
 مطالعة النائب العام التمييزي ،رقم ،3486تاريخ .1961/11/10
 د .عبد الوهاب حومد :املف�صل يف �شرح قانونالعقوبات (الق�سم ال��ع��ام) ،املطبعة اجلديدة،
دم�شق .1990
 د .فيلومني يواكيم ن�صر� :أ�صول املحاكماتاجلزائية ،املطبعة البولي�سية.1992 ،
 حمكمة التمييز ،الغرفة اجلزائية ،قرار رقم ،40تاريخ  ،2002/2/14امل�صنف ال�سنوي يف
الق�ضايا اجلزائية للدكتور عفيف �شم�س الدين.

�ساحل اهدن وامتدادها

ني�سان

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

املزنرة بالزيتون والليمون واالنهار
���س��اح��ل اه��دن
وامتدادها ال�شتوي ،زغرتا
املزنرة بالزيتون والليمون ،تخربنا
طواحينها والكنائ�س القدمية فيها،
حكايات تاريخ وتراث.

�أين زغرتا؟
زغ��رت��ا مدينة لبنانية تقع على ال�ساحل
ال�شمايل ،وهي جمموعة من اله�ضاب م�ستطيلة
ال�شكل ،حتيط بها من كل جانب ب�ساتني الزيتون
والليمون .تعلو عن �سطح البحر  150مرتاً ويحيط
بها من اجلهات االربع نهران :نهر ر�شعني ونهر
جوعيت.
ً
ً
يعترب مناخ زغرتا �ساحليا معتدال ب�شكل عام،
غري ان �صيفها حار وكمية االمطار ودرجات الرطوبة
مرتفعة كونها حموطة باالنهار واال�شجار.
من امل��ع��روف ان اه��دن  -زغرتا هما مدينة
واحدة ،مع ان اهدن بلدة يف اعايل جبال لبنان
ال�شمالية ،فيما زغرتا مدينة �ساحلية قريبة من
�شواطئ طرابل�س.
�إال �أن ال�سكان هم انف�سهم يف املنطقتني،
يق�ضون ف�صل ال�صيف يف اه��دن وبقية ف�صول
ال�سنة يف زغرتا ولكل عائلة بيتها وارزاقها
وممتلكاتها يف ك��ل م��ن املدينتني .انها يف
الواقع ظاهرة فريدة من نوعها على ال�صعيدين
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اجلغرايف والدميوغرايف.
غري ان هذه الظاهرة اهدن  -زغرتا ،هي حديثة
العهد ن�سبياً يف التاريخ ,ف�إهدن هي املدينة
اال�صلية التي يرجع تاريخها العريق ،من دون
ريب ،اىل بداية الب�شرية.
اما زغرتا فهي املوقع ال�ساحلي الذي اختاره
االهدنيون ليق�ضوا فيه ف�صل ال�شتاء وذل��ك يف
بداية العهد العثماين.

زغرتا يف مكت�شفات «ماري»
قبيل احل��رب العاملية الثانية ك�شفت اعمال
التنقيب يف موقع «تل احلريري» غرب الفرات
(«م��اري» القدمية عا�صمة االموريني) عن اكرث
من ع�شرين الف لوح م�سماري كتب معظمها
باللغة االكادية .وبني االلواح ،التي ت�ش ّكل مكتبة
اثرية �ضخمة ،تقارير مثرية جداً كتبها امللوك
واملوظفون ووثائق اقت�صادية وادارية واجتماعية

تاريــخ
وتـــراث
وحكايات

وتقارير خمتلفة لها قيمتها اخلا�صة.
يف بع�ض التقارير واملرا�سالت التي لها عالقة
ب��اخل��ارج ،ورد ا�سم زغرتا  -املدينة ال�شمالية
اللبنانية ،اكرث من مرة ب�صيغة «»Zagarata
والكلمة ه��ذه ُت���رد اىل ج��ذر �سامي م�شرتك
وتف�سريها االحاطة والت�سوير والتح�صني .وبالفعل
فقد كانت زغرتا يف القدمي مط ّوقة ب�سور كبري
تتخلله املرامي ويف اعالها يرتبع ح�صن او قلعة
حربية كبرية.
حدودها
ر�سمت ح��دود زغرتا اك�ثر من م��رة؛ فبعد ان
متلكها االهدنيون العام ( 1517مع بداية العهد
العثماين) ،ر�سمت م��رة ثانية عندما اجرت
ال�سلطات يف لبنان عملية م�سح �شبه كاملة

لالرا�ضي العام .1864
اال ان االهدنيني ابوا ان يظلوا
حم�صورين يف تلك احل��دود ال�ضيقة
التي ر�سمتها لهم اعمال امل�ساحة ،ف�أخذوا
يوفرون ما كانت تدر عليهم امالكهم الوا�سعة يف
اهدن من اخلريات وي�شرتون به امالكاً جديدة يف
منطقة زغرتا .وهكذا ات�سعت حدود زغرتا ات�ساعاً
�سريعاً وكبرياً حتى غدت من اغنى البلدات
اللبنانية ال�ساحلية.
كما ا�شرتى االهدنيون جميع االمالك
الواقعة على �ضفتي نهر ر�شعني ونهر جوعيت
وق�سماً من االمالك الواقعة على �ضفة نهر ابي
علي اليمنى ،وجميع املطاحن اللبنانية على
�ضفاف ه��ذه االنهر والتي ك��ان الطرابل�سيون
ميلكون اكرثها ،حتى ا�صبحت حدود زغرتا متاخمة
حلدود طرابل�س.
العام  1885كانت قرية ع��ردات القريبة من
زغرتا للجهة ال�شمالية الغربية تابعة ملت�صرفية
طرابل�س ،وعندما ق��ررت الدولة العثمانية ان
ت�أخذ �شباناً من القرية اىل اخلدمة الع�سكرية،
عر�ض م�سيحيو البلدة ق�ضيتهم على يو�سف بك
كرم ،فباعهم امالكاً وا�سعة يف خراج بلدة جمدليا
ب�أ�سعار بخ�سة ،فبنوا منازل فيها وغادروا عردات،
وهكذا انتقلوا من مت�صرفية طرابل�س وا�ستوطنوا
مت�صرفية جبل لبنان ،وجنوا من اخلدمة الع�سكرية.
ق�سمت زغرتا يف اوائل العام  1928اىل خم�سة
ّ
احياء مبوجب قانون �صادر يف العام نف�سه ،والذي
ق�ضى ب�أن يكون لكل من هذ االحياء خمتار م�ستقل

ينتخبه �سكان احلي ويكون
م�س�ؤوالً عن ت�سيري اعمال
احلكومة وااله��ل�ين طبقاً
لن�صو�ص ه��ذا القانون.
واالحياء اخلم�سة يف زغرتا
هي :حي ال�سيدة ال�شرقي،
حي ال�سيدة الغربي ،حي
ال�صليب ال�����ش��رق��ي ،حي
ال�صليب ال��غ��رب��ي ،وحي
املعا�صر.
زغرتا :الطواحني
يف زغرتا طواحني قدمية
ت�شكل يف ال��واق��ع ج��زءاً
مميزاً وقائماً من الرتاث
ال��ل��ب��ن��اين وال���زغ���رت���اوي
واملعماري القدمي ومنها:
• طاحون املردا�شية،
يقع من اجلهة ال�شرقية
م��ن زغ��رت��ا ،ب�ين دي��ر مار
�سركي�س وباخو�س ومقهى
امل��ردا���ش��ي��ة الكبري ،على
ال�����ض��ف��ة ال�����ش��رق��ي��ة لنهر
ر���ش��ع�ين .م��وق��ع��ه مميز
وجميل حت��وط ب��ه املياه
ال�صافية الباردة والنباتات
اخل�ضراء واال�شجار الكبرية
الوارفة الظالل .كانت هذه
الطواحني قدمياً ملكاً لآل
ك��رام��ي م��ن مدينة طرابل�س .ويف �سنة 1885
ا�شرتاها منهم ا�سعد بك كرم ثم باعها من دير
مار �سركي�س وباخو�س  -زغرتا ،وهي ما تزال اىل
اليوم ملكاً لهذا الدير.
طاحون املردا�شية ،اقدم طواحني زغرتا واكربها
واجملها .فيه �سبعة اقبية كبري معقودة باحلجارة
الكبرية وهو َمعلم معماري واثري مميز.
• طاحون نحلو�س :يقع يف ا�سفل زغرتا
للجهة ال�شرقية ال�شمالية ،على �ضفة نهر ر�شعني،
بناه ال�شيخ خمايل نحلو�س الذي كان حاكماً على
منطقتي اجل ّبة والزاوية ( .)1704 - 1692وفيه
خم�سة اقبية كبرية ومع ّدة لطحن القمح واحلبوب
وع�صري جفت الزيتون.
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• طاحون ابي كرم :بناه ال�شيخ ابو كرم بن
ب�شارة االهدين الذي توىل حاكمية اجلبة من العام
 1674حتى  .1679وبعد ذلك ا�صبح الطاحون
ملكاً م�شرتكاً بني �آل كرم و�آل مع ّو�ض ،وهو �شبيه
بالطاحون ال�سابق ذكره من حيث البناء املعماري
اجلميل وامل�ساحة واالقبية.
• طاحون املخا�ضة العليا :وه��و قدمي
العهد و�أقبيته من العقد احلجري ،ويقع يف اجلهة
الغربية من البلدة ،على �ضفاف نهر ر�شعني.
• طاحون املخا�ضة ال�سفلى :وي�سمى اليوم
طاحون «ابو زيد» فهو قدمي العهد ،واقبيته من
العقد احلجري وهو يقع على م�سافة قريبة من
طاحون املخا�ضة العليا.
اىل هذه الطواحني ثمة طواحني اخرى بع�ضها
قدمي العهد وبع�ضها اكرث حداثة (طاحون الزهرية،
طاحون الغطي�سية ،طاحون ابو دي��ب ،وطاحون
احل���وارة) ،والتي متثل ج��زءاً مهماً من الرتاث
املعماري الزغرتاوي واللبناين.
�سيدة زغرتا
تزخر زغ��رت��ا بكنائ�س اث��ري��ة وق��دمي��ة يفاخر
بها الزغرتاويون ،اقدمها ،كني�سة �سيدة زغرتا
ال�شهرية .فمع و�صول االهايل من اهدن اىل البلدة
اجلديدة كان اول عمل اهتموا به بناء كني�سة اىل
جانب الربج ال�شاهق القائم و�سط زغرتا .فقبل ان
يبد�أ الزغرتاويون ببناء بيوتهم ،بنوا بيتاً للعذراء
مرمي �شفيعتهم.
العام � 1607سلخ جزء من قلعة زغرتا موقع
الربج القبلي الذي كانت فيه كني�سة ال�سيدة،
فاعتنى املطران جرج�س بن عمرية مع ابناء
البلدة ب�إعادة بناء الكني�سة .والعام  1651مت
تو�سيعها مببادرة من املطران اليا�س
االهدين.
وعندما كرث ع��دد ال�سكان يف زغرتا
اهتم االهايل ببناء كني�سة كبرية (دائماً

ع��ل��ى ا����س���م �سيدة
زغ���رت���ا) ت�ستوعب
ال�شعب وال����زوار يف
االحتفاالت الدينية.
وال���ع���ام  1761قام
وم���ق���داراً ك��ب�يراً م��ن ال��ن��ذور والهبات
االهايل بقيادة ال�شيخ
يو�سف فرن�سي�س كرم (ج ّد يو�سف بك كرم) ببناء والتقادم املتوجة بجواهر و�سبائك ذهبية وف�ضية،
كني�سة جديدة كبرية وهي الكني�سة التي ما تزال مبا مل يكن له مثيل يف كنائ�س لبنان قاطبة .كما
كانت غنية بكتبها الطق�سية النفي�سة واملطبوعة
قائمة حتى اليوم.
البلدة
يف
�صوطو
حنا
امل�شهور
وملا كان الب ّناء
واملخطوطة.
يبني احد الق�صور ،ا�ستدعاه اخلوري رزق ميني بيد ان كل هذه الكنوز نهبها اجلي�ش الرتكي العام
لبناء كني�سة �سيدة زغرتا اجلديدة ،فبناها مثلما  1866عندما زحف ب��الآالف اىل زغرتا ملهاجمة
ر�سم له خطوط هند�ستها الزغرتاويون باالتفاق بطل لبنان يو�سف بك كرم ب�أمر من املت�صرف
مع اعيانهم ومطرانهم �آنذاك يواكيم ميني الكبري .داود با�شا وحكومة الباب العايل .وقد احتل هذا
فجاءت الكني�سة �آية يف الفن املعماري والهند�سة اجلي�ش الغازي زغرتا وه��ي خالية من اهاليها
الكن�سية :كني�سة على الطراز املاروين ال�صرف ،ف�أمعن يف ال�سرقة ونهب املنازل وال �سيما كني�سة
حم�صنة �سميكة اجلدران �سيدة زغرتا.
ويف الوقت نف�سه قلعة ّ
يعلوها �صف دائري من املرامي للح�صار والدفاع ،ال��ع��ام  1935رمم��ت الكني�سة ب�شكل جزئي
وجعل للكني�سة بابني احدهما للجنوب والآخ��ر و�سريع ،تاله العام  1974ترميم �شامل بح�سب
للغرب ،وهما خفيان يحجب كالً منهما بناء �صغري اال�صول الهند�سية احلديثة ،قامت به مديرية الآثار
خارجي كالغرفة بارز عن جدار الكني�سة اال�سا�سي .اللبنانية على عهد الرئي�س �سليمان فرجنية.
وهذا ال�شكل من االبواب امل�ؤدي اىل داخل الكني�سة كما ّمت ترميم �صورة �سيدة زغرتا االثرية ب�شكل
كان الق�صد فيه منع فر�سان الدولة من الدخول فني على يد الراهب اللبناين االب عبدو بدوي،
بجيادهم اىل ح�صن الكني�سة كما ح�صل مراراً يف العـام .1983
ي����ذك����ر ان
العهد العثماين.
وكانت كني�سة �سيدة
زغ��رت��ا م��زدان��ة
بكنوز عائالت زغرتا
ث��م��ي��ن��ة ج�����داً حت��وي
�ستني م�صباحاً كبرياً
يبلغ عدد �سكان زغرتا حواىل  20الف ن�سمة ويتوزعون على العائالت
الآتية :مع ّو�ض ،دويهي ،فرجنيةّ ،ميني ،مكاري ،دحدح� ،سعادة،
ع��ل��ى ���ش��ك��ل ث��ري��ات
فنيانو�س ،كرم ،اجلعيتاين� ،أب�شي ،االهل ،خملوف ،املع ّراوي،
من الذهب والف�ضة،
الرهبان ،احلربية ،عاقلة ،احللبي ،كعوي� ،صوطو ،ترازيا ،العريجي،
ال�صي�صة ،بوط ّنو�س ،ال�ست ،اخلوام ،احلايك ،با�سيم ،العكاري،
الزعتيني ،ابو زيد ،اخلازن ،اندراو�س.

ق���ن���ا����ص���ل
فرن�سا يف مدينة طرابل�س جعلوا من
ح�صن الكني�سة مقاماً لأ�ضرحتهم وذلك بالتوافق معبداً �صغرياً على ا�سم م��ارت م��ورا على
اجلهة ال�شرقية من زغرتا قرب حملة «معيقل»
مع مطران اهدن وكهنتها و�أعيانها و�شعبها.
على �ضفة نهر ر�شعني .وكان يق�صده العاملون
وامل��ا ّرون بالب�ساتني للت ّربك في�ضيئون ال�شموع
كني�سة القدي�سة بربارة
تقع هذه الكني�سة يف اجلهة الغربية من زغرتا ،امام �صورة القدي�سة مورا.
على ال�ضفة اليمنى من نهر جوعيت وقد �ش ّيدت وقد هدم هذا املعبد ال�صغري واعيد بنا�ؤه �أكرث
يف اواخر القرن الثامن ع�شر .وموقعها على �ضفة من مرة ..ومنذ حواىل ع�شرين �سنة اعيد بنا�ؤه
النهر يف احلقول ،وبني ا�شجار الزيتون وال�سنديان على الطراز احلديث ،وع��ادت ال�شموع والزيوت
ي�ضفي عليها طابعاً مميزاً وحميماً .وكثرياً ما ت�ضاء من جديد يف داخله طلباً لل�شفاعة.
ي��زوره��ا الزغرتاويون واه��ل اجل��وار يف حمنهم
كني�سة �سيدة احلارة
وامرا�ضهم لينالوا ب�شفاعتها ال�شفاء والنعم.
وكانت العادة قدمياً ان يزور كني�سة القدي�سة تقع هذه الكني�سة يف اجلهة اجلنوبية الغربية
بربارة من بهم �سقم او مر�ض ،فيعلقون نتفاً من زغرتا ،حيث كانت عبارة عن غرفة كبرية هي
�صغرية من ثيابهم فوق اغ�صان �سنديانة مال�صقة ملك لوقف زغرتا ،ثم حتولت اىل معبد ك ّر�س
للكني�سة ،ثم يدخلون في�صلون وينذرون ،واذا كان على ا�سم «�سيدة احل��ارة» وذلك يف اواخ��ر العام
بني الزائرين َمن به وجع و�أمل يف ج�سده ،كان يلج�أ .1899
اىل حجارة خا�صة مباركة قرب باب الكني�سة من اما ملاذا �سميت �سيدة احلارة ،فلأن االهدنيني
الداخل ،فيمررها على ج�سمه عموماً ومكان الوجع كان لهم يف اهدن كني�سة قدمية اثرية وعجائبية
على ا�سم �سيدة احلارة ،ف�أحبوا ان يكون لهم يف
خ�صو�صاً على امل ال�شفاء.
لقد �ش ّكلت كني�سة القدي�سة بربارة منذ اكرث من م�شتاهم «زغرتا» اي�ضاً كني�سة حتمل اال�سم نف�سه.
مائتي �سنة لزغرتا واجل��وار ،مزاراً تقوياً �شعبياً
كني�سة احلبل بال دن�س
وريفياً مميزاً ،وقد رممت من اخل��ارج والداخل
اكرث من مرة .وقد لب�ست م�ؤخراً القدي�سة بربارة بنا ًء على طلب اهايل اهدن  -زغرتا وراهبات
املل ّقبة بـ «�أح�سن جارة» حلة جديدة فخمة.
املحبة ال��ل��ع��ازاري��ة يف طرابل�س واملر�سلني
اللعازاريني ،رحب البطريرك امل��اروين اليا�س
معبد مارت مورا
احلويك باالتفاق مع وكالء اوقاف اهدن  -زغرتا
ت��ك��رمي القدي�سة م��ورا العام  1903ب�إعطاء راهبات املحبة اللعازاريات
ق����دمي ج�����داً يف اه����دن ،قطعتي ار�ض كبريتني لبناء مدر�ستني االوىل يف
ي�شهد على ذلك دير مارت اهدن واالخرى يف زغرتا.
م���ورا ال�شهري يف البلدة وقد قامت رئا�سة راهبات املحبة بطرابل�س،
ال��ذي ت�أ�س�س العام  .1339مبعونة املر�سلني اللعازريني ببناء دير ومدر�سة
فبعد ان ا�ستقر االهدنيون يف كل من اهدن وزغرتا ،على الطراز احلديث،
يف زغ��رت��ا يف ب��داي��ة العهد وداخل ا�سوار دير زغرتا� ،شيدت كني�سة على ا�سم
العثماين بفرتة ق�صرية ،بنوا العذراء مرمي «�سيدة احلبل بال دن�س».

كني�سة مار يو�سف القدمية
تقع يف حملة العبي يف اجلهة اجلنوبية من
زغرتا وعلى اجلهة الي�سرى من طريق زغرتا -
اهدن وهي حديثة العهد ن�سبياً يعود تاريخها اىل
العام .1947
اما الكنائ�س اجلديدة فعديدة ومنها كني�سة مار
يوحنا املعمدان ،وكني�سة مار يو�سف (اجلديدة)
وكني�سة مار مارون.
مدر�سة مار يو�سف الرائدة
ت�شكل مدر�سة مار يو�سف  -زغرتا �صفحة مميزة
من تاريخ زغرتا احلديث واملعا�صر ولعلها تخت�صر
ب�شكل من اال�شكال ،ق�سمات ومالمح هذا التاريخ.
فمنذ ن�ش�أتها وطوال ثالثة قرون متوا�صلة ،ما
ت��زال ج��دران هذه املدر�سة تلقي بثقلها على
جدران كني�سة �سيدة زغرتا املال�صقة لها  .وتعترب
اقدم املدار�س النظامية يف الكني�سة املارونية
ولبنان.
ومدر�سة مار يو�سف زغرتا هي ثمرة مبادرة
�شخ�صية من قبل مطران اه��دين مولع بالعلم
هو جرج�س بن �سركي�س عبيد االهدين امللقب بـ
«بنيامني».
كانت املدر�سة منذ ان�شائها رائ��دة يف القرن
ال�سابع ع�شر ،وكانت براجمها الدرا�سية �شبه
نظامية من حيث تنوع امل��واد وتدرجها وفقاً
للعمر وم�ستوى اال�ستيعاب.
وك��ان ا�ساتذتها من ذوي االخت�صا�ص واخلربة،
وا�ضطلعت بدور ا�سا�سي يف منو احلياة الرتبوية
والثقافية يف زغرتا وال�شمال منذ اواخ��ر القرن
ال�سابع ع�شر حتى اوا�سط الع�شرين.
ّمت اوالًَ بناء االقبية املحاذية للكني�سة التي كانت
�صفوفاً لأحداث البلدة على ان تكون جمانية .بعدها
�ش ّيد امل�ؤ�س�س غرفاً علوية ل�سكن اال�ساتذة ،الذين
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كانوا من ذوي االخت�صا�ص
والنجاح حتى ال��ع��ام 1947
وقد بقيت االقبية القدمية على حالها حتى اليوم .حني ا�ست�أجرتها احلكومة اللبنانية من وكالء
وفتحت الكني�سة ابوابها اواخ��ر العام  1696وقف زغرتا وجعلتها مدر�سة حكومية ر�سمية ،كما لإهدن ،ظلت زغرتا بلدة زراعية
ب�شكل ت��ام ،تنتج الزيتون والقمح واحلبوب
وا�ستقبلت املدر�سة الطالب من زغرتا وال�شمال هي حالها اليوم.
وبع�ض اخل�ضار واال�شجار املثمرة ال�ساحلية .ويف
حيث كانت �صفوفها تتدرج �صعداً وفقاً لأعمارهم.
الثلث االول من القرن التا�سع ع�شر عرفت حركة
�أنهار اخلري
وكانت مواد التدري�س تل ّقن تدريجاً بالن�سبة اىل
تعترب زغرتا بلدة غنية باملياه ا�ضافة اىل انهار جتارية نا�شطة جداً ،حتى انها لقبت بـ «البندر»
م�ستوى ال�صفوف واالعمار.
اي املعر�ض الدائم للحبوب (قمح� ،شعري ،عد�س،
العام  1733عهد م�ؤ�س�س املدر�سة ب���إدارة تزخر بينابيع وانهار كثرية ومنها:
�ش�ؤونها اىل الآباء الي�سوعيني وا�شرتط عليهم ان • نهر ر�شعني :ينبع من جوار بلدة ر�شعني ذرة الخ )...املع ّد للبيع وال�شراء والتبادل التجاري
يع ّلموا احداث زغرتا والقرى املجاورة جماناً ،وان يف زغرتا الزاوية ،من حلف جبل اي��زال ،ويعلو القريب البعيد .اىل املدن والبلدات اللبنانية
ي�شرحوا التعليم امل�سيحي لل�شعب اي��ام الآحاد النبع عن �سطح البحر حواىل 130م ويلقب حملياً ال�شمالية و�صوالً اىل امل��دن والبلدات ال�سورية
واالعياد كما يتبني من ال�صك ال��ذي د ّون��ه االب بنبع «الزريقة» لزرقة مياهه .اما النهر فهو القريبة من �شمايل لبنان.
فرن�سي�س رتز رئي�س عام الرهبانية الي�سوعية �ساحلي يبلغ طوله حواىل  10كلم وتن�ساب مياهه غري ان احلرب العاملية االوىل اوقفت هذه احلركة
بهذا ال�ش�أن.
العذبة والباردة بني ب�ساتني الليمون ،ويحيط التجارية متاماً ،فعكف الزغرتاويون على تع ّلم
ويف ال�سنة  1898ا�ستلم املدر�سة املون�سنيور بزغرتا من ال�شرق وال�شمال في�سقي ارا�ضيها احلرف واملهن .وقد اهتم االهايل فرتة من الزمن،
بول�س اخلوري يو�سف �سليمان مع ّو�ض االهدين ويدير طواحينها ،ثم يلتقي بنهر جوعيت يف برتبية دودة احلرير .ثم عرفت زغرتا يف فرتة
وجعل من ازدهارها هدفه اال�سا�سي فك ّر�س لها كل �ضواحيها ال�شمالية الغربية في�صب النهران يف لي�ست ببعيدة ،تطوراً الفتاً يف احلرف واملهن
املحلية مثل البناء واحل���دادة و�صناعة االحذية
اوقاته ون�شاطه .وبالفعل فقد عرفت يف ايامه نهر قادي�شا.
تقدماً وازده��اراً ما جعل من ذلك العهد عهدها • نهر جوعيت :ينبع من �ضواحي اهدن و�صناعة الق�صب وال�سالل ،واخلياطة والنجارة
الذهبي .وقد تخ ّرج فيها طلبة كثريون أ� ّلفوا نواة ال�شمالية ال�شرقية ،وطوله حواىل  20كلم .ين�ساب والتي تكاد اليوم تتال�شى .ودخلت زغرتا اخرياً يف
بني عدد من قرى الزاوية ،حيث يرفده بع�ض حركة التجارة احلديثة واخلدمات ال�سريعة يف داخل
النه�ضة االدبية احلديثة يف زغرتا والزاوية.
وتق ّلبت حال املدر�سة بني النجاح واالقفال بعد الينابيع ال�صغرية ،وبو�صوله اىل ب�ساتني الزيتون املدينة وخارجها.
ان تعاقب على ادارتها عدة م��دراء من البلدة يحيط بزغرتا من ناحيتي اجلنوب والغرب اىل ان وتبقى زغرتا دوماً م�شهورة بزيتونها وزيتها،
من حيث الوفرة واجلودة معاً .ف�شجرة الزيتون قد
ومن خارجها حتى العام  1933حني ت�سلمها االب يلتقي يف �ضواحي زغرتا بنهر ر�شعني.
�سمعان عاقلة االه��دين ،فا�ستقدم ع��دداً كبرياً وي��ج��در ب��اال���ش��ارة ان جوعيت ه��و نهر �شتوي الزمتها منذ مطلع العهد العثماين ،وذلك ب�شكل
من اال�ساتذة واملربني القديرين وجعل الطابق بامتياز ،ينبع من اعايل اجلبال قوياً وين�سكب يف قريب ويومي .وهي نف�سها كناية عن ه�ضبة
ال�سفلي مدر�سة جمانية لالوالد الفقراء ،ونال من اودية عديدة ،عند و�صوله اىل املناطق ال�ساحلية حتيط بها من كل جانب تالل وه�ضاب من الزيتون
احلكومة الفرن�سية م�ساعدة مالية �سنوية زادت يت�سبب يف بع�ض االحيان بفي�ضانات حملية .متتد فتت�صل ب�أكرب جمموعة متوا�صلة من �شجر
�سنة بعد �سنة .كل ه��ذا جعله يح ّول املدر�سة ف�يردد التقليد املحلي :يف �سنة ك��ذا ح�صلت الزيتون يف لبنان :زيتون الكورة وزيتون الزاوية.
معهداً جمانياً بالكامل لطالب زغرتا وجوارها من «طوفة جوعيت».
ت�صوير :فادي البيطار
فقراء ومي�سورين يتلقنون فيه الدرو�س املختلفة
الزراعة يف زغرتا
مرجع :دليل زغرتا
بالعربية والفرن�سية لغاية ال�صفوف العليا.
وظلت املدر�سة �سائرة يف م��ع��ارج التقدم يف القرون االربعة االوىل بعد ان�شائها كم�شتى
االب الدكتور يو�سف ميني
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ني�سان

عط�ش اىل احلرية

ا�سماء المعة

«حرب �صيني»

�إعداد:
حوار امام النافذة لعبة .فقد كانت لكل حجر
تريز من�صور
�صورة يف خميلته� .صورة
ت��رت�����س��م بينما تالم�س
�أ�صابعه طويالً �أح��ج��اراً مرمية يف
يلم�س احلجر ب�أ�صابعه مل�سة مع ّلم ،فيبعث
حقول الفالحني.
فيه نب�ض احلياة ،ليغدو ج�سداً حافالً بحركة
يف الثامنة من عمره ،بد أ� ينقل
اخلطوط وان�سياباتها.
ال�صور على ال���ورق ،ت�ساعده عدة
�إن�ساين بقوة ،معاجلته املب�سطة
الوالد يف �صنع �أ�شكال بدائية لأج�ساد
ملنحوتاته مقرتنة ب�أناقة �شكالنية باهرة.
ومتاثيل تف�شي مبوهبة فنان مرهف
ر�سام متم ّر�س ،ميلك �صالبة اخلط وليونة
الإح�سا�س.
القلم كما الإزميل .نعيم �ضومط ،فنان
ع�شق الإزميل والري�شة يف �آنّ .
ت��ل��ق��ى ن��ع��ي��م ���ض��وم��ط علومه
هذب ح ّ�سه
الإبتدائية يف مدر�سة القرية� ،أما
وطعم �إبداعه من جاذبية الطبيعة
ّ
علومه الثانوية فتلقاها يف تكميلية
ال�شوفية اخلالبة ،ب�صخورها وخملوقاتها،
�صيدا الر�سمية.
فجاءت اعماله ترجمة عملية ملا يختلج يف
وكان �إح�سا�سه املرهف كما ع�شقه للر�سم والنحت ،ينمو يوماً بعد يوم،
نف�سه من �أحا�سي�س وم�شاعر.
فانت�سب اىل الأكادميية اللبنانية للفنون اجلميلة (�ألبا) ودر�س فيها فن الر�سم
والنحت ملدة �سنتني .وكما كل الطالب ،كان يناق�ش �أعماله التي ر�سمها مع
�أ�ساتذته ومنهم نقوال النمار ،الذي �س�أله مع زمالئه
يوماً« :ملاذا خطوطكم بغالبيتها قا�سية؟ ملاذا ال
تنحتون؟ جربوا النحت»...
دفعت هذه الكلمات �ضومط اىل احلجر ،وهذه
املرة بقوة �أكرب.
الر�سم م�ساحة وخطوط ميكنها �أن ت�ؤلف منحوتة،
وال ف��ارق يف نظر نعيم �ضومط بني املنحوتة
واللوحة .وبعد درا�سات وجتارب ثبت له �أن الر�سم
هو املدخل الأ�سا�سي اىل النحت ،وال ميكن للمرء �أن
يكون نحاتاً قبل �أن يكون ر�ساماً.
مراقبة ومل�س
العام  1962خا�ض املباراة التي ّ
نظمتها وزارة
يف ب���ل���دة امل��غ�يري��ة
الرتبية بهدف �إر�سال طالب اىل اخلارج ،للتخ�ص�ص
ال�شوفية� ،أب�صر الفنان نعيم �ضومط
بالنحت والر�سم واملو�سيقى والثقافة العامة.
النور العام  .1941والده ال�سيد حبيب �ضومط
واحتل املرتبة االوىل وح��از املنحة التي �أ ّهلته
(جنار باطون) ،ووالدته ال�سيدة هندومة �صالح.
لل�سفر اىل �إيطاليا ،ملتابعة درا�سة النحت
ترعرع نعيم يف طبيعة خالّبة ،و�أ�شبع طفولته ب�صور الأ�شياء
يف ال�سنة الثانية بعد خ�ضوعه ملباراة
واحلجارة واحليوان .راقب احلجارة بعفوية و�شغف مطلقني.
دخول .والعام  1965حاز �ضومط دبلوماً
ككل الأطفال كان يجمع االحجار ليبني بيته .لكن لعبة الطفل مل تظل جمرد

عا�شق االزميل والري�شة
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املف ّكر

اليقظة

يف النحت
من �أكادميية روما للفنون
اجلميلة .ويف ال��وق��ت عينه،
تابع يف الفرتة امل�سائية درا�سة
الزخرفة والنحت على اخل�شب،
وحاز �شهادة تقدير من �أكادميية
الفنون والزخرفة العام نف�سه.
وباندها�ش كبري كان اال�ساتذة
يقفون �أمام هذا الفنان اللبناين
الذي ت�أثر بح�ضارات ال�شرق من
فينيقية وم�صرية و�أ�شورية

دقة وتنا�سق يف اخلطوط
تابع نعيم �ضومط �سرية النحت والإبداع ،مت�أثراً خالل درا�سته بالفنان مايكل
�أجنلو ومدر�سته الكال�سيكية الأ�سا�سية وبالفنان هرني مور ...ولكنه ما لبث �أن
اختار �أ�سلوبه النحتي اخلا�ص ،املتم ّيز بالأناقة واخلطوط املتنا�سقة.
عا�ش �ضومط مرحلته الكال�سيكية حتى �أوائل الثمانينيات ،لكنه رف�ض اجلمود،
و�أ�صبحت �أناقة احلركة ورهافة احل�س الرقيق ،تربط بني ر�سومه ومنحوتاته.
يعبرّ ع ّما يختلجه من دون �أن يلغي دور املادة يف ك�شف مكنونها.
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القروية

و�سومرية...
تزوج الفنان نعيم �ضومط من ال�سيدة ماجدة �أحمد �سعد (مد ّر�سة يف القطاع
الر�سمي) و�أ�س�س معها عائلة م�ؤلفة من الرا (ماج�ستري يف الرتجمة) و�أدون
(علوم كومبيوتر).
وكان لهذه العائلة اجلميلة وال�سعيدة الف�ضل الأكرب يف متابعة م�سرية الر�سم
والنحت.

فالوجوه يف �أعماله يف
تعددية �أ�شكالها وتعابريها ،تعك�س �أ�صداء
ال�سنني ،لتقرتب من م�سافات الإ�ستلهامات
البدائية الأوىل ،ومن الأ�ساطري القدمية التي
مت ّجد ال�صفاء الأول او تبحث عن عالقات
رمزية.
�إمياء اخلطوط وانق�سام امل�ساحات والتجاويف
واال�ستدارات واالمتدادات واالنك�سارات ،التي
تر�سم وبب�ساطة متناهية� ،إن�سيابية احلركة،
وتعك�س يف �آن واحد قوة الطبيعة ،والت�شريح
اجل��م��ايل لتقا�سيم ال��وج��ه ،م��ن املميزات
الأ�سا�سية العمال �ضومط.
الوجه املنحوت هو الداللة الرمزية الأوىل
للقناع ال��ذي يعني يف اال�ساطري القدمية
حتدي الغياب (املوت) .والوجه الب�شري الذي حطمته فنون ما بعد التكعيبية،
و�ش ّوهته لدرجة االختفاء ،نراه يف جتارب �ضومط م�ستعيداً رموزه البدائية
يف�سر �س ّر تعلق احلداثة
ليبوح مبدلوالت �أعمق مما تبوح به الق�سمات ،ما ّ
بفنون فجر التاريخ.
يتقن نعيم �ضومط لغة النحت باملادة ال�صلبة (احلجر) ،ويبدع بالربونز
واحلديد واخل�شب (اخل�شب االبي�ض واخل�شب االفريقي ،والبطم والتوت� ،)...أما
ر�سومه باحلرب ال�صيني اال�سود وباالقالم امللونة والطب�شور وبالزيت والبا�ستل،
فتن�ساب بلني وطواعية ،وفيها تتداعى اخلطوط املتالقية من دون عناء وال
عناد� .إنه �صاحب اليد املل�ساء املرنة ،والعني املراقبة لتقا�سيم الوجوه الواجمة

دموع املر�أة

وال�صامتة وال�ضاحكة.
يف حمرتفه يف عوكر ،هاالت �أج�ساد
باحلرب تبوح مبا لدى الفنان من �إح�سا�س حيال املر�أة .ومن خالل
ح�ضورها على الورقة البي�ضاء ،تكت�شف عالقته بها ،عالقة روحية �شاعرية فنية.
درب الإزميل والري�شة
ينتمي الفنان نعيم �ضومط اىل جيل ال�ستينيات .مار�س مهنة التعليم
ك�أ�ستاذ ملادة النحت يف معهد الفنون يف اجلامعة اللبنانية ،منذ ت�أ�سي�سه
العام  1965ولغاية العام  .2005ير�أ�س ق�سم الفنون يف جامعة الروح القد�س
يف الك�سليك منذ العام  1974ولغاية اليوم .يع�شق تعليم مادة النحت ،كما
يع�شق احلوار مع طالبه« ،ي�ستفيدون مني و�أ�ستفيد منهم» كما يقول.
�شارك يف العديد من املعار�ض يف لبنان ويف العديد من دول العامل ،ك�إيطاليا
و�أملانيا وفرن�سا واليونان والأردن والواليات املتحدة الأمريكية والعراق ...و�آخر
معار�ضه كان يف مدينة فلوران�س الإيطالية العام  ،2006حيث كان اللبناين
الأوحد بني  767فناناً من �أجيال متعددة ،ينتمون اىل  37بلداً من خمتلف
عوا�صم العامل.
من �أعماله العديد من الأن�صاب يف ال�ساحات العامة :يف بيت مري وعني
�سعادة وزوق مكايل وبريوت وكفرحباب .وكذلك يف �ساحات خارج لبنان منها
جدة يف ال�سعودية وفلوران�س يف �إيطاليا.

املحارب

يع�شق الفنان
نعيم �ضومط لبنان ،وي ��ؤك��د �أنه
ال مثيل لهذا البلد يف العامل لناحية انفتاحه وتعدديته وعي�شه
امل�شرتك ،ويقول «�إنه جنة عدن التي مل نعرف قيمتها».
يفرح بوالدة كل عمل له ،وال يرغب ببيع �أعماله ،فالعمل لديه كما يقول
«لي�س جتارة� ،إنه نب�ض حركة داخلية� ،أحاول �أن �أقولها وتختمر ،فتظهر يف
احلجر والربونز .يف النهاية �أنا مثل كل النا�س ،لدي م�شاغل احلياة اليومية
و�صعوباتها .و�أحاول �أن �أكون �إن�ساناً �أوالً لأكون فناناً ثانياً ،الإن�سان يف داخلي
يتكامل مع النحات ،كما تتكامل �أعمايل املر�سومة مع منحوتاتي» .ويعقب
بالقول« :النحت بات �صعباً علينا اليوم ،نظراً اىل كلفة مواده ،لذلك علينا بيع
�أعمالنا ،كي نعي�ش بكرامة ونتابع امل�سرية».
نعيم �ضومط ،حلمه امل�ستقبلي �إن�شاء متحف ي�ضم �أعماله الفنية وهو ال
ينفك يردد« :الفن ملك النا�س».
ت�صوير :املعاون روميو مو�سى
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�إعداد :رميا �سليم �ضومط

�آفاق العلم

n www.Sci-Prospects.com

جملة بعنوان «�آفاق العلم» ،تعنى
بحقول خمتلفة من العلوم .ميكن
ت�ص ّفح جميع �أعدادها جماناً.
م���ن ب�ي�ن م��وا���ض��ي��ع��ه��ا درا����س���ات
للظواهر الطبيعية والكائنات احل ّية،
والكوارث الطبيعية والكواكب والرحالت
الف�ضائية ،وعامل الإلكرتونيات ،والذكاء
الإن�ساين و�أ�سرار اجلا�سو�سية ،وغريها
من املوا�ضيع العلمية ال�ش ّيقة.

�أخبار الريا�ضة
n www.the-Shot.com

موقع ريا�ضي يهتم ب�أخبار الكرة
العاملية ،ويقدم ع��دداً من اخلدمات
كاالح�صائيات الكروية و�أخبار البطوالت
والريا�ضيني ،كما يعر�ض ع��دداً من
املواقع الريا�ضية املختلفة.
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مايكرو �سوفت تطلق برناجمها اجلديد
«ويندوز في�ستا»
بد�أت �شركة مايكرو �سوفت بيع برنامج «ويندوز في�ستا» الذي
يعترب �أول ن�سخة معدلة لنظام الت�شغيل «ويندوز» يف اليابان
كمقدمة لتوزيعه يف  70دولة .وتهدف الن�سخة املعدلة اىل
ادارة �أف�ضل للتو�سع الكبري لو�سائل الإع�لام الرقمية وحماية
امل�ستخدمني من خماطر الإنرتنت .وت�ستخدم برامج «ويندوز»
يف نحو  ٪95من �أجهزة الكومبيوتر يف العامل وتعد الن�سخة
اجلديدة التي ت�أجل �إ�صدارها كثرياً� ،أول �إ�صدار مهم لنظام
ت�شغيل جديد من مايكرو �سوفت منذ �إطالق نظام «ويندوز
�إك�س بي» العام .2001
�أبرز ما مييز الربنامج ،ال�شكل اجلديد الذي ي�ستخدم ر�سوماً
ثالثية الأبعاد لتظهر نوافذ متداخلة تبدو طافية فوق ال�شا�شة
يف اخللفية .وتخ�ص التغريات الأك�ثر �أهمية درجة �أعلى من
الأم��ان ،وو�سائل بحث ت�ساعد امل�ستخدمني على العثور على
املعلومات ب�سهولة �أكرب وو�سائل جديدة لت�شغيل مواد الفيديو
واملو�سيقى وال�صور الرقمية.
اجلدير بالذكر �أن برنامج «في�ستا» �سيتم تركيبه يف العام
الأول لإطالقه على �أكرث من مائة مليون جهاز كمبيوتر �شخ�صي
يف العامل وق��د كلف الربنامج مايكرو �سوفت ا�ستثمارات
بلغت �ستة مليارات دوالر .ونظراً اىل �أن  ٪15فقط من �أجهزة
الكمبيوتر املوجودة حالياً م��زودة بطاقات ذاك��رة ور�سومات
قوية لدرجة ت�سمح بت�شغيل الن�سخ املمتزجة من «في�ستا»،
ف�سي�ضطر معظم امل�ستخدمني اىل �شراء اجهزة جديدة متاماً �إذا
رغبوا يف حتديث نظام الت�شغيل ،علماً �أنه يف اليابان ا�صطف
املئات امام املتاجر الكربى يف طوابري طويلة ليح�صلوا على
الن�سخة اجلديدة .وقال مدير فرع مايكرو �سوفت يف اليابان �إن
ذلك ي�شكل بداية ع�صر جديد للمعلوماتية.

ن�شرة بيئية

n www.4eco.com

ن�شرة �إخبارية عربية يومية تعنى
ب�����ش��ؤون البيئة .م��ن موا�ضيعها،
التل ّوث ،والتغريات املناخية ،والتوازن
البيئي ،والإتفاقات البيئية وغريها
من الأخبار املفيدة للمهتمني بال�ش�أن
البيئي.

معجم الإنرتنت

n www.iawmag.co.ae/dic

معجم باللغة العربية ي�شرح �أهم
امل�صطلحات واملخت�صرات ال�شائعة يف
عامل الإنرتنت.

تعني كلمة �سكر بالن�سبة �إىل معظم النا�س ،ال�سكر الأبي�ض (�سوكروز) .ولكن احلقيقة هي اننا
عندما نتكلم على ال�سكر ،ف�إننا نق�صد نوعاً من الن�شويات الب�سيطة (ال�سكر الب�سيط) التي
تت�ضمن �أي�ضاً ال�سكر الأ�سمر ،والع�سل ،والدب�س ،والقطر.
يحتوي ال�سكر على ن�سبة عالية من الوحدات احلرارية ( 4كالوري لكل غرام من ال�سكر) وعلى
القليل من املواد الغذائية .وبالتايل ف�إن الإفراط يف تناوله ي�ؤدي �إىل زيادة يف الوزن من دون
احل�صول على املواد الغذائية املهمة ،خ�صو�صاً املعادن والفيتامينات .فهل ّ
احلل يف تناول املح ّلي
اال�صطناعي لتعوي�ض مذاق احللو من دون زيادة يف الوزن �أو الوحدات احلرارية؟ اجلواب يف هذه
املقابلة مع اخت�صا�صية التغذية رندا دنيا فهد (ماجي�ستري تغذية من اجلامعة الأمريكية -
بريوت ،ع�ضو يف اجلمعية الأمريكية لعلم الغذاء ( )ADAويف اجلمعية الأمريكية الأوروبية
لعلم الغذاء ( )AODAويف اجلمعية اللبنانية لعلم
التغذية .LDA

ني�سان

�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

املح ّلي اال�صطناعي بدالً من ال�سكر العادي

الوحدات احلرارية
ّ
اقـل
والـدهنـيـات
اكرث!

املح ّلي اال�صطناعي وانواعه
• ما هو املح ّلي اال�صطناعي؟
 ه��و حم � ِّل يحل مكان ال�سكرالعادي لتحلية العديد من امل�أكوالت
وامل�����ش��روب��ات لتخفيف كمية
الوحدات احلرارية املوجودة فيها.
• يف اي من امل�أكوالت ميكن
ان جند املح ّلي اال�صطناعي؟
 ميكن ان جنده يف امل�شروباتالغازية ،وبع�ض ان��واع الع�صري،
واللنب املحلى ،واجللو ،والعلكة،
واحللويات الأجنبية ،و�سكر الطاولة،
وبع�ض الأدوية كالفيتامني و�أدوية ال�سعال.
• ما هي �أنواع املحلي اال�صطناعي الآمنة؟
 هناك خم�سة �أ�صناف من املح ّلي اال�صطناعيال���ذي يحتوي على القليل ج���داً م��ن الوحدات
احلرارية ،وال يرفع م�ستوى ال�سكر يف الدم ،حتى
انه ُي�ص ّنف من امل�أكوالت التي ميكن تناولها بال
خوف ،وموافق عليها من قبل اجلمعية الأمريكية
للغذاء والدواء  FADوهي:
� -سكارين :م�صنوع من العنب 500-300 ،مرة
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�أكرث حالوة من ال�سكر ،لذا ف�إن  20ملغ منه يعطي
ح�لاوة ملعقة �صغرية من ال�سكر ،ومن املمكن
ا�ستعماله يف امل�أكوالت الباردة وال�ساخنة ،ويتع ّذر
على اجل�سم ه�ضمه ،لذلك يخرج من اجل�سم من
دون �إعطائه الوحدات احلرارية.
 ا�سربتامي 200 :مرة �أكرث حالوة من ال�سكر .وهومزيج من نوعني من الآ�سيد الأميني :ا�سبارتيك
ا�سيد وفينيال المني.
 -ا�سي�سولفامي بوتا�سيوم 200 :مرة �أكرث حالوة

من ال�سكر،
وم��ن املمكن ا�ستعماله يف
املطبخ واحللويات لأنه يتحمل احلرارة املرتفعة
ويتع ّذر ه�ضمه فيخرج من اجل�سم من دون اعطائه
طاقة.
 �سوكرالوز� :أكرث حالوة من ال�سكر بـ  600مرة.ومن املمكن ا�ستعماله يف اي طعام �ساخن �أو
بارد بدالً من �إ�ضافة ال�سكر ،لأنه م�صنوع �أ�صالً من
ال�سكر .كذلك ال ميكن �أن يه�ضمه اجل�سم فيخرج
منه من دون اعطائه اي وحدة حرارية.
 نيوتامي� :أك�ثر ح�لاوة من ال�سكر � 7000إىل 13000مرة (ح�سب ا�ستعماله) .وقد وافقت الـ
« »FDAعلى ا�ستعماله يف امل�أكوالت وامل�شروبات
يف متوز .2002
هذه املح ّليات جميعها ت�ساعد مري�ض ال�سكري،
وت�ساعد اي�ضاً من يريد تخفيف تناول الوحدات
احلرارية والن�شويات يف �أكله من دون �أن يخلو
طعامه من مذاق احلالوة .ولكن �أن�صح با�ستعمال
كميات �أق��ل من ال�سكر ،واعتياد الطعم احللو
اخلفيف وهذا �أمر لي�س �صعباً .يف واقع الأمر ،ان
معظم املواد التي حتتوي على �سكر ّ
حمل (من
دون وحدات حرارية) حتتوي كذلك على الدهنيات
(ذات وحدات حرارية كثرية) ،ومن ال�ضروري التن ّبه
�إىل الكميات التي نتناولها.
�إىل ذل��ك ،ثمة حم ّليات �آمنة لكن تناولها
حمظور للم�صابني ببع�ض االمرا�ض ،لذلك ال بد
من ا�ست�شارة الطبيب.

• ه���ل ه��ن��اك مت�شابهة .مذاق الع�سل �أكرث حالوة من ال�سكر ،لذا
ميكن ا�ستعمال كمية اقل منه لتحلية امل�أكوالت،
�أنواع �أخرى من ال�سكر؟
 نعم ،فال�سكاكر التي �أما ال�سكر الأ�سمر فهو �أبي�ض مط ّعم بالدب�س.ينتهي ا�سمها بالـ «»OSE
• ما الفرق بني
زيادة الوزن
م��ث�لاً��� :س��وك��روز ،فركتوز،
الكتوز ،مالتوز ،هي جميعاً • هل ي�ؤدي تناول املحليات املذكورة �إىل ال�����ش��وك��وال ال��ع��ادي
وال�������ش���وك���وال ال���ذي
تعني �سكراً� ،أم��ا اال�سماء زيادة ال�شهية والوزن؟
ال��ت��ي تنتهي كتابتها  -كال .زي��ادة ال��وزن ت�أتي من زي��ادة الوحدات يحتوي على املح ّلي
ب���ال���ـ «� :»OLسوبيتول ،زيلتول ،مانيتول ،احلرارية وقلة احلركة والريا�ضة .وتدل الأبحاث على اال�صطناعي؟
فهي كحول ال�سكر ولها مفعول ال�سكر نف�سه �أن املح ّلي ال يزيد ال�شهية واجلوع ،ولكن بع�ض  -ال�شوكوال املحلى باملح ّلي
امل�أكوالت التي حتتوي على املح ّلي يت�ضمن �أي�ضاً اال�صطناعي ال يكون ال�سكر م�صدر الوحدات احلرارية
تقريباً بالن�سبة �إىل التحلية والطاقة احلرارية.
الفركتوز هو ال�سكر املوجود يف الع�سل والفاكهة الكثري من الدهنيات او الربوتينات �أو غريها من فيه� ،إمنا قد يكون الدهنيات.
واي�ضاً ي�ستعمل ك�سكر حم ٍّل وهو يحتوي تقريباً الن�شويات املليئة بالوحدات احلرارية .فاالنتباه �أما ال�شوكوال امل ّر (امل�صنوع من  ٪70من نبتة
على  12وحدة حرارية لكل ملعقة �صغرية (مقارنة هنا �ضروري ،وعلى كل حال ،ال يعني غياب ال�سكر الكاكاو) فيحتوي على كمية الوحدات احلرارية
بال�سكر العادي الذي يحتوي على  15وحدة حرارية من امل�أكوالت انها خالية من الوحدات احلرارية .نف�سها (ك��ل قطعة �شوكوال �ضيافة (= )10g
للملعقة الواحدة) ،عدا انه ذو ت�أثري �أقل (ولكن و�ألفت النظر �إىل �ضرورة التنبه �إىل الكميات  50وحدة حرارية) املوجودة يف ال�شوكوال العادي
فقط بكمية قليلة ج��داً على م�ستوى ال�سكر املتناولة� .إذا �شرب ال�شخ�ص كوباً من ال�صودا (حليب � +سكر)� ،إال �أن منافعه �أك�ثر الحتوائه
يف الدم) مقارنة بال�سكر العادي ،فال حاجة �إىل املح ّلى بال�سكر اال�صطناعي ،ف�سيوفر  100وحدة على م��واد مانعة للت�أك�سد التي حتمي القلب
ا�ستعماله بكميات اكرب من ال�سكر العادي ،حتى حرارية مقارنة بال�صودا العادية� .أما �إذا تناول  15وال�شرايني.
ان هناك درا�سات اثبتت ان الفركتوز قد يزيد حبة من احللويات امل�صنوعة باملح ّلي اال�صطناعي • هل ي�ؤذي املح ّلي اال�صطناعي الأ�سنان؟
يف معدل الدهن يف الدم؛ من هذا املنطلق� ،إن بدالً من تناول حبتني من احللويات العادية فمن  -على العك�س ،لأن ت�سو�س اال�سنان لي�س �سببه
فقط ال�سكر العادي بل انواع الأكل الأخرى مثل:
البدهي انه مل يفعل ال�صواب.
االعتدال يف تناوله �ضروري.
اخلبز ،الرز ،ال�سكاكر...
• ماذا عن �سكر الع�سل؟
• َم ْن ب�إمكانه تناول
هل هو مفيد؟
معدل كميات ال�سكر يف بع�ض امل أ�كو
الت
املحليات اال�صطناعية؟
 ي��ح��ت��وي ال��ع�����س��ل على مري�ض ال�سكري ومن• ملعقة �صغرية من املربى =
بع�ض املواد املانعة للت�أك�سد
يريد ان يخفف وزنه من خالل
ملعقة �صغرية من ال�سكر الأبي�ض = ملعقة �صغرية من ال�سكر الأ�سمر
(خ�صو�صاً ال��ل��ون ال��داك��ن)
= ملعقة �صغرية من الع�سل.
للم�ساعدة على الوقاية من
تخفيف ال��وح��دات احلرارية
•  350ملل من امل�شروبات الغازية = ت�سع مالعق �صغرية من
�أم��را���ض القلب والأم��را���ض
من دون ان يخلو طعامه من
مذاقه احللو .و�إال فمن الأف�ضل
ال�سرطانية ،لكن الكمية
ال�سكر.
تناول الأك��ل ال��ع��ادي بكمية
•  30غرام من ال�شوكوال = ملعقتني �صغريتني من الدهنيات +
والنوعية الغذائية املوجودة
معتدلة.
خم�س مالعق �صغرية من ال�سكر.
يف ال�سكر االبي�ض والع�سل،
• ن�صف كوب من البوظة = ثلث كوب من احلليب (قليل الد�سم)
 +ملعقتني �صغريتني دهنيات  +ثالث مالعق �صغرية من ال�سكر.
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�صفحة الذكريات هذه يكتبها كل عدد
فرد متقاعد من امل ؤ��س�سة الع�سكرية،
مل يتقاعد حبه املخزون للوطن
وللبذلة املرقطة� .صفحة حتاول
اختزال حياة من ال�شرف والت�ضحية
والوفاء ،و�ضغطها يف مقابلة اهم ما
فيها انها �صورة م�ضيئة لرتباء وافراد
رهنوا حياتهم وعرقهم ودمهم
للجي�ش ،وك�سبوا الرهان.

حوار
ندين البلعة

امل�ؤهل االول املتقاعد وديع عزام:
يتذ ّكر يوم التحاقه
بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية كما لو
كان يوم ميالده .امل�ؤهل الأول
املتقاعد وديع عزام يعترب
اخلدمة الع�سكرية ر�سالة
مقد�سة قام بت�أديتها.
وبعد � 10سنوات على
تقاعده ،يقول:
لو �سنحت يل الفر�صة
بالعودة اىل اخلدمة جمدداً،
ملا ترددت حلظة.

لو �سنحت يل الفر�صة ملا ترددت
بالعودة اىل �صفوف الع�سكر
...و�إذ ي�ستذكر �سنوات اخلدمة من بداياتها ،يقول امل�ؤهل الأول املتقاعد وديع عزام:
تطوعت يف  11ني�سان  1968وكان يوم اخلمي�س ال�ساعة الواحدة ظهراً!
يف معهد التعليم يف عرمان خ�ضعنا لتدريبات ملدة � 6أ�شهر .كان التدريب عنيفاً وقا�سياً جتاوزت �صعوباته مبا
مت ّلكني من اندفاع.
ُ�ش ّكلت بعدها اىل مدفعية �صيدا ومنها اىل مركز عدلون حيث مدفعية ال�شواطئ عيار  164ملم .ومن ثم اىل
مزرعة ال�سيد على احلدود اجلنوبية حيث كانت بانتظارنا مهام �أديناها بنجاح.
وي�ضيف:
يف �أثناء وجودي يف مركز كفردونني� ،صدرت �أوامر من قيادة اجلي�ش باالنتقال اىل بريوت .خالل
يومني �صدرت االوامر  4م ّرات� :أع ّدوا الرحيل و�أع ّدوا الإربا�ض! كان ذلك منوذجاً ملا يف احلياة الع�سكرية
من مفاج�آت ومتغريات على الع�سكري �أن يتك ّيف معها.
القطع التي خدم فيها ،اللواء الثامن ومدر�سة الرتباء يف حمانا.
م��������ن
 1983ويف �أثناء ت�أدية مهمة يف وادي �شحرور� ،سقط �صاروخ على املركز الذي كان فيه و�أ�صيب،
ال���ع���ام
رفاقه نقله اىل امل�ست�شفى الع�سكري حيث عولج و�أعطي فرتة نقاهة ،لكنه ق�ضاها على الطريق!
وت������وىل
يروي التفا�صيل قائالً:
كيف ؟
الطرقات مقطوعة حينها ،ف�سلكت طريق منطقة ال�شمال اىل احلدود ال�سورية حتى الهرمل و�صوالً
ك���ان���ت
اىل منطقتي يف ال�شوف .واعتقدت عائلتي �أنني ّ
مت ب�سبب تغ ّيبي ،من دون �أي خرب ،ملدة 20
يوماً.
يف الرتقيات اىل رتبة م�ؤهل �أول� ،أما �آخر وظيفة �شغلها قبل ت�سريحه فكانت �أمني �سر املكتب
ت����د ّرج
االداري يف ق�سم التجهيز ،حيث خدم من العام  1994اىل العام .1998
خالل خدمته نال العديد من الأو�سمة والتهاين وهو كان معروفاً بح�سن ال�سلوك واالخالق« .مل �أعاقب
م ّرة طوال حياتي الع�سكرية» يقول ،ويختتم« :حبذا لو تعود تلك الأيام».
ت�صوير :طالل عامر
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ني�سان

ب�أقالم القراء

الأقالم �سنابل العلماء،
وال�سنابل �أقالم الفالحني.
جميل �أن حترث الأر�ض بالعزمية ،وحتر�سها بالعقيدة،
فاحلرث موا�سم للغالل ،واحلرا�سة �أو�سمة ،للمبادئ.

بطاقة ملونة
حممد �سلمان

نحن من لبنان :هوية.
نحن للبنان� :إنتماء.
نحن للدولة :والء.
ال لبنان من دون وحدته،
وال كون لنا من دون لبنان.
ما كنا يوماً لنحمل لبنان يف احلقيبة ،بل لنحميه بالعقيدة
فاحلقيبة جتارة ،والعقيدة �شهادة.
التو�سل� :إرمتاء،
والت�س ّول� :إنحناء،
والغرور� :صعود هابط.
القناع :ال وجه له،
والنفاق هدر يف الكالم،
واخلوف هروب اىل الأمام،
والرتدد يقود اىل الف�شل.
�إحذر من يبايعك يف ال�صباح �صديقاً
ويبيعك يف امل�ساء عدواً.
امل�صارحة قبل امل�صافحة،
وامل�صافحة بعد امل�صارحة.
رائحة الأر�ض يف �سنابلها،
ورائحة الأقالم يف حمابرها،
ورائحة ال�شم�س يف �شعاعها.
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جميل �أن حتمل الثقة بنف�سك فتحميها من الإحباط ،و�أن تتوا�ضع
من دون �ضعف ،و�أن تقتدر من دون �إدعاء ،و�أن حتاور من دون قناع،
و�أن تطمح من دون طمع ،و�أن تبادر من دون �إرجتال ،و�أن تقوى من
دون ا�ستقواء.
جميل �أن حت ّلق يف الف�ضاء و�أنت حتلم ،والأجمل هو �أن تبقى على
الأر�ض لتعمل ،فاحللم ك�ساء من اخليال ،والعمل ك�ساء من اخلريات،
وجميل �أن تكون م�سكوناً بحب الوطن قبل �أن تكون من �سكان هذا
الوطن.
قالت الأرزة للريح� :إنك العاجزة عن اقتالع جذوري مهما ع�صفت
ب�أوراقي ،لأنني مغرو�سة بني �صخر ال يلني وتراب ال يباع ،ويف وطن
ال يهون.
ال معنى من دون معاناة يف نظم الق�صائد،
و�صناعة النجاح التغلب على ال�صعاب.
الالهثون هم �آخر َمن ي�صل،
املتزلفون هم �أول َمن يف�شل،
واحلاقدون هم �أول َمن ي�سقط.

ناطر
تطلبيني
فرحات �شمعون
م�ؤهل �أول متقاعد

لك الوالء

الرقيب حممد �صيداوي
قيادة منطقة ال�شمال

اىل روح
اجلندي
جورج بارودي
العريف �شربل كريوز
مو�سيقى اجلي�ش

اذا ت���������أخ��������رت ع�����ن�����ك اع�����ذري�����ن�����ي
جم�����ل�����ة ج����ي���������ش����ن����ا ال ت������آخ�����ذي�����ن�����ي
ك��ب��رت�����ي و������ص�����ار ف���ي���ك���ي حت�����ض��ن��ي��ن��ي
ك����ن����ت����ي جم�����ل�����ة اجل�������ن�������دي الأزغ������������ر
ب���ع���ط���ي ف����ك����ار ����ش���ع���ر م�����ن اخل���زي���ن���ي
ك����ل����م����ا ق����ل����ب����ك ع����ل����ى ال����ف����ك����ر ن������ ّور
ج�������اب�������ر خ�������اط�������ر الأم احل�����زي�����ن�����ي
ج���ي�������ش���ك ل����ل����وط����ن �������ص������ ّون و������ص����� ّور
ب�����ق�����وة ج���ي�������ش���ن���ا ������س�����واع�����د م��ت��ي��ن��ي
ي�������س���ه���ر ق����ب����ل م����ن����و ك����ن����ت ا����س���ه���ر
����ص���م���ود ال�������س���ب���ع ا����ص���م���د ب��ي��ع��ري��ن��ي
وح�������������� ّدي ي���������س����ه����رو ح�����ن�����ا وح�����ي�����در
م�������� ّر واح�������ر��������س ب�����ي�����وت احل�������ص���ي���ن���ي
ب��������أر��������ض ب���ل��ادن������ا وم��������ن ك������ل م��ع�بر
ج�����اه�����ز ب���������س ت�����ات�����ق�����ويل ���س��ق��ي��ن��ي
دم ال�����ب�����ي�����ع�����روق�����ي دم ع�������س���ك���ر
ق������اع������د ب�����ال�����ع�����ري�����ن ع�����ل�����ى ����س�ل�اح���ي
�أوع������������ي ت�����ف����� ّك�����ري ت����ق����اع����د وخ���ت�ي�ر
ون�������اط�������ر ع������امل������ع������ارك ت���ط���ل���ب���ي���ن���ي
�����ش���� ّد ال�����رح�����ا َل ع�����زي�����زاً �أن� َ
�������ت ت��ن��ت�����ش � ُر
و� ِ����س���� ّر ع���ل���ى �أر�� ٍ�������ض م����ا ُدم� َ
������ت حتميها
َ
ج��ي�����ش ل���ب���ن���ا َن �أن� َ
�����ت ال� ِ���ع���� ُّز ُم��ك��ت��م � ٌل
ي���ا
ول�����ل�����ع�����د ِّو ف�������أن� َ
���ان���� ُع���� ُه
�����ت ال���������س���� ُّد م� ِ
��ب م���ن دم� َ
�����اك ل � ُه
��ي الأرز خ���� ّ���ض� ْ
ي���ا ح���ام� َ
د َّق� ْ
�������ت �� ُ���س����وي����ع����اتٌ ف���امل���ج��� َد ت���ر َف��� ُع��� ُه
َ
ل����ك اخل����ل����و ُد �إذا ال�����ص��ي��ح��اتُ ق���� ْد ه�� ّل ْ
��ت
ُج����ن���� ٌد و����ش���ج���ع���ا ٌن �����س����رع����ا َن م����ا ج�������ا�ؤوا
جي�ش
اجل��ي���� ُ�ش م���ع ���ش��ع� ٍ�ب وال�����ش��ع� ُ�ب م���ع ٍ
����ان �إن َ���ص�� ُل��ح��ا
�إ َّن ال�����ب��ل��ا َد ل���ه���ا رك�����ن� ِ
ل� ْ
احل�����ص��ن �ساعتها
���ن ي�����س��ت��ط��ي��ع��وا ِب���هَ��� ّد
ِ
ق���� ْد ج��� ّرب���وا أ� ْر َع����ب����وا ِم ْ
����ن ُث���� َّم ق���� ْد َرج��ع��وا
����ن ح���ج���ر �أو ي���ب� َ
مل ي���ب� َ
��ق م� ْ
��ق م� ْ
����ن رج���ل
َف����� ُق����� َّر ع���ي���ن���اً ب���ن���ا ي����ا �أ ّي�����ه�����ا ال����وط� ُ
���ن
ت����������دو ُم �أرز ُت��������ن��������ا رم����������زاً ِل� ِ���ع���� ّز ِت����ن����ا
و َم������ن ُي����ؤاخ���ي���ن���ا يف ال���ق���ل� ِ��ب نجَ ْ��� َع��� ُل��� ُه
و ُد ْم َ
���������ت ف����خ����راً ل���ن���ا ي����ا ج���ي����� َ��ش ل��ب��ن��ا َن

ي�ر ف�����أن� َ
���ت ال����ي����و َم منت�ص ُر
واع�����ل ال��� َّن���ف� َ
�����ك ال���������وال ُء وف����ي� َ
ل� َ
���ك الأر�� ُ
����������ض ت��ف��ت��خ � ُر
ول���ل�������ش���ه���ادة ع�����ن�����وا ٌن �إذا اخ���ت�������ص���روا
ِ
ِم� َ
ال�����دخ�����ول ع���ل���ى �أي�����دي�����ك ي���ن���دح��� ُر
������ن
ِ
ف������أن� َ
ورب ال ِأرز ال َي������ َذ ُر
����ت حت���م���يُّ ،
ف� َ
����وق الأع��������ادي ف�����أن� َ
���ت ال��ن�����س�� ُر وال��ن��م�� ُر
ه������ا ٌم ل���ق��� ْد ق�� َّب��ل��ت��ه��ا الأر�� ُ
���������ض وامل������د ُر
ل���ل���غ���اي� ِ��ة ال����� ُك��ب��رى ،ن��ف�����س �اً ف���ق��� ْد ن�����دروا
������اح ع����ن� َ
ك�ل�اهُ���م���ا اخل� َ
���ك ال َخ�����و ُر
�������وف م� ٍ
���������اد ول������� ْو م�����ن ف���وق���ه���ا ع��ب��روا
ول������� ْو �أع� ٍ
��رك���ع���وا ���ش��ع��ب �اً �إ ْذ ذاك ق���� ْد أُ�م������روا
أ� ْو ُي� ِ
�������زي َج������ ُّروه������ا وق������� ْد خ�������س���روا
ذي��������و ُل ِخ� ٍ
ل����ك� َّ
���ن ع�����زم�����اً ل�������ش���ع� ٍ��ب ال وم������ا ب��ت��روا
ب���اجل���ي�����ِ��ش ت���ب���ق���ى وب�����الأب�����ن�����اءِ ت����زده���� ُر
وحت� َ
����دام�����ه�����ا ف����احل����ق���� ُد ي���ن���دث��� ُر
�������ت �أق� ِ
�����ذل ي��ن�����ص��ه�� ُر
و َم��������ن ي����ع����ادي����ن����ا ب������ال� ِ
�أن� َ
أك���ي���د م��ن��ت�����ص � ُر
�������ت ال����ع����زي���� ُز وب���ال���ت���� ِ

ب��ي�����س��ل��ك ط���ري���ق ل���وج���ه���ت�ي�ن م��ق��� ّ��س��م��ي
الإن�������س���ان ي���ا ب���و ج���ري���ج م���ن ف��ج��ر احل��ي��اة
ووج����ه����ة ب��ل��ي��ل جم���ه���ول ُم������� ّرة ومعتمي
وج����ه����ة ب����ن����ور احل�����ق ت���غ���ن���ي ال���ك���ائ���ن���ات
ب��ي��ح�����ص��د ت��ع��ب �أوج�������اع ُع���م���رو امل����ؤمل���ي
ب����ي����زرع مت���ن���ي يف ����ص���ح���ارى الأم���ن���ي���ات
ب��ي��ق��ط��ف َث��� َم���ر ���ش��ج��رة ب��ج��ه��ادو مط ّعمي
ب����ي����زرع ���ش��ج��اع��ة ع��������ادروب ال��ت�����ض��ح��ي��ات
ب��ي��ج��ن��ي �إ����س���م م�����ص��ق��ول ِع������ ّزة وم��ك��رم��ة
ب���ي���زرع ح��ق��ي��ق��ة ���س��اط��ع��ة ب��ح��ق��ل ال��ث��ب��ات
ب���ي�������ص���ون ُت����رب����ة ب�����دم ����ص���ايف حم � ّم��م��ي
�����ب ب���ت���ز ِّه���ر ن��ب��ات
ب����ي����زرع ال�������ص���خ���رة ُح� ّ
���ب ب��ت��ن��ت��م��ي
ب��ي��ك��ف��ي��ك ج���ن���دي ك��ن��ت يف ج��ي�����ش الأُب������اة
ب���ي���ك���ف���ي���ك ل������ل������أرزات ق����ل� ْ
ي����ا ����ص���در �أو�����س����ع م����ن زم������ان الأو����س���م���ي
ب��ي��ك��ف��ي��ك ع�����ش��ت م��ك � ّل��ل ب��ط��ي��ب ال�صفات
ي����ا مت���ان���ي���ة وع�������ش���ري���ن زه������رة منمنمي
ي�����ا خ��� ّي���ن���ا ب������ ْ���س��ل�اح ل���ل���م���وط���ن ُح���م���اة
غ��������اب اجل���������س����د ل����ك���� ّن����و ذك���������رك ب��ق��ي
ف���ق���دن���اك ي����ا ب�����س��م��ة رب���ي���ع امل���ك���رم���ات
َت�����ا ت���ك���ون روح������ك ب���اخل���ل���ود م��ن��ع��م��ي...
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كل الوفاء لق�سمهم ،وامل�ستعدون
نعت قيادة اجلي�ش الرقيب الأول
اخللود
�سجل
يف
دائماً كلما دعا الواجب الع�سكري �إىل
يو�سف خمايل احلا�صباين واجلندي
خالد عفيف النبوت ،اللذين ت�سليم رفات ع�سكريني �شهيدين يف احتفال امام امل�ست�شفى الع�سكري دفع �ضريبة الدم املقد�سة ،من
�أجل �أن ي�صان الوطن ،وحتفظ
ا�ست�شهدا العام  .1990وقد ّمت
ال��ك��رام��ات ،وت�ستمر �شعلة
التع ّرف �إىل هويتيهما بنا ًء على
ممثل العماد قائد اجلي�ش
الت�ضحية م�ضاءة جيالً بعد جيل،
الفحو�صات املخربية ()DNA
تكل
ال
وعزمية
سر
�
تنك
ال
إرادة
�
ب
الواجب
نداء
لبيتما
فتزدهي الهامات كرباً وعنفواناً،
ال��ت��ي �أُج���ري���ت ع��ل��ى عينات
وت�شمخ الرايات بحامليها.
من رفاتيهما املوجودين يف
وع��ل��ى ه��ذا ال��ط��ري��ق م�ضى
املدافن اخلا�صة بالع�سكريني
ال�شهيدان ال��غ��ال��ي��ان يو�سف
ال�شهداء يف ال�يرزة ،من قبل
وخ��ال��د ،ملبيني ن��داء الواجب
اللجنة الع�سكرية املخت�صة،
ب�����إرادة ال تنك�سر وع��زمي��ة ال
و���ص � ّن��ف��ا م��ن ���ش��ه��داء �ساحة
تكل .فكان قدرهما اال�ست�شهاد،
ال�شرف.
ّ
م�سطرين بدمائهما الزكية
وقد مت ت�سليم رفاتيهما �إىل
مالحم بطولية يف ال�شجاعة
ذويهما بتاريخ 2007/4/21
والت�ضحية والفداء �ستبقى خالدة
وذل��ك يف احتفال �أق��ي��م �أم��ام
يف تاريخ اجلي�ش والوطن.
مبنى امل�ست�شفى الع�سكري املركزي  -بدارو.
ح�ضر االحتفال وفد من قيادة اجلي�ش برئا�سة نائب رئي�س الأركان للعديد نودعكما اليوم �أيها ال�شهيدين البطلني ،وقد �شاءت الظروف �أن تلتحفا
العميد الركن ح�سني احلجار ممثالً قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان تراب عرين اجلي�ش الذي �ض ّمكما ل�سنوات طويلة ،لتنتقال من الوطن �إىل
وذوو ال�شهيدين ،ووفود من خمتلف القوى الأمنية .وقد �أ ّدت ثلة من الوطن ،وتعودا عزيزين كرميني �إىل �أح�ضان االر�ض التي �أنبتتكما �صغاراً،
الع�سكريني حتية التكرمي ،وعزفت مو�سيقى اجلي�ش ن�شيد ال�شهداء وحلن و�إىل جوار الأهل الذين نهلتما من معينهم ،مكارم الأخالق وحمبة لبنان.
املوتى .كما جرى تقليدهما �أو�سمة احلرب واجلرحى ،والتقدير الع�سكري حتية �إكبار و�إجالل لأرواح �شهدائنا الأبرار ،ولتبق م�آثرهم النبيلة منارة
من الدرجة الربونزية .ثم �ألقى ممثل العماد قائد اجلي�ش كلمة جاء فيها :هدي يف م�سرية ال�شرف والت�ضحية والوفاء».
«مل تكن ال�شهادة يف مبادئنا وقيمنا الع�سكرية يوماً� ،إال طريقاً للمجد
واخللود ،ي�سلكه الرجال الأبطال امل�ؤمنون كل الإميان بر�سالتهم ،والأوفياء

الرقيب الأول ال�شهيد يو�سف خمايل احلا�صباين

اجلندي ال�شهيد خالد عفيف النبوت

 من مواليد 1959/3/25املاري  -حا�صبيا.
 تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ.1980/5/21
 ح��ائ��ز �أو���س��م��ة وتنويهالعماد قائد اجلي�ش وتهنئته
عدة مرات.
 عازب.• �أقيمت ال�صالة لراحة نف�سه يف كني�سة مار جرج�س للروم
الأرث��وذك�����س يف بلدة �أب��و قمحة  -حا�صبيا .وبعد ال�صالة �ألقى
ممثل العماد قائد اجلي�ش كلمة �أ�شاد فيها مبناقبية ال�شهيد.

مواليد
من
 1972/12/15عدبل -
عكار.
 تطوع يف اجلي�ش يف.1990/6/5
 حائز عدة �أو�سمة وتنويهالعماد قائد اجلي�ش وتهنئته.
 عازب.• �أقيمت ال�صالة لراحة نف�سه يف كني�سة بلدة عدبل  -عكار.
وقد �ألقى ممثل العماد قائد اجلي�ش كلمة للمنا�سبة.
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يف �سجل اخللود

العريف الأول اليا�س فرح
نعت قيادة اجلي�ش العريف الأول اليا�س
فرح الذي تويف بتاريخ .2007/4/13
 من مواليد  - 1971/4/4رحبة. تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .1988/4/15 حائز:• و�سام احلرب.
• و�سام الوحدة الوطنية التذكاري.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الرابعة برونزي.

• ميداليـة امل�ؤمتـرات للعـام .2002
• تنويه قائد اجليـ�ش  3مرات.
• تهنئـة قائد اجليـ�ش  20م ّرة.
• تهنئـة ن��ائ��ـ��ب رئ��ي�����س االرك��ـ��ان
للعمليـات.
• تهنئـة قائد اللـواء  3مـرات.
• تهنئة م�سيرّ اعمال ل��واء احلر�س
اجلمهوري.
• تهنئـة قائد الكتيبـة مرتيـن.
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

اجلندي
جورج
بارودي

املجند
املمددة
خدماته
يحيى
يا�سني �سيف
نعت ق��ي��ادة اجلي�ش املجند
املمددة خدماته يحيى يا�سني
���س��ي��ف ال����ذي ت���ويف بتاريخ
.2007/4/7
 -من مواليد - 1982/1/31

الرو�ضة طرابل�س.
 جند يف اجلي�ش اعتباراً من ،2001/4/30وم ّددت خدماته
اعتباراً من .2006/8/16
 من عداد لواء امل�شاة ال�سابع. -مت�أهل.

نعت ق��ي��ادة اجلي�ش اجلندي
جورج بارودي الذي تويف بتاريخ
.2007/3/10
 من مواليد 1977/5/15 ���س��ن ال��ف��ي��ل ق�����ض��اء امل�ت�ن -حمافظة جبل لبنان.
 -تطوع يف اجلي�ش بتاريخ

.2000/7/18
 حائز:• ت��ه��ن��ئ��ة ال��ع��م��اد قائد
اجلي�ش خم�س مرات.
• تهنئة ن��ائ��ب رئي�س
االركان للعمليات.
 -عازب.

ت�صويب
ورد خط�أ يف العدد رقم  261من جملة «اجلي�ش» ا�صدار �آذار  ،2007ويف نبذة عن حياة
اجلندي جورج عبدو يف باب «�سجل اخللود» ،انه ا�ست�شهد بتاريخ ،2007/2/17
وال�صحيح انه تويف يف ذاك التاريخ ومل ي�ست�شهد .فاقت�ضى الت�صويب.
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ت��ز ّوج��ا وع��ا���ش��ا يف قريتنا
ني�سان
اجلبلية �سعيدين مي�سوري احلال
حتت �سقف اكرب واجمل منزل
يف ال��ق��ري��ة؛ لكن �سعادتهما
بد�أت تتال�شى وتتحول �إىل قلق
بعدما م�ضى على زواجهما �أكرث
من خم�س �سنوات ومل يرزقا
من واقع احلياة
بولد ميلأ حياتهما وين�شغالن
العقيد الركن
به.
اميل منذر
 ه ّوين الأمر عليك وا�صربيقليالً بعد ،قال فار�س لزوجته،
ثم �أ�ضاف� :آ�صبح الطب اليوم ي�صنع املعجزات وال ب ّد �أن ينجح الأمر �أخرياً.
�صربت هيفاء طويالً وهي تت�أرجح بني وعود االطباء وانتظار ا�ستجابة ال�سماء
ل�صلواتها وت�ضرعاتها التي د�أبت عليها كل �صباح وم�ساء .وبعدما تقدمت
ّ
أدعيتهن
بها ال�سنون وفقدت كل �صرب وامل ،وبعدما كرهت �أحاديث الن�ساء و�
اجلارحة لها والتي كانت تذكرها ب�أنها ام��ر�أة عاقر� ،سجدت على ركبتيها
ورفعت يديها �إىل العالء« :يا رب .يف ما م�ضى كنت �أطلب ان ترزقني
اتو�سل �إليك �أن متنحني بنتاً� .أجل بنت.
ب�صبي ومل ت�ستجب طلبي .الآن ّ

اقبل بها ولو خر�ساء ال ت�ستطيع ان تناديني يا ماما .اريدها لأحملها على
يدي .لأ�ضمها �إىل �صدري ،لأحبها� .أريدها لأ�شعر ب�أين �أم مثل كل الأمهات».
وما لفظت هيفاء كلماتها الأخرية حتى �أجه�شت بالبكاء وحنت ر�أ�سها كزهرة
ق�صفت الريح �ساقها.
وكان ان �سمع الرب للمر�أة فحملت وولدت بنتاً جميلة راحت تكرب ومعها
يكرب قلق ابويها؛ فالطفلة �سارة بكماء ال تتكلم.
حمالها �إىل �أكرث من طبيب ولكن يا للأ�سف! عاهة الطفلة ال عالج لها وال
�شفاء منها.
 هذا ن�صيبنا يا هيفاء ،علينا �أن نر�ضى به ،قال فار�س ثم �أردف مط�أط�أالر�أ�س حزيناً� :ألي�س هذا طلبك؟ لقد ا�ستجاب اهلل لك فاقبلي مبا رزقك به.
 ملاذا مل ي�ستجب عندما طلبت ان مينحني �صبياً؟ قالت �أم �سارة �صارخةعلي ب�صبي �سليم البنية
غا�ضبة .ملاذا مل ي�سمع يل عندما رجوته ان مين ّ
و�سمع حينما قبلت ببنت بكماء؟ لعله كان �آنذاك فاقداً �سمعه ثم عاد لي�سمع
من جديد!
 خايف اهلل يا امر�أة .ما هذا الكالم الذي تتف ّوهني به!؟92
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 ال �أريد ان �أخافه ،ومل اعد اخافه .ماذا �سي�صنع بي اكرث مما �صنع؟ يا ليتهمييتني لأرتاح مما انا فيه.
 الرب عادل يف ما يعطي وال يعطي .رمبا كنا ال ن�ستحق اكرث مما اعطانا�إياه وق�سمه لنا.
 الرب عادل!؟ الرب عادل!؟ ر ّددت هيفاء را�سمة على �شفتيها ابت�سامة�ساخرة ،ثم راحت ت�ضحك وتقهقه قهقهات جمنونة .وما لبثت �أن ك ّفت عن
ال�ضحك لتقطب حاجبيها وت�صرخ� :أعادل هو وقد رزق جارتنا �أم كرمي اربعة
�صبيان وقريبتنا �أم عفيف ثالثة وحرمنا نحن �صبياً واحداً لريزقنا ببنت!؟ و�أي
ليحي العدل .ثم
ليحي العدلَ .
بنت؟ بكماء ال تتكلم .هل هذا ما ت�سميه عدالً؟ َ
نظرت �إىل طفلتها الراقدة يف ح�ضنها« :وانت �أيتها امل�صيبة� ،إليك عني».
قالت هيفاء ذلك وهي ترفع الطفلة وتلقي بها على ال�سرير .ثم تابعت
وهي تنه�ض وتخرج من الغرفة :ملاذا �أتيت �إىل هذه الدنيا؟ �ألتتعذبي
وتع ّذبينني؟.
وم�ضت ب�ضعة �أ�شهر وحملت هيفاء من جديد وول��دت �صبيني تو�أمني
�سليمي البنية ففرحت وزوجها بهما فرحاً عظيماً ورجت اهلل �أن ي�ساحمها على
ما خطئت به �إليه بقلبها ول�سانها ،ومع ذلك بقي احلزن ي�ستدر دموعها كلما
ر�أت �سارة ال�صغرية تلعب مع اخويها وال ت�ستطيع �أن تكلمهما �إال باال�شارات.
وم� ّرت ال�سنون كما مير الفرح يف قلب اليتيم ،و�أ�صبحت �سارة �صبية
ح�سناء ال فتاة يف القرية واجلوار ت�ضاهيها جماالً �أو
تقاربها رق��ة .وت��زوج �شقيقاها و�سكنا يف بريوت
وك ّونا عائلتني �صغريتني� ،أم��ا �سارة فبقيت يف
القرية تعتني بوالديها العجوزين قانعة را�ضية ،ال
تنطق بكلمة تذمر واحدة وال تفارق الب�سمة ثغرها
و�شفتيها.
�شاخ وال��ده��ا ول��زم ال��ف��را���ش ،ومر�ضت والدتها
و�ضعفت همتها وثقلت حركتها؛ لكن ما كان ي�ضنيها
اكرث من املر�ض ذاك احلزن ال�صامت القابع يف �أعماق
قلبها الذي راح يذوب ح�سرة على ابنتها و�شوقاً �إىل ولديها اللذين ال يزوران
القرية �إال يف املنا�سبات الكبرية.
وعندما ع�صف ال�شوق بقلب االم يوماً �إىل ولديها واحفادها ،نزلت �إىل
بريوت لر�ؤيتهم .وما �أطل �صباح اليوم التايل حتى عادت �إىل بيتها اجلبلي
حزينة الف�ؤاد دامعة العينني جت ّر قدميها جراً كاجلندي املهزوم.
جل�ست على حافة �سرير زوجها مقطبة اجلبني وال�شفتني ،وجل�ست �سارة
ملت�صقة بها قلقة لقلقها حتتجز يد �أمها النحيلة بني يديها الطريتني
وت�س�ألها بعينيها احلزينتني مئة �س�ؤال و�س�ؤال.
 ما بالك حزينة يا �أم ع�صام!؟ �س�أل فار�س زوجته م�ضطرباً .ملاذا عدتبهذه احلال وبهذه ال�سرعة!؟ هل هناك ما ي�شغل البال  -ال �سمح اهلل -؟
 ال ،ال. ما الأمر �إذاً؟ طمئنيني ارجوك. ال �شيء. �أريحي قلبي وقويل ما بك .انك تخيفينني حقاً. -العجائز مثلنا ال تليق بهم �إال بيوتهم يحتب�سون فيها حتى ميوتوا فيها.

�أجابت هيفاء بحزن .ثم رفعت ب�صرها اىل زوجها
الناظر اليها بعينني مت�سعتني ذهوالً ،و�أ�ضافت:
�إبننا ع�صام ،مل ا�شعر يف بيته ب�أنني مو�ضع
ترحيب من زوجته؛ وزوجة ه�شام مل تكلمني لأكرث
من دقيقتني �س�ألتني يف خاللهما عن الطق�س
يف ال�ضيعة وعما �إذا كانت احلفر قد �س ّويت
يف الطريق امل ��ؤدي اليها .هكذا قالت هيفاء
وابت�سمت ثم تدحرجت دمعتان بني جتاعيد
وجهها ،فوجم فار�س وبكت �سارة لبكاء �أمها.
ومرت �سنتان من الزمن ،ومات فار�س يف يوم ا�شت ّدت فيه العا�صفة وغطى
الثلج تالل القرية وحقولها ،فح�ضر ولداه وزوجتاهما اجلنازة ثم غادروا م�ساء
�إىل ب�يروت ،ومل يبق يف املنزل �سوى عجوز تغالب املر�ض على فرا�ش
املعاناة و�صبية تطهو وتغ�سل وتنظف وحتافظ على النار م�شتعلة وتق ّدم
لأمها الدواء بانتظام وتطعمها بيدها وت�أوي �إىل فرا�شها بعدما تغفو امها،
وتنام مغم�ضة العينني متنبهة الذهن لتنه�ض وحت�ضر �إىل �سرير تلك االم اذا
كلما نادتها لت�أتي لها بكوب ماء �أو تدثرها بالغطاء جيداً كلما �شعرت بالربد.
وبعدما كرثت طلباتها ذات ليلة وا�شتدت وط�أة الأمل عليها وهي جال�سة يف
�سريرها وابنتها �ساهرة �إىل جانبها� ،أخذت دموع هيفاء ّ
تتقطر من عينيها
الغائرتني يف وجهها وت�سيل حتى �شفتيها املرتع�شتني .و�ضعت �سارة
راحتيها على كتفي امها تهزها برفق وت�س�ألها بعينيها عما بها.
 �أنا املذنبة يا �سارة� .أنا من جنى عليك يا ابنتي .قبل ان تولدي طلبت مناهلل �أن يرزقني ب�صبي فما ا�ستجاب طلبي .رجوته �أن يعطيني بنتاً ولو بكماء

ف�أعطاين �إياك .لكن اهلل عاد ورزقني ب�أخويك.
ولكن �أي��ن هما الآن؟ �إنهما ال ي�س�أالن عني .ال
يزورانني .اما انت ايتها احلبيبة امل�سكينة ف�إنك
تقا�سني من اجلي ،تتعذبني ب�سببي �أنا التي ما
اردتك ومتنيت لو مل تولدي.
�ساعتئذ مل تعد العجوز ق��ادرة على متالك
ٍ
نف�سها ف�أجه�شت بالبكاء وراحت ت�ضرب ركبتيها
براحتيها نادبة حالها وحظ ابنتها من حياتها.
التاعت �سارة للوعة امها وارادت ان تخفف عنها لكنها مل ت�ستطع �أن تعبرّ
لها باال�شارات .فتحت فمها .حركت �شفتيها ف�إذا بهما تطيعانها�« :أمي.
�إرحمي نف�سك ارجوك� .إن ما �أردته مل يكن ليحدث لو مل يرده اهلل يل ولك».
 �سارة! �سارة! � ِأنت تتكلمني يا �سارة .هتفت االم وفتحت ذراعيها ت�ضمبهما ابنتها غري م�ص ّدقة ما �سمعت.
 �أجل يا �أمي� ،أجل� .أنا اتكلم� .أنا اتكلم يا امي .قالت �سارة وهي تتل ّم�س�شفتيها ب�أ�صابعها املرجتفة ،ثم راحت تقفز من الفرح يف مكانها« :انا �أتكلم
يا امي».
رب� .سامح
رفعت االم يديها وقلبها وب�صرها �إىل العالء�« :شكراً لك يا ّ
خطيئتي يا اهلل .لقد �أظهرت يل انك عادل وقادر على كل �شيء .الآن �أ�ستطيع
ان اموت وقلبي مطمئن».
وانكبت �سارة على �صدر امها باكية من الفرح ،و�ض ّمت االم ر�أ�س ابنتها
تع ّفر به وجهها و�شفتيها وتغ�سله بدموعها.
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نت�ساءل �أحياناً عن الأ�سباب التي تدفع بالبع�ض اىل االحتفاظ بكل ما يدخل
املنزل من �أغرا�ض حتى بعد ا�ستهالك حمتواها� ،أو بعدما ت�صبح بدون فائدة.
والالفت �أن املعنيني بهذه احلالة يكت�سبون رغماً عنهم �سلوكاً غريباً ومتط ّرفاً
املجمعة والتي يحر�صون على تكدي�سها
يدفعهم اىل التع ّلق ب�أكوام الأ�شياء ّ
يف اخلزائن والزوايا ،و�أحياناً يف غرف اجللو�س والنوم ،ما يجعل من املنازل
خمازن للخردة .فهل هنالك تربيرات منطقية لهذا ال�سلوك ،وما هو ر�أي
الإخت�صا�صيني النف�سيني؟

رحلة يف الإن�سان
�إعداد:
غري�س فرح

التع ّلق الزائد بالأغرا�ض القدمية...

موا�صفات مدمني التجميع؟
�إ���ض��اف��ة اىل �أن مدمني التجميع ه��م حمط
�إ�ستهجان زائريهم واملق ّربني اليهم ،والذين
عادة ما يتن ّدرون بحر�صهم الزائد على تكدي�س
كل ما هو قدمي وب� ٍ�ال ،فهم قد �شكلوا منذ زمن
بعيد م�صدراً ق ّيماً لأبحاث العلماء النف�سيني
الذين ربطوا ما بني الإدم���ان على التجميع،
وبع�ض عوار�ض الأمرا�ض النف�سية ،علماً �أنهم
حاولوا التفريق بني الهواة العاديني واملر�ضى،
و�سعوا اىل اكت�شاف الأ�سباب النف�سية والبيولوجية
الكامنة وراء امل�ؤ�شرات املر�ضية ال�شاذة التي مت ّيز
البع�ض.
وح�سب الدكتور راندي فرو�ست الذي و�ضع تقريراً
بهذا ال�ش�أن ،ف�إن ما مي ّيز املر�ضى من مدمني
التجميع عن الأ�صحاء ،هو مدى �أهمية الأغرا�ض
املج ّمعة ،والف�سحات التي حتتلها يف املنازل،
ون�سبة الفو�ضى التي حتدثها ،وكذلك التق ّزز
الذي تثريه يف النفو�س .وهو ي�شري بو�ضوح اىل
�أن الهواة التقليديني يحتفظون عموماً ب�أ�شياء

؟

ه���ل ي��دخ��ل يف خ��ان��ة الأم���را����ض

النف�سية
« »

ق ّيمة تر�ضي تو ّجهاتهم وميولهم،
ويحر�صون على ترتيبها والعناية
بها ،بينما يتعلق مدمنو التجميع
املر�ضى بكل مقتنياتهم ،املهمة منها والتافهة،
ويبقونها ب�شكل كد�سات وك��وم تخنق املنازل
وتعيق تنظيفها يف معظم الأحيان ،وقد ت�صبح
عوائق تت�سبب بتعرث قاطنيها و�سقوطهم� ،أو
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�إ�صابتهم ببع�ض الأمرا�ض الناجمة عن تكاثر عث
الغبار ،والبكترييا والفطريات.
�أما الأ�شياء التي يحر�ص املجمعون املر�ضى على
االحتفاظ بها فهي تراوح بني ال�صحف واملجالت
القدمية ،والربيد والأكيا�س والعلب الفارغة،
وكذلك الثياب الرثة و�سواها من املقتنيات و�أنواع
اخلردة التي ال فائدة من وجودها .وح�سب الدكتور
فرو�ست ،ف�إن امليل اىل االحتفاظ بهذه الأ�شياء
يرتافق عموماً مع �إهمال املعنيني �ص ّحتهم
ونوعية غذائهم و�شكلهم اخلارجي ،باال�ضافة اىل
نظافة منازلهم.

تعترب جزءاً من الق�شرة الدماغية امل�س�ؤولة عن
التعريف العلمي لهذه احلالة ال�شائعة
ُيع ّرف اخت�صا�صيو علم النف�س الإدمان املر�ضي تنفيذ الأن�شطة املعرفية.
على التجميع ك�أحد عوار�ض مر�ض «�إ�ضطراب
معلومات �إ�ضافية
ال�شخ�صية اال�ستحواذي الق�سري» وكجزء من عوار�ض
�إ�ضطرابات الدماغ ال�شائعة ،ومنها «�إ�ضطراب من ناحية ثانية ،فقد �أ ّك��دت نتائج درا�سات
احلركة ال��ل�ا�إرادي» « ،»Tic Disorderوكذلك �أجريت يف م�ست�شفيات الأمرا�ض النف�سية يف
الإعاقات واال�ضطرابات الع�صبية املن�ش�أ والتي غري مكان من العامل ،على الت�شابه املوجود بني
تتخللها الو�ساو�س واخلوف على امل�صري .ويرى مر�ضى اال�ضطرابات الع�صبية الدماغية وبع�ض
اال�شخا�ص العاديني لناحية احلر�ص على تكدي�س
االغرا�ض .وهذا يعني �أن امليل اىل االحتفاظ بكل
ما هو موجود يف املنزل يبدو طبيعياً اىل ٍحد
يج�سد اخلوف
ما من وجهة نظر علم االحياء ،لأنه ّ
الفطري من نق�ص امل ��ؤن واحل��اج��ات احلياتية،
وخ�صو�صاً يف الظروف ال�صعبة .هنا يجدر باال�شارة
�أن هذا امليل موجود عند االن�سان واحليوان ب�أ�شكال
خمتلفة تخدم البقاء من منطلق التك ّيف مع
الواقع.
الذي
اندر�سون
�ستيفن
الدكتور
فح�سب
تط ّرق
اىل هذه الناحية و�أج��رى درا�سات تناولت عامل
احليوان يف جامعة لوا الأمريكية ،ف�إنه على الرغم
من �أن امليل اىل التجميع عند احليوان ينح�صر
عموماً بالطعام ،فقد تبينّ �أن بع�ض احليوانات
الربية والطيور يلج�أ اىل االحتفاظ ب�أ�شياء ت�شعرها
باالطمئنان .فالطيور مثالً تخ ّزن ال�شرائط الالمعة
واحل�شائ�ش الطبيعية والق�ش لبناء الأع�شا�ش.
�أما الفئران فتميل اىل تخزين الطعام بكميات
كبرية تفوق حاجتها ،وكذلك احل�شرات و�سواها
من املخلوقات احلية .وقد �أثبتت الدرا�سات التي
�أجريت على �أدمغة بع�ض هذه احليوانات ،عالقة
امليل الغريزي اىل التجميع ب�أن�شطة كيميائية
دماغية مرتبطة بامليول الغرائزية ومنها ال�شهية
البع�ض �ضرورة �إعتبار هذه احلالة �إ�ضطراباً مر�ضياً وامليول اجلن�سية ،واالنفعاالت ال�سلوكية .وح�سب
م�ستقالً باعتبارها �أكرث �شيوعاً بني النا�س مما كان الدكتور اندر�سون ،ف�إن �أي خلل يف ن�شاط الدماغ
يعتقد �سابقاً ،وكونها ترتبط مبا�شرة ب�أمرا�ض الكهرو  -كيميائي ،قد يحدث ا�ضطراباً يف امليول
امل�شار اليها ،وقد يت�سبب بعادات ق�سرية ت�ستحوذ
ا�ضطرابات ال�شخ�صية.
وي��ج��در ب��اال���ش��ارة هنا �أن م��ا ب�ين  20اىل 30على االرادة ومنها عادة التجميع.
يف املئة من امل�صابني «با�ضطراب ال�شخ�صية
هل يوجد عالج � ٍشاف؟
اال�ستحواذي الق�سري» يعانون عدم املقدرة على
التخل�ص من كل ما يدخل منازلهم .وقد تبينّ
حتى الآن مل يتمكن االخت�صا�صيون من معاجلة
�أن ح��واىل  13من بني � 86شخ�صاً من مدمني ه��ذه احل��ال��ة بالعقاقري امل�ضادة للإكتئاب� ،أو
التجميع الق�سري يعانون خلالً بيولوجياً يف و�سط امل�ستخدمة لعالج �أمرا�ض اال�ضطرابات ال�شخ�صية.
املنطقة اجلبهية الأمامية من الدماغ ،والتي �إالّ �أن الدكتور ران��دي فرو�س متكن م��ؤخ��راً من

تطوير عالج �سلوكي معريف قادر على االحاطة
مب�س ّببات هذه الظاهرة و�صوالً اىل تخفيف ح ّدة
�شعور الهو�س املرافق لها.
فكما �سبق وذكر ،ف�إن فرو�ست قد �أ�شار اىل �أن
مدمني التجميع املر�ضى يختلفون عن الهواة
التقليديني جلهة عدم مقدرتهم على التمييز
بني احل��اج��ات املهمة واخل���ردة� ،أم��ا �سبب ذلك
فيعود اىل �شعورهم الرا�سخ ب�أن مقتنياتهم هي
جزء من كيانهم ،الأمر الذي يجعلهم غري قادرين
على التخل�ص منها .اىل ذلك فهو ي�شري اىل وجود
فئة كبرية من املج ّمعني القادرين على التمييز
بني الأ�شياء ال�صاحلة وبني التي بحاجة اىل رمي،
�إالّ �أن �إ�ضطراباً ما يف �أن�شطة �أدمغتهم املعرفية
التنفيذية قد يجعلهم يجدون �صعوبة يف تنظيم
املقتنيات وتعريبها والتخل�ص من اخل��ردة .وال
ين�سى فرو�ست الفئات التي تعي�ش يف قلق
وخوف دائم على امل�صري.
من هذا املنطلق ،و�ضع ومعاونوه تقنية جديدة
يف العالج ال�سلوكي املعريف هدفها م�ساعدة
املعنيني على تغيري توجهاتهم باالعتماد على
خطوات �أهمها:
 امل�ساعدة على اكت�شاف الأفكار والهواج�سالكامنة وراء التجميع الق�سري وتو�ضيحها
والتخل�ص منها تدريجاً.
 م�ساعدة املعنيني على التفرقة بني الذاتوالأ�شياء امل�ستخدمة �آنياً لتلبية احلاجات املادية.
 �إقناع مدمني التجميع الق�سري بامل�ساوئال�صحية الناجمة عن تكدي�س املقتنيات.
 تفعيل ثقتهم ب�أنف�سهم وحبهم للتنظيموالرتتيب واال�ستمتاع بجمال �أمكنة �إقامتهم
وعملهم.
 ت�شجيعهم على القيام بجردة يومية ت�سمحبتمييز الأ�شياء ال�صاحلة من غري ال�صاحلة مع
دفعهم اىل تع ّلم تقنيات حفظ الأ�شياء بالطرق
ال�صحيحة.
 �إن �إقدام �أفراد العائلة على تعنيف املعنيني�أو رمي مقتنياتهم غري ال�ضرورية رغماً عنهم،
يزيد من تع ّلقهم بها ،وكذلك من قلقهم وخوفهم
�أو عدائيتهم .وم��ن هنا ���ض��رورة م�ساعدتهم
بالطرق العالجية املدرو�سة ،وعن طريق ا�ست�شارة
اخت�صا�صيني حل ّثهم على التخل�ص منها تدريجاً،
ومبلء �إرادتهم.
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�أخبار ريا�ضية
�إعداد:
نينا عقل خليل

قائد املركز العايل
للريا�ضة الع�سكرية ير�أ�س وفد لبنان يف اجتماعات االحتاد العربي للريا�ضة الع�سكرية
ان � ُت��دب ق��ائ��د امل��رك��ز ال��ع��ايل للريا�ضة
الع�سكرية ،ع�ضو املكتب التنفيذي لالحتاد
العربي للريا�ضة الع�سكرية ورئي�س وفد
لبنان ،العقيد الركن البري كرم ،يرافقه الرائد
بيار بو ع�ساف من مديرية املخابرات� ،إىل
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
حل�ضور اجتماعات االحتاد العربي للريا�ضة
الع�سكرية وذلك اعتباراً من 2007/3/30
ولغاية .2007/4/6
نحو
ح�ضر ال��ل��ق��اءات  19دول��ة عربية،
وتخ ّللتها مناق�شة املحا�ضر ال�سابقة
املنظمة حول البطوالت التي �سبق ان جرت

يف خمتلف ال��دول العربية خالل العامني
 2006و  ،2007وتقرر يف نهاية اجتماعات
املكتب التنفيذي واجلمعية العمومية �إقامة
الن�شاطات العربية للعام احلايل وللعامني
املقبلني كالآتي:
 lبطوالت العام :2007
 امل�لاك��م��ة ،يف اجل��زائ��ر ،اع��ت��ب��اراً من.2007/6/1
 امل�صارعة ،يف �سوريا ،اعتباراً من 15ولغاية .2007/6/22
 كرة اليد ،يف �سوريا ،اعتباراً من 17ولغاية .2007/8/24
 التايكواندو ،يف ال�سعودية ،اوائل �شهرايلول .2007

 lبطوالت العام :2008
 التوجه بالبو�صلة يف لبنان. االتايكواندو يف اليمن. امل�صارعة يف م�صر. املالكمة يف الإمارات. العدو الريفي يف اجلزائر. �ألعاب القوى يف العراق. دورة الطب الريا�ضي يف تون�س. lبطوالت العام :2009
 دورة عربية ت�شمل  6العاب ( 2اجماليةو 2قتالية و 2افرادية) يف جمهورية م�صر
العربية.
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لواء احلر�س اجلمهوري يحتل املركز االول يف بطولة اجلي�ش يف �سباق البدل ()1000*6
�أقام املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية بطولة
اجلي�ش يف ال��ب��دل  ،1000*6اللقاءين الأول
والثاين� ،سباق وذلك على ملعب بريوت البلدي
وبتاريخي  15و  .2007/3/29وج��اءت النتائج
على النحو الآتي:
 lاللقاء الأول:

 الأول :لواء احلر�س اجلمهوري. الثاين :لواء امل�شاة احلادي ع�شر. الثالث :لواء امل�شاة اخلام�س. lاللقاء الثاين:
 الأول :لواء امل�شاة احلادي ع�شر. -الثاين :لواء احلر�س اجلمهوري.

 الثالث :لواء امل�شاة اخلام�س.ويف الت�صنيف النهائي لبطولة اجلي�ش يف
�سباقات الطرق والبدل  1000*6للعام ،2007
�أحرز فريق لواء احلر�س اجلمهوري املركز الأول،
تاله لواء امل�شاة اخلام�س يف املركز الثاين ،ولواء
امل�شاة الثالث يف املركز الثالث.

�سباق ال�ضاحية الثالث يف اجلمهور
ّ
 lفئة الرجال:
نظـم االحت��ـ��اد اللبناين لألعـاب القوى،
 اجلندي االول حممد العجمي من لواءوبرعاية ال�شركة اجلديدة لبنك �سوريا
أوىل
ل
ا
املراكز
يف
اجلي�ش
فريق
امل�شاة الثاين ،االول.
ول��ب��ن��ان��� ،س��ب��اق ال�����ض��اح��ي��ة الثالث
 العريف احمد الدركو�شي من لواءعلى ملعب ن���ادي اجل��م��ه��ور ،بتاريخ
احلر�س اجلمهوري ،الثاين.
.2007/3/18
 العريف الأول ح�سني عوا�ضة من لواء امل�شاة االول ،الثالث.�شــارك يف ال�سبـاق حـواىل  226عـداء وعـداءة ينتمـون �إىل انديـة:
اجلي�ش اللبنـاين ،قـوى االمـن الداخلي ،اجلمهور ،ال�صعـود  -ال�ضبيـة l ،فئة القدامى:
االنطـوين  -بعبدا ،الأن�صـار ،عرب لبنـان لعـدائي الطرق ،بلو �ستارز والقدامى - .العريف االول عمر عبد اللطيف من فوج املغاوير ،الأول.
وقد �أحرز فريق اجلي�ش املراكز االوىل يف ال�سباق وهنا النتائج:
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�سباق ن�صف
ماراتون  -جونيه

عدا�ؤو اجلي�ش
يف الطليعة

نظمت جمعية عرب لبنان لعدائي الطرق
وب�إ�شراف االحتاد اللبناين لألعاب القوى �سباق
ن�صف ماراتون انطالقاً من جونيه وو�صوالً
�إىل و�سط ب�يروت ،بتاريخ .2007/3/11
وقد �شارك فيها عدا�ؤو منتخب اجلي�ش �إىل
جانب مئة عداء وعداءة ينتمون �إىل الأندية
املنت�سبة �إىل االحتاد .وقد حقق الع�سكريون
امل��راك��ز الأوىل يف ال�سباق .ويف ما يلي
النتائج:
 lفئة الرجال:
 العريف االول مهدي �شبلي من لواءاحلر�س اجلمهوري ،االول.
 العريف علي عو�ض من فوج التدخلالثالث ،الثاين.
 املج ّند املمددة خدماته عمر عي�سى منفوج املدرعات االول ،الثالث.
 lفئة القدامى:
 العريف االول عمر عبد اللطيفمن فوج املغاوير ،االول.

ي�شارك فريق اجلي�ش يف الكرة الطائرة يف اللقاءات الريا�ضية �ضمن
بطولة العام للدرجة االوىل (ممتاز) ،وذلك با�شراف االحتاد اللبناين
للعبة .وجاءت نتائجه لغاية املباراة ال�ساد�سة من
مرحلة الإياب على النحو الآتي:
نتائج
 lاجلي�ش  -الأن��ط��وين بعبدا 1 - 3 :ل�صالح
بطولة
اجلي�ش.
 lاجلي�ش  -قيتويل 2 - 3 :ل�صالح اجلي�ش.
الكرة
 lاجلي�ش  -غزير� - 3 :صفر ل�صالح اجلي�ش.
الطائرة
 lاجلي�ش  -القلمون� - 3 :صفر ل�صالح اجلي�ش.
للدرجة
 lاجلي�ش  -الأنوار� - 3 :صفر ل�صالح ااالنوار.
املمتازة
 lاجلي�ش  -قنات� - 3 :صفر ل�صالح اجلي�ش.
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احرز فريق اجلي�ش يف امل�صارعة بطولة لبنان
يف اللعبة للدرجة االوىل بر�صيد  69نقطة.
اقيمت البطولة على ملعب ن��ادي التعا�ضد -
املزرعة بتاريخي  23و  2007/2/24و�شارك فيها
خم�سة اندية ريا�ضية .وكانت نتائج الع�سكريني
على النحو الآتي:
 lامل�صارعة احلرة:
 وزن  55كلغ :العريف �سليمان كرامة من فوجالتدخل الرابع ،االول.
 وزن  60كلغ :العريف حممد الغو�ش من فوجالتدخل الرابع ،االول.
 -وزن  66كلغ :الرقيب احمد اخلالد من املركز

 ...وبطولة لبنان
للدرجة الأوىل
يف لعبة املالكمة
فاز فريق اجلي�ش ببطولة لبنان العامة
يف املالكمة (الدرجة االوىل) للعام احلايل
بر�صيد  25نقطة .نظم البطولة االحتاد
اللبناين ل ّلعبة بتاريخ 2007/3/17
يف قاعدة االعداد والتدريب يف املدينة
الريا�ضية ،و�شارك فيها العبون ينت�سبون
�إىل �ستة اندية .وهنا النتائج الفنية
للع�سكريني يف البطولة:
 وزن  54كلغ :اجلندي االول هاروتمانوكيان من ف��وج التدخل اخلام�س،
الثالث.
 وزن  57كلغ :الرقيب �شادي طوبيا102
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 وزن  120كلغ :العريف حممد �سلوم من فوجاجلي�ش يحرز
التدخل االول ،االول.
بطولة لبنان للدرجة الأوىل
 lامل�صارعة الرومانية:
يف امل�صارعة
 وزن  55كلغ :العريف �سليمان كرامة ،االول. وزن  60كلغ :اجلندي هيثم �شم�ص من املركزالعايل للريا�ضة الع�سكرية ،االول.
 وزن  66كلغ :الرقيب احمد اخلالد ،االول.العايل للريا�ضة الع�سكرية ،االول.
 وزن  74كلغ :اجلندي احمد الرفاعي من املركز وزن  74كلغ :الرقيب االول حممد خليل من العايل للريا�ضة الع�سكرية ،االول. وزن  84كلغ :العريف االول حمي الدين �سيففوج التدخل الرابع ،االول.
 وزن  96كلغ :اجلندي االول علي دمج من فوج الدين من لواء امل�شاة الثاين ع�شر ،االول. وزن  120كلغ :العريف حممد �سلوم ،االول.املغاوير ،االول.

من فوج التدخل الثالث ،االول.
 وزن  60كلغ :اجلندي االول وائل�شاهني م��ن امل��رك��ز ال��ع��ايل للريا�ضة
الع�سكرية ،االول.
 وزن  64كلغ :الرقيب عبا�س طحانمن لواء امل�شاة الثاين ع�شر ،االول.
 وزن  69كلغ :الرقيب االول راميال���ذوق م��ن امل��رك��ز ال��ع��ايل للريا�ضة
الع�سكرية ،االول.
 وزن  75كلغ :اجلندي االول جند �سلوممن مديرية املخابرات ،االول.
 وزن  81كلغ :العريف فرا�س البتلوينمن لواء احلر�س اجلمهوري ،االول.
 وزن  91كلغ :اجلندي نبيل ها�شم مناملركز العايل للريا�ضة الع�سكرية ،االول.
 وزن  91كلغ وم��ا ف��وق :الرقيب�سعادة املعلوف من فوج التدخل االول،
االول.

فريق اجلي�ش للتزلج
يت�ألق يف بطولة لبنان
ب�سباق العمق
نظم االحتاد اللبناين للتزلج ،بطولة لبنان
يف �سباق العمق للعام  2007يف منطقة
الأرز وذلك بتاريخ .2007/3/17
�شارك يف البطولة فريق اجلي�ش يف التزلج
�إىل جانب الأندية االحتادية ،وحقق الع�سكريون
نتائج مميزة� .أما النتائج فجاءت على النحو الآتي:
 lفئة الإناث:
 ال��رائ��د الإداري نورما رع��د من قاعدة جونيةالبحرية ،الثالثة.
 lفئة الرجال:
 العريف احمد بطيخ يف املركز االول ،تالهالعريف حممد ديب يف املركز الثاين ،فالعريف
احمد كنعان يف امل��رك��ز الثالث ،وجميعهم من
مدر�سة التزلج.

متفرقات ريا�ضية متفرقات ريا�ضية متفرقات ريا�ضية متفرقات ريا�ضية متفرقات ريا�ضية متفرقات ريا�ضية متفرقات ريا�ضية متفرقات ريا�ضية
 lكرة القدم:
 بتاريخ ،2007/3/12جرى لقاء ودي يف كرة القدم
ب�ين فريقي ال��ل��واء العا�شر
والكتيبة االيرلندية العاملة �ضمن
«يونيفيل» على ملعب بلدية
القليعة ،وانتهى بفوز فريق الكتيبة
الإيرلندية بثالثة اه���داف مقابل
هدفني للواء العا�شر.
 بتاريخ  ،2007/3/12اقيمتمباراة ودي��ة بني فريقي منطقة
جبل لبنان واللواء  ،12وكانت النتيجة
خم�سة اهداف ل�صالح فريق املنطقة
مقابل هدفني لفريق اللواء.
 بتاريخ  ،2007/3/13جرتمباراة ودية بني فريقي معهد
التعليم ون��ادي الرو�ضة على
ملعب ن���ادي ك��ام��د ال��ل��وز،
انتهت بفوز نادي الرو�ضة

بهدف واحد مقابل ال �شيء للمعهد.
 بتاريخ  ،2007/3/21جرتم��ب��اراة ودي���ة ب�ين فريقي معهد
التعليم ونادي احلرية  -جمدل عنجر
على ملعب عمر املختار ،وفاز فيها
فريق املعهد بهدفني مقابل هدف
واحد لنادي احلرية.
 بتاريخ  ،2007/3/23لعبفريقا معهد التعليم ون��ادي هدى
الر�سالة  -بعلبك مباراة ودية على
ملعب عمر املختار ،انتهت بفوز
فريق املعهد بخم�سة اهداف مقابل
ثالثة اهداف لفريق النادي.
 بتاريخ  ،2007/3/27تبارىفريق لواء امل�شاة الثاين ع�شر �ضد
فريق ال��وح��دة االيطالية العاملة
�ضمن «يونيفيل» على ملعب �صور
البلدي ،وكانت النتيجة التعادل .1-1
 ب��ت��اري��خ  ،2007/4/3جرتم����ب����اراة ودي�����ة بني
فريقي معهد التعليم

ونادي كفرديني�س على ملعب عمر
املختار ،انتهت بفوز فريق املعهد
بنتيجة ع�شرة اهداف مقابل هدف
واحد لفريق النادي.
 lكرة اليد:
 بتاريخ  ،2007/4/2جرت مباراةودية يف لعبة كرة اليد بني فريقي
ل���واء احل��ر���س اجل��م��ه��وري واجلامعة
الأم�يرك��ي��ة للعلوم والتكنولوجيا
( ،)AUSTف��از بنهايتها فريق
اللواء بنتيجة .13-28
 بتاريخ  ،2007/4/13لعبفريقا معهد التعليم ول��واء امل�شاة
الثامن مباراة ،انتهت بفوز فريق
لواء امل�شاة الثامن بنتيجة .20-24
 lكرة ال�سلة:
 بتاريخ  ،2007/3/18لعبفريق اللواء احلادي ع�شر مباراة ودية
�ضد فريق القوات االيطالية العاملة
���ض��م��ن «يونيفيل»،
ا�سفرت عن فوز فريق

اللواء بنتيجة .57-72
 بتاريخ ،2007/3/21تقابل فريقا ف��وج التدخل
اخلام�س ونادي ال�سان جورج -
الزلقا يف مباراة ودية جرت على
ملعب النادي االخري ،وانتهت بفوز
فريقه بنتيجة .50-65
 بتاريخ  ،2007/3/26لعبفريقا لواء احلر�س اجلمهوري ومدر�سة
مار يو�سف  -قرنة �شهوان مباراة
ودية على ملعب جممع غرين فيلدز
 ذوق اخل��راب  -ال�ضبية ،وا�سفرتعن فوز فريق اللواء بنتيجة .59-72
 ب��ت��اري��خ  ،2007/4/2فازفريق ل��واء احلر�س اجلمهوري على
فريق اجلامعة االمريكية للعلوم
والتكنولوجيا بنتيجة ،49 - 58
وذلك خالل لقاء ودي اقيم على
ملعب اجلامعة.
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ني�سان

تكنولوجيا الع�رص
�إعداد:
ندين البلعة

ع��ن طريق �إ�ستلهام �آل��ي��ة ال�سمع عند
• خذ ال�سمع من �أذن الذبابة:
الذبابة وت�صميم �أذنها ،مت ّكن العلماء من
ت�صنيع جهاز ميكروفون جديدُ .يعد هذا اجلهاز اخلطوة الأوىل لتطوير �أجهزة ت�ساعد ذوي ال�سمع ال�ضعيف.
كما يتجه تفكري العلماء �إىل حماكاة الت�صميم البديع للذباب يف ت�صميم �أجهزة دقيقة ،لإنتاج طائرات
ت�شابه الذباب يف طريانه .وعلى الرغم من �أن معظم الذباب ال ميتلك حا�سة �سمع ج ّيدة� ،إال �أن ذبابة
«�أورميا �أوكرا�سيا» ال�صغرية احلجم ،تتميز بقدرة �سمعية �إ�ستثنائية� ،إذ ت�ؤدي �أذنها دور امليكروفون الإجتاهي
الدقيق ،عايل احل�سا�سية ،وذلك لتحديد موقع الفري�سة ب�سهولة .وحاول الدكتور رونالد مايلز� ،أ�ستاذ الهند�سة
امليكانيكية يف جامعة نيويورك ،تطبيق هذا الت�صميم البيولوجي يف ميكروفون ميكن �أن ي�صبح �أحد
مكونات �سماعة �أذن .وتعتمـد هند�سة امليكروفـون على تقليـد بنية طبلة �أذن الذبابة ،حيث يتقبل
الغ�شاء الدقيق ال�صوت القادم من اجتاه حم ّدد .وميكن ان ي�ساعد امليكروفون امل�ستلهم من �أذن الذبابة،
يف منع ال�ضو�ضاء غري
املطلوبة م��ن الو�صول
�إىل الأذن.

• كامريا �سريعة:
•
جنم
هائل

من ا
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ملا�س:

ك�شفت
�شركة �سوي�سرية م�ؤخراً
عن كامريا رقمية جديدة تتمتع بدقة
هائلة ( 160ميغا بيك�سل) ،لتقدم �صوراً مذهلة.
تعترب الكامريا اجلديدة �سريعة الأداء يف التقاط
ال�صور والتخزين على حد �سواء ،وذلك
بف�ضل تقنية �سرعة القراءة والتي ت�صل
�إىل  300ميغابيت يف الثانيةُ .يذكر �أن
الكامريا اجلديدة مت طرحها يف الأ�سواق
مع بداية العام  ،2007ويبلغ
�سعرها حواىل � 35ألف دوالر
بدون العد�سات.

�إكت�شف علماء الفلك جنماً المعاً
يف ال�سماء ،فائق النقاء .هذه املا�سة الهائلة هي
عبارة عن جتمع من الكربون الب ّلوري بعمق  1500كيلومرت
وتبعد � 50سنة �ضوئية عن االر�ض� .أطلق العلماء على النجم �إ�سم
«لو�سي» ،وهو يف الواقع اجلزء الداخلي لنجم قدمي كان يف املا�ضي المعاً
مثل �شم�سنا.
وقال عامل الفلك ترافي�س متكالفي ،من مركز هارفارد للفيزياء الف�ضائية:
«يحتاج املرء �إىل معدات �صائغ بحجم ال�شم�س ملعرفة عيار هذه املا�سة» .والنجم
«لو�سي» هو قزم �أبي�ض متب ِّلر� ،أي قلب جنم �ساخن ،وهو ما يبقى من النجم
الأ�صلي الالمع بعد �أن ي�ستهلك وق��وده النووي
وميوت ،ويتكون يف غالبيته من الكربون.
ويتوقع العلماء �أن ت�صبح �شم�سنا قزماً
�أبي�ض عندما مت��وت بعد ح��واىل  5مليار
عام من الآن .وبعد ذلك بحواىل ملياري عام
�سيتب ّلر قلبها �أي�ضاً ليكون �أكرب ما�سة هائلة
احلجم يف مركز نظامنا ال�شم�سي.

ناط
غ
• م ول:
برت
ال

ي�س
ذب
يج

• �سيارة طائرة:

تو�صل فريق
بحثي من علماء املركز القومي امل�صري
للبحوث� ،إىل �إنتاج مادة بيولوجية من املخلفات
احليوانية� ،آمنة و�صديقة للبيئة ميكنها معاجلة
تلوث امل�سطحات املائية ببقع الزيت البرتويل.
ميكن للغرام الواحد من املادة التي �أ�سماها
الباحثون �إخال�ص الألفي ،علي ال�سيد علي
وعلي ها�شم ،بالأحرف الأوىل من �أ�سمائهم
� ،E&A2أن ميت�ص  50غراماً من زيت البرتول.
وهو يجذبها �إليه كاملغنطي�س ويجمعها على
�شكل بقع �صغرية تطفو على �سطح املاء
ليتم جمعها يدوياً بوا�سطة �شبكات خا�صة،
من دون �أن يحدث �أي تر�سب للزيت يف قاع
املياه ،الأمر الذي يوفر حماية جميع الكائنات
البحرية من �آثار التلوث ببقع الزيت.
ويتم ا�ستخال�ص املادة الع�ضوية من
املخلفات احليوانية ،حيث متر مبراحل
الغ�سيل والتنقية من املواد العالقة ال�ضارة
وغري املرغوب بها.
ثم جترى للمادة معاجلة كيميائية ب�سيطة
لتنقل بعدها للتخل�ص من املواد الزائدة
يف التفاعالت ال�سابقة ،وجتفف
وتطحن ح�سب احلجم املطلوب،
و ُيقدم املنتج يف �صورته
النهائية كم�سحوق.
وميكن ا�ستخدام تلك املادة
يف معاجلة املياه امللوثة
ب�أي نوع من �أنواع الزيوت
من خملفات ال�صرف
ال�صناعي ،ويف تنقية جميع
القنوات واملجاري املائية
ومرافئ ال�سفن.

تلقت جمموعة من الطالب يف ق�سم
هند�سة الطريان يف معهد « ،»Mitمنحة درا�سية لتطوير
�أول �سيارة طائرة يف العامل ،حلمنا بها دائماً وكانت املفاج�أة
الأطرف يف افالم جيم�س بوند .لكن اخليال �سي�صبح حقيقة،
حيث �سن�شاهد يف زحمة ال�سري �سيارة تنف�صل دواليبها عن
للطي،
الإ�سفلت لتطري نحو الف�ضاء .و�ستزود ال�سيارة �أجنحة قابلة ّ
و�ستت�سع ل�شخ�صني عدا عن �سائقها ،و�ستت�ضمن �أكيا�ساً هوائية
ل�سالمة اجلميع .عالوة على ذلك� ،ستحوي ال�سيارة الطائرة جهاز
« »Gpsمل�ساعدة ال�سائق يف حتديد املواقع اجلغرافية بوا�سطة
�صور الأقمار ال�صناعية .ولن تكفي رخ�صة ال�سيارة التقليدية
لقيادتها ،بل يتوجب على �سائقها الإ�ستحواذ على رخ�صة لقيادة
الطائرات اخلفيفة الوزن� .أُطلق على «ال�سيارة الطائرة ال�شخ�صية»
�إ�سم « »Transitionو�سرناها على الطرقات ويف ال�سماء العام
 2010ك�أق�صى ح ّد.

• نظارات جديدة...
تغنيك عن طبيب العيون:
نظارات طبية �سرتافقك طوال العمر من دون حاجة �إىل التغيري
كل فرتة .نظارة العد�سات املطورة ت�شبه النظارة العادية ،وتعمل
بطريقة مماثلة للوظيفة الب�صرية لعد�سات
العني .ي�ستطيع من يرتديها التحكم ب�أ�سطح
العد�سات املنحنية من خالل مقب�ضني على
جانبي الإطار .هذه العد�سات ميلأها زيت
ال�سيليكون وقوتها تتغري بتغيري كمية
ال�سائل يف العد�سات� ،أكان ال�شخ�ص يعاين
طول النظر �أو ق�صره.
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احتفل اجلندي
ن�صر �أبو كروم
بعقد خطوبته على الآن�سة
غية �شكيب من�صور.

احتفل الرقيب
�شربل البي�سري
بزفافه اىل
الآن�سة رنا �سعادة.

�إعداد :فيليب � ّشما�س
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م�سابقة الكلمات املتقاطعة
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اجلائـــزة

400.000
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لرية
لبنانية

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

• �أفقياً:

� -1أحد �أ�سلحة اجلي�ش ،املتالحق.
 -2واليـة �أمريكيـة ،عـدد كثيـر ،قا�سمـت منا�صفـة.
� -3إرتفع النباتِ ،ه��� َررة ،مدينة يف الواليات
املتحدةِ ،ورك.
� -4شاعر عبا�سي ،ممثلة بريطانية راحلة.
� -5أغنية لأ�سمهان ،والد الأب ،الإ�سم الثاين ملمثلة
�أمريكية راحلة.
 -6نطق بـ� ،سقي� ،إ�سم �سابق ملاليزيا.
 -7كاتب م�صري راحل� ،أحرف مت�شابهة.
 -8نعم بالأجنبية ،احل��ب ،دول��ة �أفريقية� ،شركة

حل العدد ال�سابق

الفائزون

• الرقيب االول ادوار �سكر
القوات اجلوية.
• الرقيب عبد اهلل �صفا
اللواء الثالث  -الكتيبة .36
• العريف ابراهيم ع ّلو�ش
فوج الهند�سة.
• عايدة ب�شعالين
املريجات  -البقاع.

�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  15حزيران .2007

طريان �آ�سيوية.
 -9مدينة بريطانية ،يكتمل ،مت�شابهان� ،شقيق،
طائر حا ّد الب�صر.
�ُ -10ص َور ،ماركة حليب جمفف ،يجعل للكرم حائطاً.
 -11ممثلة م�صرية راحلة ،مو�سيقي فنلندي
�صاحب «الفال�س احلزين».
� -12أديب و�صحايف م�صري راحل ،من قبائل الهنود
احلمر.
 -13مر�ض �صدري� ،شاعر زجلي لبناين راحل.
 -14حلية تلب�س يف مع�صم املر�أةِ ،ع ّز ِوغنى.

• عمودياً:

 -1عا�صمة �أمريكية ت� ّأ�س�ست �1528سنة ،مرف�أ
يف املغرب.
� -2أغنية لأ�سمهان ،الإ�سم الثاين ملغنية روك
�أمريكية فازت بت�سع جوائز «غرامي».
� -3أو َح��ت اليهم ،نوتة مو�سيقية ،فيلم لأم
كلثوم.
 -4عائ�ش ،للتعريف ،م�سرحية من بطولة
فريوز ،الإ�سم الثاين لرئي�س �أفريقي ،حرف جر.
� -5إنثل َم ،مهر يف �سنته الأوىل ،جبال �أوروبية،
�أحد الأرواح ال�سماوية.
 -6للتمني ،طال وارتفع النبات ،رئي�س وزراء
بريطاين �سابق ،ق َلمنا.
 -7الإ�سم الثاين مللكة جمال لبنان �سابقاً ،من
�أوث��ان اجلاهلية ،نهر يف �إيطاليا ،وكالة �أنباء
عربية.
 -8أ� ّخر ال�شيء ،ينزع ويخطف م�سرعاً ،م�سحوق
للغ�سيل ،تن ّبه ل ِـ.
� -9ساحل كثري امل���اء ،يح�ضر الب�ضائع من
اخلارج ،دولة يف �أمريكا اجلنوبية.

 -15ت ْرك و�إهمال ،ب َذ َر الأر�ض.
 -16دولة �آ�سيوية� ،إمرباطور �أفريقي راحل.
يهرول يف امل�شي.
 -17دولة �أفريقية ،كا َت َبِ ،
 -18كرثة تعاطي� ،شاعر لبناين راحل.
ّ -19
ن�ضد ور ّتب املتاع بع�ضه على بع�ض ،ريقي،
مطار يف فيجي ،من يحب نف�سه مع عدم التفكري
يف الغري.
 -20عا�صمة �أرمينيا ،رئي�س فرن�سا قبل مئة �سنة.
 -21ممثل �أمريكي ا�شتهر يف �أفالم الكاوبوي ،مادة
�سامة ،عرو�س.
 -10ب َر َكة ،بحر ،يقنط ،حرف جر.
يف�صلون ُه ،فيلم لفريد �شوقي.
 -11تك ّبلونّ ،
 -12ناقة غزيرة اللنب ،ذئب ،يعالج ويعاون،
عملة �أفريقية.
 -13مت�شابهان ،قرميد ،عامل ريا�ضي و�أديب
�إنكليزي راحل ،غر�ضي وغايتي ل ِـ.
 -14مرف�أ يف �إيرلندا ال�شمالية ،الإ�سم الثاين
لطبيب �إنكليزي �إكت�شف التلقيح �ضد اجلدري،
من م�ؤلفات طه ح�سني.
 -15نوتة مو�سيقية ،م� ِ�ان��ح ،زار الأماكن
املقد�سة ،ذئب بالأجنبية.
ً
ً
 -16دولة �أفريقية� ،سار �سريا عنيفا ،ممثلة
م�صرية ،فا َخ َر وتكبرّ .
� -17شاعر �إي��ط��ايل ،الإ���س��م الثاين لرئي�س
فرن�سي راح��ل ،الإ�سم الثاين ملخرج �إيطايل
راحل.
 -18جاع ،مدينة باك�ستانية ،ال يبوح بها.
 -19ممثل �أمريكي ،ورد �أبي�ض عطري.
� -20أَ ْ�صل ،عملة معروفة عاملياً ،بلدة يف ق�ضاء
الكورة ،ي ّرب بوعده.
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توجهت �إىل املدينة مع �صاحب يل من اجل
ت�س ّلم حمفظة وردت �إلينا من دولة بعيدة بوا�سطة
ُ
ات�صلت بال�سيدة معلناً ح�ضورنا
�سيدة �صديقة.
نحن االثنني ،فر ّحبت ،لكنها اعتذرت يف الوقت
نف�سه عن ا�ضطرارها ملغادرة بيتها �إىل عمل
خارجي ،مطمئنة �إ ّيانا �إىل انها �ستك ّلف اخلادمة
امر الت�سليم.
و�صلنا �إىل املبنى املق�صود ،فرتجل �صاحبي
ما�ضياً �إىل غايته ،و�سعيت �أنا �إىل ركن �سيارتي
يف زاوية جانبية �صودف انها كانت جماورة لغرفة
حار�سة املبنى التي ت�سمى على عادة اهل املدن
البوابة (والبوابة هي انثى البواب ...جنانا اهلل من
وقع انوثتها).
كانت طيبة الذكر تلك تقف يف ف��راغ الباب
ال��ذي ا�شت ّقت ا�سمها من ا�سمه ،تلقي كتفها
اليمنى على اح��دى زاويتيه وبني يديها �صحن
العميد �أ�سعد خمول

ال�شيء

تختار منه ل�شفتيها طعاماً ت�شتهيانه وهي
تطلق �سهم عينها الي�سرى يف اجتاهي ،فيما
خب�أت العني اليمنى خلف ارنبة انف �صغري �ضاع
يف و�سع م�ساحة وجهها ،وقد ا�سرعت االثنتان معاً
للت�شاور مع عقلها الن�سائي يف �ش�أن هو ّيتي.
ظننت للوهلة االوىل ان امل���ر�أة ق��د اعجبت
ب�سيارتي ،لكنها و�ضعت ح��داً لهذا الظن حني
اندفعت نحوي �سائلة:
 من تنتظر؟ انتظر �صاحبي. منزل َمن ِمن اجلريان ق�صد �صاحبك؟مل اجب ،والق�صد ان يكون يف �سكوتي ما يعلن
بو�ضوح ان ال دخل لها بنا� :أنا و�صاحبي ،متاماً
كما �أنه ال دخل يل بها :هي و�صاحبها (يف حال
وجوده) .فما كان منها �إال ان ا�سرعت �إىل غرفتها
حانقة غا�ضبة ،و�ألقت بال�صحن والطعام ،وعادت
ت�ضرب باليدين على الركبتني حما�ساً وتو ّثباً
واندفاعاً وا�ستعداداً ،وانطلقت �إىل لوحة الهاتف
الداخلي املثبتة على اجلدار املجاور:
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إليك (ب�صوت مرتفع)؟
 من الذي �أتى � ِ .... ال احد؟ كيف ذلك؟ الرجل الذي �صعد �إليك الآنمن هو؟ (يبدو انها راقبت امل�صعد عندما ا�ستق ّله
�صاحبي وحفظت رقم الطابق الذي ق�صده ،وهو
الطابق الرابع).
عند هذا احلد ْ
تركت الهاتف وا�سرعت �إىل االعلى
قا�صدة ان ت�ضبط �صاحبي يف ما ال حتمد عقباه،
فتنال عندها �شهادة يف النزاهة وح�سن ال�سلوك
طاملا انتظرتها.
علي ان ا�صعد بدوري �إىل الطابق الرابع
كان ّ
ذاك ،م�ستب�سالً يف الدفاع عن �صاحبي ،فقد
يدهمه اخلطر ،وقد يتم جتريده من براءة طاملا
احتفظ بها ،ويتم �إلبا�سه ما مل يرتده يوماً من
الظنون واالحكام.
غالبني ال�ت�ردد للحظات و�صل ال�صاحب يف
نهايتها م�سرعاً راك�ضاً الهثاً
رافعاً حاجبيه �إىل الأعلى وقد
�سيطر عليه الهلع ،وكانت
املحفظة يف يده:
 �صعدت �إ ّيل امر�أة جمهولة
مهاجمة.
 نعم ،انها حار�سة املبنىوراعيته وم�ؤدبة زائريه.
 كيف عرفت؟ �أين ر�أيتها؟ لقد انطلقت من هنا ،من قاعدة انطالق�صاروخيها .انظر ،هذه هي غرفتها ،الغرفة التي
تتخذ فيها القرارات امل�صريية ،والتي ّ
تطل منها
على او�صاف املبنى واخباره يف املعلن منها ويف
اخلفي املكتوم .تراقب الزائر وت�ش ّيع املغادر ،ويا
ويل من ال تر�ضى عنه...
 ..املهم :ما كان موقفها منك؟
 لقد ر�أت ّيف خمتل�ساً �سارقاً :من �أن��ت؟ ما
�سبب ح�ضورك؟ ماذا تفعل هنا؟ كما انها انهالت
على اخلادمة امل�سكينة ،لي�س باال�ستف�سارات
واال�سئلة فح�سب ،بل ب��أن��واع ال ح�صر لها من
الت�أنيب وال�سباب.
 �أمل ت�برز امامها ،وعلى م��ر�أى من عينيهااللتني ار�شدتاها �إليك ،ما حوته املحفظة ،تربيراً
لنف�سك وحماية ل�شخ�صك من ال�شكوك واالتهامات؟
 مل افعل .مل اجد ما يدعوين �إىل ذلك ،مل يكنحمتوى املحفظة ما يعنيها.

 وما الذي كان يعنيها؟ �شيء �آخر. وهل بدا امامها ما ي�شري �إىل تع ّر�ض ال�شيءالآخر املذكور لل�سلب؟
 ال. هل ر�أيت ذاك ال�شيء من قريب او بعيد؟  ...من بعيد. �أمل تقرتب منه؟ ال ،بل ابتعدت. وكيف ا�ستطعت مغادرة املكان طليقاً �ساملاًيف ظل تلك الظروف ،هل �شهدت احلار�سة بح�سن
�سلوكك ف�أطلقت �سراحك؟
ْ
اهملت ذلك متاماً ،وتركتني للت�أكد
 ال ،لقدُ
اغتنمت الفر�صة
من ح�سن �سلوك اخلادمة ،عندها
وان�سحبت.
 هل كانت ت ؤ� ّنبها لتق�صريها يف تنظيف منزلخمدومتها ،وهل راحت حت ّذرها من ك�سر زجاجة ما

يف ال�صالة او يف املطبخ؟
 ال بل ح ّذرتها من ك�سر ال�شيء الذي ك ّلمتكعنه.
 وهل ان هذا ال�شيء �ضعيف امام الك�سر ،او كمايقولون بالفرجني «»Fragile؟
 «.»Très fragile وم��ا دخ��ل��ك ان��ت بالك�سر ط��امل��ا ان��ه��ا هياملعن ّية به يف غياب �سيدة املنزل؟ وانت ما لك
ولتك�سر اال�شياء بع�ضها البع�ض
وله؟ ّ
يك�سر بع�ضه» كما يقول
(«البطيخ ّ
�شعبنا).
 لكن احلار�سة ظنت انني �س�أك�سرهذا ال�شيء.
 و َمل مل تقل لها انك م�ستعد ،يفحال ثبوت انه تعر�ض لف�سخ او ت�صدع،
ان ت�شرتي �شيئني بديلني عنه ،واحد لها
وواحد للخادمة.
 �شراء بديل عنه؟ هذا �صعب للغاية. �صعب للغاية؟ وما نفع الدكاكني واحلوانيتوامل�ستودعات وامل�صانع التي حتيط بنا� ،إذن؟
 قد ال ت�صنع مثله. ما ر�أيك لو حاولنا ان ن�ستورده من �إحدى الدولال�سبع الأغنى والأكرث تقدماً يف العامل؟
 قد تكون الدول الفقرية اف�ضل حاالً على هذاال�صعيد.
 �أال ن�ستطيع ،انا وانت ،ان ن�صنع مثله ب�أيديناونحن حرفيان متفننان ،ومبدعان احياناً كما
نح�سب انف�سنا؟ ما ر�أيك لو اتينا ثانية وطلبنا
الإذن من �سيدة املنزل لالطالع عليه وحتديد
موا�صفاته يف الطول ويف العر�ض ،ويف كل
و�صف ،متهيداً لأن ن�صنع مثله ،ونثبت للجميع
�أنه ال داعي للخوف عليه �إىل هذا احل ّد؟
 �ضحك �صاحبي وقال :هذا ال�شيء ال طول لهوال عر�ض ،متاماً كما انه ال لون للماء وال طعم وال
رائحة .و�أ�ضيف :ال وزن له اي�ضاً.
 ال طول وال عر�ض وال وزن� ،إذن ال ميكن انتقوم له قائمة.
 ال بل انها تقوم  ...لكن ،على �س ّر عجيب. جنّنا يا اهلل ،وكيف ت�ستطيع حار�سة املبنىهذه حمايته ،طاملا �أنه �صعب التحديد؟ كيف
لها ان ت�ضع يدها عليه لتت�أكد من �سالمته،
مثالً؟

 نعم� ،إنه �صعب التحديد ،وقد يكون غري موجودعلى االطالق ،وهي تفرت�ض انها حتر�سه .قد تكون
حار�سة وهمية ل�شيء وهمي ،وقد اكون انا �سارقاً
وهمياً ل�شيء متت �سرقته منذ وقت بعيد.
 �أ َلي�س من املمكن ان يتم اعتقال ال�سارقاحلقيقي؟
 قد يكون هناك اكرث من �سارق ،لو مت القاءالقب�ض على واحد لغاب عن االنظار ع�شرات...
ّ
لل�شك والظن:
ويبقى م�صري ال�شيء عر�ضة
ُ�سرق ...مل ُي�سرق ...قد ُي�سرق ...ال ُي�سرق...
مع ذلك جتدر الرقابة الدائمة عليه يف ح�سابات
الب�شر.
علي ،يا ترى� ،أن اغتنم فر�صة غياب
 هل كان ّاحلار�سة عن غرفتها ،ف�أقدم على �سرقة �شيئها
نكاية بها ،وعقاباً لها ،بعد هذه الورطة التي
حاكتها لك؟
 هذا م�ستحيل� ،إذ ال ميكن ان تتم �سرقة �شيئها�إال بح�ضورها.
 عندها ،هل تدعى ال�سيطرة على ال�شيء،بح�ضور �صاحبته� ،سرقة؟
 ال. ماذا تدعى �إذن؟ ال اعرف ،ولو عرفت لـ «عرفت �شيئاً وغابتعني �أ�شيا ُء» ...رحم اهلل �أبا نوا�س الذي فاق البوابة
احلار�سة يف ِال�شعر ...ويف ح�سن ال�سلوك.
اجلي�ش  -العدد رقم 262

113

�صوم للوطن

لقد تط ّور الإعالم وتنوعت �أ�ساليبه وازدادت و�سائله وت�شعبت �أغرا�ضه ،خ�صو�صاً املرئي
منه ،بحيث �ضاقت الأعني عن اللحاق به ،وتعبت الآذان يف االطالع على نتاجه ،كائناً ما
كان م�ستواه ،وكائنة ما كانت فائدته.
وبلغ هذا الفي�ض �أر�ضنا حتى �ضاقت �ضفافها بالت�صريحات واملقابالت ودعوات الت�صعيد
و�أمنيات التهدئة ،حتت عناوين خدمة الوطن و�صون ترابه وت�أكيد ح�ضارته وب�سط العدالة والبحبوحة يف
�أرجائه .ويندرج ذلك ،يف معظمه ،حتت عنوان ال�سيا�سة ،حتى و�إن تعلق الأمر بالزراعة �أو ال�صناعة �أو ال�صحة
�أو البيئة ،وذهبت حرية التعبري بذلك مييناً وي�ساراً فقيل ما يجب وما ال يجب �أن ُيقال ،وطال الكالم وا�شتد
ال�سباق.
�صحيح �أن الكالم يف ال�سيا�سة �أقل �أذى و�أكرث �سلماً من طبول احلرب� ،إال �أنه ،ويف الكثري منه ،ينذر بتلك
احلرب ويدعو اليها ويح ّر�ض على ح�صولها وير�سم خطوطها ويذ ّكر مب�آ�سيها ويذكي نارها .وما كانت ال�سيا�سة
لتفعل �شيئاً من دون ت�أييد امل�ؤيدين وحما�س املتحم�سني وته ّور املتهورين� .إذ �إن �أفراد ال�شعب ،امل�ساكني
يف معظمهم ،ال يكتفون بالت�صفيق لتلك ال�سيا�سة ،بل يذهبون بعيداً يف االندفاع واملنا�صرة يف حاالت
ي�ؤدي بع�ضها اىل العنف واىل نقطة الالرجوع.
وتتبادل الأطراف امل�ساجالت املتواترة واحلوارات ال�ساخنة ،وما �إن ي�سكت طرف حتى يتناول طرف �آخر
�سطور الكالم فتتواىل الردود وتزداد احلدة ،لكن الذي يبقى يف �سكوت متوا�صل هم النا�س ،اللهم �إال من
طفح كيل الأنني والأوجاع لديهم ،ومن باتوا و�أ�ضحوا �أ�سرى للوعود اخلائبة وللي�أ�س املجنون.
ونحن نعرف �أن الإن�سان يف الدين ،ي�صوم عن الطعام من وقت اىل �آخر �شكراً خلالقه و�صوناً للمخلوق الذي
فيه التخمة ،وتدريباً على ال�صرب وقوة الإرادة للنف�س التي حتيا داخله ،كما �أنه ي�صوم �أحياناً عن الطعام
منقطعاً عن الدنيا من�صرفاً ملناجاة ال�سماء .يفعل الإن�سان ذلك ،حني يكون مواطناً فرداً ال يتعدى �صوته
حدود بيته� ،أو جدران مكتبه وم�صنعه� ،أو يف �أبعد حال ،م�سافة �إر�سال هاتفه� .أما حني يكون من الناطقني
بال�سيا�سة �إ�سماً وفعالً وممار�سة ف�إن الأمر يختلف� ،إذ يكون الكالم مطلوباً على مدى ال�ساعات والدقائق.
يف مقابل ذلك� ،إذن ،الأمل هو يف دعوة من العمال والفالحني واملوظفني والتالمذة واملدر�سني ومن
�سيدات البيوت ومن العامالت يف احلقول ومن باقي ال�ساكتني املهذبني الذين ين�صتون حني يتكلم
غريهم ،دعوة لأن ي�صوم فريقا ال�سيا�سة� ،إن كانا اثنني� ،أو �أن ي�صوم الفرقاء� ،إن كان العدد كبرياً ،عن الكالم
يوماً واحداً يف الأ�سبوع ،ي�ستمعون خالله اىل ه�ؤالء مقابل ما ُي�سمعونهم �إياه يف الأيام ال�ستة الأخرى.
يف يوم ال�صوم هذا ،ف�سحة نادرة ل�سماع �أ�صوات املت�أملني ،وتل ّقي �آرائهم التي تنطلق من اجلرح ع�صباً
و�شعوراً ،ومن امل�شكلة عقدة وحالً ،ومن احلاجة رقماً وحجماً.
�إن تغيري كالم ال�سيا�سة م�ستحيل ،و�إن �ض ّم الفرقاء يف فريق واحد �أ�ش ّد ا�ستحالة ،و�إن احلد من م�ساحة
احلرية م�ستغرب ومرفو�ض خ�صو�صاً و�إنها من ال�سمات الأ�سا�سية لبالدنا .لكن ،يف اال�سرتاحة الأ�سبوعية تلك
تقليد جديد جميل ترتفع خلجات النا�س فيه اىل العلن ،وي�سرتيح دماغ الوطن ومي�ضغ ما علق به من
عندئذ من
كالم �سابق ،فينام خاوي الذاكرة طاوي املخ ّيلة� .أما �إن تعذر ال�صوم يف اليوم املذكور ،فال بد ٍ
مالزمته بال�صوم عن الطعام ،فتعب املعدة ميتد يف الغالب اىل الل�سان ،في�سكت و ُيريح.

العميد الركن �صالح حاج �سليمان
مدير التوجيه
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