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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 الإيطايل
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ا�ستقباالت الوزير

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني
اليا�س املر� ،سفري ايطاليا ال�سيد
غربيال كيكيا وعر�ض معه �ش�ؤوناً
ذات اهتمام م�شرتك.

 ...والقائم بالأعمال الفرن�سي

 ...وم�ساعد وزير الدفاع الأمريكي

ا�ستقبل نائب رئي�س احلكومة وزير الدفاع الوطني اليا�س املر،
القائم بالأعمال الفرن�سي ال�سيد اندريه باران وعر�ض معه التط ّورات.

ا�ستقبل الوزير املر م�ساعد وزير الدفاع الأمريكي للعمليات اخلا�صة مايكل
فيكرز ،يرافقه كل من القائمة ب�أعمال ال�سفارة الأمريكية ال�سيدة مي�شيل
�سي�سون وقائد العمليات اخلا�صة يف القيادة الو�سطى اللواء جون مولهولند.
وجرى البحث يف مو�ضوع جتهيز اجلي�ش اللبناين والقوات اخلا�صة.

 ...وم�ساعدة الأمني العام للأمم املتحدة
لل�ش�ؤون ال�سيا�سية

 ...وقائد قوات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة يف لبنان

ا�ستقبل الوزير اليا�س املر ،م�ساعدة الأمني العام للأمم املتحدة لل�ش�ؤون
ال�سيا�سية �أجنيال كاين وعر�ض معها امل�ستجدات.

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني ،قائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة اجلرنال
كالوديو غراتزيانو ،وتناول البحث الو�ضع الأمني يف اجلنوب.
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قائد اجلي�ش
ي�ستقبل
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ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد مي�شال
�سليمان ،يف مكتبه يف الريزة،
�سفري ايطاليا ال�سيد غابرييل كيكيا،
وتناول البحث الأو�ضاع العامة يف
البالد.

ا�ستقباالت القائد

 ...وال�سفري الت�شيلي
ا�ستقبل العماد مي�شال �سليمان ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري ت�شيلي ال�سيد
فيليبي دو مون�سو دوبر غاندال برييز ،يف زيارة وداعية ملنا�سبة انتهاء
مهامه يف لبنان.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة� ،سفري الأردن ال�سيد زياد
املجايل ،وتناول اللقاء الأو�ضاع
العامة يف البالد.

 ...وال�سفري
الأردين

 ...ووفداً �أمريكياً
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد �سليمان ،يف مكتبه يف الريزة ،م�ساعد وزير
الدفاع الأمريكي للعمليات اخلا�صة ال�سيد مايكل فيكرز ،يرافقه كل من
القائمة ب�أعمال ال�سفارة الأمريكية ال�سيدة مي�شيل �سي�سون ،وقائد العمليات
اخلا�صة يف القيادة الو�سطى اللواء جون مولهولند.
وقد تناول البحث الأو�ضاع العامة يف البالد والتعاون الع�سكري بني اجلي�شني
اللبناين والأمريكي.
اجلي�ش  -العدد رقم 275
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 ...وقائد قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة
يف لبنان

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،قائد قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان اللواء
كالوديو غراتزيانو .وجرى التداول
يف الو�ضع العام.

 ...ووفداً ع�سكرياً �إيطالياً
ا�ستقبل العماد مي�شال �سليمان ،يف مكتبه يف الريزة ،قائد العمليات
امل�شرتكة يف �أركان الدفاع االيطالية الفريق جيو�سيبي ڤالوتو على ر�أ�س
وفد ع�سكري مرافق .و ّمت البحث يف �سبل تفعيل التعاون والتن�سيق بني
اجلي�شني اللبناين وااليطايل ،و�ش�ؤون تتعلق مبهمة الوحدة الإيطالية
العاملة �ضمن قوات الـ«يونيفيل».

 ...ووفد
الرابطة الثقافية
الإيرلندية
اللبنانية

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف الريزة ،وفد الرابطة
الثقافية االيرلندية  -اللبنانية
برئا�سة املهند�س غي يون�س
وح�ضور ال�سيد كونور �سوارت�س
وال�سيدة بريجيت ومين ،حيث �أكدوا
وقوف اجلالية اللبنانية يف �إيرلندا
�إىل جانب اجلي�ش اللبناين وقيادته
احلكيمة.

 ...ووفداً من رابطة قدماء القوى امل�سلحة اللبنانية
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،العماد املتقاعد ابراهيم طنو�س
على ر�أ�س وفد من رابطة قدماء القوى امل�سلحة اللبنانية ،حيث ق ّدموا له
التهاين مبنا�سبة الأعياد و�أعربوا عن ثقتهم بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية وقيادتها،
وتقديرهم دورها الوطني يف هذه الظروف الدقيقة التي متر بها البالد.
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�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،رئي�س معهد مار�شال
الأمريكي ال�سيد بريي بالتيمور
يرافقه ال�سيد �سكوت �سميث ،حيث
جرى البحث يف الربنامج اللبناين
للأعمال املتعلقة بنزع الألغام.

 ...ورئي�س
معهد
مار�شال الأمريكي

 ...ورئي�س الربملان العربي
ا�ستقبل العماد �سليمان ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س الربملان العربي
ال�سيد حممد جا�سم ال�صقر ووفداً مرافقاً له .وجرى التداول يف الأو�ضاع
العامة والأمور املتعلقة باال�ستحقاقات الراهنة.

 ...ومدير عام
ال�صندوق الكويتي
للتنمية
وال�سفري الكويتي

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد مي�شال
�سليمان ،يف مكتبه يف الريزة،
مدير عام ال�صندوق الكويتي
للتنمية االقت�صادية العربية ال�سيد
عبد الوهاب البدر ،وال�سفري الكويتي
يف لبنان ال�سيد عبد العال �سليمان
القناعي ،وتناول البحث الأو�ضاع
العامة.

 ...ورئي�س االحتاد اللبناين للتزلج ووفداً مرافقاً
ا�ستقبل العماد �سليمان ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س االحتاد اللبناين
للتزلج ال�سيد كميل رزق ،على ر�أ�س وفد �ضم �أع�ضاء من اللجنة الإدارية،
والالعبني الفائزين ببطولة �آ�سيا للنا�شئني يف ال�سباق الذي �أقيم على
منحدر املزار ،و�سباق اال�سبوع الدويل الـ 20يف منطقة الأرز ،وقد �أهدى
الفائزون الك�ؤو�س وامليداليات للعماد �سليمان الذي رعى الن�شاطني .كما
�شكر الأمني العام لالحتاد ال�سيد فريدي كريوز با�سم االحتاد ،م�ؤ�س�سة اجلي�ش
على ما تقدمه لالحتاد من خدمات .وبدوره ،هن�أ العماد �سليمان الأبطال
على فوزهم ،متمنياً لهم دوام التقدم والنجاح.
اجلي�ش  -العدد رقم 275
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 ...ووفد الهيئة االدارية ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
لنادي ال�صحافة يف الريزة ،وفداً من الهيئة االدارية
لنادي ال�صحافة برئا�سة رئي�س النادي
اال�ستاذ يو�سف احلويك .وقد ن ّوه العماد �سليمان بالدور الكبري الذي ي�ضطلع
به الإعالميون ودعاهم �إىل مزيد من امل�ساهمة يف التخفيف من حدة اخلطاب
ال�سيا�سي وتداعياته على اللبنانيني خ�صو�صاً يف هذه الظروف التي تتطلب
ت�ضافر كل اجلهود املخل�صة لإنقاذ الوطن.
و�أك��د العماد �سليمان متا�سك اجلي�ش اللبناين على الرغم من االنك�شاف
ال�سيا�سي احلا�صل يف البالد ،م�شدداً على �أن مهمة اجلي�ش هي تكليف
وطني يتخطى االعتبارات ال�سيا�سية والطائفية ،الفتاً �إىل �أن اجلي�ش يحمي
اليوم �إرادة اللبنانيني وت�صميمهم على العي�ش امل�شرتك ،و�أن روحية اتفاق
الطائف قد جرى تطبيقها يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ما جعل منها حمط ثقة
اللبنانيني جميعاً.
والحظ قائد اجلي�ش وجود رغبة عامة لدى جميع الأفرقاء ال�سيا�سيني بالتم�سك
بالوحدة الوطنية وال�سلم الأهلي واحلفاظ عليهما ،كما �أبدى ا�ستبعاده �إمكان
ا�ستدراج اللبنانيني �إىل حرب �أهلية ،م�شرياً �إىل �أن �أي اعتداء ا�سرائيلي على
لبنان� ،سيجابهه اجلي�ش اللبناين املوجود يف مقدمة اجلبهة اجلنوبية بكل

الو�سائل املتوافرة ،ويف �أي منطقة قد تتعر�ض للتهديد ،م�ستفيداً من
جتارب حرب متوز  ،2006وهو املعني الأول بالدفاع عن الأر�ض ،و�إىل جانبه
ال�شعب اللبناين واملقاومة.
ورداً على �س�ؤال� ،أكد قائد اجلي�ش �أن ال�سالح الفل�سطيني خارج املخيمات
ّمت التوافق ب�ش�أنه يف جل�سات احلوار .وحول م�شاركته يف مناق�شة م�شاريع
احللول املطروحة ب�صفته مر�شحاً توافقياً ،قال العماد �سليمان�« :أنا ال �أ�شارك
يف مناق�شة هذه امل�شاريع كوين ما �أزال �أعتمر قبعة اجلي�ش� ،إمنا �أ�ستطيع
�ضمان روحية الطائف ،وعندما يتفقون �أ�سهر على تطبيق االتفاق ،ال �سيما
�أنهم جممعون على كل العناوين الوطنية الكربى� ،أما اخلالفات فهي يف
التفا�صيل».

 ...وال�سيد ماك�سيم �شعيا
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،ال�سيد ماك�سيم �شعيا ،حيث
قدم له �شعار اجلي�ش التذكاري عربون تقدير لإجنازاته البطولية املميزة
التي رفعت �إ�سم لبنان عالياً.

لفتة كرمية من مدير عام املدر�سة الأملانية املهند�س عمر �سلوم
تقديراً للجهود العظيمة التي ق ّدمها اجلي�ش اللبناين ،و�إمياناً بعظيم
الت�ضحيات التي بذلها من �أجل لبنان ،و�إكراماً لأرواح ال�شهداء امليامني
الذين �سقطوا يف �ساحات ال�شرف من �شمال لبنان اىل جنوبه ،و�إقراراً
للع�سكرييـن قيادة و�ضباطاً ورتباء و�أفراداً بوقفة الت�صدي احلرة ،ق ّدمت
مدر�سة ورو�ضة الأطفال الأملانيتان ب�شخ�ص مديرها العام املهند�س
عمر يو�سف �سلوم اىل العماد مي�شال �سليمان قائد اجلي�ش خم�س منح
درا�سية خلم�سة �أطفال من �أبناء �شهداء اجلي�ش البوا�سل ،بحيث تتوىل
املدر�سة الأملانية يف بريوت تبني م�سريتهم التعليمية ورعايتها بدءاً
من ت�سجيلهم للعام الدرا�سي القادم  2009 - 2008حتى تخ ّرجـهم
منها يف ال�سنة الثانوية الثالثة ،على �أن تقـوم قيـادة اجليـ�ش باختيـار
ه�ؤالء الأطفال .وقد �شكر العماد �سليمان املهند�س �سلوم على بادرته،
علهـا ت�سـاهـم بتعويـ�ض ذرة مـن �شهـادة الدم الذكي التي قدمها
12
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�آبا�ؤهم الأبطال.
ثم �ألقى مدير املدر�سة الأملانية كلمة تو ّجه من خاللها اىل العماد
�سليمان قائالً« :جندد �إكبارنا حل�ضرتكم يف رعاية امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
وال�سري بها بخطى ثابتة نحو الرفعة واملجد ودوام العز والتوفيق».
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رئي�س الأركان ي�ستقبل
م�ساعد قائد قوات الأمم
املتحدة مودعاً
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ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن
�شوقي امل�صري ،يف مكتبه يف
ا�ستقباالت رئي�س الأركان
الريزة ،م�ساعد قائد قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة اجلرنال جاي
براكا�ش نهرا ،يف زيارة وداعية ق ّدم فيها خلفه اجلرنال �أبورما كومار بردايل.

 ...ووفداً بريطانياً
ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة ،اللواء
املتقاعد الربيطاين �أندرو �ستيوارت يرافقه امللحق الع�سكري الربيطاين
املقدم �ستيفان اندروز .وتناول البحث مو�ضوع القوة امل�شرتكة للحدود
ال�شمالية وطرق تفعيل عملها وجتهيزها وتدريبها.

 ...ووفداً من منطقة �أكروم
ا�ستقبل اللواء الركن �شوقي امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة ،ف�ضيلة ال�شيخ
زياد عدرا على ر�أ�س وفد من خماتري ووجهاء منطقة �أكروم �أعرب عن ت�أييده
الكامل ودعمه امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،كما عر�ض مع رئي�س الأركان بع�ض
حاجات املنطقة.

 ...ورئي�س معهد مار�شال الأمريكي
ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س معهد مار�شال
الأمريكي ال�سيد بريي بالتيمور يرافقه ال�سيد �سكوت �سميث .وتناول البحث
الربنامج اللبناين للأعمال املتعلقة بنزع الألغام.
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 ...ورئي�س فريق م�شروع �ضبط احلدود ال�شمالية

 ...ووفداً من �شركة يونيفر�سال اكويبمنت

ا�ستقبل اللواء الركن امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س الفريق العامل
على م�شروع �ضبط احلدود ال�شمالية اجلرنال كارل �شتولتز ،يرافقه م�ساعده
مايكل بوت�شكا .وتناول البحث مو�ضوع القوة امل�شرتكة ل�ضبط احلدود يف
منطقة ال�شمال.

ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من �شركة يونيفر�سال
اكويبمنت �ض ّم ال�سادة� :ستان وورتينغتون� ،ستيف ماتيو�س ولوري �سيندوم.
وجرى التداول يف درا�سة مو�ضوع �إ�صالح و�إعادة ت�أهيل طوافات اجلي�ش.

 ...ووفداً من رابطة املحاربني القدماء

 ...ووفداً من م�ؤ�س�سة العرفان التوحيدية

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من
رابطة املحاربني القدماء قدم اليه التهنئة بالأعياد.

ا�ستقبل اللواء الركن �شوقي امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من
م�ؤ�س�سة العرفان التوحيدية �أكد دعمه اجلي�ش و�أثنى على دوره الوطني يف
هذه املرحلة احلرجة.

 ...ويتفقد مركز تدريب وحدات مكافحة ال�شغب
تفقد رئي�س �أركان اجلي�ش اللواء الركن �شوقي امل�صري� ،أحد مراكز تدريب
وحدات مكافحة ال�شغب ،حيث �أ�شرف على �سري العمل ،وح�ضر متريناً
تطبيقياً� ،أثنى يف نهايته على اجلهود املبذولة من قبل املد ّربني ،وهن�أ
املتدربني حل�سن �أدائهمّ ،
وحث اجلميع على املزيد من اجلهود واالن�ضباط،
ناقالً اليهم توجيهات قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان ،داعياً �إياهم �إىل
البقاء يف جهوزية تامة من �أجل احلفاظ على الأمن واال�ستقرار يف الداخل
وعند احلدود.
اجلي�ش  -العدد رقم 275
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من امليدان
�إعداد:
رميا �سليم �ضومط

على �أثر حرب متوز  ،2006دعا جمل�س الأمن يف القرار  -1701الفقرة  14احلكومة اللبنانية �إىل مراقبة
جميع احلدود اللبنانية و�ضبطها ب�شكل تام منعاً لدخول الأ�سلحة واملمنوعات �إىل داخل �أرا�ضيها .وبنا ًء
عليه ،طلبت احلكومة اللبنانية من احلكومة الأملانية الدعم وامل�ساندة لو�ضع م�شروع متكامل يهدف
�إىل حماية احلدود اللبنانية ،فتم التوافق بني الطرفني على اتخاذ خطوات عملية يف هذا ال�ش�أن �أثمرت
«امل�شروع التجريبي لنظام االدارة املتكاملة للحدود اللبنانية ال�شمالية» الذي و�ضعت �أ�س�سه بدءاً من
�أوائل العام  ،2007على �أن يتم تطبيقه بالكامل يف نهاية حزيران .2008
هيكلية امل�شروع� ،أهدافه ،مراحل تنفيذه ،ودور الفريق االملاين والدول املانحة� .أ�سئلة حملتها جملة
«اجلي�ش» �إىل كل من رئي�س «جلنة مراقبة و�ضبط احلدود ال�شمالية» العقيد الركن حميد ا�سكندر ،ورئي�س
الفريق اال�ست�شاري االملاين
اجلرنال كارل �شتولتز.

الأهداف
و�ضعت �أهداف امل�شروع التجريبي ملراقبة
و�ضبط احل��دود ال�شمالية بالتعاون الوثيق بني
الفريق الإ�ست�شاري الأملاين والأجهزة اللبنانية
املعنية .وقد ّخل�ص العقيد الركن حميد ا�سكندر
هذه الأهداف بعدد من النقاط من بينها زيادة
فعالية �ضبط احل��دود �ضمن �إط��ار الت�شريعات
اللبنانية ذات ال�صلة ،مكافحة اجلرائم املرتبطة
باحلدود والق�ضاء عليها ،حتقيق نظام �إت�صاالت
و�إن�����ش��اء مركز عمليات م�شرتك يف املنطقة
ال�شمالية وتعزيز التعاون بني الأجهزة اللبنانية
املعنية ب�أمن احلدود .من �ضمن الأهداف �أي�ضاً،
تدريب و�إعادة تدريب عنا�صر الأجهزة املذكورة
وتقدمي التجهيزات املالئمة مبا يتطابق مع
املعايري الدولية ل�ضبط احلدود� ،إ�ضافة �إىل تطوير
التن�سيق يف ما بينها جلهة تبادل املعلومات
وحتليل املخاطر امل�شرتكة.
�أوىل اخلطوات
بد�أت �أوىل اخلطوات على طريق تنفيذ م�شروع
حماية احلدود ال�شمالية يف احلادي والع�شرين من
�آب  ،2006وذلك ب�إن�شاء «جلنة ال�سهر على ح�سن
مراقبة و�ضبط احلدود اللبنانية» برئا�سة اللواء
�أ�شرف ريفي ،وع�ضوية ممثلني عن الأجهزة
الأمنية والإدارية املعنية ب�ضبط احلدود.

نظام االدارة املتكاملة
للحدود اللبنانية �شماالً

قريباً تنتهي
الفرتة
التجريبية
وينجز التقييم

ويف �شهر �آذار من
العام � ،2007صدرت
ع��ن ق��ي��ادة اجلي�ش
ب��رق��ي��ة منقولة
ت��ق�����ض��ي ب���إن�����ش��اء
«جل���ن���ة م��راق��ب��ة
و����ض���ب���ط احل�����دود
ال�شمالية» برئا�سة
العقيد الركن حميد
ا�سكندر ،وع�ضوية
�ضباط ممثلني عن
الأج���ه���زة الأمنية
امل�شاركة يف �ضبط
احلدود من جي�ش و�أمن داخلي و�أمن عام وجمارك.

الإدارة املوحدة للحدود
�شرح العقيد الركن حميد ا�سكندر ب�إ�سهاب دور
جلنة �ضبط ومراقبة احلدود ال�شمالية ،ف�أو�ضح اوالً
�أنها تتوىل مهمة التن�سيق بني الفريق الأملاين
وال���دول املانحة م��ن جهة ،وق��ي��ادات الأجهزة
امل�شاركة يف امل�شروع من جهة �أخرى .كما �أ�شار
�إىل �أنها م�س�ؤولة عن تن�سيق وتطوير كل مرحلة
من مراحل تنفيذ امل�شروع التجريبي مبا يف ذلك

مفهوم «الإدارة املوحدة للحدود».
و أ����ش��ار �إىل �أن اللجنة با�شرت ف��ور �إن�شائها
�إجتماعات عمل متوا�صلة مع الفريق اال�ست�شاري
الأملاين وخرباء الدول املانحةّ ،مت على �أ�سا�سها
و�ضع ال�شروط وال�صالحيات التي حتدد دور كل من
اجلانبني اللبناين والدويل .كما ّمت و�ضع ت�ص ّور
لإن�شاء قوة م�شرتكة ملراقبة احل��دود ال�شمالية
و�ضبطها ،ت�ضم الأجهزة االربعة (اجلي�ش ،الأمن
الداخلي ،الأمن العام ،اجلمارك) وترتبط عمالنياً
بقيادة اجلي�ش � -أرك��ان اجلي�ش للعمليات .كما
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و ّمت حتديد احلاجات الالزمة من عديد وتدريب
وجتهيزات للتمكن من تنفيذ مهمتها .و�أو�ضح
العقيد الركن ا�سكندر �أن اللجنة و�ضعت ت�ص ّوراً
لإج����راءات �إدارة النوعية وتقييم عمل القوة
امل�شرتكة بالتن�سيق مع الفريق الأملاين ،ت�شمل
تطوير الإجراءات العمالنية الدائمة املتعلقة بعمل
القوة ،وحت�سني �أدائها� ،إ�ضافة �إىل تطوير التعاون
بني الأجهزة امل�شاركة وذلك بغية حتقيق �أهداف
ا�سرتاتيجية الإدارة املتكاملة للحدود اللبنانية.
و�أ�ضاف أ�ن��ه يف تاريخ � ،2007/7/28أ�صدر
جمل�س ال���وزراء ق���راراً ب�إن�شاء القوة امل�شرتكة
وح ّدد مهامها والغاية من �إن�شائها
وارتباطها ،وذل��ك باال�ستناد �إىل
�إقرتاحات اللجنة املوافق عليها من
قبل قيادات الأجهزة الأربعة.
مراحل تنفيذ امل�شروع
يف ���س��ب��ي��ل �إجن�����اح امل�����ش��روع
ال��ت��ج��ري��ب��ي وحت��ق��ي��ق الأه�����داف
املو�ضوعة لهّ ،مت تق�سيم العمل �إىل
ث�لاث مراحل حددها العقيد الركن
ا�سكندر على ال�شكل الآتي:
• املرحلة التح�ضريية ،امتدت
ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال��ع��ام  ،2007و ّمت
خاللها ت���أم�ين الق�سم الأك�ب�ر من
التجهيزات التي اقرتحتها اللجنة
بالتن�سيق مع الفريق اال�ست�شاري
الأملاين وخرباء الدول املانحة.
�شملت هذه املرحلة �أي�ضاً ت�شكيل
عنا�صر القوة امل�شرتكة وف�صلهم،
وتدريبهم مبا يتوافق مع املهمة املوكلة �إليهم،
بعد �إن�شاء مركز تدريب خا�ص وجتهيزه يف مع�سكر
عرمان للتدريب على همة اجلانب الدامناركي.
• املرحلة التنفيذية ،مدتها ثالثة �أ�شهر.
ت��ه��دف �إىل اخ��ت��ب��ار الت�صور ال��ع��ام املتج�سد
ب��االج��راءات العمالنية الدائمة لتنفيذ املهمة،
على �أن يتم ا�ستثمار املعلومات املتوافرة
و�إدارة نوعية تنفيذ امل�شروع لتطوير عمل القوة
امل�شرتكة وحت�سينه ب�شكل مي ّكنها من مواجهة
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التحديات و�س ّد الثغرات و�صوالً �إىل بلوغ �أهداف
امل�شروع.
• مرحلة التقييم ،يتم خاللها حتليل
امل�ستندات وال��وث��ائ��ق ال��ت��ي يتم جمعها يف
أ�ث��ن��اء التنفيذ ،وا�ستثمارها ومقارنتها مع
الأه������داف ،ع��ل��ى �أن ت�شكل ن��ت��ائ��ج التحليل
القاعدة الأ�سا�سية لتقرير مدى جناح امل�شروع.
الدور الأملاين والتن�سيق
عن املهلة النهائية املحددة لتنفيذ امل�شروع
التجريبي� ،أو�ضح العقيد الركن ا�سكندر انه ّمت
بني لبنان والدول الداعمة
متديدها حتى نهاية حزيران املقبل يف حني قدمت احلكومة الأملانية دعماً كبرياً للبنان
كان من املفرت�ض إ�جن��از الفرتة التجريبية يف يف م�شروعه التجريبي «لنظام الإدارة املتكاملة
والتعديالت الالزمة بالتن�سيق مع اللجنة وذلك
بعد موافقة قيادات الأجهزة امل�شاركة ،ومن ثم
تتابع القوة امل�شرتكة عملها ب�شكل م�ستقل
يف حني �أن اللجنة والفريق اال�ست�شاري الأملاين،
يف حال اتخاذ القرار ،قد ين�صرفان� ،إىل تعميم
التجربة على احلدود ال�شرقية.

رئي�س جلنة مراقبة و�ضبط احلدود ال�شمالية ورئي�س الفريق اال�ست�شاري االملاين

�أواخ��ر �شهر ني�سان  .2008ورد ال�سبب يف ذلك
�إىل ال�صعوبات التي �أ ّجلت عملية البدء باملرحلة
التنفيذية ومن بينها ت�أخر و�صول نظام االت�صاالت
وبع�ض املعدات الأ�سا�سية الأخرى ،و�إمتام �أعمال
البنية التحتية املطلوبة لتتطابق مع املعايري
الأوروبية يف هذا املجال .و�أ�شار �إىل �أن عملية
التمديد �ستم ّكن من �إدارة النوعية وتقييم عمل
القوة ب�شكل مو�ضوعي ومتج ّرد ،مو�ضحاً �أنه نتيجة
التقييم �ستدخل القوة امل�شرتكة االقرتاحات

للحدود ال�شمالية» .عن هذا الدعم وعن دور �أملانيا
و�صالحياتها حتدث رئي�س الفريق اال�ست�شاري
الأملاين اجلرنال كارل �شتولتز مو�ضحاً �أن احلكومة
الأمل��ان��ي��ة تقوم بدعم م�شروع حماية احل��دود
اللبنانية ال�سورية بنا ًء على طلب من رئي�س
احلكومة اللبنانية ف�ؤاد ال�سنيورة .و�أكد �أن لبنان
هو من يتوىل عملياً �ضبط احلدود ،وهو من يقوم
باخلطوات الالزمة لتطبيق القرار  ،1701مو�ضحاً
�أن امل�شروع التجريبي حلماية احلدود هو ملكية

لبنانية ولي�س لأملانيا �أو للفريق الدويل �أي دور
قيادي مبا�شر.
عن كيفية التن�سيق بني لبنان والدول الداعمة
قال �شتولتز �أن املانيا تقود الفريق الدويل للدول
املانحة مو�ضحاً �أن التن�سيق بني الطرفني اللبناين
وال���دويل يتم من خ�لال جلنة م�شرتكة لبنانية
املانية .و�أ���ض��اف :تتعاون ع��دة دول لت�أمنيالو�سائل الالزمة من معدات وعتاد وتدريبات
وتقدمي اال�ست�شارة واخلربة ،لكن القرار يف النهاية
لبناين وال نتدخل يف التطبيق العملي.
وحتدث اجلرنال الأمل��اين عن اخلطوات العملية

الفتاً �إىل �أن��ه ي�ض ّم نظاماً للقيادة وال�سيطرة
بالغ التطور ينفذ للمرة االوىل خارج بريطانيا.
و�أ�ضاف �أن كندا ق ّدمت بدورها � 28سيارة لقوى
الأمن الداخلي ،يف حني �أ ّمنت الواليات املتحدة
نظام ات�صاالت ،وق ّدمت الدامنارك كل ما يتعلق
بالتدريب املتطور فج ّهزت مركزاً لهذه الغاية
يف مع�سكر ع��رم��ان ،وقامت بت�أمني مدربني
ل�صالح امل�شروع التجريبي .كما �أو�ضح �أن املانيا
ا�ضطلعت ب��دور ب��ارز يف �إدارة امل�شروع ،ويف
ت�أمني اجلزء الأك�بر من املعدات والعتاد مبا يف
ذلك ال�سيارات والعتاد واملعدات الفردية.

اجلرنال كارل �شتولتز والعقيد الركن حميد ا�سكندر يف لقاء م�شرتك مع جملة «اجلي�ش»

التي اتخذها الفريق ال��دويل على �صعيد دعم
امل�شروع التجريبي ف�أو�ضح �أن ال��دول املانحة
تولت ت�أمني الو�سائل الالزمة لإجناح العمل من
متويل للم�شروع الذي بلغت كلفته  11مليون
ي��ورو ،وتوفري و�سائل التدريب بهدف ت�أهيل
امل�شاركني يف القوة امل�شرتكة.
وذكر من بني التقدميات امل�ساعدات املالية
التي ق ّدمها االحت��اد الأوروب��ي ،ومركز العمليات
امل�شرتكة ال��ذي ق ّدمته احلكومة الربيطانية

عن التحديات التي واجهت امل�شروع التجريبي
يف بداية حتقيقه� ،أ�شار اجلرنال �شتولتز �إىل �أن
�أبرزها كان يف ت�أمني العدد الالزم من ال�ضباط
والعنا�صر لتحقيق املهمة ،ال �سيما �أن امل�شروع
يحتاج �إىل �ضباط متخ�ص�صني وعنا�صر مدربني
ت��دري��ب��اً خ��ا���ص��اً .ومب��ا �أن���ه مل يكن ه��ن��اك قوة
متخ�ص�صة يف هذا املجال ومل يكن لأي �سلطة
ال�صالحية الكاملة يف هذا الإطار ،فقد قام الفريق
الأمل���اين بالتن�سيق مع جلنة مراقبة و�ضبط

احلدود ال�شمالية بو�ضع خطة احلدود (الإج��راءات
العمالنية الدائمة) التي جمعت �ضمن القوة
امل�شرتكة �ضباطاً وعنا�صر من خمتلف القوى
الأمنية اللبنانية يف فريق عمل واح��د ،وهي
جتربة ي�شهدها تاريخ لبنان للمرة الأوىل .و�أو�ضح
�شتولتز �أن التحدي يف هذه املرحلة يتمثل يف
تطبيق مبد أ� التعاون بني خمتلف الأجهزة كما هو
معمول به يف �أوروبا ،وقد جنح الرهان حيث �أبدت
جميع القوى امل�شاركة تعاوناً وثيقاً على �صعيد
تبادل املعلومات والتن�سيق وتقدمي الدعم الالزم.
مبادئ قيادة جديدة
اجلرنال �شتولتز �أو�ضح �أن الفريق
الأمل��اين �شجع على �إدخ��ال مبادئ
ق��ي��ادي��ة ج��دي��دة م��ن بينها مبد أ�
جتيري ال�صالحيات الذي يقوم على
تفوي�ض امل�س�ؤولية للرتب الأدنى
م��ن خ�لال ات��خ��اذ امل��ب��ادرة ،بهدف
متكني العاملني على الأر�ض من ّ
حل
امل�شاكل امل�ستجدة والتي ت�ستدعي
اتخاذ مبادرة فورية.
يف اخلتام �أ�شار اجلرنال �شتولتز �إىل
�أن الفريق الدويل يهدف من خالل
التقدميات والتدريبات والتجهيزات
التي ق ّدمها للجانب اللبناين� ،إىل
م�ساعدة لبنان ودعمه يف مراقبة
احل��دود وفقاً للمعايري الأوروب��ي��ة،
م�ؤكداً �أن العمل مع القوى اللبنانية
كان م�شجعاً جداً نظراً اىل وجود ر�ؤية
م�شرتكة بني الطرفني وللتعاون
الوثيق الذي �أبدته جميع الأطراف امل�شاركة.
وختم بالقول :من املبكر �أن نق ّيم الآن امل�شروع
لأنه ما زال حديثاً ،ولكن ما ميكن ت�أكيده هو �أن
فريق العمل يتع ّلم من خالل التجارب التطبيقية
ويتق ّدم ب�شكل وا�ضح يوماً بعد يوم ،على �أمل �أن
ي�صبح وفقاً لتوقعاتنا من �أف�ضل قوات حماية
احلدود يف ال�شرق الأو�سط.
ت�صوير :طالل عامر
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من امليدان
�إعداد:
العقيد �أنطوان جنيم
جان دارك �أبي ياغي

عقب �صدور قرار جمل�س الوزراء (بتاريخ  )2007/7/28الذي ق�ضى ب�إن�شاء القوة
امل�شرتكة ملراقبة و�ضبط احلدود ال�شمالية ،بد�أت هذه القوة عملها امليداين يف
مكافحة التهريب على �أ�شكاله (تهريب أ��شخا�ص ،ب�ضائع ،ممنوعات ،أ��سلحة ،خمدرات،)...
فانت�شرت على طول احلدود ال�شمالية يف عكار من م�صب النهر الكبري و�صوالً حتى
النبي بري يف جبل �أكروم على بعد كيلومرتات قليلة من البقاع ،مروراً ببلدتي
التليل وخراب احلياة (بالقرب من معرب ج�سر قمار احلدودي).
جملة «اجلي�ش» زارت مركز قيادة القوة يف ثكنة بهجت غامن يف طرابل�س
وجالت على بع�ض نقاط املراقبة امل�شرتكة والتقت قائد القوة العميد الركن
عبد احلميد دروي�ش و�أركانه ،واطلعت منهم على �سري عمل القوة
واملهام املنوطة بها والغاية التي من �أجلها �أن�شئت،
كل �ضمن اخت�صا�صه وجمال م�س�ؤولياته.

�صورة جوية
للحدود ال�شمالية

مراقبة احلدود

مراقبة احلدود

�أمـن املــواطـن

القوة الأمنية
امل�شرتكة
تراقب احلدود

و�سيـ
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قيادة القوة امل�شرتكة
تت�ألف القوة امل�شرتكة ملراقبة و�ضبط احلدود
ال�شمالية من وح��دات من اجلي�ش ،ق��وى الأمن
الداخلي ،الأم��ن العام واجل��م��ارك ،ويتوىل قائد
منطقة ال�شمال قيادة هذه القوة ،وقد دعمت عدة
دول �أجنبية هذا امل�شروع (�أملانيا ،كندا� ،إنكلرتا،
ال��دامن��ارك ،الواليات املتحدة الأمريكية واالحتاد
الأوروبي).
املحطة الأوىل يف جولتنا امليدانية كانت عند
قائد القوة امل�شرتكة العميد الركن عبد احلميد
دروي�ش (وهو �أي�ضاً قائد منطقة ال�شمال الع�سكرية)
ال��ذي من مهامه التن�سيق مع ممثلي الأجهزة
امل�شاركني يف مركز العمليات ،يتلقى اقرتاحاتهم،
يحدد املهمات اليومية ملجموعات القوة امل�شرتكة
وي�شرف على التنفيذ .ورداً على �أ�سئلة فريق جملة
«اجلي�ش» قال العميد الركن دروي�ش:
• كيـف كانت بدايـة م�س�ؤولياتـكم يف

العميد الركن عبد احلميد دروي�ش
قائد القوة امل�شرتكة

القوة امل�شرتكة ملراقبة و�ضبط احل��دود
ال�شمالية؟
ً
 ا�ستنادا اىل مذكرة خدمة �صادرة عن قيادةاجلي�ش ُك ّلف قائد منطقة ال�شمال قيادة القوة
امل�شرتكة ملراقبة و�ضبط احلدود ال�شمالية ،فر�ست
امل�س�ؤولية على عاتقي لتحويل هذه القوة من �أفكار
القوة الأمنية امل�شرتكة

ــــــادة الدولة

ومبادئ وتعليمات يف م�شروع جتريبي لنظام
الإدارة املتكاملة للحدود ال�شمالية اىل حقيقة واقعة
على الأر�ض بكامل عديدها وعتادها ،واالنتقال اىل
اجلهوزية العمالنية .وهذا ما حتقق وما �سرتونه ب�أم
العني يف جولتكم على الأق�سام وغرفة العمليات
وبقع امل�س�ؤوليات وجمموعات القوة امل�شرتكة .لقد
مت ّثلت الفكرة هيكالً عماده جمموعات من الأجهزة
الأمنية كلها (جي�ش ،قوى �أمن داخلي� ،أمن عام،
جمارك) ،ودمه حما�سة واندفاع لدى اجلميع من
دون ا�ستثناء .ولكن ،وح�سب �سنة التطور ،كل �صنيع
خا�ضع للتطور على درب الكمال.
• بنا ًء عليه ،ال بد من �صعوبات �أو
حتديات اعرت�ضتكم ،فهل ميكن �إيجازها لنا؟
 يف �سياق التح�ضري والتنفيذ ،ثمة حتديانبني أُ�خر برزا ف ُذ ّلال وهما :الأول� ،إيجاد عنا�صر من
عدة �أجهزة �أمنية ت�شرتك يف مهمة واحدة دائمة
�ضمن ق��وة واح���دة تخ�ضع لنظام عمل جديد.
والثاين ،ا�ستيعاب العنا�صر للتجهيزات الإلكرتونية
احلديثة املجهزة بها القوة .وقد �أظهر العن�صر
اللبناين تفوقاً يف هذا املجال �أثار �إعجاب الفريق
اال�ست�شاري الأملاين واملدربني الأجانب .كما وردتنا
�أ�صداء �إيجابية جداً عن الأداء والتقدم احلا�صل يف
عمل القوة.
قطاعات امل�س�ؤولية
• ما هي طبيعة مهمة هذه القوة؟
 تنت�شر القوة يف ق�ضاء عكار بني نهر الباردوالنهر الكبري اجلنوبي .وه��ي مت��ار���س وظيفة
ال�ضابطة العدلية الع�سكرية واملدنية يف بقعة
العمليات ،كل جهاز �ضمن اخت�صا�صه .وتنح�صر
مهمتها مبراقبة احل��دود ال�شمالية للح�ؤول دون
�إدخال الب�ضائع �أو �إخراجها �إال عرب امل�سالك واملعابر
ال�شرعية ،وملكافحة الهجرة غري ال�شرعية ،وملنع
�إدخال ال�سالح والذخائر غري ال�شرعية واملمنوعات
ب�أ�شكالها كافة .وتقدم من ناحية �أخ��رى ،لأ�سباب
�إن�سانية واجتماعية واقت�صادية ،الت�سهيالت املمكنة
للمواطنني اللبنانيني القاطنني على جانبي احلدود
ا�ستناداً اىل تعليمات ال�سلطات املخت�صة يف حينه.
ق�سمت بقعة امل�س�ؤولية
وتنفيذاً لهذه املهمة ّ
اىل ثالثة قطاعات تنت�شر يف كل منها جمموعة
م�شرتكة من اجلي�ش والأمن الداخلي والأمن العام
واجل��م��ارك ،تعمل على تنفيذ املهمة من خالل
اجلي�ش  -العدد رقم 275
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الآت��ي :ن�شر نقاط مراقبة حدودية ثابتة وحواجز
ثابتة على املمرات الإلزامية ،باال�ضافة اىل نقاط
جتمع على مقربة من احلدود ت�سمح بانت�شار القوى
املتحركة بال�سرعة الق�صوى (دوريات ،كمائن ،حواجز
ونقاط مراقبة ظرفية) .ولكل جمموعة مركز قيادة
�ضمن قطاع م�س�ؤوليتها ،وترتبط املجموعات كلها
بغرفة العمليات يف مركز قيادة القوة يف ثكنة
بهجت غامن يف طرابل�س .من ناحية ثانية ،ز ّودت
نقاط املراقبة واحلواجز كامريات مراقبة متحركة
ميكن ال�سيطرة عليها وتوجيهها من مركز قيادة
القوة بغية متابعة ما يجري على الأر�ض يف الوقت
احلقيقي .وملراقبة النقاط الباقية تنطلق دوريات
ب�شكل متوا�صل بع�ضها على �أمر من قيادة القوة
والبع�ض الآخر على �أمر من �آمري املجموعات بحيث
تت�شابك الدوريات فتغطي كامل قطاع امل�س�ؤولية.
التدريبات وامل�ساعدات
• مثل هذه املهمة املت�شعبة والدقيقة
يتطلب تدريبات عامة ونوعية فكيف ّمتت
التدريبات؟
 متت التدريبات على عدة م�ستويات:التدريب الفني للعنا�صر املطلوب منها ت�شغيل
املعدات والتجهيزات الإلكرتونية املتطورة املقدمة
م��ن بريطانيا و�أ���ش��رف على ال��ت��دري��ب فريق
دامناركي يف مع�سكر عرمان .كما مت تدريب يف
معاهد علمية لبنانية .وثمة تدريب فني على

�آليات يف نقطة التجمع يف العري�ضة
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قيادة الآليات ،ومتر�س على املالحقة والقيادة يف
الأرا�ضي الوعرة (دراجات نارية و�آليات لكل الأرا�ضي
 )ATVنفذه اجلي�ش وقوى الأم��ن الداخلي .وقد
تابع هذه الدورات ال�ضباط كما باقي العنا�صر وما
يزال تعهد التدريب م�ستمراً اىل الآن.
• ح�سب امل�شروع التجريبي ثمة ثالث
مراحل يف توقيت امل�شروع ،فب�أي مرحلة
متر القوة اليوم؟
 نحن اليوم يف مرحلة التقييم التي �ستمتد اىل 30حزيران  .2008ومل ن�ستطع التقيد باملراحل
املو�ضوعة لأ�سباب خارجة عن �إرادة القوة .ولكن
القوة �أ�ضحت عمالنية �أواخ��ر العام  ،2007ومنذ
�أوائ��ل كانون الثاين  2008دخلت القوة املرحلة
التجريبية التي متتد اىل �أواخر حزيران  2008ويتم

خاللها تقييم العمل وتنفيذ التح�سينات والتطوير
املرتقب .ومن بعدها ينطلق االهتمام اىل احلدود
ال�شرقية.
• تكلمت ،ح�ضرة العميد ،على عتاد
متطور وجتهيزات ،فمن هي الدول املانحة؟
 العتاد الإل��ك�تروين قدمته بريطانيا ،ونظامالإت�صاالت ونظام حتديد املواقع  GPSمنحتهما
الواليات املتحدة الأمريكية ،والآليات (�سيارات
ودراج����ات ن��اري��ة) قدمتها ك��ن��دا و�أمل��ان��ي��ا� .أما
التجهيزات املكتبية فهبة من الإحت��اد الأوروب��ي،
والتدريب ومركز التدريب فعلى عاتق الدامنارك.
وتبقى كلمة �أخ�يرة ،امل�شروع مهم جداً وي�شكل
نقطة الإنطالق للدولة يف ب�سط �سيادتها من خالل
�ضبط احلدود.

العقيد جمال احلواط م�ساعد قائد القوة

م�ساعد قائد القوة
املحـطــة الثانيـة كـانت عند م�سـاعـد قائـد القـوة
العقيــد جمال احلــواط (من قـوى الأمن الداخلي)
الذي ينوب عن قائد القوة يف �أثناء غيابه وميـار�س
يف هـذه احلـالة جميع �صالحياته.
العقيد احلواط �أو�ضح �أنه يتوىل تنفيذ املهمات
املحددة لهذه القوة �أو املهمات الطارئة والداخلة
�ضمن بقعة عملياتها ،اىل تنظيم عمل الأق�سام
وحت�ضري االقرتاحات واحللول الالزمة ورفعها اىل قائد
القوة التخاذ القرار املنا�سب ،والت�أكد من �إي�صال
الأوامر والتعليمات اىل املعنيني كافة وال�سهر على
تعاون جميع الأجهزة بع�ضها مع
البع�ض الآخر.
وع��ن دور الأج��ان��ب يف عمل
القوة امل�شرتكة قال:
يف هيكلية ال��ق��وة مكتب
ا�ست�شاري للفريق الأجنبي ،يقوم
بتقدمي الن�صح واالق�تراح��ات
التقنية اىل اجلانب اللبناين
مم��ث�لاً بقائد ال��ق��وة ال���ذي قد
ي�أخذ بها �أو ال ،ويتحمل املكتب
م�س�ؤولية تطوير امل�شروع با�سم
اجل��ان��ب الأمل����اين ،بالتن�سيق
مع جلنة مراقبة و�ضبط احلدود
اللبنانية وجلنة �ضبط ومراقبة
احلدود ال�شمالية.
• كيف تتوزع مهمات

الأج���ه���زة امل��ع��ن��ي��ة على
املعابر؟
 تنت�شر مراكز للأمن العامواجل���م���ارك واجل��ي�����ش والأم����ن
الداخلي عند كل معرب �شرعي،
وتقوم� ،ضمن �صالحياتها ،ووفقاً
للقوانني ،ب�ضبط حركة دخول
الأ�شخا�ص وخروجهم ،على جميع
املعابر ال�شرعية الربية والبحرية
واجلوية ما ي���ؤدي اىل مكافحة
الإرهاب والهجرة غري ال�شرعية،
و�إدارة ح��رك��ة م���رور الب�ضائع
من لبنان وال��ي��ه ...وه��ذا يتم
بالتن�سيق مع القوة امل�شرتكة
والتي لها  18نقطة مراقبة على
طول احلدود ال�شمالية عنا�صرها فقط من اجلي�ش
اللبناين� .إ�ضافة اىل  6نقاط جت ّمع عنا�صرها من
الأجهزة الأمنية كافة و 4حواجز تفتي�ش عنا�صرها
من اجلي�ش والأمن الداخلي.
ق�سم الأمن والإعالم
�ضابط الإعالم والأمن العقيد الركن روبري جرج�س
الذي يرتبط مبا�شرة بقائد القوة امل�شرتكة حتدث
عن مهمته املزدوجة فقال:
على ال�صعيد الأمني� ،أبقى على ات�صال دائم
وتن�سيق متوا�صل مع مديرية املخابرات لأخذ
التوجيهات الالزمة يف �إطار املهمات املوكلة ايل.
وعند حدوث خماطر معينة� ،أفيد قائد القوة عنها
القرتاح احللول املمكنة حلماية املراكز والعنا�صر،
ويتم هذا بالتن�سيق الكامل مع ق�سم اال�ستق�صاء
والتحليل ومع ق�سم العمليات للبقاء على اطالع
دائم على جمريات الأح��داث والأو�ضاع العمالنية
وتقدمي التوجيهات حلماية العنا�صر يف �أثناء
تنفيذ املهمة .ي�ضاف اىل هذا ،احلفاظ على �أمن
العمليات والوثائق واملعدات والعتاد واالت�صاالت
وحت ّرك الوحدات.
�أم��ا على ال�صعيد الإع�لام��ي ،فالعمل يتطلب
خربة �إعالمية وعالقات عامة ،لذا هناك ات�صال دائم
وتن�سيق متوا�صل مع مديرية التوجيه والدوائر
املماثلة لها يف الأجهزة كافة لأخ��ذ التوجيهات
الالزمة وتغطية ن�شاطات القوة امل�شرتكة كافة.
ومن �أجل دمج عنا�صر الأجهزة والو�صول اىل �أف�ضل

خريطة تق�سيم املجموعات

العقيد الركن روبري جرج�س
�ضابط االعالم والأمن متابعاً جمريات الأمور

العقيد ب�سام ذبيان
رئي�س ق�سم العمليات

م�ستوى من التن�سيق يف ما بينها ،نقوم بتح�ضري
ن�شاطات معينة تتطلب تعاوناً نطمح �أن يكون نواة
لتعاون م�ستقبلي ي�شمل جميع الأجهزة املنت�شرة
على �صعيد الوطن.

العمليات بتحديد العمل اليومي للقوة امل�شرتكة
وتنظيم وتقدير املوقف العمالين .وهذا يتم طبعاً
بالتن�سيق مع ق�سم اال�ستق�صاء والتحليل وق�سم
اللوج�ستية.
ي�ضاف اىل هذا ،م�سك ال�سجالت الالزمة لغرفة
العمليات والعمل على �إبقاء القوى كافة يف حالة
اجلهوزية التامة ،من دون �إغفال الإيجاز اليومي
الذي يتم حت�ضريه بالتن�سيق مع ق�سم اال�ستق�صاء
والتحليل.
• ملن تتبع غرفة العمليات؟
 تتبع غرفة العمليات يف القوة امل�شرتكةعمالنياً ،لقيادة اجلي�ش � -أركان اجلي�ش للعمليات.
عند حدوث خمالفة...
• كيف يتم التبليغ عند حدوث خمالفة؟

ق�سم العمليات
يف ق�سم العمليات الذي ير�أ�سه العقيد ب�سام
ذبيان (من اجلي�ش اللبناين) وهو م�ساعد لقائد
القوة يف �ش�ؤون العمليات والتدريب واالت�صاالت
والت�أليل ،تعرفنا اىل مزيد من مهام القوة خ�صو�صاً
ما يتعلق بق�سم العمليات .رئي�س الق�سم ر ّد على
�أ�سئلتنا كما يلي:
• ما هي مهمة ق�سم العمليات؟
 -وف��ق��اً لتوجيهات قائد ال��ق��وة ،يقوم ق�سم
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امانة �سر املجموعة

العقيد حممد براق ال�سيد
رئي�س ق�سم اللوج�ستية

اللوج�ستية للقوة وحت�ضري خطط ال�سيطرة
عليها.
• م�سك ال�سجالت الالزمة لهذه الغاية.
• ت�أمني التغذية للمراكز كافة.
غرفة العمليات امل�شرتكة
ت�ضم غرفة العمليات امل�شرتكة ب�شكل دائم �أربعة
�ضباط و�أربعة موزعني (عاملي كمبيوتر رتباء �أو
�أفراداً) من الأجهزة امل�شاركة كافة يرت�أ�سها الأعلى
رتبة .يقوم ممثلو الأجهزة يف هذه الغرفة عند
تلقي �إف��ادة عن �أية خمالفة �أو خرق ،بالتن�سيق
غرفة العمليات امل�شرتكة
وتبادل املعلومات يف ما بينهم ومع قياداتهم
عند ال�ضرورة ،بغية التو�صل اىل اقرتاح موحد .ويف
 عند �ضبط خمالفة معينة ،يقوم �آمر الدورية وهو دليل مطابق لعمل الأجهزة الأربعة �ضمن القوة احلاالت الروتينية ،ميكن لغرفة العمليات �إعطاءب�إفادة قائد جمموعته ال��ذي ب��دوره يفيد غرفة امل�شرتكة ،هدفه معاجلة امل�سائل التي ميكن �أن التوجيهات املنا�سبة مبا�شرة اىل قيادة املجموعات
العمليات التي من �ش�أنها �إعالم قائد القوة املخالفة .تواجه عمل القوة يف تنفيذها للمهمات املطلوبة على �أن ُيفاد قائد القوة باالجراءات املتخذة فور
التمكن من ذلك.
بعد ذلك ،على رئي�س ق�سم العمليات �أن يق ّدر منها.
املوقف بالتن�سيق مع رئي�س ق�سم اال�ستق�صاء
ق�سم الإ�ستق�صاء والتحليل
ق�سم اللوج�ستية
والتحليل ومع �ضابط الأمن لتحديد حجم املخاطر
التي قد تتعر�ض لها الدورية ،عندها ُتعر�ض احللول �إن�شاء القوة امل�شرتكة حلظ �إن�شاء ق�سم للوج�ستية تابعنا جولتنا نحو ق�سم اال�ستق�صاء والتحليل
املمكنة مع م�ساعد قائد القوة على قائد القوة فيها يتوىل ت�أمني احتياجاتها ،يرئ�س الق�سم الذي ير�أ�سه الرائد �سمري احلد�شيتي (من الأمن
التخاذ القرار املنا�سب .وقد يكون القرار ب�إر�سال العقيد حممد براق ال�سيد (من اجلي�ش اللبناين) ،العام) وهو م�ساعد قائد القوة يف �ش�ؤون اال�ستق�صاء
والتحليل ،واي�ضاً م�س�ؤول �إدارياً وعمالنياً عن عنا�صر
تعزيزات و�سوق املخالفني وامل�ضبوطات اىل �أما مهامه فهي كالآتي:
املراجع املخت�صة (مثالً :الأ�شخا�ص غري ال�شرعيني • و�ضع التو�صيات ال�لازم��ة لالحتياجات الأمن العام امل�شاركني يف القوة .و�س�ألناه:
• ما هي �أبرز املهام التي تقومون بها؟
ي�س ّلمون اىل الأمن العام ،املواطنون املخالفون اللوج�ستية بالتن�سيق مع ممثلي الأجهزة.
اىل الأمن الداخلي �أو ال�شرطة الع�سكرية ،الب�ضائع • ال�سهر على �سالمة امل��ع��دات والعتاد � -إ�ضافة اىل املهام امل�شرتكة مع باقي الأجهزة
الأمنية ،جنمع املعلومات املتعلقة مبهام عمل
املو�ضوع يف ت�صرف القوة.
املهربة اىل اجلمارك ،الأ�سلحة اىل اجلي�ش.)...
القوة ،نحللها ويتم ا�ستثمارها لت�أمني ح�سن �سري
وختم العقيد ب�سام ذبيان احلديث على �أن العمل • الإ�شراف على تعهد الآليات و�صيانتها.
ً
جار لتح�ضري «الدليل العمالين للقوة امل�شرتكة» • تقييم �أ�ضرار العمليات و�أثرها على الطاقة العمل .نقوم اي�ضا بالتخطيط ملكافحة ا�ستعالم
30
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الرائد �سمري احلد�شيتي
رئي�س ق�سم اال�ستق�صاء والتحليل

املهربني واملخالفني ،وكل ذلك بالتن�سيق مع
ق�سم العمليات وق�سم الأمن والإعالم لت�أمني حماية
العنا�صر واملراكز.
• ما كان دورك��م يف امل�شكلة التي
واجهتكم م��ع الأه���ايل يف منطقة وادي
خالد؟
 بعد املواجهة التي ح�صلت بني الأهايل وعنا�صرمن القوة امل�شرتكة ،قمنا (برفقة �ضابط الأمن
يف القوة) باجتماعات مع فاعليات املنطقة
ور�ؤ�ساء بلدياتها وخماتريها ،و�شرحنا لهم �أن مهمة
القوة مكافحة عمليات التهريب ال�ضخمة التي
ت�ضر باالقت�صاد الوطني ولي�س م�صادرة الكميات
ال�صغرية التي تدخل يف �إطار احلاجات املعي�شية
اليومية للمواطنني ،م�شددين على �أننا نتح�س�س
هموم النا�س يف املناطق احل��دودي��ة .بدورهم،
طالب الأه��ايل بتخفيف احل�صار عن وادي خالد
واعتربوا التهريب نتيجة احلرمان املزمن الذي
تعانيه املنطقة منذ عقود ،وهو موجود يف معظم
جدول
بعدد الأ�شخا�ص
وال�سيارات
واملوقوفني
وامل�صادرات
امل�ضبوطة
حتى تاريخ
2008/4/3

ق�سم اال�ستق�صاء والتحليل

املوزع

بلدان العامل ولي�س بني لبنان و�سوريا وح�سب.
ومت ّنوا على احلكومة �إقامة م�شاريع �إمنائية يف
املنطقة معلنني �أنهم يف املقابل م�ستعدون
للتخلي عن التهريب ب�أ�شكاله كافة.
و�أ�ضاف قائالً� :أخذنا هذه املطالب بعني االعتبار

ورفعناها اىل ق��ادة الأجهزة املعنيني وبدورهم
رفعوها اىل احلكومة التي �أ�صدرت ق��راراً بغ�ض
النظر عن املواد احلياتية التي ت�ستقدم لال�ستعمال
ال�شخ�صي (م��ازوت ،غاز ،مواد غذائية) .اىل ذلك
وعدت الدول املانحة ،بعد زيارة تفقدية للمنطقة،

الأ�شخا�ص املوقوفون

العدد

ال�سيارات املوقوفة

العدد

امل�صادرات

الكمية

لبناين
�سوري
فل�سطيني
�سوداين

26
18
1
1

�سيارات
بيك �آب
�شاحنة
دراجة نارية

6
4
2
2

مازوت
يان�سون
�سماق
إ��سمنت
بندقية �صيد
حديد م�ضغوط
طاووق و�شاورما

 46895ليرت
 24كي�س
� 10أكيا�س
 860كي�س
واحدة
حمولة بيك �آب
 190كلغ
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مراقبة احلدود واملعابر

بامل�ساعدة على �إمنائها بعدما مل�ست �ضمن القوة.
ال�صعوبات التي تعرت�ض عمل القوة الأمنية الرائد عو�ض يفيدنا �أن كل خرق لقانون اجلمارك
يتم التعامل معه بوا�سطة �سلطات اجلمارك العاملة
امل�شرتكة.
يف بقعة امل�س�ؤولية وتتم �إفادة غرف العمليات
امل�شرتكة مبا�شرة باملخالفة لأخذ العلم والتوثيق
ق�سم اجلمارك
وحتليل املخاطر وتقدمي امل�ؤازرة عند ال�ضرورة.
املحطة الأخ�يرة كانت مع ممثل اجلمارك يف
القوة الرائد كلود عو�ض ،م�ست�شار قائد القوة يف
ت�صوير:
الأم��ور املتعلقة باجلمارك ،وم�س�ؤول عن عنا�صر
ّ
املجند املمدّ دة خدماته
اجلمارك امل�شاركني يف القوة.
�أبرز مهام هذا الق�سم الذي يعمل بتن�سيق تام
�سيمون مقد�سي
�شارك يف الت�صوير:
مع بقية الأجهزة ،اقرتاح احللول املنا�سبة ل�ضبط
امل�ؤهل ح�سني دروي�ش
الب�ضائع وال�سلع املهربة ،والتن�سيق بني قيادة
القوة و�إدارة اجلمارك� ،إ�ضافة اىل مالحقة ال�ش�ؤون
الإداري��ة املتعلقة بالعنا�صر املف�صولني
الرائد كلود عو�ض
م�ست�شار قائد القوة يف الأمور
املتعلقة باجلمارك

دورية م�شرتكة تنطلق يف مهمتها
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حفل تخريج عنا�صر دورة
تدريبية خا�صة

�أيار

2
0
0

8

�أخبار ون�شاطات
�إعداد:
نينا عقل خليل

يف �إطار برنامج تدريب الوحدات اخلا�صة� ،أقيم
احتفال نهاية الدورة بح�ضور العميد الركن عبد
الرحمن �شحيتلي ممثالً قائد اجلي�ش العماد
مي�شال �سليمان والقائمة ب�أعمال ال�سفارة
االمريكية يف بريوت ال�سيدة مي�شال �سي�سون.
وللمنا�سبة� ،ألقى ممثل قائد اجلي�ش كلمة �أ�شاد فيها مب�ستوى التدريب ،بعدها جرى ت�سليم ال�شهادات للمتخرجني،
كما ق ّدم العميد الركن �شحيتلي درعاً تذكارية لل�سيدة �سي�سون عربون �شكر وتقدير.

وت�ضمنت املرحلة الثانية طريان داخل م�شبه للطريان
بعد توقف دام �أكرث من � 14سنة عن ممار�سة الطريان
«هوكر هنرت»:
(� )SIMULATORضمن �أربع طلعات لإحياء الذاكرة
الن ّفاث املقاتل لطياري القـوات اجلويـة ،مت انتـداب
جديد
من
تدريبات
وا�ستعادة الثقة بالنف�س والوقوف على ت�أقلم الطيارين
�ضباط من هذه القـوات �إىل دولـة االم��ارات العربية
املتحدة � -أبو ظبي  -العيـن ملتابـعة دورة مقت�ضبـة على الطيـران املقاتـل مع متطلبات الطريان النفاث بعد التوقف الطويل .ويف املرحلة الثالثة ،متّ
( )JET REFRESHER COURSEيف كلية خليفة بن زايد �آل نهيان تنفيذ طريان فعلي �ضمن طلعات جوية اقت�صرت على الطريان العام والطريان
اجلوية ،وذلك على الطائرة النفاثة املقاتلة التدريبية نوع هوك  63 -الآيل ،تعر�ض خاللها الطيارون لأنواع متطلبات هذا النوع من الطريان كافة.
االنكليزية ال�صنع ،والتي تعترب من اجليل الأح��دث للطائرة املتوافرة يف �أعاد هذا التدريب الثقة بالنف�س لدى الطيارين ال�ستئناف الن�شاط اجلوي
على الطريان النفاث ،ومتيز الطيارون خالل ال��دورة باالحرتافية العالية
القوات اجلوية اللبنانية نوع «هوكر هنرت».
ً
ه��دف ال���دورة التي تابعها ال�ضباط على دفعتني وذل��ك اع��ت��ب��ارا من واالقدام وحتمل هذا النوع من الطريان على الرغم من تقدمهم يف ال�سن،
 2008/2/3ولغاية  ،2008/3/17هو ا�ستعادة القدرة على ممار�سة الن�شاط جلهة توقفهم عن الطريان مدة تزيد عن � 14سنة ،على �أن ت�ستكمل جهوزية
اجلوي على الطريان النفاث ،علماً �أن �آخر طلعة جوية لطائرة الهوكر هنرت الطيارين العمالنية مبتابعتهم التدريب املتوا�صل على الطريان العام،
التكتي والقتايل.
كانت قد ن ّفذت العام .1994
اقت�صر التدريب على الدرو�س الأر�ضية ب�شكل عام ومقت�ضب كمرحلة �أوىل

ملحة عن طائرة الـ«هوك»
ّمت ت�صميم طائرة الهوك العام �أ�شهر م�ستخدمي هذه الطائرة هو
 1968م��ن ق��ب��ل ���ش��رك��ة �سيديل فريق االلعاب البهلوانية الربيطاين
( .)Hawker Siddeleyاقت�صرت (.)Red Arrows
مهمتها يف البداية على التدريب تتمتع ه��ذه ال��ط��ائ��رة مبناورة
القتايل اخلفيف� .أول طلعة جوية عالية ،تطورت �إىل ع��دة ط��رازات
ل��ه��ا ك��ان��ت ال��ع��ام  ،1974دخلت �أهمها الهوك /200/100/60/50
اخلدمة يف ال�سالح اجل��وي امللكي  .Hawk T.1Aجميعها مزدوجة  -الوزن فارغة 4450 :كلغ.
الربيطاين العام  1976حيث حلت املقعد با�ستثناء الهوك  200التي  -ال���وزن الأق�����ص��ى قبل االق�لاع:
مكان طائرة الهوكر هنرت (املماثلة تتفوق عن �سابقاتها ب�أنها طائرة  9100كلغ.
 املحركRolls-Royce mk :للطائرة املتوافرة يف القوات اجلوية مقاتلة للدفاع والتفوق اجلوي.
871 Adour turbofan
اللبنانية) كطائرة تدريب متقدمة املميزات العامة:
 ال�سرعة الق�صوى 1000 :كلم يف( - Advanced Training andالطول.11.35 :
ال�ساعة.
.)Weapons Training
 -العر�ض10 :م.

 �سقف العمل14000 :م. احلمولة الق�صوى 3000 :كلغ.يجـدر ب��الإ���ش��ـ��ارة �أن الت�سليـح
يختلف ب�ين ال��ن��وع والآخ����ر و�أن
الهوك  63التي ّمت التدريب عليها
ت�ستطيع حتميل �صواريخ جو  -جو،
قنابل ور�شي�ش.
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حفل ت�س ّلم �آليات ع�سكرية تقدمة من دولة هولندا
عقب ت�س ّلم اجلي�ش �آليات ع�سكرية مق ّدمة من دولة هولندا،
�أقيم يف مقر قيادة اللواء اللوج�ستي احتفال تكرميي ،ح�ضره
العميد الركن �أحمد املقداد قائد اللواء ممثالً قائد اجلي�ش العماد
مي�شال �سليمان ،القائم ب�أعمال ال�سفارة الهولندية ال�سيد
روبرت زلدن رو�ست على ر�أ�س وفد مرافق وعدد من �ضباط
اجلي�ش .وقد تال ممثل العماد قائد اجلي�ش خالل احلفل م�ضمون
كتاب �شكر وتقدير موجه �إىل ال�سلطات الهولندية ،كما �س ّلم
ال�سيد زلدن رو�ست درعاً تذكارية.

بعثة ع�سكرية فرن�سية خمت�صة اطلعت على معركة نهر البارد ومهام �أجهزة القيادة ووحداتها
يف �إطار التعاون الع�سكري بني اجلي�شني اللبناين والفرن�سي ،قامت بعثة
ع�سكرية فرن�سية خمت�صة بزيارة �إىل لبنان ،للإطالع على طبيعة عمل
بع�ض �أجهزة القيادة والوحدات الع�سكرية يف �أثناء معركة خميم نهر البارد
ومهماتها.
وخالل الزيارة التي ا�ستمرت نحو �أربعة �أيام ،عقد لقاء يف قاعة الإيجاز يف
ال�يرزة تر�أ�سه نائب رئي�س الأركان
للعمليات العميد ال��رك��ن حممد
قعفراين وح�ضره عدد من ال�ضباط.
وقد عر�ض خالله العميد الركن علي
املعلم �إيجازاً �شامالً عن معركة نهر
البارد والدرو�س امل�ستقاة منها.
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كذلك ،زارت البعثة قيادات كل من فوج الهند�سة ،فوج مغاوير البحر ،الفوج
املجوقل وقاعدة بريوت اجلوية ،حيث التقت ال�ضباط القادة فيها وا�ستمعت
�إىل �إيجازات مف�صلة حول مهام هذه الوحدات خالل �أحداث نهر البارد.
كما كانت جولة للبعثة �إىل نقطة م�شرفة على املخيم برفقة �ضباط قادة،
عر�ض خاللها العميد انطوان بانو �شرحاً ل�سري املعركة ،كما ق ّدم �ضابط من
ال��ل��واء الثاين �إي��ج��ازاً ح��ول الو�ضع
احلايل للمخيم.
و�أقامت قيادة اجلي�ش م�أدبة غداء
على �شرف البعثة الزائرة ح�ضرها
�ضباط من �أركان اجلي�ش للتخطيط
والعمليات ومن فوج الهند�سة.

وفد �أمريكي اطلع على الربنامج اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام
زار وف��د �أم�يرك��ي لبنان بهدف االط�ل�اع على
الربنامج اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام.
وقد �ضم الوفد كالً من ال�سيدين ديني�س هادريك
وجورج زاكا�شو�سكي من مكتب �إزالة الأ�سلحة يف
وزارة اخلارجية الأمريكية ،وال�سيد مارك غريك مدير
م�شروع �شركة «داين كورب» الأمريكية يف لبنان،
وال�سيد دانيال ميني من �سفارة الواليات املتحدة
الأمريكية.
ا�ستهل الوفد جولته بزيارة �إىل املركز اللبناين

للأعمال املتعلقة بالألغام حيث عقد اجتماع عمل
ح�ضره رئي�س املركز العقيد حممد فهمي و�ضباط
من قيادة اجلي�ش وم��ن ف��وج الهند�سة ور�ؤ�ساء
الأق�سام يف املركز .وقد عر�ض العقيد فهمي �إيجازاً
عن الربنامج اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام
واملراحل التي قطعتها العمليات الإن�سانية لنزع
الألغام ومعاجلة القنابل العنقودية والذخائر غري
املنفجرة .كما ق ّدم كل من املقدم يو�سف والرائد
الإداري حممد ال�شيخ والرائد بيار بو مارون �شروحات

حول مو�ضوع الأل��غ��ام .ويف اخلتام ،ق�� ّدم رئي�س
املركز دروعاً تذكارية وهدايا رمزية با�سم العماد
قائد اجلي�ش للوفد الزائر ،عربون �شكر على الدعم
املق ّدم �إىل اجلي�ش اللبناين يف جمال العمليات
الإن�سانية لنزع الألغام.
وزار الوفد �أي�ضاً برفقة عدد من ال�ضباط ،ور�شة
م�سح تقني للبقع امل�شبوهة وامللغومة يف
ق�ضاءي بعبدا وعاليه ،وخمازن الذخرية يف اللويزة،
وثكنة فوج الهند�سة حيث اطلع على حاجات الفوج
يف هذا املجال ،باال�ضافة �إىل تفقد مركز �إيواء
«كالب ك�شف الألغام» يف ثكنة حممد اخلطيب.

مناورة للجي�ش وقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة بالذخرية احلية هيدمو�س وقائد القطاع الغربي يف اليونيفيل اجلرنال باولو
روجيريو ووحدات من قوات اليونيفيل ومن اللواء ال�ساد�س.
ن ّفذت وحدة من اجلي�ش اللبناين وقوات الطوارئ الدولية العاملة يف اجلنوب ،ا�ستخدمت يف املناورة املدفعية الثقيلة من عيار  155ملم وقامت مدفعيتا
مناورة بالذخرية احلية يف منطقة ر�أ���س الناقورة على مقربة من احلدود اجلي�ش اللبناين واليونيفيل بالت�صويب على هدف داخل املياه الإقليمية
اللبنانية على بعد  14ميالً من ال�شاطئ .وقد �أعرب امل�شرفون على املناورة
اللبنانية الفل�سطينية ،تهدف �إىل تعزيز التعاون والتن�سيق بني اجلانبني.
�شارك يف املناورة التي جرت با�شراف قائد منطقة جنوبي الليطاين يف عن ارتياحهم للتن�سيق والتعاون احلا�صل بني اجلي�ش وقوات الطوارئ املعززة.
اجلي�ش العميد الركن بول�س مطر وقائد اللواء ال�ساد�س العميد الركن مي�شال

اجلي�ش  -العدد رقم 275

37

ال�سفري ال�سوي�سري حا�ضر يف كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة
والأركان حول «التجربة الدفاعية ال�سوي�سرية»
حا�ضر ال�سفري جاك بيتلود ،رئي�س الدائرة ال�سيا�سية يف وزارة اخلارجية
ال�سوي�سرية ،يف كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان ،حول «التجربة الدفاعية
ال�سوي�سرية� :سبعة قرون يف حميط متحول» .ح�ضر املحا�ضرة �ضباط ممثلون
عن القطع الع�سكرية كافة و�ضباط دورة الأركان.
ً
�ألقى املحا�ضر ال�ضوء على تاريخ �سوي�سرا وخ�صو�صا البنية الع�سكرية
ال�سوي�سرية عرب التاريخ ،وا�ستهل حما�ضرته باال�شارة �إىل �أن «�سوي�سرا مل
تكن دائماً عرب التاريخ هذا البلد النظيف ،املحايد وامل�سامل ،فقد كانت قوة
ع�سكرية ت�س ّلطية عدوانية ،وم ّزقتها �سل�سلة حروب �أهلية وطائفية ،»...م�ؤكداً
�أن «�سوي�سرا ت�ألفت من �شعوب اعتمدت الأمنوذج الكونفدرايل ومتت الهيمنة
عليها .وحاولت دائماً و�أبداً �إثبات هويتها بني جريان لي�سوا دائماً وديني».
ور�أى املحا�ضر يف هذا الإطار �أن «للبنان �أن يفخر ب�أنه كان منذ القدم منطلقاً
للعوملة يف التجارة والثقافة» .و�أ�ضاف« :لقد متكنت �سوي�سرا من البقاء يف
مواجهة تطورات التاريخ من خالل تطبيق �سيا�سة احلياد ،وذلك بعد قرون من

لقاء ثقايف باللغة الفرن�سية يف املدر�سة احلربية
�أقيم يف املدر�سة احلربية لقاء
ثقايف باللغة الفرن�سية ما بني
تالمذة �ضباط ال�سنة الثانية يف
املدر�سة احلربية وطالب من ال�سنة
الثانية يف كلية الطب يف اجلامعة
اللبنانية بلغ عددهم  75طالباً.
متحور اللقاء حول مو�ضوع اخلط�أ
اجل�سيم ( )L’erreur graveو�أدارته
�أ�ستاذة اللغة الفرن�سية يف املدر�سة
احلربية الدكتورة كلوديا �أبي نادر،
بح�ضور رئي�س ق�سم الأمن والتوجيه
العقيد الركن �سيمون وهبه ورئي�س
38

اجلي�ش  -العدد رقم 275

فرع العلوم العامة املقدم جوزيف
عيد و�ضباط وتالمذة �ضباط ال�سنة
الثانية ،حيث ا�ستعر�ض �سبعة
تالمذة �أطباء «الأخطاء اجل�سيمة»
املرتكبة من قبل بع�ض الأطباء
وتتلخ�ص بالآتي:
• �إ�ستغالل املعارف الطبية
بهدف مادي بحت.
• اال�ستغالل اجلن�سي للمر�ضى.
• ع���دم �إه��ت��م��ام الطبيب
باملري�ض.
• جتربة االدوي��ة على الب�شر

العذاب واحلروب الأهلية».
ً
هكذا يخت�صر ال�سفري جاك بيتلود تاريخ �سوي�سرا ،معتربا �أن «الفيدرالية مل
تكن وليدة عبقرية خا�صة بال�سوي�سريني ،و�إمنا نتيجة �أخطاء وم� ٍآ�س �سادت
التاريخ الع�سكري ال�سوي�سري الذي امت ّد ابتدا ًء من حقبة يوليو�س قي�صر،
مروراً باحلكم الروماين واالمرباطورية اجلرمانية �إىل حكم عائلة هاب�سبورغ،
التي �أع��ادت �إىل �شعوب اجلبال حقوقهم يف كانتونات �صغرية ت�ض ّم �آالف
ال�سكان .ه�ؤالء رف�ضوا ال�سلطة املركزية وبد�أوا باملقاومة».

لإختبار فعاليتها وت�سويقها • الدجل الطبي.
• الأخالق والقيم يف املمار�سة
الحقاً.
• ت�سيي�س مهنة الطب.
الطبية.
• ال��ت�����ش��خ��ي�����ص اخل���اط���ئ بعدها ا�ستعر�ض �أربعة تالمذة
وم�ضاعفاته امل���ؤذي��ة على حياة �ضباط يف املو�ضوع نف�سه البنود
الآتية:
املري�ض على الأمد البعيد.

بعد ذل��ك ق�� ّدم املحا�ضر ع��دداً من الأمثلة عن انت�صارات عرب التاريخ
ال�سوي�سري التي �ساعدت فيها «طبيعة ال�سيا�سة الأمنية والدفاعية يف حروب
عديدة» ،الفتاً �إىل �أن «�سوي�سرا ُعرفت ب�سيا�سة جتنيد ال�شعب� ،إذ كان على
كل مواطن �أن يخ�ضع لتدريب ع�سكري منتظم ،ما �أتاح لها فر�ض �سلطة
ع�سكرية والتفوق».
و�أكد املحا�ضر �أن هذه «الطاقة الع�سكرية �أو�صلت �إىل الفدرالية املعرتف بها
من الأ�سرة الدولية» .ولفت �إىل �أن «الدفاع (بني �سنة  )2008 - 1989هو
مو�ضع ت�سا�ؤل لدى ال�سوي�سريني ،ولذلك ّمت تزويد اجلي�ش ال�سوي�سري �أحدث
املعدات والأ�سلحة».
ً
وختم ال�سفري بيتلود حما�ضرته مق ّدما �سل�سلة درو�س تاريخية م�ستقاة من
املو�ضوع:
� -1إذا �أردت العي�ش ب�سالم امتلك القوة.
 -2الدفاع هو مهمة اجلميع.
 -3الدول املتعددة الثقافات هي بحاجة اىل اخلدمة الع�سكرية الإلزامية.
� -4إن�شاء جي�ش قوي يحتاج �إىل عدة قرون.
ندين البلعة
• مدخل �إىل مو�ضوع اخلط�أ
اجل�سيم.
• �أ�سباب الأخطاء اجل�سيمة.
• النتائج.
• طرق الوقاية.
ب��ع��د ا���س��ت��ع��را���ض ك��ل جمموعة
�أف��ك��اره��ا ،دار نقا�ش تخلله طرح
�أ�سئلة من قبل احل�ضور متت االجابة
عنها .من بعدها �إنتقل اجلميع
�إىل �ساحة ال�شرف حيث �أخذت �صور
تذكارية �أم��ام الن�صب التذكاري.
وم���ن ث��م ع��ق��د ل��ق��اء ح��ر م��ا بني
تالمذة ال�ضباط وطالب كلية الطب
يف �ساحة ال�شرف ،بعدها ق ّدمت
جمموعة من تالمذة كلية الطب
باقة ورد لقائد املدر�سة احلربية

العميد الركن �سهيل حماد الذي �أمل
�أن يكون هذا اللقاء املثمر قد �ساهم
يف توطيد الروابط الفكرية وحقق
التفاعل املن�شود ما بني املدر�سة
احلربية واجلامعة اللبنانية.
يف اخلتام وزعت بع�ض املن�شورات
ال�صادرة عن مديرية التوجيه على
ت�لام��ذة كلية الطب م��ع التمني
بلقاءات بناءة ومثمرة م�ستقبالً
ومزيد من التعاون الثقايف ما بني
املدر�سة احلربية وكليات اجلامعة
اللبنانية كافة ،وت�شجيع هذا النوع
من اللقاءات لإنعكا�سها املعنوي
ومردودها االيجابي على امل�ستوى
الوطني كونها تعمق �أوا�صر الأخوة
واللحمة ما بني اجلي�ش و�أهله.

امللحق الع�سكري الكوري
يف زيارة �إىل املدر�سة احلربية

زار امللحــق العـ�سكـري الكـوري العقيـد الركـن جيـاو اونـغ ليـم
( )GEAW OUNG LIMاملدر�سة احلربية ترافقه �سكرتريته ال�سيدة
با�سمة يحيى ،حيث التقى قائد املدر�سة احلربية العميد الركن �سهيل
حماد بح�ضور م�ساعده العميد الركن جورج يعقوب.
و�أعرب الزائر عن رغبة بالده يف ن�شر لعبة التيكواندو يف املدر�سة
احلربية ،وذلك من خالل تقدمي هبة تقدر بـ 450بزة ريا�ضة وجتهيز قاعة
ريا�ضة خا�صة باللعبة املذكورة وت�أمني مدرب لها .و�شكر قائد املدر�سة
احلربية امللحق الع�سكري الكوري على تلك الرغبة ال�صادقة ،والتي
تندرج يف �إطار التعاون ما بني اجلي�شني الكوري واللبناين.
وخالل الزيارة ،ا�ستمع الزائر �إىل �إيجاز عن املدر�سة احلربية ثم جال
على خمتربي املعلوماتية واللغة الإنكليزية وا�ستمع �إىل �شرح عنهما
من قبل امل�س�ؤولني .ثم انتقل �إىل قاعة املحا�ضرات الكربى وتع ّرف على
ن�شاط تدريبي لتالمذة �ضباط ال�سنة الثالثة ،بعدها �أخذت �صورة تذكارية
مع الزائر �أمام الن�صب التذكاري.
ً
ً
ويف اخلتام ق ّدم قائد املدر�سة احلربية لل�ضيف درعا تذكاريا عربون
تقدير كما ق ّدم امللحق الع�سكري الكوري يف املقابل هدية رمزية.
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ن�صب تذكاري ل�شهداء
اجلي�ش يف ببنني

ممثل قائد اجلي�ش :من هنا ارتفعت
بندقية اجلي�ش وعلم لبنان املفدى

برعاية قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان ممثالً بالعميد الركن مي�شال املري قائد مع�سكر تدريب
عرمان وبدعوة من بلدية ببنني و�أهايل �شهداء اجلي�ش� ،أزيحت ال�ستارة عن ن�صب تذكاري لل�شهداء
الع�سكريني من �أبناء البلدة الذين �سقطوا يف مواجهات نهر البارد ويف الت�صدي للعدوان اال�سرائيلي،
وقد �ش ّيد الن�صب يف �ساحة البلدة.
ً
ح�ضر االحتفال م�صطفى ها�شم ممثال رئي�س كتلة «امل�ستقبل» النيابية ،مفتي عكار ال�شيخ �أ�سامة
الرفاعي ،وفاعليات �سيا�سية وع�سكرية وعدد كبري من ر�ؤ�ساء البلديات واملخاتري وذوو ال�شهداء وح�شد
من �أبناء املنطقة.
بعد تالوة �آيات من الذكر احلكيم للمقرئ ال�شيخ خالد بركات ،افتتح االحتفال بالن�شيد الوطني ،ثم
الوقوف دقيقة �صمت حداداً على �أرواح �شهداء اجلي�ش .وكانت كلمات لكل من ال�شيخ خ�ضر الر�شيدي
ورئي�س بلدية ببنني ال�سيد هيثم امل�صري.
كلمة العماد قائد اجلي�ش �ألقاها العميد الركن مي�شال املري الذي توجه �إىل �أهايل ال�شهداء قائالً:
«عندما تطوع �أبنا�ؤكم يف امل�ؤ�س�سة الوطنية اجلامعة� ،أدركتم بكل ثقة� ،أنهم �سيكونون يف طليعة
املدافعني عن احلدود �ضد �أي اعتداء �إ�سرائيلي ،بعدما زرعتم يف نفو�سهم �أغرا�س حب الوطن ،وواجب
الت�ضحية بالغايل والنفي�س يف �سبيله .وما فاج�أكم وفاج�أنا جميعاً �أن يت�سلل الإرهاب �إىل داخل البالد،
�إىل حدود بلداتكم وقراكم بالتحديد ،ليغدر بالع�سكريني واملدنيني الأبرياء على حد �سواء ،فكان �أن
هب اجلي�ش للدفاع عن �أمن الوطن و�سالمة �شعبه ،مقدماً قافلة من ال�شهداء الأبرار يف نهر البارد،
ّ
ً
ً
حتى حتول ما�ؤه البارد �ساخنا حارقا ،فانقلب ال�سحر على ال�ساحر ،وانت�صر احلق على الباطل ،وانت�صر
الوطن».
ً
ونقل حتية العماد �سليمان �إىل بلدية ببنني رئي�سا و�أع�ضا ًء ،و�إىل �أهايل البلدة واجلوار« ،لأن هذه
البلدة ببنني �ستبقى �شاهدة حية على مكان انبلج منه ذات يوم فجر احلرية وال�سيادة ،وارتفعت
فوق ترابه بندقية اجلي�ش وعلم لبنان املفدى».
و�ألقى كلمة عائالت ال�شهداء املفتي الرفاعي الذي قال« :من �أراد �أن يلب�س �إ�سالمنا ثوب االرهاب
فهو مفنت ،فنحن عندما حكمنا �أ�س�سنا راية العدل ،ورفعنا حمكمة عدل ،وعلمنا النا�س االن�سانية
والعي�ش امل�شرتك� ،إنها راية جديدة ال نعرفها �إال نبتت يف �أر�ض خبيثة اجتثت من فوق االر�ض،
�أ�شكالها غريبة و�شبابها غرباء وجتارها لعناء لأنها جتارة بالأوطان وجتارة بالأديان وجتارة بالوفاء،
ونحن نرف�ض كل ذلك» .و�أ�ضاف�« :إ�سالمنا علمنا �أن نكون �شكور و�أن نلقى بابت�سامة املحيا كل من
�أتى يزور ،ال نعرف عب�ساً وال �شاكر لأنه كفور».
و�أ�شار �إىل «�أن عكار وببنني ق ّدمت �شبابها ووقفت حمت�ضنة جي�شها ،وق ّدمت له املال والغذاء وال�سالح
والدماء ،ووقفت على �أهبة اال�ستعداد لتقول عالنية �إننا ندافع عن اللبنانيني وعن الفل�سطينيني
واملت�آمر الذي �ص ّدر �إلينا ه�ؤالء �إمنا �أراد �أن ي�ضرب اللحمة اللبنانية واللحمة الفل�سطينية ،لكنه باء
بالف�شل».
و�أ�ضاف« :لن نقبل �أن ي�ضيع �أحد هذه الدماء ،ال بانقالبات داخلية ،وال بحروب مفتعلة ،وال ب�سيارات
مفخخة ،وال بتعطيل ال�ساحات و�إغالق امل�ؤ�س�سات� .إن هذه الدماء تفر�ض علينا �أن نحميها و�أن نبقى
على املداومة التامة لرعايتها ،وذلك ال يتم �إال بانتخاب رئي�س للجمهورية اللبنانية ،وهو الذي
ّمت التوافق عليه العماد مي�شال �سليمان� ،أما بعد ذلك في�صار �إىل ت�شكيل حكومة وحدة وطنية
باملفهوم الكامل ،ثم يجري االتفاق على قانون انتخاب عادل ،ثم متار�س العملية ال�سيا�سية من
خالل امل�ؤ�س�سات الد�ستورية والت�شريعية».
ويف ختام االحتفال� ،أزيحت ال�ستارة عن اللوحة التذكارية وعزفت فرقة من مو�سيقى اجلي�ش حلن
املوتى وو�ضع �إكليل من الزهر على الن�صب التذكاري.
40

اجلي�ش  -العدد رقم 275

«�إ�سعاد الطفولة» و «عكار بر�س»
يف حتية �إىل ال�شهداء �شاركت فيها
ملكة جمال لبنان ندين جنيم
ممثل العماد قائد اجلي�ش:
بالبذل ت�صان االوطان
وبدماء ال�شهداء ي�صنع
�إرثها وحا�ضرها وغدها
رعى قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان ممثالً
بالعميد اليا�س ريحانا وبح�ضور ملكة جمال لبنان
ندين جنيم �سل�سلة ن�شاطات يف عكار تكرمياً
لأطفال �شهداء اجلي�ش اللبناين وال�صليب االحمر
اللبناين الذين �سقطوا يف معارك نهر البارد،
وذل��ك بدعوة من «اجلمعية اللبنانية لإ�سعاد
الطفولة و«عكار بر�س».
ممثل قائد اجلي�ش �ألقى كلمة يف مهرجان
الطفولة الذي �أقيم يف �سياق هذه الن�شاطات،
اعترب فيها �أن الأوطان ت�صان بالبذل وحتيا بدماء
ال�شهداء الذين ي�صنعون �إرثها الغني وحا�ضرها
القوي وغدها الواعد امل�شرق.
ويف م�ستهل كلمته قال:
ي�سرين وي�ش ّرفني �أن �أقف بينكم اليوم ،ممثالً
قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان ،يف هذا
احلفل الذي �أرادت منه جمعية �إ�سعاد الطفل يف
عكار م�شكورة ،التعبري عن ت�ضامنها الوطيد مع
اجلي�ش ،واعتزازها بدوره الوطني ،وتوجيه حتية
وفاء من الأعماق �إىل �شهدائه و�شهداء ال�صليب
الأحمر اللبناين ،الذين �سقطوا باملا�ضي القريب
يف نهر البارد .وهذا الأمر بالت�أكيد لي�س غريباً
على م��روءة �أه��ل عكار و�شهامتهم وحميتهم
اللبنانية الأ�صيلة ،ولي�س غريباً على هذه اجلمعية
الكرمية التي اتخذت من الطفولة املنت�صرة على
الأمل واحل��رم��ان ،والب�سمة امل�شرقة على وجوه
الأطفال ،عنواناًَ مل�سرية نا�ضحة باملحبة والعطاء
يف خدمة الوطن و�أجياله ال�صاعدة.
و�أ�ضاف قائالً:
كما حبة القمح تبذل نف�سها يف الرتاب ،لتنمو
فيها ج��ذوة احلياة من جديد ،وتتوالد �أ�ضعافاً
م�ضاعفة ،هكذا هي الأوط���ان ت�صان بالبذل،

والت�ضحيات ،وحتيا بدماء ال�شهداء الذين ي�صنعون
مب�آثرهم البطولية� ،إرثها الغني وحا�ضرها القوي
وغدها الواعد امل�شرق .واليوم نك ّرم نخبة من
رجالنا ال�شجعان ،هالهم ما تعر�ض له رفاقهم
ومواطنوهم من غ��در و�إج���رام على يد تنظيم
�إرهابي ،فانتف�ضوا لكرامة جي�شهم و�شعبهم،
وان�بروا �إىل �ساحة القتال ملبني ن��داء الواجب،
ومواجهني كيد الأعداء بعزم ال يلني و َق َ�سم �أكرب
م��ن احل��ي��اة ،فكان ق��دره��م �أن ارتفعوا �شهداء
على مذبح ال�سيادة والكرامة الوطنية ،ومع

ت�ضحياتهم اجل�سام انت�صر لبنان ،وعلت راية
احلق واحلرية فوق كل �شرب من ترابه الغايل.
�إنها حمطة م�شرقة يف تاريخ وطننا املعا�صر،
�أك���دت ب�صورة جلية مت�سك اجلي�ش بثوابته
الوطنية والع�سكرية ،وا�ستعداد �أبنائه لتقدمي
الدماء من دون ح�ساب� ،إذا ما تعر�ضت بالدهم لأي
خطر ،مثلما �أكدت هذه املحطة تالحم اللبنانيني،
مبختلف مناطقهم وانتماءاتهم و�أطيافهم مع

جي�شهم الوطني ،يف
ال��ظ��روف الع�صبية،
والأوق���ات امل�صريية،
و�إمي��ان��ه��م املطلق
بوحدة الوطن و�صيغة
ع��ي�����ش��ه امل�����ش�ترك،
ال��ت��ي مت��ث��ل �أ�سا�س
وجود الكيان ،ومنوذجه
الإن�����س��اين واحل�ضاري
الفريد يف املنطقة
العربية والعامل.
وخ��ت��م ب��ال��ق��ول :ال
�شك ب���أن ما ُق��دم من
دم��اء وت�ضحيات ،قد
ج ّنب ال�شعب الكثري
من امل�آ�سي والويالت
التي كان يخطط لها
الإره���اب���ي���ون ،ور�سم
لنا درب اخلال�ص �إىل
رح�����اب امل�ستقبل
املن�شود ،و�أ�سهم يف
حت�صني �ساحتنا الداخلية ،وتعزيز مناعة الوطن
يف مواجهة كل املخاطر والتحديات املحدقة به.
با�سم قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان �أتوجه
بتحية �شكر وتقدير �إىل جمعية �إ�سعاد الطفولة
رئي�ساً و�أع�ضاء ،و�إىل ملكة جمال لبنان،التي
�أ�ضفت على احل�ضور �إ�شراقة �أمل و�سحر وجمال،
كما �أ�شكر كل من �أ�سهم يف �إقامة هذا االحتفال،
وعهدنا لكم ول�شهدائنا الأبرار يف عليائهم� ،أن

يبقى اجلي�ش �أميناً على ر�سالته ،وفياً لق�سمه،
يداً حتمي ويداً تبني على طريق وطن �آمن حر
مزدهر.
وكانت الن�شاطات التكرميية قد ا�ستهلت بزرع
�شجرة زيتون على مفرق املحمرة عند املدخل
ال�شرقي ملخيم نهر البارد بح�ضور رئي�سة اجلمعية
اللبنانية لإ�سعاد الطفولة الدكتورة نزيهة �سعيد
اليو�سف والزميل منذر املرعبي ورئي�س بلدية
املحمرة ن��دمي ت�لاوي وفعاليات وط�لاب ،وبعد
ذلك غر�ست امللكة والعميد ريحانا �شجرة �أرز يف
حديقة منيارة بح�ضور فعاليات بلدية وطالب،
ثم جالت جنيم والعميد ريحانا و�أ�صحاب الدعوة
على مدر�سة لي�سيه الدكتور عبداهلل الرا�سي حيث
�أقيم لهم ا�ستقبال حا�شد من قبل الهيئة الإدارية
والطالب .و�ألقى مدير الدرو�س يف املدر�سة جان
�أب��ي �شعيا كلمة �أ�شاد فيها بت�ضحيات اجلي�ش
وال�صليب الأحمر اللبناين مرحباً مبلكة اجلمال
و�شاكراً لإ�سعاد الطفولة وعكار بر�س تنظيمهم
هذه الزيارة.
كذلك مت افتتاح معر�ض الأعياد يف املدر�سة
الوطنية االرثوذك�سية يف ال�شيخ طابا بح�ضور
مدير املدر�سة ن�ضال طعمة والهيئة التعليمية
و�ألقى طعمة كلمة رحب فيها باحل�ضور م�شيداً
بت�ضحيات اجلي�ش وال�صليب الأحمر اللبناين ودعا
�إىل نبذ الأحقاد وتر�سيخ املحبة ،م�شرياً اىل �أن
النهو�ض بلبنان يحتاج �إىل جميع �أبنائه ،ثم
ق ّدم دروعاً تقديرية للملكة جنيم والعميد ريحانا
والإعالمي منذر املرعبي وق ّدم طالب املدر�سة
لوحات فنية فلكلورية.
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ويف الإط���ار نف�سه �أق��ي��م مهرجان الطفولة
يف املدر�سة احلديثة يف منيارة عكار بح�ضور
راعي �أبر�شية عكار للروم االرثوذك�س املطران
بول�س بنديل وممثل عن دولة الرئي�س ع�صام
فار�س الأ�ستاذ نا�صر بيطار وعقيالت النواب
ه��ادي حبي�ش وريا�ض رح��ال وم�صطفى ها�شم
وم�صطفى علو�ش ،وممثل مدير عام قوى الأمن
الداخلي اللواء �أ�شرف ريفي العقيد الركن خالد
علم الدين و�آمر ف�صيلة درك حلبا الرائد ماجد
الأيوبي ،والفنانة مادونا والآن�سة نتايل ف�ضل اهلل
وملك جمال العامل جيف زلزيل ،وفعاليات بلدية
واختيارية و�أمنية واجتماعية وتربوية وح�شد من
�أهايل �شهداء اجلي�ش والأطفال.
بعد الن�شيد الوطني اللبناين �ألقى االعالمي

منذر املرعبي كلمة قال فيها:
«ليـ�س غريبـاً على عكـار ه��ذا االحتـفـال
التكرميي ل�شهـداء اجليـ�ش وال�صليب الأحمر
فهي �أعطت الأمثـولة ال�صاحلـة يف الت�ضحيـة
وب��ذل الدماء من �أج��ل لبنان وجي�شه» ،من ّوهاً
بحكمة ومناقبية و�شجاعة قائد اجلي�ش العماد
مي�شال �سليمان وجميع �ضباط وجنود امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية.
ثم تـحـدث مدير املدر�سـة احلديثـة �شفيـق
ع��ب��ود ف���أع��رب ع��ن ترحيبه ال��ك��ب�ير مبختلف
الن�شاطات الوطنية والثقافية التي تقام يف
املدر�سة.
و�أ�ضاف�« :إن جي�شنا البطل هو عزتنا و�شرفنا»،
�شاكراً مللكة جمال لبنان زيارتها �إىل املنطقة

م�شيداً بدور ال�صليب الأحمر اللبناين.
و�ألقت رئي�س اجلمعية اللبنانية لإ�سعاد الطفولة
الدكتورة نزيهة �سعيد اليو�سف كلمة دعت فيها
�إىل االهتمام بالطفولة يف لبنان وت�أمني الرعاية
ال�صحية لهم ،وال�برام��ج التلفزيونية الالئقة
واملالعب واحلدائق والتعليم وغريه.
و�أ�ضافت اليو�سف:
�إن احتفالنا هذا العام ي�أتي بعد معركة نهر
البارد التي ق ّدم اجلي�ش وال�صليب الأحمر اللبناين
خاللها خرية �أبنائهما من �أجل الوطن يف مواجهة
الإرهابيني ،و�إننا ننحني �إج�لاالً أ�م��ام �أرواحهم
الطاهرة و�إننا فخورون بجي�شنا البطل املقدام
قيادة و�أفراداً ،ونر ّحب بنادين جنيم التي زرعت
الأمل واملحبة يف عكار.

ن�صب تذكاري ل�شهداء اجلي�ش يف عكار
برعاية قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان ،ممثالً بالعميد رمزي الأيوبي ،اقيم حفل ازاحة
ال�ستارة عن ن�صب تذكاري ل�شهداء اجلي�ش يف بلدة م�شتى ح�سن  -ق�ضاء عكار ،يف ح�ضور
ممثل نائب رئي�س احلكومة �سابقاً ع�صام فار�س� ،سجيع عطية ،والنائبني ال�سابقني وجيه
البعريني وحممد يحيى وح�شد من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية واالجتماعية.
ا�ستهل احلفل بالن�شيد الوطني اللبناين ،فدقيقة �صمت حداداً على ارواح �شهداء اجلي�ش،
ثم كلمة يا�سر ابراهيم با�سم عائالت ال�شهداء.
و�ألقت �أرملة املعاون الأول ال�شهيد وليد احلاج ال�سيدة مرياي احلاج كلمة عاهدت فيها
ال�شهداء على حفظ الأمانة.
�أما رئي�س بلدية م�شتى ح�سن ال�سيد حمزه الأحمد ،فتحدث عن احلرمان الذي متادى يف
منطقة عكار ،داعياً اىل اعطائها حقوقها لكي ال ي�صبح الفقر واحلرمان باباً يدخل منه الإرهاب
فيعبث بافكار ال�شباب ،في�صبحوا نقطة �ضعف يف بنية الوطن بدل ان يكونوا م�صدر قوة له.
والقى العميد الأيوبي كلمة قائد اجلي�ش ،فتو ّجه اىل اهايل عكار وذوي ال�شهداء بالقول:
«لقد �سطرمت يف وقفتكم الوطنية وال�شجاعة وامل�س�ؤولة �صفحات م�شرقة يف تاريخ الوطن،
وكنتم ال�سد املنيع يف وجه الإرهاب ،تقفون جنباً اىل جنب مع جي�شكم».
وا�ضاف« :كونوا على ثقة ان دماء �شهدائنا االبرار لن تذهب �سدى ،فبف�ضل هذه الدماء حتقق
االنت�صار وحفظت الإجنازات وحت�صنت م�سرية ال�سلم الأهلي ،وبات اجلي�ش اكرث قوة ومنعة يف
مواجهة االخطار والتحديات من �أي جهة �أتت ،و�سيعود لبنان موئالً للحرية والطم�أنينة وال�سالم
ودرة للإن�سانية جمعاء» .وعاهد ان «يبقى اجلي�ش اميناً على �إرث �شهدائه ،وفياً ملبادئه
ي�ستلهم من م�آثرهم البطولية �أ�سمى معاين ال�شرف والت�ضحية والوفاء».
ويف اخلتام ،ازيحت ال�ستارة عن ن�صب �شهداء اجلي�شّ ،
ود�شن «�سبيل املياه» املفتوح
للعموم عن روح ابن البلدة املعاون الأول ال�شهيد وليد احلاج ،وقد اقامته زوجته ال�سيدة
مرياي وابنته.
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حركة الأم تزور
عائلة اللواء
الركن ال�شهيد
فرن�سوا احلاج

وفد من قيادة
اجلي�ش يزور
عائالت �شهداء
مار خمايل

قام وفد من كبار �ضباط قيادة اجلي�ش برئا�سة نائب رئي�س االركان
زار وفد من حركة الأم ،عائلة اللواء الركن ال�شهيد فرن�سوا احلاج ،و ّمت
للتخطيط العميد الركن بانو�س منجيان ،بزيارة عائالت ال�شهداء املدنيني
خالل الزيارة تقدمي درع تذكاري با�سم احلركة عربون وفاء لل�شهيد الكبري
الذين �سقطوا يف �أحداث مار خمايل خالل �شهر كانون الثاين الفائت،
وتقديراً لعطاءاته وت�ضحياته.
حيث وقف الوفد على �أو�ضاعهم،
ونقل �إليهم تعازي قائد اجلي�ش
بيان يتعلق بالك�شف على أ��ضرار العوا�صف
العماد مي�شال �سليمان وموا�ساته
�صدر عن قيادة اجلي�ش  -مديرية التوجيه البيان اللبنانية.
وت�ضامنه معهم ،واعتباره �أن من
ق�ضوا هم �شهداء الوحدة الوطنية
لذا تدعو هذه القيادة املواطنني املت�ضررين،
الآتي:
ً
وال�سلم الأهلي ،متاما كع�سكريي
�ستقوم جلان من قيادة اجلي�ش بالتن�سيق مع �إىل ت�سجيل �أ�سمائهم لدى البلديات �أو املخاتري
ً
اجلي�ش الذين ا�ست�شهدوا دفاعا عن
وزارة الزراعة والهيئة العليا للإغاثة ،اعتباراً من يف قراهم ،وحت�ضري امل�ستندات الثبوتية ال�شخ�صية
وحدة لبنان و�أمنه وا�ستقراره.
 2008/3/27ولغاية  ،2008/5/20بالك�شف والقانونية و�صور فوتوغرافية للممتلكات املت�ضررة.
على الأ�ضرار الالحقة بالرثوة الزراعية والنحل من ملزيد من اال�ستف�سار االت�صال على الأرقام التالية:
جراء العوا�صف الطبيعية التي ح�صلت بني تاريخي 03/975758 - 01/293651 - 01/281284
جي�ش العلم والثقافة
 2008/1/15و 2008/2/20يف خمتلف املناطق

اجلي�ش ين ّفذ مهاماً امنائية

يف �إطار املهام الإمنائية التي ين ّفذها اجلي�ش بالتعاون والتن�سيق مع وزارة الزراعة ،وتلبية لطلب احتاد
بلديات ك�سروان  -الفتوح ،قامت طوافات تابعة للقوات اجلوية اللبنانية ،بر�ش مبيدات خا�صة مبكافحة
ح�شرة ال�صندل ،فوق غابة دلبتا وحرج زوق مكايل.

�إجازة تعليمية
يف التاريخ
للعريف
رواد جابر

ن��ال العريف رواد ح�سني
جابر من فوج الهند�سة �إجازة
تعليمية يف ال��ت��اري��خ من
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
يف اجلامعة اللبنانية.
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حمزاوي قارئاً ال�سيا�سة الأمريكية يف ال�شرق الأو�سط

�أيار

2
0
0

8

وجهة نظر
�إعداد:
ندين البلعة

�سرتثها
الإدارة اجلديدة

حا�ضر الدكتور عمرو حمزاوي ،من م�ؤ�س�سة كارينغي الأمريكية للأبحاث
والدرا�سات ،يف قاعة املحا�ضرات  -كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان،
حول «ال�سيا�سة الأمريكية يف ال�شرق الأو�سط».
� ّضم احل�ضور ،العميد الركن اليا�س فرحات قائد الكلية ،ممثالً العماد
�سليمان قائد اجلي�ش� ،ضباطاً ممثلني عن القطع الع�سكرية كافة
وال�ضباط الذين يتابعون دورة الأركان.
عالج الدكتور حمزاوي املو�ضوع يف خم�س نقاط رئي�سة .فا�ستعر�ض
�أوالً �أزمة الواليات املتحدة الأمريكية يف ال�شرق الأو�سط ،لينتقل اىل
عر�ض تداعيات حزام الأزمات يف املنطقة العربية على امل�صالح
الأمريكية ،ويعالج من ثم ما هو متوقع من الإدارة الأمريكية احلالية،
وتلك التي �ستخلفها ،ليخل�ص اىل ا�ستعرا�ض تداعيات ما تقدم على
�أدوار القوى الإقليمية املختلفة.
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�أزمة الواليات املتحدة الأمريكية
ب��داي��ة ق��ال املحا�ضر :تظهر �أزم���ة الواليات
املتحدة الأمريكية يف املنطقة من خالل �أربعة
م�ؤ�شرات رئي�سة .يتمثل امل�ؤ�شر
الأول بتزايد الكلفة ال�سيا�سية
اخلارجية الأمريكية ،من الناحية
الع�سكرية والب�شرية (�ضحايا
يف ال��ع��راق و�أفغان�ستان)...
والإقت�صادية (�إن��ف��اق ع�سكري
وحماولة �إحتواء �إيران) ،وامل�ؤ�س�سية
بحيث �أن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية الأمريكية مل تعد
حتتمل القيام ب�أي مهمات �إ�ضافية.
�أما امل�ؤ�شر الثاين فهو تراجع �صورة الواليات
املتحدة الأمريكية كقطب �أعظم مهيمن ،بحيث
�أ�صبحت فاقدة ال��ق��درة على �إدارة ال�صراعات
الإقليمية ،ب�صورة ت�ضمن لها م�صاحلها �أو تقلل
من التهديدات التي تواجه امل�صالح الأمريكية.
و�أي جردة مو�ضوعية ل�سيا�سة بو�ش ،تظهر �أن
الإدارة الأمريكية �أخفقت يف ممار�سة الهيمنة
لإزالة التهديدات ،كما يف �إعادة �صياغة خريطة
حتالفات ال�شرق الأو�سط الإقليمية ب�صورة تقلل
من م�ساحات حركة القوى املناوئة لها.
و�أ�ضاف حمزاوي:

امل�ؤ�شر الثالث هو تراجع م�صداقية الواليات
املتحدة الأمريكية وازدواجية معايريها بالن�سبة
اىل امل�صالح العربية ،بحيث �أ�صبح ُينظر اىل
الوجود الع�سكري الأمريكي على �أنه معيب وخطر
على �أمن العرب وبالتحديد اخلليج ولي�س حماية
ل��ه .ت�ؤكد ذل��ك اخلالفات بني ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية من جهة ودول جمل�س التعاون اخلليجي
من جهة ثانية ،فكيف �إذا �أ�ضيف امللف الإيراين!؟
�أما امل�ؤ�شر الرابع فهو تراجع م�ساحات حترك
الواليات املتحدة الأمريكية داخل منطقة ال�شرق
الأو�سط �أمام تنامي قوى �إقليمية ودولية �أخرى
تناف�سها وتنازعها ،والأخطر هو بحث حلفاء �أمريكا
داخ��ل املنظومة ال�شرق �أو�سطية عن م�ساحات
للتحرك با�ستقاللية ن�سبية ومبعزل عن الواليات املرتبطة بالقاعدة.
املتحدة.
�إدارة بو�ش
حزام الأزمات
حول �سيا�سة �إدارة بو�ش يف ال�شرق الأو�سط
اعترب املحا�ضر �أن لأمريكا م�صلحتني رئي�ستني ق����ال ح����م����زاوي :ت��ظ��ه��ر م��ق��ارب��ة امل��واج��ه��ة
يف ال�شرق الأو�سط :ت�أمني �إم��دادات النفط من ( )Confrontational Approachوتهمي�ش
اخلليج ،و�أمن �إ�سرائيل الإقليمي .باال�ضافة اىل الأدوات الدبلوما�سية التي طاملا ُوج���دت يف
تقاطع رئي�س بني هاتني امل�صلحتني ي�سمى العالقات مع العامل العربي وال�شرق الأو�سط.
�أمريكياً «احلرب �ضد الإرهاب» .وي�أتي يف �سياق فهذه الإدارة تبحث دائماً يف مقارباتها عن فكرة
حماولة �أمريكا �إزاحة القوى املناوئة لها و�إعاقتها العدو وال�صديق ،والغالب واملغلوب وت�سعى اىل
تطبيق �سيا�سة احتواء عنيفة (Aggressive
عن التحرك �ضد م�صاحلها.
ويف نظرة اىل تداعيات حزام الأزمات املوجودة � )Containment Policyضد �إي��ران وتلتزم
يف ال�شرق الأو�سط على م�صالح �أمريكا ،قال :منطق املواجهة .وبالتايل ال ميكن توقع �أي حتول
هناك بالت�أكيد تهديدات حقيقية .بداية يف ما جذري ونوعي يف �إدارة بو�ش خالل الأ�شهر القليلة
يتعلق ب�إمدادات النفط يف اخلليج ،يظهر ت�صاعد القادمة.
النفوذ الإيراين  -مبعزل عن الطابع املذهبي -
الإدارة اجلديدة
كقوة �إقليمية رئي�سة يف منطقة اخلليج .ف�إيران
ال تتحرك يف العراق �أو يف اخلليج وح�سب ،بل لها �إن �أي قراءة مو�ضوعية للواقع الأمريكي تظهر
�أدوار يف مواطن �أخرى يف العامل العربي ويف قلب �أن الإدارة الأمريكية اجل��دي��دة القادمة (�سواء
امل�شرق العربي .وقد �أ�صبح لها وزن فاعل يف كل كانت جمهورية �أو دميقراطية) �سيكون همها
الرئي�س خالل �سنوات �إدارتها  -بغ�ض النظر عن
�صراعات عاملنا العربي الإقليمية.
من ناحية �أخرى ،تظهر التهديدات التي متثلها خطابها املعلن والوعود التي تق ّدم للناخبني
ال�صراعات يف لبنان وعدم ا�ستقرار الأو�ضاع فيه - ،هو ما ي�سمى «�إدارة الأزم���ات» (Conflict
وال�صراع العربي  -الإ�سرائيلي ،والتهديد هنا .)Managment
فهي �ستكون مثقلة ب�إرث �شديد ال�سلبية من
يتعلق ب�أمن �إ�سرائيل.
�أم��ـ��ا يف مـا يتعلـق باحلـرب �ضد الإره���اب ،جانب �إدارة بو�ش :تهديدات ترد على امل�صالح
فال�صـورة اليوم هي �أ�سو�أ مما كانت عليه العام الأمريكية من كل مكان ،م�ساحات حترك الواليات
 ،2001وذل���ك كنتيجة لإ���س��ق��اط ن��ظ��ام �صدام املتحدة الأمريكية يف تراجع م�ستمر ،وقدرتها
ح�سني وتنامي �أدوار وم�ساحات حترك املنظمات على ح�سم ال�صراعات الإقليمية �أ�ضعف من �أي

املحا�ضر عمرو حمزاوي:
بطاقة
• م�����ن م���ؤ���س�����س��ة
كارنيغي الأمريكية للأبحاث
والدرا�سات من �أجل ال�سالم العاملي.
• ن��ال �إج���ازة جامعية م��ن جامعة
ال��ق��اه��رة ث��م در���س ون��ال املاج�ستري يف
�أم�سرتدام ،وتابع الدكتوراه يف برلني.
• متخ�ص�ص يف �ش�ؤون ال�شرق
الأو���س��ط (الدميقراطية ،الإ�سالم،
الإ�صالح ال�سيا�سي).

وقت م�ضى.
�إذاً �ستحاول الإدارة اجل��دي��دة ا���س�ترداد قدرة
ا�سرتاتيجية فقدتها الواليات املتحدة الأمريكية
يف ال�سنوات املا�ضية.
القوى الإقليمية
�إن امل�شهد ال�شرق �أو�سطي يف العام 2008
هو م�شهد ي��دل بو�ضوح على �إمكانات متاحة
ل��ق��وى �إقليمية (ال�����س��ع��ودي��ة� ،إي����ران ،م�صر،
�سوريا )...و�أي�ضاً لقوى كحركات املقاومة (حزب
اهلل ،حما�س ،)...ب�أن تتحرك يف م�ساحات غري
م�سبوقة ،وت�ستطيع من خاللها منازعة هيمنة
الإدارة الأمريكية ،وذلك بغ�ض النظر عما �إذا كانت
هذه القوى مناوئة للواليات املتحدة �أو حليفة لها.
وخل�ص املحا�ضر اىل ال��ق��ول �إن �أزم���ة القوة
العظمى (�أم�يرك��ا) وع��دم قدرتها على ح�سم
ال�صراعات الإقليمية ب�صورة حتمي م�صاحلها
وتق ّلل م��ن التهديدات التي واجهتها تخلق
م�ساحات حت��رك وحريات ن�سبية غري م�سبوقة
للأطراف الإقليمية .فهل يتم ا�ستغالل هذا الأمر
عربياً يف �صيغة م�شروع للأمن اجلماعي العربي
والتعامل مع التهديدات الرئي�سة؟
للأ�سف� ،إن النخب العربية عاجزة عن القيام
ب�صياغة جماعية .فكل ما �سن�شهده �إذاً خالل الفرتة
القادمة هو حم��اوالت فردية� ،أما غياب مفهوم
الأمن اجلماعي العربي ف�سي�ستمر بكل ما لذلك
من تداعيات يف حزام ال�صراعات الإقليمية ،ويف
ما وراء ذلك من م�صالح عربية م�شرتكة.
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إ��سرائيل واملقاومة

�إعداد:
اح�سان مرت�ضى
باحث يف ال�ش�ؤون الإ�سرائيلية
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اىل جانب احلرب
العلنية امل�شكوفة
ال��ت��ي ت���دور رحاها
منذ ال��ع��ام 1982
وح��ت��ى ال��ي��وم بني
املقاومة الوطنية
اللبنانية املتمثلة
بحزب اهلل وقوات االحتالل الإ�سرائيلية ،تدور �أي�ضاً
رحى حرب خفية ،هي حرب �أ�شباح و�أدمغة و�أجهزة
خمابرات متعددة اجلن�سية ،ال تقل �شرا�سة ودموية
عن الأوىل .وعملية اغتيال القائد العمالين الفريد
م��ن نوعه عماد مغنية املك ّنى با�سم «احل��اج
ر�ضوان» ،كانت مبنزلة ال�سطر الأخري الذي كتب يف
�سرية ال�صراع الطويلة واملريرة هذه.
بطبيعة احلال مل يكن قرار تنفيذ االغتيال بالأمر
الب�سيط �أو ال�سهل ،بل كان يف منتهى ال�صعوبة
والتعقيد ،وهو جاء يف �أعقاب تخبطات وحماوالت
�سابقة على مدى نحو ثالثة عقود من الزمن ولكن
من دون جدوى� ،إذ جاء �إدراج ا�سم ال�شهيد يف قائمة
املطلوبني الأ�سا�سيني من قبل خمابرات ع�شرات
الدول ويف مقدمها الواليات املتحدة و�إ�سرائيل،
بعد �أن حاز منها لقب «الثعلب» ،وذلك ب�سبب ما
اكت�سبه من تقدير و�إعجاب بفكره اال�ستثنائي يف
اجرتاح �أ�ساليب التنكر واملباغتة ،وهو لي�س �أكرث
من �شاب جنوبي من قرية طري دبا لعائلة مزارعة
ب�سيطة ،فر�ض عليها االحتالل ال�صهيوين �أكرث من
مرة النزوح والتهجري اىل �أحياء ما ي�سمى حزام
الب�ؤ�س يف ال�ضاحية اجلنوبية لبريوت.

�إنه ملن البدهي �أن تثري عملية االغتيال �سيالً من
الت�سا�ؤالت والتخمينات واالجتهادات .وقد ح�سمت
قيادة حزب اهلل م�س�ألة حتديد اجلهة املنفذة وهي
�إ�سرائيل ،التي على الرغم من نفيها �ضلوعها
يف العملية� ،إال �أن التهمة تتلب�سها متاماً من
خالل الأ�سلوب وامل�ؤ�شرات والأه��داف وتعليقات
ال�صحف الإ�سرائيلية نف�سها .فقد �شبهت �صحيفة
«ه�آرت�س» �سلوك القادة الإ�سرائيليني املعنيني
بعملية القتل بل�ص الدجاج الذي ينفي عن نف�سه
دخول القن لكن ري�ش الدجاج يعتلي ر�أ�سه .كما و�أن
الفرح املبالغ فيه الذي �أبداه ه�ؤالء القادة ب�سبب
النجاح الذي �أحرزوه ،دفعهم على الفور ومن دون
�أي ت�أخري اىل متديد فرتة والية رئي�س املو�ساد
مئري داغان ،الذي ت�س ّلم املو�ساد يف مرحلة �إخفاق
وتقهقر منذ العام  ،2002و�إذا به الآن يحرز �إجنازاً
ثميناً يف وقت ع ّز على �إ�سرائيل حتقيق �أي �إجناز
ع�سكري ملمو�س بال�سهولة والثمن البخ�س اللذين
كانت حتقق بهما �إجنازاتها ال�سابقة منذ هزمية
العام  1967املدوية.
ال �شك ب�أن عملية االغتيال قد �أتت يف �سياق
التخبط الإ�سرائيلي مع نتائج جلنة التحقيق

الإ�سرائيلية برئا�سة القا�ضي فينوغراد يف
االخفاقات الع�سكرية وال�سيا�سية واللوج�ستية
والأمنية إ�ث��ر ع��دوان مت��وز  .2006وه��ي ت�أتي
كمحاولة من طرف امل�ؤ�س�ستني الع�سكرية والأمنية
ال�ستعادة االعتبار املفقود �شعبياً و�إقليمياً ودولياً،
عرب توجيه ر�سائل فجة اىل كل من �سوريا و�إيران
اللتني تدعمان حزب اهلل ،عرب عملية القتل الهادف
مغاز ميكن
والدقيق .والعملية تنطوي اي�ضاً على ٍ
قراءتها وحتليلها على خلفية امل���أزق الداخلي
اللبناين والتجاذبات احلادة بني جمموعة كبرية من
الأطراف العربية والغربية والإ�سالمية يف منطقة
ال�شرق الأو���س��ط .وه��ذا م��ا يف�سر
االحتياطات الوا�سعة لدى خمتلف
الأط��راف يف هذه احل��رب املزدوجة
املعلنة واخلفية ،حيث لكل طرف
�أ�سلحته وحتالفاته وح�ساباته اخلا�صة
وبنوك الأه���داف املمتلئة ،مع ما
ي�صاحب ذلك من ح��االت رعب من
الآتي املجهول .لكن اجلدير بالذكر
�أن��ه ت��روج يف �أو���س��اط ال��ر�أي العام
الإ�سرائيلي حالياً حالة من التململ
واالنتقاد لقرار االغتيال املذكور،
ال��ذي يعني �أن �إ�سرائيل �أقحمت
نف�سها يف ح��رب مفتوحة خطرية
قبل �أن تنه�ض �أو تتعافى من نتائج وجراحات
حرب متوز وتداعياتها .والكالم يدور هناك حول �أن
القرار القاتل �إمنا جاء لتحقيق مكا�سب �شخ�صية
تتعلق باحلكم واال�ستمرار فيه ،وه��ذا ال يعترب
انت�صاراً بقدر ما هو تعميق للهزمية والتهور.
يف مطلق الأح���وال هناك �أي�ضاً �أه���داف ذات
�أبعاد �أك�ثر خطورة و�أهمية مثل تعوي�ض العجز
الإ�سرتاتيجي الذي �أ�صاب مراكز التخطيط والتقرير
يف كيان العدو ،الأم��ر ال��ذي جتلى بو�ضوح يف
فقرات تقرير فينوغراد النهائي ال��ذي طالب
با�ستعادة عن�صر ال��ردع ال��ذي من دون��ه ال وجود
وال ا�ستمرار لإ�سرائيل يف �شرق �أو�سط ملتهب
وممانع .ويف هذا ال�سياق تخ�ضع القوى الع�سكرية
والأمنية الإ�سرائيلية لدورات �إعادة ت�أهيل وت�سليح

مكثفة ي�شارك فيها طواقم من اخلرباء الأمريكيني
املتخ�ص�صني ،ومن �ضمنهم خرباء نف�سيون بهدف
رفع معنويات اجلندي الإ�سرائيلي املنهارة و�إعادة
ثقته بنف�سه وبقياداته ال�سيا�سية والع�سكرية.
وما من �شك يف �أن ما تقوم به �إ�سرائيل من
اعتداءات وانتهاكات منذ توقف الأعمال احلربية
يف �شهر �آب  2006ومن �ضمنها ال�ضربة اجلوية
قرب دير الزور ال�سورية واغتيال القائد مغنية،
�إمنا ت�أتي �ضمن م�سل�سل طويل يهدف اىل �إعادة
مو�ضعة �إ�سرائيل يف املركز الأول ال��ذي فقدته
كقوة ردع �إقليمية مرهوبة اجلانب ،وهذا الأمر

تخ�ضع القوى الع�سكرية والأمنية
الإ�سرائيلية لدورات �إعادة ت�أهيل
وت�سليح مكثفة ،ي�شارك فيها
طواقم من اخل�براء الأمريكيني
املتخ�ص�صني ،م��ن �أج���ل رفع
معنويات اجل��ن��دي الإ�سرائيلي
املنهارة و�إع��ادة ثقته بنف�سه
وبقياداته ال�سيا�سية والع�سكرية
يجعلنا نتوقع املزيد من االعتداءات واالغتياالت
ال�صهيونية التي رمبا متهد لأعمال حربية �أو�سع
يف امل�ستقبل .ف�إ�سرائيل منذ ت�أ�سي�سها مل تقم
لكي تعي�ش كبلد طبيعي �سوي اىل جانب �سائر
بلدان املنطقة و�شعوبها ،بل �إمنا �أ�س�س�ست ككيان
�إ�ستعماري عن�صري تو�سعي لتكري�س ال�ضعف
والتمزق والتبعية يف هذه البلدان وال�شعوب.
ويف �ضوء هذه احلقائق ال تعود هناك قيمة �أو
�أهمية ل�سقوط رئي�س احلكومة �إيهود �أوملرت �أو
عدم �سقوطه ،فالفارق بني القيادات والربامج
والأيديولوجيات الإ�سرائيلية بات فارقاً �ضئيالً جداً
وال يكاد يذكر .واجلميع متفق هناك على الفرار
من حلظة احلق واحلقيقة التي ال تعني �سوى �أمر
واحد فقط ،وهو �إنهاء االحتالالت و�إن�صاف ال�شعوب

العربية التي لن تنفك تقاوم وتقاوم اىل حني
الو�صول اىل �إقرار العدالة القانونية والإن�سانية،
التي من �أبرز جتلياتها �إقامة دولة فل�سطينية
م�ستقلة وذات �سيادة و�إنهاء ق�ضية الالجئني و�إعادة
احلقوق املغت�صبة من �أر�ض ومياه و�سيادة اىل
�أ�صحابها ال�شرعيني ،خ�صو�صاً يف الدول املحيطة
بهذا الكيان ال�سرطاين.
�إن �إ�سرائيل الظاملة والإرهابية واملجرمة لن
تنفعها �أجهزة الر�صد والتحليل العاملة على مدار
ال�ساعة ،فهي تدرك حجم انتهاكاتها وارتكاباتها،
وهي الآن يف مرحلة انتظار وترقب ملا �ستفرزه
حت�ضريات املقاومة و�إج��راءات��ه��ا ال
�سيما على �ضوء ت�شبثها بجديتها
و�صدقيتها وحت ّملها امل�س�ؤولية
مهما كانت ثقيلة وقا�سية.
�إن اجلهات الإ�سرائيلية امل�س�ؤولة
عن ع��دوان متوز مل ت�ش�أ حتى الآن
التو�صل اىل وقف ر�سمي ونهائي
لإط���ـ�ل�اق ال��ن��ـ��ار م���ع املقاومـة
اللبنانية ،وبالتايل فهي تعترب
�أن تلك احل��رب العدوانية ما تزال
م�ستمرة و�إن ب�أ�شكـال خمتلفـة،
وذلك من �أجل فـر�ض و�إدارة تطـورات
خ��ط�يرة ق��د مت�س ر���س��م اخلرائط
اجليـو�سيا�سيـة يف املنطقة ،وقد متـتد لتطـال
التحالفات وامل��ح��اور وامل��ع��ادالت القائمة ،وما
يجري يف ال�ضفة الغربية من بناء جدران وتو�سيع
م�ستوطنات ما هو �إال منوذج لفر�ض الأمر الواقع
اال�ستعماري الظامل.
باخت�صار �إن عملية اغتيال ال�شهيد مغنية� ،إمنا
متثل معلماً مميزاً على طريق الآالم الطويل
املفرو�ض غ�صباً و�إك��راه��اً على املنطقة ،وهي
ت�أتي ملنع اللبنانيني والفل�سطينيني و�سواهم
من �أ�صحاب احلقوق ،مـن �أن يعي�شوا حريتهم
و�سيادتهم وا�ستقاللهم بال�شكل الذي تقت�ضيه
�شرعة حقـوق الإن�����س��ان وال�شرعيـة الدوليـة
احلقيقيـة غري القائمة على تزوير التاريخ وفر�ض
�شريعة الغاب.
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�أيار

الأزمة العقارية الأمريكية
ّ
خ�ضت الأ�سواق املالية العاملية

2
0
0

8

�إقت�صاد ومال
د .خلف:
فرتة الهدوء الراهنة
�ستعقبها ارتفاعات جديدة وبور�صة
بريوت يف حالة منو وتر ّقب
�إعداد:
تريز من�صور

�شهدت �أ�سواق املال العاملية عدة انخفا�ضات يف ال�سنوات اخلم�س الأخرية ،ما جعل الأ�سواق
يف حركات ت�صحيحية دائمة .و�آخرها كان يف بداية العام احلايل ،ما ت�سببت به �أزمة الرهن
العقاري الأمريكية .حيث �شهدت الأ�سواق العاملية انهيارات يف الأ�سهم الأمريكية والأوروبية
ترجمت خ ّ�ضات ملحوظة يف البور�صات
العربية وتراجعات كبرية يف الأ�سهم ،بفعل
العدوى الأوروبية ،وارتباطات هذه الأ�سهم
بالبور�صات العاملية.
�أما الت�أثري على لبنان والأ�سواق املالية فيه،
فجاء من خالل خروج بع�ض املتعاملني يف
�سوق ب�يروت ،مبعنى التخلي عن حمفظة
أ��سهمهم ،يف �إطار ال�سعي اىل احل�صول على
�سيولة لتعوي�ض خ�سائرهم يف البور�صات
العربية ولتاليف اخل ّ�ضات .يف ما خال ذلك ف�إن
بور�صة بريوت والأوراق املالية اللبنانية كانتا
الأقل ت�أثراً بتطورات خ ّ�ضات الأ�سواق اخلارجية،
ال �سيما العربية ،كما �أن الأوراق اللبنانية
املطروحة يف اخلارج مل تت�أثر مبا يتعدى
تطور �أ�سعارها يف الداخل ،لناحية الرتاجع �أو
التح�سن ،ما ي�ؤكد متانتها قيا�ساً اىل ما ح�صل
يف اخلارج .وتتفاعل الأ�سواق املالية اللبنانية
والأ�سهم املتداولة مع التطورات الإيجابية
يف االرتفاع� ،أكرث من تفاعلها مع التطورات
ال�سلبية بالرتاجع ،وهذا وا�ضح من خالل عودة بع�ض الأ�سهم اىل التح�سن.
ولإلقاء املزيد من ال�ضوء على هذه الق�ضية املالية ،التقت جملة «اجلي�ش» مدير عام بور�صة
بريوت الدكتور فادي خلف ،وكان هذا احلوار.

أ��سباب االنخفا�ضات يف �أ�سواق املال
• ما هي الأ�سباب الرئي�سة التي �أدت اىل
الإنخفا�ضات احلادة يف �أ�سواق املال العاملية؟
 لقد �ساهم ارتفاع حجم الكتلة النقدية يفحت�سن الأوراق املالية وارتفاع �أ�سعار الأ�سهم يف
ّ
البور�صة اىل م�ستويات فاقت قيمتها الدفرتية
احلقيقية ،وتعترب هذه امل�ستويات� ،إذا ما زادت
كثرياً عن معدالتها ،مبنزلة فقاقيع� .إزاء هذا
الواقع تلج�أ ال�شركات اىل حتقيق املزيد من الأرباح
من خالل عمليات البيع .ي�ضاف اىل ذلك �إدراك
امل�ستثمرين الكبار �أن الأ�سعار لن ت�ستقر على
معدالتها الوهمية ،لذلك يعمدون اىل بيع
الأ�سهم بعد حتقيق الأرباح الكبرية .وبالتايل
ي�صحح ال�سوق نف�سه ،وهنا نرى �أنه يف فرتات
الإنخفا�ض تتم عمليات ال�شراء كما ح�صل العام

الدكتور فادي خلف
مدير عام
بور�صة بريوت
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 2004بينما حتققت الأرب��اح يف بداية العامني
.2006 - 2005
و�أ�ضاف د .خلف قائالً:
ميكننا اعتبار الإنخفا�ض احلا�صل اليوم يف �أ�سواق
املال العاملية والعربية نتيجة �سببني رئي�سني:
 -1الإنخفا�ض احل��اد ال��ذي ح�صل يف الأ�سواق
املالية العاملية والذي بد�أ مع ما �سمي �أزمة «�ساب
ب��رامي» ( ،)Sub Primeوهي �أزم��ة الت�سليفات
امل�صرفية العقارية التي ن�شطت وب�شكل كبري
من ج��راء الفورة العقارية يف الواليات املتحدة
ويف �أوروب��ا .فاملواطن ا�شرتى ال�شقق والعقارات
ب�أ�سعار مرتفعة ،وعندما بلغت الأ�سعار معدالتها
الق�صوى انخف�ضت وعر�ضت للبيع ،وكان الطلب
عليها �ضعيفاً ج���داً ،وك��ان��ت النتيجة مطالبة
امل�صارف بالديون املرتتبة على امل�ستثمرين
الذين باتوا عاجزين عن دفع م�ستحقاتهم .ولقد
و�ضعت امل�صارف يدها على هذه العقارات ،لكنها
مل ت�ستطع بدورها بيعها بالأ�سعار املتوقعة نتيجة
قيمة تخميناتها املرتفعة ،ف�ش ّكلت عليها وعلى
�أرباحها �أعباء كبرية.
ً
وقد انعك�ست هذه الأزم��ة �أي�ضا على الأ�سواق
اخلليجية التي تتفاعل بطبيعة احلال مع الأ�سواق
العاملية .فعندما انخف�ضت الأ�سعار يف الواليات
املتحدة و�أوروب��ا� ،سارع امل�ستثمر اخلليجي اىل
ت�سييل �أ�سهمه بغية �إيفاء متوجباته للأ�سواق
العاملية .وم��ن جهة أ�خ���رى ،خ ّف�ض امل�ستثمر
الأجنبي من حجم ا�ستثماراته يف منطقة اخلليج
نتيجة متابعته للأزمة يف الأ�سواق
املالية العاملية.
 -2كما هو معلوم ،بعد كل �صعود
تتم احلركة الت�صحيحية ،وال�صعود
ب��د�أ منذ منت�صف العام 2007
وا�ستمر لنهايته ،بعدها جاءت
الفرتة الت�صحيحية .وميكن اعتبار
هذا ال�صعود ن�سبياً باملقارنة مع
ال�صعود الذي ا�ستمر ثالث �سنوات منذ العام 2003
وحتى العام  ،2006وعملية الت�صحيح خالله كانت
�أق�صى و�أقوى.

االرتفاعات هذه املرة بخطى ثابتة ،و�أن ال تكون
ت�أثري ذلك على الإقت�صاد عاملياً وعربياً؟
 �إن ارتفاع �أ�سعار الأ�سهم ناجت عن ارتفاع �أ�سعار فقاقيع م�ضاربة ت�ؤدي اىل حركات ت�صحيحية كبريةالنفط� ،أما الإنخفا�ض فهو حركة ت�صحيحية لأن كالتي �شهدناها.
الإرتفاع يكون �سريعاً جداً.
لعبة العر�ض والطلب
ومنذ العام  2000وحتى العام � 2007شهدت
�أ�سواق املال العاملية ارتفاعات كبرية ،كان من • هل ي�ؤثر االنخفا�ض احلاد الذي �شهدته
الطبيعي �أن يتم الإنخفا�ض على �أث��ره��ا ،وهذا الأ�سواق املالية بطريقة غري مبا�شرة على
�سوف ي�ستمر لفرتة طويلة ،تهد أ� فيها الأ�سواق� ،إنتاجية امل�صانع وبالتايل على ارتفاع
ما ي�ساعدها على ا�ستيعاب الإرت��ف��اع ال�سابق أ��سعار ال�سلع؟
وتر�سيخه ،اىل �أن تعود الأ�سعار وترتفع من جديد� - .إن ملجريات الأح��داث على الأ���س��واق املالية
واحلال هو نف�سه يف الأ�سواق العربية التي ت�أثرت ت�أثريات مبا�شرة و�أخرى غري مبا�شرة ،ولكن احلركة
بهذا الإنخفا�ض مرحلياً ،ولكن ال�سيولة ما زالت الت�صحيحية التي ح�صلت ،مل تكن بحجم يتيح
ت�ضخ يف الأ�سواق ،نتيجة ارتفاع �أ�سعار النفط ت�أثريها على الفرد بطريقة مبا�شرة ،لأن الرتددات
واال�سرتاحة الطويلة بعد عملية الت�صحيح والتي ال�سلبية ا�ستمرت ملدة ثالثة �أيام .ولكنها قد ت�ؤثر
دامت زهاء ال�سنة والن�صف .فاالرتفاعات اخليالية بطريقة غري مبا�شرة� ،إذ �أن الفرد الذي خ�سر من
ال�سابقة بعيدة عن بور�صات بع�ض ال��دول مثل مدخراته� ،سوف يخفف من م�شرتياته ،وبالتايل
الكويت ،البحرين ،م�سقط والقاهرة ،وهو عك�س تظهر هنا لعبة العر�ض والطلب.
ما يح�صل يف بور�صة ال�سعودية .فالأ�سواق التي • هل لل�سيا�سة ولرتقبات احل��رب يف
ارتفعت �أ�سهمها كثرياً ومن ثم عادت وانخف�ضت منطقة ال�شرق الأو�سط �أي ت�أثري على �أ�سعار
ب��ق��وة ال��ع��ام�ين  2007 - 2006ه��ي �أ���س��واق النفط؟
ال�سعودية ،قطر والإم��ارات ،وهي الأ�سواق نف�سها  -ت�ؤثر احلرب على �أ�سعار املعادن وعلى النفط،
التي ت�أثرت بقوة باالنخفا�ض العاملي .والتفاوت ولكن وقوع حرب يبقى احتماالً بعيداً .والأ�سواق
يف االنخفا�ضات احلا�صل بني الأ�سواق العربية عائد العاملية ت�أخذ يف االعتبار املتغريات ال�سيا�سية
اىل حجم امل�ضاربات احلادة والإرتفاعات الكبرية التي تغري ال�سيا�سة االقت�صادية العاملية اىل حد
ما ،وكذلك احلروب ،ولكنني �أرى �أن الأ�سواق املالية
التي ح�صلت يف بور�صاتها.
واعترب د .خلف �أن فرتة الهدوء �ستعقبها ارتفاعات مل تلحظ �أي �شيء من هذا القبيل .فال�سيا�سة
جديدة من جراء اال�ستمرار يف ارتفاع �سعر النفط ،الإقت�صادية �أمر والعوامل العامة �أمر �آخر .ف�إذا عاد
النمو جمدداً بقوة اىل ال�صني والهند
(مليارين ون�صف مليار ن�سمة)،
ف�سوف ترتفع �أ�سعار النفط جمدداً.
كما �أن ال�سيا�سة اخلارجية للواليات
املتحدة الأمريكية ت�ؤثر لناحية
�سعر �صرف الدوالر :ماذا تريد دوالراً
قوياً �أم �ضعيفاً؟ وكذلك ثمة ت�أثري
لعن�صر الطلب على الأ�سهم الأمريكية
وحاجة امل��اردي��ن الهندي وال�صيني اىل خريات �أو الأوروبية.
الأر���ض .من ناحية �أخرى قد ت�شهد �أ�سعار النفط وال�س�ؤال الذي يطرح هنا هو حول العالقة بني
ا�ستقراراً وجيزاً من جراء الهدوء يف االقت�صادين طول الفرتة الت�صحيحية وا�ستهالك النفط.
الأمريكي والأوروبي ،لكن هذه الأ�سعار �ستعود اىل و�أ�ضاف« :بالن�سبة اىل البور�صات العربية� ،أنا
االرتفاع و�سريتفع حجم الكتلة النقدية ،وبالتايل ل�ست متخوفاً من حركات ت�صحيحية كبرية كما كان
�ست�شهد الأ�سواق املزيد من اال�ستثمارات العربية احلال العام  ،2005فقد باتت قدرة ال�سوق على
واالرتفاعات وهذا كله خري للمنطقة .ون�أمل �أن تتم االحتمال معروفة ،و�أ�صبح لديهم من اخلربة ما

ان الفرد الذي خ�سر من مدخراته
�سوف يخفف من م�شرتياته وبالتايل
تظهر هنا لعبة العر�ض والطلب

هدوء تعقبه �إرتفاعات جديدة
• هل من عالقة بني ارتفاع �أ�سعار النفط
وبني ارتفاع �أ�سعار الأ�سهم ،وكيف �سيكون
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يكفي ،فاخل�سارة تع ّلم الربح».
ت�أثري �إيجابي وتطوير للأعمال
• هل يحدد علم الأ�سواق الفرتات الزمنية
املحددة للحركات الت�صحيحية؟
 تقنياً� ،إن الن�سبة املئوية لقيمة االنخفا�ضتتحدد من قيمة االرتفاع �صعوداً .فالأ�سعار التي
ترتفع بطريقة معتدلة ،تنخف�ض �أي�ضاً بطريقة
معتدلة.
• ما هو جديد بور�صة بريوت وكيف
تل ّقفت �صدمة احلركة الت�صحيحية؟
 �إن العمل يف بور�صة بريوت ي�سري بطريقةطبيعية وجيدة ،و�آخ��ر جديدها موقع �إلكرتوين
متطور مي ّكن امل�ستثمر من م�شاهدة تطورات

حركة الأ�سعار والتداول الإلكرتوين عرب الإنرتنت،
وخالل الأيام املقبلة �سوف تعود �شركات املقا�صة
اىل تقدمي اخلدمات اىل زبائنها .كما �أن نظام
التداول الإلكرتوين املعتمد  V3يتم تطويره اىل
 V3+وهو النظام الأكرث تطوراً يف العامل.
ومن امل�شاريع اي�ضاً ،نقل البور�صة اىل بناء �آخر
جديد ،وهو يف طور بنائه تقنياً ،و�سوف يكون
جاهزاً لعمليات التداول يف حال حدوث �أي طارئ.
و�أ�ضاف الدكتور خلف« :من فوائد الإدراج على
البور�صة ،متويل ال�شركات من خ�لال االنفتاح

على �أ�سواق ر�أ�س املال� ،إطالق �أ�سهم �أو �سندات بور�صة بريوت؟
وزي��ادة ر�أ���س امل��ال من خالل الزيادة التناف�سية  -يف الف�صل الثالث من العام  ،2005و�صل حجم
مع �شركات �إقليمية أ�خ��رى .عادة تفوق القيمة الأ�سعار يف بع�ض البور�صات العربية اخلليجية
ال�سوقية لل�شركات املدرجة القيمة الدفرتية لها ،امل�صدرة للنفط اىل ت�سعة �أ�ضعاف ال بل و�صلت
وبالتايل من م�صلحة ال�شركات املدرجة الرفع القيمة الدفرتية اىل  60م��رة �أك�ثر يف بع�ض
من قيمة �أ�سهمها .كما �أن كلفة متويل ال�شركات ،ال�شركات� ،أي اىل �أعلى امل�ستويات يف الفرتة
�أقل من التمويل امل�صريف باعتبار �أنه ال يرتتب ال�سابقة ،يف الوقت الذي بلغت فيه بور�صة بريوت
على ال�شركات �أي��ة التزامات �سنوية تذكر من االرتفاع الكبري يف الف�صل الرابع من العام .2005
ناحية الفوائد� ،إال يف حالة الربح وتوزيعه على وهذا الأمر دفع بامل�ستثمرين املراقبني الرتفاع
الأ�سعار اىل اال�ستفادة من كرثة ال�سيولة ،بالتوجه
امل�ساهمني.
ً
وهناك �أي�ضا زي��ادة الأم��وال ال�صافية وترتيب اىل �أ�سواق منا�سبة لال�ستثمار ،حيث الأ�سعار ما
الأ�صول الحقاً اىل قرو�ض ،بالتايل زيادة ر�أ�سمالها زال��ت م�شجعة لل�شراء ،ك���الأردن ولبنان وم�صر.
قبل �إدراجها على البور�صة .وبالتايل مع زيادة ومن هنا يبدو لنا االرتفاع املعتدل الذي ح�صل
ر�أ�س املال ،تتمكن ال�شركات من حت�صيل �سلفات يف الف�صل الرابع من العام  2005يف بور�صة
ب�ي�روت وا���س��ت��م��ر يف الف�صل
الأول م��ن ال��ع��ام  ،2006يف
الوقت الذي كانت فيه الأ�سعار
د .خلف ي�شرح تفا�صيل تقلبات البور�صة العاملية
ترتفع يف البور�صات العربية
اىل �أعلى م�ستوياتها ،ومن ثم
بد�أت احلركة الت�صحيحية ،حيث
انخف�ضت بن�سبة  75يف املئة
يف ال�سعودية وقطر ،والإمارات
 80يف املئة ،مقارنة مع حجم
االرتفاع� .أما يف بور�صة بريوت
فاالنخفا�ض كان حم��دوداً ،نظراً
اىل حجم االرت��ف��اع املعتدل
لقيمة الأ�سهم الدفرتية .و�أرى �أن
الأ�سعار �سوف تعود اىل االرتفاع
من جديد نظراً اىل ا�ستيعاب
ال�سوق للأ�سعار من جديد.
الأ�سعار ا�ستمرت وم��ا زالت
يف ب��ور���ص��ة ب��ي�روت ج��اذب��ة
لل�شراء بحكم القيمة الفعلية للأ�سهم املدرجة على
�أكرب من امل�صارف.
من ناحية احلوافز ال�ضريبية وفوائد الإج��راءات البور�صة .ونالحظ �أنه على �أثر �أي حدث م�ؤمل يح�صل
على البور�صة ،هناك �إعفاء لل�شركات املدرجة على يف لبنان ،ترتاجع قيمة الأ�سهم بع�ض ال�شيء،
البور�صة (خا�ضع لقانون ت�شجيع اال�ستثمار) ،من ويتهافت امل�ستثمرون وب�أعداد كبرية على ال�شراء،
ال�ضريبة على الدخل ملدة �سنتني عى الأقل� ،إ�ضافة الأمر الذي يرفع �سعرها من جديد وب�شكل ملحوظ.
اىل خف�ض ال�ضريبة على توزيع �أر�صدة الأرباح .و�أخرياً اعترب د .خلف �أن بور�صة بريوت قادرة على
وهذه احلوافز �ش ّجعت بع�ض امل�صارف على �أن تكون الإ�ستفادة من الطفرة النفطية ب�شكل متوازن وال
ي�ؤثر على عملها �أو ي�سبب ّ
خ�ضة مالية يف �أثناء
مدرجة على البور�صة.
• كيف كان وقع االنخفا�ض العاملي عملية الت�صحيح.
ال��ذي ّمت يف ال��ب��ور���ص��ات العاملية على
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�إعداد :نادر عبد العزيز �شايف
دكتوراه دولة يف احلقوق
حمام بالإ�ستئناف

العربون ( )Arrhesهو عبارة عن مبلغ من املال يدفع عند االتفاق على عقد بيع �أو
غريه ،على �أن يح�سب يف ما بعد من �أ�صل الثمن عند ابرام العقد� ،أو يبقى يف ذمة
البائع وال يرد �إىل من دفعه يف حال عدم الو�صول �إىل اتفاق نهائي.
وال يعترب العربون ابتكاراً قانونياً جديداً� ،إذ عرفته �شرائع قدمية ،مثل الت�شريعات
البابلية وامل�صرية القدمية والرومانية ،وتطور مفهومه مع التطور الذي رافق الفكر
القانوين ب�شكل عام .فقد جرى ا�ستعماله يف ال�شريعة البابلية يف عقدي العمل
والزواج ،حيث كان على الأجري الذي يقب�ض من �صاحب الأر�ض جزءاً من �أجرته حل�صد
حم�صوله �أن يرد ع�شرة �أمثال ما قب�ضه �إذا مل ينجز العمل .وكذلك فر�ضت �شريعة
حمورابي على اخلاطب الذي يعدل عن الزواج ب�أن يفقد ما دفعه من مال �إىل والد
خطيبته� ،أما �إذا كان العادل هو والد اخلطيبة فعليه �أن يرد �إىل اخلاطب �ضعف ما
قب�ضه .كما جرى ذكر العربون يف كتاب ال�سيا�سة لأر�سطو ك�أقدم ن�ص يوناين على
ا�ستعمال العربون يف عقد الإيجار .وقد ا�ستقت الت�شريعات احلديثة فكرة العربون
من الت�شريعات القدمية ،كما هي احلال يف القانون الفرن�سي �إذ ن�صت املادة 1590
من القانون املدين على �أنه �إذا جاء الوعد بالبيع م�صحوباً بعربون ،يحق لكل من
املتعاقدين العدول عن العقد ،ف�إذا عدل من دفع العربون فقده ،و�إذا عدل من قب�ضه
رده م�ضاعفاً.
وكذلك ن�صت املادة  103من القانون املدين امل�صري على �أن دفع العربون وقت ابرام
العقد يفيد �أن لكل من املتعاقدين احلق يف العدول عنه �إال �إذا ق�ضى االتفاق بغري ذلك،
ف�إذا عدل من دفع العربون فقده و�إذا عدل من قب�ضه ر ّد �ضعفه ولو مل يرتتب على
العدول �أي �ضرر .وهكذا يف املادة  104من القانون املدين ال�سوري ،واملادة  107من
القانون املدين الأردين ،واملادة  92من القانون املدين العراقي ،وغريها...
ً
�أما امل�شرتع اللبناين ،فلم يتناول العربون ومل ينظمه بن�ص خا�ص� .إال �أن كثريا من
املتعاقدين يف لبنان يلج�أون �إىل اعتماد نظام العربون يف تعاقدهم .فعدم وجود
ن�صو�ص قانونية خا�صة بالعربون ال مينع ا�ستعماله ا�ستناداً �إىل مبد�أ حرية التعاقد،
فللأفراد �أن يرتبوا عالقاتهم القانونية كما ي�شا�ؤون �شرط �أن يراعوا مقت�ضى النظام
العام والآداب العامة والأحكام القانونية التي لها �صفة �إلزامية (م  166موجبات وعقود).
وقد اعترب الفقهاء والق�ضاء اللبنانيان �أن اللجوء �إىل اعتماد نظام العربون جائز يف
القانون اللبناين ا�ستناداً �إىل مبد أ� حرية التعاقد� ،سواء يف عقود البيع �أو االيجار �أو
غريها ...غري �أن امل�شرتع اللبناين تناول خيار
العدول ب�صفة عامة يف املادة  84من قانون
املوجبات والعقود التي ن�صت على �أنه يكون
املوجب باطالً �إذا جعل وجوده موقوفاً على
�إرادة املوجب عليه وحدها (وهو ال�شرط الإرادي
املح�ض) .غري �أنه يحق للفريقني �أو احدهما
�أن يحتفظ لنف�سه بحق الت�صريح يف مهلة
معينة ب�أنه يريد البقاء على العقد �أو ف�سخه.
وهذا التحفظ ال يجوز ا�شرتاطه يف االعرتاف
بالدين وال يف الهبة وال يف �إ�سقاط الدين وال
يف بيع ال�سلع.

يف العقود
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العرب��ون يف العق��ود العرب��ون يف العق��و

املفهوم القانوين للعربون
اختلف الفقه واالجتهاد حول حتديد املفهوم
القانوين للعربون ،فمنهم من اعترب �أن العربون
يفيد احتفاظ الطرفني بحق العدول عن العقد
(عربون العدول) ،واعترب البع�ض الآخر �أنه يفيد
ت�أكيد التعاقد� ،أي �أن العقد �أ�صبح باتاً ال رجوع عنه
(عربون البتات).
واعترب بع�ض الفقهاء �أن العربون ي�شكل �ضمانة
جلدية �إرادة ال�شراء ،فال يجمد ال�شيء املنوي بيعه
من دون مقابل ،فيف ّوت هذا التجميد فر�صة بيعه
يف �أثناء املهلة التي �أخذها ال�شاري املحتمل.
ف�إذا مل يتم ال�شراء كان العربون مبثابة تعوي�ض
عن مرحلة التجميد التي ح�صلت ،وال ي�شرتط يف
ا�ستيفاء العربون لدى البائع �أن يكون قد ح�صل
�ضرر له يف �إعرا�ض ال�شاري املحتمل عن ال�شراء.
مدة ا�ستعمال حق العدول يف العربون
معظم القوانني ال��ذي تناول حق العدول يف
العربون مل يح ّدد املدة التي ميكن خاللها لأحد
املتعاقدين �أن ي�ستعمل حقه يف العدول� ،إذ �أن
ممار�سة هذا احلق يجب �أن تكون �ضمن املدة
املح ّددة قانوناً �أو �ضمن امل��دة املتفق عليها.
ف���إذا ح ّدد املتعاقدان مدة معينة ،ينتهي خيار
العدول بانتهاء هذه املدة �أو بتنفيذ العقد وتظهر
اال�شكالية هنا عند عدم حتديد هذه املدة ال قانوناً
وال اتفاقاً ،خ�صو�صاً �أن القانون اللبناين مل يتناول
العربون ومل ي�ضع نظاماً خا�صاً ملمار�سته.
وي�برز هنا دور الق�ضاء يف حتديد هذه املدة
باال�ستناد �إىل العرف ال�سائد .وقد اعترب بع�ض
الفقهاء الفرن�سيني �أن��ه �إذا مل يكن هناك مدة
حم ّددة ال�ستعمال حق العدول يف العربون يعود
للم�ستفيد �أن ميار�س هذا احلق دائماً حتى تنفيذ
العقد ما مل يعلن تنازله عنه� ،إال �أن فريقاً �آخر
اعترب �أن م��دة ح��ق ال��ع��دول يف ال��وع��د بالبيع
امل�صحوب بعربون هي خم�س �سنوات كحد �أق�صى.
ويجدر بالإ�شارة �أن املادة  85من قانون املوجبات
والعقود اللبناين ن�صت على �أنه �إذا مل تعني مهلة
ت�صريح املتعاقد للتم�سك بالعقد �أو ف�سخه ،فكل
فريق ميكنه �أن يوجب على الفريق الآخر الت�صريح

بقراره يف مهلة كافية .و�إذا انق�ضت هذه املهلة
ومل ي�صرح ذلك الفريق برغبته يف ف�سخ العقد
�أ�صبح العقد نهائياً من تاريخ انعقاده .و�إذا �صرح
الفريق الآخ��ر ب�شكل جلي عن رغبته يف ف�سخ
العقد ،اعترب االتفاق ك�أنه مل يكن.
كما ن�صت امل���ادة  86موجبات وع��ق��ود على
�أنه �إذا تويف قبل انق�ضاء املهلة الفريق الذي
احتفظ لنف�سه بحق الف�سخ ومل يكن قد �أف�صح
عن م�شيئته ،كان لورثته احلق يف �إبقاء العقد �أو
ف�سخه يف املدة التي كانت باقية ملورثهم .و�إذا
اختلف الورثة فالذين يريدون البقاء على العقد
ال ميكنهم �إجبار الآخرين على قبوله ولكن لهم �أن
يتخذوا العقد كله حل�سابهم اخلا�ص.
�أم��ا �إذا كان املتعاقد ال��ذي له اخليار قد َفق َدَ
�أهليته ،فيعود للمحكمة بناء على طلب الفريق
الآخر �أو غريه من ذوي العالقة تعيني و�صي خا�ص
لهذا الغر�ض ،فيقرر برتخي�ص من املحكمة ما �إذا
كان هناك حمل لقبول العقد �أو لف�سخه ح�سبما
تقت�ضيه م�صلحة فاقد الأهلية� .أم��ا يف حالة
االفال�س فيتوىل الو�صاية حتماً وكيل التفلي�سة �أو
غريه من ممثلي جماعة الدائنني (م  87موجبات
وعقود).
متييز العربون عن البند اجلزائي
ت��ع�� ّر���ض امل�����ش�ترع اللبناين للبند اجلزائي
�ضمن القواعد العامة يف املادتني  266و267
موجبات وعقود ،حيث �أجاز للمتعاقدين �أن يعينوا
مقدماً ،يف العقد �أو يف �صك الحق ،قيمة بدل
العطل وال�ضرر يف حال تخلف املدين عن تنفيذ
موجباته كلها �أو بع�ضها .وقد و�ضع البند اجلزائي
لتعوي�ض الدائن عن الأ�ضرار التي تلحق به من
جراء عدم التنفيذ .وال يحق له ان يطالب بالأ�صل
والغرامة معاً� ،إال �إذا كان البند اجلزائي قد و�ضع
ملجرد الت�أخري �أو على �سبيل �إك��راه املدين على
الإيفاء .ويحق للقا�ضي �أن يخف�ض غرامة االكراه
�إذا وجدها فاح�شة ،وله �أي�ضاً �أن ينق�ص البدل يف
البند اجلزائي �إذا كان قد نفذ ق�سماً من املوجب
اال�صلي .كما يعترب البند اجلزائي �صحيحاً ومعموالً
ناف للتبعة.
به وان كان موازياً يف الواقع لبند ٍ

و�إمنا ت�ستثنى حالة اخلداع الذي يرتكبه املدين.
واعترب الفقهاء �أن البند اجلزائي تعوي�ض من
ن��وع خا�ص عن ع��دم التنفيذ العقدي ،ويعترب
كتحديد اتفاقي معني م�سبقاً وب�شكل مقطوع
بني الفريقني للتعوي�ضات التي ت�ستحق للدائن
يف حال عدم التنفيذ �أو الت�أخري يف التنفيذ ،وقد
تعددت النظريات لتحديد طبيعة البند اجلزائي
تعوي�ضاً عن �ضرر حقيقي �أو مت�صور �أو جمرد
عقوبة تهديدية ،وهو يحتمل مربرين كتعوي�ض
جزائي وو�سيلة رادعة لتنفيذ العقد اكراهاً ،و�أن
الق�صد منه حمل املتعاقد على تنفيذ التزاماته
و�إال حكم به لتعوي�ض الطرف املت�ضرر.
وبذلك ،يتم ّيز العربون عن البند اجلزائي من
عدة جوانب� ،أهمها:
 -1العربون هو مال يدفع عند التعاقد ،ويكون
�ضماناً لتنفيذ العقد ،ومقابالً للعدول يف حال
ممار�سته� .أما البند اجلزائي فهو يدون يف العقد
ليكون ج��زاء االخ�لال بتنفيذه ،وال يدفع �إال عند
االخالل باملوجبات العقدية املتفق عليها.
 -2العربون هو مقابل حلق العدول عن العقد،
وال ت�شكل ممار�سته خط أ� موجباً للتعوي�ض� .أما
البند اجلزائي فهو تقدير اتفاقي على التعوي�ض
الذي يلحق بالطرف الأخر عند عدم تنفيذ العقد.
 -3ان العربون ي�ستحق مبجرد ممار�سة حق
العدول من دون النظر فيما �إذا وقع �ضرر �أم مل
يقع ،ف�إذا عدل من دفع العربون فقده ،و�إذا عدل
من قب�ضه وجب عليه رد �ضعفه ولو مل يرتب
العدول �أي �ضرر� .أما البند اجلزائي فهو مقابل
لل�ضرر الناجت عن عدم تنفيذ العقد �أو عن الت�أخري
يف تنفيذه ،ف�إن مل يقع �ضرر ال ي�ستحق البند
اجل��زائ��ي ما مل يتفق الفرقاء على خ�لاف ذلك
ب�إعتبار جمرد عدم التنفيذ �أو الت�أخري ي�شكل �ضرراً
بحد ذاته.
 -4ال يجــوز للق�ضـاء تخـفيـ�ض قيمـة العـربـون
�أو زيادته� ،سواء �أكان ال�ضــرر الذي �أ�صـاب املتعـاقـد
الآخ��ر من ج��راء العدول م��وازي��اً للعربون �أو غري
منا�ســب� .أما يف البند اجلزائي ،فيعـود للق�ضـاء
تخفي�ضـه �إذا وجـده فاح�شـاً ،ولـه �أي�ضـاً ان ينقـ�ص
البـدل يف البنـد اجلـزائي �إذا كـان قد ن ّفذ ق�سماً
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من املوجب الأ�صلي.
وتقت�ضي الإ�شارة �إىل �أنه على الرغم من كل هذا
االختالف بني العربون والبند اجلزائي ،فقد يخلط
املتعاقدان بينهما ،مما يقت�ضي تف�سري نية
املتعاقدين التي تبلورت يف العقد لتحديد ما �إذا
كانت نيتهما قد اجتهت �إىل االتفاق على العربون
وح��ق العدول �أم على البند اجل��زائ��ي� ،إذ يبقى
لكل منهما �صفته اخلا�صة .ويكون ذلك من خالل
تبيان مدى تكري�س حق �أحد املتعاقدين ،بالعدول
عن العقد بن�ص وا�ضح و�صريح الذي يدل على
نظام العربون� ،أم من خالل اتفاقهما على حتديد
التعوي�ض الناجم عن عدم تنفيذ العقد الذي يدل
على نظام البند اجلزائي.
الآثار القانونية للعربون
يعطي العقد بعربون لأطرافه حق العدول عن
هذا العقد خالل املهلة املتفق عليها .ف�إذا مار�س
�أحد الأطراف حقه يف العدول ف�إن العقد يحل ب�أثر

رجعي وك�أنه مل يكن .وال يثري هذا احلل �أية م�شكلة
�إذا مل يكن قد بو�شر بالتنفيذ� .أما �إذا كان العقد
قد دخل ح ّيز التنفيذ ،كالعقد املتتابع التنفيذ
فيجب �أن يعاد احلال �إىل ما كانت عليه على قدر
امل�ستطاع �أو يتم التعوي�ض ملا جرى تنفيذه حتى
ال يرثى �أحد على ح�ساب غريه.
كذلك� ،إن ممار�سة حق العدول تختلف باختالف
ال�شخ�ص الذي مار�س حق العدول .ف�إذا كان هذا
ال��ع��دول من قبل من دف��ع العربون فهو يفقد
العربون املدفوع منه ويبقى يف ذمة الطرف
الآخر ب�إعتباره ثمناً للعدول من دون �أي تعوي�ض
�إ�ضايف ،ما مل يكن هناك تع�سف با�ستعمال حقه
(م  124موجبات وعقود) .كما قد يتوجب على من
قب�ض العربون �إرجاعه عندما يكون ت�صرفه اخلاطئ
هو الذي دفع الطرف الآخر �إىل ممار�سة العدول،
كالعدول الناجت عن العيوب التي اخفاها البائع
�أو متنع هذا الأخري عن تنفيذ موجباته املتفق
عليها يف عقد البيع.

املراجع

أ�م��ا �إذا مار�س ال��ع��دول ال�شخ�ص ال��ذي قب�ض
العربون ،فعليه �إعادة املبلغ الذي قب�ضه �إ�ضافة
م�ساو له كثمن لعدوله� ،أي يتوجب عليه
�إىل مبلغ ٍ
دفع �ضعف قيمة العربون للطرف الآخ��ر ،ما مل
يكن هناك تع�سف يف ا�ستعمال حقه يف العدول،
فيتوجب عليه دفع مبلغ �إ�ضايف كتعوي�ض عن
التع�سف با�ستعمال احلق.
كما ان ع��دم ممار�سة حق العدول خ�لال املدة
املتفق عليها� ،أو التنازل عن هذا احلق ،يجعل
العقد باتاً ،وت�صبح االلتزامات الناجتة عنه واجبة
التطبيق والتنفيذ ،وكل امتناع ي�شكل خط�أ عقدياً
مرتباً للم�س�ؤولية العقدية والتعوي�ض عن ال�ضرر
الواقع بالطرف الآخ��ر� .إ�ضافة �إىل وجوب �إرجاع
مبلغ العربون �إىل من دفعه .ويجري عملياً اعتبار
املبلغ املدفوع كعربون جزءاً من الثمن الواجب
دفعه كدفعة على احل�ساب� .أما �إذا �أ�صبح التنفيذ
م�ستحيالً ،فيقت�ضي �إعادة مبلغ العربون �إىل من
دفعه النتفاء �سببه القانوين.
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ج���زء م���ن ترابته���ا يف كل بن���اء لبن���اين

8

�سياحة يف الوطن
�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي
كارال حداد

ا�شتهرت بلدة �شكا بحمل تاجني :تاج
البناء للعطاء وتاج اجلمال .كيف ال ،وهي
امل�سرتيحة يف املنب�سط ال�ض ّيق بني
اجلبل والبحر ،على جمال الفت لت�شكل
جوناً طبيعياً بني ر�أ�س �أنفة ور�أ�س
ال�شقعة .وهي البلدة التي تعترب من
�أكرب قواعد ال�صناعة يف لبنان.
وال ميكن احلديث عن �شكا من دون ذكر
�صناعة مواد البناء على �أنواعها ،وخ�صو�صاً
�صناعة الرتابة (الإ�سمنت) ،وميكن القول
مع امل�ؤرخ جورج الربجي �إن جزءاً من
تراب �شكا موجود يف كل بناء حديث
على الأرا�ضي اللبنانية.
من ناحية �أخرى ت�شهد املعامل
الأثرية يف البلدة ملا�ضيها العريق،
ومنها :ميناء احلبقة الذي يحت�ضن �أبنية
ت�شكل منوذجاً لرتاث معماري جميل،
وال�سوق القدمي الذي �أعيد ترميمه مع
احلفاظ على طابعه العريق.
جملة «اجلي�ش» جالت يف �أحياء �شكا
القدمية منها واحلديثة ،وتعرفت اىل
ما لهذه البلدة من تاريخ وجذور �أ�صيلة
يفتخر بها �أبنا�ؤها.

امل�ستلقية بني
اجلبل والبحر
هل ت�ستطيع �إر�ساء
�شراكة بني ما وهبته
الطبيعة و�صنعه الإن�سان؟
ملحة تاريخية
�شكا ح�صيلة هجرتني متتاليتني ،الأوىل زراعية
بد�أت مع نهاية حروب املري يو�سف �شهاب يف
�أواخر القرن الثامن ع�شر ،والثانية �صناعية بد�أت
مع بناء م�ؤ�س�سات الإ�سمنت يف الثلث الأول من
القرن املا�ضي.
ومع �أن البلـدة حديثة العهد� ،إال �أن ذكرها
ورد يف التاريخ القدمي ب��دءاً بالفينيقيني
مروراً بباقي احلقبات والع�صور حيث ظهرت ثم
امحّ��ت ،لتعود جم��دداً حتى باتت ما هي عليه
اليوم� .أما بداية عهدها احلديث فتعود اىل زمن
املت�صرفية حيث ا�ضطلعت بدور مع بروز حركة
يو�سف بك كرم.
كما كانـت يف طليعة ب��ل��دات ال�شمال التي

ت�أ�س�ست فيها جلنة بلدية العام  1895ومن
ثم جمل�س بلدي ،وقد تع ّر�ضت يف �إ ّبـان احلرب
العاملية الأوىل للق�صف ال��ب��ح��ري ،وت���أث��رت
�إيجاباً باحلرب العاملية الثانية لأنها كانت منذ
الثالثينيات يف القرن املا�ضي حمط �أنظار رجاالت
ال�صناعة ،فازدهرت ومنت وو ّلد هذا الواقع ت�أثرياً
كبرياً على ال�سكان املنت�شرين فيها والوافدين
اليها.
تتميز �شكا عن غريها من البلدات اللبنانية
ب�أنها متازج فريد غري متجان�س ولكنه م�سامل،
ن�ش�أ ومنا يف ظل �صناعة مزدهرة و�ش ّكل ظاهرة
اقت�صادية واجتماعية مل تتكرر .وهي ت�ش ّكل نقطة
ات�صال وجت��اذب هامة بني املناطق والطوائف
والأفكار ال�سيا�سية.
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بني فق�ش املوج و�سفوح التالل
�شكا بلدة �ساحلية لبنانية ،يغ�سل البحر �أقدامها
وتنت�شر م�ساكنها من فق�ش املوج حتى �سفوح
التالل الراب�ضة على كتفها ،فتغفو على لفحات
الريح الغربية لت�ستيقظ على الن�سمات ال�شرقية
الناعمة.
تقع هذه البلدة �ضمن نطاق حمافظة لبنان
ال�شمايل وهي تتبع �إداري��اً لق�ضاء البرتون .من
الناحية ال�شرقية حتيط بها جمموعة من القرى
ال�صغرية املع ّلقة ه�ضباتها كذكرون وبدبهون
وبرغون وكفرحزير ،وقرى القويطع مثل املجيدل
وكفريا ،ويحدها البحر املتو�سط غرباً وبلدة الهري
جنوباً� ،أما �شماالً فتت�صل �أرا�ضيها ب�أرا�ضي بلدة
�أنفة املتاخمة لها.
مير الطريق العام الذي ي�صل طرابل�س ببريوت
يف و�سط �شكا ،وهي تبعد ح��واىل  17كلم عن
طرابل�س جلهة اجلنوب و 13كلم عن البرتون جلهة
ال�شمال و 9كلم عن �أميون جلهة الغرب .تت�أثر هذه
البلدة مبناخ البحر فمناخها متو�سطي.
و�شكا مركز موا�صالت هام فهي ترب�ض على
���ش��اط��ئ ال��ب��ح��ر وت��رت��ب��ط ب��ال��ط��رق��ات امل���ؤدي��ة
اىل املناطق اللبنانية كافة ،وذل��ك منذ زمن
املت�صرفية يوم و�صلتها الطريق عرب نفق ر�أ�س
ال�شقعة قبل �أن ي�صل اليها الأوتو�سرتاد اجلديد من
قلعة امل�سيلحة.

رئي�س البلدية
ال�سيد فرج اهلل
ا�سكندر كفوري
يتحدث
اىل الزميلة
جان دارك

ويف التاريخ الغابر منذ ال��ق��رن ال��راب��ع ع�شر
قبل امليالد ورد هذا اللفظ حتت �إ�سم «�شيكاتا»
( .)Sigataويظهر �أن �شيكاتا هذه التي وردت يف
ر�سائل تل العمارنة (مع �أنفة و�أردة و�أميون) هي
بحكم موقعها اجلغرايف يف منطقة �شكا احلالية
التي كانت تقع �ضمن نطاق مدن فينيقيا على
ال�ساحل اللبناين.
�أم��ا �إذا ت�صفحنا كتاب �أني�س فريحة «معجم
�أ�سماء امل��دن والقرى اللبنانية» فنجد �أن �شكا
( )Shukketta - Shikkaتعني الطني واحل�صاة
والرت�سبات .وي�ضيف قائالً رمبا هي املدينة التي
ورد ذكرها يف ر�سائل تل العمارنة (Shi - ga -
 )taوقد تكون من اجلذر نف�سه الذي منه �شكيك
(الطالء والطني).
ومثلما كانت �شكا بلد احلوارة والطني والرتبة
لفظ �شكا
ورد لفظ �شكا يف عدة كتب ويف حقبات خمتلفة ،فهي اليوم بلد الرتابة (الإ�سمنت) ويبدو �أن هذا
فاللفظ كان معروفاً منذ القدم فقد وردت لفظة مت�أ�صل يف تراثها.
«�ش ّكى» يف معجم البلدان لياقوت احلموي على
�أنها والية يف �أرمينيا م�شهورة بجلودها.

عائ

ال
ت �شكا

لكل عائلة يف �شكا تاريخها اخلا�ص بها و�أ�صلها املميز
باال�ضافة اىل العائالت التي اختلطت ب�أن�ساب عائالت �أخرى ...ومن بني هذه العائالت:
يون�س ،العتيق ،الراعي ،احلالل ،احلاج ،ال�صيفي� ،شاهني ،روكز ،املك�ش ،رزق� ،ضاهر ،نافعة،
املري� ،شلفون ،رومانو�س ،فدعو�س ،حداد ،الزغبي ،كرم ،كفوري� ،أبي �صالح ،الديري ،فرح،
زوين ،نعمة ،الهد ،مرتي ،عواد� ،إندلفت ،من�صور ،دروي�ش� ،إ�سماعيل ،مانع ،حرب،
�أبو نقوال ،رزوق ،فار�س ،املزرعاين ،ال�شامي� ،سلوم ،رباط� ،إ�سحق ،الطويل،
�سركي�س...

60

اجلي�ش  -العدد رقم 275

تط ّور يف م�ستوى اخلدمات
قبل العام  ،2002كانت قوة من اجلي�ش اللبناين
ت�شغل مبنى البلدية ،اىل �أن تولىّ ال�سيد فرج
اهلل ا�سكندر كفوري رئا�سة بلدية �شكا ،ف�أ ّمن قطعة
�أر���ض مع بناء الئق يف منطقة �شكا العقارية
(م�ساحتها � 20ألف م )2على نفقته اخلا�صة ،على
�أثرها انتقل اجلي�ش اللبناين اىل املبنى اجلديد،
وان�صرفت البلدية اىل ت�أهيل مبناها من اخلارج
والداخل ،فت ّم جتهيزه ب�أثاث جديد للمكاتب وغرف
املوظفني ،كما �أعيد تكوين الأر�شيف وتنظيمه،
ودخلت البلدية ع�صر الكومبيوتر والربجمة عرب
تعاون مع جامعة نيويورك ( )ALBANIاملمولة
من وكالة التنمية الأمريكية لتفعيل العمل البلدي
ومكننته.

يف رحاب البلدية
يعود تط ّور م�ستوى اخلدمات يف بلدية �شكا
اىل تعاون �أع�ضاء جمل�س بلديتها للنهو�ض
بالبلدة على ال�صعد كافة ما ترك �أث��راً �إيجابياً
يف امليادين �شتى :الرتبوية ،الريا�ضية ،ال�صحة،
الزراعة ،الطرقات ،الكهرباء ،البيئة ،ال�سياحة،
التجارة .رئي�س البلدية فرج اهلل كفوري ي�ؤمن
بالعمل التجاري ويعتربه الأجن��ح .وهو يتحدث
عن اخلدمات التي �أمنتها البلدية قائالً« :اهتمت
البلدية بتح�سني طرقات البلدة و�شق �أخرى
جديدة ،وذلك يف �إطار خطة �شملت ت�أهيل ال�شارع
الرئي�س للبلدة عن طريق �صيانة املباين الأثرية
وطالئها من جديد ب�شكل مريح للنظر ،ما �أ�ضفى
عليها م�سحة جمالية م ّيزتها عن باقي البلدات

املجاورة».
و���ش��م��ل��ت الأع���م���ال
ت���أه��ي��ل ن��ف��ق حتت
الأوت���و����س�ت�راد يربط
حي البالط بحي البحر
م���روراً بطريق �أم��ام
جامعة الك�سليك يف
حي الرهبان ،وتنظيف
جماري الأنهر ،وت�أهيل
�أقنية مياه الأمطار،
مدخل مبنى البلدية
اىل بناء حيطان دعم
يف ب��ع�����ض الأح���ي���اء
و�إن�شاء �شبكات �إنارة عامة على الطرق.
ويف جمال �آخ��ر� ،أن�ش�أت بلدية �شكا يف بع�ض
النقاط الرئي�سة �سبل املياه مع ت�أمني امل�صايف
وذل��ك بالتعاون مع جل��ان ال�صداقة اليابانية -

اللبنانية والفرن�سية ّمت �إن�شاء حمطة تكرير
لل�صرف ال�صحي يف بلدتي �شكا و�أنفة بتمويل
من الوكالة الفرن�سية للتنمية والدولة اللبنانية.
ولإب���راز وج��ه �شكا اجلمايل واحل�ضاري ،قامت
البلدية ب�إن�شاء احلدائق العامة ،وزرع جوانب
الطرقات الداخلية ب�أ�شجار النخيل والزيتون
والليمون و�أ�شجار الزينة ،كما زرعت م�ستديرتني
بالع�شب الأخ�ضر والزهور عند مدخل �شكا اجلنوبي.
ومن امل�شاريع امل�ستقبلية لبلدية �شكا �إن�شاء
م�ست�شفى جماين على عقار متلكه يف البلدة
ب�إدارتها اخلا�صة ،يعمل فيها �أبناء البلدة بالتعاون
مع �أطبائها ،لت�أمني اخلدمات الطبية لل�سكان
الذين تزايد عددهم.
هذه الإجنازات ي�ضعها رئي�س البلدية يف خانة
«خطة جتميل البلدة� ...إال �أن الطموحات كبرية
لناحية النهو�ض بالبلدة ب�شكل ي�ضعها يف

دير مار �شليطا الأثري

كني�ستا التجلي
القدمية واجلديدة

اللبنانية .كما �أنها مل ت���أ ُل جهداً يف م�صاف البلدات الكربى يف لبنان ،بحيث ت�صبح
مو�ضوع النظافة ،ف��د�أب��ت على جمع كل اخلدمات فيها م�ؤمنة ،من �أجل راحة ال�سكان
النفايات ونقلها اىل املطامر وتنظيف واملواطنني فيها».
ال�شوارع يومياً ور�ش املبيدات ملكافحة
�سوق �شكا القدمي يف حلة جديدة
احل�شرات ال�ضارة يف ال�شوارع والبيوت،
ور�ش ال�شواطئ البحرية يف ف�صل ال�صيف .ارتدى ال�سوق القدمي يف بلدة �شكا حلة جديدة
ه��ذا اىل تنظيف احل�شائ�ش على جوانب بعدما �أنهت البلدية �أعمال ت�أهيله وترميمه.
الطرقات ،وتنظيف الأقنية للطرقات ،وو�ضع وي�لاح��ظ املتجولون يف ال�سوق م��دى التغيري
�صناديق للنفايات يف كل �أنحاء البلدة حفاظاً ال��ذي طاله ،لناحية جتميل املباين املحيطة،
على النظافة العامة .وبالتعاون بني الدولتني التي عملت البلدية على �إعادة ت�أهيلها وطالئها
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ما حدا مب�ؤ�س�سات الإ�سمنت يف �شكا اىل امتالك
حواىل ثالثة ماليني مرت مربع من الأرا�ضي يف
املنطقة واجلوار .وقد بو�شر ببناء امل�صانع منذ
آ�ثار
معمل جلفت ال
زي
ت
و
ن
العام  1929فتوزعت على مداخل �شكا ال�شمالية
واجلنوبية وبع�ض ه�ضباتها ال�شرقية.
مع �إن�شاء م�صانع الرتابة يف �شكا ،ق��ام كل
م�صنع يف ما بعد ب�إن�شاء مرف�أ خا�ص به حيث
�أ�صبح ي�ستقبل املراكب وال�سفن على اختالفها
ل�شحن الب�ضاعة ال�صادرة وتفريغ الواردة .ويوجد
حالياً مرف�آن يف �شكا �أحدهما عائد ل�شركة الرتابة
اللبنانية قدمياً (اليوم هول�سيم) ،والآخر ل�شركة
الرتابة الوطنية (ال�سبع) يقت�صر عملهما على
�شحن وتفريغ الرتابة واجلف�صني واملحروقات
وباقي امل��واد التي تدخل يف �صناعة الرتابة،
�أما املرف أ� القدمي (احلبقة) الذي عرف االزدهار
ت أ� مل التجاري ،قد حت ّول اىل ميناء تر�سو فيه زوارق
ال�صيـد ال�صغرية واخلا�صة،
ال�سراي ال
رتكي القدمي

ب����أل���وان تتالءم
مع تاريخها ،مع مراعاة الطابع
القدمي للأبنية يف بع�ض الأماكن واحلديث يف
�أمكنة �أخ��رى .و ُيع ّد ال�سوق القدمي واجهة �شكا
الرئي�سة ،لناحية موقعه على الطريق ال�ساحلي
القدمي امل�ؤدي اىل بريوت ،الذي ي�شق ال�سوق يف
الو�سط ،وتنت�شر املحال التجارية على جانبيه.
وقد تو ّلت البلدية دفع �أكالف ترميم ال�سوق
الأ�سا�سي وواجهات امل ّحال التجارية� .شملت �أعمال
الرتميم تنظيف واجهات املحال و�إب���راز احلجر
الرملي بوا�سطة �ضغط املياه (ال�ضرب باملاء)،
وتكحيله بالكل�س الطبيعي مع �إع��ادة ترميم
الأب��واب اخل�شبية املحافظة على ال�تراث القدمي
لل�سوق و�إزال��ة اعتداءات الباطون .هذا امل�شروع
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خان ال�سوقي

ال��ب��ل��دي��ة �أن
ي�ساهم يف �إنها�ض بلدة �شكا جتارياً� ،إقت�صادياً
و�سياحياً.
املركز الأول
ل�صناعة الإ�سمنت يف لبنان
ت�شتهر �شكا اليوم على �أنها بلدة الإ�سمنت يف
لبنان .ومر ّد ذلك اىل امتدادها على طول ال�شاطئ
ما ي�س ّهل عمليات النقل والتفريغ بحراً ،كما �أن
مناطقها غنية بالرتبة التي تتوافر فيها املواد
التي تدخل يف �صناعة الإ�سمنت (مارن وكالكري)،
باال�ضافة اىل �سهولة �إ�ستخراج هذه الأتربة ،وهذا

وه���و يعجز ح��ال��ي��اً عن
ا�ستقبال �أي مركب �شراعي �أو �أي زورق كبري.
ازدهار ال�صناعة
واحلفاظ على البيئة!
مع ّ
توطن ال�صناعة يف �شكا ،بد�أت البلدة ت�شكو
من التلوث وال�ضرر ال��ذي ت�سببه امل�صانع� .إذ
�أ�صبح اجلو م�شحوناً بالغبار وبالغازات ال�سامة التي
تت�س ّرب من بقايا املحروقات وذلك ب�سبب عدم
تزويد امل�صانع فالتر �ضد التل ّوث وغياب املراقبة

اال�ستاذ جورج حداد

ال�صحية الف ّعالة ،وعدم انتهاج �سيا�سة واعية حتد
من خطر هذا التلوث.
�إزاء هذا الواقع كان ال ب ّد من در�س امل�شكالت
البيئية القائمة يف �شكا وحتديدها وو�ضع الآليات
واحللول املنا�سبة لها .فت ّم االتفاق بني البلدية
وال�شركات على حلول قريبة املدى و�أخرى بعيدة
املدى وم�ستدامة.
املدير الإداري ل�شركة الرتابة الوطنية (ال�سبع)
الأ�ستاذ روجيـه حداد حت ّدث عن النتائج التف�صيلية
لدرا�سة قيا�س املل ّوثـات يف الهواء يف منطقـة
�شكـا ال�صناعية وق��رى ال��ك��ورة التي ق��ام بها
اخت�صا�صيون بعلـم البيئة ،وهي ثمرة �شـراكة
بيئيـة م�ستدامـة بني وزارة البيئة واملحافظة
وبلدية �شكا وال�شركات ال�صناعية .وقد �أظهرت هذه
الدرا�سة �أن معدل ن�سبـة ثاين �أوك�سيد الكربيت
وثاين �أوك�سيد الأزوت والغاز الفحمي والغبار يف
الهواء يف مناطق �شكا وكفريا وكفرحزير وفيع
و�أنفة ،هي ن�سب مقبولة �صحياً ومعمول بها
عاملياً ،مع الإ�شارة اىل �أن هذه الن�سب
ترتفع يف فرتة حم��ددة من
ال�سنة (�أواخ��ر ال�صيف ومطلع
اخلريف) ،لتعود اىل االنخفا�ض
م��ع ه��ط��ول الأم��ط��ار وت�ستمر
منخف�ضة حتى بداية ال�صيف.
ويقول حداد �إن التعـاون قائم بني
خمتلف اجلهات املعنية لتح�سيــن
الو�ضـع البيئي ،وتخفي�ض كمية
ثاين �أوك�سيد الكربيت ،عرب التزام
مبادئ التنمية امل�ستدامة ما يتيح
اال�ستفادة من الفر�ص التي توفرها
ال�صناعة مع مراعاة البيئة.
ويف اخلتـام� ،شـ ّدد الأ�ستاذ روجيـه
ح��داد على �أن �شركة ال�تراب��ة الوطنية
تلتزم املوا�صفات واملعايري البيئية
بح�سب امل�سموح به يف القانون الأوروب��ي (50
ملغ) ولي�س بح�سب امل�سموح به يف القانون
اللبناين ( 150ملغ) ،مما خ ّولها احل�صول لأول
مرة على �شهادة ISO - EMS (Environment
 )Management Systemال��ع��ام 2004
وال�صادرة عن �شركة « »VDZالأملانية وهي
�شركة متخ�ص�صة يف �صناعة الإ�سمنت ،ك�شهادة
«ح�سن �سلوك» جتاه البيئة.

(ال�ش ّكاوي) ،وقطف الزيتون ...ثم ن�سج احلرير
و�صناعة الفخار وال�صابون ،البناء القدمي والقرميد،
ومياه �شكا ،واالحتفال بعيد مار �شليطا الذي كان
مييز �شكا عن غريها من املناطق قدمياً.
و�إذ ن�ستودعه ي�صر على التعبري عن �أ�سفه ملا
�آلت اليه �أحوال البلدة اليوم :تراجع قطاع الزراعة
على ح�ساب �شركات الأتربة وان�صراف املزارعني
اىل الأعمال ال�صناعية التجارية.
نودع ال�سيد عبود ونتابع جولتنا لنتعرف �أكرث
اىل واقع احلياة يف �شكا حالياً.
العم امني عبود يتذكر املا�ضي
مع الزميلة كارال

الكاتب واملخرج �شربل حرب
مع الزميلة جان دارك

هيهات لو تعود
خالل جولتنا يف �أرجاء بلدة �شكا ،التقينا ال�سيد
�أمني عبود البالغ من العمر  90عاماً ،وهو كان
ع�ضواً �سابقاً يف بلدية البلدة.
تعود الذاكرة بعبود اىل عقود خلت حني كانت
املوا�سم الزراعية م�صدر العي�ش يف البلدة.
يتذكر تعاون الأه��ايل يف احل�صاد ،ونكهة التني

الوجه الآخر
تتعاون بلدية �شكا مع الفنانني والريا�ضيني
والبارزين من �أبنائها لي�ساهم اجلميع يف نه�ضة
بلدتهم.
�شربل حرب كاتب وخمرج م�سرحي� ،أ�س�س العام
 1996فرقة الأحالم الفنية يف �شكا ،التي با�شرت
�أعمالها مب�سرحية «غ ّنوج املاما» ،ومع الدعم
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ت�أهيل ال�سوق القدمي
�سبيل ماء اثري

البلدي كان للفرقة عمل �آخر �سيعر�ض ال�صيف
املقبل.
كما يقوم ح��رب بالتح�ضري لفيلم �سينمائي
برعايـة وزارة الثقافة وبدعم من بلدية �شكا
بعنوان ّ
«ك�شاف واكت�شاف» ،يتحدث عن احلياة
الك�شفية ويعالج انعكا�سات الكمبيوتر ال�سلبية
على الأوالد وكيفية احلفاظ على البيئة� ،سيعر�ض
هذا الفيلم يف �صالة الأوني�سكو يف ت�شرين الثاين
القادم.
وي�ؤكد حرب �إن �شكا لي�ست منطقة �صناعية
وح�سب� ،إمنا جند فيها مواهب كثرية بحاجة اىل
من ُيطلقها ،وهو �شخ�صياً يهتم بعدد كبري من
املواهب يف جمايل الإخ��راج والتمثيل ،والهدف
�إظهار الوجه الآخر للبلدة.
مل ت�شتهر �شكا ب�شركات الرتابة ،بالريا�ضة،
وب�صيد الأ�سماك فح�سب ،بل ا�شتهرت اي�ضاً
بالنحت.
و�إذ ن�س�أل عن �صانع التماثيل التي تزين �شوارع
�شكا ،يدلنا البع�ض اىل حمل الفنان طوين رزق
اهلل.
نق�صد املحل ونتعرف اىل �صاحبه املتخ�ص�ص
يف الديكور الداخلي والذي يتابع م�سرية بد�أها
والده من قبله.

مد

ار�س �شكا

من الأ�شخا�ص الذين تركوا ب�صمات ظاهرة يف
جمال التع ّلم والتعليم العايل يف منطقة �شكا
الأ�ستاذ هرني عزيز جنم احلائز كفاءة تعليمية يف
الفل�سفة والعلوم االجتماعية ودبلوم درا�سات عليا
يف احلقوق ،وهو يتمتع بثقافة �شاملة ،وبجهوده
ت� ّأ�س�ست ثانوية �شكا الر�سمية العام  1974وتولىّ
�إدارتها فرتة من الزمن ،وهي مل تزل حتى اليوم
ت�سري يف طريق النجاح والتق ّدم.
قال الأ�ستاذ جنم« :يف �أوائل الن�صف الأول من
القرن الع�شرين مل يكن هناك مدار�س خا�صة
�أو ر�سمية تتوافر فيها ال�شروط الرتبوية� ،إذ
كانت تقت�صر على بع�ض ال�صفوف االبتدائية
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بد�أ رزق اهلل النحت يف عمر الثانية ع�شرة ،حني
قام بنحت متثال �صغري .موهبته منت وعبرّ ت عن
نف�سها من خالل �أعماله الكثرية بقيا�سات كبرية،
ومبواد خمتلفة.
و�إ�ضافة اىل الأعمال التي �أجنزها ل�صالح بلدته
ثمة �أخ��رى يعمل على حتقيقها بالتعاون مع
البلدية.

النحات طوين رزق اهلل يتحدث اىل مندوبة «اجلي�ش»

الريا�ضة
حتاول ا�ستعادة مكانتها
لــم تكــن اجلـولـة لتكـتمـل مـن دون التطـرق
اىل الريا�ضــة ،التي عرفـت يف �شكـا ن�شـاطـاً
وا�سعـاً.

الأ�ستاذ كميل داغر مد ّر�س تربية بدنية يف �شكا
وبطل رمي الرمح يف لبنان عاد بنا اىل مطلع
ال�سبعينيات ،فقال:
قبل العام  1975كان يف �شكا فريق كرة قدم،
فريق كرة �سلة وفريق كرة طائرة ،كما �أنه وبحكم
حماذاة �شكا للبحر ظهر بني �أبنائها العديد من
الريا�ضيني ال�لام��ع�ين يف

ال�سباحة والغط�س و�سواهما ف�ضالً عن �أبطال
�ألعاب القوى كزينة �سمعان بطلة �سباق ال�ضاحية،
وابراهيم كفوري بطل  3000م .و�أ�شار اىل �أن �شكا
امتازت قدمياً بدوريات كرة القدم والكرة الطائرة
بني فرق البلدة وف��رق من خارجها ومن خارج
لبنان.

من اعمال الن

حات طوين رزق اهلل

اال�ستاذ هرني جنم

ب����إدارة مد ّر�سني ومد ّر�سات ين�شئون مدار�س
خا�صة با�سمهم .وابتدا ًء من الثلث الثاين للقرن
الع�شرين ،بد�أت املدار�س اخلا�صة تفتح �أبوابها
و�أولها مدر�سة «�سيدة اخلال�ص لراهبات العائلة
املقد�سة املارونيات» تلتها مدر�سة �أخرى عرفت
بـ«مدر�سة الأب �سيف» ،وابتدا ًء من �أربعينيات
القرن املا�ضي �أن�شئت يف �شكا مدار�س ر�سمية
ظ ّلت على م�ستوى ال�شهادة االبتدائية .ويف
فرتة اخلم�سينيات ت�أ�س�ست «املدر�سة الوطنية»
للرهبنة اللبنانية املارونية� ،أ ّما عدد املدار�س
الر�سمية فيها ف�أ�صبح خم�س مدار�س تغطي
املرحلتني االبتدائية واملتو�سطة لتخطو البلدة يف
ما بعد قدماً يف م�سريتها الرتبوية والثقافية».
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ميناء ال�صيادين

م�صان

ع
الرتابة يف �شكا

اال�ستاذ كميل داغر

�إال �أن الريا�ضة وكما ذكر داغر تراجعت بعد احلرب
ب�سبب الهجرة و�ضعف �إمكانات الأندية املادية
التي �أدت بالالعبني اىل التخلي عن الريا�ضة
للبحث عن فر�ص العمل.
أ� ّم��ا اليوم وبح�سبه فالعمل ج ٍ��ار على �إيجاد
مالعب ريا�ضيـة حيث ّمت ا�ستحداث ملعب كرة
قدم .وتقـوم البلدية بدعم اجلماعات الريا�ضية
مادياً عرب ميزانية �سنوية ،باال�ضافة اىل قيامها
بن�شاطات يف امل��وا���س��م والأع��ي��اد ،م��ن بينها
املهرجان ال�صيفي ال�سنوي.
ت�صوير :را�شيل تابت

اال�سمنت
و�صناعات اخرى
اىل جانب �شركات الرتابة التي �أ ّدت اىل حت ّول كبري
يف البنية االقت�صادية واملعي�شية يف �شكا ،ال ميكن �أن نغفل
بقية ال�صناعات التي �ساهمت اي�ضاً اىل حد كبري يف �إمناء احلركة ال�صناعية
يف البلدة.
فالعام � 1950أن�شئت ال�شركة اللبنانية للإ�سمنت الأبي�ض ،والعام �1964شركة
الكل�س واجلف�صني اللبنانية ،والعام � 1974شركة �إ�سمنت ال�شرق الأو�سط،
والعام � 1971شركة الورق اللبنانية ،و�شركة تكرير ال�سكر العام .1965
بالإ�ضافة اىل هذه ال�صناعات ،هنالك �صناعات �أخرى يف �شكا ،ومنها �صناعة
البالط ،وحجر البناء ،وهذه متوافرة بكرثة ،اىل �صناعات حديدية خمتلفة
(�صناعة الأبواب والنوافذ وغريها)� ،صناعة الأملنيوم (تركيب وت�صنيع)،
�صناعة املفرو�شات اخل�شبية وغريها من ال�صناعات الأخرى اخلفيفة.
جبل من الإ�سمنت يف �شكا
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�آثاره ال�سلبية بد�أت تظهر

�أيار

2
0
0

8

ق�ضايا بيئية
�إعداد:
رميا �سليم �ضومط

تغيرّ املناخ

من ميلك مفتاح احلل
ملواجهة �أخطر تهديد للب�شرية

ن�سمع با�ستمرار عن م�شكلة تغيرّ املناخ ،فما املق�صود بهذا التغري؟ ما هو ت�أثريه على عاملنا ،وهل من حل لهذه امل�شكلة؟ يف ما يلي حماولة
للإجابة عن هذه الأ�سئلة من خالل عدة �أبحاث ودرا�سات عاجلت املو�ضوع.
�ضريبة التطور
تغيرّ املناخ م�شكلة من �صنع الإن�سان .فالتطور
ال�صناعي يف القرنني الأخريين �أدى �إىل �إ�ستخراج
مليارات الأطنان من الوقود الأحفوري (النفط
والفحم والغاز) وحرقها لتوليد الطاقة .وقد �أدت
عملية الإحراق امل�ستمر لهذا الوقود �إىل انبعاث
كميات هائلة من ثاين �أوك�سيد الكربون ،وهو �أحد
الغازات الدفيئة ،التي تتمتع بالقدرة على تخزين
طاقة ال�شم�س ب�شكل حرارة ،م�سببة �إرتفاعاً يف
درجة حرارة الأر�ض يف �إطار ظاهرة تعرف بالإحرتار
العاملي �أو بالإحتبا�س احلراري.
تكت�سب غازات الدفيئة �أهمية كبرية بالن�سبة
�إىل كوكبنا .فبف�ضلها يحب�س الغالف اجلوي بع�ضاً
من طاقة ال�شم�س لتدفئة الكرة الأر�ضية ما يحافظ
على �إعتدال مناخنا ،ومن دون هذه الغازات لكان
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متو�سط ح��رارة الأر���ض �أك�ثر ب��رودة ب��ـ 350درجة
مئوية� ،أي ملا ك��ان الكوكب قابالً لل�سكن .لكن
امل�شكلة تطر�أ عندما تت�ضاعف ن�سبة غازات
الدفيئة ب�صورة غري قابلة لل�سيطرة ،كما هو الأمر
منذ قرنني �إىل الآن .فتزايد ن�سبة ثاين �أوك�سيد
الكربون ب�شكل مفرط يف اجلو ،ي�ؤدي �إىل ارتفاع
حرارة الكرة الأر�ضية ب�شكل متزايد ...وقد ارتفع
معدل احلرارة يف العامل على �سطح الأر�ض بـ 0.8
 0.2 ±يف الفرتة املمتدة بني العامني 1861
و .2000وتعترب ال�سنوات الع�شر الأخرية الأكرث حراً
منذ �أن بد�أ الإن�سان ت�سجيل حرارة الكرة الأر�ضية،
هذا االحرتار العاملي ي�ؤدي �إىل تعديل يف العوامل
املناخية .كالرت�سب والرياح ورطوبة الهواء والغطاء
الثلجي� ،إلخ ...وهو ما ن�سميه بتغيرّ املناخ.
يعترب تغيرّ املناخ الآن التهديد الأخطر الذي

يرتب�ص بالب�شرية ،و�سي�ؤثر ب�شكل ملحوظ على
كل �شكل من �أ�شكال احلياة على الكرة الأر�ضية.
وي�ؤكد العلماء �أنه يف حال عدم و�ضع ح ّد مل�شكلة
تغيرّ املناخ ،فمن املتوقع ح�صول كوارث بيئية
و�إجتماعية و�إقت�صادية تهدد الوجود الب�شري.
�أزمات وكوارث باجلملة...
ي�ؤثر تغيرّ املناخ على وجودنا بحد ذاته ،وذلك
كما ي�ؤكد املدير التنفيذي لرابطة النا�شطني
امل�ستقلني وائل حميدان الذي ي�شري �إىل �أن الآثار
ال�سلبية ب��د�أت بالظهور يف ع��دة دول وطالت
عنا�صر احلياة الأ�سا�سية ،كت�أمني املياه و�شح
املواد الغذائية وال�صحة والبيئة ،مو�ضحاً �أنه ب�سبب
تغيرّ املناخ ،ي�شهد العامل وفاة �أكرث من 15.000
�شخ�ص كل عام .كما �أن عدد الالجئني ب�سبب املناخ

�إليكم النب�أ ال�سار �أوالً:
عواقـب التقاع�س عـن التحرك ميكننا �أن نعالج م�س�ألة
االح�ترار العاملي .ف�إن
عملنا كلنا معاً� ،أي احلكومات والقطاع
ال�صناعي والأفراد يف جميع �أنحاء العامل،
�سنتمكن من الإبقاء على معدل الزيادة يف
احلرارة دون درجتني مئويتني.
�أما اخلرب ال�سيء ،فهو �أن مواظبتنا على
القيام مبا كنا نفعله يف املا�ضي �ست�سبب
بزيادة املعدل الو�سطي للحرارة العاملية نحو
 5درجات مئوية يف خالل هذا القرن.
�سيتجاوز عدد الالجئني ال�سيا�سيني يف امل�ستقبل
القريب.
وي�شري حميدان �إىل درا���س��ات تناولت الآث��ار
ال�سلبية لتبدل املناخ ملخ�صاً �إياها على ال�شكل
الآتي:
• �إرتفاع م�ستوى البحر:
حني ترتفع ح��رارة الأر����ض ،من املتوقع �أن
يرتفع م�ستوى �سطح البحر ب�سبب ذوبان ال�صفائح
اجلليدية وال��ت��م��دد احل���راري ملياه املحيطات،
و�سي�ؤدي ذوبان ال�صفائح اجلليدية يف الأنتارتيكا
وغرينالند� ،إىل �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر حواىل
 14م�تراً .و�إذا زادت احل��رارة العاملية �أك�ثر من
درجتني� ،سوف تتمدد مياه البحر ما �سي�ؤدي �إىل
ارتفاع �آخر يراوح بني  5و� 7أمتار.
ميكن �أن ي�ؤدي االرتفاع يف م�ستوى البحر �إىل
تغيري �شديد يف البيئة ال�ساحلية .على �سبيل
املثال� ،ستخ�سر منطقة دلتا النيل التي تعترب
مركز م�صر االقت�صادي ٪20 ،من م�ساحتها �إذا
�إرتفع �سطح البحر مرتاً واحداً ،ما ي�ؤدي �إىل توليد
 12مليون «الجئ مناخي».
• الكوارث املناخية الق�صوى:
ثمة �أدلة متزايدة على �أن تغيرّ املناخ ي�ؤدي �إىل
زيادة يف تواتر الأحداث املناخية الق�صوى .تت�ضمن
هذه الكوارث الفيا�ضانات واجلفاف والعوا�صف.
يف الثمانينيات من القرن املا�ضي ،قتل �أكرث
م��ن � 700.000شخ�ص وذل��ك م��ن ج��راء �أح��داث
مناخية ق�صوى ،مبا يف ذلك العوا�صف ال�شديدة
والفي�ضانات واجلفاف .وجلبت الت�سعينيات �أحداثاً
�أكرث كارثية� ،إذ �أن وترية هذه الأح��داث ت�سارعت

ا
� كرث من ن�صف
سكان العا
مل �سيواجهون
ندرة املياه
بحلو
ل العام 2080
ب�صورة ّ
مطردة .فقد عانى ماليني ال�ضحايا الت�شرد
والأمرا�ض ب�سبب الكوارث الطبيعية ،وثمة خ�سائر
�إقت�صادية جمة وم� ٍآ�س �شخ�صية ،وذلك كله ب�سبب
الأحداث املناخية الق�صوى يف كل عام.
• موارد املياه:
مع ارتفاع درجات احلرارة ،اجتاح اجلفاف وموجات
احلر الكرة الأر�ضية .ان ا�ستمرار هذه العملية ي�ؤدي
�إىل تغيرّ توزع الرت�سبات ،وبالتايل ي�ؤثر �إىل حد
كبري على موارد املياه العذبة� .ستكون منطقة
ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا من املناطق الأكرث ت�أثراً،
و�سوف تواجه هذه املناطق نق�صاً حاداً يف املياه
يف امل�ستقبل .قد يعاين �أكرث من  4مليار �شخ�ص،
�أي �أكرث من ن�صف �سكان العامل ،ندرة املياه بحلول
العام .2080
• الزراعة:

يعر�ض تغيرّ املناخ ال��زراع��ة �إىل خطر كبري.
ميكن لدول نامية ،كم�صر� ،أن تخ�سر �أكرث من خم�س
حم�صولها ،ما ي�ؤدي �إىل عواقب وخيمة من حيث
الأمن الغذائي.
�سرتتفع �أ�سعار املواد الغذائية ،و�سوف تعاين
املا�شية �إج��ه��اداً حرارياً �أك�ثر ،كما �أن املحا�صيل
�ست�شهد �ضرراً من جراء موجات احلر� .إ�ضافة �إىل �أن
ندرة املياه املتزايدة �ست�ؤثر مبا�شرة على الزراعة
و�سوف ت�ؤدي كذلك �إىل خ�سارة الأر�ض اخل�صبة.
• التنوع البيولوجي:
ما �إن ي�أخذ تغيرّ املناخ �أدراجه� ،سيت�أثر التنوع
البيولوجي على عدة م�ستويات� ...ستت�أثر �أمناط
التوزيع وال�سلوكيات واحلجم والتكوين وم�ساكن
�أنواع كثرية من احليوانات والنباتات .ونتوقع �أن
ينقر�ض مليون جن�س بحلول العام  2050كنتيجة
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يف ح�ين �أن �إح����راق
ال����وق����ود الأح����ف����وري
ينتج م��واداً كيماوية
���س��ام��ة جت��ع��ل مدننا
غري �آمنة �صحياً.
• ال تت�أثر الطاقة
امل��ت��ج��ددة ب�أ�سعار
ال��ن��ف��ط املتقلبة �أو
ب��ان��ق��ط��اع الإم�����داد،
وب����ال����ت����ايل ت���وف���ر
ا�ستقراراً اقت�صادياً.
ك��م��ا ُت��ع��ت�بر الطاقة
املتجددة الأكرث المركزية واالكرث تنوعاً بني �أنواع
الطاقة ،ما يوفر �أمن الطاقة.
• توفر الطاقة املتجددة وظائف �أكرث جودة
من تلك التي توفرها م�صادر الوقود التقليدية.

مبا�شرة للتغيرّ املناخي.
كما �أن الأحراج �ستت�أثر ب�شكل هائل بتغيرّ املناخ.
فحرائق الغابات �ستزداد مع ارت��ف��اع احل��رارة.
و�سي�ؤدي املناخ املتغيرّ �إىل تغيرّ يف توزع
الغابات.
• ال�صحة:
�ستت�أثر ال�صحة العامة ب�صورة الفتة ب�سبب
م�ستويات انبعاثات ث��اين �أوك�سيد الكربون
املتزايدة .ويتوقع �أي�ضاً �أن ت�شهد الأمرا�ض
املعدية والأم��را���ض الناجتة عن ارتفاع احلرارة
ازدي��اداً ب�سبب تغيرّ املناخ .على �سبيل املثال،
بني  ٪60و ٪80بحلول العام  ،2050الأمر الذي
�سوف ي�سبب اح�ترار املحيطات �إىل زي��ادة املد
الأحمر .كما �أن االرتفاع يف م�ستويات الرت�سب
يبد أ� بتثبيت حرارة الأر�ض حتى العام  ،2015ومن
ثم تخفي�ضها تدريجاً حتى العام .2050
�سوف ي���ؤدي �إىل زي��ادة يف معدالت حمى وادي
وي�ضيف حميدان� ،أن امل�شكلة التي تواجه احلل
ريفت .و�سوف ي�ؤدي الت�صحر �إىل �أمرا�ض املالريا
امل��ط��روح تكمن يف ع��دم تناغمه مع م�صالح
وداء اللي�شمانيات احل�شوي و�أمرا�ض �أخرى منقولة
بع�ض الدول ما يعرقل االتفاق املن�شود .فالواليات
باحل�شرات واملاء.
املتحدة تعار�ض االلتزامات ال�صادرة عن اتفاقية
من ميلك مفتاح احلل؟
يف ه��ذا الإط���ار� ،أف��اد تقرير ملنظمة ال�صحة
العاملية للعام � 2002أن تغيرّ املناخ كان م�س�ؤوالً ثمة مفارقة �أ�سا�سية يف قلب م�شكلة تغيرّ كيوتو ( )1997والتي تق�ضي بقيام  38دولة
عن حواىل  ٪2.4من الإ�صابات مبر�ض اال�سهال يف امل��ن��اخ� .إن املعطيات املتزايدة يومياً ت�شري متقدمة بتخفي�ض انبعاثات الغازات امل�سببة
�أرجاء العامل وعن  ٪6من حاالت املالريا يف بع�ض بو�ضوح �إىل �أن �أول �آثار تغيرّ املناخ و�أكرثها �سوءاً لت�أثري الدفيئة خالل فرتة زمنية حمددة تبد أ� العام
�سي�شعر به الفقراء يف العامل النامي ،على الرغم  2008وت�ستمر حتى العام  ،2012وهي ترف�ض
الدول املتو�سطة الدخل.
من �أن م�س�ؤولية هذه امل�شكلة تقع بالدرجة االوىل بالتايل تخفي�ض انبعاثات ثاين �أوك�سيد الكربون
لديها بن�سبة  7يف املئة بح�سب ما جاء يف القرار
على عاتق الدول ال�صناعية الغنية.
ال�شم�س والهواء خلدمة االن�سان
يف عر�ض احللول املتاحة للم�شكلة املناخية ،يف ه��ذا االط��ار ي�شري حميدان �إىل �أن جميع الدويل .ويدعم الواليات املتحدة يف قرارها كل من
يو�ضح حميدان �أن تغيرّ املناخ قد بد�أ ،وكلما �أكرثنا ال��دول مت�أثرة وم�ساهمة ،ولو بن�سب متفاوتة ،كندا واليابان وال�سعودية ،ما ي�شكل م�شكلة جدية
من �إح��راق النفط والفحم و�إنتاج ثاين �أوك�سيد يف تغيرّ املناخ ،لذا على جميعها امل�شاركة يف يف التوافق الدويل.
الكربون ،كلما �سيزداد الو�ضع �سوءاً .وي�ضيف �أن احلل عرب �إبرام اتفاقيات دولية ،والتزامها .وهو
لبنان :خ�سائر لن تعو�ض
وق��ف تغيرّ املناخ ،ي�ستدعي �أن نغري طريقة ي�ؤكد �أن �إ�ضاعة الوقت ال تخدم امل�صلحة الدولية،
�إنتاجنا للطاقة ب�شكل �سريع وملح .علينا �أن فالغازات الدفيئة التي �أطلقناها يف اجلو �ستزيد على ال�صعيد املحلي ي�ؤكد حميدان �أن وطننا،
نقل�ص من ا�ستخدامنا الوقود الأحفوري من خالل احلرارة العاملية  1.3درجة مئوية ،ولن يتغيرّ ذلك وللأ�سف ،لي�س لديه �أي موقف �سيا�سي �ضد
تعزيز فعالية الطاقة واعتماد م�صادر متجددة حتى ولو و�ضعنا حداً جلميع انبعاثات ثاين �أوك�سيد تغيرّ املناخ مع �أننا من �أكرث الدول التي �ستت�أثر
كالطاقة ال�شم�سية والهواء .وي�ؤكد �أن هذا التحول الكربون .لذا فاحلل الوحيد يكمن يف البقاء �ضمن بهذه الظاهرة ،فلبنان �سوف يخ�سر م�ساحات
يف نظام الطاقة يجب �أن ي�أخذ جمراه الآن �إذا �أردنا الآثار اخلطرية لتغيرّ املناخ
�إنقاذ الكوكب من الآثار الوخيمة للتغيرّ املناخي .وتفادي الآث��ار الكارثية
كيف ت�صبح نا�شطاً؟  -ا�ستعلم �أكرث! لقد اكت�شف العلماء
ويعر�ض حميدان �إيجابيات ا�ستخدام الطاقة التي �أك��د العلماء �أنها
�أن الوعي مل�شكلة التغيرّ املناخي
املتجددة التي ت�أكدت عرب عدة درا�سات �أجريت �ستبد�أ بالظهور عندما
وانعكا�ساته يزيد من عزم الأفراد على التحرك باجتاه احللول املنا�سبة.
يف هذا املجال ،م�شرياً �إىل �أن امليزة الأ�سا�سية ت��زي��د ح�����رارة الأر�����ض
 كن �صاحب املبادرة! حتقق من منزلك وعاداتك وابد�أ جمدداً منللطاقة املتجددة تكمن يف �أن الوقود جماين ووفري درج���ت�ي�ن مئويتني.
خالل �إجراء بع�ض الت�صحيحات الب�سيطة ،ويف مرحلة الحقة انتقل
وال ين�ضب .ويعدد ح�سنات الطاقة املتجددة على ولتحقيق هذا الهدف،
تدريجاً �إىل الت�صحيحات اال�صعب.
علينا تقلي�ص انبعاثات
ال�شكل الآتي:
 حاول �إقناع الآخرين ب�أن يحذوا حذوك ،والواقع �أنك تتمكن من• ال ت�ؤدي الطاقة املتجددة �إىل تل ّوث �سام .ثاين �أوك�سيد الكربون
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غري متوقع ت�ؤكد مدى
وعي اللبنانيني للخطر
امل��ق��ب��ل ورغ��ب��ت��ه��م
ال�����ش��دي��دة يف �إيجاد
احللول ال�سريعة� ،آمالً
�أن ت��ل��ق��ى مطالب
املواطنني �آذاناً �صاغية
لدى امل�س�ؤولني.

غرينبي�س:
�أهمية املبادرة
الفردية
زراعية �شا�سعة ب�سبب �شح الرثوة املائية ،والثلج
�سيختفي تدريجاً عن ر�ؤو�س اجلبال ،و�سيزداد عدد ي�ضطلع الأفراد بدور مهم يف عملية احلد من
احلرائق ،و�سن�شهد عدة كوارث على �صعيد التنوع التغيرّ املناخي .هذا ما ت�ؤكده جمعية «غرينبي�س»
البيولوجي ...وي�ضيف �أنه على الرغم من كل ذلك التي تو�ضح �أن االتفاقيات الدولية الرفيعة
نالحظ �أن لبنان ال يكافح ال يف جامعة الدول العربية امل�ستوى لن تكون وحدها كفيلة بو�ضع حد للتغيرّ
وال يف الأمم املتحدة من �أجل �إيجاد اتفاقية دولية املناخي اخلطري� .إذ ال بد من �إح��داث تغيريات
�سلوكية لدى الأفراد واملجتمعات ،وال �سيما يف ما
لتغيرّ املناخ.
م��ن جهة �أخ���رى ي���ؤك��د حميدان �أن املجتمع يتعلق بالتف�ضيالت على م�ستوى ال�سكن وو�سائل
املدين يعمل بكل جدية عرب اجلمعيات الأهلية النقل وا�ستهالك الأطعمة.
واملنظمات غري احلكومية من �أجل ّ
حث احلكومة حول هذا املو�ضوع تقدم غرينبي�س يف موقعها
اللبنانية واحلكومات العربية للتحرك باجتاه اتخاذ على االن�ترن��ت www.greenpeace.org/
موقف من م�شكلة تغيرّ املناخ .ويذكر يف هذا � lebanonإر���ش��ادات مف�صلة ت�شرح من خاللها
االطار �أن هناك �سعياً لإن�شاء �شبكة عربية �ضد تغيرّ كيفية امل�ساهمة الفردية يف احل��د من تغيرّ
املناخ ت�ضم هيئات من املجتمع املدين العربي املناخ.
هدفها الت�أثري على جامعة الدول العربية للمطالبة يف ما ي�أتي عر�ض خمت�صر لهذه االر�شادات:
• و ّفر الطاقة يف حمامك:
ب�إيجاد حل مل�شكلة تغيرّ املناخ.
يف الإطار نف�سه ي�شري حميدان �إىل الدور الذي تع ّلمنا �أن �سعرة حرارية واحدة تت�سبب بارتفاع
تقوم به اجلمعيات االهلية على �صعيد توعية حرارة غرام واحد من املاء مبعدل درجة واحدة .كما
امل��واط��ن�ين لأخ��ط��ار ت��غ�ّي�رّ امل��ن��اخ ع��ن طريق �أن ت�سخني املياه يحل يف املرتبة الثانية بعد
املحا�ضرات وامل�ؤمترات وحمالت التوعية املختلفة ،تدفئة اجلو يف قائمة االنظمة التي ت�ستهلك �أكرب
مو�ضحاً �أن امل�سرية ال�شعبية التي �أطلقتها رابطة قدر من الطاقة يف املنزل .واملهم يف املو�ضوع
النا�شطني امل�ستقلني والتي حلظت �إقباالً �شعبياً هو كيفية ت�سخني املياه وا�ستخدامها بكفاءة.
وجدير بالذكر �أن �أ�شعة
ال�شم�س توفر خدمة
جمانية لت�سخني املياه
�إقناعهم ب�شكل �أف�ضل عندما تلتزم �أن��ت .اب��د�أ مع �أف��راد عائلتك
و�أ�صدقائك ،ثم انتقل �إىل زمالئك يف العمل ،مديرك ،رفاقك يف
وجتفيف الغ�سيل.
املدر�سة ،امل�ؤجرين ،وهكذا دواليك...
• و ّفر الطاقة يف
 احتج! طالب حكومتك بتحرك ف��وري ملعاجلة م�شكلة التغريمنزلك:
اط������رد «ل�����ص��و���ص
املناخي .التزم حماية املناخ عرب امل�شاركة يف املبادرات �أو االن�ضمام
الطاقة» م��ن منزلك!
�إىل املنظمات غري احلكومية املعنية بهذا املو�ضوع.
الواقع �أن ع��دداً كبرياً

من الأج��ه��زة املنزلية ،حتى و�إن مل يكن قيد
الت�شغيل ،ي�ستهلك الطاقة مبقدار يفوق الكم
املطلوب .ميكنك تغيري ه��ذا الواقع من خالل
اتخاذ قرارات حكيمة لدى �شراء الأجهزة املنزلية،
و�أي�ضاً من خالل بع�ض احليل الب�سيطة وعندئذ،
�ستكت�شف �أن ح�ساباتك املنزلية و�أي�ضاً «ح�سابك
املناخي» تبدو اف�ضل حاالً.
• و ّفر بالإ�ضاءة:
افتح ال�ستائر خ�لال النهار ل�ل�إف��ادة من �ضوء
ال�شم�سّ ،
نظف �أغطية امل�صابيح والرثيات من
الغبار املرتاكم ،واطل اجلدران باللون الفاحت� .أي�ضاً
اطفئ النور يف الغرف غري امل�ستعملة.
ان ا�ستعمال امل�صابيح الكهربائية املوفرة
للطاقة ( )C.F.Lوهي عبارة عن م�صباح كهربائي
ي�شبه امل�صباح العادي ،بات أ�م��راً ملحاً ،فهذه
امل�صابيح ت�ستهلك  ٪20فقط م��ن الطاقة
الكهربائية قيا�ساً �إىل امل�صابيح العادية وعمر
ت�شغيلها � 10أ�ضعاف عمر امل�صباح العادي،
وميكن تركيبها مكان هذا االخري ،من دون احلاجة
�إىل متديدات جديدة.
• و ّفر الطاقة يف مطبخك:
الطبخ املنزيل هو الأف�ضل ،كما �أن��ه الأن�سب
بالن�سبة �إىل البيئة �أي�ضاً .فالطبخ املنزيل يجعل
«ح�ساب» االنبعاثات الكربونية التي تت�سبب
بها �أقل بكثري مما يكون عليه يف حال ا�ستهالك
الوجبات ال�سريعة واملج ّمدة .لكن حتى يف هذه
احلالة ،ميكن للعديد من الطهاة خف�ض معدل
ا�ستهالكهم الطاقة ب�شكل ملحوظ ،ويف الوقت
نف�سه توفري املال.
• و ّفر يف التربيد والتدفئة:
ا�ستخدم و�سائل التربيد والتدفئة بذكاء .من
ال�ضروري �أن ينعم كل �شخ�ص باجلو املالئم يف
منزله يف كل الف�صول .لكن املهم هو �أن تدفئ �أو
ت ّربد منزلك فح�سب ولي�س اجلو املحيط.
فو�سائل التدفئة والتربيد التي ال حتقق كفاءة
الطاقة ال ت��زال ت�شكل م�صدر الدين الأك�بر يف
احل�سابات املناخية للعديد من االف��راد .و�إمكان
توفري الطاقة يف هذا املجال يبدو كبرياً جداً،
املتب�صرة
فبع�ض احليل الب�سيطة واال�ستثمارات
ّ
قد ي�ساعد على خف�ض فواتري التدفئة والتربيد
مبعدالت ملحوظة.
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العميد الطبيب
املتقاعد حار�س عواد

يف �سجل اخللود

نعت قيادة اجلي�ش العميد الطبيب املتقاعد
حار�س عواد الذي تويف بتاريخ .2008/4/4
 من مواليد العام  ،1914توال  -ق�ضاء البرتون. تطوع يف اجلي�ش برتبة م�لازم اعتباراً من 1943/12/21وو�ضع بت�صرف رئي�س م�صلحة
ال�صحة ملوقع بريوت.
 رقي لرتبة مالزم �أول اعتباراً من 1945/9/1وتدرج يف الرتقية حتى رتبة عميد طبيب اعتباراً
من .1971/7/1

 حائز:• ميدالية فل�سطني التذكارية.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين الف�ضي.
• و�سام  1961/12/31التذكاري.
• و�سام الأرز من درجة فار�س.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين الف�ضي ذي
ال�سعف.
• و�سام الأرز من رتبة �ضابط بالأقدمية.
• و�سام الأرز من رتبة كومندور.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة �ضابط كبري.
 تابع عدة دورات درا�سية يف الداخل واخلارج. -مت�أهل وله ولدان.

الرقيب �أحمد فايز البدوي

العريف اليا�س حنا �شاهني

العريف حممود ح�سني كنعان

نعت قيادة اجلي�ش الرقيب �أحمد فايز البدوي
الذي تويف بتاريخ .2008/4/7
 من مواليد  ،1969/7/8حيزوق  -ق�ضاءعكار ،حمافظة ال�شمال.
 تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ .1987/9/28 من عداد مع�سكر عرمان للتدريب. حائز:• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الرابعة برونزي.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش  17مرة.
 -مت�أهل وله ولدان.

نعت قيادة اجلي�ش العريف اليا�س حنا
�شاهني الذي تويف بتاريخ .2008/4/2
 من مواليد  1979/6/4احلوي�ش  -ق�ضاءعكار  -حمافظة ال�شمال.
 تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ .1999/12/1 من عداد مو�سيقى اجلي�ش. حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش �أربع
مرات.
• تهنئة نائب رئي�س الأركان للعمليات.
 -عازب.

نعت قيادة اجلي�ش العريف حممود ح�سني
كنعان الذي تويف بتاريخ .2008/4/3
 من مواليد  ،1971/2/1جبيل ،ق�ضاءجبيل ،حمافظة جبل لبنان.
بتاريخ
 تط ّوع يف اجلي�ش.1991/1/1
 من عداد ال�شرطة الع�سكرية مف�صول �إىل�شرطة مبنى وزارة الدفاع الوطني.
 حائز:• تنوية العماد قائد اجلي�ش ثالث
مرات.
اجلي�ش
قائد
العماد
تهنئة
•
 20مرة.
• تهنئة مدير املخابرات.
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.
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جزيل املعارف ،كرمي
معطاء ،ين�شد على هواه
ك�أروع ما يكون االن�شاد ،ناعم البوح،
ثقافة بالدي
رائع الأداء ،هذا هو راجي ع�شقوتي� .أنيق
�إعداد:
الأ�سلوب ،خرج من �صومعته بروائع �أدبية ال
العقيد �أنطوان جنيم
بد من املرور بها يوم ي�ؤ ّرخ للأدب.
�سكنته القرية ،د ّون اللحظات بده�شة وفرح،
طرق باب ال�سيا�سيني ي�ستنه�ضهم اىل الأعلى والأحلى.
راجي ع�شقوتي قلم خ�صب وفكر مبدع ،كتب من دون ملل،
احت�ضن املوا�ضيع املتفرقة نرثاً و�شعراً ف�صيحاً وزجالً ،متعاطياً
مع النقد ال�صريح على فن احلرية ،متنقالً بني الوجدانيات
والوطنيات وال�سيا�سيات والأدبيات والثقافيات بروح طيبة
وتفهّ م عميق.
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حياة راجي ع�شقوتي و�أعماله
ولد راجي ع�شقوتي يف قرية الكني�سة ال�شوفية
العام � ،1932إذ �أن��ه يقول يف كتابه «ت�صفية
احل�ساب» �أن «�أ�صحاب عدة كتب تاريخية ومدر�سية
�سجلوا تاريخ والدتي العام  1934وهكذا يكونون
قد �ص ّغروين �سنتني ،ف�شكراً» .دخل املدر�سة يف
عمر اخلم�س �سنوات ،يف «قبو عقد» يف قريته،
انتقل بعدها اىل مدر�سة املعارف يف ر�شميا
حيث بقي ثالث �سنوات.
انتقل يف التا�سعة م��ن عمره اىل مدر�سة
م��ار انطونيو�س يف الكحالة حيث ن��ال �شهادة
ال�سرتفيكا الفرن�سية .منها انتقل ل�سنة واحدة
طالباً داخلياً يف مدر�سة الفرير  -دير القمر حيث
ترقى اىل ال�صف اخلام�س متجاوزاً ال�ساد�س.
ا�ستقبلته مدر�سة احلكمة يف بريوت طالباً ملدة
خم�س �سنوات �أنهى فيها املرحلتني التكميلية
والثانوية ،وكان من �أ�ساتذته بطر�س الب�ستاين
وح�سيب عبد ال�ساتر وعبدو ال�شمايل.
ومن ذكرياته يف مدر�سة احلكمة يروي كيف
ربح �صداقة الأب خليل �أبي نادر (مطران بريوت
الحقاً) بف�ضل «ق�� ّرادي��ة» .ف��ذات يوم دخل اىل
مكتب هذا الأخري ليح�ضر الكرة (الفوتبول) التي
ا�صطدمت بزجاج �شباكه فك�سرته .وملا �شاهده
�أمامه يح ّدق به ،قال له:
قد ما حاببنا قلبك
وبالك علينا م�شغول
م�ش ب�س نحنا منح ّبك
بيحبك حتى الفوتبول

مطلع اخلم�سينيات (العام  )1951دخل املعهد
ال�شرقي الي�سوعي حيث ح�صل على دبلوم
الدرا�سات العليا يف الأدب العربي ،ثم ق�ضى
خم�س �سنوات يتفاعل مع الكتب يف اجلامعة
الأمريكية والأه��م مع دكاترة اجلامعة �أمثال:
كمال اليازجي ،ندمي نعيمة ،خليل حاوي� ،أنطوان
غطا�س كرم ،ق�سطنطني زريق� ،سامي مكارم
وغريهم ...الذين �أ�سهموا معه يف �صفحة الأدب
�أ�سبوعياً يف جريدة الأنباء.
انتقل يف ما بعد اىل املدار�س وامل�ؤ�س�سات
الثقافية يعطيها بع�ضاً من الوقت مد ّر�ساً،
فتن ّقل بني الرابطة اللبنانية و�سان مي�شال
لينتهي يف مدر�سة احلكمة  -اجلديدة �أ�ستاذاً
للأدب والبيان ملدة �سبع ع�شرة �سنة لي�ستقيل
بعدها �أواخ��ر الثمانينيات من القرن املا�ضي
ليتف ّرغ للمطالعة والت�أليف .فكان له عدد كبري
م��ن البحوث وامل��ق��االت يف ع�شرات ال�صحف
واملجالت .كما كان له واحد وثالثون كتاباً مبوا�ضيع
�شتى ج ّلها يف الأدب وال�شعر وال�تراث والنقد
وال�سيا�سة واملجتمع.
كان ع�ضواً يف هيئات ونقابات �أدبية واغرتابية
وثقافية منها :جمعية الك ّتاب وامل�ؤلفني ،جممع
احلكمة العلمي ،احتاد الكتاب اللبنانيني.
عا�صر رجال لبنان الكبار ابتدا ًء من خم�سينيات
القرن املا�ضي :ف�ؤاد �شهاب ،كمال حنبالط ،اليا�س
�سركي�س ،العماد اميل حلود ،وكان �صديقاً مق ّرباً
وكتب الكثري من الكتب عن عالقته وجتربته مع
ه�ؤالء وغريهم.
م ّثل الدولة اللبنانية يف العديد من امل�ؤمترات
الدولية الثقافية والأدبية وال �سيما يف الربازيل
التي زارها �سبع مرات بتكليف من وزارة الرتبية
والثقافة يف ال�سبعينيات والثمانينيات من
القرن املا�ضي ،وهو حائز ب�ضعة �أو�سمة ودروع
تكرمي وتقدير منها:
 جائزة دار ن�شر جربان يف الربازيل. جائزة كمال املر عن كتاب لأر�ضنا ال�سجود. درع الثقافة من وزارة الثقافة والتعليمالعايل يف لبنان.
 جائزة �أن�صار الالعنف.ك��ان له دور �سيا�سي واجتماعي يف منطقة
ال�شوف واجل��ب��ل ،و�ش ّكل �إح���دى رك��ائ��ز العي�ش
امل�����ش�ترك يف ه��ذه املنطقة ورب��ط��ت��ه عالقة

تاريخية مع دار املختارة.
عا�ش عازباً ولكنه كان متزوجاً �ضيعته الكني�سة،
والكتب �أوالده .واجه املر�ض بكل �شجاعة و�إميان
و�سالم داخلي وانتقل اىل جوار ربه يف  17كانون
الثاين .2008
راجي ع�شقوتي الأديب وال�شاعر
�آمن ع�شقوتي بالكلمة �أكرث م�ضا ًء من ال�سيف
وتر�سل ،و�أطلقها ر�أ�س حربة وج�سر
فرت ّهب لها ّ
عبور بني النا�س كافة ،بني املناطق كلها يف
�أربعة �أرجاء الوطن ،مل يي�أ�س من دورها وال من
فعلها ال�ساحر فعاند وكابر من أ�ج��ل امل�صاحلة
والتالقي بني �أبناء �شعبه� .أحب بالده بل ع�شقها
فما حاد �شعره عنها يوماً.
يف راج��ي ع�شقوتي تعانقت قمتان :قمة
ال�شعر وقمة النرث .هو �ضمري يجلجل ،يقتحم من
دون ا�ستئذان ،على غري موعد ،متى �شاء ،يج َرح
من دون جتريح ،يوجع من دون �شماتة ،يرفع
ال�صوت من دون حقد ،ثم ين�سحب هادئاً اىل
�صومعته ليتج ّلى �ضمريه ق�صيدة ،نرثاً في�ستم ّر
�صوتاً �صارخاً يف الربية.
اختلج ال�شعر باكراً يف دمه والقى يف الطبيعة
من م ّد اليه يداً فاتحّ د بها ،لت�صبح جذوراً ناب�ضة
يف كل م�ؤلفاته .ويف ق�صائده كانت الطبيعة
بيت الق�صيد ي�ستمر بينه وبينها حوار احلقيقة
وال��ف��رح ،ينقاد ل��ه وي��دخ��ل معه اىل �أعماق
الطبيعة ي�سعد بها ويتج ّدد مثلها .فهو �إذاً لي�س
�أديباً مدينياً بل قروياً ترتاح على حروفه مواويل
الفالحني وتلقي بتعبها ع�صافري ال�سماء:
«ن�صفي من �أبي و�أمي
والباقي منها
قريتي!
ولدت فيها وربيت...
وتبقى دقة العيد يف قلبي
ال�شوق اليها يد ونداء
�أعرف �أن ال�صخر ال يفتح
والليل ال يجيب
ولكن من ال�صخر حقولنا
وال�صباح من الليل».
قلمه �أينما اجته ال يبتعد عن القلب وهو �أوالً
و�آخراً مر�صود ل�سماء القرية وطيورها ،حلناياها
ووعرها ،لعطورها ورياحها ،لبيوتها ونا�سها.

�شعر راج���ي ع�شقوتي ح�� ٌّر حت��� ّرر م��ن ال��وزن
والقافية ،وا�ستند اىل الإيقاع وال�صورة ال�شعرية.
�شعره �صادق ،يت�أرجح بني جنوم الفلك و�إن�سان
متو�سالً الكلمات الثائرة وامل�ش ّعة التي
الأر���ض ّ
تتدفق معها الق�صائد وتغزو وتفي�ض.
طمح اىل �إم���ارة ال�شعر فتجلت ال�شاعرية
الناعمة العفوية وال�صادقة يف �شعره كما النرث.
كتب ال�شعر املنثور ين�ساب كالنغم ،كال�صدى،
كالهم�س ،ويحفل م�ضمونه بنبذ احلروب وال�شرور
وال��ع��داوات ويدعو اىل املحبة الكاملة والزهد
والفقر.
كان ناقداً وباحثاً المعاً .ففي كتابه «�أ�ضواء على
ال�شعر احلديث» يعترب �أن «عبارة ال�شعر احلديث
جمرد تكتيك جغرايف �شكلي ال يطال اجلوهر».
ويرى «�أن ال�شعر احلق ال يكون �إال مع املوهوبني
العباقرة ،بيد �أن الق�سم الأكرب من �شعرائنا متنزه
على درب ال�شعر ال يتوغّل ،وال�شاعر ال�صادق
انغما�س يف املو�ضوع حتى الع�صب» ،واعتقد �أن
ال�شعر بال رنني يتح ّول اىل حالة نرثية تافهة.
لي�س هناك بنظره �شعر قدمي و�شعر حديث،
هنك �شعر وح�سب .وما القدمي وما احلديث �إال
ا�ستمرار للعبة االن�سان يف التالعب على �ألفاظ
طموحه �أو ف�ضوله �إالّ هوية واح��دة ل�شخ�صيتني
تتمازجان بل وتتالحمان منطلقاً وغاية .هما
ال�شعر يف مطلقه قدميه وحديثه .ال�شعر ح�ضارة
واحل�ضارة كما احلقيقة ال تتجز�أ.
اعتنق يف �شعره ق�ضايا ب�لاده ،اىل الق�ضايا
االن�سانية الكربى فتعملق .حفظه �سراً يف قلبه،
�شع ف�أنار.
ّ
«�شعر بدون ق�ضية ،خفيف �ضح�ضاح ..تنقف
الق�صيدة با�صبعك فته ُّر كما الب ّلوطة.
�شعر ميكنك حذفه وال ي�ضطرب �أي ميزان
ميكنك و�أده ،وال تبكي عليه �أي عني».
راجي امل�ؤمن
كان راج��ي ع�شقوتي م�ؤمناً حتى «�أن��ه يريد
�أن يعرف اهلل ب�أين جدير بال�سماء .لقد تاجرت
بوزناتي وهذه يا رب فيقول يل« :ادخ��ل فرح
�سيدك» .ع ّرف العالقة مع اهلل فقال« :اهلل! يجب
�أن ال يعرفه �إال اهلل .وهذا هو الواقع .وغري ذلك
لن يكون� .أما الإن�سان فعليه باملحبة والعبادة...
وهكذا مرة واحدة ،ي�ش ّرف الإن�سان �أن يحب ويعبد
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من ال يعرف».
املحبة له تخت�صر الكون ،حتتويه ،هي الكون،
الذي لوالها ما كان ،هي �أبجدية الإن�سانية .بها
نتحد مع احلياة ،مع اهلل ،فال منوت:
«�ص ّليت:
«اهلل  -احلقيقة»
فاختلج �ضمري اهلل،
و�أزهر جانب من البحر...
�ص ّليت:
«اهلل  -املحبة»
فاختلج كل اهلل،
والتقى ورد كل �صحراء
بزنبق كل بحر.»...
العام � 1969أ�صدر الطبعة الأوىل من كتابه
«مهرجان حتت ال�شم�س» وهو عبارة عن ق�صيدة
باللغة العامية اخت�صرت �آراءه

ب��ال��دي��ن وال��دن��ي��ا� .أح���دث
كتابه ه��ذا �صدمة يف عامل
االمي��ان ف�ض ّيق عليه و ُح ِجر بحجة
�أن �أفكاره حا ّدة يف جر�أتها املتجهة نحو الإحلاد،
حتى �أن البطريرك الكاردينال مار بول�س بطر�س
املعو�شي قال له يف لقاء:
«بتعرف يا ابني هالكتاب بيقدر ينزلك على
جهنم» ،ف�أجابه م�ؤلف الكتاب واثقاً�« :إن اهلل
موجود يف كل مكان ،ويهمني �أن �أكون مع اهلل».
ف�ضحك البطريرك عالمة �صفح عما �س ّمي جر�أة
�إحلادية.
يف ه��ذا الكتاب يبحث راج��ي ع�شقوتي عن
احلقيقة مفكراً يف اهلل واحلياة واملوت وما وراءه.
خواطر جريئة حفل بها الكتاب عبرّ من خاللها
الكاتب عن �آرائه يف الدين والدنيا« ،الفهم يريك
اهلل يف كل �شيء ،يف �أ�صغر ورقة �سنديان ،وال
تراه مع اجلهل يف �أكرب معابد العامل» ،وي�ص ّور
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حرية الإن�سان الالهث وراء احلقيقة ،طارقاً �أبواباً
بعيدة مل تفتح �إال لكبار الفال�سفة و�أعالم العقل،
�سائراً بنا اىل التفكري يف م�صدر احلياة والغو�ص
يف �أ�سرار هذا الكون رابطاً بني �أ�سباب الأر�ض
و�أ�سباب ال�سماء:
«كون من دون نا�س؟ م�ش معقول
ونا�س دون كون؟ ما بي�صري
حاجي بقى حزازير...
َع طول رح تبقى الدينَ ،ع طول،
اهلل لوحدو يعي�ش؟
م�ش معقول».
يع ّرف الإميان فال يرى �إن�ساناً ملحداً �إال بل�سانه:
«ما بيقدر يلحد االن�سان
لو دم عمري�شح ندي االميان
م�ؤمن بقوة منبثق منها
وما بيقدر ينف�صل عنها
بيكفي ،بيكفي يكون هاالن�سان
م�ؤمن بها القوة ...ووين ما كان
عميربم عليها تيوجدها
ويركع ي�ص ّليال...

ويعبدها
وبعد من�شكك باميانو
االن�سان ملحد ب�س بل�سانو».
ال بل يرى �أن اهلل يف كل �إن�سان:
«�أنت يا �إن�سان
املعمي القلب والعني
املا بي�شعر باهلل بد ّماتو
يف كل رع�شة خيط من ذاتو
املا بيق�شعو م�شع�شع بروح الروح
قد ما يربم ،يجي ويروح

مثل لبيربم َع عقالتو».
احلب واملر�أة
يف �شعر راجي ع�شقوتي
املـر�أة يف فكر راجي ع�شقـوتي هي ال�صديقـة
الثالثـة بعد البـحر والطبيعـة ،وهو �ص ّنفـهـا
ثالثــة ولو �أن��ه يقر عمقاً ب�أولويتها ب�صدقية
الت�صاقها باجل�سد الرجويل �أكرث من موج البحر
فيقول:
«ليــ�س ال��ك�لام عليها م��ا يطـلع م��ن بـيـن
نهديــن ،و�شهوة ،وفـوح عطر على وعد و�أهداب،
بل هو من خلف كل ذل��ك ،وه��و الأع��م��ق ،كالم
ي�ستحق �أن يبقى �صافياً ال يخالط خمره �أي
مزيج ،كالم على جوهر واقعها ،ولي�س �شم رائحة
وتن�سيم �أخبار».
�سام عند ع�شقوتي ينزع
�أما احلب فمفهومه ٍ
اىل فوق اىل عند اهلل ،اهلل املحبة ،وينعتق من
املادة:
«�أما احلب! فموجود!
به نحيا وله
املحبة فرع منه .هو الأم
من ا ّدعى احلب قال:
�أنا قادر على و�صف ما �أح�س به
فقل له:
هذه �شهوة
ومن قال:
�أنا ال �أقدر �أن �أ�صف
ما �أح�س به
ف��ق��ل ل����ه :ه��ذا
احلب».

ع�شقوتي وال�سيا�سة
على ال��رغ��م م��ن �أن��ه يقول �أن «ال عالقة له
بال�سيا�سة� ،أن��ا روح ور�سالة» ،ف���إن ع�شقوتي

مهوو�س بحب مالم�سة حياة ال�سيا�سيني
ورجال الدين ،ويك�شف عن مرارة غريته
على الثوابت والتزامها د�ستوراً حقيقياً
و�إن مل يكن منزالً.
عبرّ عن هواج�سه وخوفه على م�ستقبل
وط��ن أ�ح��ب��ه م��ن الأع��م��اق و���س ّ��ط��ر يف
خدمته ع�صارة فكره يف كتب عديدة.
هو ينقم عالياً على الطائفية امل�س ّبب
الأول لعدم �صفاء الن ّيات يف �إقامة حوار
جدي بني اللبنانيني مبختلف فئاتهم
وم�شاربهم ،ح��وار يج ّنب الوطن م� ٍآ�س
تتك ّرر وتع ّكره يف فرتات الهدنة .وهو
يعود اىل عظماء لبنان ي�ست�شهد بهم
ليدعم دعوته اىل احلوار.
راجي ع�شقوتي �سكران بلبنان بعد اهلل
حتى الثمالة ،ال ينفك يذ ّكر ،ويذكر �أن
لبنان وطن اهلل ،ال ولن يخلو من الرجال
الرجال ذوي االرادات الطيبة الوطنية
املخل�صة .يحلم بحل ناجح يقوم على تن�شئة
متعافية �سليمة وتربية وطنية �صادقة تنطلق
من البيئة ثم املدر�سة ثم املجتمع ،وبالتايل
االنفتاح على العامل .تن�شئة بعيدة عن الطائفية
تقوم على احلوار الكامن يف تعزيز حرية االن�سان
يف االختالف من دون رف�ض الآخر ،والهادف اىل
�إن�سان حر وم�ؤمتن على وطنه ح�ضارة و�شعباً
و�أر�ضاً .وي�ستب�شر قائالً« :النجاح � ٍآت ،متما�سكاً
وق���ادراً على اخل��روج على الغالبية التقليدية
ي�ستبدلها بالغالبية الإبداعية».
راجي ع�شقوتي واجلي�ش
منذ طفولته وراجي ع�شقوتي ينمو ت ّواقاً اىل
املزيد من التع ّرف اىل م�ؤ�س�سات اجلي�ش ي�ساعده
اثنان من �أهل الف�ضل ،على حد قوله ،وهما اللواء
جميل حلود الذي كان يوجهه اىل مناقبية خا�صة
باجلي�ش ي�شرحها متباهياً بها فريى نف�سه �أقرب
اىل الذين ن��ذروا �أنف�سهم للواجب وال�شهادة.
ويروي �شاعرنا كيف دخل اىل حرم تقدير اللواء
جميل حلود ببيتني من ال�شعر العامي ختم بهما
ر�سالة اليه:
«و�شخ�صك عرف من يوم ما حالو وعى
انو ال�ضابط �سر �شجرة مك ّتمة
ان ما كانت الأخالق �شم�س م�شع�شعة

�أعمال
راجي ع�شقوتي

بت�ضلها النجمة َع كتفو معتمة».
والثاين هو الرئي�س الراحل اليا�س �سركي�س الذي
كان يح ّدثه با�ستمرار عن ال�شرعية والدميقراطية
وتوحيد ال�شعب ،وال يجد الطريق اىل حتقيق
ذل��ك �إال باجلي�ش يعتربه ال�شم�س التي منها
ت�ستمد الدولة نوراً حتتاج اليه وهو حماية حدود
الوطن وفر�ض الأمن �صيانته.
وكان للأديب الكبري م�شوار طويل «مق ّد�س»
مع اجلي�ش الذي احتل بع�ض �صفحات من كتابه
«ت�صفية احل�ساب» ،فهو يقول عن العماد مي�شال
�سليمان قائد اجلي�ش �إنه «يتقن الأداء ك�شاهد
على �إرادة اال�ستمرار يف العافية الع�سكرية ت�ضع
ن�صب عينيها حقيقتني مطلقتني:
 وحدة ال�شعب من وحدة اجلي�ش. الأمن خط �أحمر.�أما عن جملة «اجلي�ش» فريوي يف كتابه �أنها
ّ
وتتخطى ويف عطاءاتها فاحتة عهد
«تتق ّدم
جديد ،تتو ّجه اىل الق�ضايا االن�سانية كما الق�ضايا
الع�سكرية ،فك ّر�ست من �صفحاتها للفكر والأدب
والتاريخ والعلم وال�سرية وال �سيما الرتاث .وهكذا
�أ�صبحت منوذجاً ثقافياً كما هي مرجع ع�سكري
حافل بالتقنية واملو�ضوعية».
واليوم بعد رحيلك راج��ي ع�شقوتي نطلقها
مد ّوية «�أنت دوحة فكر و�أدب و�شعر».

 �ضحكة احلرير. حناجر النور. مهرجان حتت ال�شم�س. بنات الهديل. �أ�ضواء على ال�شعر احلديث. �أخ�ضر ورق احلب. ُح ّب. من الأعماق. وللحرب ق�صيدة. قل كلمتك يا حب. ال�شعر بني جربان وقازان. لون الآخ. كتاب القرية. ح�صار دير القمر. كما يزهر املوج. اليا�س �سركي�س. لبنان يف الربازيل. لأر�ضنا ال�سجود. كمال جنبالط يف احلقيقة والتاريخ. حمنة امل�سيحيني يف لبنان. حجر من الفردو�س. �أ�سرار القمم. َع �صوت البحر. اليا�س �سركي�س وزمن العوا�صف. خم�س وع�شرون �سنة مع كمال جنبالط. حكاية العودة. جتربتي مع احلياة واملوت. �آخر املطاف. حبات القمح. ت�صفية احل�ساب. �إنقاذ احلوار.وثمة خمطوطات تركها جاهزة للطبع:
 �أ���ض��واء على ال�شعر احل��دي��ث ،اجلزءالثاين.
 الورق الياب�س. ه�ؤالء �أ�صدقائي. -هكذا بنينا كني�ستنا.
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جان �سامله قارئاً
«حكمة الدهر» لإليا�س عطوي:
الق�صيدة وك�أنها قطعة من ال�سماء

هل ت�س ّنى لك يوماً �أن تقر�أ �شيئاً من �شعر اليا�س عطوي؟ هل ُ�أتيح
تي�سر لك �أن ت�سمع
لك �أن مت�ضي معه �ساعة �أو بع�ض �ساعة؟ هل ّ
�إ�صدارات
ق�صائده ،تر ّن يف �أذنيك رنيناً عذباً وال �أبدع منه؟
ولكن �سواء �أكان هذا �أو ذلك ،ف�أنا هنا لأقول كلمة ّ
حق ،ف�أدعوك �إىل
م�شاركتي يف الغو�ص على درره ولآلئه ،والك�شف عن «كنوزه الوجدانية »...ونفائ�سه الأدبية...
ول�سوف تخرج من هذه النزهة املمتعة الفريدة وقد ملأت جعبتك بكل ما ميكن �أن يخطر على
بالك من الط ّيبات التي ت�شتهيها نف�سك!
هذا ال�شاعر الذي ما زال يف �شرخ ال�شباب ،على الرغم من �أنه قطع �شوطاً مديداً يف درب احلياة،
وعلى الرغم من �أن دواوينه قد بلغت الأحد ع�شر ديواناً ،و�آخرها «حكمة الدهر»� ،إال �أنه ّ
ظل مراهقاً ،يتقن
ّ
فن �إغراء اجلميالت ،بتلك اللغة ال�شفيفة الأ ّخاذة التي ال يجيدها �إال كل عا�شق متيم� ،أ�ضناه
اجلوى وحمله اجلمال �إىل قد�س ّية االبداع مع اهلل!...
لبول مرق�ص
قانون املقارن
ال��ي��ا���س ع���ط���وي ع�ل�اوة
���دوة العقيد
ل
ا
ن
يف
���
ة امل�صرفية
على أ�ن��ه �شاعر الغزل
ح�����ض��ر ال �شعالين ممث ًال
ي
ر
س
�
ل
ب
ا
ل
ا
حتديات
ب��ام��ت��ي��از ،فهو �أي�ضاً
ان��ط��وان لعماد مي�شال
ا
ش
�
ي
جل
قائد ا
�صدور الكتاب
د من الق�ضاة
�شاعر لبنان ب�إمتياز
ة
�ش
ب
ح
�س
و
نا
ن
مل
ما
�سلي
حامي الدكتور
وامل�صرفيني
�أك�ب�ر ،و���ش��اع��ر مغدو�شة
اجلديد للم
�ين
م
��ا
ح
��
ت
مل
��ص «حت��دي��ا
وا
داء اجلامعات
بلدته الأثرية ،بنوع خا�ص.
ور ؤ��ساء وعم
ب���ول م��رق���مل�صرفية يف
ف�شعره مبعظمه غنائي من
.
ال�����س��ري��ة ا قارن» (باللغة
ورجال الأعمال داخ�لات على
الطراز الأول ،يطربك ويده�شك
القانون امل عقدت ندوة
ركّ���زت امل��ث يف تناول
ويحملك معه �إىل املروج القزحية
الفرن�سية) ،ب يف «بيت
ج���ر�أة الباح ه���� ّز القطاع
اخل�ضراء ،والريا�ض املخملية الغ ّناء،
ح���ول ال��ك��ت��ا ���ش��ارك فيها
م��و���ض��وع واالقت�صادي
حيث يزهر ّ
الفل والبيل�سان ،وحيث
امل��ح��ام��ي» م�ين رم��زي
امل�����ص��ريف ي جاءت نتيجة
��ا
ال ي�سمع �إال �صدى �أ�ساطري الغرام ،يف
نقيب امل��ح �ي�ن �س ّر هيئة
ين واالقرتاحات العملية الت �أكادميية يف
م
أ
�
�أروع ما يكون التد ّله والغرام!...
ج��ري��ج ،و �صة ملكافحة
ن الدكتور اللبنا �صرفية طويلة وممار�سة ن ت�ساهم لو
خلا
ا
نا
م
�
أ
ق
ب
�إنه بكلمة �شاعر يجيد كل فنون ال�سحر
التحقي لأم���وال يف م�صرف ل ة الثالثة خربة اجلامعي ،من �ش�أنها رية م�صرفية
رئي�س الغرف
التعليم
حلفاظ على �س
تبيي�ض ا
وال��ت��خ�� ّي��ل ...ومي�شي ب�براع��ة على حبل
لبعا�صريي و
لأخذ بها يف ا
ك��ت��ور م��روان
ا
ا
د
ّ
د
��
مت
ل
م
�ي�روت ا
حم
تابه وكوكتيل
ال��ق��وايف والقري�ض ،فيلعب بامل�شاعر،
ملحكمة إ��ستئناف ب �س احللبي نائب رئي�س مفيدة.
يع امل�ؤلف ك
ب الندوة توق
با
ويعزف على الأوت��ار احل�سا�سة ،ف���إذا الأحلان
كركبي ،والقا�ضي ع ملدير العام لبنك بريوت �أعق
ف احلا�ضرين.
س االدارة  -ا
يف ت�آلف وتوافق ،و�إذا الأنغام يف تطريب
ليال �صقر
مي على �شر
جمل�
النقابة املحا
وترجيع وترخيم ،و�إذا الدنيا كلها يف ن�شوة عيد
والبالد العربية .ع�ضو جمل�س
وق ّدم الندوة
وجنون مهرجان لي�س له مثيل!...
نا�ضر كُ�سبار.
ومن البدهي �أنك لن ت�ستطيع مطلقاً �أن تك ّون
عنه فكرة كافية من خالل هذه ال�سطور� ،إال �إذا
قر�أت �شيئاً من �أ�شعاره ،واطلعت على نتاجه ،وعلى
مدى تب ّحره ،و�إىل �أي عامل معجز م�سحور ميكنه �أن
يحملك!
جان �سامله
اجلي�ش  -العدد رقم 275
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قرية من بالدي
�إعداد:
الرائد توفيق نعيم يزبك
غامن ا�سطفان عا�صي

وف ّية ملا�ضيها وتراثها

2
0
0

«الطابونة»  -الفرن القدمي

ح�صارات اجلبيلية

حلة حجر

الفالح ما زال ي�سابق الفجر وعطر
الربكة يفوح من رغيف الطابونة

ح�صارات ،قرية يف ق�ضاء جبيل ،تبعد حواىل ال�سبعة �أميال عن مدينة
احلرف .الإ�سم فينيقي الأ�صل ( ،)Haserوالكلمة تعني القرية
امل�ستعمرة.
ترتبع ح�صارات فوق تلة مرتامية الأط��راف ،تعلو عن �سطح
البحر نحو  450مرتاً ،يحدها من ال�شرق �شامات ومن ال�شمال
غلبون ،من الغرب كور الهوا (ح�صرايل) ومن اجلنوب حبالني.
من يق�صدها ال ي�ستطيع الو�صول اليها �إال عرب بوابتها
ال�شرقية ،وم��ن حيث يدخل ،يتبع طريق
العودة.

خرزة البئر

جرن الكبة

املحدلة
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تفرعات وانت�شار
ت�����ش�ير امل���راج���ع
ال��ت��اري��خ��ي��ة اىل �أن
ح�صارات بلدة قدمية العهد،
بقيت زمناً من دون �سكان اىل �أن
ق�صدها من �إهدن الأمري �شكيبان �أحد
مردة لبنان �سنة  1111ميالدية ،وتفرعت
م��ن الأم�ي�ر الإه���دين ع��ائ�لات �سعادة وابراهيم
وعا�صي ،ثم دخلت عائالت بول�س وتفرعت ومنها
عائلة بربور ،وفيها اي�ضاً عائلة احلو ّيك منها غبطة
البطريرك اليا�س احل��و ّي��ك ،وعائلة يزبك التي

دير مار يوحنا املعمدان

تفرعت منها عائلة
جنم.
إ�ن��ت�����ش��رت ع��ائ�لات
ح�����ص��ارات على مدى
ال���وط���ن :يف جزين
وزحلة وقنطرة عكار،
بكفيا وقرى ك�سروان،
ب����دادون ،حلتا ،ع��ورا

دير مار غالب الأثري

ويف وادي قنوبني.
�أم��ا يف ب�لاد جبيل فينت�شر احل�صاراتيون يف
املدينة ،ويف عم�شيت و�إده ،وقرى قرنة الروم:
الريحانة ،ج��داي��ل ،ال�برب��ارة� ،شيخان ،غ��رزوز،
ح�صرايل.
هذه القرية الغنية بالثمر وال�شجر ،هاجر الكثري
من �أهلها ،خ�صو�صاً يف �إب��ان احل��رب العاملية
الأوىل اىل دول �أمريكا اجلنوبية وبعدها تو�سعت
حركة الهجرة باجتاه الواليات املتحدة الأمريكية
حيث ترتكز اجلالية احل�صاراتية خ�صو�صاً يف والية
م�سا�شو�ست�س ،وقد برز العديد من مغرتبيها يف
املجاالت �شتى.

قاعة يف الدير من الداخل

متثال مار يوحنا املعمدان يف باحة املدر�سة

تراث وقيم لبنانية متوارثة
�سكان ح�صارات يقطنونها مبجملهم �صيفاً و�شتا ًء
نظراً اىل قربها من مركز الق�ضاء ولتمتعها مبناخ
معتدل �ساحر ،ولكونها تعي�ش جواً من الرتاث ،ومن
التعلق بالقيم اللبنانية وبع�شق �أبنائها لأر�ضهم
حيث ما زلنا جند �صورة الفالح الغادي ي�سابق الفجر
اىل حقله ،و�صورة الن�سوة يجتمعن ليعددن اخلبز
حي من ال�ضيعة
يف فرن «الطابونة» ،ففي كل ّ
�أكرث من فرن وتعمل كلها على احلطب الذي تعانق
رائحته الف�ضاء لتطبع على املنقو�شة و«ال�سمينة»
�أو «الطالمي» والرغيف ،عطر الربكة...
يف نهاية ال�صيف يعمل احل�صاراتيون على
جتميع املونة ال�شتوية قبل �أن يهدر املزراب.
وت�شمل هذه املونة :التني املطبوخ والزيتون
الذي يقطف وير�سل اىل
كني�سة �سيدة البيدر
املكاب�س لتحويله اىل
زي��ت ،و�شجرة الزيتون
ب���د�أت تتزايد لت�سابق
�أ�شجار التني وال���دوايل
وامل�شم�ش ،واخلرنوب.
و���س��ط ال��ق��ري��ة �سهلة

�سنديانة دهرية
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حراثة تقليدية تراثية

وا�سعة متتاز برتبتها الغنية اخل�صبة
تعرف ب�إ�سم :ال�شكارة ،ويف �أحد �أطرافها
�سكن املقدم يو�سف احل�صاراتي ،حيث كان
قد بنى عل ّية وبقربها ب�ستان ،وال تزال الأر�ض
تعرف ب�إ�سم «الب�ستان» والعلية� ،أما �أ�سماء �أحياء
ال�ضيعة فتدل على طبيعتها ومنها:
ال�ضهور ،حرف الدير ،احل��روف ،حارة الكني�سة،
اجل ّمة ،الوعرة ،ر�شكف ،البيا�ضة ،الربيكات ،الد ّقار،
ال�ضهرية ،ال�س ّهالة...
كوكبة متنوعة
�أعطت ح�صارات كوكبة من رجال الدين والفكر
والأدب ومن املج ّلني يف املجاالت �شتى ،و�إن حاولنا
تعدادهم فنحن بحاجة اىل �صفحات و�صفحات �أكرث.
ونذكر على �سبيل املثال :اخلوري يو�سف الزيناتي
احل�صاراتي وقد ا�ستع ّنا مبخطوطته التاريخية يف
مقالتنا ه��ذه ،الأب احلبي�س يف حمب�سة عنايا
�أنطونيو�س يزبك احل�صاراتي ،ثم الأديب وال�شاعر
الراحل نعيم يزبك ،وال�شاعر الزجلي املعروف
رفيق بول�س �أطال اهلل بعمره...
وي�شتهر �أبناء ح�صارات ب�إميانهم وبتعبدهم
لل�سيدة العذراء وملار يوحنا املعمدان .هكذا بنى
الأجداد يف منت�صف القرن التا�سع ع�شر،

كني�سة �سيدة البيدر
ال��رع��ائ��ي��ة على
�أنقا�ض كني�سة
قدمية.
داخل الكني�سة
ال��ق��دمي��ة توجد
����ص���ورة زيتية
ل��ل��ف��ن��ان ال��راح��ل
كنعان دي��ب يعود
ت��اري��خ��ه��ا اىل �سنة
� .1842أ ّم����ا الكني�سة
ال�صغرية التي ُت��ع��رف با�سم
دي��ر م��ار يوحنا امل��ع��م��دان يف حي
احلرف والتي يعود تاريخها اىل ما قبل احلمالت
ال�صليبية ،ففيها بيت من نحا�س نادر الوجود.
وتعلو يف القرية ،كني�سة م��ار غالب الأثرية
وكني�سة مار �أنطونيو�س.
العام  1964ت�أ�س�س ن��ادي ح�صارات الثقايف
الريا�ضي الإجتماعي الذي �أقام ملعباً مقفالً يعترب
الأول يف بالد جبيل وم�ستو�صفاً.
بد�أت مدر�سة ح�صارات الر�سمية م�سريتها مطلع
اال�ستقالل يف بناء �صغري

يعود لوقف الرعية� .أما اليوم فقد ُبني �صرح
تربوي كبري على �أر�ض ق ّدمها �أحد �أبناء القرية،
وبا�شرت املدر�سة ن�شاطاتها هذا العام - 2007
 ،2008على �أمل �أن ت�صبح املدر�سة ثانوية.
يف اخلـتام ،نـردد مـا كـان يقـولـه �شيخ ال�ضيعـة
جوان عا�صي رحمه اهلل« :يا ح�صارات َم ِّنك قليلة».
والواقع �أنه باال�ضافة اىل كل
م��ا ذك��رن��اه ،ف�إن
ح�����ص��ارات
ت��رف��د

اجلي�ش
ال��ل��ب��ن��اين
وال��ق��وى الأمنية
ب�أكرث من  150ع�سكرياً بينهم
ثمانية �ضباط ومنهم عدد ال ب�أ�س به ،تقاعدوا
ليحملوا القلم �أو املعول من جديد حفاظاً على
�إرث الآباء والأجداد الذين حولوا ال�صخور اىل حدائق
غ ّناء لل�شجر والثمر ،للفيء والظل ،عنوانهم الكرم
وال�سخاء ،بابهم م�ش ّرع لل�ضيف بالعطاء من دون
م ّنة �أو مواربة� ،أو تك ّلف �أو �سوء ن ّية.

لكل حجر حديث
ثانوية ح�صارات الر�سمية
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�سيفنا والقلم

املفدى
اىل جي�شنا ّ
د .جهان نعمان
ا�ستاذ يف املدر�سة احلربية

بال عنوان
عفواً،
لي�ست للحفظ الأبيات التي �أكتب
ُ
ول�ست يف حلقة الفن� ...شاعر
�أنا عامل،
�أكدح طوال النهار ،و�أتعب
�أ�شرتي الأحزان والأوجاع،
أبيع الغ�ضب،
و� ُ
من فورة اجلرح الثائر...
�أنا ما تعودتُ �أن �أغ�ضب
وما �أقفلت بابي يف وجه عابر
جت حقلي يوماً
وما �س ّي ُ
ُ
وفر�شت غالتي لكل عاثر
وقلبي،
ُ
ح�ضنت به كل قلب معذب
لكن يا وطني،
� ُ
أفقت يوماً،
ف�إذا الذئاب حتا�ص ُر بيتي
والنار تلتهم قمح البيادر
و�إذا ال�سكني ..يف عنق �أمي
ويف ظهري تغو�ص اخلناجر
وعرفته:
�ضيفي الغادر...
وجررت ج�سدي املتعب

ت����������رب ال��������ب����ل���اد ودي�����ع�����ة
ف�����اح�����ر������ص ع����ل����ي����ه واج����ع����ل
واع���م���ل ع��ل��ى ت��وح��ي��د �شعبك
َ
ت���������رق ال����ب��ل�اد
�إن ن���� ّت����ح����د
وي������ع������ ّز �أه�����ل�����وه�����ا ب��ف�����ض��ل
�����ت الأمم ال���ع���ظ���ام
م�����ا اف�����ن ِ

وع����ل����ي����ه �أن����������ت امل������ؤمت�����ن
ال���������ص����در ال�����ق�����وي ل�����ه مجِ����ن
يف اخل������ف������اء ويف ال���ع���ل���ن
وت��������زده��������ر ف����ي����ه����ا امل����ه����ن
ال����ع����ل����م واخل������ل������ق احل�������س���ن
������س�����وى اجل�����ه�����ال�����ة وال����ف��ت�ن

العقيد الركن جورج نادر

�إال كالم احلب ...والغزل
حلفت ب�آثار ال�سكني،
ومل � ِّ
أغن،
�أنا مل �أكن لل�صالة داعياً..
بالن�صل الغائر
�إال للعيون ال�سود،
�س�أو�صد يف وجه الرياح الغريبة ...ومل �أكن من زوار املعابد
والآهات،
لكن يا وطني،
كل املعابر،
و�أحر�س �أر�ضي ...بالرماح،
بعدما �صحوتُ على ل�ؤم الغريب والقبل...
اجلاحد
بالبنادق،
لكن يا وطني،
ور�أيت امل�سيح ُي�صلب ثاني ًة ...بعدما �أ�ضحى كالم احلب ف�سقاً...
بالغ�ضب الهادر
ودعاره
و ُيجلد
ولن �أفتح بابي بعد اليوم...
ور�أيت الذئب يفرت�س احلمل
ونبي العرب مه�شم الأو�صال...
لزائر.
و�شعبي م��ع��رو���ض��اً يف �أ���س��واق
م�ش ّرد
البيع ...والتجارة
�س�أكون نار املواقد
�أنا من زمان...
التي ت�أتي على الأ�صنام امل�سو�سة �س�أهجر ليايل ال�شعر واحلب....
ما كنت �أحب ال�شعرا
و�أبيع القيثارة
و�أغمد،
�أنا من �سنني...
و�أقتني يل �سيفاً ،وبندقية
�سيفي يف قلب يهوذا الأ ّمه...
ما قاربت �أوراقي حربا
�أ�ستعيد تاريخ �أمتي،
و�أطرد
لكن يا وطني،
ونب�ض احلرية
بعدما ا�ستباحك الإقطاع دهرا ...ال�صيارفة،
�أحمي احلمالن ب�صدري،
وجتار الهيكل،
وع�شع�ش الف�ساد يف العروق...
�أقتل الذئاب الب�شرية...
وال�صالبني....
خبثاً ...وعهرا
و�أوق��ظ �أهلي من ف�صول اجلهل و�أقفل اخل ّمارة...
وحكم �شعبك كالرقيق...
و�أعيد اىل كالم احلب
والعتمة
ظلماً ...وقهرا
نقا ًء ...وطهارة
و�أ�شرتي بامللح،
أ�سكب ال�شعر زعافاً،
�س� ُ
لينه�ض الوطن اجلريح،
املر�شو�ش على جرحي...
يف الك�ؤو�س امل ّره...
�صوت احلرية...
�آلهة املعبد...
ولن �أر�ضى،
واحل�ضارة.
لن �أر�ضى �إال �أن �أكون،
�أنا ما كتبت يوماً،
قنبلة الثوره...
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�صورة وطن

غاندي بو ذياب

�أ ّيا وطن
�آخذ معك �صورة
وتلة �صال و�شموع ونذورة
وعجقة حال ومرجان ْبـ الوديان
وفيَ ْ وندي َع �صخور النهورا

خارطة البلد

ْبـ هيدا الوطن
لي�ش القمر فزعان
تاري الوطن
بالعتم عندو �سالح
من دون �إذن �شفتو ِبـ عيني راح
�إياد �أبو علي

ُقم يا ولدي
ار�سم خارطة البلد
خذ �أقالم التلوين
دعك مني ومن جيلي �إحلق جيلك
وار�سم يا ابني ما يحلو لك
عاد ولدي بعد حني
واخلارطة بني يديه
ولد ي�س�أل يف عينيه
َر َ�س َم االرز جالال
َر َ�س َم القلب جباال
ح ّدد بريوت �صيدون
وطرابل�س البرتون
ح ّدد زحلة و�شتوره
بنت جبيل والناقورة
والنبطية وال�صرفند و�صور

«انت الأمل بتظل»
عبد الر�ؤوف ال�سعدي
�شبعا
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َر َ�س َم بعلبك وجبي َل
َر َ�س َم �سيفاً َر َ�س َم خيال
َر َ�س َم غيماً َر َ�س َم ليال
َر َ�س َم دمعة قيثارة
وركاماً كان منارة
و�أدوني�س يراق�ص بنتاً
ال ت�شبه �أبداً ع�شتارة
َر َ�س َم قلعة را�شيا
َر َ�س َم غ�صناً يف ت�شرين
َر َ�س َم كرمة كفريا
َر َ�س َم عرق الفالحني
َر َ�س َم بيدر َر َ�س َم �صوفر
َر َ�س َم خنجر َر َ�س َم عنجر
َر َ�س َم فر�س فخر الدين
َر َ�س َم �إك�ساً فوق كلمة

ق ّو�ص َع غيمي
و ّقع ن�سورا
َع كتاب َع جنمي
�أُف �شو جوعان
النجمي اللي �صرال �سنني مقهورا
ت�س ِّحب ِبـ ديها
من ال�شم�س خيطان
مل �أفهمها نعماً نغما
ّ
خط �صعب مل �أقر�أه
رمبا كانت َزعماً ُزعما
مهما �صعب خط الولد
يبقى �أحلى خطوط البلد
َر َ�س َم كتباً �صارت ر ّثة
تعبث فيها � ٍأيد فظة
متطر قتالً بني القتلى
ْ
وقفت �أ ّم حبلى ثكلى
تندب تبكي تتوعد
كان الأفق �أ�سود �أ�سود
َر َ�س َم �إك�ساً فوق امل�شهد
َر ْ�سم مل �أفهم مدلوله
ولد ير�سم ما يحلو له
َر َ�س َم تابوتاً من قهر
نبت فيه بع�ض الزهر
َر َ�س َم اجلي�ش َر َ�س َم ال�شعب

ي���ح���م���ي���ك اهلل م������ن الأذى ت��ت��ظ��ل
ان��������������ت مل�����������ا ع������ل������ي������ن������ا ت����ت����ظ����ل
ح����ام����ي ع����ري����ن����ك م�����ا ب��ت�ر�����ض����ى ال�����ذل
ب������ت������زرع الإل�������ف�������ة وي��������ن م������ا ب��ت��ح��ل
ب���ت���ت���ع���ب وب���ت�������ش���ق���ى وال م������رة ب��ت��م��ل
ب�����امل�����ع�����رك�����ة مل�������ا �����س����ي����ف����ك ب���ت�������س���ل
ح�����ام�����ل ام������ان������ة وط��������ن وم��������ا ت��ب��خ��ل
ع���ب���ط���ول���ت���ك ال�����ت�����اري�����خ ع������م ب���ي���دل
ب���������ش����ه����د ب�����ع�����ز ال�����ب�����رد م�������ا ب���ت���ك���ل
ع���اي�������ش ب���ق���ل���ب ال�������ش���ع���ب م�����ا ب��ت��ف��ل
ن����ح����ن����ا ق�������ي�������ادة ج����ي���������ش����ن����ا م���ن���ج���ل
وال�����ل�����ي ب���غ�������ض���ب ع���اج���ي�������ش���ن���ا ب���ي���دل
وي����ب����ق����ى وج����������ودو ف�������وق را���������س ال���ك���ل

تلب�س حرير الأر�ض تنورا
ال بد جنمي
ترجع بـ ني�سان
تعرق وتدنق ري�شة الفنان
تر�سم وطن
�أجمل من ال�صورة

يحمل غ�صناً فيه ورقة
ي�صرخ �أنت الرقم ال�صعب
هذا الوطن �إفتح طرقه
بلد النور بلد النور
بلد النحلة والع�صفور
� ِأدر ْك غرقه
َر َ�س َم اجلندي البطل املارد
يهدر فوق �ضفاف البارد
كتب ولدي ذا العنوان
«�إين �أحبك يا لبنان»
�إن �أكرث ما ا�سرتعاين
ما مل ُيقر أ� يف العنوان
كل اخلارطة باالخ�ضر
لي�س فيها ٌّ
خط �أحمر
�إال كل حدود البلد
ما �أروعك يا ولدي...

رم������������ز وح��������������دة ه�������ال�������وط�������ن ك���ل���و
ا�����ش����رف و�أئ�����م�����ن م����ن ك����ل ال����ل����ي ط��ل��وا
غ���ي���ر ايل م�����������روا ورا�������س������ن������ا ذل�������وا
ب���ع���ك�������س ي����ل����ي ع������ا ار������ض�����ن�����ا ح���ل���وا
ك������ت������ار غ����ي����رك م�������ن ال�����ت�����ع�����ب م����ل����وا
م������ن �����ص����ه����وت����ك االع��������������داء ب���ي���ف���ل���وا
االب�������ط�������ال م����ث����ل����ك وال م��������رة خ���ل���وا
ع����������ا غ������ي������رك ب�������ع�������د م����������ا دل����������وا
يف ن�����ا������س م���������ش ق������د احل�����م�����ل ك��ل��و
ج�����ي�����و������ش م�����������روا ع������ال������وط������ن ول�������وا
وك�������ل ع���ن�������ص���ر ف���ي���ه���ا ب���ق���ل���ب���ن���ا حم��ل��و
م��ن��رم�����ي ع����ل����ي����ه �����س����ه����ام م��ن�����ش��ل��و
ح�����ام�����ي احل�����م�����ى وي�������ا ت����اج����ن����ا ن��ق��ل��ل��و

ٌ
ملحمة...
على �ضفاف «البارد»!

رميون �شبلي
حت ّي ٌة وانحناء ٌة �إىل
ين َ
اجلي�ش ال ّلبنا ّ
البطل

يــــف م�سنو ًنا وم ّت ِقدا،
ج���اءوا على ّ
ال�س ِ
يبني «�إم��ار َت��هُ��م» ..ت�شــت ُّد َ
قب�ض ُتهـــا..
عــلى «ا ُملخ َّي ِــم» َمـــ ّدوا ِث ْقــ َل َ�سيطـ َر ٍة
��ـ�لاحَ ..ل ْغ َ
أبنيـــــة!
ِ
ــط � ٍ
م�ستودعات ِ���س��ـ��ـ ٍ
َ
��س�لام فت ُحهمو»،
�
�ل�
إ
«ل
»،
��ت��ح
ف
«ال��
و أ�ع��ل��ن��وا
َ
ِ
ـــن ْا�ستع�صـى عقيــد َتهــم؛
ُيكفــّرو َن َم ِ
ُمقــطـَّـ ًعـا ..ول��ي�� ُك��ـ ْ��ن للخارجـــ َ
ني عـلى
مجُ��ـ��ـ��ـ ِ��اه��ـ��ـ��دو َن أُ����ص��ول�� ُّي��ـ��ـ��و َن ؟ ُق��ـ ْ��لُ :ز َمــ ٌر
ـــباح ،و َقـــ ْد
ت�س َّل َل ْت ُز ْم���ـ��� َر ٌة ،قبــ َل َّ
ال�ص ِ
بح َّي ِــة ال�� َغ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ْد ِر وال��ب��غ�����ض��ـ��اءِ  ،وانت�ش َرت،
��راب ..ع َل ْت
��ض��ج ال�� ُّت��ـ ُ
���س��ا َل ْ��ت �شرايي ُنهُمَّ � :
وا���س��ت��ب��� َ��س�� َل اجل�� ْي ُ
�����ش؛ ال ال َن ْ
��واع�� ُد ُه،
����ت ���س��ـ ِ
ــــه ���ص�� َّد ..ب��الإمي��ـ��ـ��ـ ِ��ان ُم�شتعــــالً..
بلحم ِ
ِ
َ
جـــي�ش �شابهَــــ ُه
دفــــاع كمـــا ال
وبا ْن ٍ
�صــــار عـــلى
ور َّدهُ�����م��� ..ش�� َّد ُز َّن��ـ��ـ��ـ��ـ��ا َر ِاحل ِ
َّ
وخ��ط ِ��ت «ال�� ُّن��خ�� َب�� ُة»  -الأب���ط���ا ُل ملحم ًة..
وا َجل��ي ُ
؟وم ْ��ن
�����شُ ،ق��ل�� ُه :رج����االً! م��ا ال��� ِّ��س ُ
�لاح ِ
يــوم تبتدي َقـــ َد ٌم،
َي�� ْخ��ط��و ..ويف كـــ ِّل ٍ
منت�ص ًرا!
و ُج��� ْد ِب�� َج��ر ًح��ىَ ،وع���� ْدتَ  ،ا ْج�� َت�� ْح َ��ت ِ
�شيطانهـم َح َلـفوا!
كـم راه��ن��ـ��ـ��وا ،وعلـى
ِ
َلب َّي َ
ـــك ُق�� ْل��ـ َ��ت؛ َتهـو ُن ال ّت�ضحياتُ لـــ ُه..

��ارد» ال ّنائـــي ،لهم ُب ُعــدا
���ش��اءوه ،يف «ال��ب��ـ ِ
متتـــــ ُّد ثــــور ُتهــــا �أر�ضـــًا و ُمعـتـ َقـــــــدا
ْ
فا�ستباحـــوا مـا ا ْختفى وبـــدا
و�سط ٍـوةْ ..
ال�صف َر ،والولـدا
فــو�س ُّ
كما ْا�ستمـالوا ال ُّن َ
ال ْ
�����ابْ ،
ً
لن�ش ِر َردى!
بـــل
لفــو�ضى ،لإره ٍ
يحــــ ّلـلـــــو َن دمــــا ُه :فل َيه ْ
ُـــــن ج�ســـ َدا
فتـــــوى «تز ُّم ِتهــــم» �أمثـــــولـــ ًة �أبـــــدا!
مــن مجُ ِرمــ َ
ني نــــ�أَوا يف �ش ِّرهــم ُ�ص ُعـــدا
ت�س َّل َح ْ
نــجـــر َدا
ـــت
ب�سفيــــه ّ
ال�س ِ
ِ
يـــف ُم ِ
بـــ َ
ــــح ا ُجل ُنـــدا
نــــود نيــا ًمـــا ،تذ َب ُ
ني ا ُجل ِ
ريـــح ..تف َّجـــــ َر ُب��رك��ـ��ا ٌن ومـــــا هَمــــدا
ٌ
وال َ�سه ْ
َـــت َعــــي ُنــ ُه� ،أو عـــز ُمــ ُه َقعــــدا
نـعـقــدا
بـــورد
بالعنفـــــوان..
ِ
القلـــب ُم ِ
ِ
ِ
إرهــــاب مر َت ِـــعدا
ل
ا
رقــــ�ص
بطـولـــ ًة..
ُ
َ
أر����ض «ا ُمل��خ�� َّي��ـ ِ��م» ..دا َر ال ُع ْن ُ
ـــف واتـَّقـــدا
� ِ
ُ
تـاريخ َغ ِّـن غــــدا
يــا « َنهـ ُر» خ�ِّب�رِّ ْ  ،ويـــا
� َ
الح؟ كفــــى بــــال َّز ِند ُمع َت َمـــدا
ال�س ُ
أيـــن ِّ
و َتنطــوي زمـــر ٌة ..يـــا ُ
جي�ش ِز ْد �شـــُهَدا
أَ� ِكم ْــل ن�شيــ َد َكَ ..د ْي ُ
ـــن احلـــُ ِّر مـا َو َعـــدا
خابــواَّ ..
ت�شظــوا ..وتبقــى � َ
أنـت ُم َّت ِحـــدا
دمـــــي وفــــا ٌء لـلـبـنــا َن الــــذي َعـ َبــــدا.

�صاحب عيلة

راية احلرية

حممد عادل ال�سيد
برجا  -ال�شوف

ي���ا راي��ت��ن��ا ال���ف���وق ال��ري��ح
وم��ه��م��ا علينا ه��ب��ت ريح

ع���ل���ي ب���ال���ع���ايل ال���ع���ايل
ب��ي��ب��ق��ى ل���ب���ن���ان ال���غ���ايل

م�����ن وق������ت ال�����ك��ب��رو ع���ي���ايل
م��ق���ّ��ض��ي��ه��ا م�����ش��اك��ل وه��م��وم

ت���ع���ب���ت وخ����� ّف�����ت �أع����م����ايل
ك�����ل ت����ي����اب����ي م�����ن ال����ب����ايل

م��ن اجم����ادو بنينا �صروح
وك��رم��ال��و من�ضحي ال���روح
وب����ل���ادي ق���ل���ب���ا م��ف��ت��وح
ح���ب���ا ب��ل�����س��م ل��ل��م��ج��روح

احل�����ب م�������ض���وي لياليها
وروح������ي م���ا ب��ت��ك�تر فيها
اهلل ي�������ص���ون���ا وي��ح��م��ي��ه��ا
وت������راب������ا ع���ل���ي���ن���ا غ���ايل

م��ق���ّ��ض��ي��ه��ا م�����ش��اك��ل وه��م��وم
وم�����ن �أك������ل ال��ل��ح��م��ة حم����روم

���س��اع��ة ب���غ���رق ���س��اع��ة ب��ع��وم
اهلل ي�����ل�����ع�����ن ه������احل������ايل

ع�����ش��ن��ا ب���ع���زو رف���ق���ة عمر
ب��اق��ي م��ع��ن��ا ط����ول العمر
ان�����ش��ااهلل ه��ال��غ��ي��م��ة بتمر
وي��ت��ح��ل��ى م����ن ب���ع���د امل���ر

ك��ب�ير ورح ب��ي�����ض��ل كبري
ورح ت��غ��ل��ى حم��ب��ت��ن��ا كتري
وال��ب�����س��م��ة ب�ت�رج���ع بكري
ال��ع��ي�����ش��ة وب���ي���ه���دا ب���ايل

ال ت����ق����ول����و ع����ن����ي جم���ن���ون
�����س����اع����ة ب���ي���ت���غ���دو زي����ت����ون

وم�������ش ق�����ادر ع�������اوالدي م��ون
ّ
ب��ي��ت��ع�����ش��و ن��خ��ايل
و����س���اع���ة

م�����دي�����ون وع����اي���������ش حم���ت���ار
����ص���ارت ه��ال��ع��ي�����ش��ي �شحتار

وك���ي���ف ب�����دي �أويف ي����ا ج���ار
وك ّ
�����ل�����ا ع������ت������ايل ب���ع���ت���ايل

حممد عبد الرحمن دمج  /برجا  -ال�شوف

م�������ش ع�����م حل�����ق ح�����ق ق�ل�ام وب����ت����ق����ول����ويل �����ش���� ّد ف�����رام
وك����ي����ف ب������� ّدي ّ
ل������ف االي������ام ���س��اع��ة ط���ل���وع و���س��اع��ة ن���زول
مثل كواع الكحايل
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�أرزة

�أرزة قدمية ،ال هي قبة وال ميدين خياالتها براج من �ألوان ال�سما وثواب املاليكة،
وهيكل �سليمان ملا انبنى
حم�صني،
اختار من خ�شباتها عواميد قوية،
ملا �ضو القمر مل�سها �صارت مثل نهر �سكران
تعلى بوجه الزمان.
ما�شي عل الهدى،
كبرية وخ�ضرا بعدها ،الدم القاين �صانها،
ربنا زرعها بعد �أول �سطر بالهدين،
هي ،قد�سنا وقبلتنا وقبل حروف
عطاها القوة واملجد واجلمال،
عزتنا و�شرفنا ِّ
الأبجدية،
ورعاها با�سمو وح�ضورو القوي.
ال�شر نحاول يطالها والعدى ي�سكنوا خيالها،
�إدي�ش يف جيو�ش وجحافل من دهور غزتها،
�أنا ووالدي و�أمي وبيي بهاملو�ضوع
ودابت مثل حبات الربد ب�أواخر ال�شتي.
�سكنت ب�أعايل اجلبال بني رفوف وع�شو�ش الن�سور ،ما يف ق�ضية...
وب�شلوحها تاريخ انكتب يخرب ق�صة الإن�سان ،منم�شي بخ�شوع و�صال عدروبها
وملجدها دماتنا هدية...
وحكايا عتيقة ن�سيها الزمان،
وغ�صانها القوية اكت�سبت جمالها

املعاون يو�سف جرادة
فوج الإ�شارة

يا جي�ش لبنان
نبيل مرت�ضى
رئي�س نادي البقاع الريا�ضي  -متنني الفوقا

ي����ا ج��ي�����ش ل���ب���ن���ان ه���ي���ا� ،إن������ه اخل��ط��ر ب����ك اخل��ل�ا�����ص ،اىل م����ا ب���ع���د ننتظر
ن�������ار ُي�����ع�����د ل����ه����ا يف ك������ل ن���اح���ي���ة وال����ن����ار وال�����ن�����ار ،ال ُت���ب���ق���ي وال ت���ذر
ن�����ش��ك��و ال��ف�����س��اد ف���ه ّ�ل�ا ج��ئ��ت تنقذنا ع��ل��ي��ك آ�م����ال����ن����ا ،ب����ل ف���ي���ك ُتخت�صر

ولدي احلبيب
ر�سائل الأحبة
ر�سائل الأحبة مل تنفك
ترد اىل «اجلي�ش» حاملة
�شوق الأم اىل ابنها ال�شهيد،
ولهفة الإبنة و�أمل الأخت والأخ
و�سواهم من الأحباء .هنا بع�ض
هذه الر�سائل.
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والدة النقيب ال�شهيد املغوار البحري ح�سام بو عرم

يف ك��ل �سنة ويف ال��واح��د والع�شرين م��ن �شهر
�آذار ،يطل ف�صل الربيع ب�شم�سه الدافئة و�ألوانه
املزرك�شة اجلميلة ،ويطل معه عيد احلنان عيد
الت�ضحية والعطاء من غري ح�ساب ،عيد املحبة
واحلب الكبري �أال وهو عيد الأم.
ولكن هذا العيد لي�س ككل الأعياد ،ف�شم�سه باردة
و�أزهاره ذابلة فال رائحة لها وال لون والقلب جمروح
دامي.
فكيف �أفرح يا ولدي وقد ُحرمت من �سماع �صوتك
تقول يل كل عام و�أنت بخري يا حبيبتي يا �أمي،
وعيناك اجلميلتان ت�شعان باحلياة والأمل والأحالم
الكثرية ،فما �أحوجني لوجودك معي يف هذا اليوم
وما �أحوجني ل�سماع �ضحكتك وكلماتك احلنونة.
ولدي �إذا غاب ج�سدك فروحك ال تغيب �أب��داً ،ف�أنا
�أح�س و�أ�شعر بك معي يف كل ركن من املنزل� ،أنت
يف عقلي وروحي وقلبي يف الليل والنهار يف كل
يوم ويف كل حلظة ،ف�أنت الغايل و�أنت القلب.
ولدي قرة عيني �أيها البطل ال�شجاع� ،س�أحكي عنك

وعن رفاقك ال�شهداء ،عن ت�ضحياتكم و�شجاعتكم
وتقدمي دمائكم و�أرواحكم و�أحالمكم من �أجل لبنان
الذي �أحببتموه ومل تبخلوا عليه ب�شيء ،فر�ضيتم
بعمر ق�صري ليطول عمر لبنان .و�أحفادي �سيحكون
لأوالدهم عنكم وهكذا تعي�ش ذكراكم من جيل اىل
جيل .ومع كل هذا الوجع ،نحن نفتخر بك وبرفاقك
ونعتز بكم ونت�شرف ب�أنكم �أوالدن��ا وب�أننا �أمهات
�أبطال و�شهداء �أ�شداء �شرفاء ،ف�أنتم تعي�شون يف
قلوب كل النا�س ويف قلوب كل من �أحببتم ومن
عرفتم ،فكل االحرتام والتقدير والإجالل لكم.
وملنا�سبة عيد الأم� ،أتوجه بال�شكر اجلزيل حلركة
الأم الأعزاء على لفتتهم الكرمية ،وال�شكر والتقدير
للم�ؤ�س�سة الع�سكرية بجميع �أفرادها ،و�أخ�ص بال�شكر
واالح�ترام الكبري الأخ والإب��ن والأب العماد مي�شال
�سليمان ،الذي يعرف كيف مي�سح دمعتنا وكيف
ي�ضمد جرح قلوبنا بتعامله معنا ومع جميع �أهايل
ال�شهداء ،فكل ال�شكر والتقدير له حفظه اهلل لنا
ولعائلته وللبنان.

اىل روح الرائد ال�شهيد طوين خليل �سمعان
ي������ا ك����������ارل ب�����ك�����را ع����ن����دم����ا ت��ك�بر
�����س�����آل ال����وط����ن واجل���ي�������ش وال��ع�����س��ك��ر
و��������س��������آل �أرز ب�����ل����ادك الأخ���������ض����ر
و������ش�����م م����ن����و امل���������س����ك وال����ع����ن��ب�ر

م�����ن ق���ب���ل م�����ا ت���������س�����أل ع���ل���ى ب��ي��ك
وج���������دك وك�������ل ال����ن����ا�����س يف ح��ي��ك
وت���������راب «ن����ه����ر ال�����ب�����ارد » الأح����م����ر
و�������ش������وف ح�����ال�����ك يف جم������د ب��ي��ك

ي�����ا ك��������ارل ب���ي���ك ق���ب���ل م����وت����و ك���ان
وك����������ان ي���ع�������ش���ق م������ن ب����ع����د اهلل
وم��������ن ب���ي��ن �أجم������������اد ال����������دين ك�لا
م�������ا ك���������ان ف����ي����ه����ا ي����ع����ج����ب����و �إال
م����و�����س����ى ع����ن����دم����ا رب�����ن�����ا جت��ل��ى
وب������ي������ك ل������ع������زة م�����وط�����ن�����و ����ص���ل���ى
وحت�����ري�����ر «ن�����ه�����ر ال�������ب�������ارد» ت����وىل
ت����ط����ل����ع ع����ل����ى امل������ح������ ّم������رة وق��ل�ا
ورغ���������م اجل���������رح م�����ا ك�������ان ي��ت��خ��ل��ى
ب������اجل������و مل�������ا ال����ن���������س����ر ي���ت���ع���ل���ى

����ض���اب���ط ����ش���ج���اع ب��ج��ي�����ش��ن��ا امل��ن�����ص��ان
الأرزة و����ش���ع���ار اجل���ي�������ش و���س��ل��ي��م��ان
م����ن ج�����اه �أو م����ن م�����ال �أو ���س��ل��ط��ان
ي�����ف�����دي ب�����دم�����و راي���������ة الأوط�����������ان
ع���ال���ط���ور ����ص���ل���ى وخ����اط����ب ال���رح���م���ن
ت����ا ي�������ض���ل �أرز ����ش���ام���خ الأغ�������ص���ان
ومل������ا رب�����وع�����و اح���ت���ل���ه���ا ال�����ش��ي��ط��ان
ن����ح����ن ل������ك ول����ب����ي����ك ي������ا ل���ب���ن���ان
ع����ن واج����ب����و وال ���س��ت�����س��ل��م وال ه���ان
ب���ي���ل���ط���و ب���ج���ب احل���م�������ص ال���غ���رب���ان

ال ت����ق����ول ه���ال���ع���ن���دو �إب�������ا وط���م���وح
ب����ع����دو م���ع���ك ل�����و راح م�����ا ب��ي��روح
وق��ل��ك ت���ا ت��ب��ك��ي ع��ل��ي��ه م�����ش م�سموح
مل������ا ب������ي������ارق م����وط����ن����ك ب���ت���ل���وح
م���ا ف��ي��ك ت��ك��ب��ح ن��ف�����س ف��ي��ه��ا ج��م��وح
وم����ن ق��ب��ل م���ا ب��دن��ي��ا اخل���ل���ود ي�سوح
وت�������ارك م���ع���ك �إم������ك ����ص���در م��ف��ت��وح
ك�����ل م�����ا ب���خ���اط���ره���ا خ���ي���ال���و ي���ل���وح
وب���ت�������ش���وف ب���ي���ك ف���ي���ك ج�����س��م وروح

ت�����رك�����ك وح�����ي�����د وم�������ا ح����م����ل ه��م��ك
وك�������ل م������ا ب����ت����وق����ع ق���������ادر ي��ل��م��ك
ب����ي����خ����اف ي���ن�������ش���ف ع����ط����رك ب��ك��م��ك
ومل�������ا الأع�������������ادي ����س���م���ه���ا ي�����س�� ّم��ك
وال ف���ي���ك ت���ط���ف���ي ال����ن����ار يف دم���ك
ل����ل����ذك����ر ع����� َّل�����ق ������ص�����ورت�����و ب��ك��م��ك
وت���������ارك ر������ض�����اه ع���ل���ي���ك م�����ع �إم�����ك
ب���ت���ه���ج���م ع���ل���ي���ك ت�������ش���م���ك ت�����ض��م��ك
وب���ت�������ش���م ع����ط����رو ك�����ل م�����ا ت�����ش��م��ك

وب������ك������را �إذا ب����ي����ك غ����ي����اب����و ط����ال وت����ت����ط����ل����ع وم��������ا ت���ق�������ش���ع���و ح����دك
ودم����ع����ك ع���ل���ى خ��������دودك ن�����زل ���ش�لال ت�����ا ت���ن�������ش���ف دم�����وع�����ك ع���ل���ى خ���دك
ت������أم�����ل ب���ه���ي���ب���ة ب����دل����ت����و ب����احل����ال وح����������� ّول ع����ي����ون����ك ع������ا وج�������ه ج����دك
ب��ت��ح��ن��ي ج��ب��ي��ن��ك م���ف���خ���رة و�إج���ل���ال لأب������ط������ال ه����ن����ي �أم���������س����ك وغ������دك
ي�����ا اب�������ن ع���ي���ل���ة رج����ال����ه����ا �أب����ط����ال وخ������دم������و ب����ل����ادك م����ت����ل م������ا ب����دك
و�إن�����������ت ب�����ك�����را ل������و ������ص�����رت رج������ال ب��������ذات احل����م����ا�����س ب��ي�رج����ع ي�����ش��دك
جل��ي�����ش��ك لأرزة ����ش���اخم���ة ع����ا ج��ب��ال وب��ي�����ص�ير �أم�������ض���ى م����ن ال����رم����ح ح���دك
وب��ي�����ص�ير ع���ن���دك ع�����زم و�إ���س��ت��ب�����س��ال ومل��������ا الأع����������������ادي ي����ق����رب����و ح����دك
ب��ي��غ��ل يف روح������ك ���ض��ج��ي��ج ال�����ص��وت ودم�������ك ب��ي�����ش��ع��ل ب����ال����ف����دا وامل������وت
ب���ي�������ص�ي�ر ل����ع����ب����ة زغ�����ي����رة ب���ي���دك

اىل روح عميد ال�شهداء
البطل فرن�سوا احلاج
 ...رفعت را�سنا ورا�س الوطن بكل معركة
و�شو نفع النحيب وكرت البكي
واحلداد وال�سيا�سة واحلكي
رح ن�ضل الك ن�صلي ون�شتكي
كل ما �أمورنا كانت معقدة وملبكي...
امل�ؤهل جان احلاج

اىل روح العقيد الركن
غازي عويدات
ن���ام ي��ا غ����ازي ،اهلل م��ع��ك ب���دار الهنا
ب�سفرتك ب ّكرت اللي عنها ما يف رجوع
انفجع فيك ب��ي��ت��ك ...وخ�سرتك �أن��ا
عيوين ج ّفت دموعها وقلبي ّ
تقطر دموع
عا ر�ضى والديك تربيت وعمرك جنى
�أخالق و�أدب �صداك ع و�سع الدين م�سموع
ب ّيك اللي من قبلك دف��ع م��ال وغنى
و�أعطاك من عمرو ومن �صدرو �ش ّلك �ضلوع
اهلل ي�����ص�برو ع��ا ق���در ع ظ��ه��رو حنى
مبوتك يا غ��ازي ...الكون فيك مفجوع
وبارعة اللي ع فراقك ظهرها انحنى
اهلل ي�شدها بثوب الر�ضى وبثوب اخل�ضوع
بدعي لربي يكون بيتك باجلنة انبنى
والرحمة عليك باجلنة من �ألف ينبوع
«يف رح���������اب اهلل ي������ا غ�������ازي»
مطيع علي جنم

�سليم �شلهوب
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�صرخة �أم!...
مارون...
ل���������ق���������د غ�������������������������ادرت ب�����������اك�����������راً
رح����ل����ت و�أن���������ت يف ال����رت����ب����ة م��ل�ازم����اً
أ��������ص������ب������ح������ت يف ه�����������ذه ال�����دن�����ي�����ا
ا��������ش�������ت�������ق�������ت ال���������ي���������ك ك��������ث����ي���راً
ن�����������ار يف ف��������������������ؤادي م�������ش���ت���ع���ل���ة
�أن�����اج�����ي ال�������رب ع����ات����ب����ة :مل�������اذا �أن������ا؟
ي���ا ب��ن��ي ل��ي��ت��ن��ي غ��م��رت��ك ���س��اع��ة ال�����وداع
�أن��������ت��������ظ��������رك ي��������ا ف�������ل�������ذة ك����ب����دي
���ي
لأف������ت������ح ل�������ك ،ع���������س����اك ت����ط����ل ع���ل ّ
�أرك�����������ع �أم�����������ام ������ص�����ورت�����ك �أق���� ّب����ل����ه����ا
ه�������������ذا ال����������ع����������ام ��������ش�������ب�������اط ح� ّ
������ل
ب�������ك�������ي�������ت ،ن����������دب����������ت ،ن�������ادي�������ت
�آذار ج��������اء وال����ط����ب����ي����ع����ة ������س�����وداء
رب������ي������ع �أت�����������ى ب����ح����ل����ت����ه اجل������دي������دة
ي����ا ����س���ن���دي ،ب�����دل �أن ن��ط��ف��ئ ال�����ش��م��وع
وب������������دل �أن ن�����������ش��ت��ري ال�����ه�����داي�����ا
ل�����ي�����ت الأي����������������ام الآت��������ي��������ة مت�������ض���ي
وق���������د �����س���� ّج����ل����ت �أي�������ه�������ا ال�������ش���ه���ي���د
وت�������ب�������ق�������ى ذك�����������������رى امل���������غ���������وار
وال�������ل�������ب�������ن�������اين ي������ب������ق������ى راف����������ع

والدة النقيب ال�شهيد مارون الليطاين
وت������رك������ت������ن������ي �أي���������ه���������ا احل����ب����ي����ب
وم��ا الفائدة بعد ا�ست�شهادك رتبة النقيب؟؟
ت����ائ����ه����ة م����ث����ل ر ّح������������ال غ������ري������ب...
ف������ق������د ك������ن������ت ل������ل������ج������رح ط���ب���ي���ب
وم�������ن غ���ي���رك ي���خ���م���د ه�������ذا ال���ل���ه���ي���ب؟
�أ�أ�����س����ت����ح����ق ه������ذا ال����ع����ق����اب ال���ره���ي���ب؟
مثل م��رمي حني غمرت وحيدها عند ال�صليب
ك�������ل ي���������وم واق�������ف�������ة وراء ال�����ب�����اب
ب�����ض��ح��ك��ت��ك احل����ل����وة ب���ع���د ط������ول غ��ي��اب
�أح����دث����ه����ا� ،أ����س����أل���ه���ا ع����ن زي�����ن ال�����ش��ب��اب
وع���ي���د م�����ار م�������ارون ج���ل���ب م���ع���ه ال���ع���ذاب
ب����أع���ل���ى ال�������ص���وت ول���ك���ن م���ن دون ج���واب
وع��ي��د م���ي�ل�ادك ع����اد و���ص��اح��ب ال��ع��ي��د غ��اب
ورب�����ي�����ع ع����م����ري ه�������ذه ال�������س���ن���ة ذاب
ف��ق��د ذرف�����ت ع��ل��ي��ك ال��ك��ث�ير م���ن ال���دم���وع
ف�������������إىل امل�������دف�������ن ج�����ئ�����ن�����اك وف�������ود
و�أي���������������ام امل�����ا������ض�����ي ال�����ي�����ن�����ا ت����ع����ود
ب����ط����ول����ة خ�����ال�����دة يف ����س���ج���ل اخل����ل����ود
امل�����������������������ارد م����������������دى ال�������ع�������ه�������ود
ال��������ر�أ���������س ب���ج���ي�������ش���ه ع����ل����ى احل��������دود

اىل روح �أخي الرقيب ال�شهيد رامي �صعب
يا �أخي ،يا حبيب قلبي وبطلي،
يا مثلي الأعلى،
لقد كنت دائماً بطالً� ،شجاعاً يف التعاطي مع النا�س ،حمباً لأ�صدقائك،
حنوناً متفانياً جتاه عائلتك التي ر�أت فيك فار�ساً �شجاعاً وجموقالً مقداماً،
وافتخرت بك قبل ا�ست�شهادك وبعد ا�ست�شهادك.
يا �أخي ،يا حبيب قلبي وبطلي ،يا مثلي الأعلى،
عائلتك ا�شتاقت لك.
�أبوك الذي كان �صوته ي�صدح يف �أرجاء البيت تراه اليوم �ساكناً �صامتاً
يجل�س �أمام �صورتك والدموع تنهمر من عينيه ،لكنه ما زال ي�شعر حتى
اليوم ب�أنه �سرياك �آتياً من اخلدمة وتقول له :كيف يا بيي؟
�أما �أمك ف�إن قلبها مفطور على فقدانك ،فهي تنام وت�ستيقظ على
�صورتك ،وا�سمك ال يفارق ل�سانها .وعلى الرغم من القوة التي ات�صفت بها
يوم ا�ست�شهادك� ،إالّ ان يف قلبها ناراً ت�شتعل مل ولن تطفئ لهيبها الأيام
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�ستكون معي
رحلت عنا وابتعدت ...مل تو ّدعنا،
مل ت�ض ّمنا ،بل نظرت الينا بعينيك
من بعيد.
�أبي� ،أو�صيت �أخي �أن يرعانا� ،أن�سيت
�أن اهلل يرعانا ويتكفلنا؟
�أب��ي� ،س�أعود اىل البيت و�ستكون
روحك معي ،و�إن �س�ألتني عنك الورود
والع�صافري والأ���س��م��اك التي حتب،
�س�أقول لها� :أبي �سافر بعيداً عند اهلل
و�أهل بيته.
هبة هدوان
ابنة ال�شهيد خرياهلل هدوان
(� 8سنوات)

مهند �صعب
وال ال�سنوات التي �سوف متر و�أنت بعيد عنها.
و�أما �أختنا التي لطاملا خافت علينا وكانت اىل جانبنا ،فتحاول �أن تتحلى
بال�صرب لأنها م�ؤمنة.
�أما �أخوك التو�أم رواد فال�صدمة كانت قوية عليه ،ف�أنت ن�صفه الثاين الذي
�شاركه يف كل �شيء ،ولكن على الرغم من ق�ساوة هذه اخل�سارة ،هو م�ؤمن
ب�إرادة اهلل �سبحانه وتعاىل.
ورمزي م�شتاق لك ويحتاج لوجودك بجانبه لأنك كنت بالن�سبة اليه الأخ
والأب وال�صديق ،فلقد و�ضع �شهادته اجلامعية التي ح�صل عليها هذه
ال�سنة اىل جانب �صورك ليخرب اجلميع ب�أنك �أنت من �ساعده لإكمال درا�سته
و�أو�صلته اىل ما هو عليه اليوم.
�أما �أنا يا �أخي ال�شهيد ف�شوقي لك كبري وحاجتي اليك �أكرب ،لكن ماذا ع�ساي
�أفعل ،فاملوت حق علينا.
�أخرياً �أقول لك يا �أخي الغايل :ا�شتقنالك كتري...

�أيار

2
0
0

8

�ألقى الدكتور مروان بربري (من جمعية تنظيم
الأ�سرة يف لبنان) حما�ضرة يف قاعة املدر�سة
احلربية بعنوان «االيدز» بح�ضور عدد كبري من
�ضباط التوجيه يف الوحدات الكربى.

الإ�صابات بالأرقام
بد�أ الدكتور بربري حما�ضرته ب�شرح الو�ضع الوبائي يف العامل
�صحة وتوعية
�سنة  2007وب�أرقام تقديرية ،حيث بلغ عدد املتعاي�شني
مع املر�ض  33.2مليون ،حواىل املليونني منهم �أوالد دون
اخلام�سة ع�شر من العمر ،فيما  15.4مليوناً هم من الن�ساء.
وبلغ عدد اال�صابات اجلديدة بالفريو�س حواىل  2.5مليون ،فيما و�صل عدد الوفيات باملر�ض �إىل  2.1مليون
�شخ�ص غالبيتهم تخطوا اخلام�سة ع�شر من العمر.
وخالل العام � 2007س ّجل �أكرث من � 6800إ�صابة جديدة يومياً و 96باملئة منها حدثت يف بلدان منخف�ضة
ومتو�سطة الدخل ،ومنها � 1200إ�صابة لدى �أطفال دون اخلام�سة ع�شر� .أما لدى البالغني فـ 5باملئة من امل�صابني
ن�ساء و 40باملئة تراوح �أعمارهم بني الـ 24و� 15سنة .وبح�سب االبالغات لدى الربنامج الوطني ملكافحة ال�سيدا
يف لبنان وحتى نهاية �شهر كانون الأول  2007فقد بلغ العدد الرتاكمي للإبالغات � 1056إ�صابة 92 ،منها خالل
العام  2007ومعظمها انتقل بوا�سطة العالقات اجلن�سية غري الآمنة لفئة عمرية تقل عن الـ� 31سنة (52.1
باملئة)� ،أما التوزيع بح�سب اجلن�س فهو  82باملئة من الرجال.
ويف �شرح لدرا�سة وطنية �أجراها الربنامج الوطني ملكافحة ال�سيدا حول :املعرفة ،املواقف واملعتقدات
واملمار�سات املتع ّلقة بعدوى فريو�س االيدز� ،أتت النتائج لت�ؤكد �أن الوعي عن االيدز �شامل حيث �أن  98.2باملئة
من العينة �سمعت عن االيدز ،و 27باملئة تعرف طرق الوقاية و 90.6باملئة ت�ؤمن ب�إمكان احلماية ال�شخ�صية.
م�شكلة اجتماعية تنموية
يف الق�سم الثاين من حما�ضرته ،قال الدكتور بربري �إن االيدز لي�س م�شكلة طبية فح�سب بل م�شكلة اجتماعية،
اقت�صادية وتنموية ،وحدد فريو�س االيدز على انه فريو�س العوز املناعي الب�شري الذي يخ ّفف من قدرة اجل�سم
على مقاومة االلتهابات ،وعند اال�صابة يعي�ش الفريو�س يف خاليا اجل�سم امل�صاب ويف جميع �سوائل اجل�سم� .أما
متالزمة العوز املناعي املكت�سب فمر�ض ف ّتاك ي�سببه الفريو�س ،ي�صيب جهاز املناعة ّ
ويعطل وظائفه بحيث
ي�صبح اجل�سم غري قادر على املقاومة فيتحكم به بع�ض الأمرا�ض االنتهازية التي ت�سببها اجلراثيم .ويتطور
املر�ض على ثالث مراحل تنتهي بعوار�ض احلرارة املرتفعة والإ�سهال وفقدان الوزن واالرهاق واجتياح الأمرا�ض
االنتهازية.
�شاف ملر�ض ال�سيدا ،فالعالجات املتوافرة حالياًَ حت�سن نوعية حياة
و�أ�ضاف الدكتور بربري �إنه ال يوجد عالج ٍ
امل�صاب حيث تعمل على حماربة الفريو�س وتقوية جهاز املناعة ومنع اال�صابة بالأمرا�ض االنتهازية.
واختتم الدكتور بربري حما�ضرته ب�سرد طرق الوقاية من االيدز ،و�أولها االمتناع عن القيام بالعالقات اجلن�سية
غري املحمية على �أنواعها مع االخال�ص ل�شريك واحد .واحلر�ص على عدم م�شاركة الأدوات احلادة (قاطعة �أو
ثاقبة) ،واال�ستعمال املنظم وال�صحيح للواقي الذكري الذي يجب �أن يحفظ بعيداً عن احلرارة املرتفعة وال�ضوء
والرطوبة ويكون م�صنوعاً من مادة
الليتك�س ومفحو�صاً الكرتونياً.

ينتقل وال ينتقل
ينتقل االيدز فقط عرب
العالقات اجلن�سية غري املحمية
مع �شخ�ص م�صاب� ،أو بعينات
من الدم مل ّوثة بالفريو�س �أو
عرب ا�ستخدام �أو م�شاركة احلقن
املل ّوثة �أو �أية ادوات ثاقبة �أو
قاطعة ،وهو ينتقل من الأم
احلامل امل�صابة �إىل جنينها.
وال ينتقل من خالل :القبلة،
البول والعرق ،الدموع ،اللعاب،
املالم�سة ،مياه ال�سباحة،
املراحي�ض والهواء.

قواعد عامة للحماية
ال�شخ�صية من خطر
العدوى

• االنتباه دائماً �إىل �أن
تكون الأدوات احلادة التي
ميكن �أن يتم ا�ستخدامها
�شخ�صياً �أو من قبل الآخرين
(احلالقني� ،أطباء الأ�سنان،
�صالونات التجميل )...نظيفة
ومع ّقمة.
• احلر�ص دائماً على
ا�ستخدام حقنة جديدة.
• غ�سل اليدين قبل وبعد
ا�ستخدام احلقنة.
• حماية اجلروح جيداً
وكذلك التقرحات ،خ�صو�صاً
�إذا كانت هناك دماء وكان
ال�شخ�ص على احتكاك مبا�شر
بالأدوات احلادة.
• التخ ّل�ص من احلقن بعد
ا�ستخدامها بطريقة م�ضمونة.

واقع املر�ض وانت�شاره بالأرقام
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�صحة ووقاية
�إعداد:
د .حليم عبود
�إخت�صا�صي يف �أمرا�ض اجلهاز
الع�صبي والدماغ
�أ�ستاذ حما�ضر يف جامعة
القدي�س يو�سف  -كلية الطب

�أعرا�ض ال�سكتة الدماغية
�إن معرفة الأعرا�ض والعالمات امل�صاحبة حلدوث
�سكتة دماغية مهمة جداً لطلب الإ�سعاف و�إعطاء
العالج املبكر للمري�ض .ومن �أهم الأعرا�ض :ال�شلل
الن�صفي للج�سد (الوجه ،الذراع ،الأرجل) الذي قد
يكون كامالً �أو جزئياً ،وعدم اتزان مفاجئ ،ازدواجية
النظر ،تنمل مفاجئ يف �أحد �شقي اجل�سد،
عدم قدرة �أو �صعوبة مفاجئة يف النطق
وعدم القدرة على فهم الكالم املنطوق.

ال�سكتة الدماغية من �أهم �أمرا�ض
الأع�صاب و�أك�ثره��ا �شيوعاً خ�صو�صاً
بني كبار ال�سن .وهي حتدث نتيجة
خلل مفاجئ يف تغذية ج��زء من
الدماغ ،ما ي���ؤدي اىل ح��دوث تلف
مر�ضي يف خاليا الدماغ املوجودة
يف هذا اجلزء .ويف  ٪80من احلاالت
يكون ال�سبب ان�سداد مفاجئ لأحد
�شرايني الدماغ ما ي�ؤدي اىل جلطة
دماغية ،ويف الـ ٪20الباقية ي�سبب
انفجار �أح��د ه��ذه ال�شرايني نزيفاً
دموياً يف الدماغ.

الدكتور
حليم عبود

«فالج...
ب�س عالج»
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كما قد ت�ؤدي ال�سكتة الدماغية اىل غيبوبة و�شلل
يف الأطراف ،غالباً ما ي�ؤدي اىل وفاة املري�ض.
يف كل الأحوال� ،إن الإ�سراع بتقدمي العالج الالزم
عند ظهور هذه الأعرا�ض خالل ال�ساعات الأوىل من
حدوث ال�سكتة الدماغية مهم للغاية ،وقد تزيد
�أمل املري�ض بال�شفاء الكامل ،لذلك من ال�ضروري
�إح�ضار املري�ض ب�سرعة اىل امل�ست�شفى لإجراء
العالج الالزم ومنع حدوث امل�ضاعفات امل�صاحبة.
معدل الإ�صابات
�إن معدل ح��دوث ال�سكتة الدماغية هو 2400
حالة لكل مليون �شخ�ص ،ميوت منهم � 700شخ�ص
على الأقل �أي ما يقارب  ،٪30وهناك حواىل 600
�شخ�ص ي�صابون بعاهة دائمة .حالياً هناك حواىل
ع�شرة �آالف حالة يف لبنان �سنوياً.
تعترب ال�سكتة الدماغية �أه���م ث��ال��ث �سبب
للوفاة يف العامل بعد �أمرا�ض القلب والأمرا�ض
ال�سرطانية .كما تعترب من �أهم �أ�سباب العاهات
اجل�سدية والإعاقة يف العامل.
عوامل اخلطورة
هناك عوامل كثرية تزيد من فر�ص الإ�صابة
بال�سكتة الدماغية ،وكثري منها يزيد اي�ضاً من
فر�ص الإ�صابة بالأزمة القلبية .ومن �أهم هذه
العوامل:
• العمر :حيث �أن ع�شرة اىل ع�شرين
باملئة من كبار ال�سن وخ�صو�صاً فوق ال�ستني
مع ّر�ضون للإ�صابة.
• ارتفاع �ضغط الدم ي���ؤدي اىل ان�سداد
ال�شرايني �أو النزيف الدماغي ،وكلما ارتفع
ال�ضغط زادت ن�سبة اال�صابة.
• ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم.
• ال�سمنة وزيادة الوزن مع ما يرافقه من
�إهمال للريا�ضة والتمارين ال�صحية.
• �أمرا�ض القلب وال�شرايني.
• ارتفاع ن�سبة الدهون بالدم (كولي�سرتول،
تريغلي�سريد وغريها.)...
• التدخني (�إن ن�سبة التعر�ض لل�سكتة
الدماغية للأ�شخا�ص املدخنني تزيد بثالثة

طرق العالج املعتمدة
هناك عدة مراحل يف العالج:
• �أوالً :يف ال�ساعات الأوىل حلدوث عوار�ض
ال�سكتة الدماغية ،ميكننا يف بع�ض احلاالت �إعطاء
�أدوية لإزالة ان�سداد ال�شرايني �أو لوقف النزيف
الدموي.
واجلدير بالذكر هنا �إن �أهمية العالج املبكر تكمن
يف منع حدوث م�ضاعفات جانبية م�صاحبة� ،أو
معاودة ال�سكتة.
• ثانيــاً� :إج��راء الفحو�صـات الالزمـة مـن
خمربيـة و�صور �صوتيـة و�أ�شعـة.
• ثــالثــاً :العـــالج الفيزيـائي الـذي قــد
ميـتـد عـدة �أ�شهـر ،والذي مي ّكـن املريـ�ض مـن
معـاودة االعتماد على نف�سه
(امل�شي والتحرك )...ومعاودة
النطق...
�أخ��ي�رـً �إن معرفة العوامل
اخل���ط���رة ال��ت��ي ق���د تعـ ّر�ض
امل��ري�����ض ل�ل�إ���ص��اب��ة بال�سكتة
ي��ك��ون ���س��ب��ب��اً مهماً
الدماغية وحماولة جتنبها هي
�أ�ضعاف عن ن�سبة الأ�شخا�ص غري املدخنني).
امل��ف��ت��اح الأ���س��ا���س��ي للوقاية
للإكتئاب عند املري�ض
• املخدرات.
و�أهمها:
كما �أن  ٪40من الذين قد تعر�ضوا لل�سكتة ميكن وذوي��ه ،كما �أن هناك
الإق��ل��اع ع��ن ال��ت��دخ�ين ،ال��ت��ح��ك��م بالدهون
�أن تعاودهم مرة �أخرى ،من هنا �أهمية الوقاية بعد فقداناً �أو �ضعفاً للذاكرة ومر�ض ال�صرع.
و�أي�ضاً يجب �أن ن�ؤكد ب�أن املري�ض الذي ي�صاب والكولي�سرتول ،ال�سيطـرة على داء ال�سكر يف
الإ�صابة.
ب�سكتة دماغية معر�ض للإ�صابة ب�أمرا�ض القلب الـدم ،القيام بتمـاريـن ريا�ضيـة واحلفاظ على
كاجلرحة القلبية مثالً بن�سبة عالية .وزن اجل�سم.
الإجراءات الفورية
من �أهم الأمور التي علينا القيام بها عند حدوث
عوار�ض ال�سكتة الدماغية هي نقل املري�ض حاالً
ومن دون �إ�ضاعة الوقت اىل �أق��رب م�ست�شفى،
واالمتناع عن �إعطائه �أي دواء �أو طعام قبل
معاينته من الطبيب االخت�صا�صي� .إن الت�أخري يف
نقل املري�ض اىل امل�ست�شفى ي�ؤدي اىل الت�أخري
يف الت�شخي�ص ال�سريع ملر�ضه ،وبالتايل �إعطائه
الدواء املنا�سب ،ما قد يقلل من ن�سبة �شفائه.
م�ضاعفات ال�سكتة الدماغية
هي كثرية ،خ�صو�صاً عند تكرارها ،و�أهمها الوفاة
(�أك�ثر ما تكون خالل الأ�سبوع الأول من حدوث
ال�سكتة) ،العجز احلركي والذهني الذي غالباً ما
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�إعداد :رميا �سليم �ضومط

تلفزيون جماين

• www.Beelinetv.com

مئات القنوات التلفزيونية من خمتلف
�أنحاء العامل ميكن م�شاهدتها جماناً عرب موقع
 Beeline TVالذي يقدم جمموعة وا�سعة
من الربامج التلفزيونية من بينها الأفالم
واملو�سيقى والريا�ضة والربامج الرتفيهية.

• www.Fullbooks.com

الآالف من الكتب الإلكرتونية باللغة االنكليزية
ميكن قراءتها جماناً عرب املوقع املذكور �أعاله ،والذي
ي�ضم جمموعات من الق�ص�ص والكتب ذات املوا�ضيع
املتنوعة من �شعر و�سيا�سة وقانون وعلم �إجتماع .يتم
البحث من خالل �إ�سم الكتاب عرب الت�سل�سل الأبجدي.

دليل املواقع العربية
• www.dir.sptechs.com

دليل ملواقع عربية متخ�ص�صة يف عدة جماالت من
بينها الكمبيوتر والعلوم والريا�ضة وال�سياحة وال�سفر
وال�صحة واالقت�صاد والفنون.

غرائب الإنرتنت
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• www.sowar.moneydic.com

ن��وادر الإنرتنت وغرائب املوا�ضيع وال�صور
واملواقع ميكن ت�ص ّفحها عرب املوقع املذكور.
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جنازات على االنرتنت

كتب �إلكرتونية جمانية

ب��د�أت �أخ�يراًَ خدمة نقل اجلنازات على
االن�ت�رن���ت م��ب��ا���ش��رة يف ل��ن��دن ،حيث
ي�ستطيع املعزون الذين ال ميكنهم ح�ضور
اجلنازة �شخ�صياً امل�شاركة فيها وتقدمي
واجب العزاء من خالل االنرتنت مقابل دفع
ثمن اخلدمة.
وعلى الرغم من االنتقاد ال��ذي القته
ال��ف��ك��رة وو���ص��ف��ه��ا ب�أنها
م��روع��ة ل��ل��غ��اي��ة ،ت�سعى
�شركة وي�سلي ميوزيك
التي �أطلقت اخلدمة �إىل
تقدميها ملحارق املوتى
يف جميع �أنحاء بريطانيا
ال���ت���ي ���س��ت��ت��ق��ا���ض��ى من
امل�ستخدمني مقابل اخلدمة
حواىل  75جنيهاً �إ�سرتلينياً
( 150دوالراً) تدفع مرة
واح��دة للنفاذ �إىل اخلدمة
عرب الإنرتنت.
جاء ذلك يف موقع �صحيفة
«ال��ت��ل��غ��راف» الربيطانية
ال��ت��ي �أ����ش���ارت �إىل أ�ن���ه
باالمكان �أن ي�ستخدم مقدمو العزاء كلمة
�سر مل�شاهدة قدا�س العزاء التي �سيعر�ض
مبا�شرة على الإنرتنت من خالل �آلة ت�صوير
�صغرية تثبت يف الكني�سة.
وقال �آالن جيفري مدير وي�سلي ميوزيك،
�إن العائالت م�شتتة يف جميع �أنحاء العامل
يف هذه الأيام ويف بع�ض االحيان ميكن

�إيجاد ت�سهيالت ملن ال ي�ستطيعون الو�صول
�إىل الوطن يف الوقت املنا�سب للم�شاركة
يف اجل��ن��ازة .ه��ي خدمة مهمة للغاية
ملن يحتاجونها ،فهي تعني �أن��ه بدالً
من ا�ستبعادهم ميكنهم على الأقل ر�ؤية
اجلنازة وامل�شاركة فيها وقت حدوثها.
يف وقت احلزن ميكن �أن ي�سهم ذلك يف
تخفيف الآمل.
وق���ال ديفيد ب���اول من
�شركة هرني ب��اول اند �صن
ل��ت��ن��ظ��ي��م اجل����ن����ازات يف
�ساوثامبتون بجنوب انكلرتا
ان��ه اخترب اخلدمة بالفعل
خ�لال ث�لاث ج��ن��ازات .و�أك��د
�أنها حتافظ على خ�صو�صية
اجل��ن��ازات على ال��رغ��م من
عر�ضها على االنرتنت.
و�أ�ضاف� :إنها �ش�أن خا�ص،
وال تعر�ض على اجلميع
وت�صبح مادة للعبث .هناك
كلمة �سر للعائلة ميكن
�إر�سالها ملن يريد �أن ي�شاهد
على االنرتنت.
وقال �إن املعزين يف الأماكن البعيدة
مثل ا�سرتاليا وكندا ا�ستخدموا النظام
بالفعل ،م�شرياً �إىل �أن العائالت كانت
ممتنة للغاية لتمكنهم من امل�شاركة يف
املرا�سم عندما ال يكون متاحاً لهم احل�ضور
وامل�شاركة�شخ�صياً.

�أيار

2
0
0

8

�سالمتكم تهمنا
�إعداد:
الدكتور اليا�س مي�شال ال�شويري
رئي�س اجلمعية اللبنانية
لل�سالمة العامة ()LAPS
وممثل منظمة ال�سالمة العاملية
لدى الأمم املتحدة

�إن ظاهرة احلوادث املرورية
مو�ضوع خطري ومرعب ،وذلك
لأهميته وت�أثريه على املجتمع بكل
فئاته وم�ؤ�س�ساته .لقد أ��صبحت حوادث
ال�سري كمر�ض وداء خطري ينت�شر
ويق�ضي على �أفراد املجتمع وممتلكاتهم،
حل �سريع وجذري له
من دون �إمكان �إيجاد ٍ
�أو على الأقل احلد من �إنت�شاره� .إن الإح�صاءات
بعدد حوادث ال�سري يف �إزدياد م�ستمر،
بحيث �أ�صبح من امل�ألوف (ول�سنا نبالغ)
م�شاهدة هذه الظاهرة منت�شرة يف ال�شوارع
وك�أنها القدر املحتوم! بل وك�أن كل واحد منا (ال
�سمح اهلل) ينتظر دوره ليكون �ضحية القلق
واخلوف من �إنت�شار هذه الظاهرة الفتاكة.
واحلقيقة �إن حوادث ال�سري هي قمة اجلوانب
ال�سلبية الناجتة عن حركة ال�سيارات على
الطرق .وهذه احلوادث ال حت�صل م�صادفة و�إمنا
نتيجة لطبيعة الطريق� ،أو خلل يف ال�سيارة،
�أو �سوء ت�صرف ال�سائق� ،أو م�ستعملي
الطريق� ،أو بالتداخل ما بني هذه العوامل
الأربعة التي ت�شكل �أ�سباب حوادث ال�سري.

و
ا
ج
ب
ا
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• �إل��ت��زام ق��ائ��د ال�����س��ي��ارة اجل��ان��ب الأمي��ن
للطريق ،والإنتباه �إىل �شاخ�صات امل��رور والعمل
بها ومعرفة مدلولها لتوفري احلماية وال�سالمة
على الطريق.
• عدم قيادة ال�سيارة يف حال الإجهاد �أو
املر�ض.
• عدم ترك ال�سيارة واملفاتيح بداخلها! وعدم
ترك �أبوابها ونوافذها مفتوحة عند وقوفها.

كيف نتجنب حوادث ال�سري؟
حتتاج القيادة داخل املدينة وخارجها ،ويف الطرق
املزدحمة بامل�شاة �إىل عناية كبرية و�إنتباه �أكرب،
فعلى �سائقي ال�سيارات:
• �إف�ساح الطريق للغري مع مالحظة �إ�شارات
املرور.
• �إعطاء الإ�شارة ال�صحيحة عند الرغبة يف
تخطي �سيارة.
• �إعطاء الإ���ش��ارة ال�� ّدال��ة على الرغبة يف
ما الذي ينبغي �أن تفعله يف حال وقوع حادث
الإنحراف �إىل �أحد ال�شوارع اجلانبية.
يف الطريق؟
• عدم �إيقاف ال�سيارة عند تقاطع الطرق
 �أوالً� :أوقف �سيارتك ب�صورة �صحيحة:�أو يف م�سار ال�سري الطبيعي لل�سيارات الأخرى.
• ع��دم ت��رك ال�سيارة أ�م��ام مم��رات دخول • ركن ال�سيارة على اجلانب املنخف�ض من
الطريق و�شد فراملها جيداً.
ال�سيارات وخروجها �أو عند املرافق العامة.
• خف�ض ال�سرعة عند الإقرتاب من تقاطع • �ضبط النف�س وعدم القيام ب�أية حركات
طرق.
عنيفة �أو ع�صبية.
• مراعاة ترك امل�سافة املنا�سبة بني ال�سيارة  -ثانياً� :إجراءات فورية:
• �ضع عالمات حتذيرية لل�سيارات على بعد
التي نقودها والتي �أمامنا.
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 150 - 50مرتاً من احل��ادث ،و�إذا مل جتد عالمات
حتذيرية �إجعل زميالً لك (�إذا كان برفقتك �أحد)
يقوم بتحويل حركة مرور ال�سيارات.
• حاذر وجود مواد خطرة يف املوقع مثل
مواد قابلة للإ�شتعال ،مواد كيماوية...
• و ّجه �إهتمامك قبل كل �شيء �إىل ال�سيارة
امل�صابة� ،أوقف حمركها بقطع الو�صل الكهربائي
(م���ن ل��وح��ة ال��ق��ي��ادة) �أو م��ن أ����س��ف��ل مقعدها
لتقلل من خطر �إن��دالع حريق ،و�إذا تعذر عليك
�إيجاد مكان الو�صل الكهربائي فانزع عندئذ الأ�سالك
املو�صلة للبطارية.
• ت�أكد من �أن هذه ال�سيارة لن ت�ستطيع
التحرك! وذل��ك ب�شد فراملها اليدوية �أو بو�ضع
قطع من احلجارة حتت عجالتها.
• منع كل من حول ال�سيارة من التدخني
�إمتناعاً تاماً.
• �إذا وقع احلادث ليالً ،فال ت�ستعمل �أعواد
الثقاب ،بل عليك� ،إذا مل يكن بحوزتك م�صباح
كهربائي� ،أن ُت�ضيء م��ك��ان احل���ادث مب�صابيح
���س��ي��ارة �أخ���رى (يف ح��ال ك��ان ذل��ك مم��ك��ن��اً) من
دون �أن تبهر �أنوارها �أعني �سائقي ال�سيارات العابرة
لتلك الطريق.
• �إذا كان حمرك ال�سيارة م�شتعالً ،فاجل�أ �إىل
�إ�ستعمال جهاز �إط��ف��اء احل��ري��ق ،ويف ح��ال عدم
توافر مثل هذا اجلهاز �أطفئ اللهيب ب���أي غطاء
�أو ب�أية قطعة من القما�ش مبللة باملاء (�إذا �أمكن
ذلك) وميكنك �أي�ضاً �إطفاء احلريق بالرمل �أو الرتاب
واحذر كل احلذر �أن حتاول �إطفاءه باملاء.
• �إذا كانت ال�سيارة منقلبة على جانبها،
ويوجد رك��اب بداخلها ،ال حت��اول تقوميها ،ولكن
ت�أكد من �أنها لن تتدحرج �أو تنزلق من مكانها.
• �إنظر داخ��ل ال�سيارة لتبحث عن �أطفال
�صغار رمبا يكونون قد �سقطوا من مقاعدهم.
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كيف ت�سعف امل�صابني
يف احلوادث املرورية؟
تتوقف حياة الكثري من النا�س على املهارة التي
تطبق بها الإ�سعافات الأولية يف حوادث الطرقات،
فكم من النا�س قد وقعوا �ضحية ه��ذه احل��وادث
لأن الإ�سعاف الأويل مل يتم بال�سرعة والطريقة
املنا�سبة ،وال تعترب ال�سلطات الر�سمية هي وحدها
امل�س�ؤولة عن هذا التق�صري ،بل �إن النا�س والأطباء
معاً كثرياً ما ي�شرتكون يف هذه امل�س�ؤولية.
لذلك علينا جيداً �إدراك ما يفرت�ض القيام به:
• ال تدع �أحداً يف داخل ال�سيارة امل�صابة ،ما
ا�ستطعت �إىل ذلك �سبيالً ،ف�إحتمال ن�شوب حريق
فيها ،ولو بعد دقائق معدودة من وقوع احلادث،
�أم��ر كثري احل��دوث ،وال �سيما يف ح��االت ال�سيارات
املنقلبة على ظهرها.
• ال جتذب امل�صابني من ال�سيارة لأن ذلك
رمب��ا يت�س ّبب لهم بال�ضرر ،و�إذا ك��ان املوقف
يحتاج �إىل حتريك امل�صاب ،فيجب �أن يتم ذلك
بعناية وحر�ص ،لأن حتريك امل�صاب بطريقة غري
�سليمة قد ي�ضره �أكرث من �إ�صابته الأ�سا�سية ،ويجب
كاف من النا�س ملعاونتك
�أن تت�أكد من وجود عدد ٍ
يف نقل امل�صاب.
• �إذا ك��ان امل�صاب ملقى حتت ال�سيارة،
وه��ن��اك ح��اج��ة �إىل نقله ق��ب��ل و���ص��ول خدمات
ال��ط��وارئ ب�سبب اخل���وف م��ن احل��ري��ق يجب �أن
حت��رك ال�سيارة بعيداً عن ال�شخ�ص امل�صاب �إذا
�أمكن ،و�إذا تع ّذر ذلك ف�أ ّمن فرملة اليد �أو �ضع حجراً
أ�م��ام عجالت ال�سيارة وح�� ّرك امل�صاب بلطف كلما
�أمكن.
• �إذا كان من ال�ضروري نقل ال�سيارة امل�صابة
بعيداً لفتح الطريق �أم���ام ال�����س��ي��ارات الأخ���رى
تن�س حتديد مكان ال�سيارة امل�صابة
العابرة ،ال َ
�أو ال�شخ�ص امل�صاب قبل حتريك �أي منهما لأن
ذلك ي�سهل كثرياً �أمر درا�سة ظروف احلادث من قبل
املخت�صني.
• ق��د جت��د �أم��ام��ك ج��رح��اً بالغ
اخل���ط���ورة (ن��زي��ف

مميت) يتطلب الإ�سعاف ال�سريع قبل �أن حترك
امل�����ص��اب ،وه���ذا م��ا ي��ح��دث ب�����ص��ورة خ��ا���ص��ة يف
حاالت جروح العنق �أو جروح الأط��راف ،ففي هذه
احلالة �ض ّمد ب�سرعة اجلرح املفتوح بقطعة نظيفة
من القما�ش ،و�إذا كان اجلرح يف �أحد الأطراف ط ّبق
على هذا الطرف رباطاً �شاداً يقع بني اجلرح وبني
تن�س �أن العمل الإ�سعايف الأويل هنا هو
القلب وال َ
�إيقاف النزيف.
• �ضع اجلرحى بعيداً عن ال�سيارة امل�صابة،
و�ضع اجلريح بو�ضعية الإ�ستلقاء الظهري� ،إال �إذا
كان الظهر م�صاباً ،وليكن الر�أ�س مرتفعاً قليالً،
ولتكن الذراعان مبحاذاة اجل�سم ،وال�ساقان ممددتني
ّ
وليغط اجلريح بغطاء.
• الأ�شخا�ص امل�صابون يف الر�أ�س �أو العنق
�أو الظهر �أو ب أ���ي��ة ك�سور بال�ساق �أو احلو�ض،
يجب �أن يظلوا يف حالة ا�ستلقاء ،وت�صنع لهذه
الأج���زاء امل�صابة دعائم وجبائر �أو أ�ل���واح خ�شبية
لتحفظ الع�ضو امل�صاب ومتنعه من احلركة ،ويف
بع�ض الأحيان ال بد من �أن يتحرك امل�صاب قليالً حتى
ت�ستطيع تدعيم اجلزء امل�صاب من ج�سمه ،ولكن ال
بد من �أن تكون هذه احلركة برفق ومن دون �أي �أذى
�أو �أمل للم�صاب.
• م�صابو احل��وادث رمبا يكونون حم�شورين
يف �سياراتهم ل��ف�ترة ،ل��ذل��ك يجب مراقبتهم
بعناية لأنهم �إذا كانوا فاقدي الوعي رمبا ي�سقط
الل�سان �إىل خلف احللق ويغلق جمرى التنف�س...
ولتجنب حدوث هذا يجب �أن يكون ر�أ�س امل�صاب يف
و�ضع ي�سمح بفتح م�سالك الهواء ،مع وجوب مراقبة
ال�شخ�ص امل�صاب املح�شور ب�إ�ستمرار حلني و�صول
فريق خدمات الطوارئ.
• عند حتريك امل�صاب وحمله من مكانه
يقوم بع�ض امل�ساعدين بحمل ج�سم امل�صاب،
بينما يحافظ امل�ساعدون الآخ����رون على ثبات
�أج��زاء اجل�سم و�أطرافه من احلركة ،واملفا�صل من
الإنثناء.
�إن عملية نقل امل�صاب برفق فيها �صعوبة
بالن�سبة �إىل الأ�شخا�ص غري املتدربني ،لأنهم قد ال
يعملون برفق كمجموعة واحدة عند رفع امل�صاب،

ول��ه��ذا ف���إن��ه��م بحاجة �إىل توجيهات
م�ستمرة يف �أثناء م�ساعدتهم للم�سعف
الرئي�س ،ومن الأف�ضل �أن يقوموا ب�إجراء
جتربة على رفع �شخ�ص �سليم كنموذج قبل
�أن يرفعوا ال�شخ�ص امل�صاب يف مكان احلادث.
• ال تن�س �أبداً �أن تخرب  -ب�أ�سرع وقت -
�أق���رب طبيب �أو مركز لل�صليب الأح��م��ر و�أق��رب
مركز لقوى الأم��ن ال��داخ��ل��ي ...لإت��خ��اذ الإج���راءات
الالزمة.
حقيبة الإ�سعاف
تعترب حقيبة الإ�سعافات الأول��ي��ة م��ن اللوازم
الأ�سا�سية واملهمة جداً ل�سائقي ال�سيارات ،حيث
�أنها يجب �أن حتتوي على بع�ض املواد ال�ضرورية
مثل :علب �ضمادات جاهزة من قيا�سات خمتلفة
 �ضمادات �ضاغطة � -صبغة اليود  -املركريوكروم(دواء �أحمر) � -أقرا�ص الأ�سربين والنوفاجلني � -أربطة
من ال�شا�ش الطبي ومن البال�سرت  -قطن طبي -
كورامني  -دبابي�س (�شكاالت)  -مرهم ملعاجلة
احلروق.
وكذلك ،عزيزي ال�سائق ،ال تن�س منديلك ،وربطة
عنقك (الكرافات) وحتى رباط احلذاء� ...إذ ميكن �أن
ت�ساعد كلها يف �صنع �ضماد �ضاغط �أو رباط قاطع
للنزيف ُي�شد بوا�سطة قلم الكتابة �أو �سكني مغلقة.
وال تن�س� ،أخ�يراً� ،أن �إقتناءك م�صباحاً كهربائياً
وجهازاً لإطفاء احلريق قد يفيدك كثرياً يف �إنقاذ
الآخرين ورمبا �أفادك يف �إنقاذ حياتك �أنت!
العربة ملن يعترب
�أخذ العامل يدرك ب�شكل �أو�سع مدى �أهمية �سالمة
املرور على الطرق بالن�سبة �إىل الفرد واملجتمع،
وب�أن م�شكلة املرور �أخذت تتفاقم طرداً مع �إزدياد
عدد ال�سكان وال�سيارات يف العامل ،وما �صاحب ذلك
من تطور �سريع يف جميع املجاالت ،و�أخذ بع�ض
خرباء املرور يرددون املعادلة ال�صعبة التي تقول
ب�أنه كلما تطورت �صناعة ال�سيارات وكلما تق ّدمت
موا�صفات الطرق ،ت�ضاعفت م�شكالت املرور،
وال بد من الت�أكيد هنا �أن

منع
وق��������وع
احل�������وادث على
ال��ط��رق يبقى م�س�ألة
معقدة و�شائكة وذل��ك ب�سبب
تداخل جمموعة من العوامل هي:
• العن�صر الب�شري وظروفه املختلفة.
• الطريق ومتناق�ضاته العديدة.
• ال�سيارات ومدى جهوزيتها.
• الن�صو�ص القانونية وكثري من العوامل
املتعلقة بها.
ومهما يكن من �أم��ر ف���إن الإر���ش��ادات والن�صائح
والتحذيرات التي �أوردناها يف مقالنا هذا ينبغي
�أن حتتفظ بها يف ذاكرتك ويف �سيارتك �أي�ضاً...
و�إننا �إذ نقدمها لك ،نرجو خمل�صني �أال تقع يف
خط أ� من تلك الأخطاء التي �سلف ذكرها ،كما نرجو
�أن ت�ستطيع بوا�سطتها �أن تت�صرف �إزاء �أي حادث
يقع �أمامك على الطريق ،ت�صرفاً �شريفاً وح�سناً يف
الوقت نف�سه .و�إنك �إذا ما �شهدت حادثاً من حوادث
الطرق� ،أو و�صلت �إىل املكان بعد وقوع حادث فيه،
فاذكر �أن ال�شهامة وامل��روءة والأنظمة والقوانني
�أحياناًَ تلزمك كلها م ّد يد العون �إىل من هم يف
حمنة �أو حالة اخلطر .وال ُيخفى على �أحد �أن الإ�سعاف
الأويل �إذا ّمت يف الدقائق الأوىل بعد وقوع احلادث
يكون له �أثر كبري يف احلد من املخاطر املرتتبة على
حوادث الطرق.
ولعـل ق��راءة كتـاب عن الإ�سعـافـات الأوليـة
�أ�صبحت الآن من الأم��ور البدهية املعروفة
للجميع ،و�إذا �إتبع كل منا ما �سبق �أن
ذكرناه من و�سائل و�إحتياطات ف�سوف
نتجنب الكثري من امل�شكالت
ون��ح��ق��ق ال�����س�لام��ة على
الطريق.
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رحلة يف االن�سان
�إعداد:
غري�س فرح

على الرغم من تناق�ض الآراء
حول حتديد مفهوم الإرهاب على
امل�ستوى املحلي ال�ضيق ،هنالك
�إجماع على اعتباره ا�ستخداماً
مق�صوداً للعنف والتخويف �أو الرتهيب،
لتحقيق �أهداف ذات طابع �سيا�سي
�أو عقائدي .وباعتبار �أن الإرهاب املعا�صر
ال يقت�صر على منطقة دون �أخرى ،كونه
يتّخذ من العامل م�ساحة ال حمدودة لتفجري
�أحقاده ،فهو قد حتول ب�إرادة �صانعيه �إىل
قنابل ب�شرية ذكية وموقوتة ،تتوافر فيها
املعطيات العقلية عامة الختيار الهدف بدقة
متناهية ،وتكبيد من تعتربه عدواً لق�ضيتها
�أكرب قدر من اخل�سائر املادية والب�شرية.
والإرهاب يبحث عن الأ�ضواء ،لإثارة البلبلة و�إحداث
الرعب اجلماهريي الذي هو مق�صده الأ�سا�سي� .إنه
ي�سعى �إىل ال�سيطرة على النفو�س من خالل ن�شر
وقائع �إجنازاته املخيفة� .أما هدفه من وراء ذلك
فهو الت�سلل �إىل مقومات ال�صمود لدى الر�أي العام،
ودفعه �إما �إىل اال�ست�سالم والهروب� ،أو �إىل الت�سلح
بردّات الفعل ال�سلبية املتمثلة ب�إثارة النعرات
الطائفية والعقائدية وبالتايل اللجوء �إىل فو�ضى
العنف التي تخدم املخططات الإرهابية الدخيلة.
الإرهاب �إذن يت�س ّلح بالإعالم لت�سويق غاياته.
ويف �سبيل ن�شر اخلرب قد تقع و�سائل الإعالم،
و�أحياناً من دون ق�صد ،يف فخ غايات الإرهاب
املق�صودة ،وتخدم بالتايل �أهدافه املرجوة .ويف
هذا ال�سياق بع�ض ما حققته الأبحاث العاملية يف
جمال الربط بني الإرهاب واالعالم على ال�صعيدين
النف�سي واالجتماعي.
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كيف يخدم الإعالم الإرهاب؟
ح�سب الباحثني النف�سيني يف
هذا احلقل ،ف���إن حمركي العمليات
الإرهابية قد يحجمون عن تنفيذ
عملياتهم يف حال علموا م�سبقاً �أنها
لن ترتافق والدعاية الإعالمية الكافية
لالعالم عن اخل�سائر التي �أحلقوها
ب�أعدائهم� .أم��ا هدفهم الأ�سا�سي
من وراء ذلك ،فيتم ّثل بخلق �أجواء
الت�أزم والفو�ضى واالنهيار .وهي �أجواء
تف�سح املجال �أمام انت�شار ال�شائعات
املغر�ضة ،وخ�صو�صاً التي ت�ؤلب
ال���ر�أي العام �ضد ال�سلطة املحلية
وتثري خوف املواطنني �إنطالقاً من
�شعورهم بعجز الأجهزة الأمنية عن
حمايتهم .ومن هنا ،جاءت التو�صيات
العاملية ب�ضرورة حماربة الإره��اب
بال�سالح النف�سي ذاته الذي فر�ضه
على املجتمعات املحلية

والعاملية منذ عقود ،بق�صد �إخ�ضاع
الر�أي العام للأمر الواقع .وهذا يعني
إ�ع��ادة �صياغة التوجهات املنطقية
للعالقة الطبيعية ب�ين الإع�ل�ام
واملجتمع ،وخ�صو�صاً يف ظل الإمتداد
الوا�سع ملا ي�سمى بر�سالة الإرهاب
العاملي املعا�صر.
ما هي ر�سالة الإرهاب؟
كما ي�ؤكد الباحثون يف علم النف�س
الإرهابي ،ف�إن للإرهاب ر�سالة مع ّينة
ي�سعى من خاللها �إىل ن�شر وتعميم
أ�ف��ك��ار ومعتقدات تتعلق بق�ضية
ي���راد تو�ضيحها م��ن �أج���ل تربير
العمل الإرهابي .وح�سب املعطيات
امل�ستمدة من الواقع ،ف�إن حمت�ضني
املنظمات الإره��اب��ي��ة ،هم ر�ؤو���س
حمركة جلماعات ّمتت برجمتها وفق
خمططات مع ّينة ،وذلك �إثر �إ�ستغالل

نقاط �ضعف �أف��راده��ا جت��اه �أفكار
وعقائد �سيا�سية ودينية حم�� ّددة.
والالفت �أن حمركي هذه اجلماعات
يعملون على تطويعها وا�ستخدامها
الج���ت���ذاب ال��ت أ���ي��ي��د وال��ت��ع��اط��ف
اجلماهريي من جهة ،ولت�أليبها �ضد
م��ن تعتربهم �أع���داء الق�ضية من
جهة ثانية .وكما �سبق و�أ�شرنا ،ف�إن
الهدف الأ�سا�سي الذي ت�سعى �إليه،
هو �إ�ضعاف القوى الأمنية وا�ستقطاب
الدعاية الإعالمية لإكت�ساب ال�سيطرة
على الر�أي العام.
متى يكون دور الإعالم �سلبياً؟
�إن امل�شاهد امل�أ�سوية التي تنقلها
و�سائل الإعالم ب�شكل متكرر ومبالغ
فيه ،ت�ش ّكل بح ّد ذاتها خطورة وخدمة
للهدف الإره��اب��ي .وه��ذا ينطبق
على نقل بع�ض الأحاديث املت�شنجة
املتعلقة بالعمليات الإرهابية ،والتي
من �ش�أنها �إثارة الر�أي العام �أو �إحداث
الرعب يف النفو�س.
مثالً ،القنوات التلفزيونية التي
ت��ب��ال��غ يف ت�����ص��وي��ر املمار�سات
الإرهابية الوح�شية� ،أو نقل ردات
الفعل امل�أ�سوية لآث���ار العمليات
الإرهابية ،قد تزيد من ت�أزمي الو�ضع
من دون �أن تق ّدم حلوالً عقالنية �أو
طروحات ب ّناءة .وهذا من �ش�أنه الدفع
�إىل املزيد من التطرف والرغبة يف
الإنتقام للخروج من الأزمة.
ف��امل��ع��روف �أن معظم و�سائل
الإعالم يتناف�س على النقل الفوري
للحدث املتعلق بالإرهاب من �أجل
حتقيق الك�سب الإعالمي وبالتايل
ا�ستقطاب �أك�ب�ر ع��دد ممكن من
القراء وامل�شاهدين .وهو من الناحية
الإعالمية تو ّجه �إيجابي وخ�صو�صاً على
�صعيد التوعية اجلماهريية و�إث��ارة
ال�صحوة واتخاذ تدابري احليطة واحلذر،
�إ�ضافة �إىل �إحداث حالة من اليقظة
وال��ت���أه��ب يف �صفوف امل�س�ؤولني

ودفعهم �إىل ممار�سة م�س�ؤولياتهم
بال�سرعة املطلوبة� .إالّ �أن املبالغة
يف ت�صوير الأ�ضرار ،والنقل املق�صود
لوجهات نظر الإره��اب��ي�ين ،والتي
يق�صد بها �إث��ارة اخل��وف والنعرات
الطائفية ،قد ي�ؤدي �إىل ردود فعل
�سلبية قد ال تحُ مد عقباها .ومن هنا
ارت�أى خرباء عامليون يف علم النف�س
والإج��ت��م��اع ت��زوي��د و�سائل االع�لام
احلري�صة على �أم��ن جمتمعاتها،
اق�تراح��ات من �أج��ل ت�صويب اخلرب
وبالتايل تفويت الفر�ص املتاحة
لتحقيق الأه��داف الإرهابية .وهنا
�أهمها:
• التعامل مع اخلرب مبو�ضوعية
ت��ام��ة م��ع ال��ت��ع�� ّرف �إىل كيفية
التحكم بن�شره وتوقيته.
• االبتعاد ق��در الإم��ك��ان عن
الإث��ارة يف طريقة ن�شر الأخبار
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���الأح���داث

الإرهابية .وين�صح بالتعامل معها
ك����أح���داث م أ������س��وي��ة ع��ادي��ة ملنع
الإرهاب من �إكت�ساب �صفة البطولة.
• ات��خ��اذ احليطة واحل���ذر يف
ما يتعلق بن�شر �أح��ادي��ث تتناول
الأح���داث الإره��اب��ي��ة وخ�صو�صاً تلك
التي تو�صل الآراء امل�ؤيدة لوجهات
نظر الإرهابيني �إىل ال���ر�أي العام.
وهو تدبري من �ش�أنه منع الإرهاب
من ا�ستغالل الإعالم للربوز.
• الرتكيز على الربامج التي
تظهر وح�شية الإره����اب ودن��اءت��ه
مهما كان هدفه وانتما�ؤه.
• التن�سيق مع القوى الأمنية
يف م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ن�����ش��ر وق��ائ��ع
الأح������داث الإره���اب���ي���ة م���ع الأخ���ذ
باالعتبار الدرا�سة امل�سبقة لت�أثري

ن�شرها يف الر�أي العام.
• �إن �إخفاء احلقائق ي�ضعف
ب���دون �شك �صدقية االع�ل�ام ،ومن
هنا ���ض��رورة الرتكيز على طريقة
�صياغة اخلرب ب�شكل ي�ؤمن �إي�صال
احلقيقة ،وم��راع��اة ع��دم ت�أثريها
�سلباً يف نفو�س املواطنني.
• الأخ��ذ باالعتبار �أن االعالم
ر�سالة نبيلة هدفها ن�شر اخلرب مع
املحافظة على اللحمة االجتماعية
وتعزيز دور امل�ؤ�س�سات الوطنية
بغ�ض النظر عن امليول الفردية
ل�ل�إع�لام��ي�ين .والأه����م ه��و تفويت
الفر�صة على الإره���اب للإ�ستئثار
بالإ�ضاءة الإعالمية التي ي�سعى �إليها،
وهنا تكمن م�س�ؤولية و�سائل الإعالم،
وخ�صو�صاً املحلية منها.

اجلي�ش  -العدد رقم 275

103

�أيار

2
0
0

8

�أخبار ريا�ضية
�إعداد:
نينا عقل خليل

الع�سكريون يحتلون املراكز الأوىل يف بطولة لبنان للتزلج بالعمق وبطولة «�سنوبورد»
اختتم االحتاد اللبناين للتزلج روزنامة ن�شاطاته
للمو�سم  ،2008 - 2007ب�إقامة بطولة لبنان يف
تزلج العمق يف االرز .وقد �شارك فريق اجلي�ش
يف البطولة وحقق ع�سكريوه املراكز الأوىل� .أما
النتائج فقد جاءت على النحو الآتي:
• فئة الرجال مل�سافة  15كلم:
 الرقيب �أحمد بطيخ من مدر�سة التزلج ،الأول. العريف حممد دي��ب من مدر�سة التزلج،الثاين.
 العريف �أحمد كنعان من مدر�سة التزلج،الثالث.
• فئة ال�سيدات مل�سافة  5كلم:
 ليليان كريوز من نادي الأرز ،الأوىل. ليلى عبود من نادي ال�صقور ،الثانية. نان�سي عبود من نادي ال�صقور ،الثالثة.و�أحرز اجلندي �إدي �سعيد من مدر�سة التزلج ونور
�صعب من نادي حفرون �ألقاب بطولة لبنان يف
الـ«�سنوبورد» التي جرت بتاريخ 2008/3/20
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يف املزار  -كفرذبيان ،بح�ضور عدد من هواة اللعبة الفائزين والفائزات.
و�أهايل املتزجلني واملتزجلات .وهنا النتائج:
• فئة الرجال:
 اجلندي �إدي �سعيد من مدر�سة التزلج ،الأول. ن��اف��د ط���وق مننادي ال�شالية ،الثاين.
 جوزيف �أبي را�شدم��ن ن��ادي ال�شباب -
فاريا ،الثالث.
• فئة الإناث:
 ن���ور ���ص��ع��ب مننادي حفرون ،الأوىل.
 ن��دى احلكيم مننادي ال�شالية ،الثانية.
 كلري با�سيل مننادي ال�شالية ،الثالثة.
ويف ختام امل�سابقة،
وزعت امليداليات على

بطولة لبنان
يف التزلج ل�سباقي
التعرج الطويل والق�صري
نظم االحتاد اللبناين للتزلج بطولة لبنان يف
�سباقي التعرج الطويل والق�صري بتاريخي 8
و 2008/3/9على منحدر وردة  -م��زار� ،شارك
فيها فريق اجلي�ش و�أندية االحتاد وهواة.
ويف م��ا يلي النتائج الفنية ال��ت��ي حققها
الع�سكريون:
 اجلندي تادي واكيم من مدر�سة التزلج ،املركز  -الرقيب اندريه جنم من مدر�سة التزلج ،املركزالعا�شر.
الرابع ع�شر.
• �سباق التعرج الطويل:
 املعاون كامل عدره من فوج املغاوير،املركز املعاون ادوار جعجع من مدر�سة التزلج ،املركز • �سباق التعرج الق�صري:اخلام�س ع�شر.
الثاين ع�شر.
 -املعاون ادوار جعجع ،املركز ال�سابع.

نتائج بطولة اجلي�ش يف التزلج
برعاية قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان،
�أقيمت بطولة اجلي�ش يف التزلج للعام  2008يف
منطقة الأرز.
�شارك يف البطولة �ضباط ورتباء و�أف��راد من
خمتلف قطع اجلي�ش و�ألويته وت�ضمنت �سباقات
التعرج الق�صري والطويل و�سباق العمق .وهنا
النتائج:
• ال�ضباط (الذكور):
 �سباق التعرج الق�صري: النقيب �سميح خليل من فوج الهند�سة ،الأول. النقيب زي��اد حريقة م��ن ف��وج املدفعيةالثاين ،الثاين.
 املالزم �شارل رزق من الكتيبة  ،53الثالث. �سباق التعرج الطويل: -النقيب �سميح خليل ،الأول.

 املعاون كامل عدره من فوج املغاوير ،الثالث. النقيب زياد حريقة ،الثاين.املغاوير،
��وج
ف
من
 امل�لازم رودول���ف عقل �سباق التعرج الطويل: املعاون �إدوار جعجع ،الأول.الثالث.
 الرقيب اندريه جنم ،الثاين. �سباق العمق: املعاون كامل عدره ،الثالث. النقيب زياد حريقة ،الأول.الثاين.
 املالزم رودولف عقل، �سباق العمق: الرقيب �أحمد بطيخ من مدر�سة التزلج ،الأول. النقيب �سميح خليل ،الثالث. العريف حممد دي��ب من مدر�سة التزلج،• ال�ضباط (الإناث):
حلت ال��رائ��د الإداري ن��ورم��ا رع��د م��ن القوات الثاين.
 العريف �أحمد كنعان من مدر�سة التزلج،البحرية ،يف املركز الأول يف ال�سباقات الثالثة.
الثالث.
• الرتباء واالفراد (الذكور):
 �سباق التعرج الق�صري: املعاون ادوار جعجع من مدر�سة التزلج ،الأول. الرقيب ان��دري��ه جنم من مدر�سة التزلج،الثاين.
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بطولة لبنان الخرتاق ال�ضاحية
�أحـرز اجلـنـدي الأول حممـد العجـمـي ونهى
بي�ضون لقبي بطولة لبنان العامة الخ�تراق
ال�ضاحية ،التي نظمها االحت��اد اللبناين لألعاب
القوى.
اقيمـت البطـولة بتاريخ  2008/3/9على
ملعـب نـادي اجلمـهـور ،والتي �شـارك فيهـا �أكرث

مـن مئة عـداء وعـداءة ميثلـون االنديـة االحتاديـة.
ت�ضمنت البطولة �سباقني ،الأول للرجال
وم�سافته  8200مرت والثاين لل�سيدات وم�سافته
 4600مرت� .أما النتائج التي حققها الع�سكريون
فجاءت على النحو الآتي:
 -اجلندي الأول حممد العجمي من لواء امل�شاة

الثاين ،الأول.
 العريف �أحمد الدركو�شي من ل��واء احلر�ساجلمهوري ،الثاين.
 الرقيب ح�سني عوا�ضة من لواء امل�شاة الأول،الثالث.

بطولة اجلي�ش يف �سباق الطرق مل�سافة  4كلم
�أحرز فريق لواء احلر�س اجلمهوري
 الرائد حنا الزهوري من اللواءل��ق��ب ب��ط��ل اجل��ي�����ش يف �سباق
اخلام�س ،الثاين.
 الرائد ربيع ق�صب من مديريةال�ضاحية مل�سافة  4كلم والذي جرى
املخابرات ،الثالث.
بتاريخ  2008/2/23على طريق
• الرتباء واالفراد:
املارينا  -ال�ضبية.
 الرقيب ح�سني عوا�ضة من لواءوجاءت النتائج التي عممها املركز
امل�شاة الأول ،الأول.
العايل للريا�ضة الع�سكرية على
 اجلندي الأول حممد العجمي منالنحو الآتي:
لواء امل�شاة الثاين ،الثاين.
• ال�ضباط:
 العريف �أحمد الدركو�شي من ل��واء احلر�س فئة �أوىل قدامى: فئة الرجال حتى � 34سنة:اجلمهوري ،الثالث.
 املالزم �سامر مالعب من قاعدة رياق اجلوية - ،النقيب �سامر دياب من اللواء الأول ،الأول. النقيب البحري طارق فرج من قاعدة جونية • الت�صنيف االجمايل:الأول.
يف النتيجة النهائية لت�صنيف ال��ف��رق يف
 املالزم جورج �صليبي من فوج التدخل الثاين ،البحرية ،الثاين. النقيب داين نخلة من اللواء الثاين ،الثالث .البطولة ،فاز لواء احلر�س اجلمهوري يف املركزالثاين.
الأول ،تاله اللواء اللوج�ستي يف املركز الثاين ولواء
 امل�لازم رودول���ف عقل من ف��وج املغاوير - ،فئة ثانية قدامى: النقيب علي عقيل من فوج املغاوير ،الأول .امل�شاة اخلام�س يف املركز الثالث.الثالث.

بطولة لبنان لل�شباب وال�شابات يف لعبة اجلودو
ن��ال��ت ك��ل م��ن ج��وي��ل ح��ي��ار ابنة
املقدم �ألبري حيار ونيڤني العثمان
ابنة املقدم �أحمد العثمان ،وهالة
دروي�ش ابنة العقيد عدنان دروي�ش
ميداليات ذهبية بعد فوزهن يف
املركز الأول لبطولة لبنان لل�شباب
وال�����ش��اب��ات ال��ت��ي نظمها االحت��اد
اللبناين للجودو يف ن��ادي ب��ودا -
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�أدم��ا بتاريخ  ،2008/3/2وح ّلت اب��ن��ة امل��ح��ام��ي ع��ام��ر احل�سن يف كذلكّ ،
حل عدي ابن العقيد فادي
كل من جميلة ومرمي عواركة ابنتا املركز الثاين و�أح���رزن ميداليات �سلمان وحممد اب��ن املقدم �أحمد
العثمان يف امل��رك��ز ال��ث��اين لفئة
املقدم علي عواركة وزلفا احل�سن ف�ضية.
ال�شباب وناال ميداليات ف�ضية ،يف
حني حل ه��ادي ابن العقيد عدنان
دروي�����ش وحم��م��د اب���ن ال�صحايف
علي ن�صار يف املركز الثالث وناال
ميداليات برونزية.

اجلي�ش يفوز ببطولة
لبنان يف املالكمة
للدرجة الأوىل
ف��از فريق اجلي�ش باملركز الأول
لبطولة لبنان للدرجة الأوىل بلعبة
امل�لاك��م��ة ،ال��ت��ي نظمها االحت���اد
اللبناين للعبة بتاريخ  2008/3/29يف مدينة
كميل �شمعون الريا�ضية ،و�أح��رز ك�أ�س البطولة،
وحقق الع�سكريون النتائج الآتية:
• وزن  57كلغ:
 الرقيب الأول �شادي طوبيا من فوج التدخلالثالث ،الأول.
 العريف هاروتيون مانوكيان من فوج التدخلاخلام�س ،الثاين.
• وزن  60كلغ:
 -العريف وائ���ل �شاهني م��ن امل��رك��ز العايل

للريا�ضة الع�سكرية ،الأول.
 الرقيب ح�سن نا�صيف من ف��وج املغاوير،الثاين.
• وزن  64كلغ:
 املعاون عبا�س طحان من اللواء الثاين ع�شر،الأول.
 اجلندي �أحمد عثمان من فوج املدرعات الأول،الثاين.
• وزن  69كلغ:
 -الرقيب الأول رامي الذقن من املركز العايل

للريا�ضة الع�سكرية ،الأول.
 الرقيب �أحمد النابو�ش من فوجالتدخل الثالث ،الثاين.
• وزن  75كلغ:
 اجل��ن��دي الأول جن��د �سلوم منمديرية املخابرات ،الأول.
 الرقيب الأول �أحمد اخلالد مناملركز العايل للريا�ضة الع�سكرية،

الثاين.
• وزن  81كلغ:
 العريف فرا�س البتلوين من ل��واء احلر�ساجلمهوري ،الأول.
• وزن  91كلغ:
 العريف نبيل ها�شم من املركز العايل للريا�ضةالع�سكرية ،الأول.
• وزن فوق  91كلغ:
 الرقيب الأول �سعادة املعلوف من فوج التدخلالأول ،الأول.

اجلي�ش ي�شارك ببطولة ميالد امللك عبداهلل الثاين
يف االردن يف املالكمة
�شارك ع�سكريون من اجلي�ش �ضمن منتخب لبنان للمالكمة ،ببطولة
امللك عبداهلل الثاين الدولية يف االردن ،وذلك ب�إ�شراف االحتاد الدويل للعبة
وم�شاركة ثماين دول عربية .ويف النتيجة النهائية للبطولة �أحرز الرقيب
الأول �شادي طوبيا امليدالية الف�ضية ،كما حل العريف فرا�س البتلوين يف
املركز اخلام�س من �أ�صل  58مالكماً� .أ�شرف على تدريب منتخب لبنان
العريف ايهاب حمدان مد ّرب منتخب اجلي�ش.
نظم االحتاد اللبناين للعبة اجلودو لقا ًء دولياً يف اللعبة بتاريخ
 2008/3/16يف نادي بودا � -أدما.
�شارك فيه فريق اجلي�ش �ضمن منتخب لبنان �إىل جانب كل
من م�صر والعراق.

لقاء
دويل
يف اجلودو

وهنا النتائج الفنية للع�سكريني:
 وزن  60كلغ :اجلندي علي �شومان ،الثالث. وزن  73كلغ :الرقيب مروان من�صور ،الثالث. -وزن  90كلغ :الرقيب زين الدين ثمرة ،الثالث.
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• �أفقياً:
 -1بلدة يف ال�شمال ،من
ل��وازم البناء� ،أح�سن �أبيات
الق�صيدة ،من الطيور.
 -2دول������ة يف �أم�ي�رك���ا
اجلنوبية ،لوحة م�شهورة
عاملياً.
خ�س بعد
 -3دولة عربيةَّ ،
رفعة ،قطعناها بال�سيف،
َم َن َح.
� -4سوء احل��ال� ،أحد هدايف

�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

ك�أ�س العامل ،وقائع.
� -5آلة مو�سيقية ،ن�سارع
اىل ،لعب وم��رح ،عا�صمة
يف دولة �أمريكا اجلنوبية.
��رع الأم���ر� ،أو�ضحت
� -6أ���س َ
باحلجة ،بئر ،رف َ��ق بالإبل،
فحم.
 -7ي�ضحك ،ب�ين جبلني،
عقاب ،من الطيور.
 -8م��ت�����ش��اب��ه��ان ،مدينة
�أملانية ،ينتقون ال�شيء،
ّ
ف�ضة.

حل العدد ال�سابق

الفائزون

• املعاون مارون وهبة
ال�شرطة الع�سكرية.
• الرقيب احمد طالب
ثكنة �شكري غامن.
• اجلندي الأول وائل ن�صار
فوج التدخل الثاين.
• ريتا قرة بابويات
جونية.

• 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 � 10أيار .2008

 -9ن�صعد ون��ع��ل��و ،اخل�بر،
لعاب.
 -10ممثل �أم�يرك��ي ولد
العام  ،1936يمُ ّثل ال�شعب.
� -11شجر معروف ،قلم.
� -12ضعف� ،شاعر انكليزي
���ش��ارك يف ح��رب ا�ستقالل
ال���ي���ون���ان وت�����ويف فيها
باحلمى ،للنهي.
 -13مم���ث���ل م�����ص��ري،
الأبي�ض.
 -14ي��ف��هّ��م��ون ال��ك�لام
• عمودياً:
� -1أديب فرن�سي راحل� ،أمني
ع��ام الأمم املتحدة �سابقاً،
مدينة يف �إيران.
 -2ممثلة �إيطالية ولدت
���س��ن��ة  ،1939م��دي��ن��ة
باك�ستانية.
 -3فيل�سوف عربي قدمي
ت���ويف م�����س��م��وم��اً ،ن��ه��ر يف
�إنكلرتا ،ناموا� ،أ�شار.
� -4أ�صل البناء ،ممثل �إيطايل
ت��ويف �سنة  ،2002الإ�سم
الثاين ملمثل �أمريكي راحل
ل ّقب بـ«�أ�صلع هوليوود».
� -5أهــم �أنهـار �سوي�سرا،
اال�سم الثاين لكاتب و�شاعر
انكليزي راح���ل ،عم ٌل اىل،
رزي��ن جليل ،مرتفع� ،أحد
ال�شهور.
 -6ب��ل��دة يف ال��ب��ق��اع ،من
�أغزر �أنهر فرن�سا ،مدينة يف

م�شافهةَ ،
مر�ض ،حكومي،
يحب.
 -15قوة ،ممثل بريطاين
تويف �سنة � ،1990إنف�صاله
وذهابه عن.
 -16ت��ه�� ّي���أ للحملة يف
احل������رب���� ،ص���ار ال���وق���ت،
ت�صر ُعهمُ ،ح�سن.
 -17الإرادة واملحبة يف،
�أجري� ،أداة ن�صب ،طبيب.
� -18ضمري مت�صل ،املتحيرّ
م��ن ���ش��دة ال���وج���د� ،شاعر
ت�شيلي.
 -7تخدعونها ،ح�� َّل� ،إفتخ َر،
من �ضواحي بريوت.
 -8م��دي��ن��ة باك�ستانية،
�صرع ُه� ،إفرتى عليه بالكذب.
 -9م��ت�����ش��اب��ه��ان ،اال���س��م
الثاين ملهند�س ا�سكتلندي
�أدخ���ل ع��دة حت�سينات على
الآل��ة البخارية� ،صاح البقر،
ت�س ّببتها احلروب� ،أقوى على.
 -10اال���س��م ال��ث��اين ملمثل
�أم�يرك��ي ول��د ال��ع��ام ،1928
�صرعا ،نثـر وف ّرق املاء ،عدنا.
� -11أديبة فرن�سية راحلة،
ط��ب��ي��ب ي���ون���اين ا�شتهر
باكت�شافاته يف الت�شريح،
رمى باحلجارة.
 -12دلك دلكاً �شديداً ،دمية
م�����ش��ه��ورة ،ن��ه��ر �أوروب�����ي،
�ضباب ،للنداء.
 -13اال�سم الثاين لنجم كرة

يوناين عا�ش يف �صور.
 -19عرو�س ،احتياج اىل،
والية يف املك�سيك.
 -20كالمنا ،يهدم ،اال�سم
الثاين ملكت�شف التلقيح
����ض���د اجل��������دري ،ممثلة
م�صرية.
 -21ع َرب� ،سمني ،عا�صمة
�أوروبية ،راحة يدي ،يجاوب.

�سلة �أمريكي ،حجارة �شديدة
�صلبة ،ممثل �أمريكي تويف
�سنة .1959
 -14يخ�صنا� ،ضمري منف�صل،
عمره ،مدينة بريطانية.
 -15حالفوهم وعاقدوهم،
أ�صلح ِالقدح ،روح �سماوي.
� َ
 -16ذئ���ب ،ب���رق متتابع
اللمعان ،ق�صري جداً.
 -17بحرية يف و�سط ايرلندا،
ممثلة لبنانية ،ح�� ّرك وه ّز،
ّ
فت يف ع�ضده.
 -18مدينة يف �سوي�سرا،
ي�����ص��ي��ب ال����ر�أ�����س ،ممثلة
ايطالية ولدت العام .1934
 -19تن ّبه لـ ،منطقة ت�ضم
جورجيا و�أرمينيا و�آذربيجان،
جانب الطريق.
 -20مو�سيقي �أملاين ،بلدة
ب�ين �صيدا وج��زي��ن ،م�سلك
طويل �ضيق� ،شبيه.
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ّكل يوم من �أيار
تهم
يحتفل العامل يف مطلع هذا ال�شهر من كل عام بيوم العمل ّ
والعمال .منا�سبة ّ
اجلميع ما دام اجلميع عامالً جا ّداً ،يغ�سل جبينه العرق ويح ّرك �ساعده اجلهد وي�شغل ر�أ�سه
تهتم بهذه املنا�سبة الإن�سان ّية ال�شاملة� ،إنها الق ّلة التي ال
التفكري واخليال .ق ّلة قليلة ال ّ
تعمل وال تتعب وال تدير عمالً وال ت�سعى �إىل تطوير عمل وال �إىل حت�سينه وتو�سيعه ون�صب
�أعمدته يف كل مكان.
ون�ش�أ اىل جانب هذا العيد يف بالدنا عيد �آخر ا�ستدعى اجلهد الوطني والإن�ساين ،وتط ّلب
العرق والدم معاً ،و�صوالً اىل الت�ضحية باحلياة نف�سها ،وهي �أغلى ما �أعطاه اخلالق للإن�سان
على �سطح املعمورة ،هذا العيد هو عيد التحرير ،حترير الأر�ض وحترير الوطن واملواطن
من االحتالل اال�سرائيلي البغي�ض.
مل تكن الكرامة الوطنية غائبة يف فرتة االحتالل� ،إذ �إنها كانت �ساهرة منتف�ضة مقاتلة
�ساعية بخطى ثابتة �إىل فجر احل ّرية .ومل تكن الإرادة الوطنية هي الأخرى منك�سرة
م�ست�سلمة غائبة� ،إذ �إنّها كانت متح ّفزة لالنت�صار ،متوثبة لت�أكيد قوة ّ
احلق ،وال�ستعادة
الرتاب الوطني ،مهما طالت �إقامة اجلندي اال�سرائيلي و�آلته الع�سكرية يف قرى اجلنوب
وبلدات البقاع الغربيّ ،
لكن الكرامة الوطنية تلك ا�ستعادت اطاللتها الكاملة على الدنيا
بعد يوم التحرير ،واالرادة الوطنية �أثبتت وجودها الكامل ،و�أعلنت كلمتها ،و�أثبتت �صدق
ر�سالتها ،بعد ذلك اليوم ،وعاد املواطنون �إىل ار�ضهم يزرعونها واىل حدائقهم يحيون
اغرا�سها .عادوا عماالً يحتفلون بعيد التحرير وعيد العمل معاً ،ي�شاركهم العامل عيدهم
بعد �أن �شاركوه اعياده .وت� ّأمل العامل يف ما �صنعت �أياديهم ،بعد ان ت�أملوا هم يف ما
�صنعت اياديه ،وما فعلت وما �أر�ست و أ��س�ست من �صناعة وبناء وعمل و�إنتاج وتر�سيخ لقانون
العمل ،ول�شرعة حقوق االن�سان ،وحلركات التح ّرر و�إعالن اال�ستقالل الوطني لكل �شعب من
ال�شعوب ،و�إحياء ح�ضارته وا�ستعادة عاداته ،وانطالقة تفاعله مع الآخرين ،واحرتام حقوقهم
و�سيادة كل منهم على ترابه الوطني ،واالقتناع ب�أنّ الكرة الأر�ضية ،مبا فيها من خريات،
تكفي اجلميع ،و�أنّ التعدي على الغري ،وا�ستغالل ثرواته ،مرفو�ض اىل �أبعد احلدود .القوانني
�أ ّكدت ذلك ،والثقافات املوروثة ،والأحكام املكتوبة ،وجاءت الأديان لرت ّ�سخه ،وتع ّلمه للنا�س
يف ّكل لغة ومع ّكل ل�سان.
عيد التحرير هو عيد طرد املحتل الغا�صب من �أر�ض البالد ،وهو عيد العمل الوطني ،وعيد
العطاء ،والتعاون بني ابناء الوطن الواحد.

العميد الركن �صالح حاج �سليمان
مدير التوجيه
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