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ال�سكتة الدماغية من اأهم اأمرا�س  

خ�سو�ساً   �سيوعاً  واأكرثها  االأع�ساب 

بني كبار ال�سن. وهي حتدث نتيجة 

خلل مفاجئ يف تغذية جزء 

اىل  ي��وؤدي  ما  الدماغ،  من 

يف  مر�سي  تلف  ح���دوث 

يو�سح  املقال،  هذا  يف  خالياه. 

الدكتور حليم عبود ا�سباب االإ�سابة 

وعوامل اخلطورة وكيفية العالج.

�سياحة يف الوطن

من امليدان

الوزراء  جمل�س  قرار  �سدور  عقب 

امل�سرتكة  القوة  باإن�ساء  القا�سي 

ملراقبة و�سبط احلدود ال�سمالية، 

بداأت هذه القوة عملها امليداين 

يف مكافحة التهريب على اأ�سكاله، 

ال�سمالية  احلدود  على  فانت�سرت 

»اجلي�س«  جملة  عكار.  يف 

واطلعت  القوة  قيادة  زارت 

على املهام املنوطة بها.

ا�ستهرت �سكا بحمل تاجني: تاج البناء للعطاء وتاج اجلمال. كيف ال، وهي امل�سرتيحة 

يف املنب�سط ال�سّيق بني اجلبل والبحر، لت�سكل جوناً طبيعياً بني راأ�س اأنفة وراأ�س 

ال�سقعة. فلنتعّرف اىل ما لهذه البلدة من جذور اأ�سيلة يفتخر بها اأبناوؤها.

ال�سنة الرابعة والع�سرون - اأيار 2008 - العدد رقم 275

طبع من هذا العدد 58.000 ن�سخة

ل��ب��ن��ان��ي��ة ل�����رية   2000 ال�������س���ع���ر:   •
ل��ب��ن��ان: يف  ال�������س���ن���وي  اال������س�����رتاك   •
لبن������اني�����ة لي�رة   100.000 • للأف��������راد: 
لبناني�����ة لي�����رة   200.000 • للموؤ�س�سات: 
امريكي دوالر   200 العربية:  والدول  • قرب�ص 
امريكي دوالر   250 وافريقيا:  اوروب���ا   •
امريكي دوالر   300 واوقيانيا:  ام��ريك��ا   •
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تغيرّ املناخ...

من ميلك مفتاح احلل

ملواجهة اأخطر تهديد للب�رشية؟

ن�سمع با�ستمرار عن م�سكلة تغرّي املناخ، فما املق�سود بهذا التغري؟ ما هو تاأثريه على عاملنا، وهل من 

حل لهذه امل�سكلة؟ يف باب »ق�سايا بيئية« يف ال�سفحة 68، حماولة لالإجابة عن هذه االأ�سئلة من خالل عدة 

اأبحاث ودرا�سات عاجلت املو�سوع.

ة
ع

و
تن

مل
وا

ة 
ت

اب
ث

ال
ب 

وا
الأب

ىل ا
ة ا

ف
�سا

الإ
با

59

24

94

�سحة ووقاية





5

اجلي�ش - العدد رقم 275

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني 

اليا�س املر، �سفري ايطاليا ال�سيد 

غربيال كيكيا وعر�س معه �سوؤوناً 

ذات اهتمام م�سرتك.

وزير الدفاع الوطني 

ي�ستقبل

ال�سفري الإيطايل

... والقائم بالأعمال الفرن�سي

ا�ستقبل نائب رئي�س احلكومة وزير الدفاع الوطني اليا�س املر،

القائم بالأعمال الفرن�سي ال�سيد اندريه باران وعر�س معه التطّورات.

... وم�ساعد وزير الدفاع الأمريكي

ا�ستقبل الوزير املر م�ساعد وزير الدفاع الأمريكي للعمليات اخلا�سة مايكل 

فيكرز، يرافقه كل من القائمة باأعمال ال�سفارة الأمريكية ال�سيدة مي�سيل 

�سي�سون وقائد العمليات اخلا�سة يف القيادة الو�سطى اللواء جون مولهولند. 

وجرى البحث يف مو�سوع جتهيز اجلي�س اللبناين والقوات اخلا�سة.

�أيار
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... وم�ساعدة الأمني العام للأمم املتحدة

لل�سوؤون ال�سيا�سية 

ا�ستقبل الوزير اليا�س املر، م�ساعدة الأمني العام للأمم املتحدة لل�سوؤون 

ال�سيا�سية اأجنيل كاين وعر�س معها امل�ستجدات.

... وقائد قوات الأمم املتحدة

املوؤقتة يف لبنان

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني، قائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة اجلرنال 

كلوديو غراتزيانو، وتناول البحث الو�سع الأمني يف اجلنوب.









ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، �سفري الأردن ال�سيد زياد 

املجايل، وتناول اللقاء الأو�ساع 

العامة يف البلد.

... وال�سفري

الأردين

... ووفداً اأمريكياً

ا�ستقبل العماد مي�سال �سليمان، يف مكتبه يف الريزة، �سفري ت�سيلي ال�سيد 

فيليبي دو مون�سو دوبر غاندال برييز، يف زيارة وداعية ملنا�سبة انتهاء 

مهامه يف لبنان.

... وال�سفري الت�سيلي

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد مي�سال 

�سليمان، يف مكتبه يف الريزة، 

�سفري ايطاليا ال�سيد غابرييل كيكيا، 

وتناول البحث الأو�ساع العامة يف 

البلد.

قائد اجلي�ش

ي�ستقبل

ال�سفري اليطايل

�أيار

��ستقباالت �لقائد
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ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد �سليمان، يف مكتبه يف الريزة، م�ساعد وزير 

الدفاع الأمريكي للعمليات اخلا�سة ال�سيد مايكل فيكرز، يرافقه كل من 

القائمة باأعمال ال�سفارة الأمريكية ال�سيدة مي�سيل �سي�سون، وقائد العمليات 

اخلا�سة يف القيادة الو�سطى اللواء جون مولهولند.

وقد تناول البحث الأو�ساع العامة يف البلد والتعاون الع�سكري بني اجلي�سني 

اللبناين والأمريكي.



ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الريزة، وفد الرابطة 

الثقافية اليرلندية - اللبنانية 

برئا�سة املهند�س غي يون�س 

وح�سور ال�سيد كونور �سوارت�س 

وال�سيدة بريجيت ومين، حيث اأكدوا 

وقوف اجلالية اللبنانية يف اإيرلندا 

اإىل جانب اجلي�س اللبناين وقيادته 

احلكيمة.

... ووفد

الرابطة الثقافية 

الإيرلندية

اللبنانية

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، العماد املتقاعد ابراهيم طنو�س 

على راأ�س وفد من رابطة قدماء القوى امل�سلحة اللبنانية، حيث قّدموا له 

التهاين مبنا�سبة الأعياد واأعربوا عن ثقتهم باملوؤ�س�سة الع�سكرية وقيادتها، 

وتقديرهم دورها الوطني يف هذه الظروف الدقيقة التي متر بها البلد.

... ووفداً من رابطة قدماء القوى امل�سلحة اللبنانية

ا�ستقبل العماد مي�سال �سليمان، يف مكتبه يف الريزة، قائد العمليات 

امل�سرتكة يف اأركان الدفاع اليطالية الفريق جيو�سيبي ڤالوتو على راأ�س 

وفد ع�سكري مرافق. ومّت البحث يف �سبل تفعيل التعاون والتن�سيق بني 

اجلي�سني اللبناين واليطايل، و�سوؤون تتعلق مبهمة الوحدة الإيطالية 

العاملة �سمن قوات الـ»يونيفيل«.

... ووفداً ع�سكرياً اإيطالياً

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، قائد قوات الأمم 

املتحدة املوؤقتة يف لبنان اللواء 

كلوديو غراتزيانو. وجرى التداول 

يف الو�سع العام.

... وقائد قوات الأمم 

املتحدة املوؤقتة

يف لبنان
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ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد مي�سال 

�سليمان، يف مكتبه يف الريزة، 

مدير عام ال�سندوق الكويتي 

للتنمية القت�سادية العربية ال�سيد 

عبد الوهاب البدر، وال�سفري الكويتي 

يف لبنان ال�سيد عبد العال �سليمان 

القناعي، وتناول البحث الأو�ساع 

العامة.

... ومدير عام

ال�سندوق الكويتي 

للتنمية

وال�سفري الكويتي

... ورئي�ش الحتاد اللبناين للتزلج ووفداً مرافقاً

ا�ستقبل العماد �سليمان، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س الربملان العربي 

ال�سيد حممد جا�سم ال�سقر ووفداً مرافقاً له. وجرى التداول يف الأو�ساع 

العامة والأمور املتعلقة بال�ستحقاقات الراهنة.

... ورئي�ش الربملان العربي

اإ�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، رئي�س معهد مار�سال 

الأمريكي ال�سيد بريي بالتيمور 

يرافقه ال�سيد �سكوت �سميث، حيث 

جرى البحث يف الربنامج اللبناين 

للأعمال املتعلقة بنزع الألغام.

... ورئي�ش

معهد

مار�سال الأمريكي

ا�ستقبل العماد �سليمان، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س الحتاد اللبناين 

للتزلج ال�سيد كميل رزق، على راأ�س وفد �سم اأع�ساء من اللجنة الإدارية، 

واللعبني الفائزين ببطولة اآ�سيا للنا�سئني يف ال�سباق الذي اأقيم على 

منحدر املزار، و�سباق ال�سبوع الدويل الـ20 يف منطقة الأرز، وقد اأهدى 

الفائزون الكوؤو�س وامليداليات للعماد �سليمان الذي رعى الن�ساطني. كما 

�سكر الأمني العام للحتاد ال�سيد فريدي كريوز با�سم الحتاد، موؤ�س�سة اجلي�س 

على ما تقدمه للحتاد من خدمات. وبدوره، هناأ العماد �سليمان الأبطال 

على فوزهم، متمنياً لهم دوام التقدم والنجاح.
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مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  ا�ستقبل 

يف الريزة، وفداً من الهيئة الدارية 

لنادي ال�سحافة برئا�سة رئي�س النادي 

ال�ستاذ يو�سف احلويك. وقد نّوه العماد �سليمان بالدور الكبري الذي ي�سطلع 

به الإعلميون ودعاهم اإىل مزيد من امل�ساهمة يف التخفيف من حدة اخلطاب 

ال�سيا�سي وتداعياته على اللبنانيني خ�سو�ساً يف هذه الظروف التي تتطلب 

ت�سافر كل اجلهود املخل�سة لإنقاذ الوطن.

النك�ساف  من  الرغم  على  اللبناين  اجلي�س  متا�سك  �سليمان  العماد  واأكــد 

تكليف  هي  اجلي�س  مهمة  اأن  على  م�سدداً  البلد،  يف  احلا�سل  ال�سيا�سي 

اإىل اأن اجلي�س يحمي  وطني يتخطى العتبارات ال�سيا�سية والطائفية، لفتاً 

اليوم اإرادة اللبنانيني وت�سميمهم على العي�س امل�سرتك، واأن روحية اتفاق 

الطائف قد جرى تطبيقها يف املوؤ�س�سة الع�سكرية ما جعل منها حمط ثقة 

اللبنانيني جميعاً.

ولحظ قائد اجلي�س وجود رغبة عامة لدى جميع الأفرقاء ال�سيا�سيني بالتم�سك 

بالوحدة الوطنية وال�سلم الأهلي واحلفاظ عليهما، كما اأبدى ا�ستبعاده اإمكان 

ا�ستدراج اللبنانيني اإىل حرب اأهلية، م�سرياً اإىل اأن اأي اعتداء ا�سرائيلي على 

اللبناين املوجود يف مقدمة اجلبهة اجلنوبية بكل  لبنان، �سيجابهه اجلي�س 

من  م�ستفيداً  للتهديد،  تتعر�س  قد  منطقة  اأي  ويف  املتوافرة،  الو�سائل 

جتارب حرب متوز 2006، وهو املعني الأول بالدفاع عن الأر�س، واإىل جانبه 

ال�سعب اللبناين واملقاومة.

املخيمات  خارج  الفل�سطيني  ال�سلح  اأن  اجلي�س  قائد  اأكد  �سوؤال،  على  ورداً 

مّت التوافق ب�ساأنه يف جل�سات احلوار. وحول م�ساركته يف مناق�سة م�ساريع 

احللول املطروحة ب�سفته مر�سحاً توافقياً، قال العماد �سليمان: »اأنا ل اأ�سارك 

يف مناق�سة هذه امل�ساريع كوين ما اأزال اأعتمر قبعة اجلي�س، اإمنا اأ�ستطيع 

�سمان روحية الطائف، وعندما يتفقون اأ�سهر على تطبيق التفاق، ل �سيما 

يف  فهي  اخللفات  اأما  الكربى،  الوطنية  العناوين  كل  على  جممعون  اأنهم 

التفا�سيل«.

بعظيم  واإمياناً  اللبناين،  التي قّدمها اجلي�س  العظيمة  للجهود  تقديراً 

الت�سحيات التي بذلها من اأجل لبنان، واإكراماً لأرواح ال�سهداء امليامني 

واإقراراً  ال�سرف من �سمال لبنان اىل جنوبه،  الذين �سقطوا يف �ساحات 

للع�سكرييـن قيادة و�سباطاً ورتباء واأفراداً بوقفة الت�سدي احلرة، قّدمت 

املهند�س  العام  مديرها  ب�سخ�س  الأملانيتان  الأطفال  ورو�سة  مدر�سة 

عمر يو�سف �سلوم اىل العماد مي�سال �سليمان قائد اجلي�س خم�س منح 

البوا�سل، بحيث تتوىل  اأبناء �سهداء اجلي�س  اأطفال من  درا�سية خلم�سة 

املدر�سة الأملانية يف بريوت تبني م�سريتهم التعليمية ورعايتها بدءاً 

تخّرجـهم  حتى   2009  -  2008 القادم  الدرا�سي  للعام  ت�سجيلهم  من 

منها يف ال�سنة الثانوية الثالثة، على اأن تقـوم قيـادة اجليـ�س باختيـار 

هوؤلء الأطفال. وقد �سكر العماد �سليمان املهند�س �سلوم على بادرته، 

قدمها  التي  الذكي  الدم  �سهـادة  مـن  ذرة  بتعويـ�س  ت�سـاهـم  علهـا 

اآباوؤهم الأبطال.

العماد  اىل  خللها  من  ه  توّجّ كلمة  الأملانية  املدر�سة  مدير  األقى  ثم 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  رعاية  اإكبارنا حل�سرتكم يف  »جندد  قائلً:  �سليمان 

وال�سري بها بخطى ثابتة نحو الرفعة واملجد ودوام العز والتوفيق«.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، ال�سيد ماك�سيم �سعيا، حيث 

قدم له �سعار اجلي�س التذكاري عربون تقدير لإجنازاته البطولية املميزة 

التي رفعت اإ�سم لبنان عالياً.

... وال�سيد ماك�سيم �سعيا

... ووفد الهيئة الدارية 

لنادي ال�سحافة

لفتة كرمية من مدير عام املدر�سة الأملانية املهند�ش عمر �سلوم



250

اجلي�ش - العدد رقم 275







... ووفداً من  منطقة اأكروم

... ووفداً بريطانياً
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ا�ستقبل اللواء الركن �سوقي امل�سري، يف مكتبه يف الريزة، ف�سيلة ال�سيخ 

زياد عدرا على راأ�س وفد من خماتري ووجهاء منطقة اأكروم اأعرب عن تاأييده 

الكامل ودعمه املوؤ�س�سة الع�سكرية، كما عر�س مع رئي�س الأركان بع�س 

حاجات املنطقة.

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن امل�سري، يف مكتبه يف الريزة، اللواء 

املتقاعد الربيطاين اأندرو �ستيوارت يرافقه امللحق الع�سكري الربيطاين 

املقدم �ستيفان اندروز. وتناول البحث مو�سوع القوة امل�سرتكة للحدود 

ال�سمالية وطرق تفعيل عملها وجتهيزها وتدريبها.

ا�ستقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س معهد مار�سال 

الأمريكي ال�سيد بريي بالتيمور يرافقه ال�سيد �سكوت �سميث. وتناول البحث 

الربنامج اللبناين للأعمال املتعلقة بنزع الألغام.

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن 

�سوقي امل�سري، يف مكتبه يف 

الريزة، م�ساعد قائد قوات الأمم 

املتحدة املوؤقتة اجلرنال جاي 

براكا�س نهرا، يف زيارة وداعية قّدم فيها خلفه اجلرنال اأبورما كومار بردايل.

رئي�ش الأركان ي�ستقبل 

م�ساعد قائد قوات الأمم 

املتحدة مودعاً

... ورئي�ش معهد مار�سال الأمريكي



ا�ستقبل اللواء الركن امل�سري، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س الفريق العامل 

على م�سروع �سبط احلدود ال�سمالية اجلرنال كارل �ستولتز، يرافقه م�ساعده 

مايكل بوت�سكا. وتناول البحث مو�سوع القوة امل�سرتكة ل�سبط احلدود يف 

منطقة ال�سمال.

... ورئي�ش فريق م�سروع �سبط احلدود ال�سمالية
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ا�ستقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من �سركة يونيفر�سال 

اكويبمنت �سّم ال�سادة: �ستان وورتينغتون، �ستيف ماتيو�س ولوري �سيندوم. 

وجرى التداول يف درا�سة مو�سوع اإ�سلح واإعادة تاأهيل طوافات اجلي�س.

... ووفداً من �سركة يونيفر�سال اكويبمنت

... ووفداً من رابطة املحاربني القدماء

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن امل�سري، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من 

رابطة املحاربني القدماء قدم اليه التهنئة بالأعياد.

... ووفداً من موؤ�س�سة العرفان التوحيدية

ا�ستقبل اللواء الركن �سوقي امل�سري، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من 

موؤ�س�سة العرفان التوحيدية اأكد دعمه اجلي�س واأثنى على دوره الوطني يف 

هذه املرحلة احلرجة.

تفقد رئي�س اأركان اجلي�س اللواء الركن �سوقي امل�سري، اأحد مراكز تدريب 

وحدات مكافحة ال�سغب، حيث اأ�سرف على �سري العمل، وح�سر متريناً 

تطبيقياً، اأثنى يف نهايته على اجلهود املبذولة من قبل املدّربني، وهناأ 

املتدربني حل�ضن اأدائهم، وحّث اجلميع على املزيد من اجلهود واالن�ضباط، 

ناقلً اليهم توجيهات قائد اجلي�س العماد مي�سال �سليمان، داعياً اإياهم اإىل 

البقاء يف جهوزية تامة من اأجل احلفاظ على الأمن وال�ستقرار يف الداخل 

وعند احلدود.

... ويتفقد مركز تدريب وحدات مكافحة ال�سغب
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على اأثر حرب متوز 2006، دعا جمل�ش الأمن يف القرار 1701- الفقرة 14 احلكومة اللبنانية اإىل مراقبة 

جميع احلدود اللبنانية و�سبطها ب�سكل تام منعاً لدخول الأ�سلحة واملمنوعات اإىل داخل اأرا�سيها. وبناًء 

عليه، طلبت احلكومة اللبنانية من احلكومة الأملانية الدعم وامل�ساندة لو�سع م�سروع متكامل يهدف 

اإىل حماية احلدود اللبنانية، فتم التوافق بني الطرفني على اتخاذ خطوات عملية يف هذا ال�ساأن اأثمرت 

»امل�سروع التجريبي لنظام الدارة املتكاملة للحدود اللبنانية ال�سمالية« الذي و�سعت اأ�س�سه بدءاً من 

اأوائل العام 2007، على اأن يتم تطبيقه بالكامل يف نهاية حزيران 2008. 

هيكلية امل�سروع، اأهدافه، مراحل تنفيذه، ودور الفريق الملاين والدول املانحة. اأ�سئلة حملتها جملة 

»اجلي�ش« اإىل كل من رئي�ش »جلنة مراقبة و�سبط احلدود ال�سمالية« العقيد الركن حميد ا�سكندر، ورئي�ش 

الفريق ال�ست�ساري الملاين 

اجلرنال كارل �ستولتز.

الأهداف

ملراقبة  التجريبي  امل�سروع  اأهداف  و�سعت 

بني  الوثيق  بالتعاون  ال�سمالية  احلــدود  و�سبط 

اللبنانية  والأجهزة  الأملاين  الإ�ست�ساري  الفريق 

ا�سكندر  حميد  الركن  العقيد  خّل�س  وقد  املعنية. 

زيادة  بينها  النقاط من  بعدد من  االأهداف  هذه 

الت�سريعات  ــار  اإط �سمن  ــدود  احل �سبط  فعالية 

املرتبطة  اجلرائم  مكافحة  ال�سلة،  ذات  اللبنانية 

اإت�سالت  نظام  حتقيق  عليها،  والق�ساء  باحلدود 

املنطقة  يف  م�سرتك  عمليات  مركز  واإنــ�ــســاء 

اللبنانية  الأجهزة  بني  التعاون  وتعزيز  ال�سمالية 

اأي�ساً،  الأهداف  �سمن  من  احلدود.  باأمن  املعنية 

املذكورة  الأجهزة  عنا�سر  تدريب  واإعادة  تدريب 

مع  يتطابق  مبا  امللئمة  التجهيزات  وتقدمي 

املعايري الدولية ل�سبط احلدود، اإ�سافة اإىل تطوير 

املعلومات  تبادل  جلهة  بينها  ما  يف  التن�سيق 

وحتليل املخاطر امل�سرتكة.

اأوىل اخلطوات

بداأت اأوىل اخلطوات على طريق تنفيذ م�سروع 

حماية احلدود ال�سمالية يف احلادي والع�سرين من 

اآب 2006، وذلك باإن�ساء »جلنة ال�سهر على ح�سن 

اللواء  برئا�سة  اللبنانية«  احلدود  و�سبط  مراقبة 

الأجهزة  عن  ممثلني  وع�سوية  ريفي،  اأ�سرف 

الأمنية والإدارية املعنية ب�سبط احلدود.

ويف �سهر اآذار من 

العام 2007، �سدرت 

اجلي�س  قــيــادة  عــن 

منقولة  بــرقــيــة 

ــاء  تــقــ�ــســي بــاإنــ�ــس

»جلـــنـــة مــراقــبــة 

ـــــدود  ـــبـــط احل و�ـــس

برئا�سة  ال�سمالية« 

حميد  الركن  العقيد 

وع�سوية  ا�سكندر، 

عن  ممثلني  �ضباط 

الأمنية  الأجـــهـــزة 

�سبط  يف  امل�ساركة 

احلدود من جي�س واأمن داخلي واأمن عام وجمارك.

الإدارة املوحدة للحدود

باإ�سهاب دور  ا�سكندر  الركن حميد  العقيد  �سرح 

جلنة �سبط ومراقبة احلدود ال�سمالية، فاأو�سح اولً 

اأنها تتوىل مهمة التن�سيق بني الفريق الأملاين 

الأجهزة   ــادات  ــي وق جهة،  مــن  املانحة  ـــدول  وال

اأ�سار  اأخرى. كما  امل�ساركة يف امل�سروع من جهة 

اإىل اأنها م�سوؤولة عن تن�سيق وتطوير كل مرحلة 

من مراحل تنفيذ امل�سروع التجريبي مبا يف ذلك 

مفهوم »الإدارة املوحدة للحدود«. 

اإن�سائها  فــور  با�سرت  اللجنة  اأن  اإىل  واأ�ــســار 

اإجتماعات عمل متوا�سلة مع الفريق ال�ست�ساري 

اأ�سا�سها  على  مّت  املانحة،  الدول  وخرباء  الأملاين 

و�ضع ال�ضروط وال�ضالحيات التي حتدد دور كل من 

ت�سّور  و�سع  مّت  كما  والدويل.  اللبناين  اجلانبني 

ال�سمالية  احلــدود  ملراقبة  م�سرتكة  قوة  لإن�ساء 

الأمن   )اجلي�س،  الربعة  الأجهزة  ت�سم  و�سبطها، 

الداخلي، الأمن العام، اجلمارك( وترتبط عملنياً 

كما  للعمليات.  اجلي�س  اأركــان   - اجلي�س  بقيادة 

قريباً تنتهي 

الفرتة

التجريبية

وينجز التقييم

نظام الدارة املتكاملة

للحدود اللبنانية �سمالً



وتدريب  عديد  من  اللزمة  احلاجات  حتديد  ومّت 

واأو�سح  مهمتها.  تنفيذ  من  للتمكن  وجتهيزات 

ت�سّوراً  و�سعت  اللجنة  اأن  ا�سكندر  الركن  العقيد 

القوة  عمل  وتقييم  النوعية  اإدارة  لإجــــراءات 

امل�سرتكة بالتن�سيق مع الفريق الأملاين، ت�سمل 

تطوير الإجراءات العملنية الدائمة املتعلقة بعمل 

القوة، وحت�سني اأدائها، اإ�سافة اإىل تطوير التعاون 

بني الأجهزة امل�ساركة وذلك بغية حتقيق اأهداف 

ا�سرتاتيجية الإدارة املتكاملة للحدود اللبنانية.

اأ�سدر   ،2007/7/28 تاريخ  يف  اأنــه  واأ�ساف 

امل�سرتكة  القوة  باإن�ساء  قـــراراً  ـــوزراء  ال جمل�س 

اإن�سائها  من  والغاية  مهامها  وحّدد 

اإىل  بال�ستناد  ــك  وذل وارتباطها، 

اإقرتاحات اللجنة املوافق عليها من 

قبل قيادات الأجهزة الأربعة.

مراحل تنفيذ امل�سروع  

ــروع  ــس املــ� ـــــاح  اإجن �ــســبــيــل  يف 

ـــــداف  الــتــجــريــبــي وحتــقــيــق الأه

املو�سوعة له، مّت تق�سيم العمل اإىل 

الركن  العقيد  حددها  مراحل  ثــلث 

ا�سكندر على ال�سكل الآتي:

امتدت  التح�سريية،  • املرحلة 
ومّت   ،2007 ــام  ــع ال نــهــايــة  حــتــى 

من  ـــرب  الأك الق�سم  تــاأمــني  خللها 

اللجنة  اقرتحتها  التي  التجهيزات 

ال�ست�ساري  الفريق  مع  بالتن�سيق 

الأملاين وخرباء الدول املانحة.

�سملت هذه املرحلة اأي�ساً ت�سكيل 

وف�سلهم،  امل�سرتكة  القوة  عنا�سر 

وتدريبهم مبا يتوافق مع املهمة املوكلة اإليهم، 

بعد اإن�ساء مركز تدريب خا�س وجتهيزه يف مع�سكر 

عرمان للتدريب على همة اجلانب الدامناركي.

اأ�سهر.  ثلثة  مدتها  التنفيذية،  املرحلة   •
املتج�سد  الــعــام  الت�سور  اخــتــبــار  اإىل  تــهــدف 

املهمة،  لتنفيذ  الدائمة  العملنية  بــالجــراءات 

املتوافرة  املعلومات  ا�ستثمار  يتم  اأن  على 

واإدارة نوعية تنفيذ امل�سروع لتطوير عمل القوة 

مواجهة  من  ميّكنها  ب�سكل  وحت�سينه  امل�سرتكة 

اأهداف  بلوغ  اإىل  و�سولً  الثغرات  و�سّد  التحديات 

امل�سروع.

حتليل  خللها  يتم  التقييم،  مرحلة   •
يف  جمعها  يتم  الــتــي  والــوثــائــق  امل�ستندات 

مع  ومقارنتها  وا�ستثمارها  التنفيذ،  اأثــنــاء 

التحليل  نــتــائــج  ت�سكل  اأن  عــلــى  الأهــــــداف، 

القاعدة الأ�سا�سية لتقرير مدى جناح امل�سروع.

امل�سروع  لتنفيذ  املحددة  النهائية  املهلة  عن 

مّت  انه  ا�سكندر  الركن  العقيد  اأو�سح  التجريبي، 

حني  يف  املقبل  حزيران  نهاية  حتى  متديدها 

يف  التجريبية  الفرتة  اإجنــاز  املفرت�س  من  كان 

ذلك  يف  ال�سبب  ورد   .2008 ني�سان  �سهر  اأواخــر 

البدء باملرحلة  اأّجلت عملية  التي  ال�سعوبات  اإىل 

التنفيذية ومن بينها تاأخر و�سول نظام الت�سالت 

اأعمال  واإمتام  الأخرى،  الأ�سا�سية  املعدات  وبع�س 

املعايري  مع  لتتطابق  املطلوبة  التحتية  البنية 

عملية  اأن  اإىل  واأ�سار  املجال.  هذا  يف  الأوروبية 

وتقييم عمل  النوعية  اإدارة  �ستمّكن من  التمديد 

القوة ب�سكل مو�سوعي ومتجّرد، مو�سحاً اأنه نتيجة 

القرتاحات  امل�سرتكة  القوة  �ستدخل  التقييم 

وذلك  اللجنة  مع  بالتن�سيق  اللزمة  والتعديلت 

ثم  ومن  امل�ساركة،  الأجهزة  قيادات  موافقة  بعد 

م�ستقل  ب�سكل  عملها  امل�سرتكة  القوة  تتابع 

اأن اللجنة والفريق ال�ست�ساري الأملاين،  يف حني 

تعميم  اإىل  ين�سرفان،  قد  القرار،  اتخاذ  حال  يف 

التجربة على احلدود ال�سرقية.

الدور الأملاين والتن�سيق

بني لبنان والدول الداعمة

للبنان  كبرياً  دعماً  الأملانية  احلكومة  قدمت 

املتكاملة  الإدارة  »لنظام  التجريبي  يف م�سروعه 

للحدود ال�سمالية«. عن هذا الدعم وعن دور اأملانيا 

ال�ست�ساري  الفريق  رئي�س  حتدث  و�سلحياتها 

اأن احلكومة  الأملاين اجلرنال كارل �ستولتز مو�سحاً 

احلــدود  حماية  م�سروع  بدعم  تقوم  الأملــانــيــة 

رئي�س  من  طلب  على  بناًء  ال�سورية  اللبنانية 

لبنان  اأن  واأكد  ال�سنيورة.  فوؤاد  اللبنانية  احلكومة 

هو من يتوىل عملياً �سبط احلدود، وهو من يقوم 

القرار 1701، مو�سحاً  اللزمة لتطبيق  باخلطوات 

ملكية  هو  احلدود  حلماية  التجريبي  امل�سروع  اأن 

رئي�ش جلنة مراقبة و�سبط احلدود ال�سمالية ورئي�ش الفريق ال�ست�ساري الملاين
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اأي دور  الدويل  اأو للفريق  لبنانية ولي�س لأملانيا 

قيادي مبا�سر.

عن كيفية التن�سيق بني لبنان والدول الداعمة 

قال �ستولتز اأن املانيا تقود الفريق الدويل للدول 

املانحة مو�سحاً اأن التن�سيق بني الطرفني اللبناين 

لبنانية  م�سرتكة  جلنة  خــلل  من  يتم  والـــدويل 

لتاأمني  دول  عــدة  تتعاون  ــاف:  واأ�ــس -املانية. 

وتدريبات  وعتاد  معدات  من  اللزمة  الو�سائل 

وتقدمي ال�ست�سارة واخلربة، لكن القرار يف النهاية 

لبناين ول نتدخل يف التطبيق العملي.

العملية  اخلطوات  عن  الأملــاين  اجلرنال  وحتدث 

دعم  �سعيد  على  الــدويل  الفريق  اتخذها  التي 

املانحة  ــدول  ال اأن  فاأو�سح  التجريبي  امل�سروع 

من  العمل  لإجناح  اللزمة  الو�سائل  تاأمني  تولت 

مليون   11 كلفته  بلغت  الذي  للم�سروع  متويل 

تاأهيل  بهدف  التدريب  و�سائل  وتوفري  ــورو،  ي

امل�ساركني يف القوة امل�سرتكة.

املالية  امل�ساعدات  التقدميات  بني  من  وذكر 

العمليات  ومركز  ــي،  الأوروب الحتــاد  قّدمها  التي 

الربيطانية  احلكومة  قّدمته  الــذي  امل�سرتكة 

وال�سيطرة  للقيادة  نظاماً  ي�سّم  اأنــه  اإىل  لفتاً 

بريطانيا.  خارج  الوىل  للمرة  ينفذ  التطور  بالغ 

لقوى  �سيارة   28 بدورها  قّدمت  كندا  اأن  واأ�ساف 

املتحدة  الوليات  اأّمنت  حني  يف  الداخلي،  الأمن 

الدامنارك كل ما يتعلق  وقّدمت  ات�سالت،  نظام 

الغاية  لهذه  مركزاً  فجّهزت  املتطور  بالتدريب 

مدربني  بتاأمني  وقامت  عــرمــان،  مع�سكر  يف 

املانيا  اأن  اأو�سح  كما  التجريبي.  امل�سروع  ل�سالح 

ويف  امل�سروع،  اإدارة  يف  بــارز  بــدور  ا�سطلعت 

يف  مبا  والعتاد  املعدات  من  الأكــرب  اجلزء  تاأمني 

ذلك ال�سيارات والعتاد واملعدات الفردية.

التجريبي  التي واجهت امل�سروع  التحديات  عن 

اأن  اإىل  �ستولتز  اجلرنال  اأ�سار  حتقيقه،  بداية  يف 

ال�ضباط  من  الالزم  العدد  تاأمني  يف  كان  اأبرزها 

امل�سروع  اأن  �سيما  ل  املهمة،  لتحقيق  والعنا�سر 

مدربني  وعنا�ضر  متخ�ض�ضني  �ضباط  اإىل  يحتاج 

هــنــاك قوة  اأنـــه مل يكن  ــا  خــا�ــســاً. ومب تــدريــبــاً 

�سلطة  لأي  يكن  ومل  املجال  هذا  يف  متخ�س�سة 

ال�سلحية الكاملة يف هذا الإطار، فقد قام الفريق 

و�سبط  مراقبة  جلنة  مع  بالتن�سيق  الأملـــاين 

)الإجــراءات  احلدود  خطة  بو�سع  ال�سمالية  احلدود 

القوة  �سمن  جمعت  التي  الدائمة(  العملنية 

القوى  خمتلف  من  وعنا�سر  �سباطاً  امل�سرتكة 

وهي  ــد،  واح عمل  فريق  يف  اللبنانية  الأمنية 

جتربة ي�سهدها تاريخ لبنان للمرة الأوىل. واأو�سح 

يف  يتمثل  املرحلة  هذه  يف  التحدي  اأن  �ستولتز 

تطبيق مبداأ التعاون بني خمتلف الأجهزة كما هو 

معمول به يف اأوروبا، وقد جنح الرهان حيث اأبدت 

�سعيد  على  وثيقاً  تعاوناً  امل�ساركة  القوى  جميع 

تبادل املعلومات والتن�سيق وتقدمي الدعم اللزم.

مبادئ قيادة جديدة

الفريق  اأن  اأو�سح  �ستولتز  اجلرنال 

مبادئ  ــال  اإدخ على  �سجع  ــاين  الأمل

مبداأ  بينها  مــن  جــديــدة  قــيــاديــة 

على  يقوم  الذي  ال�سلحيات  جتيري 

الأدنى  للرتب  امل�سوؤولية  تفوي�س 

ــادرة، بهدف  مــن خــلل اتــخــاذ املــب

متكني العاملني على الأر�س من حّل 

امل�ساكل امل�ستجدة والتي ت�ستدعي 

اتخاذ مبادرة فورية.

يف اخلتام اأ�سار اجلرنال �ستولتز اإىل 

الدويل يهدف من خلل  الفريق  اأن 

والتجهيزات  والتدريبات  التقدميات 

اإىل  اللبناين،  للجانب  قّدمها  التي 

مراقبة  يف  ودعمه  لبنان  م�ساعدة 

الأوروبــيــة،  للمعايري  وفقاً  ــدود  احل

موؤكداً اأن العمل مع القوى اللبنانية 

كان م�سجعاً جداً نظراً اىل وجود روؤية 

وللتعاون  الطرفني  بني  م�سرتكة 

الوثيق الذي اأبدته جميع الأطراف امل�ساركة. 

وختم بالقول: من املبكر اأن نقّيم الآن امل�سروع 

اأن  تاأكيده هو  ولكن ما ميكن  زال حديثاً،  ما  لأنه 

فريق العمل يتعّلم من خلل التجارب التطبيقية 

ويتقّدم ب�سكل وا�سح يوماً بعد يوم، على اأمل اأن 

حماية  قوات  اأف�سل  من  لتوقعاتنا  وفقاً  ي�سبح 

احلدود يف ال�سرق الأو�سط.

ت�سوير: طلل عامر

اجلرنال كارل �ستولتز والعقيد الركن حميد ا�سكندر يف لقاء م�سرتك مع جملة »اجلي�ش«
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جان دارك اأبي ياغي
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عقب �سدور قرار جمل�ش الوزراء )بتاريخ 2007/7/28( الذي ق�سى باإن�ساء القوة 

امل�سرتكة ملراقبة و�سبط احلدود ال�سمالية، بداأت هذه القوة عملها امليداين يف 

مكافحة التهريب على اأ�سكاله )تهريب اأ�سخا�ش، ب�سائع، ممنوعات، اأ�سلحة، خمدرات...(، 

فانت�سرت على طول احلدود ال�سمالية يف عكار من م�سب النهر الكبري و�سولً حتى 

النبي بري يف جبل اأكروم 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�ش

وجالت على بع�ض نقاط املراقبة امل�شرتكة والتقت قائد القوة العميد الركن

عبد احلميد دروي�ش واأركانه، واطلعت منهم على �سري عمل القوة

واملهام املنوطة بها والغاية التي من اأجلها اأن�سئت،

كل �سمن اخت�سا�سه وجمال م�سوؤولياته. 

مراقبة احلدود

�سورة جوية 

للحدود ال�سمالية

مراقبة احلدود
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تراقب احلدود
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قيادة القوة امل�سرتكة

احلدود  و�سبط  ملراقبة  امل�سرتكة  القوة  تتاألف 

الأمن  قــوى  اجلي�س،  من  وحــدات  من  ال�سمالية 

قائد  ويتوىل  واجلــمــارك،  العام  ــن  الأم الداخلي، 

منطقة ال�سمال قيادة هذه القوة، وقد دعمت عدة 

اإنكلرتا،  كندا،  )اأملانيا،  امل�سروع  هذا  اأجنبية  دول 

والحتاد  الأمريكية  املتحدة  الوليات  الــدامنــارك، 

الأوروبي(.

عند  كانت  امليدانية  جولتنا  يف  الأوىل  املحطة 

احلميد  عبد  الركن  العميد  امل�سرتكة  القوة  قائد 

دروي�س )وهو اأي�ساً قائد منطقة ال�سمال الع�سكرية( 

الأجهزة  ممثلي  مع  التن�سيق  مهامه  من  الــذي 

امل�ساركني يف مركز العمليات، يتلقى اقرتاحاتهم، 

يحدد املهمات اليومية ملجموعات القوة امل�سرتكة 

وي�سرف على التنفيذ. ورداً على اأ�سئلة فريق جملة 

»اجلي�س« قال العميد الركن دروي�س:

يف  م�سوؤولياتـكم  بدايـة  كانت  • كيـف 

احلــدود  و�سبط  ملراقبة  امل�سرتكة  القوة 

ال�سمالية؟

قيادة  عن  �سادرة  خدمة  مذكرة  اىل  ا�ستناداً   -

القوة  قيادة  ال�سمال  منطقة  قائد  ُكّلف  اجلي�س 

امل�سرتكة ملراقبة و�سبط احلدود ال�سمالية، فر�ست 

امل�سوؤولية على عاتقي لتحويل هذه القوة من اأفكار 

لنظام  جتريبي  م�سروع  يف  وتعليمات  ومبادئ 

الإدارة املتكاملة للحدود ال�سمالية اىل حقيقة واقعة 

على الأر�س بكامل عديدها وعتادها، والنتقال اىل 

اجلهوزية العملنية. وهذا ما حتقق وما �سرتونه باأم 

العمليات  وغرفة  الأق�سام  جولتكم على  العني يف 

وبقع امل�سوؤوليات وجمموعات القوة امل�سرتكة. لقد 

متّثلت الفكرة هيكلً عماده جمموعات من الأجهزة 

عام،  اأمن  داخلي،  اأمن  قوى  كلها )جي�س،  الأمنية 

من  اجلميع  لدى  واندفاع  حما�سة  ودمه  جمارك(، 

دون ا�ستثناء. ولكن، وح�سب �سنة التطور، كل �سنيع 

خا�سع للتطور على درب الكمال.

اأو  �سعوبات  من  بد  ل  عليه،  بناًء   •
حتديات اعرت�ستكم، فهل ميكن اإيجازها لنا؟

حتديان  ثمة  والتنفيذ،  التح�سري  �سياق  يف   -

اإيجاد عنا�سر من  الأول،  فُذّلل وهما:  برزا  اأُخر  بني 

اأجهزة اأمنية ت�سرتك يف مهمة واحدة دائمة  عدة 

جديد.  عمل  لنظام  تخ�سع  واحـــدة  قــوة  �سمن 

والثاين، ا�ستيعاب العنا�سر للتجهيزات الإلكرتونية 

العن�سر  اأظهر  وقد  القوة.  بها  املجهزة  احلديثة 

اللبناين تفوقاً يف هذا املجال اأثار اإعجاب الفريق 

ال�ست�ساري الأملاين واملدربني الأجانب. كما وردتنا 

يف  احلا�سل  والتقدم  الأداء  عن  جداً  اإيجابية  اأ�سداء 

عمل القوة.

قطاعات امل�سوؤولية

القوة؟ هذه  مهمة  طبيعة  هي  • ما 
البارد  نهر  بني  عكار  ق�ساء  يف  القوة  تنت�سر   -

وظيفة  متــار�ــس  وهــي  اجلنوبي.  الكبري  والنهر 

بقعة  يف  واملدنية  الع�سكرية  العدلية  ال�سابطة 

وتنح�سر  اخت�سا�سه.  �سمن  جهاز  كل  العمليات، 

دون  للحوؤول  ال�سمالية  احلــدود  مبراقبة  مهمتها 

اإدخال الب�سائع اأو اإخراجها اإل عرب امل�سالك واملعابر 

وملنع  ال�سرعية،  غري  الهجرة  وملكافحة  ال�سرعية، 

واملمنوعات  ال�سرعية  غري  والذخائر  ال�سلح  اإدخال 

لأ�سباب  اأخــرى،  ناحية  من  وتقدم  كافة.  باأ�سكالها 

اإن�سانية واجتماعية واقت�سادية، الت�سهيلت املمكنة 

للمواطنني اللبنانيني القاطنني على جانبي احلدود 

ا�ستناداً اىل تعليمات ال�سلطات املخت�سة يف حينه. 

امل�سوؤولية  بقعة  مت  ق�سّ املهمة  لهذه  وتنفيذاً 

اىل ثلثة قطاعات تنت�سر يف كل منها جمموعة 

العام  والأمن  الداخلي  والأمن  اجلي�س  م�سرتكة من 

خلل  من  املهمة  تنفيذ  على  تعمل  واجلــمــارك، 

القوة الأمنية امل�سرتكة

العميد الركن عبد احلميد دروي�ش

قائد القوة امل�سرتكة

و�سيــــــادة الدولة
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وحواجز  ثابتة  حدودية  مراقبة  نقاط  ن�ضر  االآت��ي: 

ثابتة على املمرات االإلزامية، باال�ضافة اىل نقاط 

جتمع على مقربة من احلدود ت�سمح بانت�سار القوى 

املتحركة بال�سرعة الق�سوى )دوريات، كمائن، حواجز 

ونقاط مراقبة ظرفية(. ولكل جمموعة مركز قيادة 

�سمن قطاع م�سوؤوليتها، وترتبط املجموعات كلها 

ثكنة  القوة يف  قيادة  مركز  العمليات يف  بغرفة 

بهجت غامن يف طرابل�س. من ناحية ثانية، زّودت 

متحركة  مراقبة  كامريات  واحلواجز  املراقبة  نقاط 

ال�سيطرة عليها وتوجيهها من مركز قيادة  ميكن 

القوة بغية متابعة ما يجري على الأر�س يف الوقت 

احلقيقي. وملراقبة النقاط الباقية تنطلق دوريات 

القوة  اأمر من قيادة  ب�سكل متوا�سل بع�سها على 

والبع�س الآخر على اأمر من اآمري املجموعات بحيث 

تت�سابك الدوريات فتغطي كامل قطاع امل�سوؤولية.

التدريبات وامل�ساعدات

والدقيقة  املت�سعبة  املهمة  هذه  • مثل 
مّتت  فكيف  ونوعية  عامة  تدريبات  يتطلب 

التدريبات؟

- متت التدريبات على عدة م�ستويات:

التدريب الفني للعنا�سر املطلوب منها ت�سغيل 

املعدات والتجهيزات الإلكرتونية املتطورة املقدمة 

فريق  الــتــدريــب  على  ــرف  ــس واأ� بريطانيا  مــن 

دامناركي يف مع�سكر عرمان. كما مت تدريب يف 

على  فني  تدريب  وثمة  لبنانية.  علمية  معاهد 

قيادة الآليات، ومتر�س على امللحقة والقيادة يف 

الأرا�سي الوعرة )دراجات نارية واآليات لكل الأرا�سي 

وقد  الداخلي.  الأمــن  وقوى  اجلي�س  نفذه   )ATV
تابع هذه الدورات ال�ضباط كما باقي العنا�ضر وما 

يزال تعهد التدريب م�ستمراً اىل الآن.

ثلث  ثمة  التجريبي  امل�سروع  • ح�سب 
مرحلة  فباأي  امل�سروع،  توقيت  يف  مراحل 

متر القوة اليوم؟

- نحن اليوم يف مرحلة التقييم التي �ستمتد اىل 

باملراحل  التقيد  ن�ستطع  ومل  حزيران 2008.   30

ولكن  القوة.  اإرادة  عن  خارجة  لأ�سباب  املو�سوعة 

ومنذ   ،2007 العام  اأواخــر  عملنية  اأ�سحت  القوة 

املرحلة  القوة  دخلت   2008 الثاين  كانون  اأوائــل 

التجريبية التي متتد اىل اأواخر حزيران 2008 ويتم 

خللها تقييم العمل وتنفيذ التح�سينات والتطوير 

املرتقب. ومن بعدها ينطلق الهتمام اىل احلدود 

ال�سرقية.

عتاد  على  العميد،  ح�سرة  تكلمت،   •
متطور وجتهيزات، فمن هي الدول املانحة؟

ونظام  بريطانيا،  قدمته  الإلــكــرتوين  العتاد   -

منحتهما   GPS املواقع  ونظام حتديد  الإت�سالت 

)�سيارات  والآليات  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 

اأما  واأملــانــيــا.  كــنــدا  قدمتها  ــاريــة(  ن ودراجــــات 

الأوروبــي،  الإحتــاد  من  فهبة  املكتبية  التجهيزات 

والتدريب ومركز التدريب فعلى عاتق الدامنارك. 

وي�سكل  جداً  مهم  امل�سروع  اأخــرية،  كلمة  وتبقى 

نقطة الإنطلق للدولة يف ب�سط �سيادتها من خلل 

�سبط احلدود.

م�ساعد قائد القوة

املحـطــة الثانيـة كـانت عند م�سـاعـد قائـد القـوة 

الداخلي(  االأمن  العقي��د جمال احل��واط )من ق�وى 

الذي ينوب عن قائد القوة يف اأثناء غيابه وميـار�س 

يف هـذه احلـالة جميع �سلحياته.

العقيد احلواط اأو�ضح اأنه يتوىل تنفيذ املهمات 

والداخلة  الطارئة  اأو املهمات  القوة  لهذه  املحددة 

الأق�سام  تنظيم عمل  اىل  عملياتها،  بقعة  �سمن 

وحت�سري القرتاحات واحللول اللزمة ورفعها اىل قائد 

اإي�سال  من  والتاأكد  املنا�سب،  القرار  لتخاذ  القوة 

الأوامر والتعليمات اىل املعنيني كافة وال�سهر على 

تعاون جميع الأجهزة بع�سها مع 

البع�س الآخر.

عمل  يف  ــانــب  الأج دور  وعــن 

القوة امل�سرتكة قال:

مكتب  ــوة  ــق ال هيكلية  يف 

ا�ست�ساري للفريق الأجنبي، يقوم 

ــات  ــرتاح والق الن�سح  بتقدمي 

اللبناين  اجلانب  اىل  التقنية 

قد  الـــذي  الــقــوة  بقائد  ممــثــلً 

ياأخذ بها اأو ل، ويتحمل املكتب 

م�سوؤولية تطوير امل�سروع با�سم 

بالتن�سيق  الأملــــاين،  اجلــانــب 

احلدود  و�سبط  مع جلنة مراقبة 

ومراقبة  �سبط  وجلنة  اللبنانية 

احلدود ال�سمالية.

مهمات  تتوزع  كيف   •

العقيد جمال احلواط م�شاعد قائد القوة

اآليات يف نقطة التجمع يف العري�سة
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على  املــعــنــيــة  ـــزة  ـــه الأج

املعابر؟

العام  للأمن  مراكز  تنت�سر   -

ــ�ــس والأمــــن  ـــارك واجلــي واجلـــم

�سرعي،  معرب  كل  عند  الداخلي 

وتقوم، �سمن �سلحياتها، ووفقاً 

دخول  حركة  ب�سبط  للقوانني، 

الأ�سخا�س وخروجهم، على جميع 

املعابر ال�سرعية الربية والبحرية 

مكافحة  اىل  يــوؤدي  ما  واجلوية 

ال�سرعية،  غري  والهجرة  الإرهاب 

الب�سائع  مـــرور  حــركــة  واإدارة 

يتم  وهــذا  ــيــه...  وال لبنان  من 

امل�سرتكة  القوة  مع  بالتن�سيق 

والتي لها 18 نقطة مراقبة على 

اجلي�س  ال�سمالية عنا�سرها فقط من  احلدود  طول 

اللبناين. اإ�سافة اىل 6 نقاط جتّمع عنا�ضرها من 

كافة و4 حواجز تفتي�س عنا�سرها  الأمنية  الأجهزة 

من اجلي�س والأمن الداخلي.

ق�سم الأمن والإعلم

�سابط الإعلم والأمن العقيد الركن روبري جرج�س 

الذي يرتبط مبا�سرة بقائد القوة امل�سرتكة حتدث 

عن مهمته املزدوجة فقال: 

دائم  ات�سال  على  اأبقى  الأمني،  ال�سعيد  على 

لأخذ  املخابرات  مديرية  مع  متوا�سل  وتن�سيق 

التوجيهات اللزمة يف اإطار املهمات املوكلة ايل. 

وعند حدوث خماطر معينة، اأفيد قائد القوة عنها 

والعنا�سر،  املراكز  املمكنة حلماية  احللول  لقرتاح 

ال�ستق�ساء  الكامل مع ق�سم  بالتن�سيق  ويتم هذا 

اطلع  للبقاء على  العمليات  ق�سم  ومع  والتحليل 

العملنية  والأو�ساع  ــداث  الأح جمريات  على  دائم 

اأثناء  يف  العنا�سر  حلماية  التوجيهات  وتقدمي 

تنفيذ املهمة. ي�ساف اىل هذا، احلفاظ على اأمن 

والت�سالت  والعتاد  واملعدات  والوثائق  العمليات 

وحتّرك الوحدات.

يتطلب  فالعمل  الإعــلمــي،  ال�سعيد  على  اأمــا 

خربة اإعلمية وعلقات عامة، لذا هناك ات�سال دائم 

والدوائر  التوجيه  مديرية  مع  متوا�سل  وتن�سيق 

التوجيهات  لأخــذ  كافة  الأجهزة  يف  لها  املماثلة 

كافة.  امل�سرتكة  القوة  ن�ساطات  وتغطية  اللزمة 

ومن اأجل دمج عنا�سر الأجهزة والو�سول اىل اأف�سل 

م�ستوى من التن�سيق يف ما بينها، نقوم بتح�سري 

ن�ساطات معينة تتطلب تعاوناً نطمح اأن يكون نواة 

لتعاون م�ستقبلي ي�سمل جميع الأجهزة املنت�سرة 

على �سعيد الوطن.

ق�سم العمليات

ب�سام  العقيد  يراأ�سه  الذي  العمليات  ق�سم  يف 

لقائد  م�ساعد  وهو  اللبناين(  اجلي�س  )من  ذبيان 

والت�سالت  والتدريب  العمليات  �سوؤون  يف  القوة 

والتاأليل، تعرفنا اىل مزيد من مهام القوة خ�سو�ساً 

ما يتعلق بق�سم العمليات. رئي�س الق�سم رّد على 

اأ�سئلتنا كما يلي:

العمليات؟ ق�سم  مهمة  هي  • ما 
ق�سم  يقوم  الــقــوة،  قائد  لتوجيهات  وفــقــاً   -

اليومي للقوة امل�سرتكة  العمل  العمليات بتحديد 

وتنظيم وتقدير املوقف العملين. وهذا يتم طبعاً 

وق�سم  والتحليل  ال�ستق�ساء  ق�سم  مع  بالتن�سيق 

اللوج�ستية.

لغرفة  اللزمة  ال�سجلت  م�سك  هذا،  اىل  ي�ساف 

اإبقاء القوى كافة يف حالة  العمليات والعمل على 

اليومي  الإيجاز  اإغفال  دون  من  التامة،  اجلهوزية 

الذي يتم حت�سريه بالتن�سيق مع ق�سم ال�ستق�ساء 

والتحليل.

العمليات؟ غرفة  تتبع  • ملن 
امل�سرتكة  القوة  يف  العمليات  غرفة  تتبع   -

عملنياً، لقيادة اجلي�س - اأركان اجلي�س للعمليات.

عند حدوث خمالفة...

خمالفة؟ حدوث  عند  التبليغ  يتم  • كيف 

العقيد الركن روبري جرج�ش

�سابط العلم والأمن متابعاً جمريات الأمور

خريطة تق�سيم املجموعات

العقيد ب�سام ذبيان

رئي�ش ق�سم العمليات
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اآمر الدورية  - عند �سبط خمالفة معينة، يقوم 

غرفة  يفيد  بــدوره  الــذي  جمموعته  قائد  باإفادة 

العمليات التي من �ساأنها اإعلم قائد القوة املخالفة. 

يقّدر  اأن  العمليات  ق�سم  رئي�س  على  ذلك،  بعد 

ال�ستق�ساء  ق�سم  رئي�س  مع  بالتن�سيق  املوقف 

الأمن لتحديد حجم املخاطر  والتحليل ومع �سابط 

التي قد تتعر�س لها الدورية، عندها ُتعر�س احللول 

القوة  قائد  على  القوة  قائد  م�ساعد  مع  املمكنة 

باإر�سال  القرار  يكون  وقد  املنا�سب.  القرار  لتخاذ 

اىل  وامل�سبوطات  املخالفني  و�سوق  تعزيزات 

املراجع املخت�سة )مثلً: الأ�سخا�س غري ال�سرعيني 

املخالفون  املواطنون  العام،  الأمن  اىل  ي�سّلمون 

اىل الأمن الداخلي اأو ال�سرطة الع�سكرية، الب�سائع 

املهربة اىل اجلمارك، الأ�سلحة اىل اجلي�س...(.

وختم العقيد ب�سام ذبيان احلديث على اأن العمل 

امل�سرتكة«  للقوة  العملين  »الدليل  لتح�سري  جار 

وهو دليل مطابق لعمل الأجهزة الأربعة �سمن القوة 

اأن  ميكن  التي  امل�سائل  معاجلة  هدفه  امل�سرتكة، 

تواجه عمل القوة يف تنفيذها للمهمات املطلوبة 

منها.

ق�سم اللوج�ستية

اإن�ساء القوة امل�سرتكة حلظ اإن�ساء ق�سم للوج�ستية 

الق�سم  يرئ�س  احتياجاتها،  تاأمني  يتوىل  فيها 

العقيد حممد براق ال�سيد )من اجلي�س اللبناين(، 

اأما مهامه فهي كالآتي:

للحتياجات  الــلزمــة  التو�سيات  و�سع   •
اللوج�ستية بالتن�سيق مع ممثلي الأجهزة.

والعتاد  املــعــدات  �سلمة  على  ال�سهر   •
املو�سوع يف ت�سرف القوة.

و�سيانتها. الآليات  تعهد  على  • الإ�سراف 
الطاقة  على  واأثرها  العمليات  اأ�سرار  • تقييم 

ال�سيطرة  خطط  وحت�سري  للقوة  اللوج�ستية 

عليها.

الغاية. لهذه  اللزمة  ال�سجلت  • م�سك 
كافة. للمراكز  التغذية  • تاأمني 

غرفة العمليات امل�سرتكة

ت�سم غرفة العمليات امل�سرتكة ب�سكل دائم اأربعة 

اأو  رتباء  كمبيوتر  واأربعة موزعني )عاملي  �ضباط 

اأفراداً( من الأجهزة امل�ساركة كافة يرتاأ�سها الأعلى 

عند  الغرفة  هذه  الأجهزة يف  يقوم ممثلو  رتبة. 

بالتن�سيق  خرق،  اأو  اأية خمالفة  عن  اإفــادة  تلقي 

قياداتهم  ومع  بينهم  ما  يف  املعلومات  وتبادل 

عند ال�سرورة، بغية التو�سل اىل اقرتاح موحد. ويف 

اإعطاء  العمليات  لغرفة  ميكن  الروتينية،  احلالت 

التوجيهات املنا�سبة مبا�سرة اىل قيادة املجموعات 

فور  املتخذة  بالجراءات  القوة  قائد  ُيفاد  اأن  على 

التمكن من ذلك.  

ق�سم الإ�ستق�ساء والتحليل

والتحليل  ال�ستق�ساء  ق�سم  نحو  جولتنا  تابعنا 

الأمن  )من  احلد�سيتي  �سمري  الرائد  يراأ�سه  الذي 

العام( وهو م�ساعد قائد القوة يف �سوؤون ال�ستق�ساء 

والتحليل، واي�ساً م�سوؤول اإدارياً وعملنياً عن عنا�سر 

الأمن العام امل�ساركني يف القوة. و�ساألناه:

بها؟ تقومون  التي  املهام  اأبرز  هي  • ما 
- اإ�سافة اىل املهام امل�سرتكة مع باقي الأجهزة 

عمل  مبهام  املتعلقة  املعلومات  جنمع  الأمنية، 

القوة، نحللها ويتم ا�ستثمارها لتاأمني ح�سن �سري 

ا�ستعلم  ملكافحة  بالتخطيط  اي�ساً  نقوم  العمل. 

العقيد حممد براق ال�سيد

رئي�ش ق�سم اللوج�ستية

امانة �سر املجموعة

غرفة العمليات امل�سرتكة
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مع  بالتن�سيق  ذلك  وكل  واملخالفني،  املهربني 

ق�سم العمليات وق�سم الأمن والإعلم لتاأمني حماية 

العنا�سر واملراكز.

التي  امل�سكلة  يف  ــم  دورك كان  ما   •
وادي  منطقة  يف  الأهـــايل  مــع  واجهتكم 

خالد؟

- بعد املواجهة التي ح�سلت بني الأهايل وعنا�سر 

الأمن  �سابط  )برفقة  قمنا  امل�سرتكة،  القوة  من 

املنطقة  فاعليات  مع  باجتماعات  القوة(  يف 

وروؤ�ساء بلدياتها وخماتريها، و�سرحنا لهم اأن مهمة 

التي  ال�سخمة  التهريب  عمليات  مكافحة  القوة 

الكميات  م�سادرة  ولي�س  الوطني  بالقت�ساد  ت�سر 

املعي�سية  احلاجات  اإطار  تدخل يف  التي  ال�سغرية 

اأننا نتح�س�س  اليومية للمواطنني، م�سددين على 

بدورهم،  احلــدوديــة.  املناطق  يف  النا�س  هموم 

خالد  وادي  عن  احل�سار  بتخفيف  الأهــايل  طالب 

الذي  املزمن  احلرمان  نتيجة  التهريب  واعتربوا 

تعانيه املنطقة منذ عقود، وهو موجود يف معظم 

وح�سب.  و�سوريا  لبنان  بني  ولي�س  العامل  بلدان 

يف  اإمنائية  م�ساريع  اإقامة  احلكومة  على  ومتّنوا 

م�ستعدون  املقابل  يف  اأنهم  معلنني  املنطقة 

للتخلي عن التهريب باأ�سكاله كافة.

واأ�ساف قائلً: اأخذنا هذه املطالب بعني العتبار 

وبدورهم  املعنيني  الأجهزة  قــادة  اىل  ورفعناها 

بغ�س  ــراراً  ق اأ�سدرت  التي  احلكومة  اىل  رفعوها 

النظر عن املواد احلياتية التي ت�ستقدم لل�ستعمال 

ذلك  اىل  غذائية(.  مواد  غاز،  )مــازوت،  ال�سخ�سي 

وعدت الدول املانحة، بعد زيارة تفقدية للمنطقة، 

املوزع

الرائد �سمري احلد�سيتي

رئي�ش ق�سم ال�ستق�ساء والتحليل

الأ�سخا�ش املوقوفون
جدول

بعدد الأ�سخا�ش

وال�سيارات

واملوقوفني

وامل�سادرات 

امل�سبوطة

حتى تاريخ 

2008/4/3

الكميةامل�سادراتال�سيارات املوقوفةالعدد العدد

لبناين

�سوري

فل�سطيني

�سوداين

26

18

1

1

�سيارات

بيك اآب

�ساحنة

دراجة نارية

مازوت

يان�سون

�سماق

اإ�سمنت

بندقية �سيد

حديد م�شغوط

طاووق و�ساورما

46895 ليرت

24 كي�ش

10 اأكيا�ش

860 كي�ش

واحدة

حمولة بيك اآب

190 كلغ

6

4

2

2

ق�سم ال�ستق�ساء والتحليل



بامل�ساعدة على اإمنائها بعدما مل�ست 

ال�سعوبات التي تعرت�س عمل القوة الأمنية 

امل�سرتكة.

ق�سم اجلمارك

يف  اجلمارك  ممثل  مع  كانت  ــرية  الأخ املحطة 

القوة يف  الرائد كلود عو�س، م�ست�سار قائد  القوة 

عنا�سر  عن  وم�سوؤول  باجلمارك،  املتعلقة  الأمــور 

اجلمارك امل�ساركني يف القوة.

اأبرز مهام هذا الق�سم الذي يعمل بتن�سيق تام 

مع بقية الأجهزة، اقرتاح احللول املنا�سبة ل�سبط 

قيادة  بني  والتن�سيق  املهربة،  وال�سلع  الب�سائع 

ال�سوؤون  ملحقة  اىل  اإ�سافة  اجلمارك،  واإدارة  القوة 

املف�سولني  بالعنا�سر  املتعلقة  الإداريــة 

�سمن القوة.

الرائد عو�س يفيدنا اأن كل خرق لقانون اجلمارك 

يتم التعامل معه بوا�سطة �سلطات اجلمارك العاملة 

العمليات  غرف  اإفادة  وتتم  امل�سوؤولية  بقعة  يف 

امل�سرتكة مبا�سرة باملخالفة لأخذ العلم والتوثيق 

وحتليل املخاطر وتقدمي املوؤازرة عند ال�سرورة.

ت�سوير:

املجّند املمّددة خدماته 

�سيمون مقد�سي

�سارك يف الت�سوير:

املوؤهل ح�سني دروي�ش
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دورية م�سرتكة تنطلق يف مهمتها

مراقبة احلدود  واملعابر

الرائد كلود عو�ش

م�ست�سار قائد القوة يف الأمور 

املتعلقة باجلمارك







�أيار

اإعداد:

نينا عقل خليل

�أخبار ون�ساطات

2
0
0

8
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بعد توقف دام اأكرث من 14 �سنة عن ممار�سة الطريان 

انتـداب  مت  اجلويـة،  القـوات  لطياري  املقاتل  النّفاث 

العربية  االم��ارات  دول�ة  اإىل  الق�وات  هذه  من  �ضباط 

املتحدة - اأبو ظبي - العيـن ملتابـعة دورة مقت�سبـة على الطيـران املقاتـل 

نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  كلية  يف   )JET REFRESHER COURSE(
 63  - هوك  نوع  التدريبية  املقاتلة  النفاثة  الطائرة  على  وذلك  اجلوية، 

يف  املتوافرة  للطائرة  الأحــدث  اجليل  من  تعترب  والتي  ال�سنع،  النكليزية 

القوات اجلوية اللبنانية نوع »هوكر هنرت«.

من  اع��ت��ب��اراً  وذل��ك  دفعتني  على  ال�ضباط  تابعها  التي  ال���دورة  ه��دف 

2008/2/3 ولغاية 2008/3/17، هو ا�ضتعادة القدرة على ممار�ضة الن�ضاط 

هنرت  الهوكر  لطائرة  جوية  طلعة  اآخر  اأن  علماً  النفاث،  الطريان  على  اجلوي 

كانت قد نّفذت العام 1994.

اقت�سر التدريب على الدرو�س الأر�سية ب�سكل عام ومقت�سب كمرحلة اأوىل 

للطريان  م�سبه  داخل  طريان  الثانية  املرحلة  وت�سمنت 

الذاكرة  لإحياء  طلعات  اأربع  �سمن   )SIMULATOR(
وا�ستعادة الثقة بالنف�س والوقوف على تاأقلم الطيارين 

مع متطلبات الطريان النفاث بعد التوقف الطويل. ويف املرحلة الثالثة، مّت 

تنفيذ طريان فعلي �سمن طلعات جوية اقت�سرت على الطريان العام والطريان 

الآيل، تعر�س خللها الطيارون لأنواع متطلبات هذا النوع من الطريان كافة.

الن�ضاط اجلوي  الطيارين ال�ضتئناف  الثقة بالنف�س لدى  التدريب  اأعاد هذا 

العالية  بالحرتافية  ــدورة  ال خلل  الطيارون  ومتيز  النفاث،  الطريان  على 

والقدام وحتمل هذا النوع من الطريان على الرغم من تقدمهم يف ال�سن، 

جلهة توقفهم عن الطريان مدة تزيد عن 14 �سنة، على اأن ت�ستكمل جهوزية 

العام،  الطريان  على  املتوا�سل  التدريب  مبتابعتهم  العملنية  الطيارين 

التكتي والقتايل.

»هوكر هنرت«:

تدريبات من جديد

العام  الهوك  طائرة  ت�سميم  مّت 

�سيديل  �ــســركــة  قــبــل  مــن   1968

اقت�سرت   .)Hawker Siddeley(
التدريب  على  البداية  يف  مهمتها 

جوية  طلعة  اأول  اخلفيف.  القتايل 

دخلت   ،1974 ــام  ــع ال كــانــت  لــهــا 

امللكي  اجلــوي  ال�سلح  يف  اخلدمة 

حلت  حيث   1976 العام  الربيطاين 

الهوكر هنرت )املماثلة  مكان طائرة 

للطائرة املتوافرة يف القوات اجلوية 

اللبنانية( كطائرة تدريب متقدمة 

 Advanced Training and(
.)Weapons Training

اأ�سهر م�ستخدمي هذه الطائرة هو 

فريق اللعاب البهلوانية الربيطاين 

.)Red Arrows(
مبناورة  الــطــائــرة  هــذه  تتمتع 

طــرازات  عــدة  اإىل  تطورت  عالية، 

 /200/100/60/50 الهوك  اأهمها 

مزدوجة  جميعها   .Hawk  T.1A
التي   200 الهوك  با�ستثناء  املقعد 

طائرة  باأنها  �سابقاتها  عن  تتفوق 

مقاتلة للدفاع والتفوق اجلوي. 

املميزات العامة:

- الطول: 11.35.

- العر�س: 10م.

- الوزن فارغة: 4450 كلغ.

القــلع:  قبل  الأقــ�ــســى  الـــوزن   -

9100 كلغ.

 Rolls-Royce mk املحرك:   -

871 Adour turbofan
- ال�سرعة الق�سوى: 1000 كلم يف 

ال�ساعة.

- �سقف العمل: 14000م.

- احلمولة الق�سوى: 3000 كلغ.

الت�سليـح  اأن  بــالإ�ــســـــارة  يجـدر 

واأن  ــــر  والآخ ــوع  ــن ال ــني  ب يختلف 

عليها  التدريب  مّت  التي  الهوك 63 

ت�ستطيع حتميل �سواريخ جو - جو، 

قنابل ور�سي�س.

ملحة عن طائرة الـ»هوك«

يف اإطار برنامج تدريب الوحدات اخلا�سة، اأقيم 

الركن عبد  العميد  الدورة بح�سور  احتفال نهاية 

العماد  اجلي�س  قائد  ممثلً  �سحيتلي  الرحمن 

ال�سفارة  باأعمال  والقائمة  �سليمان  مي�سال 

�سي�سون.  مي�سال  ال�سيدة  بريوت  يف  المريكية 

وللمنا�سبة، األقى ممثل قائد اجلي�س كلمة اأ�ساد فيها مب�ستوى التدريب، بعدها جرى ت�سليم ال�سهادات للمتخرجني، 

كما قّدم العميد الركن �سحيتلي درعاً تذكارية لل�سيدة �سي�سون عربون �سكر وتقدير.

حفل تخريج عنا�سر دورة 

تدريبية خا�سة
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عقب ت�سّلم اجلي�س اآليات ع�سكرية مقّدمة من دولة هولندا، 

ح�سره  تكرميي،  احتفال  اللوج�ستي  اللواء  قيادة  اأقيم يف مقر 

العميد الركن اأحمد املقداد قائد اللواء ممثلً قائد اجلي�س العماد 

ال�سيد  الهولندية  ال�سفارة  باأعمال  القائم  �سليمان،  مي�سال 

�ضباط  من  وعدد  مرافق  وفد  راأ�س  على  رو�ضت  زلدن  روبرت 

اجلي�س. وقد تل ممثل العماد قائد اجلي�س خلل احلفل م�سمون 

�سّلم  كما  الهولندية،  ال�سلطات  اإىل  موجه  وتقدير  �سكر  كتاب 

ال�سيد زلدن رو�ست درعاً تذكارية.

حفل ت�سّلم اآليات ع�سكرية تقدمة من دولة هولندا 

بعثة  قامت  والفرن�سي،  اللبناين  اجلي�سني  بني  الع�سكري  التعاون  اإطار  يف 

عمل  طبيعة  على  للإطلع  لبنان،  اإىل  بزيارة  خمت�سة  فرن�سية  ع�سكرية 

البارد  اأثناء معركة خميم نهر  الع�سكرية يف  والوحدات  القيادة  اأجهزة  بع�س 

ومهماتها.

وخلل الزيارة التي ا�ستمرت نحو اأربعة اأيام، عقد لقاء يف قاعة الإيجاز يف 

الأركان  رئي�س  نائب  تراأ�سه  الــريزة 

حممد  الــركــن  العميد  للعمليات 

ال�ضباط.  من  عدد  وح�ضره  قعفراين 

وقد عر�س خلله العميد الركن علي 

�ساملً عن معركة نهر  اإيجازاً  املعلم 

البارد والدرو�س امل�ستقاة منها.

كذلك، زارت البعثة قيادات كل من فوج الهند�سة، فوج مغاوير البحر، الفوج 

املجوقل وقاعدة بريوت اجلوية، حيث التقت ال�ضباط القادة فيها وا�ضتمعت 

اإىل اإيجازات مف�سلة حول مهام هذه الوحدات خلل اأحداث نهر البارد.

كما كانت جولة للبعثة اإىل نقطة م�ضرفة على املخيم برفقة �ضباط قادة، 

�سابط من  قّدم  كما  املعركة،  ل�سري  �سرحاً  بانو  انطوان  العميد  خللها  عر�س 

الو�سع  حــول  اإيــجــازاً  الثاين  الــلــواء 

احلايل للمخيم.

ماأدبة غداء  اجلي�س  واأقامت قيادة 

ح�سرها  الزائرة  البعثة  �سرف  على 

للتخطيط  اجلي�س  اأركان  من  �ضباط 

والعمليات ومن فوج الهند�سة.

بعثة ع�سكرية فرن�سية خمت�سة اطلعت على معركة نهر البارد ومهام اأجهزة القيادة ووحداتها
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على  الطـــلع  بهدف  لبنان  اأمــريكــي  وفــد  زار 

بالألغام.  املتعلقة  للأعمال  اللبناين  الربنامج 

ال�سيدين ديني�س هادريك  الوفد كلً من  وقد �سم 

يف  الأ�سلحة  اإزالة  مكتب  من  زاكا�سو�سكي  وجورج 

وزارة اخلارجية الأمريكية، وال�سيد مارك غريك مدير 

م�سروع �سركة »داين كورب« الأمريكية يف لبنان، 

وال�سيد دانيال ميني من �سفارة الوليات املتحدة 

الأمريكية.

اللبناين  اإىل املركز  الوفد جولته بزيارة  ا�ستهل 

للأعمال املتعلقة بالألغام حيث عقد اجتماع عمل 

ح�ضره رئي�س املركز العقيد حممد فهمي و�ضباط 

وروؤ�ساء  الهند�سة  فــوج  ومــن  اجلي�س  قيادة  من 

الأق�سام يف املركز. وقد عر�س العقيد فهمي اإيجازاً 

بالألغام  املتعلقة  للأعمال  اللبناين  الربنامج  عن 

لنزع  الإن�سانية  العمليات  التي قطعتها  واملراحل 

غري  والذخائر  العنقودية  القنابل  ومعاجلة  الألغام 

املنفجرة. كما قّدم كل من املقدم يو�سف والرائد 

الإداري حممد ال�سيخ والرائد بيار بو مارون �سروحات 

رئي�س  قــّدم  اخلتام،  ويف  الألــغــام.  مو�سوع  حول 

العماد  با�سم  رمزية  وهدايا  تذكارية  دروعاً  املركز 

قائد اجلي�س للوفد الزائر، عربون �سكر على الدعم 

العمليات  اللبناين يف جمال  اجلي�س  اإىل  املقّدم 

الإن�سانية لنزع الألغام.

ال�ضباط، ور�ضة  برفقة عدد من  اأي�ضاً  الوفد  وزار 

يف  وامللغومة  امل�سبوهة  للبقع  تقني  م�سح 

ق�ساءي بعبدا وعاليه، وخمازن الذخرية يف اللويزة، 

وثكنة فوج الهند�سة حيث اطلع على حاجات الفوج 

اإيواء  مركز  تفقد  اإىل  بال�سافة  املجال،  هذا  يف 

»كلب ك�سف الألغام« يف ثكنة حممد اخلطيب.

وفد اأمريكي اطلع على الربنامج اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام

نّفذت وحدة من اجلي�س اللبناين وقوات الطوارئ الدولية العاملة يف اجلنوب، 

احلدود  من  مقربة  على  الناقورة  راأ�ــس  منطقة  يف  احلية  بالذخرية  مناورة 

اللبنانية الفل�سطينية، تهدف اإىل تعزيز التعاون والتن�سيق بني اجلانبني.

الليطاين يف  قائد منطقة جنوبي  با�سراف  التي جرت  املناورة  �سارك يف 

اللواء ال�ساد�س العميد الركن مي�سال  اجلي�س العميد الركن بول�س مطر وقائد 

باولو  اجلرنال  اليونيفيل  الغربي يف  القطاع  وقائد  هيدمو�س 

روجيريو ووحدات من قوات اليونيفيل ومن اللواء ال�ساد�س.

ا�ستخدمت يف املناورة املدفعية الثقيلة من عيار 155 ملم وقامت مدفعيتا 

الإقليمية  املياه  داخل  هدف  على  بالت�سويب  واليونيفيل  اللبناين  اجلي�س 

اللبنانية على بعد 14 ميلً من ال�ساطئ. وقد اأعرب امل�سرفون على املناورة 

عن ارتياحهم للتن�سيق والتعاون احلا�سل بني اجلي�س وقوات الطوارئ املعززة.

مناورة للجي�ش وقوات الأمم املتحدة املوؤقتة بالذخرية احلية  
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اخلارجية  وزارة  يف  ال�سيا�سية  الدائرة  رئي�س  بيتلود،  جاك  ال�سفري  حا�سر   

ال�سوي�سرية، يف كلية فوؤاد �سهاب للقيادة والأركان، حول »التجربة الدفاعية 

ال�ضوي�ضرية: �ضبعة قرون يف حميط متحول«. ح�ضر املحا�ضرة �ضباط ممثلون 

عن القطع الع�ضكرية كافة و�ضباط دورة االأركان.

الع�سكرية  البنية  وخ�سو�ساً  �سوي�سرا  تاريخ  على  ال�سوء  املحا�سر  األقى 

مل  »�سوي�سرا  اأن  اإىل  بال�سارة  حما�سرته  وا�ستهل  التاريخ،  عرب  ال�سوي�سرية 

تكن دائماً عرب التاريخ هذا البلد النظيف، املحايد وامل�سامل، فقد كانت قوة 

ع�سكرية ت�سّلطية عدوانية، ومّزقتها �سل�سلة حروب اأهلية وطائفية...«، موؤكداً 

اأن »�سوي�سرا تاألفت من �سعوب اعتمدت الأمنوذج الكونفدرايل ومتت الهيمنة 

عليها. وحاولت دائماً واأبداً اإثبات هويتها بني جريان لي�سوا دائماً وديني«.

وراأى املحا�سر يف هذا الإطار اأن »للبنان اأن يفخر باأنه كان منذ القدم منطلقاً 

للعوملة يف التجارة والثقافة«. واأ�ساف: »لقد متكنت �سوي�سرا من البقاء يف 

مواجهة تطورات التاريخ من خلل تطبيق �سيا�سة احلياد، وذلك بعد قرون من 

العذاب واحلروب الأهلية«. 

هكذا يخت�سر ال�سفري جاك بيتلود تاريخ �سوي�سرا، معترباً اأن »الفيدرالية مل 

�سادت  وماآ�سٍ  اأخطاء  نتيجة  واإمنا  بال�سوي�سريني،  خا�سة  عبقرية  وليدة  تكن 

قي�سر،  يوليو�س  حقبة  من  ابتداًء  امتّد  الذي  ال�سوي�سري  الع�سكري  التاريخ 

مروراً باحلكم الروماين والمرباطورية اجلرمانية اإىل حكم عائلة هاب�سبورغ، 

اآلف  ت�سّم  �سغرية  كانتونات  يف  حقوقهم  اجلبال  �سعوب  اإىل  اأعــادت  التي 

ال�سكان. هوؤلء رف�سوا ال�سلطة املركزية وبداأوا باملقاومة«.

ال�سفري ال�سوي�سري حا�سر يف كلية فوؤاد �سهاب للقيادة 

والأركان حول »التجربة الدفاعية ال�سوي�سرية«

لقاء  احلربية  املدر�سة  يف  اأقيم 

بني  ما  الفرن�سية  باللغة  ثقايف 

يف  الثانية  ال�ضنة  �ضباط  تالمذة 

ال�سنة  من  وطلب  احلربية  املدر�سة 

الثانية يف كلية الطب يف اجلامعة 

طالباً.   75 عددهم  بلغ  اللبنانية 

اخلطاأ  مو�سوع  حول  اللقاء  متحور 

اجل�سيم )L’erreur grave( واأدارته 

اأ�ستاذة اللغة الفرن�سية يف املدر�سة 

نادر،  اأبي  كلوديا  الدكتورة  احلربية 

بح�سور رئي�س ق�سم الأمن والتوجيه 

العقيد الركن �سيمون وهبه ورئي�س 

جوزيف  املقدم  العامة  العلوم  فرع 

ال�ضنة  �ضباط  وتالمذة  و�ضباط  عيد 

�سبعة  ا�ستعر�س  حيث  الثانية، 

اجل�سيمة«  »الأخطاء  اأطباء  تلمذة 

الأطباء  بع�س  قبل  من  املرتكبة 

وتتلخ�س بالآتي:

الطبية  املعارف  اإ�ستغلل   •
بهدف مادي بحت.

للمر�سى. اجلن�سي  • ال�ستغلل 
الطبيب  اإهــتــمــام  ـــدم  ع  •

باملري�س.

الب�سر  على  الدويــة  جتربة   •

وت�سويقها  فعاليتها  لإختبار 

لحقاً.

الطب. مهنة  • ت�سيي�س 
اخلـــاطـــئ  ــس  ــ� ــي ــخ ــس ــ� ــت ال  •
حياة  على  املــوؤذيــة  وم�ساعفاته 

املري�س على الأمد البعيد.

الطبي. • الدجل 
املمار�سة  يف  والقيم  • الأخلق 

الطبية.

تلمذة  اأربعة  ا�ستعر�س  بعدها 

البنود  نف�ضه  املو�ضوع  يف  �ضباط 

الآتية:

لقاء ثقايف باللغة الفرن�سية يف املدر�سة احلربية
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التاريخ  عرب  انت�سارات  عن  الأمثلة  من  عــدداً  املحا�سر  قــّدم  ذلــك  بعد 

ال�سوي�سري التي �ساعدت فيها »طبيعة ال�سيا�سة الأمنية والدفاعية يف حروب 

اإىل اأن »�سوي�سرا ُعرفت ب�سيا�سة جتنيد ال�سعب، اإذ كان على  عديدة«، لفتاً 

�سلطة  فر�س  لها  اأتاح  ما  منتظم،  ع�سكري  لتدريب  يخ�سع  اأن  مواطن  كل 

ع�سكرية والتفوق«.

واأكد املحا�سر اأن هذه »الطاقة الع�سكرية اأو�سلت اإىل الفدرالية املعرتف بها 

من الأ�سرة الدولية«. ولفت اإىل اأن »الدفاع )بني �سنة 1989 - 2008( هو 

مو�سع ت�ساوؤل لدى ال�سوي�سريني، ولذلك مّت تزويد اجلي�س ال�سوي�سري اأحدث 

املعدات والأ�سلحة«.

وختم ال�سفري بيتلود حما�سرته مقّدماً �سل�سلة درو�س تاريخية م�ستقاة من 

املو�سوع:

1- اإذا اأردت العي�س ب�سلم امتلك القوة.

2- الدفاع هو مهمة اجلميع.

3- الدول املتعددة الثقافات هي بحاجة اىل اخلدمة الع�سكرية الإلزامية.

4- اإن�ساء جي�س قوي يحتاج اإىل عدة قرون.

ندين البلعة

اخلطاأ  مو�سوع  اإىل  مدخل   •
اجل�سيم.

اجل�سيمة. الأخطاء  • اأ�سباب 
• النتائج.

الوقاية. • طرق 
جمموعة  ــل  ك ا�ــســتــعــرا�ــس  بــعــد 

طرح  تخلله  نقا�س  دار  اأفــكــارهــا، 

اأ�سئلة من قبل احل�سور متت الجابة 

اجلميع  اإنتقل  بعدها  من  عنها. 

اأخذت �سور  ال�سرف حيث  اإىل �ساحة 

التذكاري.  الن�سب  ــام  اأم تذكارية 

ــا بني  ــر م ــقــاء ح ــم عــقــد ل ومـــن ث

الطب  كلية  وطالب  ال�ضباط  تالمذة 

قّدمت  بعدها  ال�سرف،  �ساحة  يف 

الطب  كلية  تلمذة  من  جمموعة 

احلربية  املدر�سة  لقائد  ورد  باقة 

العميد الركن �سهيل حماد الذي اأمل 

اأن يكون هذا اللقاء املثمر قد �ساهم 

وحقق  الفكرية  الروابط  توطيد  يف 

املدر�سة  بني  ما  املن�سود  التفاعل 

احلربية واجلامعة اللبنانية.

يف اخلتام وزعت بع�س املن�سورات 

على  التوجيه  مديرية  عن  ال�سادرة 

التمني  مــع  الطب  كلية  تــلمــذة 

م�ستقبلً  ومثمرة  بناءة  بلقاءات 

ومزيد من التعاون الثقايف ما بني 

اجلامعة  وكليات  احلربية  املدر�سة 

النوع  اللبنانية كافة، وت�سجيع هذا 

املعنوي  لإنعكا�سها  اللقاءات  من 

امل�ستوى  على  اليجابي  ومردودها 

الأخوة  اأوا�سر  تعمق  كونها  الوطني 

واللحمة ما بني اجلي�س واأهله.

امللحق الع�سكري الكوري

يف زيارة اإىل املدر�سة احلربية

ليـم  اونـغ  جيـاو  الركـن  العقيـد  الكـوري  العـ�سكـري  امللحــق  زار 

)GEAW OUNG LIM( املدر�سة احلربية ترافقه �سكرتريته ال�سيدة 
الركن �سهيل  العميد  احلربية  التقى قائد املدر�سة  با�سمة يحيى، حيث 

حماد بح�سور م�ساعده العميد الركن جورج يعقوب. 

املدر�سة  يف  التيكواندو  لعبة  ن�سر  يف  بلده  رغبة  عن  الزائر  واأعرب 

احلربية، وذلك من خلل تقدمي هبة تقدر بـ450 بزة ريا�سة وجتهيز قاعة 

ريا�سة خا�سة باللعبة املذكورة وتاأمني مدرب لها. و�سكر قائد املدر�سة 

والتي  ال�سادقة،  الرغبة  تلك  على  الكوري  الع�سكري  امللحق  احلربية 

تندرج يف اإطار التعاون ما بني اجلي�سني الكوري واللبناين. 

جال  ثم  احلربية  املدر�سة  عن  اإيجاز  اإىل  الزائر  ا�ستمع  الزيارة،  وخلل 

�سرح عنهما  اإىل  وا�ستمع  الإنكليزية  واللغة  املعلوماتية  على خمتربي 

من قبل امل�سوؤولني. ثم انتقل اإىل قاعة املحا�سرات الكربى وتعّرف على 

ن�ضاط تدريبي لتالمذة �ضباط ال�ضنة الثالثة، بعدها اأخذت �ضورة تذكارية 

مع الزائر اأمام الن�سب التذكاري. 

عربون  تذكارياً  درعاً  لل�سيف  احلربية  املدر�سة  قائد  قّدم  اخلتام  ويف 

تقدير كما قّدم امللحق الع�سكري الكوري يف املقابل هدية رمزية.
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برعاية قائد اجلي�س العماد مي�سال �سليمان ممثلً بالعميد الركن مي�سال املري قائد مع�سكر تدريب 

عرمان وبدعوة من بلدية ببنني واأهايل �سهداء اجلي�س، اأزيحت ال�ستارة عن ن�سب تذكاري لل�سهداء 

الع�سكريني من اأبناء البلدة الذين �سقطوا يف مواجهات نهر البارد ويف الت�سدي للعدوان ال�سرائيلي، 

وقد �سّيد الن�سب يف �ساحة البلدة.

ح�سر الحتفال م�سطفى ها�سم ممثلً رئي�س كتلة »امل�ستقبل« النيابية، مفتي عكار ال�سيخ اأ�سامة 

الرفاعي، وفاعليات �سيا�سية وع�سكرية وعدد كبري من روؤ�ساء البلديات واملخاتري وذوو ال�سهداء وح�سد 

من اأبناء املنطقة.

بعد تلوة اآيات من الذكر احلكيم للمقرئ ال�سيخ خالد بركات، افتتح الحتفال بالن�سيد الوطني، ثم 

الوقوف دقيقة �سمت حداداً على اأرواح �سهداء اجلي�س. وكانت كلمات لكل من ال�سيخ خ�سر الر�سيدي 

ورئي�س بلدية ببنني ال�سيد هيثم امل�سري.

كلمة العماد قائد اجلي�س األقاها العميد الركن مي�سال املري الذي توجه اإىل اأهايل ال�سهداء قائلً: 

»عندما تطوع اأبناوؤكم يف املوؤ�س�سة الوطنية اجلامعة، اأدركتم بكل ثقة، اأنهم �سيكونون يف طليعة 

املدافعني عن احلدود �سد اأي اعتداء اإ�سرائيلي، بعدما زرعتم يف نفو�سهم اأغرا�س حب الوطن، وواجب 

الت�سحية بالغايل والنفي�س يف �سبيله. وما فاجاأكم وفاجاأنا جميعاً اأن يت�سلل الإرهاب اإىل داخل البلد، 

اإىل حدود بلداتكم وقراكم بالتحديد، ليغدر بالع�سكريني واملدنيني الأبرياء على حد �سواء، فكان اأن 

هّب اجلي�س للدفاع عن اأمن الوطن و�سلمة �سعبه، مقدماً قافلة من ال�سهداء الأبرار يف نهر البارد، 

حتى حتول ماوؤه البارد �ساخناً حارقاً، فانقلب ال�سحر على ال�ساحر، وانت�سر احلق على الباطل، وانت�سر 

الوطن«.

ونقل حتية العماد �سليمان اإىل بلدية ببنني رئي�ساً واأع�ساًء، واإىل اأهايل البلدة واجلوار، »لأن هذه 

البلدة ببنني �ستبقى �ساهدة حية على مكان انبلج منه ذات يوم فجر احلرية وال�سيادة، وارتفعت 

فوق ترابه بندقية اجلي�س وعلم لبنان املفدى«.

واألقى كلمة عائلت ال�سهداء املفتي الرفاعي الذي قال: »من اأراد اأن يلب�س اإ�سلمنا ثوب الرهاب 

اأ�س�سنا راية العدل، ورفعنا حمكمة عدل، وعلمنا النا�س الن�سانية  فهو مفنت، فنحن عندما حكمنا 

اأر�س خبيثة اجتثت من فوق الر�س،  اإل نبتت يف  اإنها راية جديدة ل نعرفها  والعي�س امل�سرتك، 

بالوفاء،  بالأديان وجتارة  بالأوطان وجتارة  لأنها جتارة  لعناء  و�سبابها غرباء وجتارها  اأ�سكالها غريبة 

ونحن نرف�س كل ذلك«. واأ�ساف: »اإ�سلمنا علمنا اأن نكون �سكور واأن نلقى بابت�سامة املحيا كل من 

اأتى يزور، ل نعرف عب�ساً ول �ساكر لأنه كفور«.

واأ�سار اإىل »اأن عكار وببنني قّدمت �سبابها ووقفت حمت�سنة جي�سها، وقّدمت له املال والغذاء وال�سلح 

اإننا ندافع عن اللبنانيني وعن الفل�سطينيني  والدماء، ووقفت على اأهبة ال�ستعداد لتقول علنية 

واملتاآمر الذي �سّدر اإلينا هوؤلء اإمنا اأراد اأن ي�سرب اللحمة اللبنانية واللحمة الفل�سطينية، لكنه باء 

بالف�سل«.

واأ�ساف: »لن نقبل اأن ي�سيع اأحد هذه الدماء، ل بانقلبات داخلية، ول بحروب مفتعلة، ول ب�سيارات 

مفخخة، ول بتعطيل ال�ساحات واإغلق املوؤ�س�سات. اإن هذه الدماء تفر�س علينا اأن نحميها واأن نبقى 

الذي  وهو  اللبنانية،  للجمهورية  رئي�س  بانتخاب  اإل  يتم  ل  وذلك  لرعايتها،  التامة  املداومة  على 

وطنية  وحدة  حكومة  ت�سكيل  اإىل  في�سار  ذلك  بعد  اأما  �سليمان،  مي�سال  العماد  عليه  التوافق  مّت 

باملفهوم الكامل، ثم يجري التفاق على قانون انتخاب عادل، ثم متار�س العملية ال�سيا�سية من 

خلل املوؤ�س�سات الد�ستورية والت�سريعية«.

ويف ختام الحتفال، اأزيحت ال�ستارة عن اللوحة التذكارية وعزفت فرقة من مو�سيقى اجلي�س حلن 

املوتى وو�سع اإكليل من الزهر على الن�سب التذكاري.

ممثل قائد اجلي�ش: من هنا ارتفعت 

بندقية اجلي�ش وعلم لبنان املفدى

ن�سب تذكاري ل�سهداء

اجلي�س يف ببنني

رعى قائد اجلي�س العماد مي�سال �سليمان ممثلً 

بالعميد اليا�س ريحانا وبح�سور ملكة جمال لبنان 

تكرمياً  عكار  يف  ن�ساطات  �سل�سلة  جنيم  ندين 

الحمر  وال�سليب  اللبناين  اجلي�س  �سهداء  لأطفال 

البارد،  نهر  معارك  يف  �سقطوا  الذين  اللبناين 

لإ�سعاد  اللبنانية  »اجلمعية  من  بدعوة  وذلــك 

الطفولة و»عكار بر�س«.

مهرجان  يف  كلمة  األقى  اجلي�س  قائد  ممثل 

الن�ساطات،  هذه  �سياق  يف  اأقيم  الذي  الطفولة 

اعترب فيها اأن الأوطان ت�سان بالبذل وحتيا بدماء 

وحا�سرها  الغني  اإرثها  ي�سنعون  الذين  ال�سهداء 

القوي وغدها الواعد امل�سرق.

ويف م�ستهل كلمته قال:

اأن اأقف بينكم اليوم، ممثلً  ي�سرين وي�سّرفني 

هذا  يف  �سليمان،  مي�سال  العماد  اجلي�س  قائد 

الطفل يف  اإ�سعاد  اأرادت منه جمعية  الذي  احلفل 

عكار م�سكورة، التعبري عن ت�سامنها الوطيد مع 

حتية  وتوجيه  الوطني،  بدوره  واعتزازها  اجلي�س، 

ال�سليب  و�سهداء  �سهدائه  اإىل  الأعماق  من  وفاء 

الأحمر اللبناين، الذين �سقطوا باملا�سي القريب 

غريباً  لي�س  بالتاأكيد  الأمر  وهذا  البارد.  نهر  يف 

وحميتهم  و�سهامتهم  عكار  اأهــل  ــروءة  م على 

اللبنانية الأ�سيلة، ولي�س غريباً على هذه اجلمعية 

الكرمية التي اتخذت من الطفولة املنت�سرة على 

وجوه  على  امل�سرقة  والب�سمة  واحلــرمــان،  الأمل 

والعطاء  باملحبة  نا�سحة  الأطفال، عنواناًَ مل�سرية 

يف خدمة الوطن واأجياله ال�ساعدة.

واأ�ساف قائلً:

كما حبة القمح تبذل نف�سها يف الرتاب، لتنمو 

اأ�سعافاً  وتتوالد  جديد،  من  احلياة  جــذوة  فيها 

بالبذل،  ت�سان  الأوطـــان  هي  هكذا  م�ساعفة، 

»اإ�سعاد الطفولة« و »عكار بر�س«

يف حتية اإىل ال�سهداء �ساركت فيها 

ملكة جمال لبنان ندين جنيم

ممثل العماد قائد اجلي�ش:

بالبذل ت�سان الوطان

وبدماء ال�سهداء ي�سنع

اإرثها وحا�سرها وغدها
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والت�سحيات، وحتيا بدماء ال�سهداء الذين ي�سنعون 

القوي  الغني وحا�سرها  اإرثها  البطولية،  مباآثرهم 

من  نخبة  نكّرم  واليوم  امل�سرق.  الواعد  وغدها 

رفاقهم  له  تعر�س  ما  هالهم  ال�سجعان،  رجالنا 

تنظيم  يد  على  واإجـــرام  غــدر  من  ومواطنوهم 

و�سعبهم،  جي�سهم  لكرامة  فانتف�سوا  اإرهابي، 

الواجب،  نــداء  ملبني  القتال  �ساحة  اإىل  وانــربوا 

اأكرب  م  وَق�سَ يلني  ل  بعزم  الأعداء  كيد  ومواجهني 

�سهداء  ارتفعوا  اأن  قــدرهــم  فكان  احلــيــاة،  مــن 

ومع  الوطنية،  والكرامة  ال�سيادة  مذبح  على 

راية  وعلت  لبنان،  انت�سر  اجل�سام  ت�سحياتهم 

احلق واحلرية فوق كل �سرب من ترابه الغايل.

اإنها حمطة م�سرقة يف تاريخ وطننا املعا�سر، 

بثوابته  اجلي�س  مت�سك  جلية  ب�سورة  اأكـــدت 

لتقدمي  اأبنائه  وا�ستعداد  والع�سكرية،  الوطنية 

الدماء من دون ح�ساب، اإذا ما تعر�ست بلدهم لأي 

خطر، مثلما اأكدت هذه املحطة تلحم اللبنانيني، 

مع  واأطيافهم  وانتماءاتهم  مناطقهم  مبختلف 

يف  الوطني،  جي�سهم 

الع�سبية،  ــروف  ــظ ال

امل�سريية،  ـــات  والأوق

املطلق  واإميــانــهــم 

و�سيغة  الوطن  بوحدة 

ــرتك،  ــس ــ� ــه امل عــيــ�ــس

اأ�سا�س  متــثــل  الــتــي 

ومنوذجه  الكيان،  وجود 

واحل�ساري  الإنــ�ــســاين 

املنطقة  يف  الفريد 

العربية والعامل.

ــول: ل  ــق ــال ــم ب ــت وخ

ُقــدم من  بــاأن ما  �سك 

قد  وت�سحيات،  ــاء  دم

الكثري  ال�سعب  جّنب 

والويلت  املاآ�سي  من 

لها  يخطط  كان  التي 

ور�سم  الإرهـــابـــيـــون، 

اإىل  اخلل�س  درب  لنا 

امل�ستقبل  ـــــاب  رح

يف  واأ�سهم  املن�سود، 

الوطن  مناعة  وتعزيز  الداخلية،  �ساحتنا  حت�سني 

يف مواجهة كل املخاطر والتحديات املحدقة به. 

اأتوجه  العماد مي�سال �سليمان  با�سم قائد اجلي�س 

الطفولة  اإ�سعاد  جمعية  اإىل  وتقدير  �سكر  بتحية 

لبنان،التي  جمال  ملكة  واإىل  واأع�ساء،  رئي�ساً 

وجمال،  و�سحر  اأمل  اإ�سراقة  احل�سور  على  اأ�سفت 

الحتفال،  اإقامة هذا  اأ�سهم يف  اأ�سكر كل من  كما 

اأن  عليائهم،  يف  الأبرار  ول�سهدائنا  لكم  وعهدنا 

لق�سمه،  وفياً  ر�سالته،  على  اأميناً  اجلي�س  يبقى 

اآمن حر  تبني على طريق وطن  ويداً  يداً حتمي 

مزدهر.

وكانت الن�ساطات التكرميية قد ا�ستهلت بزرع 

املدخل  عند  املحمرة  مفرق  على  زيتون  �سجرة 

ال�سرقي ملخيم نهر البارد بح�سور رئي�سة اجلمعية 

�سعيد  نزيهة  الدكتورة  الطفولة  لإ�سعاد  اللبنانية 

بلدية  ورئي�س  املرعبي  منذر  والزميل  اليو�سف 

وبعد  وطــلب،  وفعاليات  تــلوي  نــدمي  املحمرة 

ذلك غر�ست امللكة والعميد ريحانا �سجرة اأرز يف 

وطلب،  بلدية  فعاليات  بح�سور  منيارة  حديقة 

الدعوة  واأ�سحاب  ريحانا  والعميد  جنيم  جالت  ثم 

على مدر�سة لي�سيه الدكتور عبداهلل الرا�سي حيث 

اأقيم لهم ا�ستقبال حا�سد من قبل الهيئة الإدارية 

والطلب. واألقى مدير الدرو�س يف املدر�سة جان 

اجلي�س  بت�سحيات  فيها  اأ�ساد  كلمة  �سعيا  اأبــي 

اجلمال  مبلكة  مرحباً  اللبناين  الأحمر  وال�سليب 

تنظيمهم  بر�س  وعكار  الطفولة  لإ�سعاد  و�ساكراً 

هذه الزيارة.

املدر�سة  يف  الأعياد  معر�س  افتتاح  مت  كذلك 

بح�سور  طابا  ال�سيخ  يف  الرثوذك�سية  الوطنية 

التعليمية  والهيئة  طعمة  ن�سال  املدر�سة  مدير 

م�سيداً  باحل�سور  فيها  رحب  كلمة  طعمة  واألقى 

بت�سحيات اجلي�س وال�سليب الأحمر اللبناين ودعا 

اأن  اىل  م�سرياً  املحبة،  وتر�سيخ  الأحقاد  نبذ  اإىل 

ثم  اأبنائه،  جميع  اإىل  يحتاج  بلبنان  النهو�س 

قّدم دروعاً تقديرية للملكة جنيم والعميد ريحانا 

املدر�سة  طلب  وقّدم  املرعبي  منذر  والإعلمي 

لوحات فنية فلكلورية.
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برعاية قائد اجلي�س العماد مي�سال �سليمان، ممثلً بالعميد رمزي الأيوبي، اقيم حفل ازاحة 

ال�ستارة عن ن�سب تذكاري ل�سهداء اجلي�س يف بلدة م�ستى ح�سن - ق�ساء عكار، يف ح�سور 

ممثل نائب رئي�س احلكومة �سابقاً ع�سام فار�س، �سجيع عطية، والنائبني ال�سابقني وجيه 

البعريني وحممد يحيى وح�سد من ال�سخ�سيات ال�سيا�سية والجتماعية.

ا�ستهل احلفل بالن�سيد الوطني اللبناين، فدقيقة �سمت حداداً على ارواح �سهداء اجلي�س، 

ثم كلمة يا�سر ابراهيم با�سم عائلت ال�سهداء.

فيها  كلمة عاهدت  احلاج  ال�سيدة مرياي  احلاج  وليد  ال�سهيد  الأول  املعاون  اأرملة  واألقت 

ال�سهداء على حفظ الأمانة.

اأما رئي�س بلدية م�ستى ح�سن ال�سيد حمزه الأحمد، فتحدث عن احلرمان الذي متادى يف 

منطقة عكار، داعياً اىل اعطائها حقوقها لكي ل ي�سبح الفقر واحلرمان باباً يدخل منه الإرهاب 

فيعبث بافكار ال�سباب، في�سبحوا نقطة �سعف يف بنية الوطن بدل ان يكونوا م�سدر قوة له.

والقى العميد الأيوبي كلمة قائد اجلي�س، فتوّجه اىل اهايل عكار وذوي ال�سهداء بالقول: 

»لقد �سطرمت يف وقفتكم الوطنية وال�سجاعة وامل�سوؤولة �سفحات م�سرقة يف تاريخ الوطن، 

وكنتم ال�سد املنيع يف وجه الإرهاب، تقفون جنباً اىل جنب مع جي�سكم«.

وا�ساف: »كونوا على ثقة ان دماء �سهدائنا البرار لن تذهب �سدى، فبف�سل هذه الدماء حتقق 

النت�سار وحفظت الإجنازات وحت�سنت م�سرية ال�سلم الأهلي، وبات اجلي�س اكرث قوة ومنعة يف 

مواجهة الخطار والتحديات من اأي جهة اأتت، و�سيعود لبنان موئلً للحرية والطماأنينة وال�سلم 

ملبادئه  وفياً  �سهدائه،  اإرث  على  اميناً  اجلي�س  ان »يبقى  وعاهد  للإن�سانية جمعاء«.  ودرة 

ي�ستلهم من ماآثرهم البطولية اأ�سمى معاين ال�سرف والت�سحية والوفاء«.

املفتوح  املياه«  »�سبيل  ن  ود�سّ اجلي�س،  �سهداء  ن�سب  عن  ال�ستارة  ازيحت  اخلتام،  ويف 

ال�سيدة  اقامته زوجته  احلاج، وقد  وليد  ال�سهيد  الأول  البلدة املعاون  ابن  للعموم عن روح 

مرياي وابنته.

ن�سب تذكاري ل�سهداء اجلي�ش يف عكار

الطفولة  مهرجان  اأقــيــم  نف�سه  الإطـــار  ويف 

بح�سور  عكار  منيارة  يف  احلديثة  املدر�سة  يف 

املطران  الرثوذك�س  للروم  عكار  اأبر�سية  راعي 

ع�سام  الرئي�س  دولة  عن  وممثل  بنديل  بول�س 

النواب  وعقيلت  بيطار  نا�سر  الأ�ستاذ  فار�س 

ها�سم  وم�سطفى  رحــال  وريا�س  حبي�س  هــادي 

وم�سطفى علو�س، وممثل مدير عام قوى الأمن 

خالد  الركن  العقيد  ريفي  اأ�سرف  اللواء  الداخلي 

ماجد  الرائد  حلبا  درك  ف�سيلة  واآمر  الدين  علم 

الأيوبي، والفنانة مادونا والآن�سة نتايل ف�سل اهلل 

وملك جمال العامل جيف زلزيل، وفعاليات بلدية 

واأمنية واجتماعية وتربوية وح�سد من  واختيارية 

اأهايل �سهداء اجلي�س والأطفال.

العلمي  األقى  اللبناين  الوطني  الن�سيد  بعد 

منذر املرعبي كلمة قال فيها:

الحتـفـال  هــذا  عكـار  على  غريبـاً  »ليـ�س 

الأحمر  وال�سليب  اجليـ�س  ل�سهـداء  التكرميي 

الت�سحيـة  يف  ال�ساحلـة  الأمثـولة  اأعطت  فهي 

منّوهاً  وجي�سه«،  لبنان  اأجــل  من  الدماء  وبــذل 

العماد  اجلي�س  قائد  و�سجاعة  ومناقبية  بحكمة 

املوؤ�ض�ضة  وجنود  �ضباط  وجميع  �ضليمان  مي�ضال 

الع�سكرية.

�سفيـق  احلديثـة  املدر�سـة  مدير  تـحـدث  ثم 

مبختلف  الــكــبــري  ترحيبه  عــن  ــرب  ــاأع ف عــبــود 

يف  تقام  التي  والثقافية  الوطنية  الن�ساطات 

املدر�سة. 

واأ�ساف: »اإن جي�سنا البطل هو عزتنا و�سرفنا«، 

املنطقة  اإىل  زيارتها  لبنان  جمال  مللكة  �ساكراً 

م�سيداً بدور ال�سليب الأحمر اللبناين. 

واألقت رئي�س اجلمعية اللبنانية لإ�سعاد الطفولة 

اليو�سف كلمة دعت فيها  الدكتورة نزيهة �سعيد 

اإىل الهتمام بالطفولة يف لبنان وتاأمني الرعاية 

اللئقة  التلفزيونية  والــربامــج  لهم،  ال�سحية 

وامللعب واحلدائق والتعليم وغريه.

واأ�سافت اليو�سف:

نهر  معركة  بعد  ياأتي  العام  هذا  احتفالنا  اإن 

البارد التي قّدم اجلي�س وال�سليب الأحمر اللبناين 

خللها خرية اأبنائهما من اأجل الوطن يف مواجهة 

اأرواحهم  اأمــام  ــللً  اإج ننحني  واإننا  الإرهابيني، 

املقدام  البطل  بجي�سنا  فخورون  واإننا  الطاهرة 

زرعت  التي  بنادين جنيم  ونرّحب  واأفراداً،  قيادة 

الأمل واملحبة يف عكار.



ومّت  احلاج،  فرن�سوا  ال�سهيد  الركن  اللواء  عائلة  الأم،  حركة  من  وفد  زار 

خلل الزيارة تقدمي درع تذكاري با�سم احلركة عربون وفاء لل�سهيد الكبري 

وتقديراً لعطاءاته وت�سحياته.

حركة الأم تزور 

عائلة اللواء 

الركن ال�سهيد 

فرن�سوا احلاج

االركان  رئي�س  نائب  برئا�ضة  اجلي�س  قيادة  �ضباط  كبار  من  وفد  قام 

للتخطيط العميد الركن بانو�س منجيان، بزيارة عائلت ال�سهداء املدنيني 

الفائت،  الثاين  كانون  �سهر  خلل  خمايل  مار  اأحداث  يف  �سقطوا  الذين 

اأو�ساعهم،  على  الوفد  وقف  حيث 

اجلي�س  قائد  تعازي  اإليهم  ونقل 

وموا�ساته  �سليمان  مي�سال  العماد 

من  اأن  واعتباره  معهم،  وت�سامنه 

الوطنية  الوحدة  �سهداء  هم  ق�سوا 

كع�سكريي  متاماً  الأهلي،  وال�سلم 

عن  دفاعاً  ا�ست�سهدوا  الذين  اجلي�س 

وحدة لبنان واأمنه وا�ستقراره.

وفد من قيادة 

اجلي�ش يزور 

عائلت �سهداء 

مار خمايل

البيان  التوجيه  �سدر عن قيادة اجلي�س - مديرية 

الآتي:

مع  بالتن�سيق  اجلي�س  قيادة  من  جلان  �ستقوم 

من  اعتباراً  للإغاثة،  العليا  والهيئة  الزراعة  وزارة 

بالك�سف   ،2008/5/20 ولغاية   2008/3/27

من  والنحل  الزراعية  بالرثوة  اللحقة  الأ�سرار  على 

جراء العوا�سف الطبيعية التي ح�سلت بني تاريخي 

2008/1/15 و2008/2/20 يف خمتلف املناطق 

اللبنانية.

املت�سررين،  املواطنني  القيادة  هذه  تدعو  لذا 

املخاتري  اأو  البلديات  لدى  اأ�سمائهم  ت�سجيل  اإىل 

يف قراهم، وحت�سري امل�ستندات الثبوتية ال�سخ�سية 

والقانونية و�سور فوتوغرافية للممتلكات املت�سررة.

ملزيد من ال�ستف�سار الت�سال على الأرقام التالية:

03/975758 - 01/293651 - 01/281284

بيان يتعلق بالك�سف على اأ�سرار العوا�سف

يف اإطار املهام الإمنائية التي ينّفذها اجلي�س بالتعاون والتن�سيق مع وزارة الزراعة، وتلبية لطلب احتاد 

خا�سة مبكافحة  مبيدات  بر�س  اللبنانية،  اجلوية  للقوات  تابعة  طوافات  قامت  الفتوح،   - ك�سروان  بلديات 

ح�سرة ال�سندل، فوق غابة دلبتا وحرج زوق مكايل.

جي�س �لعلم و�لثقافة

ح�سني  رواد  العريف  ــال  ن

اإجازة  جابر من فوج الهند�سة 

من  الــتــاريــخ  يف  تعليمية 

كلية الآداب والعلوم الإن�سانية 

يف اجلامعة اللبنانية.

اإجازة تعليمية

يف التاريخ

للعريف

رواد جابر

اجلي�ش ينّفذ مهاماً امنائية
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اأزمة الوليات املتحدة الأمريكية

الوليات  اأزمـــة  تظهر  املحا�سر:  قــال  بــدايــة 

اأربعة  خلل  من  املنطقة  يف  الأمريكية  املتحدة 

املوؤ�سر  يتمثل  رئي�سة.  موؤ�سرات 

ال�سيا�سية  الكلفة  بتزايد  الأول 

اخلارجية الأمريكية، من الناحية 

)�سحايا  والب�سرية  الع�سكرية 

واأفغان�ستان...(  ــراق  ــع ال يف 

ع�سكري  )اإنــفــاق  والإقت�سادية 

واملوؤ�س�سية  اإيران(،  اإحتواء  وحماولة 

تعد  مل  الأمريكية  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اأن  بحيث 

حتتمل القيام باأي مهمات اإ�سافية.

الوليات  �سورة  تراجع  فهو  الثاين  املوؤ�سر  اأما 

بحيث  مهيمن،  اأعظم  كقطب  الأمريكية  املتحدة 

ال�سراعات  اإدارة  على  الــقــدرة  فاقدة  اأ�سبحت 

تقلل  اأو  م�ساحلها  لها  ت�سمن  ب�سورة  الإقليمية، 

الأمريكية.  امل�سالح  تواجه  التي  التهديدات  من 

اأن  تظهر  بو�س،  ل�سيا�سة  مو�سوعية  جردة  واأي 

الهيمنة  ممار�سة  يف  اأخفقت  الأمريكية  الإدارة 

خريطة  �سياغة  اإعادة  يف  كما  التهديدات،  لإزالة 

تقلل  ب�سورة  الإقليمية  الأو�سط  ال�سرق  حتالفات 

من م�ساحات حركة القوى املناوئة لها.

واأ�ساف حمزاوي:

حا�سر الدكتور عمرو حمزاوي، من موؤ�س�سة كارينغي الأمريكية للأبحاث 

والدرا�سات، يف قاعة املحا�سرات - كلية فوؤاد �سهاب للقيادة والأركان، 

حول »ال�سيا�سة الأمريكية يف ال�سرق الأو�سط«.

�سّم احل�سور، العميد الركن اليا�ش فرحات قائد الكلية، ممثلً العماد 

�سليمان قائد اجلي�ش، �سباطاً ممثلني عن القطع الع�سكرية كافة 

وال�شباط الذين يتابعون دورة الأركان.

عالج الدكتور حمزاوي املو�شوع يف خم�ض نقاط رئي�شة. فا�شتعر�ض 

اأولً اأزمة الوليات املتحدة الأمريكية يف ال�سرق الأو�سط، لينتقل اىل 

عر�ش تداعيات حزام الأزمات يف املنطقة العربية على امل�سالح 

الأمريكية، ويعالج من ثم ما هو متوقع من الإدارة الأمريكية احلالية، 

وتلك التي �ستخلفها، ليخل�ش اىل ا�ستعرا�ش تداعيات ما تقدم على 

اأدوار القوى الإقليمية املختلفة.

حمزاوي قارئاً ال�سيا�سة الأمريكية يف ال�سرق الأو�سط

�سرتثها

الإدارة اجلديدة



الوليات  م�سداقية  تراجع  هو  الثالث  املوؤ�سر 

بالن�سبة  معايريها  وازدواجية  الأمريكية  املتحدة 

اىل  ُينظر  اأ�سبح  بحيث  العربية،  امل�سالح  اىل 

اأنه معيب وخطر  الأمريكي على  الع�سكري  الوجود 

العرب وبالتحديد اخلليج ولي�س حماية  اأمن  على 

املتحدة  الــوليــات  بني  اخللفات  ذلــك  توؤكد  لــه. 

الأمريكية من جهة ودول جمل�س التعاون اخلليجي 

من جهة ثانية، فكيف اإذا اأ�سيف امللف الإيراين!؟

حترك  م�ساحات  تراجع  فهو  الرابع  املوؤ�سر  اأما 

ال�سرق  منطقة  داخل  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

اأخرى  ودولية  اإقليمية  قوى  تنامي  اأمام  الأو�سط 

تناف�سها وتنازعها، والأخطر هو بحث حلفاء اأمريكا 

م�ساحات  عن  اأو�سطية  ال�سرق  املنظومة  داخــل 

الوليات  عن  ومبعزل  ن�سبية  با�ستقللية  للتحرك 

املتحدة.

حزام الأزمات

رئي�ستني  م�سلحتني  لأمريكا  اأن  املحا�سر  اعترب 

من  النفط  اإمــدادات  تاأمني  الأو�سط:  ال�سرق  يف 

اىل  بال�سافة  الإقليمي.  اإ�سرائيل  واأمن  اخلليج، 

ي�سمى  امل�سلحتني  هاتني  بني  رئي�س  تقاطع 

�سياق  وياأتي يف  الإرهاب«.  �سد  »احلرب  اأمريكياً 

واإعاقتها  لها  القوى املناوئة  اإزاحة  اأمريكا  حماولة 

عن التحرك �سد م�ساحلها.

ويف نظرة اىل تداعيات حزام الأزمات املوجودة 

قال:  اأمريكا،  م�سالح  على  الأو�سط  ال�سرق  يف 

ما  يف  بداية  حقيقية.  تهديدات  بالتاأكيد  هناك 

يتعلق باإمدادات النفط يف اخلليج، يظهر ت�ساعد 

الطابع املذهبي -  الإيراين - مبعزل عن  النفوذ 

كقوة اإقليمية رئي�سة يف منطقة اخلليج. فاإيران 

ل تتحرك يف العراق اأو يف اخلليج وح�سب، بل لها 

اأدوار يف مواطن اأخرى يف العامل العربي ويف قلب 

امل�سرق العربي. وقد اأ�سبح لها وزن فاعل يف كل 

�سراعات عاملنا العربي الإقليمية.

من ناحية اأخرى، تظهر التهديدات التي متثلها 

ال�سراعات يف لبنان وعدم ا�ستقرار الأو�ساع فيه، 

هنا  والتهديد  الإ�سرائيلي،   - العربي  وال�سراع 

يتعلق باأمن اإ�سرائيل.

الإرهـــاب،  �سد  باحلـرب  يتعلـق  مـا  يف  اأمـــــا 

العام  عليه  كانت  مما  اأ�سواأ  هي  اليوم  فال�سـورة 

�ضدام  ن��ظ��ام  الإ���ض��ق��اط  كنتيجة  وذل���ك   ،2001

املنظمات  حترك  وم�ساحات  اأدوار  وتنامي  ح�سني 

املرتبطة بالقاعدة.

اإدارة بو�ش

الأو�سط  ال�سرق  يف  بو�س  اإدارة  �سيا�سة  حول 

ــة املــواجــهــة  ــارب ــق قــــال حــــمــــزاوي: تــظــهــر م

وتهمي�س   )Confrontational Approach(
يف  ُوجـــدت  طاملا  التي  الدبلوما�سية  الأدوات 

الأو�سط.   وال�سرق  العربي  العامل  مع  العلقات 

فهذه الإدارة تبحث دائماً يف مقارباتها عن فكرة 

اىل  وت�سعى  واملغلوب  والغالب  وال�سديق،  العدو 

 Aggressive( عنيفة  احتواء  �سيا�سة  تطبيق 

وتلتزم  اإيــران  �سد   )Containment Policy
منطق املواجهة. وبالتايل ل ميكن توقع اأي حتول 

جذري ونوعي يف اإدارة بو�س خلل الأ�سهر القليلة 

القادمة. 

الإدارة اجلديدة

تظهر  الأمريكي  للواقع  مو�سوعية  قراءة  اأي  اإن 

)�سواء  القادمة  اجلــديــدة  الأمريكية  الإدارة  اأن 

همها  �سيكون  دميقراطية(  اأو  جمهورية  كانت 

النظر عن  بغ�س   - اإدارتها  �سنوات  الرئي�س خلل 

للناخبني  تقّدم  التي  والوعود  املعلن  خطابها 

 Conflict( الأزمـــات«  »اإدارة  ي�سمى  ما  هو   -

.)Managment
من  ال�سلبية  �سديد  باإرث  مثقلة  �ستكون  فهي 

امل�سالح  على  ترد  تهديدات  بو�س:  اإدارة  جانب 

الأمريكية من كل مكان، م�ساحات  حترك الوليات 

وقدرتها  م�ستمر،  تراجع  يف  الأمريكية  املتحدة 

اأي  من  اأ�سعف  الإقليمية  ال�سراعات  ح�سم  على 

وقت م�سى.

قدرة  ــرتداد  ا�ــس اجلــديــدة  الإدارة  �ستحاول  اإذاً 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  فقدتها  ا�سرتاتيجية 

يف ال�سنوات املا�سية.

القوى الإقليمية

 2008 العام  يف  اأو�سطي  ال�سرق  امل�سهد  اإن 

متاحة  اإمكانات  على  بو�سوح  يــدل  م�سهد  هو 

م�سر،  ــــران،  اإي )الــ�ــســعــوديــة،  اإقليمية  لــقــوى 

)حزب  املقاومة  كحركات  لقوى  واأي�ساً  �سوريا...( 

غري  م�ساحات  يف  تتحرك  باأن  حما�س...(،  اهلل، 

هيمنة  منازعة  خللها  من  وت�ستطيع  م�سبوقة، 

الإدارة الأمريكية، وذلك بغ�س النظر عما اإذا كانت 

هذه القوى مناوئة للوليات املتحدة اأو حليفة لها.

القوة  اأزمـــة  اإن  الــقــول  اىل  املحا�سر  وخل�س 

ح�سم  على  قدرتها  ــدم  وع ــا(  )اأمــريك العظمى 

م�ساحلها  حتمي  ب�سورة  الإقليمية  ال�سراعات 

تخلق  واجهتها  التي  التهديدات  مــن  وتقّلل 

م�سبوقة  غري  ن�سبية  وحريات  حتــرك  م�ساحات 

الأمر  هذا  ا�ستغلل  يتم  فهل  الإقليمية.  للأطراف 

العربي  للأمن اجلماعي  عربياً يف �سيغة م�سروع 

والتعامل مع التهديدات الرئي�سة؟

القيام  عن  عاجزة  العربية  النخب  اإن  للأ�سف، 

ب�سياغة جماعية. فكل ما �سن�سهده اإذاً خلل الفرتة 

مفهوم  غياب  اأما  فردية،  حمــاولت  هو  القادمة 

لذلك  ما  بكل  ف�سي�ستمر  العربي  اجلماعي  الأمن 

من تداعيات يف حزام ال�سراعات الإقليمية، ويف 

ما وراء ذلك من م�سالح عربية م�سرتكة. 
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بطاقة
املحا�سر عمرو حمزاوي:

مــوؤ�ــســ�ــســة  مـــــن   •
للأبحاث  الأمريكية  كارنيغي 

والدرا�سات من اأجل ال�سلم العاملي.

جامعة  مــن  جامعية  ـــازة  اإج ــال  ن  •
يف  املاج�ستري  ونــال  در�ــس  ثــم  الــقــاهــرة 

اأم�سرتدام، وتابع الدكتوراه يف برلني.

ال�سرق  �سوؤون  يف  • متخ�س�س 
الإ�سلم،  )الدميقراطية،  ــط  الأو�ــس

الإ�سلح ال�سيا�سي(.



احلرب  جانب  اىل 

امل�سكوفة  العلنية 

رحاها  تـــدور  الــتــي 

 1982 الــعــام  منذ 

ــوم بني  ــي وحــتــى ال

الوطنية  املقاومة 

املتمثلة  اللبنانية 

اأي�ساً  بحزب اهلل وقوات الحتلل الإ�سرائيلية، تدور 

رحى حرب خفية، هي حرب اأ�سباح واأدمغة واأجهزة 

خمابرات متعددة اجلن�سية، ل تقل �سرا�سة ودموية 

عن الأوىل. وعملية اغتيال القائد العملين الفريد 

»احلــاج  با�سم  املكّنى  مغنية  عماد  نوعه  مــن 

ر�سوان«، كانت مبنزلة ال�سطر الأخري الذي كتب يف 

�سرية ال�سراع الطويلة واملريرة هذه.

بطبيعة احلال مل يكن قرار تنفيذ الغتيال بالأمر 

ال�سعوبة  ال�سهل، بل كان يف منتهى  اأو  الب�سيط 

والتعقيد، وهو جاء يف اأعقاب تخبطات وحماولت 

�سابقة على مدى نحو ثلثة عقود من الزمن ولكن 

من دون جدوى، اإذ جاء اإدراج ا�سم ال�سهيد يف قائمة 

الأ�سا�سيني من قبل خمابرات ع�سرات  املطلوبني 

واإ�سرائيل،  املتحدة  الوليات  مقدمها  ويف  الدول 

بعد اأن حاز منها لقب »الثعلب«، وذلك ب�سبب ما 

اكت�سبه من تقدير واإعجاب بفكره ال�ستثنائي يف 

اأكرث  لي�س  وهو  واملباغتة،  التنكر  اأ�ساليب  اجرتاح 

من �ساب جنوبي من قرية طري دبا لعائلة مزارعة 

ب�سيطة، فر�س عليها الحتلل ال�سهيوين اأكرث من 

حزام  ي�سمى  ما  اأحياء  اىل  والتهجري  النزوح  مرة 

البوؤ�س يف ال�ساحية اجلنوبية لبريوت.

اإنه ملن البدهي اأن تثري عملية الغتيال �سيلً من 

ح�سمت  وقد  والجتهادات.  والتخمينات  الت�ساوؤلت 

قيادة حزب اهلل م�ساألة حتديد اجلهة املنفذة وهي 

�سلوعها  نفيها  من  الرغم  على  التي  اإ�سرائيل، 

من  متاماً  تتلب�سها  التهمة  اأن  اإل  العملية،  يف 

وتعليقات  ــداف  والأه واملوؤ�سرات  الأ�سلوب  خلل 

ال�سحف الإ�سرائيلية نف�سها. فقد �سبهت �سحيفة 

املعنيني  الإ�سرائيليني  القادة  �سلوك  »هاآرت�س« 

بعملية القتل بل�س الدجاج الذي ينفي عن نف�سه 

دخول القن لكن ري�س الدجاج يعتلي راأ�سه. كما واأن 

الفرح املبالغ فيه الذي اأبداه هوؤلء القادة ب�سبب 

النجاح الذي اأحرزوه، دفعهم على الفور ومن دون 

املو�ساد  رئي�س  ولية  فرتة  متديد  اىل  تاأخري  اأي 

مئري داغان، الذي ت�سّلم املو�ساد يف مرحلة اإخفاق 

وتقهقر منذ العام 2002، واإذا به الآن يحرز اإجنازاً 

ثميناً يف وقت عّز على اإ�سرائيل حتقيق اأي اإجناز 

ع�سكري ملمو�س بال�سهولة والثمن البخ�س اللذين 

ال�سابقة منذ هزمية  اإجنازاتها  بهما  كانت حتقق 

العام 1967 املدوية.

�سياق  يف  اأتت  قد  الغتيال  عملية  باأن  �سك  ل 

التحقيق  جلنة  نتائج  مع  الإ�سرائيلي  التخبط 

اإ�سرائيل واملقاومة

اإعداد:

اح�سان مرت�سى

باحث يف ال�سوؤون الإ�سرائيلية
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يف  فينوغراد  القا�سي  برئا�سة  الإ�سرائيلية 

واللوج�ستية  وال�سيا�سية  الع�سكرية  الخفاقات 

تاأتي  وهــي   .2006 متــوز  ــدوان  ع ــر  اإث والأمنية 

كمحاولة من طرف املوؤ�س�ستني الع�سكرية والأمنية 

ل�ستعادة العتبار املفقود �سعبياً واإقليمياً ودولياً، 

عرب توجيه ر�سائل فجة اىل كل من �سوريا واإيران 

اللتني تدعمان حزب اهلل، عرب عملية القتل الهادف 

والدقيق. والعملية تنطوي اي�ساً على مغاٍز ميكن 

الداخلي  املــاأزق  خلفية  على  وحتليلها  قراءتها 

اللبناين والتجاذبات احلادة بني جمموعة كبرية من 

الأطراف العربية والغربية والإ�سلمية يف منطقة 

يف�سر  مــا  وهــذا  ــط.  ــس الأو� ال�سرق 

خمتلف  لدى  الوا�سعة  الحتياطات 

املزدوجة  احلــرب  هذه  ــراف يف  الأط

طرف  لكل  حيث  واخلفية،  املعلنة 

اأ�سلحته وحتالفاته وح�ساباته اخلا�سة 

ما  مع  املمتلئة،  الأهـــداف  وبنوك 

من  رعب  حــالت  من  ذلك  ي�ساحب 

بالذكر  اجلدير  لكن  املجهول.  الآتي 

اأن��ه ت��روج يف اأو���ض��اط ال��راأي العام 

التململ  من  حالة  حالياً  الإ�سرائيلي 

املذكور،  الغتيال  لقرار  والنتقاد 

اأقحمت  اإ�سرائيل  اأن  يعني  ــذي  ال

خطرية  مفتوحة  حــرب  يف  نف�سها 

وجراحات  نتائج  من  تتعافى  اأو  تنه�س  اأن  قبل 

حرب متوز وتداعياتها. والكلم يدور هناك حول اأن 

�سخ�سية  مكا�سب  لتحقيق  جاء  اإمنا  القاتل  القرار 

يعترب  ل  وهــذا  فيه،  وال�ستمرار  باحلكم  تتعلق 

انت�ساراً بقدر ما هو تعميق للهزمية والتهور.

ذات  اأهـــداف  اأي�ساً  هناك  الأحـــوال  مطلق  يف 

العجز  تعوي�س  مثل  واأهمية  خطورة  اأكــرث  اأبعاد 

الإ�سرتاتيجي الذي اأ�ساب مراكز التخطيط والتقرير 

يف  بو�سوح  جتلى  الــذي  ــر  الأم العدو،  كيان  يف 

طالب  الــذي  النهائي  فينوغراد  تقرير  فقرات 

وجود  ل  دونــه  من  الــذي  الــردع  عن�سر  با�ستعادة 

ملتهب  اأو�سط  �سرق  يف  لإ�سرائيل  ا�ستمرار  ول 

وممانع. ويف هذا ال�سياق تخ�سع القوى الع�سكرية 

والأمنية الإ�سرائيلية لدورات اإعادة تاأهيل وت�سليح 

مكثفة ي�سارك فيها طواقم من اخلرباء الأمريكيني 

املتخ�س�سني، ومن �سمنهم خرباء نف�سيون بهدف 

رفع معنويات اجلندي الإ�سرائيلي املنهارة واإعادة 

ثقته بنف�سه وبقياداته ال�سيا�سية والع�سكرية.

من  اإ�سرائيل  به  تقوم  ما  اأن  يف  �سك  من  وما 

احلربية  الأعمال  توقف  منذ  وانتهاكات  اعتداءات 

اجلوية  ال�سربة  �سمنها  ومن   2006 اآب  �سهر  يف 

مغنية،  القائد  واغتيال  ال�سورية  الزور  دير  قرب 

اإمنا تاأتي �سمن م�سل�سل طويل يهدف اىل اإعادة 

فقدته  الــذي  الأول  املركز  يف  اإ�سرائيل  مو�سعة 

الأمر  وهذا  اجلانب،  مرهوبة  اإقليمية  ردع  كقوة 

والغتيالت  العتداءات  من  املزيد  نتوقع  يجعلنا 

اأو�سع  حربية  لأعمال  رمبا متهد  التي  ال�سهيونية 

تاأ�سي�سها مل تقم  فاإ�سرائيل منذ  يف امل�ستقبل. 

�سائر  جانب  اىل  �سوي  طبيعي  كبلد  تعي�س  لكي 

بلدان املنطقة و�سعوبها، بل اإمنا اأ�س�س�ست ككيان 

ال�سعف  لتكري�س  تو�سعي  عن�سري  اإ�ستعماري 

وال�سعوب.  البلدان  هذه  يف  والتبعية  والتمزق 

اأو  قيمة  هناك  تعود  ل  احلقائق  هذه  �سوء  ويف 

اأو  اأوملرت  اإيهود  احلكومة  رئي�س  ل�ضقوط  اأهمية 

والربامج  القيادات  بني  فالفارق  �سقوطه،  عدم 

جداً  �سئيلً  الإ�سرائيلية بات فارقاً  والأيديولوجيات 

الفرار  واجلميع متفق هناك على  يذكر.  يكاد  ول 

من حلظة احلق واحلقيقة التي ل تعني �سوى اأمر 

واحد فقط، وهو اإنهاء الحتللت واإن�ساف ال�سعوب 

حني  اىل  وتقاوم  تقاوم  تنفك  لن  التي  العربية 

والإن�سانية،  القانونية  العدالة  اإقرار  اىل  الو�سول 

فل�سطينية  دولة  اإقامة  جتلياتها  اأبرز  من  التي 

م�ستقلة وذات �سيادة واإنهاء ق�سية اللجئني واإعادة 

اىل  و�سيادة  ومياه  اأر�س  من  املغت�سبة  احلقوق 

املحيطة  الدول  يف  خ�سو�ساً  ال�سرعيني،  اأ�سحابها 

بهذا الكيان ال�سرطاين.

لن  واملجرمة  والإرهابية  الظاملة  اإ�سرائيل  اإن 

تنفعها اأجهزة الر�سد والتحليل العاملة على مدار 

ال�ساعة، فهي تدرك حجم انتهاكاتها وارتكاباتها، 

انتظار وترقب ملا �ستفرزه  الآن يف مرحلة  وهي 

ل  واإجــراءاتــهــا  املقاومة  حت�سريات 

بجديتها  ت�سبثها  �سوء  على  �سيما 

امل�سوؤولية  وحتّملها  و�سدقيتها 

مهما كانت ثقيلة وقا�سية.

امل�سوؤولة  الإ�سرائيلية  اجلهات  اإن 

الآن  حتى  ت�ساأ  مل  متوز  عــدوان  عن 

ونهائي  ر�سمي  وقف  اىل  التو�سل 

املقاومـة  مـــع  ــار  ـــ ــن ال ـــلق  لإطــــ

تعترب  فهي  وبالتايل  اللبنانية، 

تزال  ما  العدوانية  احلــرب  تلك  اأن 

خمتلفـة،  باأ�سكـال  واإن  م�ستمرة 

وذلك من اأجل فـر�س واإدارة تطـورات 

اخلرائط  ر�ــســم  مت�س  قــد  خــطــرية 

لتطـال  متـتد  وقد  املنطقة،  يف  اجليـو�سيا�سيـة 

وما  القائمة،  واملــعــادلت  واملــحــاور  التحالفات 

يجري يف ال�سفة الغربية من بناء جدران وتو�سيع 

اإل منوذج لفر�س الأمر الواقع  م�ستوطنات ما هو 

ال�ستعماري الظامل.

اإمنا  ال�سهيد مغنية،  اإن عملية اغتيال  باخت�سار 

الطويل  الآلم  طريق  على  مميزاً  معلماً  متثل 

وهي  املنطقة،  على  واإكــراهــاً  غ�سباً  املفرو�س 

و�سواهم  والفل�سطينيني  اللبنانيني  ملنع  تاأتي 

حريتهم  يعي�سوا  اأن  مـن  احلقوق،  اأ�سحاب  من 

تقت�سيه  الذي  بال�سكل  وا�ستقللهم  و�سيادتهم 

الدوليـة  وال�سرعيـة  الإنــ�ــســان  حقـوق  �سرعة 

احلقيقيـة غري القائمة على تزوير التاريخ وفر�س 

�سريعة الغاب.

والأمنية  الع�سكرية  القوى  تخ�سع 

تاأهيل  اإعادة  لدورات  الإ�سرائيلية 

فيها  ي�سارك  مكثفة،  وت�سليح 

الأمريكيني  اخلــرباء  من  طواقم 

رفع  ـــل  اأج ــن  م املتخ�س�سني، 

الإ�سرائيلي  اجلــنــدي  معنويات 

بنف�سه  ثقته  واإعــادة  املنهارة 

والع�سكرية ال�سيا�سية  وبقياداته 





�أيار

اإعداد:

تريز من�سور

�إقت�ساد ومال
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اأ�سواق املال العاملية عدة انخفا�سات يف ال�سنوات اخلم�ش الأخرية، ما جعل الأ�سواق  �سهدت 

يف حركات ت�سحيحية دائمة. واآخرها كان يف بداية العام احلايل، ما ت�سببت به اأزمة الرهن 

العقاري الأمريكية. حيث �سهدت الأ�سواق العاملية انهيارات يف الأ�سهم الأمريكية والأوروبية 

البور�سات  يف  ملحوظة  ات  خ�سّ ترجمت 

بفعل  الأ�سهم،  يف  كبرية  وتراجعات  العربية 

الأ�سهم  هذه  وارتباطات  الأوروبية،  العدوى 

بالبور�سات العاملية.

فيه،  املالية  والأ�سواق  لبنان  على  التاأثري  اأما 

يف  املتعاملني  بع�ش  خروج  خلل  من  فجاء 

حمفظة  عن  التخلي  مبعنى  بــريوت،  �سوق 

ال�سعي اىل احل�سول على  اإطار  اأ�سهمهم، يف 

البور�سات  يف  خ�سائرهم  لتعوي�ش  �سيولة 

ات. يف ما خل ذلك فاإن  العربية ولتليف اخل�سّ

بور�سة بريوت والأوراق املالية اللبنانية كانتا 

ات الأ�سواق اخلارجية،  الأقل تاأثراً بتطورات خ�سّ

اللبنانية  الأوراق  اأن  كما  العربية،  �سيما  ل 

يتعدى  مبا  تتاأثر  مل  اخلارج  يف  املطروحة 

اأو  الرتاجع  لناحية  الداخل،  اأ�سعارها يف  تطور 

التح�سن، ما يوؤكد متانتها قيا�ساً اىل ما ح�سل 

يف اخلارج. وتتفاعل الأ�سواق املالية اللبنانية 

الإيجابية  التطورات  مع  املتداولة  والأ�سهم 

التطورات  اأكرث من تفاعلها مع  الرتفاع،  يف 

ال�سلبية بالرتاجع، وهذا وا�سح من خلل عودة بع�ش الأ�سهم اىل التح�سن. 

ولإلقاء املزيد من ال�سوء على هذه الق�سية املالية، التقت جملة »اجلي�ش« مدير عام بور�سة 

بريوت الدكتور فادي خلف، وكان هذا احلوار.

د. خلف:

فرتة الهدوء الراهنة

�ستعقبها ارتفاعات جديدة وبور�سة 

بريوت يف حالة منو وترّقب

الأزمة العقارية الأمريكية

ت الأ�سواق املالية العاملية خ�سّ

اأ�سباب النخفا�سات يف اأ�سواق املال

اىل  اأدت  التي  الرئي�سة  الأ�سباب  هي  • ما 
الإنخفا�سات احلادة يف اأ�سواق املال العاملية؟

يف  النقدية  الكتلة  حجم  ارتفاع  �ساهم  لقد   -

الأ�سهم يف  اأ�سعار  وارتفاع  املالية  الأوراق  ن  حت�سّ

الدفرتية  قيمتها  فاقت  م�ستويات  اىل  البور�سة 

زادت  ما  اإذا  امل�ستويات،  هذه  وتعترب  احلقيقية، 

هذا  اإزاء  فقاقيع.  مبنزلة  معدلتها،  عن  كثرياً 

الواقع تلجاأ ال�سركات اىل حتقيق املزيد من الأرباح 

من خلل عمليات البيع. ي�ساف اىل ذلك اإدراك 

امل�ستثمرين الكبار اأن الأ�سعار لن ت�ستقر على 

بيع  اىل  يعمدون  لذلك  الوهمية،  معدلتها 

الأ�سهم بعد حتقيق الأرباح الكبرية. وبالتايل 

ي�سحح ال�سوق نف�سه، وهنا نرى اأنه يف فرتات 

الإنخفا�س تتم عمليات ال�سراء كما ح�سل العام 

الدكتور فادي خلف

مدير عام

بور�سة بريوت
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العامني  بداية  الأربــاح يف  بينما حتققت   2004

.2006 - 2005

واأ�ساف د. خلف قائلً:

ميكننا اعتبار الإنخفا�س احلا�سل اليوم يف اأ�سواق 

املال العاملية والعربية نتيجة �سببني رئي�سني:

الأ�سواق  يف  ح�سل  الــذي  احلــاد  الإنخفا�س   -1

املالية العاملية والذي بداأ مع ما �سمي اأزمة »�ساب 

الت�سليفات  اأزمــة  وهي   ،)Sub Prime( بــرامي« 

كبري  وب�سكل  ن�سطت  التي  العقارية  امل�سرفية 

املتحدة  الوليات  يف  العقارية  الفورة  جــراء  من 

والعقارات  ال�سقق  ا�سرتى  فاملواطن  اأوروبــا.  ويف 

الأ�سعار معدلتها  باأ�سعار مرتفعة، وعندما بلغت 

الطلب  وكان  للبيع،  وعر�ست  انخف�ست  الق�سوى 

مطالبة  النتيجة  وكــانــت  جـــداً،  �سعيفاً  عليها 

امل�ستثمرين  على  املرتتبة  بالديون  امل�سارف 

باتوا عاجزين عن دفع م�ستحقاتهم. ولقد  الذين 

و�سعت امل�سارف يدها على هذه العقارات، لكنها 

مل ت�ستطع بدورها بيعها بالأ�سعار املتوقعة نتيجة 

قيمة تخميناتها املرتفعة، ف�سّكلت عليها وعلى 

اأرباحها اأعباء كبرية.

الأ�سواق  على  اأي�ساً  الأزمــة  هذه  انعك�ست  وقد 

اخلليجية التي تتفاعل بطبيعة احلال مع الأ�سواق 

الوليات  يف  الأ�سعار  انخف�ست  فعندما  العاملية. 

اىل  اخلليجي  امل�ستثمر  �سارع  واأوروبــا،  املتحدة 

للأ�سواق  متوجباته  اإيفاء  بغية  اأ�سهمه  ت�سييل 

امل�ستثمر   خّف�س  اأخـــرى،  جهة  ومــن  العاملية. 

ا�ستثماراته يف منطقة اخلليج  الأجنبي من حجم 

الأ�سواق  يف  للأزمة  متابعته  نتيجة 

املالية العاملية.

2- كما هو معلوم، بعد كل �سعود 

وال�سعود  الت�سحيحية،  احلركة  تتم 

 2007 العام  منت�سف  منذ  ــداأ  ب

جاءت  بعدها  لنهايته،  وا�ستمر 

الفرتة الت�سحيحية. وميكن اعتبار 

مع  باملقارنة  ن�سبياً  ال�سعود  هذا 

ال�سعود الذي ا�ستمر ثلث �سنوات منذ العام 2003 

وحتى العام 2006، وعملية الت�سحيح خلله كانت 

اأق�سى واأقوى.

هدوء تعقبه اإرتفاعات جديدة

النفط  اأ�سعار  ارتفاع  بني  علقة  من  • هل 
�سيكون  وكيف  الأ�سهم،  اأ�سعار  ارتفاع  وبني 

تاأثري ذلك على الإقت�ساد عاملياً وعربياً؟

- اإن ارتفاع اأ�سعار الأ�سهم ناجت عن ارتفاع اأ�سعار 

لأن  ت�سحيحية  حركة  فهو  الإنخفا�س  اأما  النفط، 

الإرتفاع يكون �سريعاً جداً.

�سهدت   2007 العام  وحتى   2000 العام  ومنذ 

من  كان  كبرية،  ارتفاعات  العاملية  املال  اأ�سواق 

وهذا  اأثــرهــا،  على  الإنخفا�س  يتم  اأن  الطبيعي 

الأ�سواق،  فيها  تهداأ  لفرتة طويلة،  ي�ستمر  �سوف 

ال�سابق  الإرتــفــاع  ا�ستيعاب  على  ي�ساعدها  ما 

وتر�سيخه، اىل اأن تعود الأ�سعار وترتفع من جديد. 

واحلال هو نف�سه يف الأ�سواق العربية التي تاأثرت 

زالت  ما  ال�سيولة  ولكن  مرحلياً،  الإنخفا�س  بهذا 

النفط  اأ�سعار  ارتفاع  نتيجة  الأ�سواق،  يف  ت�سخ 

والتي  الت�سحيح  عملية  بعد  الطويلة  وال�سرتاحة 

دامت زهاء ال�سنة والن�سف. فالرتفاعات اخليالية 

مثل  الــدول  بع�س  بور�سات  عن  بعيدة  ال�سابقة 

عك�س  وهو  والقاهرة،  م�سقط  البحرين،  الكويت، 

التي  فالأ�سواق  ال�سعودية.  بور�سة  يف  يح�سل  ما 

وانخف�ست  ومن ثم عادت  اأ�سهمها كثرياً  ارتفعت 

ــواق  اأ�ــس هــي   2007  -  2006 الــعــامــني  بــقــوة 

نف�سها  الأ�سواق  والإمــارات، وهي  ال�سعودية، قطر 

والتفاوت  العاملي.  بالنخفا�س  بقوة  تاأثرت  التي 

يف النخفا�سات احلا�سل بني الأ�سواق العربية عائد 

الكبرية  والإرتفاعات  احلادة  امل�ساربات  حجم  اىل 

التي ح�سلت يف بور�ساتها.

واعترب د. خلف اأن فرتة الهدوء �ستعقبها ارتفاعات 

جديدة من جراء ال�ستمرار يف ارتفاع �سعر النفط، 

خريات  اىل  وال�سيني  الهندي  املــارديــن  وحاجة 

النفط  اأ�سعار  ت�سهد  قد  اأخرى  ناحية  من  الأر�ــس. 

القت�سادين  يف  الهدوء  جراء  من  وجيزاً  ا�ستقراراً 

الأمريكي والأوروبي، لكن هذه الأ�سعار �ستعود اىل 

الرتفاع و�سريتفع حجم الكتلة النقدية، وبالتايل 

�ست�سهد الأ�سواق املزيد من ال�ستثمارات العربية 

والرتفاعات وهذا كله خري للمنطقة. وناأمل اأن تتم 

تكون  ل  واأن  ثابتة،  املرة بخطى  الرتفاعات هذه 

فقاقيع م�ساربة توؤدي اىل حركات ت�سحيحية كبرية 

كالتي �سهدناها.

لعبة العر�ش والطلب

�سهدته  الذي  احلاد  النخفا�ش  يوؤثر  • هل 
على  مبا�سرة  غري  بطريقة  املالية  الأ�سواق 

ارتفاع  على  وبالتايل  امل�سانع  اإنتاجية 

اأ�سعار ال�سلع؟

املالية  الأ�ــســواق  على  الأحــداث  ملجريات  اإن   -

تاأثريات مبا�سرة واأخرى غري مبا�سرة، ولكن احلركة 

يتيح  بحجم  تكن  مل  ح�سلت،  التي  الت�سحيحية 

تاأثريها على الفرد بطريقة مبا�سرة، لأن الرتددات 

ال�سلبية ا�ستمرت ملدة ثلثة اأيام. ولكنها قد توؤثر 

الذي خ�سر من  الفرد  اأن  اإذ  بطريقة غري مبا�سرة، 

وبالتايل  �سوف يخفف من م�سرتياته،  مدخراته، 

تظهر هنا لعبة العر�س والطلب.

يف  احلــرب  ولرتقبات  لل�سيا�سة  هل   •
اأ�سعار  على  تاأثري  اأي  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 

النفط؟

- توؤثر احلرب على اأ�سعار املعادن وعلى النفط، 

والأ�سواق  بعيداً.  احتمالً  يبقى  حرب  وقوع  ولكن 

ال�سيا�سية  املتغريات  العتبار  يف  تاأخذ  العاملية 

حد  اىل  العاملية  القت�سادية  ال�سيا�سة  تغري  التي 

ما، وكذلك احلروب، ولكنني اأرى اأن الأ�سواق املالية 

فال�سيا�سة  القبيل.  هذا  من  �سيء  اأي  تلحظ  مل 

الإقت�سادية اأمر والعوامل العامة اأمر اآخر. فاإذا عاد 

النمو جمدداً بقوة اىل ال�سني والهند 

ن�سمة(،  مليار  ون�سف  )مليارين 

ف�سوف ترتفع اأ�سعار النفط جمدداً. 

اأن ال�سيا�سة اخلارجية للوليات  كما 

لناحية  توؤثر  الأمريكية  املتحدة 

�سعر �سرف الدولر: ماذا تريد دولراً 

قوياً اأم �سعيفاً؟ وكذلك ثمة تاأثري 

لعن�سر الطلب على الأ�سهم الأمريكية 

اأو الأوروبية.

بني  العلقة  حول  هو  هنا  يطرح  الذي  وال�سوؤال 

طول الفرتة الت�سحيحية وا�ستهلك النفط.

اأنا  العربية،  البور�سات  اىل  »بالن�سبة  واأ�ساف: 

ل�ست متخوفاً من حركات ت�سحيحية كبرية كما كان 

على  ال�سوق  قدرة  باتت  فقد  العام 2005،  احلال 

ما  اخلربة  من  لديهم  واأ�سبح  معروفة،  الحتمال 

ان الفرد الذي خ�سر من مدخراته 

�سوف يخفف من م�سرتياته وبالتايل 

تظهر هنا لعبة العر�ش والطلب
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يكفي، فاخل�سارة تعّلم الربح«. 

تاأثري اإيجابي وتطوير للأعمال

الزمنية  الفرتات  الأ�سواق  علم  يحدد  • هل 
املحددة للحركات الت�سحيحية؟

النخفا�س  لقيمة  املئوية  الن�سبة  اإن  تقنياً،   -

التي  فالأ�سعار  �سعوداً.  الرتفاع  قيمة  تتحدد من 

اأي�ساً بطريقة  ترتفع بطريقة معتدلة، تنخف�س 

معتدلة.

وكيف  بريوت  بور�سة  جديد  هو  ما   •
تلّقفت �سدمة احلركة الت�سحيحية؟

بطريقة  ي�سري  بريوت  بور�سة  يف  العمل  اإن   -

اإلكرتوين  موقع  جديدها  واآخــر  وجيدة،  طبيعية 

تطورات  م�ساهدة  من  امل�ستثمر  ميّكن  متطور 

الإنرتنت،  عرب  الإلكرتوين  والتداول  الأ�سعار  حركة 

وخلل الأيام املقبلة �سوف تعود �سركات املقا�سة 

نظام  اأن  كما  زبائنها.  اىل  اخلدمات  تقدمي  اىل 

التداول الإلكرتوين املعتمد V3 يتم تطويره اىل 

+V3 وهو النظام الأكرث تطوراً يف العامل. 
ومن امل�ساريع اي�ساً، نقل البور�سة اىل بناء اآخر 

يكون  و�سوف  تقنياً،  بنائه  طور  يف  وهو  جديد، 

جاهزاً لعمليات التداول يف حال حدوث اأي طارئ.

على  الإدراج  فوائد  »من  خلف:  الدكتور  واأ�ساف 

النفتاح  خــلل  من  ال�سركات  متويل  البور�سة، 

�سندات  اأو  اأ�سهم  اإطلق  املال،  راأ�س  اأ�سواق  على 

التناف�سية  الزيادة  خلل  من  املــال  راأ�ــس  وزيــادة 

القيمة  تفوق  عادة  اأخــرى.  اإقليمية  �سركات  مع 

لها،  الدفرتية  القيمة  املدرجة  لل�سركات  ال�سوقية 

الرفع  املدرجة  ال�سركات  م�سلحة  من  وبالتايل 

من قيمة اأ�سهمها. كما اأن كلفة متويل ال�سركات، 

اأنه ل يرتتب  التمويل امل�سريف باعتبار  اأقل من 

من  تذكر  �سنوية  التزامات  اأيــة  ال�سركات  على 

على  وتوزيعه  الربح  حالة  يف  اإل  الفوائد،  ناحية 

امل�ساهمني. 

وترتيب  ال�سافية  ــوال  الأم زيــادة  اأي�ساً  وهناك 

الأ�سول لحقاً اىل قرو�س، بالتايل زيادة راأ�سمالها 

زيادة  مع  وبالتايل  البور�سة.  على  اإدراجها  قبل 

راأ�س املال، تتمكن ال�سركات من حت�سيل �سلفات 

اأكرب من امل�سارف.

الإجــراءات  وفوائد  ال�سريبية  احلوافز  ناحية  من 

على البور�سة، هناك اإعفاء لل�سركات املدرجة على 

البور�سة )خا�سع لقانون ت�سجيع ال�ستثمار(، من 

ال�سريبة على الدخل ملدة �سنتني عى الأقل، اإ�سافة 

الأرباح.  اأر�سدة  توزيع  على  ال�سريبة  خف�س  اىل 

وهذه احلوافز �سّجعت بع�س امل�سارف على اأن تكون 

مدرجة على البور�سة.

العاملي  النخفا�ش  وقع  كان  كيف   •
على  العاملية  الــبــور�ــســات  يف  مّت  الــذي 

بور�سة بريوت؟

- يف الف�سل الثالث من العام 2005، و�سل حجم 

اخلليجية  العربية  البور�سات  بع�س  يف  الأ�سعار 

اأ�سعاف ل بل و�سلت  للنفط اىل ت�سعة  امل�سدرة 

بع�س  يف  اأكــرث  مــرة   60 اىل  الدفرتية  القيمة 

الفرتة  يف  امل�ستويات  اأعلى  اىل  اأي  ال�سركات، 

ال�سابقة، يف الوقت الذي بلغت فيه بور�سة بريوت 

الرتفاع الكبري يف الف�سل الرابع من العام 2005. 

املراقبني لرتفاع  بامل�ستثمرين  الأمر دفع  وهذا 

الأ�سعار اىل ال�ستفادة من كرثة ال�سيولة، بالتوجه 

ما  الأ�سعار  حيث  لل�ستثمار،  منا�سبة  اأ�سواق  اىل 

وم�سر.  ولبنان  كـــالأردن  لل�سراء،  م�سجعة  زالــت 

ح�سل  الذي  املعتدل  الرتفاع  لنا  يبدو  هنا  ومن 

بور�سة  يف   2005 العام  من  الرابع  الف�سل  يف 

الف�سل  يف  وا�ــســتــمــر  ـــريوت  ب

يف   ،2006 ــعــام  ال مــن  الأول 

الأ�سعار  فيه  كانت  الذي  الوقت 

العربية  البور�سات  يف  ترتفع 

اأعلى م�ستوياتها، ومن ثم  اىل 

حيث  الت�سحيحية،  احلركة  بداأت 

املئة  يف   75 بن�سبة  انخف�ست 

والإمارات  وقطر،  ال�سعودية  يف 

80 يف املئة، مقارنة مع حجم 

الرتفاع. اأما يف بور�سة بريوت 

نظراً  حمــدوداً،  كان  فالنخفا�س 

املعتدل  الرتــفــاع  حجم  اىل 

لقيمة الأ�سهم الدفرتية. واأرى اأن 

الأ�سعار �سوف تعود اىل الرتفاع 

ا�ستيعاب  اىل  نظراً  جديد  من 

ال�سوق للأ�سعار من جديد.

زالت  ومــا  ا�ستمرت  الأ�سعار 

ــــريوت جــاذبــة  ب ــة  ــس ــور� ب يف 

لل�سراء بحكم القيمة الفعلية للأ�سهم املدرجة على 

البور�سة. ونلحظ اأنه على اأثر اأي حدث موؤمل يح�سل 

ال�سيء،  بع�س  الأ�سهم  قيمة  ترتاجع  لبنان،  يف 

ويتهافت امل�ستثمرون وباأعداد كبرية على ال�سراء، 

الأمر الذي يرفع �سعرها من جديد وب�سكل ملحوظ.

واأخرياً اعترب د. خلف اأن بور�سة بريوت قادرة على 

الإ�ستفادة من الطفرة النفطية ب�سكل متوازن ول 

اأثناء  ة مالية يف  اأو ي�سبب خ�سّ يوؤثر على عملها 

عملية الت�سحيح.

د. خلف ي�سرح تفا�سيل تقلبات البور�سة العاملية
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العربون )Arrhes( هو عبارة عن مبلغ من املال يدفع عند التفاق على عقد بيع اأو 

غريه، على اأن يح�سب يف ما بعد من اأ�سل الثمن عند ابرام العقد، اأو يبقى يف ذمة 

البائع ول يرد اإىل من دفعه يف حال عدم الو�سول اإىل اتفاق نهائي. 

الت�سريعات  مثل  قدمية،  �سرائع  عرفته  اإذ  جديداً،  قانونياً  ابتكاراً  العربون  يعترب  ول 

البابلية وامل�سرية القدمية والرومانية، وتطور مفهومه مع التطور الذي رافق الفكر 

العمل  عقدي  يف  البابلية  ال�سريعة  يف  ا�ستعماله  جرى  فقد  عام.  ب�سكل  القانوين 

حل�سد  اأجرته  من  جزءاً  الأر�ش  �ساحب  من  يقب�ش  الذي  الأجري  على  كان  حيث  والزواج، 

�سريعة  فر�ست  وكذلك  العمل.  ينجز  مل  اإذا  قب�سه  ما  اأمثال  ع�سرة  يرد  اأن  حم�سوله 

والد  اإىل  مال  من  دفعه  ما  يفقد  باأن  الزواج  عن  يعدل  الذي  اخلاطب  على  حمورابي 

ما  �سعف  اخلاطب  اإىل  يرد  اأن  فعليه  اخلطيبة  والد  هو  العادل  كان  اإذا  اأما  خطيبته، 

على  يوناين  ن�ش  كاأقدم  لأر�سطو  ال�سيا�سة  كتاب  يف  العربون  ذكر  جرى  كما  قب�سه. 

العربون  فكرة  احلديثة  الت�سريعات  ا�ستقت  وقد  الإيجار.  عقد  يف  العربون  ا�ستعمال 

 1590 املادة  ن�ست  اإذ  الفرن�سي  القانون  يف  احلال  هي  كما  القدمية،  الت�سريعات  من 

من  لكل  يحق  بعربون،  م�سحوباً  بالبيع  الوعد  جاء  اإذا  اأنه  على  املدين  القانون  من 

املتعاقدين العدول عن العقد، فاإذا عدل من دفع العربون فقده، واإذا عدل من قب�سه 

رده م�ساعفاً.

وكذلك ن�ست املادة 103 من القانون املدين امل�سري على اأن دفع العربون وقت ابرام 

العقد يفيد اأن لكل من املتعاقدين احلق يف العدول عنه اإل اإذا ق�سى التفاق بغري ذلك، 

فاإذا عدل من دفع العربون فقده واإذا عدل من قب�سه رّد �سعفه ولو مل يرتتب على 

واملادة 107 من  ال�سوري،  القانون املدين  104 من  املادة  اأي �سرر. وهكذا يف  العدول 

القانون املدين الأردين، واملادة 92 من القانون املدين العراقي، وغريها...

اأن كثرياً من  اإل  العربون ومل ينظمه بن�ش خا�ش.  اللبناين، فلم يتناول  اأما امل�سرتع 

اإىل اعتماد نظام العربون يف تعاقدهم. فعدم وجود  املتعاقدين يف لبنان يلجاأون 

التعاقد،  اإىل مبداأ حرية  ا�ستناداً  ا�ستعماله  ن�سو�ش قانونية خا�سة بالعربون ل مينع 

النظام  يراعوا مقت�شى  اأن  �شرط  ي�شاوؤون  كما  القانونية  عالقاتهم  يرتبوا  اأن  فلالأفراد 

العام والآداب العامة والأحكام القانونية التي لها �سفة اإلزامية )م 166 موجبات وعقود(.

يف  جائز  العربون  نظام  اعتماد  اإىل  اللجوء  اأن  اللبنانيان  والق�ساء  الفقهاء  اعترب  وقد 

اأو  اليجار  اأو  البيع  عقود  �سواء يف  التعاقد،  حرية  مبداأ  اإىل  ا�ستناداً  اللبناين  القانون 

غريها... غري اأن امل�سرتع اللبناين تناول خيار 

العدول ب�سفة عامة يف املادة 84 من قانون 

املوجبات والعقود التي ن�ست على اأنه يكون 

على  موقوفاً  وجوده  جعل  اإذا  باطلً  املوجب 

اإرادة املوجب عليه وحدها )وهو ال�شرط الإرادي 

احدهما  اأو  للفريقني  يحق  اأنه  غري  املح�ش(. 

اأن يحتفظ لنف�سه بحق الت�سريح يف مهلة 

معينة باأنه يريد البقاء على العقد اأو ف�سخه. 

العرتاف  ا�سرتاطه يف  يجوز  ل  التحفظ  وهذا 

بالدين ول يف الهبة ول يف اإ�شقاط الدين ول 

يف بيع ال�سلع. يف العقود
العربــون يف العقــود العربــون يف العقــود العربــون يف العقــود العربــون يف العقــود العربــون يف العقــود العربــون يف العقــود العربــون يف العقــود

اإعداد: نادر عبد العزيز �سايف

دكتوراه دولة يف احلقوق 

حمام بالإ�ستئناف
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املفهوم القانوين للعربون 

املفهوم  حتديد  حول  والجتهاد  الفقه  اختلف 

العربون  اأن  اعترب  للعربون، فمنهم من  القانوين 

العقد  عن  العدول  بحق  الطرفني  احتفاظ  يفيد 

يفيد  اأنه  الآخر  البع�س  واعترب  العدول(،  )عربون 

تاأكيد التعاقد، اأي اأن العقد اأ�سبح باتاً ل رجوع عنه 

)عربون البتات(.

واعترب بع�س الفقهاء اأن العربون ي�سكل �سمانة 

جلدية اإرادة ال�سراء، فل يجمد ال�سيء املنوي بيعه 

من دون مقابل، فيفّوت هذا التجميد فر�سة بيعه 

املحتمل.  ال�ساري  اأخذها  التي  املهلة  اأثناء  يف 

تعوي�س  العربون مبثابة  كان  ال�سراء  يتم  فاإذا مل 

عن مرحلة التجميد التي ح�ضلت، وال ي�ضرتط يف 

ح�سل  قد  يكون  اأن  البائع  لدى  العربون  ا�ستيفاء 

�سرر له يف اإعرا�س ال�ساري املحتمل عن ال�سراء.

مدة ا�ستعمال حق العدول يف العربون

يف  العدول  حق  تناول  الــذي  القوانني  معظم 

لأحد  خللها  ميكن  التي  املدة  يحّدد  مل  العربون 

اأن  اإذ  العدول،  يف  حقه  ي�ستعمل  اأن  املتعاقدين 

املدة  �سمن  تكون  اأن  يجب  احلق  هذا  ممار�سة 

عليها.  املتفق  املــدة  �سمن  اأو  قانوناً  املحّددة 

خيار  ينتهي  معينة،  مدة  املتعاقدان  حّدد  فــاإذا 

العدول بانتهاء هذه املدة اأو بتنفيذ العقد وتظهر 

ال�سكالية هنا عند عدم حتديد هذه املدة ل قانوناً 

ول اتفاقاً، خ�سو�ساً اأن القانون اللبناين مل يتناول 

العربون ومل ي�سع نظاماً خا�ساً ملمار�سته.

املدة  هذه  حتديد  يف  الق�ساء  دور  هنا  ويــربز 

بع�س  اعترب  وقد  ال�سائد.  العرف  اإىل  بال�ستناد 

مدة  هناك  يكن  مل  اإذا  اأنــه  الفرن�سيني  الفقهاء 

يعود  العربون  يف  العدول  حق  ل�ستعمال  حمّددة 

للم�ستفيد اأن ميار�س هذا احلق دائماً حتى تنفيذ 

اآخر  فريقاً  اأن  اإل  عنه،  تنازله  يعلن  مل  ما  العقد 

بالبيع  الــوعــد  يف  الــعــدول  حــق  مــدة  اأن  اعترب 

امل�سحوب بعربون هي خم�س �سنوات كحد اأق�سى.

ويجدر بالإ�سارة اأن املادة 85 من قانون املوجبات 

والعقود اللبناين ن�ست على اأنه اإذا مل تعني مهلة 

ت�سريح املتعاقد للتم�سك بالعقد اأو ف�سخه، فكل 

فريق ميكنه اأن يوجب على الفريق الآخر الت�سريح 

بقراره يف مهلة كافية. واإذا انق�ست هذه املهلة 

ومل ي�سرح ذلك الفريق برغبته يف ف�سخ العقد 

اأ�سبح العقد نهائياً من تاريخ انعقاده. واإذا �سرح 

ف�سخ  يف  رغبته  عن  جلي  ب�سكل  الآخــر  الفريق 

العقد، اعترب التفاق كاأنه مل يكن.

على  وعــقــود  موجبات   86 املـــادة  ن�ست  كما 

الذي  الفريق  املهلة  انق�ساء  قبل  تويف  اإذا  اأنه 

اأف�سح  قد  يكن  ومل  الف�سخ  بحق  لنف�سه  احتفظ 

عن م�سيئته، كان لورثته احلق يف اإبقاء العقد اأو 

ف�سخه يف املدة التي كانت باقية ملورثهم. واإذا 

العقد  البقاء على  يريدون  فالذين  الورثة  اختلف 

ل ميكنهم اإجبار الآخرين على قبوله ولكن لهم اأن 

يتخذوا العقد كله حل�سابهم اخلا�س.

َفَقَد  قد  اخليار  له  الــذي  املتعاقد  كان  اإذا  اأمــا 

الفريق  بناء على طلب  للمحكمة  اأهليته، فيعود 

الآخر اأو غريه من ذوي العلقة تعيني و�سي خا�س 

لهذا الغر�س، فيقرر برتخي�س من املحكمة ما اإذا 

ح�سبما  لف�سخه  اأو  العقد  لقبول  حمل  هناك  كان 

حالة  يف  اأمــا  الأهلية.  فاقد  م�سلحة  تقت�سيه 

الفل�س فيتوىل الو�ساية حتماً وكيل التفلي�سة اأو 

غريه من ممثلي جماعة الدائنني )م 87 موجبات 

وعقود(.

متييز العربون عن البند اجلزائي

اجلزائي  للبند  اللبناين  املــ�ــســرتع  تــعــّر�ــس 

و267   266 املادتني  يف  العامة  القواعد  �سمن 

موجبات وعقود، حيث اأجاز للمتعاقدين اأن يعينوا 

بدل  قيمة  لحق،  �سك  يف  اأو  العقد  يف  مقدماً، 

العطل وال�سرر يف حال تخلف املدين عن تنفيذ 

موجباته كلها اأو بع�سها. وقد و�سع البند اجلزائي 

من  به  تلحق  التي  الأ�سرار  عن  الدائن  لتعوي�س 

جراء عدم التنفيذ. ول يحق له ان يطالب بالأ�سل 

و�سع  قد  اجلزائي  البند  كان  اإذا  اإل  معاً،  والغرامة 

على  املدين  اإكــراه  �سبيل  على  اأو  التاأخري  ملجرد 

الكراه  غرامة  يخف�س  اأن  للقا�سي  ويحق  الإيفاء. 

اأن ينق�س البدل يف  اأي�ساً  اإذا وجدها فاح�سة، وله 

املوجب  من  ق�سماً  نفذ  قد  كان  اإذا  اجلزائي  البند 

ال�سلي. كما يعترب البند اجلزائي �سحيحاً ومعمولً 

للتبعة.  ناٍف  لبند  الواقع  موازياً يف  كان  وان  به 

واإمنا ت�ستثنى حالة اخلداع الذي يرتكبه املدين.

من  تعوي�س  اجلزائي  البند  اأن  الفقهاء  واعترب 

ويعترب  العقدي،  التنفيذ  عــدم  عن  خا�س  نــوع 

مقطوع  وب�سكل  م�سبقاً  معني  اتفاقي  كتحديد 

للدائن  التي ت�ستحق  للتعوي�سات  الفريقني  بني 

يف حال عدم التنفيذ اأو التاأخري يف التنفيذ، وقد 

اجلزائي  البند  طبيعة  لتحديد  النظريات  تعددت 

جمرد  اأو  مت�سور  اأو  حقيقي  �سرر  عن  تعوي�ساً 

عقوبة تهديدية، وهو يحتمل مربرين كتعوي�س 

واأن  اكراهاً،  العقد  لتنفيذ  رادعة  وو�سيلة  جزائي 

التزاماته  املتعاقد على تنفيذ  الق�سد منه حمل 

واإل حكم به لتعوي�س الطرف املت�سرر.

من  اجلزائي  البند  عن  العربون  يتمّيز  وبذلك، 

عدة جوانب، اأهمها:

1- العربون هو مال يدفع عند التعاقد، ويكون 

حال  يف  للعدول  ومقابلً  العقد،  لتنفيذ  �سماناً 

ممار�سته. اأما البند اجلزائي فهو يدون يف العقد 

عند  اإل  يدفع  ول  بتنفيذه،  الخــلل  جــزاء  ليكون 

الخلل باملوجبات العقدية املتفق عليها.

العقد،  العدول عن  العربون هو مقابل حلق   -2

اأما  للتعوي�س.  موجباً  خطاأ  ممار�سته  ت�سكل  ول 

البند اجلزائي فهو تقدير اتفاقي على التعوي�س 

الذي يلحق بالطرف الأخر عند عدم تنفيذ العقد.

حق  ممار�سة  مبجرد  ي�ستحق  العربون  ان   -3

اأم مل  �سرر  وقع  اإذا  فيما  النظر  دون  من  العدول 

يقع، فاإذا عدل من دفع العربون فقده، واإذا عدل 

يرتب  مل  ولو  �سعفه  رد  عليه  وجب  قب�سه  من 

مقابل  فهو  اجلزائي  البند  اأما  �سرر.  اأي  العدول 

لل�سرر الناجت عن عدم تنفيذ العقد اأو عن التاأخري 

البند  ي�ستحق  ل  �سرر  يقع  فاإن مل  تنفيذه،  يف 

ذلك  خــلف  على  الفرقاء  يتفق  مل  ما  اجلــزائــي 

باإعتبار جمرد عدم التنفيذ اأو التاأخري ي�سكل �سرراً 

بحد ذاته.

4- ل يجــوز للق�سـاء تخـفيـ�س قيمـة العـربـون 

اأو زيادته، �سواء اأكان ال�ســرر الذي اأ�سـاب املتعـاقـد 

غري  اأو  للعربون  مــوازيــاً  العدول  جــراء  من  ــر  الآخ

للق�سـاء  اجلزائي، فيعـود  البند  اأما يف  منا�ســب. 

تخفي�سـه اإذا وجـده فاح�سـاً، ولـه اأي�سـاً ان ينقـ�س 

ق�سماً  نّفذ  قد  كـان  اإذا  اجلـزائي  البنـد  البـدل يف 

العربــون يف العقــود العربــون يف العقــود العربــون يف العقــود العربــون يف العقــود العربــون يف العقــود العربــون يف العقــود العربــون يف العقــود
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من املوجب الأ�سلي.

وتقت�سي الإ�سارة اإىل اأنه على الرغم من كل هذا 

الختلف بني العربون والبند اجلزائي، فقد يخلط 

نية  تف�سري  يقت�سي  مما  بينهما،  املتعاقدان 

املتعاقدين التي تبلورت يف العقد لتحديد ما اإذا 

كانت نيتهما قد اجتهت اإىل التفاق على العربون 

يبقى  اإذ  اجلــزائــي،  البند  على  اأم  العدول  وحــق 

خلل  من  ذلك  ويكون  اخلا�سة.  �سفته  منهما  لكل 

تبيان مدى تكري�س حق اأحد املتعاقدين، بالعدول 

على  يدل  الذي  و�سريح  وا�سح  بن�س  العقد  عن 

نظام العربون، اأم من خلل اتفاقهما على حتديد 

التعوي�س الناجم عن عدم تنفيذ العقد الذي يدل 

على نظام البند اجلزائي.

الآثار القانونية للعربون

عن  العدول  حق  لأطرافه  بعربون  العقد  يعطي 

هذا العقد خلل املهلة املتفق عليها. فاإذا مار�س 

اأحد الأطراف حقه يف العدول فاإن العقد يحل باأثر 

رجعي وكاأنه مل يكن. ول يثري هذا احلل اأية م�سكلة 

العقد  كان  اإذا  اأما  بالتنفيذ.  بو�سر  قد  يكن  اإذا مل 

التنفيذ  املتتابع  كالعقد  التنفيذ،  حّيز  دخل  قد 

فيجب اأن يعاد احلال اإىل ما كانت عليه على قدر 

امل�ستطاع اأو يتم التعوي�س ملا جرى تنفيذه حتى 

ل يرثى اأحد على ح�ساب غريه.

اإن ممار�سة حق العدول تختلف باختلف  كذلك، 

هذا  كان  فاإذا  العدول.  حق  مار�س  الذي  ال�سخ�س 

يفقد  فهو  العربون  دفــع  من  قبل  من  الــعــدول 

الطرف  ذمة  يف  ويبقى  منه  املدفوع  العربون 

تعوي�س  اأي  دون  للعدول من  ثمناً  باإعتباره  الآخر 

اإ�سايف، ما مل يكن هناك تع�سف با�ستعمال حقه 

)م 124 موجبات وعقود(. كما قد يتوجب على من 

قب�س العربون اإرجاعه عندما يكون ت�سرفه اخلاطئ 

العدول،  اإىل ممار�سة  الآخر  الطرف  دفع  الذي  هو 

البائع  اخفاها  التي  العيوب  عن  الناجت  كالعدول 

املتفق  موجباته  تنفيذ  عن  الأخري  هذا  متنع  اأو 

عليها يف عقد البيع.

قب�س  ــذي  ال ال�سخ�س  الــعــدول  مار�س  اإذا  ــا  اأم

اإ�سافة  قب�سه  الذي  املبلغ  اإعادة  فعليه  العربون، 

اإىل مبلغ م�ساٍو له كثمن لعدوله، اأي يتوجب عليه 

مل  ما  الآخــر،  للطرف  العربون  قيمة  �سعف  دفع 

يكن هناك تع�سف يف ا�ستعمال حقه يف العدول، 

عن  كتعوي�س  اإ�سايف  مبلغ  دفع  عليه  فيتوجب 

التع�سف با�ستعمال احلق.

املدة  خــلل  العدول  حق  ممار�سة  عــدم  ان  كما 

يجعل  احلق،  هذا  عن  التنازل  اأو  عليها،  املتفق 

العقد باتاً، وت�سبح اللتزامات الناجتة عنه واجبة 

التطبيق والتنفيذ، وكل امتناع ي�سكل خطاأ عقدياً 

ال�سرر  عن  والتعوي�س  العقدية  للم�سوؤولية  مرتباً 

اإرجاع  وجوب  اإىل  اإ�سافة  الآخــر.  بالطرف  الواقع 

مبلغ العربون اإىل من دفعه. ويجري عملياً اعتبار 

الواجب  الثمن  من  جزءاً  كعربون  املدفوع  املبلغ 

التنفيذ  اأ�سبح  اإذا  اأما  دفعه كدفعة على احل�ساب. 

اإىل من  العربون  اإعادة مبلغ  م�ستحيلً، فيقت�سي 

دفعه لنتفاء �سببه القانوين.

العقــود يف  العربــون  العقــود  يف  العربــون  العقــود  يف  العربــون 
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�س550.
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من�سور يف جملة احلقوق وال�سريعة، جامعة الكويت، ع1984.1. �س50.

3- اأر�سطو: كتاب ال�سيا�سة، ترجمة اأحمد لطفي ال�سيد، دار الكتب امل�سرية، 

1947، �س 119.

 4- F.Terré, Ph.Simler et Y Lequette: Droit Civil, Les
Obligations, précis Dalloz, Paris, 1993, p.351.
تاريخ 1983/5/19،   ،83/3 رقم  قرار  غ1،  املدنية،  التمييز  حمكمة   -5

تاريخ   ،91/26 رقم  ومتييز   ،37821 وحمورابي   ،377 �س  ج182،  حامت، 

اأبو  اليا�س  املحامي  تعليق  العدل، 1998، ع1، �س32،  1991/8/6، جملة 

عيد. وبداية لبنان اجلنوبي، غ2، رقم 97/17، تاريخ 1997/2/17، ن. ق، 

1997، ع6، �س 626، وحمورابي 20139، بداية البقاع، اأ�سا�س 825، تاريخ 

1988/11/24، ن، ق، 1988، ع11، �س 1232، وحمورابي 34797، وغريها...
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ا�ستهرت بلدة �سكا بحمل تاجني: تاج 

البناء للعطاء وتاج اجلمال. كيف ل، وهي 

امل�سرتيحة يف املنب�سط ال�سّيق بني 

اجلبل والبحر، على جمال لفت لت�سكل 

جوناً طبيعياً بني راأ�ش اأنفة وراأ�ش 

ال�سقعة. وهي البلدة التي تعترب من 

اأكرب قواعد ال�سناعة يف لبنان.

ول ميكن احلديث عن �سكا من دون ذكر 

�سناعة مواد البناء على اأنواعها، وخ�سو�ساً 

�سناعة الرتابة )الإ�سمنت(، وميكن القول 

مع املوؤرخ جورج الربجي اإن جزءاً من 

تراب �سكا موجود يف كل بناء حديث 

على الأرا�سي اللبنانية.

من ناحية اأخرى ت�سهد املعامل 

الأثرية يف البلدة ملا�سيها العريق، 

ومنها: ميناء احلبقة الذي يحت�سن اأبنية 

ت�سكل منوذجاً لرتاث معماري جميل، 

وال�سوق القدمي الذي اأعيد ترميمه مع 

احلفاظ على طابعه العريق.

جملة »اجلي�ش« جالت يف اأحياء �سكا 

القدمية منها واحلديثة، وتعرفت اىل 

ما لهذه البلدة من تاريخ وجذور اأ�سيلة 

يفتخر بها اأبناوؤها.

ملحة تاريخية

�سكا ح�سيلة هجرتني متتاليتني، الأوىل زراعية 

يف  �سهاب  يو�سف  املري  حروب  نهاية  مع  بداأت 

بداأت  والثانية �سناعية  الثامن ع�سر،  القرن  اأواخر 

مع بناء موؤ�س�سات الإ�سمنت يف الثلث الأول من 

القرن املا�سي. 

ذكرها  اأن  اإل  العهد،  البلـدة حديثة  اأن  ومع 

بالفينيقيني  بــدءاً  القدمي  التاريخ  يف  ورد 

ثم  ظهرت  حيث  والع�سور  احلقبات  بباقي  مروراً 

عليه  هي  ما  باتت  حتى  جمــدداً  لتعود  احّمــت، 

اأما بداية عهدها احلديث فتعود اىل زمن  اليوم. 

حركة  بروز  مع  بدور  ا�سطلعت  حيث  املت�سرفية 

يو�سف بك كرم.

التي  ال�سمال  بــلــدات  طليعة  يف  كانـت  كما 

ومن   1895 العام  بلدية  جلنة  فيها  تاأ�س�ست 

احلرب  اإّبـان  يف  تعّر�ست  وقد  بلدي،  جمل�س  ثم 

وتــاأثــرت  الــبــحــري،  للق�سف  الأوىل  العاملية 

منذ  كانت  لأنها  الثانية  العاملية  باحلرب  اإيجاباً 

الثلثينيات يف القرن املا�سي حمط اأنظار رجالت 

ال�سناعة، فازدهرت ومنت ووّلد هذا الواقع تاأثرياً 

والوافدين  فيها  املنت�سرين  ال�سكان  على  كبرياً 

اليها.

اللبنانية  البلدات  من  غريها  عن  �سكا  تتميز 

م�سامل،  ولكنه  متجان�س  غري  فريد  متازج  باأنها 

ظاهرة  و�سّكل  مزدهرة  �سناعة  ظل  يف  ومنا  ن�ساأ 

اقت�سادية واجتماعية مل تتكرر. وهي ت�سّكل نقطة 

والطوائف  املناطق  بني  هامة  وجتــاذب  ات�سال 

والأفكار ال�سيا�سية.

 هل ت�ستطيع اإر�ساء

�سراكة بني ما وهبته

الطبيعة و�سنعه الإن�سان؟

لبنـــاين بنـــاء  جـــزء مـــن ترابتهـــا يف كل 

امل�ستلقية بني 

اجلبل والبحر



بني فق�ش املوج و�سفوح التلل

�سكا بلدة �ساحلية لبنانية، يغ�سل البحر اأقدامها 

�سفوح  حتى  املوج  فق�س  من  م�ساكنها  وتنت�سر 

لفحات  على  فتغفو  كتفها،  على  الراب�سة  التلل 

الريح الغربية لت�ستيقظ على الن�سمات ال�سرقية 

الناعمة.

لبنان  حمافظة  نطاق  �سمن  البلدة  هذه  تقع 

من  البرتون.  لق�ساء  اإداريــاً  تتبع  وهي  ال�سمايل 

القرى  من  جمموعة  بها  حتيط  ال�سرقية  الناحية 

وبدبهون  كذكرون  ه�سباتها  املعّلقة  ال�سغرية 

وبرغون وكفرحزير، وقرى القويطع مثل املجيدل 

وكفريا، ويحدها البحر املتو�سط غرباً وبلدة الهري 

بلدة  باأرا�سي  اأرا�سيها  فتت�سل  �سمالً  اأما  جنوباً، 

اأنفة املتاخمة لها.

مير الطريق العام الذي ي�سل طرابل�س ببريوت 

عن  كلم   17 حــواىل  تبعد  وهي  �سكا،  و�سط  يف 

طرابل�س جلهة اجلنوب و13 كلم عن البرتون جلهة 

ال�سمال و9 كلم عن اأميون جلهة الغرب. تتاأثر هذه 

البلدة مبناخ البحر فمناخها متو�سطي.

على  ترب�س  فهي  هام  موا�سلت  مركز  و�سكا 

�ــســاطــئ الــبــحــر وتــرتــبــط بــالــطــرقــات املــوؤديــة 

زمن  منذ  وذلــك  كافة،  اللبنانية  املناطق  اىل 

راأ�س  املت�سرفية يوم و�سلتها الطريق عرب نفق 

ال�سقعة قبل اأن ي�سل اليها الأوتو�سرتاد اجلديد من 

قلعة امل�سيلحة.

لفظ �سكا

ورد لفظ �سكا يف عدة كتب ويف حقبات خمتلفة، 

فاللفظ كان معروفاً منذ القدم فقد وردت لفظة 

على  احلموي  لياقوت  البلدان  معجم  يف  »�سّكى« 

اأنها ولية يف اأرمينيا م�سهورة بجلودها. 

ع�سر  الــرابــع  الــقــرن  منذ  الغابر  التاريخ  ويف 

»�سيكاتا«  اإ�سم  حتت  اللفظ  هذا  ورد  امليلد  قبل 

)Sigata(. ويظهر اأن �سيكاتا هذه التي وردت يف 
ر�سائل تل العمارنة )مع اأنفة واأردة واأميون( هي 

احلالية  �سكا  منطقة  يف  اجلغرايف  موقعها  بحكم 

التي كانت تقع �سمن نطاق مدن فينيقيا على 

ال�ساحل اللبناين.

»معجم  فريحة  اأني�س  كتاب  ت�سفحنا  اإذا  اأمــا 

�سكا  اأن  فنجد  اللبنانية«  والقرى  املــدن  اأ�سماء 

)Shukketta - Shikka( تعني الطني واحل�ساة 
والرت�سبات. وي�سيف قائلً رمبا هي املدينة التي 

 Shi - ga -( العمارنة  ورد ذكرها يف ر�سائل تل 

�سكيك  الذي منه  نف�سه  اجلذر  وقد تكون من   )ta
)الطلء والطني(.

والرتبة  والطني  احلوارة  بلد  �سكا  كانت  ومثلما 

فهي اليوم بلد الرتابة )الإ�سمنت( ويبدو اأن هذا 

متاأ�سل يف تراثها.

تطّور يف م�ستوى اخلدمات

قبل العام 2002، كانت قوة من اجلي�س اللبناين 

فرج  ال�سيد  توىّل  اأن  اىل  البلدية،  مبنى  ت�سغل 

اهلل ا�سكندر كفوري رئا�سة بلدية �سكا، فاأّمن قطعة 

العقارية  �سكا  منطقة  يف  لئق  بناء  مع  اأر�ــس 

)م�ساحتها 20 األف م2( على نفقته اخلا�سة، على 

اأثرها انتقل اجلي�س اللبناين اىل املبنى اجلديد، 

اخلارج  تاأهيل مبناها من  البلدية اىل  وان�سرفت 

والداخل، فتّم جتهيزه باأثاث جديد للمكاتب وغرف 

وتنظيمه،  الأر�سيف  تكوين  اأعيد  كما  املوظفني، 

عرب  والربجمة  الكومبيوتر  ع�سر  البلدية  ودخلت 

تعاون مع جامعة نيويورك )ALBANI( املمولة 

من وكالة التنمية الأمريكية لتفعيل العمل البلدي 

ومكننته.
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لكل عائلة يف �سكا تاريخها اخلا�س بها واأ�سلها املميز

بال�سافة اىل العائلت التي اختلطت باأن�ساب عائلت اأخرى... ومن بني هذه العائلت:

يون�س، العتيق، الراعي، احللل، احلاج، ال�سيفي، �ساهني، روكز، املك�س، رزق، �ساهر، نافعة، 

املري، �سلفون، رومانو�س، فدعو�س، حداد، الزغبي، كرم، كفوري، اأبي �سالح، الديري، فرح، 

زوين، نعمة، الهد، مرتي، عواد، اإندلفت، من�سور، دروي�س، اإ�سماعيل، مانع، حرب، 

اأبو نقوال، رزوق، فار�س، املزرعاين، ال�ضامي، �ضلوم، رباط، اإ�ضحق، الطويل، 

�سركي�س...

عائالت �شكا

رئي�ش البلدية 

ال�سيد فرج اهلل 

ا�سكندر كفوري 

يتحدث

اىل الزميلة

جان دارك
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يف رحاب البلدية

�سكا  بلدية  يف  اخلدمات  م�ستوى  تطّور  يعود 

للنهو�س  بلديتها  جمل�س  اأع�ساء  تعاون  اىل 

اإيجابياً  اأثــراً  ترك  ما  كافة  ال�سعد  على  بالبلدة 

ال�سحة،  الريا�سية،  الرتبوية،  يف امليادين �ستى: 

ال�سياحة،  البيئة،  الكهرباء،  الطرقات،  الزراعة، 

يوؤمن  كفوري  اهلل  فرج  البلدية  رئي�س  التجارة. 

يتحدث  وهو  الأجنــح.  ويعتربه  التجاري  بالعمل 

عن اخلدمات التي اأمنتها البلدية قائلً: »اهتمت 

اأخرى  و�سق  البلدة  طرقات  بتح�سني  البلدية 

جديدة، وذلك يف اإطار خطة �سملت تاأهيل ال�سارع 

الرئي�س للبلدة عن طريق �سيانة املباين الأثرية 

وطلئها من جديد ب�سكل مريح للنظر، ما اأ�سفى 

البلدات  باقي  عن  مّيزتها  جمالية  م�سحة  عليها 

املجاورة«.

و�ــســمــلــت الأعـــمـــال 

ــفــق حتت  تــاأهــيــل ن

يربط  ـــرتاد  الأوتـــو�ـــس

البحر  بحي  البالط  حي 

اأمــام  بطريق  ـــروراً  م

يف  الك�سليك  جامعة 

حي الرهبان، وتنظيف 

الأنهر، وتاأهيل  جماري 

الأمطار،  مياه  اأقنية 

دعم  حيطان  بناء  اىل 

ـــاء  الأحـــي بــعــ�ــس  يف 

واإن�ساء �سبكات اإنارة عامة على الطرق.

بع�س  يف  �سكا  بلدية  اأن�ساأت  اآخــر،  جمال  ويف 

النقاط الرئي�ضة �ضبل املياه مع تاأمني امل�ضايف 

 - اليابانية  ال�سداقة  جلــان  مع  بالتعاون  وذلــك 

يف  جهداً  ــاأُل  ت مل  اأنها  كما  اللبنانية. 

جمع  على  فــداأبــت  النظافة،  مو�سوع 

وتنظيف  املطامر  اىل  ونقلها  النفايات 

ملكافحة  املبيدات  ور�س  يومياً  ال�سوارع 

والبيوت،  ال�سوارع  يف  ال�سارة  احل�سرات 

ال�سيف.  ف�سل  يف  البحرية  ال�سواطئ  ور�س 

جوانب  على  احل�سائ�س  تنظيف  اىل  هــذا 

وو�سع  للطرقات،  الأقنية  وتنظيف  الطرقات، 

حفاظاً  البلدة  اأنحاء  كل  يف  للنفايات  �سناديق 

الدولتني  بني  وبالتعاون  العامة.  النظافة  على 

تكرير  حمطة  اإن�ساء  مّت  والفرن�سية  اللبنانية 

بتمويل  واأنفة  �سكا  بلدتي  يف  ال�سحي  لل�سرف 

من الوكالة الفرن�سية للتنمية والدولة اللبنانية.

قامت  واحل�ساري،  اجلمايل  �سكا  وجــه  ولإبـــراز 

جوانب  وزرع  العامة،  احلدائق  باإن�ساء  البلدية 

والزيتون  النخيل  باأ�سجار  الداخلية  الطرقات 

الزينة، كما زرعت م�ستديرتني  واأ�سجار  والليمون 

بالع�سب الأخ�سر والزهور عند مدخل �سكا اجلنوبي.

اإن�ساء  �سكا  لبلدية  امل�ستقبلية  امل�ساريع  ومن 

البلدة  يف  متلكه  عقار  على  جماين  م�ست�سفى 

باإدارتها اخلا�سة، يعمل فيها اأبناء البلدة بالتعاون 

لل�سكان  الطبية  اخلدمات  لتاأمني  اأطبائها،  مع 

الذين تزايد عددهم.

خانة  البلدية يف  رئي�س  الإجنازات ي�سعها  هذه 

كبرية  الطموحات  اأن  اإل  البلدة...  جتميل  »خطة 

يف  ي�سعها  ب�سكل  بالبلدة  النهو�س  لناحية 

لبنان، بحيث ت�سبح  الكربى يف  البلدات  م�ساف 

ال�سكان  راحة  اأجل  من  موؤمنة،  فيها  اخلدمات  كل 

واملواطنني فيها«.

�سوق �سكا القدمي يف حلة جديدة

ارتدى ال�سوق القدمي يف بلدة �سكا حلة جديدة 

وترميمه.  تاأهيله  اأعمال  البلدية  اأنهت  بعدما 

التغيري  مــدى  ال�سوق  يف  املتجولون  ويــلحــظ 

املحيطة،  املباين  جتميل  لناحية  طاله،  الــذي 

تاأهيلها وطلئها  اإعادة  البلدية على  التي عملت 

مدخل مبنى البلدية

كني�ستا التجلي

القدمية واجلديدة

دير مار �سليطا الأثري
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تتلءم  بـــاألـــوان 

الطابع  مراعاة  مع  تاريخها،  مع 

يف  واحلديث  الأماكن  بع�س  يف  للأبنية  القدمي 

�سكا  واجهة  القدمي  ال�سوق  وُيعّد  اأخــرى.  اأمكنة 

ال�ساحلي  الطريق  على  موقعه  لناحية  الرئي�سة، 

القدمي املوؤدي اىل بريوت، الذي ي�سق ال�سوق يف 

الو�سط، وتنت�سر املحال التجارية على جانبيه.

ال�سوق  ترميم  اأكلف  دفع  البلدية  توّلت  وقد 

الأ�سا�سي وواجهات املّحال التجارية. �سملت اأعمال 

احلجر  واإبـــراز  املحال  واجهات  تنظيف  الرتميم 

باملاء(،  )ال�سرب  املياه  �سغط  بوا�سطة  الرملي 

ترميم  اإعــادة  مع  الطبيعي  بالكل�س  وتكحيله 

القدمي  الــرتاث  على  املحافظة  اخل�سبية  الأبــواب 

امل�سروع  هذا  الباطون.  اعتداءات  واإزالــة  لل�سوق 

مل  تاأ

اأن  الــبــلــديــة 

ي�ساهم يف اإنها�س بلدة �سكا جتارياً، اإقت�سادياً 

و�سياحياً.

املركز الأول

ل�سناعة الإ�سمنت يف لبنان

اأنها بلدة الإ�سمنت يف  ت�ستهر �سكا اليوم على 

لبنان. ومرّد ذلك اىل امتدادها على طول ال�ساطئ 

اأن  كما  بحراً،  والتفريغ  النقل  ي�سّهل عمليات  ما 

املواد  فيها  تتوافر  التي  بالرتبة  غنية  مناطقها 

التي تدخل يف �سناعة الإ�سمنت )مارن وكالكري(، 

بال�سافة اىل �سهولة اإ�ستخراج هذه الأتربة، وهذا 

امتلك  اىل  �سكا  الإ�سمنت يف  حدا مبوؤ�س�سات  ما 

الأرا�سي يف  من  مربع  مليني مرت  ثلثة  حواىل 

منذ  امل�سانع  ببناء  بو�سر  وقد  واجلوار.  املنطقة 

ال�سمالية  العام 1929 فتوزعت على مداخل �سكا 

واجلنوبية وبع�س ه�سباتها ال�سرقية.

كل  قــام  �سكا،  يف  الرتابة  م�سانع  اإن�ساء  مع 

حيث  به  خا�س  مرفاأ  باإن�ساء  بعد  ما  يف  م�سنع 

اختلفها  على  وال�سفن  املراكب  ي�ستقبل  اأ�سبح 

ويوجد  الواردة.  وتفريغ  ال�سادرة  الب�ساعة  ل�سحن 

اأحدهما عائد ل�سركة الرتابة  حالياً مرفاآن يف �سكا 

ل�سركة  والآخر  هول�سيم(،  )اليوم  قدمياً  اللبنانية 

على  عملهما  يقت�سر  )ال�سبع(  الوطنية  الرتابة 

واملحروقات  واجلف�سني  الرتابة  وتفريغ  �سحن 

الرتابة،  �سناعة  يف  تدخل  التي  املــواد  وباقي 

الزدهار  عرف  الذي  )احلبقة(  القدمي  املرفاأ  اأما 

زوارق  فيه  تر�سو  ميناء  اىل  حتّول  قد  التجاري، 

واخلا�سة،  ال�سغرية  ال�سيـد 

عن  حــالــيــاً  يعجز  وهـــو 

ا�ستقبال اأي مركب �سراعي اأو اأي زورق كبري.

ازدهار ال�سناعة

واحلفاظ على البيئة!

مع توّطن ال�سناعة يف �سكا، بداأت البلدة ت�سكو 

اإذ  امل�سانع.  ت�سببه  الــذي  وال�سرر  التلوث  من 

اأ�سبح اجلو م�سحوناً بالغبار وبالغازات ال�سامة التي 

عدم  ب�سبب  وذلك  املحروقات  بقايا  من  تت�سّرب 

تزويد امل�سانع فلتر �سد التلّوث وغياب املراقبة 

اآثار معمل جلفت الزيتون

ال�سراي الرتكي القدمي

خان ال�سوقي
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ال�سحية الفّعالة، وعدم انتهاج �سيا�سة واعية حتد 

من خطر هذا التلوث.

امل�سكلت  در�س  من  بّد  ل  كان  الواقع  هذا  اإزاء 

البيئية القائمة يف �سكا وحتديدها وو�سع الآليات 

البلدية  بني  التفاق  فتّم  لها.  املنا�سبة  واحللول 

واأخرى بعيدة  وال�سركات على حلول قريبة املدى 

املدى وم�ستدامة.

املدير الإداري ل�سركة الرتابة الوطنية )ال�سبع( 

الأ�ستاذ روجيـه حداد حتّدث عن النتائج التف�سيلية 

منطقـة  يف  الهواء  يف  امللّوثـات  قيا�س  لدرا�سة 

بها  ــام  ق التي  الــكــورة  وقــرى  ال�سناعية  �سكـا 

�سـراكة  ثمرة  وهي  البيئة،  بعلـم  اخت�سا�سيون 

واملحافظة  البيئة  وزارة  بني  م�ستدامـة  بيئيـة 

وبلدية �سكا وال�سركات ال�سناعية. وقد اأظهرت هذه 

الكربيت  اأوك�سيد  ثاين  ن�سبـة  معدل  اأن  الدرا�سة 

والغبار يف  الفحمي  والغاز  الأزوت  اأوك�سيد  وثاين 

وفيع  وكفرحزير  وكفريا  �سكا  مناطق  يف  الهواء 

بها  ومعمول  �سحياً  مقبولة  ن�سب  هي  واأنفة، 

الن�سب  هذه  اأن  اىل  الإ�سارة  مع  عاملياً، 

من  حمــددة  فرتة  يف  ترتفع 

ومطلع  ال�سيف  )اأواخــر  ال�سنة 

اخلريف(، لتعود اىل النخفا�س 

وت�ستمر  ــار  ــط الأم هــطــول  مــع 

منخف�سة حتى بداية ال�سيف.

ويقول حداد اإن التعـاون قائم بني 

خمتلف اجلهات املعنية لتح�سيــن 

كمية  وتخفي�س  البيئي،  الو�سـع 

التزام  عرب  الكربيت،  اأوك�سيد  ثاين 

يتيح  ما  امل�ستدامة  التنمية  مبادئ 

توفرها  التي  الفر�س  من  ال�ستفادة 

ال�سناعة مع مراعاة البيئة.

روجيـه  الأ�ستاذ  �سـّدد  اخلتـام،  ويف 

الوطنية  الــرتابــة  �سركة  اأن  على  حــداد 

البيئية  واملعايري  املوا�سفات  تلتزم 

 50( الأوروبــي  القانون  يف  به  امل�سموح  بح�سب 

القانون  يف  به  امل�سموح  بح�سب  ولي�س  ملغ( 

لأول  احل�سول  خّولها  مما  ملغ(،   150( اللبناين 

 ISO - EMS )Environment مرة على �سهادة

 2004 ــام  ــع ال  )Management System
وهي  الأملانية   »VDZ« �سركة  عن  وال�سادرة 

ك�سهادة  الإ�سمنت،  �سناعة  يف  متخ�س�سة  �سركة 

»ح�سن �سلوك« جتاه البيئة.

هيهات لو تعود

ال�سيد  التقينا  اأرجاء بلدة �سكا،  خلل جولتنا يف 

كان  وهو  عاماً،   90 العمر  من  البالغ  عبود  اأمني 

ع�سواً �سابقاً يف بلدية البلدة.

كانت  اىل عقود خلت حني  بعبود  الذاكرة  تعود 

البلدة.  يف  العي�س  م�سدر  الزراعية  املوا�سم 

التني  ونكهة  احل�ساد،  يف  الأهــايل  تعاون  يتذكر 

احلرير  ن�سج  ثم  الزيتون...  وقطف  )ال�سّكاوي(، 

و�سناعة الفخار وال�سابون، البناء القدمي والقرميد، 

الذي كان  ومياه �سكا، والحتفال بعيد مار �سليطا 

مييز �سكا عن غريها من املناطق قدمياً.

ملا  اأ�سفه  عن  التعبري  على  ي�سر  ن�ستودعه  واإذ 

اآلت اليه اأحوال البلدة اليوم: تراجع قطاع الزراعة 

املزارعني  وان�سراف  الأتربة  �سركات  ح�ساب  على 

اىل الأعمال ال�سناعية التجارية.

اأكرث  لنتعرف  جولتنا  ونتابع  عبود  ال�سيد  نودع 

اىل واقع احلياة يف �سكا حالياً.

الوجه الآخر

والريا�سيني  الفنانني  مع  �سكا  بلدية  تتعاون 

والبارزين من اأبنائها لي�ساهم اجلميع يف نه�سة 

بلدتهم. 

�سربل حرب كاتب وخمرج م�سرحي، اأ�س�س العام 

1996 فرقة الأحلم الفنية يف �سكا، التي با�سرت 

الدعم  ومع  املاما«،  »غّنوج  مب�سرحية  اأعمالها 

د
دا

ح
ج 

ور
ج

ذ 
تا

�س
ل
ا

العم امني عبود يتذكر املا�سي

مع الزميلة كارل

الكاتب واملخرج �سربل حرب 

مع الزميلة جان دارك
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ال�سيف  �سيعر�س  اآخر  عمل  للفرقة  كان  البلدي 

املقبل.

�سينمائي  لفيلم  بالتح�سري  حــرب  يقوم  كما 

�سكا  بلدية  من  وبدعم  الثقافة  وزارة  برعايـة 

احلياة  عن  يتحدث  واكت�ساف«،  اف  »ك�سّ بعنوان 

ال�سلبية  الكمبيوتر  انعكا�سات  ويعالج  الك�سفية 

على الأولد وكيفية احلفاظ على البيئة، �سيعر�س 

هذا الفيلم يف �سالة الأوني�سكو يف ت�سرين الثاين 

القادم.

�سناعية  منطقة  لي�ست  �سكا  اإن  حرب  ويوؤكد 

اىل  بحاجة  كثرية  مواهب  فيها  اإمنا جند  وح�سب، 

من  كبري  بعدد  يهتم  �سخ�سياً  وهو  ُيطلقها،  من 

والهدف  والتمثيل،  الإخــراج  جمايل  يف  املواهب 

اإظهار الوجه الآخر للبلدة.

بالريا�سة،  الرتابة،  ب�سركات  �سكا  ت�ستهر  مل 

اي�ساً  ا�ستهرت  بل  فح�سب،  الأ�سماك  وب�سيد 

بالنحت.

واإذ ن�ساأل عن �سانع التماثيل التي تزين �سوارع 

رزق  الفنان طوين  اىل حمل  البع�س  يدلنا  �سكا، 

اهلل.

املتخ�س�س  �ساحبه  اىل  ونتعرف  املحل  نق�سد 

بداأها  م�سرية  يتابع  والذي  الداخلي  الديكور  يف 

والده من قبله.

تاأهيل ال�سوق القدمي

�سبيل ماء اثري

يف  ظاهرة  ب�سمات  تركوا  الذين  الأ�سخا�س  من 

�سكا  منطقة  يف  العايل  والتعليم  التعّلم  جمال 

الأ�ستاذ هرني عزيز جنم احلائز كفاءة تعليمية يف 

الفل�سفة والعلوم الجتماعية ودبلوم درا�سات عليا 

يف احلقوق، وهو يتمتع بثقافة �ساملة، وبجهوده 

�ست ثانوية �سكا الر�سمية العام 1974 وتوىّل  تاأ�سّ

اإدارتها فرتة من الزمن، وهي مل تزل حتى اليوم 

ت�سري يف طريق النجاح والتقّدم.

من  الأول  الن�سف  اأوائل  »يف  الأ�ستاذ جنم:  قال 

خا�سة  مدار�س  هناك  يكن  مل  الع�سرين  القرن 

اإذ  الرتبوية،  ال�ضروط  فيها  تتوافر  ر�ضمية  اأو 

البتدائية  ال�سفوف  بع�س  على  تقت�سر  كانت 

مدار�س �شكا
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بداأ رزق اهلل النحت يف عمر الثانية ع�سرة، حني 

قام بنحت متثال �سغري. موهبته منت وعرّبت عن 

اأعماله الكثرية بقيا�سات كبرية،  نف�سها من خلل 

ومبواد خمتلفة.

بلدته  ل�سالح  اأجنزها  التي  الأعمال  اىل  واإ�سافة 

مع  بالتعاون  حتقيقها  على  يعمل  اأخــرى  ثمة 

البلدية.

 

الريا�سة

حتاول ا�ستعادة مكانتها

التطـرق  دون  مـن  لتكـتمـل  اجلـولـة  تكــن  لــم 

ن�سـاطـاً  �سكـا  يف  عرفـت  التي  الريا�ســة،  اىل 

وا�سعـاً.

 الأ�ستاذ كميل داغر مدّر�س تربية بدنية يف �سكا 

بنا اىل مطلع  لبنان عاد  الرمح يف  وبطل رمي 

ال�سبعينيات، فقال:

قبل العام 1975 كان يف �سكا فريق كرة قدم، 

فريق كرة �سلة وفريق كرة طائرة، كما اأنه وبحكم 

من  العديد  اأبنائها  بني  ظهر  للبحر  �سكا  حماذاة 

يف  الــلمــعــني  الريا�سيني 

اأبطال  عن  ف�سلً  و�سواهما  والغط�س  ال�سباحة 

األعاب القوى كزينة �سمعان بطلة �سباق ال�ساحية، 

وابراهيم كفوري بطل 3000 م. واأ�سار اىل اأن �سكا 

امتازت قدمياً بدوريات كرة القدم والكرة الطائرة 

خارج  ومن  خارجها  من  وفــرق  البلدة  فرق  بني 

لبنان.

من اعمال النحات طوين رزق اهلل
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مدار�س  ين�سئون  ومدّر�سات  مدّر�سني  بـــاإدارة 

للقرن  الثاين  الثلث  وابتداًء من  با�سمهم.  خا�سة 

اأبوابها  تفتح  اخلا�سة  املدار�س  بداأت  الع�سرين، 

العائلة  لراهبات  اخلل�س  »�سيدة  مدر�سة  واأولها 

اأخرى عرفت  املقد�سة املارونيات« تلتها مدر�سة 

اأربعينيات  من  وابتداًء  �سيف«،  الأب  بـ»مدر�سة 

ر�سمية  مدار�س  �سكا  يف  اأن�سئت  املا�سي  القرن 

ويف  البتدائية.  ال�سهادة  م�ستوى  على  ظّلت 

الوطنية«  »املدر�سة  تاأ�س�ست  اخلم�سينيات  فرتة 

املدار�س  عدد  اأّما  املارونية،  اللبنانية  للرهبنة 

تغطي  مدار�س  خم�س  فاأ�سبح  فيها  الر�سمية 

املرحلتني البتدائية واملتو�سطة لتخطو البلدة يف 

ما بعد قدماً يف م�سريتها الرتبوية والثقافية«.

ال�ستاذ هرني جنم
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م�سانع الرتابة يف �سكا

ميناء ال�سيادين

اإل اأن الريا�سة وكما ذكر داغر تراجعت بعد احلرب 

املادية  الأندية  اإمكانات  و�سعف  الهجرة  ب�سبب 

الريا�سة  عن  التخلي  اىل  باللعبني  اأدت  التي 

للبحث عن فر�س العمل.  

اإيجاد  على  ــاٍر  ج فالعمل  وبح�سبه  اليوم  اأّمــا 

كرة  ملعب  ا�ستحداث  مّت  حيث  ريا�سيـة  ملعب 

الريا�سية  اجلماعات  بدعم  البلدية  وتقـوم  قدم. 

مادياً عرب ميزانية �سنوية، بال�سافة اىل قيامها 

بينها  مــن  والأعــيــاد،  املــوا�ــســم  يف  بن�ساطات 

املهرجان ال�سيفي ال�سنوي.

ت�سوير: را�سيل تابت

ال�ستاذ كميل داغر

جبل من الإ�سمنت يف �سكا

اىل جانب �سركات الرتابة التي اأّدت اىل حتّول كبري

يف البنية القت�سادية واملعي�سية يف �سكا، ل ميكن اأن نغفل

بقية ال�سناعات التي �ساهمت اي�ساً اىل حد كبري يف اإمناء احلركة ال�سناعية

يف البلدة.

فالعام 1950 اأن�سئت ال�سركة اللبنانية للإ�سمنت الأبي�س، والعام 1964�سركة

الكل�س واجلف�سني اللبنانية، والعام 1974 �سركة اإ�سمنت ال�سرق الأو�سط،

والعام 1971 �سركة الورق اللبنانية، و�سركة تكرير ال�سكر العام 1965.

بالإ�سافة اىل هذه ال�سناعات، هنالك �سناعات اأخرى يف �سكا، ومنها �سناعة

البالط، وحجر البناء، وهذه متوافرة بكرثة، اىل �ضناعات حديدية خمتلفة

)�سناعة الأبواب والنوافذ وغريها(، �سناعة الأملنيوم )تركيب وت�سنيع(،

�سناعة املفرو�سات اخل�سبية وغريها من ال�سناعات الأخرى اخلفيفة.

اال�سمنت

و�سناعات اخرى





اآثاره ال�سلبية بداأت تظهر

�سريبة التطور

تغرّي املناخ م�سكلة من �سنع الإن�سان. فالتطور 

ال�سناعي يف القرنني الأخريين اأدى اإىل اإ�ستخراج 

)النفط  الأحفوري  الوقود  من  الأطنان  مليارات 

اأدت  وقد  الطاقة.  لتوليد  وحرقها  والغاز(  والفحم 

انبعاث  اإىل  الوقود  لهذا  امل�ستمر  الإحراق  عملية 

اأوك�سيد الكربون، وهو اأحد  كميات هائلة من ثاين 

الغازات الدفيئة، التي تتمتع بالقدرة على تخزين 

يف  اإرتفاعاً  م�سببة  حرارة،  ب�سكل  ال�سم�س  طاقة 

درجة حرارة الأر�س يف اإطار ظاهرة تعرف بالإحرتار 

العاملي اأو بالإحتبا�س احلراري.

بالن�سبة  كبرية  اأهمية  الدفيئة  غازات  تكت�سب 

اإىل كوكبنا. فبف�سلها يحب�س الغلف اجلوي بع�ساً 

من طاقة ال�سم�س لتدفئة الكرة الأر�سية ما يحافظ 

الغازات لكان  اإعتدال مناخنا، ومن دون هذه  على 

اأكــرث بــرودة بـــ350 درجة  متو�سط حــرارة الأر�ــس 

لكن  لل�سكن.  قابلً  الكوكب  كــان  ملا  اأي  مئوية، 

غازات  ن�سبة  تت�ساعف  عندما  تطراأ  امل�سكلة 

الدفيئة ب�سورة غري قابلة لل�سيطرة، كما هو الأمر 

اأوك�سيد  ن�سبة ثاين  فتزايد  الآن.  اإىل  منذ قرنني 

الكربون ب�ضكل مفرط يف اجلو، يوؤدي اإىل ارتفاع 

ارتفع  وقد  متزايد...  ب�سكل  الأر�سية  الكرة  حرارة 

معدل احلرارة يف العامل على �سطح الأر�س بـ 0.8 

العامني 1861  الفرتة املمتدة بني  0.2 يف   ±
و2000. وتعترب ال�سنوات الع�سر الأخرية الأكرث حراً 

الأر�سية،  الكرة  الإن�سان ت�سجيل حرارة  بداأ  اأن  منذ 

هذا الحرتار العاملي يوؤدي اإىل تعديل يف العوامل 

املناخية. كالرت�سب والرياح ورطوبة الهواء والغطاء 

الثلجي، اإلخ... وهو ما ن�سميه بتغرّي املناخ.

الذي  الأخطر  التهديد  الآن  املناخ  تغرّي  يعترب 

على  ملحوظ  ب�سكل  و�سيوؤثر  بالب�سرية،  يرتب�س 

الأر�سية.  الكرة  على  احلياة  اأ�سكال  من  �سكل  كل 

ويوؤكد العلماء اأنه يف حال عدم و�سع حّد مل�سكلة 

بيئية  كوارث  ح�سول  املتوقع  فمن  املناخ،  تغرّي 

واإجتماعية واإقت�سادية تهدد الوجود الب�سري.

اأزمات وكوارث باجلملة...

ذاته، وذلك  يوؤثر تغرّي املناخ على وجودنا بحد 

النا�سطني  لرابطة  التنفيذي  املدير  يوؤكد  كما 

امل�ستقلني وائل حميدان الذي ي�سري اإىل اأن الآثار 

وطالت  دول  عــدة  يف  بالظهور  ــداأت  ب ال�سلبية 

و�سح  املياه  كتاأمني  الأ�سا�سية،  احلياة  عنا�سر 

املواد الغذائية وال�سحة والبيئة، مو�سحاً اأنه ب�سبب 

تغرّي املناخ، ي�سهد العامل وفاة اأكرث من 15.000 

�سخ�س كل عام. كما اأن عدد اللجئني ب�سبب املناخ 

ن�سمع با�ستمرار عن م�سكلة تغرّي املناخ، فما املق�سود بهذا التغري؟ ما هو تاأثريه على عاملنا، وهل من حل لهذه امل�سكلة؟ يف ما يلي حماولة 

للإجابة عن هذه الأ�سئلة من خلل عدة اأبحاث ودرا�سات عاجلت املو�سوع.

تغرّي املناخ

من ميلك مفتاح احلل

ملواجهة اأخطر تهديد للب�سرية

�أيار

اإعداد:

رميا �سليم �سومط

ق�سايا بيئية

2
0
0

8
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اأولً:  ال�سار  النباأ  اإليكم 

ميكننا اأن نعالج م�ساألة 

فاإن  العاملي.  الحــرتار 

والقطاع  احلكومات  اأي  معاً،  كلنا  عملنا 

العامل،  اأنحاء  والأفراد يف جميع  ال�سناعي 

�سنتمكن من الإبقاء على معدل الزيادة يف 

احلرارة دون درجتني مئويتني.

على  مواظبتنا  اأن  فهو  ال�سيء،  اخلرب  اأما 

�ست�سبب  املا�سي  يف  نفعله  كنا  مبا  القيام 

نحو  العاملية  للحرارة  الو�سطي  املعدل  بزيادة 

5 درجات مئوية يف خلل هذا القرن.

عواقـب التقاع�ش عـن التحرك

اكرث من ن�سف

�سكان العامل �سيواجهون

ندرة املياه

بحلول العام 2080

�سيتجاوز عدد اللجئني ال�سيا�سيني يف امل�ستقبل 

القريب. 

ــار  الآث تناولت  ــات  درا�ــس اإىل  حميدان  وي�سري 

ال�سكل  على  اإياها  ملخ�ساً  املناخ  لتبدل  ال�سلبية 

الآتي:

البحر: م�ستوى  • اإرتفاع 
اأن  املتوقع  من  ـــس،  الأر� حــرارة  ترتفع  حني 

يرتفع م�ستوى �سطح البحر ب�سبب ذوبان ال�سفائح 

املحيطات،  ملياه  ـــراري  احل والــتــمــدد  اجلليدية 

الأنتارتيكا  اجلليدية يف  ال�سفائح  ذوبان  و�سيوؤدي 

وغرينلند، اإىل اإرتفاع م�ستوى �سطح البحر حواىل 

من  اأكــرث  العاملية  احلــرارة  زادت  واإذا  ــرتاً.  م  14

درجتني، �سوف تتمدد مياه البحر ما �سيوؤدي اإىل 

ارتفاع اآخر يراوح بني 5 و7 اأمتار. 

اإىل  البحر  الرتفاع يف م�ستوى  يوؤدي  اأن  ميكن 

�سبيل  على  ال�ساحلية.  البيئة  يف  �سديد  تغيري 

تعترب  التي  النيل  دلتا  منطقة  �ستخ�سر  املثال، 

اإذا  م�ساحتها  من   ٪20 القت�سادي،  م�سر  مركز 

اإرتفع �سطح البحر مرتاً واحداً، ما يوؤدي اإىل توليد 

12 مليون »لجئ مناخي«.

الق�سوى: املناخية  • الكوارث 
ثمة اأدلة متزايدة على اأن تغرّي املناخ يوؤدي اإىل 

زيادة يف تواتر الأحداث املناخية الق�سوى. تت�سمن 

هذه الكوارث الفيا�سانات واجلفاف والعوا�سف.

اأكرث  قتل  املا�سي،  القرن  من  الثمانينيات  يف 

ــداث  اأح ــراء  ج مــن  ــك  وذل �سخ�س   700.000 مــن 

ال�سديدة  العوا�سف  ذلك  يف  مبا  ق�سوى،  مناخية 

والفي�سانات واجلفاف. وجلبت الت�سعينيات اأحداثاً 

ت�سارعت  الأحــداث  هذه  وترية  اأن  اإذ  كارثية،  اأكرث 

ب�سورة مّطردة. فقد عانى مليني ال�سحايا الت�سرد 

والأمرا�س ب�سبب الكوارث الطبيعية، وثمة خ�سائر 

اإقت�سادية جمة وماآ�سٍ �سخ�سية، وذلك كله ب�سبب 

الأحداث املناخية الق�سوى يف كل عام.

املياه:  • موارد 
مع ارتفاع درجات احلرارة، اجتاح اجلفاف وموجات 

احلر الكرة الأر�سية. ان ا�ستمرار هذه العملية يوؤدي 

اإىل تغرّي توزع الرت�سبات، وبالتايل يوؤثر اإىل حد 

منطقة  �ستكون  العذبة.  املياه  موارد  على  كبري 

ال�سرق الأو�سط واإفريقيا من املناطق الأكرث تاأثراً، 

و�سوف تواجه هذه املناطق نق�ساً حاداً يف املياه 

يف امل�ستقبل. قد يعاين اأكرث من 4 مليار �سخ�س، 

اأي اأكرث من ن�سف �سكان العامل، ندرة املياه بحلول 

العام 2080.

• الزراعة:

كبري.  خطر  اإىل  الــزراعــة  املناخ  تغرّي  يعر�س 

ميكن لدول نامية، كم�سر، اأن تخ�سر اأكرث من خم�س 

حم�سولها، ما يوؤدي اإىل عواقب وخيمة من حيث 

الأمن الغذائي.

تعاين  و�سوف  الغذائية،  املواد  اأ�سعار  �سرتتفع 

املحا�سيل  اأن  كما  اأكــرث،  حرارياً  اإجــهــاداً  املا�سية 

�ست�سهد �سرراً من جراء موجات احلر. اإ�سافة اإىل اأن 

ندرة املياه املتزايدة �ستوؤثر مبا�سرة على الزراعة 

و�سوف توؤدي كذلك اإىل خ�سارة الأر�س اخل�سبة.

البيولوجي:  • التنوع 
التنوع  اأدراجه، �سيتاأثر  اإن ياأخذ تغرّي املناخ  ما 

اأمناط  �ضتتاأثر  م�ضتويات...  عدة  على  البيولوجي 

وم�ساكن  والتكوين  واحلجم  وال�سلوكيات  التوزيع 

اأن  والنباتات. ونتوقع  اأنواع كثرية من احليوانات 

ينقر�س مليون جن�س بحلول العام 2050 كنتيجة 
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مبا�سرة للتغرّي املناخي.

كما اأن الأحراج �ستتاأثر ب�سكل هائل بتغرّي املناخ. 

ــرارة.  احل ارتــفــاع  مع  �ستزداد  الغابات  فحرائق 

توزع  يف  تغرّي  اإىل  املتغرّي  املناخ  و�سيوؤدي 

الغابات.

• ال�سحة:
ب�سبب  لفتة  ب�سورة  العامة  ال�سحة  �ستتاأثر 

الكربون  اأوك�سيد  ــاين  ث انبعاثات  م�ستويات 

الأمرا�س  ت�سهد  اأن  اأي�ساً  ويتوقع  املتزايدة. 

احلرارة  ارتفاع  عن  الناجتة  والأمــرا�ــس  املعدية 

املثال،  �سبيل  على  املناخ.  تغرّي  ب�سبب  ازديــاداً 

املد  زيــادة  اإىل  املحيطات  احــرتار  ي�سبب  �سوف 

الرت�سب  م�ستويات  يف  الرتفاع  اأن  كما  الأحمر. 

وادي  حمى  معدلت  يف  زيــادة  اإىل  يــوؤدي  �سوف 

اأمرا�س امللريا  ريفت. و�سوف يوؤدي الت�سحر اإىل 

اأخرى منقولة  واأمرا�س  اللي�سمانيات احل�سوي  وداء 

باحل�سرات واملاء. 

ال�سحة  ملنظمة  تقرير  ــاد  اأف الإطـــار،  هــذا  يف 

العاملية للعام 2002 اأن تغرّي املناخ كان م�سوؤولً 

عن حواىل 2.4٪ من الإ�سابات مبر�س ال�سهال يف 

اأرجاء العامل وعن 6٪ من حالت امللريا يف بع�س 

الدول املتو�سطة الدخل.

ال�سم�ش والهواء خلدمة الن�سان

املناخية،  للم�سكلة  املتاحة  احللول  عر�س  يف 

يو�سح حميدان اأن تغرّي املناخ قد بداأ، وكلما اأكرثنا 

اأوك�سيد  ثاين  واإنتاج  والفحم  النفط  اإحــراق  من 

اأن  وي�سيف  �سوءاً.  الو�سع  �سيزداد  كلما  الكربون، 

طريقة  نغري  اأن  ي�ستدعي  املناخ،  تغرّي  وقــف 

اأن  علينا  وملح.  �سريع  ب�سكل  للطاقة  اإنتاجنا 

خلل  من  الأحفوري  الوقود  ا�ستخدامنا  من  نقل�س 

متجددة  م�سادر  واعتماد  الطاقة  فعالية  تعزيز 

التحول  هذا  اأن  ويوؤكد  والهواء.  ال�سم�سية  كالطاقة 

يف نظام الطاقة يجب اأن ياأخذ جمراه الآن اإذا اأردنا 

اإنقاذ الكوكب من الآثار الوخيمة للتغرّي املناخي.

الطاقة  ا�ستخدام  اإيجابيات  حميدان  ويعر�س 

اأجريت  درا�سات  عدة  عرب  تاأكدت  التي  املتجددة 

الأ�سا�سية  امليزة  اأن  اإىل  م�سرياً  املجال،  هذا  يف 

للطاقة املتجددة تكمن يف اأن الوقود جماين ووفري 

ول ين�سب. ويعدد ح�سنات الطاقة املتجددة على 

ال�سكل الآتي:

�سام.  تلّوث  اإىل  املتجددة  الطاقة  توؤدي  • ل 

اإحــــراق  اأن  حــني  يف 

الــــوقــــود الأحــــفــــوري 

كيماوية  مــواداً  ينتج 

مدننا  جتــعــل  �ــســامــة 

غري اآمنة �سحياً.

الطاقة  تتاأثر  • ل 
باأ�سعار  املــتــجــددة 

اأو  املتقلبة  الــنــفــط 

بــانــقــطــاع الإمـــــداد، 

ــــايل تـــوفـــر  ــــت ــــال وب

اقت�سادياً.  ا�ستقراراً 

الطاقة  ُتــعــتــرب  كــمــا 

اأنواع  الأكرث لمركزية والكرث تنوعاً بني  املتجددة 

الطاقة، ما يوفر اأمن الطاقة.

جودة  اأكرث  وظائف  املتجددة  الطاقة  • توفر 
من تلك التي توفرها م�سادر الوقود التقليدية.

من ميلك مفتاح احلل؟

تغرّي  م�سكلة  قلب  يف  اأ�سا�سية  مفارقة  ثمة 

ت�سري  يومياً  املتزايدة  املعطيات  اإن  املــنــاخ. 

بو�سوح اإىل اأن اأول اآثار تغرّي املناخ واأكرثها �سوءاً 

�سي�سعر به الفقراء يف العامل النامي، على الرغم 

من اأن م�سوؤولية هذه امل�سكلة تقع بالدرجة الوىل 

على عاتق الدول ال�سناعية الغنية.

جميع  اأن  اإىل  حميدان  ي�سري  الطــار  هــذا  يف 

متفاوتة،  بن�سب  ولو  وم�ساهمة،  متاأثرة  الــدول 

امل�ساركة يف  لذا على جميعها  املناخ،  تغرّي  يف 

وهو  والتزامها.  دولية،  اتفاقيات  اإبرام  عرب  احلل 

الدولية،  الوقت ل تخدم امل�سلحة  اإ�ساعة  اأن  يوؤكد 

اأطلقناها يف اجلو �ستزيد  التي  الدفيئة  فالغازات 

احلرارة العاملية 1.3 درجة مئوية، ولن يتغرّي ذلك 

حتى ولو و�سعنا حداً جلميع انبعاثات ثاين اأوك�سيد 

الكربون. لذا فاحلل الوحيد يكمن يف البقاء �سمن 

الآثار اخلطرية لتغرّي املناخ 

الكارثية  الآثــار  وتفادي 

اأنها  العلماء  اأكــد  التي 

عندما  بالظهور  �ستبداأ 

ـــــرارة الأر�ــــس  تــزيــد ح

مئويتني.  درجـــتـــني 

الهدف،  هذا  ولتحقيق 

علينا تقلي�س انبعاثات 

الكربون  اأوك�سيد  ثاين 

الذي  الأمر   ،2050 العام  بحلول  و٪80   ٪60 بني 

يبداأ بتثبيت حرارة الأر�س حتى العام 2015، ومن 

ثم تخفي�سها تدريجاً حتى العام 2050. 

احلل  تواجه  التي  امل�سكلة  اأن  وي�سيف حميدان، 

م�سالح  مع  تناغمه  عــدم  يف  تكمن  املــطــروح 

بع�س الدول ما يعرقل التفاق املن�سود. فالوليات 

اتفاقية  عن  ال�سادرة  اللتزامات  تعار�س  املتحدة 

دولة   38 بقيام  تق�سي  والتي   )1997( كيوتو 

امل�سببة  الغازات  انبعاثات  بتخفي�س  متقدمة 

لتاأثري الدفيئة خلل فرتة زمنية حمددة تبداأ العام 

ترف�س  وهي   ،2012 العام  حتى  وت�ستمر   2008

الكربون  اأوك�سيد  ثاين  انبعاثات  بالتايل تخفي�س 

لديها بن�سبة 7 يف املئة بح�سب ما جاء يف القرار 

الدويل. ويدعم الوليات املتحدة يف قرارها كل من 

كندا واليابان وال�سعودية، ما ي�سكل م�سكلة جدية 

يف التوافق الدويل.

لبنان: خ�سائر لن تعو�ش

وطننا،  اأن  حميدان  يوؤكد  املحلي  ال�سعيد  على 

�سد  �سيا�سي  موقف  اأي  لديه  لي�س  وللأ�سف، 

تغرّي املناخ مع اأننا من اأكرث الدول التي �ستتاأثر 

م�ساحات  يخ�سر  �سوف  فلبنان  الظاهرة،  بهذه 

- ا�ستعلم اأكرث! لقد اكت�سف العلماء

اأن الوعي مل�سكلة التغرّي املناخي

وانعكا�ساته يزيد من عزم الأفراد على التحرك باجتاه احللول املنا�سبة.

من  وابداأ جمدداً  املبادرة! حتقق من منزلك وعاداتك  - كن �ساحب 

انتقل  لحقة  مرحلة  ويف  الب�سيطة،  الت�سحيحات  بع�س  اإجراء  خلل 

تدريجاً اإىل الت�سحيحات ال�سعب.

من  تتمكن  اأنك  والواقع  حذوك،  يحذوا  باأن  الآخرين  اإقناع  حاول   -

كيف ت�سبح نا�سطاً؟
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زراعية �سا�سعة ب�سبب �سح الرثوة املائية، والثلج 

�سيختفي تدريجاً عن روؤو�س اجلبال، و�سيزداد عدد 

احلرائق، و�سن�سهد عدة كوارث على �سعيد التنوع 

البيولوجي... وي�سيف اأنه على الرغم من كل ذلك 

نلحظ اأن لبنان ل يكافح ل يف جامعة الدول العربية 

ول يف الأمم املتحدة من اأجل اإيجاد اتفاقية دولية 

لتغرّي املناخ. 

املجتمع  اأن  حميدان  يــوؤكــد  اأخـــرى  جهة  مــن 

الأهلية  اجلمعيات  عرب  جدية  بكل  يعمل  املدين 

احلكومة  اأجل حّث  احلكومية من  واملنظمات  غري 

اللبنانية واحلكومات العربية للتحرك باجتاه اتخاذ 

هذا  يف  ويذكر  املناخ.  تغرّي  م�سكلة  من  موقف 

الطار اأن هناك �سعياً لإن�ساء �سبكة عربية �سد تغرّي 

املناخ ت�سم هيئات من املجتمع املدين العربي 

هدفها التاأثري على جامعة الدول العربية للمطالبة 

باإيجاد حل مل�سكلة تغرّي املناخ.

الذي  الدور  اإىل  ي�سري حميدان  نف�سه  الإطار  يف 

توعية  �سعيد  على  الهلية  اجلمعيات  به  تقوم 

ــار تــغــرّي املــنــاخ عــن طريق  ــط املــواطــنــني لأخ

املحا�سرات واملوؤمترات وحملت التوعية املختلفة، 

مو�سحاً اأن امل�سرية ال�سعبية التي اأطلقتها رابطة 

�سعبياً  اإقبالً  النا�سطني امل�ستقلني والتي حلظت 

غري متوقع توؤكد مدى 

وعي اللبنانيني للخطر 

ــل ورغــبــتــهــم  ــب ــق امل

اإيجاد  يف  الــ�ــســديــدة 

اآملً  ال�سريعة،  احللول 

مطالب  تــلــقــى  اأن 

املواطنني اآذاناً �ساغية 

لدى امل�سوؤولني.

غرينبي�ش:

اأهمية املبادرة 

الفردية

احلد من  عملية  بدور مهم يف  الأفراد  ي�سطلع 

التغرّي املناخي. هذا ما توؤكده جمعية »غرينبي�س« 

الرفيعة  الدولية  التفاقيات  اأن  تو�سح  التي 

امل�ستوى لن تكون وحدها كفيلة بو�سع حد للتغرّي 

تغيريات  ــداث  اإح من  بد  ل  اإذ  اخلطري.  املناخي 

�سلوكية لدى الأفراد واملجتمعات، ول �سيما يف ما 

يتعلق بالتف�سيلت على م�ستوى ال�سكن وو�سائل 

النقل وا�ستهلك الأطعمة.

حول هذا املو�سوع تقدم غرينبي�س يف موقعها 

www.greenpeace.org/ ــت  ــرتن الن على 

خللها  من  ت�سرح  مف�سلة  اإر�ــســادات   lebanon
تغرّي  من  احلــد  يف  الفردية  امل�ساهمة  كيفية 

املناخ. 

يف ما ياأتي عر�س خمت�سر لهذه الر�سادات:

حمامك: يف  الطاقة  • وّفر 
تعّلمنا اأن �سعرة حرارية واحدة تت�سبب بارتفاع 

حرارة غرام واحد من املاء مبعدل درجة واحدة. كما 

بعد  الثانية  املرتبة  يف  يحل  املياه  ت�سخني  اأن 

تدفئة اجلو يف قائمة النظمة التي ت�ستهلك اأكرب 

قدر من الطاقة يف املنزل. واملهم يف املو�سوع 

بكفاءة.  وا�ستخدامها  املياه  ت�سخني  كيفية  هو 

اأ�سعة  اأن  بالذكر  وجدير 

خدمة  توفر  ال�سم�س 

جمانية لت�سخني املياه 

وجتفيف الغ�سيل.

يف  الطاقة  • وّفر 
منزلك:

ــو�ــس  ــ�ــس اطــــــرد »ل

منزلك!  مــن  الطاقة« 

كبرياً  عــدداً  اأن  الواقع 

قيد  يكن  مل  واإن  حتى  املنزلية،  الأجــهــزة  من 

الكم  يفوق  مبقدار  الطاقة  ي�ستهلك  الت�سغيل، 

خلل  من  الواقع  هــذا  تغيري  ميكنك  املطلوب. 

الأجهزة املنزلية،  اتخاذ قرارات حكيمة لدى �سراء 

وعندئذ،  الب�سيطة  احليل  بع�س  خلل  من  واأي�ساً 

»ح�سابك  واأي�ساً  املنزلية  ح�ساباتك  اأن  �ستكت�سف 

املناخي« تبدو اف�سل حالً.

بالإ�ساءة: • وّفر 
�سوء  من  لــلإفــادة  النهار  خــلل  ال�ستائر  افتح 

من  والرثيات  امل�سابيح  اأغطية  نّظف  ال�سم�س، 

الغبار املرتاكم، واطل اجلدران باللون الفاحت. اأي�ساً 

اطفئ النور يف الغرف غري امل�ستعملة.

املوفرة  الكهربائية  امل�سابيح  ا�ستعمال  ان 

للطاقة )C.F.L( وهي عبارة عن م�سباح كهربائي 

فهذه  ملحاً،  اأمــراً  بات  العادي،  امل�سباح  ي�سبه 

الطاقة  مــن  فقط   ٪20 ت�ستهلك  امل�سابيح 

وعمر  العادية  امل�سابيح  اإىل  قيا�ساً  الكهربائية 

العادي،  امل�سباح  عمر  اأ�سعاف   10 ت�سغيلها 

وميكن تركيبها مكان هذا الخري، من دون احلاجة 

اإىل متديدات جديدة.

مطبخك: يف  الطاقة  • وّفر 
الأن�سب  اأنــه  كما  الأف�سل،  هو  املنزيل  الطبخ 

بالن�سبة اإىل البيئة اأي�ساً. فالطبخ املنزيل يجعل 

تت�سبب  التي  الكربونية  النبعاثات  »ح�ساب« 

اأقل بكثري مما يكون عليه يف حال ا�ستهلك  بها 

هذه  يف  حتى  لكن  واملجّمدة.  ال�سريعة  الوجبات 

معدل  خف�س  الطهاة  من  للعديد  ميكن  احلالة، 

الوقت  ويف  ملحوظ،  ب�سكل  الطاقة  ا�ستهلكهم 

نف�سه توفري املال.

والتدفئة: التربيد  يف  • وّفر 
من  بذكاء.  والتدفئة  التربيد  و�سائل  ا�ستخدم 

يف  امللئم  باجلو  �سخ�س  كل  ينعم  اأن  ال�سروري 

منزله يف كل الف�سول. لكن املهم هو اأن تدفئ اأو 

ترّبد منزلك فح�سب ولي�س اجلو املحيط.

كفاءة  ل حتقق  التي  والتربيد  التدفئة  فو�سائل 

يف  الأكــرب  الدين  م�سدر  ت�سكل  تــزال  ل  الطاقة 

واإمكان  الفــراد.  من  للعديد  املناخية  احل�سابات 

جداً،  كبرياً  يبدو  املجال  هذا  يف  الطاقة  توفري 

رة  املتب�سّ وال�ستثمارات  الب�سيطة  احليل  فبع�س 

والتربيد  التدفئة  فواتري  خف�س  على  ي�ساعد  قد 

مبعدلت ملحوظة.

عائلتك  اأفــراد  مع  ابــداأ  اأنــت.  تلتزم  عندما  اأف�سل  ب�سكل  اإقناعهم 

يف  رفاقك  مديرك،  العمل،  يف  زملئك  اإىل  انتقل  ثم  واأ�سدقائك، 

املدر�سة، املوؤجرين، وهكذا دواليك...

التغري  م�سكلة  ملعاجلة  فــوري  بتحرك  حكومتك  طالب  احتج!   -

املناخي. التزم حماية املناخ عرب امل�ساركة يف املبادرات اأو الن�سمام 

اإىل املنظمات غري احلكومية املعنية بهذا املو�سوع.

الإكثار من امل�ساحات

اخل�سراء للتخفيف

من التلوث امر �سروري 

للمعاجلة
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يف �سجل �خللود

املتقاعد  الطبيب  العميد  اجلي�س  قيادة  نعت 

حار�س عواد الذي تويف بتاريخ 2008/4/4.

- من مواليد العام 1914، تول - ق�ساء البرتون.

من  اعتباراً  مــلزم  برتبة  اجلي�س  يف  تطوع   -

م�سلحة  رئي�س  بت�سرف  وو�سع   1943/12/21

ال�سحة ملوقع بريوت.

- رقي لرتبة ملزم اأول اعتباراً من 1945/9/1 

وتدرج يف الرتقية حتى رتبة عميد طبيب اعتباراً 

من 1971/7/1.

- حائز:

التذكارية. فل�سطني  • ميدالية 

الف�سي. اللبناين  ال�ستحقاق  • و�سام 
التذكاري.  1961/12/31 • و�سام 

فار�س. درجة  من  الأرز  • و�سام 
ذي  الف�سي  اللبناين  ال�ستحقاق  و�سام   •

ال�سعف.

بالأقدمية. �سابط  رتبة  من  الأرز  • و�سام 
كومندور. رتبة  من  الأرز  • و�سام 

كبري. �سابط  رتبة  من  الوطني  الأرز  • و�سام 
- تابع عدة دورات درا�سية يف الداخل واخلارج.

- متاأهل وله ولدان.

العريف حممود ح�سني  اجلي�س  قيادة  نعت 

كنعان الذي تويف بتاريخ 2008/4/3.

ق�ساء  جبيل،   ،1971/2/1 مواليد  من   -

جبيل، حمافظة جبل لبنان.

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 1991/1/1.

- من عداد ال�سرطة الع�سكرية مف�سول اإىل 

�سرطة مبنى وزارة الدفاع الوطني.

- حائز:

ثلث  اجلي�س  قائد  العماد  تنوية   •
مرات.

مرة.  20 اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 
املخابرات. مدير  • تهنئة 

- متاأهل وله ثلثة اأولد.

العريف حممود ح�سني كنعان
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العميد الطبيب

املتقاعد حار�ش عواد

حنا  اليا�س  العريف  اجلي�س  قيادة  نعت 

�ساهني الذي تويف بتاريخ 2008/4/2.

- من مواليد 1979/6/4 احلوي�س - ق�ساء 

عكار - حمافظة ال�سمال.

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 1999/12/1.

- من عداد مو�سيقى اجلي�س.

- حائز:

مرتني. اجلي�س  قائد  العماد  • تنويه 
اأربع  اجلي�س  قائد  العماد  تهنئة   •

مرات.

للعمليات. الأركان  رئي�س  نائب  • تهنئة 
- عازب.

العريف اليا�ش حنا �ساهني

نعت قيادة اجلي�س الرقيب اأحمد فايز البدوي 

الذي تويف بتاريخ 2008/4/7.

- من مواليد 1969/7/8، حيزوق - ق�ساء 

عكار، حمافظة ال�سمال.

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 1987/9/28.

- من عداد مع�سكر عرمان للتدريب.

- حائز:

الوطنية. الوحدة  • و�سام 
اجلنوب. فجر  • و�سام 

الدرجة  من  اللبناين  ال�ستحقاق  • و�سام 
الرابعة برونزي.

مرات. ثلث  اجلي�س  قائد  العماد  • تنويه 
مرة.  17 اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 

- متاأهل وله ولدان.

الرقيب اأحمد فايز البدوي
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جزيل املعارف، كرمي 

معطاء، ين�سد على هواه 

كاأروع ما يكون الن�ساد، ناعم البوح، 

رائع الأداء، هذا هو راجي ع�سقوتي. اأنيق 

الأ�سلوب، خرج من �سومعته بروائع اأدبية ل 

بد من املرور بها يوم يوؤّرخ للأدب.

�سكنته القرية، دّون اللحظات بده�سة وفرح، 

طرق باب ال�سيا�سيني ي�ستنه�سهم اىل الأعلى والأحلى.

راجي ع�سقوتي قلم خ�سب وفكر مبدع، كتب من دون ملل، 

احت�سن املوا�سيع املتفرقة نرثاً و�سعراً ف�سيحاً وزجلً، متعاطياً 

مع النقد ال�سريح على فن احلرية، متنقلً بني الوجدانيات 

والوطنيات وال�سيا�سيات والأدبيات والثقافيات بروح طيبة 

وتفّهم عميق.

حياة راجي ع�سقوتي واأعماله

ولد راجي ع�سقوتي يف قرية الكني�سة ال�سوفية 

»ت�سفية  كتابه  يف  يقول  اأنــه  اإذ   ،1932 العام 

احل�ساب« اأن »اأ�سحاب عدة كتب تاريخية ومدر�سية 

�سجلوا تاريخ ولدتي العام 1934 وهكذا يكونون 

قد �سّغروين �سنتني، ف�سكراً«. دخل املدر�سة يف 

عمر اخلم�س �سنوات، يف »قبو عقد« يف قريته، 

ر�سميا  يف  املعارف  مدر�سة  اىل  بعدها  انتقل 

حيث بقي ثلث �سنوات.

مدر�سة  اىل  عمره  مــن  التا�سعة  يف  انتقل 

�سهادة  نــال  حيث  الكحالة  يف  انطونيو�س  مــار 

واحدة  ل�سنة  انتقل  منها  الفرن�سية.  ال�سرتفيكا 

طالباً داخلياً يف مدر�سة الفرير - دير القمر حيث 

ترقى اىل ال�سف اخلام�س متجاوزاً ال�ساد�س.

ا�ستقبلته مدر�سة احلكمة يف بريوت طالباً ملدة 

التكميلية  املرحلتني  فيها  اأنهى  �سنوات  خم�س 

الب�ستاين  بطر�س  اأ�ساتذته  من  وكان  والثانوية، 

وح�سيب عبد ال�ساتر وعبدو ال�سمايل. 

كيف  يروي  احلكمة  مدر�سة  يف  ذكرياته  ومن 

ربح �سداقة الأب خليل اأبي نادر )مطران بريوت 

اىل  دخل  يوم  فــذات  »قــّراديــة«.  بف�سل  لحقاً( 

مكتب هذا الأخري ليح�سر الكرة )الفوتبول( التي 

�ساهده  وملا  فك�سرته.  �سباكه  بزجاج  ا�سطدمت 

اأمامه يحّدق به، قال له:

قد ما حاببنا قلبك

وبالك علينا م�سغول  

م�س ب�س نحنا منحّبك

بيحبك حتى الفوتبول  
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مطلع اخلم�سينيات )العام 1951( دخل املعهد 

دبلوم  على  ح�سل  حيث  الي�سوعي  ال�سرقي 

ق�سى  ثم  العربي،  الأدب  يف  العليا  الدرا�سات 

اجلامعة  يف  الكتب  مع  يتفاعل  �سنوات  خم�س 

اأمثال:  اجلامعة  دكاترة  مع  والأهــم  الأمريكية 

كمال اليازجي، ندمي نعيمة، خليل حاوي، اأنطوان 

مكارم  �سامي  زريق،  ق�سطنطني  كرم،  غطا�س 

الأدب  �سفحة  اأ�سهموا معه يف  الذين  وغريهم... 

اأ�سبوعياً يف جريدة الأنباء.

واملوؤ�س�سات  املدار�س  اىل  بعد  ما  يف  انتقل 

مدّر�ساً،  الوقت  من  بع�ساً  يعطيها  الثقافية 

مي�سال  و�سان  فتنّقل بني الرابطة اللبنانية  

اأ�ستاذاً  اجلديدة   - احلكمة  مدر�سة  يف  لينتهي 

لي�ستقيل  �سنة  ع�سرة  �سبع  ملدة  والبيان  للأدب 

املا�سي  القرن  من  الثمانينيات  ــر  اأواخ بعدها 

كبري  عدد  له  فكان  والتاأليف.  للمطالعة  ليتفّرغ 

ال�سحف  ع�سرات  يف  واملــقــالت  البحوث  مــن 

واملجلت. كما كان له واحد وثلثون كتاباً مبوا�سيع 

والنقد  ــرتاث  وال وال�سعر  الأدب  يف  جّلها  �ستى 

وال�سيا�سة واملجتمع.

كان ع�سواً يف هيئات ونقابات اأدبية واغرتابية 

وثقافية منها: جمعية الكّتاب واملوؤلفني، جممع 

احلكمة العلمي، احتاد الكتاب اللبنانيني.

ابتداًء من خم�سينيات  الكبار  عا�سر رجال لبنان 

القرن املا�ضي: فوؤاد �ضهاب، كمال حنبالط، اليا�س 

مقّرباً  �سديقاً  وكان  اميل حلود،  العماد  �سركي�س، 

وكتب الكثري من الكتب عن علقته وجتربته مع 

هوؤلء وغريهم.

مّثل الدولة اللبنانية يف العديد من املوؤمترات 

الربازيل  �سيما يف  ول  والأدبية  الثقافية  الدولية 

التي زارها �سبع مرات بتكليف من وزارة الرتبية 

من  والثمانينيات  ال�سبعينيات  يف  والثقافة 

ودروع  اأو�سمة  ب�سعة  حائز  وهو  املا�سي،  القرن 

تكرمي وتقدير منها:

- جائزة دار ن�سر جربان يف الربازيل.

- جائزة كمال املر عن كتاب لأر�سنا ال�سجود.

والتعليم  الثقافة  وزارة  من  الثقافة  درع   -

العايل يف لبنان.

- جائزة اأن�سار اللعنف.

منطقة  يف  واجتماعي  �سيا�سي  دور  له  كــان 

العي�س  ركــائــز  اإحـــدى  و�سّكل  واجلــبــل،  ال�سوف 

علقة  وربــطــتــه  املنطقة  ــذه  ه يف  املــ�ــســرتك 

تاريخية مع دار املختارة.

عا�س عازباً ولكنه كان متزوجاً �سيعته الكني�سة، 

واإميان  �سجاعة  بكل  املر�س  واجه  اأولده.  والكتب 

و�سلم داخلي وانتقل اىل جوار ربه يف 17 كانون 

الثاين 2008.

راجي ع�سقوتي الأديب وال�ساعر

ال�سيف  من  م�ساًء  اأكرث  بالكلمة  ع�سقوتي  اآمن 

وج�سر  حربة  راأ�س  واأطلقها  ل،  وتر�سّ لها  فرتّهب 

يف  كلها  املناطق  بني  كافة،  النا�س  بني  عبور 

من  ول  دورها  من  يياأ�س  الوطن، مل  اأرجاء  اأربعة 

امل�ساحلة  اأجــل  من  وكابر  فعاند  ال�ساحر  فعلها 

اأبناء �سعبه. اأحب بلده بل ع�سقها  والتلقي بني 

فما حاد �سعره عنها يوماً.

قمة  قمتان:  تعانقت  ع�سقوتي  ــي  راج يف 

ال�سعر وقمة النرث. هو �سمري يجلجل، يقتحم من 

دون ا�ستئذان، على غري موعد، متى �ساء، يجَرح 

يرفع  �سماتة،  دون  من  يوجع  جتريح،  دون  من 

اىل  هادئاً  ين�سحب  ثم  حقد،  دون  من  ال�سوت 

في�ستمّر  نرثاً  ق�سيدة،  �سمريه  ليتجّلى  �سومعته 

�سوتاً �سارخاً يف الربية.

اختلج ال�سعر باكراً يف دمه ولقى يف الطبيعة 

من مّد اليه يداً فاحّتد بها، لت�سبح جذوراً ناب�سة 

الطبيعة  كانت  ق�سائده  ويف  موؤلفاته.  كل  يف 

احلقيقة  حوار  وبينها  بينه  ي�ستمر  الق�سيد  بيت 

اأعماق  اىل  معه  ويــدخــل  لــه  ينقاد  ــرح،  ــف وال

الطبيعة ي�سعد بها ويتجّدد مثلها. فهو اإذاً لي�س 

اأديباً مدينياً بل قروياً ترتاح على حروفه مواويل 

الفلحني وتلقي بتعبها ع�سافري ال�سماء:

»ن�سفي من اأبي واأمي

والباقي منها

قريتي!

ولدت فيها وربيت...

وتبقى دقة العيد يف قلبي

ال�سوق اليها يد ونداء

اأعرف اأن ال�سخر ل يفتح

والليل ل يجيب

ولكن من ال�سخر حقولنا

وال�سباح من الليل«.

اأولً  وهو  القلب  عن  يبتعد  ل  اجته  اأينما  قلمه 

حلناياها  وطيورها،  القرية  ل�سماء  مر�سود  واآخراً 

ووعرها، لعطورها ورياحها، لبيوتها ونا�سها.

ــوزن  ال مــن  حتـــّرر  ــرٌّ  ح ع�سقوتي  راجـــي  �سعر 

والقافية، وا�ستند اىل الإيقاع وال�سورة ال�سعرية. 

واإن�سان  الفلك  جنوم  بني  يتاأرجح  �سادق،  �سعره 

التي  وامل�سّعة  الثائرة  الكلمات  لً  متو�سّ الأر�ــس 

تتدفق معها الق�سائد وتغزو وتفي�س.

ال�ساعرية  فتجلت  ال�سعر  اإمـــارة  اىل  طمح 

النرث.  كما  �سعره  وال�سادقة يف  العفوية  الناعمة 

كال�سدى،  كالنغم،  ين�ساب  املنثور  ال�سعر  كتب 

كالهم�س، ويحفل م�سمونه بنبذ احلروب وال�سرور 

والزهد  الكاملة  املحبة  اىل  ويدعو  والــعــداوات 

والفقر.

كان ناقداً وباحثاً لمعاً. ففي كتابه »اأ�سواء على 

ال�سعر احلديث  اأن »عبارة  ال�سعر احلديث« يعترب 

اجلوهر«.  يطال  ل  �سكلي  جغرايف  تكتيك  جمرد 

ويرى »اأن ال�سعر احلق ل يكون اإل مع املوهوبني 

العباقرة، بيد اأن الق�سم الأكرب من �سعرائنا متنزه 

ال�سادق  وال�ساعر  يتوّغل،  ل  ال�سعر  درب  على 

انغما�س يف املو�سوع حتى الع�سب«، واعتقد اأن 

ال�سعر بل رنني يتحّول اىل حالة نرثية تافهة.

حديث،  و�سعر  قدمي  �سعر  بنظره  هناك  لي�س 

اإل  احلديث  وما  القدمي  وما  وح�سب.  �سعر  هنك 

األفاظ  على  التلعب  يف  الن�سان  للعبة  ا�ستمرار 

ل�سخ�سيتني  واحــدة  هوية  اإلّ  ف�سوله  اأو  طموحه 

هما  وغاية.  منطلقاً  وتتلحمان  بل  تتمازجان 

ال�سعر يف مطلقه قدميه وحديثه. ال�سعر ح�سارة 

واحل�سارة كما احلقيقة ل تتجزاأ.

الق�سايا  اىل  بــلده،  ق�سايا  �سعره  يف  اعتنق 

الن�سانية الكربى فتعملق. حفظه �سراً يف قلبه، 

�سّع فاأنار.

تنقف  �سح�ساح..  خفيف  ق�سية،  بدون  »�سعر 

الق�سيدة با�سبعك فتهرُّ كما البّلوطة.

ميزان  اأي  ي�سطرب  ول  حذفه  ميكنك  �سعر 

ميكنك واأده، ول تبكي عليه اأي عني«.

راجي املوؤمن

يريد  »اأنــه  حتى  موؤمناً  ع�سقوتي  راجــي  كان 

تاجرت  لقد  بال�سماء.  جدير  باأين  اهلل  يعرف  اأن 

فرح  »ادخــل  يل:  فيقول  رب  يا  وهذه  بوزناتي 

�سيدك«. عّرف العلقة مع اهلل فقال: »اهلل! يجب 

ذلك  وغري  الواقع.  هو  وهذا  اهلل.  اإل  يعرفه  ل  اأن 

لن يكون. اأما الإن�سان فعليه باملحبة والعبادة... 

وهكذا مرة واحدة، ي�سّرف الإن�سان اأن يحب ويعبد 
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من ل يعرف«.

الكون،  هي  حتتويه،  الكون،  تخت�سر  له  املحبة 

بها  الإن�سانية.  اأبجدية  هي  كان،  ما  لولها  الذي 

نتحد مع احلياة، مع اهلل، فل منوت:

»�سّليت:

»اهلل - احلقيقة«

فاختلج �سمري اهلل،

واأزهر جانب من البحر...

�سّليت:

»اهلل - املحبة«

فاختلج كل اهلل،

والتقى ورد كل �سحراء

بزنبق كل بحر...«.

كتابه  من  الأوىل  الطبعة  اأ�سدر   1969 العام 

»مهرجان حتت ال�سم�س« وهو عبارة عن ق�سيدة 

اآراءه  اخت�سرت  العامية  باللغة 

ــا. اأحـــدث  ــي ــدن بــالــديــن وال

عامل  يف  �سدمة  هــذا  كتابه 

بحجة  وُحِجر  عليه  ف�سّيق  ــان  المي

الإحلاد،  نحو  املتجهة  جراأتها  يف  حاّدة  اأفكاره  اأن 

حتى اأن البطريرك الكاردينال مار بول�س بطر�س 

املعو�سي قال له يف لقاء:

على  ينزلك  بيقدر  هالكتاب  ابني  يا  »بتعرف 

اهلل  »اإن  واثقاً:  الكتاب  موؤلف  فاأجابه  جهنم«، 

موجود يف كل مكان، ويهمني اأن اأكون مع اهلل«. 

جراأة  �سّمي  عما  �سفح  علمة  البطريرك  ف�سحك 

اإحلادية.

عن  ع�سقوتي  راجــي  يبحث  الكتاب  هــذا  يف 

احلقيقة مفكراً يف اهلل واحلياة واملوت وما وراءه. 

خللها  من  عرّب  الكتاب  بها  حفل  جريئة  خواطر 

الكاتب عن اآرائه يف الدين والدنيا، »الفهم يريك 

ول  �سنديان،  ورقة  اأ�سغر  يف  �سيء،  كل  يف  اهلل 

وي�سّور  العامل«،  معابد  اأكرب  يف  اجلهل  مع  تراه 

اأبواباً  طارقاً  احلقيقة،  وراء  اللهث  الإن�سان  حرية 

بعيدة مل تفتح اإل لكبار الفل�سفة واأعلم العقل، 

�سائراً بنا اىل التفكري يف م�سدر احلياة والغو�س 

الأر�س  اأ�سباب  بني  رابطاً  الكون  هذا  اأ�سرار  يف 

واأ�سباب ال�سماء:

»كون من دون نا�س؟ م�س معقول

ونا�س دون كون؟ ما بي�سري

حاجي بقى حزازير...

َع طول رح تبقى الدين، َع طول،

اهلل لوحدو يعي�س؟

م�س معقول«.

يعّرف الإميان فل يرى اإن�ساناً ملحداً اإل بل�سانه:

»ما بيقدر يلحد الن�سان

لو دم عمري�سح ندي الميان

موؤمن بقوة منبثق منها

وما بيقدر ينف�سل عنها

بيكفي، بيكفي يكون هالن�سان

موؤمن بها القوة... ووين ما كان

عميربم عليها تيوجدها

ويركع ي�سّليل... 

ويعبدها

وبعد من�سكك باميانو

الن�سان ملحد ب�س بل�سانو«.

ل بل يرى اأن اهلل يف كل اإن�سان:

»اأنت يا اإن�سان

املعمي القلب والعني 

املا بي�سعر باهلل بدّماتو

يف كل رع�سة خيط من ذاتو

املا بيق�سعو م�سع�سع بروح الروح

قد ما يربم، يجي ويروح

مثل لبيربم َع عقلتو«.

احلب واملراأة

يف �سعر راجي ع�سقوتي

ال�سديقـة  املـراأة يف فكر راجي ع�سقـوتي هي 

�سّنفـهـا  وهو  والطبيعـة،  البـحر  بعد  الثالثـة 

ب�سدقية  باأولويتها  عمقاً  يقر  اأنــه  ولو  ثالثــة 

البحر  موج  من  اأكرث  الرجويل  باجل�سد  الت�ساقها 

فيقول:

بـيـن  مــن  يطـلع  مــا  عليها  الــكــلم  »ليــ�س 

نهديــن، و�سهوة، وفـوح عطر على وعد واأهداب، 

كلم  الأعــمــق،  وهــو  ــك،  ذل كل  خلف  من  هو  بل 

اأي  خمره  يخالط  ل  �سافياً  يبقى  اأن  ي�ستحق 

مزيج، كلم على جوهر واقعها، ولي�س �سم رائحة 

وتن�سيم اأخبار«.

ينزع  ع�سقوتي  عند  �ساٍم  فمفهومه  احلب  اأما 

اىل فوق اىل عند اهلل، اهلل املحبة، وينعتق من 

املادة:

»اأما احلب! فموجود!

به نحيا وله

املحبة فرع منه. هو الأم

من اّدعى احلب قال:

اأنا قادر على و�سف ما اأح�س به

فقل له:

هذه �سهوة

ومن قال:

اأنا ل اأقدر اأن اأ�سف

ما اأح�س به

ــذا  ــــه: ه ــل ل ــق ف

احلب«.

وال�سيا�سة ع�سقوتي 

له  علقة  »ل  اأن  يقول  ــه  اأن مــن  الــرغــم  على 

ع�سقوتي  فــاإن  ور�سالة«،  روح  اأنــا  بال�سيا�سة، 
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مهوو�س بحب ملم�سة حياة ال�سيا�سيني 

ورجال الدين، ويك�سف عن مرارة غريته 

حقيقياً  د�ستوراً  والتزامها  الثوابت  على 

واإن مل يكن منزلً.

عرّب عن هواج�سه وخوفه على م�ستقبل 

ــاق و�ــســّطــر يف  ــم ــن اأحــبــه مــن الأع وط

عديدة.  كتب  يف  فكره  ع�سارة  خدمته 

امل�سّبب  الطائفية  على  عالياً  ينقم  هو 

اإقامة حوار  الأول لعدم �سفاء النّيات يف 

فئاتهم  مبختلف  اللبنانيني  بني  جدي 

ماآ�سٍ  الوطن  يجّنب  حــوار  وم�ساربهم، 

وهو   الهدنة.  فرتات  يف  وتعّكره  تتكّرر 

بهم  ي�ست�سهد  لبنان  عظماء  اىل  يعود 

ليدعم دعوته اىل احلوار.

راجي ع�سقوتي �سكران بلبنان بعد اهلل 

اأن  ويذكر  يذّكر،  ينفك  ل  الثمالة،  حتى 

لبنان وطن اهلل، ل ولن يخلو من الرجال 

الوطنية  الطيبة  الرادات  ذوي  الرجال 

تن�سئة  على  يقوم  ناجح  بحل  يحلم  املخل�سة. 

تنطلق  �سادقة  وطنية  وتربية  �سليمة  متعافية 

وبالتايل  املجتمع،  ثم  املدر�سة  ثم  البيئة  من 

النفتاح على العامل. تن�سئة بعيدة عن الطائفية 

تقوم على احلوار الكامن يف تعزيز حرية الن�سان 

والهادف اىل  الآخر،  رف�س  دون  الختلف من  يف 

و�سعباً  ح�سارة  وطنه  على  وموؤمتن  حر  اإن�سان 

متما�سكاً  اآٍت،  »النجاح  قائلً:  وي�ستب�سر  واأر�ساً. 

التقليدية  الغالبية  على  اخلــروج  على  وقـــادراً 

ي�ستبدلها بالغالبية الإبداعية«.

راجي ع�سقوتي واجلي�ش

اىل  تّواقاً  ينمو  ع�سقوتي  وراجي  منذ طفولته 

املزيد من التعّرف اىل موؤ�س�سات اجلي�س ي�ساعده 

اثنان من اأهل الف�سل، على حد قوله، وهما اللواء 

الذي كان يوجهه اىل مناقبية خا�سة  جميل حلود 

باجلي�س ي�سرحها متباهياً بها فريى نف�سه اأقرب 

وال�سهادة.  للواجب  اأنف�سهم  نــذروا  الذين  اىل 

اللواء  تقدير  حرم  اىل  دخل  كيف  �ساعرنا  ويروي 

جميل حلود ببيتني من ال�سعر العامي ختم بهما 

ر�سالة اليه:

»و�سخ�سك عرف من يوم ما حالو وعى

انو ال�سابط �سر �سجرة مكّتمة

ان ما كانت الأخلق �سم�س م�سع�سعة 

بت�سلها النجمة َع كتفو معتمة«.

والثاين هو الرئي�س الراحل اليا�س �سركي�س الذي 

كان يحّدثه با�ستمرار عن ال�سرعية والدميقراطية 

حتقيق  اىل  الطريق  يجد  ول  ال�سعب،  وتوحيد 

منها  التي  ال�سم�س  يعتربه  باجلي�س  اإل  ذلــك 

اليه وهو حماية حدود  نوراً حتتاج  الدولة  ت�ستمد 

الوطن وفر�س الأمن �سيانته.

»مقّد�س«  طويل  م�سوار  الكبري  للأديب  وكان 

كتابه  احتل بع�س �سفحات من  الذي  اجلي�س  مع 

»ت�سفية احل�ساب«، فهو يقول عن العماد مي�سال 

ك�ساهد  الأداء  »يتقن  اإنه  اجلي�س  قائد  �سليمان 

على  اإرادة ال�ستمرار يف العافية الع�سكرية ت�سع 

ن�سب عينيها حقيقتني مطلقتني:

- وحدة ال�سعب من وحدة اجلي�س.

- الأمن خط اأحمر.

اأنها  كتابه  يف  فريوي  »اجلي�س«  جملة  عن  اأما 

عهد  فاحتة  عطاءاتها  ويف  وتتخّطى  »تتقّدم 

جديد، تتوّجه اىل الق�سايا الن�سانية كما الق�سايا 

والأدب  للفكر  �سفحاتها  من  فكّر�ست  الع�سكرية، 

والتاريخ والعلم وال�سرية ول �سيما الرتاث. وهكذا 

ع�سكري  مرجع  هي  كما  ثقافياً  منوذجاً  اأ�سبحت 

حافل بالتقنية واملو�سوعية«.

نطلقها  ع�سقوتي  راجــي  رحيلك  بعد  واليوم 

مدّوية »اأنت دوحة فكر واأدب و�سعر«.

- �سحكة احلرير.

- حناجر النور.

- مهرجان حتت ال�سم�س.

- بنات الهديل.

- اأ�سواء على ال�سعر احلديث.

- اأخ�سر ورق احلب.

- ُحّب.

- من الأعماق.

- وللحرب ق�سيدة.

- قل كلمتك يا حب.

- ال�سعر بني جربان وقازان.

- لون الآخ.

- كتاب القرية.

- ح�سار دير القمر.

- كما يزهر املوج.

- اليا�س �سركي�س.

- لبنان يف الربازيل.

- لأر�سنا ال�سجود.

- كمال جنبالط يف احلقيقة والتاريخ.

- حمنة امل�سيحيني يف لبنان.

- حجر من الفردو�س.

- اأ�سرار القمم.

- َع �سوت البحر.

- اليا�س �سركي�س وزمن العوا�سف.

- خم�س وع�ضرون �ضنة مع كمال جنبالط.

- حكاية العودة.

- جتربتي مع احلياة واملوت.

- اآخر املطاف.

- حبات القمح.

- ت�سفية احل�ساب.

- اإنقاذ احلوار.

وثمة خمطوطات تركها جاهزة للطبع:

اجلزء  احلــديــث،  ال�سعر  على  ــواء  اأ�ــس  -

الثاين.

- الورق الياب�س.

- هوؤلء اأ�سدقائي.

- هكذا بنينا كني�ستنا.

اأعمال

راجي ع�سقوتي
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جان �سامله قارئاً

»حكمة الدهر« لإليا�س عطوي: 

الق�سيدة وكاأنها قطعة من ال�سماء

هل ت�سّنى لك يوماً اأن تقراأ �سيئاً من �سعر اليا�س عطوي؟ هل اأُتيح 

اأن ت�سمع  ر لك  اأو بع�س �ساعة؟ هل تي�سّ اأن مت�سي معه �ساعة  لك 

ق�سائده، ترّن يف اأذنيك رنيناً عذباً ول اأبدع منه؟

ولكن �سواء اأكان هذا اأو ذلك، فاأنا هنا لأقول كلمة حّق، فاأدعوك اإىل 

م�ساركتي يف الغو�س على درره ولآلئه، والك�سف عن »كنوزه الوجدانية...« ونفائ�سه الأدبية... 

ول�سوف تخرج من هذه النزهة املمتعة الفريدة وقد ملأت جعبتك بكل ما ميكن اأن يخطر على 

بالك من الطّيبات التي ت�ستهيها نف�سك!

هذا ال�ساعر الذي ما زال يف �سرخ ال�سباب، على الرغم من اأنه قطع �سوطاً مديداً يف درب احلياة، 

وعلى الرغم من اأن دواوينه قد بلغت الأحد ع�سر ديواناً، واآخرها »حكمة الدهر«، اإل اأنه ظّل مراهقاً، يتقن 

فّن اإغراء اجلميلت، بتلك اللغة ال�سفيفة الأّخاذة التي ل يجيدها اإل كل عا�سق متيم، اأ�سناه 

اجلوى وحمله اجلمال اإىل قد�سّية البداع مع اهلل!... 

الــيــا�ــس عـــطـــوي عـــلوة 

الغزل  �ساعر  اأنــه  على 

اأي�ساً  فهو  بــامــتــيــاز، 

باإمتياز  لبنان  �ساعر 

مغدو�سة  و�ــســاعــر  اأكـــرب، 

بلدته الأثرية، بنوع خا�س. 

من  غنائي  مبعظمه  ف�سعره 

الطراز الأول، يطربك ويده�سك 

ويحملك معه اإىل املروج القزحية 

اخل�سراء، والريا�س املخملية الغّناء، 

وحيث  والبيل�سان،  الفّل  يزهر  حيث 

ل ي�سمع اإل �سدى اأ�ساطري الغرام، يف 

اأروع ما يكون التدّله والغرام!...

اإنه بكلمة �ساعر يجيد كل فنون ال�سحر 

حبل  على  بــرباعــة  ومي�سي  والــتــخــّيــل... 

بامل�ساعر،  فيلعب  والقري�س،  الــقــوايف 

الأحلان  فــاإذا  احل�سا�سة،  الأوتــار  على  ويعزف 

تطريب  يف  الأنغام  واإذا  وتوافق،  تاآلف  يف 

وترجيع وترخيم، واإذا الدنيا كلها يف ن�سوة عيد 

وجنون مهرجان لي�س له مثيل!...

ومن البدهي اأنك لن ت�ستطيع مطلقاً اأن تكّون 

اإذا  اإل  ال�سطور،  هذه  خلل  من  كافية  فكرة  عنه 

قراأت �سيئاً من اأ�سعاره، واطلعت على نتاجه، وعلى 

مدى تبّحره، واإىل اأي عامل معجز م�سحور ميكنه اأن 

يحملك!

جان �سامله

الكتاب  �سدور  الدكتور ملنا�سبة  للمحامي  يف بـــول مــرقــ�ــس »حتــديــات اجلديد  امل�سرفية  )باللغة الــ�ــســريــة  املقارن«  ندوة القانون  عقدت  »بيت الفرن�سية(،  يف  الــكــتــاب  فيها حـــول  ــارك  ــس � ــزي املــحــامــي«  رم املــحــامــني  هيئة نقيب  �سّر  واأمـــني  ملكافحة جــريــج،  اخلا�سة  التحقيق 

الدكتور  لبنان  م�سرف  يف  الأمـــوال  تبيي�س 

الثالثة  الغرفة  ورئي�س  البعا�سريي  حممد 

ــروان  م الــدكــتــور  بـــريوت  اإ�ستئناف  ملحكمة 

رئي�س  نائب  احللبي  عبا�س  والقا�سي  كركبي، 

بريوت  لبنك  العام  املدير   - الدارة  جمل�س 
والبلد العربية.

املحامي  النقابة  جمل�س  ع�سو  الندوة  وقّدم 
نا�سر ُك�سبار.

العقيد  ـــنـــدوة  ال ممثًل حــ�ــســر  الب�سعلين  وامل�سرفيني �سليمان وح�سد من الق�ساة قائد اجلي�س العماد مي�سال انــطــوان  اجلامعات واملــحــامــني  وعمداء  وروؤ�ساء 
ــلت على ورجال الأعمال. ــداخ ـــزت امل تناول رّك يف  الباحث  القطاع جـــراأة  هــــّز  ــوع  ــس ــو� والقت�سادي م اللبناين والقرتاحات العملية التي جاءت نتيجة املــ�ــســريف 

يف  اأكادميية  وممار�سة  طويلة  م�سرفية  خربة 

لو  ت�ساهم  اأن  �ساأنها  من  اجلامعي،  التعليم 

م�سرفية  �سرية  على  احلفاظ  بها يف  الأخذ  مّت 

مفيدة.

وكوكتيل  كتابه  املوؤلف  توقيع  الندوة  اأعقب 
على �سرف احلا�سرين.

ليال �سقر

حتديات ال�سرية امل�سرفية يف القانون املقارن لبول مرق�ش

�أيار

�إ�سد�ر�ت

2
0
0

8



�أيار

اإعداد:

الرائد توفيق نعيم يزبك

غامن ا�سطفان عا�سي

قرية من بالدي

2
0
0

8

ح�سارات اجلبيلية

الفلح ما زال ي�سابق الفجر وعطر

الربكة يفوح من رغيف الطابونة

ها
ث
را

ت
 و

ها
سي

�
ملا

ة 
فّي

و

ح�سارات، قرية يف ق�ساء جبيل، تبعد حواىل ال�سبعة اأميال عن مدينة 

القرية  تعني  والكلمة   ،)Haser( الأ�سل  فينيقي  الإ�سم  احلرف. 

امل�ستعمرة.

�سطح  عن  تعلو  الأطــراف،  مرتامية  تلة  فوق  ح�سارات  ترتبع 

ال�سمال  ومن  �سامات  ال�سرق  من  يحدها  مرتاً،   450 نحو  البحر 

غلبون، من الغرب كور الهوا )ح�سرايل( ومن اجلنوب حبالني. 

من يق�سدها ل ي�ستطيع الو�سول اليها اإل عرب بوابتها 

طريق  يتبع  يدخل،  حيث  ومــن  ال�سرقية، 

العودة.

تفرعات وانت�سار

ــري املـــراجـــع  ــس ــ� ت

اأن  اىل  الــتــاريــخــيــة 

ح�سارات بلدة قدمية العهد، 

بقيت زمناً من دون �سكان اىل اأن 

اأحد  �سكيبان  الأمري  اإهدن  من  ق�سدها 

وتفرعت  �سنة 1111 ميلدية،  لبنان  مردة 

وابراهيم  �سعادة  عــائــلت  الإهـــدين  الأمـــري  مــن 

وعا�سي، ثم دخلت عائلت بول�س وتفرعت ومنها 

عائلة بربور، وفيها اي�ساً عائلة احلوّيك منها غبطة 

التي  يزبك  وعائلة  احلــوّيــك،  اليا�س  البطريرك 

»الطابونة« - الفرن القدمي

حلة حجر

خرزة البئر

جرن الكبة

املحدلة

80

اجلي�ش - العدد رقم 275



عائلة  منها  تفرعت 

جنم.

ــرت عــائــلت  ــس ــ� ــت اإن

مدى  على  حــ�ــســارات 

جزين  يف  ـــن:  ـــوط ال

عكار،  وقنطرة  وزحلة 

ك�سروان،  وقرى  بكفيا 

عــورا  حلتا،  ــــدادون،  ب

ويف وادي قنوبني.

يف  احل�ساراتيون  فينت�سر  جبيل  بــلد  يف  اأمــا 

الروم:  قرنة  وقرى  واإده،  عم�سيت  ويف  املدينة، 

ــرزوز،  غ �سيخان،  ــارة،  ــربب ال جــدايــل،  الريحانة، 

ح�سرايل.

هذه القرية الغنية بالثمر وال�سجر، هاجر الكثري 

العاملية  احلــرب  اإبــان  يف  خ�سو�ساً  اأهلها،  من 

تو�سعت  وبعدها  اجلنوبية  اأمريكا  دول  اىل  الأوىل 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  باجتاه  الهجرة  حركة 

حيث ترتكز اجلالية احل�ساراتية خ�سو�ساً يف ولية 

م�سا�سو�ست�س، وقد برز العديد من مغرتبيها يف 

املجالت �ستى.

تراث وقيم لبنانية متوارثة

�سكان ح�سارات يقطنونها مبجملهم �سيفاً و�ستاًء 

نظراً اىل قربها من مركز الق�ساء ولتمتعها مبناخ 

معتدل �ساحر، ولكونها تعي�س جواً من الرتاث، ومن 

التعلق بالقيم اللبنانية وبع�سق اأبنائها لأر�سهم 

حيث ما زلنا جند �سورة الفلح الغادي ي�سابق الفجر 

اىل حقله، و�سورة الن�سوة يجتمعن ليعددن اخلبز 

ال�سيعة  من  حّي  كل  ففي  »الطابونة«،  فرن  يف 

اأكرث من فرن وتعمل كلها على احلطب الذي تعانق 

رائحته الف�ساء لتطبع على املنقو�سة و»ال�سمينة« 

اأو »الطلمي« والرغيف، عطر الربكة...

على  احل�ساراتيون  يعمل  ال�سيف  نهاية  يف 

املزراب.  يهدر  اأن  قبل  ال�ستوية  املونة  جتميع 

والزيتون  املطبوخ  التني  املونة:  هذه  وت�سمل 

الذي يقطف وير�سل اىل 

اىل  لتحويله  املكاب�س 

الزيتون  و�سجرة  ــت،  زي

لت�سابق  تتزايد  بـــداأت 

والـــدوايل  التني  اأ�سجار 

وامل�سم�س، واخلرنوب.

�سهلة  الــقــريــة  و�ــســط 

دير مار يوحنا املعمدان

قاعة يف الدير من الداخل
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دير مار غالب الأثري

�سنديانة دهرية

كني�سة �سيدة البيدر
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اخل�سبة  الغنية  برتبتها  متتاز  وا�سعة 

تعرف باإ�سم: ال�سكارة، ويف اأحد اأطرافها 

كان  حيث  احل�ساراتي،  يو�سف  املقدم  �سكن 

الأر�س  تزال  ول  ب�ستان،  وبقربها  علّية  بنى  قد 

اأحياء  اأ�سماء  اأما  والعلية،  »الب�ستان«  باإ�سم  تعرف 

ال�سيعة فتدل على طبيعتها ومنها:

الكني�سة،  حارة  احلــروف،  الدير،  حرف  ال�سهور، 

اجلّمة، الوعرة، ر�سكف، البيا�سة، الربيكات، الدّقار، 

ال�سهرية، ال�سّهالة...

كوكبة متنوعة

والفكر  الدين  رجال  من  كوكبة  ح�سارات  اأعطت 

والأدب ومن املجّلني يف املجالت �ستى، واإن حاولنا 

تعدادهم فنحن بحاجة اىل �سفحات و�سفحات اأكرث. 

ونذكر على �سبيل املثال: اخلوري يو�سف الزيناتي 

احل�ساراتي وقد ا�ستعّنا مبخطوطته التاريخية يف 

عنايا  حمب�سة  يف  احلبي�س  الأب  هــذه،  مقالتنا 

اأنطونيو�س يزبك احل�ساراتي، ثم الأديب وال�ساعر 

املعروف  الزجلي  وال�ساعر  يزبك،  نعيم  الراحل 

رفيق بول�س اأطال اهلل بعمره...

وبتعبدهم  باإميانهم  ح�سارات  اأبناء  وي�ستهر 

لل�سيدة العذراء وملار يوحنا املعمدان. هكذا بنى 

الأجداد يف منت�سف القرن التا�سع ع�سر، 

كني�سة �سيدة البيدر 

على  ــة  ــي ــائ ــرع ال

كني�سة  اأنقا�س 

قدمية. 

الكني�سة  داخل 

توجد  الــقــدميــة 

زيتية  ـــورة  ـــس �

ــل  ــراح لــلــفــنــان ال

يعود  ــب  دي كنعان 

�سنة  اىل  تــاريــخــهــا 

الكني�سة  اأّمــــا   .1842

با�سم  ُتــعــرف  التي  ال�سغرية 

حي  يف  املــعــمــدان  يوحنا  ــار  م ــر  دي

احلملت  تاريخها اىل ما قبل  والتي يعود  احلرف 

الوجود.  نادر  نحا�س  من  بيت  ففيها  ال�سليبية، 

الأثرية  غالب  مــار  كني�سة  القرية،  يف  وتعلو 

وكني�سة مار اأنطونيو�س. 

الثقايف  ح�سارات  نــادي  تاأ�س�س   1964 العام 

الريا�سي الإجتماعي الذي اأقام ملعباً مقفلً يعترب 

الأول يف بلد جبيل وم�ستو�سفاً.

بداأت مدر�سة ح�سارات الر�سمية م�سريتها مطلع 

�سغري  بناء  يف  ال�ستقلل 

�سرح  ُبني  فقد  اليوم  اأما  الرعية.  لوقف  يعود 

القرية،  اأبناء  اأحد  قّدمها  اأر�س  على  كبري  تربوي 

 -  2007 العام  هذا  ن�ساطاتها  املدر�سة  وبا�سرت 

2008، على اأمل اأن ت�سبح املدر�سة ثانوية.

يف اخلـتام، نـردد مـا كـان يقـولـه �سيخ ال�سيعـة 

جوان عا�سي رحمه اهلل: »يا ح�سارات َمنِّك قليلة«. 

والواقع اأنه بال�سافة اىل كل 

فاإن  ــاه،  ــرن ذك مــا 

حــ�ــســارات 

ــرفــد  ت

اجلي�س 

ــاين  ــن ــب ــل ال

الأمنية  والــقــوى 

باأكرث من 150 ع�سكرياً بينهم 

تقاعدوا  به،  باأ�س  ال  عدد  ومنهم  �ضباط  ثمانية 

على  حفاظاً  جديد  من  املعول  اأو  القلم  ليحملوا 

اإرث الآباء والأجداد الذين حولوا ال�سخور اىل حدائق 

غّناء لل�سجر والثمر، للفيء والظل، عنوانهم الكرم 

وال�سخاء، بابهم م�سّرع لل�سيف بالعطاء من دون 

مّنة اأو مواربة، اأو تكّلف اأو �سوء نّية.

ثانوية ح�سارات الر�سمية

لكل حجر حديث

حراثة تقليدية تراثية
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ـــــناىل جي�سنا املفّدى ـــــوؤمت ــــــــــت امل ــــه اأن ــــي ــــل وع

ـــــه جِمــــن ـــــوي ل ـــــق ــــدر ال ــــ�ــــس ال

ـــن ـــعـــل ال ويف  ــــــاء  اخلــــــف يف 

وتــــــــزدهــــــــر فــــيــــهــــا املــــهــــن

ـــن ــــــق احلـــ�ـــس ــــم واخلــــــل ــــل ــــع ال

ــــنت ــــف ـــــوى اجلـــــهـــــالـــــة وال �ـــــس

ــــــــبــــــــلد وديـــــعـــــة تــــــــــرب ال

ــــل ــــع فـــــاحـــــر�ـــــس عــــلــــيــــه واج

�سعبك تــوحــيــد  عــلــى  ـــل  ـــم واع

الــــبــــلد تـــــــــرَق  ــــحــــد  نــــّت اإن 

ــل ــس ــ� ــف ـــــا ب ـــــوه ـــــل ويــــــعــــــّز اأه

الـــعـــظـــام الأمم  افـــــنـــــِت  مـــــا 

د. جهان نعمان

ا�ستاذ يف املدر�سة احلربية

عفواً،

لي�ست للحفظ الأبيات التي اأكتب

ول�سُت يف حلقة الفن... �ساعر

اأنا عامل،

اأكدح طوال النهار، واأتعب

اأ�سرتي الأحزان والأوجاع،

واأبيُع الغ�سب،

من فورة اجلرح الثائر...

اأنا ما تعودُت اأن اأغ�سب

وما اأقفلت بابي يف وجه عابر

وما �سّيجُت حقلي يوماً

وفر�سُت غلتي لكل عاثر

وقلبي،

ح�سنُت به كل قلب معذب

لكن يا وطني،

اأفقُت يوماً،

فاإذا الذئاب حتا�سُر بيتي

والنار تلتهم قمح البيادر

واإذا ال�سكني.. يف عنق اأمي

ويف ظهري تغو�س اخلناجر

وعرفته:

�سيفي الغادر...

وجررت ج�سدي املتعب

حلفت باآثار ال�سكني،

بالن�سل الغائر

�ساأو�سد يف وجه الرياح الغريبة...

كل املعابر،

واأحر�س اأر�سي... بالرماح،

بالبنادق،

بالغ�سب الهادر

ولن اأفتح بابي بعد اليوم...

لزائر.

اأنا من زمان...

ما كنت اأحب ال�سعرا

اأنا من �سنني...

ما قاربت اأوراقي حربا

لكن يا وطني،

بعدما ا�ستباحك الإقطاع دهرا...

وع�سع�س الف�ساد يف العروق...

خبثاً... وعهرا

وحكم �سعبك كالرقيق...

ظلماً... وقهرا

�ساأ�سكُب ال�سعر زعافاً،

يف الكوؤو�س املّره...

ولن اأر�سى،

لن اأر�سى اإل اأن اأكون،

قنبلة الثوره...

اأنا مل اأكن لل�سلة داعياً..

ومل اأكن من زوار املعابد

لكن يا وطني،

الغريب  لوؤم  على  �سحوُت  بعدما 

اجلاحد

وراأيت امل�سيح ُي�سلب ثانيًة...

وُيجلد

ونبي العرب مه�سم الأو�سال...

م�سّرد

�ساأكون نار املواقد

التي تاأتي على الأ�سنام امل�سو�سة

واأغمد،

�سيفي يف قلب يهوذا الأّمه...

واأطرد

ال�سيارفة،

وجتار الهيكل،

وال�سالبني....

اجلهل  ف�سول  من  اأهلي  واأوقــظ 

والعتمة

واأ�سرتي بامللح،

املر�سو�س على جرحي...

اآلهة املعبد...

اأنا ما كتبت يوماً،

اإل كلم احلب... والغزل

، ومل اأغنِّ

اإل للعيون ال�سود،

والآهات،

والقبل...

لكن يا وطني،

بعدما اأ�سحى كلم احلب ف�سقاً...

ودعاره

وراأيت الذئب يفرت�س احلمل

ــواق  اأ�ــس يف  مــعــرو�ــســاً  و�سعبي 

البيع... والتجارة

�ساأهجر ليايل ال�سعر واحلب....

واأبيع القيثارة

واأقتني يل �سيفاً، وبندقية

اأ�ستعيد تاريخ اأمتي،

ونب�س احلرية

اأحمي احلملن ب�سدري،

اأقتل الذئاب الب�سرية...

واأقفل اخلّمارة...

واأعيد اىل كلم احلب

نقاًء... وطهارة

لينه�س الوطن اجلريح،

�سوت احلرية...

واحل�سارة.
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اأّيا وطن

اآخذ معك �سورة

وتلة �سل و�سموع ونذورة

وعجقة حل ومرجان ْبـ الوديان

ويَفْ وندي َع �سخور النهورا

ْبـ هيدا الوطن

لي�س القمر فزعان

تاري الوطن

بالعتم عندو �سلح

من دون اإذن �سفتو ِبـ عيني راح

قّو�س َع غيمي

وّقع ن�سورا

َع كتاب َع جنمي

اأُف �سو جوعان

النجمي اللي �سرل �سنني مقهورا

ب ِبـ ديها ت�سحِّ

من ال�سم�س خيطان

تلب�س حرير الأر�س تنورا

ل بد جنمي

ترجع بـ ني�سان

تعرق وتدنق ري�سة الفنان

تر�سم وطن

اأجمل من ال�سورة

غاندي بو ذياب �سورة وطن

ُقم يا ولدي

ار�سم خارطة البلد

خذ اأقلم التلوين

دعك مني ومن جيلي اإحلق جيلك

وار�سم يا ابني ما يحلو لك

عاد ولدي بعد حني

واخلارطة بني يديه

ولد ي�ساأل يف عينيه

َم الرز جلل َر�سَ

َم القلب جبال َر�سَ

حّدد بريوت �سيدون

وطرابل�س البرتون

حّدد زحلة و�ستوره

بنت جبيل والناقورة

والنبطية وال�سرفند و�سور

َم بعلبك وجبيَل َر�سَ

َم خيل َم �سيفاً َر�سَ َر�سَ

َم ليل َم غيماً َر�سَ َر�سَ

َم دمعة قيثارة َر�سَ

وركاماً كان منارة

واأدوني�س يراق�س بنتاً

ل ت�سبه اأبداً ع�ستارة

َم قلعة را�سيا َر�سَ

َم غ�سناً يف ت�سرين َر�سَ

َم كرمة كفريا َر�سَ

َم عرق الفلحني َر�سَ

َم �سوفر َم بيدر َر�سَ َر�سَ

َم عنجر َم خنجر َر�سَ َر�سَ

َم فر�س فخر الدين َر�سَ

َم اإك�ساً فوق كلمة َر�سَ

مل اأفهمها نعماً نغما

خّط �سعب مل اأقراأه

رمبا كانت َزعماً ُزعما

مهما �سعب خط الولد

يبقى اأحلى خطوط البلد

َم كتباً �سارت رّثة َر�سَ

تعبث فيها اأيٍد فظة

متطر قتلً بني القتلى

وقفْت اأّم حبلى ثكلى

تندب تبكي تتوعد

كان الأفق اأ�سود اأ�سود

َم اإك�ساً فوق امل�سهد َر�سَ

م مل اأفهم مدلوله َر�سْ

ولد ير�سم ما يحلو له

َم تابوتاً من قهر َر�سَ

نبت فيه بع�س الزهر

َم ال�سعب َم اجلي�س َر�سَ َر�سَ

يحمل غ�سناً فيه ورقة

ي�سرخ اأنت الرقم ال�سعب

هذا الوطن اإفتح طرقه

بلد النور بلد النور

بلد النحلة والع�سفور

اأدِرْك غرقه

َم اجلندي البطل املارد َر�سَ

يهدر فوق �سفاف البارد

كتب ولدي ذا العنوان

»اإين اأحبك يا لبنان«

اإن اأكرث ما ا�سرتعاين

ما مل ُيقراأ يف العنوان

كل اخلارطة بالخ�سر

لي�س فيها خطٌّ اأحمر

اإل كل حدود البلد

ما اأروعك يا ولدي...

اإياد اأبو عليخارطة البلد

ـــو ـــل ـــــــوطـــــــن ك رمــــــــــــز وحــــــــــــــدة هـــــــال

ــــل الــــلــــي طــلــوا ــــن ك ــــرف واأئـــــمـــــن م ــــس ا�

ذلـــــــوا ــــــا  ــــــن ــــــس ورا� مـــــــــــروا  ايل  غـــــــري 

ـــــا حـــلـــوا ـــــن ــــــا ار�ـــــس ــــي ع ــــل بـــعـــكـــ�ـــس ي

كــــــتــــــار غـــــــــريك مـــــــن الـــــتـــــعـــــب مــــلــــوا

ـــوا ـــيـــفـــل ــــــــــــــداء ب ــــهــــوتــــك الع ــــــن �ــــس م

خـــلـــوا ــــــــرة  م ول  مــــثــــلــــك  ـــــــال  ـــــــط الب

ــــــــــوا ـــــــــــــريك بـــــــعـــــــد مــــــــــا دل عــــــــــا غ

كــلــو ـــــل  ـــــم احل ــــــد  ق ــــس  ــــ� م ـــــس  ـــــا� ن يف 

ـــــــوا جـــــيـــــو�ـــــس مـــــــــــروا عــــــالــــــوطــــــن ول

ــو ـــا بـــقـــلـــبـــنـــا حمــل ـــه ـــي ـــر ف وكـــــــل عـــنـــ�ـــس

مـــــرنمـــــي عــــلــــيــــه �ــــســــهــــام مــنــ�ــســلــو

ــو ــل ــل ــق حـــــامـــــي احلـــــمـــــى ويـــــــا تــــاجــــنــــا ن

تــتــظــل الأذى  ــــــن  م اهلل  يـــحـــمـــيـــك 

انــــــــــــــت ملـــــــــــا عــــــلــــــيــــــنــــــا تــــتــــظــــل

ـــــذل ـــــا بــــرت�ــــســــى ال حــــامــــي عــــريــــنــــك م

ــل ــح ــت ـــــــفـــــــة ويــــــــن مــــــا ب ــــــزرع الإل ــــــت ب

بــتــمــل ــــــرة  م ول  ـــقـــى  وبـــتـــ�ـــس بـــتـــتـــعـــب 

بـــــاملـــــعـــــركـــــة ملـــــــا �ــــســــيــــفــــك بـــتـــ�ـــســـل

ــــــة وطــــــــن ومــــــــا تــبــخــل ــــــان ـــــل ام ـــــام ح

ـــدل ـــي عـــبـــطـــولـــتـــك الـــــتـــــاريـــــخ عــــــم ب

ـــــــا بـــتـــكـــل ــــهــــد بـــــعـــــز الـــــــــــربد م بــــ�ــــس

ــتــفــل ـــب مـــــا ب ـــع ـــس ـــ� ـــب ال ـــقـــل عـــايـــ�ـــس ب

ـــــــادة جــــيــــ�ــــســــنــــا مـــنـــجـــل ـــــــي ــــا ق ــــن ــــح ن

ـــنـــا بـــيـــدل ـــب عـــاجـــيـــ�ـــس ـــــي بـــغـــ�ـــس ـــــل وال

ــــــــس الـــكـــل ويــــبــــقــــى وجــــــــــودو فـــــــوق را�

»انت الأمل بتظل«

عبد الروؤوف ال�سعدي
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ُبُعــدا لهم  الّنائـــي،  »الــبـــــارِد«  يف  �ــســاءوه، 

وُمعـتـَقـــــــدا اأر�ســـًا  ثــــورُتهــــا  متتـــــدُّ 

وبـــدا اْختفى  مـا  تباحـــوا  فا�سْ و�سْطـوٍة.. 

والولـدا فَر،  ال�سُّ فــو�َس  النُّ تمـالوا  ا�سْ كما 

َردى! ِر  لن�سْ لإرهـــــاٍب،  ى،  لفــو�سً بـــْل  ل 

ج�ســـَدا فلَيُهـــــْن  دمــــاُه:  يحــــّلـلـــــوَن 

اأبـــــدا! اأمثـــــولـــًة  ِتهــــم«  »تزمُّ فتـــــوى 

ُعـــدا �سُ �سرِّهــم  يف  نــــاأَوا  جُمِرمــنَي  مــن 

ُمنــجـــِرَدا يـــِف  ال�سّ ب�سفيــــِه  ت�سلََّحـــْت 

اجُلُنـــدا تذَبــــُح  نيــاًمـــا،  اجُلنــــوِد  بـــنَي 

َهمــــدا ومـــــا  ُبــركـــــاٌن  ـــــَر  تفجَّ ريـــٌح.. 

َقعــــدا عـــزُمــُه  اأو  َعــــيُنــُه،  َهـــْت  �سَ ول 

ُمنـعـِقــدا القلـــِب  بـــورِد  بالعنفـــــواِن.. 

مرَتـــِعدا الإرهــــاُب  رقــــ�َس  بطـولـــًة.. 

واتـَّقـــدا الُعْنـــُف  داَر  ـــــِم«..  »امُلــخــيَّ اأر�ـــسِ 

غــــدا َغـنِّ  تـاريُخ  ويـــا   ، ْ خــربِّ »َنهـُر«  يــا 

ُمعَتَمـــدا نِد  بــــالزَّ كفــــى  لُح؟  ال�سِّ اأيـــَن 

�ســـَُهدا ِزْد  جي�ُس  يـــا  زمـــرٌة..  وَتنطــوي 

َوَعـــدا مـا  احلـــُرِّ  َدْيـــُن  ن�سيــَدَك..  اأَكِمــْل 

ِحـــدا ُمتَّ اأنـَت  وتبقــى  ــوا..  ت�سظَّ خابــوا.. 

َعـَبــــدا. الــــذي  لـلـبـنــاَن  وفــــاٌء  دمـــــي 

ومّتِقدا،  م�سنوًنا  يــــِف  ال�سّ على  ـــاءوا  ج

ُتهـــا.. قب�سَ ت�ســتدُّ  »اإمــارَتــُهــم«..  يبني 

يطـَرٍة �سَ ِثْقــَل  َمـــّدوا  ــِم«  »امُلخيَّ عــلى 

اأبنيـــــٍة! َلْغــَط  ـــــــــــلٍح..  �ــسِ م�ستودعاِت 

فتُحهمو«، ــلِم  ــس ــلإ� »ل »الــَفــتــَح«،  ــوا  ــن واأعــل

عقيــدَتهــم؛  تع�سـى  ا�سْ َمـــِن  ُيكفــّروَن 

عـلى للخارجـــنَي  ولــيــُكـــــْن  ًعـا..  ُمقــطـَـّ

ُزَمــٌر ــْل:  ـــ ُق ؟  ــــــــوَن  اأُ�ــســولــيُّ جُمـــــــــــاِهــــــــدوَن 

وَقـــْد ـــباِح،  ال�سَّ قبــَل  ُزْمـــــــَرٌة،  ت�سلََّلْت 

وانت�سَرت، والــبــغــ�ــســـــاِء،  الــَغــــــــــــــْدِر  ــِة  بحيَّ

عَلْت ــراُب..  ـــ ــتُّ ال �ــســجَّ  �سراييُنُهم:  �ــســاَلــْت 

ــُدُه، ــواِع ـــ ؛ ل لَنــــْت �ــس ــسُ ــ� ــَل اجلــْي وا�ــســتــبــ�ــسَ

ُم�ستعــــلً.. بــالإميـــــــــــاِن   .. ــدَّ �ــس بلحِمــــِه 

�سابَهــــُه جـــي�َس  ل  كمـــا  وباْندفــــاٍع 

عـــلى احِل�ســــاِر  ــــــــــــــاَر  ُزنَّ �ــســدَّ  ـــــم..  ُه وردَّ

ملحمًة.. ـــطـــاُل  الأب  - ــُة«  ــَب ــخ ــنُّ »ال ــِت  وخــطَّ

ــْن ــلُح؟وِم ــسِّ ــ� ــُه: رجــــالً! مــا ال ــل ، ُق ــسُ ــ� ــي واجَل

َقـــَدٌم، تبتدي  يــوٍم  كـــلِّ  ويف  َيــْخــطــو.. 

ًرا! منت�سِ ــَت  ــْح ــَت اْج ــــْدَت،  َوع ــرًحــى،  ــَج ِب ـــْد  وُج

َحَلـفوا! �سيطاِنهـم  وعلـى  راهــنــــــــوا،  كـم 

لـــُه.. الّت�سحياُت  َتهـوُن  ُقــْلـــــَت؛  ـــَك  َلبيَّ

ملحمٌة...

على �سفاف »البارد«!

رميون �سبلي

حتّيٌة وانحناءٌة اإىل 

اجلي�س الّلبنايّن البَطل

ــريــح ــا الـــفـــوق ال ــن ــت يـــا راي

ريح هــبــت  علينا  ومــهــمــا 

�سروح بنينا  اجمــــادو  ــن  م

ـــروح ال من�سحي  ــو  ــال ــرم وك

ــوح ــت ــف ــــــــلدي قـــلـــبـــا م وب

ــروح ــج ــم ــل ــم ل ــس ــ� ــل ـــا ب حـــب

رفـــقـــة عمر بـــعـــزو  عــ�ــســنــا 

العمر طــــول  مــعــنــا  بــاقــي 

بتمر هــالــغــيــمــة  انــ�ــســااهلل 

ــى مــــن بـــعـــد املـــر ــل ــح ــت وي

ـــايل الـــعـــايل ـــع ـــال عـــلـــي ب

ــقــى لـــبـــنـــان الـــغـــايل ــب ــي ب

لياليها مـــ�ـــســـوي  احلـــــب 

فيها ــتــكــرت  ب ـــا  م وروحــــــي 

ويــحــمــيــهــا يـــ�ـــســـونـــا  اهلل 

وتــــــرابــــــا عـــلـــيـــنـــا غـــايل

كبري ــل  بــيــ�ــس ورح  كــبــري 

كتري حمــبــتــنــا  تــغــلــى  ورح 

بكري ـــرتجـــع  ب ــة  ــم ــس ــ� ــب وال

ــة وبـــيـــهـــدا بـــايل ــس ــ� ــي ــع ال

راية احلرية

حممد عبد الرحمن دمج   / برجا - ال�سوف

مـــــن وقــــــت الـــــكـــــربو عـــيـــايل

ــل وهــمــوم ــاك ــس ــ� ــيــهــا م مــقــ�ــسّ

ــل وهــمــوم ــاك ــس ــ� ــيــهــا م مــقــ�ــسّ

ومـــــن اأكــــــل الــلــحــمــة حمــــروم

جمـــنـــون عــــنــــي  تــــقــــولــــو  ل 

ـــدو زيــــتــــون ـــغ ـــت ـــي �ــــســــاعــــة ب

مـــــديـــــون وعــــايــــ�ــــس حمـــتـــار

�سحتار ــي  ــعــيــ�ــس هــال �ـــســـارت 

ـــلم ـــس عـــــم حلـــــق حـــــق ق ـــ� م

ـــــــّدي لــــــّف اليــــــام وكــــيــــف ب

ــــايل ــــم ـــــت اأع ـــــّف ـــت وخ ـــعـــب ت

ـــــن الــــبــــايل ـــــل تــــيــــابــــي م ك

�ــســاعــة بـــغـــرق �ــســاعــة بــعــوم

هــــــاحلــــــايل يـــــلـــــعـــــن  اهلل 

ـــــــاولدي مــون ومـــ�ـــس قـــــادر ع

ــايل ــخ ــو ن ــسّ ــ� ــع ــت ــي ـــة ب ـــاع ـــس و�

جـــار يــــا  اأويف  بـــــدي  ـــف  ـــي وك

ـــايل ـــت ـــع وكـــــــــــّل عــــــتــــــايل ب

ـــــرام ــــّد ف ــــس ــــويل � وبــــتــــقــــول

ــة طـــلـــوع و�ــســاعــة نـــزول ــاع ــس �

�ساحب عيلة

مثل كواع الكحايل

حممد عادل ال�سيد

برجا - ال�سوف
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اأرزة قدمية، ل هي قبة ول ميدين خيالتها براج 

حم�سني،

ملا �سو القمر مل�سها �سارت مثل نهر �سكران

ما�سي عل الهدى،

ربنا زرعها بعد اأول �سطر بالهدين،

عطاها القوة واملجد واجلمال،

ورعاها با�سمو وح�سورو القوي.

اإدي�س يف جيو�س وجحافل من دهور غزتها،

ودابت مثل حبات الربد باأواخر ال�ستي.

�سكنت باأعايل اجلبال بني رفوف وع�سو�س الن�سور،

الإن�سان،  ق�سة  يخرب  انكتب  تاريخ  وب�سلوحها 

وحكايا عتيقة ن�سيها الزمان،

وغ�سانها القوية اكت�سبت جمالها

من األوان ال�سما وثواب املليكة،

وهيكل �سليمان ملا انبنى

اختار من خ�سباتها عواميد قوية،

تعلى بوجه الزمان.

كبرية وخ�سرا بعدها، الدم القاين �سانها،

حروف  وقبل  وقبلتنا  قد�سنا   ، هيِّ و�سرفنا  عزتنا 

الأبجدية،

ال�سر نحاول يطالها والعدى ي�سكنوا خيالها،

اأنا وولدي واأمي وبيي بهاملو�سوع

ما يف ق�سية...

منم�سي بخ�سوع و�سل عدروبها

وملجدها دماتنا هدية...

اأرزة

نبيل مرت�سى

رئي�س نادي البقاع الريا�سي - متنني الفوقا

ـــا، اإنــــــه اخلــطــر ـــي ــس لـــبـــنـــان ه ــ� ــي يــــا ج

نـــاحـــيـــة كــــــل  يف  لــــهــــا  ُيـــــعـــــد  ـــــــار  ن

تنقذنا ــت  ــئ ج فـــهـــّل  ــاد  ــس ــ� ــف ال ــكــو  نــ�ــس

ننتظر بـــعـــد  مــــا  اىل  ــــس،  ــــل� اخل بــــك 

تـــذر ول  ُتـــبـــقـــي  ل  والـــــنـــــار،  ــــار  ــــن وال

ُتخت�سر فـــيـــك  بــــل  اآمــــالــــنــــا،  ــك  ــي ــل ع

يا جي�ش لبنان

�سهر  مــن  والع�سرين  الــواحــد  ويف  �سنة  كــل  يف 

واألوانه  الدافئة  ب�سم�سه  الربيع  ف�سل  يطل  اآذار، 

عيد  احلنان  عيد  معه  ويطل  اجلميلة،  املزرك�سة 

املحبة  عيد  ح�ساب،  غري  من  والعطاء  الت�سحية 

واحلب الكبري األ وهو عيد الأم.

الأعياد، ف�سم�سه باردة  العيد لي�س ككل  ولكن هذا 

واأزهاره ذابلة فل رائحة لها ول لون والقلب جمروح 

دامي.

فكيف اأفرح يا ولدي وقد ُحرمت من �سماع �سوتك 

اأمي،  واأنت بخري يا حبيبتي يا  تقول يل كل عام 

والأحلم  والأمل  باحلياة  ت�سعان  اجلميلتان  وعيناك 

الكثرية، فما اأحوجني لوجودك معي يف هذا اليوم 

وما اأحوجني ل�سماع �سحكتك وكلماتك احلنونة.

فاأنا  اأبــداً،  تغيب  ل  فروحك  ج�سدك  غاب  اإذا  ولدي 

اأح�س واأ�سعر بك معي يف كل ركن من املنزل، اأنت 

يف عقلي وروحي وقلبي يف الليل والنهار يف كل 

يوم ويف كل حلظة، فاأنت الغايل واأنت القلب.

ولدي قرة عيني اأيها البطل ال�سجاع، �ساأحكي عنك 

و�سجاعتكم  ت�سحياتكم  عن  ال�سهداء،  رفاقك  وعن 

اأجل لبنان  وتقدمي دمائكم واأرواحكم واأحلمكم من 

ب�سيء، فر�سيتم  تبخلوا عليه  اأحببتموه ومل  الذي 

بعمر ق�سري ليطول عمر لبنان. واأحفادي �سيحكون 

لأولدهم عنكم وهكذا تعي�س ذكراكم من جيل اىل 

جيل. ومع كل هذا الوجع، نحن نفتخر بك وبرفاقك 

اأمهات  وباأننا  اأولدنــا  باأنكم  ونت�سرف  بكم  ونعتز 

يف  تعي�سون  فاأنتم  �سرفاء،  اأ�سداء  و�سهداء  اأبطال 

اأحببتم ومن  النا�س ويف قلوب كل من  كل  قلوب 

عرفتم، فكل الحرتام والتقدير والإجلل لكم.

حلركة  اجلزيل  بال�سكر  اأتوجه  الأم،  عيد  وملنا�سبة 

الأم الأعزاء على لفتتهم الكرمية، وال�سكر والتقدير 

للموؤ�س�سة الع�سكرية بجميع اأفرادها، واأخ�س بال�سكر 

مي�سال  العماد  والأب  والإبــن  الأخ  الكبري  والحــرتام 

وكيف  دمعتنا  كيف مي�سح  يعرف  الذي  �سليمان، 

ي�سمد جرح قلوبنا بتعامله معنا ومع جميع اأهايل 

لنا  اهلل  حفظه  له  والتقدير  ال�سكر  فكل  ال�سهداء، 

ولعائلته وللبنان.

والدة النقيب ال�سهيد املغوار البحري ح�سام بو عرم ولدي احلبيب

املعاون يو�سف جرادة

فوج الإ�سارة

ر�سائل الأحبة مل تنفك 

ترد اىل »اجلي�ش« حاملة 

�سوق الأم اىل ابنها ال�سهيد، 

ولهفة الإبنة واأمل الأخت والأخ 

و�سواهم من الأحباء. هنا بع�ش 

هذه الر�سائل.

ر�سائل الأحبة
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اىل روح الرائد ال�سهيد طوين خليل �سمعان

ـــى بــيــك ـــل ـــل مـــــا تــــ�ــــســــاأل ع ـــب مـــــن ق

ــك ــي ح يف  الــــنــــا�ــــس  ـــــــل  وك وجـــــــــدك 

الأحــــمــــر  » ـــــارد  ـــــب ال »نــــهــــر  وتـــــــــراب 

بــيــك ــــــد  جم يف  ـــــك  ـــــال ح ــــــوف  ــــــس و�

ــان ــ�ــس ــنــا املــن �ـــســـابـــط �ـــســـجـــاع بــجــيــ�ــس

ــيــمــان ــل و�ــس اجلـــيـــ�ـــس  ـــعـــار  و�ـــس الأرزة 

ــلــطــان �ــس اأو  مـــــال  مــــن  اأو  جـــــاه  مــــن 

ـــــــــــان ـــــدمـــــو رايـــــــــة الأوط ـــــفـــــدي ب ي

ــــب الـــرحـــمـــن ــــاط عـــالـــطـــور �ـــســـلـــى وخ

الأغـــ�ـــســـان  ـــامـــخ  ـــس � اأرز  يـــ�ـــســـل  ــــا  ت

وملــــــا ربـــــوعـــــو احـــتـــلـــهـــا الــ�ــســيــطــان

ـــان  ـــن ـــب نــــحــــن لــــــك ولــــبــــيــــك يــــــا ل

هـــان ول  ــم  ــل ــس ــ� ــت ــس � ول  ــــو  ــــب واج ــــن  ع

ـــان ـــرب ـــغ ـــس ال ـــ� ـــم ـــب احل ـــج بـــيـــلـــطـــو ب

ــك ــم ـــــــا حــــمــــل ه تـــــركـــــك وحـــــيـــــد وم

ــك ــم ــل ـــــــــادر ي ـــــــل مــــــا بــــتــــوقــــع ق وك

ــمــك ــك ــــرك ب ــــط بــــيــــخــــاف يـــنـــ�ـــســـف ع

ـــمـــهـــا يــ�ــســّمــك وملـــــــا الأعـــــــــــــادي �ـــس

دمـــك يف  الــــنــــار  تـــطـــفـــي  ـــك  ـــي ف ول 

ــك ــم ــك ـــــق �ـــــســـــورتـــــو ب ــــر عـــــلَّ ــــذك ــــل ل

ـــــــــارك ر�ـــــســـــاه عـــلـــيـــك مـــــع اإمـــــك وت

ــمــك ـــيـــك تـــ�ـــســـمـــك تــ�ــس بـــتـــهـــجـــم عـــل

ــمــك ـــــل مـــــا تــ�ــس ــــرو ك ــــط ـــم ع ـــس ـــ� ـــت وب

ــــدك ـــعـــو ح ـــقـــ�ـــس وتــــتــــطــــلــــع ومــــــــا ت

تـــــا تـــنـــ�ـــســـف دمـــــوعـــــك عـــلـــى خـــدك

ـــــــه جــــدك وحـــــــــــّول عــــيــــونــــك عــــــا وج

لأبــــــطــــــال هــــنــــي اأمــــ�ــــســــك وغــــــدك

ــــدك ــــل مــــــا ب ـــــــــلدك مــــت وخــــــدمــــــو ب

ــــع يــ�ــســدك ــــريج بــــــــذات احلــــمــــا�ــــس ب

ـــى مــــن الــــرمــــح حـــدك ــري اأمـــ�ـــس ــس ــ� ــي وب

ــــــــــــــــادي يــــقــــربــــو حــــدك ــــــــا الأع ومل

ـــــــك بــيــ�ــســعــل بــــالــــفــــدا واملــــــوت ودم

ــرب ــك ــــا ت ــــدم ــــن ـــــرا ع ـــــك ــــــا كــــــــــارل ب ي

ــر ــك ــس ــ� ــع ـــس وال ـــ� ـــي ــــوطــــن واجل ــــاآل ال �ــــس

ــــر ــــس ــــ� الأخ بــــــــــلدك  اأرز  ـــــــاآل  و�ـــــــس

ــــك والــــعــــنــــرب ــــس ــــ� ــــو امل ــــن ـــــم م ـــــس و�

ــــو كـــان ــــوت يـــــا كــــــــارل بـــيـــك قـــبـــل م

بــــعــــد اهلل مــــــن  يـــعـــ�ـــســـق  وكــــــــــان 

ــــــــــدين كــل ــــــــــــاد ال ــــــــن بــــــني اأجم وم

اإل يــــعــــجــــبــــو  ــــا  ــــه ــــي ف ـــــــــان  ك مـــــــا 

مــــو�ــــســــى عــــنــــدمــــا ربـــــنـــــا جتــلــى

وبــــــيــــــك لــــــعــــــزة مـــــوطـــــنـــــو �ـــســـلـــى

ـــــــارد« تــــوىل ـــــــب وحتـــــريـــــر »نـــــهـــــر ال

تــــطــــلــــع عــــلــــى املــــــحــــــّمــــــرة وقــــل

ــى ــل ــخ ــت ـــــــان ي ورغـــــــــم اجلـــــــــرح مـــــا ك

ــــر يـــتـــعـــلـــى ــــس ــــ� ــــن ــــــاجلــــــو ملـــــــا ال ب

ـــوح ـــم وط ـــــــا  اإب ـــدو  ـــن ـــع ـــال ه تــــقــــول  ل 

بـــــريوح مـــــا  راح  ـــــو  ل مـــعـــك  ــــدو  ــــع ب

م�سموح مــ�ــس  عــلــيــه  تــبــكــي  تـــا  ــك  ــل وق

ـــوح ـــل ـــت ــــــارق مــــوطــــنــــك ب ــــــي ــــــا ب مل

ــهــا جــمــوح ــي ــفــ�ــس ف ــح ن ــب ــك مـــا فــيــك ت

ي�سوح ـــود  ـــل اخل ــا  ــي ــدن ب ـــا  م ــل  ــب ق ــــن  وم

ــوح ــــــك �ـــســـدر مــفــت وتـــــــارك مـــعـــك اإم

كـــــل مـــــا بـــخـــاطـــرهـــا خـــيـــالـــو يـــلـــوح

وروح ــم  ــس ــ� ج فـــيـــك  بـــيـــك  وبـــتـــ�ـــســـوف 

طــــال غــــيــــابــــو  بــــيــــك  اإذا  وبــــــكــــــرا 

ــلل ــس ـــــزل � ــــك عـــلـــى خــــــــدودك ن ودمــــع

ـــة بــــدلــــتــــو بــــاحلــــال ـــب ـــهـــي تـــــاأمـــــل ب

ـــــــلل ـــرة واإج ـــخ ـــف بــتــحــنــي جــبــيــنــك م

ــــال ــــط ــــهــــا اأب ـــة رجــــال ـــل ـــــا ابـــــــن عـــي ي

ـــــرت رجــــــال ـــــــــــت بـــــكـــــرا لــــــو �ـــــس واإن

جــبــال ــــا  ع ـــاخمـــة  �ـــس لأرزة  جلــيــ�ــســك 

ــال ــس ــ� ــب ــت ــس ـــدك عـــــزم واإ� ـــن ــري ع ــس ــ� ــي وب

الــ�ــســوت ــج  ــي ــج ــس � ــــــك  روح بــيــغــل يف 

ــــــــــرية بـــيـــدك بـــيـــ�ـــســـري لــــعــــبــــة زغ

�سليم �سلهوب

... رفعت را�سنا ورا�س الوطن بكل معركة

و�سو نفع النحيب وكرت البكي

واحلداد وال�سيا�سة واحلكي

رح ن�سل الك ن�سلي ون�ستكي

كل ما اأمورنا كانت معقدة وملبكي...

املوؤهل جان احلاج

اىل روح عميد ال�سهداء 

البطل فرن�سوا احلاج

اىل روح العقيد الركن

غازي عويدات

الهنا ـــدار  ب مــعــك  اهلل  غــــازي،  ــا  ي نـــام 

ــا اأن وخ�سرتك  بــيــتــك...  فيك  انفجع 

جنى وعمرك  تربيت  والديك  ر�سى  عا 

وغنى مــال  دفــع  قبلك  من  اللي  بّيك 

حنى ظــهــرو  ع  قـــدر  ــا  ع يــ�ــســربو  اهلل 

انحنى ظهرها  فراقك  ع  اللي  وبارعة 

انبنى باجلنة  بيتك  يكون  لربي  بدعي 

ب�سفرتك بّكرت اللي عنها ما يف رجوع

عيوين جّفت دموعها وقلبي تقّطر دموع

اأخلق واأدب �سداك ع و�سع الدين م�سموع

واأعطاك من عمرو ومن �سدرو �سّلك �سلوع

مفجوع فيك  الكون  غــازي...  يا  مبوتك 

اهلل ي�سدها بثوب الر�سى وبثوب اخل�سوع

ينبوع األف  من  باجلنة  عليك  والرحمة 

ـــــــازي« غ يــــــا  اهلل  رحـــــــــاب  »يف 
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يا اأخي، يا حبيب قلبي وبطلي،

يا مثلي الأعلى،

لأ�سدقائك،  النا�س، حمباً  التعاطي مع  �سجاعاً يف  بطلً،  دائماً  لقد كنت 

حنوناً متفانياً جتاه عائلتك التي راأت فيك فار�ساً �سجاعاً وجموقلً مقداماً، 

وافتخرت بك قبل ا�ست�سهادك وبعد ا�ست�سهادك.

يا اأخي، يا حبيب قلبي وبطلي، يا مثلي الأعلى،

عائلتك ا�ستاقت لك.

�سامتاً  �ساكناً  اليوم  تراه  البيت  اأرجاء  يف  ي�سدح  �سوته  كان  الذي  اأبوك 

يجل�س اأمام �سورتك والدموع تنهمر من عينيه، لكنه ما زال ي�سعر حتى 

اليوم باأنه �سرياك اآتياً من اخلدمة وتقول له: كيف يا بيي؟

على  وت�ستيقظ  تنام  فهي  فقدانك،  على  مفطور  قلبها  فاإن  اأمك  اأما 

�سورتك، وا�سمك ل يفارق ل�سانها. وعلى الرغم من القوة التي ات�سفت بها 

يوم ا�ست�سهادك، اإلّ ان يف قلبها ناراً ت�ستعل مل ولن تطفئ لهيبها الأيام 

ول ال�سنوات التي �سوف متر واأنت بعيد عنها.

واأما اأختنا التي لطاملا خافت علينا وكانت اىل جانبنا، فتحاول اأن تتحلى 

بال�سرب لأنها موؤمنة.

اأما اأخوك التواأم رواد فال�سدمة كانت قوية عليه، فاأنت ن�سفه الثاين الذي 

�ساركه يف كل �سيء، ولكن على الرغم من ق�ساوة هذه اخل�سارة، هو موؤمن 

باإرادة اهلل �سبحانه وتعاىل.

ورمزي م�ستاق لك ويحتاج لوجودك بجانبه لأنك كنت بالن�سبة اليه الأخ 

هذه  عليها  ح�سل  التي  اجلامعية  �سهادته  و�سع  فلقد  وال�سديق،  والأب 

ال�سنة اىل جانب �سورك ليخرب اجلميع باأنك اأنت من �ساعده لإكمال درا�سته 

واأو�سلته اىل ما هو عليه اليوم.

اأما اأنا يا اأخي ال�سهيد ف�سوقي لك كبري وحاجتي اليك اأكرب، لكن ماذا ع�ساي 

اأفعل، فاملوت حق علينا.

اأخرياً اأقول لك يا اأخي الغايل: ا�ستقنالك كتري... 

مهند �سعب اىل روح اأخي الرقيب ال�سهيد رامي �سعب

توّدعنا،  مل  وابتعدت...  عنا  رحلت 

بعينيك  الينا  نظرت  بل  ت�سّمنا،  مل 

من بعيد.

اأبي، اأو�سيت اأخي اأن يرعانا، اأن�سيت 

اأن اهلل يرعانا ويتكفلنا؟

و�ستكون  البيت  اىل  �ساأعود  اأبــي، 

روحك معي، واإن �ساألتني عنك الورود 

حتب،  التي  والأ�ــســمــاك  والع�سافري 

�ساأقول لها: اأبي �سافر بعيداً عند اهلل 

واأهل بيته.

�ستكون معي

هبة هدوان

ابنة ال�سهيد خرياهلل هدوان

)8 �سنوات(

مارون...

لـــــــــقـــــــــد غـــــــــــــــــــــــــادرت بـــــــــــاكـــــــــــراً

ــــاً ــــلزم م ــــرتــــبــــة  ال يف  ـــــــــت  واأن ــــت  ــــل رح

الـــــدنـــــيـــــا هـــــــــــذه  يف  اأ�ــــــســــــبــــــحــــــت 

ً ا�ـــــــســـــــتـــــــقـــــــت الـــــــــيـــــــــك كــــــــثــــــــريا

ـــة ـــل ـــع ـــت ـــس ـــ� م فـــــــــــــــــــوؤادي  يف  ـــــــــــار  ن

ــــــا؟ ـــــي الـــــــرب عــــاتــــبــــة: ملـــــــاذا اأن ـــــاج اأن

ـــــوداع ــة ال ــاع ــس ــك � ــرت ــم ــي لــيــتــنــي غ ــن ـــا ب ي

ـــــــذة كــــبــــدي ـــــــل اأنــــــــتــــــــظــــــــرك يــــــــا ف

ـــّي ـــل ــــاك تــــطــــل ع لأفــــــتــــــح لـــــــك، عــــ�ــــس

اأركـــــــــــع اأمـــــــــــام �ـــــســـــورتـــــك اأقــــّبــــلــــهــــا

ه�������������ذا ال����������ع����������ام ��������ض�������ب�������اط ح�������ّل

ـــــــت ـــــــادي ــــــــــت، ن ــــــــــدب ـــــــت، ن ـــــــي ـــــــك ب

�ـــــســـــوداء ــــة  ــــع ــــي ــــطــــب وال جــــــــاء  اآذار 

ـــــــــــى بــــحــــلــــتــــه اجلــــــديــــــدة ــــــيــــــع اأت رب

ــمــوع ــ�ــس ال ــئ  ــف ــط ن اأن  بـــــدل  ـــنـــدي،  �ـــس يــــا 

ـــــا ـــــداي ـــــه ال ـــــرتي  ـــــس ـــــ� ن اأن  ــــــــــــدل  وب

ــــــــة متـــ�ـــســـي ــــــــي ـــــيـــــت الأيــــــــــــــــام الآت ل

ـــهـــيـــد ـــ�ـــس ــــت اأيـــــــهـــــــا ال ــــل ــــّج ــــس وقـــــــــد �

ـــــــــــــــــرى املـــــــــغـــــــــوار ـــــــى ذك ـــــــق ـــــــب وت

ـــــــاين يــــــبــــــقــــــى رافــــــــــع ـــــــن ـــــــب ـــــــل وال

�سرخة اأم...!

ــــب ــــي ــــب ـــــــــهـــــــــا احل ــــــي اأي ــــــن ــــــت ــــــرك وت

النقيب؟؟ رتبة  ا�ست�سهادك  بعد  الفائدة  ومــا 

ــــــــــــال غــــــريــــــب... تــــائــــهــــة مــــثــــل رّح

ـــب ـــي ـــب ــــــرح ط ــــــج ــــــل ــــــت ل ــــــن ــــــد ك ــــــق ف

ـــخـــمـــد هـــــــذا الـــلـــهـــيـــب؟ ومـــــــن غـــــــريك ي

ـــب؟ ـــي ـــره ــــتــــحــــق هــــــذا الــــعــــقــــاب ال اأاأ�ــــس

ال�سليب عند  وحيدها  غمرت  حني  مــرمي  مثل 

الـــــبـــــاب وراء  واقـــــــفـــــــة  يـــــــــوم  كـــــــل 

ـــد طــــــول غــيــاب ـــع ــك احلــــلــــوة ب ــت ــك ــح ــس ــ� ب

ــاب ــب ــس ــ� ـــهـــا عــــن زيـــــن ال ـــاأل ـــس اأحــــدثــــهــــا، اأ�

ـــذاب ـــع ـــد مـــــار مـــــــارون جـــلـــب مـــعـــه ال ـــي وع

جـــواب دون  مـــن  ـــكـــن  ول الـــ�ـــســـوت  بـــاأعـــلـــى 

ــد غــاب ــي ــع وعــيــد مـــيـــلدك عــــاد و�ــســاحــب ال

ذاب ـــة  ـــن ـــس ـــ� ال هـــــــذه  عــــمــــري  ـــــع  ـــــي ورب

ـــن الـــدمـــوع ــري م ــث ــك ــيــك ال ــد ذرفـــــت عــل ــق ف

ـــــــود ـــــاك وف ـــــن ـــــــن جـــــئ ـــــــدف فــــــــــــاإىل امل

ـــــي الـــــيـــــنـــــا تــــعــــود ـــــس ـــــا� واأيـــــــــــــــام امل

اخلــــلــــود ـــل  ـــج ـــس � يف  خـــــالـــــدة  بــــطــــولــــة 

ـــــــــــــــــــــــارد مــــــــــــــــدى الـــــــعـــــــهـــــــود امل

ــــى احلــــــــدود ــــل ـــه ع ـــس ـــ� ـــي ـــج ــــــــس ب ــــــــراأ� ال

والدة النقيب ال�سهيد مارون الليطاين
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األقى الدكتور مروان بربري )من جمعية تنظيم 

الأ�سرة يف لبنان( حما�سرة يف قاعة املدر�سة 

احلربية بعنوان »اليدز« بح�سور عدد كبري من 

�شباط التوجيه يف الوحدات الكربى. 

�أيار

�سحة وتوعية

2
0
0

8

ينتقل ول ينتقل

ينتقل اليدز فقط عرب 

العلقات اجلن�سية غري املحمية 

مع �سخ�س م�ساب، اأو بعينات 

من الدم ملّوثة بالفريو�س اأو 

عرب ا�ستخدام اأو م�ساركة احلقن 

امللّوثة اأو اأية ادوات ثاقبة اأو 

قاطعة، وهو ينتقل من الأم 

احلامل امل�سابة اإىل جنينها.

ول ينتقل من خلل: القبلة، 

البول والعرق، الدموع، اللعاب، 

امللم�سة، مياه ال�سباحة، 

املراحي�س والهواء.

اأن  اإىل  دائماً  • النتباه 
تكون الأدوات احلادة التي 

ميكن اأن يتم ا�ستخدامها 

�سخ�سياً اأو من قبل الآخرين 

)احللقني، اأطباء الأ�سنان، 

�سالونات التجميل...( نظيفة 

ومعّقمة.

على  دائماً  • احلر�س 
ا�ستخدام حقنة جديدة.

وبعد  قبل  اليدين  • غ�سل 
ا�ستخدام احلقنة.

جيداً  اجلروح  • حماية 
وكذلك التقرحات، خ�سو�ساً 

اإذا كانت هناك دماء وكان 

ال�سخ�س على احتكاك مبا�سر 

بالأدوات احلادة.

بعد  احلقن  من  • التخّل�س 
ا�ستخدامها بطريقة م�سمونة.

الإ�سابات بالأرقام

بداأ الدكتور بربري حما�سرته ب�سرح الو�سع الوبائي يف العامل 

�سنة 2007 وباأرقام تقديرية، حيث بلغ عدد املتعاي�سني 

مع املر�س 33.2 مليون، حواىل املليونني منهم اأولد دون 

اخلام�سة ع�سر من العمر، فيما 15.4 مليوناً هم من الن�ساء.

وبلغ عدد ال�سابات اجلديدة بالفريو�س حواىل 2.5 مليون، فيما و�سل عدد الوفيات باملر�س اإىل 2.1 مليون 

�سخ�س غالبيتهم تخطوا اخلام�سة ع�سر من العمر.

وخلل العام 2007 �سّجل اأكرث من 6800 اإ�سابة جديدة يومياً و96 باملئة منها حدثت يف بلدان منخف�سة 

ومتو�سطة الدخل، ومنها 1200 اإ�سابة لدى اأطفال دون اخلام�سة ع�سر. اأما لدى البالغني فـ5 باملئة من امل�سابني 

ن�ساء و40 باملئة تراوح اأعمارهم بني الـ24 و15 �سنة. وبح�سب البلغات لدى الربنامج الوطني ملكافحة ال�سيدا 

يف لبنان وحتى نهاية �سهر كانون الأول 2007 فقد بلغ العدد الرتاكمي للإبلغات 1056 اإ�سابة، 92 منها خلل 

العام 2007 ومعظمها انتقل بوا�سطة العلقات اجلن�سية غري الآمنة لفئة عمرية تقل عن الـ31 �سنة )52.1 

باملئة(، اأما التوزيع بح�سب اجلن�س فهو 82 باملئة من الرجال.

ويف �سرح لدرا�سة وطنية اأجراها الربنامج الوطني ملكافحة ال�سيدا حول: املعرفة، املواقف واملعتقدات 

واملمار�سات املتعّلقة بعدوى فريو�س اليدز، اأتت النتائج لتوؤكد اأن الوعي عن اليدز �سامل حيث اأن 98.2 باملئة 

من العينة �سمعت عن اليدز، و27 باملئة تعرف طرق الوقاية و90.6 باملئة توؤمن باإمكان احلماية ال�سخ�سية.

م�سكلة اجتماعية تنموية

يف الق�سم الثاين من حما�سرته، قال الدكتور بربري اإن اليدز لي�س م�سكلة طبية فح�سب بل م�سكلة اجتماعية، 

اقت�سادية وتنموية، وحدد فريو�س اليدز على انه فريو�س العوز املناعي الب�سري الذي يخّفف من قدرة اجل�سم 

على مقاومة اللتهابات، وعند ال�سابة يعي�س الفريو�س يف خليا اجل�سم امل�ساب ويف جميع �سوائل اجل�سم. اأما 

متلزمة العوز املناعي املكت�سب فمر�س فّتاك ي�سببه الفريو�س، ي�سيب جهاز املناعة ويعّطل وظائفه بحيث 

ي�سبح اجل�سم غري قادر على املقاومة فيتحكم به بع�س الأمرا�س النتهازية التي ت�سببها اجلراثيم. ويتطور 

املر�س على ثلث مراحل تنتهي بعوار�س احلرارة املرتفعة والإ�سهال وفقدان الوزن والرهاق واجتياح الأمرا�س 

النتهازية.

واأ�ساف الدكتور بربري اإنه ل يوجد علج �ساٍف ملر�س ال�سيدا، فالعلجات املتوافرة حالياًَ حت�سن نوعية حياة 

امل�ساب حيث تعمل على حماربة الفريو�س وتقوية جهاز املناعة ومنع ال�سابة بالأمرا�س النتهازية.

واختتم الدكتور بربري حما�سرته ب�سرد طرق الوقاية من اليدز، واأولها المتناع عن القيام بالعلقات اجلن�سية 

غري املحمية على اأنواعها مع الخل�س ل�سريك واحد. واحلر�س على عدم م�ساركة الأدوات احلادة )قاطعة اأو 

ثاقبة(، وال�ستعمال املنظم وال�سحيح للواقي الذكري الذي يجب اأن يحفظ بعيداً عن احلرارة املرتفعة وال�سوء 

والرطوبة ويكون م�سنوعاً من مادة 

الليتك�س ومفحو�ساً الكرتونياً.

واقع املر�ش وانت�ساره بالأرقام

قواعد عامة للحماية 

ال�سخ�سية من خطر 

العدوى
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اأعرا�ش ال�سكتة الدماغية

اإن معرفة الأعرا�س والعلمات امل�ساحبة حلدوث 

الإ�سعاف واإعطاء  �سكتة دماغية مهمة جداً لطلب 

العلج املبكر للمري�س. ومن اأهم الأعرا�س: ال�سلل 

الن�سفي للج�سد )الوجه، الذراع، الأرجل( الذي قد 

يكون كاملً اأو جزئياً، وعدم اتزان مفاجئ، ازدواجية 

اجل�سد،  �سقي  اأحد  تنمل مفاجئ يف  النظر، 

عدم قدرة اأو �سعوبة مفاجئة يف النطق 

وعدم القدرة على فهم الكلم املنطوق. 

كما قد توؤدي ال�سكتة الدماغية اىل غيبوبة و�سلل 

يف الأطراف، غالباً ما يوؤدي اىل وفاة املري�س.

يف كل الأحوال، اإن الإ�سراع بتقدمي العلج اللزم 

عند ظهور هذه الأعرا�س خلل ال�ساعات الأوىل من 

تزيد  وقد  للغاية،  مهم  الدماغية  ال�سكتة  حدوث 

اأمل املري�س بال�سفاء الكامل، لذلك من ال�سروري 

لإجراء  امل�ست�سفى  اىل  ب�سرعة  املري�س  اإح�سار 

العلج اللزم ومنع حدوث امل�ساعفات امل�ساحبة.

معدل الإ�سابات

 2400 هو  الدماغية  ال�سكتة  حــدوث  معدل  اإن 

حالة لكل مليون �سخ�س، ميوت منهم 700 �سخ�س 

على الأقل اأي ما يقارب 30٪، وهناك حواىل 600 

�سخ�س ي�سابون بعاهة دائمة. حالياً هناك حواىل 

ع�سرة اآلف حالة يف لبنان �سنوياً.

�سبب  ثــالــث  اأهـــم  الدماغية  ال�سكتة  تعترب 

والأمرا�س  القلب  اأمرا�س  بعد  العامل  يف  للوفاة 

العاهات  اأ�سباب  اأهم  من  تعترب  كما  ال�سرطانية. 

اجل�سدية والإعاقة يف العامل.

عوامل اخلطورة

الإ�سابة  فر�س  من  تزيد  كثرية  عوامل  هناك 

من  اي�ساً  يزيد  منها  وكثري  الدماغية،  بال�سكتة 

هذه  اأهم  ومن  القلبية.  بالأزمة  الإ�سابة  فر�س 

العوامل:

ع�سرين  اىل  ع�سرة  اأن  حيث  العمر:   •
ال�ستني  فوق  وخ�سو�ساً  ال�سن  كبار  من  باملئة 

معّر�سون للإ�سابة.

ان�سداد  اىل  يــوؤدي  الدم  �سغط  ارتفاع   •
ارتفع  وكلما  الدماغي،  النزيف  اأو  ال�سرايني 

ال�سغط زادت ن�سبة ال�سابة.

الدم. يف  ال�سكر  ن�سبة  • ارتفاع 
من  يرافقه  ما  مع  الوزن  وزيادة  • ال�سمنة 

اإهمال للريا�سة والتمارين ال�سحية.

وال�سرايني. القلب  • اأمرا�س 
)كولي�سرتول،  بالدم  الدهون  ن�سبة  • ارتفاع 

تريغلي�سريد وغريها...(.

لل�سكتة  التعر�س  ن�سبة  )اإن  التدخني   •
بثلثة  تزيد  املدخنني  للأ�سخا�س  الدماغية 

�أيار

اإعداد:

د. حليم عبود

اإخت�سا�سي يف اأمرا�س اجلهاز 

الع�سبي والدماغ

اأ�ستاذ حما�سر يف جامعة

القدي�س يو�سف - كلية الطب

�سحة ووقاية
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اأمرا�ش   اأهم  من  الدماغية  ال�سكتة 

خ�سو�ساً  �سيوعاً  واأكــرثهــا  الأع�ساب 

نتيجة  حتدث  وهي  ال�سن.  كبار  بني 

من  جــزء  تغذية  يف  مفاجئ  خلل 

تلف  حــدوث  اىل  يــوؤدي  ما  الدماغ، 

املوجودة  الدماغ  خليا  يف  مر�سي 

احلالت  من   ٪80 ويف  اجلزء.  هذا  يف 

لأحد  مفاجئ  ان�سداد  ال�سبب  يكون 

جلطة  اىل  يوؤدي  ما  الدماغ  �سرايني 

ي�سبب  الباقية  الـ٪20  ويف  دماغية، 

نزيفاً  ال�سرايني  هــذه  اأحــد  انفجار 

دموياً يف الدماغ. 

الدكتور

حليم عبود
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اأ�سعاف عن ن�سبة الأ�سخا�س غري املدخنني(.

• املخدرات.
كما اأن 40٪ من الذين قد تعر�سوا لل�سكتة ميكن 

اأن تعاودهم مرة اأخرى، من هنا اأهمية الوقاية بعد 

الإ�سابة.

الإجراءات الفورية

من اأهم الأمور التي علينا القيام بها عند حدوث 

حالً  املري�س  الدماغية هي نقل  ال�سكتة  عوار�س 

م�ست�سفى،  اأقــرب  اىل  الوقت  اإ�ساعة  دون  ومن 

قبل  طعام  اأو  دواء  اأي  اإعطائه  عن  والمتناع 

معاينته من الطبيب الخت�سا�سي. اإن التاأخري يف 

التاأخري  اىل  يوؤدي  امل�ست�سفى  املري�س اىل  نقل 

اإعطائه  يف الت�سخي�س ال�سريع ملر�سه، وبالتايل 

الدواء املنا�سب، ما قد يقلل من ن�سبة �سفائه.

م�ساعفات ال�سكتة الدماغية 

هي كثرية، خ�سو�ساً عند تكرارها، واأهمها الوفاة 

حدوث  من  الأول  الأ�سبوع  خلل  تكون  ما  )اأكــرث 

ما  غالباً  الذي  والذهني  احلركي  العجز  ال�سكتة(، 

مهماً  �ــســبــبــاً  ــون  ــك ي

للإكتئاب عند املري�س 

هناك  اأن  كما  ــه،  وذوي

فقداناً اأو �سعفاً للذاكرة ومر�س ال�سرع.

ي�ساب  الذي  املري�س  باأن  نوؤكد  اأن  يجب  واأي�ساً 

القلب باأمرا�س  للإ�سابة  معر�س  دماغية  ب�سكتة 

 كاجلرحة القلبية مثلً بن�سبة عالية.

طرق العلج املعتمدة

هناك عدة مراحل يف العلج:

عوار�س  حلدوث  الأوىل  ال�ساعات  يف  اأولً:   •
ال�سكتة الدماغية، ميكننا يف بع�س احلالت اإعطاء 

النزيف  لوقف  اأو  ال�سرايني  ان�سداد  لإزالة  اأدوية 

الدموي.

واجلدير بالذكر هنا اإن اأهمية العلج املبكر تكمن 

اأو  م�ساحبة،  جانبية  م�ساعفات  حدوث  منع  يف 

معاودة ال�سكتة.

مـن  اللزمـة  الفحو�سـات  اإجــراء  ثانيــاً:   •
خمربيـة و�سور �سوتيـة واأ�سعـة.

قــد  الـذي  الفيزيـائي  العـــلج  ثــالثــاً:   •
مـن  املريـ�س  ميّكـن  والذي  اأ�سهـر،  عـدة  ميـتـد 

نف�سه  على  العتماد  معـاودة 

ومعاودة  والتحرك...(  )امل�سي 

النطق...

العوامل  معرفة  اإن  اأخــــريـً 

تعـّر�س  قـــد  ــي  ــت ال اخلـــطـــرة 

بال�سكتة  لــلإ�ــســابــة  املــريــ�ــس 

هي  جتنبها  وحماولة  الدماغية 

للوقاية  الأ�ــســا�ــســي  املــفــتــاح 

واأهمها:

بالدهون  الــتــحــكــم  ــني،  ــدخ ــت ال عــن  ـــــلع  الإق

يف  ال�سكر  داء  على  ال�سيطـرة  والكولي�سرتول، 

على  واحلفاظ  ريا�سيـة  بتمـاريـن  القيام  الـدم، 

وزن اجل�سم.
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على  اجلنازات  نقل  خدمة  ــرياًَ  اأخ بــداأت 

ــدن، حيث  ــن ل النـــرتنـــت مــبــا�ــســرة يف 

ي�ستطيع املعزون الذين ل ميكنهم ح�سور 

وتقدمي  فيها  امل�ساركة  �سخ�سياً  اجلنازة 

واجب العزاء من خلل النرتنت مقابل دفع 

ثمن اخلدمة.

لقته  الــذي  النتقاد  من  الرغم  وعلى 

باأنها  وو�ــســفــهــا  الــفــكــرة 

ت�سعى  لــلــغــايــة،  ــة  ــروع م

ميوزيك  وي�سلي  �سركة 

اإىل  اخلدمة  اأطلقت  التي 

املوتى  ملحارق  تقدميها 

بريطانيا  اأنحاء  جميع  يف 

الـــتـــي �ــســتــتــقــا�ــســى من 

امل�ستخدمني مقابل اخلدمة 

حواىل 75 جنيهاً اإ�سرتلينياً 

مرة  تدفع  دولراً(   150(

اخلدمة  اإىل  للنفاذ  ــدة  واح

عرب الإنرتنت.

جاء ذلك يف موقع �سحيفة 

الربيطانية  »الــتــلــغــراف« 

اأنـــه  اإىل  ـــارت  ـــس اأ� ــي  ــت ال

اأن ي�ستخدم مقدمو العزاء كلمة  بالمكان 

�سر مل�ساهدة قدا�س العزاء التي �سيعر�س 

مبا�سرة على الإنرتنت من خلل اآلة ت�سوير 

�سغرية تثبت يف الكني�سة.

وقال اآلن جيفري مدير وي�سلي ميوزيك، 

اإن العائلت م�ستتة يف جميع اأنحاء العامل 

الحيان ميكن  الأيام ويف بع�س  يف هذه 

اإيجاد ت�سهيلت ملن ل ي�ستطيعون الو�سول 

اإىل الوطن يف الوقت املنا�سب للم�ساركة 

للغاية  مهمة  خدمة  هــي  اجلــنــازة.  يف 

بدلً  ــه  اأن تعني  فهي  يحتاجونها،  ملن 

من ا�ستبعادهم ميكنهم على الأقل روؤية 

حدوثها.  وقت  فيها  وامل�ساركة  اجلنازة 

يف وقت احلزن ميكن اأن ي�سهم ذلك يف 

تخفيف الآمل.

من  ـــاول  ب ديفيد  ـــال  وق

�سن  اند  بــاول  �سركة هرني 

لــتــنــظــيــم اجلــــنــــازات يف 

�ساوثامبتون بجنوب انكلرتا 

بالفعل  اخلدمة  اخترب  انــه 

ــد  ــازات. واأك ــن ــلث ج خــلل ث

اأنها حتافظ على خ�سو�سية 

الــرغــم من  اجلــنــازات على 

عر�سها على النرتنت.

خا�س،  �ساأن  اإنها  واأ�ساف: 

اجلميع  على  تعر�س  ول 

وت�سبح مادة للعبث. هناك 

ميكن  للعائلة  �سر  كلمة 

اإر�سالها ملن يريد اأن ي�ساهد 

على النرتنت.

البعيدة  الأماكن  يف  املعزين  اإن  وقال 

النظام  ا�ستخدموا  وكندا  ا�سرتاليا  مثل 

كانت  العائلت  اأن  اإىل  م�سرياً  بالفعل، 

ممتنة للغاية لتمكنهم من امل�ساركة يف 

املرا�سم عندما ل يكون متاحاً لهم احل�سور 

وامل�ساركة �سخ�سياً.

ت
رتن

لن
ى ا

عل
ت 

زا
نا

ج

كتب اإلكرتونية جمانية

• www.Fullbooks.com
النكليزية  باللغة  الإلكرتونية  الكتب  من  الآلف 

ميكن قراءتها جماناً عرب املوقع املذكور اأعله، والذي 

املوا�سيع  ذات  والكتب  الق�س�س  من  ي�سم جمموعات 

املتنوعة من �سعر و�سيا�سة وقانون وعلم اإجتماع. يتم 

البحث من خلل اإ�سم الكتاب عرب الت�سل�سل الأبجدي.

دليل املواقع العربية

• www.dir.sptechs.com
دليل ملواقع عربية متخ�س�سة يف عدة جمالت من 

وال�سفر  وال�سياحة  والريا�سة  والعلوم  الكمبيوتر  بينها 

وال�سحة والقت�ساد والفنون.

• www.Beelinetv.com
خمتلف  من  التلفزيونية  القنوات  مئات 

اأنحاء العامل ميكن م�ساهدتها جماناً عرب موقع 

وا�سعة  جمموعة  يقدم  الذي   Beeline TV
الأفلم  بينها  من  التلفزيونية  الربامج  من 

واملو�سيقى والريا�سة والربامج الرتفيهية. ين
جما

ن 
و
زي

ف
تل

• www.sowar.moneydic.com
وال�سور  املوا�سيع  وغرائب  الإنرتنت  نــوادر 

واملواقع ميكن ت�سّفحها عرب املوقع املذكور.

ت
رتن

لإن
ب ا

ائ
ر
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واجباتنا

ك�سائقني

على الطريق!

كيف نتجنب حوادث ال�سري؟

حتتاج القيادة داخل املدينة وخارجها، ويف الطرق 

اأكرب،  واإنتباه  كبرية  عناية  اإىل  بامل�ساة  املزدحمة 

فعلى �سائقي ال�سيارات:

اإ�سارات  ملحظة  مع  للغري  الطريق  • اإف�ساح 
املرور.

يف  الرغبة  عند  ال�سحيحة  الإ�سارة  اإعطاء   •
تخطي �سيارة.

يف  الرغبة  على  الــّدالــة  الإ�ــســارة  اإعطاء   •
الإنحراف اإىل اأحد ال�سوارع اجلانبية.

الطرق  تقاطع  عند  ال�سيارة  اإيقاف  عدم   •
اأو يف م�سار ال�سري الطبيعي لل�سيارات الأخرى.

دخول  ممــرات  ــام  اأم ال�سيارة  تــرك  عــدم   •
ال�سيارات وخروجها اأو عند املرافق العامة.

تقاطع  من  الإقرتاب  عند  ال�سرعة  خف�س   •
طرق.

ال�سيارة  بني  املنا�سبة  امل�سافة  ترك  • مراعاة 
التي نقودها والتي اأمامنا.

الأميــن  اجلــانــب  الــ�ــســيــارة  قــائــد  • اإلــتــزام 
والعمل  املــرور  �ساخ�سات  اإىل  والإنتباه  للطريق، 

وال�سلمة  احلماية  لتوفري  مدلولها  ومعرفة  بها 

على الطريق.

اأو  الإجهاد  حال  يف  ال�سيارة  قيادة  عدم   •
املر�س.

وعدم  بداخلها!  واملفاتيح  ال�سيارة  ترك  • عدم 
ترك اأبوابها ونوافذها مفتوحة عند وقوفها.

ما الذي ينبغي اأن تفعله يف حال وقوع حادث 

يف الطريق؟

- اأولً: اأوقف �سيارتك ب�سورة �سحيحة:

من  املنخف�س  اجلانب  على  ال�سيارة  ركن   •
الطريق و�سد فراملها جيداً.

حركات  باأية  القيام  وعدم  النف�س  �سبط   •
عنيفة اأو ع�سبية.

- ثانياً: اإجراءات فورية:

بعد  على  لل�سيارات  حتذيرية  علمات  • �سع 

اإعداد:

الدكتور اليا�ش مي�سال ال�سويري

رئي�س اجلمعية اللبنانية

)LAPS( لل�سلمة العامة

وممثل منظمة ال�سلمة العاملية 

لدى الأمم املتحدة

اإن ظاهرة احلوادث املرورية

مو�سوع خطري ومرعب، وذلك

لأهميته وتاأثريه على املجتمع بكل

فئاته وموؤ�س�ساته. لقد اأ�سبحت حوادث

ال�سري كمر�ش وداء خطري ينت�سر

ويق�سي على اأفراد املجتمع وممتلكاتهم، 

من دون اإمكان اإيجاد حٍل �سريع وجذري له 

اأو على الأقل احلد من اإنت�ساره. اإن الإح�ساءات 

بعدد حوادث ال�سري يف اإزدياد م�ستمر، 

بحيث اأ�سبح من املاألوف )ول�سنا نبالغ( 

م�ساهدة هذه الظاهرة منت�سرة يف ال�سوارع 

وكاأنها القدر املحتوم! بل وكاأن كل واحد منا )ل 

�سمح اهلل( ينتظر دوره ليكون �سحية القلق 

واخلوف من اإنت�سار هذه الظاهرة الفتاكة.

واحلقيقة اإن حوادث ال�سري هي قمة اجلوانب 

ال�سلبية الناجتة عن حركة ال�سيارات على 

الطرق. وهذه احلوادث ل حت�سل م�سادفة واإمنا 

نتيجة لطبيعة الطريق، اأو خلل يف ال�سيارة، 

اأو �سوء ت�سرف ال�سائق، اأو م�ستعملي 

الطريق، اأو بالتداخل ما بني هذه العوامل 

الأربعة التي ت�سكل اأ�سباب حوادث ال�سري.
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علمات  واإذا مل جتد  احلــادث،  من  مرتاً   150  -  50

اأحد(  برفقتك  كان  )اإذا  لك  زميلً  اإجعل  حتذيرية 

يقوم بتحويل حركة مرور ال�سيارات.

مثل  املوقع  يف  خطرة  مواد  وجود  حاذر   •
مواد قابلة للإ�ستعال، مواد كيماوية...

ال�سيارة  اإىل  �سيء  كل  قبل  اإهتمامك  • وّجه 
الكهربائي  الو�سل  بقطع  حمركها  اأوقف  امل�سابة، 

مقعدها  اأ�ــســفــل  مــن  اأو  ــادة(  ــي ــق ال لــوحــة  )مـــن 

عليك  تعذر  واإذا  حريق،  ــدلع  اإن خطر  من  لتقلل 

اإيجاد مكان الو�سل الكهربائي فانزع عندئذ الأ�سلك 

املو�سلة للبطارية.

ت�ستطيع  لن  ال�سيارة  هذه  اأن  من  تاأكد   •
بو�سع  اأو  اليدوية  فراملها  ب�سد  وذلــك  التحرك! 

قطع من احلجارة حتت عجلتها.

التدخني  من  ال�سيارة  حول  من  كل  منع   •
اإمتناعاً تاماً.

اأعواد  ت�ستعمل  فل  ليلً،  احلادث  وقع  اإذا   •
م�سباح  بحوزتك  يكن  مل  اإذا  عليك،  بل  الثقاب، 

مب�سابيح  احلـــادث  مــكــان  ُت�سيء  اأن  كهربائي، 

ــك ممــكــنــاً( من  ــان ذل ــال ك ـــرى )يف ح �ــســيــارة اأخ

دون اأن تبهر اأنوارها اأعني �سائقي ال�سيارات العابرة 

لتلك الطريق.

اإىل  فاجلاأ  م�ستعلً،  ال�سيارة  حمرك  كان  • اإذا 
عدم  حــال  ويف  احلــريــق،  اإطــفــاء  جهاز  اإ�ستعمال 

غطاء  بــاأي  اللهيب  اأطفئ  اجلهاز  هذا  مثل  توافر 

اأمكن  القما�س مبللة باملاء )اإذا  باأية قطعة من  اأو 

ذلك( وميكنك اأي�ساً اإطفاء احلريق بالرمل اأو الرتاب 

واحذر كل احلذر اأن حتاول اإطفاءه باملاء.

جانبها،  على  منقلبة  ال�سيارة  كانت  اإذا   •
ولكن  تقوميها،  حتــاول  ل  بداخلها،  ركــاب  ويوجد 

تاأكد من اأنها لن تتدحرج اأو تنزلق من مكانها.

اأطفال  عن  لتبحث  ال�سيارة  داخــل  اإنظر   •
�سغار رمبا يكونون قد �سقطوا من مقاعدهم.

كيف ت�سعف امل�سابني

يف احلوادث املرورية؟

تتوقف حياة الكثري من النا�س على املهارة التي 

تطبق بها الإ�سعافات الأولية يف حوادث الطرقات، 

احلــوادث  هــذه  �سحية  وقعوا  قد  النا�س  من  فكم 

والطريقة  بال�سرعة  يتم  مل  الأويل  الإ�سعاف  لأن 

املنا�سبة، ول تعترب ال�سلطات الر�سمية هي وحدها 

والأطباء  النا�س  اإن  بل  التق�سري،  هذا  امل�سوؤولة عن 

معاً كثرياً ما ي�سرتكون يف هذه امل�سوؤولية.

لذلك علينا جيداً اإدراك ما يفرت�ش القيام به:

ما  امل�سابة،  ال�سيارة  داخل  يف  اأحداً  تدع  • ل 
حريق  ن�سوب  فاإحتمال  �سبيلً،  ذلك  اإىل  ا�ستطعت 

احلادث،  وقوع  من  معدودة  دقائق  بعد  ولو  فيها، 

ال�سيارات  حــالت  يف  �سيما  ول  احلــدوث،  كثري  اأمــر 

املنقلبة على ظهرها.

ذلك  لأن  ال�سيارة  من  امل�سابني  جتذب  • ل 
املوقف  ــان  ك واإذا  بال�سرر،  لهم  يت�سّبب  رمبــا 

ذلك  يتم  اأن  فيجب  امل�ساب،  حتريك  اإىل  يحتاج 

غري  بطريقة  امل�ساب  حتريك  لأن  وحر�س،  بعناية 

�سليمة قد ي�سره اأكرث من اإ�سابته الأ�سا�سية، ويجب 

النا�س ملعاونتك  كاٍف من  عدد  وجود  تتاأكد من  اأن 

يف نقل امل�ساب.

ال�سيارة،  حتت  ملقى  امل�ساب  كــان  اإذا   •
خدمات  ــول  ــس و� قــبــل  نقله  اإىل  حــاجــة  ــاك  ــن وه

اأن  يجب  احلــريــق  مــن  اخلـــوف  ب�سبب  ــوارئ  ــط ال

اإذا  امل�ساب  ال�سخ�س  عن  بعيداً  ال�سيارة  حتــرك 

اأمكن، واإذا تعّذر ذلك فاأّمن فرملة اليد اأو �سع حجراً 

كلما  بلطف  امل�ساب  وحــّرك  ال�سيارة  عجلت  اأمــام 

اأمكن.

امل�سابة  ال�سيارة  نقل  ال�سروري  من  كان  • اإذا 
الأخـــرى  الــ�ــســيــارات  ـــام  اأم الطريق  لفتح  بعيداً 

امل�سابة  ال�سيارة  مكان  حتديد  تن�َس  ل  العابرة، 

لأن  منهما  اأي  حتريك  قبل  امل�ساب  ال�سخ�س  اأو 

ذلك ي�سهل كثرياً اأمر درا�سة ظروف احلادث من قبل 

املخت�سني.

بالغ  جــرحــاً  ــك  ــام اأم جتــد  قــد   •
اخلـــطـــورة )نــزيــف 

حترك  اأن  قبل  ال�سريع  الإ�سعاف  يتطلب  مميت( 

ــا يــحــدث بــ�ــســورة خــا�ــســة يف  ـــذا م ــاب، وه املــ�ــس

هذه  ففي  ــراف،  الأط جروح  اأو  العنق  جروح  حالت 

احلالة �سّمد ب�سرعة اجلرح املفتوح بقطعة نظيفة 

من القما�س، واإذا كان اجلرح يف اأحد الأطراف طّبق 

على هذا الطرف رباطاً �ساداً يقع بني اجلرح وبني 

الأويل هنا هو   الإ�سعايف  العمل  اأن  القلب ول تن�َس 

اإيقاف النزيف.

امل�سابة،  ال�سيارة  عن  بعيداً  اجلرحى  • �سع 
اإذا  اإل  الظهري،  الإ�ستلقاء  بو�سعية  اجلريح  و�سع 

قليلً،  مرتفعاً  الراأ�س  وليكن  م�ساباً،  الظهر  كان 

ولتكن الذراعان مبحاذاة اجل�سم، وال�ساقان ممددتني 

وليغّط اجلريح بغطاء.

العنق  اأو  الراأ�س  يف  امل�سابون  الأ�سخا�س   •
احلو�س،  اأو  بال�ساق  ك�سور  بــاأيــة  اأو  الظهر  اأو 

لهذه  وت�سنع  ا�ستلقاء،  حالة  يف  يظلوا  اأن  يجب 

خ�سبية  األـــواح  اأو  وجبائر  دعائم  امل�سابة  الأجـــزاء 

ويف  احلركة،  من  ومتنعه  امل�ساب  الع�سو  لتحفظ 

بع�س الأحيان ل بد من اأن يتحرك امل�ساب قليلً حتى 

ت�ستطيع تدعيم اجلزء امل�ساب من ج�سمه، ولكن ل 

بد من اأن تكون هذه احلركة برفق ومن دون اأي اأذى 

اأو اأمل للم�ساب.

حم�سورين  يكونون  رمبا  احلــوادث  م�سابو   •
مراقبتهم  يجب  لــذلــك  لــفــرتة،  �سياراتهم  يف 

ي�سقط  رمبا  الوعي  فاقدي  كانوا  اإذا  لأنهم  بعناية 

التنف�س...  جمرى  ويغلق  احللق  خلف  اإىل  الل�سان 

ولتجنب حدوث هذا يجب اأن يكون راأ�س امل�ساب يف 

و�سع ي�سمح بفتح م�سالك الهواء، مع وجوب مراقبة 

و�سول  حلني  باإ�ستمرار  املح�سور  امل�ساب  ال�سخ�س 

فريق خدمات الطوارئ.

مكانه  من  وحمله  امل�ساب  حتريك  عند   •
امل�ساب،  ج�سم  بحمل  امل�ساعدين  بع�س  يقوم 

ثبات  على  الآخــــرون  امل�ساعدون  يحافظ  بينما 

من  واملفا�سل  احلركة،  من  واأطرافه  اجل�سم  ــزاء  اأج

الإنثناء.

�سعوبة  فيها  برفق  امل�ساب  نقل  عملية  اإن 

بالن�سبة اإىل الأ�سخا�س غري املتدربني، لأنهم قد ل 

يعملون برفق كمجموعة واحدة عند رفع امل�ساب، 



101

اجلي�ش - العدد رقم 275

توجيهات  اإىل  بحاجة  فــاإنــهــم  ولــهــذا 

م�ستمرة يف اأثناء م�ساعدتهم للم�سعف 

باإجراء  اأن يقوموا  الأف�سل  الرئي�س، ومن 

جتربة على رفع �سخ�س �سليم كنموذج قبل 

اأن يرفعوا ال�سخ�س امل�ساب يف مكان احلادث.

 - وقت  باأ�سرع   - تخرب  اأن  اأبداً  تن�س  • ل 
واأقــرب  الأحــمــر  لل�سليب  مركز  اأو  طبيب  اأقـــرب 

ـــراءات  الإج لإتــخــاذ  الــداخــلــي...  الأمــن  لقوى  مركز 

اللزمة.

حقيبة الإ�سعاف

اللوازم  مــن  الأولــيــة  الإ�سعافات  حقيبة  تعترب 

حيث  ال�سيارات،  ل�سائقي  جداً  واملهمة  الأ�سا�سية 

ال�سرورية  املواد  بع�س  على  حتتوي  اأن  يجب  اأنها 

خمتلفة  قيا�سات  من  جاهزة  �سمادات  علب  مثل: 

املركريوكروم   - اليود  �سبغة   - �ساغطة  �سمادات   -

)دواء اأحمر( - اأقرا�س الأ�سربين والنوفاجلني - اأربطة 

 - طبي  قطن   - البل�سرت  ومن  الطبي  ال�سا�س  من 

ملعاجلة  مرهم   - )�سكالت(  دبابي�س   - كورامني 

احلروق.

وكذلك، عزيزي ال�سائق، ل تن�س منديلك، وربطة 

عنقك )الكرافات( وحتى رباط احلذاء... اإذ ميكن اأن 

اأو رباط قاطع  ت�ضاعد كلها يف �ضنع �ضماد �ضاغط 

للنزيف ُي�سد بوا�سطة قلم الكتابة اأو �سكني مغلقة.

كهربائياً  م�سباحاً  اإقتناءك  اأن  اأخــرياً،  تن�س،  ول 

اإنقاذ  يف  كثرياً  يفيدك  قد  احلريق  لإطفاء  وجهازاً 

الآخرين ورمبا اأفادك يف اإنقاذ حياتك اأنت!

العربة ملن يعترب

اأخذ العامل يدرك ب�سكل اأو�سع مدى اأهمية �سلمة 

واملجتمع،  الفرد  اإىل  بالن�سبة  الطرق  على  املرور 

اإزدياد  مع  اأخذت تتفاقم طرداً  املرور  وباأن م�سكلة 

عدد ال�سكان وال�سيارات يف العامل، وما �ساحب ذلك 

بع�س  واأخذ  املجالت،  جميع  يف  �سريع  تطور  من 

تقول  التي  ال�سعبة  املعادلة  يرددون  املرور  خرباء 

وكلما تقّدمت  ال�سيارات  كلما تطورت �سناعة  باأنه 

موا�سفات الطرق، ت�ساعفت م�سكلت املرور، 

اأن  هنا  التاأكيد  بد من  ول 

منع 

ــــــــوع  وق

على  احلـــــــوادث 

م�ساألة  يبقى  الــطــرق 

ب�سبب  وذلــك  و�سائكة  معقدة 

تداخل جمموعة من العوامل هي:

املختلفة. وظروفه  الب�سري  • العن�سر 
العديدة. ومتناق�ساته  • الطريق 

جهوزيتها. ومدى  • ال�سيارات 
العوامل  من  وكثري  القانونية  الن�سو�س   •

املتعلقة بها.

والن�سائح  الإر�ــســادات  فــاإن  اأمــر  من  يكن  ومهما 

ينبغي  هذا  مقالنا  يف  اأوردناها  التي  والتحذيرات 

اأي�ساً...  �سيارتك  ويف  ذاكرتك  يف  بها  حتتفظ  اأن 

يف  تقع  األ  خمل�سني  نرجو  لك،  نقدمها  اإذ  واإننا 

نرجو  كما  ذكرها،  �سلف  التي  الأخطاء  تلك  خطاأ من 

حادث  اأي  اإزاء  تت�سرف  اأن  بوا�سطتها  ت�ستطيع  اأن 

يقع اأمامك على الطريق، ت�سرفاً �سريفاً وح�سناً يف 

الوقت نف�سه. واإنك اإذا ما �سهدت حادثاً من حوادث 

الطرق، اأو و�سلت اإىل املكان بعد وقوع حادث فيه، 

والقوانني  والأنظمة  ــروءة  وامل ال�سهامة  اأن  فاذكر 

يف  هم  من  اإىل  العون  يد  مّد  كلها  تلزمك  اأحياناًَ 

حمنة اأو حالة اخلطر. ول ُيخفى على اأحد اأن الإ�سعاف 

اإذا مّت يف الدقائق الأوىل بعد وقوع احلادث  الأويل 

يكون له اأثر كبري يف احلد من املخاطر املرتتبة على 

حوادث الطرق.

الأوليـة  الإ�سعـافـات  عن  كتـاب  ــراءة  ق ولعـل 

املعروفة  البدهية  ــور  الأم من  الآن  اأ�سبحت 

اأن  �سبق  ما  منا  كل  اإتبع  واإذا  للجميع، 

ذكرناه من و�سائل واإحتياطات ف�سوف 

امل�سكلت  من  الكثري  نتجنب 

الــ�ــســلمــة على  ونــحــقــق 

الطريق.
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�أيار

اإعداد:

غري�ش فرح

رحلة يف �الن�سان

2
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0
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كيف يخدم الإعلم الإرهاب؟

يف  النف�سيني  الباحثني  ح�سب 

العمليات  حمركي  فــاإن  احلقل،  هذا 

تنفيذ  عن  يحجمون  قد  الإرهابية 

عملياتهم يف حال علموا م�سبقاً اأنها 

لن ترتافق والدعاية الإعلمية الكافية 

اأحلقوها  التي  اخل�سائر  عن  للعلم 

الأ�سا�سي  هدفهم  ــا  اأم باأعدائهم. 

اأجواء  بخلق  فيتمّثل  ذلك،  وراء  من 

التاأزم والفو�سى والنهيار. وهي اأجواء 

تف�سح املجال اأمام انت�سار ال�سائعات 

توؤلب  التي  وخ�سو�ساً  املغر�سة، 

املحلية  ال�سلطة  �سد  العام  الـــراأي 

من  اإنطلقاً  املواطنني  خوف  وتثري 

عن  الأمنية  الأجهزة  بعجز  �سعورهم 

حمايتهم. ومن هنا، جاءت التو�سيات 

الإرهــاب  حماربة  ب�سرورة  العاملية 

فر�سه  الذي  ذاته  النف�سي  بال�سلح 

على املجتمعات املحلية

اإخ�ساع  والعاملية منذ عقود، بق�سد 

الراأي العام للأمر الواقع. وهذا يعني 

املنطقية  التوجهات  �سياغة  اإعــادة 

ـــلم  الإع ــني  ب الطبيعية  للعلقة 

واملجتمع، وخ�سو�ساً يف ظل الإمتداد 

الإرهاب  بر�سالة  ي�سمى  ملا  الوا�سع 

العاملي املعا�سر.

ما هي ر�سالة الإرهاب؟ 

كما يوؤكد الباحثون يف علم النف�س 

الإرهابي، فاإن للإرهاب ر�سالة معّينة 

ي�سعى من خللها اإىل ن�سر وتعميم 

بق�سية  تتعلق  ومعتقدات  اأفــكــار 

تربير  ـــل  اأج مــن  تو�سيحها  ـــراد  ي

املعطيات  وح�سب  الإرهابي.  العمل 

امل�ستمدة من الواقع، فاإن حمت�سني 

ــس  روؤو� هم  الإرهــابــيــة،  املنظمات 

حمركة جلماعات مّتت برجمتها وفق 

خمططات معّينة، وذلك اإثر اإ�ستغلل 

على الرغم من تناق�ش الآراء 

حول حتديد مفهوم الإرهاب على 

امل�ستوى املحلي ال�سيق، هنالك 

اإجماع على اعتباره ا�ستخداماً 

مق�سوداً للعنف والتخويف اأو الرتهيب، 

لتحقيق اأهداف ذات طابع �سيا�سي 

اأو عقائدي. وباعتبار اأن الإرهاب املعا�سر 

ل يقت�سر على منطقة دون اأخرى، كونه 

يّتخذ من العامل م�ساحة ل حمدودة لتفجري 

اأحقاده، فهو قد حتول باإرادة �سانعيه اإىل 

قنابل ب�سرية ذكية وموقوتة، تتوافر فيها 

املعطيات العقلية عامة لختيار الهدف بدقة 

متناهية، وتكبيد من تعتربه عدواً لق�سيتها 

اأكرب قدر من اخل�سائر املادية والب�سرية.

والإرهاب يبحث عن الأ�سواء، لإثارة البلبلة واإحداث 

الرعب اجلماهريي الذي هو مق�سده الأ�سا�سي. اإنه 

ي�سعى اإىل ال�سيطرة على النفو�ش من خلل ن�سر 

وقائع اإجنازاته املخيفة. اأما هدفه من وراء ذلك 

فهو الت�سلل اإىل مقومات ال�سمود لدى الراأي العام، 

ودفعه اإما اإىل ال�ست�سلم والهروب، اأو اإىل الت�سلح 

برّدات الفعل ال�سلبية املتمثلة باإثارة النعرات 

الطائفية والعقائدية وبالتايل اللجوء اإىل فو�سى 

العنف التي تخدم املخططات الإرهابية الدخيلة.

الإرهاب اإذن يت�سّلح بالإعلم لت�سويق غاياته. 

ويف �سبيل ن�سر اخلرب قد تقع و�سائل الإعلم، 

واأحياناً من دون ق�سد، يف فخ غايات الإرهاب 

املق�سودة، وتخدم بالتايل اأهدافه املرجوة. ويف 

هذا ال�سياق بع�ش ما حققته الأبحاث العاملية يف 

جمال الربط بني الإرهاب والعلم على ال�سعيدين 

النف�سي والجتماعي.
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اأفكار  جت��اه  اأف��راده��ا  �ضعف  نقاط 

حمــّددة.  ودينية  �سيا�سية  وعقائد 

اجلماعات  هذه  حمركي  اأن  واللفت 

يعملون على تطويعها وا�ستخدامها 

ــد والــتــعــاطــف  ــي ــاأي ــت ـــذاب ال ـــت لج

�سد  ولتاأليبها  جهة،  من  اجلماهريي 

من  الق�سية  ـــداء  اأع تعتربهم  مــن 

فاإن  واأ�سرنا،  ثانية. وكما �سبق  جهة 

اإليه،  ت�سعى  الذي  الأ�سا�سي  الهدف 

هو اإ�سعاف القوى الأمنية وا�ستقطاب 

الدعاية الإعلمية لإكت�ساب ال�سيطرة 

على الراأي العام.

متى يكون دور الإعلم �سلبياً؟ 

اإن امل�ساهد املاأ�سوية التي تنقلها 

ومبالغ  متكرر  ب�سكل  الإعلم  و�سائل 

فيه، ت�سّكل بحّد ذاتها خطورة وخدمة 

ينطبق  وهــذا  الإرهــابــي.  للهدف 

على نقل بع�س الأحاديث املت�سنجة 

املتعلقة بالعمليات الإرهابية، والتي 

من �ساأنها اإثارة الراأي العام اأو اإحداث 

الرعب يف النفو�س.

التي  التلفزيونية  القنوات  مثلً، 

املمار�سات  تــ�ــســويــر  يف  تــبــالــغ 

ردات  نقل  اأو  الوح�سية،  الإرهابية 

العمليات  لآثـــار  املاأ�سوية  الفعل 

الإرهابية، قد تزيد من تاأزمي الو�سع 

اأو  عقلنية  حلولً  تقّدم  اأن  دون  من 

طروحات بّناءة. وهذا من �ساأنه الدفع 

اإىل املزيد من التطرف والرغبة يف 

الإنتقام للخروج من الأزمة.

و�سائل  معظم  اأن  فــاملــعــروف 

الفوري  النقل  على  يتناف�س  الإعلم 

اأجل  من  بالإرهاب  املتعلق  للحدث 

وبالتايل  الإعلمي  الك�سب  حتقيق 

من  ممكن  عــدد  ـــرب  اأك ا�ستقطاب 

القراء وامل�ساهدين. وهو من الناحية 

الإعلمية توّجه اإيجابي وخ�سو�ساً على 

واإثــارة  اجلماهريية  التوعية  �سعيد 

ال�سحوة واتخاذ تدابري احليطة واحلذر، 

اليقظة  من  حالة  اإحداث  اإىل  اإ�سافة 

امل�سوؤولني  �سفوف  يف  والــتــاأهــب 

م�سوؤولياتهم  ممار�سة  اإىل  ودفعهم 

املبالغة  اأن  اإلّ  املطلوبة.  بال�سرعة 

يف ت�سوير الأ�سرار، والنقل املق�سود 

والتي  الإرهــابــيــني،  نظر  لوجهات 

والنعرات  اخلــوف  ــارة  اإث بها  يق�سد 

فعل  ردود  اإىل  يوؤدي  قد  الطائفية، 

�سلبية قد ل حُتمد عقباها. ومن هنا 

ارتاأى خرباء عامليون يف علم النف�س 

العــلم  و�سائل  تــزويــد  والإجــتــمــاع 

جمتمعاتها،  اأمــن  على  احلري�سة 

اخلرب  ت�سويب  ــل  اأج من  اقــرتاحــات 

املتاحة  الفر�س  تفويت  وبالتايل 

وهنا  الإرهابية.  الأهــداف  لتحقيق 

اأهمها:

مبو�سوعية  اخلرب  مع  • التعامل 
كيفية  اإىل  ــّرف  ــع ــت ال ــع  م ــامــة  ت

التحكم بن�سره وتوقيته.

عن  الإمــكــان  قــدر  البتعاد   •
الأخبار  ن�سر  طريقة  يف  الإثــارة 

املــتــعــلــقــة بـــالأحـــداث 

معها  بالتعامل  وين�سح  الإرهابية. 

ــة ملنع  ــادي كـــاأحـــداث مــاأ�ــســويــة ع

الإرهاب من اإكت�ساب �سفة البطولة.

يف  واحلـــذر  احليطة  اتــخــاذ   •
تتناول  اأحــاديــث  بن�سر  يتعلق  ما 

تلك  وخ�سو�ساً  الإرهــابــيــة  الأحـــداث 

لوجهات  املوؤيدة  الآراء  تو�سل  التي 

العام.  الـــراأي  اإىل  الإرهابيني  نظر 

الإرهاب  منع  �ساأنه  من  تدبري  وهو 

من ا�ستغلل الإعلم للربوز.

التي  الربامج  على  الرتكيز   •
ودنــاءتــه  ــــاب  الإره وح�سية  تظهر 

مهما كان هدفه وانتماوؤه.

الأمنية  القوى  مع  • التن�سيق 
ــع  ــائ يف مـــا يــتــعــلــق بــنــ�ــســر وق

الأحــــــداث الإرهـــابـــيـــة مـــع الأخـــذ 

لتاأثري  امل�سبقة  الدرا�سة  بالعتبار 

ن�سرها يف الراأي العام.

ي�سعف  احلقائق  اإخفاء  اإن   •
ومن  العـــلم،  �سدقية  �سك  بـــدون 

طريقة  على  الرتكيز  �ــســرورة  هنا 

اإي�سال  يوؤمن  ب�سكل  اخلرب  �سياغة 

تاأثريها  ــدم  ع ــاة  ــراع وم احلقيقة، 

�سلباً يف نفو�س املواطنني.

العلم  اأن  بالعتبار  ــذ  الأخ  •
مع  اخلرب  ن�سر  هدفها  نبيلة  ر�سالة 

الجتماعية  اللحمة  على  املحافظة 

الوطنية  املوؤ�س�سات  دور  وتعزيز 

الفردية  امليول  عن  النظر  بغ�س 

تفويت  هــو  والأهــــم  لــلإعــلمــيــني. 

للإ�ستئثار  ـــاب  الإره على  الفر�سة 

بالإ�ساءة الإعلمية التي ي�سعى اإليها، 

وهنا تكمن م�سوؤولية و�سائل الإعلم، 

وخ�سو�ساً املحلية منها.



�أيار

اإعداد:
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اختتم الحتاد اللبناين للتزلج روزنامة ن�ساطاته 

للمو�سم 2007 - 2008، باإقامة بطولة لبنان يف 

اجلي�س  فريق  �سارك  وقد  الرز.  العمق يف  تزلج 

اأما  الأوىل.  املراكز  ع�سكريوه  وحقق  البطولة  يف 

النتائج فقد جاءت على النحو الآتي:

• فئة الرجال مل�سافة 15 كلم:
- الرقيب اأحمد بطيخ من مدر�سة التزلج، الأول.

التزلج،  مدر�سة  من  ديــب  حممد  العريف   -

الثاين.

التزلج،  مدر�سة  من  كنعان  اأحمد  العريف   -

الثالث.

• فئة ال�سيدات مل�سافة 5 كلم:
- ليليان كريوز من نادي الأرز، الأوىل.

- ليلى عبود من نادي ال�سقور، الثانية.

- نان�سي عبود من نادي ال�سقور، الثالثة.

واأحرز اجلندي اإدي �سعيد من مدر�سة التزلج ونور 

يف  لبنان  بطولة  األقاب  حفرون  نادي  من  �سعب 

 2008/3/20 بتاريخ  جرت  التي  الـ»�سنوبورد« 

يف املزار - كفرذبيان، بح�سور عدد من هواة اللعبة 

واأهايل املتزجلني واملتزجلات. وهنا النتائج:

• فئة الرجال:
- اجلندي اإدي �سعيد من مدر�سة التزلج، الأول.

من  طـــوق  ــد  ــاف ن  -

نادي ال�سالية، الثاين.

را�سد  اأبي  جوزيف   -

 - ال�سباب  نــادي  مــن 

فاريا، الثالث.

• فئة الإناث:
من  �ــســعــب  ـــور  ن  -

نادي حفرون، الأوىل.

من  احلكيم  ــدى  ن  -

نادي ال�سالية، الثانية.

من  با�سيل  كلري   -

نادي ال�سالية، الثالثة.

ويف ختام امل�سابقة، 

وزعت امليداليات على 

الفائزين والفائزات.

الع�سكريون يحتلون املراكز الأوىل يف بطولة لبنان للتزلج بالعمق وبطولة »�سنوبورد«
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يف  لبنان  بطولة  للتزلج  اللبناين  الحتاد  نظم 

 8 بتاريخي  والق�سري  الطويل  التعرج  �سباقي 

�سارك  مــزار،   - وردة  منحدر  على  و2008/3/9 

فيها فريق اجلي�س واأندية الحتاد وهواة.

حققها  الــتــي  الفنية  النتائج  يلي  مــا  ويف 

الع�سكريون:

• �سباق التعرج الطويل:
- املعاون ادوار جعجع من مدر�سة التزلج، املركز 

الثاين ع�سر.

- اجلندي تادي واكيم من مدر�سة التزلج، املركز 

الرابع ع�سر.

الق�سري: التعرج  • �سباق 
- املعاون ادوار جعجع، املركز ال�سابع.

- الرقيب اندريه جنم من مدر�سة التزلج، املركز 

العا�سر.

- املعاون كامل عدره من فوج املغاوير،املركز 

اخلام�س ع�سر.

بطولة لبنان

يف التزلج ل�سباقي

التعرج الطويل والق�سري

�سليمان،  مي�سال  العماد  اجلي�س  قائد  برعاية 

اأقيمت بطولة اجلي�س يف التزلج للعام 2008 يف 

منطقة الأرز.

من  واأف��راد  ورتباء  �ضباط  البطولة  يف  �ضارك 

واألويته وت�سمنت �سباقات  خمتلف قطع اجلي�س 

وهنا  العمق.  و�سباق  والطويل  الق�سري  التعرج 

النتائج:

)الذكور(: • ال�شباط 
- �سباق التعرج الق�سري:

- النقيب �سميح خليل من فوج الهند�سة، الأول.

املدفعية  فــوج  مــن  حريقة  زيــاد  النقيب   -

الثاين، الثاين.

- امللزم �سارل رزق من الكتيبة 53، الثالث.

- �سباق التعرج الطويل:

- النقيب �سميح خليل، الأول.

- النقيب زياد حريقة، الثاين.

املغاوير،  فــوج  من  عقل  رودولـــف  املــلزم   -

الثالث.

- �سباق العمق:

- النقيب زياد حريقة، الأول.

- امللزم رودولف عقل، الثاين.

- النقيب �سميح خليل، الثالث.

)الإناث(: • ال�شباط 
القوات  مــن  رعــد  نــورمــا  الإداري  الــرائــد  حلت 

البحرية، يف املركز الأول يف ال�سباقات الثلثة.

)الذكور(: والفراد  • الرتباء 
- �سباق التعرج الق�سري:

- املعاون ادوار جعجع من مدر�سة التزلج، الأول.

التزلج،  مدر�سة  من  جنم  انــدريــه  الرقيب   -

الثاين.

- املعاون كامل عدره من فوج املغاوير، الثالث.

- �سباق التعرج الطويل:

- املعاون اإدوار جعجع، الأول.

- الرقيب اندريه جنم، الثاين.

- املعاون كامل عدره، الثالث.

- �سباق العمق:

- الرقيب اأحمد بطيخ من مدر�سة التزلج، الأول.

التزلج،  مدر�سة  من  ديــب  حممد  العريف   -

الثاين.

التزلج،  مدر�سة  من  كنعان  اأحمد  العريف   -

الثالث.

نتائج بطولة اجلي�ش يف التزلج
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ونهى  العجـمـي  حممـد  الأول  اجلـنـدي  اأحـرز 

لخــرتاق  العامة  لبنان  بطولة  لقبي  بي�سون 

لألعاب  اللبناين  الحتــاد  نظمها  التي  ال�ساحية، 

القوى.

على   2008/3/9 بتاريخ  البطـولة  اقيمـت 

اأكرث  فيهـا  �سـارك  والتي  اجلمـهـور،  نـادي  ملعـب 

مـن مئة عـداء وعـداءة ميثلـون النديـة الحتاديـة.

للرجال  الأول  �سباقني،  البطولة  ت�سمنت 

وم�سافته 8200 مرت والثاين لل�سيدات وم�سافته 

الع�سكريون  التي حققها  النتائج  اأما  4600 مرت. 

فجاءت على النحو الآتي:

امل�ساة  لواء  من  العجمي  الأول حممد  اجلندي   -

الثاين، الأول.

احلر�س  لــواء  من  الدركو�سي  اأحمد  العريف   -

اجلمهوري، الثاين.

الأول،  الرقيب ح�سني عوا�سة من لواء امل�ساة   -

الثالث.

بطولة لبنان لخرتاق ال�ساحية

لواء احلر�س اجلمهوري  اأحرز فريق 

�سباق  يف  اجلــيــ�ــس  بــطــل  لــقــب 

والذي جرى  كلم  ال�ساحية مل�سافة 4 

طريق  على   2008/2/23 بتاريخ 

املارينا - ال�سبية.

وجاءت النتائج التي عممها املركز 

على  الع�سكرية  للريا�سة  العايل 

النحو الآتي:

• ال�شباط:
- فئة الرجال حتى 34 �سنة:

- امللزم �سامر ملعب من قاعدة رياق اجلوية، 

الأول.

- امللزم جورج �سليبي من فوج التدخل الثاين، 

الثاين.

املغاوير،  فــوج  من  عقل  رودولـــف  املــلزم   -

الثالث.

- فئة اأوىل قدامى:

- النقيب �سامر دياب من اللواء الأول، الأول.

- النقيب البحري طارق فرج من قاعدة جونية 

البحرية، الثاين.

- النقيب داين نخلة من اللواء الثاين، الثالث.

- فئة ثانية قدامى:

- النقيب علي عقيل من فوج املغاوير، الأول.

اللواء  من  الزهوري  حنا  الرائد   -

اخلام�س، الثاين.

ربيع ق�سب من مديرية  الرائد   -

املخابرات، الثالث.

والفراد: • الرتباء 
لواء  من  عوا�سة  ح�سني  الرقيب   -

امل�ساة الأول، الأول.

- اجلندي الأول حممد العجمي من 

لواء امل�ساة الثاين، الثاين.

احلر�س  لــواء  من  الدركو�سي  اأحمد  العريف   -

اجلمهوري، الثالث.

الجمايل: • الت�سنيف 
يف  الــفــرق  لت�سنيف  النهائية  النتيجة  يف 

املركز  يف  اجلمهوري  احلر�س  لواء  فاز  البطولة، 

الأول، تله اللواء اللوج�ستي يف املركز الثاين ولواء 

امل�ساة اخلام�س يف املركز الثالث.

بطولة اجلي�ش يف �سباق الطرق مل�سافة 4 كلم

نــالــت كــل مــن جــويــل حــيــار ابنة 

العثمان  ونيڤني  حيار  األبري  املقدم 

وهالة  العثمان،  اأحمد  املقدم  ابنة 

دروي�س ابنة العقيد عدنان دروي�س 

يف  فوزهن  بعد  ذهبية  ميداليات 

لل�سباب  لبنان  لبطولة  الأول  املركز 

الحتــاد  نظمها  الــتــي  والــ�ــســابــات 

 - بــودا  نــادي  يف  للجودو  اللبناين 

وحّلت   ،2008/3/2 بتاريخ  اأدمــا 

ابنتا  عواركة  ومرمي  جميلة  من  كل 

احل�سن  وزلفا  عواركة  علي  املقدم 

يف  احل�سن  عــامــر  املــحــامــي  ابــنــة 

ميداليات  واأحـــرزن  الثاين  املركز 

ف�سية.

العقيد فادي  ابن  كذلك، حّل عدي 

اأحمد  املقدم  ابــن  وحممد  �سلمان 

لفئة  الــثــاين  املــركــز  يف  العثمان 

يف  ف�سية،  ميداليات  ونال  ال�سباب 

عدنان  العقيد  ابن  هــادي  حل  حني 

ال�سحايف  ابـــن  وحمــمــد  درويــ�ــس 

ونال  الثالث  املركز  يف  ن�سار  علي 

ميداليات برونزية.

بطولة لبنان لل�سباب وال�سابات يف لعبة اجلودو
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الأول  باملركز  اجلي�س  فريق  فــاز 

بلعبة  الأوىل  للدرجة  لبنان  لبطولة 

الحتـــاد  نظمها  ــتــي  ال ــة،  ــم املــلك

بتاريخ 2008/3/29 يف مدينة  للعبة  اللبناين 

البطولة،  كاأ�س  واأحــرز  الريا�سية،  �سمعون  كميل 

وحقق الع�سكريون النتائج الآتية:

كلغ:  57 • وزن 
التدخل  فوج  من  طوبيا  �سادي  الأول  الرقيب   -

الثالث، الأول.

- العريف هاروتيون مانوكيان من فوج التدخل 

اخلام�س، الثاين.

• وزن 60 كلغ:
العايل  املــركــز  مــن  �ساهني  وائـــل  العريف   -

للريا�سة الع�سكرية، الأول.

املغاوير،  فــوج  من  نا�سيف  ح�سن  الرقيب   -

الثاين.

• وزن 64 كلغ:
الثاين ع�سر،  اللواء  املعاون عبا�س طحان من   -

الأول.

- اجلندي اأحمد عثمان من فوج املدرعات الأول، 

الثاين.

• وزن 69 كلغ:
العايل  املركز  من  الذقن  رامي  الأول  الرقيب   -

للريا�سة الع�سكرية، الأول.

- الرقيب اأحمد النابو�س من فوج 

التدخل الثالث، الثاين.

• وزن 75 كلغ:
من  �سلوم  جنــد  الأول  اجلــنــدي   -

مديرية املخابرات، الأول.

من  اخلالد  اأحمد  الأول  الرقيب   -

الع�سكرية،  للريا�سة  العايل  املركز 

الثاين.

• وزن 81 كلغ: 
احلر�س  ــواء  ل من  البتلوين  فرا�س  العريف   -

اجلمهوري، الأول.

• وزن 91 كلغ:
- العريف نبيل ها�سم من املركز العايل للريا�سة 

الع�سكرية، الأول.

• وزن فوق 91 كلغ:
- الرقيب الأول �سعادة املعلوف من فوج التدخل 

الأول، الأول.

اجلي�ش يفوز ببطولة 

لبنان يف امللكمة 

للدرجة الأوىل 

ببطولة  للملكمة،  لبنان  منتخب  �سمن  اجلي�س  من  ع�سكريون  �سارك 

امللك عبداهلل الثاين الدولية يف الردن، وذلك باإ�سراف الحتاد الدويل للعبة 

وم�ساركة ثماين دول عربية. ويف النتيجة النهائية للبطولة اأحرز الرقيب 

الأول �سادي طوبيا امليدالية الف�سية، كما حل العريف فرا�س البتلوين يف 

لبنان  تدريب منتخب  على  اأ�سرف  اأ�سل 58 ملكماً.  اخلام�س من  املركز 

العريف ايهاب حمدان مدّرب منتخب اجلي�س.

اجلي�ش ي�سارك ببطولة ميلد امللك عبداهلل الثاين 

يف الردن يف امللكمة

نظم الحتاد اللبناين للعبة اجلودو لقاًء دولياً يف اللعبة بتاريخ 

2008/3/16 يف نادي بودا - اأدما.

�سارك فيه فريق اجلي�س �سمن منتخب لبنان اإىل جانب كل 

من م�سر والعراق.

وهنا النتائج الفنية للع�سكريني:

- وزن 60 كلغ: اجلندي علي �سومان، الثالث.

- وزن 73 كلغ: الرقيب مروان من�سور، الثالث.

- وزن 90 كلغ: الرقيب زين الدين ثمرة، الثالث.

لقاء

دويل

يف اجلودو
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�أيار

اإعداد:

حممد �سلمان

بطاقة ملونة

2
0
0

دون 8 من  ح�ساد  ل   •

دون  من  زرع  ول  زرع، 

من  اأر�ــــش  ول  ــــش،  اأر�

وطن  ول  ــن،  وط دون 

ول  حـــدود،  دون  مــن 

دون  ـــن  م ـــــدود  ح

�ـــســـواعـــد حتــر�ــســهــا 

وبنادق حتميها.

يف  وجي�سنا:  �سعبنا  ثقافة  هــذه 

الزرع واحل�ساد واحلماية لوطن ثابت 

يف حدوده، و�سامد يف وجه اأعدائه، 

ومتجدد يف ح�سوره.

• معادلة:

اإقتلع  م�ستحيلن:  اأمـــران 

اللبناين من وطنه، واإ�ضقاط 

الثقة من نف�سه. 

ــات:  ــب ــواج ال ــاون يف  ــه ــت ال

اإ�ستهانة باحلقوق.

والتلعب باملبادئ: جتارة.

املـــواقـــف:  يف  والـــتـــلـــّون 

اإرتزاق.

والكلم يف غري مو�سعه وغري 

مو�سوعه: ثرثرة.

الوجه  يف  اإزدواجية  الآخرين:  واإغتياب 

والل�سان.

الإ�ستعلء والغرور: �سعود هابط.

مفارق  تتعّدد  اأن  جميل   •

يتوزع  اأن  ل  الوطن،  اإىل  الطرق 

ففي  الطرق،  مفارق  على  الوطن 

ويف  للوطن،  توحيد  الأوىل  احلالة 

احلالة الثانية: تق�سيم للوطن.

للإ�ستعارة:  قابلة  غري  ثلثة  • اأمور 

ــاءة يف  ــف ــك ــن، وال ــح الــعــزميــة يف امل

المتحان، واملثابرة على الطموح.

فما ياأتي بال�ستعارة: يدوم �سهراً، وما 

ياأتي باجلدارة: يدوم دهراًَ.

مب�ساحة  يقا�ش  ل  الوطن  • حجم 

بحجم  يقا�ش  مــا  بــقــدر  ــه،  ــس اأر�

الإبداع والتجدد واحل�سور ل�سعبه.

وعيناك  الأعايل  تت�سلق  اأن  • جميل 

الأكتاف  تت�سلق  اأن  ل  القمم،  اإىل 

وعيناك اإىل القمامة.

التخطيط،  علم يف  • امل�سوؤولية: 

يف  ومتابعة  التنفيذ،  يف  وعمل 

التدبري.

قراءة  يف  حظك  ترى  هل  • �ساألني: 
الفنجان؟

تعمل  اإرادة  ت�سنعه  احلظ  اإن  ل،  قلت: 

واإرادة تعلم وطموح ل ين�سب.

التي  الرمايات  اأنواع  هي  ما  و�ساألني: 

جتيدها؟

قلت: رماية املنطق يف احلوار ورماية 

الت�سامح  ورمــايــة  الكلم  يف  ال�سدق 

�ساعة الغ�سب.

يقول: اليها  • كتب 

جعلـُت مـن دمـوع اليا�سميـن حبـراً 

احل�سا�سيـن  �سدو  ومـن  لر�سائلي، 

خ�سيـلت  ومـن  لكلماتي،  نغماً 

�سعرك م�سكناً لق�سائدي. 

وكتبت اليه تقول:

بحبك،  امل�سكونة  اأنني  ن�سيت  هل 

فهل  اأولد،  اأن  قبل  اإليك  وامل�سافرة 

هو حلظة يف  كله  الزمن  اأن  ن�سيت 

�ساعة لقائك، ويف ال�سفر اليك ما بني 

التاريخ والذاكرة.

العاجزة  اإنك  للريح:  النخلة  • قالت 

ع�سفت  مهما  جــــذوري  اإقــتــلع  عــن 

�سخر  بني  مغرو�سة  لأنني  ــاأوراقــي،  ب

وطن  ويف  يــبــاع  ل  وتــــراب  يــلــني  ل 

ل يهان.

يف  حتلِّق  اأن  جميل   •

والأجمل  حتلم،  واأنت  الف�ساء 

ــش  الأر� على  تبقى  اأن  هو 

ك�ساء  فاحللم  تعمل،  واأنــت 

ك�ساء  والعمل  اخلــيــال،  من 

من اخلريات. 

م�سكوناً  تكون  اأن  وجميل 

تكون  اأن  قبل  الوطن،  بحب 

من �سكان الوطن.

اتـكـاء  هـو  الآخـريـن  على  • التـكـاء 

والتـو�ســل  الريـح،  مــن  جـدار  علـى 

ارتــزاق  هــو  الآخـريـن  اأعتـاب  علـى 

الطـلل  على  والبـكـاء  جـــوع،  فـيـه 

هـروب اإىل الأمام.

متلأ  اإ�سراقة  �سباحنـا  ليكـن   •

دروبنا  وتلون  بالفرح،  النفـو�ش 

بالتفـاوؤل وتعانق �سواعدنا بالعمل.

دائم. جناح  • الكفاءة: 
وال�سفاعة: جناح موؤقت.
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م�سابقة الكلمات املتقاطعة تقدمها 

للفائزين  وتخ�س�ش  لقرائها  »اجلي�ش« 

اربعماية  قيمتها  مالية  جوائز  فيها 

بوا�سطة  تــوزع  لبنانية،  لرية  الف 

القرعة على اربعة فائزين.

ة
ق

اب
�ش

مل
ا

ط 
رو

ــ
�ش

• اأفقياً:
من  ال�سمال،  يف  بلدة   -1

اأبيات  اأح�سن  البناء،  لــوازم 

الق�سيدة، من الطيور.

ـــا  ـــريك اأم يف  ــــــة  دول  -2

م�سهورة  لوحة  اجلنوبية، 

عاملياً.

بعد  خ�سَّ  عربية،  دولة   -3

بال�سيف،  قطعناها  رفعة، 

َمَنَح. 

هدايف  اأحد  احلــال،  �سوء   -4

كاأ�س العامل، وقائع.

ن�سارع  مو�سيقية،  اآلة   -5

عا�سمة  ومــرح،  لعب  اىل، 

يف دولة اأمريكا اجلنوبية.

اأو�سحت  الأمـــر،  اأ�ــســرَع   -6

بالإبل،  رفــَق  بئر،  باحلجة، 

فحم.

جبلني،  بــني  ي�سحك،   -7

عقاب، من الطيور.

مدينة  مــتــ�ــســابــهــان،   -8

ال�سيء،  ينتقون  اأملانية، 

ة. ف�سّ

اخلــرب،  ونــعــلــو،  ن�سعد   -9

لعاب.

ولد  ــي  اأمــريك ممثل   -10

العام 1936، مُيّثل ال�سعب.

11- �سجر معروف، قلم.

انكليزي  �ساعر  12- �سعف، 

ا�ستقلل  حــرب  يف  �ــســارك 

فيها  ـــــويف  وت ـــيـــونـــان  ال

باحلمى، للنهي.

مــ�ــســري،  ممـــثـــل   -13

الأبي�س.

ــلم  ــك ال ــون  ــم ــّه ــف ي  -14

حكومي،  مر�َس،  م�سافهة، 

يحب.

بريطاين  ممثل  قوة،   -15

تويف �سنة 1990، اإنف�ساله 

وذهابه عن.

يف  للحملة  ــاأ  تــهــّي  -16

ـــوقـــت،  ـــار ال ــــــرب، �ـــس احل

ت�سرُعهم، ُح�سن.

يف،  واملحبة  الإرادة   -17

اأجري، اأداة ن�سب، طبيب.

18- �سمري مت�سل، املتحرّي 

�ساعر  الـــوجـــد،  ــدة  �ــس ــن  م

يوناين عا�س يف �سور.

اىل،  احتياج  عرو�س،   -19

ولية يف املك�سيك.

ال�سم  يهدم،  كلمنا،   -20

التلقيح  ملكت�سف  الثاين 

ممثلة  ــــــــدري،  اجل �ـــســـد 

م�سرية. 

عا�سمة  �سمني،  عرَب،   -21

اأوروبية، راحة يدي، يجاوب.

• املعاون مارون وهبة 
ال�سرطة الع�سكرية.

• الرقيب احمد طالب
ثكنة �سكري غامن.

• اجلندي الأول وائل ن�سار
فوج التدخل الثاين.

• ريتا قرة بابويات
جونية.
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• عمودياً:
1- اأديب فرن�سي راحل، اأمني 

�سابقاً،  املتحدة  الأمم  عــام 

مدينة يف اإيران.

ولدت  اإيطالية  ممثلة   -2

ــة  ــن مــدي  ،1939 �ــســنــة 

باك�ستانية.

قدمي  عربي  فيل�سوف   -3

تـــويف مــ�ــســمــومــاً، نــهــر يف 

اإنكلرتا، ناموا، اأ�سار.

4- اأ�سل البناء، ممثل اإيطايل 

الإ�سم   ،2002 �سنة  ــويف  ت

راحل  اأمريكي  ملمثل  الثاين 

لّقب بـ»اأ�سلع هوليوود«.

�سوي�سرا،  اأنهـار  اأهــم   -5

و�ساعر  لكاتب  الثاين  ال�سم 

اىل،  عمٌل  راحـــل،  انكليزي 

اأحد  مرتفع،  جليل،  رزيــن 

ال�سهور.

من  الــبــقــاع،  يف  بــلــدة   -6

اأنهر فرن�سا، مدينة يف  اأغزر 

ت�سيلي.

اإفتخَر،   ، حــلَّ تخدعونها،   -7

من �سواحي بريوت.

باك�ستانية،  مــديــنــة   -8

�سرعُه، اإفرتى عليه بالكذب.

ــم  ــس ال� ــهــان،  ــاب ــ�ــس مــت  -9

ا�سكتلندي  ملهند�س  الثاين 

على  حت�سينات  عــدة  اأدخـــل 

البقر،  �ساح  البخارية،  الآلــة 

ت�سّببتها احلروب، اأقوى على.

ملمثل  الــثــاين  ال�ــســم   -10

الــعــام 1928،  ــد  ول اأمــريكــي 

�سرعا، نثـر وفّرق املاء، عدنا.

راحلة،  فرن�سية  اأديبة   -11

ا�ستهر  ـــاين  ـــون ي طــبــيــب 

الت�سريح،  يف  باكت�سافاته 

رمى باحلجارة.

دمية  �سديداً،  دلكاً  دلك   -12

ــهــورة، نــهــر اأوروبـــــي،  مــ�ــس

�سباب، للنداء. 

كرة  لنجم  الثاين  ال�سم   -13

�سديدة  حجارة  اأمريكي،  �سلة 

تويف  اأمريكي  ممثل  �سلبة، 

�سنة 1959.

14- يخ�سنا، �سمري منف�سل، 

عمره، مدينة بريطانية.

وعاقدوهم،  حالفوهم   -15

اأ�سلَح الِقدح، روح �سماوي.

متتابع  بـــرق  ـــب،  ذئ  -16

اللمعان، ق�سري جداً.

17- بحرية يف و�سط ايرلندا، 

وهّز،  حــّرك  لبنانية،  ممثلة 

فّت يف ع�سده.

�سوي�سرا،  يف  مدينة   -18

ممثلة  الــــراأ�ــــس،  يــ�ــســيــب 

ايطالية ولدت العام 1934.

ت�سم  منطقة  لـ،  تنّبه   -19

واآذربيجان،  واأرمينيا  جورجيا 

جانب الطريق.

بلدة  اأملاين،  مو�سيقي   -20

م�سلك  وجــزيــن،  �سيدا  بــني 

طويل �سيق، �سبيه.

داخل  وا�سح  بخط  احلل  ويكتب  املجلة،  من  مقتطعة  غري  م�سابقة  كل  • ت�ستبعد 
املربعات وتر�سل ال�سفحة بكاملها مع احلل. وتعلن النتائج يف العدد املقبل.

 - التوجيه  مديرية   - الريزة   - اجلي�ش  قيادة  التايل:  العنوان  اىل  احللول  • تر�سل 
جملة »اجلي�ش« - »م�سابقة الكلمات املتقاطعة«.

جميع  يف  اجلي�ش  ثكن  يف  باليد  امل�سابقة  ت�سليم  امل�سرتك  با�ستطاعة   •
املناطق.

.2008 اأيار   10 احللول  لقبول  موعد  • اآخر 

حل العدد ال�سابق
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تهّم  منا�سبة  والعّمال.  العمل  بيوم  عام  كل  من  ال�سهر  هذا  مطلع  يف  العامل  يحتفل 

اجلميع ما دام اجلميع عاملً جاّداً، يغ�سل جبينه العرق ويحّرك �ساعده اجلهد وي�سغل راأ�سه 

اإنها القّلة التي ل  التفكري واخليال. قّلة قليلة ل تهتّم بهذه املنا�سبة الإن�سانّية ال�ساملة، 

تعمل ول تتعب ول تدير عملً ول ت�سعى اإىل تطوير عمل ول اإىل حت�سينه وتو�سيعه ون�سب 

اأعمدته يف كل مكان.

ون�ساأ اىل جانب هذا العيد يف بلدنا عيد اآخر ا�ستدعى اجلهد الوطني والإن�ساين، وتطّلب 

العرق والدم معاً، و�سولً اىل الت�سحية باحلياة نف�سها، وهي اأغلى ما اأعطاه اخلالق للإن�سان 

على �سطح املعمورة، هذا العيد هو عيد التحرير، حترير الأر�ش وحترير الوطن واملواطن 

من الحتلل ال�سرائيلي البغي�ش.

مل تكن الكرامة الوطنية غائبة يف فرتة الحتلل، اإذ اإنها كانت �ساهرة منتف�سة مقاتلة 

منك�سرة  الأخرى  هي  الوطنية  الإرادة  تكن  ومل  احلّرية.  فجر  اإىل  ثابتة  بخطى  �ساعية 

ول�ستعادة  احلّق،  لتاأكيد قوة  للنت�سار، متوثبة  كانت متحّفزة  اإّنها  اإذ  غائبة،  م�ست�سلمة 

اجلنوب  قرى  يف  الع�سكرية  واآلته  ال�سرائيلي  اجلندي  اإقامة  طالت  مهما  الوطني،  الرتاب 

الدنيا  على  الكاملة  اطللتها  ا�ستعادت  تلك  الوطنية  الكرامة  لكّن  الغربي،  البقاع  وبلدات 

اأثبتت وجودها الكامل، واأعلنت كلمتها، واأثبتت �سدق  بعد يوم التحرير، والرادة الوطنية 

يحيون  حدائقهم  واىل  يزرعونها  ار�سهم  اإىل  املواطنون  وعاد  اليوم،  ذلك  بعد  ر�سالتها، 

عيدهم  العامل  ي�ساركهم  معاً،  العمل  وعيد  التحرير  بعيد  يحتفلون  عمالً  عادوا  اغرا�سها. 

ما  يف  هم  تاأملوا  ان  بعد  اأياديهم،  �سنعت  ما  يف  العامل  وتاأّمل  اعياده.  �ساركوه  اأن  بعد 

�سنعت اياديه، وما فعلت وما اأر�ست واأ�س�ست من �سناعة وبناء وعمل واإنتاج وتر�سيخ لقانون 

من  �سعب  لكل  الوطني  ال�ستقلل  واإعلن  التحّرر  وحلركات  الن�سان،  حقوق  ول�سرعة  العمل، 

ال�سعوب، واإحياء ح�سارته وا�ستعادة عاداته، وانطلقة تفاعله مع الآخرين، واحرتام حقوقهم 

فيها من خريات،  الأر�سية، مبا  الكرة  باأّن  والقتناع  الوطني،  ترابه  كل منهم على  و�سيادة 

تكفي اجلميع، واأّن التعدي على الغري، وا�ستغلل ثرواته، مرفو�ش اىل اأبعد احلدود. القوانني 

خه، وتعّلمه للنا�ش  الأديان لرت�سّ اأّكدت ذلك، والثقافات املوروثة، والأحكام املكتوبة، وجاءت 

يف كّل لغة ومع كّل ل�سان.

عيد التحرير هو عيد طرد املحتل الغا�سب من اأر�ش البلد، وهو عيد العمل الوطني، وعيد 

العطاء، والتعاون بني ابناء الوطن الواحد.

العميد الركن �سالح حاج �سليمان

مدير التوجيه

كّل يوم من اأيار
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