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لتوزيع ال�شحف واملطبوعات

يف  وقـف  مـارد  عر�سـال، 

مفرتٍق  على  الغابر  الـزمن 

والربكة  اخلري  قوافل  حار�ساً 

واحل�سارة  الفكر  �ساحل  من  تعرب 

اليوم  ويحاول  االآخر،  املقلب  اىل 

الذي  االإهمال  قمقم  من  اخلروج 

ال�سائدة  ــاع  االأو�ــس فيه  اأ�سرته 

املواطنية  قيم  حار�ساً  لي�ستمرَّ 

من اأجل قيام لبنان العزيز االأبي.

ملف العدد

جوالت القائد

الوحدات  على  تفقدية  جولة  يف 

الع�سكرية املنت�سرة على احلدود 

اأن  �سليمان  العماد  اأّكد  اجلنوبية، 

عدم جلوء اجلي�س اإىل املدفع يف 

االأحداث  االأهلي خالل  ال�سلم  حفظ 

على  بقي  اأنه  يعني  ال  االأخــرية، 

احلياد، بل كان حقناً للدماء ومنعاً 

يف  الت�سدع  مــن  ملــزيــد 

وحدة ال�سف الداخلي.

برعاية العماد �سليمان وح�سوره، وبالتن�سيق بني اجلي�س وعدد من امل�ست�سفيات 

االأول،  الع�سكري  الطبي  املوؤمتر  املركزي  الع�سكري  الفندق  يف  اأقيم  اجلامعية، 

اخلا�س بتقييم التجربة التي خا�ستها الطبابة الع�سكرية يف اأحداث نهر البارد.
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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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�سرى الوطن يف عروقهم دماً فافتدوه بال�سهادة.

�ساطعة.  حقيقة  غدهم  واأحالم  �سبابهم  للوطن  قّدموا 

يف  خالدة  خالدة،  ذكراهم  البارد  نهر  معركة  �سهداء 

�سمري الوطن، و�سهادتهم هي احلقيقة التي توقظ يف 

نفو�سنا االأمل يف قيامة لبنان.
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اأيها ال�ضباط

وطننا  فيها  يتعّر�ض  التي  الأوىل  املرة  لي�ست 

التي  احلالية  الأزم��ة  ولكن  ح��ادة،  لأزم��ات  العزيز 

بداأت مع ا�ست�سهاد رجل ال�ستقالل الرئي�ض رفيق 

احلريري، لهي من اأخطر الأزمات. بالرغم من ذلك، 

برهنتم عن جدارة ووطنية وت�سحية قل�ّما �سهدت 

الأمر،  يف  غرابة  ل  لكن،  العامل.  جيو�ض  نظريها 

فلبنان الوطن املتنوع يختلف عن كل الأوطان، 

وتعدد الطوائف واملذاهب والأ�سول والأعراق 

فيه، هو نعمة بف�سل جهودكم و�سهركم 

ودماء رفاقكم ال�سهداء، فال ينبغي 

اأن ت�سمحوا للعابثني بالوطن 

النعمة  هذه  يحّولوا  اأن 

نقمة  اىل 

على لبنان و�سعبه. 

اله��ل��ي��ة بني  احل���رب  ان��دل��ع��ت   ،1975 ال��ع��ام 

امل�سيحيني من جهة، وامل�سلمني والفل�سطينيني 

هذا  ونتيجة  اجلي�ض،  فان�سحب  اخ��رى،  جهة  من 

وحتكمت  ثكناته،  اىل  وجل��اأ  انق�سم  الن�سحاب 

امليلي�سيات الفل�سطينية يف املنطقة امل�سلمة، 

املنطقة  يف  اأخرى  ميلي�سيات  حتّكمت  حني  يف 

امل�سيحية. وقد عمدت امليلي�سيات من اجلانبني، 

�ىل �هانة �ل�سباط و�لع�سكريني و�إذاللهم، وب�سبب 

ون�ساأت  الوطن،  انق�سم  حينه  اجلي�ض يف  انق�سام 

ن�ستطع  مل  عديدة  مع�سالت  ذلك،  تداعيات  من 

معاجلتها حتى اليوم، اأبرزها الت�سلح الفل�سطيني 

واإقامة مع�سكرات م�سلحة خارج املخيمات، وتخلي 

ال��وط��ن يف  ال��دف��اع ع��ن  اجلي�ض ع��ن واج���ب 

عدمت  التي  العزيزة  املنطقة  هذه  اجلنوب، 

احلرب  بعد   ،2006 العام  نهاية  يف  اليها 

البطولية �سد العدو الإ�سرائيلي، والتي كان لكم 

دور مهم فيها وت�سحيات ج�سام، اىل 

جانب املقاومة. 

يا رفاق ال�ضالح 

ثالث  ط��وال  جنودكم  جانب  اىل  �سمودكم  اإن 

التي قمتم  اأهم الجنازات  �سنوات ونيف، هو من 

بها، والتي قام بها اجلي�ض اللبناين منذ تاأ�سي�سه. 

هذا ال�سمود الرائع، حتقق بالرغم من التجاذبات 

احلادة يف ال�سيا�سة اللبنانية، وانعدام الثقة بني 

حتى  الأم��ور،  كل  على  العميق  واخلالف  الأفرقاء، 

لقد  الكيانية.  اأقول  واأكاد  والتاأ�سي�سية  الد�ستورية 

الإبقاء  هذه  ال�سمود  معجزة  خالل  من  ا�ستطعتم 

والإرهاب  ا�سرائيل  يحارب  موحداً،  جي�سكم  على 

واحلريات  والدميقراطية  الأم��ن  على  ويحافظ 

العامل  اإعجاب  فنلتم  الإن�سان،  وحقوق  العامة 

باأ�سره، حتى اأ�سبح هذا اجلي�ض مثالً ينّوه به يف 

الندوات واملوؤمترات العربية والعاملية.

اأيها ال�ضباط 

اهلية  حرب  هو  اللبناين،  ال�سارع  يف  جرى  ما 

العامل  يف  وطني  جي�ض  لأي  ميكن  ل  حقيقية، 

يف ر�سالة وجهها 

�ىل �ل�سباط على �أثر 

ال�سدامات امل�سّلحة 

التي ح�سلت

يف غري منطقة

العماد قائد اجلي�ش:

ت�ضدوا للفتنة بكل ما اأوتيتم من قوة

وابقوا مثاالً للوحدة الوطنية

وحذار اأن تدعوا ال�ضهداء يقتلون مرتني

قيادة  االأخرية، حر�ضت  االأيام  بالبالد يف  التي ع�ضفت  االأحداث  اإزاء 

نار  الوطن ومنع  لوحدة  ال�ضامن  الوطني  اأداء دورها  اجلي�ش على 

الفتنة من اال�ضت�ضراء يف البالد.

ويف اإطار اأدائها لدورها احلا�ضن للبنانيني بجميع �ضرائحهم، دعت 

وحذرت  والوعي،  باحلكمة  التحلي  اىل  الوطن  اأبناء  اجلي�ش  قيادة 

من اأن غياب ال�ضعور بامل�ضوؤولية الوطنية العليا واخلروج من اإطار 

القيام  على  اجلي�ش  قدرة  من  يحدان  االأمور،  نتائج  يف  التب�ضر 



7

اجلي�ش - العدد رقم 276

الدول  اأكرب  واإن  وقمعها،  مواجهتها 

ت�ستطع  ومل  كهذه،  ح��روب��اً  عانت 

بل  ال��ق��ت��ال،  حت�سم  ان  جيو�سها 

انق�سمت بني فريقي نزاع اأو اأكرث. 

املدن،  حرب  هي  الهلية  فاحلرب 

والأ����س���واأ والخ��ط��ر اإن��ه��ا ب��ني اأه��ل 

عدو  مع  ولي�ض  ال��واح��دة،  املدينة 

ميكن  بحيث  ارهابية،  ع�سابات  اأو 

او  واحل�سار،  بالتطويق  حماربتها 

فعلتم  كما  املتتالية  بالهجمات 

املدنيني  اإخ��الء  بعد  البارد  نهر  يف 

بني  الأحياء،  بني  هي  الأهلية  واحل��رب  الآمنني. 

الطوابق يف الأبنية نف�سها، حيث ل ميكن اإخراج 

بناية  من  ال�سكنية  التجمعات  ومهاجمة  ال�سكان، 

كما  مربعات  اىل  البقعة  تق�سيم  بعد  اأخرى  اىل 

اأن ل  الهلية يجب  البارد. فاحلرب  ح�سل يف نهر 

بال�سيا�سة،  واذا وقعت، فاحلل يكون  ندعها تقع، 

ولطاملا نبهنا امل�سوؤولني اىل وجوب اإيجاد احللول 

وقد  الهلية،  احلرب  اىل  للو�سول  جتنباً  الالزمة، 

اخلرّية  اجلهود  اأن  غري  احلظ،  ل�سوء  املحظور  وقع 

املبذولة يف الداخل واخلارج من املرتقب اأن تثمر 

وقت  اأقرب  يف  تتحقق  اأن  نتمنى  لالأزمة،  حلولً 

ممكن. 

يا حماة الوطن

يقوم اجلي�ض بواجبه من دون تعب اأو كلل. ولكن 

يتعذر عليه احل�سم كما اأ�سلفت �سابقاً، اأما املعاجلة 

الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  عن  بالتخلي  اأبداً  تكون  فال 

تعبرياً عن الغ�سب وال�سعور بعدم القيام بالواجب 

اأن  يجب  العك�ض  على  بل  املن�سودين،  وال��دور 

والعمود  النواة  لتكون  موحدة،  املوؤ�س�سة  تبقى 

بقيت  مثلما  الوطن،  موؤ�س�سات  لإع��ادة  الفقري 

والكائنات  الب�سرية  الذرية  لتحفظ  نوح  �سفينة 

احلية والنباتات.

اأعلم عمق اأملكم ملا يجري، لكنني األفت نظركم 

اىل اأن جيل العام 1975، تاأمل كثرياً ولكنه انق�سم، 

اعادة  انق�سامه يف  نتائج  اأنتم  تعانون  زلتم  وما 

�سيادة الدولة على اأرا�سيها كافة.

ل بل اقول كم ان احلزن الذي يختلج يف نفو�سكم 

يجب  ال�سمري،  وتوبيخ  باملهانة  ال�سعور  ب�سبب 

والت�ساقكم  وحدتكم  لتح�سني  الدافع  ي�سّكل  اأن 

ببع�سكم البع�ض، م�ستفيدين من ِعرب املا�سي، 

بل  ب�سيء،  يفيد  ل  املوؤ�س�سة  عن  فالتخلي 

هو  واملطلوب  واأك��رث،  اأكرث  �سعفها  يف  ميعن 

مزيد من الإبداع والإجنازات التي ل تولد ال من 

رحم املعاناة. 

اأيها ال�ضباط

اإن اجلي�ض يقوم بدور وطني كبري، 

نتمنى جميعاً اأن يكون اأكرب من ذلك 

ل  �سائبة.  اأي  تعرتيه  واأل  واأ�سمل، 

خم�سة  اجلنوب  يف  هناك  اأن  تن�سوا 

ع�سر األف جندي اأتوا من دول العامل 

اأر�ض  عن  ال��دف��اع  يف  مل�ساعدتنا 

الإ�سرائيلية،  العتداءات  �سد  الوطن 

وحل��ف��ظ الأم�����ن يف اجل���ن���وب. ل 

اأمام  بواجبكم  القيام  عن  تتقاع�سوا 

و�جلنود  و�ل�سباط  مو�طنيكم  �أعني 

للفتنة  ت�سدوا  بل  ملوؤازرتنا،  جاوؤوا  الذي  الأجانب 

لالن�سباط  مثاالً  و�بقو�  قوة،  من  �أوتيتم  ما  بكل 

والوحدة الوطنية مهما تعاظمت ال�سعوبات.

العامل،  يف  فريد  مثال  وجي�سنا  جميل،  وطننا 

الإقليمية،  الأزمات  بركان  اأت�ون  يف  يعي��ض  وهو 

فال تفق�دوا الأمل ب�سرعة، لأن هذا الوطن �سيعود 

درة ال�سرق، نعتز به ونفتخ�ر، ولن نرتك�ه يتح�ول 

اىل ع�راق ثاٍن اأو غزة اأو قطاع.

ففي  والحتاد  ال�سرب  من  املزيد  واىل 

الحتاد قوة.

ال�ضهداء  تدعوا  اأن  حذاِر 

يقتلون مرتني.

بدوره الوطني اجلامع.

واإذ دعت اجلميع اىل اإيجاد احللول الإخراج لبنان من ماأزقه، و�ضعت 

اإيجاد تلك احللول،  للم�ضاعدة يف  االأفرقاء جميعاً  نف�ضها بت�ضرف 

اأرواح  على  حفاظاً  بواجبه  القيام  يف  اجلي�ش  ا�ضتمرار  موؤكدة 

االأمر  ا�ضتدعى  لو  واأرزاقهم بالو�ضائل املعتمدة حتى  املواطنني 

ا�ضتعمال القوة.

العماد  وّجه  ذاته،  ال�ضياق  ويف 

التي  االأزمة  اأن  من  فيها  حّذر  ال�ضباط  اىل  ر�ضالة  اجلي�ش  قائد 

يعي�ضها لبنان هي من اأخطر االأزمات، مقدراً ما برهن عنه اجلي�ش 

من جدارة ووطنية وت�ضحية قّلما �ضهدت نظريها جيو�ش العامل. 

اللبناين هو حرب  ال�ضارع  اأن ما جرى يف  واإذ راأى العماد �ضليمان 

على  حفاظاً  واالإجنازات  االإبداع  من  مزيد  اىل  ال�ضباط  دعا  اأهلية 

ال�ضهداء  ترك  من  الوطن، حمذراً 

يقتلون مرتني.





ا�ستقبل قائد اجلي�ض العماد مي�سال 

�سليمان، يف مكتبه يف الريزة، 

القائم باأعمال ال�سفارة الرتكية 

ال�سيد فريدار كيلي�ض، يف زيارة 

تعارف بحث خاللها الو�سع العام 

يف البالد.

القائد ي�ضتقبل القائم 

باأعمال ال�ضفارة الرتكية
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ا�ستقبل قائد اجلي�ض العماد 

�سليمان، يف مكتبه يف الريزة، 

نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء القطري 

وزير ال�سناعة والطاقة ال�سيد 

عبداهلل العطية.

... ونائب رئي�ش جمل�ش 

الوزراء القطري

مكتبه  يف  اجلي�ض،  قائد  ا�ستقبل 

اخلارجية  وزيرة  م�ساعد  الريزة،  يف 

الأدن��ى  ال�سرق  ل�سوؤون  المريكية 

ال�سيد دايڤيد ول�ض، ترافقه القائمة 

ال�سيدة  الأمريكية  ال�سفارة  باأعمال 

ت��داول  وج���رى  �سي�سون.  مي�سيل 

الأو�ساع العامة و�سبل دعم املوؤ�س�سة 

الع�سكرية.

ً ... ووفدا

اأمريكياً

ا�ستقبل قائد اجلي�ض العماد 

�سليمان، يف مكتبه يف الريزة، 

�سفري ايطاليا ال�سيد غربيال كيكيا، 

وجرى البحث يف التطورات العامة.

... وال�ضفري االإيطايل
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ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ض، يف 

مكتبه يف الريزة، ال�سفري الت�سيلي 

ال�سيد فيليب دومون�سو دو برجندال 

برييز.

... وال�ضفري الت�ضيلي

ا�ستقبل قائد اجلي�ض العماد 

�سليمان، يف مكتبه يف الريزة، 

�سفري ا�سبانيا ال�سيد ميغيل بنزو 

برييا وبحثا يف الأو�ساع العامة

يف البالد.

... وال�ضفري اال�ضباين

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف الريزة، 

وفداً من وزارة اخلارجية الرومانية برئا�سة مدير 

عام ال�سوؤون الدولية ال�سيد بيرتو دميرتيو، وال�سفري 

الروماين ال�سيد دانيال تانا�سي. وتناول البحث �سبل 

التعاون والتن�سيق بني جي�سي البلدين، بال�سافة 

اإىل تقدمي هبة للجي�ض اللبناين عبارة عن كمية من 

الذخائر من خمتلف العيارات.

... ووفد وزارة اخلارجية الرومانية

... واالأمني العام جلامعة 

الدول العربية

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ض، يف 

مكتبه يف الريزة، الأمني العام 

جلامعة الدول العربية ال�سيد عمرو 

مو�سى، وتناول البحث الأو�ساع 

العامة يف البالد.



اإ�ستقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف 

الريزة، قائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة 

يف لبنان اللواء كالوديو غراتزيانو 

على راأ�ض وفد مرافق، وتناول البحث 

�سبل التعاون والتن�سيق بني اجلي�ض 

واليونيفيل.

... وقائد قوات االأمم 

املتحدة املوؤقتة يف لبنان
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ا�ستقبل العماد مي�سال �سليمان، يف مكتبه يف الريزة، قائد القوة 

امل�سرتكة يف القوات امل�سلحة املاليزية الفريق األتيف بن مهد نور. 

وتناول البحث �سبل تفعيل التعاون والتن�سيق بني اجلي�سني اللبناين 

واملاليزي ومهمة الوحدة املاليزية العاملة يف اإطار قوات الأمم املتحدة 

املوؤقتة يف لبنان.

... وقائد القوة امل�ضرتكة

يف القوات امل�ضلحة املاليزية

ا�ستقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف 

الريزة، قائد القطاع الغربي يف قوات 

الأمم املتحدة املوؤقتة العميد باولو 

روجريو يف زيارة وداعية مبنا�سبة انتهاء 

مهامه يف القوات املذكورة.

... وقائد القطاع الغربي 

يف قوات االأمم املتحدة 

املوؤقتة مودعاً

ا�ستقبل العماد �سليمان، يف 

مكتبه يف الريزة، مدير مكتب 

منظمة التحرير الفل�سطينية ال�سيد 

عبا�ض زكي.

... ومدير مكتب منظمة

التحرير الفل�ضطينية
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ا�ستقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه 

يف الريزة، رئي�ض كتلة امل�ستقبل 

النيابية النائب �سعد احلريري، 

وتناول البحث الأو�ساع العامة يف 

البالد.

... ورئي�ش كتلة 

امل�ضتقبل النيابية

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ض، يف 

مكتبه يف الريزة، رئي�ض الكتلة 

ال�سعبية النائب ايلي �سكاف، 

وتداول الأو�ساع العامة.

ا�ستقبل العماد �سليمان، يف 

مكتبه يف الريزة، جمل�ض اإمناء 

ك�سروان برئا�سة ال�سيد جورج اأبو 

مع�سر الذي �سكره على اهتمامه 

بتنمية الق�ساء، وت�سهيل اإن�ساء 

مرفاأ �سياحي يف املنطقة.

... ورئي�ش الكتلة 

ال�ضعبية

... والعميد الركن املتقاعد

علي عّواد

ا�ستقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه 

يف الريزة، العميد الركن املتقاعد 

الدكتور علي عّواد الذي قدم له 

موؤلفه الأخري بعنوان »الإعالم 

والراأي«.

... وجمل�ش اإمناء

ق�ضاء ك�ضروان 





حزيران

جوالت القائد
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اجلي�ض  قائد  تفّقد   ،2008/5/17 بتاريخ 

الع�سكرية  ال��وح��دات  �سليمان  مي�سال  العماد 

املنت�سرة على احلدود اجلنوبية، حيث اجتمع اإىل 

�لالزمة،  توجيهاته  و�أعطى  و�لع�سكريني  �ل�سباط 

ل�سد  تامة  جهوزية  على  البقاء  اإىل  اإياهم  داعياً 

و�سون  الأر�ض  عن  وللدفاع  اإ�سرائيلي،  عدوان  اأي 

اإجناز التحرير، وال�سهر على تطبيق القرار 1701 

يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  ق��وات  مع  بالتعاون 

لبنان.

قائد اجلي�ض اأ�سار اإىل اأن الن�سر الذي حققه لبنان 

على العدو، باإجباره على الن�سحاب من اجلنوب يف 

اأهدافه  العام 2000، ومنعه من حتقيق  اأيار من 

يوؤدي  اأن  يجب   ،2006 متوز  حرب  يف  العدوانية 

اإىل تر�سيخ الوحدة الوطنية، والتم�سك اأكرث واأكرث 

بقيم الدميوقراطية، فال�سعب الذي يقاوم املحتل 

واإخال�سه  دعمه  خالل  من  عليه  وينت�سر  الغا�سب، 

احلرية  ملعاين  وعياً  ي��زداد  ومقاومته،  جلي�سه 

امل�سرتك  العي�ض  ب�سيغة  والدميقراطية، ومت�سكاً 

التي ت�سكل بدورها ركناً اأ�سا�سياً يف بنيان الوطن.

البندقية  توريط  اأن  اإىل  �سليمان  العماد  ولفت 

وا�سحة  خدمة  هو  الداخلي  القتتال  يف  املقاومة 

�سالمته،  اإىل  يطمئن  جتعله  الإ�سرائيلي،  للعدو 

كما  وطننا،  �سد  جديد  لعدوان  للتح�سري  وتدفعه 

اأن  �سّيما  ل  لالإرهاب،  املوؤاتية  البيئة  ذلك  يهيئ 

يف جولة على املواقع الع�ضكرية على احلدود اجلنوبية

قائد اجلي�ش

يوؤكد اأن ال ا�ضتقرار

من دون توافق ويو�ضح

اأن عدم جلوء اجلي�ش اىل املدفع يف حفظ ال�ضلم لي�ش حياداً بل هو حقن للدماء 

قائد اجلي�ش

يوؤكد اأن ال ا�ضتقرار

من دون توافق ويو�ضح

اأن عدم جلوء اجلي�ش اىل املدفع يف حفظ ال�ضلم لي�ش حياداً بل هو حقن للدماء 
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قائد  تفّقد   ،2008/5/16 بتاريخ 

قيادة  �سليمان،  مي�سال  العماد  اجلي�ض 

املوقوفني  اأو�ساع  على  اطلع  حيث  الريحانية،  يف  الع�سكرية  ال�سرطة 

مو��سلة  على  وحّثهم  �ل�سباط  �ىل  �جتمع  ثم  و�لع�سكريني،  �ملدنيني 

اأداء  على  مثنياً  الق�سوى،  بال�سرعة  املطلوبة  التحقيقات  لإجناز  اجلهود 

املحققني وتقّيدهم بالأ�سول القانونية التي داأبوا على العمل بها خالل 

تنفيذ حتقيقات خمتلفة اقت�ساها عدد غري قليل من الأحداث ال�سابقة، 

مما �ساعد يف حتقيق العدالة وطماأنة املواطنني.

يف جولة تفقدية

على قيادة ال�سرطة 

الع�سكرية يف الريحانية

قائد اجلي�ش

يثني على اأداء املحققني 

ويحث ال�ضباط على 

موا�ضلة اجلهود الإجناز 

التحقيقات املطلوبة 

بال�ضرعة الق�ضوى

هذين العدوين هما وجهان لعملة واحدة. 

من جهة اأخرى، ويف الذكرى الأوىل ملعركة نهر 

البارد، حّيا العماد �سليمان ال�سهداء الذين �سقطوا 

يف مواجهة الإرهاب، دفاعاً عن �سيادة الوطن وذوداً 

عن �سالمة اأبنائه، مثّمناً �سرب اجلرحى على حتمل 

ومتابعة  الآلم  تخطي  على  واإ�سرارهم  اجل��راح، 

مهماتهم.

وختم العماد �سليمان موؤكداً اأن عدم جلوء اجلي�ض 

اإىل املدفع يف حفظ ال�سلم الأهلي خالل الأحداث 

كان  بل  احلياد،  على  بقي  اأنه  يعني  ل  الأخ��رية، 

وحدة  الت�سدع يف  للدماء ومنعاً ملزيد من  حقناً 

ال�سف الداخلي، واأن ما بذله هذا اجلي�ض من جهود 

يزال،  ول  كله،  الوطن  م�ساحة  على  وت�سحيات 

الت�سعيد  لغة  عن  اجلميع  تخلي  يواكبه  اأن  يجب 

والت�سادم التي امتدت لثالث �سنوات خلت، واأدت 

ي�ستدعي  كما  القريب،  بالأم�ض  ح�سل  ما  اإىل 

والتوافق  والتنازل  الت�سحية  اإىل  املبادرة  ذلك 

اأثبتت  قد  املتعاقبة  فالتجارب  الوطن،  مل�سلحة 

باأن ل ا�ستقرار من دون توافق واأن املدفع وحده ل 

ي�سنع ال�ستقرار، داعياً الع�سكريني اإىل مزيد من 

ال�ستعداد لتلبية ما ينتظرهم من مهمات �سعبة 

اآماله  يعقد  فال�سعب  الأي��ام،  مقبل  يف  ودقيقة 

على اجلي�ض ولي�ض له مالذ �سواه لإنقاذ لبنان.

توريط

البندقية املقاومة

يف االقتتال الداخلي 

خدمة وا�ضحة للعدو 

االإ�ضرائيلي وتدفعه

لعدوان جديد �ضد وطننا

توريط

البندقية املقاومة

يف االقتتال الداخلي 

خدمة وا�ضحة للعدو 

االإ�ضرائيلي وتدفعه

لعدوان جديد �ضد وطننا





ا�ستقبل رئي�ض الأركان اللواء الركن 

�سوقي امل�سري، يف مكتبه يف 

الريزة، امللحق الع�سكري الربيطاين 

الكولونيل �ستيفن اندروز، وجرى 

البحث يف مو�سوع القوة امل�سرتكة 

ل�سبط احلدود ال�سمالية ومراقبتها.

رئي�ش االأركان ي�ضتقبل 

امللحق الع�ضكري 

الربيطاين

حزيران

ا�ستقباالت رئي�س االأركان
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ا�ستقبل رئي�ض الأركان اللواء الركن 

امل�سري، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من 

قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان 

برئا�سة اجلرنال كالوديو غراتزيانو، وجرى 

التداول يف �سبل التعاون والتن�سيق بني 

اجلي�ض واليونيفيل.

... ووفداً من قوات االأمم 

املتحدة املوؤقتة يف لبنان

ا�ستقبل اللواء الركن امل�سري، يف مكتبه يف الريزة، 

رئي�ض جلنة احلوار اللبناين الفل�سطيني ال�سفري خليل 

مكاوي يرافقه م�ست�ساره الأ�ستاذ زياد ال�سايغ. ومّت 

البحث يف الأمور املتعلقة باإعادة اإعمار خميم نهر 

البارد، ويف عودة الالجئني الفل�سطينيني اإليه.

... ورئي�ش جلنة احلوار

اللبناين الفل�ضطيني

... ووفداً من جمعية 

تنظيم اال�ضرة

ا�ستقبل اللواء الركن �سوقي 

امل�سري، يف مكتبه يف الريزة، 

وفداً من جمعية تنظيم ال�سرة 

�سّم كالً من الأ�ستاذ توفيق 

ع�سريان، ال�سيدة �سي�سيليا �سامي، 

ال�سيدة جنالء بزري والدكتور مروان 

بربري. ومّت خالل اللقاء البحث 

يف �سبل التعاون التدريبي بني 

موؤ�س�سة تنظيم الأ�سرة واملوؤ�س�سة 

الع�سكرية.









حزيران

اإعداد:

ندين البلعة

ملف العدد
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20 اأيار 2007 تاريخ اأ�ضبح فيه للغدر قاعدة وتنظيم يف لبنان. ولكن قرار قيادة اجلي�ش كان 

وا�ضحاً: ا�ضت�ضالم املعتدين اأو احل�ضم الع�ضكري وفق املعايري واملعاهدات الدولية...

�ضهداء  من  كثرية  اإ�ضابات  �ضفوفه  يف  حّتمت  جي�ضنا،  على  ُفر�ضت  وزواريب  �ضوارع  حرب 

وجرحى... من هنا ا�ضطلعت الطبابة الع�ضكرية وبالتعاون مع الطبابة املدنية، بدور هام 

وبارز يف جناة الكثري من الع�ضكريني وتقدمي الدعم للمقاتلني خالل معركتهم.

يوم ال�ضبت 19 ني�ضان 2008، برعاية قائد اجلي�ش العماد مي�ضال �ضليمان وح�ضوره، وبالتن�ضيق 

بني اجلي�ش وعدد من امل�ضت�ضفيات اجلامعية، اأقيم يف الفندق الع�ضكري املركزي »مونرو« 

املوؤمتر الطبي الع�ضكري االأول اخلا�ش بتقييم هذه التجربة التي خا�ضتها الطبابة الع�ضكرية 

يف اأحداث نهر البارد.

العاكوم،  ندمي  الطبيب  العميد  الع�ضكرية  الطبابة  رئي�ش  جانب  اىل  املوؤمتر  يف  �ضارك 

عدد كبري من االأطباء الع�ضكريني واملدنيني، وممثلون عن املوؤ�ض�ضات ال�ضحية واجلمعيات 

االإن�ضانية و�ضركات االأدوية واملعدات الطبية.

املوؤمتر الطبي الع�سكري الأول

اإجنازات

املوؤ�ض�ضة 

الع�ضكرية �ضعاع 

اأمل و�ضط

الظالم احلالك

ال مهادنة مع االإرهاب

واملرتب�ضني �ضراً باأمن الوطن وا�ضتقراره

العماد �سليمان:

ع�سكريون ومدنيون قّوموا الأداء الطبي خالل معارك نهر البارد:

جتربة جديدة يف ظروف قا�ضية واخلربات املكت�ضبة كثرية

ل
لأو
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ي
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كلمة العماد �ضليمان افتتاحاً

افتتح العماد �سليمان املوؤمتر بكلمة تناول فيها 

باأدائها خالل  اأهمية دور الطبابة الع�سكرية منوهاً 

امل�سوؤولة  الوطنية  وبالوقفة  البارد،  نهر  معركة 

�سليمان  العماد  واعترب  اللبناين.  الطبي  للج�سم 

حققتها  ال��ت��ي  الإجن�����ازات  اأن 

اأكرث  على  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

اأمل  ك�سعاع  ت��ربز  �سعيد  من 

و�سط الظالم احلالك.

�سليمان  ال��ع��م��اد  ا���س��ت��ه��ل 

زمان  كل  يف  بالقول:  كلمته 

ال�سحة،  كلمة  ت��ب��دو  وم��ك��ان، 

بني  بني  انت�ساراً  الأكرث  الكلمة 

والأكرث  واأف��راداً،  جماعات  الب�سر 

�سيوعاً يف لقاءاتهم واأحاديثهم 

الطب  ر�سالة  وتكاد  اليومية، 

تتماهى مع ر�سالة اجلندية يف 

والأه��داف،  وامل�سوؤوليات  الأداء 

الكثري  على  واإي��اه��ا  وتتالقى 

الن�سانية  واملثل  املبادئ  من 

جتعل  بحيث  العليا،  والأخالقية 

دائم  ا�ستعداد  على  لوائها،  حتت  املن�سوين  من 

للبذل والعطاء، والتفاين يف خدمة حياة املواطن 

رفيع  ل�سرف  واإنه  وراحته.  �سالمته  على  وال�سهر 

الر�سالتني  هاتني  تعتنق  اأن  الع�سكرية  للطبابة 

يف اآن واحد، خمت�سرة بذلك قيم الت�سحية والوفاء 

واملعاين  والل���ت���زام، 

احلقيقية لوجود الوطن 

والن�سان.

واأ�ساف قائالً: 

طبابة  وج�����ود  اإن 

من  فاعلة  ع�سكرية 

ح���ي���ث الم���ك���ان���ات 

وال��ك��ف��اءات واخل��ربات، 

رئي�ساً  ع��ام��الً  يعترب 

م����ن ع����وام����ل ب��ن��اء 

اجل���ي�������ض وت���ط���وره 

ال�سلم،  اأوق�����ات  يف 

وع���ام���اًل رئ��ي�����س��اً يف 

جهوزية  م�ستوى  رفع 

ال����وح����دات وت��ع��زي��ز 

يف  القتالية  قدراتها 

كال  احلرب، ويف  اأوقات 

الرعاية  ف��اإن  احلالتني 

ال�سليمة  ال�����س��ح��ي��ة 

اجل�سدية  اأو�ساعهم  على  اإيجاباً  تنعك�ض  لالأفراد، 

على  وبالتايل  والجتماعية،  والنف�سية  والفكرية 

الواجبات  مبختلف  وقيامهم  الوظيفي  اأدائ��ه��م 

املنوطة بهم. 

ويف الوقت الذي نتطلع فيه اىل بناء م�ست�سفى 

الع�سكريني  بت�سحيات  يليق  منوذجي  ع�سكري 

الرغم  على  الع�سكرية  الطبابة  تثبت  وعائالتهم، 

عاليتني  وكفاءة  م�سوؤولية  اإمكاناتها،  توا�سع  من 

يف احلفاظ على �سالمة اجلي�ض واأفراده، وذلك من 

وال�سوابط،  املعايري  من  عدد  اىل  ا�ستنادها  خالل 

ياأتي يف طليعتها، ح�سن التنظيم الإدارة، والرتكيز 

�لعاملية،  �ل�سحة  �سروط  و�لتز�م  �لتخ�س�ص،  على 

والتقني،  العلمي  للتقدم  امل�ستمرة  واملواكبة 

والتوا�سل  وامل��وؤمت��رات،  الندوات  يف  وامل�ساركة 

الطبية،  وامل��راك��ز  امل�ست�سفيات  مع  والتعاون 

داخل الوطن وخارجه، بغية ال�ستفادة من التجارب 

الطب،  جمال  يف  احلديثة  والكت�سافات  واخلربات 

اإ�سافة اىل الإ�ستثمار الأق�سى للتجهيزات والو�سائل 

اأ�سبحت  ذلك  كل  وبف�سل  املتوافرة.  وال��ق��درات 

وا�سعة  ل�سريحة  ال�سحية  العناية  توفر  الطبابة 

من  الآلف  مئات  ت�سم  اللبناين،  املجتمع  من 

الع�سكريني واأفراد عائالتهم، الأمر الذي اأ�سهم يف 

تلبية ق�سم كبري من حاجة اللبنانيني، والتخفيف 

من الأعباء املادية امللقاة على عاتق الدولة يف 

قائد اجلي�ش م�ضافحاً احل�ضور حلظة و�ضوله
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القائد متحدثاً عن اجنازات املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية
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ظل الظروف ال�سعبة التي مير بها الوطن.

وا�ستطرد العماد �سليمان بالقول:

بهدف  الأول،  الع�سكري  الطبي  اليوم  اإقامة  اإن 

تقييم اأداء الطبابة الع�سكرية يف اأحداث خميم نهر 

البارد، هي خطوة يف الجتاه ال�سحيح، نعّول عليها 

الكثري لالإ�ساءة على ما حتقق من اإجنازات، وحتديد 

املعرت�سة،  وال�سعوبات  واخللل  القوة  مكامن 

خ�سو�ساً واأن هذه الأحداث التي ح�سلت يف ظروف 

قا�سية، تعترب منوذجاً مهماً يف جمال عمل الطب 

وال�سعاف  التدخل  على  القدرة  جلهة  الع�سكري، 

واإجراء  ال�سابات  معاجلة  وجلهة  والخالء،  امليداين 

العمليات اجلراحية على اختالف درجاتها، وتاأمني 

مراجعة  ويف  للمعوقني.  الالئقة  ال�سحية  الرعاية 

اإن  القول  ن�ستطيع  الأح���داث،  لتلك  مو�سوعية 

هذه  اجتياز  يف  جنحت  قد  الع�سكرية  الطبابة 

تدخلها  متيز  حيث  من  كان  اإن  بنجاح،  التجربة 

يف امليدان، اأو من حيث متكنها من معاجلة عدد 

عالية.  وحرفية  كامل  باهتمام  اجلرحى  من  كبري 

وهنا ل بد من التنويه بالوقفة الوطنية امل�سوؤولة 

للج�سم الطبي اللبناين الذي اأبدى ت�سامناً �سامالً 

مع املوؤ�س�سة الع�سكرية، وجّند طاقاته وجهوده يف 

م�ساندتها، ما اأ�سهم يف رفع معنويات عنا�سرها، 

ثقتهم  وتر�سيخ  �سمودهم،  مقومات  وتعزيز 

بتحقيق الن�سر والنجاح.

يف  الراهنة  الأو���س��اع  �سليمان  العماد  وتناول 

البالد، فقال: 

ل �سك باأن اأكرث ما ي�سبو اإليه اللبنانيون يف هذه 

من  النعتاق  هو  تاريخهم،  من  الدقيقة  املرحلة 

املوؤ�س�سات  وعودة  املتالحقة،  ال�سيا�سية  الأزمات 

ملمار�سة  الد�ستورية 

دورها الوطني الفاعل، 

ال�سيا�سي  فال�ستقرار 

الرادة  اىل  امل�ستند 

اجلامعية،  ال��وط��ن��ي��ة 

العي�ض  �سيغة  واىل 

حت�سن  التي  امل�سرتك 

وتكفل  املواطنني  كل 

ح����ق����وق اجل���م���ي���ع، 

الوحيد  امل��دخ��ل  ه��و 

النهو�ض  عجلة  لإطالق 

والمنائي  القت�سادي 

وال�سروع  ال��ب��الد،  يف 

القانون  دول���ة  ببناء 

وامل�ساواة،  وال��ع��دال��ة 

دول���������ة ال����رع����اي����ة 

الجتماعية، التي ت�سع 

اأولوياتها  �سّلم  يف 

م���ع���اجل���ة م�����س��اك��ل 

ال�ست�سفاء والفقر والبطالة والهجرة، مبا يوؤدي اىل 

تر�سيخ ثقة ال�سعب بحا�سره وم�ستقبله.

ال��وط��ن م��ن خماطر  ي��واج��ه��ه  م��ا  غ��م��ار  ويف 

املوؤ�س�سة  التي حققتها  الإجنازات  وحتديات، تربز 

اأمل  ك�سعاع  �سعيد،  من  اأك��رث  على  الع�سكرية 

و���س��ط ال��ظ��الم احل��ال��ك، حتى 

حمط  املوؤ�س�سة  ه���ذه  ب��ات��ت 

ومو�سع  اللبنانيني،  اإج��م��اع 

من  ق��ري��ب  ب��خ��ال���ض  ثقتهم 

تعانيه  ال��ذي  املري�ض  الواقع 

املنرب  ه��ذا  على  وم��ن  ال��ب��الد. 

من  اأك��رث  الآن  لكم  اأوؤك��د  الكرمي 

اجلي�ض  اإ�سرار  م�سى  وقت  اأي 

مهامه  تنفيذ  متابعة  على 

حم�سناً  منيعاً  قوياً  الوطنية، 

اأمام التجاذبات ال�سيا�سية وحالة 

ال�سرذمة والنق�سام التي تعرتي 

ي�سمح  ولن  الداخلية،  �ساحتنا 

الوطن  النيل من وحدة  لأي كان 

و�سرب  الأهلي،  �سلمه  وم�سرية 

دفع  التي  �سعبه  مكت�سبات 

احل�ضور يتقدمهم القائد وقوفاً للن�ضيد الوطني
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العماد القائد يوؤكد اأن ال مهادنة مع االإرهاب
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ثمنها غالياً يف املا�سي القريب والبعيد.

ال�سهداء  كونوا على ثقة تامة، ل تفريط بدماء 

وت�سحيات اجلرحى واملعوقني، ول اإذعان ملخططات 

العدو ال�سرائيلي واأعماله الجرامية، ول مهادنة مع 

الرهاب واملرتب�سني �سراً باأمن الوطن وا�ستقراره، 

ولن ت�ستطيع اأيادي الفتنة والفو�سى ثني اجلي�ض 

الثابت  بحقه  التم�سك  ع��ن 

والنهائي يف الدفاع عن الأر�ض 

الكاملة  ال�سيادة  على  واحلفاظ 

والكرامة الوطنية، مهما ا�ستدت 

ال�سعاب وغلت الت�سحيات.

�سليمان  العماد  وجه  وختاماً 

قيادة  اىل  وتقدير  �سكر  حتية 

وممثلي  الع�سكرية  الطبابة 

املوؤ�س�سات ال�سحية واىل كل من 

املوؤمتر  هذا  اإقامة  يف  اأ�سهم 

اليوم،  لقاوؤنا  فليكن  واإجناحه، 

حافزاً ملزيد من اجلهد والعطاء، 

الر�سالة  لبنان  ط��ري��ق  على 

واحل�سارة والتاريخ، لبنان القوي 

احلر امل�ستقل.

اللوج�ضتية الطبية

على  امل��ح��ا���س��رون  ت���ن���اوب 

عدة  يف  م��داخ��الت��ه��م  ت��ق��دمي 

على  منها  كل  رّك��زت  حلقات، 

جانب من جوانب العمل الطبي 

خالل معارك نهر البارد. فعر�ض 

العمل  اآل���ي���ات  امل��ح��ا���س��رون 

النتائج  وق��ّوم��وا  اتبعت  التي 

وا�ستخل�سوا منها العرب.

العقيد  اأداره��ا  الأوىل  احللقة 

الطبيب جان عنداري وت�سمنت 

ثالث حما�سرات.

للرائد  كانت  الأوىل  املحا�سرة 

ال��ذي  م��ك��رزل  ج��ان  ال�سيديل 

تناول عمليات التموين بالأدوية 

الطبية،  وامل���ع���دات  وامل����واد 

معترباً اأن الإخفاق يف ال�سيطرة 

حتماً  ي��وؤدي  التموين  هذا  على 

وبعد  الطبي.  اجلهاز  ف�سل  اىل 

التي  التموين  اآليات  �سرح  اأن 

اعتمدت، تناول الوقاية ال�سحية واملعاجلة الوقائية 

و�سّدد على نقاط �أ�سا�سية يف هذ� �ملجال هي:

والعمالنية  البيئية  امل��خ��اط��ر  تقدير   •
)الرت�سد الوبائي(.

املخاطر  هذه  لتخفيف  التدابري  حتديد   •
وتطبيقها.

الوقائية  الأدوي��ة  عن  التوجيهات  اإعطاء   •
للحفاظ على �سحة الع�سكريني.

وحت�سينها. الوقائية  الإجراءات  • متابعة 
ويف ما خ�ض النتائج قال:

بني  والتن�سيق  متوا�سالً  الطبي  التموين  كان 

يح�سل  مل  بحيث  جيداً  الطبابة  اأجهزة  خمتلف 
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اع�ضاء املجل�ش الع�ضكري

العميد الطبيب ندمي العالكوم واالأطباء املدنيون
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اأو  ب��الأدوي��ة  نق�ض  اأي 

لدى  الطبية  امل����واد 

املخيم  داخ��ل  امل��ف��ارز 

امل�ستو�سفات  ول��دى 

وامل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

املتاخمة  امل��ي��دان��ي��ة 

ح��ّدت  ك��م��ا  للمخيم. 

اإج���������راءات ال��وق��اي��ة 

وعملية ر�ض املبيدات 

الأمرا�ض  تفاقم  م��ن 

بحيث  وت���ك���اث���ره���ا، 

انخف�ض عدد امل�سابني 

ي��وم��ي��اً م���ا ب���ني 60 

اأ�سبوع  اأول  بعد  و٪70 

من التدابري الوقائية.

االإ�ضناد الطبي 

التكتي

تقدمي  كيفية  ع��ن 

ال���ع���ن���اي���ة ال��ط��ب��ي��ة 

الطبيب  املقدم  قّدم  الع�سكري،  الطبي  والإ�سناد 

يف  ال��ط��وارئ  ق�سم  رئي�ض  جيوقجيان،  بت  ق��ره 

عمل  حول  �سرحاً  املركزي  الع�سكري  امل�ست�سفى 

الرعائل الطبية:

ففي املرحلة الأوىل من املعركة مّت تركيز رعيل 

طبي يف كل مركز كتيبة اأو فوج وعلى متا�ض مع 

الثاين  الرعيل  خلفه  ومتركز  ال�سديقة،  القوات 

بينما مّت تركيز الرعيل الطبي الثالث يف منطقة 

الطاقم  متركز  حيث  ال��زراع��ة  مبنى  يف  ببنني 

امل��ي��داين.  واجل��راح��ي  الطبي 

واعتربت امل�ست�سفيات املدنية 

مع  ال�����س��م��ال  حم��اف��ظ��ة  يف 

الرعيل  �سمن  املنطقة  طبابة 

ت�سكل  بينما  ال��راب��ع.  الطبي 

من  اخلام�ض  الطبي  الرعيل 

املركزي  الع�سكري  امل�ست�سفى 

يف  امل��دن��ي��ة  وامل�ست�سفيات 

مراكز  اأما  لبنان.  وجبل  بريوت 

الفرز فكانت ثالثة وقد انت�سرت 

لبنان  واأف�����ران  ال��ع��ب��دة  ب��ني 

الأخ�سر.

من  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رح��ل��ة  ويف 

الهجوم )املخيم القدمي(، بقي 

مواكباً  الأول  الطبي  الرعيل 

املهاجمة،  الع�سكرية  للوحدات 

الثاين  الرعيل  �سعيد  على  اأما 

ف��ت��ّم ا���س��ت��ح��داث م��رك��زي فرز 

جديدين.
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العقيد الطبيب جان عنداري والنقيب الطبيب

هيثم عبد الرحمن واملقدم الطبيب قره بت جيوقجيان

املقدم الطبيب قره بت جيوقجيانالرائد ال�ضيديل جان مكرزل
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اىل  وب���الإ����س���اف���ة 

الثالث  الطبي  الرعيل 

يف م��رك��ز ال��زراع��ة - 

تركيز  مت  ب��ب��ن��ني، 

ال���ط���اق���م اجل���راح���ي 

اأق���رب  امل��ي��داين يف 

اىل  مدين  م�ست�سفى 

وهو  ال��ق��دمي  املخيم 

م�ست�سفى اخلري.

املحا�سر  وع���ر����ض 

الطبي  الطاقم  عمل 

الإخالء  تنفيذ  وطريقة 

اىل  رعيل  من  الطبي 

تثبيت  اىل  و�سولً  اآخر 

و�سع امل�ساب ومن ثم 

نقله اىل امل�ست�سفيات 

حلبا؛  يف  امل��دن��ي��ة 

ا���س��ت��ح��داث  مت  وق����د 

مهبط للطوافات قرب 

الطبي  بالإخالء  للقيام  اليو�سف  معن  م�ست�سفى 

اجلوي اىل م�ست�سفيات بريوت وجبل لبنان. 

ويف املرحلة الثانية )املخيم القدمي( اعتمدت 

الطريقة نف�سها )الإخالء من رعيل اىل اآخر(. وقد 

مت ا�ستحداث مهبط للطوافات بجانب م�ست�سفى 

اخلري للقيام بالإخالء الطبي اجلوي من امل�ست�سفى 

املركزي  الع�سكري  امل�ست�سفى  اىل  امل��ي��داين 

وامل�ست�سفيات املدنية خارج حمافظة ال�سمال.

واأ�ساف قائالً:

الذهبية  ال�ساعة  مبداأ  اعتماد  مت  الأوىل،  للمرة 

امليدانيني  امل�سعفني  ق��ب��ل  م��ن  وتطبيقه 

املوجودين مع الرعيل الأول يف مهمة نهر البارد؛ 

ال�سروري  الوقت  الذهبية  بال�ساعة  واملق�سود 

واإخالئه.  واإنعا�سه  امل�ساب  مل�ساعفة  الأق�سى 

خا�سة  �سحية  اآلية  اعتماد  مت  اأي�ساً  الأوىل  وللمرة 

ثالث  اىل  مق�سمة  امليدانية،  واملعاجلة  بالفرز 

امل�سابني،  لفرز  ت�ستعمل  الأوىل  الغرفة  غرف: 

والغرفة الثانية لإجراء العمليات اجلراحية ال�سغرية 

اأما  الإنعا�ض.  بتدابري  والقيام  النزيف  ولوقف 

لعدة  امل�ساب  ملراقبة  فت�ستعمل  الثالثة  الغرفة 

خالل  الآل��ي��ة  ه��ذه  تو�سيب  وب��الإم��ك��ان  �ساعات. 

�ساعتني والإنتقال اىل مركز اآخر لتقوم بالوظيفة 

نف�سها. 

االإخالء الطبي

النقيب الطبيب هيثم عبد الرحمن تطّرق اىل 

البارد  الطبي خالل معركة نهر  لالإخالء  الهام  الدور 

والذي جتّلت فعاليته من خالل:

لتقدمي  ال��ف��وري  التدخل  على  ال��ق��درة   •
العالج )وهنا يظهر دور الفرز الطبي(.

التنفيذ. يف  • ال�سرعة 
النقل. و�سائل  اختيار  • ح�سن 

الإخالء. • نوعية 
الذهبية. ال�ساعة  مبداأ  • التزام 

و�سرح عمليات الفرز الطبي، فقال: 

فئات  اأرب��ع  اىل  امل�سابني  الطبي  الفرز  ق�سم 

احلياة  على  واأث��ره��ا  ح��ال��ة  ك��ل  خ��ط��ورة  بح�سب 

بالعالج،  للبدء  التدخل  اأولوية  وبح�سب  والأط��راف 

وهي على ال�سكل الآتي:

ال�سدمة...(. احلاد،  النزيف  )مثالً:  • فورية 
اجلروح  امل�ستقرة،  الك�سور  )مثالً:  • موؤجلة 

ال�سطحية...(.

واخلدو�ض...(. الر�سو�ض  )مثالً:  • ب�سيطة 
الراأ�ض  اإ�سابات  )مثالً:  وفاتها  املتوقع   •

مع خروج جزء من الدماغ...(.

ووفقاً لكل حالة تتعني اأولويات النقل والإخالء. اأما 

و�سائل النقل التي مت اعتمادها خالل املعركة فهي 

املجهزة.  الإ�سعاف  �سيارات  ثم  الع�سكرية  الآليات 

وقد حقق اللواء الطبي اأي�ساً جناحاً كبرياً يف القيام 

بالإخالء اجلوي بوا�سطة الطوافات الع�سكرية.

اجلراحة والتخدير يف امليدان

اأدار العقيد الطبيب جهاد حمدان احللقة الثانية 

اأولها »اجلراحة  اأربع حما�سرات كان  التي ت�سمنت 

فهد  الطبيب  النقيب  األقاها  والتي  امليدان«  يف 

عبداهلل.

الطبيب  املقدم  �سرح  الثانية  املحا�سرة  ويف 

تتم  ال��ت��ي  التخدير  عملية  ع�����س��راوي  ج���وزف 

والتخدير  العام  التخدير  خمتلفتني:  بطريقتني 

اإيجابيات  متناولً  الأط��راف(،  )تخدير  املو�سعي 

يف  خ�سو�ساً  فعاليته  اأث��ب��ت  ال��ذي  الأخ���ري  ه��ذا 

كبري  عدد  كان  حيث  املعركة،  من  الأوىل  املرحلة 

من الإ�سابات يف الأطراف، وكان له مردود اإيجابي 

على املديني الق�سري الطويل. واأ�سار املحا�سر اىل 

املركزي  الع�سكري  امل�ست�سفى  يف  جترى  درا�سة 

بحيث  الأط���راف،  لتخدير  متكاملة  اآلية  لإيجاد 

للم�ساب  وتوؤمن  اجلراحية  العملية  مع  تتزامن 

مرحلة اأطول من دون اأمل.
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املقدم الطبيب جوزف ع�ضراويالنقيب الطبيب فهد عبداهلل
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اإدارة االإخالء الطبي

الظروف  نا�سيف  نبيل  ال�سيديل  الرائد  �سرح 

ال�سعبة التي رافقت عمل الوحدات واملفارز: �سعوبة 

التحرك، بيئة ملوثة، انت�سار للجثث املهرتئة، الألغام 

غبار  واملتفجرات، 

كثيف،  ودخ������ان 

عدوة  ن��ريان  خطر 

اىل  ب���الإ����س���اف���ة 

الإمكانات املحدودة 

وعدم معرفة بقعة 

وهذا  العمليات. 

م���ا ي���وؤك���د م��دى 

التي  ال�����س��ع��وب��ة 

عمل  اع��رت���س��ت 

امل�ساركة  الوحدات 

مبا  امل��ع��ارك  يف 

ف��ي��ه��ا امل���ف���ارز 

الطبية وتالياً اإدارة 

الإخالء ال�سحي.

وخّل�����ض ال��رائ��د 

اآلية عمل  نا�سيف 

اإدارة الإخالء ال�سحي 

طوال فرتة الأحداث 

واعترب تباعاً اأن اأ�سباب النجاح تعود اىل:

املعنيني. بني  املتوا�سل  • التن�سيق 
الفرز  عمليات  ومواكبة  دقيقة  متابعة   •

والإخالء.

اإ��������س�������راف   •
عمل  ع��ل��ى  م��ب��ا���س��ر 

امل�������س���ت�������س���ف���ي���ات 

امل��ي��دان��ي��ة وامل��ف��ارز 

يف  املتمركزة  الطبية 

حميط املخيم.

اإخ�����الء  خ���ط���ة   •
���س��ح��ي ���س��ام��ل��ة من 

القوات  م�ساركة  خ��الل 

ال�سليب  اجل����وي����ة، 

الأح����م����ر ال��ل��ب��ن��اين 

وامل�ست�سفيات املدنية 

املتخ�س�سة.

املعلومات  • اعتبار 
�سكل  عن  والتفا�سيل 

ملزماً  اأ�سا�ساً  الإ�سابات 

الو�سيلة  ل��ت��ح��دي��د 

وال��ط��ري��ق��ة، وت��ال��ي��اً 

امل�ست�سفى املنا�سب.

مطلقة  اأولوية  الإخالء  يف  ال�سرعة  • اعتبار 
بال�سعبة  الإخ������الءات  ه���ذه  بع�ض  وت�سنيف 

والدقيقة.

يف  ل��ل��ط��واف��ات  م��ه��اب��ط  • ا���س��ت��ح��داث 

جانب من احل�ضور
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الدكتور ا�ضعد رزقالرائد ال�ضيديل نبيل نا�ضيف
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امليداين  امل�ست�سفى 

وم�������س���ت�������س���ف���ي���ات 

متخ�س�سة  م��دن��ي��ة 

لإخ���الء  اع��ت��م��اده��ا  مت 

اجلرحى اليها.

ت�������س���ن���ي���ف   •
املدنية  امل�ست�سفيات 

بح�سب تخ�س�سها.

العالية  • اجلهوزية 
مراحل  راف��ق��ت  ال��ت��ي 

اجلوي  ال�سحي  الإخ���الء 

عملية   160( ك��اف��ة 

منها   23 ج��وي  اإخ���الء 

ويف  الأوىل  للمرة  ليالً 

خطرة  اأمنية  ظ��روف 

واأك��رث من 1500  ج��داً 

اإخالء �سحي بري(.

ختاماً  املحا�سر  واأورد 

ب��ع�����ض الإح�������س���اءات 

واأماكن  الإ�سابات  ونوعية  واجلرحى  الإ�سابات  عن 

معاجلتهم وطرق الإخالء ال�سحي.

الطوافات

املحا�سرة الأخرية يف هذه احللقة كانت للدكتور 

اأ�سعد رزق والدكتور عدنان عودة )من م�ست�سفى 

اأّدت��ه  ال��ذي  الفعال  ال��دور  ا�ستعر�سا  وق��د  رزق( 

البارد  نهر  حرب  خالل  اللبناين  اجلي�ض  طوافات 

بنقل امل�سابني بال�سرعة املطلوبة، ما اأتاح اإنقاذ 

العديد منهم يف الوقت املنا�سب.

وقد �ساهم يف ذلك وجود مهبط للطوافات على 

لهذه  واملن�ساأ  خ�سي�ساً  املهياأ  امل�ست�سفى  �سطح 

من  باأقل  امل�سابني  باإي�سال  ي�سمح  ما  الغاية، 

دقيقة واحد اىل غرف العمليات ووحدات الإنعا�ض.

الإ�سابات  بع�ض  عن  عينات  ا�ستعرا�ض  مّت  كما 

البالغة الناجتة عن الألغام وال�سظايا على اأنواعها 

والتي عوجلت يف م�ست�سفى رزق.

العمل  اإج���راء  ���س��رورة  اىل  املداخل�ة  واأ���س��ارت 

ومنذ  متخ�س�ض  مركز  يف  للم�ساب  اجل��راح��ي 

حتا�سياً  بذلك،  ت�سمح  حاله  كانت  اإذا  البداية 

للم�ساعفات وتوفرياً للجهد... ومت الت�سديد على 

الفريق  كفاءة  وعلى  الثمني  الوقت  اإ�ساعة  عدم 

اىل  وحتويلها  الإ���س��اب��ات  بفرز  املولج  الطبي 

املراكز ال�سحية املنا�سبة.

واإعجاب  اإعجابه  رزق  اأ�سعد  الدكتور  اأبدى  واأخرياً 

العالية للم�سابني  اأطباء امل�ست�سفى باملعنويات 

�سبيل  يف  للت�سحية  ال��الحم��دود  وا�ستعدادهم 

الوطن.

نهر البارد... من االإنقاذ اىل العالج

روبري  ال�سيديل  العقيد  اأداره��ا  الثالثة  احللقة 

بجاين وكانت �سمنها اأربع حما�سرات.

ق�سم  رئي�ض  الزغبي  اأنطوان  الدكتور  تطرق 

مو�سوع  اىل  ديو  اأوتيل  م�ست�سفى  يف  الطوارئ 

التن�سيق مع الطبابة الع�سكرية من حلظة الإ�سابة 

فاأ�سار  الربي.  اأو  اجلوي  النقل  ثم  الفرز  حني  اىل 

الع�سكرية  الطوافات  اأّدته  الذي  املهم  الدور  اىل 

اأن 75٪ من امل�سابني نقلوا  اإذ  يف عملية الإخالء 

جواً.

يف  معاجلتهم  مت��ت  ال��ذي��ن  امل�سابني  وع��ن 

م�ست�سفى اأوتيل ديو، قال اإن عددهم 109 كانت 

ال�سرعة يف  اإ�سابات معظمهم خطرة وقد �سّكلت 

النقل عامالً هاماً يف جناتهم. 

ك��م��ا ظ��ه��رت ال�����س��رع��ة يف امل��ع��اجل��ة واإج����راء  

اجلرحى  من   ٪83( الالزمة  اجلراحية  العمليات 

 ٪75 فورية:  جراحة  لهم  اأجريت  جواً  املنقولني 

عمليات يف اأقل من �ساعة و3٪ يف اأقل من ن�سف 

�ساعة( وامل�ساعفات كانت حمدودة.

وق���ّدم ال��دك��ت��ور ال��زغ��ب��ي درا���س��ة ح��ول واق��ع 

امل�سابني الذين عوجلوا: 

خاللها. اأو  املعاجلة  بعد  ا�ست�سهدوا   ٪10 •
تاأهيل. مراكز  اىل  حولوا   ٪23 •

منازلهم. اأو  مراكزهم  اىل  غادروا   ٪67 •
الن�سب  مع  باملقارنة  الن�سب  ه��ذه  اإن  وق��ال 

يف  الأم��ريك��ي  اجلي�ض  م��ع��ارك  خ��الل  املماثلة 

العراق، تبني مدى فعالية املعاجلة التي قّدمتها 

املدنية  الطبية  واملوؤ�س�سات  الع�سكرية  الطبابة 

من الإخالء اىل الفرز اىل املعاجلة.

اإ�ضابات ال�ضدر وال�ضرايني

القلب  ق�سم  رئي�ض  تادي،  جورج  الدكتور  قّدم 

بريوت   - امل�سرق  م�ست�سفى  يف  وال�سرايني 

التي  اجلراحية  احل��الت  لبع�ض  و�سوراً  اإح�ساءات 

طريقة  اىل  بالإ�سافة  امل�ست�سفى،  اىل  و�سلت 

عالجها، وتو�سل اىل خال�سات منها:

الر�سا�ض  اإ�سابات  مع  التعاطي  �سعوبة   •
الإ�سابات  هذه  واأن  خ�سو�ساً  وال�سظايا  والقنابل 

معر�سة خلطر الإلتهاب ال�سديد.

معركة  يف  الطبية  اخل���ربة  اأث��ب��ت��ت   •
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الدكتور انطوان الزغبيالدكتور عدنان عودة
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الع�سكرية  الطوافة  ا�ستعمال  اأن  ال��ب��ارد  نهر 

اإدارة  يف  الع�سكري  امل�����س��وؤول  م��ع  والتوا�سل 

اإنقاذ  يف  و�ساعد  ممتازاً  ك��ان  العمليات  غرفة 

حالة  اأي  هناك  يكن  مل  كما  اجلرحى.  من  العديد 

وفاة مردها م�سيعة الوقت.

باإ�سابات  للم�سابني  العملية  جناح  • ن�سبة 
على  اأولً  تقوم  وال�سدر  ال�سرايني  يف  مبا�سرة 

اإدارة  غ��رف��ة  يف  ط��ب��ي  خ��ب��ري  �سخ�ض  وج����ود 

باأمرين  القيام  ي�ستطيع  لكي  الإخ��الء  عمليات 

مهمني:

والق�سم  امل�ست�سفى  اىل  اجلريح  اإر�سال  الأول، 

ب�سكل  التاأكد  والثاين،  املنا�سب.  الإخت�سا�سي 

يف  اجلراحي  والطاقم  العمليات  غرفة  اأن  جذري 

هذا امل�ست�سفى �سيكونان يف جهوزية كاملة عند 

و�سول الطوافة واجلريح.

من  جملة  ت��ادي  الدكتور  ا�ستخل�ض  ذل��ك  اىل 

اإ�سابة  حالة  يف  اتخاذها  الواجب  الطبية  التدابري 

ال�سدر وال�سرايني، وذلك وفقاً للخربة التي نتجت 

نهر  يف  اأ�سيبوا  الذين  الع�سكريني  معاجلة  عن 

البارد.

معاجلة امل�ضابني بحروق

اللبناين   )م�ست�سفى  غنيمة  ج��ورج  الدكتور 

احل���روق(  م��رك��ز   - اجلعيتاوي 

عملية  مت���ت  ك��ي��ف  ����س���رح 

امل�سابني  لنقل  التن�سيق 

الإ�سابات  اإن  وق���ال  ب��ح��روق. 

نتجت  باأغلبها  ولكنها  تنوعت 

كانوا   ٪30 حرارية؛  حروق  عن 

م�سابني ب�سظايا والقليل منهم 

ترميمية.  جراحة  لحقاً  لزمه 

وقد متت معاجلة عدد كبري من 

امل�سابني بحروق، و17٪ منهم 

الدرجة  م��ن  اإ�سابتهم  ك��ان��ت 

الثانية اأو الثالثة وعلى م�ساحة 

اأكرث من 20٪ من اجل�سم. واعترب 

توؤكد  احل��الت  ه��ذه  اأن  غنيمة 

املدنية  امل�ست�سفيات  اأهمية 

املتخ�س�سة والدعم الذي قّدمته 

للجي�ض يف معركته. 

اإ�ضابات العظم

تناول  ك��ورت��ي��ان  وات�����س��ي  الطبيب  النقيب 

التي  حربية  اأعمال  الناجتة عن  الك�سور  خ�سو�سية 

اإعطاء املري�ض  ُتعالج ب�سكل طارئ عرب  اأن  بجب 

اىل  بالإ�سافة  اجلرح  وتنظيف  حيوية،  م�سادات 

خارجي  تثبيت  جهاز  بوا�سطة  الك�سر  تثبيت 

لتفادي اإلتهاب العظم.

ومّت عر�ض حالة مري�سني م�سابني بطلق ناري 

البداية يف  عولج يف  اأحدهما  الفخذ،  يف عظمة 

اأدى  ما  داخلي،  تثبيت  بجهاز  مدين  م�ست�سفى 

عمليات  عدة  اإجراء  وا�ستوجب  اجلرح  التهاب  اىل 

التحام  ولت�سهيل  اللتهابات  لتنظيف  جراحية 

العظم مع مدة ا�ست�سفاء طويلة ونقاهة لأكرث من 

ع�سرة اأ�سهر. 

الع�سكري  امل�ست�سفى  يف  فعولج  الثاين  اأم��ا 

املركزي بوا�سطة جهاز تثبيت خارجي، وقد �سفي 

من دون اأي م�ساعفات مع مدة اإ�ست�سفاء ق�سرية، 

اأما النقاهة فلم تتخَط ال�سبعة اأ�سهر.

متالزمة نهر البارد

حممد  الطبيب  العقيد  اأداره��ا  الرابعة  احللقة 

الإ�سابات  خاللها  املحا�سرون  وت��ن��اول  اجل��م��ال، 

املر�سية ومعدل الوفيات، بالإ�سافة اىل الظاهرة 

املعركة  بقعة  يف  انت�سر  الذي  الوباء  وهي  الأهم 

ظروف  عن  نتجت  التي  النف�سية  والإ�سطرابات 

املعركة.

ا�سماعيل  علي  الطبيب  النقيب  عر�ض  وق��د 

ملراحل انت��سار هذا الوباء خالل املعركة وعوار�سها 

والت�سخي�سات وتطوره وكيفية معاجلته، فاأو�سح:

يف اأواخر الأ�سبوع الثاين من �سهر متوز 2007، 

الإرهاب  �سد  املعركة  يوا�سل  اجلي�ض  كان  وحني 

الدكتورجورج غنيمة
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الدكتور جورج تادي
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البارد، ويف ظل  يف اجلزء القدمي من خميم نهر 

عدد  ب��داأ  للغاية،  �سيئة  وبيئية  مناخية  عوامل 

�سديد  بوهن  الإ�سابة  من  ي�سكو  الع�سكريني  من 

وارتفاع حاد يف احلرارة.  

اأنها �سدمة  �سخ�ست احلالة يف بادئ الأمر على 

ال�سوائل  يف  ونق�سان   )Heat Stroke( حرارية 

احلديث  فبداأ  الأمر  )Dehydration(، ثم تفاقم 
نهر  اإ�سم »متالزمة  عليه  اأُطلق  وباء حقيقي  عن 

.)Cold River Syndrome( »البارد

متثلت  بل  حمددة  الوباء  هذا  عوار�ض  تكن  مل 

الراأ�ض،  يف  ح��اد  اأمل  احل���رارة،  يف  ح��اد  بارتفاع 

والتهاب  �سعال،  غثيان،  تعّرق،  لل�سهية،  فقدان 

بالإ�سافة  )Conjunctivitis(؛  العني  بيا�ض  يف 

اىل عوار�ض اأخرى ظهرت يف الفحو�سات املخربية 

وال�سور ال�سعاعية.

�لنقاط  �العتبار  يف  �أخ��ذت  �لت�سخي�ص  قبل 

الآتية:

للمر�ض  مبا�سر  انتقال  حالة  اأي  ت�سجل  • مل 
من �سخ�ض اىل اآخر.

النافقة  احليوانات  من  كبري  عدد  وجود   •
داخل املخيم.

بداية  يف  املخيم  اآبار  من  املياه  • ا�ستعال 
لل�سرب  وحتى  الأواين  وغ�سل  لالإ�ستحمام  احلرب 

يف بع�ض الأحيان.

والقوار�ض  احل�سرات  من  كبري  عدد  • وجود 
ج��داً  ال�سغرية  احل�����س��رات  اإح���دى  ُو���س��ف��ت  وق��د 

 Mosquito( النامو�سية  خرق  ت�ستطيع  باأنها 

Netting(، وهذه كان لها دور اأ�سا�سي يف املر�ض 
لحقاً.

وتابع قائالً:

متخ�س�سة  جلنة  ّكلت  �سُ ت�سخي�سات،  عدة  بعد 

من  �أط��ب��اء  �سباط  م��ن:  تاألفت  �ل��وب��اء  ملتابعة 

يف  وخ���رباء  امل��رك��زي،  الع�سكري  امل�ست�سفى 

ال�سحة  وزارة  عن  وممثلني  اجلرثومية،  الأمرا�ض 

اللبنانية ومنظمة ال�سحة العاملية.

اأعطي الدواء املنا�سب  اإطار مواجهة الوباء  ويف 

للع�سكريني املنت�سرين يف املخيم جميعهم. ومت 

املياه  والقوار�ض وتعقيم  احل�سرات  ر�ض مبيدات 

.)Hygiene( اىل التزام تعليمات ال�سحة العامة

وا�سُتكمل العمل باجتاهني:

حتديد الناقل وحتديد امل�سبب.

وكانت النتائج اإيجابية لناحية حتديد الڤريو�ض 

امل�سمى »Phlebotomus Virus« الذي ينتقل 

املعركة.  اأر�ض  على  املوجودة  الرمل  ذبابة  عرب 

اقت�سر عالج هذه احلمى على عالج العوار�ض من 

ملكافحة  املبيدات  ا�ستعمال  مع  لقاح  اأي  دون 

انت�سار ذبابة الرمل وتكاثرها. 

واأ�سار النقيب الطبيب ختاماً اىل اأن هذه احلمى 

الثانية  العاملية  احلرب  خالل  جيو�ض  عدة  اأ�سابت 

ويف حروب اأخرى.

جهود دائمة

للمحافظة على اجلهوزية

الأول«  الع�سكري  الطبي  »املوؤمتر 

ال�سرف  اأو�سمة  اىل  و�ساماً  اأ�ساف 

ح�سدها  التي  والتقدير  والح��رتام 

واجباته  التزامه  خالل  اجلي�ض من 

الوطنية. وعلى اأمل األ تتكرر هذه 

التجربة املريرة، جتربة نهر البارد، 

بدعم  الع�سكرية  الطبابة  توا�سل 

جهودها  اجلي�ض  ق��ي��ادة  م��ن 

املحافظة  اىل  ال��ه��ادف��ة 

على اجلهوزية يف حال 

ح�سول اأي طارئ.
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النقيب وات�ضي كورتيان

النقيب الطبيب علي ا�ضماعيل
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التح�ضري للموؤمتر

املوؤمتر  لهذا  التح�ضري  مّت  كيف   •
وتنظيمه؟

هذا  ب��اإجن��اح  لالإهتمام  جل��ان  ث��الث  تاألّفت   -

املوؤمتر: جلنة التنظيم التي تولت تاأمني املكان 

واللجنة  املدعّوين،  وا�ستقبال  الدعوات  وتوزيع 

حّددت  التي   )comité scientifique( العلمية 

فنية  وجلنة  املوؤمتر،  وبرنامج  املحا�سرات  اأنواع 

نظمت تتابع املحا�سرات.

»املوؤمتر  تنظيم  من  الغاية  ما   •
الطبي الع�ضكري االأول«؟

هذا  خ��الل  م��ن  الع�سكرية،  الطبابة  اأرادت   -

البارد  نهر  معركة  يف  جتربتها  تعميم  املوؤمتر، 

على القطاع ال�سحي يف لبنان بجناحيه الع�سكري 

والمكانات  ال�سعوبات  من  الرغم  فعلى  واملدين. 

هذه  يف  حققت  الع�سكرية،  للطبابة  املحدودة 

املعركة نتائج فاقت التوقعات على �سعيد الإخالء 

جتربة  لنا  يكن  مل  اأنه  اإىل  الإ�سارة  مع  ال�سحي، 

�سابقة، مماثلة يف هذا املجال.

م�ضاركة القطاع الطبي اخلا�ش

القطاع  م�ضاركة  لنا  تف�ضر  كيف   •
من  وج��زء  املوؤمتر  ه��ذا  يف  اخلا�ش  الطبي 

املحا�ضرات فيه؟

بني  دائ��م  تن�سيق  هناك   -

اجل�سم الطبي الع�سكري واجل�سم 

من  ف����٪60  امل���دين.  الطبي 

الع�سكري  اجل�سم  يف  الأط��ب��اء 

كما  امل��دين،  القطاع  من  هم 

امل�ست�سفيات  م��ن  الكثري  اأن 

الع�سكرية  الطبابة  مع  يتعاون 

نعرف  �ض:  التخ�سّ حيث  م��ن 

م�سبقاً من خالل ق�سم العمليات 

الع�سكرية،  ال��ط��ب��اب��ة  يف 

ح�سب  اجلرحى  توزيع  كيفية 

امل�ست�سفيات  على  اإ�ساباتهم 

املدنية املعنية. لذا �سارك يف 

الأطباء  من  ع��دد  املوؤمتر  ه��ذا 

جتربة  عاي�سوا  الذين  املدنيني 

عمليات  يف  و�ساهموا  اجلي�ض 

الإنقاذ والإخالء ال�سحي، مقّدمني 

جتربتهم يف هذا الإطار.

اعترب رئي�ش الطبابة 

الع�ضكرية العميد 

الطبيب ندمي العاكوم ان 

معركة نهر البارد التي 

كانت مدر�ضة يف الفنون 

القتالية كانت كذلك اأي�ضاً 

من الناحية الطبية.

ويف مقابلة اأجرتها معه 

»اجلي�ش« عقب انعقاد 

املوؤمتر الطبي الع�ضكري 

االأول، اأجاب رئي�ش الطبابة 

عن اأ�ضئلتنا حول اأهمية 

هذا املوؤمتر والهدف 

املرجو منه.

رئي�ض الطبابة الع�سكرية

معارك نهر 

البارد مدر�ضة بياً
ط
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العميد الطبيب ندمي العاكوم

العميد الطبيب العاكوم

يف حديثه اىل مندوبة »اجلي�ش« 

ندين البلعة
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االأ�ضداء وردات الفعل

على  الفعل  وردات  االأ�ضداء  عن  ماذا   •
هذا املوؤمتر؟

املوؤمتر،  يف  املوا�سيع  عر�ض  �ساهم  لقد   -

بالتفا�سيل الطبية كافة، يف طماأنة امل�ستفيدين 

لي�ض  امل�ساب  الع�سكرية:  الطبابة  خدمات  من 

مرتوكاً مهمالً بل هناك من يلتزم �سفاءه ومتابعة 

حالته.

اأما بالن�سبة اإىل الأطباء املدنيني وامل�ست�سفيات 

الذين  احلرة،  املهن  ونقابات  العلمية  واجلمعيات 

موؤمترنا  �سّكل  فقد  املوؤمترات،  تنظيم  اعتادوا 

اأ�ساد بها هوؤلء. لقد كانت معركة  اإيجابية  �سدمة 

اأر���ض  على  للجي�ض  جديدة  جتربة  ال��ب��ارد  نهر 

وفريدة  حديثة  قّدمت معلومات  وطبياً  املعركة، 

من نوعها اأفادت املعنيني.

اإىل  العاكوم  الطبيب ندمي  العميد  اأ�سار  واأخرياً، 

اأن توجيهات القائد واأوامر قيادة اجلي�ض تقت�سي 

وفقاً  للمري�ض  الطبية  امل�ستلزمات  كل  تقدمي 

يلزمه  ما  كل  للمري�ض  »نقدم  العاملية.  للنظم 

)�سعار  �آخ��ر«  مري�ص  طريق  من  ياأخذ  �أال  �سرط 

الطبابة الع�سكرية الذي رفعه قائد اجلي�ض(.

معركة  اأن  الع�سكرية،  الطبابة  رئي�ض  واأو�سح 

نهر البارد كانت مدر�سة، كما يف الفنون القتالية 

الع�سكرية كذلك من الناحية الطبية.

�ضيدي العماد

اأيها احل�ضور الكرمي

اأن نبني وطناً يكون على قدر الآمال والطموحات، علينا التفكري اأولً ببناء املواطن 

والنفي�ض يف  الغايل  لتقدمي  دائماً  وامل�ستعد  للوطن،  ولئه  املتجّذر يف  ال�سالح، 

ت�سّكل ق�سية  التي  املتعددة،  الجتماعية  امل�ساكل  ن من  املح�سّ واملواطن  �سبيله، 

ال�سحة اأحد اأبرز وجوهها.

واأن نبني جي�ساً قوياً، ل بّد من مواكبته بطبابة ع�سكرية، ت�سهر على �سالمة اأفراده 

واحلفاظ على  عنا�سر �سموده  من  هاماً  وت�سّكل عن�سراً  والأوقات،  الظروف  كل  يف 

قدراته القتالية، ل �سّيما واأّن التجارب البعيدة والقريبة، قد اأثبتت اأّن دور الإن�سان 

يبقى الأ�سا�ض يف حتقيق الن�سر يف املعركة، بالرغم من التقدم العلمي والتقني 

الهائل يف جمال الأ�سلحة والتكنولوجيا الع�سكرية الذي ي�سهده عاملنا املعا�سر.

لقد خا�ست الطبابة الع�سكرية اأكرث من جتربة قا�سية كان اآخرها معركة نهر البارد، 

بالتعاون  اليوم، ومتّكنت  لقائنا  خّلفته من �سهداء وجرحى ومعوقني مو�سوع  وما 

واأطباء  الإن�سانية، م�سوؤولني  واجلمعيات  واخلا�سة  الر�سمية  ال�سحية  املوؤ�س�سات  مع 

ونا�سطني، من اأداء الواجبات املنوطة بها يف خمتلف مراحل القتال وبكفاءة عالية 

�سهد لها اجلميع.

�ضيدي العماد

يف  والعتزاز  الأمل  يبعث  م�ستوى  من  الع�سكرية  الطبابة  اليه  لت  تو�سّ ما  اإن 

النفو�ض بالرغم من �سعف الإمكانات، هو يف الدرجة الأوىل، ثمرة روؤيتكم ال�سائبة 

وقراراتكم احلكيمة التي اأف�ست اىل تذليل ال�سعوبات.

تقال،  ح��ق  وك��ل��م��ة 

تدخ��روا  ل�م  باأن�ك�م 

وبذلتموه  اإلّ  ج��ه�����داً 

طبابة  بناء  �سبيل  يف 

ع�����س��ك��ري��ة ح��دي��ث��ة 

بدور  تليق  ومنوذجية، 

وت�سحيات  اجل��ي�����ض 

عنا�سره.

الكرمية  رعايتكم  اإن 

الع�سكري  الطبي  لليوم 

رفيع  �سرف  الأول، هي 

وم�سوؤولية  ب��ه،  نعتز 

بكل  نتلقفها  ك��ب��رية 

رح���اب���ة ����س���در، وه��ي 

نغتنمها  ثمينة  فر�سة 

بتوجيهاتكم  لالإ�ستنارة 

بها  والعمل  ال�سديدة 

يف مقبل الأيام.

كلمة العميد الطبيب ندمي العاكوم رئي�ش الطبابة الع�ضكرية 

يف احتفال اليوم الطبي الع�ضكري االأول
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رئي�ش الطبابة الع�ضكرية يلقي كلمته يف املوؤمتر
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اإعداد:

با�ضكال معو�ش بو مارون

ندين البلعة
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مرور عام

على معركة نهر البارد

�ضرى الوطن يف عروقهم دماً فافتدوه بال�ضهادة.

حملهم الواجب اىل دروب الت�ضحية ف�ضاروا يف رحابها فر�ضاناً. مل 

يطرحوا االأ�ضئلة ومل ينتظروا اإجابات.

حتتمل  ال  �ضاطعة  حقيقة  غدهم  واأحالم  �ضبابهم  للوطن  قّدموا 

�ضوؤاالً وال يحيط بها جواب.

�ضهداء معركة نهر البارد ذكراهم خالدة واإن �ضاقت بفعل املحنة 

م�ضاحات االحتفاالت.

اإ�ضرار رفاقهم على حتمل م�ضوؤوليتهم مهما  ذكراهم خالدة يف 

يف  توقظ  التي  احلقيقة  هي  و�ضهادتهم  الت�ضحيات،  عظمت 

نفو�ضنا االأمل يف قيامة لبنان.



36

اجلي�ش - العدد رقم 276

يوم لل�ضهداء يف جامعة اللويزة

ال�سهداء، كّرمت جامعة  مبنا�سبة يوم 

�سيدة اللويزة �سهداء لبنان برعاية قائد 

ممثالً  �سليمان  مي�سال  العماد  اجلي�ض 

بالعميد �سركي�ض نعوم، يف احتفال اأقيم 

يف قاعة ع�سام فار�ض، ح�سره قائد فوج 

مغاوير البحر العقيد الركن جورج �سرمي، 

وقائد الفوج املجوق�ل العقيد الركن جورج 

�لفوج،  �سباط  من  وفد  ر�أ���ص  على  نادر 

والعقيد فار�ض خوري والعقيد جوزف قرعة 

النقيب  ك�سروان  عام  اأمن  مركز  ورئي�ض 

ك�سروان رميون حتي  وقائمقام  بيار منر، 

كما ح�سرت  ن�سار.  اإيلي  وقن�سل مولدوڤا 

احلاج  فرن�سوا  ال�سهيد  الركن  اللواء  زوجة 

واأولده وزوجة الرائد ال�سهيد مي�سال مفلح 

الذين  اجلي�ض  �سهداء  عائالت  من  وع��دد 

�سقطوا يف معركة نهر البارد.

هذا دمي

بعد الن�سيد الوطني، وتقدمي من جو�سلني 

عي�سى، األقى املدير العام للعالقات العامة 

�سهيل مطر ق�سيدة بعنوان »هذا دمي«.

ثم كانت كلمة لرئي�ض اجلامعة الأب وليد 

مو�سى ا�ستهلها بالقول: »اإنه يوم ال�سهداء، 

لبنان تاريخ �سهادات، منذ  اأيار، وتاريخ   6

اأع��واد  على  لبنان  اأح��رار  عّلق  حني   1916

ال�سهداء،  �ساحة  الربج،  �ساحة  يف  امل�سانق 

حتى نهر البارد وقبل وبعد، ول ينتهي مهر 

دوماً  ندفع  اأن  علينا،  مكتوب  فكاأنه  الفداء. 

ثمن ا�ستقاللنا حرية هذا الوطن.

به  نفرح  الذي  اللبناين  اجلي�ض  يوم  اي�ساً  وهو 

وجراأته  ب�سجاعته  هو  فيحمينا  بعيوننا،  ونحميه 

واندفاعه حتى ال�ست�سهاد...

واختتم الأب مو�سى بقول ال�ساعر �سعيد عقل:

�سوف نبقى ي�ساء اأم ل ي�ساء الغري

فا�سمد، لبنان، ما بك وهن  

�سوف نبقى ل بّد يف الأر�ض من حق

وما من حق ومل نبق نحن«.  

»معركة  بعنوان  وثائقي  فيلم  عر�ض  وبعد 

اجلي�ض اللبناين �سد الإرهاب يف نهر البارد �سيف 

اإيلي احلاج جنل اللواء الركن ال�سهيد  2007« وّجه 

الذين  الأب��رار  »�سهدائنا  اىل  حتية  احلاج  فرن�سوا 

ننحني لهم اإجاللً ونرفع روؤو�سنا فخراً واعتزازاً بهم 

التي  وجوههم  اأم��ام  والطماأنينة  بالعزم  ون�سعر 

قائالً:  واأ�ساف  والوفاء«.  والت�سحية  بال�سرف  ت�سع 

اأننا  الذكرى منا�سبة نعاهدهم فيها  »فلتكن هذه 

على خطاهم �سائرون، واأننا ن�ستلهم من �سريتهم 

����س���ع���راً ب��ح��ج��م ���س��ه��ي��ٍد، م��ن��ه اأع���ت���ذُر

تنت�سُر ال��ن�����س��ي��ان  ع��ل��ى  اجل������راُح  ك����ذا 

والطهُر ال����دم  ���س��ق��اه��ا   ، اأر�������ضٍ جم���َد  ي��ا 

ت�ستعُر ال����ن����ريان  اأق����دام����ه  وق����ع  م���ن 

ُي��ط��ل ف��ج��ر، وي�����س��ح��و ال���زه���ُر وال�����س��ج��ُر

وم�����ن ح���ن���اي���ا اجل�������راح ي���ن���زف ال���وت���ُر

ح����ري����ة ح����ل����وة م�����ن اأج����ل����ه����ا ُن�������ذروا

ينفطُر ال��ق��ل��ب  ل  ي��وج��ع��ه��م،  امل����وت  ل 

ه���ذا دم����ي، ا����س���رب���وا، م���ن اأي����ن اأب��ت��ك��ُر

نف�ساً ج��رح��ي  م���ن  ف���خ���ذوا  دم����ي،  ه����ذا 

ه����ذا دم�����ي، اك���ت���ب���وا، ت����اري����َخ اأّم��ت��ن��ا

وج��ي�����س��ن��ا، ج��ي�����ُض ل��ب��ن��اَن ال��ع��ظ��ي��م، هنا

، م���ن ب��ن��ادق��ه��م ج����ن����وُدُه اأُ�����س����ُد ح�����بٍّ

نقّبلها ق���د����ضٌ  ه����ووا  ح��ي��ث  ف����الأر�����ض 

مبت�سماً ال�����س��وت  ي��ع��ل��و  ل��ب��ن��ان  وب��ا���س��م 

يرعبهم ال��ل��ي��ل  ل  ي��ردع��ه��م،  اخل����وف  ل 

�ضهيل مطرعيد ال�ضهداء
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اأن احلياة كرامة وعّزة وعطاء«.

 كلمة قيادة اجلي�ش

جاء  كلمة  نعوم  �سركي�ض  العميد  األقى  بعدها 

الذين ي�سنعون  الوطن ب�سهدائه  فيها: »... يحيا 

وغده  القوي  وحا�سره  املعنوي  اإرثه  بت�سحياتهم 

ويروون  اأرواحهم  يبذلون  وهم  امل�سرق...  الواعد 

وتورق  لتزهر  الوطن،  �سجرة  ال�سخية  بدمائهم 

اىل  جيل  من  احلياة  روح  فيها  وتنب�ض  وتثمر، 

جيل«.

وحدته  خالل  من  اأثبت  قد  اجلي�ض  اإن  واأ�ساف: 

الدماء من دون ح�ساب، وحتّلي  ال�سلبة، وتقدميه 

ع�سكرييه بالقيم الأخالقية والإن�سانية على الرغم 

للبنان  احلقيقي  ال�سياج  اأنه  اجل��راح،  فداحة  من 

التي  ال�ساحلة  القدوة  واأنه  و�سعباً،  واأر�ساً  ح�سارة 

عن  املعرّب  اخلال�ض،  الوطني  اللتزام  يف  حتتذى 

منعة الوحدة الوطنية وح�سانة املجتمع اللبناين، 

مبختلف  حوله  حتّلق  الذي  بال�سعب  انت�سر  وقد 

انتماءاته الطائفية واملذهبية واملناطقية ووقف 

وطني  م�سهد  يف  واح���داً  �سفاً  وراءه 

اأثبت  لقد  مثيل.  له  ي�سبق  مل  رائ��ع 

كه  ومت�سّ اللبناين  ال�سعب  اإميان  ر�سوخ 

ب�سيغة العي�ض امل�سرتك ورف�سه الإذعان 

اىل  ال��ه��ادف��ة  الإره��اب��ي��ني  ملخططات 

وم�سريه،  وهويته  الوطن  بتاريخ  العبث 

والنيل من ر�سالته احل�سارية الفريدة يف 

املنطقة العربية والعامل. واإن ما قام به 

اجلي�ض مل يكن دفاعاً عن لبنان فح�سب، 

بل دفاعاً عن ال�سالم العاملي الذي يتهدده 

الإرهاب يف كل زمان ومكان.

وختم العميد نعوم بالقول: »اإن تداعيكم 

هذه  يف  والوطن  اجلي�ض  �سهداء  لتكرمي 

الواحة الوطنية والعلمية والثقافية الرائدة 

يف لبنان وامل�سرق العربي، لهو مبعث فخر 

واعتزاز للموؤ�س�سة الع�سكرية وقيادتها التي 

بالوفاء  اليوم،  اأمامكم  والوعد  العهد  جتدد 

لدماء ال�سهداء ومتابعة م�سرية الدفاع عن 

الوطن واحلفاظ على اأمنه وا�ستقراره مهما 

ا�ستدت ال�سعاب وغلت الت�سحيات«.

اأنا�ضيد و�ضور

�سليبا  غ�سان  الفنان  اأن�سد  وللمنا�سبة 

األهبت  وال��وط��ن،  للجي�ض  وطنية  اأنا�سيد 

م�ساعر احل�سور فعال الت�سفيق والهتاف.

ويف اخلتام اأقيم معر�ض لل�سور عن معركة 

نهر البارد و�سور لل�سهداء الذين �سقطوا دفاعاً 

عن الوطن.  

يخت�سُر اجل��ي�����ض  ك����لُّ  ال���ع���ّز  ب���وق���ف���ِة 

ح���ت���ى ك�������اأّن ب���وج���ه���ي ال���ك���ل ي�����س��ت��رُت

والنظُر احل���ّب  ال��ي��ه��ا  م��ن��ي  رم��ي�����ض،  يف 

ب�سُر ول  اأن�������ض  ل  ال���ك���ف���ر،  اأي���دي���ه���م 

ن��ف��و���س��ه��م ل���ه���وى ال�����س��ي��ط��ان خم��ت��رُب

ت��غ��ت��ف��ُر الأب  واأن�������ت  ال�����زن�����اة  ن���ح���ن 

ف���م���ّد ك���ّف���ك، ي�����س��ح��و ال��ل��ي��ل وال��ق��م��ُر

وال������ق������دُر واحل���������ب  وّح�������ده�������م  اهلل 

��َك��ُر وم����ن ث����راك ي��ف��ي�����ض ال��ن��ب��ُل وال�����سَ

وي���ح���ي���ا ل���ب���ن���ان، ف���ه���و ال����ب����دء واخل�����رُب

تربتهم ع��ف��َو  ول��ك��ن  ف���م���ات���وا...  غ���اب���وا، 

خ��ط��اأ يف  ن���ح���ن  ك����م  وط����ن����ي،  ي����ا  اهلل، 

م���ق���ربًة اأوج�����ع�����ُت  اإذا  ت��ل��م��ن��ي  ول 

ب�سر؟ اغ��ت��ال��ن��ا  وك���ي���ف  ف��ع��ل��ن��ا  م�����اذا 

نفر اب���ت���اع���ن���ا  وك���ي���ف  ف��ع��ل��ن��ا،  م������اذا 

مغفرة األ�����ف  ع��ن��ه��م،  ال�����رتب  اأق����ّب����ل 

ب���اجل���رح اأغ��م�����ض ���س��وت��ي، اآه���ت���ي ُح���رق

وه�������اِت زن�������دك، ����س���ّم اخ����وت����ي رح��ب��ا

مرتفعاً ال����راأ�����ض  ن��ع��ي�����ض  ث����راك  ع��ل��ى 

ل��ّب��ي��ك، ل��ّب��ي��ك، ج��ي�����س��اً ي��ف��ت��دي وط��ن��اً
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... واملغاوير كّرموا �ضهداء الفوج

فوج  قّدمهم  �سهيداً  ع�سر  ثمانية 

 ،2007 البارد  نهر  معركة  يف  املغاوير 

�سبقوهم،  رف��اق  قافلة  اىل  وان�سموا 

قلب  ك��ل  يف  »امل��غ��وار«  اإ���س��م  ليحفروا 

احلرب،  لهذه  الأوىل  الذكرى  ويف  وذاكرة. 

الذين  �سهداءه  املغاوير  ف��وج  ا�ستذكر 

وُنّظم  الفوج.  هذا  تاأ�سي�ض  منذ  �سقطوا 

اأه��ايل  اليه  ُدع��ي  احتفال  الغاية  لهذه 

الركن  اللواء  عائلة  فيهم  مبن  ال�سهداء، 

�سابق  )ق��ائ��د  احل���اج  فرن�سوا  ال�سهيد 

للفوج(، ومت خالله تقدمي دروع تذكارية.

البحر  مغاوير  فوج  قائد  الحتفال  ح�سر 

الفوج  وقائد  �سرمي،  ج��ورج  الركن  العقيد 

و�سباط  نادر  جورج  �لركن  �لعقيد  �ملجوقل 

من  ح�سد  اىل  وع�سكريوه  املغاوير  ف��وج 

الأهايل.

فوج  قائد  قي�ض،  �سالح  الركن  العقيد 

العماد  اجلي�ض  قائد  مّثل  ال��ذي  املغاوير، 

ال�سهداء  اأهايل  اىل  ه  توّجّ �سليمان،  مي�سال 

»افتدوا  فهم  ووف��اء،  واإج��الل  اح��رتام  بتحية 

الوطن باأحب النا�ض اليهم...«.

العقيد الركن �سالح قي�ض ا�ستهل كلمته خماطباً 

نهر  معركة  يف  �سقطوا  الذين  الفوج  �سهداء 

البارد متوجهاً اليهم بالقول:

ال��ع��اق��وري -  الأب��ط��ال، �سبحي  اأي��ه��ا  ي��ا 

مارون   - مر�ساد  خالد   - �سلوم  اإبراهيم 

�سالح  وليد   - فهد  جورج   - الليطاين 

 - حمدان  و�سام   - خملوف  �سعادة   -

ر�ستم  عيا�ض   - الكموين  عبا�ض 

- و�سام �ساكر - �سوقي حممود - 

حممد الإبراهيم - نقول نعيمي 

- ب�سام اأيوب - جورج تنوري 

بالل   - �سيويف  اأ���س��ام��ة   -

حرب  لوي�ض   - العامودي 

 - املخلالتي  ف���اروق   -

�سعداهلل   - علي هو�سر 

اخل�سر  حممد   - م�ستو 

- حممد احلجريي - رامي 

ال�سامي -  حمزة - م�سطفى 

ح�سن نور الدين - طارق حمود.

ه اىل اأهايل ال�سهداء قائالً: وتوّجّ

لكم التحية والإحرتام والإجالل.

لكم العزة والوفاء والكربياء.
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اأنتم الفخر، وبكم تفتخر الأوطان.

يا من افتديتم الوطن باأحب النا�ض اليكم...

تتحقق  والإمي��ان  فبال�سرب  نتعلم،  منكم 

اأرز  لتحمي  الن�سر  راي��ات  وتعلو  الأمنيات 

لبنان و�سعبه بعزة وكرامة.

قدرهم، وقدرنا الإ�ست�سهاد.

اإف���رح���وا اأي��ت��ه��ا الأم���ه���ات والآب����اء 

والزوجات، لل�سهداء الأبرار.

اخللود،  جنات  يف  مالئكة  اإنهم 

يطوفون برداء الطهارة والنقاوة 

والإميان، ل تخافوا بعد اليوم.

تاريخ  اأبطالنا  �سنع  لقد 

املعجزات فاأده�سوا جيو�ض 

واملعدات  التكنولوجيا 

للحرية  رمزاً  واأ�سبحوا 

وال�سيادة والإ�ستقالل.

كتبوا بدمائهم اأ�سطورة 

املالحم،  اأروع  من  وملحمة 

على  مغاوير  واندفعوا  فت�سابقوا 

درب املوت...

حتركوا، تناف�سوا، رفعوا الأعالم ب�سجاعة 

ل مثيل لها، فكانت حمطة لالإفتخار ومفخرة 

الإن�سان بالزمان واملكان.

الإرهاب  �سرخ  �سرباتهم،  وط��اأة  حتت 

خوفاً، مردداً: خ�سئنا، خ�سرنا.

والعزم  القوة  عندكم  يوماً  ح�سبناكم  ما 

والإميان.

ال�سهامة  يف  درو���س��اً  �ساغوا  اأبطالكم 

والدفاع عن حقوق الإن�سان فحملوا الأطفال 

و�ساعدوا العجز والن�ساء متعالني على الأمل 

واحلزن واجلراح.

ال�سيقة،  والأحياء  والدهاليز  الأزقة  نظفوا 

وطاأة  حتت  عدوهم  ه��رب  حتى  والأوك���ار، 

�سرباتهم...

قاتلوا بعناد واإميان واإحتاد.

اأبطالكم �سالوا وجالوا حتى �ساقت الأر�ض 

وامل�ساحات ببطولتهم و�سجاعتهم.

وختم بالقول:

اأحبائي، يا اأهلنا الكرام، لنتذكرهم دائماً،

ولنتعاىل عن الأحزان، ون�سلي �سالة الرحمة 

والإميان، والدعاء هلل �سبحانه وتعاىل، ليحمي 

الوطن واأهله وجي�سه.

مفخرة  ال�سهداء  دم  ب��اأن  ونعرتف  ولنقّر 

الأوطان...



حزيران

اإعداد:

نينا عقل خليل

اأخبار ون�ساطات
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العماد �ضليمان: �ضمومت فر�ضاناً حتملون بيارق جمد لبنانكركال كّرم الوزيرة ال�سلح بح�سور قائد اجلي�ض 

مي�سال  ال��ع��م��اد  اجلي�ض  ق��ائ��د  لبى 

دعوة  وف��اء  ال�سيدة  وعقيلته  �سليمان 

الفنان عبد احلليم كركال مل�ساهدة العمل 

فرقة  حالياً  تقدمه  الذي  ال�ستعرا�سي 

حتت  لبنان  كازينو  م�سرح  على  كركال 

ع��ن��وان »ف��ر���س��ان ال��ق��م��ر«. وق��د اعقب 

ال�سلح  ليلى  ال��وزي��رة  تكرمي  العر�ض 

الفنان  الفرقة ورئي�سها  حمادة من قبل 

عبد احلليم كركال الذي قدم لل�سلح العباءة 

وتقديره  امتنانه  عن  تعبرياً  الرمزية 

لدعم موؤ�س�سة الوليد بن طالل الإن�سانية للفرقة ملنا�سبة ذكرى مرور 

40 عاماً على انطالقتها، من خالل تاأهيل م�سرح الفرقة يف »�سنرت 

�سن  ايفوار« يف منطقة 

الفيل.

له  كانت  �سليمان  العماد  اجلي�ض  قائد 

ال�ستعرا�سي،  العمل  انتهاء  عقب  كلمة، 

اإىل الفرقة: »لقد �سمومت  فقال متوجهاً 

بالفن حتى القمر فر�ساناً حتملون بيارق 

جمد لبنان وتنت�سرون للحب والخوة«.

جهتها  م��ن  اأعلنت  ال�سلح  ال��وزي��رة 

نتم�سك  يجعلنا  ما  كل  دعم  �سرورة  عن 

بالوطن وتاريخه وتراثه، معتربة اأن فرقة 

كركال متثل هذا الرتاث، و�سكرت الفرقة على التكرمي املميز، واأ�سافت 

ان الوطن بحاجة بدوره اإىل تكرمي من قبل كل مواطن خمل�ض، وذلك 

من خالل التم�سك بالر�ض 

والتاريخ والرتاث.
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ملنا�سبة عيد 

الف�سح املجيد، 

وّجه ممثل اللجنة 

التنفيذية ملنظمة 

التحرير الفل�سطينية 

ال�سيد عبا�ض زكي 

كلمة �سرف وعهد 

ووفاء اىل الأخوة 

امل�سيحيني يف لبنان، 

وهنا ن�ض الكلمة:

عبا�ش زكي

يف كلمة �ضرف

وعهد ووفاء 

اىل م�ضيحيي 

لبنان
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برئا�سة  الأم��ريك��ي��ة  ال�سفارة  م��ن  وف��د  زار 

مي�سيل  ال�سيدة  ال�سفارة  باأعمال  القائمة 

�سي�سون، قيادة القوة امل�سرتكة ملراقبة و�سبط 

احلدود يف منطقة ال�سمال. واطلع الوفد على 

امل�سروع التجريبي لهذه املهمة كما جال على 

املعابر احلدودية وبع�ض مراكز القوة.

وفد من ال�ضفارة االأمريكية يزور 

القوة امل�ضرتكة ملراقبة و�ضبط 

احلدود ال�ضمالية

اإىل  الملانية  الع�سكرية  امل�ساعدات  اإط��ار  يف 

ال�سمال  منطقة  قيادة  ت�سّلمت  اللبناين،  اجلي�ض 

الملانية  الع�سكرية  واملعدات  الآليات  من  ع��دداً 

احلدود  و�سبط  ملراقبة  امل�سرتكة  القوة  مل�سلحة 

اأقيم يف ثكنة بهجت غامن  احتفال  ال�سمالية، يف 

احلميد  عبد  الركن  العميد  ح�سره  طرابل�ض،  يف 

اجلي�ض  قائد  ممثالً  ال�سمال  منطقة  قائد  دروي�ض 

ال�سفارة  باأعمال  القائمة  �سليمان،  مي�سال  العماد 

القوة  وقائد  بالنك،  ماريا  اإيرين  ال�سيدة  الملانية 

�سباط  من  وع��دد  خ��وري  فريد  �لعميد  �مل�سرتكة 

اجلي�ض.

ويف نهاية الحتفال، �سّلم العميد الركن دروي�ض 

كتاب �سكر ودرعاً تذكارية اإىل ال�سيدة بالنك عربون 

�سكر وتقدير.

معدات واآليات من املانيا لقوة مراقبة و�ضبط احلدود ال�ضمالية  
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قائد  م��ن  ك��الً  �سم  وف��د  راأ����ض 

الدفاع  وزارة  يف  النرتفور�ض 

جي�سيبي  اجل���رنال  اليطالية 

دو  جي�سيبي  الم��ريال  ڤالوتو، 

�ساندرو  الكولونيل  ج��ورج��ي��و، 

مانيانو  الكولونيل  راما�سياين، 

زي��ن��زون وال�����س��ف��ري الي��ط��ايل 

جرى  وقد  الع�سكري.  وامللحق 

�سبل  يف  التداول  اللقاء،  خالل 

التي  الزم����ات  ال��ت��ع��اون خ��الل 

توجب اإخالء رعايا ايطاليني.

العمالين  التعاون  اإط���ار  يف 

اللبنانية  البحرية  القوات  بني 

لقاء  عقد  اليطالية،  والبحرية 

عمل ح�سره قائد القوات البحرية 

بطر�ض  البحري  الركن  العميد 

جهة،  م��ن  وارك��ان��ه  ن�سر  اب��ي 

الزم��ات  اإدارة  خلية  ورئي�سة 

اليطالية  اخلارجية  وزارة  يف 

على  بيّللوين  اإليزابيتا  ال�سيدة 

لقاء عمل لبناين - ايطايل للبحث يف �ضبل التعاون خالل االزمات

جرى يف بلدة كفردونني حفل 

افتتاح من�ساأة لوج�ستية مقدمة 

كهبة ل�سالح اجلي�ض اللبناين من 

قبل الوحدة اليطالية العاملة �سمن 

»اليونيفيل« بالتعاون مع بلدية 

كفردونني، ح�سره العميد الركن رفيق حمود قائد اللواء احلادي ع�سر ممثالً قائد 

اجلي�ض العماد مي�سال �سليمان، قائد الوحدة اليطالية اجلرنال باولو روجريو، 

رئي�ص �ملجل�ص �لبلدي �ملحامي ع�سام �سبح و�ع�ساء �لبلدية وعدد من �سباط 

اجلي�ض واليونيفيل.

وللمنا�سبة، األقى العميد الركن حمود كلمة اأ�ساد فيها بدور الوحدة اليطالية 

املتكررة  وم�ساعداتها  وا�ستقرارها  اجلنوبية  املناطق  اأمن  على  احلفاظ  يف 

للجي�ض اللبناين وابناء هذه املناطق. 

وبدوره، اأكد قائد الوحدة اليطالية يف 

بني  املتينة  العالقة  على  كلمته، 

اجلي�ض  ب��الده  ودع��م  وايطاليا  لبنان 

اللبناين يف تنفيذ مهامه الوطنية. 

العماد قائد  ويف اخلتام، قّدم ممثل 

اجلي�ض درعني تذكاريني وكتابي �سكر 

واملحامي  روج��ريو  اجل��رنال  من  لكل 

�سبح عربون وفاء وتقدير.

من�ضاأة لوج�ضتية

هبة من الوحدة 

االيطالية للجي�ش
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مترين قتايل للجي�ش

وقوات االأمم املتحدة املوؤقتة

الدولية  الطوارئ  وق��وات  اللبناين  اجلي�ض  يف  وح��دات  نّفذت 

اأعمال  مواجهة  مو�سوعه  قتالياً  متريناً  اجلنوب،  يف  العاملة 

عدائية حمتملة، بهدف تعزيز التعاون والتن�سيق بني اجلانبني 

وتبادل اخلربات واملعارف واحلفاظ على جهوزية القوى والتحقق 

من قدراتها على مواجهة اأي طارئ.

وي�سار اإىل ان هذا التمرين ياأتي يف اإطار التعاون والتن�سيق 

بني اجلي�ض اللبناين وقوات ال�»يونيفيل«.

�سمن اإطار املهام الأمنية التي ينفذها اجلي�ض، قامت طوافات تابعة للقوات اجلوية 

بر�ض  الزراعة،  وزارة  مع  والتن�سيق  وبالتعاون  اللبنانية 

جبل  اأحراج  فوق  ال�سندل،  ح�سرة  مبكافحة  خا�سة  مبيدات 

حري�سا يف ق�ساء ك�سروان واأحراج بلدة عم�سيت.

كذلك، عملت وحدات اجلي�ض املنت�سرة عمالنياً، ومبوؤازرة 

الدفاع  عنا�سر  مع  وبال�سرتاك  اجلوية  القوات  طوافات 

دير  بلدات:  خراج  يف  �سبت  حرائق  اإخماد  على  امل��دين، 

عرمون،  دوح��ة  قطرة،  كفر  كفرحيم،  �سرجبال،  القمر، 

جربتا، عبدللي، الغابون وعني احللزون. وقّدرت امل�ساحات 

واملثمرة  احلرجية  ال�سجار  من  دومناً  بنحو 325  املت�سررة 

والع�ساب الربية.

ال�ضفارة اال�ضرتالية 

اأحيت ذكرى

�ضهدائها

 احياء لذكرى ال�سهداء ال�سرتاليني الذين ق�سوا يف لبنان خالل املعارك التي �ساركت فيها ا�سرتاليا يف احلرب 

العاملية الوىل، اأقامت ال�سفارة ال�سرتالية احتفالً يف مدافن دول الكومنولث يف ق�سق�ض - بريوت.

مثل قائد اجلي�ض العماد مي�سال �سليمان يف الحتفال، العميد الركن علي جابر قائد منطقة بريوت، وح�سرته 

ال�سفرية ال�سرتالية ال�سيدة ليندال �سا�سز و�سفراء اأجانب و�سخ�سيات.

.»The Last Post« و�ساركت يف الحتفال مفرزة من مو�سيقى اجلي�ض عزفت مقطوعة ا�سرتالية بعنوان

اجلي�ش ينفذ مهاماً اإمنائية 



الوطنية  اللجنة  اقامت  العنقودية،  القنابل  �سد  العاملي  اليوم  ملنا�سبة 

للتوعية من خماطر الألغام، بالتن�سيق مع املركز اللبناين لالأعمال املتعلقة 

بالألغام، وبدعم وم�ساركة جمعية امل�ساعدات ال�سعبية الرنوجية، معر�ض �سور 

ولفتات تعّرف باأنواع القنابل العنقودية واأ�سكالها واماكن وجودها، بال�سافة 

اإىل عر�ض ر�سومات لأطفال املدار�ض حول املو�سوع، وتوقيع عري�سة رف�ساً 

للقنابل العنقودية وتوزيع من�سورات.

ح�سر اللقاء الذي اأقيم يف �ساحة ق�سر الوني�سكو، فاعليات ع�سكرية وممثلون 

عن اجلمعيات الأهلية والدولية العاملة يف هذا املجال بالإ�سافة اإىل عدد من 

م�سابي الألغام والقنابل العنقودية وعائالتهم. وقد وجه رئي�ض ق�سم العالم 

بالألغام  املتعلقة  لالعمال  اللبناين  املركز  الألغام يف  من خماطر  والتوعية 

باملو�سوع  اهتمامهم  على  احل�سور  فيها  �سكر  كلمة  يو�سف م�سرف  املقدم 

القنابل  �سببتها  التي  امل�سكلة  واقع  �سرح  كما  الق�سية،  هذه  ومنا�سرتهم 

الذين  ال�سحايا  وع��دد  العنقودية 

�سقطوا من جرائها.

وللمنا�سبة، اأقيمت حواجز حمبة ل 

�سيما يف املناطق اجلنوبية، وزعت 

خاللها منا�سري عن احلملة وللتوعية 

والقنابل  الأل���غ���ام  خم��اط��ر  م���ن 

امل�ساعدات  من  وبدعم  العنقودية، 

ال�سعبية الرنوجية.

مدينة  �ساطئ  على  اأقيم  كذلك، 

من  للتنبيه  طويل  يوم  اجلنوبي  �سور 

العنقودية،  والقنابل  الأل��غ��ام  خماطر 

القنابل  نزع  كيفية  اإىل  وامل��ارة  املدار�ض  تالمذة  من  مئات  خالله  تعرف 

العنقودية وطرق الوقاية منها.

وتخلل هذا اليوم الذي اأقامته �سركة »هانديكاب« الفرن�سية العاملة يف نزع 

القنابل يف اجلنوب، ملنا�سبة اليوم العاملي للتخل�ض من القنابل العنقودية، 

يف  لبنان  بعثة  رئي�سة  مب�ساركة  لالأطفال  ترفيهية  واألعاب  لل�سور  معر�ض 

نزع  تن�سيق  مركز  اللبناين يف  اجلي�ض  جيالن وممثل  جان   - ناديا  ال�سركة 

الألغام املقدم ح�سن فقيه، وم�سوؤول برامج الحتاد الوروبي برونو مونرتيول.

ومواكبة لليوم العاملي �سد القنابل العنقودية، عقد يف فندق مونرو يف 

خماطر  من  والتوعية  العالم  ق�سم  رئي�ض  خالله  قدم  �سحفي  موؤمتر  بريوت 

الألغام يف املركز اللبناين لالعمال املتعلقة بالألغام املقدم يو�سف م�سرف 

والجنازات  لبنان،  يف  العنقودية،  والقنابل  الألغام  م�سكلة  واقع  عن  عر�ساً 

العاملة  التجارية  وال�سركات  واملنظمات  اللبناين  اجلي�ض  حققها  التي 

والقنابل  الأل��غ��ام  ن��زع  جم��ال  يف 

حمالت  اإىل  بالإ�سافة  العنقودية، 

التي  �سحاياها  وم�ساعدة  للتوعية 

لالعمال  اللبناين  املركز  ينفذها 

مع  بالتعاون  بالألغام،  املتعلقة 

من  للتوعية  الوطنيتني  اللجنتني 

�سحاياها،  وم�ساعدة  الألغام  خماطر 

اختتم املوؤمتر بتوقيع عري�سة  وقد 

�سد ا�ستخدام القنابل العنقودية.
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معار�ش و�ضور وتوعية للطالب يف اليوم العاملي �ضد القنابل العنقودية

جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة

جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة

اإجازة يف احلقوق

للموؤهل

عارف �ضاهر

حاز املوؤهل عارف �ساهر من املحكمة 

من  احل��ق��وق  يف  اإج����ازة  الع�سكرية 

اجلامعة اللبنانية - الفرع الثالث.

�ضهادة يف االمتياز الفني

للجندي

جنيد اأحمد هدول 

من  هدول  اأحمد  جنيد  اجلندي  نال 

الرادار، �سهادة  القوات اجلوية - كتيبة 

يف المتياز الفني - اخت�سا�ض العلوم 

املخربية الطبية من املديرية العامة للتعليم املهني والتقني.
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الدكتور اأحمد َعّلو

عميد متقاعد

درا�سات واأبحاث
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بني اأخطار 

احلا�ضر 

وحتديات 

امل�ضتقبل

الب�سرية يف القرن احلادي والع�سرين

ا�ضتخدام  كيفية  يتمثل يف  كبرياً،  اجلديد حتدياً  القرن  الب�ضرية يف مطلع  احل�ضارة  تواجه 

العاملي،  االقت�ضاد  ال�ضعبة واملعقدة ما بني  العالقات  اإدارة  ال�ضيا�ضية احلالية، لعملية  النظم 

ونظم االأر�ش البيئية، الأنه اإذا مل يتم بناء اقت�ضاد عاملي بيئوي م�ضتدام، فلن يكون الأي منا 

امل�ضتقبل الذي يتمناه.

»اإن التحدي االأ�ضا�ضي الذي تواجهه 

اأن  من  التاأكد  هو  اليوم  الب�ضرية 

لكل  اإيجابية  قوة  �ضت�ضبح  العوملة 

ترتك  اأن  من  ب��دالً  العامل،  �ضعوب 

حالة  يف  خلفها  منهم  املليارات 

مزرية«.

كويف اأنان يف خطابه 

مبنا�سبة ابتداء الألفية الثالثة

االأر�ش اأّمنا

هناك عالقة جدلية ما بني الإن�سان ككائن ب�سري 

م�سدر  والأر���ض  اإقت�سادي،  �سيا�سي،  اإجتماعي، 

)موارد وبيئة( هذا الكائن وحا�سنته، فهو الوحيد 

بني الكائنات على �سطحها من ميلك القدرة على 

والتاأثري  وتغيريها،  مواردها  وا�ستخراج  ا�ستغاللها 

وكذلك  ا�ستمرارها؛  يف  يوؤثر  قد  ما  بيئتها  يف 

هي ت�سطلع بدور مهم يف ا�ستمرار حياته فوقها 

ومنها.

نظرية«  »غاية  هي  النا�ض  حياة  »تاأمني«  اإن 

لكل اأنظمة احلكم يف الدول املختلفة، من القدمي 

ل  واحلا�سر،  التاريخي،  الواقع  ولكن  اليوم،  وحتى 

النا�ض،   اأمن  ال�سورة احلية ملفهوم  يعك�سان هذه 

وا�ستمرار بقائهم، فكثرياً ما يعمل بع�ض الدول، 

وا�ستمرار  النا�ض،  اأمن  �سد  فيها،  احلكم  واأنظمة 

بقائهم، من خالل ال�سيا�سات التي تنتهجها على 

وال�سيا�سية  والإقت�سادية  الإجتماعية  الأ�سعدة: 

اأمن  املحافظة على  �سعار  ودائماً حتت  والدينية، 

الدولة وم�سلحتها العليا.

وال�سركات  املوؤ�س�سات  من  الكثري  يعمد  كذلك 

الإ�ساءة  الوفرية اىل  الأرباح  اخلا�سة وبهدف جني 

اأمن الفرد، �سواء كان ذلك مبا�سرة، من خالل  اىل 

اىل  الإ�ساءة  خالل  من  اأو  تع�سفية،  عمل  قوانني 

البيئة الطبيعية واجلو حيث يعي�ض هوؤلء الأفراد، 

�سالمة  ويقّو�ض  بقائهم،  ا�ستمرار  يهدد  مما 

�سحتهم.

االأمن االإن�ضاين

»اأمن النا�ض هو القانون الأعلى«

)�ضي�ضريون(

االإن�ضاين: االأمن  • مفهوم 
كمحاولة  م��وؤخ��راً،  الإن�ساين  الأم��ن  مفهوم  برز 

لفهم املخاطر التي تواجه العامل، لأن مكونات هذه 

وذلك  التقليدي،  الأمن  مفهوم  تتحدى  املخاطر 

على  نحافظ  كيف 

اأمن االأر�ش؟
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مو�سوع  اأن  على  بالرتكيز 

الفرد،  يكون  اأن  يجب  الأمن 

اعتبار  لأن  ال��دول��ة،  من  ب��دلً 

يف  امل��رك��زي��ة  النقطة  ال��ف��رد 

الأمن  ثبات  يف  ي�ساعد  الزمن، 

والأمن  الإقليمي  والأمن  الوطني، 

الدويل.

اإن مفهوم الأمن الإن�ساين، كما ورد 

ال�سادر  الإن�سانية  التنمية  تقرير  يف 

عن الأمم املتحدة العام 1994، هو حجر 

حول  تلت  التي  الدرا�سات  يف  الأ�سا�ض 

هذا املو�سوع، والذي ما يزال يثري اجلدل 

يف اأن تاأمني الإن�سان يتطلب حتريره من 

احلاجة )Free from want(، وحتريره من 

.)Freedom from fear( اخلوف

اأجهزة  اأن  ويرى من يوؤيد وجهة النظر هذه 

الأمن التقليدي وو�سائطه، اإذا ركزت على حماية 

تهدد  التي  الأخ��ط��ار  م��ن  واملجتمع  امل��واط��ن 

تركيزها  من  اأكرث   ،)survive( بقائه  ا�ستمرار 

على الأخطار التي تهدد الدولة - الأمة، فاإن العامل 

�سيكون مكاناً اأكرث اأمناً.

االإن�ضاين: االأمن  • جماالت 
املتحدة  ل��الأمم  التابع  التنمية  برنامج  لفت 

اأعده  الذي   1994 للعام  تقريره  يف   )UNDP(
اىل  الإنتباه  احلق،  د. حمبوب  الباك�ستاين  الوزير 

جماله  تو�سع  و�سرورة  الإن�ساين،  الأم��ن  مفهوم 

لي�سمل امل�سامني واملجالت الآتية:

الأمن  حتقيق  يتطلب  االإقت�ضادي:  االأم��ن   -

عمله  عرب  للفرد  ثابت  دخل  تاأمني  الإقت�سادي 

املنتج واملدفوع الأجر، اأو عرب �سبكة مالية عامة 

واآمنة، وبهذا املعنى فاإن ربع �سكان العامل فقط 

الأمن  م�ساكل  تبدو  وكما  الفئة،  هذه  �سمن  هم 

النامية،  الدول  يف  وخطراً  جدية  اأكرث  الإقت�سادي 

م�ساكل  من  ت�سكو  كذلك،  املتطورة  ال��دول  ف��اإن 

البطالة التي ت�سكل عامالً مهماً يف ت�سعري التوتر 

ال�سيا�سي والعنف الإثني.

الغذائي  الأم���ن  يتحقق  الغذائي:  االأم��ن   -

الأ�سا�سي  كل وقت على غذائه  الفرد يف  بح�سول 

فاإن  املتحدة،  الأمم  اىل  وبالن�سبة  وال�سروري. 

توافر الغذاء لي�ض هو امل�سكلة، بقدر ما هي يف 

توزيعه، ونق�ض القدرة ال�سرائية عند الأفراد، ومن 

الدخل  بتاأمني  امل�سكلة  هذه  معاجلة  ترتبط  هنا 

امل����ن����ا�����س����ب 

الأمن  وتاأمني  للفرد، 

الإقت�سادي.

الأم��ن  ي��ه��دف  ال�ضحي:  االأم��ن   -

احلماية  م��ن  الأدن���ى  احل��د  �سمان  اىل  ال�سحي 

والوقاية من الأمرا�ض وطريقة احلياة غري ال�سحية، 

اىل  امل��وت  �سبب  يعود  النامية،  ال���دول  ففي 

الأمرا�ض املعدية والأوبئة، التي تقتل 17 مليون 

اإن�سان �سنوياً، كما اأن الأمرا�ض التي ت�سيب الدورة 

اإن�سان يف  اجل�سم تقتل 5.5 مليون  الدموية يف 

الدول ال�سناعية �سنوياً.

وبالن�سبة اىل الأمم املتحدة، فاإن التهديد ل�سحة 

النامية،  اأو  املتقدمة  ال��دول  يف  �سواء  الإن�سان، 

الأرياف  يف  خ�سو�ساً  الفقراء،  الأف��راد  عند  يظهر 

وبني الأطفال، وهذا يعود اىل �سوء التغذية، وعدم 

العذبة  واملياه  والأدوي���ة،  الطبي  العالج  توافر 

ال�سحية  الرعاية  توافر  عدم  اىل  واي�ساً  النظيفة 

ال�سرورية

من  الفرد  حماية  اىل  يهدف  البيئي:  االأمن   -

تخريب الطبيعة على املديني الق�سري والطويل، 

من قبل بع�ض الدول، ما يوؤدي اىل تدهور البيئة، 

كما يعترب النق�ض يف الو�سول اىل املياه النظيفة 

اأحد اأهم التهديدات للدول ال�سناعية، كما اأن تلوث 

ال��ه��واء، والح��ت��ب��ا���ض احل���راري 

وامل�سانع،  الزجاجية،  البيوت  عن  الناجم 

وحياة  البيئة  اأهم تهديدات  وغريها يعتربان من 

الفرد.

- االأمن ال�ضخ�ضي: يتوجه اىل حماية الفرد من 

من  اأو  الدولة  من  عليه  الواقع  اجل�سدي،  العنف 

خارجها، من اأ�سخا�ض عنيفني، اأو من اأفراد تابعني 

ال�سخ�سي اىل حماية  الأمن  للدولة. كذلك يهدف 

بع�ض  قبل  من  اأو  الداخلي،  العتداء  من  الفرد 

النا�ض  اأكرث  اىل  وبالن�سبة  الرا�سدين،  املنحرفني 

ال�سخ�سي  الأم��ن  على  القلق  م�سادر  اأك��رب  ف��اإن 

تتمثل باجلرمية، خ�سو�ساً جرائم العنف.

الأف��راد  حماية  ويعني  االإجتماعي:  االأم��ن   -

ومن  والقيم،  التقليدية،  العالقات  فقدان  من 

التقليدية  فاملجتمعات  الإثني،  الطائفي  العنف 

ذلك  مهددة،  غالباً  هي  الإثنية  الأقليات  خ�سو�ساً 

داخلية،  اإثنية  نزاعات  خا�ض  العام  دول  ن�سف  اأن 

والأمم املتحدة اأعلنت العام 1993 »عاماً لل�سعوب 

حواىل  هناك  اأن  على  ال�سوء  واألقت  الأ�سلية«، 

للخطر  معر�سني  يزالون  ما  اإن�سان  مليون   300

وا�سعة من  حلقة  ويواجهون  دولة،  يف حواىل 70 

العنف.

ال�سيا�سي  الأم��ن  يهتم  ال�ضيا�ضي:  االأم��ن   -

يحرتم  جمتمع  يف  الإن�����س��ان  ح��ي��اة  بتحقيق 

العفو  »جلنة  اىل  وبال�ستناد  الإن�سانية.  حقوقهم 

الدولية«، فاإن القمع ال�سيا�سي والتعذيب املنظم 

كيف نوؤمن �ضالمة االن�ضان؟
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املعاملة  و���س��وء  وامل��ن��ه��ج��ي، 

تزال متار�ض يف حواىل 110  والإخفاء، ما 

اأكرث  ي�سبح  الإن�سان  حقوق  فانتهاك  كذلك  دول. 

�سيوعاً خالل فرتة القالقل ال�سيا�سية، بالتوازي مع 

قمع الأفراد واجلماعات، كذلك تلجاأ احلكومات اىل 

فر�ض الرقابة على الأفكار وو�سائل الإعالم.

نعمتان جمهولتان: ال�ضحة واالأمان

واأهميتها  وتعددها،  املجالت  هذه  اىل  بالنظر 

يف حتقيق الأمن الب�سري اأو الإن�ساين، اأو بب�ساطة 

لئقة  اإن�سانية  حياة  وت��اأم��ني  ال��ن��ا���ض«،  »اأم���ن 

ومعقولة يف حدودها الدنيا، نرى اأن الأخطار التي 

تواجه اإن�سان اليوم وتهدد حياته ميكن اإيجازها مبا 

ياأتي:

• الفقر: اإذ يعترب اأن حواىل 1.3 مليار اإن�سان 
اليوم هم دون حد الفقر )1 دولر باليوم(.

• اجلرمية: باأنواعها املختلفة.
النا�ض  يدفع  والتي  امل�ضلحة:  النزاعات   •
النزوح  ويعانون  واأموالهم،  اأرواحهم  من  ثمنها 

والهجرة عن اأوطانهم.

بع�ض  ت�ستخدم  التي  العنف:  جمموعات   •
الأفراد لتحقيق اأهدافها اخلا�سة.

ما  لل�ضلطة:  ال�ضلمي  غري  االنتقال   •
من  واأرزاقهم  حياتهم  من  يدفعون  النا�ض  يجعل 

دون اأن يكون لهم دور يف هذه العملية.

• االأمرا�ش وبع�ض امل�ساكل ال�سحية العامة.

 •
ال����ك����وارث 

الفيا�سانات  البيئية: 

- اجلفاف - الزلزل - الأعا�سري 

- الأخطار الف�سائية - التلوث.

املدى:  البعيد  والبيئي  املناخي  • التغري 
الحتبا�ض احلراري - ثقب الأوزون - �سح يف املاء 

- التلوث الخ...

االإقت�ضادية: الناجمة عن اخللل يف  • االأزمات 
العر�ض والطلب واملناف�سة والإحتكار بني ال�سركات 

الأولية،  واملواد  الطاقة  اأ�سعار  وارتفاع  العاملية، 

و�لبطالة وهبوط �الأ�سهم �أو �رتفاعها، كذلك �أ�سعار 

العمالت واملعادن الثمينة.

ترّديهما:  اأو  والتعليم  الرتبية  • انعدام 
تقوي�ض  ت�ساهم يف  واأف��راد  بوؤر  خلق  اىل  يوؤدي 

على  وخطراً  تهديداً  وت�سكل  الإجتماعي  الأم��ن 

م�ستقبل املجتمع والإن�سان، لذلك يعترب البع�ض 

اأن التعليم هو من اأف�سل ال�ستثمارات يف الأمن.

مفرتق طرق

الأمم  عن  ال�سادر  الدرا�سات  بع�ض  اىل  بالعودة 

اليوم،  عامل  يف  الإن�سان  اأن  جند  فاإننا  املتحدة، 

غني  �سمال  ب��ني  ط��رق،  مفرتق  على  يعي�ض 

مزدهر،  وغرب  حمتاج  �سرق  بني  فقري،  وجنوب 

�سكان  من   ٪20 ح��واىل  واأن 

 ٪80 ح��واىل  ميلكون  العامل 

الأر�سي  الكوكب  م��وارد  من 

وتدمرياً  اإف�ساداً،  فيه  ويعبثون 

من   ٪80 نحو  واأن  بيئته،  يف 

من   ٪20 �سوى  ل ميلكون  �سكانه 

هوؤلء،  ن�سف  واأن  املتاحة،  موارده 

الفقر،  خط  م�ستوى  يف  يعي�سون 

البيئي  ال����رتدي  ن��ت��ائ��ج  وي��ع��ان��ون 

هذا  ثمن  ويدفعون  املناخي،  والتغري 

الختالل الطبيعي اأكرث من غريه.

اأكرث  اىل  ال��ي��وم  حتتاج  الب�سرية  اإن 

ملعاجلة   )G8+5( عاملية  قمم  عقد  من 

اإنها حتتاج اىل  املخاطر الكونية )نظرياً(، 

تنفيذ خطط مبا�سرة وا�سرتاتيجيات قريبة 

الب�سرية  امل�ساكل  ملعاجلة  امل��دى،  وبعيدة 

الآنية والأخطار البيئية امللحة، كما حتتاج اىل 

تقدماً يف  دوله  اأكرب  من  خ�سو�ساً  جدية،  وقفة 

ال�سناعة واملوارد، لأنها الأكرث اإيذاًء لبيئة الأر�ض 

والف�ساء، وبالتايل لالإن�سان القائم بينهما. 

اإن اجل�سع والطمع، والرغبة يف الك�سب ال�سريع، 

وتخزين الأرباح الناجتة عن عدم التوازن الطبيعي، 

هي امل�سوؤولة الأوىل عن اإنتاج هذه الأخطار التي 

باتت تهدد الإن�سان، لذلك فاإن التحدي الكبري يف 

اإنقاذ الب�سرية يكمن يف ال�ستجابة لتاأمني �سالمة 

ولعل  وف�سائها،  الأر���ض  �سالمة  وتاأمني  الإن�سان 

هناك من ي�سمع...

املراجع

• www.un.org/milennium/sg/report/
cho.

• State of the world 2000/worldwatch 
Institute.org.

• www.human security gateway.com.
• Human security International - 

report 2005 - wikipedia.
• Http://en.wikipedia.org/wiki/Human 

_ security.
• www.adb.org - global poverty report 

- G8 summit July 2000.
• UNDP.org - HDR2007 - 2008 - 

Human Development report.

كيف نواجه حتديات امل�ضتقبل؟
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اإعداد: نادر عبد العزيز �ضايف

دكتوراه دولة يف احلقوق 

حمام بالإ�ستئناف

حزيران
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كلمة افرتاء م�ضتقة 

كلمة  م��ن  ل��غ��وي��اً 

ف��رّي��ة، وم��رادف��ه��ا 

ال��ك��ذب واالخ��ت��الق 

بهدف ال�ضاق تهمة 

باأحد  كاذبة  �ضائنة 

االإف��رتاء  اأم��ا  النا�ش. 

اأن  فيعني  قانوناً 

على  اف��رتى  �ضخ�ضاً 

زوراً  به  فاأل�ضق  اآخر 

يرتكبها.  مل  جرمية 

اعتداء  هو  فاالإفرتاء 

ملا  االن�����ض��ان  على 

م�ضا�ش  من  ي�ضّكله 

و�ضمعته  بكرامته 

و���ض��رف��ه، ومل��ا قد 

احتمال  من  ي�ضببه 

ق�ضائي  حكم  �ضدور 

وقائع  على  مبني 

غري �ضحيحة نتيجة 

املفرتية،  ال�ضكاية 

فتنزل عقوبة بحق اإن�ضان بريء مما ُن�ضب اليه. اإ�ضافة اإىل ما قد ي�ضببه 

االإفرتاء من تواتر االأخبار عن ال�ضخ�ش املفرتى عليه ب�ضكل يحّط من 

ما  وجمتمعه،  اأهله  بني  واعتباره  و�ضمعته  وكرامته  قدره 

اآخر غريب عنه بعيداً  اإىل مكان  الهجرة  اإىل  قد يدفعه 

اأحياناً  االنتحار  اإىل  يدفعه  قد  اأو  واأهله،  عائلته  عن 

اليه من جرائم  ياأ�ضاً من عجزه عن مواجهة ما ن�ضب 

العام  والراأي  النا�ش  اأن حكم  اإذ  براء،  منها  هو  م�ضينة 

اإيذاء وق�ضوة من حكم الق�ضاء، فال يرحم  اأ�ضد  اأحياناً  يكون 

وال يغفر وال ميحى حتى ولو ظهرت براءة املفرتى عليه بحكم 

ق�ضائي مربم.

اإىل  في�ضيء  الق�ضائية،  العدالة  �ضري  ح�ضن  يعرت�ش  االإف��رتاء  اأن  كما 

الكذب  الأن  ال�ضليم،  اجتاهها  تغيري  اإىل  ويوؤدي  ونزاهتها،  �ضدقيتها 

املق�ضود واختالق اجلرائم من بع�ش املدعني اأو ال�ضاكني اأو املخربين قد 

يحدثان اخللل واال�ضطراب يف حتقيق العدل نتيجة تاأثري تلك االإفرتاءات 

واالأكاذيب يف اأعمال التحقيق واحلكم وتقدير الق�ضاء.

اختالق  على  واملعاقبة  االإفرتاء  بجرمية  والقوانني  ال�ضرائع  اهتمام  اإن 

اجلرائم قدمي يف التاريخ، والقانون اللبناين اأحد القوانني التي جّرمت 

االفرتاء واختالق اجلرائم، حيث ن�ضت املادة 402 من قانون العقوبات على 

ال�ضلطة  اإبالغ  عليها  يجب  �ضلطة  اأو  الق�ضائية  ال�ضلطة  اأخرب  »من  اأنه 

الق�ضائية عن جرمية يعرف اأنها مل تقرتف وَمن كان �ضبباً يف مبا�ضرة 

كهذه،  جرمية  على  مادية  اأدلة  باختالقه  ق�ضائي  اأو  متهيدي  حتقيق 

عوقب باحلب�ش مدة ال جتاوز ال�ضتة اأ�ضهر وبغرامة ال تزيد على مئة األف 

403 من قانون العقوبات  اأو باإحدى العقوبتني«. كما ن�ضت املادة  لرية 

على اأنه »من قّدم �ضكاية اأو اإخباراً اإىل ال�ضلطة الق�ضائية اأو اإىل �ضلطة 

يجب عليها اإبالغ ال�ضلطة الق�ضائية فعزا اإىل اأحد النا�ش جنحة اأو خمالفة 

هذا  مثل  وقوع  على  مادية  اأدلة  عليه  اختلق  اأو  منها  براءته  يعرف 

اجلرم، عوقب باحلب�ش من �ضهر اإىل ثالث �ضنوات. واإذا كان الفعل املعزو 

يوؤلف جناية عوقب املفرتي باالأ�ضغال ال�ضاقة املوؤقتة ع�ضر �ضنوات على 

االأكرث. واإذا اأف�ضى االإفرتاء اإىل حكم باالعدام اأو بعقوبة موؤبدة فال 

اأن  �ضنوات وميكن  ع�ضر  ال�ضاقة عن  االأ�ضغال  تنق�ش عقوبة 

ت�ضل اإىل خم�ش ع�ضرة �ضنة«.

التمييز بني جرمية االإفرتاء

وجرمية اختالق اجلرائم

اإن الفارق بني جرمية اختالق اجلرائم املن�سو�ض 

جرمية  وب��ني  عقوبات   402 امل���ادة  يف  عليها 

الإفرتاء املن�سو�ض عليها يف املادة 403 عقوبات، 

الإخبار  اجلرائم يتناول  اختالق  اأن جرم  يقوم على 

عن جرمية مل تقرتف اأو اختالق اأدلة على جرمية 

كهذه من دون ن�سبة ذلك اإىل �سخ�ض معني، يف 

حني اأن جرم الإفرتاء ينطوي على اإ�سناد واقعة غري 

اأو  معني  �سخ�ض  اإىل  العقاب  ت�ستوجب  �سحيحة 

ممكن التعيني وفقاً ملا ت�سمنه الإخبار اأو ال�سكوى 

من معطيات واأو�ساف من �ساأنها توجيه التحقيق 

اإىل هذا ال�سخ�ض فتجعله قابالً للتعيني.

الإفرتاء  جرم  فاإن  اجلرائم،  اختالق  جلرم  وخالفاً 

ي�ستوجب اأن يكون الإخبار اأو ال�سكوى موجهني من 

�سخ�ض اإىل اآخر. حيث ت�سدد املادة 403 عقوبات 

على عبارة »من عزا اإىل اأحد النا�ض«، ولو كان احلال 

عقوبات   403 املادة  ن�ض  لأ�سبح  ذلك  غري  على 

تكراراً لن�ض املادة 402 عقوبات، الأمر غري اجلائز 

قانوناً.

ما هي عنا�ضرها واىل اأي مدى ت�ضل عقوبتها؟



عنا�ضر جرمية االإفرتاء

ي�ستفاد من ن�ض املادة 403 عقوبات اأن جرمية 

الإفرتاء تتحقق بتوافر العنا�سر الآتية:

1- تقدمي �ضكاية اأو اإخبار:

وهو عن�سر اأ�سا�سي، بل هو ج�سم جرمية الإفرتاء 

فال ت�ستقيم بدونه، اإذ يجب اأن يكون املفرتي قد 

تقّدم �سد املفرتى عليه ب�سكوى جزائية اأو اإخبار. 

ال�سكوى  �سكل  حول  والجتهاد  الفقه  اختلف  وقد 

تقدمي  ي�سرتط  �أن��ه  �لبع�ص  فاعترب  �الإخ��ب��ار،  �أو 

ال�سفة  فيها  تتوافر  ل  اإذ  الإخبار خطياً  اأو  ال�سكوى 

اإذا  لها  قيمة  ول  خطية،  تكن  مل  ما  القانونية 

الإفرتاء  الأقوال املجّردة فقط، لأن  بقيت يف حّيز 

لالأ�سول، فال  الإخبار املنّظم وفقاً  اإل بوجود  ل يتم 

يعترب �سكوى اأو اإخباراً ر�سمياً ما اأقدم عليه �سخ�ض 

باإعالم دركي �سفهياً مبا اأخربه به �سخ�ض اآخر ب�ساأن 

ر�سوة رئي�ص �ملخفر. لكن ميكن �أن يتحقق �سرط 

العري�سة  اأو  الر�سالة  اخلطية مبا�سرة كما يف حال 

غري  ب�سورة  يتحقق  اأن  ميكن  كما  امل��ذك��رة،  اأو 

مبا�سرة، كتنظيم حم�سر يف خمفر الدرك يت�سمن 

اإدلء املبّلغ باأقواله ولو مل يوّقع عليه. اإل اأن ال�سند 

�خلطي ال يخ�سع الأي �سرط �سكلي، فال ي�سرتط �أن 

اأو  اأو ال�سكوى حمررين من �ساحبهما  يكون الإخبار 

موقعني منه بل يكفي ثبوت �سدورهما عنه. اأما 

القانون مل يتطلب �سكالً  اأن  الآخر فاعترب  البع�ض 

�سواء،  �سوره  فجميع  لالإخبار،  اأو  لل�سكوى  معيناً 

وي�ستوي اأن يكون اأن يكون كتابياً اأو �سفوياً، علنياً 

اأو �سرياً، �سريحاً اأو �سمنياً.

�أو �الإخبار �ن يقعا تلقائياً  وي�سرتط يف �ل�سكوى 

تلقائية  ب�سورة  �سادرين  يكونا  اأن  اأي  عفوياً،  اأو 

عن الفاعل مببادرة منه هادفة اإىل ابالغ ال�سلطة 

الق�سائية، من دون �سغط اأو اإكراه اأو اإيعاز اأو اإيحاء 

من اأحد، حيث ي�ستدل باأن املفرتي قد اأمعن يف 

وهدوء  بروية  الذات  ومراجعة  والتدقيق  التفكري 

اإمنا  تردد،  اأو  ا�سطراب  اأو  قلق  اأو  خوف  دون  من 

توجيه  يف  وت�سميم  اإ���س��رار  �سابق  عن  ت�سرف 

اأو ال�سكوى يف  اإذا ح�سل الإخبار  التهام. ول افرتاء 

معر�ض ال�ستماع اإىل اإفادة اأو �سهادة يف حتقيق 

اأو  لالإخبار  التلقائية  بال�سفة  ول يعتد  اأو حماكمة، 

فاملعلومات  تقدميهما،  وق��ت  يف  اإل  ال�سكوى 

التكميلية التي ميكن اأن يقدمها ال�ساكي اأو املخرب 

بعد ذلك ل توؤلف جرم الإفرتاء.

�ضلطة  اإىل  االإخبار  اأو  ال�ضكاية  تقدمي   -2

ابالغ  عليها  يجب  �ضلطة  اإىل  اأو  ق�ضائية 

ال�ضلطة الق�ضائية:

ال�سكاية  تقدمي  عقوبات   403 �مل��ادة  ت�سرتط 

اإىل �سلطة يجب  اأو  اإىل �سلطة ق�سائية  الإخبار  اأو 

عليها ابالغ ال�سلطة الق�سائية، كاأن تقدم ال�سكوى 

اأو اإىل  اأو اإىل قا�سي التحقيق  اإىل النيابة العامة 

القا�سي املنفرد اجلزائي، اأو رجال ال�سابطة العدلية 

كم�ساعدين للنيابة العامة. كما يعتد بالدعاء اأمام 

�سلطة اإدارية عادية يكون من واجبها اإبالغ ال�سلطة 

الق�سائية من دون اقت�سار املو�سوع على املالحقة 

الإخبار  اأو  ال�سكوى  تقدمي  جرى  اإذا  اأما  امل�سلكية. 

ال�سلطات املذكورة فال يكون احد عنا�سر  اإىل غري 

جرم الإفرتاء متوافراً.

وتقت�سي الإ�سارة اإىل اأن تاريخ تقدمي ال�سكاية 

جرم  ارتكاب  تاريخ  هو  الإخبار  اأو 

الزمن  فتبداأ مهلة مرور  الإف��رتاء، 

اأي  الفعل  ارت��ك��اب  ت��اري��خ  م��ن 

اأو  ال�سكوى  ت��ق��دمي  ت��اري��خ  م��ن 

الزمن  م��رور  مهلة  لكن  الإخ��ب��ار، 

املدة  ط��وال  حكماً  تتوقف  ه��ذه 

والبت  التحقيق  ي�ستغرقها  التي 

اإىل  تو�سالً  بالإخبار  اأو  بال�سكوى 

مرور  يتوقف  اأي  �سحته،  ثبوت 

الإف����رتاء حتى  ج��رم  ال��زم��ن على 

عدم  يثبت  نهائي  ق��رار  ���س��دور 

فرتة  طالت  مهما  ال�سكوى،  �سحة 

النظر بالدعوى ال�سلية.

االإخبار  اأو  ال�ضكاية  توجيه   -3

�ضد �ضخ�ش معني:

 403 امل�����ادة  ن�����ض  يف  ورد 

احد  اإىل  »ف��ع��زا  ع��ب��ارة  عقوبات 

اأن  ذل��ك  م��ن  وي�ستدل  ال��ن��ا���ض«، 

�أن  �الإف��رت�ء  جرمية  يف  ت�سرتط  �ملذكورة  �مل��ادة 

يف  اأك��ان  �سواء  معني،  �سخ�ض  �سد  التهام  يوجه 

هوية  حتديد  يجب  اأي  اخبار،  اأو  �سكوى  معر�ض 

لي�ض  لكنه  كاٍف.  ب�سكل  عليه  املفرتى  ال�سخ�ض 

كامل  وبيان  منه  امل�سكو  ت�سمية  ال�سروري  من 

ال�سارة  تكفي  بل  وعمله،  �سكنه  ومكان  هويته 

التلميح  اأو  الغمز  اأو  ال�سارة  �سبيل  على  ولو  اليه 

ب�سكل ي�سمح بتحديده ومعرفته من دون التبا�ض 

اأو غمو�ض. فاإذا تقدم املفرتي ب�سكواه اأمام النيابة 

العامة �سد جمهول وكل من يظهره التحقيق لكن 

م�سمون ال�سكوى كان يفيد ب�سورة غري مبا�سرة اأن 

املفرتى عليه هو ال�سخ�ض املق�سود بال�سكوى، كان 

عن�سر تعيني ال�سخ�ض متوافراً يف جرمية الإفرتاء. 

اأو  طبيعياً  �سخ�ساً  عليه  املفرتى  يكون  ان  وميكن 

�سخ�ساً معنوياً، ك�سركة اأو حزب اأو هيئة اأو جمعية...

واقعة  االإخبار  اأو  ال�ضكاية  تت�ضمن  اأن   -4

جرمية كاذبة:

اأن يعزو املفرتي  403 عقوبات   ت�سرتط �ملادة 

اإىل املفرتى عليه جنحة اأو خمالفة اأو جناية يعرف 

على  مادية  اأدل��ة  عليه  اختلق  اأو  منها  براءته 

اأن يكون مو�سوع  وقوع مثل هذا اجلرم، اأي يجب 

الإخبار واقعة معينة تقع حتت طائلة  اأو  ال�سكوى 

لن�سو�ض قانون  املالحقة واملعاقبة اجلزائية وفقاً 

الإخبار  اأو  ال�سكوى  توؤدي  اأن  ويفرت�ض  العقوبات. 

اإىل مالحقة املفرتى عليه جزائياً 

لي�ض  ولكن  املفرتي.  اليه من  املعزّوة  باجلرمية 

القانونية  النتيجة  اإىل  ت��وؤدي  اأن  ال�سروري  من 

بل  حتمية،  ب�سورة  عليه  املفرتى  على  املرتتبة 

يكفي اأن يكون من �ساأنها اأن توؤول اإىل ذلك ولو مل 

يح�سل هذا المر. كاأن يقدم �سخ�ض �سكوى جزائية 

اأو  �سرقة  جرمية  بارتكاب  يتهمه  اآخر  �سخ�ض  �سد 

يختلق اأدلة مادية تدل على ان املفرتى عليه هو 

من ارتكبها تو�سالً لإدانته بها. واعترب الجتهاد انه 

فال  حم��ددة،  ب�سورة  اجلرمي  الفعل  تعيني  يجب 
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عمومية  ب�سورة  جرائم  ال�سكاية  تتناول  اأن  يجوز 

امل�سكو  الفعل  ماهية  حتدد  اأن  يجب  بل  �ساملة، 

منه. 

ويجب اأن يكون من �ساأن ذلك تعري�ض املفرتى 

عليه للعقوبة اجلزائية يف حال �سحة ما ن�سب اليه. 

من  خمتلقة  اجلرمية  الواقعة  تكون  اأن  يجب  كما 

املفرتي. فالختالق هو اأحد الركان ال�سا�سية لقيام 

جرمية الإفرتاء، اأ�سا�سه »فربكة« الوقائع من خيال 

معينة  ظروف  وا�سباغ  الدل��ة،  وتزييف  املفرتي 

ت�سّوه احلقيقة وتغفل تفا�سيل مهمة حول كيفية 

وقوعها. ويعترب الباحثون اأن احلقيقة املحّرفة هي 

اأحياناً اأخطر من الواقعة الكاذبة، اإذ ي�سهل اكت�ساف 

الخرية بينما ي�سعب اكت�ساف الوىل.

ولإثبات كذب الواقعة املدىل بها مو�سوع جرمية 

الإفرتاء، يجب اأن تعلن ال�سلطة الق�سائية املخت�سة 

املفرتى  اأم��ام  املجال  يف  لالف�ساح  �سحتها  عدم 

بدعوى  للتقدم  عليه 

الإفرتاء. ويبقى 

الإف��رتاء، يف  دعوى  على  يدها  الوا�سعة  للمحكمة 

والأدل��ة  الوقائع  تقدير  يف  املطلق  حقها  �سوء 

ذاتها  الواقعة  �سحة  مل�ساألة  تت�سدى  اأن  عليها، 

تاأكيداً اأو نفياً حل�سولها، وما اإذا كانت الأدلة عليها 

الواقعة املدىل بها  اإذا كانت  اأما  اأم ل.  م�سطنعة 

اأو الإخبار �سحيحة امنا ل تتوافر فيها  يف ال�سكوى 

اأو كان النزاع مدنياً، فال  عنا�سر اجلرم املدعى به 

احد  توافر  لعدم  متحققة  الإف��رتاء  جرمية  تكون 

التعقبات لعدم  كاأن ي�سدر احلكم بكف  عنا�سرها، 

املدىل  الوقائع  ولأن  الحتيال  جرم  عنا�سر  توافر 

بها ت�سكل خالفاً مدنياً.

براءة  باإعالن  القا�سي  القرار  يكون  اأن  ويجب 

املفرتى عليه نهائياً ومربماً غري قابل لأي طريقة 

انتفاء  جلهة  حا�سماً  يكون  واأن  الطعن،  طرق  من 

الدلة ب�سورة مطلقة، اإذ اأن الرباءة لل�سك اأو اإبطال 

التعقبات لعدم كفاية الدلة اأو لعدم توافر العنا�سر 

اجلرمية اأو لأن النزاع مدين، ل تكفي لقيام جرمية 

الإفرتاء.

5- علم املفرتي برباءة املفرتى عليه:

علم  عقوبات  و403   402 �مل��ادت��ان  ت�سرتط 

املفرتي بعدم �سحة ال�سكاية اأو الإخبار الذي تقدم 

على  ارادته  وان�سراف  املخت�ض،  املرجع  لدى  به 

الرغم من هذه املعرفة اإىل اتهام املفرتى عليه 

الق�سد  يتمثل  واأن  وت�سميم،  ت�سور  �سابق  عن 

اجلنائي اخلا�ض ب�سوء نية الفاعل من 

خالل ق�سد اإحلاق ال�سرر باملفرتى 

املالحقة  لإمكان  وتعري�سه  عليه 

عليها  يرتتب  ما  مع  اجلزائية، 

واجتماعية  قانونية  نتائج  من 

لتحقق  فيجب  وج�سيمة.  خطرية 

جرم الإفرتاء اإثبات اأن ال�ساكي كان 

على علم برباءة امل�سكو منه عند 

تقدمي �سكواه، واأنه تقدم بها عن 

بامل�سكو  ال�سرار  بق�سد  نية  �سوء 

�سوء  توافر  تقدير  ويعود  منه. 

ال�سا�ض،  لق�ساة  عدمه  اأو  النية 

والأدل��ة  الوقائع  تبيان  وعليهم 

التي ا�ستندوا اليها تو�سالً للتحقق 

متكيناً  النية،  �سوء  ت��واف��ر  م��ن 

ملحكمة التمييز من اجراء رقابتها 

القانونية على ما انتهوا اليه. ول 

يكفي لتحقق �سوء النية يف جرم 

قد  العامة  النيابة  تكون  اأن  الإف��رتاء 

الأدلة، بل يجب  ال�سكوى لعدم توافر  قررت حفظ 

توافر النية اجلرمية من خالل اإثبات اأن املفرتي قد 

اختلق ادلة مادية اأو قّدم �سكواه وهو عامل برباءة 

املفرتى عليه مما ن�سبه اليه. فاإذا تبني للمحكمة 

اأن الواقعة املدىل بها يف ال�سكوى اأو الإخبار قائمة 

و�سحيحة على الرغم من عدم توافر عنا�سر اجلرم 

املدعى به، وان املدعى عليه مل يكن �سيء النية 

يف �سكواه، ل يكون الق�سد اجلرمي جلرمية الإفرتاء 

تبني  اإذا  الإف���رتاء  ج��رم  يتحقق  ل  كما  متحققاً. 

للمحكمة ان املدعى عليه مل يختلق واقعة يعرف 

جرماً  املدعي  اإىل  ين�سب  ومل  �سحيحة  غري  اأنها 

يعرف براءته منه لأنه ا�ستند يف �سكواه اإىل اأخبار 

و�سلت اليه بالتواتر ثم عاد واأ�سقط �سكواه عندما 

عرف بعدم �سحة تلك الأخبار.

عقوبة االإفرتاء

كان�ت  خمالف�ة،  اأو  جنح�ة  الإفت�راء  تن�اول  اإذا 

اإىل ثالث �سنوات.  احلب�ض من �سهر  العقوبة هي 

يوؤلف  عليه  للمفرتى  املعزو  الفعل  ك��ان  واإذا 

املوؤقتة  ال�ساقة  بال�سغال  املفرتي  عوقب  جناية 

الإف��رتاء  اأف�سى  واإذا  الك��رث.  على  �سنوات  ع�سر 

تنق�ض  فال  موؤبدة  بعقوبة  اأو  بالعدام  حكم  اإىل 

وميكن  �سنوات  ع�سر  عن  ال�ساقة  ال�سغال  عقوبة 

 403 )م  �سنة  ع�سرة  خم�ض  اإىل  تتخطاها  اأن 

قبل  افرتائه  عن  املفرتي  رجع  واإذا  عقوبات(. 

اأية مالحقة تخفف العقوبة املذكورة وفقاً لحكام 

القانون )م 404 عقوبات(.
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اإعداد:

اح�ضان مرت�ضى

باحث يف ال�سوؤون الإ�سرائيلية

�ضتون عاماً م�ضت على قيام دولة االغت�ضاب ال�ضهيوين، اإ�ضرائيل، وهي ما تزال دولة بال هوية 

ثابتة  �ضكانية  �ضيا�ضية حمددة وال د�ضتور وال حدود جغرافية م�ضتقرة وال خريطة  اأو  ثقافية 

اأمنها القومي. �ضتون عاماً م�ضت وما زال الكيان يعي�ش التقلبات  وال تعريف وا�ضح ملتطلبات 

تياراتها  مبختلف  العليا  ال�ضيا�ضية  القيادات  وتغريات  توترات  حتتمها  التي  والتخبطات 

وانتماءاتها االيديولوجية وال�ضيا�ضية واالأمنية. �ضتون عاماً م�ضت وما زال االإ�ضرائيليون يرددون 

مقولة الزعيم ال�ضهيوين ناحوم غولدمان باأن »عدم اليقني« اإمنا ي�ضكل حالة اإ�ضرائيلية دائمة. 

وكان ي�ضيف: »اإن اإ�ضرائيل هي الدولة الوحيدة يف العامل التي ال ت�ضتمد وجودها 

من احلقيقة بل من الفكرة... وال كذلك من الو�ضع الواقعي واإمنا من اأمل اليهود 

واإميانهم!!!«. وهذه االأطروحة ما تزال اىل اليوم تنتج املفارقة املحرية ما بني 

اجلغرافيا ككينونة واقعية �ضيا�ضية للدولة وبني االأيديولوجيات ال�ضهيونية. فلقد 

اأدت حرب الرابع من حزيران 1967 اىل تو�ضيع احلدود االإ�ضرائيلية ب�ضكل كبري جداً بحيث �ضملت 

القد�ش  الغربية واجلوالن. ومّت تكري�ش احلدود عرب ت�ضريعات قانونية مثل �ضم  �ضيناء وال�ضفة 

 1979 العامني  ال�ضلمية مع كل من م�ضر واالأردن  الت�ضويات  و�ضم اجلوالن ثم ما لبثت اتفاقات 

االإ�ضرائيلي، وكذلك ح�ضل يف  التو�ضع  الق�ضري يف حدود  االإنكما�ش  اأدت اىل نوع من  اأن  و1994 

اتفاقية اأو�ضلو مع الفل�ضطينيني العام 1993. اإال اأن ق�ضية احلدود واخلريطة ال�ضيا�ضية النهائية 

لدولة اإ�ضرائيل ما تزاالن قيد البحث يف ميدان القتال وعلى موائد املفاو�ضات.

اإ�ضكاليات

احلدود واله�وية

اإ�ضرائيل بعد �ضتني عاماً

ثالث مراحل يف الفكر القومي ال�ضهيوين

والأيديولوجية  ال�سيا�سية  العوامل  اأدت  لقد 

على  التاأثري  يف  بارزاً  دوراً  ال�سهيوين  الفكر  يف 

وحاولت  الإ�سرائيلية.  والهوية  احلدود  اإ�سكاليات 

احلركة ال�سهيونية منذ البداية يف القرن املا�سي، 

�إ�سر�ئيل«  »الأر�ص  �الأيديولوجي  �ملفهوم  �إ�سقاط 

على عملية تر�سيم احلدود وف�سل فل�سطني و�سواها 

الأم.  حميطها  عن  املجاورة  العربية  الأرا�سي  من 

وهي جنحت جزئياً يف ذلك، لكن عوامل املقاومة 

ال�ستعمارية  امل�سالح  وت�سارب  العربية  الوطنية 

كانت يف بع�ض الأحيان اأقوى من طموحات احلركة 

على  الفعال  نفوذها  من  الرغم  على  ال�سهيونية 

مرت  وبالتايل  والعاملي.  الإقليمي  امل�ستويني 

نهاية  منذ  الأخرية  الت�سعة  العقود  خالل  اإ�سرائيل 

احلرب العالية الأوىل وحتى الآن بثالث مراحل يف 

فكرها القومي - ال�سهيوين يف ما يخ�ض تر�سيم 

املرحلة  كانت  الأوىل  الإنكما�ض.  اأو  التو�سع  حدود 

فل�سطني  حدود  تر�سيم  الأيديولوجية مع حماولة 

النتدابية مبا يتطابق مع مفهوم اأر�ض اإ�سرائيل 

اليهودي،  الرتاث  والتاريخي يف  التوراتي  الكربى 

ثم جاءت مرحلة تر�سيم احلدود لعتبارات �سيا�سية 

فر�ستها الدول الكربى والأمم املتحدة ثم احلروب 

والنتفا�سات، وهي تقوم على التعامل ال�سيا�سي 

الواقع،  اأر���ض  على  املو�سوعية  املعطيات  مع 

فجاءت اتفاقية الهدنة والواقع الذي نتج عن حرب 

واأخرياً  تطورات.  من  تبعها  وما   1967 حزيران 

ت�سميتها  ميكن  والتي  الراهنة  احلالية  املرحلة 

على  الأ�سا�ض  يف  تقوم  التي  الثنية  باملرحلة 

اإعطاء الأولوية للعامل الدميوغرايف كعامل مركزي 

واأ�سا�سي يف ر�سم حدود التو�سع ال�سهيوين.

اليهود«  »دول���ة  اإق��ام��ة  م�ساألة  اإن  هنا  م��ن 

الأخ��ري  ال�سكل  متثل  اإمن���ا  الإث��ن��ي  مبفهومها 

�سورة هذا  التي طراأت على  والتحولت  للتقلبات 

ال�ستني  امتداد  على  خ�سو�ساً  وتكوينه  الكيان 

تعريف  اأن  حيث جند  الدولة.  لقيام  الأخرية  عاماً 

من  ياأتي  اإمنا  اليهودي  لل�سعب  كدولة  اإ�سرائيل 

لكل  »احل��ق«  يعطي  ال��ذي  ال��ع��ودة  قانون  خ��الل 

اإ�سرائيل وح�سوله  العامل بالهجرة اىل  يهودي يف 

الالجئون  الإ�سرائيلية، بينما مُينع  املواطنة  على 

الفل�سطينيون من ذلك.

متالزمتا التوطني وعدم التنازل عن فكرة 

الوطن اليهودي

لقد تالزمت الرغبة ال�سهيونية بتوطني اليهود 

موازية  رغبة  مع  املحتلة  العربية  الأرا�سي  يف 

تقول بعدم التنازل عن الفكرة الالمتناهية للوطن 

التنقيحي  التيار  طالب  ال�سبب  ولهذا  اليهودي. 

دولة  باإقامة  وبيغن  جابوتن�سكي  منذ  اليميني 

اإ�سرائيل الكربى بحيث ت�سكل  يهودية على اأر�ض 

اإمارة �سرق الأردن التي اأ�سبحت ت�سمى يف ما بعد 
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العمايل  التيار  اأما  الها�سمية.  الأردنية  باململكة 

فكان يخ�سع م�ساألة احلدود للمعطيات املو�سوعية 

فالأول  الواقع،  اأر�ض  على  ال�سيا�سية  والتطورات 

كان اأيديولوجياً والثاين براغماتياً.

املتوالية  والنتفا�سات  املقاومة  ب��روز  وم��ع 

وبروز  ومادياً  ب�سرياً  الإ�سرائيلية  اخل�سائر  وتزايد 

�سالح  لغري  وا�سح  ب�سكل  الدميوغرايف  العامل 

اىل  ال�سهيونية  القيادات  جل��اأت  الإ�سرائيليني، 

اجلانب  الأحادية  واحللول  العن�سري  الف�سل  جدران 

�ل�سفة  و�سمايل  غزة  قطاع  عن  �الرتباط  كفك 

الغربية والن�سحاب من اأغلب الأرا�سي اللبنانية ما 

اآرييل  يقوله  ومما  و2005.   2000 العامني  بني 

عن  النف�سال  خطة  »اإن  ال�سدد:  هذا  يف  �سارون 

هامة  خطة  وهي  تنفيذها،  �سيتم  الفل�سطينيني 

لأمن اإ�سرائيل، اإذ اإنها �ستمكن احلكومة الإ�سرائيلية 

من العمل �سد الإرهاب )املقاومة( من دون قيود«. 

واأ�ساف: »اإن الإن�سحاب من قطاع غزة، �سوف يعزز 

مقدرات الأمن يف مواجهة الإرهاب ويقلل م�ستوى 

اخل�سائر ب�سبب تقلي�ض حجم انت�سار القوات«. 

تقوم  التي  اخلبيثة  الذرائعية  من  الرغم  وعلى 

عليها مربرات �سارون للرتاجع، فاإن الإن�سحاب من 

املتدينني  عنيفة ملع�سكر  �سدمة  اأحدث  قد  غزة 

املتطرفني  ال�سوفينيني  ناهيك عن  اإ�سرائيل  يف 

اأر�سل  ال�سياق  هذا  ويف  ونتنياهو.  ليربمان  مثل 

حاخامان اأحدهما من نيويورك والآخر من اإ�سرائيل، 

طالباه  للحكومة  الق�سائي  امل�ست�سار  اىل  ر�سالة 

فيها باإحالة �سارون اىل املحاكمة »يف اإطار القانون 

الداعي اىل معاقبة النازيني وم�ساعديهم«. واتهم 

احلرب،  �ساعة  العدو  مب�ساعدة  �سارون  احلاخامان 

مما دفع بال�سرطة واأجهزة الأمن الإ�سرائيلية اىل 

ت�سديد احلرا�سة عليه خمافة اأن يح�سل له ما ح�سل 

تزايد  وقد  نف�سها.  لالأ�سباب   1995 العام  لرابني 

الو�سع �سوءاً عندما انتقلت عدوى الرف�ض والتمرد 

�أو�ساط �لع�سكريني، حيث  �سد قر�ر �الن�سحاب �ىل 

الدينية  القبعات  معتمري  من  اجلنود  اآلف  وّقع 

على عرائ�ض تدعو اىل رف�ض تنفيذ اأوامر الإخالء، 

الأ�سبق  الدفاع  وزي��ر  مثل  كباراً  ق��ادة  جعل  ما 

�ساوول موفاز ورئي�ض اأركان حربه مو�سيه يعالون، 

ودخوله  الإ�سرائيلي  املجتمع  تفكك  من  يحذرون 

فتاوى  �سدور  �سوء  على  �سيما  ل  اأهلية  حرب  يف 

دينية تدعو اىل التمرد �سد اأوامر احلكومة. 

احلكومي  �سارون  ائتالف  انهار  املح�سلة  ويف 

و»اإ�سرائيل«  القومي«  ان�سحاب حزبي »الحتاد  اإثر 

من  الن�سحاب  اىل  �سارون  فعمد  منه،  بيتنا« 

الأمام(  )اىل  كدميا  وتاأ�سي�ض حزب  الليكود  حزب 

وما  اأوملرت،  ايهود  نائبه  �سارون  بعد  توله  الذي 

ال�سديد  الداخلي  التوتر  نقل  حاول  اأن  الأخري  لبث 

اىل اخلارج فخا�ض حرب متوز الفا�سلة �سد لبنان 

الإبادة  حرب  ثم   2006 العام  الوطنية  واملقاومة 

اجلماعية �سد الفل�سطينيني يف قطاع غزة، وذلك 

يف ظل �سعارات املتدينني بب�سرى عودة امل�سيح. 

وال�سحافيني  الكتاب  بالعديد من  الأمر دفع  وهذا 

اإ�سرائيل  قيام  من  التحذير  اىل  الإ�سرائيليني 

باملوت  تب�سر  التي  بال�سواد  »املت�سحة  اليهودية 

والإن�سانية،  للخري  املحبة  لليهودية  املاأ�سوي 

ومن قيام بن لدن يهودي يقود دولة نووية نحو 

»اخلال�ض« باحل�سم الع�سكري.

اإ�ضكالية قدرة اإ�ضرائيل العن�ضرية على البقاء

يف  غولدبرغ  جيفري  اليهودي  الكاتب  ط��رح 

جملة »اتالنتيك« اليهودية اإ�سكالية قدرة اإ�سرائيل 

رئي�ض  �ساأل  اأن��ه  وذك��ر  البقاء،  على  العن�سرية 

اأمناً  اأقل  اإ�سرائيل  باتت  »ملاذا  اأوملرت:  احلكومة 

اأن  تعتقد  األ  اأمريكا؟  يف  عليه  هم  مما  لليهود 

احلاجة  يقل�ض  اأمريكا  يف  اليهودية  اجلالية  جناح 

على  اأوملرت  ف�سرب  اإ�سرائيل؟«،  دولة  وجود  اىل 

يف  اآمنني  لي�سوا  اليهود  ل.  »اأب��داً  قائالً:  الطاولة 

اأخرى يف  اأماكن  عليه يف  هم  اأكرث مما  اإ�سرائيل 

ولكن  مكان  كل  يف  يتهددهم  فاخلطر  ال��ع��امل. 

ي�ستطيعون  ال��ذي  الوحيد  املكان  هي  اإ�سرائيل 

فيه الدفاع عن اأنف�سهم بو�سفهم يهوداً«. وعلق 

غولدبرغ اأن رد اأوملرت هو »رد �سهيوين تقليدي«، 

يعترب  ل  اأوملرت  اأن  �سك يف  ينتابه  اأن  دون  من 

واحداً من كبار املفكرين يف الدولة اليهودية. وهو 

بالتايل يرى اأن ال�سعوبة التي تنتاب الإ�سرائيليني 

يف الوقت الراهن اإمنا تكمن يف عدم العثور على 

ال�سقطات  عن  ومنزهة  وموؤهلة  جديرة  قيادة 

والف�ساد، مما اأعطى انطباعاً مرّبراً عن اأن اإ�سرائيل 

قد دخلت يف عامها ال�ستني �سن ال�سيخوخة. فهي 

يف  الكوالي�ض  وراء  �سفقات  عقد  من  تخجل  مل 

اأو�سلو العام 1993 للتخل�ض من انتفا�سة احلجارة 

اأو  كلل  دون  من   1987 العام  منذ  انطلقت  التي 

اللبنانية  الوطنية  املقاومة  من  والتخل�ض  ملل، 

 ،)1993( احل�ساب«  »ت�سفية  عملية  ف�سل  اإث��ر 

الأمر   )1996( الغ�سب«  »عناقيد  عملية  ثم 

املدوي  الإن�سحاب  اىل  النهاية  يف  اأف�سى  الذي 

من لبنان العام 2000 ب�سورة ه�ستريية خمزية، 

يف  والأ���س��رى  املعتقلني  مئات  تبادل  ثم  وم��ن 

مقابل اأ�سخا�ض معدودين ورفات قتلى من اجلنود 

املعتدين. وباتت كلمات قائد املقاومة الإ�سالمية 

�سماحة ال�سيد ح�سن ن�سراهلل العام 2000 يف بنت 

النووي  ال�سالح  متتلك  التي  اإ�سرائيل  »اإن  جبيل: 

من  اأ�سعف  هي  املنطقة  جوي يف  �سالح  واأق��وى 

لدى  لي�ض  عالية  �سدقية  ذات  العنكبوت،«  بيت 

الإ�سرائيليني  لدى  بل  فح�سب  والعرب  اللبنانيني 

اأنف�سهم اي�ساً.  وهكذا وعلى �سوء اجلرائم واملجازر 

حلت  وفل�سطني،  لبنان  املتكررة يف  الإ�سرائيلية 

الكراهية املمتزجة بعدم الحرتام والتي ت�سل اىل 

خوفهم  حمل  العرب  لدى  لالإ�سرائيليني  الحتقار 

واأوهامهم ال�سالفة من اإ�سرائيل، الأمر الذي ميهد 

اأف�سل  فر�ض  وفتح  العربية  املعادلة  لتح�سني 

لت�سويات اأكرث عدالة. 

الإ�سرائيلي  اجلي�ض  اأن  الإ�سرائيليون  لحظ  لقد 

العام 2006 عن  الثانية  لبنان  قد عجز يف حرب 

اإحلاق الهزمية بب�سعة اآلف من مقاتلي حزب اهلل 

اجلي�ض  هذا  اأن  لحظوا  كما  اللبناين،  اجلنوب  يف 

املقاومة  قمع  عن  الغربية  ال�سفة  يف  عجز  قد 

ام من  الفل�سطينية وعن منع اإطالق �سواريخ الق�سّ

قطاع غزة. وقد اأدرك الكثري من هوؤلء اأن اإ�سرائيل 

فقدت قدرتها الردعية وخ�سرت فكرة كونها املالذ 

الآمن الوحيد لليهود، كما واأدركوا اأن ا�سرائيل، خالفاً 

اأجمع، تعاين م�سكلة وجودية، لي�ض  العامل  لدول 

�سيا�سي  كمجتمع  بل  �سيا�سي،  كنظام  اأو  كدولة 

قام  قد  الإ�سرائيلي  املجتمع  اأن  وال�سبب  اي�ساً. 

بقدر  باق  وهو  احل��راب،  اأ�سّنة  على  الأ�سا�ض  من 

ما تبقى هذه الأ�سّنة قوية و�ساحلة، اإل اأن اأحداث 

قد  الآن  وحتى  العام2000  منذ  الأخرية  ال�سنوات 

ي�سّكون  النا�ض  و�سائر  اليهود  من  الكثري  جعلت 

يف هذه القوة وتلك ال�سالحية، بحيث عاد ال�سوؤال 

من  »هل  وهو:  درامي  ب�سكل  الظهور  اىل  الكبري 

اأخرى  دولة  جن�سية  يحمل  اأن  لالإ�سرائيلي  الأف�سل 

من  اأولي�ض  الزمن؟  ع��رثات  من  نف�سه  حلماية 

اأمريكا  الأجدى والأف�سل لليهودي العي�ض مثالً يف 

اأو رو�سيا بدلً من اإ�سرائيل؟«. وهذا يعني بتعبري 

اآخر اأن ال�سراع قد عاد ليكون �سراع وجود ل �سراع 

حدود ومنافع متفرقة فقط.
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ربط اإ�ضرائيل بنظام االإنذار املبكر

قد  كان  الأمريكي  اجلي�ض  اأن  »هاآرت�ض«  ك�سفت 

اإ�سرائيل  »باتريوت« يف  �سواريخ  بطاريات  ن�سر 

ال�سواريخ  هذه  دمج  مّت  اأنه  اإىل  م�سرية  �سابقاً، 

الإ�سرائيلية  الدفاع  باأنظمة  ال�سنع  الأمريكية 

ال�ساروخية امل�سادة للطائرات وامل�سادة لل�سواريخ 

اأر�ض - اأر�ض، كما ا�ستخدمت يف تدريبات �سارك 

فيها اأي�ساً نظام �سواريخ »اآرو« الإ�سرائيلي. وطلب 

حتمل  التي  ال�سفن  يف  ال���رادارات  رب��ط  اجلي�ض 

»ايجي�ض«  ���س��واري��خ 

الدفاع  مبنظومة 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف 

حالت الطوارئ.

وكانت ال�سحيفة قد 

»اإ�سرائيل  ب��اأن  اأف��ادت 

جت���ري ات�����س��الت مع 

مارتن  لوكهيد  �سركة 

الأمريكية ل�سراء منظومة 

»تاد« امل�سادة لل�سواريخ، 

تطوير  موا�سلة  من  ب��دلً 

�سواريخ  م��ن  ج��دي��د  ج��ي��ل 

بعدما  الإ�سرائيلية،  »حيت�ض« 

يف   ،2007 العام  جناحاً  حّقق 

حيث  الهامة  التجارب  من  عدد 

كما  بال�ستية.  �سواريخ  اأ�سقط 

تكنولوجية  عنا�سر  »يت�سمن  اأنه 

لي�ست جزءاً من اجليل احلايل ل�سواريخ حيت�ض«.

ويف �سياق مت�سل، اأعربت م�سادر اأمريكية عن 

تقديرها باأن تتمكن الوليات املتحدة من تزويد 

اإ�سرائيل �سواريخ »تاد« العام 2009، بعد ا�ستكمال 

تطويره واإجراء جتارب اأخرى ت�سمح بن�سره عملياً، 

وت�سمينه تكنولوجيا اأكرث تطوراً من الطراز احلايل 

الأمريكية، وهكذا �سيكون  القوات  الذي ت�ستخدمه 

بو�سع اإ�سرائيل �سراء ال�ساروخ باأموال امل�ساعدات 

امل�سادر  هذه  اإق��رار  من  الرغم  على  الأمريكية، 

من  عدداً  يعاين  يزال  ما  الأمريكي  ال�ساروخ  باأن 

حل،  لها  يوجد  مل  التي  التكنولوجية  امل�ساكل 

فيما يجب على املوؤ�س�سة ال�سيا�سية يف اإ�سرائيل 

والتكلفة  املالية  اجلوانب  قرارها  يف  تراعي  اأن 

الباهظة لال�ستمرار يف تطوير منظومة »حيت�ض«. 

ي�ساف اإىل ذلك ال�سعي الدوؤوب لدى الإ�سرائيليني 

اأمريكا، علماً  الع�سكري عن  التكنولوجي  لال�ستقالل 

اأن منظومة »حيت�ض« نف�سها قد مّرت يف جتارب 

من  الرغم  على  املا�سية،  ال�سنوات  يف  فا�سلة 

حماولة التكتم والدعاية غري امل�سبوقة عن حتقيق 

اإجنازات مل تقّدم اإ�سرائيل دليالً ح�سياً عليها.

نظام اال�ضت�ضعار اجلوي امل�ضرتك

والتي  ج��واً،  املحمولة  الرادارية  الأنظمة  تعترب 

تقوم مبهام الإنذار واملراقبة الأر�سية من املعدات 

التي  امل�سلحة  القوات  اإمتالكها  التي حتر�ض على 

عليها اأن تكون جاهزة حلروب رئي�سة، حيث ي�سعى 

عدد اأكرب من الدول لإقتناء هذه الأنظمة فيما يجري 

تطوير نظام يجمع بني قدرتي الإنذار املبكر من 

الأر�سية، ومنها »نظام ال�ست�سعار  اجلو، واملراقبة 

كنظام  يعمل   ال��ذي   )ACS( امل�سرتك«  اجل��وي 

كل  لدى   )ISR( وا�ستطالع  ومراقبة  ا�ستخبارات 

�سيحل  حيث  الأمريكيني،  والبحرية  اجلي�ض  من 

املعروفة  اجلي�ض  كاأنظمة  الراهنة  الأنظمة  حمل 

البحرية  القوات  ونظام   »ARL« و   GR/CS« ب� 

القوات  ان�سمت  وقد  هذا   .»EP-3E Aries II«
برنامج  لأن��ه   »ACS« برنامج  اإىل  البحرية 

مكتمل وعامل، ويتميز مبتطلبات تفي اأو تفوق 

التي يتمّيز بها برنامج بديل لنظام  املتطلبات 

»EP-3E«. وت�سف القوات البحرية هذا الربنامج 
قابل  وهو  الراهنة،  الأنظمة  قدرات  �سيو�سع  باأنه 

مبتطلبات  ويفي  للتكّيف  وقابل  ال�سريع  للن�سر 

الإ�سارة  ا�ستخبارات  نظام  اأن  كما  ال��ربي،  القائد 

دقة  تاأمني  ي�ستطيع  فيه  الفرعي   )SIGINT(
اجلغرافية  املواقع  وحتديد  والت�سوير  الت�سديد 

اخلا�سة  الفرعية  الأنظمة  اأما  منطقته،  حدود  يف 

وا�ستخبارات   )IMINT( ال�سور  با�ستخبارات 

�ستكون  فاإنها   )MASINT( والب�سمات  القيا�ض 

املتطلبات  من  كاملة  �سل�سلة  اإ�سناد  على  قادرة 

امليدانية للعمليات الع�سكرية. وبالإ�سافة اإىل ذلك 

الأر�سية واملحمولة جواً هي  الفرعية  الأنظمة  فاإن 

اأي�ساً على ال�سيطرة وا�ستغالل كامل قدرات  قادرة 

ربط اإ�ضرائيل بنظام

االإنذار املبكر

االأمريكي ون�ضر اأنظمة 

دفاع �ضاروخية

يف حاالت الطوارئ

وافقت الواليات 

املتحدة االأمريكية على ربط 

اإ�ضرائيل بنظام االإنذار املبكر من ال�ضواريخ 

البال�ضتية للتحذير من اأية هجمات 

�ضاروخية. وكانت احلكومة االإ�ضرائيلية قد 

طلبت من البنتاغون ربطها بهذا النظام 

يف اإطار جهودها للدفاع عن نف�ضها من 

اأية هجمات معادية. ويف هذا االإطار، ذكرت 

�ضحيفة »هاآرت�ش« اأن اإ�ضرائيل ترغب يف 

تعزيز احتمال قيام الواليات املتحدة بن�ضر 

اأنظمة دفاع �ضاروخية على اأرا�ضيها، يف 

حاالت الطوارئ وتعزيز اإمكان ا�ضتحداث 

»ربط عملياتي« بني اأنظمة الدفاع 

االإ�ضرائيلية واالأمريكية، وذلك يف 

اإطار م�ضروع قائم منذ �ضنوات بني 

الدولتني.
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القائد  ميكن  مما  املاأهولة  غري  اجلوية  املركبات 

الربي من املراقبة الدائمة ل�ساحة القتال.

من  امل�سرتك  اجل��وي  ال�ست�سعار  نظام  ويتكون 

جانب  اإىل  ج���واً،  املحمولة  امل��اأه��ول��ة  املن�سات 

و�سل  اأنظمة  على  والقائمة  الأر�سية  املن�ساآت 

البيانات ذات النطاق الوا�سع ونظام ات�سالت متني 

و�ستقوم  �سناعية،  اأقمار  وق��درة  للتكيف  وقابل 

واملراقبة  ال�ستخبارات  مبهام  املاأهولة  املن�سة 

األف   37 ارتفاع  على  تطري  حيث  وال�ستطالع، 

ال�ساعة،  يف  ميل   400 على  تزيد  ب�سرعات  قدم 

وقد  رطل.  األف   13 حدود  يف  حمولة  حتمل  وهي 

عقد  منحت  اأنها  الأمريكية  الدفاع  وزارة  اعلنت 

لفريق   »ACS« نظام  وعر�ض  تطوير  مرحلة 

كل  و�ستكون  مارتن«،  »لوكهيد  بقيادة  �سناعي 

الطائرات جمهزة باأحداث اأجهزة ال�ست�سعار لك�سف 

وقواته،  رادارت��ه  وحتركات  العدو  ات�سالت  اأجهزة 

و�سيقوم الفريق ال�سناعي برتكيب جتهيزات مهام 

اإحدى  على  وال�ستطالع  واملراقبة  ال�ستخبارات 

 .»ERJ-145 طائرات »اأمرباير

قدرة اال�ضتباك التعاونية

التطوير والعر�ض  اأنه مبوجب عقد  اأي�ساً  وك�سف 

�سيقوم فريق »لوكهيد مارتن« بت�سليم خم�سة من 

اأنظمة »ISR« املحمولة جواً، لذلك عمدت البحرية 

قدرة  برنامج  لتو�سيع  خطط  ن�سر  اىل  الأمريكية 

ال�ستباك التعاونية )CEC(، وهي �سبكة اإنذار باكر 

تربط م�ست�سعرات ميدان املعركة لتح�سني اكت�ساف 

لي�سمل  النظام  وتو�سيع  وا�ستهدافها،  التهديدات 

املن�سات  ال�سطحية،  ال�سفن  جانب  اإىل  عمله، 

ال�ساروخية.  الدفاع  ونظم  جواً  املحمولة 

للتقومي  الربنامج  تهيئة  اإىل  حالياً  وي�سار 

العمالين والتقني.

ولذلك حدد اخلرباء الع�سكريون يف »رايثيون« جدولً 

برنامج  يف  امل�ست�سعرات  �سبكة  لتو�سيع  زمنياً 

قدرة ال�ستباك التعاونية كي يوزع معطيات الإنذار 

ل  املقاتلة،  للمن�سات  اأو�سع  مدى  على  املبكر 

�سيما النظم املحمولة جواً. وقد حدد خرباء الربنامج 

نظام  مع  املعني  الربنامج  بن�سر  يق�سي  هدفاً 

»باتريوت« ودجمه يف ال�سنة املالية للعام 2008 

الأهداف  املراقبة ومهاجمة  رادار  على منت نظام 

وتنتجه  الأمريكي،  اجلو  ل�سالح  التابع  امل�سرتكة 

 .)Northrop Grumman( غرومان«  »نورثروب 

ربطه  يجري   2010 للعام  املالية  ال�سنة  ويف 

التي  جواً  املحمول  والتحكم  الإن��ذار  نظام  بطائرة 

وجتري  الأمريكي.  اجلو  ل�سالح  »بوينغ«  تنتجها 

اختبارات لرتكيب نظام »قدرة ال�ستباك التعاونية« 

على نظم الدفاع ال�ساروخي يف البحرية الأمريكية، 

البحرية  يف  لل�سواريخ  امل�ساد  الرت�ض  خ�سو�ساً 

من  العمليات  م�سرح  عن  الدفاع  نظام  وكذلك 

ارتفاعات عالية.

اإىل  اجلديد  املبكر  الإنذار  نظام  تطوير  ويهدف 

رفع القدرات يف ثالثة جمالت هي: اإدارة املعارك، 

والتعقب،  الإكت�ساف  مهمات  تنفيذ  وت�سمل 

وتعريف الأهداف التي تطري على اإرتفاع منخف�ض 

وخ�سو�ساً ال�سواريخ اجلوالة )كروز(. واملجال الثاين 

هو ال�ستطالع والتج�س�ض على م�ساحة وا�سعة من 

املتحركة  الأه��داف  حتديد  اإىل  بالإ�سافة  ال�سطح 

ا�ستقبال  من  النظام  �سيتمكن  كما  ال�سغرية، 

املعلومات من من�سات قتالية اأخرى مثل الطائرات 

بدون طيار طويلة املدى، بالإ�سافة اإىل تلقي 

املعلومات من الأقمار ال�سناعية.

امل�ست�سعرات  جمموعة  تطوير  حالياً  ويتم 

الالزمة  وال��راداري��ة  واحل��راري��ة  الكهروب�سرية 

ا�ستخدام  ميكن  حيث  ه��وك«،  »جلوبال  للطائرة 

لتوفري  نف�سه  الوقت  يف  امل�ست�سعرات  هذه  كل 

�سورة كاملة مل�ساحة كبرية من م�سرح العمليات، 

وميكن للرادار متييز الأهداف املتحركة من الثابتة، 

اإىل جانب معاجلة ال�سور الرادارية وال�سوئية على 

الأر�سية،  املحطة  اإىل  تر�سل  ثم  نف�سها،  الطائرة 

نقل  و�سلة  خالل  من  للم�ستخدم،  تقدميها  قبل 

خالل  من  اأو  الطائرة،  على  والبيانات  املعلومات 

الأقمار ال�سناعية.

اأهمية  املبكر  الإن��ذار  منظومة  تاأخذ  وهكذا 

فائقة يف تاأمني املراقبة واإدارة املعارك 

امل�ستقبلية بني اجلي�سني.

.2008/4/15 • هاآرت�ض 
.2007/1/3 • هاآرت�ض 

.2005  1 كانون   2 ت�سرين  اخلليجي  الدفاع  • جملة 
الدفاع  جملة  عن  نقالً   - الأمريكية  تاميز  وا�سنطن  • �سحيفة 
ترتكز  التي  الطويلة  احلرب  ت�سورات  حول  البنتاغون  ي�سدرها  التي 

على قدر�ت �إن�ساء بر�مج �سرية و�أنظمة �إنذ�ر - �أول �سباط 2006.

.2006/2/8 لندن  من  • احلياة 
قدرات  تعزيز  حول   - الأمريكية  الدفاع  وزارة  قّدمتها  • درا�سة 

العاملية  وال��وك��الت  وال�ستطالع،  واملراقبة  وال�ستخبارات  احلركة 

خ�سو�ساً رويرتز يف 2006/2/3.

فريق  مع  البنتاغون  بني  املوّقع  والعر�ض  التطوير  عقد   •
»ن��ورث��روب  وجمموعة  »راي��ث��ي��ون«  و�سركة   - م��ارت��ن«  »لوكهيد 

الإنذار  �سبكة  لن�سر   -  2009 العام  حتى  »بوينغ«  و�سركة  غرومان« 

املبكر على مدى اأو�سع للمن�سات املقاتلة.

 2005 يناير   159 العدد  القاهرة   - الدولية  ال�سيا�سة  • جملة 
نقالً عن ن�سرة القوات البحرية الأمريكية.

املراجع
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تعددت االأ�ضباب... 

فماذا عن التداعيات

ارتفاع اليورو وانخفا�ض الدولر

الوزير قرم: خطاأ كبري 

ربط �ضعر �ضرف اللرية اللبنانية 

وب�ضكل ح�ضري بالدوالر االأمريكي

)اأ�ستاذ  قرم  جورج  الدكتور  الأ�سبق  املال  وزير 

القد�ض  وال��روح  يو�سف  القدي�ض  جامعتي  يف 

الأمريكي  ال��دولر  اأزم��ة  »اإن  قال:  الك�سليك(  يف 

�ملتمثلة بالهبوط �حلاد منذ �سنة تقريباً، لي�ست 

نعي�سها  التي  الفرتة  هذه  وتذكرنا  بامل�ستغربة. 

حيث  ال�سبعينيات،  بفرتة  الدولية،  الأ�سواق  يف 

الباهظة  احلرب  تكاليف  املتحدة  الوليات  كابدت 

يف فيتنام، بال�سافة اإىل �سعف جتارتها اخلارجية، 

اأما  لناحية عدم التوازن بني ال�سترياد والت�سدير. 

نتيجة  اأي�ساً  هو  ال��دولر،  قيمة  تدهور  فاإن  اليوم 

غزو العراق واحتالله، والكلفة الباهظة الناجتة عن 

العمليات احلربية، واإبقاء اأكرث من 150 األف جندي 

اأمريكي يف العراق. فمهما كانت اأهمية القت�ساد 

نالت  قد  احل��رب  هذه  ف��اإن  و�سخامته،  المريكي 

املتحدة،  الوليات  يف  املالية  الأو�ساع  �سحة  من 

اخلارجية.  التجارة  يف  التوازن  عدم  ا�ستمرار  مع 

وي�ساف اإىل ذلك، الزمة امل�سرفية احلادة الناجتة 

كما  �أمريكا،  يف  �مل�سارف  من  �لعديد  توّرط  عن 

مبئات  عقارية  قرو�ض  منح  يف  اأخ��رى،  دول  يف 

املليارات من الدولرات، بطريقة ل حترتم قواعد 

�سعود  ر  تف�سّ العوامل  وه��ذه  ال�سليم.  الإئتمان 

�ليورو وهبوط �لدوالر يف هذ� �ل�سكل �حلاد«.

�سيا�سة  لليورو  ال�سعود  هذا  وراء  كان  اإذا  وعّما 

ال��دولر  »اإن  ق��رم  ال��وزي��ر  ق��ال  ه��ادف��ة،  اأمريكية 

اأزمات اقت�ضادية تتواىل على العامل. املو�ضوع اليوم لي�ش قوة 

اليورو واإمنا �ضعف الدوالر، الناجت عن النزيف الهائل ب�ضبب كلفة 

العقارات  مديونية  اأزمة  وب�ضبب  والعراق،  اأفغان�ضتان  حربي 

»�ضاب برامي«، وما اأ�ضفرت عنه من تداعيات منها انخفا�ش االأ�ضهم 

تقلي�ش  اإىل  اأدى  الذي  االأمر  و�ضيكاغو،  نيويورك  بور�ضتي  يف 

انخفا�ش  وبالتايل  االمريكية،  االأ�ضواق  يف  االأجنبية  اال�ضتثمارات 

ن�ضبة قيمة الطلب على الدوالر.

ب�ضبب  ال��دوالر،  على  الفائدة  قيمة  تخفي�ش  فاإن  ذلك  اإىل 

االأ�ضواق  �ضيولة يف  �ضخ  اإىل  االأمريكي  الفدرايل  البنك  ا�ضطرار 

اإىل  اأدى  املديونية(،  اأزمة  عن  الناجت  ال�ضيولة  نق�ش  )ملعاجلة 

تقلي�ش حجم الودائع بالدوالر، وبالتايل، اأثر على انخفا�ش �ضعر 

�ضرفه. اإىل ذلك هناك من يعتقد اأن انخفا�ش �ضعر �ضرف الدوالر 

كان بتخطيط من ال�ضلطات االقت�ضادية االأمريكية اأو ح�ضل على 

االأقل بر�ضاها، بغية ت�ضجيع �ضادراتها واحلّد من وارداتها.

اأدخل  اإن انخفا�ش �ضعر �ضرف الدوالر،  اأي حال ميكن القول،  يف 

الدوالر يرتفع �ضعر  ل�ضعر  انخفا�ش  العامل يف دوامة. فمع كل 

ويوؤول هذا  الغذائية.  املواد  اأ�ضعار  وترتفع معه  النفط  برميل 

انخفا�ش �ضعر  اإىل مزيد من  والغذاء  النفط  اأ�ضعار  االرتفاع يف 

�ضرف الدوالر وارتفاع اليورو، وبالتايل اإىل ارتفاع جديد الأ�ضعار 

املواد االولية، وهكذا دواليك.

اأ�ضحاب االخت�ضا�ش حول تاأثري انخفا�ش �ضعر  للوقوف على راأي 

جملة  اإلتقت  اليورو،  �ضرف  �ضعر  ارتفاع  مقابل  الدوالر  �ضرف 

االأ�ضبق الدكتور جورج قرم، ومدير  »اجلي�ش« كالً من وزير املال 

عام بنك لبنان واملهجر لالأعمال الدكتور فادي ع�ضريان، ورئي�ش 

حممد  ال�ضيد  وال�ضناعة  التجارة  غرفة  يف  ال�ضناعية  اللجنة 

�ضقري.
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غري  عملة  ه��و   ،1976 ال��ع��ام  منذ  الأم��ريك��ي 

العامل،  يف  تداولً  الأكرث  العملة  لكنها  م�ستقرة، 

الدولر  يكون  باأن  متانع  ل  املتحدة  الوليات  لأن 

كبرياً  ن��ف��وذاً  يعطيها  ما  الرئي�سة،  العملة  هو 

على  وامل��ايل،  القت�سادي  املجالني  يف  وعاملية 

خالف الدول الكربى الأخرى، التي تف�سل اأن تبقى 

كالني  املحدود،  ال��دويل  النطاق  �سمن  عمالتها 

واليورو وال�سرتليني. وهذا جزء من اآليات ال�سيطرة 

العملة  ال��دولر  يكون  اأن  العامل،  على  الأمريكية 

امل�سرف  يكون  وان  ا�ستعمالً  الأكرث 

العاملي  الأمريكي امل�سرف  املركزي 

اأقطار  ل�سائر  ال�سيولة  يوؤمن  ال��ذي 

العامل«.

الأمريكية  ال�سيطرة  فقدان  وعن 

ال���دولر،  ���س��رف  �سعر  على  ال��ي��وم 

من  حالة  حلت  عندما  »ان��ه  اعترب 

الفو�سى يف النظام النقدي الدويل 

العام 1976، �سرى مبداأ عدم تدخل 

الرئي�سة،  للدول  املركزية  امل�سارف 

اأ�سعار  لتثبيت  القطع  اأ�سواق  يف 

ال��ع��م��الت، وت���رك امل��و���س��وع اإىل 

تتدخل  مل  امل�سارف  وهذه  ال�سوق. 

اأو ث��الث م���رات يف  ���س��وى م��رت��ني 

تدهور  لوقف  اإم��ا  الأخ���رية،  العقود 

�سعودها.  لوقف  اأو  ال���دولر  قيمة 

وهناك حديث اليوم عن اأن امل�سارف 

بينها،  م��ا  يف  تت�ساور  امل��رك��زي��ة 

ورمبا �ستتدخل وب�سكل متنا�سق يف 

تدهور  من  املزيد  ملنع  العاملية  القطع  اأ�سواق 

�سعر �سرف الدولر«.

القت�ساد  على  اليورو  �سرف  �سعر  تاأثري  وعن 

اليورو  العاملي واللبناين قال: »اإن ارتفاع �سرف 

واإمنا  جهة،  من  الأوروبية  للدول  متاعب  ي�سّبب 

من جهة اأخرى، فاإنه يخفف من حدة الأزمة على 

امل�ستهلك. فاملتاعب يتحّملها ال�سناعيون الذين 

ي�سدرون اإىل اخلارج، لأن القدرة التناف�سية بالن�سبة 

اإىل ا�سعار ال�سلع واخلدمات الأوروبية جتاه ال�سلع 

تذبذب  ب�سبب  تراجعت،  قد  الأمريكية  واخلدمات 

مبزيد  ذلك  عن  التعوي�ض  وميكن  العمالت.  �سعر 

اأوروبا.  الإنتاج يف  تكاليف  وخف�ض  النتاجية  من 

راأ�سها  وعلى  الأوروبية،  الدول  من  العديد  وهناك 

اأملانيا، التي متكنت من زيادة �سادراتها، بالرغم 

على  يدل  وهذا  اليورو،  �سرف  �سعر  اإرتفاع  من 

املجهود الكبري لها. اإمنا من اجلانب الإيجابي من 

�لوطاأة  �لدوالر، فهو خفف من  هبوط �سعر �سرف 

املثال،  �سبيل  على  النفط  �سعر  لرتفاع  الكبرية 

اأو مواد اأولية اأخرى حمدد �سعرها العاملي بالدولر 

الأمريكية  اخلدمات  اأو  ال�سلع  ان  كما  الأمريكي. 

اأن  علينا  الأوروب��ي.  للم�ستهلك  كلفة  اأقل  ت�سبح 

التحركات  اإىل  ننظر 

الكبرية لأ�سعار العمالت 

�سبيل  وعلى  وال�سلبية،  الإيجابية  الناحيتني  من 

التجاري  امليزان  يف  العجز  اأن  نرى  فاإننا  املثال 

الأمريكية  ال�سادرات  لأن  يرتاجع،  ب��داأ  الأمريكي 

وانخفا�ض  ال��دولر  قيمة  اإنخفا�ض  ب�سبب  ت��زداد، 

كلفة ال�سلعة الأمريكية. والق�سية املطروحة اليوم، 

اإىل  التوازن  اإع��ادة  تاأمني  اأمر  لل�سوق  يرتك  هل 

العامل،  يف  الكربى  واملالية  التجارية  التدفقات 

حٍد  لو�سع  املركزية  الرئي�سة  امل�سارف  تتدخل  اأو 

الوليات  موقف  اأي�ساً  نعلم  نحن  الدولر؟  لتدهور 

ال�سني  الأوروبي، من  الإحتاد  واإىل حد ما  املتحدة 

ودول �سرق اآ�سيا، التي اأ�سبحت من الدول امل�سدرة 

العمالقة، بحيث يطلب منها ترك قيمة عملتها 

ترتفع، باعتبار اأن هذه العمالت مرتبطة بالدولر 

الأمريكي، تنخف�ض قيمتها مع انخفا�ض قيمته، 

مما ل ي�ساعد يف زيادة ال�سادرات الأمريكية اإليها. 

فللق�سية نواٍح جتارية ومالية يف اآن معاً«.

�سرف  على  احل��رب  ترقبات  تاأثري  م��دى  وع��ن 

ال�ستقرار  »اإن هناك حالة من عدم  العمالت قال: 

عدم  حالة  ويف   .2001 اأيلول  اأحداث  منذ  ن�ساأت 

الإ�ستقرار واخلوف على قيمة العمالت، يلجاأ العامل 

يرتفع  الذي  الذهب  ال�سفراء،  املادة  اكتناز  اإىل 

يوؤدي اىل  اأي�ساً  اأن هذا  �سعره. ومما ل �سك فيه، 

التوتر امل�ستمر يف �سوق النقد، لأنه 

اإذا ما ح�سلت ال�سربة الع�سكرية �سّد 

اإيران، ف�سوف ت�سيب قطاع التجارة 

ان م�سيق هرمز  �سيما  ل  النفطية، 

اأهم �سريان يف نقل الطاقة يف  هو 

العامل«.

واأ�ساف الوزير قرم قائالً:

الإعالمية  الهجمة  نوع من  »هناك 

والهند،  ال�سني  ���س��ّد  املتوا�سلة 

املزيد  ت�ستهلكان  اأ�سبحتا  كونهما 

الأخرى،  الأولية  وامل��واد  الطاقة  من 

والغذائية،  الزراعية  املواد  وخ�سو�ساً 

املعي�سية  الأو���س��اع  ن  حت�سّ ب�سبب 

الإعالمية،  احلمالت  وت�سّور  فيهما. 

على  ت�ستويل  دول��ة  كاأنها  ال�سني 

الإ�سارة  من  بد  ول  العامل.  مقدرات 

يف هذا الإطار اإىل اأن ارتفاع اأ�سعار 

من  املزيد  ا�ستهالك  عن  ن��اجت  الغذائية  امل��واد 

ومن  الذرة  املزيد من  انتاج  يقت�سي  ما  اللحوم، 

بع�ض املزروعات الأخرى، التي تغذي الأبقار. يف 

والوليات  الربازيل،  مثل  كربى  دولً  فاإن  املقابل 

ومزروعات  ال��ذرة  ت�ستعمل  الأمريكية،  املتحدة 

اأخرى، لتحويلها اإىل طاقة بديلة. كل هذه العوامل 

اأّدت اإىل نق�ض كبري يف املواد الزراعية الأ�سا�سية، 

واإىل هذا الرتفاع اجلنوين لأ�سعار املواد الغذائية 

الو�سطى  للطبقات  ال�سرائية،  القوة  يق�سم  الذي 

التجار  فاإن  ذلك  اإىل  بال�سافة  عاملياً.  والفقرية 

ال�سعودي  الجتاه  وبا�ستمرار  ي�ستغلون  الدوليني 

لك�سب املزيد من الرباح«.

اأما على �سعيد لبنان فاعترب الوزير قرم اأنه »كان 
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البنك املركزي، عندما  هناك خطاأ فادح من قبل 

ح�سري  ب�سكل  اللبنانية  اللرية  �سرف  �سعر  ربط 

بالدولر الأمريكي، ولبنان ي�ستورد ن�سف حاجياته 

اآ�سيا. و�سبق  واليابان و�سرق  الأوروبي  الحتاد  من 

ربط  املركزي،  البنك  من  ر�سمياً  طلبت  اأن  يل 

اللرية ا�سافة اإىل الدولر باليورو والني، رف�ض ذلك 

الإقرتاح، وعلل الرف�ض بحجة �سعيفة وغري مقنعة، 

وهي اأن الودائع امل�سرفية معظمها بالدولر، واأن 

الإقت�ساد اللبناين مدولر«.

واأ�ساف قائالً:

اندلع  منذ  ا�ستمرت  التي  املعي�سية  »الأزم��ة 

�سببها  كان   ،1990 ولغاية   1975 العام  احل��رب 

عن  الناجتة  الفورة  وبعد  اللرية.  اإنهيار  الرئي�ض 

ور�ض الإعمار املختلفة والفورة العقارية الكبرية، 

يف  يتخبطون  اللبنانيني  ن�سف  من  اأكرث  اأ�سبح 

ازمة معي�سية كبرية، تتفاقم حدتها اليوم«.

الأجور،  لت�سحيح  املنا�سبة  الزيادة  ن�سبة  وعن 

الدرا�سات  تتوافر  »ل  اأن��ه  اإىل  قرم  الوزير  لفت 

اللبناين  التي تتحدث عن بنية القت�ساد  الكافية 

بالتف�سيل. ولكن يف نهاية املطاف هناك �سرورة 

لو�سع برنامج لت�سحيح الرواتب والأجور، كي ياأتي 

الت�سحيح تدريجاً. لأنه ل ميكن اأن نحّمل ما تبقى 

واأن 60  لالأجور. كما  زيادات حادة  لنا من �سناعة، 

يف املئة من ال�سعب ل ميلك القدرة ال�ستهالكية، 

وهذه  الت�سدير،  على  تعتمد  �سناعاتنا  ومعظم 

ظاهرة غري طبيعية، فمن ال�سروري وجود �سناعات 

هنا  وامل�سكلة  املحلية.  الأ���س��واق  من  ت�ستفيد 

)اإن  الأمر،  هذا  احلديث عن  عدم  اأي�ساً يف  تكمن 

اأجل  من  النقابية(  اأو  الر�سمية  اجلهات  من  كان 

حيث  ال�ساذ،  الو�سع  هذا  لت�سحيح  برنامج  و�سع 

الرواتب والجور جمّمدة منذ العام 1996«.

على حترير  اللبناين  الإقت�ساد  قدرة  مدى  وعن 

اإمكان  اأو  اجلمركية،  التعرفات  من  ال�سلع  بع�ض 

الوزير  قال  اأخرى  اأ�سواق  اإىل  التجار  بع�ض  توجه 

الذين  التجار  من  العديد  هناك  اأن  »اأعتقد  قرم: 

األّ  علينا  ولكن  ال�سينية،  الأ���س��واق  اإىل  توّجهوا 

احتكاري  �سبه  طابعاً  اللبناين  لل�سوق  اأّن  نن�سى 

اجلرنيك  اأدوي��ة  حيث  ال��دواء،  �سوق  يف  خ�سو�ساً 

الآ�سيوية  الأدوي��ة  وكذلك  لبنان،  يف  تت�سوق  مل 

وغريها...

مّت  منها  فالعديد  ال�سلع،  حترير  لناحية  اأم��ا 

امل�سافة  القيمة  �سريبة  تطبيق  عند  حتريره، 

املزيد  حترير  وعند  هائلة.  نتائج  اأعطت  التي 

�سوف يتم رفع ن�سبة هذه ال�سريبة«.

دعم  برنامج  تنفيذ  ال�سروري  »من  اأن��ه  وراأى 

اأكالف  تخفي�ض  خالل  من  اللبنانية،  ال�سناعات 

امل�سرفية...  الت�سليفات  وتاأمني  الطاقة،  �سعر 

على  اليوم  القائمة  ال�سناعية  النظرة  وتغيري 

ذات  خدمات  واعتبارها  وح�سب،  �سلعة  اإنتاج  انها 

من  تاأتي  فاحللول  عالية.  بتقنية  م�سافة  قيمة 

خالل نه�سة اإنتاجية �ساملة، وبجهود م�سرتكة بني 

ت�سدير  لبنان  من  مطلوب  مثالً  كافة.  الفرقاء 

منتجات زراعية وماأكولت ذات جودة عالية وباآلف 

اجلمود  من  حالة  هناك  لالأ�سف  ولكن  ال��دولرات، 

العقارات  من  الأرباح  جني  واأن  خ�سو�ساً  والك�سل، 

ومن �سندات اخلزينة، �سهل و�سريع ول ت�سوبه اأية 

خماطرة، بينما ال�ستثمار يف جمالت اأخرى يحتاج 

اإىل جهد متوا�سل ومتابعة.

اللبنانية،  الكفاءات  لهجرة  كبري  ت�سجيع  هناك 

على  وق���ادراً  م��وج��وداً  زال  ما  منها  الكثري  ولكن 

اإىل  يحتاج  ولكنه  العاملية،  واملناف�سة  املتابعة 

احلوافز واإىل تغيري الذهنية اللبنانية التي اعتادت 

على الو�ساطة وعلى الهجرة...

جمتمع  اللبناين  املجتمع  ان  اآخ��ر،  وبتعبري 

الزراعة،  على  اأو  ال�سناعة  على  يعتمد  ل  ريعي، 

واخلدمات  ال�سياحة  من  القليل  القدر  على  بل 

والو�ساطات، يف الوقت الذي نعي�ض ع�سر العوملة 

جمايل  يف  خ�سو�ساً  ال��دول،  ق��درات  تخترب  التي 

الإنتاجية واقت�ساد املعرفة«.

الدكتور ع�ضريان: تغيري �ضعر ال�ضرف 

كال�ضريبة يت�ضرر منها البع�ش 

وي�ضتفيد البع�ش االآخر

الدكتور  مدير عام بنك لبنان واملهجر لالأعمال، 

اللبناين مدولر  القت�ساد  »اإن  فادي ع�سريان قال: 

ارتفاع  تاأثري  وال�سوؤال عن  املئة.  بن�سبة 75 يف 

اقت�ساد بلد معني ي�سح عندما  اليورو على  �سعر 

هذه  ويف  املئة.  يف  مئة  ال��دول��رة  ن�سبة  تكون 

فلمجرد  ال�سعار،  ارتفاع  اجل��واب،  يكون  احلالة 

ترتفع  )اأوروب���ا(  امل�سدرة  ال��دول  عملة  ارتفاع 

ال�سلع امل�ستوردة. وعندما ترتفع  اأ�سعار  تلقائياً 

اأ�سعار العمالت اإما اأن يتحمل املواطن �سعر الكلفة 

كما  ارباحه.  التاجر من قيمة  اأو يخف�ض  بالكامل، 

تتوافر يف هذه احلال اأمام امل�ستهلك فر�سة �سراء 

ال�سلع من من�ساأ اآخر يتعامل بالدولر.

�سيا�سة  و�سع  يتم  مل  ح��ال  يف  اأن��ه  واأع��ت��ق��د 

اأو  تبنّي  ال�سلع،  اأن��واع  على  قيا�سية  اقت�سادية 

حتدد مدى تاأثري �سعر �سرف اليورو على القت�ساد، 

وحجم ن�سبة زيادة ال�سعار وانخفا�ض حجم الرباح 

اإىل  اأوروبا  من  ال�سترياد  عمليات  حتويل  حجم  اأو 

اأخرى، يبقى كل �سيء يف خانة التكهنات  اأ�سواق 

والتحاليل.

التي  الزمنية  بالفرتة  مرهونة  هنا  والق�سية 

�سوف ت�سهد ارتفاع �سعر �سرف اليورو؛ اإذا كانت 

الفرتة ق�سرية، التاأثري يكون قليالً، واإمنا اإذا ا�ستمر 

على  فالتاأثري  �سنة(،  )اأقله  اأطول  زمنية  لفرتة 

يف  التحويالت  على  وكذلك  اأك��رب،  يكون  الأ�سعار 

اإرتفاع  اأن  اإىل  هنا،  الإ�سارة  من  بد  ول  الأ�سواق. 

ال�سعار �سمل ال�سلع العاملية كافة وحتى اليابانية 

در  منها، با�ستثناء ال�سلع العربية. لكن لبنان ي�سّ

منها.  ي�ستورد  مما  اأك��رث  العربية  املنطقة  اإىل 

من  فح�سب  ا�ستفاد  قد  لبنان  يكون  وبالتايل 

اإىل  الأمريكية، هذا بالإ�سافة  الأ�سواق  اإىل  التحول 

اإىل  �سادراته  ن�سبة  يف  الزيادة  من  ا�ستفادته 

اأوروبا«.

واأ���س��اف ال��دك��ت��ور ع�����س��ريان: »ي��وج��د يف علم 

وعادة  املبا�سر،  وغري  املبا�سر  التاأثري  القت�ساد 

من  اأك��رث  ال�سعار  على  العمالت  تقلبات  توؤثر 

وبالتايل  اأخرى.  اإىل  ا�سواق  من  التحول  عمليات 

التاأثري املبا�سر �سوف يطال امل�ستهلك، باعتبار اأن 

امل�ستهلك اعتاد �سراء �سلعة معينة، ومن ال�سعب 

الرغم  اآخر على  باأخرى، ذات من�ساأ  ا�ستبدالها  جداً 

التاجر  عملية حتويل  اإن  كما  �سعرها.  ارتفاع  من 

الوقت  اإىل  اأي�ساً  حتتاج  ووجهتها  جتارته  م�سدر 

واإىل عمليات دعائية كبرية«.

العمالت  على  اليورو  �سرف  �سعر  تاأثري  وع��ن 

الخرى  »العمالت  اأن  ع�سريان  الدكتور  اأكد  الخرى، 

اليورو، ومنها  �سهدت ارتفاعاً مقابل �سعر �سرف 

الني«.

»انخفا�ض  اأن  على  ع�سريان  الدكتور  و���س��دد 
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عن  ن��اجت  الخ��رى،  العمالت  مقابل  ال��دولر  �سعر 

هذه  اإىل  لي�ض  ولكن  اأمريكية  اقت�سادية  �سيا�سة 

تعاين  الأمريكية  املتحدة  فالوليات  امل�ستويات. 

عجزاً كبرياً يف امليزان التجاري، ونتيجة هذا القرار 

انخف�ض العجز ون�سطت ال�سياحة...

من ناحية اأخرى، فاإن امل�ساكل املالية التي نتجت 

)العقارات(  برامي«  و»ال�ساب  الئتمان  اأزمة  عن 

زعزعت الثقة لدى امل�ستثمرين. وانخفا�ض الفائدة 

يف اأمريكا )من 5 يف املئة اإىل 2.5 يف املئة( 

يف  قيمتها  ا�ستمرار  مقابل  يف 

املئة(،  اوروبا على معدلها )4 يف 

القت�سادي  الو�سع  حقيقة  يعك�ض 

انخفا�ساً  ويعني  املرتدي،  المريكي 

يف عدد امل�ستثمرين يف اأمريكا.

الوقت.  عامل  اهمية  ت��ربز  وهنا 

اليوم،  ي��وؤث��ر  ال��ف��ائ��دة  يف  ال��ف��رق 

فيما �لن�ساط �القت�سادي يحتاج �إىل 

الفائدة  �سنة تقريباً. عملية خف�ض 

ال�سوق،  توقعات  �سمن  اأ�سبحت 

بتجميد  التوقعات  ج��اءت  اإذا  ولكن 

اإىل  ف��وراً  الثقة  تعود  الإنخفا�ض، 

الأ�سواق.

ال�سرف  واأ�سعار  ال�سوق  وبالتايل 

امل�ستقبلية،  التوقعات  على  مبنية 

اإن  تقول  اليوم  املحللني  وتوقعات 

اأعلى  اإىل  و�سل  اليورو  �سرف  �سعر 

ولكن  ينخف�ض  و�سوف  م�ستوياته، 

كان  التي  امل�ستويات  اإىل  لي�ض 

عليها �سابقاً. وعن مدى تاأثري ارتفاع �سعر برميل 

الإدارة  وتغيري  احل��روب  ترقبات  وكذلك  النفط 

المريكية، على �سعر ال�سرف قال الدكتور ع�سريان: 

القت�سادي  والنكما�ض  احل��روب  احتمالت  »اإن 

يوؤثران على الإنتاج النفطي، وبالتايل على اأ�سعار 

النفط، ولي�ض على اأ�سعار ال�سرف. ولكن من ناحية 

بالدولر،  البرتول  تبيع  العربية  الدول  فاإن  اأخرى، 

ولكن  بالدولر،  با�ستثمارات  الأموال  هذه  وتوظف 

الدولرات اىل عمالت  يف حال قررت حتويل هذه 

اأخرى، هنا تقع الإ�سكالية. ومن هذا املنطلق كان 

العربية  الدول  جلوء  من  العاملي  واخلوف  الرّتقب 

التاأثري  �سيكون  وهنا  ال��دولر،  عن  النف�سال  اإىل 

كبرياً على �سعر �سرفه.

الأمريكية  الإدارة  بتغيري  يتعلق  ما  يف  اأم��ا 

وتاأثريها على اأ�سعار ال�سرف، فهذا متوقف على 

اجلديدة.  ل��الإدارة  العملة  �سرف  �سيا�سة  برنامج 

دولر  �سيا�سة  مع  عملياً  كانت  احلالية  ف��الدارة 

الدارة  �سيا�سة  هي  ما  يعلم  اأح��د  ول  �سعيف، 

اجلديدة قبل اأن تاأتي.

اأما عن احلروب ف�سيكون لها تاأثري اإيجابي على 

اإنخفا�ض اأ�سعار الذهب والنفط. ولكن ل يوجد تاأثري 

ال���دولر،  اأ���س��ع��ار  على 

لذلك  ذكرنا  وكما  لأن��ه 

عالقة بالثقة. فهناك اأمثولت من التاريخ اجلديد، 

يتح�سن  احلربي  الإنتاج  زي��ادة  نتيجة  اأنه  بّينت 

�سعر ال�سرف، واأحيانا كانت المور �سيئة، وبالتايل 

اأمريكا.  وق��وة  القوى،  مبوازين  متعلقة  الأم��ور 

الوليات  حال خا�ست  اأنه يف  اعتقد  راأيي  وح�سب 

الأمريكية اأية حرب اإ�سافية يف املنطقة، فالأمور 

جداً،  �سعيف  اأمريكا  و�سع  لأن  �سوءاً،  تزداد  �سوف 

والثقة معدومة باملوؤ�س�سات وبالعملة الأمريكية«.

باإ�سافة  النقدية  ال�سلة  تعديل  اإمكان  وح��ول 

»قد  قال:  واليورو،  كالني  عليها  العمالت  بع�ض 

�سعر  انخفا�ض  ولكن  غريباً،  كالمي  البع�ض  يرى 

اللبناين  القت�ساد  م�سلحة  من  هو  الدولر  �سرف 

اإىل حد ما على الرغم من اأن الأ�سعار قد ارتفعت. 

الوليات املتحدة  اليه  اآخر، ان ما ت�سعى  ومبعنى 

وهو حت�سني ميزانها التجاري، ينطبق على لبنان، 

باعتبار اأن اإقت�ساده مدولر«.

قراراً  لي�ست  الدولرة  ق�سية  »اإن  قائالً:  واأ�ساف 

التعامل  اختار  �سعب  ق��رار  هي  واإمن��ا  حكومياً، 

الثالثني  يقارب  ما  منذ  الأقوى  التجارية  بالعملة 

اأو  نقدية  ب�سيا�سة  الدولرة  اإلغاء  ميكن  ل  عاماً. 

بقرار اأو برفع فوائد...اإنها بنية اقت�سادية حتددها 

الدول الأكرب حجماً يف التجارة العاملية، اإنها كاللغة 

اإىل  الر����ض  �سعوب  ا�سطر  ال��ت��ي 

اإىل  حتتاج  الثقافة  وهذه  اتقانها. 

النتقال  اجل  من  لتغيريها،  الوقت 

من عملة جتارية اأو عملة مقاي�سة، 

اإىل عملة تدعى اليورو. وقد يح�سل 

هذا يف امل�ستقبل، من خالل تغيري 

اجتاه املواطنني يف نوعية ودائعهم، 

ولكن حجم الودائع باليورو لن يتجاوز 

ال�5 يف املئة.

اإىل ق�سية  الإ�سارة هنا  بد من  ول 

لبنان  يف  الدولرة  ان  وهي  هامة، 

واإمنا  فح�سب،  ودائ��ع  دول��رة  لي�ست 

معامالت  ودولرة  قرو�ض  دولرة  هي 

)80 يف املئة من مقا�سة ال�سيكات 

العبارة  وب�سريح  ب��ال��دولر(.  هي 

اليوم  ه��ي  اللبنانية  العملة  ان 

الوديعة  بينما  لرية،  ولي�ست  دولر 

اأو  بالني  اأو  ب��ال��ي��ورو  تكون  ق��د  ا�ستثمار،  ه��ي 

بال�سرتليني...«.

�سعر  بارتفاع  الأوروب���ي  الإقت�ساد  تاأثري  وعن 

�سرف اليورو مقابل الدولر قال الدكتور ع�سريان: 

النتاج  حجم  يكون  اأن  الطبيعي  من  »باملبداأ، 

الوقت  يف  ولكن  انخف�ست،  قد  ال�سادرات  ون�سبة 

يكون  قد  اأك��رب.  اأ�سبحت  ال�سرائية  القوة  عينه 

اإذا  ولكن  ق�سرية،  زمنية  اإىل فرتة  مريحاً  الو�سع 

فالأمور  اأكرث،  ال�سرف  �سعر  وارتفع  املدة  طالت 

هو  ال�سرف،  �سعر  فتغيري  اأ�سعب.  ت�سبح  �سوف 

ويت�سرر  البع�ض  منها  ي�ستفيد  التي  كال�سريبة 

منها البع�ض الآخر«.

اأو�سح ع�سريان  الأجور  بت�سحيح  ما يتعلق  ويف 
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لبنان  الأج��ور يف  ت�سحيح  ق�سية  اإىل  »ينظر  انه 

من ناحيتني: الأوىل ال�ستفادة من جتربة املا�سي، 

والثانية النظرة امل�ستقبلية ملا قد ينتج عن هذا 

الأجور يح�سن و�سع املواطن  الت�سحيح. فت�سحيح 

الإ�سمي، ولكن بالتاأكيد �سوف يكون لهذه اخلطوة 

يف  »ال�سطارة«  امل�ستقبل.  على  كبري  ت��اأث��ري 

هذا  معاجلة  للحكومة  ميكن  كيف  هي  الإقت�ساد 

املو�سوع باأقل �سرر ممكن، اأي بن�سبة قليلة من 

الت�سحيح  ن�سبة  على  �سيتوقف  وه��ذا  الت�سخم، 

التي �ستتحقق«.

تقدم  م��ا  »يبقى  ق��ائ��الً:  وخ��ت��م 

فاإن  والنتيجة  اقت�سادية  نظريات 

القوة ال�ساغطة هي التي �ستقرر«.

�ضقري: ارتفاع �ضعر �ضرف اليورو 

رفع ن�ضبة ال�ضادرات اللبنانية

بدوره قال رئي�ض اللجنة ال�سناعية 

ال�سيد  وال�سناعة  التجارة  غرفة  يف 

من  املئة  يف   50« �سقري:  حممد 

من  ا�ستفادت  اللبنانية  ال�سناعة 

ارتفاع �سعر �سرف اليورو، و50 يف 

 -  30( كبري  ب�سكل  ت�سررت  املئة 

امل�سدر  فال�سناعي  املئة.  يف   )50

ارتفعت ن�سبة �سادراته العام 2007، 

حيث �سدر لبنان هذا العام مليارين 

بينما   ،2006 ال��ع��ام  مليون  و82 

العام 2007  ال�سادرات  ن�سبة  بلغت 

816 مليون دولر، اأي بزيادة 23 يف 

اأما  اأمريكي.  دولر  مليار   571 يوازي  ومبا  املئة، 

يف ما يتعلق بالواردات اجلمركية فقد كانت 757 

 877 قيمتها  وبلغت   ،2006 العام  دولر  مليون 

مليون دولر العام 2007.

القيمة  م��ن  اخل��زي��ن��ة  واردات  قيمة  وك��ان��ت 

امل�سافة، 762 مليون دولر العام 2006، وارتفعت 

العام 2007 اإىل 967 مليون دولر.

اللبنانية،  ال��واردات  ن�سبة  اأي�ساً  ارتفعت  وقد 

فالعام 2006 ا�ستورد لبنان ما قيمته 9 مليارات 

 ،2007 العام  الرقم  وارتفع  دولر،  مليون  و398 

يف   26 بزيادة  اأي  مليون،  و518  مليار   11 اإىل 

املئة.

باملطلق،  اإيجابياً  ان هذه الرقام ل تعك�ض جواً 

مقارنة مع الذي يح�سل يف العامل العربي. نحن 

نتكلم عن زيادة باملاليني، فيما هم يتحدثون عن 

زيادة باملليارات«.

واأ�ساف ال�سيد �سقري: »اإن الو�سع يف لبنان دقيق 

قائد  ا�سم  طرح  فعندما  كالبور�سة،  وهو  و�سعب، 

توافقي،  كرئي�ض  �سليمان  مي�سال  العماد  اجلي�ض 

اللبناين  القت�ساد  على  اإيجابية  اخلرب  هذا  عك�ض 

يف �سهري ت�سرين الثاين وكانون الول املا�سيني، 

اأ�سعار  ارتفعت  حيث 

ال���ع���ق���ارات، وع��ّو���ض 

ال�سناعيون عن بع�ض من خ�سارتهم، كما انتع�ست 

غري  النتائج  فاإن  اليوم  بينما  ال�سياحية.  احلركة 

واإذا  العام اجلاري،  الثالثة من  الأ�سهر  م�سجعة يف 

ال�سيا�سية  للم�سكلة  مل يكن هناك من حٍل جذري 

يف البلد، ف�سوف ن�سهد اإفال�سات باجلملة و�سفوف 

ال�سباب بالآلف اأمام ال�سفارات«.

اإىل  اللبنانيني  التجار  بع�ض  توّجه  نية  وعن 

اأ�سواق اأخرى، اأكد ال�سيد �سقري اأن »التاجر اللبناين 

املجموعة  خ��ارج  اأخ���رى  اأ���س��واق  ع��ن  يبحث  ب��داأ 

الوروبية. ولأول مرة يف تاريخ التجارة اللبنانية، 

الأ�سواق  العام 2007 من  اللبناين  التاجر  ا�ستورد 

وتبني  الإيطالية.  الأ�سواق  من  ولي�ض  المريكية، 

من  املرتفع  ال���س��ت��رياد  حجم  الرق���ام  ه��ذه  لنا 

كان حجم  اإذ  العام 2005،  الأمريكية منذ  الأ�سواق 

ال�سترياد منها 542 مليون دولر اأمريكي، واأ�سبح 

ملياراً و16 مليون العام 2006، لي�سل اإىل مليار 

و139 مليون دولر العام 2007«.

واأ�ساف قائالً:

»ال�سادرات اللبنانية مرتبطة بالأ�سواق العربية، 

اأمام  بالتايل  الأمريكي،  الدولر  التي تتعامل مع 

اإزاء  �سادراته،  زي��ادة  فر�سة  اللبناين  ال�سناعي 

موجة ارتفاع �سعر �سرف اليورو. ول بد من الإ�سارة 

الأوروبية  ال�سادرات  اأن  اإىل  هنا، 

الرتفاع،  هذا  جراء  من  جداً  تاأثرت 

التي  الأملانية،  ال�سادرات  با�ستثناء 

ال�سادرات،  يف  الأول  املركز  احتلت 

يورو،  مليار  حجمها 547  بلغ  حيث 

مما يعني اأهمية ال�سناعة الأملانية 

الثقيلة  امل��ع��دات  ت�سمل  ال��ت��ي 

والأجهزة الطبية...

اإىل  دع��وة  توجيه  من  بّد  ل  وهنا 

ال�سناعي اللبناين، كي يتعلم ثقافة 

املعرفة،  وعلم  احلديثة  ال�سناعة 

واإدخال القيمة امل�سافة والبتكار اإىل 

�سناعته، لأن ال�سناعة التقليدية مل 

املناف�سة يف عامل  قادرة على  تعد 

املعرفة والعوملة.

جمالت  عدة  يف  ب��ارع  لبنان  وان 

وميكنه املناف�سة بها يف اأرقى دول 

العامل، مثل ت�سميم الأزياء، ت�سميم املجوهرات، 

الكومبيوتر  وبرجمة  كليب  الڤيديو  الطباعة، 

وغريها...«.

واأكد اأن »غياب ال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني يف 

لبنان، يق�سيان على ما تبقى من �سناعة وجتارة 

من  ال�ستفادة  من  البلد  ويحرمان  �سيء،  وك��ل 

الطفرة النفطية الأكرب يف التاريخ، حيث ان ن�سبة 

 1800 بني  ت��راوح  العربية  ال��دول  يف  الفائ�ض 

و2000 مليار دولر. واآمل من جميع ال�سيا�سيني، 

ن�سب  العامة  وامل�سلحة  البلد  م�ستقبل  و�سع 

�سليمان  العماد  انتخاب  يف  وال���س��راع  اأعينهم، 

رئي�ساً للجمهورية قبل اأن ينهار البلد فوق روؤو�ض 

اجلميع«.
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ع�ضامي فّذ اأم�ضى حياته 

»املحب�ضني«  رهني  الق�ضرية 

مل  كرم  ملحم  فكرم  والكتاب.  قلمه 

وراء مكتبه �ضباح  العمل  لديه وقت لغري  يكن 

من  غرف  �ضّيال  قلمه  الديك.  �ضياح  حتى  واأحياناً  م�ضاء 

يكتب  كان  �ضخر.  من  نحت  كاأنه  الغالب  على  غرفه  فجاء  بحر، 

اىل  ينتقل  ما ثم  االأول من مو�ضوع  اجلزء  ورقة  يكتب على  واحد.  اآن  ثالثة يف  اأو  مو�ضوعني 

ورقة ثانية ليكتب املو�ضوع الثاين، ثم اىل الثالثة ليكتب املو�ضوع االأخري. ميالأ الق�ضا�ضة بعد 

الق�ضا�ضة ويلقم بها املطبعة. واإذا �ضئل كيف ميكنه اأن يقوم بكل ذلك وحده �ضاح: »اأنا غب )رب( 

من كتب«.

�ضريته

من  اخلام�ض  يف  ك��رم  ملحم  ك��رم  ول��د 

اآذار 1903 يف بلدة دير القمر - ق�ساء 

ملحم  وال��ده  ال�سوف. 

�����س����اه����ني 

اأب���������و ك����رم 

م����ن م���زرع���ة 

وبحكم  ال�سوف، 

يف  �سكن  علمه 

دي����ر ال��ق��م��ر. اأم���ه 

الأ�سمر  يو�سف  �سو�سان 

بعد  والتي  القمر،  دي��ر  من 

بحزم  ولدها  اأم��ر  توّلت  ترّملها 

كرم  تلقى  البلدة  ه��ذه  يف  وحكمة. 

الأخ���وة  معهد  يف  الب��ت��دائ��ي��ة  درا���س��ت��ه 

الدرا�سة  وتابع  �سنوات  ت�سع  طوال  املرمييني 

املعهد  يف  ثم  جونيه،  يف  نف�سه،  املعهد  يف 

الذكاء والتفوق  الأنطوين يف بعبدا، فتمّيز بحدة 

وملا  والفل�سفة.  والفرن�سي  العربي  الأدب��ني  يف 

ملحم  كرم  تقّرب  اأبوابه  الأنطوين  املعهد  اأغلق 

كرم من نّعوم افرام الب�ستاين �ساحب جريدة »دير 

القمر«، وبداأ يكتب على �سفحاتها معاوناً �ساحبها 

اأمر  يت�سّلم  كان  اأنه  حتى  اأعماله،  من  الكثري  يف 

حترير اجلريدة يف غياب »املعلم نّعوم«. 

القا�ش وال�ضحايف

منذ  الق�س�سية  كرم  ملحم  كرم  موهبة  ب��رزت 

اأترابه  يجمع  الأول،  عقده  وهو يف  كان،  حداثته. 

البنني. • اأم 
قري�ض. • �سقر 
يزيد. • دمعة 

اخليزران. • اإنتقام 
• وامعت�سماه.

اجلزار. • قهقهة 

القرية. • اأ�سباح 
لبنان. من  • اأطياف 

• امل�سدور.
الأمل. • �سرخة 

• املجنون.
الطيوب. ذات  • لبنى 

العناقيد. • قطاف 

اأنطون. • بونا 
• عفراء.

املن�سور. جعفر  • اأبو 
�سمعون. • ي�سرى 

الزيزفون. • جفاف 
العني. قرير  • ال�سيخ 

احلمر. • ال�سفاف 

غريها  اىل  ب��الإ���س��اف��ة 

واملخطوطات  ال��ك��ث��ري، 

الن�سر  كلها  امل��ن��ت��ظ��رة 

اىل  ليعود  الن�سر  واإع��ادة 

لغة ال�ساد رونقها.

موؤلفات 
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كرم
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يف حو�ض املدر�سة ويروي لهم حكاية 

اىل  اأو  اأم��ه  اىل  ين�سبها  خيالية 

�سماعها.  على  يحملهم  لكي  جدته 

واآفاقها،  القمر  بدير  �ساق  ومل��ا 

بريوت  يف  ال�سحف  يرا�سل  راح 

الأوىل  مقالته  ن�سرت  كانت  التي 

اأن  اغتباطاً  وزاده  وت�سّجع،  فاغتبط 

نقلت  احلني  ذلك  القاهرة يف  �سحف 

القمر«  »دير  جلريدة  هو  كتبها  ق�سة 

حتت عنوان »عاد المرباطور غليوم«، 

م�سّورة.  احل��ني  ذل��ك  يف  ون�سرت 

عليه  لتدّر  كانت  ما  مقالته  ولكن 

لل�سياغة  خاله  حمل  يف  فعمل  العوز  يقيه  مالً 

املطالعة.  اأو  الكتابة  عن  يتوقف  اأن  دون  من 

اأعجب الأخطل ال�سغري - ب�سارة اخلوري - مبقدرة 

كرم ال�سحافية فدعاه العام 1923 اىل العمل يف 

الأدب  وهكذا حتّقق حلمه يف  »الربق«.  �سحيفته 

»ال��ربق«، ثم يف  فانتقل اىل بريوت للعمل يف 

يو�سف  اأ�سدرها  التي  الأ�سبوعية  »الإ�سالح«  جملة 

غّنام ثابت.

جرائد  عدة  يف  ال�سحافة  كرم  ملحم  كرم  زاول 

منها: ل�سان احلال، الأحرار، الأحوال، الراية، الرا�سد، 

لبنانية يف م�سر  ورا�سل �سحفاً  واملعر�ض، 

ونيويورك.

توىل حترير ثالث �سحف يومية يف 

مقالت:  ثالث  يكتب  وكان  واح��د،  اآن 

اليومي  التعليق  الرئي�ض،  املقال 

ال�سيا�سة  يف  والتعليق  املحلي، 

ال�سحافيني  م��ن  وك���ان  اخل��ارج��ي��ة. 

املان�سيت  و�سعوا  ال��ذي��ن  الأّول���ني 

واأمن����ى فن  ال�����س��ح��ف  ال��ك��ربى يف 

له  ير�سمه  ك��ان  ال��ذي  الكاريكاتور 

ال�سيد عزت خور�سيد مدير املرا�سم 

يف ما بعد. كما كان اأول �سحايف يدخل 

واأول  ال�سحف،  احلديث على  التبويب 

من فتح باب ال�سيا�سة العاملية واأطل 

وعرف يف  الأبعاد.  وراء  ترى  بعني  احلوادث  على 

ال�سحافة ب�سدة بط�سه فلم ت�سلم معه جريدة من 

التعطيل.

العام 1928 اأن�ساأ كرم ملحم كرم جملة اأ�سبوعية 

الأوىل  كانت  وليلة«  ليلة  »األف  اأ�سماها  ق�س�سية 

من نوعها يف لغة ال�ساد، وقد ظل ي�سدرها �ستة 

وع�سرين عاماً حتى بلغ ما كتبه فيها األف ق�سة 

وليلة«  ليلة  »األف  بطلة  بذلك  متحدياً  وق�ستني 

انت�سرنا على  اليوم  اآنذاك:  كلماته  �سهرزاد، ومن 

�سهرزاد.

ن�سيبته  من  تزّوج   1929 العام 

يو�سف  خليل  خ��ال  ابنة  اميلي 

املحامي  ابنني هما  واأجنبا  الأ�سمر، 

ع�سام، نقيب املحامني يف بريوت 

املحررين  نقيب  وملحم  �سابقاً، 

وابنتني هما �سوزان ومها. والعام 

»العا�سفة«  جملة  اأن�ساأ   1930

يف  وعاونه  ال�سيا�سية  الأ�سبوعية 

�سبكة،  اأبو  اليا�ض  ال�ساعر  حتريرها 

بطر�ض الب�ستاين، مراد اأبي نادر، وجنيب 

التعطيل  لأن  اأكرث  ل  �سنتني  عا�ست  وقد  الرّي�ض. 

الإداري لحقها كمثل اخلطيئة؛ �سنتان قال خاللهما 

يف  املنَتَدبني،  يف  الأن��ف��ة  ذوو  يقوله  م��ا  ك��ل 

م�سادري ال�سلطة من اأهل البلد.

تناول  التي  »الأ�سرار«  جملة  اأ�سدر   1932 العام 

اهتمامه  ولكن  التاريخية.  الأح��داث  خفايا  فيها 

الأدب  �ساأن  برفع  اهتمامه  دون  حال  ال�سحايف 

والأدباء عن طريق توحيد كلمتهم وجمع �سملهم 

»العا�سفة« اىل  العام 1933 يف  دعا  رابطة.  يف 

اإن�ساء »اجلامعة الأدبية يف لبنان« وقام بات�سالت 

من  بع�سبة  النجاح  وا�ستطاع  ال�سدد،  بهذا  �ستى 

العا�سفة  توقف  بعد  الإب���داع.  اأه��ل 

�سرع يكتب يف جملة »املعر�ض«، 

الع�سرة«  »ع�سبة  اأن�سار  من  وكان 

التي توّلت احلقل الثقايف فيها.

النيابية  لالنتخابات  نف�سه  ح  ر�سّ

عن دائرة ال�سوف، وملا راأى اأن رياح 

قبل  اإن�سحب  توؤاتيه  ل  ال�سيا�سة 

بدء املعركة الإنتخابية. يف نهاية 

»األ��ف  اإي��ق��اف  ق���ّرر  ال��ع��ام 1953 

طبع  اىل  والن�سراف  وليلة«  ليلة 

احلنني  ولكن  املخطوطة.  رواياته 

اىل ال�سحافة عاوده فا�سرتى العام 

1956 جملة »املجال�ض« لي�سدرها 

مع ولديه ع�سام وملحم.

65

اجلي�ش - العدد رقم 276

كرم ملحم كرم واملعجم

يروي نقيب املحامني ال�سابق ع�سام كرم عن والده ق�سته 

علينا يف  دخل  بعُد،  �سغاراً  وكنا  »مرة،  فيقول:  املعجم  مع 

كما  نقراأ  قلنا:  تعمالن؟  ماذا  فقال:  وملحم.  اأنا  نومنا  غرفة 

�سيئني  على  ي��دّل  هذا  معجم؟  ب��دون  فقال:»تقراآن  ت��رى. 

اأنكما تعرفان املعجم حتى  اإما  لي�ض كالهما يف م�سلحتكما. 

لت�ستغنيا عنه، وهذا غري �سحيح. واإما اأنكما جتانبان املعجم، 

وهذا ل يجوز«. وقال: اأنا ل اأقراأ ول اأكتب اإل واملعجم خديني. 

لذلك �أجتّنب، ما ��ستطعُت، �ل�سقوط يف �ملتاهات. 

ق�ضة كرم ملحم كرم مع حرف الراء

متعة  ك��رم  ملحم  ك��رم  حرمت  مع�سلة  »ال���راء«  ح��رف  ك��ان 

اإ�سمه  ُي�ساأل عن  احلوار واحلديث. فكان يتجّنب لفظه عندما 

»كغم  القول  اىل  ي�سطر  ل  كي  احلوار  م�سار  فيغرّي  و�سهرته، 

فاإذا  احلرف  هذا  يتحا�سى  حما�سراته  يف  كان  كغم«.  ملحم 

كان كالم على »م�سر« قال »وادي النيل«، واإذا كان كالم على 

اىل  يوم  ذات  ا�سطر  وقد  الدواليب«.  »ذات  قال  »ال�سّيارة« 

كان  الراء يف خطاب  التي ت�سّمنت حرف  العبارات  كل  حذف 

ي�ستعد لإلقائه اأمام جمهور. وعندما عجز اأمام اإ�سمي جان جاك 

اأرجاء القاعة. وقال غابي  رو�سو وڤيكتور هوغو عّم الت�سفيق 

غلب  من  الأديبان  متّكن  »لقد  مازحاً:  يومذاك  حداد  ا�سكندر 

كرم ملحم كرم، فهنيئاً لهما«.



 1959 ال����ع����ام 

ر�سميا  بلدة  يف  �سقط 

املرتين  يناهز  علو  من  ال��ع��ام،  ذل��ك  م�سيفه 

حتت  للمياه  خ��زان  �سطح  على  امل��رت  ون�سف 

الطريق، فاأ�سيب بنزيف داخلي يف راأ�سه، وغاب 

عن الوعي ثم ما لبث اأن فارق احلياة يف 3 اأيلول 

.1959

ثقافته ونقده

فقد  الوا�سعة،  بثقافته  كرم  ملحم  كرم  متّيز 

الوفيني.  �سديقيه  والقلم  الكتاب  يف  وج��د 

اأقبل  واجلديد.  القدمي  العربي  الأدب  على  اإطلع 

القراآن  ق���راءة  على  ب�سغف 

واجلاحظ  وكليلة ودمنة  والإجنيل املقّد�ض  الكرمي 

واليازجيني  والب�ساتنة  خلدون  واإب��ن  واملتنبي 

وال�سدياق والأدب املهجري. كما اطلع على روائع 

الأدب العاملي وخ�سو�ساً الفرن�سي واأعجب ببلزاك 

واندريه  وڤولتري  وبا�سكال  موبا�سان  ده  وغ��ي 

موروا وهرني ده مونرتلن واندريه جيد ومار�سيل 

برو�ست ف�سالً عن الأدب الق�س�سي الرو�سي.

الأدبي  النقد  كرم  ملحم  كرم  مار�ض  وقد  هذا 

باأ�سلوب علمي، اإنطلق من عر�ض الكتاب املنقود 

وحتليله اىل تقوميه من دون حماباة متوقفاً يف 

نقده عند املبنى بنوع خا�ض. ومل يتبع بنقده 

مدر�سة نقدية معّينة بل ذائقته الفنية. �ساعدته 

بني  املقارنة  على  العاملية  الآداب  يف  ثقافته 

اإ�سافة  الغربي،  الأدب  يف  والنقد  العربي  النقد 

اىل النقد يف الأدب القدمي والأدب احلديث.

تتخلى  ل  مبهارة  م�سنوعة  الروائية  كرم  لغة 

حلظة عن ف�ساحتها امل�سرقة وبالغتها املرنة ول 

يجنح  لكنه  والبيانية،  البديعية  املح�سنات  عن 

األفاظ م�ستغربة حتتاج اىل  ا�ستعمال  اىل  اأحياناً 

قوامي�ض.

اأبرز  على  ي�سهد  اأن  كرم  ملحم  كرم  ا�ستطاع 

القرن  من  الأول  ال�سف  عرفها  التي  التحولت 

واحلربني  العثماين  احلكم  كنهاية  الع�سرين 

والربيطاين  الفرن�سي  والنتدابني  العامليتني 

والإ�ستقالل. وكان له دور يف معركة ال�ستقالل 

معركة  وخ��و���س��ه  الفرن�سي  الن��ت��داب  �سد 

الد�ستور ورف�سه مبداأ خدمة العلم حتت راية 

النتداب، وقد دخل ال�سجن عدة مرات جلراأته 

يف حماربة ال�سلطات.

نذر كرم ملحم كرم حياته للقلم والكتاب. 

كان يعمل �ست ع�سرة �ساعة يف اليوم، ل 

يخرج من منزله اأو من مكتبه اإل يف منا�سبات 

لعائلته. مل  الأحد  يوم  كّر�ض  ولكنه  قليلة،  ملّحة 

ي�سادق اأحداً مل�سلحة، بل ملحبة وتقدير، ول وارب 

يف قول احلق ول �ساوم على مبداأ ول انحنى اأمام 

اأدنى منزلة منه. »اأن  م�ستبد، ول احتقر من هو 

تكون القدوة« كان �سعاره.

يف رثائه قال �سعيد عقل:

»يا كرم اإن اآلهات البحر على �سواطئنا �ستفت�ض 

ولو�سفهن  اأجلهن  من  التي  الري�سة  عن  طويالً 

ُبريت، فيعدن كا�سفات البال نائحات.

بلى، من اأدوات ال�سحر يف لبنان �ساعت واحدة«.
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ع��ي��د ال�����س��ه��ادة اأك�����رم الأع���ي���اد

ال���ت���اري���خ مل���ا ب��ي��ذك��ر الأب���ط���ال

���خ ال���س��ت��ق��الل ن�����س��ال��ن ال���ر����سّ

م��وا���س��م��و ج�����ادت ب��اأغ��ل��ى غ��الل

الأول امل���ن���رب  ال������ربج  ����س���اح���ة 

وم����ن ���س��م��ود ج��ن��وب��ن��ا وب��ق��اع

وال�����س��ع��ب ك��ّل��و حت��ّم��ل الأوج�����اع

لإخ�ساع ق����درت  م��ا  وامل�����س��ن��ق��ة 

وج��ي�����س��ن��ا ب��ي��ج��اب��ه الأط����م����اع

وب��ط��ول��ة ج��ن��ودو َم��ُل��و الأ���س��م��اع

�ساع م��ا  الغالية  ال�����س��ه��ادة  ودم 

و�سياع وج����رد  ب����الدي  و���س��واح��ل 

جماع ال�سعب  ح��ول��ك  جي�سنا  ي��ا 

الباع ال��ط��وي��ل  اأن���ت  جي�سنا  ي��ا 

ب��الد ك���ل  ف��خ��ر  ال�������س���ه���ادة  ودم 

رواد ب����ل����ب����ن����ان  اب����ط����ال����ن����ا 

واأي�������ار ���س��ه��ر ب���ي���ادر الأع���ي���اد

ووح�����دة وط����ن ب���اك���ورة الأجم�����اد

وْب�����َع�����َل�����م اأرزات�������ن�������ا ت��ظ��ّل��ل

ل��ع��ر���ض ال�����س��ه��ادة ب���الدن���ا حت���ّول

ومب��ح��ب��ت��و وح������دة وط�����ن م����ّول

���س��ع��ب��ن��ا ال�����س��ام��د وم����ا ت��ب��ّدل

بيقبل م���ا  ل��ب��ن��ان  ْب���َع���َل���م  واإل 

وم���ا حتمّل ك��اف��ح  م���ا  وق��ّدي�����ض 

ب���ج���ود ال��ع��ط��ا م��ن�����س��ّل ن��ت��اأم��ل

����س���ورة ل���وح���دة ���س��ع��ب��ن��ا الأم��ث��ل

ك���اف���ة ظ������روف ال���ت���ج���رب���ة ذّل����ل

وب��وح��دت��ك وح����دة ���س��ع��ب وت���راب

��ل وت���اري���خ م���ت���ج���ّذر... وم��ت��اأ���سّ

ول���ب���ن���ان ك���ّل���و ل��ل��ن�����س��ر ه��ّل��ل

عيد ال�ضهادة

اإميل نون

اأمني �سر

نقابة ال�سعر اللبناين عمالق ببعد النظر والعلْم

وال�سيط خفقلتو البنوْد

نحنا تالميذك وقدامك جنوْد

لْم يا لوانا باحلرب وال�سّ

اإنت النع�ض عر�سْك

وعرو�سن نعو�سن

وهلل يا تراب رمي�ْض

ا�ستاق الطني للطنْي

اأنقى من ثلج �سننْي

جرحي تعّمد ب�سوتك من زمان

كلماتك بتحفر بذاكرتي

حاج ولواء رمز الإبا والعنفواْن

عرفتك وهال�سعلة مبخيلتي

حامل اإلك يا �سعر فلذات القلْب

ودموع بي�سا من �سواقي املّيْ

ما من هال�سهادة بتن�سكْب بكرا الدِّ

دم���وع ال��ف��رح م��ن ف��وق م��ن عني 

ال�سهيْد

غاب ال�سمري احلّي

اإملا بعمرو بين�سرى

وبكرا بذكرى �سهادتك ُيعمر العيْد

بوجه ال�سر والقتل والتهديْد

اىل روح اللواء الركن 

ال�ضهيد فرن�ضوا احلاج

يا ن�سر من اأر�ض اجلنوْب

بّكر وراح قبل الغروْب

يا ن�سر من لبناْن

حّلق مدى الأزماْن

الغيمات بتلّفك 

يا رمز الت�سحية والعنفواْن

حلن الكرامة م�سّود �سنينْك

ر قيود من القدْر ك�سّ

و�سالحنا ميّتم وناطرينْك

بكري جنمك غاب واحللم انك�سْر

ترّبع وحيي فوق بعرينْك

�سّطب قوايف ملحمة هالدهْر

الدكتور جهاد نعمان

خطاأ مطبعي

ن�سرت »اجلي�ض« يف عددها ال�سابق )اأيار 2008( 

اأبياتاً �سعرية للدكتور جهاد نعمان بعنوان »اىل 

جي�سنا املفدى«، وقد ورد الإ�سم خطاأ جهان نعمان، ما 

اقت�سى الإ�سارة والعتذار.

غاب عنا الرئي�ُض ينه�ُض بالعبء

اإن رعى املاَل كان يو�سف م�سر

نظرتّيِه احلمى  خ��ارج  رمى  اأو 

دائ��ب��اً يف ن��ه��اره ���س��اه��داً يف

ب�����اذلً ن�����وَر م��ق��ل��ت��ي��ِه ف����داًء

ح���ام���اًل روح����ه ع��ل��ى راح��ت��ي��ِه

براأ�ضٍ ي�ستظلُّ  ل  ب��اأ���ضٍ  ك��لُّ 

�سعابا ي����ن����وُء  ول  ث���ق���ي���اًل 

ابا اخلطَّ اأ�سبه  العدل  حمى  اأو 

ال�سحابا وراعى  العدى  حال بني 

كتابا ك��ت��اب��اً  ب��اح��ث��اً  ل��ي��ل��ِه 

الأع�سابا ل��ه  واق��ف��اً  للحمى 

نابا اخل��ط��ُب  اإذا  ب��ه  يفتديه 

والإره��اب��ا ال��ط��غ��ي��اَن  ي�ستحلُّ 

نريد راأ�ضاً للدولة!
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و�ضية �ضهيد

مبعركة خميم نهر البارد

ح�������ط دّم�����������و ع�������ا �����س����ح����ن ك����ّف����و

���ر امل���ن���ظ���ار وج����ّه����ز ����س���الح���و وح�������سّ

ال���ن���ار خ����ط  �����س����وب  مب���ه���م���ة  وراح 

ي���ن���ّف���ذ ه���ج���وم ع���ل���ى ب�����س��ر اأ�����س����رار

وه���ون���ي���ك ع���اخل���ط الأم�����ام�����ي ���س��ار

ب��ع��ي��ن��ني ع���م ي���ق���دح غ�����س��ب��ه��ا ���س��رار

ع����ن����دي ط����ف����ال زغ����ار ق�����ال يف  م����ا 

م�����ا ق������ال ع����ن����دي وال���������دي خ��ت��ي��ار

م����ا ق�����ال ع���ن���دي ال�����وال�����دة ب���ال���دار

ج����ّب����ار وط��������ن  ع�����ّن�����ا  يف  ق��������ال 

وق������ال ع���ّن���ا ج��ي�����ض ����س���و م����ا ���س��ار

م����غ����وار ع��م��ي��م�����س��ي ب��ج��ن��ب م���غ���وار

ع���ا م���وق���ع اخل�����س��م ال�����س��ق��ي ال���غ���دار

ق���ّن���ا����ض ك����ام����ن ع����ا ُب����ُع����د اأم����ت����ار

ومل�����ا ���س��ق��ط وال�����ع�����زم ف���ي���ه ان���ه���ار

رف����اق����و اإج�������و ����س���وب���و ك����ت����ار ك��ت��ار

ف��ي��ه��م ����س���رخ ي����ا اإخ����وت����ي الأب�������رار

وع�����ّب�����اأ ج����ن����ادو وع���اخل�������س���ر ل���ّف���وا

وج����ع����ب����ة ق����ن����اب����ل ق�������ال ب���ي���ك���ّف���وا

ع����ال����ب����ارد ال����ع����ا ل���ه���ب���ت���و ت���دف���وا

����س���ّق���وا الأر���������ض وب��ق��ل��ب��ه��ا ت��خ��ّف��وا

وج���ن���ب���و رف����اق����و الأق�����وي�����ا ا���س��ط��ّف��وا

رّف������وا ول  اخ���ت���ل���ج���وا  ل  وج�����ف�����ون 

ك����ب����رُين ال���رو����س���ة ال���ت���ان���ي���ة ���س��ّف��و

وْب������ع������اد ع����ّن����و اإخ������وت������ي ����س���ّف���وا

وع���ي���ون���ه���ا م����ن ال�������س���ك���ري ت��ط��ّف��وا

م���ا م��ن��ق��ب��ل ح�����س��اُب��ن م��ع��و ي�����س��ّف��وا

مم����ن����وع خ�������س���م���و ي����خ����رتف ���س��ّف��و

وم����ت����ل ال���ن�������س���ور احل����ّل����ق����وا غ���ّف���وا

وم����ن ق��ب��ل م���ا يف داخ���ل���و ي�����س��ّف��وا

ل���ل���م���وت ب���ر����س���ا����س���ة غ������در زّف������وا

و������س�����اروا ج����روح����و دّم�������ن ي�����س��ّف��وا

وح����ول����و حل���ت���ى ي�������س���اع���دو ال���ت���ّف���وا

دم�����ي ف�����دى اجل���ي�������ض وف������دى ل��ب��ن��ان

ه����ي����دا ����س���الح���ي م���ه���م���ت���ي ك���ّف���وا

املقدم املتقاعد

عفيف فيا�ش

عر�ش الوطن

م�����ب�����ارح ع�������س���ّي���ة وط����ف����ل ن�������اداين

بعيد م�������س���وارو  وراح  ت��رك��ن��ي  ب���ّي���ي 

ب�����س��ه��ر حل�����ايل ه�����ون ب��ت��خ��ت��ي وح��ي��د

اأم�����ي حل��رق��ه��ا غ���ي���اب ب���ّي���ي وال��ن��ه��ي��د

عنيد امل���ج���وق���ل  ب���ف���وج  ل���ك���ان  ب���ّي���ي 

ال�������س���رف وال���ت�������س���ح���ي���ة ق����ّل����ي اأك���ي���د

وح��دي��د ب��ر���س��ا���ض  و����س���ار  راح  وب���ي���وم 

ال�سهيد ح���ّي���وا  ط��الب��ن��ا  ال���وط���ن  ب��ع��ي��د 

ن���ح���ن���ا �����س����وا ي�����ا ج���ي�������س���ن���ا م���رني���د

الن�سيد ع�����ادّق  ال���ري���ح  ب��وج��ه  م��ن��وق��ف 

وت����ا ي�����س��ّل ل���الأج���ي���ال ل��ب��ن��ان اجل��دي��د

ال�سمود وب���ح���ّي���ي  ب��ه��ن��ي��ك  ف��وج��ن��ا  ي���ا 

ب��ت�����س��ّل اأن����ت ���س��ي��اج��ن��ا ب��ت��ح��م��ي احل���دود

ل��ي�����ض احل���ق���د ع����م ي��ع�����س��ر ال��ع��ن��ق��ود

ي���ا ت���راب���ن���ا ان����زرع����وك دخ�����ان وب�����ارود

ووع�����ي�����ت ب���ع���ي���ن���و دم��������وع غ��ف��ي��اين

ق����ل����ي ب���ل���ه���ف���ي ون����������ار ����س���ع���الين

وب����رف����ق����ت����ي الأل��������ع��������اب ح����زن����اين

وط���ب���ع���ت ال���������س����ورة ب��ق��ل��ب وج�����داين

ي���ط���ح���ن ال�������س���خ���ر ب�����ع�����زم امي������اين

ج���ن���ب ال�����وف�����ا ع���ال�������س���در ن��ي�����س��اين

ي����������روي ب������دّم������و ت����������راب اوط��������اين

ب���ع���ر����ض ال�������س���ه���ادة الأر���������ض ف���رح���اين

ن���ب���ن���ي ال�����وط�����ن ب�������س���واع���د ال���ب���اين

ن����زجم����ر ب����ط����ول����ة ق�������الع غ�����س��ب��اين

ب�������دّم ال�������س���ه���ادة ن�������س���ّط���ر الأجم�������اد

ول�������و ه����اج����م����وك ال����ف����ت����ح ب����ال����ب����ارد

وارد م�������ض  ل���ل�������س���ّر  ت���ن���ح���ن���ي  وت������ا 

زارد ع���ال�������س���ع���ب  ال���ت���ف���رق���ة  وح����ب����ل 

ج��ن��ود خ�����رية  ب��ج��ي�����س��ن��ا  ع���ن���ا  زال  م����ا 

ب��ع�����س��ك��ر ب��ي��م�����س��ي ج��ي�����ض ل��ب��ن��اين

طوين بو ع�ضاف

ل����ب����ن����ان ب�����اق�����ي �����س����ّي����د وم��������ارد

اأيها ال�سهيد

الواجب، �سبقت  اأديت  النداء،  لّبيت  الوطن  ناداك 

ال�سهداء.

هيجان  ُتطفئ  ل  والدموع  وجداين  حتفر  الأح��زان 

نرياين.

الوطن،  �سبيل  يف  �سهيداً  �سقطت  احلبيب  اأيها 

اأر�سه، فكنت نربا�ساً  الطاهرة روت  الزكية  دماوؤك 

ريعان  يف  فقدناك  والوفاء،  والت�سحية  لل�سرف 

اأغلى ما عندك وكنت دائماً تردد  �سبابك، قّدمت 

اإل  يحيا  ل  واجلي�ض  بجي�سه  اإل  يحيا  ل  »الوطن 

ب�سهدائه«.

اجلي�ض  فانت�سر  لبنان،  فادياً  ا�سمك  دت  وج�سّ

وانت�سر لبنان.

اأيها احلبيب

لنا من ذكراك خري اأني�ض وذكرياتك لنا خري جلي�ض، 

الب�سو�ض،  وجهك  نن�سى  اأن  �سديقي  يا  لنا  كيف 

اأخالقك  وُنبل  نكتتك،  وطرافة  ال�سّيق،  وحديثك 

على  وعطفك  لروؤ�سائك  واحرتامك  عطائك  وكرم 

مروؤو�سيك.

اأيها ال�سديق

لل�سجاعة  يا رفيق الدرب وكنت رمزاً  رحلت باكراً 

وال�سهامة  للوطنية  ومثالً  والإق���دام  والن��دف��اع 

لبنان،  و���س��ع��ب  للجي�ض  وق����دوة  وال��ع��ن��ف��وان 

وب�سهادتك طّهرت اأر�ض الوطن من جذور الإرهاب، 

واأعطيتنا  ال�سهادة  معنى  عّلمتنا  وبا�ست�سهادك 

در�ساً للعامل وعّلمت ما عجزت عنه اجليو�ض.

اأيها ال�سهيد

�سّطرك التاريخ ويرددك الزمان �سهيداً خالداً كاأرز 

ع�سبة  نكون  ب��اأن  واإمي��ان  بعزم  نعاهدك  لبنان، 

اأبية  بروح  �سائرين  خطاك  وعلى  املعتدين  على 

�ساخمة.

ل تقلق، بال�سواعد والعقول النرّية والعزم والإرادة 

حققنا ما تريده وانت�سرنا لك، من قرير العني، من 

قرير العني، من قرير العني.

النقيب ح�ضني �ضلمان

اىل روح الرائد ال�سهيد فادي عبداهلل

من قرير العني
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�سمعوين ولدي  ي��ا  لبنان  ان��ا 

بتق�سموين ت��ت��خ��ا���س��م��وا  ل 

املخاطر ب��دن��ي��ا  ع��م��دوب  ان���ا 

خواطر ت���دارو  ب�سمعتي  بيكفي 

ناطر �سنني  ���س��ريل  احل���ق  مينا 

ح�����رام ت��ع��ذب��وا ف��ي��ي ارح���م���وين

�سمعوين ولدي  ي���ا  ل��ب��ن��ان  ان���ا 

ولدي ي����ا  اإل����ك����م  ل���ب���ن���ان  ان�����ا 

وف����وؤادي ب�سلوعي  ال��ك��ل  ب�����س��اع 

الي��ادي و�سموا  امل�سلحة  تنا�سوا 

ان���ا م���ا ب��ح��ب واح����د ع���ن ال��ت��اين

وحناين بقلبي  ب��دن��ي��ت��ي  ال��ك��ل 

َب���ي ل ت��خ��ون��وا الم���اين و���س��ي��ة 

تعذبوين ول  ت���وح���دوا  ر���س��اي��ي 

�سمعوين ولدي  ي���ا  ل��ب��ن��ان  ان���ا 

كّلو ب��ال��ك��ون  ���س��م��ع��ت��ي  ����س���وّدت 

خّلو وب��ال��ع��ه��د  ت��ه��ج��روا  ال��ُن�����ض 

بقّلو �سو  ال��ت��اري��خ  حكى  اإن  ب��ك��را 

ل�سمي ت���ن���ك���روا  ولدي  ب��ق��ّل��و 

والق�سمي التوزيع  على  اختلفوا 

الب�سمة ب��ع��امل  الفتني  وزرع����وا 

تخ�سروين رح  ب��ت��ت��ف��ّرق��وا  اإذا 

�سمعوين ولدي  ي���ا  ل��ب��ن��ان  ان���ا 

ق���واي���ا ان���ت���و  ب���ت���ت���وح���دوا  اإذا 

�سحايا وق��ع��ت��وا  بتتق�سموا  واإذا 

وب��ت��ت�����س��رذم��وا ب����اأرب����ع زواي����ا

العليي ���س��ل��ط��ان  ك��ن��ت  م��ا  ب��ع��د 

ال�سرمدية اجل���ن���ة  ع���ن  ����س���ورة 

�سحية واق����ع  ب��ا���س��م��ك��م  ���س��رت 

وي���اك���ل���وين ُدوب  ال���غ���ري  ح���ل���م 

عيوين ُتغم�ض  م��ا  ق��ب��ل  ت��وّع��وا 

�سمعوين ولدي  ي���ا  ل��ب��ن��ان  ان���ا 

جورج بطر�ش �ضو

نهر ابراهيم

�ضرخة

وطن

ب����ع����دو احل����ب����ل ع���ل���ى اجل�������ّرار

ال�����دي�����ن ع���ل���ي���ه���ا ب�����ال�����دولر

ب���������الدي م������ا ف���ي���ه���ا ب������رتول

ب����ت���������س����ّدر ل����ل����ك����ون ع���ق���ول

وب���ال�������س���وت ال����ع����ايل م��ن��ق��ول

ن���ح���ن���ا ب����وق����ت اجل��������ّد ف���ح���ول

ال����ل����ب����ن����اين م�����ّن�����و ����س���ّف���اح

خ�����ّل�����ون�����ا �����س����وي����ي ن����رت����اح

���س��الح دون  م����ن  ال���ل���ب���ن���اين 

���ي���ت���و م����ّن����و ج���ن���اح ول������و ق�������سّ

وي������ا ����س���ع���ب ب��������الدي خ��ّل��ي��ك

وخ�����ّل�����ي ب��������الدك ت���ك���رب ف��ي��ك

ب������زن������ودك اب����ن����ي م���دام���ي���ك

بيحميك اجل��ي�����ض  زال������وا  وم����ا 

وب�������ع�������دا ب�����������الدي ب���ت���ع���اين

وف����ي����ه����ا ال�����ع�����امل ط���م���ع���اين

ف�����ي�����ه�����ا ع�����������ّز وح�������رّي�������ي

م����������زروع����������ة ب�����احل�����ن�����ّي�����ي

ح����ّل����و ع�����ن ����س���ه���را ����س���وّي���ي

م���ن���ع���م���ل ب����ال����ك����ون ع���ي���اين

وك����������ل ال��������ع��������امل ب���ت���ج���ّل���و

وع�������ن اأر�����������ض ب���������الدي ف���ّل���و

ب����ي����ت����ح����ّدى ال������ع������امل ك���ّل���و

ب����ي����ع����ال ب����ج����ن����اح����و ال����ث����اين

����اد �����س����وك����ة ب����ع����ي����ون احل���������سّ

الأج���������داد اإرث  ع�����ا  وح�����اف�����ظ 

وف���������ّك ق�����ي�����ود ال����س���ت���ع���ب���اد

ب���ت���ب���ق���ى ب��������الدك م��ن�����س��اين

بعدو احلبل

على اجلّرار

حممد عادل ال�ضيد 

برجا - ال�سوف

مل������ا ال����وق����ي����ع����ة خ�������س���ت���ه���ا مب���ج���ال���ه���ا

ق���ل���ت���ل���ه���م روح����������ي ����س���ح���ي���ة ل���ل���وط���ن

ب���ال���ع���م���اد �����س����ام����خ  الأرز  ي����ظ����ل  ح����ت����ى 

ال���ع���ب���اد رب  ه����ال����وط����ن  ب���ج���م���ال���و  زاد 

و»خ�����ال�����د« اإب������ن »ن���ي���ح���ا« ب����دّم����و احل�����ر ج���اد

ب����دّم����و خ��ت��م��ه��ا ر����س���ال���ت���و وع�����د ال�������س���رف

احلبيب م���ر����س���اد  ي���ا  اإ����س���م���ك  ذك�����رت  ك��ل��م��ا 

ب�����ده�����ا �����س����رب اأي�����������وب ب���ل���ك���ة ه���ال���ت���الل

ول����ي����ا داين  يف  الآم���������������ال  م����ع����ل����ق����ة 

ل����ب����ن����ان ب������الأب������ط������ال ع����ي����ن����و ج���ال���ه���ا

رج����ال����ه����ا دم  ه����������الأوط����������ان  ووق�������������ود 

ال����واج����ب ن�����س��ون اجل��ي�����ض ون��ح��ي��ي ال��ع��م��اد

خ���ال���د م�����دى الأج������ي������ال، ع������الأوط������ان ���س��اد

مب����خ����ي����م ال�������ب�������ارد ف�����دي�����ة ل���ه���ال���ب���الد

وق���ل���ع���ة وف������اء وت�����س��ح��ي��ة »م����ر�����س����اد« ���س��اد

ب��ي��ف��وح م���ن ه���الإ����س���م ع��ن��رب م�����س��ك طيب

يغيب م����ا  ر����س���م���ك  ع���ال���ع���م���ر  وب���ع���ي���ون���ن���ا 

ع����ني ال���ع���ن���اي���ة ����س���اه���رة ع��ل��ي��ه��م، رق��ي��ب

النقيب مروان العري�ضياىل الرائد ال�ضهيد خالد مر�ضاد

نقيب ب��ت��ط��ل��ع  ن���ق���ب���وا..  ل���و  وب��ق��ل��وب��ن��ا 

وّد التلج ا�سْ

حد املرج

كرمال

ب ما ي�سُرخ َغ�سَ

ر الوزال ما يزهِّ

ويح�ض املدى

يوّعي احلطب

ب� املوقدي

ويكون مارق

���س��ي ُع���ط���ر ف��وق 

طر ال�سَّ

حتت الندي

ب� البال

ومّوال

ما مّلو ال�سدى

ملا انتحر مّوال

تاري الق�سب

خيمي ن�سب

زّت  احل���ب���ق  ق�����ض 

الَوَرق

رّق�ض  َذَه����ْب  وّل���ع 

َلَهْب

ملا احرتق

عرزال

غاندي بو ذيابملا احرتق عرزال



72

اجلي�ش - العدد رقم 276

ال�ضهيد

يعي�ش

مرتني

ق�����ّدم ���س��ه��ي��د ب���الدن���ا ال���ّدم���ات

مات مل��ا  ال�سعب  ب�سمري  وع��ا���ض 

ف�����ادي ب����اأر�����ض امل���ع���رك���ة دّم���و

هّمو م���ا  الأم�����ر  ه���ي���دا  ب��ي��م��وت 

الأمان �سمام  وللحق  احلمى  حامي 

الزمان عجبني  حمفور  بطل  ا�سمو 

ال�سمود ورم���ز  ع��زن��ا  ي��ا  فخرنا  ي��ا 

عاحلدود �سامد  الليل  طول  �سهران 

مفخرة م��وت��ك  احل���ق  �سهيد  وي���ا 

جوهرة اأغ��ل��ى  عرفناك  بالتجربة 

فانيه دن��ي��ا  ب��زه��د  م���رة  وع��ا���ض 

ثانيه م���رة  وع���ز  ك��رام��ي  مب��وق��ف 

ع���ن ق��ن��اع��ة وت�����س��ح��ي��ة وامي����ان

ك�����ل ه����ّم����و ي��ن��ت�����س��ر ل��ب��ن��ان

ن�سري اأوف��ى  بالوغى  حدو  وال�سعب 

ال��ويف واق��ف خفري وع��رتاب موطنا 

دخ��ل��ت ال��ت��اري��خ م��ن اأو���س��ع بواب

ح�ساب ح�سبتلك  الكون  كل  واأح���رار 

عاليه راي����ة  الأب���ط���ال  ومب���وك���ب 

غاليه ع��ن��ا  بت�سل  وه��اجل��وه��رة 

حممد عبد 

الرحمن دمج

من فوق

من اأعلى �سما

طّليت يا �ساهني.

�سو بعيد �سرت

و�سو قريب

ة ال�سربني... يا غ�سّ

اإنَت مو�سيقى اجلي�ض ب� قلبك

واجلي�ض كّلو متّوج بقلبك

كيف رحت هيك... وما اإلك عادي

تخمني مّليت الأر�ض... تخمني.

طوبى اإلك يا اليا�ض يا �ساهني.

اإنت اللي كنت دموع فرحتنا

ورفيقنا و�سريك رحلتنا

�سّربت من دون ول كلمة لو...

وتركتنا باحلزن غرقانني..

طوبى اإلك يا اليا�ض يا �ساهني.

بّكري رحت وكنت م�ستعجل

الهياأة مهمة بال�سما

عند اللي بتحّبو وبيحّبك

مربوك يا �سلح احلبق واليا�سمني

طوبى اإلك يا اليا�ض يا �ساهني.

رفاق العريف اليا�ش �ضاهني

مو�سيقى اجلي�ض

مّليت االأر�ش تخمني!

اىل روح رفيق 

الدرب العريف 

اليا�ش �ضاهني

ال�سعيدة وايامي  دورت��ي  رفيق  يا 

بال�سعر زّف��ك  بعر�سك  ب��دك  كنت 

ال�سهر ح���واىل  م��ن  قلتلي  ك��ن��ت 

القدر ب��ّدو  هيك  تتهنى  حلقت  ما 

الكذب بطلت  ني�سان  ي��ا  لي�ض 

�سرقت خيي اليا�ض من ن�ض الدرب

القلب وح��رق��ت  اّم��و  عيون  بّكيت 

فقدانك على  يبكي  ح��دا  ب��دي  م��ا 

�سيعانك ب��ك��ري  رح���ت  ق���ول  رح 

قدامك ت�سوفني  ترجع  رح  وبكرا 

عا اإ�سم النبي الغيور وال�سيف احلديدي

بق�سيدة اإرث��ي��ك  رح  ه��ل��ق  ل��ك��ن 

اجل��دي��دة بال�سقة  ب��ارك��ل��ي  روح 

احلجر بكي  انفجر  الدماغ  ما  وحلظة 

ال�سرقة اي��ام��ك  �سغلة  و���س��ارت 

احلرقة رف��ق��ات��و  ب��ق��ل��وب  وزرع����ت 

عالفرقة انطفت  خطيبتو  و�سمعة 

اإيامي اأح��ل��ى  رفيق  وي��ا  خّيي  ي��ا 

وال����ي����وم ب��ق��ّل��ك م���ع ال�����س��الم��ة

القيامة ي����وم  ب���َرج���ا  ون��ل��ت��ق��ي 

العريف �ضادي رّيا 

مو�سيقى اجلي�ض

وحيدة بال�سقة  روح���ك  وبقيت 

وع������ا ح����ف����اف ال���ق���م���ر ع����ل����وا ع��ت��اب��ه��م

وب�������ال�������ذه�������ب ك������ت������ب������وا خ�����ب�����اره�����م

ب�����ال�����������س�����ه�����ادة ح�����ف�����ظ�����وا ب�����الده�����م

خ���ي���ول���ه���م ع�������ا  ف�������ار��������ض  األ�����������ف  ول 

خ���ي���ال���ه���م ه��������زت  ال������ن������ار  ج�����ب�����ال  ول 

ت��ف��ت��ف��ت ب��ه��ال��ل��ي��ل ال���ع���ت���م ا����س���وات���ه���م

������س�����رف ت�������س���ح���ي���ة ووف���������ا ع���ن���وان���ه���م

ان�سانهم و����س���الم  خ���ري  ب���ي���ادر  ي��ق��ط��ف  ت���ا 

ن�سيانهم ج��رمي��ة  وال�����س��ور  ال���س��ام��ي  اح��ف��ظ��وا 

ل������ب�������������ض ال���������������س�������ح�������اب ت�����������واب

�������س������ك������ن������وا الأر�������������������������ض ت����������راب

ووع��������������������وا ب����������ال����������دين اأح���������ب���������اب

ال����ل����ي����ل ج�������ن�������ون  ل  ال���������ري���������ح  ل 

ج������ب������ال ال��������ب��������ح��������ر  م����������������وج  ل 

دم���������وع ام����ات����ه����م ب����ال����ك����ون ط����وف����ان

ع���ن���وان ل��ل��ت�����س��ح��ي��ة  ب���ه���ال���دين  ك�����ان  وان 

م����وت����ه����م ب����ال����وط����ن ان����������زرع ان�������س���ان

ن�سيان ب��ال��وق��ت  ال����ذاك����رة  ي�����س��ري  م���ا  وت����ا 

الوقت ن�ضيان

املعاون يو�ضف حرادة / فوج الإ�سارة





حزيران

اإعداد:

تريز من�ضور

اأ�سماء المعة
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عا�ضق العلم

عاطف  ال��دك��ت��ور  ول��د 

قرب�سي العام 1942 يف 

بلدة بتعبورة يف الكورة، 

املحامي  امل��رح��وم  وال���ده 

وال�سيا�سي وال�ساعر عبداهلل 

فهي  والدته  اأم��ا  قرب�سي، 

بربر،  ج��ورج��ي��ت  ال�����س��ي��دة 

اإج��ازة  حتمل  مثقفة  ام���راأة 

الآداب،  يف  ب��ك��ال��وري��و���ض 

ترعرعت يف عائلة ملع العديد 

من اأفرادها يف العلم والثقافة.

قرب�سي  ع��اط��ف  ل��ل��دك��ت��ور 

ورجل  �سباح  املحامي  �سقيقان، 

�سحى  و�سقيقتان  �سياء  الأعمال 

وحنان.

قرب�سي  عاطف  الدكتور  ترعرع 

بالعلم  عريقة  عائلة  كنف  يف 

وال��دة  ج��ان��ب  اإىل  وال��ث��ق��اف��ة، 

وحتّث  والأدب  العلم  تع�سق 

العلمي  التح�سيل  على  اولدها 

يف  فنما  العالية،  ال�سهادات  ونيل 

نف�ض الطفل الذكي، الطموح والتطور.

والثانوية  البتدائية  علومه  تلقى 

فيها  وتخّرج  �سي«  ال���»اأي.  مدر�سة  يف 

بتفّوق، ثم انت�سب اإىل اجلامعة الأمريكية 

العلمي يف  بريوت ملتابعة حت�سيله  يف 

الوقت عينه  العلوم القت�سادية، وكان يف 

يتابع درا�سة احلقوق يف اجلامعة اللبنانية. 

 ،1964 العام  القت�ساد  بكالوريو�ض يف  حاز 

وبعد ح�سوله على منحة درا�سية من جامعة 

الوليات  اإىل  �سافر   ،)purdue( »بريديو« 

املتحدة الأمريكية، ونال �سهادة املاج�ستري يف 

 1968 العام  والدكتوراه   1966 العام  القت�ساد 

بدرجة ممتاز. 

وقت احل�ضاد

ي�سّق  قرب�سي  الدكتور  بداأ  الدكتوراه  نيله  بعد 

يف  مقالت  عدة  فن�سر  والتاألق،  النجاح  طريق 

الدوريات الأمريكية املتخ�س�سة مثل »جورنال اأوف 

بابليك  اأوف  و»اإنرتنا�سونال  اإكونومي«  بوليتيكال 

اجلامعات  من  العرو�ض  عليه  وانهالت  فاينن�ض«. 

الأمريكية، ومنها جامعة نيويورك، جامعة اليون�ض، 

جامعة كاليفورنيا وغريها... 

وخربة  علم  من  اختزنه  ما  يعطي  باأن  دائماً  رغب 

لأبناء وطنه لبنان، لكن رغبته مل تتحقق. يقول: »اإن 

الكثري من الدرا�سات التي اأعددتها للمنطقة العربية، 

كانت مبنزلة تكفري عن ذنب خروجي من هذا الوطن 

بع�ض  اأن  اخل��ارج، يف حني  همومه يف  ع�ست  ال��ذي 

من هم يف الداخل بعيد كل البعد عن هذه الق�سية. 

فالوطن هو ق�سية انتماء، ذكريات رفاق واآباء واأجداد، 

تعلو فوق كل الق�سايا«.

كانت  الأوىل  زوجته  مرتني،  قرب�سي  الدكتور  تزوج 

ثالثة  منها  ورزق  )اأمريكية(،  توما�ض  جيل  ال�سيدة 

مركز  رئي�ض  م��روان  كندا،  يف  القا�سية  جنان  اأولد: 

رويال  يف  موظف  وعمر  الكندي،  البنك  ا�ستثمارات 

جناة  ال�سيدة  فهي  الثانية  زوجته  اأما  كندا.  يف  بنك 

نزار،  اأولد:  ثالثة  منها  وله  الأ�سل(  )مغربية  منار 

اأ�سامة، ونور وهم ما زالوا يتابعون درا�ستهم الثانوية.

اإثر وفاة والدته يف كندا ا�سطر اإىل مغادرة اأمريكا، 

العام  ومنذ  فيتنام.  حرب  ان��دلع  مع  ذلك  وتزامن 

يف  التعليمية  ر�سالته  قرب�سي  الدكتور  ب��داأ   1969

جامعة ماك ما�سرت يف كندا ومل يزل، فهو م�سوؤول عن 

الربنامج النخبوي لالآداب والعلوم، الذي ي�سم 65 طالباً 

)تفوق معدلتهم ال�93 على املئة(. وقد عنّي نائباً 

لرئي�ض اجلامعة لعدة �سنوات.

مكتب  يف  م�ست�ساراً  الفرتة  تلك  يف  عنّي  اأنه  كما 

وزير املالية يف مقاطعة اأونتاريو يف كندا، حيث نّظم 

احل�سابات القومية واأدخل للمرة الأوىل نظام املدخالت 

منوذجاً  وط��ّور  املقاطعة،  �سعيد  على  واملخرجات 

ريا�سياً متخ�س�ساً بالتوقعات وحت�سري املوازنة.

العام 1974 دعي كاأ�ستاذ زائر اإىل جامعة كامربدج 

جانب  اإىل  م�ساعد  كاأ�ستاذ  عمل  حيث  بريطانيا،  يف 

الدكتور ريت�سارد �ستون احلائز جائزة نوبل يف القت�ساد.

الربامج  موؤ�س�سة  قبل  م��ن  دع��ي   ،1975 ال��ع��ام 

القت�ساديني  اخل��رباء  خمتلف  مع  للعمل  والتطوير 

العرب الذين مّت ا�ستدعاوؤهم من خمتلف اأنحاء العامل، 

على  وحّثها  الأدم��غ��ة  اإع���ادة  اإىل  تهدف  خطوة  يف 

امل�ساركة يف عملية التطوير يف العراق.

وزارة  ا�ستدعته  املوؤ�س�سة،  اأثناء عمله مع هذه  يف 

يف  معها،  للعمل  ه���وؤلء  م��ن  ع��دد  م��ع  التخطيط 

يف  الأوىل  للمرة  احلا�سوب  ا�ستعمال  مّت  الفرتة  تلك 

بني  وما  العراق.  يف  والرتبوي  القت�سادي  التخطيط 

العالية  امل��راك��ز  ت��ب��ّواأ  وع��زم  بثبات 

اأمريكا  من  العامل،  دول  بني  متنقالً 

اأ�ضتاذ  والعراق.  فكندا  بريطانيا  اإىل 

عاملي.  اإقت�ضادي  وباحث  جامعي 

ع�ضامي، ديناميكي، و�ضادق تذهلك 

ذك��اوؤه  ويجذبك  الدائمة  حركته 

التنفيذي  االأم���ني  اإن��ه  اخل���ارق. 

الدكتور  بالوكالة  لالإ�ضكوا  ال�ضابق 

عاطف قرب�ضي.

د. عاطف قرب�ضي

من اأمريكا اإىل

كندا وبريطانيا...

م�ضرية النجاح

والتاألق جتوب العامل

وت�ضتمر يف

االأمم املتحدة
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حت�سري  يف  �ساهم  و1980   1967

اخلطة اخلم�سية للتنمية التي تهدف اإىل تر�سيد 

ا�ستعمال الفائ�ض يف عملية التنمية القت�سادية 

والجتماعية.

حيثما حّل... جنح

الأمم  ا�ستدعته  القّيم  العمل  ه��ذا  على  بناء 

لغرب  القت�سادية  اللجنة  يف  للعمل  املتحدة 

الدائرة  يف  م�ست�ساراً  عمل  حيث  )اإك��وا(،  اآ�سيا 

الدكتور يحيى  تراأ�سها املرحوم  التي  القت�سادية 

اأبو احلاج )فل�سطيني اجلن�سية(، الذي كان زميله 

احلني  ذلك  ومنذ  بغداد.  يف  العمل  فريق  يف 

التي  اللجنة  هذه  مع  يعمل  قرب�سي  والدكتور 

تغرّيت ت�سميتها اعتباراً من العام 1994 لت�سبح 

»اإ�سكوا«.

اخلرباء  من  جلنة  قرب�سي  تراأ�ض   ،1979 العام 

حت�سري  على  عملت  وال�سناعيني  القت�ساديني 

يف  العرب  ال�سناعة  ل���وزراء  اخلام�ض  امل��وؤمت��ر 

اجلزائر، بعد زيارة الرئي�ض ال�سادات اإىل تل اأبيب، 

وانتقال مكتب اجلامعة العربية من القاهرة اإىل 

ب�سحب  ال�سماح  القاهرة  رف�ست  حيث  تون�ض، 

املوؤمتر.  لهذا  اأع��ّدت  قد  كانت  التي  الدرا�سات 

 21 كتابة  اإع��ادة  اإىل  وزم��الوؤه  قرب�سي  فا�سطر 

درا�سة قطرية يف مدة خم�سة اأ�سابيع. ولقد عمل 

فريق العمل ليالً ونهاراً من دون انقطاع، وعلى 

الرغم من ال�سعاب كلها جنح املوؤمتر.

�سافر اإىل فيينا العام 1982 وعمل كم�سوؤول عن 

املنطقة العربية يف منظمة اليونيدو )منظمة 

التنمية ال�سناعية يف الأمم املتحدة(. ومن اأبرز 

بني  الوثيق  التعاون  الفرتة  تلك  يف  اجنازاته 

)يونيدو(  الدولية  ال�سناعية  التنمية  منظمة 

)اأي��دو(.  العربية  ال�سناعية  التنمية  ومنظمة 

وكان له موؤلفات يف تلك الفرتة اأهمها ما اأثبت 

من خالله علمياً اأن التعاون العربي امل�سرتك يف 

امل�سافة  القيمة  يرفع  اأن  �ساأنه  من  ال�سناعة 

ا�ستعملت  ولقد  اأ�سعاف.  اأربعة  اإىل  العربية 

لوزراء  ال�ساد�ض  كاأ�سا�ض يف املوؤمتر  الورقة  هذه 

ال�سناعة العرب.

عمل الدكتور قرب�سي بني العامني 1985و1986 

ملجموعة  كم�ست�سار 

م����ن ال�������س���رك���ات 

تعنى  اخل��ا���س��ة 

ب��ال��ب��ال���س��ت��ي��ك 

وب����ت����وظ����ي����ف 

وامل�سالح  الأموال 

مع  ا�سرتك   1989 العام  اأفريقيا.  مع  التجارية 

اإعداد عدد كبري من  G.F.K يف  جامعة هارفورد 

ا�ستعمال  لرت�سيد  درا�سة(،  ال�20  )نحو  الدرا�سات 

املياه يف املنطقة العربية. وبقي م�ست�ساراً لها 

وحما�سراً فيها ملدة ع�سر �سنوات.

من  كبري  لعدد  م�ست�ساراً  عمل   1990 والعام 

الوزارات يف كندا منها: البيئة، التجارة اخلارجية، 

املوا�سالت، ال�سياحة، العمل والفر�ض القت�سادية. 

فح�سد مبجهوده هذا و�سام ال�ستحقاق الكندي.

موؤلفاته

املقالت يف  املئات من  الدكتور قرب�سي  ن�سر 

ع�سرات  واألقى  العربية  القت�سادية  ال��دوري��ات 

يف  اللبناين  والغ��رتاب  النفط  حول  املحا�سرات 

واأهمها  واملوؤلفات  الكتب  ع�سرات  واأعّد  كندا... 

موؤلفان باللغتني العربية والإنكليزية، حول الآثار 

كامب  لإتفاقيات  والإ�سرتاتيجية  الإقت�سادية 

دايڤيد، حيث اأثبت وبنموذج ريا�سي )ريا�سيات( 

اأو  )ت�ساميم  ملكانيزمات  الرئي�ض  الهدف  اأن 

ال�سرائيلي  القت�سادي  الإخ�ساع  خمططات( 

على  احل�سرية  ال�سيطرة  يف  يتمثل  للمنطقة، 

الردن  حو�ض  لي�ض  املنطقة،  يف  املياه  منابع 

وح�سب بل اأنهر النيل ودجلة والفرات اأي�ساً.

اإىل ذلك يعمل الدكتور قرب�سي معلقاً تلفزيونياً 

يف قناة التلفزيون الكندي ال�سابع C.T.V. حيث 

الكندية  وال�سيا�سية  القت�سادية  الق�سايا  يتناول 

والدولية والعربية.

ال�سركات  اأهم  �ساحب  كونه  اإىل  بالإ�سافة  هذا 

للدرا�سات القيا�سية وال�ست�سارية يف كندا، والتي 

اللجنة  اأنه يراأ�ض  ت�سم نحو ع�سرين موظفاً. كما 

الوطنية العربية يف كندا.

اأميناً تنفيذياً لالإ�ضكوا 

بالوكالة

م�سريته  قرب�سي  الدكتور  يوا�سل 

العام 2003 رئي�ساً  الناجحة، فقد عنّي 

ملدة  الإ�سكوا  يف  القت�سادي  التحليل  ل�سعبة 

ت�سعة اأ�سهر، والعام 2006 عنّي نائباً لالأمني 

اأميناً   2007 العام  عنّي  ثم  ومن  التنفيذي، 

لي�سغل  ع��اد  ثم  وم��ن  بالوكالة،  تنفيذياً 

التنفيذي  الأمني  نائب  من�سب  جديد  من 

لالإ�سكوا.

هي  الإ�سكوا  اأن  قرب�سي  الدكتور  يعترب 

على  حتتوي  واإن��ه��ا  لبنان،  يف  عائلته 

يف  اإليها  الركون  ميكن  هائلة،  ق��درات 

العربي وتوحيد  التعاون  مهمة تعميق 

بالن�سان  والنهو�ض  العربية  الكلمة 

يف  وكذلك  امل��راأة،  وخ�سو�ساً  العربي 

كيفية التعاطي مع الق�سايا الطارئة 

وا�ستهداف النخبة امل�ستدامة، وعدم 

وتر�سيد  املائية  باملوارد  التفريط 

ا�ستعمال امل�سادر الطبيعية. ويرى 

اأنه من واجب اللبنانيني النهو�ض 

الذي  الكبري  اخلراب  بعد  ببلدهم 

اأ�سابه، اإثر العتداءات الإ�سرائيلية 

عليهم  كما   ،2006 مت��وز  يف 

ر�ّض ال�سفوف وتوحيد املواقف 

ال�سحيحة  امل��واط��ن��ي��ة  ح���ول 

والعي�ض وامل�سرتك.

الق�سري  الغياب  مينعه  مل 

حمل  م����ن  ل���ب���ن���ان،  ع����ن 

ق�����س��ي��ة ه���ذا ال���وط���ن يف 

اإظهار  ومن  ووجدانه  قلبه 

املبدعة  امل�سرقة  ال�سورة 

يف  اللبناين  ل��الإن�����س��ان 

العامل اأجمع.
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حزيران

اإعداد:

ليال �ضقر

وقفة وفاء

2
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0
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معهودة،  لفتة  يف 

م���ن ق��ب��ل ف��ّن��اين 

حماولة  يف  لبنان، 

ل��ت��ق��دي��ر ج��ه��ود 

املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية، 

بطر�ش  الفنان  ك��ان 

ف��رح��ات واح���داً من 

اأن  اأح���ب���وا  ال��ذي��ن 

املوؤ�ض�ضة  ي��ذك��روا 

العريقة  الع�ضكرية 

االمتنان  من  ب�ضيء 

والتقدير.

قّدم

اأحد اأعماله

حتية لكل جندي

الفنان بطر�ش فرحات:

اأقل واجباتنا اأن نظهر

افتخار اللبنانيني بجي�ضهم

مدخل ثكنة مغاوير البحر يف عم�ضيت
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االإرادة

النحات بطر�ش فرحات 

امام منحوتة اجلي�ش

فرحات  ب��ط��ر���ض  اأع��م��ال  ت��زّي��ن 

�ساحات  م��ن  ال��ع��دي��د  ومنحوتاته 

ومن  اللبنانية.  والبلدات  الكنائ�ض 

اأعماله،  اأبرز 

�سيدة  كني�سة  اأم��ام  متاثيل  ثالثة 

ي�سوع  قلب  متثال  ج��اج،   - النجاة 

متثال  ال�سمالية،  حردين  بلدة  يف 

القدي�ض �سربل يف جاج، حيث اأعلن 

املكان مزاراً عاماً.

وو���س��ل��ت اأع��م��ال��ه اىل 

ي�سهد  حيث  فنزويال 

مار  كني�سة  م��ذب��ح 

�سربل لفّنه.

بطر�ض  الفنان  ق��ّدم 

ف����رح����ات ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة 

الع�سكرية واحداً من اأجمل اأعماله 

كل  اىل  العمل  هذا  واأهدى  الفنية، 

والتمثال  الوطن.  اأر�ض  على  جندي 

مغاوير  ثكنة  مدخل  يزين  ال��ذي 

قد  الفنان  كان  عم�سيت،  يف  البحر 

التي  املعارك  بداأ تنفيذه يف فرتة 

دارت يف نهر البارد.



الفنان بطر�ش فرحات

يف م�ضغله

�ضفينة فينيقية

االت�ضال
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الفرمان

بيت ال�ضيعة

الزمن
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م�ضعل اال�ضتقالل

ال�ضجل



تدور  الأ�سا�سية  املنحوتة  فكرة 

ال�سرف  راي���ات  اجلي�ض  حمل  ح��ول 

ب�سجرة  دة  متج�سّ والوفاء  والت�سحية 

الأرز واأكاليل الغار و�سنابل القمح.

اأعمدة  خ��الل  م��ن  ال��ف��ن��ان  ح���اول 

فكرة  جت�سيد  املنحوتة  يف  ظاهرة 

الفقري  العمود  ي�سّكل  اجلي�ض  اأن 

�سالبة  رم��ز  بالتايل  واأن���ه  للوطن 

الفنان  تعّمد  وقد  وقوته.  الوطن 

اإبقاء الأعمدة من دون حدود، وذلك 

ليربهن اأنه ل حدود ل�سرف املوؤ�س�سة 

وت�سحياتها.  ووفائها  الع�سكرية 

ال�سعب  فمّثلت  ال�سجرة  قاعدة  واأما 

حوله  ويلتّف  اجلي�ض  يح�سن  ال��ذي 

ويتكاتف معه يف املحن والأفراح.

وهي  اأمتار  خم�سة  املنحوتة  طول 

ال�سيد  قّدم  وقد  الت�ستا،  �سخر  من 

جماناً  ال�سخرة  قربيانو�ض  رمي��ون 

علم  عندما  فرحات  بطر�ض  للفنان 

اأن العمل �سيقّدم للجي�ض اللبناين، 

وتقدير  منه  امتنان  عربون  وذل��ك 

لهذه املوؤ�س�سة.

ايام زمان
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خابية اخلمر



من الرتاث

املنحوتة  على  العمل  ا�ستغرق 

اأقّل  اأن  الفنان  ويعترب  اأ�سهر،  ثالثة 

منذ  اأثبتت  موؤ�س�سة  جت��اه  واج��ب 

�سعبها  لحرتام  اأهٌل  اأنها  تاأ�سي�سها 

افتخار  تعك�ض  اأعمال  هو  واعتزازه 

الذي  والأم��ل  بجي�سهم  اللبنانيني 

يعّلقه هوؤلء عليها.

ت�سوير:

فادي بيطار  

و�ضور من اأر�ضيف 

الفنان بطر�ش فرحات

احلياة

اال�ضتمرارية

�ضبيل ماء

ر�ضالة احلياة

االأمومة
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يف �سجل اخللود

اليا�ض  داين  اجلندي  اجلي�ض  قيادة  نعت 

جرادة الذي تويف بتاريخ 2008/4/12.

- من مواليد 1976/9/17 را�سيا الفخار - 

ق�ساء حا�سبيا - حمافظة اجلنوب.

- تطّوع يف اجلي�ض بتاريخ 2000/6/12.

- من عداد القوات اجلوية - م�سلحة خمازن 

عتاد اجلو.

- حائز:

اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 
ثالث  اجلي�ض  قائد  العماد  تهنئة   •

مرات.

- عازب.

اجلندي داين اليا�ش جرادة

جي�سكار  الأول  اجلندي  اجلي�ض  قيادة  نعت 

بتاريخ  ت���ويف  ال���ذي  ال��ع��ل��م��اوي  ال��ي��ا���ض 

.2008/5/3

- من مواليد 1982/6/1، ر�سعني - ق�ساء 

زغرتا - حمافظة ال�سمال.

- تطّوع يف اجلي�ض بتاريخ 1999/8/3.

موقع   - لبنان  جبل  منطقة  ع��داد  من   -

�سربا.

- حائز:

مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
ثالث  اجلي�ض  قائد  العماد  تهنئة   •

مرات.

- عازب.

اجلندي االأول

جي�ضكار اليا�ش العلماوي

خزاعي  يا�سر  العريف  اجلي�ض  قيادة  نعت 

نوفل الذي تويف بتاريخ 2008/4/19.

الكفري - ق�ساء  - من مواليد 1972/8/9، 

حا�سبيا - حمافظة اجلنوب.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1991/9/16.

الكتيبة   - الثالث  امل�ساة  لواء  عداد  من   -

.33

- حائز:

الع�سكري. التقدير  • و�سام 
الدرجة  من  اللبناين  ال�ستحقاق  • و�سام 

الرابعة، برونزي.

.2002 للعام  املوؤمترات  • ميدالية 
ثالث  اجلي�ض  قائد  العماد  تنويه   •

مرات.

مرة.  22 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 
- عازب.

العريف يا�ضر خزاعي نوفل
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حزيران

اإعداد:

العقيد اأنطوان جنيم

جان دارك اأبي ياغي

ماري ح�ضري

كارال حداد

�سياحة يف الوطن

2
0
0

8
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با�ضمها  اكتفت  بلدة  عر�ضال، 

نحو  قريباً  فارتفعت  ايل«  »عر�ش 

وا�ضعة  ذراعيها  لتب�ضط  ال�ضماء 

على  �ضكراً  الكون  رب  اىل  تبتهل 

من  ُق��ّدوا  اأبناًء  وت�ضتقبل  نعمته، 

غّناء  ب�ضاتني  الوعر  حّولوا  رجاالً  �ضخرها 

حجراً  لبنان،  من  جزء  كل  يف  وتركوا 

عر�ضالياً ذكرى.

عر�ض�ال، م�ارد وق�ف يف ال�زمن

قوافل  حار�ضاً  مفرتٍق  على  الغابر 

الفكر  �ضاحل  من  تعرب  والربكة  اخلري 

ويحاول  االآخر،  املقلب  اىل  واحل�ضارة 

االإهمال  قمقم  من  اخل��روج  اليوم 

ال�ضائدة  االأو�ضاع  فيه  اأ�ضرته  الذي 

املواطنية  قيم  حار�ضاً  لي�ضتمرَّ 

قيام  اأجل  من  ال�ضاحلة  املوؤمنة 

لبنان العزيز االأبي.

املوقع والت�ضمية

من  ال�سرقي  ال�سمال  اأق�سى  يف  عر�سال  تقع 

اأودية وه�ساب �سل�سلة جبال  حمافظة البقاع طي 

لبنان ال�سرقية. يحّدها �سمالً بلدات الفاكهة وراأ�ض 

بعلبك والقاع، وجنوباً نحلة ويونني، و�سرقاً احلدود 

ال�سورية، وغرباً جتمع بلدات من ر�سم احلدث حتى 

اللبوة.

م�ساحتها 

ال���ب���ال���غ���ة 

من  جتعلها  كلم2   316.9 ح��واىل 

حيث  اللبنانية  البلدات  كربيات 

م�ساحة  من   ٪5 اأرا�سيها  ت�سّكل 

لبنان.

حتى  عالياً  براأ�سها  عر�سال  ت�سمخ 

جنوباً(  مو�سى  )طلعة  م��رتاً   2620 ارت��ف��اع 

ارتفاع  على  قدميها  ومت��ّدد  بالثلوج،  ليتكّلل 

والربكة تغذي  1400 مرت تغ�سلهما ب�سيول اخلري 

وخ�ساراً،  فاكهة  فتينع  ب�ساتينها  وت��روي  اآبارها 

و�سهولها فتنبت قمحاً ذهبياً، وُتخرج من جوفها، 

منها  ُتقدُّ  �سخوراً  واخل�سب،  املاء  كما 

واآيات  حجارة  وتنحت  اأبنائها  اإرادة 

جمالية تزّين منازل الوطن 

حقاً  اإنها  وق�سوره.  الكبري 

�سماها  كما  اإي���ل،  عر�ض 

م�سطبة  اأو  الآراميون، 

عُل  من  امل�سرفة  اهلل 

جاورها من  ما  على 

ود�ساكر.  قرى 



وال�سواهد  اخلرائب  وت�سري 

فيها  املنت�سرة  الأث��ري��ة 

منذ  ��ك��ن��ت  ���سُ اأن���ه���ا  اىل 

الفينيقية  القدمية  العهود 

واليونانية والرومانية.

ف�سبه  م��ن��اخ��ه��ا  اأم�����ا 

وحاّر  �ستاًء  ب��ارد  �سحراوي، 

وتتفاوت  �سيفاً.  وج���اف 

على  الأم���ط���ار  م���ع���دلت 

فرتاوح  جغرافيتها  امتداد 

�سمالها  يف  150م��ل��م  ب��ني 

امل��ن��خ��ف�����ض، و350م���ل���م يف 

جنوبها وجنوبها ال�سرقي ال�ساهق.

تاريخها واآثارها

ما ُخطَّ لعر�ض اإيل تاريخ مكتوب لعمره الزمني، 

اأهي جمرد �سدفة اأم اإرادة اإيل يف نرث اآثار يف اأرجاء 

عر�سه تثبت اأنها ما كانت يوماً خواًء، وهل يبقى 

العر�ض عر�ساً اإن خال؟

لقرى  دار�ساً  اأثراً  وع�سرون  ثمانية  عر�سال  ففي 

خربة  واأه��م��ه��ا:  قدمية 

الرعيان وح�سنان )ح�سن 

وح�سن  ال���ت���ون  وادي 

قدميان  احلنني(  وادي 

موقعهما  ي��دل  مهمان 

على اأنهما كانا حار�سني 

يف  القلمون  بني  الزهراين  ممر  عابرة  للقوافل 

جُتِر  مل  ولالأ�سف،  ولكن،  البقاع.  و�سهل  �سوريا 

وزارة ال�سياحة اىل الآن اأي م�سٍح لتلك الآثار التي 

ما�سيها  عن  فتنطقها  �سباتها  من  توقظها  مل 

م�سهود:  فعريق  احلديث  تاريخها  اأما  درا�سة.  اأي 

واملتعلقون  الإمي��ان  باأهداب  املتم�سكون  اأهلوها 

العثماين  العهد  اأواخ��ر  الأت��راك  قاوموا  بعروبتهم 

مذبح  على  �سهداء  اأبنائهم  من  الكثري  مقّدمني 

»حي  يف  منهم  اأربعني  من  اأكرث  ف�سنق  الوطن. 

بعلبك  يف  اآخ��رون  واأع��دم  البلدة،  يف  الب�ستان« 

ودم�سق. وتقف جرود البلدة، ذاكرة اأهاليها �ساهدة 

ورجاله  خا�ض  الذي  حيدر  هولو  توفيق  ثورة  على 

حملة  يف  الفرن�سي  اجلي�ض  �سد  �سر�سة  معركة 

فرن�سياً.  جندياً   13 بنتيجتها  قتل  النّقار«  »جوار 

�سقط يف حرب متوز 2006 ثالثة �سهداء  وموؤخراً 

بالق�سف الإ�سرائيلي على جرود البلدة يف القاع. 

اجلي�ض  من  �سهداء  ثالثة  عر�سال  قّدمت  وكذلك 

اللبناين يف املواجهة مع تنظيم فتح الإ�سالم يف 

نهر البارد.

وجهتنا عر�ضال وانطالقتنا ترويقة قروية

قبلتنا  اىل  فامل�سافة  باكراً  ننطلق  اأن  »يجب 

اأن  يجب  كيلومرتاً.   126 زهاء  طويلة،  املق�سودة 

نغدو قبل اأن ي�ستد َحمُي ال�سم�ض«، خاطبنا رئي�ض 

رئي�ض  وتنتظرنا  اأفاقت  »عر�سال  مردفاً:  الق�سم 

بلدية وخمتاراً و�سعباً طيباً. ما خالفنا اأمراً، ولو على 

م�س�ض، وانطلقنا، و�سّدقنا قولة من ا�سطحبنا حني 

�سمعنا رنني جهازه اخللوي ل يهداأ وتعليقه »ثمة 

معاون اأول يف اجلي�ض اللبناين ينتظرنا يف �ستوره 

لريافقنا دليالً حتى عر�سال حيث ينتظرنا رئي�ض 

ي�ستقبل  اجلي�ض  اإن��ه  احلجريي«.  با�سل  البلدية 

رة. »اجلي�ض«، فكم �ستكون مهمتنا �سهلة ومي�سّ

ووفق املر�سوم وقفنا يف �ستوره لنتعّرف على 

�سيارته  نتبع  خلف  اأحمد  الأول  املعاون  مرافقنا 

بانتظارنا  كان  حيث  منزله  حديقة  اىل  ليقودنا 

من  وطاب  لّذ  مبا  عامرة  ومائدة  البلدية  رئي�ض 

زعرت  جبنة،  لبنة،  ال��ق��روي:  البيت«  »ح��وا���س��ر 

وزيت، زيتون، وخبز عربي ومرقوق، وق�سبة ولّية 

اأفواهنا  كانت مفاجاأة فغرت  وخ�سار طازجة.  نّيئة 

لتف�سح لعاباً �سال ا�ستهاًء. مل نقَو على العرتا�ض، 

نوع  وبخا�سة عر�سال،  البقاع  اأهل  عند  فالعتذار، 

من الإهانة والإ�ساءة اىل قيم الكرم والإكرام والتكرمي 

ل�سيف عزيز، فكيف اإن كان اجلي�ض اللبناين.

ومع هذه الرتويقة بداأت �سياحتنا يف اأر�ض الكرم 

واخلري. فاأطراف احلديث الذي جتاذبناه حول عر�سال 

دار  يف  ا�ستكملناه  وم�سيفنا  البلدية  رئي�ض  مع 

البلدية بعدما وّدعنا اأ�سحاب املنزل الذي ا�ست�سافنا 

�ساكرين كرم �سيافتهم وح�سن ملقاهم.

الواقع البلدي يف عر�ضال 

باحتها  اأ�سجار  اأفياء  احت�سنتنا  البلدية،  دار  يف 

لنا لقاء »الرّي�ض با�سل«  اخلارجية البا�سقة حيث ف�سّ
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ً ��د ب�ضراً وحجرا عر�ش ايل يتج�ضّ

ترويقة قروية 

ت�ضتقبل وفد املجلة



ناً بداأ  )كما ينادونه( فُتنع�سنا ُن�سيمات مت�سح َو�سَ

يرخي ثقله علينا فرتتخي ُجفوننا.

عر�سال  يف  البلدي  ال��واق��ع  عن  حديثنا  ب��داأن��ا 

فاأفادنا م�ستفي�ساً: »تاأ�س�ست البلدية العام 1952، 

لبنان  اأحداث  انتهاء  بعد  اأجريت  انتخاباتها  واأوىل 

العام 1998، وبلغ عدد اأع�سائها اآنذاك 18 ع�سواً. 

طبعاً(  الرجال  )من  ع�سواً   21 فالعدد  اليوم  اأما 

موّزعني على اإحدى ع�سرة جلنة )من بينها 

البيئية،  الإعالمية،  الزراعية،  الرتبوية،  ال�سحية، 

ال�سراء واملناق�سات...(«.

فيقول:  البلدة  تعانيها  التي  امل�ساكل  عن  اأما 

»اأهمها م�سكلة ال�سرف ال�سحي التي توؤرق ال�سكان 

ملا ت�سكله من حتديات �سواء على ال�سعيد ال�سحي 

اأو القت�سادي اأو البيئي. وهي تتطلب عالجاً عاجالً 

نظراً اىل تاأثريها املدّمر على املياه اجلوفية ومياه 

ي�سوء  اأن  املتوقع  ومن  العامة.  وال�سحة  ال�سفة 

ال�سكانية  الزيادة  ظل  يف  خ�سو�ساً  باطراد  الو�سع 

والتو�سع  �سنوياً(،  ولدة  حالة   700( املرتفعة 

احلفر  يف  زي��ادة  يعني  ال��ذي  الأف��ق��ي  العمراين 

ن�سبياً  املتوا�سعة  املادية  وباإمكاناتها  ال�سحية. 

بالإ�سافة اىل نق�ض خربتها يف هذا املجال، تعجز 

الداهمة  امل�سكلة  هذه  معاجلة  عن  عر�سال  بلدية 

واملكلفة واملتطلبة اأموالً باهظة وخربات«.

ثانية  احلجريي: »ثمة م�سكلة  الرئي�ض  وي�سيف 

و�سع  وهي  تبزها،  مل  اإن  اأهمية،  الأوىل  ت�ساهي 

فال  �سديداً  نق�ساً  تعاين  التي  ال�سحية  اخلدمات 

ترعاه  �سحي  مركز  واإمن��ا  البلدة  يف  م�ست�سفى 

م�ستو�سفات  وخم�سة  اإمكاناتها،  �سمن  البلدية 

تابعة جلمعيات وموؤ�س�سات تعاين بدورها نق�ساً يف 

التمويل والتجهيزات، ويقت�سر دورها على حمالت 

الإر�سادية  الن�ساطات  وبع�ض  للتلقيح  �سنوية 

بالتعاون مع وزارتي ال�سحة وال�سوؤون الجتماعية. 

يف  فتعالج  وال�ست�سفاء  الطارئة  احل���الت  اأم��ا 

ت  م�ست�سفيا

ب��ع��ل��ب��ك 

وراأ����ض بعلبك وزح��ل��ة وب���ريوت، واح��ي��ان��اً يف 

م�سايف �سوريا. ويجدر بالإ�سارة اأن ن�سبة الإعاقة يف 

العمل وبخا�سة يف منا�سري  عر�سال نتيجة حوادث 

احلجارة واملقالع التي ت�ستهر بها بلدتنا، مرتفعة 

اإعاقة  تتحّول  قد  بليغة  اإ�سابة  اأي  اأن  بحيث  جداً، 

دائمة، اإن مل تعالج اأولً فور حدوثها وثانياً على يد 

طبيب اخت�سا�سي نطا�سي«.

رئي�ض  يتابع  والرتفيهي  الثقايف  الواقع  وعن 

والإهمال  النائي  امل��وق��ع  »اأن  ل��ريوي  البلدية 

القت�سادية  احل��ي��اة  على  انعك�سا  اخل��دم��ات��ي 

للبلدة.  الثقافية  النطالقة  من  وحّدا  والجتماعية 

كان  والرتفيهية  الثقافية  التحتية  البنية  فغياب 

الثقافية  احلالة  تطور  على  وا�سح  �سلبي  اأث��ر  ذا 

العامة  املكتبة  تفتقد  فعر�سال  والرتفيهية. 

حتى  والرتفيه،  الثقافة  ودور  الريا�سية  واملالعب 

انك تبحث عبثاً عن مركز لبيع ال�سحف واملجالت، 

واأكرث تنعدم الن�ساطات الثقافية اأو الريا�سية حتى 

تقام  التي  احلفالت  با�ستثناء بع�ض  املدار�ض  يف 

مبنا�سبة عيد املعلم وعيد الأم. واإذا علمنا اأن عدد 

الأطفال التالمذة يف مدار�ض عر�سال يقّدر بحواىل 

6000 تلميذ حمرومني من اأي مدينة ترفيهية 

اأو مالعب ريا�سية اأو حدائق عامة، اأدركنا 

وحق  بحقهم  املرتكبة  اجلرمية  هول 

م�ستقبلهم.

لهذا  منها  ووعياً  البلدية،  ولكن 

الواقع املرير، عمدت وبالتعاون مع 

نواة  اإن�ساء  اىل  اليون�سكو  منظمة 

واإمنا  الأغرا�ض  متعدد  ثقايف  مركز 

لكنه  وال��ق��درات  الإمكانات  حم��دود 

وال�سباب  ل��الأولد  لقاء  مكان  ي�سكل 

و�سوارعها  ال�سيعة  �ساحات  من  بدلً 

بالكالم  يل  ا�سمحوا  وهنا  واأزقتها: 

على حتّدي مثقفي بلدتي وهم كرث كرث لواقعهم 

عر�سال«  »اآفاق  ن�سرة  البلدية  خالل  من  فاأ�سدروا 

التي تتناول املوا�سيع الثقافية والمنائية وغريها، 

وي�سدر منها �سهرياً حواىل األف ن�سخة. يف الواقع 

الو�سع  ح�ساب  على  القت�سادي  الو�سع  تطور 

الثقايف يف عر�سال«.

م�ضاريع بلدية اإمنائية

البلدية  نّفذتها  التي  امل�ساريع  جممل  يرتّكز 

يف جمل�سيها ال�سابق واحلايل على البنى التحتية 

)�سق الطرق الداخلية وتو�سيعها وتعبيدها، اإنارة، 

تلزمي النفايات ال�سلبة(. وقد �سّق املجل�ض البلدي 

احلايل طريقاً اىل املنطقة ال�سناعية وعّبدها واآخر 

قيد  يزال  وما  الأو�سط  اجلرد  منطقة  اىل  زراعياً 

ال�سغرية يف  قت بع�ض احلدائق  التنفيذ، كما ن�سّ

ال�ساحات العامة.

كما  الإمنائية فهي،  امل�ساريع  اىل  بالن�سبة  اأما 

يقول رئي�ض البلدية، »تتم مع جهات ممّولة غري 

حكومية، بال�سافة اىل بع�ض امل�ساعدات الإن�سانية 

والدعم مل�ساجد  للمحتاجني  البلدية  التي قّدمتها 
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البلدة«.

البلدي  املجل�ض  عمل  تعيق  التي  امل�ساكل  اأما 

فلّخ�سها رئي�ص �لبلدية بهذه �لنقاط:

- �سعف اخلربة يف الإدارة والتخطيط وي�سمل كل 

اأهايل البلدة.

- �سعف املوارد املالية.

- حداثة البلدية مع حجم املتطلبات الهائل.

- ل مبالة املواطنني.

دور  على  البالد  يف  العام  الو�سع  انعكا�ض   -

العامة  القوانني  تنفيذ  على  وقدرتها  البلدية 

وال�سيطرة والتحكم.

با�سل  ال�����س��ي��د  وخ��ت��م 

احلجريي باأن هذه امل�ساكل هي وحدة مرتابطة توؤثر 

ب�سكل �سلبي على اأداء املجال�ض البلدية املتعاقبة، 

ن بطيء. لكن ميكن القول اإن الو�سع العام يف حت�سّ

عر�ضال والقمح ال�ضلموين

ال�سبعينيات  مطلع  حتى  عر�سال  بلدة  »كانت 

احلبوب  ب��اإن��ت��اج  م�سهورة  املا�سي  ال��ق��رن  م��ن 

وكان  عد�ض...(،  حم�ض،  �سعري،  )قمح،  البلدية 

منطقة  يف  ال�سيت  ذائ��ع  »ال�سلموين«  قمحها 

»العبيدي«  العنب  عن  ناهيك  الهرمل،   - بعلبك 

العر�سايل الذي كان يجفف ق�سم منه ليحّول زبيباً، 

الدب�ض املمّيز، وما زالت مع�سرة  اأو لي�سنع منه 

ا�ستهّل  هكذا  ذلك«.  على  �ساهدة  الوحيدة  البلدة 

اأحد خماتري عر�سال  الدين،  عز  احلميد  ال�سيد عبد 

الثمانية، حديثه اىل جملة »اجلي�ض« ليتابع قائالً: 

جزءاً  اإل  يكفي  يعد  مل  احلايل  احلبوب  اإنتاج  »اإن 

ي�سرياً من ال�ستهالك املحلي. اأما كروم العنب فقد 

لينخف�ض  احلجر  ومنا�سري  ال�سكني  البنيان  غزاها 

النتاج اىل م�ستوى ن�سف ال�ستهالك املحلي بعدما 

ر. اأما اأ�سجار الإجا�ض  كانت كميات كبرية منه ُت�سدَّ

اأمام  والزعرور فهي تكاد تنقر�ض لتف�سح املجال 

الكرز  وي�ستهر  والتفاح.  وامل�سم�ض  الكرز  اأ�سجار 

ال�سماء  ك��ون  مذاقه  وف���رادة  بجودته  العر�سايل 

املبيدات  منه  تقرب  ول  الينابيع،  ل  ت�سقيه 

املناخ  اأن  اإذ  فقط  واح��دة  م��رة  �سوى  الزراعية 

القا�سي يف عر�سال يبيد احل�سرات وبيو�سها ويقّلل 

من الأمرا�ض والآفات الزراعية. اأما الإنتاج ال�سنوي 

 99 حواىل  على  املنت�سرة  املثمرة  الأ�سجار  لهذه 

األف طن ي�سرتيها  اأكرث من ع�سرين  كلم2 فيبلغ 

جتار حمليون وينقلونها اىل الأ�سواق املحلية يف 

جميع املدن اللبنانية، واىل امل�ساغل الكبرية يف 

ب وت�سّدر اىل  طرابل�ض والبقاع الغربي حيث تو�سّ

اخلارج«.

عر�سال  �سم�ض  حرقته  الذي  املختار  وي�سرت�سل 

يف ب�ساتينها يف �سرح معاجلة النتاج العر�سايل 

للمنتج.  متوا�سعاً  يبقى  النتاج  »مردود  فيقول: 

ثالث  م��ن  اإئ��ت��الف  ت�سّكل  حت�سينه  اأج���ل  وم��ن 

جمعيات حملية للعمل على رفع امل�ستوى املادي 

للمزارع وحت�سني حما�سيله. وبالتعاون مع الحتاد 

اإن�ساء  مّت  والإع��م��ار  الإمن��اء  الأوروب���ي عرب جمل�ض 

نّقالً  مركز للتو�سيب احلديث والآيل والتزّود براداً 

لإي�سال النتاج اىل مراكز البيع والت�سدير طازجاً. 

وكانت البداية م�سّجعة املو�سم املا�سي. وا�ستكمالً 

للم�سروع ُيِكبُّ الإئتالف حالياً على ت�سييد مبنى 

م�ساحة 400 مرت  على  الفاكهة  ثابت حلفظ  براد 

مربع، وي�سعى جاهداً لإن�ساء مركز  لالإر�ساد الزراعي 

وحفر اآبار ارتوازية للري التكميلي غري الدائم«.

يفاخر املختار، مدّر�ض اللغة العربية يف مدر�سة 

منذ  عر�سال  يف  الإ�سالمية«  اخلريية  »املقا�سد 

اأدخلوا  الذين  املزارعني  اأوائل  واأحد   ،1981 العام 

زراعة الدّراق اىل عر�سال باإنتاج ممّيز، باأن والده 

ح�سن عبد احلميد عز الدين )مواليد 1923( ما زال 

ميار�ض حرفة تراثية منذ العام 1942 وهي �سناعة 

املحراث اأو اآلة الفالحة القدمية )ال�سمد( وتوابعها 

)معاول، فوؤو�ض...(.

عر�ضال 

على ل�ضان �ضيبها

وعاداتها  عر�سال  تاريخ  ل�ستقراء  ا�ستكمالً 

وتقاليدها، حتّتم على فريق »اجلي�ض« العودة اىل 

الينابيع، اىل حّرا�ض الزمن العتيق، فكان لقاء مع 

اأحد معّمري البلدة احلاج ديب ح�سن عز الدين الذي 

مل جتروؤ ال�سنوات اخلم�ض والثمانون اأن تخّط  على 

وجنتيه املوّردتني وجبينه ال�سامخ �سوى حماولت 

يائ�سة فترتك غ�سوناً خجولة. 

بالذاكرة  اأحد معلمي عر�سال،  احلاج ديب،  يعود 

اىل ما كان يرويه له اأجداده فيقول: »عمر عر�سال 

يف احتفال تكرمي �ضهداء عر�ضال من اجلي�ش 

اللبناين الذين �ضقطوا يف معارك نهر البارد 

العام املا�ضي، األقى رئي�ش بلدية عر�ضال 

با�ضل احلجريي يف �ضياق كلمته اأبياتاً �ضعرية 

الفتة نقتطع منها االآتي:

الهمِم م���ن  اآ����س���اٌد  ال�����س��واع��د  ��م��ر  ���سُ

بالقدِم الأر�����ض  وه����ّزوا  ل��ّب��ي��ك  ق��ال��وا 

ِقَدِم من  الرحمن  اأنارها  اخلالدين  درُب 

الأمِم ه����اِم  ع��ل��ى  ت����اٌج  ع���ٍز  وم�����وُت 

علمي يا  خافقاً  تبقى  اأن  طلبوا  ما  جلَّ 

بيارقهم  خ�����س��ٌر  ال�����س��ف��ائ��ح  ب��ي�����ضُ 

����س���دوا ع��ل��ى ال�����زاد ب���ع���زٍم م��ع��ت��زٍم

درُب ال�سهادة م�سلكهم ما تاهوا ول ندموا

رفيقهم امل��وت  فكان  امل���وَت  �سادقوا 

كتِف على  ���س��ارة  ول  طلبهم  امل��ال  ل 

يف

تكرمي 

�ضهداء 

اجلي�ش

املختار عبد احلميد عز الدين

يدق املهباج ترحيباً ب� »اجلي�ش«

احد معمري البلدة

احلاج ديب ح�ضني عز الدين



ثالثماية �سنة وكانت عبارة عن خربة جمموعة اآبار 

والثلوج. وعندما كانت هذه  ال�ستاء  لتجميع مياه 

تفي�ض كان الأهايل ي�ستقون من عيون بعيدة اأهمها 

مت�سبثني  العر�ساليون،  حتّول  ثم  ُعب.  ال�سُ عني 

لهم.  ر  يتي�سّ ما  وفق  بيوتهم  بناء  اىل  باأر�سهم، 

»الوحل  وي�سّبون  باملاء  والق�ض  الرتاب  فيجبلون 

الناجت« يف قوالب ليح�سلوا على »الِلنب« ي�سقعونه 

لتتما�سك.  نف�سه  باملزيج  »يطّينونها«  جدراناً 

لّزاب ي�ستخدمونه ج�سراً  ثم يقطعون جذع �سجرة 

ليكون  متقابلني  جدارين  على  يرّكزونه  طويالً 

عليه  ا�ستناداً  ير�سفون  ثم  ومن  ال�سقف.  ركيزة 

اأخرى  جذوعاً  املتواجهني  الآخرين  اجلدارين  وبني 

�سغرية ي�سّمونها »�سمط« اأو »اأوطة«، وعند النتهاء 

ي�سعون البالّن فوق ال�سقف املر�سوف اجلديد، ومن 

عمل  هكذا  مثل  كان  وملا  بالطني.  ميرحونه  ثم 

النا�سئ،  البيت  اأهل  عليه  يقوى  ل  وم�سٍن  جبار 

ال�سيعة يتنادون اىل »عونة« مقّد�سة ل  اأهل  كان 

يتخّلف عنها اأحد فيوماً ما �سياأتي دوره. وما كانت 

واإمنا  البيت  بناء  من  الفراغ  مع  تنتهي  العونة 

اإذ كان ي�سارع �سباب  ت�ستمر مع كل مطرة وثلج 

والطرقات  ال�سطوح  عن  الثلوج  يجرفون  ال�سيعة 

اأمام املنازل ب�»ُزحف« هي عبارة عن ع�سا طويلة 

عري�سة معرت�سة معقوفة  خ�سب  بقطعة  تنتهي 

البيوت  �سطوح  حدل  اىل  بعدها  ويعمدون  قليالً، 

الطينية ليعيدوا متا�سك طينها فال تت�سّرب منها 

املياه اىل الداخل.

وملا انربت اإحدى الزميالت ت�ساأله بكيا�سة وظرف 

وقد  اجلليل  ال�سيخ  افرّت  الأي��ام.  تلك  اأعرا�ض  عن 

ا�ستعلت حوا�سه كلها وكاأن الذكرى خطفته اإىل ذاك 

ب�سوت  يروي  وراح  عر�سه،  يوم  امل�سهود،  اليوم 

جذٍل: »�سقى اهلل الأيام اخلوايل. فالعر�ض العر�سايل 

من  اأيام  �سبعة  يحتل  كان  فقد  كبرية،  ق�سة  كان 

عمر القرية كما من عمر العرو�سني ويتحّول فيها 

اجلميع.  اهتمام  وحمور  لل�سباب  �سيخاً  العري�ض 

يهّبون  القرية  اأه��ايل  جتمع  العونة  كانت  وهكذا 

ليوم  التح�سري  يف  العرو�سني  اأه��ايل  مل�ساعدة 

للن�ساء  احلطب  يح�سرون  ال��رج��ال  ك��ان  العر�ض. 

العرو�سني.  منزيل  اىل  لرتافقهم  الزفة  فتلقاهم 

منزل  يف  الفتيات  جتتمع  املنتظر  اليوم  ويف 

مينعون  بابه  اأم��ام  حرا�ض  يقف  ال��ذي  العرو�ض 

ال�سباب من الدخول، وحتى من القرتاب«.

اليوم:  الجتماعية  للحياة  دي��ب  احل��اج  واأ�سف 

اأمهاتهم  تلدهم  الرجال  وكاأمنا  العونة  »�ساعت 

قائمة  اليوم  العالقات  باتت  لقد  النخوة.  عدميي 

على امل�سالح ال�سخ�سية«. وملا كان �سيخنا الفا�سل 

التعليم  عن  �ساألناه  البلدة  مدار�ض  يف  معلماً 

عر�سال،  اأولد  نحن  نق�سد،  »كنا  فاأجاب:  ع�سرذاك 

وعلوم  واحل�ساب  الكتابة  لتعّلم  امل�سايخ  منازل 

يف  لريتني  الأ�ستاذ   - ال�سيخ  اأج��ر  وك��ان  الدين. 

ال�سهر، وَمن كان عاجزاً عن توفري املبلغ كان يحمل 

اىل اأ�ستاذه ما يعادل اللريتني قمحاً«.

م�سيفنا  بحديث  ماأخوذون  ونحن  الوقت  دهمنا 

فا�ستاأذناه خارجني على وقع دعائه اىل اهلل تعاىل 

يف  وانطلقنا  ملجلتنا.  والزده��ار  اجلي�ض  بحماية 

�سوارع البلدة ن�سّجل م�ساهداتنا. 

  

كّتاب امل�ضايخ حتّولت مدار�ش

ق�سدنا مدر�سة عر�سال البتدائية الر�سمية حيث 

خلف،  قا�سم  الأ�ستاذ  مديرها  مع  موعد  على  كنا 

الزرقاء  مبراويلهم  الأط��ف��ال  تالمذتها  فوجدنا 

يلوحون لنا باأياديهم ال�سغرية عند بوابة املدر�سة 

انطالق  ولكن  ملالقاتنا،  خرجوا  وكاأنهم  اخلارجية، 

زمور اأحد البا�سات ي�ستعجل هوؤلء ال�ساردة عيونهم 

املثايل،  هم  زّيّ بها  يحلمون  ع�سكرية  بزات  بني 

واآلة ت�سوير تنقل دقائق تلك اللحظة، ذّكرنا باأننا 

اليه. وا�ستقبلنا مدير  تاأخرنا عن موعدنا فخففنا 

املدر�سة بكل حفاوة ويخربنا اأن هذه املدر�سة هي 

ّيدت العام 1960 وكانت  الأقدم يف القرية، فقد �سُ

عائالت عر�ضال

يبلغ عدد �سكان عر�سال حواىل 35 األف ن�سمة، يقيم معظمهم يف 

البلدة، ول تتجاوز ن�سبة النزوح 15٪ من ال�سكان. اأبرز العائالت: 

احل�سن،  وهبة،  فليطي،  بحلق،  قا�سم،  زيدان،  احلجريي، 

عز الدين، ملوك، خلف، بريدي، �سلطان، ال�سب، عوده، 

اأبو فار�ض،  الدو�سايل، حمود،  الداجي،  الأطر�ض، كرنبي، 

رعد،  جباوي،  نوح،  �سميلي،  عوي�سي،  حميد،  زع��رور، 

اأ�سون،  �ساهني،  رايد،  الدّده،  غداده،  الرفاعي،  اخلاروف، 

مق�سود، ال�سكريه.اأما ن�سبة الغرتاب يف عر�سال ف�سئيلة 

جداً حيث يقّدر عدد الأ�سر املغرتبة بثالثني اأ�سرة موزعة 

على دول اأوروبا وكندا ودول اخلليج العربي وليبيا.
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جانب من بيوتات عائالت عر�ضال

منزل قدمي من اللنب امل�ضقوف باللزاب والوزال والرتاب
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اأخرى  اأ�ساف اليها العر�ساليون غرفاً  غرفها �سبعاً 

للتالمذة.  املتزايد  العدد  ل�ستيعاب   1980 العام 

وما يزال اأهايل البلدة ي�سيدون املدار�ض اجلديدة 

مدر�سته  على  ويكلمنا  اأولده��م«.  لتعليم  تاأميناً 

خالل جولتنا يف �سفوفها فيقول: »ت�سم البتدائية 

وتالميذها  البتدائي،  والتعليم  الرو�سة  �سفوف 

حواىل 310 تالميذ اأ�ساتذتهم �سبعة ع�سر متعاقداً 

وت�سع ع�سرة اأ�ستاذ مالك«.

وانتقلنا اىل �سوؤال املدير عن واقع التعليم يف 

كاأ�ض  اإبعاد  حماولً  و�سمت  عميقاً  فتنّهد  عر�سال 

اجلواب املّرة عن �سفتيه ولكن �سمت امل�ستمعني 

اليه ك�سر �سمته فا�سرت�سل: »يف البدء هناك ملحة 

مدار�ض  �سبع  هناك  عر�سال،  يف  امل��دار���ض  عن 

تلميذاً،   3063 ت�سم  ومتو�سط(  )ابتدائي  خا�سة 

 1341 فيها  )متو�سط(  ر�سمية  مدار�ض  وارب��ع 

 ،390 طالبها  واح��دة  ر�سمية  وثانوية  تلميذاً، 

اأما  تلميذاً،   368 اليها  ينت�سب  واح��دة  ومهنية 

اأ�ساتذة هذه املدار�ض فعددهم 350 يف املدار�ض 

و114 يف املهنية.

اأم��وراً  فيعاين  قريتي  يف  الرتبوي  الواقع  اأم��ا 

يف  حاد  نق�ض  ن�سبياً،  جيدة  اأبنية  اأبرزها:  كثرية 

اإغفال  الرتبوية،  واملوادر  واملختربات،  التجهيزات 

�سديد  �سعف  والثقافة،  والرتفيه  للريا�سة  تام 

اىل  بالإ�سافة  هذا  الأجنبية.  اللغات  م�ستوى  على 

ُبعد البلدة عن مركز اجلامعات ما يكّبد ابن عر�سال 

الراغب متابعة درو�سه اجلامعية عناء قطع م�سافة 

الرابع  الفرع  اىل  واإي��اب��اً  ذهاباً  يومياً  كلم   75

للجامعة اللبنانية يف البقاع. واأخرياً اأ�سد ما تعانيه 

التعليم  غياب  بامتياز،  الزراعية  القرية  عر�سال، 

الأ�ستاذ قا�سم  والبيطري. و�سكت  الزراعي  املهني 

عن الكالم املباح.

جمعية التنمية الريفية:

مواكبة التطور

على الرغ�م من اأن بل�دة عر�س�ال ما زال�ت حتتف�ظ 

ت�سعى  اأنها  غري  التقلي�دي  الق��روي  بطابعها 

�ستى.  املج�الت  احلا�سل يف  التط�ور  مواكب�ة  اىل 

وحتقيقاً لهذه الغاي�ة قامت جمعيات عديدة تهتم 

الريفية  التنمية  جمعية  اأبرزها  البلدة،  بتنمية 

اأهلية تطوعية م�ستقلة تتوخى  وهي هيئة عمل 

النفع العام.

ال�سيد  رئي�سها  التقينا  اجلمعية،  هذه  مقر  يف 

اأحمد الفليطي الذي  يو�سف بريدي ونائبه ال�سيد 

ا�ستاأذن الرئي�ض ليجيب عن اأ�سئلتنا.

حت�سني  بهدف   1990 العام  اجلمعية  تاأ�س�ست 

ال�سعد  على  عر�سال  اأه��ايل  عند  احلياة  م�ستوى 

الجتماعية والقت�سادية والثقافية.

وعن اأهم اإجنازات اجلمعية يخربنا ال�سيد الفليطي 

اإنتاج  على  احلفاظ  اأجل  من  اأن�ساأت  »اجلمعية  اأن 

لل�سجاد  حرفياً  م�سغالً  ال�سجاد  و�سناعة  ال�سوف 

اليدوي التقليدي تعمل فيه حواىل 12 فتاة خ�سعن 

لدورات تدريبية نظمتها اجلمعية.

هي  الأوىل  تعاونيتني  بقيام  �ساهمت  كما 

وُتعنى  الريفية«  للمونة  التعاونية  »اجلمعية 

واملكدو�ض،  كاملربيات  الريفية  املونة  بت�سنيع 

وغريها، والثانية ُتعنى مبربي املوا�سي وحت�سني 

ظروفهم. من ناحية ثانية، مّت تنظيم دورات يف 

اللغة النكليزية لأع�ساء اجلمعيات الأهلية املحلية 

التوا�سل مع  يف عر�سال بهدف م�ساعدتهم على 

الأجنبية  وبخا�سة  املانحة  واجلهات  املنظمات 

منها، بال�سافة اىل دورات يف احلا�سوب والنرتنت 

واملحا�سبة واملهن كالكهرباء و»التبليط« وجتفيف 

امل�سم�ض.

الزراعية  التنموية  امل�ساريع  اأب��رز  وم��ن 

ور�ض  اىل  بال�سافة  اجلمعية  بها  تهتم  التي 

العمل احلقلي يف جمالت الب�ستنة و�سيانة الرتبة 

ت�سويق  مب�سروع  املوا�سي،  وتلقيح  والت�سميد 

الكرز العر�سايل بالتعاون مع جمل�ض الإمناء والإعمار 

الريفية،  املونة  وتعاونية  الريفي  الإمناء  وجمعية 

لتو�سيب  ب��اآلت  امل�سنع  بتجهيز  لذلك  فقامت 

الكرز، وجتهيز اآليات مرّبدة لنقل الكرز من احلقل 

اىل امل�سنع اىل الأ�سواق.

ويتم حالياً العمل على اإعداد غرفة تربيد ومركز 

تو�سيب للكرز بتمويل من برنامج الأمم املتحدة 

.)UNDP( الإمنائي

مدير االبتدائية الر�ضمية

اال�ضتاذ قا�ضم خلف

ال�ضيد احمد الفليطي

تالمذة املدر�ضة االبتدائية يلوحون باأياديهم لفريق املجلة

مهنية البلدة
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 5000 عر�سال  يف  ينت�سر  البلدية  اإح�سائيات  بح�سب 

م�سكن ت�سغل م�ساحة 30 كلم2 تقريباً، وتتوّزع على حّيني اثنني:

هذه  ومعظم  مبنى.   2000 وي�سم  وجنوبي  مبنى،   3000 وفيه  �سمايل 

عر�سال  اأن  اأي  واحدة،  طبقة  من  املباين 

ع اأفقياً. تتو�سّ

منازل عر�ضال

�ست  اىل  عر�سال  تق�سم 

منها  ثالث  بيئية:  مناطق 

يف املناطق اجلردية العالية. 

تعرف املنطقة الأوىل باجلرد 

2400م(   -  1950( ال��ع��ايل 

اىل  ومتتد  ووعرة  بعيدة  وهي 

مع  احل��دود  حتى  اجلبال  اأع��ايل 

املنطقة  ه��ذه  وت���زرع  �سوريا. 

لرطوبتها  باحلّم�ض  تقليدياً 

اأما  الثلوج.  ذوب��ان  عن  النا�سئة 

1950م(   -  1550( الأو�سط  اجلرد 

ذات  ال��وا���س��ع��ة  ب��الأرا���س��ي  فيتميز 

املنحدرات اخلفيفة التي �سّكلت يف ما م�سى 

املراعي التقليدية للبلدة والتي حتّولت لحقاً 

ارات. اىل زراعة الكرز ثم متركزت فيها الك�سّ

1500م(   -  1300( الأدن��ى  اجل��رد  ويعترب 

املتدهورة  وت��رب��ت��ه  ال�سخرية  بطبيعته 

منطقة  وتقع  للزراعة.  �ساحلة  غري  منطقة 

وقد  اجلردية  املناطق  �سفوح  على  الوديان 

مّت ا�ست�سالحها وزرعها بالكرمة واأ�سجار التني 

وامتد اليها العمران الزاحف من البلدة.

واىل ال�سرق متتد الوديان القاحلة املعروفة 

املدخل  ت�سّكل  التي  ال�سرقية  باملنطقة 

بال�سعري  تزرع  وكانت  ال�سورية.  البادية  اىل 

ل
�ضا
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ة 
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ق 

ط
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مل
ا

ب�ضاتني الكرز

اآالت حلياكة ال�ضجاد

ك�ضارات يف عر�ضال

احد معامل احلجر

من بيوت عر�ضال بحجرها
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اأم����������ا 

منا�سري  اىل  بالن�سبة 

به  ت�ستهر  الذي  العر�سايل  احلجر 

والبنك  البلدية  مع  بالتعاون  فاجلمعية  عر�سال 

 )UNDP( الدويل وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي

عملت على م�سروع تطوير هذه املعامل من خالل 

ارات( حتّول نفايات م�سانع  اإقامة »جواري�ض« )ك�سّ

عن  حالياً  البحث  ويتم  البح�ض،  مادة  اىل  احلجر 

اإمكان حتويل »الكمخة« )املياه املمزوجة مع غبار 

احلجر املن�سور( اىل كل�ض اأو طالء.

الأ�سجار  لإنتاج  م�ستالً  اجلمعية  ترعى  واأخ���رياً 

من  ق�سم  وّزع  وق��د  واملثمرة  وال��ربي��ة  احلرجية 

اأننا  كما  البلدة.  اأبناء  على  ال�ستول  هذه 

حتريج  حمالت  ننظم 

العديد  مع  بال�سرتاك 

م���ن امل��وؤ���س�����س��ات 

ملكافحة  اللبناين  واجلي�ض  اللبنانية 

الت�سحر الذي يزحف على املنطقة.

هذه  ن�ساطات  عن  املفرح  احلديث  ه��ذا  وبعد 

اىل  انتقلنا  الأط��راف  قرية مرتامية  اجلمعية يف 

م�سغل ال�سجاد، فاأخربنا ال�سيد الفليطي بعد �سرح 

م�سهب عن حياكة ال�سجاد العر�سايل ومميزاته اأن 

احلرفة  هذه  اأم��ام  الرئي�ض  العائق  هو  الت�سويق 

الرتاثية.

وم�ستى  مفتوحة  م��راٍع  اىل  اليوم  وحتّولت 

الوديان،  منطقة  وتتمّيز  الكبرية.  للقطعان 

العميقة  ب��الأوه��اد  ال�سرقية،  املنطقة  كما 

ال�سنني.  مدى  على  ال�سيول  حفرتها  التي 

املحفورة  الرتوازية  الآب��ار  وجود  يالحظ  كما 

عليها  ُيطلق  والتي  الأمطار  مياه  لتجميع 

اإ�سم الآبار الرومانية.

اأهل  يعّرفها  التي  ال�ساد�سة  املنطقة  اأما 

غرباً  متتد  فهي  الغربية  باملنطقة  عر�سال 

والكرمة  باحلبوب  وت��زرع  البقاع  �سهل  نحو 

والأ�سجار املثمرة وحديثاً بالزيتون. وت�ستخدم 

كذلك كم�ستى لقطعان البلدة ال�سغرية.

�ضجاد عر�ضايل

ت�ضجري على مد عينك والنظر

واحلجر العر�ضايل يف اأحلى حله

الطريق املوؤدية اىل اجلرد االأعلى

برك كمخة احلجر

منحوتات من احلجر العر�ضايل
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احلجر العر�ضايل: 

هل تبتلعه الب�ضاتني اخل�ضراء؟

بعد زيارة جمعية التنمية �سئنا اأن تكون خامتة 

اً  نرى كيف يعمل فيه املن�سار ق�سّ �سياحتنا حجراً 

والإزميل نحتاً ليخرج اآية تزّين منازل وق�سور كثرية 

يف لبنان والعامل. ومّيمنا �سطر تلك املعامل نتبع 

عر�سال  اأن يف  اأخربنا  الذي  البلدية  رئي�ض  �سيارة 

ارة �سغرية، و100 مقلع توؤمن  حالياً حواىل 60 ك�سّ

مدخولً لنحو مئة عائلة، اأما املنا�سري في�سل عددها 

اىل زهاء املئة واخلم�سة وع�سرين. ما لفت نظرنا 

يتمّرد  خ�سب  امل��وت،  تتحّدى  حياة  الطريق  يف 

على اجلدب، ب�ساتني خ�سراء وارفة، جنائن غّناء 

واآخر  معمل  بني  تنت�سر 

العر�سايل  اأن  لتثبت  تقريباً 

موؤمن، حمب للحياة، متمّرد، يطّوع 

قريته  م�ساجد  يزين  حجراً  ال�سخر 

خ�سراء  واح���ة  واملقلع  ال�سبعة، 

حتجبه الت�سحر فُت�سِحُر. 

زرنا اأحد املعامل، حديد ياأكل حجراً 

ويعبُّ املاء، ُيزبد لعابه �سّيالً اأبي�ض 

يرتقرق ويعرب املخرج لي�ستنقع يف 

بركة. وهكذا يتحّول اجللمد اأ�سكالً هند�سية 

رائعة اختلفت اأحجامها واأبعادها، وبرتاكبها 

م�سقوعة ي�سمق البنيان فيعم العمران.

خرجنا  عندما  اخلام�سة  تقارب  ال�ساعة  كانت 

رئي�ض  لقاء  تنتظر  �سفاهنا  على  الوداع  وكلمات 

البلدية لتودعها اأ�سماعه، اإل اأن »الرّي�ض« »تغّدانا 

قبل اأن نتع�ساه« كما يقول مثلنا اللبناين ال�سائع، 

عر�سال  يف  العايل  اجل��رد  ا�ستطالع  اىل  فدعانا 

البلدية  راأ�ض جمل�ض  اأنه على  عرب طريق يفتخر 

قد �سعى يف �سقه وتزفيته. و�سبقنا اىل �سيارته 

مط�سحباً رئي�ض الق�سم رمبا كرهينة، »هي دقائق 

قليلة ولكنها الأكرث متعة يف �سياحتكم، �سّدقوين، 

وتزكم  اآذانكم،  وت�سّنفون  نظركم،  ت�سبعون  �سوف 

ال�سيد  وانطلق  قاله  ما  قال  اتبعوين«  اأنوفكم، 

فتبعناه.

وب�ساتني  حدائق،  بني  يت�سّلل  اأفعواين  طريق 

توّزعت فيها مئات األوف الأ�سجار املثمرة واأبرزها 

بروعة  ماأخوذون  ونحن  اجتزناه  وامل�سم�ض،  الكرز 

الكرز وقد اأزهر وبالع�سافري، كما الفرا�سات، تنتقل 

بطوننا  ع�سافري  زقزقة  ولكن  فنن،  اىل  فنن  من 

انحرف  الب�ساتني  اأحد  وعند  زقزقتها.  على  علت 

دليلنا مييناً ليلج حرم رّبة اخل�سب ويقودنا حتت 

ن�سبته  ق����و�����ض 

الهواء  يف  ملاأدبة  كما  اأعدت  �ساحة  اىل  الطبيعة 

الطلق.

با�سل  ال�سيد  راأ�سه  وعلى  البلدي  املجل�ض  اأبى 

على  الكرم  وم��ذاق  اإل  عر�سال  نغادر  اأن  احلجريي 

ل�ساننا. لقد اأعدوا لنا ذبيحة توّزعت نيئة وم�سوية 

على نار مرجتلة من حطب ياب�ض، اأو »�ساجية« اأي 

مقلية مع الليئة والبندورة والباذجنان والفليفلة 

اخل�سراء والب�سل.

ومع ميل ال�سم�ض اىل الغروب، غربت اآخر »�سفة« 

قهوة يف اأفواهنا وا�ستعجلنا النهو�ض والوداع مع 

كل عبارات ال�سكر.

اىل  الأر���ض،  واقع  اىل  لنعود  ايل  عر�ض  وتركنا 

حقيقة العودة اىل بريوت حتت جنح الظالم.

ت�سوير:

اجلندي االأول

بالل عرب

..وهناك تذوقنا »�ضاجية« عر�ضال ال�ضهية

واجتمع وفد املجلة مع عنا�ضر 

من البلدية
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موؤثرات بيولوجية

احلالية  العلمية  املعطيات  ت�سري 

ب���واع���ث  اأن  اىل 

ال�ستحواذي  ال�سلوك 

املاأكولت  بع�ض  جت��اه 

الد�سمة تنجم عن املوؤثرات 

بالإدمان  املت�سببة  البيولوجية 

وهذا  وامل��خ��درات.  الكحول  على 

الإكثار  الق�سري اىل  اأن امليل  يعني 

من تناول الطعام غري ال�سحي هو �سكل 

الإرادة  يتخطى  الذي  الإدمان  اأ�سكال  من 

على  تطراأ  اإ�سطرابات  ب�سبب  الفردية 

م�سار الأن�سطة الع�سبية يف بع�ض املناطق 

الدماغية الب�سرية.

الإ�ستنتاج  الباحثون قد تو�سلوا اىل هذا  وكان 

العام 1994، اإثر درا�سة اأجريت يف جامعة روكفلر 

وتوافر  الغذائي  الوعي  انت�ضار  مع 

بها  التقّيد  الواجب  وكميته  الطعام  بنوعية  املتعلقة  املعلومات 

اأ�ضرار البدانة، ي�ضبح من ال�ضروري  للمحافظة على ال�ضحة، وجتّنب 

اأن تلتزم االأكرثية ال�ضاحقة، وخ�ضو�ضاً يف املدن، تو�ضيات برامج 

وال�ضكاكر  الد�ضمة  املاأكوالت  م�ضار  اىل  تنّبه  التي  التوعية 

اأن  نرى  لالأ�ضف،  لكن  بال�ضحة.  امل�ضرة  املاأكوالت  من  و�ضواها 

الكثريين يندفعون بقوى خارجة عن اإرادتهم اىل التهام اأنواع 

االأمر  اأج�ضامهم،  حاجة  تفوق  بكميات  االأطعمة  من  م�ضرة 

الذي يجعلهم يرزحون حتت اأثقال الدهون وال�ضحوم، ويت�ضّبب 

الذين  فاإن  بالدرا�ضات،  ثبت  وكما  باخلمول.  اإ�ضابتهم  اأو  مبر�ضهم 

مريرة  نف�ضية  �ضراعات  �ضحايا  العموم  على  هم  اليه  امل�ضار  الو�ضع  يعانون 

�ضببها التاأرجح الدائم بني �ضغوط الدوافع الق�ضرية جتاه تناول ما ي�ضتهونه 

والندم  الذنب  تتمثل مب�ضاعر  �ضلبية  نتائج  من  عنها  ينجم  وما  ماأكوالت،  من 

اىل  وتوؤدي  ال�ضحة،  على  البدانة  م�ضار  تتفاقم  عندما  وخ�ضو�ضاً  الذات،  واحتقار 

ت�ضويه الفت لل�ضكل اخلارجي.

هذا ال�ضلوك الب�ضري اال�ضتحواذي جتاه الطعام كان وما يزال حمور اهتمام االأطباء

يف املجالني ال�ضحي والنف�ضي اإ�ضافة اىل الباحثني يف اأمور التغذية واحلمية.

ويف ما ياأتي بع�ش ما متّخ�ضت عنه اآخر الدرا�ضات يف هذا املجال.



الأمريكية واأدت اىل اكت�ساف مادة بروتينية تعرف 

با�سم »الليبتني« )Leptin(، وهي مادة تت�سّرب 

عرب الدم اىل الدماغ وتت�سّبب بكبح ال�سهية اىل 

الطعام فور ح�سول اجل�سم على حاجته من املواد 

عدم  باأن  اآن��ذاك  التكّهن  مّت  هنا  ومن  الغذائية. 

ناجماً  يكون  قد  بال�سهية  التحكم  على  املقدرة 

�الأمر  �مل��ادة،  هذه  ن�ساط  يف  بيولوجي  خلل  عن 

الع�سبية  اخلاليا  توا�سل  با�سطراب  يت�سبب  الذي 

الدماغي  املركز  اىل  املعلومات  و�سول  وبالتايل 

الذي ي�سدر اإ�سارة ال�سعور بالمتالء. وبّينت نتائج 

تعمل  التي  الليبتني  م��ادة  اأن  الأخ��رية  الأبحاث 

على  مهماً  دوراً  اي�ساً  ت��وؤدي  لل�سهية،  ككابح 

كبرية  ن�سبة  لدى  الإدم��ان  �سلوك  ن�سوء  �سعيد 

التي  اأن نتائج الختبارات  النا�ض. والدليل  من 

على  املدمنني  م��ن  جمموعة  لها  خ�سعت 

نق�ض  يعاين  معظمهم  اأن  اأثبتت  املخدرات 

اأحد  اأدمغتهم، وهو ما اعترب  هذه املادة يف 

اأهم م�سّببات اإدمانهم.     

هل ثمة ت�ضابه بني الطعام واملخّدر؟

اإن الذين حاولوا اإنقا�ض وزنهم بالمتناع 

واأطعمة  حلويات  تناوله من  اعتادوا  عما 

ال�سعور  ري��ب  ب��دون  اخ��ت��ربوا  د�سمة، 

ال�سلبي املرافق لهذه املحاولة املّت�سمة 

بال�سعوبة، وخ�سو�ساً خالل مراحلها الأوىل. 

وح�سب راأي الباحثني، فاإن �سعوبة الإقالع عن عادة 

تناول بع�ض املاأكولت هي ظاهرة طبيعية متّيز 

على  �ملاأكوالت  هذه  تاأثري  بني  �لوثيق  �الرتباط 

انعكا�سات  وبني  معينة،  دماغية  اأن�سطة  ارتفاع 

هذا الرتفاع املتمثلة عموماً بالتلّذذ بالطعام وما 

اأن  والدليل  وال�سعادة.  بالكتفاء  �سعور  من  يوّلده 

اأخ�سعوا  والذين  املفرطة  ال�سمنة  يعانون  الذين 

بالتجارب  املقرونة  الغذائية  احلمية  ل��ربام��ج 

الأوىل  الأيام  خالل  اأظهروا  املخربية،  والفحو�سات 

ع����وار�����ض ان�����س��ح��اب 

�سبيهة 

تعاطي  عن  املفاجئ  لالنقطاع  املرافقة   بتلك 

املخدرات. وقد متثلت هذه العوار�ض لدى البع�ض 

اأنواع معينة من  مبيل ه�ستريي ملّح اىل تناول 

�لذ�تي  �الن�سباط  فقد�ن  �ىل  �إ�سافة  �الأطعمة، 

الأخرى، كما ظهرت لدى  اليومية  واإهمال احلاجات 

البع�ض الآخر ب�سكل نق�ض لفت يف املقدرة على 

التكيف مع الواقع، بالإ�سافة اىل ال�سعور بالقلق 

والتوتر ال�سديدين.

الدور الرئي�ش ملادة »الدوبامني«

الإدم��ان  اأن  الباحثون  يرى  املنطلق،  هذا  من 

على بع�ض املاأكولت ل يختلف باملفهوم العلمي 

الكحول،  اأو  املخدرات  تعاطي  على  الإدم��ان  عن 

والختبارات العلمية التي تناولت اأن�سطة دماغية 

اأخرى )�سناأتي على ذكرها(، قّدمت دلئل ملمو�سة 

على هذا ال�سعيد.

»الليبتني«  مادة  توؤديه  الذي  ال��دور  عن  فعدا 

البالغ  التاأثري  هنالك  اليه،  واأ�سرنا  �سبق  والذي 

الفعالية ملادة »الدوبامني« الدماغية، واملعروف 

نواة  تفرزها  التي  الكيميائيات  اإحدى  اأنها  عنها 

�سعيد  على  اأ�سا�سياً  دوراً  وتوؤدي  الع�سبية  اخلاليا 

اأنها  علماً  الإيجابية،  وامل�ساعر  ال�سلوكي  التوازن 

احلياتية.  التجارب  مع  مبا�سرة  تتفاعل 

اأن  وعرف 
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ن�سبة  ترفع  للبهجة  املثرية  احلياتية  التج��ارب 

اإفراز »الدوبامني« اىل م�ستويات عالية.

بالعتياد  يت�سبب  التج�ارب  هذه  تكرار  اأن  كما 

الإيجابي  وال�سع�ور  امل���ادة  ه��ذه  ارت��ف��اع  على 

اىل  باملعنيي�ن  يدفع  م��ا  وه��و  لها،  امل���رادف 

الحتفاظ بهذا امل�ستوى عن طريق الإ�ستزادة اآلياً 

اأن  التاأكد من  من املواد املثرية للبهجة. وقد مّت 

احللويات  وخ�سو�ساً  نحب،  الذي  بالطعام  التلّذذ 

بالن�سبة  »الدوبامني«  م�ستوى  يدفع  الد�سمة، 

نف�سها التي تن�ساأ عن النت�ساء مبفعول املخدر.

مكافاأة  ي��وؤم��ن  ال��ذي  الع�سبي  النظام  ه��ذا 

بيولوج�ية عالية، ومتمث�لة بال�ستمتاع بالطعام 

مت�سل  نظام  هو  وامل��خ��درة،  الكحولية  وامل���واد 

ال�سرير  حتت  ب�»ما  تعرف  دماغية  مبنطقة 

ومهمتها   ،)Hypothalamus( الب�سري« 

�سبط ال�سهية والتحكم بالتوجه الفطري اىل 

اختيار كمية الطعام املنا�سب ونوعيته.

الفئران،  على  اأجريت  اختبارات  نتيجة  وعرف 

ملنع  وراثياً  تعديله  مت  الذي  الفئران  بع�ض  اأن 

تدفق »الدوبامني« يف اأدمغته، فقَد �سهيته اىل 

تزويده  ولدى  املوت.  وخطر  للمجاعة  تعّر�سه  حد 

كميات منا�سبة من هذا الهرمون، ا�ستعاد �سلوكه 

الطبيعي.

الفحو�سات  خ��الل  م��ن  ثبت  فقد  ذل���ك،  اىل 

يعانون  الذين  اأن  ال�سعاعية،  وال�سور  املخربية 

كمية  اىل  عموماً  يفتقرون  املفرطة  ال�سمنة 

الدوبامني الكافية ل�سعورهم بالكتفاء، الأمر الذي 

يدفعهم اىل تناول الطعام ب�سكل غري منتظم 

وبكميات كبرية للتعوي�ض عن هذا النق�ض 

وتاأمني ال�سعور بالرتياح، وهو ال�سبب 

اىل  بالبع�ض  يدفع  ال��ذي  نف�سه 

معاقرة اخلمرة وتعاطي املخدر.

االإكثار من الطعام

يتحول اىل عادة

ي�سري  ث��ان��ي��ة،  ن��اح��ي��ة  م���ن 

منطقة  وجود  اىل  الإخت�سا�سيون 

دماغية تعرف ب�»الق�سرة املحجرية 

 Orbitofrontal( اجل��ب��ه��ي��ة« 

كمركز  تعمل  منطقة  وهي   ،)Cortex
باإدمان  مبا�سرة  وترتبط  لل�سلوك  منّظم 

املعنيني على مواد معينة. وعرف اأن الأ�سخا�ض 

�ملنطقة  هذه  ن�ساط  يف  تدنياً  يعانون  �لذين 

اأو  حلادث  التعر�ض  ب�سبب  اأو  وراثي،  خلل  نتيجة 

على  ال�سيطرة  اىل  عموماً  يفتقرون  ما،  مر�ض 

الطعام  بتناول  يتعلق  ما  يف  وخ�سو�ساً  النف�ض، 

ومعاقرة اخلمرة وتعاطي املخدر.

التي  الدرا�سات  نتائج  اأثبتت   ،2001 والعام 

اأجريت يف جامعة يال الأمريكية اأن التلّذذ ببع�ض 

امل������اأك������ولت 

وك�����ذل�����ك امل������واد 

من  يزيد  والكحول،  املخدرة 

ويوؤمن  �لدماغية  �ملنطقة  هذه  ن�ساط 

هذه  مب��وؤث��رات  اللحظوي  ال�ستمتاع  بالتايل 

الرتياح  لتحقق  عليها  العتماد  وبالتايل  املواد، 

املطلوب.

بالباحثني  تدفع  املعطيات  من  و�سواها  هذه 

الدماغ  تعامل  كيفية  تفّهم  من  ال�ستزادة  اىل 

مع ال�سعور باجلوع وال�سبع من اأجل تطوير العالج 

�ملنا�سب لالإفر�ط �لال�إر�دي يف تناول �لطعام، وما 

ينجم عنه من زيادة الوزن والأمرا�ض املرافقة له. 

تتجه  الأنظار  فاإن  احلالية،  الأبحاث  نتائج  وح�سب 

ملعاجلة  املطورة  العقاقري  بع�ض  اىل  اليوم 

الإدمان على املخدرات كحل واعد ملعاجلة 

اأن  علماً  الطعام،  تناول  على  الإدمان 

التجارب يف هذا املجال قد متّخ�ست 

عن نتائج اإيجابية ملمو�سة.

ال���ت���م���اري���ن  اأن  ���س��ح��ي��ح 

بعادات  وال��ت��ح��ّك��م  ال��ري��ا���س��ي��ة، 

ل�ست�سارات  واخل�سوع  الطعام، 

اىل  ت���وؤدي  ق��د  الخت�سا�سيني 

�سعيد  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي��ة  ن��ت��ائ��ج 

�سعوبة  اأن  اإل  ال����وزن،  تخفيف 

التعاطي مع هذه الو�سائل، وخ�سو�ساً 

�الحتفاط  باملقدرة على  يف ما يتعلق 

ال�سوء  تلقي  طويلة،  ملدة  ال�سحي  بالوزن 

على الأ�سا�ض البيولوجي لهذه امل�سكلة الع�سرية. 
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جودو.  - عطية  طارق  • املدرب 
فار�ض  حممد  الأول  املعاون   •
للريا�سة  ال���ع���ايل  امل���رك���ز  م���ن 

الع�سكرية - مالكمة.

حبيب  نظري  الأول  املعاون   •
 95 ك   - التا�سع  امل�ساة  ل��واء  من 

- تايكواندو.

من  كنعان  علي  الأول  • املعاون 
لواء امل�ساة الثاين - تايكواندو.

من  طحان  عبا�ض  املعاون   •
لواء امل�ساة الثاين ع�سر - مالكمة.

عبداهلل  جهاد  الأول  الرقيب   •
ك81   - الثامن  امل�ساة  ل���واء  م��ن 

- جودو.

املعلوف  �سعادة  الأول  • الرقيب 
من فوج التدخل الأول - مالكمة.

خ�سر  حممد  الأول  الرقيب   •
 - ال��راب��ع  التدخل  ف��وج  م��ن  خليل 

م�سارعة.

من  اخلالد  اأحمد  الأول  • الرقيب 
الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز 

- م�سارعة.

من  ذوق  رامي  الأول  • الرقيب 
الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز 

- مالكمة.

طوبيا  �سادي  الأول  الرقيب   •
من فوج التدخل الثالث - مالكمة.

من  �سلوم  حممد  الرقيب   •
فوج التدخل الأول - م�سارعة.

من  اجلعيد  م�سطفى  • الرقيب 
فوج التدخل الثاين - م�سارعة.

من  كرامة  �سليمان  الرقيب   •
فوج التدخل الرابع - م�سارعة.

الدين  حمي  الأول  العريف   •
الثاين  لواء امل�ساة  الدين من  �سيف 

ع�سر - ك 121 - م�سارعة.

مغام�ض  نايف  الأول  • العريف 
من فوج التدخل الرابع - جودو.

الغو�ض  حممد  الأول  • العريف 
من فوج التدخل الرابع - م�سارعة.

فوج  من  دمج  علي  • العريف 
املغاوير - م�سارعة.

من  رحمة  �سربل  العريف   •
 -  21 ك   - ال��ث��اين  امل�����س��اة  ل���واء 

تايكواندو.

الفوج  من  عيد  �سالم  • العريف 
املجوقل - تايكواندو.

من  فار�ض  ج��ورج  العريف   •
ال�سرطة الع�سكرية - تايكواندو.

من  حمدان  اإيهاب  العريف   •
الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز 

- مالكمة.

من  �ساهني  وائ��ل  العريف   •

الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز 

- مالكمة.

من  رفاعي  اأحمد  العريف   •
الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز 

- م�سارعة.

من  ها�سم  نبيل  العريف   •
الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز 

- مالكمة.

من  �سم�ض  هيثم  العريف   •
الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز 

- م�سارعة.

من  البتلوين  فريا�ض  • العريف 
لواء احلر�ض اجلمهوري - مالكمة.

من  �سلوم  جند  الأول  • اجلندي 
مديرية املخابرات - مالكمة.

لواء  من  رعد  علي  اجلندي   •
امل�ساة الثاين - تايكواندو.

من  عبيد  و�سيم  اجل��ن��دي   •
قاعدة جونية البحرية - جودو.

حزيران

اإعداد:

نينا عقل خليل

اأخبار ريا�سية
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املوؤ�س�سة  لن�ساطات  ت��ق��دي��راً 

الدكتور  كّرم  الريا�سية،  الع�سكرية 

اأجمد النابل�سي رئي�ض جامعة »�سي اند اإي اأمريكان يونيڤري�سيتي اإن�ستيتيوت 

�ساهني  يو�سف  وال�سيد   )C & E American University Institute(
مدير الدائرة الريا�سية يف اجلامعة، مدير التعليم العميد الركن ريا�ض �سّيا 

بحيث قّلداه و�ساماً يف مكتبه.

العقيد  الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز  قائد  اإ�ستقبل  الإطار،  هذا  ويف 

�لركن �ألبري كرم وبح�سور �سباط �ملركز وفد�ً من جامعة »�سي �ند �ي« برئا�سة 

ال�سيد يو�سف �ساهني مدير  اجلامعة يرافقه  النابل�سي رئي�ض  اأجمد  الدكتور 

اجلامعة،  يف  العامة  العالقات  مدير  النمور  هيثم  وال�سيد  الريا�سية  الدائرة 

حيث مّت تقدمي درع تذكاري لقيادة املركز و�سهادات تقديرية للع�سكريني 

املجلني يف الألعاب الريا�سية.

الريا�سيني  وع�سكرييه  اللبناين  اجلي�ض  دور  على  الزائر  الوفد  اأثنى  وقد 

يف  الريا�سة  اإحياء  يف 

اجلامعات واملعاهد.

اأقيم  اح��ت��ف��ال  ويف 

الرئي�ض  جم��ّم��ع  يف 

اإميل حلود الريا�سي الع�سكري قّلد النابل�سي و�ساهني الأو�سمة للعقيد الركن 

األبري كرم واملقدم روبري حايك )من املركز العايل للريا�سة الع�سكرية( وقد 

ت�سلمها بالنيابة عنهما كل من املقدم بالل ال�سّوا واملقدم جورج الهّد )من 

املركز العايل للريا�سة(.

التكرمي  ال�سيد طارق عطية ح�سة يف  الريا�سي  كذلك كان ملدرب الفريق 

تقديراً للجهد الذي يبذله يف تدريب الع�سكريني.

حققوها  التي  لبطولتهم  تقديراً  للع�سكريني  �سهادات  ُوزع��ت  ذلك  اىل 

ودعماً ملا اأحرزوه للجي�ض من انت�سارات يف خمتلف الن�ساطات الريا�سية من 

جودو، تايكواندو، مالكمة وم�سارعة.  

اأو�ضمة

و�ضهادات من 

»�ضي. اند. اي«

تقديراً جلهود 

املوؤ�س�سة الع�سكرية يف 

الريا�سة 

الع�ضكريون املكرمون
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امل�سارع�ة  لعب�ة  ف�ي  اجلي���ض  فريق  اأح��رز 

امل�سارعتني  يف  الرابعة  »ال�سفري«  كاأ�ض  بطول�ة 

الرومانية واحلّرة.

بتاريخ  للعبة  اللبناين  الحت��اد  البطولة  نّظم 

2008/4/5 يف القاع�ة املقفل�ة لن�ادي التعا�سد 

- املزرع�ة ومب�س�اركة 38 م�سارع�اً من �ستة اأندية.

وجاءت نتائج الع�سكريني على النحو الآتي:

احلّرة: • امل�ضارعة 
لواء  اإ�سكاف من  اجلندي جورج  كلغ:   55 وزن   -

امل�ساة اخلام�ض، الثاين.

فوج  من  عبيد  تامر  اجلندي  كلغ:   60 وزن   -

املدرعات الأول، الأول.

- وزن 66 كلغ: العريف كمال اخلطيب من لواء 

امل�ساة ال�سابع، الأول.

- وزن 74 كلغ: الرقيب الأول حممد خ�سر خليل 

من فوج التدخل الرابع، الثالث.

فوج  قميحة من  اأحمد  اجلندي  كلغ:   84 وزن   -

املدرعات الثاين، الأول.

فوج  من  دمج  علي  العريف  كلغ:   96 وزن   -

املغاوير، الأول.

من  ابراهيم  يو�سف  العريف  الثقيل:  الوزن   -

فوج التدخل الأول، الأول.

الرومانية: • امل�ضارعة 

البيئة،  نادي  اأمني مهاجر من  55 كلغ:  - وزن 

الأول.

نادي  من  كيوف�سكي  بوري�ض  كلغ:   66 وزن   -

التعا�سد، الأول.

- وزن 96 كلغ: العريف ب�سارة اأبو قلفوين من 

لواء امل�ساة الثامن، الثاين.

فادي  ال��دويل  النقيب  احلكام:  املباريات  قاد 

كبي، اإدمون فا�سل واأحمد اخلالد، ويف ختامها وّزع 

رئي�ض الحتاد فوؤاد ر�ستم والزميل يو�سف برجاوي 

الفائزين،  على  والكوؤو�ض  وال��دروع  امليداليات 

الحتاد ورئي�ض منتخب اجلي�ض  كما ت�سّلم رئي�ض 

املقدم روبري حايك دروعاً تذكارية.

اجلي�ش يحل يف املركز االأول

يف كاأ�ش »ال�ضفري«

الرابعة بامل�ضارعة

امل�سارعة  لعبتي  يف  اجل��ي�����ض  ف��ري��ق  ف���از 

الرومانية واحلّرة �سمن بطولة لبنان للدرجة الأوىل 

يف اللعبتني، التي نّظمها الحتاد للعبة يف قاعة 

نادي التعا�سد مب�ساركة لعبني من خم�سة اأندية. 

النحو  على  للع�سكريني  الفردية  النتائج  وجاءت 

الآتي:

الرومانية: • امل�ضارعة 
- وزن 55 كلغ: الرقيب �سليمان كرامة، الأول.

- وزن 60 كلغ: العريف هيثم �سم�ض، الأول.

اخلالد،  اأحمد  الأول  الرقيب  كلغ:   66 وزن   -

الثاين.

- وزن 74 كلغ: العريف اأحمد الرفاعي، الأول.

�سيف  الدين  حمي  الرقيب  كلغ:   84 وزن   -

الدين، الأول.

العريف  كلغ:   96 وزن   -

يو�سف ابراهيم، الأول.

الرقيب  الثقيل:  ال��وزن   -

حممد �سلوم، الأول.

حّل  النهائي،  الرتتيب  ويف 

الأول  املركز  يف  اجلي�ض  فريق 

وفريق  نقطة،   68 مبجموع 

الثاين  امل��رك��ز  يف  التعا�سد 

وفريق  نقطة،   47 مبجموع 

البيئة يف املركز الثالث بنتيجة 18 نقطة.

احلّرة: • امل�ضارعة 
- وزن 55 كلغ: اجلندي جورج �سكاف، الأول.

- وزن 60 كلغ: اجلندي تامر عبيد، الأول.

- وزن 66 كلغ: العريف كمال اخلطيب، الأول.

- وزن 74 كلغ: الرقيب الأول حممد خ�سر خليل، 

الأول.

يف  اجلي�ض  فريق  فاز  النهائي،  الرتتيب  ويف 

املركز  يف  تاله  نقطة،   43 مبجموع  الأول  املركز 

ويف  نقطة،   26 مبجموع  البيئة  ن��ادي  الثاين 

املركز الثالث نادي الب�سارة مبجموع 18 نقطة.

اجلي�ش يفوز يف بطولتي الدرجة االأوىل يف امل�ضارعة احلّرة والرومانية
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اأقيمت بطولة اجلي�ض يف �سباق الطرق مل�سافة 

من  انطالقاً  وذلك   2008/3/29 بتاريخ  كلم   12

الرقيب  اأح��رز  وقد  البرتون.  اىل  و�سولً  عم�سيت 

الأول  املركز  الأول  امل�ساة  لواء  من  عوا�سة  ح�سني 

بتوقيت 36.28 دقيقة.

وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

الأول،  امل�ساة  لواء  عوا�سة من  الرقيب ح�سني   -

الأول.

امل�ساة  لواء  من  العجمي  حممد  الأول  اجلندي   -

الثاين، الثاين.

احلر�ض  ل��واء  من  الدركو�سي  اأحمد  العريف   -

اجلمهوري، الثالث.

االإجمايل: • الت�ضنيف 
- احلر�ض اجلمهوري، الأول.

- اللواء الأول، الثاين.

- اللواء اخلام�ض، الثالث.

بطولة اجلي�ض يف �سباق 

الطرق 12 كلم

الرقيب ح�ضني عوا�ضة 

اأول االأفراد ولواء احلر�ش 

اجلمهوري اأول الفرق

البدل  �سباق  الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز  اأقام 

 10 بتاريخي  ال��ث��اين  واللقاء  الأول  اللقاء   1000*6

�سمن  وذلك  البلدي  بريوت  ملعب  على  و2008/4/17 

يف  النتائج  ج��اءت  وق��د  احل��ايل.  للعام  اجلي�ض  بطولة 

اللقاءين على النحو الآتي:

االأول: • اللقاء 
- الأول: لواء احلر�ض اجلمهوري بتوقيت 16.09 دقيقة.

 16.21 بتوقيت  ع�سر  احل��ادي  امل�ساة  لواء  الثاين:   -

دقيقة.

- الثالث: اللواء اللوج�ستي بتوقيت 16.54 دقيقة.

الثاين: • اللقاء 
- الأول: لواء احلر�ض اجلمهوري بتوقيت 16.06 دقيقة.

 16.19 بتوقيت  ع�سر  احل��ادي  امل�ساة  لواء  الثاين:   -

دقيقة.

- الثالث: لواء امل�ساة اخلام�ض بتوقيت 16.28 دقيقة.

اللقاءان االأول والثاين لبطولة

اجلي�ش يف �ضباق البدل 6*1000
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�سارك فريق اجلي�ض يف لقاءين وديني يف األعاب 

القوى نظمهما الحتاد اللبناين لألعاب القوى على 

ملعب نادي اجلمهور بتاريخي 15 و2008/4/19 

التي حققها  النتائج  وجاءت  فرق.  ومب�ساركة عدة 

الع�سكريون يف اللقاءين على النحو الآتي:

:2008/4/15 بتاريخ  االأول  • اللقاء 
طويل: • وثب 

احلر�ض  ل��واء  م��ن  ي��ون��ان  ف���وؤاد  الأول  اجل��ن��دي   -

اجلمهوري، الأول.

- الرقيب داوود �سرور من لواء احلر�ض اجلمهوري، 

الثالث.

عاٍل: • وثب 
- العريف تركي غ�سن من اللواء اللوج�ستي، الأول.

- العريف ع�سام غ�سن من لواء احلر�ض اجلمهوري، 

الثاين.

الرمح: • رمي 
- الرقيب طالب احل�سن من لواء احلر�ض اجلمهوري، 

الأول.

- العريف الأول حممد 

التدخل  فوج  من  م��راد 

اخلام�ض، الثاين.

اأح��م��د  ال��رق��ي��ب   -

احل�سن من لواء احلر�ض 

اجلمهوري، الثالث.

 200 ���ض��ب��اق   •
مرت:

املمددة  امل��ج��ّن��د   -

ال�سابع،  امل�ساة  ل��واء  من  �سعيب  حممد  خدماته 

اخلام�ض.

- املجّند املمددة خدماته علي الزغبي من لواء 

امل�ساة التا�سع، ال�سابع.

:2008/4/19 بتاريخ  الثاين  • اللقاء 
طويل:  • وثب 

- اجلندي الأول فوؤاد يونان، الأول.

- العريف الأول اأ�سامة النّداف، الثاين.

- الرقيب داوود �سرور، الثالث.

حديد: • كرة 
- الرقيب �سائر �سامل، الأول.

- الرقيب حممد اخلطيب، الثاين.

- اجلندي جوزف عي�سى، الثالث.

مرت:  400 • �ضباق 
- الرقيب الأول علي اأيوب من اللواء اللوج�ستي، 

الرابع.

- العريف م�سطفى املحمود من فوج املغاوير، 

اخلام�ض.

اجلي�ش ي�ضارك يف لقاءين وديني يف األعاب القوى

نهى  والعداءة  عوا�سة  ح�سني  الرقيب  اأحرز 

بي�سون من جمعية عرب لبنان لعدائي الطرق 

نظمه  الذي  الربيع  �سباق  يف  الأول  املركز 

مدينة  يف  الطرق  لعدائي  لبنان  عرب  نادي 

بعلبك بتاريخ 2008/4/27 وبالتعاون مع بلدية املدينة. وقد �سارك يف 

اأما  كيلومرتات.  �ستة  م�سافته  وبلغت  وع��داءة  عداء  مئة  من  اأكرث  ال�سباق 

النتائج التي حققها الع�سكريون فجاءت على النحو الآتي:

�ضنة(:  34  -  20( الرجال  • فئة 

امل�ساة  لواء  من  عوا�سة  ح�سني  الرقيب   -

الأول، الأول.

لواء  من  العجمي  حممد  الأول  اجلندي   -

امل�ساة الثاين، الثاين.

- اجلندي عمر عي�سى من فوج املدرعات الأول، الثالث.

�ضنة(:  39  -  35( الرجال  • فئة 
- العريف اأحمد دركو�سي من لواء احلر�ض اجلمهوري، الأول.

- الرقيب علي مظلوم من لواء احلر�ض اجلمهوري، الثاين.

�سباق الربيع يف بعلبك

الع�ضكريون يف املراكز االأوىل







واللباقة  اللياقة  اىل  اأحوجنا  ما   •

يف  الأن  اليومية،  حياتنا  يف  والبالغة 

اللباقة:  ويف  ال�ضلوك،  هندام  اللياقة: 

هندام  البالغة:  ويف  العالقة،  هندام 

الكالم.

من  هي  واخل�ضال،  اخل�ضائ�ش  ه��ذه 

مكونات ال�ضخ�ضية الوازنة يف اأعمالها، والر�ضينة يف 

عالقاتها والغنية يف ثقافتها والقوية يف توا�ضعها.

• معادلة:

- يف الأناقة امل�ستعارة: عري دائم.

- ويف الوجاهة امل�ستعارة: وجه من دون هوية.

�سبع  اجل�سع:  ويف   -

جائع.

- ويف التزلف: نفاق 

وهدر للكالم.

- ويف التطفل: اإرمتاء 

على الأبواب.

- ويف الإتكالية: اإتكاء 

على جدار من الريح.

اأحدهم،  جاءين   •

حدثني  اخلطوات،  بطيء  بالهموم،  الراأ�ش  مثقل 

بالتاأفف  ثقيلة  بينها،  رابط  ال  مبعرثة  بكلمات 

حتى  �ضيء  كل  من  والنفور  واالإح��ب��اط  والتذمر 

من نف�ضه.

ال�ضمع،  على  الثقيلة  مطالعته  يكمل  اأن  وقبل 

قلت له: �ضمعتك �ضاكياً من احلياة، و�ضاهدتك باكياً 

على االأطالل، وم�ضدوداً اىل الياأ�ش، وغارقاً يف التاأوه 

�ضوى  نفعاً  يجديك  لن  وهذا  االإختناق،  درجة  اىل 

املزيد من البوؤ�ش والقنوط.

من  ونف�ضك  القعود،  من  اإرادت��ك  اأعتق  ول��ذا، 

الت�ضاوؤم، وانطلق يف دروب احلياة الوا�ضعة، فتح�ضد 

بروح  تنب�ش  ا�ضرتاحة  يف  وتهناأ  الوافرة،  الغالل 

العمل واالإنتاج والنجاح.

لالأر�ض: الرياح  • قالت 

ياأتي ربيعك:  الغيم واملطر، كي  اأهديتك عباءة من 

ابت�سامة زهر، و�سدو بالبل، واأعرا�ض موا�سم.

وقالت الأر�ض للفالحني:

اأهديتكم بيادر الغالل واأو�سمة احل�ساد واخلريات، فال غالل 

من دون ح�ساد، ول ح�ساد من دون زرع، ول زرع من دون 

ع�سق لالأر�ض.

وقالت ال�سنديانة للرياح:

اأنِت العاجزة عن اقتالع جذوري، واإن كنت قادرة على 

التالعب باأوراقي، فهل ن�سيِت اأن الأ�سجار ُتقا�ض بعمق 

جذورها، واأن اجلذور ُتقا�ض بعنادها.

• ر�ضالة:
كتب اليها يقول:

حبيبة  يا  تذكرين  هل 

ي�وم كنّ�ا نتواعد لنلتقي 

الطاحونة  م�ن  بالقرب 

ونحن  »ال�ضيعة«  يف 

نتبادل الر�ضائل املكتوبة 

وعطر  اليا�ضمني  باأنامل 

الورد وطهارة الع�ضق؟

وكتبت اليه تقول:

هل تذكر اأعرا�ش ال�ضيعة على اأنغام الناي والربابة 

والعود وزغردة ال�ضبايا، وهّن يحملن الهدايا اىل دار 

العرو�ضني، ويرّددن اأغنيات ي�ضّفق لها النهر طرباً، 

وتتمايل االأغ�ضان معها نغماً.

• تناق�سات:

يف  الإن�سان  وب�ساعة  األوانها،  كرثة  يف  الأ�سياء  جمال 

تلّون مواقفه وهويته.

اأمران ل ياأتيان بالإ�ستعارة: الثقة بالنف�ض واملوهبة 

يف التفكري.

نغم الكالم يف معانيه، ونغم التفكري يف دقة املنطق، 

ونغم الأحالم يف واقعية الأماين.

حزيران

بقلم:

حممد �ضلمان

بطاقة ملونة

2
0
0

8
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اإعداد: رميا �ضليم �ضومط
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َق�ضة �ضعر مميزة

• http://www.myhaircuts.com
الذي ي�سفيه  التغيري  اأهمية  جميعنا يدرك 

عند  اخلارجي.  املظهر  على  اجلميل  ال�سعر 

ق�سة  اختيار  ميكنك  املذكور  املوقع  زي��ارة 

من  ذوق��ك،  تنا�سب  التي  املميزة  ال�سعر 

التي  الق�سات  ملئات  فوتوغرافية  �سور  خالل 

وتر�سي جميع  ال�سعر  اأنواع  تنا�سب خمتلف 

الأذواق.

اأغان حتت الطلب

• http://6rbtop.com/
املذكور  امل��وق��ع  خ���الل  م��ن  ميكنك 

املف�سلة  ال��ع��رب��ي��ة  الأغ����اين  اخ��ت��ي��ار 

حتميلها  اأو  اليها  وال�ستماع  لديك 

البحث  ويتم  جماناً.   )download(
ع��ن الغ����اين امل��ط��ل��وب��ة م��ن خالل 

الذي  املطرب  اإ�سم  اأو  الغنية  اإ�سم 

يوؤديها.

ال�ضالالت يف العامل

• http://www.world-waterfalls.
com/
العامل  يف  ال�ساللت  اأط��ول  تقع  اأي��ن 

املوقع  خالل  من  موا�سفاتها؟  هي  وما 

مئات  اإىل  ال��ت��ع��رف  مي��ك��ن  امل��ذك��ور 

القارات،  ال�ساللت املائية يف خمتلف 

والطالع على معلومات حولها.

تن�ضيق االزهار

• http://www.save-on-crafts.com/
inonflordesa.html
درو���س��اً جمانية يف  امل��ذك��ور  امل��وق��ع  ي��ق��ّدم 

لهذه  الأ�سا�سية  املبادئ  ت�سمل  الزه��ار  تن�سيق 
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طبيعية  امل�ستخدمة  الزهار  كانت  �سواء  العملية 

املطلوب  الدوات  يعر�ض  كما  ا�سطناعية.  اأو 

اي�ساً  ويقدم  التن�سيق،  عملية  يف  ا�ستخدامها 

�سرحاً مف�سالً حول تزيني املائدة وا�ستخدام الزهار 

يف تزيني الطعام ل �سيما قوالب احللوى اخلا�سة 

ق����ررت ���س��رك��ة »غ��وغ��ل« باملنا�سبات.

حمرك  �ساحبة   )Google(
على  �سعبية  الأك���رث  البحث 

�سبكة النرتنت، تقدمي خدمة 

ج��دي��دة وف��ري��دة م��ن نوعها 

لهم  ت�سمح  مل�ستخدميها، 

ال�سخ�سي  موقعهم  ببناء 

اخلا�ض على ال�سبكة العاملية.

اأن  اإىل  ال�سركة  واأ���س��ارت 

اخلدمة، التي افتتحت اأمام ال�ستخدام 

املجاين اعتباراً من اأوائل اآذار، �سممت خ�سي�ساً 

للمبتدئني من هواة التكنولوجيا، الذين يبحثون 

على حلول معلوماتية �سهلة ت�سمح لهم ببناء 

زمالء  الجتماعي جتمعهم مع  للتوا�سل  مواقع 

العمل اأو الدرا�سة، لكن البع�ض و�سع اخلطوة يف 

اإطار املناف�سة مع »مايكرو�سوفت« وبرناجمها 

امل�سابه غري املجاين.

اخلدمة  ه��ذه  ا�ستخدام  اأن  »غ��وغ��ل«  واأك���دت 

ببناء  للراغبني  و�سيتيح  ج��داً،  �سهالً  �سيكون 

ڤيديو  واأ�سرطة  �سور  اإ�سافة  اخلا�سة  مواقعهم 

اخلطوة  هذه  اأن  اإىل  م�سرية  تيوب«  »يو  من 

تعترب مبثابة منح فر�سة حتريرية على �سبكة 

لإ�سفاء  امل�ستخدمني  جلميع  الن��رتن��ت 

مل�ستهم اخلا�سة.

قد  »غ��وغ��ل«  �سركة  وك��ان��ت 

متكنت من و�سع يدها على 

اخلربات التكنولوجية الالزمة لتاأمني هذه اخلدمة 

بعد ا�ستحواذها نهاية العام املا�سي على �سركة 

التي  الأمريكية،   )JotSpot( �سبوت«  »ج��وت 

كانت تعمل على تطوير تقنيات مماثلة خالل 

الفرتة املا�سية.

التي  الأح���دث  امل��ي��زة  اخل��دم��ة  ه��ذه  وتعترب 

متثل  وه��ي  مل�ستخدميها  »غ��وغ��ل«  تقّدمها 

من   »Sharepoint« لربنامج  مبا�سراً  حتدياً 

عينها،  اخلدمة  يقّدم  والذي  »مايكرو�سوفت«، 

لكن مقابل بدل مايل.

اإ�سافية،  قوة  نقطة  »غوغل«  خدمة  ومتتلك 

تتمثل باأن املواقع املوؤ�س�سة �ستدار من خوادم 

بالولوج  للم�ستخدمني  ت�سمح  لل�سركة،  تابعة 

املت�سلة  الكمبيوتر  اأجهزة  جميع  من  اليها 

بالنرتنت، يف حني اأن برنامج »مايكرو�سوفت« 

يتم  الذي  املوقع  بدخول  للم�ستخدم  ي�سمح  ل 

تاأ�سي�سه �سوى من جهازه اخلا�ض.

ا�ستمرار »غوغل« يف طرح  اإن  اخلرباء  ويقول 

»مايكرو�سوفت«  برامج  ت�سبه  جمانية  برامج 

التي  الأخ��رية  مداخيل  ا�ستنزاف  اإىل  �سيوؤدي 

تعتمد على مبيعات الربجميات ب�سكل كبري.

من جهتها ت�سعى »مايكرو�سوفت« للرد على 

خالل  من  داره��ا  عقر  يف  مبناف�ستها  »غوغل« 

به  تقّدمت  الذي  ال�سراء  عر�ض  على  اإ�سرارها 

مقابل  ال�سهري  بحثها  وحمرك  »ياهو«،  ل�سركة 

40 مليار دولر.
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احتفل املجند

يو�سف �سحاده

بعقد خطوبته على الآن�سة

فاطمة �سبليني.

111

اجلي�ش - العدد رقم 276

احتفل العريف علي عبا�ض �سيف الدين

بزفافه اىل الآن�سة

�سناء ن�سري دند�ض.

احتفل اجلندي
بعقد خطوبته على الآن�سة احمد �سعدو

�سهى �سباط.

احتفل الرقيب 

طوين الرومي 

بزفافه اىل 

الآن�سة 

ا�ستيفاين 

البدوي.

احتفل املوؤهل

احمد ح�سن عبداهلل

بزفافه اىل 

الآن�سة

مايا عبد 

الغني كبارة.
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م�ضابقة الكلمات املتقاطعة تقدمها 

للفائزين  وتخ�ض�ش  لقرائها  »اجلي�ش« 

اربعماية  قيمتها  مالية  جوائز  فيها 

بوا�ضطة  ت��وزع  لبنانية،  لرية  الف 

القرعة على اربعة فائزين.

ة
ق

اب
�ض

مل
ا

ط 
رو

��
�ض

• اأفقياً:

ال���وط���ن،  ���س��م��ان��ة   -1

اجلي�ض، �سماننا.

فرن�سا  بي��ن  م�سي�ق   -2

وانكل�رتا، مط�رب لبن�اين.

ال�ساللة  م��وؤ���س�����ض   -3

اجلمل،  يك�سو  ���دي���ة،  الأكَّ

�سّوان. 

مدينة  الأر����ض،  حفَر   -4

فرن�سية، �سمع، بغ�ساء.

اإ�سكتلندي  مم��ث��ل   -5

عاملي، قاِدم.

حرف  �سوته،  يرفع   -6

، للنفي. ن�سب، ذمَّ

اأمريكا  دولة يف  واِل��د،   -7

ال�سمالية، قلب.

8- اأكلُت الطعام.

لبنانية،  م��ط��رب��ة   -9

مدينة يابانية.

10- يالطف ويخاتل، بلدة 

وخمرج  ممثل  لبنانية، 

اأمريكي.

عا�سمة  ���س��ع��ف،   -11

خ�سومة  خا�سَم  اأوروب��ي��ة، 

�سديدة، قطران ُتطلى به 

الإبل.

مرفاأ  اأمريكية،  ولية   -12

يف الربازيل.

يف  مدينة  ع��ق��الء،   -13

اأملانيا.

14- والدة، عنايته ب�.

15- من املقايي�ض.

لكاتب  الثاين  الإ�سم   -16

�سنة  ت����ويف  ف��رن�����س��ي 

بريطانية،  1910، مدينة 

ي��ب�����ض ع�����س��ب��ه، ن��وت��ة 

مو�سيقية.

و�سائل  من  يتمّرن،   -17

الإعالم، حائط ق�سري.

و�سحايف  اأدي�����ب   -18

ممثلة  راح�����ل،  ل��ب��ن��اين 

م�سرية راحلة.

عنيفاً  دف��ع��اً  دف��ع   -19

وبجفوة، بلدة يف البقاع، 

ي�����س��اع��د، م���ن الأ���س��م��اء 

احل�سنى.

وممثلة  م��غ��ن��ي��ة   -20

م���������س����ري����ة، م���دي���ن���ة 

عا�سمة  ب��ري��ط��ان��ي��ة، 

اأفريقية. 

امل��نت  يف  ب���ل���دة   -21

اأجنحة  يرقدون،  ال�سمايل، 

ال�سمك.

• املعاون م�ضطفى عبد اهلل 
املدر�سة احلربية.

• املعاون انطوان �ضعدو
مديرية الأفراد.

• العريف م�ضطفى ع�ضاف
فوج املغاوير.

• ريتا جورج ع�ضاف
ال�سبية.
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• عمودياً:

�ساعر  ال�����س��ه��ور،  اأح���د   -1

لّقب  راحل  مهجري  لبناين 

دفع  القروي«،  ب�»ال�ساعر 

�سديداً.

2- كهف يف فرن�سا ُيعترب 

يف  ح�����س��اري  كهف  اأق���دم 

العامل، من اأوثان اجلاهلية، 

مي�سون خلف.

وزراء  رئي�ض  حيطان،   -3

من  اغ��ت��ي��الً،  م��ات  هندي 

الطيور.

اأن��ه��ر  اأه����م  ي�����س��رع،   -4

�سوي�سرا، �سّيادون.

ملمثل  ال��ث��اين  الإ���س��م   -5

�سنة  تويف  م�سري  وفنان 

قطيع  اأفرا�سهم،   ،1985

من بقر الوح�ض.

عدم  م��ع  ال���ذات  ُح��ب   -6

�سمري  الغري،  يف  التفكري 

منف�سل، حّركوا وهّزوا.

العزي�ز  ال�����س�����ه�����م   -7

الإ�س�م  يعّم�ر،  النف��ض، 

الثاين لكاتب �سوري تويف 

�سنة 1997.

فرن�سي،  نهري  مرفاأ   -8

ال�سيء،  عن  منع  جوابك، 

حيوان معروف.

اآ�سيوية،  دول��ة  جّن���ار،   -9

اأ�سّمم على.

تعَب،  مت�سابهان،   -10

به، عملة  اأب��وح  ل  اإق��رتَب، 

اآ�سيوية.

11- عا�سمة ولية وا�سنطن 

ال�سيء،  ق�سَر  الأمريكية، 

عا�سمة مالطة.

عن،  وم��ن��ع  ���س��رَف   -12

اجل�سم،  اأع�ساء  من  ُعمرنا، 

طمع. 

عا�سمة  ياباين،  مرفاأ   -13

دولة اأمريكية.

دولة  بال�سيف،  قطع   -14

فيها  جُتمع  كتب  اأوروبية، 

ق�سائد ال�سعر.

اإنكليزي  فيزيائي   -15

يحّبانه،  البنزين،  اإكت�سف 

نظَر.

اليوم،  بعد  عائلة،   -16

تعرب، من الطيور.

كلبة  ال��ب��اب،  اأغ��ل��َق   -17

الف�ساء،  ت��غ��زو  ج��ع��ل��وه��ا 

عطاء، معمل.

ون���اج���زة،  ك��ام��ل��ة   -18

�سواطئها، نبا�سر العمل.

من،  وت��ب��اع��د  ج���زَع   -19

حافظ،  احلليم  لعبد  اأغنية 

اإحدى الإمارات.

راحل،  لبناين  رئي�ض   -20

نقّبله، القمح.

داخل  وا�ضح  بخط  احلل  ويكتب  املجلة،  من  مقتطعة  غري  م�ضابقة  كل  • ت�ضتبعد 
املربعات وتر�ضل ال�ضفحة بكاملها مع احلل. وتعلن النتائج يف العدد املقبل.

 - التوجيه  مديرية   - الريزة   - اجلي�ش  قيادة  التايل:  العنوان  اىل  احللول  • تر�ضل 
جملة »اجلي�ش« - »م�ضابقة الكلمات املتقاطعة«.

جميع  يف  اجلي�ش  ثكن  يف  باليد  امل�ضابقة  ت�ضليم  امل�ضرتك  با�ضتطاعة   •
املناطق.

.2008 حزيران   10 احللول  لقبول  موعد  • اآخر 

حل العدد ال�ضابق
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لقد تخّطت �ضعوبة االأو�ضاع االأخرية يف البالد كل �ضعوبة، بازدياد االحتقان، واختالف اأ�ضاليب 

الأبواق متهورة غري  العنان  االإعالم  واإطالق بع�ش و�ضائل  التحديات،  االأخوة، وتوايل  ال�ضراع بني 

م�ضوؤولة اأحياناً، ومتعمدة االأذى اأحياناً اأخرى. وكان دور اجلي�ش اأن يلتزم ر�ضالته الوطنية الثابتة، 

وذلك بالبقاء على م�ضافة واحدة من اجلميع. م�ضافة تقّربه كثرياً من كل طرف وال توؤدي به 

لالنحياز اليه، وتبعده عنه وال متنعه من االهتمام به.

ومل ي�ضلم اجلي�ش من بع�ش ال�ضهام، معنوية كانت اأو غري معنوية، وا�ضتوعب الت�ضنجات وحتّمل 

اجلراح، متاماً كما تلقاها الكثريون من االأبرياء، اإمنا من دون ال�ضري يف طريق التحدي، ومن دون 

يف  اجلنود  يفعل  ماذا  �ضائل:  �ضاأل  لكم  بالوطن.  كفراً  اأو  وتظلماً...  وعويالً  �ضراخاً  ال�ضوت  رفع 

ال�ضارع يروحون ويجيئون والر�ضا�ش فوق روؤو�ضهم ال يهداأ؟ اجلواب: اإن اجلنود يطاردون الفتنة. 

اأن يكون اجلنود على احلياد،  اإّن اجلنود هم على احلياد؟ واجلواب: ال يكفي  ال�ضائل: هل  وي�ضيف 

اإنهم �ضد الفتنة. 

لقد اعترب اجلي�ش اأن جرحى املواطنني هم جرحاه، بالرغم من اأنه دعا م�ضبقاً اىل عدم االحتكام 

للعنف وعدم اال�ضت�ضالم للغ�ضب. كما اأنه اعترب �ضهداءهم �ضهداءه، بالرغم من اأنه حّذر، وكّرر 

التحذير، من مغبة اللجوء اىل لغة ال�ضالح، اللغة التي ال ينفع معها اأي ندم. مل يعترب اأّن يف 

االإنذار عذراً اأو مدخالً لعدم حتّمل النتائج، خمالفاً بذلك قاعدة »لقد اأعذر من اأنذر«، كما اأنه مل 

ُيلق امل�ضوؤوليات على املجهول. وها هو قد حافظ على وحدة البالد حفاظه على وحدته، وحر�ش 

على تر�ضيخ وحدته حر�ضه على تر�ضيخ وحدة البالد، ومل يكن ذلك اأمراً �ضهالً يف ذاك الظرف 

ال�ضعب الذي ع�ضفت فيه االأنواء من كل اجتاه.

من  اخلري  وم�ضاعي  وت�ضحياتهم،  الع�ضكريني  وان�ضباط  الوحدات،  ومتا�ضك  القيادة،  حكمة  اإّن 

قريب ومن بعيد، جّنبت الوطن ما كانت اأيدي ال�ضر تخطط له، وتهيئ وتدّبر، يف اخلفاء ويف 

العلن، وها هي ال�ضفينة تر�ضو عند �ضاطئ االأمان.

�ضفحات جديدة نا�ضعة اأ�ضافها هذا اجلي�ش اىل �ضجّله امل�ضّرف، وهذه، يف اأي حال، �ضريته على 

ر يف اإجناز مقت�ضياتها يف الداخل اأو  مدى تاريخه، �ضرية مل َيِحد يوماً عن موجباتها، ومل يق�ضّ

يف اخلارج. �ضمد يف مقارعة العدو االإ�ضرائيلي با�ضتمرار، وكان مدفعه جاهزاً يف كل موقعة، كما 

اأنه واجه االإرهاب، العدو الثاين، وقّدم يف ذلك الدم رخي�ضاً، وحفظ بالتايل اأمن املواطنني بكل 

و�ضيلة منا�ضبة، وكان املبداأ يف ذلك اأن املدفع ي�ضوب نحو العدو، اأّما �ضالح الداخل فهو التفاهم 

والرتا�ضي وقبول االآخر واعتماد احلرية امل�ضوؤولة، واالإميان بلبنان وطناً تتنوع األوانه يف لوحة 

واحدة، خالدة خلود االأرز، جميلة جمال القمم وال�ضفوح.

العميد الركن �ضالح حاج �ضليمان

مدير التوجيه

درءاً للفتنة
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