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ا�ست�سمى  نهر  �سفاف  على 

فت�سّمى  وا�ستدركه  اخللود 

خ�سيبة،  اأ�سقاع  و�سط  بها 

التاريخ  مع  التي  حا�سبيا  ترتاح 

القدا�سة  ومع  جدلية،  يف  هي 

هي على دروب اللقاء، ومع اجلمال 

والكَرم يف متاٍه. حا�سبيا  البا�سطة 

ذراعيها تنتظر ابناءها وقا�سديها، 

نادتنا من بعيد، فلّبينا النداء.

حتقيق ع�سكري

حديث القائد

تناول  »اجلي�س«  اىل  حديث  يف 

الق�سايا  جممل  قهوجي  العماد 

املوؤ�س�سة  بعمل  املتعلقة 

ق�سية  ومنها  ودورها،  الع�سكرية 

وت�سليح  �س  التج�سّ �سبكات  ك�سف 

اجلي�س و�سبط املعابر احلدودية،

مطالبون  الع�سكريني  اأن  مو�سحاً 

ك  التم�سّ يف  باال�ستمرار 

بروح املقاومة.

وهي  تقنيته،  فاقت  مهما  وعتاد  باآالت  لي�س  اجلغرافية  ال�سوؤون  مديرية  تفخر 

كذلك، واإمنـا بعنا�سر زادهـم علم واخت�سا�س واإرادة، وداأبهم العمل بكل �سمري واٍع، 

وهدفهم اإثبات اأن بريوت، ال بل لبنان، هو اأ�سل الطباعة وعا�سمة الكتاب.

ل��ب��ن��ان��ي��ة ل�����رية   2500 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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اجلي�ش واملجتمع



اإ�ستقبل الوزير اليا�س املر، �سفري اليونان 

ال�سيد بانو�س كالوغريوبولي�س وبحث معه �سوؤوناً 

ذات اهتمام م�سرتك.

اإ�ستقبل وزير الدفاع الوطني، �سفري اإ�سبانيا 

ال�سيد خوان كارلو�س غافو ا�سفادو، وعر�س معه 

دعم بالده تعزيز اجلي�س اللبناين وعمل القوة 

الإ�سبانية يف اإطار قوات الأمم املتحدة املوؤقتة 

يف اجلنوب.

اإ�ستقبل وزير الدفاع الوطني املحامي اليا�س املر، �سفري اململكة العربية ال�سعودية ال�سيد علي بن 

�سعيد عوا�س الع�سريي، يف زيارة بروتوكولية.

... وال�سفري

اليوناين

... وال�سفري

الإ�سباين

وزير الدفاع الوطني ي�ستقبل ال�سفري ال�سعودي

متوز

ا�ستقباالت الوزير
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اإ�ستقبل وزير الدفاع الوطني اليا�س املر، قائد 

قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان اجلرنال 

كالوديو غراتزيانو، الذي اأ�ساد بدعم وزارة الدفاع 

عمل القوة الدولية، والتعاون املثمر والبّناء 

بني اجلي�سني اللبناين والقوات املذكورة. وقّدم 

اجلرنال غراتزيانو للوزير املر، درع قوات الأمم 

املتحدة املوؤقتة تقديراً للدعم الذي قّدمه على 

مدى ال�سنوات املا�سية.

اإ�ستقبل الوزير اليا�س املر، املن�سق اخلا�س 

لالأمني العام لالأمم املتحدة ال�سيد مايكل وليامز، 

وترّكز البحث خالل اللقاء على التطورات الداخلية، 

ل �سيما انتخاب رئي�س املجل�س النيابي وت�سكيل 

احلكومة، والو�سع يف جنوب لبنان.

اإ�ستقبل وزير الدفاع الوطني املحامي اليا�س املر، �سفرية الوليات املتحدة الأمريكية ال�سيدة مي�سيل 

�سي�سون وعر�س معها التطورات.

... وقائد قوات الأمم

املتحدة املوؤقتة

... واملن�سق اخلا�ش للأمني العام 

للأمم املتحدة

... و�سفرية الوليات املتحدة الأمريكية

5
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اإ�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، 

�سفري قطر ال�سيد �سعد علي هالل املهندي، وتناول 

البحث الو�سع العام.

اإ�ستقبل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي يف مكتبه 

يف الريزة، �سفرية اأملانيا ال�سيدة بريجيتا �سيفكر 

اإيربيل على راأ�س وفد مرافق. وتناول البحث مو�سوع 

امل�ساعدات الأملانية املقّدمة للجي�س اللبناين، وجرى 

خالل الإجتماع توقيع بروتوكول هبة مقّدمة اىل 

البحرية اللبنانية بقيمة 700 األف يورو.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، �سفري 

اململكة العربية ال�سعودية ال�سيد علي بن �سعيد 

عوا�س الع�سريي، يف زيارة تعارف مبنا�سبة اعتماده 

�سفرياً لبالده يف لبنان.

... وال�سفري القطري

قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي 

ي�ستقبل ال�سفرية الأملانية

... وال�سفري ال�سعودي

متوز

ا�ستقباالت القائد
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ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، 

ق اخلا�س لالأمني العام لالأمم املتحدة يف لبنان  املن�سّ

ال�سيد مايكل وليامز، وقد تناول البحث الأو�ساع 

العامة.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، �سفري 

اإ�سبانيا ال�سيد خوان كارلو�س غافو ا�سفادو، وجرى 

التداول يف الأو�ساع العامة.

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد قهوجي، يف مكتبه يف 

الريزة، رئي�س جلنة العالقات اخلارجية ل�سوؤون ال�سرق 

الأو�سط وجنوب اآ�سيا ال�سيد غاري اأكرمان، ترافقه 

�سفرية الوليات املتحدة الأمريكية ال�سيدة مي�سيل 

�سي�سون حيث جرى البحث يف ال�سوؤون العامة.

... واملن�سق اخلا�ش للأمني العام 

للأمم املتحدة

... وال�سفري الإ�سباين

... ووفداً اأمريكياً
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ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، 

قائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان اجلرنال 

كالوديو غراتزيانو، وتناول البحث الأو�ساع العامة 

والتطورات امل�ستجدة يف منطقة اجلنوب، ل �سيما 

خرق العدو الإ�سرائيلي الأخري الأرا�سي اللبنانية يف 

منطقة كفر�سوبا.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، 

قائد الوحدة البحرية البلجيكية العاملة �سمن قوات 

الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، الأمريال جان بينو، 

يف زيارة وداعية قّدم خاللها خلفه الأمريال الإيطايل 

رادم روجريو دي بياز.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، وفد 

جمعية �سيدرز برئا�سة املهند�سة عفت اإدري�س 

�ساتيال.

... وقائد قوات الأمم املتحدة 

املوؤقتة

... وقائد الوحدة البحرية

البلجيكية مودعاً

... ووفد جمعية �سيدرز 

8

اجلي�ش - العدد رقم 289







متوز

زيارة ر�سمية

2
0
0

9

11

اجلي�ش - العدد رقم 289

قائد اجلي�ش

يف زيارتني 

ر�سميتني

اىل دولتي

قطر والكويت

اآل ثاين،  ال�سيخ متيم بن حمد  القطري  العهد  الأمري وويل  نائب  اأكد 

وقوف دولة قطر اىل جانب لبنان ودعمه يف كل ق�ساياه. جاء هذا التاأكيد 

العماد جان قهوجي اىل دولتي  التي قام بها قائد اجلي�س  الزيارة  خالل 

قطر والكويت.

بداية الزيارة كانت يف دولة قطر حيث ا�ستقبل ال�سيخ متيم بن حمد 

اآل ثاين نائب الأمري ويل العهد يف ق�سر الوجبة العماد قهوجي. ومّت خالل 

اللقاء ا�ستعرا�س عالقات التعاون بني البلدين و�سبل تنميتها وتعزيزها.

الطاقة  وزير  ال��وزراء،  رئي�س جمل�س  نائب  قهوجي  العماد  التقى  كما 

وال�سناعة القطري، عبداهلل بن حمد العطية الذي �سّدد بدوره على روابط 

الأخوة بني لبنان وقطر.

اللواء  القطرية  امل�سلحة  القوات  اأركان  رئي�س  اجلي�س مع  قائد  وبحث 

اجلي�سني  بني  التعاون  تفعيل  �سبل  يف  العطية  علي  بن  حمد  الركن 

ال�سقيقني اللبناين والقطري.

اأما يف الكويت، فقد ا�ستقبل اأمري الكويت ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر 

التقى بدوره، ويل  الذي  العماد جان قهوجي  ال�سيف،  ال�سباح يف ق�سر 

العهد الكويتي ال�سيخ نواف الأحمد يف ديوانه يف الق�سر املذكور.

اأكد  الذي  اخلرايف  جا�سم  الأمة  جمل�س  رئي�س  اجلي�س  قائد  التقى  ثم 

التي  واملحبة  ال�سقيقني،  البلدين  بني  جتمع  التي  العالقات  عمق 

يكّنها الكويتيون للبنان خ�سو�ساً، وهّناأ العماد قهوجي بنجاح الإنتخابات 

قائد  ه  وّجّ جهته  ومن  لبنان.  بها  يتمّتع  التي  باحلرية  م�سيداً  النيابية 

اجلي�س تهانيه للرئي�س اخلرايف بفوزه بالتزكية ملن�سب رئي�س جمل�س 

الأمة متمنياً له التوفيق، وللكويت الإ�ستقرار والإزدهار.

من ناحية ثانية، التقى العماد قهوجي رئي�س جمل�س الوزراء الكويتي 

ال�سيخ نا�سر ال�سباح الذي اأكد وقوف بالده الثابت اىل جانب لبنان، ودعم 

جي�سه يف تنفيذ مهماته الوطنية.

ال�سيخ  الدفاع  الوزراء - وزير  الأول لرئي�س جمل�س  النائب  التقى  كما 

جابر املبارك احلمد ال�سباح الذي اأكد بدوره على الروابط التاريخية التي 

جتمع البلدين واجلي�سني ال�سقيقني، والرغبة يف توطيدها على خمتلف 

الأ�سعدة.

اجلي�س  قائد  مع  الرجيب  اأحمد  الفريق  الداخلية  وزارة  وكيل  وبحث 

عدداً من املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك واأكد عمق العالقات الأخوية 

ومتانتها بني الكويت ولبنان على الأ�سعدة كافة.

الركن الطيار فهد  الفريق  الكويتي  العامة  الأركان  ثم ا�ستقبل رئي�س 

اأحمد الأمري العماد قائد اجلي�س يف رئا�سة الأركان العامة للجي�س، حيث 

اأقيمت له مرا�سم ال�ستقبال الر�سمية، فا�ستعر�س حر�س ال�سرف و�سافح 

م�ستقبليه من كبار م�سوؤويل اجلي�س.

الكويتي  اجلانبني  بني  ر�سمية  مباحثات  جل�سة  ذل��ك  بعد  عقدت 

ذات  واملوا�سيع  الق�سايا  حول  النظر  وجهات  تبادل  فيها  مّت  واللبناين 

ل  اجلي�سني،  بني  الع�سكري  التعاون  تفعيل  و�سبل  امل�سرتك،  الهتمام 

�سيما يف جمايل التدريب واللوج�ستية.

وقد �سكر العماد قهوجي دولة الكويت قيادة و�سعباً وجي�ساً على مواقفها 

التاريخية امل�سهودة لن�سرة لبنان يف كل ق�ساياه، واإ�سهامها الدائم يف 

تعزيز قدرات جي�سه.



حار�ش احلدود

فكيف  احل���دود،  حار�ش  هو  اجلي�ش   •
�سيما  ل  اجلنوب  يف  هذه  مهمتكم  تنّفذون 

يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  ق��وات  بوجود 

لبنان؟

- يف اأول »اأمر يوم« يل بعد ت�سّلمي مهماتي 

هت اىل الع�سكريني طالباً  يف قيادة اجلي�س، توّجّ

منهم الت�سّدي بكل قوة للعدو الإ�سرائيلي والإرهاب 

يحاول  َمن  كل  وجه  املقاومة يف  بروح  ك  والتم�سّ

التطاول على اأر�س لبنان و�سالمة �سعبه. فالدفاع 

يف  ياأتي  لبنان  ع��دوة  اإ�سرائيل  �سد  الوطن  عن 

احلدود.   بقية  على  احلفاظ  يليه  الأوىل،  الدرجة 

كان  غ��زة،  حرب  ففي  به.  ونقوم  قمنا،  ما  وه��ذا 

اجلي�س يف جهوزية تامة، ويف اأثناء اإجراء اإ�سرائيل 

مناورتها ال�سهرية »نقطة حتول 3« مطلع حزيران 

املا�سي، كان اجلي�س بكامل ال�ستعداد للدفاع عن 

الوطن على الرغم من التفاوت ال�سرتاتيجي بيننا 

ندافع  اجلنوب  تراب  عن  م�سوؤولون  نحن  والعدو. 

اأن  ي�ستطيع  اأح��د  ل  لكن  بدمائنا،  نرويه  عنه، 

يدفعنا اىل �سيء ل نريده، من هنا ت�سّدينا لإطالق 

ال�سواريخ امل�سبوهة امل�سدر والهدف من اجلنوب. 

نحن من يختار املكان والزمان، ول ن�سمح باأن يتم 

ا�ستدراجنا اىل ظروف ل نر�سى بها.

ا�ستقرار  بحالة  اليوم  تنعم  اجلنوبية  املنطقة 

وجهود  الفاعل،  اجلي�س  ح�سور  نتيجة  مم��ّي��زة 

لبنان،  يف  العاملة  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات 

والتن�سيق الكامل بينهما، والتزام لبنان مندرجات 

قرار جمل�س الأمن القرار 1701، بينما يف املقابل 

ل من تنفيذ هذا  ما يزال العدو الإ�سرائيلي يتن�سّ

وتالل  �سبعا  م��زارع  احتالله  ا�ستمرار  عرب  القرار 

كفر�سوبا واجلزء اللبناين من بلدة الغجر، وموا�سلة 

لالأرا�سي  والبحرية  وال��ربي��ة  اجل��وي��ة  خ��روق��ات��ه 
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ك بروح املقاومة طالباً اىل الع�سكريني ال�ستمرار يف التم�سّ

العماد قهوجي:

تناول قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي 

دور اجلي�ش ومهماته خ�سو�ساً يف ظل 

الأو�ساع الراهنة، مو�سحاً اأن الع�سكريني 

ك بروح  مطالبون بال�ستمرار يف التم�سّ

املقاومة يف وجه كل من يحاول التطاول 

على اأر�ش لبنان و�سلمة �سعبه.

العماد قهوجي اأكد اأن اجلي�ش جنح يف 

ك�سر �سوكة الإرهاب يف لبنان، واأنه يوؤدي 

واجبه يف حفظ الأمن بعيداً عن التبعية 

لأي �سخ�ش اأو انتماء.

ففي حديث اىل »اجلي�ش« تناول العماد 

قهوجي جممل الق�سايا املتعلقة بعمل 

املوؤ�س�سة الع�سكرية ودورها، ومنها 

�ش وت�سليح  ق�سية ك�سف �سبكات التج�سّ

اجلي�ش و�سبط املعابر احلدودية.

يف ما ياأتي ن�ش احلديث.

ل من تنفيذ العدو يتن�سّ

القرار 1701

ول بد من ا�ستثمار

مكامن قوة

ال�سعب اللبناين



اللبنانية، واإطالق العنان لتهديداته بتدمري لبنان. 

يف كل ذلك، يبقى اجلي�س اللبناين املدافع الأول 

اللبناين يقف  وال�سعب  اإ�سرائيل  بوجه  لبنان  عن 

اىل جانبه من دون اأي تردد.

الأول، ل بد من  اليوم«  اأي�ساً يف »اأمر  كما قلت 

اللبناين.   ال�سعب  ل��دى  القوة  مكامن  ا�ستثمار 

وهنا ل بد من الإ�سارة اىل الدور الفاعل للمقاومة 

اجلنوب  الو�سع يف  مع  نتعاطى  ونحن  اللبنانية، 

اجلي�س  ا�ستطاع  وقد  موجودة.  اأنها  اأ�سا�س  على 

العدو  مواجهة  املقاومة  وهذه  ال�سعب  جانب  اىل 

خمططاته  و�إح��ب��اط  مت��وز  ح��رب  يف  �لإ�سر�ئيلي 

الإجرامية. و�سيفاجاأ جي�س اإ�سرائيل مرة ثانية يف 

حال قيامه باأي عدوان علينا باإرادة املقاومة لدى 

اللبنانيني من دون ا�ستثناء.

يقودنا هذا الكالم اىل الإ�سرتاتيجية الدفاعية التي 

هي مو�سوع طاولة احلوار بني الفرقاء اللبنانيني، 

مي�سال  العماد  الرئي�س  فخامة  اليها  دعا  والتي 

اإ�سمه  �سيء  من  ما  اإن  تقول  قناعتي  �سليمان. 

الدولة  �سيا�سة  هناك  واإمن��ا  دفاعية،  اإ�سرتاتيجية 

كانت  اإن  تقول  التي  هي  الدولة  اأن  اأي  الدفاعية، 

تريد منا اأن نهاجم اإ�سرائيل، اأم اأن نعتمد �سيا�سة 

دفاعية، وبعد حتديد الدولة امل�سار الذي تريده يتم 

ر�سم الإ�سرتاتيجية الدفاعية. 

احلدود  �سبط  اجلي�ش  يتوىل  كيف   •
الربية، خ�سو�ساً ال�سمالية؟

- التعاون قائم مع اجلي�س ال�سوري بغية و�سع حّد 

نهائي لأعمال التهريب وت�سّلل الأفراد على جانبي 

املجال  هذا  اجلي�س يف  قدرات  باتت  وقد  احلدود، 

الربية،  احل��دود  فوجي  ت�سكيل  بعد  فعالية  اأك��ر 

مّت  وموؤخراً  ومعدات متطّورة.  بتجهيزات  ومّدهما 

مبا�سرة  العبودية  يف  احل��دودي  املركز  ا�ستحداث 

الأجهزة  وبداأت  البلدين،  بني  الفا�سل  النهر  على 

الأمنية بالنتقال اىل مراكزها اجلديدة. وكذلك مّت 

ا�ستئناف العبور من ج�سر قمار يف منطقة البقيعة 

يف وادي خالد بعد فرتة طويلة على اإقفاله، وهذا 

ال�سمالية  احلدود  على  الثالث  احلدودي  املعرب  هو 

مع �سوريا، اىل جانب معربي العبودية والعري�سة.

اجلي�ش جنح يف ك�سر �سوكة الإرهاب

واجلي�ش  البارد  نهر  خميم  حرب  • منذ 
بكل  الإره���اب  على  ه���وادة  ب��ل  ح��رب��اً  ي�سّن 

اأ�سكاله، فاأي مدى بلغته اليوم؟

- و�سلُت اىل قيادة اجلي�س بعدما باتت حرب نهر 

الأمور  بني  ومن  وراءنا،  وحرب متوز 2006  البارد 

التي اأخذتها على نف�سي لينّفذها اجلي�س، مو�سوع 

اأيام،  بعدة  اجلي�س  قيادة  ت�سّلمي  بعد  الإره��اب. 

حدث انفجار يف البح�سا�س يف طرابل�س اأودى بحياة 

اأنف�سهم  ي�سّمون  من  نّفذه  وقد  ع�سكريني  اأربعة 

قاتلوا  الذين  لأولئك  تتّمة  وهم  الإ�سالم«  »فتح 

مكان  تفّقدي  واإثر  البارد.  نهر  خميم  يف  اجلي�س 

هت اىل الع�سكريني  الإنفجار، وعيادتي اجلرحى، توّجّ

الإرهاب مهما  اأن  موؤكداً  املنطقة  املنت�سرين يف 

اإخ�ساع  ي�ستطيع  لن  واإجرامه،  غدره  يف  متادى 

اأو  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اإرباك  ول  اللبناين  ال�سعب 

النيل من عزميتها، بل ان هذه املوؤ�س�سة �ستزداد 

دورها  اإكمال  على  واإ�سراراً  ومتا�سكاً  ومناعة  قوة 

الدفاعي والأمني واحلفاظ على ر�سالة لبنان مهما 

يومذاك  و�سّددت  والت�سحيات.  ال�سعوبات  بلغت 

على اأن اجلي�س �سيبذل كل طاقاته وجهوده لك�سف 

ذلك  ومنذ  العدالة.  اىل  وتقدميهم  اجلناة  هوية 

مالحقتهم،  ومّتت  منهم  الكثريين  �سبطنا  اليوم 

كما مّت ك�سف الذين ت�سّببوا بالنفجار ال�سابق يف 

وقب�سنا على ٪85  اأي�ساً  التل يف طرابل�س  �ساحة 

الذين �ساركوا يف هذه النفجارات. كما متكّنا  من 

موؤخراً من توقيف اأفراد �سبكة كانت تخطط لتنفيذ 

الدولية  وال��ق��وات  اجلي�س  �سد  اإجرامية  عمليات 

املوؤقتة يف لبنان.

وهكذا لوحق الإرهاب يف لبنان، واأ�ستطيع التاأكيد 

اأننا جنحنا يف ك�سر �سوكته، ويف ك�سف املتعاملني 

معه. ومتّكنا كذلك من تفكيك �سبكة كانت تهدف 

اىل العمل على ن�سف ال�ستقرار يف لبنان و�سوريا 

والعراق امتداداً اىل اخلليج، واألقينا القب�س على 

اأ�سخا�س غاية يف الأهمية، ما اأدى اىل تفكيك اإحدى 

�سبكات تنظيم القاعدة.

ول اأخفي حقيقة اأن حماربة الإرهاب جتري بالتعاون 

مع الأمريكيني والربيطانيني والفرن�سيني وبع�س 

بلبنان  مرتبط  غري  الإره��اب  لأن  العربية،  ال��دول 

وح�سب بل باملنطقة باأ�سرها والعامل كله.

اأمن الداخل

كما  وهو  الداخل،  اأم��ن  اىل  ننتقل   •
باأكمله  يكون  قد  اأم��ر  اللبنانيون،  يلحظ 

فما  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  كاهل  على  واقعاً 

هي  وم��ا  الأم���ر،  ه��ذا  يف  اجلي�ش  دور  ه��و 

اإجنازاته؟

- من الطبيعي اأن ي�ساهم اجلي�س يف حفظ الأمن 

الدور  بهذا  يقوم  وهو  الراهنة،  الأو�ساع  ظل  يف 

ال��وزراء. ويف املرحلة  مبوجب تكليف من جمل�س 

ال�سيا�سي  اخلطاب  حّدة  تنعك�س  حتديداً،  الراهنة 

على  �سلباً  املواقف،  ت�سّنج يف  يرافقها من  وما 

ومعار�س  م��وؤّي��د  بني  فينق�سمون  اللبنانيني، 

اىل  الطرفني  يدفع  نزاعاً  لتوؤّجج  �سرارة  وتكفي 

من  ب��دءاً  يت�سادمان  حيث  ال�سارع  اىل  ال��ن��زول 

ا�ستعمال  حتى  واحلجارة  بال�ستفزازات  الرتا�سق 

ال�سالح. وملا كان القرار وا�سحاً بالن�سبة اإيّل بعدم 

احلا�سمة  الأوام��ر  اأعطيت  ذل��ك،  بحدوث  ال�سماح 

�سمن  وحّلها،  الأم��ور  ب�سبط  الع�سكرية  للقوى 

�لرتباط  غري  ومن  �ملو�طن،  �أم��ن  حفظ  مفهوم 

اأو التبعية لأي �سخ�س اأو انتماء، بل �سعياً اىل واأد 

الفنت يف مهدها واإنهاء النزاعات وامل�ساكل وب�سط 

�سيادة الدولة، الأمر الذي اأعطانا ال�سدقية والقوة.

واأود يف هذا ال�سياق اأن اأ�سري اىل اأن اأمن العا�سمة 

فهذه  اجلي�س،  لدى  مطلقة  اأولوية  هو  ب��ريوت، 

املدينة هي قلب الوطن ونقطة تالقي اللبنانيني 

وال�سيا�سية  الطائفية  انتماءاتهم  اختالف  على 

التي  الرئي�سة  املوؤ�س�سات  وحتت�سن  واملناطقية، 

متّثل اأحد اأهم ركائز الدولة والوطن.

منطقة  جرى يف  ما  هو  �سارخاً  مثالً  اأورد  وهنا 

ال�سيارات.  �سرقة  م�سكلة  واجهتنا  حيث  بعلبك 

فتّم تنفيذ مهمة كبرية بعد غياب امتّد ل�سنوات، 

جتارة  يف  ال�سالعني  اأه��م  على  القب�س  واألقينا 

املخدرات و�سرقة ال�سيارات. وكان الإجناز كبرياً، بيد 

اأن هوؤلء املطاردين اخلارجني على القانون، اأقاموا 

للجي�س كميناً غادراً �سقط بنتيجته اأربعة �سهداء.

هوؤلء  لتعّقب  ثانية  حملة  جّهزنا  ذل��ك،  عقب 

القتلة، واأكمل اجلي�س دخوله اىل املناطق التي مل 
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ت�سحيات الع�سكريني يجب اأن 

تقابل بتاأمني حاجتهم

من ال�سلح والعتاد

ل ملذ

للإرهاب يف لبنان
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يدخلها �سابقاً، مثل منطقة الطفيل التي ي�سعب 

الو�سول اليها، فا�ستخدم الطوافات ودخلها مع عدد 

من رجال املغاوير، مما عك�س على منطقة البقاع 

اأن  والطماأنينة. وهنا ل بد يل من  الثقة  من  جواً 

اجلي�س  حول  التفوا  الذين  البقاع  باأهلنا يف  اأنّوه 

اأن البقاع لن يكون ممراً  اأوؤكد  وحّيوا اإجنازاته، واأن 

�سهالً اأو خا�سرة رخوة يف ج�سم الوطن.

اىل  لننتقل  ال��داخ��ل،  اأم��ن  يف  الكالم  ويبقى 

كل  فبعد  موؤخراً.  جرت  التي  النيابية  النتخابات 

اأعددناه، ا�ستطاع اجلي�س ومن خالل ع�سرات  الذي 

كامل  على  انت�سروا  الذين  الع�سكريني  من  الآلف 

الأرا�سي اللبنانية، اأن ي�سمن اإجراء الإنتخابات يف 

اأي  الدولة  على  ذلك  يرتب  اأن  دون  واحد من  يوم 

كلفة مقابل اأمن مل يعكر �سفوه اأي عائق، اإذا ما 

ا�ستثنينا بع�س الأحداث الطفيفة التي عوجلت يف 

املحافظة  اىل  الع�سكريني  دعوت  وكنت  حينها. 

والبقاء  والنزاهة  واحلرية  الدميقراطية  اأجواء  على 

على احلياد التام. وقد اأجمع املهتمون عند نهاية 

التي  الإ�ستثنائية  اجلهود  تقدير  على  الإنتخابات 

بذلتها املوؤ�س�سة الع�سكرية لتوفري املظلة الأمنية 

و�سط العوا�سف ال�سيا�سية. ووّجهت بدوري تهايّن 

اىل الع�سكريني منّوهاً بنجاحهم يف املهمة التي 

اأوكلت اليهم.

قتلة  اعتقال  ق�سية  و�سلت  اأين  اىل   •
الع�سكريني الأربعة يف البقاع؟

عملية  بعد  اجلي�س،  نّفذ  معلوماً  ب��ات  كما   -

الإعتداء عليه يف منطقة البقاع وا�ست�سهاد اأربعة 

من ع�سكرييه وجرح �سابط، حملة تفتي�س ودهم 

ال�سمايل،  البقاع  منطقة  يف  النطاق  وا�سعة 

ونّفذ انت�ساراً وا�سعاً يف جرود ال�سل�سلتني ال�سرقية 

ال�سورية   - اللبنانية  احلدود  اىل  و�سولً  والغربية 

يقب�س  اأن  وا�ستطاع  ع�سكرية.  طوافات  مب��وؤازرة 

على �سخ�سني من الذين �ساعدوا يف الكمني، فيما 

ال�سورية نحو  الهرب عرب احلدود  القتلة من  متّكن 

تركيا حيث اكت�سف الأتراك جوازات �سفرهم املزّورة 

فاأعادوهم اىل �سوريا ليلقي اجلي�س ال�سوري القب�س 

على اأحدهم وي�ستمر اآخران طليقني. ولقد قطع يل 

العماد علي حبيب، رئي�س هيئة الأركان العامة يف 

اجلي�س ال�سوري اآنذاك، ووزير الدفاع احلايل، عهداً 

بت�سليمنا هذا املوقوف لديهم ملحاكمته.

�ش �سبكات التج�سّ

تناقلت  كما  موؤخراً  الإعلم،  و�سائل  • �سّجت 
�ش  جت�سّ �سبكات  اكت�ساف  خرب  العامة،  األ�سنة 

من قبل فرع املعلومات ومديرية املخابرات 

وت�سابقاً،  تناف�ساً  الأم��ر  يف  وك��اأن  بدا  حتى 

بني  التعاون  ومدى  الأ�سياء،  حقيقة  هي  فما 

اجلهازين املعنيني؟

- بادئ ذي بدء ل بد من اإي�ساح بع�س امل�سّلمات. 

اأولً اإن اجلي�س، ُيعرف اأو ُيطلق عليه اإ�سم »ال�سامت 

الأكرب«، وبالتايل لي�س هو من ي�سّرب املعلومات 

التحقيقات، وهكذا،  �س وجمرى  التج�سّ عن �سبكات 

فاإن معظم ما ين�سر يف و�سائل الإعالم اأو تتناقله 

مديرية  ل��دى  �س  التج�سّ م��وق��ويف  ع��ن  الأل�سن 

وا�ستنتاجات  اف��رتا���س��ات  حم�س  ه��و  امل��خ��اب��رات 

اإعالمية ل عالقة لنا بها.

القرن  �سبعينيات  اأواخر  ومنذ  اجلي�س،  اإن  ثانياً: 

�س جهازاً خا�ساً  املا�سي، اأن�ساأ بهدف مكافحة التج�سّ

�س، واخت�ساراً فرع  ُعرف با�سم فرع مكافحة التج�سّ

املكافحة، وكانت مهمته وما تزال اكت�ساف �سبكات 

�س وحماربة حماولت العدو امل�ستمرة الإطالع  التج�سّ

ا�سة اخلا�سة بالدولة اللبنانية وذلك  على الأمور احل�سّ

عرب موؤ�س�ستها الع�سكرية. اأما فرع املعلومات يف 

قوى الأمن الداخلي فهو حديث الن�ساأة يف ميدان 

�س.  مكافحة التج�سّ

ثالثاً: �إن �سقوط عنا�سر يف فخاخ �لعمالة �أمر قد 

اأمر  اأن ذلك  يحدث يف اجليو�س كلها تقريباً، مع 

غري طبيعي و�سعب، فاخليانة »اأو�سخ« تهمة، واأنا 

ن، وميّثل �سّداً منيعاً يف  اأوؤكد جازماً اأن جي�سنا حم�سّ

اإ�سرائيل  هو  العدو  اخرتاق. ففي عقيدته  اأي  وجه 

التي اعتدت على جي�سنا و�سعبنا بكل وح�سية حتى 

بيت  كل  اأثرها يف  اليوم،  اىل  قيامها  منذ  بات، 

خراب  ذلك  ويف  واأك��ر،  �سهيد  هذا  ففي  لبناين، 

مل  لبنان  يف  بيتاً  وكم  زوال.  ذلك  ويف  وتدمري، 

يخرج من رحمه جندي؟

ال�سابطني  اأّن  على  اأ���س��ّدد  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 

ل  التحقيق  قا�سي  اىل  �سّلما  واللذين  املوقوفني 

ميّثالن غري �سخ�سيتيهما، ل املوؤ�س�سة الع�سكرية ول 

عائلتيهما.

ل  اأن  حقيقة  على  اأ���س��ّدد  ثانية،  ناحية  م��ن 

تعار�س البتة بني عمل مديرية املخابرات وفرع 

املعلومات. وهنا األفت اىل اأن فرع املعلومات رمبا 

طرق هذا الباب حديثاً، فيما الأمر ا�ستمرار عندنا 

اجلي�س  ولدة  املخابرات مع  بدايات مديرية  منذ 

اللبناين احلديث. ولكن الأهم بالن�سبة اإيّل هو اأن 

والتعاون  جداً،  جيدة  املعلومات  فرع  مع  العالقة 

�سبكات  ك�سف  جمال  يف  قائمان  معه  والتن�سيق 

اأن يحاول  جديدة، ب�سكل متوا�سل، ومن الطبيعي 

اإجن��ازات، ولكن ذلك يبقى يف  كل فريق حتقيق 

خانة التناف�س الإيجابي. ونحن يف اجلي�س ل م�سكلة 

لنا مع كل عمل يوؤدي خدمة للبنان بغ�س النظر 

عن اجلهة املنّفذة. ولكنني مع اعتماد ال�سرية يف 

هذه الق�سايا مل�سلحة لبنان.

و�سام الأرز الوطني

من رتبة

الو�ساح الأكرب

للعماد قهوجي

الرقم 2484  املر�سوم  �سدر يف 3 متوز 2009 

جان  العماد  اجلي�س  قائد  مبوجبه  منح  ال��ذي 

الو�ساح  رتبة  من  الوطني  الأرز  و�سام  قهوجي 

الأكرب.

يف ما يلي ن�س املر�سوم:

اإن رئي�س اجلمهورية

بناًء على الد�ستور.

بناًء على املر�سوم الإ�سرتاعي الرقم 122 تاريخ 

1959/6/12 )نظام الأو�سمة( وتعديالته.

ووزير  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  اقرتاح  على  بناًء 

الأو�سمة  موافقة جمل�س  وبعد  الوطني،  الدفاع 

يف جل�سته املنعقدة بتاريخ 2009/6/29.

ير�سم ما ياأتي:

قائد  قهوجي  جان  العماد  منح  الأوىل:  امل��ادة 

الو�ساح  رتبة  من  الوطني  الأرز  و�سام  اجلي�س 

الأكرب.

املادة الثانية: ين�سر هذا املر�سوم ويبّلغ حيث 

تدعو احلاجة.



واأختم لأقول اإن املوؤ�س�سة الع�سكرية، واإىل جانبها 

عني  لها  تغم�س  لن  الأخ��رى،  الأمنية  املوؤ�س�سات 

العدو  يحاول  التي  اخليانة  جرثومة  اجتثاث  حتى 

زرعها يف بيئتنا، و�ستوا�سل العمل بداأب واجتهاد 

العميلة  ال�سبكات  من  تبّقى  ما  تفكيك  على 

اأدعو  وهنا  اللبناين.  املجتمع  يف  وج��دت  اأينما 

الع�سكريني اىل الوعي فالعدو يحاول اخرتاقنا لأنه 

يعتربنا خطراً على وجوده وكيانه، وقد �سها عن باله 

ما  واملناعة  الوطنية  الثوابت  من  اجلي�س  يف  اأن 

يبقيه على الدوام ع�سّياً على الخرتاق.

ت�سّلح اجلي�ش

بكل  للقيام  اجلي�ش  ت�سّلح  عن  ماذا   •
هذه املهام امللقاة على عاتقه؟

اجلي�س  اإن  حديثي،  خالل  ومن  تالحظون،  كما   -

احلدود،  حماية  وهي  الأ�سلية  مبهماته  ي�سطلع 

الإ�سرائيلي،  العدو  ومواجهة  الوطن،  عن  والدفاع 

اأن  بحيث  الداخل  يف  الأم��ن  �سبط  اليها  وي�ساف 

فّك  اىل  وامل�سارعة  امل��ب��ادرة  هي  اجلي�س  ق��وى 

التظاهرات،  اللبنانيني، وتفريق  الإ�ستباكات بني 

وقمع املخالفات وغريها، عالوة على اإهماد احلرائق 

بوا�سطة الطوافات واإن براً على يد عنا�سر  اإن جواً 

اجلي�س، وهذه املهمات كلها تتطّلب �سالحاً وعتاداً. 

اإن الدولة اللبنانية مل ت�سرف قر�ساً على ت�سليحنا، 

للماأكل  تكفينا  تكاد  ل  �سة  املخ�سّ وامليزانية 

وامل�سرب والرواتب وبع�س ال�سيانة. لذا كان ل بد 

من توفري ال�سالح من اأي جهة اإمنا من دون اخل�سوع 

�أن  �ملانحة  للجهة  يحق  ل  �أي  �سرط،  �أو  قيد  لأي 

ت�سرتط علّي كيف و�أين �أ�ستعمل �ل�سالح و�إل �أرف�ض 

هذه امل�ساعدة، وهذا ما قلته لكل املانحني.

اأما برنامج امل�ساعدات الأمريكية للجي�س فينّفذ 

بحذافريه. وقد و�سلتنا 

دبابات ت�سّكل جزءاً من 

وهي  ك���ربى،  �سفقة 

التي  الأوىل  امل����رة 

على  ���س��الح��اً  نتلقى 

درجة عالية من احلداثة 

�سنع  قد  يكن  مل  واإن 

زّودت  واإمن���ا  ح��دي��ث��اً، 

الدبابات اأجهزة م�سافة 

م�ساف  يف  و�سعتها 

احلديثة،  امل���درع���ات 

وما تزال جيو�س العامل ت�ستخدمها اىل اليوم. كما 

و�سلتنا طائرة على درجة من الأهمية. وهنا اأ�سّدد 

على اأن وا�سنطن ملتزمة حرفياً الربوتوكول املوّقع 

بيننا، ل �سيما اأنها الطرف الوحيد الذي يقّدم اإلينا 

اأن  األفت اىل  اأن  الثقيل. ويهمني  ال�سالح والعتاد 

اأخرى، ولبنان لي�س  ارتباطات خارجية  لالأمريكيني 

نف�سها  تدخل  واإ�سرائيل  اأجندتهم،  على  الوحيد 

على اخلط. وهكذا تربز �سعوبات متنعنا اأحياناً من 

اأن  احل�سول على بع�س الأمور. ولكنني متاأكد من 

الإدارة الأمريكية ترغب يف م�ساعدتنا وت�سليحنا، 

وقد �سعرت خالل ات�سالتي بقائد القوات املركزية 

الأمريكية اجلرنال ديڤيد برتايو�س باأن لدى وا�سنطن 

كامل النية والإرادة مل�ساعدة اجلي�س اللبناين، واإمنا 

تبقى ثمة اآلية معّينة يجب اتباعها. 

كلمة للبنانيني يف اخلارج

اىل  بها  تقومون  التي  الزيارات  خلل   •
املغرتبني  اىل  تتوّجهون  مباذا  خارجية،  دول 

ب�سكل عام وال�سباب منهم ب�سكل خا�ش؟

التي  ن�سبياً  والق�سرية  القليلة  زياراتي  يف   -

قمت بها حتى الآن اىل دول عربية وغربية معدودة، 

اىل  تتناهى  عندما  بالفرح  يعمر  قلبي  ك��ان 

به  الذي ي�سطلع  الكبري  بالدور  اإ�سادات  م�سامعي 

لبنانّيو الإنت�سار يف خدمة الدول امل�سيفة والتفاين 

يف  بها،  التقيت  التي  املرات  ويف  �سبيلها.  يف 

منا�سبات عامة، جالية لبنانية توّجهت اىل اأبنائها 

اأدعوهم اىل حب الدولة التي حتت�سنهم، اأولً لأنها 

اأكتفاهم  »حلم  لأن  وثانياً  فا�ستقبلتهم،  اأحبتهم 

فاأتوّجه  منهم  ال�سباب  واأخاطب  خرياتها«.  من 

اأن  فاأدعوهم اىل  العلم  اأّدى منهم خدمة  اىل من 

دول  يف  والوفاء  والت�سحية  ال�سرف  مثال  يكونوا 

انت�سارهم، فيعطون ال�سورة النا�سعة عن مناقبية 

جي�س احت�سنهم �سنة، وي�ستمرون يف خدمة لبنان 

يف كل قطرة عرق تلمع على جباههم العالية يف 

ديار الإغرتاب. اأما َمن مل يكن له �سرف خدمة العلم 

الدولة املقيم  فيت�سّرف بتاأديتها من خالل خدمة 

ر�سول  بذلك خري  واأمانة، فيكون  بكل �سمري  فيها 

لأجمل وطن.

اخلطاب ال�سيا�سي

ومن  اللبنانية  الدولة  من  تطلب  • ماذا 
ال�سيا�سيني؟

��ه اىل  - اأن���ا ل اأط��ل��ب، اأن���ا اأمت��ن��ى، ل��ذا اأت��وّجّ

ال�سيا�سيني، وم�ساعدًة للجي�س على تنفيذ مهماته 

ل �سيما الداخلية منها يف حفظ الأمن وال�ستقرار، 

باأن يخّففوا حدة اخلطاب ال�سيا�سي، فرتتاح قوات 

التدريب  اىل  لالإن�سراف  املجال  ويّت�سع  اجلي�س، 

يف  القوى  وتعزيز  والتجهيز،  التنظيم  واإع���ادة 

اجلنوب عند خط املواجهة مع اإ�سرائيل.

كذلك، وتقديراً جلهود اجلي�س ووفاًء خلدماته يف 

حماية املوؤ�س�سات احلكومية والوطنية، والدفاع عن 

الد�ستور وحفظ اأمن النتخابات، اأدعو الدولة اإىل اأن 

تقوم بواجباتها جتاه اجلي�س فتزّوده ال�سالح وتويف 

حقوقه.

اىل  توّجهونها  اأخ��رياً  كلمة  من  هل   •
الع�سكريني؟

اأهنئ جنودي من الرتب كافة مبا قّدموه اإىل   -

وحدتهم  تعزيز  اىل  واأدعوهم  و�سعباً،  دولة  لبنان 

اأدائهم وميزان جناحهم، و�سمانة  التي هي اأ�سا�س 

احلفاظ على الوحدة الوطنية. واأدعوهم اىل اأن ُيبقوا 

عيونهم �ساخ�سة اإىل اجلنوب ل�ستعادة الأر�س التي 

الأمن  الداخل لرت�سيخ  الإحتالل، واإىل  ما تزال قيد 

وال�ستقرار، وتوفري املناخ ملمار�سة الدميقراطية 

واحلريات العامة.

والثواين  الدقائق  يقتن�سوا  اأن  اىل  اأدعوهم  كما 

القليلة من راحتهم، ليعملوا على تثقيف اأنف�سهم 

فيتزّودوا فكراً نرّياً وراأياً راجحاً.
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اإّن ال�ساقطني

يف فخاخ العمالة

ل ميثلون اإّل اأنف�سهم





متوز

ن�ساطات القائد

2
0
0

9

العماد قهوجي:

اجلي�ش يلفظ من داخله �سعاف النفو�ش

تفّقد املكافحة وح�سر تخريج دفعة من عنا�سرها

ملديرية  التابعة  املكافحة  وحدة  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س  قائد  تفّقد 

املخابرات، حيث جال على اأق�سامها واطلع على �سري العمل فيها، كما ح�سر 

حفل تخريج دفعة من العنا�سر الذين اأنهوا دورة تدريبية خا�سة.

و�أّكد �لعماد قهوجي �أمام �ل�سباط و�لع�سكريني على دور وحد�ت �لنخبة »يف 

�س اللذين ي�سكالن اخلطر الأول على  �سمان الإ�ستقرار ومكافحة الإرهاب والتج�سّ

التي  الإجنازات  اىل  باأ�سره«، م�سرياً  الوطن  واأمن  الع�سكرية  �سالمة املوؤ�س�سة 

حققتها مديرية املخابرات بالتعاون مع �سائر الأجهزة الأمنية »يف حما�سرة 

الإرهاب اىل حد كبري و�سّل قدرته على التحّرك، اىل التقّدم املهم الذي اأحرز 

�س، والتي من بينها  ومن دون تباه اأو �سجيج يف جمال تفكيك �سبكات التج�سّ

�سبكة خطرية كانت تعد لتنفيذ موجة تفجريات �سخمة يف البالد«.

الإ�سرائيلي  العدو  عن  املعلومات  جمع  متابعة  »على  اجلي�س  قائد  ورّكز 

الإ�ستعداد  عملية  يف  اجلي�س،  لدى  مطلقة  اأولوية  تعترب  التي  وعمالئه، 

ملو�جهة هذ� �لعدو و�إحباط خمططاته«. 

وقال العماد قهوجي: »اإن اجلي�س قوي بوحدته واإميان ع�سكرييه بر�سالتهم 

وثوابتهم، وهو يزداد قوة و�سالبة، كلما لفظ من داخله �سعاف النفو�س، الذين 

يبيعون املبادئ والقيم باملال الرخي�س، واملوؤ�س�سة التي تعرف كيف تكا�سف 

وحتا�سب كل من حاد عن الطريق ال�سحيح، هي اأقوى من اأن تهّزها حالة �ساذة 

من هنا اأو هناك«.

ولفت قائد اجلي�س يف هذا الإطار، اىل اأن »املرجع الوحيد للع�سكريني، هو 

الأحوال،  حال من  اأي  يتاأثروا يف  ل  اأن  وعليهم  وتوجهاتها،  قيادتهم  قرارات 

بالآراء والتجاذبات ال�سيا�سية والإعالمية، التي تعرّب عن قناعات اأ�سحابها، وقد 

ل تن�سجم مع ثوابت املوؤ�س�سة ونهجها الوطني اجلامع«. 
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متوز

ا�ستقباالت رئي�س االأركان

2
0
0

9

... وقائد الوحدة البحرية 

البلجيكية مودعاً

رئي�ش الأركان ي�ستقبل النائب اأنطوان �سعد

ا�ستقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه 

يف الريزة، قائد الوحدة البحرية 

البلجيكية العاملة �سمن قوات الأمم 

املتحدة املوؤقتة يف لبنان، الأمريال 

البلجيكي جان بينو، يف زيارة 

وداعية قّدم فيها خلفه الأمريال 

الإيطايل رادم روجريو دي بياز.

ا�ستقبل اللواء الركن 

�سوقي امل�سري، يف 

مكتبه يف الريزة، النائب 

اأنطوان �سعد، الذي اأثنى 

على دور اجلي�س.

... ونائب مدير الأونروا

ا�ستقبل قائد اجلي�س بالنيابة اللواء الركن 

امل�سري، يف مكتبه يف الريزة، نائب مدير الأنروا 

ال�سيد روجرز دايفي�س على راأ�س وفد مرافق، �سم 

ال�سيدة ماري �سبلي وبع�س املتخ�س�سني، وجرى 

التداول باإعادة اإعمار خميم نهر البارد وتاأهيل نحو 

500 وحدة �سكنية يف خميم برج ال�سمايل.
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... وامللحق الع�سكري 

الأمريكي

... ووفداً من خماتري 

وفعاليات قرى

ق�ساء عكار

... ووفد م�سروع اإعادة الإعمار يف خميم نهر البارد

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن 

�سوقي امل�سري، يف مكتبه يف 

الريزة، امللحق الع�سكري الأمريكي 

العقيد لنت�س يف زيارة تعارف 

مبنا�سبة توليه املهمة اجلديدة يف 

لبنان.

ا�ستقبل رئي�س الأركان، يف 

مكتبه يف الريزة، وفداً من خماتري 

وفعاليات قرى ق�ساء عكار، برئا�سة 

ال�سيخ زياد عدرا، الذي قّدم دعمه 

للجي�س واأثنى على دوره الوطني.

ا�ستقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، وفداً �سّم كالً من: ال�سيد 

روجر دايف�س، ال�سيدة ماري �سبلي، نائب مدير م�سروع اإعادة الإعمار يف 

خميم نهر البارد حممد عبد العال، امل�سوؤولة يف ق�سم الهند�سة يف الأونروا 

اأوديتيا كمار، امل�ست�سار يف الت�ساميم الهند�سية ال�سيخ رفيق اخلوري، 

�سليم اخلازن وهيثم �سحادة. ومّت خالل اللقاء عر�س املخطط التوجيهي لإعادة 

اإعمار خميم نهر البارد ودرا�سته.

... ووفداً من املحكمة الدولية اخلا�سة بلبنان

ا�ستقبل رئي�س الأركان بالنيابة عن قائد اجلي�س، يف مكتبه يف 

الريزة، وفداً من املحكمة الدولية اخلا�سة بلبنان، برئا�سة رئي�س قلم 

املحكمة القا�سي روبرت فن�سنت، يرافقه ال�سادة: جو هاغان، كري�س 

اأبراين، مار�سيل راد واإريكا لين.  وتطّرق البحث اىل بع�س الق�سايا 

املتعلقة بعمل املحكمة. ويف اخلتام، �سكر الوفد اجلي�س اللبناين على 

جهوده التي بذلها منذ انطالق عمل جلنة التحقيق الدولية.
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متوز

جولة رئي�س االأركان

2
0
0

9
تفّقد الوحدات 

الع�سكرية 

جنوب 

الليطاين

زار رئي�س الأركان اللواء الركن �سوقي امل�سري،  

القطاعات الع�سكرية الأمامية، وتفّقد الوحدات املنت�سرة 

يف قطاع جنوب الليطاين، ونقل اىل قادتها و�سباطها 

وع�سكرييها توجيهات قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، 

واطلع على التدابري امليدانية املتخذة.

و�سّدد اللواء الركن امل�سري على اليقظة امل�ستمرة 

لدرء اأي خطر اأو عدوان يتهددان الوطن، م�سرياً اىل 

»النوايا العدوانية التي يبّيتها العدو الإ�سرائيلي حيال 

لبنان ب�سعبه وجي�سه ومقاومته، وترابه ومياهه و�سيغة 

عي�سه امل�سرتك، خ�سو�ساً من خالل املناورات الع�سكرية 

امل�سبوهة التي يجريها«.

كذلك، اأ�ساد رئي�س الأركان ب�»اجلهود املبذولة والإجنازات 

الكبرية املحّققة، من قبل خمابرات اجلي�س والأجهزة 

الأمنية، على �سعيد تفكيك �سبكات العمالء، مما ي�سري 

اىل اأهمية التعاون و�سرورة التكامل بني اجلهود الر�سمية 

والأهلية والإرادات املخل�سة يف الوطن باأ�سره، لتح�سني 

الوحدة الوطنية، ومواجهة حماولت الإخرتاق الفا�سلة التي 

يقوم بها العدو وعمالوؤه«، موؤكداً اأن »هوؤلء ل ميّثلون اإل 

اأنف�سهم، واأن الوطن واملجتمع واملوؤ�س�سات كافة بريئة 

منهم كل الرباءة«.

وقال اللواء الركن امل�سري، اإن املوؤ�س�سة الع�سكرية 

لن تتهاون يف مالحقة املخلني بالأمن، و�ست�ستمر يف 

مكافحة الإرهاب الذي ي�سّكل بدوره خطراً كبرياً على اأمن 

الوطن وا�ستقراره و�سالمة اأبنائه.

رئي�ش الأركان:

املوؤ�س�سة الع�سكرية

لن تتهاون يف

ملحقة املخّلني بالأمن

ومكافحة الإرهاب
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يف اإطار التح�سري لتنفيذ املرحلة الأوىل من م�سروع مراقبة 

املايل  املعهد  يف  عقدت  ال�سرقية،  اللبنانية  احلدود  و�سبط 

ور�سة عمل  النهر،  كورني�س  با�سل فليحان، يف حملة  - معهد 

�سوقي  الركن  اللواء  الأرك��ان  رئي�س  ح�سرها  يومني،  ا�ستمرت 

امل�سري، ممثالً قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، من�سق اأعمال 

ال�سيد ل�س كري�ستن�سن، ممثلون عن  الدول املانحة للم�سروع 

الر�سمية  والإدارات  وال��وزارات  الأمنية  الأجهزة  وعن  الدول  هذه 

املخت�سة.

وقد األقى اللواء الركن �سوقي امل�سري كلمة، نّوه فيها بالتقدم 

ال�سمالية،  احلدود  اأحرز على �سعيد مراقبة و�سبط  الذي  الكبري 

م�ساعدات  من  قّدمته  ما  على  املانحة  الدول  حكومات  �ساكراً 

تدريبية ولوج�ستية وتقنية وخربات يف �سبيل اإجناح امل�سروع. 

بها  يعود  التي  الكبرية  الفائدة  اىل  الأرك��ان،  رئي�س  اأ�سار  كما 

ال�سقيقني،  وال�سوري  اللبناين  ال�سعبني  على  امل�سروع  هذا 

ووقف  الإره��اب،  ومكافحة  ال�سرعي  غري  الت�سّلل  منع  جمالت  يف  وخ�سو�ساً 

اأعمال التهريب على اأنواعها، موؤكداً يف هذا الإطار التعاون بني جلان لبنانية 

و�سورية ع�سكرية، للعمل تدريجاً على معاجلة امل�ساكل الناجمة عن التداخل 

وا�ستثمار  التعليم  بق�سايا  منها  يتعلق  ما  �سيما  ل  وال�سكاين،  اجلغرايف 

الأرا�سي الزراعية.

الور�سة، �سدرت تو�سيات ومقررات متعلقة ببدء تنفيذ  اأعمال  ويف ختام 

املرحلة الأوىل مع مطلع 2010 والتي ت�سمل نحو 70 كيلومرتاً من احلدود 

ال�سرقية.

متوز

اإعداد:

نينا عقل خليل

اأخبار ون�ساطات

2
0
0

9
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وّجه العماد جان قهوجي، قائد اجلي�س، كتاب �سكر 

اىل الأ�ستاذ ال�سحايف حممد �سلمان حّياه فيه على 

الوقفة الدائمة اىل جانب املوؤ�س�سة الع�سكرية بالفكر 

وال�سعور والقلم احلر. وقد قام العميد الركن �سالح 

حاج �سليمان، مدير التوجيه، بت�سليم الأ�ستاذ �سلمان 

هذا الكتاب يف مكتبه يف الريزة.

ور�سة عمل 

حول الإنتقال 

اىل مراقبة 

و�سبط احلدود 

ال�سرقية

كتاب �سكر
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ك���ّرم���ت ق���ي���ادة اجل��ي�����س وح���دة 

البلجيكية ملنا�سبة  البحرية  القيادة 

مغادرتها لبنان نهائياً باحتفال اأقيم 

ح�سره  البحرية،  بريوت  قاعدة  يف 

الركن  العميد  برئا�سة  ع�سكري  وفد 

القوات  قائد  املعلم  علي  البحري 

العماد  اجلي�س  قائد  ممثالً  البحرية 

البلجيكي  ال�سفري  قهوجي،  ج��ان 

جان  الأمريال  املغادرة  البلجيكية  القيادة  وحدة  قائد  ديركامن،  وهان  ال�سيد 

الأمريال رادم روجريو دي بياز  الإيطالية املت�سّلمة  القيادة  بينو، قائد وحدة 

وعدد من �سباط هذه �لقيادة.

فيها  اأ�ساد  كلمة  املعلم،  البحري  الركن  العميد  اجلي�س  قائد  ممثل  واألقى 

والبلجيكي،  اللبناين  اجلي�سني  جتمع  التي  والتعاون  ال�سداقة  بعالقات 

طو�ل  �ملبذولة  وبجهودهم  �ملغادرة  �لوحدة  يف  و�لأفر�د  �ل�سباط  ومبناقبية 

فرتة وجودهم يف لبنان.

قائد  اىل  التذكارية  اجلي�س  و�سعارات  اأو�سمة  منح  اي�ساً،  احلفل  وتخلل 

بها  تتمتع  التي  الع�سكرية  الكفاءة  تقديره  عن  بدوره  اأعرب  الذي  الوحدة، 

القوات البحرية اللبنانية وتعاونها الكبري خالل املراحل ال�سابقة.

قيادة اجلي�ش

تكّرم قيادة

البحرية البلجيكية

املغادرة لبنان

برئا�سة  ب��ري��ط��اين  وف��د  زار 

ال�سفارة  يف  الأول  امل�ست�سار 

الربيطانية ال�سيد مي�سال ماكنيز 

يرافقه وفد من املركز الإقليمي 

يف  بالألغام  املتعلقة  لالأعمال 

منطقة النبطية، مركز منظمة 

لالألغام  الإ�ست�سارية  املجموعة 

»ماغ« يف كفرجوز يف النبطية، 

م�سروع  عمليات  مدير  والتقى 

املنظمة يف لبنان ال�سيد مات�س 

حول  اإيجازاً  عر�س  الذي  هكتور 

املنظمة  تعتمدها  التي  الآلية 

يف تطهري الأرا�سي من القنابل 

العنقودية وحجم هذا العمل يف 

املنطقة.

وفد بريطاين 

زار مركز منظمة 

املجموعة 

الإ�ست�سارية للألغام
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�سدر عن قيادة اجلي�س - مديرية التوجيه البيان الآتي:

يف خرق وا�سح ملنطقة متحّفظ عنها من قبل لبنان، وحماولة 

لفر�س واقع جديد على الأر�س، اأقدم العدو الإ�سرائيلي عند تخوم 

وا�ستحداث  نة،  حم�سّ مراقبة  نقطة  اإن�ساء  على  كفر�سوبا،  تالل 

اخلط  بذلك  م�ستغالً  بعثائيل،  بركة  على  م�سرف  ع�سكري  موقع 

يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات  جم��دداً  حّددته  الذي  الوهمي 

لبنان، واعتربته خطاً لالإن�سحاب الإ�سرائيلي.

املنت�سرة  اجلي�س  وحدات  الإ�ستفزازي، عملت  املوقف  هذا  اإزاء 

يف املنطقة على ت�سيري دوريات حتى حدود خط الإن�سحاب، كما 

مع  بالتن�سيق  املو�سوع  القيادة  يف  املخت�سة  اجلهات  تتابع 

قيادة قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، ملعاجلة هذا الو�سع 

الطارئ.

البحرية،  بريوت  قاعدة  يف  اأقيم 

نوع  قنا�س  م��رك��ب  ت�سّلم  حفل 

الدولة  من  هبة  املقّدم   ،»DF41«

اللبناين،  اجلي�س  اىل  الفرن�سية 

ال�سيد  الفرن�سي  ال�سفري  ح�سره 

البحري  الركن  العميد  باران،  اأندريه 

البحرية  القوات  قائد  املعلم  علي 

جان  ال��ع��م��اد  اجلي�س  ق��ائ��د  مم��ث��الً 

قهوجي، الأمريال مانييه ممثالً قائد 

القوات  وقائد  الفرن�سية،  البحرية 

املتحدة  الأمم  ق��وات  يف  البحرية 

جان  الأم���ريال  لبنان  يف  املوؤقتة 

من  ع��دد  جانب  اىل  بينو،  تيريي 

�سباط �جلي�ض و�لقو�ت �لدولية ووفد 

ع�سكري فرن�سي.

واألقى العميد الركن البحري املعلم 

الفرن�سية  احلكومة  فيها  �سكر  كلمة 

على امل�ساعدة املقّدمة، وهنا ن�س 

الكلمة:

ال�سعوب  ب��ني  ال�سداقة  تكن  مل 

لإرادة  حقيقياً  جت�سيداً  اإل  ي��وم��اً، 

بينها،  ما  يف  والتعاون  التوا�سل 

واأهداف  قيم  على  اأبنائها  ولتالقي 

اإن�سانية واأخالقية م�سرتكة. ويف هذا 

واعتزاز  فخر  بكل  نتطلع  ال�سياق 

التي جتمع  التاريخية  العالقات  اىل 

والفرن�سي،  اللبناين  ال�سعبني 

واملعرّبة خري تعبري عن اإميان هذين 

والإنفتاح  ال�سالم  بثقافة  ال�سعبني، 

واحل�����وار وق��ي��م احل��ري��ة وال��ع��دال��ة 

التي  والإحرتام املتبادل  وامل�ساواة،  

املجتمعات  اإ�ستقرار  اأ�س�س  ت�سّكل 

الإن�سانية وحافز منوها وتطّورها.

وعرب  دائ��م��اً  فرن�سا  اأثبتت  لقد 

ال�سداقة  بهذه  كها  مت�سّ التاريخ، 

ع��ل��ى متتني  ال���دائ���م  وح��ر���س��ه��ا 

الدائم  وقوفها  خالل  من  اأوا�سرها، 

وعن  عنه  والدفاع  لبنان  جانب  اىل 

العادلة  لق�ساياه  والإنت�سار  �سيادته 

ودعمها  ال��دول��ي��ة،  املحافل  اأم���ام 

اجلي�س اللبناين يف تنفيذ مهماته 

 2006 العام  اآخرها  وكان  الوطنية، 

حني �سارعت اىل امل�ساركة بفعالية 

يف اإطار قوات الأمم املتحدة املوؤقتة 

املتكررة  وم��ب��ادرت��ه��ا  لبنان،  يف 

مل�ساعدته، عرب مّده ببع�س الأعتدة 

تدريبية  دورات  واإقامة  الع�سكرية، 

الالزمة.  اخلربات  وتقدمي  متنوعة، 

نحتفل  ال��ذي  احلربي  املركب  وه��ذا 

بت�سّلمه اليوم واملقّدم كهبة ل�سالح 

القوات البحرية يف اجلي�س اللبناين، 

هو خري دليل على ذلك. 

جانب  امل�����س��اع��دات،اىل  ه��ذه  اإن 

اجلي�س،  قيادة  تقدير  كونها مو�سع 

فرن�سا  دول���ة  اإل��ت��زام  ت��وؤك��د  فهي 

واإ�سهامها  و�سيادته،  لبنان  ا�ستقالل 

يف تر�سيخ م�سرية الأمن والإ�ستقرار 

امل��ق��اب��ل، جت��ّدد  رب��وع��ه. يف  يف 

كل  ب��ذل  اإلتزامها  اجلي�س  ق��ي��ادة 

عالقات  لتفعيل  املمكنة  اجل��ه��ود 

التعاون القائمة بني اجلانبني، بغية 

امل�ستويات  اأف�سل  اىل  بها  الإرتقاء 

املن�سودة.

باإ�سم العماد قهوجي قائد اجلي�س، 

حكومة  فرن�سا  اىل  بال�سكر  اأتوجه 

يف  بال�سكر  واأخ�س  وجي�ساً،  و�سعباً 

الفرن�سية  البحرية  قائد  املجال  هذا 

و�سديق لبنان الأمريال بيار فرن�سوا 

والتقدير،  ال�سكر  بخال�س  فور�سييه 

ال�سفري  فرن�سا  ممثل  اأ�سكر  كما 

اندريه باران والوفد املرافق ل �سيما 

ح�سورهم  على  مانييه  الأم����ريال 

اليوم بيننا وم�ساركتنا اإحتفالنا هذا، 

متمنياً للعالقات اللبنانية الفرن�سية 

فيه  مل��ا  والإزده�����ار،  التقدم  دوام 

م�سلحة وخري البلدين ال�سديقني.

البحري  الركن  العميد  تال  كذلك، 

املعلم كتاب �سكر با�سم العماد قائد 

اجلي�س و�سّلمه اىل ال�سفري الفرن�سي 

اندريه باران.

مركب قنا�ش هبة فرن�سية للجي�ش

ي
يل

ائ
ر
�س

ق ا
ر
خ



28

اجلي�ش - العدد رقم 289

ع�سكريني  تخريج  حفل  رومية،  ثكنة  يف  جرى 

تدريب  دورة  تابعوا  امل��خ��اب��رات،  مديرية  من 

خا�سة، باإ�سراف �سباطهم وفريق تدريب فرن�سي.

تراأ�س احلفل العقيد الركن يو�سف ح�سني ممثالً 

قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، وح�سره امللحق 

الع�سكري الفرن�سي العقيد لوك باتينييه ووفد من 

�ل�سفارة �لفرن�سية و�سباط.

العنا�سر  ق��ب��ل  م��ن  ت��دل��ي��ل��ي  ع��ر���س  وب��ع��د 

كلمة  اجلي�س  قائد  ممثل  األ��ق��ى  املتخّرجني، 

م�ساعداتها  على  الفرن�سية  احلكومة  فيها  �سكر 

نّوه مب�ستوى  كما  التدريب،  وخ�سو�ساً يف جمال  اللبناين  اجلي�س  امل�ستمرة 

الدورة وجهود املدربني وبالنتيجة التي حّققها الع�سكريون.

دروع  وتقدمي  للمتخّرجني  ال�سهادات  ت�سليم  جرى  الإحتفال،  ختام  ويف 

تذكارية لأع�ساء فريق التدريب الفرن�سي عربون �سكر وتقدير.

يف  احلرائق  لإدارة  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  اإطار  يف 

لبنان، التي اأقرت يف جمل�س الوزراء خالل العام 2009، 

احلرجية  ال��روة  وجمعية  البيئة  وزارة  من  وبدعوة 

عن  ممثل  وبح�سور   ،»AFDC« لبنان  يف  والتنمية 

الرملية يف عاليه،  رئا�سة احلكومة، جرى يف منطقة 

احل��وادث  اإدارة  نظام  ح��ول  ميدانية  م��ن��اورة  تنفيذ 

ملكافحة حرائق الغابات.

معّززة  اجلي�س  من  جمموعة  امل��ن��اورة  يف  �سارك 

بطوافة ع�سكرية، وجمموعات من قوى الأمن الداخلي 

مدّرب  فريق  اىل  ال��زراع��ة،  ووزارة  امل��دين  والدفاع 

تابع ملديرية الغابات يف الوليات املتحدة الأمريكية 

.»USFS«

ينّفذها  التي  الإمن��ائ��ي��ة  املهمات  اإط���ار  يف 

قامت  الزراعة،  وزارة  مع  وبالتن�سيق  اجلي�س، 

طوافات تابعة للقوات اجلوية وعلى عدة مراحل، 

بر�س مبيدات خا�سة ملكافحة ح�سرة ال�سونة وذلك 

فوق حقول القمح يف منطقة البقاع.

كذلك، عملت وحدات اجلي�س املنت�سرة عمالنياً، 

اللبنانية  اجلوية  للقوات  تابعة  ومبوؤازرة طوافات 

اإخماد  على  املدين  الدفاع  قوى  مع  وبالإ�سرتاك 

عدة حرائق �سّبت يف مناطق خمتلفة.

تخريج دورة تدريب خا�سة

ر�ش مبيدات ملكافحة

ح�سرة ال�سونة واإخماد حرائق 
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الغربي  امل��دخ��ل  عند  اجلي�س  ق��وى  اأوق��ف��ت 

الفل�سطينيني،  لالجئني  احل��ل��وة  ع��ني  ملخيم 

املذكور،  املخيم  داخل  اىل  متوّجهة  كانت  �سيارة 

وهي من نوع »تويوتا كورول« لون ف�ستقي رقم 

مرعي  ح�سني  �سامر  باإ�سم  144274/���س  اللوحة 

فل�سطيني اجلن�سية يقودها �سقيقه ح�سن ح�سني 

مرعي، وبداخلها قطعة متفجرات تزن حواىل 350 

غراماً من مادة TNT غري معّدة للتفجري، مثبتة 

د�خل �لدفاع �خللفي بو��سطة رباط من �لنايلون، 

وقد توىل اخلبري الع�سكري تفكيكها.

توافرت  الأمنية،  الإ�ستق�ساءات  نتيجة 

عن  معلومات  املخابرات  مديرية  لدى 

مكان وجود مطلوبني للعدالة يف منطقة 

حاجزاً  اجلي�س  من  قوة  فاأقامت  البقاع، 

عارف  عجاج  من  ك��الً  بنتيجته  اأوق��ف��ت 

علي  وحمدان  اجلوجو(،  )امللقب  جعفر 

مذكرات  بعدة  مطلوبان  وهما  جعفر، 

واإطالق  املخدرات  جت��ارة  بجرم  توقيف 

وقد  م�سلحة.  ع�سابة  وتن�ظيم  ال��ن��ار، 

القوة  على  النار  اإطالق  املطلوبان  حاول 

قبل  بحوزتهما  كانت  حربية  اأ�سلحة  من 

اأن يتم توقيفهما، و�سبط ال�سيارة التي 

»بيجو«  نوع  من  وهي  ي�ستقالنها  كانا 

م�سروقة.  اأنها  تبنّي  والتي  اأحمر،  لون 

ويجري التحقيق مع املوقوفني ملعرفة 

الإعتداء على عنا�سر  مدى تورطهما يف 

اجلي�س يف رياق بتاريخ 2009/4/13.

وبناًء على معلومات اأمنية دهمت قوة 

يف  الأماكن  اأحد  املخابرات  مديرية  من 

�سادرت  حيث  بعلبك،   - ال�سراونة  حي 

»غراند  ن���وع  ال��دف��ع  رب��اع��ي��ة  ���س��ي��ارة 

بعدة  م�سابة  اأ���س��ود،  ل��ون  ���س��ريوك��ي« 

فارغة  ر�سا�سات  وبداخلها  نارية  طلقات 

ذخرية  وم�سيطة  م16،  لبندقية  تعود 

عر  كما  »م��اغ«،  ن��وع  متو�سط  ل�سالح 

داخل الأبواب امل�سّفحة لل�سيارة امل�سادرة 

و2  الكيف،  ح�سي�سة  من  كي�ساً   13 على 

وعدد  امل�سّنعة،  احل�سي�سة  من  كيلوغرام 

تبنّي  وقد  املزّورة.  الهوية  بطاقات  من 

من خالل التحقيقات اأن ال�سيارة املذكورة 

الإعتداء  ح�سول  عند  اجلناة  ا�ستخدمها 

على اجلي�س يف رياق.

اأحيل املوقوفان مع امل�سبوطات على 

املراجع املخت�سة وبو�سر التحقيق.

اجلي�ش ي�سبط عبوة نا�سفة

يف �سيارة قبل دخولها

خميم عني احللوة

... ويوقف مطلوبني

يف منطقة البقاع

ماج�ستري اآداب - علقات دولية 

للعقيد الركن نزيه اجلبيلي

ن������������ال 

ال���ع���ق���ي���د 

ال������رك������ن 

ال���ب���ح���ري 

عبد  ن��زي��ه 

ال���رح���م���ن 

دولية  عالقات   - اآداب  ماج�ستري  اجلبيلي، 

الوليات  يف  ريجينا«  »�سالف  جامعة  من 

املتحدة الأمريكية.



30

اجلي�ش - العدد رقم 289

متوز

اإعداد:

ندين البلعة

يف امليدان

2
0
0
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ىل احلدود...
اأقرب ا

اأكرث مهنية ودّقة

القوة امل�سرتكة

ل�سبط احلدود

اأهمية �سبط احلدود

ا�ستهل العقيد الركن ا�سكندر �سرحه، بالتعريف 

بالقوة امل�سرتكة ل�سبط احلدود، التي تتاألف من 

�لأمن  �لعام،  و�لأم��ن  �جلي�ض  من  و�سباط  عنا�سر 

تن�سيق  على  القوة  وتعمل  واجلمارك.  الداخلي 

م�سروع �سبط احلدود وتخطيطه، وترتبط عمالنياً 

هذا  يف  الأكرب  اجلهد  تقّدم  التي  اجلي�س  بقيادة 

املجال.

����س���ب���ط احل�����دود 

الأوىل،  بالدرجة  �سيا�سية  حاجة  هما  واإدارت��ه��ا 

الدولة  �سيادة  متطلبات  لتاأمني  اأ�سا�سية  فهي 

ملّحة  اأمنية  حاجة  اي�ساً  وهي  القانون.  وتطبيق 

حلماية لبنان من خماطر الت�سّلل والإرهاب، ودخول 

اإقت�سادية،  حاجة  فهي  ذلك  واىل  اليه.  الأ�سلحة 

نظراً اىل املداخيل التي ميكن اأن توؤّمنها املعابر 

احلدودية.

بداية امل�سروع

الدولة  اأجهزة  كانت  امل�سروع،  بهذا  البدء  قبل 

تقوم  و�سبطها،  احلدود  مبراقبة  املعنية  الأمنية 

مع  اإمنا  املهمة،  هذه  لتطبيق  كاملة  بواجباتها 

هو  ما  منها  والثغرات،  ال�سوائب  بع�س  وج��ود 

جغرايف كبعد معرب العّبودية عن احلدود وبالتايل 

�سعوبة �سبطها ومنع التهريب عربها، بالإ�سافة 

الالزمة  التحتية  والبنى  اللوج�ستيات  نق�س  اىل 

وغريها.

بعد �سدور قرار جمل�س الأمن 1701 العام 2006، 

طالبت الفقرة 14 منه، الدولة اللبنانية، ب�سبط 

حدودها ومنع اإدخال الأ�سلحة من دون موافقتها.

اإجراءات  اللبنانية  احلكومة  اتخذت  الفور  على 

�سريعة، وقام اجلي�س بن�سر اأعداد كبرية من الألوية 

والأفواج على احلدود الربية والبحرية كافة، لتاأمني 

�سبط احلدود.

بالتزامن مع ذلك، ترّبع عدد من الدول املانحة، 

مل�ساعدة لبنان على حت�سني عملية �سبط حدوده، 

بها  يتمّتع  التي  والتقنيات  اخل��ربات  اىل  نظراً 

بع�س الدول الغربية. نذكر من هذه الدول: اأملانيا، 

كندا،  الأمريكية،  املتحدة  ال��ولي��ات  ال��دامن��ارك، 

بريطانيا، والإحتاد الأوروبي.

اإن�ساء قوة م�سرتكة

يف ما بعد، بداأ التعاون بني جلان لبنانية )جلنة 

الأمن  ال�سهر على احلدود برئا�سة مدير عام قوى 

وخمّطط  ت�سّور  لو�سع  اجلي�س(  وجلنة  الداخلي، 

ميكن اأن ي�ساهم يف حت�سني عمل املعابر ال�سرعية 

خط  على  من 

من  مبا�سرًة،  ال�سمالية  احلدود 

من  عدد  واأم��ام  حتديداً  العّبودية  منطقة 

ال�سحافيني، عقد العقيد الركن حميد ا�سكندر، 

موؤمتراً  احلدود،  و�سبط  مراقبة  جلنة  رئي�ش 

 - ال�سحافة  - عرب  العام  الراأي  لإطلع  �سحفياً 

احلدود،  �سبط  م�سروع  م�ستجدات  اآخر  على 

وذلك يوم الأربعاء يف 24 حزيران 2009.
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وتفعيلها.

ملراقبة  م�سرتكة  قوة  اإن�ساء  اجلهد،  هذا  اأثمر 

احلدود ال�سمالية و�سبطها. ت�سّم هذه القوة وحدات 

حيث  من  الفقري  عمودها  ت�سّكل   - اجلي�س  من 

العديد والتجهيزات واملراكز اللوج�ستية - ووحدات 

اأخرى من الأمن العام والأمن الداخلي واجلمارك.

على  عملها  ال�سمالية  احلدود  �سبط  قوة  بداأت 

دور  لها  فكان   ،2008 العام  بداية  يف  الأر���س، 

اأ�سا�سي يف و�سع ت�سّور وت�سميم ملكافحة الهجرة 

مع  الكامل  بالتن�سيق  والتهريب،  ال�سرعية  غري 

الأجهزة املعنية يف هذه القوة.

املراكز  اإطار معاجلة  اأ�سا�سي يف  جهد  ُبذل  وقد 

يف  والعّبودية  العري�سة  الر�سمية:  احل��دودي��ة 

ال�سمال، والقاع وامل�سنع يف البقاع.

وامل�سنع  )العّبودية  املعابر  ه��ذه  من  ثالثة 

والقاع( تبعد م�سافة طويلة عن احلدود مبا�سرًة، 

بال�سكل  احل��دود  �سبط  احلالة  هذه  يف  ميكن  ول 

املطلوب.

العّبودية

حميد  الركن  العقيد  اأو�سح  اللمحة،  هذه  بعد 

يف  احل��دودي  املركز  ا�ستحداث  للح�سور،  ا�سكندر 

العّبودية، مبا�سرًة على النهر الفا�سل بني احلدود 

الأمنية  الأجهزة  ب��داأت  اإذ  ال�سورية.   - اللبنانية 

مهامها  لتنفيذ  اجلديدة  املراكز  اىل  بالإنتقال 

بال�سكل املطلوب. كما اأّكد اأن النتائج املتوخاة من 

هذا الإ�ستحداث �ستكون اإيجابية و�سيكون لها مردود 

اإقت�سادي واأمني فّعال.

يف  الأ�سا�سية  القاعدة  امل�سروع  ه��ذا  ميّثل 

�سبط احلدود، األ وهي التعاون الوثيق بني الدول 

الإطار، يوجد تن�سيق حثيث  املتجاورة. ويف هذا 

هذه  لت�سهيل  وال�سوري  اللبناين  اجلانبني  بني 

املهمة.

تقنياً

من الناحية التقنية، حّققت معدات متطّورة يف 

جمال �سبط احلدود.

يف  حالياً  هو  مركزياً  خمترباً  العام  الأمن  حّقق 

امل��زّورة  الوثائق  لك�سف  ال��دويل  ب��ريوت  مطار 

و�سبطها وتعميمها حملياً على املعابر احلدودية 

لقراءة  اآلت  حتقيق  مّت  كما  اي�ساً.  ودولياً  كافة 

اإلكرتونية  رقائق  املزّودة  ال�سفر  ووثائق  جوازات 

بيومرتية  معايري  على  حتتوي  والتي   )ships(
)Biométrique( اأي ب�سمة الإبهام والعني. وهذه 
خطوة نوعية يف جمال ا�ستعمال الآلت املتطورة 

يف جمال ك�سف الوثائق املزّورة.  

مّت  فقد  العامة،  اجلمارك  اىل  بالن�سبة  كذلك 

بتفتي�س  ت�سمح  �سخمة   Scanner اآلت  حتقيق 

�ساحنة بكاملها وقراءة حمتواها، نظراً اىل اأهمية 

�سمن  التهريب  عمليات  ومنع  الإره��اب  مكافحة 

ال�ساحنات واحلامل          ات الكبرية. هذا بالإ�سافة 

البيانات  مبكننة  ي�سمح  م��ت��ط��ّور  ن��ظ��ام  اىل 

جميع  يف  وتاأليلها  كافة  اجلمركية  واملعامالت 

املعابر احلدودية.

اإذاً ُجّهزت هذه املراكز اجلديدة ح�سب املوا�سفات 
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الواح�د«  »الت�وق�ف  مببداأ  وتع�م��ل  ال�دولي��ة، 

القوى  وبالتايل تعمل   ،)One Stop Control(
الإ�ستثنائية  واحل��الت  امل�ساكل  ملعاجلة  الأمنية 

يوؤّمن  ما  اجلانبني،  بني  بالتن�سيق  مبا�سرًة 

اخت�ساراً يف الوقت وتفعيالً لتنفيذ املهمة.

تنفيذ املهام

قراراً  الوزراء  جمل�س  اتخذ   ،2008/12/20 يف 

مراقبة  من  الأوىل  املرحلة  تنفيذ  اىل  بالإنتقال 

طولها  يبلغ  والتي  و�سبطها،  ال�سرقية  احل��دود 

منطقة  من  املرحلة  هذه  تبداأ  كلم.   220 حواىل 

طول  على  عر�سال  بلدة  جنوب  اىل  في�سان  وادي 

حواىل 70 كلم.

لها  والتح�سري  املهمة،  لهذه  التخطيط  ب��داأ 

ب�سكل فّعال، بالتن�سيق مع جميع املعنيني من 

ومن  واأجهزة معنية.  وزارات  اإدارات،  مانحة،  دول 

بداية  يف  املرحلة  هذه  تنفيذ  يبداأ  اأن  املتوقع 

العام 2010 وينتهي التنفيذ والتقييم يف بداية 

مبراحلها  املهمة  اإنهاء  واملتوقع   .2010 متوز 

منت�سف  يف  ال�سرقية،  احلدود  طول  على  الثالث 

العام 2010.

معاجلة �ساملة

والقوة  احل��دود  �سبط  �سرورة  �سرحه  جانب  اىل 

العقيد  اأّكد  العملية،  لهذه  �سة  املخ�سّ امل�سرتكة 

الركن ا�سكندر اأنه ل ميكن الإكتفاء بهذا امل�سروع 

من  امل�سكلة  معاجلة  يجب  بل  احل��دود،  ل�سبط 

جذورها. فاأ�سار اىل الواقع الإقت�سادي والإجتماعي 

يرتفع  اإذ  اللبنانية،  احل��دود  طول  على  ال�سائد 

على  يعتمدون  ال�سكان  ومعظم  البطالة،  معدل 

اىل  بالإ�سافة  وال�سيد،  التجارة  وبع�س  الزراعة 

�نخر�ط بع�سهم يف �لأجهزة �لأمنية.

كبرية  م�سانع  اأو  �سياحية  من�ساآت  توجد  ل  اإذاً 

�سكان  ا�سطر  بالتايل  لهوؤلء.  العمل  فر�س  توؤّمن 

العي�س نظراً  لك�سب  التهريب  هذه املناطق اىل 

اىل تفاوت الأ�سعار بني لبنان و�سوريا.

من هنا الإحلاح للعمل على حت�سني هذا الواقع 

بع�س  اأب��دى  وقد  احلدودية.  املناطق  طول  على 

الدول املانحة ا�ستعداداً للم�ساعدة يف هذا املجال 

اأهم  لتحديد  تعمل  اإح�ساءات  فرق  م�ساعدة  مع 

احلاجات الالزمة يف هذا الإطار.

البقيعة

بعد هذا ال�سرح املطّول عن اأهمية مراقبة احلدود 

و�سبطها، وعن املعابر امل�ستحدثة، انتقل اجلميع 

برفقة اللجنة اىل معرب البقيعة يف منطقة وادي 

خالد.

اأيار  اأمام امل�ساة يف 26  مّت افتتاح هذا املعرب 

2009، و�سيتم افتتاحه يف بداية �سهر متوز اأمام 

للموا�سفات  وفقاً  اأقيم  وهو  ال�سياحية.  ال�سيارات 

على  امل�ساعدة  يف  اأ�سا�سي  دور  ول��ه  الدولية، 

طول  فعلى  للمواطنني.  اليومية  احلياة  ت�سهيل 

وعقارياً،  �سكانياً  متداخلة  مناطق  توجد  احلدود 

كمنطقة وادي خالد، حيث يوجد لبنانيون ميلكون 

اأرا�سي يف اجلانب الآخر من احلدود والعك�س. هذا 

من  الكثيف  الإجتماعي  التداخل  اىل  بالإ�سافة 

تزاوج وم�ساهرات.

يف  جديد  معرب  اإن�ساء  من  بد  ل  كان  وبالت�ايل 

واقعها  الإعتبار  عني  يف  ياأخذ  املنطقة،  ه��ذه 

حركة  وي�سّهل  والإن�ساين  والإجتماعي  الإقت�سادي 

من  للعبور  وال�سوريني،  اللبناني�ني  املواطنني 

دون تكّبد عناء طول الطريق للقدوم اىل العري�سة 

اأو العّبودية.

معربا القاع وامل�سنع

لنقل  م�ستقبلية  خ��ط��ة  ه��ن��اك 

اللذين   - وامل�سنع  القاع  معرَبي 

يبعدان حواىل 13 كلم عن احلدود - 

اىل احلدود مبا�سرة على اأمل اأن يتم 

ذلك قبل متوز 2010.
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�سهد لها رئي�ش الوزراء الأ�سبق الرئي�ش 

ال�سهيد رفيق احلريري حني قال يف تعميم:

»متلك مديرية ال�سوؤون اجلغرافية مطابع 

�سون وباإمكانها  حديثة يديرها عنا�سر متخ�سّ

طبع املن�سورات واملطبوعات واخلرائط بالألوان 

واملقايي�ش كافة بتقنية عالية وبال�سرعة اللزمة 

وباأدنى الأ�سعار، ما من �ساأنه توفري الأموال 

العامة«.

ودعا »الإدارات العامة واملوؤ�س�سات العامة كافة 

اىل اعتماد هذه املطابع لطبع من�سوراتها 

ومطبوعاتها كافة«.

كما �سهد لها رئي�ش الوزراء فوؤاد ال�سنيورة 

حني طلب يف تعميم من »جميع الإدارات 

العامة واملوؤ�س�سات العامة والبلديات واحتادات 

البلديات ونقابتي املهند�سني والطوبوغرافيني 

التعميم على موظفيها و�سائر العاملني فيها 

بعدم قبول خرائط طوبوغرافية اأو �سور جوية اأو 

نقاط جودزية �أو م�صافات �صعاعية، �أو �صور طبق 

الأ�سل عنها مهما كان نوعها ما مل تكن �سادرة اأو 

م�سّدقة ح�سب الأ�سول من مديرية ال�سوؤون 

اجلغرافية وذلك حر�ساً

على الأموال العمومية وعلى �سحة 

املعلومات اجلغرافية و�سلمتها 

وقانونيتها«. 

�سهادتان �ستكون ثالثتهما

�سهادة جملة »اجلي�ش« 

بالكلمة وال�سورة.

مديرية ال�سوؤون اجلغرافية

ناطورة

جغرافية لبنان 

وطابعة تاريخه 

وجي�سه و�سند 

موؤ�س�ساته



36

اجلي�ش - العدد رقم 289

�سيء من التاريخ

يتعّلق  قانون  �سدر   1962 �سباط   6 بتاريخ 

وزارة  يف  اجلغرافية  ال�سوؤون  مديرية  ب��اإح��داث 

تتوىل  اأن  على  اجلي�س(  )قيادة  الوطني  الدفاع 

جميع الأعمال اجلغرافية واجليودازية واأبرزها:

- التثليت باأنواعه اخلم�سة.

- قيا�س الإرتفاعات العام.

- الت�سوير اجلوي.

- التحويل الفوتوغرايف.

- تزويد م�سلحة امل�ساحة خرائط تنظم بوا�سطة 

التحويل الفوتوغرايف.

- تنظيم خرائط مع منا�سب الرتفاع ومبقايي�س 

خمتلفة وفقاً لطلب امل�سالح الفنية يف الوزارات 

اأو امل�سالح امل�ستقلة وعلى ح�سابها لدر�س جميع 

امل�ساريع من ري وحتريج وطرق وكهرباء وجتميل، 

وتنظيم مدين وفتح اأنفاق الخ...

- تنظيم دار لل�سور واخلرائط.

ال��وزارات  جميع  يف  الفنية  امل�سالح  تزويد   -

املعلومات  ج��م��ي��ع  امل�����س��ت��ق��ل��ة  وامل�����س��ال��ح 

الطوبوغرافية الالزمة.

على  القانون  هذا  من  ال�ساد�سة  امل��ادة  ون�ست 

مدير  ملعونة  فني  اإ�ست�ساري  جمل�س  ت�سكيل 

ال�سوؤون اجلغرافية يف توجيه الأعمال ويتاألف من: 

قائد  العماد  عن  مفّو�س  اجلي�س  من  عام  �سابط 

نائباً  اجلغرافية  ال�سوؤون  ومدير  رئي�ساً،  اجلي�س 

الآتية  الوزارات  الغاية من  لهذه  له، ومن ينتدب 

املائية  امل��وارد  النقل،  العامة،  الأ�سغال  اأع�ساًء: 

البلدية  ال�سوؤون  ال�سياحة،  الزراعة،  والكهربائية، 

والقروية، املوا�سالت ال�سلكية والال�سلكية، املالية.

و�سمح القانون كذلك بعد تعديل حلق املادة 19 

منه مبوجب مر�سوم رقم 13482 تاريخ 29 متوز 

واجليودازية  اجلغرافية  ال�سوؤون  ملديرية   ،1963

البلديات  اأو  احلكومية  الدوائر  اأعمال حل�ساب  اإجناز 

اأو املوؤ�س�سات العامة اأو اخلا�سة على نفقة اجلهات 

املعنية.

 25 تاريخ   14202 الرقم  املر�سوم  ومبوجب 

�سباط 2005 عّدلت اأ�سماء الوزارات واأ�سيفت اإدارات 

العامة  الأ�سغال  كالآتي:  املنتدبون  لي�سبح  اأخرى 

والنقل، الطاقة واملياه، الزراعة، ال�سياحة، الداخلية 

الإح�ساء  اإدارة  املالية،  الإت�سالت،  والبلديات، 

املركزي، املجل�س الوطني للبحوث العلمية.

حمل  ق��ان��ون  ���س��در   1965 مت��وز   24 بتاريخ 

اأخ�سع فيه طبع خرائط وم�سورات  الرقم 65/42 

من  م�سبق  اإذن  اىل  ون�سرها  اللبنانية  الأرا�سي 

قيادة اجلي�س.

ومبوجب مر�سوم اإ�سرتاعي حمل الرقم 53 و�سدر 

ت�سدير  واإع��ادة  ت�سدير  اأخ�سع   ،1967 اآب   5 يف 

وزارة  من  م�سبقة  اإج��ازة  اىل  اجلغرافية  اخلرائط 

ويحق  العليا(،  اجلي�س  )قيادة  الوطني  الدفاع 

من  التي  لالأ�سباب  ذلك  متنع  اأن  ال�سلطة  لهذه 

�ساأنها اأن مت�س باأمن الدولة الداخلي اأو اخلارجي.

الرقم  املر�سوم  �سدر   1968 متوز   3 وبتاريخ 

ال�سوؤون  م��دي��ري��ة  ع��الق��ة  ن��ّظ��م  ال���ذي   10431

واملوؤ�س�سات  العامة  الإدارات  مبختلف  اجلغرافية 

العامة وامل�سالح امل�ستقلة والبلديات واملوؤ�س�سات 

اخلا�سة.

رئي�س  اأ�سدر   1997 الأول  كانون   15 وبتاريخ 

رفيق  ال�سهيد  الرئي�س  اآن���ذاك  ال���وزراء  جمل�س 

مدير ال�سوؤون 

اجلغرافية

العميد الركن 

باخو�ش باخو�ش

خريطة لبنان الإدارية



طلب   97/20 ال��رق��م  حمل  تعميماً  احل��ري��ري 

العامة  واملوؤ�س�سات  العامة  الإدارات  »اىل  فيه 

ال�سوؤون  مديرية   - اجلي�س  مطابع  اعتماد  كافة 

كافة«،  ومطبوعاتها  من�سوراتها  لطبع  اجلغرافية 

معلالً ذلك باأن »املديرية املذكورة متلك مطابع 

وباإمكانها  �سون  متخ�سّ عنا�سر  يديرها  حديثة 

بالألوان  واخلرائط  واملطبوعات  املن�سورات  طبع 

واملقايي�س كافة، بتقنية عالية وبال�سرعة الالزمة 

وباأدنى الأ�سعار«، و»لأن اعتماد مطابع اجلي�س من 

�ساأنه توفري الأموال العامة«. 

�سحة  وعلى  العمومية  الأم���وال  على  وحر�ساً 

املعلومات اجلغرافية و�سالمتها وقانونيتها، طلب 

بتاريخ  ال��وزراء  جمل�س  رئا�سة  عن  �سادر  تعميم 

العامة  الإدارات  جميع  من   ،2008 ني�سان   15

البلديات  العامة والبلديات واحتادات  واملوؤ�س�سات 

التعميم  والطوبوغرافيني  املهند�سني  ونقابتي 

على موظفيها و�سائر العاملني لديها بعدم قبول 

خر�ئط طوبوغر�فية �أو �سور جوية �أو نقاط جودزية 

عنها  الأ�سل  طبق  �سور  اأو  �سعاعية،  م�سافات  اأو 

م�سّدقة  اأو  �سادرة  تكن  مل  ما  نوعها،  كان  مهما 

ح�سب الأ�سول من مديرية ال�سوؤون اجلغرافية.

مع مدير ال�سوؤون اجلغرافية

يف  باخو�س  باخو�س  الركن  العميد  مكتب  يف 

الذي  اللقاء،  هذا  كان  اجلغرافية  ال�سوؤون  مديرية 

املديرية  دور  اأهمية  على  بالت�سديد  املدير  بداأه 

املعلومات  الدولة  موؤ�س�سات  خمتلف  تزويد  يف 

اجلغرافية املوثوقة واأدوات التحليل املنا�سبة التي 

على  املوؤ�س�سات  هذه  يف  القرار  �سانعي  ت�ساعد 

اكت�ساب املعرفة الالزمة قبل اتخاذ القرارات.

قاعدة  لإعداد  اتفاق  توقيع  مّت  • موؤخراً 
الرتبية  وزارة  م��ع  جغرافية  معلومات 

القاعدة؟  ه��ذه  هي  ما  ال��ع��ايل،  والتعليم 

املوؤ�س�سات  م��ع  ال��ت��ع��اون  ي��ت��م  وك��ي��ف 

الر�سمية؟

تت�سابق  واملجتمعات  الأف��راد  كما  ال��دول،  اإن   -

التفّوق  لها  توؤمن  التي  املعرفة  على  للح�سول 

امل�ستمر وحماية نف�سها و�سمان اأمنها وا�ستقرارها. 

واملعرفة لي�ست جمرد احل�سول على معلومات بل 

الآخر  بالبع�س  وربطها بع�سها  وت�سنيفها  فهمها 

بهدف  حتليلها  ثم  ومن  منها،  اخلاطئ  واإهمال 

ا�ستثمارها بالطريقة املنا�سبة.

نظم  تعترب  تقنياً  امل��ت��ط��ّورة  ال����دول  ويف 

املعلومات اجلغرافية ركناً اأ�سا�سياً يف عملية اتخاذ 

القرارات على ال�سعد كافة. من هنا يوؤدي ا�ستخدام 

برامج نظم املعلومات اجلغرافية بال�سكل ال�سحيح 

هذا  وعلى  املّتخذة.  القرارات  نوعية  حت�سني  اىل 

قاعدة  اإع��داد  اإتفاق  م�سروع  توقيع  مّت  الأ�سا�س 

معلومات جغرافية لوزارة الرتبية والتعليم العايل 

الرتبوي.  والتطوير  الإمناء  منا يف عملية  اإ�سهاماً 

وهذا امل�سروع لي�س �سوى جمّرد خطوة على طريق 

حتقيق احللم الكبري يف تفعيل قاعدة املعلومات 

جميع  ي�سمل  متكامل  ب�سكل  الوطنية  اجلغرافية 

تطويرها  ويجري  الر�سمية،  والإدارات  ال���وزارات 

وحتديثها ب�سكل متوا�سل لكي تكون مرجعاً موثوقاً 

يعتمد عليه امل�سوؤولون عند اتخاذ القرارات.  

احلكومة  بوابة  تطوير  مّت  ثانية،  ناحية  من 

بالتعاون  اجلغرافية  املعلومات  لنظم  اللكرتونية 
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خريطة لبنان الطبيعية

العميد الركن باخو�ش يتحدث اىل العميد جنيم
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الدولة  وزي���ر  مكتب  ب��ني  والتن�سيق 

ل�سوؤون التنمية الإدارية ومديرية ال�سوؤون 

التعاون  اأجل تعزيز  اجلغرافية، وذلك من 

العامة  واملوؤ�س�سات  العامة  الإدارات  بني 

تبادل  اأج��ل  من  واحتاداتها،  والبلديات 

اخلدمات  و/اأو  ف�سائية   - اجليو  البيانات 

اأو ال�سور الف�سائية.  املتعّلقة بالطبقات 

فوؤاد  الرئي�س  دولة  اأ�سدر  ذلك  اأجل  ومن 

املن�سرم تعميماً  الثاين  كانون  ال�سنيورة يف 23 

طلب فيه اىل جميع الإدارات العامة واملوؤ�س�سات 

والتعاون  التن�سيق  واحتاداتها  والبلديات  العامة 

العمل  اأج��ل  من  اجلغرافية  ال�سوؤون  مديرية  مع 

لديها  املتوافرة  اجلغرافية  املعلومات  على و�سع 

املعلومات  لنظم  اللكرتونية  احلكومة  بوابة  على 

اجلغرافية.

اأما على �سعيد التعاون مع املوؤ�س�سات والإدارات 

العديد  بتنفيذ  املديرية  قامت  فقد  الر�سمية، 

من  عدد  مع  بالتعاون  الإمنائية  امل�ساريع  من 

وزارة  �سعيد  فعلى  ال��دول��ة.  واإدارات  ال���وزارات 

الوزير خالد قباين  اأ�سدر  العايل  والتعليم  الرتبية 

وامل��دار���س  الثانويات  م�����س��وؤويل  اىل  تعميماً 

احتياجاتهم من  تاأمني  اىل  فيه  دعاهم  الر�سمية 

بدل  لقاء  املديرية  بلبنان من  املتعّلقة  اخلرائط 

اجلغرافيا  م��ادة  معلمي  مل�ساعدة  وذل��ك  م��ادي، 

معلومات  وتركيز  اجلغرافية  املناهج  اإي�ساح  يف 

املديرية  وتعاونت  املادة.  وا�ستيعابهم  التالمذة 

اخلريطة  )و�سع  واملياه  الطاقة  وزارة  مع  كذلك 

ووزارة  والبلديات،  الداخلية  ووزارة  املائية( 

املالية، ووزارة الزراعة )اخلريطة الزراعية( ووزارة 

والهيئة  والنقل،  العامة  الأ�سغال  ووزارة  ال�سناعة، 

العليا لالإغاثة واجلامعة اللبنانية، واملركز الرتبوي 

للبحوث والإمناء وغريها...

الإدارات  اأع��م��ال  تلتزمون  كيف   •
واملوؤ�س�سات الر�سمية ومطبوعاتها؟

- اأجازت املادة 37 من القانون الرقم 30/467 

الإ�سرتاك  ال�سوؤون اجلغرافية  العام 2001 ملديرية 

يف �سفقات اللوازم والأ�سغال واخلدمات املتعّلقة 

ل���الإدارات  ال��ع��ائ��دة  وامل��ن�����س��ورات  باملطبوعات 

واحتاداتها  وال��ب��ل��دي��ات  ال��ع��ام��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 

واملجال�س وال�سناديق. 

تعاميم  ع��دة  اىل  النظر  لفت  من  بد  ل  وهنا 

العام 2007 عن  اأواخر  اآخرها  الآن كان  �سدرت اىل 

الإدارات  جميع  اىل  تطلب  الوزراء  جمل�س  رئا�سة 

العامة واملوؤ�س�سات العامة التي تقوم بطبع ون�سر 

طبع  عدم  اللبنانية  الأرا�سي  وم�سورات  اخلرائط 

اإذن م�سبق  الأخرية قبل احل�سول على  ون�سر هذه 

اجلغرافية  ال�سوؤون  مديرية   - اجلي�س  قيادة  من 

حتت طائلة املالحقة القانونية.

رها  حت�سّ التي  املوؤمترات  عن  م��اذا   •
املديرية والتي ت�سارك فيها؟

قامت  اليها،  املوكلة  املهمات  من  انطالقاً   -

املوؤمتر  بتنظيم  اجلغرافية  ال�����س��وؤون  مديرية 

بدورتيه  ب��ريوت  يف  اجلغرافية  لالأ�سماء  العربي 

الثالثة والرابعة، وقد تبّنى جمل�س الوزراء قرارات 

التح�سري  ب�سدد  اليوم  واملديرية  املوؤمتر.  هذا 

يف  �سيعقد  الذي  املوؤمتر  لهذا  اخلام�سة  للدورة 

ناحية  ومن  حزيران 2010.  برئا�ستها يف  بريوت 

ثانية، وبغية التطور ومواكبة التطور العاملي على 

�سعيد اجلغرافيا واجلودزة ور�سم اخلرائط ودرا�سات 

املوؤمترات  اأغلب  يف  املديرية  ت�سرتك  احل��دود، 

العاملية على �سعيد الأمم املتحدة والدول الأوروبية 

والأمريكية، ومنها موؤخراً موؤمتر عقد يف كينيا بني 

5 و12 اأيار 2009.

دول  مع  تعاون  علقات  للمديرية  • هل 
اأجنبية؟

- يتّم توقيع اتفاقات تعاون يف جمالت عمل 

والأجنبية  العربية  وال��دول  لبنان  بني  املديرية 

ر  مثل الأردن وتون�س وبريطانيا. ونحن اليوم نح�سّ

لتوقيع اتفاق تعاون مع املعهد اجلغرايف الوطني 

.IGN الفرن�سي

ترغبون  اأخرى  مهمات  ثمة  هل  • اأخرياً، 
يف اإلقاء ال�سوء عليها؟

�سور  العموم من  حاجات  توفري  اىل  بالإ�سافة   -

و�سقالت  جودزية  ونقاط  م�ساحة  وخر�ئط  جوية 

العقارات  مب�سح  املديرية  تقوم  وغريها،  عقار، 

لت�سديد  املتحدة  والأمم  اجلي�س  من  امل�ستخدمة 

دورات  وتفتتح  العقارات،  هذه  لأ�سحاب  احلقوق 

يف  وت�سارك  اجلغرافية،  املعلومات  نظم   GIS
اللبنانية  احل��دود  جلنة  ويف  الأزرق  اخلط  تعليم 

اجلامعة  تالمذة  املديرية  ت�ستقبل  كما  ال�سورية. 

ولفرتات  لأبحاثهم،  ال�سرورية  املراجع  لتزويدهم 

تدّرج.

رئي�ش م�سلحة الكارتوغرافيا

املقدم املهند�ش جوزيف ن�سار

ق�سم الت�سميمق�سم التح�سري
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وا�ستاأذّنا العميد الركن باخو�س لنقوم بجولة يف 

اأرجاء املديرية.

مركز ال�ست�سعار عن بعد

اىل  بالإ�سافة  اجلغرافية  ال�سوؤون  مديرية  ت�سم 

الديوان والأق�سام الإدارية مركز الإ�ست�سعار عن ُبعد 

والفوتوغرامرتيا  واملعلومات  الإر�ساد  وامل�سالح: 

)الت�سوير اجلوي والتحويل(، والر�سم، والإ�ستن�ساخ 

)الكارتوغرافيا( وعتاد اجلغرافيا.

الإ�ست�سعار  ونبداأ جولتنا يف املديرية يف مركز 

اجلغرافية  للمعلومات  الوطني  املركز   - ُبعد  عن 

املقدم  رئي�سه  اأج��اب��ن��ا  ال���ذي   GIS Center
املهند�س ري�سار مالك عن اأ�سئلتنا فقال: 

اجلغرافية  للمعلومات  الوطني  املركز  اأن�سئ 

الرقم  حمل  وزاري  مر�سوم  مبوجب   2004 العام 

2002/78، ويهدف اىل اإن�ساء مرجع مركزي لقاعدة 

املعلومات اجلغرافية لالإدارات العامة وذلك من اأجل 

وو�سع معايري ومقايي�س  الدرا�سات،  كلفة  خف�س 

اآلية  وو���س��ع  م��وّح��دة، 

والتن�سيق  للتعاون 

ال��وزارات  خمتلف  بني 

منعاً  وامل��وؤ���س�����س��ات 

لالإزدواجية.

املركز  ه��ذا  وي��ق��وم 

املعطيات  بتح�سري 

واملعلومات  الرقمية 

وتن�سيقها  وجتميعها 

الت�سعة  املوا�سيع  يف 

و�سف  ع��ل��م  الآت���ي���ة: 

املياه )هيدروغرافيا(، 

وم���ب���ان وم��ن�����س��اآت 

اجلبال  علم  خمتلفة، 

الأر����س،  )ت�ساري�س 

اأ����س���م���اء امل����واق����ع، 

امل��ن��اط��ق الإداري������ة 

النباتات،  وح��دوده��ا، 

ال�������س���ب���ك���ات ون��ق��ل 

املوا�سالت،  الطاقة، 

والإرت������ف������اع������ات(. 

ك��م��ا ي��ن�����س��ئ ق��اع��دة 

املعلومات اجلغرافية لهذه املوا�سيع الآنفة الذكر، 

وميكن لكل م�ستفيد اإ�سافة معلومات اليها مثل: 

�ملناطق  تق�سيمات  �لتغذية،  )خطوط  �لكهرباء 

البلدية،  ال�سرائب  ن��ظ��ام  اجل��ب��اي��ة،  لت�سهيل 

ال�سرب،  مياه  )خزانات  واملياه  اجلباية(،  نظام 

ال�سبكات،  �سالحية  مراقبة  ال��ت��وزي��ع،  �سبكات 

الإت�سال،  )حمطات  الإت�سالت  املوظفني(،  نظام 

حمطات النقل، امل�سرتكون اأرقاماً وعناوين، تعرفة 

النقل  احلديد،  )�سكك  واملوا�سالت  املخابرات(، 

)اأ�سماء  الرتبية  املرافئ(،  اخلا�س،  النقل  العام، 

املدار�س، رقم العقار، عدد التالميذ، عدد الغرف(، 

امل�سانع واملعامل )ت�سنيف املعامل اأو امل�سانع، 

الإنتاج(،  كمية  العاملني،  عدد  امل�سانع،  مواقع 

م�ستوى  على  البيانات  قواعد  بتنظيم  ويقوم 

الرتبية  )وزارة  وال����وزارات  العامة  املوؤ�س�سات 

الخ...(،  املركزي  الإح�ساء  اإدارة  العايل،  والتعليم 

وبافتتاح دورات تدريبية لوزارات الدولة املعنية. 

على  بيانات  قواعد  بتنظيم  املركز  يقوم  واأخرياً، 

البلديات  مع  بالتن�سيق  وذلك  البلدي  امل�ستوى 

على  عملها  لتنظيم  احتياجاتها  على  للوقوف 

ق�سم املونتاج

رئي�ش مركز ال�ست�سعار عن بعد

املقدم املهند�ش ري�سار مالك

داخل املركز

م
�س

ر
ال
م 
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امل�ساريع  جم��ال  يف  البلدي  امل�ستوى 

التنموية وغريها.  

عن  اأكرث  بتف�سيل  تكلمنا  لو   •
نظم املعلومات اجلغرافية GIS؟

- هذه النظم هي عبارة عن علم جلمع 

لأهداف  والو�سفية  اجلغرافية  املعلومات 

وحتليلها  ومعاجلتها  واإدخالها  حم��ّددة 

وعر�سها واإخراجها، ويت�سّمن هذا التعريف 

مقدرة النظم على اإدخال املعلومات اجلغرافية من 

والو�سفية  ف�سائية،  ومرئيات  جوية  و�سور  خرائط 

من  تنقيحها  اأي  ومعاجلتها  وج��داول،  اأ�سماء  من 

الأخطاء، وتخزينها وا�سرتجاعها وال�ستف�سار عنها، 

�سا�سة  على  وعر�سها  واإح�سائياً  مكانياً  وحتليلها 

اأو تقارير  اأو على ورق على �سكل خرائط  احلا�سب 

اأو ر�سومات بيانية. وهكذا ت�ساعد هذه النظم يف 

الإجابة عن كثري من الأ�سئلة مثل: التحديد، اأي ما 

والإجتاهات  والزوايا  )امل�سافات  والقيا�سات  هذا؟، 

وامل�ساحات(، واملوقع، اأي اأين تقع مدينة... مثالً، 

و�ل�سرط مبعنى �أن ُي�ساأل ما هي مدن لبنان �لتي 

عدد �سكانها اأكر من 300 األف ن�سمة، والتغرّي كاأن 

ُي�ساأل مثالً ما هو التغرّي الذي ح�سل ملدينة بعلبك 

منذ العام 1965، والتوزيع النمطي مثل ما هي 

العالقة بني توزيع ال�سكان ومناطق وجود املياه، 

واأن�سب الطرق املمكن �سلوكها بني جونيه وجزين 

مثالً، وال�سيناريوهات مثل ماذا �سيح�سل يف حال 

ازدياد عدد �سكان �سيدا عن 500 األف ن�سمة.

ل�سالح  النظم  ه��ذه  نطّبق  بداأنا  عليه  وبناًء 

اللبنانية وفقاً لطلبها وحاجاتها،  البلديات  بع�س 

وقد نّفذنا اىل الآن تنظيم قواعد بيانات لكل من 

بلدية عجلتون وجونيه ووادي �سحرور وعاريا ونهر 

املعلومات  وت�سّمنت  وعبدين  وحد�سيت  ابراهيم 

ت�ساف  ال��ذك��ر  الآن��ف��ة 

زرع  اأم���اك���ن  ال��ي��ه��ا 

اأرقام  الكهرباء،  اأعمدة 

ال���ع���ق���ارات، و���س��ور 

ملباين  فوتوغرافية 

املدينة  اأو  ال��ق��ري��ة 

بكاملها وغريها.

ثانية،  ناحية  وم��ن 

الوزارات،  �سعيد  وعلى 

باإعداد  امل��رك��ز  يقوم 

ق���اع���دة م��ع��ل��وم��ات 

تخت�س  العايل  والتعليم  الرتبية  لوزارة  جغرافية 

حت�سني  على  ي�ساعد  ما  الر�سمية،  باملدار�س 

اأخذ  وعلى  ال��رتب��وي��ة،  واخل��دم��ات  التخطيطات 

القرارات البّناءة يف هذا املجال، الأمر الذي ي�سّهل 

عملية تنفيذها يف جمال اإدارة املدار�س الر�سمية.

للمعلومات  الوطني  امل��رك��ز  اىل  ب��الإ���س��اف��ة 
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العقيد

املهند�ش

ايلي الكك

و�سع ا�سا�ش اخلرائط

خريطة لبنان ال�سياحية



ُبعد  ع��ن  الإ�ست�سعار  م��رك��ز  ي��ق��وم  اجل��غ��راف��ي��ة 

باملهمات الآتية:

- حت�سري وجتميع وتن�سيق املعطيات الرقمية 

ال�سور  خالل  من  عليها  امل�ستح�سل  واملعلومات 

املوا�سيع  يف  »م�سعر«  بوا�سطة  الرقمية  اجلوية 

ال�سكاين،  الإنت�سار  والرتبة،  البيئة  درا�سة  الآتية: 

قاعدة  واإن�ساء  واملائية،  احلرجية  الروة  الزراعة، 

املعلومات اجلغرافية لها وفقاً للمعطيات الدولية 

املعتمدة.

- و�سع خرائط مبقايي�س خمتلفة.

وامل�سطحات  واخلرائط  اجلوية  ال�سور  معاجلة   -

وخزن املعطيات العددية.

املعطيات  جلميع  املعلومات  بنك  اإن�ساء   -

الفنية وخ�سائ�سها، وغريها...

اأ�سالً  التابع  الر�سم  ق�سم  على  الكالم  ويبقى 

من  اأنا  اأنني  بيد  والإ�ستن�ساخ،  الر�سم  مل�سلحة 

ي�سرف عليه. فمن اأهم اإجنازات هذا الق�سم تيومي 

اخلرائط الطوبوغرافية التي يعود تاريخ اإ�سدارها 

الأخري اىل العام 1972 

ب��ح��ي��ث ب���ات���ت ه��ذه 

حتى  ميّومة  اخلرائط 

ا�ستناداً   2008 العام 

ف�سائية  ���س��ور  اىل 

للعام 2005.

ك���م���ا ي����ق����وم ه���ذا 

خرائط  بو�سع  الق�سم 

خمتلفة  مب��ق��اي��ي�����س 

ت��ظ��ه��ر امل��ع��ل��وم��ات 

املدن  يف  اجلغرافية: 

 ،1/20000 املناطق  ب��اق��ي  ويف   ،1/5000

 2005  IKONOS الف�سائية  ال�سور  وي�ستعمل 

مبقيا�س  خ��رائ��ط  ت��ي��ومي  بغية  ���س��م   80 دق���ة 

خرائط  اي�ساً  وي�سع   ،)121 )ع��دد   1/20000

مو�سوعية Thématique مبقايي�س خمتلفة.

م�سلحة الر�سم والإ�ستن�ساخ )الكارتوغرافيا(

يف هذه امل�سلحة التي هي الفم الناطق بكلمة 

ال�سوؤون اجلغرافية تت�سدر روائع طباعية  مديرية 

خ جغرافية الوطن  تخّلد تاريخاً وحدثاً وذكرى، وتر�سّ

املقدم  امل�سلحة  رئي�س  والتقينا  موثوقاً.  مرجعاً 

اأق�سام  عن  كّلمنا  ال��ذي  ار  ن�سّ ج��وزف  املهند�س 

الطباعة:

الطباعة تق�سم اىل 3 اأق�سام:

باتت  وق��د  والت�سميم  الإع����داد  ق�سم   •
ق�سم  ج��ّه��ز  فلقد  ب��ال��ك��ام��ل.  ممكننة  ال��ي��وم 

والربامج  احلوا�سيب  باأحدث  والت�سميم  الإع��داد 

ومّت  الكرتونياً.  الأل���وان  ف��رز  ومعدات  املخت�سة 

هذا  يف  خرباء  مدنيني  اإخت�سا�سيني  مع  التعاقد 

امل�سمار ان�سموا اىل ع�سكريني اإخت�سا�سيني اي�ساً 

�سف  على  يعمل  متناغم  عمل  فريق  لي�سّكلوا 

وم�سح  وت�سميمها،  ال�سفحات  ور�سم  الن�سو�س 

الأفالم  وطباعة  ومعاجلتها،  الفوتوغرافية  ال�سور 

بوا�سطة  والتلوين  الفني  والر�سم  الإلكرتونية، 

احلا�سوب.

املطبوعات  �سفحات  بت�سوير  الق�سم  يقوم  كما 

وتركيب  كاملة  امللونة  اأو  الواحد  اللون  ذات  كافة 

هذه ال�سفحات )مونتاج(، وطبع بالكات مبختلف 

القيا�سات والألوان، وذلك با�ستعمال اأحدث الآلت.

الطباعة:  من  نوعان  وفيه  الطباعة،  • ق�سم 
لأعمال  التيبو  ي�ستعمل  والأوف�����س��ت.  التيبو 
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رئي�ش م�سلحة الطوبوغرافيا

القيا�ساتالنقيب املهند�ش عبداهلل الريحاين

ق�سم الفوتوغرامرتيا

ار�سيف املديريةالت�سوير
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التي  املطبوعات  مثل  خا�سة  طباعية 

وتخريجاً.  مت�سل�سالً  ترقيماً  تتطلب 

اآلت  اأحدث  فيه  فت�ستخدم  الأوف�ست  اأما 

القيا�سات  ح�سب  تتدّرج  التي  الطباعة 

حتى قيا�س 72*102 �سم، وح�سب الألوان 

حتى 5 األوان مبا�سرة.

ومراقبة  النهائية  الأعمال  ق�سم   •
كافة  الأع��م��ال  بتنفيذ  ويخت�س  اجل��ودة 

املطلوب  بال�سكل  مطبوعة  ت��ق��دمي  اأج���ل  م��ن 

واملتقن والعايل اجلودة.

تنّفذها  التي  املطبوعات  هي  ما   •
امل�سلحة ول�سالح َمن؟

- اإن املطابع توؤمن مطبوعات اجلي�س، بالإ�سافة 

اىل مطبوعات لزوم املوؤ�س�سات العامة مثل: كتاب 

الرتبوية  املجلة  الثقافة،  لوزارة  الف�سلي  »بعل« 

الرتبوي  للمركز  املتحدة  الأمم  م�سامني  وكتاب 

للبحوث والإمناء، الن�سرة الف�سلية مل�سرف لبنان، 

كتب كبار ال�سن وربات الأ�سر وجهوزية املنظمات 

غري احلكومية لوزارة ال�سوؤون الإجتماعية، مل�سقات 

لقوى الأمن الداخلي حول �سالمة ال�سري.

واملدنية  الع�سكرية  اخلرائط  طباعة  كانت  وملا 

توّفر  اجلغرافية،  ال�سوؤون  مديرية  يف  حم�سورة 

اخلا�سة  املوؤ�س�سات  لزوم  كافة  اخلرائط  امل�سلحة 

والر�سمية كلها.

مطابعنا  تفخر  كما 

تاريخ  ك��ت��اب  بطبع 

اجل��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين، 

الدفاع الوطني  وجملة 

الف�سلية.

يف م�سلحة 

اجليودازيا 

)الطوبوغرافيا(

النقيب  ال��ت��ق��ي��ن��ا 

امل��ه��ن��د���س ع��ب��داهلل 

اأخربنا  الذي  الريحاين 

اجليودازيا  م�سلحة  اأن 

تتاألف من ثالثة اأق�سام 

القيا�سات  ق�سم  هي: 

وق�سم  والإرت��ف��اع��ات، 

وق�سم  ال��ت��ث��ل��ي��ت، 

احل�سابات.

القيا�سات  ق�����س��م 

�سبكات  ب��اإجن��از  يقوم 

الأ�سا�سية  الإرتفاعات 

و�سبطها  وال��ف��رع��ي��ة 

وق�سم  و���س��ي��ان��ت��ه��ا، 

باإجناز  يقوم  التثليت 

العثماين،  احلكم  نهاية  حتى 

العامة  وبا�ستثناء بع�س اخلطائط 

ل�سوريا، مل تذكر املراجع وجود اأي 

جغرافية  اأو  طوبوغرافية  خرائط 

خريطة  ثمة  ولكن  بلبنان.  خا�سة 

لبريوت مبقيا�س 1/12200 هي 

الوحيدة الباقية، وقد ر�سمها العام 

الدامناركي  القن�سل  نائب   1876

اآنذاك.

الفرن�سي،  الن���ت���داب  خ���الل 

وت�سهيالً لعمل قواته يف ال�سرق، 

ق����ام امل��ك��ت��ب ال��ط��وب��وغ��رايف 

للم�سرق التابع للجي�س الفرن�سي 

جمموعة  ب��اإ���س��دار  ال�����س��رق  يف 

 1/50000 م��ق��ي��ا���س  خ���رائ���ط 

العامني  بني  وذلك   ،27 وعددها 

1926 و1945.

م�سلحة  ق��ام��ت   1950 ال��ع��ام 

اللبناين  اجلي�س  يف  اجلغرافيا 

يف  املعلومات  بع�س  بتيومي 

املجموعة ال�سابقة.

جمموعة  اأ�سدرت   1955 العام 

خ���رائ���ط ل��ب��ن��ان اجل��ي��ول��وج��ي��ة 

مقيا�س  خريطة   25 من  املوؤلفة 

.1/50000

خريطة  ���س��درت   1964 ال��ع��ام 

تاريخ اخلرائط اللبنانية  

خريطة بعلبك - 1962

ة
ع

طب
مل

ا
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التثليت  ���س��ب��ك��ات 

)ن���ق���اط �مل�����س��اح��ة( 

والفرعية  الأ�سا�سية 

و�سيانتها،  و�سبطها 

ك��م��ا ي��ق��وم ب��اإظ��ه��ار 

واملراكز  الثكنات  حدود 

ويقوم  ال��ع�����س��ك��ري��ة، 

ق�����س��م احل�������س���اب���ات 

كافة  احل�سابات  باإجناز 

ول����وائ����ح م��ق��وم��ات 

�ل���ن���ق���اط و�أع����م����ال 

الطوبوغرايف  الر�سم 

والأوتوماتيكي  العادي 

بالأعمال  املتعلقة 

اجل��������ي��������ودازي��������ة 

والطوبوغرافية.

وع�������ن م��ه��م��ات��ه 

تقوم  يجيبنا:  احلالية 

امل�سلحة حالياً بعملية 

اجلي�س  م��راك��ز  ك��ي��ل 

وو�سع  املتحدة  والأمم 

الأزرق،  اخلط  عالمات 

واحل������دود ال�����س��وري��ة 

و�سقالت  اللبنانية، 

اخلا�سعة  املناطق  يف  وبخا�سة  الإرت��ف��اع��ات 

نقاط  ع��ن  �إف����اد�ت  وتعطي  �جل���وي.  ل��الإرت��ف��اق 

اىل  ل�سمها  املواطنني  طلب  عند  نزولً  امل�ساحة 

ثانية،  ناحية  ومن  والإف��راز.  البناء  رخ�س  ملفات 

العايل  التوتر  كيل خطط  بتنفيذ  امل�سلحة  تقوم 

ملوؤ�س�سة كهرباء لبنان، وبالتحقق من دقة ال�سور 

اجلوية والف�سائية.

يف م�سلحة الفوتوغرامرتيا

الت�سوير  ق�سمي  امل�ستملة  امل�سلحة  هذه  يف 

اإيلي  املهند�س  العقيد  و�سَعنا  والتحويل،  اجلوي 

امل�سلحة  تنّفذها  التي  املهمات  �سورة  الكك يف 

ومن اأبرزها:

- املحافظة على م�ستندات امل�سلحة وتيوميها.

- اإجناز مهمات الت�سوير اجلوي والأر�سي.

- اإجناز اأعمال حت�سري ال�سور اجلوية.

- و�سع اأ�سا�س اخلرائط كافة.

- تكملة اخلرائط.

وكلنا  اجلغرافية  ال�سوؤون  مديرية  من  وخرجنا 

تقنيته،  فاقت  مهما  وعتاد  ب��اآلت  لي�س  فخر 

وهي كذلك، واإمن�ا بعنا�سر زاده�م علم واخت�سا�س 

وهدفهم  واٍع،  �سمري  بكل  العمل  وداأبهم  واإرادة، 

الطباعة  اأ�سل  هو  لبنان،  بل  ل  اأن بريوت،  اإثبات 

وعا�سمة الكتاب.

لبنان العامة مقيا�س 1/100000 

املوؤلفة من 6 اأق�سام.

و1974   1963 العامني  ب��ني 

لبنان  خريطة  جمموعة  ُن�سرت 

باأ�سره واملوؤلفة من 121 خريطة 

والفرن�سية.  العربية  باللغتني 

وبالتعاون مع الوزارات املخت�سة، 

�����س����درت خ����رائ����ط مب��ق��ي��ا���س 

1/200000 مبوا�سيع: جيولوجيا، 

اأمطار،  ف��واك��ه،  غ��اب��ات،  زراع���ة، 

هيدروجيولوجية.

�سرعت   2000 ال���ع���ام  ب��ع��د 

اجلغرافية  ال�����س��وؤون  م��دي��ري��ة 

واإ�سدار  القدمية،  اخلرائط  بتيومي 

خرائط جديدة مبقايي�س خمتلفة 

لبريوت   1/7000 اأو   ،1/5000

حالياً  وتعمل  الرئي�سة.  وامل��دن 

اخلرائط  جمموعة  ت��ي��ومي  على 

باتت  والتي  مبقيا�س 1/20000 

جميعها متوافرة ب�سورة رقمية.

على  امل��دي��ري��ة  تعمل  ح��ال��ي��اً، 

اجلغرافية  الأ�سماء  كتابة  توحيد 

اىل  ا���س��ت��ن��اداً  الأجنبية  باللغة 

العربية  ال��دول  جامعة  م��ق��ررات 

لالأمم  التابعة  املخت�سة  واللجان 

املتحدة.
خريطة بعلبك - 2008
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متوز

اإعداد:

ندين البلعة

كارل حداد

يف ثكناتنا

2
0
0

9

لل�سنة الثالثة على التوايل، تخ�سع �سرايا 

فوج املغاوير يف اجلي�ش اللبناين اىل دورة 

تدريبية مع الفرقة اخلام�سة من الوحدات 

اخلا�سة الأمريكية. وقد تابع املغاوير 

بنجاح الدورة التي اأقيمت بني 2009/4/13 

و2009/5/15 بني منطقتي بياقوت واللقلوق.

العقيد املغوار ح�سيب عبدو عر�ش لنا 

العناوين العامة لهذه الدورة التي رّكزت 

على قتال ال�سوارع يف الأماكن الآهلة، حيث 

مّت التدريب على م�ستوى احل�سرية، واأُجريت 

مناورات بالذخرية احلّية.

ويف جولة رافقنا فيها العقيد عبدو �سرح 

املدربون اآمرو ال�سرايا والف�سائل مراحل 

التدريب واآلياته.

قائد فوج املغاوير 

العقيد الركن

�سامل روكز



التدريبات

دورة  م��دي��ر  جم��ّل��د،  عمر  ال��رائ��د 

اجلي�سني  بني  امل�سرتك  التدريب 

الأمريكي واللبناين، قال اإن التدريب 

مّت على مرحلتني:

رّك���زت  الأوىل:  املرحلة   •
كيفية  وت�سّمنت  �سوارع  قتال  على 

عن  والتفتي�س  ���س��ارع،  تنظيف 

اأ�سخا�س مطلوبني؛ بالإ�سافة اىل كيفية دهم بناية 

ومنزل والإن�سحاب. يف هذه املرحلة مل ي�ستعمل 

بال� عنه  ا�ستعي�س  بل  احلّي،  اأو  اخللبي  الر�سا�س 

الأمريكي(.  التدريب  فريق  )اأّمنها   Paint ball
يف نهاية هذه املرحلة قامت كل �سرية مبناورة 

ارتكزت على فر�سية، اأُعطيت على اأ�سا�سها اأوامر 

العمليات والتح�سري والتنفيذ.

رمايات  ت�سّمنت  الثانية:  املرحلة   •
 ،12.7  ،Launcher ورمايات  احلّية،  بالذخرية 

املتدربون  نّفذ  ختامها  ويف  قنا�سات...  م��اغ، 

الإغارات والكمائن.

اأنواع الرماية

مار�سها  التي  ال��رم��اي��ات  اأن���واع  خ�س  م��ا  يف 

املتدربون يقول: »تدّرب الع�سكريون على الرمي 

�سرياً نحو اأهداف متحركة. فكان كل مدرب ي�سري مع 

الوقت  عن  التوجيهات  ويعطيه  يرافقه  ع�سكري، 

املنا�سب للرمي خالل ال�سري، وعلى اأهداف معّينة. 

م�سافات  على  القنا�سة  رمايات  هناك  كان  كما 

بالأ�سلحة  الرمايات  بالإ�سافة اىل  بعيدة وحمددة، 

اخلفيفة وبال� م16، حيث تناف�س املتدربون على 

حتقيق اأف�سل النتائج، ويف ختام الدورة مّت اختيار 

اأف�سل خم�سة رماة«.

وقد  جديدة  التدريبات  اأن  جمّلد  الرائد  ويوؤكد 

طّورت، والع�سكريون ا�ستفادوا من خربات املدربني 

الأمريكيني.

وي�سّدد مدير الدورة على الهدف الأ�سا�سي منها، 

األ وهو الإنطالق من اخلربة التي يتمتع بها عنا�سر 

القتال  الإنتقال من مرحلة  الفوج و�سباطه، بغية 

النوعي اىل القتال الإحرتايف.

مهارات اإ�سافية

من جهته يو�سح الرائد جيم�س مو�سى، وهو اآمر 

�سرية يف الفوج، اأن العالقة مع الفريق الأمريكي 

تبادل  �سياق  يف  هي  بل  تلقني  عملية  لي�ست 

اخلربات.

اكت�سبوها  التي  خربتهم  يقّدمون  الأمريكيون 

من حرب العراق ويطلبون باملقابل خربة اجلي�س 

اللبناين من معركة نهر البارد.

الثقة  من  مزيداً  الع�سكريني  اأك�سبت  ال��دورة 

بالنف�س والإحرتاف والتدريبات، رّكزت على تدابري 

احليطة والتزام و�سعيتها.

اأهمية الدرو�س التي  وي�سّدد الرائد مو�سى على 

�سمن  اأت��ت  التي  الأول��ي��ة،  بالإ�سعافات  تتعلق 

مهارات  على  التدريبات  من  متكامل  برنامج 

خا�سة،  بعمليات  تقوم  التي  فالفرقة  متعددة. 

تنّفذ مهامها يف اأماكن بعيدة، لذا على عنا�سرها 

ب لأي طارئ واكت�ساب اأدق املهارات التي قد  التح�سّ

يحتاجونها خالل مهماتهم.

م�ستوى متقّدم

وتنتقل  الفرد،  م�ستوى  على  التدريبات  تبداأ 

املدربون  وي�سّجع  فاحل�سرية.  الرهط  اىل  بعدها 

اىل  الع�سكريون  لي�سل  املتوا�سل  التدريب  على 

الف�سيلة  م�ستوى  على  املهمات  وتنفيذ  العمل 

وال�سرية.

َعَلت  الفريق،  يف  املتدربني  عدد  زاد  فكلما 

ن�سبة الإحرتاف، اإذ تزداد ال�سعوبات وي�سبح اإحتمال 

اأعلى من الرتكيز  اأكرب، ما يتطلب م�ستوى  اخلطاأ 

اإدارة  اأنه يتم العمل على كيفية  والإنتباه. والأهم 

املعركة عرب اآمري احل�سائر. هوؤلء، م�سوؤوليتهم اأن 

ينقلوا الأوامر من �سلطة اىل �سلطة لإي�سالها اىل 

فهم  اأهمية  هنا  من  املعركة.  اأر�س  على  الأف��راد 

لُيطّبق  �سحيح  ب�سكل  واإي�ساله  وا�ستيعابه  الأمر 

بدقة.

 اللغة والإنتباه

الرائد اأحمد العمري، اآمر ال�سرية الأوىل يف فوج 

يطلبه  ما  بني  تن�سيقياً  دوراً  ت��وىل  املغاوير، 

اإطار  الأم��ريك��ي��ون، يف  وامل��درب��ون  ال��دورة  مدير 

�ل�سباط  توزيع  �ىل  بالإ�سافة  حم��دد،  برنامج 

واآمري الف�سائل الذين يتولون الرتجمة اىل جانب 

التدريب. فاآمرو ال�سرايا والف�سائل، يتقنون اللغة 

الإنكليزية، وقد خ�سعوا لدورات تدريبية م�سابهة 

�سابقاً. »من هنا ل جند اأي �سعوبة يف نقل الأفكار 

اىل الع�سكريني«.

الرمايات  »خطورة  اىل  العمري  الرائد  ويلفت 

بالذخرية احلّية، ما اقت�سى اأق�سى درجات اليقظة 

وهذا ما اأك�سب الع�سكريني انتباهاً وتركيزاً اأكرب«. 

يوم تدريبي

ي�سرف  الأوامر،  نقل  اىل  بالإ�سافة  ال�سرية،  اآمر 
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الرائد جيم�ش مو�سىالرائد عمر جملد

الرائد احمد العمري

الرائد ايلي خمول



الأمريكي،  التدريب  ال�سرية مبا فيها فريق  على 

التدريب  كل م�ستلزمات  تاأمني  وهو م�سوؤول عن 

الفّعال بالتن�سيق مع قيادة الفوج.

اإيلي  الرائد  لنا  يروي  الواقع،  هذا  من  اإنطالقاً 

خمول، اآمر ال�سرية اخلام�سة يف الفوج، وقائع يوم 

تدريبي يف هذه الدورة:

النظرية  ال���درو����س  حت�سري  ي��ت��م  »���س��ب��اح��اً، 

للتدريبات التي تتم خالل النهار. يف مراحل اأخرى، 

يبداأ التدريب العملي الذي هو عبارة عن تطبيق 

الدرو�س النظرية على الأر�س. ويف اآخر النهار تتم 

جرت  التي  والدرو�س  والتدريبات  الأعمال  مراجعة 

املراحل  يف  لتح�سينها  وتقييمها  النهار،  خالل 

الالحقة«.

ال�سعوبات

يف التدريبات اليومية

اىل  بالن�سبة  اأما  عام،  ب�سكل  التدريب  عن  هذا 

واملتدربون  املدربون  يواجهها  التي  ال�سعوبات 

على حد �سواء، في�سرح الرائد خمول:

الظروف  ن���واٍح:  ع��دة  يف  ال�سعوبات  »تكمن 

خ�سو�ساً  منا�سبة  غري  تكون  اأن  ميكن  الطبيعية 

خالل ال�ستاء، ولكننا جمهزون للعمل والتدريب يف 

كل احلالت.

لوج�ستية.  �سعوبات  نواجه  اأخ��رى،  ناحية  من 

نحاول  لذلك  حمدودة.  اللبناين  اجلي�س  فاإمكانات 

التدريبات  من  الإ�ستفادة  املتوافرة،  بالإمكانات 

ب�سكل اإيجابي.

مع  التدريبات  تزامن  هي  الأب���رز  وال�سعوبة 

مقاطعة  اىل  ن�سطر  حيث  العمالنية،  املهمات 

لدى  يكون  ل  لذا  طارئة.  مهمة  لتنفيذ  التدريب 

العودة  قبل  لالإ�سرتاحة  الكايف  الوقت  الع�سكريني 

اىل التدريب، خ�سو�ساً واأن العتاد امل�ستعمل خالل 

املهمات العمالنية يختلف نوعاً ما عن امل�ستخدم 

قدر  التغريات  مع  التاأقلم  نحاول  لذا  للتدريب. 

امل�ستطاع«.

اآمر �سرية بالوكالة

اآمر  هو  ف��واز  �سّياد  الأول  امل��الزم 

خربته  لنا  يقدم  بالوكالة.  �سرية 

امل��ج��ال، »فعلى  اجل��دي��دة يف ه��ذا 

تلك  اأكرب من  م�سوؤولية  ال�سرية  اآمر 

املعني بها اآمر الف�سيلة.

ال�سرية  اإدارة  ع��ن  امل�����س��وؤول  ه��و 

واملخازن والتن�سيق مع الفروع ومع 

القطع يف  مع  واأحياناً  الفوج،  قائد 

مهماتها اخلارجية«.

هذه  اأن  اأخ���رى،  ناحية  من  وي��رى 

لناحية  اإن  ج���داً  م��ف��ي��دة  ال�����دورة 

العتاد املتطور  اأو لناحية  التدريبات 

وقد  الأمريكيون.  اإي��اه  زّوده��م  الذي 

لحظ تن�سيقاً ممتازاً بني املجموعات 

ما يوؤدي اىل تنفيذ املهام العمالنية 

بت�سامن وان�سجام وجتاوب.

»ل �سك اأن هناك نقلة نوعية على 

والتنفيذ.  التدريب  يف  امل�ستعمل  العتاد  �سعيد 

فقيادة اجلي�س حتاول دعم الفوج بالعتاد الأ�سا�سي 

على اأمل حت�سني الأمور الأخرى«.

            اآمر الف�سيلة

التدريب  اأوام��ر  يتلقى  الذي  هو  الف�سيلة  اآمر 

املدربني  ومن  ال�سرية  اآمر  من  ال��دورة،  هذه  يف 

لينقلها ب�سكل �سحيح اىل الف�سيلة.

املالزم الأول جورج �سليبي، اآمر ف�سيلة، يو�سح 

اىل  بدقة  ونقلها  الأوام���ر  تلقي  اأهمية  م��دى 

الع�سكريني، وامل�سوؤولية التي تقع على عاتقهم 

يف هذا املجال.

يف  »تكمن  فهي  ال�سعوبات،  اىل  بالن�سبة  اأما 

التدريبات على  الأوىل للتنفيذ، وت�ساعد  املرحلة 

اكت�ساب اخلربة يف تلقي الأوامر، في�سبح تنفيذها 

اأ�سهل«.

�سليبي:  الأول  امل���الزم  ويتابع 

الثقافة  ال��ت��دري��ب،  م��ع  »نكت�سب 

واإدارة  بالقتال،  الع�سكرية  واخل��ربة 

واإعطائها  املعارك  خ��الل  الف�سيلة 

لنا يف هذه الدورة  الأوامر. وقد تو�سّ

املهمة  ع�سكري  كل  يفهم  اأن  اىل 

ت�سل�سل هرمي  املطلوبة منه، عرب 

يف ال�سرية«.

م�ستويات التدريب

م�ستويني:  على  التدريب  يتم 

اخلربة  مرحلة  م��ن  ينتقل  ع�سكر 

وع�سكر  الإح������رتاف،  م��رح��ل��ة  اىل 

التدريبية،  اخل��ربة  يكت�سب  جديد 

حتققها  حقيقية  خربة  تكون  التي 

املناورات بالذخرية احلّية.
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امللزم الأول �سياد فواز

امللزم الأول جورج �سليبي



فادي  الأول  املعاون  اكت�سب  امل�سمار،  هذا  ويف 

غّية خالل هذا الدورة، خربة ودقة عالية يف الرماية 

ولياقة بدنية اإ�سافية.

اأن  فاعترب  برجا�س،  رم��زي  الأول  الرقيب  اأم��ا 

التدريبات التي تابعوها خالل الدورة، 

يقومون  التي  تلك  عن  تختلف  ل 

ببع�س  �سوى  الفوج،  يف  عادة  بها 

»لقد  واأ�ساف:  احلديثة.  التقنيات 

اعتدنا على ق�ساوة التدريب خ�سو�ساً 

واأننا منلك قوة الإرادة«.

غ�سان  الأول  الرقيب  ناحيته  من 

ما�سي، لحظ اأن العنا�سر فقدوا خالل 

هذه الدورة هاج�س اخلوف من ال�سالح 

اأن  معترباً  بالنف�س،  الثقة  واكت�سبوا  وا�ستخدامه، 

اخلربات قد اجتمعت يف هذه الدورة واأتت بنتيجة 

ممتازة.

الرقيب علي طراف واجلندي وليد احللبي اكت�سبا 

ج��دي��دة خالل  خ���ربات 

اىل  وي�سريان  ال��دورة. 

العنا�سر  بع�س  اأن 

يف  م�سكلة  واج���ه���وا 

للتوا�سل  اللغة  فهم 

الأمريكي،  الفريق  مع 

امل�سكلة  ه��ذه  اأن  اإل 

التدريبات  ُت��ِع��ق  مل 

مواكبة  م��ع  خ�سو�ساً 

عن�سر مرتجم للدورة.

الثقة واخلربة 

والتوقيت

»ي��ع��ط��ي ال�����س��الح 

ال��ث��ق��ة ب��ال��ن��ف�����س« 

علي  الرقيب  بح�سب 

م�سطفى حممد الذي ي�سارك لل�سنة الثانية بهذه 

الدورة، متمنياً اأن ي�سارك بدورات اأخرى م�سابهة. 

فقد متّيز  احلاج،  ربيع  العريف  اىل  بالن�سبة  اأما 

التدريب باجلدية وامل�سوؤولية واخلربة العالية. وقد 

اعترب اأن هذه الدورة زادت من ثقته بنف�سه. كما 

اكت�سب العريف احلاج لياقة بدنية اإ�سافية، اإذ اأن 

التدريبات حتتاج اىل قدرة ال�سرب والتحّمل.

الفريق  اىل  بالن�سبة  الأه���م  ه��و  »التوقيت 

الأمريكي، وكيفية تنفيذ املهمات اي�ساً«، هذا ما 

خُل�س اليه املعاون الأول هيثم �سنبورة الذي اعترب 

اأن هذه الدورة اأفادت خ�سو�ساً العنا�سر اجلدد الذين 

مل يقوموا بعد برمايات كثرية.

من  ا�ستفاد  �سلمون  ع��ب��داهلل  الأول  امل��ع��اون 
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املتدربني،  بني  التدريب  ير�سيه  الذي  التن�سيق 

م�سيفاً  املهمة،  جناح  اىل  براأيه  ي��وؤدي  ما  وهذا 

الع�سكرية  باخلربات  عليهم  اأتت  ال��دورة  هذه  اأن 

اجلديدة، بامل�سوؤوليات وبالثقة بالنف�س.

ويبقى طلب الع�سكريني عنا�سر فوج املغاوير، 

لي�سلوا  اللوج�ستي  والدعم  التدريبات  من  املزيد 

اىل م�ستوى من الإحرتاف يزيد متّيزهم وجناحهم 

يف اأي مهمة طارئة.

حفل التخريج

جرى احتفال تخريج الدورة بتاريخ 2009/5/15 

الركن  العقيد  بح�سور  رومية،  املغاوير  ثكنة  يف 

طوين  وال�سيد  املغاوير  ف��وج  قائد  روك��ز  �سامل 

�ل�سفارة �لأمريكية  �لإرتباط بني  بارفيزي م�سوؤول 

وفوج املغاوير.

تخلل الإحتفال عرو�س ع�سكرية رمزية ون�ساطات 

�سكر  باملنا�سبة  كلمة  الفوج  قائد  واألقى  قتالية. 

بذلها  التي  اجلهود  على  الأمريكي  الفريق  فيها 
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العقيد ح�سيب عبدو
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خالل مرحلة التدريب، ومتنى التعاون بني اجلي�سني 

اللبناين والأمريكي مبا فيه م�سلحة اجلي�س.

الإ�ستمرار  على  ال��ف��وج  ع�سكريي  ح��ّث  كما 

مرحلة  اىل  بامل�ستوى  الإرتقاء  بغية  بالتدريب 

و�سربهم يف  جهودهم  على  واأثنى  جداً،  متقدمة 

حتّمل ال�سغط النف�سي خالل هذه املرحلة، خ�سو�ساً 

املهمات  تنفيذ  تتابع  الفوج  من  وح��دات  واأن 

الأمنية الطارئة اىل جانب التدريب امل�ستمر من 

دون توقف.

رئي�س  األ��ق��ى  ك��م��ا 

ف����ري����ق ال���ت���دري���ب 

الأم������ريك������ي ك��ل��م��ة 

باملنا�سبة،  مقت�سبة 

���س��ك��ر ف��ي��ه��ا ف���وج 

املغاوير قائداً و�سباطاً 

التعاون  على  وعنا�سر، 

ح�سن  وعلى  التدريب  مرحلة  خ��الل  اأب��دوه  ال��ذي 

لبنان  اىل  وفريقه  هو  العودة  ومتنى  ال�سيافة 

م�ستقبالً.

التذكارية  ال��دروع  توزيع  مّت  احلفل  ختام  يف 

وال�سهادات للمتخّرجني، واأقيم حفل غداء يف نادي 

�سباط �لفوج.
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متوز

اإعداد:

ندين البلعة

حما�رضة

2
0
0

9

اإ�ست�سافت كلية فوؤاد �سهاب 

للقيادة والأركان العميد 

الركن املتقاعد اليا�ش داوود 

)من قوى الأمن الداخلي(، 

الذي حا�سر حول »املحافظة 

على الأدلة اجلرمية يف 

م�سرح اجلرمية«.

املحا�سرة التي تابعها 

�صباط دورة �لأركان )�لرقم 

23( اأجابت عن الأ�سئلة التي 

ميكن اأن ُتطرح يف هذا 

املجال.

الك�سف على م�سرح 

اجلرمية

ب�سرح  امل��ح��ا���س��ر  اإ���س��ت��ه��ل 

الك�سف  توجب  التي  الأ�سباب 

واأولها  اجل��رمي��ة،  م�سرح  على 

اإثبات وقوع اجلرم، و�سبط الأدلة 

اجلنائية،  الق�سايا  ففي  اجلرمية. 

مل  اإذا  اجل��اين  لع���رتاف  قيمة  ل 

اإف��ادات  وم��ع  الأدل��ة  مع  يتطابق 

فاإن  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  ال�سهود. 

الأدلة هي الأ�سا�س لالإدانة اأو عدمها. 

 )Indice( البّينة  بني  فرق  وهناك 

والدليل  م��وؤ���س��رات،  تعطي  ال��ت��ي 

)preuve( الذي يدين.

اجلرمية  م�سرح  على  الك�سف  �ساأن  من  اأي�ساً 

اإتاحة متثيلها، اإذ يجب اأن تتطابق اأقوال املتهم 

وقوع  مكان  يف  مّت  ال��ذي  الك�سف  مع  واأفعاله 

اجلرمية.

فكرة  اإعطاء  يف  الك�سف  اأهمية  تكمن  واأخ��رياً، 

وا�سحة للقا�سي. فملف املحّقق، بعد انهائه من 

الك�سف والتحقيق، ي�سبح يف يد الق�ساء اجلال�س. 

اأحكام  راً ب�سكل متقن تكون  فاإذا كان امللف حم�سّ

املحكمة �سحيحة وعادلة.

التي  املحكمة  هو   )Assis( اجلال�س  الق�ساء 

الق�ساء  اأما  ق�ساة.  ثالثة  من  هيئة  وهي  حتكم، 

والنيابة  العام  املدعي  فهو   )Debout( الواقف 

وهو  واملجتمع؛  العام  احلق  ميّثل  الذي  العامة، 

املدعي  فاإجراءات  ويالحقها  العامة  الدعوة  يحّرك 

تو�سله  متهيدية  اإج�����راءات  ه��ي  ال��ع��ام 

كيف نحافظ على الأدلة اجلرمية 

يف م�سرح اجلرمية؟
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للمحكمة.

من يقوم بالك�سف

على م�سرح اجلرمية؟

م�سرحها  يف  يتجّمع  قد  جرمية،  تقع  عندم�ا 

العدي�د من اجله�ات، وحت�اول كل جه�ة اأخ�ذ دلئ�ل 

لتحقي�ق �سب�ق، وهذا م�ا ي�سم�ى العبث بالدلئل.

ويو�سح املحا�سر:

�سيدا  يف  الأرب��ع��ة  الق�ساة  قتل  جرمية  مثالً: 

)يف 9 حزيران 1999(، حينها و�سل اىل م�سرح 

ووحدات  املخابرات  واأجهزة  العام  الأمن  اجلرمية 

اجلنائية  والأدل��ة  املنطقة  يف  املنت�سرة  اجلي�س 

كل  كافة.  والأحزاب  الأمنية  والأجهزة  الدولة  واأمن 

وراحت  اجلرمية،  �ساحة  من  عنا�سر  اأخ��ذت  جهة 

حتقق مع ال�سهود...

النحو،  هذا  على  الأم��ور  حت�سل  عندما  لالأ�سف، 

�سعوبة  وزيادة  التحقيق  اإعاقة  اىل  توؤدي  فاإنها 

ل اىل نتائج. التو�سّ

�لك�سف على م�سرح  جهاز و�حد فقط منوط به 

اأما باقي الأجهزة التي تنوجد يف مكان  اجلرمية. 

مب�سرح  العبث  منع  فعملها  اجل��رمي��ة،  ح��دوث 

هذا  املكان.  مغادرة  من  ال�سهود  ومنع  اجلرمية، 

بالإ�سافة اىل مهمات اأخرى اأ�سا�سية نذكر منها:

- اإ�سعاف امل�ساب وو�سع اإ�سارة على مكان وجوده 

امل�ست�سفى  اىل  نقله  وخالل  احل��ادث.  وقوع  عند 

ترافقه قوة كافية لتجّنب اأي ردة فعل من قبله، 

وحلمايته، و�سماع اأقواله وتدوينها.

املدين...  والدفاع  الأحمر  بال�سليب  الإت�سال   -

وتبليغ ال�سرطة اأو الدرك.

التحقيق

املخفر الإقليمي هو �ساحب احلق يف التحقيق، 

امل�ستنطق.  ومعه  التحقيق  قا�سي  جاء  اإذا  اإل 

باملهام  يقومون  الأخ��رى  والقوى  العام  املدعي 

التي يكّلفهم بها قا�سي التحقيق.

املحقق الأ�سا�سي هو املدعي العام الإ�ستئنايف، 

هو  )ال��ذي  احلكومة  مفّو�س  ال��دور  بهذا  ويقوم 

مدٍع عام ع�سكري(، يف حالت اإ�ستثنائية اأي عند 

املن�ساآت  على  اأو  الع�سكريني  على  اجلرائم  وقوع 

واملعدات الع�سكرية.

املدعي العام الإ�ستئنايف

م�سرح  على  الإ�ستئنايف  العام  املدعي  يك�سف 

وتعاونه  الأول��ي��ة،  بالتحقيقات  ويقوم  اجلرمية 

ال�سابطة العدلية ومهمتها:

توقيف  اأدلتها،  و�سبط  اجلرمية  اإ�ستق�ساء   -

وقد  املخت�س.  الق�ساء  على  واإحالتهم  الفاعلني 

ما  وه��و  الأويل  التحقيق  مهمة  العرف  اأ���س��اف 

املحاكمات  اأ�سول  قانون  يف  عنه  من�سو�ساً  لي�س 

اجلزائية.

الدوريات  اجلرائم، وذلك من خالل  البحث عن   -

التي تطلقها ال�سابطة العدلية. وميكن اأن ي�سلها 

اخلرب من خمرب، اإت�سال، �سماع �سوت، من القوى 

الأمنية، خرب يف جريدة...

- �سبط الأدلة، فعند الإ�ستماع اىل اإفادة ال�ساهد 

اأو امل�ستبه به، ُت�سبط اإفادته واأقواله لأنها جزء من 

اأدلة اإذا تطابقت مع احلقيقة والواقع.

اأ�سخا�ش ال�سابطة العدلية

اأو  ال��ع��ام  امل��دع��ي  العدلية،  ال�سابطة  ميّثل 

عامون،  حمامون  ومعاونوهم:  احلكومة  مفّو�س 

ق�ساة التحقيق وكل من ي�ساعدهم، اأي املذكورون 

يف املادة 31 من د�ستور ال�سابطة العدلية )قانون 

املحافظون،  وه��م  اجلزائية(  املحاكمات  اأ�سول 

الداخلي  الأم��ن  ق��وى  ع��ام  مدير  القائمقامون، 

الق�سائية  ال�سرطة  يف  والرتباء  كافة،  و�سباطها 

ويف املخافر والقطعات الإقليمية.

املدعي العام هو �ساحب الدعوة العامة وله حق 

مهمات.  وتكليفهم  ملعاونيه  توجيهات  اإعطاء 

وهوؤلء هم: �سباط �لدرك على �ختالف رتبهم مع 

الق�سائية،  وال�سرطة  الإقليمية  القطعات  رتباء 

�لتحقيق  �ملكلفون  و�لرتباء  �لعام  �لأمن  و�سباط 

)لديهم مفرزة خا�سة للتحقيق(.

ويف  ال��دول��ة،  اأم��ن  اىل  بالن�سبة  الأم��ر  كذلك 

�جلي�ض، �سباط �ل�سرطة �لع�سكرية �لذين يعينهم 

وزير الدفاع، والرتباء املكلفون التحقيق.

�سالحية  البلديات  قانون  من   72 املادة  اأعطت 

ميار�سها  البلدية،  لرئي�س  العدلية  ال�سابطة 

بوا�سطة ال�سرطة البلدية التي ت�سبط املخالفات.

العديل  ال�سابط  عاتق  على  تقع  ذل��ك  اىل 

م�سرح  اىل  و�سوله  �ساعة  ت�سجيل  م�سوؤولية 

فيها،  والروؤية  ال�سائدة  اجلوية  والأح��وال  اجلرمية 

و�سبط الأدلة بتاأٍن لي�سار اىل الك�سف عليها.

كيفية الك�سف

اىل  ي�سل  ع��ديل  �سابط  اأول  بالك�سف  يق�وم 

قا�سي  اأو  ال��ع��ام  امل��دع��ي  اأو  اجل��رمي��ة،  م�سرح 

التي  الإقليمية  الف�سيلة  ُت�ستدعى  اأو  التحقيق. 

يقع اجلرم �سمن نطاقها.

من  اإ�سارة  على  بناًء  التحقيق  املخفر  يت�سّلم 
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املدعي العام، ويكّلف الأدلة اجلنائية املوجودة يف 

كل مفرزة ق�سائية اإجراء الك�سف. 

املدعي  ُيبّلغ  اجلرمية،  وقوع  من  التاأكد  بعد 

ينتقل  اأن  ميكن  الذي  احلكومة  مفو�س  اأو  العام 

بقا�سي  يت�سل  اأو  اجلرمية  م�سرح  اىل  �سخ�سياً 

ال�سابطة  التحقيق ليقوم بذلك. عندها تكّف يد 

التحقيق  قا�سي  فيعطي  التحقيق  عن  العدلية 

التوجيهات.

يف اأثناء قيامه بالتحقيق ياأخذ ال�سابط العديل 

�سالحية املدعي العام. ويطلب الأدلة اجلنائية بعد 

موافقة املدعي العام اأو مفّو�س احلكومة.

اخلرباء والطبيب ال�سرعي

يقع اأ�سخا�س الأدلة اجلنائية �سمن خانة اخلرباء، 

فيعني لكل جرمية خبري ح�سب نوعها.

ميكن  الذين  اخل��رباء  من  هو  ال�سرعي  الطبيب 

الإ�ستعانة بهم للك�سف على م�سرح اجلرمية. وهو 

ل يقوم فح�سب بالك�سف، فال�سابط العديل ُيطَلب 

منه حتديد اأ�سئلة كل ما ميّت ب�سلة اىل اجلرمية، 

من خالل بيانات حمددة.

ويقّدمون  دورات  يتابعون  اجلنائية  الأدلة  خرباء 

اأ�سماءهم للمدعي العام. اأما الأطباء وخرباء احلريق 

والغريق وما �سابه - ي�سدر باأ�سمائهم جدول من 

خرباء  فيكونون   - �سنوياً  الأعلى  الق�ساء  جمل�س 

حمّلفني �أق�سمو� �ليمني �لقانونية، و�سمن �سروط 

معينة.

الأدلة

مكان  يف  جندها  اأن  ميكن  التي  الأدل��ة  هي  ما 

وقوع اجلرمية؟

اأداة  فارغة،  خرطو�سة  ب�سمة،  �سكني،  م�سد�س، 

تعترب  كلها  وب��ر...  ت�سّمم،  اآثار  دم،  �سعر،  قتل، 

اأ�سول  وف��ق  بعناية  ُت�سبط  التي  الأدل��ة  �سمن 

حمددة.

فارغة  خرطو�سة  اجلرمية  م�سرح  يف  ُوجدت  اإذا 

تقارن بتلك العائدة اىل �سالح املجرم.

ومن خالل ال�سعر، ميكن اأن نحّدد احلم�س النووي 

اأثراً  يكون  اأن  ميكن  فال�سعر  ل�ساحبها.   )DNA(
يحدد هوية املجرم.

جداً  املهمة  اجلنائية  الأدل��ة  من  هي  الب�سمة 

ودليل ل يرقى اليه ال�سك اأبداً.

الب�سمة 24 �ساعة ح�سب مكان وجودها،  تعي�س 

فاإذا كانت يف مكان ظليل ورطب، ميكن اأن تبقى 

لعدة اأيام.

خا�سة  بودرة  ر�س  خالل  يتّم من  الب�سمة  �سبط 

وي�ستخدم  املكان  على  العديل  ال�سابط  ي�سعها 

الب�سمة  �سكل  ال��ب��ودرة  فتاأخذ  �سغرية،  فر�ساة 

وينزعها ب�سريط ل�سق لتوؤَخذ اىل املخترب وحتّدد 

هوية �ساحبها.

اجلرم امل�سهود وقرار التوقيف

اإياه  تطّرق املحا�سر اىل اجلرم امل�سهود حمدداً 

الإنتهاء  عند  اأو  وقوعه  حني  ُي�ساَهد  الذي  باجلرم 

من وقوعه، اأو ُي�سبط مع الفاعل اأدلة وم�ستندات 

وقوع  تاريخ  من  �ساعة   24 خالل  اإدانته  تثبت 

اجلرمية.

�سخ�س  اأي  مُينع  معينة،  جرمية  ح�سول  عند 

على  �ساهد  لأنه  املغادرة،  املكان من  موجود يف 

اجلرمية؛ ويبا�سر ال�سابط العديل التحقيق معه.

اأما بالن�سبة اىل امل�ستبه به فيتم توقيفه باأمر 

التحقيق،  �سالمة  على  حر�ساً  العام  املدعي  من 

وملنع فراره واإر�ساًء للراأي العام.

ال�سهود على  الإ�ستباه ب�سخ�س واإجماع  يف حال 

ويذيع  هويته،  كامل  بيان  يتّم  بالفعل،  قيامه 

مفو�س احلكومة بالغ بحث وحتٍر عن هذا ال�سخ�س 

اإذا مل يتم اإيجاده.

ومل  ق�سائية  مذكرة  لي�س  والتحري  البحث  بالغ 

ُيَن�س عنه اأبداً يف اأ�سول املحاكمات اجلزائية، بل 

�سخ�س  اأقوال  اىل  لالإ�ستماع  بولي�سية  و�سيلة  هو 

ما، ولي�س للقب�س عليه اأو توقيفه.

يبقى هذا البالغ �ساري املفعول 15 يوماً قابلة 

العام،  املدعي  اأخرى، مبوافقة  يوماً  للتجديد 15 

بناًء  فرُت�سل  بالتحقيق،  القائمة  القطعة  ُت�سدره 

على اإ�سارة املدعي العام، برقية ملكتب التحريني 

الأ�سخا�س املطلوبني.  الق�سائية عن  ال�سرطة  يف 

العام  الأمن  البيان اىل  بدوره ير�سل هذا املكتب 

الذي يعّممه على املراكز احلدودية.

يف حال كان ال�سخ�س حمكوماً و�سدر بحقه احلكم، 

ل يعود مطلوباً. فاإذا مل ينّفذ حكمه ي�سبح عليه 

بالن�سبة  اأما  التحريات.  مكتب  حكم« يف  »كّرا�س 

ال�سخ�س  كان  اإذا  يبنّي  فهو  العديل  �سجله  اىل 

حمكوماً اأم ل، لكنه ل يبنّي اإذا كان مالحقاً اأم عليه 

بالغات حتٍر ومذكرة توقيف.

اإ�سارة اىل اأنه يف حال الوفاة ُت�سطب كل الأحكام.

اإنه وعلى الرغم من  اأخرياً ختم املحا�سر بالقول 

ن�سبة اجلرائم املرتفعة يف لبنان، يتّم ك�سف هذه 

اجلرائم، وُيعترب لبنان الأف�سل يف هذا الإطار، على 

�سعيد موقعه الأمني �سمن قارة اآ�سيا.

ت�سوير: وجدي عازار
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موا�سفات الطائرة وا�ستعمالتها

ال�سنع  اأمريكية  طائرة  كارڤان«   208 »�سي�سنا 

�سّممت   ،1984 العام  اأنتجت  الإ�ستعمال  متعددة 

املناخية  والأح��وال  والظروف  املجالت  يف  للعمل 

الإقالع  وميكنها  احلاجات،  ملختلف  تلبية  كافة 

و�لهبوط من على �ملد�رج �لعادية �أو على �ملاء.

�سّممت ال�Cessna 208 Caravan ب�سكل يوؤّمن 

ال�سهولة والراحة يف العمل، حيث اأن اأجنحة الطائرة 

قبل  وتفتي�سها  عليها  بالك�سف  ت�سمح  املرتفعة 

التحليق، وب�سهولة مطلقة. وت�سميم الأجنحة هذا 

يوؤّمن للطائرة التحليق با�ستقرار وثبات عظيمني. 

وقد زّودت قمرة قيادة متطّورة توؤّمن للطيار روؤية 

اأ�سعة  من  وحماية  اجلوانب  خمتلف  على  وا�سحة 

ال�سم�س والعوامل املناخية كافة.

عدة  يف   Cessna 208 Caravan�ال ت�ستعمل 

حتتوي  وهي  وال�سحن،  وال�سياحة  كال�سفر  جمالت، 

 340 وحجم  اأم��ت��ار   9.6 بطول  رح��ب  مكان  على 

اأن ت�ستوعب 8 ركاب مع  مكعباً، كما ميكن  قدماً 

اإ�سافة  كافة،  الع�سكرية  اأو  املدنية  م�ستلزماتهم 

اىل طيارين اإثنني. 

قمرة القيادة

 Cessna 208 Caravan�ال جّهزت غرفة قيادة 

الرئي�سة بزجاج Garmin G1000 وباأنظمة عر�س 

التي  كافة  اخلا�سة  وا�سح املعلومات  توؤّمن ب�سكل 

لعمل  الرئي�سة  والو�سائط  الو�سائل  على  حتتوي 

و�سريع،  ب�سيط  ب�سكل  الطائرة  واأدوات  املحرك 

كما حتتوي على اأجهزة اإت�سال عالية اجلودة وجهاز 

�سا�سة  اىل  للمعلومات،  عر�س  و�سا�ستي   GPS
املعطيات  خمتلف  لعر�س  كبرية  رئي�سة  و�سطية 

حول الطائرة واملهمة التي تنّفذها )وقت، حمولة، 

مبا�سر  ب�سكل  تنقل  كما  الخ...(  اإرتفاع،  �سرعة، 

اأثناء  ال�سورة الطوبوغرافية واحلقيقية لالأر�س يف 

التحليق.

ت�ستمل التجهيزات الأ�سا�سية على اأنظمة توؤّمن 

املهام  وال�سال�سة يف  التحليق  خالل  والأمان  الثقة 

املطلوبة كافة.

موا�سفات عامة عن 

الطائرة

اأمريكية  ط��ائ��رة   -

ال�سنع مبحرك واحد من 

 Pratt & whitney
 PT - 6 Turbo طراز 

 900 ب���ع���زم   Prop
.Hsp

- وزنها فارغة: حواىل 6000 باوند.

- الطول: حواىل 12.68 م.

- طول الأجنحة: حواىل 15.88 م.

.Mc Cauley مروحة اأمامية �سنع �سركة -

- الإرتفاع الأق�سى للتحليق: حواىل 7620 م.

 7 ح��واىل  بالوقود  ت��زود  دون  م��ن  التحليق   -

�ساعات.

حواىل  ميالً/�ساعة،   175 الق�سوى:  ال�سرعة   -

341 كلم/�سا.

والإ�ستطالع،  للمراقبة  الطائرة  هذه  ت�ستعمل 

 Precision Guided �سواريخ  رماية  وباإمكانها 

النقل اجلوي  لأعمال  اأنها ت�سلح  Munition. كما 
ركاب مع طيارين  نقل 8  بحيث ميكنها  الداخلي 

اإثنني.

يف اإطار برنامج 

امل�ساعدات الأمريكية 

املخ�س�سة للجي�ش 

اللبناين، ت�سّلمت 

القوات اجلوية عرب مطار 

بريوت، طائرة نوع 

 Cessna Caravan
208B، وعلى متنها وفد 

ع�سكري اأمريكي، كّلف 

مهمة تدريب الطيارين 

والفنيني يف القوات 

اجلوية ل�ستخدام هذا 

النوع من الطائرات.

الطائ�رة تعمل يف خمتلف املجالت والتدريبات املكّثفة          ت��سي�ر ب�سك�ل ممت�از

القوات اجلوية ت�سّلمت

Cessna 208 caravan

متوز

اإعداد:

رميا �سليم �سومط

كارل حداد

جتهيزات

2
0
0

9
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التجهيزات العامة للطائرة

 )MX - 15D )ط���راز  مراقبة  ك��ام��ريا   •
للت�سوير والت�سجيل مع اإمكان:

احلمراء  دون  ما  الأ�سعة  بوا�سطة  الت�سوير   -

.)Infra red(
- اإنارة الهدف بوا�سطة اأ�سعة الاليزر.

- قيا�س امل�سافة بني الهدف والطائرة.

- نقل ال�سورة اجلوية مبا�سرة اىل غرفة العمليات 

.)Broadcast microwave system( الأر�سية

- حتديد الهدف لرمايته ب�سواريخ جو - اأر�س.

جو(   - )اأر�س  ال�سواريخ  �سد  دفاعي  • نظام 
من خالل قذف بالونات حرارية.

فاي��ر  هي��ل  �س��واري��خ  اإط���الق  ن��ظ��ام   •
.)Hell Fire(

التدريبات

يف ق��اع��دة ب��ريوت اجل��وي��ة ب��داأت 

ال��ذي  امل��ك��ّث��ف،  ال��ت��دري��ب  عملية 

ي�سمل دورة خا�سة بالطيارين واأخرى 

بالفّنيني.

حت��ّدث  ال��ت��دري��ب��ات  طبيعة  ع��ن 

القوات  يف  التوجيه  ق�سم  رئي�س 

فرحات،  اأمني  الطيار  العقيد  اجلوية 

فاأو�سح اأن الفريق الفني موؤلف من 

يخ�سعون  خربات،  ذوي  اإخت�سا�سيني 

لتدريب حول كيفية اإجراء الفحو�سات 

للحفاظ على  الطائرة  والك�سف على 

املدى  على  جهوزيتها  اإ�ستمرارية 

القريب والبعيد.

الطيارين  دورة  برنامج  عن  اأم��ا 

اأن  فرحات  الطيار  العقيد  فاأو�سح 

يتابعها  اأ�سابيع  �سبعة  الدورة  مدة 

اخلربات  اأ�سحاب  الطيارين  من  عدد 

ذات  النف�اثة  الطائ�رات  جم�ال  يف 

الأجنحة الثابتة.

مة على ال�سكل الآتي: والدورة مق�سّ

وي�سمل  اأ�سبوعان  مدته  الأر�سي،  • التدريب 
اأجهزة  ال��ط��ائ��رة،  ت�سغيل  نظام  ح��ول:  مت��اري��ن 

ال���رادارات،  الكهربائي،  النظام  اجلوية،  املالحة 

كافة  الأجهزة  اإ�ستخدام  وكيفية  الإت�سال،  واأجهزة 

يف احلالت الطارئة.

حتويل  �سهادة  لنيل  الطريان  على  • التدريب 
مدة  اأخ��رى(.  اىل  طائرة  قيادة  من  التحّول  )اأي 

طريان  �ساعات  خم�س  يتخّلله  اأ�سبوعان  التدريب 

و�ساعة  بالتحويل  خا�سة  منها  اأرب��ع  طيار،  لكل 

للتدريب  �ساعات  ثماين  يليها  للتقييم.  واح��دة 

العمالين على اأجهزة املالحة والأ�سلحة والت�سديد.

ثالثة  مدته  والعمالين  التكتي  التدريب   •

املالحة  اأجهزة  على  تدريب  ويت�سّمن  اأ�سابيع. 

نظام  حتمل  الطائرة  كون  والت�سديد  وال���رادارات 

تعّقب. 

واأ�سار العقيد الطيار فرحات اأنه يف ختام الدورة 

لقيادة  �سهادة  على  �ملتدّربون  �ل�سباط  يح�سل 

�ل�سباط  من  غريهم  لتدريب  ويتاأّهلون  �لطائرة 

على الطائرة املذكورة.

جد واحرتاف

املدّرب  اأّكد  الطيارين  تدريب  عملية  �سري  حول 

ت�سري  الأم��ور  اأن  بيمي�س  جيم  الطيار  الأمريكي 

ب�سكل ممتاز، ورّد ذلك اىل ن�سبة الإحرتاف العالية 

�ىل  م�سري�ً  �ملتدّربون،  �ل�سباط  بها  يتمّيز  �لتي 

اأنهم يتابعون الدورة بجد واهتمام بالغني.

�سارفت  الأ�سا�سي  التدري�ب  مرحلة  اإن  واأ�ساف: 

و�لهب�وط  �لإقالع  عمليات  ت�س�ّمنت  وقد  �لإنتهاء 

الأجهزة  فعالية  وم�دى  الطائرة،  ت�سغيل  ونظ�ام 

مو�سحاً  الطارئة،  احلالت  يف  ا�ستخدامها  وكيفية 

اأن املرحلة التالية �ست�سم�ل التدري�ب التكتي ومن 

عمليات  لتنفيذ  جمموعة  �سم�ن  العمل  �سمنه 

البحث والإنقاذ.

الطائ�رة تعمل يف خمتلف املجالت والتدريبات املكّثفة          ت��سي�ر ب�سك�ل ممت�از



اجلي�ش - العدد رقم 277

250

�شباط

اإعداد:

تريز من�سور

رفاق ال�سالح

2
0
0

8



اجلي�ش - العدد رقم 277

250

�شباط

اإعداد:

تريز من�سور

رفاق ال�سالح

2
0
0

8



اجلي�ش - العدد رقم 277

250

�شباط

اإعداد:

تريز من�سور

رفاق ال�سالح

2
0
0

8



61

اجلي�ش - العدد رقم 289

متوز

اجلي�س واملجتمع

2
0
0

9
املجوقل

اآلف ال�سباب

تابعوا العرو�ش

حّل  حيث  ومدار�ش  ومعاهد  جامعات  من  دعوات  عدة  املجوقل  الفوج  لّبى 

ع�سكريوه �سيوفاً فوق العادة. فال�سيوف اأ�سبعوا �سوق ال�سباب اىل لقاء »املجوقلني« 

اأن يحت�سد املئات منهم  والتعّرف اىل مهاراتهم وقدراتهم، لذلك مل يكن مفاجئاً 

اإيجاز يعّرف مبهام اجلي�ش  �سبقه  الفوج مقّدماً عر�ساً ع�سكرياً  يف كل �ساحة حّل فيها 

عموماً واملجوقل خ�سو�ساً، مع ا�ستعادة ملعارك نهر البارد العام 2007.

�ضيف فوق العادة

يف اجلامعات واملدار�س



62

اجلي�ش - العدد رقم 289

اجلامعة  باحة  يف  ك��ان  الأول  العر�س 

اأكر  ح�سره  روك��ز  م��ار   - الي�سوعية 

الهيئة  اىل  اإ�سافة  طالب،  األف  من 

اجلامعة  يف  والإداري���ة  التعليمية 

بفروعها كافة، واإذ عرّب احلا�سرون 

ع��ن م�����س��اع��ر ال��ت��ق��دي��ر وال���ود 

املدراء،  اأحد  قال  والإ�ستح�سان، 

اإن اجلامعة مل تعرف يف تاريخها ح�سداً 

للح�سد الذي جتّمع للقاء  طالبياً مماثالً 

يهبطون  وروؤيتهم  املجوقل  ع�سكريي 

باحلبال من الأبنية املرتفعة والطوافات.

لقائد  تذكاري  درع  قّدم  اللقاء  نهاية  يف 

للعقيد  واآخر  نادر  جورج  الركن  العقيد  الفوج 

ون�سبوا يف   - اجلامعة  اأ�ستاذ يف   - احللو  خليل 

تذكارية  لوحة  و�سعت  كما  اأرزة،  اجلامعة  باحة 

تخليداً لذكرى �سهداء اجلي�س.

الي�سوعية
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اللقاء يف جامعة �سيدة اللويزة مل يقل حما�سة اإذ ح�سره نحو 1100 

طالب، اإ�سافة اىل الهيئتني التعليمية والإدارية يف اجلامعة.

قّدم  مطر  �سهيل  الدكتور  اجلامعة  يف  العامة  العالقات  م�سوؤول 

وجدان  يف  وحب  تقدير  من  للجي�س  عما  عرّبت  موؤثرة  بكلمة  للقاء 

اللبنانيني. وبعد العر�س الذي قّدمه قائد الفوج املجوقل عن مهمات 

انتقل اجلميع اىل باحة  اجلي�س يف قاعة ع�سام فار�س للمحا�سرات، 

اجلامعة.

عر�ساً  الفوج  ع�سكريو  نّفذ  وهتافاتهم  احلا�سرين  حما�سة  وو�سط 

�أنو�عه، �ىل �لهبوط من �لطو�فة و�لقتال وجهاً  للهبوط باحلبال على 

لوجه وحتى اأكل الأفاعي. ة
ز
وي

لل
ة ا

د
سي

�
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يف  تكّرر  عينه  امل�سهد 

 - القد�س  ال���روح  جامعة 

حلول  �سّكل  حيث  الك�سليك 

كبرياً.  حدثاً  فيها  املجوقل 

كما  ت��وّق��ف��ت  ال�����س��ف��وف 

واجلميع  الن�ساطات  معظم 

احت�سدوا يف الباحة ليتابعوا 

ال���ع���ر����س م��ع��رب��ني عن 

بالت�سفيق  ا�ستح�سانهم 

والهتافات.

ك
لي

�س
ك
ال



65

اجلي�ش - العدد رقم 289

اللقاء  ك��ان  جبيل  بنت  مهنية  يف 

والإداريني  الطالب  واىل  بالتاأثر،  مفعماً 

اأهايل  من  غفري  جمع  احت�سد  والأ�ساتذة 

واجلي�س،  باملجوقل  مرّحبني  املنطقة 

العقيد  والتعاطف.  التقدير  كل  مبدين 

بكلمة  احلا�سرين  خاطب  ن��ادر  ال��رك��ن 

اأننا  �سحيح  لهم:  قاله  ومم��ا  م��وؤث��رة، 

وانت�سرنا  البارد  نهر  يف  الإرهاب  حاربنا 

حاربتم  اجلنوب  اأهل  اأنتم  لكنكم  عليه، 

اأكرب دولة اإرهابية وانت�سرمت عليها.

ل
بي

ج
ت 

بن
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يف مدر�سة القدي�س يو�سف - عينطورة تزامن اللقاء مع الذكرى الثانية لندلع معركة نهر البارد، ما 

جعل هذا اللقاء مفعماً باملزيد من امل�ساعر. وكما يف جميع العرو�س التي قّدمها، كان الفوج متاألقاً يف 

ح�سوره بني الطالب والأ�ساتذة والإداريني، الذين اعتربوا احلدث اإ�ستثنائياً و�سيظل يف الذاكرة.

يف عينطورة





68

اجلي�ش - العدد رقم 289

اإعداد:

اح�سان مرت�سى

باحث يف ال�سوؤون الإ�سرائيلية

اإيكي  الإ�سرائيلي  الباحث  اأع���ّده  بحث  يفيد 

التعليم  كتب  اأن  حيفا  جامعة  املحا�سر يف  بوديا 

الإ�سرائيلية حالت دون حتقيق ال�سالم مع العرب، 

جذوة  املا�سي  القرن  ن�سف  طيلة  اأّججت  وهي 

وكّر�ست  الفل�سطيني،   - الإ�سرائيلي  ال�سراع 

مناهج  بوديا  وو�سف  الطرفني.  بني  احلرب  حالة 

تتمّيز  كونها  باملنحرفة،  اليهودية  التدري�س 

�سد  الثابتة  والأفكار  النمطية  ال�سورة  بطغيان 

نفو�س  يف  والنفور  الكراهية  وت���زرع  ال��ع��رب، 

ما  باأن  الإ�ستنتاج  حد  اىل  الإ�سرائيليني  التالميذ 

جرى داخل جدران املدار�س الإ�سرائيلية قد اأّثر اىل 

مدى بعيد يف قرار احلرب وال�سلم لدى قادة الدولة 

العربية. 

»ال�سراع  عنوان  حتت  جاء  ال��ذي  البحث  واأ�سار 

التاريخ املدر�سية العربية«  الإ�سرائيلي يف كتب 

ال�سوؤون  لدرا�سة  »م��دار«  موؤ�س�سة  عن  وال�سادر 

الإ�سرائيلية يف رام اهلل، اىل اأن الكتب املدر�سية 

ال�سامت  ال�سراع  من  نوعاً  رع��ت  الإ�سرائيلية 

بالتايل  وق��ادت  عليه  وحافظت  الطرفني  بني 

جهاز  اأن  بوديا  واأكد  امل�سلح.  ال�سراع  تاأجيج  اىل 

 - القومي  النهج  اختار  قد  الإ�سرائيلي  التعليم 

احلا�سر  لحتياجات  املا�سي  يخ�سع  الذي  الديني 

واملو�سوعية  احلقيقة  ح�ساب  على  وامل�ستقبل 

جماعية  ذاك��رة  اإيجاد  بهدف  التاريخ،  كتابة  يف 

اأرباع  ثالثة  اأن  اي�ساً  الباحث  واأو�سح  عدائية. 

يعني  مما  ر�سمياً  جمازة  غري  املدر�سية  الكتب 

التحري�سية  امل��واد  من  للمزيد  الطالب  انك�ساف 

اخلطرية.

و�سدد الباحث على اأن كتب التاريخ الإ�سرائيلية 

القيم  بتعميق  ان�سغلت  للبحث  اأخ�سعها  التي 

اأبطالها  ومتجيد  الأ�ساطري  ورعاية  ال�سهيونية، 

الوافدين �سمن  املهاجرين  اأجل �سهر  اليهود من 

بوتقة وذاكرة جماعية واحدة تقوم على تو�سيف 

اأحادية  تب�سيطية  بطريقة  العرب  مع  ال�سراع 

حد  اىل  الدقة  بعدم  وم�سبعة  والأب��ع��اد،  اجلانب 

الت�سويه والتزوير. واأو�سح الباحث اأن هذه الكتب 

من  وجتريدهم  العرب  ل�سيطنة  �سعت  واملناهج 

اإن�سانيتهم، يف حني و�سفت اليهود والإ�سرائيليني 

باأو�ساف احلداثة والتح�سر وانتهاج الدميوقراطية 

العدوانيني،  »اخلونة  العرب  �سورة  مقابل  يف 

والقذرين  واخلاطفني  واملجرمني  املتخلفني، 

واملبادرين دائماً للتخريب«. واأو�سح الباحث اي�ساً 

ول�س  وخمادع  وحمتال  متوح�س  مثل  تعابري  اأن 

و�سف  يف  ُت�ستخدم  ما  كثرياً  واإرهابي،  و�سارق 

لربطه  املجازر  اليهود  �سد  يرتكب  الذي  العربي 

بالال�سامية املتاأ�سلة ب�سورة مر�سية يف التاريخ 

العماليق  ب�سورة  لربطه  اأو  اأوروب��ا،  يف  اليهودي 

مو�سى،  النبي  اأيام  فل�سطني  يف  عا�سوا  الذين 

وهم من األد اأعداء بني اإ�سرائيل يف التوراة. ونقل 

الباحث بوديا عن ل�سان وزير التعليم الإ�سرائيلي 

عرب  زعماء  »هناك  قوله:  مامر  زفولون  الأ�سبق 

الق�ساء  على  قادرين  يكونوا  مل  اإن  اأنهم  يظنون 

يف  �سينجحون  فاإنهم  املعركة،  ميدان  يف  علينا 

وي�سيف  ال�سالم«.  عملية  طريق  عن  ذلك  فعل 

اإ�سرائيل  يهّدد  العرب  مع  ال�سالم  اأن  معناه  ما 

املهزوزة يف قيمها وثقافتها، وي�ستلزم حت�سني 

القومي  ال�سهيوين  ال��وع��ي  بتقوية  النا�سئة 

اأنه  ال�سياق  هذا  يف  بالإ�سارة  واجلدير  والديني. 

الأ�سبق  الإ�سرائيلي  التعليم  وزير  حاول  عندما 

العرب  التالميذ  اإحداث تقارب بني  نافون  اإ�سحاق 

من حاملي اجلن�سية الإ�سرائيلية والتالميذ اليهود 

هذه  يف  ي�سارك  مل  اإ�سرائيل،  يف  الإ�سرائيليني 

الأن�سطة �سوى 2٪ من املربني اليهود العلمانيني 

بينما رف�ست املوؤ�س�سة الدينية امل�ساركة يف مثل 

هذه اللقاءات رف�ساً قاطعاً، مما يثبت اأن الذاكرة 

الإ�سطهاد  ملخططات  ك�سحايا  لليهود  اجلماعية 

اخلا�س«  ما�سيهم  »�سجناء  جعلتهم  قد  والإب��ادة 

منتهى  ا�ستخدام  �سمائرهم  اأم��ام  لهم  وب��ّررت 

دولياً.  املحّرمة  والأ�سلحة  والعنف  القوة  اأ�سكال 

العرب  عاملهم  الذين  اليهود  اأن  هي  واحلقيقة 

وتركيا  اإ�سبانيا  يف  معاملة  اأف�سل  وامل�سلمون 

ما  واملغرب،  امل�سرق  يف  العربية  الدول  و�سائر 

امل�سه�د الثق�ايف احل�ايل         يف ا�سرائيل
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العليا  اليد  انقلبوا عليهم عندما �سارت  اأن  لبثوا 

لهم، بحيث اأنهم نقلوا �سورة »الأغيار« )غوييم( 

اإ�سرائيل واأ�سقطوها على العرب  من ال�ستات اىل 

باأ�سواأ ما ميكن. 

اأعقاب  يف  اأنه  املجال  هذا  يف  بالذكر  واجلدير 

الإ�سرائيلي  باجلي�س  حلقت  التي  املذّلة  الهزمية 

لبنان«،  جنوب  يف   2000 العام  يقهر  ل  »ال��ذي 

اإ�سرائيل،  التعليم يف  راأ�س هرم جهاز  برزت يف 

اإثر  خ�سو�ساً  متطرفة  و�سوفينية  ميينية  نخب 

الليكود  حزب  من  ليفنات  ليمور  الوزيرة  ت�سلم 

»النزعة  تر�سيخ  على  فعملت  التعليم،  وزارة 

الباحث  ق��ول  حد  على  النا�سئة  بني  الفا�سية« 

اىل  عمدت  وه��ي  �سالوم،  �سامي  الإ�سرائيلي 

اعتربت  حني  التاريخية  الواقعية  الرواية  تزوير 

قالئل  عدا  ال�سكان  من  خالية  كانت  فل�سطني  اأن 

هربوا العام 1948. وعلى هذه اخللفية لي�س عجباً 

نتنياهو  بنيامني  العدو  حكومة  رئي�س  نرى  اأن 

ويرف�س  وال��دويل  العربي  التيار  عك�س  ي�سبح 

عدم  من  بالرغم  املطروحة،  ال�سالم  م�ساريع  كل 

عدالتها واحليف الذي تلحقه باأ�سحاب احلقوق من 

وهو  عموماً،  العرب  و�سائر  خ�سو�ساً  فل�سطينيني 

على  اأكد  اإيالف  بار  جامعة  الأخري يف  خطابه  يف 

وقف  ورف�س  ل�سعبني  الدولتني  ت�سوية  رف�سه 

تو�سيعها  على  الإ�سرار  واأكد  امل�ستوطنات،  بناء 

ويقوم  اململوكة،  العربية  الأرا�سي  ح�ساب  على 

قطاع  يف  والفقراء  امل�سطهدين  بح�سار  فقط 

غزة و�سائر قرى ال�سفة الغربية املطوقة بجدران 

العمال  تنقل  حرية  ويعيق  العن�سري  الف�سل 

بال  اإي��اه��م  ت��ارك��اً  الفل�سطينيني  من  واملر�سى 

املوقف جت�سيد  اأمل، ويف هذا  ول  دواء  ول  طعام 

حيث  �إ�سر�ئيل  يف  و�لأبناء  �لآب��اء  ثقافة  لختالط 

يجمع اجلميع على رف�س الإعرتاف حتى باحلقوق 

عن  ناهيك  للفل�سطينيني،  الب�سيطة  الإن�سانية 

رف�س حقوقهم ال�سيا�سية والقانونية.

لقد اأثبتت الباحثة النف�سانية نبيلة ا�ستنبويل 

ال�سحر  اإن��ق��الب  فل�سطني  يف  ال��ن��ا���س��رة  م��ن 

النا�سئة  اأجيال  تثقيف  جمال  يف  ال�ساحر  على 

الإ�سرائيليني على غرائز الكراهية  والإحتقار لالآخر، 

الإ�سرائيلية و�سل  اإن العنف يف املدار�س  فقالت 

اىل اأعلى امل�ستويات يف العامل، وقد حاولت وزارة 

الرتبية والتعليم التن�سل من م�سوؤوليتها عن ذلك 

ن�سرت  وقد  الظاهرة.  ا�ستفحال  من  الرغم  على 

�سحيفة »يديعوت اأحرونوت« يف هذ املجال بع�س 

اأن  املثال  �سبيل  على  فيها  جاء  التي  املعطيات 

من  عنيفاً  ت�سرفاً  واجهوا  املعلمني  من   ٪92

 ٪60 واأن  كالمياً  عنفاً  واجهوا  و٪69  قبل طالبهم 

الدرا�سي  وقتهم  رب��ع  ي�سرفون  املعلمني  من 

يف  و�لإن�سباط  �لطاعة  عدم  م�ساكل  معاجلة  يف 

هم  املدار�س  طلبة  اأن  الباحثة  وتوؤكد  ال�سفوف. 

جزء من املجتمع ويتاأثرون مبا يجري فيه. والأمر 

الرتبية  خا�س  وب�سكل  الرتبية،  كيفية  هو  الآخ��ر 

على حل امل�ساكل يف املجتمع واحلياة. ويف حالة 

اإ�سبارطي  جمتمع  هو  املجتمع  اأن  جند  اإ�سرائيل 

اأو ي�سل اىل  اأن يحل م�ساكله  ع�سكري اعتاد على 

الأهداف التي يريدها من خالل العنف، وبالتايل ل 

ن�ستغرب اأن جند حركات ال�سالم يف اإ�سرائيل، اىل 

جانب اجلمعيات الأهلية النا�سطة يف جمال حقوق 

الإن�سان، تنادي باإلغاء التجنيد الإجباري املفرو�س 

ملدة ثالث �سنوات لل�سبان و�سنتني للفتيات، ملا 

الأفراد  �سلوك  يف  عميق  اأث��ر  من  التجنيد  لهذا 

العنف  ممار�سة  باجتاه  وتوجيههم  واإناثاً  ذك��وراً 

حتى داخل املجتمع املدين. واجلي�س الإ�سرائيلي 

املجندين  ال�سبان  اأغلبية  بكون  ب��دوره  يفاخر 

اأكر من  الإلتحاق بوحدات قتالية  حديثاً يطلبون 

عملهم  ب��اأن  يعتقدون  لأنهم  اأخ��رى،  وح��دات  اأي 

املخزونة  رغبتهم  ي�سبع  الوحدات  هذه  مثل  يف 

من  لالأغيار  والكراهية  العنف  مبمار�سة  والدفينة 

غري اليهود. وهذه الظاهرة كلها ت�ستمد حيويتها 

و�سن  الإح��ت��الل  ا�ستمرار  خ��الل  من  وا�ستمرارها 

احلروب والإعتداءات على الدول وال�سعوب املجاورة 

للكيان العربي.

اإ�سرائيل  يف  تتفجر  العنف  ظاهرة  جانب  اىل 

على  تقت�سر  ل  التي  العن�سرية  ظاهرة  اي�ساً 

خمتلفة  قطاعات  اي�ساً  تطال  بل  فح�سب  العرب 

من املجتمع اليهودي نف�سه، مثل قطاع اليهود 

واليهود  اأثيوبيا  القادمني من  واليهود  ال�سرقيني 

الرو�س. هذا بالإ�سافة اىل تف�سي ظواهر اأخرى من 

الف�ساد مثل ممار�سة العنف �سد الن�ساء والأطفال 

وتكاثر  الأم���وال  وتبيي�س  بالن�ساء  والإجت���ار  بل 

والإغت�ساب  باملخدرات  والإجتار  الدولية  املافيات 

يف  امل�سوؤولني  كبار  طالت  ُتهم  وهي  و�سواها، 

الدولة مبن فيهم روؤ�ساء الدولة وروؤ�ساء احلكومات 

هذا  يف  قيل  وق��د  الكني�ست،  واأع�ساء  وال���وزراء 

ال�سياق اإن اأ�سواأ ما ميكن اأن يحل مبجتمع هو اأن 

يرتدي العنف فيه رداء الثقافة، واأخطر ما ميكن 

رداء  فيه  العنف  يرتدي  اأن  هو  بالعامل  يحل  اأن 

احل�سارة.

العدو  قتل  اإن  فرويد  النف�سي  العامل  يقول 

النا�س، وهذا  لدى  البدائي  الغريزي  امليل  ي�سبع 

امليل هو يف حالة عمل دائم، وهو يتجّلى ب�سكل 

اأ�سا�سي يف ميل اإ�سرائيل و�سعيها الدائم لتكدي�س 

رغبة  اإرجاع  وتدمرياً. وميكن  فتكاً  الأكر  الأ�سلحة 

يدعى  ما  اىل  الإ�سرائيليني  لدى  والقتل  العدوان 

الدائم  اخلوف  عن  تعرّب  التي  دميوقلي�س،  عقدة 

ملواجهة  ال�سعي  وعند  بالأمن،  الإح�سا�س  وعدم 

العدوانية  ال��روح  ت�ستيقظ  ه��ذه،  اخل��وف  عقدة 

العن�سرية،  بالثقافة  وامل��دع��م��ة  املتوح�سة 

بطريقة  الذهنية  ه��ذه  من  تنطلق  واإ�سرائيل 

مربجمة وخمطط لها م�سبقاً، بحيث ت�سن احلروب 

ب�سبب اأو من دون �سبب، ومن منطلق املحا�سبة 

على النوايا والإفرتا�سات امل�ستقبلية كما يح�سل 

اإ�سرائيل من املقاومة  بالن�سبة اىل موقف  حالياً 

يف فل�سطني ولبنان، ومن اإيران التي تقول عنها 

�سالحاً  امتكلت  رمبا  اإنها  الإ�سرائيلية  املخابرات 

نووياً بعد خم�س �سنوات، ولذلك ل بد من �سربها 

الطاقة  وكالة  لتفتي�س  خ�سعت  لو  حتى  اليوم 

نووي  �سالح  بناء  تنوي  ل  اأنها  اأعلنت  ولو  الذرية 

لأنه خمالف لثقافتها الدينية والأخالقية. 

يفيد باحث اإ�سرائيلي اأن كتب التعليم الإ�سرائيلية

حالت دون حتقيق ال�سلم مع العرب

وهي اأّججت جذوة ال�سراع الإ�سرائيلي الفل�سطيني

امل�سه�د الثق�ايف احل�ايل         يف ا�سرائيل
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الهجرة
غري ال�سرعية

بني جتارة الأوهام 

وحلم

الرثوة

تعترب الهجرة غري ال�سرعية، اأو غري القانونية، اأو ال�سرّية، ظاهرة عاملية موجودة يف الدول املختلفة، من 

الدول املتقدمة كالوليات املتحدة والإحتاد الأوروبي، اأو الدول النامية كدول اآ�سيا واأفريقيا واأمريكا اللتينية، 

هذه  ولكن  بعيدة.  اأم  اأكانت جماورة  �سواء  اأخرى،  دول  من  للمهاجرين،  قبلة  الأوروبية  الدول  بع�ش  وحتّول 

الظاهرة، اكت�ست اأهمية بالغة يف حو�ش البحر املتو�سط، واحلدود بني املك�سيك والوليات املتحدة، لكرثة 

تركيز الإعلم عليها، فما هي هذه الظاهرة، واأ�سبابها، وتداعياتها ونتائجها؟
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�سقط �سهواً يف العدد الرقم 288 من جملة »اجلي�ش«، اإ�سدار حزيران 2009، ذكر اإ�سم معّد الدرا�سة حول املحيط 

الهندي )�ش 67 - �ش 76( وهو العميد املتقاعد الدكتور اأحمد عّلو، فاقت�سى التو�سيح مع العتذار.
تو�سيح

م الرثوة
ري ال�سرعية وحل

الهجرة غ

الهجرة وتاريخها

الهجرة، اأو املهاجرة لغًة، هي »الإنتقال من بالد 

اىل بالد اأخرى«، ولأ�سباب متعددة.

الإن�سان  حلقوق  العاملي  الإع��الن  يف  ورد  وقد 

يف  امل��ت��ح��دة  الأمم  ع��ن   1948 ال��ع��ام  ال�����س��ادر 

املادتني 13 - 2 و14 - 1 ما ياأتي:

- 13 - 2: »يحق لكل فرد اأن يغادر اأية بالد مبا 

يف ذلك بلده، كما يحق له العودة اليها«.

اأن يلجاأ اىل بالد  - 14 - 1: لكل فرد احلق يف 

اأخرى اأو يحاول الإلتجاء اليها هرباً من الإ�سطهاد«.

قدم  اىل  وتعود  التاريخ،  يف  قدمية  الهجرة 

الإن�سان نف�سه، وانتقاله الدائم والدوؤوب من مكان 

بحثاً  اأو  العي�س،  وو�سائل  الرزق  عن  بحثاً  اآخر  اىل 

يف  والطق�س  الطبيعة  من  هرباً  اأو  الأم��ان،  عن 

مكان ما، اىل اآخر، ودائماً دافعه يف ذلك هو حب 

البقاء واحلفاظ على احلياة، اأو الرغبة يف اكت�ساف 

بيئة اأكر تالوؤماً ومواءمة مع حاجاته وطموحاته. 

يف  الهجرة  عرفت  التي  ال�سعوب  هي  كثرية 

ون�ساأت  قامت  التي  الدول  هي  وكثرية  تاريخها، 

اليوم،  وحتى  الع�سور  اأقدم  منذ  املهاجرين،  من 

يف اآ�سيا واأوروبا واأمريكا وحتى يف اأفريقيا، وكلنا 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  مثل  دولً  اأن  يعرف 

واأ�سرتاليا  الالتينية  اأمريكا  دول  من  وكثري  وكندا، 

من  الكبرية  الأع����داد  بف�سل  وت��ط��ّورت  ق��ام��ت 

واليوم،  العامل.  مناطق  خمتلف  من  املهاجرين 

وبعد اأن اتخذت الدول اأ�سماءها وحدودها، وهويتها 

الدينية، فقد و�سعت من  اأو  وال�سيا�سية  القومية 

على  املحافظة  لها  يكفل  ما  الداخلية  القوانني 

للدخول  وقوانني  طرقاً  فحددت  و�سعبها،  كيانها 

اأو العمل فيها، كما و�سعت قواعد  اليها، والإقامة 

جمال  اىل  ياأتي  ملن  جن�سيتها  ملنح  واأنظمة 

�سيادتها اأو يطلب اإذناً بالبقاء فوق اأر�سها، �سواء 

اأكان ذلك موؤقتاً اأم دائماً، ومن يدخل بلداً ما خارج 

اإطار هذه القوانني يعترب وجوده فيها غري �سرعي، 

اأي  يف  والرتحيل  للتوقيف  وقابالً  قانوين،  وغري 

حلظة.

حجم الهجرة غري ال�سرعية

الهجرة  هذه  حجم  حتديد  مبكان  ال�سعوبة  من 

وذلك نظراً اىل طبيعة هذه الظاهرة، كون املهاجر 

ال�سري يتوّزع على �سنوف متعددة منها:

ول  قانونية  غري  بطريقة  بلداً  يدخل  �سخ�س   -

ي�سّوي و�سعه القانوين.

- �سخ�س يدخل بلداً بطريقة قانونية ثم ميكث 

هناك بعد انق�ساء مهلة الإقامة القانونية.

- �سخ�س يعمل ب�سورة غري قانونية خالل اإقامة 

م�سموح بها.

- �سخ�س يعمل يف عمل غري املن�سو�س عليه 

يف عقد العمل.

حول  التقديرات  ت�سارب  ر  يف�سّ ما  هذا  ولعل 

العمل  فمنظمة  ال�سرعيني،  غري  املهاجرين  عدد 

ال�سرعية مبا  الهجرة غري  تقّدر حجم  الدولية مثالً 

العامل،  يف  املهاجرين  عدد  من  و٪15   10 بني 

يبلغ  املتحدة،  لالأمم  الأخرية  التقديرات  وح�سب 

اأن  كما  �سخ�س،  مليون   1780 الهجرة  هذه  حجم 

غري  الهجرة  حجم  قّدرت  الدولية  الهجرة  منظمة 

 1.5 بحواىل  الأوروب��ي  الإحتاد  دول  اىل  القانونية 

مليون �سخ�س.

ظاهرة الهجرة غري ال�سرعية

واإن  وهي  عاملية،  ظاهرة  ال�سرعية  غري  الهجرة 

كانت جتري ب�سورة �سرية اإل اأن ما تك�سفه و�سائل 

الإعالم بني فرتة واأخرى، يدل على ما يظهر منها، 



اأو ما ت�ساء ال�سدف، اأو احلظ العاثر للقائمني بها 

م�ساحة  على  متتد  وهي  اكت�سافه.  اأو  ك�سفه  من 

غالبية دول عامل اليوم.

الهجرة  هذه  فيها  التي جتري  املناطق  اأهم  اإن 

ترتكز كما ياأتي:

- حو�س البحر املتو�سط: ما بني �سمال اأفريقيا 

ودول جنوب اأوروبا خ�سو�ساً. 

املتحدة  ال��ولي��ات  م��ع  املك�سيكية  احل���دود   -

وبع�س دول اأمريكا الالتينية.

اأندوني�سيا  ما بني  اآ�سيا؛ وخ�سو�ساً  - دول �سرق 

واأ�سرتاليا.

هذا بالإ�سافة اىل دول اآ�سيوية واأفريقية خمتلفة 

�سرية  هجرات  تنظيم  عملية  خاللها  من  تتم 

الواقعة  اجلذب  بلدان  باجتاه  جماعية  اأو  منفردة، 

ال�سمالية،  اأمريكا  اأو  اأوروب���ا  دول  ال�سمال:  يف 

الأر�سية  الكرة  جنوب  يف  اجل��ذب  دول  بع�س  اأو 

كالربازيل واأ�سرتاليا.

اأ�سباب الهجرة

مبا  ال�سرعية  غري  الهجرة  اأ�سباب  اإيجاز  ميكن 

ياأتي:

الإقت�سادية: • الأ�سباب 
ال��دول  ب��ني  م��ا  الإق��ت�����س��ادي  التباين  ي�سّكل 

»اجلاذبة«، والدول »الطاردة«، والفرق يف امل�ستوى 

املعي�سي والإقت�سادي، للفرد، عامالً فاعالً واأ�سا�سياً 

يف حتفيز الإن�سان يف الدول الطاردة لالإنتقال اىل 

مكان اآخر يوؤمن له ما يطمح اليه، ذلك اأن الكثري 

من  تعاين  زالت  ما  اجلنوب  يف  املجتمعات  من 

تزايد البطالة، وكرة اليد العاملة، وتقّل�س فر�س 

واحلا�سلني  ال�سباب  �سفوف  يف  وخ�سو�ساً  العمل 

�سمال  دول  بع�س  اأن  كما  جامعية،  موؤهالت  على 

على  اقت�ساداتها  يف  تعتمد  زال��ت  ل  اأفريقيا 

ي�سمنان  ل  القطاعان  وهذان  والتعدين،  الزراعة 

بالأمطار  �لأول  لرتباط  �لتنمية  يف  ��ستقر�ر�ً 

التجاري.  والتناف�س  الدولية  ال�سوق  بحال  والثاين 

الفقر  حجم  يف  تراكم  البطالة  ظاهرة  فاإن  كذلك 

املغاربة  من   ٪14 فمثالً:  املجتمعات،  هذه  يف 

باليوم(،  دولر   1( الفقر  خ��ط  حت��ت  يعي�سون 

الأدنى  حده  يكفي يف  ل  الأجور  فاإن معدل  كذلك 

لالإ�ستمرار يف حياة م�ستقرة.

املحّفزة: • العوامل 
وتتجّلى يف وجوه ثالثة:

الذي  الوجه  وهو  الإجتماعي:  النجاح  �سورة   -

يظهره املهاجر عند عودته اىل بلده لق�ساء عطلة 

الغنى:  مظاهر  اإب��راز  اىل  يعمد  حيث  زي��ارة،  اأو 

يوؤدي  وهنا  وبيت،  عقار  �سراء   - هدايا   - �سيارة 

ال�سورة  هذه  اإظهار  بارزاً يف  دوراً  املرئي  الإعالم 

التي يلتقطها اآلف ال�سكان حتى الفقراء 

من  الرغم  على  ميتلكون  الذين  منهم 

مئات  عرب  اليهم  تنقل  هوائيات  فقرهم 

�ساحر يزرع فيهم  القنوات م�ساهد عن عامل 

الرغبة يف الإنتقال اليه، والهجرة.

بني  امل�سافة  تتجاوز  ل  اجلغرايف:  القرب   -

الع�سرين  واأوروب��ا  مثالً(  )املغرب  اأفريقيا  �سمال 

الأوروب��ي من طنجة،  ال�ساطئ  روؤية  كلم، وميكن 

املك�سيك  بني  ما  احل��دود  اىل  بالن�سبة  كذلك 

والوليات املتحدة واأندوني�سيا واأ�سرتاليا...

- عوامل النداء: يعترب البع�س اأن »حلم الهجرة 

اأمام  هو نتاج املمنوع«، وهو رد فعل 

غلق الأبواب اأمام الهجرة ال�سرعية 

دول  تبنتها  التي  وال�سيا�سية 

املجال،  هذا  يف  واأمريكا  اأوروب��ا 

مم����������ا 

اأّجج وترية الهجرة ال�سرّية، وعاد بنتائج عك�سية، 

اىل  بالن�سبة  الهجرة  هذه  كلفة  من  رفع  ولكنه 

َمن يريدونها. غري اأن طلب اليد العاملة الرخي�سة 

من  اإجتماعياً،  ومنبوذة  موؤقتة  باأعمال  للقيام 

قبل الدول امل�ستقبلة، فتح املجال لقيام �سبكات 

منظمة يف العديد من البلدان التي تعترب مناطق 

مرور للمهاجرين لت�سهيل نقل هوؤلء، اأو اإي�سالهم 

لقاء مبالغ قد  الأخ��رى  ال�سفة  الأم��ان يف  بر  اىل 

وهكذا  الواحد.  لل�سخ�س  دولر   5500 اىل  ت�سل 

ودخول  لقبول  القانوين  الرف�س  جدلية  اأدت  فقد 

املهاجرين اىل الدول اجلاذبة، والطلب الإقت�سادي 

لبع�س قطاعات العمل يف هذه الدول لليد العاملة 

الرخي�سة اىل ما ميكن ت�سميته »بتجارة الأوهام«. 

فاملهاجر يبيع بيته، اأو اأر�سه، لتاأمني ثمن الرحلة 

وقد  عديدة،  لأ�سباب  تتم  ل  قد  والتي  ال�سرّية 

يلقى حتفه، اأو يعتقل خاللها.

الهجرة املغاربية اأو مو�سم الهجرة 

اىل ال�سمال

ال�سمال  نحو  املغاربية  الهجرة  مو�سم  اأن  يبدو 

ال��درا���س��ات  واأغ��ل��ب  ب��ع��د،  ينتِه  مل  الأوروب�����ي 

املغرب  دول  يف  اأجريت  التي  ال�سو�سيولوجية 

ال�سباب،  م��ن  عالية  ن�سبة  اأن  ت��وؤك��د  العربي 

بالهجرة  يحلمون  والكبار  الأطفال  من  وغريهم 

املفقود«،  ب���»ال��ف��ردو���س  والإل��ت��ح��اق  ال�سرّية 

ففي  القاتل.  والإنتظار  البطالة  من  والتخّل�س 

حواىل  اأك��د  املغرب  و�سط  م��الل«  »بني  منطقة 

الدرا�سة  �سملتهم  الذين  من   ٪96

اأنهم  ال��ظ��اه��رة،  ه���ذه  ح���ول 

»احل���راق���ة«  اىل  ���س��ي��ل��ج��اأون 

الإ�سم  وه��و  »احل��ري��ك«،  اأو 

ال�سرّية  للهجرة  ال�سعبي 

»ثمن«  وب���اأي  عندهم 

اىل  الو�سول  اأجل  من 

»الفردو�س املفقود«، 

يقول  حالهم  ول�سان 

ال�سعبي:  »ل« للمثل 

»ق���ط���ران ب���الدي ول 

بل:  البلدان«  ع�سل 

احلوت...  »ياكلنا 

ياكلنا�س  وم����ا 
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اإ�سارة اىل  اأو »كرتون روما ول نتوما« يف  الدود«، 

حوادث الغرق يف قوارب املوت )الباطريات( وهي 

قوارب �سغرية ُت�ستعمل للتهريب عرب مياه البحر 

املتو�سط نحو �سواحل اأوروبا اجلنوبية.

»احلراقة« و»احلريك«

طارق  الأندل�س  فاحت  اأن  املحللني  بع�س  يرى 

ال�سمالية  املتو�سط  �سفة  بلغ  عندما  زي��اد،  بن 

)اإ�سبانيا حالياً( واأمر باإحراق ال�سفن ليمنع جنوده 

من التفكري يف العودة اأو الهرب، مل يدر يف عقله 

اأن فعلته هذه �ست�سبح مثالً يحتذيه عدد كبري من 

�سباب اجلنوب.

ذلك اأن �سباب اليوم املهاجرين اىل ال�سمال يلجاأ 

اأمالً  الهوية وجميع م�ستنداته  اأوراق  اىل »حرق« 

اإن تطاأ قدماه  يف احل�سول على هوية جديدة ما 

الو�سيلة  وه��ذه  لهروبه،  املعّدة  النقل  و�سيلة 

املوت(،  ق��وارب  )تدعى  �سغرياً  قارباً  تكون  قد 

بوا�سطة  البحر  تعرب  التي  الب�سائع  �ساحنات  اأو 

قوارب كبرية، اأو اأي و�سيلة اأخرى،  تتعدد ما بني 

ال�سيارات وحافالت الركاب، اأو عقود العمل املزّورة، 

القانوين الذي  ال�سفر  اأو عرب  البي�ساء،  الزيجات  اأو 

يتحّول اىل هجرة �سرية. كما اأن »مافيات« الهجرة 

وت�سجيع  تنمية  يف  فاعل  ب��دور  تقوم  ال�سرّية 

املكا�سب  اىل  نظراً  »احلريك«  عملية  وت�سهيل 

الكبرية التي حت�سل عليها من ذلك.

الهجرة ال�سرّية ما بني الوليات املتحدة 

واملك�سيك

متتد احلدود الدولية ما بني املك�سيك والوليات 

كلم،   3360 اىل  ي�سل  بطول  الأمريكية  املتحدة 

وعلى الرغم من املراقبة امل�سددة وامل�ستمرة لهذه 

املتحدة،  الوليات  تفر�سها  التي  خ�سو�ساً  احلدود 

والتهريب  ال�سرعية  غري  الهجرة  عمليات  ف��اإن 

واأخرياً  اليوم.  هذا  حتى  م�ستمرة  زالت  ما  عربها 

اأ�سدر الكونغر�س الأمريكي )ت�سرين الأول 2006( 

قراراً اأجاز مبوجبه بناء جدار بطول 1200 كلم على 

طول احلدود مع املك�سيك للحد من هذه الهجرة، 

اإن  والتي ل تقت�سر على املك�سيكيني وحدهم بل 

الكثري من املهاجرين ياأتون اىل املك�سيك كمحطة 

املتحدة.  الوليات  اىل  للدخول  وجتّمع  اإنطالق 

واأفريقيا  الالتينية  اأمريكا  دول  من  ياأتون  فهم 

من  ال�سرّية  اإنتقالهم  عملية  تتم  وبعدها  واآ�سيا، 

خالل �سبكات ومنظمات حملية اأو عاملية اىل داخل 

قد  باهظة  وبكلفة  احلدود  عرب  املتحدة  الوليات 

تبلغ 10 اآلف دولر عن ال�سخ�س الواحد.

املهاجرين  عدد  اليوم  املتحدة  الوليات  وتقدر 

�سخ�س  مليون   12 بحواىل  فيها  ال�سرعيني  غري 

هذه  ولإيقاف  مك�سيكي.  مليون   6.2 نحو  منهم 

الظاهرة اأو احلد منها فقد وّقعت حكومتا املك�سيك 

احلدود  حلماية  �سراكة  خطة  املتحدة  وال��ولي��ات 

تدعى »ال�سراكة الذكية«.

املتحدة  ال��ولي��ات  ح���دود  على  ي��ح��دث  وك��م��ا 

ال�سمالية مع كندا،  اجلنوبية يحدث على حدودها 

اإل اأن الظاهرة هناك مل ت�سل اىل حجم كبري يهدد 

م�سالح الوليات املتحدة كما يف اجلنوب، غري اأن 

الطرفني يتعاونان للحد منها قدر امل�ستطاع.

الهجرة الآ�سيوية

الآ�سيوية بكونها تتّم يف ق�سمها  الهجرة  متتاز 

يتم  منها  والقليل  ذاتها،  دولها  بني  ما  الأك��رب 

باجتاه الوليات املتحدة )ال�سني وكوريا(، والق�سم 

الدول  من  وخ�سو�ساً  ا�سرتاليا  باجتاه  يتم  الأك��رب 

اأندوني�سيا،  واحلروب،  الفقر  التي تعاين  املجاورة 

تايالند، بنغالد�س، الهند، الباك�ستان، اأفغان�ستان، 

اليوم  العراقيون  وي�سّكل  ال��ع��راق،  من  واأخ���رياً 

اىل  ال�سرعيني  غري  املهاجرين  من  ن�سبة  اأك��رب 

ال�سينية.  الهند  ودول  الأفغان  ويليهم  اأ�سرتاليا، 

تقل  التي  ال��زوارق  بع�س  غرق  م�ساهد  تزال  ول 

و�سائل  يف  املهاجرين  ه���وؤلء  بع�س 

الإعالم ت�سهد على فظاعة واأخطار هذه 

العملية واملجازفة باحلياة لعبور املحيط 

ال�ساخب والأمواج العتية، بهدف الو�سول اىل 

بر الأمان، وحتقيق احللم بحياة اأف�سل، حياة قد 

يدفعها هذا املهاجر ثمناً لتحقيق حلم قد ي�سيع 

�سائغة  لقمة  اأو  الغا�سبة،  املحيط  مياه  جلة  يف 

ملفرت�س يطلع من بني الأمواج.

ال�سمال واجلنوب

مهما  اأو  ال�سرّية،  اأو  ال�سرعية،  غري  الهجرة  اإن 

وجود  على  دليل  اأ�سماوؤها  ت��ع��ددت 

النظام  تركيبة  يف  كبري  ما  خلل 

وذلك  وحديثاً،  قدمياً  العاملي، 

احلياة  م�ستوى  تفاوت  ب�سب�ب 

ب��������ني 

ودول  متقدمة  دول  بني  واجل��ن��وب«،  »ال�سمال 

تقع  ذل��ك  يف  وامل�سوؤولي�ة  نامية،  اأو  متخلفة 

على الدول املتقدمة كونها متنع الهجرة العادية 

وتفر�س قيوداً وقوانني �س�ارمة لتحم�ي م�ساحلها 

»الطاردة«  ال��دول  اأن  كما  اأمنها،  اأو  واقت�سادها، 

وال�سلطات  ال�سيا�سية  اأنظمتها  لأن  م�سوؤولة 

وفر�س  امل�ساري�ع  من  تقّدم  ل  فيها  احلاكمة 

يدف�ع  ما  للبقاء،  الأدن��ى  احل��د  وتاأمني  العم�ل 

اأحوال  حت�سني  يف  ورغبة  كثرية،  جمتمعات  اأبناء 

خطرية  جمازفات  ركوب  اىل  وبقائهم،  معا�سهم 

اأن  اإن�سان  لكل  يحق  حلم  لتحقيق  قانونية  وغري 

بحقوق  ينادي  وما بني من  له،  ويعمل  به  يفكر 

الإن�سان ويت�سّدق بحمايته، ومن يّدعي اأنه يحكم 

مياه  �ستبقى  وحريته،  وتقّدمه  �سعبه  لتطوير 

�سحراء  اأو  الهندي،  املحيط  اأو  املتو�سط،  البحر 

اأريزونا، اأو غابات كندا مقربة لالإن�سان الذي يحلم 

مب�ستقبل اأف�سل.

املراجع:

www. املغاربية:  بالدول  ال�سرية  الهجرة   -1

.Tunisia SAT.com
�سرعية  غري  هجرة   - العربية  الأنباء  وكالت   -2

- اأندوني�سيا.

ظاهرة   -  2005 خا�سة  ملفات   - املعرفة   -3

الهجرة غري ال�سرعية - جزيرة نت.

ال�سرية  الهجرة   - الإجتماعية  العلوم  جملة   -4

الوطن  قطران   - املغاربية  بالدول 

اأم ع�سل ال�سفة الأخرى؟

وتداعيات  املك�سيك   -5

ال�سرعية  غ���ري  ال��ه��ج��رة 

www. اأم����ريك����ا  اىل 

.Islamicnews.net
الأو�سط  ال�سرق   -6

اأك��ت��وب��ر  ج���ري���دة   -

2006 - عدد 10169 

يقّرر  )ال��ك��ون��غ��ر���س 

احلدود  بناء جدار على 

م�����ع امل��ك�����س��ي��ك 

الهجرة غري  لوقف 

ال�سرعية(.
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»اإذا كان هدفك القمة فالباقي تفا�سيل«، بهذه العبارة 

التي  البطولة  جتارب  عن  حما�سرته  �سعيا  مك�سيم  بداأ 

قمة  اأعلى  على  اللبناين  العلم  ورفع  حياته  خا�سها يف 

القطب  وعن جتربته يف  »اأڤريي�ست«،  قمة  العامل،  يف 

ال�سمايل.

الركن  العميد  احلربية  املدر�سة  قائد  املحا�سرة  ح�سر 

�سهيل حّماد ممثالً �لعماد قائد �جلي�ض، و�ل�سباط �ملدربون 

يف �ملدر�سة �حلربية و�لتالمذة �ل�سباط.

بطر�س  الركن  املقدم  الإحتفال  عريف  األقى  بداية 

حتّدى  ال��ذي  البطل،  بال�سيف  فيها  رّح��ب  كلمة  بجاين 

نف�سه وقدراته ورفع العلم اللبناين على قمم الأر�س. 

واخلطرة  ال�سعبة  جتاربه  عن  �سعيا  مك�سيم  حتّدث  ثم 

ال�سبع وقمة »اأڤريي�ست« ويف  التي خا�سها على القمم 

القطبني اجلنوبي وال�سمايل، مت�سّلحاً بقول جربان خليل 

جربان: »ل ت�ساأل نف�سك ماذا يقّدمه لك بلدك، بل ماذا 

�ساأقّدمه اأنا لبلدي؟«، معّززاً حما�سرته بال�سور احلّية التي 

التقطها يف اأثناء رحالته اخلطرة.

�للذين  و�لدر�ض  �حلكمة  �ل�سباط  �ىل  مك�سيم  ونقل 

قمم،  �سل�سلة  احلياة  اأن  ومنها  مغامراته،  من  تعّلمهما 

فكلما حّققنا واحدة، كلما �سعينا اىل حتقيق اأخرى. وعلينا 

جتّنب الغ�سب والإنفعال يف امل�ساكل، فلكل م�سكلة حّل. 

الفرد  واأهمية  اجلماعي،  العمل  �سرورة  على  رّك��ز  كما 

بالن�سبة اىل اجلماعة، واجلماعة بالن�سبة اىل الفرد، كي 

يكون العمل ناجحاً وي�سل اجلميع اىل الهدف املن�سود. 

اإبراهيم  الإداري  لالإ�سالح  ال��دول��ة  وزي��ر  �سّدد 

�سم�س الدين على اأهمية التعاون بني القطاعني 

من  تفاهماً  »يتطّلب  وال��ذي  واخل��ا���س،  العام 

من  اجليد  التعاون  اأن  بحيث  الطرفني،  قبل 

من  جيداً  جت��اوب��اً  يلقى  اخل��ا���س،  القطاع  قبل 

الدين  �سم�س  الوزير  كالم  العام«.  القطاع  قبل 

ل�سناعة  اللبنانية  اجلمعية  اإطالق  اأثناء  يف  جاء 

الربجميات، برناجمها ال�سنوي �سمن لقاء عام يف 

احلمرا، بح�سور مندوبني  روتانا -  فندق جفينور 

الفعاليات  من  والعديد  املعنية  ال���وزارات  عن 

وم���دراء  واأ���س��ح��اب  وال�سناعية  الإق��ت�����س��ادي��ة 

لبنان،  يف  املعلوماتية  ال�سركات  ومهند�سي 

اللبنانية  امل�سارف  يف  املعلوماتية  وم��دراء 

وعن  املتحدة  الأمم  منظمات  ع��ن  وممثلني 

اخلا�سة. واجلامعات  اللبنانية  اجلامعة 

اجلمعية  ع��ام  مل��دي��ر  ترحيبية  كلمة  ب��داي��ة 

يف  �ساهموا  الذين  كل  �ساكراً  احلتي  دال  الأ�ستاذ 

مرافقني  زالوا  ما  الذين  وكل  اجلمعية،  انطالقة 

لها يف ن�ساطاتها وم�ساريعها وندواتها كافة.

ثم كلمة رئي�س اجلمعية الأ�ستاذ فار�س قبي�سي 

ال�سابقة،  الفرتة  يف  اجلمعية  اإجنازات  عّدد  الذي 

مذّكراً  املقبلة،  لل�سنوات  برناجمها  مقّدماً 

الإقت�ساد  تدعيم  يف  الربجميات  �سناعة  باأهمية 

اللبناين على امل�ستويات كافة.

كما ت�سّمن الربنامج املذكور جمموعة من ور�س 

العمل، تتمحور حول حت�سني القطاع وتفعيل اأداء 

العاملني يف حقل الربجمة، وتندرج هذه الور�س 

العامة  الإ�سرتاتيجية  تنفيذ  خطة  �سمن  جميعها 

العام  تاأ�سي�سها  منذ  اجلمعية  و�سعتها  التي 

.2001

عن  الدين  �سم�س  ابراهيم  الوزير  حتّدث  ختاماً 

واخلا�س،  العام  القطاعني  بني  التعاون  اأهمية 

الطرفني،  قبل  م��ن  تفاهماً  »يتطّلب  وال��ذي 

بحيث اأن التعاون اجليد من قبل القطاع اخلا�س، 

يلقى جتاوباً جيداً من قبل القطاع العام«. مبدياً 

اللبنانية  اجلمعية  مع  احلقيقي  بالتعاون  رغبته 

لكن  املناق�سات  اإطار  خارج  الربجميات  ل�سناعة 

التقنية  الو�سائل  وع��رب  امل�����س��اورات  خ��الل  م��ن 

الكبري  جناحها  على  اجلمعية  مهنئاً  املالئمة، 

الإبداع واخللق  اللبنانيني فر�س  اأمام  اأتاح  الذي 

اىل منطقة  وت�سديرها  اجليدة  امل�ساريع  واإنتاج 

اخلليج العربي واأوروبا واأمريكا.

اجلمعية اللبنانية ل�سناعة الربجميات تطلق برناجمها ال�سنوي

مك�سي�م �سعي�ا         يحا�سر يف احلربية عن جتربته يف القطب ال�سمايل



76

اجلي�ش - العدد رقم 289

متوز

اإعداد:

ندين البلعة

ذكراهم خالدة

2
0
0

9

�سارع با�سمه يف دير الأحمر

الذكرى الثانية للنقيب 

املغوار ال�سهيد مارون 

اليا�س الليطاين

»اإغفر لهم يا اأبتاه، لأنهم 

ل يدرون ماذا يفعلون...« 

)لوقا 23 - 34(.

حتت هذا العنوان 

جاءت الذكرى ال�سنوية 

الثانية ل�ست�سهاد 

النقيب املغوار مارون 

اليا�ش الليطاين، يوم 

الأحد يف 24 اأيار 2009 

يف قريته دير الأحمر - 

البقاع، حيث اأُطلق اإ�سمه 

على اأحد �سوارعها، واأقيم 

قدا�ش لراحة نف�سه.

ح�سر الإحتفال ممثل رئي�ش 

اجلمهورية، قائمقام بعلبك - الهرمل 

الأ�ستاذ عمر يا�سني،  العميد غ�سان بركات 

قائد منطقة البقاع ممثلً وزير الداخلية 

والبلديات، قائد فوج املغاوير العقيد الركن 

�سامل روكز ممثلً قائد اجلي�ش العماد جان 

قهوجي؛ بالإ�سافة اىل ممثلني عن القوى 

الأمنية كافة، رئي�ش وجمل�ش اأع�ساء بلدية 

دير الأحمر وح�سد من اأهل ال�سهيد واأ�سدقائه 

ورفاق ال�سلح واأهايل البلدة.

الإحتفال

من  عنا�سر  عزفه  اإفتتاحاً،  الوطني  الن�سيد 

اأرواح  عن  �سمت  ودقيقة  اجلي�س،  مو�سيقى 

فوج  قائد  بعدها  من  ن  د�سّ الطاهرة،  ال�سهداء 

قائد  الركن �سامل روكز ممثالً  العقيد  املغاوير 

اجلي�س واملطران �سمعان عطااهلل راعي اأبر�سية 

بعلبك ودير الأحمر املارونية، مع اأهل ال�سهيد 

وح�سد من اأهايل القرية، ال�سارع الذي حمل اإ�سم 

ال�سهداء،  ن�سيد  اأنغام  وعلى  ال�سهيد.  النقيب 

ُو�سعت اأكاليل من الزهر على ن�سبه التذكاري.

مار  كني�سة  باحة  اىل  اجلميع  انتقل  بعدها 

راعي  الإلهية  الذبيحة  تراأ�س  حيث  يو�سف، 

املطران  املارونية  الأحمر  ودير  بعلبك  اأبر�سية 

�سمعان عطااهلل.

العظة

»اأننا  اأّك���د  عظته،  يف  ع��ط��ااهلل،  امل��ط��ران 

موؤ�س�سة  اأبناء  ا�ست�سهاد  تثمني  اىل  مدعوون 

الذي ي�ستحق، لأن  اجلي�س، وو�سعه يف املكان 

وم�ساهمة  فعلية  م�ساركة  هو  ا�ست�سهادهم 

وطن  خلق  يف  جديدة،  اأر���س  خلق  يف  كبرية 

ما  ك��ل  م��ع  م��ع��اً،  العي�س  لبنان  ه��و  ج��دي��د، 

وقيم  �سامية  معاٍن  من  الق�سية  هذه  تت�سّمن 

ر�سالة  وَحَمَلة  القدي�سني  اأبناء  فنحن  خالدة. 

والوطن،  وال�سالم.  والعدالة  والأخ���وة  املحبة 

املدعوون اىل بنيانه، هو وطن هذه القيم، قيم 

ل  واحلياة،  اخلال�س  قيم  واجلمال،  واحلق  اخلري 

موطن القهر والظلم والبكاء والنحيب واملر�س 

واملوت«.

وقال اإن التحديات كثرية وقوى ال�سر متوح�سة، 

الوطن  ه��ذا  اأب��ن��اء  جميع  ت�سحيات  اأن  »غ��ري 

القوى  ت�سحيات  راأ�سها  وعلى  ال�سرفاء،  النبالء 

النقيب  ت�سحية  وبخا�سة  والأمنية،  الع�سكرية 

نحيي  الذي  الليطاين،  مارون  ال�سهيد  املغوار 

ذكراه اليوم، واآلم ذوي هوؤلء الأبطال، ول �سيما 

التي  واحلرقة  ومعاناتهم،  والوالدات  الوالدين 

تكوي قلوبهم وتعّذب نفو�سهم، كل ذلك يكون 

خمزوناً �سخماً، يتحول اىل مناعة يف ج�سم هذا 

لأنه  اأع��داوؤه،  عليه  يقوى  فال  وتاريخه،  الوطن 

�ساحب حق، واحلق ل ُيعلى عليه، وحامل ر�سالة 

خالدة، والر�سالة ال�سامية ل متوت«.

ا�ست�سهاد  على  ال�سنتني  »ت��ذك��ار  وخ��ت��م: 

الليطاين  م���ارون  ال�سهيد  امل��غ��وار  النقيب 

اىل  وبالن�سبة  كما  الينا،  بالن�سبة  ي�سّكل، 

فال  ن�سابها،  اىل  الأم��ور  لإع��ادة  ن��داء  والديه، 

يبقى  بل  �سدى،  يذهب  اأو  ا�ست�سهاده  ي�سيع 



77

اجلي�ش - العدد رقم 289

وي�سبح  والعائلة،  موؤ�س�سته  �سهيد  �سهيدنا 

»اأن ي�سّمه  للرب  الوطن...« داعياً  هكذا �سهيد 

يبنون  الذين  وال�سّديقني  الأب��رار  جموع  اىل 

�سماء  اجلديدة،  لل�سماء  ت�سهد  جديدة،  اأر�ساً 

احلق واحلرية واحلب واحلياة«.

قائد الفوج

الليطاين  اليا�س  م��ارون  ال�سهيد  النقيب 

كل  اأحبه  املغاوير.  فوج  اأبطال  من  بطالً  كان 

البطولة  واحتفظ منه بذكرى  اليه،  من تعّرف 

وال�سهادة.

وقائد الفوج العقيد الركن �سامل روكز، ممثالً 

خاللها  من  اأراد  كلمة  له  كانت  اجلي�س،  قائد 

تكرمي ال�سهيد البار، وقد ا�ستهلها بالقول: 

دير  بلدة  ويف  والعطاء،  اخل�سب  بقاع  »يف 

البار،  اإبنها  لنكّرم  اليوم  نلتقي  الأبية،  الأحمر 

النقيب ال�سهيد مارون الليطاين. هذا البطل، 

الذي تعملق مارداً يف معركة ال�سيادة والكرامة 

نهر  يف  املجرم  الإرهاب  يواجه  وهو  الوطنية، 

خالدة  �سفحات  الزكية،  بدمائه  م�سّطراً  البارد، 

والتفاين  الذات،  ونكران  وال�سجاعة  الإقدام  يف 

عن  نا�سعاً  مثالً  ومقّدماً  ال��واج��ب،  اأداء  يف 

يبخلوا  الذين مل  العزيزة،  املنطقة  هذه  اأبناء 

الغايل والنفي�س على مذبح  يوماً يف تقدمي 

الوطن«.

واأ�ساف قائالً:

ول  البارد،  نهر  معركة  على  م�ستا  »�سنتان 

ماثلة  وم�ساهدها،  املعركة  هذه  اأح��داث  تزال 

�سمري  كل  يف  وحا�سرة  املواطنني،  اأذهان  يف 

اأن  بعد  الإطالق،  على  لي�س غريباً  والأمر  حي. 

�سّكلت حمطة بارزة يف تاريخ لبنان احلديث، 

متّيزت بطبيعتها وظروفها ونتائجها، وبتوّحد 

جانب  اىل  مرتا�ساً  �سفاً  ووقوفهم  اللبنانيني 

الكبري  والإجناز  اجلي�س،  هذا  وبب�سالة  جي�سهم، 

الذي حّققه بف�سل دماء �سهدائه الأبطال.

ملوؤها  بقلوب  ي��وم،  وك��ل  اليوم  ن�ستذكرك 

بلدتك  اأح�سان  من  هنا،  ومن  والإعتزاز.  الفخر 

الوفية، التي �سّمت ج�سدك الطاهر واىل الأبد، 

وهذه  با�سمك،  ال�سامخ  ال�سارع  ه��ذا  واأم��ام 

ونبل  بطولتك  عظمة  على  ال�ساهدة  اللوحة 

وقيمك،  ن�سون مبادئك  باأن  نعاهدك  اإخال�سك، 

�سعلة  نحفظ  واأن  لها،  حياتك  ن��ذرت  التي 

ت�سحياتك، لتبقى منارة هدي لالأجيال، وقدوة 

را�سخة يف ال�سمائر والنفو�س«.

وتوّجه اىل رفاق ال�سهيد بالقول:

»لتكن �سجاعته وت�سحياته مثالً وحافزاً لكم. 

�سهدائكم،  اإمي��ان  ق��در  على  اإميانكم  وليكن 

وهم  العلياء،  يف  نفو�سهم  تطمئن  الذين 

املرقطة،  ببزاتكم  وطنكم  حتت�سنون  يرونكم 

التي اأ�سحت رمزاً ومفخرة لكل مواطن لبناين.

با�سم قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، اأتوّجه 

وحمبيه،  ورفاقه  واأقربائه  ال�سهيد  ذوي  اىل 

اإقامة  اأ�سهم يف  من  كل  واأ�سكر  التعازي،  باأحّر 

هذا الإحتفال، تكرمياً لل�سهيد ووفاء لت�سحياته.

املجد واخللود لل�سهيد ورفاقه الأبرار، ولتبق 

اأثراً  العطرة،  وذكراهم  للوطن،  ذخراً  ماآثرهم 

طيباً على طريق ال�سرف والت�سحية والوفاء«.



ملنا�سبة مرور �سنتني على 

ا�ست�سهاد املعاون اأمين م�سيم�ش 

يف معارك خميم نهر البارد، 

اأقيم اإحتفال اإزاحة ال�ستار عن 

ن�سب تذكاري له يف و�سط 

بلدته كفر�سري مببادرة من 

العائلة وبالتعاون مع البلدية.

رعى الإحتفال الذي اأقيم يف 

ح�سينية كفر�سري، قائد اجلي�ش 

العماد جان قهوجي ممثلً بقائد 

الفوج املجوقل العقيد الركن جورج نادر،

يف ح�سور النائبني يا�سني جابر وعبد اللطيف الزين

وعائلة ال�سهيد واأهايل البلدة.
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متوز

اإعداد:

نينا عقل خليل

ذكراهم خالدة

2
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ن�سب تذكاري للمعاون اأمين 

م�سيم�ش يف كفر�سري

يف ذكرى مرور �سنتني على ا�ست�سهاده 

كلمة العماد قائد اجلي�ش

بعد الن�سيد الوطني، األقى رئي�س 

ال�سيد علي م�سيم�س كلمة  البلدية 

التي  بالت�سحيات واملاآثر  اأ�ساد فيها 

عن  دف��اع��ه  يف  ال�سهيد  دها  ج�سّ

الوطن.

خا�س  وثائقي  فيلم  عر�س  وقبل 

عن حياة ال�سهيد وماآثره يف معارك 

الركن  العقيد  األ��ق��ى  ال��ب��ارد،  نهر 

وهنا  اجلي�س  قائد  العماد  كلمة  نادر 

ن�سها:

الرا�سية  ال�سهيد  روح  اىل  حتية 

املر�سية يف جوار اهلل، حيث �سم�س 

وينابيع  تغيب،  ل  التي  ال�سالم 

احلياة التي ل تن�سب.

حتية اىل هذه البلدة الوفية الأبية، 

ال�سباح،  كامل  ح�سن  نبطية  من 

الذي  والإنت�سار،  التحرير  وجنوب 

ه�سابه  ترجتل  كما  الأبطال،  يرجتل 

غ�����سّ ال��زه��ور و���س��ف��وح��ه اجل���داول 

الهادرة مبوا�سم العّز والإخ�سرار.

ال�سهيد  عائلة  اأف���راد  اىل  حتية 

اأعّز النا�س  الذين وّدعوا منذ عامني 

احلزن  ت�سرب  بوجوه  قلوبهم،  اىل 

اأنه  موؤمنني  قانعني  ت�سع،  وه��ي 

املهج  ترخ�س  ال��وط��ن  �سبيل  يف 

والأرواح، وتهون اأغلى الت�سحيات.

اأيها الأخوة الأعزاء

اإن قدر لبنان اأن يكون عرب ما�سيه 

ح�سارة  ر�سالة  وال��ق��ري��ب،  البعيد 

اأن  جي�سه  وق��در  جمعاء،  لالإن�سانية 

يكون احلار�س الأمني لهذه الر�سالة، 

والعرق،  والتعب  باجلهد  ب�سونها 

باأي  تقّدر  ل  التي  ال��دم  وب�سريبة 

�سنتني  منذ  ح�سل  ما  وه��ذا  ثمن. 

يف نهر البارد، حني امتدت يد الغدر 

للنيل  الوطن،  ج�سم  اىل  والإره��اب 

اأبنائه،  وكرامة  و�سيادته  وحدته  من 

اىل  �سارع  وكعادته،  اجلي�س  لكن 

تلبية نداء الواجب، مدعوماً بالتفاف 

�سفاً  جانبه  اىل  وقف  الذي  ال�سعب 

واحداً، يف مواجهة القتلة املجرمني، 

الغرباء عن ن�سيج املجتمع اللبناين 

اأن  فكان  العريقة،  وتقاليده  وقيمه 

بعد  التاريخي،  الإنت�سار  له  حتّقق 

نخبة  الوطن  مذبح  على  ق��ّدم  اأن 

الأبطال، من بينهم �سيد  من رجاله 

اأمين،  الغايل  اليوم، �سهيدنا  لقائنا 

ملحمة  الزكية،  بدمائه  �سّطر  الذي 

بطولية رائعة، و�سفحات م�سرقة يف 

على  والإنت�سار  والت�سحية  الإخال�س 

الذات.

�سهيدنا البطل

كربت  التي  بلدتك  من  هنا  من 

ورفاقاً  اأهالً  ب�سهادتك، نلتقي اليوم 

تذكارياً،  ن�سباً  لك  لرنفع  واأ�سدقاء، 
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احلجر، عّلنا منّني  بالقيم قبل  �سّيد 

النفو�س ببع�س من الوفاء والتقدير، 

اأبعد  هو  عطاء،  قّدمته من  ما  جتاه 

بكلمات،  عنه  يعرّب  اأن  من  واأعمق 

من  بلغ  مهما  بعمل  د  يج�سّ اأو 

الن�سب  واأم��ام هذا  واإت��ق��ان.  اإب��داع 

ملعاين  رم��زاً  يكون  اأن  اأردن��اه  الذي 

عظمة  على  و�ساهداً  ا�ست�سهادك، 

نعاهدك  ماآثرك،  ونبل  ت�سحياتك 

اأمناء  لدمائك،  اأوف��ي��اء  نبقى  اأن 

كالأطواد يف  را�سخني  على مبادئك، 

حمبة الوطن، ويف الإميان بالر�سالة 

م. والَق�سَ

جان  العماد  اجلي�س  قائد  با�سم 

اىل  التعازي  باأحّر  اأتوّجه  قهوجي، 

بلدته،  واأبناء  ورفاقه  ال�سهيد  ذوي 

ت�سييد  يف  اأ�سهم  من  كل  واأ�سكر 

هذا  واإق��ام��ة  ال��ت��ذك��اري،  الن�سب 

املحبة  ب���روح  الناب�س  الإح��ت��ف��ال 

واملواطنية والوفاء.

ورفاقه  لل�سهيد  واخل��ل��ود  املجد 

الأبرار، ولتبق ذكراهم العطرة، ذخراً 

طريق  على  طيباً  واأث���راً  للوطن، 

ال�سرف والت�سحية والوفاء.

ال�ستار  احل�سور  اأزاح  اخلتام،  ويف 

لل�سهيد  ال��ت��ذك��اري  الن�سب  ع��ن 

اأجل  من  وت�سحياته  لذكراه  تخليداً 

املوتى  ن�سيد  وقع  وعلى  الوطن. 

مو�سيقى  من  مفرزة  عزفته  ال��ذي 

التحية  ال�سهيد  رفاق  قّدم  اجلي�س، 

زهر  اإكليل  و�سع  مّت  كما  الع�سكرية، 

على الن�سب. 
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احتفاًء بالذكرى الثانية ل�ست�سهاده يف بلدة الكحلونية يف ال�سوف، 

اأزيحت ال�ستارة عن الن�سب التذكاري للرقيب الأول ال�سهيد رامي ح�سن 

�سعب الذي دعت عائلته اىل تخليد ذكراه.

ح�سر الإحتفال العقيد الركن جورج نادر قائد الفوج املجوقل ممثلً 

قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، ممثل رئي�ش الأركان العقيد اأحمد 

بدران، ممثل رئي�ش اللقاء الدميقراطي وكيل داخلية ال�سوف يف 

�حلزب �لتقدمي �لإ�صرت�كي ر�صو�ن ن�صر،  وعدد كبري من �ل�صباط 

والع�سكريني اىل جانب ح�سد من الفعاليات والأهايل.

اإحتفال يف الكحلونية 

باإزاحة ال�ستار عن لوحة 

تذكارية للرقيب الأول 

ال�سهيد رامي �سعب

كلمة ممثل القائد

مو�سيقى  م��ن  ث��ل��ة  ع���زف  ب��ع��د 

وحلن  ال��وط��ن��ي  الن�سيد  اجل��ي�����س 

املوت، حّيا خالد زين الدين ال�سهيد 

اأخ��رى  اأعقبتها  �سعرية  بق�سيدة 

حل�سني عبد اخلالق. كما األقى ممثل 

قائد اجلي�س العقيد الركن نادر كلمة 

ذوي  اىل  القيادة  تعازي  فيها  نقل 

مبناقبيته  م�سيداً  الذكرى  �ساحب 

واأخالقه. ومما قاله:  

»كما حبة القمة تبذل نف�سها يف 

الرتاب، لتنمو فيها جذوة احلياة من 

م�ساعفة،  اأ�سعافاً  وتتوالد  جديد 

بالبذل  ُت�سان  الأوط���ان  هي  هكذا 

ال�سهداء  بدماء  وحتيا  والت�سحيات، 

املعنوي،  اإرث��ه��ا  ي�سنعون  ال��ذي��ن 

الواعد  وغ��ده��ا  ال��ق��وي  وح��ا���س��ره��ا 

امل�سرق.

نهر  معركة  على  م�ستا  �سنتان 

ال���ب���ارد، وم���ا ت����زال اأح�����داث هذه 

يف  ماثلة  وم�ساهدها،  امل��ع��رك��ة 

كل  يف  وحا�سرة  املواطنني،  اأذه��ان 

�سمري حّي. والأمر لي�س غريباً على 

الإطالق، بعد اأن �سّكلت حمطة بارزة 

متّيزت  احلديث،  لبنان  تاريخ  يف 

ونتائجها،  وظ��روف��ه��ا  بطبيعتها 

�سفاً  ووقوفهم  اللبنانيني  وبتوّحد 

مرتا�ساً اىل جانب جي�سهم، وبب�سالة 

الذي  الكبري  والإجن���از  اجلي�س،  ه��ذا 

حققه بف�سل دماء �سهدائه الأبطال.

الرقيب  الغايل  �سهيدنا  اآمن  لقد 

بق�سية  �سعب،  ح�سن  رام��ي  الأول 

وطنه وبقد�سية املهمة التي اأوكلت 

ال�سرف  �ساحة  اىل  فم�سى  ال��ي��ه، 

باإميان  امل��ج��رم،  الإره���اب  مواجهاً 

ال�سجاعة  يف  اأمثولة  فكان  را�سخ 

ونكران الذات والتفاين يف اأداء واجبه 

حياته  م�سرية  متّوجاً  الع�سكري، 

بال�سهادة«.

وتوّجه اىل ال�سهيد بالقول:

كربت  التي  بلدتك  من  هنا  »من 

اجلي�س  كما  فحملتك  ب�سهادتك، 

على �سدرها،  مذّهباً  و�ساماً  والوطن 

على  ال�ساهدة  اللوحة  ه��ذه  واأم��ام 
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اإخال�سك،  ون��ب��ل  بطولتك  عظمة 

واأ�سدقاء،  ورفاقاً  اأهالً  اليوم  نعاهدك 

اأمناء  والوعد  العهد  على  نبقى  باأن 

الأب����رار،  رف��اق��ك  ودم  دم���ك  ع��ل��ى 

جنة  يف  ال�ساخمة  روحك  ولتطمئن 

الطريق  على  ما�سون  باأننا  اخللد، 

يف  حياتك  وبذلت  بها  اآمنت  التي 

و�ساحاتنا  احل��ق  راياتنا  �سبيلها، 

الوطن  حم��ب��ة  وخ��ب��زن��ا  ال��ب��ط��ول��ة، 

والعي�س بكرامة وعنفوان...«.

كلمة  ال�سهيد  وال��د  األقى  كذلك، 

واأه��ايل  اجلي�س  قيادة  فيها  �سكر 

احل�سور  توّجه  ثم  واحل�سور،  البلدة 

التي  اللوحة  ع��ن  ال�ستارة  لإزاح���ة 

ال�سهيد  الأول  الرقيب  اإ�سم  حتمل 

تخليداً لذكراه.   
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مهرجان »الوطن الريا�سي الدويل«

تخليداً لذكرى ال�سهداء

وعا�سي احللين حّل �سيفاً

تخليداً لذكرى �سهداء اجلي�ش واملوؤ�س�سات الأمنية واليونيفيل والدفاع املدين وال�سليب الأحمر اللبناين، احتفلت 

اجلامعة الأمريكية للثقافة والتعليم »AUCE« بختام مهرجان »الوطن الريا�سي الدويل للعام 2009« والذي نّظمته 

برعاية دولة رئي�ش جمل�ش النواب الأ�ستاذ نبيه بري.

مّثل رئي�ش جمل�ش النواب يف احلفل اخلتامي الدكتور بيار دكا�ش، وح�سره �سفريا اإ�سبانيا واأندوني�سيا، رئي�ش اجلامعة 

الدكتور اأجمد النابل�سي، ممثل وزير ال�سباب والريا�سة حممد املهتار، ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن ر�سلن حلوي، 

اإميل كيوان، ممثل مدير عام الأمن العام النقيب ح�سن زين الدين، ممثل  ممثل مدير قوى الأمن الداخلي العميد 

ممثل  حبيقة،  دروي�ش  الطيار  الركن  العميد  املدين  الدفاع  عام  مدير  حمية،  اأنور  الرائد  الدولة  اأمن  عام  مدير 

الأعمور، رئي�ش املحكمة  اللبناين مروان  الأحمر  ال�سليب  الدولية اجلرنال براديل، ممثل رئي�ش  الطوارئ  قائد قوات 

الع�سكرية و�سخ�سيات ر�سمية واجتماعية واأهايل ال�سهداء.

كلمات يف املنا�سبة

مدير  األقى  ثم  اللبناين،  الوطني  بالن�سيد  احلفل  ا�ستهل 

بري  نبيه  الرئي�س  فيها  �سكر  كلمة  نابل�سي  الدكتور  اجلامعة 

على رعايته الإحتفال، موؤكداً على »ثوابت اجلامعة يف تخليد 

فداء  وذهبوا  اأمننا  على  �سهروا  الذين  الوطن،  �سهداء  ذكرى 

للحرية وحب هذه الأر�س التي تنتج الرجال الأبطال«.

وحتدث الدكتور بيار دكا�س يف كلمته قائالً: »لي�س اأعظم من 

اأن يبذل الإن�سان نف�سه يف �سبيل اأحبائه، ولي�س ما يعّو�س عن 

هذا الفداء ويثمره اإل ما قاله قائد اجلي�س �سابقاً فخامة الرئي�س 

جميع  فيه  وي�ساركه  حالياً  �سليمان  مي�سال  العماد 

اللبنانيني: األ وهو الوفاق بني املوالة واملعار�سة«.

وحّل الفنان عا�سي احلالين �سيف �سرف على احلفل 

الع�سكرية  العرو�س  توالت  ثم  للجي�س،  اأغنية  وقّدم 

دها فريق  للقوى امل�ساركة وعمليات الإنقاذ التي ج�سّ

الدفاع املدين من اجلو، كذلك، �سارك الإحتاد اللبناين 

للمعوقني بعر�س رمزي يف كرة ال�سلة، وقّدمت فرقة 

اأجماد بعلبك لوحة تذكارية.

يف  املمّيزين  الريا�سيني  تكرمي  مّت  اخلتام،  ويف 

ال�سفارتني الإ�سبانية والأندوني�سية ويف املدر�سة احلربية 

والتي حّلت يف املركز الأول باألعاب: كرة القدم امل�سّغرة، 

كرة ال�سلة والكرة الطائرة، واأحرزت الكاأ�س يف كل لعبة.

ويف وقت لحق، كّرمت اجلامعة، املركز العايل للريا�سة 

مهرجان  اإجناح  يف  فّعالة  م�ساركة  من  قّدمه  ملا  الع�سكرية 

»الوفاء الريا�سي الدويل« الذي جرى العام 2008 ويف م�ساركته 

قّدم  وقد  احلايل.  للعام  الدويل  الريا�سي  الوطن  يف مهرجان 

ممثل اجلامعة الأ�ستاذ يو�سف �ساهني �سهادة تقديرية وو�سام 

العميد  الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز  قائد  اىل  اجلامعة 

بني  الدائم  الريا�سي  التعاون  متمنياً  بطر�س  جورج  الركن 

اجلامعة واملركز. وقد ح�سر حفل التكرمي، كل من العميد الركن 

خالد حمادة والعقيد ح�سان ر�ستم والعقيد بالل �سوا. 



الكلمة والنور

بني  ال��وادع��ة  البقاعية  البلدة  �سم�سطار  يف 

ال�سهول غربي مدينة بعلبك، اأب�سر طالل �سلمان 

اإبراهيم  فا�سلني،  والدين  من   1938 العام  النور 

الأتات، يدين  )دركي تويف العام 1991( وفهدة 

لهما بالكثري، فالوالد كان �سديقاً له منذ كان يف 

الثانية ع�سرة من عمره، فتح اأمامه باب القراءة 

يف مكتبته املتوا�سعة، اأما الوالدة فعّلمته حمبة 

النا�س وحب الأر�س.

بني  للعالقة  مالم�سة  اأول  عرف  �سم�سطار  يف 

الإن�سان واملكان، وتنّبه اىل اأي حد يت�سابه الب�سر 

مع اأمكنتهم. ل ميكن اأن ينظر اىل اأهلها من دون 

اأن يتذّكر العتابا وامليجانا وال�سروقي.

عا�س الطفل مع عائلته املوؤلفة من اأربعة اأ�سقاء 

و�سقيقتني حياة غري م�ستقرة، نظراً اىل تنقالت 

والده الوظيفية، من راأ�س بعلبك اىل عني زحلتا 

وطرابل�س  واملتني  القمر  ودير  وبعقلني  ور�سميا 

واملنية والعبدة. وهكذا تنّقل الطفل بني مدار�س 

اأنهى  حتى  املناطق،  هذه  يف  متعددة  ر�سمية 

املرحلة الثانوية العام 1955. ع�سق طالل �سلمان 

ال��ك��ل��م��ة، وك���ان 

اأني�سه  ال��ك��ت��اب 

ه���ذه  يف  ال���وح���ي���د 

ما  منه  غ��رف  ال��ف��رتة، 

يكفي من املعرفة والثقافة 

واللغة.

يتفّتح  ال�سيا�سي  وع��ي��ه  ب���داأ 

ارتفاع  مع  اخلم�سينيات  بداية  يف 

موجة الإعرتا�س الداخلي على حكم اأول 

ال�سيخ  الإ�ستقالل،  بعد  جمهورية  رئي�س 

قد  فل�سطني  نكبة  وكانت  اخل��وري.  ب�سارة 

الإ�سرائيلي،  امل�سروع  اىل خطر  العرب  نّبهت 

فكان اأول اإنقالب يف �سوريا )1949(، ثم جاءت 

بعقلني  ويف   .)1952( النا�سر  عبد  جمال  ثورة 

مدر�ستها  اأم�سى يف  التي  واملختارة  القمر  ودير 

لبنان،  يف  �سيا�سي  اإنقالب  اأول  عاي�س  �سنتني، 

وهناك عرف كمال جنبالط. 

وجاء اليوم الذي اأ�سبح الواقع املعي�سي قد فر�س 

البكر،  ابنه  ي�سارح  اأن  ابراهيم  ال�ساوي�س  على 

درا�سته. منحه  البحث عن عمل ملتابعة  ب�سرورة 

اأربعني لرية وقال له: »تدّبر اأمرك و�سكنك واإكمال 

درا�ستك، فهذا كل ما اأ�ستطيع تزويدك اإياه«.

ال�سدفة

بريوت،  العا�سمة  اىل  عاماً  ال���18  اإب��ن  توّجه 

ل  وهو  واحلرمان،  والفقر  الغربة  مب�ساعر  مفعماً 

ميلك اأية مهنة �سوى اإتقانه اللغة العربية.

م�سرية الكفاح والتعب بداأها طالل �سلمان العام 

عمل  حيث  ا�سطرارياً،  ال�سحافة  فاختار   1956
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متوز

اإعداد:

تريز من�سور

ا�سماء المعة

2
0
0

9

طلل �سلمان
يف ال�سحافة من �سرف الر�سالة

ما يجعلها ت�ستحق العمر

احلب  ن 
دو من  م�ستحيل  اليه  ة 

بالن�سب العي�ش   ،
يف

�سحا عباءة  يف 
يختبئ  �ساعر 

قامة  ح 
لي�سب الع�سامية  ه 

م�سريت يف 
رافقه  احلب  ذا 

ه ه. 
م�سراعي على  املفتوح 

داءات.
ت اغتيال واعت

حماول
ى الرغم من 

ظّلت مرفوعة عل
اإبداعية 

مللتزم 
م ا

ب القل
ها، �ساح

�سلمان �ساحب جريدة »ال�سفري« ورئي�ش حترير
اإنه طلل 

ف 
ها ب�سغ

ه، فمار�س
ة بكليت

ي اأخذته املهن
يف الذ

ة. ال�سحا
يا الوطن والنا�ش والأم

ق�سا

واإبداع.



التي  »ال�سرق«  لغوياً يف جريدة  ومدققاً  م�سححاً 

كانت ت�سدر ظهراً، ثم بائع خر�ساوات كي يت�سّنى 

يف  العاملية  املدر�سة  يف  درا�سته  متابعة  له 

عينها  اجلريدة  كمخرب يف  ثم عمل  ومن  بريوت. 

يطوف على دوائر ال�سرطة والإ�سعاف والإطفائية، 

ملتابعة حوادث اجلرمية واحلرائق وال�سلب والن�سل 

اأ�سيفت  اأخرى  وحماولت الإنتحار ياأ�ساً. ويف فرتة 

احلكومة،  رئا�سة  اأخبار  تغطية  مهمة  مهامه  اىل 

اأن يغرق يف  ال�سيا�سة من دون  حيث اقرتب من 

تفا�سيلها املنهكة.

العام 1957 تعّرف على ال�سحايف املرحوم �سليم 

زنزانته  يحر�س  كان  الذي  والده  بوا�سطة  اللوزي، 

»احلوادث«  جملة  يف  فعمل  الكرنتينا،  �سجن  يف 

كم�سحح وحمرر ل�سفحة بريد القراء. ولكن اإثر ثورة 

فا�سطر  املجلة  يف  العاملني  جميع  هرب  ال���58 

اىل امل�ساهمة يف العمل مع العمال يف تركيب 

�سّف  ويف  بل  اإخراجها،  يف  واأحياناً  ال�سفحات، 

احلروف يدوياً. 

راأيه  عن  التعبري  فر�سة  اأمامه  اأتاحت  الثورة 

يف  العمل  فبا�سر  املهنية،  ق��درات��ه  واإظ��ه��ار 

اىل  و�سولً  اخلفيفة،  والريبورتاجات  التحقيقات 

لبنان،  يف  ال�سيا�سيني  مع  واحل��وارات  املقابالت 

حيث كان يذهب اىل بيت الرئي�س الراحل �سائب 

الأحاديث  ويجري  الثورة،  حزب  قيادة  مركز  �سالم، 

التعليقات  ي�سبه  ما  ويكتب  ال�سيا�سيني  مع 

اللوزي  �سليم  ال�سحايف  عاد  وعندما  ال�سيا�سية. 

حترير،  �سكرتري  من�سب  يف  وعّينه  عمله  ق��ّدر 

اأ�سبح يكتب بع�س التحقيقات والتعليقات  حيث 

ال�سيا�سية، ولكن من دون زيادة راتبه، ما ا�سطره 

اىل ترك جملة »احلوادث« واللتحاق مبجلة »الأحد« 

العام  ط��ه  ري��ا���س  امل��رح��وم  النقيب  ل�ساحبها 

مدير  ولقب  القرو�س  من  حفنة  مقابل   ،1960

اأن  عليه  كان  املقابل  يف  الأول.  واملحرر  التحرير 

ر من التحقيقات واملقابالت واخلواطر  ميالأ ما تي�سّ

ال�سيا�سية اأو الأدبية، وهذه الأخرية كان يهرب اليها 

متاماً كما يهرب اليوم يف جريدته »ال�سفري« اىل 

خ�سراء  واحة  التي هي مبثابة  »هوام�س«،  �سفحة 

فيها القمر والورد والطبيعة والإن�سان وامل�ساعر...

مهنة املتاعب

من  جمموعة  م��ع  اعُتقل   ،1961 �سيف  يف 

الثورة  اىل  العون  يد  مي��ّدون  كانوا  الإعالميني 
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اتهامات  اليهم  ووّجهت  ب��ريوت،  يف  اجلزائرية 

العربية  البلدان  اإنقالبات يف  اإعداد  خطرية، منها 

وتزوير هويات وتهريب اأ�سلحة، واأم�سى بنتيجتها 

املحكمة  العام يف  الأم��ن  نظارة  اأي��ام يف  ت�سعة 

انفرادية  زنزانة  واثني ع�سر يوماً يف  الع�سكرية، 

ثم  القاوو�س،  يف  اأي��ام  وب�سعة  الرمل  �سجن  يف 

كانت الرباءة.

خارج  العمل  بفر�سة  جاءته  وحدها  امل�سادفات 

عبد  املرحوم  عليه  عر�س  اإذ   ،1962 العام  لبنان 

الكويت  يف  ال�سحافة  رائ��د  امل�ساعيد،  العزيز 

ومن�سئ جريدة »الراأي العام« الكويتية، م�ساعدته 

ولكي  العروبة«.  »دنيا  باإ�سم  جملة  اإ���س��دار  يف 

اأمر  يتدّبر  اأن  عليه  كان  امل�سروع  بهذا  ينه�س 

طباعة  وعمال  ملّونة،  �سفحات  تطبع  مطبعة 

اىل  بالألوان،  وم�سورين  وحمررين  وزنكوغراف، 

م�سحح وخمرج وموظف لالأر�سيف. ومل تكن مثل 

هذه الوظيفة معروفة هناك قبل ذلك. كانت هذه 

التجربة بالن�سبة اىل طالل �سلمان عظيمة، جعلته 

اإنتاج  جمالت  خمتلف  يف  الإتقان  حتى  يتوّغل 

منطقة  يف  الأوىل  لتكون  واإ�سدارها،  املطبوعة 

اجلزيرة العربية واخلليج العربي.  

كان  ذلك  اأن  من  »بالرغم  هنا:  �سلمان  ويقول 

ب�سيء  اأ�سعر  زلت  فما  �سنة،  واأربعني  �ست  قبل 

الزمالء  من  نفر  مع  ا�ستطعت  اأنني  الزهو،  من 

اأن ن�سدر  والفنيني،  املحررين 

املجلة  ت��ل��ك 

املمّيزة والتي كان لها ف�سل ال�سبق يف م�سمارها 

ومكان �سدورها. على اأنه مل يت�سَن يل ح�سد ثمار 

الطابع  ذات  الو�سايات  تعبي، فا�سطرتني بع�س 

ال�سيا�سي اىل مغادرة الكويت، بجواز �سفر بدل من 

�سائع وتذكرة ا�ستدنت ثمنها من �سديق، وعدت 

اىل بريوت عاطالً عن العمل«.

يف تلك الفرتة قّدم بع�س التحقيقات والكتابات 

الوجدانية اىل جريدة »املحرر«، التي كان ي�سدرها 

قليلة  اأ�سهر  وبعد  ظهر.  اأبو  ه�سام  الكبري  الراحل 

الكبري  ال�سحايف  طلبه 

�سعيد  الراحل  واأ�ستاذه 

فريحة ليتوىل من�سب 

م��دي��ر ال��ت��ح��ري��ر يف 

جملة »ال�سياد«، ولكنه 

اكت�سف  اأن  لبث  م��ا 

ن�سف  كتابة  عليه  اأن 

مب��ف��رده،  �سفحاتها 

الغالف.  اىل  بالإ�سافة 

ع��م��ل ل�����س��ن��وات مع 

فريحة،  �سعيد  الأ�ستاذ 

معرفة  بذلك  فاأ�ساف 

الكاريكاتور  مب��وق��ع 

وباأ�سلوب  واأهميته، 

ال�سهل املمتنع واملو�سوعات اخلفيفة، بينما اأخذ 

واملقال  ال�سورة  اأهمية  اللوزي  �سليم  اأ�ستاذه  عن 

يعتربون  من  مع  املواجهة،   - واحل��وار  ال�سيا�سي 

وق��ادة  زع��م��اء  جمهورهم  ويعتربهم  اأنف�سهم 

خالدين.

وعلى امتداد ع�سر �سنوات تنّقل بني جملتي 

»ال�سياد« و»الأحد«، كما عمل لفرتة كخبري 

اأجنبي يف جملة »احلرية« التي كانت 

العرب،  القوميني  حركة  ت�سدرها 

ويراأ�س حتريرها الأ�ستاذ حم�سن 

له  ت�سّنى  هناك  اب��راه��ي��م. 

الراحل  املبدع  يلتقي  اأن 

وتنعقد  كنفاين  غ�سان 

واأن  ���س��داق��ة،  بينهما 

رفيق  اي�����س��اً  يلتقي 

العلي.  ن��اج��ي  ع��م��ره 

تعّلم  العلي  ناجي  من 

الإميان  عن  التعبري  اأن 

مثل  مقّد�سة  بق�سية 

فل�سطني، ل يحتاج اىل كثري من الكالم، بل تكفي 

جمموعة من �خلطوط لتج�سيد فكرة خارقة، ولتثري 

يف م�ساهدها م�ساعر �سخرية و�سحك تقارب البكاء.

خارج حدود الوطن

هي  املهنية،  �سلمان  طالل  عمر  �سنوات  اأغنى 

واأوائل  ال�ستينيات  اأواخ��ر  بني  امتدت  التي  تلك 

ال�سبعينيات حيث عمل كمرا�سل، مهمته تغطية 

حمققاً  يجول  اأن  له  فت�سّنى  العربية.  الأح���داث 

يف  والثقافة  الفن  يف  وكاتباً  وخم��رباً  وحم���اوراً 

العديد من الأقطار العربية، واإن ظلت القاهرة مركز 

ال�سوامخ  من  اقرتب  الفرتة  تلك  فخالل  الدائرة. 

حمفوظ،  جنيب  اأمثال:  اجلدد،  املبدعني  من  كما 

توفيق احلكيم، لوي�س عو�س، �سالح عبد ال�سبور، 

�سالح جاهني، اأحمد عبد املعطي حجازي و�سعداهلل 

�ساكر  بدر  �ل�سّمان،  غادة  �ملاغوط،  حممد  وّنو�ض، 

نخلة،  اأمني  قباين،  نزار  النواب،  مظّفر  ال�سّياب، 

الأخطل ال�سغري، �سعيد عقل، عبد ال�سالم العجيلي، 

اأحالم م�ستغامني، �سهيل ادري�س، توفيق يو�سف 

عواد، وجورج جرداق وغريهم...

�سداقات  باكت�ساب  الفرتة  هذه  له  �سمحت  كما 

عالية ومعارف موؤثرة ومعلومات ثمينة، اإذ تعّرف 

اىل كثريين ممن يعتربون مركز القرار يف بالدهم 

اأن تلك الفرتة �سهدت تغيريات �سيا�سية  خ�سو�ساً 

الأقطار  من  العديد  يف  ال�سلطة  قمم  يف  هامة 

العربية، منها عودة حزب البعث اىل ال�سلطة يف 

العراق )1 متوز 1968( وثورة ال�سودان الأوىل )1 

اأيار 1969( ثم ثورة الرئي�س معّمر القذايف يف 



ليبيا )1 اأيلول 1969(.

اكت�سب ال�سحايف طالل �سلمان يف تلك املرحلة، 

�سداقة الكاتب الكبري حممد ح�سنني هيكل وكذلك 

تقّرب من الراحلني اأحمد بهاء الدين واإح�سان عبد 

والر�سامني  دنقل  واأم��ل  غ��امن  وفتحي  القدو�س 

املميزين يف فن الكاريكاتور بهجت عثمان واأحمد 

حجازي وحمي الدين اللباد يف م�سر، ويف اخلليج 

الراحلني متيم عمران و�سامي املني�س.

عفاف  ال�سيدة  روحه  بتواأم  اقرتن   1967 العام 

الأ�سعد من بلدة الزرارية يف جنوب لبنان، واأجنبا 

)يف  ربيعة  )�سحافية(،  هنادي  هم:  اأولد،  اأربعة 

العام  )املدير  اأحمد  للمعلومات(،  العربي  املركز 

)ر�سام  وع��ل��ي  »ال�����س��ف��ري«(،  جل��ري��دة  امل�ساعد 

ونحات(.

�سوت الذين ل �سوت لهم

العدة  يعّد  �سلمان  بداأ طالل  العام 1973،  اأواخر 

لتحقيق حلم امل�ستقبل، ولإ�سدار جريدة »ال�سفري« 

وخطه  وفكره  اآرائ��ه  عن  فيه  يعرّب  ال��ذي  املنرب 

ال�سيا�سي، وعن نف�سه اي�ساً، وامل�ساحة التي تعالج 

هموم النا�س وتكون ل�سان حالهم. وبعد م�ساورات 

اخلربة،  وذوي  ا�سدقائه  مع  م�ستفي�سة  وح��وارات 

�سدرت  متنوعة،  وجت��ارب  كثرية  درا���س��ات  وبعد 

»ال�سفري« يف 26 اآذار 1974، وحملت �سعار »جريدة 

العربي  الوطن  وجريدة  العربي  الوطن  يف  لبنان 

»�سوت  هو  ردي��ف  �سعار  عن  ف�سالً  لبنان«،  يف 

الذين ل �سوت لهم«. ومع �سدور العدد الثاين من 

�سدها  ُرفعت   ،1974 اآذار   27 يف  اأي  »ال�سفري«، 

»جمعية  الإدع��اء  جهة  وكانت  ق�سائية،  دعوى  اأول 

الدعاوى  توالت  ثم  لبنان«  يف  امل�سارف  اأ�سحاب 

حتى بلغت 16 دعوى يف العام الأول.

ن�سفت   1980 الثاين  ت�سرين  من  الأول  ويف 

قد  وكانت  اجلديد،  مبناها  يف  »ال�سفري«  مطابع 

فموقفها  يومها  ال�سبب  اأّم��ا  للتو،  اليه  انتقلت 

املعرت�س على احلرب التي �سّنها �سدام ح�سني �سد 

اإيران.

 ،1982 العام  للبنان  الإ�سرائيلي  الإجتياح  خالل 

كانت اجلريدة اللبنانية 

ال���وح���ي���دة، ال��ت��ي مل 

ال�سدور  ع��ن  تتوقف 

وكانت  الإط��الق،  على 

عناوينها  كتابة  ُتعاد 

ج��دران  على  اليومية 

ب���ريوت، ك��واح��دة من 

هذه  �سمود  ع��الم��ات 

هذه  واأ�سهر  املدينة. 

ال��ع��ن��اوي��ن: »ب���ريوت 

ت��رف��ع  ول  حت�����رتق 

الأعالم البي�ساء«.

»ال�سفري«  خا�س�ت 

معركة حرية ال�سحافة، 

العام  الن�ائب  ع�ن  ق�رار   1983 العام  �سدر  فقد 

جري�دة  بتعطي�ل  م��راد  اأب��و  ف��وزي  الإ�ستئنايف 

وكانت  اأ�سبوع،  ل�مدة  ال�س�دور  ع�ن  »ال�سف�ري« 

يجب  معلومات  تت�سّمن  وثيقة  »ن�سر  الته�مة 

الدولة«،  �سالمة  على  حر�ساً  مكتومة  تبقى  اأن 

العربي�ة  الرتجمة  هي  اليها،  امل�سار  واملعلوم�ات 

الوف�د  رئي�س  قّدمه  الذي  الإ�سرائيلي،  لالإقرتاح 

الوفد  اىل  لبنان  م��ع  امل��ف��او���س  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

التعطي�ل  هذا  اأثار  وقد  وا�سنط�ن.  يف  اللبن�اين 

عارماً،  ا�ستن�كاراً  الإحتياطي  والت�وق�يف  الإداري 

خالله�ا  معركة جنح�ت  اىل  »ال�سف�ري«  كما حتّولت 

ال�سحاف�ة اللبناني�ة، يف اأن تفر�س على احلك�وم�ة 

 ،104 الرقم  الإ�سرتاعي  املر��سوم  اإلغاء  اللبن�انية 

التعطيل  قرار  على  تعليقاً  �سلم�ان  طالل  وكتب 

يقول: »اإنه قرار �سيا�سي ولي�س قراراً ق�سائياً. بل 

باأي حال،  اأن يكونوا  الق�ساء ورجاله من  اإننا نرّبئ 

�سد ال�سحافة وحريتها«.

مهما ح�سل

اغتيال  حماولة  من  �سلمان  طالل  ال�سحايف  جنا 

متوز   14 يف  احل��م��را  منطقة  يف  منزله  اأم���ام 

اأنحاء  بع�س  ويف  فكه  يف  بجرح  واأ�سيب   ،1984

عمليات  عدة  املحاولة  هذه  �سبق  وكان  ج�سمه، 

اعتداء ا�ستهدفت منزله ب�سواريخ موّجهة وب�سيارة 

مفخخة. كل ذلك مل ينهه عن الثبات يف مواقفه 

مهنة  ممار�سته  يف  عنها  ع��رّب  التي  الوطنية، 

ال�سحافة زهاء 53 عاماً. وعلى الرغم من اأن عائلته 

غادرت اىل فرن�سا ملدة خم�س �سنوات، فقد ظل 

يف بلده �ساخماً �سامداً يف وجه الرياح والعوا�سف 

العاتية.

قابل طالل  ال�سحايف،  العمل  من  عاماً  خالل 53 

العرب  وغري  العرب  القادة.  من  العديد  �سلمان 

)الذي  الأ�سد  حافظ  النا�سر،  عبد  جمال  اأبرزهم: 

التقاه لعدة مرات واأحياناً ملدة اإ�ستثنائية(، معّمر 

جديد،  بن  ال�ساذيل  بومدين،  ه��واري  القذايف، 

للثورة  التاريخيني  القادة  )ومعظم  بلال  بن  اأحمد 

ح�سني،  �سدام  البكر،  ح�سن  اأحمد  اجل��زائ��ري��ة(، 

الفتاح  عبد  نا�سر حممد،  علي  علي،  ربيع  �سامل 

ا�سماعيل، امللك خالد بن �سعود، امللك فهد، اأمري 

الكويت جابر الأحمد ال�سباح، رئي�س دولة الإمارات 

اآية اهلل  العربية املتحدة ال�سيخ زايد بن �سلطان، 

ال�سيخ  قطر  اأمري  رف�سنجاين،  الرئي�س  اخلميني، 

حمد بن خليفة اآل ثاين وغريهم، ف�سالً عن معظم 

روؤ�ساء لبنان.

الر�سالة النبيلة

كونها  اىل  �سلمان  طالل  اىل  بالن�سبة  ال�سحافة 

مهنة هي ر�سالة نبيلة، اّدت دوراً مهماً يف خدمة 

وهو  اليها،  ينتمي  كونه  بالفخر  ي�سعر  جمتمعنا. 

ما انفك ميار�سها ب�سغف منذ خم�سة عقود واأكر، 

اإنها  ال�سحافة،  مع  تقاعد  »ل  حياته،  ال�سحافة 

تاأخذك بكليتك. لها النهارات و�سهر الليايل. فاإن 

كنت عا�سقاً للكلمة، توجب عليك اأن تتعّبد لها. اأن 

تقراأ وتقراأ وتقراأ، وت�سمع كثرياً وتتابع التفا�سيل 

تتعب،  اأن  عليك  ممنوٌع  قليالً.  وتكتب  الكثرية 

ممنوعة الإجازات. اإن فيها من �سرف الر�سالة، كما 

من املتعة، ما يجعلها ت�ستحق عمرك«.

يف  كا�سف  ن��ور  »ال�سحافة  اأن  �سلمان  ويعترب 

اأن حترتم جمهور  الرقي، عليها  عاٍل من  م�ستوى 

القراء يف اختيارها الكلمة، ال�سورة والفكرة. عليها 

هموم  معاجلة  يف  امل�سوؤولية  قدر  على  تكون  اأن 

القارئ  حال  ل�سان  تكون  واأن  و�سجونهم،  النا�س 
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ال�سيا�سة  يف  ووج��دان��ه  و���س��م��ريه 

قد  والثقافة...  والإقت�ساد  والإجتماع 

اخلطاأ،  املوقع  اىل  البع�س  ياأخذها 

لأنهم اخلطاأ، ولي�ست هي.

على  التجّني  مهنة  لي�ست  اإنها 

النا�س، بل هي الأر�س ال�ساحلة التي 

وهمومهم  ق�ساياهم  حول  توّحدهم، 

واأفكارهم وطموحاتهم امل�سرتكة.

اإطالع  لبنان  يف  ال�سحافة  على 

الإ�سرائيلي،  العدو  النا�س على خطر 

مع  العالقة  باأ�سا�سية  واإع��الم��ه��م 

عالقة  لأنها  �سوريا،  وخ�سو�ساً  العرب 

الإقت�سادية  بحياتهم  تتعلق  حيوية 

والإجتماعية وم�ستقبل اأولدهم...«.

�سخ�سية العام الإعلمية

اجلوائز  من  العديد  �سلمان  طالل  ال�سحايف  حاز 

)الذكرى   2004 العام  فخالل  والدروع،  والأو�سمة 

كّرمته  »ال�سفري«(،  جريدة  لتاأ�سي�س  الثالثني 

يف  والنوادي  الثقافية  املوؤ�س�سات  من  العديد 

اأنحاء لبنان. ويف اأيار 2009، منحه جمل�س اإدارة 

جائزة ال�سحافة العربية يف دبي، جائزة »�سخ�سية 

خم�سة  طوال  عطائه  جممل  عن  الإعالمية«  العام 

الفكري،  واإنتاجه  العربي  الإعالم  خدمة  يف  عقود 

من  ميّثله  وملا  امل�سريية،  العربية  والق�سايا 

قيمة مهنية عالية.

التي  احلقيقية  »اجل��ائ��زة  اأن  �سلمان  يعترب 

اليه،  ور�سائلهم  النا�س  ات�سالت  هي  تلقاها، 

اإنها  مل�ساكلهم.  حل  اإيجاد  ا�ستطاع  مرة  كل  يف 

والقارئ،  ال�سحيفة  بني  ال�سمريية  العالقة  تلك 

عالقة التكامل بينهما التي ت�ساعده على تكوين 

وجدانه وقناعته وراأيه ال�سيا�سي. فاجلائزة الكربى 

عالقة  اإقامة  من  يتمّكن  عندما  ال�سحايف  ينالها 

�سحيحة وناجحة مع القارئ.

متذّوق للمو�سيقى وال�سعر

والطرب  للمو�سيقى  م��ت��ذّوق  �سلمان  ط��الل 

اأغاين  الأ�سيل، وي�سعر بن�سوة كربى لدى �سماعه 

واأ�سمهان وعبد  الأطر�س  اأم كلثوم وفريد  ال�سيدة 

الوهاب وغريهم يف جل�ساته اخلا�سة، التي يهرب 

ال�سحايف  والعمل  ال�سيا�سة  هموم  من  اليها 

لدى  بالغبطة  وي�سعر  قلبه  ويفرح  املتوا�سل. 

ويعترب  الكرمي،  للقراآن  املقرئني  بع�س  �سماعه 

وهي  ال�سعوب،  بني  التوا�سل  لغة  املو�سيقى  اأن 

متلك  ول  والنا�س،  البلد  وج��دان  تعك�س  ثقافة 

اأغنى  كلما  املو�سيقى،  املرء  �سمع  وكلما  هوية. 

بالروح،  وثيقة  عالقة  لالأغنية  وثقافته.  وجدانه 

هي ر�سائل من القلب اىل القلب، يتماهى فيها 

ي�سعر  التي  الكلمات  مع  املطرب  مع  ال�سامع 

التي  التي يحبها هي تلك  والأغنية  اأنها تعنيه، 

ت�سكن الوجدان.

مقاله  يف  حتى  والأدي��ب  ال�ساعر  �سلمان  طالل 

لي�ست  ال�سحايف،  بعباءة  املختبئ  ال�سيا�سي، 

متذّوق  فقط  اإن��ه  �سعرية،  حم��اولت  اأي��ة  لديه 

اأن  حرام  اأنه  ويعترب  اأنواعه،  على  والفن  لل�سعر 

متوت اللغة العربية العظيمة التي هي من اأجمل 

لغات العامل.

لبنان ال�سمود

يعي�س  لبنان  اأن  على  دائ��م��اً  �سلمان  ي�سّدد 

وب�سورة  اأر�سه،  على  العاملية  القوى  �سراعات 

اىل  نظراً  ت�ستمر،  و�سوف  �سنوات  منذ  م�ستمرة 

زالت  ما  واإن  الفل�سطينية،  بالق�سية  ارتباطه 

اأن  بال�سرورة  لي�ست  اأمامه فرتة طويلة و�سعبة، 

يكون  �سوف  التحّدي  واإمنا  باحلروب،  تكون مليئة 

قدرة  ميلك  لبنان  اأن  ويعترب  واملال.  بال�سيا�سة 

ال�سدامات،  ا�ستيعاب  وعلى  ال�سمود  على  هائلة 

حمبوب  اللبناين  واأن 

ومرغوب من قبل دول العامل اأجمع.

بريوت هذه املدينة اأعظم مدن العامل بنظره، 

مدينة  ع��ام��اً،  خم�سني  ام��ت��داد  على  اكت�سفها 

م�ساغبة متمّردة.

حلم  �سلمان  ط��الل  اىل  بالن�سبة  امل�ستقبل 

فيه  الإندفاع  ي�ستطيع  ليته  املفتوح،  كالأفق 

موؤ�س�سة  تتو�سع  اأن  يطمح  وانه  النهاية.  حتى 

جملة...  ت�سم  حتى  امل�ستقبل  يف  »ال�سفري« 

ومما يطمح اليه اي�ساً اإن�ساء عالقة تواأمة مع اأحد 

العربية،  الدرا�سات  مركز  وتعزيز  التلفزيونات، 

الإقت�سادية  بالظروف  مرتبط  التنفيذ  ولكن 

للبلد، وبعودة العالقات العربية الطبيعية.

احلياة بالن�سبة اىل طالل �سلمان نعمة عظيمة 

علينا املحافظة عليها، وهي اأف�سل حماية للحب، 

علينا  »م�ستحيل  النا�س...  وح��ب  الوطن  حب 

م�سراعيه.  على  املفتوح  احلب  دون  من  العي�س 

ل حب خارج ال�سعر ول �سعر خارج احلب. مل يكتب 

ال�سعر من مل يحب، واأعظم ال�سعراء من اأحب من 

طرف واحد«.

عندما تقراأ يف طالل �سلمان، 

وحلمه  اإن�سانه  يف  وتغو�س 

وطموحه، تع�سق مهنة ال�سحافة 

اأكر فاأكر. 
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      تّوج طالل �سلم�ان عمله ال�سح��ايف بالع��ديد من 

    املوؤلفات:

 - »مع فتح والفدائيني« - 1969 )جمموعة

حتقيقات �سحافية ن�سرت يف جملة »ال�سياد«(. 

- »ثرث�رة ف��وق بحي��رة ليمان« )مق�دم�ة لكتاب

�سّم املحا�سر الكاملة ملوؤمتر الوفاق الوطني يف لوزان(.

كتبت  مقالت  )جمموعة  بريوت«  اإ�سمها  اأمرية  »اىل   -

للعا�سمة بريوت(.

- »حجر يثقب ليل الهزمية« - 1992.

- »الهزمية لي�ست قدراً« - 1995.

- »على الطريق«... عن الدميقراطية والعروبة والإ�سالم 

- دار الفارابي 2000.

 - »هو�م�ض« - �سقوط �لنظام �لعربي من فل�سطني �ىل 

      العراق 2004.

موؤلفات
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متوز

اإعداد:

جان دارك ابي ياغي

تراث

2
0
0

9
مبنى

  بـركــات

تنفيذ متحف ذاكرة بريوت يتقّدم

دينة
و امل

حل
   

ومّرها

عانت مدينة بريوت، 

الغنية باإرثها املعماري 

والثقايف، لي�ش من 

اإ�سطرابات احلرب 

املدّمرة فح�سب، بل 

اأي�ساً من خ�سارتها 

التدريجية اأبنيتها 

الرتاثية ب�سبب هجمة 

البناء احلديث املّت�سم بطابع امل�ساربة العقارية. منذ العام 

1997، واجه مبنى بركات )رائعة العام 1924( خطر الهدم على 

الرغم من طابعه املعماري املمّيز. اإل اأن امل�ساعي التي 

بذلها املهند�سون املعماريون والنا�سطون يف املحافظة 

على الرتاث وال�سحافيون واملنظمات غري احلكومية، مع 

اجلهات الر�سمية جنحت يف املحافظة على هذا املبنى. 

ومبوجب املر�سوم الرقم 10362، ا�ستملكت بلدية بريوت 

العقار الرقم 1237 - الأ�سرفية، و�ستقوم بتحويل مبنى بركات 

اىل متحف ومركز ثقايف يرّكز على تاريخ التطور املدين 

ملدينة بريوت، ويقّدم للنا�ش نقطة اإلتقاء وتفاعل ونقا�ش 

يف قلب عا�سمتهم. فما هي ق�سة املبنى الأ�سفر؟ اجلواب يف 

هذا التحقيق ملجلة »اجلي�ش« بعد جولة ميدانية يف اأرجائه.
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قطعة فريدة يف فن العمارة 

امل�سرقية

عند  الواقع  الأ�سفر  املبنى  يعترب 

تقاطع طريق ال�سام وجادة الإ�ستقالل 

العمارة  ف���ّن  يف  ف��ري��دة  ق��ط��ع��ة 

املبنى  هذا  ف��رادة  لكن  امل�سرقية. 

املعماري.  طابعه  على  تقت�سر  ل 

الوا�سحة  ب�سماتها  تركت  فاحلرب 

وتذكاراً.  �ساهداً  منه  وجعلت  عليه 

احلرب  يد  �سنعته  للحرب  �ساهد  اإنه 

تاأهيل  اإعادة  مينح  ما  وهذا  نف�سها 

اإنها  اإذ  كبرياً،  رمزياً  طابعاً  املبنى 

�ستتم من دون اإزالة متاري�س القن�س 

و�سواهد احلرب، ليكون املبنى نقطة 

اإلتقاء وم�ساحلة، ومكاناً للحفاظ على 

الذاكرة: ذاكرة املدينة بحلوها ومّرها.

واحداً  اي�ساً  الأ�سفر  املبنى  يعترب 

هند�سة  يف  الفارقة  العالمات  من 

احلقبة  تلك  يف  واأجملها  املباين 

)الع�سرينيات(.

تزينها  طبقات  اأربع  من  ويتاألف 

مزخرفة  وق��ن��اط��ر  جميلة  اأع��م��دة 

ب�»متكاأ  ويتميز  م�سغول.  ودراب��زون 

الفراغ« هذا اجل�سر املمدود يف الهواء 

الأعمدة فريبط  وامللتف كحزام حول 

احلدود  وميح�و  بغ�ربه  البناء  �سرق 

املهند�سون  ويعتربه  اجلهات،  بني 

هند�سياً  طليعي�اً  اإجن����ازاً  واخل���رباء 

معمارية  قيمة  وذا  فريداً  وتراثياً 

هند�سة  م��ن  ومن��وذج��اً  اإ�ستثنائية 

الع�سرينيات.

تعّر�س املبنى الأ�سفر خلطر الهدم 

املر�سوم  �سدر  اأن  اىل   ،1997 العام 

حزيران   26 )تاريخ   10362 الرقم 

اجلريدة  م��ن   31 ال��ع��دد  يف   2003

 )2003/7/3 ت��اري��خ  الر�سمية 

القا�سي با�ستمالكه من بلدية بريوت 

وملتقى  »م��ت��ح��ف  اىل  وحت��وي��ل��ه 

ومكان حلفظ  وح�ساري  وفني  ثقايف 

تتناول  التي  وال��درا���س��ات  الأب��ح��اث 

وقد  التاريخ«.  عرب  ب��ريوت  مدينة 

بلدية  من  هند�سي  وفد  املبنى  زار 

»متحف  م�سروع  ملتابعة  باري�س 

ذاكرة بريوت« الذي اأ�سبح يف مرحلة 

لقاءات  وعقد  التنفيذ،  من  متقدمة 

بلدية  جمل�س  مع  ال�سدد  ه��ذا  يف 

بريوت ومديرية الآثار. 

من الذاكرة
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طبقاته،  ب��ني  جتوالنا  اأث��ن��اء  يف 

واأدوات و�سهادات  اأوراقاً و�سوراً  وجدنا 

واأوان  ج��رائ��د  وق�سا�سات  ور�سائل 

واأغرا�ساً  وبطاقات  �سدئة  مطبخية 

الأر�س،  على  مبعرة  كانت  عديدة 

يف ال�سقة التي كان ي�سكنها الدكتور 

طب  يف  )ج���راح  ال�سمايل  جنيب 

منذ  بركات  مبنى  �سكن  الأ�سنان(؛ 

العام 1943، ول يزال اأر�سيف حياته 

�لأول،  �لطابق  ب��الط  على  منثور�ً 

اأن الزمن توقف فجاأة، ليظل  كما لو 

ول�ستمرارية  للبقاء  رم���زاً  امل��ك��ان 

احلياة يف مدينة دائمة التغرّي.

املرحلة  اىل  ينتمي  بركات  مبنى 

ذات  احلجر  بيوت  بعد  الإنتقالية 

»املباين  حقبة  وه��ي  الطبقتني 

وتوزيع  ع��اٍل  �سقف  مع  ال�سفراء« 

لكنه  الرئي�س.  البهو  على  مرتكز 

زاوية  ت�سّكل  التي  بال�سرفات  يتمّيز 

رائعة باأعمدتها املزخرفة. ُبني على 

اأفتيمو�س  يو�سف  بنى  مرحلتني: 

�سنة  الأول  والطابق  الأر�سي  الطابق 

1924واأمّت املهند�س املعماري فوؤاد 

قزح الطابق الثاين والطابق الثالث 

الإ�سمنت  م�ستعمالً   1932 �سنة 

البناء.  يف  اأ�سا�سية  كمادة  امل�سّلح 

�سكني  مبنى  »اأجمل  اإجازة  حاز  وقد 

بركات  الدكتور  وف��ق  ب���ريوت«  يف 

)جنل نقول وفيكتوريا بركات �ساحبي 

ذهبية  لرية  دفعوا  »لقد  املبنى(. 

مقابل كل قطعة حجر منقو�سة«.

املبنى:  اأرج��اء  يف  اجلولة  ونتابع 

بالنقو�ض  م��زّي��ن  �إ�سمنتي  ب��الط 

رخام  الغنية،  الأل���وان  ذات  ال��ن��ادرة 

مطلية  وج���دران  مزخرفة  واأب����واب 

والأخ�سر  والأ�سفر  ال��زه��ري  باللون 

نور  مي��الأه��ا  م�ساحات  يف  والأزرق 

ال�سم�س.  

التما�س«  »خط  ق�سم  احلرب،  خالل 

واعترب  ن�سفني  اىل  ب��ريوت  مدينة 

القتال  حماور  من  ال�سوديكو  تقاطع 

الأ�سا�سية: اأ�سبح املبنى خالياً متاماً 

من ال�سكان. ول تزال �سجرة الفيكو�س 

ذاك��رة  ال�سام  ط��ري��ق  غ��ّط��ت  ال��ت��ي 

�سامتة على »اخلط الأخ�سر«. اأما يف 

زيتون،  ف�سجرة  اخللفية،  احلديقة 

من  ويا�سمينة،  دنيا،  اك��ي  و�سجرة 

ذاكرة حدائق بيوت بريوت.



يو�سف اأفندي اأفتيمو�ش

يو�سف اأفندي اأفتيمو�س )1866 - 

1952(، اإ�سم ملع يف عامل الهند�سة 

الأول  الن�سف  يف  جنمه  �سطع  وقد 

من  اإرثاً  خّلف  الع�سرين.  القرن  من 

التجاري  بريوت  و�سط  على  ب�سمات 

تطّل  التي  ال�سراي  �ساعة  خالل  من 

ال�سراي؛  تل  على  من  املدينة  على 

نهاية  يف  الواقع  الكبري  وامل�سرح 

�سارع املعر�س، ومبنى البلدية الذي 

ي�سّكل بوابة عبور اىل منطقة فو�س 

- اللنبي. وعلى بوابة البلدية خّلف 

ياأتي:  ما  مفادها  كتابة  اأفتيمو�س 

هاك ب�سماتنا اإ�سارة علينا، فانظر اإذاً 

اىل ب�سماتنا.

اأواخر  املهنية  �سريته  يف  انطلق 

انطالقته  وتابع  العثمانية  احلقبة 

وزمن  الفرن�سي  النتداب  اأثناء  يف 

والبّناء  امل�سّمم  هو  كان  الإ�ستقالل. 

بذلك  ف��اأّدى  والقرار،  ال��راأي  و�ساحب 

دور امل�سارك الن�سيط يف تكوين اأول 

عن  ومبعزل  احلديثة.  بريوت  معامل 

ومهند�س  م��دين،  كمهند�س  عمله 

تبواأ  وم��ق��اول،  م��ع��م��اري وخم��ط��ط 

منا�سب مهمة يف احلقل العام فكان 

مهند�س املدينة بني العامني 1897 

حقيبة  يتوىل  وزي��ر  واأول  و1926، 

 1926 العامني  بني  العامة  الأ�سغال 

و1927.

جت�سيد  اأف��ت��ي��م��و���س  اأع��م��ال  يف 

اأواخر  يف  املّتبع  املت�سّعب  للتقليد 

القرن  ومطلع  ع�سر  التا�سع  القرن 

الع�سرين. ُعرف عنه النمط العثماين 

اجلديد الذي طّبقه على اأوىل مباين 

)اأو  احلميدي  ال�سبيل  مثل  ب��ريوت 

ال�سراي  و�ساعة  احلميدية(  نافورة 

احتفالً   1900 ال��ع��ام  بناهما  وق��د 

الثاين.  احلميد  عبد  ال�سلطان  بعيد 

وُترجم تاأّثره بالن�سق امل�سري منطاً 

اأعمال  يف  اتبعه  ج��دي��داً  مملوكياً 

 )1925( البلدية  مبنى  مثل  لحقة 

وو�سف   .)1930( الكبري  وامل�سرح 

بال�سرقي  النمطني  كال  اأفتيمو�س 

ما  عادة  عامة  �سفة  وهي  العربي  اأو 

احلقبة  اأدبيات  يف  ت�ستخدم  كانت 

من  خمتلفة  �أمن���اط  على  ل��ل��دلل��ة 

النزعة الإحيائية الإ�سالمية التي راأت 

الرببر  وحتى  املماليك  م��ع  ال��ن��ور 
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ا�ستخدم  بريوت،  ويف  والعثمانيني. 

يف  ال�سرقي  الن�سق  اأفتيمو�س 

املباين العامة وذلك تعبرياً عن هوية 

املنطقة. و�سّكل هذا الن�سق، باعتبار 

ل  غريباً  ن�سقاً  اأوروبيني،  مهند�سني 

على  كبرية  بقدرة  يتمّتع  فاتناً  بل 

الواجهة  ي�سّكل  اأن  وميكن  التزيني 

الزخرفية لعدد من املباين امل�سّيدة 

والغربي.  التقليدي  النمط  على 

مثل  م��ه��م��ة  ع��وا���س��م  يف  ول��ك��ن 

قارب  ما  غالباً  وا�سطنبول،  القاهرة 

املهند�سون املعماريون واملهند�سون 

الأجانب الن�سق ال�سرقي على اأنه رّدة 

فعل على انت�سار الطابع الغربي.

ومل تكن هند�سة اأفتيمو�س حم�سورة 

بالتقليد »امل�ست�سرق« وح�سب، واأبرز 

الذي  بركات  مبنى  ذلك  على  دليل 

اأتى ليدح�س منط امل�سكن التقليدي، 

بناء  عن  الأمثلة  اأول  اعتباره  وميكن 

بالرتفاع  يّت�سم  واإ�سمنت  �سخر  من 

عمل  ومتحور  املعهود.  غري  الغربي 

اأفتيمو�س يف حقل الهند�سة املدنية 

حول م�ساريع بنية حتتية مثل نفق 

�سكا وج�سر الدامور واأنظمة جّر املياه 

يف كل من النبطية وطرابل�س. فمن 

اأفتيمو�س  �سّكل  الثقافية  الناحية 

من  �سخ�سية  ب��ل  حلقبته  ���س��ورة 

تناق�سات تلم بتدري�س اللغة العربية 

الف�سحى وكتابتها بقدر ما تلّم بعلم 

يف  املعمارية  والهند�سة  الهند�سة 

وبريوت،  والقاهرة  �سيكاغو  من  كل 

ومببادئ العمارة با�ستخدام احلجر كما 

الإ�سمنت.

اأفتيمو�س من مواليد دير القمر من 

ودّر�سها  العربية  اللغة  تعلم  لبنان، 

الربوت�ستانتية  ال�سورية  الكلية  يف 

اجلامعة  با�سم  لحقاً  ُعرفت  التي 

الأمريكية يف بريوت )AUB(. العام 

الهند�سة  حقل  يف  ت��خ��ّرج   1893

املدنية من الوليات املتحدة وحظي 

هريز  ماك�س  م��ع  العمل  بفر�سة 

الهند�سة  يف  الرائد   )Max Herz(
التنظيم  له عوناً يف  فكان  اجلديدة، 

مهرجان  يف  امل�����س��ري  للمعر�س 

الهند�سة  در���س  العاملي.  �سيكاغو 

بلجيكا،  اأن��ت��وي��رب،  يف  املعمارية 

�س  قبل اأن يح�سر اىل لبنان حيث اأ�سّ

�سركته اخلا�سة يف بريوت.
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متوز

اخبار ثقافية

2
0
0

9

اأقيم يف  تكرميي  مهرجان  عقل يف  �سعيد  الكبري  ب�ساعرها  زحلة  احتفت 

الثقايف  الأ�سا�س ملركز �سعيد عقل  الكبري مبنا�سبة و�سع حجر  اأوتيل قادري 

ومببادرة من بلدية زحلة - املعلقة. ح�سر الإحتفال ممثل رئي�س اجلمهورية 

من  وعدد  �سكاف  اليا�س  والوزير  �سليمان  اأنطوان  القا�سي  البقاع  حمافظ 

حبيقة  ومن�سور  حداد  اأندره  واملطارنة  الرتك  فوؤاد  وال�سفري  املنطقة  نواب 

وا�سبرييدون خوري وبول�س �سفر ونقيب ال�سحافة حممد البعلبكي و�سخ�سيات 

�سيا�سية و�سعراء وفعاليات ثقافية وفكرية واقت�سادية.

نائب رئي�ض بلدية زحلة وعريف �لإحتفال ع�سام �خلر�ط �ألقى كلمة رئي�ض 

اللبنة الأوىل لهذا ال�سرح  البلدية بو�سع  اجلمهورية التي هناأ فيها جمل�س 

ال�ساعر  ب�سمات  من  الثقايف  عقل  �سعيد  مركز  »يتقوى  اأن  واأمل  الثقايف، 

الكبري وي�سهم يف �سوغ �سخ�سية جيل وم�ستقبل، على حب الكلمة واحرتام 

فرادة الآخر ورهافة ال�سعر والوطنية ال�سلبة«.

واأكد رئي�س اجلمهورية يف كلمته اأن �سعيد عقل عمارة وطنية ت�سري عظمة 

لبنان يف عروقه، 

افتخاره  ف���رتوي 

التي  ب����الأر�����س 

وي���روي،  يع�سق 

ه��و ال��ت��اري��خ مبا 

ويحكي  ي��ع��رف 

الأ�سطورة.  الوطن  هذا  عن 

وق���ال: »ه���ذا ال���ذي ط��ّوع 

كال�ساحر  وحاكها  الأبجدية 

ي�ساهى،  ل  �سعر  ج��م��ال 

اإ�سمه  على  ال��ي��وم  تبنى 

لعلها  ث��ق��اف��ي��ة،  واح�����ة 

بعيد،  م��ن  ول���و  ت��ق��ارب، 

من  �سدره  يف  يتالطم  ما 

�سغف اأدبي �ساطع، وحرية 

العمالقة،  معدن  من  فكر 

تراكمت  وثقافة مو�سوعية 

من ابحار عميق خلف حدود 

الكلمة والكتاب«.

واأ�ساف: »لو �سكنت روحه 

هذا املكان، لطاف باأهله حيث ال�سفر بحث ل يكل عن الذات والعمق واملعنى، 

ولقلنا منذ اليوم، ها هي اأجيالنا ترنو اىل قامة �سعيد عقل، وحتفظ للبنان 

ن�ساعة الإبداع والر�سالة«.

ثم األقى لواء �سكور كلمة ال�ساعر عقل التي �سّدد فيها على عظمة املدينة 

وجاء فيها: 

»يا اأهلي يف زحلة، من اتخذمت قرار اإن�ساء هذا ال�سرح، اأنتم اأنتم الكبار.

يا زحلة، يا زحلة العظيمة العظيمة، هذا اأنا اإبنك �سعيد عقل يقف خطيباً 

يف يوم تاريخي ليقول لك اإنك ل تزالني عظيمة عظيمة.

يف العهد الرتكي كنت املدينة العظيمة، واليوم يف عهد لبنان الكبري ل 

تزال كلمتك الكلمة الأوىل.

ول مرة كانت الكلمة الأوىل، يف اأي عهد من العهود، اإل كلمة زحلة.

ويا زحلة احلبيبة احلبيبة، قوليها هذه الكلمة فجاجة قوية قوية كما كنت 

تقولينها يف كل العهود. يف كل العهود كانوا يت�ساءلون، ماذا تكون كلمة زحلة 

لتكون هي كلمتهم. يا زحلة احلبيبة احلبيبة اأطلقي هذه الكلمة القوية كما 

كلمتك يف كل التاريخ. ول مرة اإل انتظر النا�س ما �ستقوله زحلة. واليوم، اأكر 

من كل يوم ينتظر النا�س ما �ستقول لتكون كلمة زحلة كلمة لبنان«.

وقراأ ال�سفري فوؤاد الرتك خمتارات من اأبيات �سعيد عقل يف الوطنية واحلب 

قاطع  ال��ذي  احل�سور  تفاعل  و�سط  والفكر، 

قراءة الرتك بالت�سفيق عدة مرات. كذلك قراأ 

ال�ساعر  تال  ثم  ق�سيدة،  �سكور  جورج  ال�ساعر 

والأديب هرني زغيب ن�ساً مر�سالً من الأديب 

خليل رامز �سركي�س من لندن.

املعلقة   - زح��ل��ة  بلدية  رئي�س  واأل��ق��ى 

اأن  فيها  اعترب  كلمة  زغيب  اأ�سعد  املهند�س 
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قادر  ثقايف  مركز  اإن�ساء  من  بد  ل  كان  اإنه  وقال  زحلية  ملحمة  عقل  �سعيد 

الأدبي  تراثها  بكامل  املدينة  تراث  واحت�سان  وتاأريخ  بالأبحاث  القيام  على 

الأل�سنة.  على  مروية  وق�س�ساً  حكايات  التاريخ  هذا  يبقى  ل  كي  وال�سعري 

ه زغيب اىل عقل بالقول: »الدهر يا معلم بعد ما اأن�سفك، حتى لو كنا  وتوّجّ

ت�سييد  وقررنا  املتوا�سعة  على خطواتك  م�سينا  املعلقة   - زحلة  بلدية  يف 

اإنتاج كل  اأو مبدع زحلي،  اأديب  اأو  واإنتاج كل �ساعر  مركز يحفظ فيه تراث 

�ساعر واأديب اأو مبدع كتب عن زحلة. هذا املبنى ل يوفيك حقك لأنه �سغري 

قيا�ساً على اإ�سمك الكبري وبالتايل لك على زحلة الكثري«.

عقل  �سعيد  ملركز  الأ�سا�س  حجر  لو�سع  اجلميع  توّجه  احلفل،  ختام  ويف 

الثقايف الذي و�سعت له البلدية الدرا�سات ور�سدت ميزانية لتنفيذه. 

الف�سي  ال��ي��وب��ي��ل  مبنا�سبة 

البرتون  رابطة  اأحيت  لتاأ�سي�سها، 

مقرها  يف  والثقافية  الإمنائية 

بالبرتون، ندوة حول كتاب الأ�ستاذ 

طوين طراد »تنظيم فتح الإ�سالم 

م�سروع ُهزم يف لبنان«.

ح�سر الندوة العميد �سباح حيدر 

الأمن  لقوى  العام  املدير  ممثالً 

الداخلي اللواء اأ�سرف ريفي وقائد 

الدرك العميد اأنطوان �سكور ممثالً 

وعدد  الكو�سا  يو�سف  بالنقيب 

من ال�سخ�سيات.

كلمة  الندوة  برنامج  ت�سّمن 

الرابطة  يف  الثقافة  لعميد 

جورج  الدكتور  رئي�سها  ون��ائ��ب 

ف�سل  للموؤلف  �سجل  الذي  قبالن، 

وجمعها  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ب��وي��ب 

وحتقيقها، كي ل ت�سيع اأو ُتن�سى 

اأو تتنا�سى... وكلمة لنبيل يو�سف 

�سيا�سية  م�ساريع  تناول  ال��ذي 

تقوي�س  اىل  �سعت  وع�سكرية 

�سيادة الدولة اللبنانية.

طراد:

من جرحنا

بيحّيكو �سم�ش النهار

موؤلف  األقى  الندوة،  ختام  يف 

ق�سيدة  ط����راد  ط���وين  ال��ك��ت��اب 

اجلي�س  �سهداء  اىل  موّجهة  رث��اء 

�سقطوا  الذين  الأبطال،  اللبناين 

عن  دفاعاً  البارد،  نهر  معركة  يف 

ال�سيادة اللبنانية وحقها امل�سروع 

يف حماية اأرا�سيها:

رفِرف عا خد ال�سو

يا ِجرح ال�سهيد

رفِرف، كاأنك ناِزز من جديد

وع تراب نهر البارد متخطر

و�سوف البطوله كيف عم تكرب

ع زنود فادي وغالب

وروي ووليد

ع زنود اإبن رمي�س، وتزّكر

دع�سات ع�سكر جانحو مزّنر

للطفل  هالبيقول  ب��ال��ري��ح، 

الوحيد:

بّيك �سهيد ال�سو

وْب� جرحو عنيد

رفِرف عا خد ال�سو

يا ِجرح ال�سهيد...«

بالريح هال� بتقول ل� اخلندق

ْل� اأبطال ِجرحن عالهدا تكّون:

عم �سوف نهر البارد تلّون

بال�سو، بالتاريخ املعّتق

طّلو عا ِعر�س الفخر املعّلق

بالنار، ِب� جنون احلكي

خّلو حرير الّن�سر يتعم�سق

ِب� جنون اأخوت ما ِتكي... 

خّلو �سوركن ترق�س ْب� هاجلو

خّلو اإيديكن ت�سرق من ال�سو

اإنتو غ�سب ما بينطفي

اإنتو جنون العا�سفه...

اإنتو كحل بينّم�س حروف البكي

ما يف حكي

ما يف حكي

اإلّ َل� اإلكن ما انعجن روحو

روحو عا عر�س العا�سفه روحو

روحو اقطفو زهر ال�سرف

من تراب �سار بينعرف

وقولو َل� نهر البارد ارجعنا

نحنا ال�سهاده الغاليه...

ونحنا

منحفر مطارحنا

ع تالل بي�سا

م�سن�سله بالغار...

قولو َل� نهر البارد ارجعنا

نحفر مطارحنا

عا كتاف ال�سم�س،

عا اأجمل مزار

عا هبوب الريح،

عا �سو النهار...

نحنا كبار، وبعدنا ما يف كبار

نحنا املزار، وقبلنا ما يف مزار

ومن جرحنا

بيحّيكو �سم�س النهار...

ندوة حول كتاب »تنظيم فتح الإ�سلم م�سروع ُهزم يف لبنان«



الكتاب  اللبناين« عنوان  ال�سيا�سي  النظام  »التوافقية املاأزق يف 

الذي �سدر موؤخراً لعميد كلية العلوم الإقت�سادية واإدارة الأعمال يف 

اجلامعة اللبنانية الدكتور كميل حبيب، وهو ع�سارة جهد وبحث منذ 

اأيام الدرا�سة يف كندا العام 1987.يق�سم الكتاب اىل ق�سمني:

يف الق�سم الأول �ستة ف�سول يناق�س اأولها مفهوم التوافقية على 

امل�ستوى النظري، واآليات عملها يف جمتمع متعدد. ويلقي ال�سوء 

كاأنظمة حكم وجدت لتكون  والفدرالية،  التوافقية  العالقة بني  على 

خطاً و�سطياً بني الإنق�سام املطلق والإحتاد املطلق. ويخل�س الكاتب 

يف �سياق بحثه عن معنى التوافقية اىل خال�ستني مفاد الأوىل اأن 

للتوافقية الدميوقراطية مفهومني متناق�سني. ويرى يف الثانية اأن 

التوافقية اآلية �سيا�سية وجدت يف مواجهة اأزمات كربى؛ واأن جناحها 

اأو ف�سلها رهن بتوازنات داخلية وخارجية. ويف كل الأحوال ل بد من 

مرحلة  اىل  ال�سيا�سي  بالنظام  لالإنتقال  ظرفية  كمرحلة  التوافقية، 

اأكر تطوراً. ويعالج الف�سل الثاين حيثيات جناح التوافقية يف لبنان 

اللبنانية،  الدولة  ن�سوء  متناولً  العام 1975،  وحتى  الإ�ستقالل  منذ 

وطبيعة املجتمع اللبناين، وعمل املوؤ�س�سات ال�سيا�سية على اأ�سا�س 

التوافقية يف النظام اللبناين.

اأّدت  التي  واخلارجية  الداخلية  الأ�سباب  الكاتب  يناق�س  الثالث  الف�سل  يف 

�س الف�سل الرابع  اىل احلرب يف لبنان وانهيار النظام التوافقي. وهو يخ�سّ

ملناق�سة الإجتياح الإ�سرائيلي لبنان العام 1982 وتداعياته. ويتناول الف�سل 

يعترب  حيث   ،)2005  -  1990( الطائف  اإتفاق  ظل  يف  الأو�ساع  اخلام�س 

اأ�سا�سيتني برزتا يف ال�سيا�سة  اأن النظام كان يعتمد على ظاهرتني  الكاتب 

اللبنانية هما ظاهرة املقاومة وظاهرة رفيق احلريري.  

اأم�����ا ال��ف�����س��ل ال�����س��اد���س، 

�سباط  زل����ز�ل  ع��ن  ف��ي��ت��ح��دث 

ال�ساحة  على  وتداعياته   2005

م�ستويات  وعلى  اللبنانية، 

والفو�سى  بو�س  �سيا�سة  ثالثة: 

ح��رب مت��وز 2006،  ال��ب��ّن��اءة، 

الداخلية  ال�سيا�سية  والأزم���ة 

و�سولً اىل اتفاق الدوحة.

يف الق�سم الثاين من الكتاب 

اجلامعة  اأ�ساتذة  لآراء  ا�ستطالع 

اللبنانية حول النظام ال�سيا�سي 

ويف  للبنان.  ي��ري��دون��ه  ال���ذي 

اإمكان  اخلال�سة ي�ستنتج الكاتب 

على  قائمة  ع�سرية  دولة  بناء 

النظام املدين العلماين، واإلغاء 

اإق���رار  ال�سيا�سية،  الطائفية 

اإنتخابي  وقانون  املدين  الزواج 

الن�سبية، اىل قانون  قائم على 

على  ي�سجع  ل��الأح��زاب  ع�سري 

قيام اأحزاب وطنية �سيا�سي�ة، على اأن يك�ون لبنان خارج اأية حماور 

املثقف�ة.  النخب�ة  مواقف  خالل  من  الأق�ل  على  وذلك  العربي،  الن�زاع  يف 

اللبنانيي��ن ك�افة،  الأط�راف  الدائم بني  اأهمي�ة احل�وار  الك�اتب اىل  ويخل��س 

املحافظة  ال�سباب،  دعم  والرجل،  املراأة  كامل�ساواة بني  اأ�سا�سية  حول ق�ساي�ا 

الإدارية،  الالمركزية  للتوظيف،  اأ�سا�ساً  الكفاءة  اعتماد  البيئة،  على 

املواطنني،  حياة  يف  الأوىل  املرجعية  الدولة  جعل 

الق�ساء،  اإ�ستقاللية  ال�سلطات،  ف�سل 

على  املغرتبني  ت�سجيع 

احلياة  يف  امل�ساركة 

مناق�سة  ال�سيا�سية، 

����س���الح���ي���ات رئ��ي�����س 

يعني  وم��اذا  اجلمهورية 

قول »اإن رئي�س اجلمهورية 

هو رمز لوحدة البالد«.

املثقفني  ال��ك��ات��ب  وي��ح��ّث 

على ممار�سة دورهم يف تعزيز 

والدميوقراطية  احل��وار  ثقافة 

وال�سالم بني املواطنني.

اعتمد الكاتب يف اإعداد كتابه 

الإنكليزية(  باللغة  )املن�سو�س 

على 92 مرجعاً وعلى 48 ن�سرة 

دورية و19 جملة و21 �سحيفة. 

وال��ك��ت��اب م��ه��دى اىل ك��ل من 

ع�سرية  دولة  بناء  على  يعمل 

يف لبنان.

تريز من�سور
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الأول  الكتاب  �سالحي«  »ال�سعر 

النا�سئ  اللبناين  لل�ساعر 

 18( من�سور  عميد  ج��ورج 

الأول  املعاون  اإب��ن  عاماً( 

)ال��ل��واء  من�سور  عميد 

الطبي(.

الكتاب  ي��ت�����س��ّم��ن 

ال����ذي ���س��در اأخ����رياً 

بداأها  �سعرية  حم���اولت 

الكاتب منذ اأن كان يف عمر الثامنة. وهو 

املراهقني،  وق�س�س  احلب  ال���47  ق�سائده  يف  يحاكي 

الوطن، الفرح، احلزن، احلياة، اجلي�س والإ�ستقالل، املعلم والأب...

�سمري  الدكتور  الأعمال  واإدارة  الإقت�سادية  العلوم  كلية  مدير  للكتاب  قّدم 

طنو�س. واأهداه من�سور اىل اأهله واىل فتاة كانت �سر اكت�سافه حب ال�سعر، 

واىل كل من �ساعده يف اإعداده.

ال�سعر �سلحي
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حديثاً  ���س��درت 

�سامله  ج��ان  م��ن�����س��ورات  ع��ن 

 »Le Témoin« ترجمة فرن�سية لكتاب ال�ساهدة

جلان �سامله )يف 216 �سفحة من القطع الو�سط 

والإخراج الفاخر(، الذي �سبق اأن �سدر بالعربية يف 

طبعتني متقاربتني.

الأدي���ب  الفرن�سية  اىل  بالرتجمة  ق��ام 

وال�ساعر اأمني زيدان الذي عرف 

الأمينة، نذكر منها:  برتجماته 

للدكتور  �سعرية«  »منتخبات 

»الفينك�س«  م��و���س��ى،  منيف 

يف  »كرمنا  عيد،  من�سور  للدكتور 

»ق�سائد  ���س��ك��اف،  جل���ورج  ع��ل��ني« 

»الغيمة«  غريب،  جل��ورج  خمتارة« 

جلوزيف اأبي �ساهر، »ملحمة احل�سني« 

جلورج �سكور.

»ه��رين��اين«  العربية  اىل  نقل  كما 

ل��ڤ��ي��ك��ت��ور ه���وغ���و، »اأودي�������ب امل��ل��ك« 

لوركا،  لغار�سيا  ال��دم«  »�سعر  ل�سوفكلي�س، 

و»�سوء  »كاليغول«،  هما  كامو  لألبري  وكتابني 

تفاهم«، وع�سرات غريها من الأعمال العاملية.

يتوجه املوؤلف يف كلمة الإهداء اىل:

»روح اأمي احلبيبة، التي �ستبقى اأغلى واأعّز من 

اأن  اىل  اأفتقدها  و�ساأظّل  قلبي،  له  انفتح  ما  كل 

يجتمع �سملنا من جديد يف عامل الأبد«.

»اىل تلك الروح الطاهرة، التي اأدين لها مبعظم 

ق�س�س هذا الكتاب، وبق�س�س كثرية غريها كانت 

تخربين اإياها يف ليايل ال�ستاء الطويلة، ومل يكن 

يل اإل ف�سل حفظها ثم تدوينها كما هي«.

ويقول املرتجم يف مقدمته:

الذي  العمل  ه��ذا  على  الإق���دام  تهّيبت  »لقد 

ولدة  عملية  يف  وثانوياً  �سكلياً  البع�س  يعتربه 

انربيت  ال��ذي  �سامله  كتاب  ك��ان  لقد  الكتاب. 

طيبة؛  بخمرة  تكاد،  اأو  طافحة،  كاأ�ساً  لرتجمته، 

هذا  رخي�سة.  خمرة  من  جرعة  اأو  كاأ�س  ن�سف  ل 

تليق  مقدمة  و�سع  يف  اخلو�س  اىل  دفعني  ما 

الإكتفاء بكتابة  العمل املقّدم له، وعدم  مب�ستوى 

مدخل تقليدي.

اأية حال،  اأن اأعرتف على  ... ويجب 

اأ�ستاذي  اأقّد�سها، من  اأن و�سية خا�سة 

هي  غريب،  جورج  )الراحل(  العزيز 

اجلديدة  ال�سداقة  عهد  اأّك��دت  التي 

ووثقتها.

دفعه  �سامله  جلان  الكبري  فتقديره 

وهو  له،  �سداقته  اإرث  يل  يرتك  لأن 

اإرث اأعتّز به كل الإعتزاز.

املحطة  تلك  من  احلياة  قطار  بنا  اأقلع  هكذا 

لنرتافق يف رحلة طويلة وممتعة«.
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احتفل العريف هادي احلكيم

بعقد خطوبته على الآن�سة

حنني الدنف.



يتجّدد  لأنه  وغده،  اأم�سه  ي�سبه  يوم  ل   •

ومليء  الأف�سل،  نحو  والتطلعات  الطموح  يف 

وتداعياتها،  عناوينها  اختلف  على  بالتطورات 

من  ومفاجاأة  هنا،  من  عائق  اأم��ام  يتوّقف  فل 

انقطاع،  بل  اليومية  احلياة  دورة  فيكمل  هناك، 

ا�ستن�ساخ  ول  الزمان،  حركة  يف  جمود  ل  حيث 

لليوم من الأم�ش اأو للغد من احلا�سر.

بالتحديث،  وتتوالد  بالتجّدد،  تتعاقب  • الأيام 

كانت  اأخ��رى  ومعاجلة  الناجحة،  بالتجارب  فتغتني 

وحينئٍذ  طارئة،  كانت  اأخطاء  من  والإتعاظ  فا�سلة، 

واإنتاج،  وعالقات  وعلم  عمل  م�سروع  الأي��ام:  ت�سبح 

حيث ل �إحباط ول �إبطاء، ول بطالة، ول عد�ء، ول �نزو�ء 

يف زوايا الن�سيان.

يف  والإخت�سا�ش  العمل،  يف  الإخ��ل���ش   •

الأ�سا�ش  هي  امل�سوؤولية،  يف  واجل��دارة  العلم، 

لكل جناح يف يوم جديد.

اأن  ل  الوطن،  اىل  الدروب  تتعّدد  اأن  • جميل 

الأوىل  احل��ال��ة  ففي  ال���دروب،  على  ال��وط��ن  ي��ت��وّزع 

و�سول، ويف �حلالة �لثانية �سقوط.

امل�سوؤولية،  امل�ستويات يف حمل  اأن تتنّوع  وجميل 

ل اأن تتنازع امل�ستويات هذه امل�سوؤولية، ففي احلالة 

الأوىل تتكامل ال�سالحيات، ويف احلالة الثانية تت�سادم 

امل�سالح.

ت�سعفه  اأن  ل  بالتوا�سع،  النجاح  حتمي  اأن  وجميل 

الثانية  احلالة  ويف  علّو  الأوىل  احلالة  ففي  بالغرور، 

ا�ستعالء.

وال�سلوكيات،  بالتو�سيفات  مليئة  • يومياتنا 

اجلدارة  اإمتحان  ويكون  والإيجابي،  منها  ال�سلبي 

الإيجابي  نحو  املفاهيم  ت�سويب  يف  منا،  لكل 

من  وينقذها  بالنجاح،  يومياتنا  ي��رثي  ال��ذي 

�سوء  يف  والغرق  وال�سلل،  الت�سليل  يف  التيه 

الروؤية و�سطحية الراأي، ومن الإ�ستلب يف املواقف 

امل�سادة لكل ما هو �سواب.

وموقفاً  وراأي��اً  مفهوماً  اجل��دارة:  تتاأكد  وهكذا 

التحليل  يف  املنطق  خ��لل  من  وم�سوؤولية، 

والإ�ستنتاج، وعدم الت�سّرع يف اإبداء الراأي، واتخاذ 

هذا املوقف اأو ذلك، وبعدم حتويل امل�سوؤولية اىل 

ا�ستئثار وفعالية يف اأ�سواق امل�سالح.

• معادلة:

- التناف�س بناء، وال�سراع هدم.

- ال�سنابل من رحم الأر�س، والأنغام من رحم الأحلان، 

واملعاين من رحم املعاناة.

- الغرور �سعود هابط، والتوا�سع جناح �ساعد.

جهل،  ع�����اء: 
والإد �سعف،  ب��ال��غ��ري:  الإ���س��ت��ق��واء   -

والإ�ستعطاء: ذّل، والتبعية: قيد، والإ�ستزلم: رّق.

الكلم: • اآخر 

كن لنف�سك ومع الآخرين،

ول تكن للآخرين على ح�ساب نف�سك.
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متوز

بقلم:

حممد �سلمان

بطاقة ملونة
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ب����اأووف  واأع��ق��ب��ه��ا  عميقة  ت��ن��ه��دة  ت��ن��ّه��د 

)تاأّففية(... طويلة، ثم متتم: 

عودتي  ك��ان��ت  اإن  اأدري  ول  ع���دت  ق��د  »ه���ا 

�ستفرحني اأو ت�سعرين بالراحة والإطمئنان...

يا اأهلل! كيف مّرت ال�سنون ب�سرعة!...«.

تناول من جيب �سرتته الداخلية علبة معدنية، 

فتحها من دون اإكرتاث وتناول منها �سيجارة.

ثم اأطبق العلبة واأعادها اإىل حيث كانت. 

وهو  بلباقة  ا�ستدرك  ال�سيجارة  ي�سعل  اأن  وقبل 

يقّدمها يل:

اأرّك����ز... اأع���د  »ع���ف���واً... ل ت���وؤاخ���ذين... مل 

تف�سل...!«.

فاأوماأت له بيدي اأن:

»ل �سكراً... اأنا ل اأدّخن«.

م، ثم عّلق: تب�سّ

�سرر  الكثريون  يعرف  كما  �سررها  اأع��رف  »اأن��ا 

املعّلبات. ومع ذلك يقدمون على تناولها...«.

ثم اأ�سعل ال�سيجارة واأخذ نف�ساً طويالً وتابع:

»لعلها الرفيقة الأخرية الباقية بجانبي...«.

ثم تابع:

مطمئناً  ف��رح��اً  كنت  اإذا  م��ا  اأق��ول  كنت   ...«

بعودتي اإىل الوطن بعد م�سّي ن�سف قرن!«.

راأ�سه  وهّز  �سيجارته  من  اآخر  نف�ساً  �سحب  ثم 

ما  �سور  عن  عامله  يف  يبحث  متتالية...  هّزات 

تزال ت�سج يف ذهنه بفو�سى وتابع:

منت  على   49 ال���  يف  اأم��ريك��ا  اإىل  »ه��اج��رت 

الربازيل...  اإىل  »بور« بريوت  نقلنا من  »بابور« 

للتعب  اأهتم  مل  البحر...  ونحن يف  يوماً  اأربعون 

يف  امل�سافرين  ع��ادة  ت�سيب  التي  للدوخة  ول 

يف  �ساأعمل  م��اذا  بالعمل...  اأفكر  كنت  البحر. 

مكان ل اأعرف نا�سه ول لغته. نعم كنت ذاهباً اإىل 

البداية  يف  �ساأ�سقى  اأنني  اأعرف  واأنا  املجهول 

واجلوع...  للربد  و�ساأتعّر�س  كامل�سردين  و�ساأنام 

وعزم  متينة  ب��اإرادة  اأ�سعر  كنت  فقد  ذلك  ومع 

هجرتي،  اأو  �سفري  �سبب  عن  ت�ساألني  ل  ق��وّي. 

قبل  ما  منذ  �سبقوين  اللبنانيني  من  ف��الآلف 

والأ�سباب  �سبب.  منهم  واحد  ولكل   .1900 العام 

معظمها بحثاً عن رزق وحياة اأف�سل.

اآه طبعاً... اأنا كان يل �سبب اآخر عّجل ب�سفري... 

متوز

بقلم:

علي ح�سن فرحات

خمرج تلفزيوين

ق�سة ق�سرية
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اإغرتاب   وغربـة
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وهل اأن�سى ذلك؟

وال�سبعون  ال�ست  ال�سنون  مني  جتعل  ل��ن 

اأن�سى...

كان ذلك ب�سبب اإبنة قريتي �سعاد... �سعاد التي 

برفق...  قلبي  فتحت  احل��ب...  على  عّرفتني 

وو�سعت فيه �سيئاً من �سحر مل اأعرفه قبالً.

يف  واأن���ا  احل��ب  �سعاد  عّلمتني  باإخت�سار... 

العمر. مل يكن ي�سغلني يف  اخلام�سة ع�سرة من 

ح�سابية  م�ساألة  حّل  اأو  ق�سيدة،  حفظ  اإلّ  قريتي 

اأ�ساعد  كنت  واأحياناً  اأعاقب يف املدر�سة.  حتى ل 

يردد  والدي  كان  البطم«.  »جّل  نك�س  يف  والدي 

اأن الأر�س هي الأم املعطاءة. نعم كان لدّي  دائماً 

بها  يقوم  خا�سة  زيارة  على  يعتمد  اآخر  طموح 

على  بوا�سطته  فاأح�سل  الفالين  النائب  اإىل  اأبي 

من  واأطلب  فاأجتّراأ  م�ستقبلي  يل  توؤّمن  وظيفة 

اأبي اأن يخطب يل حبيبتي �سعاد.

اأن  لبثت  ما  ريحاً  ا�ستهت  �سفينتي  اأن  اإلّ 

حّطمت �سراعها وقلبتها.

�سوى  يل  ي��رتك  ومل  اأب��ي  امل��وت  عاجل  لقد 

املحراث كم�سدر للرزق، فرتكت املدر�سة ولّبيت 

واأزرع، ثم  اأفلح  الثور واحلمار فلحقت بهما  نداء 

جاء من يخربين اأن �سعاد خطبت لإبن »بو �سالح« 

تاجر البقر.

امل�سري  على  تواعدنا  فقد  اخل��رب،  اأ���س��ّدق  مل 

الواحد. ف�سعيت خماطراً ملقابلتها وبّررت قبولها 

باأن احلياة »ق�سمة ون�سيب« واأنني ما زلت فتّياً 

على الزواج.

كالم جديد وكبري من �سعاد مل اأعهده من قبل. 

مل اأكن اأعلم اأنها متلك كل هذا العقل وحدها؟!... 

ف�ساحة وبالغة وفهم عجز عنه كثري من الفال�سفة 

و�ساألتها:

»وحّبنا؟ ووعدنا؟

الطلبة  اأم��ام  حما�سر  اإجتماع  كعاملة  فاأجابت 

بكالم كثري ون�سائح واإر�سادات لطفل يف ال�سابعة 

من عمره.

ده�سة،  تّت�سعان  وعيناي  اإليها  ا�ستمع  وكنت 

الأي�سر  خّدها  على  طبعت  تغادرين،  اأن  وقبل 

اأربع عالمات حمراء اأ�سفق الإ�سبع اخلام�س عليها 

فتمّرد.

ل تلمني على ما فعلت. فللقلب اأي�ساً كرامته 

وعليه اأن يثاأر لها.

لأح�سل على ثروة  بال�سفر  اأجل ذلك عّجلت  من 

اأ���س��رتي 

مزرعة  بها 

ت�ساهي  كبرية 

عدداً ونوعاً اأبقار مزرعة 

اأك��ر  حليباً  وت���در  ���س��ال��ح«  »اب���و 

فاأغطي حاجات اأبناء قريتي واجلوار.

بال�سفر  رغبتي  تثنيني عن  اأن  والدتي  حاولت 

من  عناداً  اأ�سد  اآن��ذاك  كنت  وباإحلاح.  فاأ�سريت 

اىل  مرغمة  والدتي  وا�سطرت  املعزى.  تي�س 

ال�سفر  تكاليف  اأجل  من  البطم«  »جل  تبيع  اأن 

املبلغ  هذا  اأ�سعاف  لها  اأر�سل  ب��اأن  اعدها  واأن��ا 

فت�ستعيد اجلّل، وت�سرتي احلقول املجاورة لإقامة 

مزرعة الأبقار فيها.

اإىل  ل حتتاج  اأعمال  تنّقلت يف  باولو  �ساو  يف 

اأو  مطعم  يف  الأط��ب��اق  كجلي  تخاطب،  اأو  لغة 

غ�سيل �سيارات.

وجهدت لأفهم لغة اأهل الربازيل الربتغالية.

�سريط  لأوق���ف  توقف  دون  م��ن  اأع��م��ل  كنت 

القرية  اإىل  بي  يعود  انفك  ما  ال��ذي  الذكريات 

فاأ�سرح يف الليل اأنا والأ�سحاب يف كرم اأبي خليل 

الربطا�سي، ن�سافح التينات بهم�س، نكور حباتها 

املرتاخية  ال��دوايل  متيل  ثم  »ن�سه�سن«  ونحن 

على ال�سياج فنقطف عناقيد العنب.

كنت اأحاول منع هذه الذكريات كي ل تنال من 

اإرادتي وغربتي فت�سعفني.

وما اأن 

اأ�سع  كنت 

على  راأ�����س����ي 

الو�سادة حتى يطل وجه 

مبنديلها  يل  تلوح  احلنون  اأم��ي 

بريوت  ميناء  ر�سيف  على  تقف  وهي  الأبي�س 

»جل  لت�ستعيد  املال  باإر�سال  يذّكرين  و�سوتها 

البطم«.

املو�سيقى  لأجد يف  الليلية  املالهي  اإىل  جلاأت 

يلهيني  ما  وال�سال�سا  وال�سامبا  الرومبا  ورق�س 

عما ي�سعف اإرادتي يف البقاء.

كان يلفتني ع�سق الربازيليني للحياة فيعرّبون 

عن ذلك برق�س ل يتوقف.

برازيلية  بفتاة  اإذا  بهم  تاأمالتي  اأثناء  ويف 

فتفك  الرق�س  حلبة  اىل  وت�سّدين  مني  تتقّدم 

عقدة خجلي و�سرودي. تعّودت يداي مناعم اخل�سر 

الالتيني  الرق�س  جلج  يف  غرقت  و...اأك����ر... 

البطم«  »جل  وعن  قريتي  عن  فالتهيت  املثري 

و»مزرعة البقر« و... �سعاد.

بعد �سنوات جاء من يخربين اأن والدتي يئ�ست 

اأب��ي...  ج��وار  اىل  الرحيل  ف��اآث��رت  عودتي  من 

رحمهما اهلل.

لبث  ما  حارة  دموع  مع  النباأ  هذا  ا�ستوقفني 

ان قطع التفكري نهائياً بعودتي اىل لبنان والثاأر 

لقلبي وكرامته!
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تعّرفت على روزا... فتاة برازيلية يف الثامنة 

ع�سرة من العمر...

بكل  كالنحا�س. وجهها  يتوّهج  كل ما فيها  كان 

تر�سقان  كانتا  عيناها  حتى  ج�سدها،  تفا�سيله، 

النف�س.  اأعماق  اإىل  نحا�سية تنفذ  الناظر �سهاماً 

تعّلقت بها... عر�ست عليها الزواج لتبقى يل... 

يل وحدي.

اأغرقها  ك��ن��ت  ال��ت��ف��ك��ري  مينعها  اأن  وق��ب��ل 

بالهدايا... فقبلت.

مل نكن بحاجة اىل ح�سور اأهلها ولو اأنهم ح�سروا 

يف ما بعد للتهنئة.

من  خلت  قّلما  م�سطربة  �سنوات  واأم�سينا 

�سلوكها  تغيري  عن  لمتناعها  والزعيق  ال�سراخ 

حتى بعد اأن رزقنا ب�سليمان وكلوديا.

كانت ترّدد دائماً اأنها تعي�س حياتها. يف اإحدى 

اأكر مني  الليايل كانت ترق�س مع �ساب يعرف 

حتى  بع�سهما  من  فاقرتبا  احل��ل��وة«...  »احلياة 

دخلت  احتمل.  مل  يهتّز.  واحد  ج�سد  يف  الت�سقا 

�سديقها  يدي  من  نزعاً  لنتزعها  الرق�س  حلبة 

امللت�سق بها. وعاجلته بلكمة - ذّكرتني بلبطة 

اأر�ساً. واأما روزا فقد كّررت  األقته  حمارنا الأغرب - 

كانت  املرة  وهذه  خدها  على  احلمراء  العالمات 

كفر�س  وت�سهل  كلبوءة  تزاأر  فانتف�ست  خم�ساً. 

كبقرة،  وتخور  كذئبة  وتعوي  كدجاجة  وتقوقىء 

اأنني  اأقلها  العبارات  واأب�سع  باأق�سى  ترميني 

ل  وجاهل  الأحا�سي�س  ومتحّجر  وبدائي  متخّلف 

اأعرف كيف اأعي�س؛ وكان احلل ال�سريع بالطالق.

ولأنها تريد اأن »تعي�س حياتها« تخّلت يل ومن 

دون تردد عن �سليمان وكلوديا - طبعاً كي تعي�س 

حياتي  اأ�سلوب  من  اأع��ّدل  اأن  علّي  كان  وهكذا   -

لأريح ولدّي.

جتال�سهما  ل�سيدة  املال  من  مبلغاً  اأدفع  كنت 

فاأتابع  اأعود،  وحتى  املدر�سة  من  عودتهما  فور 

ا�ساً اأو حكواتياً. العمل: اأباً، واأماً، مربياً، خادماً، ق�سّ

اأكون  لأن  الهدف  وباأهمية  بفرح  �سعرت  نعم 

عن  ولدّي  اأحّدث  يوم  كل  م�ساء  ف�سرت  حكواتياً. 

قريتي وعن قرى اأخرى من لبنان. كنت اأحاول اأن 

اأحب  ما  كل  اإىل  بالإنتماء  الإح�سا�س  اإليهما  اأنقل 

يف وطني لبنان...

يداً  و»ندبك«  الأعرا�س  نحيي  كيف  لهما  اأذكر 

الدبكة  اأنتظر هذه  لهما كيف كنت  اأذكر  بيد. مل 

فتفلت  اأ�سابعها  على  واأ�سغط  �سعاد  يد  لأم�سك 

و�سجيج  �سخب  يف  وت�سيع  »اآخ«  �سرخة  منها 

وغناء  الراق�سني  اأق���دام  وخبطة  الطبل  ق��رع 

الدلعونا.

ل�سعاد  ال���ربيء  الأول  حبي  لهما  اأذك���ر  مل  ل 

وعينيها  الكتفني  على  امل�سدول  الفاحم  و�سعرها 

و�سوتها  الرقيقتني  و�سفتيها  الع�سليتني 

املو�سيقي وم�سيتها الغناجة.

كنا  وك��ي��ف  م��رع��ي«  ب��و  »خ��ل��ة  ع��ن  حدثتهما 

»املقتي«  على  للح�سول  وال��واوي��ة  نت�سابق 
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والفول - ح�سب املوا�سم - كيف كنا جنل�س على 

لهما  اأذك��ر  كنت  ال��وادي.  على  امل�سرفة  ال�سخور 

م�ستاق،  لأنني  اأو  التذكر  بهدف  لي�س  �سيء  كل 

من  �سيئاً  اإليهما  واأنقل  احلب  على  لأعلمهما  بل 

يتعّلقان  فاأجعلهما  فيها  ن�ساأت  التي  البيئة 

باأهلهما فاأكّفر عّما فعلت.

�سعرت  وكلما  اأراقبهما.  واأنا  يكربان  ولداي  كان 

اأو راأيت ما ل اأر�سى عنه يف �سلوكهما ولبا�سهما 

اأ�ستطيع  ما  اأو  اأتذكر  ما  �سرد  اإىل  اأع��ود  حتى 

تاأليفه، فاأجول بحديثي على قلعة بعلبك وجبيل 

و�سيدا و�سور... اأو ما اأجاد به اهلل على لبنان من 

وغري  ومناخ  و�سطاآن  واأنهار  ه�ساب  من  روائ��ع 

اأكر  وباإح�سا�س  الو�سف  يف  اأ�سهب  كنت  ذلك. 

اللياقة  اأن  ولحظت  نف�سي  ليعرّب عما يف  �سدقاً 

اإذ  عنهما  غابت  قد  الإ�ستماع  واأدب  والإح���رتام 

قائالً  حديثي  بداية  يف  يقاطعني  �سليمان  كان 

اأن  دون  ويرحل من  اإنه على موعد مع �سديقته 

م�سغولة  اأنها  كلوديا  تقاطعني  ثم  رّدي،  ينتظر 

اآخر  اأرّدد  م��ك��اين،  يف  فاأت�سّمر  غرفتها  يف 

كلماتهما ك�»الأهبل«.

مل اأكن اأنتظر بعد �سنني اأم�سيتها يف تربيتهما 

حقيبته  �سليمان  عّلق  حني  اليوم  ذلك  ياأتي  اأن 

بكتفه، وقال يل بكل �سذاجة:

»باي«!...

�ساألته: »اإىل اأين؟!«.

قال: »ا�ستاأجرت غرفة... و�سوف اأ�سكن فيها!«.

اأجبت بذهول: 

»ملاذا؟ هل �سمعت مني ما مل يعجبك؟!... اأو 

رت بواجبي جتاهك اأنت واأختك؟! ق�سّ

قال متب�سماً:

بالعك�س.  بابا...  الكالم  هذا  تقول  ملاذا  »ل... 

كنت اأباً جيداً، ولكني اأ�سبحت يف التا�سعة ع�سرة 

اأن  دون  من  اأ�سهراً  بقيت  قد  وه��ا  عمري،  من 

اأ�ستقل بحياتي«.

ب�سلوك  علمي  مع  ذل��ك  اأنتظر  اأك��ن  مل  نعم 

واأمريكا  الربازيل  اأهل  وتفكري  وع��ادات  وتقاليد 

اإذا ما  الإبنة  اأو  الإبن  اأن  اأعرف  واأوروب��ا. بل كنت 

عر�سة  اأ�سبحا  العمر  هذا  بعد  املنزل  يف  بقيا 

لالإنتقادات.

»وخّلة  �سعيد،  اأم  و»حاكورة«  يخرج،  وهو  رددت 

بو مرعي«، و»تينات« خليل ال�سمراين:

»األ حتب التني والعنب؟!«

فاأجابني الباب وهو ي�سفق وراءه:

»اأ�سكت يا اأجدب!«.

بعد مدة عدت من العمل وكنت قد نلت عالوة 

على راتبي. فّكرت باأن احتفل باملنا�سبة فاأخرج 

واإبنتي كلوديا اإىل اأحد املطاعم لتناول الع�ساء... 

دخلت اىل املنزل وناديت:

»كلوديا... كلوديا!«.

اأجدها.  فلم  غرفتها  دخلت  جواباً...  اأ�سمع  فلم 

رحت اأفكر ب�سبب ما لغيابها يف الوقت الذي وقع 

نظري على ظرف يف مكان ظاهر، وبخط عري�س:

»اإىل والدي العزيز!«.

رحلت  باأنها  لأقراأ...  ب�سرعة  وف�س�سته  تناولته 

طلبها  قبل  بعدما  جانريو...  دو  ريو  مدينة  اىل 

للعمل يف اإحدى ال�سركات.

األ�ست  تخربين؟  األ  ت�ساألني؟  األ  ولو؟  كيف؟ 

والدها ووالد اأخيها؟ بلى... اأنا كل هذا ولكن هذه 

التقاليد؟!

عليك اأن حترتم تقاليد البلد الذي تعي�س فيه.

كنت بعد ذلك اأتابع الإت�سال بكلوديا و�سليمان، 

املنزل  يف  ثقيلة  ال�سنون  لتم�سي  اأح��ي��ان��اً... 

جديد...  من  املالهي  اإىل  فاأجلاأ  الوحدة،  ب�سبب 

ما  اإىل  اأ�ستمع  ل  كي  �سخب  يف  الليايل  اأم�سي 

حتدثني به نف�سي من �سجون.

وعن  العمل  ع��ن  وت��ق��اع��دت  ال�سنون  وم���ّرت 

املالهي... مل يعد يليق بي النظر ل اإىل الأج�ساد 

ارتياد  نف�سي  عافت  اخل�سبية...  ول  النحا�سية 

اأماكن كهذه.

يف  واأحياناً  املنزل  يف  الكحول  اأتناول  �سرت 

اأن  اأ�سعر  كنت  الطبيعة.  يف  ع��دي��دة  اأم��اك��ن 

راأيي...  اأن ي�ساألني  الوقت يحّز بعمري من دون 

دور  اأن  مع  نهايتي...  �ستكون  كيف  يخربين  اأو 

العجزة متوافرة هناك!

اأفكر يف  اأفعل. طبعاً كنت  احرتت كثرياً يف ما 

العودة اىل قريتي... وهكذا فعلت.

يف اأقل من يوم عدت اإىل لبنان... بالطائرة.

اأجرة  �سيارة  ا�ستقليت  ب��ريوت.  مطار  و�سلت 

وذكرت لل�سائق اإ�سم قريتي...

نظر اإيّل ال�سائق مفّكراً... كمن يتذكر اأمراً...

�ساألته: األ تعرفها؟!

اأجاب متّب�سماً: بلى... معقول؟!

اأ�ساهد �سوارع  ثم انطلقت بنا ال�سيارة... كنت 

تكن  مل  قريتي...  اىل  توجهنا  اأثناء  يف  ومباٍن 

تعني يل �سيئاً.

عنوان  ملعرفة  جهدت  قريتي...  اىل  وو�سلت 

منزيل: 

�سقفها  ت��ه��ّدم   - خ��رب��ة  ب��ل   - عتيق  بيت 

احل�سائ�س  ا�ستوطنت  وحولها  جدرانها  من  وق�سم 

والأ�سواك من دون ا�ستئذان من اأحد.

احل�سرية  دفعتهم  الذين  النا�س  بع�س  ق��دم 

لل�سوؤال عن »غريب« جاء اإىل قريتهم اأو َمن عرف 

بعودتي فجاء م�ستقبالً مرّحباً.

كبريهم  �ساألت  جيلي.  غري  من  اجلميع  وك��ان 

عن فار�س احل�سني. فنظروا اإىل بع�سهم البع�س 

مت�سائلني، ثم قال اأحدهم:

- اآه. اأبو �سايد... اهلل يرحمه!...

املنعم  وعبد  الدبغي،  ا�سماعيل  عن  �ساألت  ثم 

الق�سوع وابراهيم الناطور و�سعاد...

- �سعاد بنت بو جميل الدّكنجي... األ تعرفونها؟

يف  وذاك  يرحمه...  اهلل  هذا  الإجابات:  وكانت 

بريوت عند ابنه. وذلك مقعد يف �سريره.

اإبراهيم  امل��ق��ع��د؟  ه��و  م��ن  بلهفة:  �سمت 

الناطور؟ ما زال يف بيته قرب اجلميزة؟

عن  مت�سائلني  البع�س  بع�سهم  اىل  التفتوا 

اجلميزة وعن البيت...

- ل ... هدم بيته وبنوا مكانه بناية... ولكن...

�سحت: ولكن ماذا؟!

اأجاب اأربعيني: �سار معه ن�سفان... يعني... مل 

فال  يعرفك  لن  ل  اأولده...  حتى  اأحداً  يعرف  يعد 

جتهد نف�سك.

بي  املرّحبني  امل�ستقبلني  ا�ستاأذنت  ثم  �سكّت 

بالإن�سراف...

ما  فيه  اأجد  اأن  اآم��الً  البطم«  »جل  اىل  م�سيت 

يتذكرين بعد اأن رحل اأو غاب رفاقي...

اإذاً مع النبات �سجرة »البطم«  فلتكن ذكرياتي 

العجوز، �سنديانة، وّزالة، وقندول.

مل  ولكني  البطم«  »جل  كان  حيث  اإىل  و�سلت 

بدون  ولكن...  عنه...  باحثاً  بنظري  جلت  اأجده. 

جدوى... هل رحل اأي�ساً؟

من  امل��وؤل��ف  املبنى  ه��ذا  يعني  ك���ان...  هنا 

ي�سبح  اأن  املمكن  من  كان  اأهلل...  يا  طبقات... 

مزرعة اأبقار.

الآن يا بني اأبحث عن �سخرة عتيقة يف قريتي 

عليها  واأثني  العمر  من  يل  بقي  مبا  فاأحدثها 

لأنها بقيت ومل تغادر موطنها.
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متوز

اإعداد:

با�سكال معو�ش بو مارون

تقنيات حديثة

2
0
0

9

لبنان يت�سّدر

جمال البث

التلفزيوين

مل العربي
يف العا

�سوين تعر�س 

اأحدث تقنياتها

افتتح وزير الإعلم الدكتور طارق مرتي يف فندق لو رويال يف 

ال�سبية ور�سة عمل حول اأحدث تقنيات �سركة »�سوين« التي تنّظمها 

 Broadcast & »سركة »برودكا�ست اند كومينيكي�سن �سي�ستمز�

Communication Systems املمثلة املعتمدة ل�سركة »�سوين 
بروفا�سيونال« Sony Professional يف لبنان.



105

اجلي�ش - العدد رقم 289

ور�سة العمل

ال��ع��م��ل اىل  ور���س��ة  ���س��ارك يف 

هيداياكي  ال�سيد  م��رتي  ال��وزي��ر 

ل�سركة  الإقليمي  املدير  ناكامورا 

اإيلي  وال�سيد  بروفا�سيونال،  �سوين 

املنظمة  ال�سركة  مدير  يح�سو�سي 

وممثلو  امل��ه��ت��م��ني،  م���ن  وع����دد 

يف  وامل�سموعة  املرئية  املوؤ�س�سات 

لبنان، وطالب املرئي وامل�سموع يف 

اجلامعات اللبنانية والأجنبية.

ال�سيد  األقى  الوطني  الن�سيد  بعد 

اإيلي يح�سو�سي رئي�س جمل�س اإدارة 

�سركة »برودكا�ست اند كومينيكي�سن 

الوزير  فيها  �سكر  كلمة  �سي�ستمز« 

الإعالمي  احلدث  هذا  رعايته  مرتي 

التقني.

ال�سّباق  »لبنان  اأن  يح�سو�سي  واأكد 

دول  مع  التناف�س  حمى  ولج  دائماً، 

من  ال��رغ��م  على  ومت��ّك��ن  املنطقة 

يت�سّدر  اأن  من  يعانيه،  كان  ما  كل 

العامل  يف  التلفزيوين  البث  جمال 

اإن من حيث عدد املحطات  العربي، 

بالن�سبة  وكثافتها  التلفزيونية 

من  اأو  ال�سكان،  وعدد  امل�ساحة  اىل 

والإحرتاف«.  املهنية  النوعية  حيث 

اإ���س. �سي«  ب��اأن �سركة »ب��ي.  وذّك��ر 

يف  امل��ح��ط��ات  ل��ه��ذه  دائ���م  �سريك 

خمتلف  وع��ل��ى  م�����س��اري��ع��ه��ا  ك���ل 

امل�ستويات، ل �سيما بعد اأن تطّورت 

ال�سركة واأ�سبحت رائدة يف التقنيات 

العامل  ويف  لبنان  يف  التلفزيونية 

العربي.

اىل  كلمته  يف  يح�سو�سي  واأ�سار 

ما  كل  ت�سع  �سوف  �سوين  �سركة  اأن 

يف  ومعلومات  تقنيات  من  متلكه 

للبنانيني  م��وؤك��داً  زبائنها،  خدمة 

لتنتقل  قريباً  اأ�سبح  امل��وع��د  اأن 

اأنظمة  اىل  اللبنانية  ال�����س��رك��ات 

لتحافظ   »High Definition«
التوا�سل  �سناعة  يف  ريادتها  على 

الإذاعي والتلفزيوين.

ث���م حت����دث ال���وزي���ر م����رتي عن 

لبنان  يف  الإعالمية  املهنة  تطوير 

اىل  احلاجة  اىل  م�سرياً  واملنطقة، 

والقارئ  للم�ساهد  ت�سمح  اأدوات 

واختيار  باملفا�سلة  وامل�ستمع 

ت�ستحق  التي  واملعارف  املعلومات 

لبنان  يف  »نحن  وق��ال:  الت�سديق. 

ولأن  ب��ال��ك��رة.  يتمّيز  ع��امل  ويف 

الكرة عندنا على هذه احلال نحتاج 

التمييز  على  قدرتنا  تعزيز  اىل 

م�سافة  قيمة  فكل  واملفا�سلة. 

هي  والب�سري  التقني  ال�سعيد  على 

امل�ساهدين  نحن  قدرتنا  تعّزز  التي 

احلكم  على  وال��ق��راء  وامل�ستمعني 

والإختيار والإنتباه«.

الإفتتاح  جل�سة  ناكامورا  واختتم 

منتجات  لأحدث  فيها  عر�س  بكلمة 

البث  جم��ال  يف  الإحرتافية  �سوين 

على  مرّكزاً  والت�سوير،  التلفزيوين 

عملت  ال����ذي   »H.D«�ال ن��ظ��ام 

ال�سركة على تطويره منذ 28 عاماً.
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متوز

اإعداد:

جان دارك ابي ياغي

مبادرات

2
0
0

9

م�سرف  اأعلن  الربيع«  نقتل  ل  »كي  �سعار  حتت 

لبنان - مبادرة جتاه ق�سايا احلفاظ على   -  HSBC
البيئة يف موؤمتر �سحايف عقده يف نقابة ال�سحافة 

نقيب  كرم،  اأنطوان  الدكتور  البيئة  وزير  بح�سور 

ال�سحافة حممد البعلبكي، الرئي�ش التنفيذي لبنك 

املحدود  الأو�سط  ال�سرق   HSBC

وال�سيدة  ماريكور،  دي  با�سكال  فرن�سوا  لبنان  يف 

ماجدة الرومي التي اأحيت حفلة غنائية يف كازينو 

لبنان.

املبادرة ت�سّكل جزءاً من برنامج عاملي يهدف اىل 

املتزايدة  امل�سكلت  حول  املتوا�سلة  التوعية  ن�سر 

لتغري املناخ.

يف خدمة البيئة

حتّدث  اللبناين،  الوطني  الن�سيد  بعد 

يف  فثّمن  البعلبكي  حممد  النقيب 

الوزير  يبذله  ال��ذي  اجلهد  كلمته 

وم�ساركة  البيئة  خلدمة  ك��رم 

يف  الرومي  ماجدة  الفنانة 

هذه احلملة.

واأ�سار الرئي�س التنفيذي 

للم�سرف فرن�سوا با�سكال 

اأن  اىل  م��اري��ك��ور  دي 

ق�سية تغري املناخ »هي 

التحدي الأكرب للقرن احلادي 

مبادرة  اأي  واأ�سا�س  والع�سرين، 

HSBC يف مبادرة بيئية
وماجدة الرومي

ت�سارك
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الرعاية  ب�سمان  جوهرياً  مرتبط  البيئة  حلماية 

اإيجابية  موؤ�سرات  وثمة  لل�سعب.  الإجتماعية 

مب�ساركة  واأ���س��اد  بالكثري«.  القيام  اىل  تقودنا 

الفنانة ماجدة الرومي البنك مببادرته، من خالل 

م�ستوى  رفع  �ست�ساهم يف  التي  الرائعة  اأغانيها 

التوعية حيال خطر تغري املناخ.

فيها  اعترب  ك��رم  للوزير  كلمة  كانت  ث��م 

كل  بني  فارقة  وعالمة  اأمل  نفحة  املبادرة 

ن�ساطات املو�سم.

ولفت اىل اأن الوزارة داأبت خالل الفرتة 

املا�سية على العمل يف عدة جمالت 

م��ن��ه��ا: »اإ���س��ت��ك��م��ال و���س��ع خطة 

مكافحة حرائق الغابات والتحريج 

يف نطاق 50 بلدية وبالتعاون 

تنظ�يم  مر�سوم  اإقرار  معها، 

ارات واملقالع وو�سعه  الك�سّ

لوقف  التنفيذ  مو�سع 

الع�سوائية يف ا�ستغالل 

الطبيعية  امل����وارد 

مراحل  وا�ستكمال 

اإزالة اآثار وروا�سب 

النفطية  البقعة 

متوز  ع��دوان  عن  الناجتة 

املدين  املجتمع  واإ���س��راك   ،2006

عمل  يف  وال��ن��وادي  باجلمعيات  ممثالً 

الوزارة«.

التغري  اأن  اىل  ك���رم  ول��ف��ت 

بطيئة  »ظ���اه���رة  امل��ن��اخ��ي 

جلياً  بالظهور  بداأت  واأكيدة 

يف  التفاعل  م��ن  عقود  بعد 

اأنها  علمياً  ثبت  وقد  اخلفاء 

والالمبالة  الأنانية  عن  ناجتة 

والنهم الكبري للطاقة واملوارد 

الطبيعية للن�ساطات الب�سرية 

دومنا اأي ح�ساب للعواقب«.

األقت ماجدة  ويف اخلتام 

ال�������روم�������ي 

فيها  اأ�سفت  مرتكبة كلمة  جرائم  »ب�سبب  احلا�سل  البيئي  للت�سويه 

الطبيعة  بحق  »العنف  م�ستنكرة  اأر�سها«،  بحق 

على  للق�ساء  وهناك  هنا  تن�سب  التي  واحلرائق 

الأ���س��ج��ار وامل�����س��اح��ات اخل�����س��ر يف 

لبنان«.





متوز

اإعداد:

ليال �سقر الفحل

ق�سايا بيئية

2
0
0

9
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م�سكلة امل�ساكل

واأبرز �سحاياه يف لبن�ان ال�ساطئ

ث
ّو
تل

ال
تنحدر البيئة يف لبنان من �سيئ اىل اأ�سواأ واملعاجلات املعتمدة تبقى دون امل�ستوى املطلوب. من اأبرز 

امل�ساكل البيئية يف لبنان م�سكلة التلّوث. اأما اأبرز �سحايا التلّوث فهو ال�ساطئ الذي ُيفرت�ش اأن يكون ملذ 

النا�ش �سيفاً، وم�سدراً لرزق كثريين منهم يف خمتلف الف�سول.

الربوف�سور ول�سن رزق )دكتور يف الهند�سة املائية واملدنية وميكانيكية الرتبة( يتحّدث اىل »اجلي�ش« 

عن امل�ساكل البيئية الأكرث اإحلاحاً يف لبنان.
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عدو البيئة

اأن  رزق  ي����رى 

عدو البيئة واحلياة والذي 

اليوم،  نوعه  من  الأخطر  يعترب 

يتمّثل بالتلّوث النا�سئ عن تعقيدات 

تطّور التكنولوجيا وحاجات املجتمع املعا�سر، 

فال  الو�سيلة«،  ت��رّبر  »الغاية  مقولة  ينق�س  وهو 

مغفرة لذنب التعدي على البيئة، فهي ت�ساوي احلياة.

اجلهود  عليه  تن�سّب  اأن  يجب  ما  اأبرز  لعل 

حماية  على  احلر�س  هو  املجال  هذا  يف 

واحليواين  الإن�ساين  ال�سكاين  الوجود 

فالبيئة  �سواء.  حد  على  والنباتي 

لكن  وح��ده.  الإن�سان  ملك  لي�ست 

البعد  ك��ل  بعيد  ال��ي��وم  لبنان 

بكائناتها  البيئة  �سالمة  عن 

وعنا�سرها والتوازن الذي اأوجدته 

الطبيعة يف ما بينها.

تلّوث ال�ساطئ

البيئية  ل��ب��ن��ان  ك����وارث  اأول 

تلّوث  رزق  الربوف�سور  وفق 

الأطنان  ف���اآلف  ال�ساطئ، 

وامللّوثات  النفايات  م��ن 

ال�سناعية ُتقذف �سنوياً يف 

ويقول:  البحر.  مياه 

بتاأمني  تعد حكوماتنا 

ملعاجلة  تكرير  حمطات 

هذه الآفة، ولكن ما من �سيء 

ملمو�س يتحّقق. وي�سيف: اإن 

�سحايا  اأكرب  هو  اللبناين  ال�ساطئ 

ملخالفات  عر�سة  اأنه  لوجدنا  اللبناين  ال�ساحل  منوذجاً  اأخذنا  ف��اإذا  التلّوث. 

امل�سانع املنت�سرة. كما اأنه منطقة لل�سيد البحري الع�سوائي، ي�ساف اىل ذلك 

اآثار النفط املت�سّرب من م�ستودعات معمل اجلية التي ق�سفت خالل العدوان 

الإ�سرائيلي الأخري، فالبقع النفطية تغطي 160 كيلومرتاً من ال�ساطئ �سمال 

بنحو  قدرت  حينها  اخلزانات  موجودة يف  كانت  التي  النفط  فكميات  اجلية. 

30 األف طن اأو اأقل بقليل. واملادة النفطية التي ت�سّربت اىل البحر بوا�سطة 

الكيلومرتات  ع�سرات  م�ساحتها  نفطية  بحريات  �سّكلت  الإ�سرائيلية  البوارج 

كميات  اكت�ساف  مّت  كما  �سم،   40 يزيد عن  ما  اىل  كثافتها  و�سلت  املربعة 

هائلة من الفيول يف قاع البحر مقابل اجلية.

وي��و���س��ح 

اأن املحاولت التي 

قاع  لتنظيف  ج��رت 

وال�سواطئ  ال��ب��ح��ر 

اللبنانية من التلّوث 

النفطي، �ساهمت 

اىل حد ما يف احلد 

من هول الكارثة، ولكنها مل 

حتل امل�سكلة جذرياً.

ال�سحي  ال�����س��رف  م��ي��اه  رم��ي 

مبا�سرة يف البحر من دون اأي معاجلة يفاقم امل�سكلة وكذلك رمي 

النفايات املنزلية الع�سوية وال�سناعية والزراعية والنفايات ال�سلبة.

يف  ع�سوائي  ب�سكل  ُترمى  فالنفايات  امل�ستوى.  هذا  على  انفالت  ثمة 

تراكم  اأّدى  وقد  املجاورة.  البلدان  وبع�سها ي�سل اىل مياه  الإقليمية،  املياه 

مبختلف  اللبناين  ال�ساحل  على  الأر�س  لق�سرة  كاملة  تغطية  اىل  النفايات 

اأو تتحّول  اأن تتاآكل  والتي ل ميكن  والنايلون  البال�ستيك  النفايات من  اأنواع 

حتى بعد ع�سرات ال�سنوات. 



111

اجلي�ش - العدد رقم 289

التمدن 

الع�سوائي

ي�ساف اىل ما �سبق 

الع�سوائي  ال��ت��م��دن  ذك���ره 

املنتجعات  بانت�سار  املتمّثل 

ال�ساطئ  على  جنوين  ب�سكل  ال�سياحية 

اللبناين، مع ما متّثله هذه الظاهرة من خطورة 

ردم البحر وتقلي�س م�ساحته البحرية ل�سالح »التمدن 

الباطوين«، ما يلحق اأذى بالغاً بالبيئة، وهذا الأذى ينعك�س 

حتماً على الإن�سان.

ت�������ل�������ّوث 

يطال  ال�����س��اط��ئ 

م�سالح ال�سيادين الذين 

وي�سبب  البحر،  من  يعتا�سون 

ال�ساحلية  ال��ب��ح��ري��ة  البيئة  دم���ار 

داخل  من  اأمتار  ع�سرة  عمق  على  املمتدة 

البحر و�سولً اىل ال�سواطئ الرملية وال�سخرية، بكل 

ما حتتويه من خملوقات بحرية، وبي�س الأ�سماك والديدان 

وال�سالحف، والأ�سداف والطحالب واحل�سائ�س البحرية...

ملّوثات  بركة  حتّول  والبحر  ن�سطاد  وماذا  ن�سبح  واأين  ناأكل  فماذا 

و�سموم!

اأما براً...

هذا بحراً، اأّما براً فاأين لبنان اليوم من كونه اأجمل بقعة يف الدنيا؟

م�ستوى  وارتفاع  ال�سكان  عدد  تنامي  اإن  النقطة:  هذه  حول  رزق  يقول 

املعي�سة، والتقّدم املدين والزراعي وال�سناعي، وعدم اتباع الطرق املالئمة 

يف جمع النفايات ونقلها ومعاجلتها يوؤدي اىل ا�ستنزاف امل�سادر الطبيعية 

والبيئية من اأر�س وهواء وتربة. وامل�سكلة اأن كمية النفايات الناجتة عن منط 

احلياة الع�سرية باتت يف ازدياد مطرد.

ال�سكان، وتطور امل�ستوى املعي�سي  النفايات يعود اىل منو عدد  اإن تراكم 

�لذي بدوره �أدى �ىل تغيري �أمناط �لإ�ستهالك. 

م�سكلة النفايات

والنفايات  ال�سلبة  النفايات  بني  رزق  ميّيز 

ال�سائلة، ويرّكز على اأن التخّل�س من النوعني يف 

لبنان ل يخ�سع للمعايري البيئية الواجب اعتمادها.

لالإ�ستعمال  �ساحلة  غري  مواد  ال�سلبة  النفايات 

تت�سمن:

الورق )ورق �سحف، كرتون...(، الزجاج )قوارير، 

)علب  الألومينيوم  م��ك�����س��ور...(،  زج��اج  قطع 

البال�ستيك  واملعلبات...(،  الغازية  امل�سروبات 

)اأغطية زراعية، اأكيا�س...( ومواد اأخرى )مالب�س، 

اإطارات �سيارات، بطاريات...(.

تلك  اأخطرها  ال�سائلة،  النفايات  خ�س  ما  يف 

وامل�ست�سفيات  املنازل  ا�ستعمالت  عن  الناجتة 

عكرة  مياهها  وت��ك��ون  وامل��ع��ام��ل،  وامل��خ��ت��ربات 

والبول  الطعام  كبقايا  ع�سوية  م���واداً  حتتوي 

وال�سابون واملنظفات ومياه احلمامات، املركبات 

البكترييا  احتوائها  عن  ف�سالً  الهيدروكربونية، 
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واجلراثيم التي ت�سبب اأمرا�ساً ل حت�سى ول تعّد.

عادة يتم حرق النفايات ال�سلبة للتخل�س منها، ما ي�سبب انبعاث الغازات 

ال�سامة التي ت�سّكل خطراً على �سحة الإن�سان.

التنف�سي والقلب،  الكربون املدّمر للجهاز  اأوك�سيد  اأحادي  الغازات  من هذه 

وهو يوؤدي اىل املوت اإذا ا�سُتن�سق بكمية كبرية، ويعرقل نقل الأوك�سجني اىل 

الدماغ والقلب والع�سالت اإذا ا�سُتن�سق بكمية �سغرية.

التنف�سي وع�سالت القلب  اأوك�سيد الكربيت ا�سطرابات اجلهاز  وي�سّبب غاز 

املناعة  جهاز  على  خطرية  اآثار  اىل  فيوؤدي  الديوك�سني  اأما  الربو...  واأزمات 

والأع�ساب والهرمونات كما ي�سبب ال�سرطانات املختلفة.

اأنواعها هي  النفايات على  اليها للتخل�س من  ُيلجاأ  الثانية التي  الطريقة 

ع�سوائي  ب�سكل  يتم  ما  وغالباً  الطمر، 

بحيث تتغلغل النفايات لدى حتّللها اىل 

اأمر غاية  والينابيع، وهو  املياه اجلوفية 

كما  فورية.  معاجلة  يحتاج  اخلطورة  يف 

يوؤدي الطمر اىل ت�سّرب الغازات امللّوثة 

يف  فجوات  ح��دوث  اإم��ك��ان  مع  للموارد 

موا�سع الطمر.

اأماكن  من  تنبعث  التي  الغازات  اأهم 

الكربون،  اأوك�سيد  وثاين  امليثان  الطمر 

املواد  يحمل  اأن  ميكن  الذي  الغبار  اىل 

الرياح(  هبوب  لدى  )خ�سو�ساً  ال�سامة 

ن�سبة  من  ويحد  بعيدة،  م�سافات  اىل 

الأوك�سجني يف الهواء.

تلّوث  اىل  رزق  ي�سري  تقّدم  ما  اىل 

املياه اجلوفية بامللوثات الع�سوية، واىل 

الأطعمة  )خملفات  املنزلية  النفايات 

تكاثر  اىل  تراكمها  يوؤدي  التي  و�سواها( 

ال�سموم  تنقل  التي  والقوار�س  احل�سرات 

والأمرا�س اىل ال�سكان.

ما العمل؟

ي�سري رزق اىل اأن م�سكلة البيئة يف لبنان هي يف النظر اليها على اأنها 

الأمرا�س  من  ال�سليمة  للحياة  ارتكاز  نقطة  اأنها  مع  الأولويات،  من  لي�ست 

والأوبئة.

املتعلقة  التقليدية  املعتقدات  جتاوز  اليوم  البيئة  مفهوم  اأن  ويو�سح 

بحمالت النظافة الب�سيطة، اأو بالإقدام على غر�س �سجرة هنا وامل�سارعة اىل 

حملة متوا�سعة لتنظيف �ساطئ هناك. املطلوب النظر اىل مفاهيم متكاملة 

علمي  باإطار  كلها  حماطة  �سحية،  وحياتية  واقت�سادية  اإجتماعية  لروؤية 

فالنظافة  الناجحة.  الآخرين  جتارب  من  م�ستفيدين  التطور،  عن  يتوقف  ل 

بال�سابون يومياً، وملاذا  الأر�سفة يف �سوي�سرا  ُتغ�سل  طبيعة ومعتقد، ملاذا 

يعترب رمي النفايات ع�سوائياً خمالفة يعاقب عليها القانون هناك؟

يف الدول التي تتعامل بجدية مع امل�ساكل البيئية يعالج املواطن نفاياته 

يدفع  النفايات  اإ�سدار  من  يقلل  من  مثالً  اأملانيا  يف  تلقائياً.  وخملفاته 

كون  احلكومات  بع�س  اعتمدتها  الطريقة  هذه  للدولة.  اأقل  �سريبية  ر�سوماً 

هم  ويحّثّ املواطنني  ي�سّجع  اأمر  وهو  تكلفها مبالغ كبرية،  النفايات  معاجلة 

على العمل للحفاظ على البيئة. وبالتايل تاأخذ النظافة منحى تلقائياً يف 

حياة املواطنني ول حتتاج احلكومات اىل ت�سديد ومراقبة وتوجيه ومالحقات.

هذا امل�سار اإذا اعتمد يف لبنان ي�سمن م�ستقبلنا البيئي وبالتايل م�ستقبل 

اأبنائنا، فماذا نتوقع من بيئة نغتالها يومياً من دون رحمة غري اأن تغتالنا 

وتقتلنا بدورها.

ل بد من اعتماد التثقيف ال�سحي العام لإر�ساد املجتمع اىل اأ�ساليب العي�س 

بها ومتّكنهم من  كون  يتم�سّ عادات  لت�سبح  داخلهم  وتر�سيخها يف  ال�سحية 

الطرق  اللجوء اىل  العام، قبل  البيئي  امل�ستوى  التلّوث ومن حت�سني  جتّنب 

الأخرى من طمر �سحي ومعاجلة متطورة للنفايات وطرق التدوير وغريها من 

ليتم  �ساملة وحمالت توعية  درا�سات  بدورها  والتي تتطلب  املكلفة  الطرق 

�سرحها للراأي العام واملجتمع.

واملنّظمات  العامة  واملوؤ�س�سات  حكوماتنا  اىل  نتوّجه  اأن  قبل  قائالً:  وختم 

كل  م�سوؤولية  فالبيئة  اأنف�سنا،  على  اأولً  نعمل  ل  ملاذا  مل�ساعدتنا،  الدولية 

مواطن.







متوز

اإعداد:

العميد انطوان جنيم

جان دارك ابي ياغي

�سياحة يف الوطن

2
0
0

على �سفاف نهر ا�ست�سمى اخللود 9

و�سط  بها  فت�سّمى  وا�ستدركه 

�سهرتها  طّبقت  خ�سيبة  اأ�سقاع 

)احلولة(  الذهب  كجورة  الآف��اق 

و�سهل  ع��ام��ل  وج��ب��ل  واجل��ل��ي��ل 

وادي  وه�ساب  جنوباً،  مرجعيون 

وتخوم  التيم 

البقاع �سمالً.

حرمون،  جبل  ج��وار  اىل  خالدة 

اأقد�ش اجلبال يف التاريخ. 

اأخوة  اأح��د  راأوب��ني  م��زار  حا�سنة 

يو�سف ال�سديق اأبناء يعقوب.

اإله احلظ  حمجٌّ لعبادة بعل جاد، 

عند ال�سعوب القدمية.

يف  ال���دروز  املوّحدين  قبلة 

خلوة البّيا�سة.

مع  التي  حا�سبيا  وادعة  ترتاح 

ومع  جدلية،  يف  هي  التاريخ 

اللقاء،  دروب  على  هي  القدا�سة 

ومع اجلمال والكَرم يف متاٍه.

املتعالية،  املرتّفعة،  حا�سبيا 

اأبناءها  تنتظر  ذراعيها  البا�سطة 

كما  اخلّل�ش  وقا�سديها، 

من  نادتنا  ال�ساطرين، 

بعيد، فلّبينا النداء.
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اأ�سل ا�سمها وموقعها

اأني�س فريحة  اآخر تف�سري لإ�سم حا�سبيا ما ذكره 

قرية  اأو  الفخار  بالد  تعني  �سريانية  كلمة  باأنه 

اجلرار.

�سفر  يف  القدمي،  العهد  يف  حا�سبيا  ذكر  ورد 

اىل  ن�سبة  جاد،  بني  بالد  اإنها  بالتحديد،  ي�سوع 

الن�سب الديني املقام عند اأ�سفلها وهو عبارة عن 

مذبح لالإله جاد اأو بعل جاد. ويقول املوؤرخ الفرن�سي 

لعبادة البعل  اإن حا�سبيا كانت مركزاً  رينيه دا�سو 

كبري  ن�سب  اأقيم  حيث  القدماء  ال�سوريني  عند 

الذي  حرمون  بعل  نف�سه  وهو  كاد،  اأو  جاد،  لبعل 

اأعطى املو�سع املذكور اإ�سمه العظيم.

ببالد  حا�سبيا  دعيت  يعقوب،  بني  عهد  وعلى 

بني راأوبني، اأحد اأخوة يو�سف ال�سديق، والذي مل 

يزل قربه مزاراً للترّبك يف اأ�سفل البلدة.

راأوبني  بني  بالد  �سكان  اإن  ي�سوع  �سفر  ويقول 

منعوا العربانيني وملكهم �ساوول من التقّدم نحو 

عن  الدفاع  يف  ا�ستماتوا  اأنهم  كما  حماه،  منافذ 

مقّد�ساتهم واأهمها مذبح بعل جاد.

اأن  والرومان  اليونانيني  املوؤرخني  وي�سري بع�س 

هذه  اأهل  نفو�س  يف  القدا�سة  من  حرمون  لبعل 

القد�س ومكة املكّرمتني من  البالد، ما ملدينتي 

القدا�سة يف ع�سرنا احلا�سر.

اإبن  �سيت  النبي  اإن  العربي  اإبن  املوؤرخ  ويقول 

اآدم ملا �سّرف اإبنه اىل احلياة ال�سعيدة التي كانت 

لأبويه يف اجلنة اإنقطع اىل جبل حرمون للعبادة 

ك. والتن�سُّ

حا�سبيا  تكون  اأن  امل�ستغرب  من  لي�س  وهكذا، 

للوحدة  رم����زاً  ال��ي��وم 

لبنان  يف  ال�سماوية 

ت�سم  كونها  ب��اأ���س��ره 

اأربع كنائ�س للطوائف 

امل�����س��ي��ح��ي��ة ك��اف��ة، 

وبقايا كني�س للطائفة 

اليهودية،  املو�سوية 

ماأذنة  تزّينه  وجامعاً 

للطائفة  ب���دي���ع���ة 

كعبة  ث���م  ال�����س��ن��ي��ة، 

البّيا�سة ويحيط بها نحو  الدروز خلوات  املوحدين 

47 خلوة واأربع خلوات بني اأحيائها الداخلية.

حا�سبيا يف التاريخ

دال الزمان على حا�سبيا عرب تاريخها فعرفت اأمماً 

والفينيقيني  الكنعانيني  من  متعددة  وح�سارات 

اىل العربانيني ثم الآراميني والأ�سوريني والفر�س 

و�ليونان، وبعدهم �لعرب و�لأنباط - وهوؤلء �أعطو� 

والبيزنطيني  ال��روم��ان  ث��م   - اإ�سمها  النبطية 

الوا�سحة جلياً اآثارهم يف اأق�سام ال�سرايا ال�سهابية.
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غالب  الكاتب  اأن  اىل  الإ�سارة  من  بد  ل  وهنا 

�سليقة يذكر يف كتابه »تاريخ حا�سبيا وما اليها« 

بلدة  تالميذه  مع  زار  لرمبا  امل�سيح  ال�سيد  اأن 

التب�سريية  تنقالته  اأثناء  يف  وقّد�سها  حا�سبيا 

جبل  على  وتعريجه  و�سور  �سيدا  اىل  وو�سوله 

التجّلي، جبل حرمون.

التيم،  وادي  اىل  ال��ع��رب  وق���دم 

وقاعدته حا�سبيا، التي اأحلقها عمرو 

على  ب�سكانها  هي  كما  العا�س،  بن 

انتزعها  بعدما  م�ساربهم،  خمتلف 

مبدينة  اإداري����اً  البيزنطيني،  م��ن 

دم�سق.

بقيادة  ال�سليبيني  اأن  وُيعتقد 

دخلوا  جيل  �سان  دي  رميون  الكونت 

حا�سبيا يف اآذار العام 1099 قبل اأن 

يتابعوا �سريهم اىل القد�س.

بع�س  من  �سمع  اأن��ه  �سليقة  امل��وؤرخ  وي��روي 

اأن حا�سبيا كانت يف البدء ديراً  امل�سايخ الثقات 

راأ�س  وموقعه  ال�سهابية  ال�سرايا  مكان  �سغرياً 

حمل  كان  جاد  بعل  اأن  يوؤكد  ال��ذي  الأم��ر  البلدة، 

ال�سرايا املذكورة.

تتبع  بارونية  اىل  حا�سبيا  ال�سليبيون  ح��ّول 

�سيدا اإدارياً وقلعة ال�سقيف ع�سكرياً.

كانت حا�سبيا وملا تزل قاعدة وادي التيم. وملا 

كان هذا الأخري مهد دعوة التوحيد الدرزية وقبلة 

دعاتها ومقر العديد من معا�سديها ومنا�سريها، 

ا�ستقّرت هذه الدعوة بعد لأي يف حا�سبيا لتغدو 

قبلة اأتباعها وكعبتهم. 

اإنتقال الأمراء ال�سهابيني اىل حا�سبيا

كانت العالقة بني الأمراء ال�سهابيني وال�سلطان 

�سالح الدين الأيوبي عالقة ود و�سداقة. وملا �ساد 

النفور بني ال�سلطان يف م�سر و�سيده امللك نور 

دم�سق،  يف  مركزه  وك��ان  زنكي  حممود  الدين 

وملا  م�سر.  اىل  النزوح  وق��ّرروا  ال�سهابيون  خاف 

وقف امللك على حقيقة قرارهم وعدهم مبنزلة 

فعدلوا  عنده،  عالية 

ع��ن ال��رح��ي��ل وج����اوؤوا 

التيم  وادي  اأر���س  اىل 

ح��ي��ث ا���س��ت��ق��روا يف 

الأحمر،  الظهر  بيداء 

الق�سم  ك��ان  ح��ني  يف 

ال��وادي  م��ن  اجلنوبي 

حا�سبيا  بارونية  يتبع 

ال�سليبية.

ال�سليبيون  توّج�س 

ا�ستقدام  اىل  فهرعوا  العاقبة  �سوء  وخ�سوا  خيفة 

األف   50 زهاء  ح�سدوا  حتى  العتاد  وجلب  الرجال 

ي�ستعّدون  بدورهم  ال�سهابيون  وك��ان  مقاتل، 

حيث  اخلان  �سهل  يف  الطرفان  والتقى  للقتال. 

الوطي�س  حامية  معارك  رحى  دارت 

دارت فيها الدوائر على ال�سليبيني، 

اأيام  عدة  بعد  ال�سهابيون  ومتّكن 

م��ن ال��ق��ت��ال ال�����س��ر���س م��ن دخ��ول 

واحتالل قلعتها وطرد فلول  حا�سبيا 

ال�سلطان  علم  ومل��ا  ال�سليبيني. 

ت�سّلم  الذي  الأيوبي،  الدين  �سالح 

احلكم يف دم�سق، بالن�سر ال�ساحق، 

ال�سهابي  منقذ  الأم��ري  على  خلع 

حا�سبيا  على  وولّه  ال�سنّية  العطايا 

وجوارها اىل ما �ساء اهلل.

املغول وحا�سبيا وعهد املعنيني

اإجتاح املغول وادي التيم كاجلراد الزاحف مطلع 

القرن الرابع ع�سر فواجههم الأمري �سعد ال�سهابي، 

املغول  موجة  ه��داأت  اأن  بعد  حا�سبيا  اىل  وع��اد 

اأمام �سربات املماليك فوجدها خاوية خالية وقد 

القرية  خارج  اأهله  مع  واأقام  النريان.  التهمتها 

�سديداً  وباًء  ويقاومون  البيوت  ي�سلحون  وراح��وا 

اأهلك كثرياً منهم وعلى راأ�سهم الأمري �سعد الذي 

تويف العام 1321.

وت�سّلم   1516 العام  داب��ق  م��رج  معركة  بعد 

العثمانيني احلكم يف بالدنا، اأنعم ال�سلطان �سليم 

وادي  بحكم  ال�سهابي  من�سور  الأم��ري  على  الأول 

التيم كما فعل مع الأمراء املعنيني يف ال�سوف.

من  ال�سهابي  علي  الأم��ري  هب   ،1618 العام 

الدين  فخر  الأم��ري  لي�ستقبل  �سيدا  اىل  حا�سبيا 

وعندما  الإفرجنة.  بالد  من  العائد  املعني  الثاين 
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اللبناين. الك�ساف  • جمعية 
اجلراح. ك�سافة  • جمعية 
الريا�سي. اجلبل  • نادي 
التلميذ. دعم  • جمعية 

الوطني. الإنقاذ  • جمعية 
حا�سبيا. تراث  • جمعية 

امل�سيحية. الفتيان  • جمعية 
الأ�سرة. تنظيم  • جمعية 

العامة  املكتبة   Clac  •
)تابعة لبلدية حا�سبيا(.

الإمنائية  اخلدمات  مركز   •
ال���ت���اب���ع ل�������وزارة ال�������س���وؤون 

الإجتماعية.

العمال  ن��ق��اب��ة  مكتب   •
احلرفيني.

القوى  ق��دم��اء  راب��ط��ة   •
امل�سلحة اللبنانية.

جمعيات واأندية
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اأ�سهم  �سيفا  اآل  حماربة  اىل  الأخ��ري  هذا  نه�س 

الأمري علي على راأ�س جمموعة من اأبناء حا�سبيا 

يف ذلك الإنت�سار الكبري.

وملا ذّر اخلالف قرنه بني الأمريين ال�سهابيني 

الذين  فخر  الأم��ري  انتقل  وعلي،  اأحمد  الأخوين 

الثاين اىل م�سغرة حيث عقد �سلحاً وميثاقاً بني 

فنال  التيم،  وادي  باقت�سامهما  ق�سى  الأخوين 

الأمري اأحمد وادي التيم اأي را�سيا الوادي والقرى 

املحيطة بها، والأمري علي وادي التيم الأ�سفل 

اأي حا�سبيا والقرى املحيطة بها.

عا�سد   ،1711 العام  دارة  عني  معركة  يف 

الأمراء ال�سهابيون الأمري فخر الدين الثاين باأكر 

فكانت  التيم،  وادي  �سكان  من  مقاتل  األف  من 

الغلبة للمعني الكبري الذي، واعرتافاً منه بب�سالة 

الأمري  التيم و�سجاعتهم، ول �سيما  وادي  مقاتلي 

الأكرب من مغامن  الق�سم  اأمري حا�سبيا، قّدم  علي 

احلرب اىل ال�سهابيني.

نزل  عجلون،  وب��الد  بانيا�س  اىل  طريقه  يف 

الأمري فخر الدين الثاين، العام 1628 �سيفاً على 

ال�سهابيني يف حا�سبيا.

عندما اأ�سدر ال�سلطان العثماين مراد الرابع الأمر 

بالق�ساء على الأمري فخر الدين الثاين وتطلعاته 

حملتان  الأخ��ري  ه��ذا  على  ُج��ّردت  امل�ستقبلية، 

اأحمد،  كجك  و�سل  وملا  وبرية.  بحرية  كبريتان 

قائد احلملة الربية، اىل �سع�سع يف �سوريا، اأر�سل 

ق�سماً كبرياً من قواته اىل حا�سبيا بق�سد التنكيل 

اىل  منهم  العديد  هرب  الذين  �سهاب  اآل  باأمراء 

ال�سوف. ثم اأحرق حا�سبيا وبع�س القرى املحيطة 

بها، ومتركز يف اخلان قرب نهر احلا�سباين، وعلى 

علي  الأم��ري  ع�سكر  النهر  من  املقابلة  ال�سفة 

الرهيبة،  املوقعة  وكانت  الثاين،  الدين  فخر  بن 

انت�سر  والتي  الطرفني  بني  اخلان،  �سوق  معركة 

اىل  املعركة  اأخبار  و�سلت  وملا  اأحمد.  كجك  فيها 

م�سامع الأمري فخر الدين الثاين اختباأ يف مغارة 

انتقل اىل مغارة جزين حيث  �سقيف تريون ثم 

اأولده  بقية  مع  فاأ�سره  اأحمد  كجك  اليه  اهتدى 

واأر�سلهم خمفورين اىل ا�سطنبول حيث قتل بعد 

�سنتني.

بعد حرقها وخرابها، وا�ستتباب احلكم 

ال�سوف  يف  املعني  ملحم  لالأمري 

عاد ال�سهابيون اىل حا�سبيا.

ه��ّب   ،1660 ال���ع���ام 

اأح��م��د  دم�����س��ق  وايل 

لقتال  الكوبريل  با�سا 

ال�سهابيني  الأم��ريي��ن 

على وادي التيم، علي 

ومن�سور  را�سيا  اأم��ري 

اأمري حا�سبيا، فلجاآ مع 

ك�سروان  اىل  �سهاب  اآل 

قوات  اج��ت��اح��ت  ح��ني  يف 

تدك  ورا�سيا  حا�سبيا  الوايل 

وحت��رق  ع��م��ران  م��ن  فيها  م��ا 

ف�ساداً.  وتعيث  والياب�س  الأخ�سر 

والعام 1666 وبعدما ا�ستتّب احلكم لآل معن يف 

ال�سوف عاد ال�سهابيون اىل حا�سبيا ورا�سيا.

العام 1684 تويف الأمري مو�سى اأمري حا�سبيا 

احلكم  موؤ�س�س  يعترب  ال��ذي  حيدر  الأم��ري  تاركاً 

ال�سهابي يف ال�سوف.

حيدر  الأم���ري  ت�سلم  بعد  حا�سبيا،  وبقيت 

اإمارة  احلا�سباين  ال�سهابي  مو�سى  الأمري  اإبن 

ال�سوف، ذات اإ�ستقالل �سيا�سي واإداري عن هذه 

الإمارة.

حا�سبيا يف القرن الع�سرين

ان�سوى وجهاء حا�سبيا وم�سايخها حتت لواء 

عندما  الع�سرين  القرن  مطلع  العربية  اململكة 

اأعلن عن قيامها يف دم�سق برئا�سة امللك في�سل 

ابن ال�سريف ح�سني. وكان �سبق ذلك ذهاب وفود 

ال�سابع من حزيران 1919  البلدة يف  من وجهاء 

ملقابلة جلنة كنغ - كراين املنبثقة عن موؤمتر 

باري�س  يف  ال�سلح 

الدروز بنو معروف

هذه  احلقيقة  يف  ال����دروز  ي��رف�����س 

باملوّحدين  اإل  يقبلون  ول  الت�سمية 

لتوحيدهم اخلالق جلَّ جالله، اأو بالأعراف، 

اأو كما ُعرفوا يف جبل الدروز با�سم »بني 

تعود  جميعها  الألقاب  وهذه  معروف«. 

اىل قول الإمام حمزة بن علي يف اإحدى 

ْفُتم  وُو�سِ ب��الأع��راف  »كنيتم  ر�سائله: 

بالأ�سراف«، ثم ي�سيف: »مروا باملعروف 

وهو  املنكر  ع��ن  واأن��ه��وا  التوحيد  وه��و 

ال�سرك«.

رحيق الأزهار

دوايل العنب
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معاً.  و�سوريا  للبنان  التام  بال�ستقالل  واملطالبة 

وملا اأُدخلت حا�سبيا حتت الإنتداب الفرن�سي متّرد 

احلكومية  ال�سرايا  فدخلوا  حا�سبيا  اأبناء  بع�س 

واأحرقوا ال�سجالت.

مبوجب القرار الرقم 299 الذي اأ�سدره يف 3 اآب 

الفرن�سي يف بريوت،  احلاكم  1920 اجلرنال غورو 

مّت ف�سل الأق�سية الأربعة حا�سبيا ورا�سيا والبقاع 

وبعلبك عن ولية �سوريا. ثم مبوجب القرار الرقم 

318 اأعلن غورو يف 31 اآب عن اإن�ساء دولة لبنان 

الكبري من مت�سرفية جبل لبنان والأق�سية الأربعة 

املذكورة اآنفاً و�سناجق �سيدا وبريوت وطرابل�س. 

الفرن�سي  الإنتداب  تدخل  ب�سائر  اأوىل  وكانت 

يف ال�سوؤون الداخلية لدولة لبنان الكبري قرار 

العام  �ساربنتيه  �سيدا  يف  الفرن�سي  احلاكم 

والذي  القائمقامية،  مبركز  حا�سبيا  اإحلاق   1920

العام  املحدث  الإداري  التق�سيم  يف  ر�سمياً  كّر�س 

1925 وذلك بجعل جديدة مرجعيون حا�سرة ق�ساء. 

اإزاء هذا الواقع تقّدم 

اأه����ايل 

بعري�سة  حا�سبيا 

اأبناء  جميع  م��ن  موّقعة  اإحتجاج 

البلدة على خمتلف مذاهبهم.

يف اإبان ثورة الدروز العام 1925 �سد 

الإنتداب الفرن�سي، وانت�سار الثوار 

واتخاذهم  حا�سبيا  ق�ساء  يف 

لهم،  قاعدة  حا�سبيا  بلدة 

دخل  حملة  الإنتداب  جّرد 

الفرن�سي  اجلي�س  فيها 

واأ���س��رم  ال��ق��ري��ة  اىل 

معظم  يف  ال����ن����ار 

اأعمل  بعدما  بيوتها 

فيها �سرقة ونهباً. ومل 

على  حا�سبيا  اأه��ل  ينم 

اأ�سداء  رجال  ف�سّن  ال�سيم، 

على  متكّررة  هجمات  منهم 

واأنزلوا  املحتلني  الفرن�سيني 

بعد  وا�ستطاعوا  فادحة.  خ�سائر  فيهم 

اأ���س��ه��ر من  ت�����س��ع��ة 

اأن  قريتهم،  الق�سرية  مغادرتهم 

مفاو�سات  بعد   1926 متوز  مطلع  اليها  يعودوا 

العليا  ال�سلطات  الع�سكري وباإيعاز من  مع احلاكم 

يف باري�س. اأما خالل احلرب العاملية الثانية فقد 

كانت حا�سبيا موئالً ومالذاً لأهايل املنطقة الذين 

ال�سراع  جراء  من  جتربة  لأق�سى  يتعّر�سون  كانوا 

الق�س  كتب  وقد  الفي�سية،  والقوات  احللفاء  بني 

حنا حردان يف كتابه »الأخبار ال�سهية عن العائالت 

املرحلة:  تلك  ي�سف  التيمية«  املرجعيونية 

كان يف  �سكان مرجعيون اىل حا�سبيا  »عندما جلاأ 

يف  منازلهم  قبل  �سدورهم  فتحوا  الذين  مقّدم 

وجه خا�س الدروز من بني معروف اأ�سحاب النخوة 

الأكرب  الدليل  فقطعوا  واملروءة  والأريحة  والنجدة 

باأن اأبناء الوطن يف املحن �سواء«.

الب�سي�س ويبعد عن  ى 
جمرى ماء �ستوي يدع

بالقرب من  البلدة  اأ�سفل  يقع عند 

ت الف�سيحة 
ي، وعدد من القاعا

رب للنب
رت. وهو يحتوي على ق

ال�سرايا ال�سهابية مئتي م

خمتلف  ومن  اجلميع  يزوره 
بناوؤه.  ُجّدد  وقد  واملطابخ  واحلمامات  الغرف  وبع�س 

 راأوبني.
ا باأكملها ببالد بني

ب. وقدمياً دعيت منطقة حا�سبي
املذاه

ال��ع��ام 2002،  ز 
مل��رك��

ا ه���ذا  اف��ت��ت��ح 

زائراً 
يف اأقل من �سنة 9450 

وا�ستقبل 

ملوا 
للمطالعة، وحواىل الألف طفل ا�ستع

حواىل  اإعارة  ومّتت  التثقيفية،  ب 
الألعا

500 كتاب يف خمتلف املوا�سيع.

تعليمية  دورات 
رك��ز 

امل�� ي�ستقبل 

�سعرية  واأم�سيات  ون��دوات  وتثقيفية 

ولقاءات فنية مو�سيقية.

ني
اأوب

ي ر
النب

مقام 

ط الثقايف يف حا�سبيا
مركز املطالعة والتن�سي

ا�سجار مثمرة



بلدية حا�سبيا

بداية ال�سياحة يف حا�سبيا كانت يف دار البلدية 

اأبو  ح�سني  كامل  الأ�ستاذ  رئي�سها  ا�ستقبلنا  حيث 

غيدا يحوطه عدد من اأبناء حا�سبيا ومنهم الأمري 

منذر �سهاب.

عندما ت�سّلم املجل�س البلدي احلايل مهامه يف 

2004/6/1 برئا�سة الأ�ستاذ كامل ح�سني اأبو غيدا 

بال�سراكة  عمالً  البلدي  العمل  جعل  هدفه  وكان 

اخلا�س،  والقطاع  الأهلي  والقطاع  البلدية  بني 

بحيث يقوم كل قطاع بواجبه على �سعيد الإمناء 

خطة  و�سع  اأه��داف��ه  م��ن  ك��ان  كما  والتح�سني. 

البلدة  جتميل  اىل  تهدف  ومدرو�سة  متكاملة 

نظافتها  على  واملحافظة  فيها  البيئة  وحت�سني 

الدرجة  التحتية يف  البنى  اأعمال  اإغفال  من دون 

الأوىل.

الأ�سغال  ملف  تفا�سيل  يف  ال��دخ��ول  وق��ب��ل 

رئي�سها  اأّكد  حا�سبيا،  يف  البلدية  نّفذتها  التي 

اأنها  هو  اأبناوؤها  به  يفتخر  الذي  الأهم  الإجناز  اأن 

رمز للتعاي�س واملحبة اإذ يت�سارك اأهلها، بجميع 

طوائفهم، اأفراح بع�سهم البع�س واأتراحهم.

اإجنازات البلدية

وخدماتها

ما  اإذا  وكبرية،  كثرية  حا�سبيا  بلدية  اإجن��ازات 

م�ساريع  ومنها  املالية،  بالإمكانات  قورنت 

القدمي  حا�سبيا،  تاريخ  يف  الأوىل  للمرة  تنّفذ 

واحلديث. 

بعد  الأول  اليوم  وم��ن  مهامه  ت�سّلمه  فمنذ 

اإمنائية  خطة  البلدي  املجل�س  و�سع  انتخابه، 

رفع  اأج�����ل  م��ن  تنفيذها  وب�ا�س�ر  ���س��ام��ل��ة، 

خ�س�و�س�اً  واإمن�ائياً  خدماتي�اً  املدين�ة،  �ساأن 

على  عانته  ال��ذي  احل�رم�ان  بع�د 

الإحتالل  اأي��ام  طويلة  عقود  م�دى 

كل  دّمر  الذي  املنطقة  الإ�سرائيلي 

�سيء، وعّطل دورة احلياة والإنتاج.

اأما الإجنازات التي حّققتها البلدية 

اأبو  كامل  الأ�ستاذ  رئي�سها  فاأوجزها 

غيدا على ال�سكل الآتي:

اأولت البلدية اإهتماماً خا�ساً بالبنى 

قدمية  اأنها  اإذ  حا�سبيا  يف  التحتية 

ما  يف  وبخا�سة  بدائية  بطرق  ومنّفذة  العهد 

كانت  التي  ال�سحي  ال�سرف  ب�سبكة  يتعلق 

تنبعث منها روائح كريهة وح�سرات ت�سبب �سرراً 

لل�سحة العامة.

امل�ساكل  هذه  معاجلة  البلدي  املجل�س  قرر  لذا 

ما  بتنفيذ  فقام  اخلا�سة.  البلدية  نفقة  على 

يزيد على 1670 مرتاً وفقاً ملوا�سفات عالية جداً 

بحيث ت�ستوعب كل الزيادات التي قد تطراأ على 

ع العمراين للبلدة خالل اخلم�سني  ال�سبكة والتو�سّ

�سنة القادمة.
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تطلعات

قدمية  م�سكلة  اي�ساً  التحتية  البنى  واقع  يف 

تعانيها البلدة ومل يتطّرق اأحد ملعاجلتها ب�سبب 

وال�سواقي  بال�سيول  واملتمّثلة  الباهظة،  تكلفتها 

التي  ال�ستاء  ف�سل  خالل  الأمطار  مياه  ج��راء  من 

املنازل  كبري من  على عدد  ت�سّكل خطراً  اأ�سبحت 

والطرقات العامة وم�ستخدميها.

لذلك قرر املجل�س البلدي معاجلة هذه امل�سكلة 

وفق خطة بعيدة املدى، فا�ستحدث اأقنية وعّبارات 

ال�ستاء �سملت  الأمطار يف ف�سل  ل�ستيعاب مياه 

اأغلب اأحياء البلدة.

كما اأولت البلدية اإهتماماً خا�ساً بجميع املدافن 

من  بتنظيفها  وقامت  البلدة،  حول  املنت�سرة 

و�سمل  فيها.  امل��وج��ودة  واملخّلفات  الأ���س��واك 

امل�سّلح  الباطون  من  مم��رات  اإن�ساء  امل�سروع 

بطول 400 مرت، وترميم املدخل الرئي�س باحلجر 

الطبيعي، واإن�ساء اأحوا�س الزهور وتلبي�س »مدافن 

احل�سنة« باحلجر الطبيعي مع ترميم كامل املظلة 

اأحد  تعّهد  حيث  م2،   450 م�ساحتها  تبلغ  التي 

اأبناء البلدة ال�سيخ مروان �سليم خري الدين بتنفيذ 

وباإ�سراف  اخلا�سة  نفقته  على  امل�سروع  كامل 

البلدية التي قامت بالدرا�سات الالزمة له.

زوجة فيدال كا�سرتو من حا�سبيا

حا�سبيا  يف  غيدا  اأبو  عائلة  تبّلغت 

فيدال  الكوبي  الرئي�س  زوج��ة  وف��اة 

اإ�سم  كا�سرتو التي تتحّدر منها وحتمل 

اأبو  قا�سم  اأي  اليزابيت خو�سيه مازينا، 

غيدا.

واأعلن الوفاة اإبن �سقيق اجلرنال خو�سيه 

حا�سبيا  اإبن  غيدا(  اأبو  )قا�سم  مازينا 

والذي كان متزوجاً من فتاة زحالوية يف 

زهية  اإبنتني:  منها  واأجن��ب  املك�سيك. 

التي تزوجت من �ساب زحالوي، واليزابيت 

فيدال  الكوبي  بالرئي�س  تزوجت  التي 

كا�سرتو.

واجلرنال قا�سم ح�سني اأبو غيدا هرب من 

الأول  الربع  الأت��راك يف حا�سبيا يف  ظلم 

من القرن املا�سي اىل املك�سيك مع والده 

اليخاندرو الذي اتخذ ا�سم مازينا لعائلته يف 

يف  الأرجنتني  يف  قبلها  ومن  املك�سيك، 

اإبان ازدهار الثورات، وبعد تنقله من دولة 

اىل دولة يف اأمريكا الالتينية، ا�ستقر قا�سم 

ل  يف �ملك�سيك، و�نخرط يف �جلي�ض، وتو�سّ

اىل رتبة جرنال.

احلكم  نظام  اأط��اح  ع�سكري  اإنقالب  وخالل 

عن  ب�سرف  قا�سم  اجل��رنال  فيه  دافع  هناك 

اأنحاء  يف  املواجهات  خالل  واأ�سيب  النظام، 

ج�سمه، قب�س الإنقالبيون عليه مع جمموعة 

من رفاقه �ل�سباط، و�أحيلو� على �ملحاكمة �لتي 

باإعدامهم جميعاً. ولكن اجلرنال قا�سم  ق�ست 

الع�سكرية،  خدمته  خالل  نزاهته  عنه  دافعت 

وعدم انحيازه لأي فريق خالل املماحكات 

ال�سيا�سية والع�سكرية وترّبع للدفاع عنه 

27 حمامياً عربياً واأجنبياً، واأعفي عنه لأنه 

اأجنبي ول عالقة له باحلكم هناك.

ويف تلك الأثناء كانت املك�سيك ت�ست�سيف 

�سراً الثائرين التحريريني اأمثال ت�سي غيفارا 

وكا�سرتو، وكانت ابنته اليزابيت قد اأ�سبحت 

طبيبة، واآوت كا�سرتو �سراً يف منزلها حلمايته، 

وانتقلت معه اىل كوبا حيث ت�سّلم احلكم بعد 

اإنقالب.

تقع حا�سبيا عند اأ�سفل ال�سفح الغربي جلبل 

ال�سيخ )حرمون( يف جنوب �سرق لبنان.

- تبعد عن بريوت 120 كلم.

 750 بني  البح�ر:  �سط��ح  عن  ترتف��ع   -

و850 م.

- م�ساحتها: 2556 هكتاراً.

- عدد �سكانها: 14950 ن�سمة يقيم منهم 

حواىل  حا�سبيا  يف 

10 اآلف.

اأ�سرها:  ع��دد   -

مب��ع��دل   1543

كمتو�سط   3.7

ل���ع���دد اأف������راد 

الأ�سرة الواحدة.

- ن�سبة الأمية فيها: ٪16.1.

- اجلزء املزروع منها: 8.6 كلم2، ف�سالً 

عن 3 كلم2 من الغابات واملراعي.

الزيتون: 94.1٪ من جممل  زراعة   -

الأرا�سي الزراعية.

األف   35 املو�سمي:  الزيت  اإنتاج   -

تنكة.
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اجران حتولت اىل احوا�ش زهور

ج�سر ابو وديع



احلفر  ت��رق��ي��ع  م�����س��روع  اىل  ه���ذا 

منت�سرة  كانت  التي  الداخلية  والطرقات 

يف جميع �سوارع البلدة، من جراء اإهمال 

اىل  العالية،  كلفتها  اىل  نظراً  �سيانتها 

وبناء  جديدة  طرقات  تعبيد  م�سروع 

حيطان دعم على نفقة البلدية اخلا�سة.

وال�سوارع  للطرقات  الإن��ارة  ولتاأمني 

فريق  باإن�ساء  البلدية  قامت  العامة، 

فتّم  امل�سابيح،  وتركيب  ل�سيانة  عمل 

م�سباح   400 حواىل  وا�ستحداث  اإ�سالح 

يف خمتلف اأحياء البلدة.  

وامل�ساة  ال�سائقني  �سالمة  اأج��ل  وم��ن 

�سري  اإ�سارات  تركيب  اىل  البلدية  عمدت 

لت�سهيل  املنعطفات  على  ومرايا  خا�سة 

مطّبات  و�سع  يتّم  و�سوف  ه��ذا  ال��روؤي��ة. 

بال�ستيكية لتخفيف �سرعة ال�سيارات داخل 

اأحياء البلدة.

احلفاظ على البيئة

البلدية  اأولتها  ال�سليمة،  ال�سحية  البيئ�ة 

و�سالمة  �سحة  على  حفاظاً  خا�ساً  اإهتماماً 

وال�ساحات  ال��سوارع  ونظاف�ة  املواطنني 

�سغرية،  �ساحن�ة  �س�راء  اىل  فعمدت  العامة، 

�س�ة جلمع النفايات  على نفقتها اخلا�سة خم�سّ

واملنازل  احل��ارات  اىل  الو�سول  وبا�ستطاعتها 

الكبرية  ال�ساحنة  جانب  اىل  لتعمل  البعيدة، 

التي كانت موج�ودة �سابق�اً للحفاظ على نظافة 

البلدة.

تتمّتع  التي  الطبيعية  املعامل  على  وللحفاظ 

عمل  مبوجبه  منع  بلدي  ق��رار  �سدر  البلدة  بها 

الك�سارات يف نطاق بلدية حا�سبيا.

ومبا اأن منطقة حا�سبيا تعترب ثاين خزان مائي 

اإيجاد متويل  اىل  البلدية  �سعت  فقد  لبنان،  يف 

م�سروع اإن�ساء حمطة لتكرير املياه وعدم تلويثها 

اإمنا مل يدخل بعد مرحلة التنفيذ.

كما مل تتواَن البلدية عن ترميم بع�س املعامل 

داخل  املنت�سرة  املياه  وعيون  القدمية  كاجل�سور 

مدينة حا�سبيا و�سمن اأمالكها، على نفقتها ومن 

م�ساريع  على  الإ�سراف  وتوّلت  موازنتها،  خالل 

دولية  وموؤ�س�سات  ال��دويل  للبنك  تابعة  اأخ��رى 

من  واملترّبعني  كور«  مر�سي  »كموؤ�س�سة  مانحة 

اأبناء البلدة. 

اأعمال زراعية

عندما ت�سّلم املجل�س البلدي احلايل مهامه يف 

اأولوياته  �سّلم  على  و�سع   ،2004 العام  منت�سف 

الإمكانات  ح�سب  الزراعي  باملو�سوع  الإهتمام 
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معمل تكرير زيبار الزيت

القرميد الأحمر

�سرفة قدمية

منتزه البح�سا�سة

جمرى احلا�سباين �سللت البح�سا�سة

م�ست�سفى حا�سبيا

و�سيلة النقل الرتاثية



البيئي  ال�سعيد  اأهمية على  املتوافرة ملا له من 

الأح��راج  لكرة  حا�سبيا،  مدينة  به  متتاز  ال��ذي 

امل�ساحات  رقعة  ولت�ساع  اأر�سها  على  املنت�سرة 

الفقري  العمود  ت�سّكل  والتي  فيها  امل��زروع��ة 

الأعمال  �سمن  ومن  البلدة.  هذه  الفرد يف  لدخل 

الزراعة يف املجل�س  التي تابعتها ونّفذتها جلنة 

البلدي: املحافظة على حمى ال�سنديان بالتن�سيق 

التعديات  وم��ن��ع  ال��زراع��ة  وزارة  مكتب  م��ع 

املحافظة  منه،  الأخ�ساب  وقطع  عليه 

نهر  جم��رى  يف  ال�سمكية  ال���روة  على 

الأ�سماك بالطرق  احلا�سباين ومنع �سيد 

متعددة  ل��ق��اءات  عقد  امل�سروعة،  غري 

حول  الندوات  من  العديد  وامل�ساركة يف 

اإنتاج الزيت والزيتون يف حا�سبيا وذلك 

لت�سجيعها  دولية  موؤ�س�سات  خ��الل  من 

على ت�سويق املنتجات املحلية. و�سوف 

مهرجان  املباركة  ال�سجرة  لهذه  يكون 

املزارعني.  مب�ساركة  �سنوياً  يقام  خا�س 

وتعترب حا�سبيا، را�سيا الفخار و�سولً اىل 

الكفري املنطقة املثالية لزراعة الزيتون 

بح�سب ما جاء يف تقرير الفاو نظراً اىل 

طبيعة املناخ الذي تتمّيز به املنطقة.

غر�سة  مّت غر�س حواىل 750  ذلك  اىل 

خمتلفة من الورود لتجميل مدخل البلدة 

العام وتزويده املياه الالزمة لرّيها. 

بامتياز  �سياحية  بلدة  حا�سبيا  وتعترب 

وعذوبة  امل��ع��ت��دل  مناخها  اىل  ن��ظ��راً 

ع�سو  ق��ول  ح��ّد  على  ووفرتها  مياهها 

فيوؤمها  ب��دوي،  �سليم  بلديتها  جمل�س 

األف �سائح  �سنوياً حواىل 200 اىل 300 

كافة  اللبنانية  املناطق  من  يق�سدونها 

وي�سّكلون مورداً مهماً لقت�سادها.

ال�سيفي  ال�سياحي  املهرجان  اىل  هذا 

يف  اخلريية  املوؤ�س�سات  تنّظمه  ال��ذي 

البلدية،  برعاية  اآب  �سهر  يف  البلدة 

وحفالت  ومعار�س  ومونة  يدوية  اأ�سغالً  ويت�سّمن 

فنية... وي�ستمر على مدى ثالثة اأيام.

برتولية«  »ثروة  عن  بدوي  �سليم  ال�سيد  ويروي 

كناية عن منجم  كانت موجودة يف حا�سبيا وهي 

توّقف  اإمنا  احُلّمر،  حجر  ل�ستخراج  ُحّمر 

الأمنية  الظروف  اىل  نظراً  فيه  العمل 

الإحتالل  اأي��ام  املنطقة  عا�ستها  التي 

الإ�سرائيلي.

املحطة الأوىل: ال�سرايا ال�سهابية

من دار البلدية انطلقنا برفقة رئي�س 

البلدية والأمري منذر �سهاب نقوم بجولة 

�سوقها  حجارة  ن�ستنطق  حا�سبيا  يف 

متكاأ  اأي  عن  تخربنا  واأبنيتها  القدمي 

اليها  يفيئون  ال�سهابيني  لالأمراء  كانت 
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اآثار بيت قدمي

نهر احلا�سباين

مدخل احد املنتزهات

منتزه راأ�ش النبع

حفاظاً على الرتاث

احلا�سباين وجبل ال�سيخ

�سللت احلا�سباين

منتزه النبعة



ميدان  واأي  رعية،  وا�ست�سارة  حم��ارب،  ا�سرتاحة 

عطاء وُجود ما تزاله لأهليها و�سيوفهم والفازعني 

اليهم. ومررنا اأمام الكنائ�س الأثرية وقد �سمقت 

فيها �سارعة باأجرا�سها وابتهالت موؤمنيها ورائحة 

الباري  اىل  ال�سنني،  كّر  على  داأبها  كما  بخورها، 

ليحفظ حا�سبيا ب�سراً وحجراً. ووقفنا نخ�سع اإحرتاماً 

نفخت  وقد  الأبدية،  حا�سبيا  روح  ال�سهادة.  اأمام 

وتنّزهت  تعّظمت  اأن�ساباً  فتجّلت  اأ�سم  حجر  يف 

�سد  اللبنانية  الوطنية  املقاومة  �سهداء  باأ�سماء 

الإحتالل الإ�سرائيلي وبا�سم �سهيد العدالة القا�سي 

فنائه  يف  امل�سجد،  وح�سننا  �سهاب.  عماد  الأمري 

اخل�سراء  مئذنته  �سمخت  وقد  بنا  يرّحب  اخلارجي 

رمز  الدهرية  واحلار�سة  اهلل،  اىل  الداعية  بهاللها 

لنقف  قليلة  درج��ات  �سعدنا  ال�سهابية.  الإم��ارة 

ه علينا  اأمام بوابة ال�سرايا ن�سرتجع التاريخ تق�سّ

تلهو  واأع�ساب  وحجارة  و�ساحات  وقناطر  عتبات 

على خد احلجر وتغفو.

وعند البوابة الرئي�سة ال�سمالية ي�ستوقفنا الأمري 

تقاعده  ومي�سي  وعا�س  ولد  الذي  �سهاب  منذر 

ال�سرايا، لي�سري اىل نحت على القنطرة  يف هذه 

واآخر  بال�سال�سل  مقّيداً  كبرياً  اأ�سداً  يربز  الكبرية 

طليقان.  اأرنبان  واأمامهما  حراً،  �سعيفاً  �سغرياً، 

ويرمز هذا امل�سهد اىل اأن القوي مقّيد وال�سعيف 

غري مقّيد يف اإبان احلكم ال�سهابي.

�سمن  �سغري  باب  من  ال�سرايا  رحاب  اىل  ندخل 

باب كبري تعلوه عبارة نق�سها ال�سهابيون وفيها: 

»مما عمل بر�سم اجلناب الكبري الغايل الأمري علي 

اإبن املرحوم الأمري قا�سم بن �سهاب وذلك يف �سنة 

1009 ه�«.

»ال�سرايا  فيقول:  الأم���ري  مرافقنا  ويخربنا 

ال�سهابيني،  الأم��راء  ملك  ال�سهابية 

العام  منذ  فيها  يعي�سون  وه��م 

تتوّزع  م��ن  بع�س  اأن  اأو   ،1170

عددهم  يزيد  ول  ملكيتها،  عليهم 

ي�سكن  يزال  ما  اأم��رياً،  ع�سرين  عن 

فيها، كما ميلك الأمري طالل اأر�سالن 

على  ن�سهر  ونحن  �سكنياً.  جناحاً 

العظيم،  الإرث  ه��ذا  على  احلفاظ 

وُيحفظ  وُيلَتَقط  اإل  ي�سقط  فال حجر 

مكانه،  اىل  كرمياً  لإع��ادت��ه  �ساملاً 

واإتقان  البناء  اإع���ادة  اىل  ن�سارع 

الرتميم«.

م�سرت�سالً:  وي�سيف 

اجلزء  ال�سرايا  »ت�سّكل 

املجّمع  من  الرئي�س 

ي�سم  ال��ذي  ال�سهابي 

املباين  من  جمموعة 

ب�ساحة  امل��ح��ي��ط��ة 

 150 طولها  مركزية 

 100 وعر�سها  م���رتاً 

مرت: بيوت من القرون 

م�سجد  ال��و���س��ط��ى، 

مئذنته  تاريخ  يعود 

ال�سكل  امل�����س��ّد���س��ة 

وامل���زّي���ن���ة ب��ح��ج��ارة 

ال��ق��رن  اىل  م��ل��ّون��ة 

وق�سم  ع�سر،  ال��ث��اين 

م�ساحة  يجعل  ما  اأخري 

مرت  األ��ف   20 املجّمع 

م��رب��ع. وك��م��ا ت���رون، 

تقع هذه ال�سرايا على 

ه�سبة تطل على نهر 

يحيط بها �سمالً«.

يف  الآث��ار  مديرية  دور  عن  �سوؤالنا  عن  وجواباً 

الأمري  يجيبنا  احل�ساري  املعلم  هذا  على  احلفاظ 

الأثرية،  املراكز  اأهم  من  هي  ال�سرايا  »اإن  منذر: 

لبنان.  يف  الأثرية  املواقع  �سمن  مدرجة  وهي 

وعلى الرغم من ذلك مل حتَظ يوماً بالهتمام الذي 

و1975 حني  العامني 1965  بني  �سوى  ت�ستحقه 

قامت مديرية الآثار ببع�س الرتميمات الب�سيطة، 

ال�سرايا  عن  تام  ب�سكل  املديرية  غابت  ذاك  ومذ 

وعلى  الربية،  والأع�ساب  الطحالب  تاأكلها  التي 

للعيان،  جلّياً  الت�سّدعات  اخلارجية ظهرت  اجلدران 

الهّزات  ج��ّراء  من  الأخ��رية  الفرتة  يف  وخ�سو�ساً 

ت�سّكل  وباتت  املنطقة  �سربت  التي  الإرتدادية 

الكافية،  العناية  غياب  يف  ال�سرايا  على  خطراً 

ناهيك بفرتة الإحتالل الإ�سرائيلي اجلنوب واحلروب 

تاأثرياً  اأث��رت  والتي  املنطقة  يف  ح�سلت  التي 

�سلبياً على ال�سرايا«.

واأعرب عن ا�ستغرابه التق�سري احلا�سل جتاه هذا 

متمنياً  والثقايف،  واحل�ساري  التاريخي  ال�سرح 

على املعنيني الإلتفات اىل ال�سرايا وعمل كل ما 
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اأ�سماء العائلت يف حا�سبيا

الدرزية: • العائلت 
اخلليل - اخلما�سي - القي�س - اأبو 

عمار - اأبو عواد - احلمرا - النداف 

 - بدوي   - اأبو �سم�سم   - الطري   -

العي�سمي - املبارك - اأمني - اأبو 

 - الكاخي   - الزغري   - بدر   - حّمد 

الدين  بدر   - طي  اأبو   - غيدا  اأبو 

اأبو دهن  - احلرفاين - ال�سفدي - 

- اأبو عا�سي - بركات - احلرفو�س 

- احللبي - اأبو ترابي - اأبو ح�سان 

�سابق   - رعد   - جرب   - جنبالط   -

 - ح�سان   - مردا�س   - علمدين   -

رافع - �سروف - عز الدين - ملي 

- حامد - زويهد - �سرف - عالم - 

م�سلح - حديفة - زلوم - �سعيب 

- غي�سة - مكّنا - خري الدين - زين 

الدين - �سياغة - غ�سام - منذر - 

خطار - �سليقة - �سيموعة - فرزان 

�سع�سوع   - - خ�سر  - خري  - منور 

- عما�سة - كزيال - هزمية - وهب.

امل�سيحية: • العائلت 
اإن العائالت املقيمة يف حا�سبيا 

اأ�سابع  ل يتجاوز عددها عدد  حالياً 

ال��ي��د، اأم���ا ال��ت��ي ه��ي م��ن اأ�سل 

بقيت  التي  وبخا�سة  حا�سباين، 

وهذا  فوافرة   ،1860 اأح��داث  بعد 

ال�سرايا ال�سهابية

باحة يف ال�سرايا
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من �ساأنه و�سعها يف دائرة ال�سوء والإهتمام.

املوؤ�س�سة  �ست  تاأ�سّ اأن��ه  هنا  بالذكر  واجل��دي��ر 

اللبنانية للمحافظة على قلعة الأمراء ال�سهابيني 

الأم��وال  جمع  اىل  ال�سعي  بهدف  حا�سبيا  يف 

ملا  الأث��ري  املوقع  هذا  اإحياء  اأجل  من  ال�سرورية 

تنمية  من  يعك�سه  وما  تاريخية،  اأهمية  من  له 

والإجتماعي يف  الإقت�سادي  امل�ستوى  على  واإحياء 

املعنية  اجلهات  لدى  ال�سعي  واي�ساً  املنطقة، 

وا�ستطاعت  وترميها.  القلعة  بناء  اإعادة  اأجل  من 

تاأمني  �سهاب،  كارل  رئي�ستها  ح�سب  املوؤ�س�سة 

زي�������ارات ت��ع��ارف��ي��ة 

وتفّقدية للقلعة لعدد 

وجنحت  ال�سفراء،  من  

القلعة على  اإدراج  يف 

العاملي  ال��رتاث  لئحة 

القلعة  اأن  يعني  م��ا 

املعامل  م��ن  اأ�سبحت 

التي يجب اإنقاذها.

معامل التاريخ

م�سيفنا  مع  دخلنا 

عامل ال�سرايا ال�سهابية، 

كانت،  ال�سياحة  وزارة  عن  �سادرة  مطوية  فحمل 

وطالعتنا  �سياحتنا.  يف  دليلنا  منذر،  الأمري  اىل 

بعد املدخل باحة عامة، طولها 60 مرتاً وعر�سها 

عبارة  واملدخل  اأثري.  بناء  ويحت�سنها  مرتاً،   40

عن عقد �سليبي يبلغ ارتفاعه 32 مرتاً، وهو ُيعدُّ 

اأعلى عقد يف �سرق البحر املتو�سط.

لالأفراح  م�سرحاً  كانت  التي  الباحة  هذه  تتمي�ّز 

اجل��دران  اىل  بالإ�سافة  وامل��ب��ارزة،  والإح��ت��ف��الت 

مرتاً   1.5 �سماكتها  والبالغ�ة  بها  املحيطة 

ميزات  باأرب�ع  وال�سالمل،  القدمي�ة  وال�سرفات 

كل  تعلو  مدخالن  ل��الأب��راج،  حم��دود  منظ�ر  ه��ي: 

منهما قنطرة، وجن�اح �سغ�له ذات يوم وايل م�سر 

ابراهيم با�سا.

و�سرعان ما ا�سرتعى انتباهنا واقع غريب: اأر�س 

زاوية.  يف  فتح�سرها  خ�سراء  بقعة  تطارد  جرداء 

ال�سهابيني  الأم��راء  بع�س  اإنهم  احلقيقة:  وتبّينا 

ما يزالوان يعي�سون يف ال�سرايا نافخني احلياة يف 

الفناء املهجور حتى يخال للناظر اىل تلك الزاوية 

وكاأنهم يقيمون يف حّي هجره �سكانه اأو يف مبنى 

اأكرم  املنازل  هذه  اأح��د  ويف  غريهم.  ي�سكنه  ل 

الأمري منذر وفادتنا لنتابع جولتنا.

اىل ميني الباحة قنطرة �ساهقة يبلغ ارتفاعها 

ما  اأورا  الكونت  كني�سة  اىل  ت��وؤدي  اأمتار  ت�سعة 

الأمامي  حائطها  تزّين  الرخامية  النقو�س  زالت 

البعيد  الطرف  ويف  عميقة.  بئر  و�سطها  ويف 

فتحة مقّومة عري�سة داخل جدار من احلجر الأ�سود 

ال�ست  �سالون  اأو  للديوان  املدخل  كانت  والأبي�س 

واىل  الثاين،  ال�سهابي  ب�سري  الأمري  زوجة  �سم�س 

ي�سار الديوان ُبني اجلناح الذي �سغله ابراهيم با�سا 

اإبن حممد علي با�سا وايل م�سر خالل احلملة التي 

�سّنها �سد العثمانيني العام 1838.

ومن الفناء بداأت �سياحتنا يف ال�سرايا:

جدول باأ�سمائها:

اآل غربيل - قطيط - الأميوين - 

اأ�سرب  اللحام - احلداد -  اأبو متى - 

اأبو  - ال�سويف - مرتي - زنقول - 

ريحان - ال�سمالتي - اخلوري - زكا 

 - ال��ب��واب   - �سهيون   - عا�سي   -

ع�ساف  اأبو   - كالم  اأبو   - جبور  اأبو 

اخل�سن   - احل���اوي   - ال��ربدوي��ل   -

 - ال�سفدي   - الري�س   - الدبغي   -

العتيق - قروي - حلود - حمفوظ 

اأبو  ا�ستربيان -  ال�ساب - غرة -   -

جامو�س - رحال - دعيب�س - دقة - 

رافع - �سب�سب - حبيب.

ال�سنية  امل�سلمة  • العائلت 
املوجودة اأو املنقر�سة:

 - الغفري   - ال�سيخ   - زه��وي  اآل 

زين الدين - املر - اأبو �سالح - اأبو 

كرنيب - �سحادة - ال�سيداوي - نور 

 - ال��ع��ط��روين   - �سدقة   - ال��دي��ن 

ال�سالح.

�سرفة من ال�سرايا

من تراث ال�سرايا

ال�سرايا من اخللف

جنباً اىل جنب
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- قاعة الإ�ستقبال الكربى، وتعرف بالف�ستقية، 

وهي عبارة عن ديوان ُر�سَفت اأر�سه بالف�سيف�ساء 

ماء.  نافورة  �سّم  مطّعم  رخامي  حو�س  وتو�سطه 

مقاعده من احلجر املنحوت. يزّين جدرانه بع�س 

ال�سهابي  من�سور  لالأمري  عبارة  ومنها  النقو�س 

»ح�سبي اهلل الغفور وكفى عبده من�سور«.

يف  ويقع  �سهاب  الدين  �سعد  الأم��ري  اإي��وان   -

بركة  تتو�سطه  بديع  ديوان  وهو  الثالثة،  الطبقة 

عربية  قناطر  به  وحتيط  رخامية،  ونافورة  ماء 

عة  فمر�سّ اأر�سه  اأما  العربية.  بالنقو�س  مزخرفة 

�سليب  وعليها  �ليها  منقول  �لرخام  من  ببالط 

ولوحة  الرومان،  اأباطرة  لأحد  �سعاراً  كان  معقوف 

الق�سر  هذا  جذور  اأن  يدل  ما  مزرك�سة  ف�سيف�ساء 

اأن يكون �سليبياً ثم �سهابياً. واأمام  رومانية قبل 

كانت  اأزه��اراً  متّثل  �سليبية  زخارف  ثمة  الديوان 

�سعار اآل بوربون.

الأمري  اىل  يعود  اأر�سالن:  جميد  الأمري  جناح   -

مع  تربطه  التي  الن�سب  ب�سلة  جميد 

الرئي�س قنطرة  تزّين مدخله  ال�سهابيني.  الأمراء 

من الرخام امللّون عالية جداً، واأمامها نافورة ماء 

وقاعات لالإ�ستقبال تتو�سط اأر�سها الرخامية جنوم 

الربج  اأم��ا  الأ�سالع.  �سدا�سي  حجر  على  حمفورة 

كانت  اأب��راج  اأربعة  اأ�سل  من  وهو  القائم  الوحيد 

ومنه  ال�سليبي،  الق�سر  عن  للدفاع  ُت�ستعمل 

تظهر مدينة حا�سبيا، ومن اجلهة ال�سرقية تظهر 

بلدات عني قنيا و�سويا وزغلة، ومن الغرب بلدة 

كوكبا وجمرى نهر احلا�سباين.

- قاعة ابراهيم با�سا امل�سري، وتقع يف الطابق 

ّميت با�سمه لأنه �سكنها عندما اأتى اىل  الأول. �سُ

الثوار  حا�سبيا ملحاربة 

�سبلي  بقيادة  ال��دروز 

با�سا العريان.

الأم�����ري  ق����اع����ة   -

ُرمّمت  �سهاب:  مفيد 

جدارها  يتو�سط  حديثاً 

لالأمري  �سورة  الأمامي 

ب�سري ال�سهابي.

- ميدان اخليل: يقع 

ال�سهابي  الق�سر  اأمام 

وال�سمال،  الغرب  جلهة 

اأق�سام  منه  اقتطعت 

متعددة حيث ُبني موقف للوقف ال�سني وبيوت 

لبع�س الأمراء و�سواهم.

- احلمامات: وتقع خارج ال�سرايا ال�سهابية اىل 

ُبنيت على  الأطالل.  ال�سرق ومل يبَق منها �سوى 

و�سقفها  واأقبية،  قناطر  ب�سكل  ال�سامي  الطراز 

قاعة  كل  يتو�سط  القدمية.  العقود  طريقة  على 

ج�����رن رخ���ام���ي، 

ُجلبت اليها املاء من خارج حا�سبيا باأقنية حجرية.

القلعة ال�سهابية

خطَّ وادي التيم يف تاريخ لبنان القدمي واحلديث 

اأو  ال�سهابية،  ال�سرايا  تزال  ما  ذهب  من  �سطوراً 

تنت�سب  ال�سهابية  القلعة  اأو  ال�سهابي،  الق�سر 

�ساهدة يف قاعدته حا�سبيا.

القوم حول ت�سميتها كذلك املراجع  كما اختلف 

الأقدم.  ما�سيها  يلّف  فالغمو�س  تاريخها.  حول 

�سّيده  معبداً  اأو  العرب،  بناه  ح�سناً  كانت  لرمبا 

الرومان. بيد اأن اآثاراً رومانية تعّتت على الزمان 

احلالية  القلعة  عليها  لرتتفع  املكان  فاحتلت 

العلوية  الطبقة  دون  من  ال�سليبيون  بناها  التي 

تدّل  منيعاً  ع�سكرياً  حت�سيناً  نوها  وح�سّ الثالثة، 

والنبال،  ال�سهام  لرمي  امل�سقوقة  النوافذ  عليه 

�سة لإطالق الزيت احلار اأو القذائف  والكّوات املخ�سّ

ال�سليبية  �سيدا  بارونية  تتبع  كانت  العدو.  على 

يروي  من  وثمة  ع�سكرياً.  ال�سقيف  وقلعة  اإداري��اً 

كدير  ال�سليبيني  عهد  على  ا�ستهرت  القلعة  اأن 

تزال  ما  حيث  للتعّبد  مكاناً  رهبان  اليه  يفزع 

من  ت�ستقطبه  كانت  ما  اىل  ت�سري  »املحاب�س« 

الرهبان القادمني اىل ال�سرق.

اأنقذها الأمري منقذ ال�سهابي من براثن اآخر قائد 

اإفرجني عليها الكونت اأورا دي بوربون بعد معركة 

املخا�سة  وزيتون  اخل��ان  �سوق  �سهل  يف  طاحنة 

العام 1173.

الأر�س  فوق  طوابق  ثالثة  من  املبنى  يتاألف 

مراحل  على  ّيدت  �سُ قد  كانت  وملا  وثالثة حتتها. 

اإما ترميماً  وتعّر�ست لأ�سرار كثرية عرفت بعدها 

باتت  املنب�سطة  البنية  هذه  فاإن  بناء،  اإعادة  اأو 

املعمارية  والتقنيات  الهند�سة  فنون  جتمع 

بنى الأمري اأبو بكر �سهاب اخلان القدمي قرب �سوق اخلان احلايل لإيواء الغرباء 

وامل�سافرين ذهاباً واإياباً من بالد احلولة و�سفد جنوباً اىل بالد البقاع و�سوريا 

�سمالً، وكان ذلك حواىل العام 1365.

ّيد اخلان القدمي من احلجر والكل�س على �سكل م�ستطيل طوله نحو مئة  �سُ

اآلف مرت  �سبعة  بزهاء  مرت وعر�سه يزيد عن �سبعني مرتاً، وم�ساحته تقّدر 

مربع. وكان عبارة عن باحة داخلية كبرية توّزع حولها الأقبية والعقود والغرف 

والإ�سطبالت.

اإ�ستقبل هذا اخلان الذي مل يبق منه اىل اليوم غري بع�س جدرانه َمن كانوا 

يوؤمونه من احلولة واجلليل واجلولن جنوباً وجبل عامل وجزين وق�ساء مرجعيون 

�سوق اخلان
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واأ�ساليب الرتميم. فمن ال�سهل مثالً حتديد الفن 

التي  التفا�سيل  وبع�س  ال�سليبي،  املعماري 

العلوي  الطابق  اأما  الو�سطى.  القرون  اىل  تعود 

الثالث فقد بناه ال�سهابيون لذا تكر فيه القناطر 

الف�سيحة  والقاعات  ال��ط��راز،  العربية  والنوافذ 

امل�ستورد  وال��رخ��ام  بالر�سوم  جدرانها  املزّينة 

والآيات القراآنية، وو�سطها بنوافري املياه.

بني  اخل��ارج  من  الق�سر  ج��دران  ارتفاع  ي��راوح 

12 و16 مرتاً، ويبلغ حميطه نحو 220 مرتاً. اأما 

م�ساحة الباحة الداخلية فطولها 50 مرتاً وعر�سها 

20 مرتاً.

لالآثار  اللبنانية  العامة  الهيئة  اأغلقت  اأن  وبعد 

احتفظت  الأر����س،  حتت  التي  الثالث  الطبقات 

القلعة بتاريخها الغام�س اخلا�س بها. ففيها دفن 

اأ�سراهم.  حجزوا  اأبراجها  ويف  اأمواتهم  ال�سليبيون 

املياه  لتخزين  ال�سفلية  الطبقات  وا�ستخدمت 

واملوؤن ولإيواء احليوانات.

القلعة وعاديات الزمن

تعّر�ست القلعة للحريق عدة مرات منها:

- العام 1284 عندما دخلت جيو�س املغول اىل 

�سوريا وفل�سطني �سالكة طريق وادي التيم.

- العام 1612 اإثر خالف بني اأحمد با�سا والأمري 

علي ال�سهابي اأمري حا�سبيا.

- العام 1617 اأوفد الوزير العثماين حممد با�سا 

جرك�س قوة ع�سكرية بقيادة ح�سني اليازجي دخلت 

حا�سبيا وهدمت ق�سماً من ال�سرايا.

بلدة  ونهبوا  العثمانيون  اأحرقها  العام 1633   -

حا�سبيا عندما توّجه جي�س بقيادة اأحمد كجك با�سا 

ملحاربة الأمري فخر الدين املعني الثاين الكبري.

- العام 1660 هاجمها وايل ال�سام اأحمد با�سا ثم 

اأحرقها العام 1671 يف معركة بني الأمري فار�س 

ا�ستنجدوا  الذين  البقاع  حيمور يف  واآل  ال�سهابي 

بوايل ال�سام العثماين.

ال�سهابي  ب�سري  الأم��ري  اأحرقها   1790 العام   -

ال�سهابي غري  حا�سبيا  حاكم  اإثر خالف مع  الثاين 

املوايل له.

ال�سرايا  اأُح��رق��ت   1860 ال��ع��ام  اأح���داث  يف   -

وتهّدم ق�سم منها ول �سيما الطبقة العلوية واأعاد 

ال�سهابيون ترميها.

اىل خلوات البّيا�سة

كما ال�سرايا يتنازعها 

حياة  هو  حجر  اإحت�سار 

وانت�سار  عريق  تاريخ 

ح���ي���اة ع��ل��ى م����وات، 

يتنازعنا  خرجنا  هكذا 

تاريخنا  مب��ج��د  ف��خ��ر 

واإب��ائ��ه،  �سعبنا  وك��رب 

ح�سارتنا،  وع��ظ��م��ة 

الإهمال  و�سعور مبرارة 

الالحقني  وال��ن�����س��ي��ان 

من  م�سيئة  ب�سفحة 

تاريخ لبناننا العظيم.

ودعانا رئي�س البلدية اىل زيارة البّيا�سة، فاجته 

الدرب  �سلخنا  ة.  غ�سّ خ�سراء  رابية  مق�سده  جنوباً 

من العامل اىل امللكوت، اىل جّنة ل حّية فيها غري 

الطريق املن�سابة بني الوّزال وامللول وال�سنديان 

والزيتون ول تفاح غري خدود �سباب و�سيب لثمتها 

الزرقاء فا�ستوقفنا  ال�سماء  واقرتبنا من  القدا�سة. 

مدخل عند ذاك الكْرم يدعونا اىل الدخول ب�سمت 

عميقاً  ت�سمت  اأن  يجب  ال��روح.  و�سجيج  امل��ادة 

بباري  باإميانها  �ساخبة  اأرواحنا  وتهم�س  اأج�سادنا 

خزانة  دارك يدها اىل  جان  زميلتنا  الأكوان. مّدت 

وغطاء  �سوداء  بعباءة  ت�ستعني  املدخل  ي�سار  عند 

راأ�س تخنق بهما اأي هم�س مادي نادر، وا�ست�سلمنا 

لنور داخلي ي�سّع اأبي�س ليّتحد مع اأبي�س العمائم 

حرمون،  قمة  الثلوج  كما  تكّلل،  وامل��ن��ادي��ل، 

هامات امل�سايخ والن�ساء الذين التقيناهم يهّبون 

با�سطني كفوفهم البي�ساء ترحيباً وكرماً، يدعوننا 

بكل �سفاء نية اىل زيارة »خلوتهم«، وبكل طيب 

كَرمهم  الزيارة من موا�سم  بَركة  تناول  قلب اىل 

الأبي�س: ع�سل، تني جمّفف، زبيب، �سنوبر، كعك 

القليل منها ذكرى بي�ساء.  والتزّود  من معجنهم، 

ّمي املو�سع البّيا�سة؟ اأَون�ساأل بعد مل �سُ

ق�سة ن�ساأة البّيا�سة

من  حا�سبيا  اأه��ايل  طلب   1650 العام  ح��واىل 

اأو  املنامة  اإما بق�سد  الغربي وجميع قرى حا�سبيا �سمالً  البقاع  غرباً، ومن 

لعر�س ب�ساعتهم وتبادل منتوجاتهم كما كان �سائداً - اأي رزق برزق - واأهمها 

املوا�سي واحلبوب وامل�سنوعات املحلية املتعددة.

وكان ال�سوق يقام بخا�سة يوم الثالثاء من كل اأ�سبوع وملا يزل حتى اليوم، 

واإن يف مكان قريب من البناء القدمي على اأر�س تزيد م�ساحتها عن ثالثني 

األف مرت مربع. ُجّرت املياه اىل اخلان القدمي من نبع يدعى نبع عني عربا.

�سوق اخلان امل�ستمر منذ قرون عديدة مل يتوقف �سوى خالل فرتة الإجتياح 

بف�سل  وينطلق  يعود  كان  ولكنه   .1982 والعام   1978 اآذار  الإ�سرائيلي يف 

اإرادة اأبناء املنطقة الذين يعتربونه من اأهم اإقت�سادياتهم.
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�سعيب،  ال��دي��ن  ���س��ي��ف  ال�����س��ي��خ 

العلوم  من  املت�سّلع  ال��ورع  التقي 

اأولدهم  الدين، تعليم  واملتبّحر يف 

اىل  فاأخذهم  وتربيتهم.  وتهذيبهم 

حتت  الدرو�س  عليهم  يلقي  الربية 

يبني  اأن  بباله  خطر  وملا  الأ�سجار. 

د التعليم،  خلوة يف تلك الربية ق�سْ

جلاأ اىل ذوي التالمذة طالباً مّد العون 

والعلم  ال��دي��ن  �سرح  رف��ع  يف  ل��ه 

�سفح  على  ه  يخ�سّ َك��ْرم  اأر���س  على 

ُبعد  على  حا�سبيا  بلدة  جنوب  تلة 

من  ال�سمال  اىل  تقريباً  مرتاً   150

املجل�س احلايل. كما بنى بقربها بئراً للماء، واأخذ 

يلّقن تالمذته العلوم الدينية وغريها.

بعد وفاته اأقام ذوو التالمذة مكانه ال�سيخ جمال 

النبوغ.  الفائق  وتلميذه  اأخته  اإبن  احلمرا،  الدين 

قمة  اىل  خاله  َكْرم  من  املجل�س  ينقل  اأن  فقّرر 

الرابية اأي يف املو�سع القائم فيه اليوم. وارتفع 

الأوىل  النواة  ليكون  للماء  بئر  جانبه  واىل  البناء 

ال�سريف احلايل. كما بنى بع�س  الأزهر  للمجل�س 

املجل�س  من  بالقرب  خلوات  احلمرا  ال�سيخ  رفاق 

البدء  يف  عليها  واأطلق  تعاىل  اهلل  يعبدوا  لكي 

اإ�سم بيوت الأبرار.

اأول �سيخ ت�سّلم �سيا�سة البّيا�سة مبعناها احلايل 

يف  رافقه  �سجاع  علي  ح�سني  اأب��و  ال�سيخ  هو 

التا�سع  القرن  يف  ذلك  وكان  اأفا�سل  �سيوخ  ذلك 

ع�سر. وكانت حياتهم غاية يف الب�ساطة: لبا�سهم 

اخلبز  وماأكلهم  الأزرق،  باللون  امل�سبوغ  اخل��ام 

املبلول باملاء وقليل من الزيت وال�سعرت وبع�س 

واحلبوب  الربغل  من  املطبوخة  املاأكولت  اأن��واع 

والزيتون.  

البيا�سة  ح��دود  تتجاوز  ل  �سيا�ستهم  وك��ان��ت 

اأمور  يتدّخل يف  من  لكل  )احل��رم(  احلد  وا�سعني 

اأُطلق  الع�سر  ذلك  ويف  واملذاكرة.  العبادة  غري 

على خلوات البّيا�سة املجل�س الأزهر ال�سريف.

وبعد ال�سيخ اأبو ح�سني فندي �سجاع يف الن�سف 

ال�سيخ  �سيا�سة  انتهت  الع�سرين،  للقرن  الأول 

من  �سيوخ  خم�سة  ليديرها  البّيا�سة  يف  الواحد 

امل�سايخ الأكر ر�سداً وامل�ستقيمني.

اأما حالياً، فاملّتبع يف اإدارة �سوؤون البيا�سة اأنه 

عند وفاة اأحد امل�سايخ ُي�ستبدل ب�سيخ من التقات 

مراعني التوازن املّتبع يف بلدة حا�سبيا.

املقيم واملريد يف خلوات البّيا�سة عليه 

م�سابهاً  خا�ساً  نظاماً  يّتبع  اأن 

العّباد  لأنظمة  تقريباً 

اك الأقدمني.  والن�سّ

كل  وي�������س���ك���ن 

مبفرده  م��ري��د 

من  جماعة  مع  اأو 

اأترابه يف كل خلوة من 

والأربعني  ال�ست  خلواتها 

بنف�سه.  نف�سه  بخدمة  ويقوم 

فاملريدون  الدرا�سية  احلياة  يف  اأما 

يق�سون معظم اأق�سام النهار يف الدر�س 

واحلفظ والفقه.

بناء  عن  عبارة  ا�ستقبلنا  الذي  احلايل  املجل�س 

قدر  على  ال�سكل  مربع  متوا�سع 

البعد  الب�ساطة، وبعيد كل  كبري من 

عن الفخامة والأبهة. تبلغ م�ساحته 

املرة  يف  ُبني  م��رب��ع.  م��رت   700

الأوىل اأواخر القرن ال�سابع ع�سر، ثم 

التا�سع  القرن  منت�سف  بناوؤه  ُجّدد 

ع�سر، واأخرياً بعد اإحراقه ونهبه خالل 

ال�سلطات  قبل  م��ن   1925 ث���ورة 

الفرن�سية املنتَدبة.

للعبادة  الأكرب منه جمل�س  الق�سم 

يت�سل  متعّبد،   500 لنحو  يّت�سع 

بقاعة  الغربية  اجلنوبية  اجلهة  من 

�سة لجتماع الن�ساء يف اأثناء  متو�سطة احلجم خم�سّ

ال�سالة، ويف�سل بينهما جدار �سميك يتخلله بع�س 

الفتحات ال�سغرية.

تظللها  ب��ه  امل��ح��ي��ط��ة  اأروق���ت���ه 

الطراز.  العربية  القناطر 

فمن  فر�سه  اأما 

م�سجد حا�سبيا

�سريح القا�سي عماد �سهاب

بيوت النحل

من كنائ�ش حا�سبيا



ال�سجاد والب�سط وبع�س الأغطية ال�سوفية.

تبلغ الف�سحات املحيطة به نحو األفي مرت مربع 

احلجر  من  دائ��رة  منها  اجلنوبية  اجلهة  تتو�سط 

ُت�ستعمل  اأمتار،  الع�سرة  قطرها  يتجاوز  املنحوت 

للجلو�س واملذاكرة عند الغروب.

كيلومرتات  ع�سرة  نحو  البّيا�سة  م�ساحة  تبلغ 

مربعة. ويحيط باملجل�س الكبري نحو 47 خلوة.

اأماكن  حتتل خلوات البّيا�سة املكانة الأوىل بني 

الديني  امل��رك��ز  تعترب  لأن��ه��ا  ال��درزي��ة  العبادة 

امل�سرتك لكل دروز العامل قاطبة. ويف هذه اخللوات 

على  ويعملون  املقد�سة  الكتب  بن�سخ  ي�ستغلون 

حفظ الإميان بعيداً عن الكفر. كما يحتل م�سايخها 

رهم  مرتبة هامة لأنهم يتمّيزون بتعّمقهم وتب�سّ

يف الروحانيات، وينقطعون عن خمالطة النا�س اإل 

يف زياراتهم الإجتماعية بني حني واآخر.

التعاي�ش يف حا�سبيا

اأحد  منزل  �سطر  مّيمنا  البّيا�سة  خلوات  من 

ا�ستقبلنا  ال��ذي  �سجاع  فندي  ال�سيخ  م�سايخها 

بقامته املديدة املكّللة بالعمامة البي�ساء تظّلل 

على  واخل�سوع  الرهبة  تفر�سان  اآ�سرتني  عينني 

من  البعيد،  من  اآٍت  وب�سوت  اليه.  عميقاً  الناظر 

عمق الإميان بالباري تعاىل، حّدثنا عن التعاي�س 

واللقاء يف حا�سبيا، قال:

بقيت حا�سبيا ومنطقتها اأمنوذجاً يف التعاي�س 

يف  وك��ان  البّيا�سة،  م�سايخ  بحكمة  والت�سامح 

جمال  فندي  اأبو  ال�سيخ  املرحوم  والدي  مقّدمهم 

الدين �سجاع الذي بحكمته املعهودة �سمت حا�سبيا 

فوق كل الأحقاد وال�سغائن. فهو َمن حّرم ثالثاً، يف 

خالل  الدرزية  الطائفة  مقاتلي  اأحد  ت�سييع  اأثناء 

يوؤذي  من  كل  على   ،1983 العام  اجلبل  معارك 

وعارفيه  حمبيه  من  طلب  من  وه��و  م�سيحياً، 

الدولة  اأن غابت  بال حدود. ومنذ  اأريد �سرباً  قائالً: 

اأجهزتها  وتعّطلت  حا�سبيا  منطقة  عن  اللبنانية 

الأمنية الق�سائية كان هذا ال�سيخ »م�سكى �سيم«، 

فكان للحق ولل�سعيف حليفاً، واإذا اختلفت الأحزاب 

اأتت اليه لت�سمع الن�سح، واإذا ح�سلت جتاوزات من 

اعتذار  اىل  قادتها  �سارع  املنظمات  رجال  قبل 

مراعاة خلاطره. وبعد الإحتالل كان املرجع الوطني 

لكل الق�سايا الوطنية فابن العرقوب و�سبعا اإذا حّل 

به �سيم اأو واجه م�سكلة يق�سده ي�ستعني براأيه.

ل�سان فار�س  لكم عن  اأروي  اأن  وا�سمحوا يل هنا 

غربيل اإبن النائب الراحل ن�سيب غربيل و�سقيق 

حمافظ ال�سمال ا�سكندر غربيل هذه احلادثة:

�ساألني ال�سيخ بو فندي لي�س ما عندكم خوري؟ 

ونحنا  م�ساري  بيكّلف  �سيخ  يا  اخل��وري  فاأجبته: 

نقوم  فينا  ما  امل�سيحيي هون قالل 

جيبوا  ال�سيخ:  جواب  وكان  بواجبه. 

اأح�سن  من�ساعدكم،  ونحن  خ��وري 

يكون يف خوري«. وعرف البطريرك 

ليقول  مطراناً  فاأوفد  بالأمر  هزمي 

مع  ربيت  »اأن��ا  فندي:  بو  لل�سيخ 

بني معروف وتعّلمت منهم ومعهم 

تعّلمنا  م��ا  نكّمل  ج��اي��ني  وال��ي��وم 

عندكم يف اخللوات«.

على  ونحن  فندي،  ال�سيخ  وختم 

و�سيته  ننّفذ  اجلليل  ال�سيخ  خطى 

من  اهلل  طاعة  األي�ست  بحذافريها. 
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احلرف واملهن ال�سعبية

يف حا�سبيا

العبي - والعباءة  حياكة 

احلا�سبانية على نوعني منها ما هو 

ف�سفا�س وا�سع، ومنها ما هو بحجم اجل�سم متاماً 

وكالهما من ال�سوف ومبتورتا الأكمام.

اأبو  العربي  ال�ساعر  و�سفها  وقد   - العمامة   -

الأ�سود الدوؤيل:

احلر،  م��ن  ومكنة  احل���رب،  يف  جنة  العمامة 

وزيادة يف  النوادي،  ووقار يف  القر،  ومدفاأة من 

من  تعد  وه��ي  ال��ق��ام��ة، 

ميزات �سادة العرب.

قراآنية  اآي��ات  من  التزيينية  اللوحات  كتابة   -

كرمية وت�سبيحات واأمثال �سعبية يت�سّدر بع�سها 

اجلوامع واخللوات، و�سناعة الكتب وهي عبارة عن 

كتابة الكتب املقّد�سة التوحيدية لأن هذه الكتب 

بحد ذاتها خمطوطات ل تطبع.

- �سناعة الزيت والزيتون وال�سابون.

- �سناعة املدافئ.

- �سناعة املونة.

- تربية النحل.

خبز ال�ساج

قطاف الزيتون
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عامر  وقلبنا  داره،  من  وخرجنا  الوالدين؟  طاعة 

لبناننا  اإن  ول�ساننا يرّدد: وَمن قال  والكرب  بالفخر 

لي�س وطن اهلل؟

التاريخ وطيب  العابقة برائحة  بعد هذه اجلولة 

اىل  البلدية،  رئي�س  م�سيفنا،  دعانا  القدا�سة، 

نهر  �سفاف  على  ال�سياحية  امل��راف��ق  زي���ارة 

اأقامه على �سرفنا  فاجاأنا بغداء  احلا�سباين، حيث 

يف اأحد املطاعم.

حا�سبيا  عن  م�سوارنا،  نهاية  يف  وان�سلخنا، 

وقفلنا راجعني منّني النف�س بعودة ثانية، بزيارة 

حج، اىل بلدة اخلري والربكة والقدا�سة والتاريخ.

ت�سوير: جو فرن�سي�ش

زياد ال�سويف

• املراجع:

- تاريخ حا�سبيا وما اليها - غالب �سليقة.

بلدية  ع��ن  ت�سدر  دوري���ة  ن�سرة  البلدية،   -

حا�سبيا.

- حا�سبيا ن�سرة داخلية ت�سدر عن بلدية حا�سبيا.

بالأمر  لي�س  حا�سبيا  عن  الكتابة 

الع�سري، فحا�سبيا مذكورة يف كل املعاجم وكتب التاريخ ولكن ملعرفة 

ال�سويف  زياد  زيارة  من  بد  ل  كان  بال�سورة،  هذه  اأيامنا  يف  حا�سبيا 

كانت  حيث  العديدة،  هواياته  اىل  اأ�سافها  جديدة  هواية  اتخذ  الذي 

العام 2004 وحّدثته عن معر�سه املنزيل،  زارته جملة »اجلي�س«  قد 

ففيه جمع العمالت الورقية والنقدية من حول العامل، وعن جمموعة 

الطوابع النادرة التي ميلكها والتي يفوق عددها 5000 طابع بع�سها 

ُيعترب نادراً جمعها على مدى ع�سر �سنوات، بالإ�سافة اىل جمعه التحف 

القدمية التي ن�سرها على جدران وزوايا منزله.

وهوايته اجلديدة هي الت�سوير فقد عمد اىل اأر�سفة حا�سبيا بنا�سها 

وعاداتها  ومنا�سباتها  ومنازلها  واآثارها  وزيتونها  وحقولها  و�سوارعها 

وتقاليدها، ومنذ العام 2005 وحتى اليوم ا�ستطاع اأن يلتقط اأكر من 

50000 �سورة حلا�سبيا يعتربها اأف�سل هدية تقدم لأولدنا بعد ع�سرات 

ال�سنوات ليكّونوا �سورة وا�سحة عن بلدتهم و�سكانها وعاداتهم.

زياد ال�سويف

اوع���������ا ت�����ك�����وين ن����ا�����س����ي����ة ح���ب���اب���ك

ان���������س����اهلل ه����ي����ك ن����ك����ون ب��ح�����س��اب��ك

ب����ك����ت����اب����ك �������س������ر  اك������������رب  اهلل 

ن���ق���ب���ل ال�����ل�����ي ����س���اب���ن���ا و����س���اب���ك

ب���اب���ك ع  م����ك����ت����وب  ال�������ك  وح�����ب�����ي 

وم�������ا اج�����م�����ل ال������رح������الت ب���رح���اب���ك

ع������ّراب������ك ك���������ان  ب���ن���ف�������س���و  واهلل 

ب���������س����اع����ة ك�����رمي�����ة ك��������ان اجن����اب����ك

ب�������س���ر ال���ق���دا����س���ة م���ط���ّوق���ة ج��ن��اب��ك

م����رنج����ع ع���ل���ي���ك���ي ن���خ���ف���ف ع���ذاب���ك

ع���ت���اب���ك ع  ب��������اأف��������راح  م����ن����ب����دل����و 

ف������رح������ة ل������ق������اك ب�����ك�����ل غ����ّي����اب����ك

ال��ت��ي��م وادي  ت���ه���ز  احل�������س���رة  ك���ل���م���ة 

ي�����ا ح���ا����س���ب���ي���ا ا����س���ت���ق���ت ل����رتاب����ك

جل���������س����ام����ن����ا ان���������ت غ���������ايل ك���ت���ري

ي������ا ب�����ل�����دة المي������������ان وال���ت���ك���ب���ري

وح���ك���م���ة امل�������وىل و����س���ّن���ة ال��ت��ق��دي��ر

ي�����ا ب����ل����دت����ي ع����اج����ز ع�����ن ال��ت��ع��ب��ري

التفكري ح��ل��و  ���س��و  وف��ي��ك��ي  ب��ا���س��م��ك 

كبري ����س���ر  ه�����الر������س  ع���ل���ى  وج��������ودك 

واآي���������ة ج����م����ال م���������س����ّورة ت�����س��وي��ر

وب����ي����ا�����س����ة ال�����غ�����ف�����ران وال���ت���ك���ف���ري

ك��ب��ري اهلل  م����ن����ق����ول  وب����ا�����س����م����ه����ا 

وال���ت���ه���ج���ري وال����ه����ج����ر  الأمل  ول����ي����ل 

ال����ف����رح����ة ك����ب����رية ف����رح����ة ال���ت���ح���ري���ر

ف����رح����ة ال������ع������ودة ل���ل���وط���ن ت��ت�����س��ري

وال������������ربمل������������ان ت������ه������ز ن������واب������ك

مّلا علم العميد رفيق زويهد من قوى 

الأمن الداخلي بزيارتنا اىل بلدته م�سقط 

راأ�سه، زّودنا، هو ال�ساعر العامي، بق�سائد 

عن حا�سبيا نن�سر منها هذه الق�سيدة التي 

نظمها العام 1992؛ حينها كان الإحتالل 

الإ�سرائيلي جاثماً، وكان التحرير حلم ال�ساعر 

واملواطنني.

�سعراً على ل�سان

اأحد اأبنائها







اإعداد: نادر عبد العزيز �سايف

دكتوراه دولة يف احلقوق 
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ال�سرف كلمة ذات دللت ومعاٍن متعددة ومتنوعة، ل ميكن ح�سرها يف تعريف جامد موّحد. 

وتقاليد  عادات  وليد  اأنه  اإذ  اآخر،  اىل  مكان  ومن  اآخر  اىل  �سخ�ش  من  يختلف  ال�سرف  فمفهوم 

والت�سحية  وال�سهامة  والأخلق  بالكرامة  املفهوم  هذا  يرتبط  وقد  للمجتمعات.  وفقاً  تختلف 

واملروءة وغريها من الف�سائل، كما اأنه قد يرتبط اإرتباطاً وثيقاً يف بع�ش املجتمعات بت�سرفات 

املجتمعات  احلال يف  كما هي  و�سلوكها يف جمتمعها،  واجلن�سية  الإجتماعية  وعلقاتها  املراأة 

ال�سرقية. فاملراأة يف غالبية املجتمعات العربية مقّيدة بالعادات والتقاليد التي ل يحق لها اأن 

تتجاوزها واإل كانت عر�سة للقتل اأو الت�سويه اأو ال�سرب اأو غريه، خلفاً للمجتمعات الغربية حيث ل 

يحق لأحد التدّخل يف حياتها ال�سخ�سية.

جرائم ال�سرف

عن  دفاعاً  اأو  للعار  اإتقاًء  ترتكب  التي  اجلرائم 

التي  اجلرائم  هي  العائلة،  اأو  ال�سرف  اأو  العر�س 

التي  ال�سرف«،  ب�»جرائم  ت�سميتها  على  ا�سطلح 

يرتكبها �سخ�س فاجاأ زوجه اأو اأحد اأ�سوله اأو فروعه اأو 

اأخته يف حالة الزنى امل�سهود اأو التلّب�س باملواقعة 

اأو اجلماع غري امل�سروع اأو يف حالة مريبة مع اآخر. 

ت القوانني العربية مبعظمها على اأحكام  وقد ن�سّ

خا�سة بجرائم ال�سرف، منها ما يعفي الفاعل من 

العقاب )عذر حمّل( ومنها ما يعطيه عذراً خمففاً.

قانون  من   562 امل��ادة  ال�سرف  جرائم  تناولت 

العقوبات اللبناين التي كانت ت�سمح ملرتكب هذا 

العقاب؛  من  املحّل  العذر  من  بالإ�ستفادة  اجلرم 

اأحد  اأو  زوجه  فاجاأ  من  كل  العقاب  من  تعفي  اأي 

امل�سهود  الزنى  جرم  اأخته يف  اأو  فروعه  اأو  اأ�سوله 

اأو يف حالة اجلماع غري امل�سروع، فاأقدم على قتل 

اأحدهما اأو اإيذائه بغري عمد، بينما ي�ستفيد مرتكب 

اأح�د  اأو  زوج�ه  فاج�اأ  اإذا  املخف�ف  الع�ذر  من  القتل 

اأ�س�ول�ه اأو فروع�ه اأو اأخت�ه يف ح�الة مريب�ة مع اآخر.

اإل اأنه مبوجب القانون الرقم 99/7 

ال�����س��ادر 

ب���ت���اري���خ 

 1999/2/20

اأُل��غ��ي��ت امل���ادة 

وا�ستعي�س   562

الآت��ي:  بالن�س  عنها 

»ي�����س��ت��ف��ي��د م���ن ال��ع��ذر 

اأ�سوله اأو فروعه اأو املخّفف من فاجاأ زوجه اأو اأحد 

اأو يف حالة اجلماع  الزنى امل�سهود  اأخته يف حالة 

اإيذائه  اأو  اأحدهما  قتل  على  فاأقدم  امل�سروع  غري 

املحّل  العذر  التعديل  تناول  حيث  عمد«.  بغري 

لي�سبح عذراً خمّففاً اإ�سافة اىل اإلغاء الفقرة الثانية 

من املادة 562 القدمية. 

عنا�سر جرمية ال�سرف

العقوبات  قانون  من   562 امل��ادة  اىل  �سنداً 

اللبناين، يتبنّي اأن جرمية ال�سرف تتحّقق بتوافر 

العنا�سر الآتي ذكرها:

املفاجاأة: •عن�سر 

عن�سر  توافر  عقوبات   562 امل��ادة  ا�سرتطت 

املفاجاأة لالإ�ستفادة من العذر املخّفف للعقاب ملن 

يقدم على قتل اأو اإيذاء زوجه اأو اأحد اأ�سوله اأو فروعه 

اأو اأخته يف جرم الزنى امل�سهود اأو يف حالة اجلماع 

غري امل�سروع.

املوؤدية  الإ�ستفزاز  حالة  يوّلد  املفاجاأة  عن�سر  اإن 

اىل تخفيف العقاب ب�سبب ما اأحدثته من غ�سب 

اأ�سرته.  و�سرف  ل�سرفه  وانتهاك  عارمة  وث��ورة 

ويجب التمييز هنا بني حالتني خمتلفتني: احلالة 

زوجته،  ب�سلوك  ال��زوج  ي�سّك  عندما  هي  الأوىل 

فعالً  ال��زوج  يتحّقق  عندما  هي  الثانية  واحلالة 

مب�ساهدة زوجته يف حالة زنى م�سهود،... لهذا ل 

الزوج يعلم  اإذا كان  يكون عن�سر املفاجاأة متحّققاً 

يقيناً اأن زوجته تخونه مع اآخر ف�سّمم على قتلها 

واآذاها  قتلها  فاإذا  امل�سهود،  اجلرم  حالة  يف  وهي 

مفاجاأ  يكون  ل  احلالة  هذه  وهي يف 

ال�سرفجرائم

نحن والقانون

جرائم ال�سرف            جرائم ال�سرف
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اأن  ويتوّقع  ينتظر  كان  لأنه  املحّقق  غري  بعملها 

ي�ساهدها تقوم بهذا العمل؛ مبعنى اأنه مل ينتقل 

ل اجلرم  من حالة ال�سك اىل حالة اليقني، اإمنا تو�سّ

اأمالً بالإ�ستفادة من منحة القانون، فال يكون عن�سر 

املفاجاأة متوافراً.

اإذاً يعترب القانون اأن عن�سر املفاجاأة يعّزز ظرف 

والغ�سب  الإنفعال  حالة  اىل  يوؤدي  الذي  الإ�ستفزاز 

والإحتقار،  والإذلل  باخليانة  والإح�سا�س  ال�سديدين 

كاحلالة التي يفاجاأ بها الزوج عند م�ساهدة خيانة 

زوجته له مع اآخر يف و�سع الزنى امل�سهود فيقدم 

�سريكها.  مع  اأو  لوحدها  اإيذائها  اأو  قتلها  على 

وكذلك الأمر بالن�سبة اىل الأب اأو الأخ اأو الإبن الذي 

يرتكب اجلرمية حتت وطاأة الإنفعال ال�سديد على 

اأقدمت  اأثر مفاجاأته بعالقات جماع غري م�سروعة 

عليها اإبنته اأو اأخته اأو والدته.

العذر  من  امل�ستفيدون  الأ�سخا�ش   •
املخّفف يف جرائم ال�سرف:

حّددت املادة 562 من قانون العقوبات الأ�سخا�س 

امل�ستفيدين من العذر املخّفف يف جرائم ال�سرف، 

وهم: الزوج، الفرع، الأ�سل، الأخ.

وقد دّلت الأحكام الق�سائية اأن املجنى عليهم هم 

دائماً من الن�ساء اللواتي يتعّر�سن للقتل اأو الإيذاء 

اأو  امل�سهود  الزنى  جرم  بارتكاب  مفاجاأتهن  عند 

جرم  مرتكب  اأو  والقاتل  امل�سروع.  غري  اجلماع 

الإبن  اأو  الزوج  اإما  الرجال، فيكون  دائماً  الإيذاء هو 

اأو الأب اأو الأخ. اإذ مل تلحظ ق�سور العدل حتى الآن 

باأن  امراأة مثل هذه اجلرائم،  ارتكبت فيها  ق�سية 

اأو  اأبيها  اأو  اإبنها  اأو  اأقدمت امراأة على قتل زوجها 

اأحدهم بجرم الزنى امل�سهود  اأخيها لدى مفاجاأتها 

اأو اجلماع غري امل�سروع. 

ال��زوج  على  لغوياً  تنطبق  »زوج«  لفظة  اإن 

الرجل  الزوج  على  اأن تطلق  وت�سح  معاً،  والزوجة 

اأن  البع�س  اعترب  وقد  الزوجة.  على  تطلق  كما 

عقوبات   562 امل��ادة  يف  املذكورة  ال��زوج  لفظة 

تفيد الزوج الرجل وحده لتف�سريات عديدة ا�ستناداً 

مع  ين�سجم  وهذا  »اأخته«،  لفظة  يف  ورد  ما  اىل 

التقليد ال�سائد يف القانونني العثماين والفرن�سي.

واملق�سود بالفروع هم اأولد املجني عليه )مهما 

اإثر  والدته  الذي يقدم على قتل  انحدروا(، كالإبن 

مفاجاأته بارتكابها جرم الزنى امل�سهود اأو يف حالة 

اجلماع غري امل�سروع.

)مهما  عليها  املجني  اأجداد  اأو  اآباء  هم  والأ�سول 

علوا(، كالأب الذي يقتل اإبنته التي فاجاأها بارتكاب 

اأفعال الزنى اأو اجلماع ب�سورة غري م�سروعة.

التي  الأ�سباب  اأن  الق�سائية  الإجتهادات  وتبنّي 

يتذّرع بها الزوج لتربير جرمه هي اخليانة الزوجية، 

الإبن  اأو  الأخ  اأو  الأب  الأ�سباب التي يتذّرع بها  اأما 

فهي احلبل خارج عالقة الزواج ال�سرعي، اأو فقدان 

الرغم من عدم زواجها وفق  الفتاة عذريتها على 

املجتمع  يف  عليها  املتعارف  ال�سرعية  الأ�سول 

الوقوع  كثري  اجلرائم  من  النوع  وه��ذا  ال�سرقي. 

املحافظة،  ال�سرقية  واملجتمعات  الع�سائر  لدى 

حيث يّتخذ رئي�س الع�سرية اأو الأب اأو الأخ اأو الإبن 

قرار التخل�س من املراأة التي متّردت على عادات 

الع�سرية اأو العائلة وتقاليدها.

احلالت امل�سمولة بالعذر املخّفف

يف جرائم ال�سرف

�سنداً اىل ن�س املادة 562 من قانون العقوبات، 

هناك حالتان من العالقات التي ت�سمح بالإ�ستفادة 

من العذر املخّفف من العقاب يف جرائم ال�سرف، 

وهما:

امل�سهود: الزنى  جرم  • حالة 
الزنى هو اإقدام �سخ�س متزوج، رجالً كان اأم اإمراأة، 

على الإت�سال اجلن�سي بغري زوجه. ويعترب املتزوج 

فيعترب  الآخر  الطرف  اأما  الزنى،  جرمية  يف  فاعالً 

لي�س  الزنى  جرمية  جوهر  لأن  وذلك  فيها،  �سريكاً 

عليه  ينطوي  ما  بل  ذاته،  بحد  اجلن�سي  الإت�سال 

هذا الإت�سال من اإخالل بواجب الإخال�س الزوجي الذي 

الزوجية.  العالقة  واأ�سا�س  جوهرياً  عن�سراً  يعترب 

الزوجي  الكيان  حلماية  َع  ُو�سِ الزنى  فعل  وجترمي 

كاأ�سا�س للعائلة التي ت�سّكل نواة املجتمع. فيكون 

معاً،  واملجتمع  العائلة  �سد  جرمية  الزنى  جرم 

الزاين  بزوجة  تتعّلق  فردية  جرمية  جمرد  ولي�س 

العقوبات  قانون  ن�س  وقد  فقط.  الزانية  زوج  اأو 

اللبناين يف املادة 487 منه على معاقبة املراأة 

الزانية، ويف املادة 488 منه على معاقبة الزوج 

الزاين. 

امل�سروع: غري  اجلماع  • حالة 
هي حالة وجود عالقة جن�سية غري م�سروعة خارج 

اأن  اىل  الإ�سارة  وتقت�سي  ال�سرعي،  الزواج  نطاق 

الفقرة الثانية من املادة 562 من قانون العقوبات 

القدمية التي اأُلغيت )القانون الرقم 99/7(، كانت 

ت�سري اىل حالة ثالثة هي احلالة املريبة مع اآخر.

�صرط �لإرتكاب �لفوري للفعل

يف جرائم ال�سرف

لكي ي�ستفيد اجلاين يف جرمية القتل اأو مرتكب 

العذر املخّفف للعقاب يف جرائم  الإيذاء من  جرم 

فور  فعله  على  اأقدم  قد  يكون  اأن  يجب  ال�سرف، 

غري  اجلماع  اأو  امل�سهود  الزنى  بجرم  مفاجاأته 

امل�سروع من زوجه اأو اأحد اأ�سوله اأو فروعه اأو اأخته. 

هي  للعقاب  املخّفف  العذر  ه��ذا  م��ربرات  اأن  اإذ 

الإنفعال ال�سديد الطارئ  ارتكاب اجلرم حتت وطاأة 

على اأثر املفاجاأة املذكورة يف جرائم ال�سرف، فاإذا 

ال�سديد املفاجئ مل  الإنفعال  وزال  الوقت  انق�سى 

يعد هناك من مربر للعذر املخّفف، وانتقلنا من 

م�ساألة  وه��ذه  الإنتقام،  حالة  اىل  املفاجاأة  حالة 

مو�سوعية مرتوكة لتقدير املحكمة يف كل ق�سية 

على حدة بالنظر اىل ظروفها ومالب�ساتها، للتاأكد 

والدفاع  املخّفف  العذر  توافر  من 

نحن والقانون

جرائم ال�سرف            جرائم ال�سرف
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ال�سريف.

املخّفف: • العذر 
ت املادة 252 من قانون العقوبات على اأنه  ن�سّ

الذي  اجلرمية  فاعل  املخّفف  العذر  من  ي�ستفيد 

اأقدم عليها بثورة غ�سب �سديد ناجت عن عمل غري 

حمق وعلى جانب من اخلطورة اأتاه املجني عليه.

فالزوج الذي يقدم على قتل زوجته اإثر مفاجاأتها 

قد  يكون  اآخ��ر،  �سخ�س  مع  امل�سهود  الزنى  بجرم 

اأقدم على ارتكاب جرميته حتت تاأثري ثورة الغ�سب 

ال�سديد الذي اأوجد عن�سر مفاجاأة زوجته بارتكابها 

عمالً م�سيناً غري حمق مع �سخ�س اآخر.

العقاب،  تخفي�س  اىل  املخّفف  العذر  وي��وؤدي 

عندما  اأنه  على  عقوبات  املادة 251  ت  ن�سّ حيث 

الفعل  كان  اإذا  خمّفف:  عذر  على  القانون  ين�س 

جناية توجب الإعدام اأو الأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة اأو 

�سنة  احلب�س  اىل  العقوبة  حّولت  املوؤبد؛  الإعتقال 

كان  واإذا  الأك��ر.  على  �سنوات  و�سبع  الأق��ل  على 

الفعل يوؤلف اإحدى اجلنايات الأخرى تكون العقوبة 

احلب�س من �ستة اأ�سهر اىل خم�س �سنوات. واإذا كان 

الفعل جنحة فال جتاوز العقوبة �ستة اأ�سهر. واإذا كان 

الفعل خمالفة، اأمكن القا�سي تخفيف العقوبة اىل 

ن�سف الغرامة التكديرية...

ال�سريف: • الدافع 
توافر  اىل  رئي�س  ب�سكل  ال�سرف  جرائم  ت�ستند 

الدافع ال�سريف لدى من يقدم على ارتكاب جرمية 

اأو  والدته  اأو  اإبنته  اأو  زوجته  بحق  اإي��ذاء  اأو  قتل 

اأو  امل�سهود  الزنى  حالتي جرم  اإحدى  �سقيقته يف 

اجلماع غري امل�سروع.

فالدافع هو العلة التي حتمل الفاعل على الفعل 

اأو الغاية النهائية التي يتوخاها. ول يكون عن�سراً 

عّينها  التي  الأح��وال  يف  اإل  التجرمي  عنا�سر  من 

مّت�سماً  كان  اإذا  �سريفاً  الدافع  ويكون  القانون. 

باملروءة وال�سهامة وجمّرداً من الأنانية والإعتبارات 

القا�سي  تبنّي  فاإذا  املادية.  واملنفعة  ال�سخ�سية 

الآتية:  بالعقوبات  ق�سى  �سريفاً  كان  الدافع  اأن 

الإعتقال املوؤبد بدلً من الإعدام - الإعتقال املوؤبد 

ال�ساقة  الأ�سغال  من  ب��دلً  �سنة  ع�سرة  خلم�س  اأو 

الأ�سغال  من  ب��دلً  املوؤقت  الإعتقال   - امل��وؤب��دة 

احلب�س  من  الب�سيط بدلً  احلب�س  املوؤقتة.  ال�ساقة 

اأن يعفي  ذلك  عن  وللقا�سي ف�سالً  الت�سغيل.  مع 

املحكوم عليه من ل�سق احلكم ون�سره 

 192 املادتني  اىل  )�سنداً  كعقوبة  املفرو�سني 

و193 عقوبات(.

جرائم  يف  املخّفف  العذر  من  لالإ�ستفادة  اإذاً 

العذر  هذا  وعنا�سر  اأ�سباب  توافر  يجب  ال�سرف، 

ا�ستناداً اىل الدافع ال�سريف الذي يرّبر ارتكاب ما 

اأقدم عليه، كما يجب اأن يكون قد اأقدم على فعله 

اأو اجلماع غري  الزنى امل�سهود  فور مفاجاأته بجرم 

امل�سروع.

اأما اإذا ارتكب جرميته بعد مرور مدة من الوقت 

ول�سرفه  لنف�سه  انتقاماً  بذلك  قام  باأنه  متذّرعاً 

من  ي�ستفيد  فال  ع�سريته،  اأو  ولعائلته  ولعر�سه 

 562 امل��ادة  يف  عليه  املن�سو�س  املخّفف  العذر 

اعتبارات  على  مبنياً  كان  به  قام  ما  لأن  عقوبات 

�سخ�سية بهدف تاأديب زوجته اأو اإبنته اأو �سقيقته 

انتقاماً ل�سمعته ال�سخ�سية و�سمعة عائلته، ويكون 

ب نف�سه حمّققاً ومّدعياً عاماً وقا�سياً  بذلك قد ن�سّ

ومنّفذاً للعقوبة ب�سورة خمالفة لالأ�سول القانونية.

�صرط �رتكاب �لفعل بغري عمد

يف جرائم ال�سرف

يف  املخّفف  العذر  من  ي�ستفيد  الذي  ال�سخ�س 

جرائم ال�سرف هو الذي يرتكب جرميته بغري عمد 

كاأن  العقوبات؛  قانون  من   562 املادة  اىل  �سنداً 

مفاجاأتها  اأثر  على  زوجته  قتل  على  الزوج  يقدم 

دون  من  اآخ��ر  �سخ�س  مع  امل�سهود  الزنى  بجرم 

زوجته  لقتل  م�سبقاً  خّطط  قد  ال��زوج  يكون  اأن 

و�سريكها.

توافر  ينفي  ال�سرف  جرائم  يف  العمد  فعن�سر 

اأ�سا�سياً جوهرياً  عن�سر املفاجاأة الذي يعترب �سرطاً 

فالزوج  للعقاب.  املخّفف  العذر  من  لالإ�ستفادة 

الزوجية  باخليانة  ويقني  علم  على  يكون  ال��ذي 

اأحدهما،  اأو  و�سريكها  زوجته  وقتل  الإنتقام  ويقّرر 

بالزنى،  التلّب�س  حالة  يف  ليجدهما  يراقبهما  ثم 

يكون قد ارتكب جرميته عن �سابق ت�سّور وتخطيط 

هذه  يف  متحّققاً  العمد  عن�سر  ويكون  وت�سميم، 

للعقاب  املخّفف  العذر  من  ي�ستفيد  ول  احلالة 

املن�سو�س عليه يف املادة 562 عقوبات.

ي�ستبعد،  �سروطه،  توافر  عند  العمد،  عن�سر  اإن 

�لإ�ستفز�ز  عن�سر  وبالتايل  �ملفاجاأة  �سرط  مبدئياً، 

اأن  اإل  وامل��ف��اج��اأة.  العمد  بني  التناق�س  ب�سبب 

اإذ  القانونية  القاعدة  رتبة  اىل  يرقى  ل  احلل  هذا 

يقت�سي التمييز بني و�سعني: و�سع الزوج الذي مل 

ي�ساوره اإل ال�سك يف �سلوك زوجته املعيب، فراقبها 

و�سع  اأو  امل�سهود  الزنى  و�سع  يف  �ساهدها  ومّلا 

�سريكها،  مع  اأو  وحدها  قتلها  على  اأقدم  الريبة، 

وو�سع الزوج الذي كان على يقني اأن زوجته تخونه 

مع اآخر فمالأ الإنتقام �سدره و�سّمم على قتلها واأعّد 

املادي  الظرف  هّياأ  اأو  انتظر  اأنه  اإل  لذلك،  العدة 

باجلرم  ي�سبطها  اأن  خالله  من  ي�ستطيع  ال��ذي 

امل�سهود حتى اإذا ح�سل هذا الظرف قام بجرميته.

تطالب  اأ�سوات  عدة  ارتفاع  اىل  الإ�سارة  ويجب 

باإلغاء ن�س املادة 562 من قانون العقوبات لأنها 

تخالف مبادئ امل�ساواة بني املراأة والرجل واحلرية 

الفردية املن�سو�س عليها يف املادتني 7 و8 من 

حلقوق  العاملي  الإع��الن  ويف  اللبناين،  الد�ستور 

الإن�سان، ويف الإتفاقيات واملواثيق الدولية للق�ساء 

ن�س  ولأن  املراأة،  �سد  التمييز  اأ�سكال  جميع  على 

العنف  املادة 562 عقوبات ي�سّجع على ممار�سة 

حني  الق�ساء  �سلطة  على  جت��اوزاً  وي�سّكل  العائلي 

مُينح اأفراد حق الإقت�سا�س املبا�سر وا�ستيفاء احلق 

عقوبات،   429 املادة  عليها يف  املعاقب  بالذات 

ثم يلزم الق�ساء تخفيف عقابهم اأو اإعفائهم جزئياً 

من العقاب، كما يكّر�س عقلية ع�سائرية تتناق�س 

مع التطّور الفكري والإجتماعي واحل�ساري.

املراجع:

- حمكمة جنايات جبل لبنان،

قرار رقم 96/410، تاريخ 1996/6/24، 

امل�سنف ال�سنوي يف الق�سايا اجلزائية للقا�سي د. 

عفيف �سم�س الدين، 1996.

- فادي مغيزل ومرييلال عبد ال�ساتر: جرائم 

ال�سرف )درا�سة قانونية(، موؤ�س�سة جوزف ولور 

مغيزل، بريوت 1999.

- د. دريد ب�سراوي: مدى تطابق القوانني 

اللبنانية مع الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، 
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معّظما اجل��م��ي��ل  ال���وط���ن  رب����ى  يف  ع�����س 

وارت��������ع ع���ل���ى �����س����رٍف ب��ب��ه��ج��ت��ه اإب������اً

ف��ع��ل��ى ال�����س��م��اء ���س��ك��ي��ن��ة ف����وق ال����ورى

وك�����ذل�����ك ال�����وط�����ن احل����م����ي����م ب���ج���ن���ده

ب����ذل����ٍة ن�����زل�����ت  اإن  ل����ل����م����الم����ة  ن������ل 

ل����ب����ن����ان، اأن���������ده ف���ي���ك م����رت����ع ع������ّزٍة

�سكيمتي ن���ل���ُت  ال�����غ�����ّراء  ف���ب���اأر����س���ك 

���داً دع���ن���ي ع���ل���ى ف���ر����س ال����رب����وع ت���و����سّ

م�������ودًة اجل����م����ي����ل  احل����ل����م  اأدرك  ق�����د 

ك�����م ح�����ازن�����اً ب���ل���ق���ائ���ه ����س���م���ر ال���ه���وى

ي����ا ط���ال���ع���اً ك������الأزه������ر ال���ن�������س���ر ال����ذي 

ال���ف���ج���ر وال�������س���ب���ح امل�������س���يء م����ن����ارًة

ال����ب����در وال�������س���م�������س امل����ن����رية م��ق��ل��ت��ان

ت����زه����و ب���ل���ب���ن���ان ال���ع�������س���ي���ق ح���ب���وره

ع����ل����ي����اوؤه ت����ل����ت����وي  ل  ������س�����ائ�����داً  ي�����ا 

���س��ب��اب��ًة اأح����ي����ا  ل���ل���م���وت  ���س��ق��ت��ن��ي  اإن 

ج��ي�����س��ن��ا وح�������دو ب�������س ح����ام����ي احل��م��ى

ك����ل م����ا ���س��ق��ط م���ن���و ���س��ه��ي��د مب��ع��رك��ة

اجل����ي���������س ه�������وي احل����م����اي����ة ل���ل���ح���ي���اة

ب���ي���ق���دم رج����ال����و م����ا ب���ي���ه���اب���وا امل���م���ات

ال�����ع�����م�����اد ق����ه����وج����ي ك����ل����و ����س���ف���ات

ب��ي�����س��ت��وع��ب الأو������س�����اع اإل����ك����الّ م��ع��ج��زات

مّل�������ا اخل�����ط�����ر ب�����ي�����دق ب����امل����ح����رم����ات

ت������اأدي واج���ب���ه���ا ل��ل��ع��ل��ى ب�����س��رب وث��ب��ات

ب����ت����ب����ق����ى ي��������ا رائ�������������د �����س����م����ع����ان

مب�����������ع�����������ارك ن��������ه��������ر ال���������ب���������ارد

وارد م���������������س  ت����������رتاج����������ع  ت����������ا 

�������س������الح������ك ث�������اب�������ت م���������ا ب���ي���ه���ز

ب�����ا������س�����ت�����������س�����ه�����ادك وق�������ف�������ة ع���ز

اأه�������ل�������ك ي�������ا ط����������وين ا�����س����ت����اق����وا

ف������اق������وا اإن�������������ن  ح�������������س������وا  واإن 

رف��������������اق ال�������������������دورة ب������ي������ن������ادوك

وع����������د ع����ل����ي����ه����ن م�������ا ب���ي���ن�������س���وك

ل����پ����ات����ري���������س����ي����ا وك�������������ارل م���ن���ق���ول

ت�����������س�����دوا ب�����������س�����درن ل���ل���م���ج���ه���ول

ج�����ي�����������س ب��������������الدي وح��������������دو احل������ل

ت��������ال��������راي��������ة ع�����ج�����ب�����ال�����و ت�������س���ل

م���ت���ك���ّرم���ا ب����ج����ه����ره  ال������ه������وان  ودع 

رف���������س ال�����ذلل�����ة وال������ه������وان امل���ح���ّرم���ا

���س��م��ا رٍب  ع����زي����زه����ا  ب���ك���ن���ف  رف����ع����ت 

ح�������س���ن���ت م���ق���ي���م���ه ع����������ّزًة وت���ن���ّع���م���ا

م�����س��ّرم��ا الأ������س�����م  ال����وط����ن  ه���ج���رة  يف 

���م���ا جن��������الء اأح������ي������ا رت����ع����ه����ا م���ت���ب�������سّ

وب���ع���ط���رك ال����زاه����ي غ�������دوُت الأو����س���م���ا

ب�����س��ط��ت ف���ي���ه ي����د ال����ه����وى وامل��ع�����س��م��ا

املب�سما ف��ي��ن��ا  ����س���ّر  وب���ي���ن���ك،  ب��ي��ن��ي 

ق����د اأب�������س���م���ت ل���غ���ة ال�����غ�����رام ت��ك��ّل��م��ا

اأث�����ن�����ى ب����ن����ور زه��������اه ل����ي����الً اأده����م����ا

الأجن����م����ا ف���ي���ه���ا  زه�������وت  وج���ن���ت���ي���ك  يف 

ب���وج���ه���ك ال����������رّباق ح�������س���ن���اً م��ع��ّظ��م��ا

منعما خ���ل���ق���اً  احل�������س���ن  ذوق  ت��ع��ط��ي��ك 

ف���امل���ج���د رح���ب���ك ����س���اب���ٌح ف�����وق ال�����س��م��ا

��م��ا ل���ب���ن���ان ق���ل���ب���اً ن���اب�������س���اً م��ت��ج�����سّ

منفهما ال���ب���داي���ة  م���ن  ح��ق��ي��ق��ة  ه���ي���دي 

ال�سما جن����وم  م���ن  جن��م��ة  ���س��ق��ط  م��ن��ح�����س 

معلما ع���ق���ي���دة  ع����ن����دو  وال���ت�������س���ح���ي���ة 

ي��������رووا ت�������راب الر���������س ب�����اأذك�����ى دم���ا

بين�سما ال���ن���خ���ب���ة  م����ن  ج��م��ي��ل��ة  ح���ل���و 

���س��ف��ت��و اذك�����ى ���س��خ�����س ب��ي��ف��ه��م ب��ال��وم��ا

يكلما م����ا  دون  م����ن  رج����ال����و  ب��ت��ن��ت�����س��ر 

ت���ع���ي���د ���س��ل��ط��ة �����س����ار ب���دن���ه���ا ن��رمم��ا

ل������ل�������������س������رف اأوف������������������ى ع������ن������وان

ت�����خ�����اي�����ل�����ت�����ك م�������ث�������ل امل�������������ارد

�������س������ام������د ت��������رتب��������ي ال���������زع���������ران

وم���������ن ح������ول������ك ال�����ر������س�����ا������س ي���ئ���ز

��������س�������ّط�������رت خ�������ل�������ود الأوط�����������������ان

ب�����ط�����ي�����ف�����ك حل�������ظ�������ة ي������ت������الق������وا

ب�������ي�������ت�������ب�������دد ح������ل������م������ن دخ�����������ان

وم������������ن ع�����ل�����ي�����ائ�����ك ب�����ي�����ح�����ّي�����وك

ح���������ب���������ك ب�����������دم�����������ن ب������ق������ي������ان

ق�������دم�������ن�������ا ��������س�������ه�������دا ع�������اط�������ول

ت�����������ا ي������ب������ق������ى جم�����������د ل�����ب�����ن�����ان

والإره�����������������اب�����������������ي ع�������ن�������ا ي����ف����ل

ت��������رف��������رف ع��������ام��������دى الأزم����������������ان
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نحنا عني وانتو عني

اأمر اليوم 

بالفرقة حكم

»وين بيي«؟

اىل روح املقدم جان حاطوم

ال�ساعر نعمة ال�سغبيني

ح�سن �سعيب

والد الرقيب الأول

علي �سعيب

ق���ل���ب ال����وط����ن ي����ا ج�����ان ب����اجل����رح ات�����اأمل

و�����س����رّي����ت����ك ب���������الآخ ����س���ف���ت���ا م��ل��ب��ك��ي

ق���دي�������س ع����اط����ي ب�����الدن�����ا ق�����ل احل���ك���ي

ومم���ل���ك���ي ع�����ز  ب��������راج  وراك  ت��������ارك 

ب��اجل��ي�����س ق�����دوي ك��ن��ت ه��م��ي م��ب��ارك��ي

�سابكي ن��ع�����س��ك  ق��ب��ال  ال��ف�����س��ي��ل��ي  ���س��الح 

م��ع��ت��ز ف���ي���ك اجل���ي�������س ق��ب�����س��اي وذك����ي

املعركي ب���اأر����س  ون�����س��ر  ���س��ه��ام��ي  ت����زرع 

منهكي ب���اك���ي  ع��ل��ي��ك  ح���زي���ن���ي  ت���رب���ل 

ب��ال��ب��ك��ي  ي�����س��ه��ق  الأرز  ع���ل���ي���ك  ب�����دو 

ب���ّك���ري م����ن ق���ب���ل ال�����س��ح��ى ف�����اق ال���ول���د

وه���ون���ي���ك ام�����و وح����ده����ا ف�����وق ال�����س��ري��ر

زمهرير ك��ل��و  ب�����س��وت  »م���ام���ا«  ي���ا  ن����ادى 

��ت امل���ام���ا ون���زل���ت ال��دم��ع��ة احل��ري��ر غ�����سّ

وق���ال���ت: ي���ا »اإب���ن���ي« ب��ّي��ك م���ط���ّول كتري

ال��ن��ف��ري دق  ب���ع���دم���ا  اب����ن����ي  ي����ا  ه���ل���ق 

�سفري ي��ب��ع��ت  ع��ال�����س��م��ا  ق������ّرر  ل���ب���ن���ان 

ف����ّك����ر ي�����ا اب����ن����ي ب����ّي����ك وح����ل����ل ك��ت��ري

ق������ّرر يطري وع���ال���ُع���ال  و����س���ي���ة  و����س���ّط���ر 

ن������ح������ن������ا ع�����������ني وان�����������ت�����������و ع����ني

م���������رف���������رف ل������ب������ن������ان ب���ج���ن���ح���ني

ت����ن����ني م��������ن��������و  واح�������������������د  اهلل 

وح���������س����ني ج�����ري�����������س  ولدو  م�������ن 

ج������ام������ع������ه������م ب���������دم���������وع ال�����ع�����ني

م������ن������ه������م اب�������������ن م����ع����ام����ل����ت����ني

واب���������������ن ب�����ع�����ل�����ب�����ك وامل�����ت�����ن�����ني

و�������س������ي������دا وم���������زب���������ود وب������رج������ني

م�������ن�������زل�������ن اأ������������س�����������رف دي�����ن�����ني

ال����ت����ن����ت����ني ولدي  ي��������ا  وق��������ّل��������ن 

ه������ي������دي الأر�����������������س ع����ل����ي����ي دي�����ن

ك����������ون����������وا ل����������������������الأرزة �����س����ي����ف����ني

ب�������������������اأرزة ب�������ت�������وّح�������د ال�����ق�����ل�����وب

م���غ���ل���وب اأو  غ������ال������ب  دون  م�������ن 

وم�����������س ط�����ال�����ب غ������ري اأن����������و ن���ت���وب

اأح���������م���������د، م��������ع��������روف وي�����ع�����ق�����وب

م�������ن الأمل���������ا����������س ح������ب������وب ح����ب����وب

زغ����������رت����������ا، ج�������زي�������ن وم�������ع�������روب

وب�������ن�������ت ج�����ب�����ي�����ل وع����������ني ع����ن����وب

�����س����غ����ب����ني واإه����������م����������ج وح������ب������وب

دروب ل�����ل�����م�����ج�����د  وف�������احت�������ل�������ن 

�����ي�����ك�����م اح��������م��������وا اجل�����ن�����وب ب�����و������سّ

وب������ارك������ه������ا ب�����ق�����ان�����ا امل���������س����ل����وب

ن������������ور ال������ع������ق������ل ون���������������ار احل������ق

ان�����س��دم والرز  اه���ت���ز  ال���ق���ي���ادي  ورك�����ن 

ال����ي����وم ب���ال���ف���رق���ة حكم ك���ي���ف ط����ل ام�����ر 

ج��ي��ن��ا ل��ن��ح��ك��ي غ�������س ب��ال��ك��ل��م��ي ال��ق��ل��م

وب��ال��ت�����س��ح��ي��ات ب��ن��ي��ت ي���ا م���ق���دم ه��رم

ب��ن��ي��ت رج������ويل وي�����ن م����ا حت����ط ال���ق���دم

ت����اي����ودع����و اب������ن ال����ب����ط����ويل وال����ك����رم

نعم ت����ق����ول  ال�����واج�����ب  ن��������اداك  وك���ل���م���ا 

واي������ا ع�����دو ت���واج���ه���و ب�������س���رع���ة ان���ه���زم

ول����ب����ن����ان وع�������دك ك���ل���م���ا ت�������ردد ق�����س��م

ب����ال����ريزي نفري ي���ن���دق  ال�����س��ب��ح  ك��ل��م��ا 

دغ�����ري رك�س ب��ف��ج��ع��ن��ي  ب��ي��و  ت��خ��ت  وع����ا 

ت��ب��ك��ي ع��ل��ى رّج������ال م�����دري وي����ن ���س��رد؟

وي����ن »ب����ّي����ي«؟ اأم�������س ���س��وت��و م���ا غ���رد!

مل�����ا اإ������س�����م »ب�����اب�����ا« ب���دي���ن���ي���ه���ا رع���د

ب������الدك و����س���ي���ة ووال��������دك ف��ي��ه��ا ان���ف���رد

وب������رك������ان ح������ب ب������الدن������ا ف���ي���ن���ا ب����رد

ي��خ��ل��ق ب���ل���د ���س��ع��ب��و م�������س زي�������ادة ع���دد

العقد ك���ل  م���ن  خ���ري  »ال�������س���ه���ادة«  وق�����ال 

وف����ّج����ر دم�������اوؤ ب����الر�����س ت���ع���زف خ��ري��ر

ب���������اإي���������د اجل������ي�������������س امل�����ح�����ب�����وب

العلم وت��ع��ل��ى  ان���ق���ال  ال��ن�����س��ي��د  وك��ل��م��ا 

وط������ار ب���ّي���ك ع��ال�����س��م��ا ي��ج��ي��ب ال��ب��ل��د

العقيد اليا�ش اأبو خليل

تبنني
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وب�����امل�����ج�����د ع�������م ت������ل������وح راي������ات������و

ب������ت������ه������ون ام���������������ور ال���������س����ع����ب����ة

ون�����ن�����زل ����س���وي���ة ن���ق���ات���ل الره��������اب

عامان

كاأنهما دهر

حنان الليطاين

والدة النقيب ال�سهيد

مارون الليطاين

ل تبِكِه فاليوم بدء حياته

اإّن ال�سهيد يعي�س يوم مماته

كيف  اأدري  ل  الكالم،  عن  عاجزاً  ل�ساين  كان 

اأف�سل من  اأقول! ولكن هل هناك  اأبداأ ول ماذا 

واأكّلمهم  عنهم  احلديث  اأبداأ  الأبطال  ال�سهداء 

عن  اأنف�سهم  ب��ذل��وا  ال��ذي��ن  العظماء  وه��م 

اأحبائهم؟ 

غلى  ا  م��ّرّ عامان  نعم،  ع��ام��ان!!!  م��ّر  لقد 

غيابكم، وكاأنهما دهر بكامله مّر علينا.

قلت  مهما  الأب��ط��ال؟  اأيها  لكم  اأق��ول  م��اذا 

فاإن  علينا،  ودينكم  حقكم  ي��ويف  ل  فالكالم 

�سوتكم وحده يرتفع حني ترقد اأ�سوات اجلبناء 

يف مرب�سها.

يا اأحبائي اإن ا�ست�سهادكم وفراقكم لنا لقا�سٍ 

لنا  واعتزاز  فخر  م�سدر  اأنه  ننكر  ل  ولكن  جداً، 

ل�سباب  وقدوة  ل�سرف  وهو  وجلي�سنا،  ولبلدنا 

لبنان.

ا�ست�سهادكم  اإن  الأبطال،  ال�سهداء  اأيها  نعم 

لدى  ال�سمائر  توقظ  ليتها  وطنية،  ملحمة 

امل�سوؤولني، ولدى ال�سعوب كلها.

�سياأتي  ولكن  طالتكم،  الغدر  يد  اإن  �سحيح 

درب  الأبطال،  درب  ويكملون  املاليني  بعدكم 

�سعاركم  كان  الذي  والوفاء  والت�سحية  ال�سرف 

ل. املقّد�س واملف�سّ

بهّنيك...

جندي بلدي

حتية اىل روح الرقيب الأول 

ال�سهيد رامي ح�سن �سعب

ح�سني عبد اخلالق

حممد عبد الرحمن

دمج 

ب��ه��ن��ي��ك ي����ا رام�������ي ب���ج���ن���ة ال���رح���م���ان

اإن�����ت�����و زرع�����ت�����و امل����ج����د ع�����ن اإمي�������ان

وع����ر�����س ال�������س���ه���ادة ����س���ب���ع امل����ي����دان

ب����ال����ع����ز ي����ك����ت����ب ل����ل����وط����ن ع����ن����وان

وف����ر�����س����ان ت�����س��ب��ق ب���ال���وغ���ا ف���ر����س���ان

اإع������ت������ز ف����ي����ك����ن واف�����ت�����خ�����ر ل���ب���ن���ان

وحل�������ن ال����ب����ط����ويل رن�������ح الأغ���������س����ان

ول����ب����ن����ان ك���ي���ف ب���ي���ح���م���ل ال���ن�������س���ي���ان

ل����ب����ن����ان ب�����ع�����دو ل����ل����وف����ى ن���ي�������س���ان

ب���ي���ظ���ل ط���ي���ف���ه���م ع����ال����وط����ن ����س���ه���ران

ال���ع���ي���د ج��������اي  اآب  ب������������اأول  ب�����ك�����را 

ي���ح���ك���ي ح���ك���اي���ة ع�����ن رج��������ال وج��ي�����س

وي�����ا ���س��ب��اط��ن��ا الأرك���������ان ���س��ب��ع ال���غ���اب

ك������رت احل�����ك�����ي ب������احل������رب م������ا ب��ي��ف��ي��د

ب����دن����ا اجل����ي���������س ي�������س���ل اإي��������د ب����اإي����د

ول����������ول ح��������دا ج��������رب ال������ك������رة ي��ع��ي��د

ي���������ا ج��������ن��������دي ال�����������واج�����������ب ل���ب���ي

ومل�������������ا ب�������ت�������ن�������زل ع�������امل�������ي�������دان

خ�������ل�������ي ��������س�������الح�������ك ي����ح����م����ي����ن����ا

ب�����ت�����الق�����ي�����ن�����ا رح  وج�������ن�������ب�������ك 

ف�����ي�����ك ال���������س����م����ل ب�����وط�����ن�����ي ال����ت����م

ي��������ا م������ع������ّم������د ار���������س��������ك ب������ال������دم

ي�����ا ار����������س اخل�������ري ب�����الب�����ط�����ال م��ن��ي

وحت�����ي�����ة م���ق���د����س���ي ل���ل���ج���ي�������س م��ن��ي

ب���ه���ن���ي رف������اق������ك ب���ال�������س���ع���د ذات������و

وال����ن���������س����ر ار������س�����ل ط����ي����ب ن���ف���ح���ات���و

ف�����خ�����ر وب�������ط�������ويل ب�����ك�����ل ج�����ولت�����و

وي��������������زرع ب�������ي�������ارق ف���������وق ت����الت����و

وخ������ف������ف ج������ن������ون امل�����������وت ن�����ربات�����و

ن���غ���م���ات���و الرز  ح����ف����ي����ف  وودى 

ول���ب�������س���ت و������س�����اح ال���ن�������س���ر ارزات��������و

ب����ع����ر�����س ال�������س���ه���ي���د حل������ط دم����ات����و

واأب�����ط�����ال�����ن�����ا الأب����������������رار ل������و م���ات���و

راف�������ع ����س���ع���ار ال���ت�������س���ح���ي���ة واجل���ي�������س

جم�����د ال����ب����ط����ول����ة وال�����رج�����ول�����ة ي��ع��ي��د

ب�����دم�����و ك����ت����ب ل���ل���ع���ز ����س���ط���ر ج���دي���د

ي���ب���ق���ى ����س���ب���ع ل�����و ك������ان ع���ن���ك���م غ���اب

احل��������رب ب����ده����ا م����واج����ه����ة واأع���������س����اب

وي���ب���ق���ى ل�����س��ع��ب��و م�������س���در الإع����ج����اب

م��ن�����س��ط��ر ن����رج����ع ن���خ���ل���ق م�����ن ج���دي���د

وع���������ّل���������م���������ن���������ا ع������امل������ح������ب������ة

ب�����ل�����ب�����ن�����ان ال  ت������ف������ك������ر  م�����������ا 

واإمي���������������ان���������������ك ي��������ك��������رب ف����ي����ن����ا

وه������ّب������ة ���������س��������وت  اأول  م���������ن 

ت����ه����ت����م ل  ب�������������������الدك  ب��������غ��������ري 

م��������ن ال�������������س������ر ي�����������س�����ون�����ك رب������ي

وح�����ي�����ي ج���ي�������س���ن���ا م������ن غ������ري م��ن��ة

واأل�������ف م����ن ���س��ع��ب��ن��ا ب���ي���وم ال�����س��ع��اب
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نامي يا بنتي

الفرج على همة

حممد عادل ال�سيد

برجا - ال�سوف

اجلندي املتمرن

ليلى الربيع

منطقة جبل لبنان

������س�����و ف�����ّي�����ق�����ك ب�����ك�����ري ي�������ا اإمي���������ان

وب����ع����دو ال�������س���ب���ح م����ا ف���ّي���ق ال���رع���ي���ان

����س���و ذّك���������رك ب������الر�������س وال���ب�������س���ت���ان

وال������ده������ر م��������ارق ����س���وب���ن���ا وه����رب����ان

ن�����ام�����ي ي�����ا ب���ن���ت���ي ن�����وم�����ة احل����م����الن

م���ل���ي���ان ب����ي����ت����ن����ا  اهلل  خ�������ري  وم���������ن 

وال�����ب�����الن ب�������ال�������زرع  ت����ف����ك����ري  ول 

ت���ع���ب���ان اأن����������ا  م����ن����ك  ت����ف����ك����ري  ول 

ن����ام����ي ي����ا ب���ن���ت���ي ووّح���������دي ال���رح���م���ان

ت���ع���ب���ان ج�������س���م���ي م���ق���ف���ق���ف وب�������ردان

ال�������س���ب���ح ال�������س���اع���ة خ��م�����س��ة ���س��ه��رت

اهلل م����������ع����������ك  ق���������ال���������ت���������ل���������ي 

وع�������ل�������ى خ�����������دي ط������ب������ع ب����و�����س����ة

وم�������������ن مت����������و ط������ل������ع������ت دع����������وة

ك������رج������ت م��������ن ع����ي����ن����ي ال����دم����ع����ة

�����������ل لإم�����������ي وق������ل������ت������ل������و و������������سّ

ب�����ي�����وم امل������ار�������س ه���ر����س���ن���ا ه���ر����س

واح�������������د ت�����ن�����ني ث�������الث�������ة اأرب�������ع�������ة

وم���������ن ب�����ع�����د امل��������ار���������س ب���ي���وم���ني

ان�������ح�������ج�������زن�������ا اجل�������م�������ع�������ة ك�������اّل

م��������ا ع������رف������ن������ا ط������ع������م ال�����غ�����ف�����وة

ت��������غ��������رّي ع�����ل�����ي�����ن�����ا اجل������������و ك���ت���ري

م�������وع�������ودي�������ن ال�����������س�����اع�����ة ت���ن���ني

ن������و�������س������ل ع�����ال�����ب�����ي�����ت ون�������رت�������اح

ه�����������ال�����������دورة ق�������رب�������ت ت���خ���ل�������س

ب���������س����الم ب�����ي�����ت�����ي  ع  راج���������ع���������ة 

ت����الل����ن����ا ليف ع������ا  ال����ع����ت����م  ب�����ع�����دو 

ب�����ني ال�������وداي�������ا ي�����ا م����ق����رق����ر وغ�����ايف

م����ا ال���ع���م���ر ح���ل���م ����س���غ���ري م�������س ك���ايف

ب������ّك������ري ف���������وق �����س����ل����وع����ن����ا ح�����ايف

������س�����ايف وج����������ّون����������ا  ك������������رمي  اهلل 

ت���خ���ايف ل  واحل�������رم�������ان  اجل���������وع  م�����ن 

ك������ل ال���������دين ب�������س���ي���ال ع����ل����ى ك���ت���ايف

اإن�����ت�����ي ح���ي���ات���ي وع����ط����ره����ا ال�������س���ايف

ْم�������س���ايف يف  ال�������س���ب���ح  ي���ط���ل  ح���ت���ى 

ج�����اي�����ي ع�����ب�����ايل ال�����ن�����وم ي�����ا اإمي�������ان

ق�������ال�������ت�������ل�������ي اإم�������������������ي ك����ل����م����ة

اه������ت������م������ي اهلل  وب�������������ذك�������������ر 

ب���������س����م����ة وزّودين  ب�������ي�������ي 

ي������ر�������س������ى ع�����ل�����ي�����ك ي���������ا م���ه���م���ة

ح���������ت���������ى و����������س���������ل���������ت ل�����ت�����م�����ي

اإن�������������������و م�����������ا ت�������ع�������ت�������ل ه����م����ي

ه���������ال���������درب ال������ل������ي م�������س���ي���ن���اه���ا

خ������ب������ط������ت������ن������ا م������������ا اأح����������اله����������ا

ال�������ط�������ن�������اج�������ر م����������ا ج����ل����ي����ن����اه����ا

وال�������ع�������ط�������ل�������ة م����������ا دق������ن������اه������ا

وال���������ن���������وم���������ة م����������ا ع�����رف�����ن�����اه�����ا

ف�����ر������س�����ت�����ن�����ا م���������ا اأق�������������س������اه������ا

اأح���������اله���������ا م�����������ا  ��������س�������ه�������رة  ع 

ب������ال�������������س������ي������ع������ة م�����������ا اغ�������اله�������ا

وال���������������ف���������������رج ع���������ل���������ى ه�����م�����ة

ب�����������س ادع������ي������ل������ي ي�������ا اإم�������ي

دايف حل�����اف�����ن�����ا  ب������ع������دو  دام  م�������ا 

بدمائكم  امل��ل��ّط��خ��ة  ت��ل��ك،  ال��غ��در  ي��د  اإن 

الطاهرة، كيف �ستهرب من اأمام وجه اهلل، من 

و�سُيبلى  اإل  ظامل  من  ما  ولكن  ال��رب،  عدالة 

احلاكم  وج��ه  ه��و  وح���ده  ت��ع��اىل  اهلل  ب��اأظ��ل��م. 

على  واح��د  كل  �سيحا�سب  ال��ذي  هو  الأع��ظ��م، 

اأعماله وت�سرفاته.

يا اأيها ال�سهداء الأبطال، اإنكم تلمعون كنجوم 

يف قبة ال�سماء ال�سافية. لقد قّدمتم اأرواحكم 

كل  اأجل  من  الغافر  الرب  مذبح  على  قرباناً 

دن�س وخطيئة على هذه الأر�س الفانية.

يا اأيها ال�سهداء الأبطال: اإن ال�سجرة ل تعطي 

ثمارها  وتعطي  تثمر  لغريها.  بل  لنف�سها 

ال�سماء  فماء  تعط�س  ل  وهي  الغري،  اأجل  من 

تروي  فدماوؤكم  اأحبائي  يا  اأنتم  هكذا  ترويها. 

وهل  اأر���س،  اأي  ولكن  بكاملها،  لبنان  اأر���س 

دماء  م�سا�س  اأو  دراكول  لبنان  اأر�س  اأ�سبحت 

وبدموع  ال�سهداء،  اأولدن��ا  بدماء  اإل  ترتوي  ل 

الأمهات والأرامل والأطفال؟

لبنان  ينابيع  مبياه  ترتوي  ل  ملاذا  ملاذا؟ 

العذبة؟ ملاذا ل ترتوي بعرق اجلي�س ال�سامد، 

بعرق ال�سباب، بعرق الأبطال؟ ل بالدماء!!

يا اأيها ال�سهداء! �سهداء نهر البارد الأبطال، 

اأن تتوقف  ال�سهادة ل ميكن  اأن  اإنكم تعلمون 

هي  بل  الزمن،  من  معينة  فرتة  ح��دود  عند 

متوا�سلة  عملية 

هناك  وم�ستمرة. 

من  وهناك  ال�ست�سهاد  على  �سبقكم  من 

حلق بكم اأمثال ال�سهيد اللواء فرن�سوا احلاج 

وغريه.

كانت  التي  البارد  اأر�س  اإن  الأبطال:  اأيها  يا 

والتي  الأ�سرار  الإ�سالم  فتح  م�سلحي  حتت�سن 

بعد  مقد�سة  اأر�ساً  اأ�سبحت  كانت ملّوثة بهم، 

الطاهرة،  دمائكم  بقطرات  زرعتموها  اأن  

ثماراً  الأر���س  تلك  من  ال�سماء  حت�سد  و�سوف 

اأهلكم باخلري  فتعود على لبنان و�سعبه وعلى 

والربكة.
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قريتي

ُحقَّ الفداُء...

الرقيب نبيها خ�سرا

اأبتعد واأن�ساك يا قريتي واأن�سى طرقاتك 

واأن�سى  اأبتعد  ال�سافية،  و�سماءك  واأ�سجارك 

حبك الكبري يل. عندما اأريد اأن اأتذكر اأ�سعر 

لأين  ف�ساحميني  اأم��ام��ك،  خاطئة  ب��اأين 

واأ�سجارك  ت�سمعني  اأحجارك  دعي  ن�سيتك. 

تناجيني ومياهك تطربني. ل تعتبي علّي 

مع اإنك حمقة.

اإل  اأعطك  ومل  الكثري  منك  اأخ��ذت  لقد 

فعاتبيني!  حقك  من  ه��ذا  نعم  القليل، 

اإ�ساأليني كم من مرة م�سيت على اأع�سابك؛ 

اأم��ام  وم���ررت  حزينة  كنت  م��رة  م��ن  ك��م 

طاهرة  �سالة  اأ�سلي  اأجثو  وكنت  مدافنك 

من قلبي؛ كم من مرة بكيت عند اأقدامك، 

يف  ورك�ست  ثمارك  قطفت  مرة  من  كم 

�سهولك واخ�سرار وديانك وكرومك اخلرّية.

جدتي،  اأت��ذك��ر  ق��ري��ت��ي،  اأذك���ر  عندما 

اأذكر  التوا�سع.  املحبة،  ال��رباءة،  الب�ساطة، 

الباردة  الليايل  اأذك���ر  وامل����وؤن.  ال�سياج 

وال�����س��ه��رات ال��داف��ئ��ة، الآب�����ار، الأح����راج 

يا  منك  وع��ف��واً  اأع��ذري��ن��ي  والب�ساتني. 

وكتبت  تذّكرتك  لأين  �ساحميني  قريتي، 

عنك ولك. يا ليتني اأ�ستطيع اأن اأحملك اىل 

ما بعد احلياة، لأنك اجلنة على الأر�س، لأنك 

القلوب  واملحبة يف  النفو�س  الطهارة يف 

من  عودتي  و�سراج  العيون،  يف  واحلنني 

ظلمات احلياة.

حيث جرت الدماء

ل تنمو �سجرة الن�سيان

حقٌّ علّي وبوح خاطر الكلماِت

ُحّق الفداء لك لبنان من ذاتي

حتى اإذا زهق العمر من كربي

لن اأ�سرتي ر�سًى عن الهفواِت

يا مع�سر الأ�سحاب من زمن الع�سِق

قدري بقاء على رجِع النداءاِت

للقلب ح�سرته واحلب غ�ستُه

يف البدايات التي قبل النهاياِت

واأروح اأر�سد اإذ ذاك املدى األقاً

حتى يرافقني حلم الهنيهاِت

يا �سبح املا�سي الذي

ما انفك يوقظني

من �سهوتي من وم�سة الغفواِت

اأُخ املواطنية ال�سمحاء قد غُرَب

ذاك الغروب حزيناً يف الغماماِت

لنا ال�سماء لنا الأنوار تبهرنا

رغم ال�سباب وعتمات الع�سياِت

عيناي جتتاحها كالنف�س باحللِم

اأين النهار اإذا غا�ست بحرياتي

والري�سة انغم�ست حرب الظالماِت

لو ي�سمع الدهُر وقع املجد يف غدنا

رغم الرياح، ان�سياباً، ُد�ّس بالهم�ساِت

والدمية يوماً قد انحب�ست

لكنها عادت باأغلى اخلرياِت

بالدي ال�سكرى على الأكماِت

اأبقيتها ذكرى من الن�سماِت

وطرق اأن�سُت حتى مّل �سمتي

عوٌد على بدء دروب الت�سحياِت

هواَي النبتة املعطار تلفحني

هي الن�سيم هي اجلمال ال�سنيُّ

رغماً عن زمان خبا بالأزماِت

�سبحان رب الورى والكون ين�سجه:

هذي البدايات من تلك النهاياِت

املقدم توفيق

نعيم يزبك
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متوز

اإعداد:

جان دارك ابي ياغي

من ميادين احلياة

2
0
0

9

تعريف

نعّرف  • كيف 
طب العمل؟

- هو الطب الذي يهتم 

املوظف  اأو  الأجري  بالعامل، 

يف مكان عمله وي�سمل الناحية 

الإنتاجية  العملية،  ال�سحية، 

وخ�سو�ساً الوقائية منها، اإذاً هو طب 

وقائي بامتياز.

العمل؟ طبيب  هو  • من 
- هو الطبيب املتخ�س�س ب�سحة العامل، 

املوظف حلظة توظيفه ويف بع�س  اأو  الأجري 

الأحيان بعد اإحالته على التقاعد. وين�س قانون 

العمل على اأنه يجب على كل موؤ�س�سة موؤلفة من 

اأو اأكر، اأن توؤّمن طبيب  واأجرياً  20 عامالً، موظفاً 

عمل يوؤّمن �ساعة كل �سهر ملعاينة لي�س اأقل من 

20 موظفاً.

الوقاية وال�سلمة

يف  وال�سلمة  الوقاية  طرق  هي  ما   •
العمل  ق��ان��ون  اىل  ا�ستناداً  العمل  مكان 

اللبناين؟

- طرق الوقاية وال�سالمة يف مكان العمل تعتمد 

على م�سوؤولية كل من: املوؤ�س�سات، طبيب العمل، 

وزارة ال�سوؤون الإجتماعية، والأجري نف�سه.

املوؤ�س�سات: • م�سوؤولية 

- تاأمني مرافق �سحية كافية ومالئمة.

- تاأمني مياه ال�سرب.

مالب�س  لو�سع  ومالئمة  كافية  اأمكنة  تاأمني   -

الأجراء.

الذين  الأجراء  جللو�س  الالزمة  الو�سائل  تاأمني   -

يعملون واقفني.

- تاأمني املالب�س الواقية.

- اإعداد غرف لالإ�سرتاحة.

الالزمة  للمواد  خ��زان��ة  اأو  �سندوق  ت��اأم��ني   -

لالإ�سعاف الأويل.

- تاأمني طبيب عمل خا�س للموؤ�س�سة.

- تنفيذ قرارات وزارة ال�سوؤون الإجتماعية.

- تاأمني ال�سمان الإجتماعي لكل الأجراء.

العمل: طبيب  • م�سوؤولية 
املوؤ�س�سة  اىل  انت�سابهم  قبل  الأجراء  معاينة   -

نوع  وحتديد  العمل  على  مقدرتهم  يف  للنظر 

العمل الذي ميكنهم القيام به.

- اإجراء الفحو�س الدورية لتحديد اإمكانات الأجراء 

الأمرا�س اخلطرة  وخلّوهم من  والنف�سية  اجل�سدية 

واملعدية.

- تقييم اإعادة الذين اأ�سيبوا من الأجراء بطوارئ 

مَر�سية اىل عملهم بعد ال�سفاء عندما تزيد مدة 

الغياب عن 10 اأيام اأو تغيري عملهم عند احلاجة.

يف  ال�سحية  للوقاية  العامة  التدابري  اتخاذ   -

بتدابري  يتعلق  ما  يف  وخ�سو�ساً  العمل  اأمكنة 

واملياه  الهواء  وجتديد  والتهوئة  والإن��ارة  ال�سالمة 

ال�ساحلة لل�سرب واملراحي�س واإخراج الغبار والدخان 

يوؤّمن بيئة مالئمة للعامل ويعزز الإنتاج

ُيعترب طب العمل من املواد الأ�سا�سية التي ينبغي على 

�ملوؤ�ص�صات �لعامة و�خلا�صة كافة �إدماجها �صمن �لن�صاط 

املهني، بهدف معرفة احلالة ال�سحية للعمال ومتابعتها 

منذ دخولهم املوؤ�س�سة وتاأثريها على الإنتاج، تفادياً 

للحوادث املهنية التي ينتج معظمها عن اإهمال الو�سع 

ال�سحي للعمال.

فما هو طب العمل؟ ما هي مهمات طبيب العمل؟ وما 

هي �سبل الوقاية وال�سلمة يف مكان العمل؟ اأ�سئلة اأجابت 

عنها الدكتورة كلود احلاج، الإخت�سا�سية يف الأمرا�ش 

الداخلية وطب العمل، يف هذه املقابلة ملجلة »اجلي�ش«.

طب العمل

اأقّره القانون

فهل حترتم معايريه

املوؤ�س�سات؟

الدكتورة كلود احلاج
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ومنامة الأجراء.

الطبية  بالعناية  القيام   -

اىل  الأج��ري  توجيه  قبل  ال��الزم��ة  الأول��ي��ة 

الطبيب الإخت�سا�سي.

املَر�سية  الإجازات  تقارير  �سحة  التدقيق يف   -

املقّدمة من الأجري.

الفني  امل�ست�سار  بدور  العمل  طبيب  يقوم   -

لالإدارة لكل ما يتعلق ب�سحة الأجراء وذلك من خالل:

العمل  اأمكنة  يف  العامة  الوقاية  • مالحظة 
واملغا�سل  والتنوير  والتدفئة  النظافة  وخ�سو�ساً 

ومياه ال�سرب.

والدخان  الغبار  م�سار  تخفيف  على  • العمل 
املهنية  والأم���را����س  العمل  وح����وادث  واخل��ط��ر 

النف�سية  ال��ع��وام��ل  ودر�����س  م��ن��ه��ا،  وال��وق��اي��ة 

واملادية املحيطة بجو العمل وحتليلها.

مبا  �لعمل  �سروط  حت�سني  يف  • �مل�ساهمة 
يتنا�سب واملقدرة الفيزيولوجية الب�سرية.

الفنية  الطرق  يف  تغيري  اأي  على  الإط��الع   -

للحالة  الطرق  ن�سبة مالءمة هذه  لالإنتاج ملعرفة 

املواد  نوع  على  اإطالعه  اىل  بالإ�سافة  ال�سحية، 

اأو  لتخفيف  ال�سناعي  الإنتاج  وطرق  امل�ستعملة 

تاليف اأية اأمرا�س و/اأو طوارئ مهنية.

- الإعالن الإجباري عن كل الأمرا�س املهنية بعد 

التحّقق منها.

الإجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  م�سوؤولية   •
التي تتوىل تنفيذها املوؤ�س�سات:

كل  حول  حمكم  �سياج  و�سع  العمل  رب  على   -

ماكينة اأو ق�سم متحرك.

- تغطية كل وعاء مثبت اأو حفرة تعلو عن املرت 

الواحد عن الأر�س ب�سياج حمكم.

- تاأمني م�ساعد متينة مع �سيانة دائمة.

- و�سع درابزين على كل �سلم اأو درج.

- تاأمني �سمامات م�سدودة لتفادي انت�سار البخار 

بع�س  ا�ستعمال  عند  خ�سو�ساً  الغبار  اأو  الدخان  اأو 

املواد ال�سارة.

- حتديد التدابري الواجب اتخاذها لتاأمني الهرب 

لتجّنب  اتخاذها  الواجب  والتدابري  حريق  اأثر  على 

وقوع احلريق.

- حظر امل�سروبات الكحولية كافة.

والوقاية  للحماية  العامة  التدابري  ات��خ��اذ   -

ال�سالمة  بتدابري  ما يتعلق  �سيما يف  ل  ال�سحية، 

ال�ساحلة  واملياه  الهواء  وجتديد  والتهوئة  والإن��ارة 

لل�سرب واملراحي�س واإخراج الغبار والدخان ومنامة 

الأجراء والإحتياطات املتخذة �سد احلرائق.

الأجراء: • م�سوؤولية 
- الإهتمام ب�سالمتهم اخلا�سة وب�سالمة زمالئهم 

يف العمل.

على  للحفاظ  املطلوبة  التعليمات  اتباع   -

ال�سالمة يف العمل.

- ا�ستعمال الأدوات اخلا�سة بالوقاية ح�سب موقع 

واقيات  للعيون،  واقية  نظارات  )قفازات،  العمل 

لالأذنني...(.

اأو  خلل  اأي  عن  املبا�سرين  امل�سوؤولني  اإع��الم   -

�سبب قد يعّر�س �سالمة الأجراء للخطر.

- الإعالن الإجباري عن اأي حادث عمل.

تطبيق القانون

الأ�سخا�ش  على  القانون  هذا  ينطبق  • هل 
املعوقني؟

احلق يف  املجتمع  اأف��راد  ل�سائر  كما  للمعوق   -

الإعاقة  ت�سّكل  ل  بحيث  التوظيف،  ويف  العمل 

بحد ذاتها حائالً دون الرت�سيح لأي عمل اأو وظيفة. 

وظائف  تخ�س�س  اأن  على  العمل  قانون  ن�ّس  وقد 

العام واخلا�س لالأ�سخا�س املعّوقني  يف القطاعني 

بن�سبة 3٪ على الأقل من العدد الإجمايل للفئات 

والوظائف جميعها. كما ل يجوز �سرف اأي موظف 

ب�سبب اإ�سابته باإعاقة ما مل تكن هذه الإعاقة حتول 

دون قيامه بالوظيفة املوكلة اليه.

يف  وال�سلمة  الوقاية  طرق  هي  ما   •
وخ�سو�ساً  اخلا�سة  احلاجات  لذوي  العمل  مكان 

الأ�سم؟

- بالن�سبة اىل ذوي احلاجات اخلا�سة، يجب النظر 

يف عدة جمالت اأبرزها:

الطارئة. احلالت  • خدمات 
اأو  الفيزيائية  املخاطر  اىل  التعّر�س   •

الكيميائية.

والإنذارات. والالحمذرة  املحذرة  • الآلت 
ال�سيئة. • املعاملة 

مع  التعامل  كيفية  عن  املوظفني  • توعية 
املعوقني.

اأما بالن�سبة اىل الأ�سم، فال بد من مراعاة اأن ثمة 

من ي�سمعون قليالً ولكن لي�س يف جو من ال�سجيج، 

لذلك ل بد من توفري البيئة املالئمة لهم. كذلك ل 

بد من اأخذ حالة امل�ساب بال�سمم يف عني الإعتبار 

يف ما خ�س متابعة املحا�سرات وتلقي الإت�سالت 

الهاتفية. واي�ساً يف ما يخ�س الآلت املحذرة يف 

اأماكن )املنزل - املدر�سة - العمل...( مثالً  عدة 

عند رنني جر�س الباب، عند رنني الهاتف، اأو عند 

اإنطالق �سفارة الإنذار )حريق...(، بالإمكان حتويل 

هذه الأ�سوات، اىل �سوء متقطع، �سوت حاد وقوي 

جداً )بوق(، اآلة رجراجة، اأو اىل مروحة.

احلالت الطارئة يف مكان العمل يجب ا�ستدراكها 

عند  الت�سرف  كيفية  برنامج  حت�سري  خ��الل  من 

الأج��راء  جميع  على  وتوزيعه  ط��ارئ  اأي  ح��دوث 

اإنذار  اعتماد  وميكن  وال�سم.  املعوقني  وخ�سو�ساً 

عامة،  لالأجراء  الطارئة  احل��الت  يف  ع��اٍل  �سوتي 

اإنذار  حتى  اأو  وا�سح  �سوئي  اإن��ذار  اىل  بالإ�سافة 

مل�سي اأو ح�سي اأو حتى كالب متخ�س�سة لإنذار ال�سم 

اأو الإنذار بوا�سطة زميل ملتزم اإنذار الأ�سم اأو الإنذار 

املحّول اىل جهاز الكمبيوتر.

يجب  التي  التدابري  احل��اج  الدكتورة  وتو�سح 

اعتمادها يف �ساحات العمل:

الأ�سرطة يف  بوا�سطة  اأو حدود  اإر�سادات  - و�سع 

مكان مرور ال�ساحنات.

- و�سع اأبواب خا�سة مو�سدة لف�سل الزحمة يف 

العمل.

- اإجبار ال�ساحنات على التوقف عند كل تقاطع 

طرق.

اق��رتاب  عند  ينطلق  �سوئي  اإن���ذار  و���س��ع   -

ال�ساحنات )مع حتديد اجتاه ال�ساحنة(.

- و�سع مراآة عند التقاطعات.

حما�سرات  تنظيم  وج��وب  ذل��ك  اىل  وت�سيف 

كيفية  حول  للزمالء  واأخرى  الأ�سم،  لتعليم  وقائية 

الأ�سا�سية يف هذا املجال  التعامل معه، واملبادئ 

هي:

نربة  رف��ع  دون  م��ن  بو�سوح  التكلم   •
ال�سوت.

بوجود  حتى  الأ�سم  اىل  مبا�سرة  التكلم   •
املرتجم اخلا�س.

الأ�سم. اىل  التكلم  عند  ال�سوء  • مواجهة 
الأ�سم  غرفة  اإ���س��اءة  اإع���ادة  ثم  اإط��ف��اء   •

لإعالمه بو�سول اأحدهم، والتعامل معه بالكتابة.
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موجة الإحتمال

ل يخفى على اأحد اأن الدرا�سات احلديثة املتعلقة 

اىل  الغيب« منذ عقود،  »علم  حّولت  بالتوقعات، 

علم قائم بذاته.

وعلى الرغم من اأن الباحثني مل يتمكنوا حتى الآن 

من و�سع تف�سريات حمددة ووا�سحة للظواهر غري 

اأنهم  املاألوفة التي ن�سهدها من حني اىل اآخر، اإلّ 

تو�سلوا اىل الإقرار بوجود ُبعد غري منظور مت�سل 

بكل علم من العلوم التقليدية وهو ما اأطلق عليه 

اإ�سم  �سرودجنر  اأروبني  املعروف  الطبيعيات  عامل 

»موجة الإحتمال« اأو »البعد العلمي اجلديد«.

ما هو هذا الُبعد؟

والنف�س  الأح��ي��اء  علماء  اأب���دى  ق���رون،  منذ 

وقطعوا  الُبعد،  بهذا  بالغاً  اإهتماماً  والريا�سيات 

اأ�سواطاً من اأجل اإحلاقه بعلم الفيزياء، وما يتخلله 

من متغريات.

اقرتن  ق��د  ك��ان  الريا�سيات  علم  اأن  وال��الف��ت 

ب�»الُبعد  اآن��ذاك  ُعرف  مبا  فيتاغورا�س  عهد  منذ 

الوجداين«، و�سّكل جزءاً ل يتجزاأ من العمل العقلي. 

الب�سري  العقل  التالحم بني  وهو ما عك�س ب�سدق 

و»الُبعد اخلارجي« اأو »املاورائي«.

العمل  اىل  النظرة  وتطّور  الزمن،  م��رور  ومع 

غري  الأح��داث  وقائع  فر�ست  وتعقيداته،  العقلي 

الذي نحن  البعد  املاألوفة، و�سع نظريات تناولت 

ب�سدده، عرب تف�سريات ناأتي على ذكر اأهمها.

نظرية وجود حا�سة �ساد�سة

توؤّمن  �ساد�سة  حا�سة  وج��ود  عن  الكثري  ن�سمع 

باطنياً  اإح�سا�ساً  اأو  عادية  غري  معرفة  لالإن�سان 

يتخّطى م�سالك احل�س املعروفة اىل الإدراك اخلفي. 

ره العلم احلديث باأ�سكال خمتلفة، كان  وهو ما يف�سّ

جوزيف  املعروف  الإحيائي  العامل  نظرية  اأهمها 

�سينيل.

املوجودة  كافة  الأج�سام  اأن  النظرية  هذه  توؤكد 

اىل  ت�سري  متالحقة  ذبذبات  تبث  الأر���س،  على 

كموجات  احلواجز  جميع  وتخرتق  بعيدة،  م�سافات 

الال�سلكي. والدليل على وجودها، هو اإهتداء معظم 

احليوانات والطيور واحل�سرات اىل م�ساكنها بف�سل 

اأجهزة �سبيهة  اأج�سامها. وهي  اأجهزة موجودة يف 

اىل حد ما بالرادار، مهمتها تلّقي هذه الذبذبات، 

وتتبعها اىل م�سادرها. وح�سب اعتقاد »�سينيل«، 

اأقل  ولكن  مماثالً  جهازاً  مزّود  الإن�سان  دماغ  فاإن 

وتطّوراً. وحدد مكان هذا اجلهاز يف »اجل�سم  بروزاً 

ال�سنوبري« املوجود يف دماغه، والذي لفت اإنتباه 

العلماء يف الآونة الأخرية، خ�سو�ساً اأن العلم مل يحدد 

اأي اأ�سا�ش يجعله علماً

اإ�ست�سراف

متوز

اإعداد:

غري�ش فرح

رحلة يف االن�سان

2
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منذ القدم، احتّلت ظاهرة التوّقعات حّيزاً كبرياً من اإهتمام الب�سر، 

ب ملخاطره.  باعتبارها اأحد اأ�سكال الوقاية من حماذير املجهول، اأو التح�سّ

وعلى الرغم من اأن الإن�سان البدائي، كان، بح�سب النظريات العلمية، اأكرث 

مقدرة على اإ�ست�سفاف الغيب، وتدارك امل�ستجدات غري املنظورة، بقيت 

هذه الظاهرة لقرون خلت، حكراً على عامل ال�سحر وال�سعوذة، وما يتخلله 

من ممار�سات خارجة عن املاألوف.

اليوم، ويف ظل الإعتقاد ب�سعوبة وجود ظواهر خارجة عن دائرة العلم، 

يتّم الرتكيز جدياً على ما ي�سمى بعلم »البارا�سيكولوجي« اأو »ما وراء النف�ش«، بهدف �سّمه اىل 

العلوم البيولوجية والفيزيائية. ويبقى ال�سوؤال: هل ُيعترب اإ�ست�سراف الغيب ظاهرة خارقة، اأم اأنه 

حالة طبيعية تنتاب من يدّرب عقله الواعي على ولوج الُبعد الإدراكي يف ل وعيه؟
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الدرا�سات  اآخر  لكن  وا�سحة.  وظيفة  الآن  حتى  له 

التي واكبت ت�سريح اآلف الأج�سام ال�سنوبرية يف 

اأحجامها  اأن  اىل  اأ�سارت  واحليوانات،  الب�سر  اأدمغة 

يف اأدمغة الإناث والأطفال واأفراد القبائل البدائية، 

ال�سن،  وكبار  الذكور  اأدمغة  يف  منها  اأكرب  كانت 

تطّوره  لوحظ  كذلك  احل�سارية.  املجتمعات  واأفراد 

و�سموره  احليوان،  لدى 

الإن�سان،  لدى  عموماً 

الذين  بع�س  ع��دا  م��ا 

يتدّربون على ا�ستخدام 

هم الباطني. ح�سّ

اأن اجل�سم  هذا يعني 

امل�سار  ال�����س��ن��وب��ري 

تباينت  وال��ذي  اليه، 

ب�ساأن  ال��ت��ف�����س��ريات 

الأ�سا�سية،  وظيفته 

يف  يتطّور  ج�سم  ه��و 

يتدربون  م��ن  اأدم��غ��ة 

على ا�ستخدامه و�سبط 

ا�ستقبال  على  قدراته 

من  الأج�سام  ذبذبات 

وهذا  خمتلفة.  اأب��ع��اد 

ر، بح�سب اأ�سحاب  يف�سّ

متّكن  ال�������راأي،  ه����ذا 

توّقع  م��ن  ال��ب��ع�����س 

م�ستقبلية  اأح�����داث 

اىل  خمتلفة.  بن�سب 

ذلك، فهم ل ي�سقطون 

دور  احل�����س��ب��ان  م���ن 

حتّقق  يف  ال�����س��دف��ة 

بع�س التوقعات وكذلك 

العقالين  ال��ت��ح��ل��ي��ل 

حل��ي��ث��ي��ات امل��ا���س��ي 

واحل���ا����س���ر م���ن اأج���ل 

ربطها بامل�ستقبل.

التخاطر اأو 

الإ�ستف�سار الوجداين 

للمعلومات

ح���������س����ب ب��ع�����س 

الأب�������ح�������اث ال���ت���ي 

التخاطر  علم  تناولت 

)Telepathy(، يف عدد من اجلامعات الأمريكية، 
على  كلياً  يعتمد  ل  ال��دم��اغ  داخ��ل  الإدراك  ف��اإن 

احلوا�س العادية كاللم�س والب�سر وال�سمع و�سواها. 

اللذين  ووايزنر  ثاولي�س  الباحثني  اىل  وبالن�سبة 

اأجريا درا�سات م�سهبة يف هذا املجال، فاإن مهمة 

اإ�سارات  اإي�سال  هي  املعروفة  اخلم�س  احلوا�س 

الع�سبية.  اخلاليا  عرب  ال��دم��اغ  اىل  اخل��ارج  من 

يحولها  الإ���س��ارات،  هذه  الدماغ  يلتقط  وعندما 

خالل  من  الواعي  العقل  يتلقاها  معلومات  اىل 

ُبعد غري حم�سو�س. وهذا يعني اأننا جميعاً قادرون 

على اإدراك الأ�سياء من دون حوا�س ولكن من داخل 

لدى  تتطّور  قد  بالذات  املقدرة  وهذه  اأدمغتنا. 

�لبع�ض لتتيح لهم �لتقاط �ملعلومات من �أدمغة 

اأ�سحاب  ويوؤكد  بهم.  املحيطة  الأ�سياء  ومن  الغري، 

هذا الراأي اأن هذه املقدرة تقوى كما �سبق واأ�سرنا 

بقدر التدّرب على ا�ستخدامها.

ويف �جللد �أي�صاً �أجهزة �إلتقاط

جلد  على  مو�سكو  جامعة  اأجرتها  درا���س��ة  يف 

الإن�سان واحليوان، بينات وا�سحة عن وجود ج�سيمات 

�سوئية،  �لفوق  �ملوجات  �لتقاط  مهمتها  ا�سة  ح�سّ

اأي املوجات التي ل تلتقطها احلوا�س العادية.

جهاز  بوا�سطة  اجل�سيمات  ه��ذه  ر�سد  مّت  وق��د 

خا�س مَرّره الباحثون على اأج�سام املجموعات التي 

خ�سعت للتجارب. وُعرف اأن العلماء الرو�س متّكنوا 

من اإثبات مقدرة الإن�سان على التمييز بني الألوان 

من خالل جلده.

هذه و�سواها من املعلومات والنظريات، اأف�سحت 

املجال يف الآونة الأخرية، اأمام اإ�ستيعاب الكثريين 

لبع�س الظواهر غري العادية، واإدراجها �سمن دائرة 

العلوم التقليدية. مع ذلك فاإن هذه املعلومات، 

امل�ستقبل،  با�ستقراء  املتعلقة  تلك  وخ�سو�ساً 

بارتياب  الت�ساوؤل  ال�ساحقة من  الأكرية  مل متنع 

�سديد:

اإذا ما اأخذنا بالعتبار اأن »علم الغيب« هو علم يف 

متناول الإن�سان، فهل هذا يعني اأن باإمكان اجلميع 

الإطالع على خفاياه والّتحكم مبمار�سته؟

اأن  على  ي��وؤك��دون  احل��ق��ل  ه��ذا  ال��ب��اح��ث��ون يف 

املغنطي�سية  املوجات  تلقي  اجلميع  با�ستطاعة 

املعهودة.  حوا�سهم  نطاق  خارج  من  وا�ستقبالها 

ي الأبعاد اخلفية عرب اإدراكهم  وهو ما يخّولهم تق�سّ

الأ�سياء  جتعل  املوجات  هذه  كرة  لكن  الباطني. 

�سبطها  ق��واع��د  يجهلون  ال��ذي��ن  على  تختلط 

براأيهم  هنا  ومن  اإ�ستقبالها.  وتنظيم  وحتديدها، 

الفطرية  ال��ق��درات  تنمية  على  ال��ت��دّرب  اأهمية 

تلك  البدائية،  الباطنية  الأحا�سي�س  اأو  الفائقة، 

الأحا�سي�س التي مّيزت الإن�سان يف وقت كان بحاجة 

ما�سة اليها.



اإعداد: رميا �سليم �سومط

• http://www.
webopedia.com/
يف  تطالعنا  ما  كثرياً 

ال�سبكة  ت�سّفح  اأث��ن��اء 

م�سطلحات  ال��ع��امل��ي��ة 

املق�سود  جنهل  تقنية 

ب���ه���ا. ل��ل��راغ��ب��ني يف 

الإط��������الع ع���ل���ى ه���ذه 

امل�����س��ط��ل��ح��ات، ي��ق��ّدم 

قامو�ساً  املذكور  املوقع 

باملفردات  متخ�س�ساً 

املتعلقة  ال��ت��ق��ن��ي��ة 

بالكمبيوتر والنرتنت.

قامو�ش 

متخ�س�ش 

بالنرتنت

• http://news-all.
com
�سامل  اإخ��ب��اري  موقع 

عربية  اأخ����ب����اراً  ي�����س��م 

وع���امل���ي���ة خم��ت��ل��ف��ة، 

منها  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

اإ�سافة  والإق��ت�����س��ادي��ة، 

التكنولوجيا  اأخ��ب��ار  اىل 

والن����رتن����ت، والأخ���ب���ار 

ال���ف���ن���ي���ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة 

والإجتماعية.

اأخبار العامل

• http://www.
baheth.info
موقع  العربي«  »الباحث 

يف  البحث  خ��دم��ة  ي��ق��ّدم 

واملراجع  القوامي�س  اأه��م 

يحتوي  العربية.  اللغوية 

امل���وق���ع ع��ل��ى اأك����ر من 

وماليني  م���ادة،   31.000

الكلمات املجموعة من اأهم 

املتوافرة  اللغوية  املعاجم 

يف العامل العربي.

معجم لغوي

تن�سيق الأزهار

بالتعاون  اإطالقها   Microsoft اأعلنت 

الإلكرتونية  للتجارة   FSM موقع  مع 

برناجماً  القا�سرين  بحماية  املتخ�س�س 

خم�س�ساً  النرتنت  عرب  للدرد�سة  جديداً 

من  احلماية  لهم  يوفر  بحيث  لالأطفال، 

يتعّر�سوا  اأن  ميكن  موؤذية  حمتويات  اأي 

كما  الإلكرتونية،  الدرد�سة  اأثناء  يف  لها 

يتيح لالأهل مراقبة �سلوكهم عن كثب.

 Windows Life ال��ربن��ام��ج  زّود 

 Messenger For Kiddies
�س ملن هم بعمر 8 - 12 عاماً  واملخ�سّ

اىل  تهدف  اأمنية  بروتوكولت  جمموعة 

الأه��ل  يختار  بحيث  الأط��ف��ال،  حماية 

الأ�سخا�س امل�ساركني لهم بالدرد�سة، ول 

م�ستقل.  ب�سكل  باختيارهم  لهم  ي�سمح 

اأو  ال�سور  اإر���س��ال  الربنامج  مينع  كما 

الطفل  ا�ستخدام كامريا النرتنت، ويجرب 

كبري  اأحمر  مفتاح  على  ال�سغط  على 

على ال�سا�سة عند النتهاء من الدرد�سة، 

يتم مبوجبه اإر�سال ن�س املحادثة ب�سكل 

اأو  الأم  اىل  الإلكرتوين  الربيد  فوري عرب 

الأب.

ي���ت���واف���ر ال���ربن���ام���ج ع��ل��ى م��وق��ع 

الإلكرتوين،   Messenger Kiddies
بخدمات  الإت�����س��ال  ل��الأط��ف��ال  وي��ت��ي��ح 

الطوارئ يف اأي وقت وعلى مدار ال�ساعة.

مايكرو�سوفت تطلق 

»م�سنجر« للأطفال

• http://www.
floralcraftresource.com

املبادئ الأ�سا�سية لتن�سيق الأزهار 

وكيفية عر�سها بطريقة لئقة يف 

املوقع املذكور.
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يف احلادي 

ع�سر من حزيران رفعت 

منظمة ال�سحة العاملية 

امل�ستوى الوبائي ملر�ش اإنفلونزا 

اخلنازير اىل املرحلة ال�ساد�سة �سمن 

مراحل اجلوائح، واأعلنته وباًء عاملياً بعد انت�ساره 

يف ع�سرات الدول بحيث مل يعد من املمكن احتواء 

الڤريو�ش. اإزاء هذه الكارثة ال�سحية العاملية باتت معرفة 

خماطر املر�ش، اما الوقاية منه على امل�ستويني الر�سمي والفردي 

فهي ال�سبيل الوحيد للحد من انت�ساره.
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نازير
ونزا اخل

س اإنفل
ريو�

ڤ

الوقاية هي ال�س������بيل الوحيد للحد من انت�ساره

H1N1 ڤريو�ش

حاد  تنف�سي  مر�س   H1N1 اخلنازير  اإنفلونزا 

ي�سيب اخلنازير، ي�سببه ڤريو�س انفلونزا من نوع 

»A« وميكن اأن ينت�سر ب�سرعة، وميكن له اي�ساً اأن 
ينتقل اىل الإن�سان خ�سو�ساً عند الإت�سال املبا�سر 

مع احليوانات امل�سابة به.

 AH1N1 الن�سخة اجلديد من ڤريو�س  النفلونزا

هي  عاملياً،  وانت�سرت  حديثاً  اكت�سافها  مّت  التي 

هجني ميزج بني ڤريو�سات الإنفلونزا عند اخلنازير 

والإنفلونزا   ،H5N1 الطيور  واإنفلونزا   H1N1
كما  �سابقاً  يعرف  مل  فريد  مزيج  وهو  الب�سرية، 

توؤكد تقارير منظمة ال�سحة العاملية.

�لتقاط �لعدوى

عند  الب�سر  اخلنازير  اإنفلونزا  ڤريو�س  ي�سيب 

�سخ�س  من  وينتقل  امل�سابة،  باخلنازير  الإحتكاك 

اىل اآخر بوا�سطة الإفرازات الأنفية واحلنجرية لدى 

العط�س اأو ال�سعال.

كما ميكن الإ�سابة به عن طريق مالم�سة اأج�سام 

الفم  ثم مل�س  الڤريو�سية  الإفرازات  بهذه  ملوثة 

اأو الأنف.

اخلنزير  حلم  اأك��ل  عرب  املر�س  ه��ذا  ينتقل  ول 

ومنتجاته اإذ اأن طهي حلم اخلنزير على حرارة 71 

كما  اخلنازير  اإنفلونزا  درجة مئوية يقتل ڤريو�س 

هو احلال مع بكترييا وڤريو�سات اأخرى.

فرتة العدوى واحل�سانة

العدوى  نقل  بالڤريو�س  م�ساب  ل�سخ�س  ميكن 

اآخر خالل فرتة متتد من يوم قبل ظهور  ل�سخ�س 

العوار�س  ظهور  بعد  اأيام  ع�سرة  واىل  العوار�س 

اأن فرتة ح�سانة املر�س متتد من  املر�سية، علماً 

يوم اىل �سبعة اأيام قبل ظهور اأعرا�سه.
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نازير
ونزا اخل

س اإنفل
ريو�

ڤ

الوقاية هي ال�س������بيل الوحيد للحد من انت�ساره

الأعرا�ش

مماثلة  الب�سر  يف  اخلنازير  اإنفلونزا  اأعرا�س 

لأعرا�س الإنفلونزا املو�سمية وتتمثل يف ارتفاع 

درجة حرارة اجل�سم اىل ما فوق ال� 38 درجة مئوية 

احللق  يف  اأمل  )�سعال،  ح��ادة  تنف�سية  واأعرا�س 

اأن هذه  التنف�س(. ويبدو  والع�سالت، �سعوبة يف 

ال�ساللة اجلديدة ت�سبب مزيداً من الإ�سهال والقيء 

اأكر من الإنفلونزا العادية.

الت�سخي�ش

من  عّينة  جمع  ع��رب  امل��ر���س  ت�سخي�س  يتّم 

الإفرازات التنف�سية خالل الأيام الأربعة اأو اخلم�سة 

الأ�سخا�س،  بع�س  اإن  عوار�سه.  ظهور  على  الأوىل 

بخا�سة الأطفال، قادرين على اإفراز هذا الڤريو�س 

يف الهواء ملدة ع�سرة اأيام واأكر.

الوقاية والعلج

اإنتقال العدوى من  اإمكان  اإجراءات حتد من  ثمة 

احليوانات اىل الب��سر اأو انتقالها بني الب�سر، وهي:

عدة  وال�ساب�ون  بامل��اء  الأي��دي  غ�س�ل   •
مع  التع��امل  بع�د  خ�سو�س��اً  الي��وم  يف  م��رات 

احليوانات.

امل�ساب  ال�سخ�س  من  الإق��رتاب  جتّنب   •
باملر�س.

عند  ورق  مبناديل  والفم  الأنف  • تغطية 
ال�سعال.

ملنع  والفم  الأنف  على  كمامات  • ا�ستخدام 
انت�سار الڤريو�س.

منعاً  الفم  اأو  الأنف  اأو  العني  مل�س  • جتّنب 
لنت�سار اجلراثيم. 

مثبطات  ا�ستخدام  ميكن  العالج  خ�س  ما  يف 

اإنفلونزا اخلنازير عرب  النوراميداز يف عالج  اإنزمي 

اأدوية ي�سفها الطبيب املعالج، وقد اأعلنت وزارة 

ال�سحة يف لبنان اأن الأدوية الالزمة للعالج متوافرة 

يف لبنان.

تاريخ الڤريو�ش

ڤريو�س  من   H1N1 النوع  اإن 

�سليل  ه��و  اخل��ن��ازي��ر  اإن��ف��ل��ون��زا 

ڤريو�س الإنفلونزا الإ�سبانية الذي 

ما بني 20 - 100 مليون  ح�سد 

 1918 العامني  بني  ما  اإن�سان 

العاملية  احل��رب  عقب  و1920 

الأوىل، ويعترب ڤريو�س الإنفلونزا 

اأكر  من   H1N1 النوع  من  »اأ« 

درا�سته  يف  �سعوبة  الڤريو�سات 

لكونه يتمتع بقدرة تغرّي �سريع 

يف  له  اأ���س��داد  تكوين  من  هرباً 

يقوم  ي�ستهدفها.  التي  الأج�سام 

ب�سكل  نف�سه  بتحوير  الڤريو�س 

ثالثة  اىل  ع��ام��ني  ك��ل  طفيف 

اأعوام، وعندما تبداأ الأج�سام التي 

نحوه  مناعة  بتكوين  ي�ستهدفها 

يقوم  الطفيفة،  حتويراته  ونحو 

بعمل  اخلنازير  اإنفلونزا  ڤريو�س 

الهرب  من  ميّكنه  كبري  حتوير 

حدوث  م�سبباً  املناعة  جهاز  من 

جائحة جتتاح العامل كل عدة �سنوات.

كانت  الإ�سبانية،  الإنفلونزا  وباء  وقت  يف  حتى 

الهجمة الأوىل من العدوى طفيفة يف حني كانت 

الهجمة الثانية قاتلة وجد خطرية.

بني اإنفلونزا الطيور واإنفلونزا اخلنازير

�سّببت اإنفلونزا الطيور موجة من الرعب العاملي 

لأنها كانت اأكر فتكاً بالإن�سان. وبالرغم من اأن عدد 

امل�سابني بها كان اأقل اإل اأنه �سجل عدد كبري من 

ال�سحايا. حل�سن احلظ، مل يتحور الڤريو�س ب�سورة 

تكفي لالإنتقال من �سخ�س اىل اآخر.

اأما ڤريو�س اإنفلونزا اخلنازير فاإنه ينت�سر ب�سورة 

اآخر.  العدوى من �سخ�س اىل  اإمكان  اأ�سرع ب�سبب 

لكنه غري خطر على الإن�سان كما ڤريو�س اإنفلونزا 

الطيور وذلك اأن احتمال الوفاة ب�سببه متدٍن.

ظهور املر�ش

يف اأواخر ني�سان املا�سي من هذا العام، انطلقت 

ظاهرة مر�س اإنفلونزا اخلنازير يف املك�سيك حيث 

اأعلنت ال�سلطات اإ�سابة مئات الأ�سخا�س ووفاة 61 

�سخ�ساً.

يظهر  التي  الأوىل  املرة  اأنها  من  الرغم  على 
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اخلنازير  اإنفلونزا  مر�س  فيها 

من  ع��دداً  اأن  اإل  العام،  هذا  يف 

�سّجلت  املر�س  بهذا  الإ�سابات 

التاريخ. ففي �سنة 1976  عرب 

اإ���س��اب��ة 200  ع��ن  الإع����الن  مّت 

�سخ�س بينهم حالة وفاة واحدة.

�سيدة  اأ�سيبت   ،1988 العام 

توفيت  بالڤريو�س،  اأمريكية 

بعد اأ�سبوع على تلقيها العالج.

 2005 العامني  بني  واأنه  كما 

 12 اإ���س��اب��ة  �سّجلت  و2008، 

الوليات  يف  بالڤريو�س  �سخ�ساً 

واإ�سبانيا،  الأمريكية  املتحدة 

حالة  اأي  اإع��الن  دون  من  ولكن 

وفاة.

اإنت�سار املر�ش يف العامل

مر�س  انت�سار  رقعة  ات�سعت 

طالت  حتى  اخلنازير،  اإنفلونزا 

فمن  ك��اف��ة،  ال��ق��ارات  تقريباً 

البداية،  كانت  الو�سطى  اأمريكا 

واجلنوبية،  ال�سمالية  اأمريكا  ثم 

واأفريقيا،  فاآ�سيا،  اأوروب���ا،  ثم 

و�سولً اىل اأ�سرتاليا.

ووفقاً لإح�ساءات منظمة ال�سحة العاملية بتاريخ 

ينت�سر  التي  الدول  عدد  بلغ  2009/6/19، فقد 

فيها املر�س 88 دولة، مع جمموع اإ�سابات و�سل 

وفاة  اىل  الڤريو�س  اأدى  حني  يف   ،48954 اىل 

193 �سخ�ساً يف العامل اأجمع.

التدابري الإحرتازية الدولية

ملر�س  امل�سبب   H1N1 ڤريو�س  ظهور  ف��ور 

والوليات  املك�سيك  كل من  اخلنازير يف  اإنفلونزا 

خمتلف  يف  ال��دول  �سارعت  الأمريكية،  املتحدة 

اإحرتازية  تدابري  اتخاذ  اىل  الأر�سية  الكرة  اأنحاء 

لتفادي اإنتقال عدوى املر�س اىل �سعبها.

اإج���راءات  عديدة  دول  يف  ال�سلطات  ف�سددت 

خ�سو�ساً  امل�سافرين،  على  ال�سحية  املراقبة 

املتحدة  وال���ولي���ات  املك�سيك  م��ن  ال��ق��ادم��ني 

واليابان، اأي دول اإنت�سار املر�س الرئي�سة. كما واأنها 

�سارعت اىل اإ�سدار حتذيرات تنّبه فيها املواطنني 

من خطر ال�سفر اىل دول اإنت�سار املر�س.

ال�سحية  املراقبة  اإجراءات  ت�سديد  اىل  بالإ�سافة 

معظم  زادت  فقد  وامل���وان���ئ،  امل��ط��ارات  يف 

احلكومات يف الدول اإجراءات فح�س واردات اخلنازير 

احلكومات  هذه  بع�س  اأن  حتى  الأمريكتني،  من 

فر�ست حظراً موؤقتاً على هذه ال�سلع.

الأمم املتحدة

هذا  من  التحذير  اىل  املتحدة  الأمم  �سارعت 

املر�س ومن خطر انت�ساره يف العامل، داعية الدول 

اىل الت�سامن يف ما بينها ملواجهة هذا الڤريو�س، 

وقد  جديد«.  عاملي  وباء  اىل  »حتّوله  من  حمذرة 

بان كي مون،  لالأمم املتحدة،  العام  الأمني  اأعرب 

عن قلقه اإزاء الوفيات.

منظمة ال�سحة العاملية

منظمة ال�سحة العاملية �سارعت اىل التحذير من 

اإنفلونزا اخلنازير يف حال انت�ساره،  خماطر مر�س 

وعملت بجهد على مواكبة التطورات احلا�سلة على 

ال�ساحة العاملية على هذا ال�سعيد.

درجة  رفع  املنظمة  اأعلنت  حزيران،   11 ويف 

ال�ساد�سة،  املرحلة  اىل  املر�س  لهذا  اخل��ط��ورة 

والتي تعترب الأخطر، بعد اأن اطلعت على تقييم 

واخت�سا�سيي  الإنفلونزا  جم��ال  يف  اخل��رباء  اأب��رز 

الڤريو�سات.

املر�س  يكون  ال�ساد�سة،  املرحلة  اىل  وبانتقاله 

انتقلت  وبالتايل  ع��امل��ي،  وب��اء  اىل  حت��ّول  ق��د 

رد  اىل  طارئ  و�سع  من  العاملية  ال�سحة  منظمة 

فعل طويل الأمد.

ال�سحة  منظمة  توقعت  ذل��ك،  اىل  بالإ�سافة 

مدة  اخلنازير  اإنفلونزا  وباء  ي�ستمر  اأن  العاملية 

واأن  العامل،  اأنحاء  يف  و�سنتني،  �سنة  بني  تراوح 

ي�سيب النا�س ب�سكل وبائي.

يف لبنان

�سل�س�لة  لب�نان  يف  ال�سح�ة  وزارة  اأ�س��درت 

املر�س  ح��ول  وتف�سريي�ة  حتذيرية  بي��انات 

الوزارة  �ستعت�م��دها  التي  الإحرتازية  والتدابري 

لقتفاء اآثار الإ�سابة لدى القادمني من اخلارج.
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بي�انها  ففي 

ال�س��ادر  الأول 

 26 ب���ت���اري���خ 

 ،2009 ني�سان 

ال���وزارة  اأعلن�ت 

ال��������������دواء  »اأن 

ي�ستعمل  ال�����ذي 

ل��ع��الج ه��ذه احل��الت 

 O s c l t a m i v i r (
م��وج��ود   )Tamiflu

م�ستودعات  يف  حالياً 

وزارة ال�سحة العامة«.

ق�د  اأن���ه  اأوردت  كم��ا 

على  ال��ت��دري��ب  �سب��ق 

ملواجهة  اجل���ه���وز  خ��ط��ط 

والأوبئ��ة  ال�سح��ية  الطوارئ 

منظ��مة  م��ع  ب��ال��ت��ع��������اون 

والتدريب  العاملية،  ال�سح��ة 

و�سبكة  امل�ست�سفيات  �سمل 

مراكز الرعاية ال�سحية الأولية.

لبن�ان  يف  العام�ة  ال�س�حة  وزارة  وطبق�ت 

لبنان،  اىل  الوباء  دخول  ملن�ع  الالزمة  الت�دابي�ر 

احلي��ة  اخل��ن��ازي��ر  ا���س��ت��رياد  من��ع  ع��رب  وذل���ك 

ومن�تج��اتها با�ستثناء اللحوم املعلبة وامل�سّنع��ة 

ُيعلن عن  التي  الدول  من جميع  حرارياً  املعاجلة 

�سحنة  اأي  تتلف  اأن  على  بالڤي��رو�س،  اإ�سابتها 

املنظم��ة  اأعلنت  بلد  من  لبن��ان  اىل  دخلت 

العاملي��ة لل�سح��ة احليوانية اأو املنظمات ال�سحية 

مبر�س  فيها  اإ�سابات  وج��ود  املخت�سة  الدولية 

اإنفلونزا اخلنازير.

اىل  احليوانية  ال���روة  مديرية  دعيت  كذلك 

يومي  وب�سكل  عاملياً  املر�س  انت�سار  متابعة 

لتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها.

تدابري يف املطار

الالزمة  التدابري  لبنان  ال�سحة يف  وزارة  اتخذت 

من  الدولة،  مرافق  كل  عرب  والإح��ت��واء  للمراقبة 

مطارات ومرافئ ومعابر.

يف هذا الإطار، اأكد الدكتور نا�سر �ساهني رئي�س 

حديث  يف  بريوت  مطار  يف  ال�سحي  احلجر  ق�سم 

ملراقبة  املتخذة  الإج���راءات  اأن  »اجلي�س«  ملجلة 

تلك  عن  اأهمية  تقل  ل  املطار  اىل  الوافدين 

املتخذة يف اأحدث املطارات العاملية.

املطار  يف  دائمني  مكتبني  اإن�ساء  اىل  واأ�سار 

�سحيني  مراقبني  من  موؤلفاً  فريق عمل  ي�سمان 

موفدين من قبل وزارة ال�سحة، واأطباء وممر�سني 

الإنفلونزا  حالت  لر�سد  �ساعة   24 طوال  يعملون 

H1N1 بني الوافدين اىل املطار واحتوائها قبل 
الإنت�سار.

و�س��رح الدكتور �ساه�ني اخلط�وات التف�سي��لي��ة 

امل�سابني،  وفح�س  ال��واف��دي��ن  ر�سد  لعمليتي 

جميع  مراقبة  خالل  من  يتم  الر�سد  اأن  فاأو�سح 

كامريات  ع��رب  امل��ط��ار  دخولهم  ف��ور  ال��ق��ادم��ني 

مراقبة مت�س�لة باأجه��زة حديث�ة لقي��ا�س احلرارة. 

الأ�سخ��ا�س  اأح��د  اأن  ال�سا�س��ة  على  ظه��ر  ف��اإذا 

يعاين ارتف��اعاً يف احلرارة مبعدل 38 درج��ة وما 

املكتب  يف  الطبي  للفح����س  يخ�س��ع  ف��وق، 

البلغم،  لذلك، وت�سحب منه عّينة من  �س  املخ�سّ

يت�م اإر�سالها اىل دائ�رة الرت�سد الوبائي يف وزارة 

احل��رارة  كانت  اإذا  ما  ملع��رفة  العامة  ال�سحة 

تبي��ّن  ف��اإذا   ،H1N1 الإنف��لونزا  عن  ناجت��ة 

رفيق  يتّم حجره يف م�ست�سفى  الإ�سابة  وجود 

لعالج  يخ�سع  حيث  يوماً،   12 ملدة  احلريري 

طبي مدته ع�سرة اأيام تتحّمل نفقاته وزارة 

ال�سحة العامة.

املري�س  ي�سفى  احلجر  مدة  انتهاء  بعد 

اىل  العدوى  اإنتقال  خطر  وينتفي  كلياً 

لدى  اأنه  الإط��ار  هذا  يف  ويذكر  الآخرين. 

للفحو�سات  يخ�سع  الإ�سابة  اكت�ساف 

املحيطني  الأ�سخا�س  جميع  الطبية 

بال�سخ�س امل�ساب، وكل من كان على 

ات�سال مبا�سر معه.  

وتطّرق الدكتور �ساهني يف حديثه 

ل  حيث  النادرة،  احلالت  بع�س  اىل 

يتم ر�سد الإ�سابة عرب كامريات املراقبة 

املر�س  اأعرا�س  اأن  ذلك  يف  وال�سبب  املطار  يف 
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تكون غري ظاهرة بعد، وقد اتخذت التدابري الالزمة 

ا�ستمارات  توزيع  خالل  من  الو�سع  هذا  ملعاجلة 

على الركاب يف الطائرة،  يدونون فيها اأ�سماءهم 

منهم  بكل  الإت�����س��ال  يتم  حيث  وعناوينهم، 

اأعرا�س  اأي  وجود  عدم  من  للتاأكد  اأيام  ثالثة  بعد 

لالإنفلونزا. 

اأن مر�س  الدكتور �ساهني  اأكد  يف ختام حديثه، 

من  اخلطري  باملر�س  لي�س  اخلنازير  اإنفلونزا 

الناحية ال�سحية داعياً اىل عدم الرعب والتهويل، 

اأي  التبليغ عن  التوعية بهدف  واإمنا اىل �سرورة 

الإنفلونزا  انت�سار  ومكافحة  عالجها  بغية  اإ�سابة 

H1N1 للق�ساء على الوباء وهذا واجب كل مواطن.

وزارة الزراعة

عديدة  اإج��راءات  بدورها  اتخذت  الزراعة  وزارة 

يف  اخلنازير  اإنفلونزا  مر�س  انت�سار  دون  للحوؤول 

لبنان، والإجراءات هي:

)تعقيم،  احل��ي��وي  الأم���ن  اإج����راءات  تطبيق   -

تاأمني  الزيارات،  منع  املزرعة،  اإقفال  تنظيف، 

النظيفة  املياه  تاأمني  الالزمة،  والأقنعة  الألب�سة 

باختالط  �ل�سماح  منع  م��وث��وق��ة،  م�سادر  م��ن 

اخلنازير من مزارع خمتلفة(.

م�سالخ  بقايا  اإط��ع��ام  ملنع  الإج����راءات  اأخ��ذ   -

الدواجن للخنازير.

- الطلب من م�سلحة الأبحاث العلمية الزراعية 

تاأمني الكوا�سف املخربية بال�سرعة الق�سوى.

- حتديد فرق عمل طوارئ يف جميع املناطق 

الأذن(  )من  دم  عّينات  واأخذ  والك�سف  اللبنانية 

و�سواب )من الأنف( لإجراء الفحو�س الالزمة للتاأكد 

من خلو لبنان من هذا املر�س.

- منع اإجراء اأي عمليات ذبح للخنازير قبل اأخذ 

موافقة الطبيب البيطري يف املناطق.

يف  اخلنازيز  عدد  لواقع  الإح�ساءات  حتديث   -

املزارع والبيوت.

- التن�سيق الكامل مع وزارة ال�سحة العامة واأي 

نقابة  �سيما  ل  ال�سلة  ذات  حكومية  غري  جهات 

الأطباء البيطريني يف لبنان.

- الطلب اىل وزارة الإقت�ساد والتجارة - مديرية 

املالحم  من  عّينات  جمع   - امل�ستهلك  حماية 

اخلا�سة باخلنازير لإجراء الفحو�س الالزمة عليها.

اخلا�سة يف ت�سّرف  اأرقامها  الوزارة  كما و�سعت 

جميع مرّبي اخلنازير يف املزارع والبيوت لالإبالغ 

على  وذل��ك  ماألوفة،  غري  عوار�س  اأي  وج��ود  عن 

الأرقام الآتية:

 -  01/848445 الر�سمي:  ال��دوام  اأثناء  يف   -

.01/849624

 -  03/305382 الر�سمي:  ال���دوام  خ���ارج   -

.03/603917 - 03/341278

حالت الإ�سابة يف لبنان

د.حممد  العامة،  ال�سحة  وزير  اأّكد  اأيار،   30 يف 

جواد خليفة، ظهور اأول ثالث حالت اإ�سابة باإنفلونزا 

اخلنازير، وهي حالت قادمة من اخلارج. الأول هو 

يف  ت�سارك  جمموعة  �سمن  كان  لبناين  �سخ�س 

به  ر�سدت  معهد  يف  اإ�سبانيا  يف  تدريبية  ندوة 

يف ما بعد �ساللة الإنفلونزا اجلديدة، اأما الباقيان 

فهما مواطنان كنديان يزوران لبنان، امراأة وطفل. 

وقد مّتت معاجلتهم ب�سكل �سليم حتى �سفائهم.

يف  املكت�سفة  الإ�سابة  حالت  ذلك  بعد  وتوالت 

لبنان، حتى بلغت يف اأواخر حزيران 30 حالة كلها 

الوليات املتحدة  قادمة من اخلارج، خ�سو�ساً من 

وكندا. وعلى الأثر، دعت وزارة ال�سحة اىل التقّيد 

الغرفة  يف  الوجود  اأو  الإحتكاك  »جتّنب  بتدابري 

الإنفلونزا  بعوار�س  م�ساب  �سخ�س  مع  نف�سها 

وو�سع القناع الواقي )كمامة( طوال فرتة الوجود 

قرب اأ�سخا�س م�سابني وغ�سل اليدين جيداً باملاء 

امل�سابني،  الأ�سخا�س  مالم�سة  بعد  وال�سابون 

وتفادي الأماكن العامة واملكتظة«.   

الدكتور نا�سر �ساهني رئي�س ق�سم احلجر ال�سحي يف مطار بريوت 

يف حديثه ملجلة »اجلي�س«

اجهزة الرقابة يف مطار بريوت
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ن�سائح ل�سلمتكم

يف  النّقال  الهاتف  ال�سائقني  اإ�ستعمال  • اإن 
�سماعات  طريق  عن  كان  ولو  حتى  القيادة،  اأثناء 

الطرق  ح��وادث  وق��وع  اإحتمالت  ي�ساعف  الأذن، 

بن�سبة عالية.

اأثناء  يف  النّقال  الهاتف  اإ�ستعمال  اإن   •
ويدفع  لل�سيارة  اجلانبي  الإنحراف  يزيد  القيادة 

عندما  خ�سو�ساً  الأخ��ط��اء،  ارت��ك��اب  اىل  ال�سائق 

قرب  مو�سوعاً  اأو  اليد  يف  حممولً  الهاتف  يكون 

.)Middle Console( ذراع الغيار

يف  ينخف�س  ال�سائق  اأداء  م�ستوى  اإن   •
رد  �سرعة  وتنخف�س  الهاتفية،  املكاملة  اإب���ان 

اإن  الأخ��رى.  ال�سيارات  من  اقرتابه  وي��زداد  فعله، 

مبقد�ر  يت�ساعف  �لأد�ء  م�ستوى  يف  �لهبوط  هذ� 

تعقيد املخابرة الهاتفية وما تثريه يف ال�سائق من 

اإنفعالت، خ�سو�ساً لدى كبار ال�سن من ال�سائقني.

�سرعة  على  �سلبية  اآثاراً  النّقال  للهاتف  • اإن 
)Reaction Time( ال�سائق عندما تكون  رد فعل 

القيادة �سهلة )Easy(؛ فالهاتف النّقال يوؤدي اىل 

اإنخفا�س هذه ال�سرعة.

على  �سلبية  نتائج  النّقال  للهاتف  اإن   •
املخ�س�س  امل�سلك  عن  وانحرافه  ال�سائق  و�سعية 

له )Driver´s Lane Position(، خ�سو�ساً عندما 

 Tracking Demand of( تكون متطلبات القيادة

the Driving Task( �ساغطة وال�سري كثيفاً.
ال�سائق  اإجهاد  اىل  يوؤدي  النّقال  الهاتف  • اإن 
القيادة  ك��ان��ت  اإذا  عما  النظر  بغ�س  ويلهيه، 

الهاتف  حمل  متطلبات  لأن  �سعبة،  اأم  �سهلة 

الب�سري ملحيط  ال�سائق  م�سح  تتداخل مع  النّقال 

 Driver´s Visual Scanning( ال�سري 

وحتد   ،)of the Traffic Environment
القيام باحلركات املطلوبة  من قدرته على 

ل�سبط �سيارته، وعلى حتليل كل املعلومات 

التي تتطّلبها حركة املرور اأمامه وحوله.

واملعّقدة  احل��ادة  املناق�سات  اإن   •
ال�سهو  اىل  ت��وؤدي  النّقال  الهاتف  على 

حركات  يف  حت�سل  قد  تغيريات  اأي  عن 

اأو  الأرق����ام  طلب  اأن  ح��ني  يف  ال�سري، 

ي�سبب  �سهلة  اأح���ادي���ث  يف  اخل��و���س 

اىل  اي�ساً  ي��وؤدي  ولكنه  اأق��ل،  اإ�سكالت 

 )Response Time( خف�س رد الفعل 

حركة  مفاجئة يف  ح�سول حتّولت  لدى 

ال�سري.

النّقال  الهاتف  اإ�ستعمال  اإن   •
واخلو�س  الأرق���ام،  طلب  فيه  مبا   -

هو  معّقدة،  اأو  �سهلة  اأح��ادي��ث  يف 

ممن  ال�سائقني  عند  ���س��رراً  اأك���ر 

بن�سبة  اخلم�سي�ن  �سن  ف��وق  ه��م 

مقارنة  م����رات  وث����الث  م��رت��ني 

بال�سائقني ال�سبان.

امل�سنني  ال�سائقني  اإن   •
النّقال  الهاتف  ي�ستعملون  ممن 

اأطول  زمنية  فرتة  اىل  يحتاجون 

الواجب  الفعل  رد  اعتماد  قبل 

طارئ  ح�سول  ل��دى  واملنا�سب 

من  يزيدون  واإنهم  يفاجئهم، 

ومن  اجلانبي  انحنائهم  و�سعية 

اأكر  الإنحراف اجلانبي لل�سيارة 

وه��وؤلء  ال�سبان.  يفعله  مم��ا 

�سرعتهم،  يخّففون  عموماً 

النّقال  الهاتف  فا�ستعمال 

يتطلب منهم جمهوداً فكرياً 

اأكرب.

تق�ّدم،  م��ا  ع��ل��ى  ب��ن��اًء 

ن��ت��م��ن��ى ع��ل��ي��ك ع��زي��زي 

اإ�ستعمال  ع��دم  ال�سائق 

اأثناء  يف  النّقال  الهاتف 

من  خ��وف��اً  لي�س  القيادة 

على  حفاظاً  بل  الغرامة، 

�سالمتك و�سالمة املجتمع 

كذلك!

كيف ن�ستعمل

الهاتف النّقال

اأو اخللوي

يف اأثناء القيادة؟

القيادة فن وذوق

واأخالق واحرتام القانون

متوز

اإعداد:

الدكتور اليا�ش مي�سال ال�سويري

رئي�س اجلمعية اللبنانية لل�سالمة العامة 

)LAPS(
ع�سو جمل�س اإدارة منظمة ال�سالمة العاملية

وممثل املنظمة لدى الأمم املتحدة

�سالمتكم تهمنا

2
0
0

9

اإ�ستعمال الهاتف 

النّقال يف اأثناء 

القيادة، وخلفاً ملا 

يعتقده الكثريون، 

ي�سّكل يف حد ذاته 

خطاأ، وي�ستوي يف 

ذلك التخابر بوا�سطة 

الأجهزة املحمولة 

باليد اأو بوا�سطة تلك 

املثبتة داخل ال�سيارة، 

لأن اإنتباه ال�سائق 

ين�سرف يف كل احلالني 

عن القيادة كما يح�سل 

يف اأثناء عملية الرتقيم 

اأو يف اأثناء فرتة التخابر، 

ما قد ي�سبب احلوادث اأو 

اإ�سطراباً يف حركة ال�سري.

يف ما ياأتي، ن�سلط 

ال�سوء على النتائج التي 

خل�ش اليها بع�ش الدرا�سات 

التي اأجريت يف بع�ش 

الدول مثل الرنوج، اأ�سوج، 

بريطانيا، كندا والوليات 

املتحدة الأمريكية جلهة 

تاأثري اإ�ستعمال الهاتف النّقال 

يف ال�سيارة على �سلمة ال�سري.

؟



v

يف �سجل اخللود

الركن  العميد  اجلي�س  قيادة  نعت 

حمدان  البا�سط  عبد  اأحمد  املتقاعد 

الذي تويف بتاريخ 2009/6/7.

- من مواليد العام 1934 - �سحيم - 

ق�ساء ال�سوف.

احلربية  امل��در���س��ة  يف  ت��ط��ّوع   -

من  اع��ت��ب��اراً  �سابط  تلميذ  ب�سفة 

.1957/10/7

من  اع��ت��ب��اراً  م��الزم  لرتبة  رق��ي   -

الرتقية  يف  وت���دّرج   ،1960/9/16

من  اع��ت��ب��اراً  رك��ن  عميد  رتبة  حتى 

.1988/1/1

- حائز:

التذكاري.  1961/12/31 • و�سام 

اللبناين  الإ�ستحقاق  و���س��ام   •
الف�سي من الدرجة الثالثة.

من  اللبناين  الإ�ستحقاق  • و�سام 
الدرجة الثانية.

رتبة  من  الوطني  الأرز  • و�سام 
فار�س.

رتبة  من  الوطني  الأرز  • و�سام 
�سابط.

الوطنية. الوحدة  • و�سام 
اجلي�س. قائد  العماد  • تنويه 

مرتني. املنطقة  قائد  • تهنئة 
يف  درا���س��ي��ة  دورات  ع��دة  ت��اب��ع   -

الداخل واخلارج.

- متاأهل.

نعت قيادة اجلي�س اجلندي طوين �سيمون النبوت الذي 

تويف بتاريخ 2009/6/9.

- من مواليد 1989/1/14 - بلدة عدبل - ق�ساء عكار - 

حمافظة ال�سمال.

- تطّوع يف اجلي�س اعتباراً من 2006/10/5.

- من عداد مديرية املخابرات.

- حائز تنويه العماد قائد اجلي�س.

- عازب.

العميد الركن املتقاعد اأحمد عبد البا�سط حمدان

اجلندي طوين �سيمون النبوت
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يف �سجل اخللود

نعت قيادة اجلي�س العميد املتقاعد 

منري اليا�س �سعب الذي تويف بتاريخ 

.2009/6/9

- من مواليد 1951/8/4 - العاقورة 

- ق�ساء جبيل.

تلميذ  ب�سفة  اجلي�س  يف  تطّوع   -

�سابط اعتباراً من 1972/11/13.

من  اع��ت��ب��اراً  م��الزم  لرتبة  رق��ي   -

الرتقية  يف  وت���دّرج   ،1975/8/1

ح��ت��ى رت��ب��ة ع��م��ي��د اع���ت���ب���اراً من 

.2005/10/25

- حائز:

رتبة  من  الوطني  الأرز  • و�سام 
فار�س.

من  اللبناين  الإ�ستحقاق  • و�سام 
الدرجة الثالثة.

الوطنية. الوحدة  • و�سام 
اجلنوب. فجر  • و�سام 

من  اللبناين  الإ�ستحقاق  • و�سام 
الدرجة الثانية.

من  الع�سكري  التقدير  و�سام   •
الدرجة الف�سية.

رتبة  من  الوطني  الأرز  • و�سام 
�سابط.

اجلي�س  قائد  العماد  تنويه   •
ثالث مرات.

 13 اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 
مرة.

مرات. اأربع  اللواء  قائد  • تهنئة 
يف  درا���س��ي��ة  دورات  ع��دة  ت��اب��ع   -

الداخل واخلارج.

- عازب.

فادي  �سربل  خدماته  املمّددة  املجّند  اجلي�س  قيادة  نعت 

من�سور الذي تويف بتاريخ 2009/6/2.

- من مواليد 1985/7/1- مدينة ب�سري.

وم��ّددت   ،2004/1/7 من  اعتباراً  اجلي�س  يف  جّند   -

خدماته اعتباراً من 2008/12/22.

- من عداد لواء امل�ساة الثاين - الكتيبة 23.

- حائز تهنئة العماد قائد اجلي�س.

- عازب.

العميد املتقاعد منري اليا�ش �سعب

املجّند املمّددة خدماته �سربل فادي من�سور
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متوز

اإعداد:

نينا عقل خليل

اخبار ريا�سية

2
0
0

9

احلر�ش اجلمهوري بطل اجلي�ش يف كرة القدم للعام 2009

بطولة لبنان

العامة يف

�سيف املبارزة

و�سيف احل�سام

بطولة  نهائيات   ،)2009/5/27( البلدي  بريوت  ملعب  على  اأقيمت 

اجلي�س يف لعبة كرة القدم للعام احلايل، بح�سور ممثل قائد اجلي�س العماد 

جان قهوجي، �لعقيد ح�سان ر�ستم و�سباط من �لألوية و�لوحد�ت وعدد كبري 

الريا�سيني. من 

احلر�س  ل��واء  فريقي  جمعت  والتي  البطولة،  لهذه  النهائية  املباراة 

احلر�س  لواء  فوز  عن  اأ�سفرت  لبنان،  جبل  منطقة  عام  ومقر  اجلمهوري 

لفريق  واحد  هدف  مقابل  هدفني  اإح��رازه  بعد  البطولة  بلقب  اجلمهوري 

لبنان. منطقة جبل 

اللبناين  اجلي�س  فريق  فاز 

يف  العامة  لبنان  بطولة  يف 

و�سيف  امل��ب��ارزة  �سيف  لعبة 

احل�����س��ام، ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف 

اإميل  العماد  الرئي�س  جممع 

يف  الع�سكري  الريا�سي  حل��ود 

اإ�سراف  حتت  اأندية  عدة  مب�ساركة  الدكوانة 

الإحتاد اللبناين لل�سالح. ويف ما يلي النتائج 

الع�سكريون: حّققها  التي 

املبارزة: • �سيف 
الدعم،  ل��واء  من  فيا�س  ج��ورج  العريف   -

الأول.

- املعاون حممود علي اأحمد من لواء امل�ساة 

الثاين. الثامن، 

امل�ساة  لواء  من  اخل��وري  �سفيق  الرقيب   -

الثالث. ال�سابع، 

احل�سام: • �سيف 
- املعاون حممود علي اأحمد من لواء امل�ساة 

الثامن، الأول.

التدخل  ف��وج  من  مهنا  ط��ارق  الرقيب   -

الأول، الثاين.

- الرقيبان جان �سبيح من لواء الدعم ورائد 

املركز  يف  الرابع  التدخل  فوج  من  كروم  بو 

الثالث.
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اجلي�ش اأحرز بطولة 

لبنان يف امل�سارعة

لبنان  بطولة  اجلي�س  فريق  اأحرز 

الأوىل،  للدرجة  امل�سارعة  لعبة  يف 

اللبناين  الإحت����اد  نّظمها  ال��ت��ي 

يف   ،2009/5/31 بتاريخ  للعبة 

يف  الريا�سية  الأن�سطة  وحدة  قاعة 

الريا�سية. املدينة 

فريق  حل  النهائية،  النتيجة  يف 

امل�سارعة  لعبة  يف  اأولً  اجلي�س 

نقطة،   58 بر�سيد  ال��روم��ان��ي��ة 

لعبة  يف  الأول  املركز  حّقق  كما 

نقطة   56 بر�سيد  احلرة  امل�سارعة 

النحو  النتائج على  وكانت  البطولة.  كاأ�س  حمرزاً 

الآتي:

رومانية: • م�سارعة 
من  كرامة  �سليمان  الرقيب  كلغ:   55 وزن   -

فوج التدخل الرابع، الثاين.

من  �سم�س  هيثم  العريف  كلغ:   60 وزن   -

الأول. املركز العايل للريا�سة الع�سكرية، 

اخلالد من  اأحمد  الأول  الرقيب  - وزن 66 كلغ: 

الأول. املركز العايل للريا�سة الع�سكرية، 

من  رفاعي  اأحمد  العريف  كلغ:   74 وزن   -

الأول. املركز العايل للريا�سة الع�سكرية، 

�سيف  الدين  حمي  الرقيب  كلغ:   84 وزن   -

الدين من لواء امل�ساة الثاين ع�سر، الأول.

من  ابراهيم  يو�سف  العريف  الثقيل:  الوزن   -

فوج التدخل الأول، الثاين.

حرة: • م�سارعة 
من  ا�سكاف  ج��ورج  العريف  كلغ:   55 وزن   -

اللواء اخلام�س، الثاين.

- وزن 60 كلغ: الرقيب حممد الغو�س من فوج 

التدخل الرابع، الأول.

من  اخلطيب  كمال  العريف  كلغ:   66 وزن   -

اللواء ال�سابع، الأول.

- وزن 74 كلغ: الرقيب الأول حممد خ�سر خليل 

من فوج التدخل الرابع، الثاين.

- وزن 84 كلغ: العريف اأحمد قميحة من فوج 

املدرعات الثاين، الثاين.

ابراهيم اخلطيب من  العريف  - وزن 96 كلغ: 

فوج املغاوير، الثاين.

فوج  من  دمج  علي  العريف  الثقيل:  الوزن   -

الثاين. املغاوير، 

اللبناين  الإحت���اد  اأق���ام 

لبنان  بطولة  ال�سلة،  لكرة 

 ،2009 للعام  اللعبة  يف 

منتخب  فريق  �سارك  وقد 

م��ب��اري��ات  يف  اجل��ي�����س 

البطولة - للدرجة الثانية، 

وحل يف املركز الرابع بعد 

املرّبع  مباريات  خو�سه 

الذهبي يف البطولة.

اجلي�ش يحّل رابعاً 

ببطولة لبنان يف 

لعبة كرة ال�سلة



العريف جند �سلوم 

يحرز برونزية يف 

بطولة اآ�سيا للملكمة

حت�������س���رياً ل�������دورة الأل����ع����اب 

والتي  ال�ساد�سة،  الفرنكوفونية 

اأيلول   27 بني  لبنان  ي�ست�سيفها 

الإحت���اد  ن��ّظ��م  الأول،  ت�سرين  و6 

اللقاءين  القوى  لألعاب  اللبناين 

الأول والثاين من �سل�سلة يف األعاب 

كميل  مدينة  ملعب  على  القوى 

الريا�سية. �سمعون 

يف  اجلي�س  ف��ري��ق  ���س��ارك  وق��د 

اأندية،  ع��دة  جانب  اىل  اللقاءين 

حّققها  التي  الفنية  النتائج  وهنا 

الع�سكريون.

اللقاء الأول

مرت:  200 • �سباق 
لواء  من  �سعيب  حممد  اجلندي   -

الثالث. احلر�س اجلمهوري، 

مرت:   800 • �سباق 
من  ع��زي��زي  ع�سمت  اجل��ن��دي   -

اللواء احلادي ع�سر، الأول.

لواء  ع��ون م��ن  زي���اد  ال��رق��ي��ب   -

احلر�س اجلمهوري، الثاين.

- العريف با�سم �سالمة من اللواء 

احلادي ع�سر، الثالث.

مرت:   1500 • �سباق 
لواء  الرقيب ح�سني عوا�سة من   -

احلر�س اجلمهوري، الأول.

من  الدركو�سي  حممد  الرقيب   -

لواء احلر�س اجلمهوري، الثاين.

- العريف حممد العجمي من لواء 

الثالث. الثاين،  امل�ساة 

عاٍل: • وثب 
لواء  الديراين من  علي  اجلندي   -

امل�ساة احلادي ع�سر، الأول.

اللواء  العريف تركي غ�سن من   -

الثالث. اللوج�ستي، 

طويل: • وثب 
- العريف اأ�سامة النداف من لواء 

احلر�س اجلمهوري، الثاين.

اللواء  من  يونان  فوؤاد  العريف   -

الثالث. الثالث، 

الثاين اللقاء 

مرت:  100 • �سباق 
لواء  من  �سعيب  حممد  اجلندي   -

اجلر�س اجلمهوري، الثاين.

مرت:  400 • �سباق 
لواء  من  من�سور  خالد  اجلندي   -

امل�ساة الأول، الثاين.

لواء  من  �سالمة  با�سم  العريف   -

امل�ساة احلادي ع�سر، الثالث.

مرت:  800 • �سباق 
من  ع��زي��زي  ع�سمت  اجل��ن��دي   -

اللواء احلادي ع�سر، الأول.

لواء  ع��ون م��ن  زي���اد  ال��رق��ي��ب   -

احلر�س اجلمهوري، الثاين.

لواء  من  ق��دوح  علي  العريف   -

امل�ساة احلادي ع�سر، الثالث.

مرت:  3000 • �سباق 
- العريف حممد العجمي من لواء 

امل�ساة الثاين، الأول.

لواء  م��ن  ن�سر  مالك  الرقيب   -

الثاين. امل�ساة اخلام�س، 

الدرك��و�سي  اأحم��د  الرقي��ب   -

م��������ن ل����واء احل��ر���س اجل��م��ه��وري، 

الثالث.

املخابرات،  مديرية  من  �سلوم  جند  العريف  اأحرز 

ميدالية برونزية يف وزن 75 كيلوغراماً، يف بطولة 

اأقيمت يف مدينة ت�سوهاي ال�سينية. اآ�سيا التي 

اخلليلي  حممد  م��ن  اللبنانية  البعثة  وت��األ��ف��ت 

العريفني  واملالكمني  مدرباً  حمدان  اإيهاب  رئي�ساً، 

يف اجلي�س جند �سلوم وفرا�س البتلوين.

لقاءان وديان يف األعاب القوى حت�سرياً للألعاب الفرنكوفونية





ة
ع
ط
ا
ق
ت
مل
ا
 
ت
ا
م
ل
ك
ل
ا
 
ة
ق
ب
ا
�س
م

اإعداد: فيليب �سّما�ش

اجلائـــزة

لرية400.000

لبنانية

1234567891011121314151617181920

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ال�سم: ........................................................................................................................................................

العنوان: .....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

160

اجلي�ش - العدد رقم 289



م�سابقة الكلمات املتقاطعة تقدمها 

للفائزين  وتخ�س�ش  لقرائها  »اجلي�ش« 

اربعماية  قيمتها  مالية  جوائز  فيها 

بوا�سطة  ت��وزع  لبنانية،  لرية  الف 

القرعة على اربعة فائزين.

ة
ق

اب
�ص

مل
�

ط 
رو

ــ
�ص

• اأفقياً:
كان  راحل  لبناين  و�ساعر  اأدي��ب   -1

»متوزيات«،  باإ�سم  مقالت  يوّقع 

فاخركم وباراكم يف، نوتة مو�سيقية.

م��وؤخ��راً،  ت��ويف  اأم��ريك��ي  مغن   -2

عا�سمة غربية.

يف  مطار  روم���اين،  ام��رباط��ور   -3

تاهيتي، دولة اآ�سيوية، دعَم. 

اأبطال  من  منازل،  الإب��رة،  ثقب   -4

ال�ساهنامة للفردو�سي، �سرعتهم يف 

الأمر.

5- اأعود، رفع �سوته، جعلت الأمالك 

جزر  اإح��دى  للدولة،  ملكاً  وال�سركات 

انتيل الهولندية.

6- فيزيائي فرن�سي، بلغ اىل، جرذ 

بالأجنبية، حرف جزم.

7- ممثل م�سري، ربحنا.

للتمني،  مت�سابهان،  جوابنا،   -8

ُحب.

9- ُتتبادل يف املنا�سبات ال�سعيدة.

�سغرية،  ك�سراً  بالأ�سابع  ك�سر   -10

�أد�ة �سرط، دولة يف �أمريكا �جلنوبية.

11- دولة كربى، دولة اأفريقية.

وممثل  مغن  اليوم،  حّر  اإ�ستد   -12

فرن�سي راحل، للمنادى.

اإكت�سف  انكليزي  فيزيائي   -13

البنزين، م�ساعدتنا ِل�، قاي�َس.

رودي�سيا  عا�سمة  البناء،  اأ�سل   -14

�سابقاً، قوائم الدابة.

لقب  يعلم،  بلجيكية،  مدينة   -15

الرّحالة العربي اإبن ماجد.

16- �سرت، عا�سمة اأوروبية، م�سرحية 

لوليم �سك�سبري، حكموا على.

مدينة  اآ���س��ي��وي��ة،  عا�سمة   -17

 -  1930( رومانيا  ملك  اأمل��ان��ي��ة، 

1940(، مت�س ال�سراب.

اأفريقية، م�سى متبخرتاً،  18- دولة 

اأغنية م�سهورة جللبري بيكو.

نوتة  وه��ي��ئ��ت��ي،  ���س��ك��ل��ي   -19

لرئي�س  الثاين  الإ���س��م  مو�سيقية، 

اأمريكي راحل، رو�سة. 

20- ينزل عليه بال�سرب، فيل�سوف 

فرن�سي، خمل�ساً، نعام.

ممثلة  واه���ت���زاز،  ا���س��ط��راب   -21

اأمريكية راحلة.

ن
و
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• عمودياً:
1- دولة كربى، ممثلة اأمريكية توفيت موؤخراً، 

طرّي.

اخرتع  اأم��ريك��ي  فيزيائي  طليق،  يعرب،   -2

الفونوغراف.

عن  جتمعونها  غّطى،  متحرك،  غري  �ساأن،   -3

الأر�س.

القب�س  األقى  راحل،  لبناين  و�ساعر  اأديب   -4

على واأخذ، الإ�سم الثاين لرئي�س تركي راحل.

البقاع،  يف  بلدة  ظهَر،  مايل،  يف  مطار   -5

قدوم.

6- يخ�سك، ذو �ساأن ومنزلة، الإ�سم الثاين لعامل 

نف�س فرن�سي راحل، بحر.

فرن�سية  مغنية  ِل�،  �سقيي  طريق،  ي�سّر،   -7

راحلة.

اإمرباطور  عربية،  عملة  بنف�سه،  خُماطر   -8

بيزنطي، من اأع�ساء اجل�سم.

امللكة  خلَف  اإنكليزي  ملك  مت�سابهان،   -9

ڤيكتوريا، خ�سم �سديد اخل�سومة.

10- ن�سمن، �سيف قاطع، اإح�سا�سهم، اأ�سرا�س.

الثاين ملو�سيقي  الإ�سم  مو�سيقية،  نوتة   -11

لبناين، ن�سراً، نروا وفرقوا املاء.

12- �سّممتم على، هالك، هلَك، مقر ومركز. 

من  طائفة  فتيات،  كلثوم،  لأم  اأغنية   -13

ال�سفن.

14- نعربُه، مدينة بريطانية، طْرد واإبعاد.

عملة  �سعف،  غربي،  مقيا�س  غ��ريي،   -15

اليابان.

16- اأديب م�سري راحل اإعترب رائد اأدب الطفل، 

ممثل م�سري.

ظلمة،  وج��ه��ه،  عب�س  وخ��ا���س��م،  ع���ادى   -17

للنهي، اأ�سل.

اإ�سم  �سرعة،  اأوروب��ي،  نهر  ونرتفع،  نعلو   -18

مبنى وزارة الدفاع الأمريكية.

19- ناِبه وحاذق، �سبيه، اأرغب، �سحاب اأ�سود.

20- ولية اأمريكية، اأحرزت بطولة كاأ�س القارات 

يف كرة القدم بعد فوزها على منتخب الوليات 

املتحدة 3 - 2.

داخل  وا�سح  بخط  احلل  ويكتب  املجلة،  من  مقتطعة  غري  م�سابقة  كل  • ت�ستبعد 
املربعات وتر�سل ال�سفحة بكاملها مع احلل. وتعلن النتائج يف العدد املقبل.

 - التوجيه  مديرية   - الريزة   - اجلي�ش  قيادة  التايل:  العنوان  اىل  احللول  • تر�سل 
جملة »اجلي�ش« - »م�سابقة الكلمات املتقاطعة«.

جميع  يف  اجلي�ش  ثكن  يف  باليد  امل�سابقة  ت�سليم  امل�سرتك  با�ستطاعة   •
املناطق.

.2009 اآب   20 احللول  لقبول  موعد  • اآخر 

حل العدد ال�سابق

• املعاون حممد غامن   
اأركان اجلي�س للعديد.

• الرقيب الأول يو�سف عبود  
املجّمع الع�سكري - جونيه.

• الرقيب �سليمان نا�سر الدين
�سرية �سرطة منطقة بريوت.

• رحيل يو�سف
ال�سمال.
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العميد الركن �سالح حاج �سليمان

مدير التوجيه

تنفيذ  يف  فالنجاح  الع�سكرية.  املوؤ�س�سة  �سدر  اىل  وتتلحق،  الأو�سمة  تتواىل 

وبينهم:  حولهم  بلدهم  جي�ش  وجود  اىل  املواطنني  واطمئنان  و�سام.  املهمات، 

و�سام. ووفاء عائلت ال�سهداء واأبنائهم وبناتهم للموؤ�س�سة، وتعّلقهم بها ور�ساهم عن 

و�سام...  املزيد:  لتقدمي  وا�ستعدادهم  الوطن  مذبح  على  قّدموها  التي  الت�سحيات 

ودللت  كبرية  معان  منها  ولكل  جميل،  منها  كل  ال�سدور،  فوق  ترفل  رفيعة  اأو�سمة 

�سامية. اأو�سمة عديدة، ان�سّم اليها اأخرياً و�سام هو الآخر ذو اأناقة وملعان وذو خ�سو�سية 

ودللت.

الو�سام اجلديد هو و�سام الأرز من رتبة الو�ساح الأكرب، الذي منحه فخامة رئي�ش البلد 

العماد مي�سال �سليمان لقائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، ليقول له من خلله: الربكة 

يف ما تعمل، والأمن يف ما ترعى. وليقول للموؤ�س�سة الع�سكرية: رعاِك اهلل، هذا �سكر 

من اجلمهورية باأ�سرها اىل جنودك اأينما كانوا. ال�ستقلل اأنت �سمانته، الأمن اأنت يده 

املباركة. ال�ستقرار اأنت غ�سونه املظّللة، واأنت ن�سيمه. جمال الوطن، اأنت املفتاح اىل 

جنته، واأنت عطره و�سفاء زهوره.

الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  �سدر  على  خالد  و�سام  هو  القائد  �سدر  على  اجلديد  الو�سام 

يفتخر به الع�سكريون جيلً بعد جيل، ويتذّكرونه دائماً كلما قراأوا يف تاريخ جي�سهم 

وقدماً  غرابة  وامل�سهورة  �سنفاً،  الب�سيطة  بالأ�سلحة  الإ�سرائيلي  العدو  مواجهته  عن 

باعتداءاته  الإره��اب  اجلي�ش  هذا  مواجهة  عن  قراأوا  كلما  ويتذّكرونه  و»متحفية«. 

�ش وتفكيكها، وجتنيب  الداخلية وخباياه اخلارجية، وجناحه يف متابعة �سبكات التج�سّ

هذا  واأوكاره.  واأدواته  ع�ساباته  لها  تخطط  كانت  التي  اجلرائم  من  الكثري  املجتمع 

عدا عن املهمات اليومية التي مل يت�ساهل على الإطلق يف تنفيذها واإجنازها، ويف 

طليعة تلك املهمات اليومية انتخابات اليوم الواحد التي تركت اآثارها للأيام التالية، 

وال�سهور وال�سنني. 

للم�سي يف مواجهة  وا�ستعداداً  ون�ساطاً  هّمًة  ينب�ش  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اإّن قلب 

هذه  قائد  واإّن  باأ�سرها،  والبلد  البلد  رئي�ش  اأمام  تهّيباً  ينب�ش  �سدرها  واإّن  ال�سعاب، 

املوؤ�س�سة ي�سرب على كتف كل واحد من اأبنائها قائلً: »ل عليكم، الإمرة لكم يف ظّل 

القانون، ول مظّلة فوق اأّي خمالف«.

و�سام الأو�سمة
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