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• �سعر املجلة:
3000

لرية لبنانية

• اال��������ش���ت���راك ال���������س����ن����وي يف ل���ب���ن���ان:

• قرب�ص والدول العربية 200 :دوالر امريكي

للم�ؤ�س�سات 200.000 :ل�ي�رة لبنانية

• ام�يرك��ا واوق��ي��ان��ي��ا 300 :دوالر امريكي

•
•

للأفــــــــراد 100.000 :ل�ي�رة لبنانية

• اوروب�����ا واف��ري��ق��ي��ا 250 :دوالر امريكي

اسستقباالت
و
ز
ي
ر
ا
لدف عا
�شباط

وزير الدفاع الوطني ي�ستقبل
ال�سفري الفرن�سي
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ اليا�س
املر� ،سفري فرن�سا ال�سيد دوين بييتون ،يف
ح�ضور امللحق الع�سكري الفرن�سي العقيد
فيليب برتيل .وقد جرى بحث �سبل تعزيز
التعاون الع�سكري بني البلدين.

 ...واملمثل ال�شخ�صي للأمني
العام للأمم املتحدة
ا�ستقبل الوزير املر ،املمثل ال�شخ�صي
للأمني العام للأمم املتحدة ال�سيد مايكل
ويليامز .وجرى خالل اللقاء تداول التطورات
على ال�ساحة اللبنانية ومراحل تطبيق القرار
.1701
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 ...وقائد قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني ،قائد قوات
الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان اجلرنال
الإ�سباين البريتو �أ�سارتا يف زيارة بروتوكولية
غداة ت�سلّمه مهامه يف لبنان.

 ...واملدير العام
لقوى الأمن الداخلي
ا�ستقبل الوزير اليا�س املر ،املدير العام
لقوى الأمن الداخلي اللواء �أ�رشف ريفي ،يف
ال�سيارة العميد
ح�ضور قائد وحدة القوى
ّ
مت عر�ض التعاون بني اجلي�ش
روبري جبور ،و ّ
وقوى الأمن.
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اسستقباال

ت قائ
د
ا
جل
يشش
�شباط

قائد اجلي�ش ي�ستقبل
ال�سفري الإيطايل
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري
�إيطاليا ال�سيد غابريال كيكيا ،يرافقه امللحق الع�سكري العقيد انطونيو
بيتيللي ،وتناول البحث الأو�ضاع العامة وجماالت التعاون بني اجلي�شني
ال�صديقني.

 ...وم�ست�شار الرئي�س الأمريكي
للأمن القومي
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،م�ست�شار
الرئي�س الأمريكي للأمن القومي اجلرنال جيم�س جونز ،يف ح�ضور
ال�سفرية الأمريكية ال�سيدة مي�شيل �سي�سون وامللحق الع�سكري
الأمريكي .وتناول البحث متابعة امل�ساعدات الأمريكية املقررة للجي�ش
اللبناين و�سبل تفعيل التعاون الع�سكري بني اجلي�شني.

 ...وال�سفري
الإندوني�سي
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة� ،سفري اندوني�سيا ال�سيد باغا�س
هاب�سورو ،يف زيارة وداعية مبنا�سبة انتهاء
مهماته يف لبنان.
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 ...والأمني العام للمجل�س الأعلى
اللبناين  -ال�سوري

 ...واملن�سق اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،املن�سق اخلا�ص
للأمني العام للأمم املتحدة يف لبنان ال�سيد مايكل ويليامز ،وبحثا معا ً
التقرير الدوري اخلا�ص بتنفيذ القرار .1701

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة� ،أمني عام املجل�س الأعلى
اللبناين  -ال�سوري الأ�ستاذ ن�رصي خوري وتداوال الأو�ضاع العامة.

 ...وقائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،قائد قوات
الأمم املتحدة امل�ؤقتة اللواء �ألبريتو �أ�سارتا يف زيارته الأوىل بعد توليه
مهماته اجلديدة .وتناول البحث �سبل التعاون والتن�سيق بني اجلي�ش
اللبناين وهذه القوات ،وظروف اختطاف العدو الإ�رسائيلي املواطن
اللبناين ربيع زهرة ،والإجراءات التي اتخذت ال�سرتداده.

 ...ووفد ًا من قنا�صل لبنان

ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من قنا�صل
لبنان يتق ّدمهم عميد ال�سلك القن�صلي ال�سيد جوزيف حبي�س الذي
مرت بها البالد ،و�أثنى
�أ�شاد بدور اجلي�ش خالل الظروف ال�صعبة التي ّ
على اجلهود التي تبذلها قيادته دفاعا ً عن الوطن وحفاظا ً على �أمنه
وا�ستقراره.

 ...و�سفري منظمة فر�سان مالطا
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري منظمة فر�سان
مالطا البارون جاك غرييي دو دوما�ست وبحثا الأو�ضاع العامة وجماالت
التعاون بني اجلانبني.
8
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 ...ورئي�س فرع التحقيق يف املحكمة الدولية

 ...وامللحق الع�سكري الرتكي

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س فرع التحقيق يف
املحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان ال�سيد مايكل تيلور.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،امللحق الع�سكري الرتكي
العقيد علي طا�ش ،الذي �سلّمه دعوة من نظريه الرتكي لزيارة بالده،
وبحث معه �سبل تفعيل عالقات التعاون بني اجلي�شني ال�صديقني.

 ...وامللحق الع�سكري الإماراتي
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،امللحق الع�سكري
الإماراتي العقيد حمد الكعبي .وجرى بحث عالقات التعاون الع�سكري
بني اجلي�شني ال�شقيقني.

 ...وامللحق الع�سكري ال�سعودي

 ...والنائب �سيمون �أبي رميا

ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،امللحق الع�سكري
ال�سعودي اللواء املهند�س حممد بن ابراهيم احلجاج ،وجرى تداول
الأو�ضاع العامة.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب �سيمون �أبي رميا.
وتناول البحث الأو�ضاع العامة.
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 ...والنائب �إميل رحمة

 ...والنائب وليد �سكرية

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب �إميل رحمه
وبحثا �ش�ؤونا ً عامة.

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب وليد �سكرية
وجرى عر�ض للو�ضع العام.

 ...ووفد ًا من كتلة نواب زحلة
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من كتلة نواب زحلة
�ضم النواب :ايلي ماروين ،عقاب �صقر ،عا�صم عراجي ،جوزيف معلوف
ّ
وطوين �أبي خاطر ،حيث �أعربوا عن تقديرهم اجلهود التي يبذلها اجلي�ش
حفاظا ً على م�سرية الأمن واال�ستقرار يف البالد.

 ...والنائب خالد زهرمان

 ...والوزير ال�سابق �أالن طابوريان

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب خالد زهرمان
وتداوال �أو�ضاعا ً عامة.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،الوزير ال�سابق �أالن
طابوريان.

10
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 ...والوزير ال�سابق جوزيف الها�شم

 ...والنائب ال�سابق �سمري عازار

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،الوزير ال�سابق جوزيف
الها�شم.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب ال�سابق �سمري عازار،
وا�ستعر�ضا الأو�ضاع العامة يف البالد.

معو�ض
 ...والنائبة ال�سابقة نائلة
ّ

ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،النائبة ال�سابقة نائلة
مع ّو�ض.

 ...والوزير ال�سابق وئام وهاب

 ...ومدير عام الأمن العام

ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،الوزير ال�سابق وئام
وهاب ،وجرى بحث الأو�ضاع العامة.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،مدير عام الأمن العام اللواء
الركن وفيق جزيني .وجرى تداول ال�ش�ؤون املتعلقة بالتعاون الأمني
امل�شرتك بني اجلي�ش واملديرية العامة للأمن العام.
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 ...ومدير عام �أمن الدولة

 ...ومدير اجلمارك العامة

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،مدير عام �أمن الدولة
بالوكالة العميد اليا�س كعيكاتي وتداوال �سبل تعزيز التن�سيق الأمني
امل�شرتك بني امل�ؤ�س�ستني.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،مدير اجلمارك العامة العميد
الركن املتقاعد �أ�سعد غامن.

 ...والنائب العام الإ�ستئنايف يف ال�شمال
ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب العام
الإ�ستئنايف يف ال�شمال القا�ضي عمر حمزة.

 ...والقا�ضي ر�شيد مزهر مودعاً

 ...وقا�ضي التحقيق الع�سكري الأول

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،القا�ضي ر�شيد مزهر يف
زيارة وداعية ملنا�سبة �إحالته على التقاعد.

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،قا�ضي التحقيق
الع�سكري الأول ريا�ض �أبو غيدا ،وتداوال �ش�ؤونا ً تتعلق بالق�ضاء
الع�سكري.
12
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 ...ومدير عام بنك ال�شارقة ورئي�س حملة �شفا

 ...ووفد ًا من جمعية خريجي اجلامعة الأمريكية

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س جمل�س العمل
اللبناين يف دبي والإمارات ال�شمالية املحامي جوزيف نهرا ومدير عام
بنك ال�شارقة ورئي�س حملة �شفا ال�سيد فاروج ناركيزيان ،حيث ق ّدما
له �شيكا ً م�رصفيا ً بقيمة � 250ألف دوالر ال�ستكمال متويل م�رشوع مكننة
ثمن العماد قهوجي هذه املبادرة وق ّدم لكل من
الطبابة الع�سكرية .وقد ّ
زائريه درع اجلي�ش التذكاري عربون �شكر وتقدير.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من جمعية
�ضم كالً من ال�سادة� :سامي علم الدين ،ع�صام
خريجي اجلامعة الأمريكية ّ
�أبو احل�سن ،جورج عازار ،رميا القا�ضي ،عبداهلل دروي�ش وح�سن خليفة.
وقد �أثنى الوفد على اجلهود التي يبذلها اجلي�ش لرت�سيخ الإ�ستقرار يف
وجه للعماد قهوجي دعوة اىل ح�ضور
البالد وم�ساعدة املواطنني ،كما ّ
حفل تكرمي وزير الثقافة والإعالم ال�سعودي الدكتور عبد العزيز خوجة.

 ...ورئي�س م�ست�شفى �سيدة لبنان
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س م�ست�شفى �سيدة
لبنان الدكتور فوزي ع�ضيمي يرافقه وفد من الأطباء .وجرى بحث
الطبي بني امل�ست�شفى املذكور والطبابة الع�سكرية.
جماالت التعاون
ّ

 ...ومدير عام معهد البحوث ال�صناعية
 ...وال�صحايف حممد �سلمان

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،مدير عام معهد
البحوث ال�صناعية الدكتور ب�سام الفرن يرافقه املهند�س مارون
�صيقلي .وجرى تداول جماالت التعاون بني اجلي�ش واملعهد املذكور.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،ال�صحايف حممد �سلمان.
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 ...والدكتور ف�ؤاد �أبي نا�رض

معو�ض
 ...وال�سيد مي�شال
ّ

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،ال�سيد مي�شال مع ّو�ض
الذي �أعرب عن تقديره اجلهود التي يبذلها اجلي�ش يف تر�سيخ الأمن
واال�ستقرار.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،الدكتور ف�ؤاد �أبي نا�رض
الذي �أ�شاد باجلهود التي يبذلها اجلي�ش.

 ...وال�سيد نا�صيف ال�سقالوي

 ...وال�سيد في�صل كرامي

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،ال�سيد نا�صيف
ال�سقالوي الذي �أعرب عن تقديره اجلي�ش.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،ال�سيد في�صل
كرامي.

 ...ووفد ًا من الندوة العربية الع�سكرية
للطب الريا�ضي
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من الندوة العربية
الع�سكرية الثالثة للطب الريا�ضي برئا�سة م�ساعد �أمني عام جامعة
الدول العربية ال�سفري عبد الرحمن ال�صلح ،ومدير �إدارة ال�ش�ؤون
الع�سكرية يف جامعة الدول العربية الدكتور �سامي كا�شور ،الذين
�شكروه على رعاية الندوة التي عقدت يف �شهر كانون الثاين املن�رصم،
كما ق ّدموا له و�سام الإحتاد العربي للريا�ضة الع�سكرية.
14
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كانون الثاين 2010

اسستقباال

ت رئ
يسس ألا
�شباط

رئي�س الأركان ي�ستقبل
وفد ًا من كلية الدفاع الوطني امللكية الأردنية

ر

كان

خريجي اجلامعة الأمريكية
 ...ووفد ًا من جمعية ّ

ا�ستقبل اللواء الركن �شوقي امل�رصي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من
�ضم كالً من ال�سادة� :سامي علم الدين،
خريجي اجلامعة الأمريكية ّ
جمعية ّ
ع�صام �أبو احل�سن ،جورج عازار ،عبداهلل دروي�ش ،ح�سن خليفة ،وال�سيدة
وجه الوفد دعوة �إىل رئي�س الأركان حل�ضور حفل
رميا القا�ضي ،وقد ّ
تكرمي وزير الثقافة والإعالم ال�سعودي الدكتور عبد العزيز خوجة.

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي امل�رصي يف مكتبه يف
الريزة ،وفداً من كلية الدفاع الوطني امللكية الأردنية برئا�سة العميد
الركن الطيار �سعيد العبادي .وجرى بحث التعاون الع�سكري بني
اجلي�شني اللبناين والأردين.

 ...وقا�ضي التحقيق الع�سكري الأول

 ...وامللحق الع�سكري الأمريكي

ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،قا�ضي التحقيق الع�سكري
الأول القا�ضي ريا�ض �أبو غيدا وذلك مبنا�سبة ت�سلّمه املن�صب
اجلديد .وقد جرى خالل اللقاء بحث كيفية معاجلة الأو�ضاع املتعلقة
بالع�سكريني والتي هي من �صالحيات املحكمة الع�سكرية.

ا�ستقبل اللواء الركن �شوقي امل�رصي ،يف مكتبه يف الريزة ،امللحق
الع�سكري الأمريكي املقدم جامي�س النتز الذي حمل �إليه دعوة من نائب
رئي�س الأركان الأمريكي اجلرنال كارت رايت لزيارة وا�شنطن.
16
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 ...وامللحق الع�سكري الفرن�سي

 ...وقائد املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية

ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،امللحق الع�سكري
الفرن�سي العقيد برتيل يف زيارة لتقدمي م�ساعده اجلديد الرائد فيليب
لوكونت.

ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،قائد املركز العايل
للريا�ضة الع�سكرية العميد الركن جورج بطر�س يرافقه العقيد ح�سان
ر�ستم ،اللذين ق ّدما له درع الندوة العربية الع�سكرية الثالثة للطب
الريا�ضي.

 ...والأديبة ال�شيخة منى زين الدين

 ...وعقيلة الرائد ال�شهيد خالد مر�شاد

ا�ستقبل اللواء الركن �شوقي امل�رصي ،يف مكتبه يف الريزة ،الأديبة
ال�شيخة منى زين الدين وعدداً من �أفراد عائلتها ،يرافقهم الفنان وليد
�أبو احل�سن .زين الدين ق ّدمت �إىل اللواء الركن امل�رصي كتابها بعنوان
«�سفينة النجاة �إىل �سعادة احلياة».
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ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،ال�سيدة مينى مر�شاد
عقيلة الرائد ال�شهيد خالد مر�شاد.

17

نششاطا
ت
ا
ل
ق
يادة
�شباط

ت�سليم وت�سلّم
قيادة القوة الدولية
املر :وجودكم ر�سالة
قوية ب�أن املجتمع
الدويل
يدعم لبنان
غرات�سيانو :من دون
وقف دائم لإطالق النار
ي�صعب احلفاظ على
الإجنازات
جرت يف مقر القوة الدولية يف بلدة
الناقورة ،مرا�سم ت�سليم وت�سلّم قيادة
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان
بني القائد الإيطايل اجلرنال كالوديو
غرات�سيانو م�سلّما ً واجل�نرال الإ�سباين
�ألربتو �أ�سارتا مت�سلّما ً.
ح�رض الإحتفال وزير الدفاع الوطني
الأ�ستاذ اليا�س امل��ر ،وزي��رة الدفاع
الإ�سبانية ال�سيدة ك��ارم��ن �شاكون
بيكورا�س على ر�أ����س وف��د ع�سكري
وب���رمل���اين ك��ب�ير��� ،س��ف��راء :ال��والي��ات
املتحدة الأمريكية ،بريطانيا ،فرن�سا،
�إ�سبانيا ،كوريا� ،إيطاليا و�إندوني�سيا،
نائب وزي��ر الدفاع الإي��ط��ايل جوزيبي
كو�سيغا ،قائد اجلي�ش العماد جان
ق��ه��وج��ي ع��ل��ى ر�أ�����س وف���د م��ن ك��ب��ار ال�ضباط،
املبعوث اخلا�ص للأمني العام ل�ل�أمم املتحدة
ال�سيد م��اي��ك��ل وي��ل��ي��ام��ز ،وع���دد م��ن ال��ن��واب،
بالإ�ضافة �إىل دبلوما�سيني وكبار م�س�ؤويل الأمم
املتحدة وفاعليات روحية وبلدية وقادة الكتائب

الدولية امل�شاركة يف القوات الدولية ،وممثلني
عن ال�سلطات املحلية واملحافظات.
ا�ستهل االحتفال بالن�شيد الوطني ون�شيد الأمم
املتحدة ثم الوقوف دقيقة �صمت ح��داداً على
�أرواح جنود حفظ ال�سالم الذين �سقطوا خالل �أداء
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الواجب ،لي�ضع بعدها اجلرنال غرات�سيانو �إكليالً
من الزهر على الن�صب التذكاري لل�شـهداء.
و�أل��ق��ى ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل��ق��وات الأمم
امل��ت��ح��دة اجل��ن�رال ب����رداالي كلمة ح ّ��ي��ا فيها
اجلرنال غرات�سيانو على جهوده التي بذلها من
�أجل ال�سالم يف قيادته القوات الدولية ،ثم قلّد
اجلرنال غرات�سيانو اجلرنال برداالي و�سام الأمم
املتحدة.
ك��م��ا �أل��ق��ى ال���وزي���ر امل���ر كلمة ق���ال فيها:
«ي����سرين �أن �أرح���ب ب��وزي��رة ال��دف��اع الإ�سبانية
�شاكون ووزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع الإيطايل
كو�سيغا وال��ن��واب وال��ق��ادة الع�سكريني يف
�إ�سبانيا و�إيطاليا ،و�أ�شكر لكم الر�سالة القوية
توجهونها من خالل ح�ضوركم اليوم ب�أن
التي ّ
املجتمع ال��دويل ما يزال يدعم م�سرية ال�سالم
والأمن وم�ساعدة لبنان».
و�أ�ضاف الوزير املر« :ي�رشّفني �أن �أ�شكركم
يف ه��ذا االح��ت��ف��ال ال��ي��وم مل��ا فيه م��ن دالالت
�إ�ضافية اخت�رصها بالآتي :ت�ضحيات من خدم
ال�سالم والأم��ن يف بلدنا ،وال نن�سى ت�ضحيات
اجلرنال غرات�سيانو ،هذا الرجل القائد �صاحب
الر�ؤية واجل���ر�أة ،ف�شكراً للجرنال غرات�سيانو،
وكن على ثقة ب�أنك راحل عن بلدنا ولكنك باق
يف قلوبنا؛ �أحببت من خ�لال م�شاركتي اليوم
�أن �أبعث بر�سالة ت�ؤكد دعم احلكومة اللبنانية
لقائد «اليونيفيل» اجلديد اجل�نرال �أ�سارتا
حتى نكمل ما بد�أناه يف �سبيل تعزيز ال�سالم
واال�ستقرار يف هذه املنطقة من لبنان».
وت��اب��ع« :م��ن واج��ب��ي �أن �أب��ع��ث بر�سالة �إىل
املجتمع ال��دويل ،وخ�صو�صا ً �إىل الأم�ين العام
للأمم املتحدة بان كي مون لأقول له �إننا نق ّدر
اهتمامه وم�ساعدته لرت�سيخ الأم���ن يف هذه
مت�سكنا بقرار جمل�س الأمن
املنطقة ،ون�ؤكد
ّ
الدويل الرقم  ،1701و�إ�رصارنا على اال�ستمرار
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يف تطبيقه تطبيقا ً ك��ام�لاً ،و�أج���� ّدد تقديري
ملهمات «اليونيفيل» وح�سن عالقتها مع �أهايل
اجلنوب وم�ساعداتها لهم على كل ال�صعد،
و�أح��ي��ي التعاون الإيجابي الب ّناء القائم بني
«اليونيفيل» واجلي�ش اللبناين .و�أحيي و�أق ّدر
لكم ما تقومون به من واجب م�رشّف جتاه لبنان».
بعد ذل��ك �أل��ق��ى اجل�ن�رال غرات�سيانو كلمة
رحب فيها بخلفه واحل�ضور ،ثم ق ّوم الإجنازات
ّ
التي حتقّقت والتحديات التي واجهت القوات
الدولية يف الأعوام الثالثة االخرية ،ومما قاله:
«�إن التطبيق الناجز للقرار ،)2006( 1701
يواجه عدداً من التحديات اال�سرتاتيجية ،علما ً
ب�أن جزءاً كبرياً منها يقع خارج نطاق م�س�ؤوليات
«اليونيفيل»� .أم��ا �أه ّ��م��ه��ا فهو �إح���راز تق ّدم
للتو�صل �إىل وق��ف دائ���م لإط�ل�اق ال��ن��ار وحل
طويل الأمد للنزاع .فمن دون وقف دائم لإطالق
النار� ،سي�صعب احلفاظ على الإجن��ازات التي
حتقّقها «اليونيفيل» على الأر�ض على املدى
الطويل ،ولن ي��زول احتمال ت�صاعد احلوادث
التي تقع على طول اخلط الأزرق لتتحول �إىل
�رصاع �أ�شمل».
و�أ�ضاف�« :إن الإنت�شار احلايل لليونيفيل ،مع
�أ�صولها وم��وارده��ا ،ال ميكن �أن ي��دوم �إىل ما
ال نهاية .وتقع على عاتق الأط��راف م�س�ؤولية
الإف��ادة من نافذة الفر�ص التي ي�ؤمنها وجود

اليونيفيل تو�صالً �إىل وق��ف دائ��م للنار وحل
طويل الأمد .و�إن التنفيذ الناجع والتام للقرار
التو�صل �إىل �سالم عادل
 ،1701وب��ال��ت��ايل
ّ
و�شامل ودائم يف ال�رشق الأو�سط ،يعتمدان على
الإلتزام الثابت واجلهود امل�شرتكة من جانب
جميع الأطراف يف املرحلة املقبلة.
ويف الوقت نف�سه ،وعلى الرغم من حتقيق تق ّدم
كبري يف اجتاه الإنتقال التدريجي للم�س�ؤوليات
من اليونيفيل �إىل القوات امل�سلحة اللبنانية ،ما
تزال ق��درات اجلي�ش اللبناين الربية والبحرية
حتتاج �إىل مزيد من التعزيز قبل �أن يتمكن من
فر�ض �سيطرته الأمنية ب�شكل ف ّعال يف منطقة
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عمليات اليونيفيل .ويف هذا ال�سياقُ ،يذكر �أن
الأمني العام للأمم املتحدة �أعلن مراراً �أنه من
ال����ضروري �أن ي�ستمر املجتمع ال��دويل يف دعم
اجلي�ش اللبناين وحت ّوله تنظيما ً ع�سكريا ً ف ّعاالً
كامل التجهيز وق����ادراً على الإ���ض��ط�لاع بكل
م�س�ؤولياته.
وال �شك يف �أن كل �أن�شطتنا يف خدمة ال�سالم يف
جنوب لبنان ما كانت لتنفّ ذ لوال تعاون اجلي�ش
اللبناين الذي برهن مراراً وتكراراً عن احرتافه
وال��ت��زام��ه الكبري تنفيذ ال��ق��رار  ،1701على
الرغم من املعوقات يف عمله بال�رشاكة الوثيقة
مع قوات اليونيفيل».
و�ألقى القائد اجلديد اجل�نرال �أ�سارتا كلمة
ا�ستذكر فيها الفرتة التي �أم�ضاها مع القوات
الدولية كقائد القطاع ال�رشقي والتي امتدت
بني كانون الثاين من العام  2008وني�سان من
العام  ،2009ومما قال« :على الرغم من �أنني
مل � ِ
أم�ض هنا �سوى �أربعة �أ�شهر� ،رسعان ما احتلت
هذه البالد مكانة خا�صة يف قلبي ،و�صارت جزءاً
من تاريخي ،وها هي الآن ت�صبح �أي�ضا ً جزءاً من
م�ستقبلي مع تو ّ
يل مهماتي اجلديدة.
خ�لال امل���دة ال��ت��ي �أم�ضيتها ه��ن��ا� ،أر�سيت
عالقات جيدة ج��داً مع كل امل�شاركني يف هذه
البعثة ،ال مع قائدي واجلنود التابعني ملختلف
ال��وح��دات الذين خدموا حتت �إمرتي فح�سب،
بل �أي�ضا ً مع املدنيني ،واملرجعيات الدينية
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والع�سكرية ومع الأهايل والإعالميني.
�أود هنا �أن �أتقدم بال�شكر من الأم�ين العام
ل�ل�أمم املتحدة ،ومن حكومة �إ�سبانيا وقواتها
امل�سلحة على اختياري لهذه املهمة .كما �أود
�أن �أعرب عن امتناين لقائد اليونيفيل املنتهية
واليته اجل�نرال غرات�سيانو ال��ذي دع��م معظم
مبادراتي و�أر�شدين وعلّمني الكثري حول هذه
البعثة� ،أمتنى لك يا �صديقي كل التوفيق يف
امل�ستقبل.
�أم��ا ر�ؤي��ت��ي لليونيفيل ،فهي امل�ساعدة يف
املحافظة على وق��ف الأع��م��ال العدائية بني
�إ�رسائيل ولبنان ،مع تعزيز احل��وار والتعاون،
ومن خالل ب�سط ال�سيطرة الفعلية على منطقة
العمليات بالتعاون الوثيق مع اجلي�ش اللبناين
بغية ت��ف��ادي وق��وع �أي ح���وادث .يف ر�أي���ي� ،إن
احلال النهائية امل�أمولة تكمن يف �إر�ساء ال�سالم
واال���س��ت��ق��رار ال��دائ��م�ين يف ج��ن��وب لبنان ،غري
�أن طبيعة ه��ذه امل�شكلة �سيا�سية وال ميكن
لليونيفيل �أن حتلّها وح��ده��ا� .إال �أن مهمتنا
تق�ضي ب�أن ن�ساهم يف �إيجاد الظروف املالئمة
جلعل ذل��ك ممكنا ً .وال �شك يف �أن العمليات
التكتية الهادفة �إىل �ضبط املنطقة ت�شكّ ل
الأداة املنظورة لتحقيق هذه الغاية� ،إال �أنها
لي�ست كافية ،فنحن يف حاجة �إىل �أن نن�رش فكرة
ال�سالم الدائم».
ث��م ح��� ّدد «ل��ك��ل ال��ط��اق��م ال���ذي ي��خ��دم حتت
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إ�م��رت��ي من ع�سكريني ومدنيني عدة
قواعد �أ�سا�سية ينبغي اتباعها حتى
ننجح يف مهمتنا� ،أهمها� :أن نقوم بكل
واجباتنا مبا يتما�شى مع قرار جمل�س
الأمن  1701وعلينا �أن نبقي واليتنا
وا�ضحة ن�صب �أعيننا يف �أثناء قيامنا

مبهماتنا� ،أن نحرتم قواعد الإ�شتباك احرتاما ً
كامالً� ،أن نحرتم الثقافات والأديان املختلفة،
�أال ننحاز عند تعاملنا مع الأط���راف� ،أن نكون
على ا�ستعداد مل�ساعدة اجلميع� ،أن نكون على
توا�صل جيد مع كل �رشكائنا� ،أن نت�سم بال�سلوك
املثايل وال�سرية احل�سنة».
وعلى الأثر� ،أقيمت مرا�سم الت�سليم والت�سلّم،
ووقّ ع اجلرنال غرات�سيانو وثيقة انتقال ال�سلطة
�إىل اجلرنال �أ�سارتا ،و�سلّمه علم الأمم املتحدة
الذي �أ ّدت له الوحدات الدولية التحية

قائد القوة الدولية اجلديد اللواء �ألربتو �أ�سارتا

• يف  28ك��ان��ون ال��ث��اين ،ت�سلّم اللواء
�أل�برت��و �أ���س��ارت��ا مهماته كقائد ع��ام ورئي�س
بعثة ق��وة الأمم املتحدة امل�ؤقتة العاملة يف
لبنان (اليونيفيل) من �سلفه العماد كالوديو
غراتزيانو.
• ب��د�أ ال��ل��واء �أ�سارتا م�سريته الع�سكرية
ك�ضابط م�شاة ال��ع��ام  1975حيث ُرق��ي اىل
ع��دة منا�صب �ضمن مواقع وبعثات متعددة،

م���ن ب��ي��ن��ه��ا ال��ب��و���س��ن��ة وال��ه��ر���س��ك،
وال�����س��ل��ف��ادور ،وال��ع��راق ول��ب��ن��ان .ويف
�أيلول  ،2009رقي �إىل رتبة لواء.
• من كانون الأول  2008وحتى
ن��ي�����س��ان  ،2009خ���دم ب��رت��ب��ة عميد
كقائد للقطاع ال�رشقي يف اليونيفيل،
ومركزه مرجعيون.
ك��ذل��ك خ��دم ال��ل��واء �أ���س��ارت��ا يف عدة
مواقع خ��ارج بلده �إ�سبانيا ،حيث خ��دم العام
 1991يف ال�سلفادور حتت لواء الأمم املتحدة
ك�ضابط معلومات ع�سكرية ،وكان حينها يف رتبة
رائد.
• ع�ّي�نّ يف مقر ق��ي��ادة ال��ق��وة الأوروب��ي��ة
امل�شرتكة ( )EUROCORPSيف �سرتا�سبورغ
يف فرن�سا ،وال��ع��ام � 1997شارك يف عمليات
ال��ق��وة امل��ت��ع��ددة اجل��ن�����س��ي��ات ( )IFORيف
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البو�سنة والهر�سك كقائد ف��رع العمليات يف
مدينة مو�ستار .وبعد �أربع �سنوات ،خدم يف قوة
�إر�ساء الإ�ستقرار ( )SFORيف مقر قيادة احللف
الأطل�سي «الناتو» ( )NATOيف �رساييفو.
• بني العامني  2003و ،2005توىل قيادة
ف��وج امل�شاة امل ؤ���ل��ل «كا�ستيلال  »16الذي
انت�رش يف العراق.
• يحمل ال��ل��واء �أ���س��ارت��ا �إج���ازة يف الدفاع
ال��وط��ن��ي م��ن الأرج��ن��ت�ين و�إج�����ازة يف الرتبية
البدنية .كما تلقّى درو���س��ا ً يف �إدارة م��وارد
الدفاع من مدر�سة الدرا�سات العليا البحرية
يف مونتيريي يف الواليات املتحدة الأمريكية.
• ال��ل��واء �أ���س��ارت��ا م��ن مدينة زاراغ����وزا يف
�إ���س��ب��ان��ي��ا ،وي��ت��ح��دث ال��ل��غ��ت�ين الإنكليزية
والفرن�سية بطالقة ،مت�أهل من ال�سيدة كالرا
ايغوينا بيدرازا ولهما �إبن و�إبنة وخم�سة �أحفاد.
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قيادة اجلي�ش
تكرم غرات�سيانو
ّ
والعماد قهوجي
ينوه بنجاح القوات الدولية
ّ
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
يف وزارة ال��دف��اع الوطني ،اجل�نرال كالوديو
غرات�سيانو يف زي��ارة وداعية مبنا�سبة انتهاء
مهماته كقائد لقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
يف لبنان.
ويف وق��ت الح���ق� ،أق��ام��ت ال��ق��ي��ادة احتفاالً
تكرمييا ً على ��شرف اجل�ن�رال غرات�سيانو يف
ال��ن��ادي الع�سكري امل��رك��زي ،ح����ضره العماد
قائد اجلي�ش والقائد اجلديد للقوات الدولية
اجلرنال �ألربتو �أ�سارتا وعدد من كبار �ضباط
اجلي�ش والقوات الدولية.
و�أل��ق��ى العماد قهوجي كلمة يف املنا�سبة،
ا�ستهلها بتقدمي التعازي احل��ارة اىل ذوي
تعر�ضت
�ضحايا ال��ط��ائ��رة الأث��ي��وب��ي��ة ال��ت��ي ّ
حلادث م�أ�سوي ،م�ؤكداً عزم قيادة اجلي�ش على
بذل �أق�صى امل�ستطاع بالتعاون مع القوات
الدولية والأجهزة املخت�صة يف الدولة وعدد
من الدول ال�صديقة للإ�رساع يف عملية انت�شال
ال�ضحايا وجمع حطام ال��ط��ائ��رة ،و���ص��والً اىل
الوقوف بدقة على �أ�سباب وقوع احلادث».
بعد ذلك ،ن ّوه العماد جان قهوجي «مب�سرية
اجلرنال غرات�سيانو يف قيادة القوات الدولية،
ومبواقفه ال�شجاعة واحلكيمة يف التعامل مع
خمتلف الأحداث والتطورات».
و�أثنىالقائد على «دور اجلرنال غرات�سيانو

البارز يف م�ساعدة �أبناء اجلنوب و�إر�ساء �أف�ضل
ع�لاق��ات ال��ت��ع��اون والتن�سيق ب�ين اجلي�ش
وال��ق��وات الدولية» ،الفتا ً �إىل «�أن ما حقّقه
من �إجنازات باهرة �شكّ ل ر�صيداً معنويا ً كبرياً
لي�س على �صعيد �شخ�صه فح�سب ،بل �أي�ضا ً
على �صعيد بالده ال�صديقة واملجتع الدويل
ب�أ�رسه».
وتناول قائد اجلي�ش جتربة القوات الدولية
يف لبنان ،فاعترب �أن��ه��ا «جت��رب��ة ناجحة بكل
املعايري واملقايي�س ،ال بل فريدة من نوعها،
�إذا ما قورنت بالتجارب املماثلة يف العديد
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من مناطق العامل ال�ساخنة ،وخري دليل على
ذلك الإ�ستقرار املميز الذي ينعم به اجلنوب
ب��ال��رغ��م م��ن اخل���روق الإ��سرائ��ي��ل��ي��ة امل�ستمرة
للأرا�ضي اللبنانية والأحداث الأمنية املحدودة
التي حت�صل بني احلني والآخ���ر» ،م�شرياً اىل
«�أن يف النجاح املذكور عربتني ،الأوىل تكمن
يف امل�س�ؤولية العالية التي تتحلّى بها القوى
الع�سكرية املنت�رشة يف اجلنوب وت�ضحياتها
وتفانيها يف �أداء املهمة� ،أم��ا العربة الثانية
فتكمن يف طبيعة ال�����ش��ع��ب ال��ل��ب��ن��اين ال��ذي
�أثبت وما يزال �أنه �شعب ينبذ العنف ويع�شق
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ال�سالم ،بقدر ما يرف�ض العدوان وي�ستميت يف
الدفاع عن �أر�ضه وكرامته».
وخ��ت��م ال��ع��م��اد ق��ه��وج��ي م��ت��م��ن��ي��ا ً للجرنال
غرات�سيانو التوفيق يف م�س�ؤوليته القيادية
املقبلة ،وخللفه اللواء �ألربتو �أ�سارتا النجاح يف
مهمته اجلديدة.
وب��دوره� ،شكر اجل�نرال غرات�سيانو «قيادة
املميز مع القوات
اجلي�ش اللبناين على تعاونها
ّ
الدولية وحر�صها على تطبيق القرار 1701
بكل مندرجاته» ،معبرّ اً عن امتنانه لل�شعب
ومت�سكه
اللبناين الذي �أثبت من خالل انفتاحه
ّ
بالقيم الإن�سانية والثقافية والأخالقية� ،أنه
�شعب جدير باحلرية وال�سالم والإ�ستقرار».
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يف لقاء مع وفد امللحقني
الع�سكريني
العرب والأجانب
قائد اجلي�ش العماد قهوجي:
م�ستعدون ملواجهة الإرهاب واملخ ّلني
بالأمن والدفاع عن الوطن �ضد �أي اعتداء
�إ�رسائيلي
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة،
وفداً من رابطة امللحقني الع�سكريني العرب والأجانب ،برئا�سة
امللحق الع�سكري ال�سعودي اللواء املهند�س حممد بن ابراهيم
احلجاج� ،إىل جانب ممثلي منظمة مراقبة الهدنة وق��وات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان وم�ساعديهم.
العماد قهوجي ن ّوه «بت�ضحيات قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
يف لبنان وجهود امللحقني الع�سكريني التي �أثمرت مزيداً من
التوا�صل والتعاون بني اجلي�ش اللبناين و�سائر جيو�شهم» ،و�ألقى
كلمة تناول فيها الأو���ض��اع العامة ودور امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ومهماتها ،م�ؤكداً «ا�ستعدادها الدائم للدفاع عن الوطن �ضد
�أي اعتداء �إ�رسائيلي بكل القدرات املتاحة والإ�ستمرار يف مواجهة
الإرهاب واملخلّني ب�أمن الوطن واملواطن لأي جهة انتموا».
و�أ���ش��ار قائد اجلي�ش اىل «�أن التعاون الوثيق ب�ين اجلي�ش
والقوات الدولية� ،أدى �إىل توفري قدر كبري من اال�ستقرار ،الفتا ً
�إىل «�أن احلفاظ على هذا اال�ستقرار ال يتوقف على التزام اجلانب
اللبناين القرار 1701فح�سب ،بل يرتبط �أي�ضا ً ب�سلوك ونوايا
اجلانب الإ�رسائيلي .الذي ي�ستمر يف احتالله � ٍ
أرا�ض لبنانية يف الغجر
وم��زارع �شبعا وتالل كفر�شوبا ،ويوا�صل �إط�لاق تهديداته �ضد
لبنان والتمادي يف انتهاك �سيادته».
وحول م�س�ألة تطوير اجلي�ش وجتهيزه مبا يتنا�سب مع الأخطار
املحدقة بالوطن� ،أكد العماد قهوجي «ت�سارع ور�شة النهو�ض
بامل�ؤ�س�سة على خمتلف الأ�صعدة ،و�سعي القيادة للح�صول على
�أعتدة و�أ�سلحة نوعية بالتعاون مع اجليو�ش ال�شقيقة وال�صديقة»،
م�شرياً يف هذا الإطار �إىل «�أن اجلي�ش الذي ق ّدم �رضيبة دم باهظة
يف مواجهة الإره��اب لي�س ف��دا ًء عن لبنان فح�سب بل عن العامل
ب�أ�رسه ،من حقّه �أن يح�صل على احتياجاته من الأ�سلحة املتطورة،
وا�ستثمار كل طاقات �شعبه ،ال �سيما �أن قوة هذا الوطن املتوافرة
يف جي�شه ومقاومته ،مل تكن يف يوم من الأيام� ،إال بهدف الدفاع
امل�������ش�روع ع���ن النف�س
ول��ي�����س ل�ل��إع���ت���داء على
الآخرين».
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الذي جرى برئا�سة جاللة امللك حمد
ّلبى رئي�س الأرك���ان اللواء الركن رئي�س الأركان يف زيارة ر�سمية �إىل البحرين
�آل خليفة ،وح�ضور رئي�س جمل�س
وجهها
�شوقي امل�رصي الدعوة التي ّ
ال��وزراء ،وويل العهد والقائد العام
له رئي�س الأركان لقوة دفاع البحرين
اللواء الركن دعيج بن �سلمان �آل خليفة حل�ضور معر�ض البحرين للطريان لقوة دفاع البحرين ،وملك الأردن عبداهلل بن احل�سني ،بالإ�ضافة اىل ر�ؤ�ساء
الأركان يف اململكة العربية ال�سعودية ودولة قطر ووفود ع�سكرية برئا�سة
الذي جرى اعتباراً من  20كانون الثاين املن�رصم ولغاية  22منه.
ا�ستهل رئي�س الأركان زيارته بلقاء الفريق الأول الركن خليفة بن �أحمد قادة �سالح اجلو يف كل من دول :م�رص ،الإمارات العربية و�إيران.
كذلك ،زار اللواء الركن امل�رصي والوفد املرافق ،امل�ؤ�س�سة العامة
�آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين يف ح�ضور رئي�س هيئة الأركان،
وتركز البحث حول مو�ضوع التعاون الع�سكري يف جمال تبادل اخلربات جل�رس امللك فهد الذي يربط اململكة العربية ال�سعودية مبملكة البحرين،
والتدريب ،ال �سيما �أنها املرة الأوىل التي يتم فيها �إيفاد �ضباط لبنانيني بالإ�ضافة اىل املتحف الوطني .ويف ختام الزيارة� ،أقام �سفري لبنان يف
ملتابعة دورة الأركان يف مملكة البحرين .وقد بحث اللواء الركن امل�رصي مملكة البحرين ال�سفري �سمري القزي حفل ع�شاء على �رشف اللواء الركن
مع القائد العام �إمكان �إيفاد �ضباط من مملكة البحرين ملتابعة دورات امل�رصي وال�ضباط ،ح�رضها رئي�س جمل�س ال�شورى وحمافظ امل�رصف
امل��رك��زي يف اململكة ،وع��دد من ال�سفراء و�أب��ن��اء اجلالية اللبنانية مع
الأركان يف لبنان.
وح�رض رئي�س الأرك��ان والوفد املرافق حفل افتتاح معر�ض الطريان عقيالتهم.
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حفل ا�ستقبال وتكرمي رئي�س اجلامعة اللبنانية وعمدائها

يف ح�ضور رئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي امل�رصي ممثالً قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي ،ورئي�س اجلامعة اللبنانية الدكتور زهري �شكر وعدد
من عمداء اجلامعة اللبنانية و�أ�ساتذتها ،اىل جانب عدد من كبار ال�ضباط،
�أقيم يف مق�صف الريزة حفل ا�ستقبال وتكرمي للأ�ساتذة اجلامعيني الذين
�شاركوا يف و�ضع وت�صحيح م�سابقات االختبارات اخلطية وال�شفهية
والعملية للمر�شحني للتط ّوع ب�صفة تلميذ �ضابط اخت�صا�ص يف جماالت
الطب والهند�سة والإدارة.
��وج��ه فيها بال�شكر اىل الأ�ساتذة
وق��د �أل��ق��ى رئي�س الأرك���ان كلمة ت ّ
املكرمني و�أث��ن��ى على «جهودهم التي �أف�ضت اىل �إجن��از االمتحانات
ّ
واختيار الناجحني وفق �أ�س�س علمية ومهنية ،حتكمها معايري اجلدارة
والعدالة وامل�ساواة بني اجلميع» ،م�ؤكداً «العزم على تفعيل التعاون بني
اجلي�ش وامل�ؤ�س�سات التعليمية يف لبنان وخ�صو�صا ً اجلامعة اللبنانية ،ملا
جمة يف تبادل اخلربات واملعارف ،ورفع امل�ستوى
لهذا التعاون من فوائد ّ
العلمي لل�ضباط والع�سكريني ،وال��ذي من �ش�أنه �أن ي�سهم يف حت�سني
االنتاجية والتعوي�ض عن �أي نق�ص يف العتاد والعديد».
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ولفت اللواء الركن امل�رصي اىل «�أن تعزيز قدرة اجلي�ش بالعتاد والطاقة
الب�رشية ،ال ينعك�س ايجابا ً على �أدائ��ه للمهمات الع�سكرية فح�سب ،بل
اي�ضا ً على املهمات الإمنائية والإن�سانية ،وخري دليل على ذلك ما بذلته
الوحدات الع�سكرية وما تزال ،من جهود للتخفيف من معاناة املواطنني
خ�لال الأزم���ات وال��ك��وارث ،والتي ك��ان �آخرها ح��ادث الطائرة الأثيوبية
املنكوبة».
من جهته� ،ألقى رئي�س اجلامعة الدكتور �شكر كلمة متنى فيها «للجي�ش
املزيد من القوة والنجاح يف مهماته الوطنية» ،م ؤ���ك��داً �أن «اجلي�ش
اللبناين لي�س قدرات ع�سكرية فح�سب ،بل هو معقل علم اي�ضا ً ،تنوعت
اخت�صا�صاته فزادت يف قواه قوى ،ويف قدراته جماالت ،جعلته يف مواقع
متق ّدمة �أهلية وكفاءة .و�إذ نتطلع اليوم اىل اجلي�ش بعني الإعجاب والر�ضا،
نكرب فيه قيادته ورتباءه و�أفراده ،كما نكرب دوره ور�سالته».
ويف اخلتام ،تال رئي�س الأركان كتاب �شكر با�سم العماد قائد اجلي�ش،
وق ّدم دروعا ً تذكارية لرئي�س اجلامعة ولعمداء كليات العلوم الإقت�صادية،
�إدارة الأعمال ،الطب ،طب الأ�سنان والهند�سة.
33

تخريج
�شباط

تخرج ثمانية وثالثون �ضابطاً
ّ
تابعوا الدورة اخلام�سة والثالثني
لقائد كتيبة ،وت�س ّلموا �شهاداتهم
يوم  2010/2/5يف كلية ف�ؤاد
�شهاب للقيادة والأركان.
مثّل قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ،قائد الكلية العميد
الركن علي احلاج �سليمان وح�رض
احلفل قادة الوحدات والأفواج �أو
ممثلون عنهم ،بالإ�ضافة اىل ال�ضباط
والأ�ساتذة املنتدبني من اجلامعة
اللبنانية واملدنيني الذين �أعطوا
درو�ساً و�ألقوا حما�رضات خالل
الدورة.

�إعداد :ندين البلعة
ت�صوير :بالل العرب

املتخرجون
�أيها ال�ضباط
ّ
بالأم�س القريب ،وعلى م�شارف خم�سة �أ�شهر
خلت ،وقفتم مت�أهبني ا�ستعداداً لبدء دورة

تخريج الدورة اخلام�سة والثالثني لقائد كتيبة
ممثل قائد اجلي�ش:

�أح�سنوا اليوم �صناعة الغد
االفتتاح والكلمات
الن�شيد الوطني افتتاحا ً،
املتخرجني
ث��م �أ���س��م��اء
ّ
تالها العقيد الركن هادي
مدرب).
اخلوري (�ضابط ّ
العميد ال��رك��ن علي احل���اج �سليمان �سلّم
ال�����ش��ه��ادات اىل امل��ت��خ ّ��رج�ين وق���� ّدم دروع����ا ً
تقديرية لطليع ال��دورة الرائد البحري جورج
ال��درزي ،ال��ذي ب��دوره ق�� ّدم له درع ال��دورة 35
لقائد كتيبة .بعدها �ألقى قائد الكلية كلمة
العماد قائد اجلي�ش التي ا�ستهلها مرحبا ً ،وقال:

ج��دي��دة يف م�سريتكم الع�سكرية
«الدورة اخلام�سة والثالثني لقائد
كتيبة» ،وقفتم مت�أهبني لتخو�ضوا
أ�ح��د �أوج��ه ال�رصاع يف احلياة� ،رصاع
التحدي م��ع ال���ذات ك�سبا ً للعلم
وط��ل��ب��ا ً ل��ل��م��ع��رف��ة��� .ش��ع��ارك��م يف
ذلك َمثل �صيني يقول «�أعطني
�سمكة �أ�شبع اليوم ،علّمني كيف �أ�صطاد �أ�شبع
م��دى احل��ي��اة» ،وه��ا �أن��ت��م ال��ي��وم تت�أهبون من
جديد لت�سلّم �شهاداتكم بفخر واعتزاز� ،إيذانا ً
بنجاحكم يف �إجناز املهمة ،واعرتافا ً مب�ؤهالتكم
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يف قيادة كتيبة ،وما كنتم لتحرزوا
ذلك لو مل تكونوا برعاية �ضباط
متيزوا باملهارات
مدربني �أكفياءّ ،
ّ
التعليمية والتدريبية ،وثابروا من
دون كلل على التح�ضري والإعداد
لإي�����ص��ال م��ا ميلكون م��ن معارف
اليكم ب�أف�ضل الطرق و�أ�سهلها.
وم����ا ك��ن��ت��م ل���ت���ح���رزوا نتائجكم
ه��ذه ،لو مل يكن �سالحكم يف هذا
ال�رصاع ،عقل م�ستنري ،وقلم منري،
وح�سن تفكّ ر وتدبري ،وزادكم اليه
عزم وت�صميم� ،صرب و�إرادة ،وطاقة احت�ساب
وحتليل ،فهنيئا ً لكم بكلّ ما �أجنزمت.
املتخرجون
�أيها ال�ضباط
ّ
ٍ
ليعلم ك��ل واح���د منكم �أن حياته الراهنة
بكل حيثياتها هي من �صنع �أفكاره و�إجنازاته
ال�سابقة ،و�أنه بالتايل وليد ما�ضيه ،ف�أح�سنوا
منذ اليوم �صناعة م�ستقبلكم ،لأن��ه �سيكون
نتاج �أفكاركم و�سلوككم و�أدائكم احلايل .فمن
يح�سن التفكري ،يح�سن اختيار الطريق وير�سم

�صورة م�ستقبله الزاهية ،ويكون النجاح حليفه،
ومن ي�سيء التفكري ي�ضلّ الطريق وي�سقط يف
خيبة الف�شل وعتمة املجهول .فح ّدد منذ اليوم
خيارك ،وليكن ما تعلمته من تن�شئة القائد �أو
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ا�ستخدام القوى نربا�سا ً لك.
ج�سد منذ الآن يف �شخ�صيتك مناقبية القائد
ّ
وان�ضباطه ،لتكن يف امل�ستقبل مثاالً ُيحتذى
حذوه �أمام مر�ؤو�سيك ،ومو�ضع احرتام ال�شعب
الذي ت�سعى دوما ً للحفاظ على وحدته.
ا�ستند منذ الآن اىل ِ
العلم يف ا�ستخدامك
القوى ،لتكن يف الغد مو�ضع ثقة هذا ال�شعب

املتخرجون
�أيها ال�ضباط
ّ
�إن ما تعلّمتوه يف دورتكم ،من مبادئ للحرب
�أو قواعد لها� ،أو من �أ�س�س للعمليات الدفاعية
والهجومية وع��ن ال��ع��دو و�أنظمته القتالية،
هي من العلوم الأ�سا�سية وال�رضورية لإدارة
مواجهة مع الإرهاب واملخلّني بالأمن� ،أو �إدارة
ح��رب مع العدو الإ�رسائيلي� ،إال �أنها ال تكفي

عندما ت��داف��ع عنه وع��ن حرياته وممتلكاته،
ومو�ضع فخر هذا الوطن عندما تدافع عن �أر�ضه
و�أجوائه ،ف�سيادته �أمانة يف �أعناقكم ،وما ظني
بكم �أن تف�شلوا يف حفظ الأمانة.
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لكي تكون �أداة �رصاع فاعل مع هذا الأخري ،فما
تعلّمتوه مل يكن �إال خطوة ق�صرية وحمدودة
على ٍ
درب �شاء العدو لها �أن تكون طويلة على
خمتلف امليادين ،الع�سكرية منها وال�سيا�سية
واالقت�صادية والتكنولوجية.
لذا ف�إين �أدعوكم اىل تو�سيع دائرة التح ّدي مع
عدوكم ،بك�سب املزيد من العلوم واملعارف،
وال��ت��ح��لّ��ي مب���زي���د م���ن الإرادة
والت�صميم على متابعة امل�سرية،
مي��م��وا وجوهكم
وح��ي��ث��م��ا ك��ن��ت��م ّ
دوم��ا ً �شطر العمر القادم اليكم،
حمياكم ب�سمة الأمل
وار�سموا على ّ
باالنت�صار ،وك ّحلوا �أعينكم بنظرة
احلامل ٍ
بغد م�رشق �أنتم رجاله ،فبكم
يحيا الوطن وب�أبنائكم ال�سائرين
على خطاكم ي�ستمر.
و�أخرياً با�سم قائد اجلي�ش العماد
بتخرجكم
ج��ان قهوجي� ،أهنئكم
ّ
امل��ي��م��ون يف ه��ذا ال��ي��وم ال��واع��د،
متمنيا ً لكم دوام التوفيق والنجاح
يف م��ه��م��ات��ك��م وم�����س���ؤول��ي��ات��ك��م
القيادية على كامل �أر�ض الوطن.
يف نهاية احلفل ،وقّ ع قائد الكلية
ال�سجل الذهبي
وتوجه اجلميع اىل
ّ
املق�صف حيث �أقيم حفل كوكتيل
وتبادل �أنخاب للمنا�سبة.

أأخبار
و
ن
ش
ش
ا
طات
�شباط

�إعداد :نينا عقل خليل

وفد من كلية الدفاع الوطني امللكية الأردنية
يف جولة اطالعية

قام وفد ع�سكري من كلية الدفاع الوطني امللكية الأردنية بزيارة اىل
تعرف خاللها اىل الكليات واملعاهد الع�سكرية والأنظمة امل ّتبعة
لبنانّ ،
فيها.
ا�ستهل الوفد الأردين جولته بزيارة رئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي
امل�رصي يف مكتبه يف الريزة ،وكان لقاء يف قاعة الإيجاز تر�أ�سه نائب رئي�س
الأركان للعمليات العميد الركن عبد الرحمن �شحيتلي يف ح�ضور عدد من
كبار ال�ضباط ،وقد ا�ستمع الوفد خالل اللقاء اىل �إيجاز حول �إن�شاء اجلي�ش
والعقيدة القتالية ،بالإ�ضافة اىل نظام التدريب امل ّتبع لديه.
ويف ختام الزيارة ،و�ضع الوفد �إكليالً من الزهر على ن�صب اخلالدين يف
الريزة بح�ضور ممثل قائد اجلي�ش و�ضباط ،ثم زار املتحف الع�سكري.
كذلك ،كانت للوفد الع�سكري الأردين جوالت اىل قيادات كلية ف�ؤاد
�شهاب للقيادة والأرك��ان ،املدر�سة احلربية ومعهد التعليم ،وقد اطلع
ال�ضباط الأردنيون على تاريخ كل من هذه الوحدات و�أ�ساليب التعليم
زار ال�سفري الكندي ال�سيد مار�سيال باجي
ترافقه م�س�ؤولة ق�سم التنمية يف ال�سفارة
الكندية ال�سيدة رنا معلوف ،مقر قيادة القوة
امل�����ش�ترك��ة يف ثكنة بهجت غ���امن ،وك���ان يف
ا�ستقبالهما قائد القوة العميد فريد اخلوري
يف ح�ضور عدد من ال�ضباط.
ا�ستمع ال��وف��د اىل �إي��ج��از ح��ول طبيعة عمل
ال��ق��وة امل�شرتكة وق��ط��اع ان��ت�����ش��اره��ا ،ق ّدمه
العميد اخل����وري ،وب����دوره� ،أو���ض��ح ال�سفري

والتدريب واملناهج امل ّتبعة فيها.
وخالل الزيارة التي امتدت نحو �سبعة �أيام� ،أقامت قيادة اجلي�ش حفالت
ا�ستقبال على �رشف الوفد الع�سكري ح�رضها �ضباط من قيادة اجلي�ش
وقادة الوحدات و�ضباطها ،كما كانت جوالت على بع�ض املراكز ال�سياحية
الهامة يف لبنان.

ال�سفري الكندي
ووفد من احلر�س الفنلندي
يف قيادة القوة امل�شرتكة
الكندي �أن زيارته ت�أتي يف �إطار م�ساهمة دولة
كندا مع الدول املانحة للعتاد املق ّدم للقوة
امل�شرتكة للتمكّ ن من تنفيذ مهماتها.
واجلدير بالذكر� ،أن الدولة الكندية �ساهمت
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بتقدمي � 28آلية ع�سكرية نوع جيب «جي �آم
�سي � -إميفوي» اىل القوة امل�شرتكة.
كذلك ،زار وفد من حر�س احلدود الفنلندي
قوامه ثالثة �ضباط ،قيادة القوة امل�شرتكة
حيث اطلعوا على مهمة القوة و�سري العمل
فيها ،ث��م ك��ان��ت ج��ول��ة اط�لاع��ي��ة على بع�ض
املراكز واملعابر احلدودية يف منطقة ال�شمال
للتعرف على الظروف العامة ملراقبة احلدود
ّ
و�ضبطها.

من�سق امل�ساعدات الأملانية وتخريج ع�سكريني من القوات البحرية
تكرمي
ّ

من�سق
جرى يف قيادة القوات البحرية ،حفل تكرميي على �رشف
ّ
امل�����س��اع��دات الأمل��ان��ي��ة امل��ق�� ّدم البحري ه��ان��ز �ألريت�ش جينتز�ش
الهتمامه بالقوات البحرية اللبنانية خالل توليه من�صبه يف لبنان (من
 2009/11/22ولغاية  ،)2010/1/5ومل�ساهمته اي�ضا ً بت�أمني
عدة م�ساعدات عينية من قطع الغيار وال�صيانة وت�أمني فرق متنقلة
ل�صالح القواعد البحرية.
تر�أ�س احلفل قائد القوات البحرية العميد البحري نزيه بارودي
املن�سق اجلديد للم�ساعدات
وح�رضه بالإ�ضافة اىل املحتفى ب��ه،
ّ
الع�سكرية يف ال�سفارة الأملانية املقدم ليميك ووفد مرافق ،و�ضباط
من قيادة القوات البحرية وقاعدتي ب�يروت وجونيه البحريتني.
املكرم �شعار اجلي�ش
وللمنا�سبة ،قلّد العميد البحري بارودي ال�ضابط
ّ

تكرم موظفتني يف
قيادة اجلي�ش
ّ
بح�ضور مدير التعليم العميد الركن خالد
حمادة ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
ورئي�س مكتب التعاون الدفاعي يف ال�سفارة
الأمريكية العقيد جو�شوا بريي�سفورد ووفد
م��راف��ق� ،أق��ي��م يف ن���ادي ال�����ض��ب��اط يف ال�ي�رزة
حفل تكرميي لل�سيدتني ليندا وردان وريتا

التذكاري مع براءته عربون وفاء وتقدير.
و�ضمن برنامج التعاون بني جمهورية �أملانيا االحتادية واجلي�ش
اللبناين ،افتتحت يف القوات البحرية دورة تدريبية حول �آالت مق ّدمة
هبة من جمهورية �أملانيا ل�صالح القواعد البحرية وذل��ك ،ب�إ�رشاف
فريقها املخت�ص الذي �أبدى رغبته بتدريب عنا�رص الدورة.
مت
اختتمت الدورة بحفل تكرميي �أقيم يف قاعدة بريوت البحرية ّ
خالله توزيع ال�شهادات على ال�ضباط والعنا�رص امل�شاركني من قبل
ومن�سق امل�ساعدات
قائد القوات البحرية العميد البحري نزيه بارودي
ّ
الع�سكرية الأملانية اجلديد املقدم البحري ليميك و�ضباط من
القاعدتني البحريتني .وتخلل احلفل تقدمي هدايا تذكارية لرئي�س
فريق التدريب ومعاونيه.

�أ نطو نيو �س
ال�سفارة الأمريكية
ا لعا ملتني
يف ال�سفارة الأمريكية يف لبنان ،وذلك تقديراً
املميز يف ت�سهيل معامالت �سفر
ل��دوره��م��ا
ّ
الع�سكريني املنتدبني ملتابعة دورات درا�سية
يف الواليات املتحدة ،ومالحقة ت�أمني الأعتدة
املدرجة مبوجب برنامج امل�ساعدات الأمريكية
املخ�ص�صة للجي�ش اللبناين.
ّ
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وقد �ألقى العميد الركن حمادة ،كلمة ن ّوه فيها
بجهود املحتفى بهما ،و�أثنى على دور ال�سفارة
الأم�يرك��ي��ة ومكتب التعاون الدفاعي التابع
لها ،يف ال�سهر على تعزيز التوا�صل والتعاون
بني اجلي�شني ال�صديقني ،ال �سيما يف جمايل
التدريب واللوج�ستية .بعدها� ،سلّم ممثل قائد
اجلي�ش كالً من ال�سيدتني وردان و�أنطونيو�س
�شعار اجلي�ش التذكاري عربون وفاء وتقدير.
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تكرمي �رسيتي اللواء
اللوج�ستي وفوج مغاوير
البحر املج ّليتني يف العر�ض
الع�سكري

اختريت كل من �رسيتي اللواء اللوج�ستي وفوج
مغاوير البحر ك�رسيتني جملّيتني من بني ال�رسايا
التي �شاركت يف العر�ض الع�سكري الذي جرى
مبنا�سبة عيد اال�ستقالل.
وللمنا�سبة� ،أقام اللواء اللوج�ستي يف �ساحة
العلم يف ثكنة يو�سف الأ�سطا يف كفر�شيما،
احتفاالً تكرمييا ً تر�أ�سه العميد الركن وفيق
حمود قائد اللواء ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي .كذلك �أقام فوج مغاوير البحر احتفاالً
مماثالً يف ثكنة ميالد النداف يف عم�شيت تر�أ�سه
العميد نبهان نبهان ممثالً قائد اجلي�ش.
وج���رى خ�ل�ال االح��ت��ف��ال�ين ال��ل��ذي��ن ح�رضهما
ع��دد كبري من ال�ضباط والع�سكريني ،تقليد
ال�رسيتني املجلّيتني ال�شارات ،اىل �إلقاء كلمات
تهنئة لل�ضباط والع�سكريني الذين �شاركوا يف
العر�ض الع�سكري.

قيادة اجلي�ش
مت ّدد مهلة ا�ستبدال
بطاقات االحتياط
أ�ع��ل��ن��ت م��دي��ري��ة التعبئة � -أرك����ان اجلي�ش
للعديد يف قيادة اجلي�ش الآتي:
مت ّدد حتى �إ�شعار �آخر فرتة ا�ستبدال بطاقات
االحتياط العائدة اىل احتياطيي اجلي�ش من
الرتب كافة (خدمة فعلية وجم ّندين� ،ضمنا ً
ال�����ض��ب��اط امل��ح�� ّن��دي��ن) ،با�ستثناء ال�ضباط
املتقاعدين من اخلدمة الفعلية ،وفقا ً ملا يلي:
على الإحتياطيني التق ّدم من �أق�سام تعبئة
قيد نفو�سهم ،ال�ستبدال البطاقات القدمية
التي يف حوزتهم ببطاقات �إحتياط �أمن��وذج
جديد ،م�صطحبني معهم :ن�سخة عن الهوية �أو
�إخ��راج القيد� ،إف��ادة �سكن من خمتار املحلة،
و�صورة �شم�سية م�ص ّدقة (ذقن حليقة و�شعر
ق�صري).
مي��ك��ن لأ���ص��ح��اب ال��ع�لاق��ة ت��ق��دمي طلبات
ا���س��ت��ب��دال بطاقاتهم يف م��راك��ز ��شرك��ة ليبان
بو�ست (.)Liban Post

الربنامج الوطني للعمليات
الإن�سانية لنزع الألغام والتحديات
التي تواجه العمل يف لقاءات
متعددة

ا�ستقبل رئي�س املركز اللبناين للأعمال املتعلقة
بالألغام العميد حممد فهمي املدير التقني جلمعية
امل�ساعدات الكن�سية الدامناركية ( )DCAال�سيد
يورغن نورمان باخ ،وجرى تداول �سري العمل يف املركز واملراحل التي قطعها الربنامج الوطني
للعمليات الإن�سانية لنزع الألغام .و�رشح ال�سيد باخ الطرق امل ّتبعة من قبل جمعية ( )DCAلإزالة
الألغام والقنابل العنقودية بالإ�ضافة اىل عر�ض �إمكان متابعة �ضباط من اجلي�ش دورات تدريبية
يف جمال العمليات الإن�سانية لنزع الألغام يف الدامنارك ،كما كانت للزائر جولة �إطالعية على �سري
العمل يف عدة ور�ش لإزالة قنابل عنقودية تابعة للجمعية املذكورة يف بلدتي تولني  -ق�ضاء
مرجعيون وعيرتون  -ق�ضاء بنت جبيل.
وا�ستقبل العميد فهمي ،يف وقت الحق ،ال�سيدة دانيال ر�سلر من جامعة جامي�س مادي�سون
الأمريكية ،التي �أطلعته ،وبعد ا�ستماعها اىل �رشح حول �سري العمل يف املركز ال �سيما يف جمال
التوعية من خماطر الألغام وم�ساعدة ال�ضحايا ،على امل�شاريع املتعلقة بالتوعية وم�ساعدة
ال�ضحايا التي تقوم بتنفيذها من خالل مركز املعلومات املتعلقة بالألغام يف اململكة الأردنية
الها�شمية.
كذلك ،ا�ستقبل رئي�س املركز اللبناين العميد فهمي رئي�س مكتب التعاون الدفاعي الأمريكي
لدى �سفارة الواليات املتحدة الأمريكية العقيد جو�شوا بريي�سفورد ووفداً مرافقا ً .وخالل اللقاء،
عر�ض العميد فهمي التحديات التي تواجه الربنامج الوطني للعمليات الإن�سانية لنزع الألغام
واخلطة امل�ستقبلية.
بعدها انتقل الوفد اىل املركز الإقليمي يف النبطية وا�ستمع اىل �رشح ق ّدمه م�سيرّ �أعمال املركز
عن املهمات والإجنازات املحققة ،ثم تفقّد ور�شة ملعاجلة الألغام والقنابل العنقودية يف بلدة
حومني الفوقا ،حيث ق ّدم �آمر �رسية الهند�سة �إيجازاً حول كيفية العمل يف هذا املجال عار�ضا ً عتاد
حية لقنبلة عنقودية كان قد عرث
النزع امل�ستخدم يف الور�شة .كما �شاهد الوفد عملية تفجري ّ
عليها خالل العمل.
ويف النبطية اي�ضا ً ،زار ال�سيد جون مكارثي �صاحب �رشكة مكارثي للمتفجرات املركز الإقليمي
للأعمال املتعلقة بالألغام والتقى م�سيرّ �أعمال املركز الذي عر�ض �رشحا ً حول م�شكلة الألغام
والذخائر غري املنفجرة واملراحل التي قطعها اجلي�ش خالل تنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية ملعاجلتها.
كذلك ،زار ال�سيد مكارثي مركز منظمة املجموعة اال�ست�شارية لنزع الألغام «ماغ» يف كفرجوز،
واطلع على مهماتها وعملها يف لبنان ليتفقّد بعدها ور�شة معاجلة قنابل عنقودية ينفّ ذها فريق
من املنظمة املذكورة.
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ت�س ّلم حواجز تفتي�ش
ومن�ش�آت م�سبقة ال�صنع

الإيطالية العاملة �ضمن القوات
املذكورة ل�صالح اجلي�ش اللبناين.
ويف م��ق��ر ق��ي��ادة ل����واء امل�شاة
ك��رم��ت ق��ي��ادة اجلي�ش
ال���ث���اينّ ،
م�ؤ�س�سة ال�سيد ع�صام فار�س
الإن�سانية ،لتقدميها ثالث من�ش�آت
م�سبقة ال�صنع كهبة اىل اجلي�ش،
باحتفال ت��ر�أ���س��ه العميد الركن
ميالد طنو�س ممثالً قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي وح�رضه ممثل امل�ؤ�س�سة ال�سيد �سجيع عطية وعدد من
ال�ضباط .وختاما ً ،ت�سلّم ال�سيد عطية درعا ً تقديرية.

يف ح�ضور رئي�س جهاز الإرتباط
بني اجلي�ش وقوات الأمم املتحدة
امل ؤ���ق��ت��ة يف لبنان وق��ائ��د قطاع
جنوب الليطاين بالوكالة العميد
الركن خليل امل�سن ،وقائد القطاع
الغربي يف القوات الدولية العميد
لويجي فران�سا ڤيلال ،اىل جانب ع��دد من ال�ضباط� ،أقيم يف الناقورة
حفل ت�سلّم وتد�شني خم�سة حواجز تفتي�ش مق ّدمة هبة من قبل الوحدة

�إفتتاح قاعة
لتعليم اللغة
الفرن�سية يف
مدر�سة القوات
اجلوية
الفرن�سي كلمة أ�ب��دى فيها ا�ستعداد ب�لاده تقدمي املزيد من الدعم
للجي�ش اللبناين.
وب���دوره� ،شكر العميد ال��رك��ن الطيار املعلويل احلكومة واجلي�ش
الفرن�سيني على دعمهما املتوا�صل للجي�ش ب�شكل عام والقوات اجلوية
ب�شكل خا�ص.
وختاما ً ،كانت كلمة لل�سيد �شابورت �أكد فيها على عمق العالقات بني
الدولتني اللبنانية والفرن�سية ورغبة ال�سلطات الفرن�سية تقدمي الدعم
امل�ستمر للجي�ش اللبناين .ثم ق ّدم ممثل قائد اجلي�ش دروعا ً تذكارية
لأع�ضاء الوفد ودعاهم اىل حفل غداء �أقيم يف نادي �ضباط قاعدة رياق
اجلوية.

�أق��ي��م يف مدر�سة ال��ق��وات اجل��وي��ة حفل �إفتتاح قاعة لتعليم اللغة
الفرن�سية� ،أن�شئت بتمويل من ال�سلطات الفرن�سية.
ح�رض احلفل امل�ست�شار الأول يف ال�سفارة الفرن�سية ال�سيد ديدير
�شابورت ،العميد الركن الطيار �سمري املعلويل قائد القوات اجلوية
ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،امللحق الع�سكري الفرن�سي
الكولونيل فيليب بيرتيل ومعاونوه ،ممثلة املركز الثقايف الفرن�سي يف
منطقة البقاع و�ضباط لبنانيون.
ا�ستهل احلفل بكلمة لقائد املدر�سة العقيد الركن الطيار ماجد
كرامة �رشح فيها تنظيم املدر�سة ومهماتها وكيفية تطويرها م�شدداً
على �أهمية اللغة الفرن�سية ب�شكل عام .بعدها� ،ألقى امللحق الع�سكري
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مناورات م�شرتكة
بني اجلي�ش
وقوات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة
ب�سهل اخليام ،تلة احلمام�ص امل�رشفة علي م�ستعمرة املطلة ،بوابة
فاطمة ،كفركال ،العدي�سة ،ح��وال ،مي�س اجلبل ،ع��ي�ثرون ،بنت جبيل
فالناقورة .وقد �شاركت يف هذه الدوريات دبابات و�شاحنات وناقالت
جند و�سيارات جيب ع�سكرية ودبابات «لوكلري» الفرن�سية و�أخرى من
الكتائب الفرن�سية ،الإ�سبانية ،الهندية والأندوني�سية .ونفّ ذت خالل
هذه املناورات التدريبية رماية باملدفعية البعيدة املدى ،باجتاه عر�ض
البحر يف منطقة ر�أ�س الناقورة.

�أج���رى اجلي�ش اللبناين وق���وات الأمم امل��ت��ح��دة امل���ؤق��ت��ة ،مناورة
ع�سكرية تدريبية م�ؤللة على طول «اخلط الأزرق» من �شبعا يف لبنان
حتى الناقورة ،ا�ستمرت نحو خم�سة �أيام� ،شاركت فيها كل القطاعات
والوحدات الع�سكرية العاملة �ضمن القوات املذكورة يف منطقة اجلنوب،
وذلك �ضمن �إطار تعزيز التن�سيق بينها وبني اجلي�ش واال�ستعداد لأي
تط ّور ع�سكري �إ�رسائيلي يف اجلنوب.
انطلقت ال��دوري��ات امل�شرتكة م��ن حم��ور الغجر  -ال���وزاين ،م��روراً

حفل ت�أبيني
للعريف ال�شهيد
الدامناركي ميللرجار

وخالل احلفل ،قلّد ممثل قائد اجلي�ش العميد
ح��امت م�لاّك العريف ال�شهيد �أو�سمة احلرب
واجل��رح��ى وال��ت��ق��دي��ر الع�سكري م��ن الدرجة
الربونزية وتنويه العماد قائد اجلي�ش .وقد عزفت مفرزة من مو�سيقى
اجلي�ش اللبناين معزوفة امل��وت ث��م الزم��ة ن�شيد ال�شهداء والتحية
الع�سكرية.

و�سط وداع ر�سمي مهيب ومرا�سم تكرميية،
�أقيم يف الناقورة حفل ت�أبيني ونقل جثمان
العريف ال�شهيد كجلد موللر ميللريجار من
الوحدة الدامناركية العاملة �ضمن قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة.
�شاركت يف مرا�سم التكرمي وح��دات من ق��وات الأمم املتحدة ومن
اجلي�ش اللبناين.

مزورة
متورطني ومطلوبني ب�رسقات وعمالت
وحدات اجلي�ش توقف
ّ
ّ
�صدر عن قيادة اجلي�ش  -مديرية التوجيه
البيان الآتي:
بتاريخ  2010/1/10و إ�ث��ر قيام ق��وة من
اجلي�ش بدهم مطلوبني للعدالة يف منطقة البقاع
تعر�ضت لإطالق نار من قبلهم فر ّدت
الأو�سطّ ،
على م�صادر النريان مما �أدى اىل مقتل املدعو
عبداهلل عبدو حمية ،و�إ�صابة املدعو عبا�س �أحمد
يون�س ،الذي �ضبطت بحوزته وثيقة قيد مز ّورة
ب�إ�سم ح�سني حممد املو�سوي.
وقد نقل يون�س اىل �أحد م�ست�شفيات املنطقة

للمعاجلة حيث تويف الحقا ً ،واملدعوان يون�س
وحمية مطلوبان بعدة مذكرات توقيف بتهم
خمتلفة ،منها �إط�لاق نار و�سطو م�سلّح وحجز
حرية �آخرين و�رسقة �سيارات كان �آخرها �سيارة
جيب تعود ملواطن �أردين� ،شوهد املطلوبان
يتجوالن بها يف اليوم نف�سه.
ويف وقت الحق� ،أ�صدرت املديرية بيانا ً �آخر
جاء فيه:
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بتاريخ  ،2010/1/14متكّ نت مديرية
امل��خ��اب��رات يف اجلي�ش ،بعد متابعة حثيثة
و�سل�سلة حتريات من توقيف �شبكة خطرية
م�ؤلفة من �سبعة �أ�شخا�ص ،تعمل على تزوير
عمالت خمتلفة وترويجها والإجتار باملخدرات،
يف مناطق ب�يروت وجبل لبنان وال�شمال .وقد
�ضبطت بحوزة املوقوفني مبالغ مالية كبرية
من العمالت الأجنبية املز ّورة بتقنية عالية.
أ�ح��ي��ل امل��وق��وف��ون اىل امل��راج��ع املخت�صة
ال�ستكمال التحقيقات ،فيما توا�صل مديرية
املخابرات مالحقة �أ�شخا�ص �آخرين على �صلة
بهذه ال�شبكة.

يوم ترفيهي لأبناء الع�سكريني ال�شهداء

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ممثالً بالعميد الركن
غ�سان �أبو في�صل وبالتن�سيق مع مدير عام �رشكة التطور العمراين
ال�سيد كمال �أبو احل�سن ورئي�س نادي «ليونز بريوت بروغر�س»
ال�سيد م��ارون يون�س� ،أقيم يف منتجع « »Splash Landيف
املن�صورية ،يوم ترفيهي لأبناء الع�سكريني ال�شهداء مبنا�سبة
�أعياد �آخر ال�سنة وال�سنة الليونزية  .2010 - 2009وقد تخلّله
حفل غداء وتوزيع هدايا لأبناء ال�شهداء.

بكالوريو�س يف التجارة
و�إدارة الأعمال
للرائد ربيع طربيه

�إجازة يف احلقوق
للرائد عالم حممد
�أبو �ضاهر

�إجازة فنية يف املراجعة
واخلربة يف املحا�سبة
للرقيب يو�سف ال�سعدي

ن��ال ال��رائ��د رب��ي��ع رف��ي��ق طربيه من
ال����شرط��ة الع�سكرية ب��ك��ال��وري��و���س يف
ال��ت��ج��ارة و�إدارة الأع��م��ال م��ن جامعة
بريوت العربية.

حاز الرائد عالم حممد �أبو �ضاهر �إجازة
يف احلقوق من كلية احلقوق والعلوم
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة والإداري�������ة يف اجلامعة
اللبنانية.

نال الرقيب قا�سم ال�سعدي� ،إجازة
فنية يف اخت�صا�ص املراجعة واخلربة يف
املحا�سبة من املديرية العامة للتعليم
املهني والتقني.
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ذكراهم خالدة ،نعم ذكراهم خالدة ،لي�س يف وجدان الأهل
والأبناء والرفاق واملحبني فح�سب .ذكراهم خالدة يف وجدان
كل لبناين حر �رشيف ،ويف كل ناحية خدموا فيها وتركوا بني
�أهلها ويف ترابها ،ذكريات وحكايات .لذلك ال متر منا�سبة
�إال وتكون ذكرى ال�شهداء حا�رضة .هنا ن�صب يقام لتخليد
ذكراهم ،وهناك غابة حتمل �أ�شجارها �أ�سماءهم ،ويف كل منطقة
�رس عزاء �أهاليهم
وفاء لت�ضحياتهم .هذا الوفاء هو
احتفاالت
ً
ّ
و�رس احتمالهم مرارة فقدان الأحباء.
وعائالتهم،
ّ
بالأم�س زارنا والد الرائد ال�شهيد طوين �سمعان ،يف يده
ب�ضعة �أوراق ،ويف عينيه كثري من الدموع� .س ّلمنا الأوراق ف�إذا
بها «ر�سالة اىل كارل» هي ر�سالة من الرائد ال�شهيد اىل
خطها ووقّ عها القا�ضي جان ب�صيب�ص.
ولده الوحيد كارلّ ،

ر�سالة اىل كارل
ر�سالتي اليك يا بني ،و�أن��ا هنا يف ال�سماء،
�أجل�س بعهدة الأب����رار والقدي�سني ،مكرما ً،
م��ع��ززاً ،ف��خ��وراً مب��ا �أجن��زت��ه ل��ل��وط��ن ،بف�ضل
وال��دي ال��ذي �أم�ضى حياته جنديا ً يف اجلي�ش
اللبناين خمل�صا ً له م�ضحيا ً يف �سبيله ،وبف�ضل
والدتي التي �أر�ضعتني
حب الوطن والتفاين يف
�سبيله.
ه���ل ت��ع��رف ي���ا ك����ارل،
ب�أنني ال �أزال �أ�سمع �صوت
ال��ر���ص��ا���ص ،م���ا أ�ط����رب
�صوت الر�صا�ص ،عندما
يكون دف��اع��ا ً ع��ن ال��وط��ن .وحبذا
ل��و ت��رك��وين ه��ن��اك ،لي�سخر الذي
�أ�صابني بر�صا�صه ،من الر�صا�ص
الذي ال يقتل ،الر�صا�ص الذي ال
يقتل من يدافع عن وطنه وكرامة

ملاذا القا�ضي ب�صيب�ص؟ هل هو قريب العائلة؟ يجيبنا والد
تعرف اىل طوين عندما كان يخدم
ال�شهيد «القا�ضي ب�صيب�ص:
ّ
يف ال�شمال ،وكان هو رئي�س حمكمة جنايات ال�شمال.»...
ت�رسبت الكلمات لتكمل
وغ�صة ورفيقتها
وبني دمعة و�أختها،
ّ
ّ
�رسد احلكاية.
ات�صل القا�ضي ب�صيب�ص بوالد ال�شهيد �سمعان و�أعرب عن
رغبته يف زيارة عائلة ال�شهيد ،وكانت الزيارة يوم عيد مار
انطونيو�س� .أتى مع زوجته حامالً �أكرث من هدية :لوحة زيتية
لل�شهيد ر�سمها حميد خوري ،وحكايات عن ال�ضابط ال�شهم
املقدام الذي ملأت �أخبار م�آثره املنطقة التي خدم فيها...
ور�سالة اىل ك��ارل ...ر�سالة يفوح من �سطورها عطر الوفاء
ل�شهداء عرفوا كيف يحيون رجاالً وي�ست�شهدون رجاالً...

متـر...
يـا بنـي عنـدمـا
ّ

�أهله.
هل تعرف يا كارل �أن ما من حب �أعظم من حب
الوطن ،وما �أحلى الت�ضحية بحياتك من �أجل
وطنك ،هذه الت�ضحية وحدها ت�ضمد جراحك،
وق��ل لوالدتك ووال��دت��ي ب���أن تلك الت�ضحية
�ضمدت جراحي ومل �أكن موجوعا ً �أو خائفا ً من
املوت بل �إن نف�سي فرحة به.

 45من �أبناء
ال�شهداء
�ضيوف
«ميدل اي�ست»
يف م�رص

قل يا ك��ارل لأم��ي و�أب��ي وامل��ام��ا والأه���ل �إن
البابا مل يكن موجوعا ً ب��امل��وت ،ب��ل ف��رح��ا ً به
لأنه يف �سبيل الوطن ،وكرامته ،وما �أحلى دفء
الدماء الذي يروي هذه الأر�ض املقد�سة ،عندها
فقط ت�شعر ب�أن �أر�ضك لك وحدك و�سماءها لك
وح��دك ،وب���أن اهلل يقد�سها بروحه ال�سماوية،
ويحفظ نذورها للحياة.

دعت �رشكة «طريان ال�رشق الأو�سط» خم�سة و�أربعني من
والتعرف
�أوالد �شهداء اجلي�ش اللبناين ،لزيارة القاهرة
ّ
على معاملها التاريخية واال�ستمتاع ب�أوقات حلوة يف م�رص
عرو�سة النيل .هذه الرحلة كانت مببادرة من رئي�س جمل�س
الإدارة املدير العام لـ«امليدل اي�ست» ال�سيد حممد
احلوت ،ومن تنظيم رئي�سة دائرة العالقات العامة يف
ال�رشكة بالتن�سيق مع مدير حمطة القاهرة.
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�أبلح
حتيي ذكرى
الرائد ال�شهيد
طوين �سمعان
�إحياء لذكرى الرائد ال�شهيد
ط��وين �سمعان نظّ مت بلدية
�أبلح م�سرية ك�شفية حا�شدة
كان يف مقدمها رئي�س البلدية
ال�سيد روب�ير �سمعان وقائد
ك�شافة الرتبية الوطنية غ�سان
�صعب.
امل���������س��ي�رة ج���م���ع���ت ذوي
ال�شهيد و�أبناء البلدة واجلوار،
وت��خ��ل��ل��ه��ا و���ض��ع �إك��ل��ي��ل من
الزهر على الن�صب التذكاري
لل�شهيد.

تن�س التحية
ال
َ

هل تعرف يا كارل ب�أنني عندما أُ��صبت ،وبد�أت
�أن��زف فوق تلك احلفنة من ال�تراب املقد�س،
انتابني فرح كبري �أين تزوجت و�أجنبت �صبيا ً
مثلي يعرف كيف يعي�ش ،ويعرف كيف ميوت،
كما مي��وت ال��رج��ال ال��رج��ال دف��اع��ا ً ع��ن كرامة
الوطن و�أبنائه.
هل تعرف يا بني ب���أن ال�شهيد وح��ده يكون

�سعيداً باملوت ،فال
ت��ب ِ
��ك وال حت���زن ،وال
ت�ش َتق ،وال ت��دع َمن
م��ن ح��ول��ك يبكي �أو
يحزن� ،أو ي�شتاق بل انظر اىل فوق اىل ال�سماء،
حيث مل يعد هناك جندي جمهول ،بل جندي
معروف مع رفاق له معروفني بالإ�سم تفتخر
بذكرهم ما حييت ،وقل ملن هم حولك �إنه وحده
املوت يف �سبيل الوطن يعلمهم حقيقة احلياة.
و�أن��ت يا ك��ارل ما ت��زال ط��ري العود �أري��دك
�أن تكون دائما ً يف �أعلى جبال العنفوان ،تكرب

والدك طوين
عنه القا�ضي جان ب�صيب�ص

برنامج الرحلة
�أرب���ع���ة �أي����ام ب�ين  21و 24ت����شري��ن الثاين
 ،2009ا�ستمتع خاللها الأوالد بكل حلظة بدءاً
من ا�ستقبالهم يف �صالون ال�رشف (Cedar
) Loungeوت��ق��دمي ه��داي��ا رم��زي��ة لهم،
فالرتقّ ب على منت الطائرة التي نقلتهم اىل
القاهرة والربنامج ال�سياحي الرتفيهي الذي

ُنظم خ�صي�صا ً لهم.
الوقفة الأوىل كانت يف املتحف الوطني امل�رصي
ال��ذي ي�ضم �أك�ثر من مئة وخم�سني �أل��ف قطعة
توجه ال��زوار اىل ن��ادي اجلزيرة
�أثرية ،ومن ثم ّ
يف منطقة الزمالك .والأك�ثر ده�شة بالن�سبة اىل
الأوالد كانت اهرامات اجليزة والقرية الفرعونية
التي �أحاطتهم بتاريخ يعود اىل خم�سة �آالف عام.

اليوم الثالث خُ�ص�ص لزيارة املعامل الدينية
كالكنائ�س القبطية وجامع حممد علي وغريه،
و�صوالً اىل خان اخلليلي� .أما اليوم الأخري فكان
ذا طابع ترفيهي حيث توجه الأوالد اىل املاجيك
�سيتي حيث �شاهدوا اي�ضا ً عر�ض الدالفني.
جتربة جديدة ومثرية وعدت الـ«ميدل اي�ست»
�أال تكون الأخرية و�إن كانت الأوىل.
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وتنمو على �صهيل خيول العز وا�ضعا ً لبنان
ذخ�يرة يف عنقك ،ذخ�يرة مقد�سة ال ت�ستباح،
و�أن تكون �أنت �أمانة يف عهدة لبنان ،من دون
�أن ت�سمح لهذه الأمانة �أن ُتباح ،كما �أريدك �أن
تنعم ب�رشف ما �أورثتك �إياه ،وحتافظ على �رشف
تن�س عندما متر يف البقاع و�أبلح
دم والدك ،وال َ
علي التحية،
�أمام الن�صب التذكاري� ،أن تلقي ّ
لأن حبك ٍ
باق اىل الأبد.

وجهة
نظر
�شباط

�إعداد :ندين البلعة
عقدت م�ؤ�س�ستا «�إينجما» و«دار
النهار» ندوة ملناق�شة كتاب الأ�ستاذ
ريا�ض قهوجي بعنوان «�أ�س�س �سيا�سة
الدفاع اللبنانية» ،وذلك �ضمن
فعاليات معر�ض الكتاب العربي
الثالث واخلم�سني يف البيال.
تر�أ�س الندوة الوزير ال�سابق يو�سف
تقال ،و�أدارها مدير الدرا�سات يف
م�ؤ�س�سة «�إينجما» العميد املتقاعد
ناجي مالعب .مثّل قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي قائد منطقة
بريوت العميد الركن �أحمد املقداد،
وح�رض رئي�س �أركان اجلي�ش اللواء
الركن �رشقي امل�رصي ،بالإ�ضافة اىل
ممثلني عن القوى الأمنية كافة وعدد
من ال�سفراء وامللحقني الأمنيني
وممثلي الدول.

ندوة حول

م�ضمون الكتاب

«�أ�س�س
�سيا�سة
الدفاع
اللبنانية»
لريا�ض
قهوجي

املقومات موجودة
افتتح الندوة ،مدير عام م�ؤ�س�سة «�إينجما»
الأ���س��ت��اذ ري��ا���ض قهوجي متمنيا ً �أن ي�شكّ ل
توجه اىل امل�شكّ كني
الكتاب مادة للنقا�ش .ثم ّ
بقدرة لبنان على بناء جي�ش وطني ف ّعال قائالً:
«�إن هذه الدرا�سة هدفها �إثبات العك�س من
خ�لال تبيان املقومات التي يحتاجها الوطن
لتكوين جي�ش وقوى �أمنية ق��ادرة على �صون
حريته و�سيادته ،و�أول هذه املقومات وجود
�إرادة �سيا�سية داخلية ت�سبق تلك اخلارجية».

املداخالت
ركّ
الوزير ال�سابق يو�سف تقال ز يف مداخلته
على اجلزء الثالث من الكتاب الذي يدور حول
ا�سرتاتيجية لبنان الدفاعية يف ظل التطورات
الداخلية والتذبذبات الإقليمية والدولية ،وقد
تناول تباعا ً:
 العقيدة الع�سكرية. �سيا�سة الت�سلح وم�صادر التمويل. �سيا�سة الت�سلح وخ�صو�صيات لبنان. -برنامج التدريب والتفوق النوعي.

يت�ضمن كتاب «�أ�س�س �سيا�سة الدفاع اللبنانية» خال�صة وتو�صيات م�ؤمتر «لبنان
ّ
احلا�رض واالنتقال اىل امل�ستقبل :ا�سرتاتيجية الدفاع اللبنانية  »2008الذي ُعقد بني  14و15
ت�رشين الثاين  ،2008برعاية رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان ،وم�شاركة ممثلني عن
�أطراف طاولة احلوار اللبنانية كافة ،باال�ضافة اىل �أكادمييني وع�سكريني.
�أع ّدت الكتاب م�ؤ�س�سة «�إينجما» وقام بتنظيمه وحترير مواده الأ�ستاذ ريا�ض قهوجي.
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 امل�ؤ�س�سات الأمنية والع�سكرية والتحديات. امل�ؤ�س�سات الع�سكرية والأم��ن��ي��ة ودوراملقاومة.
وخ��ل�����ص تقـال اىل �أن «ل��ب��ن��ـ��ان دول��ـ��ة لهـا
�أهميتهــا ودورهـا على امل�ستــويــيـن الإقلــيمـي
والـدويل ،كما �أن لها خ�صو�صيتــها من عــدة

من ناحيته ،بد�أ الدكتور �أنطوان حداد (خبري
يف ال�����ش���ؤون اال�سرتاتيجية) مداخلته بثالث
مالحظات متهيدية حول اال�سرتاتيجية الدفاعية
ومعناها :فهي تعني البحث عن كيفية الت�صدي
ملجمل الأخ���ط���ار اخل��ارج��ي��ة امل��ح��دق��ة بالبلد
وم�صاحله الوطنية ومواطنيه .ويجب �أن تكون

ٍ
ن���واح ،م��ا يح ّتم على قياداتها جميعا ً العمل
حــر يحكمــه
امل�شرتك �ضمن نظام دميقراطي ّ
حد �أدن��ى من الوفاق الداخلي لتوفري ال�سلم
الأهلي.»...
ا�سرتاتيجية جديدة

من�سجمة م��ع د���س��ت��وره وم��واث��ي��ق��ه وقوانينه
وال��ت��زام��ات��ه ال��دول��ي��ة .كما �أن��ه��ا ج��زء ال يتجز�أ
من ا�سرتاتيجيته العامة املتعلقة ب�سيا�سته
اخلارجية.
وط���رح �إ�شكالية اال�سرتاتيجية الدفاعية
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ال�سائدة يف لبنان منذ العام  1990معترباً �أنه
من ال�رضوري «االنتقال اىل �أخرى جديدة مالئمة
لتحديات املرحلة ...وحت��دث عن ا�سرتاتيجية
توافقية تتالءم مع م�ستلزمات نهو�ض الدولة
وم�ؤ�س�ساتها ويف مقدمها م�ؤ�س�سة اجلي�ش».
نحو ر�ؤية �أو�ضح
ال�����ص��ح��ايف يف ج��ري��دة «ال�����س��ف�ير» واملحلل
ال�سيا�سي ن����صري ال�����ص��اي��غ ان��ت��ق��د «جمتمع
الالدولة الذي نعي�ش فيه ،والتع ّدد الذي �أدى
التوحد» ،منبها ً اىل «�صعوبة
بنا اىل التب ّدد ال
ّ
�إر�ساء �سيا�سة دفاعية يف بلد لديه مثل هذه
البنية ،على الرغم من �أنه يف �أ�شد احلاجة اليها».
ولفت اىل �أن «بناء القدرة على حماية احلدود
يف دول��ة قوية وق��ادرة هو دور ال�سيا�سيني ال
الع�سكريني».
تعزيز قوة لبنان
من جهته عر�ض العميد الركن املتقاعد �سمري
اخل��ادم (رئي�س امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات
ما بني الـ�رشق والغرب) النتائـج والتو�صيات
التي خل�ص اليهـا الكتـاب .ف�أورد عنا�رص القوة
وتطرق اىل العقيدة الع�سكرية
احلالية يف لبنـان،
ّ
و�سيا�سة الت�سلّح وم�صادر الأم���وال واقرتح
القيام بخطـوات من �ش�أنـهـا تعـزيـز قـوة لبنـان
ومنها ،بناء م�صانع ذخ�يرة للأ�سلحة اخلفيفة
واملتو�سطة� ،إقامة حو�ض جاف لبناء ال�سفن
احلربية واملدنية و�إ�صالحهـا ،ي�ستفيد منه
لبنان والدول املجـاورة ،وبناء م�شغل ل�صيانة
الآليات الكبرية ي�ؤمــن حاجات اجلي�ش ويوفر
خدمــات للقطاع املدين يف لبنان واملنطقة».
كما طالب العميد الركن اخلادم ب�إن�شاء هيئة
لإدارة الأزمات و�إن�شاء مديرية خمابرات مركزية،
باال�ضافة اىل تطوير عمل جمل�س الدفاع الأعلى
عرب �إن�شاء م�ؤ�س�سة �أبحاث ت�سانده.
ك��ل��م��ة ال�����ص��ح��ايف يف ج��ري��دة «امل�ستقبل»
واملحلل ال�سيا�سي ن�صري الأ�سعـد� ،ألقاها
العميد املتقاعد ناجـي مالعب ،واعتربت �أن
املرجعيات ال�رشعية لأي ا�سرتاتيجيـة هي ميثاق
العي�ش امل�شرتك ،والد�ستور وامل�ؤ�س�سات،
وال��ق��رارات الدولية واال�سرتاتيجية العربية
امل�شرتكة.

اال�ستيـطـان وامل�ستـوطنــــون عقبة كبرية بوجه ال�سالم
حت�� ّدد درا�سة بعنوان «�إ�رسائيل
ع��ل��ى م�������ش���ارف ال���ق���رن ال���واح���د
وال��ع����شري��ن» ����ص���ادرة ع��ن معهد
ف��ان ل�ير الإ��سرائ��ي��ل��ي يف القد�س،
وامل��ت��خ�����ص�����ص يف ال���درا����س���ات
اال�سرتاتيجية ،الأه��داف والغايات
القومية لكيان العدو على �أنها:
ال�سعي لإق��ام��ة �إ��سرائ��ي��ل الكربى
ذات ال��ه��وي��ة ال��ي��ه��ودي��ة النقية،
كقوة �إقليمية عظمى مهيمنة يف
منطقة ال�رشق الأو���س��ط .ولتحقيق
ذل��ك ويف ظ��ل م��ا ي�سمى «عملية
ال�سالم» ،التي ق ِبلها العرب ،من
دون وجود �أي َمعلم حقيقي من
معامل ال�سالم املتعارف عليها
عامليا ً ،ف���إن �إ�رسائيل ت�سعى
�ضم �أق�صى ما ت�ستطيع
اىل
ّ
�ضمه من الأرا�ضي الفل�سطينية
ّ
التي احتلتها العام  ،1967مبا
ي��ح��قّ��ق ل��ه��ا متطلبات �أم��ن��ه��ا من
وج��ه��ة النظر اجليو�سرتاتيجية،
ويكفل لها احل�صول على م�صادر
م��ي��اه �إ�ضافية وف��ر���ض �رشعيتها
على تلك الأرا���ض��ي با�ستيطانها
و�إخالئها من ال�سكان العرب حفاظا ً
على الهوية اليهودية ،على �أن
تعمل اال�سرتاتيجية الع�سكرية على
حتقيق ذل��ك م��ن خ�لال م��ا ت�سميه
الردع الوقائي �أو االنتقامي اجل�سيم
ال�ضم والتهويد
لت�أمني عمليات
ّ
والتحكّ م باملناطق املحتلة �سيا�سيا ً
واقت�صاديا ً وثقافيا ً واجتماعيا ً.
وتفيد الدرا�سة اي�ضا ً �أن الدولة
العربية ت�سعى اىل البقاء داخل
ح��دود �آمنة معرتف بها دول��ي��ا ً ،يف
ظ��ل ت��ف�� ّوق ح�ضاري وتكنولوجي
وع�لاق��ات متينة مع دول اجلريان

�إعداد:
�إح�سان مرت�ضى
باحث يف ال�ش�ؤون اال�رسائيلية

56

اجلي�ش  -العدد رقم � - 296شباط 2010

ال��ع��رب ودول اجل�����وار اجل��غ��رايف
الأخ������رى مب���ا ي�����ض��م��ن ال�����س��ي��ادة
الإ�رسائيلية املطلقة ومينع قيام
دول��ة فل�سطينية م�ستقلة وفاعلة
يف ج���وار �إ��سرائ��ي��ل .وم��ن املفروغ
م��ن��ه �أن�����ه ال مي��ك��ن حت��ق��ي��ق كل
ه��ذه الغايات والأه���داف القومية
واال�سرتاتيجية م��ن دون تركيز
اال�ستيطان ال��ي��ه��ودي وتكثيفه
وتقلي�ص احل�ضور العربي اىل �أدنى
ح��د ممكن و���ص��والً اىل منابع نهر
الأردن يف جنوب لبنان وجبل ال�شيخ
مع ال�سعي اىل احل�صول على ح�صة
ت�صل اىل نحو مليار م 3من مياه
النيل يف �إط��ار ما ي�سمى التعاون
االقليمي مع م�رص �أوالً وتركيا ثانيا ً.
يف �سياق هذا الواقع املو�ضوعي
ت�سعى حكومة �إ�رسائيل الإئتالفية
احلالية اىل ا�ستمرار البقاء القومي
ال�صهيوين بدرجة عالية من ال�صالبة
ونقاء اجلن�س ،على غرار �أطروحات
النظريات النازية والفا�شية ،وذلك
عرب ال�سعي الد�ؤوب اىل زيادة حجم
القوة الب�رشية وحت�سني نوعيتها
(ج��ل��ب ي��ه��ود ال��ع��امل اىل الكيان
العربي) .ويجري احلديث حاليا ً عن
هجرة نحو ع�رشة ماليني يهودي من
ال�شتات وعن ت�شجيع زيادة الن�سل
اليهودي وتقلي�ص االنت�شار العربي
داخل ما ي�سمى «�أر���ض �إ�رسائيل»،
م���ع ال�����س��ع��ي اىل ت��ق��وي��ة رواب����ط
التما�سك االجتماعي والتخفيف
من ح��دة ال�رصاعات والتناق�ضات
العرقية والثقافية واالجتماعية
وال�سيا�سية التي تعرتي املجتمع
اليهودي يف �إ�رسائيل ،ومن ثم العمل
على رف��ع امل�ستويات الثقافية

واخل��دم��ات��ي��ة يف جم���االت ال�صحة
والتعليم والإ�سكان والت�أمني ،مبا
يحقّق �أهداف التنمية االقت�صادية
والب�رشية يف الدولة .وه��ذا كله يف
ظل هدف ايديولوجي بعيد املدى
يعيد �إح��ي��اء احل�ضارة اليهودية
و�إث���راء فكرة ال�صهيونية كمبد�أ
�أ�سا�سي عن�رصي ،و�إعادة بناء هيكل
�سليمان مكان امل�سجد الأق�صى
باعتباره الهدف الأ�سمى ليهود
ال��ع��امل وم��ن��ا��صري��ه��م .وم��ث��ل هذه
الأهداف جميعا ً ال ميكن بلوغها من
دون ن�رش وتر�سيخ عوامل الفرقة
وال��ت�����ش��ت��ت وال��ت��ع�����ص��ب الفكري
والديني يف البلدان العربية ،مبا
التطرف الطائفي
ي�ؤدي اىل زيادة
ّ
والعرقي واملذهبي ويق�ضي على
عوامل الت�ضامن والأمن الداخلي.
بالرغم من كل ما تق ّدم ثمة من
بني العرب من ال يزال يتحدث عن
ال�سالم امل�رشوط ب�إزالة اال�ستيطان
ال�رسطاين املتف�شّ ي داخل الأرا�ضي
امل��ح��ت��ل��ة ال��ع��ام � ،1967إال �أن
�إ�رسائيل كما يعلم اجلميع ت�رضب
ب��ه��ذه امل��ط��ال��ب امل��ح��قّ��ة عر�ض
احل��ائ��ط وت��وا���ص��ل ا�ستيطانها
و�سعيها لل�سيطرة على القد�س مبا
فيها من �أماكن مقد�سة للم�سلمني
وامل�سيحيني باال�ضافة اىل اجلوالن
ال�سوري وبع�ض الأرا�ضي اللبنانية
غري املحررة يف اجلنوب.
لقد م ّ��ر على عملية اال�ستيطان
اليهودي يف �أرا�ضي العام 1967
ما يزيد عن �أربعة عقود من الزمن،
بينما ال يزيد العمر اال�ستيطاين
مل�ستوطنني �آخرين على �سنوات
قليلة �أو رمب���ا ب�ضعة �شهور.
وي��ن��ت��م��ي ه������ؤالء ال����واف����دون اىل
جماعات يهودية �إثنية خمتلفة،
فمنهم يهود �أم�يرك��ي��ون ويهود

قادمون من جنوب افريقيا و�آخرون
من االحت��اد ال�سوفياتي ال�سابق،
�أي �أن غالبيتهم م��ن اال�شكيناز
الغربيني والبقية من ال�سفارادمي
من �أ�صول �رشقية.
لقد �شكّ ل ه�ؤالء �رشيحة اجتماعية
مم��ي��زة يف املجتمع الإ�رسائيلي،
ب���ح���ي���ث ح�����اول�����ت احل���ك���وم���ات
الإ�رسائيلية املتعاقبة منذ العام
 1967وح��ت��ى الآن االح��ت��ف��اظ
بعالقة حميمة معهم ،اىل ح ّد �أنهم
ب��ات��وا ي�شكّ لون الفئة الوحيدة
م���ن ���س��ك��ان �إ��س�رائ���ي���ل املدللة
واملحتفظة بت�سهيالت ومميزات
خا�صة .فهم الوحيدون الذين ال
يوجد يف �صفوفهم فقراء �أو حتت
خط الفقر وال توجد بينهم �أ�رسة من
دون م�سكن مريح ،وال يوجد طفل
من �أطفالهم من دون مدر�سة �أو
مدر�سني �أو كتب درا�سية مهما
ّ
كانت امل�ستوطنة التي يعي�شون
فيها �صغرية �أو نائية .ويح�صل
ه����ؤالء على ح�سم ق���دره  ٪7من
ال�رضائب املفرو�ضة على عموم
الإ�رسائيليني ،و�إذا �أرادوا ا�ستثمار
�أموالهم يف ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة �سابقا ً ،ف�إن حوافز وت�سهيالت
�إ�ضافية ُتعطى لهم.
لقد جت���اوز ع��دد امل�ستوطنني
اليهود يف �أرا�ضي ال�ضفة الغربية
الن�صف مليون م�ستوطن ،طبقا ً
لإح�صاء دائرة الإح�صاء املركزية.
وه���م ي�����ش��كّ ��ل��ون  ٪9م���ن جممل
�سكان �إ�رسائيل اليهود ويقيمون
يف نحو  125م�ستوطنة معرتف
بها من قبل وزارة الداخلية ،هذا
باال�ضافة اىل م�ستوطنات اخرى
كبرية و�صغرية داخ��ل � ٍ
مت
أرا����ض ّ
�ضمها و�إحلاقها ببلدية القد�س،
ّ
واي�ضا ً ب�ؤر ا�ستيطانية غري معرتف
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بها ر�سميا ً .وال��ف��ارق الأه��م بني
ه���ذه امل�ستوطنات ه��و الفارق
ب�ين م�ستوطنات دينية و�أخ���رى
علمانية .و�ضمن ك�لا الكتلتني
ت��وج��د جم��م��وع��ات متطرفة ذات
نزعات قومية و�شوفينية ودينية
تتب ّنى االيديولوجيا ال�صهيونية
امل�صبوغة ب�صبغة ت��ورات��ي��ة ما
ورائ��ي��ة وخال�صية .وال �شك ب�أن
ل��ه���ؤالء ت���أث�يرات كبرية ج��داً على
م�سار عملية ال����صراع والتفاو�ض
والت�سوية جلهة العرقلة و�إدخال
امل��ن��ط��ق��ة يف امل�����س��ت��ح��ي��ل .وم��ن
�ضمن ه����ؤالء م��ا ي�سمى «جمل�س
امل�����س��ت��وط��ن�ين» ال����ذي ت�أ�س�س
العام  1980وي�ضم يف ع�ضويته
م�ستوطنني من خمتلف االجتاهات
احلزبية ال�سيا�سية ال�سائدة يف
�أو����س���اط امل�����س��ت��وط��ن�ين .ويعلن
ه��ذا املجل�س �أن أ�ه��داف��ه تتمحور
حول تطبيق ال�سيادة الإ�رسائيلية
على مناطق ما ي�سمونه «يهودا
وال�����س��ام��رة» اىل ال�ضفة الغربية
املحتلة ،واعتبارها جزءاً ال يتجز أ� مما
ي�سمى «�أر���ض �إ�رسائيل الكاملة».
ك��ذل��ك ه��ن��اك «غ��و���ش اميونيم»
(اي كتلة الإميان) ورابطة «ي�شاع»
(�أي ال�ضفة الغربية) التي متثّل
حركات ا�ستيطانية ايديولوجية
م��ت��ط��رف��ة ت�شجع ع��ل��ى الإره����اب
���ض��د الفل�سطينيني خ�صو�صا ً
وال��ع��رب ع��م��وم��ا ً ،ب��ل وح��ت��ى �ضد
�أي ي��ه��ودي يفكر ب��ال��ت��ن��ازل عن
�شرب م��ن الأرا���ض��ي املحتلة كما
ح�صل م��ع ا���س��ح��ق راب�ي�ن رئي�س
احلكومة ال�صهيونية الذي اغتاله
أ�ح��د املنتمني اىل ه��ذه التيارات
ال�شوفينية التي متثل الأ�صولية
اليهودية الإرهابية املانعة ال�سالم
واال�ستقرار يف املنطقة.
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�إ�رسائيل ت�سعى
�ضم الأرا�ضي
اىل
ّ
الفل�سطينية التي
احتلتها العام
 ،1967مبا يحقّق
لها متطلبات �أمنها
من وجهة النظر
اجليو�سرتاتيجية،
ويكفل لها احل�صول
على م�صادر مياه
�إ�ضافية وفر�ض
�رشعيتها عليها
حفاظاً على الهوية
اليهودية.

الدولة العربية
ت�سعى اىل البقاء
داخل حدود �آمنة
معرتف بها دولياً،
تفوق
يف ظل
ّ
ح�ضاري وتكنولوجي
وعالقات متينة مع
دول اجلريان مبا
ي�ضمن ال�سيادة
الإ�رسائيلية
املطلقة ومينع
قيام دولة
فل�سطينية م�ستقلة
وفاعلة يف اجلوار.
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�إعداد :با�سكال معو�ض بو مارون

الريا�ضة الع�سكرية العربية
مهتمة بالطب الريا�ضي

كا�شور :لبنان
ا�ست�ضاف ثلث
ن�شاطات االحتاد

برعاية العماد جان قهوجي قائد اجلي�ش و�إ�رشاف االحتاد
العربي للريا�ضة الع�سكرية ،عقدت الندوة الع�سكرية الثالثة
للطب الريا�ضي بني  26و 30كانون الثاين املا�ضي.
�شاركت يف �أعمال الندوة  13دولة هي :الأردن ،الإمارات
العربية املتحدة ،تون�س ،اجل��زائ��ر ،ال�سعودية� ،سوريا،
ف��ل�����س��ط�ين ،ق��ط��ر ،ليبيا،
املغرب ،البحرين ولبنان.
االفتتاح
�أق��ي��م ح��ف��ل االف��ت��ت��اح يف ن���ادي ال��رت��ب��اء يف
الفيا�ضية بح�ضور ح�شد م��ن ال�شخ�صيات
الر�سمية والع�سكرية والفعاليات الريا�ضية،
تقدمهم العميد ال��رك��ن أ�ح��م��د امل��ق��داد قائد
منطقة بريوت ممثالً العماد جان قهوجي قائد
اجل��ي�����ش ،وال�����س��ي��دة ف��ادي��ا ح�لال ممثلة وزي��ر

ال�شباب والريا�ضة ،والدكتور مي�شال كفوري
ممثالً وزير ال�صحة العامة ،وال�سفري عبد الرحمن
ال�صلح ممثالً �أمني عام جامعة الدول العربية،
وال��وزي��ر املفو�ض ال��دك��ت��ور �سامي كا�شور،
مدير �إدارة ال�ش�ؤون الع�سكرية يف جامعة الدول
العربية ،ورئي�س اللجنة العليا املنظمة للندوة،
رئي�س امل��رك��ز ال��ع��ايل للريا�ضة الع�سكرية
60

العميد الركن ج��ورج بطر�س ،والدكتور نبيل
خ��راط ممثالً نقيب الأط��ب��اء ،وع��دد من ممثلي
�سفارات ال��دول العربية امل�شاركة ،ور�ؤ�ساء
و�أع�ضاء الوفود امل�شاركة ور�ؤ�ساء االحتادات
واجلمعيات الريا�ضية ورئي�س نقابة املعاجلني
الفيزيائيني جورج بويري ،اىل ممثلي خمتلف
الو�سائل الإعالمية املرئية واملكتوبة.
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ب��داي��ة وق��ف احل�ضور دقيقة �صمت ح��داداً
و�إج�ل�االً لأرواح الذين ق�ضوا بحادثة �سقوط
الطائرة االثيوبية املنكوبة ،ثم عزفت مو�سيقى
اجلي�ش الن�شيد اللبناين تاله الن�شيد املقرتح
للإحتاد العربي للريا�ضة الع�سكرية الذي قدمه
اجلي�ش اللبناين وهو من كلمات ال�شاعر نبيل �أبو
عبدو و�أحلان الفنان زياد بطر�س.
كلمات
رح��ب عريف احلفل ال�صحايف ح�سان حميي
ّ
ال��دي��ن باحل�ضور ث��م �أع��ط��ى الكلمة للعميد
الركن ج��ورج بطر�س ال��ذي اعترب �أن الريا�ضة
والريا�ضيني هم �أكرث حاجة اىل ثقافة ريا�ضية
يوفرها الطب الريا�ضي ،مما ي�ساهم يف احلد
م��ن املخاطر والتحديات التي يتعر�ض لها
الريا�ضيون.
ي�شكّ
ل �أ�سا�س
و�أو�ضح �أن الطب الريا�ضي
�صناعة الريا�ضة اىل جانب علم الإدارة الريا�ضية
والإعداد الريا�ضي ،وقد مت اختيار مو�ضوعات
�أ�سا�سية �ضمن �أعمال الندوة ترتكز على مبد�أ
التقييم الطبي احلديث وتعالج م�سائل التغذية
واملن�شطات و�إ�صابات الريا�ضيني ومعاجلتها
و�إعادة الت�أهيل الريا�ضي.
ول��ف��ت ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن ب��ط��ر���س اىل «�أن
الريا�ضيني الع�سكريني يف معظم دول العامل
ي�شكّ لون  35يف املئة من املنتخبات الريا�ضية
امل�����ش��ارك��ة يف الأل���ع���اب الأومل��ب��ي��ة والدولية
والعربية .ويف لبنان ،تعي�ش الريا�ضة الع�سكرية
ع�رصاً نه�ضويا ً ي�شهد على �إجن��ازات نوعية يف
�أكرث من جمال ،ودائما ً بف�ضل الرعاية والدعم
الدائمني من قبل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،وعلى
ر�أ�سها العماد جان قهوجي قائد اجلي�ش».
وختم العميد الركن بطر�س من ّوها ً بعالقات
ال�رشاكة والتعاون مع االحتاد العربي للريا�ضة
الع�سكرية ووزارة ال�شباب والريا�ضة واللجنة
الأوملبية واالحت���ادات واجلمعيات الريا�ضية
واجلامعة اللبنانية والأنطونية ونقابة الأطباء
واملعاجلني الفيزيائيني ،وتوجه بال�شكر اىل
امل�ؤ�س�سات الإعالمية.
كما ك��ان��ت كلمة للدكتور �سامي كا�شور
�ضمنها جملة حتيات وتقدير «م��ن �أم�ين عام
ّ
جامعة الدول العربية ال�سيد عمرو مو�سى للبنان
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رئي�سا ً وحكومة و�شعبا ً وللم�ؤ�س�سة الع�سكرية
قيادة و�ضباطا ً و�أفراداً على ما ي�ؤكدونه دائما ً
من �أوا�رص عالقة مع حميطهم العربي ومن خالل
دعمهم �أن�شطة الريا�ضة الع�سكرية» ،من ّوها ً
ب�أجواء اال�ستقرار وال�سلم يف لبنان كا�شفا ً عن
�أن ثلث ن�شاطات االحت���اد العربي للريا�ضة
الع�سكرية ا�ست�ضافها لبنان ،مو�ضحا ً بالأرقام
�أن �إج��م��ايل ه��ذه الن�شاطات بلغ لتاريخه 60
ن�شاطا ً نظّ م منها لبنان  20ن�شاطا ً».
و�أ�شار الدكتور كا�شور اىل «�أن لبنان كان من
�أبرز البلدان امل�ؤ�س�سة لالحتاد العربي للريا�ضة
الع�سكرية ،وهو أ�ح��د �أعمدة هذا االحت��اد الذي
�سوف يرحب �أع�ضا�ؤه بو�ضع ن�شيد خا�ص له
وي���ؤك��دون موافقتهم عليه» .ولفت كا�شور
اىل �أن هذه الندوة تكت�سي �أهمية بالغة وقد
اختار لبنان �أن ي�ست�ضيفها انطالقا ً من القناعة

الطبي.
وحتدثت يف املحا�رضة الثانية الإخت�صا�صية
جويل فرحة حتت عنوان «املتابعة واملكمالت
الغذائية للريا�ضيني»� ،شارحة �أن��ه��ا إ�ح��دى
البدائل عن املن�شطات وقد القت رواجا ً كونها
���خ��ذ م��ن م�����ص��ادر غ��ذائ��ي��ة طبيعية وتعمل
ت ؤ
على توفري بيئة مالئمة لنمو ع�ضالت اجل�سم
بجانب الربنامج الغذائي ،وختمت ب�أن تغذية
الريا�ضيني هامة جداً للح�صول على �أداء جيد.
ويف املحا�رضة الثالثة حت��دث اخلبري جورج
ع�ساف م��ن اجل��ام��ع��ة الأن��ط��ون��ي��ة حت��ت عنوان
«ال���ط���رق احل��دي��ث��ة يف ت��ق��ي��ي��م الريا�ضيني
وتوجيههم» ،فتوقف عند �أهمية الربنامج
التدريبي والآل��ي��ة التي ينبغي �أن يعتمدها
املدرب جتاه الالعبني.
و�شهد اليوم الثاين من الندوة  6حما�رضات

ب�أهميتها علما ً �أن��ه �سوف ي�ست�ضيف اي�ضا ً
البطولة العربية الع�سكرية يف الكرة الطائرة
(ني�سان املقبل).

باكورتها للدكتور الفرد خ��وري ال��ذي حتدث
ع��ن الإ���ص��اب��ات الريا�ضية وط���رق معاجلتها
احلديثة ،ويف املحا�رضة الثانية حتدث الدكتور
و�سام بواري عن الإ�صابات الريا�ضية املزمنة،
وهي الإ�صابات التي ت�صيب الأوتار والع�ضالت
وكيفية معاجلتها مع ت�أكيد �أهمية الإج��راءات
الوقائية لتفاديها.
بعدها �أل��ق��ى الدكتور كمال كامل حما�رضة
ت�ضمنت الئحة املن�شطات املحظورة دوليا ً
والطرق احلديثة لأخذ عينات لفح�صها وطرق
مكافحة امل��ن�����ش��ط��ات ،ك��م��ا حت���دث ال��رائ��دان
الطبيبان ادغار الطرابل�سي ووات�شي كورتيان
ع��ن الإ���ص��اب��ات يف الأط���راف العليا والأط���راف

املحا�رضات
بعد ذل��ك �أع��ل��ن ممثل قائد اجلي�ش العميد
ال��رك��ن �أح��م��د امل��ق��داد افتتاح أ�ع��م��ال الندوة،
وكانت بداية حما�رضات اليوم الأول مع الدكتور
ال��ف��رد خ���وري حت��ت ع��ن��وان «ال��ت��ق��ومي الطبي
احلديث للريا�ضيني» ،حيث �أ�شار اىل التحديات
يف هذا املجال وكيفية ت�أمني احلماية مل�ستوى
الالعب ،وتعزيز القدرات التناف�سية والت�أهيل
بعد �أي جراحة ت�ستدعيها �إ�صابة ما ودور الفريق
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ال�سفلى للريا�ضيني .وكانت املحا�رضة الأخرية
ل��ل��دك��ت��ور ع����ادل ���ش��دي��اق ال����ذي حت���دث عن
الإ�صابات يف العمود الفقري لدى الريا�ضيني،
وخ�����ص��و���ص��ا ً �إ���ص��اب��ات الأع�����ص��اب والدي�سك
والك�سور واالن���زالق���ات ،ا�ضافة للت�ش ّوهات
اخل��ل��ق��ي��ة ،وع���ر����ض ك��ي��ف��ي��ة ت�شخي�ص ه��ذه
الإ�صابات و�سبل معاجلتها ،وتوقف املحا�رض
عند �إ�صابات الرقبة والظهر و�أ�سفل الظهر
و�إ�صابة الع�ضالت بالت�شنج داعيا ً اىل اعتماد
مبد أ� الوقاية واحلماية ،و�أو�ضح «�أن الريا�ضي
الذي ي�صاب بالدي�سك ميكنه مزاولة ريا�ضته
والتعر�ض للخطر».
املف�ضلة �رشط عدم الإجهاد
ّ
وت�ضمن اليوم الأخ�ير حما�رضة حتت عنوان
ّ
«معاجلة اال�صابات و�إعادة الت�أهيل الريا�ضي»
للدكتور ح�سن ك��رك��ي ،ت��ن��اول فيها كيفية
التعاطي مع الريا�ضي عند معاجلته يف هذه
احل��االت و���ش�� ّدد على �أهمية الوقاية والعالج
املنا�سب.
جولة ا�ستطالعية واختتام الأعمال
ختاما ً لأعمال الندوة ،نظّ مت جولة ا�ستطالعية
للم�شاركني يف مركز الت�أهيل الطبي يف مدينة
رفيق احلريري اجلامعية يف احل��دث ،و�أجريت
عمليات تطبيقية واكبتها عميدة كلية ال�صحة
يف اجلامعة ال��دك��ت��ورة فاتنة �سليمان ،التي
ق ّدم لها العميد الركن بطر�س درعا ً تقديرية
جلهودها على �صعيد الطب الريا�ضي.
�أق��ي��م حفل اختتام أ�ع��م��ال ال��ن��دوة العربية
الع�سكرية الثالثة للطب الريا�ضي يف النادي
الع�سكري امل��رك��زي بح�ضور ح�شد كبري من
ال�شخ�صيات ،وقد �ألقى العميد الركن بطر�س
كلمة �أ�شار فيها اىل �أن «ه��ذه الندوة احلدث
حملت منذ بدايتها بذوراً كانت نتيجة حت�ضري
جيد على م�ستوى الإعداد والإدارة اللوج�ستية».
بعده �ألقى الدكتور كا�شور كلمة عبرّ فيها
عن بالغ االع��ت��زاز والتقدير مب�ستوى الندوة
وح�سن �إعدادها وم�ضمونها ،م�شيداً مب�ستوى
املحا�رضين ال���ذي ك��ان الف��ت��ا ً جلهة املخزون
ال��ث��ق��ايف ،م���ؤك��داً �أن���ه �سيعمل على ت�شكيل
جلنة علمية بعد ندوة بريوت مهمتها الإعداد
والتح�ضري للدورات الالحقة.
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أأسسماء
المعة
�شباط

�إعداد :تريز من�صور
فنان مرهف الإح�سا�س ،مبدع
على خ�شبة امل�رسح� ،شاعر
ح ّلق يف علياء الكلمة وع ّلم
�أجياالً.
وليم ح�سواين «�شاوي�ش»
امل�رسح الرحباين و�أحد
جنومه ،من قالئل جمعوا
مواهب متعددة وت�ألقوا يف
التمثيل والغناء وال�شعر...

وليم ح�سواين

«�شاوي�ش»
امل�رسح الرحباين
املت�ألق مبواهب كثــرية

من البداية
�أب�رص وليم ح�سواين النور يف  22ت�رشين الثاين،
العام  1933يف عائلة كبرية :ثمانية �أ�شقاء
وخم�س �شقيقات .وال��ده ال�شاعر خليل
(متعهد بناء وممثل م�رسحي)،
ح�سواين
ّ
ووالدته ال�سيدة منري حنا يون�س التي
كانت �صاحبة �صوت جميل.
ت��رع��رع ب�ين ب�يروت ور�أ����س احلرف،
وكان ميله اىل ال�شعر والفن وا�ضحا ً
منذ ال�صغر ،وحني خطّ �أوىل ق�صائده
مل يكن قد جتاوز الرابعة ع�رشة.
ت��ل��قّ��ى ع��ل��وم��ه االب���ت���دائ���ي���ة يف
م��در���س��ة امل��خ��لّ�����ص يف ب�ي�روت،
والتكميلية والثانوية يف مدر�سة
القلب الأقد�س لأخوة املدار�س
امل�سيحية يف ب�ي�روت اي�ضا ً.
ودر�س مادة احلقوق ملدة ثالث
���س��ن��وات يف جامعة القدي�س
يو�سف ،ولكنه مل يتابع لينال
الإج��ازة ،بل ان�رصف اىل مهنة
ال��ت��دري�����س ال���ت���ي ا�ستمر
ميار�سها يف م���وازاة عمله
الفني.
زاول مهنة التدري�س
يف مدر�سة الفرير (فرن

ال�����ش��ب��اك) اب��ت��دا ًء م��ن ال��ع��ام ،1951
وال���ع���ام � 1971أن�����ش���أ �أول مدر�سة
«الأخ���وة اللبنانيني» (احل���دث) ،ومن
ث��م ( )1985مدر�سة

«البيت الرتبوي» (الفنار).
وتفرغ
بعد ذل��ك ب��اع املدر�ستني
ّ
لتعليم مادتي الأدب والفل�سفة يف
املعهد الأنطوين يف بعبدا (- 1996
.)2002
العام  1959تزوج وليم ح�سواين من
ال�سيدة �أم��ال نوهرا ورزق��ا �أربعة �أوالد
هم :ندى (طبيبة �أ�سنان) ،روىل (طبيبة
تخدير لعمليات القلب املفتوح) ،هدى
(�صيدالنية) و�أنطوان (رجل �أعمال) .وعلى
الرغم من اجتاهاتهم ،فهم جميعا ً من حمبي
ال�شعر ومتذوقيه.
مع الأخوين رحباين م�سرية �إبداع
على ال��رغ��م م��ن ان�شغاله مبهنة التعليم،
64
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بينـاتنـا...

وال بي�شبه الفونتني ...بي�شبه حالو ،وب�س...
وما دام ال�شاعر اختار الو�ساعة م�رسح لق�صايدو ،رح يطلّ عليك من
هالق�صايد ،حرا�ش ،تالل ،قادوميات �صخور و�شم�س و ّ
يف .وليم ه ّوي
وعم يحكي عن حيواناتو ،حطّ نا بدون ما ن�شعر قدام اخل ّزان اجلمايل
الأو�سع اللي ه ّوي الطبيعة ،وما يف �شعر خارج الطبيعة...

بيناتنا �أربعني �سنة �صداقة...
بيناتنا م�رسح وخماتري ور�ؤ�سا بلديات ،كمان بيناتنا ال�شاوي�ش،
وليم اللي �إجا عامل�رسح الرحباين و�صار عامود من عواميد هامل�رسح،
كمل من امل�رسح �صوب
ما بعرف هل �إجا من ال�شعر عامل�رسح �أو ّ
ال�شعر،
لكن اللي بعرفو انو م�ش ب�س بيملك املوهبة ،كمان بيملك الثقافة
والتقنية...
التقنية اللي هيي جزء من االبداع.
وليم ما بي�شبه �إبن املقفع

من�صور الرحباين
من مقدمة «�رشيعة الغاب»

باملو�سيقى ،وق���د ط���� ّورا املو�سيقى
اللبنانية ورفعاها اىل العاملية� .أم��ا �أعمالهما
امل�رسحية فهي عالمة م�ضيئة يف تاريخ امل�رسح.
عن عمله مع الأخوين رحباين وفريوز ،يقول:
�أنا فخور ب�صداقتي لهذين العبقريني ولقد
��شرب��ت م��ن نبعهما الكثري الكثري ،و�أظ���ن �أن
وجودي معهما كان له �أهميته� .أما فريوز فقد
كانت العمود الثالث يف تلك التجربة الإبداعية
وهي النجمة التي ما زالت ت�سطع حتت كل �سماء
وكل غيمة.
العام � 2000أدى وليم ح�سواين دور رئي�س
البلدية يف م�رسحية «احل��ق ما بيموت» ،للأب
ف���ادي ت��اب��ت ،وا���س��ت��م��ر تعاونهما يف «ث���ورة
ال�شعب» و«احلرم الكبري» و«نهاية حلم»...

لو...

هبت الريح ترمي الليل بالغ�صن
«لو ّ
عادي الزمن
وراح ليلي ي�شكو
َ
ملا ا�شرتيت غنى الدنيا وثروتها
بحبة من تراب الأرز يا وطني».

مل يغب ع��ن �أج���واء الفن وال�شعر ،وه��و الذي
ترعرع عليهما يف العائلة والقرية .مهرجانات
بعلبك كانت املحطة التي انطلق منها لي�صبح
«�شاوي�ش» امل�رسح الرحباين و�أحد جنومه.
ات�صل ح�سواين بالأخوين رحباين ،ي��وم كانا
فكان يف كال احلالتني �صاحب غلّة وفرية على
يح�ضرّ ان مل�رسحية «مو�سم العز» ،فقُبل ب�صفة
بيادر اجلمال .له ديوان «�رشيعة الغاب» (ثالثة
راق�ص .لكن عندما �سمع �صوته عا�صي الرحباين
�أجزاء ي�أمل �أن ت�صبح �ستة).
دعاه للم�شاركة يف امل�رسحية ب�صفة ممثل ومغني.
�أ�س�س «�صالون وليم ح�سواين لل�شعر والأدب»
�أطل يومها يف «ديو» �أغنية «هلّك وم�ستهلّك»
( )1996الذي اعترب مبثابة �أكادميية لل�شعر،
مفتتحا ً م�سرية فنية غنية متثيالً وغنا ًء.
ي�ستقطب ال�شعراء والهواة الراغبني ب�أن ت�صبح
�أدى وليم ح�سواين ع��دة �أدوار يف م�رسحيات
�أعمالهم ذات وزن ومعنى.
الأخوين رحباين ،منها دور «ال�شاوي�ش» يف «بياع
يقول:
اخل���وامت» ( )1964و«ال�شخ�ص» ()1968
«ع��ل��ى ط��ري��ق احل��ي��ـ��اة وج��ـ��ـ��دت ن��ف�����س��ي ،يف
و«ي��ع��ي�����ش ي��ع��ي�����ش» ( )1969و«امل��ح��ط��ة»
مفارق �أحببتها واعتربتهــا امل�صـدر الأ�سا�سي
( ،)1975وكذلك يف «مي�س الرمي» ،حتى بات
ل�سعادتي وتكويـن �شخ�صـيتي ،وحتقيـق
يف بحور ال�شعر
لقب ال�شاوي�ش مالزما ً له .كما لعب دور ال�شحاد
غا�ص وليم ح�سواين يف �أه����دايف .فلو ذهبـت اىل العائلـة لوجدتهـا
يف «هالة وامللك» ( )1967ودور
بحور ال�شعر �شاعراً مرهفا ً م�رسح احلب والوطن وال��وئ��ام ،ولو �سافرت يف
القا�ضي يف «ل��ول��و» (،)1974
وتوغّ ل يف جماالت الزجل .عامل ال�شعر ،لعدت من خالله اىل نف�سي وحبي
ودور ال�سم�سار يف «دواليب الهوا»
وعائلتي وجمتمعي ووطني .ولو
و«الو�صية» ،ودور ال�شيخ خاطر
جوائز ودروع
دخ��ل��ت اىل غ��رف��ة ال�صف لأعطي
حـاز الفنـان وليـم ح�سـواين خالل
اخل����ازن يف «�أي����ام ف��خ��ر الدين»
ال���درو����س ،ل��وج��دت نف�سي على
م�سريته الفنية الطويلة العديد
(.)1965
م�رسح �أمثّل به الدور الذي ارت�ضيته
من اجلوائز والدروع منها:
عن جتربته الفنية مع الأخوين
رح���ب���اين ي���ق���ول ال���ف���ن���ان ول��ي��م
 درع تقديري من وزارة الثقافة (.)1998لنف�سي ،والذي جعل مني ،ر�سوالً
توجهت اىل
ح�سواين :يف جتربتي مع الرحابنة
 جائزة �سعيد عقل لل�شعر والأدب (.)1999للمعرفة والعلم .ولو ّ
عامل الفن ،لر�أيت نف�سي يف �صور
 درع تقديري من تلفزيون لبنان (.)2006�أج���م���ل �أي������ام ح���ي���ات���ي ،ت��ع ّ��رف��ت
ط��ب��ق الأ���ص��ل ع��ن ح��ي��اة النا�س،
خاللها اىل ع��امل اجل��م��ال والفكر،
 درع تقديري من مدر�سة اللويزة (.)2008مبا فيها من �أف��راح و�أح��زان وعقد
 درع تقديري من بلدية �ضهور ال�شوير ملنا�سبة مهرجاناىل ع��امل املو�سيقى ،واىل الفن
وحلول.
املغرتبني (.)2009
بوجهه الأج��م��ل .عرفت ع��ن كثب
من هنا �أحببت امل�رسح لأنه يخت�رص
 عدة دروع من قيادة اجلي�ش يف منا�سبات خمتلفة.م��دى عبقرية عا�صي ومن�صور.
ّ
يف كل هذه الوجوه».
ه��م��ا ���ش��اع��ران م��ب��دع��ان ،عاملان
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إإصصد
ارات
�شباط

راحات امل�سك
بعد «عود وعواد» و«�أ�رشعة بال مرا�سي»
يطل �سليمان يو�سف ابراهيم يف �إ�صدار
ج��دي��د« :راح���ات امل�����س��ك» ،ال��ذي ق�� ّدم له
ال�شاعر جورج طربيه.
يعترب طربيه �أن جوهر ابراهيم نابع من
امل��خ��زون ال�تراث��ي ال��روح��ي ال��ذي يتوارثه
الأبناء والأحفاد عن الآباء والأج��داد ...فهو
منتم اىل هذا الرتاث ،متجذر يف الأ�صالة...
واجلوهر امل�شع من �أعماقه ينعك�س �صدقا ً
يف كلماته...

يف ال�صفحة  58من الكتاب نقر�أ حتت
عنوان ،الطاحون:
«حتت رحاك
يزغرد ذهب احلقول
طربا ً...
ويف قلبك الناب�ض
خ�صبا ً ووفاء
فرح يتجمع بذهول
لتعود ،غبارك تنرث
ترباً
على امل�آزر
زهواً ...و�صفاء.»...

دليل ال�سائقني وامل�شاة

انطالقا ً م��ن التزامه «امل��زم��ن» و�ضع خرباته
و�أبحاثه املتوا�صلة يف خدمة ال�سالمة العامة،
وخ�صو�صا ً ال�سالمة املرورية� ،أ�صدر الدكتور
اليا�س ال�شويري دل��ي�لاً ج��دي��داً لل�سائقني
وامل�شاة (�سبق �أن �أعد دليالً العام .)2004
دليل ال�سائقني وامل�شاة يركز ب�شكل
أ�����س���ا����س���ي ع��ل��ى امل����ب����ادئ وال���ق���واع���د
املن�صو�ص عليها يف ق��ان��ون ال�سري،
ب أ������س��ل��وب مب�سط ووا����ض���ح ،ويجيب
بالتايل عن �أي �س�ؤال قد يطر�أ على
البال يف جمال ا�ستعمال الطريق ،من قبل
ال�سائقني وامل�شاة على ال�سواء.
يتناول الكتاب :قيادة ال�سيارة ،رخ�صة القيادة و�آداب الطريق ،امل�صطلحات
املرورية ،قواعد التنظيم املروري وال�شواخ�ص التي يلحظها ،عالمات و�إ�شارات الطرق الدولية،
الإ���ش��ارات املرئية وال�ضوئية ،الوقوف يف �أثناء �سري املركبة ،موا�صفات مطبات ال�شوارع
وفوائدها ،التجاوز ،انزالق ال�سيارة� ،سالمة الأطفال يف ال�سيارة .كما يركز على حقوق ال�سائقني
وامل�شاة وواجباتهم ويت�ضمن �سل�سلة من الأ�سئلة تتيح مل�ستعملي الطرق اختبار مدى معرفتهم
قواعد املرور الآمنة.
دليل ال�سائقني وامل�شاة ال�صادر حديثا ً حماولة ثانية للدكتور ال�شويري ،هدفها احل ّد من
تتكرر يوميا ً على طرقاتنا.
امل�آ�سي التي
ّ
68

الإمام ال�صدر يف عيون
م�سيحي لبناين
كيف �أرى �أن��ا امل�سيحي اللبناين الإم��ام
ال�صدر؟ «حتت هذا العنوان يقر�أ الدكتور
اليا�س �شويري نهج الإم��ام ال�سيد مو�سى
ال�صدر وفكره يف كتاب �صدر م�ؤخراً عن دار
املحجة البي�ضاء.
ي��ت��ن��اول ال��ك��ت��اب الإم����ام ال�����ص��در الرمز
و�صاحب الفكر والعقيدة ،رج��ل ال�سالم
واحل���وار ال��ذي «ب����ّشررّ اللبنانيني بح�ضارة
امل�����س��اواة وال��ع��دال��ة والإن��ف��ت��اح واحل���وار
وتبادل الثقافات».
يف م��ق��دم��ة ال��ك��ت��اب ي��ت�����س��اءل الدكتور
�شويري «م��اذا تعني احل�ضارة و�أي دين
نريد يف جمتمع متعدد احل�ضارات والأديان
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لدمنا ع�شب جديد
�سكرية وقع كتابه «الدواء مافيا �أم �أزمة نظام»

«لدمنا ع�شب جديد» عنوان
امل��ج��م��وع��ة ال�����ش��ع��ري��ة التي
�أ�صدرتها �سناء غنوي حديثا ً
وامل��ك��ت��وب��ة ت��ل��ب��ي��ة ل��داف��ع
ملح «هو ما ي�سكن الذات
ّ
وعالقتها مع الوطن» كما
تو�ضح مقدمة الكتاب.
«فمو�ضوع الوطن هو
الأك��ث�ر ال��ت�����ص��اق��ا ً مع
ال��ذات ،ويف التعبري عن كل
احلب له كانت هذه املجموعة» تقول غنوي.
ن�صو�ص غنوي بقدر ما تف�صح عن عمق ارتباطها بالوطن،
تف�صح عن قلقها وهواج�سها والأ�سئلة التي تراودها ،فلبنان بر�أيها
ما زال «يعي�ش حالة احلرب الباردة ،حيث اختفت املظاهر امل�سلحة من
ال�شوارع وقام مكانها التناحر الطائفي على احتكار املراكز والوظائف»...
لذلك ،ي�أتي «الن�ص متازجا ً بني الواقع وامليتافيزيقيا» على �أمل �أن
تكون للوطن قيامة و�صباح جديد.

وقّ ��ع النائب ال�سابق ا�سماعيل �سكرية كتابه اجلديد
«الدواء مافيا �أم �أزمة نظام» ،الذي ت�ضمن الإ�ستجوابات
الكثرية التي طرحها يف الندوة الربملانية� ،إ�ضافة �إىل
جت�سد حال ملف الدواء يف لبنان ،وما يت�ضمن من
وقائع
ّ
ف�ساد ينعك�س على �صحة املواطن .التوقيع جرى خالل
حفل �أقيم يف الأوني�سكو ،بح�ضور رئي�س الوزراء ال�سابق
�سليم احل�ص وعدد كبري من النواب وال��وزراء ،والعقيد
الطيار عماد احل��اج �شحادة ممثالً العماد قائد اجلي�ش،
�إ�ضافة �إىل فاعليات ثقافية و�صحية وع�سكرية.
من جهته� ،أك��د �سكرية �أن ملف ال���دواء هو من �أخطر
امللفات ،الفتا ً �إىل �أن «الدافع �إىل ولوجه كان وال يزال
م�ستقالً ،وهو الإن�سجام مع الذات وراحة ال�ضمري .و�إنطالقا ً
من قيم �إن�سانية للح�ؤول دون دخول ال�سموم �إىل الأج�سام.
و�أنني قررت امل�ضي قدما ً بهذا امللف بالرغم من الثمن
الباهظ ال��ذي دفعته نتيجة ل��ذل��ك» .ونا�شد �أ�صحاب
احلية يف القطاع ال�صحي ،و�ضع ح ّد للتالعب
ال�ضمائر
ّ
ب�صحة املواطن،
«فحبة الدواء �أخطر من ال�صاروخ فتكا ً
ّ
ب�صحة الإن�سان».

كلمات يف �سعيد عقل

وامل��ع��ت��ق��دات املختلفة
التي مل نفهم الإختالف الإيجابي فيها .هذا
الإختالف الذي يغني �أعماق النف�س ويثقّف
خفايا الفكر واملنطق».

�آخر م�ؤلفات جان �سامله« ،كلمات يف �سعيد عقل»،
ال�صادر عن من�شوراته يف � 160صفحة من القطع
الو�سط والإخراج الأنيق.
ً
ً
�ألي�ست الكتابة عن �سعيد عقل مغامرة �أو جر�أة ال
�أقلّهما الإحاطة مبن مل يعد بحراً ،وال حميطا ً ،بل
تو�سع حتى مدى ال حدود له؟
ّ
وكيف نقاربه �إذ نقاربه...؟ �شاعراً ،ناثراً،
مفكّ راً ،فيل�سوفا ً ،الهوتيا ً ،معلّم �أجيال
من ال�شّ عراء والك ّتاب ومن ناهلي القيم
وال�شّ يم ،حامل �أجم���اد لبنان وعطاءاته،
�صاحب ثورة يف اللغة واحلرف� ،أل�سنيا ً ،وحاملا ً بوطن غري
عادي؟
�أ�سئلة يطرحها ال�سفري ف�ؤاد الرتك يف كلمته حول الكتاب الذي يتح ّدث �أي�ضا ً عن نخبة
مميزة من ال�شعراء والأدباء ورجال ال�سيا�سة رافقت �سعيد عقل يف م�سريته املجيدة ،ومنهم:
ّ
الدكتور منيف حمدان ،النقيب حممد بعلبكي ،ال�سفري ف�ؤاد الرتك ،ال�شاعر جورج �شكور،
الروائية �أملي ن�رصاهلل ،ال�شاعر جورج غريب ،الأ�ستاذ �إدم��ون رزق ،الدكتور نقوال زياده،
الدكتورة �سلوى اخلليل الأمني ،ال�شاعر هرني زغيب ،الدكتور فوزي عطوي و�سواهم.
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ال�شاعر
�صدى الأ�صوات

ال�شاعر �إميل نون

حي يف قلوبنا

وليد بو عرم
خال النقيب املغوار البحري
ال�شهيد ح�سام بو عرم

نحنا جنود الوطن

الرقيب �أحمد احلجريي
اىل روح �إبنتي �آيات

ال���������ش����اع����ر م������ن ب�����ح�����ور ال����������دين �أغ����م����ق وم��������ا ب���ي���ن�������ش���ف خ����ي����ال����و وال ب��ي��ع��ت��ق
وج�����������واه�����������رو ب�����ال�����ق�����ل�����ب م�������زروع�������ة وب�����ت�����ف�����وح ع�����ط�����ر ال�������������ورد وال�����زن�����ب�����ق
ال���������ش����اع����ر ب����ي����وت����و رخ���������ام م�������ص���ن���وع���ة ع������وام������ي������ده������ا �أع��������ل�������ام ع�����امل�����ف�����رق
ف���������رق
وق�����������ص�����اي�����دو ب������ال������ك������ون م�������س���م���وع���ة وب������امل������ح������ب������ة ال�������ن�������ا��������س م���������ا
ّ
ال���������ش����اع����ر ع�����ا �أن�����������وار ال�������س���م���ا ب���ي���وع���ى ول�������ك�������ل �������س������ام������ع ك����ل����م����ت����و �أط������ل������ق
وروح��������������و خل���ي���ر الأر�����������������ض م����دف����وع����ة وم�����������ن ي�����ن�����اب�����ي�����ع ال�����������ص�����ف�����ا دفّ ��������ق
ال���������ش����اع����ر ب����دن����ي����ا ال����ف����ك����ر م���و����س���وع���ة و�������ص������وت ول�����������س�����ان احل��������ق ب���امل���ط���ل���ق
وراي������������ت������������و ب�����ت�����������ض�����ل م������رف������وع������ة ال�������راي�������ة امل��������ا ب����ت����ح����رق وال ب���ت���غ���رق
و������ص�����وب ال�������س���م���ا اال�����ش����ع����ار م�����ش��ق��وع��ة وب����ي���������ض����ل ق�������� ّدام��������و الأف�������������ق �أزرق
ويف دع���������������اء ال���������������رب م���������ش����ف����وع����ة ح�������ت�������ى �آم�������������������ال اخل������ي������ر ت����ت����ح����قّ����ق
ال���������ش����اع����ر �����ص����دى �أ��������ص�������وات م���وج���وع���ة ور������س�����ال�����ت�����و ي�������ركّ �������ز ع�����ل�����ى الأخ�����ل�����اق
وب�����������ال�����������ق�����������ي�����������م ب��������ي�����������������ض��������ل م�������ت�������ع�������لّ�������ق
ا�����ش����ت����اق����ت ع�����ي�����وين ت����ن����ظ����ر ع���ي���ون���ك
ت�����ق�����رح اجل�����ف�����ن ون���������ش����ف����ت ال����دم����ع����ات
ت���ل���ع���ث���م ل���������س����اين وع������ج������زت ال���ك���ل���م���ات
رج�����ول�����ة و����ش���ه���ام���ة وع����ل����م و�����ش����ه����ادات
ح�������س�رة ب���ق���ل���ب���ي ب����اق����ي����ة ح����ت����ى امل����م����ات
ب����ح����رب ال�����������ش�����وارع ك������ان �إل��������ك ج�����والت
ب�����ع�����م�����ق ال������ب������ح������ار وق�������م�������ة ال������ت���ل��ات
م������غ������وار ك����ن����ت و�أ��������س�������د ب���ال�������س���اح���ات
ي�����زي�����ن ال�������س���اح���ات
وي�������ن ال�����ل�����ي ك�������ان
ّ
ا���ش��ت��ق��ن��ا ل���ه���ا ال���ط���ل���ة ل���ه���ا ال�����ض��ح��ك��ات
ح������ب ال������وط������ن ع�����ن�����دك ق����ب����ل ال��������ذات
ب�������أر�������ض اجل����ب����ل �أرزة م�����ن الأرزات
ب�����أع����ل����ى امل������رات������ب يف رب�������ى اجل����ن����ات
ح�������������س������ام ح���������ي ال ت�������ق�������ول�������وا م������ات

�أي�������ت�������ام ن����ح����ن����ا �����ض����ع����اف م������ن دون������ك
م������ن ع�����ي�����ون ق������ال������وا ب���ت�������ش���ب���ه ع���ي���ون���ك
ت������و�������ص������ف م��������زاي��������ا ك��������ل م����ك����ن����ون����ك
ك������ل������ه ج������������زء م���������ن ب������ح������ر خم������زون������ك
وق�������ب�������ل ج���ب���ي���ن���ك
������ش�����وف�����ك ل����ل����ح����ظ����ة
ّ
ج���ي���و����ش ال�����وط�����ن ع�����م ت�����در������س ف��ن��ون��ك
غ�����ط�����������س وت��������زل��������ج ك����������ان ت���ع���ل���ي���م���ك
ك��������ل ال��������وط��������ن ب�����ال�����ن��������ص��ر داع�����ي�����ل�����ك
ال���ب���رج���ي���ن ك����ل����ه����ا ف�������اق�������دة ق�����دوم�����ك
ل�����ب�����دل�����ة ب�����ط�����ل ع�������م حت�����م�����ل جن����وم����ك
ه�����م�����وم ال����ب����ل����د م������ن �أك�����ب����ر ه���م���وم���ك
�أخ��������������ذت �����ص��ل�اب����ت����ه����ا م�������ن ج����������ذورك
ك����ل����م����ة ب�����ط�����ل م����ك����ت����وب����ة ع���اج���ب���ي���ن���ك
ان���������������ت ب�������ق�������ل�������ب ك�����������ل حم����ب����ي����ن����ك

أح���ل��ام
�آي�������ات ن�����ام�����ت ...وه������ذا ال�����ص��م��ت �
ُ
ال ب���أ���س �إن رح���ل���ت ...ال ب���أ���س �إن �صمتت
م����ا زال م��ق��ع��ده��ا يف ال�������ص���ف يح�ضنها
ال�����ك����� ُل ي���������س�����أل ي�����ا ن����ا�����س ه�����ل رج���ع���ت
���ش��ق��راء ق���ال���ت��� :ص��ب��اح اخل��ي�ر وابت�سمت
����ص���ب���اح���ك ال�����ي�����وم ع����ط����رٌ يف دف����ات����رن����ا
ع���ن���د ال�����ف�����راق ���س��ت��ب��ك��ي م�����ع م���دام���ع���ن���ا
�أع����وام����ه����ا خ���م�������س���ةٌ ...وال���ف���ج���ر يع�شقها
ذب���ل���ت
�أع����وام����ه����ا خ����م���������س����ةٌ� ...أزه������اره������ا
ْ

أن����غ����ام
و����ص���م���ت �آي�������ات يف ال����ف����ردو�����س �
ُ
ُ
أح��������ك��������ام
أق������������������دار و�
�آي��������������������ات ...هلل �
ُ
ٌ
آالم
وال�������������س������اح م�����ل�����أى ج�������راح�������ات و� ُ
ّ
أي��������ام
آي����������������ات...؟! وال���ع���م���ر ����س���اع���ات و�
�
ُ
ُ
���ام
ف����ال����وج����ه
ب�������س ُ
ٌ
ّ
م���ب���ت�������س���م ،وال����ث����غ����رُ
إل������ه������ام
وح�������ي لأ�������ش������ع������ارن������ا ...ف����ك����رٌ و�
ُ
أق������ل������ام
ت����ب����ك����ي ح�����������روف و�أوراق و�
ُ
أوه��������ام
�أع����وام����ه����ا خ����م���������س����ةٌ ...وال���ع���م���ر �
ُ
أرق��������ام
�آي������������ات ...م����ن ق�����ال �إن ال���ع���م���ر �
ُ
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الهجرة وجع
املقدم توفيق نعيم يزبك

الو�صية الكربى
حممد عبد الرحمن دمج
برجا  -ال�شوف

يا خاينة

حممد عادل ال�سيد
برجا  -ال�شوف

مرحلة روحك وج ْع
يا �أ�رساب الطيور ّ
وبحر
من قارة للتانية وفوق املحيط
ْ
بكرا املوا�سم راجعة وكلني �سم ْع
للعمر
لهاك ال�صدى ورجع ال�صدى ب�ضو القمر...
ْ
يا جيل ال�صبح والإلهام م�ضوي
عرو�س ال�شعر عا مفرق طريقي

كالم بقول من �أوجاع جايي
عليي يا رفيقي...
الف�شل «�أ�سهل» ّ
وبكري
ومهاجر
يا ابن الوطن
ْ
أثري
رايح مدى طاير على جناح ال ْ
�سفري
ومطرح ما تر�سي كون لبالدك
ْ
الك�سري
وزيح الوجع بجوانح الطري
ْ

ك�����ات�����ب و�����ص����ي����ة ب�����ق�����ول ي������ا ج����ن����ودي
ب�����اي�����دي ال���ي���م�ي�ن ح���م���ل���ت غ�������ص���ن الأرز
وي��������ام��������ا ل�������ي�������ايل دن����������ق م��������ن ال����ب���رد
ح�����ار������س ب����ل���ادي م�����ن ال�������س���ه���ل ل���ل���ج���رد
ح����ب����ي����ت����ا
و�أك��������ث�������ر م��������ا ف������ي������ي ح��������ب ّ
وب�����ال�����������س�����ل�����م حل��������ن امل�������ج�������د غ���ن���ي���ت���ا
ري��������ح��������ة ت���������راب���������ا ع������ط������ر وج������������ودي
واب�������ن�������ي ال������وح������ي������د ب�����ط�����وع�����و ج����ن����دي

ق���������ض����ي����ت ع�����م�����ري ب����خ����دم����ة ح��������دودي
ّ
وب������ال������ي�������������س������ار ح�����م�����ل�����ت ب��������������ارودي
حم����������روم م������ن �����ش����م ال������ه������وا وال����������ورد
ب����ي����ك����م����ل وج��������ودي
ال�����ل�����ي وج�������وده�������ا
ّ
وح�������ب�������ات ق����ل����ب����ي ال�����غ�����ال�����ي�����ة ه���دي���ت���ا
وب��������احل��������رب ق�����ب�����ل ال������ك������ل م������ع������دودي
ون�����������س�����م�����ة ه�������واه�������ا غ�����ال�����ي�����ة ع����ن����دي
وب�������ج���ب���ر ول�������ن�������و ب������خ������اط������ر ج�����������دودي

ِ
خ��ن��ت ال�����ش�رع وال��دي��ن
ي���ا خ��اي��ن��ة ���ش��و ج����رى
حمبني
ب��ع��ل��م��ي ات��ف��ق��ت��ي م��ع��ي ن��ب��ق��ى ���س��وا ّ
ي����ام����ا ب���خ���ي���ايل ك���ن���ت ن���قّ���ي���ل���ك ف�����س��ات�ين
���م���ر ق����صر ع���ا داي������رو ال����شرب�ين
و����س���اع���ات ع ّ
ت��خ��م�ين ق��ل��ب��ك ق�����س��ي ���ش��و ���ص��اي��ب��و تخمني؟
ن�سيتي ك�لام��ي ال��ط��ري وال��ع��اط��ف��ي واللني
ِ
ك���ن���ت ب���ع���ي���وين ق���م���ر ي����ا ح���ل���وة احل��ل��وي��ن
ب���ك���را ي���ا ح���ل���وة ال���زم���ن ب��ي�����ش��ق��ل��ب م���وازي���ن

رح���ت���ي اخ��ت�رت����ي ال���غ���ن���ى وامل�������ال ع���كّ ���ازي
ت�������اري ف����������ؤادك ح���ج���ر وع���ي���ون���ك ق������زازي
����س���اع���ة ب���ل���ون ال����زه����ر ����س���اع���ة ت����رك����وازي
���م���ل ع���ا را����س���ك ان����ا ج���ه���ازك م���ع ج��ه��ازي
وح ّ
ه��ج��رت��ي ف��������ؤادي ال��ب��ري وب���ك�ي�ر ع���اجل���ازي
ن�سيتي ال��ل��ي غ�� ّن��ى ن���وى وق��� ّ��س��م��ل��ك حجازي
��ص�رت���ي ل���غ�ي�ري ع�����ص��ا وم�����ا ع�����اد ت��ن��ع��ازي
وب����دع����ي ل�����رب ال�����س��م��ا ه��امل��ت��ل��ك ي���ج���ازي

يف م��ث��ل ه���ذا ال��ي��وم م��ن ك��ل ع��ام،
يتوقف فريق من النا�س عن م�شاغلهم
نحنا جنود الوطن
وروت��ي��ن��ه��م ال��ي��وم��ي ،ليلتفتوا اىل
جهة أ�خ��رى هم بحاجة اليها ،لأن��ه كما
للج�سد غذا�ؤه ،كذلك للروح غذا�ؤها� .إنه احلب ذلك العن�رص الأ�سا�سي لبناء
وا�ستمرار الوجود الب�رشي على الأر�ض ،والذي من خالله جند ال�سبيل الأهم
ل�سعادة الإن�سان واكتمال حياته� .أن نح�س به ون�صغي لندائه يعني �أننا
نعي�ش ،فذلك يتطلّب منا الكثري من ال�شجاعة والقوة ،فكلنا نعي�ش احلب
يف جميع حاالته ون�سبه ،وهو يتفاوت عند ال�شخ�ص نف�سه :بني �أخيه و�أخته
�أو بني �أبيه و�أمه �أو بني طفله وزوجته.
قيد ف�ؤادك وا�ستدار حول عنقك،
�إنه �إح�سا�س غريب! وك�أن خيطا ً وهميا ً ّ
ت�شعر وك�أنه �سحبك من رمو�شك ف�أذهلك ،حتى كاد بريق ال�شم�س من
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عينيك يولد ،مت�شي معه اىل �أماكن بعيدة...
 ...ال تبحثوا عن احلب بل احيوا به فهو �شعلة من اهلل مقد�سة يف نفو�سكم،
احلب ي�سكن الفرح يف قلوبكم ،وير�سم الب�سمة على �شفاهكم ،ويحيي
الربيق يف عيونكم .وح��ده احلب ي�شفي اجل��راح ،وين�سي الآالم ،ويغفر
الذنوب .ووحده القلب يب�رص ويقرر فالأمور املهمة ال تراها العني .فتعالوا
نعيد للحب معناه وهدفه ال�سامي الذي من خالله نبحث عن الوحدة ال عن
ال�سعادة ،وتعالوا نح ّول ال�شمعة التي �أنريت على نيته من لونها الأبي�ض
اىل �شمعة حمراء ت�ضاء يف ليلته ويف كل ليلة نحياها.
اجلندي حممد ال�سيد
�أركان اجلي�ش للعديد  -مديرية التعبئة
71

العميد الركن املتقاعد
مروان احلجار
نعت قيادة اجلي�ش العميد الركن املتقاعد مروان
احلجار الذي تويف بتاريخ .2010/1/18
 من مواليد � - 1951/10/18شحيم  -ق�ضاءال�شوف.
 ت��ط�� ّوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابط بتاريخ.1970/9/15
 رق���ي ل��رت��ب��ة م�ل�ازم اع��ت��ب��اراً م��ن ،1973/8/1��درج يف الرتقية حتى رتبة عميد ركن اعتباراً من
وت ّ
.2002/4/8
 حائز:• و�سام احلرب مرتني.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة الثالثة.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�س.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة الثانية.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة الف�ضية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة �ضابط.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث مرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش  13مرة.
• تهنئة قائد قطاع الدفاع ال�رشقي.
• تهنئة قائد مع�سكر خدمة العلم الثاين.
• تهنئة قائد اللواء اللوج�ستي.
 تابع عدة دورات درا�سية يف الداخل واخلارج. -مت�أهل وله ولدان.

املعاون الأول
علي �أحمد قا�سم
نعت قيادة اجلي�ش املعاون الأول علي �أحمد قا�سم
الذي تويف بتاريخ .2010/1/21
 من مواليد  - 1963/2/8بلدة كفرفيال  -ق�ضاءالنبطية  -حمافظة اجلنوب.
 تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ .1982/11/15 من عداد قيادة منطقة اجلنوب. حائز :• و�سام احلرب.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة الرابعة
الربونزي.
• امليدالية الع�سكرية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �ست مرات.
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• تهنئة العماد قائد اجلي�ش  16مرة.
• تهنئة نائب رئي�س الأركان للتجهيز ثالث مرات.
• تهنئة قائد املنطقة مرتني.
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.
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املعاون الأول
حنا ر�شيد العجوز
نعت قيادة اجلي�ش املعاون الأول حنا ر�شيد العجوز
الذي تويف بتاريخ .2010/1/30
 من مواليد  1970/11/23دورة عكار  -ق�ضاءعكار  -حمافظة ال�شمال.
 تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ .1987/11/25 من عداد لواء امل�شاة ال�ساد�س  -الكتيبة .61 حائز :• و�سام احلرب.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة الرابعة
الربونزي.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش خم�س مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش  21مرة.

• تهنئة اللواء الركن رئي�س الأركان.
• تهنئة قائد اللواء �أربع مرات.
• تهنئة قائد الكتيبة خم�س مرات.
 -عازب.

الرقيب الأول
�سعيد جنيب احلكيم
نعت قيادة اجلي�ش الرقيب الأول �سعيد جنيب احلكيم
الذي تويف بتاريخ .2010/1/15
 من مواليد  ،1965/7/15بلدة ال�رشقية  -ق�ضاءعاليه  -حمافظة جبل لبنان.
 تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ .1989/9/1 من عداد لواء امل�شاة الثاين  -الكتيبة .21 حائز :• و�سام احلرب.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة الرابعة الربونزي.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش  22مرة.
• تهنئة قائد اللواء �أربع مرات.
• تهنئة قائد الكتيبة �أربع مرات.
 مت�أهل وله �أربعة �أوالد.اجلي�ش  -العدد رقم � - 296شباط 2010
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الزواج
املدين
يف لبنان

�إعداد :نادر عبد العزيز �شايف
دكتوراه دولة يف احلقوق
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الزواج املدين يف لبنان
م�رشوع الزواج املدين يف لبنان لي�س حديثا ً فهو يعود �إىل العام 1951
حني نوق�ش يف الربملان ثم ُرف�ض .والعام  1960بد�أت جمعيات علمانية
تطالب به من جديد عرب التظاهر .وعاد ليطرح يف الربملان من جديد العام
 .1975وهو �أثار جدالً كبرياًَ عندما طرحه العام  1998رئي�س اجلمهورية
الأ�سبق الراحل اليا�س الهراوي.
العام  1999نوق�ش م�رشوع قانون ال��زواج امل��دين يف جمل�س ال��وزراء،
حيث متت املوافقة عليه بالأغلبية (� 21صوتا ً)� ،إال �أن رئي�س الوزراء
رفيق احلريري مل يوقّ ع على امل�رشوع ومل يقدمه للربملان للت�صديق عليه،
واعتذر قائالً�« :إن ظروف لبنان ال ت�سمح الآن بذلك».
قوبل م�رشوع الزواج املدين الإختياري يف لبنان برف�ض كبري من رجال
الدين حتى ولو كان �إختياريا ً ،ولكل من هذه الطوائف �أ�سبابها اخلا�صة
لرف�ضه .و�أمام هذا الواقع يلج أ� الكثري من اللبنانيني �إىل الزواج املدين

تعريف الزواج املدين
ميكن تعريف الزواج املدين ب�أنه عقد ثنائي بني رجل و�إمر�أة ،بالغني،
يتم بالر�ضاء والقبول ،ك�سائر العقود املدنية ،مو�ضوعه االتفاق على
ّ
�إقامة حياة زوجية م�شرتكة دائمة بني الزوجني.
أقرت معظم الدول الأجنبية وبع�ض الدول اال�سالمية الزواج املدين،
وقد � ّ
�إما ب�شكل �إلزامي و�إما ب�شكل اختياري .وهو يعترب �إلزاميا ً يف كل من فرن�سا
واملانيا و�سوي�رسا وبلجيكا وال�سويد و�إيطاليا ورومانيا والرنوج وموناكو
واللوك�سمبورغ والربازيل و�أمريكا الالتينية ورو�سيا .لكنه يعترب اختياريا ً
يف انكلرتا والواليات املتحدة االمريكية واليونان و�إ�سبانيا.
�أما القانون اللبناين ،فال يجيز عقد زواج مدين يف لبنان� ،إال �أنه يعرتف
بالزواج املدين املعقود خارج الأرا�ضي اللبنانية �سنداً للمادة  25من
القرار رقم  60ل.ر .وعليه ،ف�إن الزواج املدين ال يعترب خمالفا ً للنظام
العام.
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خارج لبنان .وتعترب قرب�ص �إحدى الدول التي
يتوجه �إليها اللبنانيون الراغبون يف عقد هذا
ال���زواج خ�صو�صا ً �إذا ك��ان �أح��د الطرفني غري
راغب يف اعتناق دين ال�رشيك الآخر.
ال�رشوط القانونية للزواج املدين
ط��امل��ا �أن ال����زواج امل���دين ه��و عقد ثنائي،
يجب �أن تتوافر فيه ال�رشوط القانونية العامة
للعقود ،وه��ي :الر�ضى والأهلية واملو�ضوع
وال�سبب وال�شكل يف احل��االت التي يفر�ضها
ال��ق��ان��ون��� ،س��ن��داً ل��ل��م��ادة  177م��ن قانون
املوجبات والعقود� .إال �أن الطبيعة اخلا�صة
لعقد الزواج املدين ،يفر�ض �رشوطا ً خا�صة لكل
ركن من �أرك��ان هذا العقد� ،إ�ضافة �إىل وجوب
�أن يكون معقوداً خارج الأرا�ضي اللبنانية لكي
يتم االع�تراف به وت�سجيله يف دوائ��ر النفو�س
والأحوال ال�شخ�صية الر�سمية يف لبنان.
وميكن تق�سيم ال�رشوط القانونية لعقد الزواج املدين اىل �رشوط �شكلية،
و�أخرى مو�ضوعية.
• ال�رشوط ال�شكلية:
�سنداً للمادة  25من القرار الرقم  60ل.ر )1936/3/13( .يعترب
عقد الزواج املدين �صحيحا ً من حيث ال�شكل ،كل زواج معقود يف اخلارج
املطبقة يف البلد الذي ُعقد فيه.
وفقا ً للأ�صول القانونية ال�شكلية
ّ
وحيث �أنه ي�ستفاد مما تقدم �أن امل�رشوع اللبناين اعتمد من حيث املبد�أ
�أحكام القانون الدويل اخلا�ص �إن جلهة �إخ�ضاع زواج اللبنانيني لقانونهم
الوطني �أو جلهة القول ب�صحة �شكل ال��زواج احلا�صل يف اخل��ارج وفقا ً
مت فيه� ،إال �إنه راعى ا�ستثناء اخل�صو�صية اللبنانية
لأحكام البلد الذي ّ
من حيث كون نظام الأحوال ال�شخ�صية يف لبنان هو نظام تعددي طائفي،
فا�ستدرك عدم �إخ�ضاع امل�سلمني اللبنانيني لأحكام القرار الرقم 60
تاريخ  1936وتعديالته.
وبالتايل ،لكي يتم االعرتاف يف لبنان بعقد الزواج املدين املعقود يف
اخلارج ،يجب �أن يكون متوافقا ً مع ال�رشوط ال�شكلية التي يحددها القانون
الأجنبي للبلد الذي جرى فيه هذا الزواج ،ف�إذا كان ذلك القانون الأجنبي
يفر�ض �شكلية معينة ،ككتابته خطيا ً �أو ر�سميا ً لدى كاتب العدل �أو دائرة
خمت�صة بق�ضايا الأحوال ال�شخ�صية �أو �أي مرجع ر�سمي �آخر ،يجب �أن يكون
عقد الزواج املدين م�ستوفيا ً تلك ال�رشوط ال�شكلية.
وهذا تطبيقا ً ملا هو معمول به يف القانون الدويل اخلا�ص ا�ستناداً �إىل
قاعدة «املكان ي�سود العمل».
• ال�رشوط املو�ضوعية:
يخ�ضع ال���زواج امل��دين من الناحية املو�ضوعية لل�رشوط امل��ح��ددة يف
قانون الدولة حمل الإبرام ،الذي يحدد ال�رشوط املو�ضوعية للعقد ،ف�إما
�أن يطبق قانون الزوجني ال�شخ�صي كما هي احلال يف فرن�سا ،و�إم��ا �أن

يطبق قانون حمل االبرام كما هي احلال يف الواليات املتحدة الأمريكية،
�أو قانون حمل الإقامة كما هي احلال يف بريطانيا وكندا .فالزواج املدين
كم�ؤ�س�سة قانونية ،يجب �أن تتوافر يف عقده ال�رشوط الأ�سا�سية للعقود،
وهي الر�ضى والأهلية واملو�ضوع وال�سبب� .أما �صحة تكوين عقد الزواج
املدين فتقت�ضي عدم وجود موانع للزواج ،وحتديد املهر والدوطة...
الق�ضاء اللبناين
والنظر يف النزاعات النا�شئة عن عقد الزواج املدين
تتع ّدد املراجع الق�ضائية اللبنانية املخ ّولة النظر يف النزاعات النا�شئة
عن الزواج نظراً اىلتعدد الطوائف التي يوجد لكل منها قانونها امل�ستقل،
ف���إىل جانب الق�ضاء امل��دين هناك الق�ضاء ال�رشعي بفرعيه املذهبي
والروحي للف�صل يف م�سائل الأحوال ال�شخ�صية.
وم��ا يعنينا يف ه��ذا املجال هو املحكمة املخت�صة يف لبنان للنظر يف
ال��ن��زاع��ات النا�شئة ع��ن عقد ال���زواج امل��دين املعقود خ��ارج الأرا�ضي
اللبنانية ،فقد ن�صت املادة  79من قانون �أ�صول املحاكمات املدنية
على �أنه« :تخت�ص املحاكم اللبنانية املدنية بالنظر يف املنازعات النا�شئة
عن عقد الزواج الذي مت يف بلد �أجنبي بني لبنانيني �أو بني لبناين و�أجنبي
بال�شكل امل��دين املقرر يف قانون ذلك البلد .وتراعى �أحكام القوانني
املتعلقة باخت�صا�ص املحاكم ال�رشعية والدرزية �إذا كان كال الزوجني من
الطوائف املحمدية و�أحدهما على الأقل لبنانيا ً».
وبنا ًء على ذلك ،ف�إن املحاكم املدنية اللبنانية تكون خمت�صة للنظر
بالنزاعات النا�شئة عن الزواج املدين املعقود يف اخلارج بني م�سيحيني،
�أو بني زوجني خمتلفني دينيا ً (م�سلم وم�سيحية �أو م�سيحي وم�سلمة)� ،أو
بني م�سلمني من مذاهب خمتلفة.
�أما �إذا كان ال��زواج املدين معقوداً يف اخل��ارج بني م�سلمني ،لبنانيني
�أو لبناين و�أجنبي ،من املذهب الديني نف�سه (�سني �أو �شيعي) ،فتكون
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موجبات عقد الزواج املدين

املحاكم ال�رشعية ،ال�سنية �أو اجلعفرية ،التي ينتمي اليها الزوجان ،خمت�صة يحكم عقد زواجهما مبا �أن لهما حرية اعتناق املذهب وحرية عقد زواجهما
للنظر بتلك النزاعات �سنداً للمادة  18من قانون الق�ضاء ال�رشعي ال�سني يف لبنان �أو يف اخلارج.
• قانون الزوج:
واجلعفري (ال�صادر بتاريخ � .)1962/7/16أما �إذا كان �أحد الزوجني
يعترب �أن�صار هذا االجتاه �أن القانون الواجب التطبيق على عقد الزواج
�سنيا ً والآخ��ر �شيعيا ً فيكون االخت�صا�ص للمحكمة ال�رشعية التابع لها
املدين هو قانون الزوج ،باعتباره رب العائلة� .أما �إذا كان قانون الزوج ال
مذهب الزوج �سنداً للمادة  61من قانون الق�ضاء ال�رشعي املذكور.
يجدر بالإ�شارة �أن بع�ض املحاكم ال�رشعية ترف�ض النظر بهذه النزاعات يعرتف بهذا الزواج املدين ،فيتم البحث عن قانون �آخر قد يكون قانون
كونها ناجمة عن زواج م��دين معقود خ��ارج الأرا���ض��ي اللبنانية ب�شكل حمل عقد الزواج �أو قانون �إرادة الزوجني.
• قانون جن�سية الزوجني:
خمالف لأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية ،مما ي�شكل عقبة �أم��ام حل هذا النوع
يعترب �أ�صحاب هذا االجتاه �أن زواج اللبنانيني مدنيا ً يف اخلارج ال يعرب
من النزاعات ،لذلك يلج أ� املتخا�صمون اىل املحاكم املدنية التي قد
تقبل باخت�صا�صها� ،أما �إذا رف�ضت فال يكون هناك من حل �سوى اللجوء عن �إرادة خ�ضوعهم اىل �أحكام القانون املدين الذي ُعقد الزواج يف ظلّه،
اىل حمكمة حل اخلالفات بني املحاكم ال�رشعية واملدنية لتعيني املرجع خ�صو�صا ً �إذا مل تتح لهم حرية االختيار لوجودهم يف بلد �أجنبي ال يعرتف �إال
بالزواج املدين (كفرن�سا مثالً) .من هنا كان ال بد من تطبيق قانون جن�سية
املخت�ص بالنزاع املطروح �سنداً للمادة � 114أ.م.م.
و�إذا كان ال��زواج املدين معقوداً يف اخل��ارج بني لبناين و�أجنبي ،يعود الزوجني �إذا كانا من اجلن�سية ذاتها.
لكن ذل��ك قد يثري م�س�ألة هامة على ال�صعيد الديني ،وه��ي وجوب
ل��ل��م��ح��اك��م ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة امل��دن��ي��ة �صالحية
تطبيق ال��ق��وان�ين ال��دي��ن��ي��ة مبا
النظر ب��ال��ن��زاع��ات النا�شئة عنه
ي��ت�لاءم م��ع التعاليم الدينية من
�سنداً للمادة الأوىل م��ن القرار
 -1عدم اقرتان �أحد الطرفني بزواج �سابق ويجب
دون �أي ت�شويه �أو تف�سري معاك�س
 1935/109واملادة � 79أ.م.م.
الإبالغ عن الرغبة يف الزواج قبل  15يوما ً من �إبرام
ومن دون ابتكار قواعد �رشعية ال
��ش�رط م���راع���اة �أح���ك���ام القوانني
عقد الزواج املدين.
ت�أخذ بها املراجع الدينية املعنية
املتعلقة باخت�صا�ص املحاكم
 -2يجب على الأزواج الإنتظار ثالث �سنوات قبل
بها .وه��ذا ما قد يثري �صعوبات
ال�رشعية وال���درزي���ة �إذا ك��ان كال
تقدمي طلب طالق.
جمة �أمام القا�ضي املدين الناظـر
الزوجني من الطوائف املحمدية
 -3يقبل الطالق يف حال اخليانة ،ويلغى الزواج يف
بالنزاع ،وال��ذي عليه التعرف اىل
و�أحدهما على الأقل لبنانيا ً.
حال اخلط�أ يف ال�شخ�ص والغ�ش والإكراه.
القواعد الدينية كافة قبل حتديد
�أما زواج الأجانب ،فيبقى خا�ضعا ً
ويتبني من م�ضمون هذا امل�رشوع� ،أن �رشوط الطالق
الخت�صا�ص املحاكم املدنية� ،سواء
وتف�سري القاعدة الدينية الواجبة
�أو �إلغاء ال��زواج املدين قا�سية ،فالزواج املدين هو
التطبيق ع��ل��ى ال��ن��زاع املطروح
كان مدنيا ً �أو دينيا ً �سنداً لأحكام
عقد غري ق�صري املدة ولي�س بالإمكان حلّه ب�سهولة.
�أمامه.
املادة الأوىل من القرار  109ل.ر.
• قانون حمل �إقامة الزوجني:
( )1935/5/14ال���ذي يحدد
�أم����ام ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي واجهت
�صالحية املحاكم املدنية للنظر يف
حتديد القانون الواجب التطبيق على مفاعيل عقد الزواج ،اقرتح البع�ض
زواج غري اللبنانيني.
تطبيق قانون حمل �إقامة الزوجني ،باعتباره القانون املو�ضوعي الذي ال
القانون الواحب التطبيق على عقد الزواج املدين
يرجح طرفا ً على �آخر ،ويعرب عن البيئة االجتماعية التي تت�صل بالعالقة
عندما ُيطرح على الق�ضاء اللبناين نزاع ناجم عن عقد زواج مدين معقود الزوجية� .إال �أن االجتهاد اللبناين مل ي�أخذ بهذا االجت��اه نظراً اىل تعدد
يف اخلارج ،ويجد نف�سه خمت�صا ً للنظر بهذا النزاع ،يبد أ� البحث عن القانون الطوائف املعرتف بها يف لبنان ،ف�أ�صبح من امل�ستحيل �أن يطبق على
الواجب التطبيق على هذا الزوج وعلى مفاعيله .وقد تعددت النظريات الأجنبي املقيم يف لبنان قانون حمل �إقامته عندما يكون من دون طائفة �أو
منتميا ً اىل طائفة غري معرتف بها يف لبنان.
القانونية لتحديد هذا القانون ،ومنها باخت�صار:
• قانون حمل عقد الزواج:
الو�ضع القانوين عند تعدد عقود الزواج الدينية واملدنية
�أمام عدم وجود قانون مدين يرعى الزواج املدين يف لبنان ،كان ال بد من
تطبيق قانون مكان االحتفال بالزواج؛ �أي قانون الدولة التي ُعقد فيها
قد يلج أ� الزوجان اىل عقد زواج ديني بعد �أن يكونا قد عقدا زواجا ً مدنيا ً
الزواج �أو قانون البلد الذي �أُبرم فيه �رشط �أن ال يكون خمالفا ً للنظام العام خارج لبنان لأ�سباب اجتماعية �أو دينية �أو غريها ،مما يطرح الت�سا�ؤل عن
موقف القانون من كال العقدين و�آث��ار كل عقد .فهل يخ�ضع الزوجان
اللبناين.
لنظام الزواج املدين �أم لنظام الزواج الديني؟ ومن هي املحكمة املخت�صة
• قانون �إرادة الزوجني:
ي�أخذ �أ�صحاب هذا االجتاه مببد�أ حرية الزوجني يف اختيار القانون الذي للنظر بالنزاعات النا�شئة بني الزوجني ،املدنية �أم الدينية؟
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• تغليب الزواج الأ�سبق تاريخاً:
يعترب هذا ال��ر�أي �أن��ه يجب اعتماد الت�سل�سل الزمني للمفا�ضلة بني
الزيجات املعقودة لتحديد املرجع الق�ضائي املخت�ص وظيفيا ً للنظر
بالنزاع ،م�ستنداً اىل ن�ص امل��ادة  14من القانون املخت�ص بتحديد
�صالحيات املراجع املذهبية للطوائف التي ن�صت على �أنه ...« :وبحال
وجود عقدين �صحيحني �أو �أكرث ،فال�سلطة املخت�صة هي التي عقد لديها
العقد الأول .وبحال وجود عقدين �أو �أكرث �أحدهما فقط موافق للأ�صول
ال���واردة فيما يلي فال�سلطة املخت�صة هي التي �أج��ري لديها العقد
ال�صحيح».
امل�سجل �أ�صو ًال:
• تغليب الزواج
ّ
يعترب هذا ال��ر�أي �أن القوانني اللبنانية فر�ضت ت�سجيل عقود الزواج
يف دوائ��ر الأح��وال ال�شخ�صية املخت�صة لإعطائها املفاعيل القانونية.
وبالتايل� ،إذا عقد الزوجان عقدي زواج �أحدهما مدين والآخر ديني وقاما
بت�سجيل أ�ح��د العقدين فقط يف دوائ��ر الأح���وال ال�شخ�صية الر�سمية،
يكون العقد امل�س ّجل هو الواجب الأخذ به .ف�إذا جرى ت�سجيل عقد الزواج
املدين ،يكون هذا العقد هو ال�ساري املفعول وتكون املحاكم املدنية
هي املخت�صة للنظر بالنزاعات الزوجية� ،أما �إذا �س ّجل الزوجان عقد الزواج
فيعمل بهذا الزواج وتكون املحاكم الدينية امل�س ّجل لديها هي
الدينيُ ،
املخت�صة للنظر بالنزاعات الزوجية.
• تغليب العقد الديني على العقد املدين:
اعترب االجتهاد الراجح يف املحاكم اللبنانية �أن��ه يف حال تعدد عقود
الزواج بني مدنية ودينية ،تكون الغلبة للعقد الديني ،وتكون ال�صالحية
للمحاكم الدينية الطائفية املخت�صة للنظر بالدعاوى النا�شئة عن الزواج،
تذرع �أحد الطرفني ب�أن الزواج الديني قد ُعقد لأ�سباب اجتماعية
حتى ولو ّ
حم�ضة من دون نية التقيد ب�أحكامه.
وقد اعترب االجتهاد اللبناين �أن��ه من امل�سلّم به يف الفقه واالجتهاد
اللبنانيني ويف حقل القانون الدويل اخلا�ص �أن املرء يخ�ضع يف �أحواله
ال�شخ�صية لقانونه الوطني ،و�أن العقد يخ�ضع من حيث ال�شكل لقانون
حمل انعقاده �إعماالً لقاعدة املكان ي�سود العقد .وتطبيقا ً للمبادئ �آنفة
الذكر يخ�ضع زواج اللبنانيني �أينما ح�صل لأحكام قانونهم الوطني �إال يف
ما ورد عليه ا�ستثناء ،وهذا ما كر�سته و�أكدته املادتان  10و 24من القرار
� ،60إذ ن�صت على �أنه يف ما عدا اال�ستثناء املن�صو�ص عليه يف املادة 25
يكون الغيا ً ولي�س له مفعول الزواج املحتفل به.
�إذاً ف�إن �إجراء عقد الزواج �أمام املرجع املدين وتاليا ً �أمام املرجع الديني
يجعل الرابطة الزوجية مقبولة من نظام الأح��وال ال�شخ�صية التابع له
الزوجان معا ً فيخ�ضعها ل�سلطانه ،وبالتايل تنتفي احلاجة وال�رضورة من
�إخ�ضاعها للقانون املدين الأجنبي كحالة وحل ا�ستثنائيني وذلك عندما
يح�صل ال��زواج امل��دين يف اخل��ارج منفرداً وي�ستعيد مبد�أ حكم القانون
ال�شخ�صي يف الأح��وال ال�شخ�صية �سيادته على املو�ضوع لأن��ه الأ�صل.
فالنزاع املحكوم �أ�سا�سا ً بقواعد مدنية يدخل �ضمن اخت�صا�ص الق�ضاء
امل��دين� ،أم��ا النزاع املحكوم بقواعد مذهبية فيدخل �ضمن اخت�صا�ص
الق�ضاء املذهبي وه��ذا احلل اعتمده الفقه واالجتهاد قبل و�ضع ن�ص

لتكر�س احلل ال�سابق،
املادة � 79أ�صول جديدة .وقد جاءت هذه املادة
ّ
باعتبار ال��زواج القائم بني الفريقني خا�ضعا ً لأحكام قانون الأح��وال
ال�شخ�صية اخلا�صة بكل طائفة من الطوائف املعرتف بها يف لبنان.
كما اعترب االجتهاد اللبناين �أن اجتاه الزوجني لإبرام زواج ديني بالرغم
من وجود زواج مدين خارج لبنان دليل على �إميان الزوجني بهذا الزواج
الديني ،فتعطى الأولوية له تكري�سا ً ملبد�أ حرية املعتقد وتطبيقا ً لنوايا
كر�س حماية الطوائف املعرتف
الطرفني ،خ�صو�صا ً �أن الد�ستور اللبناين ّ
بها وبنظام �أحوالها ال�شخ�صية.
�أين يكمن احلل؟
�أمام كل هذه ال�صعوبات التي تعرت�ض ال��زواج املدين املعقود خارج
لبنان ،ال بد من �إيجاد حلول قانونية وعملية للم�شاكل املرتبطة بالعالقات
الزوجية من �أجل حتقيق اال�ستقرار وال�سالم العائلي الذي ي�شكّ ل �أ�سا�س
اال�ستقرار وال�سالم يف املجتمع ،وذلك �إما بو�ضع قانون خا�ص بالزواج
املدين ،و�إما بتوحيد احللول الق�ضائية؛ �إذا ال يجوز �أن ت�صدر عدة �أحكام
ق�ضائية خمتلفة كليا ً يف و�ضع حلول متناق�ضة للم�شاكل ذاتها املتعلقة
بالعالقات الزوجية الناجمة عن النزاعات املرتبطة بعقد الزواج املدين.
كما ال يجوز �أن يتم االعرتاف بالزواج املدين املعقود خارج لبنان ويتم
ويحظّ ر
ت�سجيله يف قيود النفو�س و�سجالت الأحوال ال�شخ�صية اللبنانيةُ ،
عقد هذا الزواج على الأرا�ضي اللبنانية ،فاحلل هو �إما مبنع هذا النوع من
الزواج ،و�إما بو�ضع قانون خا�ص ينظّ م �رشوطه ومفاعيله القانونية كافة،
للحد من االحتيال على القانون.
املراجع:
• د .ب�شري البيالين:
ق������وان���ي��ن الأح�����������وال
ال�شخ�صية يف لبنان ،دار
العلم للماليني ،بريوت
.1995
• ال��ق��ا���ض��ي �أن���ط���وان
النا�شف وحمافظ ال�شمال خليل
الهندي :الزواج املدين االختياري يف
لبنان ،امل�ؤ�س�سة احلديثة للكتاب ،لبنان .1998
• القا�ضي جون القزي :الزواج املدين ،بريوت .2007
• د .ادمون نعيم :الوجيز يف القانون الدويل اخلا�ص ،بريوت .1967
• د .م�صطفى من�صور :املخت�رص يف القانون الدويل اخلا�ص ،بريوت
.1991
• د� .سامي من�صور :حدود وجم��االت التغيري يف النظام القانوين
العائلي.1996 ،
• Emile Tyan: Précis de Droit International
privé Librairie Antoine éd. 1966.
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�إعداد :د .ح�سني حممد حمود
�أ�ستاذ حما�رض يف كلية الزراعة  -اجلامعة اللبنانية

املبيدات جزء من حياتنا اليومية ،ب�إرادتنا ندخلها بيوتنا ملكافحة
احل�رشات والقوار�ض ...لكن �أن ت�صبح بقايا هذه املبيدات جزء ًا غري
قليل من طعامنا ،فتلك كارثة .ما العمل؟
بقايا املبيدات
الزراعية
�سعى الإن�����س��ان دائم ًا
اىل ح��م��اي��ة حما�صيله
ال��زراع��ي��ة م��ن احل����شرات
والأم����را�����ض اجلرثومية
والأع�������ش���اب الطفيلية
وغ�ي�ره���ا ،وب��ال��رغ��م من
التطور الكبري للكيمياء
الع�ضوية تبقى حقيقة
ب�����ارزة وه���ي �أن ح���واىل
 ٪40م����ن م�������ص���ادرن���ا
ال��غ��ذائ��ي��ة ه���ي فري�سة
اجل��راث��ي��م والآف����ات ،كما
يبقى الوجه الآخ��ر لهذه
احلقيقة وال���ذي يتمثّل
ال�سامة املبا�رشة
ب��الآث��ار ّ
ل���ه���ذه امل���ب���ي���دات على
امل�ستهلك وغري املبا�رشة
منها على البيئة العامة.
ل��ق��د �أ ّدى الإ�ستخدام
ال��ع�����ش��وائ��ي والكثيف
ل��ل��م��ب��ي��دات الكيميائية
خ�لال ال��ع��ق��ود املن�رصمة
اىل ظ��ه��ور �أ���ض�رار ج�سيمة ط��ال��ت الإن�سان
واحل���ي���وان وال��ب��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة .فاال�ستخدام
الع�شوائي للمبيدات �أدى اىل تل ّوث الأطعمة
ال�سامة املتبقية من املبيدات،
نتيجة الآث��ار ّ
كما �أدى اىل ظهور خلل يف �أنظمة الطبيعة
والتوازن البيولوجي ،وق�ضى على جمموعات
كبرية من احليوانات الربية والطيور ،وعلى

عواقب الإ�ستعمال الع�شوائي
للمبيدات الزراعية

يف النقاط الآتية:
 -1عدم �إهتمام الدولة
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال��ر���س��م��ي��ة
ب��ال��زراع��ة ،ويتجلّى ذلك
بو�ضوح من خ�لال ح�صة
وزارة الزراعة يف املوازنة
ال��ع��ام��ة وال���ت���ي بالرغم
من ن��داءات الإغاثة التي
يطلقها هذا القطاع منذ
�سنوات عديدة ما تزال يف
حدود الأقل من .٪1
 -2ع���������دم وج�������ود
م�ؤ�س�سات ف ّعالة للبحث
العلمي يف الزراعة ،ويعود
ذلك اىل تخ�صي�ص مبالغ
رمزية لهذه امل�ؤ�س�سات
ال تفي �إال بجزء ب�سيط من
�إحتياجاتها.
 -3الأزمة الإقت�صادية
ال��ع��ام��ة ال��ت��ي يعانيها
ال��و���ض��ع ال����زراع����ي منذ
����س���ن���وات ط���وي���ل���ة ،اىل
ج����ان����ب غ����ي����اب ال������دور
الف ّعال للدولة يف مراقبة
املبيدات ال��زراع��ي��ة ،مما �ساعد على انت�شار
املبيدات التقليدية التي ت�شكّ ل حواىل ٪85
م��ن جم��م��وع امل��ب��ي��دات امل��ت��واف��رة يف ال�سوق
وال�سمية
تتميز بالكلفة الأقل
اللبنانية ،والتي
ّ
ّ
الأعلى مقارنة مع املبيدات احلديثة الإنتقائية
ت�سبب �أي خماطر �صحية للإن�سان وال
والتي ال
ّ
تل ّوث البيئة.

�أمرا�ض خطرية ت�صيب
الإن�سان واحليوان
والبيئة فما هو احلل؟
�أن��واع عديدة من الأع��داء الطبيعيني للآفات
احل����شري��ة وامل�����س ّ��ب��ب��ات املر�ضية (الر�سمان
البيانيان الرقم  1والرقم .)2
�أين تكمن �أ�سباب امل�شكلة؟
تعود م�شكلة تراكم بقايا املبيدات الزراعية
يف لبنان اىل �أ�سباب عديدة ،ميكن ح�رص �أهمها
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ملف العدد
� -4ضعف دور مراقبة احلدود
وتف�شّ ي ظاهرة التهريب بحيث
�أن معظم املبيدات الزراعية
وامل��ح��ظّ ��ر ا���س��ت�يراده��ا ب�سبب
���س��م��ي��ت��ه��ا ال��ع��ال��ي��ة و�آث���اره���ا
اخل��ط�يرة على �صحة الإن�����س��ان والبيئة ،هي
متوافرة يف الأ�سواق اللبنانية.
 -5عدم وجود مراقبة ف ّعالة لأجهزة الدولة
على م�ؤ�س�سات وحمالت بيع الأدوية الزراعية
وخ�صو�صا ً يف املناطق والقرى النائية ،وحيث
ت�سود ظاهرة بيع املبيدات الزراعية يف حمالت
املواد الغذائية مع ما ينجم عن ذلك من حاالت
ت�سمم.
ّ
 -6ع���دم ت��واف��ر خم��ت�برات وط��ن��ي��ة لإج���راء
الفحو�ص املخربية الكيميائية والبيولوجية

ع��ل��ى امل��ب��ي��دات ك����شرط لت�سجيل املبيدات
الزراعية امل�ستوردة من اخل���ارج ،والإكتفاء
ب�شهادة حتليل �صادرة عن خمترب معرتف به
ر�سميا ً من قبل املنظمة الدولية للقيا�سات
(� )ISOأو عن �إح��دى �رشكات مراقبة اجلودة
والنوعية املعرتف بها عامليا ً.
تتخبط فيها
 -7حالة الفو�ضى العارمة التي
ّ
ال�صيدلة الزراعية بحيث يعمل هذا القطاع
بعيداً عن �أنظار الدولة وم��ن دون �أي معيار
علمي �أو قانوين ،فالأغلبية العظمى من بائعي
امل��ب��ي��دات ال��زراع��ي��ة ال يحملون �أي �شهادة
تخ ّولهم ذلك ،الأمر الذي ي�ساهم اىل حد كبري
ت�سمم الإن�����س��ان وت��ل�� ّوث البيئة اللبنانية
يف
ّ
ب�سبب الإ�ستعمال الع�شوائي للمبيدات وعدم
معرفة خ�صائ�صها الفيزيائية والكيميائية،

ك��درج��ة التبخر وال��ذوب��ان يف امل���اء وطريقة
الت�أثري وقدرة التحرك والإنتقال داخل النبتة
والرت�سب يف الرتبة
والرتبة ودرجة الإلت�صاق
ّ
وغريها.
وباخت�صار �إن عدم اخلربة يف �إنتقاء املبيد
املنا�سب لكل مرحلة من مراحل منو النبات
ي����ؤدي يف معظم احل���االت اىل ت��ر� ّ��س��ب بقايا
امل��ب��ي��دات يف املنتوجات الغذائية والرتبة
واملياه ،مع ما ينجم عنها من �أمرا�ض خطرية
كال�رسطان وال�شلل والعاهات الوراثية وتل ّوث
البيئة العامة.
الآثار ال�سلبية للمبيدات الزراعية
يف ظل الو�ضع الراهن
ب�صفته ع�ضوا ً يف �شبكة الإن�ترن��ت ()PIC

الر�سم البياين الرقم � :1آثار تراكم املبيدات الكيميائية على الإن�سان واحليوان والبيئة
تل ّوث م�صادر املياه
ال�سطحية واجلوفية

تل ّوث الرتبة

تل ّوث املحا�صيل
الزراعية

�إختالل التوازن
البيئي

�أ�رضار تراكمية

اخلطر على �سالمة
الإن�سان واحليوان

�أ�رضار مبا�رشة على
�صحة الإن�سان
واحلياة الربية

�أ�رضار �إقت�صادية

هدر يف الأموال
وزيادة التكاليف

تدين دخل املزارع

منع دخول املحا�صيل
الزراعية اىل �أوروبا ب�سبب
روا�سب املبيدات
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الر�سم البياين الرقم � :2أ�سباب تراكم املبيدات
ف�ضالت املبيدات

مبيدات ذات نوعية
متدنية ومبيدات
ممنوعة اال�ستخدام

�سوء ا�ستخدام
املبيدات

تنوع
امل�صادر

تدين م�ستوى
عدم كفاية
التن�سيق بني الوعي البيئي
لدى
اجلهات املعنية
املزارعني
باملكافحة

�سوء اختيار
املبيد
املنا�سب
للآفة

نق�ص
يف و�سائل
االت�صال
والإعالم

�سوء
التخزين

الزراعة املكثفة

نق�ص يف
الت�رشيعات
وتطبيق
الت�رشيعات

تدين م�ستوى
الإر�شاد
وانعدامه غالبا ً

عدم كفاية
الرقابة على
متبقيات
املبيدات

ا�ستخدام
معدات الر�ش
غري املنا�سبة
وغري ال�سليمة

غياب الرقابة عن بع�ض
مكونات البيئة
التابعة ملنظمة الأغذية والزراعة واملخت�صة
بتبادل ك��ل املعلومات املتعلقة ب��الأدوي��ة
�سميتها للبيئة،
الزراعية وخ�صو�صا ً لناحية
ّ
يقوم لبنان ر�سميا ً وم��ن خ�لال جلنة الأدوي��ة
ال��زراع��ي��ة يف وزارة ال��زراع��ة ،باتخاذ ق��رارات
ب�ش�أن �إلقاء املبيدات ذات الرت�سبات العالية
والطويلة الأم��د ،وتلك التي ت�سبب �أمرا�ضا ً
خطرية وتل ّوث البيئة العامة .ولكن الأمر الذي
يدعو اىل القلق ه��و وج��ود معظم املبيدات
امل��ح��ظّ ��ر ا���س��ت�يراده��ا يف ال�����س��وق اللبنانية.
ن��ذك��ر ع��ل��ى �سبيل امل��ث��ال امل��ب��ي��د احل�رشي
ملكافحة الع�صفور يف ف�ترة ن�ضوج العنب
مونوكروتوفو�س ( )Monocrotophosالذي
للت�سمم وتل ّوث الإنتاج
تر�سباته م�صدراً
متثّل ّ
ّ
الزراعي والبيئة وعائقا ً �أم��ام ت�صدير العنب

مت قبل عدة �سنوات
اىل الدول الأوروبية حيث ّ
�إتالف كمية كربى من العنب اللبناين كانت قد
�ص ّدرت اىل الدامنرك وبريطانيا ،كما �أُتلفت
ُ
كمية ك�برى من الفواكه واخل�ضار اللبنانية
�ص ّدرت اىل بلجيكا وهولندا واملانيا
كانت قد ُ
ب�سبب �إحتوائها على بقايا عالية من املواد
ال�سامة.
ّ
من جهة �أخ��رى كانت جلنة الأدوي��ة الزراعية
ق���د �أل���ق���ت ق��ب��ل ح�����واىل ��� 6س��ن��وات مبيد
تت�سبب
 Cihexatinعندما تبني ب���أن بقاياه
ّ
ب�أمرا�ض �رسطانية كما �ألقت مبيد Leptophos
عندما تبينّ ب�أن بقاياه ت�سبب �أمرا�ض ال�شلل،
وك��ذل��ك الأم���ر بالن�سبة ملبيدي  Dicofolو
 lindonاخلطريين ج��داً على البيئة واملبيد
احل����شري  Methyl Parathionال��ذي ح�رصت
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عدم الرقابة
والتحليل الكيميائي
ملتبقيات املبيدات

�ضعف الت�رشيعات
املتوافرة

جلنة الأدوية �إ�ستعماله يف �أ�شهر ال�شتاء فقط
وبن�سبة ال تتعدى � ،٪10أو مبيد Oxamyl
ال��ذي ح�رصت �إ�ستعماله ب�شكل حمبحب فقط
�سميته العالية،
( )Granuléوقبل الزرع ب�سبب ّ
�أو  Carbofusanال���ذي ح��ظ��رت �إ�ستعماله
�سميته العالية للإن�سان
على الأ�شجار ب�سبب ّ
واحليوان.
�إن م��ا يثري القلق الأك�ب�ر ه��و وج��ود معظم
هذه املبيدات يف ال�سوق اللبنانية بالرغم من
ق��رارات الإلقاء �أو احلظر �أو ح�رص الإ�ستعمال.
كيف ميكن ذلك؟ و�أين �أجهزة املراقبة وماذا
تفعل حيال هذا الأمر؟ لأن ال�صمت على ذلك
يعني الالمباالة ب�صحة املواطن اللبناين وقطع
الطريق على �أجيالنا القادمة من خالل التالعب
مب�صريهم وم�ستقبلهم.

ملف العدد
م�ضار
البيوت البال�ستيكية
�أظهرت نتائج البحث العلمي
ال���ذي �أج��رت��ه كلية ال��زراع��ة -
اجلامعة اللبنانية حول تفكك
امل��ب��ي��دات ال��زراع��ي��ة على اخل��ي��ار يف البيوت
البال�ستيكية �أن ال��ف�ترة الزمنية ال�رضورية
لتفكك هذه املبيدات من ثمار اخليار تراوح
بني  3و� 7أيام.
وم����ا ي��ق��ل��ـ��ق ه���و �أن م��ع��ـ��ظ��ـ��م امل���زارع�ي�ن
ي�ستعملون يف ف�ترة ن�ضوج الثمار مبيـدات
ذات �سمية عاليـة وتتـطـلب ف��ـ�ترة طويلة

للتفكـك �إال �أنهـم ب�سبب ظروفهـم الإقت�صـادية
ال�صعـبة وارتفاع كلفة الإنتاج وعدم قدرتهم
على الإن��ت��ظ��ار (ل��ك��ي ال تبلغ ث��م��ار اخل�ضار
واخليار ب�شكل خا�ص حجما ً كبرياً غري �صالح
للإ�ستهالك) ي�ضطرون اىل قطف خ�ضارهم
ونقلها اىل ال�سوق قبل �أن تتفكك املبيدات
املعاملة بها.
ما هي احللول مل�شكلة بقايا املبيدات
الزراعية يف لبنان؟
�إنطالقا ً مما ورد ،وحر�صا ً على �صحة الإن�سان
��وج��ب على
وح��ف��اظ��ا ً على �سالمة البيئة ،ي��ت ّ
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اجلهات املخت�صة يف جم��ال املبيدات (كلية
ال��زراع��ة وم�صلحة الأب��ح��اث العلمية الزراعية
ووزارة ال����زراع����ة) ،م��دع��وم��ة بالت�رشيعات
القانونية وال���ق���رارات احلكومية التن�سيق
وحتقيق ما يلي:
 -1و�ضع ب��رام��ج وقائية وعالجية للنبات
على �أ�سا�س معيار ت�صنيف املبيدات ح�سب
الفرتات الزمنية ال�رضورية لتفكّ كها اىل ثالث
جمموعات:
الأوىل ،ت�ضم املبيدات التي تتطلب �أطول
فرتة زمنية للتفكك وهذه املبيدات يتوجب
�إ�ستعمالها يف املراحل الأوىل لنمو النبات.
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الثانية ،وت�ضم املبيدات التي تتطلب فرتة
زمنية �أق�رص من الأوىل وت�ستعمل يف املراحل
الو�سطى لنمو النبات.
الثالثة ،وت�ضم املبيدات التي تتطلب فرتة
زمنية ق�صرية للتفكك وهي ب�شكل عام من
املبيدات الهرمونية �أو امليكروبيولوجية �أو
م��ن خال�صات النبات القابلة للتفكك خالل
فرتة ق�صرية جداً �أو هي من دون �أي تر�سبات
بحيث ال ت�شكّ ل خطـراً على الإن�سان والبيئة.
�إن ال��دور احلا�سم يف ذل��ك هو للدولة التي
ينبغي �أن تتبنـّى برامـج الوقايـة التي ت�ضعـها
امل�ؤ�س�سات العلمية املذكورة (بالتعاون مع
ال�رشكات الزراعية) وتفر�ض تطبيقها على
امل�ؤ�س�سات ال��زراع��ي��ة اخلا�صة لأن ه��ذا هو
ال�سبيل الوحيد للحفـاظ على الإن�سان والبيئة.
� -2إن�شاء خمتربات وطنية لإجراء الفحو�ص
الالزمة حمليا ً ك�رشط لت�سجيل املبيدات التي

يراد ا�ستريادها من اخلارج.
 -3تنظيم ال�صيدلة ال��زراع��ي��ة بت�رشيعات
قانونية وقرارات حكومية جديدة حت�رص مهمة
بيع املبيدات الزراعية ب�أهل اخلربة فقط من
حملة ال�����ش��ه��ادات اجلامعية واملتخ�ص�صني
بوقاية النبات وبذلك تنح�رص م�س�ؤولية تبعات
ذلك فيهم.
 -4و�ضع م�رشوع وطني لرت�شيد �إ�ستخدام
املبيدات الزراعية واملكافحة املتكاملة� .إن
تنفيذ مثل ه��ذا امل����شروع يف جميع املناطق
اللبنانية يعترب رائداً يف جمال البحث العلمي
ويتمثّل ب���إج��راء �أب��ح��اث ميدانية وخمربية يف
�آن واحد كما يعترب م�رشوعا ً تنمويا ً واجتماعيا ً
ي�����س��اه��م يف ت���أم�ين ف��ر���ص ال��ع��م��ل للفنيني
وال��ب��اح��ث�ين وي�ساعد على احل��د م��ن الهجرة
وزي���ادة الإ���س��ت��ث��م��ارات ال��زراع��ي��ة حت��ت مظلة
ال��ن��ه��و���ض الإق��ت�����ص��ادي ال���ع���ام ،ي��رم��ي هذا

امل�رشوع اىل الإنتقال عرب مراحل من املكافحة
التقليدية التي ال تتقيد بالإر�شادات العلمية
اىل املكافحة القائمة على �أ�سا�س التوجيهات
العلمية ،ث��م اىل املكافحة ال��ت��ي تتم على
�أ�سا�س درجة �أ�رضار الآفة ،و�أخرياً اىل املكافحة
املتكاملة ال��زراع��ي��ة والفيزيائية واحليوية
واملبيدات املتخ�ص�صة وغري ال�ضارة بالأعداء
الطبيعيني.
ه��ذا امل����شروع ال��وط��ن��ي الكبري ه��و ال�سبيل
الوحيد لو�ضع ح��د نهائي ل�ل�أخ��ط��ار الناجمة
ع��ن ت��راك��م امل��ب��ي��دات ال��زراع��ي��ة� .إن تنفيذ
هذا امل�رشوع مبا ي�شمل من مكونات و�أق�سام
وخطط وبرامج وفتـرات لإجنازه هو يف متناول
الأ���س��ات��ذة اخل�براء يف ق�سم وقاية النبات يف
كلية ال��زراع��ة  -اجلامعة اللبنانية (الر�سم
البياين الرقم .)3

الر�سم البياين الرقم  :3منهجية مراحل تنفيذ املكافحة يف مواقع امل�رشوع

(خم�س حمطات منت�رشة يف منطقة امل�رشوع وت�ضم كل حمطة خم�س وحدات جتارب حقلية م�ساحة كل وحدة  20 - 10دومن).

موقع رقم  :1تنفذ فيه طرق املكافحة التقليدية التي يطبقها غالبية املزارعني من
دون التقيد بالإر�شادات العلمية و�أ�صول املكافحة واملحاذير.
موقع رقم  :2ت�ستخدم فيه املبيدات الكيميائية وفق التوجيهات وباعتماد مبد�أ فعالية املبيدات
وا�ستخدامها عند ال�رضورة بذلك تكون قد بد�أت مرحلة الرت�شيد الزراعي يف هذا املوقع.
موقع رقم  :3ت�ستخدم املبيدات على �أ�سا�س �أ�رضار الآفة بحيث يكون الإ�ستخدام �أقل �رضراً على البيئة والأعداء
الطبيعيني .بذلك تكون قد و�ضعت �أ�س�س املكافحة الكيميائية بنا ًء للعتبة الإقت�صادية.
موقع رقم  :4ت�ستخدم �أ�ساليب املكافحة املتكاملة ،الزراعية والفيزيائية واحليوية واملبيدات املتخ�ص�صة وغري ال�ضارة
بالأعداء الطبيعيني .بذلك نكون قد خطونا اخلطوة الأوىل يف املكافحة املتكاملة.
موقع رقم  :5جتري يف هذا املوقع املكافحة املتكاملة مبختلف �أ�شكالها ،وعلى ر�أ�سها املكافحة احليوية وبدون ا�ستخدام املبيدات
الكيميائية.
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ملف العدد

املبيدات ال�سامة
ت�ص ّدر اىل العامل الثالث
من دون رقابة
وهي منت�رشة يف لبنان

اخلبري البيئي واملهند�س
الزراعي مروان حيدر يلقي
مزيد ًا من الأ�ضواء على م�شكلة
الإ�ستعمال الع�شوائي للمبيدات
الزراعية ،حمدد ًا ما يرتتب عن
ذلك من �أخطار� ،إ�ضافة اىل
تقدميه �إر�شادات عملية.

ما هي املبيدات الزراعية؟
�إنها م��واد كيميائية تق�ضي على احل�رشات
وتكافح الآف���ات ال��زراع��ي��ة ،وتعالج الأمرا�ض
الفطرية ،ولها ت�أثري �سام بن�سب متفاوتة على
الإن�سان واحليوان والنبات .من �أنواعها :مركّ بات
ال��زرن��ي��خ والفو�سفور ،وال�سيانور والكلور،
وبع�ض �أن��واع املركّ بات امل�ستخدمة للتخل�ص
م��ن ال��ق��وار���ض ك��م��ركّ ��ب��ات فو�سفيد الزنك
وكربيتات الثاليوم ومركّ بات الكلوروفا�سيون.
املبيدات يف حميطنا احليوي
ت�صل املبيدات اىل عنا�رص البيئة املختلفة
بوا�سطة الر�ش املبا�رش على النباتات �أو على
الرتبة وعن طريق التناثر يف �أثناء الإ�ستخدام� ،أو
عند التخل�ص من عبوات املبيدات وخملفاتها،
ومن خالل �سكب املبيدات على الرتبة ويف �أقنية
الري وم�صادر املياه .يرتبط �رضر املبيد بعدة
عوامل �أولها قدرته على البقاء ،ثانيها حركته،
وثالثها عمره �أو م�صريه النهائي.
فتناثر املبيد على �سطح الرتبة ي�رسّبه اىل
املياه اجلوفية وهذا الت�رسّب يعتمد على قدرة
املبيد وقابليته للذوبان ،لذلك ف�إن ا�ستخدام
املبيدات ي�ؤدي بها �إما اىل فقدانها عن طريق
التطاير ،التح ّول ،التحلّل ،التفاعل الكيميائي
م��ع ال�ترب��ة و�إم���ا االل��ت�����ص��اق بجزئيات الرتبة
وبالتايل متت�صها الرتبة.
�إن عدم وجود رقابة ف ّعالة وفعلية للأ�سواق
اللبنانية جعلت من احل�صول على املبيدات
�أمراً غاية يف ال�سهولة ،خ�صو�صا ً و�أنها تباع على
�أنواعها من دون الأخذ بعني الإعتبار خماطرها
و�إر���ش��ادات ا�ستخدامها .فاملحال التي ُتعنى
بهذه املواد هدفها الأول والأخ�ير هو الك�سب

بع�ض الأبخرة).
وي�شري حيدر هنا اىل �أن امل��واد التي تعمل
البلديات اللبنانية على ّ
ر�شها على الطرقات
هي �أدوي��ة �صحة عامة ال ت���ؤذي الإن�سان وذات
فعالية جيدة ولكنها يجب �أن ُتر�ش ليالً للتقليل
من خماطر �إ�ستن�شاق املواطنني لها.

املادي ولي�س �سالمة الأ�شخا�ص وهنا
تقع الكارثة.
جدير بالذكر هنا � ّأن املبيدات احل�رشية �أو
الزراعية التي تباع يف ال�سوبر ماركت وغريها،
هي عالمات جتارية وجمموعات وا�سعة تعطي
نتائج م�ؤقتة امل��دى م��واده��ا مو�ضوعة حتت
ال��رق��اب��ة ،وخم��اط��ره��ا حم���دودة �أم���ا تلك التي
متثل اخلطر الأك�بر فهي املبيدات التي تباع
يف حمالت الأدوية الزراعية حيث ال مراقبة جدية
وب�إمكان �أي كان احل�صول عليها من دون عناء.
ت�أثري املبيدات على ال�صحة العامة
يف حال حدوث �أخطاء يف ا�ستخدام املبيدات
ف�إن هذه الأخرية قد ت�صبح م�ؤذية وف ّتاكة يف ما
يتعلق بالكائنات الب�رشية ،واحليوانية ،وبالبيئة
املحيطة .فاال�ستخدام الع�شوائي قد ي�ؤدي اىل
والت�سمم ميكن �أن يح�صل عن
ت�سمم.
ح��االت
ّ
ّ
طريق:
اخرتاق اجللد بحيث يتالم�س املبيد مع اجللد
فيت�رسّب عربه اىل اجل�سم ،االبتالع عن طريق
الفم ،و�إما عرب الإ�ستن�شاق (املبيدات قد ُتنتج
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الأ�رضار املبا�رشة للمبيدات
 الإخ�لال بالتوازن البيئي ،حيث �أنها ت�ؤثرع��ل��ى ع���دد ك��ب�ير م��ن احل�����ش�رات مب��ا فيها
الطفيليات ال��ت��ي ت����ؤدي دوراً مهما ً يف
التوازن البيئي.
 الت�أثري على احل�رشات النافعة اقت�صاديا ًويق�صد بها النحل لأن معظم املبيدات هي
ذات ت�أثري قوي على جمموعات النحل.
 الت�أثري على احليوانات الربية كالأرانبوالطيور وحتى على الأ�سماك.
 الت�أثري على الإن�سان ،فعند ر�ش املبيداتعلى املحا�صيل الزراعية يطال ال�رضر الإن�سان
الذي يتغذى منها.
 ت��ك�� ّون ن���وع م��ن امل��ن��اع��ة ل���دى احل����شراتوالطفيليات �أو م��ا ي�سمى بظهور ال�سالالت
تعر�ض الآفة �أو
املقاومة لهذه املبيدات ب�سبب ّ
احل�رشة اىل مبيد معني ب�شكل متتابع.
 تدين خ�صوبة الرتبة ب�سبب قتل املبيداتلبكترييا تثبـّت النيتـروجـني (الأزوت) يف
ال�ترب��ة ،وق��د لوحظ �أن النيرتيت امل��وج��ود يف
ال�ترب��ة يتفاعل م��ع بع�ض امل��ب��ي��دات ،ويك ّون
مركب ا�سمه النيرتون �أمينان وهو مادة �سامة
تعمل على تلويث الرتبة وامليـاه اجلـوفية،
متت�صها ُع�صـارة النبـات وتخ ّزنـهـا يف �أن�سجـتـهـا
وتـ�ؤدي على املـدى البعيد اىل �أمـرا�ض �رسطانية

ما الذي ميكن فعله
لتخفيف �أ�رضار
املبيدات؟

تخفي�ض املخلفات .فالتنظيف باملياه ال�ساخنة مع ا�ستعمال املواد
التنظيفية املالئمة (الكلور �أو ال�صابون )...له فعالية �أكرب من الغ�سيل
باملياه الباردة .واي�ضا ً الفرك اللطيف باليد ملدة دقيقة يزيل بقايا
املبيدات ب�شكل ملحوظ .كما �أن الغ�سيل ي����ؤدي فقط اىل احل��د من
املخلفات ذات الرتكيبة املائية ،التي تقع على �سطح املحا�صيل.
 -2التق�شري :غالبا ً ما حتتوي الطبقة اخلارجية من اخل�رضاوات على
خملفات املبيدات خالل مو�سم ال��زرع .ولذلك ،فالتق�شري هو من بني
الطرق التي تخف�ض م�ستويات بقايا املبيدات يف اخل�رضاوات والفواكه.
فمعظم تركيز املخلفات يقع يف الق�شور �أو عليها .وبالتايل� ،إزالة الق�رشة
حتقق تقريبا ً �إزال��ة الروا�سب ،بحيث ال يرتك �سوى القليل يف الأجزاء
ال�صاحلة للأكل.
 -3ي�ستخدم ع��ادة حملول كلوريد ال�صوديوم ب�شكل كبري لتطهري
خملفات املبيدات املختلفة من الفواكه واخل�رضاوات .كما هناك العديد
من الدرا�سات �أثبتت فعالية املياه املاحلة لتخفي�ض روا�سب املبيدات
من املحا�صيل بن�سبة  .٪50يف هذه العملية ،تو�ضع الفاكهة واخل�ضار مع
حملول كلوريد ال�صوديوم �أو املياه املاحلة وتفرك بلطف باليد ،بعد مرور

�إذا ك��ان��ت معظم امل��ن��ت��ج��ات الزراعية
يف لبنان م��ل�� ّوث��ة م��ن روا���س��ب املبيدات
الكيميائية ،فهذه املخلفات ترتك �آث��اراً
ت�سبب
م�رضة على ال�صحة ،كما ميكنها �أن
ّ
العديد من الأمرا�ض التي تتزايد مع الوقت.
لذلك ما هي الطرق ملحاولة �إزالة هذه الروا�سب يف اخل�ضار والفواكه؟
وكيف ميكن تنظيفها جيداً قبل تناولها؟
هناك خطوات عدة لتخفي�ض �أو حتى التخل�ص من هذه امللوثات ،ميكن
تطبيقها يف املنزل ،وهي ت�شمل:
 غ�سل وتنظيف جميع املنتجات الطازجة حتت في�ض من املياه اجلاريةملدة ال تقل عن  30ثانية.
�إن درجة حرارة املياه وطريقة التنظيف لهما ت�أثري كبري على م�ستوى

ملف العدد

وا�سعة عند الإن�سان.
�إر�شادات ا�ستخدام املبيدات
 -مزج املبيدات وحت�ضريها بعيداً عن �أماكن

وجود الأطفال والطعام.
 الإم��ت��ن��اع ع��ن ت��ن��اول ال��ط��ع��ام وال����شرابوالتدخني عند ا�ستخدام املبيدات.
 عدم نقل املبيدات من عبواتها الأ�صلية اىلعبوات �أخرى.

 التخل�ص من عبوات املبيدات الفارغة. تغطية الأثاث املنزيل واملالب�س وم�صادرالأطعمة عند البدء بعملية الر�ش وغ�سل هذه
تعر�ضت للر�ش.
الأ�شياء �إذا ّ
� -إغالق النوافذ و�أبواب املنازل عند معاجلة

براءة اخرتاع ملبيد طبيعي عربي يزيد خ�صوبة الأرا�ضي الزراعية بن�سبة ٪20
خمتلف �أنحاء العامل.
ي�ساعد املنتج على �إعادة التوازن البيئي للرتبة الزراعية ويعيد
لها خوا�صها الطبيعية ولونها الطبيعي ورونقها.
ا�ستمر العمل على ابتكار هذا املنتج � 36شهراً برعاية امل�ؤ�س�سة
العربية للعلوم والتكنولوجيا ،وي�ضم هذا املبيد خم�سة من املركبات
الطبيعية تعمل متكاملة وبكفاءة عالية مت اختبارها يف خمتربات
عربية وعاملية هي� :سباي�سي تود (مبيد ديدان وبيو�ض النيماتود)،
و�إيڤر جرين (مبيد فطريات) واملرياكيل (ملعاجلة الفيتوبالزما)،
والربفكت (مبيد ح�رشي) والداميوند (م�صلح زراعي).
ت�ستخدم هذه الرتكيبة يف جميع �أنواع الأرا�ضي الزراعية مبا فيها
املك�شوفة والرملية والرتابية والبيوت البال�ستيكية ...وت�ستخدم
لزيادة �إنتاجية جميع اخل�رضاوات والأ�شجار ونباتات الزينة من دون
ا�ستثناء.

تو�صل فريق بحثي تابع للم�ؤ�س�سة العربية للعلوم والتكنولوجيا
ّ
يف دولة الإمارات اىل �صنع منتج ع�ضوي من  5عنا�رص ي�شكّ ل مبيد ًا
طبيعيا ً يزيد من خ�صوبة الأرا���ض��ي الزراعية و�إنتاجيتها مبعدل
 ،٪20ويعالج ديدان النيماتودا والفطريات ...تبلغ ن�سبة املواد
الطبيعية يف املركب  ،٪94لذلك فهو �صديق غري م�رض ّ بالرتبة،
حتمل درج��ات احل��رارة املرتفعة والتي قد
وي ّت�صف بقدرته على
ّ
ت�صل اىل  150درج��ة مئوية .كذلك هو غري م�رض ّ ب�صحة الإن�سان
العامة وي�ساهم يف مكافحة مر�ض ال�رسطان الذي ت�ساهم يف انت�شاره
املبيدات الكيماوية.
ح�صل املنتج على موافقة واعتماد وزارة البيئة يف الإمارات العربية
املتحدة وعلى براءة اخرتاع عاملية وهو ت�صنيع عربي  ،٪100وهو
نتاج جهود علماء عرب وبتمويل عربي كذلك ،وهو انت�صار خلدمة
الب�رشية يف املجال الزراعي ،وللحفاظ على ال�صحة العامة للإن�سان يف
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 15دقيقة.
 -4ال�سلق :ميكن عرب ال�سلق والطبخ على درجات حرارة خمتلفة� ،إزالة
املخلفات .وهذا يعود ملدة هذه العملية ،وكمية املياه �أو امل�ضافات
الغذائية .كما لطريقة الطبخ (طنجرة مفتوحة �أو مغلقة) ت�أثري خمتلف
على م�ستوى �إزالة املخلفات .عادة ،يتم تقليل املخلفات يف �أثناء عملية
الطهو عن طريق الطبخ يف النظم املفتوحة �أو عن طريق التحليل املائي
يف نظم مغلقة .يف �أي ح��ال� ،إ�ضافة امل��اء يف �أثناء الطهو تخفف
من املخلفات ال�سائلة .وت�شري العديد من الدرا�سات �أن طبخ
الفاكهة واخل�ضار هو الطريقة الأكرث فعالية لإزالة التلوث
من روا�سب املبيدات.
ب�شكل ع��ام� ،إن ه��ذه الإج���راءات تطبق ب�شكل
ب�سيط و�رسيع على معظم الفاكهة واخل�ضار.
ولكن بع�ض الفواكه واخل�ضار تعترب �أكرث
عر�ضة مل�ستويات �أعلى من الف�ضالت ال�سامة
من غريها .من املهم �أن تعطى عناية خا�صة
عند التنظيف .وهي ت�شمل :اخلوخ ،التفاح،
احلقول املجاورة ،ويف �أثناء هبوب الرياح.
 تخزين املبيدات يف مكان خ��ارج املنزليكون مغلقا ً.
 التوقف عن عمليات املكافحة باملبيداتعند اك��ت��م��ال ن�ضج الفاكهة واخل�����ض��ار ملنع
بالت�سمم عند تناولها.
الإ�صابة
ّ
 الإم��ت��ن��اع ع��ن ت��ن��اول اخل�����ض��ار والفاكهةاملعاجلـة حديـثا ً �إال بعد الت�أكد من غ�سلها جيداً.
 التنبه لعدم تناول هذه اخل�ضار والفاكهةقبل م�ضي فرتة منا�سبة (من ع�رشة اىل ع�رشين
يوما ً) على معاجلتها وذلك ح�سب نوع املبيد
امل�ستخدم.
 و�ضع لوحات حتذيرية خا�صة يف احلقولو�أماكن املعاجلة باملبيدات للتنبيه اىل وجود
اخلطر.
 و�ضع ق��ف��ازات ي��دوي��ة وق��ن��اع على الوجهوارت��داء مالب�س خا�صة يف �أثناء عملية الر�ش،
كما ويجب �أن ٌتغ�سل الأيدي وكل �أجزاء اجل�سم
باملاء وال�صابون مع الفرك اجليد عقب مكافحة
احل�رشات.
 منع الأطفال من دخول غرف املنازل حيثا�ستعملت امل��ب��ي��دات احل����شري��ة قبل انق�ضاء
�أوقات حتدد ح�سب نوعية املبيد امل�ستخدم.

الفلفل احللو ،الكرف�س ،النكتارين ،الفريز ،الكرز ،الإجا�ص ،ال�سبانخ،
اخل�س والبطاطا.
عن جريدة ال�سفري العدد 11449
بتاريخ  17ت�رشين الثاين 2009

الت�سمم
ّ

�أعرا�ض
باملبيدات
تختلف ن�سبة خطورة أ�ع��را���ض الت�سمم على
الإن�سان (وخ�صو�صا ً الأطفال) وفقا ً لنوع املادة
تعر�ضوا لها� ،أكرث هذه الأعرا�ض
ال�سامة التي ّ
�شيوعا ً:
 �آالم يف املعدة �أو البطن ،ق��يء ،ت�شنجاتع�ضلية� ،سكون ح��رك��ي ،ت��ب�� ّدل ل��ون الب�رشة
خ�صو�صا ً حول حميط الفم (ما يدل على ابتالع
تعرق يف اجللد ،ازرقاق الأظافر،
املادة ال�سامة)ّ ،
�صعوبة يف التنف�س ،فقدان الوعي وغريها...
يف حال وجود �أحد هذه الأعرا�ض يجب طلب
امل�ساعدة الطبية يف احل��ال� ،أو نقل امل�صاب
اىل �أقرب مركز طبي مع الإحتفاظ بعبوة املبيد
لعر�ضها على الطبيب.
ال بد من...
ي���رى امل��ه��ن��د���س م����روان ح��ي��در م��ن خ�ل�ال ما
�سبق �أن ا�ستخدام املبيدات بن�سب كبرية ومن
دون دراي���ة كافية ملكونات ه��ذه املبيدات
وخ�صائ�صها ي�شكّ ل تهديداً ل�صحة الإن�سان،
على ال��رغ��م م��ن �أن ا�ستخـدام ه��ـ��ذه املـواد
�ضـرورة ملحة لتطوير الإنتاج الزراعي وزيادته،
�إال �أن �صحة الإن�سان تبقى هي الأهم ولي�س �أي
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�آخر.
اع����ت����ب����ار
لذلك ،وللحـد مـن خمـاطـر املبيـدات ،ال بد من:
 امتالك �صاحب املحل الذي يبيع املبيداتوير�شها ،رخ�صة تكون نتيجة متابعته دورات
وامتحانات.
التقيد با�ستعمال امل��ب��ي��دات امل�سموح
ّ
تداولها وه��ي املبيدات العامة التي تباع يف
املتاجر ون�سبة ��ضرره��ا ت���راوح ب�ين ال�ضئيلة
واملتو�سطة.
�أما املبيدات القاتلة العالية اخلطورة �أو ما
ي�سمى بالـ« »Restricted Pesticidesفيجب
عدم بيعها �إال من خالل رخ�صة ُتعرف برخ�صة
املبيدات املحدودة الإ�ستخدام.
ويف ما يتعلق بال�شق القانوين ،يجب �أن تكون
هناك وزارات فاعلة تتابع �إج���راءات ا�سترياد
امل��ب��ي��دات ،خ�����ص��و���ص��ا ً م��ع ط��ف��رة ا�ستقدام
املبيدات ال�سامة التي ت�ص ّدر اىل دول العامل
الثالث م��ن دون رق��اب��ة (م��ن ال�صني ب�شكل
خا�ص) وهي منت�رشة يف لبنان.
لذلك ف���إن تعاون وزارات ال��زراع��ة وال�صحة
والبيئة وال�ش�ؤون االجتماعية يجب �أن يلقى
حيزاً �أ�شمل ل�ضمان الأف�ضل �إن�سانيا ً وزراعيا ً
ّ
وبيئيا ً.

غالباً ما ن�ستخدم املبيدات
للق�ضاء على احل�رشات املنزلية
ال��ت��ي ت��زع��ج��ن��ا م��ث��ل النمل
وال�رصا�صري والبعو�ض و�سواها.
غ�ير �أن ه��ذه احل����شرات قد
إيذاء من
تكون �أقل خطورة و� ً
املبيدات التي ن�ستخدمها.
�إن الإ���س��ت��ع��م��ال املتكرر
للمبيدات املنزلية ي�ؤدي ح�سب ر�أي
�إخت�صا�صيني اىل �إ�ضعاف جهاز املناعة
لدى م�ستخدميها ،كما �أنه ي�ؤثر على
اجلهازين الع�صبي والهرموين .ويف
ب��ع�����ض احل����االت مي��ك��ن �أن ي�سبب
ا�ستعمال ه��ذه امل��ب��ي��دات �أمرا�ضاً
�رسطانية وت�شوهاً خلقياً للأجنة.
ما احلل؟ يرى �إخت�صا�صيون �أنه ال
بد من توخي احل��ذر يف ا�ستعمال
هذه املبيدات ،واعتماد حلول بديلة
م��ن بينها امل��ب��ي��دات االيكولوجية
والطبيعية �إ�ضافة اىل الوقاية وقوامها
�أو ًال النظافة.

ملف العدد

مبيدات ايكولوجية
ظهرت يف الأ�سواق مبيدات ح�رشات
ايكولوجية وهي حتوي غالبا ً مواداً حيوية
م�ستخرجة من النباتات .يعترب بع�ض
الإخت�صا�صيني �أن وجود ت�سمية ايكولوجية �أو
طبيعية على امل�ستح�رضات ،قد ال يكون كافيا ً
للت�أكد �أنها غري م�رضة ب�صحة الإن�سان .غري �أن
املبيدات التي تعتمد مادة حيوية نباتية تزول
ب�رسعة قيا�سا ً اىل املبيدات املركبة ،مما يعني
�أنها ت�سبب �رضراً �أقل ،كما �أن ج�سم الإن�سان
يتخل�ص من املواد الطبيعية ب�سهولة.
يف �إطار �إيجاد مبيدات �أكرث �أمانا ً ل�صحة
الإن�سان ،يتحدث خرباء عن «�أفخاخ الفريومون
(هورمونات تنا�سلية) التي جتذب اليها
الذكور من احل�رشات ،وعن بودرة الطحالب
البحرية املتحجرة التي ت�سبب جروحا ً يف الق�رشة

مبيدات احل�رشات

ال للإ�ستعمال الع�شوائي
نعم للحلول البديلة
ال�صلبة للح�رشات وت�ؤدي اىل موتها .ي�ضاف
اىل ذلك مبيدات مركبة من زيوت اخلزامى
والنعناع والكينا و�سواها».

نباتات تبعد احل�رشات
ين�صح خرباء بو�ضع �شتول البندورة واخلبيزة
(جريانيوم) على النوافذ وال�رشفات .فهي تبعد
الذباب والعناكب وهذه الأخرية اي�ضا ً تبعدها
خال�صة احلام�ض والغار والكينا �إذا و�ضعت يف
كوب.
�أما عث الثياب فيكره ال�صعرت واخلزامى
وميكن و�ضع �أكيا�س �صغرية من هاتني
النبتتني يف خزائن الثياب لإبعاد احل�رشة التي
تفتك بالقما�ش والكتب.
�أوراق نبتة البندورة وكذلك خال�صة اخلزامى
�أو احلام�ض تبعد النمل �إذا ما و�ضعت على
م�ساره .وبالن�سبة اىل خزائن امل�ؤن
فيمكن تنظيفها باخلل الأبي�ض
وو�ضع ورق الغار يف داخلها كي ال
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تظهر فيها احل�رشات .وللغر�ض نف�سه ميكن
ا�ستعمال خال�صة اخلزامى.

الوقاية
يف النهاية ،الوقاية هي املبد�أ الأكرث فعالية
يف الق�ضاء على احل�رشات ومنعها من ا�ستباحة
منازلنا .فال �شك �أن النفايات املرتاكمة يف
�أكيا�س غري حمكمة الإقفال جتذب الذباب
وال�رصا�صري ومعهما اجلراثيم.
ويف جمال الوقاية ال بد من العمل على عدم
ترك �شقوق وثقوب يف الأر�ضيات وحول
الأنابيب ،وحفظ امل�أكوالت يف �أوعية حمكمة
الإغالق ،وعدم ترك �أو�ساخ يف املنزل وحميطه.
�أما النوافذ والأبواب فمن الأف�ضل تزويدها
حواجز من ال�شبك متنع دخول احل�رشات الطائرة.

�شباط

�إعداد :غري�س فرح
منذ بداية العمر ،يبد�أ القلق على امل�صري،
ويبد�أ معه التفتي�ش على فر�ص حتقّق
احللم باال�ستقرار .وهذه الفر�ص هي عادة
يف متناول اجلميع ،لكن البع�ض يجدون
�صعوبة يف اقتنا�صها ،بينما ي�ستفيد منها
كثريون بدون ح�ساب.
هذا املبد�أ ينطبق على جماالت العمل
كافة ،ويف مق ّدمها اال�ستثمار يف �سوق
الأ�سهم .فهذه ال�سوق املغ ّلفة بالرهبة
والغمو�ض ،تبقى ال�شغل ال�شاغل للطامعني
باملغامرة وجني الأرباح .مع ذلك ،فهي قد
تع�صى على البع�ض وتفتح �أبوابها ل�سواهم
من دون عناء.
�رسها؟ هل يكمن يف متاهاتها
ما هو
ّ
الغام�ضة� ،أم يف �شخ�صيات مقتحميها؟

الإ�ستثمار يف �سوق الأ�سهم بني العقل والإح�سا�س

ن�صائح
ال�ستثمارات
مالية ناجحة!

اجلي�ش  -العدد رقم � - 296شباط 2010

95

العقل يف مواجهة املال
يف كتاب «العقل يف مواجهة املال» ،للطبيب
النف�ساين الأمريكي جون �سكوت� ،أجوبة تدور
مبجملها ح��ول ا���س��ت��ح��واذ امل���ال على العقل
والأح��ا���س��ي�����س ،وت��ل��ق��ي ال�����ض��وء ع��ل��ى �أ�س�س
اال�ستثمار الناجح ،بعيداً عن م�شاكل ال�شخ�ص
الفردية ،وال�رصاعات النف�سية .ويف هذا ال�سياق،
مو�سع للإنفعاالت الب�رشية املتناق�ضة
��شرح
ّ
جت��اه امل��ال ،وجني الأرب���اح ،وكذلك ت�صحيح
للإعتقادات ال�شعبية ب�ش�أن �سوق الأ�سهم،
الأمر الذي ي�ش ّجع �أ�صحاب الدخل املحدود على
اقتحامها وفق قواعد مدرو�سة.
ومن �ضمن هذه القواعد ،ي�أتي الكاتب على
ت�صنيف أ�ن���واع امل�ستثمرين الذين جتمعهم
ال��ت��وج��ه��ات ،وت��ت�لاع��ب مب�����ص�يره��م خطوط
ّ
�شخ�صياتهم.
من ه��ذا املنطلق ت�برز �شخ�صية امل�ستثمر
كنقطة ارت��ك��از لأ�س�س املغامرة التي حتتاج

اىل �أط����ر م��ن��ط��ق��ي��ة ت�ستقر
���ض��م��ن��ه��ا ف�����ورة امل�����ش��اع��ر.
وب��اع��ت��ب��ار ال��ك��ات��ب خ��ب�يراً يف
�سوق الأ�سهم �إ�ضافة اىل كونه
طبيبا ً نف�سانيا ً ،فقد متكّ ن
من حتديد �أنواع امل�ستثمرين
�أو الراغبني يف اال�ستثمار ،مع
الإ�شارة اىل النتائج ال�سلبية
والإيجابية التي قد يفرزها
تعاملهم م��ع واق���ع ال�سوق،
وهنا بع�ض �أهم هذه الأنواع،
املوجهة اليهم.
والن�صائح
ّ
ال�ساعون وراء احلقائق
الثابتة
ك��ث�يرون ي�شعرون بالرهبة
جت����اه ����س���وق امل�����ال ب�سبب
�سعيهم الدائم وراء احلقائق
الثابتة ،والتي ال وج��ود لها.
وقد يكـون هـ�ؤالء من الذين اختربوا اخل�سارة
يف ب��داي��ة حياتهـم �أو عانـوا م�شـاكـل مالية
وعاطفية نتيجة فقدان معيل العائلة .وقد
يكونون من الطبقة العاملة �أو املتو�سطة حيث
االعتقاد ال�سائد �أن اال�ستثمار يف الأ�سهم هو
حكر على الأثرياء ،لذا فهم �إذا ما حاولوا دخول
ال�سوق ،ي�شعرون باخلجل والندم وقد يبقون
املحرمات.
ا�ستثمارهم �رساً وك�أنه من
ّ
يحتاج هذا النوع من امل�ستثمرين اىل االعتياد
على وج��ود املتغيرّ ات .كما �أن عليه التعامل
مع الناجحني يف جمال املال والت�أكّ د من �أنهم
لي�سوا مع�صومني عن اخلط�أ.
ومن هذا املنطلق ،يو�صى �أ�صحاب ال�شخ�صية
احلذرة با�ستبدال الرتكيز على اال�ستثمار الآمن
غري املوجود ،بتوزيع جماالت اال�ستثمار ،الأمر
ال��ذي ي��� ّؤم��ن ت���وازن ال��رب��ح واخل�����س��ارة يف حال
ح�صولهما.

على احلد�س والت�رسّع باتخاذ
القرارات.
وي��ن�����ص��ح ه������ؤالء بتقييم
ُ
ودائ��ع��ه��م ك��ل ث�لاث��ة �أ�شهر،
وع���دم اال���س��ت��م��اع اىل الآراء
املت�ضاربة ب�ش�أن الأ�سعار،
والأف�����ض��ل �إ���س��ت�����ش��ارة خ�براء
متمر�سني والأه����م ه��و ترك
ّ
املجال لال�ستمتاع باملغامرة
من دون قلق ،لأن التعوي�ض
ال��ع��اط��ف��ي خل��و���ض التجارب
املالية يعادل الربح املادي،
وي�ضاهيه �أحيانا ً.

امل�ستقرة
ال�شخ�صيات القلقة وغري
ّ
من املعروف �أن بع�ض امل�ستثمرين وحتى
الأقوياء منهم ،يقعون يف دوامة القلق امل�ضني
يف �أثناء مراقبتهم تداول �أ�سعار الأ�سهم .وح�سب
ر�أي الدكتور �سكوت ،ف�إن هذا القلق يجعلهم
يرتكبون �أخطاء فادحة ب�سبب �إ�ستباق النتائج،
وهو ما ي�ؤدي اىل ا�ضطراب التقييم ،وبالتايل
البيع يف الوقت غري املنا�سب.
لهذه الأ�سباب و�سواها ،ين�صح امل�ستثمر
القلق بتطوير ن��ظ��ام خ��ا���ص يتخذ م��ن خالله
قرارات �أ�سا�سية .قرارات متكّ نه �إدخال بع�ض
التعديالت على ال��ه��دف امل��و���ض��وع م��ن دون
تغيريه �أو ن�سخه .ولتحقيق ذلك ،ين�صح باعتماد
خمطط «للح ّد من اخل�سارة» ،يكون من �ضمنه
تخويل �أح��د �سما�رسة �سوق الأ�سهم بال�رشاء �أو
البيع عند �سقف معينّ يح ّدده �صاحب العالقة.
وهي طريقة متنع امل�ستثمر من االعتماد الكلي
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الإعتماد على النزوات
العابرة
ال ين�سى ال��ك��ات��ب يف هذا
امل��ج��ال ،الأ���ش��خ��ا���ص الذين
ي�ستثمرون ب��االع��ت��م��اد على
النزوات العابرة ،وك�أنهم يقعون يف احلب من
�أول نظرة وهنا يكمن اخلطر.
ه�ؤالء يحتاجون اىل تنمية موهبة اال�ستق�صاء،
واالطالع على املعلومات التي توردها التقارير
الأ�سبوعية ب�ش�أن حركة �سوق املال .ومع الوقت
يتمكّ نون من تقييم هذه احلركة ،واتخاذ فكرة
وا���ض��ح��ة ع��ن ه��ذه ال�����س��وق قبل الإق����دام على
اال�ستثمار فيها .اىل ذلك ُين�صحون مبراجعة
التقارير ال�سنوية ال��ت��ي ت�ضعها ال�رشكات.
والأف�ضل اعتماد م�ست�شار �أو مدير متخ�ص�ص يف
�ش�ؤون املال .اىل ذلك يو�صيهم الكاتب باتباع
املوجهة اىل امل�ستثمرين القلقني.
الإر�شادت
ّ
الإ�ستثمار من منطلق القوة
متيزهم
يوجد م�ستثمرون �أقوياء ال�شخ�صيةّ ،
حيوية فائقة و�شجاعة ن��ادرة� .إنهم �أ�شخا�ص
يولون �أهمية مطلقة للقوة يف امليادين كافة،
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العملية منها واالجتماعية.
ال�لاف��ت �أن ه��ذه الفئة تنجح عندما تكون
ال�سوق يف ذروتها .ولكن ،عندما ي�ستثمرون يف
�سوق �ضعيفة ،ف�إنهم عموما ً ما يعانون فقدان
التوازن الذي يوقعهم يف اخل�سارة .وهذا يعود
اىل �أن خياراتهم تتخطّ ى م��ا ت�ستحقه �سوق
امل�ضاربة .عندها ،تفوق معاناتهم النف�سية
خ�سارتهم امل��ادي��ة نتيجة انح�سار تقديرهم
ل��ذوات��ه��م ،وتخ ّوفهم م��ن ت��دنيّ نظرة النا�س
اليهم.
يف هذا ال�سياق ،يرى الكاتب �أن تقدير الذات
يزيد من الرغبة يف اال�ستثمار من �أجل تر�سيخ
مبد�أ القوة .ومع �أن بع�ضنا ،بح�سب ر�أي الكاتب،
قد ي�صل اىل القمة عن طريق اعتماد هذا املبد�أ،

�إال �أن احلاجة الدائمة اىل تقدير ال��ذات ،تبقى
امل�شكلة الأ�سا�سية التي ت�شعرنا بال�ضعف،
والرغبة يف ر�ؤية �أنف�سنا من خالل الغري.
�إن �سوق املال لي�ست املجال الرئي�س لتقوية
الثقة بالنف�س ،بل املجال ال��ذي يعك�س هذه
الثقة .لذا يو�صى ال�ساعون اىل القوة بالتما�س
ال��دع��م م��ن م�صادر �أخ���رى �أك�ثر �أم��ان��ا ً وعندها
يتمكّ نون من الإق���دام على اال�ستثمار بخطى
متوازنة ،وي�ضمنون بالتايل عدم حت ّولهم اىل
مقامرين.
من هم املقامرون يف �سوق املال؟
�إن��ه��م امل���ؤم��ن��ون بالقدر واملعتمدون على
امل�شاعر ،فامل�شاعر تقودهم اىل الأه���داف،
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والقدر يكافئهم بالربح ويعاقبهم باخل�سارة.
واملقامرون قد يتح ّولون اىل مدمنني ،مينون
باخل�سارة ويخفونها عن �أق��رب النا�س اليهم
ليتمكنوا من اال�ستمرار بخو�ض املغامرة .وهم
يغامرون ب��دون ح�ساب لأن همهم ال يتع ّدى
اال�ستمتاع ب��الإث��ارة و�أح�لام ال�ثراء .لكنهم قد
يتوقفون عن اال�ستثمار �أحيانا ً ب�سبب العوز،
الأمر الذي يجعل حياتهم جحيما ً.
يو�صى امل�ستثمرون املقامرون با�ستبدال
هذا املنحى ال�شاذ مبمار�سات جتارية منظمة
وق����ادرة ع��ل��ى �ضبط ميولهم غ�ير ال�سوية.
وين�صحهم الكاتب با�ست�شارة اخت�صا�صيني يف
معاجلة �إ�ضطرابات املقامرة.
�إذا م��ا راقبنا بعمق املالحظات التي لفت
اليها الكاتب و�أتينا على
ذكرها ،جند �أن اال�ستثمار
يف ���س��وق الأ���س��ه��م لي�س
بال�صعوبة التي يتوهمها
البع�ض .ومع ذلك ،فهو ال
يبدو �سهالً ب�شكل يجعله
مرتعا ً للأمان واالطمئنان.
�إنه م�س�ألة رغبة مقرونة
بخليط من امل�شاعر التي
توحد امل�ستثمرين بالرغم
ّ
م���ن اخ���ت�ل�اف �أن���واع���ه���م.
م�شاعر تتقاطع تدريجا ً
م��ع تقلبات ه��ذه ال�سوق
لتفرز مقاربات جديدة� ،أو
نوعا ً جديداً من احل�سابات
الذهنية ال��ت��ي تتما�شى
وع�رص املال.
ويبقى احلد�س� ،أو قوة
ال��ت��وقّ ��ع وع��ام��ل الوقت،
ركائز نورانية ال غنى عنها
والتعرف
لدخول اللعبة
ّ
اىل �أ�صولها.

بقلم :حممد �سلمان

• �أم��ران ي�ضعفان الإن�سان ،وي�ضاعفان من الف�شل يف احلياة
هما :الوقوف على الأطالل والإحباط.
و�أمران يتكامالن يف �صناعة النجاح ،هما :الثقة بالنف�س ،ومواجهة
ال�صعاب ب�إرادة التغلّب عليها.
و�أم���ران يذهبان باحل�ضور واحل�ضارة هما :الإ�سرتخاء الك�سول،
والتغ ّني باملجد على غري جتديده.

• العناد الواعي :قوة يف الب�صرية ومدى الب�رص.
والعناد اجلاهل :غياب للب�صرية ،وتظليم للب�رص.
• �ألي�س �صحيحا ً� ،أن الوفاق هو من الثوابت الوطنية ،و�أن
الت�ضاد هو من احلاالت الطارئة والدخيلة على الن�سيج الإجتماعي
ل�شعبنا اللبناين الواحد.

• كم من �أمم و�شعوب نه�ضت بعد معاناة وحتديات ومنازعات،
وكم من �أمم و�شعوب ،دالت ،بعد ع ّز ،وتراجعت بعد عزم،
وتواكلت بعد ا�ستنها�ض.

• يف التاريخ:
درو�س وعرب وحمطات ،للإ�ستفادة من مراحل النهو�ض والتق ّدم
والبناء ،وللإتعاظ من �أخطاء ونك�سات والعمل على عدم الوقوع فيها
من جديد.
من هذا املنطلق ،وبهذا املنطق ،تتواىل النجاحات ،وترتاجع �أ�سباب
الإخفاق ،وتتع ّزز رواب��ط التعاون والإخ��اء بني الأف��راد والهيئات يف
املجتمع املدين ،فتقوى الدولة بوحدة �شعبها ،ويقوى ال�شعب بدولته
القادرة والعادلة.

• معادلة:
جميل �أن تتغ ّنى مبجد الوطن ،والأجمل �أن تغني هذا
املجد مبا هو الأبقى والأقوى .ففي التغ ّني بع�ض الك�سل،
ويف الإغناء كل العمل.
التخيل املبدع والت�ص ّور اخلالّق،
• جميل �أن ت�سابق الريح يف
ّ
والأجمل هو �أن ت�سابقها على الأر�ض بقدميك.
ففي احلالة الأوىل� :سياحة و�سباحة مع الرياح.
ويف احلالة الثانية :تطويع للرياح.
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�شباط

�إعداد :نينا عقل خليل

ختام املو�سم الريا�ضي
للعام 2009
«النمر املتحفّز»
للواء احلر�س اجلمهوري
وك�ؤو�س وميداليات
للمج ّلني
يف احتفال رع��اه قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ممثالً بقائد منطقة جبل لبنان العميد
ال��رك��ن ي��و���س��ف ج��رم��ان��و���س ،اخ��ت��ت��م املو�سم
الريا�ضي للعام  ،2009وو ّزعت على الفائزين
الك�ؤو�س وامليداليات .االحتفال ال��ذي جرى

بطولة اجلي�ش
يف �سباق الطرق
مل�سافة  4كلم
للع�سكريني

يف نادي الرتباء املركزي يف الفيا�ضية ،ح�رضه
اىل ممثل العماد قائد اجلي�ش ،وزي��ر ال�شباب
والريا�ضة علي ح�سني عبداهلل ممثالً بال�سيدة
فاديا ح�لاّل ،ع�ضو اللجنة الأوملبية الدولية
ال�سيد ط��وين خ��وري� ،أع�ضاء اللجنة الرباعية
للجنة الأوملبية اللبنانية ،عدد من ر�ؤ�ساء الأندية

�أق���ام امل��رك��ز ال��ع��ايل للريا�ضة
ال���ع�������س���ك���ري���ة ،ب���ت���اري���خ���ي 8
و 2010/1/22اللقاءين الأول
والثاين يف �سباق الطرق مل�سافة
 4كلم� ،ضمن بطولة اجلي�ش يف
�سباقات ال��ط��رق للعام احل��ايل،
وذل�����ك ع���ل���ى ط���ري���ق عم�شيت

واالحت���ادات الريا�ضية الوطنية� ،شخ�صيات
�إعالمية ،اىل عدد من ال�ضباط ممثلني عن القطع
وال��وح��دات الع�سكرية والع�سكريني املجلّني
واملدربني.
بالألعاب الريا�ضية وبع�ض احلكّ ام
ّ
افتتح االحتفال بالن�شيد الوطني اللبناين ،تلته
كلمة قائد املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية

القدمية  -ال��ب�ترون ،ومب�شاركة
ع�سكريني من القطع والوحدات
كافة.
�أم��ا النتائج يف اللقاءين الأول
والثاين فجاءت على النحو الآتي:
• اللقاء الأول:
• الت�صنيف الإفرادي للرتباء
104
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والأفراد:
 الرقيب الأول ح�سني عوا�ضةمن لواء احلر�س اجلمهوري ،الأول.
 ال����رق����ي����ب الأول حم��م��دال��درك��و���ش��ي م���ن ل����واء احل��ر���س
اجلمهوري ،الثاين.
 -العريف حممد العجمي من لواء

توجه بال�شكر
العميد الركن جورج بطر�س الذي ّ
اىل «وزارة ال�شباب والريا�ضة ،واالحت���ادات
والأن��دي��ة الوطنية وجميع ال��ذي��ن تعاونوا مع
اجلي�ش يف �سبيل �إجناح املو�سم الريا�ضي للعام
 ،»2009م�ؤكداً «حر�ص القيادة على تفعيل
ه��ذا التعاون يف خمتلف امل��ج��االت» .وعر�ض

العميد الركن بطر�س الإجن��ازات التي حقّقها
اجلي�ش خالل العام املن�رصم و�أب��رزه��ا ،حتقيق
منتخباته وريا�ضييه  12ميدالية يف مباريات
دولية وعربية ،كما عر�ض للن�شاطات املرتقبة
يف املراحل القادمة.
ويف نهاية احلفل� ،سلّمت اجلوائز للفرق التي

امل�شاة الثاين ،الثالث.
• اللقاء الثاين:
• الت�صنيف الإفرادي للرتباء
والأفراد:
 الرقيب الأول ح�سني عوا�ضةمن لواء احلر�س اجلمهوري ،الأول.
 العريف حممد العجمي من لواءامل�شاة الثاين ،الثاين.
 اجلندي عمر عي�سى من لواءاحلر�س اجلمهوري ،الثالث.
• الت�صنيف الإج��م��ايل يف
اللقاءين:
 املركز الأول :لواء احلر�ساجلمهوري.
 املركز الثاين :لواء امل�شاةالأول.
 املركز الثالث :لواء امل�شاةاخلام�س.

احتلت امل��رات��ب الثالث الأوىل يف الت�صنيف
العام وه��ي :ل��واء احلر�س اجلمهوري ال��ذي حل
�أوالً ونال جائزة «النمر املتحفّ ز» ،تاله اللواء
اللوج�ستي ال��ذي ح��لّ يف املركز الثاين ،ولواء
امل�شاة اخلام�س يف املركز الثالث.

بطولة لبنان للجودو
���ش��ارك ف��ري��ق اجل��ي�����ش ببطولة
لبنان للوزن املفتوح يف اجلودو،
التي جرت بتاريخ 2010/1/17
يف نادي بودا � -أدما ب�إ�رشاف االحتاد
اللبناين للعبة ،و�شاركت فيها عدة
�أن��دي��ة .ويف النتائج التي حقّقها
الع�سكريون ،حلّ العريف و�سيم
عبيد من قاعدة جونية يف املركز
الثالث ،والرقيب الأول زين الدين
مترة من فوج التدخل اخلام�س يف
املركز اخلام�س ،وقد ناال �شهادات
تقدير عن فئة الوزن املفتوح من
رئي�س االحت���اد اللبناين للجودو
املحامي فرن�سوا �سعادة.
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اجلي�ش ي�شارك ببطولة لبنان
العامة يف التايكواندو
ويحل ثانياً

ريتا �أبو جودة بطلة العرب
يف �سالح ال�شي�ش
�شاركت البعثة اللبنانية يف بطولة العرب
ال�ساد�سة ع�رشة للمبارزة والتي جرت يف دم�شق
خالل �شهر كانون الأول املن�رصم ،حيث حازت
�سبع م��ي��دال��ي��ات (ذه��ب��ي��ة ،ف�ضيتني و�أرب���ع
برونزيات) حمقّقة بذلك �إجنازاً �أعاد لبنان اىل
خريطة امل��ب��ارزة العربية .وق��د �أح���رزت بطلة
لبنان ريتا �إبنة العقيد الركن اليا�س �أبو جودة
لقب م�سابقة �سالح ال�شي�ش لتح�صل على �أول
ذهبية للبنان يف تاريخ البطوالت العربية يف فئة
الفردي ،وذلك بعد تغلّبها على الالعبة القطرية
هيا املناعي يف املباراة النهائية.
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نظّ م االحتاد اللبناين للتايكواتدو بطولة
لبنان العامة للحزام الأ���س��ود يف اللعبة
بتاريخي  19و 2009/12/20يف نادي
املون ال�سال  -عني �سعادة .وقد �شارك يف
البطولة فريق اجلي�ش اىل جانب  16ناديا ً
وحلّ يف املركز الثاين بر�صيد  33نقطة.
�أم��ا النتائج التي حقّقها الع�سكريون
فكانت على النحو التايل:
 وزن  58كلغ :العريف علي رعد من لواءامل�شاة الثاين ،الأول.
 وزن  63كلغ :اجلندي ماهر زيدان منلواء امل�شاة الأول ،الثالث.
 وزن  74كلغ :العريف داين �سمعان منلواء امل�شاة التا�سع ،الثاين.
 وزن  80ك��ل��غ :امل��ع��اون الأول عليكنعان من لواء امل�شاة الثاين ،الثالث.
 وزن  87كلغ :الرقيب جورج فار�س منال�رشطة الع�سكرية ،الثالث.
 وزن ف���وق  87ك��ل��غ :ال��ع��ري��ف عليترحيني من لواء امل�شاة الثاين ع�رش ،الثاين.

بطولة امليالد يف ال�شطرجن

متخرجي جامعات ومعاهد
نظّ ت جمعية
ّ
االحت����اد ال�����س��وڤ��ي��ات��ي يف م��ق��ره��ا ب�شارع
الأوني�سكو ،بطولة امليالد يف لعبة ال�شطرجن
والتي �شارك فيها �ضباط وع�سكريون من
اجلي�ش اىل جانب  52العبا ً.
ويف النتيجة النهائية ،حلّ امل�لازم جمال
ال�شامية من فوج التدخل الأول يف املركز
ال�ساد�س ،والنقيب �أ�سامة جوهر من فوج
الأ�شغال امل�ستقل يف املركز الرابع ع�رش،
واملعاون مروان �رشبل من مو�سيقى اجلي�ش
يف املركز ال�سابع ع�رش.
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احتفل املعاون �ضياء �شاذبك
بعقد خطوبته على الآن�سة �سوزان عزام.

احتفل العريف جورج غزال
بزفافه اىل الآن�سة �إح�سان دروي�ش.

احتفل اجلندي هالل حمد
بزفافه اىل الآن�سة مينى يو�سف.

احتفل اجلندي علي حلوم
بعقد خطوبته على الآن�سة ميليا حلوم.

احتفل اال�ستاذ حممد ابراهيم رعد
بزفافه اىل الدكتورة ابت�سام خليل �شحيتلي.
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تقدمها

«اجل��ي�����ش»

�شــروط امل�سابقة

م�سابقة

الكلمات

املتقاطعة
لقرائها

وتخ�ص�ص للفائزين فيها جوائز
مالية

قيمتها

اربعماية

الف

ل�يرة لبنانية ،ت���وزع بوا�سطة
القرعة على اربعة فائزين.

•
ت�ستبعد كل م�سابقة غري مقتطعة
من املجلة ،ويكتب احلل بخط وا�ضح داخل املربعات
وتر�سل ال�صفحة بكاملها مع احلل.
• تر�سل احللول اىل العنوان التايل :قيادة اجلي�ش  -الريزة  -مديرية
التوجيه  -جملة «اجلي�ش» « -م�سابقة الكلمات املتقاطعة».
• با�ستطاعة امل�شرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف ثكن اجلي�ش يف جميع املناطق.
• �آخر موعد لقبول احللول � 10آذار .2010
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.
• عمودياً:

• �أفقياً:

 -1دولة �أفريقية ،دولة �أوروبية� ،صوت البقر.

أحبك.
 -1من بطوالت مغاوير البحر� ،سياج الوطنّ � ،

 -2كاملوهم ،ممثل وفنان لبناين راحل� ،ص ّوت ال�ضفدع.

 -2عا�صمة �أوروبية ،عا�صمة �آ�سيوية ،ن�صلح ال�شيء ،للإ�ستفهام.

َ -3من ُيطلق �سبيله اىل وقت احلاجة� ،رشف وجمد� ،شاعر �إنكليزي راحل.

غني ،دولة �آ�سيوية ،ق�ص�صتها على.
ّ -3

 -5والية �أمريكية ،دولة يف �أمريكا اجلنوبية� ،شجر خالد.

 -5حرف عطف ،زمان طويل� ،أ�ساعدهم و�أعينهم ،جزيرة فرن�سية.

 -4ق�رشوا ال�شيء ،ف�ضاء ،بئر ،الإ�سم الثاين لرئي�س �أفريقي.

إ�ضطرم .
 -4كثف ال�شعر ،مطرب لبناين ،جاء وحدث فج�أة� ،
َ
 -6عا�صمة جزر ريو كيو ،عا�صمة عربية ،مطربة لبنانية.

 -6نوتة مو�سيقية ،ممثلة �أمريكية راحلة� ،أحد هدايف ك�أ�س العامل.

� -8أغنية لأ�سمهان.

� -8أ�سكن بعد ح ّدة ،ملك فار�سي لقّب بـ«احل�سن الذاكرة».

 -7ب ّتار ،بعد بالأجنبية ،يث�أر ويعاقب.

 -7غري متعلّم� ،ضجر و�س�أم.

 -9نرث وبذر احلَ��ب� ،أول اللنب يف النتاج ،مرف أ� نهري يف فرن�سا ،مطلب،

� -9أداة �رشط ،ممثلة بريطانية.

مادة قاتلة.

تلح� ،صحيفة �إ�سبانية ،يفكّ .
 -10بحرية كنديةّ ،
 -11عرثوا علينا ،اجلبل الطويل ،عا�صمة �أوروبية.

 -10دولة كربى� ،أبنائي ،يرتك� ،أكل كثرياً.

� -13ضمري مت�صل ،حمطة تلفزيونية ،نلطم.

� -12أ�رساب ،نعم بالأجنبية ،جل�أوا ،و�ضع خل�سة.

ر�شح ،الذين مثلك و�شكلهم كهيئتك.
� -11أ�ضواء،
َ

� -12شق يف �صخرة ،ولد الليث� ،شعوب و �أوطان.

 -13ع�سكري ،بلبل ،منا�شي.

 -14جماعة من ا لإبل� ،ش�أن.

 -14ي�رشب ،ال يباح به ،من الأزهار ،قفز ،عائلة.

 -15نعم با لأجنبية ،ثالث عوا�صم �أفريقية.

� -15أحد ال�شهور ،غري نا�ضج ،ممثلة �أمريكية.

� -16أديب �إيرلندي راحل� ،ضمن ،بني جبلني.

 -17جائزة عاملية ،تداعبون ومتازحون ،مغن

 -16مدينة يف �إي��ران ،ممثل م�رصي راح��ل لقب

 -18مطلع �أغنية ملحمد عبد الوهاب ،ا لأ�سخياء،

 -17ولد النعام ،عملة �آ�سيوية ،كتبه ال�شعرية.

 -19مدينة يابانية ،خ�صب ،بلدة لبنانية.

ي�ستقبل ال�سيارات.

بـ«عميد امل�رسح العربي» ،بقية احلب و�أثره.

لبناين  -كندي.

 -18مدينة يف ال�سودان ،ممثل وفنان �سوري،

والية �أمريكية� ،إعتزى اىل.

 -19عملة عربية ،للنهي� ،سحاب �أ�سود ،مرف أ� يف

إن�صبت ،نعا�ضدك ،ثقلة ا ل��ن��وم ،حرف
ّ � -20
نداء.

�أو�سرتاليا.

 -21نوم� ،شاعر �إنكليزي راحل� ،صالح وواد َع .

اللواء اللوج�ستي  -مديرية الت�أليل.

«�أطواق الذهب»� ،صائغ.

• املعاون الأول و�سام عبداهلل

الفائزون

• املعاون الأول انطوان حاطوم

 -20بيت ،عظيم� ،أدي��ب ولغوي قدمي �صاحب

لواء احلر�س اجلمهوري.
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• الرقيب ابراهيم ال�شامي
معهد التعليم.
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• �سيمون رفيق ونو�س
جونية.

واجلو
غادر �أي�ضاً
ّ
ٌ
كلمتي

بقلم:
العميد الركن
�صالح حاج �سليمان
مدير التوجيه

كلمتي

مل تكتف الطبيعة بالتعبري عن غ�ضبها،
امل�برر ،بوا�سطة البحر �أم��واج��ا ً و�أ��س�راراً و�أعا�صري
غري
ّ
و�أ�ساطري ،بل امت ّد ذلك اىل الأعلى يف حتالف خميف مع الف�ضاء .الف�ضاءُ هذا
مل ُيرتك ليكون مقراً للقمر والنجوم ،ومرتعا ً للأحالم ،وملعبا ً للغيوم وم�صدراً
لنور ال�شم�س ،بل طلبت اليه الطبيعة �أن يواجه الإن�سان ،و�أن ي�رضب خطواته
العمالقة و�أن يعيده اىل الأر�ض �شهيداً� .إنها م�أ�ساة الطائرة الأثيوبية املنكوبة
فوق ال�شاطئ اللبناين .يقرتب عدد ال�ضحايا من املئة ،ويتجاوز عدد املت�أملني
مئات الألوف� .إنها م�أ�ساة ترافقت �أحزانها مع �إعالن نب�أ ال�سقوط ،خ�صو�صا ً بعد �أن
ت�أخر موعد العثور على ال�صندوقني الأ�سودين �أياما ً و�أياما ً اىل �أن متكّ ن غطّ ا�سو
اجلي�ش من العثور عليهما واحداً تلو الآخر ،بعد جهود ال ح ّد لها .لقد دفع جنودنا اىل
املميز الرتبية الع�سكرية التي تلقّوها ،والأ�صول الإن�سانية التي ن�ش�أوا
هذا الن�شاط
ّ
عليها منذ ال�صغر ،والرغبة يف التح ّدي التي ترافقهم ليل نهار ،والإح�سا�س املطلق مع
ذوي ال�ضحايا �أوالً و�أخرياً .مل تهن على رجالنا �أن ي�سرتيحوا وهناك مواطنون يت�أملون
�أم��ام املجهول ،ومل يكن �سهالً �أمامهم �أن يروا �ضيوف الوطن والعاملني والعامالت
الأجانب يتل ّوعون يف وطن مل يجدوا فيه �سابقا ً �إال الأمان واملحبة وظروف العمل واحلياة
واال�ستقرار .لقد انطلق جنودنا من معظم وحدات اجلي�ش ،الربية والبحرية واجلوية ،اىل
و�صل الليل بالنهار منذ الدقائق الأوىل لوقوع الكارثة ،وراحوا يراقبون ال�شاطئ ويجوبون
�سهلت
البحر ويعربون الأجواء ،مف ّت�شني منقّبني ،ت�ؤازرهم جهود دولية و�صديقة م�شكورةّ ،
مهمات التفتي�ش عن الرفات ،ومالحقة بقايا احلطام ،وكل ما ي�ؤدي اىل �إجناز التحقيق الذي
ال ب ّد منه للوقوف على ظروف هذه الكارثة الإن�سانية .وقد �أمكن الو�صول اىل الكثري من
مما هو معروف من �ضعف يف الو�سائل ،و�ضيق يف ذات اليد .كيف ال وهناك
املطلوب ،على الرغم ّ
�أمهات ال يغادرن ال�شاطئ ،وهناك هواتف ال يتوقف فيها الرنني.
لكن ذلك كله مل يكن ليثني امل�ؤ�س�سة الع�سكرية عن اال�ستمرار يف القيام بواجبها يف الدفاع
ّ
عن الوطن ،ومواجهة االعتداءات الإ�رسائيلية ،خ�صو�صا ً اجلوية منها ،يف جتاوز وا�ضح لعدم تكاف�ؤ
الفر�ص يف العتاد وال�سالح.
موعد هذا الوطن مع جت ّدد االبت�سامة يجب �أالّ يت�أخّ ر ،وال ب ّد للطبيعة من �أن ت�صلح الأم��ور .لقد
ع ّودتنا �أن تكون م�صدراً للمطر والزهر والظالل ،فما لها تعلن احلرب من جانب واحد؟

كلمتي
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