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• �سعر املجلة:

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

• قرب�ص والدول العربية 200 :دوالر امريكي

لرية لبنانية

• للم�ؤ�س�سات 200.000 :ل�يرة لبنانية

• ام�يرك��ا واوقيانيا 300 :دوالر امريكي

3000

• للأفــــــــراد 100.000 :ل�يرة لبنانية

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

إإ

لبنان �إحتفل بتن�صيب
البطريرك ال�سابع وال�سبعني
للكني�سة املارونية

حتفال
ني�سان

�إعداد :جان دارك �أبي ياغي
ت�صوير :املهند�س منري جرب

�إحتفل لبنان الر�سمي وال�شعبي بجناحيه امل�سيحي والإ�سالمي بتن�صيب البطريرك ال�سابع وال�سبعني للكني�سة املارونية مار ب�شارة
بطر�س الراعي ،وتق ّدم امل�شاركني يف االحتفال رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان والر�ؤ�ساء نبيه بري� ،سعد احلريري ،وجنيب
ميقاتي �إىل وزراء ونواب وممثلني لر�ؤ�ساء الطوائف واملذاهب امل�سيحية والإ�سالمية والأحزاب والتيارات ال�سيا�سية ووفود ر�سمية
رفيعة من الدول العربية والأجنبية التي توجد فيها �أبر�شيات م�سيحية ومارونية جاءت للم�شاركة يف االحتفال.
مرا�سم االحتفال
مع دخ��ول � 77أرزة على �أك��ف  77طفالً،
ب�����د أ� ال��ق��دا���س االح��ت��ف��ايل ال�����ذي ت��ر�أ���س��ه
ال��ب��ط��ري��رك ال��راع��ي ع��اون��ه ف��ي��ه ال��ب��ط��ري��رك
ال�سابق الكاردينال مار ن�رصاهلل بطر�س �صفري
ومدبر الكني�سة املارونية النائب
ال��ب��ط��ري��رك��ي ال��ع��ام
امل�����ط�����ران

ال

طريرك
ب

روالن ابو جودة وح�شد من املطارنة .
وقبيل بدء �إحتفال التولية �ألقى ممثل البابا
بنديكتو�س ال�ساد�س ع�رش ال�سفري غربيال
كات�شيا ،ر�سالة البابا التي ه ّن�أ فيها البطريرك

الراعي وا�صفا ً احل��دث بالإ�ستثنائي و�سائالً
ال�سيدة العذراء «�أن جتعلكم ر�سوالً للوحدة،
ك��ي يتمكن اللبنانيون م��ن ت ��أدي��ة دوره��م
يف ال����شرق ويف ال��ع��امل ك��ل��ه ،ب ��إر���س��اء ال��وح��دة
وال�سالم».
وبعد طقو�س التولية ب�صالة
و�ضع اليد على ر�أ�س
ال��ب��ط��ري��رك
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اجل��دي��د� ،أع��ل��ن ال��ك��اردي��ن��ال �صفري ر�سامة
ال��راع��ي بطريركا ً على بيعة مدينة �أنطاكيا
املقد�سة الرعية املباركة قائالً�« :إنه مل�ستحق
وم�ست�أهل» .ثم جل�س الراعي على الكر�سي
البطريركي وت�سلّم م��ن البطريرك ال�سابق
�صفري ع�صا البطريركية املارونية .وترافقت
هذه اللحظات مع قرع الأجرا�س يف كل لبنان
فرحا ً بانتخاب ال��راع��ي ،وب��الأع�لام اللبنانية
ل ّوح امل�شاركون يف االحتفال و�صفقوا عاليا ً
م��ع ت�سليم البطريرك �صفري ع�صا الرعاية
للبطريرك اجلديد مار ب�شارة بطر�س الراعي
لي�صبح ب��ذل��ك ال��ب��ط��ري��رك ال���ـ 77للكني�سة
املارونية.
عظة الراعي
ويف �أول كلمة ل��ه بعد تن�صيبه بطريركا ً،
�ش ّدد البطريرك الراعي على �أن «جمد لبنان
ينتق�ص ب��االن��غ�لاق على ال���ذات والتقوقع

وينمو ويعلو باالنفتاح على الآخر ،على ال�رشق
وعلى العامل» ،وق��ال« :املجد يعطى للبنان
و�شعبه �إذا ك��ن��ا كلنا ل��ل��وط��ن ،ك��م��ا نن�شد.
فالوطن لي�س لطائفة �أو حزب �أو فئة .ولن
يحتكره �أحد لأن يف احتكار فئة له احتقارا ً لنا
جميعا ً ،وفقدانا ً لهذا املجد ،الذي عظمته يف
تنوع عائالته الروحية وغناها ،وال �أقول يف تنوع
طوائفه لأنها �صبغت ب�ألوان �سيا�سية وحزبية
�ضيقة انتزعت من هذه الطوائف قد�سيتها
و�أ�صالة �إميانها وروحانية دينها» ،م�ستذكرا ً
امل��ق��ول��ة ال��ق��ائ��ل��ة« :وي���ل لأم���ة ك�ثرت فيها
الطوائف وقلّ فيها الدين» .وتوجه البطريرك
الراعي لـ«ممثلي ر�ؤ�ساء ال��دول ال�شقيقة»،
واع��دا ً باملحافظة على «عالقاتنا الت�ضامنية
مع العامل العربي وال�سعي لتوطيدها و�إقامة
ح��وار �صادق وعميق مع �إخواننا امل�سلمني،
لنبني معا ً م�ستقبل عي�ش م�شرتك وتعاونا ً.
م�صريا واح ًدا يربط بني امل�سيحيني
ذلك �أن
ً
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وامل�سلمني يف لبنان و�سائر بلدان املنطقة».
وتوجه �إىل رئي�س اجلمهورية قائالً« :يطيب
ّ
يل �أن �أع���رب ع��ن حمبتي و���ش��ك��ري ل��ك��م ،يا
فخامة الرئي�س  ...ه��و اهلل دع��ان��ا معا ً وعلى
التوايل بفائق حكمته وعنايته من بالد جبيل،
من عم�شيت ،ونحن فيها جريان ،يف�صل بني
�ضيق،
الوالدي ودار املطرانية طريق
بيتكم
ّ
ّ
�أنتم لرئا�سة بالدنا و�أن��ا لرئا�سة كني�ستنا.
ن�����س��أل��ه� ،سبحانه وت��ع��اىل� ،أن ي��ق��ود خطانا
بال�رشكة واملحبة ،يف خدمة الوطن والكني�سة».
وخ��ت��م بالك�شف ع��ن ب��رن��اجم��ه البطريركي
ب��ال��ق��ول« :ب��رن��اجم��ي ام��ت��داد لتاريخ �أ�ساليف
وعلى مدى � 1600سنة لثوابتهم الإميانية
والوطنية».
تقبل البطريرك الراعي التهاين
ويف اخلتام ّ
بت�سلّمه العر�ش البطريركي من الر�سميني
واحل�ضور ،و�سط زغاريد وت�صفيق حار و�ألعاب
نارية و�إبتهاالت.

اسستقباال

ت قائ
د
ا
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يشش
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قائد اجلي�ش ي�ستقبل �سفرية االحتاد الأوروبي

...ووزير خارجية �أ�ستونيا

�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف ال�يرزة� ،سفرية الإحت��اد الأوروب��ي
أو�ضاعا عامة.
ال�سيدة اجنيلينا ايكور�ست وتداوال �
ً

�إ�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وزير خارجية
�أ�ستونيا ال�سيد اورما�س بايت على ر�أ�س وفد مرافق .وجرى خالل اللقاء،
عر�ض نتائج عمليات البحث عن املواطنني الأ�ستونيني املخطوفني.

...ورئي�س �أركان اجلي�ش الكوري

...ووفدا من مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية
ً
الأمريكي ()NESA

�إ�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س
�أرك��ان اجلي�ش الكوري اجل�نرال �سانغ كيكيم على ر�أ���س وف��د مرافق.
وتناول البحث �سبل تعزيز عالقات التعاون الع�سكري بني اجلي�شني
الكوري واللبناين ،ومهمات الوحدة الكورية العاملة �ضمن قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان.
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�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وف ًدا من مركز الدرا�سات
الإ�سرتاتيجية الأمريكي ( )NESAبرئا�سة مدير املركز ال�سفري جيم�س
الروكو ،حيث دار البحث حول امل�ؤمتر الإقليمي الذي نظمه مركز البحوث
والدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف اجلي�ش.
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...ووزير املهجرين
�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وزير املهجرين النائب �أكرم
�شهيب ،وتباحثا يف �ش�ؤون عامة.

...والنائب وائل ابو فاعور
�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب وائل �أبو فاعور
وتناول البحث الأو�ضاع العامة.

...والنائب قا�سم عبد العزيز
�إ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب قا�سم عبد
العزيز وبحثا �ش�ؤو ًنا عامة.

...والنائب ال�سابق �إميل �إميل حلود
�إ�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب ال�سابق �إميل �إميل
حلود وتداوال �ش�ؤو ًنا عامة.
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...والنائبني ال�سابقني نادر �سكر وجهاد ال�صمد
�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائبني ال�سابقني نادر
�سكر وجهاد ال�صمد وجرى بحث ال�ش�ؤون املحلية.

...و�أمني عام املجل�س الأعلى ال�سوري-اللبناين
�إ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة� ،أمني عام املجل�س
الأعلى ال�سوري-اللبناين اال�ستاذ ن�رصي خوري.

...واملدير العام لأمن الدولة
�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،املدير العام لأمن الدولة
اللواء جورج قرعة ،وتناول البحث التعاون الأمني امل�شرتك بني
امل�ؤ�س�ستني.

...والقا�ضي �سامي �صادر
�إ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،مفو�ض احلكومة
املعاون لدى املحكمة الع�سكرية القا�ضي �سامي �صادر.
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...والقا�ضي عماد الزين
�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،قا�ضي التحقيق الع�سكري
القا�ضي عماد الزين.

...ورئي�س حترير جريدة «الديار»
�إ�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س حترير جريدة
«الديار» اال�ستاذ �شارل �أيوب.

...ورئي�س جمل�س �إدارة �رشكة «�ألفا»
�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س جمل�س �إدارة �رشكة
«�ألفا» الأ�ستاذ مروان احلايك.

...ومدير عام �رشكة «»MTC
�إ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،مدير عام �رشكة
« »MTCال�سيد كلود با�سيل على ر�أ�س وفد من ال�رشكة.
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...ووفدا من دار الفتوى
ً

...ووفدا من مطرانية زحلة ال�رسيانية
ً

�إ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف ال�يرزة ،وف ًدا من مطرانية
زحلة ال�رسيانية برئا�سة املطران بول�س �سفر.

�إ�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وف ًدا من دار الفتوى
برئا�سة ف�ضيلة ال�شيخ ماهر اجلارودي.

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

...والفنان ه�شام احلاج
�إ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وف ًدا برئا�سة الفنان
ه�شام احلاج الذي قدم له �أغنيته الوطنية اجلديدة.

�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وف ًدا من م�ؤ�س�سة العرفان
التوحيدية برئا�سة ال�شيخ علي زين الدين.

كذلك ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي ،يف مكتبه يف
ال�يرزة ،كالً من :قن�صل لبنان يف كندا ال�سيد خليل الهرب ،ورئي�س
الرابطة ال�رسيانية ال�سيد حبيب اف��رام ،ومطران ب�يروت لل�رسيان
الأورتوذوك�س دانيال كوريه ،والأب زياد احلداد يرافقه الأ�ستاذ بول
حواط ،والأباتي بول�س نزها ،وعائلة اللواء املتقاعد وفيق جزيني،
وعائلة العميد الركن املتقاعد فرن�سوا ج��ن��ادري ،ووف��د عائالت
الع�سكريني ال�شهداء ،و�أمني الهيئة القيادية حلركة «املرابطون»
العميد املتقاعد م�صطفى حمدان ،وقائد املدر�سة احلربية مع وفد
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مرافق ،والعميد اليا�س �سمعان ،واللواء املتقاعد يا�سني �سويد،
واللواء املتقاعد خالد البو عينني والدكتور ريا�ض قهوجي ،وال�سيد
�سا�سني �سا�سني م�ست�شار رئي�س اجلمهورية الأ�سبق ال�شيخ �أمني
اجلميل ،ووفد احتاد اجلمعيات البريوتية ،ورئي�سة جمعية «بريوت
ماراتون» ال�سيدة مي خليل ،والدكتور خالد اخلري ،والدكتور جورج
تادي ،والآن�سة �شانتال داغر وال�سيد جورج جنم ،وال�سيدين ب�سام
عفيفي ونا�رص �رشارة ،وال�سيد �أكرم م�رشفية مدير مكتب النائب طالل
ار�سالن ،وال�سيدين عبد العزيز وبا�سم ال�سبيتي.
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جوال

تم
يدان ةي
ني�سان

زار قواعد جوية وبحرية ومدر�سة القوات اخلا�صة
قائد اجلي�ش :مت�سكوا مبناقبيتكم ووالئكم للم�ؤ�س�سة
دع��ا قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي الع�سكريني �إىل االبتعاد
ع���ن ال���ت���ج���اذب���ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة،
والتم�سك كعادتهم مبناقبيتهم
ووالئ���ه���م ال��وح��ي��د للم�ؤ�س�سة،
وتقدمي م�صلحة البالد العليا على
�أي م�صلحة �أخرى.
ك�لام العماد قهوجي ج��اء خالل
ت��ف��ق��ده ق��اع��دة ح��ام��ات اجل��وي��ة
املن�ش�أة حديثًا ،ومدر�سة القوات
اخل��ا���ص��ة ،حيث ج��ال على مراكز
الوحدتني واط��ل��ع على مهماتها
العمالنية والتدريبية ،ثم
توجه
ّ
بعد ذلك �إىل قاعدة رياق اجلوية،
فجال على �أق�سامها ومن�ش�آتها،
وعاين ن�شاطاتها املختلفة.
ون����� ّوه ق���ائ���د اجل��ي�����ش ب��ج��ه��ود
الوحدات الع�سكرية و�إنتاجيتها،
يف �إط���ار تنفيذ مهمات اجلي�ش
ال��ث�لاث ،املتمثلة ب��ال��دف��اع عن
ال��وط��ن �ضد ال��ع��دو الإ��سرائ��ي��ل��ي،
وم��واج��ه��ة الإره�����اب وال��ع��اب��ث�ين
ب��الأم��ن ،وامل�ساهمة يف الأع��م��ال
الإمن���ائ���ي���ة والإن�������س���ان���ي���ة على
اختالفها .كما لفت العماد قهوجي
�إىل �سعي ال��ق��ي��ادة م��ع اجليو�ش
ال�شقيقة وال�صديقة اىل احل�صول
على املزيد من الأعتدة والأ�سلحة
وخ�صو�صا الطوافات الع�سكرية.
ً
اجلي�ش  -العدد رقم 310
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وعلى ال�صعيد الوطني العام،
�أكّ ����د ق��ائ��د اجل��ي�����ش م���دى ره��ان
املواطنني على دور امل�ؤ�س�سة
ال��ع�����س��ك��ري��ة يف ه����ذه امل��رح��ل��ة
ال��دق��ي��ق��ة ال��ت��ي مي��ر ب��ه��ا لبنان
عموما ،م�شد ًدا
واملنطقة العربية
ً
على «ق��رار اجلي�ش احل��ازم بحفظ
املكت�سبات الوطنية التي تعمدت
ب���دم���اء ال��ع�����س��ك��ري�ين ال�����ش��ه��داء
وع��رق اللبنانيني ،ومنع �أي كان
امل�س بها حتت �أي ظ��رف �أو
من
ّ
�شعار» ،جمد ًدا الثقة ب�أن «وحدة
اجلي�ش التي مل تقو عليها املحن

والتجارب القا�سية يف ما م�ضى،
���س��ت��ب��ق��ى يف امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة
�صمام وحدة الوطن و�ضمانة �أمنه
وا�ستقراره».
كذلك ،تفقد قائد اجلي�ش العماد
ق��ه��وج��ي ،ي��راف��ق��ه ع��دد م��ن كبار
ال�ضباط ،قاعدتي بريوت وجونية
البحريتني ،حيث جال على �أق�سام
كل وحدة ،واطلع على �أو�ضاعها،
وع���اي���ن ن�����ش��اط��ات��ه��ا ال��ع��م�لان��ي��ة
والتدريبية ،ثم �أ�رشف على مناورة
بحرية نفذتها الوحدتان� ،شملت
تفتي�ش زوارق م�شبوهة و�إج���راء

اجلي�ش  -العدد رقم 310
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واحلفاظ على الرثوات الطبيعية،
م�ؤك ًدا العزم على تعزيز قدرة هذه
القوات عدي ًدا وع��ت��ا ًدا ،وم�شد ًدا
على �رضورة التكامل بني خمتلف
�أ�سلحة اجلي�ش ،وتكثيف التمارين
القتالية امل�شرتكة يف ما بينها.
وخ��ت��م ال��ع��م��اد ق��ائ��د اجل��ي�����ش،
داعيا الع�سكريني �إىل مزيد من
ً
اليقظة واجلهوزية ،والبقاء على
ا�ستعداد ت��ام لتنفيذ املهمات
على اختالفها.

متارين تكتية بني املراكب.
ويف ال��زي��ارة ،ن � ّوه قائد اجلي�ش
مب���ه���ارة امل��ن��ف��ذي��ن و�أدائ����ه����م
التمرين بحرفية عالية ،ولفت
�إىل �أهمية دور القوات البحرية يف
حماية املياه الإقليمية اللبنانية
م��ن �أي اع��ت��داء �ضد ال��وط��ن ،ويف
منع �أع��م��ال الت�سلل والتهريب،

اجلي�ش  -العدد رقم 310
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اسستقباال

ت رئ
يسس ألا
ني�سان

ر

كان

رئي�س الأركان ي�ستقبل الوزير وائل �أبو فاعور

�إ�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي امل�رصي ،الوزير وائل �أبو
فاعور ،وجرى بحث الأو�ضاع العامة.

...ووفدا من مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية االمريكي
ً
�إ�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،وف ًدا من مركز الدرا�سات
الإ�سرتاتيجية االمريكي ( ،)NESAبرئا�سة مدير املركز ال�سفري جيم�س
الروكو ،يرافقه كل من :الدكتور �سامي حجار ،الدكتور مرهف جويجاتي،
الربوف�سور روبرت �شارب ،امللحق الع�سكري الأمريكي العقيد جوزف
رنك ،مدير التعليم العميد الركن خالد حمادة ،م�ساعد قائد كلية ف�ؤاد
�شهاب للقيادة والأركان العميد الركن كابي القاعي والرائد زياد بركات
من مكتب القائد .وخالل اللقاء ،جرى بحث مو�ضوع امل�ؤمتر الإقليمي
الأول الذي �أقامه مركز البحوث والدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف اجلي�ش� ،إىل
الو�ضع العام يف املنطقة.

ايطاليا
ع�سكريا
...ووفدا
ً
ً
ً

�إ�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،مدير م�ؤ�س�سة الدرا�سات
الدفاعية العليا يف اجلي�ش الإيطايل اللواء باولو بوزوتي ،يرافقه امللحق
الع�سكري العقيد انطونيو باتللي ،وتناول البحث مو�ضوع التعاون بني
اجلي�شني اللبناين والإيطايل ،وامل�ؤمتر الإقليمي االول الذي نظمه مركز
البحوث والدرا�سات الإ�سرتاتيجية.

اجلي�ش  -العدد رقم 310
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...ورئي�س اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
�إ�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س اللجنة الدولية
يف ال�صليب االحمر ال�سيد جورج كومنينو�س وم�ساعده ،وتناول البحث
مو�ضوع التعاون بني اجلي�ش اللبناين واللجنة الدولية لل�صليب الأحمر.

...ووفدا من منظمة الأونروا
ً

�إ�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،م�س�ؤول منظمة الأونروا يف
لبنان ال�سيد �سلفاتوري لومباردو ،وامل�ست�شارة القانونية ال�سيدة ماري
�شبلي ،ومت عر�ض ن�شاطات املنظمة يف املخيمات الفل�سطينية وبالأخ�ص
يف خميم عني احللوة.

...وقائد املدر�سة احلربية
�إ�ستقبل اللواء الركن �شوقي امل�رصي ،يف مكتبه يف الريزة ،قائد
املدر�سة احلربية العميد الركن وليد �سلمان على ر�أ�س وفد من الدكاترة
املدر�سني يف املدر�سة.
ّ

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

�إ�ستقبل اللواء الركن �شوقي امل�رصي ،يف مكتبه يف الريزة ،وف ًدا من
م�ؤ�س�سة العرفان التوحيدية برئا�سة ال�شيخ علي زين الدين ،الذي �أ�شاد
بدور اجلي�ش يف احلفاظ على م�سرية االمن والإ�ستقرار يف البالد.
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م ؤؤمتر
ني�سان

�إعداد :جان دارك �أبي ياغي
«ال����ق���������ض����اي����ا
الإقليمية النا�شئة:
التحديات والر�ؤى
امل�ستقبلية» هو
ع���ن���وان امل����ؤمت���ر
االق��ل��ي��م��ي الأول
ال���ذي نظمه مركز
البحوث والدرا�سات
اال�سرتاتيجية يف
اجلي�ش اللبناين،
و�شارك فيه نحو مئة
ب��اح��ث و�أك��ادمي��ي
من لبنان وال��دول
ال��ع��رب��ي��ة وت��رك��ي��ا
و�إي������ران وق�بر���ص
والواليات املتحدة
االمريكية واالحتاد
االوروب������ي واالمم
امل��ت��ح��دة ،وذل��ك
يف فندق مونرو-
بريوت.

مركز البحوث
والدرا�سات
الإ�سرتاتيجية
يف اجلي�ش
يف م�ؤمتره الأول

«الق�ضايا الإقليمية النا�شئة:
التحديات والر�ؤى امل�ستقبلية»
اجلي�ش  -العدد رقم 310
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احل�ضور
�أقيم امل�ؤمتر برعاية قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي وقد ح�رض الإفتتاح ،نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزي��ر الدفاع الوطني الأ�ستاذ اليا�س
امل��ر ممثالً فخامة رئي�س اجلمهورية العماد

مي�شال �سليمان ،النائب علي
بزي ممثالً دولة رئي�س جمل�س
النواب الأ�ستاذ نبيه بري ،الوزير حممد رحال
ممثالً دولة رئي�س حكومة ت�رصيف الأعمال �سعد
احلريري ،الدكتور م�صطفى �أديب ممثالً دولة
الرئي�س املكلف الأ�ستاذ جنيب ميقاتي ،قائد
اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي ،رئي�س �أرك��ان
اجلي�ش اللواء الركن �شوقي امل�رصي ،مدير عام

قائد اجلي�ش
�إ�ستهلّ العماد قهوجي كلمته بتوجيه ال�شكر
�إىل احلا�رضين وامل�شاركني يف امل�ؤمتر ،وقال:
«يف ظ��ل الأزم����ات ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية ،التي تع�صف مبنطقة
ال�رشق الأو�سط ،ومبنطقتنا العربية على وجه
اخل�����ص��و���ص ،وامل�تراف��ق��ة م��ع �أح����داث �أمنية
وا�ضطرابات تنتقل من ٍ
بلد �إىل �آخ��ر ،ويف ظل

قوى الأم��ن الداخلي اللواء �أ��شرف ريفي ،مدير
عام �أمن الدولة العميد جورج قرعة ،مدير عام
الأمن العام بالإنابة العميد رميون خطار ممثالً
باملقدم كمال �صفا واملالزم �شادي حنا ،مدير
املخابرات العميد الركن �إدمون فا�ضل ،وح�شد
م��ن ال�شخ�صيات ال�سيا�سية والدبلوما�سية
والأكادميية والثقافية والإعالمية.
بعد الن�شيد الوطني اللبناين� ،ألقى مدير
التعليم يف اجل��ي�����ش ،رئ��ي�����س اللجنة العامة
للم�ؤمتر العميد ال��رك��ن خ��ال��د ح��م��ادة كلمة
الإفتتاح ،ومما قاله�« :إذا كان حتقيق التوازن
�أو التفوق الع�سكري من حيث امتالك التقنيات
الفائقة احلداثة غري متاح لك�سب ال�رصاعات
من منطلق فائ�ض القدرة والقوة ،ف��إن فهم
التهديدات والتحديات وحتليل البيئة احلا�ضنة
لها والتعرف اىل ديناميتها و�آل��ي��ات عملها
وارتباطاتها من خالل تطوير العمل البحثي،
رمب��ا ي��ك��ون �أم�ضى و�أف��ع��ل يف درء اخطارها
وال�سيطرة عليها».

حت� ّول العامل �إىل قرية كونية �صغرية ،بفعل لبنان ،الوطن النموذج يف ر�سالته الإن�سانية،
ث��ورة االت�صاالت واملوا�صالت والتكنولوجيا وتنوعه الثقايف واحل�ضاري ،وطاقات �شعبه
املتطورة ،بات من ال�رضوري على امل�ؤ�س�سات الفريدة ،والوطن الذي ق ّدم �أمثولة للعامل يف
ال���دول���ي���ة وامل��ح��ل��ي��ة وال��ن��خ��ب ال��ف��ك��ري��ة يف �صموده الأ�سطوري �أم��ام العدو الإ�رسائيلي،
املجتمعات ،التوجه نحو بحث معمق لأ�سباب ويف مكافحته الإره��اب والتطرف ،ويف مت�سك
تلك الأزم����ات ،وف��ق �أ�س�س علمية وواقعية �شعبه بوحدته الوطنية على الرغم من التجارب
ومنهجية ،وبالتايل �إيجاد احللول الناجعة لها القا�سية التي تعر�ض لها خالل عقود من الزمن.
�إ�ضافة �إىل ما �سبق ،نعترب مبادرة اجلي�ش
على امل�ستويات القريبة واملتو�سطة والبعيدة،
�إذ �إن ا�ستمرار الو�ضع على حاله ،لن تقت�رص اللبناين �إىل تنظيم امل�ؤمتر ،جت�سيداً ملبادئه
�أ��ض�راره على وط��ن من دون �آخ��ر ،بل �ستطال وثوابته الوطنية اجلامعة ،وتتويجا ً لإميانه
اجلميع و�إن كان بدرجات متفاوتة ،وذلك نتيجة بالقيم الإن�����س��ان��ي��ة العليا وبثقافة ال�سالم
واالن��ف��ت��اح واحل���وار،
كما نعتربها مبثابة
قائد اجلي�ش:
�إ�سهام منه يف تعزيز
م���ن���اخ اال����س���ت���ق���رار
نتمنى �أن يتحقق حلم اجلميع يف �رشق
ع�����ل�����ى ال���������ص����ع����د
املحلية والإقليمية
�أو�سط �آمن م�ستقر ومزدهر
والدولية».
و�أ�����ض����اف ق���ائ�ًل�ااً :
اجلي�ش  -العدد رقم 310
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العوملة والتداخل الإن�ساين مبختلف �أ�شكاله».
و�أكّ ���د الأه��م��ي��ة التي �أول��ت��ه��ا ال��ق��ي��ادة لهذا
امل���ؤمت��ر�« ،أوالً ،مل��ا �سيتناوله م��ن ق�ضايا
�إقليمية �شائكة متثّل جوهر النزاعات القائمة
يف املنطقة ،وثانيا ً ،للموقع العلمي والأكادميي
للباحثني وامل��ح��ا��ضري��ن امل�����ش��ارك�ين فيه،
وانتمائهم �إىل جن�سيات خمتلفة وبلدان تكاد
تغطي جهات العامل الأربع ،وثالثا ً ،النعقاده يف

«مع �إدراكنا التام حجم امل�شاكل التي تعانيها
منطقة ال�رشق الأو�سط ،و�صعوبة �إيجاد حلول
�رسيعة لها ،ب�سبب ا�ستمرار ال�رصاع العربي -
الإ�رسائيلي ،وانعكا�سه على ا�ستقرار املنطقة
ككلّ  ،وب�سبب الأو�ضاع الإمنائية واالقت�صادية
امل�تردي��ة ،والبيئة ال�سيا�سية واالجتماعية
والثقافية املعقدة� ،إىل جانب اختالط املواقف
واملفاهيم من امل�سائل املطروحة ،وت�شابك

ر ّت���ب وي��ر ّت��ب عليه ت��داع��ي��ات وم�س�ؤوليات،
لي�ست خافية على �أحد.
�إن الق�ضايا الإقليمية حم���ددة ومعروفة،
�أم��ا ال��ر�ؤى امل�ستقبلية للت�صدي لها ،فال بد
�أن ت��ك��ون على م�ستوى ال��ت��ح��دي��ات الكربى
وال��ت��ح��والت الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي ي�ستحيل
جتاهلها .من هنا ميكن اقرتاح جمموعة �أفكار
للمناق�شة� ،أبرزها:

امل�صالح الدولية جتاه املوقع اال�سرتاتيجي
للمنطقة وما حتويه من ثروات طبيعية �ضخمة،
ف�إننا ن�أمل �أن ي�شكّ ل هذا امل�ؤمتر �شمعة و�سط
ال��ظ�لام ،وخ��ط��وة يف اجت���اه ت��وح��ي��د الإرادات
واجلهود ملواجهة هذا الواقع اخلطر ،الذي من
�ش�أن ا�ستمراره �أن ي�ؤدي �إىل مزيد من الفو�ضى
واال�ضطرابات التي تتهدد الإن�سانية جمعاء.
خ��ت��ام �ا ً� ،أك����رر ���ش��ك��ري �إىل احل��ا��ضري��ن معنا
اليوم ،والقيمني على امل�ؤمتر ،تنظيما ً و�إدارة
وم�شاركة ،متمنيا ً �أن يتحقق حلم اجلميع يف �رشق
�أو�سط �آمن م�ستقر ومزدهر».

• �أوالً :تعزيز دور جامعة ال���دول العربية ثابتة ومفاهيم جامعة ،ت��ن��أى بالتوترات ما
و�إمكاناتها على كل امل�ستويات ،خللق �إطار بني ال��دول العربية وحت�ترم �سيادة كل دولة
�إقليمي ،حقيقي وفاعل ،للمعاجلات والرد على وخ�صو�صيتها.
خام�سا :على ال���دول العربية ،وم��ن خالل
•
التحديات التي تتجاوز الأطر املحلية لكل بلد.
ً
ثانيا :على الدول العربية جمتمعة� ،أن تعالج اجلامعة� ،أن تقدم ر�ؤية مل�س�ألة الأقليات ت�ؤكد
• ً
م�سائل احل���دود ،والنفط ،والأم���ن الإقليمي ،على وجودها الع�ضوي �ضمن املجتمع العربي.
�ساد�سا :يجب حتقيق ال��ع��دال��ة الدولية
•
والإره�����اب ،ب�شكل م�����س ��ؤول ،ي ��أخ��ذ بواقعية
ً
بكل التهديدات املطروحة بعي ًدا من الأفكار وتطبيق قرارات الأمم املتحدة وجمل�س الأمن».
متمنيا للم�شاركني
املر كلمته
وختم الوزير
امل�سبقة ،ويفتح جماالت التعاون ،لأن الزمن
ً
ّ
هو زمن التكتالت الكربى واملفاهيم ال�شاملة.
«النجاح يف �أعمال هذا امل�ؤمتر الرائد ،مثمنا ً
�ضيوفً
ا �أعزاء �إىل لبنان».
• ثالثًا :يجب الرتكيز على التنمية امل�ستدامة ح�ضوركم،
ك��م��ا ن���� ّوه مب��ب��ادرة
«م�����رك�����ز ال���ب���ح���وث
وزير الدفاع:
وال��������درا���������س��������ات
الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة» يف
اجلي�ش ي�ش ّكل ال�ضمانة للبنان يف
اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين،
«ه���ذا اجلي�ش ال��ذي
وحتمل امل�س�ؤوليات
مواجهة التحديات
ّ
ي�����ش��ك��ل ال�����ض��م��ان��ة
للبنان يف مواجهة كل

وزير الدفاع
وزير الدفاع اليا�س املر �أ�شار يف كلمته �إىل
ارتباط الأحداث بني بلد و�آخر ومنطقة و�أخرى،
وقال« :لقد �أثبتت الأحداث �أن ما يجري يف بلد
ي�ؤثر يف بلدان �أخ��رى ،و�أن ما يجري يف ال�رشق
الأو�سط ي�ؤثر يف �أمنه و�أمن �أوروبا والعامل.
� ّأم��ا لبنان ،فيقع �ضمن دائ��رة التجاذب ،ما
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وحقوق الإن�سان و�إع��ط��اء الأول��وي��ات للعدالة
االج��ت��م��اع��ي��ة واحل���ري���ات واالن��ف��ت��اح ،وت���داول
ال�سلطة .وه��ذا ما تطالب به ال�شعوب اليوم
�أك�ثر من �أي ي��وم م�ضى ،وتنتف�ض وتثور يف
�سبيل حتقيقه.
• راب ًعا :يجب حتديد عالقات الدول العربية
ب��ال��ق��وى وال����دول ال��ف��اع��ل��ة ع��ل��ى ق��اع��دة �أخ��ذ
امل�صلحة العربية يف االع��ت��ب��ار ،وف��ق قواعد

التحديات ،وهو مثابر على العطاء والت�ضحية
بقيادته اجلريئة واحلكيمة».
				
اجلل�سة الأوىل
خ�ص�ص امل��ؤمت��ر �أوىل جل�ساته ملناق�شات
عامة ،وقد عقدت بح�ضور ال�سفرية الأمريكية
مورا كونيللي وال�سفرية الربيطانية فرن�سي�س
ماري غاي وفاعليات ع�سكرية .تكلم يف اجلل�سة
مدير مركز البحوث والدرا�سات اال�سرتاتيجية
يف اجلي�ش العميد الركن مي�شال املري ،ومدير
مركز ال�رشق الأدن��ى وجنوب �آ�سيا للدرا�سات
الإ�سرتاتيجية ال�سفري جيم�س الروكو ،والوزير
ال�سابق دميانو�س قطّ ار.
العميد الركن املري �ش ّدد يف كلمته على �أهمية
موقع لبنان اجلغرايف والثقايف واحل�ضاري وما
يتمتع به من حريات عامة ،جعلت منه منتدى
لبحث م�شاكل امل��ن��ط��ق��ة .ك��م��ا ع��ر���ض ل��دور
مركز ال�رشق الأدن��ى وجنوب �آ�سيا للدرا�سات
اال�سرتاتيجية و�أهمية تعاونه مع اجلي�ش اللبناين.
وعن مركز البحوث والدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف
اجلي�ش اللبناين قال �إنه ت�أ�س�س العام 2007
لكن الظروف �أخّ رت �إطالق عمله.
ال�سفري الروكو
م��دي��ر م��رك��ز ال����شرق الأدن����ى وج��ن��وب �آ�سيا
ل��ل��درا���س��ات اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال�سفري جيم�س
�رب��ا ع��ن تقديره
الروك����و ،ا�ستهلّ كلمته م��ع� ً
م�شريا �إىل �أنه يتحدث ب�صفته
ملنظمي امل�ؤمتر،
ً
الأكادميية وال ميثل ر�أي الإدارة الأمريكية �أو

احل��ك��وم��ة الأم�يرك��ي��ة
�أو وزارة ال���دف���اع
�أو ج��ام��ع��ة ال���دف���اع
الوطني».
وق��ال �إن الواليات
امل���ت���ح���دة ح��ك��وم�� ًة
و����ش���ع���ب���ا ً ت���واك���ب
التط ّورات احلا�صلة
يف امل���ن���ط���ق���ة م��ع
الكثري من االهتمام
والإع����ج����اب ب�شعبي
تون�س وم�رص اللذين
ان��ت��ف�����ض��ا وح��� ّق���ق���ا
احلرية.
تغيريا دميقراطيا ً ومتكّ نا من �إر�ساء
ّ
ً
و�أ�ضاف قائلاً :
أتطرق اليوم �إىل مو�ضوع االنتقال من
�سوف � ّ
«احلرية من» �إىل «احلرية لأجل».
ّ
ن�س�أل �أنف�سنا� :إىل �أين تقودنا التغيرّ ات التي
أمريكيني علينا
حت�صل يف املنطقة؟ نحن ك�
ّ
ال�سيا�سية
نكيف الدرا�سات
�أن ن��درك كيف
ّ
ّ
واالقت�صادية ،ولك ّننا ال منلك الأجوبة فال �أحد
ّ

ميكن �أن يق ّدمها با�ستثناء �شعوب املنطقة
وقادتها ،وه�ؤالء مل يق ّدموا � ّأي جواب حتى الآن.
احلرية على �أ ّنها املفتاح
�سوف �أركّ ��ز على
ّ
للتو�صل �إىل هذه احللول.
ّ
على م��دى ال��ت��اري��خ ،ركّ ���زت ال��ث��ورات على
�ري��ة م��ن» .الأم��ر نف�سه يح�صل يف ال�رشق
«احل� ّ
الأو���س��ط ال��ي��وم .الأم����ور ال��ت��ي ث���ارت �شعوب
املنطقة �ض ّدها وا�ضحة ومعروفة ولكن يجب
�أن ن��ع��رف م���ا ال���ذي
تثور من �أجله.
ال�سفري الروكو:
م����ا ال������ذي ي���ري���ده
ق���ادة ه��ذه املنطقة
الفر�ص وفرية من �أجل خلق �رشق �أو�سط
و�شعوبها لأنف�سهم
ول�ل�أج��ي��ال ال��ق��ادم��ة؟
جديد والعمل من �أجل ال�سالم
�أنا رج ٌل غريب �أتيت
بر�أيي املتوا�ضع وال
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إطارا متوا�ض ًعا ميكن �أن
ي�سعني �سوى �أن �أق ّدم � ً
ُي�ؤخذ يف االعتبار.
االقت�صادية:
احلرية من �أجل الفر�ص
•
ّ
ّ
ٍ
�أعتقد � ّأن هذا ما يريده النا�س وبخا�صة ال�شباب
ال��ذي��ن ي��ري��دون احل�����ص��ول ع��ل��ى امل��زي��د من
معينة
الفر�ص .يريدون التخل�ص من حتكّ م قلّة ّ
باالقت�صاد ،ويريدون الق�ضاء على الف�ساد.
أحادية على االقت�صاد
�إالّ � ّأن �إزالة ال�سيطرة ال ّ
والق�ضاء على الف�ساد ال ي�ؤ ّديان بال�رضورة �إىل
خلق الوظائف و�إر�ساء النمو واالزده��ار ،وهذه
ه��ي �أ�س�س الأم���ن يف ك��لّ ال��ب��ل��دان .لقد حان
الوقت لكي يبحث قادة املنطقة و�شعوبها يف
«احلرية
عنا�رص �إقت�صاد جديد �سيحقّق لهم
ّ
من �أجل»� ،إقت�صاد م�رشق يف امل�ستقبل .ميكن
وتو�سع
للمنطقة �أن جتتذب اال�ستثمارات
ّ
التجارية وتخلق ماليني الوظائف
تبادالتها
ّ

م��ن خ�ل�ال التخطيط
اال�����س��ت�رات����ي����ج����ي،
ول��ك� ّ�ن ذل��ك يتطلّب
م���ن احل���ك���وم���ات �أن
ت��ع��م��ل ع��ل��ى توقيع
�اري��ة
ات��ف��اق� ّ�ي��ات جت� ّ
وا�ستثمارية مع �رشكاء
ّ
يف اخل��ارج .ويجب �أن
ت�ضع ال��دول قوانني
وق������ي������و ًدا م��ع� ّ�ي��ن��ة
جت���ت���ذب ال�����ش�رك���ات
امل��ح��ل� ّ�ي��ة والأج��ن��ب� ّ�ي��ة

وعاملية:
إقليمية
• احلرية من �أجل �رشاك ٍة �
ّ
ّ
� ّإن ال��ذي يح�صل يف ال�رشق الأو���س��ط ال يتعلّق
اخلارجية .ال�شباب ي��ركّ ��زون على
بال�سيا�سة
ّ
امل�سائل ال��داخ��ل� ّ�ي��ة .ك��لّ االنتفا�ضات التي
�شعبية ولقد حان الوقت
ح�صلت يف املنطقة
ّ
تقرر �شعوب املنطقة م�ساعدة من
الآن لكي ّ
تريد يف بناء نظام �إقت�صادي و�سيا�سي جديد،
الواليات املتحدة �ستكون جاهزة للم�ساعدة.
أمريكية يف
• من��وذج جديد لل�سيا�سة ال
ّ
ال�رشق الأو�سط :كلّ �سيا�سات الدول ترتكز
�إىل امل�صالح والقيم .لي�ست الواليات املتحدة
خم��ت��ل��ف��ة ،ف��ن��ح��ن ن��ل��ت��زم احل���ف���اظ ع��ل��ى قيم

بغية تنظيم اال�ستثمار والتجارة وال�سياحة،
وت�شجيع تنظيم امل�شاريع على ال�صعيد املحلي،
وت�شجيع الإبتكار ،و�إن�شاء م�ؤ�س�سات تدعم هذه
ر�سميني لإن�شاء
وتدريبا
تعليما
الأهداف وتق ّدم
ً
ً
ّ
ق ّوة عاملة قادرة على املناف�سة على ال�ساحة
الدولية.
ّ
�سيا�سية
• احلرية من �أجل �إر�ساء �أنظمة
ّ
جديدة� :أو ّد �أن �أطرح بع�ض الأ�سئلة حول هذا
املو�ضوع .ما الذي تريده �شعوب هذه املنطقة
من العالقة بني احلكام واملحكومني؟ �أال تريد
نظاما يقلّ�ص ا�ستغالل ال�سلطة والف�ساد؟ ما
ً
هي الطريقة الأم��ث��ل التي ميكن لل�شعب �أن
يعبرّ من خاللها عن مطالبه وحاجاته؟ كيف
الق�ضائية �أن ت�ضمن اح�ترام
ميكن للأنظمة
ّ
حقوق ال�شعوب؟ يجب توفري الأجوبة على هذه
الأ�سئلة.

الدميقراطية و�سيادة القانون وحقوق الإن�سان
ّ
�ري��ة امل��ب��ادرة وال����شراك��ات من �أج��ل ال�سالم
وح� ّ
والأمن ،وهذه القيم لن تتغيرّ  .على مدى تاريخ
الواليات املتحدة يف املنطقة ،كان هناك على
ال���دوام ��صراع م��ا ب�ين التزامها احل��ف��اظ على
هذه القيم مقابل �سعيها لتحقيق م�صاحلها.
تف�ضل م�صاحلها على قيمها.
الواليات املتحدة
ّ
ولكن هذا يجب وميكن �أن يتغيرّ  .يجب على
ّ
�أفعالنا �أن تكون متالزمة مع �أقوالنا من الآن
ف�صاعداً ،فلن نحقّق م�صاحلنا على الإطالق �إذا
مل ترتكز �سيا�ساتنا �إىل قيمنا.
وختم قائلاً  :خال�صة القول ،الفر�ص وفرية
اليوم من �أج��ل خلق ��شرق �أو���س��ط جديد وهذا
يتعلّق ب��اخل��ي��ارات ال��ت��ي ي� ّت��خ��ذه��ا ك��ل بلد.
االنتقال من «احلرية من» �إىل «احلرية من �أجل»
�أمرٌ �صعب ولكن يجب على الثورات �أن تكون
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كاملة بحيث تق ّدم ل�شعوب املنطقة وللأجيال
القادمة الفر�ص التي ي�ستحقّونها .لقد ق ّدمت
�شعوب املنطقة للواليات املتحدة فر�صة �أن
تكون �رشيكا ً كامالً يف ال�رشق الأو���س��ط ،وهذا
�ق من �أ ّننا
يتطلّب تعديل �سيا�ساتنا� .أن��ا واث� ٌ
�سنتمكّ ن من القيام بذلك.
قطار
ّ
ال���وزي���ر ال�����س��اب��ق دم��ي��ان��و���س ق��طّ ��ار �أ���ش��ار
يف م�ستهل مداخلته �إىل �أ ّن���ه �سيتطرق �إىل
الت�سا�ؤالت والتحديات التي تواجهها �شعوب
املنطقة ،ليطلق بع�ض الأف��ك��ار ح��ول واق��ع
التفاعل ال�سيا�سي والإقت�صادي.
االولوية ،مت�سائلاً :
ركز قطار بداية على منطق
ّ
عملية التغيري اجلارية يف العامل
اولوية يف
�أي
ّ
ّ
العربي؟؟
ٍ
ال�سيا�سية هو
وه��ل التغيرّ يف منط احلياة
ّ
مدخل �إىل م�أ�س�سة مفاعيل احل� ّ�ري��ة؟ عنيت
بذلك التوجه �إىل نظام دميقراطي ،في�صبح
دافع ال�رضائب يف العامل العربي �صاحب حقوق
�سيا�سية؟!
ّ
هل تفككت �آليات احتكار االقت�صاد؟؟ وهل
يكفي اق�صاء زعيم �أو عائلته لإح��داث نه�ضة
اقت�صادية؟
موجه �إىل ناقد و�صانع
كيف ينتقل االعالم من ّ
ر�أي عام؟ هل يكفي الـ «في�سبوك»؟
هل الف�ساد املطالب ب�أ�سقاطه هو نابع عن
ٍ
ٍ
مف�سد اي�ضا ً ؟؟
فا�سد ام عن
حرية
�ري��ة احل��رك��ة يف ال�����ش��ارع ّ
ه��ل ت�صبح ح� ّ

ال��ت��ح� ّ�رك يف التعلّم،
وي�����ص��ب��ح ال�����ص��وت
ال�����ص��ارخ يف ال�شارع
�صوتا ً رائداً يف الفكر
والأبحاث؟؟
كيف تنتقل هذه
املجتمعات من موجة
غ�ضب �سيا�سي �إىل
ال�سيا�سية
«الثقافة
ّ
امل�شاركة»؟
ه������ذا ال ي��ت��ج � ّل��ى
ف��ح�����س��ب م����ن خ�ل�ال
عملية االقرتاع بل من
ّ
خالل م�ستويات �أعلى من االهتمام ال�سيا�سي
واالع�لام��ي وامل��ع��رف��ة وت��ك��وي��ن ال����ر�أي العام
التنظيمية.
والع�ضوية
ّ
ّ
�ﺁ
ال�سيا�سية واملرتكزة
الفعالية
�أي مبعنى خر
ّ
ّ
على مدماكني لدى املواطنني :الثقة بالنف�س
واالح�سا�س باجلدارة.
دينامية واعدة
وق��ال �إن التحول نحو «الثقافة ال�سيا�سية
امل�شاركة» يواجه حتديات عديدة منها:
الثقافية
«العرقية والقوالب
 �إن ال�شبكةّ
ّ
ال�سيا�سية» العالقة يف ذهن
واالم�بري��ال� ّ�ي��ة
ّ
قوية ج ًدا.
العربي �أو امل�سلم هي ّ
 امل���ك���ون���ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة امل��ت�����ش��اب��ك��ةواملت�ضاربة يف العامل العربي واملتمثلة برت�سخ
املجتمع القبلي ،واملجتمع الأهلي ،بينما دور
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املجتمع امل��دين ال��ذي ي�ستطيع تكوين �أداة
ملحا�سبة ال�سلطة ،حمدود .لكن اخلرب املفرح
دينامية واع��دة من ال�شباب والنخب
�أن هناك
ّ
املثقفة والطبقة العاملة تتجه نحو املطالبة
باحلرية وبحياة �أف�ضل.
الثابتة
ّ
ويف ما يتعلق مبعايري جناح حركات التغيري
�أعترب �أن لكل دولة حتدياتها ،فالواقع القبلي
كما امل�ستوى العلمي ،واالكتفاء االقت�صادي
كما الوقع الديني ،كلها عوامل �سوف تنتج يف
كل جمتمع مك ّونات خمتلفة عن االخرى.
و�إذ ر�أى �أن البحث ال ميكن �أن يكون �شامالً
من دون حتديد املق�صود بال�رشق الأو���س��ط،
ق ّدم تو�صيفًا قال �إنه يختلف قليلاً عن املنظار
االمريكي �أو االوروب���ي �أو الآ�سيوي .فبح�سب
واالقت�صادية،
ال�سيا�سية
التجربة واملمار�سة
ّ
ّ
نرى ال�رشق االو�سط ثالث مناطق متمايزة ورمبا

متباعدة :املغرب العربي ،امل�رشق العربي،
ودول التعاون اخلليجي.
• امل��غ��رب العربي ثقافته خا�صة ويرتبط
بامل�رشق العربي عرب م�رص.
• امل�رشق العربي ذو ت��راث تراكمي خا�ص
ويرتبط بدول التعاون اخلليجي عرب العراق.
• دول التعاون اخلليجي لديها تاريخ خمتلف
عن املغرب وامل�رشق.
وعلى الرغم من حماولة م�أ�س�سة �رشق �أو�سط
قبل ا�ستقالل الدول العربية وبعده عرب اجلامعة
متمحورا ح��ول ثالث
العربية ،يبقى اال�شكال
ً
نقاط:
 النقطة الأوىل� ،سيا�سية  -عقائدية :ال�رصاعوحرية فل�سطني وم�ستقبلها.
مع ا�رسائيل
ّ
 النقطة الثانية ،ثقافية  -اقت�صادية عربتوجهات ه��ذه املناطق :فتوجهات املغرب

متو�سطية ،وتوجهات امل�رشق جتاذب دويل ،امريكي� ،صيني ،رو�سي لدول
إفريقية -
هي �
ّ
ّ
�رشقية� ،أما توجهات دول التعاون التعاون اخلليجي.
متو�سطية -
ّ
ّ
�إن التحوالت يف املنطقة ما زالت يف بداياتها
آ�سيوية.
ف�رشقية � -
ّ
ّ
 النقطة ال��ث��ال��ث��ة� ،أم��ن��ي��ة  -اقت�صادية ول�سنا ن���دري �إذا ك��ان��ت �ستحفز الت�ضامنعرب جت��اذب �إقليمي و�آخ��ر دويل :فالتجاذب والتفاعل �أو ت�ؤدي �إىل تفكك اكرب.
فنظرية الدولة – الأمة ()Nation - State
الإقليمي وا�ضح لدول امل�رشق مع تركيا ولدول
ّ
نظرية
التعاون اخلليجي مع ايران� .أما يف ما خ�ص لبنان حتا�رص يوما ً بعد يوم وتظهر بق ّوة اكرب
ّ
و�سوريا ،فالتجاذب مع تركيا و�إي��ران .وهناك الدولة – املدينة ،حيث ي�سعى املفكرون �إىل
أهمية االلت�صاق
ابراز � ّ
ب��ال��ه��م��وم امل��ب��ا��شرة
الوزير قطار:
ل��ل��ن��ا���س وال��ن��ت��ائ��ج
امللمو�سة يف الأم��ن
التحوالت يف املنطقة يف بداياتها
والإق��ت�����ص��اد .وه��ذا
خطرا
املنظار ي�شكل
ول�سنا ندري اذا كانت �ستحفّز الت�ضامن
ً
ج���دي��� ًدا يف منطقنا
�إذ ي�����ش��ج��ع م��ف��ه��وم
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اجلماعة ()Community
على ح�ساب مفهوم املجتمع
( ،)Societyويدخل العامل العربي يف �رصاع
جديد على حتديد مفهوم الأق��ل� ّ�ي��ة باملعنى
املجتمعي مقابل املفهوم ال�شمويل لال�سالم.
ويف النقا�ش الفكري مل يت�ضح بعد مفهوم
ثقافية
تعددية
أقليات ومدى احلفاظ على
ّ
ّ
ال ّ
ورمبا �إتنية يف عاملنا .هل ت�ستطيع احلركات
العربية
القومية
التغيريية �إعادة فرز مفهوم
ّ
ّ
ّ
�أم �سوف ت�سعى �إىل �إر�ضاء �رشكاء امل�ستقبل
لل�سلطات امل��ح��ل� ّ�ي��ة ،فيغدو ال��ع��امل العربي
نية م�ستهلكة ومنتجة يف �إط��ار
مكونات ُم ُد ّ
�ري��ات وال��رخ��اء! وه��ل الطموح العربي
من احل� ّ
يتعار�ض مع احلداثة والتطور؟؟؟
وقال� :إن العقل العربي بحاجة اليوم �إىل ق ّوة
االقتناع ولي�س قوة الإقناع (كما كان يح�صل يف
يتم تركيز
املا�ضي القريب) ،بهذا التحول ومنه ّ
ع�صب الثبات .واملقومات اخلم�س لهذا الثبات
هي :الدميغرافيا واجلغرافيا والثقافة والرتبية
واالق��ت�����ص��اد ،وه��ي منطلق العمل لل�سنوات
ت�صورا لتمو�ضع كل من
الع�رش القادمة .وعر�ض
ً
القوى املوجودة (القوات امل�سلحة ،احلركات
اال���س�لام� ّ�ي��ة ،احل��رك��ات اال���ص��ول� ّ�ي��ة ،االط���راف
العلمانية ،واالح����زاب ال�سيا�سية) وطريقة
ّ
تعاملها مع هذه املقومات.
واع��ت�بر ق��طّ ��ار �أن���ه حتى الآن مل ي�برز بعد
الت�سابق ال��دويل لل�رشاكة مع نتائج الت ّحول،
وجت����ارب ال����شراك��ة ال�سابقة ك��ان��ت �ضعيفة
االن��ت��اج� ّ�ي��ة (ال��ت��ج��رب��ة الأوروب����ي����ة وال��ت��ج��رب��ة
الأمريكية) .وبعد �أن عر�ض الأ�سباب التي حالت
دون جناحها� ،أمل «يف ظل املتغريات اجلارية
واحل��راك ال��دويل �أن يتك ّون حتالف اقت�صادي
ا�ستثماري بني االحت��اد االوروب���ي وال��والي��ات
املتحدة ودول التعاون اخلليجي بالتن�سيق مع
العربية ،للنهو�ض مب�ؤ�س�سات
م�ؤ�س�سة اجلامعة
ّ
فاعلة و�شفافة ذات هيكلية �صغرية مرنة
ت��واك��ب ه��ذه التحوالت وت�ساندها بناء على
رغبة ك��ل دول���ة .كما �أم��ل �أالّ ينح�رص اهتمام
ال��دول الكربى م� ّ�رة �أخ��رى بالأمن وب��إم��دادات
املوارد وتدفقها ب�أمان ،مع تغري فقط يف قالب
�إحت�ضان امل�صالح من جديد».
ويف اخل��ت��ام ق��ال :ب��د�أ ال��ف��رد العربي ي�شعر

باحلرية الفردية لكن اال�ستحقاق القريب هو
يف احلريات العامة امل�شرّ عة ،وتطور االقت�صاد
يف عاملنا يبقى التحدي الأكرب .و�إذا اعتربنا �أن
االقت�صاد يحركه عامالن �أ�سا�سيان:
ر�أ����س امل��ال وامل����وارد �أو بح�سب املفهوم
الأم�ي�رك���ي امل��ل��خ�����ص ،اال���س��ت��دان��ة وال��ط��اق��ة
(Economy is fuelled by debt and e n
 ،)ergyففي كال احلالتني على الدول العربية
�أن تكون هي الأف�ضل
�إذا جمعنا مق ّدراتها:
م������������وارد ه����ائ����ل����ة،
احتياطي مايل �ضخم
على م�ستوى الدول،
وث�������روات الأف�������راد،
وجم����ت����م����ع ����ش���اب
حتللونه وتقر�أون عنه
كل يوم.
ف�أين الأزم���ة؟ �إنها
ال تكمن يف املق ّدرات
ب���ل يف ال����� ُق����� ُدرات،
ع���ل���ى ال��ت��و���ص��ي��ف،
والر�ؤية ،والتخطيط،
وال������ت������ن������ف������ي������ذ،
واملحا�سبة ،وتبادل
ال�سلطة �سلميا ً...
جمموعات عمل
بعد اجلل�سة
العامة
ّ
ت�����و ّزع امل�����ش��ارك��ون
على �أرب��ع جمموعات
ع��م��ل وج����رى يف كل
م��ن��ه��ا وع���ل���ى م���دى
ث����ل����اث ج���ل�������س���ات
متتالية مناق�شة �أحد
املوا�ضيع التالية:
• املجموعة الأوىل« :ال��ت��و ّت��رات الأمنية يف
ال����شرق الأو���س��ط وح��ق��وق الأق��ل� ّ�ي��ات ودوره���ا:
التداعيات وال��ت��ح� ّوالت يف ظ��لّ حالة الغليان
يف العاملني العربي والإ���س�لام��ي» .وق��د تولىّ
�إدارتها القا�ضي عبا�س احللبي رئي�س الفريق
العربي للحوار الإ�سالمي-امل�سيحي ،وتكلّم
فيها كل من :الدكتور رغيد ال�صلح ،من مركز
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اللبنانية ،والربوف�سور
ع�صام فار�س لل�ش�ؤون
ّ
كاياهان ب��ارزي��غ��ار م��ن مركز ال����شرق الأو���س��ط
اال�سرتاتيجية يف �إيران.
للدرا�سات
ّ
• امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة« :ت�����ص��اع��د احل��رك��ات
واملذهبية والتداعيات على ال�سالم
أ�صولية
ال
ّ
ّ
واال�ستقرار يف ال�رشق الأو�سط ومدى ارتباطها
بديناميات التغيري امل�ستج ّدة يف العاملني
ّ
العربي والإ�سالمي» .وقد �أدارها ال�سفري عبداهلل

ب��و حبيب ،م��ن مركز ع�صام ف��ار���س لل�ش�ؤون
اللبنانية ،وحتدث فيها كل من الدكتور �سامي
ّ
ح ّجار ،من مركز  NESAوالدكتور حممد �صالح
�صدقيان ،مدير امل��رك��ز العربي للدرا�سات
إيرانية يف �إيران.
ال
ّ
• امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ال��ث��ة« :امل�����وارد اجل��دي��دة
املتو�سط :م�صدر للتعاون �أم
للطاقة يف �رشق
ّ

للنزاع يف املنطقة» .ت��ولىّ �إدارت��ه��ا الدكتور
�شفيق امل����صري م��ن اجل��ام��ع��ة الأم�يرك� ّ�ي��ة يف
بريوت ( )AUBوتكلّم فيها الوزير الدكتور
علي الدباغ الناطق الر�سمي با�سم احلكومة
ال��ع��راق��ي��ة ،وال�بروف�����س��ور ج��ا���س��م ع��ج��اق��ة من
اللبنانية.
اجلامعة
ّ
• امل��ج��م��وع��ة ال���راب���ع���ة« :ل���ب���ن���ان ،ال��ع��راق
وفل�سطني� :أوجه الت�شابه والت�أثريات املتبادلة

تكرمي اجلهات الراعية واملمولة
يف ختام امل�ؤمتر �أقيم حفل تكرمي اجلهات
ال��ت��ي رع��ت��ه وم��ول��ت��ه وو���س��ائ��ل الإع��ل�ام التي
�شاركت يف تغطية وقائعه.
ح����ضر احل��ف��ل ع���ن ق���ي���ادة اجل��ي�����ش ،ع�ضو

مركز ال�رشق الأدنى واخلليج للتحليل الع�سكري
« ،»INEGMAك��م��ا ح����ضر ع���دد م��ن امل���دراء
ور�ؤ���س��اء التحرير يف و�سائل الإع�ل�ام املرئية
واملكتوبة.
العميد ال��رك��ن خالد ح��م��ادة كانت ل��ه كلمة
باملنا�سبة قال فيها:
«اليوم نختم �أعمال امل�ؤمتر الإقليمي الأول،
حت��اورن��ا خاللها بكل حرية وتبادلنا الأف��ك��ار

إقليمية»� .أدارها الدكتور مرهف
ك�ساحات نزاع �
ّ
جويجاتي م��ن مركز  NESAكما تكلم فيها
اللواء املتقاعد خالد البو عينني ،قائد �سابق
ل�سالح ال��ط�يران وال��دف��اع اجل���وي الإم��ارات��ي
ورئي�س م�ؤ�س�سة ال�رشق الأدنى واخلليج للتحليل
الع�سكري يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة,
بالإ�ضافة �إىل الدكتور ف ��ؤاد نوهرا من مركز

املجل�س الع�سكري
ال��ل��واء ال��رك��ن نقوال
م���زه���ر مم���ث�ل� ًا ق��ائ��د
اجلي�ش العماد جان
قهوجي ،ومدير مركز
البحوث والدرا�سات
الإ�سرتاتيجية العميد
الركن مي�شال املري،
ورئ����ي���������س ال��ل��ج��ن��ة
العامة للم�ؤمتر مدير
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��م��ي��د
ال��رك��ن خالد حماده،
وع���دد م��ن ال�ضباط.
وعن اجلهات املمولة ،ح�رض ال�سفري ال�سابق عبد
اهلل �أبو حبيب ممثالً مركز ع�صام فار�س لل�ش�ؤون
اللبنانية ،ومدير مركز ال�رشق الأدن��ى وجنوب
�آ���س��ي��ا ل��ل��درا���س��ات الإ�سرتاتيجية ()NESA
ال�سفري جيم�س الروك���و ،والدكتور م�صطفى
�أديب ممثالً جمعية العزم وال�سعادة االجتماعية،
واللواء الركن املتقاعد خالد البو عينني ممثالً

والطروحات من دون قيود ،ورمب��ا نكون قد
�سجلنا �سابقة ا�ستثنائية على م�ستوى عدد
امل�شاركني وتنوعهم و�أهمية حماور البحث.
�أجل نفخر ب�أننا حتاورنا فوق الطاولة و�أمام
الإع��ل��ام وب��ع��ي � ًدا ع��ن ب�يروق��راط��ي��ة امل��وق��ع
وال��وظ��ائ��ف .حت��اور اخلليج العربي ب�ضفتيه
الإيرانية والعربية فوق الطاولة ولي�س فوق
مياه اخلليج ،وحتاور البحر املتو�سط ب�ضفتيه
الأوروبية وامل�رشقية ،وحتاورت القيم الأمريكية
ما بعد الأطل�سي مع القيم ال�رشق �أو�سطية .لقد
رحبا للحوار على الرغم من
ق ّدم لبنان ف�ضا ًء ً
�صغر م�ساحته اجلغرافية وخل�صنا بتو�صيات،
رمبا اختلفنا ومل ن�صل �إىل قناعات م�شرتكة،
كر�سنا �إمي��ان��ن��ا بالتوا�صل ال�سلمي
ولكننا ّ
ح�ضاريا على م�ستوى
منوذجا
الهادئ ،وق ّدمنا
ً
ً
ثقافتنا وح�ضارتنا ودورنا».
ويف ختام كلمته �شكر العميد الركن حمادة
مديري اجلل�سات وامل�شاركني فيها ،وجميع من
بذل اجلهود لإجناح امل�ؤمتر ،من خالل متويله
إعالميا ،كما �شكر �إدارة فندق مونرو.
وتغطيته �
ً

ال��درا���س��ات الدبلوما�سية والإ�سرتاتيجية يف
فرن�سا.
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�إعداد :رميا �سليم �ضوميط

يف مبادرة تهدف اىل توجيه ر�سالة �شكر وتقدير لقائد اجلي�ش اللبناين� ،أقام �أ�ساتذة
املدر�سون يف املدر�سة احلربية حفل ع�شاء تكرميياً للعماد قهوجي يف
اجلامعة اللبنانية
ّ
النادي الع�سكري املركزي� ،شارك فيه اىل جانب القائد رئي�س الأركان اللواء الركن
�شوقي امل�رصي ،وقائد املدر�سة احلربية العميد الركن وليد �سلمان ،ورئي�س النادي
الع�سكري املركزي و�ضباط املدر�سة احلربية� ،إ�ضافة اىل الأ�ساتذة �أ�صحاب الدعوة.
فنية
حتية ّ
ّ
بد�أ احلفل بو�صول قائد اجلي�ش و�سط ترحيب
احل��ا��ضري��ن ،فيما �صدحت م��ك�برات ال�صوت
ب�أغنية «كل الدنيي عم تندهلك» .بعدها كان
االفتتاح بالن�شيد الوطني اللبناين ،تلته لوحة
فنية راق�صة لفرقة «�أري��ج» على وقع �أنغام
«غطي ال�شم�س بفي جبينك».
تخلل احلفل تقدمي درع تكرميي من قبل
الهيئة التعليمية يف املدر�سة احلربية لكل
م��ن ق��ائ��د اجلي�ش وق��ائ��د امل��در���س��ة احلربية.
�ّبرت ع��ن �أهمية عالقة
كما �ألقيت كلمات ع رّ
التعاون والثقة التي جتمع بني قيادة اجلي�ش
وقيادة املدر�سة احلربية والهيئة التعليمية يف
املدر�سة.
قائد اجلي�ش:
«ال ي�ضريين �أن لي�س على ر�أ�سي تاج
ما دام يف يدي قلم»
رحب قائد اجلي�ش العماد قهوجي يف كلمته
ّ
ب�أ�ساتذة املدر�سة احلربية م�ؤك ًدا �أنهم كانوا

ر ّوا ًدا يف ميادين العطاء حني و�ضعوا خال�صة
معارفهم وع�صارة جتاربهم يف خدمة �شباب
الوطن ،ويف خدمة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
وقال« :يح�رضين يف هذا اللقاء العائلي ،قوالن
ملفكرين اثنني� ،إذ جاء يف القول الأول« :ال
ي�ضريين � ْأن لي�س على ر�أ�سي تاج ما دام يف يدي
قلم» ،وجاء يف القول الثاين« :للمعرفة وجهان،
والعارفون فريقان ،من يعرف لنف�سه ،حمت�سبا ً
�ضنينا ً ،ومن ينفع م�شاركا ً مبا �أفي�ض عليه.
ك�سب املعرفة يزيد من ك�سب ال�سعادة،
ف� ّإن
َ
وامل�شاركة بها ت�ضاعف تلك ال�سعادة».
�أما و�أن��ا حماط بكوكبة من رج��االت و�سيدات
العلم والثقافة يف هذا الوطن ،فل�سان حايل
يقول :لقد حظيتم برفيع ال�رشف حني �أدركتم
م��ا للمعرفة م��ن ف�ضائل ،ف�سهرمت الليايل
ال���ط���وال ،ت�����س�برون �أغ���واره���ا وت��ن��ه��ل��ون من
ينابيعها ،وكر�ستم دقائق العمر لها ،وحتديتم
يف �سبيلها ما اعرت�ضكم من �أ�شواك وم�صاعب،
حتى ا�ستحق لكم �أن تعتلوا قممها ال�شاخمة.
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احلربية و�أ�ساتذتها
يكرمون قائد اجلي�ش
ّ
العماد قهوجي:

نفخر بكم

لكنكم مل تكتفوا ب��ذل��ك ،ب��ل كنتم رواداً يف
ميادين العطاء ،حني انربيتم �إىل و�ضع خال�صة
معارفكم وع�صارة جتاربكم يف خدمة �شباب
الوطن ،ويف خدمة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية التي
تداعيتم اليوم �إىل تكرمي قيادتها مفعمني
باحلما�سة واالندفاع.
فبا�سم كل �ضباط ورت��ب��اء و�أف���راد اجلي�ش
اللبناين �أب��ادل��ك��م التحية بالتحية والتكرمي
��ل��ا و���س��ه�لاً ب��ك��م يف دارت��ك��م
ب��ال��ت��ك��رمي ،و�أه ً
الع�سكرية هذه».
و�أ�ضاف العماد قهوجي قائلاً :
«�إن قوة �أي جي�ش يف العامل ،ترتبط بالروح
املعنوية لدى �أفراده من جهة ،وما يتمتع به هذا
اجلي�ش من قدرات ع�سكرية وقتالية من جهة
�أخ��رىّ � ،أم��ا والتاريخ البعيد والقريب ،ي�شهد

على عراقة جي�شنا يف املناقبية
وااللتزام ،و�سجله النا�صع يف بذل
الت�ضحيات اجل�سام ،وت�سطري البطوالت الكربى
ان�صب جهدنا
يف �ساحات الدفاع عن لبنان ،فقد
ّ
على تعزيز قدراتنا الع�سكرية ،عديداً وعتاداً
وتدريبا ً.
و�أم���ام ال��ظ��روف االقت�صادية ال�صعبة التي
مرت بها البالد وال تزال ،وبالتايل عدم متكّ ن
ّ
اجلي�ش م��ن احل�����ص��ول على �أع��ت��دة و�أ�سلحة
نوعية ،تتنا�سب وحجم الأخ��ط��ار والتحديات
ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا ال��وط��ن ،واملتمثلة بالعدو
الإ�رسائيلي والإرهاب والعابثني مب�سرية ال�سلم
الأهلي بني احلني والآخر ،عملنا جاهدين على
التعوي�ض ع��ن ه��ذا اخل��ل��ل ،بالعن�رص الب�رشي
املتعلم ،املتخ�ص�ص املحرتف ،القادر على
القيام بواجباته وا�ستخدام ال�سالح املتوافر
لديه ،بال�شكل الذي يكفل حتقيق �أف�ضل �أداء
و�أق�صى �إنتاجية.
وقد ا�ستندنا يف ذلك �إىل �أمرين� :أوالً ،اختيار
الع�سكريني للتطوع يف امل�ؤ�س�سة ،وفق معايري
الكفاءة والأهلية ،وثانيا ً� ،إخ�ضاعهم لدورات

يف ال��داخ��ل واخل����ارج ،وعلى خمتلف املراحل
وامل�ستويات ،مع الرتكيز على انتقاء ال�ضباط
الأكرث جدارة يف جمال التدريب ،و�إغناء املناهج
التعليمية باملعارف العامة ال�شاملة ،وبخا�صة
ما يتعلق منها بتعليم تالمذة ال�ضباط.
الط����ار حر�صنا ك��ل احل��ر���ص على
ويف ه��ذا إ
تفعيل التعاون مع امل�ؤ�س�سات التعليمية يف
لبنان ،واجلامعة اللبنانية على وجه اخل�صو�ص،
وهو الأمر الذي �شهدمت ح�صوله و�شاركتم فيه
ب�إخال�ص ،وح�صدنا معا ً ثمار جناحه يف املعاهد
�سيما يف كلية ف����ؤاد �شهاب
التعليمية ،ال
ّ
للقيادة والأركان واملدر�سة احلربية».
ختاما:
وقال
ً
«�إن فخركم ب��الإ���س��ه��ام يف تن�شئة تالمذة
�شاكرا
ال�ضباط ي��وازي��ه فخر اجلي�ش ب��ك��م»،
ً
��درا قيادة
للأ�ساتذة ب��ادرت��ه��م ال��ك��رمي��ة ،م��ق ً
املدر�سة احلربية و�ضباطها على ما يبذلونه من
جهود حثيثة لالرتقاء باملدر�سة على خمتلف
ال�صعد».
كلمة الهيئة التعليمية:
ثقة القائد حافز للعطاء
كلمة الهيئة التعليمية يف املدر�سة احلربية
توجهت بها «من القلب اىل القلب» الأ�ستاذة
ّ
ري��ن��ي��ه را���س��ي ن��ع��م��ه خم��اط��ب��ة ق��ائ��د اجلي�ش
وامل���ؤ���س�����س��ة الع�سكرية «ال��ت��ي جنلّها �أج��لّ
االح�ترام» ،ف�أ�شارت اىل وجود نقاط م�شرتكة
و�أه���داف متقاربة بني املعلّم والقائد ،حيث
يلتقي الإثنان على دروب تربية الن�شء لبناء
رج��ال امل�ستقبل« ،ولكي ينجح املعلّم عليه
التحلّي ب�صفات القائد ،وحتى ي�برع القائد
يتميز ب�صفات املعلّم».
يجب �أن
ّ
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من جهة �أخرى� ،أكدت الدكتورة نعمة �أن الثقة
التي منحها القائد لأ�ساتذة اجلامعة اللبنانية
والأ�ساتذة املدنيني يف املدر�سة احلربية هي
ثقة يف مو�ضعها ،وه��ي حافز لهم ملوا�صلة
ال�سخية على �صعيد تزويد تالمذة
عطاءاتهم
ّ
ال�ضباط العلم والثقافة والتطور ،م�ؤكدة �أن
جهود الأ���س��ات��ذة �إمن��ا تعطي ثمارها بف�ضل
رعاية قيادة املدر�سة احلربية التي تعترب مثالاً
يف االن�ضباط والإنفتاح وحب التط ّور.
وختمت الأ�ستاذة نعمه كلمة الهيئة التعليمية
بالرتكيز على روح الأ�صالة التي يتحلى بها
قائد اجلي�ش وعلى مزاياه الوطنية التي � ّأهلته
لقيادة امل�سرية نحو املواطنية ال�صاحلة،
وتربية اجلي�ش واملواطنني على ع�شق احلرية
والدفاع بب�سالة عن �سيادة لبنان وا�ستقالله
بالرغم من كل امل�ؤثرات اخلارجية التي حتاول
النيل من �سلّم القيم والأ�صالة اللبنانية.
العميد الركن �سلمان:
�أنتم املنارة واملثل ال�صالح
يف كلمته خ��اط��ب ق��ائ��د امل��در���س��ة احلربية
العميد الركن وليد �سلمان �أ�ساتذة املدر�سة
احلربية الذين ن��ذروا �أنف�سهم للتعليم فيها،
م���ؤك�� ًدا �أن��ه��م امل��ن��ارة وامل��ث��ل ال�صالح ،بهم
الج��ي��ال .و�أ���ض��اف« :تعملون ب�صمت
تقتدي أ
دومن��ا �ضجيج  ،فت�أتي ثماركم وف�يرة خ�ّيررّ ة،
متنا�سبة ومتناغمة مع �شعار مدر�ستنا (معرفة
وت�����ض��ح��ي��ة) ،وم����ؤك���دة ت�ضحياتكم و�سمو
ر�سالتكم الوطنية واالن�سانية».
��وج��ه اىل ق��ائ��د اجلي�ش ���ش��اك ً��را دعمه
ث��م ت ّ
الالحمدود للمدر�سة احلربية وحر�صه الدائم
على دفعها نحو الأم���ام ،وم���ؤك�� ًدا يف الوقت
نف�سه« :نحن يف ظل قيادتكم احلكيمة وقراركم
ال�شجاع نعمل مبا متليه علينا توجيهاتكم،
ونحر�ص كما عودمتونا على النوعية يف كل ما
نقوم به مع العناية الكاملة باالن�ضباط والعلم
والثقافة».
و�أبدى العميد الركن �سلمان �أمله يف �أن تب�رص
الكلية احلربية النور يف القريب العاجل ،وتكون
أبيا �صام ًدا يكمل امل�سرية نحو م�ستقبل
ً
�رصحا � ًّ
واعد وزاهر ،وتتماهى مع ال�رصوح الع�سكرية يف
الدول املتقدمة على خمتلف ال�صعد.

وق ف
ة وفاء
ني�سان

تر�أ�س قائد اجلي�ش
ال��ع��م��اد ج���ان قهوجي
يف ال����ي���رزة ،ح��ف��ل
تكرمي رئي�س الأركان
ال��ل��واء ال��رك��ن �شوقي
امل�������ص�ري مب��ن��ا���س��ب��ة
�إحالته على التقاعد،
وذل��ك بح�ضور �أع�ضاء
امل��ج��ل�����س الع�سكري
ونواب رئي�س الأركان
وم��دي��ري امل��خ��اب��رات
وال��ت��وج��ي��ه وع���دد من
كبار �ضباط القيادة.

�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

مكر ًما مبنا�سبة �إحالته على التقاعد
رئي�س الأركان ّ

الطيب وقد جنح»
«حر�ص على �أن يرتك الأثر
ّ

كلمة قائد اجلي�ش
�ألقى العماد قهوجي كلمة ن ّوه فيها مب�سرية
اللواء الركن امل�رصي الذي ترك ب�صمات م�رشقة
يف خمتلف الوظائف التي �شغلها و�صوالً �إىل
رئا�سة الأركان ،ومما قاله:
رفاق ال�سالح،
لقا�ؤنا اليوم هو لتكرمي رئي�س �أركان اجلي�ش
وهب م� ّؤ�س�سته الكثري من اجلهد والعرق،
الذي َ
وحر�ص �أ�ش ّد احلر�ص على
والإخال�ص يف العملَ ،
�أن يرتك الأثر الطيب فيها ،وقد جنح ،وها نحن
نالحظ ذلك لدى زمالئه ورفاقه ومر�ؤو�سيه،
يف النفو�س وعلى الوجوه ،ولو تي�سرّ لكل واحد
�شعورا جتاهه ،ملا �أتاين
منكم الآن� ،أن يعر�ض
ً
�إال مبا ي�شبه �شهادتي وقويل.
اللواء الركن �شوقي امل�رصي ،رئي�س الأركان
ملا يزيد على �سنوات خم�س� ،شهد له اجلميع،
يف داخل امل�ؤ�س�سة ويف خارجها ،على ح�سن الأداء
و�صفاء الفكر ودماثة اخللق ،وعلى احلكمة يف
مر بها الوطن،
معاجلة الأمور ،يف ظروف �صعبة ّ

خ�صو�صا خ�لال
وواج��ه��ه��ا اجل��ي�����ش،
ً
ال��ع��دوان الإ�رسائيلي ال��ع��ام ،2006
وما �سبقه من خما�ض �سيا�سي العام
حتمية مواجهة
 ،2005وما حلق به من
ّ
الإره��اب العام  ،2007وما تبع ذلك
كله من ظ��روف متالحقة و�صعبة هنا
وهناك ،ق ّدمت وحداتنا خاللها املزيد
فرت�سخ موقع
من ال�شهداء الأب���رار،
ّ
��م��داف��ع
اجل��ي�����ش ل���دى امل��واط��ن�ين ك ُ
ع��ن ال�ت�راب ال��وط��ن��ي ،وحم��اف��ظ على
الد�ستور ،وحا�ضن الوحدة الوطنية.
وال���ل���واء ال���رك���ن امل�����ص�ري ينتقل
ال��ي��وم �إىل ح��ي��ات��ه امل��دن��ي��ة ،ليتابع
ال��زرع ويهيئ حل�صاد �آخ��ر ،فينعك�س
ذلك من دون �شك على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ي��ف��رق �أب�����دا ً بني
ب��اخل�ير وال��ع��ط��اء ،ف��ه��و مل
ّ
واقعه ال�شخ�صي والعائلي ،وواجبه الع�سكري
والوطني ،وهذا يعود �إىل بعد النظر لديه من
ناحية ،و�إىل الرتبية الأ�صيلة التي ن�ش�أ عليها
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من ناحية أ�خ��رى ،وهو ق��ادر ،مبا له من ر�صيد
يف املحبة واالح�ت�رام� ،سواء داخ��ل اجلي�ش �أو
بني النا�س ،على اال�ستمرار يف التزام م�شاعره
من�سجما
املتوقّ دة جت��اه وطنه ،وعلى البقاء
ً
مع تطلعات م�ؤ�س�سته ،ودورها يف خدمة الأمن

واال�ستقرار ،وحماية امل�ؤ�س�سات.
مل ُت��ع��رف ع��ن ال��ل��واء ال��رك��ن امل����صري خالل
خدمته� ،إال الّلباقة املميزة يف التعبري عن
ال��ق��ن��اع��ات وامل���واق���ف الع�سكرية امللتزمة
واملن�ضبطة ،واجلّ��دي��ة الوا�ضحة يف تطبيق

الأن��ظ��م��ة وال��ق��وان�ين ،و�أ���ض��ي��ف �إىل ذل��ك كله
�أم ً��را �آخر عرفته لديه ،يف ما م�ضى من اخلدمة
الع�سكرية� ،أو يف �رصح القيادة ،وهو رغبته يف
تو�ضيح مهمات مر�ؤو�سيه والعاملني معه،
وق��درت��ه على نقل معرفته وع�صارة جتاربه

�إليهم ،من دون �ضجيج و�إعالن.
�أيها الأعزاء،
�إن احلياة الع�سكرية ،التي هي جزء �أ�سا�سي
خ�صو�صا و�أننا
وف�� ّع��ال م��ن احل��ي��اة ال�شاملة،
ً
نعطيها زه��رة �شبابنا وقمة عطائنا امل��ادي
واملعريف يف اجل�سد والعقل معا ً ،تطبع
العمر كله بطابعها ،فن�صبح بعدها
حم�ترف�ين ،لي�س فقط يف ا�ستعمال
ال�����س�لاح وق��ي��ادة امل��ع��ارك ومعاجلة
الأزم���ات� ،إمن��ا يف مواجهة ال�شائعات
والأقاويل ،ويف تنمية االنتماء للوطن،
يوما بعد يوم ،من دون �أن
وتطويره ً
نن�سى مناطقنا الأوىل ،والأماكن التي
وتربينا على �سواعد
�أب�رصنا فيها النور،
ّ
�أهلنا واىل جانب �إخوتنا ورفاقنا.

�أيها الرفاق،
نكرم اللواء الركن
يف اخلتــام ،ونحــن ّ
�شوقي امل����صري ،ال���ذي ح��ر���ص على
جتديــد االنتــماء مل�ؤ�س�ستــه ،م�سل ًّما
ال�شعلــة �إىل ولده ال�ضابــط ملتابعــة
نتوجه �إىل عائــلته باملّحبة
امل�ســرية،
ّ
وال�شكر على م�شاركتها اجلي�ش يف
الت�ضحيــة والت�ضــامن ،م�ؤكدين
لها ب���أن هــذا اجلي�ش �سيبقى على
توا�صل دائــم مع �أبنائــه ،و�أن العائلة
الع�سكرية تكرب با�ستمرار ،كما �أن التزاماتها
و�أع��ب��اءه��ا ت��ـ��زداد وتنت�رش� ،أمل نقل دائ��م��ا ً مع
القائلني:
�إن لبنان ال يقا�س مب�ساحته  ،بل ب�أحالم �أبنائه
واجنازاتهم ووحدتهم؟
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كلمة اللواء الركن امل�رصي
ب��دوره �ألقــى اللــواء الركن امل�رصي كلمـة
�شكر فيهـا ق��ائ��ـ��د اجل��ي�����ش ع��ل��ى عاطفتــه
وحمبتــه ،و�أك��د �أن ما بـذله من جهد يف إ�ط��ار
�صـدى لإميانـه
قيامه ب��ال��واج��ب ،م��ا هـو �إال
ً
معربا عن ثقته
بر�سالة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
ً
التامة ب���أن هذه املـ�ؤ�س�سة �ستـبـقى م�صانة،
و�ستم�ضي من جناح �إىل جناح ومن �إجن��از �إىل
�إجن���از يف ظ��ل قـيادة العمـاد ج��ان قهـوجي،
ال�سـاهر على تعزيز قدراتها وتر�سيـخ دورهـا
الوطني اجلامع.
و�أ�ضاف:
«�أغـادر اليـوم بعد هـذه ال�سـنوات الطــويلة
فـرقـت يـوما ً
و�أنا مرتاح ال�ضميـر �إىل �أننـي ما ّ
ب�ين ع�سكري و�آخ���ر الع��ت��ب��ـ��ارات �سيا�سيــة،
طائفية �أو مذهبـية
�أو �أي ���ش��يء �آخ���ر.
فقد عاملت اجلميع
وك������أ ّن�����ه�����م �أب����ن����اء
م���ؤ���س�����س��ت��ي ،كنت
�أم ّ��ي��ز بينهم لناحية
انتمائهم ووالئ��ه��م
و إ�ن��ت��اج��ي��ت��ه��م لي�س
�أكرث� ،إىل جانب ذلك
مل �أت�����أخّ ����ر ي���وم���ا ً يف
تقدمي العون �إىل كل
من طرق بابي بغ�ض
النظر عن ا�سمه ومنطقته ،وكنت �أ�سعى �إىل
م�ساعدة من يحتاج ،وقد وفّ قت يف حاالت كثرية
ومل �أوف��ق يف ح��االت �أخ��رى لأ�سباب تعرفونها
جميعكم».
و�أو����ص���ى ال�����ض��ب��اط �أن ي��ب��ق��وا «�إىل جانب
القائد وخلفه ،ت�ساعدونه وتتقيدون ب�أوامره
بحذافريها لأن فرتة قيادته حتى الآن �أثبتت
لنا �أ ّن��ه قائد حكيم ...ف���إذا كنتم ي�� ًدا واح��دة
يبقى اجلي�ش ل ّأن الرهان على هذه امل�ؤ�س�سة
وعليكم».
ويف ختام احلفل قدم العماد قهوجي لرئي�س
الأرك���ان درع اجلي�ش عربون �شكر وتقدير،
كما أ� ّدت وح���دة ع�سكرية م��را���س��م التكرمي
والت�رشيفات الالزمة له يف �أثناء مغادرته مبنى
قيادة اجلي�ش.

أأخبار
و
ن
ش
ش
ا
طات
ني�سان

�إعداد :نينا عقل خليل

للتجهيز ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،قائد
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة اللواء �ألبريتو �أ�سارتا� ،إىل
هبة من قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة اىل اجلي�ش
جانب عدد من ال�ضباط.
يف الإحتفال� ،ألقى العميد الركن القيم حنا كلمة �شكر فيها القوات
ت�سلّم اجلي�ش اللبناين ،ويف احتفال �أقيم يف مقر قيادة ق��وات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف الناقورة ،عتاد ت�أليل مقدما ً هبة من قبل هذه القوات ال��دول��ي��ة على امل�ساعدة امل��ق� ّدم��ة ،و�أث��ن��ى على تعاونها م��ع اجلي�ش
وت�ضحياتها املبذولة لرت�سيخ اال�ستقرار على احلدود اجلنوبية .وبدوره،
ل�صالح اجلي�ش.
ح�رض االحتفال ،العميد الركن القيم لوي�س حنا نائب رئي�س الأرك��ان �أكد اللواء �سارتا التزام القوة الدولية دعم اجلي�ش.

تكرمي قدامى جوقة ال�رشف
�ضمن التقليد ال�سنوي لرابطة قدامى جوقة ال�رشف� ،أقيم
تكرميا لقدامى
املجمع الع�سكري – جونيه
حفل غ��داء يف
ً
ّ
جوقة ال�رشف من لبنانيني وفرن�سيني �ساهموا يف حترير
فرن�سا ولبنان خالل احلرب العاملية الثانية.
ح�رض احلفل قائد منطقة جبل لبنان العميد الركن يو�سف
جرمانو�س ممثالً العماد قهوجي قائد اجلي�ش ،وال�سفري
الفرن�سي يف لبنان دوين بييتون ،والوزير ال�سابق مي�شال
اده ،وال�سيناتور الفرن�سية كري�ستيان كامرمان.
تخلّل احلفل كلمات �أ�شادت ب��دور حماربي جوقة ال�رشف
الذين �آمنوا مببادىء احلرية وال�سيادة وحاربوا ب�رشف وب�سالة
للدفاع عن مبادئهم.
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الدعم الأ�سرتايل
لإزالة الألغام
يف اجلنوب م�ستمر

زار ال�سفري الأ�سرتايل ال�سيد لك�س بارتلم
املركز الإقليمي للأعمـال املتعلقة بالألغام
يف النبطية ت��راف��ق��ه امل�ست�شارة الثانية
ل��دى ال�سفارة ال�سيدة ماريا بيو�س ،وكان
يف ا�ستقبـالهما رئي�س املركز اللبناين للأعمال املتعلقـة بالألغـام
العميد حممد فهـمي الذي �أطلعهما على عمليات نزع الألغام والقنابـل
العنقودية التي تقـوم بـهـا الفرق املخت�صـة التابعـة للمنـظمات
الدولية.
كما �رشح العميد فهمي للوفد الزائر دور اجلي�ش واملنظمات الدولية
التي تعمل ب�إ�رشافه يف نزع القنابل العنقودية.
وخالل اللقاء� ،أعلن ال�سفري الأ�سرتايل �أن دولة �أ�سرتاليا ق ّدمت مبلغًا
إ�ضافيا قدره خم�سمئة �ألف دوالر �إىل املجموعة اال�ست�شارية للألغام
�
ً

�أق��ي��م يف ن���ادي ال�����ض��ب��اط يف ال��ي�رزة ،غ��داء
تكرميي ملنا�سبة انتهاء مهمة رئي�س الفريق
الإ�ست�شاري الأملاين بالوكالة النقيب مريكو
ه��ي��ن��ز وم�����س��اع��ده ال��ن��ق��ي��ب ري��ن��ي��ه هينكي،
املكلّفني بامل�ساعدة على تنفيذ امل�رشوع

(م��اغ) لتمويل عملياتها امل�ستمرة ،لإزال��ة
الألغام والقنابل العنقودية يف جنوب لبنان
خالل العام ،2011
معربا عن فخره بالدعم
ً
امل�ستمر ال���ذي تقدمه �أ���س�ترال��ي��ا لأن�شطة
«ماغ»يف جنوب لبنان .واعترب ال�سفري بارتلم �أن العمل الذي تقوم به
كبريا يف �ضمان �سالمة املجتمعات املت�رضرة
إ�سهاما
املنظمة ي�سهم �
ً
ً
بالألغام والقنابل العنقودية ،ال �سيما يف القرى والبلدات التي يجري
تنظيفها ليتمكن املواطنون من ا�سرتجاع �أرا�ضيهم واال�ستفادة منها
زراعيا بف�ضل امل�رشوع.
ً
توجه ال�سفري بارتلم �إىل ور�شتني يف بلدتي جب�شيت وحاروف،
بعدهاّ ،
حيث اطلع على عملية ن��زع القنابل العنقودية من حقلني مل ّوثني
توجه �إىل بلدة يحمر ال�شقيف للغاية نف�سها.
فيهما ،ثم ّ

غداء تكرميي للفريق
الإ�ست�شاري الأملاين
التجريبي ملراقبة احلدود و�ضبطها.
ح�رض احلفل العميد الركن مانويل كرجيان
ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وعدد
من ال�ضباط واخلرباء الأملان والأجانب الذين
اجلي�ش  -العدد رقم 310
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يعملون مل�صلحة امل�رشوع ،وع��دد من �ضباط
اجلي�ش وممثلون عن القوى الأمنية .وقد منح
ممثل قائد اجلي�ش رئي�س الفريق الإ�ست�شاري
و�سام التقدير الع�سكري كما منح م�ساعده
�شعار اجلي�ش التذكاري.

تخريج دورة توجيه
وللمنا�سبة� ،ألقى العميد الركن �أيوب
يف ح�ضور مدير التوجيه العميد الركن
كلمة هن أ� فيها املتخرجني ،و�أثنى على
ح�سن �أي���وب ،وق��ائ��د كلية ف���ؤاد �شهاب
للقيادة والأرك���ان بالوكالة العميد الركن كابي القاعي وع��دد من جهود املدربني م�شد ًدا على دور الإع�لام والتوجيه يف تر�سيخ القيم
ال�ضباط والأ�ساتذة املدنيني ،جرى يف مبنى الكلية حفل تخريج دورة املعنوية لدى الع�سكريني ،وتعزيز ثقافتهم العامة ،و�إملامهم بالظروف
التوجيه الأوىل للعام احلايل ،والتي ت�ضم �ضباطً ا من خمتلف وحدات املحيطة مبهمات م�ؤ�س�ستهم ،م�ؤك ًدا العمل على تطوير مناهج التعليم
مبا يتنا�سب مع التقدم املت�سارع يف جمال الإعالم وتقنياته املتعددة.
اجلي�ش.
وفد من �ضباط
التوجيه يزور
الواليات
املتحدة الأمريكية
لبى وفد من �ضباط التوجيه يف
ّ
اجلي�ش اللبناين دع���وة القيادة
الو�سطى للجي�ش الثالث الأمريكي
حل�ضور ن���دوات ح��ول العالقات
ال��ع��ام��ة يف ال����والي����ات امل��ت��ح��دة
الأمريكية.
��م ال���وف���د خ��م�����س��ة ���ض��ب��اط
����ض� ّ
م��ن ك��ل م���ن :م��دي��ري��ة التوجيه
واللواء اخلام�س وفوجي الإ�شارة

واملغاوير .وجاءت الزيارة تكملة
ل��ل��ن��دوة ال��ت��ي ع��ق��دت��ه��ا مديرية
التوجيه العام املا�ضي و�شارك
فيها ع��دد م��ن �ضباط العالقات
العامة يف القيادة الو�سطى.
وتابع الوفد الزائر ندوات حول
ت��ب��ادل التقنيات والإج����راءات يف
جم���ال ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة ،وذل��ك
يف �إط���ار تعزيز التعاون وتبادل
اخلربات بني اجلي�شني.
ت�ضمن برنامج الزيارة جوالت يف
مدر�سة �ضباط العالقات العامة يف
اجلي�ش الأمريكي ،وق�سم العالقات
ال��ع��ام��ة يف مبنى وزارة ال��دف��اع
الأم�يرك��ي��ة (البنتاغون) ،ومبنى
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الن�شاط الإعالمي ،ومركز العالقات
العامة ،ومتحف الأخبار ال�صحافية،
ح��ي��ث اط��ل��ع ال��وف��د ال���زائ���ر على

املهمات التي يقوم بها �ضباط
العالقات العامة ،واخلطط التكتية
والعمالنية التي يعتمدونها.

الدكتور فادي حمدان
ُيحا�رض حول ت�صميم املن�ش�آت
�ض ّد احلرائق والإنفجارات
«الوقاية وت�صميم املن�ش�آت الربية والبحرية �ض ّد احلرائق
والإنفجارات» كان عنوان املحا�رضة التي �ألقاها الدكتور فادي
حمدان ع�ضو اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث الناجمة عن �أ�سلحة
الدمار ال�شامل ،يف قيادة فوج الهند�سة يف ال���وروار ،بح�ضور
العميد ايلي نا�صيف قائد الفوج ،و�ضباط من الفوج ومن �رسايا
وف�صائل الهند�سة يف الألوية والأفواج كافة.
رحب العميد نا�صيف باملحا�رض واحل�ضور م�ش ّدداً على
افتتاحا ً ّ
عرف العقيد الركن ح�سني ف ّواز ،م�ساعد
�أهمية هذه املحا�رضة .ثم ّ
الفرعني الثاين والثالث يف الفوج ،باملحا�رض
قائد الفوج ورئي�س
َ
ليرتك ل��ه امل��ج��ال للمبا�رشة يف عر�ضه ال��ذي ق� ّدم��ه م��ع �صور
تو�ضيحية ،حمددا ً بدقة الأ�س�س التي ينبغي مراعاتها يف
وبيانات
ّ
الت�صميم ملقاومة احلرائق والإنفجارات ،والإجراءات التي ينبغي
اتخاذها يف حال ح�صولها للح ّد من الأ�رضار.

37

ني�سان 2011

بدعوة من جمعية «�شباب لبنان نحو الوطنية»,
�ألقى العقيد نبيل عبد اهلل من ال�رشطة الع�سكرية
حما�رضة يف كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية
والإداري���ة  -الفرع الثاين حول م�رسح اجلرمية

م�ؤ�س�سة
ف�ؤاد �شهاب
تكرم طالباً
ّ
متفوقني
ّ

م�رسح اجلرمية
وكيفية التعامل معه

كرمت م�ؤ�س�سة ف��ؤاد �شهاب الطالب املتف ّوقني يف
ّ
االمتحانات الر�سمية باحتفال �أقيم يف النادي الع�سكري
املركزي ،ح�رضه رئي�س امل�ؤ�س�سة اللواء املتقاعد �أحمد
احل��اج والعميد املتقاعد مي�شال نا�صيف والطالب
املكرمون ،وعدد من ال�شخ�صيات الرتبوية والع�سكرية
ّ

وكيفية التعامل معه ،ح�رضها �أ�ساتذة الكلية
وطالبها.
ويف اخلتام� ،أجاب العقيد عبد اهلل عن �أ�سئلة
الطالب.
و�أهايل الطالب.
وللمنا�سبة ،ق� ّدم رئي�س امل�ؤ�س�سة اللواء املتقاعد
احل��اج والعميد نا�صيف دروع��ا ً تكرميية للمتفوقني
بالإ�ضافة �إىل كتيب يتناول �سرية فخامة الرئي�س ف�ؤاد
�شهاب.

�إجازة يف علوم احلياة
للمالزم رالف عالّف

جي�ش العلم والثقافة

ن���ال امل��ل�ازم رال���ف ج��وزف
ع�لاّف �إج���ازة يف علوم احلياة
من كلية العلوم يف اجلامعة
اللبنانية.

ح���از امل����ؤه���ل الأول �أح��م��د
ح�����س�ين ع� ّل��ي��ق ماج�ستري يف
�إدارة الأع����م����ال م���ن كلية
الإقت�صاد و�إدارة الأعمال يف
اجلامعة الإ�سالمية.
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احتفل العريف وديع �سليالتي
بعقد خطوبته على الآن�سة هناء احلجل.

ن

شرشة تو
جيه ةي
ني�سان

القيادة يف ن�رشة توجيهية

امل�ؤ�س�سة على حياديتها واجلي�ش للجميع
عممت قيادة اجلي�ش  -مديرية التوجيه،
ن�رشة توجيهية على الع�سكريني �أكدت
زج اجلي�ش يف التجاذبات
فيها رف�ضها ّ
ال�سيا�سية القائمة يف ال��ب�لاد ،م�شددة
على حيادية امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ودورها
اجلامع ،وتقدميها امل�صلحة الوطنية على
�أي م�صلحة �أخرى.
يف ما يلي ،ن�ص الن�رشة التي جاءت حتت
عنوان «اجلي�ش للجميع».

ي��ع��م��د ب��ع�����ض ال�����س��ي��ا���س��ي�ين
واملحللني من خالل و�سائل الإع�لام املختلفة
زج اجلي�ش يف التجاذبات ال�سيا�سية التي ت�شهدها البالد ،وذلك عرب
�إىل ّ
تناول �أدائه بت�رصيحات و�آراء ال متت �إىل احلقيقة ب�صلة ،ومت�س عن ق�صد
�أو غري ق�صد مبعنويات الع�سكريني ،وكرامة هذه امل�ؤ�س�سة التي �أثبتت
على الدوام حياديتها ودورها اجلامع ،وتقدميها م�صلحة الوطن و�أبنائه
على �أي م�صلحة �أخرى.
يهم قيادة اجلي�ش – مديرية التوجيه الت�أكيد على ما ي�أتي:
• �أوالً :تقوم وح��دات اجلي�ش املنت�رشة على ام��ت��داد م�ساحة الوطن
بواجباتها اليومية يف احلفاظ على ا�ستقرار البالد وحماية املواطنني،
ومالحقة اخلارجني على القانونً � ،أيا كان انتما�ؤهم احلزبي �أو الطائفي،
وخري دليل على ذلك البيانات ال�صادرة عن القيادة حول نتيجة التدابري
الأمنية اال�ستثنائية التي تنفذها هذه الوحدات ب�صورة دورية ،وت�شمل
توقيف جمرمني وخمالفني ومطلوبني للعدالة يف خمتلف املناطق
اللبنانية.
ثانيا� :إن اجلي�ش الذي ي�ضع يف �سلّم �أولوياته احلفاظ على �سالمة
•
ً
املواطن وحريته ،يحر�ص يف املقابل كلَّ احلر�ص على �صون كرامة �أبنائه،
اجلي�ش  -العدد رقم 310

وه��و ال يتوانى عن اتخاذ �أق�صى
الإج��راءات القانونية والفورية بحق املعتدين
على الع�سكريني من دون ا�ستثناء.
متاما حجم امل�س�ؤولية الوطنية
• ثالثًا� :إن قيادة اجلي�ش �إذ ت��درك
ً
امللقاة على عاتقها يف ه��ذه املرحلة الدقيقة التي مي��ر بها لبنان
�سيتم�سكون �أكرث
عموما ،هي على ثقة ب�أن الع�سكريني
واملنطقة العربية
ً
َّ
من �أي وقت م�ضى مبناقبيتهم املعهودة وبر�سالتهم وثوابتهم الوطنية
ينجروا خلف �شعارات �سيا�سية �أو فئوية ،ت�صدر من هنا
اجلامعة ،ولن
ّ
�أو هناك ،فقيمهم الع�سكرية ت�أبى ذلك ،ومهمتهم الأ�سا�سية تكمن �أوالً
أخريا يف حماية الوطن من العدو الإ�رسائيلي والإرهاب ،والعابثني مب�سرية
و� ً
ال�سلم الأهلي� ،إىل �أي جهة انتموا.
• راب ًعا� :إن تبدل الظروف واملعطيات ال�سيا�سية بني فرتة و�أخ��رى،
م�س�ألة خربها الع�سكريون وا�ستطاعوا جتاوز انعكا�ساتها با�ستمرار ،ويف
مطلق الأح��وال ف� ّإن اجلي�ش يطمئن جميع اللبنانيني ب�أنه لن يحيد قيد
�أمنلة عن دوره الوطني اجلامع ،وم�ساره الثابت يف التعاطي مع خمتلف
و�صمام �أمنه
الأطراف على قدم امل�ساواة ،و�سيبقى �ضمانة وحدة الوطن
ّ
وا�ستقراره مهما ا�شتدت امل�صاعب وغلت الت�ضحيات.
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م�سابقة اللغة
والثقافة
الفرن�سيتني

ت وا

صصل وت
ع
ا
و
ن
ني�سان

�إعداد :روجينا خليل

ن�سبة امل�شاركة ت�ضاعفت هذا العام والفائزون ت�س ّلموا جوائزهم
«ل��ق��د �أثبتت التجارب
ال��ب��ع��ي��دة وال��ق��ري��ب��ة� ،أن
املدخل الطبيعي لإقامة �أي
تعاون بني �شعبني ،يكمن
يف التوا�صل الثقايف ،الذي
ي��رت��ك��ز ب����دوره ع��ل��ى عن�رص
اللغة ،من هنا حر�صت فرن�سا
كل احلر�ص على فتح ذراعيها
ّ
للبنانيني ،احت�ضاناً لنتاجهم
الفكري والإبداعي ،كما قدمت
امل�ساعدات املادية واملعنوية،
دع��م��اً للجامعات وامل��دار���س
اللبنانية يف �إطار درا�سة اللغة
الفرن�سية و�سرب �أغوارها العميقة».
كالم قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي هذا ،جاء خالل حفل توزيع
ال�شهادات واملكاف�آت على ال�ضباط
والع�سكريني الفائزين يف م�سابقة
اللغة والثقافة الفرن�سيتني ،الذي
�أقيم يف مقر ال�سفارة الفرن�سية يف
بريوت – ق�رص ال�صنوبر.
ح����ضر االح��ت��ف��ال ع�����ض��و املجل�س
الع�سكري اللواء الركن نقوال مزهر
ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
وال�سفري الفرن�سي يف لبنان ال�سيد
 Denis Piétonوامللحق الع�سكري
الفرن�سي العقيد ،Philipe Petrel
ٍ
عدد من ال�ضباط اللبنانيني
�إىل جانب
والفرن�سيني والأ�ساتذة املدربني ورتباء
و�أف���راد م��ن خمتلف ال��وح��دات والقطع
الع�سكرية.

تبادل الكلمات
�إفتتح اللقاء بالن�شيدين اللبناين والفرن�سي
ثم �ألقى ال�سفري الفرن�سي كلمة باملنا�سبة
�شكر فيها ق��ي��ادة اجلي�ش على اهتمامها
الدائم باللغة الفرن�سية ،ونوه بن�سبة امل�شاركة
ال��ع��ال��ي��ة ل���دى الع�سكريني اللبنانيني يف
امل�سابقة ،م�ؤكداً عزم ال�سفارة على موا�صلة
�إن�شاء املزيد من الكوادر املتخ�ص�صة يف هذا
املجال.
بدوره� ،ألقى اللواء الركن مزهر كلمة قال
فيها:
«مرة جديدة نحتفل م ًعا بتوزيع ال�شهادات
ّ
وامل��ك��اف���آت ع��ل��ى ع���دد م��ن الع�سكريني،
ال��ف��ائ��زي��ن يف م�����س��اب��ق��ة ال��ل��غ��ة وال��ث��ق��اف��ة
الفرن�سيتني التي ج��رت ب��إ��شراف ال�سفارة
الفرن�سية يف لبنان .ويف هذه اخلطوة التي
حت��م��ل يف ط��ي��ات��ه��ا ال��ك��ث�ير م���ن ال����دالالت
وامل��ع��اين ،ت�أكيد على م��ا تبذله ال�سفارة
من جهد وما تتمتع به من ن�شاط وحيوية،
وت�أكيد �أي�ضا ً على الإرادة امل�شرتكة لدى
اجلي�شني اللبناين والفرن�سي يف موا�صلة
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م�سرية التعاون الع�سكري والثقايف ،والتي
تعترب بدورها جت�سيداً للروابط املتينة التي
جتمع ال�شعبني ال�صديقني ،ال�ضاربة جذورها
يف �أعماق التاريخ.
�أيها احل�ضور الكرمي
�إذا ك��ان التعاون الثقايف واحل�ضاري بني
ال�شعوب عرب الأزمنة الغابرة ،حقيقة را�سخة
�أملتها رغبة هذه ال�شعوب يف التقارب الإن�ساين،
ويف ت���ب���ادل امل�����وارد وال��ع��ل��وم واخل��ب��رات،
واال�ستفادة من تكامل القدرات والطاقات،
�سعيا �إىل حتقيق اخل�ير والرفاهية وال�سالم
ً
للجميع ،ف�إن هذا التعاون بات اليوم �أكرث من
حاجة� ،أمام ثورة االت�صاالت واملوا�صالت التي
جعلت من العامل قرية كونية �صغرية .وكم هو
حري بال�شعبني اللبناين والفرن�سي �أن يكونا يف
ّ
طليعة امل�ستفيدين من هذا الواقع اجلديد،
يف ظ��ل م��ا يجمعهما م��ن م��ب��ادئ وتطلعات
و�أه��داف م�شرتكة ،يف مقدمها الإميان بثقافة
التنوع واالنفتاح واحلوار ،واعتناق قيم احلرية
والعدالة وامل�ساواة.
�أيها احل�ضور الكرمي

لقد �أثبتت التجارب البعيدة والقريبة� ،أن
املدخل الطبيعي لإقامة �أي تعاون بني �شعبني،
يكمن يف التوا�صل الثقايف ،الذي يرتكز بدوره
على عن�رص اللغة ،من هنا حر�صت فرن�سا كلّ
احلر�ص على فتح ذراعيها للبنانيني ،احت�ضا ًنا
لنتاجهم ال��ف��ك��ري والإب����داع����ي ،ك��م��ا قدمت
دعما للجامعات
امل�ساعدات املادية واملعنويةً ،
وامل��دار���س اللبنانية يف �إط���ار درا���س��ة اللغة
الفرن�سية و�سرب �أغوارها العميقة.
أي�ضا كان لبنان وال ي��زال ،ع�ض ًوا
ومن هنا � ً

فاعالً يف منظمة ال��دول الفرنكوفونية ،وقد
اعتمد الفرن�سية يف مناهجه الرتبوية والتعليمية
كلغة ت�أتي يف املرتبة الثانية بعد العربية .كما
خا�صا بهذه اللغة،
�أوىل اجلي�ش اللبناين
اهتماما ً
ً
فجعلها م��ادة �إلزامية يف الكليات واملعاهد
وامل���دار����س ،وث��اب��ر على تعزيز ح�ضورها يف
الن�شاطات االجتماعية وال��ث��ق��اف��ي��ة ،و�أغ��ن��ى
وج��وده��ا يف الأب��ح��اث وال��درا���س��ات الأكادميية
واملكتبات الع�سكرية ،بالتعاون ال��دائ��م مع
ال�سفارة الفرن�سية يف لبنان.
�ام��ا ب��ا���س��م ق��ائ��د اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد ج��ان
خ��ت� ً
ق��ه��وج��ي� ،أت��وج��ه بخال�ص ال�شكر واالم��ت��ن��ان
�إىل �سعادة ال�سفري  Denis Piétonو�إىل
�أع�ضاء الفريق الفرن�سي والأ�ساتذة املدربني،
مدنيني وع�سكريني ،الذين تعاونوا على �إجراء
وتقييما،
امل�سابقة� ،إع��دا ًدا و�إ�رشافً ا ،ت�صحي ًحا
ً
ٍ
مزيد من
كما �أهنئ جميع الفائزين بها .و�إىل
خطوات التعاون يف املقبل من الأيام� ،أ�س�أل اهلل
لكم دوام التقدم وال�سمو والنجاح».
ن�سبة الإقبال
بعدها عر�ض كلّ من املقدم الركن �إمانويل
كوا�سبيل دوم�سنيل واملقدم �ستيفان بيوار�س

الفائزون

• ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن م�����ارون احل���ت���ي ،م��دي��ر
العمليات يف �أركان اجلي�ش للعمليات.
• العميد الركن �شامل روك��ز ،قائد فوج
املغاوير.
• العقيد �سيمون الدب�س من لواء امل�شاة
الثالث.
• الرائد الإداري �سو�سن �رشيف يكن
من اللواء اللوج�ستي.
• امل�لازم الأول حممد جابر من لواء
امل�شاة احلادي ع�رش.
• امل��ل��ازم �أدم��ي��ت��ا الأ���س��ط��ا من
الطبابة الع�سكرية.
• امل�ؤهل وليد املهباين من لواء امل�شاة الثامن.
• املعاون الأول �أحمد ال�شعار من فوج التدخل الرابع مف�صول �إىل
مع�سكر عرمان للتدريب.
• املعاون الأول قا�سم الدلباين من فوج املدفعية الأول.
• املعاون جورج ا�سكاف من فوج التدخل الثاين.
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ملخ�صا ذكّ ���را فيه ب��دور ال��ت��ع��اون الفرن�سي
ً
الع�سكري التقني وبالهدف من هذه امل�سابقة
وف�صال
داخل قطع اجلي�ش اللبناين ووحداته،
ّ
ب��الأرق��ام ن�سبة الإق��ب��ال على امل�شاركة فيها
التي ت�ضاعفت ه��ذا العام ( 5,000م�شارك
ل��ل��ع��ام  2010و 10,000م�����ش��ارك للعام
� ،)2011إ�ضاف ًة �إىل عر�ض ما �أ�سهمت فيه
ال�رشكات الداعمة بحيث ق��ارب��ت تقدمياتها
 100,000دوالر �أمريكي وهو مبلغ يتخطى
ثالثة �أ�ضعاف الدعم للعام الفائت ،ما �سيمكّ ن
اجل��ي�����ش م��ن اف��ت��ت��اح م��راك��ز ج��دي��دة لتعليم
الفرن�سية يف ال�شمال (مع�سكر عرمان للتدريب)
ويف كفر�شيما ،وت�أهيل املكتبات يف خمتلف
مدار�سه وكلياته ،وجتديد حواىل اثنتي ع�رشة
قاعة تدري�س� ،إ�ضاف ًة �إىل تن�شئة عنا�رص جدد
لرفع م�ستوى تعليم اللغة الفرن�سية.
ويف اخلتام جرى ت�سليم ال�شهادات واجلوائز
تقديريا
درع�أ
للفائزين وقد نال فوج املغاوير ً
ً
لتحقيقه ن�سبة امل�شاركة الأعلى يف م�سابقة
اللغة والثقافة الفرن�سيتني للعام 2011
ت�سلّمه قائد الفوج العميد الركن �شامل روكز.
واختتم االحتفال بكوكتيل وتبادل �أنخاب
باملنا�سبة.

• الرقيب الأول م��دل�ين ��شري��ف م��ن معهد
التعليم.
• العريف جميل احللبي من ل��واء امل�شاة
الأول.
• اجل���ن���دي خ���ال���د م��ل��ح��م م���ن ال���ل���واء
اللوج�ستي.
• اجل��ن��دي روي ���ش��دي��اق م��ن ال��ف��وج
املجوقل.
• التلميذ ال�ضابط جمال القعقور
من املدر�سة احلربية (�أمن داخلي).
• التلميذ ال�ضابط ح�سن ب�شارة
من املدر�سة احلربية (�أمن داخلي).
• التلميذ الرتيب روي قره كوزيان من معهد التعليم – مدر�سة
الرتباء.
• املجند املمددة خدماته حممد �ضاهر من لواء الدعم – فوج الإ�شارة.
• املجند املمددة خدماته ح�سني �شعالن من لواء امل�شاة التا�سع.
• املجند املمددة خدماته نا�رص ا�سماعيل من فوج املغاوير.
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�إعداد :تريز من�صور

احل�ضور واالفتتاح
ح�رض احلفل رئي�س ق�سم �إدارة
برعاية قائد اجلي�ش العماد جان
ورع��اي��ة ���ش ��ؤون الع�سكريني يف
كرمت جمعية �أندية الليونز
قهوجيّ ،
منطقة ال�شمال العميد الركن
الدولية املنطقة  ،351قدامى
�أحمد احل�صني ممثالً العماد قائد
الع�سكريني من اجلي�ش اللبناين يف
اجلي�ش ،حمافظ لبنان ال�شمايل
منطقة ال�شمال ( 262متقاعد ًا) ،وذلك
ال�سيد نا�صيف قالو�ش ،رئي�س
خالل حفل غداء ترفيهي �أقيم يف نادي
ن��ادي ال��رت��ب��اء –ال�شمال العميد
الرتباء  -ال�شمال.
الركن �سعد الدهيبي ،ر�ؤ�ساء بلديات
املنطقة حكام �أندية الليونز املنطقة
 ،351ر�ؤ�ساء �أقاليم و�أع�ضاء اجلمعية� ،إ�ضافة
�إىل قدامى الع�سكريني.
�أعقبت الن�شيد الوطني اللبناين ،دقيقة �صمت
على �أرواح �شهداء اجلي�ش اللبناين ،ثم �ألقى
عريف االحتفال الدكتور �سليم خوري (م�ست�شار
�أندية الليونز يف ال�شمال) كلمة اعترب فيها
�أنه من واجب جمعية الليونز و�رشف لها ،وهي
جمعية خدمة و�صداقة وعطاء ،تكرمي �أبطال
اجلي�ش اللبناين واملتقاعدين يف �صفوفه.

الليونز
تكرم قدامى
ّ
الع�سكريني
يف ال�شمال
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العميد الركن بجاين
رئي�س جلنة ال��ت��ع��اون ب�ين �أن��دي��ة الليونز
املنطقة  351واجلي�ش اللبناين العميد الركن
املتقاعد منري بجاين �ألقى كلمة ق��ال فيها:
«�إن اجلي�ش يعمل منذ عقود يف و�ضع �سيا�سي
متقلب ،وبو�سائل وجتهيزات حمدودة ،وعلى
الرغم من ذل��ك يبقى الأف�ضل بني اجليو�ش
ملتزما م��ب��ادئ ال����شرف والت�ضحية
العريقة،
ً
والوفاء ،وهو مثال وق��دوة يف الوعي الوطني
والتفاعل املجتمعي ...اجلي�ش يرتكز على تراث
ر�سخه قدامى الع�سكريني،
وطني �صاف ومتنيّ ،
املكرمني اليوم».
�ضيوفنا
ّ
و�أ�شار العميد بجاين يف كلمته �إىل �أن هذا احلفل
�ستعقبه حفالت �أخ��رى يف باقي املحافظات
ودعما للجي�ش اللبناين البا�سل...
و�شكرا
تكرميا
ً
ً
ً
و�أو�ضح �أن �أندية الليونز يف لبنان هي جزء من
املجتمع املدين ومن اجلمعيات الأهلية التي
تعمل حتت �شعار اخلدمة يف املجاالت ال�صحية
والإن�سانية والثقافية واالجتماعية والبيئية
والوطنية ،وهي الأقرب �إىل الن�سيج االجتماعي
للم�ؤ�س�سة الع�سكرية ،لناحية العمل املجاين
الالطائفي...

وع��ر���ض��ت اجلمعية ��شري��ط �ا ً وث��ائ��ق��ي �ا ً ح��ول
ن�شاطاتها املختلفة خالل العام اجلاري والذي
�شمل توزيع هدايا على الأطفال يف الأعياد،
�إ�ضافة �إىل دع��م الأط��ف��ال امل�صابني مبر�ض
ال�رسطان و�أط��ف��ال  SOSوتقدمة م�ساعدات

مالية لكاريتا�س وغريها من الن�شاطات...
�سالمة
حيت حاكم اجلمعية ال�سيدة مر�سال
بدورها ّ
�سالمة امل�ؤ�س�سـة الع�سكرية ،من ّوهة بت�ضحيات
ال�ضباط والع�سكريني يف اخل��دم��ة الفعلية
والع�سكريني القدامى ،يف �سبيل وحدة لبنان
وحريته وا�ستقالله.
و�شبهت �أندية الليونز351
ّ
يف لبنان ،والأردن والعراق ،بامل�ؤ�س�سـة الوطنية
ال��ت��ي ال ت�����س��أل ع��ن دي��ن �أو طائفة �أو حزب

�سيا�سي ،بل هدفها اخلدمة املن ّزهة عن كل
م��أرب �شخ�صي ،بغية اح�ترام كرامة املواطن،
واحلفاظ على �سالمة الوطن ،جت�سي ًدا ل�شعار
الليونز «احلرية والذكاء و�سالمة الوطن.»...
درعا
وقدمت حاكم الليونز ال�سيدة �سالمة
ً
تقديريا ً با�سم جمعية
�أن����دي����ة ال��ل��ي��ون��ز-
ال�شمال ملمثل قائد
اجلي�ش العميد الركن
ودرعا
احمد احل�صني،
ً
تقديريا �آخر لرئي�س
ً
جل��ن��ة ال��ت��ع��اون بني
اجل��م��ع��ي��ة واجل��ي�����ش
العميد املتقاعد منري
بجاين.
كلمة
قيادة اجلي�ش
ال���ع���م���ي���د ال���رك���ن
احل�صني �ألقى كلمة
م�شريا يف ال��ب��داي��ة �إىل
العماد ق��ائ��د اجلي�ش
ً
وفاء امل�ؤ�س�سـة الع�سكرية لق�سمها ور�سالتها
و�سهرها على �إرث الأج��داد والآب��اء و�إجن��ازات
رجالها املخل�صني.
ولفت العميد احل�صني �إىل �أن��ه على الرغم
من املحن والأزم���ات التي تعر�ض لها لبنان،
«ب��ق��ي اجل��ي�����ش واح���� ًدا م���وح��� ًدا ،مني ًعا �أم���ام
امل�����ص��اع��ب وال��ت��ح��دي��ات ،مم��ث�لاً يف �أذه����ان
امل��واط��ن�ين الأم���ل امل��رجت��ى وخ�شبة اخلال�ص
عند كل منعطف خطري .والف�ضل بذلك يعود
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�إىل ثبات امل�ؤ�س�سـة الع�سكرية على نهجها
ال��ق��ومي ،ومت�سكها ب��دوره��ا الوطني اجلامع،
�إىل جانب ت�ضحيات �أجيالها املتعاقبة ،حيث
كان للع�سكريني احلا�رضين بيننا ،ح�صة وافرة
من كل الت�ضحيات ،وب�صمات وا�ضحة ال تزال
مطبوعة يف �صفحات تاريخ ه��ذه امل�ؤ�س�سـة
و�إجنازاتها الكبرية».
وتوجه �إىل �أندية الليونز بالقول« :مبادرتكم
ّ
الطيبة جتاه الع�سكريني املتقاعدين الذين
بذلوا زه��ر ال�شباب و�أغ��ل��ى �سنوات العمر يف
تكرميا منكم للجي�ش،
خدمة الوطن ،نعتربها
ً
ال��ذي ب��دوره يحر�ص كل احلر�ص على الوفاء
ل��رج��ال��ه ال��ق��دام��ى ،ال��ذي��ن ���س��اه��م��وا ب��ال��روح
والعقل وال�ساعد �إىل جانب رفاقهم ال�سابقني
والالحقني يف �إعالء �رصح امل�ؤ�س�سـة الع�سكرية
ويف العمل على تطويرها نحو الأف�ضل والأكمل».
و�شكر با�سم قيادة اجلي�ش �أن��دي��ة الليونز
على التفاتاتها الكرمية جتاه م�ؤ�س�سة �شعارها
ال�رشف والت�ضحية والوفاء ،وميثاقها العطاء بال
م ّنة �أو ح�ساب.
دروع ومو�سيقى
تخلّل حفل الغداء تقدمي هدايا رمزية �إىل
املكرمني (دروع زجاجية كتب
الع�سكريني
ّ
مكرم).
عليها ا�سم كل ّ
وع��ل��ى �أن��غ��ام مقطوعات مو�سيقية و�أغ���انٍ
وطنية قدمتها فرقة م��ن مو�سيقى اجلي�ش
بقيادة النقيب جوزف يعقوب ،ت�شابكت �أيدي
الع�سكريني املتقاعدين ب�أيدي �أع�ضاء �أندية
فرحا.
الليونز ،ورق�ص اجلميع ً
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�إعداد :روجينا خليل
مبنا�سبة عيد املغرتب �أقامت الرابطة اللبنانية يف العامل احتفاالً �أمام
متثال املغرتب يف ب�يروت حملة املرف�أ .ح�رض االحتفال �أع�ضاء ال�سلك
الدبلوما�سي الأجنبي وم�س�ؤولون و�شخ�صيات �إ�ضاف ًة �إىل وف��ود من
اجلاليات اللبنانية يف بالد االغرتاب كافة.
افتتح االحتفال بالن�شيد الوطني اللبناين �أعقبته كلمة �أم�ين عام
الرابطة اللبنانية يف العامل نبيل فار�س حرفو�ش الذي رحب باحل�ضور
«مكرما �إي��اه �أم��ام متثاله الذي
الكرمي مبنا�سبة عيد املغرتب اللبناين
ً
�شيده النادي اللبناين يف مك�سيكو �سيتي
و�أهداه �إىل بلدية بريوت من خالل اللجنة
الوطنية برئا�سة ال�سفري عرب الرحمن
ال�صلح».

و�سفري الربازي ل Dr. Paolo Roberto Campos Tarrisse Fa n
 turaورئي�س جمعية ال�صداقة اللبنانية املك�سيكية الدكتور حنا �أيوب،
الذين وجهوا حتية للمغرتب اللبناين و�أك��دوا �صداقة بالدهم لل�شعب
اللبناين ودعمهم له يف خمتلف ظروفه.
بعدها حتدث رئي�س املجل�س البلدي ملدينة بريوت الدكتور املهند�س
مقدرا
بالل �سليم حمد الذي توجه للأخوة اللبنانيني يف بالد االغ�تراب
ً
وخارجيا باعتبارهم �سفراء للوطن اللبناين الذي
داخليا
دورهم املتنامي
ً
ً
ال يقوم �إال بجناحيه املقيم واملغرتب.
وق��ال� :إن املغرتبني يعتربون ال�رشيان
احل��ي��وي و�إح����دى ال��رك��ائ��ز الأ���س��ا���س��ي��ة
لالقت�صاد ال��وط��ن��ي ،وه��م ي�ساهمون

و�شكر حرفو�ش «ه��ذا املغرتب املجهول والعمالق ال��ذي برهن عن
طموحه وجناحه حيث ن�أمل �أن حتقق الدولة اللبنانية وعودها بت�أمني
اجلن�سية اللبنانية للمتحدرين من �أ�صل لبناين ،وحق االقرتاع وغريها من
احلقوق .فقد بلغ عدد املتحدرين من �أ�صل لبناين يف العامل  16مليون
ن�سمة جلّهم من الناجحني والبارزين يف جمتمعاتهم و�أعمالهم ،وقد ينجح
لبنان يف ا�ستقطاب هذا العامل املميز باملال والأعمال والعلوم ،وهذا فخر
واعتزاز لنا».
كما �شكر قيادة اجلي�ش اللبناين و�أفراده واملديرية العامة لقوى الأمن
الداخلي وجنودها مل�ساندتهم الدائمة.
ثم كانت كلمة لكل من �سفري املك�سيك Dr. Georges Alvaris

ب�شكل فعال يف دعم االقت�صاد الوطني ،وذلك من خالل التحويالت املالية،
خ�صو�صا و� ّأن جماالت اال�ستثمار يف
واال�ستثمارات التي يقومون بها،
ً
لبنان متعددة ،وميكنهم �أن ي�ساهموا يف متويل م�شاريع �إنتاجية و�إمنائية
متعددة .و�أ�ضاف �أن الدولة م�س�ؤولة جتاه املغرتبني ،وهذه امل�س�ؤولية
تقوم على وجوب �إحداث الربط بني لبنان املغرتب ولبنان املقيم .ويف
�سبيل حتقيق هذا الرابط ال بد من اال�ستجابة لبع�ض املطالب القدمية
– اجلديدة لأبناء لبنان املغرتبني ،والتي ما برحوا يرددونها يف كل
املنا�سبات و�أمام كل امل�س�ؤولني.
واختتم االحتفال ب�أنا�شيد وطنية عزفتها مو�سيقى اجلي�ش والتقطت
�صور تذكارية.

يوم املغرتب اللبناين

احتفال وكلمات

اجلي�ش  -العدد رقم 310

45

ني�سان 2011

منا

سسبات

ني�سان

�إعداد :جان دارك �أبي ياغي
رعت ال�سيدة االوىل وفاء �سليمان
االحتفال الذي نظمته «جمعية �أمهات
عكار» �إحياء لعيدي الأم والطفل ،الذي
�أقيم يف مطار قاعدة القليعات اجلوية،
بح�ضور ممثل قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي العميد الركن ر�ضوان اخلري،
قائد قاعدة القليعات اجلوية العقيد
الركن الطيار �أندريه �أبو مع�رش ،فاعليات
�سيا�سية ودبلومل�سية واجتماعية وثقافية
ومب�شاركة تالمذة ينتمون اىل  50مدر�سة
ر�سمية وخا�صة يف عكار.

�سليمان يف احتفال �أمهات عكار
للمحافظة على احلقوق يف وطن القيم
�شكر
بعد الن�شيد الوطني اللبناين معزوفا ً من فرقة
مو�سيقى اجلي�ش� ،ألقت نائبة رئي�سة اجلمعية
الآن�سة ليلى مو�سى كلمة �شكرت فيها ال�سيدة
الأوىل لرعايتها الإح��ت��ف��ال ،و�شكرت رئي�سة
اجلمعية التي �سعت من خالل ن�شاطاتها �إىل
رفع م�ستوى املر�أة العكارية ،وعملت على �إحياء
دور الطفل ورعاية امل�سنني وحماية البيئة.
وق��ال��ت م��ؤ� ّ��س�����س��ة «جمعية �أم��ه��ات ع��ك��ار»
ورئي�ستها الدكتورة �سيلينا ريا�ض رح��ال:

«هذا اليوم هو لكل النا�س ولي�س له �أي طابع
�سيا�سي �أو ديني بل هو مليء باحلب والعاطفة
والت�ضحية ،نكرم فيه امل��ر�أة ون�شكرها على
تربيتها وت�ضحياتها من اجل �أوالدها».
كلمة ال�سيدة الأوىل
بعد ذل��ك كانت كلمة ال�سيدة الأوىل وفاء
�سليمان ال��ت��ي ق��ال��ت« :ي����سرين �أن �ألتقيكم
اليوم ،لنحيي عيدي الأم والطفل ،يف منطقة
ع��زي��زة على قلوبنا ج��م��ي��ع�ا ً» .وت��وج��ه��ت اىل
الأوالد بالقول« :نرى اليوم م�ستقبل لبنان يف
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عيونكم ،وطموحاتكم ،و�أحالمكم التي تزهر
وع��وداً تتجاوز م�صاعب احلا�رض و�آفاقه .يف � ِّأي
موقع كنا ،حقكم علينا �أن نحفظ حقوقكم،
ونفر�ش دروبكم باملعرفة والثقافة والقيم
التي جعلت من بلدنا وطن احل�ضارة والعلم».
و�أ�ضافت« :عكار كانت و�ستظل دوم �ا ً ذخ��راً
للوطن ،تعطيه بال ح�ساب وتغنيه بن�ساء ورجال
نعتز بهم وب�أ�صالتهم .ولبنان يا �أحبائي �أمانة
نحفظها جيالً بعد جيل ،فكونوا �أوفياء لهذه
الر�سالة و�ض ّحوا من �أجلها لت�سلّموها بفخر
واعتزاز للأجيال التي �ستليكم».
ويف ختام كلمتها ت�سلّمت ال�سيدة �سليمان
درعا ً تقديرية من الدكتورة رحال با�سم جمعية
�أمهات عكار.
ول��ت��ك��رمي �أم ال��دن��ي��ا «الأم» وع�ي�ن احل��ي��اة
«الطفل» ق�� ّدم ت�لام��ذة امل��دار���س امل�شاركة
و���ص�لات فنية وم�رسحية وغنائية ورق�صات
فولكلورية على وقع � ٍ
أغان وطنية وتراثية.
ويف اخلتام �أقيم يف الباحة اخلارجية لقاعة
االحتفال عر�ض ع�سكري نفذته طوافتان من
ط��راز «بيل � »205أم�يرك��ي��ة ال�صنع� ،أعقبه
كوكتيل.

م هر
جانات

مهرجان الفرنكوفونية
يف لبنان

م�رسح
بد�أت احتفاالت اليوم العاملي للفرنكوفونية
يف الأول م��ن �آذار املا�ضي بعر�ض م�رسحي
للكاتبة واملمثلة لوريلني كونرت التي ق ّدمت
العر�ض مبفردها على خ�شبة م�رسح مونتني يف
بريوت.
البلجيكية يف لبنان ،وعلى
وبرعاية ال�سفارة
ّ
امل�رسح نف�سه ،قام املمثل البلجيكي �أليك�س
فيزوريك بعر�ض م�رسحية كوميدية من بطولته
�ردي��ة بعنوان «�أليك�س ف��ي��زوري��ك حتفة
ال��ف� ّ
فنية».
كذلك ق ّدم على امل�رسح ذاته عر�ض مل�رسحية
لـ «بيرتبان والبلد اخليايل» ل�ل�أوالد  ،و�آخ��ر
�أ ّداه ممثالن �إرجتاليان ي�ؤلّفان كتابا ً �إنطالقً ا
من كلمات و�أفكار يطرحها اجلمهور يف فكرة
مبتكرة بعنوان «كتاب مرتجَ َ ل».
عر�ضا يف
ويف م�رسح مونو ،امل�رسحية الأك�ثر
ً
العامل« ،بوينغ بوينغ» للكاتب مارك كوموليتي
�أخرجها مي�شال مالك ،فيما ق ّدم املهند�س لوك
م�رسحية باللغة الفرن�سية املحكية
�شاريرون
ّ
بعنوان :تكرمي للبيفوميرتي (.)Pifométrie
ح�صتهم من خالل عر�ض جديد
وكانت لل�صغار ّ
مل�رسح الدمى للكاتب واملخرج كرمي دكروب
بعنوان «�ألف وردة ووردة».
و�شهد الإحتفال معر�ضني ،الأول للفنان
ل�����وران ك��ورف��ي��زي��ي��ه (حم�ت�رف���ات ل�ل�أط��ف��ال
والكبار) والثاين للفنان الأرجنتيني فابيان
�سرييدو ا�ستوحاه من كتاب «غارغانتويا»
( )Gargantuaللم ؤ�لّف فرن�سوا رابليه.

ني�سان

معو�ض بو مارون
�إعداد :با�سكال ّ
مبنا�سبة اليوم العاملي للفرنكوفونية والذكرى اخلم�سني لت�أ�سي�س الوكالة اجلامعية
للفرنكوفونية� ،شهد لبنان مبختلف مناطقه ،ن�شاطات ثقافية وفنية ا�ستمرت ملدة
الثقافية �أبوابها يف احتفاالت
�شهر و�أ�سبوع كاملني .فقد فتحت املراكز
ّ
ٍ
أدبية،
و�ص َلت الليل بالنهار� :أفالم ،م�رسحيات ،معار�ض ،مقاه � ّ
ارجتالية ،دمى،
ر�سم� ،شعر ،مو�سيقى� ،أغانٍ  ،عرو�ض
ّ
ق�ص�ص ،مهرجانات ،حما�رضات وم�سابقات...

مو�سيقى
ح�صتها
كانت للمو�سيقى
ّ
الكبرية �ضمن مهرجان الفرنكوفونية،
مو�سيقية يف
حيث نظّ مت جامعة البلمند �أم�سية
ّ
�أوديتوريوم اجلامعة �أحيتها فرقة «ال�سدا�سي
كال�سيكية
�أرابي�سك» التي عزفت مقطوعات
ّ
مو�سيقية.
وغربية بوا�سطة � 6آالت
�رشقية
ّ
ّ
ّ
أنطونية ،وبقيادة الأب توفيق
ويف اجلامعة ال
ّ
أوروبية
رن الكورال �أنا�شيد و�أغاين �
معتوق ،مّ
ّ
فرنكوفونية.
ّ
غوتييه كابو�سون �أحد �أهم عازيف الكمان يف
العامل� ،أده�ش اجلمهور مبعزوفاته املميزة
�ضمن مهرجانات الب�ستان الثقافية ،وكذلك
ف��ع � َل��ت ف��رق��ة ���ش��ام��ب��ل�ين ()Champlin
اللبنانية -الكندية من خالل عزفها �ضمن حفل
مو�سيقي �أقيم يف حرم جامعة القدي�س يو�سف.
واختتمت االحتفاالت بال�شهر الفرنكوفوين
املغنية والكاتبة ال�سوي�رسية بريجيت �شار
مع
ّ
التي جمعت يف غنائها مو�سيقى اجلاز والأدب
الفرن�سي.
�أدب و�شعر
�ألقت املمثلة رندا الأ�سمر ق�صائد باللغ َتني
الفرن�سية والعربية �ضمن �أم�سية ثقافية خا�صة
على خ�شبة م�رسح مونتني.
و�أقيم احتفال للرواية واملونودرام (لل�سنة
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الثانية ع�رشة) روى
«حكواتيون» ق�ص�صهم �ضمن م�سابقة
خالله
ّ
خا�صة .»Concours des menteurs« :
كما ق ّدم الراوي ال�شهري لوران دايكارد ،برفقة
�ارا
ع��دد من الآالت
ّ
املو�سيقية� ،أح��دا ًث��ا و�أخ��ب� ً
�صبحية
وق�ص�صا جذب من خاللها احل�ضور يف
ً
ّ
مميزة.
ّ
�سينما
العرو�ض ال�سينمائية الفرن�سية واللبنانية
حيزاً هاما ً يف االحتفال بال�شهر
�أخذت بدورها ّ
الفرنكوفوين من مهرجان الأفالم الق�صرية ،اىل
ق�ص�ص فار�سية ،واملهرجان ال��دويل للأفالم
فريان ،مروراً «ب�شا�شات
الق�صرية كلريمونّ -
الواقع» التي عر�ضت �أفالما ً وثائقية ،و�أم�سية
ال�سينما الرومانية.
وت��أ ّل��ق��ت �أف�ل�ام كال�سيكية مثل «اجلميلة
والوح�ش» (« ،)1946جلد احلمار» (،)1970
و�أخ���رى ج��دي��دة «اجتياح ال�براب��رة» للكندي
دني�س �أرك���ان ،و«ه��ي��ا �أخ�برن��ا» (ل�ل�أط��ف��ال)،
و«رجل وخطيئته» ل�شارل بينامي.
وع��ر���ض الفيلم الكندي اللبناين املنتظر
«احلريق» للمخرجة دوني�س فيلنوف (ت�أليف

أقيمت بعده طاولة م�ستديرة
وجدي مع ّو�ض) ،و� َ
بحثت مو�ضوع التعاون بني كندا ولبنان يف
القطاع ال�سينمائي.
كذلك عر�ضت �أف�لام لبنانية حديثة كفيلم
بهيج حجيج «�شتي ي��ا دين» ،و«ر�صا�صة
طاي�شه» جل��ورج الها�شم ،و«ق�صة �شهرزاد»
لرامي قديح ،و»ط��ري��ق ال�شمال» لكارلو�س
�شاهني.
وت ّوج االحتفال الفرنكوفوين مب�سابقات مع
املدار�س ،وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،واجلامعات
مع جوائز ومنح مدر�سية وزعت على الرابحني.
و�شهدت املراكز الثقافية الفرن�سية املوزعة
يف خمتلف �أن��ح��اء لبنان :بعلبك ،دي��ر القمر،
جونيه ،بريوت� ،صيدا ،النبطية� ،صور ،طرابل�س
وزح��ل��ة ،احتفاالت ومهرجانات ون�شاطات يف
خمتلف امليادين واملجاالت.
«يوم الفرنكوفونية العاملي»
يف � 21آذار ،ومبنا�سبة العيد اخلم�سني للوكالة
اجلامعية للفرنكوفونية� ،أقيم احتفال باليوم
العاملي للفرنكوفونية يف ق�رص الأوني�سكو
بعنوان «�شباب يف عيد» .جمهور الإحتفال كان
ال�شباب اجلامعي حتدي ًدا وريعه لدعم م�ؤ�س�سة
«�أم النور» التي حتارب �آفة املخدرات.
بد�أ الربنامج مع مغني الراب با�سم ما�ضي تلته
مناق�شة حمورها ال�شباب الفرنكوفوين بعنوان
«على �رشف ال�شبيبة بني احلياة اجلامعية واحللم

املهني� :آمال وخماوف»� ،أدارها الدكتور
با�سكال مونان.
و�ألقى الرحالة القرب�صي نيكوال�س
باباكري�سو�ستومو (مب�شاركة �سفارة
قرب�ص يف لبنان وجامعة قرب�ص)
حم��ا��ضرة – ���ش��ه��ادة ع��ن جتربته
ال��ف��ري��دة م��ن خ�لال جولته حول
العامل التي دامت �سبع �سنوات
ب��ع��ن��وان «رح��ال��ة يف ال��ب��ل��دان
الفرنكوفونية»� .أما املناق�شة
الثانية فكانت بعنوان «جنة
الفن �أو جحيم املوهبة»
(مب�������ش���ارك���ة ال�����س��ف��ارة
الفرن�سية يف لبنان)،
ح��ول ���ص�يرورة الفنان
وم�ساهمته يف ال��ف��ن يف خمتلف
املجاالت ،و�أدارت احلوار ال�سيدة نايلة مترز.
وعلى هام�ش احلفل نظّ مت م�سابقة يعود
ريعها مل�ؤ�س�سة « �أم النور» مع �سحب بالقرعة
ي�سمح لع�رشة طالب بالفوز بجوائز مالية ،كما
�أقامت جامعة احلكمة رك ًنا لفن الطبخ عاد ريعه
اىل امل�ؤ�س�سة اخلريية.
كذلك �أقيم معر�ض مل�شاريع طالب املر�صد
الأكادميي املديني« -جمال» يف جامعة «الألبا»
وكلية الهند�سة يف اجلامعة اللبنانية حول
مو�ضوع «الرتاث يف املدينة».

فعاليات اليوم الفرنكوفوين

فعاليات ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للفرنكوفونية
والذي بد�أ يف �أول �آذار املا�ضي وانتهى يف 7
ني�سان وبلغ ذروته يف � 21آذار (يوم الفرنكوفونية العاملي) �أعلنها
وزير الثقافة يف حكومة ت�رصيف الأعمال �سليم وردة.
و�أ�شار وردة �إىل � ّأن وزارة الثقافة و�إميا ًنا منها ب�أهمية هذا اليوم،
عملت على تنظيم ن�شاطات مواكبة طوال �شهر بالتعاون مع ال�سفارات
املعنية يف لبنان ،الأع�ضاء يف املنظمة الفرنكوفونية ،وذلك لت�أكيد
�أهمية الفرنكوفونية يف العامل واملبادئ التي حتملها و�أهميتها يف
لبنان ،على اعتبار ان اللغة الفرن�سية مذكورة يف د�ستورنا ولبنان
من �أول  3بلدان وقعت على امليثاق اللغوي لت�صبح اللغة الفرن�سية
معتمدة يف الدوائر الر�سمية كلغة ثانية.
وحتدثت �سفرية كندا هيالري �آدام��ز معربة عن �سعادتها مل�شاركة
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ويف لــفتــــــة
مم����ي����زة مت �إط���ل��اق
بالونات منطاد با�سم ال�شبيبة اجلامعية
ومب�شاركة م�ؤ�س�سة �أ�صحاب املنح يف املنظمة
اجلامعية الفرنكوفونية.
اختتم اليوم االحتفايل بري�سيتال ا�ستثنائي
من الأنا�شيد الفرنكوفونية �أحيته جوقة من
منا من كلية املو�سيقى يف جامعة الروح
 60مر ً
ال��ق��د���س – الك�سليك ب��ق��ي��ادة الأب يو�سف
طنو�س وم�شاركة مغني التينور �إيليا فرن�سي�س
ومغنية ال�سوبرانو �سينتيا بارود.

بالدها بفيلم «احلريق» ال��ذي تناول احلرب
الأهلية اللبنانية ،وال��ذي هو من بني الأفالم
اخلم�سة املر�شحة للأو�سكار عن فئة الفيلم الأجنبي ،الفتة �إىل �أنه «�إذا
فخرا واعتزا ًزا لكندا ولبنان».
ما مت اختيار هذا الفيلم �سيكون ً
بدورها� ،أ�شارت �سفرية �سوي�رسا روث فلينت �إىل «االهتمام الذي
خ�صو�صا بعد عقد امل�ؤمتر الأخري للمنظمة
توليه بالدها للفرنكوفونية،
ً
يف «مونتريو» ،واعتربت � ّأن «ر�ؤية �سوي�رسا للفرنكوفونية مهمة لأنها
مرتبطة بالتعددية».
ال�سفري الفرن�سي دوين بييتون �أع��ل��ن ب���دوره �أن «���س��ف��ارة ب�لاده
وبالتعاون م��ع وزارة الثقافة ،وال�سفارات املعنية ،وامل�ؤ�س�سات
الفرنكوفونية تقدم ن�شاطات موجهة للمجتمع اللبناين مبختلف
�رشائحه».
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�إعداد :روجينا خليل
ق�����دم حم��ت��رف ج����ورج
الزعني �سرية رجل الكيان
وال��دول��ة ،الرئي�س الأم�ير
اللواء ف�ؤاد �شهاب من خالل
معر�ض يف ق�رص الأوني�سكو
� ّأرخ مل�����س�يرة ال��رج��ل بال�صور
والوثائق.
�إفتتح املعر�ض بعزف مو�سيقى
اجلي�ش الن�شيد الوطني اللبناين
ون�شيد اجلي�ش ،وذلك بح�ضور كل
من العقيد الركن ف ��ؤاد عانوتي
ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ووف��د من م�ؤ�س�سة ف�ؤاد
�شهاب برئا�سة اللواء �أحمد احلاج
ووفد من عائلة الرئي�س الراحل،
ونواب ووزراء و�شخ�صيات.
ال�سيدة �إل��ه��ام بكدا�ش �ألقت
كلمة با�سم حمرتف جورج الزعني
ا�ستهلتها بالقول :نحتفل اليوم
يف لبنان ب��ذك��رى ميالد الرئي�س
ف����ؤاد ���ش��ه��اب ،م�ؤ�س�س اجلي�ش
الوطني وب��اين ال��دول��ة اللبنانية
احلديثة ،يف هذه الذكرى ال بد من
الوقوف عند بع�ض حمطات حياته.
يف  1941/7/26وقّ ع مع نخبة
م��ن ال�ضباط اللبنانيني وثيقة
�أق�سموا فيها على ع��دم اخلدمة
�إال يف �سبيل ل��ب��ن��ان ،راف�ضني
تنفيذ مهمات مل�صلحة الإنتداب
الفرن�سي.
يف الأول من �آب  1945اختاره
الرئي�س ب�����ش��ارة اخل���وري ق��ائ� ًدا
للجي�ش الوطني ،ف�أك�سب اجلي�ش
ال��ن��ظ��ام واالن�����ض��ب��اط واملناقبية
والرتبية الع�سكرية ال�صارمة.

حمرتف جورج الزعني
يروي �سرية الرئي�س الأمري اللواء ف�ؤاد �شهاب
يف �أي�����ار  1948ق��اد
ال��ق��وى امل�سلحة التي
ا������ش��ت��رك�����ت يف ح����رب
فل�سطني ورفعت علم لبنان
يف معركة املالكية.
انتخب
رئي�سا للجمهورية العام
ً
 1958وكان انتخابه �إنقاذًا للبنان
من الفتنة االنق�سامية التي وقعت
�آن��ذاك (والتي حيد فيها اجلي�ش
بعد �أن رف�ض �إنزاله �إىل ال�شارع،
وح���ال دون �سيطرة �أح���د ط��ريف
النزاع على �أي من مرافق الدولة).
ال��ع��ام  1960ف��وج��ئ ال�شعب
اللبناين بالرئي�س يعلن ا�ستقالته
وجاءت ردات فعل ال�شعب والنواب
فورية وراف�ضة اال�ستقالة� ،أ�رص
يف البداية على موقفه �إال �أنه عاد
وجتاوب مع مطالب النا�س.
وقالت� :إ�ستقالة الرئي�س كانت
عالمة مميزة يف تاريخ ال�سيا�سة
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،و�أم��ث��ول��ة يف ال��زه��د
باملنا�صب.
احلياة الع�سكرية التي �أم�ضى
كبريا منها ك�ضابط حمرتم،
ق�سما
ً
ً
ر�سخت يف نف�سه بع�ض املبادئ
والقيم ،كاخلدمة العامة والعمل
ب�صمت واحرتام النظام والقانون.
و�أ�ضافت :مل تعرف له هوايات
�إال املطالعة ،وعا�ش زاه ًدا بجميع
مغريات احلياة.
ارتكزت �سيا�سته على املبادئ

الآتية:
 ت���ع���زي���ز ا����س���ت���ق�ل�ال ل��ب��ن��انو�سيادته.
 احلفاظ على الوحدة الوطنية. احرتام ال�رشعية الدولية. انتهاج �سيا�سة خارجية عربيةمتالئمة مع حميطه القومي.
 حتقيق ال��ع��دال��ة االجتماعيةوالإمناء املتكامل.
هو رجل الدولة اللبناين الوحيد
ال��ذي رف��ع ال�ش�أن االجتماعي �إىل
م�ستوى ال�ش�أن ال�سيا�سي ،كان
يتابع درا���س��ة امل��ل��ف��ات ويتابع
تنفيذها حتى ت�أتي مفاعيلها.
�أوح���ى �صدقه الثقة واالح�ت�رام
ل��دى حم��دث��ي��ه ،وه���ذا ك��ان عاملاً
حا�سما يف ك�سب ثقة الرئي�س جمال
ً
عبد النا�رص خ�لال القمة الثنائية
العام .1959
نهجه كان نهج الدولة ،و�شتان ما
بني نهج الدولة ونهج الأ�شخا�ص.
كان لديه فهم و�إدراك دقيقان
للطبيعة الب�رشية و�ضعفها ،ولذلك
مل ين�سج �أية �أوه��ام حول ال�شعب
اللبناين وقدرته على االنتقال من
امل�صلحة ال��ف��ردي��ة �إىل االقتناع
بوجوب �إعطاء الأولوية للم�صلحة
العامة.
لقد و�ضع الرئي�س ف�ؤاد �شهاب
�أول م��دم��اك يف م�سرية التغيري،
و�إن �أ���ص��اب��ه��ا بع�ض النك�سات،

ن�أمل �أن ال يطول بنا الوقت لي�أتي
من يكمل م�سريته يف بناء الدولة
والإن�����س��ان ب��ع��ي� ًدا ع��ن الطائفية
واملذهبية ،ال متييز بني لبناين
و�آخ��ر �إال بالعمل للو�صول بلبنان
�إىل ما ي�ستحق بني الأمم ،وليحفظ
للرجل ف�ضله وحر�صه و�سهره على
احرتام م�ؤ�س�سات الدولة.
وختمت بكدا�ش ب��رواي��ة حادثة
ك��ان ال��ل��واء �أح��م��د احل���اج �شاه ًدا
عليها:
العام  ،1962زار لبنان نائب
رئي�س الواليات املتحدة الأمريكية
وطلب لقاء الرئي�س �شهاب .عند
ان��ت��ه��اء ال���زي���ارة و ّدع����ه الرئي�س
عند ب��اب ال�صالون .يومها قال
ال��رئ��ي�����س« :ه���ذا ن��ائ��ب الرئي�س
حدوده لعتبة ال�صالون� ،أنا رئي�س
جمهورية لبنان ،لو كان الرئي�س
كندي الزائر لكنت ودعته لباب
ال�سيارة ،رئا�سة اجلمهورية م�ش
ملكي هيدي ملك اللبنانيني».
بعد كلمة بكدا�ش ،عر�ض فيلم
وث��ائ��ق��ي ع���ن ال��رئ��ي�����س �شهاب
وج����ال احل���ا��ض�رون يف امل��ع��ر���ض
ال��ذي ت�ضمن ح��واىل � 300صورة
ول��وح��ة ت�����ؤرخ م�����س�يرة الرئي�س
الراحل من بداياته وحتى رحيله،
�إ�ضاف ًة �إىل املرا�سيم التي �صدرت
والإن�����ش��اءات ال��ت��ي �أق��ام��ه��ا خالل
حكمه.
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لكي نفهم �أهمية البحر الأحمر يف
ا�سرتاتيجيات الدول الكربى،
ال بد �أن ننطلق مما تختزنه الدول
امل�شاطئة لهذا البحر �أو تلك املطلة
عليه من موارد تتناف�س الدول الكربى
لل�سيطرة عليها..
�أما الثمن فتدفعه �شعوب الدول
�صاحبة املوارد:
فو�ضى وتخ ّلف ودماء...

دراسس

ات و أأب
ح
ا
ث
ني�سان

�إعداد :د� .أحمد ع ّلو
عميد متقاعد

البحر الأحمر

�رصاع على طرق املوارد بني م�ضيقني
هوية
بطاقة
ّ
يطلق �إ�سم البحر الأحمر اليوم،
على امل�سطح املائي الذي يف�صل
ما بني قارتي �آ�سيا (من ال�رشق)،
و�أف��ري��ق��ي��ا (م���ن ال���غ���رب) ،وه��و
ي��رب��ط م��ا ب�ين امل��ح��ي��ط الهندي
وبحر العرب (من اجلنوب)والبحر
الأبي�ض املتو�سط (من ال�شمال).
كان هذا البحر معروفً ا يف التاريخ
با�سم «بحر القلزم»ّ � ،أم��ا �شهرته
بالبحر الأحمر فتعود �إىل لون بع�ض
الطحالب التي تنبت ،وتنت�رش على
�سواحله ،خالفً ا لالعتقاد ال�سائد
ال��ذي ك��ان يعزو �سبب الت�سمية
�إىل كرثة ال�شعب املرجانية ،التي
تعطيه هذا اللون.

الغرب ،من اجلنوب �إىل ال�شمال
على م�سافة تقارب  1900كلم،
ويراوح عر�ضه ما بني  25كلم عند
م�ضيق باب املندب ،و 355كلم
ما بني �إريرتيا واليمن ،وينتهي
بخليجي العقبة ،و ال�سوي�س ،وعرب
قناة ال�سوي�س �إىل البحر الأبي�ض
املتو�سط .معدل عر�ضه ح��واىل
 200ك��ل��م� ,أق�����ص��ى عمق ل��ه هو
2200م يف ال��و���س��طّ � ،أم���ا معدل
العمق فيبلغ 200م فقط .تقدر
م�ساحته بحواىل � 438ألف كلم.2
تكمن الأهمية اجليوبوليتيكية
للبحر الأحمر يف مكونات وم��وارد
ال��دول امل�شاطئة ملياهه ،وهذه
ال����دول ه��ي م��ن ال�����ش�رق :اليمن،

ك���ذل���ك ك�����ان ي���ع���رف ب��ال��ب��ح��ر
اجل���ن���وب���ي ،وف����ق ر�أي امل������ؤرخ
اليوناين ه�يرودوت ،لتمييزه عن
البحر املتو�سط الذي كان يعرف
بالبحر ال�شمايل .كما �أن بع�ض
امل�ؤرخني ،واجلغرافيني القدماء
�أطلقوا عليه ا�سم «بحر العرب»،
�أو «بحر م�رص» ،لأنه ي�شاطىء �رشقا ً
�شعوبا ،يف �أغلبيتها عربية.
وغربا ً
ً
املوقع اجليوبوليتيكي
يقع البحر الأحمر ما بني خطي
ال����ط����ول 32و�� 44ش�رق���ي خ��ط
غرينيت�ش ،وما بني خطي العر�ض
 12و� 30شمايل خط الإ�ستواء.
يتم ّدد ه��ذا البحر بانحناء نحو
اجلي�ش  -العدد رقم 310

53

ني�سان 2011

اململكة العربية
ال���������س����ع����ودي����ة .م��ن
ال�شمال الأردن ،وفل�سطني املحتلة
و�شبه جزيرة �سيناء امل�رصيةّ � .أما
من الغرب ،فهي :جمهورية م�رص
ال��ع��رب��ي��ة ،ج��م��ه��وري��ة ال�����س��ودان،
جمهورية �إريرتيا ،دولة دجيبوتي،
الواقعة على م�ضيق باب املندب
املدخل اجلنوبي للبحر.
ي��ح��ت��وي ه���ذا ال��ب��ح��ر ع��ل��ى ع��دد
كبري م��ن اجل���زر الإ�سرتاتيجية،

�أهمها :جزيرة برمي ،الواقعة يف فم
م�ضيق باب املندب ،وجزر فر�سان
ال�سعودية ،وجزر دهلك الإريرتية،
وجزر حني�ش اليمنية ،بعد نزاع ما
بني اليمن و�إريرتيا على ملكيتها.
مت��ت��ل��ك ال�������س���ع���ودي���ة �أط�����ول
ال�شواطئ على هذا البحر ،تليها
م����صر ،ث��م �إري�ت�ري���ا ،وال�����س��ودان،
ث���م ال���ي���م���ن ،ف��دج��ي��ب��وت��ي� ،أم���ا
الدولتان الباقيتان (فل�سطني،
والأردن) ،ف�شواطئهما ق�صرية
ن�سبيا ً ،ولكنهما تتمتعان مبوقع
�إ�سرتاتيجي (ميناء �إيالت ،والعقبة،
وط���اب���ا ،يف ال�����ش��م��ال) ،وتتمتع
اري�تري��ا ودج��ي��ب��وت��ي وال��ي��م��ن يف
أي�ضا مبوقع ا�سرتاتيجي
اجلنوبً � ،
على امل�ضيق ،الذي يتحكم بحركة
ال��دخ��ول �إىل ه��ذا ال��ب��ح��ر ،باجتاه
ال�شمال وقناة ال�سوي�س ومنه �إىل
البحر املتو�سط.
الأهمية اجليو�سرتاتيجية
تكمن الأه��م��ي��ة اال�سرتاتيجية
للبحر الأحمر يف موقعه
اجل����������غ����������رايف
ال��و���س��ي��ط,
ك����راب����ط م��ا
ب�ي�ن امل��ح��ي��ط
الهندي وبحر العرب

يقع امل�ضيق م��ا ب�ين �سواحل
اليمن من ال�رشق ،ودجيبوتي من
ال��غ��رب ،وت��ق��ع فيه ج��زي��رة برمي
اليمنية ،والتي تق�سمه �إىل معربين
��شرق��ي ب��ع��ر���ض  3ك��ل��م ،قليل
ترا) ،وغربي بعر�ض
العمق (30م� ً
ح���واىل22ك���ل���م ،وب��ع��م��ق ح���واىل
300م�تر ،وهذا املعرب هو الأكرث
اعتما ًدا حلركة ال�سفن.
وال ميكن ف�صل ه��ذا امل�ضيق
م��ن ال��ن��اح��ي��ة اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة عن
خليج ع��دن واليمن وبحر العرب
وال�����ص��وم��ال م��ن جهتي اجل��ن��وب
وال�����ش�رق ،وك���ذل���ك ع���ن �إث��ي��وب��ي��ا
و�إري��ت�ري����ا م���ن ج��ه��ت��ي ال�����ش��م��ال
والغرب.

من اجلهة اجلنوبية والبحر الأبي�ض
املتو�سط م��ن اجل��ه��ة ال�شمالية
عرب قناة ال�سوي�س التي �شكلت
ا�سرتاتيجيا،
منذ �إن�شائها بع ًدا
ً
لأنها ربطت ال��دول امل�شاطئة له
بالبحر املتو�سط واوروبا والغرب
عرب �أق�رص الطرق و�سهلت حركة
ال��ت��ج��ارة والإن��ت��ق��ال م��ا ب�ين هذه
ال���دول وغ�يره��ا ،وبالعك�س� .أم��ا
البعد الآخ��ر للقناة ،ففي كونها
ت�شكل مع م�ضيق باب املندب يف
اجل��ن��وب ،معربين ا�سرتاتيجيني
م��ت�لازم�ين م��ه��م�ين ك�� ّون��ا البعد
اجليو�سرتاتيجي للبحر الأح��م��ر،
كطريق �آمن وق�صري ما بني ال�رشق
الأق�صى واخلليج العربي من جهة،
واوروب���ا وال��ق��ارة الأم�يرك��ي��ة ،من
جهة �أخ��رى .وهذه الطريق تخت�رص
�آالف ال��ك��ي��ل��وم�ترات �أم���ام حركة
املالحة البحرية لنقل الب�ضائع،
بدل من الدوران
والبرتول ،والغاز ،اً
حول القارة الأفريقية.

ال�رصاع على البحر الأحمر
• مكونات ال�رصاع وتاريخيته:
مي��ت��از ال��ب��ح��ر الأح���م���ر ب���أن��ه من
�أكرث بحار العامل ملوحة� 40( ،إىل
 50ب��الأل��ف) ،لقلة الأن��ه��ار التي
ت�صب فيه ،وهو من �أكرثها غنى
بالكائنات والأع�����ش��اب البحرية
وال�شعب املرجانية ،كذلك �أكرثها
غنى باملناظر الطبيعية اخلالبة،
مطلبا
و�أ�سماكه ال��ن��ادرة ت�شكل
ً
لهواة الغط�س وال�سباحة ،كما �أن
ح���رارة امل���اء ال��داف��ئ��ة فيه ط��وال
�أي���ام ال�سنة ،جتعل منه موقعا ً
�سياحيا ً ممتازا ً ،يف معظم �شواطئه.
ال تكمن �أه��م��ي��ة ال��ب��ح��ر الأح��م��ر
ب��ذات��ه فقط ب��ل مبوقعه وم��وارد
الدول امل�شاطئة له ،من م�رص �إىل
ال�سعودية واليمن وال�سودان،
فهذه ال���دول متتلك كميات
�ضخمة من النفط والغاز وعلى
�سواحلها ت��ق��وم الأن��اب��ي��ب
و امل���ح���ط���ات وامل���راف���ئ
ل��ت�����ص��دي��ر ه���ذه امل���واد
ال����ضروري��ة �إىل ال���دول
���ش�رق����ا ً وغ�����رب�����ا ً :م��ن

م�ضيق باب املندب
مي��ك��ن �إع���ت���ب���ار م�����ض��ي��ق ب��اب
عر�ضا)
املندب� 25( ،إىل  29كلمً ،
من �أهم املعابر املائية ،ال�رضورية
حلركة التجارة ونقل الطاقة ،يف
العامل� ،إذ تتحرك عربه حواىل %15
من ال�سفن العاملية
إيابا.
ذهابا و� ً
ً
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ال��ي��اب��ان وال�����ص�ين وح��ت��ى اوروب���ا
وال��ق��ارة الأم�يرك��ي��ة .لذلك تعترب
ه���ذه ال����دول �أن م����وارد الطاقة
امل��وج��ودة يف ه��ذه املنطقة من
العامل (حواىل %60من الإحتياطي
العاملي) ،وال�رضورية جداً لتقدمها
و���ص��ن��اع��ات��ه��ا ورخ�����اء �شعوبها
و�أمنها القومي ،ال ميكن �أن ترتك
لل�صدفة� ،أو عر�ضة ملخاطر حملية
�أو دول��ي��ة متنع و�صولها اليها
ب�أ�رسع الطرق و�أقلها كلفة .وقد
�رشعت منذ زمن يف فر�ض وجودها
غري املبا�رش ومن ثم املبا�رش على
الأر�����ض ح��ي��ث امل�����وارد ،لت�أمني
ا�ستخراجها و�ضمان خطوط نقلها
ع�بر ال��ب��ح��ار �إىل ب�ل�اده���ا ،وذل��ك
ب��وج��وده��ا امل�����س��ت��م��ر يف ال��ب��ح��ار
وامل�ضائق من ال�سوي�س �إىل باب
املندب وم�ضيق هرمز على اخلليج
العربي-الفار�سي وم�ضيق ماالقا
الإندوني�سي ،عرب املحيط الهندي،
وع�بر البحر املتو�سط اىل جبل
طارق ،فاملحيط الأطل�سي.
مل يكن البحر االحمر طوال تاريخه
خارج �رصاع الدول املوجودة على
�ضفافه �أو ��صراع الأمرباطوريات
التي احتلت هذه املنطقة ،فمنذ
ال��دول��ة امل����صري��ة ال��ق��دمي��ة (قبل
5000ع��ام) مروراً بالأمرباطورية
الفار�سية و�أمرباطورية الإ�سكندر
وخ���ل���ف���ائ���ه ث����م الأم��ب�راط����وري����ة
الرومانية فالإ�سالمية والعثمانية
والربيطانية ومن بعدها الأمريكية
يف ع����صرن��ا احل��ا��ضر� ،شكل البحر
الأح���م���ر ع��ن����صرًا م��ه� ً�م��ا يف ح��رك��ة
التجارة واحل��روب ما بني القوى
املت�صارعة لل�سيطرة على حركة
ال��ت��ج��ارة م��ا ب�ين ال����شرق وال��غ��رب.
وما �إن�شاء قناة ال�سوي�س يف القرن
التا�سع ع�رش (وبعد حماوالت عديدة
لإن�شائها منذ �آالف ال�سنني) �إالّ
تعبري ع��ن احل��اج��ة لو�صل ال�رشق

والغرب عرب �أق�رص الطرق و�أ�سهلها
حل���رك���ة الأ����س���اط���ي���ل ال��ت��ج��اري��ة
واحلربية للدول العظمى ،وت�أمني
�رسعة حتركها للتدخل يف �ش�ؤون
الأمم ال�رشقية من �أفريقيا وحتى
ال�����ص�ين ،و���ص��ورة ع��ن التناف�س
وال�رصاع الإ�ستعماري ما بني هذه
الدول على املوارد والأ�سواق.
كذلك ال ميكن ا�ستبعاد ال�رصاع
الأمريكي -ال�سوفياتي على هذا
البحر ودول���ه ع��ن ه��ذه ال�صورة
طوال مرحلة احلرب الباردة بينهما
(.)1991-1945
• حا�رض ال�رصاع:
�سعت «دول����ة �إ��سرائ��ي��ل» منذ
احتاللها �أر���ض فل�سطني العربية
و�إن�����ش��اء الكيان ال�صهيوين �إىل
�أن ي��ك��ون لها م��وط��ئ ق��دم على
���ش��اط��ئ ال��ب��ح��ر الأح���م���ر ،ول��ذل��ك
ع��م��دت �إىل اح���ت�ل�ال ق��ري��ة «�أم
الر�رشا�ش» امل�رصية ،الواقعة على
خليج العقبة و�إبادة من كان فيها
(� 10آذار  )1949وذل���ك بعيد
انتهاء احلرب العربية الإ�رسائيلية،
و�أق��ام��ت مكانها مدينة وميناء
�أط��ل��ق��ت عليها �إ���س��م «�إي��ل�ات».
وهكذا حجزت مقع ًدا لها للتدخل
يف ���ش���ؤون ال��ب��ح��ر االح��م��ر ودول���ه
م��ن��ذ ت��ل��ك ال����ف��ت�رة ،وا���ص��ب��ح��ت
�أح���د ال�لاع��ب�ين الإ���س�ترات��ي��ج��ي�ين
الأ�سا�سيني فيه وع�بره للحفاظ
على �أمنها ولنقل �صادراتها اىل
�رشق �أفريقيا وعرب املحيط الهندي
�إىل ال�رشق الأق�صى.
ك���ذل���ك ،ي��ع��ت�بر م��ي��ن��اء العقبة
الأردين املنفذ البحري الوحيد
للمملكة الأردنية على البحار (عدة
ا�سا�سيا يف
كيلومرتات) ،وعاملاً
ً
حركة جتارتها البحرية م��ع دول
العامل.
� ّأم��ا اململكة العربية ال�سعودية
فتمتلك �أط���ول �ساحل على هذا

البحر (1700ك���ل���م) ،وميتد من
ح��دود الأردن يف ال�شمال وحتى
ح��دوده��ا م��ع اليمن يف اجل��ن��وب،
وعليه تقع مدينة ج� ّدة ومينا�ؤها
(وه��ي اهم مرف�أ لت�صدير النفط
وال���غ���از اىل ال���غ���رب ع�ب�ر ق��ن��اة
ال�����س��وي�����س) .ك��ذل��ك يعترب مرف�أ
جدة نقطة و�صول ()terminal
ل��ل��ك��ث�ير م���ن خ���ط���وط الأن��اب��ي��ب
املمتدة عرب اململكة لنقل النفط
والغاز حتى من املنطقة ال�رشقية
و�آبارها وحقولها وذلك لتخفيف
ال�ضغط على م�ضيق هرمز يف
اخلليج العربي ،وتق�صري
امل�سافة على الناقالت
ال�ضخمة ،بخا�صة تلك
امل��ت��وج��ه��ة �إىل دول
ال���غ���رب .وق���د ك��ان
للحرب العراقية
الإي���ران���ي���ة دور
ك���ب�ي�ر يف ه���ذا
ال��ت��وج��ه للرتكيز
على موانئ البحر الأحمر ،ب�سبب
زرع الألغام يف مياه اخلليج يف �أثناء
احلرب �أو ق�صف الناقالت العابرة
فيه ،حتى �أن البحر الأحمر مل ي�سلم
ب��دوره من عمليات التلغيم خالل
هذه احلرب.
وت�����زداد ه���ذه الأه��م��ي��ة ال��ي��وم
ب�سبب التوتر يف منطقة اخلليج،
����س���واء ب�����س��ب��ب اخل��ل�اف����ات بني
بع�ض دول��ه� ،أو ما بني الواليات
امل���ت���ح���دة وال�������دول االوروب����ي����ة
و�إيران ،على خلفية امللف النووي
الإي���راين والتهديدات االمريكية
والإ��سرائ��ي��ل��ي��ة ب����ضرب �إي����ران وما
مي��ك��ن �أن ي��ن��ت��ج ع���ن ذل����ك من
ت��داع��ي��ات ونتائج ق��د ت����ؤدي اىل
�إغ�لاق م�ضيق هرمز وتوقف نقل
الطاقة �إىل دول العامل املختلفة.
� ّأم��ا اليمن فهي الأخ��رى متتلك
���ش��اط��ئ�ا ً ط��وي�لاً ع��ل��ى ه���ذا البحر
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(440كلم)
ول����ك����ن����ه����ا
ت���ت���م���ي���ز ع��ن
غ���ي���ره�������ا م���ن
ال��دول امل�شاطئة
ب����إ��ش�راف���ه���ا ع��ل��ى
م�ضيق باب املندب
وج��زر ب��رمي م��ن ال�رشق
وحركة العبور باجتاه البحر الأحمر
او ب��اجت��اه بحر ال��ع��رب واملحيط
الهندي ،وهي بذلك متتلك موق ًعا
مهما �شكل منذ القدم
ا�سرتاتيجيا ً
ً
جيو�سرتاتيجيا يف
وم���ازال ب��ع� ًدا
ً
ع�لاق��ات��ه��ا ال��دول��ي��ة ،و�أه��م��ي��ة ال
ي�ستغنى عنها يف ن��ظ��رة ال��دول
الكربى حلماية م�صاحلها ،ونقطة
ال����ص���ط���دام ه����ذه امل�����ص��ال��ح او
تالقيها.
م���ن اجل���ه���ة امل��ق��اب��ل��ة لليمن
وامل�ضيق تقع دول���ة دجيبوتي
العربية التي متتلك �شاطئا ً على
البحر الأح��م��ر يزيد على 50كلم
وهي ت�رشف على امل�ضيق مبا�رشة
م��ن جهة ال��غ��رب ،ولكنها اي�ضا ً
متتلك �ساحالً طويالً ي�رشف على
خليج عدن و�صوالً �إىل ال�صومال
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ال��ت��ي ت�شرتك معها يف الإ��ش�راف
على هذا اخلليج احليوي .وب�سبب
ه���ذا امل��وق��ع امل��ه��م لدجيبوتي
ف��ق��د مت��رك��زت يف ب���اب امل��ن��دب
قواعد فرن�سية و�أمريكية وقطع
بحرية غربية متعددة ل�ضمان �أمن
امل�ضيق وت��أم�ين �سالمة العبور
فيه وللتدخل يف �أي م�رسح جماور
قد يتهدد �أم��ن امل�ضيق والبحر
الأحمر ،وبخا�صة عمليات القر�صنة
ال�صومالية.
�إريرتيا من ال��دول التي متتلك
�أط��ول ال�شواطىء على هذا البحر
الأح���م���ر ب��ع��د ال�����س��ع��ودي��ة وم����صر
(حواىل 1100كلم) .وهي الدولة
الوحيدة غري العربية التي ت�شاطئه
(طبعا ً �إذا ا�ستثنينا دولة �إ�رسائيل
ال��ت��ي حت��ت��ل فل�سطني) ودول���ة
�إثيوبيا التي تطل على البحر من
خ�لال ات��ف��اق��ات خا�صة م��ع دول��ة
�إريرتيا عرب «ميناء ع�صب» وبعد
��صراع دام بينهما ا�ستمر عقو ًدا
للو�صول �إىل البحر)  .وم��ن هنا
مي��ك��ن ف��ه��م ال�سعي ال���ذي ك��ان
ق��ائ��م�ا ً ،م��ا ب�ين ك��ل م��ن �إ�رسائيل
و�إثيوبيا و�إريرتيا لإقامة حتالف

ا�سرتاتيجي و�أم��ن��ي ،بالتن�سيق
مع ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
لت�سهيل العمل امل�شرتك يف البحر
الأحمر وبع�ض جزره وكذلك على
�أر����ض ال���دول الأخ���رى امل�شاطئة
مثل اليمن وال�سعودية وال�سودان
وال�صومال.
ول���ك���ن م����ن ال��ل�اف����ت ،ت��ن��ام��ي
ؤخرا
العالقات الإيرانية الإريرتية م� ً
واحل��دي��ث ع��ن ق��واع��د �إي��ران��ي��ة يف
بع�ض موانئ �إريرتيا وعن دعمها
احل��رك��ة احل��وث��ي��ة يف ال��ي��م��ن من
خ�لال ال��ت��دري��ب وت����ز ّود ال�سالح،
وهذا ي�شري �إىل �أهمية البحر الأحمر
اال�سرتاتيجية بالن�سبة �إىل دول
املنطقة وحتى تلك البعيدة عنه.
متتلك ال�سودان �شاطئا ً طويالً
ع��ل��ى ال��ب��ح��ر االح���م���ر (اك��ث��ر من
500ك��ل��م) وم��ع �أن���ه غ�ير �صالح
للمالحة ,والر�سو يف �أكرث �أجزائه،
لكن �أهميته ترتكز يف ميناء «بورت
�سودان» حيث يتم ت�صدير النفط
وا�سترياد خمتلف الب�ضائع.وتعترب
ال�صني �إح���دى �أه��م ال���دول التي
ت�ستورد النفط ال�سوداين ،وكذلك
�إحدى �أهم مقوماته اال�سرتاتيجية
وم��ن كبار الالعبني ف��وق م�رسحه
وحوله.
يرتبط البحر الأحمر مب�رص �أكرث

م��ن غريها م��ن ال���دول امل�شاطئة
له ،وذلك ب�سبب التاريخ امل�رصي
العريق وكونها كانت ت�سيطر على
اكرث �شواطئه منذ القدم ،ولأنها
هي التي �أعطت لهذا البحر �أهميته
يف الع�رص احلديث من خالل �إن�شاء
قناة ال�سوي�س التي منحت البحر
الأحمر �أهميته اجليو�سرتاتيجية
والتجارية كمعرب اقت�صادي مهم
ما بني ال�رشق والغرب.
متتلك م�رص �شواطىء على هذا
البحر تزيد على 1200كلم متتاز
بجمالها ومنتجعاتها ال�سياحية
التي ت�ستقطب ماليني ال�سواح من
خمتلف �أنحاء العامل ،وهي كذلك
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ت�ص ّدر م��ن ه��ذا ال�شاطئ النفط
والغاز �إىل ال�رشق والغرب.
�أهمية البحر الأحمر
البحر الأحمر اليوم م�رسح تناف�س
دويل ما بني الدول امل�شاطئة له
�أو املطلة عليه وم��ا ب�ين ال��دول
الكربى ،فهو بقعة جيو�سرتاتيجة
ب��ام��ت��ي��از ك��ون��ه يتو�سط مناطق
م�صادر الطاقة يف منطقة ال�رشق
الأو�سط واخلليج العربي و�أفريقيا
ال�رشقية وهو معرب �سهل وق�صري
واقت�صادي ما بني هذه امل�صادر
ودول الإ���س��ت�يراد وبخا�صة دول
الغرب .كما �أن��ه ممر ا�سرتاتيجي
حلركة الأ�ساطيل احلربية مابني
البحر املتو�سط واملحيط الهندي
و�أف��ري��ق��ي��ا و���ص��والً حتى ال�صني
واليابان واملحيط الهادئ .لذلك
مل يعد من امل�ستغرب �أن ي�شهد
ه���ذا احل�����ش��د ال��ه��ائ��ل م��ن حركة
الأ���س��اط��ي��ل احل��رب��ي��ة امل��ت��ع��ددة
اجلن�سيات والتي تتحرك وتنت�رش
ف��ي��ه �أو ع��ب�ره �إىل خ��ل��ي��ج ع��دن
وبحر العرب و�شواطئ ال�صومال
وح��ت��ى امل��ح��ي��ط ال��ه��ن��دي .ول��ع��لّ
م��ا ي��ح��دث م��ن م�شاكل يف بع�ض
البلدان املطلة عليه لي�س بعي ًدا
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م���ن ���س��ي��ا���س��ات ال�����دول ال��ك�برى
وا�سرتاتيجياتها لت�أمني مواطئ
�أق���دام �سيا�سية وع�سكرية لها
ل�ضمان �أمنها القومي ومواردها
ال�����ض�روري���ة���� ،س���واء �أك�����ان ذل��ك
ال�ستمرار تطورها �أم ال�ستمرار
تفوقها .ومب��ا �أن منطقة ال�رشق
الأو���س��ط واخلليج و��شرق �أفريقيا
حتتوي �أك�ثر من ثلثي الإحتياط
العاملي من م�صادر الطاقة (نفط
وغ���از) ويف غياب بديل جاهز �أو
و�شيك لهذه الطاقة ،ف�إن الدول
ال��ك�برى تتناف�س ل��ل��و���ص��ول �أو
للإ�ستيالء على هذه املوارد وب�أي
ث��م��ن .ه��ذا الثمن تدفعه اليوم
كما يف الأم�س دول هذه املناطق
و���ش��ع��وب��ه��ا :ف��و���ض��ى ،وت��خ � ّل��ف،
ودماء...
املراجع:
- www.redsea.gov.eg.
- www.google.comwikipedia
Red sea.
- cia factbook-red sea .
- www.
arabgeographers.net/
vb/showthread.

الإفال�س الأخالقي على م�ستوى

والتع�صب العنـــــــ�رص
جذور الإنعزالية
ّ

القيادة الإ�رسائيلية

تعتمد ا��سرائ��ي��ل م��ن��ذ ن�شوئها
أ�سا�سا لفكرها
التمييز العن�رصي � ً
و���س��ل��وك��ه��ا ،وتعتقد قياداتها
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال��ع�����س��ك��ري��ة ب����أن
لليهود بالذات حقوقً ا تكوينية
طبيعية منذ ن�ش�أة الإن�سانية على
ال�صعيدين القومي والعرقي يف
هذا الوجود ،وبناء عليه تكون يف
الأ�صل والأ�سا�س �أبعد �شيء عن
ال��دمي��ق��راط��ي��ة وح��ق��وق الإن�����س��ان
وامل�ساواة بني الب�رش .وينبثق عن
جتذر هذه االيديولوجيا ،نهج
ع���دواين متوح�ش يتجلّى يف
املجازر التي ارتكبها اليهود
ال�صهاينة يف دي���ر يا�سني
وك��ف��رق��ا���س��م و���س��واه��م��ا يف
فل�سطني ،ويف قبية يف الأردن.
كما يتجلى ه��ذا النهج يف جمازر
بحر البقر وت�صفية اجلنود والأ�رسى
امل����صري�ين م��ن��ذ ال���ع���ام 1948
وح��ت��ى ال���ع���ام  1967يف م����صر،
ويف جم��ازر �صربا و�شاتيال وقانا
الأوىل والثانية وتدمري ال�ضاحية
اجلنوبية لبريوت يف لبنان ،وكذلك
ه��ي احل���ال �أي�����ض �ا ً يف ال�����س��ودان
وتون�س والعراق و�صوالً �إىل جمزرة
املواطنني الأتراك امل�شاركني يف
�أ�سطول احلرية ال��داع��ي �إىل فك
احل�صار الغا�شم والظامل عن قطاع
غزة منذ نحو �أربع �سنوات.
ك��ل ه���ذه اجل���رائ���م املتوح�شة
مت��ت بذريعة «احل��اج��ات الأمنية
ّ
اجلغرافية» التي ت�شكل بدورها
والتو�سع
ذريعة ملزيد من الإحتالل
ّ
وال�سيطرة على ح�ساب ال��دول

�إعداد:
�إح�سان مرت�ضى
باحث يف ال�ش�ؤون اال�رسائيلية
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وال�����ش��ع��وب امل���ج���اورة ،م��ع ادع��اء
احل��ق املطلق وال��ذات��ي الحتكار
القوة الع�سكرية (التقليدية وغري
التقليدية) والتحكم بامل�صادر
وامل���وارد الطبيعية ف��وق الأر���ض
وحتتها وم��ن دون �أن يكون لأي
طرف حق بالإعرتا�ض.
ويف ال�سياق ذاته مل يجد رئي�س
�أرك������ان ج��ي�����ش ال���ع���دو ال�����س��اب��ق
اجلرنال دان حالوت�س غ�ضا�ضة من
التباهي بالقول ،عندما �سئل عن
�إح�سا�سه لدى معرفته بقتل نحو
مدنيا من الأطفال والن�ساء يف
15
ً
قطاع غزة �إثر ق�صف مبنى �سكني
بقذيفة تزن �ألف كيلوغرام لقتل
�شخ�ص واح��د� ،إنه مل ي�شعر �سوى
باهتزاز خفيف يف جناح الطائرة
من طراز  F16التي كان يقودها
�شخ�صيا خالل ق�صف املبنى .وهو
ً
و�أمثاله من ال��ق��ادة الع�سكريني
الإ�رسائيليني ال يخجلون من التب ّجج
املتكرر ب�أنهم �سيعيدون لبنان
ّ
و�سوريا وفل�سطني و�سواها من
الدول العربية �إىل الع�صور احلجرية
يف ح���ال وق��وف��ه��ا ب��وج��ه الأط��م��اع
ال�صهيونية امل��دع��وم��ة بالنفاق
ال��دويل ال�لا�أخ�لاق��ي والال�إن�ساين.
ويف هذا ال�سياق �أي�ضا ً كان ق�صف
القرى اللبنانية الآمنة والوادعة
بالقنابل العنقودية التي تن�رش عند
انفجارها مئات القنابل ال�صغرية
وتغطي م�ساحات �شا�سعة لتتف ّجر
وت��ق��ت��ل امل��دن��ي�ين الأب���ري���اء هنا
وهناك .وكذلك هي احلال بالن�سبة
�إىل قنابل الفو�سفور الأبي�ض

عنـــــــ�رصي وال�شك بكل الأمم توا�صل �إنتاج اجلرائم
ال��ت��ي �أح��رق��ت �أع����داداً ك��ب�يرة من
الفل�سطينيني الفقراء املحا�رصين
يف غزة ،وب�أ�سلوب التطهري العرقي
والتدمري املنهجي ملقومات حياة
�شعب �آمن.
�إذا كانت الو�صية الأ�سا�سية
يف تعاليم ال��دي��ن ال��ي��ه��ودي «ال
تقتل» ،ف� ّإن املعتقدات اليهودية
ال�صهيونية احلاكمة يف ا�رسائيل
ح��ال� ً�ي��ا �إمن����ا ت��ق��وم ع��ل��ى ان��غ�لاق
متطرف وعلى
�شوفيني مييني
ّ
تع�صب عرقي وعن�رصية حاقدة
ّ
و�أه������داف ���س��ي��ا���س��ي��ة يف منتهى
اخل��ط��ورة على �شعوب املنطقة
و���س�لام ال��ع��امل يف ال��وق��ت عينه.
أي�ضا
وه���ذه امل��ع��ت��ق��دات ت��ق��وم � ً
على اعتبار �أن البقاء اليهودي عرب
الع�صور هو �أ�شبه مبعجزة ال ميكن
تف�سريها �إال على �أ�سا�س العقيدة
الدينية التي تعترب ب�أنها قادرة
على التعوي�ض عن غياب جميع
ال��ع��وام��ل الأخ���رى حلفظ التالحم
القومي اليهودي .ويف هذا ال�سياق
يقول املفكر ال�صهيوين �أحادها
عام« :لقد ك ّنا يهو ًدا ملدة ثالثة
�آالف �سنة لأن��ه مل يكن بو�سعنا
�أن ن��ك��ون �شيئًا �آخ���ر ،ولأن قوة
جبارة تربطنا بالديانة اليهودية
وتفر�ض نف�سها على قلوبنا ،ولأن
ال��دي��ان��ة ال��ي��ه��ودي��ة تعي�ش فينا
جنبا �إىل جنب م��ع جميع الغرائز
ً
الطبيعية التي تنمو يف الإن�سان
منذ حلظة والدته ،وي�ضيف�« :إن
احلق التاريخي الذي يخ ّول اليهود
اال�ستيالء على �أر����ض فل�سطني

فاملباركون �أوالد احلق هم اليهود
ت�ضمخت على جبل
و�أروحتهم التي
ّ
�سيناء تبعد عنهم ك��ل ق���ذارة».
أي�ضا� :إذا وقع
وج��اء يف التلمود � ً
وثني (�أي غري يهودي) يف حفرة
وحمرم
فا�سددها عليه بحجر كبري.
ّ
على اليهودي �أن ت��أخ��ذه �شفقة
على وث��ن��ي ،ب��ل عندما ت���راه قد
تدهور يف نهر �أو زلّت قدمه فكاد
�أن ميوت ،فاجهز عليه وال تخلّ�صه.
اقتل اجلاحد بيدك �إذا ا�ستطعت
ومن ي�سفك دم الكفار بيده ف�إمنا
يقدم قربانا ً ملر�ضاة اخلالق.
على ه��ذه الأ���س�����س �إن��ب��ن��ى فكر
ال����ق����ادة ال�����ص��ه��اي��ن��ة مبختلف
�أل��وان��ه��م الثقافية وال�سيا�سية،
وال��دي��ن��ي��ة ،وان���ط�ل�اقً ���ا م���ن ه��ذه
الأ�س�س ال تبدي ا�رسائيل وقادتها
�أي ا�ستعداد للتعاطي مع العرب
خ�صو�صا،
عموما والفل�سطينيني
ً
ً
�إال مبقدار ما يبدون من ا�ستعداد
للتخلي ع��ن حقوقهم الوطنية
ال�رشعية وال��ق��ان��ون��ي��ة ،وير�ضون
ب��ال��ع��ي�����ش يف ذلّ����ة وق��ل��ة داخ���ل
الكيان �أو خ��ارج��ه .ويف ظ��لّ هذا
التوجه ارتكب القادة ال�صهاينة

ي�ستم ّد مقوماته اجل��وه��ري��ة من
الديانة اليهودية»� .إال �أن مثل
ه���ذه ال��ن��ظ��ري��ة ت��ت��غ��اف��ل ع��ن �أن
اليهود ال ي�شكلون �أمة واحدة ،وال
يكونون جمموعة قومية �أو عرقية
كما وال توجد هناك تركيبة �إثنية
يهودية وال جن�س يهودي متميز،
و�إمن��ا جمموعة متناثرة من عنا�رص
ب�رشية تنتمي �إىل �أجنا�س �أوروبية
�أو �أمريكية �أو �آ�سيوية �أو �أفريقية
ال��خ .وهم لي�ست لهم لغة واحدة
بل يتكلمون كل لغات ال�شعوب
التي يعي�شون بينها.
وق����د ���ش��كّ ��ل��ت ع�����ص��ور ال��ت��ي��ه
وال�شتات والنبذ جذور الإنعزالية
والتع�صب العن�رصي اليهودي
ّ
ال�صهيوين ،وج���ذور ال�شك بكل
الأمم مما �أف�ضى �إىل وجود ال�شعب
ال��ي��ه��ودي «امل��خ��ت��ار» وال�شعوب
ال�ضالّة وال��ك��اف��رة وال�سيئة من
الأغيار «غوييم» .وقد جاء يف كتاب
التلمود الذي هو تف�سري للتوراة
على طريقة حاخامات �إ�رسائيل:
«ك��ت��ب على �شعوب الأر����ض �أن
حلومكم من حلوم احلمري وزرعكم
من زرع احليوانات ولهذا ال�سبب

تقوم املعتقدات ال�صهيونية احلاكمة

يف ا�رسائيل حالياً على انغالق متطرف
وتع�صب عرقي وعلى عن�رصية حاقدة

و�أهداف �سيا�سية يف منتهى اخلطورة
على �شعوب املنطقة و�سالم العامل
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والي����زال����ون ي��رت��ك��ب��ون ي��وم� ً�ي��ا،
املتعمد
املزيد من جرائم القتل
ّ
وج��رائ��م احل���رب واجل��رائ��م �ضد
الإن�سانية الأم���ر ال��ذي ا�ستلزم
املطالبة مبحاكمتهم �أمام حمكمة
خ�صو�صا و�أن
اجلنايات الدولية،
ً
بع�ض جنود ال��ع��دو �أنف�سهم قد
�شهدوا عل ًنا على ارت��ك��اب مثل
هذه اجلرائم يف فل�سطني ولبنان
واملياه الدولية والأجواء الدولية.
ه����ذه اجل����رائ����م دف���ع���ت ببع�ض
املنظمات احلقوقية العاملية �إىل
املطالبة بت�شكيل حماكم خا�صة
على غ��رار املحاكم التي حققت
يف ج��رائ��م روان����دا �أو �سرياليون
وك��م��ب��ودي��ا و��ص�رب���ي���ا مل���ط���اردة
واعتقال وحماكمة جمرمي احلرب
ال�����ص��ه��اي��ن��ة م���ن �أم���ث���ال ب����اراك
ونتنياهو وليربمان و�أ�شكنازي
و���س��واه��م .وكلنا جميعا ً ال ن��زال
نتذكر تقرير جلنة الأمم املتحدة
لتق�صي احلقائق حول احلرب على
ّ
غ��زة برئا�سة القا�ضي اليهودي
ال�����ص��ه��ي��وين اجل���ن���وب �أف��ري��ق��ي
ريت�شارد غولد�ستون ،الذي �أثبت
ارتكاب اجلي�ش ال�صهيوين جرائم
حرب �ضد الفل�سطينيني يف قطاع
غ��زة ،مما يوفر الأ�سا�س لتقدمي
قادة العدو للمحاكمة �أمام حمكمة
اجلنايات الدولية .واجلدير بالذكر
�أن نيكول �إب��ن��ة غولد�ستون قد
�أكّ ���دت يف �إذاع���ة ال��ع��دو �أن �أباها
�صهيوين وي��ح��ب ا��سرائ��ي��ل و�أن��ه
خفف م��ن ق�سوة التقرير ال��ذي
لو كان و�ضعه غريه «خل��رج �أكرث
ق�����س��وة ب��ك��ث�ير» .وه����ذا �صحيح
لأن التقرير ح��اول امل�ساواة بني
ال�ضحية واجل�ل�اد وت�لاف��ى �إعطاء
اجلرائم الإ�رسائيلية �صفة «جرائم
�ضد الإن�سانية».

قانون

دويل

ني�سان

�إعداد :ندين البلعة
بدعوة من نقابة املحامني يف بريوت و�ضمن �سل�سلة حما�رضات
التدرج يف النقابة� ،ألقى املحامي الدكتور �أنطونيو�س فاروق �أبو
ك�سم (الباحث يف القانون الدويل) ،حما�رض ًة يف قاعة امل�ؤمترات
الكربى يف بيت املحامي ،بعنوان «مقا�ضاة �إ�رسائيل جلرائمها
واحلق بالتعوي�ض».
بحق لبنان :الآليات املتاحة
ّ
املرتكبة ّ
تق ّدم احل�ضور العقيد ب�شارة اخلوري (رئي�س الدائرة القانونية
لدى وزارة الدفاع) ممثالً وزير الدفاع الوطني يف حكومة ت�رصيف
الأع��م��ال اليا�س امل��ر وقائد
اجلي�ش العماد جان قهوجـي.
ك��م��ا ح����ضر ال��وزي��ر ال�سـابق
النقيب ع�صام خ��وري ،نقيبة
امل��ح��ام�ين يف ب��ي�روت �أم��ل
ح���داد ،ممثل امل��دي��ر العام

لقوى الأمـن الداخلي اللـواء �أ�رشف ريفي املقدم مو�سى كرنيب،
الأم�ين العام امل�سـاعد جلامعـة ال��دول العـربية ال�سفـري عبـد
الرحمن ال�صلح ،وعدد كبيـر من املحامني العاملني واملحامني
املتدرجني.
افتتاحا ،ثم كلمة رئي�س حما�رضات
الن�شيد الوطني اللبناين
ً
عرف باملحا�رض .بعدها �رشع
التدرج املحامي نا�رض ك�سبار الذي ّ
قانونيا
الدكتور �أبو ك�سم بعر�ض املحا�رضة التي �ش ّكلت بحثًا
ً
معمقًا حول مقا�ضاة �إ�رسائيل
ّ
بحق لبنان،
جلرائمها املرتكبة
ّ
أر�ضا ودول� ًة من منظار
�شعبا و� ً
ً
ال��ق��ان��ون ال����دويل الإن�����س��اين
وال��ق��ان��ون ال����دويل اجلنائي
والقانون الدويل العام.

املرتكبة يف نطاق القانون الدويل
التج�س�س التي
العام ،ومنها جرائم
ّ
�سافرا على لبنان
تعترب ع��دوا ًن��ا
ً
واع��ت��دا ًء على �سيادته وانتهاكً ا
للقرارات الدولية حتدي ًدا الفقرة
 5م��ن ال���ق���رار  ،1701وج��رائ��م
القر�صنة والتع ّدي على �شبكات
�وي��ة يف
ال��ه��وات��ف ال��ث��اب��ت��ة واخل��ل� ّ
ل��ب��ن��ان ،واخل����روق����ات ال��ي��وم� ّ�ي��ة
ب���را وب��ح� ً�را
ل��ل�����س��ي��ادة اللبنانية ً
وج � ًوا ،وانتهاكها القرارين 425
و 1701ال�صادرين ع��ن جمل�س
الأمن.

و�إ�رسائيل كذلك.
خ�ص الآل��ي��ة الثانية،
� ّأم���ا يف م��ا ّ
دولية
فيمكن �إن�شاء حمكمة جنائية
ّ
خا�صة من قبل جمل�س الأمن للنظر
ّ
باالنتهاكات اجل�سيمة للقانون
الدويل الإن�ساين التي وقعت على
الإقليم اللبناين� .إال �أ ّن��ه ُي�ستب َعد
تدخّ ل جمل�س الأم��ن وفق الف�صل
ال�����س��اب��ع مل��ق��ا���ض��اة امل�����س��ؤول�ين
الإ��سرائ��ي��ل��ي�ين��� ،س��واء ك��ان ذلك
�أمام املحكمة اجلنائية الدولية �أو
خا�صة.
دولية
عرب حمكمة جنائية
ّ
ّ
�إذ يرى املحا�رض �أن هذا االقرتاح
�سيا�سية
ي�����ص��ط��دم ب��ح�����س��اب��ات
ّ
حكما للنق�ض داخ��ل
ويتعر�ض
ً
ّ
جمل�س الأمن.
الآل��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة ،ن��� ّ��ص��ت عليها
اتفاقيات جنيف ( 1949التي
�صادق عليها كل من لبنان والعد ّو
َ

مقا�ضاة �إ�رسائيل:

اجلرائم والتعوي�ضات

اجلرائم املرت َكبة
يف ت��و���ص��ي��ف اجل���رائ���م ،ت��ط� ّ�رق
املحا�رض �إىل جرائم القانون الدويل
الإن�ساين التي ارتكبتها �إ�رسائيل يف
حربها على لبنان يف متوز 2006
َ
حيث
ا�ستهدفت املدنيني بـ 56
جم��زرة ا�ستعملت خاللها ذخائر
حمظرة دول��ي �ا ً .و�ص ّنف املحا�رض
هذه اجلرائم يف �أربعة �أنواع :جرائم
احل���رب ،ج��رائ��م ���ض� ّد الإن�سانية،
اجلماعية وجرائم
جرائم الإب���ادة
ّ
ؤخرا
العدوان (التي ّ
مت تعريفها م� ً
يف  11حزيران  2010يف م�ؤمتر
ك��م��ب��اال اخل��ا���ص ب��ت��ع��دي��ل نظام
الدولية).
اجلنائية
روما للمحكمة
ّ
ّ
وبالتايل انتهكت �إ�رسائيل القانون
الإن�������س���اين ال���ع���ريف وال��ت��ع��اق��دي
الدولية ذات ال�صلة.
واملواثيق
ّ
وت����ن����اول امل���ح���ا��ض�ر اجل���رائ���م

امل�س�ؤولني الإ�رسائيليني ك�أفراد،
وما بني مقا�ضاة �إ�رسائيل كدولة.
�أرب�����ع �آل���ي���ات م��ت��اح��ة ل��ن��اح��ي��ة
مقا�ضاة امل�س�ؤولني الإ�رسائيليني
عن اجلرائم الفظيعة:
الأوىل ،م��ق��ا���ض��اة امل��ج��رم�ين
الإ��سرائ��ي��ل��ي�ين �أم�����ام امل��ح��ك��م��ة
الدولية �إذا �أحال جمل�س
اجلنائية
ّ
ّ
الأم��ن م�س�ألة ح��رب مت��وز 2006
متت
�إىل مدعي عام املحكمة (مثالً ّ
�إحالة م�س�ألة ليبيا مبوجب القرار
 1970العام  ، )2011كما ميكن
ملدعي ع��ام املحكمة �أن ي�رشع يف
التحقيق م��ن تلقاء نف�سه وفق
امل��ادة � 15رشط �أن يوافق لبنان
على اخت�صا�ص املحكمة اجلنائية
الدولية �ضمن ��شروط امل��ادة 12
من نظام روم��ا الأ�سا�سي� ،إذ � ّأن
من�ضم ملعاهدة روما
لبنان غري
ّ

�آليات قانونية للمقا�ضاة
يف الق�سم الثاين من املحا�رضة،
عر�ض املحامي �أبو ك�سم الآليات
ال��ق��ان��ون��ي��ة امل��ت��اح��ة مل��ق��ا���ض��اة
ففرق ما بني مقا�ضاة
�إ�رسائيل،
ّ
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ال��دول��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل�ل�أمم
املتحدة فقط ،حيث أ� ّن��ه
للدول وحدها احلق يف �أن
تكون �أطرافً ا يف الدعاوى
ال��ت��ي ُت���رف���ع للمحكمة.
فا�ستنا ًدا �إىل اتفاقية
م���ن���ع ج����رمي����ة الإب��������ادة
اجل���م���اع���ي���ة وامل��ع��اق��ب��ة
عليها (م�ص ّدق عليها من
قبل لبنان و�إ��سرائ��ي��ل)،
ميكن مقا�ضاة �إ�رسائيل
�أم�������ام حم��ك��م��ة ال���ع���دل
ال��دول� ّ�ي��ة ��شرط الر�ضوخ
ل�����ص�لاح� ّ�ي��ت��ه��ا؛ ف��ل��ب��ن��ان
ح � ّت��ى ت��اري��خ��ه مل ي��ق � ّدم
ت�رصي ًحا بقبوله اخت�صا�ص
املحكمة� ،أما �إ�رسائيل فقد
ق ّدمت ت�رصيحها العامني
 1950و 1956ولكنها
�سحبته العام .1985

الإ��سرائ��ي��ل��ي) ،ف��امل��ادة  146من
االتفاقية الرابعة «اخلا�صة بحماية
الأ���ش��خ��ا���ص امل��دن��ي�ين يف وق��ت
احلرب» تتيح للمت�رضرين مقا�ضاة
جمرمي حرب متوز �أم��ام � ّأي��ة دولة
علما � ّأن
طرف يف هذه االتفاقيةً ،
االتفاقية ملزمة جلميع الدول
هذه
ّ
حيث تعترب م��ن ق��واع��د القانون
الدويل الإن�ساين العريف.
� ّأم��ا الآلية الرابعة ،فت�ستند �إىل
الدولية ال�شاملة
مبد�أ ال�صالحية
ّ
أجنبية ،التي
لعدد من املحاكم ال ّ
تنظر ب��ج��رائ��م ال��ق��ان��ون ال���دويل
الإن�ساين واملرتكبة خارج �إقليمها،
اال�سبانية،
البلجيكية،
كاملحاكم
ّ
ّ

التعوي�ضات
يف ال��ق�����س��م ال��ث��ال��ث
م���ن امل���ح���ا��ض�رة ،ت��ط� ّ�رق
�أب��و ك�سم �إىل ح� ّ�ق لبنان
بالتعوي�ض ع��ن الأ��ض�رار
ال��ن��ا���ش��ئ��ة ع���ن اجل��رائ��م
الإ��سرائ��ي��ل��ي��ة وخ��روق��ات��ه،
حيث ا�ستعر�ض الأ��ضرار اجل�سيمة
الناجتة عن ال��ع��دوان الإ�رسائيلي
ال��ع��ام  2006والأخ����رى الناجتة
ع���ن خ����رق �إ��س�رائ���ي���ل امل��ت��م��ادي
واملتوا�صل لل�سيادة اللبنانية.
ف��ت��ط� ّ�رق ل�ل��أ��ض�رار البيئية التي
حلقت باملياه الإقليمية (كتل ّوث
أي�ضا للأ�رضار
ال�شاطئ اللبناين) ،و� ً
االقت�صادية التي حلقت بالدولة
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ح��ي��ث ا���ض��ط��رت اىل
تخ�صي�ص جزء من موازنتها العامة
لتغطية الأ��ض�رار ولال�ستثمار يف
املناطق ال��ت��ي طالها ال��ع��دوان.
ِ
إ�ضافة �إىل خ�سائر الربح الفائت
بال

الهولندية ،الربتغالية،
أملانية،
ال
ّ
ّ
�دي��ة وال��ل��ك�����س��م��ب��ورغ��ي��ة
ال�����س��وي� ّ
املخت�صة بالنظر بجرائم احلرب
ٍ
�ش��روط م��ت��ف��اوت��ة تتعلّق
وف���ق ��
باالخت�صا�ص.
مقا�ضاة الدولة
يف م��ا خ���� ّ�ص مقا�ضاة �إ��سرائ��ي��ل
ك���دول���ة م���ن ق��ب��ل ل��ب��ن��ان ،اع��ت�بر
امل��ح��ام��ي �أب���و ك�سم � ّأن الأم���ر يف
ال�����ش��ك��ل ي�����ص��ط��دم ب��إ���ش��ك��ال��ي��ة
االعرتاف ب�إ�رسائيل كدولة ،يف حني
� ّأن لبنان ح ّتى تاريخه مل يعرتف
ب���ذل���ك .ول��ك��ن مي��ك��ن م��ق��ا���ض��اة
�إ�رسائيل كدولة �أمام حمكمة العدل
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الذي طال القطاع العام والقطاع
اخل��ا���ص ،والأ���ض��رار ال��ن��اج��م��ة عن
جرائم القر�صنة وجرائم التع ّدي
ع��ل �شبكات ق��ط��اع االت�����ص��االت
التج�س�س،
وتلك الناجمة عن �أعمال
ّ
ر�سمية �صادرة
م�ستن ًدا �إىل تقارير
ّ
عن ال��دول��ة اللبنانية و�أخ���رى عن
منظمات تابعة للأمم املتحدة.
احلق بالتعوي�ض،
خ�ص
ّ
� ّأما يف ما ّ
ف��احل��لّ الأ���س��ل��م ه��و ال��ل��ج��وء �إىل
جمل�س الأمن ،حيث � ّأن اللجوء �إىل
حمكمة العدل الدولية ي�صطدم
�دي��ة ،كما و� ّأن تنفيذ
بعقبات ج� ّ
ق����رارات ه���ذه املحكمة يتطلّب
�سنوات.
يف اخلال�صة ،دع��ا الدكتور �أب��و
اللبنانية� ،إىل مطالبة
ك�سم الدولة
ّ
جمل�س الأم����ن ب��إن�����ش��اء �صندوق
تعوي�ضات للبنان �أ�سو ًة ب�صندوق
التعوي�ضات الذي �أن�ش�أه مبوجب
ق��راري��ه  687و)1991( 692
ل��ت��ع��وي�����ض دول����ة ال��ك��وي��ت عن
جراء
الأ��ضرار التي حلقَت بها من ّ
ال��غ��زو ال��ع��راق��ي ،خ�صو�صا ً و� ّأن
لبنان ع�ضو حايل يف جمل�س الأمن
(تنتهي واليته نهاية العام احلايل
 .)2011وق���ال �إن���ه ي��ج��ب ع��دم
ت�ضييع ه��ذه الفر�صة ،حيث � ّأن
�إ�رسائيل ملزمة التعوي�ض للبنان
ع��ن اخل�����س��ائ��ر ال��ف��ادح��ة امل��ادي��ة
وال��ب����شري��ة ك��اف��ة ،ال��ت��ي خلّفتها
حروبها وانتهاكاتها املتمادية،
ح��ي��ث � ّأن ��ش�روط احل�����ص��ول على
تعوي�ض متوافرة يف �إطار القانون
الدويل العام .و�ش ّدد على �رضورة
رفع ٍ
ملف متكامل من قبل الدولة
اللبنانية (ح���ول ا�ستغالل مياه
اجلوفية من قبل
الليطاين واملياه
ّ
العد ّو الإ�رسائيلي وحول انتهاكات
احلدود البحرية وا�ستغالل الغاز)
�أم�����ام جم��ل�����س الأم�����ن للمطالبة
مبقا�ضاة �إ�رسائيل والتعوي�ض.

تسسلّح
ني�سان

�إعداد :العميد �أنطوان جنيم

القبة احلديدية
تف�شل �أمام
الإرادة
احلديدية

قليل من التاريخ
خ�ل�ال ح���رب مت���وز � ،2006أط��ل��ق ح���زب اهلل
حواىل � 4000صاروخ ،معظمها ق�صري املدى
ك�صواريخ كاتيو�شا ،على مدن �شمال فل�سطني
املحتلّة ومنها حيفا ثالث �أكرب مدينة .وقتلت
وت�سببت بنزوح �أكرث من
مئات الإ�رسائيليني،
ّ
� 250ألف �إ�رسائيلي عن ديارهم يف حني اختب�أ

متحرك للدفاع اجلوي قيد التطوير
القبة احلديدية هي نظام
ّ
�ص ّمم العرتا�ض
لدى �رشكة «رافايل» الإ�رسائيلية ،وقد ُ
ال�صواريخ وقذائف املدفعية الق�صرية املدى.
�إبتكر هذا النظام كتدبري دفاعي م�ضاد لل�صواريخ والقذائف
التي تطلقها املقاومة الفل�سطينية على الأرا�ضي املحت ّلة.
�أعلنت عمالنيته و ُن�رش للتجربة يف الف�صل الأول من العام
�ص ّمم العرتا�ض الأخطار الق�صرية املدى حتى
 .2011وقد ُ
 70كلم يف كل الظروف املناخية .ويف ال�سابع من ني�سان
 2011جنح يف اعرتا�ض �صاروخ غراد �أطلق من غزة على
�إحدى امل�ستوطنات الإ�رسائيلية.
وكانت املرة الأوىل يف التاريخ
التي يتم فيها اعرتا�ض
�صاروخ ق�صري املدى.

مليون �إ�رسائيلي يف مالجئ حتت الأر�ض.
�أم��ا يف جنوب فل�سطني املحتلّة فقد �سقط
على الأرا���ض��ي املحتلة بني العامني 2000
و� 2008أك�ثر م��ن ��� 4000ص��اروخ و4000
قذيفة م�صدرها حركة حما�س يف قطاع غزة،
وقد تع ّززت هذه ال�صواريخ ب�إدخال قواذف
غراد  122ملم .وهكذا وجد الكيان ال�صهيوين
�أن �أكرث من مليون �إ�رسائيلي يعي�شون يف اجلنوب
هم عر�ضة خلطر ال�صواريخ ،ويف مداها الفعلي.
ويف �شباط � ،2007ص ّنف عامري بريت�س،
وزير الدفاع الإ�رسائيلي ،القبة احلديدية كحل
دفاعي خلطر ال�صواريخ الق�صرية املدى .ومذ
ذلك طُ ّور نظام الـ 210مليون دوالر بالتعاون
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وبني نظام القبة وفق
مع اجلي�ش الإ�رسائيليُ .
تكنولوجيا طُ � ّورت �أ�صالً لنظام الدفاع اجلوي
�سبايدر (.)Spyder
التجارب
�أجن��زت الإدارة الإ�رسائيلية لتطوير الأ�سلحة
و��شرك��ة «راف��اي��ل» للتكنولوجيا الع�سكرية،
وبنجاح كبري� ،سل�سلة من التجارب على نظام
دف��اع �ضد ال�صواريخ الق�صرية امل��دى عرف
وت�ضمنت التجارب
با�سم القبة احل��دي��دي��ة.
ّ
االوىل ،يف متوز � 2008إطالق عدد من �صواريخ
«ت��ام�ير» ( )TAMIRاملفرت�ض ا�ستعمالها
الق�سام
يف نظام القبة الع�ترا���ض ���ص��واري��خ
ّ

وقيم املهند�سون قدراتها على
و«كاتيو�شا»ّ ،
م�ستوى بع�ض املتغيرّ ات مثل املدى الف ّعال،
الإمرة والتحكّ م من الأر�ض ،ال�رسعة واملناورة.
ويف �آذار  ،2009اخ��ت�برت ا��سرائ��ي��ل بنجاح
نظام الدفاع امل�ضاد لل�صواريخ ولكن من دون
اعرتا�ض �صاروخي حقيقي.
ويف مت��وز  2009جن��ح النظام يف اعرتا�ض
عدد من ال�صواريخ حتاكي �صواريخ الق�سام
و«كاتيو�شا» الق�صرية املدى يف اختبار �أجرته
وزارة الدفاع الإ�رسائيلية.
يف �آب � 2009أجنز اجلي�ش الإ�رسائيلي �إن�شاء
كتيبة جديدة �سوف ت�شغل نظام القبة احلديدية
وت�شكل جز ًءا من فرقة الدفاع اجلوية يف القوات
اجلوية الإ�رسائيلية .وق ُِّرر ن�رش النظام على طول
حدود قطاع غزة واحلدود اللبنانية و ُح�سب له
�أن يغدو عمالنيا ً منت�صف العام .2010
يف كانون الثاين  2010جنحت القبة احلديدية
يف اعرتا�ض حواجز �صواريخ متعددة حتاكي
الق�سام و«كاتيو�شا» ،و�أعلن مدير عام وزارة
الدفاع بنحا�س بوكري�س �أن هذا النظام �سوف
«يتح ّول» �أمنا ً ل�سكان الكيان ال�صهيوين يف
جنوب فل�سطني املحتلة و�رشقها.
يف مت���وز  ،2010جن��ح��ت ال��ق��ب��ة ك��ذل��ك يف
اع�ترا���ض ح��واج��ز ���ص��واري��خ م��ت��ع � ّددة حتاكي
الق�سام وكاتيو�شا .وخالل التجربة ح ّددت بنجاح
ّ
خطرا ،و� ًأيا منها تتجه
�أي �صواريخ قادمة ت�شكل
ً
نحو احلقول املفتوحة ،وهكذا ال يطلق النار
على هذه الأخرية كونها ال ت�شكل تهدي ًدا.
يف �آذار � ،2011أع��ل��ن اجلي�ش الإ�رسائيلي
عمالنية النظام ،و�أمر وزير الدفاع �إيهود باراك
بن�رشه.
متويل �إ�ضايف
�أخ��ذت �إ�رسائيل التمويل االويل لنظام القبة
احلديدية وتطويره على عاتقها وحدها ،ومع
ذل���ك� ،أع��ل��ن البيت الأب��ي�����ض يف �أي���ار 2010
عن �أن الرئي�س الأمريكي ب��اراك �أوباما �سوف
ي�سعى ل��دى الكونغر�س الأم�يرك��ي للح�صول
على مبلغ  205مليون دوالر بغية احلث على
�إنتاج بطاريات القبة احلديدية ون�رشها .و�رصّح
الناطق با�سم البيت الأبي�ض طومي فيتو ان
الرئي�س الأمريكي ُيقر بتهديدات ال�صواريخ

والقذائف التي تطلقها حركة حما�س وحزب
قرر ال�سعي لدى الكونغر�س للح�صول
اهلل ،لذا ّ
على متويل يدعم �إنتاج �إ�رسائيل نظام دفاع
م�ضاد لل�صواريخ الق�صرية امل��دى ويدعى
القبة احل��دي��دي��ة .وب��ه��ذا ُي�س ّجل �أول تدخل
أقر الكونغر�س
�أمريكي مبا�رش يف امل�رشوع .وقد � ّ
الأمريكي التمويل (� 410أ�صوات مقابل  )4يف
� 20أيار .2010
ميزات نظام القبة احلديدية
نظام القبة احلديدية هو حل دفاعي
متحرك
ّ
مبتدع ف� ّع��ال ملقاومة ال�صواريخ الق�صرية
املدى وقذائف املدفعية عيار  155ملم التي
ي�صل مدى خطرها حتى  70كلم يف الظروف
املناخية ك��اف��ة ومنها ال��غ��ي��وم املنخف�ضة،
والأم���ط���ار ،وع��وا���ص��ف ال��غ��ب��ار �أو ال�ضباب،
معرت�ضا وحي ًدا مع ر�أ�س
وي�ستعمل �صاروخً ا
ً
خا�ص يفجر �أي هدف يف الهواء خالل ثوانٍ.
وي��رى خ�براء �إ�رسائيليون �أن �أح��د الإجن��ازات
يتميز بها نظام القبة ه��و جهاز رادار
التي
َّ
متطور ي�ستطيع التمييز بني قذائف �صاروخية
ميكن �أن ت�صيب منطقة �آهلة بال�سكان و�أخرى
ميكن �أن ت�سقط يف منطقة غري م�أهولة .وت�شمل
املنظومة نظام تعقُّب وب��ط��اري��ة مكونة من
موج ًها ب��ال��رادار
اعرتا�ضيا
ع�رشين ���ص��اروخً ��ا
َّ
ً
لتفجري قذائف املدفعية يف اجل��و ،ف�ضالً عن
ا�ستهداف �صواريخ «كاتيو�شا» يراوح مداها ما
بني  5كلم و 70كلم .كما يعتمد النظام على
التعاون مع �سالح اجلو وامل�ضادات الأر�ضية
ملواجهة �صواريخ املقاومة.
وي�شمل هذا النظام جهاز رادار ،ونظام تعقّب،
اعرتا�ضيا حتت
وبطارية مكونة من � 20صاروخً ا
ً
�إ�سم «تامري».
عمل النظام
يكت�شف رادار القبة وي��ح��دد ال�����ص��اروخ �أو
قذيفة املدفعية املنطلقة وير�صد م�سارها .ثم
تنقل معلومات الهدف اىل نظام �إدارة املعركة
والتحكّ م بال�سالح للمعالج .فيحلل م�سار اخلطر
ب�رسعة وتق ّدر نقطة الإ�صابة املتوقعة .و�إذا
حرجا
ط��رح امل�سار امل��ق��در لل�صاروخ خ��ط� ً�را
ً
يعطى �أمر خالل ثوان لينطلق �صاروخ معرت�ض
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�ضد التهديد امل��ح��دق .ويتلقى ه��ذا الأخ�ير
م�ستجدات امل�سار من نظام �إدارة املعركة من
و�صلة ات�صال .ويقرتب ال�صاروخ املعرت�ض
من الهدف وي�ستعمل راداره الباحث الكت�شاف
الهدف ليوجه �ضمن امل�سافة املقطوعة ،ويف ّجر
ر�أ�س الهدف احلربي فوق منطقة حمايدة تقليالً
لل�رضر املالزم عن املنطقة املحمية.
ن�رش النظام
�أ�صبح نظام القبة احلديدية عمالنيا ً مطلع
العام  ،2011و ُن�رش يف البدء يف القواعد اجلوية
جنوب فل�سطني املحتلة .والحقًا احتل مواقع
�أخرى كما يف م�ستوطنة �سديروت خالل التدهور
الأمني احلاد عند احلدود مع قطاع غزة.
ووفق �صحيفة «جريوزامل بو�ست» ،تفاو�ض
وزارة ال��دف��اع الإ��سرائ��ي��ل��ي��ة ع���د ًدا م��ن ال��دول
الأوروبية حول �إمكان بيعها هذا النظام بهدف
حماية قوات حلف �شمال الأطل�سي املنت�رشة يف
�أفغان�ستان والعراق.
وكانت وزارة الدفاع الإ�رسائيلية قد اعلنت يف
 19متوز � 2010أن القبة احلديدية باتت جاهزة
للن�رش العمالين يف ت�رشين الثاين من العام نف�سه.
على �أن تركز يف البدء يف م�ستوطنة �سديروت
بالقرب من قطاع غزة .ويف �آذار املا�ضي �أعلن
اجلي�ش الإ�رسائيلي �أن �أول نظام دفاعي من�شور
عمالنيا ،ويف ني�سان
بالقرب من بئر ال�سبع بات
ً
من�شورا بالقرب من ع�سقالن
نظاما �آخر
�أعلن �أن
ً
ً
عمالنيا بدوره.
غدا
ً
ويف ال�سابع من ني�سان ،وبعد قليل من ن�رشه
يف حميط ع�سقالن جنح يف اع�ترا���ض �صاروخ
غراد �أطلق من قطاع غزة ،م�سجالً بذلك ولأول
مرة يف التاريخ ،اعرتا�ض �صاروخ ق�صري املدى
وت��دم�يره ،وق��د ا�ستطاع بع�ض امل�ستوطنات
الإ�رسائيلية املجاورة لع�سقالن ر�ؤية هذا احلدث
الفريد.
انتقادات
عرف نظام القبة احلديدية انتقادات جلهة
كلفته العالية باملقارنة م��ع كلفة �صاروخ
ال��ق���� ّ�س��ام ،م��ا يعني �أن �إط�ل�اق ع��دد كبري من
ه��ذه ال�����ص��واري��خ ،وت��ال��ي�ا ً اع�ترا���ض��ه��ا� ،سوف
هجوما على املوارد املالية الإ�رسائيلية.
يكون
ً

ف�صاروخ االعرتا�ض «تامري» تراوح كلفته بني
 35و� 50ألف دوالر امريكي ،يف حني ال تتجاوز
الق�سام ب�ضع مئات ال���دوالرات .وردت
كلفة
ّ
�رشكة «رافايل» امل�ص ّنعة �أن الكلفة مبالغ فيها
�إذ �أن رادار القبة يح ّدد �أي �صواريخ �ست�رضب
ال�سكان فيعاجلها النظام ،ويهمل الأخرى.
كما انتقد لعدم فعاليته يف اعرتا�ض �صواريخ
الق�سام املنطلقة من جنوب م�ستوطنة �سديروت
ّ
نظرا �إىل ق�رص امل�سافة والوقت بني الأهداف
ً
امل��ق�����ص��ودة يف امل�ستوطنة ونقطة �إن��ط�لاق
ال�صواريخ يف قطاع غ��زة .وق��د تكون �أنظمة
�أخرى م�ضادة لل�صواريخ �أكرث فعالية مثل نظام
الدفاع الاليزري «نوتيلو�س» ()Nautilus
ال��ذي ط � ّورت��ه ب�ين العامني  1995و2005
�إ��سرائ��ي��ل وال���والي���ات املتحدة
مت التخلي
الأم�يرك��ي��ة م � ًع��ا ،و ّ

عنه لعدم ج���دواه .ولكن �رشكة
«ن��ورث��روب غرومن» االمريكية
افرت�ضت تطوير من��وذج بدئي
متط ّور من نظام «نوتيلو�س»
حتت ا�سم «�سكاي غارد».
وي�ستعمل ه��ذا النظام حزم
الاليزر يطلقها على ال�صواريخ
وت��راوح كلفة احلزمة بني �ألف
و�ألفي دوالر �أمريكي ،و�أعلنت
ال����شرك��ة امل�ص ّنعة �أن��ه��ا مببلغ
 180مليون دوالر ت�ستطيع ن�رش
ه��ذا النظام اجل��دي��د خ�لال 18
�شهرا .بيد �أن ر�سميي الدفاع
ً

الإ�رسائيلي رف�ضوا هذا االقرتاح ب�سبب الوقت
الطويل والكلفات الإ�ضافية .ومن ناحية ثانية
�أ��صر الر�سميون على �أن التح�سينات احلديثة
قادرا على
على نظام القبة احلديدية �ستجعله
ً
الق�سام.
اعرتا�ض �صواريخ
ّ
هل تنجح القبة؟
وفق تقارير ع�سكرية واقت�صادية ،يتوقَّ ف
جناح القبة على �أمرين رئي�سني هما:
الأول :قدرتها على �صد ال�صواريخ بكفاءة
عالية.
الثاين :قدراتها على تخفي�ض النفقات و�أال
اقت�صاديا.
تكون عبئًا
ً
ل��ك��ن ه���ذا ال ي��ب��دو م�����ض��م��و ًن��ا ع��ل��ى الأق����ل.

فوائد النظام وميزاته

فاملنظومة كما يبدو غري قادرة على التعامل
مع �سقوط ع�رشات ال�صواريخ دفعة واح��دة ما
يعني ف�شلها من الناحية الع�سكرية� ،إ�ضافة �إىل
ترت�سخ
ارتفاع كلفتها ب�صورة �ضخمة .وهكذا
ّ
القناعة ب�أن هدف املنظومة �سيا�سي ومعنوي
�أكرث منه ع�سكري.
أي�ضا ،يقول العميد الركن
ويف هذا ال�صدد � ً
املتقاعد �أم�ين حطيط� ،إن احلديث عن القبة
الفوالذية مبنزلة �إعالن دعائي يهدف �إىل رفع
معنويات املجتمع الإ��سرائ��ي��ل��ي .وي��ؤك��د عدم
قدرتها على �صد هجوم كثيف بال�صواريخ
خالل �أي حرب قادمة يف املنطقة مثل �إطالق
يوميا� ،إذ مبنطق الن�سبة املئوية
� 500صاروخ
ً
ي�ستطيع هذا النظام �أن مينع �سقوط ال�صواريخ
على الأر�ض مبا ن�سبته � ،3-1أو
 ،2-1فكل � 500صاروخ حتتاج

 حل ف ّعال. يعمل ليل نهار ويف الظروف املناخية كافة. عالج ناجح الطالق متتابع �ضد عدد كبري من التهديدات. متييز فعال للتهديدات ومعاجلة فعالة لها. ن�سبة م��ئ��وي��ة ع��ال��ي��ة ج���داً م��ن جن���اح اع�ترا���ض ال��ق��ذائ��فوال�صواريخ.
 يقل�ص ال�رضر عن املنطقة املحمية. انطالق عمودي لل�صاروخ املعرت�ض. ر�أ�س حربي عايل الفعالية مع �صمام تقاربي. قاذف متحرك. -اندماج مع خمتلف �أنظمة الرادار واالكت�شاف.
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�إىل � 1000أو � 1500صاروخ
ل�ص ّدها ،وه��ذا �أم��ر غري معقول
بالن�سبة �إىل �إ�رسائيل.
ومن ناحية ثانية قال رئي�س
معهد في�رش للبحث اال�سرتاتيجي
واجل����وي وال��ف�����ض��ائ��ي العميد
احتياط �أ�ساف �أغ��م��ون� ,إن��ه من
اخلط أ� ال�شديد الأمل ب�أن ت�أتينا
القبة احلديدية وحدها بالهدوء
الكامل الذي نرجوه على حدودنا
اجلنوبية ،علينا �أن ننظر �إليها
ب��اع��ت��ب��اره��ا ع��ن����صرًا م��ه� ً�م��ا يف
جمموعة كاملة.
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�إعداد :تريز من�صور

�سعر الذهب
يوا�صل �صعوده

نذ

ربع

ق

رن

لكن ماذا �سيحدث عندما يبد�أ العد
�أ�سباب ارتفاع �سعر الذهب
الأ���س��ب��اب التي �ساهمت يف ارت��ف��اع �أ�سعار
املعادن الثمينة عموما ً والذهب حتديداً ،عديدة
و�أبرزها الإختالف القوي بني العر�ض والطلب.
ففي ظل انتاج حمدود يزداد الطلب لأغرا�ض
وخ�صو�صا �أن الأزم��ة
�صناعية وا�ستثمارية،
ً
املالية العاملية (� )2008أوج��دت تداعيات
ع � ّززت االجت��اه اىل الإ�ستثمار يف الذهب .ومع
انخفا�ض قيمة الدوالرالأمريكي والني الياباين،
يتهافت عدد كبري من امل�ستثمرين على �رشاء
ال��ذه��ب حلماية �أنف�سهم م��ن �آث���ار الت�ضخم
املت�سارع .كما �أن البنوك املركزية يف معظم
الدول ( وال �سيما يف �آ�سيا و�أوروبا) ،حت ّولت اىل
جبهات �رشاء للذهب خالفً ا ملا كان عليه و�ضعها
ال�سابق كجبهات بيع.
وب��الإ���ض��اف��ة �إىل امل���خ���اوف م��ن �أن ي����ؤدي
الت�ضخم �إىل خف�ض قيمة ال�سندات والأ�سهم،
�أ�سفر الطلب الكبري يف الأ�سواق الآ�سيوية على
املعادن عن تراجع العر�ض ،يف الوقت الذي
يجهد امل�صنعون ب�صعوبة لتحقيق �إنتاج �أكرب.
غالبا
هنا ي�شار �إىل �أن هذه الفرتة من ال�سنة
ً
ما ت�شهد طلبا ً متزايدا ً على ��شراء املجوهرات
مع اقرتاب الأعياد ومو�سم الأعرا�س يف الهند.
ي�ضاف اىل كل ما ذك��ر ،التوترات والأح��داث
التي ت�شـهدها املنطقة العربية والتي �ساهمت
بدورها يف ارتفاع �سعر الذهب.
�أ�سئلة عديدة تطرح نف�سها اليوم ،كيف تطور

تطور منو �سعر الذهب عاملياً يف ال�سنوات الأخرية ،ب�شكل
ملحوظ وو�صلت �أ�سعار هذا املعدن الذي احتفظ بربيقه منذ
أمريكيا للأون�صة،
دوالرا �
اكت�شافه قبل �ستة �آالف �سنة� ،إىل 1425
ً
ً
لتكون املرة الأوىل التي يبلغ فيها ال�سعر هذا امل�ستوى منذ
نحو  25عاماً .ويتوقع املحللون املزيد من االرتفاع لي�صل �سعر
الأون�صة �إىل ما يقارب  2000دوالر �أمريكي.
العك�سي؟

�سعر الذهب يف ال�سنوات الع�رش الأخرية؟ ما هو
مدى ت�أثري ارتفاع �أ�سعار الذهب على االقت�صاد
العاملي؟ وهل لهذا املعدن الثمني مكانته يف
النظام النقدي العاملي؟ وهل ما زال امل�شارك
الرئي�س يف تكوين الأ�سعار؟ ماذا عن الطفرة
النفطية وت�أثريها على �أ�سعار املعادن؟ وهل
ي�ساهم ارتفاع �أ�سعار الذهب بحل ولو جزئي
مل�شكلة الدين العام يف لبنان؟
حبيقة :الذهب ملج�أ �آمن للم�ستثمرين
يرى اخلبري االقت�صادي الدكتور لوي�س حبيقة
(�أ�ستاذ حما�رض يف جامعة اللويزة) «�أن تقلبات
الأ���س��ع��ار ب��امل��ب��د�أ ،مرتبطة بعملية العر�ض
والطلب ،كما �أن الأو�ضاع املتوترة واملتقلبة
يف �أية دولة تدفع بامل�ستهلكني وامل�ستثمرين
على ح ّد �سواء �إىل �رشاء الذهب ,الذي يعتربه
ال��ن��ا���س امل��ل��ج ��أ وال�����ض��م��ان��ة للم�ستقبل».
و�أ�شار �إىل �أن «ق��ارة �آ�سيا تعترب امل�ستهلك
الأكرب لهذه املادة الثمينة ،وهي ت�شهد اليوم
عمليات ��شراء كبرية لها ،ال �سيما يف الهند،
حيث ت�شهد الأ�سواق عمليات �رشاء مت�صاعدة.
وميكننا �إعتبار هذا الطلب املتزايد من �أحد
عامليا ،حيث
�أ�سباب ارت��ف��اع �أ�سعار الذهب
ً
أمريكيا للأون�صة الواحدة.
1425دوالرا �
بلغ
ً
ً
وهناك �أ�سباب �أخرى هامة �ساهمت يف ارتفاع
�سعره ،مثل ارتفاع �أ�سعار النفط ،والتي ت�ؤدي
حتما اىل ارتفاع �أ�سعار امل��واد الأولية كافة،
ً
اجلي�ش  -العدد رقم 310

69

ني�سان 2011

كالذهب والنحا�س والف�ضة واحلديد والفوالذ،
وان��خ��ف��ا���ض ���س��ع��ر ��ص�رف ال�����دوالر الأم�يرك��ي
م��ق��اب��ل ال��ع��م�لات الأج��ن��ب��ي��ة ،فكلما انخف�ض
�سعر ��ص�رف ال����دوالر �إرت��ف��ع �سعر ال��ذه��ب».
وعن ت�أثري ارتفاع �سعر الذهب على االقت�صاد
ب�شكل عام ،قال حبيقة« :لي�س الرتفاع �أ�سعار
ال��ذه��ب �أي ت ��أث�ير حقيقي ع��ل��ى االقت�صاد
العاملي ،باعتبار �أن ال�صناعة ب�شكل عام تع ّول
على املواد الأولية الأخ��رى كاحلديد والفوالذ
والنحا�س بن�سب �أكرب من الذهب .لكن ميكننا
اعتبار الذهب اليوم �أداة ا�ستثمارية مريحة
وجيدة للم�ستثمرين� .إذ نالحظ �أنه عندما يتجاوز
�سعر برميل النفط يف نيويورك عتبة ال��ـ68
كب �صناديق اال�ستثمار على �رشاء
دوالراُ ،ت ّ
ً

اخلبري االقت�صادي الدكتور لوي�س حبيقة

الذهب بكميات كبرية ،ما ي�ساهم يف رفع �أ�سعار
املعدن الأ�صفر».
وعما �إذا كان احتياط الذهب يف م�رصف لبنان،
ّ
ي�ساعد يف حل ج��زء من م�شكلة الدين العام،
�أو�ضح «�أن قيمة احتياطي م�رصف لبنان من
الذهب هي  9.2مليون �أون�صة ذه��ب ،وهي
جممدة ،وال ميكن �أن تفيد
عبارة عن �سبائك
ّ
ب�شيء ،على الرغم من �أن قيمتها ارتفعت طب ًعا
نتيجة �إرتفاع �أ�سعار الذهب .فثمة قانون �صدر
عن جمل�س النواب العام  ،1985مينع امل�سا�س
ت�سييال ،وميكننا القول �إن
بالذهب ،بي ًعا �أو
ً
وجود الذهب كاحتياطي يف م�رصف لبنان ،هو
عامل ثقة للمواطن اللبناين بعملته وببلده».
الذهب وامل�ستقبل
مل يعد الذهب ب��أي حال من الأح��وال ،ي�ؤدي
الوظائف الأ�سا�سية للنقود .فهو اليوم مادة
للتجارة ،وعليه نوعان من الطلب� ،صناعي
وا���س��ت��ث��م��اري؛ ومل ي��ع��د ي�����ش��ارك يف تكوين
الأ�سعار ،حتى ولو ب�شكل غري مبا�رش .فالأ�سعار
تعي�ش عاملها بينما يعي�ش الذهب عامله .ولقد
فقد اليوم وظيفته كو�سيط للتبادل وك��أداة
للمدفوعات الآجلة .فهو �إما يرقد خامالً يف �أقبية
البنوك املركزية ،و�إما ي�ستهلك من قبل القطاع
متت للنقود ب�صلة.
اخلا�ص ولأهداف ال ّ
لكن فقدان الذهب دوره النقدي ،ال
يعني بالتايل �أنه وبكل ب�ساطة حت ّول
كليا اىل ع��امل ال�سلع ،فهو م��ا ي��زال
ً
و�سوف يبقى «�سلعة من نوع خا�ص»
وما يجعله كذلك� ،صناعته اال�ستخراجية
وت�سويقه عرب �آلية ال�سوق ،وا�ستخدامه
كمادة جتارة يف البور�صات ،بالإ�ضافة
اىل م��ا يتمتع ب��ه م��ن �صفات تقنية.
كما � ّأن الذهب ما يزال يف �سلوك النا�س

وعاداتهم ووعيهم حماطً ا مبيزات خا�صة ،من
ال�صعب التخلي عنها ب�سهولة .وحتى بعد �أن
توقف ه��ذا املعدن عن �أن يكون ن��ق��وداً ،من
الوا�ضح �أن له من خالل العادات والتقاليد قوة
اال�ستمرار النف�سية واالجتماعية.
مناطق �إنتاج الذهب
ال يزيد ع��دد ال��ب��ل��دان املنتجة للذهب عن
خم�سني ب��ل� ًدا� ،أم��ا ع��دد البلدان التي تنتجه
مب�����س��ت��وى ���ص��ن��اع��ي ف�ل�ا ي��زي��د ع���ن ع����شري��ن
ب���ل��� ًدا ،و�أه�����م م��ن��اط��ق الإن���ت���اج ه���ي الآت���ي���ة:
 جنوب �أفريقيا :تقع �أه���م مناجمها يف�إقليم ال��ران وتران�سفال وغ��رب جوهان�سبورغ
و�أه��م �رشكاتها هي «�أنكالغولد» .وق��د �شكل
�إن��ت��اج ه��ذا البلد منذ احل��رب العاملية الأوىل
وحتى اخلم�سينيات ن�صف الإن��ت��اج العاملي.
 ال��والي��ات املتحدة الأم�يرك��ي��ة :تنت�رش�أه���م مناجمها يف ك���ول���ورادو ،كاليفورنيا،
داكوتا� ،أريزونا ،نيفادا ،يوتا و�أال�سكا ،و�أهم
�رشكاتها «ن��ي��و م��ون��ت» .وك���ان �إن��ت��اج��ه��ا قد
�سجل يف بداية الت�سعينيات من ًّوا ملحوظً ا ،ثم
عاد ليهبط ب�شكل حاد يف ال�سنوات الأخ�يرة،
ب�سبب تدين �إنتاج مناجمها .وتعترب الواليات
املتحدة الأمريكية الثانية يف �إنتاج الذهب.

الذ

هب

يف

ح
قائق

• معظم الذهب ال��ذي مت اكت�شافه منذ  6000ع��ام ما ي��زال بحوزة
مت جتميع هذا الذهب و�صهره فقد ي�شكل مكعبا ً �ضلعه 59
الإن�سان .ولو ّ
قدما ً ووزنه  103.000طن مرتي.
• الذهب هو �أك�ثر املعادن ليونة وطواعية .ميكن �سحب الأون�صة
الواحدة على �شكل �سلك طوله � 5أميال� ،أو طرقها على �شكل �صفيحة
رقيقة للغاية حتى تغطي م�ساحة قدرها  100قدم مربع.
اجلي�ش  -العدد رقم 310

و أ�ر

قام

 ا���س�ترال��ي��ا :ق��اب��ل ه��ب��وط �إن��ت��اج ال��ذه��بيف �أفريقيا وف��رة يف �إن��ت��اج��ه يف ا�سرتاليا يف
الثمانينيات م��ن ال��ق��رن امل��ا���ض��ي ،ويحتل
ه��ذا البلد املرتبة الثالثة يف ان��ت��اج الذهب.
 ال�صني ال�شعبية :تقع �أه��م مناجمها يفمن�شوريا ويف منطقة ت�سني ليبغ �شان وجنوب
�شن�سي .وحتتل املرتبة الرابعة بني ال��دول
املنتجة للذهب .وت�شرتك رو�سيا مع البريو يف
�إحتالل املركز اخلام�س.
�ألوان الذهب
�إن مزج الذهب مبعادن �أخرى يزيد مقاومته
وي��ع� ّدل ل��ون��ه .ف�إ�ضافة النحا�س اىل الذهب
يجعله زه��ري اللون �أو �أحمر ،والف�ضة جتعله
�ضاربا �إىل اخل�رضة ،والنيكل �أو البالديوم يجعله
ً
�أبي�ض ال��ل��ون .كما ي�ستعمل البالتني بكمية
�صغرية لإزال���ة ل��ون الذهب وزي���ادة مقاومته
للت�أك�سد يف طب الأ�سنان .وعندما يحكى عن
«الذهب الزهري» ،يكون الأمر عبارة عن �سبيكة
حمددة تت�ضمن  %16نحا�سا ً و  %9ف�ضة� .أما
نحا�سا
الذهب الأ�صفر فيحتوي على %12.5
ً
و %12.5ف�ضة .ويحتوي «الذهب الرمادي»
على  %14م��ن النيكل و %11م��ن النحا�س
والزنك.
فقاعة الذهب
يف درا�سة متخ�ص�صة حول تطورات
�أ�سعار ال��ذه��ب واجت��اه��ات��ه العامة يف
الأجل الطويل ،وعن فقاعة �سعر الذهب
التي تتكون حاليا ً ،يو�ضح تطور �أ�سعار
الذهب منذ العام  1267حتى العام
تقريبا)،
�( 2010أي خالل  740عاما ً
ً
�أن �سعر الذهب من الناحية احلقيقية
تقريبا ،ما
مييل �إىل �أن يكون ثاب ًتا
ً

• الذهب �أكثف من احلديد مبرتني ون�صف
املرة ومن الر�صا�ص ب�ضعفني.
• م���������ن خ���ل��ال ا�ستخراج طن واحد يف املناجم ميكن احل�صول على
�أون�صة واحدة من الذهب.
• البنك االحتياطي االحت��ادي يف مدينة نيويورك يختزن  512طنا ً
مرتيا ً من الذهب قيمتها حواىل  144مليار دوالر يف خزنة حتت الأر�ض
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ا�ستخدامات الذهب
خ�ص ا�ستخدامات الذهب ال��ذي يتم
يف ما
ّ
ا�ستخراجه من باطن الأر�ض ،ا�ستخدامه كحلي
وجم��وه��رات ( %52م��ن ال��ذه��ب امل�ستخرج)،
يليه يف الأهمية ك�أ�صل ا�ستثماري ( %18من
الذهب امل�ستخرج) ،ثم ما حتتفظ به البنوك
املركزية يف �صورة �سبائك ( %16من الذهب
امل�ستخرج) ،وا�ستخدامه يف الأغرا�ض ال�صناعية
( %12م��ن ال��ذه��ب امل�ستخرج) .فقد ح�صل
تطور هام ج� ًدا يف الطلب على الذهب ،ك�أحد
الأ�صول اال�ستثمارية ،بحيث بات اال�ستثمار
ميثل ثاين �أكرب م�صادر الطلب على الذهب يف
العامل.
ويتبينّ �أنه خالل الع�رش �سنوات ال�سابقة كان
العر�ض من الذهب �شبه ثابت تقريبا ً ،وهو ما
يعني �أن عر�ض الذهب ف�شل يف �أن يتما�شى مع
الزيادة يف الطلب عليه ،ب�صفة خا�صة الزيادة
يف الطلب امل�صاحبة للأزمة ،الأمر الذي �ساعد
على تك ّون فقاعة الذهب مب�ستوياتها احلالية.
�صناديق اال�ستثمار
ت�ؤكد الدرا�سة �أن �أح��د الأ�سباب الأ�سا�سية
الرت��ف��اع �سعر الذهب احل��ايل ،هو حمتفظات
���ص��ن��ادي��ق اال���س��ت��ث��م��ار م��ن ال��ذه��ب ،فبحلول
�أي����ار  2010ك��ان��ت حمتفظات ال�صناديق
اال�ستثمارية منه ح��واىل  55مليون �أوق��ي��ة،
وم��ع تزايد املحتفظات من الذهب لأغرا�ض

لل�صناعة والطب و...

عدا الفرتات التي ت�شهد �صعو ًدا غري عادي يف
حاليا.
�أ�سعاره مثل الفرتة التي يعي�شها العامل
ً
�إن مثل ه��ذه القفزات التي حت��دث يف �سعر
الذهب يتم تعديلها الحقًا ،ووفق االجتاه العام
الطويل الأجل� ،سوف يعود ال�سعر مرة �أخرى �إىل
معدالته الطبيعية.

ي�ستخدم الذهب يف ال�صناعات الإلكرتونية ،ويف طب الأ�سنان ،ويف �أعمال الديكور
والزخرفة .غري �أن الإح�صاءات الدولية ت�شري �إىل �أن ا�ستخدام الذهب يف املجاالت
املذكورة هو �أقل بكثري من ا�ستخدامه لأغرا�ض الزينة (املجوهرات).
ا�ستخداما يف �صناعة الإلكرتونيات نذكر
للذهب خ�صائ�ص جتعله �أكرث املعادن
ً
منها �أنه مو�صل جيد للطاقة الكهربائية ،وميكن طرقه و�سحبه على �شكل رقائق
ب�سماكة  1000/1ملم ،كما انه غري قابل للتلف .وحتتل اليابان والواليات املتحدة
االمريكية بدون منازع ،املرتبة الأوىل يف ا�ستخدام الذهب يف هذه ال�صناعة.

اال�ستثمار مالت �أ�سعار الذهب نحو االرتفاع �إىل
م�ستويات تاريخية (من الناحية اال�سمية).
وتعترب الدرا�سة �أن جمع ال�صناديق املتداولة
للذهب  55مليون �أوقية ،يعني �أنه مقدم على
ك��ارث��ة يف امل�ستقبل ،عندما ت�ستقر �أو���ض��اع
العامل االقت�صادية ويتوقف �سعره عن االرتفاع.
وت�شعر هذه ال�صناديق �أن الذهب ميثل م�شكلة
بالن�سبة �إليها ،فهو �أ�صل مكلف وال يحقق
عائ ًدا يتنا�سب مع تلك التكلفة ،لذلك عندما
تقرر التخل�ص منه� ،ستنفجر فقاعة الذهب يف
وجه اجلميع ،و�سيكون ال�ضحايا هم من وثقوا
يف املعدن الثمني� .إنها الدوافع نف�سها وراء كل
الفقاعات املالية التي حتققت يف العامل على
مر تاريخه ،ولكن امل�شكلة �أن امل�ضاربني ذوي
ذاكرة ق�صرية� ،أو ال يرغبون يف �أن يوقظهم �أحد
من الوهم الذي يعي�شون فيه.
معدالت الفائدة و�سعر الذهب
تفيد الدرا�سة من خالل املقارنة بني تغيرّات
معدل الفائدة ،ومعدل التغري ال�سنوي يف �سعر
الذهب ،ب�أن ميل معدل الفائدة نحو االرتفاع
ي�صاحبه ت��راج��ع �أ�سعار ال��ذه��ب ،بينما متيل
�أ�سعار الذهب ،نحو االرتفاع مع ميل معدالت
الفائدة نحو االنخفا�ض� ،أي �أن هناك عالقة
عك�سية بني ه��ذه الأ�سعار واجت��اه��ات معدل

م�ساحتها ن�صف م�ساحة ملعب كرة القدم.
• تقدر قيمة الذهب الذي ذاب يف حميطات العامل بـ  8مليارات طن
وهناك � 35ألف طن ما تزال موجودة يف ق�رشة الأر�ض.
!• يتم ت�صنيع ما يزيد عن  19ط ًنا من الذهب يف خوامت الزفاف كل �سنة.
• يف بع�ض الأحيان يتم ا�ستخدام الرقائق الذهبية لعمل ديكور قالب
وغالبا ما يحدث هذا يف اليابان.
احللوى
ً
اجلي�ش  -العدد رقم 310

الفائدة ،ومبا �أن معدالت الفائدة قد مالت نحو
الرتاجع ب�شكل كبري خالل الأزمة احلالية ،حتى
تقريبا ،فلي�س من امل�ستغرب �أن
بلغت ال�صفر
ً
متيل �أ�سعار الذهب نحو االرتفاع على النحو
الذي ن�شاهده حاليا ً .وبالتايل من املتوقع �أن
يحدث انعكا�س يف اجتاه هذه الأ�سعار مع خروج
العامل من حالة الك�ساد واجتاه معدالت الفائدة
نحو االرتفاع.
واخريا تخل�ص الدرا�سة �إىل القول �إن الذهب
ً
بالفعل يك ّون حاليا ً فقاعة �أو بالونا ً ،تعمل
ق��وى خمتلفة على �ضخ املزيد من ال�ضغوط
فيه ،وامل�شكلة هي �أنه مع تزايد هذه ال�ضغوط
وبلوغها امل�ستوى احلرج ف�إن الفقاعة �سوف
تنفجر .ف�أ�سعار الذهب احلالية ال تعبرّ عن
االجت���اه ال��ع��ام ل�سعره .واالع��ت��ق��اد با�ستمرار
ارتفاع �أ�سعاره يف امل�ستقبل اىل ما ال نهاية
هو اعتقاد خاطئ ،وفقاعة الذهب احلالية يف
طريقها نحو االنفجار م��ع انعكا�س العوامل
التي �أدت اىل تكونها ،ولكن متى �ستنفجر؟
ال �أحد �سوى اهلل يعلم ذلك ،ولكنها من امل�ؤكد
�ستنفجر ،مثلما انفجرت الفقاعات كافة التي
تكونت عرب التاريخ.
امل�صدر:
http://www.businessinsider.com

• كلمة قرياط م�شتقة من كلمات عربية ويونانية و�إيطالية لو�صف
ثمرة �شجرة اخلروب .وكان التجار ي�ستخدمون ثمار اخلروب كثقل عند
بيع الذهب واملجوهرات.
• يعترب منجم هوم �ستيك يف ليد ،جنوب داكوتا� ،أقدم منجم يف العامل.
• �أكرب كتلة ذهب هي ويلكوم �سرتاجنر اكت�شفت يف �أ�سرتاليا العام
 1896وتزن � 2.280أون�صة.
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متحف كاتدرائية القدي�س جاورجيو�س

حتت الكني�سة
�ست متكئات الواحدة �إىل الأخرى

يع ّد املتحف اجلويف لكاتدرائية القدي�س جاورجيو�س ،و�سط بريوت ،الأول
مربعا ،وي�ضم بني
رتا
من نوعه يف لبنان وال�رشق ،وهو ميتد على م�ساحة  316م ً
ً
ور�سوما
قيمة وفخاريات من خمتلف الع�صور
ثناياه اكت�شافات مهمة
ً
ً
وقطعا �أثرية ّ
ث عليها خالل التنقيبات التي قام بها فريق من خرباء الآثار ب�إ�رشاف
جداريةُ ،ع رِ َ
املديرية العامة للآثار يف املوقع على مدى �سنة ون�صف بني العامني 1994
و.1995
مرت بها
كما يخت�رص املتحف اجلويف احلقبات التاريخية املتتالية التي ّ
املدينة ،حيث كان لكل حقبة كني�سة ُتبنى على �أنقا�ض �سابقتها منذ الهلن�ستية
�إىل الرومانية والبيزنطية فالقرون الو�سطى والعثمانية.
اجلي�ش  -العدد رقم 310

73

ني�سان 2011

الكاتدرائية عرب التاريخ
ت�شهد هذه الكاتدرائية التي تعترب من �أقدم
الكنائ�س و�أجملها يف بريوت على �أن امل�سيحية
مرت�سخة يف هذه املنطقة منذ بدئها ،فالر�سول
ِّ
القدي�س كوارت�س ( �أحد ال�سبعني ر�سوالً) ،هو
م�ؤ�س�س كر�سي بريوت و�أ�سقفها الأول .و ُت َر ِّجح
امل�صادر التاريخية �أن هذه الكاتدرائية قد
ُ
�ش ِّيدت على �أنقا�ض كني�سة القيامة البيزنطية
التي ُبنيت يف القرن اخلام�س للميالد ،على
مقربة من مدر�سة احلقوق ال�شهرية .ويذكر
التاريخ �أن �أ�ساتذة هذه املدر�سة وطالبها كانوا
يزورون كني�سة القيامة قبل دخولهم املدر�سة
�أو بعد خروجهم منها ،قبل �أن يدمرها الزلزال
الذي �أ�صاب بريوت العام .551
خ�لال احل��رب الأليمة التي ع�صفت بلبنان،
�أ�صيبت ك��ات��درائ��ي��ة القدي�س جاورجيو�س
وتعر�ضت للأذى وال�رسقة كما
�إ�صابات مبا�رشة
ّ
�أُح � ِرق معظم �أيقوناتها .وبعد انتهاء احلرب،
قرر �سيادة املرتوبوليت اليا�س ع��وده ،قبل
البدء ب�أعمال الرتميم ،القيام بحفريات �أثرية
مبنية فوق �آثار
�أظهرت �أن الكني�سة احلالية
َّ
مرتاكمة لكنائ�س �ست ،من هنا كانت فكرة
�إن�شاء املتحف اجلويف للكاتدرائية الذي �إفتتح
ر�سميا مطلع العام .2011
ً
ع�صور وح�ضارات
يف مقابلة م��ع جملة «اجلي�ش» ر�أت مديرة
املتحف الدكتورة ليلى ب��در � ّأن «التنقيبات

املتحف
ي�ضم املتحف املكت�شفات الأثرية املنقولة
ُّ
رِ
وغري املنقولة التي ُعث عليها خالل التنقيبات
التي قام بها فريق من خ�براء الآث��ار برئا�سة
م��دي��رة متحف اجلامعة الأم�يرك��ي��ة يف ب�يروت
العامة
الدكتورة ليلى بدر وب�إ�رشاف املديرية
ّ
�شهرا
للآثار .وا�ستغرقت هذه احلفريات 17
ً

الأثرية التي �سبقت مراحل ترميم الكاتدرائّية
�أتاحت الفر�صة للبحث عن الت�سل�سل التاريخي
وتوا�صل الكنائ�س الواحدة تلو الأخرى ،وحتديد
موقع كني�سة «�أنا�ستا�سي�س» البيزنطية قرب
مدر�سة احلقوق ال�شهرية .وق��د �أ�سفرت عن
اكت�شافات مهمة من خمتلف الع�صور ،وهي:
والرومانية والبيزنطية
الهلن�ستية
احلقبات
ّ
ّ
والعثمانية».
والقرون الو�سطى
ّ
الكاتدرائية
وقالت« :من �أبرز الإكت�شافات �أن
ّ
احل��ال��ي��ة ت��ق��وم ع��ل��ى �أن��ق��ا���ض  6ك��ن��ائ�����س:
ّ
البيزنطية املعروفة
�أواله���ا كني�سة القيامة
ّ
دم��ره��ا زل��زال العام
بـ«�أنا�ستا�سي�س» التي ّ
 ،551وفوقها كني�سة من الع�صور الو�سطى
(ال��ق��رن�ين )13 -12ت�ص ّدعت بفعل اله ّزة
الأر�ضية العام  1759ف ُد ّمرت و�أعيد بنا�ؤها
ومو�سعة ُبنيت
العام  ،1764وكني�سة رابعة
َّ
على �شكل �صليب العام  .1772و ُتعترب هذه

الأخ�يرة النواة التي �أدخلت عليها التغيريات
الهند�سية ف��ك��ان��ت الكني�سة
واال���ض��اف��ات
ّ
اخلام�سة ال��ع��ام  1783تلتها الكاتدرائية
ال�ساد�سة والأخ�يرة التي نعرفها اليوم العام
 ،1910و�أعيد ت�أهيلها بعد احلرب يف لبنان.
فتكون الكاتدرائية احلالية يف حالتها ال�سابعة».
واعتربت بدر �أن «�أهمية هذه املعامل الأثرية
املكت�شفة فر�ضت املحافظة عليها وعر�ضها
���ض��م��ن م��ت��ح��ف ج���ويف يعتمد ن��ظ��ام الأق��ب��ي��ة
عامليا وهو الأول من
( )Cryptesاملعروف
ً
نوعه يف لبنان وال�رشق» .وقد ُ
�شكّ لت لهذه الغاية
جلنة ترميم الكاتدرائية التي ير�أ�سها غ�سان
تويني وجلنة خا�صة لإن�شاء املتحف برئا�سة
الدكتورة بدر وع�ضوية كل من :املهند�س نبيل
عازار ،والدكتورة يا�سمني معكرون بو ع�ساف،
وكاتيا نعمان �صاحلة وريتا كالنجيان ،وم َّولت
امل�رشوع «م�ؤ�س�سة جاك ونائلة �سعادة».
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( ب�ين ال��ع��ام�ين 1994
و )1995وام��ت��دت على
ترا مرب ًعا
م�ساحة  316م� ً
متثِّل نحو ربع الكاتدرائية
احلالية ،وكانت بتمويل
��ي���ة ب�ي�روت
م���ن م���ط���ران� ّ
يتم
للروم االرث��وذك�����سُّ .
الو�صول �إىل املتحف عرب
درج وم��دخ��ل خ��ارج��ي�ين
م��ن ال��ن��اح��ي��ة ال�شمالية
للكاتدرائية م��ن دون امل���رور داخ��ل حرمها.
وا�ستخدمت يف �إطاره �أحدث التقنيات يف طريقة
العر�ض والإن���ارة و�أ�سلوب التعريف وال�رشح
الذي يعتمد على الت�سجيل واال�ستماع على غرار
املتاحف العاملية �إ�ضافة �إىل النظر والإ�ضاءة.
قبل الولوج �إىل الداخل تطالع الزائر فتحة
ا�ستحدثت يف �أ���س��ا���س��ات ج���دار الكاتدرائية

�سرتاتيغرافيا يعر�ض خال�صة
تظهر مقط ًعا
ً
مرت
عن احلقبات التاريخية املتتالية التي َّ
بها الكني�سة ،وه��ي من الأ�سفل �إىل الأعلى:
الهلن�ستية ،ثم الرومانية ،والبيزنطية ،فالقرون
الو�سطى والعثمانية.
عر�ض فيها
عند املدخل واجهات زجاجية ُت َ
القطع الأث��ري��ة ال�صغرية واملتو�سطة احلجم
املكت�شفة يف املوقع� :صلبان تعود �إىل القرنني

مدر�سة احلقوق والكاردو وف�سيف�ساء...
التجوال يف �أرج���اء املتحف يتم عرب ممرات
معدنية �أقيمت ف��وق الأنقا�ض الأث��ري��ة تتيح
التنقّل داخله والوقوف عند املحطات االثنتي
ع�رشة التي ت��ت��و َّزع على احلقبات التاريخية
ال��ت��ي �أ��شرن��ا �إل��ي��ه��ا .وع��ن��د ك��ل حم��ط��ة لوحة
تف�سريية ،تق ّدم باللغتني العربية واالنكليزية،
و�رشوحا عن الآثار
املعنية
معلومات عن احلقبة
ً
َّ

رجح �أن تكون جز ًءا من �أر�ضية كني�سة
النباتية ُي َّ
القيامة التي تعود �إىل القرن اخلام�س وكانت
تقوم قرب مدر�سة احلقوق ال�شهرية.
يف املحطة الرابعة امل��داف��ن املكت�شفة من
ال��ق��رون الو�سطى وبع�ضها مبني على طول
مدماك واحد من احلجر الرملي ومغطى بلوحات
حجرية ،ويف البع�ض الآخر ُو ِ
�ض َع امليت مبا�رشة
على الأر�����ض .و�إىل ج��ان��ب امل��داف��ن كني�سة

الثاين ع�رش والثالث ع�رش ،وفخَّاريات من خمتلف
الأح��ج��ام ول��ع��دة ا�ستعماالت (ج���رار و�أب��اري��ق
و�صحون وطناجر) ،وقناديل زي��ت ومتاثيل
���ص��غ�يرة ور�ؤو������س م��ن��ق��و���ش��ة ،وجم��م��وع��ة من
الربونزيات ،وغليون وحلي من الع�رص العثماين
بينها خوامت وجدت يف �أ�صابع �أرجل �سيدة وعقد
من العقيق وقرطان من املرجان...

املعرو�ضة املحددة
بـ«جنمة»� ،إ�ضافة �إىل
خريطة تو�ضح موقع
احلقبة بالن�سبة �إىل
خمطَّ ط الكاتدرائية،
وف��ي��ه��ا زر ُي�ضغط
عليه في�ضيء الآث��ار
املعرو�ضة.
ي�شاهد الزائر جز ًءا
م���ن و���س��ط امل��دي��ن��ة
ال��ه��ل��ن�����س��ت��ي��ة ق��ب��ل
الإنتقال �إىل الفرتة
الرومانية حيث تعر�ض قاعدة عمود من خط
الكاردو الثانوي املحاذي للكاردو الأ�سا�سي،
�أح���د امل��ح��وري��ن الأ���س��ا���س��ي�ين ال��ل��ذي��ن كانت
تقوم عليهما املدينة الرومانية .يف امل�ساحة
املخ�ص�صة للفرتة البيزنطية �أر���ض��ي��ة من
َّ
الف�سيف�ساء وما بقي من �إطارين من الر�سوم
ال��زخ��رف��ي��ة يف�صل بينها �صف م��ن الأوراق

من القرون الو�سطى ُ
�ش ِّيدت ف��وق الكني�سة
البيزنطية �أنا�ستا�سي�س وما تزال ظاهرة فيها
حنيتان ن�صف دائريتني ،واجل���داران ال�رشقي
والغربي من احلجر الرملي ،و�أر�ضية مر�صوفة
ببالطات م�ستطيلة .ومن نقطة جم��اورة ميكن
ر�ؤية ثالثة �أعمدة متتالية لهذه الكني�سة تقوم
على م�سافة متوازية� ،إ�ضافة �إىل بقايا لوحات
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جدرانية على العمود الأول تبينِّ �أن
مطلية كلها بالر�سوم
الكني�سة كانت
َّ
اجلدارية.
يف حمطة الفرتة الرومانية بقايا
م���ن ن��ظ��ام ال��ت��دف��ئ��ة امل��رك��زي
( )Hypocaustال��ذي كانت
تقوم عليه احلمامات الرومانية
حيث تظهر الأعمدة الفخارية
امل�ستديرة ال�شكل التي كان
مير عربها الهواء ال�ساخن،
�إ�ضافة �إىل ناوو�س فخاري
�أي������ ً���ض����ا .وغ����رف����ة حت��ت
تتجمع يف داخلها
الأر�ض
َّ
�أقنية ت�صب يف جمرور
�أ�سا�سي لت�رصيف املياه
املبتذلة .ومن هناك �إىل
�صت للحقبة
ُ�ص َ
م�ساحة ثانية خ ِّ
البيزنطية ت�ضم �أر�ضية مزدوجة من الف�سيف�ساء
تعود �إىل بناء كبري ُيعتقد �أنه مبنى عام ،متثل
ر�سوما مروحية ال�شكل ويف
الطبقة العليا منها
ً
و�سطها زهرة �صغرية� ،أما ال�سفلى وهي الأقدم
فتميزها ر�سوم ذات �أ�شكال هند�سية .ومن
ِّ
هناك ت�ستمر ال��زي��ارة للو�صول �إىل قرب يقع
حتت قو�س الكاتدرائية احلالية وهو واحد من
قربا
فرديا ت�شكِّ ل جز ًءا من مدافن من فرتة
ً
ً 12
املماليك �أقيمت �رشق كني�سة القرون الو�سطى
و�شمالها ،وبنيت على مدماك واحد من
احل��ج��ر ال��رم��ل��ي و ُغ��طِّ � َ�ي��ت
ب��ح��ج��ارة ك��ب�يرة .ويف
امل��ح��ط��ة الأخ��ي��رة
�آث������ار م���ن احل��ق��ب��ة
ال��ع��ث��م��ان��ي��ة تتمثَّل
بقناة لل�رصف ال�صحي
معبدة
وج��زء من طريق َّ
�إ�ضافة �إىل غرفة مدفنية
�وذج��ا ج��دي � ًدا يف
تعترب من� ً
دفن املوتى.
ويتخلَّل الزيارة عر�ض فيلم
( )Power pointم��دت��ه 7
دقائق من �إخراج �سينتيا روفايل
وك��م��ال حكيم ي��ع��ر���ض التوا�صل
الزمني والكن�سي للكاتدرائية منذ

ال��ق��رن اخلام�س
وح��ت��ى �إع�����ادة ترميمها
حاليا.
ً
مهما طال الو�صف ،تبقى زيارة املتحف
�رضورية للتم ّتع بجمال ت�صميمه الهند�سي
وروع����ة املكت�شفات الأث���ري���ة التي
ي�ضمها وهي جزء من تراث الوطن
وتاريخه.

ي�شار �إىل � ّأن
املتحف يفتح
يوميا �أمام
�أبوابه
ً
ال������زوار ب��ا���س��ت��ث��ن��اء
الإث���ن�ي�ن ،م��ن ال��ع��ا��شرة
�صباحا ولغاية ال�ساد�سة م�سا ًء.
ً
ت�صوير :جاك واكيم
�أر�شيف املتحف
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التو�سع العمراين ،وح�ش املال واال�ستثمارات ،اجل�شع ،اجلهل ،بع�ض من العوامل
ُّ
لت�رشع التدمري املنهجي للأبنية
العديدة التي اجتمعت يف ظل غياب قوانني رادعة،
ّ
توظف الدول
عموما .وبينما
خ�صو�صا ويف املناطق اللبنانية
الرتاثية يف بريوت
ِّ
ً
ً
املتقدمة تراثها و�آثارها يف التنمية ،جند �أن التنمية يف بالدنا توازي �إىل حد كبري
ِّ
مر الع�صور.
تخريب تراث معماري وثقايف َّ
تكون على ّ

�أي قانون يحمي
�إعداد :نادر عبد العزيز �شايف
دكتوراه دولة يف احلقوق
حمام بالإ�ستئناف
الأحكام القانونية التي حتمي
الآثار يف لبنان
تعود ت�رشيعات حماية الآثار يف لبنان �إىل عهد
االنتداب الفرن�سي ،وحتدي ًدا اىل العام 1926
عندما �أ���ص��در امل��ف��و���ض ال�سامي الفرن�سي
بون�سو القرار الرقم  1926/651الذي حظَّ ر
ا�سترياد الآثار القدمية من فل�سطني والعراق
�إال مبوجب رخ�ص ت�صدير خ�صو�صيـة تعطيها
ال�سلطات �صاحبـة ال�ش�أن يف البالد املذكورة
�أع�لاه ،وق��د اعترب �أن كل ا�سترياد �أو حماولة
ا�سترياد يخالف �أحكامه يكون عمل تهريب
جمركـي يقع حتت طائلة العقوبات .ثم جاء من
بعده نظام الآثار القدمية ال�صادر عن املفو�ض
ال�سامي دي مارتيل بالقرار الرقم  166ل.ر.
ب��ت��اري��خ  1933/11/7امل��ت��ع� ِّل��ق بتحديد
الآثار القدمية وحمايتها وو�ضع قائمة بالأبنية
التاريخية وت�سجيلها و�إلغاء ت�سجيلها والإعالن
ع��ن��ه��ا� ,إ���ض��اف��ة �إىل احل��ف��ري��ات وامل��ع��ام�لات
التجارية املتعلِّقة بالآثار القدمية واملتاجرة
بها وت�صديرها والعقوبات على خمالفتها.
كما �أ�شارت املادة  4من قانون حماية امللكية
الأدب��ي��ة والفنية الرقم � 99/75إىل الأعمال
الفنية الفولكلورية الرتاثية .وكذلك �صدرت
عدة قرارات تهدف �إىل �إدخال كنائ�س �أو م�ساجد
ٍ
مبان �أو عقارات �أو �أديرة
�أو مدافن �أو معابد �أو
�أو هياكل �أو ج�سور �أو ق�صور �أو قالع �أو تالل �أو
غريها ،يف الئحة اجلرد الأثرية �أو اعتبارها �أبنية
تاريخية �أو �أثرية �أو �إخراجها من تلك الالئحة.

الآثار والأبنية

الرتاثية يف لبنان؟

قرار املفو�ض ال�سامي

ما زال �ساري املفعول

ه��ذا وق��د ان�ضم لبنان �إىل ع��دة �إتفاقيات
دولية متعلِّقة بالآثار التاريخية القدمية ،منها:
 اتفاقية حماية ال�تراث العاملي الثقايفوالطبيعي ال�صادرة بتاريخ 1972/11/23
التي �أن�ش�أت لدى منظمة الأمم املتحدة للرتبية
والعلم والثقافة جلنة دولية حكومية حلماية
الرتاث الثقايف والطبيعي ذي القيمة العاملية
اال�ستثنائية ،ت��ع��رف ب��ا���س��م «جل��ن��ة ال�ت�راث
ان�ضم لبنان �إىل هذه االتفاقية
العاملي» .وقد
َّ
مبوجب القانون الرقم .1982/30
 اتفاقية الأوني�سكو حلماية الآث���ار ملنعت�صدير وا�سترياد ونقل املمتلكات الثقافية
ب�صورة غري م�رشوعة ،والتي ان�ضم اليها لبنان
مبوجب القانون الرقم .1990/21
 اتفاقية حماية ال�تراث الثقايف املغمورباملياه ال�صادرة عن امل��ؤمت��ر العام ملنظمة
الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة تاريخ
ان�ضم اليها لبنان
 ،2001/11/2وال��ت��ي
َّ
مبوجب القانون الرقم .2006/722
ي�ضاف �إىل ذلك العديد من اتفاقيات التعاون
والتن�سيق بني لبنان وعدة دول عربية و�أجنبية
ومنظَّ مات دولية ،وعقد عدة م�ؤمترات وندوات
حملية ودولية ،متعلقة بق�ضايا الآثار.
حتديد مفهوم الآثار القدمية
وفق امل��ادة الأوىل من نظام الآث��ار القدمية
(ال�صادر بالقرار الرقم  )1933/166تعترب
�ارا قدمية جميع الأ�شياء التي �صنعتها يد
�آث� ً
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االن�سان قبل العام  1700مهما كانت املدينة
التي تنتمي اليها هذه امل�صنوعات .وتعترب
�شبيهة بالآثار القدمية وخا�ضعة لقواعد هذا
القرار الأ�شياء غري املنقولة التي �صنعت بعد
العام  1700ويف حفظها م�صلحة عمومية من
وقيدت يف «قائمة اجلرد
وجهة التاريخ والفن ّ
العام للأبنية التاريخية» .وتكون الآثار القدمية
غري منقولة �أو منقولة.
الآثار القدمية غري املنقولة هي:
 كل عمل �صناعي ف��وق الأر����ض له �شكلجيولوجي .
 كل ت�شييد �أو بناء قدمي �أو بقايا �أو �آثار�أبنية قدمية لها هيكل ظاهر فوق الأر���ض �أو
غري ظاهر.
 كل �شيء منقول مثبت يف الأر����ض �أو يفالبناء ب�صورة دائمة.
 جميع املواقع الطبيعية التي �أعدتها �أوا�ستعملتها ال�صناعة الب�رشية مثل املالجىء
حتت ال�صخور واملغاور وال�صخور امل�شتملة
على ت�صاوير �أو نقو�ش �أو حفر �أو كتابة.
والآث��ار القدمية املنقولة هي :كل �شيء �أو
بقايا �شيء �صنعته �أو �شغلته �أو ح� َّورت��ه يد
االن�سان وهو غري داخل يف الفئات ال�سابقة.
يقرر مدير
و�إذا وق��ع اختالف بهذا ال�صدد ِّ
دائرة الآثار (التي حلَّت حملها املديرية العامة
للآثار) �إذا كان ال�شيء املختلف عليه هو �أثر
أثرا منقوالً �أو
قدمي �أو �أثر غري قدمي و�إذا كان � ً
غري منقول.

وقد اعتربت املادة الأوىل من اتفاقية حماية
ال�ت�راث ال��ع��امل��ي ال��ث��ق��ايف والطبيعي تاريخ
� ،1972/11/23أن «الرتاث الثقايف» يعني:
الآثار وهي :الأعمال املعمارية ،و�أعمال النحت
والت�صوير على املباين ،والعنا�رص �أو التكاوين
ذات ال�صفة الأث��ري��ة ،والنقو�ش ،والكهوف،
وجمموعات املعامل التي لها جمي ًعا قيمة عاملية
ا�ستثنائية من وجهة نظر التاريخ� ،أو الفن� ،أو
العلم.
ملكية الآثار القدمية
تعترب الآثار القدمية غري املنقولة ملكًا للدولة
ما مل يقم الدليل على خالف ذلك .ويكون على
الأف���راد �أو الأوق���اف وال��ط��وائ��ف واجلماعات،
وب�صورة عامة الأ�شخا�ص ذوي احلقوق اخلا�صة،
(الذين ي َّدعون ملكية �آث��ار قدمية منقولة �أو
غري منقولة) �أن يثبتوا حقوقهم وفق القوانني
العادية.
وتعترب الآثار القدمية غري املنقولة العائدة
للدولة جز ًءا من �أمالك الدولة العمومية ،وهذه
امللكية ال ت�سقط مبرور الزمن.
قدميا غري
أثرا
ويحق للدولة
ً
ً
دائما �أن ِّ
تقيد � ً
منقول ميلكه �أح��د الأف����راد �أو �أح��د الأوق���اف
�أو غ�يره��م يف قائمة «اجل���رد ال��ع��ام للأبنية
أثرا
التاريخية» و�أن تالحق ت�سجيله ،و�أن
ِّ
ت�سجل � ً
قدميا منقوالً ميلكه �أح��د الأه��ايل �أو الأوق��اف
ً
دائما �أن تنزع ،وفق
�أو غريهم .كما يحق لها
ً
القوانني النافذة ،ملكية �أثر قدمي غري منقول
م�س َّجل �أو مقرتح ت�سجيله وهو ملك لأحد الأهايل
لقاء تعوي�ض عن ال�رضر احلايل الأكيد الناجم
ع��ن ن��زع امللكية ،وال يعترب ه��ذا التعوي�ض
كقيمة الأثر القدمي.
�أما بالن�سبة �إىل الآثار التي مت اكت�شافها بعد
العام  1933فهي الآثار التي تكت�شف �صدفة
قانونيا.
�أو تكت�شف يف احلفريات املرخ�ص بها
ً
�ارج��ا ع��ن احلفريات
وعلى ك��ل م��ن اكت�شف خ� ً
املرخَّ �ص بها قانو ًنا ،يف �أي مكان كان �أو يف �أي
قدميا
أثرا
ً
ظروف كانت �أو يف �أثناء �أي عمل كانً � ،
�أن يق ِّدم خالل � 24ساعة من اكت�شافه ت�رصي ًحا
به لل�سلطة الإدارية الأقرب �إليه ،وهذه تعطي
علما بذلك يف وقت واحد ومن دون �إمهال �إىل
ً
مدير دائ��رة الآث��ار القدمية (املديرية العامة

للآثار) و�أمني متحف املنطقة الوطني .ويكون
الأثر القدمي املكت�شف على هذه ال�صورة ملكًا
للدولة� ،إال �إذا كان جز ًءا من بناء ميلكه فرد �أو
وقف �أو طائفة �أو �شخ�ص معنوي �أو غريهم،
ويف هذه احلال ي�رصح ب�أن الأثر هو ملك �صاحب
العقار.
مبنية
�إذا اكت�شف الأث��ر يف �أر���ض حمروثة �أو
َّ
وهي ملك لأحد الأف��راد �أو الأوق��اف �أو غريهم،
أي�ضا ملكًا للدولة التي عليها �أن تع ِّو�ض
يكون � ً
على �أ�صحابه ال�رضر الذي قد يلحق بهم.
ويحق لرئي�س الدولة الذي ميثِّله مدير دائرة
الآثار (املديرية العامة للآثار) و�أمناء املتاحف
ال��وط��ن��ي��ة ،يف مهلة ث�لاث��ة �أ���ش��ه��ر م��ن تقدمي
الأثر له �أو �إعالمه به من قبل ال�سلطة الإدارية
التابع لها حمل االكت�شاف� ،رشاء الأث��ر القدمي
املنقول (املكت�شف �صدفة بعد العام )1933
بدفعه للمكت�شف مبلغًا ميثل قيمة الأثر .ويتم
تعيني ثمن الأث���ر بالر�ضى يف م��ا ب�ين ممثل
رئي�س الدولة واملكت�شف ،و�إذا مل يتم االتفاق
فيعينِّ الفريقان َحكَ ًما يكون قراره غري قابل
لال�ستئناف ،واذا مل يتفقا على اختيار هذا
حكما ويعينِّ املفو�ض
احلكم فيعينِّ كل منهما ً
حكما ثالثًا( ،)1وهذه اللجنة التحكيمية
ال�سامي
ً
تبت يف اخلالف ب�أكرثية الأ�صوات.
ُّ
وال ي��ج��ري ح��ق املكت�شف �إال على ال�شيء
الذي اكت�شفه فعالً ومبا�رشة ،ولي�س على الآثار
التي تكت�شف يف حفريات جتري على �أثر هذا
االكت�شاف االتفاقي وب�سببه.
�إذا مل ت�ستعمل ال��دول��ة حقَّها يف ��شراء ذلك
الأثر املنقول تبلغ قرارها بوا�سطة ممثليها ،يف
املهلة املفرو�ضة ،مكت�شف الأثر الذي ي�صبح
ابتداء من تاريخ ت�سلّم التبليغ مالكًا للأثر ،على
�أن ُيذكر يف التبليغ ا�سم املكت�شف و�شهرته
مميزات الأث��ر
و�صفته وحم��ل �إقامته وكذلك ِّ
باالخت�صار ورقمه املت�سل�سل وي ��ؤرخ ويوقَّ ع
وميهر بخامت الدائرة ذات ال�صالحية .ويعترب
هذا التبليغ ك�سند ملكية ،لكن ال��دول يف �أي
وق��ت ك��ان ،ال حتتفظ بحقها يف ت�سجيل �أث��ر
قدمي منقول اكت�شف �صدفة.
أث��را مكت�شفًا �أو ي�ش ِّوهه �أو
وك��ل من يتلف � ً
ي�رضبه ب�أي نوع كان خالل املدة املعطاة للدولة
لت�ستعمل حقَّها بال�شفعة يعاقب بجزاء نقدي
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من � 2500إىل  1000000ل�يرة لبنانية(،)2
الغيا �إذا جرى البيع
ويكون بيع املكت�شف للأثر ً
قبل �أن تعلمه ال��دول��ة بقرارها .كما يعاقب
املرتكب بال�سجن من � 8أي��ام �إىل ثالثة �أ�شهر
وب��ج��زاء نقدي من � 1000إىل  50000لرية
لبنانية �أو ب ��إح��دى هاتني العقوبتني فقط،
ويعترب مالكًا �سيىء النية ال ميكنه متلّك الآثار
املكت�شفة بحجة طول مدة امتالكه لها.
ويحق للدولة �أن تقيم الدعوى يف �أي وقت
كان لأخذ الأثر من هذا املالك ال�سيىء النية.
حماية الآثار القدمية
منع القانون ب�صورة عامة �إتالف الآثار القدمية
املنقولة �أو غري املنقولة و�إحل��اق ال�رضر بها
وت�شويهها وو�ضع �أي كتابة عليها �أو �إ�شارة �أو
حفرها ،كما منع امتالك �أي مواد هي من بنايات
قدمية �أو كانت لبنايات قدمية ومنع بيعها
و�رشاءها من دون رخ�صة .وكل خمالفة لذلك
يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من � 2500إىل
 1000000ل.ل ،)3(.وال مينع ذلك من �إقامة
الدعوى بالعطل وال�رضر.
وال ميكن تقرير اخلرائط املتعلِّقة بتو�سيع
امل���دن وجتميلها �إال بعد موافقة املديرية
العامة للآثار ،حيث ي�شرتك مهند�س من هذه
املديرية يف و�ضع اخلرائط ،وعندما يكون الأمر
متعلقًا مبحلة فيها امل�صلحة الأثرية �أهم من
كل م�صلحة �سواها ي�ضع مهند�س من املديرية
القدمية هذه اخلرائط.
قائمة اجلرد العامة للأبنية التاريخية
يفتح يف كل دول��ة �سجل معد جل��رد الأبنية
التاريخية العام ،ويفتح �سجل مثله يف مديرية
العامة للآثار ويقيد يف هذا اجلرد:
 - 1الآث��ار القدمية غري املنقولة التي هي
ملك الدولة.
 - 2الآث����ار ال��ق��دمي��ة غ�ير امل��ن��ق��ول��ة التي
هي ملك ل�ل�أف��راد �أو ل�ل�أوق��اف �أو للأ�شخا�ص
املعنويني �أو للطوائف �أو للجماعات ،والتي يف
حفظها م�صلحة عمومية فنية �أو تاريخية.
إداريا للمالكني ذوي
ويتم تبليغ هذا القيد � ً
أي�ضا ه��ذا القيد يف ال�سجل
ال�����ش��أن ،وي��ذك��ر � ً
ال��ع��ق��اري يف �صحيفة ال��ع��ق��ار �ضمن الق�سم

املخ�ص�ص لذكر قيود حق الت�رصُّف .ويوجب
القيد على �أ�صحاب امللك �أن ال يبا�رشوا على
�أر�ضهم �أدنى حتوير يف العقار �أو يف ق�سم من
العقار املقيد ،ويجب عليهم ب�صورة عامة ان ال
ي�أتوا عمالً من �ش�أنه تغيري منظر الأثر �أو تغيري
ميزته من دون �أن ي ِ
علموا قبل �شهرين املديرية
ُ
ال��ع��ام��ة ل�ل�آث��ار ع��ن نيتهم ه��ذه و�أن يعينوا
التحويرات �أو الأ�شغال التي ينوون �إجراءها.
وكل خمالفة لذلك يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي
من � 2500إىل  200000ل.ل� .إ�ضافة اىل
�إمكان �إقامة دعوى عليه بالعطل وال�رضر.
وكل بيع لأثر َِّ
مقيد يف اجلرد يجب �أن يبلغه
البائع امل��دي��ري��ة العامة ل�ل�آث��ار خ�لال خم�سة
يوما من تاريخ البيع .وكل خمالفة لذلك
ع�رش ً
يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من  100لرية �إىل
 20000لرية لبنانية.
ت�سجيل الأبنية الأثرية
ب�صورة عامةُ ،ت�س َّجل الآث��ار القدمية
ك�آثار تاريخية مبوجب مر�سوم من رئي�س
ال��دول��ة ي�صدر بناء على اق�ت�راح مدير
املديرية العامة للآثار �أو بعد �أخذ ر�أيه.
وميكن �أن ي�سجل ك�أبنية تاريخية كل
�أثر قدمي غري منقول �أو كل جزء من �أثر
قدمي غري منقول يف «اجلرد العام للأبنية
التاريخية» وك��ل �أر���ض �أو عقار يكون
الزم���ا لعزل عقار م�س َّجل عما
ت�سجيله
ً
حوله �أو لإب��رازه .كما ميكن و�ضع حقوق
ارت��ف��اق �رشعية ذات م�صلحة عمومية
قريبا من
على كل عقار �أو �أر�ض واقعة
ً
بناء تاريخي ،وذلك ليحفظ لهذا البناء
التاريخي ميزته الأثرية �أو الفنية �أو ميزة
منظره الرائع.
وابتداء من اليوم ال��ذي تبلغ فيه املديرية
العامة ل�ل�آث��ار �صاحب امللك اق�ت�راح الدولة
للت�سجيل تطبق مب��لء احل��ق جميع مفاعيل
الت�سجيل على العقار املق�صود ،وتتوقَّ ف هذه
املفاعيل �إذا مل ي�صدر ق��رار الت�سجيل خالل
الأ�شهر ال�ستة التي تلي التبليغ.
وال ميكن هدم البناء امل�س َّجل �أو نقله من حمله
حتى وال نقل جزء منه وال ترميمه �أو ت�صليحه
�أو حتويره من دون ر�ضى دائرة الآثار القدمية.

وكل خمالفة لذلك يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي
من � 5000إىل  500000ل.ل� .إ�ضافة �إىل
�إمكان �إقامة دعوى عليه بالعطل وال�رضر.
وت��ك��ون امل�صاريف الناجمة ع��ن الأ���ش��غ��ال
املتعلِّقة بتمكني �أو ترميم العقارات القدمية
املقيدة يف اجل��رد العام �أو امل�سجلة ك�أبنية
َّ
تاريخية ،على �أ�صحاب ه��ذه العقارات .و�إذا
تتحمل �إال
كانت الدولة ال متلك هذا العقار فال
َّ
النفقات التي يتطلَّبها ما يجري من الأ�شغال
زي��ادة عما يلزم للمحافظة على هذا البناء يف
أي�ضا
حالته احلا�رضة ،ويف هذه احلالة ت�شرتك � ً
البلديات بهذه امل�صاريف وفق ن�سبة حت َّدد يف
كل م�س�ألة على حدة.
وميكن �أن جتري املديرية العامة للآثار �أعمال
الت�صليح �أو ال�صيانة التي تراها الزمة حلفظ

يجوز �أن يقام على �أر�ض م�س َّجلة ك�أثر تاريخي
م�ستودع للأنقا�ض او للأقذار ،وال �أن تغر�س �أو
حتفر وال �أن يقطع منها �شجرة وال �أن يقام عليها
بناء �أو �أعمال �سقي �أو بناء مقربة ،وب�صورة عامة
ال يجوز �أن تغري حالتها احلا�رضة �أي تغيري كان
من دون ترخي�ص (من املديرية العامة للآثار).
وكل خمالفة لذلك يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي
من  2500اىل  25000ل.ل� .إ�ضافة اىل �إمكان
اقامة دعوى عليه بالعطل وال�رضر.
ويف ما يتعلق ب��الأ��ضرار التي قد تطر�أ على
�أ�صحاب العقارات ب�سبب ت�سجيل العقارات
الأث��ري��ة ،ال تع ِّو�ض الدولة �إال على الأف��راد �أو
على الأ�شخا�ص املعنويني من ذوي احلقوق
اخلا�صة خالل �شهرين من ا�ستالم تبليغ مر�سوم
الت�سجيل .وهي ال تع ِّو�ض على الطوائف ب�سبب
ت�سجيل الأبنية التي هي ملك لها �إذا
خم�ص�صة خلدمة
ك��ان��ت ه���ذه الأب��ن��ي��ة
َّ
اجلمهور �أو للعبادة .و ُتعني جلنة خا�صة
مبلغ التعوي�ض امل��ع��ادل لل�رضر ،و�إذا
رف�ض ه���ؤالء قبول ق��رار اللجنة فتبت
حمكمة املنطقة يف �رشعية ادع��ائ��ه��م.
وميكن االع�ترا���ض على حكم املحكمة
بجميع و�سائل املراجعة العادية.
�إن كل بيع يجري على عقار م�سجل يجب
يوما
�أن يبلغه البائع خالل اخلم�سة ع�رش ً
من تاريخه �إىل املديرية العامة للآثار.
وكل خمالفة لذلك يعاقب مرتكبها بجزاء
نقدي من  100لرية �إىل  20000لرية
لبنانية.
وقد و�ضع القرار الرقم 1933/166
أحكاما وعقوبات خا�صة لت�سجيل الآثار
� ً
القدمية املنقولة.

الأبنية امل�س َّجلة �أو الداخلة يف اجلرد التي لي�ست
ملكًا للدولة.
وال يجوز �إ���س��ن��اد �أي بناء جديد على عقار
م�س َّجل ،وال يجوز ل�صق �أي �إع�ل�ان عليه ،وال
�أن يجري عليه �أي حق ارت��ف��اق ك��ان من دون
ترخي�ص من املديرية العامة للآثار .وال يجوز
ن���زع ملكية ع��ق��ار م�س َّجل �أو م��ق�ترح ب�سبب
املنفعة العمومية اال باالتفاق مع مدير دائرة
الآثار القدمية (املديرية العامة للآثار) .كما ال

الغاء ت�سجيل الأبنية التاريخية
ميكن الغاء ت�سجيل �أثر غري منقول �أو منقول
م�س َّجل بجملته �أو بجزء منه مبر�سوم من رئي�س
الدولة ي�صدر بناء على اقرتاح مدير املديرية
العامة للآثار �أو بعد اخذ ر�أي��ه .ويبلغ مر�سوم
�إلغاء الت�سجيل �إىل ذوي ال�ش�أن .و�إذا كان الأمر
متعلقًا ب�أثر قدمي غري منقول فتبلغ ن�سخة طبق
الأ�صل من مر�سوم الت�سجيل �إىل �أمني ال�سجل
العقاري.
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تفتي�ش الآثار القدمية
يحق ملدير املديرية العامة للآثار �أن ي�أمر
املقيدة يف
بتفتي�ش الآثار القدمية امل�سجلة �أو
َّ
اجلرد املوجودة يف ملك خا�ص .وكل من ميلك
قدميا عليه �أن ي�سمح مل�أموري املديرية
�أث� ً�را
ً
ي�سهل لهم �أ�سباب
العامة للآثار ،بفح�صه و�أن
ّ
�شم�سيا �أو ب�صورة عامة
ر�سمه �أو ت�صويره
ً
ن�سخه .وال يجوز بيع ه��ذه الن�سخ املعطاة �أو
اطالع الغري عليها �أو ن�رشها من دون ترخي�ص
من �صاحبها .و�إذا كان �أحد ميلك بناية م�س َّجلة
ي�سمح بزيارتها لقاء ر�سم دخول ،يجب �أن يتم
تعيينه باالتفاق مع �إدارة دائرة الآثار القدمية
(املديرية العامة للآثار).
التنقيب عن الآثار
ال ميكن لأحد القيام بحفريات �أثرية من دون
رخ�صة من املراجع املخت�صة .وتقبل وح�سب
طلبات الرخ�ص التي تقدم با�سم هيئات علمية
بق�صد �إجراء تنقيبات لها �صفة علمية .وتكون
الآثار املكت�شفة خالل احلفريات ملكًا للدولة،
ع��ل��ى �أن ي�ت�رك ق�سم منها كتعوي�ض ملن
�أجرى احلفريات حيث يقوم مدير دائرة الآثار
القدمية (املديرية العامة للآثار) بو�ضع م�رشوع
ق�سمة للآثار القدمية املنقولة التي اكت�شفت
يف اثناء احلفر.
املعامالت التجارية املتعلقة
بالآثار القدمية
ميكن الرتخي�ص �ضمن ال�رشوط القانونية ببيع
الآثار غري املنقولة التي هي للأفراد �إذا كانت
مقيدة يف اجلرد العام �أو م�س َّجلة.
هذه الآثار َّ
كما ميكن بيع الآثار القدمية املنقولة باملزاد
�إذا �أجرت البيع ال�سلطة الق�ضائية� ،أو �إذا جرى
باملزاد عند ق�سمة مرتوكات ورثة وكان هذا
الزم��ا .ويحق للدولة �أن تعطي جما ًنا �أو
البيع ً
أثرا من الآثار القدمية لي�س له �أهمية �أو
ببدل � ً
أثرا �آخر .ويرخ�ص بهذه العمليات
�أن تبادل به � ً
رئي�س الدولة بناء على اق�تراح �أمني املتحف
وبعد �أخذ ر�أي املديرية العامة للآثار.
وميكن الرتخي�ص وف��ق ال����شروط القانونية
لبع�ض الأ�شخا�ص ببيع الآث��ار املنقولة ،مثل:
مكت�شفي الآث��ار القدمية ،والأ�شخا�ص الذين

���ارا ق��دمي��ة منقولة مب��وج��ب �سند
ميلكون �آث� ً
ر�سمي �أو ميلكونها عن ح�سن نية ،و�أ�صحاب
الآث��ار القدمية املجلوبة �إىل البالد وقد حتقَّق
جلبها مبوجب و�صل من دائرة اجلمارك.
ومي��ك��ن ال�ترخ��ي�����ص ل��ت��ج��ار الآث����ار القدمية
ببيع الآث��ار القدمية املنقولة �ضمن ال�رشوط
القانونية ،وكذلك الأمر بالن�سبة �إىل �سم�سار �أو
و�سيط يقوم ب�أعمال جتارية تتعلق ب�آثار قدمية
منقولة.
�إىل ذلك ن�ص القرار الرقم  1933/166على
�أحكام قانونية خا�صة بت�صدير الآثار القدمية.
واقع احلال والقانون املنتظر
�إن التدمري املنهجي ملا تبقَّى من �أبنية تراثية
يف ب�ي�روت و���س��واه��ا م��ن امل��ن��اط��ق اللبنانية،
يه ِّدد بتحويل لبنان �إىل بلد بال ذاكرة ,ما دفع
املجتمع املدين �إىل التحرك من خالل جمعيات
وم�ؤ�س�سات حاولت وما تزال حماية ما تبقى من
�أبنية تراثية وتاريخية .غري �أن الإطار القانوين
احلايل يبدو غري قادر على توفري احلماية لهذه
الأبنية.
وق��د علت الأ����ص���وات امل��ح��ذِّرة م��ن حتويل
ب�ي�روت اىل م��دي��ن��ة لي�س ل��دي��ه��ا � ّأي ت���راث،
واملطالبة بوجوب �إ�صدار قانون يحمي الأبنية
الرتاثية لي�س فح�سب يف بريوت و�إمنا يف �صيدا
و���ص��ور وجبيل وطرابل�س وبعلبك و�سواها،
بهدف احلفاظ على الإرث الثقايف املعماري
واملديني وبهدف حتقيق التنمية االقت�صادية
االجتماعية من خالل املراكز الأثرية والرتاثية
املوجودة يف هذه املدن.
�إن احلفاظ على الرتاث العمراين مهم للغاية
لكن ال ينبغي االكتفاء به .ففي كل مدن العامل
مت جتاوز هذا املفهوم املحدود �إىل �آخر �أكرث
ّ
�ساعا وعمقًا وه��و «�أم��اك��ن ال��ذاك��رة» (les
�إ ّت ً
 ،)lieux de mémoireالتي ينبغي احلفاظ
عليها� ،سواء كانت طبيعية �أم رمزية �أم تاريخية
�أم دينية �أم ثقافية �أم غريها.
�إال �أن هناك ع ّدة م�شاكل تعرت�ض احلفاظ على
الرتاث العمراين يف لبنان ،منها:
 املخططات التوجيهية التي تهتم بان�شاءالأوت��و���س�ترادات وال��ط��رق��ات العري�ضة على
ح�ساب الآثار.
اجلي�ش  -العدد رقم 310

82

ني�سان 2011

 اال�ستثمارات املالية العالية التي حتولدون �إق��ن��اع �أي م�س�ؤول �أو مالك �أو م�ستثمر
بجدوى احلفاظ على الأبنية الرتاثية.
 عقود الإيجار القدمية التي جتعل من هدمالبناء الو�سيلة الوحيدة لإخالء امل�ست�أجر.
 كرثة الورثة وتنازعهم يف ما بينهم. �سعي مالكي العقارات والأبنية �إىل جتميعالرثوات ال�ضخمة من خالل امل�شاريع واملجمعات
ال�سكنية يف ظ��ل االرت��ف��اع اجل��ن��وين لأ�سعار
العقارات وال�شقق ال�سكنية ،لي�س فح�سب يف
بريوت بل يف املناطق اللبنانية كافة.
هذا الواقع ي�ستوجب بذل �أق�صى اجلهود من
ال�سلطات والإدارات الر�سمية وامل�ؤ�س�سات
واملنظمات الدولية واملحلية وغري احلكومية
والأه��ل��ي��ة م��ن �أج��ل ن�رش التوعية العامة حول
�أهمية املحافظة على الآثار التاريخية القدمية،
و�رضورة �سن قانون ع�رصي حلماية الآثار والأبنية
الأثرية وت�شديد العقوبات يف اجلرائم الواقعة
عليها ،و�إال �سي�ستمر الرتاث الثقايف والرتاث
الطبيعي م��ه� َّد ّدي��ن بالتدمري حتى االن��دث��ار،
خ�صو�صا و�أن الأحوال االجتماعية واالقت�صادية
ً
املتغيرّ ة تزيد من خطورة املوقف.
كذلك ال بد من تعزيز التعاون على �صعيد
املجتمع الدويل حلماية الآثار والرتاث الثقايف
والطبيعي ،واملحافظة عليه و�إ�صالحه ونقله
�إىل الأجيال املقبلة .فبع�ض ممتلكات الرتاث
الثقايف والطبيعي يمُ ثل �أهمية ا�ستثنائية يجب
حمايتها باعتبارها من مكونات الرتاث العاملي
للب�رشية.
الهوام�ش:
ٍ
 - 1مل يعد يف لبنان مفو�ض ���س��ام ،ولهذا
يقت�ضي تعديل امل��ادة  12من القرار الرقم
حكما
 1933/166لتحديد اجلهة التي تعني
ً
ثالثًا بني الدولة ومكت�شف الآثار.
 - 2ال �شك �أن هذه العقوبة وكل العقوبات
املن�صو�ص عنها يف القرار الرقم ،1933/166
�ضئيلة ج ًدا وت�ستوجب التعديل لت�صبح رادعة.
 - 3كما تعدلت ب��امل��ادة  30م��ن القانون
الرقم  89تاريخ  ،1991/9/7التي رفعت
مئة مرة مقادير خمتلف الغرامات املحددة قبل
العام .1983

�سيفنا و القلــم
حزورة ()2

املوظف
ي�����ا رئ����ي���������س وي�������ا م�����ر�ؤو������س
ال ت��ب��ي��ع��و ال�����ش��ئ��م��ة ب��ف��ل��و���س
امل��������ا ب���ي���ح���ف���ظ خ���ي��ر ب���ل��ادو
من�شطب �إ���س��م��و م��ن ال��ق��ام��و���س
امل��������ا ب���ي���ح���ف���ظ خ���ي��ر ب���ل��ادو
�����رب������ي والدو
ك����ي����ف ب��������دو ي� ّ
ب������ك������را م����ت����ل����و ب����ي����ع����ت����ادو
وب���ي���ط���ل���ع ح�����ظّ �����ن م���ن���ح���و����س
ي����� ّل�����ي ب����ي�������س�رق م�������ال ال����ع����ام
ب���������دو م�������ن ن����ف���������س����و ي����ن��ل�ام
���م����ر ق�������ص�ر رخ�����ام
وح�����ت�����ى ي����ع� ّ
ع����ا ب���ل��ادو ب��ي��ع��م��ل ج��ا���س��و���س
ي�����ا م����وظ����ف �����ص����ون ال��ن��ع��م��ي
وخ������ي������رات ب�����ل�����ادك �إح�����م�����ي
وال ت����ف����ك����ر ت�����اك�����ل ل��ق��م��ي
ط���ع���م���ت���ه���ا ب������ت������ذلّ ن���ف���و����س
م���ه���م���ا ت�����ك����� ّد������س دوالرات
وت����ب����ن����ي ب����ال����ع����ايل ع����م����ارات
وت�����رك�����ب �أف�����خ�����م �����س����ي����ارات
ال ت����ف����ك����ر �إ ّن������������و ال�����ل��ي��رات
ب��ت�����س��وى ذرة م����ن ال��ن��ام��و���س
حممد عادل ال�سيد
برجا  -ال�شوف

العميد املتقاعد اليا�س �أبو خليل

ب���������إزم��������ي��������ل ال������ف������ك������ر امل����ح����ت����د
ول�������������وال ي�����ح�����ف�����ره�����ا ال�����������ش�����ح�����رور

ع����������م ب������ن������ح������ت ل�����ل�����ك�����ل�����م�����ة ق������� ّد
م���������ا ب�����ت�����ط�����ل�����ع ح�������ل�������وي ه����ال����ق����د

غ�����م�����������ض ع���ي���ن���ك
ت��������ا ت�����������ش�����وف�����و
ّ
ت������������� ّأم������������ل ب����������������س����رّو ح������وال������ي������ك
م������ت������ل امل�������� ّح��������اي��������ة ب�������إي������دي������ك
احل�����������������������زورة ع������ل������ي������ي وع�����ل�����ي�����ك

وخ������� ّل�������ي�������ك ب�����ق�����ل�����ب�����و م�������أ�������س������ور
ب��������ت����ل���اق��������ي ج���������������ور ودي����������ج����������ور
ب������ي������م������ ّح������ي خ������رب�������������ش������ة ال�������ن�������ور
ان�������ت�������ي ان�����������و ت���ل���اق�������ي ال��������������ر ّد؟

م�������ن خ�����ي�����ط ال����ف���������ض����ة ب���ت���ك�������س���ي���ك
ك���������ل ل�����ي�����ل�����ة ف�����ي�����ه�����ا ت��ل�اق����ي����ك
ب������ت�������������ش������وف������ا ملّ�������������ا ب����ت����ع����م����ي����ك
ل�������و ت������ع������رف ا������س�����م�����ا ي�������ا ���ش�ري����ك

وب�������ك�������رت�������ه�������ا م�����������ا ب�����ت��ب��رم�����ه�����ا
ل�����������و ع�������ال�������ب�������ح�������ر ب�����ت�����ع�����زم�����ه�����ا
وح������������رف وع�����ك�����������س�����و ب���ي���ق�������س���م���ه���ا
ب�������ت�������ن������� ّورل�������ك ي�������������وم ال��������غ�������� ّد؟

ب�����������آخ����������رت����������و ب��������ت����ل���اق��������ي ن��������ار
ال�����������س�����م�����را وال�����������ش�����ق�����را ب���ت���ح���ت���ار
ب������ي������ع������م������ل دوي���������������������رة ب�����ي�����ك�����ار
وال�������ق���������������ص�������ة ب��������������دا م�����������س�����م�����ار

ال���������ن���������ار امل������������ا ف�����ي�����ه�����ا ج�����م�����رة
ت���������ا ي�����ن�����ا������س�����ب ل�����������ون احل������م������رة
ب������ت������ت������م������اي������ل م�������ت�������ل اخل�������م�������رة
ح������ت������ى ������ص�����اح�����ب�����ن�����ا ي�����ن�����������ش����� ّد؟

م���������ن �أول ف������ج������ر ال�����ت�����ك�����وي�����ن
والدو ه�������ن�������ي وحم�����ب�����و������س��ي��ن
ب����ي����ق����ط����ع م��������ن ب����ي����ت����ك ل���ل�������ص�ي�ن
ول����������وال ب���ت���م�������ش���ي �����س����ن��ي�ن ���س��ن�ين

مت�������������� ّج��������������د اهلل ب������خ������ل������ق������و
م��������ا ب����ي����ن����ل����ح����ق����و ل��������و ان����ط����ل����ق����و
وال������������ع������������امل م����������ا ب����ي���������ش����ت����ل����ق����و
حل�������ظ�������ة ب�����ح�����������س�����اب�����و ب����ت����ن����ع����د؟

���ي����ت����و وف����ا�����ض����ي ب���ري���ق���و
ب����ت�������ش�رب م� ّ
ك�������أن������و �����س����اك����ت وب������ال������ع ب���ري���ق���و

وي�����ا وي���ل���ك ع���ن���د م����ا مي�����س��ك ب��ري��ق��و
�إذا ب��ي��ح��ك��ي ب���ي���زل���زل �أل�������ف غ����اب؟

يا روحي

كميل كرم

��������ي���������وا اجل������ي�������������ش ال�����ل�����ب�����ن�����اين
ح� ّ
ي�������ا ج����ي���������ش����ي ي�������ا �أوف�������������ى ج���ي�������ش
م������ن������ك �أط���������ي���������ب ل�����ق�����م�����ة ع���ي�������ش
م��������ا ت�����������س������أل�����ن�����ي ب�����ح�����ب�����ك ل���ي�������ش
�إن���������������ت ق�����ل�����ب�����ي �إن���������������ت روح���������ي
وي�����ا روح������ي �إذا م����ا ب��ت��ح��ب��ي اجل��ي�����ش
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�������ي��������وا الأرزة ال���ع�������ش���ق���ان���ة
وح� ّ
ب�����ح�����ب�����ك م���������ا ب��������ع��������رف ق����دي���������ش
ط������ع������م������ت������ه������ا حت������������ت ������س�����ن�����اين
�أن�������������������ا ب�������ح�������ب�������ك ب�����ح�����������س�����اب�����ي
�إن�������������������ت ب������ل�������������س������م جل��������روح��������ي
روح������������������ي ع�������اج�������ه�������ن�������م روح�����������ي

�سيفنا و القلــم
العيون ال�سهراين

مل�����������ا ب���ت�������س���ه���ر
ع�������ي�������ون اجل��������ن��������دي ّ
���������م����������ر جم�����������د ب�����ل�����ادو
وك��������ل��������م��������ا ع� ّ

ع���������م حت��������ر���������س ل������ب������ن������ان الأخ�������������ض���ر
ك������ل������م������ا ق������ل������ب������و ب������ح������ب������ا ب����ي����ك��ب�ر

حممد دمج

ف������������ار�������������ش ع���������������������������الأرز ج������ن������اح������و
ورف�����������ق�����������ات�����������و م�������������ا ب���ي���رت�������اح�������و

ع���������ال��������������ش����ر �������س���ل��اح������و
وح������������ام������������ل
ّ
ع�������ي�������ون�������ن ع����������م ت�����������س�����ه�����ر �أك�����ث����ر

ح����������ا������ض����ر ب��������ت��������ي��������اب امل����������ي����������دان
و�������������ص������������درو ع���������ام���������ر ب����������الإمي����������ان

وح������������ال������������ف ع حم��������ب��������ة ل������ب������ن������ان
وال��������ن��������خ��������وي ب���������زن���������دو الأ�������س������م������ر

م���������������ا ع�������������ن�������������دو غ����������ي���������رو غ����������ايل
وي�������������ام�������������ا �����������س����������ه����������ران ل�������ي�������ايل

وع��������اجل��������ب��������ه��������ة ���������ص��������وت��������و ع��������ايل
وم�������ت�������ل�������و رف��������ق��������ات��������و ال����ع���������س����ك����ر

ج���ي�������ش���ي �����س����ي����ف ح������ط �����ش����ف����ار ح������ ّدو
و�إذا م������ا ب����ي����ل����زم ال��������ع��������دوان ح������ ّدو

ب�������ص���در ال����ل����ي ب����ي����دو�����س ت��������راب ح���دو
ب����ت����ع����م����ل م�������ن دم���������ا الأع���������������دا ����ش���راب

راجع � ِإلك
زه���������������ر رب��������ي��������ع ب�����ح�����ق�����ل ����ض���ي���ع���ت���ن���ا
�������ده��������ب ال����ع����ن����ق����ود
ن���������اخ ال�����ع�����ن�����ب وم�
ّ
ّ
وح�������طّ ال���ف���ل���ك ������ش�����االت ف������وق «ال�����ع�����ود» ول�����ف�����ي�����و ال������ط������ي������ور ل����ع����ن����د م���رج���ت���ن���ا
والح����������ت ب�����������ش�����ام�����ات ،ال����ق����م����ح م���ع���ق���ود ب�����������س�����ات��ي��ن ت���������ض����ح����ك ������ض�����د غ���رب���ت���ن���ا
وه�����������اك ال���������س����ن����اب����ل ده���������ب م���������ش����دود وامل����ي����ج����ان����ا ت�����������داوي احل������رق������ة ب��ب��ح��ت��ن��ا
وراع����������ي ورا ال����ق����ط����ع����ان م���������ش م����وع����ود �إالّ ب�����������ص�����وت ال��������ن��������اي وامل��������زم��������ار
ي������ر�������ص������د ف������ج������ر ����������س���������ارح َع ت���ل���ت���ن���ا
رب����������������ي ��������ص���ل���ات�������ي �إل����������������ك ع�������ن�������وان غ���� ّل����ة ق��������وايف وف��������رح مب����وط����ن الإن���������س����ان
ّ
ّ
رد امل����ه����اج����ر لْ �����ص����ف����ى ع����ل����ى ال���ف��� ّل���ة داي������������ب ح�����ن��ي��ن ل���������ض����ي����ع����ت����و ب���ل���ب���ن���ان
ب����ي����ت����ذك����ر ال�����������ش�����ج�����رة وق������ب������و ال����ت���� ّل����ة ال���زي���ت���ون وال�����ش�رب�ي�ن وج�������ذوع ال�����س��ن��دي��ان
ح�����ان ال����وق����ت ت����ا ت���رج���ع���وا ي����ا م��ه��اج��ري��ن ه�����لّ ال����� ّ��ص���ف���ا و����ص���ف���ي���ت ق����ل����وب ال���ن���ا����س
ح��������ان ال������وق������ت ح�����اج�����ي �أمل ع�����ام��ي��ن؟؟ ت���رك���ت���وا اجل���ن���اي���ن زاح������ف ع��ل��ي��ه��ا ال��ي��ب��ا���س
ع�������ودوا!...ق�������ب�������ل م�����ا ت����خ����رب ال�����رزق�����ات ط��������ال ال����ف����ج����ر ح�����اج�����ي ب����ق����ى غ����ف����وات
�����ه������ز ال����ك���������ش����ك����ات ب����ع����د ال��ب��رغ��ل��ات
ي������ ّل���ل��ا �������س������وا ت����ان����ح������ ُ���ص����د ال����ق����م����ح����ات وجن� ِّ
وراج�����������ع �إل���������ك ي������ا ����ض���ي���ع���ت���ي ح���������ص����ارات
توفيق نعيم يزبك
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بقلم :حممد �سلمان
هبوطا ،و�آثاره زواالً.
ً

• الكلمات تزهر �إ�سمها ،والذكريات حتاكي ذاكرتها،
يزين �صوتها ،والق�صائد
يلون وجنتيها ،وال�صمت
واحلياء ّ
ّ
تغازل وتغزل مواعيدها ،والورد �سياج بيتها� ،إنها تلك
الريفية ال�ساكنة ما بني قلب ينب�ض بحبها ،وقلم ي�ستدفئ
حرب الكتابة �إليها.

مكتوبا بالأحرف الأوىل� ،أو �رشاكة م�ؤقتة� ،أو
• احلب لي�س قانو ًنا
ً
حالة بامل�صادفة� ،أو ت�سويقًا للعر�ض والطلب ،بل هو ال�سابق لكل
لقاء ،والقانون الأبدي والأدبي ال�سابق لكل القوانني ،فمعه يولد
الإن�سان ،وبه ت�ستمر احلياة.

• �إنها تلك ال�صبية الطالعة من �أعرا�س ال�ضيعة و�أغنيات احل�صاد،
ومواويل الرعاة ،و�أم�سيات النجوم والقمر ،وعزف ال�شالالت على
منحنيات الأودي���ة ،وامل�سافرة ف��وق �أجنحة احلنني �إىل مطارح
الطفولة وال�صبا وال�شباب.

• معادلة:
الوفاء:ظل.
ّ
العداء:ذل.
ّ
القانون:قوة عاقلة.
والت�سيب:جهل وفو�ضى وجهالة.

• هل �أكرث قرباً من قلبني ينب�ضان معاً حلب واحد ،فال م�سافة
تف�صل ،وال رقابة متنع ،وال قانون ي�صادر ،بل احت�ضان يجمع،
يوحد.
وحنني
ّ

• الكتابة ريا�ضة الأقالم يف ال�سطور ،والزرع ريا�ضة ال�سواعد يف
احلقول ،واحل�صاد ريا�ضة ال�سنابل يف اخلريات ،وال�صدق ريا�ضة
املنطق يف علم الكالم.

• متى كان احلب ي�ست�أذن باحل�ضور ،وي�سرتق املواعيد ،ويولد
باال�ستعارة؟

• �سئلت :ما هي �أحب الأماكن �إليك؟
قلت� :ضيعتي حيث ال��والدة ،ووطني لبنان حيث الهوية
والوالء واالنتماء.

• يبقى احلب �رشيعة لكل ال�رشائع ،فمن مل ي�أت باحلب،
غيابا ،و�سطوعه انطفاء ،و�صعوده
يظل ح�ضوره
ً
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رحلة

ال�شا�شات ال�صغرية
وم�شاهد العنف

يف
ا إلنسس نا
ني�سان

�إعداد :غري�س فرح

ما هي ايجابياتها

و�أين تكمن ال�سلبيات؟

م�شاهد العنف والنظريات
احلديثة
ال�لاف��ت يف املو�ضوع �أن بع�ض
م�شا
ا هد الع
ن
ال��درا���س��ات احلديثة التي غا�صت
ف
ا
لتي
لأف�ل
ام ال
تدخل
ت
يف حم���ت���وى ال��ع��ن��ف ال��ت��ل��ف��زي��وين،
ل
ا
ف
ز
مل
ن
ي
از
ونية
حمو
ل عرب
� ،شكل
ر نقا�
ش
ت
�أ�شارت بو�ضوح �إىل العديد من ميزاتها
ا
م
ل
ن
ك
ذ
الذ
ثريي
عقود
ين يت
ن ،وخ
خ
�
ص
و
الإيجابية على �سلوك الكبار وال�صغار.
و
ف
�
و
ص
ا
ً
عل
ن من
الأهل
ى �أفرا
ت أ�ثريا
د
ت
القيمون على هذه الدرا�سات يف
وي�ستند
ا
ه
ا
ل
ع
ّ
ا
ا
وا
ل�سلبية
ئلة ،و
ملراهق
حتديد
هذا اال�ستنتاج �إىل نظرية «التنفي�س» .وهي
ا
ني
ً
.
ا
ل
أ
طفال
ه��ذه
نظرية ت�ؤمن ب�أن م�شاهد العنف ت�ساعد على
امل�شا
ه
د
ك
العلماء
ما ي�
ص
ف
التخل�ص من امل�شاعر العدوانية املكبوتة عن
ا
ه
ا
ل
ن
ف
بع�ض
�سيني
هي
امل
ع
طريق �سرب �أعماق ال�لاوع��ي ،وان��ت��زاع الدوافع
ا
�
يف الو
ا
رص
ق
ع
ين،
�س
وه���
يف ذو
الكامنة التي تبقى دون �إدراك ال��وع��ي .وهذا
ذا يعن
ي
�
أ
ن
حدين.
��
ه��ا
الإي
يعني �أنها تعمل كالأحالم لت�ساعد على التعبري
ال تخ
جابيات
،
ع
لو من
ل
م
ا ً �أ
الغلبة
ن ل�سل
عن امل�شاعر الدفينة ،وعلى خف�ض ن�سبة التوتر
الأكرب.
بياتها
م���ا ه
لدى امل�شاهدين.
���ي �إي��
ج
��
ا
ب
ا
��
ي��ا
وح�سب ر�أي بع�ض االخت�صا�صيني امل�ؤيدين
مل�شاهد
و
ت ه��ذه
ك
ي
ف
ت�ؤثر
يف ا
ه��ذه النظرية ،ف ��إن ال�سلوك ال��ع��دواين وامليل
�سلباً
ل��ن��ف��و
�
��س
،
وم
الأ
�إىل ال��ع��ن��ف ال��ل��ذي��ن مي��ي��زان ف��ئ��ة م��ن ال��ن��ا���س،
كرث ت
���ن هم
�رضر ًا؟
ينبعان م��ن ع��وام��ل اجتماعية خمتلفة ال عالقة
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لها بهذه امل�شاهد.
وم��ن جهتهم ،فهم
ي�شددون على �أهمية
ما �سبق و�أ��شرن��ا �إليه من �أن العنف التلفزيوين
يعترب �أحيانا ً �رضوريا ً ملحاربة الكبت ،وم�شاعر
الغ�ضب ،و�رصف طاقات امل�شاهد املحفزة.

امل�شاهد العنيفة مدر�سة للأطفال
ي ّت�ضح من بع�ض الدرا�سات �أن م�شاهدة �أفالم
العنف ال ترتك ت�أثرياً �سيئا ً يف نفو�س الأطفال
بالقدر ال���ذي ت�ترك��ه �أح���داث العنف الواقعية
ال��ت��ي تعر�ضها ن����شرات الأخ���ب���ار ،ويف مق ّدمها
الإن��ف��ج��ارات واحل���روب .ف��أف�لام العنف تبقى يف
نظرهم جمرد خيال ال يلبث �أن يدح�ضه الواقع،
وخ�صو�صا ً يف ظ��لّ التوجيه العائلي ال�صحيح.
لكن الأح���داث الواقعية الدموية تعرب ،بح�سب
الباحثني النف�سيني� ،إدراك الطفل ب�شكل ي�ؤثر
�سلبا ً يف �شخ�صيته و�سلوكه ،وا�ستجابته ملحفزات
الغ�ضب يف حميطه االجتماعي.
من جهة ثانية ،ثبت باملراقبة �أن �أفالم العنف
قد تكون و�سيلة من و�سائل التعلم .فمن خاللها
يتعرف الأفراد وخ�صو�صا ً الأطفال على ما يحدث
ّ
يف احلياة ،الأمر الذي يزودهم اخلربة ،واملقدرة

على التمييز بني اخلري وال�رش ،وي�ساعدهم على
االبتعاد عن الأ�رشار يف حياتهم امل�ستقبلية.
�إىل ذل��ك ،ف��إن هذه الأف�لام تعلّم الأ�ساليب
واحليل التي من خاللها يحتاط الأف��راد ملكر

امليول غري ال�سوية .وعلى هذا الأ�سا�س ،يتعلم
امل�شاهد من دون وعي منه �أ�ساليب العدوان
التي يتبعها املجرمون ،الأم��ر ال��ذي ي ��ؤدي به
�أحيانا ً �إىل االنحراف.

الل�صو�ص وامل��ج��رم�ين ،فيكت�سبون املناعة
ال�رضورية ملواجهة متاعب احلياة.

• عامل الإثارة:
غني عن القول �أن �أف�لام العنف تولّد لدى
امل�شاهدين ح��االت من الإث��ارة التي تتفاوت
حدتها وف��ق و�ضعهم النف�سي .وه��ن��ا يجدر
بالإ�شارة �أن الأطفال هم الأك�ثر ت�رضراً لأنهم
ي�ستجيبون للإثارة بعفوية مطلقة ،ويقعون
�دم��ر حياتهم
يف د ّوام�����ة ال��ع��ن��ف ال���ذي ق��د ي� ّ
وم�ستقبلهم .وكما تورد الدرا�سات ،ف�إن الأمثلة
تعر�ض لها
ّ
احلية على ذلك كثرية ،منها حوادث ّ
�أطفال ال ذنب لهم �سوى �أنهم وقعوا فري�سة
العنف التلفزيوين .فمنهم من �ألقى بنف�سه من
النافذة يف حماولة لتقليد الأبطال ،ومنهم من
�آذى رفاقه� ،أو قتل حيوانا ً �أليفا ً من دون رحمة.
• عامل البيئة واال�ستعداد الوراثي:
يرى الباحثون يف هذا املجال �أن م�شاهد العنف
املتمثلة ب�سلوك الإج��رام ،تعزز اال�ستعدادات
العدوانية الكامنة لدى امل�شاهدين وخ�صو�صا ً
�إذا كانوا من الذي تعر�ضوا يف �صغرهم للعنف
الرتبوي ،وعلى هذا الأ�سا�س يتم اال�ستنتاج
�أن الأف�ل�ام امل�شار �إليها ،لي�ست امل�س�ؤولة
ال��وح��ي��دة ع��ن ت��أج��ي��ج العنف ل��دى املدمنني
ع��ل��ى م�����ش��اه��دت��ه��ا ،ب��ل تعترب ع��ن����صراً داع��م �ا ً

الت�أثريات ال�سلبية والنظريات املناوئة
هذه النظرية التي ت�شدد على �إيجابيات �أفالم
العنف ،تقابلها نظريات ت�ؤكد �أن هذه الأفالم
تبعد الأف��راد عن الواقع ،ومتهد الطريق �أمام
التوجهات العدوانية والإجرام .وح�سب جمندي
النظرية الثانية ،ف��إن الت�أثري ال�سلبي لأفالم
العنف يتجلى عرب عوامل ثالثة ه��ي :التعلم
والتقليد ،الإثارة ،والبيئة واال�ستعداد الوراثي.
• عامل التعلم والتقليد:
يف ه���ذا ال�����س��ي��اق ث��م��ة ت�����ش��دي��د ع��ل��ى عامل
االن��دم��اج� ،أو ان�صهار م�شاهدي ه��ذه الأف�لام
مع �أبطالها ،الأم��ر الذي يرتك ت�أثريه ال�سلبي
يف �سلوكهم وتعاملهم مع الغري .وباعتبار �أن
م�شاهد العنف اخليالية تعر�ض ب�شكل مبالغ
فيه ،فهي تتغلغل عميقا ً يف نفو�س حمبيها،
ويف مقدمهم الأطفال الذين ي�سعون جاهدين
�إىل تعلّم حيلها وتقليد �أبطالها بطرق خمتلفة.
وهنا ينبغي الت�شديد على �أهمية دور التقليد
يف خف�ض ق��درات التحكم العقالنية ،وتنمية
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لال�ستعدادات الوراثية وامل�شاكل االجتماعية
واالقت�صادية والرتبوية .وي�شري البع�ض �إىل
ع��وام��ل ذات �صلة وثيقة بالعنف ال�سلوكي
الناجم عن م�شاهدة �أفالم العنف ويف مقدمها
حالة الفرد النف�سية ،ومعدل الذكاء والطباع،
هذا بالإ�ضافة �إىل االنحرافات الرتبوية.
ما احلل؟
من هذا املنطلق يدعو الباحثون �إىل اتخاذ
ب��ع�����ض و���س��ائ��ل احل��ي��ط��ة م���ن �أج����ل التحقق
م��ن �سلبيات ه��ذه الأف��ل�ام ،ع��ن طريق �إتباع
الإر�شادات الآتي ذكرها:
• االقتناع ب�أنها ق�ص�ص من ن�سج اخليال حتى
ولو كانت متثل جزءا ً من الواقع احلياتي.
• ا�ستدراك عملية التماهي مع �أبطالها.
• يف ح��ال وج��ود م�شاهد بالغة الإث����ارة ،من
الأف�ضل �إبعادها عن �أنظار ال�صغار �أو مرافقتهم
يف �أث��ن��اء م�شاهدتها م��ن �أج���ل ��شرح حمتواها
الإيجابي ،وخ�صو�صا ً مراحل تنفيذ القانون التي
يتم عربها القب�ض على الل�صو�ص واملجرمني.
• عدم ا�ستخدام الق�سوة يف منع ال�صغار عن
م�شاهدتها لأن ال�ضغط الرتبوي يولّد تداعيات
مدمرة.
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ني�سان
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عنه بالعناد والرف�ض.
م���ن �أ���ش��ك��ال ال��ع��ن��اد يف ه��ذه
املرحلة رف�ض النوم يف الأوق��ات
التي حت ّددها الأم� ،أو رف�ض تناول
الطعام واال�ستحمام.

املرحلة الثانية
(من ثالث �إىل �ست �سنوات)
من �سمات ه��ذه املرحلة تك ّون ال�شعور
ب��اال���س��ت��ق�لال��ي��ة ل���دى ال��ط��ف��ل ال����ذي يظهر
حاجة �إىل �إثبات �شخ�صيته وت�أكيد ح�ضوره
االجتماعي بعد �أن �أ�صبح تلميذًا يف املدر�سة �أو

املرحلة الأوىل
(من �صفر �إىل ثالث �سنوات)
العناد ظاهرة �سلوكية تختلف �أ�سبابها و�أ�شكالها
وفق اختالف مراحل الطفولة .ووفق الدكتورة مرعي يجب التمييز
بني ثالث مراحل يف الطفولة ،يتم التعامل مع العناد يف كل منها ب�شكل
خمتلف .فهناك املرحلة الأوىل من �صفر �إىل ثالث �سنوات ،واملرحلة
الثانية ما بني الثالث وال�ست �سنوات ،واملرحلة الثالثة من عمر ال�ساد�سة
�إىل التا�سعة.
يف هذه املرحلة ت�شكّ ل الأم املحور الأ�سا�سي يف حياة الطفل .فهو
يعتمد عليها لت�أمني خمتلف احتياجاته ال �سيما يف عامه الأول ،ما ينفي
مربرات العناد خالل هذه الفرتة .ومع تعلّم الطفل امل�شي والكالم ميكن
ِّ
�أن تبد�أ م�ؤ�رشات العناد ،بالظهور والهدف منها لفت انتباه الأم وال�سعي
�إىل ك�سب اهتمامها وعطفها .كذلك ميكن �أن يكون العناد يف هذا العمر
�شكالً من �أ�شكال التعبري عن الغرية من الأخ���وة� ،أو عن الإه��م��ال غري
املق�صود من قبل الأم� ،أو نتيجة اهتمام اخلادمة بالطفل بدالً من والدته.
وت�صب هذه الأ�سباب كلّها يف خانة ا�ستياء الطفل من �أمه ،والذي يعبرّ
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يف دار احل�ضانة.
قادرا على
وت�شري الدكتورة مرعي �إىل �أن الطفل يف هذه الفرتة بات
ً
ا�ستيعاب مبد�أ املمنوع وامل�سموح ،لذلك فهو ي�ستخدم العناد يف حماولة
منه ملعرفة حدوده وقدرته على جتاوز ال�سقف امل�سموح به.
معنية بالعناد،
يف هذه املرحلة من عمر الطفل مل تعد الأم وحدها
ّ
أي�ضا دخل حياة �صغريه ،وبات الإثنان ي�شكِّ الن ال�سلطة املواجهة
فالأب � ً
للطفل وامل�ستهدفة بالعناد .من هنا يفرت�ض بالوالدين احلفاظ على
موحد جتاه القرارات املتعلِّقة بالطفل ،وعدم اال�ست�سالم لعناده
موقف ّ
وحماولته خرق القوانني والقواعد ال�سلوكية املتفق على تطبيقها �ضمن
العائلة.
أوجها �شبيهة باملرحلة ال�سابقة ،مع
يتخِّ ذ العناد يف خالل هذه الفرتة � ً
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تب ّني مواقف جديدة من بينها �إ�رصار
الطفل على اختيار مالب�سه بنف�سه،
ورف�ضه م�شاركة �أخ��وت��ه ب�ألعابه مع
امكان حتطيم الألعاب عند ازدياد ح ّدة
العناد.
املرحلة الثالثة
(من �ست �إىل ت�سع �سنوات)
يف ه��ذه املرحلة ينبغي على الأه��ل
اعتماد املزيد من الت�ش ّدد يف م�س�ألة
احرتام القوانني والتعليمات ،ال �سيما
�أن الطفل يف �سن ال�ساد�سة وما فوق
يتعلّم يف املدر�سة �أن حريته تقف عند
حدود حرية الآخرين .وت�ؤكد الدكتورة
مرعي �رضورة توزيع الأدوار بني الأ�رسة
وات��ف��اق الأه���ل على �أ���س�����س الرتبية
ب�شكل وا���ض��ح من ًعا للوقوع �ضحية
االحتيال الذي ميار�سه الطفل يف هذا
العمر .ف��الأوالد يف �سن ال�ساد�سة وما
فوق ميكن �أن يعتمدوا الدلع الزائد
للح�صول على مبتغاهم م��ن الأه��ل،
واذا مل يكن هناك من �ضوابط ف�إن
الإف��راط يف التدليل ي�ؤدي �إىل العناد
ال�سلبي ،حيث يلج�أ الولد �إىل الإكثار
عاطفيا
نق�صا
من الطلبات كلما عانى
ً
ًّ
مت�س ّل ًحا بالعناد للح�صول عليها.
يف ه���ذه امل��رح��ل��ة مي��ك��ن �أن يظهر
العناد عرب القيام بت�رصّفات مناق�ضة
لتعليمات الأهل.

الأه����ل وت�شبثّهم مب��وق��ف��ه��م يدفع
الأوالد �إىل التماثل بهم وتب ّني عنادهم.
• �رضورة التمييز بني العناد ال�سلبي
والآخ��ر الإيجابي .فالطفل ال��ذي ي�رص ّ
على تناول طعامه من دون م�ساعدة
الأم �إمنا ي�سعى �إىل �إثبات قدراته وهنا
يجب على الأهل م�ساندته ال الوقوف
�ضده .والطفل ال��ذي يرف�ض ارت��داء
املعطف الثقيل ال��ذي يعيق حركته
�إمن��ا يفعل ذلك ب�سبب الإزع��اج الذي
ي�سببه ل��ه املعطف ولي�س لأه���داف
ّ
كيدية.
• �إعتماد احلوار ،ال �سيما يف املرحلة
الثالثة من الطفولة .فهو �أوالً يطمئن
الطفل �إىل �أن هدف الأه��ل م�ساعدته
ولي�س قمعه .كما �أن النقا�ش الب ّناء
ينمي التفكري املنطقي لدى الأوالد،
ّ
ويط ّور لغة احلوار التي ت�شكّ ل ال�سبيل
الوحيد �إىل الت�سويات التي تر�ضي
الطرفني.
• �إ�ستخدام الأ�ساليب املجدية يف
ع�لاج ال��ع��ن��اد وف��ق م��ا تقت�ضيه كل
حالة .فالعناد الناجت عن عالقة غري
�سليمة مع الأم ينبغي معاجلته عرب
حت�سني العالقة ب�ين ال��ط��رف�ين� .أم��ا
مترد على ال�سلطة
العناد الناجت عن ّ
فيجب تروي�ضه مع مراعاة عدم �إلغاء
�شخ�صية الطفل وع���دم ال�سماح له
بتخطِّ ي حدوده يف الوقت عينه.
• عدم اللجوء اىل �أ�سلوب التعنيف
وال�شتائم ،لأن ذلك من �ش�أنه �أن يحطم الولد و�أن ي�شعره
التو�صل اىل �أي نتيجة �إيجابية.
باملذلة واملهانة من دون
ّ
• عدم التعوي�ض عن النق�ص يف الرعاية واحلنان بالإمتثال
�إىل طلبات الطفل غري املنطقية من باب ال�شعور بالذنب ،لأن
ذلك يعلّم الطفل �سلوك طريق الإبتزاز.
�ي�را ،العمــل باملثل القائل «�إذا �أردت �أن ت��ط��اع ،فاطـلب
و�أخ� ً
امل�ستطاع» .فلكـــل �سن قدرتــه على اال�ستيعاب ولــكل طفل طاقــته
التحمل ،ومن واجــبات الأهــل مراعــاة هذيــن
على
ّ
ال��ع��ام��ل�ين ل���دى و���ض��ع التعليمات
وال��ق��ـ��وان�ين ال��ت��ي ينبغي
ع�����ل�����ى ال���ط���ف���ل
�إلتزامها.

�إذا �أردت �أن ُتطاع
فاطلب
امل�ستطاع

التعامل مع الطفل العنيد
ت�ؤكد الدكتورة مرعي �رضورة عدم الر�ضوخ للعناد واال�ست�سالم
له لأن الأهل بذلك ي�رشعون هذا ال�سلوك لدى الطفل ويح ّولونه
من �سلوك مرحلي �إىل حالة ثابتة ترافق الولد �إىل مرحلة
الن�ضوج .وت�شري املعاجلة النف�سية يف الوقت عينه �إىل �أن مواجهة
الطفل بكلمة «ال» يجب �أن تكون مدرو�سة لكي تعطي النتائج املرج ّوة،
لذا فهي تن�صح الأهل باعتماد الإر�شادات الآتية:
• عدم �إرغام الطفل على الطاعة ،واللجوء بدالً من
ذلك �إىل املعاملة احل�سنة املمزوجة
ب����احل����زم ع���ن���د ت����زوي����ده
الإر����ش���ادات ،ذلك
�أن ع���ن���اد
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تعترب البدانة من �أكرث �أمرا�ض
انت�شارا حول العامل ،وهي
التغذية
ً
�إذا كانت م�شكلة عند الكبار،ف�إ ّنهاّ
عند الأط��ف��ال م�شكلة �أك�بر و�أك�ثر
تعقيدا.
ً
يف يومنا هذا ترتفع ن�سبة البدانة
مطردة ال ميكن
عند الأطفال ب�صورة ّ
جتاهلها لأن ال�شخ�ص البالغ ميكنه
معي بينما
التزام نظام غذائي
نّ
ال�صغار.
ي�صعب الأمر بالن�سبة �إىل
ّ
ولقد �ساهمت ع ّدة عوامل يف انت�شار
هذه الظاهرة �أبرزها الإكثار من
تناول الوجبات ال�رسيعة ،وتناول
الطعام يف �أثناء م�شاهدة التلفاز
�أو ا�ستخدام الألعاب الإلكرتونية.
إخت�صا�صية التغذية زينة �أ�سود
�
ّ
حت�� ّدث��ت ملجلة «اجل��ي�����ش» عن
م�شكلة البدانة عند الأطفال ملقية
ال�ضوء على �أ�سبابها وخماطرها
و�سبل عالجها...

نصصائح و
إ
إ
ر
ش
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دات
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�إعداد :ليال �صقر

بدانـة الأطفـال م�شــــــــــك

متى ُيعترب الطفل بديناً؟
ميكن اعتبار الطفل بدي ًنا عندما تتخطّ ى
زي���ادة ال���وزن ل��دي��ه ن�سبة ت�ساوي �أو تفوق
 %90من مع ّدل النمو لطفل يف مثل عمره.
وامل��ع��روف � ّأن م ��ؤ� رّ�ّشك كتلة اجل�����س��م BMI-
يتم احت�سابه بح�ساب
ّ Body Mass Index
ال��وزن بالكيلوغرامات
مق�سوما على الطول
ً
باملرت
املربع.
ّ
ما هي �أ�سباب البدانة؟
ت�����س��ه��م ع������ ّدة ع����وام����ل يف
زيادة الوزن عند الأطفال
وبوترية مطّ ردة وي�شارك
منط احلياة احلديثة يف
ت�ضخيم ن�سب ه��ذه
امل�شكلة .فالأطفال
ي��ق�����ض��ون �أوق����ا ًت����ا
ط��وي��ل��ة يف م�شاهدة
ال����ت����ل����ف����زي����ون،
ويف مم����ار�����س����ة
ه���واي���ة الأل���ع���اب
الإل�����ك��ت��رون�����ي�����ة م��ا
اجلي�ش  -العدد رقم 310
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يح ّد من حركتهم ون�شاطهم البدين،
وي�����ش � ّج��ع��ه��م يف ال���وق���ت ع��ي��ن��ه على
ت��ن��اول الأطعمة ال�رسيعة امل�ص ّنفة غري
م�شبعة بالدهون
�صحية ،والتي تكون عادة
ّ
ّ
والوحدات احلرارية ،وال حتتوي على الربوتني
والفيتامينات مبقدار ما حتويه منها الأطعمة
جتمع الدهون
املنزلية �أو
ال�صحية ،ما يزيد من ّ
ّ
كمية ال�سعرات الالزمة
الناجتة عن الزيادة يف ّ
لإم���داد الطاقة عن الن�شاط املطلوب لتلك
وغالبا ال يكون الأه��ل مثاالً جي ًدا يف
الطاقة.
ً
التغذية ال�صحية ،فللأ�سف يعتقد بع�ض
الأمهات �أن اكتناز الطفل بالوزن هو دليل
هن ي�ضعن �أوالده� َّ�ن على
�ص ّحة ،وال
َ
يعلمن أ� ّن ّ
�أول درجة من �سلّم ال�سمنة.
أي�ضا من �أ�سباب البدانة
معينة � ً
هناك ن�سبة ّ
تنتج عن عوامل وراثية وخلل هرموين يربط
ب�ين اجل��ه��از اله�ضمي واجل���زء امل��ت��ح��كّ ��م يف
ال�شهية
ال�شهية بالدماغ ،وي ��ؤ ّدي �إىل زي��ادة
ّ
وبالتايل زي��ادة الإقبال على الأك��ل .وي�شكّ ل
�سببا
نق�ص ن�شاط ال��غ � ّدة ال��درق� ّ�ي��ة �أي��� ً��ض��ا
ً
ت�سبب بع�ض الأدوية
إ�ضافيا للبدانة يرافقه
�
ًّ
ّ
كالكورتيزون بامل�شكلة عينها.
هل تعترب بدانة الأطفال �أكرث خطورة
من بدانة الكبار؟
عما
ال��ب��دان��ة عند الأط��ف��ال ال تقلّ خ��ط��ورة ّ
هي عليه عند الكبار �إن مل تكن م�شكلة �أكرب،
ويعترب الطفل البدين عر�ضة لأن يكون را�ش ًدا

فلرناقب ما يتناوله �أوالدنا يف املنزل وخارجه

شــــــــــكلة ال يجوز �إهمالها
مت التحكّ م
بدي ًنا بن�سبة تقارب � ،%90إالّ �إذا ّ
عمل على جعلها
لي َ
بهذه ال��زي��ادة يف ال��وزن ُ
قريبة من املع ّدل الطبيعي منذ الطفولة مع
الت�ش ّدد يف املواظبة على منط غذائي �سليم.
وت�شري الإح�صاءات يف لبنان يف هذا اخل�صو�ص
�إىل � ّأن  %22,5من الأطفال الذكور يعانون
زي���ادة ال���وزن بينما  %7,5منهم بدينون.
�أم��ا عند الأطفال الإن��اث فتعاين  %16,1من
منهن
الفتيات زيادة يف الوزن بينما % 3,2
ّ
بدينات.
ي�ؤ ّدي تراكم الدهون �إىل �ضعف الإ�ستجابة
للأن�سولني يف �أن�سجة الكبد ،و�إىل زيادة الدهون
الثالثية يف اجل�سم وق � ّل��ة ال��ده��ون العالية
ميهد للإ�صابة بالكولي�سرتول
الكثافة م��ا
ّ
وب��ال��ت��ايل �أم��را���ض ال��ق��ل��ب و���ض��غ��ط ال���دم يف
امل�ستقبل.
كما نذكر يف ه��ذا اخل�صو�ص ال�صعوبة يف
التنفّ �س وتق ّو�س ال�ساقني التي ميكن �أن
يعانيها الطفل ،هذا من الناحية اجل�سدية� ،أما
من الناحية النف�سية فيواجه الطفل �سخرية
املحيطني به �سواء يف املجتمع �أو يف املدر�سة
نف�سيا �سيئًا.
أثرا
ً
ما يرتك عنده � ً
هل من عالج للبدانة؟
�إذا كانت البدانة ناجتة عن مر�ض �أو خلل يف
بنية اجل�سم ،ينبغي معاجلة ال�سبب الرئي�س،
فيعترب الدعم النف�سي
� ّأما يف احلاالت الأخرى ُ
من الأ��سرة وع��دم النقد �أو ال�سخرية من وزن

م��ن ه��ن��ا ال ب��� ّد م��ن اعتماد
ال��ع��ادات الغذائية ال�سليمة
وتعويد الطفل عليها .هذه
العادات ميكن اخت�صارها مبا
ي�أتي:
• ت��ن��اول ال��ط��ع��ام بكميات
قليلة ويف وجبات متع ّددة.
• االب��ت��ع��اد ع��ن ال��وج��ب��ات
بال�سكريات
الغنية
ال�رسيعة
ّ
َّ
والدهون.
• االب��ت��ع��اد ع��ن امل�رشوبات
الغازية.
• االب���ت���ع���اد ع���ن احل��ل��وى
وال�سكريات.
وال�شوكوال
ّ
• الإك����ث����ار م���ن اخل�����ض��ار
وال��ف��اك��ه��ة (ط��ازج��ة ،جملّدة
ومطبوخة).
• الإك���ث���ار م��ن ��ش�رب امل��اء
واحلليب القليل الد�سم.
• ع����دم ج��ع��ل احل���ل���وى �أو
ال�شوكوال مكاف�أة على عمل
ح�سن.
• مم��ار���س��ة ال��ري��ا���ض��ة ق��در
امل�ستطاع.
• ف�سح املجال �أمام الطفل
ملمار�سة هوايات من اختياره
وب��خ��ا���ص��ـ��ة ال��ب��دن��ي��ـ��ة منها،
وال��ت��ي ت�ستهلك ال�شحوم ال��زائ��دة وتك�سب
الطفل الثقة وال��ق��درة على حتقيق النجاح
والتف ّوق.
• متابعة وزن الطفل ب�شكل دوري لدى
املخت�صني.
ّ
وت�شري �أ�سود �إىل أ� ّنه من الأف�ضل �أن يحمل
ال��ط��ف��ل الأك���ل امل��ن��زيل م��ع��ه �إىل امل��در���س��ة،
نوعية الطعام
بحيث تتمكّ ن الأم من مراقبة
ّ
الذي يتناوله ،وتتمكّ ن بالتايل من ال�سيطرة
عليه ،لأن انعدام وجود رقابة داخل املدار�س
على �أطعمة الأط��ف��ال هو خطر بح ّد ذات��ه� ،إذ
ي�ستطيعون ت��ن��اول خمتلف �أن���واع الأطعمة
الغنية بال�سعرات والتي ت�ساعد على تراكم
الدهون ،من ت�شيب�س و�شوكوال وع�صري فاكهة
بال�سكريات وحتى املثلّجات...
م�شبعة
ّ

الطفل و�إدراك حالته النف�سية من �أهم العوامل
التي ينبغي العمل عليها لعالج البدانة.
يجدر ب��الإ���ش��ارة يف ه��ذا ال�صدد� ،أن حمية
الطفل الغذائية ال تعني بحال من الأح��وال
حرمانه من الطعام� ،إمنا هي ب�شكل �أ�سا�سي
تعديل لنمط غذائه ب�شكل تدريجي ومن خالل
رعاية الأ��سرة الدائمة ،وذلك لت�شجيع الطفل
ع��ل��ى الإق�����دام ع��ل��ى ه���ذه اخل��ط��وة م��ن خ�لال
تغيري ال��ع��ادات الغذائية للأ�رسة كلّها .فقد
�صعبا منع الطفل من تناول احللويات
يكون
ً
�ازي��ة
�أو الأط��ع��م��ة اجل��اه��زة وامل����شروب��ات ال��غ� ّ
�صعبا
وال�شوكوال والت�شيب�س ،ولك ّنه لن يكون
ً
التخفيف من كمية هذه الأطعمة وا�ستبدالها
بتلك املفيدة ،والتي حتافظ على منو الطفل
ال�سليم وتقيه خطر البدانة والأمرا�ض.
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تتعر�ض كروم العنب
ّ
يف لبنان منذ ع ّدة �سنوات
لغزو فرا�شة تعرف يرقتها
ب�إ�سم دودة ثمار العنب ،حيث
� ّأن الطق�س احلار واجلاف
منوها وانت�شارها.
يزيد من ّ
تتكاثر هذه الفرا�شة ثالث
مرات خالل العام ،لتغزو
ّ
دودة اجليل الأول يف
بداية الربيع الرباعم
م�سببة
والزهرية
اخل�رضية
ّ
ّ
ّ
جفافها و�سقوطها ،بينما
تهاجم دودة اجليل الثاين
ثمار العنب احل�رصم فتحفرها
وت�أكل حمتواها مع البذور،
� ّأما دودة اجليل الثالث وهي
خطرا فتتغذّى من
�أكرثها
ً
تخمرها
م�سببة
الثمار النا�ضجة
ّ
ّ
وتعفّنها وتلف العنقود
أ�رضارا كبرية
ب�أكمله ،خم ّلفة �
ً
من خالل خف�ض الإنتاج (بن�سبة
� )%70-50أو تدهوره ك ّل ًيا
يف بع�ض احلاالت.
ما هي الو�سائل والإجراءات
الوقائية والعالجيـّة التي
ّ
كل مزارع
يتبعها ّ
يجب �أن ّ
كل مواطن ميلك عري�شة
بل ّ
خ�صو�صا هذه
عنب �أمام بيته،
ً
الأيام حيث ت�ستع ّد هذه
احل�رشة مع بداية
الربيع والإرتفاع
التدريجي حلرارة
اجلو للبدء ب�أوىل
غزواتها لهذا
املو�سم؟

�إعداد :د .ح�سني حمود
�أ�ستاذ حما�رض يف اجلامعة اللبنانية  -كلية الزراعة

دودة ثمار العنب تق�ضي على معظم الإنتــــــــــاج
�أط������وار ه����ي :ال��ب��ي�����ض��ة،
ال��ي�رق����ة ،ال�����ع�����ذراء ث��م
الفرا�شة .تخرج الفرا�شة
م��ن ال��ع��ذراء ال��ت��ي مت�ضي
فرتة ال�شتاء يف �رشنقة حتت
ق�رشة �أغ�صان عري�شة العنب
وج��ذع��ه��ا ،ح�����س��ب ال��ظ��روف
امل��ن��اخ� ّ�ي��ة يف ب��داي��ة ال��رب��ي��ع
وي��دوم طريانها ح��واىل � 3إىل
يتم خالله التزاوج
� 4أ�سابيع
ّ
موا�صفات احل�رشة
تعرف فرا�شة ثمار العنب بالإ�سم العلمي
«ّ � ،»Lobesia botranaأما ت�سمية دودة ثمار
نظرا �إىل � ّأن الأ�رضار
العنب فهي التي تهيمن ً
ت�سببها الريقة �أي
التي تلحق بعناقيد العنب
ّ
ال���دودة ولي�س الفرا�شة التي يتمثّل �رضرها
الوحيد بو�ضع البي�ض.
احل�رشة البالغة هي فرا�شة �صغرية احلجم يبلغ
أمامية
طولها ما بني 9و 10ملم ،ذات �أجنحة � ّ
معدنية
مربق�شة مب�ساحات ب ّنية اللون مع بقع
ّ
اللونّ � ،أم��ا اجلناح اخللفي فلونه ب ّني فاحت،
باحليوية و�رسعة احلركة.
وتتميز الفرا�شة
ّ
ّ
�أم���ا ال�يرق��ة (ال����دودة) فلونها �أخ����ضر مائل
للزراق �أو لل�صفار وج�سمها مغطّ ى بالكثري من
املتحرك من
ال�شعريات ،والعذراء (الطور غري
ّ
الريقة) فلونها ب ّني غامق ،هي منخورة ال�شكل
وطولها ما بني 5و 7ملم.
�أطوار النمو
احلياتية ب�أربعة
متر هذه احل�رشة خالل دورتها
ّ
ّ
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فتبي�ض �أنثى اجليل الأول  60-40بي�ضة على
والزهرية �أو على �سويقة الزهر.
اخل�رضية
الرباعم
ّ
ّ
يوما تخرج الريقات ال�صغرية
بعد � 10إىل ً 15
الزهرية وتن�سج
من البي�ض وتدخل �إىل الرباعم
ّ
حريريا ً تربط به هذه الرباعم وتتغذّى
خيطا ً
ّ
م�سببة �إنخفا�ضا ً كبرياً بن�سبة العقد.
عليها
ّ
تتح ّول هذه الريقة يف نهاية التزهري �إىل عذراء
يوما .يالحظ اجليل
ويدوم ذلك ما بني 10وً 14
الأول ب�شكل عام خالل �شهر ني�سانّ � ،أما فرا�شة
حبات العنب
اجليل الثاين فت�ضع بيو�ضها على ّ
احل�رصم �أو على �سويقاتها ،وبعد � 7إىلّ � 10أيام
تخرج الريقات ال�صغرية من البي�ض وتدخل

حبات
مبا�رشة �إىل احل� ّ�ب��ات ،حيث جتمع ع�� ّدة ّ
حريرية لت�شكّ ل �شبه �أع�شا�ش
�صغرية بخيوط
ّ
تعي�ش ب��داخ��ل��ه��ا ي��رق��ات الأج���ي���ال الأخ����رى،
وت�صيب ح� ّ�ب��ات العنب غ�ير النا�ضج وتظهر
هذه الأ�رضار ب�شكل عام خالل �شهر حزيرانّ � .أما
حبات العنب
يرقات اجليل الثالث فت�صيب ّ

احل����شرة ،الطور ال��ذي مت� ّ�ر به احل�رشة يف حلظة
ال��ر���ش ،جيل ال�يرق��ة وم��دى خطورته ،طريقة
ت��أث�ير املبيد امل���راد �إ�ستعماله وخ�صائ�صه
والفيزيائية.
الكيميائية
ّ
ّ
و�سعيا �إىل ت�أمني
�إنطالقً ا من هذه املعايري
ً
توفّ
ر مكافحة جلميع
منهجية و�شاملة
حماية
ّ

الكاملة الن�ضوج خالل �شهر �آب ،وهذا اجليل هو
خطرا لأن فتح ثغرات يف الثمار النا�ضجة
�أكرثها
ً
يت�سبب ب�شكل مبا�رش ب�إ�صابتها بالعفن الرمادي
ّ
الرطب الذي ي�ؤ ّدي �إىل ذوبان العنقود و�سيولة
حبات العنقود
حباته ،وبقدر ما تكون ّ
حمتوى ّ
تالحما وكثافة بقدر ما تكون الإ�صابة
�أك�ثر
ً
بالعفن الرمادي �أكرب.

�أطوار هذه احل�رشة (البي�ض والريقة والفرا�شة)،
قمنا ب�إختيار جمموعة م��ن �أف�ضل املبيدات
الية لكل جيل من الأجيال الثالثة
و�أكرثها ف ّع ّ
العلمية
لدودة ثمار العنب ،واعتمدنا الأ�سماء
ّ
�أي �إ�سم املادة الف ّعالة لكل مبيد من دون
التجارية.
ذكر الأ�سماء
ّ
تتم
• ال��ر��ّ�ش��ة الأوىل :ي��ج��ب �أن ّ
م���ن ب���داي���ة ���ش��ه��ر ن��ي�����س��ان ح� ّت��ى
منت�صفه وت��رم��ي �إىل الق�ضاء
على �أك�برع��دد م��ن فرا�شات

ل���دودة ث��م��ار العنب ت��ع��رف ب��إ���س��م امل�صائد
اجلن�سية ،وهي عبارة عن لوحات
الهرمونية �أو
ّ
ّ
ال�صقة تعلّق يف العري�شة وجت��ذب الفرا�شة
برائحة الهرمون اجلن�سي فتعلق عليها .يتمكّ ن
املزارع من خالل تعداد الفرا�شات العالقة من
متابعة طريانها وحتديد كثافتها وتقدير اخلطر
ال��ذي متثّله ،ما ي�ساعد بالتايل على حتديد
ّ
والر�شّ � .أما امل�ؤ�شرّ
اللحظة املنا�سبة للمكافحة
ّ
الزراعية فهو وج��ود 7
بر�ش املبيدات
للبدء
ّ
فرا�شات على امل�صيدة الواحدة .بالن�سبة �إىل
املبيدات يجب �أن يتم اختيارها على �أ�سا�س
أهمها مرحلة منو النبتة ،كثافة
ع � ّدة معايري � ّ

اجليل الأول ب�إ�ستعمال مبيد ديازينون%60
( )Diazinon 60%مبع ّدل� 20سم 3للتنكة،
كذلك ميكن ا�ستخدام مبيد كلوربرييفو�س
 ) Chlorpirifos 48%( %48مبع ّدل 25
�سم� 3أو ملل للتنكة.
ّ
•
�وم��ا من
الر�شة الثانية :ت��أت��ي بعد  15ي� ً
ّ
الر�شة الأوىل وترمي �إىل الق�ضاء على الريقات
ال�صغرية التي خرجت من البي�ض وعلى البي�ض
ال��ذي مل يفقّ�س بعد ،وذل��ك ب�إ�ستعمال مبيد
فينوك�سيكارب )Fenoxycarb 20%( %20
علما ب�أن هذا
مبع ّدل  12اىل 15
غراما للتنكةً ،
ً
املبيد ف ّعال للغاية �ض ّد الريقات التي مينع

تــــــــــاج واملكـافحـة يجـب �أن تبـد�أ يف ني�سـان

طرق الوقاية
املحلية م�صائد خا�صة
تتوافر يف الأ���س��واق
ّ
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يتميز يف الوقت
حت ّولها �إىل فرا�شة� ،إالّ أ� ّن��ه
ّ
الية ممتازة �ض ّد بيو�ض هذه احل�رشة.
نف�سه بف ّع ّ
ّ
الر�شة الثالثة :تتم بعد التزهري وعندما
•
ت��ك��ون ح� ّ�ب��ات احل����صرم بحجم ح� ّ�ب��ة احل� ّ�م�����ص،
ب��ا���س��ت��ع��م��ـ��ال م��زي��ج امل��ب��ي��ـ��دي��ن ال��ت��ال��ـ��ي�ين:
.Bacillus thurigensis + Fenoxicarb
ي�ستعمل هذا املزيج �ضد اجليل الثاين لدودة
مرة واح��دة فقط ،حيث � ّأن املبيد
ثمار العنب ّ
الأول يق�ضي على الريقات بينما يق�ضي الثاين
على البي�ض ،ويجدر بالإ�شارة �أن املبيد الأول
ي�ؤثر على الريقات عن طريق املعدة فقط،
ومن هنا �رضورة الر�ش قبل تفقي�س
اجل���ي���ل ال���ث���اين م���ن ال�ي�رق���ات،
كما ينبغي الإن��ت��ب��اه �إىل ��ضرورة
�إ�ضافة ن�سبة  %1من ال�سكّ ر (1
كلغ 100/لرت ماء) �إىل حملول
املبيد رقم  1والذي يرفع
فعاليته كثرياً.
ّ
تتم
•
الر�شة الرابعةّ :
عند بداية مرحلة تلويح
العنب با�ستعمال مبيد
ف��ل��وف��ي��ن��وك�����س��ورون
( )Flufenoxuron
ال��������ذي ي���ق�������ض���ي ع��ل��ى
الريقات من خالل منع حت ّولها
�إىل فرا�شةّ � ،أما البي�ض الذي يفقّ�س
عقيما.
بعد عملية ال��ر���ش فيكون
ً
ومي��ك��ن �إ���س��ت��ع��م��ال م��ب��ي��دات �أخ���رى
يف ه��ذه املرحلة تنتمي �إىل العائلة
الية عالية �ضد
نف�سها وتتم ّتع بف ّع ّ
دودة ثمار العنب �أمثال Diflubenzuron
و Teflubenzuronوغريها.
التقيد بهذا الربنامج من حيث التوقيت
� ّإن
ّ
أمرا �أكي ًدا
واملبيدات يجعل مكافحة هذه الآفة � ً
وم�ضمو ًنا بحيث ميكن التخلّ�ص منها
نهائيا
ًّ
حتى مرحلة تلويح العنب ،ولكن ال بد من التنويه
بهذه املنا�سبة ب�رضورة �إ�ضافة املبيدات الأخرى
التي تدخل يف برامج وقاية العنب ،والتي مل
نذكرها يف هذا املو�ضوع ،كاجلنزارة والكربيت
الغروي واملبيدات الفطرية الع�ضوية للرمد،
الفطرية الأخ��رى ,وذلك
وغريها من الأمرا�ض
ّ
وفق ما تقت�ضيه احلالة ال�ص ّحية لكل كرم عنب.

حتت ا
لضضوء
ني�سان

�إعداد :ليال �صقر

يواجه املجتمع املعا�رص غزو ًا
بال�ستيكياً �إذ جتتاح مادة البال�ستيك
كل ما يحيط بنا ،وكل ما ن�ستعمله يف
حياتنا اليومية .ويت�ضاعف الإنتاج
العاملي لهذه املادة لت�صبح الئحة
املواد امل�صنوعة من البال�ستيك
جدا ،فهي تطال عبوات املياه،
طويلة ً
الأكواب ،الأكيا�س ،العلب� ،أغلفة
الطعام...
امل�شكلة �أن الدرا�سات والأبحاث بد�أت
تباعا ع ّدة خماطر ناجمة عن
تك�شف
ً
وت�رسبه �إىل �أج�سامنا
حت ّلل البال�ستيك
ّ
عرب الطعام وال�رشاب .فما هي �أ�رضار
وخماطر ا�ستعمال البال�ستيك ،وكيف
ميكننا جت ّنبها؟

جدل و�ض ّجة حول م�ضار
ا�ستعمال البال�ستيك

ه
ل
ن
ع
و
�إىل ا د
ل
ف
خ
ار

املكونات ال�سامة وحت ّللها
ّ
البال�ستيكية بعدد من
تت�سبب امل��واد
ّ
ّ
امل�����ش��اك��ل ال�صحية وذل���ك ن��ظ��را ً �إىل
أ�سا�سية منها
خ��ط��ورة مكوناتها ،ال
ّ
وتلك امل�ضافة �إليها يف �أثناء عملية
الت�شكيل .وين�ش�أ ال�رضر من حتلّل
البال�ستيك وت�رسّبه �إىل ج�سم الإن�سان
ع�بر ال��ط��ع��ام وال�����ش�راب .وي��ح��دث

يتعر�ض البال�ستيك
التحلّل عندما
ّ
للحرارة وخ�صو�صا ً من جراء مالم�سته
الأطعمة والأ�رشبة ال�ساخنة �أو الغنية
بالدهون �أو اململّحة.
وتعترب مادتا الـ Bisphenol
 Aوالـ � Phtalateأخطر مل ّوثني
يف مادة البال�ستيك ،وقد بات من
�شبه امل�ؤكّ د ارتباط وجود املادتني
ب��ظ��ه��ور �أم���را����ض ال��غ��دد ال�����ص� ّ�م��اء.
أوروبية وجود مادة
و�أثبتت درا�سات �
ّ
ال���ـ  Bisphenol Aل���دى حديثي
ال��والدة (ح ّتى �أ ّنها �ضبطت يف احلبل
ال�رسي عند الأج ّنة حتى ما قبل الوالدة).
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�أين جند الـ BPA
�أو الـ Bisphenol A؟
ه��ذه امل���ادة م��وج��ودة يف ع��ب��وات امل��ي��اه ويف
الأدوات الكهربائية امل��ن��زل� ّ�ي��ة ،يف �أنابيب
ال�رصف ال�ص ّحي ،يف املعلّبات و�أغطية الزجاجات
امل��ع��دن� ّ�ي��ة ،و�أي�����ض �ا ً يف علب �أغ��ذي��ة الأط��ف��ال
املربى ،)...حافظات الطعام،
(الأطعمة اجلاهزة،
ّ
الأكيا�س...

خمربيــة �أجريــت على فئــران
ويف جتــارب
ّ
ج��ـ��ـ��رى ت��ع��ري�����ض��ه��ا ل��ن�����س��ب خ��ف��ي��ف��ة م���ن ال��ـ
 ،Bisphenol Aظهـرت �أورام خبيثة يف
التنا�سليــة لهــذه الفئـران ،كما
الأع�����ض��اء
ّ
لــوحظ يف مرحلة متقــ ّدمــة ظهــور ا�ضـطرابات
معويـة حـادة لـدى هذه
�سلوكيــة والتهابـات
ّ
ّ
احلـيوانات.
ه��ذه التجارب ي�صعب �إثبات نتائجها على
الإن�سان يف الوقت احلايل.
ل��ك��ن يف �أي ح���ال ن�ستطيع التخفيف من
البال�ستيكية وا�ستبدالها
ا�ستعمال الأوع��ي��ة
ّ
بالأوعية والعبوات
الزجاجية وغريها من املواد
ّ
البال�ستيكية.
غري
ّ

�أين توجد مادة الـ Phtalate؟
حتـتـــوي �أغــلفـة الطعـام الــقابلـة للتحلـل
بوجــه خ��ا���ص ع��ل��ى ه��ـ��ـ��ذه امل��ـ��ـ��ـ��ادة ،وال��ع��ام
� 2009أكّ ����دت درا���س��ة �أملــانية � ّأن بعـ�ض
عبوات املياه يتك ّون من الـ polyethylene
 terephtatlate PETالتي تطلق م��وا ًدا يف
ال�صماء ،الأمر
املياه تخلّ بنظام عمـل الغـدد
ّ
ال��ذي �أ�شـــارت �إليه �أيــ�ضا ً درا�ســة بيئيــة
أجريت يف بـوتوريكــو ربطت بيـن وجـــود مادة
� َ

الـ  Phtalateيف اجل�سـم وم�شكلة
الن�ضــج املبكر عــند البنـات ،وعلى
م�ستوى اخل�صوبة عند الرجال.
يف امل��ق��اب��ل ي��ج��زم ج���ان كلود
بال�سميات
لوغونو الإخت�صا�صي
ّ
( )toxicologueم��ن ال�سلطة
الأوروب� ّ�ي��ة لأم��ن الغذاء ()EFSA
� ّأن م����ادة ال���ـ  Phtalateهي
ج��زء ال يتجــ ّز�أ من تكويــن مادة

�أرقام
و�إ�شارات

ثمة �أرق��ام مد ّونة داخ��ل مثلّث على �أ�سفل كل ما
هو م�صنوع من م��ادة البال�ستيك ،ما يعني �أن��ه قابل
للتدوير و�إعادة الت�صنيع.
ال��ع��ب��وات والأوع��ي��ة ال��ت��ي حتمل الأرق����ام  5-4-2-1ال
تت�ضمن ن�سبا ً كبرية من املواد القابلة للتفاعل �أو التحلّل من
ّ
خالل الإحتكاك مع الأطعمة وامل�رشوبات ،وثمة اخت�صا�صيون
يعتربون �أن الرقم  5هو الأكرث �أمانا ً ،فهو ينا�سب ال�سوائل
واملواد احلارة والباردة.
�أما الأرق��ام  7-6-3فينبغي احلذر من ا�ستعمال الأوعية
التي حتملها وه��ذا احل��ذر ينبغي �أن ي�شمل ب�شكل خا�ص
الأمهات املر�ضعات والأطفال.
البال�ستيكية ،فهل
كثريا ً ما جند هذه الرموز على العلب
ّ
نعلم ما معناها؟
• املثلّث يعني � ّأن املادة البال�ستيكية قابلة للتدوير و�إعادة
الت�صنيع..
• الرقم داخل املثلّث ميثّل املادة البال�ستيكية.
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• احل��روف هي اخت�صار لإ�سم البال�ستيك امل��رادف للرقم
داخل املثلّث.
• الرقم � :1آمن وقابل للتدوير.
ُي�ستخدم هذا النوع يف قوارير املياه والع�صري وال�صودا
وزبدة الفول ال�سوداين.
• الرقم � :2آمن وقابل للتدوير.
ُي�ستخ َدم يف علب ال�شامبو واملنظفات ،علب احلليب ولعب
الأطفال.
ِ
خ�صو�صا �إذا ا�س ُتخدم لفرتة طويلة،
• الرقم � :3ضار و�سام
ً
�سمى بالـ «.»Polyvinyl Chloride-PVC
وهو ما ُي ّ
ُي�ستخ َدم يف �أنابيب ال�رصف ال�صحي و�ستائر احلمام ،يف كثري
من لعب الأطفال ،يف �أغطية اللحوم والأجبان البال�ستيكية
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مرة

البال�ستيك وبالتايل
ف��ه��ي ال ت�ستطيع
الإن��ف�����ص��ال عنه (�أو
التح ّول).
هل � ّإن البال�ستيك
حقَّ ا �شديد
اخلطورة؟
حت�������اول وك������االت

يف ظ��لّ الإن��ط�لاق ال��ث��وري مل��ا ّدة البال�ستيك ،ون��ظ� ً�را �إىل �سهولة
الإ�ستخدام الّتي تتحلّى بها هذه املا ّدة ،اعتاد امل�ستهلك على
البال�ستيكية للمياه
ا�ستعمال القوارير
املعدنية،
ّ
ّ
ٍ
والتي تنت�رش ب�شكل وا�سع اليوم ب�أحجام و�أ�سماء
واحدة
ال حت�صى وال تع ّد.
ي ّتجه امل�ستهلك �إىل االحتفاظ بهذه العبوات يف املنازل
مرة.
ّ
وال�سيارات ،و�أحيا ًنا يعاد غ�سلها وا�ستخدامها لأكرث من ّ
وي�ؤكّ د ال�سيد �ضومط كامل (رئي�س حزب البيئة العاملي ورئي�س خرباء حماية
البال�ستيكية وتنظيفها ي�ؤ ّدي �إىل
ال�صحة والبيئة العاملية) � ّأن �إعادة غ�سل عبوات املياه
ّ
حتلّل مواد م�رسطنة فيها تت�رسّب �إىل املياه التي ن�رشبها .من هذا املنطلق ين�صح با�ستخدام
حرارية.
تعر�ض هذه العبوات لأي م�صادر
مرة واحدة مع
القوارير
ّ
ّ
ّ
التنبه لعدم ّ
البال�ستيكية ّ
ال�ص ّحة الأوروب� ّ�ي��ة طم�أنــة امل�ستهــلكني من
ٍ
وب�شكل �صارم،
خ�لال مطالبتها امل��ـ��و ّزع�ين
ب��وج��وب ال��ت ��أكّ ��د م��ن �ص ّحة املنتجــات قبل
ت�سويقها ،مع ما يتطلّبه ذلك من معرفة لن�سب
البال�ستيك املتح ّول يف كلّ منتج ،ودرجة حت ّوله
وتنا�سب هذه املعايري مع امل�ستوى امل�سموح
طبيا.
به ًّ
قانونية
ويطالب الأط� ّ�ب��اء بو�ضع ت�رشيعات
ّ
ٍ
كيفية التعامل
وب�شكل قاطع
�صارمة حت� ّدد
ّ

ال�شفّافة ،يف قطع ال�سيارات ،مواد
البناء ،مع ّدات امل�ست�شفيات ،اجللود
ناعية ،املبيدات والعطورات...
ّ
ال�ص ّ
وي�ستعمل هذا ال ّنوع بكثافة نظراً
ُ

�إىل �أ ّنه رخي�ص الثمن.
• الرقم  :4هو �آمن ن�سبيا ً وقابل للتدوير.
ُي�ستخ َدم يف �صنع علب الأقرا�ص املدجمة وبع�ض القوارير
و�أكيا�س الت�س ّوق.
• الرقم  :5هو من �أف�ضل �أنواع البال�ستيك و�أكرثها �أمانا ً.
ينا�سب ال�سوائل واملواد الباردة واحلارة وهو غري �ضار.
ُي�ستخ َدم هذا النوع يف �صناعة حافظات الطعام وال�صحون
وعلب الأدوية.
التنبه جلهة �أن حتمل قوارير املياه وعلب
من هنا يجب
ّ
الأطفال امل�ستخ َدمة لوجبات املدار�س هذا الرقم.
�سمى بالبولي�ستايرين
• الرقم  :6خطر وغري �آمن وهو ما ُي ّ
�أو ال�ستايروفورم.

بفاعلية مع هذه املواد املل ّوثة الّتي يعتقد � ّأن
ّ
�رضرها ي�صل �إىل ح ّد تعديل جينات الأج ّنة يف
رحم ال ّأم.
البال�ستيكية
أخريا يجدر بالإ�شارة � ّأن املواد
� ً
ّ
كيميائية �أخ���رى كما يف
باختالطها م��ع م��واد
ّ
الألعاب والألوان ،وم�ستح�رضات التجميل ،تولد
ال�صماء
تفاعالت خطرية ت�رض ّ بدورها بالغدد ّ
ٍ
ي�سببها البال�ستيك
وبن�سب تفوق الأ�رضار الّتي
ّ
منفرداً.

ت�ستخدم مطاعم الوجبات ال�رسيعة البال�ستيك الذي يحمل هذا
خ�صو�صا يف علب الربغر والهوت دوغ و�أكواب ال�شاي.
الرقم
ً
هو نوع ممنوع ا�ستخدامه منذ �أكرث من ع�رشين عاما ً يف �أمريكا
لأ ّنه يحتوي على غاز الـ  CFCالذي يحوي بدوره ما ّدة الكلور
امل�س�ؤولة عن تلف طبقة الأوزون الّتي حتمي من الأ�ش ّعة فوق
البنف�سجية ( )UVاملوجودة يف �أ�ش ّعة ال�شم�س ،حتى � ّأن �سل�سلة
ّ
مطاعم عاملية توقّ فت عن ا�ستخدامه منذ العام .1980
• الرقم  :7ال يقع هذا النوع حتت �أي ت�صنيف من الأنواع
ال�ستة ال�سابقة .ميكن �أن يتك ّون من خليط من الت�صنيفات
كافة والتزال مواد هذا النوع حمطّ جدال يف الأو�ساط العلمية.
وبالتايل ال يجب ا�ستخدامه �إالّ �إذا ذ ُِكر عليه �أ ّنه ٍ
خال من مادة
الـ.BP1
باخت�صار ،ال يجب ا�ستعمال �أي نوع من البال�ستيك ما مل
ُيذكَ ر يف �أ�سفله رقم التدوير ،ويجب بالتايل احلر�ص على
ا�ستخدام البال�ستيك الذي يحمل �إ�شارة التدوير رقم  ،5فهو
�أكرث الأنواع �أمانا ً بالن�سبة �إىل �إعادة الإ�ستخدام وحرارة الطعام.
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�إعداد :نينا عقل خليل

بطولة اجلي�ش يف التزلج برعاية العماد قهوجي
�أقيمت بطولة اجلي�ش يف التزلج للعام 2011
يف منطقة الأرز برعاية قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ممثالً بالعميد الركن ر���ض��وان اخلري
قائد منطقة ال�شمال .ت�ضمنت البطولة التي
بد�أت يف � 8آذار املن�رصم وا�ستمرت حتى اخلام�س
ع�رش منه� ،سباقات التعرج الطويل والق�صري،
�إىل �سباق العمق .وجاءت الت�صفيات النهائية
للبطولة على النحو الآتي:
• فئة ال�ضباط:
 التعرج الطويل: املالزم الأول رغيد �شلهوب من لواء احلر�ساجلمهوري ،الأول.
 ال��رائ��د �سميح خليل م��ن ف��وج املغاوير،الثاين.
 -العقيد الركن ايلي جعجع من لواء امل�شاة

العا�رش ،الثالث.
• التعرج الق�صري:
 الرائد �سميح خليل من فوج املغاوير ،الأول. امل�ل�ازم االول عطيه �أب���و ح��ي��در م��ن فوجاملغاوير ،الثاين.
 امل�ل�ازم االول ان��ط��وين كنعان م��ن قاعدةجونيه البحرية ،الثالث.
• �سباق العمق:
 امل�ل�ازم الأول عطيه اب��و ح��ي��در م��ن فوجاملغاوير ،الأول.
 املالزم الأول رودلف عقل من فوج املغاوير،الثاين.
 ال��رائ��د �سميح خليل م��ن ف��وج املغاوير،الثالث.
• فئة الرتباء والأفراد:

اجلي�ش ي�شارك يف بطولة لبنان للتزلج يف التعرج الطويل
نظّ م االحتاد اللبناين للتزلج بطولة لبنان يف �سباق التعرج الطويل ،يف حمطة ال�سياحة
والإ�شتاء – املزار كفرذبيان ،وذلك بتاريخ � ،2011/3/27شارك فيها فريق مدر�سة
التزلج  -الأرز �إىل جانب عدة �أندية.
ويف الت�صنيف النهائي للبطولة ،حلّ املعاون الأول ادوار جعجع يف املركز التا�سع ع�رش،
تاله الرقيب الأول �أندريه جنم يف املركز الع�رشين.
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 التعرج الطويل: امل��ع��اون الأول ادوار جعجع م��ن مدر�سةالتزلج ،الأول.
 ال��رق��ي��ب الأول ان��دري��ه جن��م م��ن مدر�سةالتزلج ،الثاين.
 اجل��ن��دي ان��ط��ون��ي��و���س ط���وق م��ن مدر�سةالتزلج ،الثالث.
• التعرج الق�صري:
 امل��ع��اون الأول ادوار جعجع م��ن مدر�سةالتزلج ،الأول.
 ال��رق��ي��ب الأول ان��دري��ه جن��م م��ن مدر�سةالتزلج ،الثاين.
 املعاون الأول كامل عدرا من فوج املغاوير،الثالث.
• �سباق العمق:
 اجل��ن��دي م���ارون اخل���وري حنا م��ن مدر�سةالتزلج ،الأول.
 ال��رق��ي��ب رمي���ون حد�شيتي م��ن مدر�سةالتزلج ،الثاين.
 الرقيب �أحمد كنعان من مدر�سة التزلج،الثالث.
اختتمت البطولة بحفل توزيع ميداليات �أقيم
يف مدر�سة التزلج ،ح�رضه ممثل القائد وقائد
املدر�سة العميد الركن حممد خري وح�شد من
�ضباط الريا�ضة يف اجلي�ش ورتبائه.

بطولة اجلي�ش يف �سباق الطرق لل�ضباط
�أق��ي��م على ط��ري��ق خ��ل��دة – الناعمة� ،سباق
الطرق مل�سافة  4كلم لل�ضباط ،وذلك �ضمن
بطولة العام يف �سباقات الطرق والبدل .نتائج
ال�سباق جاءت على النحو الآتي:
• فئة الرجال (حتى عمر � 34سنة):
 امل�لازم طوين قحو�ش من فوج املغاوير،الأول.
 امل�لازم اليا�س خليل من ف��وج املغاوير،الثاين.
 -املالزم قا�سم �أحمد من لواء امل�شاة ال�سابع،

الثالث.
• ق��دام��ى فئة �أوىل (عمر
� 39-35سنة):
 الرائد البحري اليا�س القزيمن القوات البحرية ،الأول.
 ال���رائ���د ���س��ام��ر دي���اب م��ن ف���وج التدخلاخلام�س ،الثاين.
• ق��دام��ى فئة ثانية (عمر � 40سنة وما
فوق):
 -الرائد علي عقيل من فوج مغاوير البحر،

الأول.
 النقيب الإداري فادي ال�سعدي من القواتاجلوية ،الثاين.
 الرائد ربيع ق�صب من مديرية املخابرات،الثالث.

لواء احلر�س اجلمهوري يحتل املركز الأول يف بطولة اجلي�ش يف �سباق الطرق 12كلم
�أق��ي��م��ت ب��ط��ول��ة اجل��ي�����ش
يف ���س��ب��اق ال��ط��رق مل�سافة
12ك��ل��م ،بتاريخ 2011/4/1
ع��ل��ى ط��ري��ق ال��رم��ي��ل��ة – اجل��ي��ة،
مب�شاركة عدائني من قطع اجلي�ش

 الرقيب �أحمد دركو�شي منلواء احلر�س اجلمهوري ،الثاين.
 العريف حممد العجمي من لواءامل�شاة الثاين ،الثالث.
• الت�صنيف الإجمايل للفرق:

و�ألويته و�أفواجه.
النتـائج جاءت عـلى النحـو الآتي:
• الت�صنيف الإفرادي:
 الرقيب الأول ح�سني عوا�ضةمن لواء احلر�س اجلمهوري ،الأول.

 ب��ت��اري��خ ��� ،2011/4/2ش��ارك فريقاملدر�سة احلربية يف بطولة لبنان للجامعات يف لعبة الكيك بوك�سينغ،
التي نظمتها اجلامعة احلديثة للإدارة والعلوم على ملعبها يف الدامور-
طريق �صيدا القدمية ،وحلّ فريق املدر�سة يف املركز االول حمر ًزا الك�أ�س.
 بتاريخ � ،2011/3/16أقيـمت مباراة ودية يف كرة القدم علىملعب ثكنة لواء احلر�س اجلمهوري جمعت فريـقي اللواء وفـوج �إطفـاء
مدينة ب�يروت ،وانتهت بفوز فريق ل��واء احلر�س اجلمهوري بنتيجة
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 لواء احلر�س اجلمهوري،الأول.
 ل���ـ���واء امل�����ش��ـ��اة اخل��ـ��ام��ـ�����س،الثـاين.
 -لواء امل�شـاة الأول ،الثالث.

�-2صفر.
 بتاريخ  ،2011/3/23جـرت مباراة يف كرة القدم بني فريقيلواء الدعم ولواء امل�شـاة الثاين ع�رش �ضمـن بطولة اللعبـة للعام احلايل،
وانتهت بفوز فريق لواء الدعم بنتيجة .3-2
 بتاريخ  ،2011/3/28جرت مباراة ودية يف لعبة كرة اليد بنيفريقي املدر�سة احلربية ون��ادي ال�سد الريا�ضي على ملعب الأخ�ير،
�أ�سفرت عن فوز فريق نادي ال�سد الريا�ضي بنتيجة .22-28
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بطولة لبنان الفردية
يف ال�شطرجن العادي

�أقيمت يف اجلامعة العربية يف بريوت ،بطولة لبنان الفردية يف ال�شطرجن العادي  -املرحلة الأوىل،
اعتبارا من  2011/2/20ولغاية  ،2011/3/6وقد �شارك فيها العبو اجلي�ش �إىل جانب
وذلك
ً
 49م�شرتكً ا.
ويف الت�صنيف النهائي للبطولة ،حلّ املالزم الأول جمال ال�شامية من فوج التدخل الأول يف املركز
الثاين ،تاله املعاون مروان �رشبل من مو�سيقى اجلي�ش يف املركز ال�ساد�س ،ثم امل�ؤهل و�سيم
�سالمة من القوات البحرية يف املركز ال�ساد�س ع�رش.

بطولة لبنان لل�شباب وال�شابات يف اجلودو
�أحرزت جميلة �إبنة العقيد الركن علي عواركة ،املركز الأول �ضمن بطولة
لبنان لل�شباب وال�شابات يف لعبة اجلودو ،التي نظمها الإحتاد اللبناين يف مقره
يف نادي بودا�-أدما ،حمققّة ميدالية ذهبية .كما حلّت يف البطولة كل من جويل
�إبنة العقيد الركن ابراهيم الباروك ونيفني �إبنة املقدم �أحمد عثمان يف املركز
الثاين يف البطولة عن فئتيهما ،ونالتا ميداليتني ف�ضيتني.
واجلدير بالذكر� ،أن الالعبات يتلقّني تدريباتهن يف النادي الع�سكري
املركزي ،ب�إ�رشاف املدرب واحلكم الدويل العريف زهري فيا�ض.

�سباق �سباحة

�شارك ولدا املعاون �أول غ�سان م�صطفى من القوات البحرية يف �سباق ال�سباحة الذي �أقيم يف منطقة ال�شمال ب�إ�رشاف وحدة الأن�شطة
الريا�ضية والك�شفية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم العايل،
ويف الت�صنيف العام فاز علي باملركز الأول يف �سباق 50
مرت �صدر ،ويف املركز الثاين يف �سباق  50مرت حرة ،كما حلّ
عمر يف املركز الثالث يف �سباق  50مرت حرة لفئته.

ف��از ايلي اب��ن امل�ؤهل الأول
بطولة احلزام الأحمر
برنارد بيطار يف املركز الأول
للتايكواندو
�ضمن بطولة لبنان للتايكواندو
 احلزام االحمر ،التي جرت يف نادي �أبو زرعا  -احلازمية ،حمققًاميدالية ذهبية.
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�شــروط امل�سابقة

م�سابقة ال��ك��ل��م��ات املتقاطعة
ت��ق��دم��ه��ا «اجل��ي�����ش» ل��ق��رائ��ه��ا
وتخ�ص�ص للفائزين فيها جوائز
مالية قيمتها اربعماية الف لرية
لبنانية ،توزع 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 � 15أيار .2011
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.
عمودياً:
� -1أديب م�رصي راحل� ،أخّ ر ال�شيء ،مرف�أ يف �أو�سرتاليا.
� -2أعرب ،مغنية اوبرا يونانية راحلة ،نقي�ض ي�شرتون.
 -3بلدة يف اجلنوب ،ملكة قدمية ،جتتهد يف العمل.
وطن الذباب ،يعلو رقبتي ،خليفة عبا�سي.
� -4ص ّوت
ّ
 -5مت�شابهان� ،أعظم �أبطال الإلياذة� ،ضمري مت�صل.
� -6أديــب لبناين تــويف العام  ،1941ا�سم حمـله عدة ملوك ،عالـم طبيعة
انكليزي.
 -7من الطيور ،نعم بالأجنبية ،فقرة ،بحر.
 -8يواجهونهم ،مدينة ايطالية �شهرية بربجها ،نرتكهم.
 -9عمل �إىل� ،شقيق � ّأمنا ،ربط و�ش ّد.
 -10مدينة �أملانية ،والد فالن ،حياة بالأجنبية.
� -11أيقن باخلرب ،ظهرت ،مقاطعة يف فرن�سا ،ت�أوي.
 -12املربح� ،شاعر لبناين راحل.
حبهم ،نقي�ض متعب� ،ش�أين.
� -13إنحاز �إىلّ ،
 -14رئي�س فرن�سي راحل� ،أول رئي�س جمهورية �أملاين ،واهب.
 -15خا�صتك بالأجنبية� ،أحد �آلهة امليثولوجية الهندية ،يرطّ ب.
� -16أ�صــل البنــاء ،مدينــة فرن�سيـة ،نقي�ض
ن�شاط.
 -17الذي يقطن قرب منزيل ،مدينة بلجيكية،
ي�صمم على ،كبري �آلهة الفراعنة.
ّ
 -18منا�ص ،مو�سيقار م�رصي راحل ،عا�صمة
�آ�سيوية.
 -19دولة عربية ،روائية �إنكليزية راحلة.
 -20دولة عربية ،دولة �أوروبية ،دولة يف �أمريكا
اجلنوبية.

�أفقيا:
 -1من�ش�أة ع�سكرية حديثة يف منطقة حامات ،منطقة �أن�شئت فيها قاعدة جوية
حديثة ،ق�ضاء لبناين.
 -2ممثلة م�رصية راحلة ،عا�صمة �آ�سيوية.
 -3مرف�أ ليبي ،دواء ،طويل من الزمان ،حرف ن�صب.
 -4مدينة ولد فيها هارون الر�شيد ،مدينة لبنانية ،دولة �أفريقة.
� -5أداة �رشط ،مرف�أ يف قرب�ص ،يقيم باملكان.
 -6ملج�أ ،نظهر ،للتف�سري.
 -7ينرث ويفرق املاء ،يخ�صني ،قفز ،ن�شط و�أ�رسع ،نقي�ض نافع.
َ -8ميل الغ�صن ،لقب هندي.
 -9ممثل عربي �سوداين الأ�صل ،تنا ُول وقب�ض ال�شيء.
� -10أ�صلح العمل� ،أ�سد� ،شاعر عبا�سي ،عال وارتفع.
 -11مدينة فرن�سية ،نوع من الزجاج� ،صحايف و�أديب لبناين راحل.
رث الثوب.
 -12دولة �آ�سيوية� ،أمر غري ناجح وفا�شلّ ،
 -13من املقايي�س� ،شاعر لبناين ،حرف نداء للبعيد.
مل�ست ،مدينة لبنانية ،غري مطبوخ ،عالج اجل�سم والنف�س.
َ -14
� -15أر�ش َد� ،أول رئي�س جمهورية يف فرن�سا.
 -16بلدة يف ال�شوف ،دولة افريقية ،مت�شابهان.
 -17وخيم� ،أب�سط يدي ،اال�سم الثاين لأديب
وم�رسحي من�سوي راحل.
 -18بحرية يف و�سط ايرلندا ،دولة عربية ،ممثلة
م�رصية ،يجيء.
و�صفه ،يف الر�أ�س ،فريق كرة م�رصي ،عداوة
َ -19
وفرقة.
ِ
علي ،خليط بـ ،قرع اجلر�س� ،شجر با�سق.
 -20عرث ّ
 -21والية �أمريكية ،كتاب لأبي عبد اهلل اخلوارزمي.

الفائزون
• املعاون الأول طالب عثمان
لواء امل�شاة اخلام�س  -ال�رسية .501

• الرقيب الأول جورج الفغايل
قاعدة حامات اجلوية.
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• العريف علي قان�صوه
فوج النقل.
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• اليا�س كفروتي
منيارة  -عكار.

الهجرة �إىل العامل
مل يهمل اللبناين و�سيلة ر�أى �أنها ت�ؤدي �إىل ت�أمني احلياة الكرمية له ولعائلته ،وقريته
واحلي الذي يعي�ش فيه ،وبالتايل وطنه .وقد واجه ال�صخر يف �سبيل ذلك ،وح ّول الأر�ض
البور �إىل جنائن تغ ّنى بها �أهل ال�شعر والأدب على مدى تاريخ لبنان ،ومل تعرف البطالة
طريقها �إىل هذا املواطن يف �أي يوم ،ومل «يع�شّ �ش» الك�سل يف عقله وال يف ج�سمه ،وكان وال
حب املغامرة �إىل �أن يقرع �أبواب العامل ،و�أن يكون
يزال يبادر ويحاول ويقتحم ،وقد دفع به ّ
لقرعه ما يتم ّنى من �صدى .وهو مل ي�شكّ ل عبئا ً اقت�صاديا ً يف البلدان التي ق�صدها ،ومل تن� أش�
هناك الأعباء مع قدومه� ،إمنا ظهرت احللول و�أطلّت االنفراجات ،مل�صلحته �أوالً ،ومل�صلحة
وطنه الأم ثانيا ً ،ومل�صلحة جمتمعه اجلديد و�أبناء وطنه الثاين يف كل حال ،حيث غدا هناك
وع�سكريا ً ،وال ّدالئل كثرية.
و�سيا�سيا ً
زارعا ً وعامالً و�صانعا ً وتاجرا ً ومهند�سا ً وطبيبا ً وف ّنانا ً
ّ
ّ
ويف اعتبارنا نحن اللبنانينيّ � ،أن لبنان بلد �صغري مب�ساحته ،كبري باملعاين التي ميتلكها
والقيم التي ميثلها والثقة التي ينظره العامل بها .وقد يكون ال�سبب
وحمبة �أبنائه له واعتدادهم به ،وقدرتهم يف الوقت
تاريخه العريق،
ّ
وبعد هذا وذاك ،ميلهم �إىل
نف�سه على ال ّتفاعل احل�ضاري مع الآخرينَ ،
ال�سفر والهجرة يف ذهاب و�إياب ال ينتهيان ،وبذلك يكون العامل ب�أ�رسه
امتدادا ً معنويا ً له ،فتمت ّد م�ساحته �إىل حدودها الق�صوى ،وي�صري كبرياً
يف عيون اجلميع.
ويعود االغرتاب اللبناين �إىل �أ�سباب و�أ�سباب ،منها االقت�صادية ومنها االجتماعية وال�سيا�سية،
ومنها ما يتم يف ظروف عادية �أي�ضا ً ،ال تخلو من البحبوحة والقدرة على القرار يف االختيار ،وتعود
�إىل الرغبة يف ال ّتغيري ،وامليل �إىل املعرفة واالكت�شاف.
مع ذلك ،ال ي�شكّ �أحد يف � ّأن املهاجر الذي ينتج ويجني ،ويحقق الدرجات العلمية واالجتماعية
املتقدمة حيثما يحلّ وي�ستقر ،يتعر�ض باملقابل مل�صاعب و�ضغوط قد ال يتعر�ض لها يف بلده
وبني �أهله ورفاقه .وقد عانى اللبنانيون الكثري على مدى هجرتهم ،ولي�س �أدلّ على ذلك هبوط
بع�ضهم قدميا ً ،يف بلدان مل يكن يف بالهم الهجرة �إليها� ،إمنا ُر�س ّو بواخر ال�سفر عند �شواطئها
القارة الأمريكية ،لكنهم يجدون �أنف�سهم يف
هو الذي ح ّتم ذلك ،فقد تكون وجهة امل�سافرين
ّ
القارة الآ�سيوية مبعرفة منهم ،و�أحيانا ً من دون معرفة ،وذلك حني ين�ضب ما يف جيوبهم من
التكلفة الالزمة ،فري�ضون على م�ض�ض ب�أن يخت�رصوا الرحلة الطويلة ،ويج ّدون ال�سعي حيث هم،
ويف ح�سابهم � ّأن دنيا اهلل وا�سعة ،و� ّأن الغربة هي الغربة يف � ّأي مكان تكون ،واحلنني �إل الوطن م ؤ�ثّر
ف ّعال ،حتى و�إن ابتعدوا عنه ملرمى حجر واحد يف املحيط الكبري.
ويف جغرافيته اجل��دي��دة ،مت ّتع ه��ذا املهاجر الر�سول باحل�ضارة والتقدم �إن ح�صال ،وعانى
اال�ضطراب وال�رصاع والأزمات على �أنواعها �إن طر�أت ،وذلك ما �شكونا منه جميعا ً يف بع�ض دول
القارة الأفريقية م�ؤخّ راً .يف مقابل هذا ،مل يت�أخّ ر املجتمع اللبناين عن متابعة �أو�ضاع بنيه يف اخلارج،
والوقوف �إىل جانبهم فور �أن واجهتهم الأن��واء والأخطار ،متاما ً كما ا�ستمروا هم يف االرتباط به
والدفاع عن ق�ضاياه الوطنية العادلة يف كل املحافل ،والوفاء هنا يقابل بالوفاء ،والإخال�ص ال ب ّد
�أن ينتهي �إىل امل�شاركة والت�ضامن يف ال�رساء وال�رضاء ،وهذه هي عادات بالدنا وتقاليدها.
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بقلم:
العميد الركن
ح�سن �أيوب
مدير التوجيه

