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• 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

إإسستقباال

ت قائ
د
ا
جل
يشش
حزيران

قائد اجلي�ش ي�ستقبل �سفرية الإحتاد الأوروبي

...وال�سفري الهولندي

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفرية
الإحت��اد الأوروب��ي ال�سيدة اجنيلينا �إي�شهور�ست وا�ستعر�ضا الأو�ضاع
العامة.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري دولة هولندا ال�سيد
هريو دو بور ،وجرى بحث ال�ش�ؤون العامة.

...و�سفري دولة الإمارات العربية املتحدة

...وال�سفري اللبناين يف �ساحل العاج

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري دولة الإمارات
العربية املتحدة ال�سيد رحمة ح�سني رحمة الزعابي ،يف زي��ارة وداعية
ملنا�سبة انتهاء مهمته يف لبنان.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري لبنان يف دولة �ساحل
العاج ال�سيد علي العجمي ،ال��ذي �شكره على اهتمام اجلي�ش ب�أو�ضاع
تعر�ضت لها �ساحل العاج.
اجلالية اللبنانية يف �أثناء الأحداث التي ّ
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أمريكيا
...ووفدا �
ً
ً

 ...و�سفرية الواليات املتحدة الأمريكية
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفرية
الواليات املتحدة الأمريكية يف لبنان ال�سيدة مورا كونيللي يرافقها ملحق
الدفاع العقيد جوزف رانك ،وتناول البحث عالقات التعاون الع�سكري بني
جي�شي البلدين.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف ال�يرزة ،اجل�نرال الأم�يرك��ي جون
�شارلتون يرافقه وفد ع�سكري ،يف ح�ضور �سفرية الواليات املتحدة
الأمريكية ال�سيدة مورا كونيللي .وتناول البحث �سبل تعزيز التعاون
الع�سكري بني جي�شي البلدين ،ال �سيما يف جمايل التدريب واللوج�ستية،
�إىل جانب متابعة تنفيذ برنامج امل�ساعدات الأمريكية املقررة للجي�ش
اللبناين.

...وقائد قوات
الأمم املتحدة امل�ؤقتة
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،يف مكتبه يف ال�ي�رزة ،قائد
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان اللواء �ألبريتو �أ�سارتا ،يرافقه
امل�ست�شار ال�سيا�سي والإعالمي ال�سيد ميلو�س �شرتوغر .وجرى خالل
اللقاء بحث التطورات احلا�صلة على احلدود اجلنوبية ،ال �سيما املجزرة
الب�شعة التي ارتكبها العدو الإ�رسائيلي بحق املدنيني العزل يف مارون
مت التداول يف �سبل تكثيف
الرا�س ،وخرقه الفا�ضح القرار  ،1701كما ّ
اجلهود والتن�سيق بني اجلي�ش والقوات الدولية ،للحفاظ على ا�ستقرار
املنطقة .كذلك ،زار اللواء �ألبريتو �أ�سارتا ،يف وقت الحق ،مبنى وزارة
الدفاع الوطني ،والتقى العماد قائد اجلي�ش وتداوال ظروف الإعتداء
تعر�ضت له الوحدة الإيطالية يف منطقة الرميلة ،ونتائج
الإرهابي الذي ّ

التحقيقات يف هذا ال�ش�أن .كما جرى خالل اللقاء ،الت�شديد على تعزيز
التعاون الأمني بني اجلي�ش والقوات الدولية.

...واملن�سق اخلا�ص
ّ
للأمني العام للأمم املتحدة
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،املن�سق اخلا�ص للأمني
العام للأمم املتحدة ال�سيد مايكل وليامز وبحثا الأو�ضاع على احلدود
اجلنوبية.
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...وم�ساعد املن�سق اخلا�ص للأمني
العام للأمم املتحدة
املن�سق
ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،م�ساعد
ّ
اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة يف لبنان ال�سيد روبرت وتنك�س،
وتداوال الأو�ضاع العامة.

...ورئي�س اللجنة
الدولية لل�صليب الأحمر
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س اللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر يف لبنان ال�سيد جورج كومينو�س ،يف زيارة وداعية ق ّدم
فيها خلفه ال�سيد جريغ مونتاين.

...واملديرة الإقليمية ل�ش�ؤون الالّجئني
يف منظمة الأمم املتحدة
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،املديرة الإقليمية
ل�ش�ؤون الالجئني يف منظمة الأمم املتحدة ال�سيدة نينيت كيلي.

...ومدير
وكالة الأونروا
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،مدير وكالة الأونروا يف
لبنان ال�سيد �سيلفاتوري لومباردو على ر�أ�س وفد مرافق ،وجرى تداول
ن�شاطات الوكالة و�ش�ؤون الالجئني الفل�سطينيني ،و�سبل التعاون مع
اجلي�ش يف هذا الإطار.
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نيابيا
...ووفدا
ً
ً

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،كالً من ال�سادة النواب:
انطوان �سعد ،زياد القادري و�أمني وهبي ،وجرى بحث ال�ش�ؤون العامة.

...والنائب
اميل رحمة
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب �إميل رحمة،
وتداوال �ش�ؤو ًنا عامة.

...والنائب
خالد زهرمان
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب خالد زهرمان وتداوال
الأو�ضاع العامة.

...والنائب ال�سابق
�إميل �إميل حلود
ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب ال�سابق
�إميل �إميل حلود.
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...واملدير العام للأمن
العام بالوكالة
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،املدير العام
للأمن العام بالإنابة العميد رميون خطار وجرى بحث التعاون
االمني امل�شرتك بني امل�ؤ�س�ستني.

...و�أمني عام املجل�س
الأعلى اللبناين ال�سوري
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة� ،أمني عام املجل�س
الأعلى اللبناين ال�سوري الأ�ستاذ ن�رصي خوري ،ودار احلديث حول
ال�ش�ؤون العامة.

...والقا�ضيني عوين رم�ضان
وعبد الر�ضا نا�رص
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س ديوان املحا�سبة
القا�ضي عوين رم�ضان يرافقه القا�ضي عبد الر�ضا نا�رص.

...وال�سيدين رامي النمر
وحممود فرن�سي�س
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،كالً من مدير بنك
« »FNBال�سيد رامي النمر وال�سيد حممود فرن�سي�س.
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...ووفدا من جلنة تن�سيق ودعم ن�شاطات
ً
�أبناء �شهداء اجلي�ش اللبناين
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وف ًدا من جلنة
تن�سيق ودعم ن�شاطات �أبناء �شهداء اجلي�ش اللبناين برئا�سة ال�سيدة
توجه �أع�ضاء الوفد بال�شكر للعماد قهوجي
جوانا قهوجي مدلج .وقد ّ
على متابعته الدائمة ن�شاطات اللجنة وتقدمي امل�ساعدة لها.

...ووفدا من الأحزاب
ً
والقوى الوطنية
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وف ًدا من الأحزاب والقوى
الوطنية.

...ووفدا من املركز الإ�سالمي
ً
يف عائ�شة بكار
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وف ًدا من املركز الإ�سالمي
يف عائ�شة بكار.

كذلك ،ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،كالً من:
�أمني ال�رس ّ العام يف احلزب التقدمي الإ�شرتاكي املقدم املتقاعد �رشيف فيا�ض ،يرافقه العميد املتقاعد �سمري قهوجي ،واملحامي
�سا�سني �سا�سني ،ووف ًدا من اللقاء العلمائي امل�ستقل برئا�سة ال�شيخ �أحمد طالب ،والدكتور عبد اهلل �ضو مبنا�سبة �إلقائه حما�رضة يف
قاعة العماد جنيم حول �إن�شاء جزر عائمة يف املحيطات والبحار ،ووف ًدا من جامعة الك�سليك برئا�سة الربوف�سور �إيلي ب�صيب�ص ،الذي
�شكره على م�شاركة عدد من �ضباط اجلي�ش يف الندوة التي �أقيمت يف اجلامعة حول «فن القيادة» ،كما ا�ستقبل مديرة الوكالة الوطنية
للإعالم ال�سيدة لور �سليمان ،ورئي�س بلدية غزير القن�صل ابراهيم حداد.
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أأمر

اليوم

حزيران

يف ذكرى املقاومة والتحرير
مبنا�سبة عيد املقاومة والتحرير،
�أ�صدر العماد قائد اجلي�ش
داعيا
«�أمر اليوم» الرقم ،51
ً
الع�سكريني �إىل ر�ص ال�صفوف
والتم�سك ب�إرادة ال�صمود
واملقاومة يف مواجهة العدو.
يف ما يلي ن�ص «�أمر اليوم».

�أمر اليوم للع�سكريني:

تخو�ضون جتربة جديدة
يف ال�صمود والثبات وااللتزام
�أيها الع�سكريون
يطل علينا عيد امل��ق��اوم��ة وال��ت��ح��ري��ر هذا
العام ،و�أنتم تخو�ضون غمار جتربة جديدة يف
الثبات وال�صمود وااللتزام ،حافزكم �إىل ذلك،
ما يتعر�ض له الوطن من حتديات ج�سام ،وما
برمتها من �أزم��ات
ت�شهده املنطقة العربية ّ
خطرية وغري معهودة ،ي�سعى العدو الإ�رسائيلي
ج���اه���داً �إىل ا���س��ت��غ�لال��ه��ا خل��دم��ة خمططاته
التاريخية ،الهادفة �إىل زعزعة ا�ستقرار بلدان
املنطقة وبخا�صة منها لبنان ،متهي ًدا للنيل
من وحدته و�إجنازات �شعبه وجي�شه ومقاومته،
ويف مقدمها �إجناز حترير الأر�ض من هذا العدو
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العام  ،2000ومعمودية االنت�صار عليه العام
.2006
فبا�سمكم جمي ًعا �أحيي �أرواح �شهداء اجلي�ش
وج��رح��اه ،و�أرواح مقاومني ومواطنني �أبطاالً
عاهدوا اهلل على الوفاء للوطن والأر�ض ،فكانت
دما�ؤهم الزكية عنوا ًنا النت�صار قوة احلق على
حق القوة ،و�إيذا ًنا بانبالج فجر احلرية وال�سيادة
والكرامة.

حولكم ويعقد عليكم
ال��ره��ان ،وي���درك �أن
م�صلحة ال��ب�لاد هي
فوق كل اعتبار ،و�أ ّنه
ال يجوز حتت �أي ظرف
�أو ���ش��ع��ار ،التفريط
ب�إجنازاته ومكت�سباته
التي حتققت بدماء
���ش��ه��دائ��ه و���س��واع��د
�أبطاله.
�أيها الع�سكريون
اعلموا �أن انت�شاركم عند
دفاعا عن
ثغور الوطن يف اجلنوب،
ً
�أهله وترابه �ضد �أي عدوان �إ�رسائيلي ،وحفاظً ا
على ا�ستقراره بالتالحم مع �شعبكم املقاوم
وبالتعاون الوثيق مع القوات الدولية ،هو �رشف
لكم ومدعاة فخر لكل واحد منكم ،ف�أنتم ت�ؤدون
واجب اجلي�ش الأ�صيل الذي نذرمت له �أنف�سكم،
و�أق�سمتم يف �سبيله مي�ين ال���والء ،وال���ذي ال
يكتمل �إالّ بال�سهر على �أمن الوطن واملواطن،
والت�صدي بحزم للإرهابيني والعمالء ،ومعهم
اخلارجني على القانون واملتطاولني على هيبة
الدولة وم�ؤ�س�ساتها.
كونوا على ثقة تامة ب�أنكم ل�ستم وحيدين يف
امليدان ،ف�إىل جانبكم �شعبكم الأبي الذي يلتف

�أيها الع�سكريون
يف الذكرى احلادية ع�رشة للمقاومة والتحرير،
�أدعوكم �إىل ر�ص ال�صفوف والتم�سك ب��إرادة
ال�صمود وامل��ق��اوم��ة ،يف مواجهة ع��دو غ��ادر،
�أقدم بالأم�س القريب عم ًدا على ارتكاب جمزرة
ب�شعة يف �صفوف الأخوة الفل�سطينيني الع ّزل
املطالبني بحق العودة املقد�س �إىل ديارهم،
فيما ال يزال هذا العدو يحتل �أج��زا ًء من ترابنا
الوطني ،وميعن يف خ��رق القرار  ،1701ج ًوا
���را ،وي��ت��ح�ّي�نّ الفر�صة تلو الأخ���رى
وب��ح� ً�را وب� ً
للتعوي�ض عن هزائمه يف لبنان ،واالنق�ضا�ض
على �إجناز التحرير الذي حتتفون به اليوم.
فلبوا النداء ،وال ترتددوا يف
�شعبكم يناديكم ّ
بذل �أق�صى امل�ستطاع من �أجله ،لتكونوا كما
عهدكم دائ� ً�م��ا ،ح�صن الوطن املنيع وحماته
املخل�صني.
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بالزفّ ة والزغاريد ،ا�ستقبلت بلدة
ال�شوفية ابنها العماد جان
بعذران
ّ
توفيق قهوجي قائد اجلي�ش الذي
عب عن فخره بالإنتماء �إىل هذه
رّ
البلدة ال�شوفية ...فبدعوة من �أهايل
البلدة وجمل�سها البلدي والرابطة
كرمت
الثقافية ال
ّ
ّ
إجتماعية فيهاّ ،
بعذران العماد قهوجي مبنا�سبة �إطالق
�إ�سمه على �ساحة البلدة الرئي�سة ،يف
.2011/5/29

ت

كرمي

حزيران

�إعداد :ندين البلعة

قائد اجلي�ش يزور
مكر ًما
م�سقط ر�أ�سه َّ

�ساحة يف بعذران على ا�سم العماد قهوجي
الإ�ستقبال
و���ص��ل ال��ع��م��اد ق��ه��وج��ي �إىل ب���ع���ذران مع
عقيلته ال�سيدة مرلني وابنته جوانا وزوجها،
وك���ان يف ا�ستقبالهم ع��دد م��ن ن���واب ق�ضاء
ال�شوف ،وممثل �شيخ عقل طائفة املوحدين
ال����دروز ،و�أع�����ض��اء املجل�س املذهبي الأعلى

للطائفة ،ومطران �صيدا للموارنة ،وقائمقام
ال�شوف ،وح�شد من ال�شخ�صيات الر�سمية
والإجتماعية والثقافية� ،إىل جانب �أع�ضاء
املجل�س الع�سكري ،وعدد من كبار �ضباط
القيادة ،ور�ؤ�ساء �أركان اجلي�ش ال�سابقني،
وممثلني عن الأجهزة الأمنية ،ووفود من
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�أهايل البلدة والقرى املجاورة.
أنت من اجلبل ولكنك لكل لبنان» ...واحدة
«� َ
من اليافطات التي ملأت الطرقات امل�ؤ ّدية �إىل
ترحيبا بالعماد قائد اجلي�ش.
بعذران،
ً
ِ
�أمر قائد قوى الت�رشيفات بالت�أهب ،و ُعزفت
عزفة قائد اجلي�ش� ،إي��ذا ًن��ا بو�صوله .وبينما
ا�ستعر�ض العماد قهوجي القوى ،عال الت�صفيق
املرحبة بالقادم
وانطلقت املو�سيقى والأغاين
ّ
العزيزُ .ن ِحرت اخل��راف ،زغردت الن�ساء ونرثن
الورود والأرز� ...إنه لعر�س حقيقي يف بعذران.
الكبار وال�صغار ،ال�شباب والعجائز ،كلّهم
�أحاطوا بابن بلدتهم وم�صدر فخرهم ...وكان
لقاء حميم قبل �أن ينتقل اجلميع �إىل الكني�سة
للم�شاركة بالذبيحة الإلهية التي احتفل بها
ن�صار ،يف كني�سة
مطران �صيدا للموارنة اليا�س ّ
مار اليا�س.
بعذران مثال الوحدة
رحب بالعماد قهوجي يف عظته:
ن�صار ّ
املطران ّ
حب كبري
«لقد حللت بني �أهلك و�أحبائك ،ولك ّ
عر�سا وفرح ًة
يف كل قلب ونف�س حيث �أ�شاهد
ً
تعم احلا�رضين ب�أطيافهم كافة ،لأنك ابن البلدة
ّ
وعلى ر�أ�س امل�ؤ�س�سة التي ترمز �إىل وحدة هذا
الوطن و�شعبه وعناده وحريته ...امل�ؤ�س�سة التي
هي ال�ضمانة الوحيدة والأمل للبنان».
وتابع« :لقد اختارك اهلل لقيادة هذه امل�ؤ�س�سة
لأنك من بلدة تت�سلّح بالعي�ش امل�شرتك واليد
امل�سيحيني
الواحدة والت�آخي والتعا�ضد بني
ّ
أنت يا ح�رضة العماد من
واملوحدين ال��دروزَ � ...
ّ
منطقة منوذجية يف قلب ال�شوف ،عن لبنان
موحد ،وقد طُ ِب َعت فيك �صفة رجل الوطن
واحد ّ
واملناقبية».
ثم �س�أل اهلل التوفيق لقيادة اجلي�ش يف هذه
املرحلة الدقيقة ،لتبقى امل�ؤ�س�سة الع�سكرية

ال�������ض���ام���ن الأول
والوحيد للبنان...
الإحتفال
�إىل �ساحة الإحتفال،
ال��ن�����ش��ي��د ال��وط��ن��ي
اف��ت��ت��اح��ا ،وم����ن ثم
ً
ال��ك��ل��م��ات .الأ���س��ت��اذ
ب�����س��ام ع��ب��د ال��ق��ادر
ال����ذي ق���� ّدم احل��ف��ل
ب�����ادر �إىل ال���ق���ول:
«�صعب الرتحيب ب�صاحب الدار يف داره ...لقد
يوما :وطننا لبنان هو ابن ال�صخر والرتاب
َ
قلت ً
والثلج واملاء ،ولكن �إن دعا الداعي �إىل احلرب
أنت
واملعارك
دفاعا ف�إننا نوقد النار ...وها � َ
ً
حار�سا بعني
حاميا
اليوم حتلّق يف �سماء الوطن،
ً
ً
ٍ
ن�رس ٍ وقلب � ٍ
وقب�ضة من نار على ر�ؤو�س من
أ�سد
عاداه.»...
«بعذران� ...أهلي و�أ�صدقائي»
وج��ه قائد اجلي�ش كلم ًة اىل �أه���ايل البلدة
ّ
عب فيها عن فخره بالإنتماء �إىل هذه البلدة
رّ
ٍ
ال�شوفية التي هي �أ�صدق رمز للوحدة الوطنية،
ّ
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حيث قال:
مكر ًما ف�ألف
«�أيها الأعزاء� ،أح�رض بينكم اليوم ّ
�ضم ترابها رفات
�شك ٍر لكم� .أقف اليوم يف بلدة َّ
�أج����دادي ،ومنها ارحت��ل وال���دي ،رج��ل الأم��ن،
يزرعنا يف �أر�ض لبنان� ،سنابل �أثقلـها العنفـوان
والكـرامة ،وانحنت �أمام حب الوطن بعد عبادة
اهلل جلّ جالله.
يف بعذران ،بيـت امل�ساعدة ،بيت امل�سعف
واملنجد� ،أق��ف بني �أه��ل و�أ�صدقاء ،يحت�ضننا
تاريخ عريق يف احلكمة وال��ب��ط��والت ،وهـاكم
العمائم البيــ�ض املنيفة ت�شهــد على ذلــك
بكل �صدق.

�أيها الأعزاء� ،أقف يف بعذران الراتعة يف قلب
جبل لبنان ،و�صور رجاله ال��رج��ال ،ي�صنعون
ت��اري��خ لبنان تتزاحم يف ذه��ن��ي� .أ�ستذكرهم
اليوم يقفون وقفات ع ّز ،يعلون مداميك لبنان
فكرا يتط ّور
الإ�ستقالل ،يحملونه يف عقولهم
ً
وعلى �أيديهم وط ًنا يبدع .و�أ���س ��أل اهلل تعاىل
�أن ي�س ّدد خطاي على ال��دروب التي ر�سموها
لنا ،ف�أ�سهم من خالل م�س�ؤوليتي قائ ًدا جلي�ش
لبنان ،يف بلوغ م��ا �صبوا �إل��ي��ه وحتقيق حلم
راودهم.
�أيها احلفل الكرمي� ،إن اجلي�ش اللبناين يقف
ٍ
ف�صل
�إىل جانب مواطنيه �أينما كانوا ،يف � ّأي

وحتت � ّأي عنوان ،من
الوقوف �ض ّد �أطماع
ال���ع���دو الإ��سرائ��ي��ل��ي
ومواجهة اعتداءاته،
والتنبه �إىل م�ؤامراته
ّ
ال��ت��ي تختلف �شكالً
أ�سلوبا من وقت �إىل
و�
ً
مرورا بالت�ص ّدي
�آخر،
ً
ل�ل��إره���اب ب�أ�شكاله
كافة ،كائن ًة ما كانت
�أحجام حماوالته للنيل
من الكيان اللبناين،
جم��ت��م�� ًع��ا و���ص��ي��غ��ة
ع��ي�����ش وت�����ض��ام��ن،
و����ص���والً �إىل حتمية
احل��ف��اظ ع��ل��ى الأم���ن
والإ���س��ت��ق��رار ،وهما
ح� ّ�ق وا���ض��ح وم����شروع
لكل م��واط��ن ،م��ع ما
يتبع ذلك من م�شاركات ممكنة لهذا املواطن يف
حريته
�ش�ؤون عمله وم�سريته اليومية،
و�رشعية ّ
ّ
يف التعبري عن ال� ّ�ر�أي ،ويف احلياة الكرمية على
كل �صعيد.
�أيها احلفل الكرمي ،تعي�ش املنطقة العربية
واجتماعيا يختلف
�سيا�سيا
خما�ضا
منذ �شهور،
ً
ً
ً
بني دولة و�أخ��رى ،من �ش�أن ت�أثرياته �أن ترتك
انعكا�ساتها يف �أكرث من اجتاه .نحن بالت�أكيد،
معنيون بالو�ضع يف بلدنا قبل �أي �شيء ،لكننا
�سلبا
أي�ضا بتج ّنب �أي عمل ينعك�س
معنيون � ً
ً
علينا وعلى غرينا� ،أو ُيح�سب تدخالً يف �ش�ؤون
الآخ��ري��ن .كما � ّأن ذل��ك ال يلغي �أب��� ًدا تعاوننا
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خ�صو�صا يف ما يتعلّق بتطوير
مع �أ�شقائنا،
ً
وتدريبا وجتهي ًزا،
م� ّؤ�س�ستنا الع�سكرية� ،إعدا ًدا
ً
و�ضبط حدودنا و�إحياء عمل م�ؤ�س�ساتنا ،و�ش�ؤون
خا�صة ب�أبنائه ،وهم �أدرى
كلّ بيت ب��أي حال
ّ
ب�شعابه وتفا�صيله .ومن الطبيعي �أن يرتكّ ز
الرجوع �إىل الوراء،
اهتمامنا يف لبنان على منع ّ
وتفويت الفر�ص على امل�صطادين يف املاء
العكر ،وال�ساعني �إىل زرع ال�شقاق يف املجتمع
ال��واح��د .ونحن ،اجليل ال��ذي ع��رف م��رارة تلك
احلاالت يف بداية �إطاللته على احلياة ،لن ندع
ذلك ي�صيب الأجيال الالحقة ،وجي�شنا جاهز
دوما لتنفيذ ما تطلبه الأمور ،انطالقً ا من ق�سمه
ً
الوا�ضح بالقيام بالواجب كامالً حفاظً ا على
الوطن لبنان.
�أع���زائ���ي يف ب���ع���ذران ال��ع��زي��زة ،م��واط��ن�ين،
ع�سكريني ومدنيني ،وزمنيني ورج��ال دين،
م�ؤ�س�سات تربوية واجتماعية ،وهيئات اختيارية
وبلدية� ،إنني �أرى فيكم ما �أراه يف جي�ش بالدكم،
مثاالً للوحدة الوطنية يف هذه البقعة اجلميلة من
الوطن ،وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية ت ّتخذ العرب كما
تعلمون� ،ألي�س �أبنا�ؤها رمو ًزا �إن�ساني ًة متنوعة
ومت�آلفة من بالدنا بجميع مناطقها؟
�أال ب��و ِرك��ت جهودكم يف احلفاظ على تراث
ِ
و�سلمت
الأج���داد ،ويف بناء م�ستقبل الأب��ن��اء،
قلوبكم العامرة مبحبة الأر�ض والأهل واجلريان
والوطن� ،أما امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ف�إنها حت�سب
تقديركم لها ،وثقتكم ب�إجنازاتها ،غ�صن غار
تكلّل به ذكرى �شهدائها الأبطال.
ِ
ويف اخلتام ،مرة �أخرى� ،ألف �شكر لك بلدتي،
و�ألف �شكر لكم �أبناءها ،وبخا�صة من دعا ورعى
هذا التكرمي».

�سنبقى مثا ًال
رحب
رئي�س البلدية
ال�سيد �صالح �شاذبك ّ
ّ
باحل�ضور جميعا ً ،و�ش ّدد على �أهمية امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية «ليبقى لبنان واح � ًة للدميقراطية
ُت�����ص��ان ف��ي��ه احل��ري��ات ال�شخ�صية وال��ع��ام��ة،
وتتحقق فيه ر�سالته احل�ضارية يف منطقة ت�شهد
ٍ
ٍ
�شعبية.»...
وثورات
انتفا�ضات جماهريية
ّ
وق��ال�...« :سنكون كما ك ّنا ،مثاالً للتعاي�ش
الأهلي يف منطقة اجلبل وال�شوف ...ومن جديد
الطيبة ،ويا قائد
ندعوك يا ابن هذه الأر���ض
ّ
جي�شنا البا�سل لتعاود زيارتك لبلدتك التي
عاليا نهجك الوطني.»...
حتبك وتق ّدر
ً
ّ
�أهايل بعذران
كلمة �أه��ايل ب��ع��ذران �ألقاها الدكتور مفيد
قهوجي ال��ذي ق� ّدم �إي��ج��ا ًزا عن م�سرية العماد
ق��ه��وج��ي الع�سكرية ال��ت��ي ب����د�أت بالتحاقه
باملدر�سة احلربية العام  1973تلبي ًة لنداء
ال��وط��ن« ،ح��ت��ى ت��ب � ّو�أ امل��راك��ز ال��ق��ي��ادي��ة من
�آم���ر ��سري��ة� ،إىل ق��ائ��د كتيبة� ،إىل ق��ائ��د فوج
فقائد لواء� ,إىل قائد للجي�ش اللبناين بتاريخ
.2008/8/29
وتابع الدكتور قهوجي كلمته
ذاكرا الأو�سمة
ً
التي ح�صل عليها القائد ،ممع ًنا بقراءة �أعماله
وخطبه وتوجيهاته للع�سكريني ،م�ش ّد ًدا على
الثوابت التي يلتزمها .وقد ا�ستعان بخطب
للقائد للتذكري بالتزامه هذه الثوابت.
وختم:
أبديا
«� ...إن لك اليوم يف م�سقط ر�أ�سك
ن�صبا � ً
ً
عاليا ،يخلّده وي��دوم ما دامت
يحفظ ا�سمك
ً
تتو�سطه ،نركن �إليه ون�ستلهم منه
الأرزة التي
ّ
االميان بوطن الر�سالة واملحبة».

ال�شاعر الأ�ستاذ جورج �شكراهلل �ألقى ق�صيد ًة للمنا�سبة بعنوان «�صوت الوطن»:
ي����ا ق����ائ���� َد اجل���ي�������ش ُن���ه���ن���ي���كَ مب��ك��رم��ة دان������ت �إل���ي���ك���م دن������ َّو ال����ع���� ِّز وال�������ّش�ررّ فِ
�ف لي�ست ُل��ع��ب �ةُ ال����ُ�ص� ِ
���������ان ت��ف��ت��ق�� ُد ...فلعبةُ ال�����س��ي� ِ
�دف
لأن���ت���م ال����وع���� ُد والأوط�
ُ
ؤت��ل��ق وال����زه����ر م��رت��ق���� ٌ�ص زه����� ًوا وم����ن ���ش��غ��فِ
���وم م���
ال�������ض���وءُ يف ب����ع�
ٌ
َ
���ذران ال����ي� َ
ُ
��وج���فِ
ِ
ِ
ِ
ب�������اب ال�����ق�����ي�����ادة ق�����د ه������لَّ ل��ط � ّل��ت��ك ف���احل���الُ ف��ي��ه ه���و ال����ن����� ُأي ع����ن ال� َ
ُ
����ادرون ل �هُ كَ ����م ه��اب��ه��م خ��ط��ر �أو ����ش��� ّد ُة ال��ق�����ص��فِ
�ب وع���ن���كَ ال�����ق�
َ
ال������دور ���ص��ع� ٌ
ُ
ٌ
ٍ
ٍ
��ل��اق يف َت����رفِ
ِ
َ
��رت م���ن ���ض��ي��ع��ة
ع��ا���ش��ت الأخ� ُ
�أن� َ
َ
����ت امل���ث���الُ غ�� ًن��ى م���ن ُت���رب���ة طَ ��� ُه� َ
� َّإن ال������رج������الَ �إذا ه����ب����ت ل���غ���ائ���ل� ٍ
��ة ه���ان���ت وم����ا ظ��� ّل���ت الأج����ي����الُ يف َوكَ �����فِ
َّ
����ت ال�����ش��ب��اب وه���ا الأع�������دا ًء يف ر َج����فِ
ِ
يف
�����ت ال��ت��ج � ّل��ي يف م��رات��ب��كَ �أن� َ
ال��ع��ه��د �أن� َ
ُ
َ
ت���ل���ك اجل���������دار ُة ق����د ح���ي���كَ ���ت ل��ع��ات��ق��كَ ف��اجل��ي���� ُ�ش م��ب��ت��ه� ٌ�ج والأر�� ُ������ض يف َع����رفِ
َ
ِ
�در �أن ُتلقى على الكتف؟
ه���ذي ال��ن��ج� ُ
�وم �إذا ان�����ش��ال��ت ع��ل��ى َ
غ�س ٍق ه��ل ي��ج��ز ُع ال��ب� ُ
ج��ئ��ن��ا وف�������و ًدا م���ن ال���ع���ايل ف��م��ن ج��ب� ٍ�ل ن���رج���و ل���ك اخل��ي��ر والآم���������الُ يف ���َس��ررَ فِ
َ
َ
ٍ
ع���ات ع��ل��ى ال����شر �أو يف ال��ل��ي� ِ�ل وال��� َع��� َزفِ
��وت يف وط��ن
ت���ه��� ّن����ؤًا ب����كَ �أن� َ
�����ت ال�������ص� ُ
ّ
ٍ
�ت للو�صفِ
ِ
ُج�����لَّ ال���ك���رام���ات ف��ي��ك احل����� ُق م����ؤمت��� ٌن ���ص��اف كما ال�����ص� ُ
�دق ح� ًّق��ا ل��ن� َ
اختتاما ً� ،أ�شاد مق ّدم احلفل بقائد اجلي�ش،
ر الذين يكربون مبنا�صبهم لكن
فقال« :ك�ث ٌ
املنا�صب تكرب بك .قالوا عنك وفيك الكثري
لكن �أكرث ما نكرب فيك هذه املناقب والقيم
التي ُزرع��ت فيك وتزرعها يف جي�شنا �ضباطً ا
ورت��ب��اء و�أف�����را ًدا ،حيث ال��وط��ن ف��وق اجلميع
وي ّت�سع للجميع.»...
توجه العماد قهوجي لإزاح��ة ال�ستار عن
ثم ّ

اجلي�ش  -العدد رقم 312
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اللوحة التذكارية التي ُنق�ش عليها بع�ض
من كلماته« :يبقى الأه��م يف معرفة التاريـخ
الإطّ ـالع على �سطوره امل�ضيئة وجعلها قـدوة
للأجيال ...والإنطالق �إىل بناء امل�ستقبل بخطى
واثقة» ،لينتقل وعقيلتـه بعد انتهـاء الإحتفال
�إىل دارة رئي�س جبهـة الن�ضال الوطني النائب
وليد جنبالط يف املختارة ،الذي �أقام حفل غذاء
على �رشفه.

مناورة
حزيران

�إعداد :ليال �صقر
ت�صوير :جاك واكيم

فوج املغاوير يت�ص ّدى
ملجموعة �إرهابية
يف مناورة تكاتفت خاللها
جهود ع ّدة قطع ووحدات

بح�ضور �أع�ضاء املجل�س الع�سكري
ون����واب رئ��ي�����س الأرك�����ان ،وع��دد
م��ن كبار �ضباط اجلي�ش وامللحقني
الع�سكريني العرب والأجانب املعتمدين
يف لبنان ،نفّذ فوج املغاوير مب�شاركة وحدات من القوات اجلوية
والبحرية والطبابة الع�سكرية و�أفواج امل�ضاد للدروع والهند�سة
�درع��ات الأول ،مناورة قتالية مو�ضوعها مهاجمة جمموعة
وامل� ّ
تخريبية ،وذلك
�إرهابية ت�س ّللت �إىل ال�شاطئ للقيام بعمليات
ّ
يف منطقة حامات.
اجلي�ش  -العدد رقم 312

�أهداف التمرين
���س��ب��ق امل���ن���اورة �إي���ج���از ل��ف��وج
املغاوير ق ّدمه قائد الفوج العميد
�شارحا �أهداف
الركن �شامل روكز،
ً
التمرين ومراحله ,وتبعه ر�ؤ�ساء
مف�صل للخطوات
الفروع يف �رشح
ّ
املزمع تنفيذها.
ه��دف التمرين ال��ت��م� ّ�ر���س على
ت��ن��ف��ي��ذ امل��ه��م��ات م��ه��م��ا ك��ان��ت
21
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�صعوبتها ورفع م�ستوى اجلهوزية
ا���س��ت��ع��دادا ً مل��واج��ه��ة �أي ط��ارئ،
وت��ك��ام��ل ا���س��ت��خ��دام الأ���س��ل��ح��ة
والذخائر بني الفوج وال��وح��دات
الأخرى.
�سيناريو املناورة
وجهت جمموعة �إرهابية منظّ مة
تهديدات �إىل احلكومة اللبنانية

واجل��������ي�����������������ش
ال����ل����ب����ن����اين ،م��ع��ل��ن��ة
نيتها القيام بعمليات
تخريبية
ّ
ّ
ت�ستهدف الع�سكريني واملدنيني
بغية زعزعة الإ�ستقرار الداخلي.
احلكومة اللبنانية كلّفت قيادة
اجلي�ش اتخاذ التدابري املنا�سبة
للح�ؤول دون اهتزاز الو�ضع الأمني
وملنع العدو من الإفالت والإنت�شار
داخ���ل ب��ل��دات املنطقة وق��راه��ا.
قيادة اجلي�ش كلّفت بدورها فوج
املغاوير القيام بعملية هجومية
للت�ص ّدي لهذه املجموعة.

و����ض���ع ال����ف����وج حت��ت
قيادته العمالنية �رسية دبابات
م���ن ف���وج امل���درع���ات الأول
و��سرب��ا م��ن ط��واف��ات ال��ق��وات
ً
اجلوية وجمموعة مراكب من
ال��ق��وات ال��ب��ح��ري��ة ,وجمموعة
من فوج الهند�سة و�أخرى من
الفوج امل�ضاد للدروع.
ق�������ض���ت اخل����ط����ة ب��ت��دم�ير
وح��دات العدو يف منطقة حامات
وحميطها (حتدي ًدا يف وجه احلجر-
م��زرع��ة حنو�ش) ,بعد ع��زل بقعة
العمليات بوا�سطة �إن���زال ج��وي،
حمورين ،مع
والقيام مبهاجمة على
َ
الإحتفاظ بلفيف فرعي كاحتياط
اجلي�ش  -العدد رقم 312

ط��وال فرتة العملية التي �سارت
وفق املراحل الآتية:
• امل��رح��ل��ة ال��ت��ح�����ض�يري��ة:
جويا على املراكز
ّ
ت�ضمنت ق�صفًا ً
امل��ح � ّددة داخ���ل بقعة العمليات
وتركي ًزا للق�صف املدفعي على
22
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قواعد املجموعة.
مت خالل هذه املرحلة عزل بقعة
ّ
الهدف بعمليات �إنزال جوية على
مت
امل��رت��ف��ع��ات امل��ح��ي��ط��ة ،ك��م��ا ّ
ت�أمني الواجهة البحرية بوا�سطة
جمموعة م��راك��ب تابعة للقوات

التقدم وت�سليم القطاع �إىل فوج
املدفعية الثاين.
الإ�ستعالم
كثّف الفوج مب�ساعدة الوحدات
امل�����ش��ارك��ة ج��ه��ده الإ���س��ت��ع�لام��ي،
ح��ول جمموعات ال��ع��دو (تنقالته
وم���راب�������ض �أ���س��ل��ح��ت��ه ال��ث��ق��ي��ل��ة
والدفاعية اجلوية) لك�شف نقاط
قوته و�ضعفه.
كما قامت ف�صيلة الإ�ستطالع
يف فوج املغاوير مبنع املجموعة
الإره��اب��ي��ة م��ن ت��ب��ادل ال��دع��م بني
عنا�رصها.

البحرية وذلك بعد تدمري مراكز
الر�صد والإنذار العد ّوة.
 املرحلة الأوىل :بالتزامن مععمليات الإن��زال ،قام امل�شاركون
يف ال��ت��م��ري��ن مب��ه��اج��م��ة ال��ه��دف
بلفي َفني فرعيني وتدمريه.

 املرحلة الثانية :خالله��ذه املرحلة هاجم امل�شاركون
العنا�رص الإرهابية املعادية.
 املرحلة الثالثة :عمل الفوجاجلي�ش  -العدد رقم 312

خ�ل�ال ه���ذه امل��رح��ل��ة على
تنظيف البقعة املحتلّة للق�ضاء
على م��ا تبقّى م��ن عنا�رص العدو
دفاعيا على ح ّد
وذلك عرب التمركز
ً
23
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املهمات
تو ّزع
ّ
• ال��دع��م اجل���وي وال��ب��ح��ري:
متيزت املناورة بالدقة واحلرفية
ّ

وح�سن التن�سيق والتكامل بني
متيزت
الأف���واج وال��وح��دات ،كما ّ
بالتنفيذ العايل الكفاءة .فالقوات
اجل���وي���ة دع��م��ت ف���وج امل��غ��اوي��ر
بطوافات قاذفة مز ّودة �صواريخ،
خم�ص�ص ًة ال��ف��وج بر�صيد جوي
ّ

اجلي�ش  -العدد رقم 312
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م�ؤلف من طلعة واحدة للـ «هوكر
هانرت» ،و�أرب��ع طلعات لطوافات
ال���ـ«غ���ازي���ل» (مل��ه��م��ات ال��دع��م
اجلوي القريب) .و�أعطيت �أف�ضلية
ط��ل��ع��ات ال��دع��م اجل���وي القريب
ل��ل��وح��دات املهاجمة وذل��ك وفق
تطور املوقف القتايل.
�أم���ا ال��ق��وات ال��ب��ح��ري��ة فدعمت
فوج املغاوير مب�ساندة نارية من
جم��م��وع��ة م��راك��ب ب��ح��ري��ة م���ز ّودة
ر�شا�شات عيار  12،7ملم ،كما
� ّأم���ن���ت ال��دع��م ال���ن���اري ل��وح��دات

اجلي�ش  -العدد رقم 312
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القتال التابعة لفوج املغاوير.
مت التن�سيق بدقّ ة
ويف هذا ال�سياق ّ
ب�ين ال��وح��دات امل�ساندة للقوى
املهاجمة وجمموعة املراكب عرب
ومن�سق
�ضابط الإرت��ب��اط البحري
ّ
ال����ن��ي�ران ل���ت���ف���ادي الإ����ص���اب���ات
اخلاطئة.
• الدعم املدفعي :ا�ستفاد فوج
املغاوير من ن�يران �رسية الدعم:
ه��اون 120ملم وه��اون  81ملم،
التي غطّ ت تق ّدم الوحدات وركّ زت

على �رضب مراكز
قيادة الرمي
وال�����ن�����ق�����اط
اخلارجية واحتياط
دعما
العدو .وق ّدمت هذه ال�رسية
ً
ناريا ل�صالح الوحدات امل�شاركة
ً
يف عمليات الإن��زال ،وعند مهاجمة
النطاق اخلارجي ونقاط
التن�صت
ّ
واملخابئ واملالجئ داخل منطقة
القتال بالرمايات غ�ير املبا�رشة
(الهواوين الع�ضوية).
اجلي�ش  -العدد رقم 312
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مدخنة �أمام
كما نفّ ذت رمايات
َّ
جمموعة الهند�سة لتغطية �أعمال
ف��ت��ح ال��ث��غ��رات ،ورم���اي���ات عند

ال��ث��غ��رات يف ح��ق��ـ��ول الأل��غ��ـ��ام،
و�أبطلت الن�سفيات املع ّدة على
احل���� ّد الأم���ام���ي ،وع��ل��ى امل��ح��اور

الطلب يف �أث��ن��اء التـق ّدم،
وركّ ����زت هواويــنها على
�رضب زوايا املمرات داخل
قـواعد القتـال املعاديـة
املتحركة.
ّ
• الدعم الهند�سي :قبل بدء
العمليات ،ت��ول��ت وح���دات فـوج
الهند�سة الن�شاطات الهند�سية
على املحاور كافة ،بحيث ت�أكدت
م���ن خ���ل��� ّوه���ا م���ن ال��ت��ف��خ��ـ��ي��خ��ات
والن�سفـيات والألغــام .كما فتحت

��� ّدي��ة �إىل ال��ن��ق��اط اخلارجية
امل��ـ ؤ
امل��ع��ادي��ة ،و���ش� ّل��ت التفخيخات
وف ّجرتها بالتعاون مع املدفعية
ل��ت��أم�ين ال��ط��رق��ات .ك��م��ا عطّ لت
العبوات بالتعاون مع الطوافات
الهجومية واملدفعية.
ُي��ذك��ر � ّأن الطبابة الع�سكرية
�شاركت يف هذه املناورة من خالل
اي
جهوزيتها للتدخّ ل عند وقوع ّ
�إ�صابة ،ونقل امل�صابني �إىل نقاط
الإ�سعاف.
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لقاء عمل تن�سيقي بني
اجلي�ش وقوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة

أأخبار
و
ن
ش
ش
ا
طات
حزيران

�إعداد :نينا عقل خليل

يف �إط��ار تفعيل التعاون والتن�سيق
ب�ين اجلي�ش اللبناين وق���وات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،عقد يف بلدة الناقورة اجتماع عمل �شهري بني
وفد من �ضباط قطاع جنوب الليطاين برئا�سة العميد جمال ف�ضل اهلل
ووفد من القوات الدولية برئا�سة العميد كزافييه دو ووملنت.
خ�لال الإجتماع ،ت��داول املجتمعون مبو�ضوع اخل��روق��ات الإ�رسائيلية
وجممل الأح��داث التي ح�صلت يف املناطق احلدودية خالل �شهري �آذار
مت الت�شديد على تكثيف اجلهود واتخاذ الإجراءات
وني�سان املن�رصمني ،و ّ
املنا�سبة ملعاجلتها .وقد �أعرب الوفدان عن ارتياحهما حلالة الإ�ستقرار
يف هذه املناطق ،وانخفا�ض ن�سبة الأحداث فيها ب�شكل كبري� ،إىل جانب
تطور العالقة مع املواطنني نحو الأف�ضل ،ال �سيما يف املجاالت الإمنائية
والإجتماعية.
أي�ضا ،بحث اخلطوات الآيلة �إىل تعزيز التعاون بني
وتناول اللقاء � ً
اجلي�ش والقوات الدولية ،وبخا�صة يف جمال تنفيذ املهمات العمالنية
امل�شرتكة ،والن�شاطات التدريبية على �أنواعها.

�أق���ي���م يف ق���ي���ادة ال��ق��ط��اع
الغربي التابع ل��ق��وات الأمم
املتحدة امل��ؤق��ت��ة يف لبنان،
احتفال مبنا�سبة ت�سليم وت�سلّم على �صعيد القيادة الإيطالية التي تتوىل
القطاع املذكور.
كما ت�سلّم اجلي�ش اللبناين عد ًدا من الآليات التي ق ّدمتها دولة �إيطاليا
هبة مل�صلحة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
ح�رض الإحتفال عن اجلانب اللبناين ،العميد ج��ورج زخم م�سري �أعمال
�أرك��ان اجلي�ش للتجهيز ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،قائد

ت�سليم وت�س ّلم يف القيادة

اجلي�ش  -العدد رقم 312
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قطاع جنوب الليطاين العميد
الإيطالية و�آليات للجي�ش
الركن �صادق طلي�س وعدد
م��ن ال�����ض��ب��اط .وع���ن اجل��ان��ب
الإيطايل ،م�ساعد وزير الدفاع ال�سيد غيدو غروزيتو ،رئي�س �أركان الدفاع
اجلرنال بياجيو �أبرات ،رئي�س �أركان اجلي�ش اجلرنال جيو�سيبي فالوتو
وال�سفري جيو�سيبي مارابيتو.
موجه �إىل
تخلّل الإحتفال تالوة كتاب �شكر با�سم العماد قائد اجلي�ش ّ
ال�سلطات الإيطالية ،وت�سليمه �إىل م�ساعد وزير الدفاع ال�سيد غروزيتو،
وتقدمي دروع تذكارية لأع�ضاء الوفد الإيطايل.
حزيران 2011

قيادة اجلي�ش حتتفل بذكرى � 25أيار
مبنا�سبة عيد املقاومة والتحرير �أقيم
يف مبنى وزارة الدفاع الوطني يف الريزة،
احتفال تر�أ�سه العميد الركن بول�س مطر
نائب رئي�س االركان للتخطيط ممثالً قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وح�رضه قادة
املديريات والأج��ه��زة وال��وح��دات التابعة
للقيادة و�ضباطها ،واملوظفون
املدنيون،
ّ
ح��ي��ث ج���رت م��را���س��م رف���ع ال��ع��ل��م وت�ل�اوة
«�أمر اليوم» الذي وجهه قائد اجلي�ش �إىل
الع�سكريني ،و�أقيم عر�ض ع�سكري رمزي
للقوى املتمركزة يف مبنى القيادة .ويف الإطار نف�سه� ،أقيمت احتفاالت
مماثلة يف ق��ي��ادات املناطق واملعاهد وامل��دار���س ،وال��ق��وات اجلوية
والبحرية و�سائر الوحدات الكربى.

عمالنيا
�إىل ذلك زارت وفود من ال�ضباط القطع والوحدات املنت�رشة
ً
يف منطقة اجلنوب ،وقدموا �إىل الع�سكريني التهاين با�سم قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي مبنا�سبة العيد.

العميد زخم �أثنى على تعاون
يف �إطار برنامج امل�ساعدات
آليات
�
و
الطوافات
ل�صيانة
ا
عتاد
م
ل
يت�س
اجلي�ش
ّ
ً
القوات الدولية امل�ستمر مع
الأم�ي�رك���ي���ة ،ت�����س� ّل��م اجلي�ش
اجلي�ش وت�ضحياتها املبذولة
خم�ص�صا
ال��ل��ب��ن��اين ع���ت���ا ًدا
ً
اجلي�ش .من جهتها� ،أعربت ال�سفرية الأمريكية لرت�سيخ اال�ستقرار على احل���دود اجلنوبية،
ل�صيانة الطوافات الع�سكرية.
ت�سلّم الهبة جرى يف قاعدة حامات اجلوية يف عن ثقتها الكبرية بدور امل�ؤ�س�سة الع�سكرية و�شكر لها مبادرتها.
ب��دوره� ،ألقى اللواء �أ�سارتا كلمة �أ�شار فيها
ح�ضور العميد جورج زخم م�سيرّ �أعمال �أركان اللبنانية ،وحر�ص بالدها على تطوير التعاون
�إىل عزم القوات الدولية على موا�صلة تقدمي
اجلي�ش للتجهيز ممثلاً قائد اجلي�ش العماد القائم بني جي�شي البلدين.
كذلك ت�سلّم اجلي�ش اللبناين � 106آليات الدعم اللوج�ستي والعمالين للجي�ش اللبناين،
جان قهوجي ،وال�سفرية الأمريكية ال�سيدة مورا
و�ضباط ق ّدمتها قوات الأمم امل ّتحدة امل�ؤقّ تة يف لبنان ،وتطوير العالقة بينهما على خمتلف ال�صعد.
كونللي على ر�أ�س وفد من ال�سفارة،
ّ
وقد �أقيم للمنا�سبة احتفال ح�رضه العميد جورج
من اجلي�ش.
�ام��ا ،ق��� ّدم مم��ث��ل ق��ائ��د اجل��ي�����ش هدية
وخ��ت� ً
العميد زخم �شكر ال�سفرية كونللي ومن خاللها زخم ممثلاً العماد قائد اجلي�ش ،وقائد قوات تذكارية للواء �أ�سارتا وملدير الإدارة يف القوات
الدولية ال�سيد جريي�ش �سينا.
ال�سلطات الأمريكية على االهتمام الدائم بدعم الأمم املتحدة يف لبنان اجلرنال �ألربتو �أ�سارتا.
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ا�ستهداف �آلية لقوات
الأمم املتحدة بعبوة
نا�سفة و�سقوط  8جرحى
ت ّعر�ضت وح���دة �إيطالية تابعة
لقوات الأمم امل ّتحدة امل�ؤقّ تة يف
لبنان �إىل اع��ت��داء على طريق عام
الرميلة � -صيدا ،ما �أدى �إىل �إ�صابة
�إحدى الآليات وجرح عدد من عنا�رصها.
قيادة اجلي�ش مديرية التوجيه �أو�ضحت اخلرب
يف بيان �أ�صدرته بتاريخ  ،2011/5/27قالت
فيه «�إنه عند ال�ساعة ،16،50و�أثناء مرور وحدة
لوج�ستية تابعة لقوات الأمم املتحدة امل�ؤقّ تة
يف لبنان على طريق ع��ام الرميلة � -صيدا،
تعر�ضت �إحدى �آلياتها النفجار بعبوة نا�سفة ،ما
ّ
�أدى �إىل �إ�صابة �ستة عنا�رص بجروح� ،إثنان منهم
حالتهم خطرة ،بالإ�ضافة �إىل �إ�صابة مواطنني
�إث��ن�ين ���ص��ودف وجودهما يف امل��ك��ان بجروح

طفيفة ،وقد مت نقل اجلرحى �إىل م�ست�شفيات
املنطقة».
و�أ���ض��اف��ت ق��ي��ادة اجلي�ش «�أن���ه على الفور
أمني حول مكان االنفجار ،كما ح�رض
ُفر�ض
ٌ
طوق � ٌ
ع��دد من اخل�براء الع�سكريني للك�شف عليه،
وتولت ال�رشطة الع�سكرية التحقيق باحلادث
لك�شف مالب�ساته».
ويف اليوم التايل ،زار وفد من ال�ضباط ممثالً
ق��ائ��د اجلي�ش ال��ع��م��اد ج��ان قهوجي برئا�سة

قيادة اجلي�ش ت�ؤكد:
ال وجود جلنود �سوريني
يف لبنان

�أ����ص���درت م��دي��ري��ة ال��ت��وج��ي��ه يف ق��ي��ادة
اجلي�ش بيا ًنا بتاريخ  ،2011/5/20جاء
فيه:
تداولت �أو���س��اط �سيا�سية و�إعالمية يف
الآونة الأخرية معلومات ومواقف حول قيام اجلي�ش اللبناين بت�سليم
جنود �سوريني �إىل �سلطات بالدهم بعد دخولهم �إىل لبنان� ،أو دخول
جنود �آخرين وبقائهم على الأرا�ضي اللبنانية.
يهم قيادة اجلي�ش �أن ت�ؤكد �أوالً �أن ال وجود جلنود �سوريني على
الأرا���ض��ي اللبنانية ،خ�صو�صا ً بعد اتخاذ وح��دات اجلي�ش �إج��راءات
م�شددة على املعابر امل�شرتكة.
�أما جلهة ما ذكر عن ت�سليم اجلي�ش ثالثة جنود وجثة جندي رابع
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قائد قطاع جنوب الليطاين العميد
الركن �صادق طلي�س ،م�ست�شفى
حمود يف �صيدا ،حيث ع��اد جرحى
الوحدة الإيطالية العاملة يف القوات
الدولية ،الذين تعر�ضوا لإ�صابات
خمتلفة م��ن ج���راء االن��ف��ج��ار ال��ذي
ا�ستهدف �إحدى �آلياتها.
وق����د ن��ق��ل ال���وف���د �إىل ع��ن��ا��صر
الوحدة املذكورة ،تقدير العماد قائد اجلي�ش
لت�ضحياتهم الكبرية ،ومتنياته لهم بال�شفاء
تقديرا
ال��ع��اج��ل ،وق��ل��ده��م �أو���س��م��ة اجل��رح��ى
ً
لت�ضحياتهم وج��ه��وده��م خ�ل�ال خدمتهم يف
القوات الدولية العاملة يف اجلنوب.
وللمنا�سبة عينها جرى يف مطار رفيق احلريري
ال��دويل ،حفل وداع له�ؤالء الع�سكريني ح�رضه
العقيد املهند�س جهاد العجوز ممثالً العماد
قائد اجلي�ش� ،إىل جانب عدد من �ضباط اجلي�ش
والقوات الدولية.

م��ن حر�س احل���دود يف وق��ت �سابق ،ف �� ّإن
ظ��روف وجودهم على الأرا�ضي اللبنانية
جاءت �إثر تعر�ض مركزهم لإطالق نار من
قبل م�سلّحني و�إ�صابة اثنني منهم بجروح
بليغة ،وقد فارق �أحدهما احلياة يف �أثناء عبوره احلدود مت�أثراً بجراحه.
املخت�ص �أ�شار �إىل وجوب �إعادتهم �إىل بالدهم،
وبعد مراجعة الق�ضاء
ّ
كونه ال تنطبق عليهم �صفة اللجوء �أو الفرار.
تذكر قيادة اجلي�ش مب�ضمون بيانها ال�سابق ،والقا�ضي مبنع
عمليات الت�سلّل يف االجتاهني ،وهي ما�ضية يف الت�ش ّدد يف تطبيق
الإج�����راءات املتخذة حفاظا ً على �سالمة امل��واط��ن�ين يف املناطق
احلدودية.
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�أق���ي���م يف ن����ادي ���ض��ب��اط ف��وج
تخريج ع�سكريني
ال��ه��ن��د���س��ة يف ال��������وروار ،حفل
تابعوا دورة
تخريج دفعة من ع�سكريي الفوج
«معاجلة الذخائر
ال���ذي���ن �أن���ه���وا دورة «م��ع��اجل��ة
غري املنفجرة»
الذخائر غري املنفجرة» ،ب�إ�رشاف
�ضباطهم وفريق تدريب فرن�سي
ّ
متخ�ص�ص.
ّ
حميه قائد لواء الدعم ممثالً قائد
ح�رض احلفل العميد الركن ح�سني
ّ
اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي ،م�ست�شارة ال�سفري الفرن�سي يف لبنان
ال�سيدة �شارلوت دوماترين ووف��د من ال�سفارة ،و�ضباط من �أجهزة
القيادة وق��ادة �أل��وي��ة وق��ائ��د ف��وج الهند�سة العميد �إي��ل��ي نا�صيف
والع�سكريون التالمذة.
ّ
للمتخرجني ،حت ّدث ممثّل
بعد الن�شيد الوطني وت�سليم ال�شهادات
ّ
حميه ،ف�شكر ال�سفارة الفرن�سية ومن خاللها
قائد اجلي�ش العميد الركن ّ

ال�سلطات الفرن�سية على تعاونها امل�ستمر مع اجلي�ش اللبناين.
و�ألقى امللحق الع�سكري الفرن�سي العقيد فيليب برتيل كلمة �أكد
وخ�صو�صا يف جماالت
فيها موا�صلة بالده تقدمي الدعم للجي�ش اللبناين
ً
التدريب واللوج�ستية.

دورات خا�صة
يف فوجي
املغاوير
واملجوقل
اح����ت����ف����ل ال����ف����وج
امل���ج���وق���ل ب��ت��خ��ري��ج
دف�������������ع�������������ة م�����ن
الع�سكريني ،بعد �أن
تدريبيا
جما
�أنهوا برنا ً
ً
�ضباط
ً
خا�صا ب�إ�رشاف ّ
م���ن ال���ف���وج وف��ري��ق
ت����دري����ب �أم��ي�رك����ي
متخ�ص�ص.
ّ
ت���ر�أ����س االح��ت��ف��ال
ال��ذي �أق��ي��م يف ثكنة
غ���و����س���ط���ا ال��ع��م��ي��د
الركن جورج نادر قائد الفوج ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
ومدربون و�أع�ضاء الفريق الأمريكي� ،إىل جانب
�ضباط مدع ّوون
وح�رضه ّ
ّ
عائالت الع�سكريني املتخرجني .وقد �ألقى العميد الركن ن��ادر كلمة
املتدربني وقدرتهم على
املدربني ،وكفاءة
باملنا�سبة نوه فيها بجهود
ّ
ّ
للمتخرجني.
حتمل ال�صعاب ،ثم �سلّم ال�شهادات
ّ
ّ
رم��ان يف روميه حفل تخريج دفعة من
كذلك ،ج��رى يف ثكنة غ�سان ّ
�ضباط من الفوج
ع�سكريي فوج املغاوير� ،أنهوا دورة خا�صة ب�إ�رشاف
ّ
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املدربني الأمريكيني.
وفريق من
ّ
بعد الن�شيد الوطني� ،ألقى م�ساعد قائد الفوج العقيد ح�سيب عبدو كلمة
�شاكرا الفريق الأمريكي على
املدربني،
ن ّوه فيها مب�ستوى الدورة وجهود
ّ
ً
دعمه امل�ستمر يف تدريب الوحدات اخلا�صة.
للمتخرجني ،كما ق ّدمت دروع
ويف ختام احلفل� ،سلّمت ال�شهادات
ّ
تذكارية �إىل �أع�ضاء الفريق الأمريكي عربون �شكر وتقدير ،ثم جرى عر�ض
ع�سكري رمزي �شاركت فيه بع�ض الوحدات.
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لقاءات وتبادل خربات يف
املركز اللبناين لالعمال املتعلقة
بااللغام
�ضم م�س�ؤولني عن
زار لبنان وفد �سوداين
ّ
برنامج الألغام ونا�شطني يف جمال التوعية من
خماطرها وم�ساعدة �ضحاياها .وقد �أتت الزيارة
التعرف على التجربة اللبنانية يف جمال
بهدف
ّ
مكافحة الألغام وتبادل اخلربات يف هذا املجال.
الوفد الزائر اجتمع يف املركز اللبناين للأعمال
املتعلقة بالألغام بقائد املركز العميد حممد
فهمي
و�ضباطه ،حيث اطلع على الربنامج
ّ
اللبناين للتوعية من خماطر الألغام وم�ساعدة
ال�ضحايا وم�شكلة الألغام والقنابل العنقودية
والإ���ص��اب��ات الناجتة عنها .كما كانت للوفد
زي��ارة �إىل املركز الإقليمي للأعمال املتعلقة
بالألغام يف النبطية ،وج��والت �شملت كالً من:
ثكنة �سعيد اخلطيب يف حمانا حيث مركز �إيواء
«كالب ك�شف الألغام» ،مركز جمعية متكني -
للعي�ش با�ستقاللية يف النبطية ،مركز منظمة
«ماغ» يف كفرجوز ،م�رشوع التعاونية الزراعية
لدعم م�صابي الألغام التابع لل�صندوق الدويل

للت�أليل ،مركز جمعية امل�ساعدات ال�شعبية
الرنوجية ( )NPAيف وطى امل�صيطبة ،مركز
اجلمعية اللبنانية لرعاية املعوقني يف ال�رصفند،
بالإ�ضافة �إىل حقلي معاجلة �أل��غ��ام وقنابل
عنقودية يف بلدتي �سوق الغرب و�شيحني.
حمرر مر�صد الألغام والقنابل
�إىل ذلك ،قام ّ
العنقودية يف وا�شطن ال�سيد مايك كيندللن،
ب��زي��ارة امل��رك��ز اللبناين ل�ل�أع��م��ال املتعلقة
بالألغام وبحث مع قائده العميد فهمي املراحل
التي قطعها الربنامج اللبناين للأعمال املتعلقة
بالألغام ،يف ح�ضور مدير �رشكة «داي��ن كوب»
الأمريكية يف لبنان.
وكانت لل�سيد كيندللن عدة جوالت �شملت:
مركز جمعية امل�ساعدات الكن�سية الدامناركية
( )DCAيف احل��و���ش وم��رك��ز ب��رن��ام��ج الأمم
املتحدة الإمنائي واملجموعة االوروبية حيث
بحث �إمكان التعاون يف هذا املجال ،كما جال
على حقول معاجلة قنابل عنقودية يف بلدات:
طلو�سة ،ميفدون ومزرعة احلميلة ،تعمل على
تنظيفها فرق من جمعية امل�ساعدات ال�شعبية
الرنوجية ومنظمة «ماغ» وامل�ؤ�س�سة ال�سوي�رسية
لنزع االلغام – فرن�سا ( )FSDوانتقل ال�سيد

«ج�رس القمر»
ق � ّدم تالمذة ال�صفوف التكميلية يف املعهد الأن��ط��وين يف
عر�ضا مل�رسحية «ج�رس القمر» ح�رضه قائد املدر�سة
بعبدا،
ً
يف املعهد
احلربية العميد الركن وليد �سلمان وحواىل مئة تلميذ �ضابط
الأنطوين
املدربني.
�ضباطهم
من ال�سنتني الثانية والثالثة برفقة ّ
ّ
رحب مدير املعهد الأب بطر�س عازار بقائد املدر�سة
وقد ّ
�شاكرا امل�ؤ�س�سة الع�سكرية على اجلهود التي تقوم
العميد الركن �سلمان واحل�ضور،
ً
بها لطم�أنة املواطنني وحماية ال�سلم الأهلي.

يف �إطار املهمات الإمنائية التي ينفذها اجلي�ش
ر�ش مبيدات يف البقاع
وبالتن�سيق مع وزارة ال��زراع��ة ،قامت طوافات
ملكافحة ح�رشة ال�سونة
تابعة للقوات اجلوية ،وبتواريخ خمتلفة ،بر�ش
مبيدات خا�صة ملكافحة ح�رشة ال�سونة ،يف منطقة البقاع ،وذلك فوق حقول القمح
التابعة لبلدات :الكني�سة ،دير الأحمر� ،شليفا ،بوادي ،ال�سعيدة ،حو�ش الذهب ،حو�ش
تل �صفية ،حو�ش بردة ،ايعات ،حور تعال ،الطيبة� ،رسعني التحتا والفوقا ،دير الغزال،
رياق ،علي النهري ،متنني التحتا� ،أبلح ،الفرزل ،النبي �أيال ،النبي �شيت ورعيت.
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أي�ضا �إىل ور�شتي نزع الألغام يف بلدتي
كيندللن � ً
�شبطني وتوال التابعتني ملنظمة «هانديكاب
العاملية» ( )HIحيث اطلع على عمل رهط
الهند�سة يف احلقلني وكيفية تنظيفهما.
ك���ذل���ك ،زار وف����د م���ن م��ن��ظ��م��ة امل��ج��م��وع��ة
اال�ست�شارية للألغام العاملية املركز اللبناين
ل�ل�أع��م��ال املتعلقة ب��الأل��غ��ام ،وم��راك��ز عمل
املجموعة يف لبنان بغية مراقبة عمل الفرق
التابعة لها وتقييمه .وتخلل اللقاءات التي
ح����ضره��ا ق��ائ��د امل��رك��ز العميد حم��م��د فهمي
�رشوحات حول م�شكلة الألغام والإ�صابات الناجتة
عنها وما حتتاجه من دعم ملعاجلتها،وكانت
أي�ضا للوفد جوالت على حقول معاجلة القنابل
� ً
العنقودية يف ع��دة مناطق ،تابعة للمجموعة
اال�ست�شارية للألغام «ماغ» وللمركز الإقليمي
للأعمال املتعلقة بالألغام يف النبطية ،وحقول
منظفة يف بلدات علما ال�شعب ،عيرتون ،حوال
والوزاين.

تكرم �أبناء �شهدائها يف عيد الطفولة
عكار
ّ
كرمت «اجلمعية اللبنانية لإ�سعاد الطفولة»
ّ
يف عكار� ،أبناء �شهداء اجلي�ش اللبناين الذين
�سقطوا خالل مواجهتهم الإرهاب يف خميم نهر
البارد ،باحتفال �أقامته مبنا�سبة يوم الطفولة
يف �ساحة العبدة.
ح�رض االحتفال ،العميد الركن �أحمد احل�صني
ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،رئي�سة
اجلمعية امل��ذك��ورة ال��دك��ت��ورة نزيها �سعيد
اليو�سف ،ملكة جمال لبنان الآن�سة رهف عبد
اهلل ،مدير ع��ام «ع��ك��ار ب��ر���س» الإع�لام��ي منذر
املرعبي وفعاليات وح�شد من الأهايل.
تخلل احل��ف��ل و���ض��ع �إكليل م��ن ال��زه��ر على
الن�صب التذكاري ل�شهداء اجلي�ش يف �ساحة
العبدة ،وغداء يف مطعم الأرج��وان  -القنطرة،
بالإ�ضافة �إىل جولة على ع��دد من املدار�س
اختتمت مبهرجان �إحتفايل �أقيم يف املدر�سة
الوطنية الأرثوذك�سية يف ال�شيخ طابا .وقد
عزفت مفرزة من مو�سيقى اجلي�ش �أنا�شيد
وطنية وفولكلورية.
وللمنا�سبة� ،ألقى العميد الركن احل�صني
كلمة القيادة ومما قاله:
«ي�رسّين وي�رشّفني �أن �أقف بينكم اليوم ،ممثالً
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف هذا احلفل
الذي �أرادت منه جمعية �إ�سعاد الطفل يف عكار
م�شكورة ،التعبري ع��ن ت�ضامنها الوثيق مع

اجلي�ش وعائالت �شهدائه .وهذا لي�س
بالأمر الغريب على م��روءة �أه��ل عكار
وحميتهم اللبنانية الأ�صيلة ،ولي�س
غريبا كذلك على هذه اجلمعية الكرمية
ً
التي اتخذت من الطفولة املنت�رصة
على الأمل واحلرمان ،والب�سمة امل�رشقة
على وجوه الأطفال ،عنوا ًنا مل�سريتها
النا�ضحة باملحبة والعطاء.
�أهلنا يف عكار،
عندما ت��ط� ّوع �أب��ن��ا�ؤك��م يف اجلي�ش،
يف امل�ؤ�س�سة الوطنية الأوىل ،كنتم
�ام��ا� ،أن��ه��م �سيكونون يف
ت��درك��ون مت� ً
طليعة املدافعني عن لبنان �ضد عدوه
الأ�سا�سي وهو الكيان الإ�رسائيلي الغا�ضب،
كيف ال وقد زرعتم يف نفو�سهم �أغرا�س حمبة
ال��وط��ن ون�����ش��أمت��وه��م على واج���ب الت�ضحية
بالغايل والنفي�س يف �سبيله .لكن ما فاج�أكم
وفاج�أنا جمي ًعا هو �أن يت�سلل الإرهاب �إىل داخل
البالد� ،إىل حدود بلداتكم وقراكم بالتحديد،
ليغدر بالع�سكريني واملدنيني الأبرياء على حد
هب اجلي�ش للدفاع عن كرامته
�سواء ،فكان �أن ّ
مقدما قافلة من ال�شهداء الأبرار،
ون�رصة �شعبه،
ً
وم�سطرا �صفحات جميدة يف �سجل اخللود.
ً
هكذا هي الأوطان ت�صان بالبذل والت�ضحيات،
وحتيا بدماء ال�شهداء الذين ي�صنعون مب�آثرهم

تخريج يف �سيدة الب�شارة

تلبية لدعوة �إدارة ثانوية وميتم �سيدة الب�شارة
للراهبات ،رعى ممثل قائد اجلي�ش اللواء الركن
ن��ق��وال م��زه��ر ع�ضو املجل�س الع�سكري ،حفل
تخريج �أول دف��ع��ة م��ن ط�لاب ال�صفّ الثالث
ال��ث��ان��وي ،ال��ذي �أق��ي��م على م�رسح الثانوية يف
ح�ضور مديرتها الأخت حياة ا�سكندر واملعلّمني
و�أهايل الطالب.
افتتاحا ،ثم كانت كلمة ملديرة
الن�شيد الوطني
ً
الثانوية الأخت حياة ا�سكندر التي �شكرت ممثّل
العماد قائد اجلي�ش على تلبية الدعوة ،م�ؤكدة
�أن العالقة بني اجلي�ش وال�شعب اكت�سبت يف وطننا �صفات
را�سخة على م��دى ال��زم��ن .بعدها و ّزع���ت ال�شهادات على
املتخرجني ودعي احل�ضور �إىل حفل كوكتيل.
ّ
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البطولية� ،إرثها الغني وحا�رضها القوي وغدها
امل�رشق .ف�ألف حتية �إكبار و�إجالل له�ؤالء الرجال
ال��رج��ال ،ال��ذي��ن ج���ادوا ب��أرواح��ه��م على مذبح
ال�سيادة واحلرية والكرامة.
ب�إ�سم قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي �أتوجه
بتحية �شكر وتقدير �إىل جمعية �إ�سعاد الطفولة
رئي�سا و�أع�ضا ًء ،و�إىل الإعالميني وملكة جمال
ً
لبنان ،وك��ل م��ن �أ�سهم يف �إق��ام��ة ه��ذا احلفل
و�شارك يف ح�ضوره .عهدنا لكم �أيها الإخوة� ،أن
وفيا لق�سمه ،را�سخًا يف مبادئه
يبقى اجلي�ش
ً
وثوابته ،و�إىل جانبكم يف ال����ّسارّ اء وال����ضرّاء ،يف
حر قوي مزدهر».
�سبيل وطن ّ

نعت قيادة اجلي�ش اجلندي حممد
ح�سن ط��ح��ان ال���ذي ت��ويف بتاريخ
.2011/5/18
 م��ن مواليد ،1978/3/15ع��دل��ون ،ق�ضاء ���ص��ي��دا ،حمافظة
اجلنوب.
 ت���ط��� ّوع يف اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ.2009/4/30
 من عداد لواء امل�شاة الثالث -الكتيبة .32
 حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش مرتني.
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يف �سجل اخللود

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

رفاق ا
لسسالح

قوى الأمن
الداخلي
حتتفل بعيدها
اخلم�سني
بعد املئة

حزيران

�أحيت املديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
ال��ذك��رى اخلم�سني بعد امل��ئ��ة لت�أ�سي�سها،
باحتفاالت رم��زي��ة �أقيمت يف ك��ل م��ن :ثكنة
القوى ال�سيارة � -ضبية ،معهد ق��وى الأم��ن
الداخلي  -الوروار ،ثكنة �إميل احللو ،ويف ثكنة
الرائد ال�شهيد و�سام عيد  -عرمون.
وللمنا�سبة ،هن�أ وزي��ر الداخلية والبلديات
يف حكومة ت�رصيف الأعمال زياد بارود �ضباط
ق���وى الأم����ن ال��داخ��ل��ي ورت��ب��اءه��ا وعنا�رصها

أياما
بالعيد،
متمنيا لهم وللم�ؤ�س�سة العريقة � ً
ً
�أف�ضل يف خدمة املواطن ويف حت�صني مفهوم
الدولة ،ومثم ًنا الت�ضحيات التي بذلت والتي
بلغت حد ال�شهادة.
ا�ستهلّت االحتفاالت مبرا�سم رفع العلم حيث

�أدت ثلة من الع�سكريني التحية له ،و�ألقي
الأمر العام الذي �أ�صدره املدير العام لقوى
االم��ن الداخلي اللواء ا��شرف ريفي للمنا�سبة
�أمام ال�ضباط والع�سكريني امل�شاركني .ومما
جاء فيه:
اجلي�ش  -العدد رقم 312
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«يف التا�سع من حزيران من كل عام نحتفل
و�إياكم بذكرى ت�أ�سي�س قوى الأمن الداخلي،
ه��ذه امل�ؤ�س�سة العريقة ،التي �أن�ش�أ نواتها
النظامية الأوىل بروتوكول العام .1861
لقد اكت�سبت م�ؤ�س�ستكم عراقتها من تراكم

قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي يه ّنئ قوى
الأمن الداخلي بالذكرى  150لت�أ�سي�سها
ملنا�سبة الذكرى اخلم�سني بعد املئة لت�أ�سي�س قوى الأمن الداخلي،
وجه العماد جان قهوجي برقية �إىل املدير العام لقوى الأمن الداخلي
ّ
اعرب فيها عن التقدير العايل «جلهودكم للحفاظ على جهوزية قوى
الأمن الداخلي يف هذه الظروف الدقيقة التي متر بها البالد» ،معل ًنا
«اننا نتطلع بكل �أمل �إىل مزيد من التعاون بني م�ؤ�س�سة اجلي�ش
واملديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ،ملا فيه م�صلحة الوطن وخري
�أبنائه»·

جهود �أ�سالفكم وع�صارة فكرهم وخربتهم
�إ�ضاف ًة �إىل ت�ضحياتهم بعد �أن مر على �إن�شائها
150عاما ً.
يف ال�سنوات املا�ضية �إحتفلنا بهذا العيد
مبتهجني ب ��إجن��ازات ح َقّقناها منفردين �أو
مع رفاقنا يف اجلي�ش اللبناين وبقية الأجهزة
الأم��ن��ي��ة اللبنانية ع��ل��ى اجل��رمي��ة املنظمة،
واجل���رمي���ة الإره���اب���ي���ة وع��ل��ى ب��ن��ي��ة ال��ع��دو
الإ��سرائ��ي��ل��ي التج�س�سية ،وعيدنا ال��ي��وم هو
برفع قدراتنا العمالنية من خالل رفع عديد
امل�ؤ�س�سة وزي���ادة تدريباتها التخ�ص�صية
وت�أمني التجهيزات املتط ِّورة لها ومن خالل
ت�أمني التوازن الطائفي يف امل�ؤ�س�سة لتكون
على �صورة هذا الوطن الر�سالة.

�إننا نفخر يف عيدنا
ه���ذا ب��ت��ح��ق��ي��ق ه��ذه
اخل���ط���وات لنتمكن
م���ن ح��م��اي��ة ال��دول��ة
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة ال���ت���ي
ن����رى �أن���ه���ا وح��ده��ا
ت�شكل عنوان تالقي
اللبنانيني ،ففيها
خ�لا���ص��ن��ا وع��ن��ده��ا
ن��ل��ت��ق��ي ب ��أط��ي��اف��ن��ا
املتعددة».
وخ����اط����ب ال���ل���واء
ريفي يف ختام الأم��ر
ال���ع���ام رج�����ال ق��وى
الأمن الداخلي قائلاً :
«ثابروا على عطائكم
ف�أنتم ملزمون حماية
�أه���ل���ك���م ووط��ن��ك��م،
ولتكن خطواتكم مطابقة للقوانني وليكن
�إنتما�ؤكم مل�ؤ�س�ستكم ولوطنكم ،وكونوا على
ٍ
م�سافة من اجلميع دومنا متييز».
ك��ذل��ك� ،إح��ت��ف��ل��ت ق��ي��ادة منطقة اجل��ن��وب
االقليمية يف ق��وى االم���ن ال��داخ��ل��ي بعيدها
ال��ـ  ،150يف ح�ضور حمافظ لبنان اجلنوبي
ن��ق��وال اب��و �ضاهر وال��ق��ي��ادات االقليمية يف
املحافظة وق��ادة الأجهزة االمنية من اجلي�ش
وخمابرات اجلي�ش والأم��ن العام وامن الدولة
اجلي�ش  -العدد رقم 312
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وف��رع��ي املعلومات
واال�����س����ت����ق���������ص����اء
و�ضباط متقاعدين.
بعد عر�ض ع�سكري
ل���ف���رق م���ن وح����دات
قوى الأمن الداخلي،
وال��ن�����ش��ي��د ال��وط��ن��ي
ال��ل��ب��ن��اين ،ون�����ش��ي��د
ق���وى االم�����ن ،ال��ق��ى

قائد منطقة اجلنوب االقليمية يف قوى الأمن
الداخلي العميد منذر االيوبي كلمة قال فيها:
«نحن مع اجلي�ش اللبناين البطل ،و�شعب
اجلنوب الأب��ي ،واملقاومة البا�سلة يف خندق
واح���د لتح�صني لبنان وح��م��اي��ت��ه ،وحت�صني
م��ن��اع��ت��ه م��ن ان��ع��ك��ا���س الأزم�����ات اجل��اري��ة يف
املنطقة ،مع احلر�ص على ع��دم جعل لبنان
ممرا ال�ستهداف اي من الدول العربية
مقرا او ً
ً
ال�شقيقة».

منا

سسبات

تخلي ًدا ل��ذك��رى اجل��ن��ود الفرن�سيني الذين
دفاعا
�سقطوا خ�لال احل��رب العاملية الثانية
ً
حزيران
عن فرن�سا� ،أحيت ال�سفارة الفرن�سية احتفاالً يف
ق�رص ال�صنوبر يف بريوت.
تر�أ�س االحتفال ال�سفري الفرن�سي يف لبنان
دوين بييتون يف ح�ضور كل من العميد �أمني
خ��وري ممثالً قائد اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي ،ال�سفرية الأمريكية مورا
كونيللي� ،سفرية �أملانيا بريجيتا اي�برل �سيفكر� ،سفري بلجيكا يوهان
فريكمان ،قائد الكتيبة الفرن�سية العاملة يف �إطار قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
يف لبنان اجلرنال دو واملون ،بالإ�ضافة �إىل قدامى املحاربني اللبنانيني يف
اجلي�ش الفرن�سي و�أركان ال�سفارة وعائالت ال�ضباط والع�سكريني.
بعد الن�شيدين اللبناين والفرن�سي ،قّ لد ال�سفري الفرن�سي بييتون �أو�سم ًة
ل�ضباط فرن�سيني و�ضباط وعنا�رص م��ن اجلي�ش اللبناين ث��م �أل��ق��ى كلم ًة
باملنا�سبة �شكر فيها احل�ضور ،و�شدد على العالقات التاريخية بني لبنان
وفرن�سا ،ال �سيما الع�سكرية منها.
كما وجه حتية �إىل الكتيبة الفرن�سية العاملة يف جنوب لبنان.
ويف اخلتام ،تق ّدم بييتون �إىل الن�صب التذكاري حيث و�ضع �إكليالً من الزهر.

�إعداد :روجينا خليل

فرن�سا حتتفل بذكرى جنودها
الذين �سقطوا يف لبنان

اجلي�ش  -العدد رقم 312
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ا�سرتاتيجية ،متو�ضع ،ا�ستهداف،
تكتيك ،تخطيط ،عمليات ...مفردات
ع�سكرية بالأ�سا�س لكنها ت�ستخدم
يف عامل الأعمال وال�رشكات ،وهي
من املفاهيم الأ�سا�سية يف مناهج
اجلامعات واملدار�س املتخ�ص�صة
ب�إدارة الأعمال وما يت�صل بها .ففي
هذا املجال كما يف جماالت �أخرى
كثرية ،ي�ستفيد املجتمع املدين
من خربات طورها املجتمع الع�سكري،
كما ي�ستفيد الأخري من املعارف
والتقنيات التي طورها الأول.

اجليشش
و
ا
مل
جتم

ع

حزيران

�إعداد :ندين البلعة
نقطة الإنطالق
برعاية قائد اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي
ممثالً بالعميد الركن ح�سن �أيوب مدير التوجيه،
نظّ مت كلية �إدارة الأعمال والعلوم التجارية يف
جامعة الروح القد�س -الك�سليك ندوة بعنوان

«�ضباط القيادة يحا�رضون يف ف� ّ�ن القيادة»
( ،)When the Army Talks Businessيف
قاعة البابا يوحنا بول�س الثاين يف حرم اجلامعة
الرئي�س .ح�رض ال��ن��دوة ح�شد م��ن الفعاليات
ال�سيا�سية والع�سكرية والدينية وال�سفراء

عامل الأعمال ي�ستفيد من خربات اجلي�ش

�ضباط يحا�رضون يف فن القيادة

وامللحقني الع�سكريني الأجانب
يف لبنان ورجال الأعمال ،بالإ�ضافة
�إىل �أع�������ض���اء جم��ل�����س اجل��ام��ع��ة
والأ���س��ات��ذة وط�ل�اب ال��درا���س��ات
العليا وع��دد من ممثلي ال�رشكات
املحلية والدولية.

الفكرة والتطبيق
فكرة الندوة انطلقت من اجلهد
الذي يبذله اجلي�ش اللبناين لتعزيز
ت��وا���ص��ل��ه م���ع امل��ج��ت��م��ع امل���دين.
عمليا ،طرح امل�ست�شار الت�سويقي
ً
يف �رشكة «كليمنتني» الإعالنية
ال�����س� ّ�ي��د ج���ورج جن���م ،والإع�لام��ي��ة
�شانتال داغر فكرة مفادها الآتي:
مب��ا � ّأن اجلي�ش لي�س فقط بني ًة
ج�سدية و�أع��م��االً قتالية ،ب��ل هو
ّ
فكر ا�سرتاتيجي يخطّ ط ويدر�س
الإمكانات واالحتماالت قبل الإق��دام على �أي
الع�سكرية
فلم ال ن�ضيء على املفاهيم
مهمةَ ،
ّ
ّ
الأ�سا�سية يف عامل الأعمال ()Business؟
تبلورت الفكرة يف �إط��ار التقارب والتقاطع
ب�ين ع��املَ��ي اجل��ي�����ش والأع����م����ال ...ف��ال��ق��ادة
الع�سكريون العظام الذين �ساهموا يف �صنع
ّ
التاريخ ،تركوا �إىل جانب �إجنازاتهم احلربية
والقتالية ،ب�صماتهم يف عامل الأعمال ،لي�س من
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أي�ضا من خالل
خالل املفردات فح�سب ،ولكن � ً
التفكري واملنطق والو�سائل والطرق والأفعال.
وقائع احلدث
افتتاحا ،وقف اجلميع
بعد الن�شيد الوطني
ً
ٍ
�صمت �إج�ل�االً لأرواح �شهداء اجلي�ش
دقيقة
رح��ب رئي�س اجلامعة الأب
اللبناين .بعدها ّ
ه��ادي حمفوظ باحل�ضور وبال�ضباط القادة
املحا�رضين ،م�ش ّد ًدا على �أهمية التعاون مع
اجلي�ش ،حامي الوطن واملواطن.
من جهته ت�ساءل عميد كلية �إدارة الأعمال
وال��ع��ل��وم ال��ت��ج��اري��ة
الدكتور نعمة عازوري
«م��ا ال���ذي ميكن �أن
ي��ج��م��ع ب�ين م��ي��ادي��ن
ال���ق���ت���ال وم��ي��ادي��ن
�إدارة الأع����م����ال؟»،
«غالبا
م�شريا �إىل انه
ً
ً
ما ي�شكل الإن�ضباط
والت�ضحية والعمل
اجل���م���اع���ي امل��ن��ظ��م،
امل�������س���ت���خ���ل�������ص���ات
الكال�سيكية يف هذا
ّ
الإجتاهُ ،ي�ضاف �إليها
القيادة التفاعلية يف
ظروف بالغة التعقيد
وامل��خ��اط��ر ومتعددة
الإح�������ت�������م�������االت».
و�أ�ضافّ �« :إن املهارة
التفاو�ضية والإدارية
يف ظروف معقّدة ومع
�أ�شخا�ص من خمتلف
ال��ط��ب��ائ��ع ،ق��د تكون
�إحدى �أهم �سمات القائد امل�س�ؤول عن �أرواح من
يت�أثرون يف قيادته .ولعل هذا هو حمك القائد
امليداين ،و�إن مل تكن هذه امليزات ت�شكّ ل قيمة
م�ضافة للقادة ميكن التعويل عليها يف م�ضمار
الإدارة».
الإعالمية �شانتال داغ��ر عر�ضت املوا�ضيع
التي تطرق �إليها ال�ضباط املحا�رضون« :كيف
يتم تعامل القائد مع املحنة �إذا ا�ستج ّدت؟
ك��ي��ف ي � ّت��خ��ذ ق����رارات����ه؟ وم����ا ه���ي اخل��ب�رات

والتجارب العمالنيـة التي �سيت�شارك فيها مع
احل�ضور؟»...
و�أ�ضافت« :هذا اللقاء هو حماولة لت�سليط
ال�����ض��وء ع��ل��ى �أوج����ه ال��ت�لاق��ي ب�ين ال�سلوك
الع�سكري و�سلوك ال�رشكات ،وتبادل املهارات
الإداري��ة  -الع�سكرية مع نخبة من طالب �إدارة
الأع��م��ال يف لبنان» .كما �أ���ش��ارت �إىل �أن «من
�أولويات العماد قهوجي قائد اجلي�ش ،تعريف
الطالب على الوجه احلقيقي للجي�ش اللبناين.
ويف �سبيل تلك الغاية قامت الأف��واج اخلا�صة
بعدة عرو�ض ع�سكرية يف اجلامعات واملدار�س

�أثر ال مُيحى
امل�ست�شار الت�سويقي يف �رشكة «كليمنتني»
��را �أ�سماء قادة
ّ
ال�سيد ج��ورج جنم حت � ّدث ذاك� ً
ع�سكريني دخلوا التاريخ عرب �إجنازات ع�سكرية
وانت�صارات« .ولكن ما ال يعرفه الكثريون،
� ّأن ه���ؤالء ال��ق��ادة قد قاموا على م� ّ�ر ال�سنني
ب�إدخال ما لديهم من و�سائل وطرق وتقنيات
وتكتيكات وحتى قامو�سهم اللغوي� ،إىل عامل
الأعمال و�إدارة ال�رشكات».
ثم ق ّدم قائمة �أمثلة يف هذا املجال« ،ت�ص ّور
العالقة الوطيدة والتبادل الوثيق بني عاملي

إ�سهاما منها يف ت�أمني التوا�صل بني اجلي�ش
�
ً
واملجتمع املدين».
من جهة �أخ��رى ،ا�ستذكرت داغ��ر يف كلمتها
ال�شهداء الأبرار واللواء الركن ال�شهيد فرن�سوا
احل����اج ،م�����ش�� ّدد ًة ع��ل��ى دور اجل��ي�����ش اجل��ام��ع
واملوحد بني املناطق والطوائف واملذاهب،
ّ
«همه الوحيد الوالء للوطن يف �ضوء ال�شفافية
ّ
وال��ن��زاه��ة ،مم��ا �أك�سبه ثقة اللبنانيني على
خمتلف انتماءاتهم وتوجهاتهم».

ال�رشكات واجليو�ش».
فمثالً كلمة «متو�ضع» يف عامل الأعمال هي
م�صطلح ي�شري �إىل التقنيات والو�سائل التي
ُت ّت َبع لو�ضع منتج يف ال�سوق ،ولكنه يف الأ�سا�س،
من ابتكار ال��ق��ادة الع�سكريني الذين كانوا
ميو�ضعون القوى يف امليدان للإنت�صار على
العدو.
مثل �آخ��ر« ،الهدف» ال��ذي ي�ستعمل يف عامل
متاما
حلث الزبـون على الإ�ستهـالك،
الأعمال
ّ
ً
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كما يح ّدد �ضابط املدفعية هدفً ا ل�رضبه �أو
«ا�سرتاتيجية» يف الت�سويق
تدمريه .وم�صطلح
ّ
والتجارة وامل��ال� ،أ�صله ع�سكري ا�ستعمل يف
احلروب.
كما ق ّدم جنم بالإ�ضافة �إىل الأمثلة اللغوية،
قائمة بالتقنيات واملفردات الع�سكرية التي
دخلت عامل ال�رشكات وال�سوق والأعمال.
ث��م ق�� ّدم ملح ًة ع��ن ت��وزي��ع امل��داخ�لات التي
قُ�سمت �إىل �أربعة حماور معاجل ًة عناوين تتوازى
مع العناوين نف�سها يف عامل ال�رشكات:
 املحور الأول� :إدارة العمليات. املحور الثاين :ال�شجاعة والتحفيز. املحور الثالث� :إعادة التنظيم الهيكلي يف�أوقات ال�صعوبات.
 املحور الرابع :الت�رصف يف �أوقات الأزمات.العمليات والقرار
ا�ستهلّ املحا�رضات مدير العمليات يف اجلي�ش
اللبناين العميد الركن مارون احلتي الذي ق ّدم
مداخلته باللغة الفرن�سية ،م�سلّطا ً ال�ضوء على
ماهية العمليات الع�سكرية وكيفية �إدارتها
وال�ش�ؤون اللوج�ستية ،وكيفية تقدير املوقف
من �أجل اتخاذ القرار املنا�سب .وعر�ض ملحة
هيكلية اجليو�ش،
تاريخية عن كيفية تنظيم
ّ
ّ
متحدثًا عن خمتلف الأ�ساليب التي يعتمدها
اجلي�ش يف معاجلة احل��االت ال�شائكة وكيفية
تن�سيق اجلهود واملوارد.
وقد �ش ّدد العميد الركن احلتي على �أهمية
و�ضع خطة لإدارة �أي عملية ،مو�ض ًحا �أن و�ضع

اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة الع�سكرية  -ال��وط��ن��ي��ة يتم
ال�سيا�سية،
تراتبية ب���دءا ً م��ن ال�سلطة
وف��ق
ّ
ّ
مروراً باملجل�س الأعلى للدفاع ،وجمل�س الأمن
املركزي ،ووزير الدفاع ،ثم �إىل قيادة اجلي�ش،
و�أركان اجلي�ش للعمليات ومديرية العمليات،
يتم تنفيذها من قبل
ل ُتعطى من بعدها �أوامر ّ
القوى املنت�رشة على الأر�ض.
تطرق �إىل مراحل التخطيط ،وكيفية
بعدها
ّ
تقدير املوقف ،وعملية تنظيم العمليات وفق
مبادئ احلرب التي ُتخت�رص بحرية احلركة وتركيز
امل��وارد واقت�صاد القوى .ثم �أعطى فكر ًة عن
متفهما،
�صفات املخطِّ ط الذي يجب �أن يكون
ً
�صلبا ،متوا�ض ًعا ،وعاملًا ب�أر�ض املعركة �أو
ً
مكان تنفيذ العملية.
ال�سيد جنم مقارب ًة بينّ من
من جهته ،ق� ّدم
ّ
خاللها � ّأن �إدارة العمليات الع�سكرية ت�شكّ ل
املنطلق الأ�سا�سي لكلّ تفكري وتنظيم و�إدارة
تخيل جمموعة
يف ال�رشكات العاملية� ،إذ ال ميكن ّ
نفطية عاملية مثالً ،وهي تعمل وتناف�س غريها
وتبيع وتنتج من دون �إدارة دقيقة لعملياتها.
ال�شجاعة والتحفيز...
قائد ف��وج امل��غ��اوي��ر العميد ال��رك��ن �شامل
مفهومي ال�شجاعة
روكز ،ركّ ز يف مداخلته على
َ
والتحفيز .بد�أ بلمحة عن الفوج ومهماته ،ثم
ع�سكريا «تخطّ ي
ع� ّ�رف بال�شجاعة التي تعني
ً
اخلوف يف مواجهة مقاتل �رش�س �أو حاجز �صعب».
مبميزات اجلندي
بعدها انتقل �إىل التعريف
ّ
ال�شجاع و�أهم خ�صائ�ص القائد ال�شجاع م�ش ّد ًدا
على �رضورة تفعيل مقومات ال�شجاعة :الأخالق،
والكفاءة والفعالية ،والإن�سانية والعاطفة،
والإلتزام .واختتم مداخلته بالتح ّدث عن عدد
من العمليات التي ن ّفذها فوج املغاوير وبفيلم
وثائقي عن الفوج.
ال�شجاعة والتحـفيز �صفـتان ت�شكّ ـالن
�أ���س��ا��ً�س��ا لو�صف رجــل �أع��م��ـ��ـ��ال باملــديــر
الناجح ،كــما يو�ضـح جنـم ،ويـقــ ّدم �أمثلـة عن
�رشكــات ُبنــ ِ َيت على قرار �شجاع مثل APPLE
و YAHOOو.GOOGLE
ف��ف��ي ال����شرك��ات ك��م��ا يف اجل��ي��و���ش ،ي��خ��رج
ويتميزون بحب املغامرة
ال�شجعان عن ال�صف
ّ
واملخاطرة.
اجلي�ش  -العدد رقم 312

43

حزيران 2011

�إعادة التنظيم خالل املحنة
العميد الركن جورج نادر قائد الفوج املجوقل،
تناول مو�ضوع �إع���ادة التنظيم والهيكلة يف
�أوق���ات ال�صعاب واملحنة ،م�ست�شه ًدا بخربة
معركة نهر البارد حيث كان عليه �إعادة تنظيم
ال��ف��وج بعد �إ�صابة ق��ائ��ده .ا�ستهلّ مداخلته
بلمحة عن الفوج املجوقل ومهماته وتنظيمه
مق ّد ًما مقارن ًة بني وظائف �أركان الفوج و�آلية
اتخاذ ال��ق��رار ،وهيكلية �رشكة مدنية .بعدها
�رشح مقيا�س اجلهوزية العمالنية للفوج خالل
املعركة ومراحل تنظيمه خالل املحنة بد ًءا من
املرحلة التح�ضريية ،اىل �إعادة تنظيم القتال،
ثم
ورفع �إرادة القتال لدى الع�سكريني ومن ّ
وختاما ُعر�ض فيلم ق�صري عن
متابعة القتال.
ً
كيفية �سحب جثّة �شهيد يف معركة نهر البارد
حتت الق�صف واخلطر.
الع�سكريون هم من اختربوا ال�صعاب قبل
وج��ود جمتمع الأعمال وال�رشكات ،يقول جنم.
تتحملها اجليو�ش وتختربها
فال�صعاب التي
ّ
من الناحيتني اجل�سدية واملعنوية ،هي �أعظم
ب�أ�شواط من تلك التي تواجهها جمتمعات رجال
الأعمال ومدراء ال�رشكات .ويق ّدم مثاالً عن هذه
النقطة بالتحديد ،كيف قام كارلو�س غ�صن
ب�إعادة تنظيم �رشكة  Nissanومن بعدها �رشكة
متران يف حمنة ع�صيبة.
 Renaultحني كانتا ّ
�إدارة الأزمات
حتطّ م الطائرة الأثيوبية يف  25كانون الثاين
 ،2010خربة ق ّدمها العقيد الركن عبد الكرمي
كيفية
ها�شم قائد فوج مغاوير البحر ،ل�رشح
ّ
�إدارة املهمة اال�ستثنائية التي ن ّفذها الفوج
خالل هذا احل��ادث .بداية ،ق ّدم العقيد الركن
ها�شم ملحة عن تنظيم الفوج ومهماته ب�صورة
عامة ،ثم انتقل اىل عر�ض �أ�س�س �إدارة احلادث،
ان املهمة مت��ت على مرحلتني:
م�شرياً اىل ّ
ثم انت�شال ال�ضحايا
البحث عن الطائرة ومن ّ
وال�صندوقَ ني الأ���س��و َدي��ن .ب��د أ� العمل بو�ضع
اخل��ط��ة ،فالتح�ضريات ،ف ��إي��ج��از ،فالإنتقال
�إىل البقعة املحددة ،فالتن�سيق مع Ocean
 ،Alertفالك�شف ( ،)Scanningوالتن�سيق
و�إفادة القيادة بامل�ستجدات (.)Feed back
كما حت ّدث العقيد الركن ها�شم عن ال�صعوبات

وال�ضغوطات التي واجهها عنا�رص الفوج خالل
م�ستخل�صا بع�ض التو�صيات .واختتم
التنفيذ،
ً
حما�رضته بفيلم ُيظهر طريقة تنفيذ عملية
انت�شال الطائرة الأثيوبية وركّ ابها منذ حلظة
تلقّي الأوامر وحتى انتهاء املهمة.
الت�رسّب النفطي الكبري من �إح��دى من�صات
ال����شرك��ة النفطية ال�بري��ط��ان��ي��ة  BPيف خليج
املك�سيك ...غرق الناقلة النفطية «�أوريكا»
التابعة لعمالق الطاقة الربيطانية ...TOTAL
الت�سونامي ال��ذي اجتاح �شــواطئ الأرخبيل
�ادح��ـ��ا بعمـليات
ض�ررا ف� ً
ال��ي��اب��اين ،و�إحل��ـ��اق��ـ��ه �� ً
ال����شرك��ات اليابانية ال��ك�برى و�إن��ت��اج��ه��ا مثل
 NISSANو CANONو SONYوغ�يره��ا...
ال�سيد ج���ورج جن��م يف
�أمثلــة ارت��ك��ز عليها
ّ
م��ق��ارن��ت��ه ب�ين اخل�ب�رة الع�سكرية واخلبــرة
املدنيـة يف �إدارة الأزم��ات ،ليخل�ص �إىل نتيجة
مفادها �أ ّنه من �أجل مواجهة الكوارث واخلروج
منها ب�سالمة ،ينبغي على ال�رشكات �أن تتحلّى
بالإميان والعزم والدقّ ة ،وتلك �سمات

ع�سكرية بامتياز.
�أ�سئلة و�أو�سمة
بعد ع��دد من الأ�سئلة الإ�ستي�ضاحية ،ق ّدم
الأب الدكتور هـادي حمفـوظ دروع�ا ً تقديرية
لكل من قائد اجلي�ش ممثالً بالعميد الركن

ح�سن �أي��وب ،وال�ضباط القادة الذين حا�رضوا
ثم انتقل احل�ضور �إىل مائدة
يف هذا اللقاء .من ّ
الع�شاء ،حيث ت�سلّم كل من ال�ضباط ربطة عنق
ال�سيد �سامي
الع�سكرية ق ّدمها لهم
بلون الب ّزة
ّ
ّ
�صعب مدير �رشكة «كليمنتني» ،عربون �شكر
وتقدير.

رجل �أعمال بربطة عنق ع�سكرية

مت التح�ضري لهذا احل��دث
ّ
إعالنية �شاملة
من خالل حملة �
ّ
ترويجيا ُعر�ض
فيلما
ت�ضمنت
ً
ّ
ً
على جميع �شا�شات التلفزيون
ويف �صاالت ال�سينما ،ولوحات
�إع�ل�ان���ي���ة ع���ل���ى ال���ط���رق���ات
و�إع��ل�ان����ات يف امل��ط��ب��وع��ات
(جمالت وجرائد� )...إ�ضافة �إىل
حملة على ال��ـ Facebook
والـ .Youtube
�سامي �صعب (كليمنتني)،
مبدع فكرة الإع�ل�ان ومن ّفذها ،ي�رشح
� ّأن الفكرة الإعالنية كانت نتيجة لكل ما قيل عن احلدث :جمع
العاملَني امل��دين والع�سكري ودح�ض الأفكار املغلوطة التي
ج�سدية ،وت�ص ّور رجال الأعمال
ت�ص ّور اجلي�ش ع�ضالت وقدرات
ّ
فكرا ً ومنطقا ً .فال�صفتان تتكامالن يف القائد الناجح ويف مدير
الأعمال الناجح.
ج�سدنا الفكرة من خالل رجل يح�رض نف�سه للذهاب
يف ال�شكلّ ،
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ع�سكرية؛ البذة
�إىل اجتماع عمل ،يلب�س ب ّزته وي�ضع ربطة عنق
ّ
املدنية وربطة العنق الع�سكرية رم��ز العالقة التكاملية بني
اجلي�ش و�رشكات الأعمال.
�شارك يف �إجناح الفكرة وترويجها �أ�شخا�ص تط ّوعوا خلدمة هذا
احلدث :الإخراج جلوانا منر ،مدير الت�صوير والإ�ضاءة ب�شري حاج،
ت�صوير مي�شال �أ�سطا� ،إنتاج  ،Talos productionومع ّدات
.Platform
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�إعداد :روجينا خليل

�سبل تعزيز الإرادة
والثقة بالنف�س
دعما ل�ضحايا الألغام
تعاون لبناين �أمريكي
ً
يحتاج الإن�سان عاد ًة �إىل الكثري من الإرادة والثقة بالنف�س لي�ستطيع
�شق طريقه يف احلياة ومواجهة ما يعرت�ضه من �صعوبات ،فكيف �إذا كان
الإن�سان �ضحية انفجار �أفقده بع�ض قدراته �أو الكثري منها؟
حمور الور�شة
ق��د يكون �ضحايا الأل��غ��ام بحاجة �إىل دعم
م��ع��ن��وي ب��ق��در حاجتهم �إىل ال��دع��م الطبي،
لي�ستطيعوا التكيف م��ع و�ضعهم اجل��دي��د
والتغلب على ما يرتتب عليه من �صعوبات.
هذه النقطة بالذات كانت حمور ور�شة عمل
أخ�يرا بالتعاون بني املركز اللبناين
�أقيمت � ً
ل�ل�أع��م��ال امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��الأل��غ��ام وم��رك��ز دع��م
الإ�ستقرار واالنتعا�ش الدويل ( )CISRالتابع
جلامعة جامي�س مادي�سون الأمريكية.
ور�شة العمل هذه عقدت يف فند ق Pin e
 landيف حمانا ،حت��ت ع��ن��وان «�سبل تعزيز
الإرادة وال��ث��ق��ة بالنف�س ل�ضحايا الأل��غ��ام
والقنابل العنقودية والذخائر غري املنفجرة».
�شارك يف �أع��م��ال الور�شة نا�شطون يف هذا
امل��ج��ال م��ن لبنان ،ال��ع��راق ،الأردن واليمن

وتخلّلتها جل�سات ح��ول مبادئ
الإرادة واملثابرة والدعم التماثلي ،وتطوير
مهارات التوا�صل والبحث عن الناجني ،وحقوق
ذوي الإحتياجات اخلا�صة ،بالإ�ضافة �إىل �إجراء
متارين ريا�ضية لهم.
كبريا و�سجلت
جتاوبا
وقد �أبدى امل�شاركون
ً
ً
جناحا الف ًتا جتلى يف اليوم الأخري من
�أعمالهم
ً
عبوا
أدوارا متثيلية رّ
ور�شة العمل حيث �أدوا � ً
فيها عن �أنف�سهم بطالقة ,و�أظهروا االمتنان
ملن �ساهموا يف حتويلهم من �أ�شخا�ص منطوين
على ذواتهم �إىل �أ�شخا�ص متفائلني باحلياة
ومتعلقني بها.
ح�ضور وكلمات و�شهادات
ح�رض حفل الإختتام رئي�س املركز اللبناين
للأعمال املتعلّقة بالألغام العميد حممد فهمي
ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ،مدير مركز الإ�ستقرار
واالن��ت��ع��ا���ش ال�����دويل ()CISR
ال���دك���ت���ور ك��ي��ن��ي��ث رازرف�������ورد،
امل�ست�شار ال�سيا�سي يف ال�سفارة
الأمريكية ال�سيد دايفيد هويل
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وال�سفري العراقي يف لبنان عمر ال�برزجت��ي,
بالإ�ضافة �إىل املدربني والطالب واملنظمني.
مدير مركز الإ�ستقرار واالنتعا�ش الدويل �شكر
قيادة اجلي�ش اللبناين ومدير املركز اللبناين
للأعمال املتعلقة بالألغام العميد فهمي على
التعاون وال�ضيافة وعلى امل�ساهمة يف �إجناح
مبديا
ه��ذا العمل ،وه ّن�أ اجلميع على النجاح
ً
افتخاره بالطالب الذين �أثبتوا قدرتهم على �أن
يكونوا من�شّ طني بارعني يف حميطهم.
ب����دوره� ،أث��ن��ى العميد فهمي ع��ل��ى جهود
امل�����ش��ارك�ين وق����ال« :ل��ق��ـ��د ك���ان يل ال����شرف
وفريقي �أن نت�شاطر معكم الآم��ال واملخاوف
ونتعلّم م ًعا مبادئ الإرادة واملثابرة والدعم
التماثلي».
كثريا ب�أن �أعرتف لكم ب� ّأن
و�أ�ضاف�« :أفتخر
ً
كبريا والف ًتا
جناحا
�أعمال هذه الور�شة حقّقت
ً
ً
مل يكن ل��ه مثيل و�أمت��ن��ى �أن تكون املدخل
ل ٍ
أعمال �أخرى مماثلة ومتنوعة».
ويف اخلتام� ،سلّم الدكتور رازرفورد والعميد
فهمي ���ش��ه� ٍ
ودروع����ا للذين
�ادات تقديرية
ً
طالبا ونا�شطني.
�شاركوا يف �إجناح ور�شة العملً ،
وباملقابل ،ق ّدم كل من الوفد اليمني والوفد
دروع��ا تقديرية ملمثل قائد اجلي�ش
العراقي
ً
العميد فهمي ع��رب��ون �شكر وحم� ّ�ب��ة وانتقل
اجلميع �إىل الع�شاء وتبادل الأنخاب.

أأف

كار
ومششا ير

ع

حزيران

�إن�����������ش�����اء ج����زر
ا�صطناعية عائمة يف
ال��ب��ح��ار وامل��ح��ي��ط��ات مل
ي��ع��د جم���رد ح��ل��م ب��ل ب��ات
واقعا �سوف ي�شهد العامل �أوىل
ً
قريبا ،ويف لبنان.
تطبيقاته
ً
الدكتور عبد اهلل �ضو هو �صاحب هذا
الإجناز الذي كان مو�ضوع حما�رضة
له يف قاعة العماد جنيم
يف الريزة.

معو�ض بو مارون
�إعداد :با�سكال ّ
العائمة  ،DHOW4والذي حا�رض يف العديد من
اجلامعات الكربى يف لبنان ويف عدة منتديات
لرجال الأعمال العرب ،حول الأ�س�س العلمية
واال�ستثمارية لهذه الهند�سة التي ح�صل
على الإق���رار العاملي بها من �أعلى املراجع
الدولية يف الهند�سة البحرية .وقد منح درع
الرواد العرب للعام  1999وله عدة م�ؤلفات:

جزيرة جونيه العائمة يف قاعة العماد جنيم

كيف ن�ستعمل البحر؟
ا�ستهل الدكتور �ض ّو حما�رضته ب�رشح حاجات
ا�ستعمال الإن�سان للبحر الذي ُيخت�رص بالنقل
البحري واالنتقال عرب البحار وهو ما ي�ستوجب
عاملني هما «ال�رسعة يف الإبحار والأم��ان» .لذا
�صممت ال�سفن بال�شكل الهند�سي الذي
فقد ُ
منحها مقدمة حادة الخرتاق املوج ،وذيالً �ضيقًا
قليل العر�ض ملنع احل��رك��ة ال��دوران��ي��ة .كما
�أوجبت ال�رسعة خلق تنا�سب بني طول ال�سفينة
وع��ر���ض��ه��ا ع��ل��ى خ��ط امل��ي��اه
قيا�سا �إىل ال�رسعة املطلوبة.
ً
�أم��ا عامل الأم���ان فقد �أوج��ب
ت�صميم ال�سفينة مع ات�ساع

عامليا
الدكتور �ضو �رشح اجنازه الفريد والأول
ً
بطاقة تعريف
يف قاعة العماد جنيم وبح�ضور ممثل قائد
اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي العميد الركن
رفعت �شكر نائب رئي�س الأرك��ان للعمليات،
وع���دد ك��ب�ير م��ن ���ض��ب��اط اجل��ي�����ش والأج��ه��زة
الأمنية ،وممثلني عن وزارات الأ�شغال العامة
والنقل وال�سياحة والبيئة وال��زراع��ة وعمداء
ومديري كليات الهند�سة يف اجلامعة اللبنانية
واجل��ام��ع��ات اخلا�صة يف لبنان وممثلني عن
نقابتي املهند�سني يف ب�ي�روت وال�شمال
وامللحقني الع�سكريني يف ال�سفارات املعتمدة
يف لبنان� ،ألقى الدكتور عبداهلل �ض ّو حما�رضة
بعنوان «لبنان والك�شف العلمي يف الهند�سة
البحرية» ،عر�ض فيها فكرة �إن�شاء جزر عائمة
يف املحيطات والبحار ،وحت�� ّدث عن م�رشوعه
ِ
املتمثّل ب�إن�شاء �أول جزيرة عائمة �إ�صطناعية
يف العامل مقابل �شاطئ حارة �صخر يف ك�رسوان.
��رف باملحا�رض
العقيد غ�سان ع��ز ال��دي��ن ع� ّ
م�ؤ�س�س جمعية املخرتعني اللبنانيني ،واحلائز
تقديرا
الدكتوراه الفخرية من جامعة ه��اواي
ً
مل����شروع��ه ع��ن الهند�سة امل��ت��ط��ورة للجزيرة

«مبادئ �أوىل يف �إدارة م�شاريع املقاوالت -
« ،»1984الغرب يف �أيدي العرب ،»2006 -
«تقنية تهجري الأدمغة من لبنان ،»2008 -
«اللبنانيون والدولة اجلامعة .»2008 -
و�أ�شار العقيد عز الدين �إىل �أن حتقيق هذا
امل�رشوع اقت�ضى �إحداث تغيري جذري و�شامل
يف خمتلف اخت�صا�صات الهند�سة البحرية ،وهو
التغيري الأول من نوعه والأول يف تاريخ هذه
الهند�سة منذ �أن��زل الفينيقيون �سفنهم �إىل
البحر.
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بدنها يف الو�سط لأن��ه النقطة الأك�ثر عر�ضة
قيا�سا
للإجهاد وال�ضغط .كما �أوجب رفع متنها
ً
حلجمها وت�صفيح بدنها من اخلارج بالكامل.
وا�ستفا�ض الدكتور �ض ّو يف تف�سري املوجبات
التي فر�ضتها مقت�ضيات الأمان وال�رسعة ،مما
�أف�ضى �إىل حتميات يف ت�صميم ال�سفينة �أولها
ارتفاع مركز ثقلها ف��وق مركز العوم ،الأم��ر
الذي ح ٌول اهتمام م�صمم ال�سفينة �إىل جتنب
أ�سا على عقب؛ ثم �إن ت�ضخّم الفراغ
انقالبها ر� ً
املع ِّوم الأكرب يف و�سط اجل�سم العائم وانعكا�سه

أخريا ف�إن عامل
على اال�ستقرار �أ�صبح واق ًعاً � .
ارتفاع املنت الرئي�س جعله �سج ًنا م�ؤق ًتا لأن
راكبي البحر ال يتمتعون ب ��أي من ميزاته بل
هم حمكومون بالبقاء داخل «�سجونهم» حتى
الرب.
و�صولهم �إىل ّ
و�أو���ض��ح املحا�رض �أن ت�أمني الأم��ان وال�رسعة
حمكوما باعتبارات ال ميكن
جعل املهند�س
ً
جتاهلها يف بناء ال�سفينة وكلها على ح�ساب
الراحة الب�رشية .واجلدير بالذكر ان��ه وم��ذ بد�أ
الفينيقيون ب��ن��اء ال�سفن و���ض��ع��وا قوانني
هند�سية حم���ددة مل تتغري حتى ال��ي��وم� ،إال
باحلجم ونوعية املواد امل�ستخدمة مع التطور
التكنولوجي.

( )fiber glassالتي تدخل يف �صناعتها،
من جعل مركز العوم فوق مركز الثقل؛ �أي �أن
الغواط�س التي حتمل اجل�سم العائم �أ�صبحت يف
مركز ٍِ
عال فيما قواطع احلديد الثقيلة �أ�صبحت
يف موق ٍع �أدنى .كما �أن نظام «»space frame
ٍ
ٍ
طويل وعري�ض و�أ�سفله خط
م�سطح
�سمح بخلق
م�ستقيم ال يتك�سرّ امل��وج عليه ،بل يدخل يف
بدن اجلزيرة من الأ�سفل فيت�شتت يف اجتاهات
خمتلفة.
و�أ���ش��ار املحا�رض �إىل �أن ال��ه��دف م��ن �إق��ام��ة
اجلزيرة العائمة �سياحي بالدرجة الأوىل� ،إال �أنها
ويف مناطق �أخرى من العامل ميكن �أن ت�ستخدم
لأغرا�ض ع�سكرية �أو لوج�ستية �أو اقت�صادية؛
فاجلزيرة العائمة املقامة على م�سار ال�سفن
والطائرات ت� ِّؤمن �سن ًدا لهذه الأخ�يرة يف حال
غرقها �أو �سقوطها يف البحر ،وذلك عرب ت�أمني
الو�صول ال�رسيع لفرق الإنقاذ �إىل مكان وقوع
احلادث� ،إ�ضافة �إىل تخفي�ض �أكالف الأ�ساطيل
البحرية .كما ميكن اال�ستفادة منها لإقامة
ق��واع��د ع��م�لاق��ة متحركة يف امل��ي��اه ال��دول��ي��ة

جعل مركز الثقل حتت مركز العوم .والأهم يف
الفكرة الرائدة �أنها ت�ؤمن عاملي اال�ستقرار
والأم���ان م��ع توفري �أق�صى الإم��ك��ان��ات لراحة
الإن�سان ورفاهيته على �سطح املياه ،وال�سماح
خ�صو�صا
له با�ستعمال البحر ملمار�سة هواياته،
ً
ح�سيا مع
مع وجود منت منخف�ض ي�ؤمن توا�صالً
ً
املاء.
و�رشح الدكتور �ض ّو فكرة بناء اجلزيرة العائمة
التي �أح��دث��ت تغيريات ج��ذري��ة يف الهند�سة
البحرية ،حيث مكّ نت م��ادة «ف��اي�بر غال�س»

لال�ستخدامات الع�سكرية ال�رسية.
وتطرق الدكتور �ض ّو �إىل جتربته عندما �أقام
ّ
منوذجا عن اجلزيرة العائمة ا�ستغرق بنا�ؤه عدة
ً
مت تنفيذه وجتربته بنجاح يف منطقة
�سنوات و ّ
ب ّنيه يف عاليه .وعلى الأث��ر ب��د�أت امل�شاورات
واال�ستعدادات وتقدمي الت�صاريح والطلبات
لإق���ام���ة ج��زي��رة ع��ائ��م��ة �ضخمة ع��ل��ى امل��ي��اه
الإقليمية اللبنانية ،ومنها موافقة هيئة املالحة
الدولية يف فرن�سا  BureauVeritasوالتي
إقرارا كامالً ب�ص ّحة هذا احلدث العاملي،
�أعطت � ً

تغيري الوجهة!
يف م��واج��ه��ة ع��ام��ل ا���س��ت��خ��دام ال��ب��ح��ر للنقل
واالن��ت��ق��ال ،حت��� ّدث ال��دك��ت��ور ���ض� ّو ع��ن فكرة
جديدة وهي تغيري وجهة ا�ستعمال البحر ب�شكل
يتيح للإن�سان �أن يقيم على �سطحه من دون
أ�سا على عقب ،ما يوجب
�أن يخ�شى الإنقالب ر� ً
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بعد اجتماع دام ثماين �ساعات نوق�شَ ت خالله
الهند�سة اخلا�صة باجلزيرة واملواد امل�ستخدمة
ومدى توفريها الأمان واال�ستقرار وال�سالمة من
والبيئية.
الناحيتني الب�رشية
ّ
وعلى الأثر ا�ستقدمت املواد الأولية من الدول
يتم من دون �صعوبات
الأوروبية الأمر الذي مل ّ
واجهت ال�رشكة يف ذلك ،كما ا�ستقدمت �أنظمة
املعلوماتية التي ُتعتمد يف الت�صميم والبناء،
ووظفت الكفاءات الب�رشية العالية للإ�رشاف على
التنفيذ ،وذل��ك يف م�صن ِع خا�ص �أن�شئ لهذه
�سيتم تركيز هذه
الغاية يف منطقة جونيه ،حيث
ّ
اجلزيرة العائمة.
عائمة ومتحركة!
حت� ّدث املحا�رض عن م�رشوع اجلزيرة العائمة
ال��ذي هو ب�صدد تنفيذه وهو �أول م�رشوع من
نوعه يف ال��ع��امل ،مت� ّول��ه �رشكة «ج��زي��رة جونيه
العائمة» اململوكة م��ن قبل �ض ّو والدكتور
ال�سعودي ط�لال علي ال�شاعر .وتبلغ م�ساحة
اجل���زي���رة � 3آالف م�تر م��رب��ع وي�����ص��ل جمموع
امل�ساحة املبنية منها �إىل � 9آالف مرت
مربع بكلفة تقارب  25مليون دوالر،
وت�شمل ف��ن��دق�ا ً  5جن��وم
ي�ضم 58
ّ
غرفة فخمة مع � 4أجنحة رئا�سية و4
فاخرة و 104كابينات ونايت كلوب
خارجي (� 200شخ�ص) وداخلي (160
�شخ�ص) ومطعم على ال��روف� ،إ�ضافة
�إىل جاكوزي �ضخم وبركة �سباحة و3
�صاالت للحفالت ب�سعة  370و1300
و� 1500شخ�ص.
واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ه��ذه اجل��زي��رة
متحركة �إذا اقت�ضى الأمر بحيث ميكن
�أن ت��ق��ارب ال�شاطئ حتى عمق امل�تري��ن من
املاء .ومن املتوقع �أن ينجز امل�رشوع خالل فرتة
عامني وج��دواه االقت�صادية عالية ج� ًدا ت�صل
متخ�ص�صة �إىل  51باملائة� ،أي �أنها
وفق درا�سة
ّ
ميكن �أن ت�سرت ّد قيمة كلفتها الإجمالية بفرتة
ال تتجاوز ال�سنتني.
وبعد نهاية املحا�رضة �أج��اب الدكتور �ض ّو
اهتماما وا�ض ًحا
عن �أ�سئلة احل�ضور الذي �أبدى
ً
ال�شيق ،وق ّدم العميد الركن �شكر
باملو�ضوع
ّ
تقديرية للمحا�رض.
درعا
با�سم قائد اجلي�ش ً
ّ

لبنان

لن يخ�رس احلرب املقبلة

م��ن��ذ �أن و���ض��ع��ت ح���رب مت��وز
� 2006أوزاره����ا ،و�إ��سرائ��ي��ل وكل
ال��ق��وى امل ��ؤي��دة لها واملتعاونة
م��ع��ه��ا ،ت��ع��م��ل ع��ل��ى ا�ستخال�ص
العرب من الهزمية املخزية التي
حلّت باجلي�ش الإ�رسائيلي ،وعلى
�إزالة العيوب واملعوقات التي
انك�شفت ابان احلرب.
�إن لبنان امل��ح��روم دول� ً�ي��ا
م����ق����وم����ات �����ص����ون ق�����واه
الع�سكرية الر�سمية (الدفاعية
ق��ب��ل ال��ه��ج��وم��ي��ة) وت��ن��م��ي��ت��ه��ا،
اع��ت��م��د م���ن �أج����ل ت��ع��وي�����ض ه��ذا
احل���رم���ان ،ع��ل��ى م��ع��ادل��ة ذهبية
مثلثة الأ����ض�ل�اع ت�شمل اجلي�ش
واملقاومة وال�شعب .هذه املعادلة
تعني ح�شد كل الطاقات القومية
املتوافرة من �أج��ل حماية الوطن
من الإعتداءات الإ�رسائيلية التي ال
تنتهي ،والتي ت�ستهدف وجوده يف
وحدته اجلغرافية والدميوغرافية
واجليو�سيا�سية.
ل��ق��د ط��ف��ق��ت ا��سرائ��ي��ل تبحث
عن عمالئها يف الداخل واخل��ارج،
ووظفت �أم��واالً طائلة ل�صالح من
لديه اال�ستعداد الخرتاق �صفوف
امل��ث��ل��ث امل�����ش��ار �إل��ي��ه ب��ح� ًث��ا عن
ثغرات �أو معلومات مهما كانت
ب�سيطة �أو ب��دائ��ي��ة .ك��م��ا عملت
ع��ل��ى �إع�����داد جم��م��وع��ات قتالية

�إعداد:
�إح�سان مرت�ضى
باحث يف ال�ش�ؤون اال�رسائيلية
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ذات ت���دري���ب خ��ا���ص مل��واج��ه��ة
التكتيكات التي يعتمدها اجلي�ش
واملقاومة يف الت�صدي لالعتداءات
ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة� ،إىل ج��ان��ب فتح
ق��ن��وات ت��ع��اون م��ع بع�ض �أجهزة
الأمن االقليمية بكل �أ�سف ،فقط
م��ن �أج���ل م�سح ال��ع��ار ال���ذي حلق
بجي�ش ال��ع��دوان ال�صهيوين على
مدى ثالثة عقود من الزمن .هذا
اي�ضا
ناهيك ع��ن قيام ا�رسائيل
ً
ب�سل�سلة من الإغتياالت الإجرامية
ال��ت��ي ط���اول���ت ب��ع�����ض ق��ي��ادات
ال��وط��ن وق��ي��ادات امل��ق��اوم��ة من
�أجل حتريك الفنت وانهاك اجلبهة
الوطنية الداخلية بحروب ال تنتهي
من الت�شكيك و�سوء الظن ببع�ضنا
البع�ض على الطريقة اال�ستعمارية
التقليدية «ف��رق ت�سد» .ولكن
ا�رسائيل مل تكن تدرك انها بهذه
الروح االجرامية اخلبيثة �إمنا كانت
حتفر قربها بيدها وت�ضع نف�سها
�أم��ام تداعيات خطرية ال ميكنها
التحكم بها لوحدها.
ففي املرة ال�سابقة حقق لبنان
بجي�شه و�شعبه ومقاومته انت�صاراً
�أ�سطوريا ً ،وهو الآن ويف امل�ستقبل
مر�شح لأن ي�صنع املعجزات من
خ�ل�ال �إرغ�����ام ال��ك��ي��ان ال��ع��دواين
ال�صهيوين على النزول من على
ال�شجرة العالية التي و�ضع نف�سه

فيها ،فيهبط �إىل املرتبة الثانية
�ري��ا وي��ف��ق��د ال���ق���درة على
ع�����س��ك� ً
التهديد والوعيد ويتحول من دولة
اقليمية عظمى �إىل دولة �أقل من
عادية ،ال �سيما ازاء امكان حت ّول
احلرب ،يف حال ح�صولها ،من حرب
م��واق��ع ثابتة� ،إىل ح��رب متحركة
ت�ضم ع�رشات الآالف من املقاتلني
اللبنانيني امل��دج��ج�ين بال�سالح
واملعرفة والروح املعنوية العالية
واليقني بامتالك حق الدفاع عن
الأر�ض والكرامات.
اليوم ي�شعر اللبنانيون ،مبعادلة
اجلي�ش وال�شعب واملقاومة ،ب�أنهم
ميلكون ال��درع وال�سيف ،و�أنهم
قادرون على الت�أثري بقوة وثبات
�سيا�سيا
ع��ل��ى ق�����رارات ال��ع��دو
ً
خ�صو�صا و�أن ه��ذا
�ري��ا،
ً
وع�����س��ك� ً
العدو قد انك�شف �أمام املالْ بكل
عيوبه و�شوائبه ون��ق��اط �ضعفه
التي منها ما يلي:
• لقد تبينّ �أن جنود العدو هم
جنود مدللون تخور قواهم ب�رسعة
يف املواجهات احلقيقية وامل�ؤثرة،
ال ���س��ي��م��ا �أن ح���ر����ص ال��ق��ي��ادة
ال�سيا�سية ال�شديد على �أرواحهم،
ق��د �أدى بها �إىل ات��خ��اذ اج���راءات
كثرية ومعقدة من �أج��ل احلفاظ
عليهم وعلى رفاهيتهم .هذا الأمر
�سلبا على معنوياتهم
انعك�س
ً
وع��ل��ى ال��ت��زام��ه��م م��ع��اين ال��ف��داء
والت�ضحية ،مم��ا و�ضعهم �أم��ام
ح�ساب �أولويات بالغ ال�صعوبة يف
�أثناء وجودهم يف خ�ضم املعركة.
حاليا ومنذ �أكرث
• تعاين ا�رسائيل
ً
م��ن عقدين م��ن ال��زم��ن م��ن حالة
متقدمة ج � ًدا من الف�ساد امل��ادي
والأخ�ل�اق���ي ال���ذي ينخر كيانها
وم��ف��ا���ص��ل��ه��ا� ،إىل ح��د �أن اثنني
من ر�ؤ�سائها قد �أخ��رج��ا من مقر

املتعة والرفاهية واملال باعتبارها
�أهم القيم الوجودية ،الأم��ر الذي
ال يتنا�سب مع متطلبات احلرب
والعدوان.
• مل يعد املجتمع الإ�رسائيلي
قادرا على حتمل اخل�سائر الفادحة
ً
يف الأم��وال والنفو�س بعدما تبني
له ب ��أن ما ي�سمى بجي�ش الدفاع
الإ�رسائيلي مل يعد ي�ستطيع حتقيق
كل �شيء يف �أي زمان ومكان ،و�أن
ثمة ح���دودا ً ومعوقات �سيا�سية
ومادية للقدرات الع�سكرية مهما
كانت متطورة ومتقدمة وفتاكة.
وق���د ك�شف ن��ائ��ب وزي���ر احل��رب
الإ�رسائيلي اجل�نرال يف االحتياط
م��ت��ان ف��ل��ن��ائ��ي يف درا����س���ة عن
املخاطر اال�سرتاتيجية املحدقة
با�رسائيل (ن�رشتها جملة «مبحانيه»
ال��ع�����س��ك��ري��ة ب��ت��اري��خ 11/24
 ،)2010عن �أن  % 40فقط من
اجلبهة الدخلية حتت احلماية ،و�أن
 %60ما زال مك�شوفا ً وال ميكن
حمايته يف حال اندالع حرب.
لقد ك�شفت حرب العام 2006
ع��ن حجم التناق�ض الكبري بني
دعم املجتمع الإ�رسائيلي للحرب
بن�سبة م��رت��ف��ع��ة ل��ل��غ��اي��ة ،وب�ين
ا�ستعداده املتدين ج� ًدا لت�سديد
ث��م��ن��ه��ا وك��ل��ف��ت��ه��ا م���ن اخل�����س��ائ��ر
املادية والب�رشية ،الأمر الذي �أدى
اىل �ضع�ضعة ال���ردع الإ�رسائيلي
و�إنزاله �إىل �أدنى درجة منذ عقود،

مت التحقيق
الرئا�سة بخزي .كما ّ
م��ع العديد م��ن ال���وزراء ور�ؤ���س��اء
احل��ك��وم��ات يف ت��ه��م وارت��ك��اب��ات
�أخ�ل�اق���ي���ة واخ���ت�ل�ا����س���ات م��ال��ي��ة
وا�ستغالل مواقع ال�سلطة بجني
املكا�سب الوظيفية واملالية� ،إىل
حد �أن بع�ض ال�صحافيني و�صف
ا�رسائيل ب�أنها باتت ت�شبه دول
ال��ع��امل الثالث يف جم��ال الف�ساد
والتدهور الأخالقي.
• ل��ق��د خ����سرت ا��سرائ��ي��ل ك��ب��ار
قادتها وروادها التاريخيني ممن
ال�صبار»،
كانوا ي�سمون بجيل «
ّ
اي اجليل امل�ؤ�س�س من �أ�صحاب
الأيادي اخل�شنة والقامات الغليظة
�أم��ث��ال بن غ��وري��ون وغ��ول��دا مئري
و�شارون و�سواهم.
• لقد فقدت ا�رسائيل قدرتها
ع��ل��ى اح���ت���ك���ار ال�������س�ل�اح وع��ل��ى
ال�����س��ي��ط��رة امل��ن��ف��ردة ع��ل��ى ال�بر
حاليا
والبحر واجلو .وبات اعدا�ؤها
ً
ميلكون خ��ي��ارات وب��دائ��ل كثرية
لك�رس هذا الإحتكار و�إعادة التوازن
للردع املتبادل.
• مل يعد املجتمع الإ�رسائيلي
جم��ت��م� ًع��ا م��ت��م��ا���س� ًك��ا وال م��وح � ًدا
ام����ام امل��خ��اط��ر وال�����ض��غ��وط��ات.
فمرحلة بناء ال��دول��ة قد انتهت،
وب���د�أ احل��دي��ث ع��ن مرحلة م��ا بعد
ال�صهيونية ،ومرحلة البحث عن
احلياة الفردية املريحة القائمة
على ال�سعي احلثيث لتح�صيل

على �ضوء التطورات الهائلة احلا�صلة
يف املنطقة ارتفع ال�شعور بالثقة
بالنف�س لدى ال�شعوب العربية
يف حني تراجع ال�شعور بالأمن
ال�شخ�صي لدى اال�رسائيليني
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خ�صو�صا و�أن ا�رسائيل قد فقدت
ً
قدرتها على تكرار ما حققته العام
 1967من انت�صار ع�سكري �رسيع
وحا�سم وب�أقل اخل�سائر الب�رشية.
ب��اخ��ت�����ص��ار مي��ك��ن ال���ق���ول �إن���ه
على �ضوء التجارب ال�سابقة منذ
منت�صف الثمانينيات وحتى اليوم
مرورا بعام التحرير العام ،2000
ً
وع��ل��ى ���ض��وء ال��ت��ط��ورات الهائلة
احلا�صلة يف املنطقة على م�ستوى
تغيري العديد من الأنظمة العربية،
ف��ق��د ارت���ف���ع ال�����ش��ع��ور ب��ال��ث��ق��ة
بالنف�س واالع��ت��زاز الوطني لدى
ال�شعوب العربية ،يف حني تراجع
ال�شعور ب��الأم��ن ال�شخ�صي لدى
الإ�رسائيليني ،وت��راج��ع معه مبد�أ
احلدود اجلغرافية الأمنية وبرزت
�صعوبة ال�سيطرة والتحكم مب�رسح
الوقائع والأح���داث نتيجة تداخل
امليدانني املدين والع�سكري.
ي�����ض��اف �إىل م��ا ت��ق��دم ف��ق��دان
القدرة على احتكار املبادرة ،ازاء
ارتفاع التكلفة املادية والب�رشية يف
املواجهة ،وحمدودية اال�ستخدام
الوا�سع للقوة الع�سكرية وانعدام
الأمل يف ح�سم �أي مواجهة مقبلة،
وتقرير جلنة فينوغراد مل يق�صرّ يف
مدنيا
ك�شف عيوب العدو وعوراته
ً
�ري��ا .فقد حت��دث بتقنية
وع�����س��ك� ً
عالية ع��ن االخ��ف��اق��ات والثغرات
اخلطرية يف عمليات اتخاذ القرار
وال��ت��ن�����س��ي��ق وال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي،
وع��ن اخ��ف��اق القيادة الع�سكرية
يف اال�ستعداد واجلاهزية وانعدام
التفكري والتخطيط اال�سرتاتيجي
وحماية اجلبهة الداخلية� .إن هذه
احلقائق كلها �إمن���ا تزيدنا ثقة
ب�أنف�سنا وحقنا املقد�س يف الدفاع
عن وطننا الذي �سنحميه بقدراتنا
و�سننت�رص لأجله.

دراسس

ات و أأب
ح
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حراكا
ي�شهد العامل العربي منذ مطلع العام احل��ايل
�شعبيا
ً
ً
م�ستمرا ،و�صل يف بع�ض دوله �إىل الثورة على النظام ال�سيا�سي
ً
القائم و�إ�سقاطه ،و�إىل �أعمال عنف واقتتال دموي ما بني
قوات ال�سلطة احلاكمة والقوى املعار�ضة له يف دول
�أخرى .و� ًّأيا تكن نتائج هذا الغليان ،فالأكيد �أن

الوطن العربي
ي��ع��رف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي
َّ
جيوبوليتيكيا ً ب�أنه ذلك
احليز اجلغرايف من العامل
ِّ
ال���ذي ت�سكنه ال�شعوب
العربية وال��ذي��ن يتكلَّمون اللغة
العربيةَّ � ،أم���ا ال��ع��رب فيف�ضلون
م�صطلح «ال��وط��ن ال��ع��رب��ي» لأن
م��ا يجمع ال��ع��رب ه��و الكثري من
ال����رواب����ط ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة
واحل�ضارية والتاريخ امل�شرتك،
ولي�س اللغة وح��ده��ا .وهناك من
ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه م�صطلح «ال����شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا» (وزارة
اخلارجية الأمريكية مثالً).
يت�ألف العامل العربي �أو الوطن
ال��ع��رب��ي م����ن 22دول�����ة( ،دول����ة
ف��ل�����س��ط�ين ���ض��م � ًن��ا) وت��ن�����ض��وي
جميعها يف م��ا يعرف ب��ـ «جامعة
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة»،

�إعداد :د� .أحمد ع ّلو
عميد ركن متقاعد

العامل العربي ي�شهد مرحلة حا�سمة يف تاريخه ،وهو يف الغد لن
يكون كما كان بالأم�س .يف ما يلي �أ�ضواء على الوطن العربي
الذي ت�ضم �أرا�ضيه  %60من احتياطي النفط العاملي،
وتقطنه ثالث �أكرب جمموعة ب�رشية ،وهو لو اجتمعت قدراته
يوما ،لكان العامل على غري ما هو عليه...
ً

العامل العربي يتغري ب�رسعة

ماذا عن الغد
�إذا اجتمعت قدرات العرب؟

التي �أن�شئت العام  ،1945وهي
منظمة دول��ي��ة �إق��ل��ي��م��ي��ة ترعى
ع�ل�اق���ات دول���ه���ا ال��ب��ي��ن� َّ�ي��ة (ب�ين
دولها ميثاق م�شرتك ،و�إتفاقات
وم��ع��اه��دات و�إج��ت��م��اع��ات دوري��ة
وقمم �سنوية) وت�سعى �إىل تطوير
عالقاتها الدولية ،مبا فيها منظمة
الأمم املتحدة وامل�ؤمتر الإ�سالمي
و�سواها م��ن املنظمات الدولية
الإقليمية والعاملية.
املوقع
يقع العامل العربي مبعظمه ما
جنوبا و37,5
بني خطي العر�ض2
ً
�شمال خط الإ�ستواء ،وما بني خطي
الطول  17غربي غرينيت�ش واخلط
� 60رشقي غرينيت�ش ،ما عدا دولة
ج���زر ال��ق��م��ر ال��ت��ي ت��ق��ع ع��ل��ى خط
عر�ض  12جنوب خ��ط الإ���س��ت��واء
وخط الطول � 42,5رشقي
غرينيت�ش.
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ميتد العامل العربي فوق ق�سم من الياب�سة
يف ق��ارت��ي �آ�سيا و�أف��ري��ق��ي��ا ،م��ا ب�ين املحيط
الأطل�سي يف الغرب واخلليج العربي يف ال�رشق
بطول ح��واىل � 6آالف كلم ،ومن ح��دود تركيا
�شماالً وحتى جنوب ال�سودان و�سط افريقيا
جنوبا بعر�ض حواىل � 4آالف كلم.
ً
وبذلك فهو ي�شغل �شمال افريقيا وغرب
�آ�سيا ويق�سم �إىل ق�سمني يف�صل بينهما البحر
الأحمر :بالد امل�رشق
ال�����ع�����رب�����ي وب���ل��اد
امل���غ���رب ال��ع��رب��ي،
وي�����ش��اط��ىء ال��ب��ح��ر
االب��ي�����ض املتو�سط
من جهتيه اجلنوبية
وال�رشقية ،كما ي�ضم
ب�ين ق�سميه البحر
االح����م����ر ،وم�����ض��ي��ق
ب��اب املندب وقناة
ال�����س��وي�����س ،وي��ط��ل
من اجلهة اجلنوبية
ال����شرق��ي��ة ع��ل��ى بحر
ال���ع���رب وامل��ح��ي��ط
ال��ه��ن��دي ،ويف�صله
عن بالد فار�س �رشقً ا
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي-
الفار�سي ،وم�ضيق
ه�����رم�����ز .وت�����ش��غ��ل
ال�صحراء االفريقية
كبريا
الكربى ج��ز ًءا
ً
منه وت�شكل فا�صالً ما بينه وبني باقي الدول
االفريقية من اجلهة اجلنوبية ،ويعترب م�ضيق
جبل طارق فا�صالً بينه وبني اوروبا �شماالً.
امل�ساحة
تزيد م�ساحة العامل العربي عن  14مليون
كلم 2وهو ثاين كيان جغرايف �سيا�سي ي�ضم
جمموعة ب�رشية متجان�سة بعد رو�سيا الإحتادية
(17مليون كلم.)2
تبلغ م�ساحة الق�سم الأف��ري��ق��ي م��ن العامل
العربي �أكرث من  10ماليني كلم� 2أي حواىل
 %72م��ن م�ساحته الإج��م��ال��ي��ة� ،أم���ا الق�سم
الآ�سيوي فم�ساحته حواىل  4ماليني كلم� 2أي

حواىل  %28منه.
ت�شكل ال�صحراء الق�سم الأك�بر من م�ساحة
العامل العربي وبخا�صة يف دول �شمال �أفريقيا
و�شمال ال�سودان واجلزيرة العربية والعراق
(ح��واىل � .)%90أم��ا ال�سهول فت�شكل حواىل

احلديد ،الذهب ،الف�ضة ،البالتني ،النحا�س،
ال��ي��وران��ي��وم وال��ف��ح��م احل���ج���ري و���س��واه��ا).
و�إن متيزت بع�ض ال��دول العربية يف �إنتاج
م��ادة «الزئبق» ( )mercureكاجلزائر� ،أو
الر�صا�ص والفو�سفات كاملغرب� ،أو الكتان

 %6من م�ساحته وبخا�صة يف ال��دول املطلة
على البحر املتو�سط.
مهما
وت�شغل اجلبال (فوق 2000مرت)
ق�سما ً
ً
من دول �شمال �أفريقيا وغربي �آ�سيا كبالد
امل��غ��رب العربي (امل��غ��رب واجلزائروتون�س
وال�����س��ودان) وب�ل�اد ال�����ش��ام (���س��وري��ا ولبنان
و�رشق العراق) وجنوب �شبه اجلزيرة العربية
(ال�سعودية واليمن).

والقطن كم�رص ،والزيتون كتون�س ،ف�إن ذلك
ٍ
غنيا باملوارد وبخا�صة بعد
غري كاف العتباره ً
معرفتنا طبيعة �أر�ضه ال�صحراوية و�صعوبة
احلياة وال��زراع��ة فيها الفتقارها اىل م�صدر
�أ�سا�سي للإنتاج هو املاء.
فقريا باملاء ،فموارده ال
يعترب العامل العربي
ً
عاما بعد
تكاد تكفي �سكانه الذين يتزايدون ً
�آخر ،كما �أن هناك �إختالالً حا ًدا ما بني موارد
املاء وعدد ال�سكان فيه.
كذلك تعتمد بع�ض دوله على م�صادر املياه
والأنهار من خارج حدودها كم�رص وال�سودان
والعراق و�سوريا وفل�سطني والأردن ،وهذا
ؤث��را على �أم��ن
م��ا �شكَّل وي�شكِّ ل ع��ن����صرًا م��� ً

املوارد الطبيعية
يف ما يتعلق بالرثوات املعدنية ،ال يختزن
ال��ع��امل ال��ع��رب��ي كميات ك��ب�يرة م��ن امل��ع��ادن
الثمينة �أو املهمة يف ال�صناعات احلديثة (خام
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تتم عملية ترتيب تقوم على مبادىء القانون
الدويل املتعلقة بتوزيع ح�ص�ص مياه الأنهار
الدولية وفق مفهوم العدل والإن�صاف .وقد
ت�ستغ ُّل ق��وى �أخ���رى ه��ذا اخل��ل��ل وت�ستعمله
ك�سالح �إ�سرتاتيجي للت�أثري على هذه الدول
إقت�صاديا وبخا�صة دول
�سيا�سيا و�
�أو ابتزازها
ً
ً
حو�ضي النيل والفرات.
�إن ما حرمته الطبيعة لهذا العامل العربي
من م��وارد �رضورية ومهمة لتطور �إقت�صاده
وتنميته بوترية مت�سارعة كما ذكرنا ،ع َّو�ضته
مبا منحته �إي��اه من ث��روات خيالية من النفط
والغاز الطبيعي ،مما جعله �أغنى بقاع الأر�ض
بهاتني امل��ادت�ين ال����ضروري��ت�ين للإقت�صاد

عامليا
و�أ���ض��ف��ى ع��ل��ى �أي ح���دث ف��ي��ه ب��ع � ًدا
ً
ت�ستغله هذه الدول مبا ين�سجم مع م�صاحلها،
فكانت املخطط واملنفذ لكثري من الأح��داث
التي ت�شهدها املنطقة العربية منذ مطلع
القرن الع�رشين وحتى اليوم.

العامل العربي يتغري ب�رسعة العامل العربي يتغري ب�رسعة العامل العربي يتغري ب�رسعة

ه��ذه ال���دول امل��ائ��ي وال��غ��ذائ��ي وال�صناعي
والإ�سرتاتيجي ،ما �أدى �إىل �أزم��ات �سيا�سية
و�إقت�صادية �صعبة .وعلى هذا الأ�سا�س قد
ي�شهد العامل العربي يف امل�ستقبل القريب
مائيا ميكن �أن يتخذ طاب ًعا عنيفًا �إذا مل
�رصاعا
ً
ً

العاملي واحلياة الب�رشية املعا�رصة ( %60من
الإحتياط العاملي) .وه��ذا ما جعل املنطقة
عامل جذب للدول املتقدمة والكربى ،وح ّول
ال�رشق الأو�سط �إىل مركز ا�سرتاتيجي وحيوي
ملعظم دول العامل ،مما فاقم �أزماته الداخلية

مما يجعل عددهم اليوم ( )2011يرتفع �إىل
حواىل 380مليو ًنا ،بزيادة مع ّدلها  10ماليني
كل عام .لكن هذه الزيادة قد تكون غري دقيقة
�إذ �أن بع�ض املنظمات الدولية التابعة للأمم
�سنويا (حواىل 6
املتحدة تقدرها بن�سبة 2,5
ً
�سنويا) ،مما
ماليني
ً
يجعل عددهم اليوم
ي��راوح ما بني 360
و 370مليون ن�سمة.
وه���ن���اك ت��رج��ي��ح��ات
�إح�������ص���ائ���ي���ة ت��ق��در
�أن ���س��ك��ان ال��ع��امل
العربي �سي�صبحون
حواىل� 470إىل 480
مليو ًنا بحلول العام
ا�ستمرت
� 2025إذا
َّ
ال���زي���ادة ال�سكانية
على الوترية نف�سها،
م��ع حت�سن الطبابة
واملعي�شة و�إنخفا�ض
ن�سبة الوفيات عند
الأط�����ف�����ال .يت�ضح
مم��ا �سبق �أن العامل
ال���ع���رب���ي ه���و ث��ال��ث
�أك�بر جمموعة ب�رشية
يف ال������ع������امل ب��ع��د
ال�صني والهند .هذه
املجموعة تقيم فوق
ثاين �أكرب م�ساحة يف
العامل بعد رو�سيا الإحت��ادي��ة ومتلك �أ�ضخم
�إحتياط يف العامل للنفط وال��غ��از ،وه��ي �أكرب
م�ص ِّدر لهما ،وقد ق ِّدر الناجت املحلي ()GDP
ل��دول اجلامعة العربية الـ  22للعام 2010
بحواىل  2تريليون دوالر �أمريكي.
وتقول درا�سات ومنظمات دولية �إن ثلث
هذا الناجت ي�رصف على الت�سلح ،وثلثه الآخر
يذهب ف�ساداً ،وما تبقى ي�رصف على تنمية
البالد والعباد.
كما ت�شري الإح�صائيات �إىل �أن حواىل220
مليون ن�سمة من العدد املذكور يف �إح�صائية
العام  2007يعي�شون يف الق�سم الأفريقي
( ،)%65-60بينما يعي�ش الباقي يف الق�سم

ال�سكان
ق � ّدر «كتاب وقائع ال��ع��امل» للعام 2007
وال��ذي تع ُّده وكالة الإ�ستخبارات املركزية
الأمريكية «�سي �آي �إي» (CIA WORLD
 )FACTBOOKع��دد �سكان العامل العربي
تقريبا.
بــ  338مليو ًنا و� 621أل��ف ن�سمة
ً
�سنويا مبعدل %3
واعترب �أن العرب يتزايدون
ً
اجلي�ش  -العدد رقم 312

53

حزيران 2011

الآ�سيوي من العامل العربي (� ،)%40-35أي
حواىل  120مليون ن�سمة .وميكن �إ�ضافة عدة
ع�رشات من املاليني من العرب الذين يعي�شون
خارج العامل العربي ويف كل القارات الأخرى
تقريبا.
ً
التاريخ العربي
ي��ع��ت�بر ب��ع�����ض امل����ؤرخ�ي�ن وع��ل��م��اء الآث����ار
والأج��ن��ا���س �أن ه��ذه املنطقة م��ن ال��ع��امل قد
�شهدت فوق �أر�ضها قيام �أحد �أقدم التجمعات
واحل�ضارات الب�رشية منذ �آالف ال�سنني ،ي�شهد
مت �إكت�شافه من �آث��ار وكتابات
على ذلك ما َّ
قدمية ت�ؤكد ثبوت هذه النظرية و�صحتها،
ولعلَّ �أكرث ما يدعمها كون املنطقة العربية
مهد الأدي���ان التوحيدية الثالثة ،مما ي�ؤكد
وج��ود جتمع وح��راك ب�رشي كبري ف��وق �أر�ضها
منذ القدم.
ك��ذل��ك ت����ؤك���د ب��ع�����ض م���د َّون���ات ال��ت��اري��خ
ال��ق��دمي احلجرية وامل�سمارية والفينيقية
والهريوغليفية امل�رصية واليونانية� ،أن هذه
املنطقة كانت مركز ت��اري��خ ال��ع��امل ونقطة
الو�سط يف التجارة ما بني ال�رشق والغرب.
كما يعترب بع�ض امل�ؤرخني �أن الذين �سكنوا
ه��ذه املنطقة انطلقوا من م�صدر واح��د هو
منطقة اجل��زي��رة العربية وحميطها ،وقامت
من خالل هجرات متتالية ،نتيجة تغري املناخ
وال��ت�����ص��ح��ر ،ب��الإن��ت�����ش��ار يف م��ن��اط��ق م��ا ع��رف
بالهالل اخل�صيب وبالد ما بني النهرين وم�رص
و�شمال �أفريقيا ورمبا �أنحاء �أخرى من العامل،
�سعيا وراء املاء والكلأ.
ً
عا�شت هذه املنطقة �رصاعات داخلية بني
�شعوبها و�أقوامها وب�ين ه��ذه واخل���ارج ،منذ
ع�رص امل��م��ال��ك امل����صري��ة ال��ق��دمي��ة �إىل الغزو
الفار�سي واليوناين وال��روم��اين والبيزنطي
وح��ت��ى ال��ف��ت��ح ال��ع��رب��ي الإ���س�لام��ي يف ال��ق��رن
وحدها حتت �سلطة
ال�سابع امليالدي ،ال��ذي َّ
الدولة العربية الإ�سالمية.
بعد ذل��ك �أت��ى الفتح العثماين ال��ذي انتزع
ال�سلطة الدينية (اخل�لاف��ة الإ���س�لام��ي��ة) من
العرب و�أحلقها ب��الأت��راك حتى مطلع القرن
الع�رشين ( .)1914عندما انهزمت اخلالفة
العثمانية �أم���ام ال��ق��وى الأوروب���ي���ة الكربى

يف احل���رب العاملية الأوىل ،فر�ضت ال��دول
وق�سمت
الأوروب��ي��ة �سيطرتها على املنطقة
َّ
ال��ع��امل ال��ع��رب��ي ور���س��م��ت بر�صا�ص �أقالمها
و�أ�سلحتها احلدود بني �أقطاره وفق م�صاحلها
��ي���ة م��ن��ه��ا وامل�ستقبلية
وخم��ط��ط��ات��ه��ا ،الآن� َّ
(�سايك�س –بيكو).
ومن املالحظ �أن �أكرث احلدود ما بني الدول
العربية خطوط م�ستقيمة وقد ر�سمت «بالقلم
وامل�سطرة» ،حتى �أنه يقال � َّإن ال�سيدة غرترود
بل (القن�صل الربيطاين) ،التفتت �إىل �أحد
الأ�شخا�ص يف �أثناء عملها يف ر�سم احلدود بني
ال��ع��راق والأردن ،فانحرف القلم وامل�سطرة
ف��وق اخلريطة ما �أ�ضاف م�ساحة ل�ل�أردن من
دون م�برر دميغرايف �أو جغرايف .ويعلِّق �أحد
امل�ؤرخني الربيطانيني (جيم كراو) من جامعة
«ن��ي��و كا�سل» على ذل��ك ق��ائ�لاً « :م��ن دون
الغ�ش الإمربيايل الربيطاين ف�إن دوالً كثرية
يف منطقة ال�رشق الأو�سط ما كان يجب �أن توجد

بالطريقة التي وج��دت فيها ،ولكن ال�سيدة
الربيطانية غرترود بل كانت واحدة من بني
ثالثة بريطانيني خلقوا دول ال�رشق االو�سط
كما يتنا�سب مع امل�صالح الربيطانية».
العامل العربي املعا�رص
ب��ع��دم��ا ان��ت��ه��ى احل��ك��م ال��ع��ث��م��اين يف ال��ب�لاد
العربية� ،سقطت هذه البالد حتت حكم الدول
الإ�ستعمارية الأوروبية املبا�رش ب�أ�سماء و�صفات
متعددة ،منها الإنتداب او الو�صاية �أو احلماية
�أو غريها من ال�صفات التي تخفي �أو تخفف
من حقيقة احلكم الأجنبي لهذه البالد وت�رصُّفه
املطلق ب��الأر���ض والب�رش .لقد ت�رصف احلكم
الأجنبي وفق منظومة م�صاحله و�إتفاقاته بعد
�شق قناة ال�سوي�س و�إكت�شاف النفط ،ووفق
رغبته يف منع قيام كيان �سيا�سي عربي موحد
وق��وي ي�شكل تهدي ًدا مل�صالح دول الغرب
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يف امل�ستقبل� .إال �أن ال�شعوب العربية ثارت
على هذا امل�ستعمر ودفعت الدماء حتى نالت
تباعا و�أن��ه��ت ف�ترة الإ�ستعمار
�إ�ستقاللها
ً
الأجنبي مع مطلع �سبعينيات القرن الع�رشين
(م��ا ع��دا فل�سطني) ،م�ستفيدة م��ن مرحلة
�إنق�سام العامل �إىل مع�سكرين� :رشقي وغربي
ومرحلة احلرب الباردة بينهما.
غري � َّأن الالفت �أن هذه الدول العربية التي
قامت على �أ�س�س ونظم خمتلفة تراوح ما بني
اجلمهورية وامللكية �أو الإمارة �أو ال�سلطنة �أو
الإحتاد الفدرايل ،عانت دائما ً التدخل اخلارجي
وم��ا زال��ت تعانيه .وه��ذا م��ا جعلها تتمحور
هنا وهناك فتتفق �أو تختلف وف��ق منظومة
امل�صالح الدولية ،حتى �أن اجلامعة العربية
حتولت �إىل منتدى خطابي لنقل الر�سائل
الدولية املختلفة من دون �أن يعبرّ فعالً عن
م�صلحة ال��دول العربية وهموم �شعوبها ،وال
هو تو�صل �إىل ر�سم ا�سرتاتيجيات مل�ستقبل
�أف�ضل ترفع عن كاهل هذه ال�شعوب �أعباء
الفقر و�سوء التنمية� ،أو تتيح اللحاق بركب
التطور العلمي والتقني و�إيجاد فر�ص العمل
ملاليني من ال�شباب املتعلم .فال �سوق عربية
م�شرتكة وال دف��اع عربي فعلي م�شرتك وال
تنمية ع��رب��ي��ة م�شرتكة ت���وازن ب�ين ال���دول
الغنية وال���دول الفقرية� ،أو ت���وازن م��ا بني
امل���وارد املختلفة واملتنوعة لهذه الأقطار
وفق مفهوم التكامل الإقت�صادي ،مما يتيح
ملجموعها �أن يتحول اىل كيان �إقت�صادي
قوي يفر�ض نف�سه بني املجموعات الكربى
يف العامل �أ�سوة بالإحتاد الأوروبي �أو الأمريكي
او الآ�سيوي ويعو�ض عن الهجرة امل�ستمرة
للكفاءات العربية نحو بالد الإغرتاب.
العامل العربي القدمي يتغري ب�رسعة فع�سى �أن
يكون الآتي حمققًا لآمال �شعوبه وطموحاتها.
املراجع:
•www.wikipedia.org Arab world
•www.adc.org/education/facts a b o u t -a r a b -a n d -t h e -a r a bworld.
•www.arabworldnews.com
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حلظات م�ؤثّ رة
ب��د أ� االحتفال بو�صول ممثل القائد العميد
الركن جورج نادر الذي افتتح املتحف اخلا�ص
حزيران
�ضم �صور ال�شهداء الثالثة واالربعني مع
الذي ّ
ب ّزاتهم الع�سكرية وعدد من �أغرا�ضهم اخلا�صة.
يف ثكنة ال��ف��وج املجوقل
عا�ش �أهايل ال�شهداء ورفاق ال�سالح حلظات
يف غو�سطا ،وبح�ضور ممثّل قائد
م�ؤثرة قبل �أن ينتقلوا �إىل احلديقة التي ازدانت
�إعداد :با�سكال معو�ض بو مارون
اجلي�ش العماد جان قهوجي ،العميد الركن
ب���ـ� 43شجرة �سنديان حتمل ك��ل منها ا�سم
جورج نادر قائد الفوج وعدد من رجال الدين
�شهيد من الفوج ،وبـ� 43شتلة ورد تزهو ب�ألوانها �أمام م�صابيح الإنارة
وال�ضباط من خمتلف قطع اجلي�ش و�أه��ايل
اخلا�صة التي ح ّولت املكان �إىل واحة رائعة.
�شهداء الفوج ،افتتح متحف «ذاكرة الفوج»
تلم�س الأهايل �أ�سماء �أوالده��م على لوحات الأ�شجار وعانقت عيونهم
ّ
تخليدا لذكرى ال�شهداء الذين
وحديقة،
الرتاب واجلذوع ،وتن�شّ قوا عطر الورود التي تفوح منها رائحة ال�شهادة.
ً
�سقطوا يف معارك ال�ضنيه ونهر البارد
العامني  2000و.2007

ِك رَب ال�شهادة وعطرها يف املجوقل

لوحة تذكارية و�صالة
العميد الركن نادر �أزاح مع رجال الدين امل�شاركني ال�ستار عن اللوحة
التذكارية التي حتمل �أ�سماء ال�شهداء الثالثة والأربعني ,و�سط ت�صفيق
�أهاليهم الذين فا�ضت دموعهم ت�أث ًّرا.
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اليوم لنتذكّ ر �شهداءنا،
فنحن مل نن�سهم �أ�صالً ،بل
لتكرميهم مبا ي�ستحقّون
لأنهم فخر الفوج واجلي�ش
وال��وط��ن» .وختم كلمته
بالقول «�إن ال�شعب الذي
يكرم �شهداءه هو �شعب
ّ
ي�ستحق احلياة».
بعد ذلك تابع احل�ضور
عرب �شا�شة عمالقة نبذة
ع���ن ح���ي���اة ك���ل �شهيد
رافقتها ثالث طلقات حتية �إكبار و�إجالل لأرواحهم الطاهرة.
توجه اجلميع �إىل حفل كوكتيل �أقيم للمنا�سبة �رشب خالله
ويف اخلتام ّ
احل�ضور نخب اجلي�ش و�شهدائه ولبنان.

من ثـم انتـقل اجلميع �إىل املـن�صة الرئي�سة ،وبعـد �أن و�ضع العمــيد
الركن نـادر وبع�ض الأهايل الورود على ن�صب �شهداء اجلي�ش يف �ساحة
ال��ف��وجُ ،ع��زف الن�شيد الوطـني اللبناين ،ومعزوفــة امل��وت��ى ،و�أطلــق
الع�سكريون �رصخــة« :لن نن�ساهم �أب ًدا» التي ه َزت �أرجاء ال�ساحة وم�شاعر
احل�ضور.
غ�سان اللقي�س ق��ر�أ الفاتــحة على �أرواح ال�شهــداء برفقة
املفتي ّ
احل�ضور ،وطلب �إىل اهلل �أن ي�سكنهـم ف�سيـح ج ّناتـه ويحـفظ لبنـان وجـي�شه
و�شعبه.
قمة الت�ضحية والعطاء �أن يبذل الإن�سان
الأب عمر الها�شم قال�« :إن ّ
نف�سه عن �أحبائه ,وهكذا فعل �شهدا�ؤنا الأب��رار الذين بذلوا �أنف�سهم
لأجلنا� ،أعطنا يا رب �أن ن�صلّي لأجلهم ال�صالة التي علمتناها .»...وتال
احل�ضور «الأبانا» عن �أرواح �شهداء الفوج.

لكل �شهيد �سنديانة ووردة

فخر الفوج واجلي�ش
من وحي املنا�سبة ،كانت كلمات لبع�ض الأه��ايل وكلمة لقائد الفوج
الذي ا�ستهلها بالقول�« :إن البكاء على �شهيد لهو يف غري حملّه لأ ّنه
ينعم يف �أح�ضان اهلل ...مل جنتمع
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وق ف
ة وفاء
حزيران

�إعداد :جان دارك �أبي ياغي
ال�شهيد فران�سوا احل��اج ،الفنان
خباز ،عدد من �ضباط اجلي�ش
جورج ّ
اللبناين ،عائالت ال�ضباط ال�شهداء ،بالإ�ضافة �إىل فاعليات
دينية واجتماعية وفنية وح�شد من �أبناء البلدة.
مع و�صول ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن �شامل روكز
عزفت له ثلة من الع�سكريني الت�رشيفات ،ثم جال مع رئي�سة
م�ؤ�س�سة العاقوري ال�سيدة ليا العاقوري ورئي�س بلدية البوار
قزحيا العتيق على �أرجاء احلديقة.

ب��رع��اي��ة ق��ائ��د اجلي�ش العماد
ممثل بالعميد الركن
جان قهوجي
اً
�شامل روكز� ،إفتتحت م�ؤ�س�سة املقدم املغوار ال�شهيد �صبحي
امل�شيدة
العاقوري بالتعاون مع بلدية البوار ،احلديقة العامة
ّ
با�سمه� ،إىل جانب مبنى بلدية البوار – ك�رسوان .ح�رض الإحتفال
قائمقاما جبيل حبيب ك�يروز وك�رسوان  -الفتوح جوزيف
عتيق ،ر�ؤ�ساء
من�صور ،رئي�س بلدية البوار ال�سيد قزحيا
ّ
املجال�س البلدية املجاورة و�أع�ضا�ؤها� ،أرملة اللواء الركن

حديقة عامة يف البوار تخلي ًدا لذكرى املقدم املغوار ال�شهيد �صبحي العاقوري
تخليداً لذكراهم
ب���د�أ الإح��ت��ف��ال بالن�شيد الوطني
اللبناين عزفته مو�سيقى اجلي�ش بقيـادة
العقيـد ج��ورج ح��رو ،ثم كلمة ترحيب من
عريف الإحتفال الزميل باتريك امل�ستحي
ّ
ال��ذي �أع���رب ع��ن فخره ب���أن يكون «ه��ذا
اجلي�ش منا ولنا و�أن نكون منه وله» ،وقال:
«نقف يف هذه احلديقة لتكرمي جي�شنا البا�سل
ولتخليد ذك���رى �شهدائه الأب��ط��ال وتقدير
ت�ضحياته الغالية �صو ًنا للكرامات واحلريات».
�شعرا:
وخاطب املقدم ال�شهيد
ً

ممثل قائد اجلي�ش:
قدرنا بذل الت�ضحيات
اجل�سام يف �ساحة
احلرية والكرامة

�أغنيك ال �أبكيكَ  ،يخْ ِذلُني َدمعي
ِ
ِّ
والعطْ ر
احلب واللحن
ْت ِمل َء
وما ُزل َ
ِ
لبنان ِذكْ ًرا ُمطَ ّي ًباِ
وملْ َء ُربى
َ
ويا ُر َّب � ٍ
ُ
تعي�ش على ِذكْ ِر
أجيال
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عت
املو ُ
روحا تو َّز ْ
ت ً
وكيفَ َيل ّ ُُم ْ
ِّ
كالط ِ
أرواح ِّ
يب يف ال َّز ْهرِ
ب� ِ
كل النا�س
رئي�سـة جلنة ال�سيــاحة يف بلدية البــوار
روال غامن البواري اعتربـت يف كلمتـهـاّ � ،أن
ال�شهـادة التي تعبرّ عن البـ�سـالة وحـب
الوطن والدفــاع عنه ،حلّـت اليوم يف البوار
�ال ،م�شيدة بالتـعاون بني
لتزيدها ج��م� اً
م�ؤ�س�سة ال�شهيد وبلدية البوار لإمن��اء البلدة
وخدمتها ب�صـورة �أف�����ض��ل ،ولتبقى ذك��رى
ال�شهيد خالدة يف نفو�س �أبنائها.
و�أك����دت �أرم��ل��ة ال�شهيد ليا ال��ع��اق��وري يف

كلمة قيادة اجلي�ش
رح��ب ممثل قائد اجلي�ش العميد
ّ
الركن �شامل روكز يف كلمة �ألقاها
با�سم ال��ق��ي��ادة باحل�ضور ق��ائ�ًلااً :
«ي�رشّفني �أن �أق��ف اليوم بينكم
ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي لرعاية ه��ذا الإحتفال
العطر ال��ذي �أرادت من خالله
م�ؤ�س�سة امل��ق��دم ال�شهيد
�صبحي العاقوري ،بالتعاون
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وكل من �أ�سهم يف �إن�شاء هذه احلديقة العامة.
حتية وفاء و�إجالل اىل روح ال�شهيد يف عليائها،
نربا�سا للأجيال ،وذكراه
ولتبق م�آثره اخلالدة
ً
جنما �ساط ًعا يف �سماء لبنان».
الطيبة ً

موا�صفات احلديقة

كلمتـها �أن عزاءها
وعزاء �أهل ال�شهــداء الذين
�اع��ا ع��ن الوطـن� ،أ ّنهـم واجـهـوا
�سقطوا دف� ً
امل��وت ب�شجاعة فقهروه بال�شهادة ،معتربة
�أنهم مالئكة حرا�س ،ت�ضحياتهم �إرث و�أمانة
يف �أي��دي االجيال ال�صاعدة وتعويذة يف عنق
الوطن.
مت اخ��ت��ي��ار ب��ل��دة ال��ب��وار
و��ش�رح���ت مل����اذا ّ
لإقامة احلديقة العامة �إذ متثـل مرتع احلب
والذكريات ،حيث جمعـها ب�صبحي منزل ولد
فيه �أطفالهم الأرب��ع��ة وت�شاركوا م��ع �أهلها
الأف����راح والأح�����زان��� ،ش��اك��رة ت��ع��اون البلدية
(ال�����س��اب��ق��ة واحل��ال��ي��ة) لإمت����ام ه���ذا امل����شروع
وحتويل احللم اىل حقيقة ،واعدة ب�إقامة حديقة
عامة ثانية يف م�سقط ر�أ�س ال�شهيد دير االحمر
يف وقت غري بعيد.
وختمت بتوجيه حتية اىل قائد م�ؤ�س�سة ال�رشف
والت�ضحية والوفاء العماد جان قهوجي الذي
مل ت�شغله املهمات القيادية و�سط الأخطار
الكبرية املحدقة بالوطن عن الإلتفات الأبوي
�إىل �أبناء امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،من العاملني
واملتقاعدين وال�����ش��ه��داء ورع��اي��ة �ش�ؤونهم
ماديا
احلياتية والإن�سانية ،و�إىل كل من �ساهم
ً
ومعنويا مب�ساعدة امل�ؤ�س�سة على حتقيق هذا
ً
امل�رشوع ،من دون �أن تن�سى الفنان جورج خباز،
و�أع�ضاء امل�ؤ�س�سة الذين هم اليد اليمنى يف
جناح �أي م�رشوع.

مع �أه��ايل بلدة
ال��ب��وار ،توجيه حتية
وف����اء اىل ال�شهيد
ال��ب��ط��ل �صبحي عرب
افتتاح هذه احلديقة
الغ ّناء با�سمه ،تيم ًنا
مب��آث��ره البطولية يف
ال���دف���اع ع��ن ال��وط��ن
والإنت�صار لكرامة �أبنائه».
و�أ���ض��اف« :ق��در لبنان �أن يواجه امل�صاعب
ال��واح��دة تلو االخ���رى ،وق��در جي�شه �أن يبذل
الت�ضحيات اجل�سام يف �ساحة احلرية والكرامة.
وكلما ارت���وى ت���راب وطننا مب��زي��د م��ن دم��اء
ال�شهداء كلما �أزهرت فينا احلياة �أمال ورجاء،
منعة و���ص��م��و ًدا وارت��ف��ع علمنا امل��ف��دى �إىل
فخورا ب�شعب يبني وجي�ش يحمي
ال ُعلى
ً
ويتالحمان م ًعا يف ال����سراء وال����ضراء .فمن
العدوان الإ�رسائيلي الوح�شي على لبنان
يف مت��وز  2006وم��ا �سبقه� ،إىل معركة
َّ
�سطر خاللها ال�شهيد
نهر ال��ب��ارد التي
ملحمة بطولية رائعة �إىل يومنا احلا�رض ،ها
هم رجال اجلي�ش على عهدهم ميت�شقون
�سيوف احل��ق ي��ردون بها كيد العدو �إىل
نحره وي�ست�أ�صلون جذور الإرهاب والإجرام
من �أر�ض تق َّد�س ذكرها يف التاريخ و�سمت
ب�أبنائها جيلاً بعد جيل».
وتابع�« :شهيدنا البطل ن�ستذكرك اليوم
وك��ل ي��وم بقلوب م��ل��ؤه��ا الفخر واالع��ت��زاز.

ومن هنا ،من هذا املكان ال�شاهد على عظمة
ت�ضحياتك وبطوالتك نعاهدك مرة �أخ��رى �أن
ن�صون مبادئك وقيمك التي ن��ذرت حياتك
لها ،و�أال نرتدد يف �سلوك درب ال�شهداء كلما
دعا الواجب يف �سبيل وطن ترخ�ص من �أجله
الأرواح».
وختم بالقول« :با�سم قائد اجلي�ش العماد
ج���ان ق��ه��وج��ي �أح��ي��ي اف����راد ع��ائ��ل��ة ال�شهيد
و�أقرباءه و�أحباءه ،و�أتوجه بال�شكر �إىل بلدية
رئي�سا و�أع�ضاء و�إىل �أهايل البلدة الكرام
البوار
ً

تبلغ م�ساحة احلديقة ،التي تقع يف منطقة
خ�رضاء بطبيعتها ،حواىل 2200م ،2و�ضع
ت�صميمها املهند�س ج��ورج العاقوري،
وهي ت�ضم ثالثة �أق�سام :جولة املقاتل
ح��ي��ث اك��ت�����س��ت الأل���ع���اب ب��امل��رق��ط,
وامل�ساحة املخ�ص�صة لألعاب الأوالد
مفرو�شة ب�سجاد من املطاط لت�أمني
�سالمتهم ،وثمة م�ساحة �أخرى و�ضعت
فيها مقاعد للإ�سرتاحة.
طبيعة الأر������ض امل��ن��ح��درة تتيح
للزائر التم ّتع بامل�شهد البانورامي
الرائع امل�رشف على البحر .واخلطوط
الإن�سيابية حتاكي احلرية والإنفتاح وتتيح

«ال تخايف �سامل غفيان»...
امل��ح��ط��ـ��ـ��ة ال��ت��ال��ي��ة ك��ان��ت وق��ف��ة ف��ن��ي��ة مع
مو�سيقى اجلي�ش �أن�شــدت خاللهــا الأغ��اين
الوطنية والع�سكرية احلما�سيـة ،ويف نهــايتهــا
�شعورا مري ًحا.
للزائرين
ً
�إ���ش��ارة اىل �أ ّن���ه ميكن �إق��ام��ة احلفالت
واملنا�سبات اخلا�صة والعامة يف احلديقة،
�إذ �إنها تت�سع لأكرث من � 800شخ�ص.

قــ ّدم �أوالد ال�شــهـيد ،باقتي ورد �إىل ممثل
قــائــد اجلــي�ش العميد الركن �شامــل روكز
و�إىل قائــد الفرقــة املو�ســيقــية العقيد جورج
حرو.
ّ
وق� ّدم��ـ��ـ��ت م�ؤ�سـ�ســة ال�شهيد العاقـوري
دروع��ـ��ـً��ا تكرميية �إىل ك��ل مــن :ممثل قائد
اجلي�ش ،رئيــ�سي بلدية البوار احلايل وال�ســابق،
ممثـلني عن امل�صارف التي �ساهمــت يف �إمتام
امل����شروع وه���ي :بنك ع���وده ،البنك اللبناين
الكندي ،فري�ست نا�شــيونال بنــك والــ�سيد
حنا روفايل.
وب����دوره����ا ،تلقّت
رئ��ي�����س��ة امل��ؤ���س�����س��ة
دروع���������ا ت��ك��رمي��ي��ة
ً
م���ن ب��ل��دي��ة ال���ب���وار
وم ��ؤ���س��ـ�����س��ة ف��ري��د
ال����دك����ان ل�ل��أب���ح���اث
ال���ق���ان���ون���ي���ة وم���ن
�أ�صدقــاء ال�شهــيد يف
بلدة البوار.
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ث��م ك��ان عر�ض لفيلم وثائقي ،م��ن �إخ��راج
بيرت خوري ،بثت فيه لقطات م�ص ّورة للمقدم
ال�شهيد مع عائلته ويف �ساحة املعركة يف نهر
البارد قبل �إ�صابته بثالث دقائق ،كما ت�ضمن
حية �أجمعت على �أ ّن���ه ك��ان قائ ًدا
���ش��ه��ادات ّ
ميدانيا من الدرجة الأوىل.
ًّ
وعلى �أنغام �أغنية ال�سيدة فريوز «ال تخايف
�سامل غفيان م�ش بردان ومغطّ ى بعلم لبنان»،
�أ�سدل ال�ستار وبكى اجلميع ت�أث ًّرا.
وع�ل�ا يف ���س��م��اء املنطقة احل��م��ام الأب��ي�����ض
و�أطلقت املفرقعات النارية (تقدمة ال�سيد
ط���وين ال���ع���اق���وري) وت���ب���ادل اجل��م��ي��ع نخب
املنا�سبة.
وكان �سبق االفتتاح زرع �أربع �أرزات حملت
كل واح��دة ا�سم �أح��د الأوالد الأربعة لل�شهيد
وهم :جوي�س وجو وكلوي وكري�ستي.
ت�صوير:
�سا�سني دكا�ش
وفوج املغاوير

جلنة تن�سيق ودعم ن�شاطات
�أبناء �شهداء اجلي�ش اللبناين

يد ًا بيد
حزيران

�إعداد :ندين البلعة

حمطة جديدة
من الفرح

«
ك�ل �ش
ه
ي
د
هو
عائل
مبنزلة
تنا ...و
ف
م
�
ا
ر
ا
د
ل
ن
ب
�شا
من
ها �سو
ى
طات ا
ل
ت
ت
ي
ع
بري
وا
نقوم
لتزامن
عن ح ّب
ا
ن
ا
ل
ح
ل
ياله
جي�ش
�شه
دائه...
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»
،
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ا
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قهوج
جلنة
الن�شاطات كان زيارة حديقة
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ر
ئ
و
ي�سة
�شه
دعم
احليوانات «»Animal City
داء ا
ن�شاط
ا
جل
ي
ت
�
ش
�
أ
الل
بناء
يف نهر الكلب« ،فحتى الكبار
اللبنا
جنة ا
ين
ل
ت
�
أ
ي
الب
تعم
ه��داف
ي�ستمتعون مبثل هذه الزيارة»
هجة و
ل عل
ا
ى
ل
�
�
إ
رس
ور �إ
دخ��ال
ال�ش
ال�سيدة مدلج ،م�شري ًة �إىل
ت�رشح
ّ
هداء ،وتق ىل نفو�
س
ع
ا
ف �إ
ئالت
لهم
النجاح ال��ذي تلقاه الن�شاطات
الدعم امل ىل جانب
ه
م
م
عن
ق ّدمة
وي وا
التي تنظّ مها اللجنة ،والذي يظهر
ملادي.
جليا من خالل امل�شاركة الكثيفة
ً
الدائمة ،والإنطباعات الإيجابية
م�شاريع وتعاون
التي يبديها امل�شاركون.
ِ
ه��ل م��ن ���ص��ع��وب��ات يف ت��ن��ظ��ي��م م��ث��ل ه��ذه
تكتف جلنة تن�سيق ودعم ن�شاطات
مل
�أبناء �شهداء اجلي�ش اللبناين ،بامل�ساعدات امل�شاريع؟
ت ّتفق ال�سيدة مدلج مع ال�سيدة نينا مفلح
امل���ادي���ة وح�����س��ب ،ب���ل ت��ع��م��ل ع��ل��ى تنظيم
الن�شاطات التي جتمع هذه العائالت يف م�شاريع (زوجة املقدم ال�شهيد مي�شال مفلح) – وهي
وتثقيفية يف الآن عينه� .آخ��ر هذه ع�ضو يف اللجنة -على � ّأن العائق الوحيد هو
ترفيهية
ّ
ّ

اللجنة ومتويلها

ين�سق بينها وبني
تت�ألّف اللجنة من ع�رشة �أع�ضاء� ،إىل العميد طوين عازار الذي ّ
قيادة اجلي�ش .تنظّ م اللجنة ن�شاطات ترفيهية ،وزيارات �سياحية ،ولقاءات مع
قيمة.
عائالت ال�شهداء يف املنا�سبات ،حيث تق ّدم لهم م�ساعدات
ّ
مادية ّ
يف �شهر ت�رشين الأول من كل �سنة ،تقيم اللجنة ع�شا ًء جلمع التربعات ،يحييه عدد
من الفنانني امل�شهورين الذين يتط ّوعون لدعمها ،بالإ�ضافة �إىل ذلك تتلقّى
دع� ً�م��ا م��ن اجل��ال��ي��ات اللبنانية يف دول
الإغرتاب ،والتي ال تف ّوت منا�سبة لتقدمي
الدعم لعائالت ال�شهداء.
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الوقت الذي يتطلّبه
ال���ع���م���ل ع���ل���ى م��ث��ل
ه����ذه ال��ن�����ش��اط��ات.
«� ّأم�����ا ال��ب��اق��ي فهو
�أ�����س����ه����ل م����ع دع���م
ق������ي������ادة اجل���ي�������ش
ن�����ش��اط��ات��ن��ا ب��ح��ي��ث
ت���� ّؤم���ن امل��وا���ص�لات

واالت�����ص��االت وت���داب�ي�ر الأم����ن ال�ل�ازم���ة على
الأر����ض ...فبالتعاون ي�صبح كل �شيء �أكرث
�سهولة».
�أهالً و�سهالً
موعد اللقاء كان يوم الأحد .2011/5/16
الع�سكرية �أق � ّل��ت امل��دع��وي��ن من
البا�صات
ّ
�أماكن �سكنهم يف املناطق اللبنانية كافة �إىل
حديقة احليوانات يف نهر الكلب.
جتمع �أع�����ض��اء اللجنة
عند مدخل احلديقة
ّ
ال�ستقبــال ال��واف��دي��ن ،ه����ؤالء قبل الدخول
ت�����س� ّل��م��وا ق� ّ�ب��ع��ات تقيهــم ال�����ش��م�����س وم��اء
وحلويات.
احلما�سة وا�ضحة على وج��وه الأوالد وعلى
م�سيج و�آم��ن وال
أي�ضا .املكان
وج��وه الأه��ل � ً
َّ
ال�سياحيون يف
خطر على الأوالد ،واملرافقون
ّ

احلديقة يتولّون �رشح التفا�صيل كلها.
ال�سيد �سمري غطّ ا�س �صاحب «Animal
ّ
 »Cityيو�ضح ب ��أن امل�شاريع امل�شرتكة مع
أمرا جدي ًدا «فنحن
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية لي�ست � ً
�أب��ن��اء ه��ذه امل�ؤ�س�سة ،وم��ن منطلق واجبنا
الوطني ال ي�سعنا رف�ض �أي طلب للجي�ش،
ال بل على العك�س �أ�رصرنا على �أن ُينظَّ م هذا
الن�شاط يف حديقتنا».
� ّأم����ا ال�����س� ّ�ي��د ج���ورج غ��ط��ا���س (اب���ن �صاحب
امل����شروع) ف��ي����شرح ال��ط��اب��ع التثقيفي لهذه
ال��زي��ارة ال�سياحية ،فاحلديقة تقع يف نقطة
أثرية وي�ستطيع الز ّوار التم ّتع بجمال الطبيعة
� ّ
والتعرف على �أ�صناف من ّوعة من
وهدوئها
ّ
ب�ري���ة ،ك��م��ا ب��إم��ك��ان��ه��م ت��ن��اول
احل��ي��وان��ات ال� ّ
الوجبات يف �سناك داخل احلديقة ،واال�ستمتاع
بالألعاب املتوافرة».

الأ�سد والغزال
و�صحبهما...
حية
«�أن���ظ���ر �إن��ه��ا ّ
ك��ب�يرة ج������ ًدا ...ي��اه،
���س��ل��ح��ف��اة ت�����س��ب��ح...
وهنا ح�صان �صغري
 ...Ponyه��اه��اه��ا
ه���ذا ه���و ال�����س��ع��دان
امل�شاغب ...يا � ّأم��اه
�إنه الأ�سد املخيف...
�سبحان اهلل ما �أجمل �أل��وان هذه الببغاء وهذا
الطاوو�س� ...إنها املرة الأوىل التي �أرى فيها
حقيقيني.»...
غزاالً وجمالً
ّ
تعليقات �سمعناها م��ن الأوالد ك��م��ا من
�أهاليهم ،والده�شة وا�ضحة على وجوههم،
ت�ضم احلديقة ما يزيد على  45نوعا ً من
�إذ
ّ
الربية التي ال ميكن م�شاهدتها
احليوانات
ّ
ع����ادةً .ف��ري��ق ال��ع��م��ل يف احل��دي��ق��ة ال ي��ه��د�أ،
املميزين باهتمام بالغ ،فثمة
يواكب الزائرين
ّ
«لبوا لهم كل ما يطلبون
تعليمات وا�ضحةّ :
�سجيتهم.»...
ودعوهم على
ّ
يوم طويل ا�ستمتع به اجلميع ،وتخلّله غداء
فرحهن
يف احل��دي��ق��ة ...الأم��ه��ات ع�ّب�رّ َن ع��ن
َّ
باهتمام امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وجلنة تن�سيق
ودعم ن�شاطات �أبناء �شهداء اجلي�ش اللبناين
ي�شعرهن بالأمان والدعم...
بعائالتهن الذي
َّ
َّ
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م�شاريع م�ستقبلية
�ضمن ن�شاطات اللجنة ،م�رشوع جديد،
حيث �شكّ لت ع � ّدة جمموعات تتولىّ
زيارة عائالت ال�شهداء على الأرا�ضي
اللبنانية ك��اف��ة ،ب��ه��دف التوا�صل
معهم ب�شكل دائم و�إ�شعارهم �أن ثمة
ويهتم ب�أمورهم،
من يقف �إىل جانبهم
ّ
و�إن مل يكونوا بحاجة �إىل �أي م�ساعدة،
وفق ما تو�ضح رئي�سة اللجنة.
ال�سيدة نينا مفلح �أن��ه مع
وتقول
ّ
اقرتاب ف�صل ال�صيف ،بد�أت اللجنة
التح�ضري ل��ع�� ّدة ن�����ش��اط��ات يف ه��ذا
الإط����ار ،وم��ن��ه��ا ي��وم ك��ام��ل يف ثكنة
يت�ضمن
الفوج املجوقل يف غو�سطا،
ّ
ألعابا ون�شاطات مع عنا�رص الفوج� .إىل
� ً
جانب الكثري من الن�شاطات املماثلة
التي يبقى هدفها الأول الرتفيه عن
عائالت ال�شهداء و�إحاطتهم بالإهتمام
الالزم.

ي ًدا بيد
حزيران

�إعداد :با�سكال معو�ض بو مارون

�أبناء ال�شهداء �شاهدوا «غنوة» وا�ستمتعوا بالعر�ض «حتى اجلنون»

بدعوة من جلنة تن�سيق ودعم
ن�شاطات �أبناء �شهداء اجلي�ش
اللبناين �أتيح لأبناء الع�سكريني
ال�شهداء ح�ضور م�رسحية غنوة
«حتى اجلنون» ()A la folie
ال��ت��ي ت��ع��ر���ض ع��ل��ى م����سرح
ال�سيتيه يف جونية .اللجنة
املدعوين من �أماكن
� ّأمنت نقل
ّ
�سكنهم و�إل��ي��ه��ا ،و�شاركتهم
فرحهم بلقاء «غنوة» �صديقة
الأطفال على امل�رسح.

«غالية علينا»
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية «غالية علينا» ولن
نبخل على من ق ّدم دمه لهذا الوطن وال�شعب
ب�ساعات ترفيه ملن ُحرموا احلنان الأبوي يف
حياتهم اليومية ،يقول جان �صادق م�ؤلف
امل�رسحية ومنتجها وخمرجها ،الف ًتا �إىل � ّأن
جميع العاملني فيها ق ّدموا جهودهم من دون
�أي مقابل.
وي�ضيف �صادقّ � :إن م�س�ؤولية �أوالد ال�شهداء
تقع على عاتق كل فرد من هذا الوطن ،وما
نق ّدمه اليوم لي�س �سوى م�ساهمة �صغرية يف
تعر�ضوا ملحنة كبرية.
�إ�سعاد �أطفال ّ
بطلة امل�رسحية هي «غنوة» (جويل قاعي) التي ول��دت �شخ�صيتها
11عاما ،وي�شاركها التمثيل  18ممثالً يق ّدمون �أف�ضل
امل�رسحية منذ
ً
ما لديهم من خالل �أداء �أدوارهم يف امل�رسحية التي تعر�ض يف نهاية كل
�أ�سبوع.
مو�ضوع امل�رسحية هو �أهمية �شكر الآخر عندما يقوم بعمل مل�ساعدتنا،
فرقتهن
يبحثن عن بطل
تتعرف على  6فتيات من م�رسحية
فـ«غنوة»
َّ
َ
ّ
«يويو» ( )YOYOالذي اختفى ب�سبب �سوء معاملة امل�س�ؤول عنهم له.
التحري
وتبد�أ احلبكة عندما جتد الفتيات دمية ت�شبه «يويو» ،فيبد� َأن
ّ
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عنها حتى الو�صول �إىل النهاية ومعرفة �سبب
معهن
يرحب بالعودة
َّ
هروب «يويو» الذي ّ
ومع غنوة ،بعد �أن يعتذر منه امل�س�ؤول عنهم
وي�شيد بعمله الرائع.
امل��دع��وون دخ��ل��وا �صالة امل����سرح ب�شوق،
ليتابعوا بفرح وانبهار العر�ض امل�رسحي
ال��رائ��ع ب��دي��ك��وره امل��م� ّ�ي��ز و�أل���وان���ه الزاهية
و�أزيائه املزرك�شة و�أغانيه ورق�صاته� .صفقوا
حي �أ�رشكهم يف
طويالً للممثلني بعد تفاعل ّ
جمريات العر�ض.
وك��م��ا ع�ّب�رّ ت �أ��س�رة امل�رسحية ع��ن فرحها
با�ست�ضافة �أبناء ال�شهداء ،ع�ّبؤرّ ه ��ؤالء عن
�شكرهم مق ّدمني ال��ورود ملخرج امل�رسحية ولبطلتها ،قبل �أن يغادروا
كبريا من البهجة وال�رسور.
قدرا
ً
مزودين ً
كبريا ،فقد عبرّ ت عن ذلك
أي�ضا
اللجنة �صاحبة الدعوة كان فرحها � ً
ً
مني ،وال�سيدتان �سامية عبداهلل ومينى
نائبة رئي�سة اللجنة الآن�سة جوي�س رَّ
مر�شاد .واعتربت ال�سيدات الثالث �أن م�ساعدة عائالت ال�شهداء على
العي�ش بطريقة تليق مبا قدمه �أبنا�ؤها من ت�ضحيات ،هي واجب وطني
التحرك با�ستمرار لتح�سني
و�إن�ساين ،وهذا الواجب هو ما يدفع اللجنة �إىل
ّ
م�ستوى اخلدمات املق ّدمة لعائالت ال�شهداء.
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أأسسماء
المعة
حزيران

�إعداد :تريز من�صور

م�ضى �إىل النهاية وم�شى

الدكتور ح�سن عـوا�ضـه
رجل القانون يقول ال!

متيز
قانوين،
ّ
باجلدية والنزاهة
واال�ستقامة واجلر�أة يف
مواجهة التحديات ،حتى وان
�أتت من �أعلى املقامات.
مل ت��غ��ره املنا�صب وال جنحت يف
زعزعة قناعاته �أو مواقفه ،فبميزان احلق
والعدل وراحة ال�ضمري وحده وزن �أحكامه.
عينه الرئي�س ف���ؤاد �شهاب �أول رئي�س
ّ
للتفتي�ش امل��ايل بعد �إن�شاء التفتي�ش
املركزي يف اجلمهورية اللبنانية العام
.1959
انه الدكتور القا�ضي ح�سن عوا�ضة ،الذي
تفوق يف حياته املهنية ،حمققاً النجاح
ّ
تلو الآخر ،واالن�سان املتوا�ضع ،الذي
املحبب وذكا�ؤه احلاد.
ي�أ�رسك ح�ضوره
ّ

جار قمر
م�شغرة
ولد ح�سن عوا�ضه يف
بلدة م�شغرة البقاعية العام
 ،1923وه��و االب���ن ال��ب��ك��ر لعائلة
م�ؤلفة من �ستة �أوالد .وال��ده ال�سيد عقل
عوا�ضة من وجهاء البلدة ،ووال��دت��ه ال�سيدة
زينب هدال.
ن�ش�أ وترعرع يف جارة القمر ،البلدة ال�صناعية
ب��ام��ت��ي��از ،ح��ي��ث ال��دب��اغ��ات وال��ي��د العاملة
الن�شيطة ،ويف ه��ذا اجل��و ب���د�أت تت�رسب �إىل
نف�سه مفاهيم العدالة االجتماعية.
در�س اللغة العربية ،وحفظ القر�آن الكرمي
وه��و يف الثامنة م��ن عمره يف مدر�سة ي�رشف
عليها رج��ال دي��ن ،قبل انتقاله
�إىل امل��در���س��ة الكاثوليكية يف
البلدة ،حيث تف ّوق على �أقرانه
يف ت��رت��ي��ل الإجن���ي���ل .م�����ش��ه��دان
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أ�سا�سا
متداخالن يعتربهما القانوين ال�شهري � ً
يف ت��ك��وي��ن �شخ�صيته ون��ظ��رت��ه �إىل الأم���ور
بعني تتجنب املظاهر الطائفية البغي�ضة.
ال��ع��ام  1935ال��ت��ح��ق ب��امل��در���س��ة الر�سمية
يف م�شغرة ،وجن��اح��ه يف ال�شهادة االبتدائية
(ال�رستيفيكا) ال��ع��ام  1939دفعه �إىل �ش ّد
الرحال نحو بريوت ملتابعة حت�صيله العلمي
وهو يف الثانية ع�رشة من عمره.
يف ال��ع��ا���ص��م��ة �أم�����ض��ى ���س��ن��وات يف تكوين
هويته العلمية ،حيث نال ال�شهادة املتو�سطة
(ال�بروف��ي��ه) ال��ع��ام  ،1939ويف ه��ذه ال�سنة
انت�سب �إىل دار املعلمني ونال بتف ّوق �شهادة
خ ّولته ممار�سة مهنة التعليم ،وكانت �سببا ً
لعودته �إىل م�شغرة وتعيينه �أ�ستاذًا يف مدر�سة
�سحمر البلدة القريبة من م�شغرة.
ويف تلك الفرتة تابع درا�سته الثانوية مبوجب
طلب حر ،وحاز �شهادة البكالوريا الق�سم الأول
العام 1940والق�سم الثاين العام .1942
����ص���ورة حم��زن��ة ت��رك��ت �آث���اره���ا يف نف�س
�أ���س��ت��اذ امل��در���س��ة ح�سن ع��وا���ض��ه ،ولطاملا
حائرا ،وهو ي�شاهد ال�صفوف تخلو يف
وقف
ً
املوا�سم الزراعية من تالميذها املتجهني �إىل
احلقول مل�ساعدة ذويهم يف الزرع والقطاف،
ف��ال��ظ��روف املعي�شية ال�صعبة ك��ان��ت متنع
الأهايل من ا�ستخدام العمال .مل يقف مكتوف
الأيدي حيال الو�ضع القائم ،فقد نظّ م ن�شاطا ً
أ�سبوعيا ،ي�ساعد من خالله التالمذة املزارعني
�
ً
خارج الدوام املدر�سي.
تعيينه م��دي� ً�را ملدر�سة م�شغرة الر�سمية
العام  ،1945مل يقفل معابر الطموح لديه،

الدكتور والقا�ضي
ت��ف � ّوق ح�سن ع��وا���ض��ه ع��ل��ى ظ��روف��ه ون��ال
���ش��ه��ادة ال��دك��ت��وراه يف ال��ق��ان��ون م��ن جامعة
�وم��ا يف
ب��اري�����س ال��ع��ام  ،1949كما ن��ال دب��ل� ً
العلوم اجلنائية من الكلية نف�سها العام ذاته.
حبه لهذا «الوطن الرائع» ،كما يقول ،دفعه
�إىل رف�ض عدة عرو�ض للعمل يف فرن�سا .فعاد
ويف جعبته م�رشوع لتحقيق تغيريات هيكلية
عميقة يف اجل�سم الق�ضائي والإداري يف لبنان،
ق ّدمه لل�سلطات املخت�صة.
ع�ّي�نّ الدكتور عوا�ضه قا�ضيا ً يف الق�ضاء
العديل العام  ،1951وكان يطمح �إىل �إجناز

تزوج الدكتور ح�سن عوا�ضه العام 1954من
ح��ب حياته ،ال�سيدة ال�سورية ع��ف��اف �ألني
(كانت �أ�ستاذة يف دار املعلمني) ،و�أ�س�سـا
عائلة �سعيدة ،متما�سكة وم�ؤلفة من ثالثة
�أوالد:
 ح�سان (طبيب اخت�صا�صي يف �أم��را���ضالروماتيزم واملفا�صل) كان ي�شغل من�صب
املدير الطبي يف م�ست�شفى �أوتيل ديو ،وهو
اليوم ميار�س مهنة الطب وم�س�ؤول يف �أرقى امل�ست�شفيات
الفرن�سية( ،متزوج).
 �سو�سن عوا�ضه (دك��ت��وراه بالهند�سة املعمارية)،متزوجة  ،تعمل يف جمال الهند�سة وتقيم يف فرن�سا.
 �أمين ( حائز �شهادة يف الهند�سة املعلوماتية) وي�شغلمن�صب مدير �رشكة �أمريكية فرن�سية يف فرن�سا( ،متزوج).

�أم��ر مهم كما يقول.
ويف غ���م���رة م��ه��ام��ه
دع����������اه ����ص���دي���ق���ه
ال���ك�������س���ي ب��ط��ر���س
لإع����ط����اء حم���ا��ض�رات
يف ق�����س��م احل���ق���وق
التابع «للأكادميية
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة» ال��ت��ي
يديرها ،هناك �أ�صبح
زم���ي�ل� ًا يف ال��ت��ع��ل��ي��م
( )1955لأ���س��ات��ذة
ك��ب��ار �أم��ث��ال �إدم���ون
رباط ،وغ�سان تويني
وكمال جنبالط ،وقد
ربطته بالأخري عالقة
مميزة.
ب��ع��ده��ا �أ���ص��ب��ح �أ���س��ت��اذًا حم��ا��ضرًا يف كلية
احل��ق��وق وال��ع��ل��وم ال�سيا�سية يف ب�ي�روت -
اجلامعة اللبنانيــة )1992 - 1959 ( ،يف
م���واد :امل��ال��ي��ة العامــة ،ال��ق��ان��ون ال�رضيبي
واالقت�صاد امل��ايل .كما �أعطى املحا�رضات
يف املعهد الوطني ل�ل�إدارة يف بريوت

العائلة

بل دفعه �إىل �إكمال درا�سة احلقوق التي كان
بد�أها قبل �سنتني يف جامعة القدي�س يو�سف
(الي�سوعية) يف بريوت .وهكذا عاد وحطّ رحاله
طالبا خ�لال النهار
يف العا�صمة من ج��دي��د،
ً
وناظرا يف معهد ال�صنائع خالل الليل ،الأمر
ً
ال��ذي �أت��اح له االقت�صاد يف م�رصوف ال�سكن
و�سواه.
يف اجلامعة مل يكن جمـرد طالب ع��ادي،
وها هو يقف داخ��ل احل��رم اجلامعي خطــيبــًا
مطــالـبا بجـالء القـوات الفرنــ�سية
يف الطالب،
ً
عن لبنان� .أغاظــت خطبتـه مديـر اجلامـعــة
(فرن�سي اجلن�سية) ،فقرر منعه م��ن دخ��ول
اجلامعة ،لكن ،وبتدخل من �صديق الطرفني
ال��دك��ت��ور ف�����ؤاد اف����رام ال��ب�����س��ت��اين ُح���لّ ه��ذا
الإ�شكال ،ونال ح�سن عوا�ضه �إجازة يف احلقوق
العام .1946
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( ،)1972 -1960وهو ما زال ولغاية اليوم
�أ���س��ت��اذًا حم��ا��ضرًا يف كلية احل��ق��وق والعلوم
ال�سيا�سية واالقت�صادية (ال��ف��رع الفرن�سي
 ق�سم ال��درا���س��ات العليا) ،كما �أن��ه ي�رشفعلى الأطروحات يف الدرا�سات العليا يف كلية
احلقوق -اجلامعة اللبنانية.

من�شورات وحما�رضات
يف جعبة الدكتور ح�سن عوا�ضة العديد
من املن�شورات واملحا�رضات يف االقت�صاد
امل������ايل ،وال���ن���ظ���ام ال����ضري��ب��ي والإط������ار
االقت�صادي واملايل للدبلوما�سية والإمناء
و�سواها…
و�آخ�����ر حم��ا��ضرات��ه ك��ان��ت حت���ت ع��ن��وان
«الإ�����ص��ل�اح امل����ايل ودوره يف التنمية
الإداري�����ة»� ،ألقيت يف م ��ؤمت��ر «الإ���ص�لاح
الإداري يف لبنان» ،الذي نظّ مه منتدى الفكر
التقدمي باال�شرتاك مع م�ؤ�س�سة فريدريك
�إيربت العام .2002
�شجاعة و�أمانة
يف مواجهة التحديات وال�ضغوط
واجه القا�ضي ح�سن عوا�ضه خالل م�سريته
جمة و�ضغوطً ا م��ن كل
الق�ضائية حت��دي��ات ّ
اجل���ه���ات ،ت��ق��دمي ف���رو����ض ال��ط��اع��ة لزعيم
�سيا�سي.
تعر�ض ل�ضغوط �سيا�سية كثيفة لإقفال
قدما يف
عدة ملفات ،ولكنه واجهها بامل�ضي
ً
التحقيق ،و�صوالً �إىل �إحقاق احلق.
م��ار���س ح�سن عوا�ضه �سيا�سة �شجاعة يف
مواجهة القوى املالية وال�سيا�سية ،املتحكّ مة
مبفا�صل ال��ن��ظ��ام ال�سيا�سي واالقت�صادي
اللبناين .جدية القا�ضي عوا�ضه ونزاهته ف�ضالً
عن �صداقته لـ«زميله» الرئي�س الراحل اليا�س
�رسكي�س ،لفتت انتباه رئي�س اجلمهورية ف�ؤاد
عينه �أول رئي�س للتفتي�ش
�شهاب ،ال��ذي ّ
امل���ايل ،بعد �إن�����ش��اء التفتي�ش امل��رك��زي يف
اجلمهورية اللبنانية العام .1959
امل�س�ؤولية اجلديدة التي �أنيطت به� ،أتاحت
�أم��ام��ه فر�صة الت ّعرف على ال��ع��امل الداخلي
للدولة اللبنانية .حتقيقاته حول املخالفات
يف ع��دة ملفات ،مل يوقفها بريق

دروع تقديرية

الإغ����راءات امل��ادي��ة ال��ت��ي ل � ّوح��ت بها جهات
نافذة.
حت��ق��ي��ق��ات��ه وت���ق���اري���ره ح���ول ال��ع��دي��د من
الق�ضايا ،و�ضعت الأمور يف ن�صابها و�أزعجت
بالتايل كثريين من �أ�صحاب النفوذ وال�سلطة.
منطق املحا�ص�صة الطائفية منع تعيينه
رئي�سا ل��دي��وان املحا�سبة ،يف عهد الرئي�س
ً
وزاري��ا،
من�صبا
�شارل حلو الذي عر�ض عليه
ً
ً
مف�ضالً املن�صب الق�ضائي.
ولكنه اعتذر
ّ
امل��وق��ف نف�سه تكرر ال��ع��ام  ،1976حيث
من�صبا
عر�ض عليه الرئي�س اليا�س �رسكي�س
ً
وزاري���ا يف �أوىل حكومات عهده ،لكنه اعتذر
ً
انطالقا ً من اقتناعه با�ستحالة تطبيق �أفكاره
الإ�صالحية يف ظل ال��واق��ع الطائفي القائم.
ال��ع��ام  ،1972ق��دم ا�ستقالته م��ن اخلدمة
العامة ،وخرج للعمل يف مهنة املحاماة ،حيث
مكتبا يف منطقة احل��م��را ،وم��ن ثم
�أ�س�س ل��ه
ً
انتقل �إىل منطقة بدارو.
ي�ضم مكتبه اليوم ع�رشة حمامني يف اال�ستئناف
ّ
وخم�سة متدرجني من جميع الطوائف ،ويعالج
�أهم الق�ضايا املالية والتجارية وامل�رصفية
وخارجيا.
داخليا
ً
ً
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ت���ق���دي���را ل��ع��ط��اءات��ه
ً
ون��زاه��ت��ه ح���از ال��دك��ت��ور
ح�����س��ن ع���وا����ض���ة ع��ل��ى
درع��ي��ن ،الأول م���ن وزارة
ال��ت��ن��م��ي��ة االداري������ة يف عهد
الوزير ف�ؤاد ال�سعد ،والثاين
م���ن احل���رك���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة يف
�أنطليا�س.

قل �آمنت باهلل
علماين ونزيه ،عا�ش حياته م�ؤم ًنا ومطبقًا
مقولة «قل �آمنت باهلل ثم ا�ستقم».
عالقة ح�سن عوا�ضه بالعقل والواقع عالقة ال
�سببا
تقبل اجلدل �أو التعديل ،وقد يكون ذلك ً
لرف�ضه املقعد النيابي من طريف املعار�ضة
وامل��واالة على ال�سواء يف االنتخابات النيابية
الأخ�ي�رة ،لأن��ه ال يريد �أن يفقد ا�ستقالليته
بفعل ال��ظ��روف ال�سيا�سية القائمة .وعلى
الرغم من تقدمه يف العمر ال ي��زال يخ�ص�ص
احليز الأ�سا�سي من وقته ملكتبه القانوين� ،إىل
ّ
جانب عنايته ب�أ�رسته و�سفره الدائم �إىل اخلارج
مل�شاهدة �أحفاده ال�ستة� .أكرث ما يح ّز يف نف�سه
فقدانه مكتبته احلقوقية يف زمن احلرب.

م ؤؤمتر
حزيران

�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

ن��ظ��م��ت اجل���ام���ع���ة الأم�ي�رك���ي���ة
للعلوم والتكنولوجيا م ��ؤمت� ً�را
بعنوان« :طاقة لبنان النفطية،
�إم���ك���ان���ات م���ه���دورة �أم ف��ر���ص
واع��دة؟» ،برعاية وزير االقت�صاد
والتجارة الأ�ستاذ حممد ال�صفدي
وح�ضوره.
ح����ضر امل����ؤمت���ر مم��ث��ل رئ��ي�����س
احلكومة املكلّف جنيب ميقاتي
الدكتور م�صطفى �أديب ،وممثل
وزي����ر ال��ط��اق��ة وامل���ي���اه ج�ب�ران
با�سيل ال�سيد �سيزار �أب��ي خليل ،و�سفرية
بريطانيا فران�سي�س غاي وممثلون عن �سفراء
م�رص وقرب�ص وتركيا والدامنارك وعن قوات
اليونيفيل.
حا�رض �إىل جانب الوزير ال�صفدي كلّ من ،مدير
عام الإدارة يف وزارة الدفاع الوطني ورئي�س
اللجنة الدائمة للتن�سيق مع قوات اليونيفيل
اللواء عبد الرحمن �شحيتلي ،و�أ�ستاذ االقت�صاد
يف اجلامعة الدكتور كامل وزنة.
ب��ع��د ت��رح��ي��ب م��ن امل�����س ��ؤول��ة ع��ن الإع��ل�ام
وال��ع�لاق��ات العامة يف اجلامعة م��اج��دة داغ��ر،

م�ؤمتر يف جامعة AUST
حول الطاقة النفطية يف لبنان
ال�صفدي« :علينا التعاطي
مع النفط كفر�صة للنهو�ض
والإقت�صاد»
افتتحت امل�ؤمتر رئي�سة اجلامعة ال�سيدة هيام
�صقر التي قالت:
«نحن بلد غني بنفطه التاريخي ال��ذي هو
امل��اء وال��ذي يجدر بنا �أن نح�سن ا�ستخدامه
وا���س��ت��خ��راج��ه وت��وظ��ي��ف��ه ����س���دو ًدا وت��وزي � ًع��ا،
فن�ستفيد من ثلوجنا و�أمطارنا الوفرية ومن
�أنهارنا الغنية ومن ينابيعنا العذبة التي تنبع
من �أر�ضنا لرتوي �إن�ساننا وتغني �أر�ضنا احلبلى
بالعطاءات».
واعترب ال�صفدي يف حما�رضته التي حملت
عنوان «ال�ثروة اللبنانية النفطية – حدودها
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و�آف���اق���ه���ا»�« ،أن��ـ��ن��ـ��ـ��ا ن��ري��د نفط
لبنان �أو غازه ،نعمــة ال نقمــة �إذ
يــعـــود لل�سلطــات اللبنانــية �أن
حتدد اخليــار ال�صائب وال�سيا�سة
املالئمة ال�ستخراج ه��ذه ال�ثروة
و�إدارت�����ه�����ا ب���ع���ي���دا ً م���ن ال��ه��در
املق�صود �أو غري املق�صود».
و�أ�����ش����ار ال�����ص��ف��دي �إىل �أن���ه
«م����ن امل��ه��ـ��ـ��م ج�����داً ال ب���ل من
ال�رضوري �إبعاد الرثوة النفطـــية
ع����ن ع��ق��ـ��ـ��ـ��ل��ي��ـ��ـ��ة امل��ح��ا���ص�����ص��ة
واملح�سوبيات التي منعت حتى الآن قيـام
دول��ة القـانون وامل�ؤ�س�سات» ،جم��دداً ثقته
التامة «ب����أن توحيـــد الإرادات الطيبـــة يف
هـــذه البالد ي� ّؤمـن امل�صـالح الوطنية لكل
النا�س بغ�ض النظر عن � ّأي انتمـــاء مناطقــي
�أو طائفي».
ور�أى �أن «الطــاقة التي �أثبــتت الدرا�ســـات
العلميـــة وجودهـــا يف امل��ي��اه البحـــريــة
اللبنانية ه��ي فر�صة واع���دة ،وق��د �أنــجزت
وزارة الطــاقــــة وامليــاه اخلطوات الأ�سا�سية
لبدء عمليات التنقـــيب يف غ�ضون �أ�شهر،

ندوة

�أعمال الإغاثة يف احلروب والكوارث
والتعاون بني الأجهزة املعنية

�إعداد :با�سكال معو�ض بو مارون

بعدما �أ�صدر جمل�س النواب قانـــون النفـــط
العام املا�ضي»ُ ،م�شرياً �إىل �أنه «يجب علينا
�أن نتعاطى مع هذه ال�ثروة الكامنة يف بحرنا
على �أنها فر�صة حقيقية للنهو�ض باالقت�صاد
ح�سن �إدارتها ب�شفافية وكفاءة
الوطني ،و�أن ُن َ
لأنها ُملكٌ للأجيال املقبلة».
من جهته� ،أ�شار اللواء ال�شحيتلي يف مداخلة
حت��ت ع��ن��وان« :امل��ح��ادث��ات الثالثية ل�ضبط
احلدود اجلنوبية والبحرية»� ،أنه على اجلانب
اللبناين «عدم التخلي عن �أي �شرب من الأرا�ضي
والعمل اجلاد على ا�سرتجاع كل الأرا�ضي التي
تثبت ال�رشعية اللبنانية �أنهـا متتلكها ،وبالتايل
ع��دم ال�سماح لإ�رسائيل بالتعدي على املياه
الإقليمية اللبنانية»ُ ،م�شدداً على «�أهمية
املفاو�ضات التي جتري مع اجلانب الإ�رسائيلي
عرب قوات اليونيفيل».
�أم����ا ال��دك��ت��ور وزن����ة ف��ت��ح��دث ب�����دوره عن
اال�سرتاتيجية الإ�رسائيلية يف �إدارة ال�ثروة
ال��غ��ازي��ة اجل��دي��دةُ ،م�����ش�يراً �إىل �أن «امل��رك��ز
اجليولوجي الأمريكي قد ق ّدر خمزون التنقيب
ال��ذي ميتد من �إ�رسائيل ولبنان وقرب�ص مبا
يعادل  122ترليون كيوبك فيت».
واعترب وزنة �أن «هذا الإكت�شاف اجلديد قد
يغيرّ اجليوبوليتك يف منطقة ال�رشق الأو�سط
ويعطي �إ��سرائ��ي��ل دفعة �إقت�صادية جديدة،
وب��الأخ�����ص �أن��ه��ا مل ت��ك��ن متتلك �أي ث��روات
طبيعية .ووف���ق ا�ستنتاجات م��ن ال�رشكات
الإ��سرائ��ي��ل��ي��ة والأم�يرك��ي��ة ،ف����إن �إ��سرائ��ي��ل قد
ت�صبح م�ص ّدرة للغاز الطبيعي بعدما كانت
ت�ستورده».
ويف اخلتــام ج��رى نقا�ش مع احل�ضور حول
هذا املو�ضوع ال�شائك ،و�صدرت التو�صيات
ومنها:
 دعـــم اجليــ�ش اللبنــاين يف عـمــليــةال�سيـادة اللبنــانيــة والثـــناء على اجلــهــود
املبذولـة من القـيادة والأفـراد.
 حث ال��دول��ة اللبنانية على التنقيب عنالرثوة النفطية اللبنانية.
 تفعيل دور لبنان يف املحافل الدولية حتىال يتم االعتداء على الرثوة النفطية.
 اال�ستفادة م��ن اخل�ب�رات ال��دول��ي��ة لدعمحقوق لبنان يف اال�ستفادة من الرثوات.

يف كلية ف���ؤاد �شهاب للقيادة والأرك���ان �أقيمت ن��دوة حول
التعاون بني الوكاالت ذات ال�صلة ب�أعمال الإغاثة خالل احلروب،
�ضباط دورة الأركان
والكوارث الطبيعية وتف�شّ ي الأوبئة ،ح�رضها ّ
اخلام�سة والع�رشين.
�شارك يف الندوة كل من ،اللواء املتقاعد يحيى رعد رئي�س
الهيئة العليا للإغاثة ،ال�سيد جورج الكتاين ممثالً ال�صليب الأحمر
اللبناين ،ال�سيد نبيل �صاحلاين ممثالً الدفاع املدين ،العقيد جان
فرح من مديرية العمليات يف اجلي�ش اللبناين ،والعقيد الركن
الطيار
البحري جوزيف الغريب من القوات البحرية ،والعقيد
ّ
مهدي كنعان من القوات اجلوية ،والنقيب جورج خليل من الطبابة
الع�سكرية.
اللواء رعد
يف م�ستهل حم��ا��ضرت��ه ،ت��ن��اول
اللواء رعد مهمات الهيئة العليا
للإغاثة وت�أليفها وفق املر�سوم
الإ�شرتاعي � 18( 22آذار )1977
ت�ضم
وتعديالته .و�أ�شار �إىل �أ ّنها
ّ
�إ�ضافة �إىل رئي�سها (رئي�س جمل�س
ال���وزراء ونائبه) وزارات الدفاع
وال��داخ��ل��ي��ة ،ال�����ص��ح��ة ،ال�����ش ��ؤون
االج��ت��م��اع��ي��ة ،امل��ال��ي��ة واال���ش��غ��ال
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العامة ،امله ّجرين ،الطاقة واملياه.
كما ت�ستعني ب��ع��دد م��ن امل���دراء
وب�ضباط قادة من القوى
العامني،
ّ
امل�����س��ل��ح��ة ،ومب���دي���ر امل��ن��ظ��م��ات
الدولية يف وزارة اخلارجية ،ومبن
�رضوريا للم�ساعدة عند احلاجة.
تراه
ً
وع ّدد اللواء رعد مهمات الهيئة
و�أب��رزه��ا� ،إدارة ���ش��ؤون الكوارث
و�أم�����������ور الإغ�����اث�����ة
وت�����أم��ي�ن ال�����س�لام��ة

واللوج�ستية
الب�رشية
يف القدرات
ّ
ّ
و�إ��ش�راك ال��وك��االت كافة ،و�إن�شاء
غ��رف��ة عمليات م�شرتكة لإدارة
الكوارث ومعاجلتها.
العامة للمواطنني ،وقبول الهبات
وت�سلّمها وت�أمينها يف م�ستودعات
خا�صة بعد و�ضع الأنظمة الالزمة
وت�أمني الأموال لالهتمام بها؛ كما
ُتعنى الهيئة ب ��إق��رار نظام مايل
خا�ص لأعمالها الإداري��ة واملالية
والإح�����ص��اءات وامل��ع��ل��وم��ات ،مع
�صالحية تكليفها �إحدى الوزارات
�أو �أمانتها العامة القيام بالأعمال
التنفيذية ،مع اال�ستعانة مبن تراه
ضروري��ا لتنفيذ مهمات الإغ��اث��ة
�� ً
ال�شاملة.
واع��ت�بر ال��ل��واء رع��د �أن ق��درات
ال��ه��ي��ئ��ة ه���ي ق������درات ال���دول���ة
ب��ك��ام��ل��ه��ا ،اخل��ارج��ي��ة وال��ب����شري��ة
واالقت�صادية واملالية ،و�آليات
التنظيم امل�ستقاة م��ن م�سودة
اخلطة الوطنية لإدارة الكوارث.
وعر�ض �آليات التن�سيق الداخلي
م��ع جم��ل�����س ال�����وزراء وال�����وزارات
وم��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع الأه���ل���ي،
والتن�سيق اخل��ارج��ي م��ع جامعة
ال��دول العربية ،ومنظمات الأمم
املتحدة وال���دول ال�صديقة .ثم
�����را بع�ض
�أن���ه���ى حم��ا��ضرت��ه ذاك� ً
الأح��داث والكوارث التي ع�صفت
ب��ال��ب�لاد ،وط���رق امل��ع��اجل��ة التي
اعتمدتها الهيئة العليا للإغاثة
للم�ساعدة يف خمتلف القطاعات.
الكتاين
ال�سيد ج��ورج الكتاين ا�ستهلّ
حديثه بالعودة �إىل تاريخ ال�صليب
الأح��م��ر وت�أ�سي�سه ال��ع��ام 1945
وان�ضمامه بعد �سنتني �إىل احلركة
العاملية لل�صليب الأح��م��ر .كما
ت��ن��اول ق���درات ال�صليب الأح��م��ر

اللبناين املتمثّلة باللجان وبنوك
ال���دم وامل�ستو�صفات ومعاهد
ال��ت��م��ري�����ض وم�����ش��اغ��ل الأط����راف
اال�صطناعية وال�سيارات ومراكز
الإ�سعاف والعمليات .و�أ�شار �إىل �أن
عمل ال�صليب الأحمر عند ح�صول
الكارثة ي�شمل ت�أمني الإ�سعاف
والإغاثة والإخ�لاء وامل���أوى ،ونقل
امل�����ص��اب�ين واجل���ث���ث و�إق���ام���ة
م�ست�شفى ميداين ،والتن�سيق مع
امل�ست�شفيات املحيطة وبنوك
الدم.
كذلك ف�إن ال�صليب الأحمريعمل
بعد الكارثة من خالل متابعة ت�أمني
خدمات الإ�سعاف اليومية ،وفرق
امل�����س��اع��دة وامل�����س��ان��دة وتطبيق
برنامح ال�صحة املجتمعية ،وفتح
مراكز �إ�سعاف م�ؤقتة يف �أماكن �آمنة
ن�سبيا عن مكان الكارثة.
بعيدة
ً
وحت��� ّدث ع��ن و���ض��ع ا�سرتاتيجية
�شاملة بهدف حت�ضري فريق يعمل
بعد الكارثة على معاجلة احتياجات
امل��ج��ت��م��ع��ات ،و�إع�����ادة ت��رم��ي��م ما
ت�رضّر والت�أقلم مع الو�ضع الراهن
والتطلّع نحو جتاوزه �إىل الأف�ضل.
وذك��ر الكتاين بع�ض العمليات
حية
التي كانت مبنزلة اختبارات ّ
لل�صليب الأحمر اللبناين ،بدءاً من
مت��وز ونهر البارد و�أح��داث
ح��رب ّ
����رورا ب��ت��ح��طّ ��م ال��ط��ائ��رة
�أي�����ار ،م� ً
الأثيوبية والإنفجارات املتفرقة
وغ��رق �إح��دى ال�سفن ،و�صوالً �إىل
�أح����داث روم��ي��ه وم����ارون ال��را���س
ون���زوح الالجئني ال�سوريني �إىل
منطقة عكّ ار يف الآونة الأخرية.
ويف ه��ذا الإط���ار حت��� ّدث ال�سيد
الكتاين عن خطّ ة ال�صليب الأحمر
اجلي�ش  -العدد رقم 312

الإ�ستباقية لال�ستجابة للكوارث
والأزم�����ات ،وخ��طّ ��ة التكامل بني
الفرقاء املعنيني ب�إدارة الكوارث،
خ�صو�صا و�أنه ي� ّؤمن ب�شكل دائم
ً
درا���س��ات �إح�صائية ت ��ؤكّ ��د مدى
ق��درت��ه ع��ل��ى ال��ق��ي��ام باملهمات
امل��ن��وط��ة ب��ه و��سرع��ت��ه يف ت��أم�ين
الإ�سعافات ملنطقة الكارثة.
�صاحلاين
عن دور الدفاع امل��دين ،حت ّدث
م��دي��ر ق�سم ال��ت��دري��ب يف اجلهاز
م�ستذكرا
ال�سيد نبيل �صاحلاين
ً
مت��وز و�أزم���ة �ساحل
جت��ارب ح��رب ّ
ال���ع���اج وم����ع����ارك ن��ه��ر ال���ب���ارد،
حيث ق��ام ال��دف��اع امل��دين بواجبه
بالتن�سيق مع الهيئة العليا للإغاثة
واجلي�ش اللبناين وال�صليب الأحمر.
و�رشح ال�صعوبات التي واجهتهم
خ�ل�ال ت��ل��ك امل���راح���ل م��ن ات�ساع
منطقة الأزم���ة و�صعوبة التنقل
مت����وز ،وع��دم
والإخ��ل��اء يف ح���رب ّ
وج��ود خطّ ة وا�ضحة مع �ضعف يف
التوا�صل مع الهيئات والوكاالت
�����رورا ب��ع��دم ت ��أم�ين
الأخ�������رى ،م�
ً
م��ف��ارز ط��ب� ّ�ي��ة ك��اف��ي��ة و���س��ي��ارات
جمهزة ملثل هذه الأزمة،
�إ�سعاف
ّ
وم�ست�شفيات ميدانية وعنا�رص
مدربة يف الوحدات الع�سكرية.
ّ
�أما خالل معارك نهر البارد ،فقد
ل��وح��ظ بح�سب ال�سيد �صاحلاين
الطبي
اعتماد كبري على الإخ�ل�اء
ّ
اجل � ِّوي ما يوجب حت�سني �رشوطه،
وق���ال �إن العمل اجلماعي �أثبت
جناحه ولكن على بقعة جغرافية
حمدودة ،مما ي�ستدعي و�ضع خطة
�شبيهة �إمنا �أكرث �شموالً ،مع تعزيز
72

حزيران 2011

العقيد فرح
ب���دوره ت��ط� ّ�رق العقيد ف��رح �إىل
نظام �إدارة الكوارث يف لبنان يف
�إط���اره ال��ق��ان��وين وامل�ؤ�س�ساتي،
والأج����ه����زة والإدارات املعنية
باال�ستجابة خ�لال ال��ك��وارث ،كما
عر�ض الإط���ار التنظيمي لغرفة
العمليات الوطنية ال��ت��ي تعمل
على �إعداد اخلطط امل�سبقة لإدارة
الكوارث ،وتفعيل التوا�صل بني
الأجهزة وتنظيم عمليات التح�ضرّ
للإ�ستجابة و�إدارت��ه��ا ،وعلى جمع
املعلومات وحتليلها وتعميمها
وخ�صو�صا متابعة �أعمال
ون�رشها،
ً
النهو�ض املبكر بعد احلادثة.
كما حت ّدث العقيد فرح عن �آلية
تفعيل غرفة العمليات من خالل
الإبالغ عن الكارثة يف �إنذارات �أوىل
وثانية ،وتقييم املوقف و�إف��ادة
�أجهزة التدخّ ل الأ ّويل وامل�ساندة
وحت���دي���د اح��ت��ي��اج��ات ع��م��ل��ي��ات
الإ�ستجابة والتن�سيق يف ما بينها،
�إىل التن�سيق مع غرف العمليات
املناطقية والقطاعية والوطنية
وامليدانية.
وخ��ت��م ال��ع��ق��ي��د ف���رح مداخلته
بتعليمات الت�رصّف الدائمة لأجهزة
الإ���س��ت��ج��اب��ة يف م��راح��ل التح�ضرّ
والإ�ستجابة والنهو�ض املبكر،
�إىل تعليمات خا�صة بكل كارثة
ق��د حت�صل على �صعيد الوطن
(زالزل ،ت�سونامي ،في�ضانات،
حرائق وحروب).
ويف ختام الندوة طرح احل�ضور
توجه
الأ�سئلة على امل�شاركني ثم ّ
الكلية حيث
اجلميع �إىل مق�صف
ّ
�أقيم حفل كوكتيل.

حم
اضرضة
حزيران

�إعداد :تريز من�صور

الوزير قطار يحا�رض
يف كلية ف�ؤاد �شهاب
للقيادة والأركان
م�ستعر�ضا التطورات يف
ً
املنطقة وحتدياتها

ا�ست�ضافت كلية ف�ؤاد �شهاب
للقيادة والأرك����ان يف قاعة
حما�رضاتها وزير املال ال�سابق
دميانو�س قطار ،الذي �ألقى
ال�ضوء على الواقع االقت�صادي
ال��ع��رب��ي يف ظ���ل ال���ث���ورات
النا�شئة ،م��ن خ�لال حما�رضة
حملت ع��ن��وان «ال��ت��ط��ورات
النا�شئة يف ال�رشق الأو�سط
م�سي �أعمال الكلية العميد الركن غابي القاعي
وحتدياتها االقت�صادية» ،وذلك بح�ضور
رّ
ممثالً العماد قائد اجلي�ش ،و�ضباط مالكها و�ضباط دورتي الأركان وقائد كتيبة.
واقع الأزمات االقت�صادية
بعد الن�شيد الوطني اللبناين� ،ألقى عريف
االحتفال العقيد الطيار نزيه عقيقي كلمة قال
فيها� ،إنه من ال�رضوري التوجه نحو بحث معمق
يف �أ�سباب ما ت�شهده منطقة ال�رشق الأو�سط
مرحبا ثم �أعطاه
عرف باملحا�رض
ً
من �أزمات ،كما ّ
الكلمة.
الوزير قطار ط��رح يف حما�رضته ع��دة �أ�سئلة
حول ركائز التحول ال��ذي ت�شهده عدة بلدان

عربية ،وحول النتائج التي �سي�ؤدي �إليها على
�صعيد التحديات الإقت�صادية...
ويف هذا ال�سياق ،قدم �أمثلة تخت�رص بالأرقام
واقع الأزم��ات الإقت�صادية املزمنة يف البلدان
العربية ،م�ب�ر ًزا التناق�ض ب�ين واق��ع امتالك
اجلزائر مثالً �أك�بر احتياطي م��ايل ،وبني كون
ن�سبة البطالة فيها تطال  %37من ال�شباب.
وب��ع��د �أن ع��ر���ض امل��ك��ون��ات املجتمعية
املت�شابكة واملت�ضاربة يف ال��ع��امل العربي،
اجلي�ش  -العدد رقم 312

73

حزيران 2011

تناول مفهوم حرب امل�صالح وعر�ض بالأرقام
كلفة احلروب التي خا�ضتها الواليات املتحدة
الأمريكية.
وقال�« :إن التح ّوالت يف املنطقة ما زالت يف
بدايتها ،وال ندري �إن كانت �ستحقق الت�ضامن
والتفاعل �أو ت ��ؤدي �إىل تفكك �أك�بر» .و�أ�شار
عامليا ،حيث
�إىل حت ّول على امل�ستوى الفكري
ً
حتا�رص القوتان الكبريتان (�أمريكا وال�صني)
نظرية الدولة الأمة ( )Nation Stateمل�صلحة
نظرية الدولة املدينة ( .)City Stateوهذا
خطرا جدي ًدا يف منطقتنا� ،إذ �إنه ي�شجع
ي�شكل
ً
أ�سا�سا موجودة
مفهوم اجلماعة ،والتي هي � ً
يف تركيبة العامل العربي ،ويغلّبه على مفهوم
امل��ج��ت��م��ع ،ف��ي��دخ��ل ال��ع��امل ال��ع��رب��ي يف ��صراع
جديد على حتديد مفهوم الأقلية يف املعنى
املجتمعي ،مقابل املفهوم ال�شمويل يف بع�ض
الديانات .وهنا تربز التحديات االقت�صادية،
بحيث �أن املعايري االقت�صادية ال تنجح يف
املدينة...
ويف نهاية املحا�رضة �شكر م�سيرّ �أعمال الكلية
العميد القاعي الوزير قطار ،وق � ّدم له با�سم
تذكاريا.
درعا
قائد اجلي�ش ً
ً

م
عارضض

فر�ص
العمل

حزيران

�إعداد :جان دارك �أبي ياغي
روجينا خليل

يف معار�ض توجيهية جامعية
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يف اجلامعة اللبنانية
�أكّ د وزير الإت�صاالت يف حكومة ت�رصيف الأعمال
�رشبل نحا�س أ� ّن��ه «من ال�رضوري حماية �أجهزة
الإت�صاالت والتخابر يف لبنان من �إ�رسائيل ،الف ًتا
كبريا و�إدارة خمتلفة
اىل � ّأن ذلك يتطلب جه ًدا
ً
للدولة».
كالم الوزير نحا�س جاء خالل افتتاح «معر�ض
التوجيه وفر�ص العمل ال�سنوي اخلام� س A d
 »vanceال��ذي �أق��ي��م برعايته وح�ضوره يف
اجلامعة اللبنانية  -كلية العلوم االقت�صادية
و�إدارة الأعمال (احلدث).
ح�رض االفتتاح عميد الكلية الدكتور كميل
حبيب ومدير املعر�ض علي نحلة ،وح�شد كبري
من طالب اجلامعة وطالباتها.
علي نحلة �أل��ق��ى كلمة املجال�س الطالبية،
م�شريا اىل � ّأن هذا الن�شاط ينظَ م للمرة اخلام�سة
ً
يف اجلامعة اللبنانية يف احلدث.
وحت � ّدث حبيب الف ًتا �إىل � ّأن «ارتباط العلم
يف لبنان ب�سوق العمل حمدود ج� ًدا» ،وقال � ّإن
«اجلامعة اللبنانية تعترب نف�سها م�س�ؤولة عن
معاجلة م�شكلة البطالة كي ال ي�صبح الطالب
م�شاريع للهجرة».
بعدها كانت كلمة الوزير نحا�س الذي �أ�شار
�إىل � ّأن «قطاع الإت�صاالت ا�س ُتخدم خلدمة الدين
و ُج ّهز ليباع من �أجل خدمة الدين» ،وا�صفًا هذا
القطاع ب�أنه «م��ن �أه��م القطاعات وه��و قطاع
�إن��ت��اج��ي ي��ج��ذب الإ���س��ت��ث��م��ارات وي��ول��د فر�ص
عمل».
و�أ���ض��اف« :ه��ن��اك قلق م��ن �سوق العمل يف

لبنان لأن��ه مبدد لطموحات ال�شباب ،وم��ا هو
متوافر من �إح�صاءات يعطي �صورة مزرية عن
هذا ال�سوق» ،م�ؤك ًدا � ّأن «هناك هجرة لن�صف
�شباب لبنان وال �سيما املتعلمني منهم».
و�أو�ضح نحا�س � ّأن م�ؤ�س�سات لبنان مبعظمها
�صغرية والقليل منها فقط ي�ضم �أك�ثر من
خم�سني عامالً ،ذلك ل ّأن امل�ؤ�س�سات مبعظمها
عائلية» ،الف ًتا اىل � ّأن «خم� ِّ�رج��ات التعليم يف
لبنان تفوق بكثري ق��درة ا�ستيعاب ال�سوق
املحلية».
وقال � ّإن «ما ي�سمى اليوم بالتكنوقراط يراد
به �أن يكون لديه �شهادات من دون �أن يكون له
�أي تدخل يف احلياة العامة».
الوزير جال مع احلا�رضين على �أق�سام املعر�ض
عار�ضا.
�ضم حواىل 45
ً
الذي ّ
وق��د ���ش��ارك اجلي�ش اللبناين يف املعر�ض
كبريا من الطالب والطالبات
و�شهد جناحه �إقباالً
ً
جاءوا ي�ستف�رسون عن التط ّوع وجماالت العمل
يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والدخول اىل املدر�سة
احلربية ،وع��ن ��شروط االنت�ساب وامل�ستندات
املطلوبة واالختبارات التي يخ�ضعون لها .وقد
تولىّ �ضباط الإجابة على �أ�سئلة الزوار وتقدمي
املعلومات �إليهم� ،إ�ضاف ًة اىل توزيع من�شورات
مديرية التوجيه.

م�شريا �إىل الدور التفاعلي الذي
ريا�ض �صقر،
ً
يجب �أن تقوم به م�ؤ�س�سات التعليم العايل
يف التوجيه والتعليم و�إتاحة الفر�ص واخلدمة
العامة ،فاملوارد الب�رشية يف لبنان هي ثروته
ونفطه وم�ستقبله...

ب��دوره �ش َّدد ال��وزي��ر منيمنة يف كلمته على
�أهمية وجود اجلامعات اخلا�صة يف لبنان ،والتي
لتوجهها يف
تخرج �أع���دا ًدا كبرية من الطالب
ّ
ّ
�سوق العمل .و�أ���ش��ار �إىل دور ه��ذه اجلامعات
يف م�ساعدة ال�شباب على �إي��ج��اد الوظائف

للبقاء يف ال��وط��ن وع��دم
ال��ه��ج��رة .ومت � ّن��ى منيمنة
على اجلامعات �أن حتافظ
على �أه��داف��ه��ا ال�سامية
ور���س��ال��ت��ه��ا ال�ترب��وي��ة
م����ن خ���ل��ال امل��ح��اف��ظ��ة
على النوعية اجل��ي��دة يف
التعليم .و�شكر اجلامعة
على �إقامة هذا املعر�ض
ال��ذي يفتح �آف��اقً ��ا كبرية
�أمام الطالب ،ومت ّنى لها
النجاح امل�ستمر.
وب���ع���د ق�����ص ال����شري��ط
ق��ام اجلميع بجولة على
امل�ؤ�س�سات امل�شاركة.

...ويف الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا
ب��رع��اي��ة وزي���ر ال�ترب��ي��ة والتعليم ال��ع��ايل يف
حكومة ت�رصيف الأعمال الدكتور ح�سن منيمنة
وح�ضوره� ،أقامت اجلامعة الأمريكية للعلوم
والتكنولوجيا ( )AUSTمعر�ضها العا�رش لفر�ص
العمل ( ،)Job fair 2011بح�ضور �شخ�صيات
�سيا�سية وثقافية ،ورئي�سة اجلامعة ال�سيدة
هيام �صقر والهيئتني الإداري���ة والتعليمية
وال��ط�لاب ،ومب�����ش��ارك��ة  110م�ؤ�س�سات من
خمتلف القطاعات الإقت�صادية.
�إفتتح اللقاء نائب رئي�سة اجلامعة الأ�ستاذ
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�إعداد :الهام ن�رص تابت
«ال�شالل» لروميو حلود مع �صباح وجوزف عازار ،مو�سيقى وليد غلمية
( ،)1963وبعد ع��ام ع��اد روميو حل��ود يف «�أر���ض الأم�س �أر���ض الغد»
مع �صباح ون�رصي �شم�س الدين .ودارت «دواليب الهوا» العام 1965
(الأخوين رحباين� ،صباح وفيلمون وهبه) ،لتطلّ بعدها «�أيام فخر الدين»
( )1966وتغني فريوز «بيي راح مع الع�سكر» ...ومتر ال�سنوات وتكتنز
نوعا من
ليايل املهرجان باملزيد ،ليكون عنوان «ت�ضلو بخري» (ً )1974
وداع فر�ضته احلرب على لبنان وبعلبك ومهرجانها الذي انتظر �سنوات
طويلة قبل �أن يعاود انطالقته ،لي�ستعيد من ثم فريوز العام .1998
ن��دوة «مركز ال�تراث» يف اجلامعة اللبنانية الأمريكية ج��اءت لتواكب
الذكرى  55لت�أ�سي�س املهرجان .ويف املنا�سبة تدفّ قت الذكريات:
ال�شاعر هرني زغيب مدير املركز تناول الدور الت�أ�سي�سي ملهرجانات
بعلبك واملتمثل ب�إيجاد تقليد لالهتمام بالعمل املو�سيقي املتكامل
وبالت�أ�سي�س ل��ظ��اه��رات فنية ج��دي��دة يف
لبنان.»...
�شارة املهرجان املو�سيقية وهي جزء من
مقطوعة لكلود دوبو�سي حت�� ّدث عنها جو
لطيف .وحت ّدثت �ساميا �صعب عن الأزي��اء
اللبنانية يف املهرجان وطقو�سها والأبحاث
ال��ت��ي �أج��ري��ت الخ��ت��ي��اره��ا مب��ا ي��ت��واف��ق مع
امل�رسحيات والرق�صات ...نهاد �شهاب روت
ذكرياتها كمدربة دبكة ورق�ص مع الأخوين
خ�صو�صا عا�صي واهتمامه بكل �شاردة وواردة ،معرجة
رحباين ،وتذكرت
ً
على بع�ض الأغنيات والرق�صات امل�أخوذة من الفولكلور املتداول يف
منطقتها (روم  -ق�ضاء جزين) فذكرت «هلك وم�ستهلك» و«ريدوين ما
مرنيدك».
مي من�سى ا�ستذكرت بدورها �أ�سماء كبرية م ّ��رت يف بعلبك وتركت
ب�صماتها ،من موري�س بيجار ونورييف ومايليز دايفيز �إىل الأ�سماء
اللبنانية.
رئي�سة جلنة املهرجان مي عري�ضة ا�ستفا�ضت يف مداخلتها حول
مر بها ،والكبار الذين �صنعوا
ت�أ�سي�س املهرجان ووالدته واملراحل التي ّ
وعامليا.
لبنانيا
جمده
ً
ً
تخلل الندوة عر�ض فيلم وثائقي تكلم خالله من�صور الرحباين يف مقابلة
أجرا
مع مي من�سى .ومما ذكره �أن كالًّ من فريوز و�صربي ال�رشيف تقا�ضيا � ً
عن «�أيام احل�صاد» قيمته لرية لبنانية واحدة...
أي�ضا �أطلت �صباح بالطنطور وودي��ع ال�صايف يف «�أوف»
ويف الفيلم � ً
جعلت «ال�صبوحة» تقول :يا اهلل...

«�سكن الليل ،رق��دت احلياة يف مدينة ال�شم�س ،انطف�أت ال����رّ ُُّسف ج يف
املنازل املنت�رشة حول الهياكل العظيمة ،وطلع القمر فان�سكبت �أ�شعته
على بيا�ض الأعمدة الرُخامية املنت�صبة يف هدوء الليل جبابرة تخفر مذابح
إعجابا نحو بروج لبنان اجلال�سة يف الوعر ،على جبهات
الآلهة ،وتنظر ً
تيها و� ً
الروابي البعيدة».
هذه الفقرة من جربان خليل جربان (رماد الأجيال والنار اخلالدة  -عرائ�س
املروج) حملتها بطاقة الدعوة �إىل الندوة التي ُعقدت يف اجلامعة اللبنانية
الأمريكية – مركز الرتاث اللبناين ،حول «مهرجان بعلبك ...ذاكرة النه�ضة
اللبنانية» .ولو قي�ض ل�صاحب «النبي» و«عرائ�س املروج»� ...أن يعي�ش
يف زمن بعلبك املهرجان ،الجرتح على الأرجح مزي ًدا من كلماته النورانية
يف و�صف ام��ر�أة وقفت يف تلك الهياكل وغ ّنت «بعلبك �أنا �شمعة على
دراجك» ...امر�أة الت�صق ا�سمها ووهجها باملهرجان الذي ن�سج �صوتها
�أول اخليوط يف عالقته ب�أر�ضه ونا�سه .كان
ذلك العام  1957حني ق ّدم الأخوان رحباين
«�أي���ام احل�صاد» ،وغ ّنت ف�يروز «لبنان يا
�أخ�رض حلو» ,وهذا ما �أ�شار �إليه معظم الذين
ق ّدموا مداخالتهم يف الندوة ،والذين اكتفوا
بهذا القدر يف ذكرهم لفريوز.
مفارقة توقّ ف عندها احل�ضور بو�ضوح،
وا�ستدعت العديد من الت�سا�ؤالت.
قبل العام  1957كانت ذاكرة املهرجان
راقيا عاملي الطابع .فالعام  1922عر�ضت
فنيا
ً
بد�أت تراكم خمزو ًنا ً
عاما
يف بعلبك م�رسحية «ادوني�س وع�شرتوت» (بالفرن�سية) ،وبعد ً 22
كان لبعلبك موعد جديد وهذه املرة مع م�رسحية «ال ُفر�س» ال�سخيليو�س.
والعام � 1955أرب��ع م�رسحيات فرن�سية جلان ج�يرودو ،جان �آن��وي ،بيار
كورناي وفرجيل .بعد عام ،ولدت جلنة مهرجان بعلبك الدويل برئا�سة
امييه كتانة .وكانت انطالقة املهرجان الذي �أ�ضاف �إىل براجمه الغربية
و�أ�سماء كبار الفنانني العامليني ،الليايل اللبنانية« .مع الليايل اللبنانية
�أط��لّ الفولكلور اللبناين العام  1957يف حلّة من البهجة واملفاج�آت.
�إطاللته الأوىل ه��ذه ر�سخت قاعدته وو�ضعت احلجر الأ�سا�س ل�رصح
�شاهق» ،كما تقول مي من�سى يف كتابها «بعلبك �أيام املهرجان» ،وقد
كانت لها مداخلة يف الندوة.
بعد «�أيام احل�صاد» كانت «املحكمة» للأخوين رحباين وفريوز ووديع
ال�صايف ( ،)1959وم��ن ثم توالت الأع��م��ال اللبنانية« ،مو�سم العز»
للأخوين رحباين مع �صباح ووديع ال�صايف (« ،)1960البعلبكية» و«ج�رس
القمر» للأخوين رحباين وفريوز ون�رصي �شم�س الدين ( 1960و،)1961

عاما على ت�أ�سي�سه
ً 55

مهرجان بعلبك ذاكرة
النه�ضة اللبنانية
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قراءات
لبنانية
للدكتور
منيف مو�سى

�إعداد :جان دارك ابي ياغي

مبنا�سبة �صدور الكتاب التا�سع
م��ن «�سل�سلة ال��ذاك��رة اللبنانية»
بعنوان «ق���راءات لبنانية يف النقد
والأدب واللغة» للدكتور منيف مو�سى ،من�شورات اجلامعة
الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا  ،AUSTدعت اجلامعة �إىل
ندوة حول الكتاب ح�رضها نخبة من رجال الأدب والفكر
والثقافة� .أدارت الندوة امل�س�ؤولة عن الإع�لام والعالقات العامة يف
رحبت باحل�ضور و�أعلنت عن �إ�صدارات جديدة
اجلامعة ماجدة داغر التي ّ
قريبا.
تنوي اجلامعة �إخراجها
ً

ديوان
«العرف الباقي»
لأمني رزق
برعاية رئي�س �أ�ساقفة بريوت
للموارنة امل��ط��ران بول�س مطر،
�أق��ي��م��ت ن���دوة مبنا�سبة ���ص��دور
دي��وان «العرف الباقي» ل�شاعر
ال�شالل ال�صحايف �أمني رزق.
الإ����ص���دار ت��زام��ن م��ع ال��ذك��رى

 121ل��والدة ال�شاعر وم��رور 28
�سنة على غيابه ،وذل��ك يف قاعة
ج��ب�ران خ��ل��ي��ل ج��ب�ران  -مبنى
قدامى احلكمة  -اال�رشفية ،بدعوة
من جامعة قدامى احلكمة ،وقد
ح�رضها جمع �أدبي ،ثقايف ،تربوي،
قانوين و�إعالمي كبري.
ب���ع���د ت���ق���دمي وت���رح���ي���ب م��ن
امل��ح��ام��ي ر���ش��ي��د اجل��ل��خ� ،أل��ق��ى
املطران مطر كلمة قال فيها:
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مر على الكتاب يف نظرة نقدية
الكلمة الأوىل للدكتور �إميل كبا الذي ّ
معتربا قراءات مو�سى «�شاه ًدا على ع�رص وجهاد �إن�سان».
ً
الدكتور مي�شال كعدي ر�أى �أن «هذا ال�سائح يف دروب اجلمال يتوغّ ل
يف �أبعاد عظماء ال�شعر والنرث والأدب ال�شعبي و�أدب اجلنوب واللغة
و�إ�شكاالتها».
م�شريا �إىل
�أما الأديب جورج مغام�س فجال على الكتاب ف�صالً ف�صالً،
ً
�أن �سرية امل�ؤلف هي «�سرية اخلبري الب�صري وعطا�ؤه كال�سيل يف الليل
ال تدري كيف ت�أتيه وال من �أين ي�أتيك.»...
الكلمة الأخرية كانت للم�ؤلف الذي �شكر اجلامعة على �إ�صدارها كتابه،

«ي��ع��ود �أم�ي�ن رزق �إىل رح��اب
احل��ك��م��ـ��ـ��ة ك��وك��ب��ـ��ـً��ا م����شرقً ��ـ��ـ��ا يف
�سمائهـا متلألئًا ب�أبهى �أل� ِ
��وان
ِ
ال�ضياء.»...
ان العمل «�إرث ثمني يف
ور�أى ّ
الوطنية ويف الفكر واحل�ضارة،
ف��اح��ف��ظ��وه .ف��م��ا �أك��ث��ر ال��ذي��ن
يتخبطون يف دنياهم بال فكر وال
ّ
ً
وعطا�شا
جياعا منه
من يفكرون،
ً
ال���ي���ه وم�������ا�ؤه ك��م��ا ق��ي��ل ف��وق
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ظهورهم حممول».
وك��ان��ت كلمة للقا�ضي ج��وزف
فريحه قال فيها�« :إنه واحد من
ِ
عيل الك ّتاب والأدب� ِ
َر ِ
وال�شعراء
�اء
الطليعيني الذين َحملوا الر�سال َة
���ان ي��ك��اف��ح
ورف���ع���وا ال���راي���ة .ك� َ
بالقل ِم ،وينا�ضل بالر�أي ،ويجاهرِ
ب��امل��وق��ف ،يف وج���ه احل��اك�� ِم � ّأي���ا ً
كان».
و�أل��ق��ى نقيب ال�صحافة حممد

ورئي�سة اجلامعة هيام �صقر على �إ�صدار �سل�سلة الذاكرة اللبنانية يف
من�شورات اجلامعة.
بعد الندوة ،حمل احل�ضور ن�سخًا من الكتاب هدية من اجلامعة ،كما
ق ّدمت رئي�ستها �إىل امل��ؤل��ف واملنتدين جمموعة كاملة من الكتب
ال�صادرة حتى اليوم يف �سل�سلة املن�شورات اجلامعية.

احتفل الرقيب الأول غازي فيا�ض بزفافه اىل
الآن�سة �سحر قي�س.
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احتفل املج ّند املم ّددة خدماته عبد علي
�شم�ص بعقد خطوبته على الآن�سة خلود حممد
نا�رص الأ�سمر.

البعلبكي كلمة جاء فيها�« :أمني
ملهما ،غرف
رزق ك��ان ���ش��اع� ً�را
ً
ال���ق���وايف امل��ع � ّت��ق��ة ب��خ��م��ر احل��ب
وال���وف���اء وال��وط��ن��ي��ة ،ك��م��ا غ��رف
أي�ضا من معني ال�صحافة القول
� ً
احل���ر وال�����ر�أي ال�����ص��ائ��ب ،فكان
�أح���د �أع�لام��ه��ا الأف�����ذاذ ال�صلب
ال��ن�برة و���ص��اح��ب �أ���س��ل��وب �أدب��ي
ن �ّي�رّ  .و�أن ي��ج��م��ع ال��ك��ات��ب بني
ال�صحافة وال�شعر فهذا يدل على
�أن �أم�ي�ن رزق �صاحب ال��دي��وان
حمل ال�صناعتني يف ي��د واح��دة:
ال�صناعة الإع�لام��ي��ة وال�صناعة
ال�شعرية».
املحامي ال�شاعر رمي��ون ع��ازار
القى ق�صيدة يف املنا�سبة ،ومما
جاء فيها:
�شعره ال�شالل� ،أو فوح اجلنان
الدر يف جيد احل�سان
�أو عقود ّ
أرزي الهوى
م�رشقي النبت � ّ ُ
ُّ
�س �شعب �أو كيان
غَ َ
�ض ٌب �إن ُم َّ
�أيها ال�شاعرُ لن نن�سى فقد
كُ �شفَ الكنزُ وما فات الأوان

ث���م و���ص��ف��ه ن��ق��ي��ب امل��ح��ام�ين
ال�سابق ع�صام ك��رم «مطالً على
الدنيا يحمل البديعني ،ال�شعر
والإب����اء احل��ي وري�����ش � ًة ه��ي بنت
ال�����ش�لال يف ال��ت�����س��ك��اب املمتع
الهنيء».
واعترب ال�شاعر هرني زغيب � ّأن
دي��وان �أم�ين رزق يطل يف موجة
ا�ست�سهال ال�شعر ،كما ليعيد �إىل
الكال�سيكية رئتها الذهبية.
و�شكر امل��ح��ام��ي �أم�ي�ن �إدم���ون
رزق املتكلّمني« :نحن �أح��ف��ا َده
اليوم بانتماء �أ�صيل �إىل
َن�شعر
َ
ِ
«م��در���س��ة امل���ط���ران» ،فجذورنا
را�سخة يف �صفوفها ومالع ِبها من
خالل َج ِّدنا ،وبع َد ُه� ،آبائنا ،الذين
َد َرج���وا يف ه��ذا ال���َص�رَ� ِح ،وت���ز ّودوا
ِ
العل َْم والوطنيةَ ،وانطلقوا �إىل
�آفاق ِاحلياة».
املرنة �صونيا
ويف اخلتام ر ّتلت
مّ
ع��ازار ن�شيد «ارتفاع ال�صليب»
م���ن ت���أل��ي��ف ���ص��اح��ب ال���دي���وان
وتلحني الأب �إيلي ك�رسواين.
250
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�سيفنا و القلــم
فل�سفة ال�شهادة
وكان الإحتالل...
ح�ين ت�سلّلت ي�� ُد احل��ق��د ،م��دف��وع��ة بقوة
ال��ع��داء ال��ت��اري��خ��ي ،وام��ت � ّدت �إىل اله�ضاب
اجلميلة ،واجل����داول وال���رواب���ي� ،إىل ورود
احلدائق امللونة ،امت ّدت �إىل كل هذا امل�شهد
اجلنوبي اجلميل ،تعبث ب��أل��وان��ه وتاريخه
وتفر�ض عليه �أبعا ًدا غريبة عن �أ�صالته.
فكانت املقاومة...
حيث انربى املقاومون ،ه�ؤالء الذين تدفق
العنفوان فيهم فبلغ ح ًدا جعلهم يرف�ضون

ب�شائر الن�رص

الإذعان واخل�ضوع ،فتمردوا على الأمر الواقع
وعلى ميزان القوى.
ع��ن��د ه���ذه ال��ل��ح��ظ��ة ،و�إزاء ه���ذا املنطق،
تتمرد الروح على اجل�سد الذي مل يعد ي ّت�سع
لثورتها وال يحتمل غ�ضبها ،فتدفعه �إىل
�أق�صى ح��دود الت�ضحية وتخرج منه ثائرة
مرتفعة �إىل الأعلى ،تلك هي ق�صة ال�شهادة..
وتلك هي فل�سفة ال�شهداء.
ه�ؤالء ال�شهداء يجعلوننا نخجل من حياتنا
�أمام �سمو عطائهم ،فلنعرتف �أنهم تقدمونا

ر�سالة حب

حممد عبد الرحمن دمج
برجا  -ال�شوف

امل�ؤهل الأول وليد جريج
مقر عام منطقة ال�شمال

�ب
��ب َ
وع� ْ
ال ت���ق���ويل �� َ��ش� ّ
�����م ي��ك � ُت� ْ
ت���ا ي��ر���ض��ي ح���ال���و وي��ر���ض��ي��ن��ي
ِ
�ب
��ي���ي ك����رم����ال����كْ ب�����ش��طُ � ْ
ل����و ف� ّ
�إ�سمي ..قيدي ..نفو�سي وديني
ومب���ح���ي ْم����آ����س���ي ال���دن���ي���ي ك�لاّ
ْ
ِ
ح��� ّت���ى ف�����رح����� ْة ع���م���ري ْت���ك���وين

ب���ال�������س�ل�ام���ة رج����ع����ت ع ب���ل���ادك ب��ط��ل
ح��ام��ل ب�����ش��اي��ر ن����صر ع���ا ����ص���درك و���س��ام
ح����ررت����ه����ا ب����ع����زم الإرادة والأم��������ل
م��ن احل����رب واالمي�����ان ع��م ت�صنع �سالم
����س�ل�اح���ك ب����اي����دك ب���امل���ع���ارك ي��ن��ف��ع��ك
وال���ن�����ص�ر وي�����ن م����ا رح�����ت ب�����دو ي��ت��ب��ع��ك
وب����ك����ل خ����ط����وة ي����ا ب���ط���ل ن���ح���ن���ا م��ع��ك
وق���ت���ل ال���ع���دو امل��غ��ت�����ص��ب م��ن��و ح���رام
و�أي��������ار ي����ا ���ش��ه��ر ال���ب���ط���ويل واجل���ه���اد
ن��ل��ن��ا ب��ف�����ض��ل��و امل���ج���د م���ن رب ال��ع��ب��اد
رف���ع���ن���ا ب���ي���ارق���ن���ا ع���ل���ى ك�����ل ال���ب�ل�اد
وع���ر����س ال��ن����صر ب���ي���دور ع���اك���ل الأن�����ام
ون��ح��ن��ا اف��ت��خ��رن��ا ب���امل���ق���اوم ك���ل حني
���رر �أر���ض��ن��ا وع�ل�ا اجل��ب�ين
ه���وي ال��� ّل���ي ح� ّ
ا���س��م��و ت��خ � ّل��د وان��ح��ف��ظ ط����ول ال�سنني
وع����ن����ا رف�����ع ك����ل ال���ظ���ل���م ب���الإن���ت���ق���ام
�����رر ب���ل��ادي م����ن ق���ي���ود ال���ع���دا
وي�����ا حم� ّ
���ص��ن��ت ال���ك���رام���ة وال���ع���دال���ة ب��ال��ف��دى
ب���ره���ن���ت ب����امل����ي����دان م����ا ب��ت�����ش��ب��ه ح���دا
حفظت العهد وال��وع��د ي��ا راع���ي ال��ذم��ام
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نحن الأح��ي��اء بعمق انتمائهم �إىل ال��وط��ن،
أح����رارا
ول��ن��ق��در ل��ه��م ف�ضلهم يف ب��ق��ائ��ن��ا �
ً
م��رف��وع��ي ال���ر�أ����س ،و�أ���س��ي��ا ًدا ع��ل��ى �أر���ض��ن��ا
املروية بدمائهم الزكية.
�إن ال��ك��رام��ة تعي�ش ع��ن��د مت��ا���س احل��ي��اة
م��ع امل����وت ...حيث �أن حفظ ك��رام��ة احلياة
ي�ستوجب طرق �أب��واب امل��وت ،ومبعنى �آخر
الت�ضحية بالذات من �أجل احلياة ،لذلك يجب
�أن ال يبتعد منطق املوت والإ�ستعداد له عن
خط احلياة كي تبقى كرمية فتبذل من �أجلها

ف����ي����ي ف���ي���ك���ي ب��� ْت��� َج��� ّل���ى
ل�����و ّ
م����ا �إن�������س���اك���ي وال ت��ن�����س��ي��ن��ي
��ح ح� ِ
�ال��ك
ْت�����ص�يري ح���ايل و� َ���ص��� ِّب� ْ
��ج���ن���وين
و ْت������دوب������ي
ف�����ي�����ي ..ب� ْ
ّ
����ب�����ي ك���ب�ي�ر وم������ا ب��� ْت����� َ��س��� ّل���ى
ُح� ّ
��ون ق��ل��ب��ي ون����ور ع��ي��وين
وال ْب���خ� ْ
�أ ّولْ م��������رة ����ش���ف� ِ
��ت���كْ ف��ي��ه��ا
َّ
ق���ل���ت لحْ ������ايل ����ش���و ْب���� َ�س� ّ�م��ي��ه��ا
���س��م��ي ِ
��ت��ك ب�����س� ِ�م � ْة ع���ا � ْ��ش��ف��ايف
َّ ْ
��ص�رت���ي ْب��لَ��ي��ل��ي ح��لْ��م��و ال����دايف
ْ
ِ
و���ش��م�����س ْن����ه����اري تمْ َ ����� ّج����� ْد اهلل
���رت���ي ْت����� َن����� ِّو ْر �أح���ل���ى ْ�سنيني
َم ْ

80

حزيران 2011

�سيفنا و القلــم
الت�ضحيات ،كما يجب �أن ال يبتعد منطق
احلياة عن خط املوت والت�ضحية بالذات كي
تثمر هذه الت�ضحيات وتنبت �أزه��ار احلرية
والكرامة.
تلك هي �أجمل عالقة بني املوت واحلياة،
ينتج عنها �أح���د اح��ت��م��ال�ين ك�لاه��م��ا ع��زي��ز،
العي�ش بكرامة �أو املوت بكرامة...
ت�شمخ ال�شعوب احل��رة ك�شموخ ال�شجرة
العمالقة التي ت��زداد تعملقًا كلما جتذّرت
جذوعها يف الأر����ض ،وكذلك هي ال�شعوب
تتجذّر يف التاريخ ع�بر �أج�ساد �شهدائها،
فيزداد �شموخها كلما ازداد جتذرها عمقًا،

�أي كلما ارتوت �أر�ضها بدماء ال�شهداء ،من
دون ذل��ك تبقى ه��ذه ال�شعوب كالع�شب
الذي يطفو على �سطح الأر�ض ،تلويه �أ�ضعف
الرياح وتدو�سه �أخف الأقدام...
وكان التحرير...
التحرر واحلرية� ،إن �أجمل ق�ص�ص
ما �أروع
ّ
ال��ت��اري��خ ه��ي ت��ل��ك ال��ت��ي ت��ب��د�أ بالن�ضال
والت�ضحيات وتنتهي بالتحرير ،و�إن �أعظم
الإب��ط��ال قد �سطرت بطوالتهم يف ميادين
حترير �أوطانهم و�شعوبهم� ،أو حترير ذواتهم
و�أفكارهم.
وما �أعظم الـ «ال» يف وجه الإحتالل� ،أو يف

وج��ه �أي �إرادة ط��ارئ��ة على ال��وط��ن �أو على
الذات احلرة� ،إنها �أجمل «ال» يف جميع لغات
العامل� ،إنها كلمة جمبولة حروفها بال�رشف
والكرامة.
هذه ال��ـ«ال» التي يقولها الكاتب بحربه،
والر�سام بلوحته ،والأبكم بعينيه ،والأعمى
بقلبه ،وامل��ق��اوم ب��دم��ه ،وقبلهم وبعدهم
يقولها اجلندي بكل ما �أوتي من قوة ،هذه
ال��ـ«ال» قالها كل النا�س يف لبنان ،و� ّإن من
قالها مرة �سيقولها غري مرة بل �ألف مرة...
العقيد الركن ح�سن جوين

�أرزة لبنان
ل�����فّ �����ي�����ت ال������دن������ي������ا ك��ل�� ّا
وم�������ا ع����� ِّب�����ت ع���ي���ن���ي �إالّ

وزرت
�أرزة

ال�������ب�������ل�������دان
ل�������ب�������ن�������ان

وع���ن���ق���ودو ال��� ّل���ي ب��ك��رم��ات��و
��ب���ات���و
وك������ل ح� ّ
���ب����ي م�����ن ح� ّ

م���������ق���������طّ ���������ر ت�����ق�����ط��ي��ر
ب������ت������ع����������ص��ر ف������ن������ج������ان

��ي���ي
ل����ب����ن����ان ال������غ������ايل ع���ل� ّ
�����ص����ورة ح����ل����وي ب��ع��ي��ن� ّ�ي��ي
��وي���ي
���ب����ت ����ش� ّ
ل�����و ع���� ّن����و غ� ْ
��ي���ي
ب���غ���طّ ���ي ج�����س��م��ي ب���امل� ّ

ب�������ق�������ل�������ب�������ي حم�������ف�������ور
وب��������������اق��������������ات زه������������ور
ب��������������رج��������������ع حم�����������������رور
وب���������ط���������ل���������ع ب�����������������ردان

ل���ب���ن���ان ب�����أه����ل����و ون���ا����س���و
ح��ت��ى ال��ط��ف��ل ب ��إح�����س��ا���س��و
ال ت��ق��ول��و ���ص��غ�ير ق��ي��ا���س��و
م����ا يف �أع����ل����ى م����ن را����س���و

ب������ي������ح������ب������و ال������ن������ا�������س
ّ
ب�����ي�����ع��������ص��ر �إح�����������س�����ا������س
مل���������������ا ب������ي������ن������ق������ا�������س
ب���������ك���������ل ال���������ب���������ل���������دان

ل����ب����ن����ان ال�����ع�����ا �أرزات������������و
������ب الأرز ون�������س���م���ات���و
ح� ّ

ّ
ع�������������ص������اف���ي��ر
رف
وم����������������ا ك����������������ان ي����ط��ي�ر

...وال مات البطل

املوظف املدين
�أنطوان عبيد
مديرية ال�ش�ؤون اجلغرافية

ال�سيد
حممد عادل
ّ
برجا  -ال�شوف

ل��ب�����س��ت��و ان��ت����صر
ل���ب���ن���ان ت�����اج ال���ن�����ص�ر ّ
ب��امل��خ��ت����صر غ � ّن��ى احل��ج��ر رق�����ص��وا ال� َ�ب����شر
ي����ا ل�������واء ال����رك����ن ����ش���و ف���رح���ن���ا ب��خ�بر
ومل�����ا ري������اح ال�������ش�ر ّ َع�����ص��ف��ت وال���� َق����در
ي����ا ���ش��ه��ي��د مل����ا ال���ب���ط���ل غَ ������� ْدر ان���غ��� َدر
ب��ك��ي��ن��ا ���ش��ب��اب��ك وال��ق��ل��ب َع�����ْص رْ ان��ع����َص�
ل���ك���ن ت���ط���م���ن م���وط���ن���ي ي����ام����ا ��َ��ص�َبَ
ال ���س��ي��ف��ك ت���ك�����رّّس�ر وال م�����ات ال��ب��ط��ل
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غ��� ّن���ى ب���ف���رح ي�����وم ال���ب���ط���ول���ة واف��ت��خ��ر
امل��ت��ل��ك ن����� َدر ���ش��ع��ب��ك ن���طَ ���ر م��ن��ك ُب����َشر
ان������ك ع����م����اد ت�������ص�ي�ر وال�����ك�����ل ان��ت��ظ��ر
��ه���ر
ب���ل���ب���ن���ان م����ا يف ق���ل���ب �إالّ وان���ق� َ
ق���ل���ب���ن���ا ب���ح�����س�ره ل�������ش���ط���ري���ن ان�����ش��ط��ر
وال���������س����م����ا ب���ك���ي���ت ب������زخّ ������ات امل���ط���ر
امل���ا ب�ين غ���رب و���ش�رق �أغ��ل��ى م��ن ال���� ّدرر
احل�������ر ان��ك����سر
ق���ل���ب���ن���ا م�������ش ����س���ي���ف���ك
ّ

جيشش ال
ع
ل
م
و
ا
لثقا
حزيران

ماج�ستري يف مكافحة
الإرهاب للعميد الركن
حميد ا�سكندر
مقرونة بلقب
املميز»
«اخلريج
ّ
خطية
وتهنئة ّ
من قائد اجلي�ش

فة

تابع العميد الركن حميد ا�سكندر دورة درا�سية يف
جامعة الدفاع الوطني  -كلية الأمن الدولية يف الواليات
املتحدة الأمريكية ،نال بنهايتها �شهادة ماج�ستري يف
مكافحة الإرهاب الدويل بتف ّوق ( ،)100/95و�ص ّنف
الأول بني الطالب املحلّيني والأجانب الذين ميثلون
«اخلريج املميز» .كما نال العميد
 37دولة وحاز لقب
ّ
الركن ا�سكندر جائزة «اربيلي ديك» الدولية للتعاون
والإدراك الأمني ،فا�ستحق تهنئة قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي اخلطية.

ما�سرت يف
العلوم للمالزم
الأول
�أكرم يحيى

�إجازة يف الكيمياء العامة
للمالزم
يحيى
عقل

ن��ال امل�ل�ازم الأول
�أك������رم ع�����زام يحيى
م��ن ال��ق��وات اجلوية،
���ش��ه��ادة م��ا���س�تر يف
العلوم  -اخت�صا�ص
هند�سة امليكانيك
(ط��ي��ران) م��ن كلية
الهند�سة يف جامعة
البلمند.

ماج�ستري يف الإدارة املالية
للم�ؤهل
الأول
ح�سني
فوز

حاز املالزم يحيى �أ�سعد عقل من فوج املغاوير
�إجازة جامعية يف الكيمياء العامة من كلية العلوم يف
اجلامعة اللبنانية.

نال امل�ؤهل الأول ح�سني منر فوز ،ماج�ستري
يف الإدارة املالية من كلية الإقت�صاد و�إدارة
الأعمال يف اجلامعة الإ�سالمية يف لبنان.

�شهادة دكتوراه يف
«دور البطريرك املاروين يو�سف راجي اخلازن (-1845
التاريخ لألك�سندر �أبي  )1854يف ت��اري��خ القائمقاميتني م��ن خ�لال حمفوظات
بكركي» ،عنوان الأطروحة لنيل �شهادة الدكتوراه اللبنانية
جدا
يون�س بتقدير جيد ً
يف التاريخ التي �أع ّدها املوظف املدين يف مديرية التوجيه
الك�سندر جرجي �أبي يون�س ،وناق�شها يف املعهد العايل للدكتوراه يف الآداب والعلوم الإن�سانية
واالجتماعية  -اجلامعة اللبنانية ،يف ح�ضور عميد املعهد الدكتور ابراهيم حم�سن وجلنة م�ؤلفة من
اجلميل ،الدكتور عبد اهلل جان املالح ،الدكتور جان اليا�س
الأ�ساتذة :الدكتور الأب نا�رص �شاهني
ّ
نخول ،الدكتور منذر حممود جابر والدكتور كرم طنو�س رزق ،وحاز درجة جيد ج ًدا ونال عالمة
 20/17مع تنويه اللجنة املناق�شة.
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ن�صار اقتناء الأ�شياء
يهوى �إدوارد
ّ
اجلميلة والقدمية ،وبفعل هذه الهواية
كم كبري من الر�سوم امللحمية
جتمع لديه ّ
ّ
واللوحات ،والنقود املعدنية ،والتماثيل
الن�صفية� ...إىل كميات هائلة من ق�صا�صات
ال�صحف ...هذه املقتنيات و�سواها جمعها
ن�صار يف متحف يحمل ا�سمه يف جل الديب.
ّ
جملة «اجلي�ش» زارته يف متحفه ،حيث
�شيقة
«كنزه وجنى عمره» ،وكانت حكاية ّ
الف�صول.

متاح

ف
يف
ب
ال
د
حزيران

ي

�إعداد :جان دارك �أبي ياغي
ت�صوير :جاك واكيم

«جماع» بالفطرة
ّ
حت��ت��ل ����س�ي�رة ح���ي���اة اجل��ن��رال ب���رن���ارد دو
مونتغومري بقلــم نيجــل هاميلتون مكانها
جنبا �إىل جنب مع ن�سخ موقّ عة من
بكل اعتزاز ً
�سري ومذكرات عظماء

من التاريخ.
تو�صل �إىل جمع كل هذه املقتنيات؟
كيف
ّ
ي��ق��ول ن��� ّ��ص��ار�« :أذك����ر �أن �أح���د م��دي��ري �رشكة
جماع بالوالدة»،
«كري�ستيز» قال يل�« :أن��ت ّ
ف�ضحكت لذاتي قائالً� :ألي�س ه��ذا ما يقوله
�أي مدير ل�شا ٍر حا�رض للم�شاركة يف املزاد

«جماع بالفطرة»
مفتون بالتاريخ َّ
ي�رشع �أبواب متحفه
ن�صار
�إدوارد ّ
ّ
ويدعو اجلميع �إىل مائدة الفنون
اجلي�ش  -العدد رقم 312
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ن�صـار
بالعملة ال�صعبة؟» .بهذه الطريقة جمع ّ
ك��ن��وزه ،وهـو ما زال يحتــفــظ بفاتــورة كل
قيمــة ا�شرتاها.
قطــعـة ّ
ن�صار التاجر وال�صناعي ال��ذي عمل
�إدوارد ّ
وك��اف��ح يف حقل ال�صناعة اللبنانية و�سبل
أي�ضا يف مناجم الق�صدير
تطويــرها� ،إ�شتغل � ً
يف كورنوال (�أفريقيا) ،وكان �صانـع ب�سكويت
يف غانا ،ومنتـج معكـرونة و�شوكوال وحلوى يف
يتعر�ض م�صنعه يف �ضاحية
ب�يروت ،قبل �أن
ّ
ب�يروت للق�صف الإ�رسائيلي (�صيف )2006
ما �أ ّدى �إىل ت��دم�يره .اخل�سائر امل��ادي��ة ميكن
القيمة ال��ت��ي كان
تعوي�ضها ،ل��ك� ّ�ن ال��ل��وح��ة
ّ
يحتفظ بها يف امل�صنع ويعـود تاريخها �إىل
القرن التا�سع ع�رش ،كانت خ�سارة ال تع ّو�ض .لقد
عا�ش يف لندن ،لك ّنه �أم�ضى ال�سنوات اخلم�سني
الأخ�يرة من عمـره يف ل��وزان حيث ميتلك فيال
جمع فيها «ثروته الرتاثية» ،قبل �أن يح ّولها
�إىل متحف ي�ضم اليوم �أع��م��ال ابنته �إيزي�س
التي اغتيلت يف باري�س ،بعدمـا نقل جمموعته
اخلا�صة �إىل لبنان.
ن�صار فخامة رئي�س
ويف هذا ال�سياق ،ي�شكر ّ
اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان ووزير
الثقافة �سليم وردة واملدير العام ل�رشكة
طريان الـ«ميدل �إي�ست» ،مل�ؤازرتهم يف
نقل متحفه من لوزان �إىل لبنان.
...وحتقق احللم
ن�صار يف اخلام�سة والع�رشين
كان �إدوارد ّ
من عمره عندما بد أ� ميار�س هواية جمع
الطوابع والقطع الأثرية والأعمال الفنية
املميزة ،على �أم��ل �إن�شاء متحف يحمل
ا�سمه ...وبعد غربة دامت �أكرث من ن�صف قرن
متن ّقالً مبجموعة �رشكاته التجارية  -ال�صناعية -
املعدنية والإقت�صادية ،بني عدة دول ( �إنكلرتا،
�سوي�رسا� ،أفريقيا ولبنان ) ،عاد �إىل �أر�ض الوطن،
وهو يف اخلام�سة والثمانني من عمره حامالً معه
متحفه اخلا�ص من ل��وزان يف �سوي�رسا ،ليح ّول
منزل وال��ده القـدمي (رج��ل الأعمال املعروف
ن�صار) ذا املعامل الهند�سية اللبنانية
�سليمان ّ
بحجارته وقرميده وحديقته� ،إىل متحف يحمل
بع�ضا من
ن�صار» ،ي�ضم
ً
ا�سم «متحف �إدوارد ّ
الرتاث الإن�ساين ل�شعوب وتقاليد عرب الع�صور.

مفتون بالتاريخ
يحاكي البـيت  -املتحف
بحجــارته الكبرية املكعبة
م���ن اخل�����ارج ع��ب��ق ال��ري��ف
و�أ����ص���ال���ة ال����ذاك����رة ال��ت��ي
ت��خ��ت��زن ال��ك��ث�ير م���ن ح��ول
العالـم.
احل��ي��اة يف ال���داخ���ل تعج
ب��الأع��م��ال الفنية ،فالرجل
مفتون ب��ال��ت��اري��خ .تتنقّل
يف املتحف بني دار رئي�سة
وخم�س غ��رف .يف ال���دار� ،أو الغرفة الو�سطى
الرئي�سة ،تتمركز ط��اول��ة زجاجية م�ستديرة
داخلها �أ�شياء كثرية من الزمن الغابر :عمالت

معدنية رومانية ويونانية وفينيقية وبيزنطية
وعثمانية و�أرم��ن��ي��ة (�أك�ب�ر جمموعة يف ال�رشق
الأو���س��ط) ،و�ساعات ذهبية وف�ضية ومعدنية
قدمية ،وجمموعة وا�سعة من الأناجيل ،والكتب
التاريخية القدمية لك ّتاب فرن�سيني والتني
و�أملان ،بينها �أول مطبوعة جلان جاك رو�سو.
يف الغرفة الأوىل ،مكتب �صاحب املتحف
اخلا�ص حيث �أر�شيفه و�صور لذكريات عائلية.
وقد علّقت على اجل��دار الأو�سمة التي ح�صل
عليها يف حياته ،ميدالية امل�ؤمتر اللبناين لل�سالم
يف ل��وزان العام  ،1983و�صور فوتوغرافية
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م��ع �شخ�صيات
التقاها (قن�صل
الرنوج العام يف

�أكرا ،وكيوام نكروما.)...
طوابع و�إحدى رايات نابوليون
يف الغرفة الثانية ،جمموعة طوابع من خمتلف
�أنحاء العامل ،من �إيطاليا وال��والي��ات املتحدة
و�أملانيا وفرن�سا و�سوي�رسا وهولندا ،وجمموعة
لبنانية م��ن �أي���ام الإن��ت��داب الفرن�سي .و�إىل
الطوابع ر�سومات ومنحوتات لفنانني عامليني.
وعلى �أح��د اجل��دران راي��ة �أ�صلية من راي��ات
نابوليون احلربية م�صنوعة من احلرير
وحممية يف �إط���ار بال�ستيكي ،وراي��ة

«امل�����ص��ل��وب» ر�سمــها ع��ل��ى النحـا�س
الإي��ط��ايل �أن��ي��ب��ال كارات�شي ،والقديــ�س
�سب�ستيــان ،بالإ�ضافــة �إىل ر�سوم لر�سامني
ع��امل��ي�ين �آخ���ري���ن م��ث��ل ه�ن�ري �ستانييه
وروبنز...
ثالثية اللون رائعة ر�سم عليها
بالذهب� :أب��واق ون�رس و�أل�سنة
لهب حتيط بحرف ( Nاحل��رف
نف�سه الذي ميكن ر�ؤيته على
ج�سور نهر ال�سني يف باري�س).
وع��ل��ى ال��راي��ة �أي��� ً��ض��ا كلمات
«�رشف� ،أمة ،وحدة ،قوة» .هذه
الراية ببنيتها الداللية تربط
ب�ين الإم�براط��وري��ة الفرن�سية
وفرن�سا في�شي.
لوحات
جت�سد
على �أحد اجلدران لوحة ّ
نابوليون ملكًا لإيطاليا ،وهي
ر�سام الإمرباطور �أندريا
بري�شة ّ
�أبياين وتعود �إىل العام .1805
وعلى اجل��دار املقابل ،لوحة
زي���ت���ي���ة م�����ش��ه��ورة
لإم�����ر�أة عربية
خنجرا يف
حتمل
ً
ح���زام م��ن احل��ري��ر
ب��ري�����ش��ة ال���ر����س���ام
ه����ن���ري غ����وف����ي����ون
ب��ع��ن��وان «»gitane
�أو «ال��غ��ج��ري��ة» ،موقّ عة
وم����� ّؤرخ����ة ال���ع���ام ،1886
و�أخ���������رى مل���ن���ظ���ر ب��ري�����ش��ة
ال���ف���ن���ان الإي���رل���ن���دي ج��ون
بين�س (،)JOHN BAINES
���ص��ورة ل��ه�نري��ي��ت ���س��ت��ي��وارت
)HENRIETTA
(STUART
دوق����ة �أورل���ي���ـ���ان���ز ،ج��ـ��ـ��ورج الأول
ووليم دوق غلو�ســ�سرت ،وجمموعــة
بيعت على عجل من جمموعــة �أورليانز
بعد ث���ورة ال��ع��ام  ،1789ومنها لوحة
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�صور ومتاثيل
ثمة �صورة للأمرية ال�شابة �إليزابيت تفتتح
م��ن��ج��م ق�����ص��دي��ر ت��اب��ع ل��ن��� ّ��ص��ار يف ك��ورن��وال
( ،)CORNWALLوكمية كبرية من ال�صور
ل�سطح منجمه يف نيجرييا ،ونتاج �أعمال فنية
هي مر�آة لل�شعوب ،بع�ضها بري�شة �إبنته الفنانة
�إي��زي�����س ال��ت��ي تنقّلت ب�ين �إيطاليا وفرن�سا
و�إن��ك��ل�ترا و�أث��ي��وب��ي��ا وكولومبيا ،وغ�يره��ا من
ج�سدتها
البلدان ،م�ستك�شفة ح�ضارات جديدةّ ،
يف ر�سوماتها.
يف الغرفة الثالثة ،جمموعة فنية يابانية
و�صينية (خ��زف �صيني ،بور�سالن) و�أملانية
(متاثيل ) ت�ضيق بها م�ساحة املكان.
امل��ج��م��وع��ة الأفريقيـــة �أخ����ذت مكانها يف
ال��غ��رف��ة ال��راب��ع��ة ،وت�ضم متاثيل م��ن العاج
وخ�شب الإب��ن��و���س ،و�أقنعة امل��وت الإفريقية
ِ
وع ِ
�صي ال�سحر ،ور�أ����س ملكة مع جممــوعات
�أثرية تعود �إىل احلقــبة البيزنطيـة والرومانـيـة
والإغريقية...
�أم���ا الكتب ال��ق��دمي��ة وبع�ض املخطوطات
فتحتل الغرفة اخلام�سة� ،إذ جن��د فيها مثالً
الطبعة الأوىل من ث��ورة يوليو�س �شنور فون
كارول�سفلد امل�ص ّورة العائدة للعام ،1800
وك��ت��اب ع��ن الكاتدرائيات يف ال��ع��امل ،وكتب
�أخرى لك ّتاب عامليني.
الثقافة يف مواجهة املال
ن�صار حلمه ،ويف ذلك فرح كبري
حقق �إدوارد ّ
للرجل ال��ذي ي�أمل �أن ت���ؤدي الثقافة دوره��ا
تدر�س
يف لبنان يف مواجهة �سلطة املال ،و�أن ّ
الفنون يف املدار�س ب�شكل ج��دي .م�ؤك ًدا �أ ّنه
�سيكمل بقية حياته يف �أجمل بلد يف العامل...
لبنان.
يجدر بالإ�شارة �أن املتحف يفتح �أبوابه للز ّوار
�صباحا
طوال �أيام الأ�سبوع من ال�ساعة التا�سعة
ً
ولغاية ال�سابعة والن�صف م�سا ًء.

بقلم :حممد �سلمان
بالعلم واملعلومات الكا�شفة لأوراق احلرب النف�سية على
الر�أي العام وموجاتها ،في�سقط اخلداع ،والت�ضليل ،والعبث
بال�سلم الأهلي.

• جميل �أن تكون خالقً ا ال خمتلقًا للأفكار ،و�أن تكون �صانع
مناورا يف
الطريق �إىل النجاح ال �سارقه ،و�أن حتاور ال �أن تكون
ً
الكالم ،و�أن تراجع بع�ض مواقفك ال �أن ترتاجع عن ثوابتك
يف املهمات وامل�س�ؤوليات.

• املواطنية رقم يف التعداد ال�سكاين ،والوطنية قيمة يف ت�أدية
املهمات والواجبات .فكم من �أرقام راكدة قاعدة على الهام�ش يف
احلياة ،وكم من قيمة واحدة تعلو معها احلياة.

• جميل �أن تردد الق�صائد ب�أنغامها ،وترى ال��دروب مبنائرها،
والأ�شواك بورودها ،و�أن حتر�س وطنك مببادئك ،و�أن حترث �أر�ضك
بهمتك ،و�أن يكون خبزك من �سنابل حقلك.
وبهذا ،تغتني احلياة ،والعك�س هو ا�ستقالة من احلياة.

• التقليد :مهارة م�رسوقة.
والإبداع :مهارة م�صنوعة.
وال�رصاحة� :صدق يف املكا�شفة.
والباطنية :خداع يف امل�ؤان�سة.

• حجم ال�سطور لي�س يف عدد كلماتها ،بل يف حجم معانيها،
والعك�س يف ذلك ،هو عري لل�سطور من الكلمات ،وعري
للكلمات من معانيها.

• خري لك ،يف �أن تكون �آخر الوا�صلني ج��دارة ،ال �أن تكون �أول
الوا�صلني �شفاعة ولهاثًا .ففي احلالة الأوىل� :إرتقاء ،ويف احلالة
الثانية :ا�سرتقاق.

• الدعاية ال�سوداء ،ح��رب نف�سية على ال���ر�أي ال��ع��ام� ،سالحها
الإحباط ،وغ�سل الأدمغة باملغالطات وتزوير الوقائع ،وترويج
ال�شائعات ،والدعوة �إىل الفتنة والإ�ضطراب والإخالل بالأمن.

• �آخر الكالم:
يف الب�صرية :مر�آة الأفكار ,ويف الب�رص :مر�آة الأ�شياء.
ويف احلالتني:
ذاكرة تفكر ،وذكاء يب�رص.

• املناعة املعنوية ،واملمانعة الفكرية ،هما ال�سالح لإ�سقاط
�أدوات الدعاية ال�سوداء و�آلياته ،عن طريق
التعبئة والتوجيه والرت�شيد
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لعل من �أخطر امل�شاكل التي تواجهها العامالت الأجنبيات يف املنازل ،عدم وجود
خ�صو�صا و�أن املادة  7من قانون العمل اللبناين
ا�ستقدامهن وينظم عملهن،
قانون يرعى
ّ
ً
(ال�صادر بتاريخ  )1946/9/23قد ا�ستثنت من �أحكامه اخلدم يف بيوت الأفراد ،مما
جعل العامالت يف املنازل من دون �أي مظ َّلة قانونية ترعاهن.

�إعداد :نادر عبد العزيز �شايف
دكتوراه دولة يف احلقوق
حمام بالإ�ستئناف
الو�ضع القانوين للعامالت يف املنازل
العام � ،2006شكّ ل رئي�س احلكومة جلنة
لو�ضع عقد عمل موحد للعامالت يف املنازل،
لكن اجتماعات ه��ذه اللجنة توقفت لأ�سباب
بريوقراطية جمهولة.
وبالتايل ،ف�إن االطار القانوين الوحيد الذي
يرعى الو�ضع القانوين للعامالت يف املنازل هو
عقد العمل الثالثي الأط��راف (العاملة ومكتب
علما �أن بنوده ال تقف
العامالت وربة املنزل)ً ،
ح��اج��زاً �أم��ام �إخ�لال �أي ط��رف من الأط���راف به.
وقد ط ّورت وزارة العمل ومديرية الأمن العام
ليت�ضمن تفا�صيل عن
اللبناين ه��ذا العقد
ّ
�ساعات العمل والإج��ازة ومكان النوم والإقامة
وما �شابهها من الأم���ور ...ال �سيما و�أن ما من
قانون ينظّ م ،وبالتايل يحا�سب خمالفيه ،لتبقى
العالقة الثالثية ره��ن �ضمري �أط���راف العقد،
ال��ذي ما من �آلية مو�ضوعة ملراقبة تنفيذه.
ولعلّ العالقة بوزارة العمل ال ت�شتمل على �أكرث
من التنظيم اللوج�ستي ال�ستقدام العامالت
و�إق��ام��ت��ه��ن ،فيما ت�شكّ ل ���س��ف��ارات دولهن
وقن�صلياتها مرجعية حللّ النزاعات يف بع�ض
الأحيان.
وق��د �شهد لبنان يف الآون���ة الأخ�ي�رة ح��راكً ��ا
دبلوما�سيا ،يف حم��اول��ة م��ن بع�ض ال�سفراء
ً
والقنا�صل لك�سب �أكرب رزمة ممكنة من احلقوق
ملواطناتهن من جهة ،وللتلويح بحظرهن عن
العمل يف لبنان ،من جهة �أخرى� ،إذ ي�ص ّنف لبنان
إعالميا  -بني البلدان الأ�سو�أ يف
 على الأقل �ً

ال قانون يرعى ا�ستخدام العامالت الأجنبيات يف
لبنان وبنود عقد العمل ال حتول دون الإخالل به
العامل على م�ستوى التعامل مع امل�ستخدمات
الأجنبيات.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ف��راغ ال��ق��ان��وين ،ال يرى
البع�ض �رضورة لإقرار قانون �أو و�ضع ن�صو�ص
قانونية ترعى �ش�ؤون العامالت يف املنازل ،على
�أ�سا�س �أن عقد العمل املوحد يحل امل�شاكل
مت تطبيقه كما يجب ،على �أن يتم
كافة �إذا ّ
و�ضع قيود تنظم عمل الأجنبيات يف املنازل،
وي�صار �إىل خلق �آل��ي��ة عمل م�شرتكة تتحمل
م�س�ؤوليتها وزارة العمل وال����دول املعنية
والأجهزة املخت�صة.
وتعمد دول عديدة �إىل اعتماد �سيا�سة حظر
ا�ستقدام مواطناتهن �إىل لبنان ،ومنها �أثيوبيا
و�رسيالنكا والنيبال والفيليبني ...حيث يدوم
حظر بع�ضها وق ًتا طويالً بينما يبدو حظر بع�ضها
الآخر متقط ًعا .وقد حظرت الفيليبني ا�ستقدام
العامالت �إىل لبنان ،وذلك �إىل حني التو�صل
�إىل اتفاقية م�شرتكة بني الدولتني ترعى
عمل الفيليبينيات يف لبنان.
وتنتظر �أثيوبيا توقيع اتفاقية العمل
بينها وب�ين لبنان لوقف حظر ا�ستقدام
الأثيوبيات �إليه ،بينما � َّأكدت �سفارة كل من
�رسيالنكا وبنغالد�ش يف لبنان� ،أنها تعمد �إىل
مراقبة العالقة القانونية بني الكفيل والعاملة
منذ طلبها �إىل حني انتهاء عقدها .وتطلب
ال�سفارات م�سبقًا معلومات عن الكفيل وعمله
وعدد �أفراد العائلة �أو القاطنني يف املنزل ،كما
انهما ت�رصّان على �إي��داع الكفيل مبلغ مليون
ون�صف ل�يرة لبنانية يف م�رصف الإ���س��ك��ان ،ال
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ميكن �أن ي�ستعيده �إال بعد نهاية عقد العمل
وح�صول العاملة على �أجرها بالكامل.
التنظيم القانوين لعمل الأجانب يف لبنان
ب��ت��اري��خ ��� 1964/9/18ص��در امل��ر���س��وم
الرقم  17561املتعلق بتنظيم عمل الأجانب
يف ل��ب��ن��ان ،وت��ع��دي�لات��ه ،و�أخ�����ض��ع الرتخي�ص
بالعمل لالجانب على االرا�ضي اللبنانية ل�رشوط
املوافقة امل�سبقة و�إجازة العمل.
• املوافقة امل�سبقة:

على كل اجنبي يرغب يف الدخول �إىل لبنان
لتعاطي مهنة �أو عمل ،ب�أجر �أو بدون �أج��ر� ،أن
يح�صل م�سبقًا على موافقة وزارة العمل قبل
جميئه اليه� ،إال �إذا كان فنا ًنا فيح�صل على هذه
املوافقة من مديرية الأمن العام.
اجريا ،على
و�إذا كان االجنبي �صاحب الطلب
ً
�صاحب العمل �أن يتقدم من الوزارة املخت�صة
بطلب ي�رصح فيه مبوافقته على ا�ستقدامه،
مرفق ب�صورة عن امل�ستندات والوثائق التي
تثبت �صحة ما ورد يف طلب االجنبي ،وبعقد
عمل م�ص َّدق لدى كاتب العدل يف لبنان� ،أو من
�إحدى الهيئات ال�سيا�سية اللبنانية املعتمدة يف
اخلارج.
�أم��ا �إذا ك��ان الأجنبي يرغب يف تعاطي عمل
حل�سابه اخلا�ص �أو متثيل �إحدى ال�رشكات ،فعليه
�أن يقدم �إىل وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية،
بوا�سطة ممثلي لبنان يف اخل��ارج �أو بوا�سطة
�صورا عن امل�ستندات
وكيل ر�سمي له يف لبنان،
ً
والوثائق التي تثبت �صحة ما �أورده يف الطلب،
و�أن ي�رصح عن �إمكان ا�ستخدامه للأيدي العاملة
اللبنانية.
• اجازة العمل:
ع��ل��ى الأج��ن��ب��ي ال���ذي يح�صل ع��ل��ى موافقة
م�سبقة للعمل� ،أن يتقدم خالل ع�رشة �أيام على
الأكرث من تاريخ دخوله لبنان ،من وزارة العمل
وال�����ش ��ؤون االجتماعية بطلب احل�صول على
�إج��ازة العمل املن�صو�ص عنها يف امل��ادة 25
من القانون ال�صادر بتاريخ 1962/7/10
املتعلق بتنظيم الدخول �إىل لبنان والإقامة فيه
واخلروج منه.
وميكن للوزارة �إلغاء املوافقة امل�سبقة يف
حال التخلف عن احل�ضور اىل لبنان خالل مهلة
اق�صاها ثالثة ا�شهر من تاريخ �إر�سال املوافقة
امل�سبقة من وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية.
حكما يف حال
وتعترب املوافقة امل�سبقة ملغاة
ً
التخلف عن احل�ضور ال�ستبدالها ب�إجازة عمل
خالل مهلة الع�رشة �أي��ام امل�شار �إليها� ،إال �إذا
حالت دون ذلك قوة قاهرة.
وت��ع��ت�بر �إج����ازة ال��ع��م��ل ام���ت���دا ًدا للموافقة
متمما لها ،فاذا انتهى مفعول
امل�سبقة و�رشطً ا
ً
الإج�����ازة �أو رف�����ض جت��دي��ده��ا ،ب��ط��ل مفعول
املوافقة امل�سبقة ،وعلى �صاحب العالقة يف

هذه احلال احل�صول على موافقة م�سبقة جديدة
اذا اراد العمل يف لبنان.
�رشوط منح االجنبي �إجازة عمل
�أو جتديدها
حدد القانون اللبناين ال�رشوط التي مبوجبها
يتم منح الأجنبي �إج���ازة العمل �أو جتديدها،
مراعيا يف هذه ال�رشوط مبد أ� تف�ضيل اللبناين،
ً
وعليه ميكن منح االجنبي �إجازة عمل او جتديد
�إجازته� ،سواء �أكان من املقيمني على الأرا�ضي
اللبنانية �أو م��ن الراغبني يف ال��دخ��ول �إليها
مبوجب موافقة م�سبقة للعمل� ،إذا توافرت فيه
�إحدى ال�رشوط الآتي ذكرها:
خبريا ال ميكن
اخت�صا�صيا �أو
� -1أن يكون
ً
ً
ت�أمني عمله بوا�سطة لبناين.
مقيما يف لبنان منذ ما قبل �أول
� -2أن يكون
ً
�سنة  1954ويعمل يف �إحدى امل�ؤ�س�سات بدون
انقطاع مدة ت�سعة �أ�شهر على االقل يف ال�سنة.
� -3أن يكون مت�أهالً من لبنانية ،وعليه �أن
يثبت زواج��ه هذا مبوجب �إف��ادة تعطى له من
املديرية العامة للأحوال ال�شخ�صية �أو من �إحدى
دوائرها يف امللحقات ،و�أن يكون قد م�ضى على
زواجه مدة �سنة واحدة على الأقل.
� -4أن يكون مولودا ً من �أم لبنانية� ،أو من
�أ�صل لبناين ،على �أن يثبت ذلك ب�إفادة تعطى
له من املديرية العامة للأحوال ال�شخ�صية �أو من
�إح��دى دوائرها يف امللحقات� ،أو مبوجب حكم
ق�ضائي �إكت�سب الدرجة القطعية.
� -5أن يكون من مديري ال�رشكات الأجنبية
�أو ر�ؤ�ساء املحا�سبة� ،أو معاوين املدير ،وفروع
هذه ال�رشكات يف لبنان� ،أو التي تعمل يف ال�رشق
االو�سط.
� -6أن يكون من ممثلي ال�رشكات الأجنبية
مبوجب م�ستند يثبت ذلك ،و�أن ال ميار�س �أي
عمل مع اجلمهور مبا�رشة.
� -7أن يكون من �أ�صحاب العمل �أو احلرف �أو
املهن �أو ال�صناعات (يف هذه احلالة ثمة �رشطان
�إ�ضافيان).
• �إجراءات طلب الرتخي�ص بالعمل:
 -1تقدم طلبات الرتخي�ص بالعمل يف بريوت
�إىل وزارة العمل ودائرة مراقبة عمل االجانب،
ويف املحافظات �إىل الدوائر االقليمية التابعة
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لوزارة العمل.
 -2يعود للوزير �أم��ر البت بهذه الطلبات
وتوقيع بطاقات العمل العائدة لها ،وله �أن
يقرر تفوي�ض هذه ال�صالحية �إىل املدير العام
�أو �إىل ر�ؤ�ساء الوحدات االدارية املرتبطني به
مبا�رشة.
 -3يف املحافظات ي��ت��وىل رئي�س ال��دائ��رة
االقليمية التابعة ل��وزارة العمل البت بطلبات
اخل���دم وال��ع��م��ال ال��زراع��ي�ين ف��ق��ط ،وتوقيع
بطاقات العمل العائدة لها وت�سليمها.
 -4ي�سلّم رئي�س دائرة مراقبة عمل الأجانب
يف ب�ي�روت ور�ؤ����س���اء ال���دوائ���ر االق��ل��ي��م��ي��ة يف
املحافظات بطاقة �إج��ازة العمل املوقعة من
الوزير ،ويبلغون خالل خم�سة ع�رش يوما ً قرارات
الرف�ض ال�صادرة عنه.
 -5يجب البت بطلبات املوافقة امل�سبقة،
�أو ب��إج��ازة العمل� ،أو ب��الإج��ازة امل��ج��ددة خالل
مدة اق�صاها �شهر واحد تبد�أ اعتباراً من تاريخ
تقدمي الطلب وامل�ستندات العائدة ل��ه .وال
ميكن ت�أخري البت ب�إحدى هذه الطلبات �إىل ما
بعد هذه املدة �إال مبوافقة الوزير.
 -6ميكن �أن تعطى �إج��ازة العمل �أو جتدد
ملدة �أق�صاها ثالث �سنوات من تاريخ منحها،
وكل �إجازة ال يقدم طلب جتديدها خالل �شهر
على الأق��ل قبل موعد انتهائها ،تعترب ملغاة
حكما ً ،وي�صبح االجنبي بدون �إجازة عمل ،وتطبق
عليه التدابري والعقوبات املن�صو�ص عنها يف
القوانني واالنظمة املرعية االجراء.
 -7يحظر على من يحمل موافقة م�سبقة �أو
�إجازة عمل ،االنتقال �إىل م�ؤ�س�سة �أخرى �أو تغيري
نوع العمل ما مل توافق على ذلك م�سبقا ً وزارة
العمل وال�ش�ؤون االجتماعية.
 -8مي��ك��ن �إع����ادة ال��ن��ظ��ر ب��ال��ط��ل��ب��ات التي
رف�ضت ،عند ت��ق��دمي م�ستندات ج��دي��دة ،مل
يتمكن �صاحب العالقة من تقدميها يف حينها.
 -9تلغى اجازة العمل يف �أي وقت كان عند
ظهور م�ستندات غري �صحيحة ،وكلما ق�ضت
م�صلحة اليد العاملة اللبنانية بذلك...
 -10ميكن للنقابات �أن تقدم خ�لال �شهر
تقريبيا ي�شتمل
كانون الثاين من كل �سنة بيا ًنا
ً
على ع��دد اللبنانيني العاملني يف كل مهنة،
و�أ���س��م��اء العاطلني منهم ع��ن العمل ،ومكان

ال

�إقامتهم وم�ؤهالتهم.
 -11حت��دد بقرار من املدير العام ل��وزارة
العمل امل�ستندات التي يجب تقدميها مع كل
نوع من الطلبات.
 -12ل��وزارة العمل� ،أن تطلب �إىل الإدارات
وامل�ؤ�س�سات العامة ايقاف كل معاملة يقدمها
�إليها �أجنبي �أو �رشكة �أجنبية ق��د ت����ؤدي �إىل
ممار�سة عمل يف لبنان ،ب�أجر �أو بدون �أج��ر ،ما
مل يربز الإجازة املعطاة له للعمل يف لبنان� ،أو
يف حال خمالفته �أحكام قانوين العمل و�إقامة
االج��ان��ب واملرا�سيم وال��ق��رارات التطبيقية
العائدة لهما.
�إىل ذلك يحدد املر�سوم  17561العقوبات
املتوجبة عند خمالفة �أحكام املوافقة امل�سبقة
و�أحكام املر�سوم املذكور نف�سه.

التعر�ض للإ�ساءات
عزلتهن ،وم��ن خطر
من
ّ
ّ
النف�سية والبدنية واجلن�سية.
وال ب ّد من الإ�شارة �إىل � ّأن بع�ض الدول العربية
قد تلقت مالحظات من جل��ان الأمم املتحدة
املخت�صة ب�ش�أن �أو���ض��اع العمالة املهاجرة
خ�صو�صا الن�ساء ،وم��ن جلنة �إل��غ��اء التمييز
ً
العرقي التي ت�ساءلت عن م��دى متتع ه ��ؤالء
العمال وعائالتهم بخدمات ال�صحة والتعليم
والتدريب ،وعن حقوقهم يف االنتماء �إىل نقابات
العمال ،مطالبة بالتعجيل باعتماد م�سودة
م�رشوع قانون العمل ،و�ضمان �أن ي�شمل كل
املهاجرين العاملني يف املنازل.
وطالبت اللجنة ببذل جهود متزايدة ملكافحة
االجت��ار بالب�رش ،معربة عن القلق ال�شديد �إزاء
ا�ستمرار االجت��ار بالن�ساء والفتيات لأغرا�ض
اال�ستغالل اجلن�سي.
وقد ب��د�أت ال��دول العربية القيام ب�إجراءات
عديدة ملواجهة ظاهرة تردي �أو�ضاع العامالت
يف املنازل؛ ففي ال�سعودية �صدر القرار رقم
 1/738بتاريخ  2004/7/4القا�ضي بحظر
جميع �أ�شكال املتاجرة بالأ�شخا�ص ،كما �صدر
قرار وزاري يق�ضي ب�إن�شاء �إدارة يف وكالة وزارة
العمل لل�ش�ؤون العمالية �سميت «�إدارة رعاية
�ش�ؤون العمالة الوافدة» ،بهدف تقدمي خدمات
الرعاية لهذه العمالة.
ويف الأردن �أج���رى جمل�س ال��ن��واب الأردين
تعديالت على قانون العمل ،مبا يف�ضي �إىل
�إ���ص��دار م�رشوع قانون يو�ضح ��شروط توظيف
العمال املهاجرين مبا فيها �ساعات العمل
و�أوق��ات الراحة ،و�سل�سلة �إج��راءات وقائية من
بينها �إ�صدار ت�رشيع يدخل فئة عامالت املنازل
العمال.
�ضمن مظلة ّ
ويف �سوريا �صدر يف كانون الثاين 2007
قرار عن رئي�س جمل�س الوزراء ينظم التعاطي
مع عامالت املنازل واملربيات غري ال�سوريات،
وذلك يف ما يتعلق ،بتحديد الأجر ال�شهري يف
العقد وبت�أمني امللب�س ،والغذاء والدواء ومكان
النوم والراحة بالإ�ضافة �إىل �إجازة �سنوية.
احتاديا
كما �أ�صدرت دولة الإم��ارات قانو ًنا
ً
يف �ش�أن مكافحة جرائم االجتار بالب�رش ،و�أقرت
ت�شكيل حمكمة للق�ضايا العمالية ،تنظر يف
أقرت عقود
�شكاوى العمال وتظلماتهم ...كما � ّ

عمل خا�صة بخدم املنازل (ومن هم يف حكمهم)
حت � ّدد �ساعات عمل ه ��ؤالء ل�ضمان حقوقهم،
وهي املرة الأوىل التي يتم فيها حتديد �ساعات
العمل للعمالة املنزلية يف اخلليج.
و�أ���ص��درت دول��ة قطر ال��ع��ام  2005القرار
اخل��ا���ص ب��إن�����ش��اء املكتب ال��وط��ن��ي ملكافحة
نوعيا
االجتار بالب�رش ،الذي �رسعان ما �أعطي ثقالً
ً
بتحويل اخت�صا�صاته �إىل امل�ؤ�س�سة القطرية
مت
ملكافحة االجت��ار بالب�رش العام  .2008كما ّ
�إن�شاء دار لإيواء ال�ضحايا من خادمات املنازل
يتعر�ضن ل�سوء املعاملة.
الأجنبيات اللواتي
ّ
�إىل ذلك بد�أت بع�ض الدول امل�صدرة باتخاذ
اجراءات من �ش�أنها �أن ت�ساهم يف حماية العمالة
أخ�يرا بو�ضع
املهاجرة ،فقد بد�أت الفيليبني � ً
��شروط على ا�ستقدام الأي���دي العاملة منها،
وتتدخل �سفاراتها لتطبيق ه��ذه ال����شروط يف
البلدان التي ت�ستقدمها� ،إ�ضافة �إىل ا�شرتاط
�إر�سال ر�سم تف�صيلي للبيت و�صورة الكفيل
وزوجته وعائلته ،للجهات الر�سمية بالفيليبني.

قانون
يرعى ا�ستخدام
العامالت الأجنبيات
يف لبنان

نظام الكفالة
تخ�ضع العمالة امل��ه��اج��رة يف ب��ل��دان ال�رشق
الأو�سط ومنها لبنان �إىل نظام الكفالة ،حيث
يقوم �صاحب العمل ب�صفته كفيالً (�أو مكتب
التوظيف) با�ستقدام العامل م��ن بلده عرب
مكاتب التوظيف يف البلد املر�سل ،ويكون
الكفيل م�س�ؤوالً عن نفقات �سفر العامل كافة.
ويف معظم الأحيان ال يكون لعامالت املنازل
عقود عمل قانونية ونظامية ،ويحدث �أن توقّ ع
أ�صلي،
العاملة عق ًدا قبل �سفرها من بلدها ال
ّ
ولكن ال يلبث هذا العقد �أن ي�ستبدل بعقد �آخر
مكتوب باللغة العربية .وت��دلّ الدرا�سة التي
�أجرتها منظمة العمل الدولية على بع�ض �أو�ضاع
العامالت يف الإمارات العربية املتحدة على عدم
وجود �أي نوع من العقود مع العامالت اللواتي
متت مقابلتهن .ويربط نظام الكفالة التقييدي
ت ��أ���ش�يرات ال��ع��ام�لات امل��ه��اج��رات ب�أ�صحاب
عملهن ،مما يعني �أن ب�إمكان �أ�صحاب العمل
حرمان العامالت القدرة على تغيري الوظيفة �أو
مغادرة البالد.
وبح�سب منظمة «هيومن رايت�س ووت�ش»
التي قابلت الع�رشات من الن�ساء العامالت يف
ال�سعودية ،ف� ّإن ه�ؤالء العامالت �أجربهن الكفالء
على العمل �ضد رغباتهن ل�شهور �أو �سنوات.
وعادة ما ُي ِ
�صادر �أ�صحاب العمل جوازات ال�سفر
ويقومون بحب�س العامالت يف البيوت ،مما يزيد
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ال مربر للظلم
ن�سمع من حني اىل �آخ��ر عن جرائم ترتكبها
عامالت يف املنازل ،وهذه اجلرائم تدخل �ضمن
اخت�صا�صات الق�ضاء ويعاقب عليها قانون
ال��ع��ق��وب��ات� ،إال �أن��ه��ا ح���االت ف��ردي��ة ال ميكن
تعميمها .فهناك املئات من خادمات املنازل
كن �أمينات على �أطفالنا و�ساعدن الأم وربة
املنزل على القيام بواجباتها املنزلية واملهنية؛
وراعني �أمهاتنا و�آباءنا يف �شيخوختهم .لذا يجب
�أن ال نعمم ح��االت فردية من �سوء املعاملة
ل��ن�برر م��ا تعانيه العمالة املنزلية م��ن ظلم
وك�أننا ننتقم من جرائم ارتكبها البع�ض بحرمان
غريهم حقوقهم الإن�سانية.
يحددِ
أخريا من ال�رضوري و�ضع ت�رشيع خا�ص ّ
� ً
الأط���ر القانونية للتعاطي م��ع ال��ع��ام�لات يف
فينظّ م عملهن منذ حلظة و�صولهن
املنازلُ ،
�إىل حل��ظ��ة رج��وع��ه��ن �إىل ب��ل��دان��ه��ن ،ل��ك��ن يف
وح�سهم
�أي ح��ال يبقى ل�ضمري �أرب��اب العمل
ّ
الإن�ساين ال��دور الأه��م يف �إر���س��اء منط تعامل
يحرتم �إن�سانية عامالت ا�ضطررن �إىل مغادرة
بالدهن والعمل ،يف بيئات خمتلفة عن بيئاتهن
الإجتماعية والثقافية...

برعاية وزير ال�صحة العامة
الدكتور حممد جواد خليفة،
�أطلقت وزارة ال�صحة العامة
واجلمعية اللبنانية لأمرا�ض
الروماتيزم بالتعاون مع جمعية
مر�ض الروماتيزم يف لبنان
(�إرادة) وبدعم من �رشكة «هوفمن
الرو�ش» ،احلملة الوطنية الأوىل
للتوعية �ض ّد التهاب املفا�صل
الرثياين ،وذلك خالل م�ؤمتر
�صحايف عقد يف �أ�سواق بريوت،
بح�ضور نقيب الأطباء الدكتور
�رشف �أبو �رشف ،نقيب ال�صيادلة
ن�صور ،رئي�س بلدية
الدكتور زياد ّ
بريوت ال�سيد ح�سن �سوبرا وح�شد
من الإعالميني والأطباء وال�صيادلة
و�أع�ضاء اجلمعية.

«ما تخلّي االلتهاب
ي�ش ّوه ال�صورة»
التهاب املفا�صل
الرثياين حمور
حملة توعية وطنية
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إ
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شاد
حزيران

�إعداد :تريز من�صور
ت�صوير :الرقيب الأول جان �شمعون

�إطالق احلملة
قدمت امل�ؤمترين الإعالمية �سنا ن�رص ،وتعاقب
على الكالم كل من رئي�س اجلمعية اللبنانية
لأمرا�ض املفا�صل والروماتيزم الدكتور عماد
عثمان الذي �أوجز ب�سطور تطور داء املفا�صل
ومدم ًرا،
مر�ضا مع ّق ًدا
الرثياين ،بحيث اعتربه
ً
ّ
�إذا بقي من دون عالج .وبالتايل ف�إن الك�شف
املبكر والإحالة �إىل طبيب خمت�ص يف الأمرا�ض
الرثيانية �رضوري ،لتجنيب امل�صاب به خماطر
ال��و���ص��ول �إىل م��راح��ل متقدمة ي�صعب فيها
ال�شفاء وت�ؤثر على جوانب عديدة من حياته
اليومية.
وب�������دوره حت����دث ال���دك���ت���ور ج����اد عقي�ص
(�إخت�صا�صي ب�أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم)
ع��ن ت��ط��ور ه���ذا ال����داء ،وع���ن دور اجلمعيات
العلمية وجمعية املر�ضى يف لبنان ،م�شد ًدا
على �رضورة تعا�ضد املجتمع املدين واجلمعيات
االقت�صادية ووزارة ال�صحة من �أج��ل حتديد
الآفاق الطبية للعالج وكلفته االقت�صادية.
من جهته �أعلن مدير املكتب العلمي يف لبنان
ل�رشكة «هوفمن الرو���ش» ال�سبد عبد الرحمن
�صربا �أن الهدف الأ�سا�سي الذي ت�صبو ال�رشكة
�إىل حتقيقه م��ن خ�لال دع��م ح��م�لات التوعية
�وم��ا ،ه��و �إط�لاع
ال�صحية ع��م� ً
ال��ر�أي العام على املعلومات
ال�����ص��ح��ي��ة امل���ت���واف���رة ح��ول
الأم���را����ض ك��اف��ة ،لي�ستفيد
منها امل�����ص��اب والأ�شخا�ص
حث
املحيطون ب��ه .وبالتايل ّ
ه������ؤالء ال��ن��ا���س ع��ل��ى ات��خ��اذ
خطوات ا�ستباقية و�إيجابية
مب��ا يتعلق ب�صحتهم ،مثل
طلب اال�ست�شارة الطبية من
اخل�براء املخت�صني يف جمال
الرعاية ال�صحية.
اجلي�ش  -العدد رقم 312

92

حزيران 2011

ث��م كانت كلمة وزي��ر ال�صحة التي �ألقاها
م�ست�شاره ال��دك��ت��ور بهيج ع��رب��ي��د ،و�أ���ش��ار
فيها �إىل اجلهود التي تبذلها وزارة ال�صحة
لل�سيطرة على العديد من الأمرا�ض يف لبنان
مثل «ال�شلل» و«��سرط��ان الثدي» وغ�يره��ا،...
بغية تخفيف امل��ع��ان��اة و�آث��اره��ا االجتماعية
واالقت�صادية ،وذلك من خالل ت�شجيع التعاون
وت�سهيله يف جماالت التثقيف ال�صحي والأبحاث
واخلدمات التي ُتقدم للمري�ض بطريقة ف ّعالة.
و�أ�ضاف �« :سيكون �شهر حزيران من كل �سنة
�شهر التوعية الوطنية يف لبنان حول التهاب
املفا�صل الرثياين؛ مما يعني تعزيز ر�سالة
التوعية ح��ول �أهمية الك�شف املبكر عن هذا
املر�ض ،بغية التغلّب عليه من خالل الت�شخي�ص
والعالجات املنا�سبة ،الأم��ر الذي �سي�ساعد يف
حت�سني نوعية حياة العديد من الرجال والن�ساء
والأط��ف��ال الذين يتعاي�شون مع �أع��را���ض هذا
الداء ،وال يعلمون حتى �أنهم م�صابون به.
ن�شاطات خمتلفة
�سوف ت�ستمر حملة التوعية الوطنية �ضد
التهاب املفا�صل الرثياين طيلة �شهر حزيران،
ويتخلّلها ال��ع��دي��د م��ن ال��ن�����ش��اط��ات� ،أب��رزه��ا
ماراثون (�سباق للم�شي) ،تنظّ مه جمعية مر�ضى
الروماتيزم (�إرادة) يف �أ�سواق بريوت ،للت�شديد
على الر�سائل الأ�سا�سية التوعوية حول مر�ض
التهاب املفا�صل الرثياين .ومن �أجل �ضمان
جن��اح احلملة ،ان�ضمت بلدية ب�يروت بكامل
فعالياتها ،للعمل على زيادة الوعي لدى الر�أي
العام اللبناين حول خطورة هذا ال��داء و�أهمية
الك�شف املبكر ل��ه .ه��ذا ب��الإ���ض��اف��ة �إىل بث
الإعالنات يف و�سائل الإعالم املختلفة املرئية
وامل�����س��م��وع��ة وامل��ك��ت��وب��ة وال��رق��م��ي��ة (م��واق��ع
الإنرتنت) ،وكذلك توزيع املن�شورات يف جميع
الأ�سواق التجارية...

�أمرا�ض
احل�سا�سية عديدة
ّ
وكذلك �أعرا�ضها
وم�سبباتها وطرق
ّ
عالجها« .اجلي�ش» التقت
الدكتور نبيل �أبي فرح (جماز
يف الطب الداخلي � -أمرا�ض
وح�سا�سية) ،الذي �ألقى
جلدية
ّ
ّ
ال�ضوء على م�شكلة يعاين كثريون
تبعاتها.

صصحة
ووقاية
حزيران

�إعداد :ليال �صقر

ترتجم ر ّدات فعل اجل�سم على امل�ؤثرات

 ،)médicamenteuseبينما
ح�سا�سية الأنف �أو الإحتقان
ترتبط
ّ
الأنفي ()Rhinite allergique
ح�سا�سية
ال�صدرية �أو
باحل�سا�سية
ّ
ّ
ّ
اجل��ه��از التنف�سي� ,أو م��ا يعرف
مب���ر����ض ال����رب����و ()Asthme
والتي ترتبـط بدورها بح�سـا�سيـّة
العني...
احل�سا�سية بالإجمال ,وبح�سب
ّ

ع���ل���ى امل���ت���غ�ّي�رّات
ال��ك��ي��م��ي��ائ� ّ�ي��ة ال��ت��ي
تعرُ�ض
حتـدث نتيجـة ّ
اجل�������س���م مل�����ؤث����رات
داخلية.
خارجية �أو
ّ
ّ
ر ّدة ال��ف��ع��ل ه��ذه
ب��ح�����س��ب ال���دك���ت���ور
�أب��ي ف��رح ،قد تكون
معتدلة وق��د تكون

احل�سا�سية ،يذكر الدكتور �أب��ي
ّ
فرح حبوب اللقاح املتطايرة من
الأزه���ار مع بداية ف�صل الربيع،
الغبار والأت��رب��ة ،وب��ر احليوانات،
الطبية،
بع�ض الأطعمة والعقاقري
ّ
كما ي�شري �إىل �أن درا�سات عديدة
النف�سية
�أث��ب��ت��ت � ّأن ل��ل��ت��و ّت��رات
ّ
هاما يف �أمرا�ض
أث��را ً
ّ
والع�صبية � ً
احل�سا�سية.
ّ

احل�سا�سية
ّ

م�شكلة امل�شاكل
�إذا تفاقمت

احل�سا�سية وم�سبباتها
ّ
يعرف الدكتور نبيل �أب��ي فرح
ّ
احل�سا�سية على �أن��ه��ا ر ّدة فعل
ّ
�أع�����ض��اء اجل�����س��م و�أج��ه��زت��ه على
بع�ض امل����واد ال��ت��ي ت���ؤثّ��ر على
ج��ه��از امل��ن��اع��ة وت�����ؤ ّدي �إىل خلل
يف الأع�ضاء امل�صابة ,مما ي��ؤ ّدي
مر�ضية تعرف
�إىل ظهور �أعرا�ض
ّ
باحل�سا�سية .وبتعبري �آخ��ر ,ف �� ّإن
ّ
احل�سا�سية هي ر ّدة فعل اجل�سم
ّ

قوية.
ّ
احل�سا�سية �أ�شكاالً خمتلفة
ت ّتخذ
ّ
وم��ت��ع� ّددة ،وتتداخل معظم هذه
الأ�شكال بع�ضها ببع�ض لرتتبط
اجللدية (Allergie
احل�سا�سية
ّ
ّ
بح�سا�سية اجلهاز
)cutanée
ّ
ال��ه�����ض��م��ي �أي ب��احل�����س��ا���س� ّ�ي��ة
ع���ل���ى الأط���ع���م���ة (Allergie
واحل�سا�سية
)alimentaire
ّ
ع���ل���ى الأدوي����������ة (Allergie
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الدكتور �أبي فرح ,هي ا�ستقبال
اجل�سم الب�رشي م���وادا ً غري �ضارة
احل�سا�سية) على
م�سببات
(ت�سمى
ّ
ّ
ّ
�أنها خطرية ،ما ي��ؤ ّدي �إىل معركة
داخل اجل�سم للتعامل معها .ففي
حني ي�ستقبل �أ�شخا�ص هذه املواد
على �أنها خطرية ،ي�ستقبلها �آخرون
من دون � ّأي �إنزعاج ،لأنهم من غري
املتح�س�سني عليها.
ّ
ت�سبب
ومن �أ�شهر امل��واد التي
ّ
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احل�سا�سية والأج�سام
م�سببات
ّ
ّ
الغريبة
الأج�������س���ام ال��غ��ري��ب��ة ه���ي م���واد
ع���ادة م��ا ت��ت��ك � ّون م��ن ال�بروت�ين
وي�ستقبلها اجل�����س��م ع��ل��ى �أن��ه��ا
غريبة ،مما ي ��ؤ ّدي �إىل قيامه بر ّد
�ام��ا كما يح�صل
فعل مناعي ،مت� ً
عندما يحارب الأمرا�ض.
احل�سا�سية
امل�سببة
تعترب املواد
ّ
ّ
خا�صة من الأج�سام الغريبة
أنواعا
� ً
ّ

التي ت����ؤ ّدي �إىل ح��دوث ر ّد فعل
للح�سا�سية ،و�إىل تفاعل
مفرط
ّ
حت�س�سي.
ُّ
ويرى الدكتور �أبي فرح �أن وجه
احل�سا�سية
الإختالف بني م�سببات
ّ
م�سببات
والأج�سام الغريبة هو � ّأن
ّ
احل�����س��ا���س� ّ�ي��ة غ�ير ���ض��ارة ملعظم
املتح�س�سني
ف��ئ��ات الب�رش (ع���دا
ّ
ع��ل��ي��ه��ا) بينما تعترب الأج�����س��ام
الغريبة �ضارة للجميع.
ح�سا�سية الأنف
ّ
غالبا مع
احل�سا�سية
تظهر هذه
ً
ّ
م�سبباتها
بداية ف�صل الربيع ،ل ّأن
ّ
أ�سا�سية غبار الأ�شجار والورود
ال
ّ
والأع�����ش��اب ال��ت��ي ت��ت��ف� ّت��ح خ�لال
جزئياتها
ه��ذا الف�صل وتتطاير
ّ
ال�صغرية يف اجل ّو وتدخل �إىل اجل�سم
بتح�س�س.
ي�سبب
عرب الأن��ف ،مما
ّ
ّ
يح�س اجل�سم بوجود هذه
عندما
ّ
اجلزئيات يقوم بتكوين �أج�سام
م�ضادة تقوم بدورها بالإلت�صاق
باخلاليا ال�سارية (،)Mast Cells
مم��ا ي��� ؤ� ّدي �إىل �إف���راغ حمتويات
احلبيبات املوجودة داخل اخلاليا
كيميائية
وبالتايل �إىل �إطالق مادة
ّ
هي الهي�ستامني (.)Histamine
الهي�ستامني ي ��ؤ ّدي �إىل انقبا�ض
ع�����ض�لات ال�����ش��ع��ب ال��ه��وائ� ّ�ي��ة يف
الرئ َتني ،مما ي�سهم يف ت�ضييقها.
ويف ال��وق��ت ع��ي��ن��ه ،ت��و��ّ�س��ع ه��ذه
��وي���ة مما
امل�����ادة الأوع���ي���ة ال���دم� ّ
انخفا�ضا يف �ضغط الدم،
ي�سبب
ً
ّ
الأم���ر ال��ذي يزيد م��ن الإف����رازات
امل��خ��اط� ّ�ي��ة فتظهر ال��ت��ف��اع�لات
ع��ل��ى �شكل زك����ام .ال��ف��ارق بني
احل�سا�سية والزكام العادي هو � ّأن
ّ
ي�ستمر نحو �أ�سبوع ،بينما
الأخ�ير
ّ
احل�سا�سية ل�شهور .كما � ّأن
ت�ستمر
ّ
ّ
�سائل الأنف يف حالة الزكام يكون
�سميكًا �أ�صفر اللون ،بينما يف حالة
احل�سا�سية يكون رقيقًا و�شفّ افً ا.
ّ

ح�سا�سية العني
ّ
يو�ضح ال��دك��ت��ور �أب���ي ف��رح � ّأن
ح�سا�سية العني هي �إح��دى �أن��واع
ّ
احل�سا�سية التي ت�صيب ملتحمة
ّ
ٍ
العني ،وه��ي ن��وع معد ميكن �أن
ي�صيب اجلميع من دون ا�ستثناء.
احل�سا�سية ع��ادة
تتجلّى ه��ذه
ّ
م����ن خ��ل��ال ح���كّ ���ة يف ال��ع��ي��ن�ين
(�سببها �إفراز مادة الهي�ستامني)
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ه��ب��وط الأج��ف��ان
العلوية ،والإح�سا�س بج�سم غريب
ّ
يف العني يرتافق مع زيادة للدموع
واح��م��رار ،وال�شعور بعدم القدرة
حتمل ال�ضوء.
على ّ
ه����ذه الأع����را�����ض ه���ي نف�سها
�أع��را���ض ال��رم��د الربيعي وال��ذي
�ضبابية بحيث
ي����ؤ ّدي �إىل ر�ؤي���ة
ّ
ي�����ش��ع��ر امل�����ص��اب «ب�برغ��ل��ة» يف
ال��ع�ين ،وي��ع��اين جت� ّ�م��ع �إف����رازات
خ���ارج���ه���ا خ��ل�ال ال���ل���ي���ل .ميكن
ح�سا�سية ال��ع�ين من
ت�شخي�ص
ّ
خالل فح�ص خمربي ي�سمح بتمييز
احل�سا�سية ع��ن الأم��را���ض
ح��ال��ة
ّ
الأخرى ذات الأعرا�ض امل�شابهة.
ين�صح الدكتور �أبي فرح يف هذه
احلالة بعدم ا�ستخدام العد�سات
الال�صقة التي ت����ؤ ّدي �إىل زي��ادة
ح�� ّدة الأع��را���ض وال��ت��ي ميكن �أن
تقود املري�ض �إىل التهاب العني
الفريو�سي والبكتريي .كما ين�صح
ال�شم�سية
با�ستخدام النظارات
ّ
التعر�ض للأ�ش ّعة
الطبية لتج ّنب
ّ
ّ
البنف�سجية� ،إ�ضافة �إىل
ما ف��وق
ّ
اع��ت��ب��ار امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى نظافة
ذهبية.
الي َدين والعينني قاعدة
ّ
ك��م��ا ي��ن�����ص��ح امل��ر���ض��ى ب��و���ض��ع
كمادات باردة على العينني مرات
ع��دي��دة يف ال��ي��وم للتخفيف من
وط�أة احلكّ ة والإحمرار.

حل�����س��ا���س� ّ�ي��ة ال�������ص���در واجل���ه���از
تتعر�ض
التنف�سي ،يحدث عندما
ّ
ّ
امل���م���رات وال�����ش��ع��ب ال��ه��وائ��ي��ة
أ�سا�سية يف الرئتني للإلتهاب،
ال
ّ
ّ�صا يف ع�ضالت
مم��ا
ي�سبب تقل ً
ّ
اجل�����دران ال��ق�����ص��ب� ّ�ي��ة ،م��ع �إف����راز
املخاطية
كمية كبرية من امل��ادة
ّ
ّ
م�سببة
قد تن�ساب خارج الرئتني
ّ
«�أزي��ز َن َف�س» و�صعوبة بالغة يف
التنفّ�س ت�صل �إىل ح ّد الإختناق.
ت�ت�راف���ق ه����ذه الأع����را�����ض مع
�سعال حاد وازرق��اق يف ال�شف َتني
والأظافر و�رسعة يف النب�ض...
حت��فّ ��ز �أ���س��ب��اب ع��دي��دة ن��وب��ات
ال��رب��و ،ي��ذك��ر ال��دك��ت��ور �أب���ي فرح
الكيميائيات،
عث الغبار،
منهاّ ،
ّ
ل��ق��اح الأزه����ار ،العفن ،احل����شرات
والإح��ت��ك��اك املبا�رش باحليوانات
الأل��ي��ف��ة (ك�ل�اب ،ه�����ررة ،)...وهو
ح�سا�سية ال�صدر
ين�صح مر�ضى
ّ
بتج ّنب التغيري املفاجئ يف درجة
احل�����رارة ك��ال��ت��ك��ي��ي��ف ،وال��وج��ود
يف مناطق درج��ات احل���رارة فيها
مرتفعة ج ًدا �أو منخف�ضة ج ًدا.
يرت ّتب على مري�ض الربو بح�سب
الدكتور �أبي فرح ،ا ّتباع العالجات
املنا�سبة ب�����ص��ورة منتظمة ،مع
م�سببات نوبات الربو
الإبتعاد عن
ّ
قدر امل�ستطاع .وهو ي�شري يف هذا
اخل�صو�ص �إىل � ّأن هنالك عالجات
تالفيا
وقائية ُتعطى للمري�ض
ً
ّ
املر�ضية.
لتفاقم حالته
ّ
ح�سا�سية اجللد واجلهاز
ّ
اله�ضمي
ت���دخ���ل ح�����س��ا���س� ّ�ي��ة الأط��ع��م��ة
والأدوي����������ة يف ����س���ي���اق ه��ات�ين
التح�س�س
احل�سا�سيتني� ،إذ يعترب
ّ
ّ
جتاه بع�ض الأطعمة من امل�شاكل
املنت�رشة اليوم .وتفيد الإح�صاءات
بح�سب الدكتور �أبي فرح ب� ّأن %2
ح�سا�سية
من الأمريكيني يعانون
ّ

ال�صدرية �أو الربو
احل�سا�سية
ّ
ّ
املتطرفة
الربو هو �أحد الأن��واع
ّ
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على ن��وع �أو �أك�ث�ر م��ن الأط��ع��م��ة.
احل�سا�سية هذه
و %90من حاالت
ّ
ناجتة عن الربوتينات املوجودة
يف حليب البقر ،البي�ض ،الفول
ال�سوداين ،القمح ،الذرة ،ال�صويا،
ال�سمك ،الع�سل ،الفريز ،التوت
الربي ،البندق وال�شوكوال وغريها.
ّ
التح�س�س
ت���راوح �أع��را���ض ه��ذا
ُّ
بني:
تقي�ؤ.
 �أمل يف البطن ،غثيانُ ّ ، طفح جلدي وبقع حمراء علىقوية.
اجللد م�صحوبة بحكّ ة ّ
�ورم يف ال�شفتني ،العينني،
 ت� ّ ُالوجه ،الل�سان واحللق.
احل�سا�سية
ومن املمكن �أن تظهر
ّ
على الأطعمة �أحيا ًنا على �شكل
ربو.
ويعترب جت ّنب ا�ستهالك الأطعمة
التح�س�س الطريقة
ت�سبب
التي
ّ
ّ
التح�س�س وذلك
الأمثل ملنع هذا
ّ
ب��ال��ت��ع��اون م��ع الطبيب املعالج
ال�رضورية
الذي يجري الفحو�صات
ّ
ت�سبب
لتحديد الأ���ص��ن��اف ال��ت��ي
ّ
احل�����س��ا���س� ّ�ي��ة ،وي�����ص��ف ب��ال��ت��ايل
العالج املنا�ســب مع الإمتنـاع عن
تناولها.
التح�س�س على بع�ض
� ّأم���ا ع��ن
ّ
الأدوي�����ة ،ف��ي ��ؤكّ ��د ال��دك��ت��ور �أب��ي
الت�سبب
فرح �أ ّن��ه ميكن لأي دواء
ّ
بتح�س�سات خمتلفة ل��دى بع�ض
ّ
الأ�شخا�ص ،وذلك ب�سبب املك ّونات

الطبية.
الكيميائية للعقاقري
ّ
ّ
التح�س�سات
وت��راوح �أعرا�ض هذه
ّ
بني اخلفيفة وال�شديدة اخلطورة،
�إذ ت�ستطيع هذه العقاقري تهديد
معينة.
حياة الإن�����س��ان يف ح��االت
ّ
وي��ظ��ه��ر ال��ت��ح���� ّ�س�����س ع��ل��ى �شكل
قوية
ط��ف� ٍ�ح ج��ل��دي �أي��� ً��ض��ا وح��كّ ��ة ّ
ح�سا�سية اجللد
(مما يف�سرّ اندراج
ّ
ح�سا�سية اجلهاز اله�ضمي)،
�ضمن
ّ

ٍّ
�سجل
الواحدة ،نتح ّدث عندها عن
للح�سا�سية ،وي�شري
عائلي وراثي
ّ
يف هذا اخل�صو�ص اىل � ّأن ال�شخ�ص
حت�س ً�سا حم ّد ًدا
ال يرث عن عائلته
ّ
�ام��ا وتربة
ب��ق��در م��ا ي��رث م��ي�لاً ع� ً
���ص��احل��ة وب���ال���ت���ايل ا���س��ت��ع��دا ًدا
للتح�س�س.
ُّ
ل��ذل��ك وع��ن��دم��ا ت��ك��ون �أع��را���ض
التح�س�س على اخ��ت�لاف �أن��واع��ه
ُّ

ن�صائح للوقاية من
احل�سا�سية
ّ
املح�س�سات ب�شكل عام
 جت ّنُبّ

اح��م��رار يف العينني وال�شفتني،
جفاف يف احللق والفم ،وقد ت�صل
الأعرا�ض �أحيا ًنا �إىل ِّ
الت�سبب
حد
ّ
ٍ
ٍّ
ج�سدي عام.
بوهن
ويعترب ال��دك��ت��ور �أب��ي ف��رح � ّأن
احليوية ويف مق ّدمها
امل�ضادات
ّ
«البن�سلني» وغريها من العقاقري،
م�س�ؤولة عن ٍ
عدد كبري من حاالت
التح�س�س على الأدوية.
ّ

خ��ف��ي��ف�ةً ،ي��ت� ّ�م ال��ل��ج��وء �إىل ع�لاج
احل�����س��ا���س� ّ�ي��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي وه��و
م�ضادات الهي�ستامني (Anti-
.)Histamines
� ّأم����ا يف ح���االت ع���دم ا�ستجابة
الأ���ش��خ��ا���ص ل��ه��ذا ال��ع�لاج �أي يف
احل�����االت امل��ر���ض� ّ�ي��ة امل��ف��رط��ة،
فيلج�أ الإخت�صا�صيون �إىل فحو�ص
احل�سا�سية،
خمربية لتحديد �أ�سباب
ّ
ّ
�دم « »IGEالذي
منها :اختبار ال� ّ
جت��رى خ�لال��ه جت���ارب على بع�ض
�أنواع الأطعمة والغبار ...ويف حاالت
يتم اللجوء �إىل اختبار اجللد
�أخرى ّ
�أو الـ «.»Test Cutané
ويعترب ج��ه��از «� »EAVأح��دث
امل���ع��� ّدات ت��ق��ن� ّ�ي��ة يف اك��ت�����ش��اف
التح�س�س اليوم� ،إذ يتيح
�أ�سباب
ُّ
اختبارا �شامالً ملجموعة كبرية من
ً

(ع��دم ال��وج��ود بجوار احليوانات،
عدم ارتداء املالب�س التي تتك ّون
من ال�صوف والري�ش واحلرير).
 جت ّنُب الوجود يف الأماكن حيثالغبار كثيف.
 جت ّنب القيام بالأعمال التيت�ؤ ّدي �إىل تطاير الغبار (ا�ستعمال
املكن�سة الكهربائية ب���دالً من
العادية).
املكن�سة
ّ
 جت ّنب الدخول �إىل الب�ساتنيوالغابات ،وذل��ك الحتوائها على
غ��ب��ار ل��ق��اح الأزه������ار وج��زئ��ي��ات
تتطاير من النباتات والأ�شجار.
 جت� ّن��ب ال��ت��دخ�ين �أو ال��وج��وديف �أماكن املدخّ نني ،كما ينبغي
الإمتناع عن الرنجيلة.
الع�صبية
 جت ّنب الإن��ف��ع��االتّ
والتو ّتر ،والتعب املفرط.

التح�س�س
اكت�شاف �أ�سباب
ّ
م�����س��ب��ب��ات احل�����س��ا���س� ّ�ي��ة ك��ث�يرة
وحتديدها لي�س �سهالً لكنه لي�س
م�ستع�صيا.
أمرا
ً
� ً
وي ��ؤكّ ��د ال��دك��ت��ور �أب���ي ف��رح � ّأن
للتح�س�س �أم��ر وراث���ي� ،إذ
امليل
ُّ
حت�س�سا واح��� ًدا �أو
غالبا م��ا ن��رى
ً
ً
�أكرث لدى ع ّدة �أفراد �ضمن العائلة
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 جت � ّنُ��ب الأدوي����ة ال��ت��ي لدينابالتح�س�س
ت�سببها
�شكوك حول
ّ
ّ
لدينا ،وي�ش ّدد الدكتور �أبي فرح يف
هذا اخل�صو�ص على �رضورة حتذير
طبية
الطبيب من و�صف عقاقري
ّ
نتح�س�س عليها وطلب ا�ستبدالها
ّ
ب�أ�صناف م�شابهة.
 جت�� ّن��ب ا���س��ت��ن�����ش��اق امل����وادغ�ير امل����أل���وف���ة :ال��ع��ط��ور ،م��واد
ِّ
التجميل،
املطهرات واملنظّ فات،
الأ�سمدة واملبيدات ،م��واد البناء
(الدهانات).
 جت��� ّن���ب ا���س��ت��ه�لاك امل����وادالغذائية املل ّونة (�أي التي حتتوي
ّ
على مل ّونات �صناعية.)...
 جت ّنب الريا�ضات والتمارينخ�صو�صا التي ترتافق
القا�سية
ً
حار...
مع طق�س بارد (تز ُلّج) �أو ّ
أخريا
النظافة اً
اول و� ً
يختم الدكتور �أبي فرح م�ش ّد ًدا
���م ع��ام��ل يف تخفيف
ع��ل��ى � ّأن �أه� ّ
التح�س�س على اختالف �أنواعه هو
ُّ
(ال�شخ�صية والعامة) ،مع
النظافة
ّ
ٍ
م�ستمر
ما يتطلّبه ذلك من غ�سل
ّ
ل��ل��ي��دي��ن وال��و���س��ائ��د والأغ��ط��ي��ة
تتم م�شاركتها مع
(التي يجب �أالّ ّ
الآخرين)� ،إ�ضافة �إىل عدم م�شاركة
الطبية
التجميلية �أو
امل�ستح�رضات
ّ
ّ
م��ع الآخ���ري���ن �أي��� ً��ض��ا .ك��م��ا ���ش� ّدد
امل�ستمر
على ��ض�رورة التوا�صل
ّ
يتم
املخت�ص ،لكي
مع الطبيب
ّ
ّ
احل�سا�سية
الإ���ش�راف على ع�لاج
ّ
ع��ن ك��ث��ب ،حم����ذ ًّرا امل��ر���ض��ى من
ح�سا�سيتهم ب�أنف�سهم،
م���داواة
ّ
من خالل الإ�ستعانة بال�صيدليات
ل����شراء العقاقري والأدوي�����ة التي
�صرُ ِ َفت لأ�شخا�ص �آخرين يعانون
احل�����س��ا���س� ّ�ي��ة� ،إذ تنتج ع��ن ه��ذا
اخلط�أ ال�شائع م�ضاعفات �شديدة
اخل��ط��ورة ميكن �أن تزيد الأم��ور
تعقي ًدا.

نح

ن وا آل
خ
ر
و
ن

لطاملا اع��ت�برت العيون
«ف�ضاحة» امل�شاعر والنوايا،
ّ
تظهر م��ا ن��ح��اول �إخ��ف��اءه
حزيران
عما ال نريد ك�شفه.
وتف�صح ّ
�إعداد :ليال �صقر
لكن لي�ست عيوننا هي التي
تفعل ذلك فح�سب ،بل � ّإن حركاتنا،
نتخذها يف جلو�سنا
الو�ضعية التي ّ
ّ
ما هي لغة اجل�سد؟
�أو وقوفنا ،نربة �صوتنا و�سواها من تعبريات �أج�سادنا ،كلها تدخل يف �إطار ما
ين�ضوي م�صطلح لغة اجل�سد �أو «Body
إنباء من الكلمات!
يعرف بلغة اجل�سد ،وهذه اللغة �أ�صدق � ً
 »Languageيف �إطار علم ال ّنف�س ،حيث ي ّت�صل
�سنتعرف �إىل مدلوالت الكثري من
حبيب خوري خبري يف هذا املجال ،ومعه
ّ
وبالتايل
لكن الآخرين يتلقونها،
حركاتنا و�إ�شاراتنا التي نطلقها
بهذا الأخري من خالل ع ّدة ميادين .وانطالقً ا من
ّ
ال�شعورياّ ،
ًّ
فهي ت�ؤثّ ر �إىل ح ٍّد كبري يف توا�صلنا معهم.
القواعد التي ح ّددها علم لغة اجل�سد ،ميكن
درا�سة �أمناط ال ّتوا�صل غري الّلفظي ،وحتليل
الال�شعورية التي يطلقها
احلركات والإمياءات
ّ
مرئية ملا نخفيه
اجل�سد ،والتي تعترب عالمات
ّ
من م�شاعر وانفعاالت.
اعتبارا من العام  ،2008اكت�سب علم لغة
ً
ٍ
دقية عقب درا�سات وجتارب عديدة
اجل�سد ّ
ال�ص ّ
و�شاملة قام بها املحلّل بول �أكمان ،الذي �أجرى
عاملية ترت�سم على
جتارب على �سبعة م�شاعر
ّ
الوجه ،و�أثبت من خاللها كيف � ّأن با�ستطاعة لغة
اجل�سد ك�شف امل�شاعر الإن�سانية وكيف � ّأن قراءة
قائما بح ّد ذاته.وبنا ًء عليه
الإ�شارات ت�شكّ ل ف ًّنا
ً
باتت قراءة لغة اجل�سد من الطرق املعتمدة يف
عمليات البيع
ع ّدة جماالت ،ومنها التحقيقات،
ّ
والتفاو�ض ،مقابالت العمل ،وغريها...
يق�سم املحلّلون اجل�سم الب�رشي �إىل ثالثة
�أق�����س��ام :ال��وج��ه ،الق�سم الأو���س��ط م��ن اجل�سم
واجلزء ال�سفلي منه.
ول��ك��لّ ح��رك��ة ُي��ق��دم الإن�����س��ان عليها معنى
مبطّ ن يكون �أعمق من الكالم
�أح��ي��ا ًن��ا .فمن كيفية وقوفنا

ل ّأن لغة

اجل�سد

�أ�صدق �إنبا ًء
من الكلمات
اجلي�ش  -العدد رقم 312
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�إ�شارات
الكاذب
وحركاته
تف�ضحه...

وج��ل��و���س��ن��ا ،وم����ن خ�لال
حركة �أيدينا و�أقدامنا،
نظراتنا وابت�ساماتنا،
ي���������س����ت����ط����ي����ع
امل��ت��خ��� ّ��ص�����ص يف
لغة اجل�سد ،معرفة ما
نفكّ ر به �أو ما نحاول �إخفاءه �أو
ما ننوي احل�صول عليه .ف�أج�سادنا تنطق
بغ�ضبنا وخوفنا و�سعادتنا وده�شتنا وحزننا
وعدم مباالتنا وحتى كذبنا...
كيف يقول اجل�سد
� ّأن �صاحبه يكذب؟
إرادي���ة التي يطلقها اجل�سم
احل��رك��ات ا ّل�ل�ا� ّ
عندما ميار�س �صاحبه الكذب ،ي�رشحها اخلبري يف
لغة اجل�سد حبيب خوري الذي يقول � ّأن التعابري
والإمي�����اءات ال��ت��ي ي��ق��وم بها اجل�سم الب�رشي
نف�سية،
يف ه��ذه احلــالة هي وليدة �ضغـوط
ّ
ويو�ضح �أ ّن��ه من خ�لال توجيه بع�ض الأ�سئلة
لل�شخ�ص ،ن�ستطيع �أن نك�شف ما �إذا كان كالمه
�صادقً ا �أم ال.
�أكرث الإمياءات تداوالً عند الإن�سان يف حاالت
الكذب وفق ما يقول خوري هي:
 مل�س الأنف وحكّ ه ،كذلك مل�س الأذن وحكالعنق .فالكذب يبعث على التو ّتر حمدثًا تغيرّ ًا
يف تدفّ ق الدم �إىل الوجه والعنق.
عموما.
خ�صو�صا واجل�سم
تعرق اجلبني
ً
ً
 ّ تغطية الفم يف �أث��ن��اء احلديث (الأم��ه��اتي�رضبن �
أبناءهن على �أفواههم حني يكذبون عند
َ
َّ
ال�صغر).
 تغطية العني �أو حكّ ها عند الإج��اب��ة علىٍ
ب�شيء ما.
�س�ؤال حول �إعجاب ال�شخ�ص
ع�ض ال�شفّ ة.
ّ -

 ت��و� ّ��س��عح���دق���ة ال��ع�ين
بطريقة وا�ضحة (حتى
� ّأن خرباء ك�شف الكذب يف �أمريكا
بد�أوا با�ستخدام تقنية مراقبة حدقة العني
عند الإ�ستجواب ،بدل �آلة ك�شف الكذب التي
تعتمد على النب�ض).
 النظر �إىل جهة اليمني عند الإجابة ،لأن هذهالتخيل التي ير�سم فيها
املنطقة ت�شكّ ل منطقة
ّ
داخلية يركّ بها بنف�سه �إذا
�صورا و�ألوا ًنا
العقل
ّ
ً
مل يكن قد ر�آها من قبل.
وغالبا ما نرى هذه احلركة
 ق�ضم الأظافر،ً
عند الن�ساء والأطفال �أكرث منها عند الرجال،
وهي دليل تو ّتر ينتج عن ال�شعور بعدم الإرتياح
والقلق عندما نكذب .لكن خوري ي�شري �إىل �أ ّنه
ٍ
حاالت �أخ��رى) من
ال بد (يف هذه احلالة كما يف
التمييز بني احلركات ال ّناجمة عن الإنفعاالت
 كما يف حالة الكذب  -وتلك التي هي نتيجة�سيئة.
عادات ّ
�دوي��ة ع��ن��د الن�ساء
 ال��ع��ب��ث باحلقيبة ال��ي� ٍّ
كمحاولة للبحث عن «ال �شيء» ،وهي طريقة
َبن ما ّ�سبب
هن كذ َ
للتهرب من الواقع ،واقع �أ ّن ّ
ّ
لهن
داخليا.
توترا
َّ
ً
ً
 -ا�ستعمال الهاتف املحمول من دون داعٍ
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خالل احلديث،
ما يعترب حماول ًة
���رب م��ن
ل����ل����ت����ه� ّ
الإج��اب��ة �أو ر ّدة فعلٍ
على الكذب.
 ال���ت���دخ�ي�ن ،ف��ع��ن��دم��اال���ك���اذب ،ي�شعل �سيجارة
ي���رت���ب���ك
وعاد ًة ينفخ الدخان يف هذه احلالة �إىل �أعلى.
م�ستمرة،
 مل�س �أزرار القمي�ص ب�صورةّ
ويقوم بهذه احلركة الرجال ع��اد ًة يف حماولة
للهروب من الواقع ،وهي حركة ي�شتهر بالقيام
خ�صو�صا عند �إلقاء اخلطابات.
بها الأمري ت�شارلز
ً
 و�ضع اليد يف اجليب ،ففي حماولة لإخفاءاحلقيقة واملعلومات ي�ضع ال�شخ�ص ال��ذي
يكذب يديه يف جيبه.
�دم�ين ،ففي ه��ذه احل��رك��ة يحاول
 ل��فّ ال��ق� َال�شخ�ص �ضبط حركات ج�سده من خالل تكبيل
قدميه.
َ
أخ�يرا ي�شري خ��وري �إىل � ّأن معرفتنا بدالالت
� ً
ال�س ّيئة،
حركات ج�سدنا والتخلّ�ص من العادات ّ
كثريا يف ال ّتوا�صل مع الآخرين ،وخلق
ي�ساعد
ً
ٍ
إيجابية لديهم .لكن �أ ًّيا كان م�ستوى
انطباعات �
ّ
القدرة على �ضبط حركات اجل�سد ،فهو يظلّ
قادرا على قول ما يريده...
ً

تكاثر احل�رشات هو من
�أهم م�ؤ�رشات الإحتبا�س
ال�سلبية
احلراري وتداعياته
ّ
التي تفاقمت خالل ال�سنوات
الع�رش الأخرية لت�ؤدي
�إىل �إ�ستفحال منو ح�رشة
ال�سيفال�سيا التي ق�ضت على
�أكرث من  %70من م�ساحة
غابات الأرز (يف ت ّنورين
وب�رشي).
اجلبة
وحدث
ّ
ّ
وتف�شّ ي دودة ال�صندل العام
املا�ضي �أدى �إىل تدمري
ع�رشات الآالف من �أ�شجار
ال�صنوبر يف خمتلف املناطق
يتعر�ض
اللبنانية .كذلك
ّ
ّ
الزيتون كل عام لغزو �أ�ش ّد
من القاطوع والنريون،
وي�سجل �إنتاج العنب خ�سائر
ّ
مادية كربى ت�صل �إىل
ّ
 %70نتيجة الإ�صابة بدودة
الثمارّ � .أما القمح ،الزراعة
إ�سرتاتيجية الوحيدة التي
ال
ّ
فتتعر�ض
ما زلنا نفخر بها،
ّ
كل عام ملحنة متزايدة
نتيجة تطفّل ح�رشة ال�سونة
عليها .ما هي التدابري
يتوجب
والإجراءات التي
ّ
� ّإتخاذها للح�ؤول دون تكرار
ما ح�صل من كوارث؟

مواسس
م
و
خ
ريات
حزيران

التغ

الإحتبا�س احلراري والتغريات املناخية
وخ�صو�صا
ال�ضارة بالبيئة
�إن �إنبعاث الغازات
ً
ّ
ث��اين �أوك�سيد ال��ك��رب��ون ال��ن��اج��م ع��ن �إح�ت�راق
ي�سمى
الغاز الطبيعي والفحم والنفط� ،أي ما
ّ
ب��ال��وق��ود الأح���ف���وري ،ه��و ال�����س��ب��ب الرئي�س
الرت��ف��اع درج���ة ح���رارة الأر�����ض وم��ا ينجم عن
طبيعية كاجلفاف واحلرائق
ذلك من ك��وارث
ّ
أر�ضية و�إندثار
والفي�ضانات والإنهيارات ال
ّ
الغابات و�إرتفاع م�ستوى مياه البحارّ � .أما منطقة
فح�صتها
املتو�سط التي نعي�ش فيها
حو�ض
ّ
ّ

�إعداد :الدكتور ح�سني حمود
ا�ستاذ حما�رض يف كلية الزراعة  -اجلامعة اللبنانية

ريات املناخية
ت
عز
ز
منو
ا
حل
�
رشات ال

�ضارة باملزروعات

املعاجلة تقت�ضي
ا�ستنفا ًرا وطن ًيا

املناخية تتمثّل يف حدوث موجات
التغيات
من
ّ
رّ
حرارية عالية �ست�ساهم ،كما ت�شري التقارير ،يف
ّ
حتويل مناخ هذه املنطقة �إىل �صحراوي جاف
مع حلول العام  .2025تظهر م��ؤ� رّ�ّشرات ذلك
تبي � ّأن
إح�صائيات
من خالل ال
الر�سمية التي نّ
ّ
ّ
لبنان ي�شهد منذ العام  1993تد ّن ًيا يف مع ّدل
املائية (�إجمايل املت�ساقطات
املت�ساقطات
ّ
املائية لهذا العام  696ملم مقارنة بالعام
ّ
إرتفاعا يف درجات احلرارة
املا�ضي  766ملم) و�
ً
وجفافً ا .كذلك ت�شري تقارير منظّ مة الفاو �إىل
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اجلوفية يف
� ّأن م�ستوى املياه
ّ
ّ
لبنان قد انخف�ض وجفت الينابيع
وامل�ساحات الرطبة ،و� ّأن الأنهار
أهمها الليطاين قد دخلت مرحلة
و� ّ
اجلفاف .ويخل�ص التقرير �إىل � ّأن
ال��زراع��ة ه��ي الأك�ث�ر ت����ضر ّ ًرا من
املناخية ما �سي ؤ� ّدي �إىل
التغيات
ّ
رّ
املو�سمية
�إختفاء معظم الزراعات
ّ
كمية عالية من
التي حتتاج �إىل ّ
مياه ال���ري ،كال�شمندر وال���ذرة،
و�إىل اخ��ت��ف��اء ب��ع�����ض �أ���ص��ن��اف
الأ�شجار املثمرة ذات الإحتياجات
العالية من �ساعات ال�برودة� .إالّ
� ّأن التبعات الأكرث خطورة لظاهرة
الإحتبا�س احلراري و�إرتفاع مع ّدل
درج��ات احل��رارة ،تتمثّل يف ازدي��اد عدد �أجيال
احل�رشات خ�لال العام ال��واح��د ،مع ازدي��اد عدد
ح�رشات كل جيل وتوافر الظروف الإيكولوجية
املالئمة لنم ّوها وتكاثرها� ،إىل درج��ة ت�صبح
م�ستع�صيا ،وه��ذا م��ا يعرف
��را
ً
مكافحتها �أم� ً
الوبائية.
باحلالة
ّ
املناخية
ت�أثري التغيرّ ات
ّ
على تكاثر احل�رشات يف لبنان
ي�سمى بامل�صطلح العلمي ،احلدود
هناك ما
ّ

�وي��ة للح�رشة� ،أي درج���ات احل����رارة التي
احل��ي� ّ
يتحملها كل ن��وع من احل�رشات
ي�ستطيع �أن
ّ
بحديها الأق�����ص��ى والأدن�����ى .ف�����إذا بقي
التباين يف درجات احلرارة �ضمن احلدود
إيجابا على
احليوية ف�إن ذلك �سي ؤ�ثّر � ً
ّ
تكاثر احل�رشات
أفقيا.
ّ
وتو�سع �إنت�شارها � ًّ
أر�ضية
� ّإن �إرتفاع مع ّدل حرارة الكرة ال
ّ
مئوية وتوا�صل هذا
بنحو  0.8درجة
ّ
الإرت��ف��اع على ال�صعيد ال��ع��امل��ي ،وما
يرت ّتب عنه على �صعيد لبنان ،من تكرار
موجات اجلفاف منذ العام  ،1995وانحبا�س
الأمطار خالل فرتة تقارب الت�سعة �أ�شهر من
ال�سنة ،وح���رارة عالية خ�لال الربيع وال�صيف
واخلريف ،و�شتاء معتدل احلرارة وانخفا�ض يف
والثلجية ،وغياب
املائية
مع ّدل املت�ساقطات
ّ
ّ
م��وج��ات ال�صقيع ال��ت��ي ك��ان يعهدها لبنان
يف ال�شتاء وبداية الربيع ،كل ذلك �ساهم يف
تكاثر عدد كبري من احل�رشات ومنوها ،بل ويف
ارتفاعا
انت�شارها وانتقالها �إىل مناطق �أعلى
ً
عن �سطح البحر ،مل تكن معهودة فيها من قبل.
هل تهدد ال�سيفال�سيا غابات الأرز من
جديد؟
املن�شارية
م��ع��روف � ّأن ح����شرة ب��راع��م الأرز
ّ
( )Cephalcia tannourinensisكانت
خالل الفرتة
الزمنية املمت ّدة من  1996ح ّتى
ّ
 2003قد غزت �أكرث من  %70من م�ساحة غابات
اجلبة وب�رشّي ،ب�سبب �إرتفاع
�أرز ت ّنورين وحدث ّ
مع ّدل احل���رارة العام وع��دم ح��دوث ال�صقيع،
الأم��ر ال��ذي �أ ّدى �إىل ع��دم دخ��ول ه��ذه احل�رشة
(يتم يف ظروف احلرارة املنخف�ضة)
يف �سبات
ّ
خ�لال مرحلة حت � ّول الريقة �إىل ع��ذراء �أو خالل
تكيفت هذه
مرحلة الت�رشنق .وكانت النتيجة �أن ّ
املناخية اجلديدة املالئمة،
احل�رشة مع الظروف
ّ
احلياتية من ع � ّدة �سنوات
فاختزلت دورتها
ّ
�إىل �سنة واح��دة ،الأم��ر الذي �أ ّدى �إىل تكاثرها
ب�أعداد هائلة والق�ضاء على م�ساحات �شا�سعة
من غابات �أرز ال�شمال اللبناين.
وعلى الرغم من النجاح ال��ذي كلّل اجلهود
اجلبارة لوزارة الزراعة وقيادة اجلي�ش اللبناين
ّ
عملية مكافحة ح�رشة
وفريق اخلرباء الفرن�سي يف
ّ
ال�سيفال�سيا ،ال ي��زال امل�رشفون على غابات

الأرز يف ل��ب��ن��ان
ي���ت���خ��� ّوف���ون من
تكرار ما حدث،
خ�صو�صا و�أن
ً
ارتفاع درجات
احل����رارة  ،كما
ي ��ؤكّ ��د الدكتور
(املن�سق
نبيل منر
ّ
ال���ع���ل���م���ي مل��ح��م� ّ�ي��ة
�أ�شجار الأرز يف ت ّنورين)،
ي ؤ� ّدي �إىل والدة جيلني من احل�رشة
بدل من اجليل الواحد ،ما يه ّدد الأ�شجار ب�آثار
اً
�أكرث خطورة بكثري من تلك التي ح�صلت �سابقًا.
من جهة �أخ��رى يربط بع�ض اخل�براء �إرتفاع
درج���ات احل���رارة بتف�شّ ي ح�رشة الزنبور التي
تتغذّى على �أخ�شاب �أ�شجار الغابات ،م�ؤكّ دين
� ّأن �إ�ستفحال ه��ذه احل����شرة ه��و �أي��� ً��ض��ا نتيجة
املناخية
احلياتية مع الظروف
لتكييف دورتها
ّ
ّ
اجلديدة املالئمة.
دودة ال�صندل ق�ضت على ع�رشات الآالف
من �أ�شجار ال�صنوبر
احلياتية
دليل �آخر على ت�أثّر احل�رشات ودورتها
ّ
املناخية يتمثّل يف دودة ال�صندل
بالتغيات
ّ
رّ
التي ق�ضت العام املا�ضي على ع�رشات الآالف
اللبنانية،
من �أ�شجار ال�صنوبر يف جميع املناطق
ّ
وا ّت�سع �إنت�شارها �إىل �أماكن مل تكن معهودة
فيها من قبل على ارتفاع ي��راوح بني 1000
و 1500مرت عن �سطح البحر.
�إن دودة ال�����ص��ن��دل �أو ج����ادوب ال�صنوبر
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ه������ي ال������ط������ور ال��ي�رق����ي
لفرا�شة معروفة ب�إ�سم
(Thaumetopoea
 )wilkinsoniوالتي
تتميز بعدم دخولها يف
ّ
�سبات يف ف�صل ال�شتاء.
ل��ق��د ح����دث � ّأن ���ش��ت��اء
 2010-2009مل يكن
بار ًدا ،ما �أ ّدى �إىل �إنت�شار هذه
جغرافية وا�سعة.
احل�رشة يف دائرة
ّ
لقد د ّل��ت التحاليل � ّأن احل��رارة املعتدلة
خالل �شتاء العام املا�ضي كانت ال�سبب الرئي�س
يف الإرتفاع الكبري لأعداد دودة ال�صندل ،حيث
متكّ نت جميع ال�يرق��ات من ا�ستكمال من ّوها
والتح ّول �إىل فرا�شة .لكن هناك وجهة نظر
كمية ث��اين �أوك�سيد
�أخ���رى تقول ب ��أن زي���ادة
ّ
الكربون يف الغالف اجل ّوي ت�ؤ ّدي بالنتيجة �إىل
النباتية ،ما
كمية الكربون يف الأن�سجة
زي��ادة
ّ
ّ
ي ؤ�ثّر على تدنيّ
نوعية غذاء احل�رشة ،الأمر الذي
ّ
م�سببة بذلك
كمية �أك�بر،
تع ّو�ضه ب�إ�ستهالك
ّ
ّ
مزي ًدا من الأ�رضار.
النظرية
ك��ذل��ك ي��رب��ط بع�ض اخل�ب�راء ه��ذه
ّ
بظاهرة تن ّوع العائل النباتي ،حيث �أ�صابت
الربي وال�صنوبر
دودة ال�صندل �أ�شجار ال�صنوبر ّ
املثمر ،ويف املناطق املرتفعة من ال�شوف امتد
أي�ضا.
�رضرها �إىل �أ�شجار الأرز � ً
�إنتاج الزيتون
يه ّدده تف�شّ ي احل�رشات
تف�شّ ت خالل ال�سنوات الأخرية احل�رشات التي

تتغذّى على الزيتون وتق�ضي على ن�سبة كبرية
من �إنتاجه ،كعثّة الزيتون (القاطوع) ومن�شة
الزيتون ال�سوداء ون�يرون الزيتون وقار�ضة
الأوراق والب�سيال وذبابة ثمار الزيتون .وترتكّ ز
التقليدية
الإ���ص��اب��ة ب�شكل ه��ام يف املناطق
ّ
وحا�صبيا.
لإنتاج الزيتون ،الكورة
ّ
التغي املناخي
ويجمع اخلرباء على � ّأن ظاهرة
رّ
اجلوية �ساهمت ب�شكل
وارتفاع مع ّدالت احلرارة
ّ
مبا�رش يف تف�شّ ي �آف��ات الزيتون امل��زروع على
م�ساحة � 57أل��ف هكتار� ،أي  %20من جممل
الأرا�ضي املزروعة يف لبنان.
تكيفت مع ظروف
دودة ثمار العنب
ّ
الإحتبا�س احلراري
� ّإن م��ا ورد ح��ول ح����شرات الأرز وال�صنوبر
أي�ضا على دودة ثمار العنب،
والزيتون
يطبق � ً
ّ
وه��ي ي��رق��ة فرا�شة العنب امل��ع��روف��ة ب�إ�سم
( .)Lobesia botranaه��ذه الريقة حلّت
دائما على كروم العنب يف لبنان تفتك
�ضيفًا
ً
بها وتق�ضي على ن�سبة عالية من الإنتاج ت�صل
يف بع�ض احل���االت �إىل  ،%70وذل���ك بف�ضل
تكيفها مع الظروف املناخية اجلديدة املالئمة
ّ
واملتمثّلة باخت�صار دورتها
احلياتية نتيجة
ّ
ارتفاع درج��ات احل��رارة يف ال�شتاء ،الأم��ر الذي
�ساعد على من��و ثالثة �أج��ي��ال يف ال�سنة بدل
جيلني كما هي عليه احلال يف �أوروبا.
�إنت�شار وبائي ل�سونة القمح
ح����شرة ال�����س��ون��ة �أو ال��ق��رح��ف �أ���ص��ب��ح��ت خ�لال
دائما ملزارعي
هاج�سا
ال�سنوات الع�رش الأخرية
ً
ً
القمح يف لبنان .فقد ا�ستفحل انت�شار هذه
خ�صو�صا
احل�رشة بفعل �إرتفاع درجات احلرارة
ً

يف ف�صل ال�شتاء ،فتكاثرت ب ��أع��داد هائلة
بحيث مل يبق �أي قطعة �أر�ض مزروعة بالقمح
�إالّ و�أ�صبحت موبوءة بها .و�رصخة الإ�ستغاثة
خ�صو�صا يف �سهل
تعلو من �سنة �إىل �أخ��رى
ً
البقاع� ،إذ يبدو �أن مكافحة هذه احل�رشة �أ�صبحت
م�ستع�صية على ال�صعيد ال��ف��ردي ،وباتت
القاعدة العامة � ّأن املكافحة الف ّعالة ت�ستوجب
بال�رضورة تدخّ ل اجلي�ش اللبناين ،الذي يلعب
كل عام الدور الأبرز من خالل حتريك طائراته
الكيميائية.
والت�ص ّدي لهذه احل�رشة باملبيدات
ّ
كثرية هي احل�رشات التي ته ّدد الإنتاج
الزراعي يف لبنان
كلية
�أكّ ��د اخل�براء يف جمال علم احل�رشات يف ّ
اللبنانية ويف م�صلحة الأبحاث
الزراعة  -اجلامعة
ّ
الزراعية التابعة لوزارة الزراعةّ � ،أن عد ًدا
العلمية
ّ
ّ
كبريا من احل����شرات التي ت�صيب امل��زروع��ات
ً
إنت�شارا خالل
على اختالف �أنواعها قد ازدادت �
ً
ال�سنوات الع�رش الأخرية وازدادت �أ�رضارها ب�شكل
مطرد .ويجمع اخل�براء على � ّأن دائ��رة العائل
النباتي الذي تتغذّى عليه هذه احل�رشات ت ّت�سع
أفقيا ،بحيث تتطفّ ل احل�رشة الواحدة على ع ّدة
� ًّ
�أنواع من �أ�شجار الفاكهة ،فدودة ثمار التفّاح
( )Carpocapsa pomonellaن�صادفها
أي�ضا على الإجا�ص واجلوز وامل�شم�ش ،ودودة
� ً
ث��م��ار الأ���ش��ج��ار ()Hoplocampa flava
ت�صيب الت ّفاح والكرز والإجا�ص واخلوخ ،وذبابة
املتو�سط ()Ceratitis capitata
البحر
ّ
وال��دراق وامل�شم�ش
احلم�ضيات
ت�صيب ثمار
ّ
ّ
�فّ
��فّ
واخل����وخ والإج����ا�����ص ،وح� ���ار ���س��اق ال��ت� ��اح
( )Zeuzera pyrinaي�صيب ب��دوره ع��د ًدا
كبريا من الأ�شجار املثمرة كالت ّفاح والإجا�ص
ً
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والرمان والزيتون
والكرز واخلوخ وال�سفرجل
ّ
نظرية الت�أثري ال�سلبي
وغريها .كل ذلك يع ّزز
ّ
نوعية الغذاء النباتي،
لالحتبا�س احلراري على
ّ
كميات
ما يدفع احل�رشات �إىل التعوي�ض بالتهام ّ
�أكرب من الغذاء النباتي نف�سه والتط ّفل على
�أنواع �أخرى.
ال�ضارة
كيف نواجه �إ�ستفحال احل�رشات
ّ
باملزروعات؟
ملواجهة انت�شار احل�رشات ال�ضارة باملزروعات
علمية يف مناطق �إنت�شار
ال بد من ت�شكيل جلان
ّ
الطبيعية وال��غ��اب��ات والأرا���ض��ي
امل��ح��م� ّ�ي��ات
ّ
الزراعية ،تقوم مب�سح وا�سع و�شامل للح�رشات
امل��ن��ت����شرة ف��ي��ه��ا مل��ع��رف��ة �أن��واع��ه��ا وحت��دي��د
كثافتها ،مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على تلك
الأن��واع التي �سبق وا�ستفحلت كال�سيفال�سيا
على الأرز وال�صندل على ال�صنوبر .كما يجب
علمية لدرا�سة م�ؤ�شرّ ات
و�ضع خطط وبرامج
ّ
الإحتبا�س احل��راري وت�أثري عوامله على تكاثر
ه��ذه احل����شرات ومن��وه��ا وت��ط��وره��ا ،م��ن خالل
�إح�صاء ع��دد �أجيالها و�أف��راده��ا يف كل جيل،
املناخية على الدورة
التغيات
ودرا�سة ت�أثري
ّ
رّ
احلياتية للح�رشة يف خمتلف مراحلها ومق ّوماتها.
ّ
وال ب��د �أي��� ً��ض��ا م��ن متابعة حت� ّ�رك��ات احل����شرات
ومراقبتها ملعرفة توقيت خروجها يف الربيع
وحركة طريانها وتكاثرها وتو ّزعها اجلغرايف
وانت�شارها ،يف �ضوء عامل الإرتفاع عن �سطح
البحر والعوائل النباتية التي تتطفّل عليها
ت�سببها على النبات،
وتقومي حجم الأ�رضار التي ّ
ومقارنة املعطيات اجلديدة يف �ضوء عوامل
التغي املناخي مع املعطيات املتوافرة قبل
رّ
بدء ت�أثري الإحتبا�س احلراري.
ه��ذه امل��ه� ّ�م��ة لكي تنجح م��ن ال����ضروري �أن
وطنية عامة ،وهذا يعني �إ�ستنفار جميع
تكون
ّ
العاملني يف جمال البحث العلمي الزراعي من
باحثني ومهند�سني وف ّنيني بالتعاون مع
منظّ مات املجتمع املدين وب�شكل خا�ص
اجلمعيات الأهلية التي تعنى باحلفاظ
ّ
على البيئة ،وم����ؤازرة اجلي�ش الوطني
يهب لتقدمي
دائما �أ ّول من
الذي كان
ً
ّ
امل�����س��اع��دة مهما ك � ّل��ف ال��ث��م��ن وبلغت
الت�ضحيات.

�إذا كانت الأم رمز احلنان والعطف،
فالأب رمز ال�سلطة والأمان .هو
يوجه �أوالده يف الدرب
املر�شد الذي
ّ
واملربي ال�صالح الذي
ال�صحيح،
ّ
يع ّلمهم القيم واملبادئ والأخالق
احلميدة .هو �شاطئ الأمان الذي
يلتجئ �إليه الأوالد عند كل �أزمة
يجتازونها .وجوده �أ�سا�سي منذ والدة
الطفل ،ومواكبته يف خمتلف مراحل
منوه �أمر �رضوري .دوره ال يقل �أهمية
ّ
عن دور الأم ،ف�إذا ا�ستقال منه
�رشخا يف �شخ�صية �أوالده.
�سيحدث
ً
دور الأب والآثار املدمرة لوجوده
ال�سلبي يف العائلة ،تناولتهما يف
حديث �إىل جملة «اجلي�ش» املعاجلة
النف�سية الآن�سة رميا كرم ،املتخ�ص�صة
يف الإر�شاد العائلي ومعاجلة ال�صدمة
والتع ّدي.
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�إعداد :رميا �سليم �ضوميط
دور الأب يف مرحلة الطفولة
يبد�أ دور الأب منذ حلظـة تك ّون اجلنني
يف الرحم� ،إذ �أن م�شاعر احلب والإح�ترام
إيجــابا
التي يك ّنها ال��زوج لزوجـته ت�ؤثر �
ً
على اجل��ن�ين ال���ذي ي��ول��د حم��اط��ا ً باحلب
في�شعر منذ انطالقته الأوىل �أن��ه حمبوب
ومرغوب ،وينعـم بعامل الطم�أنينة الذي
أ�سا�سيا يف بناء �شخ�صية
ي�شكل ح��ج ً��را �
ً
�سليمة .وقد �أظهرت الدرا�سات �أن رف�ض
�سلبا على م�شاعر الأم
الرجل حمل زوجتــه ي�ؤثر
ً
وبالتايل على م�شاعر اجلـنيــن ،حيث ينطبـع
هذا الرف�ض يف الوعيه ويظهــر عند اخلـ�ضــوع
لعالج نف�سي.

يبد�أ الطفل تعاي�شه
مع الأم منذ الوالدة وحتى عمر الثمانية �أ�شهر.
بعد ه��ذه املرحلة يجب �أن يتم الإنف�صال
بينهما ،وه��ذه م�س�ؤولية الأب .ف���إذا مل يقم
بهذا الواجب من خالل التدخل امل�ستمر يف عامل

ما الذي يح�صل �إذا ا�ستقال من دوره؟
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طفله وخلق توازن يف العالقة العائلية �سوف
م�ستمرا طوال ال�سنوات الالحقة
يبقى الإرتباط
ً
ولن يكون عند الولد اجلر�أة ليرتك ح�ضن الأم،
�سلبا يف قدرته على بناء �شخ�صية
وهو ما ي�ؤثر
ً
م�ستقلة يف امل�ستقبل وات��خ��اذ ال��ق��رارات
املطلوبة ملواجهة حتديات احلياة.
ت�ستمر رحلة الأب م��ع الطفل خ�لال مرحلة
الطفولة الأوىل ،حيث يفرت�ض �أن يعي�ش معه
املغامرة يف رحلة اكت�شاف العامل اخلارجي ما
بعد عامه الأول.
يف هذه الفرتة يحتاج الطفل �إىل جر�أة والده
التي تفوق جر�أة الأم كي ينطلق يف تنمية قدراته
اجل�سدية ،فيلعب معه الأل��ع��اب ال�صبيانية،
ويعتمد على ي��ده القوية

لتم�سك
به كلما تعرثت قدماه ال�صغريتان يف �أثناء
حماولة امل�شي ،وي ّتكل بعدها على اليد نف�سها
لتعلّمه الهرولة يف احلديقة و�سط ت�شجيع الأم
التي تراقب وتبارك عن كثب.
م��ع ب��داي��ة ال��ع��م��ر امل��در���س��ي ،م��ا ب��ع��د �سن
الثالثة ،ي�صبح الطفل بحاجة �إىل �صوت الأب
لي�ؤكد له هويته اجلن�سية .فال�صبي يحتاج �إىل

�أب ي�شجعه ويفتخربه ،وي�ؤمن بقدراته الذاتية
وي�ساعده على تطويرها� .أما الفتاة فتحتاج �إىل
والد مينحها الثقة بالنف�س فيقول لها �أنها
جميلة ويطمئنها �إىل �أنه يحبها كما هي.
يف �أثناء هذه املرحلة وما بعدها ،ميثل الأب
ال�سلطة والقانون يف العائلة في�ضع قواعد
املمنوع وامل�سموح بالتعاون مع الأم ويعمالن
م ًعا على ح�سن تطبيقها.
أر�ضا
أي�ضا ي�صبح الولد � ً
يف ه��ذه املرحلة � ً
خ�صبة ل��غ��ر���س ال��ق��ي��م وامل���ب���ادىء ،وعندها
يتجلّى دور

الأب يف الرتبية على العادات احل�سنة
وال�سلوك امل�ستقيم ،وذلك بالتعاون مع الأم
والتن�سيق التام بينهما .والأب هنا هو الذي
يقود الأوالد �إىل احلياة وي�شجعهم للإقبال
عليها ،ولتخطي التحديات وامل�صاعب ،في� ّؤمن

لهم طبقة من احلماية تعزلهم عن اخلوف من
املواجهة .لذلك ف�إن الأوالد الذين مل يح�صلوا
على دعم الأب وت�شجيعه وعاطفته خالل هذه
امل��رح��ل��ة ،تتكون لديهم ح�سا�سية مفرطة
وخ��وف زائ��د لأن طبقة احلماية ال��ع��ازل��ة عن
املخاوف غري متوافرة لديهم.
مرحلة الإنتقال
من الطفولة �إىل املراهقة
تتوا�صل عملية الرتبية بجد طوال ال�سنوات
الالحقة وهي ال يجوز �أن تقت�رص على الإر�شاد
وال��ت��وج��ي��ه ال�شفوي و�إمن���ا تق�ضي
ب���أن ي�شارك الأب ب�شكل فعلي يف
فيتعرف على رفاقهم
حياة �أوالده،
ّ
وي��ب��دي ر�أي��ه يف م��ن ي�صادقون .كما
ي�����ش��ارك��ه��م البع�ض م��ن ن�شاطاتهم،
ك�أن ميار�سوا الريا�ضة م ًعا ،ويت�شاركوا
ال��ق��راءة وم�شاهدة ال�برام��ج التلفزيونية،
فيبدي تعليقه على ما ي�شاهدون وي�سمعون،
وي�رشح وجهة نظره مع ّلالً ر�أيه باملنطق ال�سليم،
والتوجه
ويق ّدم ب�أ�سلوبه ه��ذا ال��زاد الثقايف
ّ
الفكري والأخالقي لأوالده.
أي�ضا ،تتوا�صل عملية
يف هذه املرحلة � ً
حت��دي��د ال��ه��وي��ة اجلن�سية ل��ل��ول��د على
م�ستوى �أع��م��ق ويف دائ���رة �أو���س��ع .هنا
يحتاج ال�صبي �إىل �أن ي�ؤكد له والده هذه
الهوية .ودور الأب �أن يقوم بتثقيف �إبنه
جن�سيا و�إع��داده للإنتقال من مرحلة الطفولة
ًّ
�إىل مرحلة الرجولة .كما �أن عليه م�ساعدته يف
اال�ستعداد للم�ستقبل ،في�شجعه وي���ؤك��د له
ثقته بقدراته و�أهليته لل�سري على الطريق
ال�سليم �إ�ستعدا ًدا التخاذ القرارات امل�صريية
يف الفرتة الالحقة واملتعلقة باختيار املهنة
والزوجة.
�أما بالن�سبة اىل الإبنة ،فيجب �أن ي�ؤكد لها
والدها �أنه يثق بها وبقدراتها ،وي�شجعها على
�أن تفرح بكونها �أنثى ،ويع ّدها �إىل الإنطالق
دائما
يف املجتمع ،بعد �أن ي�ؤكد لها �أنه حا�رض
ً
حلمايتها بحيث ميكنها اللجوء �إليه للم�ساعدة
والن�صح �ساعة ت�شاء.
يف حال تخلّى الأب عن دوره يف هذه املرحلة،
ف�سوف ي��ع��اين الأوالد النتائج ال�سلبية يف
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عالقاتهم مع اجلن�س الآخر.
�أم����ا الأ����س���و�أ ف�����أن ي��ك��ون وج����وده بينهــم
�سلبيا� ،أي �أن��ه �إ���ض��اف��ة �إىل ع��دم ت���أم�ين �أي
ً
من احتياجاتهم العاطفية والنف�سية ،ف�إنه
ينتقدهم وال ي�شعرهم ب�أهميتهم ك�أفراد.
يف هذه احلالة ،تتـه�شم �صورة الولد يف نظرته
لـذاته ،ويفقد الثقة بالنف�س .فت�شعر الفتاة
�أنها غري حممية ،ويدفعها الوعيها �إىل مل�سة
الأب��وة واحلنان يف كل رج��ل تتعرف �إليه� .أما
ال�شاب ف�سينتقد �أعمال زوجته يف امل�ستقبل،
ويف حاالت الأبوة ال�سلبية للغاية ،عندما يرافق
النقد ال�سلوك العنيف ،قد يتحول ال�شاب اىل
ال�شذوذ اجلن�سي حيث يبحث يف الرجل الآخر
عن القبول والدعم وعدم الرف�ض.
الأب �رضورة للتكامل الأ�رسي
قد تتفاوت �أهمية احلاجة اىل وج��ود الأب
فعليا يف العائلة بني مرحلة و�أخرى،
امل�شارك
ً
مهما يف جميع املراحل.
�إال �أن وج��وده يبقى
ً
ف���الأب يعني احل��م��اي��ة وال��رع��اي��ة وال�سلطة،
وهو ي�شكل مع الأم والأوالد التكامل الأ�رسي.
والأط��ف��ال بحاجة اىل حنان الأم ورعاية الأب
ودعمه .وق��د �أظهرت الدرا�سات �أن العالقة
ال�سليمة والرتبية ال�صحيحة بني الآباء والأبناء
ال تتوقف فقط على تواجد الأب بل على مدى
توا�صله مع �أبنائه.
لأنه بذلك يتاح له توجيههم واحل���ؤول دون
انحرافهم .وبا�ستخدام ال�شدة واحلزم �إىل جانب
الرفق والت�سامح� ،سي�شعر الأبناء بوجود رادع
لهم يقيهم من الوقوع يف اخلط�أ.
ت�ؤكد الدرا�سات التي �أجريت حول �أ�سباب
ف�شل الأبناء يف الدرا�سة واحلياة العملية �أو
تزايد ح��االت الإدم���ان �أو العنف �أن �أح��د �أهم
الأ�سباب هو غياب دورالأب داخل الأ��سرة� ،إما
لغيابه امل�ستمر ب�سبب العمل �أو غريه �أو لعدم
ممار�سته دوره وترك امل�س�ؤولية كاملة على
عاتق الأم.
يف جميع الأح��وال وبالن�سبة �إىل الآب��اء الذين
فاتهم �أن يلعبوا دورهم ب�شكل ف ّعال يف احدى
دائما فر�صة لتدارك ما فات
املراحل ،هناك
ً
من �إهمال وبدء �صفحة جديدة عنوانها ممار�سة
الأب ّوة ال�صاحلة.

تالقي العالجات ال�شعبية البديلة اليوم
�إقباالً منقطع النظري يف خمتلف جمتمعات
العامل ،وذلك من منطلق الإقتناع
بفعاليتها وخلوها من الت�أثريات اجلانبية
التي تخ ّلفها الأدوية الكيميائية .ومن
هنا عودة رواج نظريات الطب ال�صيني
بدءا باحل�شائ�ش الطبية والعالج
القدميً ،
باجلواهر والألوان ،وانتهاء بوخز الإبر.
ما مدى �صحة هذا النوع من العالجات،
وكيف ينظر �إليه العلم احلديث يف
ال�صني وخارجها؟
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�إعداد :غري�س فرح
حاليا بطرق عالجية خمتلفة ،ت�شمل ت�سليط �أ�شعة ملونة على �أجزاء معينة
ً
من اجل�سم� ،أو التدليك با�ستخدام زيوت ذات �ألوان وروائح تعالج كل
مر�ض على ح ّدة.
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الألوان تثري وظائف اجل�سم البيولوجية
تو�صل العلماء �إىل ابتكار �أجهزة ت�س ّجل الإنعكا�سات النف�سية واجل�سدية
الناجمة عن ت�أثري الألوان يف وظائف اجل�سم .وتبني لهم �أن بع�ض
الأل���وان ت�رسّع نب�ضات القلب� ،أو تثري حركة
اجل���ف���ون .وب��ي��ن��ت ال��ر���س��وم
ال��ب��ي��ان��ي��ة
ال���������ت���������ي
���س��ج��ل��ت��ه��ا
هذه الأجهزة،
�إخ�������ت���ل���افً �������ا
يف �أن���������ش����ط����ة
ب��ع�����ض امل��ن��اط��ق
الدماغية� .إىل ذلك،
ثبت بالدرا�سات� ،أن
بع�ض الأل����وان ترتك
ت�أثريات متفاوتة بني
���ش��خ�����ص و�آخ������ر ,م��ن��ه��ا،
زي��ادة الرتكيز والن�شاط
واملقدرة على التعلم.
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ذبذبات الألوان واجلواهر
يرتكز العالج باجلواهر والألوان� ،إىل مفهوم يعترب
كليهما و�سيلة من و�سائل العالج النف�سي امل�ؤثرة يف بيولوجية وظائف
اجل�سم.
فاجلواهر امللونة كما الأل��وان الطبيعية ،تطلق ذبذبات غري مرئية
حي .وهو
تخرتق حواجز املجاالت الكهرومغناطي�سية املحيطة بكل كائن ّ
مت الإكت�شاف �أن هذه الذبذبات تنبه
يقره العلم احلديث بعدما ّ
�أمر بات ّ
معينة ،ت�ساعد على حت�سني
الغ ّده النخامية ،مما يت�سبب ب�إفراز هرمونات ّ
ال�ص ّحة ومعاجلة بع�ض الأمرا�ض .واملعروف �أن هذه احلقائق ت�ستخدم
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ماذا عن الوخز بالإبر؟
�إنه �أ�سلوب عالجي عمره �آالف
ال�سنني ،ينبع من �إعتقاد فل�سفي
غام�ض قوامه الت�أكيد على امتالك
متر عرب نقاط
اجل�سم الب�رشي طاقة ّ
حمددة .ووفق هذا الإعتقاد ،ف�إن �أي
يعر�ض الإن�سان للمر�ض .وعلى هذا الأ�سا�س
خلل يف م�سار هذه الطاقة ّ
مت الرتكيز على �إدخ��ال �إب��ر ف�ضية �أو ذهبية دقيقة ومرنة يف النقاط
ّ
املتعارف عليها ،لإعادة تن�شيط الطاقة.
حاليا
العلم احلديث الذي يراقب عن كثب هذه التقنية العالجية ،ينظر
ً
�إىل مفاعيلها بطرق خمتلفة .فح�سب تقرير ن�رشته جملة العلوم الأمريكية،
حزيران 2011

ت�صاعدية �إىل الدماغ ،ما يت�سبب ب�شعور الإرتياح.
وملراقبة ت�أثري الوخز بالإبر على وظائف الدماغ،
�أجرى باحثون يف كل من جامعة هارفرد الأمريكية
والأك��ادمي��ي��ة ال�صينية للطب ال�شعبي يف
بيكني ،جت��ارب متثلت ب�إخ�ضاع جمموعات
من املر�ضى للوخز بالإبر ،يف �أثناء مراقبة
ادمغتهم ع��ن ط��ري��ق الت�صوير بالرنني
املغناطي�سي « »IRMوج���اءت النتائج
م��ؤك��دة �أن ال��ع�لاج بهذه الطريقة ،يحدث
إنخفا�ضا ملحوظً ا يف ن�شاط منطقة «ق��رن
�
ً
�آمون» ( )Hippocampusو�سواها من مكونات
املناطق الدماغية املرتبطة بال�شعور بالأمل.
�إىل ذلك� ،أكدت بع�ض نتائج الدرا�سات �أن الوخز بالإبر
يح ّفز باثات ع�صبية تن�شط جهاز املناعة ب�شكل عام،
�إ�ضافة �إىل تن�شيط عمل القلب والرئتني.
مع ذلك ،يوجد من يعتقد �أن الإرتياح العام الذي
يرتكه هذا العالج القدمي يف النفو�س ،مرده
�إىل ت�أثريات نف�سية تختلف من �شخ�ص �إىل
�آخر.

ف�إنه على الرغم من الإقبال املتزايد الذي يالقيه هذا
العالج من املجتمعات احلديثة ،فهو مل ينجح حتى الآن
يف �إزال��ة ال�شكوك حول �صدقيته كعالج فعال �ضد
الأمرا�ض .مع ذلك متكنت بع�ض الدرا�سات من �إثبات
دوره يف دفع اجل�سم �إىل �إفراز كيميائيات م�سكنة
للأمل ويف مق ّدمها «الأندوفرين».
كيف يح�صل ذلك؟
معينة من
�إن �إدخ����ال الإب���ر يف ن��ق��اط ّ
اجل�سم ،يح ّفز �أليافً ا ع�صبية تت�سبب
ب�����إف����راز اجل�������س���م ،ب���الإ����ض���اف���ة �إىل
«الأندوفرين» ،كيميائيات �أخرى مثل
الـ«كيفالني» والـ«دينورفني» ،وهي
م��واد �أفيونية طبيعية ينتجها اجل�سم
وي��ف��رزه��ا ملنع الإث����ارة الكهربائية يف
اخل�لاي��ا الع�صبية امل��وج��ودة يف العامود
الفقري .وبهذا يف�سرّ العلماء ت�أثري الوخز بالإبر على
�أنه قاتل مبا�رش للأمل ،يدوم مفعوله طوال فرتة بقاء الإبر يف اجللد� .أما
�شعور الراحة الذي ي�ستمر بعد انتهاء اجلل�سات ،فمرده �إىل ميكانيكية
ت�أثري الوخز يف الألياف الع�صبية.
فعندما تتحفز هذه الألياف ،تر�سل �إ�شارات �إىل الو�صالت الع�صبية
«الكابحة» « »Inhibitaryامل��وج��ودة يف منطقة حم � ّددة من العامود
الفقري ،ومعروفة ب�إ�سم القرنية اخللفية .وهي منطقة
تكبح توا�صل الأل��ي��اف الع�صبية التي تر�سل �إ�شارات
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�شفاء �أم وهم؟
وفق �أحد الباحثني يف ق�سم الأع�صاب يف
جامعة ميونيخ الأملانية ،من املنطقي الأخذ
بالإعتبار الت�أثريات النف�سية لهذا العالج ،وهي
ت�أثريات تنبع من التوا�صل بني املري�ض واملعالج .فاملري�ض الذي
يتعالج بهذه الطريقة ،يلقى عناية كبرية من معاجله الذي يبقى بقربه،
ويتوا�صل معه عن طريق اللم�س واحلديث املطمئن .وهي �أ�ساليب ترتك
مبجملها ت�أثريات ايجابية على �صعيد ال�شفاء من ع ّدة �أعرا�ض ويف مق ّدمها
�آالم الر�أ�س ،وت�شنج الع�ضالت و�سواها .ولإثبات هذه النظرية� ،أخ�ضعت
جمموعات من املر�ضى لتجربة العالج الوهمي املتمثل ب�إدخال جزئي
للإبر يف اجللد ،وجاءت النتيجة لدى الكثريين ،مماثلة لتلك التي �أفرزها
العالج التقليدي ال�صحيح.
آالما ت�شنجية
والعام � ،2005أجريت درا�سات على 27
ً
�شخ�صا يعانون � ً
يف الر�أ�س .وثبت بنتيجتها �أن الذين عوجلوا بالطريقة الوهمية القوا
حت�س ًنا ملحوظً ا مقارنة مع الذين مل يتلقوا �أي عالج .كما تبني �أن بع�ض
الذين عوجلوا بالطريقة ال�صحيحة� ،أبدوا حت�س ًنا �أكرث من �سواهم ،وهذا
ي�ؤكد ما �سبق و�أ�رشنا �إليه من �أن نتائج العالج بوخز الإب��ر تختلف من
�شخ�ص �إىل �آخر.
عالجا واع ًدا
مع ذلك ،يعترب العالج عن طريق الوخز بالإبر حتى الآن
ً
لبع�ض الأمرا�ض يف حال الإ�ستعانة ببع�ض الأدوية الإ�ضافية .وعلى الرغم
ملمو�سا� ،إالّ �أنها
تقدما
من �أن الدرا�سات يف هذا املجال مل حترز حتى الآن
ً
ً
مل تتوقف عن ا�ستغالل الفر�ص ال�سانحة لتطوير عالج عمره �آالف ال�سنني.
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�إعداد :نينا عقل خليل

اللواء اللوج�ستي بطل اجلي�ش يف الرماية للعام 2011
�أقام املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
بطولة اجلي�ش يف ال��رم��اي��ة ،وال��ت��ي جرت
ب��ت��اري��خ  2011/5/3يف ح��ق��ل رم��اي��ة
الدامور ،مب�شاركة �ألوية اجلي�ش وقطعه.
وق��د ف��از فريق ال��ل��واء اللوج�ستي بلقب
البطولة على �صعيد الفرق ،وحلّ املعاون
ط���وين نعمة م��ن ف���وج ال��ت��دخ��ل الأول يف

املركز الأول على ال�صعيد الفردي (184
نقطة).
يف ما يلي النتائج:
• الت�صنيف الإفرادي:
 املعاون طوين نعمة من فوج التدخلالأول ،الأول.
 -الرقيب الأول جورج حميم�ص من اللواء

اللوج�ستي ،الثاين.
 املعاون ح�سني �رشيتح من لواء امل�شاةالتا�سع ،الثالث.
• الت�صنيف النهائي للقطع:
 اللواء اللوج�ستي ،الأول. فوج التدخل اخلام�س ،الثاين. -فوج التدخل الأول ،الثالث.

العقيد الركن عبد الكرمي ها�شم بطل املرحلة االوىل من بطولة لبنان يف رماية امل�سد�س

ن��ظ��م االحت���اد
اللبناين للرماية وال�صيد املرحلة االوىل من بطولة لبنان للرماية
بامل�سد�س «�ستاندرد 25م» ،وذلك بتاريخ  2011/5/26يف
نادي املاغنوم كلوب –احلدث .قاد املباراة احلكم الدويل ومدرب
منتخب لبنان وفريق اجلي�ش لوي�س رعيدي واحلكم مارون �سعد،
يف ح�ضور جمع غفري من حمبي اللعبة وممثلي الأندية امل�شاركة
اجلي�ش  -العدد رقم 312

و�أبطال اجلي�ش.
ويف النتيجة ،حل العقيد الركن عبد الكرمي ها�شم قائد فوج
مغاوير البحر ،يف املركز الأول ،مبجموع  550نقطة ،واملالزم الأول
�رشبل �سماحة من فوج مغاوير البحر ،يف املركز الثاين ،مبجموع 549
نقطة ،وايلي حداد (املاغنوم كلوب) يف املركز الثالث ،مبجموع
 549نقطة.
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من مرجعيون
�إىل عكار:
�سباقات وجوائز
�شاركت ف��رق من قطع اجلي�ش
و�ألويته يف ع ّدة �سباقات نظّ متها
ج��م��ع��ي��ات ري��ا���ض��ي��ة وب��ل��دي��ات
وجامعات و�أندية ،وذلك �إىل جانب
ريا�ضيني يف ال��ن��وادي الإحتادية
ّ
واجل��ام��ع��ات وامل���دار����س و�أه���ايل
املناطق.
• ماراتون الربيع الثامن:
نظّ م جمل�س �إمناء الكورة �سباق
م��ارات��ون الربيع الثامن بتاريخ
 2011/5/15وذلك على طريق
قلعة �أم��ي��ون��� .ش��ارك يف ال�سباق
ع�سكريون من لواءي امل�شاة الثاين
املدفعية
�وج��ي
وال��ع��ا��شر وم��ن ف� َ
ّ
الثاين والتدخل الرابع وع� ّدا�ؤون من املدار�س
الر�سمية واخلا�صة ومواطنون ،ق ِ
ُ�سموا �إىل �سبع
ّ
عمرية.
فئات
ّ
ح�رض ال�سباق ممثل قائد اجلي�ش العقيد الركن
ج��ورج رزق ،قائمقام الكورة كاترين كفوري
اجنول ،رئي�س احتاد بلديات الكورة املهند�س
ك��رمي ب��و ك��رمي ،رئي�س بلدية �أم��ي��ون جرجي
ب��رك��ات وح�شد م��ن امل��واط��ن�ين .ويف النتيجة
النهائية لل�سباق ،ن��ال العريف عمر احل��وم
ميدالية ذهبية لفوزه باملركز الأول عن فئته،
واملجند امل��م � ّددة خدماته عماد ال�سحمراين
ف�ضية (كالهما من لواء امل�شاة العا�رش)،
ميدالية
ّ
واملج ّند املم ّددة خدماته بالل كنعان من فوج
املدفعية الثاين ،ميدالية برونزية.
• �سباق مرجعيون ملنع التدخني:

بتاريخ  ،2011/5/28نظّ م ن��ادي عطاهلل
الريا�ضي �سباق رك�ض مل�سافة  5كلم على
بولفار مرجعيون ،حلث ال�شباب على التوقف
عن التدخني .وقد �شارك ع�� ّدا�ؤون من ل��وا َءي
امل�شاة ال�سابع واحل���ادي ع�رش يف ال�سباق �إىل
وريا�ضيني ،و�أحرز الع�سكريون
جانب ع ّدة �أندية
ّ
ك�أ�س البطولة.
�شمل اليوم الريا�ضي ،بالإ�ضافة �إىل �سباق
الـ 5كلم ،ع ّدة ن�شاطات �أبرزها� :سباق  2كلم،
�سري ��سري��ع مل�سافة  2كلم و���س��ب��اق لطالب
املدار�س من عمر � 6سنوات وما فوق.
وج��اءت نتائج الع�سكريني امل�شاركني عن
النحو الآتي:
• �سباق  2كلم:
 -العريف ب�سام �سالمة من لواء امل�شاة احلادي

اجلي�ش بطل لبنان ل�سيف املبارزة

�أحرز فريق اجلي�ش بطولة لبنان العامة ل�سيف املبارزة (رجال)
التي �أقيمت يف جممع الرئي�س العماد �إميل حلود الريا�ضي
العبا ينتمون
الع�سكري بتاريخ  ،2011/5/7مب�شاركة 13
ً
�إىل ع ّدة �أندية وحتت �إ�رشاف الإحتاد اللبناين لل�سالح.
وقد احتلّ الع�سكريون املراكز الثالثة الأوىل ،وجاءت النتائج
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ع�رش ،الأول (ميدالية ذهبية وك�أ�س ال�سباق).
 املج ّند املم ّددة خدماته �أحمد الزعبي منلواء امل�شاة التا�سع ،الثاين (ميدالية ف�ضية).
• �سباق  5كلم:
 اجل��ن��دي ح�سن الغو�ش م��ن ل���واء امل�شاةالتا�سع ،الثاين (ميدالية ف�ضية).
 املج ّند امل��م� ّددة خدماته ح�سني م�شيك،من لواء امل�شاة احلادي ع�رش ،الثالث (ميدالية
برونزية).
• �سري �رسيع مل�سافة  2كلم:
 اجلندي وليد قا�سم حممد من لواء امل�شاةالتا�سع ،الأول (ن��ال ك�أ�س ال�سباق وميدالية
ذهبية).
• �سباق البرتون الأول:
برعاية بلدية البرتون �أطلق خماتري املنطقة

على النحو الآتي:
 الرقيب الأول �شفيق اخل��وري من ل��واء امل�شاة التا�سع،الأول.
 العريف جورج فيا�ض من لواء الدعم  -فوج الإ�شارة ،الثاين. العريف فيكتور فيا�ض من فوج التدخل الثاين ،الثالث.108
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بالتعاون مع الأن��دي��ة الريا�ضية واجلمعيات،
وبالتن�سيق م��ع جمعية ب�ي�روت  -م��ارات��ون،
���س��ب��اق ال��ب�ترون الأول ،ال���ذي ج���رى بتاريخ
 2011/5/23مب�شاركة وزير الطاقة واملياه
جربان با�سيل ،قائمقام البرتون روجيه طوبيا،
رئي�س البلدية مر�سيلينو احل��رك ،فاعليات
برتونية ومواطنني وع ّدائني من قطع اجلي�ش
و�ألويته.
ان��ط��ل��ق امل�����ش��ارك��ون يف ����ش���وارع امل��دي��ن��ة
الداخلية و�ضمن جمموعات تو ّزعت وفق الأعمار
وامل�سافات املح ّددة لكل عمر وكل جمموعة،
وهنا نتائج الع�سكريني امل�شاركني عن فئة
الذكور � 18سنة:
 املج ّند املم ّددة خدماته عبا�س حمادي منفوج املدرعات الأول ،الأول.

بطولة لبنان يف
كرة ال�سلة
والكرة الطائرة

ال�سيد من
 املج ّند املم ّددة خدماته عمارّ
فوج املدرعات الأول ،الثاين.
 املج ّند املم ّددة خدماته من فوج املدفعيةالثاين ،الرابع.
• ماراتون اجلبل:
�شارك ع�سكريون من لواء امل�شاة الثاين ومن
الفوج امل�ضاد للدروع  -لواء الدعم يف ماراتون
نظّ مته �أكادميية الفنون القتالية بالتن�سيق
مع جمعية ب�يروت  -م��ارات��ون ،وذل��ك بتاريخ
 2011/5/15ان��ط�لاقً ��ا م��ن دوار بعقلني
و�صوالً �إىل بلدة دير القمر .وهنا النتائج الفنية
للع�سكريني امل�شاركني:
 فئة � 25-19سنة :ح��لّ املج ّند املم ّددةخدماته علي املوىل يف املركز الثالث ،واملج ّند
�سماح مالعب يف املركز الرابع (كالهما من لواء

�شارك فريق اجلي�ش يف بطولة لبنان لكرة ال�سلّة -
الدرجة الثانية ،والتي �أقامها الإحتاد اللبناين للعبة
اعتبارا من  2010/2/17ولغاية .2011/3/19
ً
ويف النتيجة النهائية للبطولة ،حلّ فريق اجلي�ش يف
املركز ال�ساد�س من �أ�صل ع�رشة فرق م�شاركة.
كذلك� ،شارك فريق اجلي�ش يف بطولة لبنان للدرجة
اجلي�ش  -العدد رقم 312
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الدعم  -الفوج امل�ضاد للدروع).
 فئة � 39-26سنة :حلّ اجلنديخالد عيا�ش من لواء امل�شاة الثاين
ع�رش يف املركز الثاين ،واجلنديان
خالد يخني ووليد احل��اج من لواء
الدعم يف املركز الرابع.
 فئة � 40سنة وم��ا ف��وق :حلّامل��ع��اون الأول ري�شار غاليه من
لواء الدعم يف املركز الرابع.
• «حلوي ال�سياحة بع ّكار»:
�شارك ع ّدا�ؤون من لوا َءي امل�شاة
الثاين والعا�رش ومن فوج التدخل
الرابع يف �سباق «حلوي ال�سياحة
ب��ع��ك��ار» ال����ذي ن��ظّ ��م��ت��ه جمعية
احلداثة يف املنطقة .خطّ ال�سباق
( 7كلم) امت ّد بني بلدة برقايل
��رورا بعيون
وج��دي��دة القيطع ،م� ً
الغزالن ،ببنني والقرقف.
ويف الت�صنيف النهائي لل�سباق
ال��ذي ���ش��ارك فيه نحو �أل��ف ع��داء وع���داءة من
خمتلف الأع��م��ار ،حقق العريف عمر احل��وم من
لواء امل�شاة العا�رش املركز الثاين ،تاله اجلندي
عبد الرحمن حبل�ص من لواء امل�شاة الثاين يف
املركز الثالث.
• ...و 4كلم يف بعلبك:
�أقامت اجلمعية اللبنانية للدرا�سات والتدريب
«�سباق بعلبك مل�سافة  4كلم» ،وذلك بتاريخ
 ،2011/5/13انطالقً ا من �أمام مقام ال�سيدة
مرورا ب�شارع القلعة� ،شارع ب�شارة اخلوري،
خولة
ً
اجلمعية .وقد
ر�أ���س العني وو�صوالً �إىل مركز
ّ
�شارك ع���دا�ؤون من ل��واء امل�شاة ال�ساد�س يف
ال�سباق �إىل جانب ريا�ضيني من ع � ّدة �أندية
ومدار�س ،و�ص ّنفوا يف املراكز الرابعة ،اخلام�سة
وال�ساد�سة.

الأوىل يف الكرة الطائرة ،والتي انطلقت مبارياتها
ناديا �إىل اجلي�ش.
مطلع العام احلايل ،مب�شاركة 13
ً
ويف الت�صنيف ال��ن��ه��ائ��ي ل��ل��ب��ط��ول��ة ،ح���لّ ن��ادي
بيبلو�س -جبيل يف املركز الأول ،تاله نادي الأندل�س
العقيبة يف املركز الثاين ،ونادي الأنطوين يف املركز
الثالث.

نتائج بطولة اجلي�ش يف �ألعاب القوى  -اللقاء الثاين
للمجموعة «�أ»
���ض��م��ن �إط�������ار ب��ط��ول��ة
اجلي�ش يف �أل��ع��اب القوى
عمم املركز
للعام ّ ،2011
العايل للريا�ضة الع�سكرية
النتائج الإج��م��ال��ي��ة للقاء
ال��ث��اين  -املجموعة «�أ»،
والتي جرت مبارياتها على
ملعبي ثكنة يو�سف الأ�سطا
َ
 ك��ف��ر���ش��ي��م��ا وب��ي�روتالبلدي بتواريخ  10و11
و .2011/5/12وهنا
النتائج:
• ت�صنيف الأفراد:
 �سباق 200م: امل���ج��� ّن���د امل����م���� ّددةخ��دم��ات��ه ���ش��ادي ف��رح��ات
من فوج التدخّ ل الثالث،
الأول.
 اجلندي �أحمد حم�سنمن لواء الدعم ،الثاين.
 اجلندي خالد من�صورم��ن ل���واء امل�����ش��اة الأول،
الثالث.
 �سباق  800م: اجل����ن����دي ع�����ص��م��تغ��ري��زي م��ن ل���واء امل�شاة
احلادي ع�رش ،الأول.
 اجل��ن��دي لقمان خ�رضم��ن ف���وج م��غ��اوي��ر البحر،
الثاين.
 -العريف �أحمد ميداين

م��ن ل���واء امل�����ش��اة احل��ادي
ع�رش ،الثالث.
 �سباق  3000م:• ت�صنيف الفرق:
الأول ،الأول.
 العريف حممد العجمي ل������������واء احل�����ر������س الرقيب الأول �أحمدم��ن ل���واء امل�����ش��اة ال��ث��اين،
ال��ع��ل��ي م��ن ل���واء امل�����ش��اة اجلمهوري ،الأول.
الأول.
 ل��واء امل�شاة احل��ادياخلام�س ،الثاين.
 املعاون نقوال مرتا من الرقيب الأول �أ�سامة ع�رش ،الثاين.مقر عام اجلي�ش ،الثاين.
 ل���واء امل�����ش��اة الأول،ن����داف م���ن ل����واء احل��ر���س
 الرقيب الأول ح�سنيالثالث.
اجلمهوري ،الثالث.
عوا�ضة م��ن ل��واء احلر�س
اجل�����م�����ه�����وري،
الثالث.
 وثب عالٍ:اجلي�ش ي�شارك يف بطولة الدول العربية وغرب �آ�سيا للجودو
 اجل����ن����دي�شارك فريق اجلودو يف اجلي�ش يف بطولة من اللواء اللوج�ستي ،الثالث.
ع��ل��ي ال���دي���راين
الدول العربية وغرب �آ�سيا التي نظّ مها
من لواء امل�شاة
 وزن  100كلغ :الرقيب الأول زيناحل�������ادي ع����شر،
الإحتاد اللبناين للجودو على ملعب نادي ال��دي��ن ث��م��ره م��ن ف��وج التدخل ال��راب��ع،
الأول.
بودا يف �أدما بتاريخ  ،2011/5/8وذلك الأول.
�إىل ج��ان��ب ت�سعة دول .وج���اءت نتائج
 اجل����ن����دي وزن فوق  100كلغ :العريف و�سيممهدي العيداوي
الع�سكريني يف لعبة ال�سامبو وال�سامبو عبيد من قاعدة جونية البحرية ،الأول.
من لواء امل�شاة
كومبات على النحو الآتي:
• ال�سامبو كومبات:
الثامن ،الثاين.
• ال�سامبو:
 وزن فوق  90كلغ :العريف و�سيم اجلندي عمر وزن  81كلغ :الرقيب عالء مغام�س عبيد ،الثالث.الذوقي من لواء
امل�����ش��اة الأول،
الثالث.
 كرة حديد: ال���ع���ري���فب��دري عبيد من
ل������واء احل���ر����س
اجل�����م�����ه�����وري،

بطولة لبنان لل�شباب يف اجلودو

الأول.
 الرقيب الأول حممداخلطيب من ل��واء احلر�س
اجلمهوري ،الثاين.
 اجلندي يو�سف احل�سنمن ل��واء امل�شاة اخلام�س،
الثالث.
 رمي رمح: اجل��ن��دي عبد الرحمناحل�ل�اين م��ن ل���واء امل�شاة

�أقام الإحتاد اللبناين للجودو بطولة لبنان لل�شباب يف مقر االحتاد يف نادي بودا� -أدما� ،شارك فيها
املدرب الوطني
الع�سكريني الذين يتلقّون تدريباتهم يف النادي الع�سكري املركزي ب�إ�رشاف
�أبناء
ّ
ّ
واحلكم الدويل العريف زهري فيا�ض.
ويف نتيجة البطولة ،فاز جو ابن العقيد الركن ابراهيم الباروك باملركز الأول ،تاله يف املركز الثاين
كل من عبا�س ابن العميد املتقاعد �سعداهلل املوىل وفاروز ابن الرائد يا�رس العرياين.
وحلّ يف املركز الثالث كل من ابراهيم ابن الرائد هادي �أبو �شقرا و�سمري غ�سان م�شمو�شي وحمي
الدين �صالح متيم.
اجلي�ش  -العدد رقم 312
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�أفقيا:
ُ -1يحتفل ب��ه يف  21ح��زي��ران،
حمبتي.
رب الأ�رسةّ ،
 -2دول������ة اف���ري���ق���ي���ة ،دول����ة
�أوروبية ،دولة �أوروبية.
 -3فلكي فرن�سي� ،أحد ال�شهور،
م�سها ،هدمها.
ّ
 -4ك��ات��ب وفيل�سوف فرن�سي
مدر ًبا.
راحلّ ،
 -5مت�شابهان ،الإ���س��م الثاين
لرئي�س جنوب افريقيا �سابقًا� ،أحد
�أيام الأ�سبوع� ،صوت القلم.
 -6عا�صمة دول��ة ك�برى ،قلب،
م��ذ ّن��ب م�شهور ،مدينة اوكرانية
م�شهورة مب�ؤمترها.
دق
 -7ظ��ل��م� ،أق��ط��ع ال��ع�����ش��بّ ،
وك�رس.
 -8قدح ال عروة له� ،إمارة عربية،
�ضعفه.
 -9ف��ن��ان ل��ب��ن��اين راح����ل ،دول��ة
�أوروبية ،عائلة.
 -10فنان لبناين� ،أن����شر و�أح��لّ
احلبل ،ق�صد املكان.
��� -11ش��اه��دت ،ي��اب�����س ال��ي��د،
مت�شابهان� ،أ�صرب و�أجتلّد عليها.
 -12ثرى ،فنان لبناين.
 -13ثبت ودام ،كاتب �أمريكي
راحل.
 -14جمعت و���ض� ّ�م��ت ال�����ش��يء،

�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  15متوز .2011
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

عمودياً:
 -1طائر غريد ،طائر غريد ،طائر
غريد ،طائر غريد.
 -2جامعة �أمريكية ،رفيق م�أجوج،
قلم ،يكرهونه ويرف�ضونه.
 -3من الدواجن ،ممثل �أمريكي
رطبا فجفّ .
راحل ،كان ً
 -4مدينة رو�سية بالقوقا�س،
نهر �أوروبي ،دالّل وبائع الرقيق.
 -5من احل��ب��وب ،رئي�س عراقي
راحل.
� -6أظ��ه��ر وارت��ف��ع� ،أ���ص��ي��ب بـ،
ماركة بيانوهات.
 -7ل�ل�إ���س��ت��دراكِ ،ج��م��ال ،دول��ة
يف �أم�يرك��ا اجلنوبية��� ،س��اء خلقه،
للتذمر.
 -8الإ�سم الثاين ل�شاعر ور�سام

�شبيه ،م�صيف لبناين ،وجع.
 -15ي�شحذ ال�سكني.
� -16أربع مدن فرن�سية.
 -17م�سل�سل ل��ف��ري��ال ك��رمي،
نا�رصنا وق ّوانا ،الإ�سم الثاين ملغن
وممثل فرن�سي راحل.
 -18ب���زر� ،أغ��ط��ي��ه��ا و�أخ��ف��ي��ه��ا،
مدينة �إيطالية� ،سقي.
 -19دول��ة �أوروب��ي��ة ،ح��رف جر،
��ارا ،ح��ي��وان
ق��ط��ع��ه ق��ط � ًع��ا ����ص���غ� ً
يت�سلّق ال�شجر ب�رسعة.
وب��خ��ي و�أ ّن���ب���ي ،عا�صمة
ّ -20
�أمريكية ،من جبال لبنان� ،أ�رسع.
 -21طائر ي��دمي حتريك ذنبه،
ج�������ازى ،مم���ث���ل ب���ري���ط���اين ت���ويف
يف م��ال��ط��ا �أث���ن���اء ت�����ص��وي��ر فيلم
«امل�صارع».

فرن�سي راحل� ،إ�ضطربت �أح�شا�ؤه،
ميناء.
 -9الإ���س��م ال��ث��اين لأول رئي�س
ل��ل��ج��م��ه��وري��ة يف �أمل��ان��ي��ا ،مدينة
م�رصية ،مان ًحا.
ِ
خافت و�ضعيف،
 -10يخ�صك،
جزيرة ايطالية� ،ضمري مت�صل.
 -11خادع وداه��ن ،حار�س ،رجع
الفيء ،غري حمرتف.
أنت بالأجنبية،
 -12فيلم لبناينَ � ،
يزيل الأثر عن ،جنذب ب�ش ّدة.
� -13إرت������دى ،الإ����س���م ال��ث��اين
ملمثل بريطاين ،زاد وكرث� ،أكمل،
فا�صلني على.
 -14ليلة �شديدة الظلمة� ،أح�صل
مرقق احل ّد.
عليهاّ ،
 -15دول����ة اف��ري��ق��ي��ة ،نطلب
الإطمئنان ،ثغري ،طليق.
� -16إ�سم مو�صول ،باب عظيم،
يرق وي�شفق علينا� ،شاعر فرن�سي
ّ
راحل.
 -17ح����ضرن ،ط��ع��ن��وا ب��ال��رم��اح،
طائرة مقاتلة� ،أعوام.
 -18فيل�سوف وريا�ضي فرن�سي،
الق�ص�ص ،ج�سم الإن�سان.
� -19ضلّ  ،ملحمة للفردو�سي من
� 60ألف بيت ،من و�سائل النقل.
 -20ذئ��ب ،ه�ّي�نّ  ،دول��ة عربية،
دولة �آ�سيوية.

الفائزون
• الرقيب الأول ري�شار ديب
املجمع الع�سكري  -جونيه.
ّ

• العريف جورج اخلوري
مقر عام منطقة اجلنوب  -فرع املخابرات.
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�صبحية احلاج حممد
•
ّ
�شحيم  -ال�شمي�س.

احلدود

و�إن ي��ك��ن م��ن ال���� ّ�س��ائ��د ،يف بع�ض �أو���س��اط
املجتمعّ � ،أن يف �إقامة احلدود بني اثنني بوادر
ت��راج��ع ل��ل��و ّد بينهما ،و� ّأن يف مقولة «طلبت
منه �أن يلزم ح ّده»� ،شيئا ً من احل ّدة قد يداين
اخل�صومة ،وقد ميت ّد ليبلغ بال ّتايل املناكفة واملبارزة ب�ألف �سالح و�سالح� ،إالّ �أ ّنه لي�س
أهمية مت ّتع كلّ فرد بكيان خا�ص به ،وحقوق مر�سومة له ،وواجبات
هناك من ينكر � ّ
ِ
مرتتبة عليه ،وحدود مينع تخطّ يها من قبله ،كما مينع عبورها �إليه من �أي جهة ح�صل
العبور .ومن املعروف � ّأن توزع الإرث واجب بني الأخوة والأخ��وات ،توديعا ً لطفولتهم
و�إعالنا ً ل�شبابهم ،وا�ستعداداً النطالقهم يف دروب احلياة .ففي هذا التو ّزع ت�أكيد لبلوغ
ؤولية ،واجلاهز للتعاون مع
كلّ منهم مرتبة العن�رص االجتماعي اجلدير
ّ
بتحمل امل�س� ّ
فاقية
التامة على مقت�ضيات اجلرية
جاره ورفيقه و�صديقه و�أخيه ،مع املحافظة
ّ
والر ّ
ّ
وال�ص ّداقة والأخ ّوة.
عما جن��ده بني الفرد و�أخيه،
ويف ال��� ّدول ،جند ّ
ال�صورة امل��ك� رّّبرة ّ
�ألي�ست ال�� ّدول جمموعة من الأف���راد الذين ينتمون �إىل الإن�سانية
مبعناها ال�شامل؟ وكيف لل ّدولة �أن حتمل ا�سما ً خا�صا ً بها من دون
�أن يكون لها علم ونظام �سيا�سي وم�ؤ�س�سات وق��وان�ين و�أر���ض
وم�ساحة ...وحدود؟
وتختلف معايري احلدود بني دولة و�أخرى وفق العالقة التي تربط
بينهما ،فهما � ّإما �شقيقتان �أو �صديقتان تتعاونان وجت ّدان ال�سعي يف �سبيل ال�صالح العام الذي
ي�شمل مواطنيهما ورعاياهما والب�رشية ب�أ�رسها ،و� ّإما عد ّوتان نالت �إحداهما من الأخرى� ،أو اعتدت
ت�سببت ب�أذى ل�شعبها ،ومل يكن للت�سوية بينهما �سبيل.
على حقوقها� ،أو
ّ
ويعرف وطننا احلالني معا ً ،فمنذ العام  ،1948تاريخ �إن�شاء الكيان الإ�رسائيلي يف فل�سطني،
مغذيا ً الفنت يف جمتمعه،
يرتب�ص به عند احلدود اجلنوبية ،ويوا�صل االعتداء عليه
وللبنان عدو
ّ
ّ
مرة واحتلّ بع�ض قراه
ومقيما ً �شبكات العمالة
ّ
والتج�س�س .كما �أ ّنه اجتاح �أر�ضه يف �أكرث من ّ
وبلداته قبل �أن يتم دحره عن الق�سم الأكرب منها يف مثل هذا الفرتة الربيعية العام .2000
احلال الثّانية هي حال اجلوار مع العامل ،ما بني �شقيق و�صديق عرب حدوده� ،سواء البحرية �أو
ال�سمات الرئي�سة للكيان اللبناين ،ويرتبط بها التبادل
الربية �أو اجلوية ،هذه احلال هي من ّ
االقت�صادي والثقايف ،والتعاون الأمني املبني على القوانني العامة التي ترعى العالقات بني
الدول ،وتنظمها .ولبنان ،خ�صو�صا ً من خالل م�ؤ�س�سته الع�سكرية ينظم عالقاته الدولية تلك ،يف
العربيات ،في�ضبط حدوده ويراقب معابره ذهابا ً و�إيابا ً ل�صاحله ول�صالح
البداية مع �شقيقاته
ّ
ال�سواء ،كائنة ما كانت التف�سريات التي قد يتم ت�سويقها ،وقد �أن� أش� جي�شه �أفواجا ً
جريانه على ّ
تخ�ص�صت يف هذا املجال ،خ�صو�صا ً يف البحر ويف الرب ،م�ستقدما ً لها ما ميكن من
ووح��دات
ّ
العتاد ،وهي ت�ؤتي النتائج املرجوة خ�صو�صا ً يف هذه الفرتة التي تعرف فيها منطقتنا خما�ضا ً
�سيا�سيا ً واجتماعيا ً ي�ستدعي �ضبط احلدود ،والت�شدد يف مراقبتها �سواء بالن�سبة اىل احلاالت
تخريبية حتاول ا�ستغالل ما يجري
فردية
و�سيا�سية كانت� ،أو
عامة
الإن�سانية �أو احلاالت الأمنيةّ ،
ّ
ّ
ّ
للعبث والتعدي والقر�صنة.
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بقلم:
العميد الركن
ح�سن �أيوب
مدير التوجيه

