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العماد قهوجي يف اجتماعات مع ال�ضباط

قدرنا التما�سك والت�ضحية
يف مواجهة خمتلف
املخاطر
والتحديات

حماوالت بع�ض املرتهنني واملت�رضرين
�إ�شعال الفتنة
لن تنجح

ن�شاطات القيادة

تدريب

ق�ضايا �ساخنة

عقد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي

15

يف الريزة وعلى دفعات متتالية ،اجتماعات مع

�أركان القيادة وقادة الوحدات الكربى و�ضباطها،
حيث ع��ر���ض لهم ���ش ��ؤون امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ومهماتها املختلفة� ،إىل جانب تطور الأو���ض��اع

الدولية والإقليمية واملحلية وت�أثريها يف ال�ساحة
الداخلية.

38

يف خطوة ه��ي الأوىل م��ن نوعها على
قيمت دورة لتن�شئة فريق تدريب
�صعيد اجلي�ش� ،أُ َ

ي�ضم ع�سكريني من الوحدات اخلا�صة ،ب�إ�رشاف فريق
ّ
�أمريكي .ه ��ؤالء �سيتولّون تدريب رف��اق لهم يف

�سيا�سيا �ساخ ًنا �شغل
مو�ضوعا
هرمز من قبل �إيران
ً
ً
وحرك الدوائر الدبلوما�سية يف دول
و�سائل الإعالم،
ّ
العامل املختلفة ،وبخا�صة تلك التي تعتمد على
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طبع من هذا العدد 69.000 :ن�سخة
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• �سعر املجلة:

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

• قرب�ص والدول العربية 200 :دوالر امريكي

لرية لبنانية

• للم�ؤ�س�سات 200.000 :ل�يرة لبنانية

• امريكا واوقيانيا 300 :دوالر امريكي

3000

• للأفــــــــراد 100.000 :ل�يرة لبنانية

• اوروب���ا وافريقيا 250 :دوالر امريكي

�آذار

�إ�ستقباالت الوزير

وزير الدفاع
الوطني ي�ستقبل
ال�سفري الإيراين

ا�ستقبل وزير الدفاع
الوطني اال�ستاذ فايز غ�صن ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري �إيران ال�سيد
غ�ضنفر ركن �أبادي .وتناول االجتماع الأو�ضاع الراهنة وامل�ستجدات
على ال�ساحتني املحلية والإقليمية ،بالإ�ضافة �إىل العالقات الثنائية بني
البلدين و�سبل تعزيزها وتطويرها.

...ونظريه البلجيكي
ا�ستقبل وزي��ر الدفاع الوطني اال�ستاذ غ�صن ،يف مكتبه يف ال��وزارة،
نظريه البلجيكي ال�سيد بيرت دي كرمي مع وفد مرافق.
تخلّل اللقاء بحث التعاون القائم بني اجلي�ش اللبناين وق��وات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة ،وكان توافق على وجوب تعزيز هذا التعاون تر�سيخًا
للهدوء واال�ستقرار يف اجلنوب.
وقد �أكد الوزير البلجيكي حر�ص بالده على اال�ستقرار يف لبنان ودعمها
اجلهود املبذولة حلماية اال�ستقرار الأمني ،كما �ش ّدد على وجوب تطوير
برنامج نزع الألغام.
بدوره ،ن ّوه الوزير غ�صن بالدور الذي تقوم به الكتيبة البلجيكية يف
�إط��ار القوات الدولية ،م�ؤك ًدا حر�ص لبنان على عمل هذه القوات يف
م�شريا �إىل
اجلنوب بالتن�سيق مع اجلي�ش اللبناين والتزامه القرار ،1701
ً

االنتهاكات اال�رسائيلية اليومية لل�سيادة اللبنانية و�رضورة ممار�سة املزيد
من ال�ضغوط لإيقافها.

...ونظريه الإيطايل

...واملن�سق اخلا�ص للأمم املتحدة
ّ

ا�ستقبل الوزير فايز غ�صن ،يف مكتبه يف الريزة ،وزير الدفاع الإيطايل
ال�سيد جيان باولو دي باوال يرافقه م�ساعد اخلارجية الإيطايل �ستيفان
دي م�ستورا ،حيث تناول اللقاء عالقات التعاون القائمة بني البلدين
وامل�شاركة الأ�سا�سية لإيطاليا يف الـ«يونيفيل»
والتي تتوىل قيادتها جمد ًدا.
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املن�سق اخلا�ص للأمم
ا�ستقبل الوزير فايز غ�صن ،يف مكتبه يف الوزارة،
ّ
املتحدة يف لبنان ال�سيد روبريت واتكنز ،و�أجرى معه جولة �أفق تناولت
جممل التطورات الراهنة يف لبنان واملنطقة ،بالإ�ضافة �إىل مناق�شة
تطبيق القرار .1701

�آذار

...وم ّدعي عام
املحكمة الدولية

�إ�ستقباالت الوزير

ا�ستقبل وزير الدفاع
الوطني ،يف مكتبه يف
الوزارة ،م ّدعي عام املحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان القا�ضي دانيال
بلمار ،وا�ستعر�ض معه جممل الأو�ضاع والتطورات.

...والنائبني ال�سابقني
طالل املرعبي وعبد اللـه فرحات
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني ،يف مكتبه يف الريزة ،النائبني ال�سابقني
طالل املرعبي وعبد اللـه فرحات ،اللذين �أكدا �رضورة وقوف اجلميع خلف
اجلي�ش اللبناين يف هذه املرحلة امل�صريية التي متر بها املنطقة ،لأنه
ي�شكّ ل ال�ضمانة لكل اللبنانيني على اختالف فئاتهم وانتماءاتهم.

...وقائد قوات الأمم املتحدة
مودعا
امل�ؤقتة
ً
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني ،يف مكتبه يف الوزارة ،القائد ال�سابق
لقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة اللواء �ألبريتو �أ�سارتا يف زيارة وداعية
�سريا.
ملنا�سبة انتهاء مهمته ،ق ّدم خاللها خلفه اجلرنال باولو
ّ

...ويزور
قائد اجلي�ش
زار وزير الدفاع الوطني ال�سيد فايز غ�صن ،قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،حيث تداوال ال�ش�ؤون املتعلقة بامل�ؤ�س�سة
الع�سكرية واحتياجاتها ومهماتها املختلفة.
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�آذار

قائد اجلي�ش
ي�ستقبل
ال�سفري ال�سوري

�إ�ستقباالت القائد

ا�ستقبل قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري �سوريا علي عبد الكرمي
علي وبحث معه الأو�ضاع العامة.

أمريكيا
...ووفدا �
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة،
ً
ً
مدير التدريب والتمرين يف القيادة الأمريكية
الو�سطى اجلرنال  ROBERT BARTLETTعلى ر�أ�س وفد ع�سكري
مرافق ،يف ح�ضور �سفرية ال��والي��ات املتحدة الأمريكية ال�سيدة مورا
كونيللي .جرى خالل اللقاء بحث �سبل تطوير العالقات الثنائية بني
جي�شي البلدين ،وقد �أعرب اجلانب الأمريكي عن تقديره الدور الوطني
الذي ي�ضطلع به اجلي�ش اللبناين والتزام بالده القوي تعزيز قدراته على
خمتلف ال�صعد.

...واملدعي العام للمحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،املدعي العام للمحكمة
الدولية اخلا�صة بلبنان القا�ضي دانيال بلمار يف زيارة وداعية.

...واملن�سق اخلا�ص
للأمني العام للأمم املتحدة بالوكالة
...واملن�سق اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،املن�سق
اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة يف لبنان ال�سيد ديريك بلومبلي.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،املن�سق اخلا�ص
للأمني العام للأمم املتحدة بالوكالة يف لبنان ال�سيد روبرت واتكنز.
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�آذار

�إ�ستقباالت القائد

...وقائد قوات
الدفاع الأندوني�سي

ا�ستقبل ق��ائ��د اجلي�ش
ال��ع��م��اد ج���ان ق��ه��وج��ي ،يف
مكتبه يف الريزة ،قائد قوات
الدفاع الأندوني�سية اجلرنال �أغو�س �سوراتونو على ر�أ�س وفد ع�سكري.
تناول الإجتماع التعاون القائم بني اجلي�شني ال�صديقني ،وم�سائل تتعلق
مبهمة الوحدة الأندوني�سية العاملة يف �إطار قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
يف لبنان.
وقد �أعرب العماد قهوجي للجرنال �سوراتونو عن �شكره العميق لدولة

...وقائد قوات الأمم املتحدة
مودعا
امل�ؤقتة
ً

�أندوني�سيا وجي�شها ،وتقديره لت�ضحيات عنا�رص الوحدة الأندوني�سية
من �أجل تر�سيخ الإ�ستقرار يف اجلنوب .كما انتقل القائد ال�ضيف والوفد
املرافق له �إىل قاعة الإيجاز يف مبنى القيادة ،حيث مت عر�ض ملخ�ص عن
تنظيم اجلي�ش اللبناين ومهماته.

...والقائد اجلديد

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،القائد ال�سابق
لقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة اللواء �ألبريتو �أ�سارتا يف زيارة وداعية
�سريا.
ملنا�سبة انتهاء مهمته ،قدم خاللها خلفه اجلرنال باولو
ّ

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،قائد قوات الأمم املتحدة
�سريا ،وبحث معه الأو�ضاع على احلدود
امل�ؤقتة يف لبنان اجلرنال باولو
ّ
اجلنوبية و�سبل تعزيز التعاون والتن�سيق بني اجلانبني تنفيذًا للقرار
.1701

...وامللحق الع�سكري الرو�سي

...ومدير وكالة الأونروا

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،امللحق الع�سكري
الرو�سي اللواء رافيل كورما�شوف على ر�أ�س وفد ع�سكري ،وقد بحث
املجتمعون عالقات التعاون الع�سكري بني جي�شي البلدين.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،مدير وكالة
االونروا ال�سيد �سيلفاتوري لومباردو ،وا�ستعر�ض معه ن�شاطات الوكالة
و�ش�ؤون الالجئني الفل�سطينيني والتعاون مع اجلي�ش يف هذا الإطار.
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�آذار

�إ�ستقباالت القائد
...والنائب
خالد زهرمان
مع وفد من فنيدق
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب خالد زهرمان على
ر�أ�س وفد من بلدة فنيدق.

...والنائب
قا�سم عبد العزيز

...والنائب
هاكوب بقردونيان

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف
الريزة ،النائب قا�سم عبد العزيز.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة،
النائب هاكوب بقردونيان.

...ووزير املالية

...والنائب ال�سابق طالل املرعبي

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،يف
مكتبه يف الريزة ،وزير املالية ال�سيد حممد
ال�صفدي.

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة،
النائب ال�سابق طالل املرعبي وجرى عر�ض
�ش�ؤون عامة.
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�آذار

�إ�ستقباالت القائد

...ومدير عام
�أمن الدولة

ا�ستقبل العماد قائد
اجلي�ش ،يف مكتبه يف
الريزة ،مدير عام �أمن الدولة اللواء جورج قرعة ،وتناول البحث الأو�ضاع
الأمنية والتعاون امل�شرتك بني امل�ؤ�س�ستني.

...ومدير عام قوى الأمن الداخلي

...ووفدا من مطرانية بريوت للروم امللكيني
ً
الكاثوليك

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،مدير عام قوى االمن
الداخلي اللواء �أ�رشف ريفي ،وبحثا امل�ستجدات الأمنية بالإ�ضافة �إىل
�سبل تعزيز التعاون والتن�سيق بني اجلانبني لرت�سيخ الأمن والإ�ستقرار.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،االر�شمندريت انطوان ن�رص
على ر�أ�س وفد من مطرانية بريوت للروم امللكيني الكاثوليك.

...ورئي�س الرابطة ال�رسيانية

...ورئي�س بلدية برج امللوك

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة،
رئي�س الرابطة ال�رسيانية ال�سيد حبيب افرام
على ر�أ�س وفد من الرابطة.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة،
رئي�س بلدية برج امللوك ال�سيد مي�شال �سليمان على ر�أ�س وفد من
املجل�س البلدي.
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�آذار

...ورئي�س حركة
الإ�ستقالل

�إ�ستقباالت القائد

ا�ستقبل قائد اجلي�ش،
يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س
حركة الإ�ستقالل الأ�ستاذ مي�شال رينيه مع ّو�ض.

...ورئي�س
ديوان املحا�سبة

...ورئي�س حترير
جملة «الهديل»

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س ديوان املحا�سبة
القا�ضي عوين رم�ضان.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س حترير جملة الهديل
ال�سيد ب�سام عفيفي.

...و�أمني عام تيار امل�ستقبل
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف
الريزة� ،أمني عام تيار امل�ستقبل ال�سيد �أحمد
احلريري.

...ووفدا من م�شايخ
ً
م�ؤ�س�سة العرفان التوحيدية
ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وف ًدا من م�شايخ
م�ؤ�س�سة العرفان التوحيدية.
11
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�آذار

�إ�ستقباالت القائد

...ورئي�س جمل�س
�إدارة مدينة كميل
�شمعون الريا�ضية

ا�ستقبل العماد قهوجي،
يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س
جمل�س �إدارة مدينة كميل �شمعون الريا�ضية ال�سيد ريا�ض ال�شيخة ،ومت
بحث التعاون مع اجلي�ش يف ن�شاطات �إمنائية وريا�ضية.

...ورئي�سة حمكمة التمييز الع�سكرية

...ورئي�س بلدية بريوت

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�سة حمكمة التمييز
الع�سكرية القا�ضي �ألي�س �شبطيني العم ،وتناول البحث �ش�ؤو ًنا تتعلق
بالق�ضاء الع�سكري.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س بلدية بريوت
الأ�ستاذ بالل حمد على ر�أ�س وفد من املجل�س البلدي.

...ووفدا من احتاد بلديات زغرتا
ً
ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف
الريزة ،وف ًدا من احتاد بلديات زغرتا برئا�سة
ال�سيد طوين �سليمان.
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كذلك ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،كالً من،
النواب ال�سابقني :جهاد ال�صمد ،ونادر �سكر ،ووجيه البعريني،
وم�صطفى ها�شم ،وقا�ضي التحقيق الع�سكري مارون زخور،
وقا�ضي التحقيق الع�سكري الأول ريا�ض بو غيدا ،والقا�ضي
نبيل �صاري ،ورئي�س حزب الوعد ال�سيد جو حبيقة ،ورئي�س
بلدية بعذران ال�سيد �صالح �شاذبك و�أع�ضاء املجل�س البلدي،
و�أمني عام جتمع البيوت الثقافية يف لبنان الربوف�سور جورج
طربيه ،واملدير العام امل�ساعد ل�رشكة �سوليدير ال�سيد جورج
نور ،ووفد من نقابة جتار الذهب واملجوهرات برئا�سة ال�سيد
نعيم رزق ،وال�صحايف جورج عرب ،وال�سيد نوفل ال�شدراوي،
والدكتور ن�سيم اخل��وري ،ووفد من جلنة التاريخ يف الكلية
احلربية.
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العماد قهوجي يف اجتماعات مع ال�ضباط
قدرنا التما�سك والت�ضحية
يف مواجهة خمتلف املخاطر والتحديات

ن�شاطات القيادة

حماوالت بع�ض املرتهنني واملت�رضرين �إ�شعال الفتنة لن تنجح
عقد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي يف الريزة
وعلى دفعات متتالية ،اجتماعات مع �أركان القيادة
وقادة الوحدات الكربى و�ضباطها ،حيث عر�ض لهم
�ش�ؤون امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ومهماتها املختلفة� ،إىل
جانب تطور الأو�ضاع الدولية والإقليمية واملحلية
وت�أثريها يف ال�ساحة الداخلية.
وق��د ن� ّ�وه العماد قهوجي بجهود ق��وى اجلي�ش
ؤكدا �رضورة البقاء
للدفاع عن احلدود اجلنوبية ،م� ً
على جهوزية تامة يف مواجهة العدو التاريخي
للوطن ،وه��و ال��ع��دو الإ�رسائيلي ال��ذي م��ا زال
ميار�س انتهاكاته اليومية لل�سيادة اللبنانية،
يوما عن �أطماعه التو�سعية يف
يتخل
وال��ذي مل
ّ
ً
مياهنا و�أر�ضنا ،وعن �سعيه �إىل النيل من �صيغة عي�شنا
م�شددا على التالحم مع املواطنني اجلنوبيني وعلى
امل�شرتك،
ً
تر�سيخ العالقة مع قوات الأمم املتحدة تنفيذًا للقرار 1701
وخدمة للم�صلحة الوطنية العليا.
نوه العماد قهوجي بت�ضحيات الوحدات الع�سكرية للحفاظ
كما ّ
على م�سرية ال�سلم الأهلي يف البالد ،وبخا�صة الوحدات التي قامت
ب�إعادة الأمن واال�ستقرار �إىل مدينة طرابل�س يف الآونة الأخرية،
مو�ضحا �أنه يف الوقت الذي كان فيه اجلي�ش يقوم بتعزيز �إجراءاته
ً
على احلدود اللبنانية  -ال�سورية بهدف حماية املواطنني من �أي
اعتداء كان ،ووقف �أعمال الت�سلل والتهريب باالجتاهني ومنع
املظاهر امل�سلحة ،عمد بع�ض املرتهنني واملت�رضرين �إىل
حماولة �إ�شعال فتنة بائ�سة� ،أ�صابت املواطنني الأبرياء
ؤكدا
و�سقط للجي�ش فيها �شهيد وعدد من اجلرحى ،م� ً
بكل حزم وقوة للفتنة
�أن اجلي�ش ت�صدى و�سيت�صدى
ّ
البغي�ضة من �أي جهة �أتت،
الفتا �إىل �أن �أداءه املهمة
ً
مبنتهى الدقة والتجرد ،والتفاف املواطنني حوله ،بعد
�أن هالهم ما ح�صل� ،ش ّكال الرد احلازم على امل�صطادين

يف املاء العكر ،واخلارجني على القانون وعلى العي�ش امل�شرتك
بني اللبنانيني.
متر بها
و�أ�ضاف العماد قهوجي ب�أن الأزم��ات املتالحقة التي
ّ
املنطقة العربية وحتت عناوين خمتلفة ،يجب � اّأل ت�ش ّكل يف �أي
حال من الأحوال ،فر�صة للبع�ض للإخالل بالأمن والنيل من هيبة
الدولة وتعري�ض م�صلحتها العليا للخطر ،فحاجة املواطن �إىل
الأمن واال�ستقرار هي مبنزلة خبزه اليومي ،وال يجوز التفريط بها
حتت �أي ظرف �أو �شعار.
ؤكــدا مناعة امل�ؤ�س�ســة الع�سكرية
وختم العماد قهوجي م� ً
داعيا الع�سكريني
�أم��ام خمتلف املخاطـر والتحديات،
ً
�إىل التم�سك باملناقبيــة واالن�ضبــاط ،واىل مزيد من
اال�ستعداد ملواجهة خمططات العدو الإ�رسائيلي والإرهاب،
والبقاء مبن�أى عن التجاذبات ال�سيا�سية والت�أثريات
اخلارجية ،فقدر اجلي�ش الدائم هو التما�سك والت�ضحية،
كونه العمود الفقري للبالد والركيزة الأ�سا�س للبنيان
الوطني الواحد.
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ن�شاطات القيادة

الو�ضع الإقليمي والدويل
يف م�ستهل لقاءاته� ،أ�شار قائد اجلي�ش اىل
الأو���ض��اع االقت�صادية وال�سيا�سية والأمنية
ال�ضاغطة ال��ت��ي ي�شهدها ال��ع��امل ،و�أب��رزه��ا
�أزم���ة ال��دي��ون ال�سيادية يف �أوروب����ا ،والأزم���ة
الإقت�صادية ال�صعبة يف ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية.
ك��م��ا ت��ط� ّ�رق اىل ق�ضية امل��ف��اع��ل ال��ن��ووي
الإي�����راين ،ح��ي��ث ت��ت��ع� ّ�ر���ض �إي����ران لعقوبات
�إق��ت�����ص��ادي��ة دول���ي���ة ،م��ع ت��ل��م��ي��ح ب��ت��دخ�لات
ع�سكرية ،ما دفعها اىل التهديد ب�إغالق م�ضيق
ه��رم��ز ،وقابله تهديدات م��ن قبل ال��والي��ات
املتحدة الأمريكية.
�أم���ا ال��ع��امل ال��ع��رب��ي ،ف��ه��و ال ي���زال ي�شهد
م��ظ��اه��رات وانتفا�ضات وث���ورات ب���د�أت من
أخ�يرا اىل
�رورا مب�رص وليبيا ،لت�صل � ً
تون�س م� ً
�سوريا ،وهي �أدت وت�ؤدي اىل تغيري يف بع�ض
الأنظمة ال�سيا�سية ،وال ت��زال نتائجها غري
وا�ضحة حتى الآن.
متر هذه الثورات ب�أقل ما ميكن
ون�أمل �أن ّ
م�شريا اىل � ّأن �أح��د �أه��م ا�سبابها
من خ�سائر،
ً
ت��داول ال�سلطة ،وق��د ح�صل تدخّ ل ع�سكري
�رصاعا
�أجنبي يف ليبيا ،فيما ت�شهد �سوريا
ً
بني القطبني ،ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
ورو�سيا ،مما �ص ّعب احللول.
وط��م ��أن القائد اىل � ّأن مثل ه��ذه الأح���داث
لن حت�صل يف لبنان ،كونه يتم ّتع ومنذ زمن
بعيد بتداول لل�سلطة� ،إ�ضافة اىل �أ ّنه
ي ّتبع �سيا�سة احلياد الإيجابي ،حيث
ينعم ب�شيء من الهدوء واال�ستقرار
الأمني ،على الرغم من �أ ّن��ه يف قلب
العا�صفة ،فالو�ضع
إجمال
م�ستقر � اً
ّ
والأم��ن مم�سوك و�أف�ضل بكثري من
بع�ض الدول ،وكل ما يح�صل عندنا
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جمرد حوادث فردية.
هو ّ
ويف املقابل ،ت�ستغل ا�رسائيل هذه الأو�ضاع
امل��ت ��أج��ج��ة ،وت�ستفيد م��ن ان�����ش��غ��ال ال��ع��امل
بهذه الأزم���ات ،لتعمل على تفعيل �سيا�سة
اال�ستيطان وتهويد القد�س جلعلها عا�صمة
ابدية لها وطرد �سكانها العرب.
ول��ف��ت ق��ائ��د اجل��ي�����ش اىل دور الإره�����اب
ونبه من �أن يعمد البع�ض
الإجرامي والتخريبيّ ،
اىل ا�ستغالل الأح���داث اجل��اري��ة يف املنطقة
للت�سلّل اىل لبنان والعبث ب�أمنه.
الو�ضع الداخلي
داخ��ل� ً�ي��ا� ،أو���ض��ح ق��ائ��د اجل��ي�����ش � ّأن البلد
ويتعر�ض لتجاذبات
عموديا،
انق�ساما
ي�شهد
ً
ً
ّ
�سيا�سية ترتافق مع ت�ضخيم �إعالمي للحوادث
ال��ب�����س��ي��ط��ة� ،أك���ان���ت �أم��ن��ي��ة او
اقت�صادية او �سيا�سية .فالبلد
يتحمل خالفات او انق�سامات،
ال
ّ
خ�صو�صا يف ظ��لّ الأو���ض��اع
ً
����ر ب��ه��ا
ال���راه���ن���ة ال���ت���ي مت� ّ
املنطقة.
وق��د �أ���ش��ار اىل � ّأن لبنان
ي��ع��وم ع��ل��ى ث����روة نفطية،
ن�ضيعها ب�سبب هذه
يجب � اّأل
ّ
اخلالفات ،مو�ض ًحا ا ّنه يجري
العمل على �إق��رار املرا�سيم
وال�����ق�����وان��ي��ن امل��ت��ع��لّ��ق��ة
ب��ه��ا� ،إ����ض���اف���ة اىل �إم��ك��ان
التو�صل اىل نتيجة جيدة يف
امل��ف��او���ض��ات ح��ول احل��دود
البحرية.
و�أب������دى ال��ق��ائ��د خ�شيته
م����ن ان���ع���ك���ا����س اخل�ل�اف���ات
�سلبا على الو�ضع
الداخلية
ً
الإقت�صادي اللبناين ،حيث
وانخفا�ضا يف عدد
نرى ازديا ًدا يف الدين العام
ً
م�شريا اىل � ّأن اجلي�ش هو �آخر من يت�أثر
ال�سياح،
ً
بها ،بف�ضل اجلهود والتدابري املتخذة يف هذا
املجال.
و�ش ّدد العماد قائد اجلي�ش على �أ ّنه بالرغم

مم��ا يحدث حولنا ،ن��رى � ّأن االهتمام بلبنان
ي��ت��زاي��د م��ن خ�لال زي���ارات ال��وف��ود الأجنبية
وت�شديدها على ا�ستقرار لبنان� ،إ�ضافــة اىل
ا�ستئناف امل�ساعدات الأمريكية اىل اجلي�ش
بغــ�ض النظر عن قيمتها املادية
اللبناين،
ّ
ال��ت��ي تبلغ ح���واىل  70مليون دوالر ،فهي
ت�شري اىل االهتمام الدويل بلبنان ومب�صريه يف
املنطقة.
و�ضع اجلي�ش
يف �إطار العمل على تطوير اجلي�ش وحتديثه
يف جميع املجاالت� ،أ�شار القائد اىل أ� ّنه جرى
ا�ست�صدار قانون ال�ستبدال ا�سم «املدر�سة
احلربية» بـ«الكلية احلربية» ،حيث �أ�صبحت
خريجيها �إج���ازة يف العلوم الع�سكرية
متنح ّ

ت��ت��ي��ح حل��ام��ل��ه��ا �إم���ك���ان ا�ستكمال
تعليمه العايل يف ما بعد.
ان التطويع هو عملية
ولفت اىل ّ
م�ستمرة وعلى امل�ستويات كافة:
ّ
تالمذة �ضباط ،تالمذة رتباء ،رتباء

�آذار

اخت�صا�صيني� ،أف����راد ...وم��ن ك��ل املناطق
بدون متييز.
م�ستمر على الرغم
ان التدريب
و�أكّ د القائد ّ
ّ
من كل ال�صعوبات وعلى ال�صعد كافة ،حيث
ج��رى تطوير التعليم يف كلية ف���ؤاد �شهاب
للقيادة والأركان ويف الكلية احلربية ،وح�صل
تعاون مع اجلامعة اللبنانية وبع�ض اجلامعات
اخل��ا���ص��ة� ،إ���ض��اف��ة اىل ال����دورات يف ال��داخ��ل
واخلارج ،وتدريب قوى الأجهزة الأمنية الأخرى
(قوى �أمن داخلي� ،أمن عام� ،أمن دولة .)...وقد
حث العماد قهوجي ال�ضباط على تعلّم اللغات
ّ
الأجنبية و�إتقانها لت�سهيل �سفرهم اىل اخلارج
ومتابعة ال�����دورات ،وبخا�صة منها دورات
الأركان لأنها ت�ؤهلهم لت�سلّم وظائف قيادية
عليا يف امل�ستقبل.

ك��م��ا ن��� ّوه ال��ق��ائ��د ب��ال��ه��ب��ات التي
يق ّدمها بع�ض ال���دول ال�صديقة،
وه���ي ع��ب��ارة ع��ن �أ���س��ل��ح��ة وم��ع��دات
يحتاج اليها اجلي�ش� ،إ���ض��اف��ة اىل
امل�����س��اع��دة يف ت���دري���ب ال��ع��ن��ا��صر

واالخت�صا�صيني.
وعلى �صعيد �آخ��ر� ،أو���ض��ح العماد قهوجي
�أ ّن��ه ،على �أثر �إجن��از م�رشوع احلوافز لل�ضباط،
جرى �إع��داد م�رشوع هيكلية جديد ،و�س ُتعتمد
معايري جديدة للرتقيات �ضمن هذه الهيكلية،
وبذلك ال ميكن �أن ي�صل اىل الرتب العليا � اّإل
ذوو الكفاءة وم�ستحقوها ،كما يف كل جيو�ش
العامل.
فتطرق القائد اىل «برنامج
�أم��ا �إع�لام� ً�ي��ا،
ّ
اجلندي» ال��ذي �أعيد �إح��ي��ا�ؤه وبثّه من �إذاع��ة
ل��ب��ن��ان ،مو�ض ًحا ا ّن���ه ي��ج��ري العمل على بثّه
من خ�لال �أث�ير بع�ض الإذاع���ات الأخ���رى ،ويف
التوقيت نف�سه.
مهمات اجلي�ش
يف �إط��ار املهمات التي ينفّذها
اجلي�ش على الأرا���ض��ي اللبنانية
كافة� ،أو�ضح القائد �أ ّنها تندرج
حتت ثالثة عناوين :دفاعية،
�أمنية ،و�إن�سانية.
ترتكز املهمات الدفاعية
يف الدفاع عن الوطن وحماية
حدوده،
وخ�صو�صا اجلنوبية
ً
منها ،فاجلنوب على ر�أ���س
اه��ت��م��ام��ات��ن��ا و�أول���وي���ات���ن���ا،
وهذا يتطلّب جهوزية دائمة
جنوبا ،من
للوحدات املنت�رشة
ً
تر�صني وحت�صني وتدريب،
والتعاون مع الـ«يونيفل»،
وبناء عالقة ثقة مع ال�سكان
واملواطنني ،مع الإ�شارة اىل
املحافظة على الهدوء العام،
وعدم ال�سماح لأحدًّ � ،أيا يكن،
يجرنا اىل
�أن يزايد علينا او ّ
حرب ال نريدها
حاليا ،كمثل
ً
�إطالق �صواريخ من الأرا�ضي اللبنانية...
ويف ما يتعلّق باملهمات الأمنية ،ركّ ز القائد
على وجوب الت�شدد يف �ضبط الأمن واحلزم يف
معاجلة الأمور واحل�سم ال�رسيع لأي حدث �أمني
�صغريا قبل تط ّوره اىل ما ال حتمد
مهما كان
ً

ن�شاطات القيادة

عقباه ،او االجن��رار اىل فتنة .فقادة الوحدات
العمالنية لديهم كامل ال�صالحية ملعاجلة �أي
خلل �أمني وغري م�سموح التخاذل او التلك�ؤ ،او
م�شريا يف
العودة بنا اىل اجواء العام ،1976
ً
منر بها �صعبة
هذا املجال اىل ّ
ان املرحلة التي ّ
ج ًدا ،و�إذا تخطيناها ب�سالم ين ُج لبنان.
ك��ذل��ك��� ،ش� ّدد القائد على العمل احلثيث
لك�شف �شبكات الإره���اب و�شبكات العمالء
وتوقيف عنا�رصها ،م ��ؤك � ًدا ��ض�رورة احلفاظ
على �أم��ن الثكنات و�أم��ن املراكز الع�سكرية
والقوافل واالنتقاالت ،وكذلك �أمن التجمعات
الع�سكرية.
و�إذ �أ�شار اىل �أهمية الت�رصف مع املواطنني
ب���ع���دل وح�����زم واح���ت���رام ���ض��م��ن ال��ق��وان�ين
والتعليمات ،مع الت�شديد على احلفاظ على
�أم��ن التظاهرات ال�سلمية ،ومنع املواجهات
او االحتكاكات� ،أكّ ��د وج��وب منع التهريب او
الت�سلل عرب احل��دود اللبنانية  -ال�سورية،
وبخا�صة تهريب ال�سالح او ت�سلّل امل�سلّحني،
م��ع ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى ق��م��ع ه���ذه احل����االت ،و�أم���ا
احلاالت االن�سانية فم�سموح بها �ضمن قرارات
الدولة.
ويف م��ا يتعلّق باملهمات الإن�سانية ،دعا
ال��ع��م��اد ق��ه��وج��ي اىل ال��ت��دخ��ل ال��ف��وري عند
ح�صول كوارث طبيعية او غريها (انهيارات،
ث��ل��وج ،في�ضانات ،ت��ف��ج�يرات ،)...وتقدمي
ال��ع��ون للمواطنني ،بالإ�ضافة اىل م�ساعدة
باقي م�ؤ�س�سات الدولة.
الإجنازات
على �صعيد الإجنازات يف امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية� ،أم��ل القائد يف حتقيق
املزيد منها ،معد ًدا بع�ضها الذي
حتقق:
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ن�شاطات القيادة

• على ال�صعيد الإجتماعي:
 �إرتفاع ن�سبة امل�ساعدات املدر�سية هذاالعام اىل  ٪78لع�سكريي اخلدمة الفعلية،
و ٪54للمتقاعدين.
 دف��ع فروقات �سل�سلة الرتب والرواتبوفق حقوق الع�سكريني.
 تفعيل عمل جهاز �إ�سكان الع�سكرينياملتطوعني وت�أمني القرو�ض لهم.
يف هذا املجال� ،أ�شار القائد اىل � ّأن اجلهاز
�أُ�س�س ملعاجلة م�شكلة ال�سكن للع�سكريني،
وبالتايل على امل�ستفيدين من ه��ذا اجلهاز
واملخ�ص�صني مب�ساكن ع�سكرية� ،أن يعملوا
ّ
��سري � ًع��ا ع��ل��ى �إخ�لائ��ه��ا ك��ي يف�سحوا امل��ج��ال
لغريهم.
 تفعيـل الطبابة الع�سكرية وتطويـرهاوف��ق �أع��ل��ى املعايري (�أط��ب��اء ،م��ع��دات ،غرف
حاليا على
عمليات� ،أدوي��ة ،)...ويجري العمل
ً
بناء م�ست�شفى ع�سكري حديث مبوا�صفات
عالية.
 تفعيل النقل امل�شرتك وزي��ادة الآلياتواخلطوط.
 تطوير املطابخ الع�سكرية وحت�سني نوعيةالطعام.
• على �صعيد التدريب:
 ا�ستمرار التدريب يف ال��داخ��ل واخل��ارج،�ري��ا دورات يف
ح��ي��ث يتــابع  1046ع�����س��ك� ً
اخلــارج.
 تدريب تالمــذة �ضبــاط يف اخلارجمن الإخت�صا�صات كافة (ج��و ،بحر،
بر.)...
 �إجراء متارين م�شرتكة مع قواتالـ«يونيفيل».
 �إق��ام��ة م�شاغل للتدريب علىالرماية.
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 امل�شاركة يف البطوالت الريا�ضية. �إن�شاء خمتربات للّغات الأجنبية.• على �صعيد امل�ؤمترات واالتفاقيات:
مت عقد م�ؤمتر �إقليمي العام املا�ضي،
 ّو�سي�صار اىل عقد م�ؤمتر اقليمي �آخر يف 28
�آذار من هذا العام.
 عقد اتفاقيات تعاون ع�سكري مع بع�ضال��دول ال�صديقة وم��ع الـ«يونيفل» ،وذلك
�ضمن الثوابت والكرامة وال�سيادة الوطنية.
 عقد اتفاقيات مع عدة جهات حول الأعمالاملتعلقة بالألغام.
 �إن�����ش��اء قطع ج��دي��دة يف اجل��ي�����ش ،وجهازتعاون ع�سكري  -مدين .CIMIC
و�ضع احلدود اللبنانية  -ال�سورية
والو�ضع يف طرابل�س
ت��ط� ّ�رق ال��ق��ائ��د اىل ه��ذا امل��و���ض��وع ب�شكل
يتم عرب
خا�ص ،حيث �أ�شار اىل ّ
ان التهريب ّ
خ�صو�صا عندما
حدود الدول ومنذ زمن بعيد،
ً
تكون حدود الدول متداخلة ووا�سعة.
يهمنا يف املو�ضوع هو عدم انتقال
ولكن ما ّ
امل�شاكل الينا .ل��ذل��ك ،ال��ق��رار ���ص��ارم مبنع
وخ�صو�صا ال�سالح وامل�سلّحني ،مع
التهريب،
ً
مت ن�رش اجلي�ش
مراعاة احلاالت الإن�سانية .وقد ّ
على احل���دود اللبنانية  -ال�سورية بكثافة
مت تعزيز الوحدات املنت�رشة.
وفاعلية ،و ّ
ت��راف��ق ه���ذا االن��ت�����ش��ار م��ع تفجري الو�ضع
يف طرابل�س بني ب��اب التبانة وجبل حم�سن،
وت��دخّ ��ل اجل��ي�����ش لتهدئة ال��و���ض��ع ،ف����إذا به
يتعر�ض لنريان الطرفني .ولكي ال يتم توريط
ّ
اجلي�ش و�إلها�ؤه عن مهمته الأ�سا�سية ،ا ُتخذ
القرار باحل�سم ال�رسيع ،وهكذا كان.
توجيهات عامة
بعد ا�ستعرا�ض جممل الأو�ضاع� ،أكّ د القائد
�رضورة التزام عدة توجيهات ،ومنها:
 احل��ف��اظ ع��ل��ى امل ��ؤ���س�����س��ة الع�سكرية،ويكون ذلك بالوالء املطلق للجي�ش والوطن،
فاجلي�ش للجميع ولي�س لفئة من دون �أخرى،
ونحن يف الو�سط مع قرار وا�ضح بعدم
امل�س
ّ

بالأمن .لذلك ،ف� ّإن املطلوب من الع�سكريني
وخ�صو�صا ال�ضباط ،االبتعاد عن التجاذبات
ً
ان
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ،ون����ؤك���د يف ه���ذا امل���ج���ال ّ
الت�شكيالت والتعيينات ُيعتمد فيها معيار
الكفاءة والنزاهة ،ولي�س الو�ساطات.
التقيد التام بالتعليمات والتوجيهات،
ّ
وتفعيل التوجيه املعنوي والع�سكري ،وتنمية
احل�س الأمني لدى الع�سكريني.
 التحلّي باالن�ضباط واملناقبية الع�سكرية،فبهما يقوى اجلي�ش وبهما تحُ فظ الكرامة
(ه��ن��دام ،اح�ت�رام التوقيت ،تنفيذ الأوام���ر،
�إط��اع��ة الرئي�س ،اح�ترام امل��ر�ؤو���س واح�ترام
الرتاتبية الع�سكرية.)...
 املحافظة على جهوزية الوحدات والعتادوتعهده لنواجهة خمتلف االحتماالت ،والتدخل
ّ
ب�رسعة ملعاجلة اي طارىء قد يحدث.
 املحافظة على �أمن الوثائق واملرا�سالتالع�سكرية.
 متتني العالقات االجتماعية بني ال�ضباط،والتوا�صل ال��دائ��م وال��ت��ع��اون والتن�سيق يف
تنفيذ املهمات.
 اتباع �سيا�سة الرت�شيد وع�رص النفقات يفظل الأو�ضاع الإقت�صادية ال�ضاغطة ،و�إفهام
الع�سكريني وتوجيههم لناحية املحظورات
الع�سكرية.
ويف ختام لقاءاته� ،أ�شـار العماد القـائد اىل
منـر يف �أ�صعـب مرحلة يف تاريـخ الوطن
اننا
ّ
و�أح��رج��ـ��ه��ا« ،فلنحافـظ على �أنف�سنا وعلى
جي�شنا كي مت� ّ�ر ه��ذه املرحلـة ب�أقل خ�سـائر
بر الأمان.
ممكنـة ونـ�صـل اىل ّ
ف ��إذا بقـي اجلي�ش
قويا ومتما�سكًا ،ينجو
ً
ان اجليـ�ش هو العمـود الفقري
الوطن ،ذلك ّ
وع��ـ��ل��ي��ه ي��ت��ك��ـ��ل امل��واط��ـ��ن��ون لإع���ـ���ادة بنـاء
وطنهـم».
وختم العماد قهوجي قائالً:
تتكـرر،
«� ّإن جتربة العام  1975لن
ّ
��ر ،وق���وة اجلي�ش يف
والفتنة ل��ن مت� ّ
وحـدته ويف والء �أفـراده له ،فلنحـافظ
عليه ليبقى الوطن لنا ولأوالدنا من
بعدنا».
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�إ�ستقباالت رئي�س الأركان

رئي�س الأركان
ي�ستقبل رابطة
امللحقني
الع�سكريني
الأجانب

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان ،يف مكتبه يف الريزة،
رابطة امللحقني الع�سكريني الأجانب يف لبنان ،حيث ه ّن�أهم ببداية ال�سنة
اجلديدة ودعاهم لتعزيز �أوا�رص التعاون بني جيو�شهم واجلي�ش اللبناين.

...والنائبني �أنطوان �سعد
و�أمني وهبه
ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،النائبني �أنطوان �سعد
و�أمني وهبه ،وجرى تداول الأو�ضاع العامة.

...ورئي�س جلنة احلوار
اللبناين الفل�سطيني
ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان ،يف مكتبه يف الريزة،
رئي�س جلنة احلوار اللبناين الفل�سطيني ،ال�سفري عبد املجيد ق�صري،
وخ�صو�صا خميم نهر البارد.
وتداوال �ش�ؤون املخيمات الفل�سطينية
ً

...ووفدا من منظمة العمل
ً
االجتماعي الدويل
ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،وف ًدا من منظمة العمل
االجتماعي الدويل برئا�سة ال�سفري هيثم �أبو �سعيد ،وجرى تداول
ال�ش�ؤون العامة.
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...ومدير
الهيئة اللبنانية
للطاقة الذرية

�إ�ستقباالت رئي�س الأركان

ا�ستقبل رئي�س الأركان
اللواء الركن وليد �سلمان ،يف مكتبه يف الريزة ،مدير الهيئة اللبنانية
للطاقة الذرية ،الدكتور بالل ن�صويل ،وبحث معه م�شاريع تهم امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية.

...وقائد الفرقاطة الفرن�سية
ووفدا مرافقًا
ً
ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان ،يف مكتبه يف
الريزة ،قائد الفرقاطة الفرن�سية  CHEVALIER PAULامل�ضادة
للطائرات العقيد البحري فرن�سوا مورو ،يرافقه امللحق الع�سكري
الفرن�سي العقيد فيليب باتريل ،ملنا�سبة زيارة الفرقاطة لبنان وتنفيذ
ن�شاطات م�شرتكة مع القوات البحرية اللبنانية.

...ووفدا من احلزب ال�سوري
ً
القومي االجتماعي
ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان ،يف مكتبه يف الريزة،
وف ًدا من احلزب ال�سوري القومي االجتماعي  -جناح عبد امل�سيح،
برئا�سة الدكتور علي حيدر ،حيث مت تداول ال�ش�ؤون العامة.

...ووفدا من جامعة AUL
ً
ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء
الركن وليد �سلمان ،يف مكتبه يف
الريزة ،الدكتور علي حمزة رئي�س
جمل�س الإدارة يف جامعة ،AUL
ترافقه ال�سيدة ن�رسين �أبو علي مديرة
العالقات العامة يف اجلامعة املذكورة،
وقد جرى تداول جماالت التعاون بني
اجلامعة واجلي�ش اللبناين.

كذلك ا�ستقبل
رئي�س الأركان،
يف مكتبه يف الريزة،
املدير التنفيذي
مل�ؤ�س�سة �أنيغما
ال�سيد ريا�ض قهوجي،
والفنان �أمري يزبك.
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مت�سللة من م�سارب االحتقان ال�سيا�سي ،حاولت رياح الفتنة �أن تن�رش
�سمومها يف طرابل�س عا�صمة ال�شمال .تبادل اطالق نار بني عنا�رص
م�سلحني يف منطقة باب التبانة  -جبل حم�سن ،كاد �أن يوقع املدينة
مانعا
يف دوامة العنف .غري �أن اجلي�ش احتوى املوقف ب�رسعة وحزم
ً
الأيادي ال�سوداء من تخريب م�سرية الأمن واال�ستقرار.
اجلي�ش دفع مرة جديدة �رضيبة الدم خالل قيامه بواجبه� ،إذ �أ�صيب
أثرا بجروحه.
عدد من ع�سكرييه وقد ا�ست�شهد �أحدهم يف ما بعد مت� ً

�أحداث طرابل�س

اجلي�ش طوق الفتنة مبوقفه ال�رسيع احلازم

�شهيد وجرحى بني الع�سكريني
حتمل امل�سلحني
والقيادة
ّ
ومن يقف خلفهم م�س�ؤولية �أي خ�سائر

تدابري �أمنية يف خمتلف املناطق
�أح��داث طرابل�س تزامنت مع تنفيذ قوى اجلي�ش تدابري �أمنية
يف خمتلف املناطق اللبنانية «ملكافحة �أعمال الت�سلل والتهريب
من جميع االجت��اه��ات ،ومنع املظاهر امل�سلحة والتعديات على
املواطنني» ،وفق ما جاء يف بيان قيادة اجلي�ش  -مديرية التوجيه
ال�صادر يف .2012/2/7
البيان نف�ســه �أو�ضح �أن هـذه التدابري «�شملت �إقامة حواجز
ظرفية وت�سيري دوريات راجلة وم�ؤلـلة وتنفـيذ انـزاالت بوا�سطـة
الطوافات يف الأماكن الوعـرة» ،وهي �أدت �إىل �ضبط كميات من
الأ�سلحـة واملمـنوعات والب�ضـائع املهربـة ،وتوقيف عدد كبري
من املهربيـن واخلارجيـن على القانـون واملطلوبني �إىل العدالة
بجرائم خمتلفة .وقد جرى ت�سليمهم مع امل�ضبوطات �إىل الق�ضاء
املخت�ص.
وا�ستغربت قيادة اجلي�ش ما �أثاره البع�ض حول توقيت تنفيذ
االجراءات الأمنية وامكنتها وتفا�صيلها ،م�ؤكدة �أن هذا الأمر يقع
يف �صلب م�س�ؤوليتها واخت�صا�صها ويتم وفق طبيعة املعلومات
املتوافرة وحاجة املواطن �إىل الأمن ،ف�ضالً عن �أن وجود اجلي�ش
مطلبا
يف كل �أرجاء الوطن هو حالة طبيعية ج ًدا بالإ�ضافة �إىل كونه
ً
ووطنيا �شامالً.
�شعبيا
ً
ً

حدث

�سنحمي �سكان املناطق احلدودية
من �أي اعتداء
�أهابت قيادة اجلي�ش باجلميع ،عدم زج ا�سم
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف التجاذبات ال�سيا�سية
يف معر�ض قيامها بواجبها الأمني ،وذكّ رت ب�أن
«اجلي�ش يف �أي منطقة ك��ان ،هو بني �أهله».
م ��ؤك��دة «حر�صها ال��ت��ام على حماية �سكان
املناطق احلدودية من �أي اعتداء يطال �أرواحهم
وممتلكاتهم مهما كان م�صدره .وذلك مبوازاة
ق��راره��ا احل���ازم ،منع الظهور امل�سلح داخ��ل
الأرا���ض��ي اللبنانية ،و�أي ن�شاط �أمني �آخ��ر من
�ش�أنه احلاق ال�رضر بحياة املواطنني ،وتعري�ض
ا�ستقرار الوطن للخطر».

اجلي�ش رد على م�صادر النريان و�أوقف م�سلحني
يف ما يتعلق ب�أحداث طرابل�س� ،أعلنت مديرية التوجيه �أنه على
�أثر ح�صول تبادل �إطالق نار بالأ�سلحة احلربية اخلفيفة بني عنا�رص
م�سلحني يف منطقة التبانة  -جبل حم�سن ،تدخلت قوى اجلي�ش
املنت�رشة يف املنطقة وقامت بالرد على م�صادر النريان وتنفيذ
عمليات دهم وا�سعة لأماكن مطلقي النار ،كما �سريت دوريات
مكثفة يف �شارع �سوريا .ويف اليوم التايل وا�صلت قوى اجلي�ش تعزيز
�إجراءاتها وقامت بعمليات دهم دقيقة لأماكن الذين �شاركوا يف
اال�شتباكات ،حيث متكنت من توقيف عدد من امل�سلحني ،و�ضبط
كميات من الأ�سلحة والذخائر املوجودة بحوزتهم ،فيما �أ�صيب عدد
من الع�سكريني بجروح خمتلفة.
ال غطاء
و�أكدت قيادة اجلي�ش قرارها احلا�سم بالت�صدي للعابثني بالأمن
�إىل �أي جهة انتموا ،ومتابعة مالحقة جميع املتورطني يف الأحداث
وتوقيفهم وت�سليمهم �إىل الق�ضاء املخت�ص .وحملت القيادة
«العنا�رص امل�سلحني وم��ن يقف خلفهم ،م�س�ؤولية �أي خ�سائر
ج�سدية ومادية تقع يف �صفوف املدنيني �أو الع�سكريني ،م�شرية
�إىل �أن الأو�ضاع الدقيقة التي متر بها البالد لن ت�شكل يف �أي حال
من الأحوال غطاء للم�صطادين يف املاء العكر،
واملتطاولني على هيبة الدولة و�أمن املواطنني
وا�ستقرارهم.
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�إطالق التقرير اخلا�ص
حول «الق�ضايا الإقليمية
النا�شئة :التحديات والر�ؤى
امل�ستقبلية»

العماد قهوجي:
تنوعه
اجلي�ش يدافع عن ّ
الفكري
متاما كما يدافع
ً
عن ترابه الوطني

�أق��ي��م يف ال��ن��ادي الع�سكري امل��رك��زي حفل
توزيع كتاب «الق�ضايا الإقليمية النا�شئة:
ال��ت��ح��دي��ات وال�������ر�ؤى امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة» على
امل�شاركني اللبنانيني يف امل�ؤمتر الإقليمي
الأول الذي عقد يف لبنان العام املن�رصم.
ح�رض الإحتفال ممثل قائد اجلي�ش العماد
ج��ان ق��ه��وج��ي العميد ال��رك��ن ال��ط��ي��ار ط��اين
�شهوان ،ممثل وزير الداخلية العميد مروان
�رشبل العميد �أح��م��د حنينه ،ممثل مدير عام
قوى الأمن الداخلي اللواء �أ�رشف ريفي العميد
ن�صار ،ممثل مدير عام الأمن العام اللواء
بيار ّ
عبا�س �إبراهيم العقيد رمي��ون �أي��وب ،ممثل
مدير عام �أمن الدولة اللواء جورج قرعه العميد
من�سى ،ممثل مدير عام اجلمارك بالإنابة
�إيلي ّ
�شفيق مرعي العقيد اليا�س ال�شكر ،امللحقون
ال��ع�����س��ك��ري��ون ال��ع��رب والأج����ان����ب� ،أ���س��ات��ذة
جامعيون وع��دد من �ضباط اخلدمة الفعلية
وال�ضباط املتقاعدين.
بد�أ الإحتفال بالن�شيد الوطني اللبناين ،ثم
�ألقى ممثل قائد اجلي�ش كلمة �شدد فيها على
�أهمية م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف الن�شاطات
الفكرية التي حتييها امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
والتي تهدف من خاللها �إىل مواكبة الأحداث
والتطورات والتطلعات ب�شكل م�ستمر.
ومم��ا قاله« :منذ ح��واىل �سنة ،ك��ان لقا�ؤنا
الأول يف معر�ض تلك الن�شاطات ،حتت عنوان:
«الق�ضايا الإقليمية النا�شئة :التحديات
مت مب�شاركة ما
وال��ر�ؤى امل�ستقبلية» .حدث ّ

�أخبار ون�شاطات

�إعداد:
نينا عقل خليل
جان دارك �أبي ياغي
روجينا خليل ال�شختورة

العميد الركن طاين �شهوان

ال يقل عن مائة باحث و�أكادميي وحما�رض ،من
لبنان والدول العربية وبع�ض الدول ال�صديقة
واملنظمات الدولية .وق��د ط��رح امل�شاركون
خالله ،ر�ؤًى خمتلفة حول الق�ضايا الإقليمية
النا�شئة ،وحاولوا الإحاطة بالتحديات القائمة
وامل��رت��ق��ب��ة ،ف��ك��ان �أن ت��و� ّ��ص��ل املجتمعون
�إىل جملة من التو�صيات �أملتها املعطيات
واخلربات والتجارب� ،إقت�ضى تعميمها».
و�أ����ض���اف�« :أي���ن اجلي�ش اللبناين م��ن كل
ذل��ك؟ �إ ّن��ه م��ر�آة الوطن ،ميثّل �أب��ن��اءه جمي ًعا،
متاما كما يدافع
يدافع عن تن ّوعه الفكري
ً
عن ترابه الوطني جبالً و�ساحالً ،يحمي حرية
التعبري التي تتميز بها هذه البالد من جميع
التطرف ،وي�ستب�سل يف الوقوف �إىل
�أ�شكال
ّ
جانب ال�سالم والعدل ،وذلك مبواجهة عد ّوين

�أ�سا�سيني� :إ�رسائيل والإرهاب ،والكل يعرف � ّأن
هذين العدوين هما يف �صلب معظم الأزمات
التي ت�صيب منطقتنا ،وت�شغل م�ؤ�س�ساتنا عن
امل�ضي ق ُد ًما يف النهو�ض احل�ضاري والتق ّدم
العلمي والإجتماعي».
وختم قائالً:
«لقد عمدت القيادة �إىل جمع �أعمال امل�ؤمتر
الأول وا���س��ت��ث��م��اره��ا ،ف��ا���س��ت��ذك��رت ن��دوات��ه
وخلّ�صتها وق� ّدم��ت��ه��ا يف تقرير خ��ا���ص على
إقتناعا منها ب�أهمية م�ضمونها
�شكل كتاب� ،
ً
وتقديرا جلهود الباحثني امل�شاركني فيها
ً
�
ت
وبالتايل
لعطاءاتهم،
و�شكرا
أ�سي�سا للم�ؤمتر
ً
ً
الثاين الذي يتم التخطيط لعقده ما بني 28
و 31من �شهر �آذار احلايل.»...
ويف اخلتام �أقيم كوكتيل باملنا�سبة.
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�أخبار ون�شاطات

يف ���س��ي��اق امل���ب���ادرات امل��ت��ك��ررة ل��دع��م��ه،
ت�سلّم اجلي�ش اللبناين يف احتفال ج��رى يف
ع�سكريا قدمته الدولة
حملة الكرنتينا عتا ًدا
ً
الإيطالية هبة.

دورات تدريبية يف ا�سرتاليا
�أعلنت ال�سفارة الأ�سرتالية يف ب�يروت �أن
�أ�سرتاليا �ست�ستقبل عنا�رص من القوات امل�سلحة
اللبنانية ملتابعة دورات تدريبية م�شرتكة،
وذلك �ضمن برنامج التعاون الدفاعي املع ّزز
بني البلدين.
ويف اجتماع عقد يف مقر ع��ام اجلي�ش ،قدم
امللحق الع�سكري الأ���س�ترايل الكابنت غايف
�إروين �إىل مدير التعليم يف اجلي�ش اللبناين
العميد الركن خالد حمادة
كتابا من �سفري بالده
ً

و�ساما التقدير
الع�سكري ملن�سق
امل�ساعدات
الع�سكرية وقائد
جمموعة الزوارق
الأملانيني
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اجلي�ش  -العدد رقم 321

تعاون جديد بني الدولة الإيطالية واجلي�ش اللبناين
ح�رض االحتفال ك��لّ من م�سري �أعمال �أرك��ان
اجلي�ش للتجهيز العميد ال��رك��ن نبيل �أب��و
حيدر ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
ال�سفري الإي��ط��ايل يف لبنان ال�سيد جوزيبي
مورابيتو ،اجلرنال كارلو المانا قائد القطاع
الغربي يف اليونيفيل ،وامللحق الع�سكري
العقيد مي�شال �ساندري �إىل جانب ع��دد من
�ضباط اجلي�ش اللبناين.

يف لبنان لك�س بارتلم يوجز الدورات التدريبية
املعرو�ضة.
اجلدير بالذكر �أن احلكومة الأ�سرتالية �ستم ّول
متويالً كامالً م�شاركة عنا�رص اجلي�ش اللبناين
يف جميع ال����دورات التدريبية التي ي�شملها
الربنامج ،ومن بينها دورة الت�آلف لأ�سبوع واحد
التي �ستقام يف مركز التدريب الدويل الدفاعي
يف م��ل��ب��ورن ،وه��ي ت�سبق ال����دورة التدريبية
املتخ�ص�صة.
و�ست�ضم ال���دورة التدريبية الأوىل عنا�رص
خم��ت��اري��ن م��ن ح���واىل  18دول���ة م��ن �إفريقيا

قوام الهبة الإيطالية التي ت�سلّمها اجلي�ش
 138كا�شفة �ألغام من ط��راز CEIA MIL
 – D1و 4كا�شفات متفجرات  Fido XTمع
 6جمموعات من معدات الدعم ،بالإ�ضافة �إىل
الدورات التدريبية وامل�ساعدة التقنية يف هذا
املجال.
وق��د �شكر العميد الركن �أب��و حيدر ،با�سم
العماد قهوجي ،ال�سلطات الإيطالية على
دعمها امل�ستمر اجلي�ش اللبناين ،و�أثنى
على جهود الوحدة الإيطالية وت�ضحياتها
لرت�سيخ اال�ستقرار يف اجلنوب.
يجدر ب��الإ���ش��ارة � ّأن ه��ذه الهبة تندرج
يف �إط��ار «اتفاقية التعاون الثنائية يف
جمال الدفاع» املوقعة بني احلكومتني
الإيطالية واللبنانية بتاريخ  21حزيران
.2004

و�آ�سيا وال�رشق الأو�سط واملحيط الهادئ ،حيث
�سيخ�ضعون للتدريب �إىل جانب عنا�رص من
قوات الدفاع اال�سرتالية و�أفراد مدنيني.

كرم قائد القوات البحرية العميد البحري نزيه بارودي كالً من من�سق
ّ
امل�ساعدات الع�سكرية يف ال�سفارة الأملانية العقيد ديتري اجنلهارد وقائد
جمموعة ال��زوارق الأملانية العاملة �ضمن قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
العقيد فليك�س هورنانغ ،يف احتفال �أقيم يف املجمع الع�سكري  -جونية،
تقديرا للجهود التي بذالها يف املجالني اللوج�ستي والتدريبي
وذلك
ً
مل�صلحة القوات البحرية.
وقد ق ّدم العميد البحري بارودي و�سام التقدير الع�سكري مع براءته
املكرمني
لل�ضابطني
تقديرا خلدماتهما ،يف ح�ضور امللحق الع�سكري
ً
ّ
الأملاين واملن�سق اجلديد للم�ساعدات الع�سكرية لدى ال�سفارة و�ضباط
من قيادة اجلي�ش ومن القوات البحرية.
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قاعة اجتماعات و�شبكة ات�صاالت
من الوحدة الكورية �إىل اجلي�ش

�أخبار ون�شاطات

يف ح�ضور العميد الركن �صادق طلي�س قائد قطاع
جنوب الليطاين ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
وقائد الوحدة الكورية العاملة �ضمن قوات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة يف لبنان العقيد �سني هاجونغ �سيك �إىل جانب عدد من ال�ضباط� ،أقيم يف ثكنة بنوا بركات يف
�صور ،احتفال مبنا�سبة ت�سلّم اجلي�ش قاعة اجتماعات و�شبكة ات�صاالت ق ّدمتهما الوحدة املذكورة هبة.
العميد الركن طلي�س �شكر يف كلمته التي �ألقاها باملنا�سبة ،الوحدة الكورية و�سلّم قائدها العقيد
درعا تذكارية با�سم العماد قائد اجلي�ش.
جونغ �سيك ً
واختتم الإحتفال بعر�ض للفنون القتالية وايجاز حول �شبكة الإت�صاالت.

...وقاعة للغة الفرن�سية
يف مع�سكر عرمان للتدريب
�أقيم يف قيادة مع�سكر عرمان للتدريب،
حفل افتتاح قاعة لتعليم اللغة الفرن�سية
مت جتهيزها م��ن قبل م�رصف «»SGBL
و��ش�رك���ات « »ADPIل��ل����شرق الأو����س���ط،
و« »Publivilleو«رينو» لل�سيارات.
ح�رض الإحتفال العميد الركن عبدو عطا اهلل
ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،امللحق
الع�سكري الفرن�سي العقيد فيليب برتيل،

مدير �شبكة م�صارف « »SGBLال�سيد جريار
تيجون وممثلو ال�رشكات امل��ذك��ورة ال�سادة:
روجيه �سماحة ،روجيه مطر ،وبيار حنني� ،إىل

ج��ان��ب ع��دد م��ن ال�ضباط .ويف اخل��ت��ام� ،سلّم
العميد الركن عطا اهلل كتب �شكر با�سم العماد
قائد اجلي�ش �إىل ممثلي اجلهات امل�ساهمة.

اجتماعات
عمل حول
CTP
ق��������ام وف��������د م��ن
��شرك��ة American
 Systemsامللتزمة
ت���ن���ف���ي���ذ ب���رن���ام���ج
التدريب ال�شامل ( )CTPبزيارة �إىل لبنان لتفقد �أع�ضاء فريق التدريب االمريكي يف
املراكز املعتمدة لتنفيذ الربنامج .والتقى الوفد امل�ؤلف من ال�سيدين Jason Frye
و Robert Carollكلاً من م�سري �أعمال نائب رئي�س الأركان للتجهيز العميد الركن
نبيل بو حيدر ومدير التعليم العميد الركن خالد حماده� ،ضمن اجتماعات عمل ناق�شوا
أمورا متعلقة بخطة الربنامج وتنفيذه.
خاللها � ً
أمريكيا من القيادة الو�سطى ،وجرى بحث موا�ضيع
كما التقى مدير التعليم وف ًدا �
ً
متعلقة بالتعاون والتدريب على م�ستوى اجلي�شني.
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تكرم رجل الأعمال �رسكي�س �رسكي�س
قيادة اجلي�ش
ّ
تقديرا
�أقيم يف نادي ال�ضباط يف الريزة ،غداء تكرميي لرجل الأعمال ال�سيد �رسكي�س �رسكي�س
ً
مل�ساهمته يف تنفيذ م�رشوع منحوتة «�سفرة احلرف الأول» .ح�رض احلفل العميد الركن ح�سن �أيوب
مدير التوجيه ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي وعدد من ال�ضباط .وقد منح العميد الركن
درعا تذكارية با�سم العماد قهوجي.
�أيوب ال�سيد �رسكي�س ً

�رسيتا لواء احلر�س اجلمهوري وفوج املغاوير جمليتان يف العر�ض الع�سكري و�شارات لعنا�رصهما
اخ��ت�يرت ك��ل م��ن ��سري��ت��ي ل��واء
احلر�س اجلمهوري وفوج املغاوير
ك����سري��ت�ين جم��ل��ي��ت�ين م���ن ب�ين
ال�رسايا التي �شاركت يف العر�ض
الع�سكري ال��ذي �أق��ي��م يف ذك��رى
اال�ستقالل.
وللمنا�سبة� ،أق��ام ل��واء احلر�س
اجلمهوري احتفاالً يف مقر قيادة
اللواء يف بعبدا ،تر�أ�سه قائد اللواء
العميد وديع الغفري ممثالً العماد
قائد اجلي�ش.
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كذلك� ،أقام فوج املغاوير احتفاالً على ملعب ثكنة غ�سان
رمان يف رومية ،تر�أ�سه قائد الفوج العميد الركن �شامل
روكز ممثالً قائد اجلي�ش.
وق��د مت ّ تقليد عنا�رص ال�رسيتني املجليتني ال�شارات،
وذلك يف ح�ضور عدد كبري من ال�ضباط والرتباء والأفراد.

�آذار

تدابري �أمنية وتوقيفات و�أعمال �إمنائية
يف �إطار احلفاظ على الأمن والإ�ستقرار ومكافحة اجلرائم املنظمة على
�أنواعها ،وبنتيجة التدابري الأمنية التي اتخذتها وحدات اجلي�ش يف خمتلف
املناطق اللبنانية خالل �شهر كانون الثاين املن�رصم� ،أوقفت هذه الوحدات
�شخ�صا من جن�سيات خمتلفة ،بع�ضهم مطلوب للعدالة مبوجب
نحو 460
ً
مذكرات توقيف ،والبع�ض الآخ��ر الرتكابه جرائم وخمالفات متعددة،
تتعلق بالتجوال داخ��ل الأرا���ض��ي اللبنانية من دون �إق��ام��ات �رشعية،
وحيازة املمنوعات والإجتار بها ،بالإ�ضافة �إىل قيادة �سيارات ودراجات
نارية من دون �أوراق ثبوتية ،وقد �شملت امل�ضبوطات � 60سيارة و10
دراج��ات نارية و�صهريجني ومركب �صيد ،بالإ�ضافة �إىل كميات من

�أخبار ون�شاطات

الأ���س��ل��ح��ة وال��ذخ��ائ��ر
والأعتدة الع�سكرية،
واملخدرات والدخان.
مت ت���������س����ل����ي����م
املوقوفني مع امل�ضبوطات �إىل املراجع املخت�صة لإجراء الالزم.
كذلك ،متكنت دوري��ة تابعة ملديرية املخابرات بعد عمليات ر�صد
وتق�ص ،من توقيف املدعو علي ح�سن امل�رصي �إثر دهم مكان وجوده يف
ّ
البقاع .وقد �أو�ضحت مديرية التوجيه يف بيان �صدر عنها ()2012/1/27
�أن املوقوف امل�رصي م ّتهم بالقيام بتاريخ  ،2011/6/2وبالإ�شرتاك مع

�آخرين ،بعملية �سلب بقوة ال�سالح ،مبلغ  230مليون لرية من موظفي
بنك الإعتماد اللبناين  -فرع زحلة .كما �أنه م ّتهم بامل�شاركة يف خطف �أحد
الأ�شخا�ص ب�سبب خالفات مادية ،وبالقيام بعمليات �سطو م�سلّح وتزوير
ون�صب واحتيال و�إعطاء �شيكات من دون ر�صيد وتعاطي املخدرات،
وثمة عدة مذكرات توقيف بحقه ،وقد �سلم املوقوف �إىل الق�ضاء.
ويف �إط��ار الن�شاط الإمنائي املتوا�صل� ،ساهم ع�سكريون من خمتلف
القطع والوحدات الع�سكرية يف حمالت ت�شجري �ضمن الربنامج الوطني
للغابات ،وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة.
وجهت قيادة اجلي�ش كتاب �شكر �إىل
كتاب
ّ
بلدية ال�شيخ حممد  -عكار التي �رشعت
�شكر
ب�إقامة ن�صب ت��ذك��اري ل�شهداء اجلي�ش
ال��ذي��ن �سقطوا يف �سبيل ال���دف���اع عن
الوطن ،حيث �ستتوىل تنفيذه مع كامل تكاليفه يف احلديقة
العامة الواقعة على مدخل البلدة .وجاء يف كتاب ال�شكر �أن
إيجابيا لدى عائالت الع�سكريني
إنطباعا �
هذا امل�رشوع يرتك �
ً
ً
ال�شهداء ،ويدلّ على احل�س الوطني من قبل البلدية.
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ال�رشق الأو�سط بني احلرب وال�سلم
�أين حقوق الإن�سان من ذلك؟

يف ظل الأو�ضاع الأمنية املرتدية الراهنة التي ت�سود
ونظرا اىل الأعمال الإرهابية
غالبية دول ال�رشق الأو�سط،
ً
والتخريبية التي تتعر�ض لها ال�شعوب ،دعت املنظمات
الدولية التابعة للأمم املتحدة يف لبنان �إىل م�ؤمتر دويل
وور�شة عمل حول «مهمة ال�سالم يف العامل وم�ستقبل العمل يف جمال حقوق
الإن�سان يف ال�رشق الأو�سط» ،وذلك يف فندق روتانا يف احلازمية.
ح�رض امل�ؤمتر رئي�س مكتب القانون الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان يف
كل من وزير الدفاع فايز
�أركان اجلي�ش للعديد العميد الركن نعيم زيادة ممثالً اً
غ�صن وقائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وممثل وزير الداخلية مروان �رشبل
العميد روجيه �سامل ،النائب فادي االعور ،ممثل النائب طالل ار�سالن الدكتور
�سليم حمادة� ،سفري املنظمة واملفو�ضية الدولية حلقوق االن�سان والنائب يف
الربملان الدويل للأمن وال�سالم الدكتور هيثم بو �سعيد ،رئي�س الربملان الدويل
للأمن وال�سالم الدكتور �سال�سو مافيز ،ممثل املدير العام لقوى الأمن الداخلي
اللواء �أ�رشف ريفي املقدم مو�سى كرنيب ،ممثل املدير العام للأمن العام
العميد ف�ؤاد خوري ،رئي�س املفو�ضية الدولية حلقوق الإن�سان الدكتور حممد
�شاهد �أمني خان ،رئي�س جلنة الأمن وال�سالم يف منظمة العمل االجتماعي اللواء
الركن �شوقي امل�رصي ،ممثل مدير املخابرات يف اجلي�ش العميد منري �رسور،
�سفري �سوريا يف لبنان الدكتور علي عبد الكرمي علي� ،سفري الدولة الفل�سطينية
يف لبنان وممثلون عن ال�سفارات العراقية ،االيرانية ،العمانية� ،أع�ضاء ال�سلك
الديبلوما�سي و�ضباط من الأجهزة الأمنية واجلمعيات احلقوقية الإن�سانية العربية
واللبنانية والفل�سطينية وفاعليات ومهتمون.

م�ؤمترات

�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

العميد الركن نعيم زيادة
بعد االف��ت��ت��اح بالن�شيد الوطني اللبناين،
ا�ستهل ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن
زيادة كالمه فقال:
غريبا �أن ينعقد هذا امل�ؤمتر يف ربوع
«لي�س
ً
لبنان ،فهذا الوطن ال�صغري بحجمه ،الكبري
حقيقيا لتفاعل
خمتربا
بقيمه ،كان وال يزال
ً
ً
الثقافات واحل�ضارات ،حتى قيل عنه �أنه �أكرث
من وطن� ،إنه ر�سالة .ويف عامل ي�سوده اخلوف
والقلق والت�شكيك ،يبدو النموذج اللبناين
الفريد واحة �أمل م�رشق ،ت�ستمد منه الإن�سانية
جمعاء ،قيم االنفتاح واحل��وار ،و�إمكان تالقي
االن�سان مع �أخيه الإن�سان ب�رصف النظر عن دينه
او عرقه او لونه».
و�أ���ض��اف« :ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن الأزم����ات التي
ع�صفت بوطننا خ�لال ع��ق��ود م��ن ال��زم��ن ،مل
يوما للي�أ�س ،ومل يتخلوا
ي�ست�سلم اللبنانيون ً
حلظة عن التم�سك بوحدتهم و�صيغة العي�ش
امل�شرتك يف م��ا بينهم ،كذلك فعل اجلي�ش
اللبناين الذي ا�ستطاع بف�ضل �إميانه بر�سالته،
ودوره الوطني اجلامع ،و�أدائ���ه املتجرد� ،أن
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ي�شكل �صمام �أم��ان �شعبه ورهانه الدائم يف
�أحلك �أوقات ال�شدائد وال�صعاب ،وها هو لبنان
اليوم مي�ضي بخطى ثابتة يف طريق النهو�ض
والبناء ،يف ظل عهد فخامة الرئي�س العماد
مي�شال �سليمان ال��ذي اتخذ م��ن امل�صاحلة
�شعارا
وال��وح��دة وال��ت��واف��ق ب�ين اللبنانيني
ً
مل�سريته ،فيما ت�ستمر امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
بقيادة العماد ج��ان قهوجي
قوية منيعة ،حمققة االجن��از
تلو الآخ���ر يف جم��ال تر�سيخ
دعائم الأمن واال�ستقرار .غري
�أن ما يعكر �صفو �سالمنا ،هو
�إبقاء العدو الإ�رسائيلي على
احتالله الأرا�ضي اللبنانية يف
م��زارع �شبعا وتالل كفر�شوبا
والق�سم ال�شمايل م��ن بلدة
الغجر ،وموا�صلة خرق طائراته
���س��ي��ادت��ن��ا ال��وط��ن��ي��ة وزرع
�شبكات التج�س�س والعمالة
يف ن�سيج جمتمعنا ال��واح��د،
الكم الهائل من
بالإ�ضافة اىل
ّ
الألغام والقنابل العنقودية
التي خلفها يف �أر�ضنا ،والتي
ح�صدت وال ت��زال� ،أع��دا ًدا كبرية من ال�شهداء
أي�ضا،
واجلرحى .كما � ّأن ما يعكر �صفو ال�سالم � ً
ه��و الإره����اب ال���ذي يطل ب��ر�أ���س��ه ب�ين احلني
والآخر بهدف ترويع املواطنني و�إحلاق الأذى
ب�أرواحهم وممتلكاتهم .فقد بذل �شعب لبنان
وجي�شه الت�ضحيات اجل�سام يف مواجهة �إرهاب
الدولة املتمثل ب�إ�رسائيل ،ويف مواجهة �إرهاب
املنظمات املتطرفة ،وخري �شاهد على ذلك
حرب متوز  ،2006ومعركة نهر البارد العام
2007؛ وه��ذه الت�ضحيات املبذولة ،مل تكن
دفاعا عن العامل
دفاعا عن لبنان فح�سب ،بل
ً
ً
�أجمع ،من خماطر ال��دول اخلارجة على قواعد
ال�سلم ال��ع��امل��ي ،وم���ن خم��اط��ر املجموعات
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حقوق الإن�سان
الإره��اب��ي��ة التي ال ح��دود يف ال��زم��ان واملكان
لأعمالها الإجرامية العبثية».
وختم العميد الركن زي��ادة بالقول« :با�سم
ق��ائ��د اجلي�ش ال��ع��م��اد ج��ان ق��ه��وج��ي� ،أت��وج��ه
بخال�ص ال�شكر واالمتنان �إىل اجلهات الداعية
لهذا امل ��ؤمت��ر ،كما �أ�شكر ك��ل م��ن ���ش��ارك يف
ح�����ض��وره و�أ���س��ه��م يف �إجن���اح���ه ،وع��ه��دن��ا لكم
�أن ن�شبك ال�سواعد م ًعا متطلعني �إىل �سالم
حقيقي ،فيه طم�أنينة ال�شعوب وخري الإن�سان
وعزته وكرامته».

اللواء الركن املتقاعد �شوقي امل�رصي
بعد كلمة ممثل القائد ،القى اللواء الركن

امل�رصي كلمة ،وقال:
«منذ �أ�سبوعني عقدت املنظمة االقت�صادية
واالج��ت��م��اع��ي��ة ل���غ���رب �آ����س���ي���ا «الإ����س���ك���وا»
��را يف فندق
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��أمم امل��ت��ح��دة م����ؤمت� ً
فيني�سيا مب��و���ض��وع «الإ����ص�ل�اح واالن��ت��ق��ال
�إىل ال��دمي��وق��راط��ي��ة» ،وذل���ك ب���إ��شراف دويل
ومب�����ش��ارك��ة �شخ�صية لل�سيد ب��ان ك��ي مون
الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة� ،إىل جانب دولة
رئي�س جمل�س الوزراء الأ�ستاذ جنيب ميقاتي،
حيث مت التطرق اىل التطورات التي �شهدها
وال يزال ي�شهدها بع�ض الدول العربية بهدف
التحول اىل الدميوقراطية احلقيقية ،واليوم
وب��رع��اي��ة دول��ي��ة �أي��� ً��ض��ا وب��ت��ع��اون ب�ين �ست

منظمات دولية تابعة ل�ل�أمم املتحدة ،يقام
هذا امل�ؤمتر مبو�ضوع «مهمة ال�سالم يف العامل
وم�ستقبل العمل يف جمال حقوق االن�سان يف
ال�رشق االو�سط» ،فمن منا ال يدرك مدى الرتابط
بني الدميوقراطية وحقوق الإن�سان ،حيث ال
احرتام لهذه احلقوق يف غياب الدميوقراطية،
وال دميوقراطية يف �أي نظام ال ت��راع��ى فيه
حقوق الإن�سان ،ولذا كان هذا االهتمام الدويل
حاليا بهذه املوا�ضيع املختلفة :الإ���ص�لاح،
ً
الدميوقراطية ،حقوق الإن�سان ،الأمن وال�سالم،
ويف منطقتنا حت��دي � ًدا ،لي�شري �إىل �أهمية ما
ت�شهده هذه املنطقة من تطورات دراماتيكية
حتما جمتمعات جديدة ،و�أنظمة
�ستنتج عنها
ً
خمتلفة ،وواقع �إقليمي
م���غ���اي���ر مل����ا ن�����ش��ه��ده
اليوم».
وت��اب��ع ال���ل���واء ال��رك��ن
امل�����ص�ري�« :إن ح��ق��وق
الإن�سان كفلها الإع�لان
العاملي لهذه احلقوق
والذي �صدر عن اجلمعية
العامة للأمم املتحدة يف
العا�رش من �شهر كانون
االول من العام 1948
يف ث�لاث�ين م���ادة ،حيث
�ضمن هذا االعالن حرية
الإن���������س����ان ،وك���ف���ل له
حرية التعبري عن الر�أي،
ووج����وب ع���دم تعر�ضه
للتعذيب �أو املعاملة الوح�شية� ،أو احلجز �أو
النفي تع�سفًا� ،إىل غري ذلك من احلقوق التي
ال جم��ال لذكرها الآن .وق��د �أن�شئت يف الأمم
امل��ت��ح��دة على �أث���ر االع�ل�ان ال��ع��امل��ي حلقوق
الإن�سان عدة منظمات وهيئات من �أجل حتقيق
الأمن العاملي وحماية الإن�سان وت�أمني حقوقه،
ومنها من ي�شارك معنا اليوم يف هذا امل�ؤمتر،
عنيت بذلك «هيئة مفو�ضية حقوق الإن�سان
الدولية» ،و«منظمة حقوق االن�سان الدولية»
و«منظمة العمل االجتماعي الدولية» .و�أ�صبح
هناك اتفاق عام بني الدول على � ّأن هذا االعالن
العاملي حلقوق االن�سان ي�شكل �أ�سا�س القانون
ال����دويل ل��ه��ذه احل���ق���وق ،وه���و ي��ت��وىل و�ضع

حقوق الإن�سان
التزامات يتحتم على الدول ان حتافظ عليها،
وان ت�ضطلع بها يف كل ما يت�صل باحرتام هذه
احلقوق وحمايتها وتطبيقها».
وختم« :من هنا كان واجب �أي �سلطة حماية
احلريات ،وحقوق الإن�سان بوا�سطة القانون
�أوالً ،والقوى الأمنية التي تخولها هذه ال�سلطة
ثانيا،
احلفاظ على ه��ذه احل��ري��ات واحل��ق��وق
ً
وبالتايل منع اي كان من انتهاكها.
وهنا ن�شري اىل انه يفرت�ض بالقوى الأمنية يف
�أثناء ت�أدية مهماتها عدم �إحلاق الأذى بالنا�س،
وع��دم تعري�ضهم للتعذيب والقمع والقتل،
ومن غري امل�سموح ا�ستخدام ال�سالح �ضدهم
�إال يف حاالت الدفاع عن النف�س ،و�إزاء تعر�ض
�سالمة القوى الأمنية خلطر
مبا�رش وحم��ت��م ،ومي��ن��ع حتت
ذريعة مكافحة االرهاب �إحلاق
الأذى ب��الأط��ف��ال وال��ن�����س��اء
وال�شيوخ ،وبكل من ال يحمل
�س�لاح��ا وال ي�شكل تهدي ًدا
�� ً
ل�����س�لام��ة ال����ق����وى .وت��ب��ق��ى
�درج
ال��ق��اع��دة دائ� ً�م��ا �أن ت��ت� ّ
ال��ق��وى الأم��ن��ي��ة با�ستخدام
القوة بحيث ي�ستخدم ال�سالح
وت�����س��ت��خ��دم ال��ذخ�يرة احلية
كحل �أخري ال مفر منه لو�ضع
ح��د لأع���م���ال ال�����ش��غ��ب التي
تهدد الأمن القومي �أو �سالمة
القوى الأمنية».

والعلن ،وحث هذه اجلهات على القيام ب�أعمال
منافيا لأب�سط
�شغب وت��خ��ري��ب� ،ألي�س ه��ذا
ً
مفاهيم حقوق الإن�سان الدولية وقوانينها ؟
�إننا من هذا املنرب نعود ون�شدد على عدم
التدخل يف ���ش��ؤون ال��دول وت��رك ه��ذه ال��دول
جت�ترح احل��ل��ول الوطنية التي ت��راه��ا غالبية
النا�س واملجموعات املعنية يف هذا ال�ش�أن،
�ضمن الأط���ر الدميوقراطية التي تعمل من
�أجلها ال�رشع الدولية ،وعلى ر�أ�سها الإ�صالحات
الد�ستورية
مرورا بقانون االنتخابات التي هي
ً
املرجع الوحيد لل�شعوب للتعبري احلقيقي عن
�آرائهم ونواياهم ورغبتهم يف اختيار قادتهم،
وذل��ك من خالل قانون ع�رصي يحفظ احلقوق

ال�سفري الدكتور هيثم بو �سعيد
بعدها كانت الكلمة لل�سفري بو �سعيد فقال:
«جنتمع اليوم يف ظلّ و�ضع دقيق ت�شهده
منطقة ال�رشق الأو���س��ط لن�ؤكد الثوابت التي
كنا قد التزمناها يف بيانات �سابقة �صادرة
ع��ن مكتبنا الإع�لام��ي ،وه��ي تت�ضمن رف�ض
�أعمال العنف التي ت�رضب بع�ض الدول العربية
وتهدف اىل تقوي�ض الأمن يف املنطقة لتخدم
يف نهاية املطاف امل�رشوع الإ�رسائيلي الهادف
اىل تق�سيم املنطقة اىل دويالت لإراحة الكيان
ال�صهيوين».
و���س ��أل« :م��ا ه��ي الغاية م��ن مت��وي��ل بع�ض
امل��ج��م��وع��ات وت�سليحها ودع��م��ه��ا يف اخلفاء

الإن�سانية ويرتقي باملجتمعات من حالتها
الراهنة �إىل حالة �أف�ضل .وهنا ال بد من ت�أكيد
دعمنا اال�ستفتاء ال�شعبي ح��ول الد�ستور
اجلديد الذي تعمل له �إحدى الدول ،متمنني �أن
تقوم باقي الدول بهذا امل�سلك».
و�أك���د رف�ضه «الع�صابات امل�سلحة التي
ت�شهدها �أك�ثر من دول��ة عربية تعمل �ضمن
رف�ضا
�أج��ن��دة غ�ير وطنية وت��رف�����ض احل���وار
ً
قاط ًعا ،هدفها االنقالب على النظام واجللو�س
مكانه وك�أن الإ�صالح يكمن يف تبديل املقاعد،
فهي مبادرة م�شبوهة حتتوي على نوايا �سيئة
يف طياتها .لذلك ال ب��د م��ن ت�أكيد التزامنا
وت��أي��ي��دن��ا م��ب��ادرة جلنة امل��راق��ب�ين ،ونتمنى
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ان ت��ك��ون ه��ذه اللجنة معممة يف ك��ل ال��دول
التي ت�شهد ا�ضطرابات لعلّنا نح�صل على
املعلومات الدقيقة ،لأن بع�ض التقارير التي
نراها غري دقيقة ولنا دالئل دامغة على ذلك».
وخ��ت��م ب��و �سعيد ب��ال��ق��ولّ �« :إن امل��دخ��ل
الأ�سا�سي هو االحتكام اىل �صناديق االقرتاع
و�إذا كانت غالبية ال�شعب �أو �أكرثيته تود
ال��ت��ج��دي��د ل��ه��ا فلنحرتم
ه����ذه الإرادة� ،أم�����ا يف
الأنظمة امللكية فيمكن
ال��ل��ج��وء اىل اال�ستفتاء
داعيا �إىل «نبذ
ال�شعبي»،
ً
العنف و�إدان����ة الأع��م��ال
الإرهابية الأ�صولية التي
ال رحمة لها وال دين مهما
ادع����ت ذل����ك ،وال��ط��ل��ب
م���ن الأن���ظ���م���ة ال��ع��رب��ي��ة
ف��ت��ح جم���ال احل�����وار مع
امل��ع��ار���ض��ات ال�سلمية
اجل��دي��ة ت�ضمن حتقيق
العدالة االجتماعية».
الدكتور �أمني خان
ثم �أكد الدكتور �أمني خان «�أننا نتحدث عن
يوميا على
الدميوقراطية فيما ميوت املئات
ً
الطرق وب�أب�شع الو�سائل ،فمن يتحمل هذه
داعيا اىل «احلفاظ على
امل�س�ؤولية الكربى؟»،
ً
حقوق االن�سان واحلرية والدميوقراطية يف كل
العامل».
ال�سفري ال�سوري
أخ�يرا ،كانت كلمة ال�سفري ال�سوري ،الذي
و� ً
ق��ال« :حتية لكم جمي ًعا ،انقلها من �سوريا
ار���ض ال�سالم ومهد احل�����ض��ارات وال��دي��ان��ات
ال�سماوية� ،سوريا التي ر�سمت اروع �صور
العي�ش امل�شرتك التي قل نظريها يف العامل،
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م�ؤمترات

�سوريا قلب العروبة وقبلة االحرار.
ومل��ا ترمز اليه �سوريا من ح�ضور للتاريخ
ودرو���س��ه امل�شعة و�شخ�صياته امل ��ؤث��رة من
انبياء وقدي�سني ومفكرين وق��ادة و�شعراء
وم�صلحني وم��ق��اوم�ين ،وم��ا متثله م��ن قيم
احل��ري��ة وال��ع��دال��ة واالب���داع املتجدد وب�سبب
مواقفها امل�ساندة للق�ضايا العادلة وعدم
تفريطها باالر�ض واحلقوق ودع��م املقاومة
الفل�سطينية واللبنانية والعراقية ،كل ذلك
جعلها هدفً ا لهذه امل�ؤامرة اخلطرية واملركبة
ال��ت��ي �شاركت فيها دول وق���وى ومنظمات
ب��ه��دف النيل م��ن ال���دور ال��وط��ن��ي والقومي
ل�سوريا وقيادتها».
و�أ���ض��اف« :ان القيادة يف �سوريا كانت قد
بد�أت بعملية اال�صالح ال�شاملة لتح�صني البنية
واقت�صاديا
اجتماعيا
الداخلية
و�سيا�سيا ،هذه
ً
ً
ً
اال�صالحات التي ت�سارعت وتريتها عرب اتخاذ
العديد من االج���راءات العملية التي �شملت
ت�شكيل جلنة وطنية لإع��داد د�ستور ع�رصي،
وق��ان��ون االع�ل�ام وق��ان��ون االنتخابات العامة
وقانون االحزاب ال�سيا�سية ،ا�ضافة اىل قوانني
وت�رشيعات تت�صل مبكافحة الف�ساد ورف��ع
م�ستوى معي�شة املواطنني ال�سوريني.
وقد ج�سد الرئي�س ب�شار اال�سد ،من خطاب
الق�سم ال��ذي ب��د�أ به م�س�ؤوليته حتى اليوم،
حر�صه على املواءمة بني املواطن وامل�س�ؤول،
واعتماد ال�شعب مرج ًعا ودليل عمل يف مواجهة
كل اال�ستحقاقات والتحديات.
لقد مت ت�أكيد م�رشوعية املطالب ال�شعبية،
حيث متت اال�ستجابة لها بال�رسعة واال�سلوب
املنا�سبني يف ���ض��وء ق���راءة نقدية يقودها
الرئي�س اال�سد ،ويعتمد فيها على او�سع م�ساحة
لآراء املواطنني بكل �رشائحهم وانتماءاتهم.
ول��ك��ن ك���ان ه��ن��ال��ك ج��م��اع��ات داخ���ل �سوريا
وخ��ارج��ه��ا ا�ستغلت تلك امل��ط��ال��ب املحقة،
تلك اجل��م��اع��ات وال��ق��وى ال ترغب بالإ�صالح
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حقوق الإن�سان
وامن��ا ترغب يف ممار�سة ال�ضغط ال�سيا�سي
واالقت�صادي على �سوريا بتوجيه ودع��م من
قوى دولية واقليمية لإجبار �سوريا على تغيري
�سيا�ستها ،لذلك فقد جل��أوا اىل اث��ارة العنف
والتحري�ض واال�ضطرابات م�ستندين اىل دعم
م��ايل و�سيا�سي واع�لام��ي م��ن خ���ارج احل��دود
يهدف اىل تدمري البنية االجتماعية وال�سيا�سية
واالقت�صادية ل�سوريا».
وت��اب��ع« :راح���ت تلك اجل��م��اع��ات املتطرفة
تعبث ب�أمن الوطن و�سالمته لتنفيذ اجندات
ت��رم��ي اىل ت�شويه ���ص��ورة �سوريا وا�ضعاف
متا�سكها الوطني ،عرب ا�شاعة الفو�ضى وتدمري
امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة وخطف وقتل
العديد من املدنيني والع�سكريني وخلق او�سع
ا�ضطراب ممكن يف حياة النا�س االجتماعية
واالقت�صادية ،بعد مرحلة طويلة اعتربت فيها
�سوريا اح��دى اهم مناطق اال�ستقرار واالم��ان
يف العامل ،حتى جتاوز عدد ال�شهداء من قوى
اجلي�ش � 1400شهيد ،ومئات ال�شهداء من
املدنيني االبرياء ومنهم اطفال ون�ساء ،االمر
الذي اكده تقرير املراقبني العرب.
وما زال��ت املجازر املروعة يف حم�ص وحماه
وج�رس ال�شغور ماثلة ام��ام اعيننا ،حيث راح
�ضحيتها امل��ئ��ات م��ن امل��واط��ن�ين االب��ري��اء
وعنا�رص االمن وحفظ النظام.
وه��ن��ا ال ب��د م��ن اال���ش��ارة اىل ال���دور البالغ
ال�سلبية الذي ا�ضطلع به بع�ض و�سائل االعالم،
التي �شنت حملة م�سعورة وكر�ست نف�سها
للتحري�ض على الكراهية والعنف وجعلت
مهمتها اال�سا�سية ت�شويه احلقائق وقلبها
وترويج االخبار الكاذبة ،من اجل التعتيم على
حقيقة م��ا ي��ج��ري يف �سوريا م��ن ج��رائ��م هذه
الع�صابات االرهابية.
لذلك ف�إن �سوريا حري�صة على االف��ادة من
الكفاءات واملواهب لدى �شعبها وهي كثرية
ومتنوعة ،وق��د حر�ضت ه��ذه االزم���ة وطنية
ال�سوريني وغريتهم ،من كل االجيال ،للدفاع
ع��ن دور �سوريا وموقعها وتطوير �إعالمها
الوطني ملواكبة االحداث املت�سارعة والت�صدي
لعمليات التزييف والت�ضليل والتحري�ض
باملهارات االعالمية املتطورة التي تعتمد على
اب��داع ال�سوريني واندفاعهم لر�سم ال�صورة

لأجمل �سوريا».
و�أ����ض���اف« :ك��ل ذل��ك ي��دع��ون��ا لال�ستغراب
كيف مل تتحم�س جميع تلك ال��دول والهيئات
الدولية لالنتهاكات ال�صارخة حلقوق االن�سان
التي مور�ست لعقود وما زالت ،يف ظل احتالل
جائر يف فل�سطني املحتلة واجل��والن ال�سوري
بدل
املحتل ،واحل��روب العدوانية على لبنان ،اً
من التدخل يف �ش�أن داخلي ،مع الت�أكيد على
حر�ص الدولة على التعامل مع هذه العنا�رص
املجرمة وفق احكام القانون ال�سوري املن�سجم
مع القانون ال��دويل وق��ان��ون حقوق االن�سان
ودور الدولة يف حماية مواطنيها واملمتلكات
اخلا�صة والعامة كما هو احل��ال يف اي��ة دولة
تتعر�ض ملثل هذه الهجمات».
وت��اب��ع« :ان �سوريا ت�أمل من جميع ال��دول
ال�شقيقة وال�صديقة واملنظمات التي ت�سعى
لتحقيق العدل الذي هو ا�سا�س الأمن وال�سالم
الدوليني ان تتعامل مبو�ضوعية مع التطورات
يف ���س��وري��ا ،وان ت ��ؤي��د �سيا�سة اال���ص�لاح��ات
واحلوار ،وان تدين االرهاب وحمالت التحري�ض
االع�لام��ي��ة ال��ت��ي تعر�ض ام��ن املنطقة كلها
للخطر».
وختم�« :أود ان اطمئنكم ان �سوريا �ستخرج
قوية من هذه االزمة ب�سبب وعي �شعبها وروحه
الوطنية العالية وق��وة ارادت��ه والتفافه حول
قيادته ونهج اال�صالحات اجل��اد واملت�سارع
والذي يطبق على ار�ض الواقع ،وهو الطريق
ال�سليم نحو �سوريا قوية ومتجددة».
ويف ختام امل��ؤمت��ر ،ت�سلم ال�سفري ال�سوري
�سفريا للربملان الدويل
و�ساما مبنا�سبة تعيينه
ً
ً
درعا من قبل املفو�ضية
يف �سوريا .كما ت�سلم ً
الدولية حلقوق االن�سان.
بدوره ،ت�سلم رئي�س مفو�ضية حقوق االن�سان
ال�سفري هيثم بو �سعيد �شهادة تعيينه نائب
رئي�س املجل�س الأع��ل��ى للمفو�ضية الدولية
حلقوق االن�سان.
بعدها كانت ور�شة عمل نوق�شت فيها معظم
املوا�ضيع املتعلقة بال�سالم وحقوق االن�سان
التي ك��ان قد �سبق وتناولها املجتمعون يف
امل�ؤمتر ،حيث تو�صلوا �إىل جمموعة تو�صيات
عامة (مل يعلنوا عنها) رفعت �إىل منظمة الأمم
املتحدة للم�صادقة عليها.
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�إعداد:
معو�ض بو مارون
با�سكال ّ

تخريج

جرى يف كلية ف ��ؤاد �شهاب للقيادة والأرك���ان احتفال
تخريج الدفعة التا�سعة والثالثني ل��دورة قائد كتيبة،
�ضابطا من خمتلف قطع اجلي�ش و�ألويته .تر�أ�س
وقوامها 79
ً
م�سي �أعمال
االحتفال
الكلية العميد الركن علي مكه ممثالً
ّ
رّ
العماد قائد اجلي�ش ،وح�رضه عدد من �ضباط القيادة وقادة
الوحدات الكربى والأفواج امل�ستقلة ,وال�ضباط املتخرجون،
املدربني و�أ�ساتذة الكلية.
�إىل ال�ضباط
ّ

�ضباط دورة قائد كتيبة يت�سلّمون �شهاداتهم
ّ

كلمة القيادة:

بجهدكم واالجتهاد
�أر�سيتم قواعد �صلبة
مل�سرية االحرتاف

�إ�ستهلّ االحتفال بالن�شيد الوطني اللبناين،
�أعقبه ت�لاوة مذكرة النتيجة النهائية للدورة
وتالوة الئحة ال�رشف وتهنئة طليع الدورة الرائد
�أحمد احلاج �شحاده ،بعدها �س َلّم العميد الركن
علي مكّ ه ال�شهادات لل�ضباط املتخ ِّرجني ،كما
املميزين وتبادل مع طليع الدورة
ه ّن�أ ال�ضباط
ّ
الدروع التذكارية.
ويف اخلتام� ،أخذت ال�صورة التذكارية للدورة
مع ممثل قائد اجلي�ش وانتقل املدعوون �إىل
الكلية حيث �أقيم حفل كوكتيل احتفا ًء
مق�صف
ّ
باملنا�سبة.
وقبل �أن يوقّ ع ممثل قائد اجلي�ش العميد
الركن مكّ ه على ال�سجل الذّهبي� ،ألقى الكلمة
ن�صها:
الآتي ّ
ال�سادة ال�ضباط املدعوون
ال�سادة ال�ضباط املدربون
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ال�سادة ال�ضباط املتخرجون
تخرجكم امليمون ه��ذا ،يوم ت�سجيل
يف يوم ّ
الإع��ت�راف بقدرتكم على ت� يّ
��ول م�س�ؤولية
القيادة ،يغمرين �شعور بالفخر ب�أن �أ�سلّمكم
�شهادات الكفاءة الجتيازكم بنجاح دورة
قائد كتيبة ،و�شعور �آخر بال�سعادة ال�ستقبال
�ضيوف �أع ّزاء ي�شهدون املنا�سبة يف ربوع هذا
ال�رصح العلمي ،ف�أهالً و�سهالً بكم جمي ًعا.
�أيها ال�ضباط املتخرجون
�إنق�ضت �أ�شهر قليلة على تاريخ دخولكم
�إىل هذه الكلية ،حيث انتابتكم يف البداية،
م�شاعر امتزجت فيها رهبة املكان مع هموم
العودة �إىل الكتب والأوراق واخلرائط ،وكلّ
م��ا ل��ه ع�لاق��ة بالتدريب وموجباته الكثرية،
ثم راح��ت ه��ذه امل�شاعر تتحول �إىل طم�أنينة
وح��م��ا���س��ة ،ع��ن��دم��ا ان��خ��رط��ت��م يف ج��� ّو الكلية،
و�أ���ص��ب��ح��ت امل����واد ال��ت��دري��ب��ي��ة مب��ن��زل��ة غ��ذاء
وغنى ملعارفكم .إ�ذّاك ب��د�أ حت ّدي
لأفكاركم
ً
تقيمون وحتللون ،وهذا هو �أيها
الذات و�رشعتم ّ
الأعزاء �أحد �أهداف ا ّتباعكم الدورة ،التي تفر�ض
أ�سلوبا واح � ًدا يف
موحدة و�
منهجية
اعتمادكم
ّ
ً
ّ
التو�صل �إىل اتخاذ
التفكري والتحليل بغية
ّ
القرار ال�صحيح.
وخالل �أ�شهر العمل والك ّد املن�رصمة � ّأ�س�ستم
و�أر���س��ي��ت��م ،بجهدكم واج��ت��ه��ادك��م ،القواعد
ال�صلبة والأر�ضية الرا�سخة ال�صاحلة مل�سرية
الر�سالة املهنية املحرتفة يف القيادة ،البعيدة
عن كلّ ارجت��ال �أو ع�شوائية ،تقرنون �أداءك��م
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فيها مببادئ العلم التي منها نهلتم ،ومبزايا
القيادة وفنون الإدارة التي منها ارتويتم ،وما
�شهاداتكم التي تقلّدمتوها اليوم �إالّ �أ�صدق
دليل وخري �شاهد على كلّ ذلك.
�أيها ال�ضباط املتخرجون
�إن ما تعلّمتموه مل يكن �إالّ خطوة ق�صرية على
درب املعرفة املت�ش ّعب يف خمتلف امليادين،
الع�سكرية منها وغري الع�سكرية ،فالتح�صيل
العلمي لي�س وقفًا على الدورات فح�سب ،فهو
متوافر لكم مب��وازاة م�سريتكم العملية ،لذلك
اجعلوه هاج�سكم ،فال �ضابط ناج ًحا من دون
معرفة وال �ضابط منت ًجا من دون حت�صيل ،وال
مميزة،
�ضابط ممي ًزا من دون �شخ�صية
ّ

وب��ال��ت��ايل ال �ضابطَ ُي ّتكل
عليه �إال �إذا جمع يف �شخ�صه
ه��ذه امل��زاي��ا كلّها و أ� ّول��ه��ا
ال�سعي �إىل املعرفة.
ل���ذا ف�����إين �أدع���وك���م �إىل
ت��و���س��ي��ع دائ����رة معارفكم
والتحلّي مبزيد من الت�صميم
ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة التح�صيل
بعد �أن وفّ ��رت هذه الكلية
ل��ك��م ،وبتوجيهات قيادة
اجل��ي�����ش� ،إط�����ار امل��ع��رف��ة
ال�صالح لتنطلقوا �إىل رحاب
امل�س�ؤولية .و�أنا متيقّن ب�أن
مدربيكم ق��د و�ضعوا بني
�أيديكم كلّ ما ي�ضمن انطالقتكم الواثقة وينري
ر�ؤيتكم ،ويزيل ما قد يعرت�ض م�سرية القيادة
قريبا.
التي ال �شك يف �أنكم �سوف تتولونها
ً
اليوم تغادرون مقاعد العلم الذي �صار زادكم
وهاج�سكم ،وتعودون �إىل وحداتكم املنت�رشة
على امتداد م�ساحة الوطن ،لتقوى بكم وتعت ّزوا
بها.
أخريا ،با�سم قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
� ً
�أهنئكم
بتخرجكم و�أمتنى لكم التوفيق الدائم،
ّ
أوجه ال�شكر �إىل املدربني وامل�شاركني يف هذا
و� ّ
متمنيا للجميع ك��لّ النجاح واخلري
االحتفال،
ً
والتق ّدم.

تخريج
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ا. . .
ريب ً
ق

�إعداد:
ندين البلعة

تدريب

تقنيات القتال اخلا�ص
جنوبا
ت�رصف الألوية
يف
ً
ّ

قيمت يف
يف خطوة هي الأوىل من نوعها على �صعيد اجلي�ش ،أُ� َ
مدر�سة القوات اخلا�صة  -حامات دورة لتن�شئة فريق تدريب
ي�ضم ع�سكريني من الوحدات اخلا�صة ،ب�إ�رشاف فريق �أمريكي.
ّ
ه�ؤالء �سيتو ّلون تدريب رفاق لهم يف الألوية املنت�رشة يف
قطاع جنوب الليطاين.
ملاذا؟
قائد املدر�سة العقيد الركن اليا�س �سا�سني،
يقول � ّإن طبيعة التدريبات التي تخ�ضع لها
الوحدات اخلا�صة تختلف عن تلك التي تتابعها
الأل��وي��ة املنت�رشة على احل���دود وبخا�صة يف
نظرا �إىل اختالف
قطاع جنوب الليطاين ،وذلك ً
امل��ه��م��ات امل��وك��ل��ة �إىل ك��ل م��ن��ه��ا .وم��در���س��ة
القوات اخلا�صة من خالل �إع��داده��ا املدربني
ُتعتربج�رس عبور و�صلة و�صل بني الطرفني،
لتوحيد املفهوم التدريبي.
ويو�ضح �أن ال��دورة هي يف �إط��ار بروتوكول
التعاون اللبناين  -الأم�يرك��ي ،وتدخل �ضمن
م�����ش�روع مي��ت�� ّد ع��ل��ى ���س��ن � َت�ين ل��ت��دري��ب كل
الع�سكريني يف �ألوية احلدود.
كيف؟
رتيبا
يتابع ه��ذه ال����دورة � 7ضباط و41
ً
وفر ًدا من خمتلف الوحدات اخلا�صة (مغاوير،
مغاوير بحر ،جموقل وفرع املكافحة  -مديرية
مت اختيارهم لي�شكّ لوا فريق
امل��خ��اب��رات)ّ ،
نظرا �إىل حاجة الألوية املنت�رشة يف
التدريب هذاً ،
قطاع جنوب الليطاين �إىل دع ٍم تدريبي خا�ص.
«ال ت�ضيف هذه الدورة �أي معلومات جديدة
ع��ل��ى ت��ل��ك ال��ت��ي يعرفها ع�سكريونا ،ي�رشح
املق ّدم الركن مدير ال��دورة� ،إمنا الهدف منها
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�إع������داد ال��ع�����س��ك��ري
مدر ًبا،
لي�صبح بدوره ّ
وت���زوي���ده م��ه��ارات
ت��ع��ل��ي��م� ّ�ي��ة ت��ت��ي��ح له
ن��ق��ل م���ع���ارف���ه �إىل
الآخ��ري��ن ،وب�أ�سلوب
حديث يعتمد الطرق
النا�شطة ال الطرق
التقليدية.
الروتينية
ّ
ّ
ي��ت�����ض� ّ�م��ن ب��رن��ام��ج
ه����������ذه ال�������������دورة
املهارات الأ�سا�سية
يف ال���رم���اي���ة ،ق��ت��ال
ال��ك��م�ين والإغ������ارة،
والقتال يف الأماكن
املبنية ،مع الت�شديد
ّ
ع��ل��ى ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��دري��ب وط����رق ال��ت��دري�����س
وامل��راق��ب��ة ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �أ���س�����س ا�ستطالع
املنطقة واحل��دود وهي امل��ادة الأه��م بالن�سبة
�إىل الوحدات املنت�رشة يف جنوب الليطاين.
عمليا،
طبق
يتم تقومي كل در���س ُي�رشَح ُ
ّ
ً
وي ّ
للرتكيز على ال��ن��ق��اط االي��ج��اب��ي��ة وال�سلبية
�درب�ين م��ن ك��ل ط��رق التدريب
ومت��ك�ين امل��ت� ّ
و�أ�س�سه .ويف الأ�سابيع الثالثة الأخ�يرة (مدة
ال����دورة � 7أ���س��اب��ي��ع) ،يقت�رص وج���ود الفريق

املتدربني يف حت�ضريهم
الأمريكي على مراقبة
ّ
درو�سهم وكيفية �رشحهم املواد الع�سكرية.
�درب��ون
بعد اختتام ال��ت��دري��ب ،ينتقل امل��ت� ّ
�درب�ين �إىل ثكنة النبطية
ال��ذي��ن �أ�صبحوا م� ّ
وعمالنيا م��ن ك��ل الأل��وي��ة
لوج�ستيا
القريبة
ً
ً
�سيتم
املنت�رشة يف قطاع جنوب الليطاين .حيث
ّ
تباعا تدريب ع�سكريي هذه الألوية».
ً
ويو�ضح العقيد الركن �سا�سني �أن وجود
الفريق يف بقعة تدريب جديدة يغيرّ طبيعة

�آذار

وبجديتهم يف تلقّي
ّ
الدرو�س وتطبيقها.
وي���ت���اب���ع ق����ائ��ل�اً:
«الأه��م هو �أن يثقوا
كمدربني
ب�أنف�سهم
ّ
ويعوا القدرات التي
مي��ت��ل��ك��ون��ه��ا ب��ه��دف
ا����س���ت���خ���دام���ه���ا يف
دعما
تدريب الآخرين ً
ل��ع��م��ل ق����وات الأمم

التدريب وي ��ؤ ّدي �إىل �إنعا�شه وحتفيزه ،االمر
املتدربة.
ايجابا على الوحدات
الذي ينعك�س
ً
ّ
الفريق الأمريكي
مدر ًبا على
يت�ألف الفريق الأمريكي من ّ 11
ر�أ�سهم الرائد  major Foote Michaelالذي
ي�ؤكّ د �أهمية هذه ال��دورة يف ما يتعلّق بتعزيز
مبديا
ع�سكريي ال��وح��دات اخل��ا���ص��ة،
ك��ف��اءة
ً
ّ
املتدربون
�إعجابه بالعمل املتقن الذي ينفّ ذه
ّ

املتحدة يف اجلنوب
ولتطبيق قرار الأمم
املتحدة .»1701
وي�����ش��ي��د ال���رائ���د
الأم��ي�رك����ي بح�سن
اخ���ت���ي���ار ال��ع��ن��ا��صر،
ويحثّهم على �إتقان
ما يقومون به وعلى
ال��ت��وا���ص��ل م���ع من
يدربونهم و�إفهامهم
ّ
املعلومات بال�شكل ال�صحيح .ويختم كالمه
عموما ومدر�سة القوات
�شاكرا قيادة اجلي�ش
ً
ً
خ�صو�صا حل�سن ال�ضيافة ،وا�صفًا هذه
اخلا�صة
ً
التجربة بالرائعة� ،آمالً يف ا�ستمرار التعاون بني
الطرفني.
متدربون
ّ
�أحد متابعي هذه الدورة (نقيب مغوار) ،ي�ش ّدد
خ�صو�صا� ،إذ
على �أهميتها بالن�سبة �إىل الرتباء
ً

تدريب

كيفية الت�رصّف مع املجموعات
ت�ؤهلّهم ملعرفة
ّ
وتدريبها من خ�لال و�ضع خطة التدريب من
الناحي َتني النظرية والعملية ،ومن حيث النقد
والتقومي لتح�سني املهارات.

«وح�����دت ه���ذه ال�����دورة ال��ر�ؤي��ة
وي�����ض��ي��فّ :
ال��ت��دري��ب� ّ�ي��ة ب�ين ك��ل الأف�����واج اخل��ا���ص��ة ،ومل
نواجه �أي �صعوبات �إذ اعتدنا طريقة تفكري
كيفية
الأمريكيني وعملهم ،و�أ�صبحنا نعرف
ّ
التعامل معهم خ�لال ال���دورات التي نتابعها
ب�إ�رشافهم».
ب����دوره ي�شري م ��ؤه��ل م��ن م��در���س��ة ال��ق��وات
اخلا�صة� ،إىل �أن «الألوية ال حتظى عاد ًة بفر�صة
أجنبية ،كما حتظى بها الأفواج
التدرب مع فرق � ّ
ّ
اخلا�صة .وهذا النوع من التدريب هو من �أ�صعب
خ�صو�صا يف ما يتعلّق بالقتال يف الأماكن
الأنواع
ً
املدربني الثقة
الآهلة ،من هنا �أهمية اكت�ساب
ّ
بالنف�س واملهارات الالزمة الي�صال املعلومات
بالطريقة ال�صحيحة».
يف اخلتام ،ي�أمل قائد مدر�سة القوات اخلا�صة
وم�ساعده �أن تنجح هذه التجربة ملا فيها من
ٍ
أ�سا�سية،
وبخا�صة يف مهمته ال
�إف��ادة جلي�شنا
ّ
املتمثلة ب��ال��دف��اع ع��ن �أر���ض��ن��ا ���ض � ّد ال��ع��دو
اال�رسائيلي يف اجلنوب.
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خالل الآونة الأخرية ،تابع ثالثة من تالمذة معهد الطريان يف جامعة البلمند
تدريبية يف قاعدة القليعات اجلوية .ه�ؤالء �سبقهم �آخرون من اجلامعة نف�سها
دورة
ّ
التي ا�ستقبلت بدورها العديد من ال�ضباط الذين تابعوا لديها دورات اخت�صا�ص.
واالتفاقيات التي عقدها اجلي�ش مع العديد من اجلامعات وامل�ؤ�س�سات
ومزيدا من التفاعل بني اجلي�ش واملجتمع.
أكادميية� ،أثمرت تعاو ًنا
ال
ً
ّ

اجلي�ش واملجتمع

�إعداد:
ندين البلعة

املكب�سية �أو
�إع��ادة جتهيز عدد من الطائرات
ّ
اخلفيفة التابعة للقوات اجلوية مثل طائرات
 Chipmunkو Doveو .Bulldogكما �أن
م�ستمر يف الكثري من الأبحاث العلمية
التعاون
ّ
والهند�سية املتعلّقة بالطائرات� ،إ�ضافة �إىل
الندوات وامل�ؤمترات واملعار�ض امل�شرتكة.
برنامج TEMPUS
ا�ستنا ًدا �إىل اتفاق التعاون امل��ذك��ور بني
جامعة البلمند واجلي�ش اللبناين ،وبف�ضل
العالقات الوثيقة التي تربط كلية الهند�سة
يف اجلامعة بالقوات اجلوية� ،أر�سلت اجلامعة
كتابا �إىل قيادة اجلي�ش مو�ضوعه
العام 2009
ً
م�رشوع �رشاكة �أكادميية تدخل �ضمن برنامج
 TEMPUSالتابع للإحتاد الأوروبي ،والهادف
�إىل تعزيز عنا�رص التعليم ال��ع��ايل م��ن خالل
فنية ذات م�ستوى
برامج طموحة لإعداد كوادر ّ
جامعي تتولىّ �صيانة
ال�����ط�����ائ�����رات ،مب��ا
يتنا�سق مع املعايري
امل��ع��ت��م��دة م��ن قبل
هيئة �سالمة الطريان الأوروبية (.)EASA
ير�سي ه��ذا امل����شروع �رشاكة بني م�ؤ�س�سات
التعليم العايل يف الإحتاد الأوروبي وم�ؤ�س�سات
يف ع�� ّدة دول م��ن بينها لبنان بهدف تبادل
العلوم واملعارف .ومبا �أن ل�صيانة الطائرات
�أه��م��ي��ة ك�برى بالن�سبة �إىل ال��ق��وات اجلوية
ومدر�ستها يف ري���اق ،ر ّدت ق��ي��ادة اجلي�ش
اجلوية ،حيث
باملوافقة بعد ا�ست�شارة القوات
ّ
من�سقًا
عينت العميد الركن الطيار ماجد كرامة ّ
ّ
املعنية (�إ�شارة
املدنية
أطراف
ل
وا
اجلي�ش
بني
ّ
�س ِم َيت يف هذا
�إىل �أن مدر�سة القوات
اجلوية ُ
ّ
امل�رشوع � LAFAأي Lebanese Air force
.)Academy
ُو�ضع هذا امل�رشوع قيد التنفيذ يف ت�رشين الأول
 2009على �أن ينتهي يف ت�رشين الثاين .2012

القوات اجلوية وجامعة البلمند
متطورة
جوية
معا نحو اخت�صا�صات وم�شاريع
ً
ّ
ّ
اتفاق وتعاون
العام � 2004أب��دت جامعة البلمند  -وهي
ت�ضم معه ًدا
اجلامعة الوحيدة يف لبنان التي
ّ
للطريان  -رغب ًة يف التعاون مع قيادة اجلي�ش
َ
الطرفني
ال��ت��ي جت��اوب��ت ،ف��ك��ان ات��ف��اق ب�ين
ٍّ
َ
الطرفني
لكل من
ح � ّدد امل��ب��ادئ التي تتيح
الإ�ستفادة من خربات الآخر يف جمال اخت�صا�ص
الطريان.
يف جمال اخلربات والأبحاث ،اتفق الفريقان
على ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات العلمية والتقنية
أكادميية
التعليمية ال
والإداري���ة يف :املناهج
ّ
ّ
والتطبيقية ،ال��درا���س��ات والأب��ح��اث العلمية
ّ
والفنية ،املحا�رضات ،الندوات وور���ش العمل
ّ
التقنية.
خ�ص التدريب ،يتابع تالمذة �ضباط
يف ما
ّ

(اخت�صا�ص ق��وى ج � ّو) الدرا�سة ل��دى جامعة
البلمند �ضمن الربامج املعتمدة ،حيث ينالون
ال�شهادة اجلامعية املنا�سبة (مالزم اخت�صا�ص
التعليمية (�سنة
فني طريان) يف نهاية الفرتة
ّ
درو�سا مكثّفة) .وحتى اليوم
تت�ضمن
جامعية
ً
ّ
ّ
اجلوية
تابع ح��واىل � 30ضابطً ا م��ن ال��ق��وات
ّ
الدرا�سة يف اجلامعة ونالوا ال�شهادة املذكورة
�آن � ًف��ا .يف امل��ق��اب��ل ،ت�ستقبل ق��واع��د ال��ق��وات
�سنويا ع��د ًدا من تالمذة ق�سم هند�سة
اجلوية
ً
متر�س عملي
الطريان يف البلمند� ،ضمن فرتة ّ
تدريبية
يف م�شاغل الطائرات ،و ُتقام حما�رضات
ّ
لدى الفريقَني.
�إىل جانب تبادل التالمذة والتدريبات ،ي�شمل
التعاون بني القوات اجلوية وجامعة البلمند
عملية �إذ ت�شارك اجلامعة يف
ع�� ّدة م�شاريع
ّ
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وبح�سب ت�صميمه و�آلياته ،ف�إن مدر�سة القوات
اجلوية كما باقي �أط��راف امل�رشوع� ،ست�ستفيد
من جتهيز مركز للتدريب بوا�سطة الكمبيوتر
(� )Computer based trainingضمن
نظام التعليم الإل��ك�تروين (.)e-learning
وقد ُز ِّود املركز مكتبة �إلكرتونية ت�شمل كل
امل��واد التي تتعلّق بالتدريب على �صيانة
الطائرات ،حيث ي�ستطيع الطالب �أن يتابع
درو���س��ه ب�شكل تفاعلي ع��ن بعد واحل�صول
أكادميية نف�سها التي متنحها
على ال�شهادة ال
ّ
اجلامعات الأوروبية مع �إذن مزاولة املهنة من
الإحتاد الأوروبي للمهند�سني .تتولىّ القوات
�وي��ة �ضمن ه��ذه ال����شراك��ة و���ض��ع برنامج
اجل� ّ
التعليم وحت�ضري بطاقاته املتعلّقة مبيكانيك
نظرا �إىل ما تتم ّتع به
الطوافات الع�سكرية
ً
من خ�برات يف هذا املجال ،وهي خ�برات غري
التعليمية املدنية.
متوافرة يف امل�ؤ�س�سات
ّ
معهد الطريان  -البلمند
تهتم جامعة البلمند كم�ؤ�س�سة تربوية،
ّ
ب��ك��ل م��ا ي�ساهم يف ت��ط��وي��ر جم���ال ال��ط�يران
وتكنولوجياته .يف هذا الإطار ،ي�شري الربوف�سور
�أو���س��ام��ة ج��داي��ل رئ��ي�����س معهد ال��ط�يران يف
اجلامعة� ،إىل التعاون
امل�ستمر القائم بني
ّ
املعهد وخمتلف م�ؤ�س�سات الطريان املدنية،

ويركّ ز على تبادل اخلربات مع اجلي�ش ،و�سط
�أجواء
ايجابية ت�سودها الثقة.
ّ
طالبا
ا�ستفاد من ه��ذا التعاون ح��واىل 15
ً
�درب
ل��غ��اي��ة ه��ذا ال��ت��اري��خ ،ح��ي��ث ي��ع��ود امل��ت� ّ
التمر�س التي يتابعها يف القواعد
من ف�ترة
ّ
التطبيقية الالزمة
الع�سكرية ،مز ّو ًدا املعلومات
ّ
وحممالً ب�صفات الإن�ضباط وامل�س�ؤولية واحرتام
ّ
يتميز بها الع�سكريون.
القطع والعتاد التي
ّ
جما
التالمذة ال�ضباط من جهتهم يتابعون برنا ً
يت�ضمن العديد من
درا�سيا مكثفًا يف اجلامعة،
ّ
ً
م��واد الإخت�صا�ص مبا يف ذل��ك :الريا�ضيات،
الفيزياء ،الكهرباء ،الإلكرتونيك ،الهوائيات

( ،)Aerodynamicsال���ط���ائ���رات ذات
التوربينية ،الطوافات ،علوم املواد
املحركات
ّ
(�أ�ساليب ال�صيانة و�آالت الطائرات) ،وقوانني
الطريان وغريها...

تعاون مع املديرية العامة للتعليم املهني والتقني
يو�ضح العميد الركن الطيار ماجد ك��رام��ة ،معاون قائد القوات
اجلوية للعديد ،ورئي�س جلنة درا�سة م�رشوع التعاون الأكادميي بني
اجلي�ش اللبناين وجامعات حملية و�أجنبية� ،أنه بالإ�ضافة �إىل التعاون مع
جامعة البلمند �سبق �أن عقدت القوات اجلوية العام  2006اتفاقية
تن�ص على متابعة حواىل
مع املديرية العامة للتعليم املهني والتقني،
ّ
رتيبا من القوات اجلوية الدرا�سة يف مدر�سة ال�صنائع
 30تلميذًا
ً
�ضمن اخت�صا�صات الطريان ،من ميكانيك وهياكل طائرات وحمركات
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املخ�ص�ص للطريان م��ن م�رشوع
� ّأم���ا اجل���زء
ّ
 TEMPUSفهو بعنوان «برنامج لتطوير
ال���ق���درات يف ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات ال���ط�ي�ران» SF
إخ��ت�����ص��ارا لـSustainable
�( - HEAT
ً
Framework for Higher Education
 )in Aeronautical Technologiesوفق
مبديا امتنانه
ما يو�ضح الربوف�سور جدايل،
ً
وفخره للتعامل مع اجلي�ش اللبناين حامي الوطن
وا�ستمراريته.
ومتمنيا دوام هذا التعاون
ّ
ً
يف قاعدة القليعات
يتو ّزع طالب اجلامعة على خمتلف القواعد

التمر�س �ضمن التعاون
اجلوية ملتابعة فرتات
ّ
ّ
بني معهد الطريان والقوات اجلوية .وقد تابع
يف الآونة الأخرية ثالثة تالمذة من ق�سم الهند�سة
أ�سبوعني يف
امليكانيكية فرتة تدريب ملدة �
َ
ّ
قاعدة القليعات اجلوية ،واع� ُت�برت هذه
الدورة ا�ستثنائية حيث يتابعها الطالب

م�ستمرة حيث
والكرتونيك طائرات .جنحت هذه التجربة وما زال��ت
ّ
�سنويا مثل هذا العدد من التالمذة الرتباء ،يتابعون دورة مكثّفة
ر�سل
ُي َ
ً
مل ّدة �سنة تخت�رص برنامج ثالث �سنوات .فالتلميذ الرتيب وبعد �أ ّول �سنة
له يف مدر�سة الرتباء ،يخ�ضع المتحانات ت� ّؤهله ملتابعة ال�سنة الثانية
يتخرج منها حامالً �إفادة ،يتابع من بعدها ال�سنة الثالثة يف
املهنية
يف
ّ
ّ
مدر�سة القوات اجلوية (تطبيق عملي للدرو�س النظرية التي اكت�سبها
يتخرج يف نهايتها رتيب اخت�صا�ص ف ّني ج ّو.
يف املدر�سة املهنية)
ّ

�آذار

يف �إطار تعاونها مع اجلامعات وامل�ؤ�س�سات الع�سكرية,
بروتوكول
عقدت قيادة اجلي�ش اتفاقية مع اجلامعة اللبنانية  -الكندية،
تعاون
يتم منح
وثمة بروتوكول تعاون يعمل على �إجنازه
حاليا ،ومبوجبه ّ
ً
ال�ضباط املجـازين يف الأركان �شهـادة ما�سرت 2يف اخت�صـا�ص العالقـات الدوليـة.
تقريبا خالل ال�صيف� .أ�رشف
ع��اد ًة ملدة �شهر
ً
على تدريبهم قائد اجلناح الفني يف القاعدة
النقيب عبدو �صفري و�ساعده امل�لازم الأول
بيارو بو نعمة �آمر م�شاغل الطائرات فيها.
يتعرف الطالب يف هذه ال��دورة �إىل� :أق�سام
ّ
اجلناح الفني ،املحركات ،الهياكل ،الكهرباء،

�إىل جانب مواد اخت�صا�صهم.
حلظة و�صولهم �إىل القاعدة ،ق� ّدم النقيب
�صفري بع�ض التوجيهات للطالب الذين هم
بنظره على م�ستوى علمي م��رم��وق ي� ّؤهلهم
للتعاون وف��ه��م طريقة العمل �ضمن الأط��ر
إن�ضباطية ال�لازم��ة .وي�رشح يف ه��ذا املجال:
ال
ّ
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ال�صحيح ،ل��ذل��ك اعتمدنا �أ���س��ل��وب التقومي
ونظرا �إىل �صعوبة ال��دورة ودقّ تها،
اليومي،
ً
و�ضعنا برنامج عمل دقيق.

اجلامعات
امل�شاركة

الطالب
غ�سان فواز �سليمان ،نيكول ريا�ض احلايك
ووائل حبيب �أنو�س هم الطالب الذين تابعوا
هذه الدورة يف قاعدة القليعات اجلوية .وقد
�أب��دوا حما�ستهم للعمل يف رح��اب امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ،وبخا�صة يف م��ا يتعلّق بتطبيق
الدرو�س النظرية والأرق��ام التي تعلّموها يف
ال�صف وال��ت��ي ك��ان ي�شوبها الغمو�ض قبل
املجردة على الأر�ض.
ر�ؤيتها بالعني
ّ
نيكول مل تتوقّ ع الدخول يف تفا�صيل الأمور
�إىل ه��ذا احل � ّد ال��ذي اختربته ،و�إذ ع� رّّبرت عن
اندها�شها بالتنظيم والدقة اللذَين
مييزان
ّ
اجلي�ش� ،أبدت حما�ستها للإن�ضمام �إىل ال�سلك
الع�سكري �إذا �أتيح لها ذلك.
غ�����س��ان ،جن��ل �أح���د �ضباط ال��ق��اع��دة ،اعتاد
الأجواء الع�سكرية ،فلم يجد �صعوبة يف الت�أقلم
خ�ل�ال ال�����دورة ،وه���و ي�شيد بطريقة ال����شرح
الإلكرتونيك ،الأدوات الدقيقة ،املراقبة
الفنية «هم مدنيون ،لذا ال ميكننا اعتماد الأ�سلوب الوا�ضحة والدقيقة.
ّ
والتمويل الف ّني ،حيث ي�رشح كل �ضابط �آلية الع�سكري ال�����ص��ارم معهم ،حاولنا التعامل
ب��دوره يقول وائ��ل �إن ف�ترة التدريب هذه
عمل الق�سم امل�س�ؤول عنه .يراقب
خ�ص طريقة تلقّي
نوعية يف ما
املتدربون معهم ب�سال�سة و�ش ّددنا على توجيهات احليطة كانت نقلة
ّ
ّ
ّ
واجلدية».
كيفية الإه��ت��م��ام ب��امل��ع��دات وقطع الطوافة والتزام القوانني
امل��ع��ل��وم��ات وتطبيقها يف جم���ال �آل��ي��ة عمل
ّ
ّ
ويتعرفون �إىل �آلية اخلزن و�ساعات
و�سجالتها،
كثريا عن التعلّم النظري
ويتابع النقيب �صفري مو�ض ًحا :نحن حري�صون القطع ،التي تختلف
ً
ّ
الطريان ،فيتز ّودون فكرة عامة عن املو�ضوع ج ًدا على الت�أكد من تلقّيهم املعلومات بال�شكل للأمور يف ال�صف.
ختاما يرى الطالب �أن هذه
ً
ال����دورة ك��ان��ت «ف��ر���ص��ة ال
�إىل جانب جامعة البلمند ومدر�سة القوات اجلوية ،ي�شرتك يف م�رشوع  SF- HEATالتابع
ُت��ع � َّو���ض» ،و�إذ ي�ش ّجعون
للإحتاد الأوروبي كل من اجلامعة اللبنانية ،جامعة العلوم والتكنولوجيا يف لبنان ،اخلطوط
زم�لائ��ه��م ع��ل��ى متابعتها،
اجلوية عرب املتو�سط ،الإحتاد العربي للنقل اجلوي ،مركز �سالمة الطريان املدين،
ي�ؤكّ دون �أنها جعلتهم يدركون
املتو�سط ،اجلامعة البلغارية احلديثةUniversité de ،
جامعة بولونيا ،جامعة
يوميا
حقيقة ما يبذله الع�سكريون
ّ
ً
Pau et Pays Adour, Beirut Wings، Wallonie Aerotraining
من جمهود وتعب ...كما �أنهم مل�سوا
 Network، Guy Andre Boy Consultingو.URDIN
خاللها ال��روح العائلية التي تطغى على
عالقاتهم بع�ضهم ببع�ض.
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�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

لبت اجلامعة اللبنانية  -كلية طب
ّ
الأ�سنان ،طلب الطبابة الع�سكرية
باتباع ع�سكريني دورات
القا�ضي ّ
تخولهم �شغل وظيفة
تطبيقية
ّ
م�ساعد طبيب �أ�سنان .وبعد اتخاذ
الإج��راءات ال�رضورية بد�أ التنفيذ
حيث يتابع الدرا�سة يف الكلية 40
ع�سكريا.
ً
يف الواقع ه��ذا التعاون لي�س
الأول من نوعه بني الطرفَ ني.

ع�سكريا
40
ً
يتابعون دورة
تطبيقية
ّ
يف كلية
طب الأ�سنان
يف اجلامعة
اللبنانية
تعاون متبادل
العام  ،1994وقّ عت اجلامعة اللبنانية -
كلية طب الأ�سنان اتفاقية تعاون متبادل مع
الطبابة الع�سكرية  -طبابة الأ�سنان املركزية،
ت�ضمنت ثالث نقاط �أ�سا�سية هي :أ� ّو اًل ،التبادل
العلمي بني الطرفني بحيث يحا�رض �أ�ساتذة
اجلامعة اللبنانية يف اجلي�ش (�إع��ط��اء درو���س
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ثانيا ،حتويل
لأط��ب��اء الأ���س��ن��ان يف الطبابة)،
ً
الطبابة الع�سكرية مر�ضى للمعاجلة يف كلية
طب الأ�سنان مقابل بدل رمزي ،وثالثًا ،ح�ضور
�أطباء �أ�سنان ( )Résidentsللتدرج وم�ساعدة
الأطباء يف طبابة الأ�سنان املركزية يف الطبابة
الع�سكرية ،بالإ�ضافة �إىل �إعطاء �أ�ساتذة اجلامعة
اللبنانية حم��ا��ضرات توعية يف قطع اجلي�ش
ووحداته كافة.
ويو�ضـح العقيد طبيب الأ���س��ن��ان ج��وزف
ال�شاعر رئي�س طبابة الأ�سنان املركـزيـة يف
ا�ستمر فرتة
الطبابـة الع�سكريـة �أن هذا التعاون
ّ
من الزمن ،واليوم تدر�س القيادة �إمكان �إعادة
توقيع الإتفاقية من جديد.

�إخت�صا�ص نادر
م�ساعد طبيب الأ�سنان اخت�صا�ص ن��ادر يف
املعاهد واجلامعات يف لبنان ،وبالتايل ف�� ّإن
الذين ي�شغلون هذه الوظيفة لي�سوا بال�رضورة
اخت�صا�صيني.
م�ساعد طبيب الأ�سنان هو يد الطبيب اليمنى
ودوره مهم ج ًّدا يف ت�سهيل عمله وت�رسيعه ،فمن
م�س�ؤولياته الأ�سا�سية حت�ضري املعدات التي
يريد الطبيب ا�ستعمالها بني مري�ض و�آخر من
حيث التطهري والتعقيم� ...إ ّنه عمل �سهل ولكن
دقيق يف تفا�صيله .من هنا ،ارت���أت الطبابة
الع�سكرية �إع���داد ع�سكريني اخت�صا�صيني
يف هذا املجال ،فكانت «دورة م�ساعد طبيب

�آذار
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ع�سكريا من
�أ�سنان» التي تابعها ح��واىل 40
ً
خمتلف قطع اجلي�ش ت��و ّزع��وا على دفعتني
مت اختيارهم
(كل دفعة ملدة �شهرين) ،وقد ّ
وفق معايري معينة من بينها ق�رص املدة التي
�أم�����ض��وه��ا يف اخل��دم��ة وذل���ك لال�ستفادة من
جهودهم لأطول وقت ممكن.
يف الكلية
من�سق ال��درو���س ال�رسيرية  -رئي�س ق�سم
العيادات يف كلية طب الأ�سنان يف اجلامعة
اللبنانية الدكتور جهاد داغ��ر� ،أو�ضح لنا �أنه
و ّزع الطالب يف جمموعات بح�سب االخت�صا�صات
التي يعملون فيها يف الطبابة الع�سكرية ،غري
� ّأن ذلك ال يعني � ّأن كل طالب تدرب يف جمال
عمله يف الطبابة فح�سب ،بل تعداه �إىل التدريب
يف خمتلف اجل��وان��ب املتعلّقة باخت�صا�صه
ليكون على دراية بكل ما ميكن ان ي�صادفه يف
العمل.
يف ب��داي��ة ال����دورة ،ت��اب��ع ال��ط�لاب حم��ا��ضرات
علمية ( )Cours Théoriquesملدة يومني
تناولت اخت�صا�صات طب الأ�سنان من تلبي�س،
قطع ع�صب ،تر�رص�ص� ،أ�شعة ،جراحة وغريها،
ثم انتقلوا �إىل الأع��م��ال التطبيقية ال�رسيرية
( )Travaux Pratiquesيف ال��ع��ي��ادات
واالخت�صا�صات.
و�أك���د ال��دك��ت��ور داغ���ر �أن درو����س التطهري
نظرا �إىل �أهميتها ،كما
والتعقيم قد كثفت،
ً
ن��� ّوه ب��ال��ت��زام ال��ط�لاب الع�سكريني ال��درو���س
وبتجاوبهم وحما�ستهم لتعلم �أ�سلوب العمل
ال�صحيح.
يف اخلتام ،عبرّ عميد كلية طب الأ�سنان يف
اجلامعة اللبنانية الدكتور منري �ضومط عن
اهتمامه الكبري بالتعاون املتبادل بني اجلامعة
واجلي�ش وق��ال :عندما يطلب اجلي�ش اللبناين
دوما جاهزين لتلبية ما يطلبه ،و�أمل �أن
نكون ً
ي�ستمر هذا التعاون يف خمتلف املجاالت.
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دور املو�ساد ومراكز الأبحاث اال�رسائيلية

ك�سب احلروب بدماء الآخرين

�إعداد:
�إح�سان مرت�ضى
باحث يف ال�ش�ؤون
اال�رسائيلية
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ت�����ؤك����د ���ش��ب��ك��ات ال��ت��ج�����س�����س
اال�رسائيلية التي مت اكت�شافها
��ي��را يف ال��ع��دي��د م���ن ال����دول
�أخ� ً
العربية وابرزها م�رص ولبنان� ،أن
ا�رسائيل ه��ي ال��ع��دو الأول لهذه
ال���دول جمتمعة ،وال متييز بني
دول �أبرمت معها اتفاقيات �سالم
و�أخ��رى مل تربم هذه الإتفاقيات.
أخريا الأمن
فهي ت�ستهدف �أولاً و� ً
ال��ق��وم��ي ال��ع��رب��ي ب��ك��ل �أب���ع���اده
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة والإق��ت�����ص��ادي��ة
والع�سكرية والإجتماعية ،الأمر
ال��ذي ي�ستوجب م��ن اجلميع
التعاون والتن�سيق للوقوف
ب��وج��ه ه���ذا ال��غ��زو ال����سرط��اين
اخل��ف��ي وال��ع��م��ل ع��ل��ى اجتثاثه
م��ن ج����ذوره ،ووق���ف ك��ل �أ�شكال
التعاون الأمني مع اجهزة العدو
من قبل بع�ض الأجهزة الر�سمية،
داهما على
كبريا
خطرا
لأن يف ذلك
ً
ً
ً
وج��ود الأم��ة العربية وم�صاحلها
وعلى كرامتها وروحها وتاريخها
وم�ستقبلها.
وم���ع���ل���وم �أن اجل��ا���س��و���س��ي��ة
الإ�رسائيلية ال توفر �صديقًا وال
حليفًا ،حتى لو كان له�ؤالء الف�ضل
الأول يف بقاء ا�رسائيل وا�ستمرار
تفوقها االقليمي مثل �أوروب���ا
وال����والي����ات امل��ت��ح��دة ،وجم��م��وع
عدد الأ�شخا�ص وال�شبكات التي
���س��اه��م��ت يف ه���ذه اجلا�سو�سية
ي��ك��اد ال ي��ح�����ص��ى م��ن��ذ م���ا قبل
ت ��أ���س��ي�����س ال��ك��ي��ان ال�����ص��ه��ي��وين
وحتى �أيامنا ه��ذه .وي�ضاف اىل
ه���ذا ك��ل��ه جم��م��وع��ة ���ض��خ��م��ة من

مراكز الدرا�سات والأبحاث التي
أي�����ض��ا يف �أع��م��ال
ت�����س��اه��م ه���ي � ً
التج�س�س والتخريب والت�شجيع
على االنق�سامات والفنت داخل
العاملني العربي واال�سالمي ،وهذا
ما ن�شهد تطبيقات كثرية له يف
م�رص واملغرب واجلزائر وال�سودان
والعراق ولبنان والأردن ،و�صولاً
�إىل تركيا وباك�ستان ودول �آ�سيا
ال��و���س��ط��ى وال�����دول الأف��ري��ق��ي��ة
الواقعة على خط م�سار نهر النيل.
وتعتمد املو�ساد ومراكز الأبحاث
امل�شار �إليها على جمموعة من
ال��ن��ظ��ري��ات وامل��خ��ط��ط��ات التي
ترمي يف �آخر املطاف �إىل تفتيت
املجتمعات العربية ع�بر �إث���ارة
ال��ف�تن وت ��أج��ي��ج ح���االت ال��ت��م��رد
والع�صيان وال��ت��ن��ازع ،وذل��ك من
خالل اال�ستعانة باجلماعات الإتنية
والطائفية واملذهبية التي تعي�ش
ح����االت م���ن ال��ت��ذم��ر وال��غ�����ض��ب
والنزوع نحو االنف�صال والتق�سيم.
واجل����دي����ر ب���ال���ذك���ر �أن������ه م��ن��ذ
ال���ع���ام � 1959أ����ص���در رئ��ي�����س
امل��و���س��اد (امل�ؤ�س�سة املركزية
لال�ستخبارات واملهمات اخلا�صة)
ر�ؤوفني �شيلواح تو�صيات لإن�شاء
مركز لدرا�سة الوطن العربي يحمل
ظاهريا بجمعية
ا�سمه ،ومت ربطه
ً
�ضمه
اال�ست�رشاق اال�رسائيلية ،ثم
ّ
العام � 1965إىل جامعة تل �أبيب.
وك��ان ه��ذا امل��رك��ز ي�شتمل على
عدة �شعب و�أق�سام تتناول درا�سة
م����صر وال���ع���راق و���س��وري��ا وج��م��ع
املعلومات عنها ،وبالتايل حتليل

ه��ذه املعلومات وتقدميها �إىل
املو�ساد وال�سلطات ال�سيا�سية
التي ترعاها وت�رشف عليها.
وك�����ان ه����ذا امل���رك���ز ال��وح��ي��د
يف ا��سرائ��ي��ل ح��ت��ى م��ا ق��ب��ل ح��رب
حزيران  ،1967وقد �شكل م�صدر
م��ع��ل��وم��ات وحت��ل��ي��ل �أ���س��ا���س��ي يف
�صناعة القرار الأمني يف الدولة.
وال��ع��ام  1983مت تغيري ا�سمه
لي�صبح مركز ديان لأبحاث ال�رشق
الأو����س���ط و�أف��ري��ق��ي��ا .وب��ال��ت��ايل
مت ت��و���س��ي��ع ن�����ش��اط��ه و�أق�����س��ام��ه
البحثية وتطوير بنيته الإداري���ة
والأر�شيفية املعلوماتية .وكان
�أول م�س�ؤول يف ادارة هذا املركز
الربوف�سور �شمعون �شامري وا�ضع
�سيا�سة وا�سرتاتيجية «حتييد
دور م�رص م��ن �ساحة املواجهة»
منذ وف��اة الرئي�س الأ�سبق جمال
عبد النا�رص ( .)1970وقد كر�س
هذا املركز منذ ذلك احلني اجلهد
وال���وق���ت م��ن �أج����ل ال��ت��غ��ل��غ��ل يف
تفا�صيل عدد من الدول العربية
التي تعي�ش فيها جماعات اتنية
وطائفية ومذهبية غري متوافقة،
وت����زوي����د امل����و�����س����اد ب��ال��ت��ايل
بتو�صيات وا�ستخال�صات ت�ساعد
هذا اجلهاز التخريبي على اجناز
عمليات اخ�ت�راق تلك اجلماعات
والتحكم بنزاعاتها وم�شاريعها،
وتكييفها مب��ا ي�لائ��م خمططات
ا�رسائيل التق�سيمية والتخريبية.
ومن بني الباحثني امل�ساهمني
يف ان�شطة كهذه جند �أوري لوبراين
ويهوديت رونني وعوفرا باجنو،
الذين كانت لهم �أدوار ب��ارزة يف
�إثارة الفنت الطائفية واملذهبية
يف العراق وال�سودان ولبنان وم�رص،
الأمر الذي ا�ستوجب الإ�شادة بهم
من قبل العديد من امل�س�ؤولني
اال�رسائيليني مثل وزير اخلارجية
ليربمان ووزير اال�ستخبارات دان

م��ري��دور ورئي�س املو�ساد مئري
داغان.
واجلدير بالذكر يف هذا ال�سياق،
�أن م��راك��ز الأب��ح��اث ال�صهيونية
امل����ولجّ ����ة ا���س��ت��ق��راء الأو�����ض����اع
العربية وا�ستك�شاف مكنوناتها
وخ�صو�صياتها ونقاط �ضعفها
قد جتاوز عددها يف الآونة الأخرية
ال��ث�لاث�ين م���رك��� ًزا ،وم���ن �أب��رزه��ا:
مركز يافيه (ج���ايف) للدرا�سات
اال�سرتاتيجية يف جامعة تل �أبيب،
وقد توىل رئا�سته اجلرنال �أهارون
ياريف ،مركز بيغن  -ال�سادات
التابع جلامعة بار اي�لان ،ومعهد
�أب��ح��اث الأم���ن ال��ق��وم��ي وغ�يره��ا.
وحت�صل ه��ذه امل��راك��ز جميعها
ع��ل��ى دع��م غ�ير حم���دود م��ن قبل
ال��ه��ي��ئ��ات الأم��ن��ي��ة وال�سيا�سية
الر�سمية اال�رسائيلية ،وكذلك من
ق��ب��ل منظمات املجتمع امل��دين
واجلامعات والأحزاب .كما حت�صل
على دع��م �أم�يرك��ي هائل ب�سبب
تقاطع ب��راجم��ه��ا و�أن�شطتها مع
ب��رام��ج و�أن�����ش��ط��ة �أم�يرك��ي��ة ،على
م�ستوى االدارة الأمريكية وعلى
م�ستوى مراكز البحوث واالح��زاب
واحلركات االيديولوجية والدينية
الأم�يرك��ي��ة ،ال��ت��ي ت�سعى حثيثًا
�إىل تفتيت امل��ن��ط��ق��ة العربية
ب�شكل خا�ص ،واق��ام��ة ما ي�سمى
ال����شرق الأو���س��ط اجل��دي��د املنزوع

ال��ه��وي��ة الثقافية وال�سيا�سية
واال�سرتاتيجية.
ه����ذا ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ت��ف��ك�ير
وال��ت��خ��ط��ي��ط� ،أم���ا ع��ل��ى م�ستوى
التنفيذ امليداين ،ف�إن املو�ساد
تقوم بالتعاون مع مراكز االبحاث
ه���ذه بجمع امل��ع��ل��وم��ات الأم��ن��ي��ة
واال����س���ت���خ���ب���اري���ة ع���ن امل���واق���ع
الع�سكرية والأمنية التي تعتقد
خطرا
ا��سرائ��ي��ل �أن��ه��ا ق��د ت�شكل
ً
عليها م�ستقبلاً يف �أي مواجهة
ع�سكرية ،بالإ�ضافة اىل تدريب
اجلوا�سي�س والعمالء على �أحدث
االج����ه����زة االل���ك�ت�رون���ي���ة وع��ل��ى
ا�ستخدام احلرب ال�رسي وا�ساليب
التمويه واخل��داع ،وو�ضع عالمات
الكرتومغنطي�سية وفو�سفورية
على الأماكن الواجب ا�ستهدافها
بالق�صف ،ك��م��ا ح�صل يف ح��رب
مت����وز ال���ع���ام  ،2006وك��ذل��ك
زرع �أجهزة الت�صوير والتن�صت
يف م���واق���ع ح�����س��ا���س��ة ك��ث�يرة مت
ي�را يف اك�ثر من
الك�شف عنها �أخ� ً
م��ك��ان يف لبنان م��ن اق�����ص��اه اىل
�أق�صاه ،و�صولاً �إىل جبل �صنني
وج��ب��ل ال�����ش��ي��خ .وب��ن��اء ع��ل��ى ه��ذه
الأن�����ش��ط��ة ،متكنت امل��و���س��اد من
اغتيال العديد من رموز املقاومة
واملمانعة يف العديد من ال��دول
ال��ع��رب��ي��ة .ك��م��ا ���س��اه��م��ت �أج��ه��زة
املو�ساد ب�إمداد االجهزة الر�سمية

ال ميكن التغا�ضي عما تقوم به �أجهزة
املو�ساد من �أن�شطة ظاهرة وخفية

للتخريب االجتماعي والإف�ساد االخالقي
وترويج الدعارة واملخدرات
وجتارة الرقيق الأبي�ض

و�صو ًال اىل عبادة ال�شيطان

اال�رسائيلية ب�سيل من املعلومات
االق��ت�����ص��ادي��ة واال���س��ت��ث��م��اري��ة
وال�سياحية والزراعية وال�صناعية،
و�شملت ه��ذه املعلومات حركة
البور�صة وتداول الأوراق املالية
و�أن�شطة رج��ال الأعمال يف معظم
ال��دول العربية .واف��ادت تقارير
الأمن امل�رصية �أن  %86من جرائم
التهريب وتزوير العمالت ارتكبها
ا�رسائيليون ،وانه قبل عامني مت
احباط حماوالت ا�رسائيلية تهريب
�أدوات جتميل و�صبغات لل�شعر
حت��ت��وي ع��ل��ى م���واد م�رسطنة �إىل
الدول العربية عرب �أ�سواق �أوروبا.
يرا ،ال ميكن التغا�ضي عما
واخ� ً
ت��ق��وم ب��ه �أج���ه���زة امل��و���س��اد من
�أن�شطة ظاهرة وخفية للتخريب
االج��ت��م��اع��ي والإف�����س��اد االخ�لاق��ي
وت���روي���ج ال���دع���ارة وامل���خ���درات
وجت��ارة الرقيق الأبي�ض ،و�صوالً
علما �أن هذه
اىل عبادة ال�شيطانً ،
الأن�شطة ت�شكل جز ًءا ال يتجز�أ من
ا�سرتاتيجيات ال�سيا�سة اخلارجية
اال��سرائ��ي��ل��ي��ة ،خ�����ص��و� ً��ص��ا يف ظل
حكوماتها اليمينية املتطرفة
التي تدفع با�ستمرار نحو ت�صعيد
احتماالت ال�رصاعات امل�سلحة بني
ا�رسائيل والدول العربية املجاورة،
ونحو اال�ستح�صال على ح�ص�ص
د�سمة من م�شاريع تق�سيم بع�ض
ال��دول العربية واال�سالمية ،كما
يح�صل يف العراق وال�سودان وم�رص
و�سوريا و�أفغان�ستان ولبنان .وقد
تبني �أنه من بني  870وثيقة لدى
املخابرات االمريكية ب�ش�أن ا�سلحة
الدمار ال�شامل العراقية املزعومة،
ثمة  810وثائق م�صدرها ا�رسائيل
واملو�ساد اال�رسائيلي ،وهذا يعني
�أن ا�رسائيل تريد ك�سب احلروب يف
املنطقة بدماء غريها ومن دون �أن
ً
قر�شا واح ًدا
تتكلف من �أجل ذلك
�أو حتى طلقة واحدة.
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�إعداد :د� .أحمد علو
عميد متقاعد

«�إتخذت �إيران كل الو�سائل املتاحة
لغلق م�ضيق هرمز ،ونحن بدورنا �إتخذنا
كل الو�سائل املتاحة لإعادة فتحه».

ق�ضايا �ساخنة

(اجلرنال مارتن دميب�سي رئي�س هيئة االركان
امل�شرتكة للقوات امل�سلحة االمريكية).

«�إن �إغالق �إيران م�ضيق هرمز �أمام ناقالت
النفط �سيكون «�أ�سهل من �رشبة ماء»
اذا ر�أت اجلمهورية الإيرانية �رضورة لذلك ،لكن يف الوقت احلايل ل�سنا بحاجة اىل
�إغالقه لأن بحر ُعمان حتت �سيطرتنا ون�ستطيع �أن ن�سيطر على املمر».
(الأمريال حبيب اهلل �سياري قائد القوات البحرية الإيرانية).

بني خيار
�شم�شون الإيراين
ومقالع داوود
الإ�رسائيلي االمريكي

�شكلت ق�ضية التهديد ب�إغالق م�ضيق هرمز من قبل �إي��ران يف الفرتة االخرية
وحرك
�سيا�سيا �ساخ ًنا �شغل و�سائل الإعالم املحلية والإقليمية والدولية،
مو�ضوعا
ً
ً
ّ
الدوائر الدبلوما�سية يف دول العامل املختلفة ،وبخا�صة تلك التي تعتمد على نفط
اخلليج وغازه كم�صدر للطاقة والتي تهتم ب�سالمة و�سائل نقله وا�ستقرار ا�سعاره .ويف
طليعة هذه الدول الواليات املتحدة االمريكية باعتبارها القوة العظمى املوجودة يف
�سيا�سيا
وع�سكريا واملرتبطة مع دوله العربية باتفاقات متعددة
اقت�صاديا
اخلليج
ً
ً
ً
وع�سكريا .وتعترب الواليات املتحدة الأمريكية �أن اخلليج هو مك ِّون �أ�سا�سي يف �أمنها
ً
رئي�سا ل�صادراتها املختلفة ويف طليعتها
ا
للطاقة
ا
هام
ا
م�صدر
لكونه
القومي،
و�سوقً
ً
ً
ً
ال�سالح.

امل�شاطئة له وثرواته ملك لدوله
بن�سبة �شواطئ كل منها .ومتتلك
�إيران �أكرث من ثلث هذه ال�شواطئ
(حواىل 1200كلم) ،حتى �أن ا�سم
امل�ضيق ال���ذي يقع يف مياهها
الإقليمية ومياه دولة عمان ،هو
ن�سبة لإحدى جزرها.
موقع امل�ضيق
يقع م�ضيق هرمز يف �أ�سفل املنطقة اجلنوبية
ال�رشقية من اخلليج العربي وهو املنفذ البحري
الوحيد للعراق والكويت والبحرين وقطر،
وتطل عليه من ال�شمال �إي��ران (حمافظة بندر
عبا�س) ومن اجلنوب �سلطنة عمان (حمافظة
م�سندم).
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يعترب امل�ضيق يف نظر القانون الدويل جز ًءا
من �أعايل البحار ،ولكل ال�سفن احلق واحلرية
يف امل��رور فيه ما دام ال ي�رض ب�سالمة ال��دول
ال�ساحلية �أو مي�س نظامها �أو �أمنها ،لكن �إيران
تعترب �أن اخلليج هو بحر داخلي �أو بحرية �شبه
عاما وبالتايل ي�رسي عليه
بحرا ً
مغلقة ولي�س ً
قانون البحريات ،وهذا يعني انه ملك للدول

النظام القانوين للمالحة
يف م�ضيق هرمز
يف�صل م�ضيق هرمز بني �إقليمي دولتني
هما ُعمان و�إي���ران  ،لذلك ف��� َّإن مياهه تعترب
إقليميا لكل من ُعمان و�إي��ران ،ومتار�س
بحرا �
ً
ً
ك��ل منهما �سيادتها على اجل��ان��ب امل��ج��اور
لإقليمها ،وهو بذلك يدخل يف نطاق امل�ضائق

�آذار

ق�ضايا �ساخنة

املرور العابر لل�سفن والطائرات يف امل�ضائق
امل�ستخدمة للمالحة الدولية .وامل��رور العابر
يعني وفق الفقرة الثانية من املادة  38من
االتفاقية امل��ذك��ورة «ممار�سة حرية املالحة
والتحليق لغر�ض وحيد هو العبور املتوا�صل
ال�رسيع يف امل�ضيق» � .أما املادة  37من تلك
االتفاقية فقد ح���ددت ن��ط��اق تطبيق نظام
املرور العابر حيث �أ�شارت �إىل � َّأن هذا النظام
ُيطبق على امل�ضائق التي ُت�ستخدم للمالحة
الدولية بني جزء من �أع��ايل البحار �أو منطقة
اقت�صادية خال�صة وجزء �آخر او منطقة �أخرى.
كذلك �أو�ضحت االتفاقية حقوق ال�سفن التي
مت��ر يف امل�ضيق وواجباتها ،وح��ق��وق ال��دول
ال�ساحلية املطلة عليه ،وتنطبق هذه
الأحكام على م�ضيق هرمز
(�إيران مل توقع على
هذه االتفاقية).
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التي ت�صل بني بحرين عامني هما بحر
ُعمان واملحيط الهندي واخلليج العربي (تقع
عليه جميع دول اخلليج من الغرب والعراق من
ال�شمال و�إي��ران من ال�رشق) .وهو من الناحية
القانونية يدخل يف نطاق امل�ضائق الدولية
التي ت�صل ب�ين ج��زءي��ن م��ن �أع��ايل البحار �أو
منطقتني اقت�صاديتني خال�صتني ،لذلك ف�إ َّنه
يخ�ضع لنظام املرور العابر وفق اتفاقية الأمم
املتحدة لقانون البحار للعام  1982ولي�س
لنظام املرور الربيء .وخالل مناق�شة الأحكام
القانونية للم�ضائق يف امل�ؤمتر الثالث للأمم
املتحدة لقانون البحار وقبل التوقيع على
االتفاقية املذكورة ،ح�صل �رصاع بني الدول
الكربى والدول النامية حول النظام القانوين
للم�ضائق امل�ستخدمة للمالحة الدولية .فقد

واف���ق���ت
ال�����������������دول
الكربى على بقاء هذه
امل�����ض��ائ��ق م��ف��ت��وح��ة وخا�ضعة
لنظام امل��رور العابر ال��ذي ي�شمل جميع
ال�سفن مبا فيها ال�سفن احلربية كما ي�شمل
الطريان� .أما الدول امل�شاطئة لهذه امل�ضائق
ف��ك��ان��ت ت�سعى �إىل تطبيق م��ب��د�أ ال�سيادة
الإقليمية على هذه املمرات املائية الدولية
و�إخ�ضاعها لنظام املرور الربيء الذي ي�سمح
مب��رور ال�سفن والطائرات التجارية من دون
ال�سفن والطائرات احلربية التي يحتاج مرورها
�إىل الإذن امل�سبق� .إال � َّأن االتفاقية اعتمدت حق

امل�ضيق يف الو�ضع
الراهن
ي�ضم امل�ضيق ع���د ًدا من
ّ
اجل��زر ال�صغرية غري امل�أهولة
�أك�بره��ا ج��زي��رة ق�شم الإي��ران��ي��ة
وجزيرة الراك بالإ�ضافة اىل جزيرة
هرمز ،كما ميكن �إ�ضافة اجلزر الثالث
امل��ت��ن��ازع عليها ب�ين �إي���ران والإم����ارات
(ط��ن��ب ال���ك�ب�رى وط��ن��ب ال�����ص��غ��رى و�أب���و
مو�سى).
يوميا
تعرب امل�ضيق حواىل  20ناقلة نفط
ً
بحرا على
ّ
حمملة بنحو  %35من النفط املنقول ً
م�ستوى العامل ،ما ميثل نحو  %20من جتارة
النفط العاملية .ويف تقديرات العام 2011
ك��ان معدل عبوره اليومي يقدر ب��ـ 14ناقلة
�ضخمه تقدر حمولتها بنحو  17مليون برميل
يوميا ،وحواىل  %80منها ذهبت اىل دول �رشق
ً
�آ�سيا من الهند اىل ال�صني واليابان وكوريا.
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ق�ضايا �ساخنة

تاريخ امل�ضيق
كانت ملوقع امل�ضيق اجلغرايف �أهمية كبرية،
ما جعله غري قادر على الإفالت من التاريخ عرب
الأطماع و�رصاع الدول الكربى لل�سيطرة عليه،
فمنذ القرن ال�سابع قبل امليالد وه��و يحتل
مهما �سواء يف التجارة �أم
إقليميا
دوليا و�
حي ًزا
ً
ً
ً
يف احلروب �أم يف تطور احل�ضارة ما بني ال�رشق
والغرب.
وقد خ�ضع لالحتالل الربتغايل ،ثم الحتالل
بع�ض ال���دول الأوروب���ي���ة ال��ك�برى وبخا�صــة
بريطانيــا ،لي�شهــد يف ما بعــد تناف�س ال�رشكـات
الغربيـة و�أحيانــا ً غزوات القرا�صنـة.
اع��ت�برت ب��ري��ط��ان��ي��ا م�ضيق ه��رم��ز مفرتق
رئي�سا �إىل الهند،
طرق �إ�سرتاتيجية ،وطريقًا
ً
فتدخلت ب�أ�ساليب مبا�رشة وغ�ير مبا�رشة يف
�ش�ؤون ال��دول الواقعة على �شواطئه لت�أمني
موا�صالتها ال�رضورية ،و بخا�صة بعد �إن�شاء
�رشكة الهند ال�رشقية (العام .)1600
دم��وي��ا م��ع الربتغاليني
��صراع��ا
وخ��ا���ض��ت
ً
ً
والهولنديني والإ�سبان ل�سنوات طويلة .وبعد
ق�ضائها على النفوذ الإ�سباين ابتداء من العام
 1588بعد معركة الأرمادا ،وحتطيم الأ�سطول
الإ�سباين ال�شهري� ،ضمنت ال�سيطرة البحرية
يف ال��ع��امل وعلى ه��ذه املنطقة .وق��د ا�ستمر
ذل��ك حتى ب��روز ال��والي��ات املتحدة االمريكية
بعد احلرب العاملية الثانية ك�أكرب قوة بحرية
وع�سكرية واق��ت�����ص��ادي��ة يف ال��ع��امل ،ووري��ث��ة
للدول الإ�ستعمارية االوروبية الكربى ،وزعيمة
ل��دول حلف �شمال الأطل�سي يف وج��ه الإحت��اد
ال�سوفياتي ال�سابق.
مل تكن املالحة عرب ه��ذا امل�ضيق مو�ضوع
معاهدة �إقليمية �أو دولية ،بل كانت تخ�ضع
لنظام الرتانزيت الذي ال يفر�ض �رشوطً ا على
ال�سفن طاملا �أن مرورها يكون �رسي ًعا ،ومن
دون توقف �أو تهديد للدول الواقعة عليه.
�أهمية امل�ضيق بعد اكت�شاف النفط
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مع اكت�شاف النفط� ،إزدادت �أهمية م�ضيق
ه��رم��ز الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ن��ظ��راً �إىل الإحتياطي
ال��ن��ف��ط��ي ال��ك��ب�ير يف امل��ن��ط��ق��ة ،وق���د دفعت
الأزمات ال�سيا�سية املتالحقة دول املنطقة �إىل
التخفيف من اعتمادها عليه يف فرتات �سابقة،
واال�ستعانة مبد خطوط الأنابيب عربالرب باجتاه
بحر العرب �أو باجتاه البحر االحمر� ،إال �أن هذه
خ�صو�صا
امل��ح��اوالت بقيت حم���دودة الأث���ر
ً
بالن�سبة �إىل ا�سترياد اخلدمات والتكنولوجيا
والأ�سلحة.
كان امل�ضيق مو�ضوع �رصاع �إ�سرتاتيجي بني
الدول الكربى يف فرتة احلرب الباردة ،فاالحتاد
ال�سوفياتي ال�سابق كان يتوق �إىل الو�صول �إىل
امل�ضيق لتحقيق تفوقه املن�شود والتمكن من
نفط املنطقة ،بينما �سعت الواليات املتحدة
�إىل �أطالق �أ�ساطيلها يف مياه املحيط الهندي
واخلليج العربي وم ّتنت الروابط ال�سيا�سية
والتجارية والع�سكرية مع دول املنطقة �ضما ًنا
لو�صولها �إىل منابع النفط واال�رشاف على طرق
ام��داده انطالقا ً من م�ضيق هرمز .لذلك فهي
تعترب �أم��ن املحيط ج���ز ًءا م��ن �أمنها الوطني
باعتبار �أن ت�أمني حرية املالحة فيه م�س�ألة

العراق �سيواجه كارثة �إذا �أغلق امل�ضيق
قالت ع�ضو اللجنة املالية يف الربملان
العراقي النائبة جنيبة جنيب �إن حواىل
ثلثي واردات العراق املالية من ت�صدير النفط �ستكون مهددة �إذا نفذت ايران تهديدها
ب�إغالق م�ضيق هرمز .واو�ضحت �أن العراق يعتمد يف وارداته املالية على ت�صدير النفط
يوميا مير نحو  60يف
حاليا مليونني و 600الف برميل
ب�شكل �شبه مطلق .وهو ي�صدر
ً
ً
املئة منها عرب م�ضيق هرمز.
ويقول خرباء �إن العراق �سيكون يف مواجهة كارثة حقيقية �إذا �أغلق امل�ضيق وفقد ثلثي
عائداته املالية ،فاملوازنة العراقية تعتمد على العائدات النفطية اعتما ًدا �شبه كامل،
و 68يف املئة منها موازنة ت�شغيلية معظمها رواتب للموظفني احلكوميني ( 3ماليني
موظف يعيلون العدد نف�سه من اال��سر) .وبالتايل ثمة نحو  15مليون عراقي يعتمدون
على عائدات النفط ،وت�ضاف �إىل ه��ؤالء ماليني اخرى من غري املوظفني واملهم�شني
والعاطلني من العمل حتت خط الفقر ،ما يعني �أن الغالبية ال�ساحقة من املجتمع �ستكون
فعليا بالكارثة االقت�صادية املحتملة.
مهددة
ً

عن االخبار العدد /1635تاريخ � 15شباط 2012

�آذار

ق�ضايا �ساخنة

اجل��ي��و���س��ي��ا���س��ي ل���دى ب��ع�����ض دول اخل��ل��ي��ج،
و�شعورا
و�شعورا بالتف ّوق لدى البع�ض الآخر،
ً
ًَ
باحلاجة اىل املزيد لدى البع�ض الثالث .وهذه
املعطيات دفعت باجتاه العمل على تعظيم
النفوذ الأمني وال�سيا�سي� ،إما للتعوي�ض عما
�أخ��ذت��ه اجلغرافيا� ،أو للتناغم مع ما ق ّدمته،

الطرق للجمع بني �ضفّتني؟

هل يكون م�ضيق هرمز �أق�رص الطرق للجمع بني �ضفّتني؟

هل يكون م�ضيق هرمز �أق�رص

و�سوف يقاوم بكل الو�سائل املتاحة لدينا».
كثريا عما ��صرّح به الرئي�س
وه��ذا ال يختلف
ً
الأمريكي جيمي كارتر بعد حواىل ثمانني �سنة،
�إذ ق��ال العام �« :1980إن �أي حماولة لأي
قوة خارجية لل�سيطرة على اخلليج الفار�سي
�ستعترب تهدي ًدا للم�صالح احليوية الأمريكية،
ول�����س��وف ت��ت��م م��ق��اوم��ت��ه مبختلف الو�سائل
املتاحة ،مبا يف ذلك القوة الع�سكرية» ،وهذا
ما يعك�س �أهمية اخلليج يف م�صالح الدولة
العظمى.
كذلك فقد �رصّح وزير الطاقة الأمريكي بيل
ريت�شارد�سون يف عهد الرئي�س كلينتون (العام

هل يكون م�ضيق هرمز �أق�رص الطرق للجمع بني �ضفّتني؟

دولية بالغة الأهمية ال �سيما �أنه بوابة الطريق
الأه��م لإم���دادات النفط العاملية من اخلليج
أي�ضا بوابة متنع
العربي  -الفار�سي و�إليه ،و� ً
االحت��اد ال�سوفياتي من الو�صول اىل املياه
الدافئة.
ازداد الإهتمام الدويل مبنطقة اخلليج بعيد
اكت�شاف النفط وبدء عمليات التنقيب عنه يف
اجلزيرة العربية وب�لاد فار�س (�إي��ران) مطلع
ال��ق��رن الع�رشين .فالعام  1903ق��ال وزي��ر
اخلارجية الربيطاين  Lansdowneيف مبدئه
املعروف ب�إ�سمه�« :إن �أي حماولة لبناء ميناء
ع�سكري يف اخلليج الفار�سي من قبل �أي دولة
�أخرى �سيعترب تهدي ًدا للم�صالح الربيطانية،

 ،)1999ق��ائ�لاً« :ل��ق��د ك��ان ال��ب�ترول حمور
القرارات الأمنية لل�سيا�سة اخلارجية للواليات
املتحدة خالل القرن الع�رشين ،كما كان وراء
تق�سيمات ال����شرق الأو���س��ط اىل دوي�ل�ات بعد
احلرب العاملية الأوىل».
ال�رصاع يف اخلليج �أم عليه؟
ميكن القول �إن اخل�صائ�ص املعقدة لبيئة
اخلليج اجلغرافية ،قد �شكّ لت �أول العوامل
البنيوية يف �أزمة �أمنه القومي ،وهذا التعقيد
يف املعطيات اجلغرافية ،على م�ستوى املوقع
وامل�ساحة وطول ال�سواحل والإطاللة املبا�رشة
�ورا بالوهن
ع��ل��ى م�ضيق ه��رم��ز� ،أف����رز ���ش��ع� ً

�أو ب��ال��دف��ع ب��اجت��اه �إع����ادة ر���س��م املعطيات
واحل���دود اجلغرافية ،والنفوذ� ،أو التمو�ضع
اجل��ي��و���س�ترات��ي��ج��ي ،ذل���ك �أن ه���ذا اخل��ل��ي��ج،
وباملنظور اجليوبوليتيكي يتداخل يف تفاعالته
ال�سيا�سية والإقت�صادية مع عدد من الوحدات
ال�سيا�سية البعيدة عنه والتي ال تنتمي اليه
جغرافيا كالهند والباك�ستان و�أفغان�ستان
ً
ودول �آ�سيا الو�سطى وحتى ال�صني واليابان
�رشقا ،وكذلك دول �رشق افريقيا واليمن والبحر
الأحمر ،وحتى �سواحل البحر املتو�سط اليوم.
�أم���ا باملنظور اجليو�سرتاتيجي العاملي،
فق�ضية اخل��ل��ي��ج وامل�����ض��ي��ق حت��ت��ل ال��ي��وم
حموريا يف تفاعالت العامل ال�سيا�سية
موق ًعا
ً
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�آذار

ق�ضايا �ساخنة

والإقت�صادية على خلفية ال�ث�روات الكبرية
وامل��وارد التي يحتويها من الطاقة ،و�سالمة
ط��رق الإم���داد التي متر عربها ه��ذه امل��وارد.
هذه املكانة اجليو�سرتاتيجية الهامة جعلت من
اخلليج �ساحة �رصاع وتناف�س دويل حاد ،ما بني
دوله العربية برعاية الدول الكربى وبخا�صة
الواليات املتحدة الأمريكية والدولة امل�شاطئة
له �رشقا ً �أي �إي��ران« ،اجلمهورية الإ�سالمية»،

على �إي����ران وحتجيم ���ص��ادرات��ه��ا م��ن النفط
والغاز على خلفية �إدارة ملفها النووي ،فاقم
يف ت�أجيج ه��ذه الأزم���ة وزاد م��ن تعقيداتها
الدولية .وكل هذا �إن هو �إال جتلّيات تعك�س
�صور ال�رصاع على هذا اخلليج وموارده ،وحتدد
هوية �صاحب النفوذ وال�سيطرة على دول
الإقليم ،و�سيا�ساتها و�سالحها وم�ستقبلها،
وبالتايل من يتحكم مبوارد الطاقة و�أ�سعارها
وو�سائل نقلها وطرق الإمداد التي تعربها.
تداعيات الأزمة
ت�����زداد ق�����ض��ي��ة م�����ض��ي��ق ه��رم��ز �أه��م��ي��ة مع
تزايد التهديدات التي يطلقها امل�س�ؤولون
الإيرانيون بني احلني والآخر ب�إغالق امل�ضيق

هل يكون م�ضيق هرمز �أق�رص الطرق للجمع بني �ضفّتني؟

ال �سيما �أنها �سعت وت�سعى اىل بناء قوتها
وف�ضائها الإقليمي مبعزل عن ارادات بع�ض
ال����دول ال��ك�برى ال��ت��ي ال حت��ب��ذ وج���ود دول��ة
�إقليمية قوية تتمتع بالنفوذ والإ�ستقالل عن
هذه الإرادات وت�شكل تهدي ًدا
جيو�سرتاتيجيا
ً
لوجودها وم�صاحلها يف هذه املنطقة وبخا�صة
بعد االن�سحاب االمريكي من العراق (نهاية
العام .)2011
وكذلك ف��إن فر�ض العقوبات االقت�صادية
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يف وج���ه امل�لاح��ة ال��ب��ح��ري��ة ،وزع��زع��ة ال�سوق
تعر�ض اي��ران لأي
البرتولية العاملية يف حال ّ
�رضبة ع�سكرية من ال��دول التي ترتب�ص بها
ب�سبب برناجمها النووي� ,أو متنعها من ت�صدير
برتولها وغازها ،مما قد يدفع �إىل حدوث �أزمة
عاملية يف الطاقة ،تكون تداعياتها خطرية على
الدول املنتجة وامل�ستهلكة للنفط.
ي��درك الإي��ران��ي��ون مت��ام الإدراك ال�صعوبة
البالغة التي تكتنف �أي حم��اول��ة م��ن ِقبلهم

لإغ��ل�اق م�ضيق ه��رم��ز مل���دة ط��وي��ل��ة ،م��ا قد
ي����ؤدي �إىل ان���دالع م��واج��ه��ة ع�سكرية �رش�سة
غري م�ضمونة العواقب .ف�سعر برميل النفط
�سريتفع �إىل �أرق���ام قيا�سية غ�ير م�سبوقة،
و�سيرتتب على ذل��ك ارتفاع م��وا ٍز يف �أ�سعار
النقل واملنتجات اال�ستهالكية املُ�ص ّنعة وهذا
ِ
�سيولّد �ضغوطا ً هائلة على االقت�صادات
الأمر
العاملية .كما � َّأن �إغالق امل�ضيق ملدة طويلة
�ستكون له انعكا�سات مبا�رشة وخطرية على
االقت�صادات اخلليجية ،من �ش�أنها �إحلاق �أبلغ
ال�رضر باالقت�صاد العاملي واالقت�صاد الإيراين
على ال�سواء .لذلك من ال�رضوري ان تعمد دول
املنطقة جمتمعة والدول الكربى الغربية اىل
اعتماد لغة العقل وامل�صالح املتبادلة وفق
ا�سرتاتيجيات ربح  -ربح
( )win-winب���دلاً من
اللعب بالنار فوق براميل
النفط والغاز على حافة
امل�����ض��ي��ق ح��ي��ث يختنق
اجلميع.
وامل�����ض��ي��ق ع�����ادة هو
�أ���ض��ي��ق م��ك��ان م��ن البحر
ي��ف�����ص��ل ب�ي�ن �ضفتني،
والإ�ستمرار ب�إغالقه فرتة
ق��د ي��ك��ون �أق����صر طريق
ل��ل��ج��م��ع ب��ي��ن��ه��م��ا .وب�ين
�ضيق املمرات واخليارات
اجليواقت�صادية للخليج
و�إل��زام��ي��ت��ه��ا ،ال ب��د من
تو�سيع اف���ق اخل��ي��ارات
اجل���ي���و����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ل���دول
املنطقة اوالًَ وبقية دول
ال��ع��امل ث��ان� ً�ي��ا ،لتجنب ال��غ��رق �أو الإح�ت�راق يف
جلة االنانيات وامل�صالح املت�أججة ب�شعارات
متنوعة واملدججة ب�أنواع خمتلفة من ال�صواريخ
وحامالت الطائرات �أو غريها من الأ�سلحة.
املراجع:

• ar.wikipedia.org/wiki
• studies.aljazeera.net
• arabic.cnn.com/worldiran
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ملف العدد

�إعداد:
رميا �سليم �ضوميط

م�س�ألة قدمية
و�سالح ا�ستعمل يف احلروب

الرتدي املتزايد للأو�ضاع الإقت�صادية يف خمتلف دول العامل ،باتت جرائم تزوير
مع
ّ
العملة تتزايد بدورها ال �سيما �أن الكثريين يعتربونها حلاً ً �سهالً للربح ال�رسيع ،وقد
متاحا حتى للهواة.
أمرا
ً
�أ�صبحت بف�ضل و�سائل التكنولوجيا املتطورة � ً
يعترب تزوير العملة من �أكرب امل�شاكل التي تواجه �إقت�صاديات الدول ملا له من �آثار
�ضارة على املجتمع والأفراد .وبغية مكافحته ،وتفادي الوقوع يف �رشكه،
يفرت�ض بنا ك�أفراد التعرُف اىل �أبرز و�سائله وطرق ك�شفه.

تزوير العمالت بات �أ�سهل وم�رصف لبنان يعمم تعليمات ت�سهل ك�شفه

تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت

تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت ت

ملحة تاريخية
النقود املزيفة هي العملة التي تنتج من
دون ترخي�ص من الدولة ،وت ّت�صف بالت�شابه
الكبري مع العملة الأ�صلية ،مما يجعل خداع
أمرا ممك ًنا.
متلقّيها � ً
ت��زوي��ر العملة م�س�ألة قدمية ق��دم العملة
نف�سها .قبل ظهور العملة الورقية ،ب��د�أت
عمليات ت��زوي��ر النقود املعدنية يف مدينة
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ليديا اليونانية حواىل العام  600ق.م .وكان
�شيوعا خلط معادن
�أك�ثر و�سائل ال��ت��زوي��ر
ً
�أ�سا�سية مع الذهب اخلال�ص �أو الف�ضة .ومن
امل��م��ار���س��ات ال�شائعة �آن����ذاك قطع �أط���راف
النقود املعدنية ،وا�ستخدامها يف �صناعة
املزيفة.
العملة
ّ
مع انت�شـار تزويـر العملـة فـي مرحلـة الحقـة،
ب����د�أت احل��ك��وم��ات يف خمتلف دول العالـم

التعاطي مع امل�س�ألة على �أنها جرميـة خيانـة
�ضد ال��دول��ة �أو امللك ولي�سـت جم��رد عملية
احتيال ون�صـب .وقد �أعدمـت انكلرتا العام
 1690الإنكليزيني طومـا�س و�آن روجــرز
لتزويرهمـا �أربعيــن قطعــة م��ن الف�ضـة.
والعام � ،1770أعدم �شنقًا �آخر مز ّوري القطع
املعدنية الإنكليزية يف تلك احلقبة دايفيد
هارتلي امللقّب بامللك.

�آذار

ف��ـ��ـ��ي ال��والي��ـ��ـ��ات امل��ت��ح��ـ��ـ��دة الأم�يرك��ي��ـ��ـ��ة،
حملــت النقــود الورقيــة املطبوعــة فــي
عهــد بنجاميــن فرانكلني ع��ب��ارة «امل��ـ��وت
للمز ّورين».
فعال يف
�سالح ّ
احلروب بني الدول
�إن��ط�لاقً ��ا م��ن �أه��م��ي��ة ال��ن��ق��د ع��ل��ى �صعيد
الإ�ستقرار العام يف �أي دولة ،ا�ستخدمت عملية

املزيفة قيد التداول.
وك��ان م��ن �أه��م امل��روج�ين الربيطانيني يف
تلك الفرتة جون بلري ودايفيد فارن�سوارث
اللذان �ضبطا ويف حوزتهما ع�رشة �آالف دوالر
م��ز ّورة .وقد �أبدى الرئي�س الأمريكي حينذاك
�شخ�صيا باملو�ضوع،
إهتماما
جورج وا�شنطن �
ً
ًّ
و�أمر بتعذيب ال�سجينني للح�صول منهما على
معلومات حول ق�ضية التزوير ،قبل �أن ي�صدر
حكما بحقهما بالإعدام �شنقًا.
ً

ملف العدد

واملعروفة بـ«عملية برينهارد» التي كانت
ترمي �إىل زع��زع��ة االقت�صاد الإنكليزي عن
طريق �ضخ ماليني اجلنيهات اال�سرتلينية من
فئة  ،20 ،10 ،5و  50امل��زورة يف الأ�سواق
العاملية.
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ت��زوي��ر العملة ك�سالح ف� ّع��ال ل�شل �إقت�صاد
العدو يف �أثناء احل��روب بني ال��دول .والهدف
هو اغ��راق �أ�سواقه بالعملة املزيفة ،بحيث
ت�ضمحل قيمة العملة الفعلية مما ي�ؤدي اىل
انهيارها .وهذا ما قامت به بريطانيا العظمى
خ�لال ح��رب اال�ستقالل الأمريكية (–1775
 )1783لتخفي�ض قيمة ال����دوالر ال��ق��اري،
فتمكنت من و�ضع مئات الآالف من الدوالرات

امل��ف��ارق��ة �أن ال��والي��ات امل��ت��ح��دة اعتمدت
التكتيك نف�سه� ،أي تزوير العملة ،يف �أثناء
حربها الأهلية ،وكانت الأم��وال امل��ز ّورة التي
و�ضعت يف الأ�سواق م�شابهة للعملة الأ�صلية
�صعبا
أمرا
ً
اىل احلد الذي يجعل التمييز بينهما � ً
للغاية.
يف الإط��ار نف�سه� ،أعد النازيون خالل احلرب
العاملية الثانية �أكرب عملية تزوير يف التاريخ،

تعود الفكرة �إىل ال�ضابط النازي برينهارد
كروغر الذي �سميت العملية با�سمه ،وبد�أت
بعدما �شكّ ل العام  1942فريق عمل ي�ضم
 142م���ز ّو ًرا م��ن املعتقلني اليهود يف �أح��د
املع�سكرات النازية ،كانت مهمتهم ت�صنيع
الأل���واح املعدنية لطباعة الأوراق النقدية،
وك�رس ال�شيفرة التي �ستعطي ه��ذه الأوراق
النقدية رقمها املت�سل�سل املميز ،ف�ضال عن
ت�صنيع ال��ورق امل�ستخدم يف �صناعة الأوراق
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النقدية .وقد انتج الأملان 134,610,810
ا�سرتلينيا حتى وق��ت اغ�لاق مع�سكر
جنيها
ً
ً
االعتقال العام .1945
تعد الأوراق النقدية التي �أ�صدرتها «عملية
برينهارد» من �أكرث الأوراق النقدية املزورة
�إتقا ًنا ،حيث كان من ال�صعب ج� ًدا اكت�شاف

على اقت�صاد الدول .فهو يطرح كتلة نقدية
خارجة عن القوانني والأنظمة امل�رصفية ،الأمر
الذي ي�ؤدي اىل ا�ضطرابات يف الأ�سواق املالية
واىل انهيار العملة.
م��ن �أب���رز الآث����ار ال�سلبية للتزوير خف�ض
قيمة الأم��وال احلقيقية� ،إذ �أن طرح كميات
م��ن ال��ع��م��ل��ة امل����زورة يف الأ����س���واق املحلية
ي��ؤدي اىل وجود �أوراق نقدية من دون قيمة
فعلية ،كونها عملة من دون غطاء بالن�سبة اىل

�أي��� ً��ض��ا الأف����راد وامل��ؤ���س�����س��ات ،وذل���ك لعدم
ح�صولهم على تعوي�ض مقابل الأوراق النقدية
وتعر�ضهم يف الوقت نف�سه للم�ساءلة
املز ّورة،
ّ
نتيجة قبولهم بهذه العملة.
عقوبة التزوير
يف القانون اللبناين
يعترب القانون اللبناين الفعل ال��ذي يقوم
علــى تقليــد �أوراق النقــد امل�رصفية �أو

تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت

تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت ت

زي��ف��ه��ا .وق��د الق��ت ه��ذه العملية ال�ضخمة
اهتماما بالغًا من قبل االع�لام العاملي ،فتم
ً
جت�سيدها عن طريق امل�سل�سالت واالف�لام،
ولعل �أ�شهر �إنتاج هو ما قام به النم�سويون
العام  2007عرب فيلم «املزورون».
ت�أثري التزوير على الإقت�صاد
يعترب تزوير العملة من �أكرث اجلرائم خطورة
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العمالت الأخرى والذهب ،الأمر الذي يقود اىل
الت�ضخّم وهبوط قيمة العملة املحلية .هذه
أي�ضا �إىل فقدان الثقة بالعملة
امل�س�ألة ت�ؤدي � ً
املحلية وب�أنظمة الدفع ،والإ�ستعا�ضة
بدل
اً
عنها بعمالت �أجنبية ،وبنظام حتويل العملة
إلكرتونيا.
�
ً
�إ�ضافة اىل ال�رضر الإقت�صادي الواقع على
الدولة ب�شكل عام ،ف�إن �أ��ضرار التزوير تطال

الأجنبيـة ال�صــادرة بــ�إذن الدولــة ،بق�صــد
جزائيا من نوع
جرما
ترويجهــا �أو �إ�صدارها
ً
ًّ
اجلناية.
يف ه����ذا الأط����ـ����ـ����ار� ،أك���ـ���ـ���دت امل��ح��ام��ي��ـ��ـ��ة
بالإ�ستئنــاف الأ�ستــاذة ميــراي �صابــر فــي
حديــث ملجلــة «اجليـ�ش» �أن املادتــني 440
تن�صـــان
و 443مــن قـانـــون العقوبـــات
ّ
علـــى العقوبـــة بال�سجــن والأ�شــغــال ال�شــاقــة

�آذار

مدة ال تنقـ�ص عن اخلم�س �سنوات ،وبغرامــة
ماليــة تبـلــغ خم�سمايــة �ألف لرية على الأقــل،
لكل من يقـدم على تقليــد عملــة ذهـبيــة
�أو ف�ضيــة �أو �أوراق نقديــة م�رصفيــة (عملة
ورقية �أو �سندات خزينة) لبنانية �أو �أجنبية
�صادرة بناء على ترخي�ص من الدولة ،وذلك
بق�صد ترويجــها� ،أو ي�شـرتك يف �إ�صدارها �أو
ترويجــها �أو �إدخالها اىل لبنان �أو �أي دولة
�أخرى.

املا�سح ال�ضوئي ( ،)scannerوادخالها اىل
جهاز الكمبيوتر ،كما ميكن اعتماد الكامريا
الرقمية للغاية نف�سها .وبعدها ي�ستخدم
امل������ز ّورون ب��رن��ام��ج م��ع��اجل��ة الأل�����وان لبلوغ
التزييف املطلوب ،ثـم تطبـع العملـة علـى �أي
نوع من �آالت الطبع.
تقنيات ك�شف التزوير
ي�ؤكد الإخت�صا�صيون �أن هناك ع��دة طرق

ملف العدد

املتمثلة يف �صورة ال�شعار� ،إ�ضافة اىل خيط
الأمان املوجود داخل مكونات الورقة  ،وهما
عالمتان تدالن على �ص ّحة العملة .و�إذا �شك فى
وجود ما ي�شبه هاتني العالمتني ف�إنه ي�ستطيع
الك�شف عن العالمة املائية �إذا كانت مزورة
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طرق التزوير
�إن ظ��ه��ور �أج��ي��ال حديثة م��ن �آالت الن�سخ
والطبع ذات التقنية العالية �أت��اح الفر�صة
�أمام املبتدئني يف �إمتام عمليات تزوير العملة
ب�سهولة ،وهي عملية انت�رشت بكرثة منذ العام
 1993عند ظهور الطباعة الرقمية.
وي�����ش�ير اخل��ب�راء اىل �أن �أب�����س��ط عمليـات
ال��ت��زوي��ـ��ر ،ت��ق��وم ع��ل��ى ت�صوير العملة عرب

لك�شف التزوير ،بد ًءا من الفح�ص الأويل للعملة
�ول اىل الفح�ص الكيميائي ملكونات
و���ص� اً
ال��ورق والأل��وان واحل�بر .و�إذا كانت الو�سائل
الأخ��ي�رة غ�ير م��ت��اح��ة �أم����ام الأف�����راد ،فهناك
و�سيلة �سهلة ميكن �أن يعتمدها الباعة و�سائر
الأ�شخا�ص لفح�ص النقود ،وهي التدقيق يف
العملة الورقية حتت �ضوء ال�شم�س �أو �أي �إنارة
كهربائية للت�أكد من وج��ود العالمة املائية

بوا�سطة مذيب ع�ضوي مثل الكلوروفورم �أو
بوا�سطة كوب من املاء ي�ضع فيه ورقة العملة
ملدة دقائق ف ��إذا حدث تغيري يف �شكلها �أو
�أل��وان��ه��ا ،وق��وة متا�سكها ،تكون م��زورة لأن
الورقة ال�صحيحة ال تتلفها املياه ،حتى �أنه
ميكن غ�سلها من دون �أن تت�أثر.
وين�صح اخل�براء �أ�صحاب املحالت التجارية
ومن ت�ستدعي طبيعة عملهم تبادل العمالت
الورقية باقتناء قلم الك�شف ع��ن العمالت
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املزورة ،وهو قلم يحتوي على مادة الإيودين
ال��ت��ي ت��ت��ف��اع��ل م���ع ال��ن�����ش��وي��ات امل���وج���ودة
فــي ال��ورق امل���ز ّور� ،أي ال��ورق امل�صنوع من
الأخ�����ش��اب ،فيك�شف التزويــر ع�بر �إح���داث
بقعــة �سوداء على العملة ،عند متريره عليها،
الأم��ر الذي ال ميكن حدوثه يف فح�ص العملـة

الأ�صليــة امل�صنوعة من ورق خا�ص �أ�سا�سه
الألياف.
ك�شف التزوير
يف العملة اللبنانية
يف �إطار مكافحة تزوير العملة� ،أطلق م�رصف
لبنان حملة توعية ح��ول ك�شف ال��ت��زوي��ر يف
العمالت اللبنانية من فئة الأل��ف ،واخلم�سني
�ألف ،واملئة �ألف لرية( ،التي �أ�صدرها حديثًا)

عرب االط�لاع على مميزات كل منها وعالمات
الأمان اخلا�صة بها .وقد ورد يف خ�صائ�ص كل
منها الآتي:
• عالمات ميكن حت�س�سها:
 يف الوجه الأم��ام��ي عالمات ب��ارزة ت�ضفيتلم�سها ،من بينها:
على الورقة خ�شونة ميكن ّ
خطوط �أفقية متوازية على جانبي الورقة،
رقم الفئة ،م�رصف لبنان� ،ألف �أو خم�سون �ألف
�أو مئة �أل��ف ل�يرة� ،إم�ضاء حاكم م�رصف لبنان

تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت

تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت تزوير العمالت ت

عند تناول مو�ضوع التزوير ،ال
من التزوير اىل مكافحته
بد من ذكر �أحد �أكرب املزورين
يف التاريخ املعا�رص ،الأمريكي فرانك �أباغنيل ،الذي انتقل بخطوة
فريدة من نوعها من التزوير...اىل مكافحته!
بعد �سنوات من التنقل بني ال�سجون يف دول خمتلفة لأعمال تتعلق
بالإحتيال والتزوير ،وانتحاله �صفة الطبيب واملحامي والطيار ،قرر
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ف��ران��ك �أباغنيل توظيف ق��درات��ه وطاقاته يف خدمة اخل�ير ومل�صلحة
املجتمع ،ف�أن�ش أ� �رشكة لك�شف التزوير ومكافحته ،ت�ستعني بخدماتها
امل�ؤ�س�سات التجارية ورجال الأعمال� .إىل جانب ذلك ،يقوم فرانك بوظيفة
م�ست�شار لدى «�إف.بي�.أي» ويعلم طرق مكافحة تزوير العملة يف معهدها.
وقد �أوحت ق�صته ب�إنتاج الفيلم الأمريكي»،»catch me if you can
الذي ا�ستوحى �سريته.

�آذار

ونائب احلاكم الأول.
 ع��ل��ى اجل��ان��ب الأي�����س�ر م��ن وج���ه ال��ورق��ةخطوط �أفقية متوازية بارزة ومل ّونة يتخلّلها
�أح����رف  BDLب����ارزة بي�ضاء م��ن دون ل��ون
ب�شكل ع��م��ودي .بالإ�ضافة �إىل نق�ش كتابة
 BANQUE DU LIBANب�أحرف م�صغّرة
جمهرية داخل حرف .D
 عالمة بارزة ونافرة للمكفوفني ترمز اىلقيمة الفئة.

�أحرف  BDLورقم الفئة بلون �أبي�ض.
 خيط �أم���ان م��ت��ط� ّور ذو م���ؤث��رات ب�رصيةخا�صة ،يظهر ب�شكل متقطع على وجه الورقة.
ويالحظ يف داخ��ل ه��ذا اخليط ،على ورقتي
اخلم�سني �ألف واملئة �ألف لرية ،حريف «ل.ل»
ي��ت��ح��رك��ان ع��ن��دم��ا ت��ل��وى ال��ورق��ة ب��اجت��اه��ات
خمتلفة.
�أما يف فئة الأل��ف لرية ،فيتغري لون اخليط
اىل البنف�سجي �إذا ما لويت.
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 يف �أع��ل��ى مي�ين الأوراق النقدية هناكعالمات مميزة ،هي املربع يف ورقة اخلم�سني
�ألف ،والنجمة يف ورقة املئة �ألف.
موحد
وتظهر هاتان العالمتان بلون �أخ�رض
ّ
عند النظر ب�شكل مبا�رش ،اذا ما لويت الورقة
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• عالمات مرئية:
تت�ضمن الورقة يف جزئها الأبي�ض عالمة
ّ
مائية ع��ب��ارة ع��ن �أرزة اجلمهورية اللبنانية
تظهر عند النظر اىل الورقة يف مواجهة ال�ضوء.
بالإ�ضافة اىل عالمة مائية �صغرية بي�ضاء
كناية عن قيمة الفئة.
 عند النظر اىل الورقة يف مواجهة ال�ضوءيظهر خيط �أمان �أ�سود على طول الورقة عليه

 يظهر الرقم الكبري لفئتي الألف واملئة�وح��د .عند
�أل��ف يف و�سط ال��ورق��ة بلون بني م� ّ
النظر اىل ال��ورق��ة ب�شكل مبا�رش ،يتح ّول اىل
�أل���وان خمتلفة كالأخ�رض وال�برت��ق��ايل �إذا ما
لويت الورقة.
�أم��ا يف ورق��ة اخلم�سني �أل��ف فيظهر الرقم
الكبري للفئة بلون �أزرق
موحد ،يتح ّول اىل
ّ
البنف�سجي والأزرق اذا ما لويت.

فهو يتغري اىل الأخ�رض والأ�صفر على �شكل
قو�س قزح ،وتظهر الأرزة اللبنانية.
�أم��ا يف ورق��ة الأل��ف فتظهر يف �أعلى اليمني
ع�لام��ة وردة ب��ل��ون �أخ����ضر يتغري اىل الأزرق
والأ�صفر على �شكل قو�س ق��زح ،مع ظهور
الأرزة اللبنانية �إذا ما لويت الورقة.
 تظهر خطوط وكتابات م�صغّرة عند و�ضعالورقة حتت املجهر �أو عد�سة مكبرّ ة (ع�رشة
�أ�ضعاف).
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ظ ّلت ق�ضية زيادة الأجور مو�ضع �أخذ
ورد ونقا�ش خالل الأ�شهر الأخرية� ،إىل �أن
ّ
أقرها جمل�س الوزراء يف  18كانون الثاين
� ّ
اعتبارا
املن�رصم ،على �أن ي�رسي مفعولها
ً
من �أول �شباط .2012
والواقع �أن �أحد ا�سباب النقا�ش واجلدال،
كان م�ؤ�رش الأ�سعار الذي تفاوتت تقديراته
بني جهة و�أخرى من اجلهات املعنية.
ففي حني تقع عملية احت�ساب امل�ؤ�رش
ثمة
على عاتق �إدارة الإح�صاء املركزيّ ،
أي�ضا بهذه
جهات �أخرى معنية تقوم � ً
العملية ،من دون ان تتطابق الن�سب.
فما هي ا�سباب الإختالف؟ وما هو دور
وزارة الإقت�صاد يف مراقبة الأ�سعار ،يف ما
ي�أتي حماولة لإلقاء ال�ضوء.
الأزمة املعي�شية يف تفاقم
�شهد الو�ضع االقت�صادي خالل ال�سنوات الع�رش
الأخرية حت ّوالت وا�سعة ،ارتبطت بالعديد من
املتغريات ال�سيا�سية واالقت�صادية يف لبنان،
وكان لكل من هذه التح ّوالت ت�أثريات �سلبية
على كل القطاعات احلياتية واالجتماعية ،وبقي
ال�ش�أن املعي�شي عر�ض ًة لالنعكا�سات ال�سيئة.
وق��د تفاقمت الأزم����ة املعي�شية منذ مطلع
ال��ع��ام  1996م��ن خ�لال ال�تراج��ع امل�ستمر يف
القدرة ال�رشائية ،وهذا ما �أ ّدى �إىل تباط�ؤ الأداء
االقت�صادي يف العديد من قطاعات الإنتاج.
وجنبا �إىل جنب مع هذا االنكما�ش� ،أظهر م�ؤ�رش
ً
�أ�سعار اال�ستهالك ارتفاعات متفاوتة و�صلت
خالل العامني  2006و � 2007إىل �أكرث من 15
يف املئة .كما � ّأن الإرتفاع العاملي غري امل�سبوق
لأ�سعار معظم امل��واد الأول��ي��ة الأ�سا�سية من
نفط وم�شتقاته واحلبوب على �أنواعها ،وكذلك
احلليب والأدوية وخالفها ،فاقم ارتفاع الأ�سعار
التي ت�ضاعفت ب�سبب فلتان الأ�سواق وانعدام
الرقابة وح�رصية اال�سترياد عرب «الكارتالت»،
مما رف��ع معدل م�ؤ�رش الغالء �إىل  16يف املئة
خ�لال ال��ف�ترة املمتدة ب�ين  2008و،2011
وف���ق الإح�����ص��اء امل��رك��زي (اجل��ه��ة الر�سمية
املخ ّولة �إ�صدار امل�ؤ�رش يف لبنان).
�إال �أن هذا الرقم يواجه ب�أرقام �أخرى �صادرة

زيادة
الأجور
يح ّددها
م�ؤ�رش
الأ�سعار

�إقت�صاد ومال

�إعداد:
تريز من�صور

وحمليا ،ويقول:
ً
«عندما بد�أت �أزمة �إرتفاع �أ�سعار ال�سلع وال
�سيما الغذائية منها العام  ،2006مل يكن
لدى وزارة الإقت�صاد والتجارة يف حينها �أي
قاعدة معلومات عن الأ�سعار .وكما هو معلوم
�أن �سوق لبنان يخ�ضع لعملية العر�ض والطلب،

يتم حتديد امل�ؤ�رش؟
لكن كيف ّ
عن جهات متعددة معنية ومن �ضمنها جمعية
امل�ستهلك اللبناين ،وزارة االقت�صاد ووزارة
العمل ...التي ت�شري �أرقامها �إىل �أن ارتفاع
تقريبا بني
الأ�سعار بلغت ن�سبته  27يف املئة
ً
 2008و ،2011بينما ت�صل الن�سبة �إىل حدود
 100يف املئة خالل ال�سنوات ال��ـ 15الأخ�يرة
بح�سب م�ؤ�سـ�سة البحوث والإ�ست�شارات.
واجلدير بالذكر� ،أن م�ؤ�رش الأ�سعار هو العامل
الأ�سا�سي يف حتديد ن�سب الزيادة على الأجور،
�سببا جلدال
واختالف �أرقام هذا امل�ؤ�رش كانت
ً
ونقا�ش داما طويالً يف الفرتة الأخرية يف جلنة
(ت�ضم الدولة ،ارباب العمل ،والعمال)،
امل�ؤ�رش
ّ
وكذلك يف جمل�س ال���وزراء ال��ذي �أق� ّ�ر الزيادة
الأخ��ي�رة ع��ل��ى الأج����ور يف  18ك��ان��ون ال��ث��اين
الفائت.
وزارة الإقت�صاد وحتديد الأ�سعار
يو�ضح مدير عام وزارة
الإق���ت�������ص���اد وال���ت���ج���ارة
ب���الإن���اب���ة ال�����س��ي��د ف����ؤاد
فليفل ملجلة «اجلي�ش»
الآل���ي���ة ال��ت��ي تعتمدها
ال��وزارة  -مديرية حماية
امل�ستهلك ،لإجراء مقارنة
عامليا
بني �أ�سعار ال�سلع
ً

�أي �أن��ه �أم��ام عملية تناف�سية كبرية .وبالتايل
وجدنا �أنف�سنا �أمام م�شكلة حقيقية يف غياب �أي
قانون ملحا�سبة التجار املخالفني واجل�شعني
واملتالعبني بالأ�سعار».
وي�ضيف قائالً« :هناك قرار وزاري �صدر يف
ين�ص �رصاحة على
�ستينيات القرن املا�ضي،
ّ
الن�سب املئوية التي تعطي التاجر حق الربح
وهي تراوح ما بني  5و 15يف املئة .لكن العمل
بهذا القرار توقّ ف و�أعيد العمل به عدة مرات
ولأ���س��ب��اب خمتلفة .فقد ت��وقّ ��ف ،باعتبار �أن
مفهوم العملية التجارية وواقعها اليوم ،قد
تغيرّ ا عما كانا عليه يف ذل��ك الوقت .والعام
� 2008أعيد العمل به� ،إثر قرار �أ�صدره وزير
الإقت�صاد حممد ال�صفدي ،بغية �ضبط الأ�سواق
نظرا �إىل الفو�ضى العارمة التي �شهدتها،
ً
و أ� ّدت �إىل ارتفاعات قيا�سية بالأ�سعار .عند
ذل��ك تق ّدمت النقابات الغذائية والتجارية
ب�شكوى �ضد ق��رار الوزير عرب جمل�س �شورى
الدولة ،الذي �أعاد تعليق العمل بالقرار الذي
يح ّدد ن�سب الأرباح بني  5و 15يف
املئة».
و�أ���ض��اف فليفل« :هناك عدة
عوامل خارجية �ساهمت يف ارتفاع
�أ�سعار ال�سلع الغذائية ،و�أمام هذه
املع�ضالت والتحديات الكبرية
ك���ان ال ب��� ّد ل�����وزارة الإق��ت�����ص��اد
وال��ت��ج��ارة م��ن ال��ت��دخّ ��ل احلا�سم
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�إقت�صاد ومال

فتم ت�أ�سي�س وحدة مراقبة الأ�سعار،
وال�رسيع،
ّ
يوميا على طلب ومعرفة �أ�سعار
التي تعمل
ً
� 64سلعة غذائية �أ�سا�سية يف جميع الأ�سواق
اللبنانية ،وه��ي تقوم مبراقبتها وحتليلها
ومقارنتها مع الأ�سعار يف اخل���ارج ،كما �أنها
تتدخل مبا�رشة يف حال ارتفاع �سعر �أي �سلعة،
من �أجل معرفة ال�سبب.
مثالً عندما ارتفع �سعر «كرتونة» البي�ض من
دون �سبب جوهري من  7600لرية لبنانية �إىل
� 13ألف لرية ،تدخّ لت وزارة الإقت�صاد ب�رسعة
و�أع��ادت الأم��ور �إىل ن�صابها خالل � 24ساعة.
وكذلك ح�صل يف ق�ضية �أ�سعار اللحوم وبع�ض
�أ�صناف الألبان والأجبان.
ويف هذا الإط��ار ،قامت وزارة الإقت�صاد من
خالل قاعدة املعلومات لديها مبقارنة الأ�سعار
ودر���س��ه��ا ،وبالتايل عمدت �إىل ت�سطري عدة
حما�رض �ضبط بحق التجار املخالفني و�إحالتهم
املخت�ص .و�أعتقد �أن ال��وزارة
على الق�ضاء
ّ
ت�ضبط الأ�سواق اليوم ب�شكل كبري ج ًدا».
و�ش ّدد فليفل على «�أهمية دور املواطن يف
عملية �ضبط الأ�سواق ،من خالل التبيلغ عن �أي
مت بني ليلة
�إرتفاع غري طبيعي يف �أ�سعارال�سلع ّ
و�ضحاها ،وذلك من خالل االت�صال عرب اخلط
ال�ساخن يف مديرية حماية امل�ستهلك ()1739
يتم التعامل مع التجار
وت�سجيل �شكوى ،كي ّ
اجل�شعني والطامعني بالربح ال�رسيع ب�شكل
قانوين».
وا�شار ال�سيد فليفل �إىل �أن «العمل بقاعدة
امل��ع��ل��وم��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��الأ���س��ع��ار ج��وه��ري
يتم ن�رشها
و�أ�سا�سي يف وزارة االقت�صاد ،كما ّ
�
أ�سبوعيا ع�بر امل��وق��ع الإل���ك�ت�روينwww. :
ً
.»economy.gov.lb
أخ�يرا ي�شري فليفل �إىل �أن «ال�سلع نف�سها
� ً
تباع �أحيا ًنا ب�أ�سعار خمتلفة وفق املناطق حيث
تختلف �أ�سعار الإي��ج��ارت ،و�أو���ض��اع الزبائن.
وبالتايل ف�إن امل�ستهلك هو الذي يح ّدد حركة
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ال�سوق وف��ق عملية العر�ض والطلب ،وهنا
تكمن �أهمية الن�صو�ص القانونية التي ترعى
الأ���س��ع��ار .ويف ه��ذا الإط����ار يفر�ض القانون
�أمرين �أ�سا�سيني على �أ�سا�سهما يتم �ضبط
املخالفات ومعاقبة املخالفني وهما :الإعالن
عن �سعر ال�سلعة �أو اخلدمة للم�ستهلك ،وعدم
بيع ال�سلعة ب�أكرث من �ضعف كلفتها».
ويف معر�ض حديثه� ،أ���ش��ار مدير ع��ام وزارة
الإق��ت�����ص��اد وال��ت��ج��ارة ب��الإن��اب��ة ال�سيد ف���ؤاد
فليفل� ،إىل الأع��م��ال التي قامت بها وزارة
الإقت�صاد خالل العام  2011مقارنة مع العام
مبي ًنا بالأرقام مهمات املراقبة (عدد
ّ ،2010
الدوريات) التي بلغت  15596يف حني كانت
� ،11592أي بزيادة  25.67يف املئة ،كما
�س ّجل عدد حما�رض ال�ضبط زيادة بلغت 100يف
املئة.
بني م�ؤ�رش و�آخر
اخلبري يف �ش�ؤون الدرا�سات
الإح�صائية واالقت�صادية يف
لبنان وخ��ارج��ه ،م��دي��ر كلية
العلوم االقت�صادية و�إدارة
الأعمال يف اجلامعة اللبنانية
الدكتور ب�شارة حنا �أو�ضح
الأ���س��ـ�����س�����س ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي
تخ�ضع لها عملية احت�ساب امل�ؤ�رش فقال:
«للم�ؤ�رش ع��دة �أه����داف مالية واقت�صادية
واج��ت��م��اع��ي��ة ،ت��خ��دم ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات مثل
اال�سترياد والت�صدير والإنتاج والبيع وال�رشاء.
وامل�ؤ�رش يلقي ال�ضوء على عملية احت�ساب
الناجت القومي �أو قيمة العملة ،باملقارنة ما
ب�ين ف�ترة حالية وف�ت�رات �سابقة .م��ث�لاً� ،إذا
كان هناك �سلة ا�ستهالك او دخل معينّ ق ّدر
بـ 1000دوالر العام  ،2000فما هي القيمة
الفعلية لهذا املبلغ العام  ،2011وملعرفة
اجلواب نعتمد على م�ؤ�رش الأ�سعار .فهذا امل�ؤ�رش
أ�سا�سيا يف تقدير حجم الإقت�صاد يف
دورا �
ً
ي�ؤدي ً
�أي بلد من البلدان ،لذلك يلج�أ الإح�صائيون �إىل
�أف�ضل الطرق الإح�صائية و�أدقّ ها بغية تخفي�ض
ن�سبة اخلط�أ يف احت�سابه .فخط�أ ن�سبته  0.1قد
يكلّف دول��ة مثل فرن�سا خ�سارة قيمتها 40
مليون يورو».

وعن الآلية العلمية يف احت�ساب امل�ؤ�رش يقول
الدكتور حنا« :هناك �آل��ي��ات علمية متعددة
ميكن اعتمادها وي�ضاف �إليها مفاعل تثقيل
الإ�ستهالك (اي ن�سبة ا�ستهالك الأ��سر) ،ولكل
ب��اب م��ن �أب���واب الإن��ف��اق (امل���واد الغذائية،
ال�سكن ،امل��ف��رو���ش��ات ،الكماليات ،النقل،
ومبدئيا
ال�صحة ،التعليم ،املواد املختلفة.)...
ً
علما
تتغيرّ هذه التثقيالت كل خم�س �سنواتً ،
�سنويا.
�أن الدول تلج�أ �إىل تيوميها �أو جتديدها
ً
�أم���ا يف ل��ب��ن��ان ف��ق��د غ��اب��ت �إدارة الإح�����ص��اء
املركزي عن انتاج م�ؤ�رش للأ�سعار ما بني 1975
و ،1995وذلك ب�سبب احلرب.
كما جرى اعتماد م�ؤ�رشات �صدرت خالل احلرب
وما زالت ت�صدر ،بالإ�ستناد �إىل طرق احت�ساب
اعتمدتها مكاتب درا�سات خا�صة ،كانت تقوم
(وذل��ك خالفً ا ملا اعتمده الإح�صاء املركزي
قبل العام � ،1975أو اعتمده
الإحت���اد العمايل يف درا�سته
ال����ع����ام  )1987ب��ت��ج��دي��د
التثقيالت كل خم�س �أو �ست
���س��ن��وات ،ع��ل� ً�م��ا �أن عمليات
التثقيل مل تكن ت�شمل �سوى
الأب�����واب الرئي�سة ل�ل�إن��ف��اق
�أي ب�ي�ن  10و 12تثقيالً
(امل���واد الغذائية ،ال�سكن،
املالب�س.»)...
و�أ���ض��اف قائالً« :ب��د�أ ن�شاط �إدارة الإح�صاء
املركزي ي�أخذ موقعه يف احت�ساب م�ؤ�رش �أ�سعار
الإ�ستهالك ،بناء على درا�سة ميدانية �أع ّدتها
الإدارة بني  1996و .1997بعد ذل��ك �أع� ّد
الإح�صاء املركزي درا�سة عن الأ�رس يف خمتلف
املحافظات اللبنانية ال��ع��ام  ،2004ولكن
نتائجها مل ت�صدر �إال بعد خم�س �سنوات من بدء
التنفيذ.
وميكننا القول �إنه نتيجة االختالف يف �إعداد
التثقيل ،وطريقة احت�ساب م��ؤ��شر الأ�سعار
وال�سلع التي تدخل يف هذا الإحت�ساب واملناطق
التي ت�شملها مراقبة الأ�سعار ،ح�صلت فوارق
كبرية يف النتائج بني خمتلف م�ؤ�س�سات القطاع
العام ،وحتى بني امل�ؤ�سـ�سات اخلا�صة نف�سها،
التي تقوم ب ��إع��داد امل���ؤ��شرات .ولقد و�صل
�سنويا».
الفارق �إىل حد املئة يف املئة
ً
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الفوارق يف احت�ساب ن�سب امل�ؤ�رش؟
م��ا ه��ي الأ���س��ب��اب امل��ب��ا��شرة ل��ه��ذه ال��ف��وارق
الكبرية يف ن�سب امل�ؤ�رشات ونتائجها؟ يجيب
حنا عن هذا ال�س�ؤال حمد ًدا الأ�سباب كما ي�أتي:
 -1اعتماد املتو�سط الهند�سي الذي يخفّ�ض
م�ستوى الأ�سعار بن�سبة قد ت�صل �أحيا ًنا �إىل ما
يزيد عن الـ  20يف املئة.
 -2اعتماد م�ؤ�رش �أ�سعار وفق �سلّة ا�ستهالكية،
�سنويا.
غري حم ّددة
ً
 -3ع��دم �شمول الأ�سعار خمتلف املناطق
اللبنانية ،وال �سيما عندما تقوم م�ؤ�س�سات
نظرا �إىل الكلفة
خا�صة بالدرا�سات ،وذل��ك
ً
العالية لعملية جمع الأ���س��ع��ار ،ما ي���ؤدي �إىل
ت�ضخيم النتائج ال�سنوية مل��ؤ��شر الأ���س��ع��ار،
باعتبار �أن الأ���س��ع��ار يف امل���دن ت��ك��ون ع��ادة
�سنويا.
مرتفعة بن�سبة تزيد عن  15يف املئة
ً
 -4اعتماد تثقيالت خمتلفة بني م�ؤ�سـ�سات
الدرا�سات الإح�صائية ما ي�ؤدي �إىل عدم توازن
�سنويا على
تراوح ن�سبته بني  5و 10يف املئة
ً
النتائج النهائية.
لذلك هناك ،وفق الدكتور حنا ،حاجة مل ّحة
لت�شكيل جلنة تعتمد على متو�سط ح�سابي
ملختلف م�ؤ�رشات الأ�سعار التي تن�رشها �إدارة
الإح�صاء امل��رك��زي� ،أو امل�ؤ�س�سات اخلا�صة،
علما �أن هذا احللّ لي�س
حللّ مع�ضلة الفوارقً ،
علميا مئة يف املئة ،ولكنه ي�ؤدي �إىل تخفي�ض
ً
حاليا ،كما �أنه ي�ساعد على
الفوارق احلا�صلة
ً
تخفي�ض ال�رصاعات بني �أرباب العمل واحتادات
النقابات العمالية .كما تربز حاجة �إىل تفعيل
عمل �إدارة الإح�صاء املركزي من خالل زيادة
موازنتها ب�شكل ملحوظ ،حتى تتمكن من �إجراء
درا���س��ات ح��ول الإ�ستهالك الأ��س�ري يف جميع
املناطق اللبنانية كل خم�س �سنوات ،على �أن
تن�رش يف الوقت املنا�سب ،ما يزيد من فعالية
الدرا�سات العائدة مل�ؤ�رش الأ�سعار التي تن�رش
�شهريا.
ً
وختاما ،قال حنا �إنه من خالل الآلية املذكورة،
ً
ميكن تخفي�ض ح � ّدة ال�رصاعات القائمة بني
خمتلف الأف��رق��اء املعنيني مب ��ؤ��شر الأ�سعار
(ال��دول��ة ،العمال ،و�أ�صحاب العمل) ،و�إج��راء
ت�صحيح ���س��ن��وي ل�ل��أج���ور ،م��ن دون امل���� ّ�س
بالإقت�صاد الوطني ب�شكل كبري.

 60يف املئة فقراء
بينت درا�سة �أع ّدتها جمموعة من الأ�ساتذة
ّ
اجلامعيني (ال��دك��ت��ور ب�شارة ح��ن��ا ،الدكتور
�سمري طنو�س والدكتور غ�سان �شلوق) ما بني
العامني  2005و� ،2007أن ن�سبة العائالت
اللبنانية التي تعي�ش يف الفقر املدقع هي 17
يف املئة� ،أما ن�سبة العائالت التي و�صلت �إىل
الفقر املطلق فهي  32يف املئة ،مما يعني �أن
ن�سبة م�ؤ�رش الأ�رس الفقرية كانت يف حدود الـ50
يف املئة خالل العام  ،2007وو�صلت �إىل 60
يف املئة العام .2011
هذه احلقيقة امل�ؤملة ،تدعو �إىل �رضورة �إجراء
�إع��ادة تقومي اقت�صادي �شامل ،للخروج من
امل ��أزق ال��ذي تعي�شه امل�ؤ�س�سات والأ��سر على
ح ّد �سواء يف لبنان� ،إ�ضافة �إىل ال�ضائقة املالية
التي تعانيها الدولة.
�رضورة تفعيل
املجل�س الوطني
حلماية امل�ستهلك
ج��م��ع��ي��ة امل�����س��ت��ه��ل��ك -
لبنان ت�صدر بدورهـا م�ؤ�رشًا
ل�ل�أ���س��ع��ار ،وي��ق��ول رئي�سهـا
الدكتور زه�ير ب� ّ�رو «�أن هذا
امل��ـ���ؤ��شر حم�����ص��ور ب���ـ 160
�سلعـة وخدمة ذات ا�ستهـالك يـومي و�شعـبي،
ه��ي��ـ :اخل�����ض��ار ،ال��ف��واك��ه ،ال��ل��ح��ـ��وم ،الأل��ب��ان،
الأجبان ،البي�ض ،املـواد املنزلية وال�شخ�صية،
امل��ع��ل��ب��ات ،ال��زي��ـ��وت ،امل����شروب��ات ال��غ��ازي��ـ��ة،
الع�صري ،اخل��ب��ز ،امل��ح��ـ��روق��ات ،الإت�����ص��ـ��االت
واملوا�صـالت».
برو:
وقال ّ
«�إن اجلمعية ت�صدر امل�ؤ�رش اخلا�ص بها كل
ثالثة �أ�شهر ،ولكن عندما تظهر يف الأ�سواق
م�بررة ن�سارع �إىل ا�ستطالع
ظاهرة غ�لاء غري
ّ
الأم��ر و�إج��راء درا�سة حول املو�ضوع .وه��ذا ما
ح�صل منذ �أ�شهر حني ارتفعت �أ�سعار اللحوم
بينت درا�ستنا �أنها ما تزال على
يف لبنان ،بينما ّ
عامليا».
حالها
ً
وع���ن ال���ف���ارق احل��ا���ص��ل ال��ي��وم ب�ين ن�سب
امل��ؤ��شرات الثالثة ال�صادرة يف لبنان� ،أو�ضح
الدكتور ب��ر ّو �أن��ه «بعد االجتماع ال��ذي عقدته

�إقت�صاد ومال

جلنة امل�ؤ�رش ،جرى النظر يف مو�ضوع الأ�سعار،
عر�ضا
وق��� ّدم���ت �إدارة الإح�����ص��اء امل���رك���زي
ً
تناول منهجية عملها والنتائج التي تو�صلت
�إليها عرب احت�ساب الرقم القيا�سي لأ�سعار
اال�ستهالك ،وفق منهجية علمية موثّقة تغطي
جميع الأرا�ضي اللبنانية ،وت�شمل �أكرث من �ألفي
نقطة بيع و� 36ألف �سعر �سلعة.
يف امل��ق��اب��ل ع��ر���ض��ت م ��ؤ���س�����س��ة ال��ب��ح��وث
واال�ست�شارات ،التي انتدبها االحت��اد العمايل
العام� ،آلية عملها ،وتبينّ من املقارنات الأولية
�أن الفوارق تعود يف الأ�سا�س
�إىل عاملني :تثقيل (ن�سبة
ا�ستهالك ال�سلع يف ميزانية
الأ����س��رة) ب��ن��ود اال���س��ت��ه�لاك
بح�سب ���ش��ط��ور ال��دخ��ل من
جهة ،ونقطة انطالق احت�ساب
ت��ط��ور ال��ق��درة ال����شرائ��ي��ة من
جهة ثانية.
مت ال��ت��واف��ق على �أن
وق��د ّ
ت�ستقبل �إدارة الإح�صاء املركزي فريق عمل
م�ؤ�س�سة البحوث لتزويد جلنة امل�ؤ�رش ب�صورة
متكاملة فكرة عن تطور الأ�سعار ،ت�ستوعب
تثقيالت متنوعة ونقاط انطالق خمتلفة».
برو �إىل �أن �أرقام امل�ؤ�رش ال�صادر عن
و�أ�شار ّ
م�ؤ�س�سة البحوث واال�ست�شارات ،توافقت
متاما
ً
مع �أرقام امل�ؤ�رش ال�صادر عن جمعية امل�ستهلك
 لبنان ،م�ؤك ًدا �رضورة العودة �إىل ال�شفافية يفاعتماد الأرقام.
وختم بدعوة احلكومة �إىل تفعيل املجل�س
الوطني حلماية امل�ستهلك ،وعقد اجتماعاته
دوريا ،فهو «املكان الأن�سب للحوار يف الأ�سعار
ً
وكل ما يتعلّق بق�ضايا امل�ستهلك ،وهو القادر
على معاجلة م�س�ألة ارتفاع الأ�سعار ومراقبة
التطورات العاملية وت�أثريها على الأ�سعار
املحلية ،وبالتايل ب�إمكانه و�ضع خطط املعاجلة
املطلوبة».
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أ�شكال متعددة من العبودية ،اختلفت مظاهرها
عرفت الإن�سانية ،منذ فجر التاريخ� ،
اً
بني جمتمع و�آخر .ولطاملا ظ َن ّنا �أن العبودية انتهت �إىل غري رجعة ،لكنها تعود وتت�س َّلل
�إىل جمتمعاتنا ،ب�أ�شكال �أق�سى و�أمر عرب جرائم الإجتار بالب�رش.
لتطل من جديد
فبعد ان ا�ستطاعت الب�رشية الق�ضاء على ظاهرة العبودية ،عادت
ّ
ب�رشا �آخرين ،عرب
�صورا و�أ�شكاالً خمتلفة ،يجمع بينها ا�ستعباد بع�ض الب�رش
ُم َّتخذة
ً
ً
جتنيدهم �أو نقلهم بوا�سطة التهديد بالقوة او ا�ستعمالهم وا�ستغاللهم بطرق خمتلفة.

نحن والقانون

�إعداد:
د.نادر عبد العزيز �شايف
حمام بالإ�ستئناف

�ضحاياه يف العامل �أكرث من مليوين �شخ�ص

الإجتار بالب�رش

من �أخطر اجلرائم
بحق الأفراد واملجتمعات

الظاهرة
م��ن ب�ين ���ض��ح��اي��ا ج��رائ��م الإجت�����ار بالب�رش،
يتعر�ضون لال�ستغالل اجلن�سي
�أولئك الذين
ّ
واال�ستغالل يف العمل وا�ستئ�صال الأع�ضاء.
كما ت�شمل هذه اجلرائم جتنيد الأطفال والزواج
الق�رسي واملبكر وزواج ال�صفقات امل�شبوهة.
وتتميز ه��ذه الظاهرة ب�أنها وطنية وعاملية
َّ
يتم االنتقال عرب
ودول��ي��ة ،يف �آن م ًعا ،حيث ّ
احلدود بني الدول عن طريق ع�صابات اجلرمية
املنظّ مة.
ُي�ص َّنف الإجتار بالب�رش يف املرتبة الثالثة ،بعد

جتارة املخدرات
وال�������س�ل�اح ،من
ح���ي���ث امل��ب��ال��غ
ال���ت���ي يحقّقها
ع����ل����ى ���ص��ع��ي��د
االق��ت�����ص��اد اخل��ف��ي.
وي����ع����ت��ب�ر ����ش���ك�ل� ًا
م���ن �أ���ش��ك��ال ال���رق،
وان���ت���ه���اك���ا ً حل��ق��وق
االن�������س���ان ،وي�شكل
ج��رمي��ة جت���اه ال��ف��رد
والدولة م ًعا ،وجرمية مت�س الأمن الب�رشي و�أمن
الدولة على حد �سواء .كما ميثّل تهدي ًدا ل�سيادة
خطريا لالقت�صاد
ال��دول و�أمنها ،ويع ّد خرقً ا
ً
العاملي ،وهو ي�رضب القيم واملبادئ االن�سانية
ويدو�س كرامة االن�سان.
وق��د �أ���ش��ار املمثل الإقليمي ملكتب الأمم
املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف منطقة
ال�رشق االو�سط و�شمال �أفريقيا ،اىل وجود ما
يزيد عن  2.4مليون �شخ�ص يف العامل �ضحية
م�شريا �إىل �أن اجمايل القيمة
يف هذا املجال،
ً
ال�سوقية للإجتار غري امل�رشوع باال�شخا�ص يف

ال��ع��امل ي�صل اىل  32مليون دوالر �أم�يرك��ي
�وي��ا ،بح�سب ت��ق��دي��رات الأمم امل��ت��ح��دة.
���س��ن� ً
فالإجتار بالب�رش من �أبرز اجلرائم و�أكرثها رب ًحا
ودوليا .وقد �أظهرت الدرا�سات �أن �أعداد
حمليا
ً
ً
ال�ضحايا يف تزايد م�ستمر ،ويتم �إجبارهم على
أخالقيا.
ج�سديا و�
ممار�سة �أعمال مهينة،
ً
ً
الإجتار بالب�رش حتت �أ�شكال خمتلفة
ت�شري امل�صادر الر�سمية اللبنانية� ،إىل وجود
ما بني خم�سة �آالف �إىل �ستة �آالف �إمر�أة ي�أتني
�سنويا ،وت�شكل املالهي
من �أوروب���ا ال�رشقية
ً
الليلية وقاعات التدليك وغريها من ن��وادي
سرح��ا» لعملهن .وتبني درا�سة
البالغني «م���� ً
�أعدتها وزارة العدل العام  ،2008بالتعاون
مع مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات
واجل��رمي��ة ال��دول��ي��ة يف ب�ي�روت� ،أن الفنانات
الوافدات من �أوروبا ال�رشقية يتحدرن �إجماالً من
عائالت فقرية ومفكّ كة ،لكن معظمهن من حملة
ال�شهادات العالية ،وه� ّ�ن يوقعن على عقود
مزعومة ملمار�سة الرق�ص وعر�ض الأزي��اء ،يف
مقابل بدل مادي يفوق ما يحلمن به يف بلدهن
الأم .ولكن العقد �شيء وما يح�صل يف الواقع
�شيء �آخر� ،إذ توقع «الفنانات» على عقود بلغة
غالبا ما تكون �رشوط العمل
عربية ال يفهمنها،
ً
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فيها مغايرة للعقد الذي مت توقيعه يف بالدهن.
ويف �إط��ار اال�ستغالل اجلن�سي عينه ،تتعر�ض
ن�ساء �سودانيات و�أثيوبيات ا�شتغلن كعامالت
يف املنازل ،وهربن لأ�سباب عديدة� ،إىل الوقوع
�ضحايا ع�صابات ترغمهن على ممار�سة الدعارة.
زواج ...ولكن!
م���ن ح����االت الإجت�����ار ب��ال��ب����شر الأك��ث��ر �إث����ارة
للإ�شمئزاز ،حالة فتاة من منطقة �شمال لبنان
�أجربت على ال��زواج يف �سن اخلام�سة ع�رشة ،ثم
مت �إح�ضارها �إىل بريوت و�إرغامها على ممار�سة
الدعارة ،والإجناب بهدف بيع �أطفالها؛ وكانت
عاما من العمر،
الفتاة ال�ضحية قد بلغت ً 24
عندما �أجن��ب��ت طفلها العا�رش ال���ذي بيع كما
�أطفالها الآخرون.
هذه احلالة ت�ضاف �إىل ح��االت �أخ��رى ت�شمل
الزواج الق�رسي ورف�ض الطالق .وال يقت�رص الأمر
على الن�ساء ،فبع�ض العمال الأجانب يتقا�ضون
بخ�سا وي�سكنون يف غرف تفتقر اىل �أب�سط
أجرا ً
� ً
��شروط احلياة الإن�سانية الالئقة ويتعر�ضون
للإ�ساءة املعنوية واجل�سدية من رب العمل،
م��ن دون �أن ي��ك��ون مب��ق��دوره��م االع�ترا���ض
خم��اف��ة �أن ينفذ ت��ه��دي��ده ب ��إب�لاغ ال�سلطات
املعنية ع��ن و�ضعهم غ�ير ال��ق��ان��وين بدخول
ال��ب�لاد خل�سة .كذلك يتعر�ض ع��دد كبري من
الأطفال �إىل اال�ستغالل اجلن�سي والرق املنزيل
والعمالة ال�سخرة ،كما يتم تهريبهم من دولة
اىل �أخ���رى ب��ه��دف بيعهم �أو ا�ستغاللهم يف
الت�سول والدعارة والتجارب الطبية والعمليات
الع�سكرية والإرهابية...
مكافحة جرائم الإجتار بالب�رش على �صعيد
الت�رشيعات الدولية
يف �إط����ار م��ك��اف��ح��ة ظ��اه��رة ج��رائ��م االجت���ار
بالب�رش ،اعتمدت اجلمعية العامة ملنظمة الأمم
املتحدة يف نيويورك بتاريخ 2002/12/9
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ال�بروت��وك��ول املتعلق مبنع وق��م��ع ومعاقبة
االجتار بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال،
امل��ل��ح��ق باتفاقية الأمم امل��ت��ح��دة ملكافحة
اجلرمية املنظمة (اتفاقية بالريمو � -إيطاليا
.)2000/11/5
ح ّدد هذا الربوتوكول املعنى الدويل لالجتار
بالأ�شخا�ص على �أنه جتنيد �أ�شخا�ص �أو نقلهم
�أو تنقيلهم �أو �إيوا�ؤهم �أو ا�ستقبالهم بوا�سطة
التهديد بالقوة �أو ا�ستعمالها� ،أو غري ذلك
من �أ�شكال الق�رس �أو االختطاف �أو االحتيال �أو
اخل��داع �أو ا�ستغالل ال�سلطة �أو ا�ستغالل حالة
ا�ست�ضعاف� ،أو ب�إعطاء �أو تلقي مبالغ مالية
�أو م��زاي��ا لنيل م��واف��ق��ة �شخ�ص ل��ه �سيطرة
على �شخ�ص �آخ��ر لغر�ض اال�ستغالل .وي�شمل
اال�ستغالل ،كحد �أدن��ى ،ا�ستغالل دعارة الغري
�أو �سائر �أ�شكال اال�ستغالل اجلن�سي� ،أو ال�سخرة
�أو اخلدمة ق�رسًا� ،أو اال�سرتقاق �أو املمار�سات
ال�شبيهة بالرق� ،أو اال�ستعباد �أو نزع الأع�ضاء.
ويف م��ا يتعلق مب�����س��اع��دة �ضحايا االجت���ار
بالأ�شخا�ص وحمايتهم� ،أ�شار هذا الربوتوكول
اىل �أنه على كل دولة طرف �أن حتر�ص على �صون
احلرمة ال�شخ�صية ل�ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص
وهويتهم ،بو�سائل قانونية و�رسية ،و�أن توفّ ر
لل�ضحايا :معلومات عن الإج��راءات الق�ضائية
والإداري��ة ذات ال�صلة ،وم�ساعدات لتمكينهم
من عر�ض �آرائهم و�شواغلهم �ضد اجلناة مبا
مي�س بحقوق الدفاع ،و�إتاحة تدابري التعايف
ال
ّ
اجل�سدي والنف�ساين واالجتماعي ،والتعاون
مع املنظمات غري احلكومية و�سائر املنظمات
ذات ال�صلة وغريها من عنا�رص املجتمع املدين،
وتوفري ال�سكن الالئق وامل�شورة واملعلومات
وما يتعلق بحقوقهم القانونية ،بلغة ميكنهم
فهمها.
ك��ذل��ك ف��ر���ض ال�ب�روت���وك���ول ع��ل��ى ال���دول
الأط��راف ال�سعي �إىل و�ضع �سيا�سات وبرامج
وت��داب�ير �أخ���رى �شاملة م��ن �أج���ل :منع االجت��ار
بالأ�شخا�ص ومكافحته ،وح��م��اي��ة ال�ضحايا،
وبخا�صة الن�ساء والأطفال ،من معاودة �إيذائهم،
وال��ت��ع��اون م��ع املنظمات غ�ير احلكومية �أو
غريها من املنظّ مات ذات ال�صلة و�سائر عنا�رص
املجتمع املدين ،واتخاذ التدابري لتخفيف وط�أة
العوامل التي جتعل الأ�شخا�ص م�ست�ضعفني

�أم���ام االجت���ار ،مثل الفقر والتخلف وان��ع��دام
تكاف�ؤ الفر�ص ،وتعزيز التدابري الت�رشيعية �أو
التعليمية �أو االجتماعية �أو الثقافية ،وتبادل
امل��ع��ل��وم��ات ح���ول ع��ب��ور الأ���ش��خ��ا���ص احل���دود
الدولية والأ�ساليب التي ت�ستخدمها اجلماعات
َّ
املنظمة لغر�ض االجتار بالأ�شخا�ص،
الإجرامية
مبا يف ذلك جتنيد ال�ضحايا ونقلهم ،والدروب
وال�صالت بني الأفراد واجلماعات ال�ضالعة يف
ذلك االجتار ،والتدابري املمكنة لك�شفها...
مكافحة ظاهرة جرائم االجتار بالب�رش
يف القانون اللبناين
كما يف غ�يره م��ن ال���دول��� ،ص��درت يف لبنان
عدة ت�رشيعات ملكافحة ظاهرة االجتار بالب�رش،
منها القوانني  2002/408و2002/474
و 2005/682و ،2006/739واملر�سوم
أي�ضا املر�سوم الرقم
الرقم  2010/3631و� ً
 ،2010/4986وجميعها تتعلق ب ��إب��رام
اتفاقيات مع عدة دول من �أجل منع مكافحتها
وخ�صو�صا يف جماالت
اجلرمية بجميع �أ�شكالها،
ً
الإجتار بالب�رش.
ويف � 2011/8/14صدر القانون الرقم
 ،2011/164الذي �أ�ضاف �إىل الباب الثامن
من الكتاب الثاين من قانون العقوبات ف�صالً
ج��دي� ًدا هو الف�صل الثالث ،عنوانه «االجت��ار
ت�ضمن ما يلي:
بالأ�شخا�ص» ،وقد
َّ
• تعريف القانون اللبناين جلرمية االجتار
بالأ�شخا�ص:
ن�صت امل���ادة  )1( 586عقوبات على �أن
«االجتار بالأ�شخا�ص» هو:
اج��ت��ذاب �شخ�ص �أو نقله �أو ا�ستقباله �أو
احتجازه �أو �إيجاد م��أوى له ،بوا�سطة التهديد
بالقوة �أو ا�ستعمالها� ،أو االختطاف �أو اخلداع� ،أو
ا�ستغالل ال�سلطة �أو ا�ستغالل حالة ال�ضعف� ،أو
�إعطاء �أو تلقي مبالغ مالية �أو مزايا� ،أو ا�ستعمال
هذه الو�سائل على من له �سلطة على �شخ�ص
�آخر وذلك بهدف ا�ستغالله �أو ت�سهيل ا�ستغالله
من الغري .وال يعت ّد مبوافقة املجني عليه يف
املبينة �أعاله.
حال ا�ستعمال �أي من الو�سائل
َّ
ويعترب �ضحية ل�ل�إجت��ار �أي �شخ�ص طبيعي
ممن
ممن ك��ان مو�ضوع اجت��ار بالأ�شخا�ص �أو ّ
تعترب ال�سلطات املخت�صة على نحو معقول ب�أنه
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كذلك ،وب�رصف النظر عن معرفة هوية مرتكب
�ض عليه �أو حماكمته و�إدان��ت��ه.
اجل��رم �أو الق ِب َ
ا�ستغالل �إرغام �شخ�ص على اال�شرتاك
ويعترب
اً
يف �أي من الأفعال التي يعاقب عليها القانون
وه���ي :ال���دع���ارة� ،أو ا�ستغالل دع���ارة الغري،
اال�ستغالل اجلن�سي ،الت�س ّول ،اال�سرتقاق� ،أو
املمار�سات ال�شبيهة بالرق ،العمل الق�رسي �أو
الإلزامي ،مبا يف ذلك جتنيد الأطفال الق�رسي
�أو الإلزامي ال�ستخدامهم يف النزاعات امل�س َلّحة،
التورط الق�رسي يف الأعمال الإرهابية ،نزع �أع�ضاء
�أو �أن�سجة من ج�سم املجنى عليه.
وال ُت�ؤخذ باالعتبار موافقة املجني عليه �أو

و�صيه القانوين �أو �أي �شخ�ص
�أحد �أ�صوله �أو
ّ
�آخر ميار�س عليه �سلطة �رشعية �أو فعلية على
اال�ستغالل املنوي ارتكابه ،كما يعترب اجتذاب
املجني عليه �أو نقله �أو ا�ستقباله �أو احتجازه �أو
تقدمي امل�أوى له ،لغر�ض اال�ستغالل بالن�سبة
��ارا
اىل م��ن ه��م دون �سن الثامنة ع����شرة ،اجت� ً
بالأ�شخا�ص ،حتى يف حال مل يرتافق ذلك مع
ا�ستعمال �أي من الو�سائل املبينة �آنفًا.
• عقوبة جرمية االجتار بالأ�شخا�ص:
ن�صت امل��ادة  )2( 586عقوبات على �أنه
يعاقب على هذه اجلرمية كما يلي:
 باالعتقال ملدة خم�س �سنوات ،وبالغرامةمن مئة �ضعف �إىل مئتي �ضعف احلد الأدن��ى
متت هذه الأفعال لقاء
الر�سمي للأجور ،يف حال َّ
منح مبالغ مالية �أو �أي منافع �أخ��رى �أو الوعد

مبنحها �أو تلقّيها.
 باالعتقال ملدة �سبع �سنوات ،وبالغرامةمن مئة وخم�سني �ضعفًا �إىل ثالثمائة �ضعف
متت هذه
احلد الأدنى الر�سمي للأجور ،يف حال ّ
الأفعال با�ستعمال اخلداع �أو العنف �أو �أعمال
ال�شدة �أو التهديد �أو �رصف النفوذ على املجنى
عليه �أو �أحد �أفراد عائلته.
ون�صت امل��ادة  )3( 586عقوبات على �أنه:
يعاقب باالعتقال ملدة ع�رش �سنوات ،وبالغرامة
م��ن مئتي �ضعف �إىل �أربعمائة �ضعف احلد
الأدنى الر�سمي للأجور ،يف حال كان فاعل هذه
املحر�ض
اجلرمية �أو ال�رشيك �أو املتدخل فيها �أو
ّ
عليها:
عاما �أو
 موظفًا ً�شخ�صا مكلفًا بخدمة
ً
عامة �أو مدير مكتب
ا���س��ت��خ��دام �أو عامالً
فيه.
 �أح�����د �أ����ص���ول�رشعيا
املجني عليه،
ً
كان �أو غري �رشعي� ،أو
�أحد �أف��راد عائلته �أو
�أي �شخ�ص ميار�س
عليه �سلطة �رشعية �أو
فعلية مبا�رشة �أو غري
مبا�رشة.
ون�������ص���ت امل�����ادة
 )4( 586عقوبات على �أنه :يعاقب باالعتقال
ملدة خم�س ع�رشة �سنة ،وبالغرامة من ثالثمائة
�ضعف �إىل �ستمائة �ضعف احلد الأدنى الر�سمي
للأجور� ،إذا ار ُتكبت هذه اجلرمية:
 بفعل جماعة ،من �شخ�صني �أو �أكرث ،ترتكب�أفعاالً جرمية �سواء يف لبنان �أو يف �أكرث من دولة.
 �إذا تناولت اجلرمية �أكرث من جمنى عليه.ون�صت امل��ادة  )5( 586عقوبات على �أنه:
ُيعاقب على الأفعال اجلرمية الواردة يف املادة
 )1( 586باحلب�س من ع�رش �سنوات �إىل اثنتي
ع����شرة �سنة وب��ال��غ��رام��ة م��ن مئتي �ضعف �إىل
�أربعمائة �ضعف احلد الأدنى الر�سمي للأجور يف
حال توافر �أي من الظروف الآتي ذكرها:
 انطواء اجلرم على �أذى خطري لل�ضحية �أول�شخ�ص �آخر� ،أو على وفاة ال�ضحية �أو �شخ�ص
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�آخر ،مبا يف ذلك الوفاة الناجتة عن االنتحار.
 تعلّق اجلرم ب�شخ�ص يف حالة ا�ست�ضعافب�صفة خا�صة ،مبا يف ذلك املر�أة احلامل.
 �إ�صابة ال�ضحية نتيجة للجرم مبر�ض يهددحياتها ،مبا يف ذلك الإ�صابة بفريو�س نق�ص
املناعة الب�رشية (االيدز).
عقليا.
ج�سديا �أو
 حني يكون ال�ضحية مع ّوقً اً
ً
 حني يكون ال�ضحية دون الثامنة ع�رشة منعمره.
• الإعفاء من العقوبة:
ن�صت امل��ادة  )6( 586عقوبات على �أن��ه:
يعفى م��ن العقوبات ك��ل م��ن ب��ادر �إىل �إب�لاغ
ال�سلطة الإداري����ة �أو الق�ضائية ع��ن اجلرائم
املن�صو�ص عنها يف ه��ذا الف�صل وز ّوده���ا
مبعلومات �أت��اح��ت �إم���ا ك�شف اجل��رمي��ة قبل
وقوعها و�إما القب�ض على مرتكبيها �أو �رشكاء �أو
حمر�ضني عليها� ،إذا مل يكن
متدخلني فيها �أو ّ
ال�شخ�ص الذي يقوم بالتبليغ م�س�ؤوالً ب�صفته
مرتكب هذه اجلرمية.
ون�صت امل��ادة  )8( 586عقوبات على �أنه:
يعفى من العقاب املجني عليه ال��ذي يثبت
�أن��ه �أُرغ���م على ارت��ك��اب �أف��ع��ال معاقب عنها
يف القانون �أو خالف ��شروط الإقامة �أو العمل.
ويجوز لقا�ضي التحقيق �أو القا�ضي الناظر يف
ملف الدعوى ،مبوجب قرار ي�صدره� ،أن يجيز
للمجنى عليه الإقامة يف لبنان خالل املدة التي
تقت�ضيها �إجراءات التحقيق.
• تخفيف العقوبة:
ن�صت املادة  )7( 586على �أنه :ي�ستفيد من
العذر املخفّ ف من ز ّود ال�سلطات
املخت�صة،
َّ
بعد اقرتاف اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا
الف�صل معلومات �أتاحت منع متاديها.
• م�صادرة املبالغ املالية:
ت�صادر املبالغ املت�أتية عن اجلرائم املذكورة،
وت���ودع يف ح�ساب خ��ا���ص يف وزارة ال�����ش��ؤون
االجتماعية مل�ساعدة �ضحايا ه��ذه اجل��رائ��م.
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وحت� َّدد مبر�سوم يتخذ يف جمل�س ال��وزراء ،بناء
على اقرتاح وزير ال�ش�ؤون االجتماعية ،الأنظمة
العائدة للح�ساب� ،سنداً للمادة )10( 586
عقوبات.
• عقد االتفاقات للم�ساعدة:
لوزير العدل �أن يعقد اتفاقات مع م�ؤ�س�سات
متخ�ص�صة لتقدمي امل�ساعدة
�أو جمعيات
ّ
واحلماية ل�ضحايا هذه اجلرائم .وحت َّدد ال�رشوط
الواجب توافرها يف هذه امل�ؤ�س�سات واجلمعيات
و�أ�صول تقدمي امل�ساعدة واحلماية مبر�سوم
يتخذ يف جمل�س ال��وزراء بناء على اقرتاح وزير
العدل� ،سندا ً اىل املادة  )9( 586عقوبات.
• اخت�صا�ص املحاكم اللبنانية:
خمت�صة يف حال
ت��ك��ون املحاكم اللبنانية
ّ
ارتكاب �أي من الأفعال املكونة للجرمية على
الأرا�ضي اللبنانية� ،سنداً اىل املادة )11( 586
عقوبات.
مالحظات على القانون الرقم
( 2011/164االجتار بالأ�شخا�ص)
ميثل �إق��رار قانون االجت��ار بالب�رش خطوة �إىل
الأم��ام ،ولكنها غري مكتملة املعامل ،فالقانون
و�إن كان يعاقب مرتكبي جرم
االجتار بالب�رش ،فهو ال يوفر
احلماية املطلوبة ل�ضحايا
ه���ذا اجل����رم ،ك��م��ا ان��ه
يلقي على ال�ضحية
م�����س ��ؤول��ي��ة �إث���ب���ات
تعر�ضها لال�ستغالل.
ّ
ويرى بع�ض الباحثني
�أنه كان على القانون �أن
يلحظ حق منح الإقامة ل�ضحية
االجتار بالب�رش لكي ال يحول ترحيلها
دون اال���س��ت��ف��ادة م��ن حقها يف املحاكمة
العادلة ،وتقدمي معلومات ت�ساعد على
يتطرق
مكافحة هذا اجلرم ب�شكل ف َّعال .ومل
َّ
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القانون �إىل �آلية الوقاية من جرم االجتار بالب�رش،
ومل ي�أت على ذكر الأ�سباب اجلذرية امل�ؤدية
�إليه ،خالفً ا لربوتوكول الأمم املتحدة الذي
َّ
وقع عليه لبنان ،والذي يو�صي الدول املوقعة
ب����ضرورة البحث عن �أ�سباب ه��ذه الظاهرة يف
بلدانها.
جرم
كما ي��رى البع�ض �أن ���ص��دور ق��ان��ون ُي ّ
االجت��ار بالأ�شخا�ص هو �أمر �إلزامي ولكنه غري
ك��اف� ،إذ على الت�رشيعات اخلا�صة مبكافحة
أي�ضا بالأ�شخا�ص املتاجر
االجت��ار �أن تعرتف � ً
بهم باعتبارهم �ضحايا ي�ستحقون التما�س
احلماية حلقوقهم االن�سانية و�سن قوانني
لذلك ،كما �أن��ه يجب �إع��ادة النظر يف قوانني
العمل وحماية حقوق الأطفال وال�صحة والهجرة
لكي ت�ستوعب جميع ج��وان��ب عملية االجت��ار.
ويتوجب على الدولة ا�ستحداث بدائل تقي من
اال�ستغالل الذي يكون �أحيا ًنا مت�أ�صلاً يف �صلب
الطلب على اليد العاملة الرخي�صة.
�إن تنفيذ القوانني يف ه��ذه امل�س�ألة لي�س
�ارم��ا،
���را ه��ي� ًن��ا ،فهي ت�ستلزم ت��دري� ً�ب��ا ���ص� ً
�أم� ً
والتزاما را�سخًا من جانب �أجهزة �إنفاذ القوانني
ً
وال�سلطات الق�ضائية ،حتى ال ي ��ؤدي بع�ض
املمار�سات الفا�سدة �إىل عرقلة عملها .وال بد
متخ�ص�صة يف مكافحة االجتار
من �إن�شاء وحدات
َّ
باال�شخا�ص ،وتعيني مدع عام خا�ص ملعاجلة
ق�ضايا االجتار.
ويدعو �آخرون �إىل و�ضع ا�سرتاتيجيات حديثة
ترمي �إىل تعزيز املالحقة الق�ضائية

ملرتكبي جرم االجتار بالب�رش ،كتحديث �أ�ساليب
ال��ت��ح��ري والتحقيق م��ن �أج���ل زي���ادة فعالية
ك�شف اجل��رم ،وت�شجيع �ضحاياه على الإدالء
ب�����ش��ه��ادات��ه��م ،وذل���ك ع�بر ح��م��اي��ة �سالمتهم
و�أمنهم ،وكذلك الأمر بالن�سبة �إىل ال�شهود.
ي�را �إن ق�ضية الإجت���ار بالب�رش هي م�أ�ساة
�أخ� ً
�إن�سانية حقيقية وجرمية بحق الإن�سان ،وعلى
الدول وامل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية
وم ��ؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع امل����دين ال��ت��ع��اون يف
و�سن قوانني وا�ضحة و�رصيحة للح ّد
حماربتها
ّ
منها وو�ضع ا�سرتاتيجيات وخطط لك�شفها
ومالحقتها وحماكمة ومعاقبة مرتكبيها؛ �إذ �إن
َّ
املنظمة
�صعوبة مواجهة هذا النوع من اجلرائم
تكمن يف كونها عابر ًة للحدود الوطنية ،مما
ي�ستوجب ت�ضافر اجلهود املحلية والدولية
للق�ضاء عليها ،وا�ستنها�ض كل القوى لت�أليف
جبهة واح���دة مرتا�صة �ضد الإره����اب بجميع
�صوره و�أ�شكاله ،حتى ال يكون لبنان �أو غريه
َّ
املنظم بحق
«جزيرة» او منطقة حرة للإجرام
االن�سان واحلريات الأ�سا�سية.
املراجع:
 وزير العدل الأ�سبق الدكتور بهيج طبارة. كلمتا نقيبة املحامني يف بريوت الأ�ستاذة�أم��ل ح��داد وعميدة كلية احل��ق��وق د .حفيظة
احل��داد يف م�ؤمتر «مكافحة الإجت���ار بالب�رش يف
لبنان :ال�رشاكة بني الدولة واملجتمع» ،يف كلية
احلقوق والعلوم ال�سيا�سية يف جامعة بريوت
العربية ،بريوت.2012/1/11 ،
 كلمة رئ��ي�����س معهدال��درو���س الق�ضائية
القا�ضي د� .سامي
م��ن�����ص��ور يف ور���ش��ة
«ج�����رائ�����م االجت������ار
بالب�رش» الذي نظمته
جمعية كاريتا�س لبنان
بتاريخ .2011/5/6
 الباحثة يف منظمة «كفى عنفو�إ�ستغالل» غادة جبور.
 قائد ال�رشطة الق�ضائية الأ�سبق العميداملتقاعد �أنور يحيى.
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من واقع احلياة

«�سيزوبيل»

�إعداد:
معو�ض بومارون
با�سكال ّ

�إ�سم عريق
يف جماالت
الرعاية واخلدمة

تت�سع احلياة لكل �إن�سان...
وباحلب ّ

«�سيزوبيل» و«�أن����ت �أخ��ي»
وجهان لعملة «ذهبية» واحدة ال
ت��وازي خدماتها �أم��وال العامل،
وال يقا�س ما تقدمه من حمبة وعناية مبكيال �أر�ضي فانٍ ...
املعوق بغ�ض النظر
م�ؤ�س�سة هي من الأوائل يف رعاية
ّ
عن انتمائه الديني �أو ال�سيا�سي �أو العرقي �أو املناطقي
�أو م�ستواه الإجتماعي ،لأنها تنظر �إىل الإن�سان وترى فيه
مكب اًل ال ي�ستطيع تلبية طموحات هذا
وج�سما
قلبا ناب�ضً ا
ً
ّ
ً
القلب الكبري ،فت�صل �إىل �أعماقه وتنت�شله لت�ساعده يف
«الوقوف على قدميه» ،فاحلب �أقوى من كل �شيء!
البدايات
ب��د�أت احلكاية مع �إي��ف��ون �شامي املمر�ضة
وامل�ساعدة االجتماعية ،والقابلة القانونية التي
�أ�س�ست مع بداية احلرب اللبنانية العام 1975
م�ؤ�س�سة «�سيزوبيل» ملتابعة حياة الأطفال
امل�صابني ب�إعاقة منذ ال��والدة ،وال�سماح لهم

بعي�ش ح��ي��اة كرمية
لي�صبحوا ب��دوره��م
����ش���ه���و ًدا ي��ح��م��ل��ون
ر�سالة للآخرين.
اعتمدت امل�ؤ�س�سة
امل��ق��ارب��ة ال�����ش��ام��ل��ة
مل����راف����ق����ة ال��ط��ف��ل
امل�������ص���اب ب����إع���اق���ة
على جميع ال�صعد املتعلّقة بحياته واهتمت
بالتدخّ ل املبكر ()stimulation précoce
املخت�صة� ،إما يف البيت قبل �أن تبد أ�
والرتبية
ّ
احل�ضانة و�إم���ا م��ن خ�لال دجم��ه ومتابعته يف
املدار�س العادية وفق قدرته وحاجته.
عملت امل�ؤ�س�سة بداي ًة على عدة حماور أ� ّولها

م�ساندة الطفل امل�صاب ب�إعاقة ليعي�ش حياة
كرمية بفرح ورجاء ،على الرغم من ال�صعوبات
التي تعرت�ض طريقه� .أما املحور الثاين فيبد�أ
لتقبل الإعاقة
مبتابعة العائلة وم�ساندتها
ّ
وتب�سيط مفاعيلها مع م�ساعدتها يف املركز
وجتهيز منزلها .وعملت �أي��� ً��ض��ا على توعية
املجتمع ل�لاع�تراف بقيمة الطفل امل�صاب
ب�إعاقة وحقّه بحياة الئقة مهما كانت �إعاقته.
تتميز «�سيزوبيل» ب�شمولية خدماتها ،وتقول
ّ
مديرتها العامة ال�سيدة فاديا �صايف« :نحن
الطبية الت�أهيلية
نهتم باملع ّوق من الناحية
ّ
التعليمية والتن�شئة الوجودية التي ت�شمل
ّ
تقبل الإعاقة وتبادل خربات احلياة وجتاربها
ّ
مع توفري �أجوبة على جميع الت�سا�ؤالت .كما نويل
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إجتماعية
الت�شغيلية وال
خا�صا للناحية
اهتماما
ً
ً
ّ
ّ
وحميط املعي�شة ،و ُنعنى بت�أهيل منازل الأوالد
ب��ه��دف تطوير طاقاتهم وت ��أم�ين الو�سائل
الالزمة لت�سهيل الأعمال اليومية مل�ساعدتهم
للو�صول اىل �أق�صى درج��ة من اال�ستقاللية

الطبية لهم يف
املمكنة ،مع ت�أمني اخلدمات
ّ
بيوتهم يف الوقت املالئم لتج ّنب م�ضاعفات
الإع��اق��ة .كذلك نركّ ز على املتابعة النف�سية
تقبل واق��ع الإع��اق��ة
وم�ساندة الأه���ل بهدف ّ
عمليا
ونح�ض الإخوة والأخوات
والتعاي�ش معه،
رّ
ً
ومعنويا للإهتمام ب�إخوتهم املعوقني
ونف�سيا
ً
ً
بوجود الأهل �أو عند غيابهم ،وا�ستعادة التوازن
املفقود واكت�شاف فن العي�ش بتكامل ،كلّ
بح�سب ط��اق��ات��ه ،لأن العائلة ه��ي يف �صلب
عملنا ودعمها ومتابعتها �أولوية لدينا وذلك
للمحافظة على وحدتها».
خدمات متخ�ص�صة
خ�ص الربنامج اليومي يف امل�ؤ�س�سة
يف ما
ّ
«يتم
وامل�شاركني فيه قالت ال�سيدة �صايف:
ّ
يوميا مع ح��واىل  515ول�� ًدا
التعامل
و�شابا
ً
ً
يتلقّون العالجات املنا�سبة ،مع ت�أمني الكرا�سي
اخلا�صة بهم من خالل برامج �أ�سا�سها خربات
ّ
املهنيني واملتخ�ص�صني والباحثني يف جماالت
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الإع��اق��ة ،ومب�ساعدة
�أطباء اخت�صا�صيني
ي��ق��دم��ون خدماتهم
دوري�����������ا وب�����ش��ك��ل
ً
جم�����اين ،وم��ع��اجل�ين
م���ت���خ�������ص�������ص�ي�ن يف
جم�����االت ال��ت ��أه��ي��ل،
وه���ك���ذا ا�ستطاعت
امل�������ؤ�������س�������������س������ة
ت�����أم��ي�ن اخل����دم����ات
املتخ�ص�صة (الطبية،
ّ

النف�سية ،الإن�شغالية،
الفيزيائية ،وتقومي
الأع�ضاء) حيث يحيط
ب���الأوالد فريق دائ��م
من عدة اخت�صا�صات
ت�������ش���م���ل ع����ام��ل�ات
مربني
�إجتماعيات �إىل ّ
واخ��ت�����ص��ا���ص��ي�ين يف
العناية».
و�أ���ض��اف��ت« :تط ّور
امل ��ؤ���س�����س��ة ب�شكل
م���ت���وا����ص���ل ب���رام���ج
متخ�ص�صة للم�صابني ب��الإع��اق��ات العقلية
التوحد حيث يراعى تطور
واجل�سدية ومبر�ض
ّ
ك��ل منهم وح��اج��ات��ه وتطلعاته .وق��د با�رشنا
بربنامج الت�أهيل املهني �أو امل�ساعدة من خالل
يتدرب
املحمية �إذ
العمل ،فطورت امل�شاغل
ّ
ّ
ال�شباب يف م�شاغل �صناعة ال�شوكوال ،واخلياطة،
والت�صوير التخطيطي ،والتح�ضري للطباعة،

والزراعة ،و�صناعة املونة اللبنانية ،والغ�سيل،
�إىل العمل يف عر�ض منتجات امل�ؤ�س�سة وبيعها،
والكافيرتيا ،و�صناعة امل�سابح .وهنالك �أمهات
يعملن يف م�شاغلنا مل�ساعدة العائلة يف احلياة
املعي�شية ال�صعبة ،كما ونخ�ضع الراغبات منهن
بالعمل يف املنزل لدورات تدريب مهني يف فن
املاكياج �أو اخلياطة �أو الكومبيوتر».

�آذار

� ٍ
أياد خيرّ ة
ع��ن كيفية ت���أم�ين امل�����ص��اري��ف ال�ضخمة
للم�ؤ�س�سة� ،أو�ضحت �صايف �أن��ه «بالإ�ضافة
�إىل م�صادر التمويل من هبات وبرامج التب ّني
الأج��ن��ب��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة ،ت�سهم وزارة ال�����ش��ؤون
الإجتماعية واجلي�ش اللبناين يف دعم امل�ؤ�س�سة
ماديا؛ كما ي�ساعد بع�ض العائالت املي�سورة
ً

والأه������ايل ك��� ٌل على
ق�����در ا���س��ت��ط��اع��ت��ه.
وبدورنا � ّأمنا م�صادر
مت������وي������ل ذات�����ي�����ة
ك�صناعة ال�شوكوال،
والبيا�ضات املنزلية
وب��ط��اق��ات املعايدة
واملعار�ض احلرفية
خ�لال ف�ترة الأع��ي��اد،
وع����ائ����دات ت�شغيل
خمترب حتليل امل�شي
واحلركة والن�شاطات
�سنويا».
املنظّ مة
ً
ويف الآون��ة الأخ�يرة،
ق ّدمت «�سيزوبيل»
منت ًجا ج��دي�� ًدا «ج��ي
الأر�����ض الأم» (Gê
The
Mother
 Landوهو �إ�سم �آلهة
ف��ي��ن��ي��ق� ّ�ي��ة ه���ي رم��ز
الأر�����ض والأم���وم���ة)،
ي�ضم �أ�صنافً ا متنوعة
ّ
من املونة اللبنانية
امل������ح���������ّض�رّ� ة ع��ل��ى
الطريقة التقليدية
م���ن دون �أي م���واد
ح���اف���ظ���ة وب����ج����ودة
عالية.
و�أ����ش���ارت ال�سيدة
������ص�����ايف �إىل �أن�����ه
و«�إ�������ض������اف������ة �إىل
املركز الأ�سا�سي يف
ع�ين الريحانة حيث
ال��ب�رام����ج ال�ترب��وي��ة
واملتابعة الإجتماعية
والطبية والت�أهيل ومراكز امل�ساعدة بالعمل
ّ
وم�شاغل الإنتاج ،هنالك مركز م�ساعدة من خالل
العمل لإنتاج املونة اللبنانية يف كفرحونة -
ق�ضاء ج ّزين .وبعد �إن�شاء مركز ا�ستقبال� ،أقيم
لأول م��رة برنامج دم��ج مدر�سي يف املدر�سة
الر�سمية الإبتدائية يف البلدة مب�ساعدة وزارة
مت افتتاح �أربعة �صفوف يتلقّى
الرتبية ،حيث ّ

من واقع احلياة

فيها التالميذ ذوو احلاجات اخلا�صة درو�س
املنهج املدر�سي �ضمن برنامج خا�ص بهم،
العادية
ليلتحقوا بعدها برفاقهم يف ال�صفوف
ّ
فيكملوا درا�ستهم يف دمج كلي مع حميطهم.
واجلدير بالذكر �أن بلديات املنطقة و�أهاليها
يهتمون بتمويل هذ امل�رشوع� ،إ�ضافة �إىل أ� ّنهم
أي�ضا بت�أمني املونة اللبنانية من
يهتمون � ً
�أر�ضهم وبيعها حتت رعاية م�ؤ�س�ستنا لت�أمني
م�صادر متويل �إ�ضافية».
مركز ملر�ضى
التوحد
ّ
م��ا ه��و جديد امل�ؤ�س�سة لناحية امل�صابني

بالتوحد؟
ّ
عن هذا ال�س�ؤال جتيب �صايف بالقول« :لقد
ب��د�أت امل�ؤ�س�سة العمل مع الأوالد امل�صابني
التوحد منذ العام  ،١٩٩٠فو�ضعت
مبر�ض
ّ
خا�صا بهم و�أن�ش�أت مركز ا�ستقبال
جما
برنا ً
ً
�ارا ركيزته خ�برة فريق العمل يف املجال
ن��ه� ً
وخ�برات كل الإخت�صا�صيني من داخ��ل لبنان
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وخارجه .يعمل الربنامج اليوم مع ح��واىل 40
أهيليا
جما
ول ًدا
و�شابا يتابعون برنا ً
ً
ً
تربويا وت� ً
متخ�ص�صا قوامه كل املعايري والأ�س�س الرتبوية
ً
عامليا ح�سب حاجة كل ولد.
املتبعة
ً
وحديثًا و�ضمن الربنامج اخلا�ص بهم قمنا
مب�رشوع جديد لتعويدهم على الإ�ستقاللية حيث
تتم ا�ست�ضافتهم ملدة � 3أيام متتالية لتم�ضية
ّ
ٍ
خا�صة داخل امل�ؤ�س�سة
النهار والنوم يف غرف
ّ
بهدف جعلهم يت�أقلمون مع حميط غريب عنهم.
كبريا
جتاوبا
وقد القى هذا الربنامج منذ بدايته
ً
ً
من قبل الأه��ل والأوالد جعلنا نفكر بت�أ�سي�س
مركز ا�ستقبال دائم يتم التخطيط لبنائه عندما
خ�صو�صا بعد �أن
تتوافر االعتمادات لذلك،
ً
ق ّدمت لنا البطريركية املارونية قطعة �أر�ض
لتنفيذه يف املنطقة».
خطوات متق ّدمة
«ا�ستطعنا يف الفرتة الأخرية القيام بخطوات
ح�ضنا
�إىل الأم��ام ،تو�ضح ال�سيدة �صايف ،فقد رّ
 5ت�ل�ام���ذة م���ن �أوالدن������ا ومب�����س��اع��دة
�أ�ساتذتهم وامل�رشفني عليهم للتق ّدم

احلياة
حلوة
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المتحان �شهادة الربيفيه بعد
ات�����ص��االت �أج��ري��ت م��ع وزارة
الرتبية لهذه الغاية.
كذلك �أطلقنا حملة بعنوان
«�أطفال يدافعون عن حقوق
ال��ط��ف��ل» ب��دع��م م��ن ال��وك��ال��ة
االمريكية للتنمية الدولية،
وم�شاركة «�أل��ف��ا» واملنظمة
الأ���س��وج��ي��ة ل��رع��اي��ة االط��ف��ال
 مكتب لبنان ،الغاية منهااطالع �أوالد امل�ؤ�س�سة وتالمذة
بع�ض املدار�س على حقوقهم
أقرت يف الأمم
بح�سب �رشعة حقوق الطفل التي � ّ
املتحدة ،وتنظيم حملة �ضغط على املواقع
الإج��ت��م��اع��ي��ة وال�سيا�سية امل���ؤث��رة لتحقيق
املطالب املتعلّقة ب��ه��ذه احل��ق��وق .وي��ن��درج
امل�رشوع يف اطار حملة تعزيز مفهوم الدمج يف
املدار�س الر�سمية واخلا�صة ،بعدما بات حاجة
ملحة لتكامل جمتمعنا ورف�ض �أي من ان��واع
التمييز بني �أبنائه.
أي�ضا ،وع��د وزي��ر ال�ش�ؤون
ويف ه��ذا الإط���ار � ً
االجتماعية وائ��ل بو فاعور ب�إ�صدار بطاقات
خا�صة ت�ؤمن لأوالدنا يف امل�ؤ�س�سة واملعوقني
جمانيا
وك��ل ذوي احل��اج��ات اخل��ا���ص��ة ،دخ���والً
ً
�إىل امل��راك��ز ال�سياحية والأث��ري��ة والن�شاطات
الثقافية على �أنواعها».
وختمت ال�سيدة ���ص��ايف حديثها بالقول:

«�إن م�ؤ�س�سة ال�سيزوبيل ت�سعى
دوما لت�أمني
ً
�سببا
الأف�����ض��ل لأوالده�����ا ،ف��الإع��اق��ة لي�ست
ً
للتقوقع والإنزواء ،بل نحن نعمل على املجتمع
وجها من وجوه احلياة.
ب�أكمله لريى يف الإعاقة
ً
التعرف �إىل قيمة الفرد ك�إن�سان
فالأهم هو
ّ
بغ�ض النظر عن �إعاقته ،فيتمكن من �أن ي�صبح
ّ
�شاه ًدا لق�ضيته يف املجتمع.
نحن نعمل ب�شكل دائم على تطوير براجمنا
وحت�سينها ب�شكل يتنا�سب مع متطلبات �أوالدنا
دوم��ا لإيجاد
وتطلّعاتهم و�أحالمهم ،ون�سعى
ً
حلول مل�شاكلهم وال�صعوبات التي تعرت�ض
تق ّدمهم يف احلياة».
ت�صوير:
املعاون الأول �رشبل زغيب

يعم املكان حيث يعمل الإخت�صا�صيون مع
يف جولة لنا �شملت �أق�سام امل�ؤ�س�سة ,مل�سنا مدى الإحاطة والعناية والفرح الذي ّ
املجهزة
التالمذة يف املناهج املدر�سية� ,أو على حتفيز قدراتهم اجل�سدية والعقلية بوا�سطة الآالت اخلا�صة والكومبيوترات
ّ
خ�صي�صا لتلبية حاجاتهم.
ً
هناك التقينا �إيلي وريتا وكلري الذين ا�ستقبلونا بابت�سامة عري�ضة
غنى والتكامل مطلوب يف املجتمع ل ّأن
و�رشحوا لنا «�أن الإختالف يف احلياة ً
لكل �إن�سان دوره اخلا�ص مهما كانت قدراته».
تقبلنا �إعاقتنا واكت�شفنا دورنا� ،إالّ �أن امل�شكلة تكمن يف
و�أ�ضافوا« :لقد ّ
نظرة املجتمع �إلينا ،فالإعاقة ال تلغي الناحية الإن�سانية .املهم �أن نلقي
ال�ضوء على �أن كل �إن�سان مهما كانت ظروفه ينبغي �أن يعي�ش الفرح
وال�سالم مع نف�سه والآخرين .و�صلنا �إىل مكان متق ّدم �إالّ �أن الطريق مل تكن
�سهلة مع �أنف�سنا �أو مع الآخرين لكننا اليوم تخطينا الواقع ونبحث كاجلميع
عن الفرح الذي نعمل على �أ�سا�سه ،ووجدناه بعد �أن اختربنا �صعوبات

جمة ...احلياة حلوة مهما كانت».
ّ

العميد املتقاعد
يو�سف ا�سحق وهبه

العميد الركن املتقاعد
ريا�ض �شمعون

نعت قيادة اجلي�ش العميد املتقاعد يو�سف
ا�سحق وهبه الذي تويف بتاريخ .2012/1/26
 من مواليد  ،1934/3/5بينو  -ق�ضاءعكار.
 ت��ط��وع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابطبتاريخ .1952/10/16
 رقّ �������ي ل���رت���ب���ة م���ل���ازم اع����ت����ب����اراً م��ن ،1955/9/20وت ّدرج يف الرتقية حتى رتبة
عميد بتاريخ .1981/1/1
 حائز:• ميدالية اال�ستحقاق اللبناين الف�ضية.
• و�سام  1961/12/31التذكاري.
• و���س��ام الأرز ال��وط��ن��ي م��ن رت��ب��ة ف��ار���س
بالأقدمية.
• و���س��ام اال�ستحقاق الف�ضي ذو ال�سعف
بالأقدمية من الدرجة الثانية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة �ضابط.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة الأوىل
بالقدم.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة كومندور.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
 تابع ع��دة دورات درا�سية يف اخل��ارج ويفالداخل.
 -مت�أهل وله خم�سة �أوالد.

ن���ع���ت ق����ي����ادة اجل���ي�������ش ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن
املتقاعد ريا�ض �شمعون ال��ذي ت��ويف بتاريخ
.2012/2/5
 من مواليد  ،1934/2/28عني الرمانة -ق�ضاء عاليه.
 ت��ط � ّوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابطبتاريخ .1953/10/1
اعتبارا من ،1956/9/21
 رقي لرتبة مالزمً
اعتبارا من
�درج يف الرتقية حتى رتبة عميد
ً
وت� ّ
.1985/1/1
 حائز:• و�سام  1961/12/31التذكاري.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�س.
• و�سام احلرب.
• و���س��ام الإ�ستحقاق الف�ضي ذو ال�سعف
بالأقدمية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة �ضابط.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة الأوىل.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة كومندور.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش مرتني.
 تابع ع��دة دورات درا�سية يف الداخل ويفاخلارج.
 مت�أهل وله �أربعة �أوالد.83
اجلي�ش  -العدد رقم 321

ت�شيع
قيادة اجلي�ش
ّ
املعاون ال�شهيد ح�سني وهبه
املعاون ح�سني وهبه� ،شهيد �آخر ين�ضم �إىل قافلة
ال�شهداء الذين ق ّدموا �أرواحهم قربا ًنا على مذبح
أثرا باجلروح التي �أ�صيب
الوطن ،حيث ا�ست�شهد مت� ً
بها خالل قيامه مبهمة حفظ الأمن يف مدينة طرابل�س.
و ّدع ال�شهيد يف م�أمت حا�شد يف بلدة النبي عثمان
�صبوح مرت�ضى ممثالً
�شارك فيه العقيد الطبيب ّ
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وعدد كبري من
الع�سكريني وح�شد من الأهلي.
وق��د �أل��ق��ى العقيد الطبيب مرت�ضى كلمة يف
يوما �إال طريقًا
املنا�سبة �أكّ د فيها �أن ال�شهادة مل تكن ً
للمجد واخللود ،ي�سلكه الرجال الأبطال امل�ؤمنون
بقد�سية الر�سالة ،امل�ستعدون يف كل �آن ومكان
لتقدمي الت�ضحيات اجل�سام ،وبذل الأرواح قرابني
طاهرة على مذبح الوطن .و�أ�ضاف :على هذا الطريق
م�ضى �شهيدنا الغايل ح�سني وه��و يقوم بواجب
احلفاظ على م�سرية الأمن والإ�ستقرار ،يف مواجهة
اخلارجني على القانون والعابثني ب�سالمة ال�شعب
وحقه املقد�س يف العي�ش بحرية وكرامة و�أمان.
وتوجه العقيد الطبيب برثاء �إىل املعاون ال�شهيد،
ّ
جاء فيه:
«نودعك اليوم يف ريعان ال�شباب وربيع العطاء،
ت��اركً ��ا يف نفو�س الأه���ل ورف���اق ال�����س�لاح والأح��ب��ة
أ�سى يدمي العيون وح�رسة تع�رص القلوب،
والأ�صدقاءً � ،
فقد عرفناك مثاالً يف ال�شجاعة والإق��دام وال�سرية
احل�سنة ،وكنت �إىل جانب ذل��ك يا ح�سني �صورة
�صغريا على
نا�صعة من عائلتك الأ�صلية التي �أنبتتك
ً
حب الوطن واجلي�ش ،والتم�سك بالقيم
النبيلة واخل�صال احلميدة.
ن��ع��اه��دك �أي��ه��ا ال�شهيد و�أن����ت يف
عليائك ،ب�أننا �سنبقى �أوف��ي��اء لدمك
ال���ط���اه���ر ،و���س��ن��م�����ض��ي ع��ل��ى خ��ط��اك
يف ن��ك��ران ال����ذات والت�ضحية حتى
الإ�ست�شهاد ملتزمني الق�سم والواجب
املقد�س».
وتق ّدم العقيد الطبيب با�سم قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي ،من ذوي
84
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أحر التعازي وعميق
ال�شهيد ورفاقه و�أ�صدقائه ب� ّ
املوا�ساة� ،سائالً اهلل ع ّز وجل� ،أن يتغمد روحه الطاهرة
��ن على الأه���ل بنعمة ال�صرب
بوا�سع رحمته ،ومي� ّ
وال�سلوان.
يف ما يلي ،نبذة عن �سرية املعاون ال�شهيد ح�سني
وهبه:
 من مواليد  ،1984/3/13النبي عثمان -ق�ضاء بعلبك.
 تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ .2005/11/24 من عداد فوج التدخل الرابع. حائز:• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�سام التقدير الربونزي.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش خم�س مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش مرة واحدة.
• تهنئة قائد معهد التعليم مرة واحدة.
 ا�ست�شهد بتاريخ .2012/2/17 -مت�أهل وله ولد واحد.

اجلندي
حممد توفيق القادري

اجلندي
عماد عجاج م�شيك

ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش اجل���ن���دي حممد
ت��وف��ي��ق ال���ق���ادري ال����ذي ت���ويف ب��ت��اري��خ
.2012/1/23
 من مواليد  1978/9/24يف الكويت. ت�����ط�����وع يف اجل����ي���������ش ب���ت���اري���خ.2008/11/3
 من عداد لواء امل�شاة الثالث  -الكتيبة.32
 حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
 -مت�أهل بدون �أوالد.

نعت قيادة اجلي�ش اجلندي عماد عجاج
م�شيك الذي تويف بتاريخ .2012/1/18
 من مواليد  ،1975/5/9بلدة قلدال�سبع  -ق�ضاء بعلبك  -حمافظة البقاع.
 ت������ط������ ّوع يف اجل����ي���������ش ب���ت���اري���خ.2008/12/27
 من عداد فوج الأ�شغال امل�ستقل. حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة قائد املنطقة.
• تهنئة قائد الفوج.
 -مت�أهل وله ولدان.

املج ّند املم ّددة خدماته احمد علي وهبي
نعت قيادة اجلي�ش املجند املم ّددة خدماته �أحمد علي
وهبي الذي تويف بتاريخ .2012/1/24
 من مواليد  ،1986/4/7حمرونة  -ق�ضاء �صور. مددت خدماته اعتباراً من .2010/2/8 من عداد فوج املدرعات الأول. حائز:مرتني.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ّ
• تهنئة قائد الكتيبة .21
 عازب.85
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�آذار

�إعداد:
تريز من�صور

�أ�سماء المعة

كرمي �أبو �شقرا
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زارع الفر

86

يو
ح

حياته
ول��د ك��رمي �أب��و �شقرا يف بلدة كفر عميه -
ق�ضاء عاليه يف  21ت�رشين الثاين  .1944عمل
يف الإذاعة والتلفزيون وامل�رسح وال�سينما.
حلم بالفن منذ �أي��ام املدر�سة ،وه��و االبن
الوحيد للعائلة .انت�سب يف ال�ساد�سة من عمره
�إىل «جمعية الك�شاف اللبناين» ،حيث ظهرت
موهبته يف م����سرح� ّ�ي��ات مقتب�سة ملوليري مع
جمموعة من الأ�صدقاء� .إال �أنه �أدرك �أن احللم
لن يطعمه خبزاً ،ولن يتمكن من �أن يق ّدم له
وحده عي�شة كرمية مع عائلة يف امل�ستقبل .لذا
وفرغ وقته الثاين
ا�ستنجد بالوظيفة
ّ
الر�سميةّ ،
ملمار�سة احللم (ال��ف��ن) .ويف �سن الع�رشين،
� ّأ�س�س فرقة «و�شاح الأرز» يف عاليه ،وكانت
م�رسحية «الآب���اء والبنون»
ب��اك��ورة عرو�ضها
ّ
مليخائيل نعيمة.
يف �أواخ����ر ال�ستينيات� ،إخ���ت���اره «حم�ترف
ب�ي�روت للم�رسح» لتج�سيد �ست �شخ�صيات
خمتلفة يف م�رسحية «�إ�رضاب احلرامية» للمخرج
روج��ي��ه ع���� ّ�س��اف .و���ش��ارك �أي�����ض�ا ً يف م�رسحيات
مع جالل خ��وري ويعقوب ال�شدراوي ومي�شال
نبعة ،ومنها« :م��رج��ان وي��اق��وت والتفاحة»،

زت
مع

املتميزين يف عامل
من الفنانني
ّ
أ�رص على
الكوميديا االرجتاليةّ � .
زرع الب�سمة على �شفاه النا�س يوم ع ّزت
االبت�سامة خالل �سنوات املحنة التي عا�شها
لبنان ،و�ش ّكل حالة ا�ستف ّزت مثقفني
حتول بع�ضهم
ّادا ،وجذبت ُم�شاهدين
ونق ً
ّ
رواد �أ�سا�سيني يف �صاالت تعر�ض
�إىل ّ
�أعماله� .إنه الفنان امل�رسحي والكاتب
كرمي �أبو �شقرا ،الذي �أغنى املكتبة الفنية
أفالما ،والذي ا�ستعان
يف لبنان
ً
م�رسحا و� ً
�شتى لبلوغ جمهور مال �إىل
ب�أدوات فنية ّ
ال�ضحك العفوي.

ا
ال
ب
ت
سسامة

أمامية» ،و«الرفيق
و«ايزا» ،و«جحا يف القرى ال ّ
�سجعان» ،و«قب�ضاي» ،و«ال�ستارة».
كرمي �أبو �شقرا ،فنان الكوميديا النابعة من
الوجع والنا�س والفرح حتى البكاء .هو من زمن
�أراده �أن يكون جميلاً على الرغم من �صعوبة
تلك املرحلة ،وكان طيف ف ّنه قد الح مع حرب
�أنهكت الوطن و�شعبه ،وكذلك �صوته الفكاهي
يف براجمه الكوميدية عرب �أثري الإذاعة اللبنانية.
بد�أت احلرب اللبنانية ال�رش�سة العام ،1975
ف�أ�رص ّ �أن يق ّدم ف ّنه ال�ضاحك من خلف متاري�س
م�رسحا
التناق�ضات ،رف�ض احلرب و�أخذ يق ّدم
ً
ومعربا عن عدم اقتناعه
�ضاحكًا ،ناق ًدا� ،صارخً ا
ً
ب��احل��رب .مل يهتم لأح��د ومل يدفع خ � ّوة الأم��ر
ال��واق��ع على م�رسحه ،مع �أن ر�سائل التهديد
و�صلته �آنذاك� .أ�رص ّ على �أن يكون من الفنانني
اللبنانيني ،لأنه ي�ؤمن ب�أن الفنان والكاتب ،هما
من ي�صنعان تاريخ الوطن ،ولي�س الزعامات
الطائفية �أو ال�سيا�سية �أو احلزبية.
انتقد ال�سيا�سيني و�سخر من املتحكّ مني
مبقدرات البلد ،ودعاهم عرب م�رسحه �إىل �إيجاد
حلول تنقذ لبنان من م�أزقه .ومن هذه الأعمال
التي وجد معظمها �إقباالً كثيفا ً« :ال�صلح �سيد

الأحكام» ،و«خلّوا لل�صلح مطرح» ،و«خوازيق»،
و«ماكو ب��ارود» ،و«�أوفريرا» ،و«جرجي در�س
امل��و���ض��وع» ،و«ج��ن��درم��ا ي��ا ���ش��ب��اب» ،و«م��ا
بعرف» ،و«�أبونا �أيوب» ،و«نو�سي نو�سي» (مع
�صباح) ،و«�صولو» ،و«تعا نن�سى» ،و«طب�ش
الباب وفل».
تزوج الفنان كرمي ابو �شقرا من ال�سيدة نورما
جرج�س اخل���وري ال��ع��ام  ،1977و�أجن��ب��ا ثالث
بنات :جوليات زوجة املخرج طوين القهوجي،
نورا ونوركا.
بالكلمة الب�سيطة دخل القلوب
دخ��ل��ت ك��ل��م��ات��ه الب�سيطة ع��ق��ول ال��ن��ا���س
وقلوبهم� ،أما ب�ساطته ال�شخ�صية يف التعاطي
م��ع��ه��م ف�تراف��ق��ت م���ع ك����سره احل����اد تقاليد
را�سخة ،وقد ا�ستفاد من ذلك الحقًا عاملون يف
«ال�شان�سونييه».
من �أهم م�رسحياته «نو�سي نو�سي» مع ال�سيدة
�صباح يف منت�صف الثمانينيات ،حيث كانت
احلرب يف لبنان ت�أكل الأخ�رض والياب�س .يومها
طالبا منها �أن
زارها يف منزلها حتت الق�صف
ً
فنيا من خالل م�رسحية �أو فيلم،
تتعاون معه ً
ف��ر ّدت عليه قائلة�« :إذا ا�ستطعت �أن ت�أتي

�آذار

كرمي �أبو �شقرا يف خدمة العلم

تكرميا للم�ؤ�سـ�سة الع�سكرية ،و�إميا ًنا منه بدورها الكبري يف
ً
خ�صها الفنان
حتقيق الإن�صهار الوطني ،من خالل خدمة العلمّ ،
كرمي �أبو �شقرا بفيلم �سينمائي ،توجيهي وترفيهي العام
( 1995كرمي �أبو �شقرا يف خدمة العلم) من �إعداده (�سيناريو
وحوار) و�إخراج ف�ؤاد جوجو .قام بدور البطولة كرمي �أبو �شقرا
و�ساندرين نور ،و�شارك يف التمثيل نخبة من املمثلني (فيليب
عقيقي ،ماجد �أفيوين ،عليا النمري ،خالد ال�سيد ،هند طاهر
ويو�سف فخري .)...وتدور �أحداث هذا الفيلم حول هروب �أم
دح��روج احلامل ،بعد �أن قتلت زوجها الذي حاول اال�ستيالء
تقيدهما يف �سجل النفو�س،
حليها .تلد املر�أة تو�أمني ،وال ّ
على ّ
وعندما يقرتب �أجلها بعد ربع قرن ،حتكي احلكاية للعمدة،
الذي ي�سجلهما على �أنهما ولدا يوم وفاة الأم .يبقى دحروج بو
عاما ُيطلب �إىل التجنيد،
طاقية (كرمي �أبو �شقرا) يف القرية ،وبعد ع�رشين ً
فيلتحق وي�ؤدي خدمته و�سط �سل�سلة من املواقف الطريفة...
ب�أحلان من �إليا�س الرحباين و�إيلي �شويري ف�أهال
و�سهال بك» .وهذا ما ح�صل� ،إذ عاد �أبو �شقرا
حامالً باقة �أغ� ٍ
�ان جميلة من اليا�س الرحباين،
(«نو�سي نو�سي» ،و«رق�صني دخلك يا حبيبي»
و«ولد يا ولد ،و«من �صيدا جلونيه».)...
كما �شارك الحقًا �صباح يف «كنز الأ�سطورة»،
(�آخ���ر م�رسحياتها) اىل ج��ان��ب ج��وزي��ف ع��ازار
فيلما
وفادي لبنان وغريهما ...ومثّل اىل جانبها
ً
باهرا (�إيام اللولو).
جناحا
�سينمائيا حقّق
ً
ً
وكانت م�رسحية «الرفيق �سجعان» ()1974
التي �أخرجها جالل خوري ،والتي �أ ّدى �أدوارها �أبو
�شقرا مع نخبة من املمثلني (فيليب عقيقي،
�سليمان البا�شا وليلى كرم )...من �أبرز �أعمال
امل�رسح اللبناين يف تلك احلقبة .وقد عرفت هذه
كبريا ،وترجمت �إىل عدة لغات،
امل�رسحية جناحا ً
ً
ومثّلت يف اخلارج حيث عر�ضت طوال �سنتني
على خ�شبة �إحدى ال�صاالت الكربى يف �أملانيا.
يف ال�سينما
بني امل�رسح املن�ضوي يف �إطار «ال�شان�سونييه»
يف ذروة ت�ألّقه ،وال�سينما التي �شارك فيها منذ
و���ص��ول خمرجني م�رصيني �إىل ب�يروت نهاية
ال�ستينيات من القرن املا�ضي� ،شكّ ل كرمي �أبو
�شقرا حالة ا�ستف ّزت مثقفني ونقّاداً ،وجذبت
ُم�شاهدين حت ّول بع�ضهم �إىل ر ّواد �أ�سا�سيني
يف �صاالت تعر�ض �أعماله .وقد اختار �أبو �شقرا

�أ�سماء المعة
�أعماله
�أغ��ن��ى الفنان ك��رمي �أب��و �شقرا الفن اللبناين ب�أعماله امل�رسحية
وال�سينمايئة نذكر منها�« :سارق املاليني ( ،)1968و«�أبو املراجل»
( ،)1968و«جحا» ( ،)1969و«غ��زالن» ( ،)1969و«قطط �شارع
احلمرا» ( ،)1971و«�ساعي بريد» ( ،)1977و«�شيطان اجلزيرة»
( ،)1978و«�سمك بال ح�سك» ( ،)1978و«امل��رم��ورة» (،)1985
و«ايام اللولو» ( ،)1986و«الرادار» ( ،)1988و«كرمي �أبو �شقرا يف
خدمة العلم» ( ،)1995و«فدعو�س وفتاة الأتو�ستوب»...

لأف�لام��ه موا�ضيع اجتماعية غلّفها بقوالب
كوميدية �ضاحكة مثل «احل��ب امل��ب��ت��ور» �أو
«ال�رصاع الزوجي» �أو «ال�رسقات والع�صابات» ...
وب�ين امل����سرح وال�سينما ،حقق �أب���و �شقرا
ح�ضورا را�سخًا يف وجدان كثريين ،رافقوه من
ً
«ال�شان�سونييه» �إىل �صالة ال�سينما� ،أو ذهبوا
هربا من �ضجر
�إليه ،بحثا ً عن حلظة �صفاء� ،أو ً
الأيام والعمل .فهو ،بب�ساطته وعفويته وجمال
واملحبني ،جذب اجلمهور
ح�ضوره و�سط النا�س
ّ
تقريبا يف مقاربة
مع �أنه حافظ على ن�سق واحد
ً
ال�شخ�صيات وكتابتها� ،أو يف معاجلة املوا�ضيع
ومتثيل �أدوارها.
ثنائيا جميالً...
�شكّ ل مع الفنان منري ك�رسواين
ً
ُفتحت لهما �أهم ال�صاالت امل�سكونة باخلوف

من �ضياع الإنتاج يف هباء احلرب ،كربا م ًعا بني
القنا�ص واجلمهور والنقاد ،لكنهما افرتقا يف
ما بعد.
يف ال�سينما ،اعتمد �أبو �شقرا على الب�ساطة
اجلميلة ،وح��اول �أن ي�ساهم يف جعل ال�صورة
امل��ت��ح� ّ�رك��ة م��ن��ف�ذًا للت�سلية� ،أو �سبيالً �إىل
التنفي�س.
� ّأم��ا يف التلفزيون ،فقد �س ّجل م�شاركتني
مع الراحلة هند �أب��ي اللمع يف «ع��ازف الليل»
وا�ستمرت �سنوات حمطاته
و«حول غرفتي»،
ّ
االنتقادية على �شا�شة تلفزيون لبنان (170
ّ
حلقة من «كاريكاتور كرمي �أبو �شقرا»).

وفاته
�أ�صيب الكوميدي ك��رمي �أب��و �شقرا ،ال��ذي
حارب ال�سالح بالب�سمة مبر�ض ع�ضال �أفقده
�أ���ص��اب��ع��ه ،وم���ع ذل���ك مل ي��ت��وق��ف ع��ن كتابة
الن�صو�ص امل�رسحية ،ال ب��ل حت�� ّدى املر�ض،
وق ّدم العام  2010م�رسحية ناعمة ،لكن املر�ض
تغلّب عليه ،فغدر به و�أبعده عن م�رسحه وعن
ج��م��ه��وره ،فتويف يف  25ت�رشين الأول العام
عاما ،وبرحيله
 ،2011عن عمر يناهز ال��ـً 68
كبريا.
فنيا
خ�رس لبنان والفن م ًعا � ً
ً
إ�سما ً
ل��ن ين�سى جمهور �أب���و �شقرا الف�ضيلتني
اللتني امتاز بهما� :إ��ص�راره على زرع الب�سمة
على �شفاه النا�س ،يوم عزت االبت�سامة خالل
�سنوات املحنة التي عا�شها لبنان .و�إ��صراره
على املغامرة مبا جمع من بع�ض امل��ال كي
ي�ؤمن لل�سينما اللبنانية بقاءها وا�ستمراريتها،
يف وقت كانت فيه الفنون يف لبنان تتهاوى،
على ح��د م��ا ج��اء يف كلمة وزي��ر الثقافة يوم
ت�شييع الراحل.
امل�صادر:
املطبوعات اللبنانية :النهار ،ال�سفري،
الأخبار ،احلياة ,جملة «اجلي�ش».
http:www.wekipedia.com
http:www.arabiclub.net
http:www.moonkw.com
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�إعداد:
تكرمي الدكتور
جان دارك �أبي ياغي
عمر حلبلب
يف الأوني�سكو
كلمات �أجمعت على مناقبيته يف الوظيفة
����رم حم��ت�رف ج�����ورج ال��زع��ن��ي
ك� ّ
امل��دي��ر ال��ع��ام ل�����وزارة الثقافة
ال��دك��ت��ور ع��م��ر حلبلب ملنا�سبة
�إحالته على التقاعد بحفل �أقيم يف
ق�رص الأوني�سكو حتت عنوان «حتية
�إىل ابن البقاع ..م�شوار عمر» .ح�رض
الإحتفال وزير الثقافة املهند�س
غابي ليون ممثلاً رئي�سي جمل�سي
النواب والوزراء نبيه بري وجنيب
ميقاتي ،وزي��ر الأ���ش��غ��ال العامة
والنقل غ��ازي العري�ضي ،النائب
مت��ام �سالم ،ال��وزي��ران ال�سابقان
�سليم وردة ومي�شال اده ،نقيب
ال�صحافة حممد البعلبكي وعدد
كبري م��ن الفاعليات ال�سيا�سية
والهيئات الثقافية والإجتماعية
ور�ؤ���س��اء بلديات منطقة البقاع
و�أهاليها.
بداية الن�شيد الوطني ،فكلمة من
عريف احلفل جهاد االطر�ش مع ّد ًدا
ّ
ال�صفات املناقبية للمحتفى به،
ث��م ع��ر���ض فيلم وث��ائ��ق��ي ي��روي
��رم منذ
م��راح��ل م��ن ت��اري��خ امل���ك� َّ
مرورا ب�سفره �إىل
ن�ش�أته يف البقاع
ً
اخلارج حت�صيلاً للعلم فالعودة �إىل
الوطن وبداية امل�شوار.
بعد ذل��ك ،كانت كلمات منها،
ك��ل��م��ة وزي�����ر ال��ث��ق��اف��ة �أل��ق��اه��ا
م�ست�شاره الدكتور �أدوني�س عكرا
املكرم «بح�ضوره
الذي اعترب � ّأن
ّ
الفاعل والقوي على مدى �سنوات
خدماته الوظيفية ق � ّدم ل�ل��إدارة
اللبنانية عمره».
و�أ�ضاف« :ليكون املوظف العام
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ناج ًحا ،بالت�أكيد يجب �أن يكون
على م�سافة واح���دة م��ن اجلميع،
ال �سيما يف الإدارة العامة ،وقد
ج�سد عمر حلبلب ه��ذا املفهوم
ّ
القتناعه ب���أن لبنان ال يقوم �إال
على �رشف الوظيفة التي تتجاوز
ال�ضيقة لت�صب يف م�صلحة
الأفكار ّ
املجموع من الفئات واملناطق».
و�ألقى الوزير غ��ازي العري�ضي
كلمة �أ�صدقاء عمر حلبلب حيث
ا���س��ت��ع��ر���ض ف��ي��ه��ا ال��ف�ترة التي
عمل فيها حلبلب معه يف وزارة
الثقافة و���س��واه��ا ،وق���ال« :كنا
يف عمل م�شرتك ذهبنا �إىل �إنتاج
و�إىل تفكري وطني �صحيح �سليم
و�إىل �إمن��اء ثقايف بكل ما للكلمة
م��ن م��ع��ن��ى ع��ل��ى م�����س��ت��وى جميع
املناطق اللبنانية .وقد ا�ستطعنا
ب�إمكانات ج ّد متوا�ضعة �أن نعمل
و�أن ننتج لأن الإرادة كانت �إرادة
�إنتاج وعمل ،وقد كان عمر حلبلب
وفيا بالتزامه هذه الإرادة ،ومعطاء
ً
�ضمن ما كانت تتيحه وت�سمح به
ظروف الوزارة و�إمكاناتها».
من جهته ،حت ّدث رئي�س اجلامعة
اللبنانية الدكتور عدنان ال�سيد
ح�سني ع��ن حلبلب العروبي «يف
ال��ن�����ش��أة وال��ت��ط � ّل��ع ...وال��ع��روب��ي
احلقيقي ال ميكن �أن يكون
طائفيا
ً
يج�سد
�أو
ً
مذهبيا ،وكنت �أكرر له �أنه ّ
البقاع يف و�سطيته و�صفائه».
�أم�����ا ال�����س��ف�ير ري���ا����ض ط��ب��اره
فقال�« :إن عمر هو بطبيعته ابن
ال��دول��ة .ت��رك الأمم املتحدة ومل

يدخل القطاع اخلا�ص لأن��ه �أحب
عمل الدولة ،ولو ب�أجر �أقل بكثري
�اح��ا ل���ه� .أح����ب عمل
مم��ا ك���ان م��ت� ً
ال��دول��ة و�أ���ص��ب��ح ب�رسعة م��ن �أك�ثر
�ضلوعا فيه ف��اع�ترف له
النا�س
ً
اجلميع بح�سن �إدارت��ه وتفانيه يف
اخلدمة.»...
كلمة جمعية ق��دام��ى موظفي
االمم امل��ت��ح��دة �أل��ق��اه��ا ال�سفري
الدكتور ج��ورج �أب��و ج��ودة وتناول
فيها «تعمق حلبلب يف امل�سائل
ميز
ذات ال��ط��اب��ع ال��ث��ق��ايف ال���ذي ّ
عمله و�شخ�صيته الفذة ،فالثقافة
لديه تعني على الأخ�ص تهذيب
ال�شخ�صية الإن�سانية وال�سري بها
�إىل �أق�صى درجات الكمال املمكن.
كثريا و�شهادات
علما
�إن يف لبنان ً
ً
�أك�ثر� ،أما املثقفون فقليلون مع
الأ�سف.»...
ث��م �أل��ق��ى ج���ورج ال��زع��ن��ي كلمة
امل���ح�ت�رف م�����س��ت��ع��ر��ضً ��ا م�����س�يرة
حلبلب وتنقله بني زحلة ودم�شق

والإ�سكندرية حم�صالً ال�شهادات،
ومن ثم تنقله من من�صب �إىل �آخر
يف ميادين الثقافة والعطاء.
ويف اخل��ت��ام �أل��ق��ى حلبلب كلمة
���ش��ك��ر ف��ي��ه��ا ك���ل م���ن ����ش���ارك يف
ت��ك��رمي��ه م���ن ر�ؤ�����س����اء ووزراء
وفاعليات و�شخ�صيات وجمتمع
�أهلي وثقايف وم��دين ،وت�سلّم 13
درعا تكرميية من :وزارة الثقافة،
ً
دي��وان �أهل القلم ،احتاد بلديات
البقاع االو�سط ،بلدية بر اليا�س،
بلدية قب اليا�س ،التجمع الوطني
للثقافة والبيئة والرتاث ،ال�سفري
ريا�ض القنطار ،الربوف�سور جميل
جرب ،جمعية الفنانني اللبنانيني
للر�سم والنحت ،وهيئات ثقافية
وعلمية �أخرى.
ث��م كانت جولة على املعر�ض
���ص��ورا ول��وح��ات
ال���ذي يت�ضمن
ً
و�شهادات مزينة ب�سنابل قمح من
عمل جورج الزعني ت�� ّؤرخ مل�سرية
حلبلب.

�آذار

وقع كتابني
مطر ّ
يف جامعة �سيدة اللويزة

�أخبار ثقافية

يف ح�ضور عدد من ال�شخ�صيات والأ�صدقاء ،وقّ ع
الأديب وال�شاعر �سهيل مطر يف لقاء بعنوان « يوبيل
ورد ،ح��ب ،وب��خ��ور» عقد يف جامعة �سيدة اللويزة،
كتابه «�أيها الأ�صدقاء ...من القلب �إىل القلب» -
اجلزء الثاين ،والرتجمة الفرن�سية لكتاب «عف ًوا هذا
�أنا».
بداية الن�شيد الوطني ،ثم عر�ض وثائقي عن
م�سرية مطر ،فمداخلة فنية ق ّدمها جالل بو�سيك.
و�أ ّدت املرمنة جمانة مدور ترتيلتني من كتابة �سهيل مطر ،الأوىل للبابا الطوباوي يوحنا بول�س الثاين
بعنوان «ال ترحل» ،والثانية للقدي�سة رفقا بعنوان «علمينا يا رفقا» ،من �أحلان جوزف خليفة.
بعدها حت ّدث املحتفى به مطر وقال« :بعد ما �سمعت و�شاهدت ،وما قر�أت يف عيونكم ،يحق يل �أن
�أقف على �أعلى �صخرة ،يف �أعلى قمة ،من جبل �صنني ،و�أ�رصخ :ه�ؤالء �أ�صدقائي ،ه�ؤالء �أحبائي ،ه�ؤالء
�أهلي ،ه�ؤالء زمالئي وطالبي و�أوالدي،
و�شكرا لك  ...يا زمان».
ً
ويف اخلتام ،ق ّدمت �أ�رسة مكتب العالقات العامة منحوتة «ال�رصاع» جلربان مذيلة بتوقيع الفنان
رودي رحمة �إىل مطر الذي ق ّدم بدوره ن�سخًا من الكتابني �إىل احل�ضور.

«�رصخة عز»

م�رسحية غنائية تاريخية حتكي ق�صة

برعاية البطريرك املاروين مار ب�شاره بطر�س الراعي وح�ضوره،
�إفتتحت �إذاع��ة «�صوت املحبة» م�رسحيتها الغنائية التاريخية
اال�ستعرا�ضية «�رصخة عز» للأب فادي تابت ،وذلك على م�رسح
�ألبري � -سنرت «نايف �أند ماري» املعاملتني.
تعود امل�رسحية بالزمن اىل العام  ،1840وهي فرتة ال�سيطرة
امل�رصية على لبنان ،ممثلة بابرهيم با�شا.
�إنها ق�صة حياة البطل اللبناين �أب��و �سمرا غ��امن من بلدة بكا�سني

(جزين) ،وعالقته بالأمري ب�شري ،ثم خالفه
بطل من لبنان
معه وان�شقاقه عنه ،مما �أدى �إىل اندالع ثورة
كربى تطالب باحلرية يف بريوت.
ينطلق الأب تابت من �صفحات التاريخ ،فيقولبها يف عمل م�رسحي
غنائي ي�ؤدي دور البطولة فيه ،وي�شارك يف البطولة :يو�سف حداد ،جمدي
م�شمو�شي ،نزيه يو�سف ،كارول عون� ،سعد حمدان ،وجي�سي عبده ،اىل
عدد من املمثلني والراق�صني.
�أما التلحني والت�أليف املو�سيقي فل�شارل �شالال ،والرق�ص الإ�ستعرا�ضي
لفرقة «رماح» ،وت�صميم الأزياء ملاجد �أبو طانيو�س.
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�ساهموا
يف العمل
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ت ��أل��ي��ف وتلحني
و�إن������ت������اج :غ����دي
الرحباين.
�شارك يف التلحني

«ع �أر�ض الغجر»

م�رسحية غنائية جديدة للفنان غدي الرحباين

تعر�ض على م����سرح ك��ازي��ن��و لبنان
امل�رسحية الغنائية «ع �أر���ض الغجر»
ال��ت��ي حت��م��ل ت��وق��ي��ع غ���دي ال��رح��ب��اين
�اج��ا) وم��روان
(ت�أليفًا وتلحي ًنا و�إن��ت� ً
إخراجا).
الرحباين (� ً
امل�رسحية تتنزه على حدود الواقع والالواقع.
حتكي ق�صة برازيلي من ج��ذور لبنانية �إ�سمه
�سلفادو قزحيا ح�سني .رج��ل غني �صاحب
م�صانع ومعامل وجت��ارة كبرية يف ال�برازي��ل،

وال��ت��وزي��ع :م���روان
و�أ�سامه وعمر الرحباين.
�إخ��������راج :م������روان
الرحباين.

ت�صميم الأزي����اء:
بابو حلود �سعاده.
امل�ست�شار الفني:
ف�ؤاد خوري.

يعود �إىل بلده الأ�صلي لبنان ليبني «فيال»
خلطيبته كانيال على الأر���ض التي ورثها عن
جده اومربتو بن �سلفادو بن روماريو قزحيا
ح�سني.
يكت�شف وهو على �أر���ض �أج��داده �أن الأر���ض
الرحل الذين
م�سكونة من قبل جماعات الغجر
ّ
�صغريا ال ميت ب�أي
بنوا فيها لأنف�سهم جمتم ًعا
ً
�صلة �إىل �أي جمتمع مدين وال يعرتف ب�أي �أعراف
قانونية  ،وقد قرروا البقاء يف الأر�ض .هنا تبد أ�
امل�شاكل باعرتا�ض املغرتب �سلفادو الذي
يتم�سك بحقه يف �أر�ضه.
خالل �إقامته اجلربية والإختيارية يف الوقت
�ة
عينه ،يكت�شف هذا الرجل الآتي من بالد متح ضرّ
يتعرف �إىل
زيف املجتمع وف�ساده وال عدالته.
ّ
الفقر و�أ�ساليب عي�ش الغجر ويكت�شف احلب
احلقيقي ال���ذي يقع �ضحيته م��ع �إب��ن��ة �شيخ
(م�صبح ال��زازا) ال�صبية اجلميلة زينه
القبيلة
ّ
التي يقع �رصيعها من النظرة االوىل .هنا يبد أ�
ال�رصاع ،ملن �ستعود الأر���ض يف النهاية؟ ومن
هو الأهم  :الأر�ض �أم الإن�سان ؟
يقول غدي الرحباين عن العمل اجلديد�« :إننا
نقدم عمالً بكل �أمانة و�إخال�ص وتقنية تر�ضي
�ضمرينا يف البداية وبالتايل تليق بامل�شاهد
اللبناين .وذلك يف �إطار م�شهدية �آ�رسة �أخّ ��اذة،
وم���واق���ف م�ضحكة ع��ل��ى ك��ث�ير م��ن ال��درام��ا
وال�سخرية ال�سوداء .ومو�سيقى جديدة م�سجلة
يف كييف مع الفرقة ال�سمفونية للمدينة بقيادة
املاي�سرتو فالدميري �سرينكو ،ويف لبنان مع
الأورك�سرتا اللبنانية».
امل�رسحية من بطولة غ�سان �صليبا وي ��ؤدي
الأدوار كل من� :ألني حلود ،بول �سليمان ،بيار
ميني،
�شمعون� ،أ�سعد حداد ،طوين عي�سى ،مايا ّ
بطر�س حنا ،كرمي الرحباين وغريهم� ...إ�ضافة
�إىل عدد كبري من الراق�صني.

ت�صميم الديكور:
اغني�س تربلن.
ك��وري��وغ��راف��ي��ا:
فلك�س هاروتيونيان.

ت�صميم الدبكات:
�سامي خوري.
العالقات العامة:
�سامي عطية.

�آذار

جوليا

�أخبار ثقافية

يف بالتيا

ا
ل
صص و

ت
ا
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ص
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الأ���س��ط��وان��ة
اجل�����دي�����دة حت��م��ل
الرقم  11يف م�سرية جوليا
�وم��ا م���ا» ،وم��ن
ال��ف��ن��ي��ة ،ع��ن��وان��ه��ا «ي� ً
�أغنياتها« ،ي��ا ما ���ش��ااهلل»« ،وط��ن��ي»�« ،شو
احللو فيك»« ،ن�سيتك من زمان» ،و«مقاوم».
ومن �أ�سطواناتها ال�سابقة غنت جوليا« ،يا
ق�ص�ص»« ،وين م�سافر»« ،على �شو»�« ،أنا
بتنف�س حرية»« ،لبنان»« ،وانت�رص لبنان»،
«حبيبي» ،و«�أطلق نريانك» ...لتختم بعد �أن
�أعادها اجلمهور �إىل امل�رسح بـ«على ما يبدو»
و «�أحبائي».
اجل��م��ه��ور واك���ب جوليا متفاعالً ب��ق��وة مع
الأجواء الثورية كما مع �أغاين احلب ،ومع الأداء
ال�صادق الناب�ض بالإح�سا�س.
قبل �أن تقدم �أغنية «حبيبي»� ،أو�ضحت
جوليا �أن هذه الأغنية مل تكن مدرجة �ضمن
الربنامج ،لكن ات�صاالً من زينة قا�سم والدة
ال�شاب ط�لال قا�سم (ت��ويف بحادث �سيارة)
جعلها تغنيها مهداة �إىل ط�لال ،وقد �أدتها
حماطة ب�أطفال يحملون
�شموعا �شاركوا �أي�ضً ا
ً
يف �أغنية �أخرى مهداة �إىل �أطفال ولدوا وكربوا
يف احلرب ،لكنهم ظلوا يحلمون.
�أما «�أطلق نريانك» فكانت مفاج�أة احلفل �إذ
ترافقت مع مناورة حية ملجموعة من املغاوير
نفذت �إن���زاالً من �سقف امل�رسح لتحولّه �إىل
غابة م��ن ال��رج��ال والأع�ل�ام اللبنانية ،بينما
�صدح �صوت جوليا�« :أطلق نريانك ال ترحم،

ن

قليلة ه��ي �إط�ل�االت
جوليا ووقفاتها على امل�رسح،
ومثلها �إطالالتها الإعالمية ،لكن ح�ضورها
وا�سع وعميقٍ ،
راق و�أنيق ،وهذا ما �أكّ دته مرة
جديدة يف حفلتها الأخرية.
ه��ذا احل�����ض��ور ح���ددت ج��ول��ي��ا م��ع��امل��ه منذ
بداياتها وعملت على نحته يف ما بعد� ،أغنية
ف�أغنية ،و�أ�سطوانة ف�أ�سطوانة ،مراكمة يف كل
م��رة مزي ًدا من الن�ضج والإح�سا�س من دون
�أن تتخلى عن العفوية التي تعك�س �صدقها
و�صفاءها ف ّن ًيا و�
إن�سانيا.
ً
حني ت�شدو للحب ،وحني ت�رصخ يف وجه الظلم
معلنة التزامها ق�ضايا الإن�����س��ان وال��وط��ن،
تظل جوليا هي هي .الفنانة امللتزمة معايري
�صارمة للفن يف واح� ٍ
�دة من جتلياته البهية:
الفن كتعبري نبيل عن اجلمال .فللجمال �أوجه
كثرية وا�سعة و�سع احلياة ،وجلوليا مقدرة
كبرية على التقاطه واختزانه وتن�سيقه باقات
يف وجدانها ،قبل �أن يطلع من حنجرتها �أغنية
تذهب �إىل �أبعد من التعبري عن امل�شاعر� ،إىل
توليدها متدفقة جلية ،كما «�شم�س احلق».
وليلة � 4شباط املا�ضي ،ت�ألقت جوليا على
م�رسح بالتيا ب�إح�سا�سها العايل و�أدائها اجلميل
وح�ضورها القوي.
حماطة ب�أورك�سرتا مدينة براغ الفلهارمونية
(بقيادة ه��اروت فازليان) وكور�س اجلامعة
الأن��ط��ون��ي��ة (ب������إدارة الأب توفيق معتوق)
وبالأطفال حي ًنا واملغاوير حي ًنا �آخر ،قدمت
�أم�سية جميلة� ،أطلقت خاللها �أغنيات �ألبومها
اجلديد ،وا�ستعادت من ريبريتوارها ال�سابق
�أغنيات طاملا �أحبها اجلمهور وتفاعل معها.

د
م
ن
ا
ل
و
ج
د
ا

فر�صا�صــك بال�ســاح
تكلّم ،وعدوك جاءنا يتوهم،
�سيموت ب�أر�ضنا �أو يهزم ،ذكّ ��ر �أع���دا َءك �إن
غفلوا ،لن نن�سى �أب ًدا ما فعلوا.»...
كانت الأغنية حتية �إىل اجلي�ش اللبناين من
الفنانة الكبرية التي كانت لها يف ال�سابق
لفتة حيال عائالت �شهدائه ،والتي لطاملا
امت�شقت �صوتها يف وج��ه الظلم واالحتالل
والقهر...
91
اجلي�ش  -العدد رقم 321

�آذار

تربية وتعليم

�إعداد:
رميا �سليم �ضوميط

يف �إطار تطوير �أ�ساليب التعليم يف املدار�س الر�سمية ،وحتويل الطالب من عن�رص
متلق اىل م�شارك فاعل يف العملية التعليمية ،با�رشت وزارة الرتبية تنفيذ املرحلة
ّ
التجريبية من م�رشوع «اللوحة الإلكرتونية لكل متعلم» يف املدار�س الر�سمية،
والتي ت�شمل ما يزيد عن  300تلميذ من  14مدر�سة ر�سمية من خمتلف املناطق
اللبنانية.

تقنيات املعلوماتية والإت�صاالت
يف املدار�س الر�سمية

لوحة الكرتونية لكل تلميذ
اخلطة
ع��ن حمتوى امل����شروع و�أه��داف��ه
حتدثت مديرة م�رشوع املعلوماتية
والتطوير امل�ؤ�س�ساتي يف وزارة
ع�ساف،
الرتبية ال�سيدة بوليت ّ
ف�أو�ضحت �أن الفكرة انطلقت
م��ن �أهمية �إدخ���ال التكنولوجيا
يف ال�ب�رن���ام���ج ال�ت�رب���وي ،وب��ن��اء
مت ت��ط��وي��ر اخل��ط��ة
ع��ل��ى ذل����كّ ،
اال�سرتاتيجية لإدخ���ال تقنيات
امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة والإت�������ص���االت يف
العملية التعليمية يف املدار�س
الر�سمية ،وبا�رشت وزارة الرتبية
العمل على م�رشوع منوذجي ي�شمل
ا�ستخدام اللوحة االلكرتونية يف
ال�صف ،وحتويل �أ�سلوب التعليم
اىل �أ�سلوب تفاعلي.
�إختيار املدار�س امل�شاركة
ع��ن كيفية الإع����داد للم�رشوع،
�أ���ش��ارت ع�ساف اىل �أن اخلطوة
الأوىل ب��د�أت بتحديد مدة زمنية
للمرحلة التجريبية للم�رشوع ،فتم
االتفاق على الفرتة املمتدة من
منت�صف ���ش��ب��اط  2012وحتى
ختام العام الدرا�سي يف حزيران.
وق��د تبلّغت امل��دار���س الر�سمية
يف خم��ت��ل��ف امل��ن��اط��ق اللبنانية
اخل��ط��ة امل��ط��روح��ة ،ومت اختيار
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«قولوا ان�شالـله»...
 14مدر�سة م��ن ب�ين تلك التي
�أبدت ا�ستعدا ًدا خلو�ض التجربة،
والتي ميلك �أ�ساتذتها املقومات
التي ت�ساعد على جن��اح العمل.
وم��ن ث��م مت الإت��ف��اق م��ع ادارات
املدار�س على اختيار  25تلميذًا
من ال�صفّ ني العا�رش واحلادي ع�رش
م��ن ك��ل م��در���س��ة للم�شاركة يف
التجربة.
و�أ���ض��اف��ت ق��ائ��ل��ة :يف مرحلة
ث��ان��ي��ة ،مت الإت�������ص���ال ب����شرك��ات
م��ن ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص لتزويدنا
ال��ع��دد امل��ط��ل��وب م��ن ال��ل��وح��ات
الإلكرتونية (حواىل  300لوحة)،
فتمك ّنا من احل�صول على دعم
���س��ت م��ن ال����شرك��ات ال��ف��اع��ل��ة يف
جم���ال الأج���ه���زة ال��رق��م��ي��ة ،وق��د
تربعت بالق�سم الأكرب من العدد
ّ
املطلوب م��ن دون ب��دل م��ادي،
وم���ا زل��ن��ا ن��ت��وقّ ��ع امت���ام ال��ع��دد
الكامل جما ًنا يف مدة قريبة.
يف م�����وازاة ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ج��ه��ي��ز،
ق����ام م���رك���ز ال��ب��ح��وث والإمن�����اء
التابع ل���وزارة الرتبية بتحويل
منهاج ال�صفّ ني العا�رش واحلادي

ع�����ش�ر اىل حم���ت���وى رق���م���ي (e
 )text bookمت حتميله على
ال��ل��وح��ات االل��ك�ترون��ي��ة ،كما مت
تزويد اللوحات امل��ذك��ورة مواد
تعليمية داعمة (e supportive
 )materialsيف مواد الفيزياء
والكيمياء وعلم احلياة (تقدمة
من �رشكات خا�صة تعنى بربامج
الكمبيوتر) ،ت�ساعد ب�شكل ف ّعال
يف ت�سهيل عملية التعليم.
الرتجمة التقنية للم�رشوع
مب�سط للناحية التقنية
يف �رشح
ّ
من «امل�رشوع النموذجي»� ،أو�ضح
مدير ق�سم املعلوماتية يف وزارة
ال�ترب��ي��ة ال�����س��ي��د ت��وف��ي��ق ك��رم
كيفية التطبيق العملي للتجربة،
ف�أ�شار اىل �أن خطة العمل ت�شمل
ثالثة �أجزاء� ،أولها تزويد التالمذة
والأ����س���ات���ذة الأج���ه���زة الرقمية
م��ع جتهيز ال�����ص��ف��وف بو�سائل
التعليم اجلديدة ،والثاين حتميل
الأج����ه����زة ب��امل��ح��ت��وى ال��رق��م��ي
امل��ط��ل��وب (� ،)e contentأم��ا
الثالث في�شمل تدريب الأ�ساتذة

على الأجهزة اخلا�صة بهم.
ويف ما خ�ص اجلزء الأول� ،أ�شار
ال�سيد كرم اىل �أن كل تلميذ يف
املدار�س الر�سمية �سيز ّود جها ًزا
رق��م� ً�ي��ا مي��ك��ن �أن ي��ك��ون ل��وح��ة
حممول �أو
كمبيوترا
الكرتونية �أو
اً
ً
�أي جهاز رقمي �سهل الإ�ستعمال،
وال يحتاج التلميذ اىل جهد يف
تعلّم ا�ستخدامه.
اىل ج���ان���ب اجل���ه���از امل���ذك���ور
���س��ي��ك��ون ه���ن���اك ج���ه���از خ��ا���ص
باملدر�س ميكن من خالله مراقبة
ّ
�أجهزة التالمذة والتحكّ م بها .كما
�سيز ّود كل �صف بلوح تفاعلي
( )interactive boardيحل
مكان اللوح التقليدي.
على �صعيد املحتوى� ،أو�ضح
ك���رم �أن���ه ب��ع��د �أن ح��� ّول امل��رك��ز
الرتبوي للبحوث والإمن��اء منهاج
ال�صفني ال��ع��ا��شر واحل����ادي ع�رش
اىل حم��ت��وى رق��م��ي ب�صيغة ال��ـ
 ،pdfت��ه��دف خطة ال����وزارة اىل
حتويل املناهج اىل حمتوى رقمي
تفاعلي م��ع ت��أم�ين م��واد داعمة
()e supportive materials

�آذار

جي�ش العلم والثقافة

تدريب وتقييم
عن اجل��زء الثالث من امل�رشوع
وامل��ت��ع� ّل��ق ب��ت��دري��ب الأ���س��ات��ذة،
�أو���ض��ح ك���رم �أن ه���ذا اجل���زء هو
الأ�صعب
ن�سبيا ،ذلك �أن تغيري
ً
ال��ط��رق التقليدية يف التعليم
لي�س ب��الأم��ر ال�����س��ه��ل ،ال �سيما
�أن متو�سط العمر ل��دى �أ�ساتذة
امل����دار�����س ال��ر���س��م��ي��ة ي��ن��اه��ز
عاما .و�أ�ضاف �أن عملية
اخلم�سني ً
التدريب �ستتم من قبل ال�رشكات
اخلا�صة ب�إ�رشاف وزارة الرتبية.
و�أ����ش���ار ك���رم اىل �أن امل��رح��ل��ة
ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة ���س��ت��خ��ت��ت��م بعملية
تقييم ���ش��ام��ل��ة جت���ري ب���إ��شراف
وزارة الرتبية ومب�ساعدة ال�رشكات
امل�ساهمة ،حيث �سي�شكل لهذه
ال��غ��اي��ة ف��ري��ق ي�ضم �
أ�شخا�صا
ً
متخ�ص�صني يف املجال الرتبوي -
التقني وخرباء عامليني من ذوي
الأ�سماء املعروفة يف تكنولوجيا
كتبا
املعلوماتية ،ومعظمهم الّف ً
قيمة يف هذا املجال ،و�أنه يف حال
ّ
ح�صلنا ع��ل��ى ال��ن��ت��ائ��ج امل��رج � ّوة
�سيتم تعميم التجربة على جميع
املدار�س الر�سمية.

جي�ش العلم والثقافة

ه��ي ع��ب��ارة ع��ن ���ص��ور بيانية �أو
ف��ي��دي��وه��ات ت��ع��ل��ي��م��ي��ة� ،أو �أي
متارين عملية ت�ساهم يف تر�سيخ
ال���درو����س يف �أذه�����ان ال��ت�لام��ذة
من خ�لال نظام تفاعلي ،ي�صبح
التلميذ مبوجبه م�شاركً ا ب�شكل
فاعل يف عملية التعلّم (active
 )learnerولي�س جم��رد متلق
للمعلومات (.)receiver
و�أ����ش���ار ك���رم اىل �أن ت ��أم�ين
املحتوى الرقمي املذكور �سيتم
من خالل �رشكات خا�صة ب�إ�رشاف
املركز الرتبوي للبحوث والإمناء،
وذل���ك ل��ل��ت��أك��د م��ن ع��دم حتوير
امل�س بجوهره.
املحتوى �أو
ّ

ماج�ستري يف �إدارة
الأعمال للمقدم
مارون وديع عي�سى

جي�ش العلم والثقافة

حاز املقدم مارون وديع
عي�سى من الكلية احلربية ماج�ستري يف �إدارة الأعمال

من جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا يف لبنان.

�إجازة يف �إدارة الأعمال
للمالزم االول اليا�س كولو
حاز املالزم االول اليا�س �سمري كولو من لواء امل�شاة الثامن
 الكتيبة � ،85إجازة يف �إدارة االعمال  -اخت�صا�ص �إدارةاملوارد الب�رشية ،من اجلامعة اللبنانية الكندية.

�إجازة
يف
الكيمياء
العامة
للمالزم
االول
�أديب
�أبو ابراهيم
نال املالزم الأول �أديب ح�سن �أبو
�إبراهيم من لواء امل�شاة الثاين ع�رش� ،إجازة
يف الكيمياء العامة من كلية العلوم يف
اجلامعة اللبنانية.

�إجازة
يف
احلقوق
للمالزم
الأول
اليا�س
ن�رص
نال املالزم االول اليا�س نعمان ن�رص من
معهد التعليم� ،إجازة يف احلقوق من كلية
احلقوق والعلوم ال�سيا�سية والإدارية يف
اجلامعة اللبنانية.

�شهادة يف الإدارة والتنظيم
للعريف �سايل يخني
حازت العريف �سايل يخني من �رسية �رشطة منطقة ال�شمال،
�شهادة يف الإدارة والتنظيم من معهد «نورثرن �إن�ستتيوت».
وقد �صنفت يف املرتبة الأوىل وحازت معدل .20/19.6
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ء

�آذار

قالت لها �صاحبتها ذات
يوم�« :أتعرفني يا رازان؟
بقلم:
النا�س كلّهم يتح ّدثون عن
العميد الركن �إميل منذر
طبيب يف امل��دي��ن��ة يجري
عمليات ا�ستئ�صال ِكلى
مقابل مبالغ مالية كبرية».
 �أج��ل .املر�ضى الأغنياء يدفعون ل�رشاء �ص ّحتهم وال ي�س�ألون� .أماحبة دواء .هكذا �أجابت
الفقراء �أمثالنا ف�إنهم ميوتون وال تتوافر لهم ّ
وتنهدت مبرارة.
رازان،
ّ
 ال يا غ�شيمة .لي�س املر�ضى َمن جُترى لهم العمليات ،بل الأ�ص ّحاءمثلي ومثلك .ويدفع لهم الطبيب عن كلّ كلية ي�شرتيها منهم ثم ًنا
باهظً ا ...هو قال �إن الإن�سان ي�ستطيع �أن يعي�ش بكلية واحدة ولعمر
طويل .والطبيب ال �أراه يكذب على النا�س.
«الأ���ص� ّح��اء مثلي ومثلك» .عبارة ق�صرية راح��ت رازان تفكّ ر فيها
وتفكّ ر� .إنها �أرملة فقرية ترك لها زوجها �أربعة �صبيان وثالث بنات
قا�رصين ،عليها �أن ت� ّؤمن لهم امل�أكل ،واملَلب�س ،والدواء ،وكلّ حاجات
احلياة� .صحيح �أنها تعمل يف البيوت كلّ يوم من ال�صباح حتى امل�ساء،
لكن �أجرها يكاد ال يكفي لدفع �إيجار البيت ال�صغري وثمن رغيف اخلبز.
ومن يدري �إىل متى ي�ستطيع هذا اجل�سد �أن ي�صمد ويكافح .فلماذا �إذا ً
َ
ال تبيع كلية من كلي َتيها ،وتقب�ض الكثري من املال ،وتعي�ش و�أوالدها
يف بحبوحة مثل النا�س؟ �إنها تثق بكالم �صاحبتها وت�ص ّدقها .هي ال
تكذب عليها ،ويف هذه امل�سائل تعرف �أكرث منها� .إال �أنها �رسعان ما
ا�ستفاقت من حلمها ،وقالت« :ولكن القانون يعاقب على مثل هذه
الأعمال� ،ألي�س كذلك؟» .فارت�سمت على ثغر �صاحبتها ابت�سامة �ساخرة:
«�أوتعتقدين �أن الطبيب غري متفاهم مع رجال القانون!؟ �إطمئ ّني يا
مييز الكبار،
الطرف عنهم».
ويغ�ض
ّ
�صديقتي؛ فالقانون يف هذه البالد ّ
ْ
هكذا قالت امل��ر�أة ،ونه�ضت ،وان�رصفت تاركة �صديقتها يف حرية
و�ضياع ،فكرة حتملها �إىل عامل جميل ،وفكرة تر ّدها �إىل الواقع املرير.
�صممت على الأمر .لكنها عادت وتراجعت عنه بعدما ر�أت نف�سها
ثم
ّ
بعني خيالها مم ّددة على ظهرها يف غرفة العمليات ،م�شقوقة اخلا�رصة
احلاجبني،
تنزف ،والطبيب �إىل جانبها يه ّز ر�أ�سه عاقد
واملمر�ضات من
َ
ّ
حولها واجمات .ولكن عندما دخلت املطبخ ووجدت �أن �أ�صنافً ا كثرية
من امل�ؤونة فيه قد نفدت �أو كادت ثم �سمعت �أوالدها يطلبون الع�شاء
امل�ضي ُق ُد ًما من غري تر ّدد .وطردت
ب�إحلاح اجلائع ،عقدت العزم على
ّ
الأفكار ال�سود من ر�أ�سها .وا�ستبدلتها ب�ص َور جميلة �أعادت احلياة �إىل
نف�سها امليتة.
تدبر لها
وكان �صباح ق�صدت فيه رازان �صاحبتها .وطلبت منها �أن ّ
موع ًدا مع الطبيب لتتح ّدث �إليه؛ فنزلت املر�أة عند رغبتها و�ش ّجعتها.
ويف اليوم املح ّدد التقتها يف حمطّ ة القطارات .وا�صطحبتها �إىل عيادة
الطبيب يف ذاك امل�ست�شفى ال�صغري .وهناك فح�ص الطبيب رازان،
و«دق على اخل�شب» .و�أكّ ��د لها �أن كلّ �شيء �سيكون على ما ُي��رام.
ّ
فرحا وعينيها تريان
ووعدها مببلغ كبري من املال جعل قلبها يرق�ص ً
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احلياة بلون جديد.
يف ال��ي��وم ال��ت��ايل و ّدع��ت
امل������ر�أة �أوالده�������ا .ق��ال��ت
لهم �إنها قا�صدة املدينة
لإج��راء بع�ض الفحو�صات
ال��ط� ّ�ب��ي��ة ،ورمب���ا بقيت يف
امل�ست�شفى لب�ضعة � ّأيام .ثم خرجت حتمل بيدها حقيبة مالب�س عتيقة،
القدمني ،وجدت نف�سها
وبقلبها �أمنيات كثرية .وبعد �ساعة م�سري على
َ
مرة ثانية و�إىل جانبها �صديقتها تق ّوي من عزميتها ،وت�ش ّد
يف القطار ّ
على يدها كلّما �آن�ست منها خوفً ا �أو تر ّد ًدا .وعندما و�صلتا �إىل امل�ست�شفى
ا�ستقبلهما الطبيب بابت�ساماته ولطيف كلماته قبل �أن ي�أتي َمن يحقن
املر�أة باملخ ّدر ويقودها �إىل غرفة العمليات ،هذه الغرفة التي �رسعان
د�س
ما دخلها الطبيب بعدما �أجرى مع �صديقة رازان حديثا ً
ق�صريا ،ثم ّ
ً
يف جيبها ب�ضع �أوراق نقدية �أثلجت قلبها ور�سمت ال�ضحكة على ثغرها.
م�ضي وقت غري ق�صري ُفتح الباب ،واقتيدت رازان على عربة
وبعد
ّ
العلوي .وعندما فتحت عينيها ر�أت رفيقتها �إىل جانب
�إىل الطابق
ّ
�رسيرها تبت�سم لها ومت�سك بيدها.
 احلمد هلل على ال�سالمة .كلّ �شيء بخري .قالت املر�أة.علي �أن �أبقى هنا؟ �س�ألت رازان ،وقد �أ�ضفى �شحوب ما بعد
 كم ّالعملية على وجهها امل�ستدير م�سحة جديدة من الرباءة واجلمال.
 �أربعة � ّأيام ،قال الطبيب.وانق�ضت ال ّأي��ام الأرب��ع��ة بطيئة ج � ًّدا .ويف �صباح اخلام�س ا�ستقبل
الطبيب ال�صديق َتني يف عيادته .ودفع �إىل رازان بكي�س �صغري فتحته،
و�أخذت تع ّد الأوراق التي فيه .لكنها ما لبثت �أن نظرت �إىل الطبيب
مقطّ بة اجلبني م�ستاءة« :لي�س هذا ما وعدتني به يا دكتور».
 تبينّ يف الكلية عيب ب�سيط �سيحول ،من غري �شكّ  ،دون بيعهابال�سعر املطلوب.
 م��اذا ...تق�صد ...بالعيب يا دكتور؟ �س�ألت متتمةً ،واخل��وف مناجلواب يعقل ل�سانها.
متاما.
جمرد التواء� .أما الثانية ف�سليمة
ً
 ال تخايفّ . لكن هذا مبلغ قليل ج ًّدا.يعر�ض
 احمدي اهلل ،وا�شكري الدكتور .قالت املر�أة ،و�أردفت� :إنه ّهيا .خذي
نف�سه ومهنته للخطر من �أجل م�ساعدة النا�س املحتاجنيّ ...
املال ،ولن ُع ْد �إىل البيت.
ع�رصت رازان كي�س النقود ببطء يف كفّها .و�أغم�ضت عينيها على
دمعتني حارقتني .ثم ا�ستدارت ،وفتحت الباب ،وخرجت م�سحوقة
الف�ؤاد مهزومة النف�س .وعادت �إىل بيتها حت�ضن �أوالده��ا ،وتتعب يف
�سبيلهم ،وتبكي يف اخلفاء فال تدعهم يب�رصون دموعها .لكن العمل يف
بيوت النا�س بكلية واحدة �أرهقها ،ثم ه ّد ج�سمها و�أقعدها؛ فراحت
امل�سكينة ت�رصف من املال امل ّدخَ ر ،والكي�س ي�صغر حجمه ويخفّ وزنه
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الرب لأنها
يوما بعد يوم لأن ما يخرج منه ال يعود �إليه .لكنها �شكرت
ً
ّ
تعافت ،وعادت �إىل العمل يف ما تقدر عليه ،حتى حدث ما مل يكن يف
خاطرا يف البال.
احل�سبان وال
ً
ما ح��دث هو �أن ابنها الأ�صغر كونار �أخ��ذ ج�سمه ي�ضعف ،ون�شاطه
يتال�شى ،ولونه مييل �إىل اال�صفرار� .إذا م�شى خطوتني ،تعب وجل�س
�صباحا والعرق يغ�سل ج�سمه وثيابه.
يرتاح .و�إذا نام ليالً ،نه�ض
ً
أق�ضت م�ضجعها؛ فا�ست�شارت
�شغلت حال ابن الثمانية بال ال ّأم و� ّ
ال�سن يف قريتها ،لكن و�صفاتهم ما ق ّدمت وال �أخّ رت.
جاراتها وكبار
ّ
�أخ��ذت��ه �إىل طبيب �سمعت به يف مدينة قريبة؛ ففح�صه ،وو�صف له
�أدوي��ة كثرية ا�شرتتها � ّأم��ه ب�أثمان غالية ،لكنها مل تنفعه .ج� ّ�رب له
غريها والنتيجة هي هي .وملا ازداد و�ضعه �سو ًءا ،نقلته � ّأمه �إىل �أكرب
م�ست�شفى يف العا�صمة؛ ف��أُج��ري��ت ل��ه التحاليل املخربية ،وال�ص َور
ال�شعاعية .وانك�شفت العلّة الدفينة.
ِ
أطباء.
 ال �أخفي عنك �أن ابنك يعاين م�شكلة كبرية .قال كبري ال ّ ما الأمر يا دكتور؟ قل يل �أرجوك� .إنك تخيفني بهذا الكالم.كليا عن العمل بعد
 كليتاه تعمالن مب�شقّة بالغة� .أخ�شى �أن تتوقّ فا ًم ّدة ق�صرية.
�إ ّذاك ارمتت ال ّأم على ركب َتيها �أمام الطبيب تبكي مبرارة�« :أ�ستحلفك
ب�أع ّز ما متلك �أن تفعل �شيئًا لإنقاذه� ،أرجوك».
الرب.
 حتلّي بال�صرب يا �أختي .وا ّتكلي علىّ
الرب .ود�أبت على ال�صالة كلّ �صباح وم�ساء .وحال
وا ّتكلت ال ّأم على
ّ
�سيء �إىل �أ�سو�أ .لكن ال ّأم بقيت تعلّل نف�سها
ال�صبي ظلّت ت�ؤول من ّ
ّ
مرة نظر فيها الطبيب �إليها نظرة حزينة ،وو�ضع يده
كانت
حتى
أمل،
بال
ّ
على كتفها ،وقال�« :إين �آ�سف ج ًّدا .لقد وقع ما كنت �أخ�شاه .علينا من
الآن ف�صاع ًدا �أن جنري له جل�سات تنقية دم».
 ماذا!؟ قالتها ال ّأم بكا ًء ،و�أ�ضافت� :أما هناك من حلّ بديل؟ بلى .ب�إمكاننا �أن نزرع له كلية �إذا توافرت والءمت ج�سمه. �أرجوك يا دكتور� .إفعل ما هو منا�سب .هكذا قالت ،وفتحت كي�سيتوجب عمله» .و�إذ
لدي املال الالزم لكلّ ما
نقودها مبغوتة�« :أنظرّ .
ّ
�ألقى الطبيب نظرة خاطفة على ما يف يديها ،ابت�سم �إ�شفاقً ا« :ر ّدي مالك
�إىل مكانه يا �أختي� .أتعتقدين �أنك بهذه الدراهم القليلة ت�ستطيعني �أن
ت�شرتي كلية البنك؟».
 �أهبُه كليتي يا دكتور� .أال �أ�ستطيع؟ بلى �إن كانت تالئمه. �إنها �سليمة� .أنا �أعرف ذلك .خذها ،وازرعها يف ج�سمه� ،أرجوك. ح�سنا ً� .إنه حلّ معقول.هم الطبيب بفح�صها وك�شف عن خا�رصتها� ،س�ألها عن �أثر
ولكن عندما ّ
ٍ
تفر�س يف عينيها
ذلك اجلرح الذي فيها؛ ف�أخربته كلّ حكايتها .عندئذ ّ
ب�صمت باحثًا عن � ّأي عالمة جنون فيهما ،ثم قال منزع ًجا :قومي من هنا.
جراح ال ج ّزار.
�أنا طبيب ّ
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 ما قيمة حياتي يا دكتور لو مات ابني؟لكن الطبيب خرج من غري �أن يلتفت �إىل ال��وراء؛ فخرجت املر�أة من
ندية
بعده .وعادت �إىل غرفة ابنها؛ فبدا لها على �رسير املعاناة زهرة ّ
تكاد الريح �أن تق�صف �ساقها .و�إذ ابت�سم لها ،م ّدت له يدها وابت�سمت،
غ�صبا عنها.
حارتني �سقطتا من عينيها
ّ
ً
لكن دمعتني ّ
 ملاذا تبكني يا � ّأمي؟ �س�أل كونار. �سيكون كلّ �شيء بخري يا ولدي� .إين �أعدك بذلك.الرب بالوعد .مل تكن
لكنها حني وعد ْته مل تكن تعرف �أنها لن ت�ستطيع ّ
تعرف �أن اخلري يف الأر�ض قد ن�ضب وجفّ ت ينابيعه .ق�صدت الأثرياء
الذين �أ�صابت التخمة بطونهم كما جيوبهم ،والوجهاء الذين يت�ص ّدرون

املجال�س يف كلّ منا�سبة؛ فحلفوا بالأميان املعظّ مة �أن � ّأيامهم قد ولّت
اجلمعيات اخلريية ،فلم جتد عندها ما
وموا�سم ع ّزهم �أجدبت .جل�أت �إىل
ّ
ويغني من جوع� .إ ّذاك عادت �إىل ابنها خالية الوفا�ض مهزومة
ُي�سمن ُ
النف�س ،فوجدته نظري زهرة ذابلة تغالب العط�ش والعط�ش يغلبها.
ا���س��و ّدت الدنيا �أم��ام ناظريها وت�رسّبت الظلمة حتى �أع��م��اق قلبها؛

املمر تذرعه
فخرجت �إىل
ّ
�اب��ا وه��ي تنظر
جيئ ًة وذه� ً
�إىل الأر���ض وتفكّ ر .كانت
تفكّ ر �إن ك��ان با�ستطاعة
الإن�����س��ان �أن ير�سم ق��دره
بنف�سه �أم �أن للقدر خطً ا
مر�سوما منذ البدء ،وال �شيء يغيرّ ه �أو ميحوه .وتفكّ ر يف احلياة التي قد
ً
جتد راحتها يف �أح�ضان املوت ،واملوت الذي قد ينقذ احلياة.
املمر بخطوات وا�سعة ،و�أطلّت بر�أ�سها من
أخ�يرا تق ّدمت نحو �آخر
و� ً
ّ
نافذة الطابق ال�ساد�س؛ فر�أت ال�ساحة �أمام مدخل امل�ست�شفى بعيدة
ج� ًّدا� .أغم�ضت عينيها ،وجمدت للحظة ،ثم ا�ستدارت ،وانتحت ناحي ًة
أ�سطرا قليلة .ودخلت غرفة
جل�ست فيها .و�أخرجت ورقة كتبت عليها �
ً
كثريا .وا�ستغفرت
ابنها .وجل�ست مبحاذاة �رسيره .وبكت فوق �صدره
ً
املمر ،وم�شت حتى �آخره .و�أخذت تبكي ب�صوت
اهلل طويالً .ثم خرجت �إىل
ّ
ٍ
واملمر�ضات حولها� ،ألقت
عال لتلفت الأنظار �إليها .وملا جتمهر النا�س
ّ
بنف�سها من النافذة العالية.
فزع النا�س وامل�سعفون �إىل املر�أة؛ ف�ألْفوها جثّة هامدة ال حياة فيها.
مطوية فتحها �أحد رجال الإ�سعاف ،وقر�أ« :يا َمن
ووجدوا يف يدها ورقة
ّ
ّ
هرعتم إ� ّ
بقية حياة� ،أرجوكم
يل ملهوفني �آ�سفني� .إذا وجدمت يف بع ُد ّ
�أال تفعلوا �شيئًا لإنقاذي ،بل دعوين �أموت بر�ضى و�سالم حتى يت�س ّنى
أطباء نزع كليتي وزرعها يف ج�سد ابني ليعي�ش من بعدي .ها �إين ،يف
لل ّ
هذه الكلمات� ،أو�صي بها �إليه ،كما �أو�صي مبا يف ج�سدي الفاين من
�أع�ضاء �سليمة �إىل حمتاجيها يف هذا امل�ست�شفى �أ ّوالً ويف غريه من بعده».
ويف احل��ال نفّذت �إدارة امل�ست�شفى
الو�صية .و�أم��رت با�ستئ�صال
ّ
كلية املر�أة ل�صالح ابنها .ووهبت العي َنني لأعميني ينتظران منذ زمن
بعيد؛ ف�أب�رصا ك ٌّل بعني واحدة ،ورفعا للمر�أة الأدعية بالرحمة ولأوالدها
بال�سالمة والعمر الطويل.
�أما يف تلك القرية ال�صغرية ،ف�أقيم م�أمت قلّ نظريه �شارك فيه كلّ
�أبناء اجل��وار .وخلف النع�ش املطمور بالزهور البي�ض م�شى النا�س،
و�أوالد املر�أة ،والأعميان اللذان �أب�رصا ،وبكى الأقربون والأبعدون .و�أما
كونار فتماثل �إىل ال�شفاء .وخ��رج من امل�ست�شفى .ود�أب على زيارة
وترك باقة ورد
�رضيح � ّأمه ّ
مرة كلّ �سنة يف ذكرى موتها ،وحمادثتهاْ ،
عطر على باب قربها.
م�ضي �سبع �سنوات ،وقبل حلول موعد الزيارة� ،أتى كونار �إىل
وبعد
ّ
حيث ترقد � ّأم��ه .لكن هذه
كثريا وهو
املرة جل�س على الأر���ض .وبكى
ً
ّ
يقول« :يا � ّأم��ي احلبيبة .ها �إين جئت اليوم لأو ّدع��ك ،و�أق��ول لك �إين
م�سافر غ ًدا �إىل مكان بعيد لأعمل فال �أبقى عبئًا على �أخوتي .هذه ال�سنة
لن �أ�ستطيع �أن �آتي �إليك يف املوعد كما يف كلّ �سنة .وال �أعرف �إن كنت
هبت ن�سمة رقيقة داعبت �أوراق
�ست�ساحمينني وتر�ضني عني» .وللحال ّ
ال�شجرة التي تظلّل القرب ،وعبثت ب�شعر ر�أ�سه الناعم.

ق�صة ق�صرية
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�سيفنا و القلــم
ناطر ع مفرق عمر...
املقدم
توفيق نعيم يزبك

�أحرار
عبد الر�ؤوف ال�سعدي
�شبعا

عتابا
العميد
املتقاعد
اليا�س
ابو خليل
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ي������ا م����ط����ر ي������ا م���ب���ل���ل وراق ال�������ش���ج���رر
ب������ك������را ������ص�����روف ال�������ده�������ر ب���������دا ت�������زول
ي������ا ه����ال���������س����واق����ي ال�������ه�������ادرة ع����اط����ول
راج��������ع ع���ل���ى ال�����������وادي ع���ل���ى ال���ق���ن���دول
م����ل����ب����ك وع��������م ب���ت���ج���ول
ي������ا غ����ي����م ي������ا
ّ
ن�����اط�����ر ع�����ا م�����ف�����رق ع����م����ر م���������ش ه����رب����ان

ب���ك�ي�ر ب����ع����دو احل������ب ع����ن����دي م�����ا ان��ك����سر
وح��ل��م��ي ب����أم���ل ج���اي���ي ع��ل��ى ج���ن���اح اخل��ط��ر
ج�����س��م��ي ا����س���ت���وى م���ن ك�ت�ر وي��ل��ات ال��ق��در
وغ����ي����م����ات �����س����ودا خم���ي���م���ة ف������وق ال��ن��ظ��ر
م���ت���ل���ك �أن��������ا ������ش�����ارد ب���ق���ل���ب���ي وال���ف���ك���ر
�إالّ م�����ن ����س���ن���ي���ن���ي احل����زي����ن����ة وال����ك��ب�ر

�إذا ال����واج����ب دع������اك ه���ج���وم م���ت���ل ال���ن���ار
ك��ل��ك ��ش�رف ل��وك��ن��ت ع �أر�����ض ال��وط��ن بتغار
واجل�����ي�����������ش ي������ا ب����ن����ي ك����وك����ب����ة �أن����������وار
اجل����ن����دي م����ن الأر����������ض ن��ب��ت��ة ورد وغ����ار
ان����������ت امل�����������������س���������ؤول حت�����م�����ي ال����������دار
ن���ح���ن���ا خ���ل���ق���ن���ا ب����ه����ا ال������وط������ن �أح���������رار
احل�������ري�������ة م������ب������دا م�������ا ل�����ه�����ا �أ������س�����ع�����ار
ح�����ت�����ى ن����ع����ي���������ش����ا يف ل�����ه�����ا �أدوار

م������ا ب���ي���ح���م���ي الأوط��������������ان �إال رج���ال���ه���ا
وال����ن����ا�����س ي����ا م����ا ف���ي���ك ب��ت��ق�����ش��ع ح��ال��ه��ا
ان������ت������وا خ���ل���ق���ت���وا ت����ك����ون����وا �أب���ط���ال���ه���ا
ن����ب����ت����ة �����ش���رف ل�������س���ه���ول���ه���ا وج���ب���ال���ه���ا
ان��������ت الأم������������ل ل������ب���ل��ادك ور����س���م���ال���ه���ا
م�����ال�����ن�����ا وم�����������ال ال�����������دين و�أف�����ع�����ال�����ه�����ا
ع�����ن�����د ال������غ���ي��ر م����ق����ط����ع����ة �أو������ص�����ال�����ه�����ا
م���������ش ك�����ل واح��������د ح����م����ل ا�����س����م����ا ن���ال���ه���ا

ب��ح�بر ال��ه��م ل����وال ك��ت��ب��ت جملي
مفرق وجملي
ا�شرتيتك بالهوى
ّ

انك�رس �ضهر ال��زم��ان ون��اخ جملي
خ����سرت ر���س��م��ال ع��م��ري ب��ال��ع��ذاب

على درب الهوى نا�صب �رشاكي
ي��ا غ�بن ال��ب��اع ع��م��رو ت��ا ��شراك��ي

ب��ل��ك��ي ال��ع��م��ر بيجمعنا ��شراك��ي
ت��رك��ت��ي ال��ده��ب ك��رم��ال ال�ت�راب

ب��دم��ي ودم��ع��ت��ي ك��ات��ب �شعاري
جمانني احلب �شي الب�س �شي عاري

تا �صار جنون �أ�شواقي �شعاري
�شو نفع ال��دين م��ن دون احلباب

ن��ب��ي��ي ت����ارك����و وت�������ارك ع��ل��ي��ي
�شو ب��دك بعد ت��ا تر�ضي عليي

تركت عي�سى و�سما وج ّنة عليي
اب������ن �آدم ن������دم م������رة وت�����اب

ه���وا ال���ع���ذال م��ه��م��ا ي��ه��ب غربي
��ر بي
حبيبي ل��و �شمت ف��ي��ي وغ� ّ

ما رح مي�شي هوانا ب��درب غُربي
ي���ا رب���ي ���س��احم��و ي���وم احل�����س��اب

ج���روح���ي ل��ل��ق�����ص��اي��د ق��واف��ي��ه��ا
م���ا زال ال����دين مل���ا ق����وى فيها

وحياتي �شو بقي من القوى فيها
غ������رزت ب��ل��ح��م ع���م���ري ال��ن��ي��اب

ما بقدر بالهوى املحبوب قاطع
م��ن اجل � ّن��ة ع�ب�رت ق��اط��ع لقاطع
��ضري��ب��ة ل��ل��ظ��ل��م ع��م��ري م���ا داف���ع
ي��ا جي�ش ب�لادن��ا ���ص��وت��ك م��داف��ع

�سيفو ل��و ه���وى ب��ال��غ��م��د قاطع
ع��ل��ى ج��ه��ن��م �إذا وم��ي��وا احل��ب��اب
وعن املظلوم طول عمري مدافع
ف���زع م��ن��و ال��ن��م��ر والأ����س���د �شاب

عهد الوفا
بعهد ال��وف��ا واحل��ب رح حبك �أن��ا
مهما يطول العمر ومت��ر ال�سنني
ولو�شعررا�سي�شابوال�ضهرانحنى
رح ���ض��لّ �شوفك ح��ل��وة احللوين
ان���ت ال��وح��ي��دي ال��غ��ال��ي��ة ع��ن��دي
وم����ن����ك حم���ب���ه �����ص����ادق����ه ب���دي
زرع����ت����ك ب��ب�����س��ت��اين ان�����ا وردي
�سقيتا ب��دم��ع ال��ع��اط��ف��ة وال��ل�ين
وم��ت��ل��ي م��ا ح��ب بعاطفة ان�سان
وبعدو القلب مليان ا�شواق وحنني
وح��ل��م��ت ع��ي�����ش ب��دن��ي��ة الع�شاق
وك�������ل ت����ك����ي ل���ل���ح�ل�ا ا����ش���ت���اق
اك��ت��ب ر���س��اي��ل ح���ب للم�شتاق
حروفن عا لوح ال�صدر حمفورين
حممد عبد الرحمن دمج
برجا  -ال�شوف

�سيفنا و القلــم
دوالب العمر
امل�ؤهل الأول وليد جريج
مقر عام منطقة ال�شمال

ي�����������ا دوالب ال��������ع��������م��������ر وق�����������اف
ك���������ل م���������ا ت��������ك��������رج ك��������رج��������ة ب�����خ�����اف
ع����������م غ��������طّ ��������ي ج�����������س�����م�����ي ب�����ل�����ح�����اف
وب�������امل�������ا��������ض�������ي حت���������ت ال�����ن�����ف�����ن�����اف
ب�������رف�������ق�������ة �أح����������ل����������ى ال�����������ص�����ب�����اي�����ا
ن������ت���ل��اق������ى ب�����ك�����و������س�����ب�����ا و�أم���������ي���������ون
ن���������ب��������رم ك�����������ورت�����������ن�����������ا اخل��������������ض����را
ال���������������س�������م�������را ت���������ق����ل���� ّا ل�����ل�����������ش�����ق�����را
�����ب������ي ال�������رك�������اب
وال������ب������و�������س������ط������ة ت������ع� ّ
ع������������اه������������دي������������ر ال��������ب��������و���������س��������ط��������ة
ون�������ق�������ع�������د ن������ع������م������ل ��������س�������ه�������رة ن�������ار
ون��������ب��������ي��������د ي������ف�������������ض������ح الأ������������س����������رار
وال����������ب����������ط����������اط����������ا امل�������������������ش���������و ِّي���������ة
م������������ن �إي��������������دي��������������ن ال���������������ص�������ب������� ِّي�������ة
�إي�������������ام
�أح����������ل����������ى
� هّألل..
رزق
وال�����������������ش��������اع��������ر ب��������ع��������دو �������س������ه������ران

ه����������اج����������م ..ط������اح�������������ش ع����اخل����م���������س��ي�ن
ب�����������ص����� ّل�����ي ..ب�������������ص���ر ِّخ �« :هّألل ي���ع�ي�ن»
م�����������ن �أ ّول ل������ي������ل������ة ب�����ت��������ش��ري�����ن
ن��������������ك��������������زدر ب������������ع������������ ّز ك����������وان�����ي����ن
ل�������ر��������ش�������دب���ي���ن
م����������������ن� :أن������������ف������������ه
ّ
وف���������ي���������ع ود ّده وب�����������ش�����م�����زي�����ن
امل�������������ش������ه������ورة ب�������أح������ل������ى احل�����ل�����وي�����ن
ال�����ل�����ي�����ل�����ة ال�������������س������ه������رة ب�����ت����� ّن�����وري�����ن
ون�������ح�������ن�������ا ن�������غ������� ّن�������ي م����ب���������س����وط��ي�ن
ت������������ا ن��������و���������ص��������ل ع������������ا ت�������ن�������وري�������ن
ح������������وال������������ي������������ه������������ا جم������ت������م������ع���ي��ن
وق��������������ل��������������وب م���������ل���������ي���������اين ح�����ن��ي��ن
ع���������احل���������ط���������ب���������ات ال��������ول��������ع��������ان����ي���ن
ي�������اك�������ل�������ه�������ا �إب�������������������ن ال������ع����������ش��ري������ن
ع�����������ا غ������ف������ل������ة ب�������ت�������م�������رق ت����خ����م��ي�ن
ل��������ل��������ح��������ب دواوي��������������������ن
ي�������ك�������ت�������ب
ّ

احلرية يف �إلها حدود

�إىل �أمي
مرقت �سنني �شو بقول ي��ا �أم��ي
ب��ع��دو احل����زن حم��ب��و���س يف دم��ي
وال��ع��ي��د ج��اي��ي واحل��ب��اي��ب كتار
وحم��ب��وب��ت��ي م�����ش ه���ون ي���ا �أم���ي
م�����ش��ت��اق ل��ي� ِ
�ك ب�����ش��ه��وة الأن��ظ��ار
���ش��ب��ع ع���ي���وين وي����رت����وي �ضمي
م�شتاق �أرج���ع مثل طفل �صغري
وت����داع����ب����ي خ�������دودي ب��امل��ل��ف��ة
ِ
وانت عاجنب ال�رسير
ويغفى ال�سهر
راك�����ع�����ة ب���ال�������ص���م���ت وال���ع���ف���ة
تهزي بيمينك وال�سعادة تطري
ب��ه��ج��ة ف����رح م���ن اي����د �أو �شفة
املجند
و�سام عبد اخلالق
فوج التدخل الثاين

وي�������������ن امل����������ب����������دا والإمي�������������������ان
ي��������ا رب�����������ي ��������ص�������ار الإن�������������س������ان
ال����ب����ن����ت ب���ت�������س���ه���ر وي��������ن م������ا ك��ا
وال�������������ش������ب ب����ي����ل����ب���������س ف�������س���ط���ان

ال�������ف�������ي�������ه�������ن ك��������� ًن���������ا ن�����ت�����ح��ل�� ّا
م����������ا ب�������ي�������ع�������رف ك������ل������م������ة الل
وب���������ت���������ل���������فّ ال���������دن���������ي���������ا ك����ل���اّ
وب����ي���������ض����ح����ك ع����ال����د�����ش����دا�����ش����ي

وال���������ب���������ي ب������ح������ال������و م���������ش����غ����ول
ال م������ه������ت������م وال م���������������س��������ؤول
��������دق ط�����ب�����ول
م�������رت�������و ع���������م ب���������ت�
ّ

ق�������اع�������د ع��������م ب�������ي�������دق ال�����ك�����ا������س
وال ب���ي�������س���م���ع ت���ع���ل���ي���ق ال����ن����ا�����س
وب����ن����ت����و ب��ت�رق���������ص ع���ال�������ش���ا����ش���ي

ع��������ا ه�������ال�������ت�������ل�������ف�������از اجل��������اين
وب������������ل������������ادي ع�������������م ب������ت������ع������اين
وم�����������ا م����ن���������س����م����ع �إالّ غ����ن����اين
������ش�����ي ت������رك������ي و�������ش������ي �أمل����������اين

ع�������م ب������ي������ف������ ّت������و ب������ال������ ّل���ي��رات
ال��������دي��������ن ع����ل����ي����ه����ا م������ل������ي������ارات
ودق ط�������ب�������ول وم������ن������ج���ي��رات
ّ
و������ش�����ي م������ن ه�����ن�����ود الأب�����ا������ش�����ي

���������ري����������ي يف �إل��������ه��������ا ح��������دود
احل�
ّ
ب�����ي����ن ال�����������وال�����������د وامل����������ول����������ود
ب������ح������ق ال�������ع�������اب�������د وامل������ع������ب������ود
ت����ق����ل����ب ف����ي����ن����ا ه����ي����ك����ي وج�������ود

���������ري����������ي
وي����������������ن ح�������������������دود احل�
ّ
�����ي������ي
ال
ّ
رق������������������������ة وال ح������ن� ّ
�������ي��������ي
ب���������دن���������ا ه����������������� ّزة �أر���������ض� ّ
وم����������ا ت�����خ����� ّل�����ي ف�����ي�����ه ف����را�����ش����ي
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بقلم :حممد �سلمان
• ما �أحيلى ال�سهر حول مواقد احلطب و�أحاديث ال�سمر يف
ليايل ال�ضيعة حتى مطلع الفجر ،فال النعا�س يت�سلل �إىل
العيون ،وال امللل يتمدد �إىل النفو�س ،لأن ليايل ال�ضيعة تزهر
فجرا ي�أتي �إليها ب�صباحات اخلري ودفء العمل من �أجل الأر�ض.
ً
ويف حكايا ال�ضيعة� :سرية الأجداد والآباء والأجيال يف معانقة
العناء وال�صعاب باحلرث والزرع واحل�صاد ،وم�صافحة التعب
ب�أكف ملونة بذهب ال�سنابل ومعطرة برائحة اخلبز والرتاب.
• حوار:
�سئلت :ملاذا تكرث من الكتابة واحلديث عن �ضيعتك �شم�سطار؟
قلت :لأنها مزود والدتي ومهبط قلمي ،وجنة �أحالمي.
و�سئلت :كيف ت�صف حنينك �إىل �ضيعتك؟
قلت :كحنني القلم �إىل حربه ،وحنني ال�شعر �إىل وحيه ،وحنني الناي
�إىل حلنه ،وحنني ال�سهل �إىل �سنابله ،وحنني ال�شالل �إىل مائه ،وحنني
احلرف �إىل كلمته.
و�سئلت :كيف تهون ال�صعاب من �أمامك؟ قلت:يف �إرادة ال ترتدد،
وعزمية ال ترتاجع ،وعمل مربمج ،وثقة بالنف�س تتجدد.
• معادلة:

الإن�سان الطامح ي�صنع ظروف جناحه ،ف�إذا ما جنح
ال ي�صاب بالغرور ،و�إذا ما ف�شل

ال ي�صاب بالإحباط .والإن�سان اليائ�س ،تتالعب به الظروف،
في�صبح عالة على نف�سه وعلى الآخرين.
بالغة الكالم يف الو�ضوح والإيجاز ،وبالء الكالم يف التعقيد
والتعجيز والتكرار.
�إحذر من الوقوع يف زلة الل�سان خالل الكالم ،ومن زلة القدم
خالل ال�سري .ففي الأوىل �إ�ساءة ،ويف الثانية �سقوط.
الكرثة يف الوعود قلة يف التنفيذ ،والغزارة يف املديح هي
الوجه الآخر للذم والت�شهري.
يف الت�آلف والتكاثف والت�آخي والإيثار ،ت�صبح القرية
مدينة �صغرية ،وت�صبح املدينة قرية كبرية.
ففي املدينة :زاد ثقافتي.
ويف الوطن :مزار انتمائي.
• كتب �إليها يقول:
وحب تال�شى ،وذكريات هوت.
من قال� :إنك ظل توارى،
ّ
ال ،ال ،ف�أنت ظل ال تك�رسه عتمة.
ٍ
حب يتوالد� .أنت ذكريات غد بعد مل يولد.
�أنت ّ
وكتبت �إليه تقول:
�أب��ع��ث �إل��ي��ك بطاقة ملونة ب�شدو احل�سا�سني والبالبل وهم�س
الفرا�شات� ،إىل لقاء يف ظالل �سنديانة تختزن حكايا
احلب واحلنني.
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تبد�أ احلكاية بخلطة كيميائية يف الدماغ ت�سحر
العقل و«ت�ضع�ضع» اجل�سم ،فتزيد خفقات القلب
وتتعرق اليدان وتت�ضاءل
وتت�ش ّنج املعدة
ّ
القدرة على احلركة� ...إ ّنها �أعرا�ض احلب :هذا
قمة
ال�شعور ال�سحري الذي ينقلنا حي ًنا �إىل �أعلى ّ
يف العامل ،ويف حلظة �أخرى يقذف بنا �إىل هاوية
املحطمة.
الأحزان ،فنحاول عبثًا مللمة �أ�شالئنا
ّ
احلب نعمة �أم نقمة؟ كيف نرتجم �أعرا�ضه
ون�رشح التقلبات املفاجئة
الغريبة التي جتتاحنا
ّ
ونف�سيا؟
بيولوجيا،
فيزيولوجيا،
ً
ً
ً

ن��اج��ح��ة ،ي��ح��ظ��ون خ�لال��ه��ا ب��دع��م
ال�رشيك وت�شجيعه ،يت�أثرون بن�سبة
�أقل ب�ضغوطات احلياة اليومية،
وي�صبحون �أق���ل عر�ضة للتوتر
والقلق ،بينما ي��زداد يف املقابل
ن�����ش��اط��ه��م اجل�������س���دي وت��ت��وقّ ��د
يتح�سن
طاقاتهم الذهنية ،كما
ّ
مزاجهم في�صبحون �أك�ثر تفا� اًؤل
ويرتفع مع ّدل ثقتهم ب�أنف�سهم
وبالآخرين .وت�شكّ ل هذه العوامل

كل �شيء يبد�أ من
تفاعالت يف الدماغ

احلب

�إك�سري ال�سعادة
والنجاح
غذاء النف�س
احلب خري غذاء لل�صحة النف�سية واجل�سدية،
هذا ما ي�ؤكّ ده العلماء والباحثون .فالأ�شخا�ص
الذين يعي�شون م�شاعر حب �إيجابية يعي�شون
مل��دة �أط���ول ،وي��خ��ت�برون ���س��ع��ادة �أك�ب�ر ،كما
أموال �أكرث!
يجنون � اً
وي�شري الباحثون �إىل �أن الأ�شخا�ص الذين
يعي�شون حياة عائلية م�ستقرة �أو عالقة حب

جمتمعة حاف ًزا لهم للتق ّدم ب�شكل
�أف�����ض��ل يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت،
ف����ي����زداد �إن���ت���اج���ه���م يف ال��ع��م��ل
وي ��ؤدون املطلوب منهم ب�صورة
�أ��سرع ،كما ينخرطون ب�إيجابية يف
املجتمع ويقبلون ب�شغف على
احلياة معتمدين منط حياة �صحي
و�سليم ،على عك�س الأ�شخا�ص
واملعر�ضني
املحرومني من احلب
ّ
للإكتئاب وال�شعور بالوحدة.
للحب �أي�ضً ا فوائد �أ�سا�سية على ال�صعيد
الفيزيولوجي .فقد �أظهرت درا�سات حديثة
م��ن جامعة «ي���ال» الآث���ار الإي��ج��اب��ي��ة مل�شاعر
احل��ب على �ص ّحة القلب وال�رشايني التاجية،
حيث تبني �أن مر�ضى القلب الذين يعي�شون
م�ستقرة ويحظون بدعم ال�رشيك،
حياة عاطفية
ّ
معر�ضون بن�سبة �أقل الن�سداد �رشايينهم من
ّ
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�إعداد:
رميا �سليم �ضوميط

�أولئك املحرومني من احلب والرومان�سية.
يف الإطار نف�سه ،يقول �أحد الباحثني� :صحيح
�أن �سالمة القلب ترتبط بنظام غذائي �ص ّحي
بعيد عن الإجهاد والتدخني� ،إالّ �أن ال �شي من
ه��ذا ي�ضاهي ق��درة م�شاعر احل��ب الإيجابية
طبيعية»
على حتفيز القلب وت�أمني «ق�سطرة
ّ
متوا�صلة.
للحب كيمياء خا�صة به!
كيف ي��ؤث��ر فينا احل��ب بهذا ال�شكل ،وما
الذي ي�ؤدي اىل ت�صاعد امل�شاعر الإيجابية (�أو
ال�سلبية) يف داخلنا؟
«للحب كيمياء خا�صة به» ي�ؤكد الباحثون،
فعندما يحدث االجنذاب بني �شخ�صني ترتجم
الأج�ساد امل�شاعر ،وال�سبب �أن الهورمونات
والناقالت الع�صبية ()neurotransmitters
امل��وج��ودة يف ال��دم��اغ تقوم بتحفيز �أع�ضاء
معينة يف اجل�سم للقيام بن�شاط ما� ،أو متنعها
من ن�شاط �آخ��ر ،فت�ؤثر على الو�ضع النف�سي
واجل�سدي للعا�شق وتتحكم بت�رصفاته .ويرتبع
على ر�أ���س ه��ذه اخللطة الكيميائية العجيبة
ه��ورم��ون الأوك�سيتو�سني (� )oxytocinأو
ي�سميه اخلرباء.
هورمون احلب كما
ّ
ي�ؤدي هذا الهرمون �أي�ضً ا دور الناقل الع�صبي
يف الدماغ ،وهو امل�س�ؤول عن بث الر�سائل التي
تع ّزز �أوا�رص الإرتباط بني احلبيبني ومتنحهما
ال�شعور بالثقة والأمان .وقد �أظهرت التجارب
�أن ارتفاع ن�سبة هذا الهورمون يف الدم يزيد
من فر�ص احلوار والتفاهم بني الزوجني على
وم�سببة للجدال
موا�ضيع لطاملا كانت �شائكة
ّ
بينهما.
يرتبط �إف��راز الأوك�سيتو�سني مب�شاعر الود
واحلنان ،وهنا تربز �أهمية التوا�صل اجل�سدي يف
لعبة احلب .فالعناق ،وت�شابك الأيدي� ،أو جمرد
الرتبيت اخلفيف على الكتف ،هي �أدوية احلب
ال�سحرية التي ت ��ؤدي اىل اط�لاق هذه امل��ادة،
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فتنخف�ض م��ن ج��رائ��ه��ا ن�سبة ال��ه��ورم��ون��ات
امل�س�ؤولة عن الإجهاد وينخف�ض معدل �ضغط
الدم ،ليتمتع احلبيبان بعامل الطم�أنينة .كذلك
ي�ساهم انت�شار الأوك�سيتو�سني مب�ضاعفة
حتمل الآالم �إ�ضافة اىل ال�شفاء
القدرة على
ّ
ال�رسيع من اجلروح الع�ضوية.
تتطور العالقة بني حبيبني؟
كيف
ّ
�إ����ض���اف���ة اىل ه����ورم����ون احل������ب ،ت������ؤدي
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هورمونات �أخ��رى دوره��ا يف خلق ردود الفعل
ال��ف��ي��زي��ول��وج��ي��ة ب�ين احلبيبني وذل���ك وف��ق
تطور عالقتهما وم�شاعرهما ،وبح�سب املرحلة
العاطفية التي يعي�شانها .يف ه��ذا الإط���ار،
ح���ددت ال��دك��ت��ورة وال��ب��اح��ث��ة هيلني في�شري
املتخ�ص�صة يف علم الإن�سان البيولوجي ثالث
مراحل للحب هي :الرغبة ،فالإجنذاب العاطفي،
ومن ثم الإرتباط.
يف امل��رح��ل��ة الأوىل ت��ت��ح��ك��م ه��ورم��ون��ات
التي�ستو�ستريون والإ���س�تروج�ين مب�شاعر
ال��ع��ا���ش��ق�ين ،وه���و م��ا ي�����ؤدي اىل الإجن����ذاب
ويربر �شعورهما بالق�شعريرة
اجل�سدي بينهما،
ّ
عند حدوث �أي تالم�س عر�ضي.
�أما املرحلة الثانية فهي مرحلة الوقوع يف
احلب والتعلق ال�شديد بالآخر ،وهنا ت�ؤدي ثالث

ناقالت ع�صبية هي الأدرينالني ،والدوبامني،
أ�سا�سيا يف الت�أثري على
دورا �
ً
وال�سرييتوننيً ،
الو�ضع النف�سي واجل�سدي للع�شاق.
يعمل الأدرينالني على زيادة نب�ضات القلب
وانقبا�ض الأوع��ي��ة ال��دم��وي��ة ،وه��و امل�س�ؤول
عن حت�ضري اجل�سم حلالة «الكر والفر» التي
يعي�شها امل��رء عند مواجهة �أي و�ضع �ضاغط
كمثل �إج��راء مقابلة عمل .وه��ذا ما يدعو اىل
ارتفاع معدله يف الدم يف املراحل الأوىل للحب
من ج��راء ح��االت التوتر والقلق التي ترافق
احلبيبني خالل هذه الفرتة ،الأم��ر الذي يف�سرّ
التعرق وازدي��اد نب�ضات القلب واجلفاف يف
ّ
احللق عند الإلتقاء باحلبيب.
الدوبامني هو امل�س�ؤول عن حتفيز الرغبة
ل��دى الع�شاق اجل���دد ،ول��ه ت��أث�ير الكوكايني
نف�سه على الدماغ ،وتظهر �آثاره من خالل
الن�شاط املتزايد ،حيث يتمتع

�آذار

العا�شق فج�أة بطاقة غري اعتيادية وي�صبح
قادرا على �إجناز �أعماله بطريقة �أ�رسع و�أ�سهل،
ً
ويرتافق ذلك مع �شعور بعدم احلاجة اىل النوم
وال��ط��ع��ام ،مقابل تركيز الإه��ت��م��ام على �أدق
التفا�صيل يف العالقة اجلديدة وال�شعور بفرح
�شديد جتاهها.
�أم��ا ال�سريوتونني ،فهو العامل الكيميائي
ال��ذي يدفع العا�شق اىل التفكري املتوا�صل
باحلبيب.
وق���د �أظ���ه���رت ال���درا����س���ات �أن امل�����س��ت��وى
املنخف�ض لل�سريوتونيـن يف الدم عند الع�شاق
اجل��دد هو نف�سه عند
امل�������ص���اب�ي�ن

مب��ر���ض ال��و���س��وا���س ال��ق��ه��ري (obsessive
 ،)compulsive disorderوه��ذا ما يف�سرّ
تفقّد ال��ه��ات��ف ال��ن��ق��ال وال�بري��د الإل��ك�تروين
ب�صورة م�ستمرة على �أم��ل وج��ود ر�سالة من
احلبيب� ،أو الإح��ت��ف��اظ ب�أ�شياء ال قيمة لها
(كبطاقة ال��دخ��ول اىل ال�سينما) ملجرد �أنها
ترتبط بذكرى معينة بينهما.
املرحلة الثالثة من م�شوار احلب هي مرحلة
الإرت���ب���اط ح�ين ي��رى احلبيبان �أن عالقتهما
فريدة من نوعها فيقرران البقاء م ًعا لبناء
«عائلة �سعيدة»! هنا ي ��ؤدي ه��ورم��ون احلب
الأوك�سيتو�سني دوره يف تقوية رابط املحبة
وتعزيز ثقة بع�ضهما بالبع�ض الآخر ،يعاونه يف
ذلك هورمون فا�سوبري�سني ()vasopressin
الذي يحد من عمل الدوبامني فينقل العالقة
من م�ستوى الإجن���ذاب اىل م�ستوى
اال����س���ت���ق���رار وال�����ش�راك���ة
احلميمة.

احلب
واخليبة
يف ق�ص�ص
احل���ب غ��ال� ً�ب��ا ما
جت��م��ع احل��ب��ي��ب�ين
ن���ه���اي���ة ���س��ع��ي��دة،
ول��ك��ن الأم����ر يختلف
ع��ل��ى �أر������ض ال���واق���ع،
ف��م��ا ال���ذي ي��ح��دث حني
ت��ت�����ص��دع ج�����دران احل��ب
وي��ه��ج��ر �أح���د العا�شقني
حبيبه اىل غري عودة؟
م��ن الطبيعي �أن يخترب احلبيب املهجور
مرحلة «ح��داد» يعي�ش خاللها م�شاعر احلزن
والإح��ب��اط وذرف ال��دم��وع ،وم��ن امل ��أل��وف �أن
ي�شعر بالوهن وانعدام ال�شهية �إ�ضافة اىل عدم
الرغبة يف ممار�سة �أي ن�شاط � ،اّإل �أن ما يخ�شاه
الأط��ب��اء ه��و �أن ت�سوء الأم���ور �أك�ث�ر م��ن ذلك
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خطرا على احلياة.
بحيث ت�شكّ ل هذه املرحلة
ً
فقد �أظهرت الدرا�سات احلديثة �أن ال�ضغط
العاطفي الناجت عن «حتطم الف�ؤاد» ميكن �أن
رئي�سا للأزمات القلبية وقد ي�ؤدي
�سببا
يكون
ً
ً
يف بع�ض الأحيان اىل الوفاة.
هذا ما تبني بالفعل خالل درا�سة ن�رشت العام
 1996وتناولت مليو ًنا ون�صف مليون �أرمل
و�أرملة ت��راوح �أعمارهم ما بني ال��ـ 35والـ84
عاما ،حيث تبني �أن خطر الوفاة من جراء �أزمة
ً
قلبية ارتفع بن�سبة  20اىل  35يف املئة خالل
الأ�شهر ال�ستة التي �أعقبت وفاة ال�رشيك .كذلك
تبني �أن خطر امل��وت من ج��راء ح��ادث �سري �أو
ح��وادث ناجتة عن الإف��راط يف تناول الكحول
ارت��ف��ع بن�سبة  %100ب�ين الأرام����ل ال��ذك��ور.
وقد �أو�ضح علماء النف�س �أن فقدان ال�رشيك
�أو الزوج ي�ؤدي اىل خ�سارة �سند �أ�سا�سي ،مما
ي��رف��ع م��ع��دل ال�ضغط النف�سي اىل �أق�صاه،
وي����ؤدي بالتايل اىل �أ��ض�رار نف�سية و�صحية
خمتلفة �أبرزها الأمرا�ض الناجتة عن النق�ص يف
املناعة .ويح�صل هذا النق�ص وفق الت�سل�سل
أول التغريات النف�سية
الآت��ي :ي�س ّجل الدماغ � اً
والإجتماعية الناجتة عن فقدان ال�رشيك (ب�سبب
موت �أو هجر) ،وي�ستجيب لها عن طريق اجلهاز
الع�صبي املركزي ،في�صدر التعليمات ب�إفراز
هورمونات معينة ،حيث ي�ؤدي هذا التفاعل يف
كيمياء اجل�سم اىل تقلبات �صحية ونف�سية ،من
املمكن �أن تنتهي ب�سل�سلة من الأمرا�ض.
ويبقى احلب هو احلل...
يف ��شرح لفوائد احل��ب و�أ���ض�راره يقول �أح��د
متاما كيف
االط��ب��اء النف�سيني :قد ال ن��درك
ً
يتطور احلب بني الب�رش �أو ملاذا نختار هذا دون
ذاك لنغرم به ،ولكننا ندرك على الأقل �أهمية
�أن مننح من نحب كل ما �أمكن من العاطفة
واحلنان والدعم ،لأنه يف احلب ي�ستفيد كل من
«الواهب» و«املتلقي» بالقدر نف�سه!
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�إعداد:
غري�س فرح

رحلة يف الإن�سان

للت�شا�ؤم �إيجابيات!
�إذا �أعدنا النظر يف الأبحاث التي �أجريت خالل
العقود الأخرية ،جند �أن علم النف�س الأكادميي
ك���ان وال ي���زال ي���ويل �أه��م��ي��ة ك�ب�رى ل��درا���س��ة
الأمرا�ض النف�سية واجلرمية و�إدمان املخ ّدرات
و�سواها من الظواهر ال�سلبية ،بهدف معاجلة
بع�ض امل�شاكل الفردية واالجتماعية بالطرق
املنا�سبة.
يف ن��ه��اي��ة الت�سعينيات� ،أ���س�����س املعالج
النف�ساين الأمريكي املعروف مارتني �سوليغمان
حقالً جدي ًدا يف علم النف�س �سماه «علم النف�س
الإيجابي» ،و�سعى من خالله �إىل اكت�شاف �أ�سباب
ال�سعادة وقوة ال�شخ�صية ،و�سواها من الوجوه

كرثت خالل ال�سنوات الأخرية الدعوة �إىل اعتماد
التفكري الإيجابي ،وبالتايل الت ّدرب على اكت�ساب
النظرة التفا�ؤلية للحياة ،باعتبارها الركن الأ�سا�سي
ال�صحة وال�سعادة ،فهل
لتح�صيل النجاح ،وت�أمني
ّ
هذا �صحيح؟
يقر هذا التوجه
بع�ض الباحثني النف�سانيني ال
ّ
املحدود الر�ؤية ،ويلفتون �إىل �أن للت�شا�ؤم �أحيا ًنا

وال�صحة العامة.
التكيفي
الالّفتة لعلم النف�س
ّ
ّ
ويف هذا ال�سياق� ،ش ّدد �سوليغمان على �أهمية
إيجابية باعتبارها ال�سبيل الوحيد لتح�صيل
ال
ّ
مغبة الإفراط
ال�سعادة .مع ذلك فهو قد حذّر من ّ
يف التفا�ؤل ،كونه قد يحول دون ر�ؤية احلقيقة
بالو�ضوح الالّزم.
ويف ال��واق��ع ،ف����إن معظم املعطيات التي
تعتمدها الأب��ح��اث احل��ال��ي��ة م��ن �أج���ل متجيد
التفكري الإيجابي غري املحدود ،تفتقر كما يبدو
�إىل الأر�ضية ال�صلبة .حتى �أن االعتقاد ال�سائد
والذي �سبق و�أ�رشنا �إليه ،ب�أن ال�صحة وال�سعادة
هما نتيجتان حتميتان للت ّوجه الإي��ج��اب��ي ،ال
يبدو حتى الآن �صحي ًحا .والدليل �أن البحث

ال��ذي �أجرته جامعة كورنيل الأمريكية العام
 2010و�شمل جمموعات كبرية من املتفائلني
واملت�شائمني� ،أثبت بو�ضوح �أن ال�ص ّحة اجليدة
ت�ؤمن بح ّد ذاتها الطاقة واملعنويات العالية،
وبالتايل التفا�ؤل وال�سعادة و�إيجابية التفكري،
ولي�س العك�س هو ال�صحيح.
�إىل ذل��ك فقد تبث بالبيانات العملية� ،أن
وخ�صو�صا تلك الناجمة
الأم��را���ض الع�ضوية،
ً
عن الفريو�سات والبكترييا ،تت�سبب ببع�ض
حاالت الإكتئاب ،وبالتايل بالت�شا�ؤم وهبوط
املعنويات .وعرف �أن هذه احلاالت قد تدوم
لفرتة طويلة بعد زوال املر�ض الع�ضوي،
وتتح�سن من تلقاء ذاتها.

التفكري الإيجابي �رضوري
ولكن «ال�سري عك�س التيار ال يجدي»
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مهما على �صعيد ت�أمني التوازن الإدراكي.
دورا
ً
ً
عموما ال�صحة
ترافق
إيجابية
ل
ا
إن
�
ف
ؤالء
�
ه
ووفق
ً
اجليدة ،وت�ؤمن حتقيق بع�ض الأهداف ،لكن الإفراط
ّ
يف التفا�ؤل يعمي �أحيا ًنا عن ر�ؤية احلقيقة ،الأمر
مدمرة.
يعر�ض املتفائلني النتكا�سات
الذي
ّ
ّ
اذا ،بني التفا�ؤل املفرط والت�شا�ؤم املتزمت،
ً
كيف ن�سيرّ حياتنا؟

ال�سري عك�س التيار ال يجدي
ان اعتناق النظرة التفا�ؤلية عرب التدريب
مالئما للجميع.
التكيفي املوجه ،قد ال يكون
ً
فالتفا�ؤل املقرتن بال�سعادة ،كما الت�شا�ؤم
امل�صحوب بالقلق ،هما �سمتان متعلقتان
بتكوين ال�شخ�صية والطباع .وعلى هذا الأ�سا�س،
يتعذر على �أي كان ا ّتباع التعليمات التي
تلزمه تغيري من��ط �شخ�صيته وتفكريه.
�صحيح �أن التدريب ال�سلوكي قد يفلح
�أحيا ًنا يف ت�صويب �إجتاه بع�ض القلقني
�أو اخلائفني من الف�شل ،لكن معظم
نتائج الدرا�سات احلديثة ت�شري �إىل
�أن املت�شائمني ال��ذي��ن يدفعون
�إىل التفا�ؤل قبل الإق��دام على
خطوات م�صريية ،كاخل�ضوع
المتحان �أو التح�ضري ملقابلة
�وم��ا يف
ع��م��ل ،ي��ف�����ش��ل��ون ع��م� ً
�أدائ��ه��م ،الأم���ر ال��ذي يزيد
من ت�شا�ؤمهم و�شعورهم

بالف�شل.
وهنا ي�شري بع�ض الباحثني �إىل �أن الت�شا�ؤم
ي��ج��دي يف بع�ض الأح��ي��ان .وه���ذا يح�صل لأن
املت�شائمني يتمتعون مبيزة ا�ستباق الأحداث
لقلقهم ال��زائ��د ،وي��ح��اول��ون ق��در امل�ستطاع
التنبوء بامل�صاعب والتغلب عليها .وع��رف
�أن معظم املبالغني يف ال��ت��ف��ا�ؤل وت�ضخيم
الأنا ،يقعون فري�سة االكتئاب لدى �أول نك�سة
ت�صادفهم .وهذا يعود �إىل انعدام �إح�سا�سهم
باحلذر ،الأمر الذي ير ّتب على تهورهم كوارث
ال حتمد عقباها.

رحلة يف الإن�سان

الذين يدفعون �إىل تغيري
من��ط ت��ف��ك�يره��م ،ف��ه ��ؤالء
ي�ستمدون من �آلية قلقهم
دعما ملواجهة احلياة.
ً
على ه��ذا الأ�سا�س يرت ّتب على الفئتني
املذكورتني الأخذ باالعتبار خطوط �شخ�صياتهم
وطباعهم ،كما مقدرتهم على الت�أقلم ور�ؤية
الواقع .والأهم احتفظاهما بالتوازن املنطقي
ال��ذي يحمي من ر ّدات فعل الته ّور
الفطرية.

�أهمية احلفاظ على التوازن
التفكري الإيجابي �رضوري وله ح�سناته .فهو
ي�ش ّجع على اتخاذ اخلطوات اجلريئة ،ويحث
يو�سع �أفق التفكري.
على اقتحام ال�صعاب ،كما ّ
مع ذلك ،ف�إن �سلبياته التي �سبق وا�رشنا �إليها،
ق��د مت��ن��ع املتحلني ب��ه م��ن حتقيق ال��وع��ود
املنتظرة .وه���ذا ينطبق على املت�شائمني
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 %70من العادات ال�سيئة التي
غالبا ال�إرادية
نقوم بها ،تكون
ً
وترافقنا منذ �صغرنا ب�سبب ت�أثرنا
بالأ�شخا�ص املحيطني بنا .تكتيف
الأيدي �أو و�ضعها يف اجليب و«ه ّز
القدم» وق�ضم الأظافر ،عادات
تعطي انطباعات مبا�رشة ع ّنا وتعيق
يف �أحيان كثرية عملية توا�صلنا مع
الآخرين من خالل خلق جدار بيننا
يكون من نتوا�صل معه
وبينهم� ،إذ
ّ
م�شاعر معينة جتاهنا تتو ّلد لدى
قيامنا ببع�ض هذه العادات،
غالبية هذه امل�شاعر نحو
وتتجه
ّ
ّ
لبية.
ال�س ّ
ّ

ال�سيئة مت�ش ّعبة وكثرية ،ويح ّدد اخلبري
العادات
ّ
�شيوعا بني
يف لغة اجل�سد حبيب اخلوري �أكرثها
ً
�إعداد:
م�شب ًها اجلهد الكبري الذي يتطلّبه
الأ�شخا�ص،
ّ
ليال �صقر
�أمر التخلّ�ص من عادة �سيئة بذاك املطلوب من
مدمن على التدخني للإقالع عنه.
• �شبك الأي���دي :تظهر يف ه���ذا ال��ن��وع من
التلفزيونية عند رجال ال�سيا�سة.
كثريا يف املقابالت
عدائية وا�ضحة ،ون�صادفها
العادات
ً
ّ
ّ
ال�صعبة واحلزينة.
كذلك تعترب هذه العادة رفيقة املواقف ّ
تف�س االنتقال من حالة حوار
• تكتيف اليدين :هي طريقة يعتمدها  %80من الأ�شخا�ص رّ
ٍ
تقبل وجهة النظر الأخرى.
طبيعية �إىل حالة من العدائية �أو الدفاع عن النف�س �أو عدم ّ
ّ
جلية عن قلة اهتمام من يقوم بها
• و�ضع اليدين يف اجليب :تعطي هذه العادة انطباعات ّ
باحلديث املُثار ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن و�ضع اليد يف اجليب ي�ؤدي اىل نفور من نتحاور معه
م ّنا ،ويعترب حماولة لإخفاء معلومة �أو حقيقة ما.
م�ستمرة :عندما نلم�س خامت خطوبتنا �أو زواجنا
• مل�س خامت اخلطوبة �أو الزواج ب�صورة
ّ
�رارا خالل احلديث ،فذلك يعني � ّأن تو ّت ًرا ما
م� ً
ي�شوب عالقتنا مع �رشيك حياتنا.
• طقطقة �أ�صابع اليد :ت�شكّ ل هذه احلركة
�أ�سو أ� العادات التي ميكن �أن تتملّك الإن�سان.
وه��ي ت��ؤث��ر ب�شكل مبا�رش على �إم��ك��ان و�ضعه
خلامت يف �إ�صبعه على املدى الطويل� ،إذ �أنها جتعل من �أ�صابع اليد مكتنزة.
ٍ
• تغطية الفم يف �أثناء احلديث :تعترب تغطية الفم حماولة لإخفاء �ضعف يف �شخ�صيتنا
ٍ
خجل ناج ٍم عن و�ضعنا ملق ّوم الأ�سنان مثالً ،وقد ترافق هذه العادة ال�شخ�ص حتى بعد �أن
�أو
يتخلّ�ص من املق ّوم.
• ه ّز القدم :عندما يتو ّتر ال�شخ�ص ،يبادر �إىل ه ّز قدمه،
وغالبا ما نرى هذه العادة عند
ً
الأ�شخا�ص الذين ي�ستهلكون كمية كبرية من الكافيني ،كما �أنها حالة معدية �إذ تنقل عدوى
التو ّتر �إىل الأ�شخا�ص الذين جنال�سهم.
• لفّ القدمني :تقوم الن�ساء عاد ًة بهذه احلركة يف حماولة لإظهار �
يج�سد
أنوثتهن وهو ما
َّ
ّ
عربيا وال
اقتناعهن مبفهوم املجتمعات العربية لهذه العادة ،وهي قناعة مغلوطة متداولة
َّ
ً
تلقائيا يف حالة دفاع عن النف�س.
�أ�سا�س لها من ال�ص ّحة �إذ � ّإن لفّ القدمني يجعل من الن�ساء
ً
ِ
تهرب من واقع
• �رضب اخلفّ �أو ال�صندل الن�سائي بكعب القدم :متثّل هذه الطريقة حالة ّ
ِّ
وت�سبب انزعاج الآخرين ونفورهم.
ال�شعبية
متوتر ،وهي عادة ن�شهدها يف املقاهي
ّ
ّ
• العبث بخ�صالت ال�شعر عند الن�ساء :يف هذه العادة حتاول املر�أة الهروب من تو ّتر داخلي
ينتابها ،كما انها تعترب يف �أحيان �أخرى حماولة جلذب الرجال وك�سب �إعجابهم.
ن�ضطر فيها للإنتظار ويف
غالبا ما نرى هذه العادة يف مواقف
• و�ضع اليد يف الفم والأنفً :
ّ
مواقف �أخرى ترافق تو ّترنا وغ�ضبنا .وهاتان احلركتان ي�شتهر بالقيام بهما �سائقو ال�سيارات
عند القيادة.
وت�ستمر معهم يف خمتلف �أوقات
• �أكل ال�شفاه :عادة ترافق من يت�أثرون بربودة الطق�س،
ّ
ال�سنة.
أ�سا�سيني� ،أ ّولهما
أخريا ي�شري اخلوري �إىل � ّأن التخلّ�ص من العادات ال�سيئة مرتبط ب�شقّني �
َّ
و� ً
ال�شق الثاين فريتبط
يبد�أ من خالل اعرتافنا بوجود م�شكلة يف موا�صلتنا ممار�سة عادة �سيئةّ � ،أما
ّ
االيجابية
بالإرادة التي يجب �أن نت�سلّح بها �إذا ما �أردنا التخلّ�ص من عادات كهذه ،م�ش ّد ًدا على
ّ
التي يحققها ذلك
خ�صو�صا على م�ستوى توا�صلنا مع الآخرين.
ً

نحن والآخرون

الإقالع عنها �صعب لك ّنه ممكن

ال�سيئة
العادات
ّ
حتوطنا بامل�شاعر
ال�سلبية
ّ

اخلبري يف لغة اجل�سد حبيب اخلوري
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الإحتبا�س احلراري والفقر واجلهل
عوامل تفاقم انت�شار احل�رشات الناقلة الأمرا�ض

ح�رشات و�آفات

�إعداد:
د .ح�سني حمود

ت� ّؤكد التقارير العلمية �أن العامل بد�أ يعاي�ش م�ضاعفات الإحتبا�س احلراري
العامة
ال�صحة
ال�ضارة من احل�رشات التي ته ّدد
والتي من بينها تكاثر الأنواع
ّ
ّ
ّ
وتنقل للإن�سان �أمرا�ضاً خطرية ته ّدد حياته .ولقد د ّلت �إحدى الدرا�سات على
القراد (من
الرابط الوثيق بني �إرتفاع درجة حرارة الأر���ض وتكاثر ح�رشة
ّ
أمرا�ضا
متت�ص دماء احليوانات ثم دماء الإن�سان فتنقل �إليه �
العنكبيات) التي
ً
ّ
ّ
أهمها �إلتهاب الدماغ الذي ي� ّؤدي يف معظم الأحيان �إىل الق�ضاء على
خطرية � ّ
امل�صاب.
كيف تنقل احل�رشات اجلراثيم
امل�سببة الأمرا�ض؟
ّ
التعرف
يف
امليكرو�سكوب
�ساهم اكت�شاف
ّ
��ري��ة ال��ت��ي ت��ب� نّّي� الحقًا
�إىل ال��ك��ائ��ن��ات امل��ج��ه ّ
�أ ّنها
امل�سبب �أمرا�ضا ً كثرية ت�صيب الإن�سان
ّ
واحل��ي��وان .كذلك �ساعد امليكرو�سكوب يف
ال��ت��ع ّ��رف �إىل احل����شرات م��ن حيث خ�صائ�صها
امل��ورف��ول��وج ّ��ي��ة وال��ب��ي��ول��وج ّ��ي��ة و�إن��ت��م��اءات��ه��ا
��وي��ت��ه��ا) وط���رق تكاثرها وع��دد
العائلية (ه ّ
ّ
�أجيالها وتفاعالتها مع ظروف البيئة املحيطة
ب��ه��ا .وق��د ك��ان للميكرو�سكوب الإل��ك�تروين
املخربية دور بارز يف حتديد
العلمية
والطرق
ّ
ّ
والبكتريية التي
الفريو�سية
هوية اجلراثيم
ّ
ّ
تنتقل من ج�سم احل�رشة �إىل ج�سم الإن�سان حيث
أمرا�ضا تنتهي باملوت
فت�سبب �
تنمو وتنت�رش
ً
ّ
يف الكثري من احلاالت .تنقل احل�رشات الأمرا�ض
للإن�سان من خالل مالم�ستها له ،وتنق�سم هذه
احل�رشات من حيث طول فرتة املالم�سة �إىل ثالث
جمموعات هي:
 احل�رشات ذات املالم�سة الق�صرية �أي التيالغذائية من الدم ثم تبتعد عن
ت�أخذ وجبتها
ّ
واحلمى
الإن�سان كالربغ�ش الذي ينقل املالريا
ّ
ال�صفراء والذباب الذي ينقل الإ�سهال الأميبي
والتيفود والكولريا والرمد ال�صديدي.
 احل�رشات التي تالزم الإن�سان وتالم�سه لفرتةطويلة كالقمل وحلم اجلرب.
 احل�رشات التي تبقى فرتة طويلة قريبة منالإن�سان وتعي�ش يف الثقوب والفرا�ش وتعود

�إليه كلّما �شعرت
باجلوع واحتاجت
�إىل ال��ت��غ��ذي��ة
��ق
كالربغوث وب ّ
الفرا�ش .ويجدر
ب����الإ�����ش����ارة �أن
بع�ض احل�رشات ينقل الأمرا�ض ب�شكل ميكانيكي
مبجرد وقوفه على براز �شخ�ص
كالذباب الذي
ّ
م�صاب بالإ�سهال الأميبي ينقل �أكيا�س الأميبيا
امل�سببة للإ�سهال �إىل الب�رش.
ّ
تكرث يف دول العامل الثالث ب�شكل عام ويف
ال��دول العربية ب�شكل خا�ص احل�رشات الناقلة
�أمرا�ضا ً خطرية ،وتعود �أ�سباب ذل��ك �إىل �أن
غالبية ال�سكّ ان تعي�ش يف ظروف الفقر واجلهل
واحلرمان من �أدنى �رشوط ال�ص ّحة
العامة ،ف�ضالً
ّ
مما يزيد من فر�ص
عن نق�ص التوعية والثقافة ّ
�إنت�شار احل�رشات.
�أهم احل�رشات الناقلة �أمرا�ضا ً خطرية يف لبنان
ه��ي :ال�برغ�����ش ،ال��ق��م��ل ،ال�براغ��ي��ث ،ال��ذب��اب،
ال�رصا�صري والبق.
واحلمى ال�صفراء
امل�سبب للمالريا
الربغ�ش
ّ
ّ
أهمها نوع
يف لبنان �إثنا ع�رش ً
نوعا من الربغ�ش � ّ
أمرا�ضا خطرية كاملالريا
 Culexوهي ال تنقل �
ً
واحلمى ال�صفراء� ،إالّ �أن ن��وع Anopheles
ّ
الناقل املالريا كان قد اكت�شف يف ال�ستينيات
املعنية �آن��ذاك
يف لبنان ،ف�أطلقت ال�سلطات
ّ
مئات الأ�سماك من نوع جامبو�سيا تتغذّى على

بعو�ض الربغ�ش ما أ� ّدى
�إىل الق�ضاء على ن�سبة
مت
ك��ب�يرة منها ،إ�الّ �أ ّن���ه ّ
�إكت�شاف ه��ذا ال��ن��وع من
البعو�ض قبل حواىل � 8سنوات يف عني �سعادة
مت��ت مكافحته جم��� ّد ًدا .حتمل �أنثى
وبرمانا و ّ
ّ
امل�سبب مر�ض املالريا يف
الربغ�ش الطفيل
ّ
غ ّدتها
اللعابية ،وبعد لدغها الإن�سان ينتقل
ّ
الطفيل مبا�رشة �إىل كبده حيث يتكاثر فيه،
وخ�لال � ّأي���ام �أو �أ�شهر ي��ب��د أ� بالإنت�شار داخ��ل
كريات الدم احلمراء .وتتمثّل عوار�ض املر�ض
والتعرق كل � 48ساعة ومن هنا
بالإرتعا�ش
ّ
احلمى املتقطّ عة التي ينتج عنها
ت�أتي ت�سمية
ّ
فقر يف الدم وال�شعور بالإرهاق والوهن ،وقد
يبقى الطفيل يف اجل�سم طول احلياة على الرغم
من العالج.
• طرق الوقاية :تتمثّل يف مكافحة الريقة
جتمع املياه
�أي البعو�ض من خالل ر�ش �أمكنة ّ
وال�برك وامل�ستنقعات والبحريات حيث تنمو
هذه الريقات ،مبواد ميكروبيولوجية ال تل ّوث
املائية
املياه وال ت�رض ّ بالأ�سماك واحليوانات
ّ
الأخرى ،كذلك من خالل زراعة بع�ض النباتات
العطرية التي �أثبتت ف ّعاليتها مثل الالفاند
ّ
واملخملية واحلبق
��زة
ب
��
خل
وا
وال��روزم��اري��ن
��ي
ّ
ّ
والأقحوان وداتورة و�أ�شجار الزيزفون والكينا
والزنزخلت واليا�سمني.
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الربغوث ناقل
الطاعون والتيفو�س
ح�����ش�رة ���ص��غ�يرة ب�ل�ا �أج��ن��ح��ة
ي���راوح حجمها ب�ين  1و 4ملم ،تتطفّ ل على
الإن�سان واحليوانات الأليفة كالكالب والقطط
الربية والطيور ،يغطّ ي
وال��دواب واحليوانات
ّ
التثبت على
ج�سمها �شعر ح��اد ي�ساعدها يف
ّ
يتحرك الربغوث بالقفز بف�ضل
ج�سم املعيل.
ّ
زوج�ين من الأق��دام
اخللفية الطويلةّ � ،أم��ا فم
ّ
الربغوث فهو م��ز ّود �شفرات ت�شبه املن�شار،
لعابية
يجرح اجللد بها ويغرز فمه ويدخل ما ّدة
ّ
أنبوبا رفي ًعا ي�صل �إىل
متنع تخثرّ الدم ،ويدخل � ً
نظرا �إىل �أن
دم املعيل
ّ
فيمت�صه ح ّتى يرتويً .
الربغوث يعتا�ش على دم معيليه من الإن�سان
أمرا�ضا خطرية
واحليوانات والطيور ،فهو ينقل �
ً
أهمها الطاعون والتيفو�س ،وهو يف
للإن�سان � ّ
الدرجة الأوىل العدو اللدود للإن�سان والقطط.
�إن زوج�ين من ال�برغ��وث ميكن �أن ينتجا 20
�ألف برغوث يف ال�شهر ،وبعد تناول وجبة الدم
ت�ضع ح�رشة الربغوث بي�ضها على جلد الإن�سان
واحليوان وتنقل امليكروبات اىل جللد امل�ضيف
ال�رشيطية .تدخل الرباغيث
كبوي�ضات الديدان
ّ
�إىل املنزل بالقفز من احلديقة �إىل الداخل �أو
عرب ال�س ّجاد �أو عرب ال�شخ�ص ذاته �أو عرب نبتة
ما داخل البيت.
• ط��رق ال��وق��اي��ة� :إ ّت��ب��اع �أ�ساليب النظافة
القوية،
وتعري�ض املفرو�شات لأ�ش ّعة ال�شم�س
ّ
احل�رشية
ويف حال ال�رضورة �إ�ستخدام املبيدات
ّ
متخ�ص�صة
�رشط �إ�ستخدامها من جانب �رشكات
ّ
العامة ،كما
مبكافحة ح�رشات و�آف��ات ال�ص ّحة
ّ
ين�صح يف هذه احلال ب�إ�ستعمال حملول الليمون
الطبي
�أو اخلل املخ ّفف وال�صابون الكربيتي
ّ
املخ�ص�ص للتخلّ�ص من احل�رشات.
ّ
116
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القمل ينتقل باملالم�سة
خارجية
ما�صة متطفّ لة
هي ح�رشات �صغرية
ّ
ّ
ت��ع��ي�����ش ع��ل��ى دم م��ع��ي�لات��ه��ا م���ن الإن�����س��ان
واحليوانات وال تعي�ش بدونها .قمل الإن�سان
ينتقل باملالم�سة �أو عن طريق املالب�س وقطع
الأثاث القدمي ،وهو ال يت�أثّر بحرارة املحيط
لأنه يعتمد على املعيل يف بيئته .يكرث
القمل بني امل�ساجني وطالّب املدار�س
والعامة.
ال�شخ�صية
ب�سبب عدم النظافة
ّ
ّ
�إ ّنها ح�رشة �صغرية �سمراء اللون ،طولها 2.5
ملم ،تعي�ش على فروة ر�أ�س امل�ضيف وتعتا�ش
قوية
على دم��ه ،متلك � 6أرج���ل ذات خمالب ّ
متكّ نها م��ن
التم�سك ب�شعر ال��ر�أ���س ح ّتى يف
ّ
�أثناء الإ�ستحمام ،وعلى عك�س الإعتقاد ال�شائع
فالقمل ال ميتلك �أجنحة وال ي�ستطيع �أن يقفز �أو
يطري من ر�أ�س �إىل �آخر � ،مّإنا ينتقل عرب الزحف
�أو الو�سادة �أو بعد ا�ستخدام م�شط �شخ�ص
م�صاب .يوجد خلف الأذن و�آخ��ر ال��ر�أ���س عند
الرقبةّ � ،أما �أعرا�ض الإ�صابة بالقمل فهي احلكّ ة
واحلبوب احلمراء واجلروح يف الر�أ�س.
• طرق الوقاية :طلي ال�شعر مبرهم الزئبق
مرتني يف الأ�سبوع مل ّدة ثالثة �أ�سابيع �أو تدليك
ّ
ال�شعر ب�شامبو �أو لو�سيون ماالتيون �أو بكرمي
ليندان م ّ��رة كل �أ�سبوعّ � ،أم��ا �إب��ادة القمل من
املالب�س فتتطلّب ّ
ر���ش الأخ�يرة ببودرة مبيد
ح�رشي وتركها � 24ساعة ثم غ�سلها وغليها
جيداً وتعري�ضها من حني لآخر لأ�ش ّعة
وكيها ّ
ّ
ال�شم�س.
حلم اجلرب مينع النوم
طفيلية ال ترى بالعني
ت�سبب اجل��رب ح�رشة
ّ
ّ
ت�سمى ح�رشة اجلرب .ال يتجاوز طولها
املجردة
ّ
ّ
ثلث امللّيمرت ال��واح��د ولها � 8أرج���ل ،تخرتق
ً
وت�سبب حكّ ة
اجللد
وهر�شا �شدي ًدا �أ�ش ّده �سوءا ً
ّ
خ�لال الليل .تعي�ش ه��ذه احل�رشة على اجل�سم
ج�سديا مل ّدة
الدافىء وتتطلّب العدوى �إحتكاكً ا
ً
طويلة بني جلد �إن�سان و�آخر ،لذا من امل�ستحيل
مبجرد امل�صافحة بالأيدي �أو
الإ�صابة باجلرب
ّ
من خالل �إرتداء مالب�س امل�صاب به� .أهم �أعرا�ض
الإ�صابة باجلرب ،الهر�ش واحلكّ ة ،ففي الأ�سبوع
نوعا ليزداد
الأول للإ�صابة يكون الهر�ش �أخفّ ً
�سوءاً مع الوقت بحيث ال ي�ستطيع امل�صاب

النوم مطلقًا ب�سبب �ش ّدة الهر�ش وب�شكل خا�ص
خالل الليل.
• ط��رق الوقاية واملكافحة :و�ضع حملول
مبيد ح�رشي على الأج��زاء امل�صابة من اجل�سم
( )Lindan + Permethrinخ�لال الليل
العملية مل�� ّدة
�صباحا ،وت��ك��رار ه��ذه
وغ�سله
ً
ّ
الداخلية ونقعها طوال
�أ�سبوع ثم غ�سل املالب�س
ّ
الليل يف املاء ال�ساخن ،لأن احللم ال ي�ستطيع �أن
يعي�ش طويالً خارج اجل�سم املتطفّل عليه.
املنزلية تنقل التيفود والكولريا
الذبابة
ّ
والرمد ال�صديدي
��وع��ا ب�ين احل����شرات
ه��ي �أك�ث�ر احل����شرات ���ش��ي ً
الناقلة �أم��را���ض الإن�سان وه��ي أ�ح��د الأ�سباب
لت�سمم الطعام� .إ ّنها تتغذّى من خالل
الرئي�سة
ّ
نرث �سائل ه�ضمي على امل��ادة املتعفّنة ثم
ومتت�صها وتنتقل �إىل م�صدر غذاء �آخر.
تعود
ّ
و�أرجل الذبابة املغطّ اة بال�شعريات تكون مليئة
بامليكروبات التي تلوث كل طعام مك�شوف
يحطّ عليه ال��ذب��اب .يكمن خطر ه��ذه الذبابة
يف نقل أ�م��را���ض خطرية للإن�سان كالتيفود
والكولريا والرمد ال�صديدي.
• طرق الوقاية واملكافحة� :إ�ستعمال الأوراق
فيتم
يتجمع عليها ال��ذب��اب
الال�صقة التي
ّ
ّ
جمعها و�إحراقها ،وا�ستخدام املبيدات احل�رشية
املخ�ص�صة للذباب بعد غلق النوافذ والأبواب،
ّ
امليت وحرقه.
ومن ال�رضوري جمع الذباب ّ
الت�سمم
ت�سبب
املنزلية
ال�رصا�صري
ّ
ّ
ّ
أمرا�ضا خطرية
الغذائي و�
ً
تنت�رش ال�رصا�صري يف اجلو احلار وتالزم الإن�سان
على مقربة من م�صدر الطعام وبقاياه ،وتوجد
ب�شكل خا�ص يف املطابخ و�أنابيب املجاري،
وي��ت��ك��ثّ��ف وج���وده���ا يف امل��ط��اع��م وال��ف��ن��ادق
��ارة
وامل�ست�شفيات ،حيث تالئمها البيئة احل ّ
والرطبة والتي يتوافر فيها م�صدر الغذاء.
تظهر ليالً للتجوال والبحث عن بقايا الطعام
فتن�رش امليكروبات على الطعام املك�شوف
الت�سمم الغذائي ،حيث �أنها ح�رشات
وت�سبب
ّ
ّ
زاحفة تتنقّل يف الأمكنة املل ّوثة ثم حتطّ على
الطعام غري املغطّ ى فتل ّوثه ب�شكل �أوتوماتيكي.
الت�سمم
مهما بكترييا
لذا تعترب ال�رصا�صري ناقالً ً
ّ
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الغذائي بالدرجة الأوىل وهي ال�ساملونيال ،كما
نوعا من البكترييا املمر�ضة ومنها
تنقل ً 40
امل�سببة �أمرا�ض الطاعون و�إ�سهاالت الأطفال
ّ
والبلهار�سيا وغريها .كذلك تنقل ال�رصا�صري
احل�سا�سية و أ�ه��م��ه��ا ال��رب��و م��ن خالل
�أم��را���ض
ّ
امليتة واملتحلّلة والتي جتفّ وتختلط
�أجزائها ّ
بالغبار املنزيل فت�صبح ج��ز ًءا منه ويتن�شقها
احل�سا�سية والربو.
ي�سبب
ّ
الإن�سان ،وهذا ما ّ
• ط��رق ال��وق��اي��ة وامل��ك��اف��ح��ة��� :س�� ّد فوهات
البالوعات واملراحي�ض خ�لال الليل� ،سكب
امل��ب��ي��دات احل����شري��ة �أو ال���ب�ت�رول يف فتحات
�سامة
البالوعات واملراحي�ض وتوزيع طعوم
ّ
م�صنوعة من العجني ومبيد ح�رشي يف املراحي�ض
واملطابخ ويف كل مكان تكرث فيه ال�رصا�صري،
�رشط �أن تكون بعيدة عن متناول الأطفال.
ي�سبب التهاب
بق القبلة (الف�سف�س)
ّ
الدماغ وع�ضلة القلب
تعي�ش ه���ذه احل����شرة يف ���ش��ق��وق اجل����دران
بالبق القاتل ،وهناك
الطينية وتعرف
والأ�سقف
ّ
ّ
ع��دد قليل منها يعي�ش يف �آ�سيا و�أفريقيا
حيث �أن موطنها الأ�سا�سي املك�سيك و�أمريكا
الو�سطى وجنوب �أمريكا .تتغذّى هذه احل�رشة
الفقريات وتنقل �إىل
من خالل �إمت�صا�ص دماء
ّ
الإن�سان طفيل داء �شاغا�س ال��ذي يدخل عرب
وحمى ثم �إلتهاب الدماغ
اجللد
تورمه ّ
ّ
في�سبب ّ
يتم العثور ح ّتى الآن على
وع�ضلة القلب .مل ّ
م�صل م�ضاد لهذا املر�ض ،والطريقة املتوافرة
هي مكافحة احل�رشة الناقلة املر�ض باملبيدات
احل�رشية.
ي�سبب التهاب اجللد
...وبق الفرا�ش
ّ
بي�ضوية
ح�رشة �صغرية غري جم ّنحة ( 7-4ملم)
ّ
ال�شكل مييل لونها �إىل الب ّني الداكن ،ال تطري
أر�ضية واجلدران.
تتحرك ب�رسعة على ال
ولك ّنها
ّ
ّ
هذه احل�رشة منت�رشة يف الكثري من دول العامل
وت�صل �إلينا ب�شكل خا�ص مع العمالة الوافدة
من بلدان العامل املختلفة ،وهي تنت�رش ب�شكل
خا�ص يف الفنادق وال�شاليهات ب�سبب تن ّوع
امل�����س��اف��ري��ن ال��ذي��ن ي أ����ت���ون م��ن ك��ل جهات
العامل ،كما ت�أتي يف الأثاث امل�ستعمل .ينتقل
بق الفرا�ش ب�رسعة من غرفة �إىل �أخ��رى ومن

م��ن��زل �إىل �آخ���ر ،ووج���ود احل��ي��وان��ات الأليفة
كالكالب والقطط يف املنزل يزيد من �إحتمال
البق يتط ّفل على الإن�سان و�إن مل
وجوده ،لأن ّ
يجده يتطفّ ل على احليوانات والطيور وح ّتى
ال��ق��وار���ض .وباخت�صار تكرث ه��ذه احل����شرة يف
املنازل والفنادق التي يتع ّدد �ساكنوها وتقلّ
بق
يف املنازل التي ت�سكنها �أ�رسة واحدة .يتغذّى ّ
الفرا�ش من خالل �إمت�صا�ص الدم حيث يثقب
اجللد مبنقاره الطويل وي�سحب ال��دم لفرتة
 10-3دقائق ح ّتى الإ�شباع التام ،ولكن بالرغم
من ذل��ك فاملرء ال ي�شعر به لأ ّن��ه يفرز م��ا ّدة
مو�ضعيا ،كما يفرز من لعابه ما ّد ًة مانعة
خم ّدرة
ًّ
عملية �إمت�صا�صه ب�شكل
ي�سهل
لتخثرّ الدم ح ّتى
ّ
ّ
بق الفرا�ش من
متوا�صل .تختلف �أعرا�ض لدغة ّ
�شخ�ص لآخ��ر ،ولك ّنها تقت�رص ب�شكل عام على
ع�ضات
تورم خفيف مع �إحمرار وحكّ ة ،وبخالف ّ
ّ
الرباغيث التي حتدث عاد ًة حول الكاحل ف�إن
يع�ض �أي م�ساحة ظاهرة من اجللد
بق الفرا�ش
ّ
ّ
خ�لال النوم .وعلى الرغم من �أن ه��ذه احل�رشة
حتمل اجلراثيم يف �أج�سامها فاحتمال نقلها
الطبي الوحيد
للب�رش �أمر م�ستبعد� ،إالّ �أن الإعتبار
ّ
هو احلكّ ة والإلتهاب واملعاناة من قلّة النوم،
ويف ح��االت ن��ادرة تنقل ه��ذه احل�رشة فريو�س
�إلتهاب الكبد.
• طرق الوقاية واملكافحة :تفكيك الأ��سرّة
ّ
كليا ّ
ور�ش اجلدران وال�شقوق والأبواب
ور�شها
ًًّ
والنوافذ باملبيدات
احل�رشية الف ّعالة ،غ�سل
ّ
امل�لاب�����س وك���ل م��ا ه��و م�صنوع م��ن اخل�شب
فورا،
بالكريو�سني الأبي�ض الذي يق�ضي عليها ً
وا�ستخدام كلور املختربات الف ّعال ج ًّدا �ضد
بق الفرا�ش ،ولكن �أف�ضل الو�سائل و�أكرثها
ّ
الية يبقى حملول الكربيت الذي ّ
ير�ش بن�سبة
ف ّع ّ
تركيز ال تقلّ عن  %5حيث يغ�سل به اخل�شب
والو�سادات وال�رشا�شف والأغطية ،كما �أن املاء
ال�ساخن وال��ع��ط��ور تقتل ب��ق ال��ف��را���ش خالل
ثوانّ � ،أما الريحان ف�إذا و�ضع داخل الو�سادات
وبالقرب من ال�رسير فهو ي ؤ�ثّر كطارد ف ّعال.
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ينتقل �إىل الإن�سان من براغيث الفئران والذي
ال ينت�رش
حاليا �إالّ يف دول العامل الثالث.
ًّ
• طرق الوقاية واملكافحة� :إ�ستعمال امل�صائد
وال�سامة بو�ضعها يف �أمكنة �آمنة قرب
الال�صقة
ّ
املمرات ،كما �أن و�ضع ع�شبة
اجلدران وبعي ًدا من
ّ
الربي يف الأماكن التي ت�سكنها الفئران
البابوجن ّ
تتحمل رائحتها.
يهرب هذه الأخرية التي ال
ّ
ّ
�أخطر احل�رشات يف العامل
تعي�ش ه��ذه الذبابة يف �أفريقيا وتنقل داء
املثقبيات الأفريقي �أي مر�ض النوم .إ� ّنها �أخطر
ّ
احل�رشات يف العامل وحتمل يف ج�سمها جرثومة
تريبان�سوما ()Trypanosoma brucei
خطريا
مر�ضا
املميتة للموا�شي ،وتنقل للب�رش
ًَ
ً
للغاية يدعى مر�ض النوم ،و�ضحاياها كثريون
من النا�س واملا�شية واحل��ي��وان��ات
ال�بري��ة يف
ّ
�أفريقيا.
منظمة ال�ص ّحة
وتـ�ؤكّ د
العاملية �أن  60مليون
ّ
ّ
�شخ�ص هم يف خطر حقيقي ب�سـبب هذه الذبابــة
التي ت�صيــب كل عام �أكرث من � 50ألف �شخ�ص
ميـوت معظمــهـم ،كما تق�ضي على  48مليون
ر�أ���س من املـا�شيـة ،وتـعـتبــر هـذه الذبــابـة
احليوانية يف  36بل ًدا
�أخطر وباء يهـ ّدد الرثوة
ّ
من بلدان �إقـليم �أفريقـيا جنـوب ال�صـحراء
الكربى.
• طرق الوقـاية واملكافحة :تقوم الدول التي
تعاين هذه الآفة اخلطرية ب�صنع �أفخاخ ب�سيطة
عملية ،وذل���ك بو�ضع ب��ول ال��ب��ق��رة يف
ول��ك��ن
ّ
ق ّنينة حيث تنجذب الذبابة وتدخل �إىل الكمني
وتهلك.

الفئران واجلرذان تنقل الطاعون
تنت�رش يف كل مكان يف خمتلف �أنحاء العامل،
وقد اعتادت العي�ش يف حميط الب�رش ،وهي حتمل
اللمفاوية) الذي
وباء الطاعون (مر�ض الغ ّدة
ّ
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بطولة اجلي�ش
يف �سباقات الطرق
�ضمن بطولة اجلي�ش يف �سباقات الطرق للعام
 ،2012نظم املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
ال�ضباط
�سباق الطرق مل�سافة  4كلم ،الذي ن ّفذه
ّ
بتاريخ  ،2012/1/26ونفّ ذه الع�سكريون
على دفعتني ( 1/18و.)2012/2/1
يف فئة ال�ضباط ،انطلق ال�سباق الأول من �أمام
ثكنة ميالد النداف يف عم�شيت باجتاه املن�صف
و�شارك فيه �ضباط من خمتلف قطع اجلي�ش
و�ألويته ،وجاءت نتائجه يف الفئات الثالث على
النحو الآتي:

يف �إط���ار برنامج الن�شاطات الريا�ضية
لألعاب القوى للعام  2012التي ينظمها
الإحتاد اللبناين للعبة� ،شارك فريق اجلي�ش
يف ل��ق��اء ودي �أق��ي��م على ملعب اجلامعة
اللبنانية يف احلدث بتاريخ .2012/2/4
وق��د ج��اءت نتائج الع�سكريني على النحو
الآتي:

• فئة رجال (حتى � 34سنة):
 الأول :املالزم اليا�س بلعة من فوج املغاوير(بتوقيت 13,39د).
 الثاين :املالزم الأول طوين قحو�ش من فوجاملغاوير (بتوقيت 14,33د).
 الثالث :املالزم �آدي طراد من اللواء العا�رش(بتوقيت15,36د).
• القدامى فئة �أوىل (� 39-35سنة):
 الأول :الرائد �سامر دياب من فوج التدخلاخلام�س (بتوقيت 16,37د).
 الثاين :النقيب عمر الأيوبي من كلية ف�ؤاد�شهاب للقيادة والأركان (بتوقيت18,05د).
• القدامى فئة ثانية (� 40سنة وما فوق):
 الأول :ال��رائ��د البحري اليا�س القزي منالقوات البحرية (بتوقيت14,21د).
 ال���ث���اين :ال���رائ���د نعيم ال���راع���ي م��ن ف��وجاملدفعية الثاين (بتوقيت 15,32د).
 الثالث :الرائد علي عقيل من فوج مغاويرالبحر (بتوقيت 16,33د).
ويف فئة الع�سكريني ،انطلق ال�سباق من �أمام
مركز الكتيبة  123يف خلدة باجتاه �صيدا و�صوالً
�إىل حميط م�سبح وايت الغونا لل�سيدات ،و�شارك
فيه ع�سكريون من خمتلف القطع والوحدات،
وجاءت النتائج على النحو الآتي:
• اللقاء الأول  -الت�صنيف الإفرادي:
 ال��رق��ي��ب الأول ح�سني ع��وا���ض��ة م��ن ل��واءاحلر�س اجلمهوري ،الأول.
 العريف حممد العجمي م��ن ل���واء امل�شاةالثاين ،الثاين.
 اجلندي بالل عوا�ضة من لواء امل�شاة الأول،الثالث.
• اللقاء الثاين  -الت�صنيف الإفرادي:
 -العريف حمزة حممود من لواء امل�شاة الأول،

لقاء ودي يف �ألعاب القوى
رتا:
• �سباق  60م ً
 اجل��ن��دي حممد �شعيب م��ن ل���واء احلر�ساجلمهوري ،الرابع.

�أخبار ريا�ضية

�إعداد:
نينا عقل خليل

الأول.
 العريف حممد العجمي م��ن ل���واء امل�شاةالثاين ،الثاين.
 اجلندي بالل عوا�ضة من لواء امل�شاة الأول،الثالث.
• الت�صنيف الإجمايل يف اللقاءين:
 املركز الأول :لواء امل�شاة الأول. املركز الثاين :لواء احلر�س اجلمهوري. -املركز الثالث :لواء امل�شاة اخلام�س.

 اجلندي �شادي فرحات من فوج التدخلالثالث ،اخلام�س.
• رمي كرة حديد:
 العريف الأول ب��دري عبيد م��ن ل��واءاحلر�س اجلمهوري ،الأول.
 اجل��ن��دي ع�ل�اء ي��و���س��ف م��ن ف���وج التدخلالثالث ،الثاين.
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بطولة لبنان العامة للأندية
يف �سالح ال�شي�ش
نتائج جيدة للجي�ش

�شارك اجلي�ش يف بطولة لبنان العامة للأندية ل�سالح ال�شي�ش التي ج��رت على مالعب نادي
املوال�سال  -عني �سعادة بتاريخ  ، 2012/2/12وقد �شارك فيها العبون من عدة �أندية.
مثّل اجلي�ش فريقان:
• الفريق «�أ»� ،ضم كالً من املعاون الأول حممود علي �أحمد ،الرقيبني الأولني بهيج �رشانق وجان
�صبيح والعريف فيكتور فيا�ض ،وقد حلّ هذا الفريق يف املركز الثاين.
• الفريق «ب»� ،ضم كالً من املعاون الأول زياد اجللبوط والرقيبني الأولني رائد بوكروم وطارق
مهنا واجلندي طانيو�س النجار ،وقد حلّ يف املركز الثالث.

�سباق  5كلم يف ذكرى
�إن�شاء املجل�س الدويل
للريا�ضة الع�سكرية
مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية لإن�شاء املجل�س
ال��دويل للريا�ضة الع�سكرية ،وب�إ�رشاف املركز
العايل للريا�ضة الع�سكرية يف اجلي�ش� ،أقيم
�سباق يف ريا�ضة الرك�ض مل�سافة  5كلم يف
�ساحل ر�أ�س بريوت ،ح�رضه العميد الركن �صالح
قي�س ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
وممثلون عن ق��ادة الأج��ه��زة الأمنية والإحت��اد
اللبناين لألعاب القوى ،و�شخ�صيات ريا�ضية
وعدد من �ضباط اجلي�ش وقوات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة يف لبنان .وقد �شارك يف ال�سباق عدا�ؤون
من اجلي�ش والقوات الدولية ،والأجهزة الأمنية
والدفاع املدين وفوج الإطفاء وال�صليب االحمر
اللبناين ،واجلامعات وامل��دار���س والإحت���ادات
والأندية الريا�ضية.
ويف اخلتام جرى يف النادي الع�سكري املركزي،
ت�سليم الك�ؤو�س وامليداليات �إىل الفائزين.

علي �أبو دروي�ش يحل ثال ًثًا يف بطولة الألعاب املدر�سية لل�سباحة
���ش��ارك ع��ل��ي اب���ن ال��رق��ي��ب الأول ب�سام
�أب��ودروي�����ش يف ب��ط��ول��ة ل��ب��ن��ان لل�سباحة
(الأل��ع��اب الريا�ضية املدر�سية) والتي
ن��ظ��م��ت��ه��ا وح����دة الأن�����ش��ط��ة ال��ري��ا���ض��ي��ة
والك�شفية يف وزارة الرتبية والتعليم
العايل ،حيث �أحرز املركز الثالث يف اللعبة
ع��ن فئته ال��ع��م��ري��ة .وال��ط��ال��ب علي �أب��و
دروي�ش هو من ثانوية ال�سيدة  -عربا يف
منطقة اجلنوب.

نظم الإحتاد اللبناين للتزلج بطولة لبنان اجلي�ش ي�شارك يف بطولة لبنان بالتزلج املركز ال�سابع ع�رش (كالهما من مدر�سة
يف اللعبة للعام احلايل ،وذلك على مدارج
التزلج يف الأرز).
جربان خليل جربان الدولية يف منطقة الأرز.
وهنا النتائج التي حققها الع�سكريون:
• التعرج الق�صري:
���ش��ارك يف البطولة ال��ت��ي �أقيمت بتاريخي
• التعرج الطويل:
 حلّ املعاون الأول ادوار جعجع يف املركز 4و 2012/2/5ف��ري��ق اجل��ي�����ش والأن��دي��ة
 حلّ املعاون الأول ادوار جعجع يف املركز احلادي ع�رش ،تاله اجلندي ايلي فخري يف املركزالإحتادية ومتزجلون.
الرابع ع�رش ،والرقيب الأول ج��ورج الفخري يف الع�رشين.
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دورة ودية وبطولة
يف ال�شطرجن ال�رسيع
���ش��ارك ف��ري��ق اجلي�ش يف لعبة
ال�شطرجن يف الدورة الودية التي
نظمتها جمعية �شباب انرتانيك يف
انطليا�س بتاريخ 2012/1/22
يف مركزها يف �سنرت دجميان.
ويف النتيجة النهائية� ،ص ّنف
امل��ع��اون الأول م��روان �رشبل من
مو�سيقى اجلي�ش يف املركز الثاين
ع�رش ،تاله امل�لازم جمال ال�شامية
من فوج التدخل الأول يف املركز
الثالث ع�رش ،والعقيد الركن ح�سن
جوين من كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان
يف املركز ال�ساد�س ع�رش.

�أخبار ريا�ضية

ك��ذل��ك ،ن��ظ��م��ت جمعية خ��ري��ج��ي ج��ام��ع��ات
ومعاهد الإحت���اد ال�سوفياتي لل�شطرجن يف

مقرها ب�����ش��ارع الأون��ي�����س��ك��و ،بطولة امليالد
الثالثة والثالثني يف ال�شطرجن العـادي والتي
�شارك فيها �ضباط وع�سكريـون من اجليـ�ش
�إىل ج��ان��ب الع��ب��ـ�ين ي��ن��ت��م��ون �إىل ال��ن��ـ��وادي
الإحتادية.
ويف الت�صنيف النهائي للبطولة ،حلّ املعاون
الأول م��روان �رشبل من مو�سيقى اجلي�ش يف
املركز الرابع ،واملالزم الأول جمال ال�شامية يف
املركز الثامن ،واملالزم عز الدين �أبو ظهر يف
املركز العا�رش.

بطولة اجلي�ش يف ال�شطرجن
املعاون الأول مروان
�رشبل يف الطليعة
�أق�����ي�����م�����ت يف
جم��م��ع ال��رئ��ي�����س
ال��ع��م��اد �إم��ي��ل حل���ود ال��ري��ا���ض��ي
الع�سكري  -م��ار روك���ز ،بطولة
اعتبارا من
اجلي�ش يف لعبة ال�شطرجن وذل��ك
ً
 2012/1/25ولغاية  27منه ،ومب�شاركة
ع�سكريني من خمتلف قطع اجلي�ش و�ألويته
�أ�رشف على البطولة �ضباط من املركز العايل

للريا�ضة الع�سكرية.وكانت النتائج على النحو
الآتي:
 املركز الأول :املعاون الأول مروان �رشبلمن مو�سيقى اجلي�ش.

م
ت
ف قر

 املركز الثاين :املالزم الأول جمال ال�شاميةمن فوج التدخل الثاين.
 املركز الثالث :العقيد �شارل �أبي نادر منلواء احلر�س اجلمهوري.

ا
ت

• كرة ال�سلة:
 بتاريخ � ،2012/1/24أقيم لقاءودي يف كرة ال�سلة بني فريقي اجلي�ش
ون����ادي ن��ف��ط اجل��ن��وب ال��ع��راق��ي ،على
ملعب جممع الرئي�س العماد �إميل حلود
الريا�ضي الع�سكري ،وقد جاءت نتيجة
املباراة ل�صالح فريق اجلي�ش اللبناين
بنتيجة . 43- 46
• كرة القدم:
 -بتاريخ � ،2012/2/2أقيم لقاء

ودي يف ك���رة ال��ق��دم ب�ين ف��رق��ي ل��واء
احلر�س اجلمهوري ونادي �شباب ال�ساحل
ع��ل��ى ملعب ال��ل��واء يف منطقة بعبدا،
وانتهى بفوز فريق اللواء بنتيجة واحد
 �صفر. بتاريخ  ،2012/2/6تبارى فريقال��واء احلر�س اجلمهوري ون��ادي �شباب
ال�ساحل ،على ملعب الأخ�ير يف منطقة
الغبريي ،وانتهت املباراة ل�صالح النادي
.1-2

ر
ي
ا
�ضي

ة
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نتائج امل�سابقة ال�سنوية

 -1اجلندي حممد نا�رص (الرقم
ال��ع�����س��ك��ري

،)200924356

م���ن ال��ك��ت��ي��ب��ة ( 116ال���ل���واء
احل��ادي ع�رش) ،اجلائزة الأوىل

(300000ل.ل.).

 -2املعاون طانيو�س فرن�سي�س
(الرقم الع�سكري )200021915
من �أرك���ان اجلي�ش للتخطيط،

اجلائزة الثانية (200000ل.ل.).
 -3الرقيب الأول �سامر �سيويف
(الرقم الع�سكري ،)9820500
م��ن مقر ع��ام منطقة ال�شمال،

اجلائزة الثالثة (100000ل.ل.).
 -4امل����ع����اون ع��ل��ي ال��ن��ج��ار

(الرقم الع�سكري )9021130

م��ن الكتيبة ( 57ل���واء امل�شاة

مرب

اخل���ام�������س) ,اجل���ائ���زة ال��راب��ع��ة

(100000ل.ل.).

مت تد�شني م�شبه املالحة يف مدر�سة
• ال�س�ؤال الأول :يف �أي تاريخ ّ
القوات البحرية يف جونية؟
 اجلواب.2011/3/10 :• ال�س�ؤال الثاين :ما هو عدد الدول التي �شاركت يف معر�ض ايدك�س 2011؟
 اجلواب 53 :دولة.• ال�س�ؤال الثالث :يف �أي عام قام الأتراك (بقيادة جمال با�شا) بحملة لل�سيطرة على
قناة ال�سوي�س؟
 اجلواب� :شباط .1915عقاريا الأرا�ضي التي �أقيمت عليها
• ال�س�ؤال الرابع :بلدة يف �شمال لبنان تتبع لها
ً
فعليا مطلع العام
القاعدة اجلوية اجلديدة للجي�ش اللبناين والتي بد أ� العمل فيها
ً
 ،2011ما ا�سمها؟
 اجلواب :وجه احلجر.• ال�س�ؤال اخلام�س :يف �أي تاريخ با�رشت �رسية النقل امل�شرتك يف اجلي�ش اللبناين
عملها؟
 اجلواب.1994/1/1 :كرمته قيادة اجلي�ش يف العام  2011و�أقامت
• ال�س�ؤال ال�ساد�س� :ضابط �شهيد ّ
عاما على
له متثاالً
ن�صفيا يف حديقة نادي ال�ضباط  -الريزة ملنا�سبة مرور ً 25
ً
ا�ست�شهاده ،من هو؟
 اجلواب :اللواء الركن خليل كنعان.• ال�س�ؤال ال�سابع :يف �أي عام ظهرت للمرة الأوىل كلمة ROBOT؟
 اجلواب.1920 :• ال�س�ؤال الثامن :معر�ض دويل للطريان والف�ضاء يقام يف فرن�سا وقد �شهد العام
املا�ضي ن�سخته التا�سعة والأربعني ،ما ا�سم املعر�ض؟
 اجلواب :لو بورجيه.• ال�س�ؤال التا�سع :مهند�س �أعظم امل�شاريع املائية والكهربائية يف لبنان ،ولد يف
العام  1908وتويف يف العام  ،1959من هو؟
 اجلواب :ابراهيم عبد العال.• ال�س�ؤال العا�رش :روائي لبناين فرنكوفوين يعترب من الوجوه العربية
الرائدة يف املهجر ،ولد يف بريوت العام  ،1949نال عدة جوائز
عاملية من بينها جائزة الـ«غونكور» الفرن�سية ،من هو؟
 -اجلواب� :أمني معلوف.

املسسابقة نتائج املسسابقة نتائج املسسابقة نتائج املسسابقة نتائج املسسابقة
ئج
ا
ت
ن
ابقة
ملسس
ا
ائج
نت

نتائج امل�سابقة

نتائج امل�سابقة

 -5امل�ؤهل الأول غ�سان مكي (الرقم

الع�سكري  )8820707من الفوج امل�ضاد

وك

للدروع ،اجلائزة اخلام�سة (100000ل.ل.).
ال�ساد�سة (100000ل.ل).

قة

ملسسابقة نتائج املسسابقة
نتائج
ائج ا
املسس
ت
ن
ابقة
بقة
نتا
سسا
مل
ئج ا
جا
ملس
ائ
ساب

� -6إيليا عماد خليفة ،را�شيا الوادي ،اجلائزة

�-7ألني حنا �أنطونيو�س ،كفر�شيما� ،شارع فيلمون وهبه،

حي املحطة ،اجلائزة ال�سابعة (100000ل.ل).
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بنتيجة ال�سحب بالقرعة فاز
من بني امل�شاركني الكرث يف
م�سابقة «اجلي�ش» ال�سنوية،
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400.000
لرية لبنانية

اال�سم:

..........................................................................................................................................................................................................................

العنوان:

.....................................................................................................................................................................................................................

الهاتف:

...............................................................................................................................................................................................................................................

�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 � 15آذار .2012
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

أفقيا:
� ً
ر�سام �أمريكي �إ�شتهر بر�سم كبري ل ّأمه ،عمر.
تي،
حمب
احلنان،
رمز
-1
ّ
ّ
 -2دولة �أوروبية ،ي�ستخرج الأمر ،عيون املياه.
� -3رشكة طريان �آ�سيوية� ،ش�أنك ،ح�سب ،طرد و�أبعد ،مغنية فرن�سية.
 -4ممثلة �أمريكية ولدت العام  ،1923دولة �أوروبية.
 -5ع�شب ،ممثلة لبنانية ،متي�سرّ ة.
 -6حرف نداء ،منا�ص ،مت�شابهان ،ت�أخّ ر عن ،عا�صمة كندا.
وح�سن ال�شعر.
� -7أفرحت ،بحر ،رقّ ق ّ
 -8فيزيائي �أمريكي اخرتع امل�صباح الكهربائي ،مدينة �سودانية على البحر
الأحمر.
 -9ما ارتفع من املاء على �سطح البحر ،لعبي ومرحي ،دولة يف �أمريكا الو�سطى.
� -10شاعر لبناين يعرف بـ«ح�سون الوادي» ،عائلة ،من احل�رشات.
� -11ضمري منف�صل ،ممثل �أمريكي تويف العام .2010
 -12بحر من بحور ال�شعر� ،رشب ،ملج�أ ،مهند�س �إ�سكتلندي �أدخل عدة حت�سينات
على الآلة البخارية.
و�ضمت ال�شيء ،و�شى.
جمعت
عرب،
احلديث،
ويذكرون
ينقلون
 -13من
ّ
� -14أرخى ال�سرت ،زاد وكرث ،مرف أ� يف الكامريون.
� -15شاعر لبناين تويف العام  ،1998مدينة �سعودية.
 -16يجود بـ ،مطرب م�رصي ،مرف�أ �أمريكي غربي
نيويورك.
 -17للتف�سري ،قمح ،يقفل ،عر�سي ،قادم.
�رضبا متتاب ًعا ،يعي�ش،
حية� ،رضب بالع�صا ً
ّ -18
�رضب بقب�ضة اليد ،قطع.
 -19ممثل فرن�سي ت��ويف العام  ،1976ممثل
�أمريكي ولد العام .1941
 -20مدينة فرن�سية على غارون ،كذب ،من �أنواع
الريا�ضة ،من الطيور.
� -21إ�ستقامته ،رقاد ،عن�رص فوالذي نفي�س.

عموديا:
ً
مقيما قرب ،مدينة يابانية م�شهورة ب�صهر ال�صلب.
أوروبية،
�
دولة
-1
ً
قارتا
 -2عامل فرن�سي �إ�شتهر باكت�شافه
ً
لقاحا �ضد الكلب� ،إ�سم تعرف به ّ
�أوروبا و�آ�سيا م ًعا� ،إبن �آوى.
 -3الرابطة الدولية للنقل اجل��وي ،خم��رج فرن�سي ت��ويف العام ،2000
فرحت.
ن�سقتم ونظمتم� ،أغنية لأم كلثوم ،ك ّد وتعب.
 -4نحا�سّ ،
لي ه�ش� ،أداة ا�ستثناء ،فنانة لبنانية.
 -5نّ
 -6راوغ و�س ّوف� ،أخ�صب مناطق لبنان الزراعية ،هاج الدم.
 -7منازل ،رجع عن ،رئي�س لبناين راحل.
 -8فيل�سوف وريا�ضي فرن�سي خدم يف اجلي�ش ،الإ�سم الثاين ملخرج وممثل
ايطايل راحل �إكت�سب اجلن�سية الفرن�سية ،قطن ،فرخ الطائر.
 -9فيلم لنا�ستازيا كين�سكي ،ب�سط يده ،ممثل وخمرج �أمريكي.
 -10نقي�ض ي�سعدان� ،شقيق الأب ،عقد و�أوثق� ،إ�شتاق �إىل.
 -11تل مرتفع ،للنفي� ،ضعف ،مرف أ� ايطايل ،حزن.
�صممت على ،ممثلة �أمريكية ولدت العام
-12
�صب املاء� ،ضد غال ال�سعرّ ،
ّ
.1945
 -13عرثوا� ،أ�رضب بالع�صا ،فوالذ.
 -14خراف ،ماركة حليب جمفف� ،أكلة معروفة.
 -15جزيرة يونانية ،مت�شابهان� ،أديب و�صحايف
م�رصي راحل.
 -16ح���رف ن�����ص��ب ،ن�ستفهم ون�ستو�ضح،
ح ّدثوين ،حاجة مهمة.
در.
ندموا،
الغربي،
البقاع
 -17بلدة يف
ّ
� -18آلة مو�سيقية ،حبوب م�سكّ نة� ،رشه حري�ص،
عطوف.
 -19مياه جارفة� ،شديد ال�سواد ،تثاقلنا يف
امل�شي� ،شاعر فرن�سي راحل.
متوا.
� -20أكرب الطيور ،ممثلة م�رصية راحلةّ ،

الفائزون
• العريف ح�سن العوطة
فوج احلدود الربية الأول.

• اجلندي معروف البيطار
امل�ست�شفى الع�سكري املركزي.

• اجلندي روين �شليطا
�أركان اجلي�ش للعمليات.

• مرياي قبالن عجيمي
احلاكور  -عكار.
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عيد الأم
ينطلق اجلندي لتنفيذ مهمته من غري �أن يح�سب ح�ساباً ل�شيء ،لي�س
كل واجب اجتماعي � ،مّإنا
ب�سبب
كل رابط عائلي ،وان�سحابه من ّ
حترره من ّ
ّ
الطمئنانه �إىل � ّأن هناك من ي�سري ببيته يف الإجتاه ال�صحيح ،ويحافظ
على الإجنازات الغالية التي حققها يف ما�ضيه ،و� ّأ�س�س بوا�سطتها لغده
وغد عائلته ،خ�صو�صاً �إذا ما كانت هناك �آمال جميلة تنطق بها الطفولة
التي خ ّلفها يف �أرجاء داره ،وبني �ساعدي زوجته ،ويف حمى نظراتها
وانتباهها ويقظتها.
ي�شك �أمام رئي�سه �أي �شيء ،ومل يطلب مهلة
هو مل
ُ
ي�سوي خاللها واقع الأم��ور ،كما �أنه مل يتق ّدم لت�سلم
ّ
والرتدد ي�سبقه ،واال�ضطراب يحيط به ،ال ،ففي
بندقيته
ّ
تخيم
باله كانت ت�سود طم�أنينة وا�ضحة ،ويف نف�سه كانت
ّ
�أولوية املهمة ،وهيبة النداء ،نداء الواجب.
� ّإن ما خ ّلفه من واجبات موجود يف عهدة �سيدة حم�ضها
ثقته ،وعهد �إليها بقيادة وطنه ال�صغري ،وم�ضى للدفاع
عن الوطن الكبري ،ويف ذهنه كلمات القَ�سم ومقت�ضيات معانيه� :أق�سم باهلل العظيم
�أن �أقوم بواجبي كامالً ...كائن ًة ما كانت الت�ضحيات ،والت�ضحيات تلك مل تكن حرب ًا
على ورق� ،أو �رصخة عابرة يف ٍ
حقيقية وذات �ش�أن ،تكون �أحياناً دماً على
واد� ،إنها
ّ
الكف ،و�أحياناً �أخرى دماً يروي تراب البالد.
ي�ست�شهد اجلندي هنا ،وت�سمو روحه �إىل الأعلى ،حيث يتق ّدم من ملك الكون
�سيدي ،وها �أنا الآن بني يديك .يف وطني ،وطني اجلميل
قائالً :نفّذت املهمة يا ّ
الذي حفل بنعمتك ،حفروا ا�سمي يف ال�صخر �شهيد ًا ،و�أق�سموا �أن يتابعوا طريقي،
وبنوة �أمي
أبوة �أوالدي ف�سوف تنتقل اىل زوجتي،
ي�ضحوا كما
و�أن
ّ
ّ
ّ
�ضحيت� ،أما � ّ
و�أبي �ستكون يف �شخ�ص تلك الزوجة وه�ؤالء الأوالد� .سينادي الأوالد يف �أمهم
و�سيكرم ه�ؤالء يف ديار الأم الكربى:
الأمومة والأبوة ،و�سيفاخرون بي بني الأتراب.
ّ
امل� ّؤ�س�سة الع�سكرية التي ترعى اجلميع ،والتي يكون �إليها امل�آل ،والتي تنت�رص
بحكمة قيادتها وبطوالت �أبنائها.
أحب �إيل قلبي من تلك امل�ؤ�س�سة يا �إلهي ،ولي�س �أع ّز من �شعارها.
لي�س � ّ
يحبونها ويعت ّزون بها كما فعلت �أنا ،وبارك الربيع
�أَر�شد �أبنائي �إليها ،ودعهم
ّ
يلون �أيامه ،وي�ضيف �إىل زهوره زهرة يدوم
يف لبنان كي يتبارك عيد الأم الذي ّ
عطرها حتى خريف العمر.
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بقلم:
العميد الركن
ح�سن �أيوب
مدير التوجيه

