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م�سيق  باإغالق  التهديد  ق�سية  �سكلت 

�سغل  �ساخًنا  �سيا�سًيا  مو�سوًعا  اإيران  قبل  من  هرمز 

ك الدوائر الدبلوما�سية يف دول 
ّ
و�سائل االإعالم، وحر

على  تعتمد  التي  تلك  وبخا�سة  املختلفة،  العامل 

طليعتها  ويف  للطاقة،  كم�سدر  وغازه  اخلليج  نفط 

الواليات املتحدة االمريكية، التي تعترب اأن اخلليج 

هو مكّون اأ�سا�سي يف اأمنها القومي. فهل يكون م�سيق 

هرمز اأق�رص الطرق للجمع بني �سّفتني؟

على  نوعها  م��ن  االأوىل  ه��ي  خطوة  يف 

�سعيد اجلي�س، اأُقيَمت دورة لتن�سئة فريق تدريب 

ي�سّم ع�سكريني من الوحدات اخلا�سة، باإ�رصاف فريق 

يف  لهم  رف��اق  تدريب  �سيتوّلون  ه��وؤالء  اأمريكي. 

االألوية املنت�رصة يف قطاع جنوب الليطاين.
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قهوجي  جان  العماد  اجلي�س  قائد  عقد 

مع  اجتماعات  متتالية،  دفعات  وعلى  الريزة  يف 

و�سباطها،  الكربى  الوحدات  وقادة  القيادة  اأركان 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  ���س��وؤون  لهم  ع��ر���س  حيث 

االأو���س��اع  تطور  جانب  اإىل  املختلفة،  ومهماتها 

الدولية واالإقليمية واملحلية وتاأثريها يف ال�ساحة 

الداخلية. 
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توزيع: �رشكة »الأوائل«

لتوزيع ال�صحـف واملطبوعـات 

�ش.م.م.
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وزير الدفاع 

الوطني ي�ستقبل

ال�سفري الإيراين

ا�ستقبل وزير الدفاع 

الوطني اال�ستاذ فايز غ�سن، يف مكتبه يف الريزة، �سفري اإيران ال�سيد 

غ�سنفر ركن اأبادي. وتناول االجتماع االأو�ساع الراهنة وامل�ستجدات 

على ال�ساحتني املحلية واالإقليمية، باالإ�سافة اإىل العالقات الثنائية بني 

البلدين و�سبل تعزيزها وتطويرها.

...ونظريه الإيطايل

ا�ستقبل الوزير فايز غ�سن، يف مكتبه يف الريزة، وزير الدفاع االإيطايل 

ال�سيد جيان باولو دي باوال يرافقه م�ساعد اخلارجية االإيطايل �ستيفان 

دي م�ستورا، حيث تناول اللقاء عالقات التعاون القائمة بني البلدين 

وامل�ساركة االأ�سا�سية الإيطاليا يف الـ»يونيفيل«

والتي تتوىل قيادتها جمدًدا.

...واملن�ّسق اخلا�ص للأمم املتحدة

ا�ستقبل الوزير فايز غ�سن، يف مكتبه يف الوزارة، املن�ّسق اخلا�ص لالأمم 

املتحدة يف لبنان ال�سيد روبريت واتكنز، واأجرى معه جولة اأفق تناولت 

جممل التطورات الراهنة يف لبنان واملنطقة، باالإ�سافة اإىل مناق�سة 

تطبيق القرار 1701.

...ونظريه البلجيكي

الــوزارة،  يف  مكتبه  يف  غ�سن،  اال�ستاذ  الوطني  الدفاع  وزيــر  ا�ستقبل 

نظريه البلجيكي ال�سيد بيرت دي كرمي مع وفد مرافق.

االأمم  وقــوات  اللبناين  اجلي�ص  بني  القائم  التعاون  بحث  اللقاء  تخّلل 

التعاون تر�سيًخا  املتحدة املوؤقتة، وكان توافق على وجوب تعزيز هذا 

للهدوء واال�ستقرار يف اجلنوب.

وقد اأكد الوزير البلجيكي حر�ص بالده على اال�ستقرار يف لبنان ودعمها 

اجلهود املبذولة حلماية اال�ستقرار االأمني، كما �سّدد على وجوب تطوير 

برنامج نزع االألغام.

يف  البلجيكية  الكتيبة  به  تقوم  الذي  بالدور  غ�سن  الوزير  نّوه  بدوره، 

يف  القوات  هذه  عمل  على  لبنان  حر�ص  موؤكًدا  الدولية،  القوات  اإطــار 

اجلنوب بالتن�سيق مع اجلي�ص اللبناين والتزامه القرار 1701، م�سرًيا اإىل 

االنتهاكات اال�رضائيلية اليومية لل�سيادة اللبنانية و�رضورة ممار�سة املزيد 

من ال�ضغوط لإيقافها.
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...وقائد قوات الأمم املتحدة

املوؤقتة مودًعا

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني، يف مكتبه يف الوزارة، القائد ال�سابق 

لقوات االأمم املتحدة املوؤقتة اللواء األبريتو اأ�سارتا يف زيارة وداعية 

ملنا�سبة انتهاء مهمته، قّدم خاللها خلفه اجلرنال باولو �سرّيا.

...ومّدعي عام 

املحكمة الدولية

ا�ستقبل وزير الدفاع 

الوطني، يف مكتبه يف 

الوزارة، مّدعي عام املحكمة الدولية اخلا�سة بلبنان القا�سي دانيال 

بلمار، وا�ستعر�ص معه جممل االأو�ساع والتطورات.

...ويزور

قائد اجلي�ص

زار وزير الدفاع الوطني ال�سيد فايز غ�سن، قائد اجلي�ص العماد جان 

قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، حيث تداوال ال�سوؤون املتعلقة باملوؤ�س�سة 

الع�سكرية واحتياجاتها ومهماتها املختلفة.

...والنائبني ال�سابقني

طلل املرعبي وعبد اللـه فرحات

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني، يف مكتبه يف الريزة، النائبني ال�سابقني 

طالل املرعبي وعبد اللـه فرحات، اللذين اأكدا �رضورة وقوف اجلميع خلف 

اجلي�ص اللبناين يف هذه املرحلة امل�سريية التي متر بها املنطقة، الأنه 

ي�سّكل ال�سمانة لكل اللبنانيني على اختالف فئاتهم وانتماءاتهم.
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قائد اجلي�ص 

ي�ستقبل

ال�سفري ال�سوري

ا�ستقبل قائد اجلي�ص 

العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، �سفري �سوريا علي عبد الكرمي 

علي وبحث معه االأو�ساع العامة.

...واملدعي العام للمحكمة الدولية اخلا�سة بلبنان

ا�ستقبل قائد اجلي�ص، يف مكتبه يف الريزة، املدعي العام للمحكمة 

الدولية اخلا�سة بلبنان القا�سي دانيال بلمار يف زيارة وداعية.

...واملن�سق اخلا�ص

للأمني العام للأمم املتحدة بالوكالة

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ص، يف مكتبه يف الريزة، املن�سق اخلا�ص 

لالأمني العام لالأمم املتحدة بالوكالة يف لبنان ال�سيد روبرت واتكنز.

...واملن�سق اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة

ا�ستقبل قائد اجلي�ص العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، املن�سق 

اخلا�ص لالأمني العام لالأمم املتحدة يف لبنان ال�سيد ديريك بلومبلي.

اأمريكًيا       ا�ستقبل قائد اجلي�ص، يف مكتبه يف الريزة، ...ووفًدا 

مدير التدريب والتمرين يف القيادة االأمريكية

ROBERT BARTLETT على راأ�ص وفد ع�سكري  الو�سطى اجلرنال 

مورا  ال�سيدة  االأمريكية  املتحدة  الــواليــات  �سفرية  ح�سور  يف  مرافق، 

بني  الثنائية  العالقات  تطوير  �سبل  بحث  اللقاء  خالل  جرى  كونيللي. 

اأعرب اجلانب االأمريكي عن تقديره الدور الوطني  جي�سي البلدين، وقد 

الذي ي�سطلع به اجلي�ص اللبناين والتزام بالده القوي تعزيز قدراته على 

خمتلف ال�سعد.
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...وقائد قوات 

الدفاع الأندوني�سي

اجلي�ص  قــائــد  ا�ستقبل 

الــعــمــاد جـــان قــهــوجــي، يف 

مكتبه يف الريزة، قائد قوات 

الدفاع االأندوني�سية اجلرنال اأغو�ص �سوراتونو على راأ�ص وفد ع�سكري.

تناول االإجتماع التعاون القائم بني اجلي�سني ال�سديقني، وم�سائل تتعلق 

مبهمة الوحدة االأندوني�سية العاملة يف اإطار قوات االأمم املتحدة املوؤقتة 

يف لبنان.

وقد اأعرب العماد قهوجي للجرنال �سوراتونو عن �سكره العميق لدولة 

االأندوني�سية  الوحدة  عنا�رض  لت�سحيات  وتقديره  وجي�سها،  اأندوني�سيا 

من اأجل تر�سيخ االإ�ستقرار يف اجلنوب. كما انتقل القائد ال�سيف والوفد 

املرافق له اإىل قاعة االإيجاز يف مبنى القيادة، حيث مت عر�ص ملخ�ص عن 

تنظيم اجلي�ص اللبناين ومهماته.

...وقائد قوات الأمم املتحدة

املوؤقتة مودًعا

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ص، يف مكتبه يف الريزة، القائد ال�سابق 

لقوات االأمم املتحدة املوؤقتة اللواء األبريتو اأ�سارتا يف زيارة وداعية 

ملنا�سبة انتهاء مهمته، قدم خاللها خلفه اجلرنال باولو �سرّيا.

...وامللحق الع�سكري الرو�سي

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ص، يف مكتبه يف الريزة، امللحق الع�سكري 

الرو�سي اللواء رافيل كورما�سوف على راأ�ص وفد ع�سكري، وقد بحث 

املجتمعون عالقات التعاون الع�سكري بني جي�سي البلدين.

...والقائد اجلديد

ا�ستقبل قائد اجلي�ص، يف مكتبه يف الريزة، قائد قوات االأمم املتحدة 

املوؤقتة يف لبنان اجلرنال باولو �سرّيا، وبحث معه االأو�ساع على احلدود 

اجلنوبية و�سبل تعزيز التعاون والتن�سيق بني اجلانبني تنفيًذا للقرار 

.1701

...ومدير وكالة الأونروا

ا�ستقبل قائد اجلي�ص العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، مدير وكالة 

االونروا ال�سيد �سيلفاتوري لومباردو، وا�ستعر�ص معه ن�ساطات الوكالة 

و�سوؤون الالجئني الفل�سطينيني والتعاون مع اجلي�ص يف هذا االإطار. 
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...والنائب

خالد زهرمان

مع وفد من فنيدق

ا�ستقبل قائد اجلي�ص، يف مكتبه يف الريزة، النائب خالد زهرمان على 

راأ�ص وفد من بلدة فنيدق.

...والنائب

قا�سم عبد العزيز

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ص، يف مكتبه يف 

الريزة، النائب قا�سم عبد العزيز.

...ووزير املالية

ا�ستقبل قائد اجلي�ص العماد قهوجي، يف 

مكتبه يف الريزة، وزير املالية ال�سيد حممد 

ال�سفدي.

...والنائب

هاكوب بقردونيان

ا�ستقبل قائد اجلي�ص، يف مكتبه يف الريزة، 

النائب هاكوب بقردونيان.

...والنائب ال�سابق طلل املرعبي

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، 

النائب ال�سابق طالل املرعبي وجرى عر�ص 

�سوؤون عامة.



اآذار

اإ�ستقباالت القائد

10

اجلي�ش - العدد رقم 321

...ومدير عام

اأمن الدولة

ا�ستقبل العماد قائد 

اجلي�ص، يف مكتبه يف 

الريزة، مدير عام اأمن الدولة اللواء جورج قرعة، وتناول البحث االأو�ساع 

االأمنية والتعاون امل�سرتك بني املوؤ�س�ستني.

...ومدير عام قوى الأمن الداخلي

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ص، يف مكتبه يف الريزة، مدير عام قوى االمن 

الداخلي اللواء اأ�رضف ريفي، وبحثا امل�ستجدات االأمنية باالإ�سافة اإىل 

�سبل تعزيز التعاون والتن�سيق بني اجلانبني لرت�سيخ االأمن واالإ�ستقرار.

...ورئي�ص الرابطة ال�رسيانية

ا�ستقبل قائد اجلي�ص، يف مكتبه يف الريزة، 

رئي�ص الرابطة ال�رضيانية ال�سيد حبيب افرام 

على راأ�ص وفد من الرابطة.

...ووفًدا من مطرانية بريوت للروم امللكيني 

الكاثوليك

ا�ستقبل قائد اجلي�ص، يف مكتبه يف الريزة، االر�سمندريت انطوان ن�رض 

على راأ�ص وفد من مطرانية بريوت للروم امللكيني الكاثوليك.

...ورئي�ص بلدية برج امللوك

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ص، يف مكتبه يف الريزة،

رئي�ص بلدية برج امللوك ال�سيد مي�سال �سليمان على راأ�ص وفد من 

املجل�ص البلدي.
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...ورئي�ص حركة 

الإ�ستقلل

ا�ستقبل قائد اجلي�ص، 

يف مكتبه يف الريزة، رئي�ص 

حركة االإ�ستقالل االأ�ستاذ مي�سال رينيه معّو�ص.

...ورئي�ص

ديوان املحا�سبة

ا�ستقبل قائد اجلي�ص، يف مكتبه يف الريزة، رئي�ص ديوان املحا�سبة 

القا�سي عوين رم�سان.

...واأمني عام تيار امل�ستقبل

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ص، يف مكتبه يف 

الريزة، اأمني عام تيار امل�ستقبل ال�سيد اأحمد 

احلريري.

...ورئي�ص حترير

جملة »الهديل«

ا�ستقبل قائد اجلي�ص، يف مكتبه يف الريزة، رئي�ص حترير جملة الهديل 

ال�سيد ب�سام عفيفي.

...ووفًدا من م�سايخ

موؤ�س�سة العرفان التوحيدية

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، وفًدا من م�سايخ 

موؤ�س�سة العرفان التوحيدية.
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كذلك ا�ستقبل قائد اجلي�ص، يف مكتبه يف الريزة، كالً من، 

النواب ال�سابقني: جهاد ال�سمد، ونادر �سكر، ووجيه البعريني، 

وم�سطفى ها�سم، وقا�سي التحقيق الع�سكري مارون زخور، 

وقا�سي التحقيق الع�سكري االأول ريا�ص بو غيدا، والقا�سي 

نبيل �ساري، ورئي�ص حزب الوعد ال�سيد جو حبيقة، ورئي�ص 

بلدية بعذران ال�سيد �سالح �ساذبك واأع�ساء املجل�ص البلدي، 

واأمني عام جتمع البيوت الثقافية يف لبنان الربوف�سور جورج 

طربيه، واملدير العام امل�ساعد ل�رضكة �سوليدير ال�سيد جورج 

نور، ووفد من نقابة جتار الذهب واملجوهرات برئا�سة ال�سيد 

نعيم رزق، وال�سحايف جورج عرب، وال�سيد نوفل ال�سدراوي، 

الكلية  التاريخ يف  ووفد من جلنة  اخلــوري،  ن�سيم  والدكتور 

احلربية.

...ورئي�ص جمل�ص 

اإدارة مدينة كميل 

�سمعون الريا�سية

ا�ستقبل العماد قهوجي، 

يف مكتبه يف الريزة، رئي�ص 

جمل�ص اإدارة مدينة كميل �سمعون الريا�سية ال�سيد ريا�ص ال�سيخة، ومت 

بحث التعاون مع اجلي�ص يف ن�ساطات اإمنائية وريا�سية.

...ورئي�سة حمكمة التمييز الع�سكرية

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، رئي�سة حمكمة التمييز 

الع�سكرية القا�سي األي�ص �سبطيني العم، وتناول البحث �سوؤوًنا تتعلق 

بالق�ساء الع�سكري.

...ووفًدا من احتاد بلديات زغرتا

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف 

الريزة، وفًدا من احتاد بلديات زغرتا برئا�سة 

ال�سيد طوين �سليمان.

...ورئي�ص بلدية بريوت

ا�ستقبل قائد اجلي�ص، يف مكتبه يف الريزة، رئي�ص بلدية بريوت 

االأ�ستاذ بالل حمد على راأ�ص وفد من املجل�ص البلدي.

اآذار

اإ�ستقباالت القائد
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عقد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي يف الريزة 

وعلى دفعات متتالية، اجتماعات مع اأركان القيادة 

وقادة الوحدات الكربى و�ضباطها، حيث عر�ش لهم 

�ضوؤون املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية ومهماتها املختلفة، اإىل 

والإقليمية واملحلية  الدولية  الأو�ضاع  جانب تطور 

وتاأثريها يف ال�ضاحة الداخلية. 

اجلي�ش  ق��وى  بجهود  قهوجي  العماد  ن��ّوه  وق��د 

للدفاع عن احلدود اجلنوبية، موؤكًدا �رضورة البقاء 

التاريخي  العدو  مواجهة  يف  تامة  جهوزية  على 

زال  م��ا  ال��ذي  الإ�رضائيلي  ال��ع��دو  وه��و  للوطن، 

اللبنانية،  لل�ضيادة  اليومية  انتهاكاته  ميار�ش 

يف  التو�ضعية  اأطماعه  عن  يوًما  يتخّل  مل  وال��ذي 

مياهنا واأر�ضنا، وعن �ضعيه اإىل النيل من �ضيغة عي�ضنا 

وعلى  اجلنوبيني  املواطنني  مع  التالحم  على  م�ضدًدا  امل�ضرتك، 

 1701 للقرار  تنفيًذا  املتحدة  الأمم  قوات  مع  العالقة  تر�ضيخ 

وخدمة للم�ضلحة الوطنية العليا. 

للحفاظ  الع�ضكرية  الوحدات  بت�ضحيات  قهوجي  العماد  نّوه  كما 

على م�ضرية ال�ضلم الأهلي يف البالد، وبخا�ضة الوحدات التي قامت 

باإعادة الأمن وال�ضتقرار  اإىل مدينة  طرابل�ش يف الآونة الأخرية، 

مو�ضًحا اأنه يف الوقت الذي كان فيه اجلي�ش يقوم بتعزيز اإجراءاته 

على احلدود اللبنانية - ال�ضورية بهدف حماية املواطنني من اأي 

ومنع  بالجتاهني  والتهريب  الت�ضلل  اأعمال  ووقف  كان،  اعتداء 

املظاهر امل�ضلحة، عمد بع�ش املرتهنني واملت�رضرين اإىل 

الأبرياء  املواطنني  اأ�ضابت  بائ�ضة،  فتنة  اإ�ضعال  حماولة 

موؤكًدا  اجلرحى،   من  وعدد  �ضهيد  فيها  للجي�ش  و�ضقط 

للفتنة  وقوة  حزم  بكّل  و�ضيت�ضدى  ت�ضدى  اجلي�ش  اأن 

اأداءه املهمة  اأن  اإىل  اأتت، لفًتا  اأي جهة  البغي�ضة من 

مبنتهى الدقة والتجرد، والتفاف املواطنني حوله، بعد 

اأن هالهم ما ح�ضل، �ضّكال الرد احلازم على امل�ضطادين 

يف املاء العكر، واخلارجني على القانون وعلى العي�ش امل�ضرتك 

بني اللبنانيني.

بها   
ّ
متر التي  املتالحقة  الأزم��ات  باأن  قهوجي  العماد  واأ�ضاف 

اأي  اأّل ت�ضّكل يف  املنطقة العربية وحتت عناوين خمتلفة، يجب 

والنيل من هيبة  بالأمن  لالإخالل  للبع�ش  الأحوال، فر�ضة  حال من 

اإىل  املواطن  فحاجة  للخطر،  العليا  م�ضلحتها  وتعري�ش  الدولة 

الأمن وال�ضتقرار هي مبنزلة خبزه اليومي، ول يجوز التفريط بها 

حتت اأي ظرف اأو �ضعار.

الع�ضكرية  املوؤ�ض�ض��ة  مناعة  موؤك��ًدا  قهوجي  العماد  وختم 

الع�ضكريني  داعًيا  والتحديات،  املخاط�ر  خمتلف  اأم��ام 

من  مزيد  واىل  واالن�ضبــاط،  باملناقبيــة  التم�ضك  اإىل 

ال�ضتعداد ملواجهة خمططات العدو الإ�رضائيلي والإرهاب، 

والتاأثريات  ال�ضيا�ضية  التجاذبات  عن  مبناأى  والبقاء 

اخلارجية، فقدر اجلي�ش الدائم هو التما�ضك والت�ضحية، 

للبنيان  الأ�ضا�ش  والركيزة  للبالد  الفقري  العمود  كونه 

الوطني الواحد.
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ن�شاطات القيادة

اآذار

العماد قهوجي يف اجتماعات مع ال�ضباط 

قدرنا التما�ضك والت�ضحية

يف مواجهة خمتلف املخاطر والتحديات

حماولت بع�ش املرتهنني واملت�رضرين اإ�ضعال الفتنة لن تنجح
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الو�ضع الإقليمي والدويل

اىل  اجلي�ش  قائد  اأ�ضار  لقاءاته،  م�ضتهل  يف 

والأمنية  وال�ضيا�ضية  القت�ضادية  الأو���ض��اع 

واأب��رزه��ا  ال��ع��امل،  ي�ضهدها  ال��ت��ي  ال�ضاغطة 

والأزم���ة  اأوروب����ا،  يف  ال�ضيادية  ال��دي��ون  اأزم���ة 

املتحدة  ال��ولي��ات  يف  ال�ضعبة  الإقت�ضادية 

الأمريكية.

ال��ن��ووي  امل��ف��اع��ل  ق�ضية  اىل  ق 
ّ
ت��ط��ر ك��م��ا 

لعقوبات  اإي����ران  ���ش 
ّ
ت��ت��ع��ر ح��ي��ث  الإي�����راين، 

اإق��ت�����ض��ادي��ة دول���ي���ة، م��ع ت��ل��م��ي��ح ب��ت��دخ��ات 

ع�ضكرية، ما دفعها اىل التهديد باإغاق م�ضيق 

ال��ولي��ات  قبل  م��ن  تهديدات  وقابله  ه��رم��ز، 

املتحدة الأمريكية.

ي���زال ي�ضهد  ف��ه��و ل  ال��ع��رب��ي،  ال��ع��امل  اأم���ا 

من  ب���داأت  وث���ورات  وانتفا�ضات  م��ظ��اه��رات 

اىل  اأخ��رًيا  لت�ضل  وليبيا،  مب�رص  م��روًرا  تون�ش 

�ضوريا، وهي اأدت وتوؤدي اىل تغيري يف بع�ش 

غري  نتائجها  ت��زال  ول  ال�ضيا�ضية،  الأنظمة 

وا�ضحة حتى الآن.

ميكن  ما  باأقل  الثورات  هذه   
ّ
متر اأن  وناأمل 

ا�ضبابها  اأه��م  اأح��د  اأّن  اىل  م�ضرًيا  خ�ضائر،  من 

ع�ضكري  تدّخل  ح�ضل  وق��د  ال�ضلطة،  ت��داول 

�رصاًعا  �ضوريا  ت�ضهد  فيما  ليبيا،  يف  اأجنبي 

الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  القطبني،  بني 

ورو�ضيا، مما �ضّعب احللول.

الأح���داث  ه��ذه  مثل  اأّن  اىل  القائد  وط��م��اأن 

زمن  ومنذ  يتمّتع  كونه  لبنان،  يف  حت�ضل  لن 

اأّنه  اىل  اإ�ضافة  لل�ضلطة،  بتداول  بعيد 

حيث  الإيجابي،  احلياد  �ضيا�ضة  يّتبع 

وال�ضتقرار  الهدوء  من  ب�ضيء  ينعم 

قلب  يف  اأّن��ه  من  الرغم  على  الأمني، 

اإجماًل   
ّ
م�ضتقر فالو�ضع  العا�ضفة، 

من  بكثري  واأف�ضل  مم�ضوك  والأم��ن 

بع�ش الدول، وكل ما يح�ضل عندنا 

د حوادث فردية.
ّ
هو جمر

الأو�ضاع  هذه  ا�رصائيل  ت�ضتغل  املقابل،  ويف 

ال��ع��امل  ان�����ض��غ��ال  م��ن  وت�ضتفيد  امل��ت��اأج��ج��ة، 

�ضيا�ضة  تفعيل  على  لتعمل  الأزم���ات،  بهذه 

عا�ضمة  جلعلها  القد�ش  وتهويد  ال�ضتيطان 

ابدية لها وطرد �ضكانها العرب.

الإره�����اب  دور  اىل  اجل��ي�����ش  ق��ائ��د  ول��ف��ت 

الإجرامي والتخريبي، ونّبه من اأن يعمد البع�ش 

املنطقة  يف  اجل��اري��ة  الأح���داث  ا�ضتغال  اىل 

للت�ضّلل اىل لبنان والعبث باأمنه.

الو�ضع الداخلي

البلد  اأّن  اجل��ي�����ش  ق��ائ��د  اأو���ض��ح  داخ��ل��ًي��ا، 

لتجاذبات  �ش 
ّ
ويتعر عمودًيا،  انق�ضاًما  ي�ضهد 

�ضيا�ضية ترتافق مع ت�ضخيم اإعامي للحوادث 

ال��ب�����ض��ي��ط��ة، اأك���ان���ت اأم��ن��ي��ة او 

فالبلد  �ضيا�ضية.  او  اقت�ضادية 

انق�ضامات،  او  خافات  يتحّمل  ل 

الأو���ض��اع  ظ��ّل  يف  ا  خ�ضو�ضً

 ب��ه��ا 
ّ
ال���راه���ن���ة ال���ت���ي مت�����ر

املنطقة.

لبنان  اأّن  اىل  اأ���ض��ار  وق��د 

نفطية،  ث����روة  ع��ل��ى  ي��ع��وم 

يجب اأّل ن�ضّيعها ب�ضبب هذه 

يجري  اّنه  مو�ضًحا  اخلافات، 

املرا�ضيم  اإق��رار  على  العمل 

وال�����ق�����وان�����ني امل��ت��ع��ّل��ق��ة 

اإم��ك��ان  اىل  اإ����ض���اف���ة  ب��ه��ا، 

يف  جيدة  نتيجة  اىل  التو�ضل 

امل��ف��او���ض��ات ح��ول احل��دود 

البحرية.

خ�ضيته  ال��ق��ائ��د  واأب������دى 

م����ن ان���ع���ك���ا����ش اخل���اف���ات 

الو�ضع  على  �ضلًبا  الداخلية 

حيث  اللبناين،  الإقت�ضادي 

ا يف عدد  نرى ازدياًدا يف الدين العام وانخفا�ضً

ال�ضياح، م�ضرًيا اىل اأّن اجلي�ش هو اآخر من يتاأثر 

بها، بف�ضل اجلهود والتدابري املتخذة يف هذا 

املجال.

بالرغم  اأّنه  العماد قائد اجلي�ش على  و�ضّدد  

بلبنان  الهتمام  اأّن  ن��رى  حولنا،  يحدث  مم��ا 

الأجنبية  ال��وف��ود  زي���ارات  خ��ال  م��ن  ي��ت��زاي��د 

اىل  اإ�ضاف��ة  لبنان،  ا�ضتقرار  على  وت�ضديدها 

اجلي�ش  اىل  الأمريكية  امل�ضاعدات  ا�ضتئناف 

املادية  قيمتها  عن  النظر  بغ���ّش  اللبناين، 

فهي  دولر،  مليون   70 ح���واىل  تبلغ  ال��ت��ي 

ت�ضري اىل الهتمام الدويل بلبنان ومب�ضريه يف 

املنطقة.

و�ضع اجلي�ش

العمل على تطوير اجلي�ش وحتديثه  اإطار  يف 

جرى  اأّنه  اىل  القائد  اأ�ضار  املجالت،  جميع  يف 

»املدر�ضة  ا�ضم  ل�ضتبدال  قانون  ا�ضت�ضدار 

اأ�ضبحت  حيث  احلربية«،  ب�»الكلية  احلربية« 

الع�ضكرية  العلوم  يف  اإج���ازة  يجيها 
ّ
خر متنح 

ا�ضتكمال  اإم���ك���ان  حل��ام��ل��ه��ا  ت��ت��ي��ح 

تعليمه العايل يف ما بعد.

عملية  هو  التطويع  اّن  اىل  ولفت 

كافة:  امل�ضتويات  وعلى  ة 
ّ
م�ضتمر

رتباء  رتباء،  تامذة  �ضباط،  تامذة 

اآذار

ن�شاطات القيادة
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املناطق  ك��ل  وم��ن  اأف����راد...  اخت�ضا�ضيني، 

بدون متييز.

الرغم   على 
ّ
التدريب م�ضتمر اّن  القائد  واأّكد 

حيث  كافة،  ال�ضعد  وعلى  ال�ضعوبات  كل  من 

�ضهاب  ف��وؤاد  كلية  يف  التعليم  تطوير  ج��رى 

الكلية احلربية، وح�ضل  والأركان ويف  للقيادة 

اجلامعات  وبع�ش  اللبنانية  اجلامعة  مع  تعاون 

ال��داخ��ل  ال����دورات يف  اإ���ض��اف��ة اىل  اخل��ا���ض��ة، 

واخلارج، وتدريب قوى الأجهزة الأمنية الأخرى 

)قوى اأمن داخلي، اأمن عام، اأمن دولة...(. وقد 

حّث العماد قهوجي ال�ضباط على تعّلم اللغات 

الأجنبية واإتقانها لت�ضهيل �ضفرهم اىل اخلارج 

دورات  منها  وبخا�ضة  ال�����دورات،  ومتابعة 

قيادية  وظائف  لت�ضّلم  توؤهلهم  لأنها  الأركان 

عليا يف امل�ضتقبل.

ال��ق��ائ��د ب��ال��ه��ب��ات التي  ن���ّوه  ك��م��ا 

ال�ضديقة،  ال���دول  بع�ش  يقّدمها 

وه���ي ع��ب��ارة ع��ن اأ���ض��ل��ح��ة وم��ع��دات 

اىل  اإ���ض��اف��ة  اجلي�ش،  اليها  يحتاج 

ال��ع��ن��ا���رص  امل�����ض��اع��دة يف ت���دري���ب 

والخت�ضا�ضيني.

قهوجي  العماد  اأو���ض��ح  اآخ��ر،  �ضعيد  وعلى 

لل�ضباط،  احلوافز  م�رصوع  اإجن��از  اأثر  على  اأّن��ه، 

و�ضُتعتمد  جديد،  هيكلية  م�رصوع  اإع��داد  جرى 

معايري جديدة للرتقيات �ضمن هذه الهيكلية، 

اإّل  العليا  الرتب  اأن ي�ضل اىل  وبذلك ل ميكن 

جيو�ش  كل  يف  كما  وم�ضتحقوها،  الكفاءة  ذوو 

العامل.

»برنامج  اىل  القائد  ق 
ّ
فتطر اإع��ام��ًي��ا،  اأم��ا 

اإذاع��ة  من  وبّثه  اإح��ي��اوؤه  اأعيد  ال��ذي  اجلندي« 

بّثه  على  العمل  ي��ج��ري  اّن���ه  مو�ضًحا  ل��ب��ن��ان، 

الأخ���رى، ويف  الإذاع���ات  اأث��ري بع�ش  من خ��ال 

نف�ضه. التوقيت 

مهمات اجلي�ش

ينّفذها  التي  املهمات  اإط��ار  يف 

اللبنانية  الأرا���ض��ي  على  اجلي�ش 

تندرج  اأّنها  القائد  اأو�ضح  كافة، 

حتت ثاثة عناوين: دفاعية، 

واإن�ضانية. اأمنية، 

الدفاعية  املهمات  ترتكز 

يف الدفاع عن الوطن وحماية 

اجلنوبية  ا  وخ�ضو�ضً حدوده، 

راأ���ش  على  فاجلنوب  منها، 

اه��ت��م��ام��ات��ن��ا واأول���وي���ات���ن���ا، 

دائمة  جهوزية  يتطّلب  وهذا 

للوحدات املنت�رصة جنوًبا، من 

وتدريب،  وحت�ضني  تر�ضني 

ال�»يونيفل«،  مع  والتعاون 

ال�ضكان  مع  ثقة  عاقة  وبناء 

اىل  الإ�ضارة  مع  واملواطنني، 

املحافظة على الهدوء العام، 

ا يكن،  وعدم ال�ضماح لأحد، اأيًّ

اىل  نا 
ّ
يجر او  علينا  يزايد  اأن 

كمثل  حالًيا،  نريدها  ل  حرب 

اإطاق �ضواريخ من الأرا�ضي اللبنانية...

القائد  الأمنية، رّكز  ويف ما يتعّلق باملهمات 

على وجوب الت�ضدد يف �ضبط الأمن واحلزم يف 

اأمني  حدث  لأي  ال�رصيع  واحل�ضم  الأمور  معاجلة 

حتمد  ل  ما  اىل  تطّوره  قبل  �ضغرًيا  كان  مهما 

الوحدات  فقادة  فتنة.  اىل  الجن��رار  او  عقباه، 

اأي  ملعاجلة  ال�ضاحية  كامل  لديهم  العمانية 

خلل اأمني وغري م�ضموح التخاذل او التلكوؤ، او 

يف  م�ضرًيا   ،1976 العام  اجواء  اىل  بنا  العودة 

 بها �ضعبة 
ّ
هذا املجال اىل اّن املرحلة التي منر

جًدا، واإذا تخطيناها ب�ضام ينُج لبنان.

احلثيث  العمل  على  القائد  ���ض��ّدد  ك��ذل��ك، 

العماء  و�ضبكات  الإره���اب  �ضبكات  لك�ضف 

احلفاظ  ����رصورة  م��وؤك��ًدا  عنا�رصها،  وتوقيف 

الع�ضكرية  املراكز  واأم��ن  الثكنات  اأم��ن  على 

التجمعات  اأمن  والقوافل والنتقالت، وكذلك 

الع�ضكرية.

املواطنني  مع  الت�رصف  اأهمية  اىل  اأ�ضار  واإذ 

ب���ع���دل وح�����زم واح�������رتام ���ض��م��ن ال��ق��وان��ني 

على  احلفاظ  على  الت�ضديد  مع  والتعليمات، 

املواجهات  ومنع  ال�ضلمية،  التظاهرات  اأم��ن 

او  التهريب  منع  وج��وب  اأّك��د  الحتكاكات،  او 

ال�ضورية،   - اللبنانية  احل��دود  عرب  الت�ضلل 

امل�ضّلحني،  ت�ضّلل  او  ال�ضاح  تهريب  وبخا�ضة 

م��ع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ق��م��ع ه���ذه احل����الت، واأم���ا 

احلالت الن�ضانية فم�ضموح بها �ضمن قرارات 

الدولة.

دعا  الإن�ضانية،  باملهمات  يتعّلق  م��ا  ويف 

ال��ف��وري عند  ال��ت��دخ��ل  ال��ع��م��اد ق��ه��وج��ي اىل 

)انهيارات،  غريها  او  طبيعية  كوارث  ح�ضول 

وتقدمي  ت��ف��ج��ريات...(،  في�ضانات،  ث��ل��وج، 

م�ضاعدة  اىل  بالإ�ضافة  للمواطنني،  ال��ع��ون 

باقي موؤ�ض�ضات الدولة.

الإجنازات

على �ضعيد الإجنازات يف املوؤ�ض�ضة 

حتقيق  يف  القائد  اأم��ل  الع�ضكرية، 

الذي  بع�ضها  معدًدا  منها،  املزيد 

حتقق:

ن�شاطات القيادة

اآذار
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• على ال�ضعيد الإجتماعي:
هذا  املدر�ضية  امل�ضاعدات  ن�ضبة  اإرتفاع   -

الفعلية،  اخلدمة  لع�ضكريي   ٪78 اىل  العام 

و54٪ للمتقاعدين.

والرواتب  الرتب  �ضل�ضلة  فروقات  دف��ع   -

وفق حقوق الع�ضكريني.

الع�ضكريني  اإ�ضكان  جهاز  عمل  تفعيل   -

املتطوعني وتاأمني القرو�ش لهم.

اجلهاز  اأّن  اىل  القائد  اأ�ضار  املجال،  هذا  يف 

للع�ضكريني،  ال�ضكن  م�ضكلة  ملعاجلة  �ض�ش 
ُ
اأ

اجلهاز  ه��ذا  من  امل�ضتفيدين  على  وبالتايل 

يعملوا  اأن  ع�ضكرية،  مب�ضاكن  واملخ�ّض�ضني 

امل��ج��ال  يف�ضحوا  ك��ي  اإخ��ائ��ه��ا  ع��ل��ى  ���رصي��ًع��ا 

لغريهم.

وتطوي�رها  الع�ضكرية  الطبابة  تفعي�ل   -

غرف  م��ع��دات،  )اأط��ب��اء،  املعايري  اأع��ل��ى  وف��ق 

على  حالًيا  العمل  ويجري  اأدوي��ة...(،  عمليات، 

مبوا�ضفات  حديث  ع�ضكري  م�ضت�ضفى  بناء 

عالية.

الآليات  وزي��ادة  امل�ضرتك  النقل  تفعيل   -

واخلطوط.

- تطوير املطابخ الع�ضكرية وحت�ضني نوعية 

الطعام.

• على �ضعيد التدريب:
واخل��ارج،  ال��داخ��ل  يف  التدريب  ا�ضتمرار   -

يف  دورات  ع�����ض��ك��رًي��ا   1046 يت��ابع  ح��ي��ث 

اخل��ارج.

اخلارج  يف  �ضب��اط  تام��ذة  تدريب   -

بحر،  )ج��و،  كافة  الإخت�ضا�ضات  من 

بر...(.

قوات  مع  م�ضرتكة  متارين  اإجراء   -

ال�»يونيفيل«.

على  للتدريب  م�ضاغل  اإق��ام��ة   -

الرماية.

- امل�ضاركة يف البطولت الريا�ضية.

- اإن�ضاء خمتربات لّلغات الأجنبية.

• على �ضعيد املوؤمترات والتفاقيات:
املا�ضي،  العام  اإقليمي  موؤمتر  عقد  مّت   -

 28 يف  اآخر  اقليمي  موؤمتر  عقد  اىل  و�ضي�ضار 

اآذار من هذا العام.

بع�ش  مع  ع�ضكري  تعاون  اتفاقيات  عقد   -

وذلك  ال�»يونيفل«،  وم��ع  ال�ضديقة  ال��دول 

�ضمن الثوابت والكرامة وال�ضيادة الوطنية.

- عقد اتفاقيات مع عدة جهات حول الأعمال 

بالألغام. املتعلقة 

وجهاز  اجل��ي�����ش،  يف  ج��دي��دة  قطع  اإن�����ض��اء   -

.CIMIC تعاون ع�ضكري - مدين

و�ضع احلدود اللبنانية - ال�ضورية

والو�ضع يف طرابل�ش

ب�ضكل  امل��و���ض��وع  ه��ذا  اىل  ال��ق��ائ��د  ق 
ّ
ت��ط��ر

عرب  يتّم  التهريب  اّن  اىل  اأ�ضار  حيث  خا�ش، 

ا عندما  حدود الدول ومنذ زمن بعيد، خ�ضو�ضً

تكون حدود الدول متداخلة ووا�ضعة.

ولكن ما يهّمنا يف املو�ضوع هو عدم انتقال 

مبنع  ���ض��ارم  ال��ق��رار  ل��ذل��ك،  الينا.  امل�ضاكل 

مع  وامل�ضّلحني،  ال�ضاح  ا  وخ�ضو�ضً التهريب، 

الإن�ضانية. وقد مّت ن�رص اجلي�ش  مراعاة احلالت 

بكثافة  ال�ضورية   - اللبنانية  احل���دود  على 

وفاعلية، ومّت تعزيز الوحدات املنت�رصة.

الو�ضع  تفجري  م��ع  الن��ت�����ض��ار  ه���ذا  ت��راف��ق 

حم�ضن،  وجبل  التبانة  ب��اب  بني  طرابل�ش  يف 

به  ف���اإذا  ال��و���ض��ع،  لتهدئة  اجل��ي�����ش  وت��دّخ��ل 

�ش لنريان الطرفني. ولكي ل يتم توريط 
ّ
يتعر

اُتخذ  الأ�ضا�ضية،  مهمته  عن  واإلهاوؤه  اجلي�ش 

القرار باحل�ضم ال�رصيع، وهكذا كان.

توجيهات عامة

القائد  اأّكد  الأو�ضاع،  جممل  ا�ضتعرا�ش  بعد 

�رصورة التزام عدة توجيهات، ومنها:

الع�ضكرية،  امل��وؤ���ض�����ض��ة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ   -

والوطن،  للجي�ش  املطلق  بالولء  ذلك  ويكون 

اأخرى،  دون  من  لفئة  ولي�ش  للجميع  فاجلي�ش 

امل�ّش  بعدم  وا�ضح  قرار  مع  الو�ضط  يف  ونحن 

الع�ضكريني  من  املطلوب  فاإّن  لذلك،  بالأمن. 

التجاذبات  عن  البتعاد  ال�ضباط،  ا  وخ�ضو�ضً

اّن  امل���ج���ال  ه���ذا  ون���وؤك���د يف  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة، 

معيار  فيها  ُيعتمد  والتعيينات  الت�ضكيات 

الكفاءة والنزاهة، ولي�ش الو�ضاطات.

والتوجيهات،  بالتعليمات  التام  التقّيد   -

التوجيه املعنوي والع�ضكري، وتنمية  وتفعيل 

احل�ش الأمني لدى الع�ضكريني.

الع�ضكرية،  واملناقبية  بالن�ضباط  التحّلي   -

الكرامة  حُتفظ  وبهما  اجلي�ش  يقوى  فبهما 

الأوام���ر،  تنفيذ  التوقيت،  اح���رتام  )ه��ن��دام، 

واح��رتام  امل��روؤو���ش  اح��رتام  الرئي�ش،  اإط��اع��ة 

الع�ضكرية...(. الرتاتبية 

والعتاد  الوحدات  جهوزية  على  املحافظة   -

وتعّهده لنواجهة خمتلف الحتمالت، والتدخل 

ب�رصعة ملعاجلة اي طارىء قد يحدث.

واملرا�ضات  الوثائق  اأمن  على  املحافظة   -

الع�ضكرية.

- متتني العاقات الجتماعية بني ال�ضباط، 

يف  والتن�ضيق  وال��ت��ع��اون  ال��دائ��م  والتوا�ضل 

تنفيذ املهمات.

النفقات يف  الرت�ضيد وع�رص  �ضيا�ضة  اتباع   -

واإفهام  ال�ضاغطة،  الإقت�ضادية  الأو�ضاع  ظل 

املحظورات  لناحية  وتوجيههم  الع�ضكريني 

الع�ضكرية.

اىل  الق�ائد  العماد  اأ�ض�ار  لقاءاته،  ختام  ويف 

الوطن  تاري�خ  يف  مرحلة  اأ�ضع�ب  يف   
ّ
من�ر اننا 

وعلى  اأنف�ضنا  على  »فلنحاف�ظ  واأح��رج�����ه��ا، 

خ�ض�ائر  باأقل  املرحل�ة  ه��ذه   
ّ
مت��ر كي  جي�ضنا 

 الأمان.
ّ
ممكن�ة ون��ض�ل اىل بر

ينجو  ومتما�ضًكا،  قوًيا  اجلي�ش  بق�ي  ف��اإذا 

الفقري  العم�ود  هو  اجلي��ش  اّن  ذلك  الوطن، 

بن�اء  لإع�������ادة  امل��واط�����ن��ون  ي��ت��ك�����ل  وع�����ل��ي��ه 

وطنه�م«.

وختم العماد قهوجي قائاً:

ر، 
ّ
»اإّن جتربة العام 1975 لن تتك�ر

يف  اجلي�ش  وق���وة   ،
ّ
مت���ر ل��ن  والفتنة 

وح�دته ويف ولء اأف�راده له، فلنح�افظ 

لنا ولأولدنا من  الوطن  عليه ليبقى 

بعدنا«.

اآذار

ن�شاطات القيادة
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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 هّناأهم ببداية ال�سنة 

اجلديدة ودعاهم لتعزيز اأوا�رص التعاون بني جيو�سهم واجلي�س اللبناين.

...والنائبني اأنطوان �سعد

واأمني وهبه

ا�ستقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، النائبني اأنطوان �سعد 

واأمني وهبه، وجرى تداول الأو�ساع 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�سري، 

ا خميم نهر البارد. وتداول �سوؤون املخيمات الفل�سطينية وخ�سو�سً

...ووفًدا من منظمة العمل

الجتماعي الدويل

ا�ستقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، وفًدا من منظمة العمل 

الجتماعي الدويل برئا�سة ال�سفري هيثم اأبو �سعيد، وجرى تداول 

ال�سوؤون العامة.

اآذار

اإ�ستقبالت رئي�ش الأركان
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اإ�ستقبالت رئي�ش الأركان

اآذار

...ومدير

الهيئة اللبنانية 

للطاقة الذرية

ا�ستقبل رئي�س الأركان 

اللواء الركن وليد �سلمان، يف مكتبه يف الريزة، مدير الهيئة اللبنانية 

للطاقة الذرية، الدكتور بالل ن�سويل، وبحث معه م�ساريع تهم املوؤ�س�سة 

الع�سكرية.

...وقائد الفرقاطة الفرن�سية

ووفًدا مرافًقا

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان، يف مكتبه يف 

الريزة، قائد الفرقاطة الفرن�سية CHEVALIER PAUL امل�سادة 

للطائرات العقيد البحري فرن�سوا مورو، يرافقه امللحق الع�سكري 

الفرن�سي العقيد فيليب باتريل، ملنا�سبة زيارة الفرقاطة لبنان وتنفيذ 

ن�ساطات م�سرتكة مع القوات البحرية اللبنانية.

...ووفًدا من احلزب ال�سوري

القومي الجتماعي

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان، يف مكتبه يف الريزة، 

وفًدا من احلزب ال�سوري القومي الجتماعي - جناح عبد امل�سيح، 

برئا�سة الدكتور علي حيدر، حيث مت تداول ال�سوؤون العامة.

AUL ووفًدا من جامعة...

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء 

الركن وليد �سلمان، يف مكتبه يف 

الريزة، الدكتور علي حمزة رئي�س 

 ،AUL جمل�س الإدارة يف جامعة

ترافقه ال�سيدة ن�رصين اأبو علي مديرة 

العالقات العامة يف اجلامعة املذكورة، 

وقد جرى تداول جمالت التعاون بني 

اجلامعة واجلي�س اللبناين.

كذلك ا�ستقبل

رئي�س الأركان،

يف مكتبه يف الريزة، 

املدير التنفيذي 

ملوؤ�س�سة اأنيغما 

ال�سيد ريا�س قهوجي، 

والفنان اأمري يزبك.
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حدث

اآذار

تدابري اأمنية يف خمتلف املناطق

�أمنية  تد�بري  �جلي�ش  قوى  تنفيذ  مع  تز�منت  طر�بل�ش  �أح��د�ث 

و�لتهريب  �لت�سلل  �أعمال  �للبنانية »ملكافحة  �ملناطق  يف خمتلف 

على  و�لتعديات  �مل�سلحة  �ملظاهر  ومنع  �الجت��اه��ات،  جميع  من 

�ملو�طنني«، وفق ما جاء يف بيان قيادة �جلي�ش - مديرية �لتوجيه 

�ل�سادر يف 2012/2/7.

حو�جز  �إقامة  »�سملت  �لتد�بري  ه�ذه  �أن  �أو�سح  نف�س��ه  �لبيان 

بو��سط�ة  �ن�ز�الت  وتنف�يذ  وموؤل�لة  ر�جلة  وت�سيري دوريات  ظرفية 

من  كميات  �سبط  �إىل  �أدت  وهي  �لوع�رة«،  �الأماكن  يف  �لطو�فات 

كبري  عدد  وتوقيف  �ملهرب�ة،  و�لب�س�ائع  و�ملم�نوعات  �الأ�سلح�ة 

�لعد�لة  �إىل  و�ملطلوبني  �لقان�ون  على  و�خلارجي�ن  �ملهربي�ن  من 

�إىل �لق�ساء  بجر�ئم خمتلفة. وقد جرى ت�سليمهم مع �مل�سبوطات 

�ملخت�ش.

تنفيذ  توقيت  حول  �لبع�ش  �أثاره  ما  �جلي�ش  قيادة  و��ستغربت 

�أن هذ� �الأمر يقع  �الجر�ء�ت �الأمنية و�مكنتها وتفا�سيلها، موؤكدة 

و�خت�سا�سها ويتم وفق طبيعة �ملعلومات  يف �سلب م�سوؤوليتها 

�جلي�ش  وجود  �أن  عن  ف�سالً  �الأمن،  �إىل  �ملو�طن  وحاجة  �ملتو�فرة 

يف كل �أرجاء �لوطن هو حالة طبيعية جًد� باالإ�سافة �إىل كونه مطلًبا 

�سعبًيا ووطنًيا �سامالً.

�سنحمي �سكان املناطق احلدودية

من اأي اعتداء

��سم  زج  عدم  باجلميع،  �جلي�ش  قيادة  �أهابت 

�ل�سيا�سية  �لتجاذبات  يف  �لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة 

يف معر�ش قيامها بو�جبها �الأمني، وذّكرت باأن 

�أهله«.  بني  هو  ك��ان،  منطقة  �أي  يف  »�جلي�ش 

�سكان  حماية  على  �ل��ت��ام  »حر�سها  م��وؤك��دة 

�ملناطق �حلدودية من �أي �عتد�ء يطال �أرو�حهم 

وممتلكاتهم مهما كان م�سدره. وذلك مبو�ز�ة 

د�خ��ل  �مل�سلح  �لظهور  منع  �حل���ازم،  ق��ر�ره��ا 

من  �آخ��ر  �أمني  ن�شاط  و�أي  �للبنانية،  �لأر����ش��ي 

�ساأنه �حلاق �ل�رضر بحياة �ملو�طنني، وتعري�ش 

��ستقر�ر �لوطن للخطر«.

اجلي�ش رد على م�سادر النريان واأوقف م�سلحني

على  �أنه  �لتوجيه  مديرية  �أعلنت  باأحد�ث طر�بل�ش،  يتعلق  ما  يف 

�أثر ح�سول تبادل �إطالق نار باالأ�سلحة �حلربية �خلفيفة بني عنا�رض 

�جلي�ش  قوى  تدخلت  حم�سن،  جبل   - �لتبانة  منطقة  يف  م�سلحني 

وتنفيذ  �لنري�ن  م�سادر  على  بالرد  وقامت  �ملنطقة  يف  �ملنت�رضة 

دوريات  �سريت  كما  �لنار،  مطلقي  الأماكن  و��سعة  دهم  عمليات 

مكثفة يف �سارع �سوريا. ويف �ليوم �لتايل و��سلت قوى �جلي�ش تعزيز 

�لذين �ساركو� يف  الأماكن  �إجر�ء�تها وقامت بعمليات دهم دقيقة 

�ال�ستباكات، حيث متكنت من توقيف عدد من �مل�سلحني، و�سبط 

كميات من �الأ�سلحة و�لذخائر �ملوجودة بحوزتهم، فيما �أ�سيب عدد 

من �لع�سكريني بجروح خمتلفة.

ال غطاء

و�أكدت قيادة �جلي�ش قر�رها �حلا�سم بالت�سدي للعابثني باالأمن 

�أي جهة �نتمو�، ومتابعة مالحقة جميع �ملتورطني يف �الأحد�ث  �إىل 

�لقيادة  وحملت  �ملخت�ش.  �لق�ساء  �إىل  وت�سليمهم  وتوقيفهم 

خ�سائر  �أي  م�سوؤولية  خلفهم،  يقف  وم��ن  �مل�سلحني  »�لعنا�رض 

�لع�سكريني، م�سرية  �أو  ج�سدية ومادية تقع يف �سفوف �ملدنيني 

�إىل �أن �الأو�ساع �لدقيقة �لتي متر بها �لبالد لن ت�سكل يف �أي حال 

�لعكر،  �ملاء  �الأحو�ل غطاء للم�سطادين يف  من 

و�ملتطاولني على هيبة �لدولة و�أمن �ملو�طنني 

و��ستقر�رهم.

�أحد�ث طر�بل�ش

اجلي�ش طوق الفتنة مبوقفه ال�رسيع احلازم

�سهيد وجرحى بني الع�سكريني

والقيادة حتّمل امل�سلحني

ومن يقف خلفهم م�سوؤولية اأي خ�سائر 

مت�سللة من م�سارب االحتقان ال�سيا�سي، حاولت رياح الفتنة اأن تن�رس 

عنا�رس  بني  نار  اطالق  تبادل  ال�سمال.  عا�سمة  طرابل�ش  يف  �سمومها 

م�سلحني يف منطقة باب التبانة - جبل حم�سن، كاد اأن يوقع املدينة 

يف دوامة العنف. غري اأن اجلي�ش احتوى املوقف ب�رسعة وحزم مانًعا 

االأيادي ال�سوداء من تخريب م�سرية االأمن واال�ستقرار.

اجلي�ش دفع مرة جديدة �رسيبة الدم خالل قيامه بواجبه، اإذ اأ�سيب 

ا بجروحه.
ً
عدد من ع�سكرييه وقد ا�ست�سهد اأحدهم يف ما بعد متاأثر





حفل  امل��رك��زي  الع�سكري  ال��ن��ادي  يف  اأق��ي��م 

النا�سئة:  الإقليمية  »الق�سايا  كتاب  توزيع 

امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة« على  �ال�������ر�ؤى  ال��ت��ح��دي��ات 

الإقليمي  املوؤمتر  يف  اللبنانيني  امل�ساركني 

الأ�ل الذي عقد يف لبنان العام املن�رصم.

العماد  اجلي�ش  قائد  ممثل  الإحتفال  ح�رص 

ط��اين  ال��ط��ي��ار  ال��رك��ن  العميد  ق��ه��وج��ي  ج��ان 

مر�ان  العميد  الداخلية  �زير  ممثل  �سهوان، 

عام  مدير  ممثل  حنينه،  اأح��م��د  العميد  �رصبل 

قوى الأمن الداخلي اللواء اأ�رصف ريفي العميد 

بيار ن�ّسار، ممثل مدير عام الأمن العام اللواء 

ممثل  اأي��وب،  رمي��ون  العقيد  اإبراهيم  عبا�ش 

مدير عام اأمن الد�لة اللواء جورج قرعه العميد 

بالإنابة  اإيلي من�ّسى، ممثل مدير عام اجلمارك 

�سفيق مرعي العقيد اليا�ش ال�سكر، امللحقون 

ال��ع�����س��ك��ري��ون ال��ع��رب �الأج����ان����ب، اأ���س��ات��ذة 

الفعلية  اخلدمة  �ضباط  من  وع��دد  جامعيون 

املتقاعدين.   وال�ضباط 

ثم  اللبناين،  الوطني  بالن�سيد  الإحتفال  بداأ 

األقى ممثل قائد اجلي�ش كلمة �سدد فيها على 

الن�ساطات  يف  اخلا�ش  القطاع  م�ساهمة  اأهمية 

الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  حتييها  التي  الفكرية 

الأحداث  مواكبة  اإىل  خاللها  من  تهدف  �التي 

�التطورات �التطلعات ب�سكل م�ستمر.

لقا�ؤنا  ك��ان  �سنة،  ح��واىل  »منذ  قاله:  �مم��ا 

الأول يف معر�ض تلك الن�ضاطات، حتت عنوان: 

التحديات  النا�سئة:  الإقليمية  »الق�سايا 

ما  مب�ساركة  مّت  حدث  امل�ستقبلية«.  �ال��ر�ؤى 

ل يقل عن مائة باحث واأكادميي وحما�رض، من 

لبنان �الد�ل العربية �بع�ش الد�ل ال�سديقة 

امل�ساركون  ط��رح  �ق��د  الد�لية.  �املنظمات 

الإقليمية  الق�سايا  حول  خمتلفة  ر�ؤًى  خالله، 

القائمة  بالتحديات  الإحاطة  �حا�لوا  النا�سئة، 

املجتمعون  ��ل  ت��و���سّ اأن  ف��ك��ان  �امل��رت��ق��ب��ة، 

املعطيات  اأملتها  التو�سيات  من  جملة  اإىل 

�اخلربات �التجارب، اإقت�سى تعميمها«.

كل  م��ن  اللبناين  اجلي�ض  »اأي���ن  واأ����ض���اف: 

جميًعا،  اأب��ن��اءه  ميّثل  الوطن،  م��راآة  اإّن��ه  ذل��ك؟ 

يدافع  كما  متاًما  الفكري  تنّوعه  عن  يدافع 

حرية  يحمي  ��ساحالً،  جبالً  الوطني  ترابه  عن 

جميع  من  البالد  هذه  بها  تتميز  التي  التعبري 

اإىل  الوقوف  يف  �ي�ستب�سل  ف، 
ّ
التطر اأ�سكال 

�العدل، �ذلك مبواجهة عدّ�ين  ال�سالم  جانب 

اأ�سا�سيني: اإ�رصائيل �الإرهاب، �الكل يعرف اأّن 

الأزمات  معظم  �سلب  يف  هما  العد�ين  هذين 

التي ت�سيب منطقتنا، �ت�سغل موؤ�س�ساتنا عن 

والتقّدم  احل�ضاري  النهو�ض  قُدًما يف  امل�ضي 

�الإجتماعي«. العلمي 

�ختم قائالً:

»لقد عمدت القيادة اإىل جمع اأعمال املوؤمتر 

ن��د�ات��ه  ف��ا���س��ت��ذك��رت  �ا���س��ت��ث��م��اره��ا،  الأ�ل 

على  خ��ا���ش  تقرير  يف  �ق��ّدم��ت��ه��ا  �خّل�ستها 

م�سمونها  باأهمية  منها  اإقتناًعا  كتاب،  �سكل 

فيها  امل�ساركني  الباحثني  جلهود  ا 
ً
�تقدير

تاأ�سي�ًسا للموؤمتر  ا لعطاءاتهم، �بالتايل 
ً
��سكر

 28 ما بني  لعقده  التخطيط  يتم  الذي  الثاين 

�31 من �سهر اآذار احلايل...«.

�يف اخلتام اأقيم كوكتيل باملنا�سبة.  
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اإعداد:

نينا عقل خليل

جان د�رك �أبي ياغي

روجينا خليل �ل�شختورة

اإطالق التقرير اخلا�ش 

حول »الق�سايا الإقليمية 

النا�سئة: التحديات �الر�ؤى 

امل�ستقبلية«

�لعماد قهوجي:

�جلي�ش يد�فع عن تنّوعه 

�لفكري متاًما كما يد�فع 

عن تر�به �لوطني

العميد الركن طاين �سهوان



اآذار

اأخبار ون�شاطات
تعاون جديد بني �لدولة �لإيطالية و�جلي�ش �للبناين

دور�ت تدريبية يف ��شرت�ليا

يف ���س��ي��اق امل���ب���ادرات امل��ت��ك��ررة ل��دع��م��ه، 

يف  ج��رى  احتفال  يف  اللبناين  اجلي�ش  ت�سّلم 

الدولة  قدمته  ع�ضكرًيا  عتاًدا  الكرنتينا  حملة 

الإيطالية هبة.

اأرك��ان  اأعمال  م�سري  من  ك��ّل  الحتفال  ح�رص 

اأب��و  نبيل  ال��رك��ن  العميد  للتجهيز  اجلي�ش 

العماد جان قهوجي،  حيدر ممثاًل قائد اجلي�ش 

جوزيبي  ال�سيد  لبنان  يف  الإي��ط��ايل  ال�سفري 

القطاع  قائد  لمانا  كارلو  اجلرنال  مورابيتو، 

الع�سكري  �امللحق  اليونيفيل،  يف  الغربي 

من  ع��دد  جانب  اإىل  �ساندري  مي�سال  العقيد 

�ضباط اجلي�ض اللبناين. 

اجلي�ش  ت�سّلمها  التي  الإيطالية  الهبة  قوام 

 CEIA MIL ط��راز  من  األغام  كا�سفة   138

Fido XT مع  D1 – �4 كا�سفات متفجرات 
اإىل  بالإ�ضافة  الدعم،  6 جمموعات من معدات 

الد�رات التدريبية �امل�ساعدة التقنية يف هذا 

املجال. 

با�سم  حيدر،  اأب��و  الركن  العميد  �سكر  �ق��د 

على  الإيطالية  ال�سلطات  قهوجي،  العماد 

�اأثنى  اللبناين،  اجلي�ش  امل�ستمر  دعمها 

�ت�سحياتها  الإيطالية  الوحدة  جهود  على 

لرت�سيخ ال�ستقرار يف اجلنوب.

تندرج  الهبة  ه��ذه  اأّن  ب��الإ���س��ارة  يجدر 

يف  الثنائية  التعا�ن  »اتفاقية  اإط��ار  يف 

احلكومتني  بني  املوقعة  الدفاع«  جمال 

حزيران   21 بتاريخ  �اللبنانية  الإيطالية 

.2004

اأن  ب��ري�ت  يف  الأ�سرتالية  ال�سفارة  اأعلنت 

اأ�سرتاليا �ست�ستقبل عنا�رص من القوات امل�سلحة 

م�سرتكة،  تدريبية  د�رات  ملتابعة  اللبنانية 

املعّزز  الدفاعي  التعاون  برنامج  �ضمن  وذلك 

بني البلدين.

قدم  اجلي�ش،  ع��ام  مقر  يف  عقد  اجتماع  �يف 

غايف  الكابنت  الأ���س��رتايل  الع�سكري  امللحق 

اللبناين  اجلي�ش  يف  التعليم  مدير  اإىل  اإر�ين 

العميد الركن خالد حمادة كتاًبا من �سفري بالده 

يف لبنان لك�ش بارتلم يوجز الد�رات التدريبية 

املعرو�ضة.

اجلدير بالذكر اأن احلكومة الأ�سرتالية �ستمّول 

اللبناين  اجلي�ش  عنا�رص  م�ساركة  كامالً  متويالً 

ي�سملها  التي  التدريبية  ال����د�رات  جميع  يف 

الربنامج، �من بينها د�رة التاآلف لأ�سبوع �احد 

التي �ستقام يف مركز التدريب الد�يل الدفاعي 

التدريبية  ال����د�رة  ت�سبق  �ه��ي  م��ل��ب��ورن،  يف 

املتخ�س�سة.

عنا�رص  الأ�ىل  التدريبية  ال���د�رة  ��ست�سم 

اإفريقيا  م��ن  د�ل���ة  ح���واىل 18  م��ن  خم��ت��اري��ن 

واآ�ضيا وال�رضق الأو�ضط واملحيط الهادئ، حيث 

من  عنا�رص  جانب  اإىل  للتدريب  �سيخ�سعون 

قوات الدفاع ال�سرتالية �اأفراد مدنيني.

من من�سق  بار�دي كالً  نزيه  البحري  العميد  البحرية  القوات  م قائد 
ّ
كر

امل�ساعدات الع�سكرية يف ال�سفارة الأملانية العقيد ديتري اجنلهارد �قائد 

املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات  �ضمن  العاملة  الأملانية  ال��زوارق  جمموعة 

العقيد فليك�ش هورنانغ، يف احتفال اأقيم يف املجمع الع�سكري - جونية، 

�التدريبي  اللوج�ستي  املجالني  يف  بذلها  التي  للجهود  ا 
ً
تقدير �ذلك 

مل�سلحة القوات البحرية.

براءته  مع  الع�سكري  التقدير  ��سام  بار�دي  البحري  العميد  قّدم  �قد 

الع�سكري  امللحق  ح�سور  يف  خلدماتهما،  ا 
ً
تقدير مني 

ّ
املكر لل�سابطني 

و�ضباط  ال�ضفارة  لدى  الع�ضكرية  للم�ضاعدات  اجلديد  واملن�ضق  الأملاين 

من قيادة اجلي�ش �من القوات البحرية.

و�شاما �لتقدير 

�لع�شكري ملن�شق 

�مل�شاعد�ت 

�لع�شكرية وقائد 

جمموعة �لزو�رق 

�لأملانيني
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قاعة �جتماعات و�شبكة �ت�شالت

من �لوحدة �لكورية �إىل �جلي�ش

...وقاعة للغة �لفرن�شية

يف مع�شكر عرمان للتدريب

�جتماعات 

عمل حول 

CTP

قطاع  قائد  طلي�ش  �سادق  الركن  العميد  ح�سور  يف 

الليطاين ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،  جنوب 

وقائد الوحدة الكورية العاملة �ضمن قوات الأمم املتحدة 

املوؤقتة يف لبنان العقيد �ضني هاجونغ �ضيك اإىل جانب عدد من ال�ضباط، اأقيم يف ثكنة بنوا بركات يف 

�سور، احتفال مبنا�سبة ت�سّلم اجلي�ش قاعة اجتماعات ��سبكة ات�سالت قّدمتهما الوحدة املذكورة هبة.

األقاها باملنا�سبة، الوحدة الكورية ��سّلم قائدها العقيد  العميد الركن طلي�ش �سكر يف كلمته التي 

جونغ �سيك درًعا تذكارية با�سم العماد قائد اجلي�ش.

واختتم الإحتفال بعر�ض للفنون القتالية وايجاز حول �ضبكة الإت�ضالت.

للتدريب،  اأقيم يف قيادة مع�سكر عرمان 

الفرن�سية  اللغة  لتعليم  قاعة  افتتاح  حفل 

 »SGBL« م�رصف  قبل  م��ن  جتهيزها  مت 

الأ�����س���ط،  ل��ل�����رصق   »ADPI« �����رصك���ات 

�»Publiville« �»رينو« لل�سيارات.

اهلل  عطا  عبد�  الركن  العميد  الإحتفال  ح�رص 

ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، امللحق 

برتيل،  فيليب  العقيد  الفرن�سي  الع�سكري 

جريار  ال�سيد   »SGBL« م�سارف  �سبكة  مدير 

ال�سادة:  امل��ذك��ورة  ال�رصكات  �ممثلو  تيجون 

اإىل  حنني،  �بيار  مطر،  ر�جيه  �سماحة،  ر�جيه 

�ضّلم  اخل��ت��ام،  ويف  ال�ضباط.  م��ن  ع��دد  ج��ان��ب 

العميد الركن عطا اهلل كتب �سكر با�سم العماد 

قائد اجلي�ش اإىل ممثلي اجلهات امل�ساهمة.

ق��������ام �ف��������د م��ن 

 American ���رصك��ة 

امللتزمة    Systems
ت���ن���ف���ي���ذ ب���رن���ام���ج 

التدريب ال�سامل )CTP( بزيارة اإىل لبنان لتفقد اأع�ساء فريق التدريب المريكي يف 

 Jason Frye املراكز املعتمدة لتنفيذ الربنامج. �التقى الوفد املوؤلف من ال�سيدين

�Robert Caroll كاًل من م�سري اأعمال نائب رئي�ش الأركان للتجهيز العميد الركن 
نبيل بو حيدر ومدير التعليم العميد الركن خالد حماده، �ضمن اجتماعات عمل ناق�ضوا 

خاللها اأموًرا متعلقة بخطة الربنامج �تنفيذه. 

اأمريكًيا من القيادة الو�ضطى، وجرى بحث موا�ضيع  كما التقى مدير التعليم وفًدا 

متعلقة بالتعا�ن �التدريب على م�ستوى اجلي�سني. 
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اأخبار ون�شاطات
م رجل �لأعمال �رسكي�ش �رسكي�ش

ّ
قيادة �جلي�ش تكر

�رسيتا لو�ء �حلر�ش �جلمهوري وفوج �ملغاوير جمليتان يف �لعر�ش �لع�شكري و�شار�ت لعنا�رسهما

ا 
ً
ال�ضيد �رضكي�ض �رضكي�ض تقدير الأعمال  الريزة، غداء تكرميي لرجل  ال�ضباط يف  اأقيم يف نادي 

مل�ساهمته يف تنفيذ م�رص�ع منحوتة »�سفرة احلرف الأ�ل«. ح�رص احلفل العميد الركن ح�سن اأيوب 

مدير التوجيه ممثالً قائد اجلي�ض العماد جان قهوجي وعدد من ال�ضباط. وقد منح العميد الركن 

اأيوب ال�سيد �رصكي�ش درًعا تذكارية با�سم العماد قهوجي.

اخ��ت��ريت ك��ل م��ن ���رصي��ت��ي ل��واء 

احلر�ش اجلمهوري �فوج املغا�ير 

ك�����رضي��ت��ني جم��ل��ي��ت��ني م���ن ب��ني 

العر�ض  يف  �ضاركت  التي  ال�رضايا 

ذك��رى  يف  اأق��ي��م  ال��ذي  الع�سكري 

ال�ستقالل.

احلر�ش  ل��واء  اأق��ام  �للمنا�سبة، 

قيادة  مقر  يف  احتفالً  اجلمهوري 

اللواء يف بعبدا، تراأ�سه قائد اللواء 

العميد �ديع الغفري ممثالً العماد 

قائد اجلي�ش.

كذلك، اأقام فوج املغا�ير احتفالً على ملعب ثكنة غ�سان 

�سامل  الركن  العميد  الفوج  قائد  تراأ�سه  ر�مية،  يف  رمان 

ر�كز ممثالً قائد اجلي�ش.

ال�سارات،  املجليتني  ال�رصيتني  عنا�رص  تقليد 
ّ
مت  �ق��د 

وذلك يف ح�ضور عدد كبري من ال�ضباط والرتباء والأفراد.



يف اإطار احلفاظ على الأمن �الإ�ستقرار �مكافحة اجلرائم املنظمة على 

اأنواعها، �بنتيجة التدابري الأمنية التي اتخذتها �حدات اجلي�ش يف خمتلف 

املناطق اللبنانية خالل �سهر كانون الثاين املن�رصم، اأ�قفت هذه الوحدات 

نحو 460 �سخ�ًسا من جن�سيات خمتلفة، بع�سهم مطلوب للعدالة مبوجب 

متعددة،  �خمالفات  جرائم  لرتكابه  الآخ��ر  �البع�ش  توقيف،  مذكرات 

�رضعية،  اإق��ام��ات  دون  من  اللبنانية  الأرا���ض��ي  داخ��ل  بالتجوال  تتعلق 

وحيازة املمنوعات والإجتار بها، بالإ�ضافة اإىل قيادة �ضيارات ودراجات 

نارية من د�ن اأ�راق ثبوتية، �قد �سملت امل�سبوطات 60 �سيارة �10 

من  كميات  اإىل  بالإ�ضافة  �ضيد،  ومركب  و�ضهريجني  نارية  دراج��ات 

الأ���س��ل��ح��ة �ال��ذخ��ائ��ر 

الع�سكرية،  �الأعتدة 

�املخدرات �الدخان.

ت���������س����ل����ي����م  مت 

املوقوفني مع امل�سبوطات اإىل املراجع املخت�سة لإجراء الالزم. 

ر�سد  عمليات  بعد  املخابرات  ملديرية  تابعة  د�ري��ة  متكنت  كذلك، 

�تق�ّش، من توقيف املدعو علي ح�سن امل�رصي اإثر دهم مكان �جوده يف 

البقاع. وقد اأو�ضحت مديرية التوجيه يف بيان �ضدر عنها )2012/1/27( 

اأن املوقوف امل�رصي مّتهم بالقيام بتاريخ 2011/6/2، �بالإ�سرتاك مع 

ال�سالح، مبلغ 230 مليون لرية من موظفي  بقوة  بعملية �سلب  اآخرين، 

بنك الإعتماد اللبناين - فرع زحلة. كما اأنه مّتهم بامل�ساركة يف خطف اأحد 

الأ�سخا�ش ب�سبب خالفات مادية، �بالقيام بعمليات �سطو م�سّلح �تز�ير 

املخدرات،  �تعاطي  ر�سيد  د�ن  من  �سيكات  �اإعطاء  �احتيال  �ن�سب 

�ثمة عدة مذكرات توقيف بحقه، �قد �سلم املوقوف اإىل الق�ساء.

خمتلف  من  ع�ضكريون  �ضاهم  املتوا�ضل،  الإمنائي  الن�ضاط  اإط��ار  ويف 

الوطني  الربنامج  �ضمن  ت�ضجري  حمالت  يف  الع�ضكرية  والوحدات  القطع 

للغابات، �ذلك بالتعا�ن مع �زارة الزراعة.
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اأخبار ون�شاطات

اآذار

تد�بري �أمنية وتوقيفات و�أعمال �إمنائية

اإىل  �سكر  كتاب  اجلي�ش  قيادة  �ّجهت 

�رضعت  التي  عكار   - حممد  ال�ضيخ  بلدية 

اجلي�ش  ل�سهداء  ت��ذك��اري  ن�سب  باإقامة 

عن  ال���دف���اع  �سبيل  يف  �سقطوا  ال��ذي��ن 

الوطن، حيث �ضتتوىل تنفيذه مع كامل تكاليفه يف احلديقة 

اأن  ال�سكر  كتاب  �جاء يف  البلدة.  مدخل  على  الواقعة  العامة 

اإيجابًيا لدى عائالت الع�سكريني  اإنطباًعا  هذا امل�رص�ع يرتك 

ال�سهداء، �يدّل على احل�ش الوطني من قبل البلدية.

كتاب

�شكر
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م�ؤمترات

اآذار

اإعداد:

روجينا خليل ال�شختورة

ال�رشق الأو�سط بني احلرب وال�سلم 

اأين حقوق الإن�شان من ذلك؟

يف ظل الأو�شاع الأمنية املرتدية الراهنة التي ت�شود 

ا اىل الأعمال الإرهابية 
ً
غالبية دول ال�رشق الأو�شط، ونظر

املنظمات  دعت  ال�شعوب،  لها  تتعر�ض  التي  والتخريبية 

اإىل موؤمتر دويل  لبنان  التابعة للأمم املتحدة يف  الدولية 

حقوق  العمل يف جمال  وم�شتقبل  العامل  ال�شلم يف  »مهمة  حول  عمل  وور�شة 

الإن�شان يف ال�رشق الأو�شط«، وذلك يف فندق روتانا يف احلازمية.

يف  الإن�شان  وحقوق  الإن�شاين  الدويل  القانون  مكتب  رئي�ض  املوؤمتر  ح�رش 

اأركان اجلي�ض للعديد العميد الركن نعيم زيادة ممثلً كًل من وزير الدفاع فايز 

الداخلية مروان �رشبل  العماد جان قهوجي، وممثل وزير  غ�شن وقائد اجلي�ض 

العميد روجيه �شامل، النائب فادي العور، ممثل النائب طلل ار�شلن الدكتور 

والنائب يف  الن�شان  الدولية حلقوق  واملفو�شية  �شفري املنظمة  �شليم حمادة، 

الربملان الدويل للأمن وال�شلم الدكتور هيثم بو �شعيد، رئي�ض الربملان الدويل 

للأمن وال�شلم الدكتور �شال�شو مافيز، ممثل املدير العام لقوى الأمن الداخلي 

العام  للأمن  العام  املدير  ممثل  كرنيب،  مو�شى  املقدم  ريفي  اأ�رشف  اللواء 

الإن�شان الدكتور حممد  الدولية حلقوق  العميد فوؤاد خوري، رئي�ض املفو�شية 

�شاهد اأمني خان، رئي�ض جلنة الأمن وال�شلم يف منظمة العمل الجتماعي اللواء 

الركن �شوقي امل�رشي، ممثل مدير املخابرات يف اجلي�ض العميد منري �رشور، 

�شفري �شوريا يف لبنان الدكتور علي عبد الكرمي علي، �شفري الدولة الفل�شطينية 

يف لبنان وممثلون عن ال�شفارات العراقية، اليرانية، العمانية، اأع�شاء ال�شلك 

الديبلوما�سي و�سباط من الأجهزة الأمنية واجلمعيات احلقوقية الإن�سانية العربية 

واللبنانية والفل�شطينية وفاعليات ومهتمون.

العميد الركن نعيم زيادة

اللبناين،  الوطني  بالن�سيد  الف��ت��ت��اح  بعد 

الركن  العميد  اجلي�ش  قائد  ممثل  ا�ستهل  

زيادة كالمه فقال:

اأن ينعقد هذا املوؤمتر يف ربوع  »لي�ش غريًبا 

الكبري  بحجمه،  ال�سغري  الوطن  فهذا  لبنان، 

لتفاعل  حقيقًيا  خمترًبا  يزال  ول  كان  بقيمه، 

الثقافات واحل�سارات، حتى قيل عنه اأنه اأكرث 

اخلوف  ي�سوده  عامل  ر�سالة. ويف  اإنه  من وطن، 

اللبناين  النموذج  يبدو  والت�سكيك،  والقلق 

الإن�سانية  منه  ت�ستمد  م�رشق،  اأمل  واحة  الفريد 

تالقي  واإمكان  واحل��وار،  النفتاح  قيم  جمعاء، 

الن�سان مع اأخيه الإن�سان ب�رشف النظر عن دينه 

او عرقه او لونه«.

واأ���س��اف: »ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن الأزم����ات التي 

مل  ال��زم��ن،  م��ن  ع��ق��ود  خ��الل  بوطننا  ع�سفت 

يتخلوا  ومل  للياأ�ش،  يوًما  اللبنانيون  ي�ست�سلم 

العي�ش  و�سيغة  بوحدتهم  التم�سك  عن  حلظة 

اجلي�ش  فعل  كذلك  بينهم،  م��ا  يف  امل�سرتك 

اللبناين الذي ا�ستطاع بف�سل اإميانه بر�سالته، 

اأن  املتجرد،  واأدائ���ه  اجلامع،  الوطني  ودوره 



حقوق الإن�سان
يف  الدائم  ورهانه  �سعبه  اأم��ان  �سمام  ي�سكل 

اأحلك اأوقات ال�سدائد وال�سعاب، وها هو لبنان 

النهو�ش  ثابتة يف طريق  اليوم مي�سي بخطى 

العماد  الرئي�ش  فخامة  عهد  ظل  يف  والبناء، 

امل�ساحلة  م��ن  اتخذ  ال��ذي  �سليمان  مي�سال 

�سعاًرا  اللبنانيني  ب��ني  وال��ت��واف��ق  وال��وح��دة 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  ت�ستمر  فيما  مل�سريته، 

قهوجي  ج��ان  العماد  بقيادة 

الجن��از  حمققة  منيعة،  قوية 

تر�سيخ  جم��ال  يف  الآخ���ر  تلو 

الأمن وال�ستقرار. غري  دعائم 

اأن ما يعكر �سفو �سالمنا، هو 

على  الإ�رشائيلي  العدو  اإبقاء 

يف  اللبنانية  الأرا�سي  احتالله 

كفر�سوبا  وتالل  �سبعا  م��زارع 

بلدة  م��ن  ال�سمايل  والق�سم 

الغجر، وموا�سلة خرق طائراته 

وزرع  ال��وط��ن��ي��ة  ���س��ي��ادت��ن��ا 

والعمالة  التج�س�ش  �سبكات 

ال��واح��د،  جمتمعنا  ن�سيج  يف 

بالإ�سافة اىل الكّم الهائل من 

العنقودية  والقنابل  الألغام 

اأر�سنا، والتي  التي خلفها يف 

ال�سهداء  من  كبرية  اأع��داًدا  ت��زال،  ول  ح�سدت 

واجلرحى. كما اأّن ما يعكر �سفو ال�سالم اأي�ًسا، 

ه��و الإره����اب ال���ذي يطل ب��راأ���س��ه ب��ني احلني 

الأذى  واإحلاق  املواطنني  ترويع  بهدف  والآخر 

لبنان  باأرواحهم وممتلكاتهم. فقد بذل �سعب 

اإرهاب  مواجهة  يف  اجل�سام  الت�سحيات  وجي�سه 

اإرهاب  مواجهة  ويف  باإ�رشائيل،  املتمثل  الدولة 

ذلك  على  �ساهد  وخري  املتطرفة،  املنظمات 

العام  البارد  نهر  ومعركة   ،2006 متوز  حرب 

تكن  مل  املبذولة،  الت�سحيات  وه��ذه  2007؛ 

العامل  عن  دفاًعا  بل  فح�سب،  لبنان  عن  دفاًعا 

قواعد  على  اخلارجة  ال��دول  خماطر  من  اأجمع، 

املجموعات  خم��اط��ر  وم���ن  ال��ع��امل��ي،  ال�سلم 

واملكان  ال��زم��ان  يف  ح��دود  ل  التي  الإره��اب��ي��ة 

لأعمالها الإجرامية العبثية«.

»با�سم  بالقول:  زي��ادة  الركن  العميد  وختم 

اأت��وج��ه  ال��ع��م��اد ج��ان ق��ه��وج��ي،  ق��ائ��د اجلي�ش 

الداعية  اجلهات  اإىل  والمتنان  ال�سكر  بخال�ش 

يف  ���س��ارك  م��ن  ك��ل  اأ�سكر  كما  امل��وؤمت��ر،  لهذا 

ح�����س��وره واأ���س��ه��م يف اإجن���اح���ه، وع��ه��دن��ا لكم 

�سالم  اإىل  متطلعني  مًعا  ال�سواعد  ن�سبك  اأن 

الإن�سان  وخري  ال�سعوب  طماأنينة  فيه  حقيقي، 

وعزته وكرامته«.

اللواء الركن املتقاعد �شوقي امل�رشي

الركن  اللواء  القى  القائد،  ممثل  كلمة  بعد 

امل�رشي كلمة، وقال: 

القت�سادية  املنظمة  اأ�سبوعني عقدت  »منذ 

والج��ت��م��اع��ي��ة ل���غ���رب اآ����س���ي���ا »الإ����س���ك���وا« 

ا يف فندق 
ً
م���وؤمت���ر امل��ت��ح��دة  ل����الأمم  ال��ت��اب��ع��ة 

والن��ت��ق��ال  »الإ����س���الح  مب��و���س��وع  فيني�سيا 

ب��اإ���رشاف دويل  وذل���ك  ال��دمي��وق��راط��ي��ة«،  اإىل 

مون  ك��ي  ب��ان  لل�سيد  �سخ�سية  ومب�����س��ارك��ة 

دولة  جانب  اإىل  املتحدة،  ل��الأمم  العام  الأم��ني 

ميقاتي،  جنيب  الأ�ستاذ  الوزراء  جمل�ش  رئي�ش 

�سهدها  التي  التطورات  اىل  التطرق  مت  حيث 

ول يزال ي�سهدها بع�ش الدول العربية بهدف 

واليوم  احلقيقية،  الدميوقراطية  اىل  التحول 

��ا وب��ت��ع��اون ب��ني �ست  وب��رع��اي��ة دول��ي��ة اأي�����سً

يقام  املتحدة،  ل��الأمم  تابعة  دولية  منظمات 

هذا املوؤمتر مبو�سوع »مهمة ال�سالم يف العامل 

يف  الن�سان  حقوق  جمال  يف  العمل  وم�ستقبل 

ال�رشق الو�سط«، فمن منا ل يدرك مدى الرتابط 

ل  حيث  الإن�سان،  وحقوق  الدميوقراطية  بني 

الدميوقراطية،  احرتام لهذه احلقوق يف غياب 

فيه  ت��راع��ى  ل  نظام  اأي  يف  دميوقراطية  ول 

حقوق الإن�سان، ولذا كان هذا الهتمام الدويل 

الإ���س��الح،  املختلفة:  املوا�سيع  بهذه  حالًيا 

الدميوقراطية، حقوق الإن�سان، الأمن وال�سالم، 

ما  اأهمية  اإىل  لي�سري  حت��دي��ًدا،  منطقتنا  ويف 

ت�سهده هذه املنطقة من تطورات دراماتيكية 

واأنظمة  جديدة،  جمتمعات  حتًما  عنها  �ستنتج 

اإقليمي  وواقع  خمتلفة، 

م���غ���اي���ر مل����ا ن�����س��ه��ده 

اليوم«.

وت��اب��ع ال���ل���واء ال��رك��ن 

ح��ق��وق  »اإن  امل�������رشي: 

الإع��الن  كفلها  الإن�سان 

احلقوق  لهذه  العاملي 

والذي �سدر عن اجلمعية 

العامة لالأمم املتحدة يف 

كانون  �سهر  من  العا�رش 

 1948 العام  من  الول 

م���ادة، حيث  ث��الث��ني  يف 

حرية  العالن  هذا  �سمن 

الإن���������س����ان، وك���ف���ل له 

الراأي،  التعبري عن  حرية 

تعر�سه  ع���دم  ووج����وب 

اأو  احلجز  اأو  الوح�سية،  املعاملة  اأو  للتعذيب 

التي  احلقوق  اإىل غري ذلك من  تع�سًفا،  النفي 

الأمم  يف  اأن�سئت  وق��د  الآن.  لذكرها  جم��ال  ل 

ال��ع��امل��ي حلقوق  الع���الن  اأث���ر  على  امل��ت��ح��دة 

الإن�سان عدة منظمات وهيئات من اأجل حتقيق 

الأمن العاملي وحماية الإن�سان وتاأمني حقوقه، 

اليوم يف هذا املوؤمتر،  ومنها من ي�سارك معنا 

الإن�سان  حقوق  مفو�سية  »هيئة  بذلك  عنيت 

الدولية«  الن�سان  حقوق  و»منظمة  الدولية«، 

واأ�سبح  الدولية«.  الجتماعي  العمل  و»منظمة 

هناك اتفاق عام بني الدول على اأّن هذا العالن 

العاملي حلقوق الن�سان ي�سكل اأ�سا�ش القانون 

ال����دويل ل��ه��ذه احل���ق���وق، وه���و ي��ت��وىل و�سع 
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التزامات يتحتم على الدول ان حتافظ عليها، 

وان ت�سطلع بها يف كل ما يت�سل باحرتام هذه 

احلقوق وحمايتها وتطبيقها«. 

اأي �سلطة حماية  وختم: »من هنا كان واجب 

القانون  بوا�سطة  الإن�سان  وحقوق  احلريات، 

اأولً، والقوى الأمنية التي تخولها هذه ال�سلطة 

ثانًيا،  واحل��ق��وق  احل��ري��ات  ه��ذه  على  احلفاظ 

وبالتايل منع اي كان من انتهاكها.

وهنا ن�سري اىل انه يفرت�ش بالقوى الأمنية يف 

اأثناء تاأدية مهماتها عدم اإحلاق الأذى بالنا�ش، 

والقتل،  والقمع  للتعذيب  تعري�سهم  وع��دم 

�سدهم  ال�سالح  ا�ستخدام  امل�سموح  غري  ومن 

تعر�ش  واإزاء  النف�ش،  عن  الدفاع  حالت  اإل يف 

خلطر  الأمنية  القوى  �سالمة 

حتت  ومي��ن��ع  وحم��ت��م،  مبا�رش 

ذريعة مكافحة الرهاب اإحلاق 

وال��ن�����س��اء  ب��الأط��ف��ال  الأذى 

وال�سيوخ، وبكل من ل يحمل 

تهديًدا  ي�سكل  ول  ���س��الًح��ا 

ل�����س��الم��ة ال����ق����وى. وت��ب��ق��ى 

ت��ت��دّرج  اأن  دائ��ًم��ا  ال��ق��اع��دة 

با�ستخدام  الأم��ن��ي��ة  ال��ق��وى 

القوة بحيث ي�ستخدم ال�سالح 

احلية  ال��ذخ��رية  وت�����س��ت��خ��دم 

لو�سع  منه  مفر  ل  اأخري  كحل 

التي  ال�����س��غ��ب  لأع���م���ال  ح��د 

تهدد الأمن القومي اأو �سالمة 

القوى الأمنية«.

ال�شفري الدكتور هيثم بو �شعيد

بعدها كانت الكلمة لل�سفري بو �سعيد فقال:

ت�سهده  دقيق  و�سع  ظّل  يف  اليوم  »جنتمع 

التي  الثوابت  لنوؤكد  الأو���س��ط  ال�رشق  منطقة 

�سادرة  �سابقة  بيانات  يف  التزمناها  قد  كنا 

رف�ش  تت�سمن  وه��ي  الإع��الم��ي،  مكتبنا  ع��ن 

اأعمال العنف التي ت�رشب بع�ش الدول العربية 

وتهدف اىل تقوي�ش الأمن يف املنطقة لتخدم 

الهادف  الإ�رشائيلي  امل�رشوع  املطاف  نهاية  يف 

اىل تق�سيم املنطقة اىل دويالت لإراحة الكيان 

ال�سهيوين«. 

بع�ش  م��ن مت��وي��ل  الغاية  ه��ي  »م��ا  و���س��األ: 

اخلفاء  يف  ودع��م��ه��ا  وت�سليحها  امل��ج��م��وع��ات 

والعلن، وحث هذه اجلهات على القيام باأعمال 

لأب�سط  منافًيا  ه��ذا  األي�ش  وت��خ��ري��ب،  �سغب 

مفاهيم حقوق الإن�سان الدولية وقوانينها ؟

عدم  على  ون�سدد  نعود  املنرب  هذا  من  اإننا 

التدخل يف ���س��وؤون ال��دول وت��رك ه��ذه ال��دول 

غالبية  ت��راه��ا  التي  الوطنية  احل��ل��ول  جت��رتح 

ال�ساأن،  هذا  يف  املعنية  واملجموعات  النا�ش 

من  تعمل  التي  الدميوقراطية  الأط���ر  �سمن 

الإ�سالحات  راأ�سها  الدولية، وعلى  ال�رشع  اأجلها 

الد�ستورية مروًرا بقانون النتخابات التي هي 

الوحيد لل�سعوب للتعبري احلقيقي عن  املرجع 

اختيار قادتهم،  ورغبتهم يف  ونواياهم  اآرائهم 

احلقوق  يحفظ  ع�رشي  قانون  خالل  من  وذل��ك 

حالتها  من  باملجتمعات  ويرتقي  الإن�سانية 

اأف�سل. وهنا ل بد من تاأكيد  اإىل حالة  الراهنة 

الد�ستور  ح��ول  ال�سعبي  ال�ستفتاء  دعمنا 

اجلديد الذي تعمل له اإحدى الدول، متمنني اأن 

تقوم باقي الدول بهذا امل�سلك«. 

التي  امل�سلحة  »الع�سابات  رف�سه  واأك���د 

�سمن  تعمل  عربية  دول��ة  من  اأك��رث  ت�سهدها 

رف�ًسا  احل���وار  وت��رف�����ش  وطنية  غ��ري  اأج��ن��دة 

قاطًعا، هدفها النقالب على النظام واجللو�ش 

مكانه وكاأن الإ�سالح يكمن يف تبديل املقاعد، 

فهي مبادرة م�سبوهة حتتوي على نوايا �سيئة 

التزامنا  تاأكيد  م��ن  ب��د  ل  لذلك  طياتها.  يف 

ونتمنى  امل��راق��ب��ني،  جلنة  م��ب��ادرة  وت��اأي��ي��دن��ا 

ال��دول  ك��ل  يف  معممة  اللجنة  ه��ذه  ت��ك��ون  ان 

على  نح�سل  لعّلنا  ا�سطرابات  ت�سهد  التي 

التي  التقارير  بع�ش  لأن  الدقيقة،  املعلومات 

نراها غري دقيقة ولنا دلئل دامغة على ذلك«.

امل��دخ��ل  »اإّن  ب��ال��ق��ول:  �سعيد  ب��و  وخ��ت��م 

القرتاع  �سناديق  اىل  الحتكام  هو  الأ�سا�سي 

تود  اأكرثيته  اأو  ال�سعب  غالبية  كانت  واإذا 

فلنحرتم  ل��ه��ا  ال��ت��ج��دي��د 

يف  اأم�����ا  الإرادة،  ه����ذه 

فيمكن  امللكية  الأنظمة 

ال�ستفتاء  اىل  ال��ل��ج��وء 

ال�سعبي«، داعًيا اإىل »نبذ 

الأع��م��ال  واإدان����ة  العنف 

الإرهابية الأ�سولية التي 

ل رحمة لها ول 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 

ال�سلمية  امل��ع��ار���س��ات 

حتقيق  ت�سمن  اجل��دي��ة 

العدالة الجتماعية«.

الدكتور اأمني خان

»اأننا نتحدث عن  اأمني خان  الدكتور  اأكد  ثم 

على  يومًيا  املئات  ميوت  فيما  الدميوقراطية 

هذه  يتحمل  فمن  الو�سائل،  وباأب�سع  الطرق 

امل�سوؤولية الكربى؟«، داعًيا اىل »احلفاظ على 

حقوق الن�سان واحلرية والدميوقراطية يف كل 

العامل«. 

ال�شفري ال�شوري

الذي  ال�سوري،  ال�سفري  كلمة  كانت  واأخ��رًيا، 

�سوريا  من  انقلها  جميًعا،  لكم  »حتية  ق��ال: 

وال��دي��ان��ات  احل�����س��ارات  ومهد  ال�سالم  ار���ش 

�سور  اروع  ر�سمت  التي  �سوريا  ال�سماوية، 

العامل،  يف  نظريها  قل  التي  امل�سرتك  العي�ش 
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�سوريا قلب العروبة وقبلة الحرار.

للتاريخ  ح�سور  من  �سوريا  اليه  ترمز  ومل��ا 

من  امل��وؤث��رة  و�سخ�سياته  امل�سعة  ودرو���س��ه 

و�سعراء  وق��ادة  ومفكرين  وقدي�سني  انبياء 

قيم  م��ن  متثله  وم��ا  وم��ق��اوم��ني،  وم�سلحني 

وب�سبب  املتجدد  والب���داع  وال��ع��دال��ة  احل��ري��ة 

وعدم  العادلة  للق�سايا  امل�ساندة  مواقفها 

املقاومة  ودع��م  واحلقوق  بالر�ش  تفريطها 

ذلك  كل  والعراقية،  واللبنانية  الفل�سطينية 

املوؤامرة اخلطرية واملركبة  جعلها هدًفا لهذه 

ومنظمات  وق���وى  دول  فيها  �ساركت  ال��ت��ي 

والقومي  ال��وط��ن��ي  ال���دور  م��ن  النيل  ب��ه��دف 

ل�سوريا وقيادتها«.

قد  كانت  �سوريا  يف  القيادة  »ان  واأ���س��اف: 

بداأت بعملية ال�سالح ال�ساملة لتح�سني البنية 

واقت�سادًيا و�سيا�سًيا، هذه  اجتماعًيا  الداخلية 

اتخاذ  عرب  وتريتها  ت�سارعت  التي  ال�سالحات 

�سملت  التي  العملية  الج���راءات  من  العديد 

ع�رشي،  د�ستور  لإع��داد  وطنية  جلنة  ت�سكيل 

العامة  النتخابات  وق��ان��ون  الع���الم  وق��ان��ون 

وقانون الحزاب ال�سيا�سية، ا�سافة اىل قوانني 

ورف��ع  الف�ساد  مبكافحة  تت�سل  وت�رشيعات 

م�ستوى معي�سة املواطنني ال�سوريني.

خطاب  من  ال�سد،  ب�سار  الرئي�ش  ج�سد  وقد 

اليوم،  حتى  م�سوؤوليته  به  ب��داأ  ال��ذي  الق�سم 

حر�سه على املواءمة بني املواطن وامل�سوؤول، 

واعتماد ال�سعب مرجًعا ودليل عمل يف مواجهة 

كل ال�ستحقاقات والتحديات.

ال�سعبية،  املطالب  م�رشوعية  تاأكيد  مت  لقد 

وال�سلوب  بال�رشعة  لها  ال�ستجابة  متت  حيث 

يقودها  نقدية  ق���راءة  ���س��وء  يف  املنا�سبني 

الرئي�ش ال�سد، ويعتمد فيها على او�سع م�ساحة 

وانتماءاتهم.  �رشائحهم  بكل  املواطنني  لآراء 

ول��ك��ن ك���ان ه��ن��ال��ك ج��م��اع��ات داخ���ل �سوريا 

املحقة،  امل��ط��ال��ب  تلك  ا�ستغلت  وخ��ارج��ه��ا 

بالإ�سالح  ترغب  ل  وال��ق��وى  اجل��م��اع��ات  تلك 

ال�سيا�سي  ال�سغط  ممار�سة  يف  ترغب  وامن��ا 

من  ودع��م  بتوجيه  �سوريا  على  والقت�سادي 

قوى دولية واقليمية لإجبار �سوريا على تغيري 

العنف  اث��ارة  اىل  جل��اأوا  فقد  لذلك  �سيا�ستها، 

دعم  اىل  م�ستندين  وال�سطرابات  والتحري�ش 

احل��دود  خ���ارج  م��ن  واع��الم��ي  و�سيا�سي  م��ايل 

يهدف اىل تدمري البنية الجتماعية وال�سيا�سية 

والقت�سادية ل�سوريا«.

املتطرفة  اجل��م��اع��ات  تلك  »راح���ت  وت��اب��ع: 

اجندات  لتنفيذ  و�سالمته  الوطن  باأمن  تعبث 

وا�سعاف  �سوريا  ���س��ورة  ت�سويه  اىل  ت��رم��ي 

متا�سكها الوطني، عرب ا�ساعة الفو�سى وتدمري 

وقتل  وخطف  واخلا�سة  العامة  املوؤ�س�سات 

العديد من املدنيني والع�سكريني وخلق او�سع 

الجتماعية  النا�ش  حياة  يف  ممكن  ا�سطراب 

والقت�سادية، بعد مرحلة طويلة اعتربت فيها 

والم��ان  ال�ستقرار  مناطق  اهم  اح��دى  �سوريا 

قوى  من  ال�سهداء  عدد  جتاوز  حتى  العامل،  يف 

من  ال�سهداء  ومئات  �سهيد،   1400 اجلي�ش 

المر  ون�ساء،  اطفال  ومنهم  البرياء  املدنيني 

الذي اكده تقرير املراقبني العرب.

وحماه  حم�ش  يف  املروعة  املجازر  زال��ت  وما 

راح  حيث  اعيننا،  ام��ام  ماثلة  ال�سغور  وج�رش 

الب��ري��اء  امل��واط��ن��ني  م��ن  امل��ئ��ات  �سحيتها 

وعنا�رش المن وحفظ النظام.

البالغ  ال���دور  اىل  ال���س��ارة  م��ن  ب��د  ل  وه��ن��ا 

ال�سلبية الذي ا�سطلع به بع�ش و�سائل العالم، 

نف�سها  وكر�ست  م�سعورة  حملة  �سنت  التي 

وجعلت  والعنف  الكراهية  على  للتحري�ش 

وقلبها  احلقائق  ت�سويه  ال�سا�سية  مهمتها 

وترويج الخبار الكاذبة، من اجل التعتيم على 

هذه  ج��رائ��م  م��ن  �سوريا  يف  ي��ج��ري  م��ا  حقيقة 

الع�سابات الرهابية.

من  الف��ادة  على  حري�سة  �سوريا  فاإن  لذلك 

كثرية  وهي  �سعبها  لدى  واملواهب  الكفاءات 

وطنية  الزم���ة  ه��ذه  حر�ست  وق��د  ومتنوعة، 

للدفاع  الجيال،  كل  من  وغريتهم،  ال�سوريني 

اإعالمها  وتطوير  وموقعها  �سوريا  دور  ع��ن 

الوطني ملواكبة الحداث املت�سارعة والت�سدي 

والتحري�ش  والت�سليل  التزييف  لعمليات 

باملهارات العالمية املتطورة التي تعتمد على 

ال�سورة  لر�سم  واندفاعهم  ال�سوريني  اب��داع 

لأجمل �سوريا«.

لال�ستغراب  ي��دع��ون��ا  ذل��ك  »ك��ل  واأ����س���اف: 

والهيئات  ال��دول  تلك  جميع  تتحم�ش  مل  كيف 

الن�سان  حلقوق  ال�سارخة  لالنتهاكات  الدولية 

التي مور�ست لعقود وما زالت، يف ظل احتالل 

ال�سوري  واجل��ولن  املحتلة  فل�سطني  يف  جائر 

بدًل  لبنان،  على  العدوانية  واحل��روب  املحتل، 

على  التاأكيد  مع  داخلي،  �ساأن  يف  التدخل  من 

العنا�رش  هذه  مع  التعامل  على  الدولة  حر�ش 

املجرمة وفق احكام القانون ال�سوري املن�سجم 

الن�سان  حقوق  وق��ان��ون  ال��دويل  القانون  مع 

واملمتلكات  مواطنيها  حماية  يف  الدولة  ودور 

دولة  اي��ة  يف  احل��ال  هو  كما  والعامة  اخلا�سة 

تتعر�ش ملثل هذه الهجمات«.

ال��دول  جميع  من  تاأمل  �سوريا  »ان  وت��اب��ع: 

ت�سعى  التي  واملنظمات  وال�سديقة  ال�سقيقة 

لتحقيق العدل الذي هو ا�سا�ش الأمن وال�سالم 

الدوليني ان تتعامل مبو�سوعية مع التطورات 

ال���س��الح��ات  �سيا�سة  ت��وؤي��د  وان  ���س��وري��ا،  يف 

واحلوار، وان تدين الرهاب وحمالت التحري�ش 

كلها  املنطقة  ام��ن  تعر�ش  ال��ت��ي  الع��الم��ي��ة 

للخطر«.

�ستخرج  �سوريا  ان  اطمئنكم  ان  »اأود  وختم: 

قوية من هذه الزمة ب�سبب وعي �سعبها وروحه 

حول  والتفافه  ارادت��ه  وق��وة  العالية  الوطنية 

واملت�سارع  اجل��اد  ال�سالحات  ونهج  قيادته 

الطريق  وهو  الواقع،  ار�ش  على  يطبق  والذي 

ال�سليم نحو �سوريا قوية ومتجددة«.

ال�سوري  ال�سفري  ت�سلم  امل��وؤمت��ر،  ختام  ويف 

و�ساًما مبنا�سبة تعيينه �سفرًيا للربملان الدويل 

يف �سوريا. كما ت�سلم درًعا من قبل املفو�سية 

الدولية حلقوق الن�سان.

بدوره، ت�سلم رئي�ش مفو�سية حقوق الن�سان 

نائب  تعيينه  �سهادة  �سعيد  بو  هيثم  ال�سفري 

الدولية  للمفو�سية  الأع��ل��ى  املجل�ش  رئي�ش 

حلقوق الن�سان.

بعدها كانت ور�سة عمل نوق�ست فيها معظم 

الن�سان  وحقوق  بال�سالم  املتعلقة  املوا�سيع 

يف  املجتمعون  وتناولها  �سبق  قد  ك��ان  التي 

تو�سيات  جمموعة  اإىل  تو�سلوا  حيث  املوؤمتر، 

عامة )مل يعلنوا عنها( رفعت اإىل منظمة الأمم 

املتحدة للم�سادقة عليها.
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تخريج

اإعداد:

با�سكال معّو�ض بو مارون

احتفال  والأرك���ان  للقيادة  �سهاب  ف��وؤاد  كلية  يف  جرى 

كتيبة،  قائد  ل��دورة  والثالثني  التا�سعة  الدفعة  تخريج 

وقوامها 79 �سابًطا من خمتلف قطع اجلي�ض واألويته. تراأ�ض 

الحتفال م�سّي اأعمال الكلّية العميد الركن علي مكه ممثالً 

العماد قائد اجلي�ش، وح�رضه عدد من �ضباط القيادة وقادة 

الوحدات الكربى والأفواج امل�ضتقلة، وال�ضباط املتخرجون، 

بني واأ�ضاتذة الكلية.
ّ
اإىل ال�ضباط املدر

كلمة القيادة:

بجهدكم والجتهاد 

اأر�سيتم قواعد �سلبة 

مل�سية الحرتاف

�شّباط دورة قائد كتيبة يت�شّلمون �شهاداتهم

اللبناين،  الوطني  بالن�شيد  االحتفال  اإ�شتهّل 

للدورة  النهائية  النتيجة  مذكرة  تللاوة  اأعقبه 

وتاوة الئحة ال�رشف وتهنئة طليع الدورة الرائد 

اأحمد احلاج �شحاده، بعدها �شَلّم العميد الركن 

جني، كما 
ّ
لل�شباط املتخِر ال�شهادات  مّكه  علي 

هّناأ ال�شباط املمّيزين وتبادل مع طليع الدورة 

الدروع التذكارية. 

ويف اخلتام، اأخذت ال�شورة التذكارية للدورة 

اإىل  املدعوون  وانتقل  اجلي�ش  قائد  ممثل  مع 

مق�شف الكلّية حيث اأقيم حفل كوكتيل احتفاًء 

باملنا�شبة.

العميد  اجلي�ش  قائد  ممثل  يوّقع  اأن  وقبل 

الكلمة  األقى  الّذهبي،  ال�شجل  على  مّكه  الركن 

االآتي ن�ّشها: 

ال�ضادة ال�ضباط املدعوون

ال�ضادة ال�ضباط املدربون

ال�ضادة ال�ضباط املتخرجون

ت�شجيل  يوم  ه��ذا،  امليمون  جكم 
ّ
تخر يوم  يف 

م�شوؤولية  ت���وّل  على  بقدرتكم  الإع����راف 

اأ�شّلمكم  باأن  بالفخر  القيادة، يغمرين �شعور 

دورة  بنجاح  لجتيازكم  الكفاءة  �شهادات 

قائد كتيبة، و�شعور اآخر بال�شعادة ل�شتقبال 

�شيوف اأعّزاء ي�شهدون املنا�شبة يف ربوع هذا 

ال�رصح العلمي، فاأهالً و�شهالً بكم جميًعا.

اأيها ال�ضباط املتخرجون

دخولكم  تاريخ  على  قليلة  اأ�شهر  اإنق�شت 

البداية،  يف  انتابتكم  حيث  الكلية،  هذه  اإىل 

م�شاعر امتزجت فيها رهبة املكان مع هموم 

وكّل  واخلرائط،  والأوراق  الكتب  اإىل  العودة 

الكثرية،  وموجباته  بالتدريب  ع��الق��ة  ل��ه  م��ا 

طماأنينة  اإىل  تتحول  امل�شاعر  ه��ذه  راح��ت  ثم 

الكلية،  ج���ّو  يف  ان��خ��رط��ت��م  ع��ن��دم��ا  وح��م��ا���ش��ة، 

واأ���ش��ب��ح��ت امل����واد ال��ت��دري��ب��ي��ة مب��ن��زل��ة غ��ذاء 

حتّدي  ب��داأ  اإّذاك  ملعارفكم.   
ً
وغنى لأفكاركم 

الذات و�رصعتم تقّيمون وحتللون، وهذا هو اأيها 

الأعزاء اأحد اأهداف اّتباعكم الدورة، التي تفر�ض 

يف  واح��ًدا  واأ�شلوًبا  موّحدة  منهجّية  اعتمادكم 

اتخاذ  اإىل  ل  التو�شّ بغية  والتحليل  التفكري 

القرار ال�شحيح. 

اأ�ّش�شتم  املن�رصمة  والكّد  العمل  اأ�شهر  وخالل 

القواعد  واجللتللهللادكللم،  بجهدكم  واأر�للشلليللتللم، 

مل�شرية  ال�شاحلة  الرا�شخة  والأر�شية  ال�شلبة 

الر�شالة املهنية املحرفة يف القيادة، البعيدة 

اأداءكللم  تقرنون  ع�شوائية،  اأو  ارجتللال  كّل  عن 
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ومبزايا  نهلتم،  منها  التي  العلم  مببادئ  فيها 

القيادة وفنون الإدارة التي منها ارتويتم، وما 

اأ�شدق  اإلّ  اليوم  تقّلدمتوها  التي  �شهاداتكم 

دليل وخري �شاهد على كّل ذلك.

اأيها ال�ضباط املتخرجون

اإن ما تعّلمتموه مل يكن اإلّ خطوة ق�شرية على 

امليادين،  خمتلف  يف  املت�شّعب  املعرفة  درب 

فالتح�شيل  الع�شكرية،  وغري  منها  الع�شكرية 

العلمي لي�ض وقًفا على الدورات فح�شب، فهو 

لذلك  العملية،  م�شريتكم  مب��وازاة  لكم  متوافر 

دون  من  ناجًحا  �شابط  فال  هاج�شكم،  اجعلوه 

معرفة ول �شابط منتًجا من دون حت�شيل، ول 

ممّيزة،  �شخ�شية  دون  من  مميًزا  �شابط 

ُيّتكل  �شابَط  ل  وب��ال��ت��ال 

اإذا جمع يف �شخ�شه  اإل  عليه 

واأّولللهللا  كّلها  املللزايللا  هللذه 

ال�شعي اإىل املعرفة.

ل���ذا ف����اإين اأدع���وك���م اإىل 

معارفكم  دائ����رة  ت��و���ش��ي��ع 

والتحّلي مبزيد من الت�شميم 

التح�شيل  م��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ى 

الكلية  هذه  وّف��رت  اأن  بعد 

قيادة  وبتوجيهات  ل��ك��م، 

اجل��ي�����ض، اإط�����ار امل��ع��رف��ة 

ال�شالح لتنطلقوا اإىل رحاب 

امل�شوؤولية. واأنا متيّقن باأن 

بني  و�شعوا  ق��د  مدربيكم 

اأيديكم كّل ما ي�شمن انطالقتكم الواثقة وينري 

روؤيتكم، ويزيل ما قد يعر�ض م�شرية القيادة 

التي ل �شك يف اأنكم �شوف تتولونها قريًبا. 

اليوم تغادرون مقاعد العلم الذي �شار زادكم 

املنت�رصة  وحداتكم  اإىل  وتعودون  وهاج�شكم، 

على امتداد م�شاحة الوطن، لتقوى بكم وتعتّزوا 

بها.  

اأخرًيا، با�شم قائد اجلي�ض العماد جان قهوجي 

جكم واأمتنى لكم التوفيق الدائم، 
ّ
اأهنئكم بتخر

واأوّجه ال�شكر اإىل املدربني وامل�شاركني يف هذا 

واخلري  النجاح  ك��ّل  للجميع  متمنًيا  الحتفال، 

والتقّدم.
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اإعداد:

ندين البلعة

يف خطوة هي الأوىل من نوعها على �صعيد اجلي�ش، اأُقيَمت يف 

مدر�صة القوات اخلا�صة - حامات دورة لتن�صئة فريق تدريب 

ي�صّم ع�صكريني من الوحدات اخلا�صة، باإ�رشاف فريق اأمريكي. 

هوؤلء �صيتوّلون تدريب رفاق لهم يف الألوية املنت�رشة يف 

قطاع جنوب الليطاين.

تقنيات القتال اخلا�ش 

ف الألوية جنوًبا
ّ
يف ت�رش

...
ا بً
ي
قر

ملاذا؟

قائد املدر�سة العقيد الركن اليا�س �سا�سني، 

لها  تخ�سع  التي  التدريبات  طبيعة  اإّن  يقول 

الوحدات اخلا�سة تختلف عن تلك التي تتابعها 

يف  وبخا�سة  احل���دود  على  املنت�رشة  الأل��وي��ة 

اإىل اختالف  ا 
ً
قطاع جنوب الليطاين، وذلك نظر

امل��ه��م��ات امل��وك��ل��ة اإىل ك��ل م��ن��ه��ا. وم��در���س��ة 

املدربني  اإع��داده��ا  خالل  من  اخلا�سة  القوات 

الطرفني،  بني  و�سل  و�سلة  عبور  ُتعتربج�رش 

لتوحيد املفهوم التدريبي.

بروتوكول  اإط��ار  يف  هي  ال��دورة  اأن  ويو�سح 

�سمن  وتدخل  الأم��رك��ي،   - اللبناين  التعاون 

م�������رشوع مي��ت��ّد ع��ل��ى ���س��ن��َت��ني ل��ت��دري��ب كل 

الع�سكريني يف األوية احلدود.

كيف؟

رتيًبا  و41  �ضباط   7 ال����دورة  ه��ذه  يتابع 

)مغاوير،  اخلا�سة  الوحدات  خمتلف  من  وفرًدا 

مغاوير بحر، جموقل وفرع املكافحة - مديرية 

فريق  لي�سّكلوا  اختيارهم  مّت  امل��خ��اب��رات(، 

ا اإىل حاجة الألوية املنت�رشة يف 
ً
التدريب هذا، نظر

قطاع جنوب الليطاين اإىل دعٍم تدريبي خا�س.

معلومات جديدة  اأي  الدورة  ت�سيف هذه  »ل 

ي�رشح  ع�سكريونا،  يعرفها  ال��ت��ي  ت��ل��ك  ع��ل��ى 

منها  الهدف  اإمنا  ال��دورة،  مدير  الركن  املقّدم 

اإع������داد ال��ع�����س��ك��ري 

لي�سبح بدوره مدّرًبا، 

وت���زوي���ده م��ه��ارات 

ت��ع��ل��ي��م��ّي��ة ت��ت��ي��ح له 

اإىل  م���ع���ارف���ه  ن��ق��ل 

وباأ�سلوب  الآخ��ري��ن، 

حديث يعتمد الطرق 

الطرق  ل  النا�سطة 

الروتينّية التقليدّية. 

ي��ت�����س��ّم��ن ب��رن��ام��ج 

ه����������ذه ال�������������دورة 

الأ�سا�سية  املهارات 

ق��ت��ال  ال���رم���اي���ة،  يف 

ال��ك��م��ني والإغ������ارة، 

الأماكن  يف  والقتال 

املبنّية، مع الت�سديد 

ع��ل��ى ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��دري��ب وط����رق ال��ت��دري�����س 

ا�ستطالع  اأ���س�����س  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وامل��راق��ب��ة، 

بالن�سبة  الأه��م  امل��ادة  املنطقة واحل��دود وهي 

اإىل الوحدات املنت�رشة يف جنوب الليطاين.

عملًيا،  وُيطّبق  ح 
َ
ُي�رش در���س  كل  تقومي  يتّم 

وال�ضلبية  االي��ج��اب��ي��ة  ال��ن��ق��اط  على  للرتكيز 

ومت��ك��ني امل��ت��دّرب��ني م��ن ك��ل ط��رق التدريب 

)مدة  الأخ��رة  الثالثة  الأ�سابيع  ويف  واأ�س�سه. 

الفريق  وج���ود  يقت�رش  اأ���س��اب��ي��ع(،   7 ال����دورة 

الأمركي على مراقبة املتدّربني يف حت�سرهم 

درو�سهم وكيفية �رشحهم املواد الع�سكرية.

امل��ت��دّرب��ون  ينتقل  ال��ت��دري��ب،  اختتام  بعد 

النبطية  ثكنة  اإىل  م��دّرب��ني  اأ�سبحوا  ال��ذي��ن 

الأل��وي��ة  ك��ل  م��ن  وعمالنًيا  لوج�ستًيا  القريبة 

املنت�رشة يف قطاع جنوب الليطاين. حيث �سيتّم 

تباًعا تدريب ع�سكريي هذه الألوية«.

وجود  اأن  �سا�سني  الركن  العقيد  ويو�سح 

طبيعة  يغّر  جديدة  تدريب  بقعة  يف  الفريق 
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المر  وحتفيزه،  اإنعا�سه  اإىل  وي��وؤّدي  التدريب 

الذي ينعك�س ايجاًبا على الوحدات املتدّربة.

الفريق الأمريكي

على  مدّرًبا   11 من  الأمركي  الفريق  يتاألف 

راأ�سهم الرائد major Foote Michael الذي 

بتعزيز  يتعّلق  ما  يف  ال��دورة  هذه  اأهمية  يوؤّكد 

مبدًيا  اخل��ا���س��ة،  ال��وح��دات  ع�سكرّيي  ك��ف��اءة 

املتدّربون  ينّفذه  الذي  املتقن  بالعمل  اإعجابه 

تلّقي  يف  وبجدّيتهم 

الدرو�س وتطبيقها.

وي���ت���اب���ع ق����ائ����الً: 

اأن يثقوا  »الأه��م هو 

كمدّربني  باأنف�سهم 

التي  القدرات  ويعوا 

مي��ت��ل��ك��ون��ه��ا ب��ه��دف 

ا����س���ت���خ���دام���ه���ا يف 

تدريب الآخرين دعًما 

الأمم  ق����وات  ل��ع��م��ل 

اجلنوب  يف  املتحدة 

الأمم  قرار  ولتطبيق 

املتحدة 1701«.

وي�����س��ي��د ال���رائ���د 

بح�سن  الأم����رك����ي 

اخ���ت���ي���ار ال��ع��ن��ا���رش، 

اإتقان  على  ويحّثهم 

وعلى  به  يقومون  ما 

ال��ت��وا���س��ل م���ع من 

يدّربونهم واإفهامهم 

كالمه  ويختم  ال�سحيح.  بال�سكل  املعلومات 

القوات  ومدر�سة  عموًما  اجلي�س  قيادة  ا 
ً
�ساكر

ا حل�سن ال�سيافة، وا�سًفا هذه  اخلا�سة خ�سو�سً

التجربة بالرائعة، اآمالً يف ا�ستمرار التعاون بني 

الطرفني.

بون
ّ
متدر

اأحد متابعي هذه الدورة )نقيب مغوار(، ي�سّدد 

اإذ  ا،  اإىل الرتباء خ�سو�سً اأهميتها بالن�سبة  على 

ف مع املجموعات 
ّ
توؤهّلهم ملعرفة كيفّية الت�رش

من  التدريب  خطة  و�سع  خ��الل  من  وتدريبها 

النقد  والعملية، ومن حيث  النظرية  الناحيَتني 

والتقومي لتح�سني املهارات.

وي�����س��ي��ف: »وّح�����دت ه���ذه ال�����دورة ال��روؤي��ة 

ال��ت��دري��ب��ّي��ة ب��ني ك��ل الأف�����واج اخل��ا���س��ة، ومل 

تفكر  طريقة  اعتدنا  اإذ  �سعوبات  اأي  نواجه 

كيفّية  نعرف  واأ�سبحنا  وعملهم،  الأمركيني 

نتابعها  التي  ال���دورات  خ��الل  معهم  التعامل 

باإ�رشافهم«.

ال��ق��وات  ب����دوره ي�سر م��وؤه��ل م��ن م��در���س��ة 

اخلا�سة، اإىل اأن »الألوية ل حتظى عادًة بفر�سة 

التدّرب مع فرق اأجنبّية، كما حتظى بها الأفواج 

اخلا�سة. وهذا النوع من التدريب هو من اأ�سعب 

ا يف ما يتعّلق بالقتال يف الأماكن  الأنواع خ�سو�سً

الآهلة، من هنا اأهمية اكت�ساب املدّربني الثقة 

بالنف�س واملهارات الالزمة لي�سال املعلومات 

بالطريقة ال�سحيحة«.

يف اخلتام، ياأمل قائد مدر�سة القوات اخلا�سة 

من  فيها  ملا  التجربة  هذه  تنجح  اأن  وم�ساعده 

الأ�سا�سّية،  مهمته  يف  وبخا�سةٍ  جلي�سنا  اإف��ادة 

ال��ع��دو  ���س��ّد  اأر���س��ن��ا  ع��ن  ب��ال��دف��اع  املتمثلة 

ال�رشائيلي يف اجلنوب.





اتفاق وتعاون

وهي   - البلمند  جامعة  اأب��دت   2004 العام 

معهًدا  ت�ضّم  التي  لبنان  يف  الوحيدة  اجلامعة 

التعاون مع قيادة اجلي�ش  للطريان - رغبًة يف 

ات��ف��اق ب��ني الطرَفني  ال��ت��ي جت��اوب��ت، ف��ك��ان 

الطرَفني  من  لكٍلّ  تتيح  التي  امل��ب��ادئ  ح��ّدد 

الإ�ضتفادة من خربات الآخر يف جمال اخت�ضا�ش 

الطريان. 

الفريقان  اتفق  والأبحاث،  اخلربات  جمال  يف 

والتقنية  العلمية  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ب��ادل  على 

الأكادميّية  التعليمّية  املناهج  يف:  والإداري���ة 

العلمية  والأب��ح��اث  ال��درا���ض��ات  والتطبيقّية، 

العمل  وور���ش  الندوات  املحا�رضات،  والفنّية، 

التقنية.

�ضباط  تالمذة  يتابع  التدريب،  خ�ّص  ما  يف 

جامعة  ل��دى  الدرا�ضة  ج��ّو(  ق��وى  )اخت�ضا�ش 

ينالون  الربامج املعتمدة، حيث  البلمند �ضمن 

ال�ضهادة اجلامعية املنا�ضبة )مالزم اخت�ضا�ص 

فني طريان( يف نهاية الفرتة التعليمّية )�ضنة 

اليوم  وحتى  مكّثفة(.  درو�ًضا  تت�ضّمن  جامعّية 

اجلوّية  ال��ق��وات  م��ن  �ضابًطا   30 ح��واىل  تابع 

املذكورة  ال�ضهادة  ونالوا  اجلامعة  الدرا�ضة يف 

ال��ق��وات  ق��واع��د  ت�ضتقبل  امل��ق��اب��ل،  يف  اآن��ًف��ا. 

هند�ضة  ق�ضم  تالمذة  من  ع��دًدا  �ضنوًيا  اجلوية 

عملي  �ش 
ّ
البلمند، �ضمن فرتة متر يف  الطريان 

يف م�ضاغل الطائرات، وُتقام حما�رضات تدريبّية 

لدى الفريَقني.

اإىل جانب تبادل التالمذة والتدريبات، ي�ضمل 

البلمند  وجامعة  اجلوية  القوات  بني  التعاون 

يف  اجلامعة  ت�ضارك  اإذ  عملّية  م�ضاريع  ع��ّدة 

اأو  املكب�ضّية  الطائرات  من  عدد  جتهيز  اإع��ادة 

طائرات  مثل  اجلوية  للقوات  التابعة  اخلفيفة 

اأن  كما   .Bulldogو  Doveو  Chipmunk
 يف الكثري من الأبحاث العلمية 

ّ
التعاون م�ضتمر

اإىل  اإ�ضافة  بالطائرات،  املتعّلقة  والهند�ضية 

الندوات واملوؤمترات واملعار�ش امل�ضرتكة.

TEMPUS برنامج

بني  امل��ذك��ور  التعاون  اتفاق  اإىل  ا�ضتناًدا 

وبف�ضل  اللبناين،  واجلي�ش  البلمند  جامعة 

الهند�ضة  كلية  تربط  التي  الوثيقة  العالقات 

اجلامعة  اأر�ضلت  اجلوية،  بالقوات  اجلامعة  يف 

العام 2009 كتاًبا اإىل قيادة اجلي�ش مو�ضوعه 

برنامج  �ضمن  تدخل  اأكادميية  �رضاكة  م�رضوع 

TEMPUS التابع لالإحتاد الأوروبي، والهادف 
خالل  م��ن  ال��ع��ايل  التعليم  عنا�رص  تعزيز  اإىل 

برامج طموحة لإعداد كوادر فنّية ذات م�ضتوى 

جامعي تتوىّل �ضيانة 

ال�����ط�����ائ�����رات، مب��ا 

يتنا�ضق مع املعايري 

م��ن قبل  امل��ع��ت��م��دة 

 .)EASA( هيئة �ضالمة الطريان الأوروبية

موؤ�ض�ضات  بني  �رصاكة  امل�����رصوع  ه��ذا  ير�ضي 

التعليم العايل يف الإحتاد الأوروبي وموؤ�ض�ضات 

تبادل  بهدف  لبنان  بينها  م��ن  دول  ع��ّدة  يف 

الطائرات  ل�ضيانة  اأن  ومبا  واملعارف.  العلوم 

اجلوية  ال��ق��وات  اإىل  بالن�ضبة  ك��ربى  اأه��م��ي��ة 

اجلي�ش  ق��ي��ادة  رّدت  ري���اق،  يف  ومدر�ضتها 

باملوافقة بعد ا�ضت�ضارة القوات اجلوّية، حيث 

عّينت العميد الركن الطيار ماجد كرامة من�ّضًقا 

بني اجلي�ش والأطراف املدنية املعنّية )اإ�ضارة 

هذا  يف  �ُضِمَيت  اجلوّية  القوات  مدر�ضة  اأن  اإىل 

 Lebanese Air force اأي   LAFA امل�رضوع 

.)Academy
ُو�ضع هذا امل�رصوع قيد التنفيذ يف ت�رصين الأول 

2009 على اأن ينتهي يف ت�رضين الثاين 2012. 
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ندين البلعة

البلمند  الطريان يف جامعة  الأخرية، تابع ثالثة من تالمذة معهد  الآونة  خالل 

دورة تدريبّية يف قاعدة القليعات اجل�ية. ه�ؤلء �سبقهم اآخرون من اجلامعة نف�سها 

التي ا�صتقبلت بدورها العديد من ال�صباط الذين تابعوا لديها دورات اخت�صا�ص.

واملوؤ�ص�صات  اجلامعات  من  العديد  مع  اجلي�ص  عقدها  التي  واالتفاقيات 

الأكادميّية، اأثمرت تعاوًنا ومزيًدا من التفاعل بني اجلي�ش واملجتمع.

القوات اجلوية وجامعة البلمند 

مًعا نح� اخت�سا�سات وم�ساريع ج�ّية متطّ�رة



وبح�ضب ت�ضميمه واآلياته، فاإن مدر�ضة القوات 

�ضت�ضتفيد  امل�رضوع،  اأط��راف  باقي  كما  اجلوية 

الكمبيوتر  بوا�ضطة  للتدريب  مركز  جتهيز  من 

�ضمن   )Computer based training(

 .)e-learning( الإل��ك��رتوين  التعليم  نظام 

كل  ت�ضمل  اإلكرتونية  مكتبة  املركز  د  ُزِوّ وقد 

�ضيانة  على  بالتدريب  تتعّلق  التي  امل��واد 

يتابع  اأن  الطالب  ي�ضتطيع  حيث  الطائرات، 

واحل�ضول  بعد  ع��ن  تفاعلي  ب�ضكل  درو���ض��ه 

على ال�ضهادة الأكادميّية نف�ضها التي متنحها 

اجلامعات الأوروبية مع اإذن مزاولة املهنة من 

القوات  تتوىّل  للمهند�ضني.  الأوروبي  الإحتاد 

برنامج  و���ض��ع  ال�����رصاك��ة  ه��ذه  �ضمن  اجل��وّي��ة 

التعليم وحت�ضري بطاقاته املتعّلقة مبيكانيك 

به  تتمّتع  ما  اإىل  ا 
ً
نظر الع�ضكرية  الطوافات 

غري  خ��رات  وهي  املجال،  هذا  خ��رات يف  من 

متوافرة يف املوؤ�ض�ضات التعليمّية املدنية.

معهد الطريان - البلمند

تربوية،  كموؤ�ض�ضة  البلمند  جامعة  تهتّم 

ال��ط��ريان  جم���ال  ت��ط��وي��ر  يف  ي�ضاهم  م��ا  ب��ك��ل 

وتكنولوجياته. يف هذا الإطار، ي�ضري الروف�ضور 

ال��ط��ريان يف  اأو���ض��ام��ة ج��داي��ل رئ��ي�����ش معهد 

بني  القائم   
ّ
امل�ضتمر التعاون  اإىل  اجلامعة، 

املدنية،  الطريان  موؤ�ض�ضات  وخمتلف  املعهد 

و�ضط  اجلي�ش،  مع  اخلربات  تبادل  على  ويرّكز 

اأجواء ايجابّية ت�ضودها الثقة.

طالًبا   15 ح��واىل  التعاون  ه��ذا  من  ا�ضتفاد 

ل��غ��اي��ة ه��ذا ال��ت��اري��خ، ح��ي��ث ي��ع��ود امل��ت��دّرب 

القواعد  يف  يتابعها  التي  �ش 
ّ
التمر ف��رتة  من 

الع�ضكرية، مزّوًدا املعلومات التطبيقّية الالزمة 

وحمّمالً ب�ضفات الإن�ضباط وامل�ضوؤولية واحرتام 

الع�ضكريون.  بها  يتمّيز  التي  والعتاد  القطع 

ال�ضباط من جهتهم يتابعون برناجًما  التالمذة 

درا�ضًيا مكثًفا يف اجلامعة، يت�ضّمن العديد من 

الريا�ضيات،  ذل��ك:  يف  مبا  الإخت�ضا�ش  م��واد 

الهوائيات  الإلكرتونيك،  الكهرباء،  الفيزياء، 

ذات  ال���ط���ائ���رات   ،)Aerodynamics(

املحركات التوربينّية، الطوافات، علوم املواد 

)اأ�ضاليب ال�ضيانة واآلت الطائرات(، وقوانني 

الطريان وغريها...

م�رضوع  م��ن  للطريان  املخ�ّض�ش  اجل���زء  اأّم���ا 

لتطوير  »برنامج  بعنوان  فهو   TEMPUS
 SF ال���ق���درات يف ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات ال���ط���ريان« 

 Sustainable�ل )اإخ��ت�����ض��اًرا   - HEAT
 Framework for Higher Education
وفق   )in Aeronautical Technologies
امتنانه  مبدًيا  جدايل،  الربوف�ضور  يو�ضح  ما 

وفخره للتعامل مع اجلي�ش اللبناين حامي الوطن 

ومتمنًيا دوام هذا التعاون وا�ضتمرارّيته.

يف قاعدة القليعات

القواعد  خمتلف  على  اجلامعة  طالب  يتوّزع 

�ش �ضمن التعاون 
ّ
اجلوّية ملتابعة فرتات التمر

بني معهد الطريان والقوات اجلوية. وقد تابع 

يف الآونة الأخرية ثالثة تالمذة من ق�ضم الهند�ضة 

يف  اأ�ضبوَعني  ملدة  تدريب  فرتة  امليكانيكّية 

هذه  واع��ُت��رت  اجلوية،  القليعات  قاعدة 

الدورة ا�ضتثنائية حيث يتابعها الطالب 

42

اجلي�ش - العدد رقم 321

اآذار

اجلي�ش واملجتمع

القوات  قائد  معاون  ك��رام��ة،  ماجد  الطيار  الركن  العميد  يو�ضح 

بني  الأكادميي  التعاون  م�رضوع  درا�ضة  جلنة  ورئي�ش  للعديد،  اجلوية 

اجلي�ش اللبناين وجامعات حملية واأجنبية، اأنه بالإ�ضافة اإىل التعاون مع 

اتفاقية   2006 العام  اجلوية  القوات  عقدت  اأن  �ضبق  البلمند  جامعة 

مع املديرية العامة للتعليم املهني والتقني، تن�ّش على متابعة حواىل 

ال�ضنائع  مدر�ضة  يف  الدرا�ضة  اجلوية  القوات  من  رتيًبا  تلميًذا   30

�ضمن اخت�ضا�ضات الطريان، من ميكانيك وهياكل طائرات وحمركات 

حيث  ة 
ّ
م�ضتمر زال��ت  وما  التجربة  هذه  جنحت  طائرات.  والكرتونيك 

ُير�َضل �ضنوًيا مثل هذا العدد من التالمذة الرتباء، يتابعون دورة مكّثفة 

ملّدة �ضنة تخت�رص برنامج ثالث �ضنوات. فالتلميذ الرتيب وبعد اأّول �ضنة 

الثانية  ال�ضنة  توؤّهله ملتابعة  الرتباء، يخ�ضع لمتحانات  له يف مدر�ضة 

اإفادة، يتابع من بعدها ال�ضنة الثالثة يف  ج منها حامالً 
ّ
يف املهنّية يتخر

مدر�ضة القوات اجلوية )تطبيق عملي للدرو�ش النظرية التي اكت�ضبها 

ج يف نهايتها رتيب اخت�ضا�ص فّني جّو.
ّ
يف املدر�ضة املهنية( يتخر

تعاون مع املديرية العامة للتعليم املهني والتقني



اأ�رصف  ال�ضيف.  خالل  تقريًبا  �ضهر  ملدة  ع��ادًة 

القاعدة  يف  الفني  اجلناح  قائد  تدريبهم  على 

الأول  امل��الزم  و�ضاعده  �ضفري  عبدو  النقيب 

بيارو بو نعمة اآمر م�ضاغل الطائرات فيها.

اأق�ضام  اإىل:  ال��دورة  هذه  يف  الطالب  ف 
ّ
يتعر

الكهرباء،  الهياكل،  املحركات،  الفني،  اجلناح 

الإلكرتونيك، الأدوات الدقيقة، املراقبة الفنّية 

اآلية  �ضابط  كل  ي�رضح  حيث  الفّني،  والتمويل 

املتدّربون  يراقب  عنه.  امل�ضوؤول  الق�ضم  عمل 

الطوافة  وقطع  ب��امل��ع��دات  الإه��ت��م��ام  كيفّية 

فون اإىل اآلية اخلزن و�ضاعات 
ّ
و�ضجالتها، ويتعر

عامة عن املو�ضوع  الطريان، فيتزّودون فكرة 

اإىل جانب مواد اخت�ضا�ضهم.

النقيب  ق��ّدم  القاعدة،  اإىل  و�ضولهم  حلظة 

هم  الذين  للطالب  التوجيهات  بع�ص  �ضفري 

يوؤّهلهم  م��رم��وق  علمي  م�ضتوى  على  بنظره 

الأط��ر  �ضمن  العمل  طريقة  وف��ه��م  للتعاون 

املجال:  ه��ذا  يف  وي�رصح  ال��الزم��ة.  الإن�ضباطّية 

الأ�ضلوب  اعتماد  ميكننا  ل  لذا  مدنيون،  »هم 

التعامل  حاولنا  معهم،  ال�����ض��ارم  الع�ضكري 

معهم ب�ضال�ضة و�ضّددنا على توجيهات احليطة 

والتزام القوانني واجلدّية«.

ويتابع النقيب �ضفري مو�ضًحا: نحن حري�ضون 

جًدا على التاأكد من تلّقيهم املعلومات بال�ضكل 

التقومي  اأ���ض��ل��وب  اعتمدنا  ل��ذل��ك  ال�ضحيح، 

ودّقتها،  ال��دورة  �ضعوبة  اإىل  ا 
ً
ونظر اليومي، 

و�ضعنا برنامج عمل دقيق. 

الطالب

احلايك  ريا�ش  نيكول  �ضليمان،  فواز  غ�ضان 

تابعوا  الذين  الطالب  هم  اأنو�ص  حبيب  ووائل 

وقد  اجلوية.  القليعات  قاعدة  يف  الدورة  هذه 

املوؤ�ض�ضة  رح��اب  يف  للعمل  حما�ضتهم  اأب��دوا 

بتطبيق  يتعّلق  م��ا  يف  وبخا�ضة  الع�ضكرية، 

يف  تعّلموها  التي  والأرق��ام  النظرية  الدرو�ش 

قبل  الغمو�ص  ي�ضوبها  ك��ان  وال��ت��ي  ال�ضف 

دة على الأر�ش.
ّ
روؤيتها بالعني املجر

نيكول مل تتوّقع الدخول يف تفا�ضيل الأمور 

عن  ت 
ّ

ع��ر واإذ  اخترته،  ال��ذي  احل��ّد  ه��ذا  اإىل 

ميّيزان  اللَذين  والدقة  بالتنظيم  اندها�ضها 

اجلي�ص، اأبدت حما�ضتها لالإن�ضمام اإىل ال�ضلك 

الع�ضكري اإذا اأتيح لها ذلك.

اعتاد  ال��ق��اع��دة،  �ضباط  اأح���د  جن��ل  غ�����ض��ان، 

الأجواء الع�ضكرية، فلم يجد �ضعوبة يف التاأقلم 

ال�����رصح  بطريقة  ي�ضيد  وه���و  ال�����دورة،  خ���الل 

الوا�ضحة والدقيقة.

هذه  التدريب  ف��رتة  اإن  وائ��ل  يقول  ب��دوره 

تلّقي  طريقة  خ�ّش  ما  يف  نوعّية  نقلة  كانت 

عمل  اآل��ي��ة  جم���ال  يف  وتطبيقها  امل��ع��ل��وم��ات 

النظري  التعّلم  التي تختلف كثرًيا عن  القطع، 

لالأمور يف ال�ضف.

اأن هذه  الطالب  يرى  ختاًما 

ال����دورة ك��ان��ت »ف��ر���ض��ة ل 

ي�ضّجعون  واإذ  ُت��ع��َوّ���ش«، 

متابعتها،  ع��ل��ى  زم��الئ��ه��م 

يدركون  جعلتهم  اأنها  يوؤّكدون 

حقيقة ما يبذله الع�ضكريون يومًيا 

مل�ضوا  اأنهم  كما  وتعب...  جمهود  من 

على  تطغى  التي  العائلية  ال��روح  خاللها 

عالقاتهم بع�ضهم ببع�ص.
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يف اإطار تعاونها مع اجلامعات واملوؤ�ض�ضات الع�ضكرية،

عقدت قيادة اجلي�ش اتفاقية مع اجلامعة اللبنانية - الكندية،

وثمة بروتوكول تعاون يعمل على اإجنازه حالًيا، ومبوجبه يتّم منح

ال�ضباط املج�ازين يف الأركان �ضه�ادة ما�ضرت2 يف اخت�ض�ا�ص العالق�ات الدولي�ة.

اإىل جانب جامعة البلمند ومدر�ضة القوات اجلوية، ي�ضرتك يف م�رصوع SF- HEAT التابع 

لالإحتاد الأوروبي كل من اجلامعة اللبنانية، جامعة العلوم والتكنولوجيا يف لبنان، اخلطوط 

اجلوية عر املتو�ضط، الإحتاد العربي للنقل اجلوي، مركز �ضالمة الطريان املدين، 

 Université de ،جامعة بولونيا، جامعة املتو�ّضط، اجلامعة البلغارية احلديثة

 Pau et Pays Adour، Beirut Wings، Wallonie Aerotraining
.URDINو Network، Guy Andre Boy Consulting
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روجينا خليل ال�سخت�رة

تعاون متبادل

 - اللبنانية  اجلامعة  وّقعت   ،1994 العام 

مع  متبادل  تعاون  اتفاقية  الأ�ضنان  طب  كلية 

الأ�ضنان املركزية،  الع�ضكرية - طبابة  الطبابة 

ت�ضمنت ثالث نقاط اأ�ضا�ضية هي: اأّوًل، التبادل 

اأ�ضاتذة  يحا�رص  بحيث  الطرفني  بني  العلمي 

درو���ش  )اإع��ط��اء  اجلي�ش  يف  اللبنانية  اجلامعة 

حتويل  ثانًيا،  الطبابة(،  يف  الأ���ض��ن��ان  لأط��ب��اء 

كلية  يف  للمعاجلة  مر�ضى  الع�ضكرية  الطبابة 

طب الأ�ضنان مقابل بدل رمزي، وثالًثا، ح�ضور 

للتدرج وم�ضاعدة   )Résidents( اأ�ضنان  اأطباء 

الطبابة  يف  املركزية  الأ�ضنان  طبابة  يف  الأطباء 

الع�ضكرية، بالإ�ضافة اإىل اإعطاء اأ�ضاتذة اجلامعة 

اجلي�ش  قطع  يف  توعية  حم��ا���رضات  اللبنانية 

ووحداته كافة.

ج��وزف  الأ���ض��ن��ان  طبيب  العقيد  ويو�ض�ح 

يف  املرك�زي�ة  الأ�ضنان  طبابة  رئي�ش  ال�ضاعر 

 فرتة 
ّ
الطباب�ة الع�ضكري�ة اأن هذا التعاون ا�ضتمر

من الزمن، واليوم تدر�ش القيادة اإمكان اإعادة 

توقيع الإتفاقية من جديد.

اإخت�سا�ش نادر

يف  ن��ادر  اخت�ضا�ص  الأ�ضنان  طبيب  م�ضاعد 

ف��اإّن  وبالتايل  لبنان،  يف  واجلامعات  املعاهد 

الوظيفة لي�ضوا بال�رصورة  الذين ي�ضغلون هذه 

اخت�ضا�ضيني.

م�ضاعد طبيب الأ�ضنان هو يد الطبيب اليمنى 

ا يف ت�ضهيل عمله وت�رضيعه، فمن  ودوره مهم جًدّ

التي  املعدات  حت�ضري  الأ�ضا�ضية  م�ضوؤولياته 

يريد الطبيب ا�ضتعمالها بني مري�ص واآخر من 

حيث التطهري والتعقيم... اإّنه عمل �ضهل ولكن 

الطبابة  ارت��اأت  هنا،  من  تفا�ضيله.  يف  دقيق 

اخت�ضا�ضيني  ع�ضكريني  اإع���داد  الع�ضكرية 

طبيب  م�ضاعد  »دورة  فكانت  املجال،  هذا  يف 

لّبت اجلامعة اللبنانية - كلية طب 

الع�سكرية  الطبابة  طلب  الأ�سنان، 

دورات  ع�صكريني  باّتباع  القا�صي 

وظيفة  �سغل  تخّ�لهم  تطبيقية 

اتخاذ  وبعد  اأ�سنان.  طبيب  م�ساعد 

التنفيذ  بداأ  ال�رضورية  االإج��راءات 

حيث يتابع الدرا�سة يف الكلية 40 

ع�سكرًيا.

لي�ص  التعاون  ه��ذا  الواقع  يف 

الأول من ن�عه بني الطرَفني.

40 ع�سكرًيا 

يتابع�ن دورة 

تطبيقّية 

يف كلية 

طب الأ�سنان 

يف اجلامعة 

اللبنانية
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اجلي�ش واملجتمع

اآذار

من  ع�ضكرًيا   40 ح��واىل  تابعها  التي  اأ�ضنان« 

دفعتني  على  ت��وّزع��وا  اجلي�ش  قطع  خمتلف 

اختيارهم  مّت  وقد  �ضهرين(،  ملدة  دفعة  )كل 

التي  املدة  بينها ق�رض  من  معينة  معايري  وفق 

من  لال�ضتفادة  وذل���ك  اخل��دم��ة  يف  اأم�����ض��وه��ا 

جهودهم لأطول وقت ممكن.

يف الكلية

ق�ضم  رئي�ش   - ال�رضيرية  ال��درو���ش  من�ضق 

اجلامعة  يف  الأ�ضنان  طب  كلية  يف  العيادات 

اأنه  لنا  اأو�ضح  داغ��ر،  جهاد  الدكتور  اللبنانية 

وّزع الطالب يف جمموعات بح�ضب الخت�ضا�ضات 

الع�ضكرية، غري  الطبابة  يعملون فيها يف  التي 

اأّن كل طالب تدرب يف جمال  اأّن ذلك ل يعني 

عمله يف الطبابة فح�ضب، بل تعداه اإىل التدريب 

باخت�ضا�ضه  املتعّلقة  اجل��وان��ب  خمتلف  يف 

ليكون على دراية بكل ما ميكن ان ي�ضادفه يف 

العمل.

يف ب��داي��ة ال����دورة، ت��اب��ع ال��ط��الب حم��ا���رصات 

يومني  ملدة   )Cours Théoriques( علمية 

تناولت اخت�ضا�ضات طب الأ�ضنان من تلبي�ص، 

وغريها،  جراحة  اأ�ضعة،  تر�رص�ص،  ع�ضب،  قطع 

ال�رضيرية   التطبيقية  الأع��م��ال  اإىل  انتقلوا  ثم 

ال��ع��ي��ادات  يف   )Travaux Pratiques(

والخت�ضا�ضات.

التطهري  درو����ش  اأن  داغ���ر  ال��دك��ت��ور  واأك���د 

كما  اأهميتها،  اإىل  ا 
ً
نظر كثفت،  قد  والتعقيم 

ال��درو���ص  الع�ضكريني  ال��ط��الب  ب��ال��ت��زام  ن���ّوه 

العمل  اأ�ضلوب  لتعلم  وحما�ضتهم  وبتجاوبهم 

ال�ضحيح.

يف  الأ�ضنان  طب  كلية  عميد  عّر  اخلتام،  يف 

عن  �ضومط  منري  الدكتور  اللبنانية  اجلامعة 

اهتمامه الكبري بالتعاون املتبادل بني اجلامعة 

اللبناين  اجلي�ص  يطلب  عندما  وق��ال:  واجلي�ص 

اأن  واأمل  ما يطلبه،  لتلبية  نكون دوًما جاهزين 

ي�ضتمر هذا التعاون يف خمتلف املجالت.



اإعداد:

�إح�ضان مرت�ضى

باحث يف ال�ش�ؤون 

اال�رسائيلية

ت�����ؤك����د ���ش��ب��ك��ات ال��ت��ج�����ش�����س 

اكت�شافها  مت  التي  اال�رسائيلية 

اأخ������ًرا يف ال��ع��دي��د م���ن ال����دول 

اأن  ولبنان،  م�رس  وابرزها  العربية 

لهذه  االأول  ال��ع��دو  ه��ي  ا�رسائيل 

بني  متييز  وال  جمتمعة،  ال���دول 

دول اأبرمت معها اتفاقيات �شالم 

االإتفاقيات.  هذه  تربم  مل  واأخ��رى 

االأمن  واأخًرا  اأواًل  ت�شتهدف  فهي 

ال��ق���م��ي ال��ع��رب��ي ب��ك��ل اأب���ع���اده 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة واالإق��ت�����ش��ادي��ة 

والع�شكرية واالإجتماعية، االأمر 

اجلميع  م��ن  ي�شت�جب  ال��ذي 

لل�ق�ف  والتن�شيق  التعاون 

ب���ج��ه ه���ذا ال��غ��زو ال�����رسط��اين 

اجتثاثه  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  اخل��ف��ي 

اأ�شكال  ك��ل  ووق���ف  ج����ذوره،  م��ن 

العدو  اجهزة  مع  االأمني  التعاون 

الر�شمية،  االأجهزة  بع�س  قبل  من 

ا كبًرا داهًما على 
ً
الأن يف ذلك خطر

وم�شاحلها  العربية  االأم��ة  وج���د 

وتاريخها  وروحها  كرامتها  وعلى 

وم�شتقبلها. 

اجل��ا���ش������ش��ي��ة  اأن  وم���ع���ل����م 

وال  �شديًقا  ت�فر  ال  االإ�رسائيلية 

حليًفا، حتى ل� كان له�ؤالء الف�شل 

وا�شتمرار  ا�رسائيل  بقاء  يف  االأول 

اأوروب���ا  مثل  االقليمي  تف�قها 

وال�����الي����ات امل��ت��ح��دة، وجم��م���ع 

التي  وال�شبكات  االأ�شخا�س  عدد 

اجلا�ش��شية  ه���ذه  يف  ���ش��اه��م��ت 

م���ا قبل  م��ن��ذ  ي��ح�����ش��ى  ال  ي��ك��اد 

ت��اأ���ش��ي�����س ال��ك��ي��ان ال�����ش��ه��ي���ين 

اىل  وي�شاف  ه��ذه.  اأيامنا  وحتى 

ه���ذا ك��ل��ه جم��م���ع��ة ���ش��خ��م��ة من 

التي  واالأبحاث  الدرا�شات  مراكز 

��ا يف اأع��م��ال  ت�����ش��اه��م ه���ي اأي�����شً

والت�شجيع  والتخريب  التج�ش�س 

داخل  والفنت  االنق�شامات  على 

العاملني العربي واال�شالمي، وهذا 

يف  له  كثرة  تطبيقات  ن�شهد  ما 

م�رس واملغرب واجلزائر وال�ش�دان 

و�ش�اًل  واالأردن،  ولبنان  والعراق 

اآ�شيا  ودول  وباك�شتان  تركيا  اإىل 

ال������ش��ط��ى وال�����دول االأف��ري��ق��ي��ة 

ال�اقعة على خط م�شار نهر النيل. 

االأبحاث  ومراكز  امل��شاد  وتعتمد 

من  جمم�عة  على  اإليها  امل�شار 

التي  وامل��خ��ط��ط��ات  ال��ن��ظ��ري��ات 

تفتيت  اإىل  املطاف  اآخر  يف  ترمي 

اإث���ارة  ع��رب  العربية  املجتمعات 

ال��ف��نت وت��اأج��ي��ج ح���االت ال��ت��م��رد 

من  وذل��ك  وال��ت��ن��ازع،  والع�شيان 

خالل اال�شتعانة باجلماعات االإتنية 

والطائفية واملذهبية التي تعي�س 

ح����االت م���ن ال��ت��ذم��ر وال��غ�����ش��ب 

والنزوع نح� االنف�شال والتق�شيم.

واجل����دي����ر ب���ال���ذك���ر اأن������ه م��ن��ذ 

رئ��ي�����س  اأ����ش���در   1959 ال���ع���ام 

املركزية  )امل�ؤ�ش�شة  امل������ش��اد 

لال�شتخبارات واملهمات اخلا�شة( 

روؤوفني �شيل�اح ت��شيات الإن�شاء 

مركز لدرا�شة ال�طن العربي يحمل 

بجمعية  ظاهرًيا  ربطه  ومت  ا�شمه، 

�شّمه  ثم  اال�رسائيلية،  اال�شت�رساق 

العام 1965 اإىل جامعة تل اأبيب. 

على  ي�شتمل  امل��رك��ز  ه��ذا  وك��ان 

عدة �شعب واأق�شام تتناول درا�شة 

م�����رس وال���ع���راق و���ش���ري��ا وج��م��ع 

حتليل  وبالتايل  عنها،  املعل�مات 

دور امل��شاد ومراكز االأبحاث اال�رسائيلية

ك�ضب �حلروب بدماء �لآخرين
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اإىل  وتقدميها  املعل�مات  ه��ذه 

ال�شيا�شية  وال�شلطات  امل��شاد 

التي ترعاها وت�رسف عليها.

وك�����ان ه����ذا امل���رك���ز ال���ح��ي��د 

يف ا���رسائ��ي��ل ح��ت��ى م��ا ق��ب��ل ح��رب 

حزيران 1967، وقد �شكل م�شدر 

م��ع��ل���م��ات وحت��ل��ي��ل اأ���ش��ا���ش��ي يف 

الدولة.  يف  االأمني  القرار  �شناعة 

ا�شمه  تغير  مت   1983 وال��ع��ام 

ال�رسق  الأبحاث  لي�شبح مركز ديان 

االأو����ش���ط واأف��ري��ق��ي��ا. وب��ال��ت��ايل 

مت ت������ش��ي��ع ن�����ش��اط��ه واأق�����ش��ام��ه 

االإداري���ة  بنيته  وتط�ير  البحثية 

وكان  املعل�ماتية.  واالأر�شيفية 

املركز  هذا  ادارة  يف  م�ش�ؤول  اأول 

الربوف�ش�ر �شمع�ن �شامر وا�شع 

»حتييد  وا�شرتاتيجية  �شيا�شة 

امل�اجهة«  �شاحة  م��ن  م�رس  دور 

جمال  االأ�شبق  الرئي�س  وف��اة  منذ 

كر�س  وقد   .)1970( النا�رس  عبد 

هذا املركز منذ ذلك احلني اجلهد 

وال����ق���ت م��ن اأج����ل ال��ت��غ��ل��غ��ل يف 

العربية  الدول  من  عدد  تفا�شيل 

اتنية  جماعات  فيها  تعي�س  التي 

مت�افقة،  غر  ومذهبية  وطائفية 

وت����زوي����د امل����������ش����اد ب��ال��ت��ايل 

ت�شاعد  وا�شتخال�شات  بت��شيات 

اجناز  على  التخريبي  اجلهاز  هذا 

اجلماعات  تلك  اخ���رتاق  عمليات 

وم�شاريعها،  بنزاعاتها  والتحكم 

خمططات  ي��الئ��م  مب��ا  وتكييفها 

ا�رسائيل التق�شيمية والتخريبية. 

امل�شاهمني  الباحثني  بني  ومن 

يف ان�شطة كهذه جند اأوري ل�براين 

باجن�،  وع�فرا  رونني  ويه�ديت 

يف  ب��ارزة  اأدوار  لهم  كانت  الذين 

واملذهبية  الطائفية  الفنت  اإثارة 

يف العراق وال�ش�دان ولبنان وم�رس، 

االأمر الذي ا�شت�جب االإ�شادة بهم 

امل�ش�ؤولني  من  العديد  قبل  من 

اخلارجية  وزير  مثل  اال�رسائيليني 

دان  اال�شتخبارات  ووزير  ليربمان 

مئر  امل��شاد  ورئي�س  م��ري��دور 

داغان.

واجلدير بالذكر يف هذا ال�شياق، 

ال�شهي�نية  االأب��ح��اث  م��راك��ز  اأن 

امل�����جّل����ة ا���ش��ت��ق��راء االأو�����ش����اع 

مكن�ناتها  وا�شتك�شاف  العربية 

�ضعفها  ونقاط  وخ�ضو�ضياتها 

قد جتاوز عددها يف االآونة االأخرة 

ال��ث��الث��ني م���رك���ًزا، وم���ن اأب��رزه��ا: 

للدرا�شات  )ج���ايف(  يافيه  مركز 

اأبيب،  اال�شرتاتيجية يف جامعة تل 

وقد ت�ىل رئا�شته اجلرنال اأهارون 

ال�شادات   - بيغن  مركز  ياريف، 

ومعهد  اي��الن،  بار  جلامعة  التابع 

اأب��ح��اث االأم���ن ال��ق���م��ي وغ��ره��ا. 

جميعها  امل��راك��ز  ه��ذه  وحت�شل 

ع��ل��ى دع��م غ��ر حم���دود م��ن قبل 

وال�شيا�شية  االأم��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ات 

من  وكذلك  اال�رسائيلية،  الر�شمية 

امل��دين  املجتمع  منظمات  ق��ب��ل 

واجلامعات واالأحزاب. كما حت�شل 

ب�شبب  هائل  اأم��رك��ي  دع��م  على 

مع  واأن�شطتها  ب��راجم��ه��ا  تقاطع 

ب��رام��ج واأن�����ش��ط��ة اأم��رك��ي��ة، على 

وعلى  االأمركية  االدارة  م�شت�ى 

واالح��زاب  البح�ث  مراكز  م�شت�ى 

والدينية  االيدي�ل�جية  واحلركات 

حثيًثا  ت�شعى  ال��ت��ي  االأم��رك��ي��ة، 

العربية  امل��ن��ط��ق��ة  تفتيت  اإىل 

ي�شمى  ما  واق��ام��ة  خا�س،  ب�شكل 

اجل��دي��د املنزوع  االأو���ش��ط  ال�����رسق 

وال�شيا�شية  الثقافية  ال��ه���ي��ة 

واال�شرتاتيجية.

ه����ذا ع��ل��ى م�����ش��ت���ى ال��ت��ف��ك��ر 

م�شت�ى  ع��ل��ى  اأم���ا  وال��ت��خ��ط��ي��ط، 

امل��شاد  فاإن  امليداين،  التنفيذ 

تق�م بالتعاون مع مراكز االبحاث 

االأم��ن��ي��ة  امل��ع��ل���م��ات  بجمع  ه���ذه 

واال����ش���ت���خ���ب���اري���ة ع���ن امل����اق���ع 

تعتقد  التي  واالأمنية  الع�شكرية 

ا 
ً
خطر ت�شكل  ق��د  اأن��ه��ا  ا���رسائ��ي��ل 

م�اجهة  اأي  يف  م�شتقباًل  عليها 

تدريب  اىل  باالإ�شافة  ع�شكرية، 

اأحدث  على  والعمالء  اجل�ا�شي�س 

االج����ه����زة االل���ك���رتون���ي���ة وع��ل��ى 

وا�شاليب  ال�رسي  احلرب  ا�شتخدام 

عالمات  وو�شع  واخل��داع،  التم�يه 

وف��شف�رية  الكرتومغنطي�شية 

ا�شتهدافها  ال�اجب  االأماكن  على 

ح��رب  يف  ح�شل  ك��م��ا  بالق�شف، 

وك��ذل��ك   ،2006 ال���ع���ام  مت�����ز 

والتن�شت  الت�ش�ير  اأجهزة  زرع 

يف م����اق���ع ح�����ش��ا���ش��ة ك��ث��رة مت 

من  اك��ر  يف  اأخ���ًرا  عنها  الك�شف 

اىل  اق�����ش��اه  م��ن  لبنان  يف  م��ك��ان 

�شنني  جبل  اإىل  و�ش�اًل  اأق�شاه، 

وج��ب��ل ال�����ش��ي��خ. وب��ن��اء ع��ل��ى ه��ذه 

من  امل������ش��اد  متكنت  االأن�����ش��ط��ة، 

اغتيال العديد من رم�ز املقاومة 

ال��دول  من  العديد  يف  واملمانعة 

ال��ع��رب��ي��ة. ك��م��ا ���ش��اه��م��ت اأج��ه��زة 

الر�شمية  باإمداد االجهزة  امل��شاد 

املعل�مات  من  ب�شيل  اال�رسائيلية 

االق��ت�����ش��ادي��ة واال���ش��ت��ث��م��اري��ة 

وال�شناعية،  والزراعية  وال�شياحية 

حركة  املعل�مات  ه��ذه  و�شملت 

املالية  االأوراق  وتداول  الب�ر�شة 

معظم  يف  االأعمال  رج��ال  واأن�شطة 

تقارير  واف��ادت  العربية.  ال��دول 

االأمن امل�رسية اأن 86% من جرائم 

التهريب وتزوير العمالت ارتكبها 

مت  عامني  قبل  وانه  ا�رسائيلي�ن، 

ا�رسائيلية تهريب  احباط حماوالت 

لل�شعر  و�شبغات  جتميل  اأدوات 

اإىل  م�رسطنة  م����اد  ع��ل��ى  حت��ت���ي 

الدول العربية عرب اأ�ش�اق اأوروبا.

عما  التغا�شي  ميكن  ال  واخ��ًرا، 

ت��ق���م ب��ه اأج���ه���زة امل������ش��اد من 

للتخريب  وخفية  ظاهرة  اأن�شطة 

االج��ت��م��اع��ي واالإف�����ش��اد االخ��الق��ي 

وت���روي���ج ال���دع���ارة وامل���خ���درات 

و�ش�الً  االأبي�س،  الرقيق  وجت��ارة 

اىل عبادة ال�شيطان، علًما اأن هذه 

من  يتجزاأ  ال  جزًءا  ت�شكل  االأن�شطة 

اخلارجية  ال�شيا�شة  ا�شرتاتيجيات 

��ا يف ظل  اال���رسائ��ي��ل��ي��ة، خ�����ش������شً

املتطرفة  اليمينية  حك�ماتها 

التي تدفع با�شتمرار نح� ت�شعيد 

امل�شلحة بني  ال�رساعات  احتماالت 

ا�رسائيل والدول العربية املجاورة، 

ح�ش�س  على  اال�شتح�شال  ونح� 

بع�س  تق�شيم  م�شاريع  من  د�شمة 

كما  واال�شالمية،  العربية  ال��دول 

يح�شل يف العراق وال�ش�دان وم�رس 

و�ش�ريا واأفغان�شتان ولبنان. وقد 

تبني اأنه من بني 870 وثيقة لدى 

املخابرات االمركية ب�شاأن ا�شلحة 

الدمار ال�شامل العراقية املزع�مة، 

ثمة 810 وثائق م�شدرها ا�رسائيل 

وامل��شاد اال�رسائيلي، وهذا يعني 

اأن ا�رسائيل تريد ك�شب احلروب يف 

املنطقة بدماء غرها ومن دون اأن 

اأجل ذلك قر�ًشا واحًدا  تتكلف من 

اأو حتى طلقة واحدة.

49

اجلي�ش - العدد رقم 321

ل ميكن �لتغا�ضي عما تقوم به �أجهزة 

�ملو�ضاد من �أن�ضطة ظاهرة وخفية 

للتخريب �لجتماعي و�لإف�ضاد �لخالقي 

وترويج �لدعارة و�ملخدر�ت

وجتارة �لرقيق �لأبي�ض

و�ضولً �ىل عبادة �ل�ضيطان







موقع امل�ضيق

يقع م�سيق هرمز يف اأ�سفل املنطقة اجلنوبية 

ال�رشقية من اخلليج العربي وهو املنفذ البحري 

وقطر،  والبحرين  والكويت  للعراق  الوحيد 

بندر  )حمافظة  اإي��ران  ال�سمال  من  عليه  وتطل 

)حمافظة  عمان  �سلطنة  اجلنوب  ومن  عبا�س( 

م�سندم(.

الدويل جزًءا  القانون  يعترب امل�سيق يف نظر 

واحلرية  احلق  ال�سفن  ولكل  البحار،  اأعايل  من 

ال��دول  ب�سالمة  ي�رش  ال  دام  ما  فيه  امل��رور  يف 

ال�ساحلية اأو مي�س نظامها اأو اأمنها، لكن اإيران 

تعترب اأن اخلليج هو بحر داخلي اأو بحرية �سبه 

عليه  ي�رشي  وبالتايل  عاًما  ا 
ً
بحر ولي�س  مغلقة 

للدول  ملك  انه  يعني  وهذا  البحريات،  قانون 

لدوله  وثرواته ملك  له  امل�ساطئة 

بن�سبة �سواطئ كل منها. ومتتلك 

اإيران اأكرث من ثلث هذه ال�سواطئ 

)حواىل 1200كلم(، حتى اأن ا�سم 

مياهها  يف  يقع  ال���ذي  امل�سيق 

هو  عمان،  دولة  ومياه  االإقليمية 

ن�سبة الإحدى جزرها.

النظام القانوين للمالحة

يف م�ضيق هرمز

دولتني  اإقليمي  بني  هرمز  م�سيق  يف�سل 

تعترب  مياهه  ف��اإَنّ  لذلك   ، واإي���ران  ُعمان  هما 

ومتار�س  واإي��ران،  ُعمان  من  لكل  اإقليمًيا  ا 
ً
بحر

امل��ج��اور  اجل��ان��ب  على  �سيادتها  منهما  ك��ل 

الإقليمها، وهو بذلك يدخل يف نطاق امل�سائق 

»اإتخذت اإيران كل الو�ضائل املتاحة 

لغلق م�ضيق هرمز، ونحن بدورنا اإتخذنا 

كل الو�ضائل املتاحة لإعادة فتحه«.

)اجلرنال مارتن دميب�سي رئي�س هيئة االركان 

امل�سرتكة للقوات امل�سلحة االمريكية(.

»اإن اإغالق اإيران م�ضيق هرمز اأمام ناقالت 

النفط �ضيكون »اأ�ضهل من �رشبة ماء« 

اذا راأت اجلمهورية الإيرانية �رشورة لذلك، لكن يف الوقت احلايل ل�ضنا بحاجة اىل 

اإغالقه لأن بحر ُعمان حتت �ضيطرتنا ون�ضتطيع اأن ن�ضيطر على املمر«.

)االأمريال حبيب اهلل �سياري قائد القوات البحرية االإيرانية(.

الخرية  الفرتة  اإي��ران  يف  قبل  من  هرمز  م�ضيق  باإغالق  التهديد  ق�ضية  �ضكلت 

ك 
ّ
وحر والدولية،  والإقليمية  املحلية  الإعالم  و�ضائل  �ضغل  �ضاخًنا  �ضيا�ضًيا  مو�ضوًعا 

الدوائر الدبلوما�ضية يف دول العامل املختلفة، وبخا�ضة تلك التي تعتمد على نفط 

اخلليج وغازه كم�ضدر للطاقة والتي تهتم ب�ضالمة و�ضائل نقله وا�ضتقرار ا�ضعاره. ويف 

طليعة هذه الدول الوليات املتحدة المريكية باعتبارها القوة العظمى املوجودة يف 

اخلليج اقت�ضادًيا وع�ضكرًيا واملرتبطة مع دوله العربية باتفاقات متعددة �ضيا�ضًيا 

وع�ضكرًيا. وتعترب الوليات املتحدة الأمريكية اأن اخلليج هو مكِوّن اأ�ضا�ضي يف اأمنها 

ا هاًما للطاقة و�ضوًقا رئي�ًضا ل�ضادراتها املختلفة ويف طليعتها 
ً
القومي، لكونه م�ضدر

ال�ضالح. 
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عميد متقاعد

بني خيار

�سم�سون االإيراين 

ومقالع داوود 

االإ�رشائيلي االمريكي 
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اآذار

بحر  هما  عامني  بحرين  بني  ت�سل  التي 

ُعمان واملحيط الهندي واخلليج العربي )تقع 

عليه جميع دول اخلليج من الغرب والعراق من 

الناحية  من  وهو  ال�رشق(.  من  واإي��ران  ال�سمال 

الدولية  امل�سائق  نطاق  يف  يدخل  القانونية 

اأو  البحار  اأع��ايل  م��ن  ج��زءي��ن  ب��ني  ت�سل  التي 

ه  منطقتني اقت�ساديتني خال�ستني، لذلك فاإَنّ

يخ�سع لنظام املرور العابر وفق اتفاقية االأمم 

ولي�س   1982 للعام  البحار  لقانون  املتحدة 

االأحكام  مناق�سة  وخالل  الربيء.  املرور  لنظام 

لالأمم  الثالث  املوؤمتر  يف  للم�سائق  القانونية 

على  التوقيع  وقبل  البحار  لقانون  املتحدة 

الدول  بني  �رشاع  ح�سل  املذكورة،  االتفاقية 

القانوين  النظام  حول  النامية  والدول  الكربى 

فقد  الدولية.  للمالحة  امل�ستخدمة  للم�سائق 

واف���ق���ت 

ال�����������������دول 

هذه  بقاء  على  الكربى 

وخا�سعة  م��ف��ت��وح��ة  امل�����س��ائ��ق 

جميع  ي�سمل  ال��ذي  العابر  امل��رور  لنظام 

ي�سمل  كما  احلربية  ال�سفن  فيها  مبا  ال�سفن 

الدول امل�ساطئة لهذه امل�سائق  اأما  الطريان. 

ال�سيادة  م��ب��داأ  تطبيق  اإىل  ت�سعى  ف��ك��ان��ت 

الدولية  املائية  املمرات  هذه  على  االإقليمية 

ي�سمح  الذي  الربيء  املرور  لنظام  واإخ�ساعها 

دون  من  التجارية  والطائرات  ال�سفن  مب��رور 

ال�سفن والطائرات احلربية التي يحتاج مرورها 

اإىل االإذن امل�سبق. اإال اأَنّ االتفاقية اعتمدت حق 

امل�سائق  يف  والطائرات  لل�سفن  العابر  املرور 

العابر  وامل��رور  الدولية.  للمالحة  امل�ستخدمة 

من   38 املادة  من  الثانية  الفقرة  وفق  يعني 

املالحة  حرية  »ممار�سة  امل��ذك��ورة  االتفاقية 

املتوا�سل  العبور  هو  وحيد  لغر�س  والتحليق 

تلك  من   37 املادة  اأما   . امل�سيق«  يف  ال�رشيع 

نظام  تطبيق  ن��ط��اق  ح���ددت  فقد  االتفاقية 

النظام  اأَنّ هذا  اإىل  اأ�سارت  العابر حيث  املرور 

للمالحة  ُت�ستخدم  التي  امل�سائق  على  ُيطبق 

منطقة  اأو  البحار  اأع��ايل  من  جزء  بني  الدولية 

اأخرى.  منطقة  او  اآخر  وجزء  خال�سة  اقت�سادية 

التي  ال�سفن  حقوق  االتفاقية  اأو�سحت  كذلك 

ال��دول  وح��ق��وق  وواجباتها،  امل�سيق  يف  مت��ر 

هذه  وتنطبق  عليه،  املطلة  ال�ساحلية 

هرمز  م�سيق  على  االأحكام 

)اإيران مل توقع على 

هذه االتفاقية(.

امل�ضيق يف الو�ضع 

الراهن

من  ع���دًدا  امل�سيق  ي�سّم 

املاأهولة  غري  ال�سغرية  اجل��زر 

االإي��ران��ي��ة  ق�سم  ج��زي��رة  اأك��ربه��ا 

جزيرة  اىل  باالإ�سافة  الراك  وجزيرة 

الثالث  اجلزر  اإ�سافة  ميكن  كما  هرمز، 

واالإم����ارات  اإي���ران  ب��ني  امل��ت��ن��ازع عليها 

)ط��ن��ب ال���ك���ربى وط��ن��ب ال�����س��غ��رى واأب���و 

مو�سى(. 

يومًيا   نفط  ناقلة   20 حواىل  امل�سيق  تعرب 

ا على 
ً
حمّملة بنحو 35% من النفط املنقول بحر

جتارة  من   %20 نحو  ميثل  ما  العامل،  م�ستوى 

 2011 العام  تقديرات  ويف  العاملية.  النفط 

ناقلة  ب���14  يقدر  اليومي  عبوره  معدل  ك��ان 

برميل  مليون   17 بنحو  حمولتها  تقدر  �سخمه 

يومًيا، وحواىل 80% منها ذهبت اىل دول �رشق 

اآ�سيا من الهند اىل ال�سني واليابان وكوريا.
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تاريخ امل�ضيق

كانت ملوقع امل�سيق اجلغرايف اأهمية كبرية، 

ما جعله غري قادر على االإفالت من التاريخ عرب 

عليه،  لل�سيطرة  الكربى  الدول  و�رشاع  االأطماع 

يحتل  وه��و  امليالد  قبل  ال�سابع  القرن  فمنذ 

اأم  التجارة  واإقليمًيا مهًما �سواء يف  حيًزا دولًيا 

يف احلروب اأم يف تطور احل�سارة ما بني ال�رشق 

والغرب.

الحتالل  ثم  الربتغايل،  لالحتالل  خ�سع  وقد 

وبخا�س��ة  ال��ك��ربى  االأوروب���ي���ة  ال���دول  بع�س 

بريطاني��ا، لي�سه��د يف ما بع��د تناف�س ال�رشك�ات 

الغربي�ة واأحيان��اً غزوات القرا�سن�ة.

مفرتق  ه��رم��ز  م�سيق  ب��ري��ط��ان��ي��ا  اع��ت��ربت 

الهند،  اإىل  رئي�ًسا  وطريًقا  اإ�سرتاتيجية،  طرق 

يف  مبا�رشة  وغ��ري  مبا�رشة  باأ�ساليب  فتدخلت 

لتاأمني  �سواطئه  على  الواقعة  ال��دول  �سوؤون 

اإن�ساء  بعد  بخا�سة  و  ال�رشورية،  موا�سالتها 

�رشكة الهند ال�رشقية )العام 1600(.

الربتغاليني  م��ع  دم��وًي��ا  ���رشاًع��ا  وخ��ا���س��ت 

وبعد  طويلة.  ل�سنوات  واالإ�سبان  والهولنديني 

ق�سائها على النفوذ االإ�سباين ابتداء من العام 

1588 بعد معركة االأرمادا، وحتطيم االأ�سطول 

البحرية   ال�سيطرة  �سمنت  ال�سهري،  االإ�سباين 

ا�ستمر  وق��د  املنطقة.  ه��ذه  وعلى  ال��ع��امل  يف 

االمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  ب��روز  حتى  ذل��ك 

بحرية  كاأكرب قوة  الثانية  العاملية  بعد احلرب 

ووري��ث��ة  ال��ع��امل،  يف  واق��ت�����س��ادي��ة  وع�سكرية 

للدول االإ�ستعمارية االوروبية الكربى، وزعيمة 

االإحت��اد  وج��ه  يف  االأطل�سي  �سمال  حلف  ل��دول 

ال�سوفياتي ال�سابق. 

مو�سوع  امل�سيق  ه��ذا  عرب  املالحة  تكن  مل 

تخ�سع  كانت  بل  دولية،  اأو  اإقليمية  معاهدة 

على  �رشوًطا  يفر�س  ال  الذي  الرتانزيت  لنظام 

ومن  �رشيًعا،  يكون  مرورها  اأن  طاملا  ال�سفن 

دون توقف اأو تهديد للدول الواقعة عليه. 

اأهمية امل�ضيق بعد اكت�ضاف النفط

م�سيق  اأهمية  اإزدادت  النفط،  اكت�ساف  مع 

االإحتياطي  اإىل  ن��ظ��راً  االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ه��رم��ز 

امل��ن��ط��ق��ة، وق���د دفعت  ال��ك��ب��ري يف  ال��ن��ف��ط��ي 

االأزمات ال�سيا�سية املتالحقة دول املنطقة اإىل 

التخفيف من اعتمادها عليه يف فرتات �سابقة، 

وال�ستعانة مبد خطوط الأنابيب عربالرب باجتاه 

اأن هذه  اإال  االحمر،  البحر  باجتاه  اأو  العرب  بحر 

ا  خ�سو�سً االأث���ر  حم���دودة  بقيت  امل��ح��اوالت 

والتكنولوجيا  اخلدمات  ا�سترياد  اإىل  بالن�سبة 

واالأ�سلحة.

كان امل�سيق مو�سوع �رشاع اإ�سرتاتيجي بني 

الدول الكربى يف فرتة احلرب الباردة، فاالحتاد 

ال�سوفياتي ال�سابق كان يتوق اإىل الو�سول اإىل 

امل�سيق لتحقيق تفوقه املن�سود والتمكن من 

املتحدة  الواليات  �سعت  بينما  املنطقة،  نفط 

الهندي  املحيط  مياه  يف  اأ�ساطيلها  اأطالق  اإىل 

ال�سيا�سية  الروابط  ومّتنت  العربي  واخلليج 

والتجارية والع�سكرية مع دول املنطقة �سماًنا 

لو�سولها اإىل منابع النفط واال�رشاف على طرق 

فهي  لذلك  هرمز.  م�سيق  من  انطالقاً  ام��داده 

الوطني  اأمنها  م��ن  ج���زًءًا  املحيط  اأم��ن  تعترب 

م�ساألة  فيه  املالحة  حرية  تاأمني  اأن  باعتبار 

اآذار
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الربملان  يف  املالية  اللجنة  ع�سو  قالت 

حواىل  اإن  جنيب  جنيبة  النائبة  العراقي 

ثلثي واردات العراق املالية من ت�سدير النفط �ستكون مهددة اإذا نفذت ايران تهديدها 

باإغالق م�سيق هرمز. واو�سحت اأن العراق يعتمد يف وارداته املالية على ت�سدير النفط 

ب�سكل �سبه مطلق. وهو ي�سدر حالًيا مليونني و600 الف برميل يومًيا مير نحو 60 يف 

املئة منها عرب م�سيق هرمز.

ويقول خرباء اإن العراق �سيكون يف مواجهة كارثة حقيقية اإذا اأغلق امل�سيق وفقد ثلثي 

كامل،  �سبه  اعتماًدا  النفطية  العائدات  على  تعتمد  العراقية  املالية، فاملوازنة  عائداته 

للموظفني احلكوميني )3 ماليني  رواتب  ت�سغيلية معظمها  موازنة  املئة منها  و68 يف 

يعتمدون  عراقي  مليون   15 نحو  ثمة  وبالتايل  اال���رش(.  من  نف�سه  العدد  يعيلون  موظف 

واملهم�سني  املوظفني  غري  من  اخرى  ماليني  ه��وؤالء  اإىل  وت�ساف  النفط،  عائدات  على 

والعاطلني من العمل حتت خط الفقر، ما يعني اأن الغالبية ال�ساحقة من املجتمع �ستكون 

مهددة فعلًيا بالكارثة االقت�سادية املحتملة.

عن االخبار العدد 1635/تاريخ 15 �سباط 2012

العراق �ضيواجه كارثة اإذا اأغلق امل�ضيق



دولية بالغة االأهمية ال �سيما اأنه بوابة الطريق 

اخلليج  من  العاملية  النفط  الإم���دادات  االأه��م 

متنع  بوابة  واأي�ًسا  واإليه،  الفار�سي   - العربي 

املياه  اىل  الو�سول  من  ال�سوفياتي  االحت��اد 

الدافئة.

بعيد  اخلليج  مبنطقة  الدويل  االإهتمام  ازداد 

التنقيب عنه يف  النفط وبدء عمليات  اكت�ساف 

مطلع  )اإي��ران(  فار�س  وب��الد  العربية  اجلزيرة 

وزي��ر  ق��ال   1903 فالعام  الع�رشين.  ال��ق��رن 

مبدئه  يف   Lansdowne الربيطاين  اخلارجية 

ميناء  لبناء  حماولة  اأي  »اإن  باإ�سمه:  املعروف 

ع�سكري يف اخلليج الفار�سي من قبل اأي دولة 

الربيطانية،  للم�سالح  تهديًدا  �سيعترب  اأخرى 

لدينا«.  املتاحة  الو�سائل  بكل  يقاوم  و�سوف 

الرئي�س  به  ح 
ّ
���رش عما  كثرًيا  يختلف  ال  وه��ذا 

االأمريكي جيمي كارتر بعد حواىل ثمانني �سنة، 

الأي  حماولة  اأي  »اإن   :1980 العام  ق��ال   اإذ 

الفار�سي  اخلليج  على  لل�سيطرة  خارجية  قوة 

االأمريكية،  احليوية  للم�سالح  تهديًدا  �ستعترب 

الو�سائل  مبختلف  م��ق��اوم��ت��ه  ت��ت��م  ول�����س��وف 

وهذا  الع�سكرية«،  القوة  ذلك  يف  مبا  املتاحة، 

الدولة  م�سالح  يف  اخلليج  اأهمية  يعك�س  ما 

العظمى.

ح وزير الطاقة االأمريكي بيل 
ّ
 كذلك فقد �رش

ريت�سارد�سون يف عهد الرئي�س كلينتون )العام 

حمور  ال��ب��رتول  ك��ان  »ل��ق��د  ق��ائ��الً:   ،)1999

للواليات  اخلارجية  لل�سيا�سة  االأمنية  القرارات 

وراء  كان  كما  الع�رشين،  القرن  خالل  املتحدة 

بعد  دوي���الت  اىل  االأو���س��ط  ال�����رشق  تق�سيمات 

احلرب العاملية االأوىل«.

ال�رشاع يف اخلليج اأم عليه؟

لبيئة  املعقدة  اخل�سائ�س  اإن  القول  ميكن 

العوامل  اأول  �سّكلت  قد  اجلغرافية،  اخلليج 

التعقيد  وهذا  القومي،  اأمنه  اأزمة  يف  البنيوية 

يف املعطيات اجلغرافية، على م�ستوى املوقع 

املبا�رشة  واالإطاللة  ال�سواحل  وطول  وامل�ساحة 

بالوهن  ���س��ع��وًرا  اأف����رز  ه��رم��ز،  م�سيق  ع��ل��ى 

اخل��ل��ي��ج،  ب��ع�����س دول  ل���دى  اجل��ي��و���س��ي��ا���س��ي 

و�سعوًرا  االآخر،  البع�س  لدى  بالتفّوق  ا  و�سعوًرَ

باحلاجة اىل املزيد لدى البع�س الثالث. وهذه 

تعظيم  على  العمل  باجتاه  دفعت  املعطيات 

عما  للتعوي�س  اإما  وال�سيا�سي،  االأمني  النفوذ 

قّدمته،  ما  مع  للتناغم  اأو  اجلغرافيا،  اأخ��ذت��ه 

املعطيات  ر���س��م  اإع����ادة  ب��اجت��اه  ب��ال��دف��ع  اأو 

التمو�سع  اأو  والنفوذ،  اجلغرافية،  واحل���دود 

اخل��ل��ي��ج،  ه���ذا  اأن  ذل���ك  اجل��ي��و���س��رتات��ي��ج��ي، 

وباملنظور اجليوبوليتيكي يتداخل يف تفاعالته 

الوحدات  ال�سيا�سية واالإقت�سادية مع عدد من 

اليه  تنتمي  ال  والتي  عنه  البعيدة  ال�سيا�سية 

واأفغان�ستان  والباك�ستان  كالهند  جغرافًيا 

واليابان  ال�سني  وحتى  الو�سطى  اآ�سيا  ودول 

�رشقا، وكذلك دول �رشق افريقيا واليمن والبحر 

االأحمر، وحتى �سواحل البحر املتو�سط اليوم.

العاملي،  اجليو�سرتاتيجي  باملنظور  اأم���ا 

ال��ي��وم  حت��ت��ل  وامل�����س��ي��ق  اخل��ل��ي��ج  فق�سية 

ال�سيا�سية  العامل  تفاعالت  يف  حمورًيا  موقًعا 

ق�سايا �ساخنة
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الكبرية  ال���رثوات  خلفية  على  واالإقت�سادية 

و�سالمة  الطاقة،  من  يحتويها  التي  وامل��وارد 

امل��وارد.   ه��ذه  التي متر عربها  االإم���داد  ط��رق 

هذه املكانة اجليو�سرتاتيجية الهامة جعلت من 

اخلليج �ساحة �رشاع وتناف�س دويل حاد، ما بني 

وبخا�سة  الكربى  الدول  برعاية  العربية  دوله 

الواليات املتحدة االأمريكية والدولة امل�ساطئة 

االإ�سالمية«،  »اجلمهورية  اإي��ران،  اأي  �رشقاً  له 

قوتها  بناء  اىل  وت�سعى  �سعت  اأنها  �سيما  ال 

بع�س  ارادات  عن  مبعزل  االإقليمي  وف�سائها 

ال����دول ال��ك��ربى ال��ت��ي ال حت��ب��ذ وج���ود دول��ة 

عن  واالإ�ستقالل  بالنفوذ  تتمتع  قوية  اإقليمية 

جيو�سرتاتيجًيا  تهديًدا  وت�سكل  االإرادات  هذه 

لوجودها وم�ساحلها يف هذه املنطقة وبخا�سة 

)نهاية  العراق  من  االمريكي  االن�سحاب  بعد 

العام 2011(.

االقت�سادية  العقوبات  فر�س  ف��اإن  وكذلك 

النفط  م��ن  ���س��ادرات��ه��ا  وحتجيم  اإي����ران  على 

فاقم  النووي،  ملفها  اإدارة  خلفية  على  والغاز 

تعقيداتها  م��ن  وزاد  االأزم���ة  ه��ذه  تاأجيج  يف 

تعك�س  جتّليات  اإال  هو  اإن  هذا  وكل  الدولية. 

�سور ال�رشاع على هذا اخلليج وموارده، وحتدد 

دول  على  وال�سيطرة  النفوذ  �ساحب  هوية 

وم�ستقبلها،  و�سالحها  و�سيا�ساتها  االإقليم، 

واأ�سعارها  الطاقة  مبوارد  يتحكم  من  وبالتايل 

وو�سائل نقلها وطرق  االإمداد التي تعربها.

تداعيات الأزمة

ت�����زداد ق�����س��ي��ة م�����س��ي��ق ه��رم��ز اأه��م��ي��ة مع 

امل�سوؤولون  يطلقها  التي  التهديدات  تزايد 

امل�سيق  باإغالق  واالآخر  احلني  بني  االإيرانيون 

ال�سوق  وزع��زع��ة  ال��ب��ح��ري��ة،  امل��الح��ة  وج���ه  يف 

الأي  اي��ران  �س 
ّ
تعر حال  يف  العاملية  البرتولية 

بها  ترتب�س  التي  ال��دول  من  ع�سكرية  �رشبة 

ب�سبب برناجمها النووي، اأو متنعها من ت�سدير 

برتولها وغازها، مما قد يدفع اإىل حدوث اأزمة 

عاملية يف الطاقة، تكون تداعياتها خطرية على 

الدول املنتجة وامل�ستهلكة للنفط.

ال�سعوبة  االإدراك  مت��ام  االإي��ران��ي��ون  ي��درك 

ِقبلهم  م��ن  حم��اول��ة  اأي  تكتنف  التي  البالغة 

م��ا قد  ه��رم��ز مل���دة ط��وي��ل��ة،  الإغ����الق م�سيق 

�رش�سة  ع�سكرية  م��واج��ه��ة  ان���دالع  اإىل  ي���وؤدي 

النفط  برميل  ف�سعر  العواقب.  م�سمونة  غري 

م�سبوقة،  غ��ري  قيا�سية  اأرق���ام  اإىل  �سريتفع 

اأ�سعار  يف  م��واٍز  ارتفاع  ذل��ك  على  و�سيرتتب 

امُل�سّنعة وهذا  النقل واملنتجات اال�ستهالكية 

د �سغوطاً هائلة على االقت�سادات  االأمر �سيوِلّ

طويلة  ملدة  امل�سيق  اإغالق  اأَنّ  كما  العاملية. 

على  وخطرية  مبا�رشة  انعكا�سات  له  �ستكون 

اأبلغ  اإحلاق  �ساأنها  من  اخلليجية،  االقت�سادات 

االإيراين  واالقت�ساد  العاملي  باالقت�ساد  ال�رشر 

على ال�سواء. لذلك من ال�رشوري ان تعمد دول 

اىل  الغربية  الكربى  والدول  جمتمعة  املنطقة 

وفق  املتبادلة  وامل�سالح  العقل  لغة  اعتماد 

ا�سرتاتيجيات ربح - ربح 

من  ب���داًل   )win-win(

اللعب بالنار فوق براميل 

حافة  على  والغاز  النفط 

يختنق  ح��ي��ث  امل�����س��ي��ق 

اجلميع.

وامل�����س��ي��ق ع�����ادة هو 

البحر  م��ن  م��ك��ان  اأ���س��ي��ق 

�سفتني،  ب���ني  ي��ف�����س��ل 

فرتة  باإغالقه  واالإ�ستمرار 

اأق�����رش طريق  ي��ك��ون  ق��د 

ل��ل��ج��م��ع ب��ي��ن��ه��م��ا. وب��ني 

�سيق املمرات واخليارات 

للخليج  اجليواقت�سادية 

ب��د من  ال  واإل��زام��ي��ت��ه��ا، 

اخل��ي��ارات  اف���ق  تو�سيع 

اجل���ي���و����س���رتات���ي���ج���ي���ة 

ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ل���دول 

دول  وبقية  اوالًَ  املنطقة 

االإح���رتاق يف  اأو  ال��غ��رق  لتجنب  ث��ان��ًي��ا،  ال��ع��امل 

ب�سعارات  املتاأججة  وامل�سالح  االنانيات  جلة 

متنوعة واملدججة باأنواع خمتلفة من ال�سواريخ 

وحامالت الطائرات اأو غريها من االأ�سلحة.

 املراجع:

• ar.wikipedia.org/wiki
• studies.aljazeera.net
• arabic.cnn.com/worldiran
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ملحة تاريخية

من  تنتج  التي  العملة  هي  املزيفة  النقود 

بالت�شابه  وتّت�شف  الدولة،  من  ترخي�ص  دون 

خداع  يجعل  مما  الأ�شلية،  العملة  مع  الكبري 

ا ممكًنا.
ً
اأمر متلّقيها 

العملة  ق��دم  قدمية  م�شاألة  العملة  ت��زوي��ر 

ب��داأت  الورقية،  العملة  ظهور  قبل  نف�شها. 

مدينة  يف  املعدنية  النقود  ت��زوي��ر  عمليات 

اليونانية حواىل العام 600 ق.م. وكان  ليديا 

معادن  خلط  �شيوًعا  ال��ت��زوي��ر  و�شائل  اأك��ر 

ومن  الف�شة.  اأو  اخلال�ص  الذهب  مع  اأ�شا�شية 

اأط���راف  قطع  اآن����ذاك  ال�شائعة  امل��م��ار���ش��ات 

�شناعة  يف  وا�شتخدامها  املعدنية،  النقود 

العملة املزّيفة.

مع انت�ش�ار تزوي�ر العمل�ة ف�ي مرحل�ة لحق�ة، 

العال�م  دول  خمتلف  يف  احل��ك��وم��ات  ب����داأت 

خيان�ة  جرمي�ة  اأنها  على  امل�شاألة  مع  التعاطي 

عملية  جم��رد  ولي�ش�ت  امللك  اأو  ال��دول��ة  �شد 

العام  انكلرتا  اأعدم�ت  وقد  ون�ش�ب.  احتيال 

روج��رز  واآن  طوم�ا�ص  الإنكليزيني   1690

الف�ش�ة.  م��ن  قطع��ة  اأربعي��ن  لتزويرهم�ا 

اآخر مزّوري القطع  اأعدم �شنًقا  والعام 1770، 

دايفيد  احلقبة  تلك  يف  الإنكليزية  املعدنية 

هارتلي امللّقب بامللك.
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اإعداد:

رميا �ضليم �ضوميط

مع الرتّدي املتزايد لالأو�ضاع الإقت�ضادية يف خمتلف دول العامل، باتت جرائم تزوير 

العملة تتزايد بدورها ل �ضيما اأن الكثريين يعتربونها حاًلً �ضهالً للربح ال�رسيع، وقد 

ا متاًحا حتى للهواة.
ً
اأ�ضبحت بف�ضل و�ضائل التكنولوجيا املتطورة اأمر

يعترب تزوير العملة من اأكرب امل�ضاكل التي تواجه اإقت�ضاديات الدول ملا له من اآثار 

�ضارة على املجتمع والأفراد. وبغية مكافحته، وتفادي الوقوع يف �رسكه،

ف اىل اأبرز و�ضائله وطرق ك�ضفه.
ُ
يفرت�ض بنا كاأفراد التعر

م�شاألة قدمية

و�شالح ا�شتعمل يف احلروب

تزوير العمالت بات اأ�ضهل وم�رسف لبنان يعمم تعليمات ت�ضهل ك�ضفه



ف��������ي ال��ولي��������ات امل��ت��ح��������دة الأم��ريك��ي��������ة، 

ف��ي  املطبوع��ة  الورقي��ة  النق��ود  حمل��ت 

»امل�����وت  ع��ب��ارة  فرانكلني  بنجامي��ن  عه��د 

للمزّورين«.

�ضالح فّعال يف

احلروب بني الدول

ع��ل��ى �شعيد  ال��ن��ق��د  اأه��م��ي��ة  م��ن  اإن��ط��الًق��ا 

الإ�شتقرار العام يف اأي دولة، ا�شتخدمت عملية 

اإقت�شاد  ل�شل  ف��ّع��ال  ك�شالح  العملة  ت��زوي��ر 

والهدف  ال��دول.  بني  احل��روب  اأثناء  يف  العدو 

بحيث  املزيفة،  بالعملة  اأ�شواقه  اغ��راق  هو 

اىل  يوؤدي  مما  الفعلية  العملة  قيمة  ت�شمحل 

العظمى  انهيارها. وهذا ما قامت به بريطانيا 

–1775( الأمريكية  ال�شتقالل  ح��رب  خ��الل 

ال��ق��اري،  ال����دولر  قيمة  لتخفي�ص   )1783

فتمكنت من و�شع مئات الآلف من الدولرات 

املزيفة قيد التداول.

يف  الربيطانيني  امل��روج��ني  اأه��م  م��ن  وك��ان 

فارن�شوارث  ودايفيد  بلري  جون  الفرتة  تلك 

دولر  اآلف  ع�رشة  حوزتهما  ويف  �شبطا  اللذان 

حينذاك  الأمريكي  الرئي�ص  اأبدى  وقد  م��زّورة. 

باملو�شوع،  �شخ�شيًّا  اإهتماًما  وا�شنطن  جورج 

للح�شول منهما على  ال�شجينني  واأمر بتعذيب 

اأن ي�شدر  معلومات حول ق�شية التزوير، قبل 

حكًما بحقهما بالإعدام �شنًقا.

اعتمدت  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  اأن  امل��ف��ارق��ة 

اأثناء  يف  العملة،  تزوير  اأي  نف�شه،  التكتيك 

التي  امل��زّورة  الأم��وال  وكانت  الأهلية،  حربها 

الأ�شلية  للعملة  م�شابهة  الأ�شواق  يف  و�شعت 

ا �شعًبا 
ً
اىل احلد الذي يجعل التمييز بينهما اأمر

للغاية.

احلرب  خالل  النازيون  اأعد  نف�شه،  الإط��ار  يف 

العاملية الثانية اأكرب عملية تزوير يف التاريخ، 

كانت  التي  برينهارد«  ب�»عملية  واملعروفة 

عن  الإنكليزي  القت�شاد  زع��زع��ة  اإىل  ترمي 

طريق �شخ ماليني اجلنيهات ال�شرتلينية من 

الأ�شواق  يف  امل��زورة   50 و   ،20  ،10  ،5 فئة 

العاملية.

برينهارد  النازي  ال�شابط  اإىل  الفكرة  تعود 

وبداأت  با�شمه،  العملية  �شميت  الذي  كروغر 

ي�شم  عمل  فريق   1942 العام  �شّكل  بعدما 

اأح��د  يف  اليهود  املعتقلني  م��ن  م���زّوًرا   142

ت�شنيع  مهمتهم  كانت  النازية،  املع�شكرات 

النقدية،  الأوراق  لطباعة  املعدنية  الأل���واح 

الأوراق  ه��ذه  �شتعطي  التي  ال�شيفرة  وك�رش 

عن  ف�شال  املميز،  املت�شل�شل  رقمها  النقدية 

الأوراق  �شناعة  يف  امل�شتخدم  ال��ورق  ت�شنيع 
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 134،610،810 الأملان  انتج  وقد  النقدية. 

مع�شكر  اغ��الق  وق��ت  حتى  ا�شرتلينًيا  جنيًها 

العتقال العام 1945.

اأ�شدرتها »عملية  الأوراق النقدية التي  تعد 

املزورة  النقدية  الأوراق  اأكر  من  برينهارد« 

اكت�شاف  ج��ًدا  ال�شعب  من  كان  حيث  اإتقاًنا، 

ال�شخمة  العملية  ه��ذه  لق��ت  وق��د  زي��ف��ه��ا. 

فتم  العاملي،  الع��الم  قبل  من  بالًغا  اهتماًما 

والف��الم،  امل�شل�شالت  طريق  عن  جت�شيدها 

النم�شويون  به  قام  ما  هو  اإنتاج  اأ�شهر  ولعل 

العام 2007 عرب فيلم »املزورون«.

تاأثري التزوير على الإقت�ضاد

يعترب تزوير العملة من اأكر اجلرائم خطورة 

نقدية  كتلة  يطرح  فهو  الدول.  اقت�شاد  على 

الأمر  والأنظمة امل�رشفية،  القوانني  خارجة عن 

الذي يوؤدي اىل ا�شطرابات يف الأ�شواق املالية 

واىل انهيار العملة.

خف�ص  للتزوير  ال�شلبية  الآث����ار  اأب���رز  م��ن 

كميات  طرح  اأن  اإذ  احلقيقية،  الأم��وال  قيمة 

املحلية  الأ����ش���واق  يف  امل����زورة  ال��ع��م��ل��ة  م��ن 

قيمة  دون  من  نقدية  اأوراق  وجود  اىل  ي��وؤدي 

فعلية، كونها عملة من دون غطاء بالن�شبة اىل 

العمالت الأخرى والذهب، الأمر الذي يقود اىل 

هذه  املحلية.  العملة  قيمة  وهبوط  الت�ضّخم 

امل�شاألة توؤدي اأي�ًشا اإىل فقدان الثقة بالعملة 

بدًل  والإ�شتعا�شة  الدفع،  وباأنظمة  املحلية 

العملة  حتويل  وبنظام  اأجنبية،  بعمالت  عنها 

اإلكرتونًيا.

على  الواقع  الإقت�شادي  ال�رشر  اىل  اإ�شافة 

تطال  التزوير  اأ���رشار  فاإن  عام،  ب�شكل  الدولة 

��ا الأف����راد وامل��وؤ���ش�����ش��ات، وذل���ك لعدم  اأي�����شً

ح�شولهم على تعوي�ص مقابل الأوراق النقدية 

�شهم يف الوقت نف�شه للم�شاءلة 
ّ
املزّورة، وتعر

نتيجة قبولهم بهذه العملة.

عقوبة التزوير

يف القانون اللبناين

يقوم  ال��ذي  الفعل  اللبناين  القانون  يعترب 

اأو  امل�رشفية  النق��د  اأوراق  تقلي��د  عل��ى 

بق�ش��د  الدول��ة،  ب��اإذن  ال�ش��ادرة  الأجنبي�ة 

نوع  من  جزائيًّا  جرًما  اإ�شدارها  اأو  ترويجه��ا 

اجلناية. 

اأك�����������دت امل��ح��ام��ي��������ة  يف ه����ذا الأط��������������ار، 

ف��ي  �شاب��ر  مي��راي  الأ�شت��اذة  بالإ�شتئن��اف 

املادت��ني 440  اأن  حدي��ث ملجل��ة »اجلي��ص« 

تن�ّش���ان  العقوب���ات  ق�ان���ون  م��ن  و443 

عل���ى العقوب���ة بال�شج��ن والأ�ش��غ��ال ال�ش��اق��ة 

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
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وبغرام��ة  �شنوات،  اخلم�ص  عن  تنق��ص  ل  مدة 

الأق��ل،  األف لرية على  مالي��ة تب�ل��غ خم�شماي��ة 

ذه�بي��ة  عمل��ة  تقلي��د  على  يق�دم  من  لكل 

)عملة  م�رشفي��ة  نقدي��ة  اأوراق  اأو  ف�شي��ة  اأو 

اأجنبية  اأو  لبنانية  خزينة(  �شندات  اأو  ورقية 

وذلك  الدولة،  من  ترخي�ص  على  بناء  �شادرة 

اأو  اإ�شدارها  يف  ي�ش�رتك  اأو  ترويج��ها،  بق�شد 

دولة  اأي  اأو  لبنان  اىل  اإدخالها  اأو  ترويج��ها 

اأخرى.

طرق التزوير

الن�شخ  اآلت  م��ن  حديثة  اأج��ي��ال  ظ��ه��ور  اإن 

الفر�شة  اأت��اح  العالية  التقنية  ذات  والطبع 

اأمام املبتدئني يف اإمتام عمليات تزوير العملة 

ب�شهولة، وهي عملية انت�رشت بكرة منذ العام 

1993 عند ظهور الطباعة الرقمية.

عملي�ات  اأب�����ش��ط  اأن  اىل  اخل����رباء  وي�����ش��ري 

عرب  العملة  ت�شوير  ع��ل��ى  ت��ق��وم  ال��ت��زوي�����ر، 

اىل  وادخالها   ،)scanner( ال�شوئي  املا�شح 

الكامريا  اعتماد  ميكن  كما  الكمبيوتر،  جهاز 

ي�شتخدم  وبعدها  نف�شها.  للغاية  الرقمية 

لبلوغ  الأل�����وان  م��ع��اجل��ة  ب��رن��ام��ج  امل������زّورون 

اأي  العمل�ة عل�ى  التزييف املطلوب، ث�م تطب�ع 

نوع من اآلت الطبع.

تقنيات ك�ضف التزوير

طرق  ع��دة  هناك  اأن  الإخت�شا�شيون  يوؤكد 

لك�شف التزوير، بدًءا من الفح�ص الأويل للعملة 

ملكونات  الكيميائي  الفح�ص  اىل  و���ش��وًل 

الو�شائل  كانت  واإذا  واحل��رب.  والأل��وان  ال��ورق 

اأم����ام الأف�����راد، فهناك  الأخ����رية غ��ري م��ت��اح��ة 

و�شيلة �شهلة ميكن اأن يعتمدها الباعة و�شائر 

يف  التدقيق  وهي  النقود،  لفح�ص  الأ�شخا�ص 

العملة الورقية حتت �شوء ال�شم�ص اأو اأي اإنارة 

املائية  العالمة  وج��ود  من  للتاأكد  كهربائية 

خيط  اىل  اإ�شافة  ال�شعار،  �شورة  يف  املتمثلة 

وهما   ، الورقة  مكونات  داخل  املوجود  الأمان 

عالمتان تدلن على �شّحة العملة. واإذا �شك فى 

وجود ما ي�شبه هاتني العالمتني فاإنه ي�شتطيع 

مزورة  كانت  اإذا  املائية  العالمة  عن  الك�شف 

اأو  الكلوروفورم  مثل  ع�شوي  مذيب  بوا�شطة 

بوا�شطة كوب من املاء ي�شع فيه ورقة العملة 

اأو  �شكلها  يف  تغيري  حدث  ف��اإذا  دقائق  ملدة 

لأن  م��زورة  تكون  متا�شكها،  وق��وة  األ��وان��ه��ا، 

اأنه  حتى  املياه،  تتلفها  ل  ال�شحيحة  الورقة 

ميكن غ�شلها من دون اأن تتاأثر. 

التجارية  املحالت  اأ�شحاب  اخل��رباء  وين�شح 

العمالت  تبادل  عملهم  طبيعة  ت�شتدعي  ومن 

العمالت  ع��ن  الك�شف  قلم  باقتناء  الورقية 
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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 

من  امل�شنوع  ال��ورق  اأي  امل���زّور،  ال��ورق  ف��ي 

اإح���داث  ع��رب  التزوي��ر  فيك�شف  الأخ�����ش��اب، 

العملة، عند متريره عليها،  بقع��ة �شوداء على 

العمل�ة  فح�ص  يف  حدوثه  ميكن  ل  الذي  الأم��ر 

اأ�شا�شه  خا�ص  ورق  من  امل�شنوعة  الأ�شلي��ة 

الألياف.

ك�ضف التزوير

يف العملة اللبنانية

اأطلق م�رشف  العملة،  تزوير  مكافحة  اإطار  يف 

يف  ال��ت��زوي��ر  ك�شف  ح��ول  توعية  حملة  لبنان 

واخلم�شني  الأل��ف،  فئة  من  اللبنانية  العمالت 

األف، واملئة األف لرية، )التي اأ�شدرها حديًثا( 

وعالمات  منها  كل  مميزات  على  الط��الع  عرب 

الأمان اخلا�شة بها. وقد ورد يف خ�شائ�ص كل 

منها الآتي:

• عالمات ميكن حت�ض�ضها:
ت�شفي  ب��ارزة  عالمات  الأم��ام��ي  الوجه  يف   -

على الورقة خ�شونة ميكن تلّم�شها، من بينها: 

الورقة،  جانبي  على  متوازية  اأفقية  خطوط 

اأو خم�شون األف  رقم الفئة، م�رشف لبنان، األف 

لبنان  م�رشف  حاكم  اإم�شاء  ل��رية،  األ��ف  مئة  اأو 

عند تناول مو�شوع التزوير، ل 

املزورين  اأكرب  اأحد  ذكر  من  بد 

انتقل بخطوة  الذي  اأباغنيل،  الأمريكي فرانك  التاريخ املعا�رش،  يف 

فريدة من نوعها من التزوير...اىل مكافحته! 

تتعلق  لأعمال  خمتلفة  دول  يف  ال�شجون  بني  التنقل  من  �شنوات  بعد 

قرر  والطيار،  واملحامي  الطبيب  �شفة  وانتحاله  والتزوير،  بالإحتيال 

ومل�شلحة  اخل��ري  خدمة  يف  وطاقاته  ق��درات��ه  توظيف  اأباغنيل  ف��ران��ك 

بخدماتها  ت�شتعني  ومكافحته،  التزوير  لك�شف  �رشكة  فاأن�شاأ  املجتمع، 

املوؤ�ش�شات التجارية ورجال الأعمال. اإىل جانب ذلك، يقوم فرانك بوظيفة 

م�شت�شار لدى »اإف.بي.اأي« ويعلم طرق مكافحة تزوير العملة يف معهدها.

 ،»catch me if you can»باإنتاج الفيلم الأمريكي اأوحت ق�شته  وقد 

الذي ا�شتوحى �شريته.

من التزوير اىل مكافحته
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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 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

ونائب احلاكم الأول.

- ع��ل��ى اجل��ان��ب الأي�������رش م��ن وج���ه ال��ورق��ة 

يتخّللها  وملّونة  بارزة  متوازية  اأفقية  خطوط 

ل��ون  دون  م��ن  بي�شاء  ب����ارزة   BDL اأح����رف 

كتابة  نق�ص  اإىل  بالإ�شافة  ع��م��ودي.  ب�شكل 

BANQUE DU LIBAN  باأحرف م�شّغرة 
.D جمهرية داخل حرف

اىل  ترمز  للمكفوفني  ونافرة  بارزة  عالمة   -

قيمة الفئة.

• عالمات مرئية:
عالمة  الأبي�ص  جزئها  يف  الورقة  تت�شّمن   -

اللبنانية  اجلمهورية  اأرزة  ع��ن  ع��ب��ارة  مائية 

تظهر عند النظر اىل الورقة يف مواجهة ال�شوء. 

بي�شاء  �شغرية  مائية  عالمة  اىل  بالإ�شافة 

كناية عن قيمة الفئة.

ال�شوء  مواجهة  يف  الورقة  اىل  النظر  عند   -

يظهر خيط اأمان اأ�شود على طول الورقة عليه 

اأحرف BDL ورقم الفئة بلون اأبي�ص.

ب�رشية  م��وؤث��رات  ذو  م��ت��ط��ّور  اأم���ان  خيط   -

خا�شة، يظهر ب�شكل متقطع على وجه الورقة.

ورقتي  على  اخليط،  ه��ذا  داخ��ل  يف  ويالحظ 

األف لرية، حريف »ل.ل«  واملئة  األف  اخلم�شني 

ي��ت��ح��رك��ان ع��ن��دم��ا ت��ل��وى ال��ورق��ة ب��اجت��اه��ات 

خمتلفة.

اخليط  لون  فيتغري  لرية،  الأل��ف  فئة  يف  اأما 

اىل البنف�شجي اإذا ما لويت.

واملئة  الألف  لفئتي  الكبري  الرقم  يظهر   -

عند  م��وّح��د.  بني  بلون  ال��ورق��ة  و�شط  يف  األ��ف 

اىل  يتحّول  مبا�رش،  ب�شكل  ال��ورق��ة  اىل  النظر 

ما  اإذا  وال��ربت��ق��ايل  كالأخ�رش  خمتلفة   األ���وان 

لويت الورقة.

الرقم  فيظهر  األ��ف  اخلم�شني  ورق��ة  يف  اأم��ا 

اىل  يتحّول  موّحد،  اأزرق  بلون  للفئة  الكبري 

البنف�شجي والأزرق اذا ما لويت.

هناك  النقدية  الأوراق  مي��ني  اأع��ل��ى  يف   -

اخلم�شني  ورقة  يف  املربع  هي  مميزة،  عالمات 

األف، والنجمة يف ورقة املئة األف.

موّحد  اأخ�رش  بلون  العالمتان  هاتان  وتظهر 

الورقة  لويت  ما  اذا  مبا�رش،  ب�شكل  النظر  عند 

�شكل  على  والأ�شفر  الأخ�رش  اىل  يتغري  فهو 

قو�ص قزح، وتظهر الأرزة اللبنانية.

اليمني  اأعلى  الأل��ف فتظهر يف  ورق��ة  اأم��ا يف 

الأزرق  اىل  يتغري  اأخ�����رش  ب��ل��ون  وردة  ع��الم��ة 

ظهور  مع  ق��زح،  قو�ص  �شكل  على  والأ�شفر 

الأرزة اللبنانية اإذا ما لويت الورقة.

- تظهر خطوط وكتابات م�ضّغرة عند و�ضع 

)ع�رشة  مكرّبة  عد�شة  اأو  املجهر  حتت  الورقة 

اأ�شعاف(.
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الأزمة املعي�شية يف تفاقم

�سهد الو�سع االقت�سادي خالل ال�سنوات الع�رش 

من  بالعديد  ارتبطت  وا�سعة،  حتّوالت  االأخرية 

لبنان،  يف  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  املتغريات 

�سلبية  تاأثريات  التحّوالت  هذه  من  لكل  وكان 

على كل القطاعات احلياتية واالجتماعية، وبقي 

ال�سيئة.  لالنعكا�سات  عر�سًة  املعي�سي  ال�ساأن 

مطلع  منذ  املعي�سية  االأزم����ة  تفاقمت  وق��د 

امل�ستمر يف  ال��راج��ع  خ��الل  م��ن   1996 ال��ع��ام 

القدرة ال�رشائية، وهذا ما اأّدى اإىل تباطوؤ االأداء 

االإنتاج.  قطاعات  من  العديد  يف  االقت�سادي 

موؤ�رش  اأظهر  االنكما�ش،  اإىل جنب مع هذا  وجنًبا 

و�سلت  متفاوتة  ارتفاعات  اال�ستهالك  اأ�سعار 

خالل العامني 2006 و 2007 اإىل اأكرث من 15 

يف املئة. كما اأّن االإرتفاع العاملي غري امل�سبوق 

من  االأ�سا�سية  االأول��ي��ة  امل��واد  معظم  الأ�سعار 

نفط وم�ستقاته واحلبوب على اأنواعها، وكذلك 

احلليب واالأدوية وخالفها، فاقم ارتفاع االأ�سعار 

التي ت�ساعفت ب�سبب فلتان االأ�سواق وانعدام 

»الكارتالت«،  عرب  اال�سترياد  وح�رشية  الرقابة 

املئة  يف   16 اإىل  الغالء  موؤ�رش  معدل  رف��ع  مما 

و2011،   2008 ب��ني  املمتدة  ال��ف��رة  خ��الل 

الر�سمية  )اجل��ه��ة  امل��رك��زي  االإح�����س��اء  وف���ق 

املخّولة اإ�سدار املوؤ�رش يف لبنان(.

اأخرى �سادرة  باأرقام  الرقم يواجه  اأن هذا  اإال 

جمعية  ومن �سمنها  معنية  متعددة  عن جهات 

ووزارة  االقت�ساد  وزارة  اللبناين،  امل�ستهلك 

ارتفاع  اأن  اإىل  اأرقامها  ت�سري  التي  العمل... 

االأ�سعار بلغت ن�سبته 27 يف املئة تقريًبا بني 

2008 و2011، بينما ت�سل الن�سبة اإىل حدود 

االأخ��رية  ال���15  ال�سنوات  خالل  املئة  يف   100

بح�سب موؤ�س��سة البحوث واالإ�ست�سارات. 

واجلدير بالذكر، اأن موؤ�رش االأ�سعار هو العامل 

االأ�سا�سي يف حتديد ن�سب الزيادة على االأجور، 

جلدال  �سبًبا  كانت  املوؤ�رش  هذا  اأرقام  واختالف 

االأخرية يف جلنة  الفرة  يف  داما طويالً  ونقا�ش 

املوؤ�رش )ت�سّم الدولة، ارباب العمل، والعمال(، 

الزيادة   
ّ
اأق��ر ال��ذي  ال���وزراء  جمل�ش  يف  وكذلك 

االأخ����رية ع��ل��ى االأج����ور يف 18 ك��ان��ون ال��ث��اين 

الفائت.

وزارة الإقت�شاد وحتديد الأ�شعار

وزارة  يو�سح مدير عام 

االإق���ت�������س���اد وال���ت���ج���ارة 

ب���االإن���اب���ة ال�����س��ي��د ف���وؤاد 

»اجلي�ش«  ملجلة  فليفل 

تعتمدها  ال��ت��ي  االآل���ي���ة 

حماية  مديرية   - ال��وزارة 

امل�ستهلك، الإجراء مقارنة 

عاملًيا  ال�سلع  اأ�سعار  بني 

وحملًيا، ويقول:

وال  ال�سلع  اأ�سعار  اإرتفاع  اأزمة  بداأت  »عندما 

يكن  مل   ،2006 العام  منها  الغذائية  �سيما 

اأي  حينها  يف  والتجارة  االإقت�ساد  وزارة  لدى 

معلوم  هو  وكما  االأ�سعار.  عن  معلومات  قاعدة 

اأن �سوق لبنان يخ�سع لعملية العر�ش والطلب، 

وبالتايل  كبرية.  تناف�سية  عملية  اأم��ام  اأن��ه  اأي 

وجدنا اأنف�سنا اأمام م�سكلة حقيقية يف غياب اأي 

واجل�سعني  املخالفني  التجار  ملحا�سبة  قانون 

واملتالعبني باالأ�سعار«.

وزاري �سدر يف  قرار  »هناك  قائالً:  وي�سيف 

على  �رشاحة  ين�ّش  املا�سي،  القرن  �ستينيات 

الربح  حق  التاجر  تعطي  التي  املئوية  الن�سب 

وهي تراوح ما بني 5 و15 يف املئة. لكن العمل 

مرات  به عدة  العمل  واأعيد  توّقف  القرار  بهذا 

اأن  باعتبار  ت��وّق��ف،  فقد  خمتلفة.  والأ���س��ب��اب 

قد  اليوم،  وواقعها  التجارية  العملية  مفهوم 

والعام  الوقت.  ذل��ك  يف  عليه  كانا  عما  تغرّيا 

وزير  اأ�سدره  قرار  اإثر  به،  العمل  اأعيد   2008

االإقت�ساد حممد ال�سفدي، بغية �سبط االأ�سواق 

�سهدتها،  التي  العارمة  الفو�سى  اإىل  ا 
ً
نظر

عند  باالأ�سعار.  قيا�سية  ارتفاعات  اإىل  واأّدت 

والتجارية  الغذائية  النقابات  تقّدمت  ذل��ك 

�سورى  جمل�ش  عرب  الوزير  ق��رار  �سد  ب�سكوى 

الذي  بالقرار  العمل  تعليق  اأعاد  الذي  الدولة، 

يحّدد ن�سب االأرباح بني 5 و15 يف 

املئة«. 

عدة  »هناك  فليفل:  واأ���س��اف   

عوامل خارجية �ساهمت يف ارتفاع 

اأ�سعار ال�سلع الغذائية، واأمام هذه 

الكبرية  والتحديات  املع�سالت 

ك���ان ال ب���ّد ل�����وزارة االإق��ت�����س��اد 

احلا�سم  ال��ت��دّخ��ل  م��ن  وال��ت��ج��ارة 
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اإعداد:

تريز من�شور

زيادة

الأجور

يحّددها

موؤ�رش

الأ�شعار

لكن كيف يّتم حتديد املوؤ�رش؟

ظّلت ق�شية زيادة الأجور مو�شع اأخذ 

ورّد ونقا�ش خالل الأ�شهر الأخرية، اإىل اأن 

ها جمل�ش الوزراء يف 18 كانون الثاين 
ّ
اأقر

ا 
ً
املن�رشم، على اأن ي�رشي مفعولها اعتبار

من �أول �شباط 2012.

والواقع اأن اأحد ا�شباب النقا�ش واجلدال، 

كان موؤ�رش الأ�شعار الذي تفاوتت تقديراته 

بني جهة واأخرى من اجلهات املعنية.

ففي حني تقع عملية احت�شاب املوؤ�رش 

على عاتق اإدارة الإح�شاء املركزي، ثّمة 

جهات اأخرى معنية تقوم اأي�ًشا بهذه 

العملية، من دون ان تتطابق الن�شب.

فما هي ا�شباب الإختالف؟ وما هو دور 

وزارة الإقت�شاد يف مراقبة الأ�شعار، يف ما 

ياأتي حماولة لإلقاء ال�شوء.
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االأ�سعار،  مراقبة  وحدة  تاأ�سي�ش  فتّم  وال�رشيع، 

اأ�سعار  ومعرفة  طلب  على  يومًيا  تعمل  التي 

االأ�سواق  جميع  يف  اأ�سا�سية  غذائية  �سلعة   64

وحتليلها  مبراقبتها  تقوم  وه��ي  اللبنانية، 

اأنها  كما  اخل���ارج،  يف  االأ�سعار  مع  ومقارنتها 

�سلعة،  اأي  �سعر  ارتفاع  حال  يف  مبا�رشة  تتدخل 

من اأجل معرفة ال�سبب.

مثالً عندما ارتفع �سعر »كرتونة« البي�ش من 

دون �سبب جوهري من 7600 لرية لبنانية اإىل 

ب�رشعة  االإقت�ساد  وزارة  تدّخلت  لرية،  األف   13

�ساعة.   24 خالل  ن�سابها  اإىل  االأم��ور  واأع��ادت 

وكذلك ح�سل يف ق�سية اأ�سعار اللحوم وبع�ش 

اأ�سناف االألبان واالأجبان.

من  االإقت�ساد  وزارة  قامت  االإط��ار،  هذا  ويف 

خالل قاعدة املعلومات لديها مبقارنة االأ�سعار 

عدة  ت�سطري  اإىل  عمدت  وبالتايل  ودر���س��ه��ا، 

التجار املخالفني واإحالتهم  حما�رش �سبط بحق 

ال��وزارة  اأن  واأعتقد  املخت�ّش.  الق�ساء  على 

ت�سبط االأ�سواق اليوم ب�سكل كبري جًدا«.

يف  املواطن  دور  »اأهمية  على  فليفل  و�سّدد 

عملية �سبط االأ�سواق، من خالل التبيلغ عن اأي 

اإرتفاع غري طبيعي يف اأ�سعارال�سلع مّت بني ليلة 

اخلط  عرب  االت�سال  خالل  من  وذلك  و�سحاها، 

ال�ساخن يف مديرية حماية امل�ستهلك )1739( 

التجار  مع  التعامل  يتّم  كي  �سكوى،  وت�سجيل 

ب�سكل  ال�رشيع  بالربح  والطامعني  اجل�سعني 

قانوين«.

بقاعدة  »العمل  اأن  اإىل  فليفل  ال�سيد  وا�سار 

امل��ع��ل��وم��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��االأ���س��ع��ار ج��وه��ري 

ن�رشها  يتّم  كما  االقت�ساد،  وزارة  يف  واأ�سا�سي 

www. االإل���ك���روين:  امل��وق��ع  ع��رب  اأ�سبوعًيا 

.»economy.gov.lb
نف�سها  »ال�سلع  اأن  اإىل  فليفل  ي�سري  اأخ��رًيا 

تباع اأحياًنا باأ�سعار خمتلفة وفق املناطق حيث 

الزبائن.  واأو���س��اع  االإي��ج��ارت،  اأ�سعار  تختلف 

وبالتايل فاإن امل�ستهلك هو الذي يحّدد حركة 

وهنا  والطلب،  العر�ش  عملية  وف��ق  ال�سوق 

ترعى  التي  القانونية  الن�سو�ش  اأهمية  تكمن 

القانون  يفر�ش  االإط����ار  ه��ذا  ويف  االأ���س��ع��ار. 

�سبط  يتم  اأ�سا�سهما  على  اأ�سا�سيني  اأمرين 

االإعالن  وهما:  املخالفني  ومعاقبة  املخالفات 

للم�ستهلك، وعدم  اأو اخلدمة  ال�سلعة  عن �سعر 

بيع ال�سلعة باأكرث من �سعف كلفتها«.

وزارة  ع��ام  مدير  اأ���س��ار  حديثه،  معر�ش  ويف 

ف��وؤاد  ال�سيد  ب��االإن��اب��ة  وال��ت��ج��ارة  االإق��ت�����س��اد 

وزارة  بها  قامت  التي  االأع��م��ال  اإىل  فليفل، 

العام  العام 2011 مقارنة مع  االإقت�ساد خالل 

)عدد  املراقبة  مهمات  باالأرقام  مبّيًنا   ،2010

الدوريات( التي بلغت 15596 يف حني كانت 

كما  املئة،  يف   25.67 بزيادة  اأي   ،11592

�سّجل عدد حما�رش ال�سبط زيادة بلغت 100يف 

املئة.

بني موؤ�رش واآخر

الدرا�سات  اخلبري يف �سوؤون 

يف  واالقت�سادية  االإح�سائية 

كلية  م��دي��ر  وخ��ارج��ه،  لبنان 

واإدارة  االقت�سادية  العلوم 

اللبنانية  اجلامعة  يف  االأعمال 

اأو�سح  حنا  ب�سارة  الدكتور 

االأ���س��������س�����ش ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي 

تخ�سع لها عملية احت�ساب املوؤ�رش فقال:

واقت�سادية  مالية  اأه����داف  ع��دة  »للموؤ�رش 

واج��ت��م��اع��ي��ة، ت��خ��دم ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات مثل 

اال�سترياد والت�سدير واالإنتاج والبيع وال�رشاء. 

احت�ساب  عملية  على  ال�سوء  يلقي  واملوؤ�رش 

ما  باملقارنة  العملة،  قيمة  اأو  القومي  الناجت 

اإذا  م��ث��الً،  �سابقة.  وف���رات  حالية  ف��رة  ب��ني 

قّدر  معنّي  دخل  او  ا�ستهالك  �سلة  هناك  كان 

القيمة  هي  فما   ،2000 العام  دوالر  ب�1000 

وملعرفة   ،2011 العام  املبلغ  لهذا  الفعلية 

اجلواب نعتمد على موؤ�رش االأ�سعار. فهذا املوؤ�رش 

يوؤدي دوًرا اأ�سا�سًيا يف تقدير حجم االإقت�ساد يف 

اأي بلد من البلدان، لذلك يلجاأ االإح�سائيون اإىل 

اأف�سل الطرق االإح�سائية واأدّقها بغية تخفي�ش 

ن�سبة اخلطاأ يف احت�سابه. فخطاأ ن�سبته 0.1 قد 

 40 قيمتها  خ�سارة  فرن�سا  مثل  دول��ة  يكّلف 

مليون يورو«.

وعن االآلية العلمية يف احت�ساب املوؤ�رش يقول 

متعددة  علمية  اآل��ي��ات  »هناك  حنا:  الدكتور 

تثقيل  مفاعل  اإليها  وي�ساف  اعتمادها  ميكن 

ولكل  االأ���رش(،  ا�ستهالك  ن�سبة  )اي  االإ�ستهالك 

الغذائية،  )امل���واد  االإن��ف��اق  اأب���واب  م��ن  ب��اب 

النقل،  الكماليات،  امل��ف��رو���س��ات،  ال�سكن، 

ال�سحة، التعليم، املواد املختلفة...(. ومبدئًيا 

تتغرّي هذه التثقيالت كل خم�ش �سنوات، علًما 

اأن الدول تلجاأ اإىل تيوميها اأو جتديدها �سنوًيا. 

االإح�����س��اء  اإدارة  غ��اب��ت  ف��ق��د  ل��ب��ن��ان  يف  اأم���ا 

املركزي عن انتاج موؤ�رش لالأ�سعار ما بني 1975 

و1995، وذلك ب�سبب احلرب.

كما جرى اعتماد موؤ�رشات �سدرت خالل احلرب 

وما زالت ت�سدر، باالإ�ستناد اإىل طرق احت�ساب 

اعتمدتها مكاتب درا�سات خا�سة، كانت تقوم 

املركزي  االإح�ساء  اعتمده  ملا  خالًفا  )وذل��ك 

اأو اعتمده  قبل العام 1975، 

درا�سته  يف  العمايل  االإحت���اد 

ب��ت��ج��دي��د   )1987 ال����ع����ام 

�ست  اأو  خم�ش  كل  التثقيالت 

عمليات  اأن  ع��ل��ًم��ا  ���س��ن��وات، 

التثقيل مل تكن ت�سمل �سوى 

ل��الإن��ف��اق  الرئي�سة  االأب�����واب 

تثقيالً  و12   10 ب���ني  اأي 

ال�سكن،  الغذائية،  )امل���واد 

املالب�ش...(«.

الإح�صاء  اإدارة  ن�صاط  »ب��داأ  قائالً:  واأ���ص��اف 

اأ�سعار  املركزي ياأخذ موقعه يف احت�ساب موؤ�رش 

اأعّدتها  ميدانية  درا�سة  على  بناء  االإ�ستهالك، 

اأع��ّد  ذل��ك  بعد  و1997.   1996 بني  االإدارة 

خمتلف  يف  االأ�رش  عن  درا�سة  املركزي  االإح�ساء 

ولكن   ،2004 ال��ع��ام  اللبنانية  املحافظات 

نتائجها مل ت�سدر اإال بعد خم�ش �سنوات من بدء 

التنفيذ.

اإعداد  يف  االختالف  نتيجة  اإنه  القول  وميكننا 

االأ�سعار  م��وؤ���رش  احت�ساب  وطريقة  التثقيل، 

وال�سلع التي تدخل يف هذا االإحت�ساب واملناطق 

فوارق  ح�سلت  االأ�سعار،  مراقبة  ت�سملها  التي 

كبرية يف النتائج بني خمتلف موؤ�س�سات القطاع 

العام، وحتى بني املوؤ�س��سات اخلا�سة نف�سها، 

و�سل  ولقد  امل��وؤ���رشات.  ب��اإع��داد  تقوم  التي 

الفارق اإىل حد املئة يف املئة �سنوًيا«.
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الفوارق يف احت�شاب ن�شب املوؤ�رش؟

م��ا ه��ي االأ���س��ب��اب امل��ب��ا���رشة ل��ه��ذه ال��ف��وارق 

يجيب  ونتائجها؟  املوؤ�رشات  ن�سب  يف  الكبرية 

حنا عن هذا ال�سوؤال حمدًدا االأ�سباب كما ياأتي:

1- اعتماد املتو�سط الهند�سي الذي يخّف�ش 

اأحياًنا اإىل ما  م�ستوى االأ�سعار بن�سبة قد ت�سل 

يزيد عن ال� 20 يف املئة.

2- اعتماد موؤ�رش اأ�سعار وفق �سّلة ا�ستهالكية، 

غري حمّددة �سنوًيا.

املناطق  خمتلف  االأ�سعار  �سمول  ع��دم   -3

موؤ�س�سات  تقوم  عندما  �سيما  وال  اللبنانية، 

الكلفة  اإىل  ا 
ً
نظر وذل��ك  بالدرا�سات،  خا�سة 

اإىل  ي��وؤدي  ما  االأ���س��ع��ار،  جمع  لعملية  العالية 

االأ���س��ع��ار،  مل��وؤ���رش  ال�سنوية  النتائج  ت�سخيم 

ع��ادة  ت��ك��ون  امل���دن  يف  االأ���س��ع��ار  اأن  باعتبار 

مرتفعة بن�سبة تزيد عن 15 يف املئة �سنوًيا.

اعتماد تثقيالت خمتلفة بني موؤ�س��سات   -4

الدرا�سات االإح�سائية ما يوؤدي اإىل عدم توازن 

تراوح ن�سبته بني 5 و10 يف املئة �سنوًيا على 

النتائج النهائية. 

ملّحة  حاجة  حنا،  الدكتور  وفق  هناك،  لذلك 

ح�سابي  متو�سط  على  تعتمد  جلنة  لت�سكيل 

اإدارة  تن�رشها  التي  االأ�سعار  موؤ�رشات  ملختلف 

اخلا�سة،  املوؤ�س�سات  اأو  امل��رك��زي،  االإح�ساء 

اأن هذا احلّل لي�ش  الفوارق، علًما  حلّل مع�سلة 

اإىل تخفي�ش  علمًيا مئة يف املئة، ولكنه يوؤدي 

على  ي�ساعد  اأنه  كما  حالًيا،  احلا�سلة  الفوارق 

تخفي�ش ال�رشاعات بني اأرباب العمل واحتادات 

تفعيل  اإىل  حاجة  تربز  كما  العمالية.  النقابات 

زيادة  خالل  من  املركزي  االإح�ساء  اإدارة  عمل 

موازنتها ب�سكل ملحوظ، حتى تتمكن من اإجراء 

جميع  يف  االأ����رشي  االإ�ستهالك  ح��ول  درا���س��ات 

اأن  على  �سنوات،  خم�ش  كل  اللبنانية  املناطق 

فعالية  من  يزيد  ما  املنا�سب،  الوقت  يف  تن�رش 

تن�رش  التي  االأ�سعار  ملوؤ�رش  العائدة  الدرا�سات 

�سهرًيا. 

وختاًما، قال حنا اإنه من خالل االآلية املذكورة، 

بني  القائمة  ال�رشاعات  ح��ّدة  تخفي�ش  ميكن 

االأ�سعار  مب��وؤ���رش  املعنيني  االأف��رق��اء  خمتلف 

واإج��راء  العمل(،  واأ�سحاب  العمال،  )ال��دول��ة، 

امل�����ّش  دون  م��ن  ل���الأج���ور،  ���س��ن��وي  ت�سحيح 

باالإقت�ساد الوطني ب�سكل كبري. 

60 يف املئة فقراء

االأ�ساتذة  من  جمموعة  اأعّدتها  درا�سة  بّينت 

الدكتور  ح��ن��ا،  ب�سارة  )ال��دك��ت��ور  اجلامعيني 

�سمري طنو�ش والدكتور غ�سان �سلوق( ما بني 

العائالت  ن�سبة  اأن  و2007،   2005 العامني 

اللبنانية التي تعي�ش يف الفقر املدقع هي 17 

اإىل  و�سلت  التي  العائالت  ن�سبة  اأما  املئة،  يف 

الفقر املطلق فهي 32 يف املئة، مما يعني اأن 

ن�سبة موؤ�رش االأ�رش الفقرية كانت يف حدود ال�50 

اإىل 60  العام 2007، وو�سلت  يف املئة خالل 

يف املئة العام 2011.

هذه احلقيقة املوؤملة، تدعو اإىل �رشورة اإجراء 

من  للخروج  �سامل،  اقت�سادي  تقومي  اإع��ادة 

على  واالأ���رش  املوؤ�س�سات  تعي�سه  ال��ذي  امل��اأزق 

حّد �سواء يف لبنان، اإ�سافة اإىل ال�سائقة املالية 

التي تعانيها الدولة. 

�رشورة تفعيل

املجل�ش الوطني

حلماية امل�شتهلك

ج��م��ع��ي��ة امل�����س��ت��ه��ل��ك - 

ا 
ً
موؤ�رش بدوره�ا  ت�سدر  لبنان 

رئي�سه�ا  وي��ق��ول  ل��الأ���س��ع��ار، 

هذا  »اأن  و 
ّ
ب��ر زه��ري  الدكتور 

امل�����وؤ���رش حم�����س��ور ب���� 160 

و�سع�بي،  ي�ومي  ا�سته�الك  ذات  وخدمة  �سلع�ة 

ه��ي���: اخل�����س��ار، ال��ف��واك��ه، ال��ل��ح�����وم، االأل��ب��ان، 

وال�سخ�سية،  املنزلية  امل�واد  البي�ش،  االأجبان، 

امل��ع��ل��ب��ات، ال��زي�����وت، امل�����رشوب��ات ال��غ��ازي�����ة، 

االإت�����س�����االت  امل��ح�����روق��ات،  اخل��ب��ز،  الع�سري، 

واملوا�س�الت«.

و:
ّ
وقال بر

كل  بها  اخلا�ش  املوؤ�رش  ت�سدر  اجلمعية  »اإن 

االأ�سواق  يف  تظهر  عندما  ولكن  اأ�سهر،  ثالثة 

ا�ستطالع  اإىل  ن�سارع  م��رّبرة  غري  غ��الء  ظاهرة 

ما  وه��ذا  املو�سوع.  حول  درا�سة  واإج��راء  االأم��ر 

اللحوم  اأ�سعار  ارتفعت  حني  اأ�سهر  منذ  ح�سل 

يف لبنان، بينما بّينت درا�ستنا اأنها ما تزال على 

حالها عاملًيا«.  

وع���ن ال���ف���ارق احل��ا���س��ل ال��ي��وم ب��ني ن�سب 

اأو�سح  لبنان،  يف  ال�سادرة  الثالثة  امل��وؤ���رشات 

عقدته  ال��ذي  االجتماع  »بعد  اأن��ه  ب��رّو  الدكتور 

االأ�سعار،  مو�سوع  يف  النظر  جرى  املوؤ�رش،  جلنة 

ا  عر�سً امل���رك���زي  االإح�����س��اء  اإدارة  وق���ّدم���ت 

تو�سلت  التي  والنتائج  عملها  منهجية  تناول 

الأ�سعار  القيا�سي  الرقم  احت�ساب  عرب  اإليها 

موّثقة تغطي  اال�ستهالك، وفق منهجية علمية 

جميع االأرا�سي اللبنانية، وت�سمل اأكرث من األفي 

نقطة بيع و36 األف �سعر �سلعة.

يف امل��ق��اب��ل ع��ر���س��ت م��وؤ���س�����س��ة ال��ب��ح��وث 

العمايل  االحت��اد  انتدبها  التي  واال�ست�سارات، 

العام، اآلية عملها، وتبنّي من املقارنات االأولية 

اأن الفوارق تعود يف االأ�سا�ش 

)ن�سبة  تثقيل  عاملني:  اإىل 

ميزانية  يف  ال�سلع  ا�ستهالك 

االأ�������رشة( ب��ن��ود اال���س��ت��ه��الك 

من  ال��دخ��ل  ���س��ط��ور  بح�سب 

جهة، ونقطة انطالق احت�ساب 

ت��ط��ور ال��ق��درة ال�����رشائ��ي��ة من 

جهة ثانية. 

اأن  على  ال��ت��واف��ق  مّت  وق��د 

عمل  فريق  املركزي  االإح�ساء  اإدارة  ت�ستقبل 

ب�سورة  املوؤ�رش  جلنة  لتزويد  البحوث  موؤ�س�سة 

ت�ستوعب  االأ�سعار،  تطور  عن  فكرة  متكاملة 

تثقيالت متنوعة ونقاط انطالق خمتلفة«.

عن  ال�سادر  املوؤ�رش  اأرقام  اأن  اإىل  و 
ّ
بر واأ�سار 

موؤ�س�سة البحوث واال�ست�سارات، توافقت متاًما 

مع اأرقام املوؤ�رش ال�سادر عن جمعية امل�ستهلك 

- لبنان، موؤكًدا �رشورة العودة اإىل ال�سفافية يف 

اعتماد االأرقام. 

املجل�ش  تفعيل  اإىل  احلكومة  بدعوة  وختم 

اجتماعاته  وعقد  امل�ستهلك،  حلماية  الوطني 

دورًيا، فهو »املكان االأن�سب للحوار يف االأ�سعار 

وكل ما يتعّلق بق�سايا امل�ستهلك، وهو القادر 

ومراقبة  االأ�سعار  ارتفاع  م�ساألة  معاجلة  على 

االأ�سعار  على  وتاأثريها  العاملية  التطورات 

املحلية، وبالتايل باإمكانه و�سع خطط املعاجلة 

املطلوبة«.





الظاهرة

بالب�رش،  الإجت�����ار  ج��رائ��م  ���ض��ح��اي��ا  ب��ن  م��ن 

اجلن�ضي  لال�ضتغالل  �ضون 
ّ
يتعر الذين  اأولئك 

الأع�ضاء.  وا�ضتئ�ضال  العمل  يف  وال�ضتغالل 

كما ت�ضمل هذه اجلرائم جتنيد الأطفال والزواج 

امل�ضبوهة.  ال�ضفقات  وزواج  واملبكر  الق�رشي 

وعاملية  وطنية  باأنها  الظاهرة  ه��ذه  ز  وتتمَيّ

عرب  النتقال  يتّم  حيث  مًعا،  اآن  يف  ودول��ي��ة، 

احلدود بن الدول عن طريق ع�ضابات اجلرمية 

املنّظمة.

ُي�ضنَّف الإجتار بالب�رش يف املرتبة الثالثة، بعد 

املخدرات  جتارة 

من  وال�������ض���الح، 

ح���ي���ث امل��ب��ال��غ 

يحّققها  ال���ت���ي 

ع����ل����ى ���ض��ع��ي��د 

الق��ت�����ض��اد اخل��ف��ي. 

وي����ع����ت����رب ����ض���ك���اًل 

م���ن اأ���ض��ك��ال ال���رق، 

وان���ت���ه���اك���اً حل��ق��وق 

وي�ضكل  الن�������ض���ان، 

ج��رمي��ة جت���اه ال��ف��رد 

الب�رشي واأمن  الأمن  والدولة مًعا، وجرمية مت�س 

الدولة على حد �ضواء. كما ميّثل تهديًدا ل�ضيادة 

لالقت�ضاد  خطرًيا  خرًقا  ويعّد  واأمنها،  ال��دول 

العاملي، وهو ي�رشب القيم واملبادئ الن�ضانية 

ويدو�س كرامة الن�ضان.

الأمم  ملكتب  الإقليمي  املمثل  اأ���ض��ار  وق��د 

املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف منطقة 

ما  وجود  اىل  اأفريقيا،  و�ضمال  الو�ضط  ال�رشق 

يزيد عن 2.4 مليون �ضخ�س يف العامل �ضحية 

القيمة  اجمايل  اأن  اإىل  م�ضرًيا  املجال،  هذا  يف 

يف  بال�ضخا�س  امل�رشوع  غري  لالإجتار  ال�ضوقية 

اأم��ريك��ي  دولر  مليون   32 اىل  ي�ضل  ال��ع��امل 

امل��ت��ح��دة.  الأمم  ت��ق��دي��رات  بح�ضب  ���ض��ن��وًي��ا، 

ربًحا  واأكرثها  اجلرائم  اأبرز  من  بالب�رش  فالإجتار 

حملًيا ودولًيا. وقد اأظهرت الدرا�ضات اأن اأعداد 

على  اإجبارهم  ويتم  م�ضتمر،  تزايد  يف  ال�ضحايا 

ممار�ضة اأعمال مهينة، ج�ضدًيا واأخالقًيا.

الإجتار بالب�رش حتت اأ�شكال خمتلفة

اإىل وجود  اللبنانية،  الر�ضمية  ت�ضري امل�ضادر 

ياأتن  اإمراأة  اآلف  اإىل �ضتة  اآلف  ما بن خم�ضة 

املالهي  وت�ضكل  �ضنوًيا،  ال�رشقية  اأوروب���ا  من 

ن��وادي  من  وغريها  التدليك  وقاعات  الليلية 

درا�ضة  وتبن  لعملهن.  »م�����رشًح��ا«  البالغن 

بالتعاون   ،2008 العام  العدل  وزارة  اأعدتها 

باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  مع 

الفنانات  اأن  ب���ريوت،  يف  ال��دول��ي��ة  واجل��رمي��ة 

الوافدات من اأوروبا ال�رشقية يتحدرن اإجمالً من 

عائالت فقرية ومفّككة، لكن معظمهن من حملة 

عقود  على  يوقعن  وه��ّن  العالية،  ال�ضهادات 

يف  الأزي��اء،  وعر�س  الرق�س  ملمار�ضة  مزعومة 

مقابل بدل مادي يفوق ما يحلمن به يف بلدهن 

الواقع  يف  يح�ضل  وما  �ضيء  العقد  ولكن  الأم. 

�ضيء اآخر، اإذ توقع »الفنانات« على عقود بلغة 

عربية ال يفهمنها، غالًبا ما تكون �رشوط العمل 
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نحن والقانون

اآذار

اإعداد:

د.نادر عبد العزيز �شايف

حمام بالإ�شتئناف

اأ�شكالاً متعددة من العبودية، اختلفت مظاهرها  عرفت الإن�شانية، منذ فجر التاريخ، 

بني جمتمع واآخر. ولطاملا ظَنّنا اأن العبودية انتهت اإىل غري رجعة، لكنها تعود وتت�شَلّل 

اإىل جمتمعاتنا، باأ�شكال اأق�شى واأمر عرب جرائم الإجتار بالب�رش.

جديد  من  لتطّل  عادت  العبودية،  ظاهرة  على  الق�شاء  الب�رشية  ا�شتطاعت  ان  فبعد 

عرب  اآخرين،  ا 
اً
ب�رش الب�رش  بع�ض  ا�شتعباد  بينها  يجمع  خمتلفة،  واأ�شكالاً  ا 

اً
�شور خذة  ُمَتّ

جتنيدهم اأو نقلهم بوا�شطة التهديد بالقوة او ا�شتعمالهم وا�شتغاللهم بطرق خمتلفة. 

الإجتار بالب�رش

من اأخطر اجلرائم

بحق الأفراد واملجتمعات

�ضحاياه يف العامل اأكرث من مليوين �ضخ�س
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اآذار

نحن والقانون

فيها مغايرة للعقد الذي مت توقيعه يف بالدهن. 

تتعر�س  عينه،  اجلن�ضي  ال�ضتغالل  اإط��ار  ويف 

ا�ضتغلن كعامالت  واأثيوبيات  ن�ضاء �ضودانيات 

يف املنازل، وهربن لأ�ضباب عديدة، اإىل الوقوع 

�ضحايا ع�ضابات ترغمهن على ممار�ضة الدعارة.

زواج... ولكن!

م���ن ح����الت الإجت�����ار ب��ال��ب�����رش الأك�����رث اإث����ارة 

لبنان  �ضمال  منطقة  من  فتاة  حالة  لالإ�ضمئزاز، 

ال��زواج يف �ضن اخلام�ضة ع�رشة، ثم  اأجربت على 

مت اإح�ضارها اإىل بريوت واإرغامها على ممار�ضة 

الدعارة، والإجناب بهدف بيع اأطفالها؛ وكانت 

العمر،  من  عاًما   24 بلغت  قد  ال�ضحية  الفتاة 

كما  بيع  ال���ذي  العا�رش  طفلها  اأجن��ب��ت  عندما 

اأطفالها الآخرون.

ت�ضمل  اأخ��رى  ح��الت  اإىل  ت�ضاف  احلالة  هذه 

الزواج الق�رشي ورف�س الطالق. ول يقت�رش الأمر 

على الن�ضاء، فبع�س العمال الأجانب يتقا�ضون 

ا بخ�ًضا وي�ضكنون يف غرف تفتقر اىل اأب�ضط 
ً
اأجر

ويتعر�ضون  الالئقة  االإن�ضانية  احلياة  �ششرشوط 

العمل،  رب  من  واجل�ضدية  املعنوية  لالإ�ضاءة 

الع��را���س  مب��ق��دوره��م  ي��ك��ون  اأن  دون  م��ن 

ال�ضلطات  ب��اإب��الغ  ت��ه��دي��ده  ينفذ  اأن  خم��اف��ة 

بدخول  ال��ق��ان��وين  غ��ري  و�ضعهم  ع��ن  املعنية 

من  كبري  ع��دد  يتعر�س  كذلك  خل�ضة.  ال��ب��الد 

الأطفال اإىل ال�ضتغالل اجلن�ضي والرق املنزيل 

دولة  من  تهريبهم  يتم  كما  ال�ضخرة،  والعمالة 

يف  ا�ضتغاللهم  اأو  بيعهم  ب��ه��دف  اأخ���رى  اىل 

الت�ضول والدعارة والتجارب الطبية والعمليات 

الع�ضكرية والإرهابية...

مكافحة جرائم الإجتار بالب�رش على �شعيد 

الت�رشيعات الدولية

يف اإط����ار م��ك��اف��ح��ة ظ��اه��رة ج��رائ��م الجت���ار 

الأمم  ملنظمة  العامة  اجلمعية  اعتمدت  بالب�رش، 

 2002/12/9 بتاريخ  نيويورك  يف  املتحدة 

ومعاقبة  وق��م��ع  مبنع  املتعلق  ال��ربوت��وك��ول 

الجتار بالأ�ضخا�س، وبخا�ضة الن�ضاء والأطفال، 

ملكافحة  امل��ت��ح��دة  الأمم  باتفاقية  امل��ل��ح��ق 

اإيطاليا   - بالريمو  )اتفاقية  املنظمة  اجلرمية 

.)2000/11/5

حّدد هذا الربوتوكول املعنى الدويل لالجتار 

اأو نقلهم  اأ�ضخا�س  اأنه جتنيد  بالأ�ضخا�س على 

اأو تنقيلهم اأو اإيواوؤهم اأو ا�ضتقبالهم بوا�ضطة 

ذلك  غري  اأو  ا�ضتعمالها،  اأو  بالقوة  التهديد 

اأو  الحتيال  اأو  الختطاف  اأو  الق�رش  اأ�ضكال  من 

حالة  ا�ضتغالل  اأو  ال�ضلطة  ا�ضتغالل  اأو  اخل��داع 

مالية  مبالغ  تلقي  اأو  باإعطاء  اأو  ا�ضت�ضعاف، 

�ضيطرة  ل��ه  �ضخ�س  م��واف��ق��ة  لنيل  م��زاي��ا  اأو 

وي�ضمل  ال�ضتغالل.  لغر�س  اآخ��ر  �ضخ�س  على 

الغري  دعارة  ا�ضتغالل  اأدن��ى،  كحد  ال�ضتغالل، 

اأو �ضائر اأ�ضكال ال�ضتغالل اجلن�ضي، اأو ال�ضخرة 

املمار�ضات  اأو  ال�ضرقاق  اأو  ا، 
ً
ق�رش اخلدمة  اأو 

ال�ضبيهة بالرق، اأو ال�ضتعباد اأو نزع الأع�ضاء.

الجت���ار  �ضحايا  مب�����ض��اع��دة  يتعلق  م��ا  ويف 

الربوتوكول  هذا  اأ�ضار  وحمايتهم،  بالأ�ضخا�س 

اىل اأنه على كل دولة طرف اأن حتر�س على �ضون 

بالأ�ضخا�س  الجتار  ل�ضحايا  ال�ضخ�ضية  احلرمة 

توّفر  واأن  و�رشية،  قانونية  بو�ضائل  وهويتهم، 

الق�ضائية  الإج��راءات  عن  معلومات  لل�ضحايا: 

لتمكينهم  وم�ضاعدات  ال�ضلة،  ذات  والإداري��ة 

مبا  اجلناة  �ضد  و�ضواغلهم  اآرائهم  عر�س  من 

التعايف  تدابري  واإتاحة  الدفاع،  بحقوق  ل مي�ّس 

والتعاون  والجتماعي،  والنف�ضاين  اجل�ضدي 

املنظمات  و�ضائر  املنظمات غري احلكومية  مع 

ذات ال�ضلة وغريها من عنا�رش املجتمع املدين، 

واملعلومات  وامل�ضورة  الالئق  ال�ضكن  وتوفري 

ميكنهم  بلغة  القانونية،  بحقوقهم  يتعلق  وما 

فهمها. 

 ك��ذل��ك ف��ر���س ال���ربوت���وك���ول ع��ل��ى ال���دول 

وبرامج  �ضيا�ضات  و�ضع  اإىل  ال�ضعي  الأط��راف 

الجت��ار  اأج���ل: منع  م��ن  �ضاملة  اأخ���رى  وت��داب��ري 

ال�ضحايا،  وح��م��اي��ة  ومكافحته،  بالأ�ضخا�س 

وبخا�ضة الن�ضاء والأطفال، من معاودة اإيذائهم، 

اأو  احلكومية  غ��ري  املنظمات  م��ع  وال��ت��ع��اون 

غريها من املنّظمات ذات ال�ضلة و�ضائر عنا�رش 

املجتمع املدين، واتخاذ التدابري لتخفيف وطاأة 

م�ضت�ضعفن  الأ�ضخا�س  جتعل  التي  العوامل 

وان��ع��دام  والتخلف  الفقر  مثل  الجت���ار،  اأم���ام 

اأو  الت�رشيعية  التدابري  وتعزيز  الفر�س،  تكافوؤ 

وتبادل  الثقافية،  اأو  الجتماعية  اأو  التعليمية 

امل��ع��ل��وم��ات ح���ول ع��ب��ور الأ���ض��خ��ا���س احل���دود 

الدولية والأ�ضاليب التي ت�ضتخدمها اجلماعات 

بالأ�ضخا�س،  الجتار  لغر�س  مة  املنَظّ الإجرامية 

مبا يف ذلك جتنيد ال�ضحايا ونقلهم، والدروب 

يف  ال�ضالعة  واجلماعات  الأفراد  بن  وال�ضالت 

ذلك الجتار، والتدابري املمكنة لك�ضفها...

مكافحة ظاهرة جرائم الجتار بالب�رش

يف القانون اللبناين

لبنان  ال���دول، ���ض��درت يف  م��ن  كما يف غ��ريه 

بالب�رش،  الجتار  ظاهرة  ملكافحة  ت�رشيعات  عدة 

و2002/474   2002/408 القوانن  منها 

واملر�ضوم  و2006/739،  و2005/682 

الرقم  املر�ضوم  واأي�ًضا   2010/3631 الرقم 

ب��اإب��رام  تتعلق  وجميعها   ،2010/4986

اتفاقيات مع عدة دول من اأجل منع مكافحتها 

ا يف جمالت  اجلرمية بجميع اأ�ضكالها، وخ�ضو�ضً

الإجتار بالب�رش.

الرقم  القانون  �ضدر   2011/8/14 ويف 

الثامن  الباب  اإىل  اأ�ضاف  الذي   ،2011/164

العقوبات ف�ضالً  قانون  من  الثاين  الكتاب  من 

»الجت��ار  عنوانه  الثالث،  الف�ضل  هو  ج��دي��ًدا 

ن ما يلي: بالأ�ضخا�س«، وقد ت�ضَمّ

• تعريف القانون اللبناين جلرمية الجتار 
بالأ�شخا�ض:

اأن  على  عقوبات   )1(  586 امل���ادة  ن�ضت 

»الجتار بالأ�ضخا�س« هو: 

اأو  ا�ضتقباله  اأو  نقله  اأو  �ضخ�س  اج��ت��ذاب   

التهديد  بوا�ضطة  له،  م��اأوى  اإيجاد  اأو  احتجازه 

بالقوة اأو ا�ضتعمالها، اأو الختطاف اأو اخلداع، اأو 

ا�ضتغالل ال�ضلطة اأو ا�ضتغالل حالة ال�ضعف، اأو 

اإعطاء اأو تلقي مبالغ مالية اأو مزايا، اأو ا�ضتعمال 

�ضخ�س  على  �ضلطة  له  من  على  الو�ضائل  هذه 

اآخر وذلك بهدف ا�ضتغالله اأو ت�ضهيل ا�ضتغالله 

يف  عليه  املجني  مبوافقة  يعتّد  ول  الغري.  من 

نة اأعاله.  حال ا�ضتعمال اأي من الو�ضائل املبَيّ

طبيعي  �ضخ�س  اأي  ل��الإجت��ار  �ضحية  ويعترب 

مّمن  اأو  بالأ�ضخا�س  اجت��ار  مو�ضوع  ك��ان  ممن 

تعترب ال�ضلطات املخت�ضة على نحو معقول باأنه 
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كذلك، وب�رشف النظر عن معرفة هوية مرتكب 

واإدان��ت��ه. حماكمته  اأو  عليه  القِب�َس  اأو  اجل��رم 

ال�ضراك  على  �ضخ�س  اإرغام  ا�ضتغالًل  ويعترب 

القانون  الأفعال التي يعاقب عليها  اأي من  يف 

الغري،  دع���ارة  ا�ضتغالل  اأو  ال���دع���ارة،  وه���ي: 

اأو  ال�ضرقاق،  الت�ضّول،  اجلن�ضي،  ال�ضتغالل 

اأو  الق�رشي  العمل  بالرق،  ال�ضبيهة  املمار�ضات 

الق�رشي  الأطفال  جتنيد  ذلك  يف  مبا  الإلزامي، 

اأو الإلزامي ل�ضتخدامهم يف النزاعات امل�ضَلّحة، 

التورط الق�رشي يف االأعمال االإرهابية، نزع اأع�ضاء 

اأو اأن�ضجة من ج�ضم املجنى عليه.

اأو  عليه  املجني  موافقة  بالعتبار  ُتوؤخذ  ول 

�ضخ�س  اأي  اأو  القانوين  و�ضّيه  اأو  اأ�ضوله  اأحد 

على  فعلية  اأو  �رشعية  �ضلطة  عليه  ميار�س  اآخر 

ارتكابه، كما يعترب اجتذاب  ال�ضتغالل املنوي 

املجني عليه اأو نقله اأو ا�ضتقباله اأو احتجازه اأو 

بالن�ضبة  ال�ضتغالل  لغر�س  له،  املاأوى  تقدمي 

اجت���اًرا  ع�����رشة،  الثامنة  �ضن  دون  ه��م  م��ن  اىل 

مع  ذلك  يرافق  مل  حال  يف  حتى  بالأ�ضخا�س، 

ا�ضتعمال اأي من الو�ضائل املبينة اآنًفا.

• عقوبة جرمية الجتار بالأ�شخا�ض:
اأنه  على  عقوبات   )2(  586 امل��ادة  ن�ضت 

يعاقب على هذه اجلرمية كما يلي: 

وبالغرامة  �ضنوات،  خم�س  ملدة  بالعتقال   -

الأدن��ى  احلد  �ضعف  مئتي  اإىل  �ضعف  مئة  من 

ت هذه الأفعال لقاء  الر�ضمي لالأجور، يف حال مَتّ

الوعد  اأو  اأخ��رى  منافع  اأي  اأو  مالية  مبالغ  منح 

مبنحها اأو تلّقيها.

وبالغرامة  �ضنوات،  �ضبع  ملدة  بالعتقال   -

�ضعف  ثالثمائة  اإىل  �ضعًفا  وخم�ضن  مئة  من 

احلد الأدنى الر�ضمي لالأجور، يف حال مّتت هذه 

اأعمال  اأو  العنف  اأو  اخلداع  با�ضتعمال  الأفعال 

ال�ضدة اأو التهديد اأو �رشف النفوذ على املجنى 

عليه اأو اأحد اأفراد عائلته.

اأنه:  على  عقوبات   )3(  586 امل��ادة  ون�ضت 

يعاقب بالعتقال ملدة ع�رش �ضنوات، وبالغرامة 

احلد  �ضعف  اأربعمائة  اإىل  �ضعف  مئتي  م��ن 

الأدنى الر�ضمي لالأجور، يف حال كان فاعل هذه 

�س 
ّ
اجلرمية اأو ال�رشيك اأو املتدخل فيها اأو املحر

عليها:

اأو  عاًما  موظًفا   -  

�ضخ�ًضا مكلًفا بخدمة 

مكتب  مدير  اأو  عامة 

عامالً  اأو  ا���ض��ت��خ��دام 

فيه.

اأ����ض���ول  اأح�����د   -  

�رشعًيا  عليه،  املجني 

كان اأو غري �رشعي، اأو 

اأو  عائلته  اأف��راد  اأحد 

ميار�س  �ضخ�س  اأي 

عليه �ضلطة �رشعية اأو 

اأو غري  فعلية مبا�رشة 

مبا�رشة.

ون�������ض���ت امل�����ادة 

586 )4( عقوبات على اأنه: يعاقب بالعتقال 

ثالثمائة  من  وبالغرامة  �ضنة،  ع�رشة  خم�س  ملدة 

�ضعف اإىل �ضتمائة �ضعف احلد الأدنى الر�ضمي 

لالأجور، اإذا ارُتكبت هذه اجلرمية: 

- بفعل جماعة، من �ضخ�ضن اأو اأكرث، ترتكب 

اأفعالً جرمية �ضواء يف لبنان اأو يف اأكرث من دولة.

- اإذا تناولت اجلرمية اأكرث من جمنى عليه.

اأنه:  على  عقوبات   )5(  586 امل��ادة  ون�ضت 

ُيعاقب على الأفعال اجلرمية الواردة يف املادة 

اثنتي  اإىل  �ضنوات  ع�رش  من  باحلب�س   )1(  586

اإىل  �ضعف  مئتي  م��ن  وب��ال��غ��رام��ة  �ضنة  ع�����رشة 

اأربعمائة �ضعف احلد الأدنى الر�ضمي لالأجور يف 

حال توافر اأي من الظروف الآتي ذكرها:

اأو  لل�ضحية  خطري  اأذى  على  اجلرم  انطواء   -

�ضخ�س  اأو  ال�ضحية  وفاة  على  اأو  اآخر،  ل�ضخ�س 

اآخر، مبا يف ذلك الوفاة الناجتة عن النتحار.

ا�ضت�ضعاف  حالة  ب�ضخ�س يف  اجلرم  تعّلق   -  

ب�ضفة خا�ضة، مبا يف ذلك املراأة احلامل.

- اإ�ضابة ال�ضحية نتيجة للجرم مبر�س يهدد 

نق�س  بفريو�س  الإ�ضابة  ذلك  يف  مبا  حياتها، 

املناعة الب�رشية )اليدز(.

 - حن يكون ال�ضحية معّوًقا ج�ضدًيا اأو عقلًيا.

 - حن يكون ال�ضحية دون الثامنة ع�رشة من 

عمره.

• الإعفاء من العقوبة:
اأن��ه:  على  عقوبات   )6(  586 امل��ادة  ن�ضت 

اإب��الغ  اإىل  ب��ادر  م��ن  ك��ل  العقوبات  م��ن  يعفى 

اجلرائم  ع��ن  الق�ضائية  اأو  الإداري����ة  ال�ضلطة 

وزّوده���ا  الف�ضل  ه��ذا  يف  عنها  املن�ضو�س 

قبل  اجل��رمي��ة  ك�ضف  اإم���ا  اأت��اح��ت  مبعلومات 

وقوعها واإما القب�س على مرتكبيها اأو �رشكاء اأو 

�ضن عليها، اإذا مل يكن 
ّ
متدخلن فيها اأو حمر

ب�ضفته  م�ضوؤولً  بالتبليغ  يقوم  الذي  ال�ضخ�س 

مرتكب هذه اجلرمية.

اأنه:  على  عقوبات   )8(  586 امل��ادة  ون�ضت 

يثبت  ال��ذي  عليه  املجني  العقاب  من  يعفى 

عنها  معاقب  اأف��ع��ال  ارت��ك��اب  على  رغ���م 
ُ
اأ اأن��ه 

العمل.  اأو  االإقامة  �ششرشوط  خالف  اأو  القانون  يف 

اأو القا�ضي الناظر يف  ويجوز لقا�ضي التحقيق 

يجيز  اأن  ي�ضدره،  قرار  مبوجب  الدعوى،  ملف 

للمجنى عليه الإقامة يف لبنان خالل املدة التي 

تقت�ضيها اإجراءات التحقيق.

• تخفيف العقوبة:
ن�ضت املادة 586 )7( على اأنه: ي�ضتفيد من 

ة،  املخت�َضّ ال�ضلطات  زّود  من  املخّفف  العذر 

بعد اقراف اجلرائم املن�ضو�س عليها يف هذا 

الف�ضل معلومات اأتاحت منع متاديها.

• م�شادرة املبالغ املالية:
ت�ضادر املبالغ املتاأتية عن اجلرائم املذكورة، 

ال�����ض��وؤون  وزارة  يف  خ��ا���س  ح�ضاب  يف  وت���ودع 

اجل��رائ��م.  ه��ذه  �ضحايا  مل�ضاعدة  الجتماعية 
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بناء  ال��وزراء،  د مبر�ضوم يتخذ يف جمل�س  وحت��َدّ

الأنظمة  الجتماعية،  ال�ضوؤون  على اقراح وزير 

 )10(  586 للمادة  �ضنداً  للح�ضاب،  العائدة 

عقوبات.

• عقد التفاقات للم�شاعدة:
لوزير العدل اأن يعقد اتفاقات مع موؤ�ض�ضات 

امل�ضاعدة  لتقدمي  متخ�ّض�ضة  جمعيات  اأو 

د ال�رشوط  واحلماية ل�ضحايا هذه اجلرائم. وحتَدّ

الواجب توافرها يف هذه املوؤ�ض�ضات واجلمعيات 

مبر�ضوم  واحلماية  امل�ضاعدة  تقدمي  واأ�ضول 

اقراح وزير  بناء على  ال��وزراء  يتخذ يف جمل�س 

العدل، �ضنداً اىل املادة 586 )9( عقوبات.

• اخت�شا�ض املحاكم اللبنانية:
حال  يف  خمت�ّضة  اللبنانية  املحاكم  ت��ك��ون 

على  للجرمية  املكونة  الأفعال  من  اأي  ارتكاب 

الأرا�ضي اللبنانية، �ضنداً اىل املادة 586 )11( 

عقوبات.

مالحظات على القانون الرقم 

2011/164 )الجتار بالأ�شخا�ض(

اإىل  خطوة  بالب�رش  الجت��ار  قانون  اإق��رار  ميثل 

فالقانون  املعامل،  مكتملة  غري  ولكنها  الأم��ام، 

واإن كان يعاقب مرتكبي جرم 

بالب�رش، فهو ل يوفر  الجتار 

ل�ضحايا  املطلوبة  احلماية 

ه���ذا اجل����رم، ك��م��ا ان��ه 

ال�ضحية  على  يلقي 

م�����ض��وؤول��ي��ة اإث���ب���ات 

لال�ضتغالل.  �ضها 
ّ
تعر

ويرى بع�س الباحثن 

اأنه كان على القانون اأن 

يلحظ حق منح الإقامة ل�ضحية 

ترحيلها  يحول  ل  لكي  بالب�رش  الجتار 

املحاكمة  يف  حقها  م��ن  ال���ض��ت��ف��ادة  دون 

على  ت�ضاعد  معلومات  وتقدمي  العادلة، 

ق 
َّ
ال. ومل يتطر مكافحة هذا اجلرم ب�ضكل فَعّ

القانون اإىل اآلية الوقاية من جرم الجتار بالب�رش، 

املوؤدية  اجلذرية  الأ�ضباب  ذكر  على  ياأت  ومل 

الذي  املتحدة  الأمم  لربوتوكول  خالًفا  اإليه، 

ع عليه لبنان، والذي يو�ضي الدول املوقعة  وَقّ

يف  الظاهرة  ه��ذه  اأ�ضباب  عن  البحث  ب�����رشورة 

بلدانها.

م 
ّ
ُيجر ق��ان��ون  ���ض��دور  اأن  البع�س  ي��رى  كما 

غري  ولكنه  اإلزامي  اأمر  هو  بالأ�ضخا�س  الجت��ار 

مبكافحة  اخلا�ضة  الت�رشيعات  على  اإذ  ك��اف، 

املتاجر  بالأ�ضخا�س  اأي�ًضا  تعرف  اأن  الجت��ار 

التما�س  ي�ضتحقون  �ضحايا  باعتبارهم  بهم 

قوانن  و�ضن  الن�ضانية  حلقوقهم  احلماية 

قوانن  يف  النظر  اإع��ادة  يجب  اأن��ه  كما  لذلك، 

العمل وحماية حقوق الأطفال وال�ضحة والهجرة 

الجت��ار.  عملية  ج��وان��ب  جميع  ت�ضتوعب  لكي 

ويتوجب على الدولة ا�ضتحداث بدائل تقي من 

ال�ضتغالل الذي يكون اأحياًنا متاأ�ضاًل يف �ضلب 

الطلب على اليد العاملة الرخي�ضة. 

لي�س  امل�ضاألة  ه��ذه  يف  القوانن  تنفيذ  اإن 

���ض��ارًم��ا،  ت��دري��ًب��ا  ت�ضتلزم  فهي  ه��ي��ًن��ا،  ا 
ً
اأم����ر

والتزاًما را�ضًخا من جانب اأجهزة اإنفاذ القوانن 

بع�س  ي��وؤدي  ل  حتى  الق�ضائية،  وال�ضلطات 

بد  ول  عملها.  عرقلة  اإىل  الفا�ضدة  املمار�ضات 

�ضة يف مكافحة الجتار  من اإن�ضاء وحدات متخ�َضّ

ملعاجلة  خا�س  عام  مدع  وتعين  بال�ضخا�س، 

ق�ضايا الجتار.

ويدعو اآخرون اإىل و�ضع ا�ضراتيجيات حديثة 

الق�ضائية  املالحقة  تعزيز  اإىل  ترمي 

ملرتكبي جرم الجتار بالب�رش، كتحديث اأ�ضاليب 

فعالية  زي���ادة  اأج���ل  م��ن  والتحقيق  ال��ت��ح��ري 

الإدلء  على  �ضحاياه  وت�ضجيع  اجل��رم،  ك�ضف 

�ضالمتهم  ح��م��اي��ة  ع��رب  وذل���ك  ب�����ض��ه��ادات��ه��م، 

واأمنهم، وكذلك الأمر بالن�ضبة اإىل ال�ضهود.

ماأ�ضاة  هي  بالب�رش  الإجت���ار  ق�ضية  اإن  اأخ���رًيا 

وعلى  الإن�ضان،  بحق  وجرمية  حقيقية  اإن�ضانية 

احلكومية  وغري  احلكومية  واملوؤ�ض�ضات  الدول 

وم��وؤ���ض�����ض��ات امل��ج��ت��م��ع امل����دين ال��ت��ع��اون يف 

للحّد  و�رشيحة  وا�ضحة  قوانن  و�ضّن  حماربتها 

لك�ضفها  وخطط  ا�ضراتيجيات  وو�ضع  منها 

اإن  اإذ  ومالحقتها وحماكمة ومعاقبة مرتكبيها؛ 

مة  �ضعوبة مواجهة هذا النوع من اجلرائم املنَظّ

مما  الوطنية،  للحدود  عابرًة  كونها  يف  تكمن 

والدولية  املحلية  اجلهود  ت�ضافر  ي�ضتوجب 

للق�ضاء عليها، وا�ضتنها�س كل القوى لتاأليف 

بجميع  الإره����اب  �ضد  مرا�ضة  واح���دة  جبهة 

غريه  اأو  لبنان  يكون  ل  حتى  واأ�ضكاله،  �ضوره 

بحق  م  املنَظّ لالإجرام  حرة  منطقة  او  »جزيرة« 

الن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية.

املراجع:

- وزير العدل الأ�ضبق الدكتور بهيج طبارة.

- كلمتا نقيبة املحامن يف بريوت الأ�ضتاذة 

حفيظة  د.  احل��ق��وق  كلية  وعميدة  ح��داد  اأم��ل 

يف  بالب�رش  الإجت���ار  »مكافحة  موؤمتر  يف  احل��داد 

لبنان: ال�رشاكة بن الدولة واملجتمع«، يف كلية 

بريوت  جامعة  يف  ال�ضيا�ضية  والعلوم  احلقوق 

العربية، بريوت، 2012/1/11.

معهد  رئ��ي�����س  كلمة   -

الق�ضائية  ال��درو���س 

�ضامي  د.  القا�ضي 

ور���ض��ة  م��ن�����ض��ور يف 

»ج�����رائ�����م الجت������ار 

نظمته  الذي  بالب�رش« 

لبنان  كاريتا�س  جمعية 

بتاريخ 2011/5/6. 

عنف  »كفى  منظمة  يف  الباحثة   -

واإ�ضتغالل« غادة جبور.

- قائد ال�رشطة الق�ضائية الأ�ضبق العميد 

املتقاعد اأنور يحيى.
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اإعداد:

با�سكال معّو�ض بومارون

اإ�سم عريق

يف جماالت

الرعاية واخلدمة

وباحلب تّت�سع �حلياة لكل �إن�سان...
»
ل
ي
ب
و
يز

�س
«

�أخ��ي«  و»�أن����ت  »�سيزوبيل« 

وجهان لعملة »ذهبية« و�حدة ال 

�لعامل،  �أم��و�ل  خدماتها  ت��و�زي 

وال يقا�ض ما تقدمه من حمبة وعناية مبكيال �أر�سي فاٍن... 

موؤ�س�سة هي من �الأو�ئل يف رعاية �ملعّوق بغ�ض �لنظر 

عن �نتمائه �لديني �أو �ل�سيا�سي �أو �لعرقي �أو �ملناطقي 

�أو م�ستو�ه �الإجتماعي، الأنها تنظر �إىل �الإن�سان وترى فيه 

ا مكّبلاً ال ي�ستطيع تلبية طموحات هذ�  ا وج�سماً قلباًا ناب�ساً

�لقلب �لكبري، فت�سل �إىل �أعماقه وتنت�سله لت�ساعده يف 

»�لوقوف على قدميه«، فاحلب �أقوى من كل �سيء!

�لبد�يات

املمر�سة  �سامي  اإي��ف��ون  مع  احلكاية  ب��داأت 

وامل�ساعدة االجتماعية، والقابلة القانونية التي 

اأ�س�ست مع بداية احلرب اللبنانية العام 1975 

االأطفال  حياة  ملتابعة  »�سيزوبيل«  موؤ�س�سة 

لهم  وال�سماح  ال��والدة،  منذ  باإعاقة  امل�سابني 

كرمية  ح��ي��اة  بعي�ش 

ب��دوره��م  لي�سبحوا 

����س���ه���وًدا ي��ح��م��ل��ون 

ر�سالة للآخرين.

املوؤ�س�سة  اعتمدت 

امل��ق��ارب��ة ال�����س��ام��ل��ة 

مل����راف����ق����ة ال��ط��ف��ل 

امل�������س���اب ب���اإع���اق���ة 

واهتمت  بحياته  املتعّلقة  ال�سعد  جميع  على 

 )stimulation précoce( املبكر  بالتدّخل 

تبداأ  اأن  قبل  البيت  يف  اإما  املخت�ّسة،  والرتبية 

يف  ومتابعته  دجم��ه  خ��لل  م��ن  واإم���ا  احل�سانة 

املدار�ش العادية وفق قدرته وحاجته.

عملت املوؤ�س�سة بدايًة على عدة حماور اأّولها 

حياة  ليعي�ش  باإعاقة  امل�ساب  الطفل  م�ساندة 

كرمية بفرح ورجاء، على الرغم من ال�سعوبات 

الثاين فيبداأ  اأما املحور  التي تعرت�ش طريقه. 

االإعاقة  لتقّبل  وم�ساندتها  العائلة  مبتابعة 

املركز  يف  م�ساعدتها  مع  مفاعيلها  وتب�سيط 

توعية  على  ��ا  اأي�����سً وعملت  منزلها.  وجتهيز 

امل�ساب  الطفل  بقيمة  ل��لع��رتاف  املجتمع 

باإعاقة وحّقه بحياة الئقة مهما كانت اإعاقته.

تتمّيز »�سيزوبيل« ب�سمولية خدماتها، وتقول 

»نحن  �سايف:  فاديا  ال�سيدة  العامة  مديرتها 

التاأهيلية  الطبّية  الناحية  من  باملعّوق  نهتم 

ت�سمل  التي  الوجودية  والتن�سئة  التعليمّية 

وجتاربها  احلياة  خربات  وتبادل  االإعاقة  تقّبل 

مع توفري اأجوبة على جميع الت�ساوؤالت. كما نويل 
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واالإجتماعّية  الت�سغيلّية  للناحية  ا  خا�سً اهتماًما 

وحميط املعي�سة، وُنعنى بتاأهيل منازل االأوالد 

الو�سائل  وت��اأم��ني  طاقاتهم  تطوير  ب��ه��دف 

مل�ساعدتهم  اليومية  االأعمال  لت�سهيل  اللزمة 

اال�ستقللية  من  درج��ة  اأق�سى  اىل  للو�سول 

يف  لهم  الطبّية  اخلدمات  تاأمني  مع  املمكنة، 

م�ساعفات  لتجّنب  امللئم  الوقت  يف  بيوتهم 

النف�سية  املتابعة  على  نرّكز  كذلك  االإع��اق��ة. 

االإع��اق��ة  واق��ع  تقّبل  بهدف  االأه���ل  وم�ساندة 

عملًيا  واالأخوات  االإخوة  ونح�ضّ  معه،  والتعاي�ش 

املعوقني  باإخوتهم  للإهتمام  ومعنوًيا  ونف�سًيا 

بوجود االأهل اأو عند غيابهم، وا�ستعادة التوازن 

كّل  بتكامل،  العي�ش  فن  واكت�ساف  املفقود 

�سلب  يف  ه��ي  العائلة  الأن  ط��اق��ات��ه،  بح�سب 

وذلك  لدينا  اأولوية  ومتابعتها  ودعمها  عملنا 

للمحافظة على وحدتها«.

خدمات متخ�س�سة

املوؤ�س�سة  يف  اليومي  الربنامج  خ�ّش  ما  يف 

»يتّم  �سايف:  ال�سيدة  قالت  فيه  وامل�ساركني 

و�ساًبا  ول��ًدا   515 ح��واىل  مع  يومًيا  التعامل 

يتلّقون العلجات املنا�سبة، مع تاأمني الكرا�سي 

خربات  اأ�سا�سها  برامج  خلل  من  بهم  ة  اخلا�سّ

املهنيني واملتخ�س�سني والباحثني يف جماالت 

ومب�ساعدة  االإع��اق��ة، 

اخت�سا�سيني  اأطباء 

خدماتهم  ي��ق��دم��ون 

دورًي�����������ا وب�����س��ك��ل 

جم�����اين، وم��ع��اجل��ني 

م���ت���خ�������س�������س���ني يف 

جم�����االت ال��ت��اأه��ي��ل، 

ا�ستطاعت  وه���ك���ذا 

امل������وؤ�������س�������������س������ة 

ت����اأم����ني اخل����دم����ات 

املتخ�س�ّسة )الطبية، 

النف�سية، االإن�سغالية، 

وتقومي  الفيزيائية، 

االأع�ساء( حيث يحيط 

دائ��م  فريق  ب���االأوالد 

من عدة اخت�سا�سات 

ت�������س���م���ل ع����ام����لت 

اإجتماعيات اإىل مرّبني 

واخ��ت�����س��ا���س��ي��ني يف 

العناية«. 

»تطّور  واأ���س��اف��ت: 

ب�سكل  امل��وؤ���س�����س��ة 

م���ت���وا����س���ل ب���رام���ج 

العقلية  ب��االإع��اق��ات  للم�سابني  متخ�س�سة 

تطور  يراعى  حيث  التوّحد  ومبر�ش  واجل�سدية 

با�ضنا  وق��د  وتطلعاته.  وح��اج��ات��ه  منهم  ك��ل 

بربنامج التاأهيل املهني اأو امل�ساعدة من خلل 

يتدّرب  اإذ  املحمّية  امل�ساغل  فطورت  العمل، 

ال�سباب يف م�ساغل �سناعة ال�سوكوال، واخلياطة، 

للطباعة،  والتح�سري  التخطيطي،  والت�سوير 

والغ�سيل،  اللبنانية،  املونة  و�سناعة  والزراعة، 

اإىل العمل يف عر�ش منتجات املوؤ�س�سة وبيعها، 

والكافيرتيا، و�سناعة امل�سابح. وهنالك اأمهات 

احلياة  العائلة يف  م�ساغلنا مل�ساعدة  يعملن يف 

املعي�سية ال�سعبة، كما ونخ�سع الراغبات منهن 

بالعمل يف املنزل لدورات تدريب مهني يف فن 

املاكياج اأو اخلياطة اأو الكومبيوتر«.
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�أياٍد خرّية

ال�سخمة  امل�����س��اري��ف  ت��اأم��ني  كيفية  ع��ن 

»باالإ�سافة  اأن��ه  �سايف  اأو�سحت  للموؤ�س�سة، 

التبّني  وبرامج  هبات  من  التمويل  م�سادر  اإىل 

ال�����س��وؤون  وزارة  ت�سهم  وامل��ح��ل��ي��ة،  االأج��ن��ب��ي��ة 

االإجتماعية واجلي�ش اللبناين يف دعم املوؤ�س�سة 

املي�سورة  العائلت  بع�ش  ي�ساعد  كما  مادًيا؛ 

على  ك���ٌل  واالأه������ايل 

ق�����در ا���س��ت��ط��اع��ت��ه. 

م�سادر  اأّمنا  وبدورنا 

مت������وي������ل ذات�����ي�����ة 

ال�سوكوال،  ك�سناعة 

املنزلية  والبيا�سات 

املعايدة  وب��ط��اق��ات 

احلرفية  واملعار�ش 

خ��لل ف��رتة االأع��ي��اد، 

ت�سغيل  وع����ائ����دات 

امل�سي  خمترب حتليل 

والن�ساطات  واحلركة 

املنّظمة �سنوًيا«.

ويف االآون��ة االأخ��رية، 

»�سيزوبيل«  قّدمت 

»ج��ي  ج��دي��ًدا  منتًجا 

 Gê( االأم«  االأر�����ش 

 The Mother
Land وهو اإ�سم اآلهة 
ف��ي��ن��ي��ق��ّي��ة ه���ي رم��ز 

االأر�����ش واالأم���وم���ة(، 

ي�سّم اأ�سناًفا متنوعة 

اللبنانية  املونة  من 

ة ع��ل��ى  امل������ح�������������ضّ

التقليدية  الطريقة 

م���واد  اأي  دون  م���ن 

ح���اف���ظ���ة وب����ج����ودة 

عالية.

ال�سيدة  واأ����س���ارت 

اأن�����ه  اإىل  ������س�����ايف 

اإىل  و»اإ�������س������اف������ة 

يف  االأ�سا�سي  املركز 

حيث  الريحانة  ع��ني 

ال����ربام����ج ال��رتب��وي��ة 

االإجتماعية  واملتابعة 

بالعمل  امل�ساعدة  ومراكز  والتاأهيل  والطبّية 

وم�ساغل االإنتاج، هنالك مركز م�ساعدة من خلل 

 - كفرحونة  يف  اللبنانية  املونة  الإنتاج  العمل 

ق�ساء جّزين. وبعد اإن�ساء مركز ا�ستقبال، اأقيم 

املدر�سة  يف  مدر�سي  دم��ج  برنامج  م��رة  الأول 

وزارة  مب�ساعدة  البلدة  يف  االإبتدائية  الر�سمية 

الرتبية، حيث مّت افتتاح اأربعة �سفوف يتلّقى 

درو�ش  اخلا�سة  احلاجات  ذوو  التلميذ  فيها 

بهم،  خا�ش  برنامج  �سمن  املدر�سي  املنهج 

ليلتحقوا بعدها برفاقهم يف ال�سفوف العادّية 

فيكملوا درا�ستهم يف دمج كلي مع حميطهم.

واجلدير بالذكر اأن بلديات املنطقة واأهاليها 

اأّنهم  اإىل  اإ�سافة  يهتمون بتمويل هذ امل�ضوع، 

من  اللبنانية  املونة  بتاأمني  اأي�ًسا  يهتمون 

لتاأمني  موؤ�س�ستنا  رعاية  وبيعها حتت  اأر�سهم 

م�سادر متويل اإ�سافية«.

مركز ملر�سى �لتوّحد

امل�سابني  لناحية  املوؤ�س�سة  جديد  ه��و  م��ا 

بالتوّحد؟

»لقد  بالقول:  �سايف  جتيب  ال�سوؤال  هذا  عن 

امل�سابني  االأوالد  مع  العمل  املوؤ�س�سة  ب��داأت 

فو�سعت   ،199٠ العام  منذ  التوّحد  مبر�ش 

ا�ستقبال  مركز  واأن�ساأت  بهم  ا  خا�سً برناجًما 

املجال  يف  العمل  فريق  خ��ربة  ركيزته  ن��ه��اًرا 

لبنان  داخ��ل  من  االإخت�سا�سيني  كل  وخ��ربات 
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 4٠ ح��واىل  مع  اليوم  الربنامج  يعمل  وخارجه. 

وتاأهيلًيا  تربوًيا  برناجًما  يتابعون  و�ساًبا  ولًدا 

متخ�س�ًسا قوامه كل املعايري واالأ�س�ش الرتبوية 

املتبعة عاملًيا ح�سب حاجة كل ولد.

قمنا  بهم  اخلا�ش  الربنامج  و�سمن  وحديًثا 

مب�ضوع جديد لتعويدهم على االإ�ستقللية حيث 

تتّم ا�ست�سافتهم ملدة 3 اأيام متتالية لتم�سية 

املوؤ�س�سة  داخل  ة  خا�سّ  
ٍ

غرف يف  والنوم  النهار 

بهدف جعلهم يتاأقلمون مع حميط غريب عنهم. 

وقد القى هذا الربنامج منذ بدايته جتاوًبا كبرًيا 

بتاأ�سي�ش  نفكر  جعلنا  واالأوالد  االأه��ل  قبل  من 

مركز ا�ستقبال دائم يتم التخطيط لبنائه عندما 

اأن  بعد  ا  خ�سو�سً لذلك،  االعتمادات  تتوافر 

اأر�ش  قطعة  املارونية  البطريركية  لنا  قّدمت 

لتنفيذه يف املنطقة«.

خطو�ت متقّدمة

»ا�ستطعنا يف الفرتة االأخرية القيام بخطوات 

نا  ال�سيدة �سايف، فقد ح�ضّ تو�سح  االأم��ام،  اإىل 

5 ت���لم���ذة م���ن اأوالدن������ا ومب�����س��اع��دة 

للتقّدم  عليهم  وامل�ضفني  اأ�ساتذتهم 

المتحان �سهادة الربيفيه بعد 

م��ع وزارة  اأج��ري��ت  ات�����س��االت 

الرتبية لهذه الغاية. 

بعنوان  حملة  اأطلقنا  كذلك 

حقوق  عن  يدافعون  »اأطفال 

ال��ط��ف��ل« ب��دع��م م��ن ال��وك��ال��ة 

الدولية،  للتنمية  االمريكية 

واملنظمة  »األ��ف��ا«  وم�ساركة 

االأ���س��وج��ي��ة ل��رع��اي��ة االط��ف��ال 

منها  الغاية  لبنان،  مكتب   -

اطلع اأوالد املوؤ�س�سة وتلمذة 

بع�ش املدار�ش على حقوقهم 

ت يف االأمم 
ّ
بح�سب �ضعة حقوق الطفل التي اأقر

املواقع  على  �سغط  حملة  وتنظيم  املتحدة، 

لتحقيق  امل��وؤث��رة  وال�سيا�سية  االإج��ت��م��اع��ي��ة 

وي��ن��درج  احل��ق��وق.  ب��ه��ذه  املتعّلقة  املطالب 

الدمج يف  تعزيز مفهوم  اطار حملة  امل�ضوع يف 

بات حاجة  بعدما  الر�سمية واخلا�سة،  املدار�ش 

ان��واع  من  اأي  ورف�ش  جمتمعنا  لتكامل  ملحة 

التمييز بني اأبنائه.

ال�سوؤون  وزي��ر  وع��د  اأي�ًسا،  االإط���ار  ه��ذا  ويف 

بطاقات  باإ�سدار  فاعور  بو  وائ��ل  االجتماعية 

واملعوقني  املوؤ�س�سة  الأوالدنا يف  توؤمن  خا�سة 

دخ���والً جمانًيا  اخل��ا���س��ة،  احل��اج��ات  وك��ل ذوي 

والن�ساطات  واالأث��ري��ة  ال�سياحية  امل��راك��ز  اإىل 

الثقافية على اأنواعها«. 

بالقول:  حديثها  ���س��ايف  ال�سيدة  وختمت 

لتاأمني  دوًما  ت�سعى  ال�سيزوبيل  موؤ�س�سة  »اإن 

�سبًبا  لي�ست  ف��االإع��اق��ة  الأوالده�����ا،  االأف�����س��ل 

للتقوقع واالإنزواء، بل نحن نعمل على املجتمع 

باأكمله لريى يف االإعاقة وجًها من وجوه احلياة. 

كاإن�سان  الفرد  قيمة  اإىل  ف 
ّ
التعر هو  فاالأهم 

بغ�ّش النظر عن اإعاقته، فيتمكن من اأن ي�سبح 

�ساهًدا لق�سيته يف املجتمع.

براجمنا  تطوير  على  دائم  ب�سكل  نعمل  نحن   

وحت�سينها ب�سكل يتنا�سب مع متطلبات اأوالدنا 

الإيجاد  دوًم��ا  ون�سعى  واأحلمهم،  وتطّلعاتهم 

تعرت�ش  التي  وال�سعوبات  مل�ساكلهم  حلول 

تقّدمهم يف احلياة«. 

ت�سوير:

�ملعاون �الأول �رشبل زغيب

يف جولة لنا �سملت اأق�سام املوؤ�س�سة، مل�سنا مدى االإحاطة والعناية والفرح الذي يعّم املكان حيث يعمل االإخت�سا�سيون مع 

التلمذة يف املناهج املدر�سية، اأو على حتفيز قدراتهم اجل�سدية والعقلية بوا�سطة االآالت اخلا�سة والكومبيوترات املجّهزة 

خ�سي�ًسا لتلبية حاجاتهم.

عري�سة  بابت�سامة  ا�ستقبلونا  الذين  وكلري  وريتا  اإيلي  التقينا  هناك 

 والتكامل مطلوب يف املجتمع الأّن 
ً
و�ضحوا لنا »اأن االإختلف يف احلياة غنى

لكل اإن�سان دوره اخلا�ش مهما كانت قدراته«.

واأ�سافوا: »لقد تقّبلنا اإعاقتنا واكت�سفنا دورنا، اإالّ اأن امل�سكلة تكمن يف 

نظرة املجتمع اإلينا، فاالإعاقة ال تلغي الناحية االإن�سانية. املهم اأن نلقي 

الفرح  يعي�ش  اأن  ينبغي  ظروفه  كانت  مهما  اإن�سان  كل  اأن  على  ال�سوء 

وال�سلم مع نف�سه واالآخرين. و�سلنا اإىل مكان متقّدم اإالّ اأن الطريق مل تكن 

�سهلة مع اأنف�سنا اأو مع االآخرين لكننا اليوم تخطينا الواقع ونبحث كاجلميع 

�سعوبات  اختربنا  اأن  بعد  ووجدناه  اأ�سا�سه،  على  نعمل  الذي  الفرح  عن 

�حلياة

حلوة



جّمة... احلياة حلوة مهما كانت«.
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يو�سف  املتقاعد  العميد  اجلي�ش  قيادة  نعت 

ا�سحق وهبه الذي تويف بتاريخ 2012/1/26.

ق�ساء   - بينو   ،1934/3/5 مواليد  من   -

عكار.

�سابط  تلميذ  ب�سفة  اجلي�ش  يف  ت��ط��وع   -

بتاريخ 1952/10/16.

م��ن  - رّق�������ي ل���رت���ب���ة م�������ازم اع����ت����ب����اراً 

رتبة  حتى  الرتقية  يف  وتّدرج   ،1955/9/20

عميد بتاريخ 1981/1/1.

- حائز:

• ميدالية اال�ستحقاق اللبناين الف�سية.
• و�سام 1961/12/31 التذكاري.

ف��ار���ش  رت��ب��ة  م��ن  ال��وط��ن��ي  االأرز  و���س��ام   •
باالأقدمية.

ال�سعف  ذو  الف�سي  اال�ستحقاق  و���س��ام   •
باالأقدمية من الدرجة الثانية.

• و�سام االأرز الوطني من رتبة �سابط.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة االأوىل 

بالقدم.

• و�سام االأرز الوطني من رتبة كومندور.
• و�سام الوحدة الوطنية.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
ويف  اخل��ارج  يف  درا�سية  دورات  ع��دة  تابع   -

الداخل.

- متاأهل وله خم�سة اأوالد.

ن���ع���ت ق����ي����ادة اجل���ي�������ش ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن 

بتاريخ  ت��ويف  ال��ذي  �سمعون  ريا�ش  املتقاعد 

.2012/2/5

- من مواليد 1934/2/28، عني الرمانة - 

ق�ساء عاليه.

�سابط  تلميذ  ب�سفة  اجلي�ش  يف  ت��ط��ّوع   -

بتاريخ 1953/10/1.

-  رقي لرتبة مازم اعتباًرا من 1956/9/21، 

اعتباًرا من  رتبة عميد  الرتقية حتى  وت��دّرج يف 

.1985/1/1

- حائز:

• و�سام 1961/12/31 التذكاري.
• و�سام االأرز الوطني من رتبة فار�ش.

• و�سام احلرب.
ال�سعف  ذو  الف�سي  االإ�ستحقاق  و���س��ام   •

باالأقدمية.

• و�سام االأرز الوطني من رتبة �سابط.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة االأوىل.

• و�سام االأرز الوطني من رتبة كومندور.
• و�سام الوحدة الوطنية.

• تنويه العماد قائد اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش مرتني.

ويف  الداخل  يف  درا�سية  دورات  ع��دة  تابع   -

اخلارج.

- متاأهل وله اأربعة اأوالد.

العميد املتقاعد

يو�سف ا�سحق وهبه

العميد الركن املتقاعد

ريا�ض �سمعون
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املعاون ح�سني وهبه، �سهيد اآخر ين�سم اإىل قافلة 

مذبح  على  قرباًنا  اأرواحهم  قّدموا  الذين  ال�سهداء 

ا باجلروح التي اأ�سيب 
ً
الوطن، حيث ا�ست�سهد متاأثر

بها خال قيامه مبهمة حفظ االأمن يف مدينة طرابل�ش.

وّدع ال�سهيد يف ماأمت حا�سد يف بلدة النبي عثمان 

ممثاً  مرت�سى  �سّبوح  الطبيب  العقيد  فيه  �سارك 

من  كبري  وعدد  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد 

الع�سكريني وح�سد من االأهلي.

يف  كلمة  مرت�سى  الطبيب  العقيد  األ��ق��ى  وق��د 

املنا�سبة اأّكد فيها اأن ال�سهادة مل تكن يوًما اإال طريًقا 

املوؤمنون  االأبطال  الرجال  ي�سلكه  واخللود،  للمجد 

ومكان  اآن  كل  يف  امل�ستعدون  الر�سالة،  بقد�سية 

قرابني  االأرواح  وبذل  اجل�سام،  الت�سحيات  لتقدمي 

طاهرة على مذبح الوطن. واأ�ساف: على هذا الطريق 

بواجب  يقوم  وه��و  ح�سني  الغايل  �سهيدنا  م�سى 

مواجهة  يف  واالإ�ستقرار،  االأمن  م�سرية  على  احلفاظ 

ال�سعب  ب�سامة  والعابثني  القانون  على  اخلارجني 

وحقه املقد�ش يف العي�ش بحرية وكرامة واأمان.

وتوّجه العقيد الطبيب برثاء اإىل املعاون ال�سهيد، 

جاء فيه:

العطاء،  وربيع  ال�سباب  ريعان  يف  اليوم  »نودعك 

ال�����س��اح واالأح��ب��ة  االأه���ل ورف���اق  ت��ارًك��ا يف نفو�ش 

  يدمي العيون وح�رصة تع�رص القلوب، 
ً
واالأ�سدقاء، اأ�سى

وال�سرية  واالإق��دام  ال�سجاعة  يف  مثاالً  عرفناك  فقد 

�سورة  ح�سني  يا  ذل��ك  جانب  اإىل  وكنت  احل�سنة، 

نا�سعة من عائلتك االأ�سلية التي اأنبتتك �سغرًيا على 

حب الوطن واجلي�ش، والتم�سك بالقيم 

النبيلة واخل�سال احلميدة.

يف  واأن����ت  ال�سهيد  اأي��ه��ا  ن��ع��اه��دك 

لدمك  اأوف��ي��اء  �سنبقى  باأننا  عليائك، 

ال���ط���اه���ر، و���س��ن��م�����س��ي ع��ل��ى خ��ط��اك 

حتى  والت�سحية  ال����ذات  ن��ك��ران  يف 

والواجب  الق�سم  ملتزمني  االإ�ست�سهاد 

املقد�ش«.

قائد  با�سم  الطبيب  العقيد  وتقّدم 

جان قهوجي، من ذوي  العماد  اجلي�ش 

وعميق  التعازي   
ّ
باأحر واأ�سدقائه  ورفاقه  ال�سهيد 

املوا�ساة، �سائاً اهلل عّز وجل، اأن يتغمد روحه الطاهرة 

ال�سرب  بنعمة  االأه���ل  على  ومي���ّن  رحمته،  بوا�سع 

وال�سلوان.

يف ما يلي، نبذة عن �سرية املعاون ال�سهيد ح�سني 

وهبه:

 - عثمان  النبي   ،1984/3/13 مواليد  من   -

ق�ساء بعلبك.

- تطّوع 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�ش مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش مرة واحدة.
• تهنئة قائد معهد التعليم مرة واحدة.

- ا�ست�سهد بتاريخ 2012/2/17.

- متاأهل وله ولد واحد.

قيادة اجلي�ض ت�سّيع

املعاون ال�سهيد ح�سني وهبه
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اجلندي

حممد توفيق القادري

املجّند املمّددة خدماته احمد علي وهبي

اجلندي

عماد عجاج م�سيك

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 1978/9/24 يف الكويت.

ب���ت���اري���خ  اجل����ي���������ش  يف  ت�����ط�����وع   -

.2008/11/3

- من عداد لواء امل�ساة الثالث - الكتيبة 

.32

- حائز:

• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثاث مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.

- متاأهل بدون اأوالد.

علي  اأحمد  خدماته  املمّددة  املجند  اجلي�ش  قيادة  نعت 

وهبي الذي تويف بتاريخ 2012/1/24.

- من مواليد 1986/4/7، حمرونة - ق�ساء �سور.

- مددت خدماته اعتباراً من 2010/2/8.

- من عداد فوج املدرعات االأول.

- حائز: 

تني.
ّ
• تنويه العماد قائد اجلي�ش مر

• تهنئة قائد الكتيبة 21.
- عازب.

عجاج  عماد  اجلندي  اجلي�ش  قيادة  نعت 

م�سيك الذي تويف بتاريخ 2012/1/18.

قلد  بلدة   ،1975/5/9 مواليد  من   -

ال�سبع - ق�ساء بعلبك - حمافظة البقاع.

ب���ت���اري���خ  اجل����ي���������ش  يف  ت������ط������ّوع   -

.2008/12/27

- من عداد فوج االأ�سغال امل�ستقل.

- حائز: 

• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثاث مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.

• تهنئة قائد املنطقة.
• تهنئة قائد الفوج.
- متاأهل وله ولدان.
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اآذار

اأ�سماء المعة

حياته

 - عميه  كفر  بلدة  يف  �شقرا  اأب��و  ك��رمي  ول��د 

ق�شاء عاليه يف 21 ت�رشين الثاين 1944. عمل 

يف الإذاعة والتلفزيون وامل�رشح وال�شينما. 

البن  وه��و  املدر�شة،  اأي��ام  منذ  بالفن  حلم 

الوحيد للعائلة. انت�شب يف ال�شاد�شة من عمره 

ظهرت  حيث  اللبناين«،  الك�شاف  »جمعية  اإىل 

مع  ملوليري  مقتب�شة  م�����رشح��ّي��ات  يف  موهبته 

احللم  اأن  اأدرك  اأنه  اإل  الأ�شدقاء.  من  جمموعة 

له  يقّدم  اأن  من  يتمكن  ولن  خبزاً،  يطعمه  لن 

وحده عي�شة كرمية مع عائلة يف امل�شتقبل. لذا 

غ وقته الثاين 
ّ
ا�شتنجد بالوظيفة الر�شمّية، وفر

الع�رشين،  �شن  ويف  )ال��ف��ن(.  احللم  ملمار�شة 

وكانت  عاليه،  يف  الأرز«  »و�شاح  فرقة  اأ�ّش�س 

والبنون«  »الآب���اء  م�رشحّية  عرو�شها  ب��اك��ورة 

مليخائيل نعيمة.

»حم��رف  اإخ���ت���اره  ال�شتينيات،  اأواخ����ر  يف   

�شخ�شيات  �شت  لتج�شيد  للم�رشح«  ب���ريوت 

للمخرج  احلرامية«  »اإ�رشاب  خمتلفة يف م�رشحية 

اأي�����ش��اً يف م�رشحيات  ع�����ّش��اف. و���ش��ارك  روج��ي��ه 

ومي�شال  ال�شدراوي  ويعقوب  خ��وري  جالل  مع 

والتفاحة«،  وي��اق��وت  »م��رج��ان  ومنها:  نبعة، 

و»ايزا«، و»جحا يف القرى الأمامّية«، و»الرفيق 

�شجعان«، و»قب�شاي«، و»ال�شتارة«.

النابعة من  الكوميديا  اأبو �شقرا، فنان  كرمي 

الوجع والنا�س والفرح حتى البكاء. هو من زمن 

�شعوبة  من  الرغم  على  جمياًل  يكون  اأن  اأراده 

تلك املرحلة، وكان طيف فّنه قد لح مع حرب 

اأنهكت الوطن و�شعبه، وكذلك �شوته الفكاهي 

يف براجمه الكوميدية عرب اأثري الإذاعة اللبنانية. 

بداأت احلرب اللبنانية ال�رش�شة العام 1975، 

 اأن يقّدم فّنه ال�شاحك من خلف متاري�س 
ّ
فاأ�رش

م�رشًحا  يقّدم  واأخذ  احلرب  رف�س  التناق�شات، 

�شاحًكا، ناقًدا، �شارًخا ومعرًبا عن عدم اقتناعه 

الأم��ر  خ��ّوة  يدفع  ومل  لأح��د  يهتم  ب��احل��رب. مل 

التهديد  ر�شائل  اأن  مع  م�رشحه،  على  ال��واق��ع 

 على اأن يكون من الفنانني 
ّ
و�شلته اآنذاك. اأ�رش

اللبنانيني، لأنه يوؤمن باأن الفنان والكاتب، هما 

الزعامات  ولي�س  الوطن،  تاريخ  ي�شنعان  من 

الطائفية اأو ال�شيا�شية اأو احلزبية.

املتحّكمني  من  و�شخر  ال�شيا�شيني  انتقد 

اإيجاد  اإىل  البلد، ودعاهم عرب م�رشحه  مبقدرات 

حلول تنقذ لبنان من ماأزقه. ومن هذه الأعمال 

التي وجد معظمها اإقبالً كثيفاً: »ال�شلح �شيد 

الأحكام«، و»خّلوا لل�شلح مطرح«، و»خوازيق«، 

در�س  و»جرجي  و»اأوفريرا«،  ب��ارود«،  و»ماكو 

امل��و���ش��وع«، و»ج��ن��درم��ا ي��ا ���ش��ب��اب«، و»م��ا 

بعرف«، و»اأبونا اأيوب«، و»نو�شي نو�شي« )مع 

و»طب�س  نن�شى«،  و»تعا  و»�شولو«،  �شباح(، 

الباب وفل«.

تزوج الفنان كرمي ابو �شقرا من ال�شيدة نورما 

ثالث  واأجن��ب��ا   ،1977 ال��ع��ام  اخل���وري  جرج�س 

القهوجي،  طوين  املخرج  زوجة  جوليات  بنات: 

نورا ونوركا.

بالكلمة الب�سيطة دخل القلوب

ال��ن��ا���س  ع��ق��ول  الب�شيطة  ك��ل��م��ات��ه  دخ��ل��ت 

التعاطي  يف  ال�شخ�شية  ب�شاطته  اأما  وقلوبهم، 

تقاليد  احل����اد  ك�����رشه  م���ع  ف��راف��ق��ت  م��ع��ه��م 

را�شخة، وقد ا�شتفاد من ذلك لحًقا عاملون يف 

»ال�شان�شونييه«.

من اأهم م�رشحياته »نو�شي نو�شي« مع ال�شيدة 

كانت  حيث  الثمانينيات،  منت�شف  يف  �شباح 

يومها  والياب�س.  الأخ�رش  تاأكل  لبنان  احلرب يف 

اأن  منها  طالًبا  الق�شف  حتت  منزلها  يف  زارها 

فيلم،  اأو  م�رشحية  خالل  من  فنًيا  معه  تتعاون 

تاأتي  اأن  ا�شتطعت  »اإذا  قائلة:  عليه  ف��رّدت 

اإعداد:

تريز من�سور
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كرمي اأبو �سقرا من الفنانني املتمّيزين يف عامل 

 على 
ّ
الكوميديا االرجتالية. اأ�رص

زرع الب�سمة على �سفاه النا�س يوم عّزت 

االبت�سامة خالل �سنوات املحنة التي عا�سها 

لبنان، و�سّكل حالة ا�ستفّزت مثقفني 

ونّقاًدا، وجذبت ُم�ساهدين حتّول بع�سهم 

اإىل رّواد اأ�سا�سيني يف �ساالت تعر�س 

اأعماله.  اإنه الفنان امل�رصحي والكاتب 

كرمي اأبو �سقرا، الذي اأغنى املكتبة الفنية 

يف لبنان م�رصًحا واأفالًما، والذي ا�ستعان 

باأدوات فنية �سّتى لبلوغ جمهور مال اإىل 

ال�سحك العفوي. 
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اأ�سماء المعة

اآذار

باأحلان من اإليا�س الرحباين واإيلي �شويري فاأهال 

اأبو �شقرا  اإذ عاد  و�شهال بك«. وهذا ما ح�شل، 

الرحباين،  اليا�س  من  جميلة  اأغ��اٍن  باقة  حامالً 

)»نو�شي نو�شي«، و»رق�شني دخلك يا حبيبي« 

و»ولد يا ولد، و»من �شيدا جلونيه«...(.

كما �شارك لحًقا �شباح يف »كنز الأ�شطورة«، 

ع��ازار  ج��وزي��ف  ج��ان��ب  اىل  م�رشحياتها(  )اآخ���ر 

وفادي لبنان وغريهما... ومّثل اىل جانبها فيلًما 

ا )اإيام اللولو(. 
ً
�شينمائيا حّقق جناًحا باهر

 )1974( �شجعان«  »الرفيق  م�رشحية  وكانت 

التي اأخرجها جالل خوري، والتي اأّدى اأدوارها اأبو 

عقيقي،  )فيليب  املمثلني  من  نخبة  مع  �شقرا 

اأعمال  اأبرز  من  كرم...(  وليلى  البا�شا  �شليمان 

امل�رشح اللبناين يف تلك احلقبة. وقد عرفت هذه 

امل�رشحية جناحاً كبرًيا، وترجمت اإىل عدة لغات، 

اخلارج حيث عر�شت طوال �شنتني  ومّثلت يف 

على خ�شبة اإحدى ال�شالت الكربى يف اأملانيا. 

يف ال�سينما

بني امل�رشح املن�شوي يف اإطار »ال�شان�شونييه« 

يف ذروة تاأّلقه، وال�شينما التي �شارك فيها منذ 

نهاية  ب��ريوت  اإىل  م�رشيني  خمرجني  و���ش��ول 

ال�شتينيات من القرن املا�شي، �شّكل كرمي اأبو 

وجذبت  ونّقاداً،  مثقفني  ا�شتفّزت  حالة  �شقرا 

اأ�شا�شيني  رّواد  اإىل  بع�شهم  حتّول  ُم�شاهدين 

يف �شالت تعر�س اأعماله. وقد اختار اأبو �شقرا 

بقوالب  غّلفها  اجتماعية  موا�شيع  لأف��الم��ه 

اأو  امل��ب��ت��ور«  »احل��ب  مثل  �شاحكة  كوميدية 

»ال�رشاع الزوجي« اأو »ال�رشقات والع�شابات« ...

�شقرا  اأب���و  حقق  وال�شينما،  امل�����رشح  وب��ني 

رافقوه من  را�شًخا يف وجدان كثريين،  ح�شوًرا 

ذهبوا  اأو  ال�شينما،  �شالة  اإىل  »ال�شان�شونييه« 

من �شجر  هرًبا  اأو  عن حلظة �شفاء،  بحثاً  اإليه، 

الأيام والعمل. فهو، بب�شاطته وعفويته وجمال 

ح�شوره و�شط النا�س واملحّبني، جذب اجلمهور 

مع اأنه حافظ على ن�شق واحد تقريًبا يف مقاربة 

ال�شخ�شيات وكتابتها، اأو يف معاجلة املوا�شيع 

ومتثيل اأدوارها. 

�شّكل مع الفنان منري ك�رشواين ثنائًيا جميالً... 

باخلوف  امل�شكونة  ال�شالت  اأهم  لهما  ُفتحت 

من �شياع الإنتاج يف هباء احلرب، كربا مًعا بني 

افرقا يف  لكنهما  والنقاد،  واجلمهور  القنا�س 

ما بعد.

الب�شاطة  على  �شقرا  اأبو  اعتمد  ال�شينما،  يف 

ال�شورة  جعل  يف  ي�شاهم  اأن  وح��اول  اجلميلة، 

اإىل  �شبيالً  اأو  للت�شلية،  م��ن��ف��ًذا  ك��ة 
ّ
امل��ت��ح��ر

التنفي�س.

م�شاركتني  �شّجل  فقد  التلفزيون،  يف  اأّم��ا 

الليل«  »ع��ازف  يف  اللمع  اأب��ي  هند  الراحلة  مع 

حمطاته  �شنوات  ت 
ّ
وا�شتمر غرفتي«،  و»حول 

 170( لبنان  تلفزيون  �شا�شة  على  النتقادّية 

حلقة من »كاريكاتور كرمي اأبو �شقرا«(. 

وفاته

ال��ذي  �شقرا،  اأب��و  ك��رمي  الكوميدي  اأ�شيب 

اأفقده  ع�شال  مبر�س  بالب�شمة  ال�شالح  حارب 

ي��ت��وق��ف ع��ن كتابة  اأ���ش��اب��ع��ه، وم���ع ذل���ك مل 

املر�س،  حت��ّدى  ب��ل  ل  امل�رشحية،  الن�شو�س 

وقّدم العام 2010 م�رشحية ناعمة، لكن املر�س 

وعن  م�رشحه  عن  واأبعده  به  فغدر  عليه،  تغّلب 

العام  الأول  ت�رشين   25 يف  فتويف  ج��م��ه��وره، 

وبرحيله  عاًما،  ال���68  يناهز  عمر  عن   ،2011

خ�رش لبنان والفن مًعا اإ�شًما فنًيا كبرًيا.

الف�شيلتني  �شقرا  اأب���و  جمهور  ين�شى  ل��ن 

الب�شمة  زرع  على  اإ����رشاره  بهما:  امتاز  اللتني 

خالل  البت�شامة  عزت  يوم  النا�س،  �شفاه  على 

واإ���رشاره  لبنان.  عا�شها  التي  املحنة  �شنوات 

كي  امل��ال  بع�س  من  جمع  مبا  املغامرة  على 

يوؤمن لل�شينما اللبنانية بقاءها وا�شتمراريتها، 

تتهاوى،  لبنان  يف  الفنون  فيه  كانت  وقت  يف 

يوم  الثقافة  وزي��ر  كلمة  يف  ج��اء  م��ا  ح��د  على 

ت�شييع الراحل.

امل�سادر:

املطبوعات اللبنانية: النهار، ال�شفري، 

الأخبار، احلياة، جملة »اجلي�س«.

http:www.wekipedia.com
http:www.arabiclub.net
http:www.moonkw.com
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تكرمًيا للموؤ�ش��شة الع�شكرية، واإمياًنا منه بدورها الكبري يف 

حتقيق الإن�شهار الوطني، من خالل خدمة العلم، خ�ّشها الفنان 

العام  وترفيهي  توجيهي  �شينمائي،  بفيلم  �شقرا  اأبو  كرمي 

1995 )كرمي اأبو �شقرا يف خدمة العلم( من اإعداده )�شيناريو 

وحوار( واإخراج فوؤاد جوجو. قام بدور البطولة كرمي اأبو �شقرا 

و�شاندرين نور، و�شارك يف التمثيل نخبة من املمثلني )فيليب 

اأفيوين، عليا النمري، خالد ال�شيد، هند طاهر  عقيقي، ماجد 

ويو�شف فخري...(. وتدور اأحداث هذا الفيلم حول هروب اأم 

ال�شتيالء  حاول  الذي  زوجها  قتلت  اأن  بعد  احلامل،  دح��روج 

على حلّيها. تلد املراأة تواأمني، ول تقّيدهما يف �شجل النفو�س، 

اأجلها بعد ربع قرن، حتكي احلكاية للعمدة،  وعندما يقرب 

الذي ي�شجلهما على اأنهما ولدا يوم وفاة الأم. يبقى دحروج بو 

طاقية )كرمي اأبو �شقرا( يف القرية، وبعد ع�رشين عاًما ُيطلب اإىل التجنيد، 

فيلتحق ويوؤدي خدمته و�شط �شل�شلة من املواقف الطريفة...

امل�رشحية  باأعماله  اللبناين  الفن  �شقرا  اأب��و  ك��رمي  الفنان  اأغ��ن��ى 

وال�شينمايئة نذكر منها: »�شارق املاليني )1968(، و»اأبو املراجل« 

�شارع  و»قطط   ،)1969( و»غ��زلن«   ،)1969( و»جحا«   ،)1968(

اجلزيرة«  و»�شيطان   ،)1977( بريد«  و»�شاعي   ،)1971( احلمرا« 

 ،)1985( و»امل��رم��ورة«   ،)1978( ح�شك«  بال  و»�شمك   ،)1978(

و»ايام اللولو« )1986(، و»الرادار« )1988(، و»كرمي اأبو �شقرا يف 

خدمة العلم« )1995(، و»فدعو�س وفتاة الأتو�شتوب«...
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اأخبار ثقافية

اإعداد:

جان د�رك �أبي ياغي

م حم����رف ج�����ورج ال��زع��ن��ي 
ّ
ك�����ر

الثقافة  ل�����وزارة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 

ملنا�سبة  حلبلب  ع��م��ر  ال��دك��ت��ور 

اإحالته على التقاعد بحفل اأقيم يف 

ق�رص الأوني�سكو حتت عنوان »حتية 

اإىل ابن البقاع.. م�سوار عمر«. ح�رص 

املهند�س  الثقافة  وزير  الإحتفال 

غابي ليون ممثلاً رئي�سي جمل�سي 

بري وجنيب  نبيه  والوزراء  النواب 

العامة  الأ���س��غ��ال  وزي��ر  ميقاتي، 

النائب  العري�سي،  غ��ازي  والنقل 

ال�سابقان  ال��وزي��ران  �سلم،  مت��ام 

نقيب  اده،  ومي�سال  وردة  �سليم 

وعدد  البعلبكي  حممد  ال�سحافة 

ال�سيا�سية  الفاعليات  م��ن  كبري 

والإجتماعية  الثقافية  والهيئات 

البقاع  منطقة  بلديات  وروؤ���س��اء 

واأهاليها.

بداية الن�سيد الوطني، فكلمة من 

ا  يف احلفل جهاد الطر�س معّدداً
ّ
عر

به،  للمحتفى  املناقبية  ال�سفات 

ي��روي  ث��م ع��ر���س فيلم وث��ائ��ق��ي 

م منذ 
َّ
م��راح��ل م��ن ت��اري��خ امل���ك���ر

اإىل  ا ب�سفره  ن�ساأته يف البقاع مروراً

اخلارج حت�سيلاً للعلم فالعودة اإىل 

الوطن وبداية امل�سوار.

منها،  كلمات  كانت  ذل��ك،  بعد 

ك��ل��م��ة وزي�����ر ال��ث��ق��اف��ة األ��ق��اه��ا 

عكرا  اأدوني�س  الدكتور  م�ست�ساره 

»بح�سوره  م 
ّ
املكر اأّن  اعترب  الذي 

الفاعل والقوي على مدى �سنوات 

ل���لإدارة  ق��ّدم  الوظيفية  خدماته 

اللبنانية عمره«.

واأ�ساف: »ليكون املوظف العام 

يكون  اأن  يجب  بالتاأكيد  ا،  ناجحاً

اجلميع،  م��ن  واح���دة  م�سافة  على 

وقد  العامة،  الإدارة  يف  �سيما  ل 

املفهوم  ه��ذا  حلبلب  عمر  ج�ّسد 

اإل  يقوم  ل  لبنان  ب��اأن  لقتناعه 

تتجاوز  التي  الوظيفة  �رصف  على 

الأفكار ال�ّسيقة لت�سب يف م�سلحة 

املجموع من الفئات واملناطق«.

العري�سي  غ��ازي  الوزير  واألقى 

حيث  حلبلب  عمر  اأ�سدقاء  كلمة 

التي  ال��ف��رة  ا���س��ت��ع��ر���س ف��ي��ه��ا 

وزارة  يف  معه  حلبلب  فيها  عمل 

»كنا  وق���ال:  و���س��واه��ا،  الثقافة 

اإنتاج  اإىل  ذهبنا  م�سرك  عمل  يف 

�سليم  �سحيح  وطني  تفكري  واإىل 

للكلمة  ما  بكل  ثقايف  اإمن��اء  واإىل 

م��ن م��ع��ن��ى ع��ل��ى م�����س��ت��وى جميع 

ا�ستطعنا  وقد  اللبنانية.  املناطق 

نعمل  اأن  متوا�سعة  جّد  باإمكانات 

اإرادة  كانت  الإرادة  لأن  ننتج  واأن 

اإنتاج وعمل، وقد كان عمر حلبلب 

ا بالتزامه هذه الإرادة، ومعطاء  وفياً

به  وت�سمح  تتيحه  كانت  ما  �سمن 

ظروف الوزارة واإمكاناتها«.

من جهته، حتّدث رئي�س اجلامعة 

ال�سيد  عدنان  الدكتور  اللبنانية 

»يف  العروبي  حلبلب  ع��ن  ح�سني 

ال��ن�����س��اأة وال��ت��ط��ّل��ع... وال��ع��روب��ي 

ا  احلقيقي ل ميكن اأن يكون طائفياً

ا، وكنت اأكرر له اأنه يج�ّسد  اأو مذهبياً

البقاع يف و�سطيته و�سفائه«.

اأم�����ا ال�����س��ف��ري ري���ا����س ط��ب��اره 

ابن  بطبيعته  هو  عمر  »اإن  فقال: 

ومل  املتحدة  الأمم  ت��رك  ال��دول��ة. 

اأحب  لأن��ه  اخلا�س  القطاع  يدخل 

بكثري  اأقل  باأجر  ولو  الدولة،  عمل 

��ا ل���ه. اأح����ب عمل  مم��ا ك���ان م��ت��احاً

اأك��ر  واأ���س��ب��ح ب�رصعة م��ن  ال��دول��ة 

له  ف��اع��رف  فيه  ا  �سلوعاً النا�س 

يف  وتفانيه  اإدارت��ه  بح�سن  اجلميع 

اخلدمة...«. 

موظفي  ق��دام��ى  جمعية  كلمة 

ال�سفري  األ��ق��اه��ا  امل��ت��ح��دة  المم 

وتناول  ج��ودة  اأب��و  ج��ورج  الدكتور 

امل�سائل  يف  حلبلب  »تعمق  فيها 

مّيز  ال���ذي  ال��ث��ق��ايف  ال��ط��اب��ع  ذات 

عمله و�سخ�سيته الفذة، فالثقافة 

تهذيب  الأخ�س  على  تعني  لديه 

بها  وال�سري  الإن�سانية  ال�سخ�سية 

اإىل اأق�سى درجات الكمال املمكن. 

ا كثرياًا و�سهادات  اإن يف لبنان علماً

مع  فقليلون  املثقفون  اأما  اأك��ر، 

الأ�سف...«.

ث��م األ��ق��ى ج���ورج ال��زع��ن��ي كلمة 

��ا م�����س��رية  امل���ح���رف م�����س��ت��ع��ر���ساً

ودم�سق  زحلة  بني  وتنقله  حلبلب 

ال�سهادات،  حم�سلاً  والإ�سكندرية 

ومن ثم تنقله من من�سب اإىل اآخر 

يف ميادين الثقافة والعطاء.

كلمة  حلبلب  األ��ق��ى  اخل��ت��ام  ويف 

���س��ك��ر ف��ي��ه��ا ك���ل م���ن ����س���ارك يف 

ووزراء  روؤ�����س����اء  م���ن  ت��ك��رمي��ه 

وجمتمع  و�سخ�سيات  وفاعليات 

 13 وت�سّلم  وم��دين،  وثقايف  اأهلي 

ا تكرميية من: وزارة الثقافة،  درعاً

بلديات  احتاد  القلم،  اأهل  دي��وان 

اليا�س،  بر  بلدية  الو�سط،  البقاع 

بلدية قب اليا�س، التجمع الوطني 

ال�سفري  للثقافة والبيئة والراث، 

ريا�س القنطار، الربوف�سور جميل 

اللبنانيني  الفنانني  جمعية  جرب، 

ثقافية  وهيئات  والنحت،  للر�سم 

وعلمية اأخرى.

املعر�س  على  جولة  كانت  ث��م 

ول��وح��ات  ا  ���س��وراً يت�سمن  ال���ذي 

و�سهادات مزينة ب�سنابل قمح من 

ت��وؤّرخ مل�سرية  الزعني  جورج  عمل 

حلبلب.

تكرمي الدكتور

عمر حلبلب

يف الأوني�سكو

كلمات �أجمعت على مناقبيته يف �لوظيفة
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مطر وّقع كتابني

يف جامعة �سيدة �للويزة 

وّقع  والأ�سدقاء،  ال�سخ�سيات  من  عدد  ح�سور  يف 

الأديب وال�ساعر �سهيل مطر يف لقاء بعنوان » يوبيل 

اللويزة،  �سيدة  جامعة  يف  عقد  وب��خ��ور«  ح��ب،  ورد، 

 - القلب«  اإىل  القلب  من  الأ�سدقاء...  »اأيها  كتابه 

الفرن�سية لكتاب »عفواًا هذا  الثاين، والرجمة  اجلزء 

اأنا«.

عن  وثائقي  عر�س  ثم  الوطني،  الن�سيد  بداية 

م�سرية مطر، فمداخلة فنية قّدمها جلل بو�سيك. 

واأّدت املرمنة جمانة مدور ترتيلتني من كتابة �سهيل مطر، الأوىل للبابا الطوباوي يوحنا بول�س الثاين 

بعنوان »ل ترحل«، والثانية للقدي�سة رفقا بعنوان »علمينا يا رفقا«، من اأحلان جوزف خليفة.

بعدها حتّدث املحتفى به مطر وقال: »بعد ما �سمعت و�ساهدت، وما قراأت يف عيونكم، يحق يل اأن 

اأقف على اأعلى �سخرة، يف اأعلى قمة، من جبل �سنني، واأ�رصخ: هوؤلء اأ�سدقائي، هوؤلء اأحبائي، هوؤلء 

ا لك ... يا زمان«.
اً
اأهلي، هوؤلء زملئي وطلبي واأولدي، و�سكر

الفنان  العامة منحوتة »ال�رصاع« جلربان مذيلة بتوقيع  العلقات  اأ�رصة مكتب  ويف اخلتام، قّدمت 

ا من الكتابني اإىل احل�سور. رودي رحمة اإىل مطر الذي قّدم بدوره ن�سخاً

برعاية البطريرك املاروين مار ب�ساره بطر�س الراعي وح�سوره، 

التاريخية  الغنائية  م�رصحيتها  املحبة«  »�سوت  اإذاع��ة  اإفتتحت  

م�رصح  على  وذلك  تابت،  فادي  للأب  عز«  »�رصخة  ال�ستعرا�سية 

األبري - �سنر »نايف اأند ماري« املعاملتني.

تعود امل�رصحية بالزمن اىل العام 1840، وهي فرة ال�سيطرة 

امل�رصية على لبنان، ممثلة بابرهيم با�سا.

بكا�سني  بلدة  من  غ��امن  �سمرا  اأب��و  اللبناين  البطل  حياة  ق�سة  اإنها 

خلفه  ثم  ب�سري،  بالأمري  وعلقته  )جزين(، 

معه وان�سقاقه عنه، مما اأدى اإىل اندلع ثورة 

كربى تطالب باحلرية يف بريوت.

م�رصحي  عمل  يف  فيقولبها  التاريخ،  �سفحات  من  تابت  الأب  ينطلق 

غنائي يوؤدي دور البطولة فيه، وي�سارك يف البطولة: يو�سف حداد، جمدي 

اىل  عبده،  وجي�سي  حمدان،  �سعد  عون،  كارول  يو�سف،  نزيه  م�سمو�سي، 

عدد من املمثلني والراق�سني.

اأما التلحني والتاأليف املو�سيقي فل�سارل �سلل،  والرق�س الإ�ستعرا�سي 

لفرقة »رماح«، وت�سميم الأزياء ملاجد اأبو طانيو�س.

»�رصخة عز«    م�رسحية غنائية تاريخية حتكي ق�سة بطل من لبنان
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لبنان  ك��ازي��ن��و  م�����رصح  على  تعر�س 

الغجر«  اأر���س  »ع  الغنائية  امل�رصحية 

ال��ت��ي حت��م��ل ت��وق��ي��ع غ���دي ال��رح��ب��اين 

وم��روان  ��ا(  واإن��ت��اجاً وتلحيناًا  ا  )تاأليفاً

ا(.  الرحباين )اإخراجاً

 امل�رصحية تتنزه على حدود الواقع واللواقع. 

اإ�سمه  لبنانية  ج��ذور  من  برازيلي  ق�سة  حتكي 

�ساحب  غني  رج��ل  ح�سني.  قزحيا  �سلفادو 

ال��ربازي��ل،  يف  كبرية  وجت��ارة  ومعامل  م�سانع 

»فيل«  ليبني  لبنان  الأ�سلي  بلده  اإىل  يعود 

عن  ورثها  التي  الأر���س  على  كانيل  خلطيبته 

قزحيا  روماريو  بن  �سلفادو  بن  اومربتو  جده 

ح�سني. 

الأر���س  اأن  اأج��داده  اأر���س  يكت�سف وهو على 

الذين  الرّحل  الغجر  جماعات  قبل  من  م�سكونة 

ا �سغرياًا ل ميت باأي  بنوا فيها لأنف�سهم جمتمعاً

�سلة اإىل اأي جمتمع مدين ول يعرف باأي اأعراف 

قانونية ، وقد قرروا البقاء يف الأر�س. هنا  تبداأ 

الذي  �سلفادو  املغرب  باعرا�س  امل�ساكل 

يتم�سك بحقه يف اأر�سه.

الوقت  يف  والإختيارية  اجلربية  اإقامته  خلل 

ة  عينه،  يكت�سف هذا الرجل الآتي من بلد متح�رصّ

اإىل  ف 
ّ
يتعر زيف املجتمع وف�ساده ول عدالته. 

احلب  ويكت�سف  الغجر  عي�س  واأ�ساليب  الفقر 

�سيخ  اإب��ن��ة  م��ع  �سحيته  يقع  ال���ذي  احلقيقي 

زينه  اجلميلة  ال�سبية  ال��زازا(  )م�سّبح  القبيلة 

يبداأ  الوىل. هنا  النظرة  التي يقع �رصيعها من 

ومن  النهاية؟  يف  الأر���س  �ستعود  ملن  ال�رصاع، 

هو الأهم : الأر�س اأم الإن�سان ؟

يقول غدي الرحباين عن العمل اجلديد: »اإننا 

واإخل�س وتقنية تر�سي  اأمانة  بكل  نقدم عملاً 

بامل�ساهد  تليق  وبالتايل  البداية  يف  �سمرينا 

اأّخ��اذة،  اآ�رصة  م�سهدية  اإطار  يف  وذلك  اللبناين. 

ال��درام��ا  م��ن  ك��ث��ري  ع��ل��ى  م�سحكة  وم���واق���ف 

م�سجلة  جديدة  ومو�سيقى  ال�سوداء.  وال�سخرية 

يف كييف مع الفرقة ال�سمفونية للمدينة بقيادة 

مع  لبنان  ويف  �سرينكو،  فلدميري  املاي�سرو 

الأورك�سرا اللبنانية«. 

وي��وؤدي  �سليبا  غ�سان  بطولة  من  امل�رصحية 

الأدوار كل من: األني حلود، بول �سليمان، بيار 

�سمعون، اأ�سعد حداد، طوين عي�سى، مايا مّيني، 

اإ�سافة  وغريهم...  الرحباين  كرمي  حنا،  بطر�س 

اإىل عدد كبري من الراق�سني.
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وتلحني  ت��األ��ي��ف 

و�إن������ت������اج: غ����دي 

الرحباين.

�سارك يف �لتلحني 

و�ل��ت��وزي��ع: م���روان 

واأ�سامه وعمر الرحباين. 

�إخ��������ر�ج: م������روان 

الرحباين. 

�لأزي����اء:  ت�سميم 

بابو حلود �سعاده.

�لفني:  �مل�ست�سار 

فوؤاد خوري.

�لديكور:  ت�سميم 

اغني�س تربلن. 

ك��وري��وغ��ر�ف��ي��ا: 

فلك�س هاروتيونيان. 

�لدبكات:  ت�سميم 

�سامي خوري. 

�لعامة:  �لعالقات 

�سامي عطية.
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�
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اإط���للت  ه��ي  قليلة 

جوليا ووقفاتها على امل�رصح، 

ح�سورها  لكن  الإعلمية،  اإطللتها  ومثلها 

وا�سع وعميق، راٍق واأنيق، وهذا ما اأّكدته مرة 

جديدة يف حفلتها الأخرية.

ه��ذا احل�����س��ور ح���ددت ج��ول��ي��ا م��ع��امل��ه منذ 

اأغنية  بعد،  ما  يف  نحته  على  وعملت  بداياتها 

فاأغنية، واأ�سطوانة فاأ�سطوانة، مراكمة يف كل 

دون  من  والإح�سا�س  الن�سج  من  ا  مزيداً م��رة 

�سدقها  تعك�س  التي  العفوية  عن  تتخلى  اأن 

ا. ا واإن�سانياً و�سفاءها فّنياً

حني ت�سدو للحب، وحني ت�رصخ يف وجه الظلم 

وال��وط��ن،  الإن�����س��ان  ق�سايا  التزامها  معلنة 

امللتزمة معايري  الفنانة  تظل جوليا هي هي. 

البهية:  جتلياته  من  واح��دٍة  يف  للفن  �سارمة 

اأوجه  الفن كتعبري نبيل عن اجلمال. فللجمال 

مقدرة  وجلوليا  احلياة،  و�سع  وا�سعة  كثرية 

كبرية على التقاطه واختزانه وتن�سيقه باقات 

اأغنية  اأن يطلع من حنجرتها  يف وجدانها، قبل 

اإىل  التعبري عن امل�ساعر،  اأبعد من  اإىل  تذهب 

احلق«.  »�سم�س  كما  جلية،  متدفقة  توليدها 

على  جوليا  تاألقت  املا�ضي،  �ضباط   4 وليلة 

م�رصح بلتيا باإح�سا�سها العايل واأدائها اجلميل 

وح�سورها القوي. 

حماطة باأورك�سرا مدينة براغ الفلهارمونية 

اجلامعة  وكور�س  فازليان(  ه��اروت  )بقيادة 

معتوق(  توفيق  الأب  )ب�����اإدارة  الأن��ط��ون��ي��ة 

قدمت  اآخر،  حيناًا  واملغاوير  حيناًا  وبالأطفال 

األبومها  اأغنيات  اأطلقت خللها  اأم�سية جميلة، 

ال�سابق  ريبريتوارها  من  وا�ستعادت  اجلديد، 

اأغنيات طاملا اأحبها اجلمهور وتفاعل معها.

الأ���س��ط��وان��ة 

اجل�����دي�����دة حت��م��ل 

جوليا  م�سرية  يف   11 الرقم 

��ا م���ا«، وم��ن  ال��ف��ن��ي��ة، ع��ن��وان��ه��ا »ي��وماً

»�سو  »وط��ن��ي«،  ���س��ااهلل«،  ما  »ي��ا  اأغنياتها، 

احللو فيك«، »ن�سيتك من زمان«، و»مقاوم«.

»يا  جوليا،  غنت  ال�سابقة  اأ�سطواناتها  ومن 

»اأنا  �سو«،  »على  م�سافر«،  »وين  ق�س�س«، 

لبنان«،  »وانت�رص  »لبنان«،  حرية«،  بتنف�س 

اأن  بعد  لتختم  نريانك«...  و»اأطلق  »حبيبي«، 

يبدو«  ما  ب�»على  امل�رصح  اإىل  اأعادها اجلمهور 

و »اأحبائي«.

مع  ب��ق��وة  متفاعلاً  جوليا  واك���ب  اجل��م��ه��ور 

الأجواء الثورية كما مع اأغاين احلب، ومع الأداء 

الناب�س بالإح�سا�س. ال�سادق 

اأو�سحت  »حبيبي«،  اأغنية  تقدم  اأن  قبل 

�سمن  مدرجة  تكن  مل  الأغنية  هذه  اأن  جوليا 

والدة  قا�سم  زينة  من  ات�سالاً  لكن  الربنامج، 

�سيارة(  بحادث  )ت��ويف  قا�سم  ط��لل  ال�ساب 

اأدتها  وقد  ط��لل،  اإىل  مهداة  تغنيها  جعلها 

ا  ا �ساركوا اأي�ساً حماطة باأطفال يحملون �سموعاً

يف اأغنية اأخرى مهداة اإىل اأطفال ولدوا وكربوا 

يف احلرب، لكنهم ظلوا يحلمون.

اأما »اأطلق نريانك« فكانت مفاجاأة احلفل اإذ 

ترافقت مع مناورة حية ملجموعة من املغاوير 

اإىل  لتحوّله  امل�رصح  �سقف  من  اإن���زالاً  نفذت 

بينما  اللبنانية،  والأع���لم  ال��رج��ال  م��ن  غابة 

ترحم،  ل  نريانك  »اأطلق  جوليا:  �سوت  �سدح 

بال�س��اح  فر�سا�س��ك 

تكّلم، وعدوك جاءنا يتوهم، 

اإن  اأع���داَءك  ذّك��ر  يهزم،  اأو  باأر�سنا  �سيموت 

ا ما فعلوا...«. غفلوا، لن نن�سى اأبداً

من  اللبناين  اجلي�س  اإىل  حتية  الأغنية  كانت 

ال�سابق  يف  لها  كانت  التي  الكبرية  الفنانة 

لطاملا  والتي  �سهدائه،  عائلت  حيال  لفتة 

والحتلل  الظلم  وج��ه  يف  �سوتها  امت�سقت 

والقهر...
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جوليا

يف بالتيا



اخلطة

واأه��داف��ه  امل�����روع  حمتوى  ع��ن 

حتدثت مديرة م�روع املعلوماتية 

وزارة  يف  املوؤ�س�ساتي  والتطوير 

ع�ّساف،  بوليت  ال�سيدة  الرتبية 

انطلقت  الفكرة  اأن  فاأو�سحت 

التكنولوجيا  اإدخ���ال  اأهمية  م��ن 

ال���رتب���وي، وب��ن��اء  ال���رن���ام���ج  يف 

ت��ط��وي��ر اخل��ط��ة  مّت  ع��ل��ى ذل����ك، 

تقنيات  لإدخ���ال  ال�سرتاتيجية 

امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة والإت�������س���الت يف 

املدار�س  يف  التعليمية  العملية 

الرتبية  وزارة  وبا�رت  الر�سمية، 

العمل على م�روع منوذجي ي�سمل 

يف  اللكرتونية  اللوحة  ا�ستخدام 

التعليم  اأ�سلوب  وحتويل  ال�سف، 

اأ�سلوب تفاعلي. اىل 

اإختيار املدار�س امل�شاركة

للم�روع،  الإع����داد  كيفية  ع��ن 

اخلطوة  اأن  اىل  ع�ساف  اأ���س��ارت 

زمنية  مدة  بتحديد  ب��داأت  الأوىل 

فتم  للم�روع،  التجريبية  للمرحلة 

من  املمتدة  الفرتة  على  التفاق 

وحتى   2012 ���ش��ب��اط  منت�شف 

حزيران.  يف  الدرا�سي  العام  ختام 

الر�سمية  امل��دار���س  تبّلغت  وق��د 

اللبنانية  امل��ن��اط��ق  خم��ت��ل��ف  يف 

اختيار  ومت  امل��ط��روح��ة،  اخل��ط��ة 

التي  تلك  ب��ن  م��ن  مدر�سة   14

التجربة،  خلو�س  ا�ستعداًدا  اأبدت 

اأ�ساتذتها املقومات  والتي ميلك 

العمل.  جن��اح  على  ت�ساعد  التي 

الإت��ف��اق م��ع ادارات  وم��ن ث��م مت 

تلميًذا   25 اختيار  على  املدار�س 

العا�ر واحلادي ع�ر  من ال�سّفن 

يف  للم�ساركة  م��در���س��ة  ك��ل  م��ن 

التجربة.

مرحلة  يف  ق��ائ��ل��ة:  واأ���س��اف��ت 

ب�����رك��ات  الإت�������س���ال  ث��ان��ي��ة، مت 

لتزويدنا  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  م��ن 

ال��ع��دد امل��ط��ل��وب م��ن ال��ل��وح��ات 

لوحة(،   300 )حواىل  الإلكرتونية 

دعم  على  احل�سول  من  فتمكّنا 

���س��ت م��ن ال�����رك��ات ال��ف��اع��ل��ة يف 

جم���ال الأج���ه���زة ال��رق��م��ي��ة، وق��د 

العدد  من  الأكر  بالق�سم  تّرعت 

م��ادي،  ب��دل  دون  م��ن  املطلوب 

وم���ا زل��ن��ا ن��ت��وّق��ع امت���ام ال��ع��دد 

الكامل جماًنا يف مدة قريبة.

ال��ت��ج��ه��ي��ز،  م�����وازاة ع��م��ل��ي��ة  يف 

ق����ام م���رك���ز ال��ب��ح��وث والإمن�����اء 

بتحويل  الرتبية  ل���وزارة  التابع 

واحلادي  العا�ر  ال�سّفن  منهاج 

 e( رق���م���ي  حم���ت���وى  اىل  ع�������ر 

على  حتميله  مت   )text book
مت  كما  الل��ك��رتون��ي��ة،  ال��ل��وح��ات 

مواد  امل��ذك��ورة  اللوحات  تزويد 

 e supportive( تعليمية داعمة

الفيزياء  مواد  يف    )materials
)تقدمة  احلياة  وعلم  والكيمياء 

برامج  تعنى  خا�سة  �ركات  من 

فّعال  ب�سكل  ت�ساعد  الكمبيوتر(، 

التعليم. يف ت�سهيل عملية 

للم�رشوع التقنية  الرتجمة 

التقنية  للناحية  مب�ّسط  �رح  يف 

اأو�سح  النموذجي«،  من »امل�روع 

وزارة  يف  املعلوماتية  ق�سم  مدير 

ال��رتب��ي��ة ال�����س��ي��د ت��وف��ي��ق ك��رم 

للتجربة،  العملي  التطبيق  كيفية 

ت�سمل  العمل  خطة  اأن  اىل  فاأ�سار 

ثالثة اأجزاء، اأولها تزويد التالمذة 

الرقمية  الأج���ه���زة  والأ����س���ات���ذة 

بو�سائل  ال�����س��ف��وف  جتهيز  م��ع 

حتميل  والثاين  اجلديدة،  التعليم 

الأج����ه����زة ب��امل��ح��ت��وى ال��رق��م��ي 

اأم��ا   ،)e content( امل��ط��ل��وب 

الأ�ساتذة  تدريب  في�سمل  الثالث 

على الأجهزة اخلا�سة بهم.

اأ�سار  الأول،  اجلزء  خ�س  ما  ويف 

يف  تلميذ  كل  اأن  اىل  كرم  ال�سيد 

جهاًزا  �سيزّود  الر�سمية  املدار�س 

ل��وح��ة  ي��ك��ون  اأن  رق��م��ًي��ا مي��ك��ن 

اأو  حمموًل  ا 
ً
كمبيوتر اأو  الكرتونية 

اأي جهاز رقمي �سهل الإ�ستعمال، 

يف  جهد  اىل  التلميذ  يحتاج  ول 

ا�ستخدامه.  تعّلم 

امل���ذك���ور  اجل���ه���از  ج���ان���ب  اىل 

���س��ي��ك��ون ه���ن���اك ج���ه���از خ��ا���س 

باملدّر�س ميكن من خالله مراقبة 

اأجهزة التالمذة والتحّكم بها. كما 

تفاعلي  بلوح  �سف  كل  �سيزّود 

يحل   )interactive board(

التقليدي. اللوح  مكان 

اأو�سح  املحتوى،  �سعيد  على 

اأن ح���ّول امل��رك��ز  اأن���ه ب��ع��د  ك���رم 

منهاج  والإمن��اء  للبحوث  الرتبوي 

ع�ر  واحل����ادي  ال��ع��ا���ر  ال�سفن 

ال���  ب�سيغة  رق��م��ي  حم��ت��وى  اىل 

اىل  ال����وزارة  خطة  ت��ه��دف   ،pdf
حتويل املناهج اىل حمتوى رقمي 

داعمة   م��واد  ت��اأم��ن  م��ع  تفاعلي 

 )e supportive materials(
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اآذار

تربية وتعليم

اإعداد:

رميا �شليم �شوميط

تقنيات املعلوماتية والإت�سالت

يف املدار�س الر�سمية

لوحة الكرتونية لكل تلميذ

»قولوا ان�شالـله...«

يف اإطار تطوير اأ�شاليب التعليم يف املدار�س الر�شمية، وحتويل الطالب من عن�رش 

متلّق 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�شمية، 

والتي ت�شمل ما يزيد عن 300 تلميذ من 14 مدر�شة ر�شمية من خمتلف املناطق 

اللبنانية.



اإجازة

يف

احلقوق 

للمالزم

الأول

اليا�س

ن�رش 

نال املالزم الول اليا�س نعمان ن�ر من 

معهد التعليم، اإجازة يف احلقوق من كلية 

احلقوق والعلوم ال�سيا�سية والإدارية يف 

اجلامعة اللبنانية.

اإجازة

يف

الكيمياء

العامة

للمالزم

الول

اأديب

اأبو ابراهيم 

نال املالزم الأول اأديب ح�سن اأبو 

اإبراهيم من لواء امل�ساة الثاين ع�ر، اإجازة 

يف الكيمياء العامة من كلية العلوم يف 

اجلامعة اللبنانية.

اأو  بيانية  ���س��ور  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي 

اأي  اأو  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  ف��ي��دي��وه��ات 

تر�سيخ  يف  ت�ساهم  عملية  متارين 

ال��ت��الم��ذة  اأذه�����ان  ال���درو����س يف 

ي�سبح  تفاعلي،  نظام  خ��الل  من 

ب�سكل  م�سارًكا  مبوجبه  التلميذ 

 active( التعّلم  عملية  يف  فاعل 

متلق  جم��رد  ولي�س   )learner
.)receiver( للمعلومات 

ت��اأم��ن  اأن  اىل  ك���رم  واأ����س���ار 

�سيتم  املذكور  الرقمي  املحتوى 

باإ�راف  خا�سة  �ركات  خالل  من 

املركز الرتبوي للبحوث والإمناء، 

وذل���ك ل��ل��ت��اأك��د م��ن ع��دم حتوير 

املحتوى اأو امل�ّس بجوهره.

تدريب وتقييم

امل�روع  من  الثالث  اجل��زء  عن 

وامل��ت��ع��ّل��ق ب��ت��دري��ب الأ���س��ات��ذة، 

اأن ه���ذا اجل���زء هو  اأو���س��ح ك���رم 

تغيري  اأن  ذلك  ن�سبًيا،  الأ�سعب 

التعليم  يف  التقليدية  ال��ط��رق 

�سيما  ل  ال�����س��ه��ل،  ب��الأم��ر  لي�س 

اأ�ساتذة  ل��دى  العمر  متو�سط  اأن 

امل����دار�����س ال��ر���س��م��ي��ة ي��ن��اه��ز 

اخلم�سن عاًما. واأ�ساف اأن عملية 

التدريب �ستتم من قبل ال�ركات 

اخلا�سة باإ�راف وزارة الرتبية.

امل��رح��ل��ة  اأن  اىل  ك���رم  واأ����س���ار 

بعملية  ���س��ت��خ��ت��ت��م  ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة 

ب��اإ���راف  جت���ري  ���س��ام��ل��ة  تقييم 

وزارة الرتبية ومب�ساعدة ال�ركات 

لهذه  �سي�سكل  حيث  امل�ساهمة، 

ا  اأ�سخا�سً ي�سم  ف��ري��ق  ال��غ��اي��ة 

متخ�س�سن يف املجال الرتبوي - 

التقني وخراء عاملين من ذوي 

تكنولوجيا  يف  املعروفة  الأ�سماء 

اّلف كتًبا  املعلوماتية، ومعظمهم 

قّيمة يف هذا املجال، واأنه يف حال 

امل��رج��ّوة  ال��ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  ح�سلنا 

جميع  على  التجربة  تعميم  �سيتم 

الر�سمية. املدار�س 
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جي�ش العلم والثقافة

اآذار

فة
قا

لث
وا

م 
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ي�
ج

فة
قا

لث
وا

م 
عل

ال
ش 

ي�
ج

�شهادة يف الإدارة والتنظيم

للعريف �شايل يخني

حازت العريف �سايل يخني من �رية �رطة منطقة ال�سمال، 

�سهادة يف الإدارة والتنظيم من معهد »نورثرن اإن�ستتيوت«. 

وقد �سنفت يف املرتبة الأوىل وحازت معدل 20/19.6.

اإجازة يف اإدارة الأعمال

للمالزم الول اليا�س كولو

حاز املالزم الول اليا�س �سمري كولو من لواء امل�ساة الثامن 

- الكتيبة 85، اإجازة يف اإدارة العمال - اخت�سا�س اإدارة 

املوارد الب�رية، من اجلامعة اللبنانية الكندية.

ماج�شتري يف اإدارة 

الأعمال للمقدم 

مارون وديع عي�شى

حاز املقدم مارون وديع 

عي�سى من الكلية احلربية ماج�ستري يف اإدارة الأعمال

من جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا يف لبنان.
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ء
قالت لها �صاحبتها ذات 

رازان؟  يا  »اأتعرفني  يوم: 

النا�س كّلهم يتحّدثون عن 

يجري  امل��دي��ن��ة  يف  طبيب 

ِكلى  ا�صتئ�صال  عمليات 

مقابل مبالغ مالية كبرية«.

اأما  ي�صاألون.  ول  �صّحتهم  ل�رشاء  يدفعون  الأغنياء  املر�صى  اأج��ل.   -

اأجابت  هكذا  دواء.  حّبة  لهم  تتوافر  ول  ميوتون  فاإنهم  اأمثالنا  الفقراء 

رازان، وتنّهدت مبرارة.

الأ�صّحاء  العمليات، بل  رى لهم  - ل يا غ�صيمة. لي�س املر�صى َمن تجُ

ثمًنا  منهم  ي�صرتيها  كلية  كّل  عن  الطبيب  لهم  ويدفع  ومثلك.  مثلي 

ولعمر  واحدة  بكلية  يعي�س  اأن  ي�صتطيع  الإن�صان  اإن  قال  هو  باهًظا... 

طويل. والطبيب ل اأراه يكذب على النا�س.

فيها  تفّكر  رازان  راح��ت  ق�صرية  عبارة  ومثلك«.  مثلي  »الأ���ص��ّح��اء 

بنات  وثالث  �صبيان  اأربعة  زوجها  لها  ترك  فقرية  اأرملة  اإنها  وتفّكر. 

والدواء، وكّل حاجات  وامَللب�س،  املاأكل،  توؤّمن لهم  اأن  قا�رشين، عليها 

اأنها تعمل يف البيوت كّل يوم من ال�صباح حتى امل�صاء،  احلياة. �صحيح 

لكن اأجرها يكاد ل يكفي لدفع اإيجار البيت ال�صغري وثمن رغيف اخلبز. 

وَمن يدري اإىل متى ي�صتطيع هذا اجل�صد اأن ي�صمد ويكافح. فلماذا اإذاً 

ل تبيع كلية من كليَتيها، وتقب�س الكثري من املال، وتعي�س واأولدها 

ل  هي  وت�صّدقها.  �صاحبتها  بكالم  تثق  اإنها  النا�س؟  مثل  بحبوحة  يف 

ما  �رشعان  اأنها  اإل  منها.  اأكرث  تعرف  امل�صائل  هذه  ويف  عليها،  تكذب 

هذه  مثل  على  يعاقب  القانون  »ولكن  وقالت:  حلمها،  من  ا�صتفاقت 

الأعمال، األي�س كذلك؟«. فارت�صمت على ثغر �صاحبتها ابت�صامة �صاخرة: 

يا  اإطمئّني  القانون!؟  رجال  مع  متفاهم  غري  الطبيب  اأن  »اأوتعتقدين 

ف عنهم«.
ْ
�صديقتي؛ فالقانون يف هذه البالد ميّيز الكبار، ويغ�ّس الطر

حرية  يف  �صديقتها  تاركة  وان�رشفت  ونه�صت،  امل��راأة،  قالت  هكذا 

و�صياع، فكرة حتملها اإىل عامل جميل، وفكرة ترّدها اإىل الواقع املرير. 

نف�صها  راأت  بعدما  عنه  وتراجعت  عادت  لكنها  الأمر.  على  �صّممت  ثم 

العمليات، م�صقوقة اخلا�رشة  بعني خيالها ممّددة على ظهرها يف غرفة 

�صات من 
ّ
تنزف، والطبيب اإىل جانبها يهّز راأ�صه عاقد احلاجَبني، واملمر

اأ�صناًفا كثرية  اأن  ووجدت  املطبخ  دخلت  عندما  ولكن  واجمات.  حولها 

من املوؤونة فيه قد نفدت اأو كادت ثم �صمعت اأولدها يطلبون الع�صاء 

دجًُما من غري ترّدد. وطردت   قجُ
ّ
باإحلاح اجلائع، عقدت العزم على امل�صي

اإىل  اأعادت احلياة  راأ�صها. وا�صتبدلتها ب�صَور جميلة  ال�صود من  الأفكار 

امليتة. نف�صها 

لها  تدّبر  اأن  رازان �صاحبتها. وطلبت منها  وكان �صباح ق�صدت فيه 

املراأة عند رغبتها و�صّجعتها.  اإليه؛ فنزلت  لتتحّدث  الطبيب  موعًدا مع 

اإىل عيادة  اليوم املحّدد التقتها يف حمّطة القطارات. وا�صطحبتها  ويف 

رازان،  الطبيب  فح�س  وهناك  ال�صغري.  امل�صت�صفى  ذاك  يف  الطبيب 

��رام.  يجُ ما  على  �صيكون  �صيء  كّل  اأن  لها  واأّك��د  اخل�صب«.  على  و»دّق 

ووعدها مببلغ كبري من املال جعل قلبها يرق�س فرًحا وعينيها تريان 

ق�صة ق�صرية

اآذار

بقلم:

�لعميد �لركن �إميل منذر
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احلياة بلون جديد.

يف ال��ي��وم ال��ت��ايل وّدع��ت 

امل������راأة اأولده�������ا. ق��ال��ت 

املدينة  قا�صدة  اإنها  لهم 

الفحو�صات  بع�س  لإج��راء 

يف  بقيت  ورمب���ا  ال��ط��ّب��ي��ة، 

اأّيام. ثم خرجت حتمل بيدها حقيبة مالب�س عتيقة،  لب�صعة  امل�صت�صفى 

وبقلبها اأمنيات كثرية. وبعد �صاعة م�صري على القدَمني، وجدت نف�صها 

واإىل جانبها �صديقتها تقّوي من عزميتها، وت�صّد  ة ثانية 
ّ
القطار مر يف 

على يدها كّلما اآن�صت منها خوًفا اأو ترّدًدا. وعندما و�صلتا اإىل امل�صت�صفى 

اأن ياأتي َمن يحقن  ا�صتقبلهما الطبيب بابت�صاماته ولطيف كلماته قبل 

�رشعان  التي  الغرفة  العمليات، هذه  غرفة  اإىل  ويقودها  باملخّدر  املراأة 

ما دخلها الطبيب بعدما اأجرى مع �صديقة رازان حديثاً ق�صرًيا، ثم د�ّس 

يف جيبها ب�صع اأوراق نقدية اأثلجت قلبها ور�صمت ال�صحكة على ثغرها.

عربة  على  رازان  واقتيدت  الباب،  تح  فجُ وقت غري ق�صري   
ّ
م�صي وبعد 

جانب  اإىل  رفيقتها  راأت  عينيها  فتحت  وعندما  العلوّي.  الطابق  اإىل 

�رشيرها تبت�صم لها ومت�صك بيدها.

- احلمد هلل على ال�صالمة. كّل �صيء بخري. قالت املراأة.

بعد  ما  �صحوب  اأ�صفى  وقد  رازان،  �صاألت  هنا؟  اأبقى  اأن   
ّ
علي كم   -

العملية على وجهها امل�صتدير م�صحة جديدة من الرباءة واجلمال.

- اأربعة اأّيام، قال الطبيب.

ا�صتقبل  اخلام�س  �صباح  ويف  ا.  ج��ًدّ بطيئة  الأرب��ع��ة  الأّي��ام  وانق�صت 

الطبيب ال�صديقَتني يف عيادته. ودفع اإىل رازان بكي�س �صغري فتحته، 

الطبيب  اإىل  نظرت  اأن  لبثت  ما  لكنها  فيه.  التي  الأوراق  تعّد  واأخذت 

مقّطبة اجلبني م�صتاءة: »لي�س هذا ما وعدتني به يا دكتور«.

بيعها  دون  �صّك،  غري  من  �صيحول،  ب�صيط  عيب  الكلية  يف  تبنّي   -

املطلوب. بال�صعر 

من  واخل��وف  متتمًة،  �صاألت  دكتور؟  يا  بالعيب  تق�صد...  م��اذا...   -

اجلواب يعقل ل�صانها.

د التواء. اأما الثانية ف�صليمة متاًما.
ّ
- ل تخايف. جمر

ا. - لكن هذا مبلغ قليل جًدّ

�س 
ّ
يعر اإنه  واأردفت:  املراأة،  قالت  الدكتور.  وا�صكري  اهلل،  احمدي   -

خذي  هّيا.  املحتاجني...  النا�س  م�صاعدة  اأجل  من  للخطر  ومهنته  نف�صه 

ْد اإىل البيت. املال، ولنعجُ

على  عينيها  واأغم�صت  كّفها.  يف  ببطء  النقود  كي�س  رازان  ع�رشت 

م�صحوقة  وخرجت  الباب،  وفتحت  ا�صتدارت،  ثم  حارقتني.  دمعتني 

يف  وتتعب  اأولده��ا،  حت�صن  بيتها  اإىل  وعادت  النف�س.  مهزومة  الفوؤاد 

�صبيلهم، وتبكي يف اخلفاء فال تدعهم يب�رشون دموعها. لكن العمل يف 

فراحت  واأقعدها؛  ج�صمها  هّد  ثم  اأرهقها،  واحدة  بكلية  النا�س  بيوت 

وزنه  ويخّف  حجمه  ي�صغر  والكي�س  املّدَخر،  املال  من  ت�رشف  امل�صكينة 

اإليه. لكنها �صكرت الرّب لأنها  يوًما بعد يوم لأن ما يخرج منه ل يعود 

يكن يف  ما مل  عليه، حتى حدث  تقدر  ما  العمل يف  اإىل  وعادت  تعافت، 

ا يف البال.
ً
احل�صبان ول خاطر

ون�صاطه  ي�صعف،  ج�صمه  اأخ��ذ  كونار  الأ�صغر  ابنها  اأن  هو  ح��دث  ما 

وجل�س  تعب  خطوتني،  م�صى  اإذا  ال�صفرار.  اإىل  مييل  ولونه  يتال�صى، 

يرتاح. واإذا نام ليالً، نه�س �صباًحا والعرق يغ�صل ج�صمه وثيابه.

فا�صت�صارت  م�صجعها؛  واأق�ّصت  الأّم  بال  الثمانية  ابن  حال  �صغلت 

اأّخرت.  ول  قّدمت  ما  و�صفاتهم  لكن  قريتها،  يف  ال�صّن  وكبار  جاراتها 

له  وو�صف  ففح�صه،  قريبة؛  مدينة  يف  به  �صمعت  طبيب  اإىل  اأخ��ذت��ه 

له  ب 
ّ
ج��ر تنفعه.  مل  لكنها  غالية،  باأثمان  اأّم��ه  ا�صرتتها  كثرية  اأدوي��ة 

اأكرب  اإىل  اأّمه  نقلته  �صوًءا،  و�صعه  ازداد  وملا  هي.  هي  والنتيجة  غريها 

وال�صَور  املخربية،  التحاليل  ل��ه  ج��ري��ت 
جُ
ف��اأ العا�صمة؛  يف  م�صت�صفى 

العّلة الدفينة. ال�صعاعية. وانك�صفت 

- ل اأخفي عنِك اأن ابنك يعاين م�صكلة كبرية. قال كبري الأطّباء.

- ما الأمر يا دكتور؟ قل يل اأرجوك. اإنك تخيفني بهذا الكالم. 

- كليتاه تعمالن مب�صّقة بالغة. اأخ�صى اأن تتوّقفا كلًيا عن العمل بعد 

مّدة ق�صرية.

اإّذاك ارمتت الأّم على ركبَتيها اأمام الطبيب تبكي مبرارة: »اأ�صتحلفك 

باأعّز ما متلك اأن تفعل �صيًئا لإنقاذه، اأرجوك«.

- حتّلي بال�صرب يا اأختي. واّتكلي على الرّب.

واّتكلت الأّم على الرّب. وداأبت على ال�صالة كّل �صباح وم�صاء. وحال 

نف�صها  تعّلل  بقيت  الأّم  لكن  اأ�صواأ.  اإىل  ء 
ّ
�صي من  توؤول  ظّلت   

ّ
ال�صبي

ة نظر فيها الطبيب اإليها نظرة حزينة، وو�صع يده 
ّ
بالأمل، حتى كانت مر

اأخ�صاه. علينا من  ا. لقد وقع ما كنت  اآ�صف جًدّ على كتفها، وقال: »اإين 

الآن ف�صاعًدا اأن جنري له جل�صات تنقية دم«. 

- ماذا!؟ قالتها الأّم بكاًء، واأ�صافت: اأما هناك من حّل بديل؟

- بلى. باإمكاننا اأن نزرع له كلية اإذا توافرت ولءمت ج�صمه.

اإفعل ما هو منا�صب. هكذا قالت، وفتحت كي�س  اأرجوك يا دكتور.   -

واإذ  عمله«.  يتوّجب  ما  لكّل  الالزم  املال  لدّي  »اأنظر.  مبغوتة:  نقودها 

األقى الطبيب نظرة خاطفة على ما يف يديها، ابت�صم اإ�صفاًقا: »رّدي مالك 

اإىل مكانه يا اأختي. اأتعتقدين اأنك بهذه الدراهم القليلة ت�صتطيعني اأن 

ت�صرتي كلية لبنك؟«.

- اأهبجُه كليتي يا دكتور. األ اأ�صتطيع؟

- بلى اإن كانت تالئمه.

- اإنها �صليمة. اأنا اأعرف ذلك. خذها، وازرعها يف ج�صمه، اأرجوك.

- ح�صناً. اإنه حّل معقول.

ولكن عندما هّم الطبيب بفح�صها وك�صف عن خا�رشتها، �صاألها عن اأثر 

�س يف عينيها 
ّ
ذلك اجلرح الذي فيها؛ فاأخربته كّل حكايتها. عندئٍذ تفر

ب�صمت باحًثا عن اأّي عالمة جنون فيهما، ثم قال منزعًجا: قومي من هنا. 

اح ل جّزار.
ّ
اأنا طبيب جر

اآذار

ق�صة ق�صرية
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- ما قيمة حياتي يا دكتور لو مات ابني؟

من  املراأة  فخرجت  ال��وراء؛  اإىل  يلتفت  اأن  غري  من  خرج  الطبيب  لكن 

ندّية  زهرة  املعاناة  �رشير  لها على  فبدا  ابنها؛  اإىل غرفة  وعادت  بعده. 

تكاد الريح اأن تق�صف �صاقها. واإذ ابت�صم لها، مّدت له يدها وابت�صمت، 

لكّن دمعتني حاّرتني �صقطتا من عينيها غ�صًبا عنها.

- ملاذا تبكني يا اأّمي؟ �صاأل كونار.

- �صيكون كّل �صيء بخري يا ولدي. اإين اأعدك بذلك.

لكنها حني وعدْته مل تكن تعرف اأنها لن ت�صتطيع الرّب بالوعد. مل تكن 

الأثرياء  ق�صدت  ينابيعه.  وجّفت  ن�صب  قد  الأر�س  يف  اخلري  اأن  تعرف 

الذين اأ�صابت التخمة بطونهم كما جيوبهم، والوجهاء الذين يت�صّدرون 

اأّيامهم قد وّلت  اأن  املجال�س يف كّل منا�صبة؛ فحلفوا بالأميان املعّظمة 

وموا�صم عّزهم اأجدبت. جلاأت اإىل اجلمعّيات اخلريية، فلم تد عندها ما 

مهزومة  الوفا�س  خالية  ابنها  اإىل  عادت  اإّذاك  جوع.  من  ويجُغني  يجُ�صمن 

يغلبها.  والعط�س  العط�س  تغالب  ذابلة  زهرة  نظري  فوجدته  النف�س، 

قلبها؛  اأع��م��اق  حتى  الظلمة  بت 
ّ
وت�رش ناظريها  اأم��ام  الدنيا  ا���ص��وّدت 

تذرعه   
ّ
املمر اإىل  فخرجت 

تنظر  وه��ي  وذه��اًب��ا  جيئًة 

كانت  وتفّكر.  الأر���س  اإىل 

با�صتطاعة  ك��ان  اإن  تفّكر 

ق��دره  ير�صم  اأن  الإن�����ص��ان 

خًطا  للقدر  اأن  اأم  بنف�صه 

مر�صوًما منذ البدء، ول �صيء يغرّيه اأو ميحوه. وتفّكر يف احلياة التي قد 

تد راحتها يف اأح�صان املوت، واملوت الذي قد ينقذ احلياة. 

من  براأ�صها  واأطّلت  وا�صعة،  بخطوات   
ّ
املمر اآخر  نحو  تقّدمت  واأخ��رًيا 

بعيدة  امل�صت�صفى  مدخل  اأمام  ال�صاحة  فراأت  ال�صاد�س؛  الطابق  نافذة 

ناحيًة  وانتحت  ا�صتدارت،  ثم  للحظة،  وجمدت  عينيها،  اأغم�صت  ا.  ج��ًدّ

غرفة  ودخلت  قليلة.  ا 
ً
اأ�صطر عليها  كتبت  ورقة  واأخرجت  فيها.  جل�صت 

وا�صتغفرت  كثرًيا.  �صدره  فوق  وبكت  �رشيره.  مبحاذاة  وجل�صت  ابنها. 

، وم�صت حتى اآخره. واأخذت تبكي ب�صوت 
ّ
اهلل طويالً. ثم خرجت اإىل املمر

�صات حولها، األقت 
ّ
عاٍل لتلفت الأنظار اإليها. وملا تمهر النا�س واملمر

بنف�صها من النافذة العالية.

فزع النا�س وامل�صعفون اإىل املراأة؛ فاأْلفوها جّثة هامدة ل حياة فيها. 

ووجدوا يف يدها ورقة مطوّية فتحها اأحد رجال الإ�صعاف، وقراأ: »يا َمن 

اأرجوكم  حياة،  بقّية  بعدجُ  يّف  وجدمت  اإذا  اآ�صفني.  ملهوفني  اإيّل  هرعتم 

اأموت بر�صى و�صالم حتى يت�صّنى  األ تفعلوا �صيًئا لإنقاذي، بل دعوين 

اإين، يف  لالأطّباء نزع كليتي وزرعها يف ج�صد ابني ليعي�س من بعدي. ها 

من  الفاين  ج�صدي  يف  مبا  اأو�صي  كما  اإليه،  بها  اأو�صي  الكلمات،  هذه 

اأع�صاء �صليمة اإىل حمتاجيها يف هذا امل�صت�صفى اأّولً ويف غريه من بعده«.

با�صتئ�صال  واأم��رت  الو�صّية.  امل�صت�صفى  اإدارة  نّفذت  احل��ال  ويف 

لأعميني ينتظران منذ زمن  العيَنني  ابنها. ووهبت  املراأة ل�صالح  كلية 

بعيد؛ فاأب�رشا كٌلّ بعني واحدة، ورفعا للمراأة الأدعية بالرحمة ولأولدها 

بال�صالمة والعمر الطويل. 

كّل  فيه  �صارك  نظريه  قّل  ماأمت  فاأقيم  ال�صغرية،  القرية  تلك  يف  اأما 

النا�س،  م�صى  البي�س  بالزهور  املطمور  النع�س  وخلف  اجل��وار.  اأبناء 

اأب�رشا، وبكى الأقربون والأبعدون. واأما  واأولد املراأة، والأعميان اللذان 

زيارة  على  وداأب  امل�صت�صفى.  من  وخ��رج  ال�صفاء.  اإىل  فتماثل  كونار 

ورد  باقة  ك 
ْ
وتر وحمادثتها،  موتها،  ذكرى  يف  �صنة  كّل  ة 

ّ
مر اأّمه  �رشيح 

عطر على باب قربها.

اإىل  كونار  اأتى  الزيارة،  موعد  حلول  وقبل  �صنوات،  �صبع   
ّ
م�صي وبعد 

وهو  كثرًيا  وبكى  الأر���س.  على  جل�س  ة 
ّ
املر هذه  لكن  اأّم��ه.  ترقد  حيث 

اإين  لك  واأق��ول  لأوّدع��ك،  اليوم  جئت  اإين  ها  احلبيبة.  اأّم��ي  »يا  يقول: 

م�صافر غًدا اإىل مكان بعيد لأعمل فال اأبقى عبًئا على اأخوتي. هذه ال�صنة 

لن اأ�صتطيع اأن اآتي اإليك يف املوعد كما يف كّل �صنة. ول اأعرف اإن كنت 

�صت�صاحمينني وتر�صني عني«. وللحال هّبت ن�صمة رقيقة داعبت اأوراق 

ال�صجرة التي تظّلل القرب، وعبثت ب�صعر راأ�صه الناعم.

ق�صة ق�صرية

اآذار
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ال�������ش���ج���رر  وراق  م���ب���ل���ل  ي������ا  م����ط����ر  ي������ا 

ب������ك������را ������������روف ال�������ده�������ر ب���������دا ت�������زول

ي������ا ه����ال���������ش����واق����ي ال�������ه�������ادرة ع����اط����ول

راج��������ع ع���ل���ى ال�����������وادي ع���ل���ى ال���ق���ن���دول

ي������ا غ����ي����م ي������ا م����ل����ّب����ك وع��������م ب���ت���ج���ول

ن�����اط�����ر ع�����ا م�����ف�����رق ع����م����ر م���������ش ه����رب����ان

ال���ن���ار م���ت���ل  ه���ج���وم  دع������اك  ال����واج����ب  اإذا 

ال��وط��ن بتغار اأر�����ش  ع  ل��وك��ن��ت  ����رف  ك��ل��ك 

واجل�����ي�����������ش ي������ا ب����ن����ي ك����وك����ب����ة اأن����������وار

وغ����ار ورد  ن��ب��ت��ة  الأر����������ش  م����ن  اجل����ن����دي 

ان����������ت امل�����������������ش��������وؤول حت�����م�����ي ال����������دار

ن���ح���ن���ا خ���ل���ق���ن���ا ب����ه����ا ال������وط������ن اأح���������رار

احل�������ري�������ة م������ب������دا م�������ا ل�����ه�����ا اأ������ش�����ع�����ار

اأدوار ل�����ه�����ا  يف  ن����ع����ي���������ش����ا  ح�����ت�����ى 

ب���ك���ر ب����ع����دو احل������ب ع����ن����دي م�����ا ان��ك�����ر 

وح��ل��م��ي ب���اأم���ل ج���اي���ي ع��ل��ى ج���ن���اح اخل��ط��ر

ج�����ش��م��ي ا����ش���ت���وى م���ن ك���ر وي�����ات ال��ق��در

وغ����ي����م����ات �����ش����ودا خم���ي���م���ة ف������وق ال��ن��ظ��ر

م���ت���ل���ك اأن��������ا ������ش�����ارد ب���ق���ل���ب���ي وال���ف���ك���ر

وال����ك����ر احل����زي����ن����ة  ����ش���ن���ي���ن���ي  م�����ن  اإلّ 

رج���ال���ه���ا اإل  الأوط��������������ان  ب���ي���ح���م���ي  م������ا 

وال����ن����ا�����ش 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 اأب���ط���ال���ه���ا

ن����ب����ت����ة ���������رف ل�������ش���ه���ول���ه���ا وج���ب���ال���ه���ا

ان��������ت الأم������������ل ل������ب������ادك ور����ش���م���ال���ه���ا

م�����ال�����ن�����ا وم�����������ال ال�����������دين واأف�����ع�����ال�����ه�����ا

ع�����ن�����د ال������غ������ر م����ق����ط����ع����ة اأو������ش�����ال�����ه�����ا

م���������ش ك�����ل واح��������د ح����م����ل ا�����ش����م����ا ن���ال���ه���ا

ناطر ع مفرق عمر...

اأحرار

عهد الوفاعتابا

املقدم

توفيق نعيم يزبك

العميد 

املتقاعد 

اليا�س 

ابو خليل

عبد الروؤوف ال�سعدي

�شبعا

ل����ول ك��ت��ب��ت جملي ال��ه��م  ب��ح��ر 

وجملي ق 
ّ
مفر بالهوى  ا�شريتك 

�راكي نا�شب  الهوى  درب  على 

ي��ا غ��ن ال��ب��اع ع��م��رو ت��ا ���راك��ي

�شعاري ك��ات��ب  ودم��ع��ت��ي  ب��دم��ي 

جمانني احلب �شي لب�ش �شي عاري

ن��ب��ي��ي ت����ارك����و وت�������ارك ع��ل��ي��ي

عليي تر�شي  ت��ا  بعد  ب��دك  �شو 

ه���وا ال���ع���ذال م��ه��م��ا ي��ه��ب غربي

بي  
ّ
وغ���ر ف��ي��ي  �شمت  ل��و  حبيبي 

ج���روح���ي ل��ل��ق�����ش��اي��د ق��واف��ي��ه��ا

فيها ق����وى  مل���ا  ال����دين  زال  م���ا 

قاطع املحبوب  بالهوى  بقدر  ما 

م��ن اجل��ّن��ة ع���رت ق��اط��ع لقاطع

���ري��ب��ة ل��ل��ظ��ل��م ع��م��ري م���ا داف���ع

م��داف��ع ب��ادن��ا ���ش��وت��ك  ي��ا جي�ش 

اأن��ا حبك  رح  واحل��ب  ال��وف��ا  بعهد 

ولو �شعر را�شي �شاب وال�شهر انحنى

ان���ت ال��وح��ي��دي ال��غ��ال��ي��ة ع��ن��دي

وردي ان�����ا  ب��ب�����ش��ت��اين  زرع����ت����ك 

ان�شان بعاطفة  ح��ب  م��ا  وم��ت��ل��ي 

الع�شاق ب��دن��ي��ة  ع��ي�����ش  وح��ل��م��ت 

للم�شتاق ح���ب  ر���ش��اي��ل  اك��ت��ب 

جملي ون��اخ  ال��زم��ان  �شهر  انك�ر 

خ�����رت ر���ش��م��ال ع��م��ري ب��ال��ع��ذاب

���راك��ي بيجمعنا  ال��ع��م��ر  ب��ل��ك��ي 

ت��رك��ت��ي ال��ده��ب ك��رم��ال ال���راب

�شعاري اأ�شواقي  جنون  �شار  تا 

احلباب دون  م��ن  ال��دين  نفع  �شو 

عليي وجّنة  و�شما  عي�شى  تركت 

وت�����اب م������رة  ن������دم  اآدم  اب������ن 

ُغربي ب��درب  هوانا  مي�شي  رح  ما 

ي���ا رب���ي ���ش��احم��و ي���وم احل�����ش��اب

وحياتي �شو بقي من القوى فيها

غ������رزت ب��ل��ح��م ع���م���ري ال��ن��ي��اب

قاطع ب��ال��غ��م��د  ه���وى  ل��و  �شيفو 

احل��ب��اب وم��ي��وا  اإذا  ج��ه��ن��م  ع��ل��ى 

مدافع عمري  طول  املظلوم  وعن 

ف���زع م��ن��و ال��ن��م��ر والأ����ش���د �شاب

حممد عبد الرحمن دمج

برجا - ال�شوف

ال�شنني ومت��ر  العمر  يطول  مهما 

احللوين ح��ل��وة  �شوفك  ���ش��ّل  رح 

وم����ن����ك حم���ب���ه �����ش����ادق����ه ب���دي

وال��ل��ني ال��ع��اط��ف��ة  ب��دم��ع  �شقيتا 

وبعدو القلب مليان ا�شواق وحنني

وك�������ل ت����ك����ي ل���ل���ح���ا ا����ش���ت���اق

حمفورين ال�شدر  لوح  عا  حروفن 
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وق�����������اف ال��������ع��������م��������ر  دولب  ي�����������ا 

ك���������ل م���������ا ت��������ك��������رج ك��������رج��������ة ب�����خ�����اف

ع����������م غ��������ّط��������ي ج�����������ش�����م�����ي ب�����ل�����ح�����اف

وب�������امل�������ا��������ش�������ي حت���������ت ال�����ن�����ف�����ن�����اف

ب�������رف�������ق�������ة اأح����������ل����������ى ال�����������ش�����ب�����اي�����ا

ن������ت������اق������ى ب�����ك�����و������ش�����ب�����ا واأم���������ي���������ون

ن������������������رم ك�����������ورت�����������ن�����������ا اخل�������������������را

ال���������������ش�������م�������را ت���������ق���������ّا ل�����ل�����������ش�����ق�����را

وال������ب������و�������ش������ط������ة ت������ع������ّب������ي ال�������رك�������اب

ع������������اه������������دي������������ر ال��������ب��������و���������ش��������ط��������ة

ون�������ق�������ع�������د ن������ع������م������ل ��������ش�������ه�������رة ن�������ار

ون��������ب��������ي��������د ي������ف�������������ش������ح الأ�����������������������رار

���������ة وال����������ب����������ط����������اط����������ا امل�������������������ش���������وِيّ

�������ة م������������ن اإي��������������دي��������������ن ال���������������ش�������ب�������ِيّ

اإي�������������ام اأح����������ل����������ى  األّل..  رزق 

وال�����������������ش��������اع��������ر ب��������ع��������دو �������ش������ه������ران

ه����������اج����������م.. ط������اح�������������ش ع����اخل����م���������ش����ني

ي���ع���ني« »األّل  خ: 
ّ
ِ ب�����������������ر ب�����������ش�����ّل�����ي.. 

ب�����ت�����������ري�����ن ل������ي������ل������ة  اأّول  م�����������ن 

ن��������������ك��������������زدر ب������������ع������������ّز ك����������وان����������ني

م����������������ن: اأن������������ف������������ه ل�������ر��������ش�������دّب�������ني

وب�����������ش�����م�����زي�����ن ودّده  وف���������ي���������ع 

امل�������������ش������ه������ورة ب������اأح������ل������ى احل�����ل�����وي�����ن

ال�����ل�����ي�����ل�����ة ال�������������ش������ه������رة ب�����ت�����ّن�����وري�����ن

ون�������ح�������ن�������ا ن�������غ�������ّن�������ي م����ب���������ش����وط����ني

ت������������ا ن��������و���������ش��������ل ع������������ا ت�������ن�������وري�������ن

ح������������وال������������ي������������ه������������ا جم������ت������م������ع������ني

وق��������������ل��������������وب م���������ل���������ي���������اين ح�����ن�����ني

ع���������احل���������ط���������ب���������ات ال��������ول��������ع��������ان��������ني

ي�������اك�������ل�������ه�������ا اإب�������������������ن ال������ع�������������ري������ن

ع�����������ا غ������ف������ل������ة ب�������ت�������م�������رق ت����خ����م����ني

ي�������ك�������ت�������ب ل��������ل��������ح��������ّب دواوي��������������������ن

ال�������ف�������ي�������ه�������ن ك���������ًن���������ا ن�����ت�����ح�����ّا

الل ك������ل������م������ة  ب�������ي�������ع�������رف  م����������ا 

وب���������ت���������ل���������ّف ال���������دن���������ي���������ا ك��������اّ

وب����ي���������ش����ح����ك ع����ال����د�����ش����دا�����ش����ي

ق�������اع�������د ع��������م ب�������ي�������دق ال�����ك�����ا������ش

ال����ن����ا�����ش ت���ع���ل���ي���ق  ب���ي�������ش���م���ع  ول 

وب����ن����ت����و ب����رق���������ش ع���ال�������ش���ا����ش���ي

ع�������م ب������ي������ف������ّت������و    ب������ال������ّل������رات

ال��������دي��������ن ع����ل����ي����ه����ا م������ل������ي������ارات

وم������ن������ج������رات ط�������ب�������ول  ودّق 

و������ش�����ي م������ن ه�����ن�����ود الأب�����ا������ش�����ي

وي����������������ن ح�������������������دود احل����������رّي����������ي

ح������ن������ّي������ي ول  ������������������������ة  رّقّ ل 

ب���������دن���������ا ه�����������������ّزة اأر���������ش��������ّي��������ي

وم����������ا ت�����خ�����ّل�����ي ف�����ي�����ه ف����را�����ش����ي

وي�������������ن امل����������ب����������دا والإمي�������������������ان

ي��������ا رب�����������ي ��������ش�������ار الإن�������������ش������ان

ال����ب����ن����ت ب���ت�������ش���ه���ر وي��������ن م������ا ك��ا

وال�������������ش������ب ب����ي����ل����ب���������ش ف�������ش���ط���ان

وال���������ب���������ي ب������ح������ال������و م���������ش����غ����ول

م���������������ش�������وؤول ول  م������ه������ت������م  ل 

م�������رت�������و ع���������م ب���������ت���������دّق ط�����ب�����ول

ع��������ا ه�������ال�������ت�������ل�������ف�������از    اجل��������اين

وب�������������������������ادي ع�������������م ب������ت������ع������اين

غ����ن����اين اإلّ  م����ن���������ش����م����ع  وم�����������ا 

������ش�����ي ت������رك������ي و�������ش������ي اأمل����������اين

ح��������دود اإل��������ه��������ا  يف  احل����������رّي����������ي 

ب����������ني 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

دوالب العمر

اإىل اأمي

احلرية يف اإلها حدود

املوؤهل االأول وليد جريج

مقر عام منطقة ال�شمال

اأم��ي ي��ا  بقول  �شو  �شنني  مرقت 

ج��اي��ي واحل��ب��اي��ب كتار وال��ع��ي��د 

م�����ش��ت��اق ل��ي��ِك ب�����ش��ه��وة الأن��ظ��ار

�شغر طفل  مثل  اأرج���ع  م�شتاق 

ويغفى ال�شهر وانِت عاجنب ال�رير

تطر وال�شعادة  بيمينك  تهزي 

املجند

و�سام عبد اخلالق

فوج التدخل الثاين

ب��ع��دو احل����زن حم��ب��و���ش يف دم��ي

وحم��ب��وب��ت��ي م�����ش ه���ون ي���ا اأم���ي

�شمي وي����رت����وي  ع���ي���وين  ���ش��ب��ع 

وت����داع����ب����ي خ�������دودي ب��امل��ل��ف��ة

راك�����ع�����ة ب���ال�������ش���م���ت وال���ع���ف���ة

�شفة اأو  اي����د  م���ن  ف����رح  ب��ه��ج��ة 





بقلم: حممد �سلمان

ما اأحيلى ال�سهر حول مواقد احلطب واأحاديث ال�سمر يف   •
اإىل  يت�سلل  النعا�س  فال  الفجر،  مطلع  حتى  ال�سيعة  ليايل 

العيون، ول امللل يتمدد اإىل النفو�س، لأن ليايل ال�سيعة تزهر 

ا ياأتي اإليها ب�سباحات اخلري ودفء العمل من اأجل الأر�س.
ً
فجر

ويف حكايا ال�سيعة: �سرية الأجداد والآباء والأجيال يف معانقة 

التعب  وم�سافحة  واحل�ساد،  والزرع  باحلرث  وال�سعاب  العناء 

باأكف ملونة بذهب ال�سنابل ومعطرة برائحة اخلبز والرتاب.

• حوار:
�سئلت: ملاذا تكرث من الكتابة واحلديث عن �سيعتك �سم�سطار؟

قلت: الأنها مزود والدتي ومهبط قلمي، وجنة اأحالمي.

و�سئلت: كيف ت�سف حنينك اإىل �سيعتك؟

قلت: كحنني القلم اإىل حربه، وحنني ال�سعر اإىل وحيه، وحنني الناي 

اإىل حلنه، وحنني ال�سهل اإىل �سنابله، وحنني ال�سالل اإىل مائه، وحنني 

احلرف اإىل كلمته.

و�سئلت: كيف تهون ال�سعاب من اأمامك؟ قلت:يف اإرادة ال ترتدد، 

وعزمية ال ترتاجع، وعمل مربمج، وثقة بالنف�س تتجدد.

• معادلة:
الإن�سان الطامح ي�سنع ظروف جناحه، فاإذا ما جنح 

ف�سل  ما  واإذا  بالغرور،  ي�ساب  ل 

الظروف،  به  تتالعب  اليائ�س،  والإن�سان  بالإحباط.  ي�ساب  ل 

في�سبح عالة على نف�سه وعلى الآخرين.

بالغة الكالم يف الو�سوح والإيجاز، وبالء الكالم يف التعقيد 

والتعجيز والتكرار.

اإحذر من الوقوع يف زلة الل�سان خالل الكالم، ومن زلة القدم 

خالل ال�سري. ففي الأوىل اإ�ساءة، ويف الثانية �سقوط.

الكرثة يف الوعود قلة يف التنفيذ، والغزارة يف املديح هي 

الوجه الآخر للذم والت�سهري.

القرية  ت�سبح  والإيثار،  والتاآخي  والتكاثف  التاآلف  يف 

مدينة �سغرية، وت�سبح املدينة قرية كبرية.

ففي املدينة: زاد ثقافتي.

ويف الوطن: مزار انتمائي.

• كتب اإليها يقول:
من قال: اإنك ظل توارى، وحّب تال�سى، وذكريات هوت.

ال، ال، فاأنت ظل ال تك�رسه عتمة.

اأنت حّب يتوالد. اأنت ذكريات غٍد بعد مل يولد.

وكتبت اإليه تقول:

وهم�س  والبالبل  احل�سا�سني  ب�سدو  ملونة  بطاقة  اإل��ي��ك  اأب��ع��ث 

حكايا  تختزن  �سنديانة  ظالل  يف  لقاء  اإىل  الفرا�سات، 

احلب واحلنني.

103

اجلي�ش - العدد رقم 321





105

اجلي�ش - العدد رقم 321

نظرة اىل الداخل

اآذار

اإعداد:

رميا �ضليم �ضوميط

غذاء النف�س

واجل�سدية،  النف�سية  لل�سحة  غذاء  خري  احلب 

فالأ�سخا�ص  والباحثون.  العلماء  يوؤّكده  ما  هذا 

يعي�سون  اإيجابية  حب  م�ساعر  يعي�سون  الذين 

مل��دة اأط���ول، وي��خ��ت��رون ���س��ع��ادة اأك���ر، كما 

يجنون اأموالاً اأكرث!

الذين  الأ�سخا�ص  اأن  اإىل  الباحثون  وي�سري 

حب  عالقة  اأو  م�ستقرة  عائلية  حياة  يعي�سون 

ن��اج��ح��ة، ي��ح��ظ��ون خ��الل��ه��ا ب��دع��م 

ال�رشيك وت�سجيعه، يتاأثرون بن�سبة 

اليومية،  احلياة  ب�سغوطات  اأقل 

للتوتر  عر�سة  اأق���ل  وي�سبحون 

املقابل  يف  ي��زداد  بينما  والقلق، 

ن�����س��اط��ه��م اجل�������س���دي وت��ت��وّق��د 

يتح�ّسن  كما  الذهنية،  طاقاتهم 

تفاوؤلاً  اأك��رث  في�سبحون  مزاجهم 

باأنف�سهم  ثقتهم  معّدل  ويرتفع 

العوامل  هذه  وت�سّكل  وبالآخرين. 

جمتمعة حافزاًا لهم للتقّدم ب�سكل 

اأف�����س��ل يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت، 

ال��ع��م��ل  اإن���ت���اج���ه���م يف  ف����ي����زداد 

ب�سورة  منهم  املطلوب  وي��وؤدون 

يف  باإيجابية  ينخرطون  كما  اأ���رشع، 

على  ب�سغف  ويقبلون  املجتمع 

احلياة معتمدين منط حياة �سحي 

الأ�سخا�ص  عك�ص  على  و�سليم، 

�سني 
ّ
املحرومني من احلب واملعر

لالإكتئاب وال�سعور بالوحدة. 

ال�سعيد  على  اأ�سا�سية  فوائد  ا  اأي�ساً للحب 

حديثة  درا�سات  اأظهرت  فقد  الفيزيولوجي. 

مل�ساعر  الإي��ج��اب��ي��ة  الآث���ار  »ي���ال«  جامعة  م��ن 

التاجية،  وال�رشايني  القلب  �سّحة  على  احل��ب 

يعي�سون  الذين  القلب  مر�سى  اأن  تبني  حيث 

ة ويحظون بدعم ال�رشيك، 
ّ
حياة عاطفية م�ستقر

من  �رشايينهم  لن�سداد  اأقل  بن�سبة  �سون 
ّ
معر

اأولئك املحرومني من احلب والرومان�سية.

يف الإطار نف�سه، يقول اأحد الباحثني: �سحيح 

�سّحي  غذائي  بنظام  ترتبط  القلب  �سالمة  اأن 

اأن ل �سي من  اإلّ  الإجهاد والتدخني،  بعيد عن 

الإيجابية  احل��ب  م�ساعر  ق��درة  ي�ساهي  ه��ذا 

على حتفيز القلب وتاأمني »ق�سطرة طبيعّية« 

متوا�سلة.

للحب كيمياء خا�ضة به!

وما  ال�سكل،  بهذا  احل��ب  فينا  ي��وؤث��ر  كيف 

الذي يوؤدي اىل ت�ساعد امل�ساعر الإيجابية )اأو 

ال�سلبية( يف داخلنا؟

الباحثون،  يوؤكد  به«  خا�سة  كيمياء  »للحب 

فعندما يحدث الجنذاب بني �سخ�سني ترتجم 

الهورمونات  اأن  وال�سبب  امل�ساعر،  الأج�ساد 

 )neurotransmitters( والناقالت الع�سبية

اأع�ساء  بتحفيز  تقوم  ال��دم��اغ  يف  امل��وج��ودة 

معينة يف �جل�شم للقيام بن�شاط ما، �أو متنعها 

�لنف�شي  �لو�شع  على  فتوؤثر  �آخ��ر،  ن�شاط  من 

للعا�سق وتتحكم بت�رشفاته. ويرتبع  واجل�سدي 

العجيبة  الكيميائية  اخللطة  ه��ذه  راأ���ص  على 

اأو   )oxytocin( الأوك�سيتو�سني  ه��ورم��ون 

هورمون احلب كما ي�سّميه اخلراء.

ا دور الناقل الع�سبي  يوؤدي هذا الهرمون اأي�ساً

يف الدماغ، وهو امل�سوؤول عن بث الر�سائل التي 

ومتنحهما  �حلبيبني  بني  �لإرتباط  �أو��رص  تعّزز 

التجارب  اأظهرت  والأمان. وقد  بالثقة  ال�سعور 

يزيد  الدم  يف  الهورمون  هذا  ن�سبة  ارتفاع  اأن 

من فر�ص احلوار والتفاهم بني الزوجني على 

للجدال  موا�سيع لطاملا كانت �سائكة وم�سّببة 

بينهما. 

�لود  مب�شاعر  �لأوك�شيتو�شني  �إف��ر�ز  يرتبط 

و�حلنان، وهنا تربز �أهمية �لتو��شل �جل�شدي يف 

لعبة احلب. فالعناق، وت�سابك الأيدي، اأو جمرد 

الرتبيت اخلفيف على الكتف، هي اأدوية احلب 

امل��ادة،  هذه  اط��الق  اىل  ت��وؤدي  التي  ال�سحرية 

تبداأ احلكاية بخلطة كيميائية يف الدماغ ت�ضحر 

العقل و»ت�ضع�ضع« اجل�ضم، فتزيد خفقات القلب 

ق اليدان وتت�ضاءل 
ّ
وتت�ضّنج املعدة وتتعر

القدرة على احلركة... اإّنها اأعرا�س احلب: هذا 

ال�ضعور ال�ضحري الذي ينقلنا حيًنا اإىل اأعلى قّمة 

يف العامل، ويف حلظة اأخرى يقذف بنا اإىل هاوية 

الأحزان، فنحاول عبًثا مللمة اأ�ضالئنا املحّطمة.

احلب نعمة اأم نقمة؟ كيف نرتجم اأعرا�ضه 

ح التقلبات املفاجئة 
ّ
الغريبة التي جتتاحنا ون�رش

فيزيولوجًيا، بيولوجًيا، ونف�ضًيا؟

احلب
ن

م
اأ 

د
يب

ء 
ي

س
�

ل 
ك

تفاعالت يف الدماغ

اإك�ضري ال�ضعادة 

والنجاح



اآذار

نظرة اىل الداخل

ال��ه��ورم��ون��ات  ن�سبة  ج��رائ��ه��ا  م��ن  فتنخف�ص 

الإجهاد وينخف�ص معدل �سغط  امل�سوؤولة عن 

الدم، ليتمتع احلبيبان بعامل الطماأنينة. كذلك 

مب�ساعفة  الأوك�سيتو�سني  انت�سار  ي�ساهم 

ال�سفاء  اىل  اإ�سافة  الآلم  حتّمل  على  القدرة 

ال�رشيع من اجلروح الع�سوية. 

كيف تتطّور العالقة بني حبيبني؟

ت�����وؤدي  احل������ب،  ه����ورم����ون  اىل  اإ����س���اف���ة 

الفعل  ردود  خلق  دوره��ا يف  اأخ��رى  هورمونات 

وف��ق  وذل���ك  احلبيبني  ب��ني  ال��ف��ي��زي��ول��وج��ي��ة 

املرحلة  وبح�سب  وم�ساعرهما،  عالقتهما  تطور 

الإط���ار،  ه��ذا  يف  يعي�سانها.  التي  العاطفية 

في�سري  هيلني  وال��ب��اح��ث��ة  ال��دك��ت��ورة  ح���ددت 

ثالث  البيولوجي  الإن�سان  علم  يف  املتخ�س�سة 

مراحل للحب هي: الرغبة، فالإجنذاب العاطفي، 

ومن ثم �لإرتباط.

ه��ورم��ون��ات  ت��ت��ح��ك��م  الأوىل  امل��رح��ل��ة  يف 

مب�ساعر  والإ���س��رتوج��ني  التي�ستو�ستريون 

ال��ع��ا���س��ق��ني، وه���و م��ا ي����وؤدي اىل الإجن����ذاب 

اجل�سدي بينهما، ويّرر �سعورهما بالق�سعريرة 

عند حدوث اأي تالم�ص عر�سي. 

يف  الوقوع  مرحلة  فهي  الثانية  املرحلة  اأما   

احلب والتعلق ال�سديد بالآخر، وهنا توؤدي ثالث 

والدوبامني،  الأدرينالني،  هي  ع�سبية  ناقالت 

على  التاأثري  يف  ا  اأ�سا�سياً ا  دوراً وال�سرييتونني، 

الو�سع النف�سي واجل�سدي للع�ساق.

يعمل �لأدرينالني على زيادة نب�شات �لقلب 

امل�سوؤول  وه��و  ال��دم��وي��ة،  الأوع��ي��ة  وانقبا�ص 

التي  والفر«  »الكر  حلالة  اجل�سم  حت�سري  عن 

�ساغط  و�سع  اأي  مواجهة  عند  امل��رء  يعي�سها 

اىل  يدعو  ما  وه��ذا  عمل.  مقابلة  اإج��راء  كمثل 

ارتفاع معدله يف الدم يف املراحل الأوىل للحب 

ترافق  التي  والقلق  التوتر  ح��الت  ج��راء  من 

يف�رّش  الذي  الأم��ر  الفرتة،  هذه  خالل  احلبيبني 

يف  و�جلفاف  �لقلب  نب�شات  و�زدي��اد  ق 
ّ
�لتعر

احللق عند الإلتقاء باحلبيب. 

الرغبة  حتفيز  عن  امل�سوؤول  هو  الدوبامني 

الكوكايني  ت��اأث��ري  ول��ه  اجل���دد،  الع�ساق  ل��دى 

نف�سه على الدماغ، وتظهر اآثاره من خالل 

يتمتع  حيث  �ملتز�يد،  �لن�شاط 
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وي�سبح  اعتيادية  غري  بطاقة  فجاأة  العا�سق 

�أ�رصع و�أ�شهل،  �أعماله بطريقة  �إجناز  قادًر� على 

ويرتافق ذلك مع �سعور بعدم احلاجة اىل النوم 

اأدق  على  الإه��ت��م��ام  تركيز  مقابل  وال��ط��ع��ام، 

العالقة اجلديدة وال�سعور بفرح  التفا�سيل يف 

�سديد جتاهها.

الكيميائي  العامل  فهو  ال�سريوتونني،  اأم��ا 

املتوا�سل  التفكري  اىل  العا�سق  يدفع  ال��ذي 

باحلبيب.

امل�����س��ت��وى  اأن  ال���درا����س���ات  اأظ���ه���رت  وق���د 

املنخف�ص لل�سريوتوني�ن يف الدم عند الع�ساق 

عند  نف�سه  هو  اجل��دد 

امل�������س���اب���ني 

 obsessive( ال��ق��ه��ري  ال��و���س��وا���ص  مب��ر���ص 

يف�رّش  ما  وه��ذا   ،)compulsive disorder
الإل��ك��رتوين  وال��ري��د  ال��ن��ق��ال  ال��ه��ات��ف  تفّقد 

من  ر�سالة  وج��ود  اأم��ل  على  م�ستمرة  ب�سورة 

لها  قيمة  ل  باأ�سياء  الإح��ت��ف��اظ  اأو  احلبيب، 

اأنها  ملجرد  ال�سينما(  اىل  ال��دخ��ول  )كبطاقة 

ترتبط بذكرى معينة بينهما.

مرحلة  هي  احلب  م�سوار  من  الثالثة  املرحلة 

عالقتهما  �أن  �حلبيبان  ي��رى  ح��ني  �لإرت���ب���اط 

لبناء  ا  معاً البقاء  فيقرران  نوعها  من  فريدة 

احلب  ه��ورم��ون  ي��وؤدي  هنا  �سعيدة«!  »عائلة 

املحبة  رابط  تقوية  يف  دوره  الأوك�سيتو�سني 

وتعزيز ثقة بع�سهما بالبع�ص الآخر، يعاونه يف 

 )vasopressin( ذلك هورمون فا�سوبري�سني

العالقة  فينقل  الدوبامني  عمل  من  يحد  الذي 

م�ستوى  اىل  الإجن���ذاب  م�ستوى  من 

ال����س���ت���ق���رار وال�������رشاك���ة 

احلميمة. 

احلب 

واخليبة

ق�س�ص  يف 

احل���ب غ��ال��باً��ا ما 

جت��م��ع احل��ب��ي��ب��ني 

ن���ه���اي���ة ���س��ع��ي��دة، 

يختلف  الأم����ر  ول��ك��ن 

ع��ل��ى اأر������ص ال���واق���ع، 

ف��م��ا ال���ذي ي��ح��دث حني 

ت��ت�����س��دع ج�����دران احل��ب 

العا�سقني  اأح���د  وي��ه��ج��ر 

حبيبه اىل غري عودة؟

املهجور  احلبيب  يختر  اأن  الطبيعي  م��ن 

احلزن  م�ساعر  خاللها  يعي�ص  »ح��داد«  مرحلة 

�أن  �ل��دم��وع، وم��ن �مل��األ��وف  و�لإح��ب��اط وذرف 

ي�سعر بالوهن وانعدام ال�سهية اإ�سافة اىل عدم 

يخ�شاه  ما  �أن  �إّل  ن�شاط،  �أي  ممار�شة  يف  �لرغبة 

ذلك  م��ن  اأك���رث  الأم���ور  ت�سوء  اأن  ه��و  الأط��ب��اء 

احلياة.  على  ا 
اً
خطر املرحلة  هذه  ت�سّكل  بحيث 

ال�سغط  اأن  احلديثة  الدرا�سات  اأظهرت  فقد 

العاطفي الناجت عن »حتطم الفوؤاد« ميكن اأن 

يكون �شبًبا رئي�ًشا لالأزمات �لقلبية وقد يوؤدي 

يف بع�ص الأحيان اىل الوفاة.

هذا ما تبني بالفعل خالل درا�سة ن�رشت العام 

اأرمل  مليون  ون�سف  ا  مليوناً وتناولت   1996

وال�84  ال���35  بني  ما  اأعمارهم  ت��راوح  واأرملة 

�أزمة  �أن خطر �لوفاة من جر�ء  عاًما، حيث تبني 

قلبية ارتفع بن�سبة 20 اىل 35 يف املئة خالل 

الأ�سهر ال�ستة التي اأعقبت وفاة ال�رشيك. كذلك 

اأو  اأن خطر امل��وت من ج��راء ح��ادث �سري  تبني 

�لكحول  تناول  يف  �لإف��ر�ط  عن  ناجتة  ح��و�دث 

ال��ذك��ور.  الأرام����ل  ب��ني   %100 بن�سبة  ارت��ف��ع 

ال�رشيك  فقدان  اأن  النف�ص  علماء  اأو�سح  وقد 

مما  �أ�شا�شي،  �شند  خ�شارة  �ىل  يوؤدي  �لزوج  �أو 

اأق�ساه،  اىل  النف�سي  ال�سغط  م��ع��دل  ي��رف��ع 

و�سحية  نف�سية  اأ����رشار  اىل  بالتايل  وي���وؤدي 

خمتلفة �أبرزها �لأمر��ص �لناجتة عن �لنق�ص يف 

الت�سل�سل  وفق  النق�ص  هذا  ويح�سل  املناعة. 

النف�سية  التغريات  اأولاً  الدماغ  ي�سّجل  الآت��ي: 

والإجتماعية الناجتة عن فقدان ال�رشيك )ب�سبب 

موت �أو هجر(، وي�شتجيب لها عن طريق �جلهاز 

باإفر�ز  �لتعليمات  في�شدر  �ملركزي،  �لع�شبي 

هورمونات معينة، حيث يوؤدي هذا التفاعل يف 

كيمياء اجل�سم اىل تقلبات �سحية ونف�سية، من 

املمكن اأن تنتهي ب�سل�سلة من الأمرا�ص.

ويبقى احلب هو احلل...

اأح��د  يقول  واأ�����رشاره  احل��ب  لفوائد  ���رشح  يف 

كيف  ا  متاماً ن��درك  ل  قد  النف�سيني:  الط��ب��اء 

يتطور احلب بني الب�رش اأو ملاذا نختار هذا دون 

اأهمية  ذاك لنغرم به، ولكننا ندرك على الأقل 

العاطفة  من  اأمكن  ما  كل  نحب  من  مننح  اأن 

واحلنان والدعم، لأنه يف احلب ي�ستفيد كل من 

»الواهب« و»املتلقي« بالقدر نف�سه!
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نظرة اىل الداخل

اآذار
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اآذار

رحلة يف الإن�سان

اإعداد:

غري�س فرح

للت�شا�ؤم �إيجابيات!

اإذا اأعدنا النظر يف الأبحاث التي اأجريت خالل 

العقود الأخرية، جند اأن علم النف�س الأكادميي 

ك���ان ول ي���زال ي���ويل اأه��م��ي��ة ك���رى ل��درا���س��ة 

واإدمان املخّدرات  النف�سية واجلرمية  الأمرا�س 

معاجلة  بهدف  ال�سلبية،  الظواهر  من  و�سواها 

بالطرق  والجتماعية  الفردية  امل�ساكل  بع�س 

املنا�سبة.

املعالج  اأ���س�����س  الت�سعينيات،  ن��ه��اي��ة  يف 

النف�ساين الأمريكي املعروف مارتني �سوليغمان 

حقالً جديًدا يف علم النف�س �سماه »علم النف�س 

الإيجابي«، و�سعى من خالله اإىل اكت�ساف اأ�سباب 

الوجوه  ال�سخ�سية، و�سواها من  ال�سعادة وقوة 

الالّفتة لعلم النف�س التكّيفي وال�ّسحة العامة. 

اأهمية  ال�سياق، �سّدد �سوليغمان على  ويف هذا 

لتح�سيل  الوحيد  ال�سبيل  باعتبارها  الإيجابّية 

ال�سعادة. مع ذلك فهو قد حّذر من مغّبة الإفراط 

يف التفاوؤل، كونه قد يحول دون روؤية احلقيقة 

بالو�سوح الالّزم.

التي  املعطيات  معظم  ف���اإن  ال��واق��ع،  ويف 

متجيد  اأج���ل  م��ن  احل��ال��ي��ة  الأب��ح��اث  تعتمدها 

التفكري الإيجابي غري املحدود، تفتقر كما يبدو 

اإىل الأر�سية ال�سلبة. حتى اأن العتقاد ال�سائد 

والذي �سبق واأ�رشنا اإليه، باأن ال�سحة وال�سعادة 

ل  الإي��ج��اب��ي،  للتّوجه  حتميتان  نتيجتان  هما 

البحث  اأن  والدليل  �سحيًحا.  الآن  حتى  يبدو 

العام  الأمريكية  كورنيل  جامعة  اأجرته  ال��ذي 

2010 و�سمل جمموعات كبرية من املتفائلني 

واملت�سائمني، اأثبت بو�سوح اأن ال�سّحة اجليدة 

العالية،  واملعنويات  الطاقة  ذاتها  بحّد  توؤمن 

التفكري،  واإيجابية  التفاوؤل وال�سعادة  وبالتايل 

ولي�س العك�س هو ال�سحيح. 

اأن  العملية،  بالبيانات  تبث  فقد  ذل��ك  اإىل 

الناجمة  تلك  ا  وخ�سو�سً الع�سوية،  الأم��را���ض 

ببع�س  تت�سبب  والبكترييا،  الفريو�سات  عن 

وهبوط  بالت�ساوؤم  وبالتايل  الإكتئاب،  حالت 

املعنويات. وعرف اأن هذه احلالت قد تدوم 

الع�سوي،  املر�س  زوال  بعد  لفرتة طويلة 

وتتح�سن من تلقاء ذاتها.

كرثت خالل �ل�شنو�ت �لأخرية �لدعوة �إىل �عتماد 

�لتفكري �لإيجابي، �بالتايل �لتّدرب على �كت�شاب 

�لنظرة �لتفا�ؤلية للحياة، باعتبارها �لركن �لأ�شا�شي 

لتح�شيل �لنجاح، �تاأمني �ل�شّحة ��ل�شعادة، فهل 

هذ� �شحيح؟

 هذ� �لتوجه 
ّ
بع�س �لباحثني �لنف�شانيني ل يقر

�ملحد�د �لر�ؤية، �يلفتون �إىل �أن للت�شا�ؤم �أحياًنا 

�لتفكري �لإيجابي �رض�ري

�لكن »�ل�شري عك�س �لتيار ل يجدي«
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رحلة يف الإن�سان

اآذار

�ل�شري عك�س �لتيار ل يجدي

التدريب  عر  التفاوؤلية  النظرة  اعتناق  ان 

للجميع.  مالئًما  يكون  ل  قد  املوجه،  التكيفي 

الت�ساوؤم  كما  بال�سعادة،  املقرتن  فالتفاوؤل 

متعلقتان  �سمتان  هما  بالقلق،  امل�سحوب 

بتكوين ال�سخ�سية والطباع. وعلى هذا الأ�سا�س، 

التي  التعليمات  اّتباع  كان  اأي  على  يتعذر 

وتفكريه.  �سخ�سيته  من��ط  تغيري  تلزمه 

يفلح  قد  ال�سلوكي  التدريب  اأن  �سحيح 

اأحياًنا يف ت�سويب اإجتاه بع�س القلقني 

معظم  لكن  الف�سل،  من  اخلائفني  اأو 

اإىل  ت�سري  احلديثة  الدرا�سات  نتائج 

يدفعون  ال��ذي��ن  املت�سائمني  اأن 

على  الإق��دام  قبل  التفاوؤل  اإىل 

كاخل�سوع  م�سريية،  خطوات 

ملقابلة  التح�سري  اأو  لمتحان 

ع��م��ل، ي��ف�����س��ل��ون ع��م��وًم��ا يف 

اأدائ��ه��م، الأم���ر ال��ذي يزيد 

و�سعورهم  ت�ساوؤمهم  من 

بالف�سل. 

الت�ساوؤم  اأن  اإىل  الباحثني  بع�س  ي�سري  وهنا 

لأن  يح�سل  وه���ذا  الأح��ي��ان.  بع�س  يف  ي��ج��دي 

الأحداث  ا�ستباق  مبيزة  يتمتعون  املت�سائمني 

امل�ستطاع  ق��در  وي��ح��اول��ون  ال��زائ��د،  لقلقهم 

وع��رف  عليها.  والتغلب  بامل�ساعب  التنبوء 

وت�سخيم  ال��ت��ف��اوؤل  يف  املبالغني  معظم  اأن 

اأول نك�سة  الكتئاب لدى  الأنا، يقعون فري�سة 

اإح�سا�سهم  انعدام  اإىل  يعود  وهذا  ت�سادفهم. 

باحلذر، الأمر الذي يرّتب على تهورهم كوارث 

ل حتمد عقباها.

�أهمية �حلفاظ على �لتو�زن

فهو  ح�سناته.  وله  �رشوري  الإيجابي  التفكري 

ويحث  اجلريئة،  اخلطوات  اتخاذ  على  ي�سّجع 

على اقتحام ال�سعاب، كما يو�ّسع اأفق التفكري. 

مع ذلك، فاإن �سلبياته التي �سبق وا�رشنا اإليها، 

ال��وع��ود  حتقيق  م��ن  ب��ه  املتحلني  مت��ن��ع  ق��د 

املت�سائمني  على  ينطبق  وه���ذا  املنتظرة. 

تغيري  اإىل  يدفعون  الذين 

من��ط ت��ف��ك��ريه��م، ف��ه��وؤلء 

قلقهم  اآلية  من  ي�ستمدون 

دعًما ملواجهة احلياة.

الفئتني  على  يرتّتب  الأ�سا�ض  ه��ذا  على 

املذكورتني الأخذ بالعتبار خطوط �سخ�سياتهم 

وروؤية  التاأقلم  على  مقدرتهم  كما  وطباعهم، 

املنطقي  بالتوازن  احتفظاهما  والأهم  الواقع. 

التهّور  فعل  رّدات  من  يحمي  ال��ذي 

الفطرية.

� مهًما على �شعيد تاأمني �لتو�زن �لإدر�كي.
ً
د�ر

��فق هوؤلء فاإن �لإيجابية تر�فق عموًما �ل�شحة 

اجلّيدة، وت�ؤمن حتقيق بع�ض الأهداف، لكن الإفراط 

يف �لتفا�ؤل يعمي �أحياًنا عن ر�ؤية �حلقيقة، �لأمر 

�س �ملتفائلني لنتكا�شات مدّمرة.
ّ
�لذي يعر

اًذا، بني التفاوؤل املفرط والت�شاوؤم املتزمت، 

كيف ن�شرّي حياتنا؟
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نحن والآخرون

اآذار

اإعداد:

ليال �صقر

70% من العادات ال�صيئة التي 

نقوم بها، تكون غالًبا الاإرادية 

وترافقنا منذ �صغرنا ب�صبب تاأثرنا 

باالأ�صخا�ص املحيطني بنا. تكتيف 

االأيدي اأو و�صعها يف اجليب و»هّز 

القدم« وق�صم االأظافر، عادات 

تعطي انطباعات مبا�رشة عّنا وتعيق 

يف اأحيان كثرية عملية توا�صلنا مع 

االآخرين من خالل خلق جدار بيننا 

وبينهم، اإذ يكّون من نتوا�صل معه 

م�صاعر معينة جتاهنا تتوّلد لدى 

قيامنا ببع�ص هذه العادات، 

وتّتجه غالبّية هذه امل�صاعر نحو 

ال�ّصلبّية. 

العادات ال�صّيئة 

حتوطنا بامل�صاعر 

ال�صلبّية

العادات ال�شّيئة مت�شّعبة وكثرية، ويحّدد اخلبري 

يف لغة اجل�شد حبيب اخلوري اأكرثها �شيوًعا بني 

يتطّلبه  الذي  الكبري  اجلهد  م�شّبًها  الأ�شخا�ص، 

اأمر التخّل�ص من عادة �شيئة بذاك املطلوب من 

مدمن على التدخني لالإقالع عنه.

من  ال��ن��وع  ه���ذا  يف  تظهر  االأي���دي:  �صبك   •
ال�شيا�شة.  رجال  عند  التلفزيونّية  املقابالت  يف  كثرًيا  ون�شادفها  وا�شحة،  عدائّية  العادات 

كذلك تعترب هذه العادة رفيقة املواقف ال�ّشعبة واحلزينة.

• تكتيف اليدين: هي طريقة يعتمدها 80% من الأ�شخا�ص تف�ّس النتقال من حالة حوار 
 من العدائية اأو الدفاع عن النف�ص اأو عدم تقّبل وجهة النظر الأخرى.

ٍ
طبيعّية اإىل حالة

• و�صع اليدين يف اجليب: تعطي هذه العادة انطباعات جلّية عن قلة اهتمام من يقوم بها 
باحلديث امُلثار، بالإ�شافة اإىل ذلك، فاإن و�شع اليد يف اجليب يوؤدي اىل نفور من نتحاور معه 

مّنا، ويعترب حماولة لإخفاء معلومة اأو حقيقة ما.

ة: عندما نلم�ص خامت خطوبتنا اأو زواجنا 
ّ
• مل�ص خامت اخلطوبة اأو الزواج ب�صورة م�صتمر

ما  ا 
ً
توّتر اأّن  يعني  فذلك  احلديث،  خالل  م��راًرا 

ي�شوب عالقتنا مع �سيك حياتنا. 

احلركة  هذه  ت�شّكل  طقطقة اأ�صابع اليد:   •
الإن�شان.  تتمّلك  اأن  ميكن  التي  العادات  اأ�شواأ 

و�شعه  اإم��ك��ان  على  مبا�س  ب�شكل  ت��وؤث��ر  وه��ي 

خلامت يف اإ�شبعه على املدى الطويل، اإذ اأنها جتعل من اأ�شابع اليد مكتنزة.

 يف �شخ�شيتنا 
ٍ
• تغطية الفم يف اأثناء احلديث: تعترب تغطية الفم حماولة لإخفاء �شعف

اأن  اأو خجٍل ناجٍم عن و�شعنا ملقّوم الأ�شنان مثالً، وقد ترافق هذه العادة ال�شخ�ص حتى بعد 

يتخّل�ص من املقّوم.

عند  العادة  هذه  نرى  ما  وغالًبا  قدمه،  هّز  اإىل  يبادر  ال�شخ�ص،  يتوّتر  عندما  هّز القدم:   •
الأ�شخا�ص الذين ي�شتهلكون كمية كبرية من الكافيني، كما اأنها حالة معدية اإذ تنقل عدوى 

التوّتر اإىل الأ�شخا�ص الذين جنال�شهم.

• لّف القدمني: تقوم الن�شاء عادًة بهذه احلركة يف حماولة لإظهار اأنوثتهَنّ وهو ما يج�ّشد 
ول  عربًيا  متداولة  مغلوطة  قناعة  وهي  العادة،  لهذه  العربية  املجتمعات  مبفهوم  اقتناعهَنّ 

اأ�شا�ص لها من ال�شّحة اإذ اإّن لّف القدمني يجعل من الن�شاء تلقائًيا يف حالة دفاع عن النف�ص.

ب من واقع 
ّ
• �رشب اخلّف اأو ال�صندل الن�صائي بكعب القدم: متِثّل هذه الطريقة حالة تهر
ر، وهي عادة ن�شهدها يف املقاهي ال�شعبّية وت�شّبب انزعاج الآخرين ونفورهم. متوِتّ

• العبث بخ�صالت ال�صعر عند الن�صاء: يف هذه العادة حتاول املراأة الهروب من توّتر داخلي 
ينتابها، كما انها تعترب يف اأحيان اأخرى حماولة جلذب الرجال وك�شب اإعجابهم.

 فيها لالإنتظار ويف 
ّ
• و�صع اليد يف الفم واالأنف: غالًبا ما نرى هذه العادة يف مواقف ن�شطر

مواقف اأخرى ترافق توّترنا وغ�شبنا. وهاتان احلركتان ي�شتهر بالقيام بهما �شائقو ال�شيارات 

عند القيادة.

 معهم يف خمتلف اأوقات 
ّ
• اأكل ال�صفاه: عادة ترافق من يتاأثرون بربودة الطق�ص، وت�شتمر

ال�شنة.

واأخرًيا ي�شري اخلوري اإىل اأّن التخّل�ص من العادات ال�شيئة مرتبط ب�شّقني اأ�شا�شَيّني، اأّولهما 

يبداأ من خالل اعرتافنا بوجود م�شكلة يف موا�شلتنا ممار�شة عادة �شيئة، اأّما ال�شّق الثاين فريتبط 

بالإرادة التي يجب اأن نت�شّلح بها اإذا ما اأردنا التخّل�ص من عادات كهذه، م�شّدًدا على اليجابّية 

ا على م�شتوى توا�شلنا مع الآخرين. التي يحققها ذلك خ�شو�شً

الإقالع عنها �شعب لكّنه ممكن

اخلبري يف لغة اجل�شد حبيب اخلوري





كيف تنقل احل�رشات اجلراثيم

امل�سّببة الأمرا�ض؟

ف 
ّ
التعر يف  امليكرو�سكوب  اكت�ساف  �ساهم 

الحًقا   
ّ

تّيّيبّيّي� الّيّيتّيّيي  املّيّيجّيّيهّيّيرّيّيّية  الّيّيكّيّيائّيّينّيّيات  اإىل 

االإن�سان  ت�سيب  كثرية  اأمرا�ساً  امل�سّبب  اأّنها 

يف  امليكرو�سكوب  �ساعد  كذلك  واحلّيّييّيّيوان. 

خ�سائ�سها  حيث  مّيّين  احلّيّي�ّيّيرات  اإىل  ف 
ّ
الّيّيتّيّيعّيّير

املّيّيورفّيّيولّيّيوجّيّيّيّيّية والّيّيبّيّييّيّيولّيّيوجّيّيّيّيّية واإنّيّيتّيّيمّيّياءاتّيّيهّيّيا 

وعّيّيدد  تكاثرها  وطّيّيّيرق  )هّيّيوّيّيّيتّيّيهّيّيا(  العائلّية 

املحيطة  البيئة  مع ظروف  وتفاعالتها  اأجيالها 

االإلّيّيكّيّيروين  للميكرو�سكوب  كّيّيان  وقّيّيد  بّيّيهّيّيا. 

حتديد  يف  بارز  دور  املخربّية  العلمّية  والطرق 

التي  والبكتريّية  الفريو�سّية  اجلراثيم  هوية 

تنتقل من ج�سم احل�رة اإىل ج�سم االإن�سان حيث 

باملوت  تنتهي  ا  اأمرا�سً فت�سّبب  وتنت�ر  تنمو 

يف الكثري من احلاالت. تنقل احل�رات االأمرا�ض 

هذه  وتنق�سم  له،  مالم�ستها  خالل  من  لالإن�سان 

احل�رات من حيث طول فرة املالم�سة اإىل ثالث 

جمموعات هي:

التي  اأي  الق�سرية  - احل�رات ذات املالم�سة 

عن  تبتعد  ثم  الدم  من  الغذائّية  وجبتها  تاأخذ 

االإن�سان كالربغ�ض الذي ينقل املالريا واحلّمى 

ال�سفراء والذباب الذي ينقل االإ�سهال االأميبي 

والتيفود والكولريا والرمد ال�سديدي.

- احل�رات التي تالزم االإن�سان وتالم�سه لفرة 

طويلة كالقمل وحلم اجلرب.

- احل�رات التي تبقى فرة طويلة قريبة من 

وتعود  والفرا�ض  الثقوب  يف  وتعي�ض  االإن�سان 

اإليه كّلما �سعرت 

واحتاجت  باجلوع 

الّيّيتّيّيغّيّيذيّيّية  اإىل 

وبّيّيّق  كالربغوث 

ويجدر  الفرا�ض. 

اأن  بّيّيّيّياالإ�ّيّيّيّيسّيّيّيّيارة 

بع�ض احل�رات ينقل االأمرا�ض ب�سكل ميكانيكي 

د وقوفه على براز �سخ�ض 
ّ
كالذباب الذي مبجر

م�ساب باالإ�سهال االأميبي ينقل اأكيا�ض االأميبيا 

امل�سّببة لالإ�سهال اإىل الب�ر. 

ويف  عام  ب�سكل  الثالث  العامل  دول  يف  تكرث 

الناقلة  احل�رات  خا�ض  ب�سكل  العربية  الّيّيدول 

اأن  اإىل  ذلّيّيك  اأ�سباب  وتعود  خطرية،  اأمرا�ساً 

غالبية ال�سّكان تعي�ض يف ظروف الفقر واجلهل 

واحلرمان من اأدنى �رشوط ال�ضّحة العاّمة، ف�ضالً 

عن نق�ض التوعية والثقافة مّما يزيد من فر�ض 

اإنت�سار احل�رات.

اأهم احل�رات الناقلة اأمرا�ساً خطرية يف لبنان 

هّيّيي: الّيّيربغّيّي�ّيّيض، الّيّيقّيّيمّيّيل، الّيّيرباغّيّييّيّيث، الّيّيذبّيّياب، 

ال�را�سري والبق.

الربغ�ض امل�سّبب للمالريا واحلّمى ال�سفراء

يف لبنان اإثنا ع�ر نوًعا من الربغ�ض اأهّمها نوع 

ا خطرية كاملالريا  Culex وهي ال تنقل اأمرا�سً
 Anopheles نّيّيوع  اأن  اإالّ  ال�سفراء،  واحلّمى 

الناقل املالريا كان قد اكت�سف يف ال�ستينيات 

اآنّيّيذاك  املعنّية  ال�سلطات  فاأطلقت  لبنان،  يف 

مئات االأ�سماك من نوع جامبو�سيا تتغّذى على 

اأّدى  ما  الربغ�ض  بعو�ض 

ن�سبة  على  الق�ساء  اإىل 

مّت  اأّنّيّيّيه  اإالّ  منها،  كّيّيبّيّيرية 

من  الّيّينّيّيوع  هّيّيذا  اإكت�ساف 

البعو�ض قبل حواىل 8 �سنوات يف ع� �سعادة 

اأنثى  حتمل  جمّيّيّيّدًدا.  مكافحته  ومّتّيّيت  وبرّمانا 

يف  املالريا  مر�ض  امل�سّبب  الطفيل  الربغ�ض 

ينتقل  االإن�سان  لدغها  وبعد  اللعابّية،  غّدتها 

فيه،  يتكاثر  حيث  كبده  اإىل  مبا�رة  الطفيل 

داخّيّيل  باالإنت�سار  يّيّيبّيّيداأ  اأ�سهر  اأو  اأّيّيّيّيام  وخّيّيالل 

الدم احلمراء. وتتمّثل عوار�ض املر�ض  كريات 

هنا  ومن  �ساعة   48 كل  ق 
ّ
والتعر باالإرتعا�ض 

تاأتي ت�سمية احلّمى املتقّطعة التي ينتج عنها 

وقد  والوهن،  باالإرهاق  وال�سعور  الدم  يف  فقر 

يبقى الطفيل يف اجل�سم طول احلياة على الرغم 

من العالج.

الريقة  مكافحة  يف  تتمّثل  الوقاية:  طرق   •
املياه  جتّمع  اأمكنة  ر�ض  خالل  من  البعو�ض  اأي 

تنمو  حيث  والبحريات  وامل�ستنقعات  والّيّيربك 

تلّوث  ال  ميكروبيولوجية  مبواد  الريقات،  هذه 

املائّية  واحليوانات  باالأ�سماك   
ّ
ت�ر وال  املياه 

النباتات  بع�ض  زراعة  من خالل  كذلك  االأخرى، 

الالفاند  مثل  فّعاليتها  اأثبتت  التي  العطرّية 

واحلبق  واملخملّية  واخلّيّيبّيّيّيّيّيزة  والّيّيروزمّيّياريّيّين 

والكينا  الزيزفون  واأ�سجار  وداتورة  واالأقحوان 

والزنزخلت واليا�سم�.

ت�ؤّكد التقارير العلمية اأن العامل بداأ يعاي�ض م�ساعفات الإحتبا�ض احلراري 

ة من احل�رشات التي تهّدد ال�سّحة العاّمة 
ّ
والتي من بينها تكاثر الأن�اع ال�سار

اأمرا�ساً خطرية تهّدد حياته. ولقد دّلت اإحدى الدرا�سات على  وتنقل لالإن�سان 

)من  اد 
ّ
القر ح�رشة  وتكاثر  الأر���ض  حرارة  درجة  اإرتفاع  بني  ال�ثيق  الرابط 

ا  العنكبّيات( التي متت�ّض دماء احلي�انات ثم دماء الإن�سان فتنقل اإليه اأمرا�سً

خطرية اأهّمها اإلتهاب الدماغ الذي ي�ؤّدي يف معظم الأحيان اإىل الق�ساء على 

امل�ساب.

االإحتبا�ض احلراري والفقر واجلهل

ع�امل تفاقم انت�سار احل�رشات الناقلة الأمرا�ض
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الربغ�ث ناقل 

الطاع�ن والتيف��ض

حّيّيّي�ّيّيّيرة �ّيّيسّيّيغّيّيرية بّيّيّيال اأجّيّينّيّيحّيّية 

على  تتطّفل  ملم،  و4   1 بّيّي�  حجمها  يّيّيّيراوح 

والقطط  كالكالب  االأليفة  واحليوانات  االإن�سان 

يغّطي  والطيور،  الربّية  واحليوانات  والّيّيدواب 

على  التثّبت  يف  ي�ساعدها  حّيّياد  �سعر  ج�سمها 

بف�سل  بالقفز  الربغوث  ك 
ّ
يتحر املعيل.  ج�سم 

فم  اأّمّيّيا  الطويلة،  اخللفّية  االأقّيّيدام  من  زوجّيّي� 

املن�سار،  ت�سبه  �سفرات  مّيّيزّود  فهو  الربغوث 

يجرح اجللد بها ويغرز فمه ويدخل ماّدة لعابّية 

متنع تخرّث الدم، ويدخل اأنبوًبا رفيًعا ي�سل اإىل 

اأن  اإىل  ا 
ً
دم املعيل فيمت�ّسه حّتى يرتوي. نظر

االإن�سان  يعتا�ض على دم معيليه من  الربغوث 

ا خطرية  واحليوانات والطيور، فهو ينقل اأمرا�سً

يف  وهو  والتيفو�ض،  الطاعون  اأهّمها  لالإن�سان 

والقطط.  لالإن�سان  اللدود  العدو  االأوىل  الدرجة 

 20 ينتجا  اأن  ميكن  الّيّيربغّيّيوث  من  زوجّيّي�  اإن 

الدم  ال�سهر، وبعد تناول وجبة  األف برغوث يف 

ت�سع ح�رة الربغوث بي�سها على جلد االإن�سان 

واحليوان وتنقل امليكروبات اىل جللد امل�سيف 

كبوي�سات الديدان ال�ريطّية. تدخل الرباغيث 

اأو  الداخل  اإىل  احلديقة  من  بالقفز  املنزل  اإىل 

نبتة  اأو عرب  ذاته  ال�سخ�ض  اأو عرب  ال�سّجاد  عرب 

ما داخل البيت.

النظافة  اأ�ساليب  اإّتّيّيبّيّياع  الّيّيوقّيّيايّيّية:  طّيّيرق   •
القوّية،  ال�سم�ض  الأ�سّعة  املفرو�سات  وتعري�ض 

احل�رّية  املبيدات  اإ�ستخدام  ال�رورة  حال  ويف 

متخ�ّض�ضة  �رشكات  جانب  من  اإ�ضتخدامها  �رشط 

كما  العاّمة،  ال�سّحة  واآفّيّيات  ح�رات  مبكافحة 

ين�سح يف هذه احلال باإ�ستعمال حملول الليمون 

الطّبي  الكربيتي  وال�سابون  املخّفف  اخلل  اأو 

املخ�ّس�ض للتخّل�ض من احل�رات.

القمل ينتقل باملالم�سة

خارجّية  متطّفلة  ة  ما�سّ �سغرية  ح�رات  هي 

تّيّيعّيّييّيّي�ّيّيض عّيّيلّيّيى دم مّيّيعّيّييّيّيالتّيّيهّيّيا مّيّيّين االإنّيّي�ّيّيسّيّيان 

االإن�سان  قمل  بدونها.  تعي�ض  وال  واحليوانات 

اأو عن طريق املالب�ض وقطع  ينتقل باملالم�سة 

املحيط  بحرارة  يتاأّثر  ال  وهو  القدمي،  االأثاث 

يكرث  بيئته.  يف  املعيل  على  يعتمد  الأنه 

املدار�ض  وطالّب  امل�ساج�  ب�  القمل 

والعاّمة.  ال�سخ�سّية  النظافة  عدم  ب�سبب 

 2.5 طولها  اللون،  �سمراء  �سغرية  ح�رة  اإّنها 

ملم، تعي�ض على فروة راأ�ض امل�سيف وتعتا�ض 

قوّية  خمالب  ذات  اأرجّيّيّيل   6 متلك  دمّيّيه،  على 

يف  حّتى  الّيّيراأ�ّيّيض  ب�سعر  التم�ّسك  مّيّين  متّكنها 

ال�سائع  االإعتقاد  االإ�ستحمام، وعلى عك�ض  اأثناء 

فالقمل ال ميتلك اأجنحة وال ي�ستطيع اأن يقفز اأو 

يطري من راأ�ض اإىل اآخر، اإّنا ينتقل عرب الزحف 

�سخ�ض  م�سط   ا�ستخدام  بعد  اأو  الو�سادة  اأو 

عند  الّيّيراأ�ّيّيض  واآخّيّير  االأذن  خلف  يوجد  م�ساب. 

الرقبة، اأّما اأعرا�ض االإ�سابة بالقمل فهي احلّكة 

واحلبوب احلمراء واجلروح يف الراأ�ض.

الزئبق  مبرهم  ال�سعر  طلي  الوقاية:  طرق   •
ت� يف االأ�سبوع ملّدة ثالثة اأ�سابيع اأو تدليك 

ّ
مر

بكرمي  اأو  ماالتيون  لو�سيون  اأو  ب�سامبو  ال�سعر 

من  القمل  اإبّيّيادة  اأّمّيّيا  اأ�سبوع،  كل  ة 
ّ
مّيّير ليندان 

مبيد  ببودرة  االأخّيّيرية  ر�ّيّيّض  فتتطّلب  املالب�ض 

وغليها  غ�سلها  ثم  �ساعة   24 وتركها  ح�ري 

الأ�سّعة  الآخر  ح�  من  وتعري�سها  جّيداً  وكّيها 

ال�سم�ض.

حلم اجلرب مينع الن�م

بالع�  ترى  ال  طفيلّية  ح�رة  اجلّيّيرب  ت�سّبب 

يتجاوز طولها  ال  ت�سّمى ح�رة اجلرب.  دة 
ّ
املجر

تخرق  اأرجّيّيّيل،   8 ولها  الّيّيواحّيّيد  املّليمر  ثلث 

اأ�سّده �سوءاً  اجللد وت�سّبب حّكة وهر�ًسا �سديًدا 

اجل�سم  على  احل�رة  هّيّيذه  تعي�ض  الليل.  خّيّيالل 

الدافىء وتتطّلب العدوى اإحتكاًكا ج�سدًيا ملّدة 

طويلة ب� جلد اإن�سان واآخر، لذا من امل�ستحيل 

اأو  باالأيدي  امل�سافحة  د 
ّ
مبجر باجلرب  االإ�سابة 

من خالل اإرتداء مالب�ض امل�ساب به. اأهم اأعرا�ض 

االإ�سابة باجلرب، الهر�ض واحلّكة، ففي االأ�سبوع 

االأول لالإ�سابة يكون الهر�ض اأخّف نوًعا ليزداد 

امل�ساب  ي�ستطيع  ال  بحيث  الوقت  مع  �سوءاً 

النوم مطلًقا ب�سبب �سّدة الهر�ض وب�سكل خا�ض 

خالل الليل.

حملول  و�سع  واملكافحة:  الوقاية  طّيّيرق   •
اجل�سم  من  امل�سابة  االأجّيّيزاء  على  ح�ري  مبيد 

الليل  خّيّيالل   )Lindan + Permethrin(

ملّيّيّدة  العملّية  هّيّيذه  وتّيّيكّيّيرار  �سباًحا،  وغ�سله 

اأ�سبوع ثم غ�سل املالب�ض الداخلّية ونقعها طوال 

الليل يف املاء ال�ساخن، الأن احللم ال ي�ستطيع اأن 

يعي�ض طويالً خارج اجل�سم املتطّفل عليه.

الذبابة املنزلّية تنقل التيف�د والك�لريا 

والرمد ال�سديدي

هّيّيي اأكّيّيّيرث احلّيّي�ّيّيرات �ّيّيسّيّييّيّيوًعّيّيا بّيّي� احلّيّي�ّيّيرات 

االأ�سباب  اأحّيّيد  وهّيّيي  االإن�سان  اأمّيّيرا�ّيّيض  الناقلة 

اإّنها تتغّذى من خالل  الرئي�سة لت�سّمم الطعام. 

ثم  املتعّفنة  املّيّيادة  على  ه�سمي  �سائل  نرث 

اآخر.  غذاء  م�سدر  اإىل  وتنتقل  ومتت�ّسها  تعود 

واأرجل الذبابة املغّطاة بال�سعريات تكون مليئة 

مك�سوف  طعام  كل  تلوث  التي  بامليكروبات 

الذبابة  هّيّيذه  خطر  يكمن  الّيّيذبّيّياب.  عليه  يحّط 

كالتيفود  لالإن�سان  خطرية  اأمّيّيرا�ّيّيض  نقل  يف 

والكولريا والرمد ال�سديدي.

• طرق الوقاية واملكافحة: اإ�ستعمال االأوراق 
فيتّم  الّيّيذبّيّياب  عليها  يتجّمع  التي  الال�سقة 

جمعها واإحراقها، وا�ستخدام املبيدات احل�رية 

املخ�ّس�سة للذباب بعد غلق النوافذ واالأبواب، 

ومن ال�روري جمع الذباب املّيت وحرقه.

ال�رشا�سري املنزلّية ت�سّبب الت�سّمم 

ا خطرية الغذائي واأمرا�سً

تنت�ر ال�را�سري يف اجلو احلار وتالزم االإن�سان 

على مقربة من م�سدر الطعام وبقاياه، وتوجد 

املجاري،  واأنابيب  املطابخ  يف  خا�ض  ب�سكل 

ويّيّيتّيّيكّيّيّثّيّيف وجّيّيّيودهّيّيّيا يف املّيّيطّيّياعّيّيم والّيّيفّيّينّيّيادق 

احلّيّياّرة  البيئة  تالئمها  حيث  وامل�ست�سفيات، 

الغذاء.  م�سدر  فيها  يتوافر  والتي  والرطبة 

الطعام  بقايا  عن  والبحث  للتجوال  ليالً  تظهر 

املك�سوف  الطعام  على  امليكروبات  فتن�ر 

ح�رات  اأنها  حيث  الغذائي،  الت�سّمم  وت�سّبب 

امللّوثة ثم حتّط على  االأمكنة  تتنّقل يف  زاحفة 

الطعام غري املغّطى فتلّوثه ب�سكل اأوتوماتيكي. 

لذا تعترب ال�را�سري ناقالً مهًما بكترييا الت�سّمم 
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الغذائي بالدرجة االأوىل وهي ال�ساملونيال، كما 

ومنها  املمر�سة  البكترييا  من  نوًعا   40 تنقل 

االأطفال  واإ�سهاالت  الطاعون  اأمرا�ض  امل�سّببة 

ال�را�سري  تنقل  كذلك  وغريها.  والبلهار�سيا 

خالل  مّيّين  الّيّيربّيّيو  واأهّيّيمّيّيهّيّيا  احل�سا�سّية  اأمّيّيرا�ّيّيض 

وتختلط  والتي جتّف  واملتحّللة  املّيتة  اأجزائها 

ويتن�سقها  منه  جّيّيزًءا  فت�سبح  املنزيل  بالغبار 

االإن�سان، وهذا ما ي�سّبب احل�سا�سّية والربو.

�ّيّيسّيّيّد فوهات  واملّيّيكّيّيافّيّيحّيّية:  الّيّيوقّيّيايّيّية  • طّيّيرق 
�سكب  الليل،  خّيّيالل  واملراحي�ض  البالوعات 

فتحات  يف  الّيّيّيبّيّيّيرول  اأو  احلّيّي�ّيّيريّيّية  املّيّيبّيّييّيّيدات 

�ساّمة  طعوم  وتوزيع  واملراحي�ض  البالوعات 

م�سنوعة من العج� ومبيد ح�ري يف املراحي�ض 

ال�را�سري،  فيه  تكرث  مكان  كل  ويف  واملطابخ 

�رشط اأن تكون بعيدة عن متناول الأطفال.

بق القبلة )الف�سف�ض( ي�سّبب التهاب 

الدماغ وع�سلة القلب

اجلّيّيّيّيدران  �ّيّيسّيّيقّيّيوق  يف  احلّيّي�ّيّيرة  هّيّيّيذه  تعي�ض 

واالأ�سقف الطينّية وتعرف بالبّق القاتل، وهناك 

واأفريقيا  اآ�سيا  يف  يعي�ض  منها  قليل  عّيّيدد 

واأمريكا  املك�سيك  االأ�سا�سي  موطنها  اأن  حيث 

احل�رة  هذه  تتغّذى  اأمريكا.  وجنوب  الو�سطى 

من خالل اإمت�سا�ض دماء الفقرّيات وتنقل اإىل 

عرب  يدخل  الّيّيذي  �ساغا�ض  داء  طفيل  االإن�سان 

اإلتهاب الدماغ  اجللد في�سّبب توّرمه وحّمى ثم 

على  االآن  حّتى  العثور  يتّم  مل  القلب.  وع�سلة 

م�سل م�ساد لهذا املر�ض، والطريقة املتوافرة 

الناقلة املر�ض باملبيدات  هي مكافحة احل�رة 

احل�رية.

...وبق الفرا�ض ي�سّبب التهاب اجللد

ح�رة �سغرية غري جمّنحة )4-7 ملم( بي�سوّية 

اإىل البّني الداكن، ال تطري  ال�سكل مييل لونها 

االأر�سّية واجلدران.  ك ب�رعة على 
ّ
ولكّنها تتحر

العامل  دول  من  الكثري  يف  منت�رة  احل�رة  هذه 

الوافدة  العمالة  مع  خا�ض  ب�سكل  اإلينا  وت�سل 

ب�سكل  تنت�ر  وهي  املختلفة،  العامل  بلدان  من 

تنّوع  ب�سبب  وال�ساليهات  الفنادق  يف  خا�ض 

املّيّي�ّيّيسّيّيافّيّيريّيّين الّيّيذيّيّين يّيّيّياأتّيّيّيون مّيّين كّيّيل جهات 

ينتقل  امل�ستعمل.  االأثاث  تاأتي يف  كما  العامل، 

ومن  اأخّيّيرى  اإىل  غرفة  من  ب�رعة  الفرا�ض  بق 

االأليفة  احلّيّييّيّيوانّيّيات  ووجّيّيّيود  اآخّيّيّير،  اإىل  مّيّينّيّيزل 

اإحتمال  من  يزيد  املنزل  يف  والقطط  كالكالب 

مل  واإن  االإن�سان  على  يتطّفل  البّق  الأن  وجوده، 

وحّتى  والطيور  احليوانات  على  يتطّفل  يجده 

يف  احلّيّي�ّيّيرة  هّيّيذه  تكرث  وباخت�سار  الّيّيقّيّيوار�ّيّيض. 

املنازل والفنادق التي يتعّدد �ساكنوها وتقّل 

يف املنازل التي ت�سكنها اأ�رة واحدة. يتغّذى بّق 

الدم حيث يثقب  اإمت�سا�ض  الفرا�ض من خالل 

لفرة  الّيّيدم  وي�سحب  الطويل  مبنقاره  اجللد 

3-10 دقائق حّتى االإ�سباع التام، ولكن بالرغم 

مّيّياّدة  يفرز  الأّنّيّيه  به  ي�سعر  ال  فاملرء  ذلّيّيك  من 

خمّدرة مو�سعيًّا، كما يفرز من لعابه ماّدًة مانعة 

لتخرّث الدم حّتى ي�سّهل عملّية اإمت�سا�سه ب�سكل 

متوا�سل. تختلف اأعرا�ض لدغة بّق الفرا�ض من 

على  عام  ب�سكل  تقت�ر  ولكّنها  الآخّيّير،  �سخ�ض 

وحّكة، وبخالف ع�ّسات  اإحمرار  مع  توّرم خفيف 

فاإن  الكاحل  حول  عادًة  حتدث  التي  الرباغيث 

بّق الفرا�ض يع�ّض اأي م�ساحة ظاهرة من اجللد 

احل�رة  هّيّيذه  اأن  من  الرغم  وعلى  النوم.  خّيّيالل 

نقلها  فاحتمال  اأج�سامها  يف  اجلراثيم  حتمل 

للب�ر اأمر م�ستبعد، اإالّ اأن االإعتبار الطّبي الوحيد 

النوم،  قّلة  من  واملعاناة  واالإلتهاب  احلّكة  هو 

فريو�ض  احل�رة  هّيّيذه  تنقل  نّيّيادرة  حّيّياالت  ويف 

اإلتهاب الكبد.

ة 
ّ
االأ�ّيّير تفكيك  واملكافحة:  الوقاية  طرق   •

كلًيًّا ور�ّسها ور�ّض اجلدران وال�سقوق واالأبواب 

غ�سل  الفّعالة،  احل�رّية  باملبيدات  والنوافذ 

اخل�سب  مّيّين  م�سنوع  هّيّيو  مّيّيا  وكّيّيّيل  املّيّيالبّيّي�ّيّيض 

بالكريو�س� االأبي�ض الذي يق�سي عليها فوًرا، 

�سد  ا  جدًّ الفّعال  املختربات  كلور  وا�ستخدام 

واأكرثها   الو�سائل  اأف�سل  ولكن  الفرا�ض،  بّق 

فّعالّية يبقى حملول الكربيت الذي ير�ّض بن�سبة 

اخل�سب  به  يغ�سل  تقّل عن 5% حيث  ال  تركيز 

اأن املاء  واالأغطية، كما  وال�را�سف  والو�سادات 

خالل  الّيّيفّيّيرا�ّيّيض  بّيّيق  تقتل  والّيّيعّيّيطّيّيور  ال�ساخن 

الو�سادات  الريحان فاإذا و�سع داخل  اأّما  ثوان، 

وبالقرب من ال�رير فهو يوؤّثر كطارد فّعال.

الفئران واجلرذان تنقل الطاع�ن

العامل،  اأنحاء  خمتلف  يف  مكان  كل  يف  تنت�ر 

وقد اعتادت العي�ض يف حميط الب�ر، وهي حتمل 

الذي  اللمفاوّية(  الغّدة  )مر�ض  الطاعون  وباء 

ينتقل اإىل االإن�سان من براغيث الفئران والذي 

ا اإالّ يف دول العامل الثالث. ال ينت�ر حاليًّ

• طرق الوقاية واملكافحة: اإ�ستعمال امل�سائد 
الال�سقة وال�ساّمة بو�سعها يف اأمكنة اآمنة قرب 

ات، كما اأن و�سع ع�سبة 
ّ
اجلدران وبعيًدا من املمر

البابوجن الرّبي يف االأماكن التي ت�سكنها الفئران 

ب هذه االأخرية التي ال تتحّمل رائحتها.
ّ
يهر

اأخطر احل�رشات يف العامل

داء  وتنقل  اأفريقيا  يف  الذبابة  هّيّيذه  تعي�ض 

املثقبّيات االأفريقي اأي مر�ض النوم. اإّنها اأخطر 

جرثومة  ج�سمها  يف  وحتمل  العامل  يف  احل�رات 

 )Trypanosoma brucei( تريبان�سوما 

خطرًيا  ا  مر�سًَ للب�ر  وتنقل  للموا�سي،  املميتة 

للغاية يدعى مر�ض النوم، و�سحاياها كثريون 

يف  الّيّيربّيّيّية  واحلّيّييّيّيوانّيّيات  واملا�سية  النا�ض  من 

اأفريقيا.

وتّيوؤّكد منظّمة ال�سّحة العاملّية اأن 60 مليون 

�سخ�ض هم يف خطر حقيقي ب�سّيبب هذه الذبابّيّية 

التي ت�سيّيّيب كل عام اأكرث من 50 األف �سخ�ض 

ميّيوت معظمّيّيهّيم، كما تق�سي على 48 مليون 

الذبّيّيابّية  هّيذه  وتّيعّيتبّيّير  املّيا�سيّية،  من  راأ�ّيّيض 

بلًدا  الرثوة احليوانّية يف 36  اأخطر وباء يهّيّدد 

ال�سّيحراء  جنّيوب  اأفريقّييا  اإقّيليم  بلدان  من 

الكربى.

• طرق الوقّياية واملكافحة: تقوم الدول التي 
تعاين هذه االآفة اخلطرية ب�سنع اأفخاخ ب�سيطة 

يف  الّيّيبّيّيقّيّيرة  بّيّيول  بو�سع  وذلّيّيّيك  عملّية،  ولّيّيكّيّين 

قّنينة حيث تنجذب الذبابة وتدخل اإىل الكم� 

وتهلك.
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الريا�ضية  الن�ضاطات  برنامج  اإط���ار  يف 

التي ينظمها  للعام 2012  القوى  لألعاب 

الإحتاد اللبناين للعبة، �ضارك فريق اجلي�ش 

اجلامعة  ملعب  على  اأق��ي��م  ودي  ل��ق��اء  يف 

اللبنانية يف احلدث بتاريخ 2012/2/4.

النحو  على  الع�ضكريني  نتائج  ج��اءت  وق��د 

الآتي:

• �سباق 60 مرًتا: 
احلر�ش  ل���واء  م��ن  �ضعيب  حممد  اجل��ن��دي   -

اجلمهوري، الرابع.

- اجلندي �ضادي فرحات من فوج التدخل 

الثالث، اخلام�ش.

• رمي كرة حديد:
ل��واء  م��ن  عبيد  ب��دري  الأول  العريف   -

احلر�ش اجلمهوري، الأول.

التدخل  ي��و���ض��ف م��ن ف���وج  - اجل��ن��دي ع���اء 

الثالث، الثاين.

�ضمن بطولة اجلي�ش يف �ضباقات الطرق للعام 

2012، نظم املركز العايل للريا�ضة الع�ضكرية 

�ضباق الطرق مل�ضافة 4 كلم، الذي نّفذه ال�ضّباط 

الع�ضكريون  ونّفذه   ،2012/1/26 بتاريخ 

على دفعتني )1/18 و2012/2/1(.

يف فئة ال�ضباط، انطلق ال�ضباق الأول من اأمام 

ثكنة ميالد النداف يف عم�ضيت باجتاه املن�ضف 

اجلي�ش  قطع  خمتلف  من  �ضباط  فيه  و�ضارك 

واألويته، وجاءت نتائجه يف الفئات الثالث على 

النحو الآتي:

• فئة رجال )حتى 34 �سنة(:
- الأول: املازم اليا�ش بلعة من فوج املغاوير 

)بتوقيت 13،39د(.

- الثاين: املازم الأول طوين قحو�ش من فوج 

املغاوير )بتوقيت 14،33د(.

- الثالث: املازم اآدي طراد من اللواء العا�رش 

)بتوقيت15،36د(.

• القدامى فئة اأوىل )35-39 �سنة(:
- الأول: الرائد �ضامر دياب من فوج التدخل 

اخلام�ش )بتوقيت 16،37د(.

- الثاين: النقيب عمر الأيوبي من كلية فوؤاد 

�ضهاب للقيادة والأركان )بتوقيت18،05د(.

• القدامى فئة ثانية )40 �سنة وما فوق(:
من  القزي  اليا�ش  البحري  ال��رائ��د  الأول:   -

القوات البحرية )بتوقيت14،21د(.

م��ن ف��وج  ال���راع���ي  ال���رائ���د نعيم  ال���ث���اين:   -

املدفعية الثاين )بتوقيت 15،32د(.

- الثالث: الرائد علي عقيل من فوج مغاوير 

البحر )بتوقيت 16،33د(.

ويف فئة الع�ضكريني، انطلق ال�ضباق من اأمام 

مركز الكتيبة 123 يف خلدة باجتاه �ضيدا و�ضولً 

اإىل حميط م�ضبح وايت لغونا لل�ضيدات، و�ضارك 

والوحدات،  القطع  خمتلف  من  ع�ضكريون  فيه 

وجاءت النتائج على النحو الآتي:

• اللقاء الأول - الت�سنيف الإفرادي:
ل��واء  م��ن  ع��وا���ض��ة  ح�ضني  الأول  ال��رق��ي��ب   -

احلر�ش اجلمهوري، الأول.

امل�ضاة  ل���واء  م��ن  العجمي  حممد  العريف   -

الثاين، الثاين.

- اجلندي بالل عوا�ضة من لواء امل�ضاة الأول، 

الثالث.

• اللقاء الثاين - الت�سنيف الإفرادي:
- العريف حمزة حممود من لواء امل�ضاة الأول، 

الأول.

امل�ضاة  ل���واء  م��ن  العجمي  حممد  العريف   -

الثاين، الثاين.

- اجلندي بالل عوا�ضة من لواء امل�ضاة الأول، 

الثالث.

• الت�سنيف الإجمايل يف اللقاءين:
- املركز الأول: لواء امل�ضاة الأول.

- املركز الثاين: لواء احلر�ش اجلمهوري.

- املركز الثالث: لواء امل�ضاة اخلام�ش.
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اإعداد:

نينا عقل خليل

بطولة اجلي�ش

يف �سباقات الطرق

لقاء ودي يف األعاب القوى
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اآذار

اأخبار ريا�ضية

نادي  ماعب  على  ج��رت  التي  ال�ضي�ش  ل�ضاح  لاأندية  العامة  لبنان  بطولة  يف  اجلي�ش  �ضارك 

املول�ضال - عني �ضعادة بتاريخ 2012/2/12 ، وقد �ضارك فيها لعبون من عدة اأندية.

مّثل اجلي�ش فريقان:

• الفريق »اأ«، �ضم كالً من املعاون الأول حممود علي اأحمد، الرقيبني الأولني بهيج �رشانق وجان 
�ضبيح والعريف فيكتور فيا�ش، وقد حّل هذا الفريق يف املركز الثاين.

• الفريق »ب«، �ضم كالً من املعاون الأول زياد اجللبوط والرقيبني الأولني رائد بوكروم وطارق 
مهنا واجلندي طانيو�ش النجار، وقد حّل يف املركز الثالث.

نظم الإحتاد اللبناين للتزلج بطولة لبنان 

يف اللعبة للعام احلايل، وذلك على مدارج 

جربان خليل جربان الدولية يف منطقة الأرز.

بتاريخي  اأقيمت  ال��ت��ي  البطولة  يف  ���ض��ارك 

والأن��دي��ة  اجل��ي�����ش  ف��ري��ق  و2012/2/5   4

الإحتادية ومتزجلون.

وهنا النتائج التي حققها الع�ضكريون:

• التعرج الطويل:
املركز  يف  جعجع  ادوار  الأول  املعاون  حّل   -

يف  الفخري  ج��ورج  الأول  والرقيب  ع�رش،  الرابع 

مدر�ضة  من  )كالهما  ع�رش  ال�ضابع  املركز 

التزلج يف الأرز(.

• التعرج الق�سري:
املركز  يف  جعجع  ادوار  الأول  املعاون  حّل   -

احلادي ع�رش، تاله اجلندي ايلي فخري يف املركز 

الع�رشين.

املجل�ش  لإن�ضاء  ال�ضنوية  الذكرى  مبنا�ضبة 

املركز  وباإ�رشاف  الع�ضكرية،  للريا�ضة  ال��دويل 

اأقيم  اجلي�ش،  يف  الع�ضكرية  للريا�ضة  العايل 

يف  كلم   5 مل�ضافة  الرك�ش  ريا�ضة  يف  �ضباق 

�ضاحل راأ�ش بريوت، ح�رشه العميد الركن �ضالح 

العماد جان قهوجي،  قائد اجلي�ش  قي�ش ممثاً 

والإحت��اد  الأمنية  الأج��ه��زة  ق��ادة  عن  وممثلون 

ريا�ضية  و�ضخ�ضيات  القوى،  لألعاب  اللبناين 

وعدد من �ضباط اجلي�ش وقوات الأمم املتحدة 

املوؤقتة يف لبنان. وقد �ضارك يف ال�ضباق عداوؤون 

من اجلي�ش والقوات الدولية، والأجهزة الأمنية 

والدفاع املدين وفوج الإطفاء وال�ضليب الحمر 

والإحت���ادات  وامل��دار���ش  واجلامعات  اللبناين، 

والأندية الريا�ضية.

ويف اخلتام جرى يف النادي الع�ضكري املركزي، 

ت�ضليم الكوؤو�ش وامليداليات اإىل الفائزين.

بطولة لبنان العامة لاأندية

يف �ضاح ال�ضي�ش

نتائج جيدة للجي�ش

اجلي�ش ي�سارك يف بطولة لبنان بالتزلج

�سباق 5 كلم يف ذكرى 

اإن�ساء املجل�ش الدويل 

للريا�سة الع�سكرية

ا يف بطولة الألعاب املدر�سية لل�سباحة علي اأبو دروي�ش يحل ثالًثًً

ب�ضام  الأول  ال��رق��ي��ب  اب���ن  ع��ل��ي  ���ض��ارك 

لل�ضباحة  ل��ب��ن��ان  ب��ط��ول��ة  يف  اأب��ودروي�����ش 

والتي  املدر�ضية(  الريا�ضية  )الأل��ع��اب 

ن��ظ��م��ت��ه��ا وح����دة الأن�����ض��ط��ة ال��ري��ا���ض��ي��ة 

والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  والك�ضفية 

العايل، حيث اأحرز املركز الثالث يف اللعبة 

اأب��و  علي  وال��ط��ال��ب  ال��ع��م��ري��ة.  فئته  ع��ن 

دروي�ش هو من ثانوية ال�ضيدة  - عربا يف 

منطقة اجلنوب.



اأخبار ريا�ضية

اآذار

دورة ودية وبطولة

يف ال�سطرجن ال�رسيع

بطولة اجلي�ش يف ال�ضطرجن

املعاون الأول مروان 

�رسبل يف الطليعة 

لعبة  يف  اجلي�ش  ف��ري��ق  ���ض��ارك 

التي  الودية  الدورة  يف  ال�ضطرجن 

نظمتها جمعية �ضباب انرتانيك يف 

انطليا�ش بتاريخ 2012/1/22 

يف مركزها يف �ضنرت دجميان.

�ضّنف  النهائية،  النتيجة  ويف 

من  �رشبل  م��روان  الأول  امل��ع��اون 

مو�ضيقى اجلي�ش يف املركز الثاين 

ال�ضامية  جمال  امل��الزم  تاله  ع�رش، 

املركز  الأول يف  التدخل  فوج  من 

الثالث ع�رش، والعقيد الركن ح�ضن 

جوين من كلية فوؤاد �ضهاب للقيادة والأركان 

يف املركز ال�ضاد�ش ع�رش.

ج��ام��ع��ات  خ��ري��ج��ي  جمعية  ن��ظ��م��ت  ك��ذل��ك، 

يف  لل�ضطرجن  ال�ضوفياتي  الإحت���اد  ومعاهد 

امليالد  بطولة  الأون��ي�����ض��ك��و،  ب�����ض��ارع  مقرها 

والتي  الع�ادي  ال�ضطرجن  يف  والثالثني  الثالثة 

اجلي��ش  من  وع�ضكري�ون  �ضباط  فيها  �ضارك 

ال��ن�����وادي  اإىل  ي��ن��ت��م��ون  لع��ب�����ني  ج��ان��ب  اإىل 

الإحتادية.

ويف الت�ضنيف النهائي للبطولة، حّل املعاون 

يف  اجلي�ش  مو�ضيقى  من  �رشبل  م��روان  الأول 

املركز الرابع، واملازم الأول جمال ال�ضامية يف 

املركز الثامن، واملازم عز الدين اأبو ظهر يف 

املركز العا�رش.

اأق�����ي�����م�����ت يف 

جم��م��ع ال��رئ��ي�����ش 

ال��ع��م��اد اإم��ي��ل حل���ود ال��ري��ا���ض��ي 

بطولة  روك���ز،  م��ار   - الع�ضكري 

من  اعتباًرا  وذل��ك  ال�ضطرجن  لعبة  يف  اجلي�ش 

ومب�ضاركة  منه،   27 ولغاية   2012/1/25

ع�ضكريني من خمتلف قطع اجلي�ش واألويته 

اأ�رشف على البطولة �ضباط من املركز العايل 

للريا�ضة الع�ضكرية.وكانت النتائج على النحو 

الآتي:

الأول مروان �رشبل  املعاون  الأول:  املركز   -

من مو�ضيقى اجلي�ش.

- املركز الثاين: املازم الأول جمال ال�ضامية 

من فوج التدخل الثاين.

- املركز الثالث: العقيد �ضارل اأبي نادر من 

لواء احلر�ش اجلمهوري.

• كرة ال�سلة:
لقاء  اأقيم   ،2012/1/24 بتاريخ   -

اجلي�ش  فريقي  بني  ال�ضلة  كرة  يف  ودي 

ون����ادي ن��ف��ط اجل��ن��وب ال��ع��راق��ي، على 

حلود  اإميل  العماد  الرئي�ش  جممع  ملعب 

نتيجة  جاءت  وقد  الع�ضكري،  الريا�ضي 

اللبناين  اجلي�ش  فريق  ل�ضالح  املباراة 

بنتيجة 46 -43 .

• كرة القدم:
لقاء  اأقيم   ،2012/2/2 بتاريخ   -

ل��واء  ال��ق��دم ب��ني ف��رق��ي  ودي يف ك���رة 

احلر�ش اجلمهوري ونادي �ضباب ال�ضاحل 

بعبدا،  منطقة  يف  ال��ل��واء  ملعب  ع��ل��ى 

واحد  بنتيجة  اللواء  فريق  بفوز  وانتهى 

- �ضفر.

- بتاريخ 2012/2/6، تبارى فريقا 

�ضباب  ون��ادي  اجلمهوري  احلر�ش  ل��واء 

منطقة  يف  الأخ��ري  ملعب  على  ال�ضاحل، 

الغبريي، وانتهت املباراة ل�ضالح النادي 

.1-2

�ضية
 ريا

فرقات
مت
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الأ�سئلة والأجوبة

• ال�س�ؤال الأول: يف اأي تاريخ مّت تد�سني م�سبه املالحة يف مدر�سة 
الق�ات البحرية يف ج�نية؟

- اجل�اب: 2011/3/10.

• ال�س�ؤال الثاين: ما ه� عدد الدول التي �ساركت يف معر�س ايدك�س 2011؟
- اجل�اب: 53 دولة.

• ال�س�ؤال الثالث: يف اأي عام قام الأتراك )بقيادة جمال با�سا( بحملة لل�سيطرة على 
قناة ال�س�ي�س؟

- اجلواب: �شباط 1915.

• ال�س�ؤال الرابع: بلدة يف �سمال لبنان تتبع لها عقارًيا الأرا�سي التي اأقيمت عليها 
القاعدة اجل�ية اجلديدة للجي�س اللبناين والتي بداأ العمل فيها فعلًيا مطلع العام 

2011، ما ا�سمها؟

- اجل�اب: وجه احلجر.

• ال�س�ؤال اخلام�س: يف اأي تاريخ با�رست �رسية النقل امل�سرتك يف اجلي�س اللبناين 
عملها؟

- اجل�اب: 1994/1/1.

مته قيادة اجلي�س يف العام 2011 واأقامت 
ّ
• ال�س�ؤال ال�ساد�س: �سابط �سهيد كر

له متثاالً ن�شفًيا يف حديقة نادي ال�شباط - الريزة ملنا�شبة مرور 25 عاًما على 

ا�ست�سهاده، من ه�؟

- اجل�اب: الل�اء الركن خليل كنعان.

• ال�س�ؤال ال�سابع: يف اأي عام ظهرت للمرة الأوىل كلمة ROBOT؟
- اجل�اب: 1920.

• ال�شوؤال الثامن: معر�ض دويل للطريان والف�شاء يقام يف فرن�شا وقد �شهد العام 
املا�سي ن�سخته التا�سعة والأربعني، ما ا�سم املعر�س؟

- اجل�اب: ل� ب�رجيه.

• ال�س�ؤال التا�سع: مهند�س اأعظم امل�ساريع املائية والكهربائية يف لبنان، ولد يف 
العام 1908 وت�يف يف العام 1959، من ه�؟

- اجل�اب: ابراهيم عبد العال.

• ال�س�ؤال العا�رس: روائي لبناين فرنك�ف�ين يعترب من ال�ج�ه العربية 
الرائدة يف املهجر، ولد يف بريوت العام 1949، نال عدة ج�ائز 

عاملية من بينها جائزة الـ»غونكور« الفرن�شية، من هو؟

- اجل�اب: اأمني معل�ف.
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نتائج امل�سابقة ال�سنوية
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بنتيجة السسحب بالقرعة فاز 

من بني امل�ساركني الكرث يف 

مسسابقة »اجلي�ش« السسنوية، 

كل من:

)الرقم  نا�رص  حممد  اجلندي   -1

 ،)200924356 ال��ع��س��س��ك��ري 

)ال���ل���واء   116 ال��ك��ت��ي��ب��ة  م���ن 

الأوىل  اجلائزة  ع�رص(،  احل��ادي 

)300000ل.ل.(.

فرنسسيسش  املعاون طانيو�ش   -2

)الرقم العسسكري 200021915( 

للتخطيط،  اجلي�ش  اأرك���ان  من 

اجلائزة الثانية )200000ل.ل.(.

3- الرقيب الأول �سامر �سيويف 

 ،)9820500 العسسكري  )الرقم 

ال�سمال،  منطقة  ع��ام  مقر  م��ن 

اجلائزة الثالثة )100000ل.ل.(.

ال��ن��ج��ار  ع��ل��ي  امل����ع����اون   -4

 )9021130 العسسكري  )الرقم 

امل�ساة  )ل���واء   57 الكتيبة  م��ن 

اخل���ام���س���ش(، اجل���ائ���زة ال��راب��ع��ة 

)100000ل.ل.(.

5- املوؤهل الأول غسسان مكي )الرقم 

العسسكري 8820707( من الفوج امل�ساد 

للدروع، اجلائزة اخلامسسة )100000ل.ل.(.

6-  اإيليا عماد خليفة، را�سيا الوادي، اجلائزة 

السساد�سة )100000ل.ل(.

وهبه،  فيلمون  �سارع  كفر�سيما،  اأنطونيو�ش،  حنا  7-األني 

حي املحطة، اجلائزة السسابعة )100000ل.ل(.





اإعداد: فيليب �شّما�س
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لرية لبنانية

اال�سم: ..........................................................................................................................................................................................................................
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الهاتف:



املتقاطعة  ال��ك��ل��م��ات  م�شابقة 

ت��ق��دم��ه��ا »اجل��ي�����س« ل��ق��رائ��ه��ا 

جوائز  فيها  للفائزين  وتخ�ش�س 

مالية قيمتها اربعماية الف لرية 

لبنانية، توزع بوا�شطة القرعة على 

اربعة فائزين.

• ت�شتبعد كل م�شابقة غري 
مقتطعة من املجلة، ويكتب احلل بخط 

وا�شح داخل املربعات وتر�شل ال�شفحة بكاملها مع احلل.

• تر�شل احللول اىل العنوان التايل: قيادة اجلي�س - الريزة - 
مديرية التوجيه - جملة »اجلي�س« - »م�شابقة الكلمات املتقاطعة«.

• با�شتطاعة امل�شرتك ت�شليم امل�شابقة باليد يف ثكن اجلي�س يف جميع املناطق.
•  اآخر موعد لقبول احللول  15 اآذار 2012.

• تعلن النتائج يف العدد املقبل.
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اأفقًيا:

1- رمز احلنان، حمّبتي، ر�ّسام اأمريكي اإ�ستهر بر�سم كبري الأّمه، عمر.

2- دولة اأوروبية، ي�ستخرج االأمر، عيون املياه.

3- �رشكة طريان اآ�سيوية، �ساأنك، ح�سب، طرد واأبعد، مغنية فرن�سية.

4- ممثلة اأمريكية ولدت العام 1923، دولة اأوروبية.

5- ع�سب، ممثلة لبنانية، متي�رّشة.

6- حرف نداء، منا�ص، مت�سابهان، تاأّخر عن، عا�سمة كندا.

7- اأفرحت، بحر، رّقق وح�ّسن ال�سعر.

8- فيزيائي اأمريكي اخرتع امل�سباح الكهربائي، مدينة �سودانية على البحر 

االأحمر.

9- ما ارتفع من املاء على �سطح البحر، لعبي ومرحي، دولة يف اأمريكا الو�سطى.

10- �ساعر لبناين يعرف بـ»ح�سون الوادي«، عائلة، من احل�رشات.

11- �سمري منف�سل، ممثل اأمريكي تويف العام 2010.

12- بحر من بحور ال�سعر، �رشب، ملجاأ، مهند�ص اإ�سكتلندي اأدخل عدة حت�سينات 

على االآلة البخارية.

13- من ينقلون ويذكرون احلديث، عرب، جمعت و�سّمت ال�سيء، و�سى.

14- اأرخى ال�سرت، زاد وكرث، مرفاأ يف الكامريون.

15- �ساعر لبناين تويف العام 1998، مدينة �سعودية.

16- يجود بـ، مطرب م�رشي، مرفاأ اأمريكي غربي 

نيويورك.

17- للتف�سري، قمح، يقفل، عر�سي، قادم.

يعي�ص،  متتابًعا،  �رشًبا  بالع�سا  �رشب  حّية،   -18

�رشب بقب�سة اليد، قطع.

ممثل   ،1976 العام  تــويف  فرن�سي  ممثل   -19

اأمريكي ولد العام 1941.

20- مدينة فرن�سية على غارون، كذب، من اأنواع 

الريا�سة، من الطيور.

21- اإ�ستقامته، رقاد، عن�رش فوالذي نفي�ص.

عمودًيا:

1- دولة اأوروبية، مقيًما قرب، مدينة يابانية م�سهورة ب�سهر ال�سلب.

2- عامل فرن�سي اإ�ستهر باكت�سافه لقاًحا �سد الكلب، اإ�سم تعرف به قاّرتا 

اأوروبا واآ�سيا مًعا، اإبن اآوى.

 ،2000 العام  تــويف  فرن�سي  خمــرج  اجلــوي،  للنقل  الدولية  الرابطة   -3

فرحت.

4- نحا�ص، ن�ّسقتم ونظمتم، اأغنية الأم كلثوم، كّد وتعب.

5- لّي ه�ص، اأداة ا�ستثناء، فنانة لبنانية.

6- راوغ و�سّوف، اأخ�سب مناطق لبنان الزراعية، هاج الدم.

7- منازل، رجع عن، رئي�ص لبناين راحل.

8- فيل�سوف وريا�سي فرن�سي خدم يف اجلي�ص، االإ�سم الثاين ملخرج وممثل 

ايطايل راحل اإكت�سب اجلن�سية الفرن�سية، قطن، فرخ الطائر.

9- فيلم لنا�ستازيا كين�سكي، ب�سط يده، ممثل وخمرج اأمريكي.

10- نقي�ص ي�سعدان، �سقيق االأب، عقد واأوثق، اإ�ستاق اإىل.

11- تل مرتفع، للنفي، �سعف، مرفاأ ايطايل، حزن.

12- �سّب املاء، �سد غال ال�سعر، �سّممت على، ممثلة اأمريكية ولدت العام 

.1945

13- عرثوا، اأ�رشب بالع�سا، فوالذ.

14- خراف، ماركة حليب جمفف، اأكلة معروفة.

15- جزيرة يونانية، مت�سابهان، اأديب و�سحايف 

م�رشي راحل.

ون�ستو�سح،  ن�ستفهم  نــ�ــســب،  حـــرف   -16

حّدثوين، حاجة مهمة.

17- بلدة يف البقاع الغربي، ندموا، دّر.

18- اآلة مو�سيقية، حبوب م�سّكنة، �رشه حري�ص، 

عطوف.

يف  تثاقلنا  ال�سواد،  �سديد  جارفة،  مياه   -19

امل�سي، �ساعر فرن�سي راحل.

20- اأكرب الطيور، ممثلة م�رشية راحلة، مّتوا.

الفائزون
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• العريف ح�شن العوطة 
فوج احلدود الربية االأول.

• اجلندي روين �شليطا 
اأركان اجلي�ص للعمليات.

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

• مرياي قبالن عجيمي
احلاكور - عكار.



بقلم:

العميد الركن

ح�سن اأيوب

مدير التوجيه

لي�س  ل�سيء،  ح�ساباً  يح�سب  اأن  غري  من  مهمته  لتنفيذ  اجلندي  ينطلق 

ا  ره من كلمّ رابط عائلي، وان�سحابه من كلمّ واجب اجتماعي، اإنمّ
مّ
ب�سبب حتر

ويحافظ  ال�سحيح،  الإجتاه  ببيته يف  ي�سري  من  هناك  اأنمّ  اإىل  لطمئنانه 

لغده  بوا�سطتها  �س  واأ�سمّ ما�سيه،  التي حققها يف  الغالية  الإجنازات  على 

الطفولة  بها  اآمال جميلة تنطق  ما كانت هناك  اإذا  عائلته، خ�سو�ساً  وغد 

نظراتها  حمى  زوجته، ويف  �ساعدي   وبني  داره،  اأرجاء  خلمّفها يف  التي 

وانتباهها ويقظتها.

مهلة  يطلب  ومل  �سيء،  اأي  رئي�سه  اأمام  ي�سُك  مل  هو 

لت�سلم  م  يتقدمّ مل  اأنه  كما  الأم��ور،  واقع  خاللها  ي�سومّي 

د ي�سبقه، وال�سطراب يحيط به، ل، ففي  بندقيته والرتدمّ

م  باله كانت ت�سود طماأنينة وا�سحة، ويف نف�سه كانت تخيمّ

اأولوية املهمة، وهيبة النداء، نداء الواجب.

اإنمّ ما خلمّفه من واجبات موجود يف عهدة �سيدة حم�سها 

ثقته، وعهد اإليها بقيادة وطنه ال�سغري، وم�سى للدفاع 

عن الوطن الكبري، ويف ذهنه كلمات الَق�سم ومقت�سيات معانيه: اأق�سم باهلل العظيم 

اأن اأقوم بواجبي كامالً... كائنًة ما كانت الت�سحيات، والت�سحيات تلك مل تكن حربًا 

ة وذات �ساأن، تكون اأحياناً دماً على  على ورق، اأو �رصخة عابرة يف واٍد، اإنها حقيقيمّ

الكف، واأحياناً اأخرى دماً يروي تراب البالد.

الكون  ملك  من  م  يتقدمّ حيث  الأعلى،  اإىل  روحه  وت�سمو  هنا،  اجلندي  ي�ست�سهد 

دي، وها اأنا الآن بني يديك. يف وطني، وطني اجلميل  ذت املهمة يا �سيمّ قائالً: نفمّ

الذي حفل بنعمتك، حفروا ا�سمي يف ال�سخر �سهيدًا، واأق�سموا اأن يتابعوا طريقي، 

اأمي  ة  وبنومّ زوجتي،  اىل  تنتقل  ف�سوف  اأولدي  ة  اأبومّ اأما  يت،  �سحمّ كما  وا  ي�سحمّ واأن 

اأمهم  يف  الأولد  �سينادي  الأولد.  وهوؤلء  الزوجة  تلك  �سخ�س  يف  �ستكون  واأبي 

م هوؤلء يف ديار الأم الكربى: 
مّ
الأمومة والأبوة، و�سيفاخرون بي بني الأتراب. و�سيكر

�سة الع�سكرية التي ترعى اجلميع، والتي يكون اإليها املاآل، والتي تنت�رص  املوؤ�سمّ

بحكمة قيادتها وبطولت اأبنائها.

لي�س اأحبمّ اإيل قلبي من تلك املوؤ�س�سة يا اإلهي، ولي�س اأعزمّ من �سعارها.

الربيع  اأنا، وبارك  اإليها، ودعهم يحبمّونها ويعتزمّون بها كما فعلت  اأبنائي  اأَر�سد 

يف لبنان كي يتبارك عيد الأم الذي يلومّن اأيامه، وي�سيف اإىل زهوره زهرة يدوم 

عطرها حتى خريف العمر.
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عيد الأم
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