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لرية لبنانية

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

• للأفــــــــراد 100.000 :ل�يرة لبنانية

• للم�ؤ�س�سات 200.000 :ل�يرة لبنانية

• قرب�ص والدول العربية 200 :دوالر امريكي

• اوروب���ا وافريقيا 250 :دوالر امريكي
• امريكا واوقيانيا 300 :دوالر امريكي

ني�سان

�إعداد:
تريز من�صور
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�إ�ستقباالت الوزير

�أيار

وزير الدفاع الوطني
ي�ستقبل �سفراء و�شخ�صيات
�سيا�سية وع�سكرية وق�ضائية
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ فايز
غ�صن ،يف مكتبه يف ال���وزارة� ،سفري الربازيل
ال�سيد باولو روبريتو وعر�ض معه التطورات
يف لبنان واملنطقة ،بالإ�ضافة �إىل التعاون بني
البلدين و�سبل تعزيزه وتطويره يف خمتلف
املجاالت.
كما ا�ستقبل �سفري قرب�ص ال�سيد هومري
مافروماتي�س ال��ذي نقل اليه دع��وة ر�سمية

لزيارة قرب�ص.
والتقى قن�صل �أوك��ران��ي��ا ال�سيد فالدميري
كورال ،يف ح�ضور امللحق الع�سكري الأوكراين،
ومت عر�ض العالقات الثنائية ب�ين البلدين
و�سبل تطويرها وتعزيزها ،ال �سيما يف املجال
الع�سكري.
وا�ستقبل الوزير �سليم كرم الذي �أجرى معه
جولة �أفق تناولت الأو�ضاع العامة ،و�أمني عام
احلزب ال�شيوعي اللبناين ال�سيد خالد حدادة
الذي �أ�شاد بدور اجلي�ش اللبناين يف حماية الأمن
واال�ستقرار و�صون ال�سلم الأهلي.
من جهة �أخ��رى ،عر�ض الوزير غ�صن مع وفد

�إ�ستقباالت الوزير

الهيئة الإداري���ة لرابطة خمتاري �أحياء مدينة
خ�صو�صا
بريوت� ،ش�ؤون املختارين يف املدينة
ً
عموما .وقد �رشح الوفد م�س�ألة ا�ستفادة
ولبنان
ً
املختار من تقدميات ال�ضمان االجتماعي بعد
انتهاء واليته.
وال��ت��ق��ى م��ف � ّو���ض احل��ك��وم��ة ل���دى املحكمة
الع�سكرية القا�ضي �صقر �صقر.

�سفري الربازيل ال�سيد باولو روبريتو

�سفري قرب�ص ال�سيد هومري مافروماتي�س

قن�صل �أوكرانيا ال�سيد فالدميري كورال

الوزير �سليم كرم

�أمني عام احلزب ال�شيوعي اللبناين ال�سيد خالد حدادة

وفد خماتري مدينة بريوت
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�أيار

�إ�ستقباالت القائد
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�أيار

قائد اجلي�ش
ي�ستقبل
ال�سفري امل�رصي

�إ�ستقباالت القائد

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد
ج���ان ق��ه��وج��ي ،يف م��ك��ت��ب��ه يف
الريزة� ،سفري م�رص ال�سيد حممد م�صطفى حممد توفيق ،يرافقه امللحق
الع�سكري ووفد طبي ع�سكري.

...وال�سفري الرو�سي

...وال�سفري الربازيلي

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري رو�سيا ال�سيد
الك�سندر زا�سبكني وبحث معه الأو�ضاع العامة.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي يف مكتبه يف الريزة� ،سفري الربازيل
ال�سيد باولو روبرتو دافونتورا وا�ستعر�ضا الأو�ضاع العامة.

...وال�سفري الأردين

...وال�سفري الفرن�سي

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري
الأردن ال�سيد زياد املجايل يف زيارة وداعية مبنا�سبة انتهاء مهمته يف
لبنان.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري فرن�سا ال�سيد دني�س
بييتون يرافقه امللحق الع�سكري الفرن�سي العقيد فيليب بيرتيل يف
زيارة وداعية مبنا�سبة انتهاء مهماته يف لبنان.
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�أيار

�إ�ستقباالت القائد

...والأمني العام ال�سابق
جلامعة الدول العربية

...ورئي�س �أركان منظمة مراقبة
الهدنة التابعة للأمم املتحدة
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،يف
مكتبه يف الريزة ،رئي�س �أركان منظمة مراقبة
الهدنة التابعة للأمم املتحدة ()UNTSO
اللواء جوها كيلبيا ،على ر�أ�س وفد مرافق.
وتناول املجتمعون الأو�ضاع على احلدود
اجلنوبية وم�سائل ذات �أهتمام م�شرتك.

...ومدير التعاون الأمني
والدفاعي الفرن�سي

ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف
الريزة ،الأمني العام ال�سابق جلامعة الدول
العربية الدكتور عمرو مو�سى .وقد تطرق
البحث �إىل التطورات التي ت�شهدها املنطقة
العربية ،وجمريات امل�ؤمتر الإقليمي الثاين
حول ال�رشق الأو�سط ما بعد  2011الذي نظمته
قيادة اجلي�ش.

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

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي،
يف مكتبه يف الريزة ،مدير التعاون الأمني
والدفاعي يف وزارة اخلارجية الفرن�سية
( )DCSDالفريق الأول Bruno
 Clement-Bolléeعلى ر�أ�س وفد مرافق.
وتناول البحث العالقات الثنائية بني
اجلي�شني اللبناين والفرن�سي.

...ومدير مركز ال�رشق الأدنى
وجنوب �آ�سيا للدرا�سات
الإ�سرتاجتية الأمريكية
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف
الريزة ،مدير مركز ال�رشق الأدنى وجنوب �آ�سيا
للدرا�سات اال�سرتاتيجية الأمريكية ()NESA
ال�سفري جيم�س الروكو.

...وقائد القوات الربية
يف القيادة الو�سطى الأمريكية

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف
الريزة ،املن�سق اخلا�ص للأمني العام للأمم
املتحدة ال�سيد ديريك بالمبي وتداوال �ش�ؤو ًنا
عامة.
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ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
الربية يف القيادة
يف الريزة ،قائد القوات
ّ
الو�سطى الأمريكية اجلرنال فن�سنت بروك�س
على ر�أ�س وفد مرافق .وتناول البحث برنامج
امل�ساعدات الأمريكية املقررة للجي�ش
اللبناين ،بالإ�ضافة �إىل الن�شاطات امل�شرتكة
و�سبل تعزيز التعاون بني اجلانبني.

�أيار

�إ�ستقباالت القائد
...ونوابا
ً

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،ال�سادة النواب:
جان �أوغا�سبيان� ،إميل رحمة� ،أيوب حميد� ،إيلي ماروين ،وعلي فيا�ض،
وعر�ض مع كل منهم ال�ش�ؤون العامة و�آخر امل�ستجدات.

النائب جان �أوغا�سبيان

النائب �إميل رحمة

النائب �أيوب حميد

النائب �إيلي ماروين

النائب علي فيا�ض

مدير عام �أمن الدولة

مدير عام اجلمارك بالإنابة

...ومديري
�أمن الدولة
واجلمارك
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،مدير عام �أمن الدولة اللواء جورج قرعة ،ومدير عام اجلمارك بالإنابة ال�سيد �شفيق مرعي ،وجرى البحث
يف الأو�ضاع الأمنية والتعاون امل�شرتك بني امل�ؤ�س�ستني.
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�أيار

�إ�ستقباالت القائد
...وق�ضاة
...وم�شايخ

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف
ال�ي�رزة ،وف�� ًدا من م�شايخ منطقة وادي خالد
الذين �أعربوا عن تقديرهم للجهود املتوا�صلة
التي يبذلها اجلي�ش حلماية �أه��ايل املناطق
احل��دودي��ة واحلفاظ على �أمنها وا�ستقرارها.
كما ا�ستقبل وف ًدا من م�شايخ م�ؤ�س�سة العرفان
التوحيدية برئا�سة ال�شيخ علي زين الدين.

ا�ستقبل العماد جان
قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة،
قا�ضي التحقيق الع�سكري
عماد الزين،
والقا�ضي مارون زخور.

القا�ضي عماد الزين

القا�ضي مارون زخور

...ووفدا من اجلامعة
ً
اللبنانية الثقافية

م�شايخ منطقة وادي خالد
م�شايخ م�ؤ�س�سة العرفان التوحيدية

ا�ستقبل العماد قهوجي،
يف مكتبه يف الريزة ،وف ًدا من
اجلامعة اللبنانية الثقافية يف
العامل ،وقد تطرق البحث �إىل
�ش�ؤون عامة.

...ورئي�س بلدية
عم�شيت
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف الريزة ،رئي�س بلدية
عم�شيت الدكتور �أنطوان
عي�سى الذي بحث معه �ش�ؤو ًنا
امنائية تتعلق بالبلدة و�إمكان
�إ�سهام اجلي�ش فيها.

كذلك ،ا�ستقبل العماد قهوجـي ،كالً من :النائـب ال�سابق في�صـل الداوود ،النائـب العـام املايل القا�ضـي علي ابراهيم ،القا�ضي
ر�شيد مزهر ،القا�ضي غالب غانـم� ،أمني الهيئة القيادية حلركة «املرابطـون» العميـد املتقاعد م�صطفى حمـدان ،وفـد احلـزب
الدميقراطـي اللبنانـي ،ال�شيخ عماد اخلازن وال�سيـد ف�ؤاد عبيد ،ال�صحافـي واملحلل ال�سيا�سي جوزيـف �أبو فا�ضـل� ،أمني عـام جمعيـة
تعا�ضد جوقة ال�رشف يف لبنان الأ�ستاذ رفيق �شالال ،رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي اللبناين ال�سيد كمال �شاتيال ،رئي�س جمعية البورا الأب
طوين خ�رضا ،وفد من رابطة ق ّنوبني الر�سالة والراث ،رئي�س بلدية �صيدا ال�سابق ال�سيد عبد الرحمن البزري ،وفد من رابطة خماتري
بريوت ،وفد من جمعية جاد برئا�سة ال�سيد جوزيف ح ّواط ،املهند�س فادي عرموين واملحامي مي�شال قليمو�س.
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�أيار

�إ�ستقباالت رئي�س الأركان
ال�سفري

جيم�س الروكو

الدكتور

رئي�س الأركان
ووفودا
ي�ستقبل �شخ�صيات
ً

�سامي احلجار

ا�ستقبـــل رئيـــ�س الأركـــان اللواء الركن
وليد �سلمان ،يف مكتبه يف الريزة ،ال�سفري
جيمـــ�س الروكو مدير مركز ال�رشق الأدنى
وجنوب �آ�سيا للدرا�ســـات الإ�سرتاتيجية
الأمريكية ( )NESAمع وفد مرافق .وقد
�شكر ال�سفري الروكو قيادة اجلي�ش على
دورها يف اجناح امل�ؤمتر الإقليمي الثاين الذي
عقد يف لبنان.
كمـا ا�ستقبـل رئي�س الأركان ،الباحـث فــــي
املركـز املذكـور واملحا�رض فـي كلية احلــرب
الأمريكية الدكتور �سامي احلجار.
ومن زوار اللواء الركن �سلمان ،قائد الأركان
العامة للقوات امل�سلحة النم�سوية اجلرنال
ادموند �إنتات�رش ،ووفد من كلية الدفاع
الوطني يف الأردن برئا�سة العميد الركن
عدنان �أحمد الع�ساف الرقاد ،والنائب زياد
القادري والنائبان ال�سابقان طالل املرعبي
وفي�صل الداوود ،والقا�ضي وليد القا�ضي،
ووفد من م�ؤ�س�سة العرفان التوحيدية ،و�آخر
من احتاد بلديات املنت الأعلى وال�شحار
الغربي ،واملدير التنفيذي يف م�ؤ�س�سة
« »INEGMAال�سيد ريا�ض قهوجي.

قائد الأركان
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العامة

للقوات

امل�سلحة

النم�سوية

�أيار

إ��ستقباالت رئي�س الأركان
الوفد

الأردين

النائب زياد القادري

النائب ال�سابق طالل املرعبي

النائب ال�سابق في�صل الداوود

القا�ضي وليد القا�ضي

وفد

م�ؤ�س�سة العرفان
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�أيار

إ��ستقباالت رئي�س الأركان
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�أيار

يف جولة ميدانية
�شملت عدة قطع

جولة ميدانية

رئي�س الأركان
ي�شدد
على اجلهوزية
التامة
وينوه ب�أداء
ّ
الطبابة الع�سكرية
�شدد رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان
على «جهوزية قوى اجلي�ش الكاملة ،ملواجهة �أي
عدوان ا�رسائيلي يف ظل الظروف ال�صعبة التي
ت�شهدها املنطقة العربية» ،م��ؤك� ًدا «وج��وب
البقاء �إىل جانب املواطنني لتعزيز �صمودهم يف
�أر�ضهم».
كالم رئي�س الأركان ،جاء خالل تفقده قيادتي
منطقة اجلنوب ولواء امل�شاة الأول يف ثكنة حممد
زغيب � -صيدا ,حيث اطلع على �أو�ضاع الوحدات
الع�سكرية املتمركزة يف الثكنة ومهماتها ،ثم
تفقد بعد ذلك ،عد ًدا من الوحدات التابعة للواء
عمالنيا يف قطاعات خمتلفة،
الأول واملنت�رشة
ً
ناقالً لل�ضباط والع�سكريني توجيهات قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي.
وقد �ش ّدد رئي�س االركان «على جهوزية قوى
اجلي�ش الكاملة ،ملواجهة �أي عدوان �إ�رسائيلي يف
ظل الظروف ال�صعبة التي ت�شهدها املنطقة
العربية» ،م ��ؤك � ًدا «وج���وب البقاء �إىل جانب
امل��واط��ن�ين لتعزيز �صمودهم يف �أر���ض��ه��م،
وتفعيل التعاون والتن�سيق مع القوات الدولية
التزاما دقيقًا ،لإحباط
والتزام القرار 1701
ً
�ي�را وت�يرة
خم��ط��ط��ات ال��ع��دو ال���ذي ���ص� ّع��د �أخ� ً

خروقاته اجلوية للبنان».
ولفت ال��ل��واء الركن �سلمان �إىل «�أن ال��دور
الدفاعي للجي�ش على احلدود اجلنوبية يتكامل
مع دوره الأمني يف الداخل ،ويعزز قدرته على
�صون م�سرية ال�سلم الأهلي وحماية الوطن من
ارتدادات الأزمات اخلارجية».
داعيا الع�سكريني �إىل
وختم رئي�س الأرك��ان،
ً
«التحلي ب�أق�صى درجات املناقبية واالن�ضباط،
و�إىل مزيد من الوعي واليقظة ،مبا يتنا�سب مع
دقة املرحلة وحجم التحديات التي يتعر�ض لها
الوطن».
كذلك ،زار رئي�س الأركان ،الطبابة الع�سكرية
يف ب��دارو ،حيث اطلع
على امل��راح��ل الأوىل
م�����ن ت�����أل����ي����ل ع��م��ل
الطباطة الع�سكرية،
ليجول بعد ذل��ك يف
�أق�����س��ام امل�ست�شفى
ال��ع�����س��ك��ري ،ويطلع
ع���ل���ى ����س�ي�ر ال��ع��م��ل
و�أو�ضاع املر�ضى.
ويف ل���ق���اء ع��ق��ده

معهم ،نقل اللواء الركن �سلمان �إىل ال�ضباط
وال��ك��وادر الطبية والإداري����ة توجيهات قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي .وقـــد �أثنــى على
«جهود رئا�سة الطبابة وجميــع العاملني فيها
لرفع م�ستوى اخلدمات ال�صحية للع�سكريني
وعائالتهم ب��الإم��ك��ان��ات امل��ادي��ة امل��ت��اح��ة ،ال
�سيما جلهة �إجراء عمليات جراحية نوعية �ضمن
عامليا»،
املعايري واملوا�صفات املعمول بها
ً
م�شريا �إىل الإجن����ازات الكبرية التي حققتها
ً
خ�صو�صا
الطبابة الع�سكرية يف عدة حمطات،
ً
خالل معركة خميم نهر البارد.
وختم ال��ل��واء الركن �سلمان م��ؤك� ًدا «حر�ص
القيادة على تطوير هذا القطاع احليوي الذي
يلبي حاجات �رشيحة وا�سعة من املجتمع اللبناين،
ّ
والذي يتكامل دوره مع دور الوحدات املقاتلة
يف احلفاظ على مناعة اجلي�ش و�أدائ��ه الفاعل
ملهماته املختلفة».
ّ
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�إعداد:
ندين البلعة

تكرمي

برعاية قائد اجلي�ش
قهوجي
جان
العماد
كرمت املحكمة
وح�ضوره،
ّ
الع�سكرية الدائمة برئا�سة العميد
الركن الطيار خليل ابراهيم رئي�سها
ال�سابق العميد الركن املتقاعد نزار خليل
والق�ضاة املحالني على التقاعد والق�ضاة
الذين انتقلوا منها �إىل مراكز �أخرى.
�أقيم احلفل يف النادي الع�سكري املركزي  -بريوت ،وح�رضه
مدعي عام التمييز القا�ضي �سعيد مريزا ،مدير عام الأمن العام،
وعدد من كبار �ضباط القيادة وق�ضاة املحكمة الع�سكرية الدائمة.

تكرمي الرئي�س ال�سابق للمحكمة الع�سكــــــــــ

الدروع
افتتاحا،
بعد الن�شيد الوطني
ً
رحب العميد الركن الطيار خليل
ّ
درعا
ابراهيم باحل�ضور ،ثم ق ّدم
ً
تقديرية لرئي�س املحكمة ال�سابق
ّ
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ٍ
وحمبة ،بالإ�ضافة �إىل
وفاء
عربون
ّ
ت�ضمنتا احلكمني الأول
لوحتني
ّ
والأخ�ي�ر اللذَين �أ�صدرهما خالل
فرتة تر�ؤ�سه املحكمة.
بعدها تواىل على ت�سليم الدروع

��رم�ي�ن ك���ل م��ن،
ل��ل��ق�����ض��اة امل���ك� ّ
رئي�سة حمكمة التمييز الع�سكرية
العم،
القا�ضية �ألي�س �شبطيني
ّ
قا�ضي التحقيق الع�سكري الأول
ريا�ض �أبو غيدا ،مف ّو�ض احلكومة
لدى املحكمة الع�سكرية القا�ضي
�صقر ���ص��ق��ر ،ورئ��ي�����س املحكمة
ال�سابق العميد الركن املتقاعد
نزار خليل.
املكرمون هم� ،إ�ضافة
الق�ضاة
ّ
�إىل العميد الركن خليل :جوزف

ال���ق��� ّزي ،خم��ت��ار ���س��ع��د� ،أن��ط��وان
�ضاهر ،عدنان بلبل� ،سميح احلاج،
ج����ورج رزق ،ج���ان ف��ه��د ،رهيف
رم�ضان ،م�صطفى ترو ،بالل وزنة
وتوفيق جريج.
قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي قائد اجلي�ش
وج��ه كلم ًة باملنا�سبة �أ�شاد فيها
ّ
متيز
ب��الإن��دف��اع وال��وف��اء اللذين ّ
بهما العميد الركن املتقاعد نزار

�أيار

تكرمي

كـــــــــــرية والق�ضاة الذين غادروها

متمنيا له اخلري والتوفيق.
خليل
ً
و�أكّ ����د يف امل��ق��اب��ل على كفاءة
ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن ال��ط��ي��ار خليل
ابراهيم ،ودع���اه لأن يكون كح ّد
ال�سيف عادالً.
ثم �شكر اجل�سم الق�ضائي العامل
يف املحكمة الع�سكرية الذي «كان
معتربا �أ ّنه
يل �رشف التعاطي معه»،
ً
« �أنزه ج�سم ق�ضائي يف لبنان.»...

ال�ست الأخرية مهمة ج ًدا
ال�سنوات
ّ
حيث تر�أ�ست املحكمة الع�سكرية
الدائمة ،يف حني ي�شهد الق�ضاء
الع�سكري ال��ك��ث�ير م��ن امللفات
والق�ضايا ال��ت��ي ت��ت� ّ�م معاجلتها
ٍ
بعدل وحكمة».
��وج���ه ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن خليل
وت� ّ
بال�شكر �إىل رئي�س اجلمهورية
العماد مي�شال �سليمان الذي �أواله

كلمة العميد الركن خليل
رئ��ي�����س امل��ح��ك��م��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة
ال�سابق عبرّ عن �سعادته يف هذه
املنا�سبة «فهي حلظة م�ؤثرة �أقف
مكر ًما بعد � 39سنة
فيها
ّ
يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
زاخ������������رة ب���ال���ع���ط���اء
والت�ضحية والن�شاط
والإن����دف����اع .وق��د
ك�����ان�����ت

ال��دع��م وال��ث��ق��ة ح�ين ك���ان ق��ائ � ًدا
ت��وج��ه «بخال�ص
ل��ل��ج��ي�����ش ،ك��م��ا
ّ
ال�شكر والوفاء واملو ّدة �إىل العماد
جان قهوجي الذي ق ّدم يل الدعم
ومنحني الثقة الالمتناهية» .ون ّوه
أي�ضا «بق�ضاة الق�ضاء الع�سكري
� ً
وال�ضباط امل�ست�شارين وتعاونهم
ال����ذي ك���ان ع���ام�ل� ًا �أ���س��ا���س� ً�ي��ا يف
متمنيا يف اخلتام النجاح
جناحي»،
ً
والتوفيق خللفه...
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امل�ؤمتر الإقليمي الثاين ملركز البحوث

والدرا�سات اال�سرتاتيجية يف اجلي�ش اللبناين

ع�رشات الباحثني يناق�شون التحوالت

م�ؤمترات

�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

اجليو�سيا�سية

والإقت�صادية والأمنية
يف ال�رشق الأو�سط

نظم مركز
برعاية العماد جان قهوجيّ ،
البحوث وال��درا���س��ات اال�سرتاتيجية يف
اجلي�ش اللبناين ،امل�ؤمتر الإقليمي الثاين
ح��ول «ال����شرق الأو���س��ط ما بعد - 2011
التحوالت اجليو�سيا�سية واالقت�صادية
والأم��ن��ي��ة» وال��ذي عقد يف فندق مونرو
وا�ستمرت �أعماله من  28ولغاية � 31آذار
ّ
.2012
�سبق جل�سات العمل حفل ا�ستقبال
للم�شاركني تخ ّللته كلمات لوزير الدفاع
الوطني وقائد اجلي�ش ،ورئي�س اللجنة
ت�ضمن افتتاح �أعمال
املنظمة للم�ؤمتر ،بينما
ّ
ّ
امل�ؤمتر كلمات لرئي�س احلكومة وممثل
�أمني عام جامعة الدول العربية و�أمينها
العام ال�سابق ومدير .NESA
الرئي�س ميقاتي:
العنف لن يق ّدم حلوالً
رح���ب يف
رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة جن��ي��ب ميقاتي ّ
م�ستهلّ كلمته ب��امل�����ش��ارك�ين و���ش��ك��ر مركز
البحوث والدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف اجلي�ش
ال��ل��ب��ن��اين« ،ال�����ذي ي��ت��وىل ر���ص��د ال��ظ��واه��ر
وال��ت��ح��والت امل��ه��م��ة يف منطقتنا وحتليلها
لرتقب مدى ت�أثريها على وطننا ،متهي ًدا لدرء
االنعكا�سات ال�سلبية املت�أتية عنها ،وهو بذلك
يثبت �أن جي�شنا الوطني ال��ذي يحافظ على
الدولة والكيان اللبناين والنظام الدميوقراطي

ال�برمل��اين وي��داف��ع عن ت��راب الوطن وي�صون
حدوده� ،إىل جانب رعايته لل�سلم الأهلي وحماية
احلريات العامة واخلا�صة ،بتوجيه من ال�سلطة
ال�سيا�سية ،يويل اجلانب البحثي الأهمية الالزمة
ال�ست�رشاف امل�ستقبل متهي ًدا التخاذ القرارات
املنا�سبة».
و�أ�ضاف« :النعقاد امل�ؤمتر �أهمية خا�صة لأنه
يتزامن مع ما ت�شهده منطقتنا العربية من
حت��والت ترجمت تبدالت يف ع��دد من البلدان
العربية ،جاء بع�ضها مكلفًا على ال�صعيدين
االن�ساين واالقت�صادي ،فيما كان الو�ضع خمتلفًا

ن�سبيا يف بلدان �أخ��رى ،كنا نتمنى لو ح�صلت
ً
التحوالت فيها دومن��ا �إراق���ة للدماء ودومن��ا
ا�ستهداف للقدرات التنموية واالقت�صادية.»...
وقال�« :إن م�س�ؤولية كربى تقع على القيمني
على الأنظمة اجلديدة التي تكونت  ،تتمثل يف
الرتكيز على ابراز الت�أثريات االيجابية للتغيري
الذي ح�صل ،بالتزامن مع �رضورة تبديد القلق
ال��ذي ن� أش� بفعل حتريك ع�صبيات قبلية او
اتنية او دينية � ،رسعان ما عزف البعد الطائفي
على اوتارها ،ما احدث فتنة يف هذه الدولة او
تلك ،وم�شاريع حرب اهلية يف دول �أخرى .لقد
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م�ؤمترات

كان بالإمكان تفادي النتائج ال�سلبية لتحرك
�شعوب بع�ض دول املنطقة ل��و مت ادراك
االب��ع��اد احلقيقية النتفا�ضة ه��ذه ال�شعوب
وال�رشوع يف حوار هادىء وم�س�ؤول يف�ضي �إىل
�إجراءات توافقية.»...
وق����ال�« :إن ال��ت��ج��رب��ة اللبنانية يف احل���وار
�وذج��ا يحتذى ،ذل��ك �أن
واالت��ف��اق ...ت�شكل من� ً
العنف مهما ا�شتد وت��ن��وع ،ل��ن ي��ق��دم حلوال
م�����س��ت��دام��ة ،ب��ل ي��ؤ���س�����س مل��زي��د م��ن التباعد
والتقاتل وتدمري ال��ذات ،ويف�سح يف املجال
امام تنامي ظواهر ال ت�أتلف مع توق ال�شعوب
�إىل احلرية والتعددية والتنوع.»...
و�أردف�« :إن لبنان الذي �شكل عرب التاريخ
م�ساحة لاللتقاء ي�صلح لأن يكون النموذج
الأمثل لالقتداء به ،»...لكن «ذلك ال يعفينا من
�أن ن�ستلهم بدورنا طموحات �شعبنا و�أن نعمل
على �إ�ستكمال تطبيق هذا النظام الذي توافقنا
عليه يف ال��ط��ائ��ف وم��ن ث��م حتديثه يف �ضوء
املمار�سة لت�صحيح ما يلزم ت�صحيحه ،وتعزيز
دور اجلي�ش اللبناين والقوى االمنية كافة.»...
وقال« :لقد كان موقف لبنان مما يجري من
حولنا ،وا�ض ًحا وثاب ًتا ،يف احرتام توق ال�شعوب
ال�شقيقة �إىل احل��ري��ة و�إىل اع��ت��م��اد النظام
الذي يحقق امانيها ،من دون التدخل مطلقًا
يف ال�ش�ؤون الداخلية لهذه ال��دول وال�شعوب
لأننا نتمنى لها ما نتمناه لوطننا من ا�ستقرار
وازدهار وهناء ،ولن ينجح احد يف ا�ستدراجنا اىل
تبديل موقفنا بالن�أي عن النف�س ،كما لن ت�ؤثر
�سيا�سيا
ال�ضغوط التي ميكن �أن متار�س علينا،
ً
�ادي��ا ،يف دفعنا اىل مواقف
و�أم��ن� ً�ي��ا واق��ت�����ص� ً
وخ��ط��وات تعر�ض للخطر وح���دة اللبنانيني
والثوابت التي ار�ستها مواثيق االمم املتحدة
وجامعة الدول العربية ...و�إن التوجهات التي
نعمل يف هديها ،هي التي جعلت قرارنا الن�أي
بالنف�س عما يجري يف �سوريا التي نتمنى لها
ك��ل اخل�ير واال���س��ت��ق��رار واخل���روج م��ن حمنتها
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موحدة ب�أر�ضها و�شعبها ،وقادرة على ا�ستعادة
دوره��ا اىل جانب �شقيقاتها ال��دول العربية
وال �سيما يف مواجهة ال��ع��دو اال��سرائ��ي��ل��ي.»...
و�أ�ضاف« :ال يجوز �أن يغيب عن بالنا يف غمرة
ما يجري من �أح��داث� ،أن الهدف الأ�سمى الذي
يجب �أن ت�سعى اليه ال��دول العربية ال�شقيقة
هو ن�رصة ق�ضايانا العادلة ويف مقدمها الق�ضية
الفل�سطينية وحق ال�شعب الفل�سطيني يف قيام
دولته امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س ال�رشيف،
تطبيقًا لقرارات ال�رشعية الدولية ذات ال�صلة
وملبادرة ال�سالم العربية
التي ال نزال نتم�سك بها
اط�����ارا ل��ل�����س�لام ال��ع��ادل
وال�شامل والدائم.»...
الوزير غ�صن:
الإ�صالح احلقيقي
ينبع من �إرادة ال�شعب
وزي���ر ال��دف��اع الوطني
فايز غ�صن ا�ستهلّ كلمته
بالإ�شارة �إىل � ّأن ال�ساحة
اللبنانية ت�شهد يف الآون���ة الأخ�ي�رة تطورات
و�أحداثًا ،تعك�س االنق�سام الداخلي ،ما ي�ستوجب
تالفيا
املزيد من التيقظ والتح�سب والتوا�صل
ً
للتداعيات ال�سلبية املمكنة حل��ال��ة التوتر
وال��ع��ن��ف ال��ت��ي ي�شهدها حميطنا اجل��غ��رايف.
حتركات عربت عن
وقال« :بداية ،كان هناك ّ
مطالب ال�شعب واحتجاجات تنادي بالرغيف
واحلرية والعدالة االجتماعية ،لكن �سيا�سات
بع�ض الدول الكربى ا�ستغلت هذه التظاهرات
واالحتجاجات لتلبية م�آربها وحتقيق م�صاحلها
يف املنطقة .ومن هنا �أهمية العودة اىل قراءة
االح���داث ،ودرا���س��ة الق�ضايا العربية العالقة
وت��ف��ه��م جم��ري��ات ���س��ي��ا���س��ات��ه��ا ،وخلفياتها
و�أبعادها.
فهذه ال�سيا�سة ،وا�ستنا ًدا اىل املتغريات
اجل��دي��دة ،باتت حتتاج اىل التغيري وال�سعي
اىل و�ضع �أ�س�س �سليمة ت�شكل املدماك االول
يف بناء دول دميقراطية قائمة على العدالة
االجتماعية وعلى ح��ق امل�شاركة يف ال��ق��رار،
ومرتكزة اىل احلرية التي تن�ص عليها الد�ساتري
وت�صونها القوانني.

�إن املجتمعات املتقدمة هي تلك التي تعتمد
يف بنيانها على �أ�س�س �صلبة ،والأ�سا�س ال�صلب
ي��ب��د أ� م��ن اال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي
وال ميكن ان تقوم �أ�س�س اال���س��ت��ق��رار ،م��ا مل
مبنيا على امل�شاركة بني الدولة
يكن ب��دوره
ً
واملجتمع املدين وم�ؤ�س�ساته.»...
واعترب �أن «الإ���ص�لاح احلقيقي ال ي�ستورد،
�إمنا ينبع من �إرادة ال�شعب ويبنى ب�أيدي �أبنائه،
ولعلنا ب�أم�س احلاجة اليوم �إىل تكثيف اجلهود
والت�ضامن والتحاور بحثًا عن بلورة �إرادة عربية

ذاتية قوية ومتينة.»...
ودع�����ا �إىل «ت���ط���وي���ر ر�ؤي���ت���ن���ا ل�ل�إ���ص�لاح
الدميقراطي ال��ذي ب��ات ي�شكل حاجة للدول
واحلكومات وال�شعوب ...وطم�أنة �شعوبنا اىل
امل�ستقبل.»...
كما �ش ّدد على ��ضرورة «�أالّ نن�سى �أن علينا
العمل على اع��ادة ت�صويب بو�صلتنا و�إع��ادة
توجيهها �إىل الق�ضية املركزية� ،إىل فل�سطني
املغت�صبة.»...
وقال�« :إن لبنان جزء من العامل العربي ،ولي�س
مبن�أى يف املطلق عما يح�صل حوله ،و�إن كانت
ال�سيا�سة التي اعتمدها مكنته من �إبعاد نف�سه
�إىل حد ما عن تداعيات ما يح�صل حوله� ،إال �أن
الإنق�سام ال�سيا�سي احلا�صل يجب �أن ينطلق
من ��ضرورة ت�ضييق رقعة الإخ��ت�لاف وتقريب
وجهات النظر حول الكثري من امل�سائل ،و�صوالً
�إىل ايجاد احللول املنتجة والب ّناءة.»...
وختم الوزير غ�صن بالقول« :ال ي�سعنا �إال
ننبه �إىل خطورة اللعب ب�أمن الوطن ون�ؤكد
�أن ّ
�أن اجلي�ش اللبناين �سوف يكون باملر�صاد
لكل من ت�س ّول له نف�سه العبث باال�ستقرار
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الداخلي ،وندعو اجلميع �إىل اعتماد �سيا�سة اليد
املمدودة ،فلبنان جلميع ابنائه ،ولبنان يحتاج
�إليهم جمي ًعا.»...
العماد قهوجي� :إلغاء الآخر يرتب �أثما ًنا
باهظة على الأجيال
رح��ب يف
قائد اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي ّ
م�ستهلّ كلمته باحل�ضور وقال« :بف�ضل التقدم
الهائل يف جم��االت االت�����ص��االت واملوا�صالت
والتكنولوجيا على اختالف �أنواعها� ،أ�ضحت

ت�شكيل بيئة حا�ضنة ملمار�سة العنف واخلروج
على القانون.
راب ًعا :عدم فعالية خطط ال�سلطات احلكومية
و�سيا�ساتها و�سوء تنظيم ال�ثروة ،وا�ست�رشاء
الف�ساد يف االدارات ال��ع��ام��ة ،نتيجة غياب
امل�ساءلة واملحا�سبة اىل حد كبري.
خام�سا :عدم توافر الدميقراطية واحلريات
ً
العامة بال�شكل املنا�سب ،وه��ذا ما يت�سبب
باالنغالق وتراجع املبادرة الفردية والبطء يف
جماراة التقدم ،ويف كثري من الأحيان ي�ؤدي اىل

م�س�ألة انتقال املعرفة واالطالع على الأحداث
والن�شاطات وال��ت��ط��ورات ،يف متناول معظم
�سكان العامل� ،إن مل نقل يف متناول اجلميع.
ويف غمرة ذلك كله ،تبدو منطقة ال�رشق الأو�سط
وبخا�صة املنطقة العربية ،من �أك�ثر مناطق
و�سلبا على
ايجابا
العامل ت��أث� ً�را بهذا ال��واق��ع
ً
ً
نظرا �إىل كونها يف موقع املتلقي من
ال�سواءً ،
جهة ،وجل�سامة الأزم��ات التي تع�صف بها من
جهة �أخرى ،وميكن �إيجاز �أ�سباب هذه الأزمات
بالآتي:
�أوالً :ا�ستمرار ال�رصاع العربي  -اال�رسائيلي
نتيجة موا�صلة العدو اال�رسائيلي رف�ضه �رشوط
ال�سالم ال�شامل والعادل...
ثانيا :ظاهرة االرهاب التي ت�رضب العديد من
ً
بلدان املنطقة والتي ت�شكل عائقا �أمام حتقيق
اال�ستقرار العام ،ومواكبة التطور املن�شود.
ث��ال � ًث��ا :البنية االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة
امل��ع��ق��دة ،وامل��ت��م��ث��ل��ة ب��ال��زي��ادة ال�سكانية
املطردة ،وعدم التوازن بني احلاجة واالنتاج،
وه��ذا م��ا ي����ؤدي اىل ال��ت��ف��اوت الطبقي احل��اد
وارتفاع ن�سب اجلهل والفقر والبطالة ،واىل

ح�صول ا�ضطرابات واندالع ثورات وا�سعة.
�ساد�سا :التدخالت اخلارجية والنزاع الدويل
ً
على ثروات املنطقة».
و�أ�ضاف قائالً« :ينعقد م�ؤمترنا اليوم ،و�سط
خما�ض ع�سري متر به املنطقة العربية ،عنوانه
ن�ضال ال�شعوب يف �سبيل حتقيق الدميقراطية
والعدالة االجتماعية ال�شاملة .لكنه من امل�ؤ�سف
�أن يرتافق هذا املطلب الذي نعتربه حقًا ثاب ًتا
ومقد�سا لل�شعوب ،مع اختالط يف املفاهيم
ً
والقناعات ،و�سيل من الدماء وخ�سائر مادية
هائلة ،و�أن ت�سود لغة ال�شطب و�إل��غ��اء الآخ��ر
و�إطالق الأحكام امل�سبقة على النوايا ،بديال من
لغة االنفتاح واحل��وار وامل�صاحلة ،الأم��ر الذي
جرحا عميقًا بني �أبناء الوطن
من �ش�أنه �أن يرتك ً
ال��واح��د ،وي��رت��ب �أث��م��ا ًن��ا باهظة على الأج��ي��ال
الالحقة .ويف الإطار عينه نرى �أن حتقيق مطلب
الدميقراطية وعلى �أهميته ،يجب �أن يتزامن مع
معاجلة �أ�سباب امل�شاكل التي ذكرت �آنفًا ،و�إال
تعر�ضت املنطقة من جديد ل��دورات متتالية
من العنف والفو�ضى حتت م�سميات و�شعارات
خمتلفة».
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و�أ�ضاف قائالً« :لقد �أولت قيادة اجلي�ش هذا
خا�صا ،انطالقً ا
اهتماما
امل�ؤمتر كما �سابقه
ً
ً
من التم�سك مببد أ� الت�ضامن العربي ،ومن دور
لبنان ،كم�صهر للح�ضارات والثقافات ،ومنوذج

للدميقراطية واحلريات العامة...
وكذلك انطالقً ا من موقع اجلي�ش اللبناين
ال��ذي يعك�س ببنيته ودوره الوطني اجلامع،
وح��دة الوطن و�إرادة �شعبه ب�أطيافه وفئاته،
علّنا من خالل هذه املبادرة ن�ضيء �شمعة و�سط
الظالم الدام�س ،ون�سهم ولو بالقدر الي�سري
يف �إجالء ال�ضباب عن امل�شهد العربي ،وتوجيه
البو�صلة اىل االجتاه ال�صحيح ،عرب الو�صول اىل
احللول املو�ضوعية والتو�صيات الالزمة.»...
ال�سفري ال�صلح :التجربة اللبنانية
�سباقة ورائدة
ما تزال ّ
ال�سفري عبد الرحمن ال�صلح �ألقى كلمة الأمني
العام للجامعة العربية ،ف�أ�شار يف البداية �إىل � ّأن
مالمح الثورات العربية ت�شابهت يف بدايتها من
حيث ت�أكيد �سلمية احلدث ،واملطالبة ب�إحداث
تغيريات جذرية يف النظم ال�سيا�سية ،وحتقيق
�إ�صالحات �صادقة حتقق للمواطن ما يتطلع
�إليه من حياة كرمية و�آمنة� ،إال �أن تلك املالمح
�رسعان ما اختلفت من قطر عربي اىل �آخر ،وفق
اختالف ح��دة ردات فعل النظم احلاكمة على
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تلك التحركات ال�شعبية.»...
وتناول الدور الوطني للجيو�ش العربية ،التي
عليها م�س�ؤولية �صون الأوطان وتوفري احلماية
ملواطنيها ،وم�صاحلهم وممتلكاتهم .ويف هذا
الإط��ار� ،أ�شاد بالدور الهام الذي «ا�ضطلع به
اجلي�ش اللبناين يف احلفاظ على ا�ستقرار لبنان
و�أمنه ووحدته الوطنية ،حيث ال تزال التجربة
اللبنانية �سباقة ورائدة يف جمال حماية احلقوق
واحل���ري���ات جلميع اللبنانيني ع��ل��ى اخ��ت�لاف
م�شاربهم وانتماءاتهم».
و�إذ ت��ط��رق �إىل الق�ضايا امل��ح��وري��ة التي
يتناولها امل���ؤمت��ر ،ق��� ّدم بع�ض املالحظات
ومنها:
«�أوالً� :إن التيارات الدينية التي متكنت من
احلفاظ على بناها التنظيمية يف ظل الأنظمة
القمعية ال�سابقة حققت جن��اح��ات كبرية يف
الإنتخابات ،بخالف اجلماعات املناف�سة من
الإجت��اه��ات القومية والي�سارية والليربالية
والتي بدت �أقل قدرة على التنظيم واحل�شد.
ويف ظ��ل التوجه نحو الدميوقراطية وتعزيز
احلقوق ال�سيا�سية للمواطنني ،فمن الواجب
�أن تعمل القوى الدينية على تبديد املخاوف،
باعتبار �أن فعل القيادة وحتمل امل�س�ؤولية هو
من �صميم الإلتزام الديني والأخالقي والإن�ساين.
ان ت�سارع وترية الأحداث التي ي�شهدها
ثانياّ :
ً
بع�ض الدول العربية ينبىء بتحوالت مت�سارعة
ب�ش�أن النظرة العامة ملفهوم الدولة احلديثة،
ويف ظ��ل الأو���ض��اع ال�سيا�سية والإقت�صادية
ال��راه��ن��ة ،ال ب��د م��ن ال��ت��ق��ري��ب ب�ين �إرادات
ال�شعوب واحلكومات ،من �أجل متهيد الأر�ضية
ال�لازم��ة للحوار الوطني ومعاجلة الإخ��ت�لاالت
والإختالفات ،وخ�صو�صا يف الق�ضايا التي مت�س
احلياة اليومية للمواطن العادي.
ثالثًا� :إن العامل �أجمع يقف يف حالة ترقب ملا
�ست�سفر عنه التطورات الراهنة يف املنطقة،
ومن غري امل�ستبعد �أن تعكف القوى الدولية
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على �صوغ �سيا�سات لها جتاه املنطقة تتواءم
وامل��ت��غ�يرات اجل��اري��ة ،مب��ا يف ذل��ك حم��اوالت
التدخل وحت��ري��ف م�سار احل���راك ال�شعبي مبا
يخدم م�صاحلها ،وهو ما يوجب علينا الإنتباه
اىل املخططات التي حتاك �ضد الأمة العربية،
ورف�����ض �أي حم����اوالت للتدخل اخل��ارج��ي يف
�ش�ؤوننا الداخلية ،والوقوف بحزم �أمام حماوالت
الهيمنة الأجنبية على البلدان العربية من خالل
�أج��واء طائفية ومذهبية تنخر اجل�سم العربي
وتهدد وحدة �أوطانه.
راب ًعا� :إننا لعلى يقني ب�أن ال�شعوب العربية،
التواقة الآن اىل الدميوقراطية ،قد �أدرك��ت
بوعيها ال�صادق �أن ال ف�صل وال انف�صال بني
حرية الوطن وحرية املواطن ،فهذه ال�شعوب
املنا�ضلة ال��ت��ي ت�شغلها ح��ال��ي��ا ق�ضاياها
الداخلية الوطنية ،لن ت�سمح با�ستباحة الأرا�ضي
العربية ،ولن تتهاون يف مواجهة �أي تدخالت
خارجية مغر�ضة».
مو�سى :النفط لي�س �أهم من
الإن�سان العربي
الأمني العام ال�سابق للجامعة العربية الدكتور
عمرو مو�سى اعترب �أن «الربيع العربي �إمنا
هو تغري مناخي ،بكل ما يعنيه هذا التغري من
م�ضامني ثورية هي جزء من حركة التاريخ اىل
الأمام».
وق��ال «� ّإن حلركة التاريخ ق��وة ،ق��وة تغري
ال��واق��ع وتهزمه وتدفعه نحو امل�ستقبل،»...
و«�إن التغيري يف ال��ع��امل العربي لي�س جمرد
�إبدال نظام بنظام ،وهو ال يعني �إدخال الدين
يف ال�سيا�سة وال�سيا�سة يف الدين ...بل �أن ننتقل
من جو الديكتاتورية اىل �آفاق الدميوقراطية،
وثقافيا،
وفكريا
ود�ستوريا
ر�سميا
انتقاالً
ً
ً
ً
ً
و�أن نتهي�أ لنعي�ش يف بيئة �سيا�سية خمتلفة،
بيئة حرة ،و�أن نحمل معول التغيري والإ�صالح
يف م�ؤ�س�سات احلكم ويف طريقة �إدارة ملفات
املجتمع.»...
ور�أى �أنه «من البدهي �أن ي�ضع التغيري بالدنا
على طريق التنمية احلقيقية وامل�ستدامة بعي ًدا
من الهدر والف�ساد واخلمول والرتاجع».
ولفت مو�سى اىل «�أنه يف ظل هذه التحوالت
أ�سا�سية �أبرزها قيام نظام عربي
ال بد من �أمور �
ّ

جديد ونظام �أمني جديد يف ال�رشق الأو�سط.»...
واعترب �أن «الأوان �آن ليتفهم العامل وتفهم
القوى الرئي�سة �أن النفط على �أهميته لي�س
�أهم من الإن�سان العربي وحياته وم�ستقبله ،وان
ال�رشق الأو�سط ال ميكن وال ي�صح �أن ي�ستمر على
�أ�سا�س حماية امل�صالح النفطية و�أم��ن دولة
واحدة ،فحياة املواطن العربي وحقوقه بد�أت
ت�أخذ مكانها ومكانتها ،هذا هو جوهر التغيري
ملن يريد �أن يفهم حقيقة ما هو جار يف منطقة
ال�رشق الأو���س��ط» ،م��ؤك� ًدا �أن «ال�رشق الأو�سط
�سيكون خمتلفًا عما ك��ان عليه �سابقًا ،ولن
يخ�ضع ملجرد �سيا�سات تقليدية تفر�ض عليه،
فالإن�سان العربي يتغري وال�شعوب العربية
تتغري ،و�آمالها تت�سع و�سوف تفر�ض و�ضعا
جديدا خمتلفًا».
و�إذ نوه مو�سى «ب��دور لبنان و�إ�سهاماته يف
احل�ضارة الإن�سانية واحل�ضارة العربية» ،ر�أى
انه «مر�شح اليوم للم�ساهمة يف عملية التغيري
العربية».
الروكو :املبادرة العربية مازالت طريقًا
�سويا للأمن وال�سالم
ً
ت��ن��اول م��دي��ر م��رك��ز ال����شرق الأدن����ى وجنوب
�آ�سيا للدرا�سات اال�سرتاتيجية جامي�س الروكو
التحديات التي تواجهها �شعوب ال�رشق الأو�سط
ودوله ،الف ًتا �إىل �أن «ال�شعوب تعرف ما الذي
ترف�ضه ولكنها ال تعرف ما هي عليه الآن».
وتطرق �إىل ما تطمح �إليه ال�شعوب «التي تريد
التحرر من القمع والعجز ال�سيا�سي والإ�ستغالل
الإقت�صادي والف�ساد».
و�إذ ر�أى �أن «ال����شرق الأو���س��ط ما بعد العام
 2011مبحر يف طريق طويل للتحول» ،لفت
�إىل �أن «هناك فر�صة غري م�سبوقة للزعماء يف
املنطقة للتحرك الآن ،من خالل معاجلتهم ثالثة
مطالب رئي�سة ه��ي :احلرية من اج��ل ال�سالم
والأم����ن ،احل��ري��ة م��ن �أج��ل احل��ق��وق وال��ك��رام��ة،
واحلرية من �أجل الفر�صة الإقت�صادية».
واع��ت�بر �أن «م���ن �أه���م ال��ت��ح��دي��ات حتقيق
ال�سالم يف املنطقة و�ضمان الأم��ن املتبادل،
لأن��ه هو الأ�سا�س لبناء بيئة م�ؤاتية ت�ستطيع
ت�أمني الإزدهار» .وقال« :لي�س هذا هو الوقت
املنا�سب لو�ضع ال�سالم والأم���ن على ال��رف،
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وهذا ما يقوم به الآن الزعماء يف املنطقة ويف
خطرا عليهم».
العامل ،مما �سي�شكل
ً
و�أكد انه «لن يكون هناك �أمن �إقليمي بدون
�سالم �شامل ،ول��ن يكون هناك �سالم �شامل
بدون �إطار �أمن �إقليمي» ،الف ًتا �أن «هذا الإطار
�سيقدم للقادة جماال للتحرك اال�سرتاتيجي،
خ�صو�صا يف وقت الأزمات.»...
واعترب «يف الذكرى العا�رشة ملبادرة ال�سالم
العربية ،وال��ت��ي �أطلقت م��ن ب�يروت �أن هذه
امل���ب���ادرة م��ا زال���ت ت�شكل ال��ط��ري��ق ال�سوي
لتحقيق الأمن الإقليمي وال�سالم ال�شامل على
حد �سواء».
ويف م��ا يتعلّق «ب��احل��ري��ة م��ن �أج���ل احلقوق
والكرامة» ،قال�« :إن خيار احلرية ي�أتي عادة من
خالل الإنتخابات» ،واعترب �أن «حكم الأغلبية ال
معربا
يعني حماية حقوق الأقليات وكرامتهم»،
ً
عن خ�شيته «يف هذه املرحلة الإنتقالية التي
بد�أت ت�أخذ مكانها يف املنطقة� ،أن تدا�س حقوق
الأقليات وكرامتهم».
خ�ص النقطة الثالثة وهي «احلرية
�أما يف ما ّ
من �أجل الفر�صة الإقت�صادية» فر�أى �أنه «من
ال�رضوري �أن ت�ضع كل دولة متر مبرحلة �إنتقالية
�سيا�سات اقت�صادية ت�ساهم يف توزيع الرثوة ،ال
توزيع الفقر على ال�شعب ،وذلك بو�ضع �آليات
للت�أكد م��ن �أن التجار وامل�ستثمرين� ،سواء
املحليني منهم �أو الأج��ان��ب ،لديهم احلماية
واحلوافز الالزمة للقيام مب�شاريعهم».
العميد الركن حماده:
�إ�شكاليات الثورات و�آفاقها
رئي�س اللجنة املنظمة للم�ؤمتر ،مدير التعليم

ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن
خالد حماده رحب
ب���امل�������ش���ارك�ي�ن
ٍ
�سنة
وقال« :منذ
مت���ام���ا ً ويف ه��ذا
امل��ك��ان ب��ال��ذات
ان��ع��ق��د م��ؤمت��رن��ا
الأول ليناق�ش
أقليات
ق�ضايا ال ّ
��ي���ات
والأ����ص���ول� ّ
والأمن على �ضوء
احل��راك والغليان ال�شعبي اللذين ك ّنا ن�شهد
بداياتهما يف �أكرث من ٍ
بلد عربي.»...
وتناول الإ�شكاليات املطروحة على الثورات
اجلارية �أو التي ميكن �أن جتري ،فت�ساءل:
• ه��ل تنجح ال���ث���ورات ال��ع��رب��ي��ة يف �إن��ت��اج
�أن��ظ��م��ة دمي��ق��راط��ي��ة حقيقية ق�����ادرة على
ا�ستيعاب التن ّوع الديني والإث��ن��ي املوجود
وت�أمني امل�شاركـة ال�سيا�سيـة و�إر�سـاء مفهوم
املواطنة؟ وما هي املعايري ال�ضامنة لذلك؟
• ه���ل ت�����س��اه��م ا���س��ت��ع��ادة
املجتمعات العربية حليويتها
وم���ب���ادرت���ه���ا يف ا���س��ت��ث��م��ار
�إم��ك��ان��ات��ه��ا وال���ت���ح��� ّول �إىل
��ي���ة ،م��ث� ّق��ف��ة
جم��ت��م��ع��ات غ���ن� ّ
وق��ادرة على ت�شكيل مرجعية
ع���رب���ي���ة ت�����س��ت��ع��ي��د ال�����دور
الإ�سرتاتيجي الذي متليه دول
�إقليمية حاليا ً؟ وهنا ال بد من
الت�سا�ؤل بقلق ع��ن جمموعة
حم����� ّددات ب��ع��د الإن���ه���ي���ارات
التي �شهدتها اال�صطفافات
واملنظومات ال�سابقة:
 ما هي نقاط الق ّوة التي���س��ت�����ش��كّ ��ل م��رك��ز ال��ث��ق��ل يف
العامل العربي :هل هي الق ّوة
الع�سكرية ،ال��دخ��ل القومي،
امل�ستوى ال�صناعي �أو التقني،
النفط ،وكيف ميكن بنا�ؤها؟
 على ماذا �سيبنى املفهومامل�ستقبلي للعروبة؟
 -ماذا تعني الهوية العربية

م�ؤمترات

وما هي حم ّددات هذا االنتماء؟ ما هي التح ّديات
املطروحة وما هو املوقف من �رصاع الأقطاب
املطروح على املنطقة العربية؟
 كيف ميكن بناء منظومة قيم تتنا�سبم��ع ثقافتنا ،وم��ا ه��ي امل��ح � ّددات املجتمعية
وال�سيا�سية لهذه املنظومة؟
 هل ما يزال ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي هوالق�ضية الأ�سا�سية ،وما هو الدور امل�ستقبلي
الذي �ست�ؤديه اجلامعة العربية يف هذا املجال؟
هذه �أ�سئلة مطروحة على هذا امل�ؤمتر ،رمبا
نر�سم م� ًع��ا وم��ن خ�لال م��ق��ارب��ات
متخ�ص�صة
ّ
وم�س�ؤولة خارطة طريق لتح ّديات م�ستقبلية
ٍ
لقاء
مطروحة على عاملنا العربي وعلى ك��لّ
عربي و�إقليمي...
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م�ؤمترات

و�صول امل�شاركني وحفل اال�ستقبال
ح�رض حفل ا�ستقبال امل�شاركني وزير الدفاع
الوطني الأ�ستاذ فايز غ�صن ممثالً ك�لاً من:
فخامة رئي�س اجلمهورية ودولة رئي�س جمل�س
النواب ودولة رئي�س جمل�س الوزراء ،كما ح�رضه
ق��ائ��د اجلي�ش ال��ع��م��اد ج��ان ق��ه��وج��ي ،وممثل
�أم�ين عام جامعة ال��دول العربية ال�سفري عبد
الرحمن ال�صلح والأمني العام ال�سابق جلامعة
ال��دول العربية الدكتور عمرو مو�سى ،ومدير
مركز ال�رشق االدن��ى وجنوب �آ�سيا للدرا�سات
اال�سرتاتيجية االمريكية ال�سفري جيم�س الروكو،
وقائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان
اللواء باولو �سريا� ،إىل امل�شاركني (حواىل مئة
باحث و�أك��ادمي��ي من لبنان وال���دول العربية
وتركيا و�إي���ران وقرب�ص وال��والي��ات املتحدة
الأمريكية واالحتاد الأوروبي والأمم املتحدة)،
وع���دد كبري م��ن ال�شخ�صيات الدبلوما�سية
والق�ضائية والأكادميية والإعالمية والأمنية.
�أعمال امل�ؤمتر
افتتح �أعمال امل�ؤمتر رئي�س احلكومة جنيب
ميقاتي يف ح�ضور الأمني العام ال�سابق جلامعة
الدول العربية عمرو مو�سى ،مدير مركز ال�رشق
الأدنى وجنوب �آ�سيا للدرا�سات اال�سرتاتيجية
الأم�يرك��ي��ة ال�سفري ج��امي�����س الروك����و ،ممثل
الأم�ي�ن ال��ع��ام جلامعة ال���دول العربية نبيل
العربي ،الأمني العام امل�ساعد للجامعة ال�سفري
عبدالرحمن ال�صلح ،النائب جان اوغا�سبيان،
النائب ال�سابق طالل ال�ساحلي وعدد كبري من
اخل�براء والباحثني يف مراكز درا���س��ات عربية
و�أجنبية.
اجلل�سات
ناق�ش امل�ؤمتر على مدى ثالثة �أيام ،و�ضمن
�أرب��ع جمموعات عمل ،ع��دة حم��اور وذل��ك وفق
الآتي:
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 امل��ج��م��وع��ة الأوىل ن��اق�����ش��ت م��و���ض��وعالإ�سالميني يف ال�سلطة و�أب���رز نتائج الربيع
العربي� .أدار نقا�شات املجموعة الدكتور كرمي
احلجاج من مركز  NESAوكانت مداخالت لكل
من الدكتور �أندريه زاكي �ستيفانو�س (املدير
العام للمنظمة الإجنيلية القبطية ،من م�رص)
والدكتور فهد احل��ارث��ي (مدير مركز �أ�سبار
للدرا�سات والبحث واملعلومات ،من اململكة
العربية ال�سعودية).
 املجموعة الثانية ناق�شت ،ب�إدارة الدكتوربول �سامل مدير مركز كارنيغي ال�رشق الأو�سط
يف لبنان ،مو�ضوع اجلامعة العربية واملنظمات
الدولية ،واملعايري املعتمدة يف �إدارة التغيريات
ال�سيا�سية يف ال��ع��امل� .أم��ا امل��ح��ا��ضران فكانا
الدكتور �ألك�سي بوريوفيت�ش بودت�سريوب من
رو�سيا ،والدكتور خري الدين ح�سيب (من مركز
درا�سات الوحدة العربية ،لبنان).
 امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ال��ث��ة ن��اق�����ش��ت م��و���ض��وع«العامل العربي على �ضوء املتغريات الراهنة:
التداعيات على الإقت�صاد والأم��ن الإقليميني
وم�ستقبل ال����صراع ال��ع��رب��ي  -اال��سرائ��ي��ل��ي».
مدير املجموعة اللواء خالد البوعينني (رئي�س
م�ؤ�س�سة ال����شرق الأدن����ى واخل��ل��ي��ج للتحليل
الع�سكري  ،INEGMAمن الإم��ارات العربية
املتحدة) ،واملتكلّمان الدكتور �سرتلينغ جن�سن
وال�سيد �سليمان �سن�سوي
(من مركز )NESA
ّ
(رئي�س املركز الرتكي  -الآ�سيوي للدرا�سات
اال�سرتاتيجية  ،TASAMمن تركيا).
 املجموعة الرابعة ناق�شت مو�ضوع «النظامال�سيا�سي يف لبنان ال��ذي يقوم على عالقة
تعاقدية بني جمموعات ثقافية متنوعة وي�ستمد
��شرع��ي��ت��ه م����ن ال��ع��ي�����ش
امل�شرتك ،و�إمكان تعميم
ال��ن��م��وذج ال��ل��ب��ن��اين على
امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة».
�أدار ل��ق��اءات املجموعة
ال�سفري عبداللـه بو حبيب
(مدير مركز ع�صام فار�س
لل�ش�ؤون اللبنانية ،من
ل��ب��ن��ان) ،وحت��دث��ت فيها
الآن�����س��ة �آج��ن�����س فافيه
(م���وف���دة وزارة ال��دف��اع

لل�ش�ؤون اال�سرتاتيجية ،من فرن�سا) ،والدكتور
�سعود املوىل (�أ�ستاذ علم االجتماع ال�سيا�سي،
من اجلامعة اللبنانية).
التو�صيات
خل�صت �أعمال امل�ؤمتر �إىل خروج كل جمموعة
بجملة من التو�صيات� ،أبرزها:
 -1املجموعة الأوىل:
 �شبه �إجماع على �أن ق�ضية الأقليات متثلجوهريا يواجه العامل العربي ال جمال
حتديا
ً
ً
لإنكاره� ،إال ان �رضورة التعامل بجدية باتت �أكرث
�اح��ا بعد ال��ث��ورات العربية و�صعود التيار
�إحل� ً
اال�سالمي.
 توافق على �أن مفهوم الأقلية ال يقت�رص علىالأقلية الدينية فقط ،بل يجب �أن يت�سع لي�شمل
الأقليات االثنية والعرقية ،املر�أة ،اخل�صو�صية
الثقافية ،وحتى االقلية ال�سيا�سية متمثلة
ب�شكل عام يف التيار الليربايل او العلماين الذي
وجد نف�سه ب�أ�شكال خمتلفة مهم�شً ا يف مواجهة
الزخم ال�سيا�سي لال�سالميني.
 �إن مفهوم االقلية ال ميكن ان يكون مدخلاًلإنكار ان من يطلق عليهم هذا الو�صف ميثلون
مكو ًنا �أ�صيالً من الن�سيج الوطني ،فهم لي�سوا
دخالء او غرباء.
 �إن ال��دول��ة هي ال�ضامن الأ�سا�سي الذييتعني الرتكيز عليه.
 التوافق على �أن البعدين االقليمي والدويلحا�رضان بقوة يف امل�شهد ال�سيا�سي للمنطقة
و�سيكون لهما ت�أثري بالغ االهمية ال بد من
التعاطي معه.
 -2املجموعة الثانية:
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 �إع��ادة �صوغ ميثاق جامعة ال��دول العربيةوامل��ؤ���س�����س��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا مب��ا ي��ت��واف��ق مع
التطورات العربية والدولية وتطلعات ال�شعوب
العربية ومبا يتنا�سب مع االجيال القادمة بحيث
ت�صبح اجلامعة ممثلة للحكومات وال�شعوب
اي�ضا ،وان�شاء «جمل�س لل�سلم واالمن
العربية ً
العربي» يتوىل مهمات رعاية االمن وال�سلم يف
الدول العربية وحل النزاعات التي تن�ش�أ بينها
وايجاد �آلية للعمل على حماية املدنيني عند
ال�رضورة.
 تفعيل معاهدة الدفاع العربي امل�شرتكو�إي���ج���اد �آل��ي��ات مت��ك��ن اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة من
تنفيذ مقرراتها ،و�إحياء م�رشوع «حمكمة العدل
العربية» واالج��ه��زة التحكيمية وان�شاء جهاز
حتقيق ق�ضائي (ارابدجا�ست).
 توجيه االقت�صاد العربي وال�ثروة العربيةمبا يخدم م�صلحة ال�شعوب العربية وق�ضاياها
وزي����ادة ر�أ���س��م��ال امل�ؤ�س�سات االقت�صادية
العربية واملعونات املالية وتفعيلها...
 تفعيل «ال�����س��وق ال��ع��رب��ي��ة امل�شرتكة»و«جمل�س الوحدة االقت�صادية» واي�لاء اهمية
للتنمية االقت�صادية املتوازنة وامل�ستدامة...
والعمل على حتقيق حرية انتقال ر�أ���س املال
واملواطنني العرب بني الدول العربية.
 تعزيز قيم احلريات العامة و�إن�شاء �أمانةعامة م�ساعدة للمجتمع املدين العربي وحقوق
االن�سان تعمل على تعزيز التوا�صل مع جميع
�رشائح هذا املجتمع...
 -3املجموعة الثالثة:
 �إر������س�����اء م���ع���اي�ي�ر دول����ي����ة يف ت��ط��ب��ي��قالدميوقراطية يف ظل غياب نظام دميوقراطي

منوذجي متكامل يحتذى يف العامل.
 يف مو�ضوع ال����صراع العربي اال�رسائيليقانونيا �أن االتفاقيات الدولية
من امل��ؤك��د
ً
املعقودة بني الدول ال تتبدل مع تبدل االنظمة.
 الإقرار ب�أن الإعالم مبفهومه الأو�سع ا�سهمباال�شرتاك مع امل�ؤثرات التعليمية والتثقيفية
يف �صنع الوعي وال�سيما لدى جيل ال�شباب.
 -4املجموعة الرابعة:
جمتمعيا مثل
تنوعا
 �إن لبنان يحت�ضنً
ً
غالبية ال���دول العربية ،وه��و يعك�س جتربة
من التعاي�ش بني املجموعات املختلفة التي
كان خيارها �أن تعي�ش م ًعا من �ضمن الوحدة،
جت�سدت من خالل م�شاركة
وهذه التجربة التي
ّ
املجموعات يف ال�سلطة ت�ستحق اال�ستفادة منها
من قبل الدول العربية.
 �إن جتربة التنوع والتعدد واحرتام االختالفواحل���ق يف االخ��ت�لاف ،ينبغي �أن ترتقي �إىل
م�ستوى امل�شاركة ال�سيا�سية املتوازنة يف نظام
وخ�صو�صا جلهة ت�أمني �صحة التمثيل
تعددي
ً
ال�سيا�سي ودميوقراطية ت��داول ال�سلطة يف
نظام برملاين .وهذه التجربة تتطلب �إقامة دولة
فعالة وك��ف��وءة ،وامل�س�ألة ال تتعلق بتطبيق
التجربة اللبنانية يف ال���دول العربية و�إمن��ا
باالعرتاف ب�أن التنوع هو غنى وب�أن االعرتاف به
هو الطريق اىل الوحدة اذا ما �أح�سنت �إدارته من
خالل امل�شاركة يف النظام ال�سيا�سي ،وعك�س
ذلك هو ديكتاتورية االكرثية او االقلية.
 � ّإن التجربة اللبنانية � ّأمنت حريات وا�سعةكانت مفقودة يف االنظمة العربية ال�سلطوية
على مدى عقود وهذه احلرية مل ي�ستفد منها
اي�ضا.
اللبنانيون فقط بل العرب ً
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اختتام امل�ؤمتر
اخ��ت��ت��م امل����ؤمت���ر ب��ت��ك��رمي رع��ات��ه ومم� ّول��ي��ه
وو���س��ائ��ل االع�ل�ام ،يف ح�ضور ع�ضو املجل�س
الع�سكري اللواء الركن نقوال مزهر ممثالً قائد
اجلي�ش ال��ع��م��اد ج��ان ق��ه��وج��ي ،وممثلني عن
مركز ال�رشق الأدن��ى وجنوب �آ�سيا للدرا�سات
اال�سرتاتيجية ،بنك امل��وارد ،جمعية م�صارف
لبنان� ،رشكة طريان ال�رشق الأو�سط ،مركز ال�رشق
الأدن���ى واخلليج للتحليل الع�سكري ،جمعية
العزم وال�سعادة ،نقابة املحررين ،تلفزيونات:
لبنان ،امل��ن��ار ،اجل��دي��د� ،أو.ت����ي.يف ،اجل��زي��رة،
الوكالة الوطنية لالعالم ،جريدة ال�رشق وجريدة
االنوار.
و�ألقى رئي�س اللجنة املنظمة للم�ؤمتر العميد
الركن خالد حمادة كلمة �أ�شار فيها �إىل �أهمية
نتائج امل�ؤمتر ،ور�أى �أن م�ساحة احل��وار التي
�أتاحها اجلي�ش اللبناين ام��ام املفكرين من
العامل العربي والدول ال�صديقة هي �سمة م�رشقة
نريد تعميمها ،النها ال�سبيل الوحيد للخروج
من ح��االت الت�شنج على خمتلف امل�ستويات
متمنيا ان تكون
و�إر�ساء اال�ستقرار والطم�أنينة،
ً
ال�ساحات كلها م�ساحات للحوار ،م�ستفيدة يف
هذا االطار من النموذج اللبناين.
للمكرميـن وانتقل
بعدها �سلّمـت ال���دروع
ّ
اجلميع لتبادل الأنخـاب يف حفل كوكتيل.
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تكرمي

�إعداد:
با�سكال معو�ض بو مارون

تكرم العماد
ّ NESA
قهوجي ومتنحه لقب
«اخلريج املميز»

منح مركز ال�رشق الأدنى وجنوب �آ�سيا
للدرا�سات اال�سرتاتيجية الأمريكي
( )NESAقائد اجلي�ش العماد جان قهوجي لقب «اخلريج املميز».
وقد �أقيم للنا�سبة حفل ا�ستقبال يف املجمع الع�سكري  -جونيه ،ح�رضه العماد
قهوجي ورئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان والقائم بالأعمال الأمريكي
ريت�شارد ميلز ومدير مركز  NESAجامي�س الروك��و ،وعدد من كبار �ضباط
القيادة والأركان وح�شد من �ضباط اجلي�ش واملديرية العامة للأمن العام الذين
�سبق �أن تابعوا دورات يف املركز ويف جامعة الدفاع الأمريكية  -وا�شنطن.
وقد �ألقى العماد قهوجي كلمة باملنا�سبة� ،شكر خاللها �إدارة املركز على تعاونها
مهما من
جزءا
وثقتها باجلي�ش اللبناين وقيادته ،م� ً
ؤكدا �أن هذا التعاون ي�شكل ً
ً
يوما بعد يوم،
وترت�سخ
العالقات التاريخية التي جتمع اجلي�شني ال�صديقني
ً
ّ
نتيجة الإنفتاح املتبادل والإرادات
ال�صادقة ل��دى اجلانبني والإمي���ان
بالقيم الإن�سانية العليا.
امل�شرتك
َ

كلمة العماد قهوجي
ا�ستهلّ العماد قهوجي كلمته بالقول:
«لقد كنت على قناعة تامة خالل متابعتي
دورة  NESAمنذ �ست �سنوات خلت ،ب�أن
التوا�صل �سي�ستمر بيننا� ،سواء على �صعيد
م�ؤ�س�ساتنا الع�سكرية� ،أو على �صعيد عالقاتنا
الإن�سانية ،لكنني مل �أكن �أنتظر �أن يتم لقا�ؤنا
يعب عن الوفاء
بهذا الأ�سلوب امل�ؤثّر ال��ذي رّ
والأ�صالة والتقدير� ،إن جلهة اختياري اخلريج
املميز� ،أو جلهة �إقامة حفل اال�ستقبال هذا.
ّ
�إنني �أتلقّى هذه البادرة باعتزاز �شخ�صي،
أت���وج���ه ب��خ��ال�����ص ال��ت��ق��دي��ر �إىل الأ���س��ات��ذة
و� ّ
واملدربني الذين تعاونوا معي خالل ال��دورة،
و�إىل الزمالء املتدربني الذين رافقوين على
درب التطور واكت�ساب املعرفة ،كما �أنني
أي�ضا �إىل اجلي�ش اللبناين الذي
أتوجه بالتقدير � ً
� ّ
�أت�رشّف بتويل قيادته يف هذه الفرتة امل�صريية
من تاريخ بالدي ،و�أه ّنئ كلّ من تابع �أو يتابع
هذه الدورة من بني �ضباطه.
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و�أ�ضاف قائد اجلي�ش قائالً« :لقد كنا نالحق
أمورا ع�سكرية خمتلفة �ضمن درو�سنا وبحوثنا،
� ً
تتناول ال��دول التي ننتمي �إليها و�صوالً �إىل
امل�سائل والق�ضايا ال�شاملة يف الكون ب�أ�رسه،
خ�صو�صا و�أن مناطق العامل باتت مرتابطة �أكرث
ً
دورا ب�شكل �أو
و�أك�ثر ،و�أن لل�ش�أن الع�سكري ً
ب�آخر يف �إجناز احللول وت�أمني اال�ستقرار ،لكن
ذلك ال يلغي اجتاهاتنا الوا�ضحة لل�سعي �إىل
ال�سالم يف كلّ مكان ،والتعاون بيننا وا�ضح على
هذا ال�صعيد ،وما �إ�سهامات البلدان ال�صديقة
يف ن�شاطات القوات الدولية العاملة يف لبنان،
�إال الدليل الوا�ضح على ذلك ،و�أنتم تعرفون �أن
بداية اال�ستقرار عندنا تبد�أ يف اجلنوب ،حيث
�أع��م��ال عدوانية �إ�رسائيلية م�ستمرة ،و�أطماع

كبرية ،م�ضى علينا �أك�ثر من
ن�����ص��ف ق���رن يف م��واج��ه��ت��ه��ا
والت�ص ّدي لها».
وخ���ت���م ال���ع���م���اد ق��ه��وج��ي
ب��ال��ق��ول�« :إن وط��ن��ن��ا بحكم
م�سريته التاريخية الطويلة،
وم��وق��ع��ه اجل���غ���رايف امل��م��ي��ز،
ودوره احل�����ض��اري امل�ستمر،
ي��ت ��أث��ر مب��ا ي��ج��ري ح��ول��ه ويف
خ�صو�صا م��ا يجري يف بع�ض ال��دول
ال��ع��امل،
ً
العربية ال�شقيقة من خما�ض �سيا�سي ،وخطوات
تغيريية� .إن��ن��ا نقابل ذل��ك بعدم التدخل يف
�ش�ؤون الآخرين ،وبتح�صني ال�ساحة الداخلية،
وهنا يربز دور امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف احلفاظ
على اال�ستقرار ،وحماية حق التعبري والعي�ش
بكرامة و�أم��ان ،كما �أننا نقابله باال�ستمرار يف
م�سرية احلرية واح�ترام الآخ��ر وحماية التن ّوع
والتكامل بني �أبناء جمتمعنا الواحد ،وهذا ما
درج عليه �أج��دادن��ا منذ البداية ،حيث كانت
جبالنا و�سواحلنا مق�صد طالبي احلرية يف كلّ
ع�رص ،ومل يكن �أحد يهدف �إىل �إلغاء الآخ��ر� .إن
الوطن ي ّت�سع للجميع ،وفيه يتعاونون م ًعا يف
�سبيل العدالة وال�سالم».

�أيار

بني لبنان والواليات املتحدة هو تعزيز
قوة دفاع اجلي�ش وتطويرها وجعلها
تطبق بفعالية
�أك�ثر احرتافية حتى
ّ
�أكرب الأولويات الثالث :تنفيذ القرار
 1701ال�����ص��ادر ع��ن جمل�س الأم���ن،
واحل��ف��اظ على �سالمة ح���دود لبنان،
والتزام القانون الدويل الإن�ساين؛ كما
�أن حكومة ال��والي��ات املتحدة تلتزم
العمل مع القوات امل�سلحة اللبنانية،
لأن احلكومة الأمريكية تعتقد اعتقا ًدا
��ادرا ومن�ضبطً ا،
را�سخًا ب ��أن جي�شً ا ق� ً
ي��ت����صرّف ب��ا���س��م احل��ك��وم��ة املنتخبة
دميقراطيا وبا�سم ال�شعب اللبناين،
ً
هو مفتاح احلفاظ على لبنان م�ستقر
ومزدهر».
واختتم ميلز كلمته بتوجيه ال�شكر
�إىل القوات امل�سلحة اللبنانية من �أجل
ميلز
القائم بالأعمال الأمريكي
ري��ت�����ش��ارد ميلز �أل��ق��ى كلمة
�أ�شاد فيها بالعماد قهوجي
�ري��ج مم��ي��ز م���ن امل��رك��ز،
ك��خ� ّ
و�شكره وال��ل��واء �سلمان على
ا�ست�ضافة امل��ؤمت��ر ال�سنوي
الثاين للأمن الإقليمي الفرعي
وتقدمي التوجيه والدعم له.
و�أ�ضاف« :لقد كان رائ ًعا ج� ًدا بالن�سبة �إ ّ
يل
التعرف على كيفية عمل جيو�ش بلدينا ب�شكل
ّ
وثيق يف �أيامنا احلا�رضة ،بنا ًء على تاريخ ميتد
�ام��ا م��ن ال�صداقة املتينة وال��ت��ع��اون،
 40ع� ً
والواجب امل�شرتك».
جناحا هائالً،
و�أ�شار ميلز اىل �أن امل�ؤمتر حقق
ً
فقد �سلّط ال�ضوء على احلالة الديناميكية التي
تواجهها املنطقة وعلى قوة ال�رشاكة حيث �أن
رعاية القوات امل�سلحة اللبنانية لهذا امل�ؤمتر
ت�ؤكّ د التزامها بتحقيق اال�ستقرار الإقليمي،
كما �أن ت�سهيالت مركز  NESAت��دلّ على
التزام الواليات املتحدة دعم القوات امل�سلحة
اللبنانية.
وقال�« :إن الهدف من هذا التعاون الع�سكري

�رشاكتها القوية مع اجلي�ش الأمريكي ومع مركز
 ،NESAو�أعاد ت�أكيد التزام احلكومة الأمريكية
الإ���س��ت��م��رار م��ع ال��ق��وات امل�سلّحة اللبنانية
وال�شعب اللبناين على ح ّد �سواء وتطلّع �إىل مزيد
من التعاون الوثيق بني اجلي�ش اللبناين ومركز
الـ NESAوالواليات املتحدة الأمريكية.
الروكو
�أما ال�سفري الروكو فقد ا�ستهل كلمته بتحية
احل�ضور ِ
مرح ًبا بخريجي مركز الـ ،NESAالف ًتا
بخريجيه اللبنانيني الـ212
اىل �أن املركز يفخر ّ
الذين يحتلون مكانـة مميزة ج ًدا ،كما �أن �رشاكة
الـ ،NESAاخل��ا���ص��ة م��ع ال��ق��وات امل�سلحة
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،ه��ي ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا ون�شهد

تكرمي

بالفعل ثمار هذه العالقة الإيجابية بالن�سبة اىل
خ�صو�صا
اجلي�ش اللبناين واملركز يف �آن م ًعا
ً
خالل هذه الفرتة االنتقالية الإقليمية ونحن
نتطلّع �إىل موا�صلة الروابط بيننا وتعزيزها.
و�أ�شار ال�سفري اىل �أن جائزة خريجي NESA
ال��ع��ري��ق��ة ت���ق��� ّدم �إىل �أع�����ض��اء مم��ي��زي��ن من
جمتمع اخلريجني يتم اختيارهم على �أ�سا�س
م�ساهماتهم يف حفظ الأمن الإقليمي من خالل
العمل يف املنظمات الأكادميية ،احلكومية� ،أو
الإن�سانية.
مبديا
و�أث��ن��ى الروك���و على العماد قهوجي
ً
مميز ج ًدا قدم م�ساهمات ال
�رسوره
«مبتخرج ّ
ّ
تق ّدر بثمن للربامج ،والتوا�صل ،واملجتمع،
وع ّززت �إجنازاته احلوار اجلاري بني لبنان
والواليات املتحدة الأمريكية وهو كان قد
تابع يف �أيلول العام  2006حلقة NESA
الدرا�سية التنفيذية العليا ،ويجري تكرميه
مميز مل�ساهمته امل�ستمرة ودعمه
كخريج ّ
ّ
الربامج الأكادميية اجلوهرية وامل�سائل
الأم��ن��ي��ة ذات الإه��ت��م��ام الإ���س�ترات��ي��ج��ي
امل�شرتك».
ويف نهاية كلمته لفت الروك���و �إىل �أن
خمل�صا للـNESA
«العماد قهوجي كان م�ؤي ًدا
ً
وب��راجم��ه��ا م��ع ال���ق���وات امل�سلحة اللبنانية
منوذجا
حيث جعلت قيادته برنامج NESA
ً
للم�شاركة والتعاون مع لبنان ،فتحققت نتائج
هامـة للجي�ش اللبناين ،وح�صـدت جناحاته
ر�سميا مبا حققه حتى
كقائد للجي�ش �إعرتافً ا
ً
اليوم».
وق��دم ال�سفري الروك���و �إىل العماد قهوجي
تكرميا له على �إجنازاته
ودرعا تذكارية
�شهادة
ً
ً
درع��ا
ال��ك��ب�يرة ،ف ��أه��داه قائد اجلي�ش ب���دوره ً
تذكارية عربون �شكر وتقدير على هذه اللفتة
الكرمية.
توجه احل�ضور �إىل حفل الكوكتيل الذي
ثم ّ
�أقيم للمنا�سبة.
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«اخلط الأزرق» �أم «خط الهدنة»؟ «عمليات م�شرتكة» �أم «عمليات متجاورة»؟
ثمة بيان للجي�ش اللبناين ي� ّؤكد �أن �إ�رسائيل خرقت القرار  ،1701بينما ال ي� ّؤكد
ّ
بيان قوات الأمم املتحدة يف جنوب لبنان اخلرق ...ما �سبب التباين الذي يح�صل
�أحيا ًنا ،وما هي الأطر التي حتكم عالقة اجلي�ش اللبناين بقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
العاملة يف جنوب لبنان؟
قائد قطاع جنوب الليطاين العميد الركن �صادق طلي�س يجيب عن �أ�سئلة «اجلي�ش» يف
مو�ضحا من البداية �أن
هذا احلديث،
ً
العالقة بني الطرفني هي عالقة دعم وتعاون وتن�سيق ممتازة.

مقابلة

�إعداد:
تريز من�صور

عالقتنا بقوات الأمم املتحدة ممتازة
ون�شاطاتنا متجاورة ولي�ست م�شرتكة

قائد قطاع جنوب الليطاين:
ال�سيادة وامل�سـ�ؤولية للجي�ش
من جهاز االرتباط اىل قطاع جنوب الليطاين
• كان جهاز الإرتباط يف اجلي�ش اللبناين هو اجلهة التي تتوىل
التن�سيق مع قوات الأمم املتحدة ،قبل �إن�شاء قطاع جنوب الليطاين
اقرت له هيكلية جديدة منذ �أكرث من �سنة؛ ما الذي ا�ستوجب
الذي ّ
ه��ذه التغيريات؟ وه��ل ب��ات العمل �أف�ضل يف ظل الهيكلية
اجلديدة؟
 �أُن�شئ جهاز االرتباط العام � ،1978إث��ر �صدور القرار  .425ويفمت �إن�شاء قطاع جنوب الليطاين.
�أعقاب حرب متوز و�صدور القرار ّ ،1701
كان الهدف الأ�سا�سي من �إن�شاء القطاع ت�أمني �سهولة القيادة وال�سيطرة
على الألوية والوحدات التي انت�رشت جنوب الليطاين ،وتوحيد جهودها
وحتديد م�س�ؤولياتها التي ت�شمل مهمات الدفاع وحفظ الأمن وتطبيق
القرار  1701بالتن�سيق مع قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان.
وي�ضيف العميد الركن طلي�س قائالً:
لقد عمل اجلهاز والقطاع م ًعا وبالتوازي وحتت قيادتني خمتلفتني
تقريبا .و�أواخر العام
حي ًنا �أو بقيادة واحدة حي ًنا �آخر ،ملدة �أربع �سنوات
ً
و�ضم جهاز
 ،2010قررت قيادة اجلي�ش �إعادة تنظيم هيكيلية القطاع
ّ
ع�ضويا بهذه القيادة،
االرتباط �إىل قيادته ،وبالتايل �أ�صبح وحدة ترتبط
ً
ما ا�ستوجب تعديالت داخلية لتحقيق التجان�س .وقد �أن�شئت اق�سام
متخ�ص�صة مبا يتيح تفعيل العمل والتعاون مع قوات الأمم املتحدة يف
لبنان ،ف�ضلاً عن حتديد ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات بدقة �أكرث.
و�أكد العميد الركن طلي�س «�أن الهيكلية اجلديدة �أثبتت جناحها� ،إذ �إن
قيادة قطاع جنوب الليطاين �أ�صبحت قيادة عمالنية بامتياز ،ال �سيما يف
جمال تفعيل التعاون مع قوات الأمم املتحدة ،والتن�سيق معها ب�أف�ضل

الطرق املمكنة».
و�أ�ضاف�« :إن �أهمية هذا التنظيم ،تكمن يف �إعادة توزيع املهمات بدقة
ويف دمج بع�ض الوظائف .فعلى �سبيل املثال ال احل�رص ،بدالً من �أن يكون
هناك ق�سمان للعمليات وق�سمان لال�ستعالم� ،أ�صبح هناك ق�سم واحد ٍ
لكل
مت الرتكيز على
منهما ،كما أُ�ن�شئت �أق�سام �أخرى ت�ستوجبها املهمات ،وقد ّ
الدور الأ�سا�سي للقطاع وهو ال�شق العمالين واال�ستعالمي واالرتباطي.
عالقة القطاع بالألوية
• من املعروف �أن هناك ثالثة �ألوية حتت ال�سيطرة العمالنية
للقطاع ،فما هي طبيعة العالقة التي تربط القطاع بهذه الألوية؟
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 ح��ددت قيادة اجلي�شالعالقة بني قيادة قطاع
جنوب الليطاين والأل��وي��ة
وال����وح����دات امل��ن��ت����شرة يف
�أق�ضية �صور وبنت جبيل
وم��رج��ع��ي��ون وح��ا���ص��ب��ي��ا،
مبوجب �أمر عمالين و�ضعها
حتت ال�سيطرة العمالنية لقيادة القطاع .وباخت�صار ف ��إن ال�سيطرة
العمالنية على وحدة ما ،تعني �أن هذه الوحدة مو�ضوعة حتت �إمرة قائد
�آخ��ر ،لتنفيذ مهمة حم��ددة يف الزمان واملكان من قبل الرعيل الأعلى
(قائد اجلي�ش) .وميكن للقائد ن�رش الوحدة املو�ضوعة حتت �سيطرته
واالحتفاظ بال�سيطرة التكتية عليها �أو تفوي�ضها ،لكنه ال ميلك �صالحية
تغيري مهمة هذه الوحدة �أو ا�ستعمال �أجزاء منها لتنفيذ مهمات �أخرى،
تف�صلها الداخلي �أو التدخل يف �أمور التدريب التي تبقى على
�أو تغيري
ّ
عاتق الوحدة الأم.

مقابلة

الن�شاطات امل�شرتكة
• كيف ت�صف العالقة مع قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
يف لبنان ،وما هي الن�شاطات امل�شرتكة التي تقومون
معا؟
بها ً
 جن��زم ب ��أن العالقة م��ع ق��وات الأمم املتحدة امل�ؤقتةيف لبنان متينة ومهمة ج � ًدا ،وذل��ك بف�ضل �إرادة التعاون
ال�صادقة لدى الطرفني يف تنفيذ مهمة م�شرتكة ويف بقعة
عمليات م�شرتكة .لكننا نريد �أن نو�ضح �أن ما يظهر للعموم
كن�شاطات م�شرتكة بني الطرفني ،هو يف احلقيقة ن�شاطات
متجاورة ،وهذا التعبري م�ستخدم يف جميع املرا�سالت بيننا.
فالن�شاطات امل�شرتكة تقت�ضي وجود قيادة واحدة ،بينما
تلك التي ينفّذها اجلي�ش وق��وات الأمم املتحدة تتوالها
وحدات لكل منها قيادتها.
و�أكد قائد القطاع يف هذا ال�سياق �أن الوحدة التابعة للجي�ش
تتوىل معاجلة الأمور ،بينما تق ّدم الوحدة التابعة لقوات الأمم
املتحدة امل�ؤازرة �إذا طلبها اجلي�ش اللبناين ،وذلك �إنطالقً ا
من كون امل�س�ؤولية وال�سيادة هما للجي�ش اللبناين ،بينما دور
الطرف الآخر (قوات الأمم املتحدة) حم�صور يف م�ساندة اجلي�ش وتعزيز
ن�شاطاته تطبيقًا للقرار .1701
و�شدد العميد الركن طلي�س على �أن هناك �صالحيات وم�س�ؤوليات
حمددة لكل طرف ،والتن�سيق بينهما تتواله قيادتاهما ،وهو ينتقل من
�أعلى الهرم �إىل قاعدته من دون �أي جتاوز.
و�أ�ضاف قائالًّ �« :إن حرية احلركة لقوات اليونيفل م�ضمونة يف كامل
بقعة العمليات ،يف حني يحتاج تنفيذ املناورات والتمارين �إىل تن�سيق
خ�صو�صا �أننا يف هذه املنطقة نعي�ش م ًعا
وموافقة من قبل قيادة اجلي�ش،
ً
مع الأهايل الذين عانوا ما عانوه يف ال�سابق من جور الإحتالل الإ�رسائيلي.
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وبالتايل� ،إذا ح�صل خط أ� ما �أو �سوء تفاهم يف مكان معينّ مع دورية
تتم
يوميا ،فمن التج ّني �أن
لليونيفل من بني مئات الدوريات التي ّ
ً
يفرت�ض البع�ض عدم وجود حرية حركة.
بني اخلط الأزرق وال�سياج التقني
كثريا باخلط التقني ،وبعد العام  2000بد�أنا ن�سمع باخلط
• �سمعنا
ً
الأزرق ،ما الفارق بينهما ،وملاذا ال ميكن توحيدهما بخط واحد،
وهل لهذا الفارق عالقة بالتباين احلا�صل �أحيا ًنا بني البيانات
التي ت�صدر عن قيادة اجلي�ش ،وتلك التي ت�صدر عن قيادة
اليونيفيل ،حول ما يتعلق ببع�ض اخلروق الإ�رسائيلية؟
 نو ّد �أوالً ت�صحيح تعبري �شائع وهو «اخلط التقني» ،بينما هو يف احلقيقةجمهز بجميع الو�سائل التقنية وااللكرتونية وغريها ،وهو
«�سياج تقني» ّ
جزء من منظومة دفاع العدو� ...إمنا امل�شكلة تكمن �أ�صالً يف تر�سيم اخلط
الأزرق الذي �شكّ ل يف فرتة زمنية حالً ملع�ضلة اعرت�ضت الأمم املتحدة
ن�ص على
العام  ،2000خالل التحقّق من تنفيذ القرار الدويل  ،425الذي ّ
الإن�سحاب الإ�رسائيلي من دون قيد �أو �رشط حتى احلدود الدولية� ،أي اخلط
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الذي تلحظه «اتفاقية الهدنة» .يومها �أقدم
ممثّل �أمني عام الأمم املتحدة ال�سيد تريي رود
�س ّمي «اخلط الأزرق» ،الذي ا�ستخدم كخط
الر�سن على ابتداع خط جديد ُ
عمالين لت�رسيع عملية ان�سحاب العدو الإ�رسائيلي والتحقق منها .وقد جرى
علما �أنه غري مطابق للحدود الدولية ،وقد حتفّ ظ لبنان
اعتماد هذا اخلطً ،
نظرا �إىل
عن  13نقطة موجودة عليه ،لكنه قبل باعتماده خطً ا للإن�سحابً ،
كون الأمم املتحدة ال تتدخل يف تر�سيم احلدود بني الدول.
وعلى �أثر حرب متوز � ،2006صدر قرار جمل�س الأم��ن الرقم 1701
حمد ًدا بقعة عمليات اليونيفيل بعد تعزيزها ،بالبقعة املمتدة من اخلط
الأزرق وحتى نهر الليطاين .وبالتايل �أ�صبح اخلط الأزرق حدود بقعة عمل
يتم�سك باحلدود الدولية ،وفق
اليونيفل ،يف حني � ّأن اجلي�ش اللبناين
ّ

�أيار

تن�ص املادة اخلام�سة منها
�إتفاقية الهدنة (� 23آذار  ،)1949والتي
ّ
على ما يلي« :يتبع خط الهدنة احلدود الدولية بني لبنان وفل�سطني»،
ثمة مناطق حتفّ ظ عنها لبنان�( ،أو ميكن القول بدقة �أكرث ثمة مناطق
إ�ذًا ّ
حتفّ ظ لبنان عن ر�سم اخلط االزرق فيها) ،وهي بطبيعة احلال تقع جنوب
التم�سك بها ،انطالقً ا من جميع املعايري مبا فيها
اخلط الأزرق ،ويجب
ّ
أي�ضا
«يعيد � ً
القرار  ،1701الذي ّ
ن�ص يف فقرته اخلام�سة على ما يليُ :
ت�أكيد ت�أييدها ال�شديد ،ح�سبما �أ�شارت �إليه يف جميع قراراتها ال�سابقة
ذات ال�صلة ،ل�سالمة �أرا�ضي لبنان و�سيادته وا�ستقالله ال�سيا�سي داخل
دوليا ،ح�سبما ورد يف اتفاقية الهدنة بني �إ�رسائيل
حدوده املعرتف بها
ً
ولبنان» .لذلك ،ف�إن اجلي�ش يقوم بتعليم النقاط على احلدود متم�سكًا
بخط الهدنة كحدود من دون �أن يتجاوز اخلط الأزرق ،وذلك �إنطالقً ا من
التزام لبنان القرار .1701
و�أو���ض��ح العميد الركن طلي�س �أن اجلانب اللبناين يعترب �أن خرق
احلدود الدولية هو خرق للقرار  ،1701باعتبار انه ال ميكن ح�رص القرار
باخلط الأزرق فقط ،يف حني �أن اليونيفل حت�رص
م�س�ؤوليتها وبقعة عملها يف عدم جتاوز اخلط

حدود لبنان اجلنوبية العام
.1923
وانطالقا ً مما تق ّدمنا به،
يظهر التباين يف معاجلة
بع�ض اخلروق الإ�رسائيلية،
بحيث ي�أتي بيان اليونيفل
م�ستن ًدا �إىل واليتها وحدود
بقعتها ،يف حني ي�أتي بيان قيادة اجلي�ش م�ستن ًدا �إىل �سيادة لبنان
ود�ستوره ،والقرارات الدولية ذات ال�صلة ،وال �سيما �أن القرار1701
ن�ص �رصاحة على
ال��ذي ي�شكّ ل امل�ساحة امل�شرتكة مع اليونيفيل ،قد ّ
دوليا.
�رضورة احرتام احلدود اللبنانية املعرتف بها
ً
لذا نالحظ ب�أن اليونيفل ت�رصّح يف بع�ض الأحيان ب�أن العدو الإ�رسائيلي مل
يخرق اخلط االزرق وهذا كالم �صحيح ،وي�أتي بيان قيادة اجلي�ش لي�ؤكّ د
اخلرق للقرار  1701كون العدو يكون قد خرق احلدود ودخل مناطق
متح ّفظ عنها ،وال �سيما الفقرة اخلام�سة من هذا القرار الذي طالب
باملحافظة على االرا�ضي اللبنانية وفق ما �أتى يف اتفاقية
الهدنة (خط الهدنة) ،وهذا �أي�ضا ً كالم �صحيح .ونحن نطالب
اليونيفل ب�رضورة متابعة املو�ضوع مع فريق مراقبي خط
تتعر�ض لها الأرا�ضي
الهدنة ،لت�سجيل هذه اخلروق التي
ّ
اللبنانية ،حتى و�إن مل تتجاوز اخلط الأزرق ،واملو�ضوع قيد
املتابعة من املعنيني على جميع امل�ستويات.
التنبه ملحاوالت البع�ض ا�ستبدال
و�ش ّدد على �أنه يجب
ّ
احلدود الدولية (خط الهدنة) باخلط الأزرق ،و�إقدام الإعالم
يف بع�ض الأحيان على ت�سليط ال�ضوء على اخلط الأزرق ،يف
حني يندر الكالم عن احلدود الدولية.
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الأزرق ،وهذا الأمر ال يعود �إليها� ،إ�ضافة �إىل �أن فريق مراقبي خط الهدنة
قد و�ضع حتت ال�سيطرة العمالنية لقائد قوات الأمم املتحدة يف لبنان،
وق��د تغيرّ ت وجهة عمله (يف حني بقيت مهمته حم��ددة بالقرار الذي
ان دوره مراقبة اخلط الأزرق ولي�س خط الهدنة.
ان�ش�أه)� ،أي �أنه بات يعترب ّ
والتزاما من اجلانب اللبناين جميع ق��رارات الأمم
و�إزاء هذا الو�ضع،
ً
املتحدة ،ف�إنه طالب اليونيفل وما زال يطالب ،ب�أن يعود فريق مراقبي
خط الهدنة �إىل متابعة مهمته الأ�سا�سية� ،أي مراقبة خط الهدنة ولي�س
اخلط الأزرق ،والذي ي�شكّ ل احللّ الأف�ضل يف هذه الفرتة ،للح ّد من اخلروق
الإ�رسائيلية للأرا�ضي اللبنانية ،والتي تتمثّل ب�شق طرقات ترابية ،بغية
مراقبة ال�سياج التقني املعادي� ،إ�ضافة �إىل منع بع�ض املزارعني من التق ّدم
مت ق�ضمها �إثر تر�سيم
نحو البقع مع العلم �أنها يف الأ�صل �أرا�ض لبنانية ّ

انتهاكات واعتداءات!
• بعد انت�شار اجلي�ش يف جنوب الليطاين عقب حرب
متوز  ،2006ح�صلت عدة �إنتهاكات للقرار  1701داخل
وتعر�ض قوات
بقعة انت�شاركم ،مثل �إطالق ال�صواريخ
ّ
اليونيفيل لعمليات اعتداء ا�ستهدفت قوافلها ،فما
هو دوركم يف معاجلة اعتداءات من هذا النوع ومنع تكرارها يف
امل�ستقبل؟
 نو ّد الت�أكيد �أوالً �أن ال�سيادة هي للجي�ش اللبناين فقط ،وبالتايل ف�إنامل�س�ؤولية تقع على عاتقه .ومن هنا ف� ّإن اجلي�ش يقوم مبعاجلة جميع
تعر�ض لقوات
الأعمال التي ت�شكّ ل انتهاكً ا للقرار الدويل � ،1701أو �أي ّ
اليونيفل ،و�إن هذ املعاجلة تعترب تطبيقًا للتعليمات التقنية والتكتية
امل�شرتكة بني الطرفني ،ولقواعد اال�شتباك.
لقد ح�صلت عدة انتهاكات ،ولكننا ن�ؤكد �أن التدخل الفوري واالجراءات
املنا�سبة التي اتخذت يف حينه أ� ّدت �إىل معاجلتها من خالل التعاون
الوثيق بني اجلي�ش واليونيفل واملواطنني بحيث انح�رست ب�شكل الفت،
ال بل �أ�صبحت نادرة ج ًدا.
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بني اجلي�ش
واليونيفل
• �سمعنا يف الآون���ة
الأخ���ي��رة ع���ن �إج����راء
حوار ا�سرتاتيجي بني
اجلي�ش واليونيفيل،
ما الذي دعا �إىل ذلك،
وعلى �أي م�ستوى يح�صل ،وما هي النتائج التي ميكن التو�صل
�إليها؟
دوريا واقع بعثاتها حول العامل ،ويف هذا الإطار،
 تق ّوم الأمم املتحدةً
طلب ال�سيد بان كي مون العام املا�ضي (� ،)2011إجراء تقومي لواقع
مهمة اليونيفيل يف جنوب لبنان .وبناء عليه� ،أعيد تنظيم اليونيفيل.
فعلى �سبيل املثال ،كان هناك وحدة التدخل ال�رسيع الفرن�سية ووحدات
مهماتها با�ستحداث قوة
فرن�سية تنت�رش يف قطاعات �أخرى� ،إ�س ُتبدلت
ّ
احتياط و�ضعت بت�رصّف قائد اليونيفيل� .أما من جهة اجلي�ش اللبناين
فقد ِ
و�ضعت درا���س��ة لإع���ادة ترتيب ال��وح��دات املنت�رشة ،مب��ا يحقق
ال�صيغة الأف�����ض��ل للتعاون مع
اليونيفيل ،بالإ�ضافة �إىل ح�سن
أي�ضا
مت � ً
�سري مهماتها ،لذلك ّ
ا���س��ت��ح��داث ق���وة اح��ت��ي��اط ،كما
ا�ستبدل بع�ض ال��وح��دات .ومن
ث��م ب���د أ� ح���وار ا���س�ترات��ي��ج��ي بني
ال��ط��رف�ين ب��ه��دف ال��ت��و� ّ��ص��ل �إىل
معرفة ح��اج��ات اجلي�ش اللبناين
م��ن العتاد والآل��ي��ات والثكنات
وامل����راك����ز وال���ب���ن���ى ال��ت��ح��ت��ي��ة،
لت�سلّم املهمات العمالنية بعد
اليونيفيل .ولهذه الغاية ُ
�شكّ لت
جلان ال تزال توا�صل اجتماعاتها،
لكن التو�صيات حتتاج �إىل دعم الدول التي تبدي اهتمامها بتقدمي
هبات للجي�ش وت�سليحه.
وعـــن اح��ت��م��ال دف��ع الإ�سرتاتيجية نحو تغيري ق��واع��د الإ�شتباك
لليونيفيــل ،ينفي العميد طلي�س ح�صول ذلك على الرغم من «�أن
العدو ي�سعى �إىل تغيري قواعد اال�شتباك والإجراءات التقنية ،على نحو
يظهر قوات الأمم املتحدة يف لبنان وك�أنها قوة احتالل ولي�ست قوة
�سالم».
و�ش ّدد على �أن التعاون ال�صادق بني اجلي�ش وقوات الأمم املتحدة
م�شريا �إىل «�أننا نطبق ومنذ العام 2006
والأهايل هو مفتاح النجاح،
ً
القرار  ،1701ومل حتدث �أي م�شاكل كبرية ،فكل امل�شكالت كانت
�صغرية ،وحلّت يف حينها .من هنا ي�أتي ال�س�ؤال :ما احلاجة �إىل تغيري
فعاليتها وقدرتها
التدابري والإجراءات التي اختربت ل�سنوات ،و�أثبتت
ّ
على حلّ جميع امل�شاكل يف �أ�سو�أ الظروف؟».

امل�ساعدات والهبات
• ن�سمع عن هبات ُتق ّدمها قوات الأمم املتحدة يف لبنان �إىل
اجلي�ش و�إىل جمعيات �أهلية وم�ؤ�س�سات مدنية ،هل ميكننا معرفة
ماهية هذه امل�ساعدات ،وهل ت�ستفيدون من ذلك ،وعلى �أي
�أ�سا�س تو ّزع على القرى؟
 جاء يف القرار  1701يف فقرته ال�ساد�سة« :يدعو املجتمع الدويل�إىل ا ّت��خ��اذ خطوات فورية مل� ّد ال�شعب اللبناين بامل�ساعدة املالية
أي�ضا �إىل النظر يف تقدمي املزيد من امل�ساعدة
والإن�سانية ...ويدعوه � ً
يف امل�ستقبل للإ�سهام يف تعمري لبنان وتنميته» .لهذا �أن�ش�أت قيادة
اليونيفيل ق�سم التعاون امل��دين  -الع�سكري لتنفيذ هذا امل�رشوع،
بالإ�ضافة �إىل قيام بع�ض وحداتها ب�إن�شاء �أق�سام خا�صة بها للقيام
أي�ضا .من هنا ميكن �أن ت�أتي امل�ساعدات والهبات �إما من
بهذا الواجب � ً
قيادة اليونيفيل �أو من قيادة �إحدى الوحدات التي تدعمها بلدانها.
ولكي يواكب اجلي�ش ه��ذا امل����شروع ،كلّف ق�سم التعاون امل��دين -
الع�سكري يف القطاع باملتابعة والإ�رشاف على طلب الهبات ومالحقتها
وت�سلّمها ،ما �سمح باحل�صول على هبات متنوعة ،لها �أهميتها امليدانية
واحل��ي��ات��ي��ة ،يف ت�سهيل مهمات
ال���وح���دات ون��ذك��ر م��ن��ه��ا :بع�ض
الآل���ي���ات ال��ع�����س��ك��ري��ة وامل��دن��ي��ة
وال�سيارات ال�صحية ،املولّدات
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة� ،أج���ه���زة ات�����ص��ال
وك��م��ب��ي��وت��ر وب��ع�����ض الإن�����ش��اءات
والعتاد الهند�سي...
ومي��ك��ن��ن��ا ال��ت���أك��ي��د ه���ن���ا� ،أن
ه��ذه الهبات التي ٌت�شكر عليها
قوات اليونيفل جاءت يف الزمان
وامل��ك��ان املنا�سبني ،ن��ظ� ً�را �إىل
خ�صو�صا يف
احلاجة املا�سة �إليها،
ً
تنفيذ القرار  1701والعمل م ًعا
يف بقعة واحدة ملهمة واحدة.
كما �أن الهبات التي ق ّدمتها �إىل امل�ؤ�س�سات الر�سمية واملدنية
والأه��ل��ي��ة ،وطّ ��دت العالقات بينها وب�ين الأه���ايل ،وخ ّف�ضت الأ��ضرار
اجلانبية التي تنتج �أحيا ًنا من تنفيذ املهمات داخل القرى والبلدات.
و�أ�شار �إىل �أهمية دور اجلي�ش يف تن�سيق هذه الهبات ومتابعتها لتحقق
الغاية املرجوة منها� ،إ�ضافة �إىل تن�سيق مواعيد اللقاءات والإحتفاالت
اخلارجة عن نطاق مراكز اليونيفيل.
أخ�يرا ختم قائد قطاع جنوب الليطاين حديثـــه بت�أكيد العالقات
و� ً
املمتـــازة مـــع ق��وات الأمـــم املتحدة العاملة يف جنوب لبنان ،و�أن
اجلي�ش م�ستمر يف ت�أدية مهماته الأ�سا�سية وهي احلفاظ على الأمن
واال�ستقرار يف اجلنوب ،وكذلك حمايـــة احلدود اللبنانية املعرتف بها
دوليا ،علـــى �أن يبقى اخلـــط الأزرق خـــط ان�سحاب العدو الإ�رسائيلي
ً
فقط ،ال خط احلدود.
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�أ�ساتذة الكلية احلربية
يكرمون رئي�س الأركان
ّ

اللواء الركن �سلمان:
مميز
للكلية موقع خا�ص ودور ّ

كرم الأ�ساتذة املنتدبون للتدريب يف الكلية احلربية ،رئي�س الأركان
ّ
اللواء الركن وليد �سلمان والأ�ساتذة ال�سابقني وذلك يف احتفال �أقيم يف
نادي ال�ضباط  -جونية ،ح�رضه �إىل جانب مدير التعليم العميد الركن خالد
حمادة ،قائد الكلية العميد الركن �رشبل الفغايل ،رئي�س املركز العايل
للريا�ضة الع�سكرية العميد الركن �أ�سد الها�شم ،رئي�س اجلامعة اللبنانية
املكرمني
الوزير ال�سابق الدكتور عدنان ال�سيد ح�سني وعدد من الأ�ساتذة
ّ
واملدعوين و�ضباط املدر�سة وعقيالتهم.
توجه �إىل ال�ضباط والأ�ساتذة
رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان ّ
اجلامعيني واحل�ضور بكلمة قال فيها:
«م��ن��ذ ت�أ�سي�سها ك���ان للكلية
احل���رب���ي���ة م��وق��ع��ه��ا اخل���ا����ص يف
اجلي�ش ودوره��ا املميز بني �سائر
الوحدات الع�سكرية ،وذلك انطالقً ا
من م�س�ؤولياتها يف �إع���داد رجال
الغد ،رج��ال املعرفة والت�ضحية،
املوكلني �صون �إجنازات امل�ؤ�س�سة
دفاعا
ومتابعة واجباتها الوطنية،
ً
و�أم��� ًن���ا و�إمن�����ا ًء ،وم���ن ث��م ت�سليم
ال�شعلة من جيل �إىل جيل.
ما�ضيا ،وحا�رضًا
ولقد د�أب اجلي�ش
ً
بقيادة العماد جان قهوجي على
�إغناء الكلية باخلربات واملعارف،
ويف ه��ذا الإط���ار حر�صت القيادة
�إىل �أبعد احلدود على متتني ج�سور
التعاون والتوا�صل مع جامعاتنا
الوطنية ،ال �سيما جلهة رفد الكلية
احلربية بخرية الأ���س��ات��ذة .وك��ان
من نتائج هذه اخلطوات ،حتويل
امل��در���س��ة �إىل ك��ل��ي��ة ،وب��ال��ت��ايل
تو�سيع دائ��رة الربامج التعليمية
وال��ت��دري��ب��ي��ة وزي�����ادة ال��درج��ات
العلمية امل�ستحقة يف نهاية �سنوات الدرا�سة ،وفتح �آف��اق جديدة �أمام
الراغبني من التالمذة ملتابعة التح�صيل الحقًا يف اجلامعات.»...
و�أردف�« :إن ما تو�صلت �إليه الكلية احلربية من م�ستوى ٍ
راق يعتز به
اجلميع ،هو ثمرة جهود قادتها و�ضباطها و�أ�ساتذتها الذين تعاقبوا على
خدمتها طوال عقود من الزمن و�صوالً �إليكم بالتحديد .فلنجدد الهمم
والعزم م ًعا على متابعة درب العطاء ،ليبقى ه��ذا املعهد الأ�شم �أمل
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�إعداد:
نينا عقل خليل
رميا �سليم �ضوميط

�شباب الوطن ،وقبلة املجتمع
اللبناين.»...
كذلك� ،ألقى قائد الكلية العميد الركن �رشبل الفغايل ،وبعد تقدمي
تطرق فيها �إىل امل�ستوى العايل للكلية
الدروع للأ�ساتذة
املكرمني ،كلمة ّ
ّ
احلربية ،يف جماالت التنظيم والإدارة واالن�ضباط ويف جماالت التدريب
والتعليم ومواكبة التطور الع�سكري احلا�صل يف �أرق��ى جيو�ش العامل.
معتربا �أن هذا بالت�أكيد يعود �إىل جهود قادة الكلية و�ضباطها املتعاقبني،
ً
ويف مقدمهم اللواء الركن �سلمان ،الذي ال تزال ب�صماته وا�ضحة يف �سجل
وحتملهم
الكلية وجنباتها ويومياتها ،وذلك مب��وازاة جهود الأ�ساتذة،
ّ
الأعباء امللقاة على عاتقهم برحابة
�صدر وطول �أناة...
وق���الّ �« :إن م��ا �سبق وذك���رت،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل حت��وي��ل املدر�سة
ؤخ��را �إىل كلية ،وهي
احل��رب��ي��ة م��� ً
بحق ،ت�ستحق ذلك منذ وقت بعيد،
قيا�سا على حجم م��واد التدري�س
ً
وتنوعها والزمن التعليمي املكثّف،
علي م�س�ؤوليات
كل ذلك قد ر ّتب ّ
م�ضاعفة و�شكّ ل بالن�سبة �إ ّ
يل حاف ًزا
إ�ضافيا ،للحفاظ على �إجن���ازات
�
ً
الكلية والت�ش ّدد يف تطبيق معايري
ال��ك��ف��اءة والإن���ت���اج���ي���ة ،مب����وازاة
العمل ال����د�ؤوب م��ن اج��ل ت�رسيع
عملية تطويرها ،وتعميق البحث
يف و�سائل و�أ�ساليب جديدة من
�ش�أنها االرتقاء مب�ستوى التدريب
ب�����ش� ّق��ي��ه ال��ن��ظ��ري والتطبيقي،
م�ستفي ًدا من دع��م قائد اجلي�ش
العماد ج��ان قهوجي وتوجيهاته
ال�����س��دي��دة ومتابعته امل�ستمرة
ل�ش�ؤون ه��ذا ال����صرح ،و�أي��� ً��ض��ا من
�سعيا
طاقات املدربني ،ع�سكريني و�أ�ساتذة وتفانيهم يف البذل والعطاء
ً
�إىل حتقيق الأهداف املن�شودة».
�أعقب الكلمة تبادل الدروع بني رئي�س الأركان ورئي�س اجلامعة اللبنانية
الدكتور عدنان ال�سيد ح�سني والذي �ألقى بدوره كلمة �شكر فيها القيمني
منوها باجلهود الوطنية للم�ؤ�س�سة الع�سكرية اللبنانية وبكفاءة
على احلفل
ً
قيادتها و�ضباطها و�أفرادها.
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كتاب �شكر

وج��ه قائد ق��وات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
ّ
اللواء باولو �سيريا ر�سالة �شكر �إىل قائد
اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي� ،أع��رب فيها
عن �إعجابه باالحرتافية التي �أظهرها اجلي�ش
اللبناين خالل توليه مهمة احلفاظ على الأمن
يف «ذكرى يوم الأر�ض» التي �أقيمت بتاريخ
منوها
� 30آذار �ضمن قطاع جنوب الليطاين،
ً
بجهود كبار ال�ضباط والع�سكريني .وقال يف
الر�سالة:
«�سيادة العماد قهوجي،
�أود �أن �أع���رب ع��ن �إعجابي بالإحرتافية
والثقة التي �أظهرها اجلي�ش اللبناين يف
احلفاظ على �سالمة الو�ضع يف قطاع جنوب
الليطاين بتاريخ « 2012/3/30ي��وم
الأر�����ض» .لقد ك��ان الإل��ت��زام والتفاين يف
تخطيط املهمات املحددة وتنفيذها ف�ضالً
عن التن�سيق مع ق��وات الأمم املتحدة يف
اجلنوب� ،رضوريني ملنع �أي حماولة لتعري�ض
ال�سالمة العامة للخطر داخل بقعة عمليات
ال��ق��وات الدولية ،وت��أم�ين بيئة هادئة يف
منا�سبة ح�سا�سة كهذه.
�إين �أ�ؤك��د �إ�ستعداد قوات االمم املتحدة
العاملة يف جنوب لبنان مل�ساعدة اجلي�ش
اللبناين ودعمه يف قطاع جنوب الليطاين...
�أ�ؤك��د �شعوري ب��الإح�ترام والتقدير لكل
م��ن ال��ل��واء ال��رك��ن عبد الرحمن �شحيتلي
من�سق احلكومة لدى قوات الأمم املتحدة يف
اجلنوب ،العميد الركن �صادق طلي�س قائد
قطاع جنوب الليطاين ،العميد علي �شحرور
رئي�س فرع خمابرات منطقة اجلنوب ،ولكل
القادة واجلنود ،وذلك جلميع اجلهود التي
بذلوها يف �سبيل ت�أمني «يوم �أر�ض» �سلمي
وهادئ».
�شكرا لكم جمي ًعا.
ً
اللواء باولو �سيريا
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قائد القوات الربية الأمريكية يزور لبنان ويعاين «اخلط الأزرق»
ق��ام ق��ائ��د ال��ق��وات
ال�ب�ري���ة يف ال��ق��ي��ادة
الو�سطى الأمريكية
اجل��ن��رال فين�سنت
ب���روك�������س م����ع وف���د
م��راف��ق ،ب��زي��ارة �إىل
لبنان تخللها لقاء مع
قائد ف��وج املغاوير
العميد الركن �شامل
روك������ز وم���ع���اون���ي���ه،
وجولة يف منطقة اجلنوب ا�ستهلت بزيارة �إىل
قيادة قطاع جنوب اللليطاين يف �صور ،حيث
التقى قائده العميد الركن �صادق طلي�س.
وا�ستمع ال��وف��د �إىل �إي��ج��از ق � ّدم��ه يف قاعة
املحا�رضات رئي�س ق�سم الإ�ستعالم يف القطاع،
تناول طبيعة اخلط الأزرق والفوارق الظاهرة
بينه وب�ين خط الهدنة ،انتقل بعدها الوفد
برفقة قائد القطاع ورئي�س جهاز االرتباط

ورئي�س ق�سم الإ�ستعالم �إىل احلدود اجلنوبية
حيث متت معاينة بع�ض ه��ذه ال��ف��وارق على
الأر�ض.
ويف ثكنة اللواء الركن ال�شهيد فرن�سوا احلاج،
التقى اجلرنال بروك�س �ضباط القطاع ال�رشقي،
يف ح�ضور العميد الركن طلي�س وقائد لواء
امل�شاة التا�سع العميد �أمني بو جماهد� ،إىل عدد
من ال�ضباط.

وفد ع�سكري
�أردين يف
زيارة تدريبية
ق��ام وف��د ع�سكري
�أردين م����ن ه��ي��ئ��ة
ال��ت��وج��ي��ه يف كلية
ال�����دف�����اع ال���وط���ن���ي
امل��ل��ك��ي��ة الأردن����ي����ة
يتق ّدمه العميد الركن عدنان �أحمد الع�ساف الرقاد بزيارة تدريبية �إىل لبنان ،تخللها عدد من
اللقاءات واجلوالت.
ا�ستهلت الزيارة بلقاء يف وزارة الدفاع الوطني مع رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان يف
مكتبه ،و�آخر يف قاعة الإيجاز يف ح�ضور نائب رئي�س الأركان للعمليات العميد الركن رفعت �شكر
ومدير التعليم العميد الركن خالد حمادة وم�ساعد مدير التوجيه العميد �أنطوان جنيم وعدد من
ال�ضباط .وقد ا�ستمع الوفد �إىل �إيجاز حول ان�شاء اجلي�ش اللبناين وعقيدته القتالية وعمل مديرية
التوجيه.
ويف وقت الحق ،زار الوفد كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان ومدر�سة الرتباء يف معهد التعليم
والقوات البحرية ،حيث تعرف �إىل تاريخ كل من هذه الوحدات و�أ�ساليب التعليم والتدريب املتبعة
فيها .كما زار الوفد مدر�سة التزلج يف الأرز ،وكانت له جوالت �سياحية ثقافية.
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وفد برازيلي يف
القوات البحرية
زار قيادة ال��ق��وات البحرية
وف������د ب����رازي����ل����ي ب��رئ��ا���س��ة
الأمريال مار�سيليو ،مدير عام
م�ؤ�س�سة ت��ط��وي��ر امل�شاريع
ال���ب���ح���ري���ة ال���ت���اب���ع ل��ق��ي��ادة
ال��ق��وات البحرية الربازيلية
( .)EMGEPRONوتهدف
ال��زي��ارة اىل عر�ض جتهيزات
امل�ؤ�س�سة البحرية وعتادها.
ا�ستقبل الوفد قائد القوات
البحرية العميد البحري نزيه
ورح��ب به يف ح�ضور مندوبني من كل
ب��اروديّ ،
من املديرية العامة للإدارة ومن �أركان اجلي�ش
للتخطيط وللتجهيز وعدد من �ضباط البحرية.
الأمريال مار�سيليو عبرّ بدوره عن �رسوره لزيارة
البحرية اللبنانية والتعرف �إىل حاجاتها على
�صعيد العتاد والتجهيزات والتدريب ،وبالتايل
ما ميكن �أن تق ّدمه امل�ؤ�س�سة يف هذا املجال.
عر�ض موجزٌ ح��ول امل�ؤ�س�سة -
�أعقب ذل��ك
ٌ
الربازيلية -
تابعة ل��وزارة الدفاع
املتخ�ص�صة
ّ
ّ
ببناء ال�سفن املتطورة واحلديثة الطراز ،وت�شمل
�صناعاتها ال�سفن احل��رب��ي��ة واال�ستطالعية
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بالإ�ضافة �إىل �إ�صالح هذه ال�سفن و�صيانتها
وتدريب الأفراد على �أنظمتها القتالية ،و�سوى
ذل��ك م��ن منتجات وخ��دم��ات تتعلّق بالدفاع
البحري.
من ال�صناعات البحرية التي عر�ضتها امل�ؤ�س�سة
الربازيلية :مركب « »Marlimال��ذي ت�صل
حمولته �إىل  45ط ًنا� ،سفينة « »Grajaûالتي
حتمل حتى  200طن و�سفينة « »Macaéالتي
ت�صل حمولتها �إىل  500طن ،وهي جميعها من
فئة مراكب و�سفن الدوريات اال�ستطالعية غري
القتالية .وتخلّل العر�ض فيلم عن �أبرز مميزات

وكيفية ا�شتغال حمركاتها
ه��ذه ال�سفن
ّ
وطرق املراقبة والر�صد فيها� ،إ�ضاف ًة �إىل
هيكليتها ونظام الدفع و�أنظمة الطاقة
الكهربائية واالت�صاالت واملالحة والتهوئة
وم��راق��ب��ة التلوث وق���وارب وع��ت��اد النجاة
املتوافرة على متنها...
�أعجب احل�ضور بالعر�ض ور�أى العميد
بارودي «� ّأن هذه ال�سفن املميزة واملتطورة
تخدم تطلعات ال��ق��وات البحرية اللبنانية»،
و�أو�ضح �أن «قيادة اجلي�ش �ستعمل على درا�سة
العرو�ض املقدمة واتخاذ القرارات املنا�سبة».
ثم انتقل الوفد مع احل�ضور عرب البحر �إىل
قاعدة جونية البحرية حيث جالوا يف مدر�سة
ال��ق��وات البحرية وتعرفوا على م�شبه املالحة
وطريقة العمل عليه.
واخ��ت��ت��م ال��ل��ق��اء ب��غ��داء يف ا���س�تراح��ة �ضباط
قاعدة جونية البحرية حيث قدم العميد البحري
بارودي للأمريال مار�سيليو درع القوات البحرية
اللبنانية.

تدريبات لبنانية  -املانية
تلبية لدعوة قائد
جم���م���وع���ة ال�������زوارق
الأمل���ان���ي���ة ال��ع��ام��ل��ة
���ض��م��ن ق����وات الأمم
امل��ت��ح��دة امل ��ؤق��ت��ة،
نفذت وح��دات تابعة
ل���ل���ق���وات ال��ب��ح��ري��ة
واجلوية ولفوجي مغاوير البحر والتدخل الثالث يف اجلي�ش اللبناين
وب��الإ���ش�تراك مع ال��وح��دة البحرية الأملانية متري ًنا م�شرتكً ا يف البقعة
املقابلة خلليج جونية.
ح�رض التمرين العميد البحري نزيه بارودي ممثالً قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي ،ال�سفرية الأملانية ال�سيدة بريجيتا �سيفكر �إيربيل ،امللحق
الع�سكري الأملاين ،من�سق امل�ساعدات الع�سكرية الأملانية ،قائد القوة

البحرية الأملانية ،ق��ادة �أف��واج و�ضباط من خمتلف القطع والوحدات
الع�سكرية.
�شمل التمرين ،اقتحام �سفينة اختطفها قرا�صنة وتفتي�شها والت�أكد من
و�ضعها القانوين ،ونقل بريد بني املراكب امل�شاركة ،وموا�ضيع �أخرى.
ويف اخلتـام� ،أقيم حفـل غ��داء على متـن ال�سفينـة احلربية الأملانية
«.»FGS RHEIN
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تورط طبيب بنقل �أ�سلحة
قيادة اجلي�ش تو�ضح حقائق حول ّ
وت�صحح معلومات تداولها بع�ض و�سائل الإعالم
ّ

�صدر عن قيادة اجلي�ش
 م���دي���ري���ة ال��ت��وج��ي��هالتو�ضيح الآتي:
نقل بع�ض و�سائل الإعالم يف الآونة الأخرية ت�رصيحات للطبيب زكريا
حنقري وعدد من ال�سيا�سيني ،مفادها �أن الطبيب املذكور قد تعر�ض
للإهانة اجل�سدية والنف�سية خالل توقيفه من قبل مديرية املخابرات
على خلفية �ضبط كمية من الأ�سلحة كان ينقلها �أربعة �أ�شخا�ص من
التابعية ال�سورية يف �سيارة بيك �آب مل�صلحة الطبيب حنقري يف مدينة
�صيدا ،و�أن ه��ذه الأ�سلحة ه��ي قدمية و�أث��ري��ة وغ�ير �صاحلة ويقوم
بتجميعها لهواية لديه ولي�س لأي غر�ض �آخر.
الرد على ما �سيق من افرتاءات
�إن قيادة اجلي�ش التي �آثرت بداي ًة عدم ّ
لزاما عليها يف ظل
بحق اجلي�ش حفاظً ا على �سمعة اجل�سم الطبي ،بات ً
الإثارة الإعالمية املكثفة لهذا املو�ضوع تو�ضيح احلقائق الآتية:

 �أوالً :يف الوقت الذي ت�ؤكد فيه هذه القيادة �أنها تتعامل مع جميعاملوقوفني لديها ومهما كانت �أن���واع التهم املوجهة �إليهم ،وفق
الأخالقية الع�سكرية والأ�صول والقوانني املرعية الإجراء ،تنفي جملة
وتف�صيالً �صحة ما ورد جلهة تعر�ض الطبيب حنقري للإهانة ب�أي �شكل
من الأ�شكال ،حيث �أحيل فور �ضبط الأ�سلحة على ال�رشطة الع�سكرية التي
قامت بالتحقيق ب�إ�رشاف النيابة العامة الع�سكرية وبنا ًء على �إ�شارتها،
ثم �أخلي �سبيله ب�سند �إقامة بعد مراجعة الق�ضاء ل�صفته الطبية.
ثانيا� :إن الأ�سلحة امل�ضبوطة هي �أ�سلحة حربية �صاحلة لال�ستعمالً
وبكميات كبرية ،مع وجود بع�ض الأ�سلحة القدمية ،ف�ضالً عن �أن حيازتها
من دون ترخي�ص ت�شكل خرقً ا وا�ض ًحا للقانون .وحتتوي امل�ضبوطات
على ر�شي�ش «م��اغ» ور�شي�شَ ي « »BKCوبندقية حربية قنا�صة و3
م�سد�سات وكمية من الذخائر العائدة لها ،و 14بندقية حربية قدمية
معظمها �صالح لال�ستخدام ،بالإ�ضافة �إىل  8بنادق �صيد.

املهمات الأمنية للجي�ش:
مئات املوقوفني وم�ضبوطات
تعر�ضت لإطالق نار
وحدات
ّ
والقيادة لن تتهاون
يف �إط����ار ���س��ه��ر اجل��ي�����ش ع��ل��ى ح��ف��ظ الأم���ن
واال�ستقرار ،نفذت وحداته املختلفة عمليات
وتدابري �أمنية ،ا�سفرت خالل الأ�سابيع الأخرية
عن �إيقاف املئات من املجرمني والل�صو�ص
واملهربني و�سواهم من املطلوبني للعدالة.
تعر�ض بع�ض الوحدات يف �أثناء قيامها
وقد ّ
بواجبها �إىل �إطالق نار من قبل جمرمني ،فر ّدت
عليه باملثل واعتقلت ع��د ًدا من املتورطني
وامل�شتبه بهم والحقت الفارين منهم.
م��ن جهتها �أك����دت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش يف �أح��د
البيانات التي �أ�صدرتها مديرية التوجيه� ،أنها
لن تتهاون على الإط�لاق يف مالحقة مرتكبي
هدة الأعمال التخريبية وكل من يقف خلفهم.
يف ما يلي العمليات والتدابري الأمنية التي
أخريا واحل�صيلة التي �أ�سفرت
نفذها اجلي�ش � ً
عنها.
• وحدات من اجلي�ش تتعر�ض لإطالق نار:
خ�لال ق��ي��ام ق��وة م��ن اجلي�ش ب��ده��م �أم��اك��ن
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مطلوبني للعدالة بجرائم خمتلفة يف حملة
ال�رشاونة  -بعلبك ،تعر�ضت لإطالق نار كثيف
من قبل م�سلحني ،احتمى بع�ضهم يف منزل
�إح��دى املحاميات (ل .ج ).التي حاولت منع
ال��دوري��ة م��ن توقيفهم ،وحر�ضت م�سلحني
�آخرين على الت�صدي لها.
وق��د ر ّد عنا�رص اجلي�ش على م�صادر �إط�لاق
ال��ن��ار ب��امل��ث��ل ،وف��ر���ض��وا ط��وقً ��ا �أم��ن� ً�ي��ا ح��ول
املكان ،ونتج من تبادل �إط�لاق النار �إ�صابة
ٍ
بحال حرجة ،وتوقيف
ثالثة ع�سكريني �أحدهم
�أح��د مطلقي النار على ال��دوري��ة املدعو ع.ج
واملطلوب بـ 30وثيقة ،بتهم �إطالق نار وحيازة
�أ�سلحة واعتداء على مدنيني وع�سكريني و�رسقة
�سيارات وجتارة خمدرات .كما مت �ضبط ال�سالح
امل�ستخدم يف االعتداء على الدورية ،فيما لوحق
باقي مطلقي النار لإلقاء القب�ض عليهم (بيان

مديرية التوجيه بتاريخ .)2012/4/3
يف الإط��ار نف�سه� ،أق��دم �أربعة م�سلحني على
�إطالق النار باجتاه حاجز للجي�ش يف حملة التبانة
 طلعة العمري ،ومركز �آخر له يف خان البطيخ طرابل�س ،بوا�سطة بندقية «بومب �أك�شن»و�أ�سلحة حربية خفيفة ،م��ا أ� ّدى �إىل �إ�صابة
ثالثة ع�سكريني بجروح طفيفة ،وقد ر ّد عنا�رص
فروا �إىل
اجلي�ش باملثل على امل�سلحني الذين ّ
داخل الأحياء ال�سكنية ،فيما با�رشت قوى اجلي�ش
وتق�ص وا�سعة لإلقاء القب�ض على
حملة دهم
ّ
الفاعلني ،حيث متكنت من توقيف ثالثة من
امل�شتبه بهم يف تنفيذ الإعتداء املذكور.
من جهة �أخ���رى� ،أوق��ف��ت دوري��ة من اجلي�ش
املدعو ع .ح .يف منطقة الكورة حليازته �أ�سلحة
وذخائر حربية ،كما �أوقفت املدعو م .ط .يف
حملة التبانة للإ�شتباه ب��ه يف مو�ضوع �إلقاء

�أيار

ثالثًا� :إن عدم اللجوء �إىل الق�ضاء ،والإثارة الإعالمية ملوا�ضيع تندرجيف �صلب مهمات امل�ؤ�س�سة الع�سكرية� ،أمر يدعو �إىل اال�ستغراب ال �سيما
ؤخرا مديرية
�أن البع�ض قد تغا�ضى
ً
متاما عن الإجنازات التي حقّقتها م� ً
املخابرات ،مما ي�شري �إىل وجود غايات خلف ذلك ،و�إىل الت�شوي�ش على
دور اجلي�ش وعرقلة مهماته الأمنية ،كما �إىل التهرب من امل�س�ؤوليات
اجلرمية التي ثبتت بحق الطبيب املذكور ،ويبقى يف النهاية للق�ضاء
املخت�ص من دون �سواه م�س�ألة الف�صل يف هذه الق�ضية.
كذلك �صدر عن قيادة اجلي�ش  -مديرية التوجيه البيان الآتي:
أخبارا تتعلق
تناقل بع�ض و�سائل الإعالم املكتوبة يف الآونة الأخرية � ً
ب�ش�ؤون امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،منها �إقدام جمندين اثنني على الفرار
من اجلي�ش �إىل داخل الأرا�ضي ال�سورية والتحاقهما ب�إحدى اجلهات
أي�ضا فقدان عدد من البنادق احلربية و�أعتدة �أخرى
الع�سكرية ،ومنها � ً
عائدة لإحدى وحدات اجلي�ش.
�إن ق��ي��ادة اجلي�ش التي ت��ن��أى ب�ش�ؤونها الداخلية ع��ن التجاذبات
ال�سيا�سية والإعالمية ،تو�ضح ب�أن املجندين املذكورين غري مثبتني يف
اجلي�ش وهما يف و�ضع متديد اخلدمة لفرتة م�ؤقتة ،ويقيمان ب�صورة
تغيبا عن مركز عملهما منذ مدة من دون �أن يحدد
ثابتة يف �سوريا ،وقد ّ

قنابل يدوية داخل جمرى نهر بوعلي بتاريخ
 .2012/3/28وق���د ب��و��شر ال��ت��ح��ق��ي��ق مع
املوقوفني ،متهي ًدا لإحالتهم على الق�ضاء
املخت�ص .وق��د اع��ت�برت ق��ي��ادة اجلي�ش� ،أن
ّ
الإع��ت��داء ال��ذي تعر�ضت ل��ه ق��وى اجلي�ش يف
مدينة طرابل�س ،ا�ستهداف مبا�رش لإ�ستقرار
املدينة و�أمن �أبنائها ،و�أكّ دت �أنها لن تتهاون
على الإط�لاق يف مالحقة مرتكبي هذه الأعمال
التخريبية ،وكلّ من يقف خلفهم (بيان مديرية
التوجيه بتاريخ .)2012/4/1
يف ال�سياق نف�سه ،و�إث��ر توافر معلومات عن
وجود �شخ�ص م�سلح وملثم قرب حمطة �إر�سال
عائدة لإحدى �رشكات الهاتف اخللوي يف بلدة

م�صريهما لغاية تاريخه.
�أما بالن�سبة اىل فقدان
بع�ض ال��ب��ن��ادق احلربية
والأع����ت����دة ال��ع�����س��ك��ري��ة،
ف��ه��ذا الأم����ر ق���د ح�صل
منذ فرتة طويلة ،وتولّت
ال����شرط��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة يف
حينه التحقيق به ،حيث تو�صلت �إىل نتائج قاطعة حم�صورة باملكان
والأ�شخا�ص املعنيني ،ولي�س هناك �أي تداعيات �إ�ضافية على ذلك،
وقد �أ�صبحت هذه النتائج يف عهدة الق�ضاء الع�سكري املخت�ص ،فيما
مت �إنزال �أ�شد العقوبات الت�أديبية بحق امل�س�ؤولني واملق�رصين يف �أداء
واجباتهم.
تدعو قيادة اجلي�ش و�سائل الإع�لام املعنية عند ن�رش �أي معلومات
تتعلق بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية� ،إىل ع��دم ت�ضخيمها مبا ال يتنا�سب
مع الواقع ،وت�ؤكد ب�أن مثل هذه احلاالت الفردية واملحدودة ،والتي
قد حت�صل بني احلني والآخ��ر ،تتم معاجلتها ب�شكل حا�سم ،وحما�سبة
فاعليها على الفور وفق الأ�صول الع�سكرية والقوانني املرعية الإجراء.

ال�سلطانية  -ق�ضاء بنت جبيل ،توجهت دورية
تابعة ملديرية املخابرات �إىل املكان ،وفور
و�صولها تعر�ضت لإطالق نار من قبل امل�سلح
املذكور ،ما �أدى �إىل �إ�صابة ع�سكري بجروح
وت�رضر �آلية ع�سكرية .وقد رد عنا�رص الدورية
على النار باملثل ف�أ�صيب مطلق النار وهو
املدعو جعفر حممد يا�سني الذي جرى توقيفه
ونقله �إىل امل�ست�شفى للمعاجلة ،فيما مت �ضبط
ال�سالح امل�ستخدم من قبله والذخرية العائدة
له بالإ�ضافة �إىل ع��دد من الرمانات اليدوية
(بيان مديرية التوجيه بتاريخ .)2012/4/6
• ع�صابة �رسقة:
�إىل ذل��ك �أوق��ف��ت مديرية امل��خ��اب��رات ليل
 2012/3/16يف منطقة ج��ون��ي��ه ،ك�لاً من
خليل عبد املجيد مرحبا و�أحمد و�سام م�شلو�ش،
من اجلن�سية اللبنانية ،وهما يقودان �سيارة
مر�سيد�س م�رسوقة ،وبالتحقيق معهما اعرتفا
ب�أنهما �أقدما يف �أوقات �سابقة على �رسقة عدة
�سيارات بني جونية وطرابل�س ،وبيعها ملحالت
قطع غيار ال�سيارات ،ومنها:

�أخبار ون�شاطات

 �رسقة �سيارة «�أوبل» لون �أزرق منذ حواىل� 6أ�شهر ،كانت متوقفة على الطريق البحرية
قرب كازينو لبنان ،وبيعها لأحد التجار.
 �رسقة �سيارة «تويوتا» لون ج��ردوين منذحواىل � 4أ�شهر ،كانت متوقفة قرب املدفون،
وبيعها لأحد التجار.
 �رسقة �سيارة «م��ازدا» منذ ح��واىل ال�شهروالن�صف ،كانت متوقفة قرب كازينو لبنان،
وبيعها لأحد التجار.
�أما ال�سيارة التي �ضبطت بحوزة ال�سارقني،
فقد متت �رسقتها ليل � 15آذار املن�رصم من
ب��اب ال��رم��ل ،وق��د �أوق��ف��ا وه��م��ا ي��ح��اوالن بيع
حمركها.
وامل���وق���وف خليل ع��ب��د امل��ج��ي��د م��رح��ب��ا من
�أ�صحاب ال�سوابق ،وبحقه مذكرة توقيف �صادرة
عن قا�ضي التحقيق يف ال�شمال بجرم ال�رسقة،
وقد �أودع املوقوفان الق�ضاء املخت�ص (بيان
مديرية التوجيه بتاريخ .)2012/3/17
• ن�صب واحتيال وتزوير:
كذلك ،وبعد توافر معلومات ل��دى مديرية
املخابرات عن قيام �أ�شخا�ص �أجانب ب�أعمال
خ��ارج��ة ع��ل��ى ال��ق��ان��ون يف حم��اف��ظ��ة ب�ي�روت،
وبنتيجة التحريات واملتابعة ،متكنت دورية
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ت��اب��ع��ة ل��ه��ذه امل��دي��ري��ة م���ن ت��وق��ي��ف ث�لاث��ة
�أ�شخا�ص من التابعية النيجريية يف حملة كرم
الزيتون  -الأ�رشفية ،ي�ؤلفون ع�صابة ن�صب
واحتيال وتزوير عمالت ،و�ضبطت بحوزتهم
كميات كبرية من العمالت الأجنبية امل��زورة،
بالإ�ضافة �إىل املعدات امل�ستخدمة يف عملية
ال��ت��زوي��ر (ب��ي��ان م��دي��ري��ة ال��ت��وج��ي��ه ب��ت��اري��خ
.)2012/3/24
• ...وتهريب:
ويف جرود بلدة النحلة  -بعلبك ،متكنت قوة
من اجلي�ش من توقيف �شخ�صني كانا ينقالن
بوا�سطة احليوانات �إىل خارج احلدود اللبنانية

نحو  40كلغ من ح�شي�شة الكيف و 150كلغ
من امل��واد الكيميائية التي تدخل يف �صناعة
املتفجرات ،بالإ�ضافة �إىل كمية من الدخان.
وب��ت��اري��خ � ،2012/3/31أوق��ف��ت ق��وى
لبنانيا (م .ت ).على �أحد مداخل
اجلي�ش مواط ًنا
ً
خميم عني احللوة � -صيدا ،وهو يحاول تهريب
كمية من الأ�سلحة والذخائر ب�سيارته اخلا�صة
�إىل خارج املخيم.
• ح�صيلة �أيام �أمنية:
�إىل ذلك نتيجة التدابري الأمنية اال�ستثنائية
ال��ت��ي ق��ام��ت بها وح���دات اجلي�ش يف خمتلف
امل��ن��اط��ق ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،و�شملت ده���م �أم��اك��ن
مطلوبني للعدالة ،و�إقامة حواجز ثابتة وظرفية،
وت�سيري دوري���ات م�ؤللة وراج��ل��ة ،مت توقيف
�شخ�صا من جن�سيات خمتلفة ،بع�ضهم
881
ً
مطلوب للعدالة مب��وج��ب م��ذك��رات توقيف،
والبع�ض الآخ���ر الرت��ك��اب��ه ج��رائ��م وخمالفات
تتعلق بالتجوال داخ���ل الأرا���ض��ي اللبنانية

من دون �إق��ام��ات �رشعية ،وحيازة املمنوعات
واالجت���ار بها وتهريب ب�ضائع ع�بر احل��دود،
بالإ�ضافة �إىل االعتداء على مواطنني وقيادة
�سيارات ودراجات نارية من دون �أوراق ثبوتية.
وقد �شملت امل�ضبوطات � 150سيارة و38
دراج���ة ن��اري��ة ،و 5م��راك��ب �صيد ،بالإ�ضافة
�إىل كمية م��ن الأ�سلحة ال��ف��ردي��ة وال��ذخ��ائ��ر،
واملخدرات واملوا�شي املهربة.
مت ت�سليم املوقوفني مع امل�ضبوطات �إىل
املراجع املخت�صة لإجراء الالزم.
كذلك ،نفذت وح��دات اجلي�ش تدابري �أمنية
�إ�ستثنائية ملنا�سبتي اجلمعة العظيمة وعيد
�ارا للعنا�رص
الف�صح امل��ج��ي��د� ،شملت �إن��ت�����ش� ً
وت�سيري دوريات و�إقامة حواجز ونقاط مراقبة
يف حم��ي��ط دور ال��ع��ب��ادة وال���ط���رق الرئي�سة
الت�سوق وامل�ؤ�س�سات العامة واملرافق
و�أماكن
ّ
ال�سياحية ،وذل��ك بهدف طم�أنة املواطنني
واحلفاظ على ال�سالمة العامة.

�ضبط مواد غذائية فا�سدة
�إثر �ضبط كميات من املواد الغذائية
الفا�سدة يف حملة طريق اجلديدة ،وختم
امل�ستودعات املحفوظة فيها بال�شمع
الأح���م���ر� ،أ����ص���درت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش -
مديرية التوجيه بيا ًنا �أو�ضحت فيه �أنه
«بعد توافر معلومات عن وجود كميات
كبرية من املواد الغذائية الفا�سدة ،دهمت قوة
من مديرية املخابرات وبالتن�سيق مع م�صلحة
حماية امل�ستهلك ،م�ستودعني يف حملة الطريق
اجل��دي��دة ،يحتويان على ح��واىل  5اطنان من
امل��واد الغذائية املخ�ص�صة لإنقا�ص ال��وزن،
بالإ�ضافة �إىل كميات كبرية من حليب الأطفال
ذات من�ش�أ �أجنبي ،ومنتجات لبنانية على �أنواعها
(زي��وت ،خملالت وح��ب��وب) ،ومنتجات �صنعت
مت متويه م�صدر �إنتاجها ،وجميع
يف �إ�رسائيل و ّ
املواد امل�صادرة منتهية ال�صالحية.
وق��د �ضبطت الآالت امل�ستخدمة يف تزوير
تاريخ ال�صالحية ،و�أوقف ثالثة �أ�شخا�ص حيث
تبينّ بعد التحقيق معهم وجود م�ستودع ثالث
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عائد لهم ،يحتوي على نحو  40ط ًنا من احلليب
وامل��واد الغذائية اخلا�صة بالأطفال ،معظمها
منتهية ال�صالحية �أو مز ّورة تواريخ ت�صنيعها،

كما مت �ضبط حم��ل للبيع باملفرق يف حملة
احلمرا للموقوفني �أنف�سهم.
وقد جرى ختم امل�ستودع واملحل املذكورين
بال�شمع الأح��م��ر ب��ن��ا ًء ع��ل��ى �إ����ش���ارة الق�ضاء
املخت�ص».

اجلي�ش يعرت�ض باخرة
حمملة �أ�سلحة ويوقفها
ّ
يف �إط������ار م��راق��ب��ة
امل���ي���اه الإق��ل��ي��م��ي��ة
اللبنانية والتثبت من
�رشعية حركة املالحة
ف���ي���ه���ا ،اع�ت�ر����ض���ت
ق������وة م����ن اجل��ي�����ش
(بتاريخ  27ني�سان
امل���ن�����ص�رم) ،ق��ب��ال��ة
ال�شاطىء ال�شمايل،
ال�سفينة التجارية
«لطف الـله  »2التي
حت���م���ل ع���ل���م دول����ة
���س�يرال��ي��ون ،وقامت
بتفتي�شها باال�شرتاك
مع الأجهزة املخت�صة،
ح�����ي�����ث ����ض���ب���ط���ت
يف داخ���ل���ه���ا ث�لاث��ة
م�ستوعبات حتتوي على كمية كبرية من الأ�سلحة والذخائر الثقيلة واملتو�سطة واخلفيفة،
بالإ�ضافة اىل كمية من الأعتدة احلربية املتنوعة.
�شخ�صا ينتمون اىل جن�سيات عربية و�أجنبية
مت توقيف الباخرة مع طاقمها امل�ؤلف من 11
و ّ
ً
خمتلفة ،فيما با�رشت ال�رشطة الع�سكرية التحقيق باملو�ضوع ب�إ�رشاف الق�ضاء املخت�ص.

عني الوطن ال�ساهرة
�أكّ ���د وزي��ر ال��دف��اع الوطني فايز غ�صن
�أن التحقيقات اجل��اري��ة ب�ش�أن ال�سفينة
تهرب �أ�سلحة حتقق
التي �ضبطت وه��ي
ّ
و�صول اىل معرفة
تقدما ،وهي �ست�ستمر
اً
ً
كل املتورطني وال�ضالعني بهذه الق�ضية
ومعاقبتهم.
و�إذ دعا اىل ترك التحقيقات ت�أخذ جمراها،
و�إىل عدم �إطالق التكهنات والتحليالت ،جزم
ب�أنه من غري امل�سموح متييع التحقيقات من
خالل �إدخالها بنفق «القيل والقال» ،م�ؤك ًدا
�أن اي حماولة للتدخل بالتحقيقات وحماولة
حرفها عن م�سارها ال�صحيح �سوف تبوء
بالف�شل ولن متر.
وجدد وزير الدفاع الت�أكيد �أن اجلي�ش هو
عني الوطن ال�ساهرة ،وه��و وح��ده القادر
على حماية لبنان وح��دوده ،و��ضرب الفنت
والإم�����س��اك بالو�ضع وحماية الإ�ستقرار،
م�شددا ً على �أن هذا الأمر ي�ضع اجلميع �أمام
م�س�ؤولية كبرية جتاه امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
م��ن خ�ل�ال ت ��أم�ين ك��ل ال��دع��م ال�سيا�سي
وامل���ادي لها ليتمكن اجلي�ش من القيام
مبهماته على م�ساحة الوطن.

�إث���ر ت��ع� ّ�ر���ض ف��ري��ق ال��ع��م��ل ال��ت��اب��ع ملحطة
ت�شري �إىل �أنه يف الوقت الذي حتر�ص فيه على
قيادة اجلي�ش حتقق يف
«اجل��دي��د» منت�صف �شهر ني�سان املن�رصم،
�ضمان حرية الإع�لام يف تغطية الأو�ضاع على
حادث �إطالق النار على
لإط�لاق نار من الأرا���ض��ي ال�سورية عند معرب
احلدود ،ت�أمل من املواطنني ومن الإعالميني
«اجلديد»
فريق
�شهريا على احل��دود ال�شمالية ،وا�ست�شهاد
على وجه اخل�صو�ص ،التزام توجيهات قوى
امل�����ص � ّور ع��ل��ي ���ش��ع��ب��ان� ،أ����ص���درت م��دي��ري��ة
اجلي�ش والتن�سيق امل�سبق معها يف ما يتعلق
التوجيه يف قيادة اجلي�ش بيا ًنا �أعلنت فيه �أن
بالتنقل �ضمن الأماكن اخلطرة ،وذلك �ضما ًنا
قيادة اجلي�ش با�رشت ب�إجراء حتقيقات ميدانية مبا يف ذلك االت�صال لتدخل اجلي�ش بال�رسعة الق�صوى ،وحفاظً ا على �سالمتهم ال�شخ�صية
باجلانب ال�سوري عرب اللجنة الع�سكرية امل�شرتكة للوقوف على ظروف ومن ًعا لأي التبا�س قد يح�صل».
احلادث و�أ�سبابه بدقة ،لتحديد امل�س�ؤوليات ومنع تكرار حوادث كهذه،
و�أ�صدر وزي��ر الدفاع الوطني فايز غ�صن بيا ًنا عبرّ فيه عن عميق
من �ش�أنها �أن تودي بحياة املواطنني الأبرياء ،وتزيد من من�سوب التوتر احلزن والأمل ال�ست�شهاد ال�شاب امل�صور علي �شعبان خالل قيامه بواجبه
على جانبي احلدود.
مبديا
املهني .وا�ستنكر الوزير غ�صن �أي تعر�ض للج�سم الإع�لام��ي،
ً
و�أ�ضاف البيان:
الت�ضامن الكامل مع �إدارة قناة اجلديد وموظفيها ومع عائلة ال�شهيد
هّ
«�إن قيادة اجلي�ش �إذ تبدي �أ�سفها ال�شديد ال�ست�شهاد امل�صور �شعبان امل�صور علي �شعبان،
يتغمد
داعيا الل �أن يلهمهم ال�صرب وال�سلوان و�أن
ّ
ً
امل�شهود له مبناقبيته املهنية ،وتعبرّ عن ت�ضامنها الكامل مع ذويه ،ال�شهيد �شعبان بوا�سع رحمته.
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تكرمي قدامى
«جوقة ال�رشف»
يف ح�ضور العميد حممد فهمي قائد منطقة جبل لبنان ،ممثالً قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وال�سفري الفرن�سي دني�س بييتون ،ووفد

من رابطة قدماء القوى امل�سلحة اللبنانية وعدد من ال�ضباط،
�أقيم يف املجمع الع�سكري يف جونية ،احتفال تكرميي لقدامى
«جوقة ال�رشف» من اللبنانيني والفرن�سيني الذين �أ�سهموا يف حترير لبنان
وفرن�سا خالل احلرب العاملية الثانية.

�أقيم يف نادي ال�ضباط يف
...ومدير �رشكة «»DYNCORP
الريزة ،حفل تكرميي على
تقديرا خلدماته
�رشف مدير �رشكة « »DYNCORPال�سيد �أدريان ريدوت،
ً
املبذولة يف دعم الربنامج اللبناين للعمليات الإن�سانية لنزع الألغام ،وتزام ًنا
مع انتهاء عمل ال�رشكة يف لبنان.
تر�أ�س احلفل العميد حممد فهمي قائد منطقة جبل لبنان ممثالً قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي ،وح�رضه العميد الركن عماد ع�ضيمي رئي�س املركز اللبناين
للأعمال املتعلقة بالألغام� ،إىل جانب عدد من ال�ضباط .وللمنا�سبة ،تال العميد
فهمي كتاب �شكر با�سم العماد قائد اجلي�ش و�سلّمه �إىل ال�سيد ريدوت ،كما
قلّده العميد الركن ع�ضيمي درع املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام.
كرمت قيادة اجلي�ش ال�سيد هادي
ّ
ال�ضباط يف الريزة ،ح�رضه العميد الركن
وال�����ش ��ؤون االجتماعية للع�سكريني
تخلل احل��ف��ل ،تقدمي منح جامعية
ط��ال��ب��ات م��ن �أب���ن���اء ���ش��ه��داء اجلي�ش
درا�سات عليا ،وقد نلن املنح بناء على
جبور يف كلمة �ألقاها باملنا�سبة ال�سيد
ومتنى ل��ه العطاء امل�ستمر ،كما تال
ع��رب��ون ت��ق��دي��ر وام��ت��ن��ان .ث��م دع��ي
�أم���ا الطالبات ال��ل��وات��ي ا�ستحققن
الرقيب الأول ال�شهيد ب�شارة غ�صن،
مي�شال خملوف ،وليال ابنة املعاون
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...وال�سيد هادي نا�صيف

ج��ان نا�صيف يف حفل �أقيم يف نادي
ج��وزي��ف ج��ب��ور رئي�س ج��ه��از الرعاية
القدامى بالوكالة و�ضباط ومدنيون.
م��ن ال�����س��ي��د ه����ادي ن��ا���ص��ي��ف لثالث
اللبناين (�شهداء �ساحة ال�رشف) يتابعن
عالماتهن .وق��د �شكر العميد الركن
ّ
هادي نا�صيف على مبادرته الكرمية
وجهه العماد جان قهوجي
كتاب �شكر ّ
اجلميع �إىل تبادل �أنخاب.
املنحة اجلامعية ف��ه� ّ�ن :م��اري��ان ابنة
ج��وزي��ان ابنة الرقيب الأول ال�شهيد
ال�شهيد مروان فار�س.

�أيار

اجلي�ش يت�س ّلم
بريطانيا
عتادا
ً
ً

ت�سلّم اجلي�ش اللبناين عتا ًدا مق ّد ًما هبة من ال�سلطات الربيطانية ،وهو
عبارة عن �ألب�سة ع�سكرية و�أعتدة خا�صة بالتفتي�ش واملكافحة.
ج��رت عملية الت�سلّم يف حفل �أقيم
ال�ضباط  -الريزة ،يف ح�ضور
قي نادي
ّ
العميد ال��رك��ن نبيل �أب���و ح��ي��در نائب
رئي�س الأرك����ان للتجهيز مم��ث�لاً قائد
اجلي�ش ال��ع��م��اد ج��ان ق��ه��وج��ي� ،سفري
بريطانيا ال�سيد طوم فلت�رش مع وفد مرافق اىل جانب عدد من ال�ضباط.
وقد �شكر العميد الركن �أبو حيدر ال�سفري الربيطاين على امل�ساعدة التي قدمتها
بالده للجي�ش والتي �سبقتها م�ساعدات �أخرى ،و�سلّمه كتاب �شكر با�سم العماد جان
ودرعا تذكارية.
قهوجي
ً

�أق���ام���ت م��دي��ري��ـ��ـ��ة التوجـيه
حفالً ،مبنا�سبة تخريج الدفعة
الأوىل ل��دورة �ضباط التوجيه
للعام احلايل ،وذلك يف مق�صف
كلية ف�����ؤاد ���ش��ه��اب للقيادة
والأركان.
ت��ر�أ���س احلفل مدير التوجيه
العميد ال��رك��ن ح�سن �أي���وب،
وح����ضره م�����س�ّي رّ �أع��م��ال الكلية
ال��ع��م��ي��د ال����رك����ن ع���ل���ي م��ك��ه

�أخبار ون�شاطات

تخريج الدفعة الأوىل لدورة �ضابط توجيه

�ضباطا م�شكلني
تكرم
مديرية التوجيه
ً
ّ

ال�ضباط الذين �شكلوا منها باحتفال
كرمت مديرية التوجيه ّ
�أقيم يف نادي ال�ضباط يف الريزة ،يف ح�ضور مديرها العميد الركن
ح�سن �أيوب وال�ضباط مع عقيالتهم.
ويف احلفل� ،ألقى مدير التوجيه العميد الركن �أيوب كلمة متنى
فيها لل�ضباط امل�شكلني مزي ًدا من التقدم والنجاح يف م�سريتهم
الع�سكرية ،وقلد كالً منهم درع املديرية.

وال�ضباط املدربون والأ�ساتذة
املدنيون وقادة قطع ال�ضباط
املتخرجني.
ت���خ���ل���ل احل�����ف�����ل ،ت�����س��ل��ي��م
ال�������ش���ه���ادات �إىل ال�����ض��ب��اط
امل��ت��خ��رج�ين ،وك��ل��م��ة للعميد
الركن �أيوب حث فيها ال�ضباط
على الإ�ستفادة من الدرو�س
التي تابعوها خالل الدورة ،ثم
�رشب احل�ضور نخب املنا�سبة.

فوج املغاوير يومل للم�ساهمني يف �سباق
«�إغارة الأرز»
نظم فوج املغاوير
تكرمييا لكل
ع�شا ًء
ً
امل�ساهمني يف �إجناح
���س��ب��اق �إغ����ارة الأرز،
م��ن ��شرك��ات �إعالنية
وم�ؤ�س�سات �إعالمية
وغريها.
ح�رض حفل الع�شاء
الذي �أقيم يف نادي �ضباط الفوج يف ثكنة غ�سان رمان  -روميه ،العميد الركن
�شامل روكز قائد الفوج ،مدير التوجيه العميد الركن ح�سن �أيوب و�ضباط،
املكرمة.
وممثلون عن امل�ؤ�س�سات
ّ
وجه العميد الركن روكز كلمة �شكر فيها كل من تعاون مع
وللمنا�سبةّ ،
أي�ضا التذكري ب�أهدافه الرئي�سة م�شد ًدا على
الفوج يف �إجناح ال�سباق ،و�أعاد � ً
�أهمية دعم ال�شعب اللبناين جلي�شه يف خمتلف الن�شاطات التي ينفذها.
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وفود تزور الريزة
يف ذكرى
 13ني�سان

مل��ن��ا���س��ب��ة  13ن��ي�����س��ان
ذك��رى ب��دء احل��رب يف لبنان ،نظمت «حركة ال�سالم ال��دائ��م» ووزارة
املهجرين بالتعاون مع وزارة الرتبية ،جتم ًعا لطالب املدار�س �أمام
ن�صب «�أم��ل ال�سالم» قرب وزارة الدفاع الوطني ،يف ح�ضور رئي�س
«حركة ال�سالم الدائم» فادي �أبي عالم ،رئي�س دائرة ال�شباب يف وزارة
املهجرين زياد �صعب� ،إىل حواىل مئتي طالب من خمتلف املدار�س
واعالميني ومهتمني.
�شارحا معاين الن�صب الذي �أزيح
بعد الن�شيد الوطني ،حتدث �أبي عالم
ً
عنه ال�ستار يف � 2آب العام  ،1995ملنا�سبة اليوبيل الذهبي للجي�ش
اللبناين ،وهو يحتوي على خم�سني �آلية ع�سكرية توزعت بني مالالت
�صممه الفنان الفرن�سي �آرمان.
وم�صفحات وجيبات ،وقد ّ
و�أو�ضح �أبي عالم� ،أن هذا التجمع هو وقفة ملجموعة من الطالب تهدف
�إىل تغليب منطق ال�سالم ،معل ًنا عن �إطالق �شعار « 13ني�سان ،تذكّ ر،
�سامح ،غ�ّيررّ » ،م�ؤك ًدا ��ضرورة �أن ن ّتعظ من درو���س املا�ضي و� اّأل نكرر
الأخطاء ال�سابقة .و�أ�ضاف :هذا املج�سم �أمامنا ،هو من �أجمل املج�سمات،
ال �سيما جلهة �ضخامته والفكرة التي يج�سدها ،وع ّدة احلرب مدفونة فيه
ب�شكل مميز فوق الأر�ض ،لكي ال نن�سى �أن هذه الع ّدة احلربية ت�سببت
مبقتل � 150أل��ف مواطن وتهجري � 900أل��ف وخطف � 17أل��ف �شاب،
ومئات اجلرحى واملعوقني ،عدا عن الرتاجع االقت�صادي والتكنولوجي
وتدهور و�ضع البيئة وت�شويه املدن والقرى وتدمري الأماكن الأثرية
متمنيا للبنان االزدهار الدائم.
و�رسقة الأثار التارخية»،
ً
ويف اخلتام ،و ّزع �أبي عالم بيا ًنا بعنوان «م ًعا لتح�صني ال�سلم الأهلي»،

اجلي�ش ي�شارك يف الربنامج الوطني للغابات
بالتن�سيق مع وزارة الزراعة ،و�ضمن الربنامج الوطني للغابات� ،شاركت
وحدات اجلي�ش املنت�رشة يف خمتلف املناطق اللبنانية ،وبالتعاون
مع عدد من البلديات واملدار�س والنادي
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داعيا �إىل «رف�ض اللجوء �إىل العنف يف النزاعات الداخلية ،لأن احلوار هو
ً
احلل ،وعلى اجلميع التم�سك باحلقوق واحرتام الواجبات.
ثم ج��ال اجلميع يف معر�ض الأ�سلحة التي ا�ستعملت خ�لال احل��رب،
وتوجهوا �إىل املتحف الوطني لإ�ضاءة ال�شموع عن �أرواح الذين �سقطوا
خالل احلرب يف لبنان.
�شخ�صا
كذلك ،قام وفد من جمل�س قيادة التنظيم م�ؤلف من خم�سني
ً
بو�ضع �إكليل من الزهر على متثال الأمري فخر الدين الثاين الكبري يف
الريزة.
اللبناين لليخوت ون�شطاء «�إزرعني يف �أر�ض لبنان» ،يف حمالت ت�شجري
وا�سعة ،يف خراج حواىل  60بلدة وقرية لبنانية.
�شملت احلمالت غر�س نحو � 170ألف �شتلة من �أنواع حرجية ومثمرة،
�ضمن م�ساحة تقدر بـ  2800دومن.
ويف الإط��ار نف�سه ،قامت جمموعة من الع�سكريني� ،إىل جانب تالمذة
ونا�شطني بيئيني يف منطقة اجلنوب ،بحملة ت�شجري وا�سعة يف خراج
بلدتي عيناتا وتبنني  -ق�ضاء بنت جبيل ،حيث غر�سوا م ًعا �أك�ثر من
ثالثني �ألف �شتلة من �أنواع حرجية ومثمرة.
م��ن جهة �أخ���رى ،قامت ط��واف��ات تابعة للقوات اجل��وي��ة بر�ش ب��ذور
ال�صنوبر فوق الأحراج التي اجتاحتها احلرائق يف بلدات :رومني ،الدوير،
عبا ،بريقع ،زوطر الغربية و�أرنون .كما عملت الطوافات على ر�ش مبيدات
ملكافحة ح�رشة ال�صندل ال�ضارة ب�شجر ال�صنوبر فوق عدد من �أح��راج
منطقتي جبل لبنان وال�شمال.

�أيار

�شباب لبنان
نحو الوطنية
مزيد من التوا�صل
بني ال�شباب
وجي�شهم

توا�صل «جمعية �شباب لبنان نحو الوطنية»
تنظيم لقاءات بني ال�شباب والع�سكريني ،ويف
هذا الإطار �ألقى �ضباط عدة حما�رضات �أعقبها
عرو�ض ع�سكرية لفوج املغاوير مبواكبة مفرزة
من مو�سيقى اجلي�ش.
ال��ل��ق��اء الأول� ،أق��ي��م يف ح��رم كلية الآداب
والعلوم الإن�سانية  -الفرع الثاين يف الفنار،
و�ألقى خالله العقيد الركن اليا�س رح��ال من
مديرية التوجيه حما�رضة بعنوان «دور اجلي�ش
يف مواجهة العدو الإ�رسائيلي».
ح�رض اللقاء ،مدير اجلامعة الدكتور ديزيريه
حبيب ال�����س � ّق��ال و�أع�����ض��اء الهيئة الإداري����ة
والتعليمية وح�شد م��ن ال��ط�لاب .وق��د �ألقى
الدكتور ال�سقال كلمة من وحي املنا�سبة هنا
ن�صها:
ّ

�أخبار ون�شاطات

ُ
ِ
الغاب �صاروا لل َورى ُع ُمدا،
من
�أ ْ�س ٌد َ
زئريُ ُه ْم ميلأُ الآفاق والأَ َمدا
اخ�ض َع الأمدا َء فارتجَ َف ْت،
هم َ
َ
�صغريُ ْ
ِ
ِ
وك ّ ُل َم ْن َحو َلهُ ،م ْن َز�أ ِره ،ارت َعدا.
ِ
لل�شم�س َمط َل ُعها،
�شون هاما ُت ُه ْم
َ
يمَ
ُ
ِ
ال�شم�س ما َب َردا،
لَهيبُ ُه ْم ك�أوا ِر
ِ
ال�صخْ ِرُ ،م ْن َجذ ٌر،
وخَ طْ وُ ُه ْم
ٌ
ثابت يف َ
كَ بعل َّ
َبك ُتباري اخللد ما خلُدا،
راب�ض يف ال ِ
منت�صب
أر�ض،
�شموخها
ٌ
ٌ
هب فينا �صار َع الأب َدا
كالوحي �إن َّ
ِ
و�ساروا على جم ِر الهالك متى
�أُ�س ٌد...
ُ
ِ ِ
هم ِو ِ
ردى،
ي�ض ّ ُج ٌ
موت على دع�سات ْ
ٍ
وطهروا ال ِ
أر�ض من ُرعب �ألمَ َّ بها،
ّ
ِ
ِ
وكان �صدرهم للنار ُم َّتقدا،
ِ
فا�ست�شهدوا �إذ دعا للموت داعيةٌ،
ِ
وطهروا الأر�ض من غد ٍر بها َوعدى،
ّ

ِّ
دهم
واقت�ص ُ
عزم ُه ُم من نه ِر با ِر ْ
ِ
ِ
ُ
الوح�ش قد َر َعدا:
ني
خمالب
الوح�ش ح َ
ِ
كالربق ُملته ٌب،
ُع ُيو ُن ُه ْم �رش َ ٌر
َ
ِ
والر�ص َدا،
َير ّ ُد ُعنفَ ال ُعتاة ال ّ ُغ ِّر َ
ماهم ِمثلَ �أغ ِر ٍ
�سة
عون ِد ُ
زر َ
َ
وي َ
ور َدا
َ�شها َد ٌة طَ لْعها كالنو ِر قَ د َ

ِل َيز َدهي ال َوط ُن اجل َّبار من َد ِم ِه ْم،
ا�ست�ش ِ
هاد َم ْن َرقَ دا.
ر�ض يف
ْ
�شم َخ الأَ ُ
و َت َ
به ُت ُه ْم،
ُبنان َج َ
ُبنان ِع َّز ُت ُه ْم ،ل ُ
ل ُ
ُ
�سدا.
ل ُ
راي ُت ُه ْم كانوا لها �أ ُ
ُبنان َ
�شماءُ طَ ل َع ُت ُه ْم ،ال تن َحني �أب ًدا،
َّ
ِ
لي�ست تن َحني �أب َدا،
َو َج َ
بهةُ الع ّز َ
توا�ض ِعه ْمِ
أ�س ُه ْم ُم�رش َ ِئ ٌب يف
ُ
ور� ُ
َ
�ص ُعدا...
ك�أر ِز ل َ
ُبنان يحني َر� َأ�سهُ ُ
ُ
بهم،
�ش ٌّم مغاويرهم ت�سمو ال�سماءُ ْ
ِ
اجلي�ش قد َ�س َندا،
جي» �سما َء
«والق َْه َو ّ ُ
هّ ُ
راي َتهُ،
�صرَ ْ ٌح
َ
�س الل َ
للبنان َم َّ
�صار ُم ْع َتقَدا.
قبلَ ال ْأر َز حتى
َو َّ
َ
اللقاء الثاين كان يف جامعة املنار يف طرابل�س،
�شاركت فيه جلنة املحا�رضات الثانية وتناول
خالله العميد رنيه مع ّو�ض «دور اجلي�ش يف
تر�سيخ الوحدة الوطنية».
ح����ضر ال��ل��ق��اء رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة وال��دك��ات��رة
والطالب ورافقه حوار مع الطالب و�إجابات على
�أ�سئلتهم.
�أمـــا اللقـــاء الثالـــث فجـــرى فـــي حرم كليـــة
الإعالم والتوثيـــق  -الفـــرع الثاين ،وحا�رض فيه
العقيد نبيل عبداللـه ح��ول مو�ضوع «كيـــف
يجـــب �أن يتعامل الإع�لام مع م�رسح اجلرمية»،
وذل��ك يف ح�ضور �أ���س��ات��ذة الكلية وح�شد من
طالبها.
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�أيار

�إعداد:
رميا �سليم �ضومط
ندين البلعة

حما�رضات

«القانون الدويل
الإن�ساين»
احلربية
حما�رضة يف الكلية
ّ
بح�ضور العميد ال��رك��ن �رشبل
فغايل قائد الكلية احلربية ممثالً
قائد اجلي�ش� ،ألقى العميد الركن
نعيم زي���ادة م��ن �أرك����ان اجلي�ش
للعديد  -رئي�س مكتب القانون
الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان،
حما�رض ًة بعنوان «القانون الدويل
الإن���������س����اين» ،يف ق���اع���ة امل��ل�ازم
الأول ال�شهيد غ�سان ع��وي��دات
(الو�سطى) يف الكلية احلربية،
وح�رضها �ضباط الكلية �إىل جانب
�ضباط دورة �آم��ر �رسية والتالمذة
ال�ضباط يف ال�سنة الثالثة.
ا�ستهلّ العميد ال��رك��ن زي��ادة
حم��ا��ضرت��ه ب��ال��ت��ع��ري��ف مبفهوم
«القانون الدويل الإن�ساين» الذي
أي�ضا ب��ـ«ق��ان��ون احل��رب»
ُي��ع��رف � ً
�أو «ق��ان��ون النزاعات امل�سلّحة»
وه���و ج���زء م��ن ال��ق��ان��ون ال���دويل
ال��ع��امُ .ي��ط� ّ�ب��ق ه���ذا ال��ق��ان��ون يف
�أثناء النزاعات امل�سلّحة الدولية

التدخل والتعاون
التفاعلي
حما�رضة يف قطاع
جنوب الليطاين
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وغ��ي��ر ال����دول����ي����ة ف��ق��ط،
وهدفه حماية كل الأطراف
ٍ
ومبان)
(�أ�شخا�ص و�آليات
غري امل�شاركة يف احلرب.
مت
و�أو���ض��ح �أن��ه يف ه��ذا الإط���ارّ ،
ا�ستخدام �شعارات خمتلفة حتمي
حامليها عرب التاريخ ،من ال�صليب
الأحمر والهالل الأحمر� ،إىل الأ�سد
أحمرين...
وال�شم�س ال َ
و��ش�رح امل��ح��ا��ضر �أ���س��ب��اب و�ضع
«ال���ق���ان���ون ال�����دويل الإن�����س��اين»
و�أب���رزه���ا :ال�����ض�رورة الع�سكرية
ح��ي��ث ت��ف��ر���ض ك��ل م��ه� ّ�م��ة بع�ض
املمار�سات التي حتتاج �إىل �ضبط،
التمييز يف �أثناء تنفيذ
املهمة بني
ّ
الن�سبية يف
مقاتل وغ�ير مقاتل،
ّ
املهمة
ا�ستعمال الأ�سلحة لتنفيذ
ّ
باحل ّد الأدنى من الأ�رضار وفق مبد�أ
اقت�صاد القوى ،وتخفيف املعاناة
غري ال�رضورية.
يرتكز ه��ذا ال��ق��ان��ون �إىل مبد�أ
�أ�سا�سي مفاده �أن «ح��ق �أط��راف
�أي نزاع م�سلّح يف اختيار �أ�ساليب
ال��ق��ت��ال وو���س��ائ��ل��ه ،لي�س ح� ًق��ا ال
تقيده قيود» .وبنا ًء عليه ،يجب
ّ
اختيار الو�سيلة املنا�سبة ،بح�سب
�أم���ر العمليات ،و�ضمن القيود
القانونية املفرو�ضة على �أ�ساليب
النزاع.
و�أو���ض��ح � ّأن «ال��ق��ان��ون ال��دويل
���م ك��ب�ير من
الإن�������س���اين» ه���و ك� ّ
ال��ق��وان�ين واالت���ف���اق���ي���ات ،وه��و
يت�ألّف من:

 ق��ان��ون جنيف واالتفاقياتالأرب�����ع ،وه���ي ع��ب��ارة ع��ن ت��راك��م
ح�ضارات وقوانني و�أعراف خمتلفة
لتح�سني حال اجلرحى واملر�ضى
ال�بري��ة
م���ن ال���ق���وات امل�����س � ّل��ح��ة
ّ
كيفية معاملة
والبحرية ،وحتديد
ّ
�أ��س�رى احل���رب وح��م��اي��ة املدنيني
وال�ضعفاء يف �أثناء القتال ...وقد
�ص ّدقت ه��ذه االتفاقيات 197
دولة.
 ق��ان��ون اله���اي ،وه��و جمموعةمعاهدات وقّ عت العامني 1899
تقيد
و 1907يف هولندا حت ّد �أو ّ
�أو حتظّ ر ا�ستعمال بع�ض الأ�سلحة.
وال���ه���دف منها تنظيم و�سائل
القتال و�إدارة العمليات احلربية،
وحت���دي���د واج���ب���ات ك���ل دول����ة يف
حال َتي الإحتالل واحلياد ،وحتديد
قواعد �إحلاق ال�رضر بالعدو يف �أثناء
املعركة.
 ال������ق������ان������ون امل���خ���ت���ل���طمل���ل���ح���ق���ان
(ال��ب��روت�����وك�����والن ا ُ
باتفاقيات جنيف) ،الأول ُيعنى
ب��ال��ن��زاع��ات امل�����س� ّل��ح��ة ال��دول� ّ�ي��ة
الدولية.
والثاين بالنزاعات غري
ّ
و�أو���ض��ح املحا�رض � ّأن لبنان هو
�إح�����دى ال�����دول امل�����ص � ّدق��ة على
ات��ف��اق��ي��ات جنيف الأرب�����ع ،وق��د
ن�صت امل���واد  127 ،48 ،47و
ّ
 144منها ومن الربوتوكول الأول
على م�س�ؤولية كل دولة موقّ عة يف
ن�رش هذه الإتفاقيات وتعليمها.
م���ن ه��ن��ا ح����� ّددت ه���ذه امل���واد

م�س�ؤولية القائد يف تعليم هذه
ال��ق��وان�ين مل��ر�ؤو���س��ي��ه وم��راق��ب��ة
ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف �أث����ن����اء ال����ن����زاع،
وامل��ح��ا���س��ب��ة ع��ل��ى امل��خ��ال��ف��ات
والإنتهاكات بعد انتهائه .والقائد
مبفهوم القانون ال��دويل هو كل
ع�سكري لديه مر�ؤو�سون .وعليه
يف ه��ذا املجال ت��ز ّود املعلومات
أ�سا�سية الآتية:
ال
ّ
 -1التقدير ال�صحيح والإن�ساين
الع�سكرية.
لل�رضورة
ّ
 -2معرفة الفرق بني:
 امل��ن��اورة واحليلة الع�سكريةوالغدر.
 املقاتل وغري املقاتل. الهدف الع�سكري والأعيان/املمتلكات املدنية.
اجلانبية والهجمات
 الأ��ض�رارّ
الع�شوائية.
ّ
 -3حت��دي��د ال��و���ض��ع ال��ق��ان��وين
لل�سالح امل��و���ض��وع بت�رصّفه بني
ومقيد وحمظور.
م�سموح
ّ
وختاما ،عبرّ العميد الركن �رشبل
ً
أهمية القتال
�
عن
كلمته
يف
فغايل
ّ
والإنت�صار ب�رشف ،وهو الأمر الذي
ق��� ّدم اجل��ي�����ش خ�ير ب��ره��ان عليه
خالل معركة نهر البارد ،ودعا كل
ف��رد «لأن يكون
ملما باحلقوق
ًّ
يت�ضمنها القانون
والواجبات التي
ّ
ال���دويل الإن�����س��اين» .ويف اخلتام
�شكر العميد الركن زي��ادة با�سم
الكلية
قائد اجلي�ش ،وق ّدم له درع
ّ
ٍ
وفاء وتقدير.
احلربية عربون

املوحد الع�سكري» ،ق ّدم ال�سيد ربيع بعلبكي من �رشكة «IET
حتت عنوان «التوا�صل والتعاون التفاعلي
ّ
عر�ضا يف قطاع جنوب الليطاين على اللوح التفاعلي يف قاعة املحا�رضات املق ّدمة كهبة من
»Promethean
ً
الكتيبة الكورية العاملة �ضمن قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،وذلك يف ح�ضور العميد الركن ح�سن ب�رشو�ش
من �أركان اجلي�ش للعمليات� ،إ�ضافة �إىل
�ضباط من منطقة اجلنوب وقطاع جنوب
الليطاين وق��وات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
يف لبنان.

�أيار

تطبيقات القانون
الدويل يف اجلي�ش
ايجاز يف مديرية العمليات
«�إدماج القانون الدويل الإن�ساين
�ضمن �أوام���ر العمليات» ,عنوان
الإيجاز الذي ق ّدمه كل من العميد
الركن نعيم زيادة والعقيد الركن
و�سيم احللبي يف قاعة املحا�رضات
يف م��دي��ري��ة العمليات ,بح�ضور
ر�ؤ�ساء الأركان يف الألوية ور�ؤ�ساء
الأق�������س���ام وال���ف���روع ال��ث��ال��ث��ة يف
الأفواج والألوية.
يف حديثه� ،أ�شار العميد الركن
نعيم زي���ادة اىل �أن التعليمات
الع�سكرية وا���ض��ح��ة يف م��ا خ�ص
اح�ترام القانون ال��دويل الإن�ساين
وه�����ي م����درج����ة ����ض���م���ن �أوام�������ر
العمليات ،مو�ض ًحا �أن الهدف من
الإيجاز التذكري بهذه التعليمات،
والإ����ض���اءة على ال��و���س��ائ��ل التي
حتقّق �إن��دم��اج القانون املذكور
�ضمن �أوام��ر العمليات .و�أك��د �أن
ال��ق��ان��ون ال يتعار�ض م��ع تنفيذ
امل��ه��م��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة ،و�إمن����ا هو
ي�ساعد يف حماية �صورة اجلي�ش
جتاه املواطنني واخلارج .و�أ�ضاف:
ن��ح��ن ج��ي�����ش ن��ظ��ام��ي ن��ق��ات��ل يف
�سبيل القيم واملبادىء ،ويق�ضي
علينا ال��واج��ب �إح�ت�رام القوانني
وتطبيقها.
ور ًدا على مقولة عندما يتكلّم
ال�سيف ي�سكت ال��ق��ان��ون� ،أك��د
العميد ال��رك��ن زي���ادة �أن��ه عندما
ي�سكت ال�سيف يتكلّم القانون،
مو�ض ًحا �أنه يف نهاية كل معركة ال
بد و�أن يحا�سب اجلي�ش النظامي
ع��ل��ى �أي خ���رق ل��ل��ق��ان��ون ال���دويل
الإن�ساين �إن على �صعيد الأخطاء
املرتكبة بحق املدنيني� ،أو جلهة
خرق املبادىء املتعلّقة بالتعامل

حما�رضات

مع الأ��سرى واجلرحى الع�سكريني
يف �أثناء القتال .و�أو�ضح �أنه عندما
ي�ست�سلم العدو ي�صبح يف عهدة
اجلي�ش ومن واجب الأخري التعامل
معه وفق القانون ال��دويل ،وق ّدم
مثالً على ذلك الأ�سلوب الإن�ساين
الراقي ال��ذي تعامل فيه اجلي�ش
اللبناين مع �أ�رسى حرب نهر البارد
حيث قام بحماية الن�ساء والأطفال
املخيم.
ونقلهم ب�أمان اىل خارج
ّ
و�أل���ق���ى ال�����ض��وء ع��ل��ى و���س��ائ��ل
االن����دم����اج وم����ن ب��ي��ن��ه��ا و���ض��ع
الإ�شارات على اخلرائط الع�سكرية
وحتديد ما يعرف بالعيان املحمية
(م�ست�شفى ،مدر�سة ،متحف� ،إلخ)..
لكي يبتعد الع�سكري املنفذ عن
ي�سبب اذى للمدنيني.
كل ما ّ
وت���ط���رق امل��ح��ا��ضر �إىل �إدارج
القانون ال��دويل الإن�ساين كمادة
تدريبية على �صعيد اجلي�ش ف�أكد
�أنه قد دخل يف منهاج كلية ف�ؤاد
�شهاب للقيادة والأرك����ان على
م�ستوى دورة قائد كتيبة و�آم��ر
يدر�س لطالب
ّ
�رسية ،كما �أنه بات ّ
ال�سنة الثالثة يف املدر�سة احلربية.
�أم��ا على �صعيد الرتباء والأف��راد
فقد �أ�صبح القانون املذكور من
�در���س��ة لتالمذة
�ضمن امل���واد امل� ّ
ال�سنة الثالثة يف مدر�سة الرتباء،
ويف املكاتب الدرا�سية  1و 2و.3
يف اخلتام� ،أ�شار العميد الركن
زيادة اىل �رضورة حث الع�سكريني
م��ن خمتلف ال��رت��ب على الإط�ل�اع
على املعاهدات اخلا�صة بالقانون

الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان
م��ن خ�لال موقع اجلي�ش اللبناين
على الإنرتنت� ،أو من خالل املادة
 16من النظام الع�سكري العام.
يف كلمته� ،أ�شار العقيد الركن
و���س��ي��م احل��ل��ب��ي اىل �أن �إدراج
ال��ق��ان��ون الإن�����س��اين يف التدريب
الع�سكري �أمر ��ضروري ،م�ؤك ًدا انه
من خالل التمرين ت�سهل املمار�سة
��را
وي�صبح تطبيق ال��ق��ان��ون �أم� ً
وتلقائيا .كما حتدث عن
طبيعيا
ً
ً
منهجية االدماج يف عملية التعليم
والتدريب ،ف�أو�ضح �أنه من خالل
عر�ض وقائع العمليات الع�سكرية
مي��ك��ن ا���س��ت��خ�لا���ص امل��ع�����ض�لات،
عندها يتم حتديد موقف القانون
م��ن ك��ل مع�ضلة ،ث��م ي�ستخل�ص
الإجراء امليداين حيالها.
وع���ر����ض امل��ح��ا��ضر �أم��ث��ل��ة عن
حاالت ميكن �إدراجها يف التمارين
التكتية كمثل التعامل مع �أ�رسى
احل��رب وامل�ؤ�س�سات الإن�سانية.
كما ق ّدم مناذج عن �شارات الأعيان
املحمية ،م ��ؤك � ًدا �أن��ه عند تقدير
املوقف و�إتخاذ القرار يجب مراعاة
القانون جلهة التمييز عند اختيار
االهداف واملحاور ،والتقييد عند
حت��دي��د من��ط امل���ن���اورة� ،إ���ض��اف��ة
اىل التمييز ،التنا�سب والتقييد
عند حتديد الإنت�شار وا�ستخدام
ال�����س�لاح ،ومعاملة �أ��س�رى احل��رب
والأ�شخا�ص املحميني ،والتقدير
ال�����س��ل��ي��م واالن�������س���اين ل��ل����ضرورة
الع�سكرية عند حتديد املهمة.

ما هو دور النيابة
العامة املالية
وديوان املحا�سبة
يف مالحقة املخالفات
املالية؟
«�أعمال النيابة العامة املالية
ودور دي����وان امل��ح��ا���س��ب��ة يف
مالحقة املخالفات املالية»
تناولها النائب العام املايل
الدكتور القا�ضي علي ابراهيم،
ورئي�س الغرفة الثانية لدى
دي����وان املحا�سبة القا�ضي
عبد الر�ضى ن��ا��صر ،وذل��ك يف
حما�رضة �ألقيت يف قاعة املالزم
الأول ال�شهيد غ�سان عويدات،
بح�ضور قائد الكلية احلربية
العميد الركن �رشبل الفغايل
مم �ثّ�لاً ال��ع��م��اد قهوجي قائد
اجل��ي�����ش ،وع����دد م���ن �ضباط
الكلية وتالمذتها.
ب�����داي�����ة حت������دث ال��ع��ق��ي��د
معرفً ا
ال��رك��ن �صالح جانبني
ّ
وم�شريا اىل دور
باملحا�رضين،
ً
ال��ع��دال��ة ك��ق��اع��دة �إجتماعية
�أ�سا�سية ال�ستمرار حياة الب�رش
م��ع بع�ضهم البع�ض ،وحم��ور
�أ�سا�سي يف الأخ�لاق واحلقوق
والفل�سفة الإج��ت��م��اع��ي��ة .كما
ع� ّ�رف بالنيابة العامة املالية
كجزء من ال�سلطة الق�ضائية
ونائبة عن املجتمع وممثّلة له.
يف كلمته ،حت��دث الدكتور
ال��ق��ا���ض��ي اب��راه��ي��م ع��ن دور
النيابة العامة يف لبنان مو�ض ًحا
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�أيار

حما�رضات

�أن��ه��ا ت�شكّ ل ج����ز ًءا م��ن ال�سلطة
الق�ضائية ،وه��ي تعنى مبالحقة
اجلرمية من ناحية احلق العام من
دون �إهمال احلق ال�شخ�صي .و�أ�ضاف
�أن النيابة العامة املالية هي جزء
أي�ضا
من النيابة العامة التي ت�ضم � ً
النيابة العامة الإ�ستئنافية والنيابة
العامة التمييزية.
وت��ن��اول املحا�رض ظ��روف �إن�شاء
النيابة العامة املالية ،ف�أو�ضح
�أنها �أن�شئت بناء على املر�سوم
الإ�شرتاعي الرقم  83/150وذلك
�إث���ر ح�صول خم��ال��ف��ات ك��ب�يرة يف
املجاالت الإقت�صادية ،ووجود حاجة
تتخ�ص�ص
ما�سة اىل نيابة عامة
ّ
يف مالحقة اجل��رائ��م الناجمة عن
خمالفات القوانني الإقت�صادية
والتجارية وامل�ؤ�س�سات املالية،
وال ���س� ّ�ي��م��ا ال��ق��ط��اع�ين امل����صريف
واجلمركي.
و�أ������ض�����اف :ي��ت�ر�أ�����س ال��ن��ي��اب��ة
ال��ع��ام��ة امل��ال��ي��ة ن��ائ��ب ع���ام م��ايل
يعاونه ثالثة حمامني عامني من
الق�ضاة العدليني ،وه��و يتمتع
ب��ك��ام��ل ال�����ص�لاح��ي��ات يف تكوين
م��ل��ف��ات ال��ق�����ض��اي��ا ال��ت��ي ت��دخ��ل
�ضمن اخت�صا�صاته القانونية
وحت��ري��ك ال��دع��وى العامة بنف�سه
ومتابعتها والإ�رشاف عليها ،كما له
أي�ضا بوا�سطة النائب
�أن يطلب � ً
العام التمييزي من �أي نائب عام
يحرك
�إ�ستئنايف يف �أي حمافظة �أن ّ
هذه الدعوى �أمام ق�ضاة التحقيق
�أو الإدع�����اء م��ب��ا��شرة �أم����ام حماكم
الأ�سا�س املخت�صة ،وعلى النيابة
ال��ع��ام��ة الإ�ستئنافية �أن تر�سل
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اىل ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام امل��ايل
�شهريا بالق�ضايا
ك�شفًا
ً
امل��ن��درج��ة �ضمن �صالحية
النيابة العامة املالية التي وردت
اليها وب ��أوج��ه ال��ت����صرّف ب��ه��ا .من
ج��ه��ة �أخ�����رى ،ي��ج��ب ع��ل��ى النائب
العام امل��ايل �إط�لاع النائب العام
ال��ت��م��ي��ي��زي ع��ل��ى ال��ق�����ض��اي��ا التي
تعر�ض عليه ،كما عليه �أن ير�سل له
�صورا عن الك�شوفات التي يتلقاها
ً
من النيابات العامة الإ�ستئنافية
�شهريا بالق�ضايا التي
وك�شفًا
ً
ترد �إليه ،فالنيابة العامة املالية
تعمل حتت �إ��شراف النيابة العامة
التمييزية .و�سلطة النائب العام
ال��ت��م��ي��ي��زي ت�شمل جميع ق�ضاة
النيابات العامة وله حق توجيههم
�شفهيا �أو
خطيا يف ت�سيري دعوى
ً
ً
احلق العام.
و�رشح القا�ضي ابراهيم �صالحيات

والبور�صة وال �سيما املن�صو�ص
عنها يف قانون النقد والت�سليف.
 -3اجلرائم املتعلّقة بقوانني
ال�رشكات امل�ساهمة وجرائم الإفال�س
إ�رضارا بالدائنني.
� ً
 -4اجلرائم التي تنال من مكانة
ال���دول���ة امل��ال��ي��ة وج���رائ���م تقليد
العملة والأ�سناد العامة والطوابع
وت��زي��ي��ف��ه��ا� ،إ���ض��اف��ة اىل ج��رائ��م
اختال�س الأموال العمومية.
��رف القا�ضي عبد
م��ن جهته ،ع� ّ
الر�ضى نا�رص ديوان املحا�سبة على
�أنه م�ؤ�س�سة د�ستورية �أ�شارت �إىل
ت�أ�سي�سه امل��ادة  87من الد�ستور
فعليا ً �إالَّ يف
اللبناين ،وهو مل ين�ش�أ
ّ
العام  1951حيث كان يلحق �إداريا
بوزير املالية ،يف حني يلحق اليوم
�إداريا برئا�سة جمل�س الوزراء.
وحت������ ّدث امل��ح��ا��ضر ع���ن مهمة
ال���دي���وان م��ن ح��ي��ث ال�سهر على

جمل�س ال�����وزراء ،ويتمتع رئي�سه
ب�����ص�لاح��ي��ات ال����وزي����ر امل��ال��ي��ة
والإداري��ة لكنه ال ميلك �صالحياته
وتطرق اىل ا�ستقاللية
الد�ستورية،
ّ
الق�ضاة لديه �إذ ال يجوز نقل �أي
قا�ض �إىل �إدارة �أخرى �إال مبوافقته.
وتناول املحا�رض ت�أليف الديوان
ومهماته يف �إط��ار الرقابة الإداري��ة
امل�سبقة وال�لاح��ق��ة ،ف�����ض�لا عن
رقابته على الن�صو�ص املتعلقة
بتعيني املوظفني ،و�إبداء ر�أيه يف
املوا�ضيع املالية التي تطلبها منه
الإدارات اخلا�ضعة لرقابته.
كما حت��دث ع��ن النيابة العامة
لدى ديوان املحا�سبة واملخالفات
املالية التي ينظر بها ال��دي��وان
والتي حت�صل عند �إدارة الأم��وال
وتطرق
العمومية �أو ا�ستعمالها.
ّ
�إىل ع�لاق��ة ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة بكل
م��ن م��راق��ب��ي عقد النفقات لدى

ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة امل��ال��ي��ة بح�سب
امل���ادة ال�ساد�سة م��ن املر�سوم
 91/1937املع ّدل مو�ض ًحا �أنها
ت�شمل الأمور الآتية:
 -1جميع اجلرائم املنبثقة عن
خمالفة �أح��ك��ام ق��وان�ين ال�رضائب
وال���ر����س���وم يف خم��ت��ل��ف امل��راف��ق
وامل�ؤ�س�سات العامة ويف البلديات،
مب��ا يف ذل���ك ال����ضرائ��ب الأم�يري��ة
وال��ب��ل��دي��ة وال��ر���س��وم اجلمركية
ور����س���وم امل���خ���اب���رات ال�سلكية
والال�سلكية.
 -2اجلرائم املتعلّقة بالقوانني
امل�رصفية وامل�ؤ�س�سات املالية

الأموال العمومية والأموال املودعة
يف اخلزينة ،مع ّد ًدا بع�ض املعامالت
ال��ت��ي تخ�ضع ل��ل��رق��اب��ة الإداري�����ة
امل�سبقة على م�ستوى النفقات و
الإي��رادات ،كما �أ�شار اىل الإدارات
ال��ت��ي ت��خ�����ض��ع ل��رق��اب��ة ال���دي���وان
امل�سبقة وال�لاح��ق��ة مو�ض ًحا دور
الديوان يف ا�ستدراك الأخطاء قبل
وقوعها من خالل الرقابة الإداري��ة
امل�سبقة و دوره يف قمع املخالفات
يف �إط���ار الرقابة الق�ضائية على
املوظفني.
و�أ����ش���ار القا�ضي ن��ا��صر اىل �أن
إداري�����ا برئي�س
ال��دي��وان يرتبط � ً

الإدارات العامة وع�لاق��ة النيابة
العامة بالتفتي�ش املايل و بهيئة
التفتي�ش املركزي وبالنيابة العامة
لدى حمكمة التمييز.
�ام��ا حت���دث ال��ق��ا���ض��ي نا�رص
خ��ت� ً
ع��ن ���ض�رورة ت��ع��زي��ز دور دي���وان
امل��ح��ا���س��ب��ة م���ن خ��ل�ال تفعيل
الرقابة على الأداء التي تتناول
اجلدوى من الإنفاق يف �ضوء قلة
امل����وارد العمومية ،كما اق�ترح
�إعطاء ال��دي��وان الرقابة يف �أثناء
تنفيذ ال�صفقات العمومية ملا
يف ذلك من �أهمية يف احلفاظ على
املال العام.

�أيار

�إعداد:
رميا �سليم �ضومط
ندين البلعة

حما�رضات

«القانون الدويل
الإن�ساين»
احلربية
حما�رضة يف الكلية
ّ
بح�ضور العميد ال��رك��ن �رشبل
فغايل قائد الكلية احلربية ممثالً
قائد اجلي�ش� ،ألقى العميد الركن
نعيم زي���ادة م��ن �أرك����ان اجلي�ش
للعديد  -رئي�س مكتب القانون
الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان،
حما�رض ًة بعنوان «القانون الدويل
الإن�������س���اين» ،يف ق��اع��ة امل��ل�ازم
الأول ال�شهيد غ�سان ع��وي��دات
(الو�سطى) يف الكلية احلربية،
وح�رضها �ضباط الكلية �إىل جانب
�ضباط دورة �آم��ر �رسية والتالمذة
ال�ضباط يف ال�سنة الثالثة.
ا�ستهلّ العميد ال��رك��ن زي��ادة
حم��ا��ضرت��ه ب��ال��ت��ع��ري��ف مبفهوم
«القانون الدويل الإن�ساين» الذي
أي�ضا بـ«قانون احل��رب»
ُيعرف � ً
�أو «ق��ان��ون النزاعات امل�سلّحة»
وه���و ج���زء م��ن ال��ق��ان��ون ال���دويل
طبق هذا القانون يف �أثناء
العامُ .ي ّ
النزاعات امل�سلّحة الدولية وغري
الدولية فقط ،وهدفه حماية كل

التدخل والتعاون
التفاعلي
حما�رضة يف قطاع
جنوب الليطاين
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الأطراف (�أ�شخا�ص و�آليات
وم��ب� ٍ
�ان) غري امل�شاركة يف
احلرب.
مت
و�أو���ض��ح �أن��ه يف ه��ذا الإط���ارّ ،
ا�ستخدام �شعارات خمتلفة حتمي
حامليها عرب التاريخ ،من ال�صليب
الأحمر والهالل الأحمر� ،إىل الأ�سد
أحمرين...
وال�شم�س ال َ
و��ش�رح امل��ح��ا��ضر �أ���س��ب��اب و�ضع
«ال���ق���ان���ون ال�����دويل الإن�����س��اين»
و�أب���رزه���ا :ال�����ض�رورة الع�سكرية
ح��ي��ث ت��ف��ر���ض ك��ل م��ه� ّ�م��ة بع�ض
املمار�سات التي حتتاج �إىل �ضبط،
التمييز يف �أثناء تنفيذ
املهمة بني
ّ
الن�سبية يف
مقاتل وغري مقاتل،
ّ
املهمة
ا�ستعمال الأ�سلحة لتنفيذ
ّ
باحل ّد الأدنى من الأ�رضار وفق مبد�أ
اقت�صاد القوى ،وتخفيف املعاناة
غري ال�رضورية.
يرتكز ه��ذا ال��ق��ان��ون �إىل مبد�أ
�أ�سا�سي مفاده �أن «ح��ق �أط��راف
�أي نزاع م�سلّح يف اختيار �أ�ساليب
ال��ق��ت��ال وو���س��ائ��ل��ه ،ل��ي�����س ح� ًق��ا
ال ت��ق� ّ�ي��ده ق��ي��ود» .وب��ن��ا ًء عليه،
يجب اختيار الو�سيلة املنا�سبة،
بح�سب �أم���ر العمليات ،و�ضمن
القيود القانونية املفرو�ضة على
�أ�ساليب النزاع.
و�أو���ض��ح � ّأن «ال��ق��ان��ون ال��دويل
���م ك��ب�ير من
الإن�������س���اين» ه���و ك� ّ
ال��ق��وان�ين واالت���ف���اق���ي���ات ،وه��و
يت�ألّف من:
 -ق��ان��ون جنيف واالتفاقيات

الأرب�����ع ،وه���ي ع��ب��ارة ع��ن ت��راك��م
ح�������ض���ارات وق���وان�ي�ن و�أع������راف
خمتلفة لتح�سني ح��ال اجلرحى
واملر�ضى من ال��ق��وات امل�سلّحة
كيفية
الربية والبحرية ،وحتديد
ّ
ّ
م��ع��ام��ل��ة �أ���س��رى احل����رب وح��م��اي��ة
امل��دن��ي�ين وال�����ض��ع��ف��اء يف �أث��ن��اء
ال���ق���ت���ال ...وق���د ���ص � ّدق��ت ه��ذه
االتفاقيات  197دولة.
 قانون اله��اي ،وه��و جمموعةمعاهدات وقّ عت العامني 1899
تقيد
و 1907يف هولندا حت ّد �أو ّ
�أو حتظّ ر ا�ستعمال بع�ض الأ�سلحة.
وال��ه��دف منها تنظيم و�سائل
القتال و�إدارة العمليات احلربية،
وحت��دي��د واج���ب���ات ك��ل دول����ة يف
حال َتي الإحتالل واحلياد ،وحتديد
قواعد �إحلاق ال�رضر بالعدو يف �أثناء
املعركة.
 ال������ق������ان������ون امل���خ���ت���ل���طمل���ل���ح���ق���ان
(ال��ب��روت�����وك�����والن ا ُ
باتفاقيات جنيف) ،الأول ُيعنى
ب��ال��ن��زاع��ات امل�����س� ّل��ح��ة ال��دول� ّ�ي��ة
الدولية.
والثاين بالنزاعات غري
ّ
و�أو���ض��ح املحا�رض � ّأن لبنان هو
�إح�����دى ال�����دول امل�����ص � ّدق��ة على
ات��ف��اق��ي��ات جنيف الأرب�����ع ،وق��د
ن�صت امل��واد  127 ،48 ،47و
ّ
 144منها ومن الربوتوكول الأول
على م�س�ؤولية كل دولة موقّ عة يف
ن�رش هذه الإتفاقيات وتعليمها.
م���ن ه��ن��ا ح����� ّددت ه���ذه امل���واد
م�س�ؤولية القائد يف تعليم هذه

ال��ق��وان�ين مل��ر�ؤو���س��ي��ه وم��راق��ب��ة
ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف �أث����ن����اء ال����ن����زاع،
وامل��ح��ا���س��ب��ة ع��ل��ى امل��خ��ال��ف��ات
والإنتهاكات بعد انتهائه .والقائد
مبفهوم القانون ال��دويل هو كل
ع�سكري لديه مر�ؤو�سون .وعليه
يف ه��ذا املجال ت��ز ّود املعلومات
أ�سا�سية الآتية:
ال
ّ
 -1التقدير ال�صحيح والإن�ساين
الع�سكرية.
لل�رضورة
ّ
 -2معرفة الفرق بني:
 امل��ن��اورة واحليلة الع�سكريةوالغدر.
 املقاتل وغري املقاتل. الهدف الع�سكري والأعيان/املمتلكات املدنية.
اجلانبية والهجمات
 الأ��ض�رارّ
الع�شوائية.
ّ
 -3حت��دي��د ال��و���ض��ع ال��ق��ان��وين
لل�سالح املو�ضوع بت�رصّفه بني
ومقيد وحمظور.
م�سموح
ّ
وختاما ،عبرّ العميد الركن �رشبل
ً
أهمية القتال
�
عن
كلمته
يف
فغايل
ّ
والإنت�صار ب�رشف ،وهو الأمر الذي
ق��� ّدم اجل��ي�����ش خ�ير ب��ره��ان عليه
خالل معركة نهر البارد ،ودعا كل
ملما باحلقوق
ف��رد «لأن يكون ًّ
يت�ضمنها
وال���واج���ب���ات ال���ت���ي
ّ
القانون ال��دويل الإن�����س��اين» .ويف
اخلتام �شكر العميد الركن زيادة
ب��ا���س��م ق��ائ��د اجل��ي�����ش ،وق���� ّدم له
ٍ
وفاء
الكلية احلربية عربون
درع
ّ
وتقدير.

املوحد الع�سكري» ،ق ّدم ال�سيد ربيع بعلبكي من �رشكة «IET
حتت عنوان «التوا�صل والتعاون التفاعلي
ّ
عر�ضا يف قطاع جنوب الليطاين على اللوح التفاعلي يف قاعة املحا�رضات املق ّدمة كهبة من
»Promethean
ً
الكتيبة الكورية العاملة �ضمن قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،وذلك يف ح�ضور العميد الركن ح�سن ب�رشو�ش
من �أركان اجلي�ش للعمليات� ،إ�ضافة �إىل
�ضباط من منطقة اجلنوب وقطاع جنوب
الليطاين وق��وات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
يف لبنان.

�أيار

تطبيقات القانون
الدويل يف اجلي�ش
ايجاز يف مديرية العمليات
«�إدم����اج ال��ق��ان��ون ال���دويل الإن�ساين
�ضمن �أوامر العمليات» ,عنوان الإيجاز
ال���ذي ق � ّدم��ه ك��ل م��ن العميد الركن
نعيم زيادة والعقيد الركن و�سيم احللبي يف قاعة
املحا�رضات يف مديرية العمليات ,بح�ضور ر�ؤ�ساء
الأركان يف الألوية ور�ؤ�ساء الأق�سام والفروع الثالثة
يف الأفواج والألوية.
يف حديثه� ،أ�شار العميد الركن نعيم زيادة اىل �أن
التعليمات الع�سكرية وا�ضحة يف ما خ�ص احرتام
ال��ق��ان��ون ال����دويل الإن�����س��اين وه���ي م��درج��ة �ضمن
�أوام���ر العمليات ،مو�ض ًحا �أن الهدف من الإيجاز
التذكري بهذه التعليمات ،والإ�ضاءة على الو�سائل
التي حتقّق �إندماج القانون املذكور �ضمن �أوامر
العمليات .و�أكد �أن القانون ال يتعار�ض مع تنفيذ
املهمة الع�سكرية ،و�إمنا هو ي�ساعد يف حماية �صورة
اجلي�ش جت��اه املواطنني واخل���ارج .و�أ���ض��اف :نحن
جي�ش نظامي نقاتل يف �سبيل القيم وامل��ب��ادىء،
ويق�ضي علينا الواجب �إحرتام القوانني وتطبيقها.
ور ًدا على مقولة عندما يتكلّم ال�سيف ي�سكت
القانون� ،أكد العميد الركن زيادة �أنه عندما ي�سكت
ال�سيف يتكلّم القانون ،مو�ض ًحا �أنه يف نهاية كل
معركة ال بد و�أن يحا�سب اجلي�ش النظامي على �أي
خرق للقانون الدويل الإن�ساين �إن على �صعيد الأخطاء
املرتكبة بحق املدنيني� ،أو جلهة خ��رق املبادىء
املتعلّقة بالتعامل مع الأ�رسى واجلرحى الع�سكريني
يف �أثناء القتال .و�أو�ضح �أنه عندما ي�ست�سلم العدو
ي�صبح يف عهدة اجلي�ش ومن واجب الأخري التعامل
معه وف��ق القانون ال���دويل ،وق � ّدم مثالً على ذلك
الأ�سلوب الإن�ساين الراقي الذي تعامل فيه اجلي�ش
اللبناين مع �أ�رسى حرب نهر البارد حيث قام بحماية
الن�ساء والأطفال ونقلهم ب�أمان اىل خارج
املخيم.
ّ
و�ألقى ال�ضوء على و�سائل االندماج ومن بينها
و�ضع الإ�شارات على اخلرائط الع�سكرية وحتديد ما
يعرف بالعيان املحمية (م�ست�شفى ،مدر�سة ،متحف،
ي�سبب
�إلخ )..لكي يبتعد الع�سكري املنفذ عن كل ما ّ
اذى للمدنيني.
وتطرق املحا�رض �إىل �إدارج القانون الدويل الإن�ساين

حما�رضات

كمادة تدريبية على �صعيد اجلي�ش ف�أكد �أنه قد دخل
يف منهاج كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان على
�رسية ،كما �أنه بات
م�ستوى دورة قائد كتيبة و�آمر ّ
يدر�س لطالب ال�سنة الثالثة يف املدر�سة احلربية.
ّ
�أما على �صعيد الرتباء والأفراد فقد �أ�صبح القانون
املدر�سة لتالمذة ال�سنة
املذكور من �ضمن املواد
ّ
الثالثة يف مدر�سة الرتباء ،ويف املكاتب الدرا�سية 1
و 2و.3
يف اخلتام� ،أ�شار العميد الركن زيادة اىل �رضورة
حث الع�سكريني من خمتلف الرتب على الإط�لاع
على املعاهدات اخلا�صة بالقانون الدويل الإن�ساين
وحقوق الإن�سان من خ�لال موقع اجلي�ش اللبناين
على الإنرتنت� ،أو من خالل امل��ادة  16من النظام
الع�سكري العام.
يف كلمته� ،أ�شار العقيد الركن و�سيم احللبي اىل
�أن �إدراج القانون الإن�ساين يف التدريب الع�سكري
�أم��ر ��ضروري ،م�ؤك ًدا انه من خالل التمرين ت�سهل
طبيعيا
��را
ً
املمار�سة وي�صبح تطبيق القانون �أم� ً
وتلقائيا .كما حتدث عن منهجية االدماج يف عملية
ً
التعليم والتدريب ،ف�أو�ضح �أن��ه من خ�لال عر�ض
وق��ائ��ع العمليات الع�سكرية ميكن ا�ستخال�ص
املع�ضالت ،عندها يتم حتديد موقف القانون من
كل مع�ضلة ،ثم ي�ستخل�ص الإجراء امليداين حيالها.
وعر�ض املحا�رض �أمثلة عن حاالت ميكن �إدراجها
يف التمارين التكتية كمثل التعامل مع �أ�رسى احلرب
وامل�ؤ�س�سات الإن�سانية .كما ق ّدم مناذج عن �شارات
الأع��ي��ان املحمية ،م��ؤك� ًدا �أن��ه عند تقدير املوقف
و�إتخاذ القرار يجب مراعاة القانون جلهة التمييز عند
اختيار االهداف واملحاور ،والتقييد عند حتديد منط
املناورة� ،إ�ضافة اىل التمييز ،التنا�سب والتقييد
عند حتديد الإنت�شار وا�ستخدام ال�سالح ،ومعاملة
�أ��س�رى احل���رب والأ���ش��خ��ا���ص املحميني ،والتقدير
ال�سليم واالن�ساين لل�رضورة الع�سكرية عند حتديد
املهمة.

واقع املحكمة اخلا�صة
بلبنان وحتدياتها

عر�ض املحامي انطونيو�س �أبو
ك�سم واقع املحكمة اخلا�صة بلبنان
وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا يف
حما�رضة �ألقاها يف قاعة حما�رضات
ك��ل��ي��ة ف�������ؤاد ���ش��ه��اب ل��ل��ق��ي��ادة
والأرك����ان ،وذل��ك يف ح�ضور قائد
الكلية العميد ال��رك��ن علي مكه
ممثالً العماد قائد اجلي�ش ،و�ضباط
مدربني و�ضباط دورة الأركان.
ّ
ا���س��ت��ه��لّ امل��ح��ام��ي �أب����و ك�سم
حما�رضته بتحية �إىل اجلي�ش اللبناين،
ثم عر�ض الهدف من �إن�شاء املحكمة
اجلنائية الدولية وما تعر�ضت له
من انتقادات .ثم تناول الإره��اب
��رف باملحاكم
كجرمية دول��ي��ة وع� ّ
يتطرق
ذات الطابع الدويل قبل �أن
ّ
�إىل ظروف �إن�شاء املحكمة اخلا�صة
بلبنان و�إقرارها .كما تناول حيثيات
ال��ق��رار  1757وال����دول امللزمة
تطبيقها واخت�صا�ص املحكمة
الزمني� ،إىل التحديات وال�صعوبات
التي واجهتها ،وطريقة عمل مكتبي
الإدعاء والدفاع فيها.
درع��ا
يف اخلتام ،تلقّى املحا�رض ً
تذكارية م��ن ممثل قائد اجلي�ش
الذي ن ّوه ب�أهمية املحا�رضة.
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حما�رضات
دور النيابة العامة املالية
وديوان املحا�سبة
يف مالحقة املخالفات
«�أعمال النيابة العامة املالية ودور ديوان
املحا�سبة يف م�لاح��ق��ة امل��خ��ال��ف��ات امل��ال��ي��ة»
تناولها النائب العام املايل الدكتور القا�ضي
علي اب��راه��ي��م ،ورئي�س الغرفة الثانية لدى
دي��وان املحا�سبة القا�ضي عبد الر�ضى نا�رص،
وذلك يف حما�رضة �ألقيت يف قاعة املالزم الأول
ال�شهيد غ�سان عويدات ،بح�ضور قائد الكلية
احلربية العميد ال��رك��ن �رشبل الفغايل مم ّثالً
العماد قهوجي قائد اجلي�ش ،وعدد من �ضباط
الكلية وتالمذتها.
بداية حت��دث العقيد الركن �صالح جانبني
وم�شريا اىل دور العدالة
معرفً ا باملحا�رضين،
ً
ّ
كقاعدة �إجتماعية �أ�سا�سية ال�ستمرار حياة الب�رش
مع بع�ضهم البع�ض ،وحمور �أ�سا�سي يف الأخالق
واحلقوق والفل�سفة الإجتماعية.
يف كلمته ،حتدث الدكتور القا�ضي ابراهيم
عن دور النيابة العامة يف لبنان مو�ض ًحا �أنها
ت�شكّ ل جز ًءا من ال�سلطة الق�ضائية ،وهي تعنى
مبالحقة اجلرمية من ناحية احلق العام من دون
�إه��م��ال احل��ق ال�شخ�صي .و�أ���ض��اف �أن النيابة
العامة املالية هي جزء من النيابة العامة التي
أي�ضا النيابة العامة الإ�ستئنافية والنيابة
ت�ضم � ً
العامة التمييزية.
وت���ن���اول ظ����روف �إن�������ش���اء ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة
املالية ،بناء على املر�سوم الإ�شرتاعي الرقم
 ,83/150وذلك �إثر ح�صول خمالفات كبرية،
تتخ�ص�ص يف
ووجود حاجة ما�سة اىل نيابة عامة
ّ
مالحقة اجلرائم الناجمة عن خمالفات القوانني
الإقت�صادية والتجارية وامل�ؤ�س�سات املالية،
�سيما القطاعني امل�رصيف واجلمركي.
وال ّ
و�أ����ض���اف :ي�تر�أ���س النيابة ال��ع��ام��ة املالية
نائب ع��ام م��ايل يعاونه ثالثة حمامني عامني
م��ن الق�ضاة العدليني ،وه��و يتمتع بكامل
ال�صالحيات يف تكوين ملفات الق�ضايا التي
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تدخل �ضمن اخت�صا�صاته القانونية وحتريك
ال��دع��وى العامة بنف�سه ومتابعتها والإ��ش�راف
عليها .وعلى النيابة العامة الإ�ستئنافية �أن
�شهريا
تر�سل اىل النائب العام املايل ك�شفًا
ً
بالق�ضايا املندرجة �ضمن �صالحية النيابة
ال��ع��ام��ة امل��ال��ي��ة ال��ت��ي وردت ال��ي��ه��ا وب ��أوج��ه
الت�رصّف بها .من جهة �أخرى ،يجب على النائب
ال��ع��ام امل��ايل �إط�ل�اع النائب ال��ع��ام التمييزي
على الق�ضايا التي تعر�ض عليه ،كما عليه �أن
�صورا عن الك�شوفات التي يتلقاها
ير�سل له
ً
�شهريا
من النيابات العامة الإ�ستئنافية وك�شفًا
ً
بالق�ضايا التي ترد �إليه ،فالنيابة العامة املالية
تعمل حتت �إ��شراف النيابة العامة التمييزية.
و�سلطة النائب العام التمييزي ت�شمل جميع
ق�ضاة النيابات ال��ع��ام��ة ول��ه ح��ق توجيههم
�شفهيا �أو
خطيا يف ت�سيري دعوى احلق العام.
ً
ً
و��شرح القا�ضي ابراهيم �صالحيات النيابة
العامة املالية بح�سب امل��ادة ال�ساد�سة من
املر�سوم  91/1937املع ّدل مو�ض ًحا �أنها
ت�شمل الأمور الآتية:
 -1جميع اجلرائم املنبثقة عن خمالفة �أحكام
قوانني ال�رضائب والر�سوم يف خمتلف املرافق
وامل�ؤ�س�سات العامة ويف البلديات ،مبا يف ذلك
ال�رضائب الأمريية والبلدية والر�سوم اجلمركية
ور�سوم املخابرات ال�سلكية والال�سلكية.
 -2اجلرائم املتعلّقة بالقوانني امل�رصفية
وامل�ؤ�س�سات املالية وال��ب��ور���ص��ة وال �سيما
املن�صو�ص عنها يف قانون النقد والت�سليف.
 -3اجل��رائ��م املتعلّقة ب��ق��وان�ين ال�رشكات
إ�رضارا بالدائنني.
امل�ساهمة وجرائم الإفال�س � ً
 -4اجل��رائ��م التي تنال م��ن مكانة الدولة
املالية وجرائم تقليد العملة والأ�سناد العامة
والطوابع وتزييفها� ،إ�ضافة اىل جرائم اختال�س
الأموال العمومية.
من جهته ،ع� ّ�رف القا�ضي عبد الر�ضى نا�رص
دي��وان املحا�سبة على �أن��ه م�ؤ�س�سة د�ستورية
�أ�شارت �إىل ت�أ�سي�سه املادة  87من الد�ستور
فعليا ً �إالَّ يف العام 1951
اللبناين ،وهو مل ين�ش�أ
ّ

حيث كان يلحق �إداري��ا بوزير املالية ،يف حني
يلحق اليوم �إداريا برئا�سة جمل�س الوزراء.
وحت ّدث املحا�رض عن مهمة الديوان من حيث
ال�سهر على الأموال العمومية والأموال املودعة
يف اخلزينة ،مع ّد ًدا بع�ض املعامالت التي تخ�ضع
للرقابة الإدارية امل�سبقة على م�ستوى النفقات
و الإيرادات ،كما �أ�شار اىل الإدارات التي تخ�ضع
لرقابة الديوان امل�سبقة والالحقة مو�ض ًحا دور
الديوان يف ا�ستدراك الأخطاء قبل وقوعها من
خالل الرقابة الإدارية امل�سبقة و دوره يف قمع
املخالفات يف �إط��ار الرقابة الق�ضائية على
املوظفني.
و�أ�شار القا�ضي نا�رص اىل �أن الديوان يرتبط
إداري��ا برئي�س جمل�س ال��وزراء ،ويتمتع رئي�سه
� ً
ب�صالحيات ال��وزي��ر امل��ال��ي��ة والإداري�����ة لكنه
ال ميلك �صالحياته الد�ستورية ،وت��ط� ّ�رق اىل
ا�ستقاللية الق�ضاة لديه �إذ ال يجوز نقل �أي
قا�ض �إىل �إدارة �أخرى �إال مبوافقته.
وتناول املحا�رض ت�أليف الديوان ومهماته يف
�إطار الرقابة الإدارية امل�سبقة والالحقة ،ف�ضال
عن رقابته على الن�صو�ص املتعلقة بتعيني
املوظفني ،و�إب��داء ر�أي��ه يف املوا�ضيع املالية
التي تطلبها منه الإدارات اخلا�ضعة لرقابته.
كما حت��دث ع��ن النيابة العامة ل��دى دي��وان
املحا�سبة وامل��خ��ال��ف��ات امل��ال��ي��ة ال��ت��ي ينظر
بها الديوان والتي حت�صل عند �إدارة الأم��وال
العمومية �أو ا�ستعمالها .وت��ط� ّ�رق �إىل عالقة
النيابة العامة بكل من مراقبي عقد النفقات
ل��دى الإدارات العامة وعالقة النيابة العامة
بالتفتي�ش املايل و بهيئة التفتي�ش املركزي
وبالنيابة العامة لدى حمكمة التمييز.
ختاما حتدث القا�ضي نا�رص عن �رضورة تعزيز
ً
دور ديوان املحا�سبة من خالل تفعيل الرقابة
على الأداء التي تتناول اجلدوى من الإنفاق يف
�ضوء قلة املوارد العمومية ،كما اقرتح �إعطاء
ال��دي��وان الرقابة يف �أث��ن��اء تنفيذ ال�صفقات
العمومية ملا يف ذلك من �أهمية يف احلفاظ على
املال العام.

�أيار

م�سابقات وجوائز

�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

لل�سنة الثالثة على التوايل،
وب��ع��د �أن �أ���ص��ب��ح��ت درو����س
اللغة والثقافة الفرن�سيتني
�أ���س��ا���س��ي��ة يف ج��م��ي��ع قطع
اجلي�ش اللبناين ووحداته،
نظم «ال��ت��ع��اون الع�سكري
ال��ت��ق��ن��ي ال��ف��رن�����س��ي يف
لبنان» ،بالتن�سيق مع قيادة
اجلي�ش ،حفالً يف املدر�سة
ال��ع��ل��ي��ا ل�ل�أع��م��ال (Ecole
Supérieure
des Affaires
يف
)E.S.A
كليمن�صو�ُ ،س ّلمت
خ�ل�ال���ه اجل���وائ���ز
�إىل الفائزين يف
املباراة ال�سنوية.

احل�ضور وافتتاح
االحتفال
ح����ضر االح��ت��ف��ال ك��ل من
ع�ضو املجل�س الع�سكري
اللواء الركن نقوال مزهر ممثالً قائد اجلي�ش
العماد ج��ان قهوجي ،ال�سفري الفرن�سي يف
لبنان ال�سيد دني�س بييتون ،امللحق الع�سكري
الفرن�سي العقيد فيليب بيرتيل ومدير التعاون
والأم��ن والدفاع يف وزارة اخلارجية وال�ش�ؤون
الأوروب��ي��ة اجل�نرال برونو كليمان بوليه �إىل
جانب ٍ
عدد من ال�ضباط اللبنانيني والفرن�سيني
والأ�ساتذة املدربني ورتباء و�أفراد من خمتلف
الوحدات والقطع الع�سكرية.
�إفتتح اللقاء بالن�شيدين اللبناين والفرن�سي
ثم �ألقى امللحق الع�سكري الفرن�سي العقيد
بيرتيل كلمة باملنا�سبة� ،أ�شار فيها �إىل ارتفاع
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عدد الع�سكريني الذين �شاركوا يف امل�سابقة
مم��ا ي ��ؤك��د اه��ت��م��ام الع�سكريني اللبنانيني
املتزايد باللغة الفرن�سية.
واع��ت�بر � ّأن اعتماد امل�سابقة ال����شراك��ة بني
القطاعني العام واخلا�ص ي�سمح مبنح مكاف�آت
ف������ردي������ة وج���م���اع���ي���ة
ل��ل��وح��دات الع�سكرية
املباراة
أي�ضا بتمويل م�شاريع
و� ً
الفرن�سية
تربوية.

الثالثة
يف اللغة
والثقافة

عر�ض تذكريي
ب��ع��ده��ا ،ق��ام املقدم
���س��ت��ي��ف��ان ب���ي���وار����س

لرفع م�ستوى تعليم اللغة الفرن�سية.
ك��ذل��ك ،ع��ر���ض امل��ق��دم ب��ي��وار���س م��ا �أجن��زه
التعاون الع�سكري التقني الفرن�سي يف لبنان
للعام الفائت من افتتاح مراكز جديدة لتعليم
الفرن�سية يف ال�شمال (مع�سكر عرمان للتدريب)
ويف كفر�شيما ،وت�أهيل املكتبات يف خمتلف
مدار�سه وكلياته ،وتن�شئة عنا�رص يف املعهد
الفرن�سي يف بريوت.
ال�شهادات واجلوائز
بعدها ،ج��رى ت�سليم ال�شهادات واجل��وائ��ز
درعا
للفائزين وقد حاز لواء امل�شاة ال�ساد�س ً
تقديريا (لتحقيقه ن�سبة امل�شاركة الأعلى
ً
يف امل�����س��اب��ق��ة ل��ل��ع��ام
 ،)2012ت�سلّمه قائد
ال��ل��واء العميد الركن
اليا�س �سمعان.
��م �سلمت اجل��وائ��ز
ث� ّ
لكلّ من:
• ال�ضباط:
 ال���ع���م���ي���د وائ����لح����اط����وم ،ق���ائ���د ل���واء
امل�شاة العا�رش.
 ال��ع��م��ي��د ال��رك��ناليا�س �سمعان ،قائد
لواء امل�شاة ال�ساد�س.
 ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن�سيمون وهبة من قطاع
جنوب الليطاين.
 ال��ع��ق��ي��د ال��رك��نرفعت رم�ضان من لواء امل�شاة الثاين.
 العقيد الركن الطيار دي غول �سعد منالقوات اجلوية.
 املقدم جورج �صقر من فوج املغاوير. امل��ق��دم ا�سطفان ال�����ش��دي��اق م��ن �أرك���اناجلي�ش للعمليات – مديرية التعليم.
 الرائد فادي الكبي من لواء امل�شاة الثاين(مف�صول �إىل كلية ف����ؤاد �شهاب للقيادة
والأركان).
 املالزم الأول زين العابدين ال�صوراين منمعهد التعليم – مدر�سة الرتباء.
• الرتباء والأفراد:

ن�سبة امل�شاركة ت�ستمر يف الت�صاعد
والفائزون ت�س ّلموا جوائزهم

بعر�ض ملخ�ص ذكّ ر فيه بالدورتني ال�سابقتني
مف�صالً بالأرقام ن�سبة الإقبال على امل�شاركة
ّ
الت�صاعدية ب�ين ال��ع��ام 5.000( 2010
م�شارك) والعام  10.000( 2011م�شارك)
والعام احل��ايل  15.000( 2012م�شارك)،
والتي �أدت بدورها �إىل ت�صاعد ن�سبة م�ساهمة
ال�رشكات الداعمة بحيث ق��ارب��ت تقدمياتها
ال��ـ  150.000دوالر �أم�يرك��ي ،م��ا �سيمكّ ن
اجلي�ش من افتتاح مراكز جديدة لتعليم اللغة
الفرن�سية يف اجلنوب ،ومتابعة ت�أهيل املكتبات
يف خمتلف مدار�سه وكلياته ،وافتتاح قاعات
تدري�س جديدة� ،إ�ضاف ًة �إىل تن�شئة عنا�رص جدد

�أيار

 امل�ؤهل كامل ح�سني من فوج املغاوير. امل�ؤهل حممد ال�سحمراين من لواء امل�شاةال�ساد�س.
 امل�ؤهل و�سام ا�سكندر من فوج املغاوير. امل��ع��اون الأول وليد البعريني م��ن ل��واءامل�شاة الثالث.
 امل���ع���اون الأول �أح���م���د حم��م��د م���ن ف��وجاملدفعية الأول.
 امل��ع��اون ج���ورج احل���داد م��ن ل���واء امل�شاةاحلادي ع�رش.
 املعاون عبد الرحمن علي من فوج املغاوير. العريف ريا�ض ملحم من لواء امل�شاة العا�رش. اجلندي كري�ستل عجان من �أرك��ان اجلي�شللعديد.
 اجلندي جورج الأحمر من لواء امل�شاة الأول. التلميذ ال�ضابط ط���ارق امل��ج��دالين منالكلية احلربية.
 التلميذ ال�ضابط ري��ان حمادة من الكليةاحلربية.
 التلميذ الرتيب جو متى من معهد التعليم. املجند املمددة خدماته عبا�س ح�سن قا�سممن لواء امل�شاة ال�ساد�س.
اللواء مزهر
مرحبا
ا�ستهل ال��ل��واء ال��رك��ن مزهر كلمته
ً
بال�سفري الفرن�سي وباحل�ضور ،وقال:
�إن اللبناين بطبعه مييل �إىل
املعرفة والإب��داع ،و�إىل اكت�ساب
لغات جديدة ...ولقد كان لبنان
وال يزال ،ع�ض ًوا فاعالً يف منظمة
ال���دول ال��ف��رن��ك��وف��ون��ي��ة ،يعتمد
ال��ل��غ��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة يف م��ن��اه��ج��ه
الرتبوية والتعليمية كلغة ثانية
بعد العربية .وق��د �أوىل اجلي�ش
خا�صا،
اللبناين هذه اللغة
اهتماما ً
ً
فجعلها مادة �إلزامية يف الكليات
واملعاهد واملدار�س ،وثابر على
تعزيز ح�ضورها يف الن�شاطات
االجتماعية والثقافية ،و�أغ��ن��ى
وجودها يف الأبحاث والدرا�سات
الأكادميية واملكتبات الع�سكرية،
ب��ال��ت��ع��اون ال��دائ��م م��ع ال�سفارة

الفرن�سية يف لبنان.
و�شعبا ،يع ّول
و�أ���ض��افّ � ،أن لبنان ،حكوم ًة
ً
الكثري على دور فرن�سا الطليعي يف الدفاع
عن ق�ضاياه العادلة �أم��ام املحافل الدولية،
ويف احلفاظ على منوذجه احل�ضاري الرائد،
وم�ساعدته على درء الأخطار اخلارجية التي
متاما
تعرت�ض م�سريته ب�ين احل�ين والآخ���ر،
ً
كما يع ّول اجلي�ش اللبناين على دور ال�سلطات
الفرن�سية وجي�شها ال�صديقني ،يف العمل
اجلا ّد وامل�ستمر على تعزيز قدراته الع�سكرية
ودعم مهماته الوطنية ،ويف هذا الإطار يتكامل
ال��ت��ع��اون ال��ث��ق��ايف والإن�����س��اين م��ع ال��ت��ع��اون
أ�سا�سيا يف �رصح
الع�سكري ،ال بل ميثّل رك ًنا �
ً
ال��ع�لاق��ات التاريخية ب�ين اجل��ان��ب�ين ،والتي
نحر�ص عليها كلّ احلر�ص ،ون�سعى جاهدين
�إىل الدفع بها م�ستقبالً نحو الأف�ضل والأكمل.
وختم بالقول� :إن لهذه امل��ب��ادرة الكرمية
ال��ت��ي جن��ن��ي بع�ض ث��م��اره��ا ال��ي��وم ،دالالت
مت�سك اجلي�ش
ع��دي��دة ،يف مقدمها ت��أك��ي��د
ّ
اللبناين باللغة الفرن�سية ،وم��ي��ل �ضباطه
ورت��ب��ائ��ه و�أف����راده ل�ل�إمل��ام بها ،لي�س ق��راء ًة
اطالعا على
أي�ضا
وكتاب ًة
وفهما فح�سب ،بل � ً
ً
ً
�أب��ع��اده��ا الثقافية ،امل�ستم ّدة م��ن ح�ضارة
ال�شعب الفرن�سي العريق...
خ��ت��ام �ا ً ب��ا���س��م ق��ائ��د اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد ج��ان
قهوجي� ،أتوجه بخال�ص ال�شكر واالمتنان �إىل

م�سابقات وجوائز

���س��ع��ادة ال�سفري بييتون و�أع�����ض��اء الفريق
الفرن�سي والأ���س��ات��ذة امل���درب�ي�ن ،مدنيني
وع�����س��ك��ري�ين ،ال��ذي��ن ت��ع��اون��وا ع��ل��ى �إج����راء
وتقييما،
امل�سابقة �إعدا ًدا و�إ�رشافً ا وت�صحي ًحا
ً
متمنيا
كما �أهنئ الع�سكريني الفائزين بها،
ً
للجميع دوام النجاح والتقدم.
ال�سفري بييتون
ب��دوره ،حت��دث ال�سفري الفرن�سي بييتون،
ف ��أ���ش��ار �إىل �أن امل���وازن���ة ال�����س��ن��وي��ة ال��ت��ي
يخ�ص�صها «ال��ت��ع��اون ال��ع�����س��ك��ري التقني
الفرن�سي يف لبنان» ت�صل اىل مليوين يورو،
خم�ص�صة لنقل اخل�ب�رات ل��وح��دات اجلي�ش
معتربا � ّأن زيارة مدير
اللبناين والأمن الداخلي،
ً
التعاون والأم��ن وال��دف��اع يف وزارة اخلارجية
وال�����ش��ؤون الأوروب��ي��ة وزي���ارة قائد اجليو�ش
الفرن�سية الأمريال ادوارد غيللو لبنان ت�ؤكدان
عمق التعاون الفرن�سي – اللبناين يف جماالت
الأمن والدفاع.
ور�أى �أن امل�سابقة� ،أبعد من توزيع جوائز
ف���ردي���ة ،وه���ي ت�����س��م��ح ب ��إن�����ش��اء
برنامج جتهيز ت��رب��وي مل�صلحة
اجلي�ش اللبناين ،م ��ؤك � ًدا التزام
ب��ع��ث��ة ال���دف���اع ت��ن�����س��ي��ق ب��رام��ج
تعليمية م��ع اجلي�ش لن�رش اللغة
الفرن�سية بني افراده.
كذلك� ،أ�شار �إىل �أن لبنان هو
�أول دولة وقعت ميثاق اللغة مع
املنظمة الدولية للفرنكوفونية
ودعا �إىل ترجمة الرغبة الفرن�سية
 ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،م���ن خ�ل�ال اللغةامل�شرتكة ومن خالل القيم التي
يدافع عنها البلدان.
واخ��ت��ت��م االح��ت��ف��ال بكوكتيل
وت����ب����ادل ال�������ص���ور ال��ت��ذك��اري��ة
والأنخاب باملنا�سبة.
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�إعداد:
ندين البلعة

دورات وتدريبات
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الدورة

طرق املعاجلة
برزت م�شكلة الألغام غري املنفجرة والعبوات غري النظامية بعد
انتهاء احلرب يف لبنان ( ،)1990/10/13وتفاقمت بعد حترير املناطق املحتلّة
يف اجلنوب والبقاع الغربي .وقد �أ ّدت �إىل جتميد عملية �إعادة الإعمار يف هذه املناطق
أي�ضا بالعديد من الإ�صابات وال�ضحايا.
وت�سببت � ً
ّ
�إنت�شار حقول الألغام على م�ساحات وا�سعة �ضمن مناطق �سكنية وزراعية ووجود عدد كبري
من الذخائر غري املنفجرة والعبوات غري النظامية فيها ،ح ّتم ا�ستحداث «املركز اللبناين
للأعمال املتعلّقة بنزع الألغام» وتدخّ ل عنا�رص فوج الهند�سة للك�شف عن هذه الأج�سام
امل�شبوهة وتعطيلها.
اعتمدت يف هذا املجال ع ّدة طرق �أبرزها :ال�سرب �أو الك�شف اليدوي بوا�سطة امل�سبار وهي
املعدنية وهي �رسيعة و�إمنا غري دقيقة،
متح�س�سة الألغام
طريقة فاعلة و�إمنا تتطلّب وق ًتا طويالً،
ّ
ّ
ميكانيكية منها �أجهزة ك�سح الألغام والكالب «كا�شفة الألغام» وهي و�سيلة فاعلة
وو�سائل
ّ
جيدة ج ًدا.
اعتمدت يف لبنان منذ فرتة قريبة و�أثبتت نتائج ّ
الكالب الكا�شفة
يتم
كلبا كا�شف �ألغام مع  17مر ّو ً
�ضاّ .
حاليا ،متلك �رسية خرباء املتف ّجرات يف فوج الهند�سة ً 17
ً
أهمها ن�سبة حما�سته
اختيار الكلب منذ �صغره لتدريبه على هذه
املهمة ،وذلك وفق معايري حم ّددة � ّ
ّ
املهمة من عمر ال�سنتني وحتى
وحركته واندفاعه .وعند �إمتام تدريبه ي�ستطيع الكلب القيام بهذه
ّ
تقريبا.
الثماين �سنوات
ً
يتم تدريب هذه الكالب ( Berger AllemandوMalinois
ّ
 ،)Belgeمن �أواخر ال�شتاء وحتى منت�صف الربيع لفح�ص كفاءتها
أهليتها لتنفيذ املهمات خالل ال�صيف ويف �ساعات
والت�أكد من � ّ
ال�شم لديها تت�أثّر
إنتاجية الكالب وحا�سة
ال�صباح الأوىل فقط .ف�
ّ
ّ
�سمى ب�ساعات ال�صالحية ،بعوامل خمتلفة �أبرزها :املر�ض،
�ضمن ما ُي ّ
ونف�سية املر ّو�ض...
الرطوبة� ،رسعة الهواء ،احلرارة
ّ
ر�سل الكالب مع مر ّو�ضيها �إىل
يتم التدريب �أوالً يف حقول خا�صة ،ثم ُت َ
ّ
املجردة من جهاز الإ�شعال .وبنا ًء
حقول التقييم وهي مزروعة بالألغام
ّ
ر�سل الكلب مع
على مبد أ� «اخلط�أ الأول هو الأخري» يف العمل الهند�سي ،ال ُي َ
حقيقية �إالّ بعد جناحه يف حقول التقييم بن�سبة .%100
مهمة
مر ّو�ضه �إىل ّ
ّ
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املرو�ض
ّ
ٍ
كلب مر ّو�ض واحد يعتاد على طاعة �أوام��ره .وعلى
ف�ضل �أن يكون لكلّ
ُي َّ
املر ّو�ض �أن ميلك يف الأ�سا�س معرفة باللغة الإنكليزية (ف�أغلب الأوامر التي
إنكليزية) ،والرغبة بالعمل مع الكالب بالإ�ضافة �إىل االعتناء
وجه للكلب هي بال
ُت َّ
ّ
ال�شخ�صية ونظافة كلبه.
بنظافته
ّ
ي�شكّ ل ه�ؤالء املر ّو�ضون «ف�صيلة التفتي�ش» يف �رسية خرباء املتف ّجرات
ويعملون على خمتلف الأرا�ضي اللبنانية.
يقوم املر ّو�ض بتدريب كلبه
على �أوام��ر

�أيار

دورات وتدريبات
ال����ط����اع����ة
والإن��������ت��������ق��������ال
��اب���ا
��اب���ا و�إي� ً
�إىل احل��ق��ل ذه� ً
والتنفيذ ،كما ي��ع � ّوده على
�شم املتفجرات والت�أقلم مع
ّ
رائ��ح��ت��ه��ا وك��ي��ف� ّ�ي��ة ر ّدة فعله
عليها .وتختلف ن�سبة الإط��اع��ة
ال�شم بني ٍ
كلب و�آخر� ،إذ � ّإن
وحا�سة
ّ
ّ
القدرة على ك�شف �ألغام قد تراوح بني
 5و� 11سنتم (�أو �أكرث) حتت الأر�ض.
يف �أ�صول الك�شف عن الأج�سام امل�شبوهة والألغام،
يجب الإ�ستعانة بطريق َتني لتنظيف احلقلّ � ،إما الك�شف
يدويا �أو بوا�سطة الكا�سحة
ً
جنبا �إىل جنب مع النقّابني ،فعندما
وتتبعها الكالب .ويعمل املر ّو�ضون مع كالبهم ً
املهمة.
يكت�شف الكلب �أي ج�سم م�شبوه ،ين�سحب ومر ّو�ضه ليرتك للنقابني متابعة
ّ
مدرب كالب ع�سكرية كا�شفة للألغام ،العنا�رص الذين يتم ّتعون
«يتابع دورة ّ
بخربة ال تقلّ عن ال�سبع �سنوات يف تروي�ض الكالب ومراقبة �أعمال الك�شف داخل
حقول الألغام والإ�رشاف على التدريبات» ،ح�سبما يو�ضح املعاون ح�سني يون�س،
الذي ميتلك خربة يف هذا املجال وهو رتيب ف�صيلة الهند�سة املتمركزة يف موقع
حمانا.
ّ
هذه الدورة ال ت� ّؤهل متابعيها لتنفيذ مهمات على الأر���ض ،بل يجب ا�ستتباعها
بدورة مكثّفة هي عبارة عن � 3أ�شهر تدريب مكثّف.
الربنامج التدريبي
�درب البو�سني ،ذو اخل�برة الطويلة يف جمال تدريب الكالب الكا�شفة للألغام غري املنفجرة
امل� ّ
متخ�ص�صة لهذا النوع من التدريب)� ،أعطى
والعبوات غري النظامية واملخدرات( ،ميلك مدر�سة
ّ
أهمها :تقنيات فح�ص الكلب� ،إعطاء الأوامر،
درو�سا نظرية و�أخرى
ً
تطبيقية يف هذا املجال � ّ
ّ
كيفية تقدمي الإ�سعافات
حتديد حالة الكلب اجل�سدية والذهنية ،دالئل مر�ض الكلب،
ّ
إنتاجية الكلب ،الإجراءات
الأولية للكالب امل�صابة ،معرفة العوامل التي ت�ؤثّر على �
ّ
الع�سكرية ،تقنيات مترين الكلب على
الواجب اتخاذها يف �أثناء تدريب الكالب
ّ
التجاوب مع املتف ّجرات ،تدريب الكلب على ال�سري بخط م�ستقيم والتفتي�ش
عن املتف ّجرات والألغام امل�ضادة للأ�شخا�ص وللآليات ،تقنية ت�صحيح �أخطاء
الكالب امل�ستخدمة يف ك�شف املتفجرات ،تقنية ت�صحيح �أخطاء املر ّو�ض
كيفية انتقاء
يف �أثناء تنفيذه مهمة نزع الألغام بوا�سطة الكالب الع�سكرية،
ّ
ع�سكرية وتقنيات انتقاء
العنا�رص املنا�سبة وت�أهيلها لدورة مر ّو�ض كالب
ّ
اجلراء وتدريبها.
يف �أحد حقول التدريب حيث ي�رشف املالزم الأول فادي ملحم على الدرو�س،
املدرب البو�سني عن ده�شته مبدى اهتمام الع�سكريني اللبنانيني بكالبهم
يعبرّ
ّ
جمرد حت�ضري لدورة
ومعاملتهم
ّ
املميزة لها .وي�ش ّدد على � ّأن هذه الدورة هي ّ
أهم ت� ّؤهلهم لتنفيذ مهمات من دون �أي خط�أ...
� ّ
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�أيار

نظم املجل�س الوطني
ّ
الفرن�سي التابع للجامعة
�إعداد:
اللبنانية الثقافية يف
نينا عقل خليل
خرييا يف
العامل حفالً
ً
القاعة الرئي�سة ملنظمة
الأوني�سكو يف باري�س،
يعود ريعه «مل�ؤ�س�سة دعم وتن�سيق ن�شاطات �أبناء �شهداء اجلي�ش».
رعت االحتفال �سفرية لبنان لدى املنظمة الدولية ال�سيدة �سيلفي
ف�ضل اللـه ،وح�رضه كل من الرئي�س العاملي للجامعة ال�سيد عيد
ال�شدراوي ،رئي�س املجل�س الوطني �إدمون عبد امل�سيح ،رئي�س
املجل�س القاري لأوروب��ا روجيه ه��اين ،النائب الفرن�سي وعمدة
باري�س (الدائرة  )15فيليب غوجون ،الوزيرين ال�سابقني �سليم
ال�صايغ و�إبراهيم �ضاهر ،قن�صل لبنان غادي خوري ممثالً ال�سفري
بطر�س ع�ساكر ،العميد عبد القادر عري�س ممثالً قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي ،رئي�سة «م�ؤ�س�سة دعم وتن�سيق ن�شاطات �أبناء �شهداء
اجلي�ش اللبناين» جوانا قهوجي مدلج ومطران الكنائ�س ال�رشقية يف
فرن�سا املون�سينيور كلود برو�سوليت و�شخ�صيات.

وقفة وفاء

بني الوطن واملهجر...
ا�ستهل احلفل بكلمة ال�سفرية ف�ضل اللـه التي �شكرت اجلامعة على
مبادرتها و�أثنت على «الدور املهم الذي ت�ضطلع به ك�صلة و�صل بني
اجلاليات اللبنانية يف املهاجر وبينهم وبني وطنهم لبنان».
ثم �ألقت رئي�سة امل�ؤ�س�سة جوانا قهوجي مدلج كلمة �شكرت فيها
تعب عن م��دى تعلق
«املجل�س الوطني على مبادرته الوطنية ،التي رّ
لبنانيي املهاجر واجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل بالوطن الأم
وم�ؤ�س�سته الع�سكرية».
كذلك� ،أ�شار رئي�س املجل�س الوطني ال�سيد عبد امل�سيح �إىل «�أن الهدف
من �إقامة هذا احلفل هو �أوالً �إن�ساين مل�ساعدة �أطفال �شهداء اجلي�ش،
وثانيا �إبراز وجه لبنان الثقايف والفني املنفتح على خمتلف احل�ضارات
ً
ال�رشقية والغربية».
درع��ا تذكارية لل�سيدة
تخلل احلفل منح املجل�س الوطني الفرن�سي ً
تقديرا ملا قدمته للبنان وللجالية اللبنانية خالل عملها
ف�ضل اللـه
ً
الطويل يف باري�س� ،سواء ك�سفرية لدى فرن�سا �أو لدى االوني�سكو.
وحتت عنوان «ا�سرتاحة يف بريوت» تابع احل�ضور حمطة فنية تخللتها
لوحات غنائية راق�صة من �إخ��راج نيكول �شامي م��ورادي��ان ،ومبواكبة
اورك�سرتا بقيادة الفنان عبده منذر .ويف اخلتام ،دعي احل�ضور �إىل حفل
كوكتيل.
تر�سيخ االنتماء اىل الوطن الأم
ثمن مبادرة املجل�س الوطني
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي الذي ّ
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«اجلامعة اللبنانية الثقافية» تدعــــــم
وجه ر�سالة قال
الفرن�سي التابع للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل ّ
فيها:
جتتمعون حول حدث ثقايف فني يف العا�صمة الفرن�سية .و�إنني �أحيي
دوافعكم النبيلة يف التالقي على ما يعك�س �صورة لبنان احل�ضارية� .أردمت
من خالل حفلكم هذا �إظهار مدى تعلقكم ببلدكم ومن خالله مب�ؤ�س�سته
الع�سكرية .فاخرتمت الوقوف �إىل جانبها وم�ساندتها كرمز لوحدة لبنان
وا�ستقالله و�سيادته .و�إنكم ت�سعون �إىل متتني اجل�سور التي تربطكم
بوطنكم لبنان وتر�سيخ انتمائكم �إليه.
و�إنني �أطمئنكم ب�أن لبنان �سيبقى بخري على الرغم من كل الأخطار
وامل�صاعب ،و�إن لدى م�ؤ�س�سته الع�سكرية الت�صميم الكامل على �صون
وحدته واحلفاظ على م�سرية �سلمه الأهلي مهما كانت الت�ضحيات ،وهي
على ا�ستعداد دائم ملواجهة كلّ الأخطار التي تهدد الوطن ،حافزها يف

�أيار

ا�ستفدمت من ح�ضوركم
الفاعل يف بلدان انت�شاركم
لتعملوا على دع��م بلدكم
ع��ل��ى ك����لّ امل�����س��ت��وي��ات،
لت�ستعيد ال��دول��ة هيبتها
وامل�ؤ�س�سات دوره���ا ويف
طليعتها م�ؤ�س�سة اجلي�ش التي توا�صل تعزيز ح�ضورها على امتداد
اخلارطة اللبنانية.
لقد تفوقتم يف بلدان انت�شاركم وتبو�أمت امل�س�ؤوليات العامة واملنا�صب

وقفة وفاء

يثمن جهودها
عــــــم �أبنـاء �شهداء اجلي�ش والعماد قهوجي
ّ
ذلك ثقة اللبنانيني بها ،بجناحيهم املقيم واملغرتب ،ورهانهم الثابت
على دورهم الوطني اجلامع ورف�ضهم املطلق ب�أن يكون لبنان من جديد
�ساحة لتجارب الآخرين و�رصاعاتهم العبثية على �أر�ضه.
وامل�ؤ�س�سة التي قدمت �آالف ال�شهداء على مذبح ال�رشف والت�ضحية
والوفاء �ستوا�صل حمل الأمانة ل�شهدائها وللق�ضية الوطنية يف مواجهة
املرتب�صني بها.
كلّ الأعداء
ّ
�أيها اللبنانيون املغرتبون
ا�ستطعتم عرب انت�شاركم يف كلّ �أ�صقاع الأر���ض �أن تعك�سوا الإرادة
اللبنانية باالنفتاح والتحاور وم ّد ج�سور بني الأديان والثقافة واحل�ضارات،
دوما على ت�ضامنكم وحمبتكم له.
وجعلتم بلدكم يفتخر بكم ويراهن ً

م�ؤ�س�سة جاين ن�صار تكرم الأمهات

��واب��ا ووزراء
وانتخبتم ن ً
ور�ؤ�ساء .لقد �أبدعتم يف
ك��لّ املجاالت الثقافية
والفنية وكنتم خري ممثلني للبنان يف كلّ املحافل الدولية .ولبنان الذي
ي�شعر بتق�صريه �أمام حمبتكم واهتمامكم ودعمكم ،يطمح �إىل ا�ستعادة
ثقتكم به و�إميانكم بقدرتكم على الت�أثري فيه و�أن يكون ل�صوتكم �صدى
يف خمتلف ال�ش�ؤون .فكما عليكم واجبات جتاه بلدكم الأم ف�إن لكم فيه
حقوقً ا لن ت�ضيع.
و�إنني با�سمي وبا�سم �ضباط اجلي�ش وع�سكرييه كافة �أتقدم من املجل�س
الوطني الفرن�سي التابع للجامعة الثقافية اللبنانية يف العامل ،كما من كلّ
متمنيا
املغرتبني اللبنانيني ب�أ�صدق التمنيات بالنجاح واال�ستمرارية،
ًَ
عليكم موا�صلة مهماتكم يف تعميم �صورة لبنان امل�رشقة ،والعمل على
رفعته وازدهاره.

ماليا لدعم عائالت �شهداء
ملنا�سبة عيد الأم ،ق ّدمت م�ؤ�س�سة جاين ن�صّ ار مبلغًا
ً
اجلي�ش ،وذلك يف احتفال رمزي برعاية عقيلة قائد اجلي�ش ال�سيدة مارلني قهوجي،
وح�ضور رئي�سة جلنة تن�سيق ودعم ن�شاطات �أبناء �شهداء اجلي�ش اللبناين ال�سيدة
جوانا قهوجي مدلج مع عدد من �أع�ضاء اللجنة .تخلل احلفل كلمة لل�سيدة ن�صار
�أ�شادت فيها بدور اجلي�ش اللبناين يف �صون الوطن وحماية املواطنني ،م�ؤكدة
دعمها عائالت ال�شهداء الذين قدموا الت�ضحيات اجل�سام يف �سبيل الوطن.
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�إعداد:
ندين البلعة

منا�سبات
«جمعية �صوت الطفل»
تكرم الطفل اللبناين يف يومه
ّ

ليون ممثالً بالآن�سة دميا رعد ،ومبنا�سبـــة
برعاية وزير الثقافـــة املهنـــد�س كابـــي ّ
ترفيهيا حلوالـــى
نظمت «جمعيـــة �صوت الطفل» احتفا ًال
يوم الطفـــل اللبناينّ ،
ً
ملقرهـــا
 800طفل من �أوالد �شهداء اجلي�ش اللبنانـــي و�أطفال املناطق املجاورة
ّ
(فرن ال�شباك ،ال�شياح ،برج الرباجنـــة) ،واجلمعيات الأهلية ودور الأيتام ،وذوي
الإحتياجات اخلا�صة� .أقيـــم الإحتفـــال يوم ال�سبت  2012/3/31يف بيت الطبيب
 فرن ال�شباك ،وح�رضه العقيد الركن جورج فار�س ممثـــالً العمـــاد قائد اجلي�ش،بال�سيد خليل �صا�صي ،وفاعليات فكرية ،اجتماعية� ،إدارية
رئي�س بلدية ال�شياح ممثالً
ّ
ال�سيدة كري�ستينـــا �صوايا ملكة جمال لبنان للعام .2001
و�إعالمية ،وق ّدمته
ّ
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الن�شيد الوطني عزفته فرقة من مو�سيقى
رح��ب��ت ال�سيدة �صوايا
اجلي�ش
ً
افتتاحا ،ث��م ّ
وتوجهت �إىل الأم��ه��ات والأط��ف��ال
باحل�ضور
ّ
التمنيات بعي َديهما ،و�أف�سحت املجال
ب�أف�ضل
ّ
ال�سيدة نيلّلي ال�شدياق التي
لرئي�سة اجلمعية
ّ
�أل��ق��ت كلم ًة ركّ ���زت فيها على اجل��ه��ود التي
تبذلها «جمعية �صوت الطفل» من �أجل رعاية
الأطفال وحمايتهم وتفعيل التوا�صل العائلي
ال�سيدة ال�شدياق ب����ضرورة
ال��دائ��م .ون���ادت
ّ
«تربية �أوالدنا على حقوق الإن�سان وحب الوطن
واح�ت�رام جي�شه ،»...كما ���ش� ّددت على �أهمية
«حماية الطفل وتوعيته على خماطر احلياة
والعمل.»...
دروع��ا
ال�سيـــدة ال�شديـــاق
بعدهـــا ق ّدمت
ً
ّ
تقديريـــة لكـــل من ممثلة وزير الثقافة ،وممثل
ّ
قائد اجلي�ش
وال�سيدة كري�ستينا �صوايا.
ّ
ت�ضمـــن الإحتفــــال ن�شاطـــات ترفيهية
ّ
وطنية
وفنيـــة خمتلفة ،بد�أت ب�أنا�شيد
ّ
ّ
وع�سكريـــة عزفتهـــا فرقــــة من مو�سيقى
اجلي�ش ،ثم ق ّدم �أوالد نادي «»Nameless
و�صل َتني راق�ص َتني (�سامبا وDanse de
� .)salonأوالد «املدر�سة اللبنانية لل�رضير
أ�صم» �شاركوا بدورهم فغ ّنوا «�ست
وال ّ
احلبايـــب» و«يا �أهـــل الأر�ض» ،وتبعتهم
فتيات الك�شافـــة ب�أغنيـة خا�صـــة ،ليختتـــم
ٍ
�شي ٍق لل�ساحر
هـــذا اليـــوم الرتفيهي
بعر�ض ّ
�شيكــو ،ووجبــة غداء للجميع.
ان «جمعية �صوت الطفل»
يجدر بالإ�شارة ّ
أهم �أهدافها:
ت�أ�س�ست العام  ،2008ومن � ّ
توعية الأمهات على ح�سن تربية �
أوالدهن،
َّ
والتن�سيق مع �سائر امل�ؤ�س�سات واجلمعيات
التي ُتعنى ب�ش�ؤون الطفل ،وال�سعي �إىل
ا�ست�صدار ت�رشيعات وقوانني ت� ّؤمن حقوقه
على جميع الأ�صعدة ،ومراقبة تطبيق املواد
القانونية اخلا�صة بالأحداث والقا�رصين...

�أيار

نظمت م� ّؤ�س�سة املق ّدم ال�شهيد �صبحي العاقوري ولل�سنة الثانية على
ّ
تدريبيا لتعليم �أبناء الع�سكريني ال�شهداء ريا�ضة التز ّلج.
خمي ًما
التوايل
ّ
ًّ
مدر�سة التز ّلج يف الأرز ا�ستقبلت امل�شاركني الذين كان بانتظارهم الكثري من
املفاج�آت املمتعة...

ثمرة التعاون النجاح
املخيم وتوفري كل م�ستلزماته،
جهود عديدة ت�ضافرت لإجناح
ّ
والتعاون الوثيق بني قيادة اجلي�ش وقيادة املدر�سة واملدربني
من جهة وم�ؤ�س�سة ال�شهيد العاقوري من جهة �أخرى ،جعل الأمور
ت�سري على �أف�ضل ما يرام.
�شارك يف املخيم نحو  50ول� ًدا راوح��ت �أعمارهم بني  14و 18
�سنة ا�ستمتعوا بالتدرب على التزلج وممار�سته برفقة مدربني
ؤ�س�سة
من املدر�سة ،بالإ�ضافة �إىل ن�شاطات �أخ��رى .وقد عملت م� ّ
امل��ق � ّدم ال�شهيد �صبحي ال��ع��اق��وري على حتقيق برنامج حافل
ؤ�س�سة
ومتكامل وفق ما �أو�ضحت لنا من�شّ طة ومنظّ مة
خميمات امل� ّ
ّ
�درب على
املخيم
الآن�سة ك��ارال بعيني .فربنامج
ّ
ّ
ت�ضمن �إىل ال��ت� ّ
التزلج ن�شاطات �أخرى ما �أتاح للم�شاركني فر�صة اكت�ساب خربات

درع
تقدير
وامتنان

املخيم ق ّدمت رئي�سة امل� ّؤ�س�سة ليا
يف ختام
ّ
درع��ا لقائد مدر�سة التزلّج العميد
العاقوري
ً
تقديرا ال�ست�ضافته �أبناء
الركن فايز قا�سم
ً
الع�سكريني ال�����ش��ه��داء يف رح���اب امل��در���س��ة،
وامتنا ًنا للجهود التي بذلها عنا�رصه لتحقيق
الأف�ضل للم�شاركني ،ولت�أمني اخلربة الالزمة
فن التزلّج.
لهم يف ّ

خميمات

�إعداد:
ليال �صقر

خ�صو�صا يف م��ا يتعلق ب����آداب
ج��دي��دة
ً
وتطبيقية)،
�ري��ة
ال�سلوك (درو����س ن��ظ� ّ
ّ
�إعداد املن�شّ طني ...ويف ما يتعلق بالنقطة
القيمون على امل�ؤ�س�سة
الثانية ،تابع
ّ
ما �سبق �أن با�رشوا به منذ �سنوات ،حيث
يتم حت�ضري امل�شاركني الذين بلغوا �سن
ؤولياتهم كمن�شّ طني يف
الـ 18لت�سلّم م�س� ّ
خميمات الحقة ،وبالتايل تنتقل ر�سالة
ّ
العطاء من ال�سابقني �إىل الالحقني.
ت�ضمنها برنامج
من الن�شاطات التي
ّ
أي�����ض��ا ن�����ش��اط��ات ت��رف��ي��ه� ّ�ي��ة،
امل��خ� ّ�ي��م � ً
كال�سهرات املمتعة وح��ل��ق��ات الرق�ص
وال��دب��ك��ة والأل��ع��اب املتن ّوعة ومتارين
الليلية التي واكبهم خاللها عنا�رص
ال�سري
ّ
ّ
من مدر�سة التزلّج.
�أجواء امل�شاركني
املخيم �شكروا م�ؤ�س�سة املقدم ال�شهيد التي
امل�شاركون يف
ّ
حبا وعطا ًء.
ذكّ رهم �سخا�ؤها ب�سخاء �آبائهم ال�شهداء ًّ
جي�سيكا و�شانتال جوزيف الباحوط ،ثالث �أخوات ي�ضفن
�أنايي�س،
ّ
�إىل ال�شكر
ؤولية
ً
تنويها بالإهتمام والرعاية وروح الأخ � ّوة وامل�س� ّ
املخيم الذي ي�ص ّنفنه على �أ ّنه الأف�ضل...
العالية التي �سادت
ّ
تكن
لورون يو�سف يو�سف ،تقول إ� ّنها مل ترت ّدد بامل�شاركة ،لأ ّنها ّ
ؤ�س�سة
عظيما وامتنا ًنا على اجلهد الذي تبذله
حبا
للم� ّ
ً
ّ
الع�سكرية ًّ
من �أجل تعوي�ض �أبناء الع�سكريني ال�شهداء عن فقدان �آبائهم.
أحبت �ضيافة
وت�ضيف بعينني تلمع فيهما دمعة احلنني ،أ� ّنها � ّ
الع�سكريني وكرم �أخالقهم م�شري ًة �إىل �أ ّنها ترى يف وجه كلّ واحدٍ
منهم �صورة والدها الغايل.
خميم التزلّج الذي �أك�سبه
�ب التنظيم يف
ح�سن يو�سف ع� ّواد �أح� ّ
ّ
إيجابية
املزيد من اخل�برة يف ه��ذا امل��ج��ال ،كما اخترب من خالله �
ّ
ٍ
التعرف �إىل �
أ�شخا�ص جدد ك� ّون معهم �صداقات متينة .و�أنهى
ّ
ؤ�س�سة املق ّدم ال�شهيد �صبحي العاقوري على الن�شاطات
�شاكرا م� ّ
ً
م�رسعا �إىل
يتوجه
تخ�ص بها �أبناء الع�سكريني ال�شهداء ،قبل �أن
التي
ً
ّ
ّ
ٍ
همتا بنقله مع امل�شاركني الباقني �إىل
واحدة من احلافلتني اللتني ّ
موقع التدريب...
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ق�صيدة ترعب ا�رسائــــــ
يف  4ني�سان  2012املن�رصم
ن�رشت ثالث �صحف �أوروبية يف
موقع بارز من مالحقها الأدبية
ق�����ص��ي��دة ل�ل��أدي���ب ال���روائ���ي
وال�شاعر والنا�شط الي�ساري
الأملاين املعروف غونرت غرا�س
بعنوان «ما ينبغي �أن يقال».
وغرا�س حا�صل على جائزة نوبل
ل�ل�آداب العام  1999لدوره يف
وخ�صو�صا
�إثراء الأدب العاملي
ً
يف ثالثيته ال�شهرية «ثالثية
دانت�سيغ» ،بالإ�ضافة �إىل جوائز
حملية كثرية.
لقد اعترب غرا�س �أن �أه��وال
النازية لي�ست ذريعة لل�صمت
�ضمن ق�صيدته
ول��ذل��ك فهو
ّ
ب�شكل ا�سا�سي انتقادات غري
م�سبوقة ل�سيا�سة �إ�رسائيل على
خلفية تهديداتها وحت�ضرياتها
ل����ضرب امل��ن�����ش��آت ال��ن��ووي��ة يف
�إي��ران ،االمر الذي اثار عا�صفة
ه��وج��اء م��ن الت�أييد يف املانيا
ومن الإنتقاد يف ا�رسائيل تر ّددت
�أ�صدا�ؤها يف خمتلف �أنحاء العامل

�إعداد:
�إح�سان مرت�ضى
باحث يف ال�ش�ؤون
اال�رسائيلية
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ب�����ش��ك��ل ع����ام .وق����د اع��ت�بر يف
ق�صيدته �أن �سيا�سة �إ�رسائيل يف
هذا املجال هي مبنزلة تهديد
لل�سالم العاملي ،و�أنه لدرء هذا
التهديد ال بد من التكلم الآن.
وق��ال «لن �أ�صمت بعد اليوم،
لأنني متعب من نفاق الغرب،
وما �آمله هو �أن يتحرر الكثريون
من �صمتهم ،و�أن تتم املطالبة
مب��راق��ب��ة دائ��م��ة وغ�ي�ر مقيدة
ل��ل��ق��درة ال��ن��ووي��ة اال�رسائيلية
وللمرافق النووية االيرانية ،عرب
هيئة دولية حلكومتي البلدين».
اي�ضا بلده �أملانيا على
وانتقد ً
بيعها ا�رسائيل غوا�صات ميكن
جتهيزها ب�أ�سلحة نووية ،وحذر
م��ن �أن ه��ذه االخ�ي�رة ق��د تبيد
ال�شعب الإي����راين يف �أي غ��ارة
ت�شنها مقاتالتها �ضد املن�ش�آت
النووية ه��ن��اك ،يف ظ��ل النزاع
بني الدولتني ب�ش�أن الربنامج
النووي الإي��راين املثري للجدل.
وق��ال غرا�س يف ق�صيدته �إنه
يتحدث الآن ،عن خطر القدرة

الق�صيدة مل تعد جمرد تعبري �أدبي،
بل �إنها در�س �أخالقي يتعلق مبفهوم
العدالة احلقيقية الذي يجب �أن يطبق
على جميع بني الب�رش

ئــــــيل وتهز كيانها
النووية اال�رسائيلية ،وعن ال�سالم
العاملي اله�ش بالفعل ،خوفً ا من
أخرا ج ًدا .وبرر
ان يكون الغد مت� ً
ذلك بالقول« :لأننا ك�أملان عانينا
مبا فيه الكفاية ..وميكن �أن نتهم
مب�ساعدة املجرم ،وا�سهامنا هذا
يف الذنب ال ميكن �أن يقبل ب�أي
من الأعذار املعتادة».
مل ينفع غونرت غرا�س تراجعه
ع���ن و����ص���ف �إ��س�رائ���ي���ل ب ��أن��ه��ا
تهدد �سلم ال��ع��امل ،وتو�ضيحه
�أن��ه يق�صد حكومتها اليمينية
بقيادة بنيامني نتنياهو ،كما
دائما
مل ينفعه قوله �إن���ه ك��ان
ً
م��ؤي� ًدا لإ�رسائيل ،و�إن��ه �سبق �أن
زاره����ا ،و���س��وف يعيد النظر يف
ق�صيدته ،بل لقد �أعلنته الدولة
�شخ�صا غري مرغوب فيه،
العربية
ً
مبوجب قانون مينع «النازيني
ال��ق��دم��اء» م��ن ال��دخ��ول اليها.
واع��ت�برت الق�صيدة ج����ز ًءا من
حملة لنزع ال�رشعية عنها ،االمر
ال��ذي قد يتحول مع الوقت يف
نظرها �إىل تهديد وجودي ،وهي

اتهمته بالال�سامية لكي ال يتجر أ�
�أحد �سواه على التعر�ض لها ب�أي
نقد يف ميدان �سيا�سي وثقايف
غربي ميكن ان ت�سقط فيه كل
املقد�سات وي�سمح فيه بانتقاد
�أي كان ،وتوجيه اللوم لأي جهة،
�إال �إ��سرائ��ي��ل .و«ت��اب��و» �إ�رسائيل
وال��و���ص��م بتهمة الال�سامية ال
يتوقفان عند جم��رد التعري�ض
بال�شخ�ص الذي يتجر�أ على خرق
امل��ح��رم��ات وال��ت��ح��ري�����ض عليه،
بل ي�شمالن �إغ�لاق جمال الإع�لام
وال��ن����شر يف وج���ه���ه ،وحم��ا��صرت��ه
وتنغي�ص عي�شه ،االمر الذي جعل
احد كبار ال�سا�سة االملان ي�صف
القرار الإ�رسائيلي ب�أنه عالمة على
«الي�أ�س».
مع ذلك ف�إن غونرت غرا�س ينظر
�إليه الآن بو�صفه �ضمري �أملانيا
بعد احل���رب العاملية الثانية،
لأنه مل يخجل من انتقاد ما�ضيه
�صبيا
حني كان
�صغريا وانخرط
ً
ً
يف �صفوف ال�شبيبة النازية بعد
ن�رشه مذكراته «تق�شري الب�صل».

وه���و ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ت��راج��ع��ه
قليلاً ع��ن م�ضمون ق�صيدته،
وحماولته التخفيف من وقعها،
ف�إنه يعلم �أن ح�ضوره الكبري يف
ثقافة �أملانيا والعامل يحميه من
ت��ه��دي��دات ال��ل��وب��ي ال�صهيوين
و�سلطته املتوح�شة التي تكم
�أف�����واه ال��ك��ث�ير م���ن املثقفني
والفنانني وق���ادة ال�سيا�سة يف
العامل الغربي.
ل��ق��د ��ض�رب ال��ك��ات��ب الأمل����اين
عاما
الكبري ذو الأربعة والثمانني ً
يف عمله االدبي املتوا�ضع مثالاً يف
النزاهة واملناقبية الأخالقية ،وهو
قد فتح الباب على م�رصاعيه لكي
تتخل�ص النخب الثقافية الغربية
من ر�ؤيتها الأحادية غري ال�سليمة
�إىل ح��ق��وق االن�����س��ان والق�ضية
الفل�سطينية وم���ا ي�سمى حق
�إ�رسائيل يف الوجود ،فالق�صيدة
مل تعد جمرد تعبري �أدبي ،بل �إنها
در���س �أخ�لاق��ي يتعلق مبفهوم
العدالة احلقيقية الذي يجب �أن
يطبق على جميع بني الب�رش.

لقد �رضب الكاتب
الأملاين الكبري ذو
الأربعة والثمانني
عاما يف عمله االدبي
ً
املتوا�ضع مثالاً يف
النزاهة واملناقبية
الأخالقية ،وهو
قد فتح الباب
على م�رصاعيه
لكي تتخل�ص
النخب الثقافية
الغربية من ر�ؤيتها
الأحادية غري
ال�سليمة �إىل حقوق
االن�سان والق�ضية
الفل�سطينية وما
ي�سمى حق �إ�رسائيل
يف الوجود

انتقد غرا�س بلده �أملانيا على بيعها ا�رسائيل غوا�صات ميكن
جتهيزها ب�أ�سلحة نووية ،وح ّذر من �أن هذه االخرية قد تبيد ال�شعب
الإيراين يف �أي غارة ت�شنها مقاتالتها �ضد املن�ش�آت النووية هناك،
يف ظل النزاع بني الدولتني ب�ش�أن الربنامج النووي الإيراين
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�أيار

يف ال��ث��اين والع�رشين
من �شهر �آذار ،2012
اف���ت���ت���ح ال��رئ��ي�����س
االم��ي��رك�����ي ب������اراك
اوباما يف والية نيفادا
اك�بر م����شروع لتوليد
الطاقة الكهربائية
م�����ن ال�������ش���م�������س يف
ال���ب�ل�اد ،واع���ت�ب�ر ان
ه��ذا امل����شروع ي��وازي
يف ق��درت��ه االنتاجية
�سد «هوفر» العمالق
( 2000ميغاواط).

دوما عن م�صادر
يبحث الإن�سان
ً
جديدة للطاقة لتغطية احتياجاته
املتزايدة يف احلياة املعا�رصة ،ويف
هذا ال�سياق تركزت جهود كبرية على
اال�ستفادة من حرارة �أ�شعة ال�شم�س
والتي تت�صف ب�أنها طاقة متجددة
ونظيفة خالفً ا مل�صادر الطاقة كما
الأخرى التقليدية (النفط والغاز
خ�صو�صا).
الطبيعي
ً
ت�شكل الطاقة ال�شم�سية اليوم
م�صدر دخل قومي يف بع�ض البلدان،
ومن بينها دول اخلليج العربي
التي تعترب من �أكرث بالد العامل

درا�سات و�أبحاث

�إعداد:
د�.أحمد علو
عميد متقاعد

الطاقة املتجددة
Renewable Energy
هي عبارة عن م�صادر طبيعية دائمة تتجدد
با�ستمرار ،وهي نظيفة ال ينتج عن ا�ستخدامها
تلوث بيئي .ومن �أهم هذه امل�صادر الطاقة
ال�شم�سية ال��ت��ي تعترب يف الأ���ص��ل الطاقة

ال�شم�سية يف مزارع ال�صحراء
الطاقة
َّ

احل�صاد وفري

فهل يهد أ� �رصاع الكبار
يف حقول املوارد؟
غنى بالنفط .وت�ستخدم
ً
الطاقة ال�شم�سية ب�شكل رئي�س
وفعال يف جماالت عديدة منها
ّ
حمطات توليد الكهرباء وحتلية
املياه ،وت�شغيل �إ�شارات املرور
و�إنارة ال�شوارع ،وت�شغيل بع�ض
الأجهزة الكهربائية ،كما ت�ستخدم
لت�شغيل الأقمار ال�صناعية واملركبات
واملحطات الف�ضائية.
جمددا
ظهرت الطاقة ال�شم�سية
ً
كعامل مهم يف االقت�صاد العاملي
ويف احلفاظ على البيئة مع ا�ستخدام
ال�سخانات ال�شم�سية يف معظم دول
العامل لت�سخني املياه.

الرئي�سة يف تك ّون م�صادر الطاقة ,وكذلك طاقة
الرياح وطاقة املد واجلزر والأم��واج ,والطاقة
احل��راري��ة اجلوفية وطاقة امل�ساقط املائية
وطاقة البناء ال�ضوئي (او التمثيل ال�ضوئي
 ,Photosynthesisوهو ظاهرة بيولوجية
هامة ت�ؤثر يف حياة جميع املخلوقات احلية ،وهو
امل�صدر الرئي�س لتكوين الأوك�سجني) ،كذلك
هناك الطاقة املائية للبحار واملحيطات.
ما هي الطاقة ال�شم�سية؟
ال��ط��اق��ة ال�����ش��م�����س��ي��ة ه���ي حت��وي��ل ال�����ض��وء
املنبعث واحل���رارة الناجتة ع��ن ال�شم�س اىل
طاقة كهربائية ,مبا�رشة ،وذل��ك با�ستخدام
«االل��واح ال�ضوئية اجلهدية» (PV panels
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� ،)Photovoltaicsأو ب�شكل غري مبا�رش عرب
تركيز «القدرة ال�شم�سية» (Concentrated
 ،)Solar Power CSPوق��د ق��ام الإن�سان
بت�سخري هذه الطاقة مل�صلحته منذ الع�صور
القدمية با�ستخدام جمموعة من الو�سائل التي
كانت تتطور با�ستمرار .و ُتعزى
معظم م�صادر الطاقة املتجددة
املتوافرة على �سطح الأر�ض �إىل
الإ�شعاعات ال�شم�سية بالإ�ضافة
�إىل م�����ص��ادر ال��ط��اق��ة ال��ث��ان��وي��ة،
مثل طاقة الرياح وطاقة الأمواج
وال��ط��اق��ة الكهرومائية والكتلة
احليوية ...ومن املهم هنا �أن نذكر
�أن��ه مل يتم حتى اليوم ا�ستخدام
���س��وى ج���زء ���ص��غ�ير م��ن ال��ط��اق��ة
ال�شم�سية املتوافرة.
يقدر العلماء �أن كوكب الأر�ض
ي�ستقبل نحو  174بيتاواط من
الإ���ش��ع��اع��ات ال�شم�سية القادمة
�إل��ي��ه ع��ن��د طبقة ال��غ�لاف اجل��وي
العليا( ،كل بيتاواط ت�ساوي مليار
ميغاواط).
ويعود ما يقارب  %30من هذه
الإ�شعاعات �إىل الف�ضاء ،بينما متت�ص ال�سحب
واملحيطات والكتل الأر�ضية الن�سبة الباقية،
وينت�رش معظم طيف ال�ضوء ال�شم�سي املوجود
على �سطح الأر�ض عرب املدى املرئي وبالقرب
من مدى الأ�شعة حتت احلمراء ،بينما ينت�رش جزء
�صغري منه بالقرب من مدى الأ�شعة ما فوق
البنف�سجية.
كذلك يقدر العلماء �أن الطاقة ال�شم�سية التي
ت�سقط على �صحارى العامل كل �ست �ساعات
ه��ي �أك�بر مم��ا ي�ستهلك ال��ع��امل منها يف �سنة
كاملة .ويقول خرباء الطاقة �إن كل «مزرعة»
من املزارع ال�شم�سية يف �أفريقيا تنتج ما بني
 50و 200ميغاواط من الطاقة.
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املزارع ال�شم�سية
�أ�شهر م�رشوع ق ّدم بهذا ال�صدد كان م�رشوع
مدير مركز الأبحاث الب�رصية يف جامعة اريزونا
ت�صميما ملفاعل
�آدن مينيل ،فقد و���ض��ع
ً
�شم�سي تبلغ طاقته  1000ميغاواط ،ويق�ضي
هذا امل�رشوع بتجميع �أ�شعة ال�شم�س بوا�سطة
�صفائح مغطاة بطبقات ما�صة للأ�شعة ،ثم
بخارا
ت�ضاف �إليها �أن��واع من امل�صايف تعطي
ً
عند درج��ة  540مئوية .جتمع احل���رارة التي
تلتقطها ه���ذه ال�صفائح ب��وا���س��ط��ة �سائل
���ص��ودي��وم ،ث��م تنتقل �إىل خ���زان م��ن امللح

• قلة كمية الأ�شعة ال�شم�سية ال�ساقطة على
وح��دة ال�سطح ،حيث �أن��ه ال بد من ا�ستخدام
م�ساحات وا���س��ع��ة م��ن املجمعات ال�شم�سية
ال�ستقبال مقدار ٍ
كاف من الإ�شعاع لتحويله �إىل
طاقة مفيدة.
• انخفا�ض ك��ف��اءة املجمعات ال�شم�سية
امل�ستخدمة ،وفقدان ق�سم من طاقة ال�شم�س
ال�ساقطة.
• تغري كمية الطاقة املجمعة خ�لال اليوم
وعلى مدار ف�صول ال�سنة ،وذلك ب�سبب التغري
يف كمية �إ�شعاع ال�شم�س.

ال�سائل املنعزل عن اخل��ارج ب�شكل يتيح له
تخزين كمية احل��رارة كلها و�ضغطها لإنتاج
ال��ب��خ��ار ال����ذي ي�����س�ّي�رّ ال��ت��ورب��ي��ن��ات ويعطي
الكهرباء .وح�سب تقديرات مينيل نف�سه ف�إن
مردود هذا املفاعل ي�صل �إىل  ،%30بالإ�ضافة
�إىل ذلك ميكن تخطي ال�صعوبات التي تطر�أ
يف الأيام املمطرة لعملية تخزين احلرارة التي
ب�إمكانها �أن ت�ستمر ل�ساعات عديدة.
يبدو حتى الآن �أن حم��اوالت اال�ستفادة من
الطاقة ال�شم�سية على نطاق وا�سع وب�شكل
اقت�صادي تواجه بع�ض امل�شكالت وحتتاج �إىل
مزيد من الدرا�سات والوقت� .أما �أ�سباب ذلك
فهي:

م�شاريع لبناء مزارع الطاقة
�إن عدد �ساعات ال�شم�س التي ينعم بها لبنان
واملنطقة العربية وق�سم م��ن �أوروب���ا تفوق
الثالثة �آالف �ساعة
�سنويا� ،أي �أن �أ�شعة ال�شم�س
ً
ال تغيب عن هذه املناطق ط��وال �أي��ام ال�سنة
تقريبا ،بينما ثمة منــاطق ككندا �أو رو�سيا ال
ً
يتجاوز فيها عدد �ساعات ال�شم�س امل�شـرقة
�سنويا.
الألف �ساعة
ً
�ارا
وت�سجل �صناعة الطاقة ال�شم�سية ازده� ً
م��ت��وا���ص�لاً ،ح��ي��ث ت��ق��در اجلمعية الأوروب���ي���ة
لقطاع �صناعة الطاقة ال�شم�سية املتخ�ص�ص
يف حتويلها مبا�رشة �إىل طاقة كهربائية� ،أن
يوفر هذا امل�صدر املتجدد  %12من �إمدادات

�أيار

االحت��اد الأوروب���ي من الكهرباء بحلول العام
.2020
لقد ب��ا��شر االحت���اد االوروب����ي خ��ط��وات ج��ادة
لإن�شاء م��زارع للطاقة ال�شم�سية يف ع��دد من
دول �شمال �أفريقيا (دول ال�صحراء الكربى،
املغرب ،تون�س واجل��زائ��ر) ،وكذلك يف بع�ض
مناطق اململكة العربية ال�سعودية .و�ستتوىل
�رشكة «�سيمن�س» الأملانية مهمة نقل الطاقة
با�ستخدام ك��اب�لات كهربائية حديثة ،وهي
الكابالت التي تقل فيها ن�سبة الفقد عن  3يف
املائة.
وك�شف بع�ض امل�صادر يف قطاع
�إنتاج الطاقة ال�شم�سية ال�سعودي،
�أن امل�����ش�روع الأوروب�������ي خ�ضع
ل��درا���س��ة م�ستفي�ضة ،و�سيكون
ق��ي��د ال��ت��ن��ف��ي��ذ خ�ل�ال ال�����س��ن��وات
املقبلة ،بعد �أن �أثبتت الدرا�سات
�أن اململكة �ستكون �أكرب م�صدر
للطاقة ال�شم�سية يف العامل ،وهي
�أهم الدول يف «احلزام ال�شم�سي».
ك��م��ا ���س��ج��ل��ت �أمل��ان��ي��ا طلبات
لتوليد الطاقة ال�شم�سية تتجاوز
�ض�ًل� عن
 5000م���ي���غ���اواط ،ف���� اً
ت�سجيل ط��ل��ب��ات �أخ�����رى يف كل
م��ن ال��ي��اب��ان ،ال��والي��ات املتحدة
الأم�يرك��ي��ة ،ال�����ص�ين� ،إ�سبانيا،
�إيطاليا ،وعدد من الدول العربية.
ال�شم�س العربية تنري �أوروبا
�أثبتت �إحدى الدرا�سات �أن اململكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة ���س��ت��ك��ون �أك��ب�ر م��ن��ت��ج للطاقة
ال�شم�سية على م�ستوى العامل ،و�أن �إي��رادات
�إنتاج هذا النوع من الطاقة �ستتجاوز �إيرادات
النفط التي تعترب اململكة �أك�بر م�صدر له
أي�ضا ،وذلك الت�ساع م�ساحة اململكة ووقوعها
� ً
�ضمن م��ا ي��ع��رف مبنطقة احل���زام ال�شم�سي،
وتعر�ضها لكميات عالية من موجات الإ�شعاع
ّ
ال�ضوئي والكهرومغنطي�سي ال�����ص��ادرة من
ال�شم�س (مب��ع��دل � 250ساعة ك��ل �شهر)،
وتبني �أن متو�سط وح��دات الطاقة ال�ضوئية
التي ت�ستقبلها اململكة ي�ساوي  2200وحدة
(كيلوواط لكل مرت مربع) يف ال�سنة.

وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن غالبية �أنظمة الطاقة
ال�شم�سية تعتمد على عمل الإل��ك�ترون��ي��ات،
وبالتايل ف�إن عمر هذه الأنظمة �سيكون طويلاً ،
«وبع�ضها م�ضمون من � 25إىل � 30سنة» ،فيما
ثبت من جتربة ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية يف
الف�ضاء والأق��م��ار ال�صناعية �أن عمر الأنظمة
امل�ستخدمة يف هذا املجال جتاوزت � 40سنة.
كذلك فقد انهت دب��ي ال��درا���س��ات الالزمة
لإق��ام��ة حمطات لإن��ت��اج الكهرباء من الطاقة
ال�شم�سية للمرة الأوىل يف م�رشوع يكلف 12
مليار درهم ،وميتد �إىل العام  ،2030ويطمح

اىل �إنتاج  1000ميغاواط كهرباء على مراحل.
كما ان بع�ض ال��درا���س��ات امل�رصية ب�ّيأنّ �أن
م�رص ت�ستطيع الو�صول �إىل �أن تكون تكلفة
الطاقة املنتجة من الطاقة ال�شم�سية معادلة
لتكلفة انتاج الطاقة من امل�صادر التقليدية،
وذلك بحلول العام  ،2021مبا يعني �أنه خالل
ثماين �سنوات بد ًءا من العام � 2013سيكون
�سعر الطاقة املنتجة من الطاقة ال�شم�سية
ً
قر�شا ،ما يعني �أن الإ�ستثمار يف الطاقة
21
ال�شم�سية �سيكون مرب ًحا .كما �أو�ضحت الدرا�سة
�أنه �إذا ما مت تطبيق هذا الربنامج ف�إن املخزون
اال�سرتاتيجي من الغاز الطبيعي يف م�رص �سيمتد
اىل ع�رشين �سنة اخ��رى (�إىل ال��ع��ام )2050
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وبالتايل ميكن توفري �أكرث من  2000مليار
مرت مكعب ،ي�ضاف �إىل ذلك �أن زيادة الوعي
حول ا�ستخدام الطاقة املتجددة �سي�ساهم يف
نقل التكنولوجيا اىل م�رص ،ويف خلق �سوق عمل
ومراكز ابحاث وتطوير لهذه ال�صناعة اخل�رضاء

التي �ستوفر انبعاث  700مليون ٍ
طن من ثاين
�سنويا.
�أك�سيد الكربون
ً
م��ن الوا�ضح �أن �أ�سعار الطاقة ال�شم�سية
�ست�صبح مناف�سة لتلك امل��ول��دة م��ن النفط
وامل�صادر الأخ��رى فتكاليف ت�صنيع اخلاليا
ال�شم�سية �آخذة يف االنخفا�ض ،ب�شكل �رسيع� .إن
حاجة العامل �إىل تخفي�ض االنبعاثات امللوثة
للهواء مثل ث��اين �أك�سيد الكربون والغازات
الأخرى التي ت�سبب االحتبا�س احلراري وات�ساع
ثقب الأوزون وتغري امل��ن��اخ ،ت�شكل عوامل
داعمة للتوجه الأوروبي القا�ضي ب�إن�شاء مزارع
لإنتاج الطاقة ال�شم�سية يف دول ال�صحراء والتي
وللمفارقة هي نف�سها الدول الغنية بالنفط..
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املفاعالت ال�شم�سية
مت �إن�شاء �أول مفاعل �شم�سي يف العامل العام
 1949يف خمترب �أوديللو يف فرن�سا فوق جبال
البريينيه.
ي�ستخدم هذا املفاعل القطات لل�ضوء وهو
مو�صول ب�شبكة توزيع م�ؤلفة من مرايا تعمل
لرتكيز �أك�بر ق��در م��ن الأ�شعة وا�ستخدامها
بهدف جتميع املعطيات التجريبية حول عمل
مولّد البخار ال�شم�سي وتنظيم عملية تخزين
الكهرباء.
كانت من�ش�آت �أوديللو مبنزلة �صورة اولية
للمفاعالت ال�شم�سية التي �أن�شئت
حاليا يف فرن�سا والواليات املتحدة
ً
الأمريكية واليابان ،والتي تراوح
قدرتها ب�ين ع����شرات الكيلوواط
وع�رشات امليغاواط .وجميع هذه
امل���ف���اع�ل�ات ت�����س��ت��خ��دم امل��راي��ا
العاك�سة لرتكيز �أ�شعة ال�شم�س،
وب��ال��ت��ايل احل�����ص��ول ع��ل��ى كمية
من ح��رارة مرتفعة ب�إمكانها حمل
�سائل معني �إىل درج��ة الغليان،
ما يتيح ت�شغيل حمرك بخاري �أو
توربني مولّد الكهرباء.
كيف يعمل املفاعل �أو
الفرن ال�شم�سي؟
تعمل املفاعالت ال�شم�سية وفق
م��ب��ادئ ثابتة وم��ع��روف��ة ,ويقال
�إن العامل اليوناين �أرخميد�س قد
ا���س��ت��خ��دم ط��ري��ق��ة جتميع ح��رارة
ال�شم�س بوا�سطة مرايا وتوجيهها
اىل �سفن ال��روم��ان خ�لال احل��رب
البونيقية الثانية (202-218
ق.م ).و�أحرقها.
يف ال��ب��دء ك���ان امل��ف��اع��ل يعمل
بوا�سطة تركيز �ضوئي لأ�شعة
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ال�شم�س عرب مرايا مق ّعرة عاك�سة ومتنوعة.
وبالإمكان ا�ستخدام حقول من املرايا امل�شابهة
واملوجهة تعك�س الأ�شعة وتركزها يف نقطة
واح��دة .وبالإمكان �أي�ضا ً ا�ستخدام العد�سات
ال��ت��ي ت��ف��ي ب��ال��غ��ر���ض نف�سه ل��ك��ن �صعوبة
�صناعتها ب�أحجام كبرية حتول دون ذلك.
بف�ضل عملية الرتكيز هذه ،ي�صبح الإ�شعاع
على امل�ساحة التي تلتقط ال�ضوء �أي املرجل
ال�شم�سي �أو الغرب ال�شم�سي� ،أكرب مبائة مرة،
وحتى ب�ألف مرة منها على بقع �أخرى.
ال�شم�س تك�شف احلقائق!
يبدو �أن الطاقة ال�شم�سية باعتبارها �أهم
م�صادر الطاقة املتجددة والدائمة �ستكون
ح�ًل�اً م��ع��ق�ولاً و م��ق��ب��والً لتجفيف ال��ك��ث�ير من
م�ستنقعات امل�شاكل الإقت�صادية ،والعلمية،
وال�سيا�سية والإجتماعية ،ورمب��ا الع�سكرية

هام�ش:
•  1واط =  1فولت × � 1أمبري =  1جول1/
ثانية.
• كيلوواط =  1.000واط = 1.3404
ح�����ص��ان ،وه����ي وح����دة ���ص��غ�يرة ت��ن��ا���س��ب
اال�ستهالك الكهربائي املنزيل.
• ميغــــــــــاواط =  1.000.000واط �أو 1
مليون واط.
• جيغاواط = 1.000.000.000

التي يكاد يغرق فيها هذا العامل و�إن�سانه.
ولكن الالفت على ال�صعيد اجليو�سرتاتيجي
�أن املناطق الغنية مبوارد النفط والغاز اليوم
ه��ي نف�سها
تقريبا املناطق الغنية مب��وارد
ً
الطاقة ال�شم�سية ،فهل يعني هذا �أن ال�رصاع
العاملي على موارد الطاقة �سي�ستمر �أو رمبا
ي��ت��زاي��د يف امل�ستقبل اىل �أن تخمد ح���رارة
ال�شم�س او تخمد انفا�س االن�سان؟ �أم �أن هناك
حلوالً بديلة يف مكان ما بينهما يجعل ال�رصاع
من املا�ضي؟ ...رمبا تتمكن ال�شم�س من تبيان
احلقيقة وك�شفها.
املراجع:

• www.upsaps.com
• www.arab-eng.org
_• www.wikipedia.org/wiki/Solar
power

واط �أو  1مليار واط ،وه��ي وح��ـ��ـ��دة �أك�بر
تنا�سب التعبري ع��ن انتــاج حمطة توليد
الكهرباء.
• ترياواط = 1.000.000.000.000
واط (ت��ري��ل��ي��ون) ,وه��ي وح���دة �أك�ث�ر ك�برً ا
تنا�سب التعبري عن �إنتاج دولة من الطاقة
الكهربائية.
• ب��ـ��ـ��ي��ت��ـ��ـ��اواط = ال��ـ��ـ��ف ت��ي��ـ��ـ��راواط
(كوادريليون).
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جهة �أخ���رى .وج���اءت الأزم���ة الأوروب��ي��ة نتيجة
ديون الدول و�أهمها �أمريكا واليابان ...وكذلك
�إعداد:
ال�رشكات ال�ضخمة ال �سيما العقارية منها.
تريز من�صور
ونتيجة لذلك �أ�صبح الإقت�صاد العاملي �ضعيفًا
ومعر�ضا للركود وبعي ًدا من النمو .والعام
ً
� ،2011أث���ي��رت
جمد ًدا ق�ضية ديون
�إ�شتدت �أزمة الديون ال�سيادية الأوروبية وتزايدت
ال��دول��ة الأم�يرك��ي��ة،
ب�رسعة على مدى الأ�شهر املا�ضية ،ومتحورت حول م�شكلة
وب���ع���د ج����دل عقيم
مزمنة مرتبطة اىل حد كبري بالف�شل يف جعل مالية اليونان
مت�������ت امل���واف���ق���ة
ّ
م�ستقرة .ومنذ ذلك احلني ،تنت�رش الأزمة ب�رسعة ،فبعد
ع���ل���ى رف������ع ق��ي��م��ة
ٌ
�أن طاولت �إيطاليا ،و�إ�سبانيا ،و�صلت يف الآونة الأخرية،
ال����دي����ن ،و�أج���ب��رت
اىل فرن�سا و�أملانيا.
ال��دوائ��ر املخت�صة،
وتكافح �أوروب���ا اليوم �أزم��ة دي��ون منهجية ودقيقة
وبطلب من الرئي�س
تهدد النظام املايل العاملي واقت�صاده ،وت�شكل �أكرب
الأم��ي��رك�����ي ب�����اراك
تهديد لالقت�صاد الأمريكي ونظامه املايل ،الذي �سبق �أن
�أوب��ام��ا ،وم��ن البنك
انطلقت منه الأزمة املالية العاملية نهاية العام .2008
امل��رك��زي الأم�يرك��ي
ويف �سياق تداعيات الأزم���ة خفّ�ض البنك املركزي
وجم��ل�����س ال�����ش��ي��وخ
الأوروبي يف الأ�شهر املا�ضية �أ�سعار الفائدة عن واحد يف
وجم��ل�����س ال�����ش��ع��ب،
املئة وهو ما يح�صل للمرة الأوىل.
ع��ل��ى زي�����ادة قيمة
حول واقع هذه الأزمة ،و�أ�سباب تفاقم الو�ضع املايل يف
ال���دي���ن �إىل ح���واىل
منطقة اليورو ،حتدث ملجلة «اجلي�ش» الدكتور عبداهلل
�16أل��ف مليار دوالر
جن�����ار (�أ����س���ت���اذ
ل��غ��اي��ة -12-31
حم���������ا�����ض����ر يف
مت��ت
 .2012وق���د ّ
�إدارة
ك���ل���ي���ة
هذه الزيادة يف مزاد
الأع��م��ال والعلوم
ع��ل��ن��ي ،لأن����ه عندما
الإق���ت�������ص���اي���ة
ت��ف��ق��د ال���ث���ق���ة م��ن
 اجل���ام���ع���ةالأ�����س����واق ،ت�صبح
اللبنانية.
ق�����ض��ي��ة الإك��ت��ت��اب
ب�����س��ن��دات اخل��زي��ن��ة
�صعبة للغاية.
و�أ�ضاف :بعد ذلك
مت فتح ملفات ديون الدول الأوروبية ،ال �سيما
ّ
واقع الديون الأوروبية
�أن �أح��د ال����شروط املن�صو�ص عنها يف قانون
• ما هو واقع ديون الدول الأوروبية ،وما الإحتاد الأوروبي ويف الدول ال�صناعية الكربى،
هي الإجراءات املتخذة لتفادي الإنهيارات؟ هو � اّأل تتعدى قيمة ديون الدول الـ 60يف املئة
 ب��د�أت �أزم��ة الرهون العقارية يف الواليات من الدخل القومي �أو الناجت املحلي ،كما �أنهاملتحدة الأمريكية نهاية العام  ،2008وكان يجب � اّأل يتعدى العجز يف امليزانية العامة الـ3
�سببها الرئي�سي الهبوط احلاد لأ�سعار العقارات يف املئة من الناجت املحلي �أو الدخل القومي،
التي فاقت قيمتها القيمة احلقيقية بكثري من كي تتمكن ال��دول من تغطية العجز الكبري
جهة ،والت�سليف غري املحق وغ�ير املدرو�س الناجت عن حجم الدين الهائل .ويف الواقع،
ل��ع��دد كبري م��ن املقرت�ضني العقاريني من ثبت �أن العديد من ال��دول الأوروبية والدول
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ال�صناعية ال��ك�برى ق��د تخطّ ت ن�سبة الدين
لديها الـ  60يف املئة ،فمثالً ،و�صلت الديون
الأمريكية �إىل  ،%68وبلغت يف فرن�سا % 82
ويف �إيطاليا  ،% 120ويف اليونان  % 150ويف
�أملانيا ...% 83

�أوروبا تكافح �أزمة
ديون دقيقة

هل من م�ؤامرة
لإ�ضعاف اليورو؟
�إن حجم الدين ال�سيادي الكبري لهذه الدول،
قد و�ضعها �أم��ام مع�ضلة �إيفاء دينها العام،
و�أ�صبح النمو (الأمريكي والأوروب���ي) �أ�ضعف
من �أن يتمكن من تغطية عجز امليزانية العامة
املرتاكم ،ال �سيما �أن ن�سبة البطالة يف �أمريكا
بلغت  8،3يف املئة.
كما �أن مداخيل ال��دول الأوروب��ي��ة انخف�ضت
نتيجة انخفا�ض مداخيل ال�رضائب ،وارتفاع
البطالة التي تخطّ ت ن�سبتها الـ  10يف املئة
يف الإحت���اد الأوروب����ي جمتم ًعا�( ،إ�سبانيا 26
يف املئة ،اليونان  24يف املئة ،هولندا 10
يف املئة� ،إملانيا  5يف املئة ،النم�سا  4،4يف
املئة� ،إيطاليا  9،3يف املئة ،فرن�سا  9،4يف
ثمة
املئة ،اليابان  4،7يف املئة) .ولوحظ �أن ّ
�صعوبة كبرية يف عمليات الت�سليف ،حتى بني
امل�صارف .وم��ن امل�ؤ�سف �أن البطالة ت��زداد
بن�سبة عالية من ج��راء الركود الإقت�صادي يف
بع�ض الدول ،ال �سيما املتعرثة منها.
حجم املخاطر
�إن الو�ضع الأوروب���ي الع�سري ال��ي��وم ،يتابع
الدكتور جنار ،هو نتيجة للدين اليوناين وانعدام
النمو يف ه��ذا البلد ،وكذلك العجز املرتاكم،
�إ�ضافة �إىل م�شكالت بع�ض ال��دول الأوروبية
(�إي��ط��ال��ي��ا و�إ�سبانيا و�إي��رل��ن��دا وال�برت��غ��ال)،
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غري املح�صورة بالدين العام فح�سب ،و�إمن��ا
تتعداها �إىل الركود والبطالة والهبوط يف �أ�سعار
ال��ع��ق��ارات وان��ع��دام النمو ،والعجز الكبري يف
امليزان التجاري وميزان املدفوعات.
ي�ضاف �إىل ذل��ك دخ��ول بع�ض دول �أوروب���ا
منطقة اليورو من دون ا�ستحقاق ،عرب تقدمي
معلومات غري �صحيحة يف ما يتعلق بالو�ضع
جمددا وبقوة اليوم؟
ً
املايل واالقت�صادي� ،إذ ح�صل بذلك ما ي�شبه
 لقد تفاقمت الديون لدى عدة دول �صناعيةعملية تزوير حقيقية.
كربى فاليابان مثالً ،و�صل حجم دينها لغاية
لهذه الأ�سباب جمتمعة ،ارتفع حجم املخاطر
العام � ،2010إىل  198يف املئة من الناجت
يف هذه ال��دول ،الأم��ر الذي دفع بامل�ستثمرين
(علما �أن قيمة الني الياباين تفوق قيمة
املحلي،
ً
الرتيث واحل��ذر من الإكتتاب يف �سندات
�إىل
كل العمالت الأجنبية) ،كما �أن �رشكات يابانية
ّ
اخلزينة ،بينما جل�أ الإحت��اد الأوروب���ي �إىل عقد
كربى عديدة قد �أعلنت �إفال�سها ،و�سوف تلج أ�
(خ�صو�صا بني الدولة
الإجتماعات املكثّفة
�إىل الإنتاج يف دول �أخرى حيث �سعر �رصف العملة
ً
الفرن�سية وال��دول��ة الأمل��ان��ي��ة) ،بهدف �إيجاد
�أرخ�ص ،وكذلك اليد العاملة ،والقيمة امل�ضافة
احللول املنا�سبة لتفادي �إنهيار جزء من هذه
ت�أثري ت�صنيف ال�رشكات
يف الإنتاج �أكرب ...لكن على الرغم من كل ذلك
الدول وبالتايل �إنهيار االقت�صاد العاملي.
• م���اذا ع��ن ت ��أث�ير ت�صنيف ال�رشكات مل ترث ق�ضية ديونها يف الأ�سواق املالية على
و�أو�ضح� :إن احللّ لأزم��ة اليونان املالية قد الأمريكية الإئتماين للدول مثل موديز الإط�لاق ،يف حني �أن م�شكلة الديون الأوروبية
مت بتخفي�ض قيمة دينها بن�سبة  53يف املئة ،وغريها...؟
ب��رزت بقوة يف نهاية العام  ،2010وم��ن ثم
ّ
مت يف العامل حتى
 �إن ت�صنيف ال����شرك��ات الأم�يرك��ي��ة مثل �أث�يرت جم��د ًدا العام  2011و�صوالً �إىل العاموهو التخفي�ض الأكرب الذي ّ
اليوم ،وذلك بعد امل�ساعي احلثيثة التي قامت «موديز» و« »SPللدول الأوروبية ،قد خفّ�ض  ،2012ما يعني �أن هناك م�ؤامرة كبرية تهدف
بها امل�ؤ�س�سات الدولية ك�صندوق النقد الدويل من ثقة امل�ستثمرين ب�سندات اخلزينة لتلك �إىل �إ�ضعاف اليورو ،عربا�ضطرار بع�ض الدول
والبنك ال��دويل والبنك الأوروب��ي بالتعاون مع ال����دول ،وجعلهم يطالبون ب��ف��وائ��د مرتفعة �إىل التخلي عنه والعودة �إىل عملتها الأ�صلية،
الإحت��اد الأوروب���ي ،ومب�شاركة القطاع اخلا�ص مما �سي�ساهم يف رف��ع قيمة العجز ،وم�ستوى وبالتايل عودة اال�ستقاللية املالية لها.
والقطاع امل�رصيف و�رشكات الت�أمني وغريها من التق�شّ ف ،وبالتايل بروز �أزمة �إجتماعية خانقة.
• هل لأزمة الديون الأوروبية ت�أثري على
امل�ستثمرين...
• مل��اذا تطرح �أزم��ة ال��دي��ون الأوروب��ي��ة الإقت�صاد اللبناين؟
لقد �أ�صبح دين اليونان احلايل
 �إن ت ��أث�ير ه���ذه الأزم����ة علىاملحلي
الناجت
إىل
�
ن�سبة
الدول
لبع�ض
ال�سيادي
الدين
بعد هذا التخفي�ض  80يف املئة
الإق��ت�����ص��اد ال��ل��ب��ن��اين ل���ن يكون
من الناجت املحلي ،مما يعني �أن
نظرا اىل الأزم��ات الكثرية
كبريا،
حجم الدين ال�سيادي معدل الدين بالن�سبة
ا�سم الدولة
ً
ً
(�ألف مليار)  2010اىل الناجت املحلي
جذريا،
حلّ �أزمة اليونان مل يكن
املوجودة والتي تعيق �أ�صالً عملية
ً
%68
5،133
أمريكية
ل
ا
املتحدة
الواليات
على الرغم من التق�شّ ف ال�صعب،
النمو الإقت�صادي يف لبنان.
%198
8،512
اليابان
و�إن���ن���ي �أرى �أن ه���ذا الإج�����راء
وختـــم الدكتور جن��ار مو�ض ًحا
أملانيا
�
%83
2،446
التق�شفي ،ال ي�سمح ب�أي منو يف
«�أن �أزمـــة ديون الدول الأوروبية
%120
2،113
�إيطاليا
ال�سنوات القليلة القادمة.
وغريهـــا م��ن ال���دول ال�صناعية
%19
1،907
ال�صني
فالأزمة اليونانية �سوف تعيد
الكربى� ،سوف تخلق �أزم��ة متويل
%82
1،767
فرن�سا
نف�سها بنف�سها .وب��ع��د ه��ذه
لهـــذه ال�����دول ،و���س��وف ن��واج��ه
%76
1،654
بريطانيا
الأزمة� ،سوف تطالب باقي الدول
م�ستقبالً من��� ًوا ع��امل� ً�ي��ا �ضعيفًا،
%84
1،117
كندا
الأوروبية ،مب�ساعدة من الإحتاد
وانخفا�ضا يف �أ�سعار العقارات،
ً
�إ�سبانيا
%60
0،823
الأوروبي والبنك الأوروب��ي ،حللّ
�اع��ا يف ن�سب ال��ب��ط��ال��ة ،ما
%150
0،454
اليونان
وارت��ف� ً
م�شاكلها املالية ،ومنها ما هو
%43
411
تركيا
ي�ؤدي �إىل �أزم��ات �إجتماعية خانقة
%101
0،398
بلجيكا
�صعب وع�سري.
و�إىل ارتفاع يف ن�سبة عدد الفقراء
%80
398
م�رص
�إن ثقة امل�ستثمرين يف �سندات
يف العامل».
اخلزينة للدول الأوروب��ي��ة
خ�صو�صا املتعرثة
ً
منها باتت �شبه معدومة .بحيث �أن ن�سبة املخاطر
�أ�صبحت كبرية ج�� ًدا ،و�أح��د �رشوط امل�ستثمرين
احل�صول على فوائد عالية ،وه��ذه الن�سب ال
حتملها يف ظل الظروف
ميكن للدول املتعثرّ ة ّ
االقت�صادية العاملية ال�صعبة.
وبالتايل� ،إن رفع الفوائد على �سندات اخلزينة
�سوف يفاقم م�شكلة املديونية يف هذه الدول،
التي تواجه حتمية عدم التمكن من �سداد ديونها
يف املدى املنظور .ومن م�شاكل هذه الدول �أنها
فقدت اال�ستقاللية املالية ،ما يعني انه عليها
اللجوء �إىل البنك الأوروب��ي الذي يحتكر عملية
�إ�صدار العملة الأوروبية (اليورو) كلما احتاجت
�إىل �سيولة �أو قرو�ض بهذه العملة.
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ق�ضايا قانونية

�إعداد:
العقيد �سامي اخلوري

مرور الزمن يف القوانني اجلزائية هو
انق�ضاء فرتة من الوقت على �صدور حكم
بعقوبة او بتدبري احرتازي من دون تنفيذ،
او انقطاع التنفيذ من دون �سبب قانوين،
او انق�ضاء فرتة من الوقت على ارتكاب
جرمية او خمالفة قانونية من دون االدعاء
بها او توقف املالحقة الق�ضائية ب�ش�أنها.
متى ي�ؤخذ مبرور الزمن؟
ي ��ؤخ��ذ مبعيار م���رور ال��زم��ن يف ث�لاث ح��االت
قانونية هي:
� -1سقوط دع���وى احل��ق ال��ع��ام او ال��دع��وى
العامة.
� -2سقوط اجلزاء نتيجة ل�سقوط احلكم.
 -3اعادة االعتبار.
يتعلق م��رور ال��زم��ن باالنتظام ال��ع��ام وعلى
القا�ضي ان يثريه عف ًوا يف كل مرحلة من مراحل
الدعوى ،وال يحق للمحكوم عليه التنازل عنه
ب�أي �شكل من اال�شكال .كما يف�ضي مرور الزمن
اىل اعتبار العقوبة بحكم املنفذة ولكن احلكم
قائما فيظل م�سجالً يف ال�سجل
باالدانة يبقى
ً
العديل مع ما ي�ستتبع ذلك من مفاعيل قانونية.
تختلف مدة مرور الزمن على اجلزاء او العقوبة،
ع��ن تلك املتعلقة مب��رور ال��زم��ن على حتريك
الدعوى العامة كما �سرنى ذلك بالتف�صيل يف ما
يلي.
�سقوط دعوى احلق العام او �سقوط
الدعوى العامة
�إن اال�سباب العامة ل�سقوط دعوى احلق العام
او �سقوط الدعوى العامة حمددة يف املادة 10
من قانون ا�صول املحاكمات اجلزائية مبا يلي:
وفاة املدعى عليه ،العفو العام ،مبرور الزمن مدة
ع�رش �سنوات يف اجلناية وثالث �سنوات يف اجلنحة
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و�سنة يف املخالفة� ،سقوط دعوى احلق ال�شخ�صي
يف احلاالت املن�صو�ص عنها يف القانون.
عند اعالن �سقوط الدعوى العامة مبرور الزمن
تبقى املحكمة الوا�ضعة يدها على الدعوى
خمت�صة بالنظر يف دعوى احلق ال�شخ�صي ،خالفً ا

او ام��ام العدو او التحاق الفار ببالد اجنبية
والبقاء فيها يف ابان احلرب ،من مرور الزمن
على حتريك دعوى احلق العام فيها ،او على
العقوبات املق�ضى بها .ما يعني انه يف هذه
احلال ،ال مير الزمن ابداً على دعوى احلق العام

مرور الزمن يف القوانني اجلزائية
واال�ستثناء يف حال الفرار من
اخلدمة الع�سكرية
لقانون ا�صول املحاكمات اجلزائية القدمي
الذي اعترب انه على املحكمة اجلزائية عند اعالنها
�سقوط دعوى احلق العام مبرور الزمن� ،أن ت�صدر
قرارا بعدم اخت�صا�صها بالنظر يف دعوى احلق
ً
ال�شخ�صي.
ا�ستثناء على القاعدة يف قانون الق�ضاء
الع�سكري
ا�ستثنا ًء للقاعدة املكر�سة يف املادة العا�رشة من
قانون ا�صول املحاكمات اجلزائية اجلديد الرقم
( 328ال�صادر بتاريخ  ،)2001/8/2حددت
املادة  115من قانون الق�ضاء الع�سكري الرقم
( 68/24ال�صادر بتاريخ )1968/4/13
ح�سابا �آخر لبدء مدة مرور الزمن جلرم الفرار من
ً
اخلدمة الع�سكرية ،وهو ابتدا ًء من بلوغ الفار �سن
انتهاء اخلدمة القانوين املحدد لرتبته.
وق��د د�أب���ت النيابة العامة الع�سكرية على
الأخذ بعني االعتبار معيار �آخر يف بدء احت�ساب
مدة م��رور الزمن بجرائم الفرار يف حال ت�رسيح
الع�سكري ،وهو تاريخ �صدور مذكرة الت�رسيح عن
قيادة اجلي�ش� .إذ �أنه يف هذه احلال ال جدوى وال
امكانية الحت�ساب بلوغ الفار �سن انتهاء اخلدمة
القانونية املحدد لرتبته وهو يف اال�سا�س مل يعد
من عداد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
كما ا�ستثنت ال��ف��ق��رة الثانية م��ن امل��ادة
 115نف�سها ج��رائ��م ال��ف��رار اىل ب�لاد العدو

وال على العقوبات املق�ضى بها.
�سقوط اجلزاء نتيجة ل�سقوط احلكم
حددت املادة  147من قانون العقوبات العام
اال�سباب التي ت�سقط االحكام اجلزائية او تعلّق
تنفيذها ك��الآت��ي :وف��اة املحكوم عليه ،العفو
العام ،العفو اخلا�ص ،اعادة االعتبار ،مرور الزمن،
ووقف التنفيذ.
يف ما خال اع��ادة االعتبار يقرر النائب العام
اال�ستئنايف ا�سقاط االحكام ال�صادرة يف نطاق
�صالحيته.
كما حددت املادة  163من قانون العقوبات
العام مدة مرور الزمن على العقوبات وفق الآتي:
 م��دة م��رور الزمن على العقوبات اجلنائيةامل�ؤبدة وعقوبة االعدام هي � 25سنة.
 م��دة م��رور الزمن على العقوبات اجلنائيةامل�ؤقتة هي �ضعف مدة العقوبة وال تنق�ص عن
الـ � 10سنوات او تزيد عن � 20سنة.
م���دة م���رور ال��زم��ن ع��ل��ى العقوبات
اجلنحية هي �ضعف مدة العقوبة وال تنق�ص عن
الـ � 5سنوات او تزيد عن � 10سنوات.
 مدة مرور الزمن على املخالفات هي �سنتان. مدة مرور الزمن على التدابري االحرتازية هي� 3سنوات.
مبوجب املواد  163و 164و 165و 166من
القانون نف�سه تبد أ� مهلة مرور الزمن بال�رسيان

�أيار

كما يلي:
• يف الأحكام الوجاهية:
 يف العقوبات اجلنائية :من تاريخ انرباماحلكم اذا مل يكن املحكوم عليه موقوفً ا ،ومن
تاريخ متلّ�صه من التنفيذ اذا كان موقوفً ا.
 يف العقوبات اجلنحية والتكديريةواملخالفات :من تاريخ �صدور احلكم اذا كان
نهائيا ومن تاريخ انربامه اذا كان يف الدرجة
ً
االوىل .اما اذا كان املحكوم عليه موقوفً ا عند
�صدور احلكم ،فت�رسي عندئذ مهلة مرور الزمن
اعتبارا من تاريخ تفلّته من التنفيذ.
ً
 يف التدابري االحرتازية :ال يبد�أ مرورالزمن �إال منذ اليوم ال��ذي �أ�صبح فيه التدبري
االحرتازي نافذًا عمالً باملادتني  115و 116من

ن�صت الفقرة االخرية
ب�إبالغ الع�سكريني ،فقد ّ
من املادة  147على ان يبلّغ الع�سكريون اوراق
دعوتهم بوا�سطة قادة قطعهم .وقد اعتمدت
مثاليا يق�ضي باجراء جميع
تدبريا
قيادة اجلي�ش
ً
ً
التبليغات الق�ضائية بوا�سطة املكتب االداري
يف ارك���ان اجلي�ش للعديد  -ق�سم االن�ضباط
والق�ضاء الع�سكري ،ت�سهيالً الج��راءات التبليغ
وتوخيا للدقة وال�رسعة الالزمة يف تنفيذها .وقد
ً
كثريا على ا�صحاب احلقوق
التدبري
هذا
�سهل
ّ
ً
وعلى املبا�رشين املكلّفني بالتبليغ ،بحيث
يكفي اي�صال االوراق القانونية اىل قيادة
اجلي�ش (�سواء باليد او بوا�سطة الربيد) كي
تتوىل االخ�يرة بوا�سطة الق�سم املذكور كافة
اج���راءات التبليغ واع���ادة االوراق مبلّغة وفق

ق�ضايا قانونية

املقيمني معه يف امل�سكن نف�سه  -ل�صقًا يف
ال�ساحة العامة او على باب املحكمة).
ع��اجل��ت امل�����ادة  171م���ن ق���ان���ون ا���ص��ول
ن�صت يف
املحاكمات اجلزائية هذا املو�ضوع وقد ّ
فقراتها االربعة اال�سا�سية على ما يلي:
«يقت�ضي اب�لاغ احلكم الغيابي من املحكوم
عليه وف��ق اال���ص��ول التبليغ امل��ح � ّددة يف هذا
القانون قبل ار�سال خال�صة هذا احلكم للتنفيذ.
ال ينفّ ذ احلكم الغيابي ال�صادر يف حق
املحكوم عليه �إال اذا تبلّغه وفق اال�صول
حاالت ع ّلقت
علّق املر�سوم اال�شرتاعي الرقم ( 12تاريخ )1983/2/24
املحددة يف املواد  147وما يليها من
فيها املهل
امل��ع��دل بالقانون ال��رق��م  50ال�����ص��ادر بتاريخ 1991/5/23
هذا القانون...
وب��ال��ق��ان��ون ال��رق��م ( 201ت��اري��خ  ،)1993/3/2جميع املهل
�إذا مل تراع يف تبليغه الأحكام املذكورة
اعتبارا من
القانونية والق�ضائية والعقدية خالل االحداث اللبنانية
فيحق ل��ه االع�ترا���ض ط��ول م��دة م��رور
ً
تاريخ  1975/4/14ولغاية تاريخ نفاذ القانون الرقم  50املنوه عنه ،كما علّق القانون
الزمن على العقوبة املحكوم بها.
اعتبارا من تاريخ
ال�صادر بتاريخ  2006/12/8املهل القانونية والق�ضائية والعقدية
اذا مل يبلّغ امل��ح��ك��وم عليه احلكم
ً
 2006/7/12ولغاية  2006/12/21با�ستثناء مهل مرور الزمن يف الق�ضايا اجلزائية،
الغيابي يع ّد ه��ذا احلكم �آخ��ر معاملة
على �أن تبقى ممار�سة احلقوق ال�شخ�صية معلّقة يف جميع هذه الق�ضايا.
ق�ضائية ،وتبد�أ بال�رسيان منذ �صدوره
مهلة م���رور ال��زم��ن على دع���وى احلق
العام».
القانون نف�سه� ،أو بعد مرور الزمن على العقوبة اال�صول بوا�سطة الربيد وفق �آلية حمددة غري
فقد اعترب امل�شرتع �أن اب�لاغ احلكم اجلزائي
التي كان هذا التدبري
مالزما لها ،وكل ذلك ما قابلة للخط�أ.
الغيابي وف��ق اال���ص��ول ��شرط ا�سا�سي لإمكان
ً
مل ي�صدر عن القا�ضي قبل انق�ضاء �سبع �سنوات
ت�سقط اذن العقوبات نتيجة ل�سقوط االحكام تنفيذه الحقًا ،كما اعترب �أن احلكم الغيابي غري
قرار يثبت �أن املحكوم عليه مل يزل
خطرا على اجلزائية مب��رور الفرتات التي حددتها املواد مكتمل
ق�ضائيا يف ح��ال ع��دم تبلّغه من قبل
ً
ً
ال�سالمة العامة ،ففي هذه احلالة ي�ؤمر ب�أن ي�صار امل��ذك��ورة �آن� ًف��ا ،امن��ا تبقى العربة يف التنفيذ املحكوم عليه ،ويقت�ضي بالتايل اعتباره �آخر
�إىل تنفيذ التدبري االحرتازي من دون �أخذ مهلة الق�ضائي الفعلي ،ب����أن يقرر النائب العام مالحقة ق�ضائية ب�ش�أن اجلرم املرتكب ،وت�رسي
مرور الزمن بالإعتبار.
اال�ستئنايف املخت�ص (مفو�ض احلكومة لدى اعتباراً من تاريخ �صدوره مهلة مرور الزمن على
• يف االحكام الغيابية:
املحكمة الع�سكرية يف الق�ضايا املتعلقة حتريك الدعوى العامة املحددة يف املادة  10من
 يف العقوبات اجلنائية :من تاريخ �صدور باملحكمة الع�سكرية) اعتبار احلكم �ساقطً ا مبرور قانون ا�صول املحاكمات اجلزائية ،ولي�س مهلةاحلكم.
ال��زم��ن ،وا���س�ترداد جميع امل��ذك��رات وخال�صة مرور الزمن على العقوبة ،كون احلكم ا�صبح غري
 يف العقوبات اجلنحية والتكديرية احلكم الغيابية ال�صادرة بحق �صاحب العالقة.قابل للتنفيذ ب�سبب عدم ح�صول التبليغ.
واملخالفات والتدابري االحرتازية :من تاريخ
ام��ا يف ح��ال ع��دم م��راع��اة اال���ص��ول امل��ح��ددة
تبليغ املحكوم عليه ح�سب اال�صول.
عدم ح�صول التبليغ وفق اال�صول
لتبليغ االحكام الغيابية الواردة يف املادة 147
ن�صت املواد  147حتى  149من قانون
ثمة �س�ؤال يطرح نف�سه :ماذا لو �أن املحكوم من قانون ا�صول املحاكمات اجلزائية ،فيحق
وقد ّ
غيابيا حينئذ االع�ترا���ض على
ا�صول املحاكمات اجلزائية على ا�صول التبليغ عليه مل يتبلّغ احلكم الغيابي وف��ق اال�صول للمحكوم عليه
ً
اما يف ما يتعلّق (ب���ال���ذات  -ب��وا���س��ط��ة اح���د ذوي���ه ال��را���ش��دي��ن احلكم الغيابي ال�صادر بحقه ط��وال مدة مرور
وموانعه وبياناته وكيفية �إجرائهّ .
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�أو �أن الدعوى العامة قد �سقطت ل�سبب من
الأ�سباب املن�صو�ص عنها يف امل��ادة  10من
هذا القانون» .ما يعني �أن القرار املتخذ يف هذا
املجال لي�س
نهائيا بل يتخذ ال�صفة امل�ؤقتة،
ً
بحيث ميكن ال��ع��ودة ع��ن ال��ق��رار ل��دى ب��روز
ا�سباب جدية من �ش�أنها ال�سري بالدعوى جمد ًدا.

ب�سبب احلكم ال�صادر بحقه.
• مفاعيل �إعادة االعتبار:
ح��ددت امل���ادة  161م��ن ق��ان��ون العقوبات
مفاعيل اعادة االعتبار و�أبرزها ما يلي:
 تبطل للم�ستقبل مفاعيل جميع االحكامال�صادرة بحق ا�صحاب العالقة.

جدول خمت�رص بكيفية احت�ساب مدة مرور الزمن يف القوانني اجلزائية
حاالت مرور الزمن

يف اجلناية

يف اجلنحة

يف املخالفة

املواد القانونية

�سقوط دعوى احلق العام
(اعتبارا من تاريخ �آخر اجراء ق�ضائي)
ً

� 10سنوات

� 3سنوات

�سنة واحدة

 10ا�صول
املحاكمات اجلزائية

�سقوط االحكام اجلزائية
(اعتبارا من تاريخ �صدور احلكم الوجاهي يف اجلناية)
ً

� 25سنة على عقوبة االعدام وامل�ؤبد

(اعتبارا من تاريخ تبليغ احلكم الغيابي يف اجلنحة)
ً

�ضعف مدة العقوبة � 20-10سنة

�ضعف مدة
العقوبة
10- 5
�سنوات

�سنتان يف العقوبات التكديرية
واملخالفات
ثالث �سنوات للتدابري االحرتازية

اعادة االعتبار
(اعتبارا من تاريخ االنتهاء من تنفيذ العقوبة)
ً

� 7سنوات

� 5سنوات

-

الزمن على العقوبة املحكوم بها (وه��ي مهلة
مو�ضوعة مل�صلحة املحكوم عليه).
�ساقطا
ال�سلطة ال�صاحلة العتبار اجلرم
ً
مبرور الزمن
هنا جند انف�سنا امام �س�ؤال �آخر� :إذا كان الأمر
يتعلق مبهلة مرور الزمن على حتريك الدعوى
العامة ،فمن ه��ي ال�سلطة ال�صاحلة العتبار
اجلرم �ساقطً ا مبرور الزمن ،هل هي املحكمة
التي ا�صدرت احلكم الغيابي �أم النائب العام
اال�ستئنايف املخت�ص يف نطاق �صالحيته ؟
ح ّددت املادة  147من قانون العقوبات العام
�صالحية النائب العام اال�ستئنايف املخت�ص
با�سقاط االحكام اجلزائية ح�رصًا بحيث �أن��ه ال
ميكن التو�سع يف التف�سري واعتبار �أن �صالحيته
متتد اىل اعالن �سقوط الدعوى العامة مبرور
الزمن (ا�ستنا ًدا �إىل املبد أ� القانوين :ال اجتهاد
يف معر�ض الن�ص) .وقد اكدت ذلك الفقرة ه
من امل��ادة  24من قانون ا�صول املحاكمات
اجلزائية.
ن�صت املادة  50من القانون نف�سه على
كما ّ
انه «للنائب العام �أن يقرر حفظ �أوراق التحقيق
الأويل �إذا تبني له �أن الفعل ال ي�ؤلف جرمية
�أو �أن الأدل��ة على وق��وع اجلرمية غري كافية،
76
اجلي�ش  -العدد رقم 323

ن�صت املادة  63من القانون نف�سه على
كما ّ
�أنه «لي�س لقا�ضي التحقيق �أن يرف�ض ال�سري
بالدعوى العامة التي حركها النائب العام ،اال
جرما
اذا ثبت �أن الفعل املدعى به ال ي�شكّ ل ً
جزائيا �أو �أن الدعوى العامة فيه قد �سقطت
ً
ل�سبب م��ن ا���س��ب��اب ���س��ق��وط��ه��ا» (وم���ن بني
تلك اال�سباب مرور الزمن) .وهو ما ي�شري اىل
�صالحية قا�ضي التحقيق يف اع�لان �سقوط
الدعوى مب��رور الزمن يف ح��ال حتقق �رشوطها
على �أن يتخذ ق��راره املعلل بهذا ال�ش�أن بعد
ا�ستطالع ر�أي النيابة العامة.
ن�صت امل��ادة  73من القانون نف�سه يف
كما ّ
تعداد الدفوع ال�شكلية ،على �أن��ه «يحق لكل
من املدعى عليه ...ومن النيابة العامة ان يديل
مرة واحدة قبل ا�ستجواب املدعى عليه بدفع
او اكرث من الدفوع ال�شكلية ومن بينها �سقوط
الدعوى العامة ب�أحد ا�سباب ال�سقوط املحددة
قانو ًنا» (مرور الزمن �أحدها).
�إعادة االعتبار
�إعادة الإعتبار هي معاملة ق�ضائية تهدف اىل
حمو �آث��ار حكم جزائي مربم عن حمكوم عليه،
واع��ادة االخ�ير اىل الو�ضع الطبيعي لأي فرد
للتمتع بجميع حقوقه التي ك��ان ق��د فقدها

-164 -163
166 -165
عقوبات
159
عقوبات

 ت�سقط العقوبات الفرعية او اال�ضافيةوال��ت��داب�ير االح�ترازي��ة م��ا ق��د ينجم عنها من
فقدان اهلية ل�صاحب العالقة.
 عدم جواز �إعاقة االحكام املعاد اعتبارهاوقف التنفيذ.
• انواع �إعادة االعتبار:
مييز ق��ان��ون العقوبات يف امل��ادت�ين 159
ّ
و 160منه ب�ين ن��وع�ين م��ن اع���ادة االعتبار
(الق�ضائية واحلكمية) لكل منهما �رشوطه وامنا
لهما املفاعيل نف�سها.
ن�صت املادة
 �إعادة االعتبار الق�ضائيةّ : 159من قانون العقوبات على �أنه ميكن منح
اعادة االعتبار لكل حمكوم عليه بعقوبة جنائية
او جنحية وفق ال�رشوط الآتية:
انق�ضاء مهلة التجربة ،بدء احت�ساب املهلة،
وتنفيذ االلزامات املدنية.
ن�صت املادة
 �إعادة االعتبار احلكميةّ : 160عقوبات على اع���ادة االعتبار احلكمية
وحددت �رشوطها بالآتي:
ان تكون العقوبة جنحة ،وان مير � 7سنوات
يتعر�ض خاللها
على انق�ضائها من دون ان
ّ
�صاحب العالقة لعقوبة اخرى تق�ضي باحلب�س،
او باالقامة اجلربية ،او بعقوبة ا�شد .وان تكون
العقوبة غرامة جنحية ،وان مير � 5سنوات على
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ادائها ،او على انتهاء مدة احلب�س امل�ستبدل
يتعر�ض �صاحب العالقة لعقوبة
من دون ان
ّ
مماثلة ،او ا�شد منها.
وي�شار �إىل �أن املادة  160عقوبات ا�شارت
فقط اىل العقوبات ال��ت��ي انق�ضت �أو جرى
ت�أديتها� ،أما العقوبة ال�ساقطة مبرور الزمن فلم
ي�أت امل�شرتع على ذكر اعادة االعتبار ب�ش�أنها.
ون��رى �أن��ه من العدل مبكان �أن حتت�سب مهلة
م��رور الزمن الع��ادة االعتبار فيها منذ تاريخ
قرار ا�سقاط العقوبة املتخذ من قبل النيابة
العامة اال�ستئنافية املخت�صة.
أي�ضا �أن املادة  160عقوبات
واجلدير بالذكر � ً
فعليا ،اذ جرت العادة
معطّ لة وغري معمول بها
ً
على �أن يقوم املحكوم عليه بتقدمي طلب
اع��ادة اعتباره اىل املرجع املخت�ص ،امنا هذا
االمر ال مينع القا�ضي املخت�ص من اثارة اعادة
االعتبار عف ًوا تطبيقًا للمادة  160املذكورة
(دون ان يكون ملزما ً بذلك حتت طائلة عدم
تطبيق القانون).

• اجراءات اعادة االعتبار:
ن�صت امل���واد  144اىل  146م��ن قانون
ّ
ا�صــول املحاكمــات اجلزائية على �إج���راءات
�إع��ادة الإعتبار� ،إذ يق ّدم املحكوم عليه طلب
�وج��ه اىل الهيئة
اع���ادة االع��ت��ب��ار با�ستدعاء م� ّ
االتهامية املخت�صة ،يرفق به �صورة عن احلكم،
و�سجل عدلــي ال يعــود تاريخه اىل اك�ثر من
�شهر واحــد .تدر�س الهيئة االتهامية امللف
للت�أكد مــن توافـــر ال�رشوط املطلوبة قانو ًنــا،
ثم حتيلــه اىل النيابـــة العامة اال�ستئنافيـــة
البدـــاء ال���ر�أي واالع��ـ��ـ��ـ��ادة ،متهي ًدا ال�صــدار
القــرار النهائــي ب�ش�أنــه يف حال قبــول الطلب،
تبلّــغ الهيئة االتهامية ق��راره��ا اىل النيابة
العامة اال�ستئنافية التي حتيله بدورها اىل
دائ��رة ال�سجل العديل لتنفيذه ،وي��ز ّود عندها
�صاحب العالقة ب�سجل عديل نظيف ،ال يظهر
فيه احلكم الذي جرى �شطب قيوده عنه� .أما يف
حال رف�ض الطلب ،فال يجوز تقدمي ا�ستدعاء
جديد لل�سبب نف�سه اال بعــد مرور �ستــة ا�شهــر

ق�ضايا قانونية

على تاريخ تبليغ قرار الرد.
�سن ًدا �إىل الفقرة الثالثة من املادة  73من
قانون الق�ضاء الع�سكري ،حتل حمكمة التمييز
الع�سكرية مكان الهيئة االتهامية يف النظر
بطلبات اع��ادة االعتبار لالحكام ال�صادرة عن
املحاكم الع�سكرية ،وذل��ك لعدم وج��ود هيئة
اتهامية لدى الق�ضاء الع�سكري.
�إن القاعدة يف احت�ساب بدء م��رور الزمن يف
اجل��رائ��م الآن��ي��ة ه��ي منذ ت��اري��خ وق��وع الفعل
اجلرمي ،او من تاريخ اتخاذ �آخر اجراء �صحيح
على دعوى احلق العام .اما يف اجلرائم امل�ستمرة
اعتبارا من تاريخ
واملتعاقبة ،فيبد أ� احت�سابه
ً
انتهاء الفعل اجلرمي.
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العقيد الركن
ح�سن جوين
كلية ف�ؤاد �شهاب
للقيادة والأركان

ت�أمالت

ي����������ول����������د
الإن�������س���ان ع��ن��د ت��ق��اط��ع
عدة خيوط ين�سجها القدر
وتتدخل فيها الطبيعة بقوة ،بد ًءا بال�صدفة
القدرية التي جمعت �أم��ه ب�أبيه ،ذلك اللقاء الذي
ي�شكل نقطة البداية يف مرحلة تكوين امل��ول��ود باملعنى
البيولوجي للكلمة.
�أم��ا البعد الإي��دي��ول��وج��ي لهذا امل��ول��ود ف��إن��ه يتحدد م�سبقًا وفق
�إيديولوجية �أبيه وجده وجد �أبيه وجد جده �إلخ...
ٍ
هذا الإنتماء الإيديولوجي املعروف بالدين يتم توارثه من جيل �إىل
جيل ،ولكن يح�صل �أحيانا ً �أن يتغري دين الأحفاد عن دين الأج��داد،
عندما يغري �أحدهم دينه �أو معتقده ب�سبب ظروف �سيا�سية �أو �أمنية
�أو �إجتماعية غالبا ً ما تكون قاهرة ،هنا يتبدل املعتقد بني جيل وجيل
ليتكر�س �أكرث ف�أكرث يف وعي الأحفاد و�أبناء الأحفاد �إلخ...
يف جميع الأحوال ،ف�إن الدين الذي يعتنقه املولود وي�ستمر باعتناقه
عندما يكرب ليتم�سك به �أكرث ف�أكرث ،هو لي�س خياره الذي اقتنع به
فاعتنقه بعد قراءات كثرية وبحث عميق ،بل هو جمرد �إرث عقائدي
فر�ضه عليه الت�سل�سل البيولوجي .وهو �إذا كان دين �أبيه �أو جده،
فلي�س بال�رضورة �أن يكون دين �أجداده القدامى الذين رمبا ب َّدل �أحدهم
معتقده ذات يوم من �أيام الأم�س البعيد.
�إذا �أردنا اخلروج من هذه اجلدلية لنذهب �إىل ما هو �أعمق و�أ�سمى من
التوارث الديني ،نرى �أن �سالالت الأج��داد متتد يف التاريخ �إىل ما هو
�أقدم من الأديان ،ف�إذا كانت امل�سيحية �أو الإ�سالم �أو اليهودية تعود
�إىل �آالف ال�سنني ،ف�إن �سالالت �أجداد الب�رش تعود حتما ً �إىل ما هو �أقدم
من ذلك بكثري ،لأنها ترجع �إىل �سيدنا �آدم نف�سه وزوجته حواء اللذين
انطلقت من ذريتهما والدات جميع الب�رش.

ما �سبق ي�ؤكد �أن البعد الإن�ساين
ل��ل��ح��ي��اة ه��و �أع��م��ق م��ن ال��ب��ع��د ال��دي��ن��ي يف
م�سرية الإن�سان ،وهو �أق��دم منه وهو �أ�صل الوجود ،يف حني
�أن الدين �أتى من اجل نقاء هذا البعد الإن�ساين وتطهريه من خطايا
احلياة وت�شوهاتها و�إعادته �إىل ال�سم ّو الإلهي الذي نفخ فيه وخلقه
من الرتاب .ومبا �أن اهلل هو خالق الإن�سان ومر�سل الأنبياء ف�إن امل�س�ألة
كلها تعود �إليه.
�إن الغاية من كل هذا التفل�سف هي �إبراز �سخْ ف التع�صب والتطرف
لأي دين �أو مذهب �أو �رشيعة �أو قوم �أو طائفة �أو قبيلة �أو فئة �أو ملة �أو
ع�شرية �أو جماعة �إلخ ...لأننا جمي ًعا ننتمي هلل.
�شعورا مزيفًا بالإنتماء ال�ضيق ،تفرح به العقول
لي�س التع�صب �إال
ً
ال�سخيفة التافهة اجلاهلة ل�سمو الإن�سان وقيمته.
ما الفرق بني الطائفية والقبلية؟ �إذا كنا نعرتف �أن املجتمع احل�ضاري
ينبذ القبلية يف احلياة الإجتماعية ،فكيف نتم�سك بطائفيتنا يف �أعماق
نفو�سنا ون ّدعي احل�ضارة يف الوقت عينه.
�إن كل من ي�شعر يف ق��رارة نف�سه �أنه متع�صب لدينه �أو مذهبه هو
قبلي يف تفكريه وال يحق له �أن يدعي احل�ضارة ،وعليه �أن يعرتف بذلك
ٌ
لنف�سه على الأقل.
و�إن كل من ي�شعر �أن �إبن طائفته �أو مذهبه هو �أقرب �إليه من �إبن
الطائفة الأخرى �أو املذهب الآخر هو واهم ،لأنه بذلك يعترب �أن اخلري
كله قد ُو�ضع يف �أبناء طائفته و�أن ال�رش كله قد ُو�ضع يف الآخرين ،وما
عقم يف التفكري بل تخلّف يعي�شه كل من يعتقد ذلك حتى لو
ذلك االّ
ٌ
ملأت جدران منزله ال�شهادات!
وخ�ص طائفته بالرعاية واملباركة،
خ�صه
ّ
و�إن كل من يعتقد �أن اهلل قد ّ
وانه ح�رص مباركته بهذه الطائفة وحجبها عن باقي الطوائف ،امنا ي�سيء
ِّ
ي�صحح ذلك
فهم اهلل ورحاب رحمته ويحتقر انبياءه ور�سله ،وعليه ان
الفهم اخلاطئ الرا�سخ يف اعماقه كي ال يغ�ضب منه اهلل ويحرمه من
ملكوته!

الأخالق هي الطريق اىل احلياة
78
اجلي�ش  -العدد رقم 323

�أيار

احلقيقة هي �أن النور الإلهي ال بد
�أن يدرك جميع الكائنات يف خمتلف الظلمات
َّ
وخط لها �أقدارها ،فال يعقل �أن
لأنه بكل ب�ساطة هو من خلقها
يتخلى عنها على الإطالق.
�إن جميعنا ينتمي هلل و�إن اهلل يريد �أن يرى خلقه يف �أعلى درجة من الت�آخي
والتعا�ضد ،متاما ً كما ي�سعى الأب لر�ؤية �أبنائه متكاتفني متحا ِّبني.
بنا ًء عليه ،ف�إن التقرب �إىل اهلل يتحقق بالإنخراط يف ثقافة الت�آخي
والتعا�ضد بني الب�رش ولي�س على قاعدة التع�صب والتطرف ،ففي
ٍ
اميان باهلل ،ويف التباعد والتناحر فع ُل كف ٍر بو�صاياه .و�إن
الت�آخي فع ُل
تنوعا يف طريقة عبادة اهلل ويجب � اّأل
هذا االختالف بني الأديان لي�س �إال
ً
ٍ
ٍ
ٍ
يخرج عن هذا احلد و� اّأل يتحول �إىل تع�صب �أو كره �أو حقد في�سقط �إ ّذاك
مفهوم العبادة ب�أكمله.
يبقى ال�س�ؤال� :إذا كان اهلل قد خلق النا�س جمي ًعا فهل يحبهم جمي ًعا
حتما يفرق بينهم ولكن
ويباركهم بالقدر نف�سه؟ اجلواب طبعا ً ال ،فهو ً
وح�سب .فلماذا يباركنا اهلل بنا ًء
لي�س وفق دياناتهم بل وفق �أخالقهم
ْ
ٍ
إنتماء ديني ورثناه ولي�س لنا ف�ضل يف اعتناقه� ،ألي�س الأجدر ان
على �
ِ
ٍ
يج�س ُده ك ٌل منا يف �سلوكه وتفاعله مع الآخرين؟
يباركنا بنا ًء على ُخلُق
ّ
حتما،
التزاما منا و�صاياه والتى هي نف�سها يف خمتلف االدي��ان؟ نعم ً
ً
ذل��ك هو احل� ّ�ق وهنا بيت الق�صيد ...ف��الأخ�لاق هي الطريق �إىل اهلل،
�شخ�صيا على قناعة تامة �أن رحم َة
الطريق الوحيد واملمر االلزامي ،واين
ً
اهلل �ستالقي ذلك االن�سان الذي ي�سلك هذا الطريق ،ب�رصف النظر عن
منطلقه العقائدي �أو عن الدين الذي انتمى �إليه �أو الأبوين اللذين ولد
مهما...
تعالوا �إىل الأخ�لاق واخرجوا من التع�صب ال�سخيف ،وال تخرجوا من
�أديانكم ومذاهبكم ولكن �إعبدوا اهلل فقط وال تعبدوا رجال الدين �أو
ال�سيا�سة...

ت�أمالت
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�إجازة يف اللغة العربية
للم�ؤهل ابراهيم خلف

جي�ش العلم والثقافة

نال امل�ؤهل ابراهيم خلف خلف من فوج املدرعات
الأول� ،إجازة تعليمية يف اللغة العربية و�آدابها ،من كلية
الآداب والعلوم الإن�سانية يف اجلامعة اللبنانية.
دبلوم بكالوريا يف املو�سيقى
للرقيب الأول ال�شيخ ب�شري �سعيد
حاز الرقيب الأول ب�شري �سعيد �سعيد دبلوم البكالوريا
يف املو�سيقى ،اخت�صا�ص «�أوب��را» من املعهد الوطني
العايل للمو�سيقى (الكون�رسفتوار) ،وذلك بتقدير جيد
ج ًدا.
�إجازة يف علم االجتماع
للرقيب الأول جورج الوا�سي
حاز الرقيب الأول ج��ورج الوا�سي من قاعدة بريوت
البحرية� ،إج���ازة تعليمية يف علم االجتماع ،من معهد
العلوم االجتماعية اللبنانية.

�إجازة يف التاريخ
للعريف يو�سف حمود

نال العريف يو�سف حممود
ح��م��ود م���ن ال���ف���وج امل�����ض��اد
ل��ل��دروع� ،إج����ازة تعليمية يف
ال��ت��اري��خ ،م��ن كلية الآداب
والعلوم االن�سانية يف اجلامعة
اللبنانية.

�إجازة يف التاريخ
للرقيب الأول منت�رص حمية
نال الرقيب الأول منت�رص يون�س حمية من فوج التدخل
ال��راب��ع� ،إج���ازة تعليمية يف التاريخ ،من كلية الآداب
والعلوم الإن�سانية يف اجلامعة اللبنانية.
�شهادة اجلدارة يف علم اجتماع العمل
للرقيب حيدر معني دياب
حاز الرقيب حيدر معني دياب من مديرية القوامة،
�شهادة اجلدارة يف علم اجتماع العمل ،من معهد العلوم
االجتماعية يف اجلامعة اللبنانية.

�إجازة يف اجلغرافيا
للجندي �أحمد حيدر
ح���از اجل���ن���دي �أح���م���د حممد
ح��ي��در م���ن ف���وج امل���درع���ات
الأول� ،إجازة تعليمية يف ق�سم
اجلغرافيا ،من كلية الآداب
والعلوم االن�سانية يف اجلامعة
اللبنانية.
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بقلم :حممد �سلمان
• وطني هو الكون مب�ساحته،
وال��ده��ر بعمره ،والتاريخ
بكتابه ،والر�سالة يف وجوده
والأبجدية يف عبقريته .فما
يوما بغري هويته� ،أو
كان
ً
لغري �أهله.
لبنان لي�س وط ًنا بالإعارة
�أو ل��ل��إع����ارة ،ف��ه��و وط��ن��ي
التكوين ،و�أبدي الت�أ�سي�س،
وعاملي الإنت�شار ،وال ينتمي
�إىل ال��ك��ون قبل �أن يكون
منتميا �إليه ،وهو ال
الكون
ً
يقف على ر�صيف الأوط��ان,
ال ,الأوط�������ان ه���ي ال��ت��ي
تقف على �أبوابه لتكت�شف
تاريخها.
• معادلة:
�أم����ران خ��ا��سران يف ال��ب��داي��ة،
ال������ت������ق������ل������ب يف

امل����واق����ف والإن�����ق��ل��اب ع��ل��ى
املبادئ.
و�أمران يت�ساويان يف الزوال،
جت��م��ي��ل ال��ب�����ش��اع��ة ،وت�����س��وي��ق
الفتنة والنفاق.
و�أمران ال ي�أتيان بالإ�ستعارة،
املوهبة يف التفكري ،والهيبة يف
احل�ضور.
و�إثنان تائهان ،فاقد الدليل
�إىل ال���دروب ،وفاقد الب�صرية
يف ال��ت��دب�ير� ،إذ ال دروب من
دون دليل ،وال تدبري من دون
تفكري.
• الكلمة احلقة ،يف جمال
مبناها ،وقيمة يف معناها،
ور����س���ال���ة يف �إي��ح��ائ��ه��ا،
ور�أي يف ح��واره��ا ،ور�ؤي��ة
يف ا�ستب�صارها وحجة يف
بالغتها.

ان���ه���ا ���ص��ن��اع��ة ال��ك��ل��م��ة
امل�������س����ؤول���ة ،وال���را����ش���دة
وامل���ر����ش���دة ،وال��ن�����ص��وح��ة،
وامل���وزون���ة ،وامل��ت��وازن��ة،
ولي�ست الكلمة امل�صطنعة
وال�ضالة وامل�ض ّللة ،والغام�ضة
والتائهة واملبهمة.
• �أ َولي�س �صحي ًحا� ،أن ال�سالم
واجل���م���ال والأم�������ان يف فتنة
الكلمة ،و�أن كلمات الفتنة:
بغ�ضاء وب�شاعة وانق�سام وظلم
وظالم.
ففي احل��االت الأوىل ،ت�صبح
الكلمة ل��ب��و� ً��س��ا ل��ل��ب�لاغ��ة ،ويف
احلاالت الثانية ،ت�صبح الكلمة
لبو�سا بكل بالء.
ً
ويف امل��ع��ادل��ة� ،أن ال�صدق
والو�ضوح يف الكلمة املكتوبة
وامل�������س���م���وع���ة ،ه���و امل��ع��ي��ار

ال�صحيح وال��ن��اظ��م ل�ل�إب��داع يف
مناهج التعليم والثقافة العامة
ومدار�س الإعالم.
• كتب �إليها يقول:
تت�سابق �أجنحة الفرا�شات
و�أوراق اليا�سمني لتحمل
ر�سالتي �إل��ي��ك ،ويتبارى
ال�شعراء يف نظم الق�صائد
جلمالك ،ويتناف�س الع�شق
لإ�ستظالل جفنيك يف �سهر
الليايل.
وكتبت �إليه تقول:
ما بني اليا�سمني والن�سيم
�إقامتنا.
وم�����ا ب��ي�ن ال���ذك���ري���ات
واحلنني ن�ستعيد طفولتنا.
وما بني ال�صمت والهم�س
نرتل �صالة حبنا.
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م�ؤمتر يف الك�سليك حول«الأزمات والعوملة واحلوكمة»
عقدت كلية �إدارة الأعمال والعلوم التجارية يف جامعة الروح القد�س -
الك�سليك ،برعاية رئي�س جمل�س الوزراء جنيب ميقاتي ممثالً بوزير ال�صناعة
فريج �صابوجنيان وبالتعاون مع جمعية كليات �إدارة الأعمال والعلوم
دوليا بعنوان
االقت�صادية وال�سيا�سية يف اجلامعات العربية ،م��ؤمت� ً�را
ً
«الأزمات والعوملة واحلوكمة :كيف ت�ستخل�ص الدرو�س؟».
ح�رض امل�ؤمتر ممثل رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان وزير الرتبية
والتعليم العايل الدكتور ح�سان دياب ،ال�سفري الفرن�سي دوين بييتون،
ممثل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي العقيد حممد حايك ،ممثلون عن
قادة الأجهزة الأمنية ،رئي�س جامعة الروح القد�س الأب هادي حمفوظ،
و�أع�ضاء جمل�سها الأمني العام الحتاد اجلامعات العربية الدكتور �سلطان
ابو عرابي ،وح�شد من ال�شخ�صيات
ال�سيا�سية والع�سكرية والرتبوية
واالجتماعية.
�إفتتح امل�ؤمتر بالن�شيد الوطني،
فكلمة ملديرة العالقات الدولية يف
ِّ
املنظمة ليا يح�شو�شي التي
الكلية
�أو�ضحت �أن امل��ؤمت��ر ي�سعى �إىل
الإجابة عن ال�س�ؤال :كيف ت�ستخل�ص
الدرو�س يف عامل متعط�ش للحرية
والتقدم حيث التن ّوع �أ�صبح م�ؤ�رشًا
للإغناء الثقايف...
وت�ساءل عميد كلية �إدارة الأعمال
وال��ع��ل��وم ال��ت��ج��اري��ة يف اجل��ام��ع��ة،
الدكتور ع��ازوري« :ما هي احللول
ال���ت���ي مي��ك��ن ط��رح��ه��ا يف �إط����ار
االجن����راف ال��راه��ن ال���ذي ت�شهده
م�سرية العوملة؟» .وقال« :هذا هو
ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه يف كل
مكان عقب الأزمات العاملية التي ه ّزت ،مداورة ،الواليات املتحدة ودول
كبريا من الأ�سئلة».
اخلليج و�أوروبا .كما يطرح الربيع العربي عد ًدا
ً
من جهته ،حت ّدث الدكتور �أبو عرابي عن« :جمعيات الكليات املتناظرة
التي �شملت كل التخ�ص�صات العلمية يف جامعاتنا الأع�ضاء ،والتي تعمل
كل يف جمال تخ�ص�صها ومن خالل ما ت�ضمه كلياتها و�أق�سامها العلمية من
كفاءات وطاقات ،لتطوير براجمها وخططها الدرا�سية وحتديثها ،ومتابعة
م�ستجدات ثورة االت�صاالت و�إفرازاتها ،ومتطلبات ع�رص املعرفة.»...
رئي�س كلية «لو كوردون بلو» لإدارة الفنادق وعلوم التغذية الدكتور
تطرق �إىل «�أزمة املد الدميغرايف يف العامل» ،مو�ض ًحا �أن
اندريه كوانرتو ّ
«عدد �سكان بلدان العامل الثالث كان ي�شكل ن�سبة ثلث �سكان العامل� ،أما
اليوم وقد �أ�صبح عدد �سكان العامل  7مليارات ،ف�إن  97يف املئة من هذا
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�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي
با�سكال معو�ض بو مارون

النمو ي�أتي من البلدان الفقرية
مما يخلق م�شكلة توازن».
وق���ال�« :إن��ن��ا ب�صدد من��وذج
�إقت�صادي جديد بوجود بلدان
�آ�سيوية ن�شبهها بالتنني الآ�سيوي ،فبلدان العامل الثالث بد�أت تركز على
مواد الت�صدير و�أ�صبحت البلدان الغنية �أقل غنى ،واملفارقة �أن بلدان
العامل الثالث �أ�صبحت مت ّول البلدان الغنية وهذا ما جعل االقت�صاد يقلب
معادلة التوازن اجلديد والعامل يتوجه �أكرث ف�أكرث �إىل التناف�سية ،ما ي�شكّ ل
خريطة جديدة يف التوازنات االقت�صادية».
�أم��ا رئي�س جامعة الك�سليك الأب حمفوظ ف���ر�أى يف ع��ن��وان امل�ؤمتر
«عنوا ًنا لدينامية عملية وفكرية
ت�ستحوذان على حياة العاملني
يف الكلية ويف جمعية الكليات»،
وق���ال�« :إن الأزم����ات العاملية،
كتلك الأزمة االقت�صادية العاملية
الأخ�يرة� ،أظهرت �ضعف الإن�سان
وع����ج����زه ،ف��ل��ق��د ���ش��ع��ر اجل��م��ي��ع
بالعجز».
واعترب �أن انفتاح الإن�سان على
الكرة الأر�ضية برمتها ،كما انفتاح
هذه الأخرية على حياة كل �إن�سان،
قد يكون
مدمرا للإثنني م ًعا �إذا مل
ً
يكن خري الإن�سان ،كل �إن�سان ،يف
كل �أبعاده هو الهدف من ذلك.
كلمة ال��رع��اي��ة �أل��ق��اه��ا ال��وزي��ر
���ص��اب��وجن��ي��ان ال����ذي اع��ت�بر �أن
«الأزم���ات والعوملة واحلوكمة...
خال�صة ما يقلق عاملنا املعا�رص
وجمتمعنا املتمدن .فاذا �أح�س ّنا الإ�ستفادة منها لل�صالح العام وا�ستخدمناها
يف خدمة الب�رشية ،ت�صبح حلقة مرتابطة مفيدة لتطور ال�شعوب ورقيها.»...
من جهته� ،أ�شار الوزير دياب الذي قلّد با�سم رئي�س اجلمهورية اللبنانية
العماد مي�شال �سليمان الربوف�سور فرنك بورنوا و�سام املعارف من الدرجة
الأوىل� ،إىل �أن «هذا التكرمي لعلم من �أعالم الثقافة والإقت�صاد الذي وفد
�إلينا من فرن�سا يثبت بال ريب مدى تقدير جامعة ال��روح القد�س للعلم
والعلماء.»...
وحتدث ال�سفري الفرن�سي بييتون عن ت�أثره بهذا االحتفال ،و�أثنى على
«دور جامعة الروح القد�س الريادي و�إ�شعاعها على ال�ساحتني العاملية
واملحلية» ،وقال« :هذا امل�ؤمتر وما يزخر به من خربات وطاقات جامعية هو
والقيمني عليها».
خري دليل على ت�ألق اجلامعة
ّ
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قدا�س احتفايل
بذكرى ت�أ�سي�س
ال�سيزوبيل

مل��ن��ا���س��ب��ة م�����رور 35
���س��ن��ة ع��ل��ى ت ��أ���س��ي�����س
قدا�سا
ال�سيزوبيل ،تر�أ�س البطريرك املاروين مار ب�شارة بطر�س الراعي
ً
احتفاليا على مذبح الباحة اخلارجية لل�رصح عاونه فيه النائب البطريركي
ً
�صياح ،كما �شارك يف القدا�س ال�سفري البابوي
بول�س
املطران
العام
ّ
املون�سنيور غابريال كات�شيا والكاردينال مار ن�رص اهلل بطر�س �صفري ،يف
ح�ضور ممثل رئي�س اجلمهورية النائب نعمة اهلل �أبي ن�رص ،و�سفري فرن�سا
دوين بييتون ،وممثل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي العقيد الركن
القيمني على امل�ؤ�س�سة.
�أنطوان جريج ،وعدد من الفاعليات �إ�ضافة اىل ّ
بد�أ الإحتفال بتقدمة من الإعالمي ماجد بو هدير وبرناديت ري�شا (من
�شبيبة  ،)SESOBELفيما خدمت املرنمّ ة جومانا مد ّور القدا�س الذي
ق ّدمت خالله ال�سيدات ر�ضا ال�سخن (�أم لولد م�صاب ب�إعاقة وملتزمة يف

ندوة حول «معايري الن�رش والبث
والربجمة يف و�سائل الإعالم»
يف AUST
برعاية وزير الإع�لام الأ�ستاذ وليد الداعوق،
نظّ مت كلية الإع��ل�ام يف اجل��ام��ع��ة الأم�يرك��ي��ة
حواريا
للعلوم والتكنولوجيا ( )AUSTلقاء
ً
حول «معايري الن�رش والبث والربجمة يف و�سائل
الإع�لام اللبنانية» ،وذل��ك يف ح��رم اجلامعة -
الأ�رشفية.
ح�رض اللقاء رئي�سة اجلامعة ال�سيدة هيام
�صقر ،عميد كلية الإعالم الدكتور جورج فرحا،
الهيئتان الإداري��ة والتعليمية وعدد كبري من
الطالب.
بداية الن�شيد الوطني اللبناين ،وكلمة ترحيب
من مقدمة اللقاء ماجدة داغ��ر ،فكلمتا عميد
كلية الإع�ل�ام ورئي�سة اجلامعة التي �أعطت
الكالم للوزير الداعوق.
وزير الإعالم �إعترب �أن الثورة الإعالمية احلديثة
�أدخلت �إىل الإعالم �أمناطً ا جديدة مل تكن متاحة.
«فعامل الإنرتنت وو�سائل الإت�صال الإجتماعي
�سمحا للعامة بالت�شارك يف الهموم ،و�أتاحا
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عائلة ال�سيزوبيل) ومرياي �أفرام (نائبة رئي�س جمل�س الإدارة) وفاديا
�صايف (رئي�سة ومديرة عام ال�سيزوبيل) �شهادات حياة عن جتاربهن يف
امل�ؤ�س�سة.
القيمني
بعد الإجنيل املقد�س� ،ألقى البطريرك الراعي عظة حيا فيها
ّ
على امل�ؤ�س�سة و�أ�صدقاءها و�أوالده��ا وتابع« :لقد �أردمت هذا االحتفال
روحيا ت�ستم ّدون منه القوة والأمثولة والعزم
بالليتورجيا الإلهية غذاء
ً
يف خدمة الطفل امل�صاب ب�إعاقة ،وتوفري حياة فرح وكرامة له ولعائلته.
و�أردمتوه وقفة لتجديد العهد مبتابعة امل�سرية ،وللثبات مع امللتزمني
يف هذه امل�ؤ�س�سة على املحبة والطموح واخلدمة املعطاء وامل�س�ؤولية.

لهم فر�صة التعبري عن
�آرائهم».
و�أ�����ض����اف�« :إن احل��ق
يف حرية التعبري ه��و من
احلريات الأ�سا�سية التي
تدافع عن الدميوقراطية
والتعددية» .ومت ّنى «�أن
قريبا �إىل �صوغ
نتو�صل
ً
ميثاق جماعي يكون ثمرة
جهدكم املتوا�صل ،وذلك
م��ن �أج���ل ت ��أم�ين ح�صانة
الزمة للجميع».
ب��ع��د ك��ل��م��ات الإف��ت��ت��اح
ب��د�أت الندوة التي تواىل
على ال��ك�لام فيها مدير
حت��ري��ر ج��ري��دة «النهار»
غ�سان حجار م�ؤك ًدا �أن «ال قانون للإعالم وا�ض ًحا
ّ
يف لبنان �إال يف ما خ�ص الإعالم املكتوب ،وهو
حر�صا على احل��ري��ات ،بل
�ام��ا ،ال
ال
ً
يطبق مت� ً
ّ
لأن حمكمة املطبوعات تت�أخر ده� ً�را للبت يف
�أي ق�ضية .ال معايري وا�ضحة ،فلي�س من �رشعة
�أخالقية جتمع العاملني يف القطاع الإعالمي،
�إ�ضافة �إىل غياب نقابة للعاملني يف املرئي

وامل�سموع».
و�أ�ضاف« :يف لبنان تنق�صنا املهنية احلقيقية
التي ت�ضمن الإ�ستعمال الآمن للحرية.»...
ثم حت ّدث مدير الأخبار والربامج ال�سيا�سية يف
معتربا �أن «هناك عوامل
 MTVغياث يزبك
ً
تعوق ال�صحايف عن �إي�صال احلقيقة ،قد تكون
ناجمة عن ت�ضارب بني مو�ضوع اخل�بر وبني

�أيار

ال��ف��داء� :إنهم يكفّرون
ب����آالم���ه���م ع���ن خ��ط��اي��ا
اجل���م���ي���ع و���ش��روره�����م،
وبا�ستحقاقات �آالمهم
امل�������ض���اف���ة �إىل �آالم
امل�سيح ال��ف��ادي يجري
غ��ف��ران اهلل ع��ل��ى الب�رش
لغ�سل خطاياهم مهما ك�ثرت وتعاظمت� ،إنهم ُي� ّؤمنون لنا الوقاية
م��ن ��ضرب��ات غ�ضب اهلل ب�سبب ��شرورن��ا املتمادية ،كما تقينا احلربة
�رش ّ ال�صواعق ،يحملون يف �أج�سادهم وعقولهم املجروحة ،وهم �أبرياء،
ٍ
واحد منا والب�رشية جمعاء وكل
ق�صا�ص العدالة الإلهية على خطايا كل
�رشور الأر�ض.»...
ويف نهاية القدا�س ق ّدم ال�سفري البابوي املون�سنيور غابريال كات�شيا
�شهادة الربكة الر�سولية من البابا بنيديكتو�س ال�ساد�س ع�رش �إىل م�ؤ�س�سة
ال�سيزوبيل ب�شخ�ص رئي�ستها ال�سيدة �صايف ،التي �سلّمت بدورها
البطريرك الراعي لوحة قانون ال�سيزوبيل عربون تقدير و�شكر له على
دعمه لهذه امل�ؤ�س�سة.
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و�أنتم على يقني من �أن الأحالم والطموحات تتحقق طاملا يتوافر الإميان
بعناية اهلل ،والإرادة الثابتة بالرجاء والعاملة باملحبة».
وق��ال« :اننا نثني على عملكم يف هذه امل�ؤ�س�سة ب�أهدافها الثالثة:
خدمة الطفل امل�صاب ب�إعاقة ج�سدية وعقلية ،بت�أمني حاجاته الطبية
والإجتماعية والرتبوية والت�أهيلية والإن�سانية ،وزرع الفرح والرجاء يف قلبه،
لتقبل الإعاقة يف بيتهم والإعتناء بها وكيفية
م�ساعدة عائلته يف حاجاتها
ّ
التعاطي معها ،العمل مع املجتمع لإدراك قيمة الطفل امل�صاب ب�إعاقة،
ولإقرار حقّه بحياة كرمية .نعم ،ه�ؤالء الأطفال امل�صابون ب�إعاقة دائمة
والذين اعتربهم ُدرة ثمينة يف جبني الكني�سة� ،إذ فيهم يتوا�صل عم ُل
م�صلحة امل�ؤ�س�سة ال�صحافية» .و�أكد «وجوب
�أن تو�سع الت�رشيعات مروحتها كي حت ّول �إي�صال
اخلرب احلقيقي حقًا من حقوق النا�س على �أهل
ال�صحافة».
�أما رئي�س حترير الأخبار يف �إذاعة �صوت لبنان
أ�سا�سيا
معيارا �
�رشبل مارون ،فر�أى «�أن هناك
ً
ً
يجب �أن تعتمده الإذاع��ات يف عملها الإخباري:
الف�صل بني اخلرب والر�أي .اخلرب مق ّد�س والر�أي
حر ،ال مكان للر�أي املبا�رش يف ن�رشات الأخبار،
النا�س بلغوا �سن ال��ر���ش��د» .واع��ت�بر �أن �أه��م
امل�شكالت التي تواجه الإع�ل�ام يف لبنان هي
التداخل بني ال�سلطة وو�سائل االعالم.
أخريا تكلم نا�رش موقع «ليبانون فايلز» ربيع
و� ً
الهرب ،ف�أ�شار �إىل �أن «ال�صحافة الإلكرتونية
فر�ضت نف�سها على ال�ساحة� ،إ�ضافة �إىل ظهور
الأجيال اجلديدة التي ال ُتقبل على ال�صحف
املطبوعة» .و�أ�ضاف« :ثقافة االنرتنت �أ�صبح
قراء
لها �شعبيتها وهي يف ازدياد ،على عك�س ّ
ال�صحف وم�ستمعي الراديو».
بعد الندوة ،ق ّدمت رئي�سة اجلامعة جمموعة
كتب من �إ�صدارات اجلامعة �إىل وزير الإعالم كما
�إىل املحا�رضين مرفقة بهدية تذكارية عربون
�شكر وتقدير.

ماجدة ن�رص الدين يف «ت�شكيالت الربيع»

ج�سده �إبداع الفنانة
بدعوة من م�رسح املدينة� ،إلتقى جمال الطبيعة الربيعي مع جمال �آخر ّ
الت�شكيلية ماجدة ن�رص الدين يف معر�ضها ال�شخ�صي الرابع يف قاعة نهى الرا�ضي ،حيث حملت
لوحاتها تف ّتح الأزهار وعبق اليا�سمني وت�شكيالت البنف�سج و�شقائق النعمان...
حمملة ب�شغف وتوق للحرية املطلقة ،وتقول« :عالقتي
ماجدة ن�رص الدين ت�أتي �إىل اللوحة ّ
بالر�سم ب�شكل عام عالقة حميمة ج� ًدا� ...أ�شعر بكينونتي حني �أدخله و�أ�رص ّ على التعاطي مع
حمتوياته مبحبة� .أدواتي تتخطى �أن تكون ري�ش ًة و�ألوا ًنا بل تتعداها لت�شمل �أي �شيء يخطر
ببالك� ،أي �شيء خلدمة العمل هو متاح وم�ستحب».
�سبق للفنانة ماجدة ن�رص الدين �أن �أقامت ع ّدة معار�ض �شخ�صية (جمعية الإمارات للفنون -
 ،1995متحف ال�شارقة للفنون  ،2004 -وغالرييا كورنر كافيه  -ال�شارقة .)2004
كما �شاركت يف معار�ض جماعية يف الإمارات العربية املتحدة ،وباري�س والقاهرة و�سواها.
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من هنا وهناك

معر�ض الفنون
والعلوم يف
«جمعية املربات
اخلريية»

برعاية رئي�س «جمعية حمرتف الفن الت�شكيلي للثقافة والفنون
 را�شيا» الفنان �شوقي دالل �أقامت «جمعية امل�برات اخلريية» يفمدر�سة الإمام احل�سني � -سحمر ،معر�ض العلوم والفنون الذي ت�ضمن
نتاج طالب املدر�سة وتخلله �أن�شطة فنية ،وم�رسحية للأطفال ومعر�ض
للكتاب.
ح�رض الإفتتاح رئي�س دائ��رة الإع�لام يف مكتب �سماحة العالّمة الراحل
ال�سيد حممد ح�سني ف�ضل اهلل هاين العبداهلل ،رئي�س بلدية را�شيا ال�سابق
زياد العريان ،مدير مركز اخلدمات الإمنائية يف را�شيا منري مهنا ،مدير
بنك امل���وارد �سليم مهنا ،مدير املدر�سة ح�سني العبد اهلل وع��دد من
ال�شخ�صيات الرتبوية والإجتماعية وخماتري البقاع الغربي ورا�شيا.
بداية ،كلمة مدر�سة الإمام احل�سني �ألقتها م�س�ؤولة ق�سم املعار�ض التي
ووجهت ال�شكر لراعي احلفل الفنان
�أ�شادت بنتاج الطالب على مدى عامّ ،
�شوقي دالل.
�سيد املنابر
بدوره ا�ستذكر دالل «العالّمة ال�سيد حممد ح�سني ف�ضل اهلل ّ
والثقافة والفقه والعلم واملعرفة ،»...الذي كان يعترب �أ ّنه من �أبرز �أ�سباب
جناح � ِّأي حركة يف املجاالت الفكرية �أو الفنية وغريها� ،أن يكون الإن�سان

ِب ِ
كل انتماءاته ال�سيا�سية �أو الدينية �أو العرقية ...هو الهدف الأ�صيل لها...
�رشحا
بعدهــا �إفتتــح دالل واحل�ضــور املعر�ض وق��� ّدم ال��ت�لام��ذة
ً
لأعمالهم.

جاهدة وهبه توا�صل جوالتها مع
«الأزرق والهدهد»
منذ �صدور كتابها «الأزرق والهدهد ،ع�شق
يف الفاي�سبوك» الذي احتلّ املرتبة الأوىل يف
مبيعات كتب الأدب �ضمن معر�ض ب�يروت
ال���دويل ،وج��اه��دة وه��ب��ه ال ت��ه��د�أ .فبعد حفل
التوقيع يف معر�ض بريوت لهذا العام ،وقّ عت
وهبه كتابها يف املغرب �ضمن معر�ض الدار
البي�ضاء للكتاب ،حيث نفدت جميع الن�سخ على
مرحلتني ،من ثم وقّ عته يف العا�صمة الباري�سية
�ضمن �أم�سية �شعرية غنائية مت���ازج فيها
�صوتها مع قوافيها وقوايف كبار �شعراء العرب
لتتوجه بعدها اىل بلجيكا حيث
والعامل،
ّ
�أحيت حفلة عن املت�ص ّوفة رابعة العدوية
مع فرقة «�أ�سامة عبد الر�سول» ،وتعود
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وقعت كتابها من جديد �ضمن
اىل لبنان حيث ّ
كرمتها
معر�ض انطليا�س ويف مدينة زحلة التي ّ

ب��ل��دي��ت��ه��ا� .آخ��ر
حمطات الكتاب كان
يف  28و� 29آذار املا�ضي �ضمن
وقعت
معر�ض �أبو ظبي الدويل للكتاب ،حيث ّ
ملحبيها كتابها و�ألبوماتها على مدى يومني
ّ
متتاليني.
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يف �أح�ضانها ثالثة متاحف
موقع القلعة
تقع «قلعة لبنان» التي ت�ضم ثالثة متاحف
يف �أ�سفل امتداد وادي قادي�شا وغابة الأرز
يف بلدة كو�سبا  -ق�ضاء ال��ك��ورة ،يف منطقة
قدميا بـ«منطقة احلرية» .وتواجه
كانت تعرف
ً
القلعة دير �سيدة حماطورة الأثري الذي يعود
تاريخه �إىل � 1300سنة وال��ذي يقع يف قلب
جبل �أهداه ا�سمه.
متتد القلعة  -املتحف على م�ساحة � 50ألف

متاحف يف بالدي

�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي
ت�صوير :الرقيب جو طويل

�رصوحا...
«قلعة لبنان» :ومن ال�شغف ما �أقام
ً
مرت مربع ،لكل حجر فيها رمز ،ولكل ركن قيمة
فنية تراثية قائمة بذاتها.
بناء �ضخم م��ؤل��ف م��ن  7ط��واب��ق م��ن احلجر
ال�برك��اين الأ���س��ود املنقول م��ن ج���رود عكار
وال��ذي يحتوي على عدد من املعادن ومنها
ترب الذهب .يطل البناء من بني جبلني وي�شكّ ل
القلعة بقمتها املكللة بثالث خواب ترمز �إىل
الرتاث اللبناين ،وثالثة متاثيل ترمز �إىل حرية
الفكر واملعتقد يف لبنان ،بالإ�ضافة �إىل تاج

�زي��ن بالكرة الأر�ضية
املعرفة اللبنانية امل� ّ
دالل��ة على الإنت�شار اللبناين يف جميع �أقطار
العامل.
«�أهال و�سهال»
عند مدخل القلعة تطالعك الـ«�أهال و�سهال»
امل��ح��ف��ورة على احل��ج��ر ب�ست ل��غ��ات (ع��رب��ي،
فرن�سي� ،إنكليزي ،برتغايل ،رو�سي و�صيني)،
�إىل جانب ر�سم للكرة الأر�ضية نق�ش عليها
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عبارة «حافظوا على الأر�ض» ،و�أحرف الأبجدية
على �أح��ج��ار ال�سرياميك يف ق���ارب فينيقي
تزين �أر���ض القلعة)،
(منحوت يف ف�سيف�ساء ّ
ت�شهد على �أننا موطن العلم واحلرف.
�زي��ن الباب
�أم��ا اخلريطة اللبنانية ال��ت��ي ت� ّ
احلجري للواجهة الرئي�سة والذي يزن �أكرث من
طن ،فتدل �إىل موقع
ال��ق��ل��ع��ة وامل���واق���ع
الأث�����ري�����ة الأخ������رى
(قلعة �صيدا� ،صور،
ط��راب��ل�����س ،ج��ب��ي��ل،
وادي ق���ادي�������ش���ا،
و����ص���والً �إىل الأرز
م���ع �أ���س��م��اء ال��ق��رى
املحيطة بها).
يف الباحة اخلارجية
دع���وة ل�ل�إ���س�تراح��ة:
ك����را�� ٍ���س وط�����اوالت
م�صنوعة من الرخام
وح���ج���ر امل���وزاي���ي���ك

ب�أ�شكال فنية ابتدعتها يد الفنان الدكتور
�إيلي ��صرّاف� .أما خارج القلعة فثمة ا�ستعادة
للحياة القروية اللبنانية ،من �صنع الفحم
والكل�س �إىل احلرير واملونة والفرن العربي
وبئر امل��اء ودب�س اخل��روب وم��اء ال��ورد وماء
الزهر وغريها...
ال للحرب نعم لل�سالم
يف واج��ه��ة القلعة �أرزة لبنان مغرو�سة يف
مثلث حجري يجري فيه �شالل ماء؛ املاء يتح ّول
دموعا يف داللة �إىل �أيام احلرب ،وعندما ين�ضب
ً
ت�شمخ الأرزة كما يف زمن ال�سلم.
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تاريخ احلرب ومعاناتها ترتجمها لوحة متثل
البندقية والقبعة الع�سكرية والقرب ،و�أخرى
متثل الأي��ادي التي حت�ترق ،وثالثة ترمز �إىل
«اله�سترييا اجلماعية» ال��ت��ي ���س��ادت زمن
البندقية واملدفع.
نكمل اجل��ول��ة لن�صل �إىل ال��ط��اب��ق الأول،
ج��دران��ه م��زخ��رف��ة ب��ر���س��وم و�آالت مو�سيقية
�رشقية ،ديوان ،جرن ،وكلها م�صنوعة من مواد
طبيعية �صديقة للبيئة وال حتتاج �إىل �صيانة.
ويف ���ص��در ال���دار ،اجلل�سة العائلية وعني
املاء واجلرة على �أكتاف ال�صبايا ،و�صوالً �إىل
ال�سهرة اللبنانية وط��رب الآالت املو�سيقية
القدمية.
�أم��ا باقي الطوابق فهي يف ط��ور التجهيز،
لت�شهد يف الأي���ام املقبلة على قيمة لبنان
ال�تراث��ي��ة م��ن خ�ل�ال ال��ق��ط��ع والأدوات التي
�ستت�ضمنها .

وعلى دوي املدافع جلبت احلجارة الربكانية
ال�سوداء اللون من عكار ،وهي من تراث لبنان
ور�أ�سماله ،كما يقول الدكتور �رصاف� .إنتهى
العمل يف البناء العام  ،1990لكن وكما �سبق
و�أ�رشنا ثمة �ستة طوابق ما تزال قيد التجهيز.
يدمرون» كما
عندما اختار �أن يبني «كانوا ّ
يقول ،وعندما قرروا �أن يبنوا بنوا بالباطون.
ومعنويا،
�ادي��ا
ً
وي�ضيف�« :أردت �أن �أبني م� ً
وع�بر بناء احلجر كنت �أ�سعى ،كلبناين� ،إىل
�إع���ادة ب��ن��اء القيم وال��ه��وي��ة اللبنانية التي
حلما حتقق عرب
مزقتها احلرب .القلعة كانت ً
جت�سيد ال�شخ�صية اللبنانية الفريدة بقدميها
وجديدها».
وهكذا� ،رضبت يداه ال�صخر فبنى ،وداعبت
وج�سد
�أنامله الإزميل والأل��وان فر�سم ونحت
ّ
امل��ف��اه��ي��م الأزل���ي���ة يف ل��وح��ات وم��ن��ح��وت��ات
و�شواهد باقية بقاء احلجر.

طبيب �أ�سنان فنان
قد يت�ساءل الزائر عن اجلهة �أو امل�ؤ�س�سة
بانية هذا املجد ،فيفاج�أ ب��أن الدكتور �إيلي
�رصاف هو �صاحب الفكرة ومنفّذها �إىل جانب
عائلته امل�ؤلفة من زوجته وولديه.
الدكتور �رصاف �إخت�صا�صي يف طب الأ�سنان،
تابع درا���س��ت��ه يف ال��والي��ات املتحدة وعا�ش
مع عائلته هناك ملدة طويلة يف �أثناء احلرب
حتديا
اللبنانية .الغربة الق�رسية و ّل��دت لديه
ً
وحلما راوده منذ ال�صغر ب����أن يبني
�ب�يرا
ً
ك� ً
قلعة يف منطقة احلرية يف كو�سبا  -الكورة.
ب��د�أت اخلطوة العملية الأوىل العام ،1984

ح�������ول امل���ج���ه���ود
ال��ف��ردي ال���ذي �أجن��ز
ه��ذا العمل ال�ضخم،
يقول الدكتور �رصاف
�إ ّن��ه ا�ستعان مبكتب
هند�سة در�س املوقع
وو�����ض����ع اخل����رائ����ط
والأ�������س������ا�������س������ات.
�أم�����ا ال��ت��ن��ف��ي��ذ بكل
ت��ف��ا���ص��ي��ل��ه «ف��ل��ي
ولعائلتي فقط ،ومل
ن�����س��ت��ع��ن مبهند�س

متاحف يف بالدي

ديكور وال بنحات �أو ر�سام بل كنا نحن وحدنا
فريق العمل».
متحف احلجر الطبيعي
�إفتتح متحف احلجر يف العام  ،2010وهو
ميتد على م�ساحة 1500م 2يف الهواء الطلق.
وق��د حت � ّول عرب ال�سنني من حقل رماية �إىل
م�رسح �شهد حفالت تراثية وفنية وعرو�ض
�أزي������اء ...وال��ي��وم ���ص��ار متحفًا للمنحوتات
احلجرية الطبيعية ال�شاهدة على جمال احلجر
يف لبنان.
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ي�����ض��م امل��ت��ح��ف ح����واىل  500ق��ط��ع��ة من
امل��ت��ح��ج��رات ت��ت��و ّزع يف خم�س �أق��ب��ي��ة تتالءم
و�شكل احلجر� .أغلب ه��ذه الأح��ج��ار م�صدرها
مقلع منطقة « ِب�لاّ» ،كما من خمتلف املناطق
اللبنانية .ت ّتخذ الأحجار �أ�شكاالً فنية خمتلفة
(ك���ال�������س���ل���ح���ف���اة ،ح���ي���وان���ات
متحجرة� ،صدف بحرية وجبلية،
ب������زاق������ة )...جت���ع���ل ال���زائ���ر
تخيل
ي�ستمتع يف ر�ؤيتها ويف ّ
�أ�شكالها.
متحف «الإن�سان
والطبيعة والدواء»
امل���ح���ط���ة الأخ����ي���رة يف
اجل��ول��ة كانت يف �آخ��ر ما
اب��ت��دع��ت��ه ي��د ال��دك��ت��ور
����ص��راف ،وه����و م��ت��ح��ف
ال�������ش���ج���ر ح���ي���ث ف��ن
ال��ط��ب��ي��ع��ة والإن�����س��ان
ي�����خ�����ي�����م�����ان ع���ل���ى
حمتوياته.
يت�ضمن املتحف
ال��ذي افتتح العام
� ،2000أك��ث��ر
م��ن م��ئ��ة ن���وع من
الأ�شجار القدمية
اللبنانية امل�صدر كال�سنديان،
ال���ل���زاب ،ال�����ش��وح ،الأرز ،ال���دل���ب ،احل���ور،
الكوكالن ،الزيتون ،ال�رسو ،القطلب ،امللول �أو
العف�ص ،الكينا ،البطم (وهو نوع من ال�شجر
امل�شهور ب�صالبته ي�ستعمله الفالح اللبناين)،
وغريها من الأ�شجار التي يعتربها الدكتور
�رصاف من الرتاث اللبناين.
تعود فكرة �إن�شاء ه��ذا النوع من املتاحف
�إىل حلم راود الدكتور �رصاف يف �صغره لإبراز
جمالية و�شكل الأع�شاب يف لبنان وحتويلها �إىل
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طيعة يف يد الإن�سان.
�أداة ّ
يقول يف هذا ال�صدد« :الهدف هو �إقامة غابة
أنواعا
لبنانية ناطقة ،ت�ضم �أ�شكاالً متعددة و� ً
غريبة ون��ادرة من ج��ذوع الأ�شجار والأغ�صان
والأع�شاب ،تخت�رص جوانب من ح�ضارة لبنان
وتاريخه ومت�سك اللبناين ب�أر�ضه املعطاءة
وخرياتها املق ّد�سة».
يجلب ال�رصاف معرو�ضاته من كرم الطبيعة،
فهو يفت�ش عن اجلذوع والأغ�صان يف الغابات
والب�ساتني .وي����شرح�« :أن��ا ال �أغ�ّييرّ يف �شكلها
�أب � ًدا ،فهي �صناعة �إلهية و�أن��ا فقط �أزخرفها
أجملها و�أ�ضعها يف املكان املنا�سب».
و� ّ
يف زاوي���������ة

ع���ل���ى ���ش��م��ال
املدخل ع ّدة طب الأ�سنان القدمية التي كان
ي�ستعملها الدكتور �رصاف وهي حجر الأ�سا�س
يف بناء مملكته« ،فلوال مهنة طب الأ�سنان ملا
ا�ستطعت بناء القلعة  -املتحف» ،كما كتب
على لوحة ب�أحرف من العملة اللبنانية القدمية.
جمموعة من الع�صافري ت�ستقطب ال��زوار،
منحوتة م��ن خ�شب �أ���ش��ج��ار ال��ت�ين ،ال���دردار،
ال�سفط ،اليا�سمني ،العلّيق ...وق��د اتخذت

�أ�شكاالً فنية رائعة .هذا �إىل �سفينة نوح التي
حتتل و�سط القاعة وق��د حت ّولت �إىل رفوف
لعر�ض املنحوتات اخل�شبية.
يف املتحف نف�سه ج��داري��ات «امل��وزاي��ي��ك»
التي �صنعها الدكتور �رصّاف تعك�س �أ�سلوبه
ال��ف��ن��ي اخل��ا���ص ،اجل���داري���ات جت���� ّ�س��د �صلب
امل�سيح وقيامته� ،أج��را���س امليالد ،بورتريه
لـ«بو �سعيد» ال�سكران ،وجوه ومناظر طبيعية.
حاليا ُيجري الدكتور �إيلي �رصاف �إختبارات
ً
ط��ب��ي��ة ودرا����س���ات لتحليل �أن�����واع الأ���ش��ج��ار
م�رشوعا لتحليل بع�ض
وقيمتها ،كما يح�ضرّ
ً
الأع�شاب النادرة يف وادي قادي�شا ت�صلح �أن
تكون �أدوية فاعلة.
يجدر بالإ�شارة �أن وزارة الرتبية

وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل  -امل��دي��ري��ة
تعميما �إىل
ال��ع��ام��ة ل��ل�ترب��ي��ة ق��د �أ����ص���درت
ً
م�����س ��ؤويل ال��ث��ان��وي��ات وامل���دار����س الر�سمية
لت�شجيع طالبهم على زي��ارة القلعة لكونها
�ري��ا ووط��ن� ً�ي��ا ،وه��ي تفتح
رم��� ًزا
�سياحيا و�أث� ً
ً
�أبوابها طوال �أيام ال�سنة من ال�ساعة العا�رشة
�صباحا ووفق موعد م�سبق.
ً
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روائي مبدع ،عاهد نف�سه على الإجناز الأدبي
�إعداد:
الكامل ،فـ«حتبري الكتب» كما يقول �أحد
تريز من�صور
�أبطاله ،يقوم مقام ت�شييد الأهرامات.
يجمع يف كتاباته بني الواقع واخليال،
وكذلك التاريخ .بد أ� يح�صد اجلوائز منذ
�صدور روايته الأوىل ،وكان �آخرها «اجلائزة العاملية للرواية العربية  -بوكر» عن
روايته «دروز بلغراد  -حكاية حنا يعقوب».
�إنه الروائي ربيع جابر الذي يعتربه بع�ض النقاد ظاهرة �أدبية فريدة يف عاملنا
العربي.

جائزة «بوكر» العربية لـ«دروز بلغراد»

ظل للقدر
ربيع جابر :التاريخ ّ

بدء احلكاية
يف بلدة بعقلني ال�شوفية ولد الراوئي ربيع جابر العام  .1972بعد �أن
�أنهى علومه الثانوية ،انت�سب �إىل اجلامعة الأمريكية يف بريوت لدرا�سة
الفيزياء ،ولكنه اجن��ذب نحو جمالية الأدب و�سحر الكلمات ،فراح
ي�ستلهم الأفكار والق�ص�ص ،لين�رش يف �أقل من عقد ع�رش روايات.
ع�شية بلوغه الع�رشين من عمره� ،أي العام ،1992
ُن�رشت روايته الأوىل «�سيد العتمة» ونالت جائزة
النقاد ل��ل��رواي��ة .وبعد ث�لاث �سنوات �صدرت
روايته الثانية «�شاي �أ���س��ود» التي �أودعها
بع�ض �أ��سرار �أعماله التالية .والعام 1996
ن�رش حتت ا�سم م�ستعار (ن��ور خاطر) رواية
عنوانها «الفرا�شة الزرقاء».
الكتابة اخلال�ص الوحيد
���ص��اح��ب �شخ�صية خ��ج��ول��ة ،قليل
الظهور الإعالمي ،على الرغم من �أنه
يعمل يف ال�صحافة.
ق���رر رب��ي��ع جابر
يف ع��� ّز ���ش��ب��اب��هّ ،
�إدان���ة احل��ي��اة واالن�سحاب منها،
معتربا �أن خال�صه الوحيد هو
ً
يف الكتابة .كتب جام ًعا بني
ال��واق��ع واخل��ي��ال ،ولكن هذا
كافيا لإر�ضاء
اجلمع مل يكن
ً
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خياله ،فعزم على خو�ض غمار الرواية التاريخية.
أمريا» ( ،)1997و«نظرة �أخرية على كني
وهذا ما ح�صل ،كتب «كنت � ً
�ساي» ( ،)1998و«يو�سف الإنكليزي» ( ،)1999و«رحلة الغرناطي»
( ،)2002و«بريوت مدينة العامل» و«تقرير ميل�س»...
يف عناوين هذه الكتب ،يتبادل جابر ر�سائل مع التاريخ ،و«ما التاريخ
عنده �إال حكاياته ،وما املا�ضي �إال ف�ضاء زمني �شا�سع ين�شد الإن�سان
فيه متعة احلكايات» ،وفق ما يقول الروائي في�صل دراج.
م��ع كتابه «رال���ف رزق اهلل يف امل���ر�آة»
ال�����ص��ادر ال��ع��ام  ،1998عاد
رب��ي��ع ج��اب��ر �إىل م���ا ك���ان قد
�أ���س��ـ�����س ل��ه ت��ق��ن ً��ي��ا يف «ال��ب��ي��ت
الأخ�ي�ر» ال�صادر ال��ع��ام ،1996
م�ستفي ًدا م��ن ال�����س�ير احلقيقية
لت�شييد بنيانه الدرامي املتخيل.
ولقد أ�ث��ار اال�ستعمال ال�رصيح حلياة
كل من الأ�ستاذ اجلامعي املنتحر رالف
رزق اهلل ،وال�سينمائي م��ارون بغدادي
املتوفى �إثر �سقطة غام�ضة ،ردود فعل
م�ستهجنة معاتبة ،ما دفع بالروائي جابر،
منذ ذل��ك احل�ين� ،إىل و�سم �أعماله بعبارة
ال��ت��ح��فّ��ظ ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ت��ي م��ف��اده��ا �أن �أي
ت�شابه بني ال�شخ�صيات الروائية و�أ�شخا�ص
حقيقيني ،هو من عمل ال�صدف وحدها!
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بني اخليال وال�سوداوية والتاريخ ،وبني كتاب و�آخر ،يف�سح ربيع جابر
املجال ل�ضحكة من عامل الطفولة ،ف�إ�ضافة �إىل الكتب اجلدية والوثائق،
يطالع ال��راوي كتب ال�شخ�صيات الكرتونية الظريفة« ،الك��ي لوك»
و«�سوبرمان» و«الوطواط».
الروائي يف عني الن ّقّاد
الدعابة ال�سوداء وتوجيه احلديث مبا�رشة �إىل القارئ� ،سمتان �إمتاز
بهما �أ�سلوب ربيع جابر ،كما يقول الروائي امل�ؤرخ كمال ال�صليبي.
من ناحيته يقول الروائي جمال الغيطاين «�إن جابر كاتب بارع وروائي
مهم ي�ستحق اجلائزة .فلديه جتربة متج ّددة ومميزة ،لأنها مفعمة بروح
ال�شباب ب�شكل وا�ضح».
يلفت يف كتابات ربيع جابر �إن�شداده �إىل ب�يروت ،فعلى الرغم من
انفالت ن�صه يف �أقا�صي الدنيا� ،إال �أن بريوت
عنده هي املر�ساة التي ت�ش ّد �إليها الزوارق
وال�سفن بعد �أن تعود من �سفرها املجنون،
فتهد�أ لتقلع من جديد نحو �أر���ض �أخ��رى،
تقطف منها احلكايات ث��م تعود لتلتقط
�أنفا�سها ا�ستعدا ًدا لرحلة جديدة...
جائزة «بوكر»
يف � 28آذار الفائت� ،أعلنت هيئة اجلائزة
العاملية ل��ل��رواي��ة «ب��وك��ر» يف ن�سختها
العربية ودورتها اخلام�سة للعام ،2012
فوز الكاتب اللبناين ربيع جابر بجائزتها
عن روايته «دروز بلغراد ...حكاية حنا
يعقوب» ،وال�صادرة عن املركز الثقايف
العربي.
ومل يكن الفوز مفاج�أة كاملة،
فقد �سبق �أن ُر ّ�شح ربيع جابر بقوة
يف دورة �سابقة بروايته «�أمريكا»
ال��ع��ام  ،2010لأف�ضل الك ّتاب
العرب دون �سن الأربعني...
كما �أن الو�سط الثقايف العربي
امل��ط��ل��ع ع��ل��ى ك��ت��اب��ات ال��روائ��ي
ال��ل��ب��ن��اين ،اع���ت�ب�ره واح������ ًدا ممن
ميتلكون نا�صية احلرف وتوظيفه يف عمل
�أدبي من الطراز الرفيع.
«ما التاريخ الذي ميكن فهمه �إال ظل للقدر الذي ال ميكن
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فهمه .يتح ّول الطرفان،
وق��د ت��داخ�لا� ،إىل �صياد
�أع���م���ى ق��ا���س��ي ال��ق��ل��ب،
ال ت��ف��ع��ل م��ع��ه ���ش��ج��اع��ة
الإن�سان ال�شجاع �شيئًا.
ولعل �سطوة القدر ،التي تبدد �إن�سا ًنا ،هي التي تن�رش يف الف�ضاء �سخرية
�سوداء عالية الأ���ص��داء» ،هذا ما �أراد قوله ربيع جابر يف عمله الأخري
«دروز بلغراد  -حكاية حنا يعقوب».
يف هذه الرواية ،عاد جابر �إىل ذاكرته الروائية ،التي �صاحبت طويالً
«جبل لبنان» يف القرن التا�سع ع�رش وما جاوره ،وت�أمل معركة «عني دارة»
وما تالها العام  ،1860من زاوية جديدة ،واقتفى �آثار  550درزيا ً،
عاقبهم ال�سلطان بنفيهم �إىل طرابل�س الغرب وبلغراد ،ومل يعودوا
منها �إال �أموا ًتا �أو بقايا ب�رش .غري �أنه �أراد
�أن ي�ضيف �إىل التاريخ «�صدفة عمياء
قررها القدر -
ال�صياد� ،ضحيته
ّ
ّ
امل�سيحي الربيء حنا يعقوب ،الذي
�صيرّ ته ال�سلطة امل�ستبدة ،التي
لبنانيا
لها مع القدر �أوا��صر قربى،
ً
درزيا و�أر�سلته �إىل عذاب طويل».
ً
ع�ّب�رّ ربيع ج��اب��ر ،وه��و يكتب عن
«ال����دروز يف ب��ل��غ��راد» ع��ن �إخ�لا���ص
الأح��ي��اء ل�ل�أم��وات ،وع�ّب�ررّ يف حكاية
«ال��ب�ريء امل��ظ��ل��وم» ع��ن �سخريته
ال�سوداء.
«دروز ب���ل���غ���راد» ه���ي ال���رواي���ة
ال�ساد�ســـة ع�شــــرة فـــي مدونة
الروائــي ربيـــع جابر ،وهذا الرتاكم
يف الأع��م��ـ��ـ��ـ��ال ال��روائ��ي��ة يجعل منه
ال��ك��ات��ب الأك��ث�ر غ����زارة يف امل�شهد
ال��روائ��ي (مبعدل رواي��ة كل ع��ام)،
و�إذا �أ�ضيف �إىل تلك الغزارة قيمة
ما يكتبه ون�ضجه الفني� ،أ�صبحنا
�أمام ظاهرة �أدبية فريدة يف عاملنا
العربي.
املراجع:
«الأخبار»« ،ال�سفري» ،ومواقع
�إلكرتونية.
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ملاذا نق ّلد �أحيا ًنا حركات الآخرين
وو�ضعيات �أج�سادهم؟
ّ
تقوم �أج�سادنا �أحيا ًنا بردود
ٍ
فعل خارجة عن �سيطرتنا حتى
تعمدنا التمثيل واحرتفناه؛
لو
ّ
ردود الفعل هذه متثلها حركات
معينة،
وو�ضعيات
و�إ�شارات
ّ
ّ
الو�ضعيات
«والتطابق» هو من
ّ
إيجابية
التي تف�صح عن م�شاعرنا ال
ّ
حيال �شخ�ص ما...
يف لقاءاتنا ال�سابقة مع اخلبري
يف لغة اجل�سد حبيب اخلوري،
اكت�شفنا دالالت �إ�شارات عديدة
تطلقها �أج�سادنا بطريقة
ال�شعورية
ّ
تف�ضح م�شاعرنا �أمام الآخرين
عما ال نريد ك�شفه .ويف
وتف�صح ّ
نتعرف �إىل ما يعرف يف
ما يلي
ّ
بو�ضعية «التطابق»
لغة اجل�سد
ّ
( ،)Mirroringالتي تعك�س
إيجابية بني
االرتياح وامل�شاعر ال
ّ
�شخ�صني.

و�ضعية التطابق؟
ما هي
ّ
و�ضعية تطابق
ن�صف �شخ�صني ب�أ ّنهما يف
ّ
ع��ن��دم��ا ت��ت��ط��اب��ق ح��رك��ات��ه��م��ا و�إ���ش��ارات��ه��م��ا
معينة.
والإمي��اءات التي يطلقانها يف مواقف ّ
يالحظ التطابق يف احلاالت التي ي�سود فيها
االت��ف��اق وال���و ّد امل��ت��ب��ادالن .ف�أحيا ًنا نالحظ
� ّأن �أح��د الزوجني يقلّد حركات �رشيكه ،وهذا
ما يعك�س ان�سجامهما ،والأم��ر نف�سه يح�صل
أي�ضا يف مقابالت العمل واالجتماعات حني
� ً
ي�سودها االتفاق والتطابق يف وجهات النظر،
عموما.
والتوا�صل االيجابي
ً
من �أكرث الإمي��اءات التي تدلّ على التطابق
ت��داوالً ،و�ضع اليد حتت الذقن ،رفع اليدين
بحيث ت��ك��ون �أج�����س��اد الأ���ش��خ��ا���ص يف االجت��اه
مت�شابهني،
و�ضعية واجتاه
نف�سه ،اجللو�س يف
َ
ّ
وي�صل التطابق �أحيا ًنا بني الزوجني �إىل حد
مم��ا يعك�س االتفاق
ارت��داء ثياب مت�شابهةّ ،
ال��ذي ي�سود عالقتهما ويف�صح عن امل�شاعر
العميقة التي يك ّنها ك ٌّل منهما للآخر.
ويو�ضح اخلوري �أن من ي�شاركون يف حما�رضة
بو�ضعية تكون فيها �أج�سادهم
يجل�سون �أحيا ًنا
ّ
مندفعة �إىل الأم��ام،
بينما تكون �أيديهم
حت������ت ذق����ون����ه����م.
وه������ذه ال��و���ض��ع��ي��ة
ال����ت����ي ي��ف��ر���ض��ه��ا
الوع���ي���ه���م ع��ل��ي��ه��م
رِّ
االيجابية التي
تف�س
ّ

نحن والآخرون

�إعداد:
ليال �صقر

أمامية يف قاعات
الذين يجل�سون يف املقاعد ال ّ
املحا�رضات.
وي�شري اخل��وري يف الإط��ار عينه �إىل أ� ّن��ه من
و�ضعية جلو�س ثنائي ما يف �أ ّول
خالل حتليل
ّ
لقاء يجمع بينهما ،ن�ستطيع �أن نك�شف ما �إذا
ت�ستمر
كان مق ّد ًرا للعالقة املحتملة بينهما �أن
ّ
�أم ال ،لأ ّنه كما �سبق وذكرنا ف� ّإن االنطباعات
االيجابية التي يك ّونها كلّ منهما جتاه الآخر
ّ
���س��وف تنعك�س على �أج�����س��اده��م باحلركات
واالمياءات عينها.
يف امل��ق��اب��ـ��ل ،ويف م��ا ي��خ���� ّ�ص االخ��ت��ـ�لاف يف
وجهات النظر ،يقول اخل��وري �أ ّن��ه يف احلاالت
ال��ت��ي ي��ن��ت��ق��ل ف��ي��ه��ا احل�����وار �إىل ح��ال��ة من
تقبل وجهــة النظر
الدفاع عن النف�س وعدم ّ
الأخ���رى ،يبادر طرفا احل��وار او االت�صال �إىل
تكتيف �أي��دي��ه��م ،او مل�����س خ���امت زواج��ه��م
م�ستمرة ،او لفّ قدميهم يف اجتاهني
ب�صورة
ّ
ِ
جت�سد امل�شاعر
متعاك�سني ...وكلّها امياءات
ّ
ال�سلبية التي حتوطهم ،والتي تدلّ يف الوقت
ّ
عينه ع��ل��ى ال��ت��و ّت��ر ال���ذي ي��راف��ق تفاعلهم
االجتماعي.

يحلّلون م��ن خاللها
ما يتلقّونه ،كما تدلّ
ع��ل��ى ا�ستح�سانهم
مل��ث��ار �أو
املو�ضوع ا ُ
وج��ه��ة ال��ن��ظ��ر ال��ت��ي
ي�سمعونها .ن�شهد
يرا
ه���ذه احل��رك��ة ك��ث� ً
ع���ن���د الأ����ش���خ���ا����ص
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�سيفنا و القلــم
الغرية

ب��ي�ن ال���ق���م���ر وال�������ش���م�������س ت��ن��ه��ي��د و�أن��ي��ن وع����ت����اب خ���ت�ي�ر م����ن ده�������ور وم�����ن ���س��ن�ين
جن����م��ي�ن خ����ل����ق����وا و����س��رّه������ن م���� ّن����و م���ب���اح ورب�����ي�����وا �����س����وا �آي�������ة وع���ب��ر ل��ل��ف��اه��م�ين
جن��م��ة ان�����س��ك��ب م���ن ع��ي��ن��ه��ا ن����ور ال�����ص��ب��اح وجن���م���ة ان��ط��ف��ى م���ن ق��ل��ب��ه��ا وه����ج احل��ن�ين
غ�����ار ال���ق���م���ر ،وان���ق���ه���ر ع���او����ض���ع���و ،ون����اح وت���ن���ح���ن���ح وه������� ّز ال�������دين ����ش���م���ال ومي�ي�ن
ول��ب�����س��ت ال���غ�ي�رة م���ن ق��م��ا���ش��ت��ه��ا و���ش��اح و����ص���ار احل�����س��د� :أك����ل و���ش��رب ،دن��ي��ا ودي���ن
رب ال��ع��امل�ين؟
ّ
ج������ن ال�����������س������ؤال وت��������اه ب���ب���ح���ور اجل������راح وي����ن ال����ع����دل؟ وي���ن���ك ي���ا ّ
ودم�����ع اجل������واب ي���ق���ول :ي���ا �أه�����ل ال�����ص�لاح مل�����ا ال����ق����ن����اع����ة مت�������وت ب����ت����م����وت ال�����دين
				��ص�ير ح���ق���د ال����ن����ار ي���ت���ح��� ّدى ال���ط�ي�ن!!
وب��ي���
				
مل�����ا ال����ق����ن����اع����ة مت�������وت ب����ت����م����وت ال�����دين وح����ل����م ال���ف���ق�ي�ر ب��ي��ق��ت��ل��و غ�������رور ال��غ��ن��ي
رب���������ي ب���ت�������ص���ب���ح ذك�����ري�����ات وال�������ش���ك مي���ح���ي ح���روف���ه���ا ب��ف��ع��ل��و ال�����دن
وك���ل���م���ت���ك ّ
�����ي ال�����س��و���س��ن��ي
ي����ا ك�����ون ق���لّ���ي ك���ي���ف �����ص����ارت ه��احل��ي��اة وك����ي����ف ����س��ر ّ ال�������ش���وك خ� ّ
ِ
���ي����ي ال���ث���ب���ات وه����ي����ي اخل��ل��ا������ص امل������ا ل���ن���ا ع���� ّن����و غ���ن���ي
ل���ك���ن ي����ا ّ
رب�������ي ح��ك��م��ت��ك ه� ّ
وج ال�����ص��ب��ح ل���و م���ا ال��ل��ي��ل ب��ات ول����وال ال�����ش��ق��اوي م���ا �أن���ع���رف ع��ي�����ش الهني
م���ا ط����لّ ّ
ول������و م�����ا ان�����دف�����ن ب��ت�راب����ن����ا ب������زر ون���ب���ات م����ا ���ض��ح��ك��ت ح���ب���وب ال���ق���م���ح ل��ل��م��ط��ح��ن��ي
ل��ي�����ش احل�����س��د ي���ا ن���ا����س م���ا زال امل��م��ات
ب����ي����وح����د ق�����ب�����ور ال����ب�������ش�ر م������ع ب��ع�����ض��ه��ا
ّ
ورزق ال�������دين ب���ي�������ض���لّ وح�������دو ب���ال���دين

كنا ...نتنف�س

ك������ن������ا ب��������زم��������ان احل��������������رب ن���ت���ن���ف�������س
وال�������ي�������وم ���ص��رن�����ا ن�������ش���ت���ه���ي ال���ل���ق���م���ي
ق�������ال�������و احل��������������رب ب�������ب���ل���ادن�������ا ن���ق���م���ي
وال ي���������وم من�����ن�����ا ب����ع����ت����م����ة ال���ظ���ل���م���ي

العميد املتقاعد
اليا�س �أبو خليل

حممد عادل ال�سيد
برجا  -ال�شوف

�إذا نادى املنادي

املعاون �أول �سلمان �سلمان
املحكمة الع�سكرية الدائمة
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وم���������ا اح����ت����ج����ن����ا ل����ب����ي����ت �أو م���ل���ب�������س
��م�������س
وب�������ال�������دم ������ص�����ار رغ����ي����ف����ن����ا م���غ� ّ
ت�������اري ال�������س���ل���م ع���ال���ن���ا����س م�����س��ت��ف��ر���س
وال ن������ه������ار ق������ال������و يف ح���������دا �أف����ل���������س

جن���������س
������ش�����ف�����ت احل�������������رب ب������ب���ل��ادن������ا ن���ع���م���ي م����ه����م����ا الأدن����������������ى ت����ف����ك��ي�رن����ا ّ
غ������ ّل������و ال�����ق�����م�����ح واخل�������ب�������ز وال����ل����ح����م����ي وال��������������رز ب������اع������و ب�����ع�����د م�������ا �����س���� ّو�����س
و���س��رق�����و م�����ن ع�����ي�����ون ال����ط����ف����ل ب�����س��م��ي وخ������ي������ط الأم�������������ل ب�����ب��ل��ادن�����ا ت���ع���رب�������س
�����ي������ي خ���������ود ه���ال���ك���ل���م���ي م����ه����م����ا ال�����ق�����ر������ش ب����ج����ي����اب����ك ت����ك���� ّد�����س
م������ ّن������ي ي�������ا خ� ّ
ال ب���������� ّد م��������ا ت������رج������ع ل�����ن�����ا ال���ل���ح���م���ي ون����ن���������س����ى زم������������ان احل������ق������د والآالم
وي�������رج�������ع �أرز ل�����ب�����ن�����ان ي����ت����ق���� ّد�����س
ب������ح������ب اجل������ي�������������ش ،مب�����ح�����ب�����ة والدي
ح�����م�����اي�����ة ج����ي���������ش����ن����ا واج������������ب ع���ل���ي���ن���ا
م������ن ك������ل ال������وط������ن �إخ������������وي ال���ت���ق���ي���ن���ا
�����س����م����ع����وا ي������ا رف�����اق�����ن�����ا ل��������وال ح��ك��ي��ن��ا
مب�����در������س�����ة ال������وف������ا ن����ح����ن����ا اه���دي���ت���ن���ا
وت�������������راب الأرز ب����ي����ك���� ّح����ل ع���ي���ن���ي���ن���ا
ع���ط���ان���ا اجل���ي�������ش م�����ن خ����ي���رو ،وع��ط��ي��ن��ا

و�أن�����������ا ج�����اه�����ز �إذا ن����������ادى امل�����ن�����ادي
م�����ث�����ل م�������ا واج�������ب�������و ح�����م�����اي�����ة ب���ل���ادي
ع����م����ر وح���������س��ي�ن وب�����������ش�����ارة وح�����م�����ادي
ال����������ش��رف وال���ت�������ض���ح���ي���ة ه������ي امل�����ب�����ادي
وف����������دا ل����ب����ن����ان ب����ت����ه����ون ال���������ش����ه����ادة
وب����ي����ا�����ض ال���ث���ل���ج م����ن ب���ي�������ض الأي��������ادي
مب����در�����س����ت����و ج����ه����د وا������س�����ع زي������������ادي...

�سيفنا و القلــم
�أيار
يا �صوت ال�ضمائر

�أي�����������������ار ي���������ا ��������ص�������وت ال���������ض����م����ائ����ر
ف�������ي�������ك ال��������ب��������ط��������ول��������ة �أي������ن������ع������ت
ف�������ي�������ك ال�������ن�������ف�������و��������س ت�����ك�����وك�����ب�����ت
ف�������ي�������ك ال�����������������ش��������ه��������ادة �أزه�����������������رت
ف��������ي��������ك ال�����������ب�����������ي�����������ارق خ���������ض����ب����ت
ف�������ي�������ك ال���������������س�������واع�������د �أق�����������س�����م�����ت
ف��������ي��������ك ال���������ق���������ل���������وب ت�����ع�����ان�����ق�����ت
رف���������������������ع الأب�������������������������������ي ��������س���ل���اح�������ه
�أي�������������������������ار ي�������������ا رم�����������������ز ال���������ف���������دى
ل�������������ك يف احل�������������ي�������������اة م���������واق���������ف
ل������������ك يف ال��������ن�����������������ض��������ال م���������آث��������ر
ذك�����������������رى خ����������ل����������ودك يف ال��������������ورى

انت غايتنا

ي��������ا ج����ي���������ش����ن����ا ي��������ا رم�����������ز وح�����دت�����ن�����ا ف�����ي�����ك ال�������ن�������ا ح��������ق ن����ق���������ش����ع ح����ال����ن����ا
ف�������ي�������ك ب������ت������ك������م������ن ك�����������ل ق�����وت�����ن�����ا وع������ل������ي������ك م����ن����ع����ل����ق ك��������ل �آم������ال������ن������ا
ب�������ت�������ك���ب���ر ع��������ن��������ا ف��������ي��������ك ع�����زت�����ن�����ا ي��������ا ح�������ام�������ي �����س����ه����ول����ن����ا وج����ب����ال����ن����ا
وال������������ذاك������������رة وال ي�����������وم خ����ان����ت����ن����ا
رب������ي������ت ع���م���ح���ب���ة ال������وط������ن �أج����ي����ال����ن����ا
ّ
روح ال����ت���������ض����ح����ي����ة ف�����ي�����ك ج���م���ع���ت���ن���ا ل����ع����ي����ون����ك اذا ال��������واج��������ب ن�����ادال�����ن�����ا
ح������ت������ى ت�����ع�����ل�����ى ل����ل���������س����م����ا راي�����ت�����ن�����ا م����ن����ف����دي����ك ن����ح����ن����ا ب�����دم�����ن�����ا ومب����ال����ن����ا
ب������وج������ود ج���ي�������ش���ن���ا ت���������ض����ل ���ش��ع��ل��ت��ن��ا ك������وك������ب ي�����������ض�����وي ع�����اج�����ب�����ال الأرز
م����ث����ل ال������ب������در ك������ل ال����������دين ����ض���وال���ن���ا

�إىل حبيب
القلب خالد

ي����ا م����ن رح���ل���ت���م ع����ن الأوط�����������ان ���س��ك��ان��ا و�����س����اك����ن��ي�ن ب�������ش���ط���ر م������ن ح���ن���اي���ان���ا
يف م��وك��ب ال��ف��خ��ر ���س��ارت ك��واك��ب الأب��ط��ال �أوف����ي����اء ل��ل��ق�����س��م ل��ي��ب��ق��ى ل��ب��ن��ان م��ن�����ص��ان��ا
ب�������اهلل م������ن ي�������وم غ���ب���ت���م ع������ن دي�����ارك�����م دم������ع������ي ع�����ل�����ى اخل�������دي�������ن ف���ي�������ض���ان���ا
ق������د غ���ب���ت���م وغ���������اب ال�����������س���رور وال���ه���ن���ا �أدور ب��������رب��������ع ال������������������دار ح���ي��ران������ا
��ر ن���ار ���ش��وق��ي �إل��ي��ك ذاب���ت ح�شا�شتي
ف�ل�ا ال��ق��ل��ب ي�����س�لاك��م وال ال���وج���د ينق�ضي م��ن ح� ّ
����س�ل�ام���ي �إل����ي����ك ي����ا ح���ب���ي���ب �أم�������ك ل�ل��أب���د م���ا دام ن�����س��ي��م ال�����ص��ب��ح ي���دغ���دغ الأغ�����ص��ان
وم��ا دام���ت ت����شرق ال�شم�س وت�����ض��يء البلدان

حممد عبد الرحمن دمج

عبد الر�ؤوف ال�سعدي
�شبعا

والدة الرائد ال�شهيد
خالد مر�شاد
يف الذكرى اخلام�سة ال�ست�شهاده

ما بعمرو بينحني

ب����ل���ادي ي�����ا �أر�����������ض اخل���ي���ر وامل����ك����رم����ي
را��������س�������و ������ش�����ام�����خ وا��������ص�������ل ل���ل�������س���م���ا

ذك��������������������راك ال�������ه�������ب�������ت امل�����������ش�����اع�����ر
وت�������������وح�������������دت ك�����������ل ال�����������ش�����ع�����ائ�����ر
وت�������������س������احم������ت ب�����ي�����������ض ال����������س��رائ������ر
واري���������ج���������ه���������ا �أح����������ي����������ا امل���������زاه���������ر
ٍ
��������������������ان وث���������ائ���������ر
ب������ن������ج������ي������ع������ن������ا ق�
ل�������ب�������ن�������اء جم��������������دك وامل���������������ص�������ائ�������ر
وت�����������آل����������ف����������ت ق��������ب��������ل امل�������ع�������اب�������ر
يف وج����������������ه ���������س��������ف��������اح م������غ������ام������ر
وط�������������ه�������������ارة اجل������������������رح امل������ك������اب������ر
ك�����ت�����ب�����ت ع������ل������ى ������ص�����ح�����ف امل�����ن�����اب�����ر
ن�������ع�������م ال������ف�������������ض������ائ������ل وامل�����������آث����������ر
حم��������������ف��������������ورة يف ك��������������ل خ�������اط�������ر

ج��ب��ال��ك م��ت��وج��ة ب�������أرز م���ا ب��ع��م��رو بينحني
م����ت����ل ج���ي�������ش���ن���ا ك����ل����و ف����خ����ر وم���رج���ل���ي
اجلندي رواد �شاذبك  -مقر عام منطقة اجلنوب
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�أيار

حتيط عنقي بذراعيها النحيلتني.
أي�ضا اىل
املرة � ً
 �أراه��ن �أنك حتتاجني هذه ّالعربي .لقد �رصت
م�ساعدتي يف فر�ض الإن�شاء
ّ
�أعرف هذه «احلركات» .وحياتك �رصت �أعرفها.
املرة ال �أريد م�ساعدتك.
 ال يا �أبي .هذه ّ� ِأ�ص ْدقا ً تقولني! �إنه تط ّور مفاجئ ح ًقّا.
املرة �أريدك �أن تكتب الفر�ض عني.
 هذه ّ�أال يكفي �أنه فر�ض �إن�شاء باللغة العربية التي ال

بالق�صة ،من �أين؟ �أ�أخرتع؟
�آتي
ّ
 ال داع��ي لالخرتاع يا ابنتي� .أن��ا �س�أخربكق�صة حقيقية جرت �أحداثها يف قريتنا منذ زمن
ّ
ذراعي �أبيك ،وا�سمعي:
غري بعيد .تعايل �إىل
َ
لو�سيا ال�����س��ت��ارة ع��ن ن��اف��ذة غرفة
�أزاح����ت
ّ
النوم لتدخل �أ�ش ّعة �شم�س ال�صباح؛ فا�ستدار
جنيب يف فرا�شه ،وهمهم من حتت اللحاف :ما
هذا الإزعاج قبل طلوع الفجر!

ق�صة ق�صرية

العميد الركن
�إميل منذر

 قبل طلوع الفجر يا جنيب! ...لقد �أ�رشقتال�شم�س ،وخرج النا�س �إىل �أعمالهم و�أرزاقهم
منذ �ساعات.
 وما �ش�أين �أنا ب�أرزاق النا�س و�أعمالهم حتىتوقظيني! �أجاب ،ورفع الغطاء فوق ر�أ�سه �أكرث،

احلظ
لعبة
ّ

ألقت بنف�سها على الأريكة بقربي ،و�أ�سندت
� ْ
ر�أ���س��ه��ا �إىل كتفي بغنج ،وق��ال��ت� :أم���ا زلت
حبيبتك ال�صغرية يا �أبي؟
 لقد كربت حبيبتي ،و�أ�صبح لها من العمري�صح الكثري من
ثالثة ع�رش ربي ًعا .ومل ي ُعد
ّ
«الدلَع» والتد ُلّل.
حبات احللوى يف جيبك،
 �ألمَ ت َزل تخبئ يل ّوتنتظرين عند �أ�سفل الدرج لتحمل عني حقيبة
كتبي و�أنا عائدة من املدر�سة؟
 بلى.� -أر�أيت؟ فلأين ما زلت �صغرية .قالت ،وهي

ً
منبو�شا من حتت
�أطيقها ،حتى يكون املو�ضوع
أي�ضا!
�سابع �أر�ض � ً
 وما هو هذا املو�ضوع ال�صعب املنبو�ش منحتت �سابع �أر�ض.
رتا
 �إ�سمع .قالت ،و�أخرجت من حقيبتها دف ً
ْ
فتح ْته ،وراح��ت تقر�أ بلهجة م�رسحية :قال �أبو
العالء
املعري� :سيطلبُني رزقي الذي لو طلب ُتهُ
ّ
لمَ ا زا َد ،والدنيا حظوظٌ و�إقبالُ .
ق�صة
إ��شرح هذا البيت ،واب� ِ�د ر�أي��ك من خالل ّ
� ْ
ق�صرية تعرفها.
ثم �أقفلت الدفرت بع�صبية ،وقالت :من �أين

و�أ�ضاف :ر ّدي ال�ستارة �أرج� ِ
�وك ،ودعيني �أنام
قليالً بعد ...ما هذا يا نا�س! �أال ي�ستطيع الإن�سان
�أن يهن أ� ببع�ض الراحة يف يوم فر�صة بعد �أ�سبوع
طويل من التحديق يف �صفحات الكتب اململّة
و�إمتام الواجبات البيتية اللعينة!
همت الوالدة لتقول :يا ليتني �أحيا
�إذ ذاك ّ
حتى تخرج من ال�صفّ اخلام�س االبتدائي ب�سالم
يا ولدي .لكنها خنقت الكلمات عند �شفتيها،
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لو�سيا ،ثم ذهبت و�أع ّدت من الطعام ما تي�سرّ ،
ّ
جنيبا ،لكنها وجدته ما يزال
ت�ستعجل
ودخلت
ً
م�ستلقيا يف الفرا�ش.
ً
هلم يا ابني� .أ��سرع قليالً ،يكاد النهار �أن
 ّينت�صف.
 �أوه! قال بت�أفّ ف ،و�أخذ يتثاءب ويتمطّ ى.وجل�ست على حافّ ة ال�رسير ،و�أزاحت الغطاء عن ثم فرك عينيه ،وانزلق عن ال�رسير ،وراح يبحث
ر�أ���س ابنها على مهل ،وقالت :عيب يا ابني عن حذائه ،وي�س�أل � ّأمه عن مالب�سه وهي معلّقة
�أن تنام حتى هذه ال�ساعة ،عيب� .أخ��واك نزال قبالة عينيه يف زاوية غرفة نومه؛ فناولته � ّإياها
جوربيه العتيقني،
�إىل الوادي برفقة �أبيك قبل �صياح الديك .ق ُْم وا�ستعجلته .و�إذ نظر �إىل
َ
واحلق بهم ،قم.
آخرين
عقد حاجبيه ،وقال :ما هذان! هاتي يل � َ
 هذا الديك �س�أح ّز رقبتهمثقوبني.
قريبا بال�سكّ ني .غري
َ
ً
مل ْنكَ ر يزعق يف منت�صف الليل ،وقبل
�صوته ا ُ
 ال ب�أ�س بهما يا ابني� .أ َوذاه���ب لطلب يدِ
بزوغ الفجر� .إنه مثلك ،ال يرتك �أحداً ينام.
فح�سب.
عرو�س �أنت! �إنهما للعمل
ْ
 و�أن���ا؟ �أال تريد �أن حت � ّز رقبتي بال�سكّ نيمهمتك �أنت يا
 طلب يد العرو�س �سيكونّ
ْ
أي�ضا؟
لتعرف يا ولدي �أنك ال�سكّ ني التي تنزل � ّأم مرهج.
� ً
يف �صدري فتدميه كلّ يوم� .أنت تقتلني لأنني
 وحياتك لن يكون عندي �أجمل من هذه�أريدك ن�شيطً ا وناج ًحا مثل �أخويك وال �أ�ستطيع
املهمة .ولكن قبل �أن �أذه���ب «لأح��ك��ي» لك
ّ
قم
واحلق بهما .ببنت «الأوادم» ،عليك �أن تغدو �إىل الوادي كلّ
ْ
لك �شيئًا غري الدعاء وال�صالةْ ...
لعبة
احلظ
لعبة
احلظ
لعبة
احلظ
لعبة
احلظ
لعبة
مرة
لعبة الأ�صغر
لعبة احلظ �أخوك
احلظلإيقاظه �إال وجد ُته يوم ،وتفلح الكروم ،وجتني املوا�سم ،وجتمع
احلظ مالعبة ُ
دخلت ّ
يرتدي مالب�س العمل .والأكرب – يا ولدي – ترك قر�شني ،وتبني بي ًتا .وهذا لن يجيء على طبق
ف�ضة� ،إذ دونه م�شوار طويل من التعب.
املدر�سة ليحمل بع�ض التعب عن �أبيك الذي ،من ّ
ال�سن ،ومل يعد
قادرا على
كما ترى ،تق ّدم يف
دويا
 �آخ من كلمةّ
تعب� .إن لها يف ر�أ�سي ًّ
ّ
ً
الأعمال ال�صعبة.
دورا يف هذه
مزع ًجا� ...أال تعتقدين �أن للحظّ
ً
 �أن��ظ��ري يا � ّأم��ي �إىل هاتني الكفّ ني ،قال احلياة يا � ّأمي؟جنيب وهو يقلّب راحتيه حتت ب�رص � ّأمه ،و�أ�ضاف:
 بلى .ولكن �أنقعد ونك ّتف �سواعدنا بانتظار�أترين �أنهما خُلقتا للعمل يف حراثة الأر���ض� ،أن ي�أتي؟
ِ
وريها ،وتقليم الياب�س من �أغ�صان
 ي��ا حل��ظّ ��ي ال� َت��ع�����س! �أب��يوزرعهاّ ،
جي ًدا� .أال جتدين �أنهما فالّح و�أنا ابن فالّح .وحظّ نا يف
�أ�شجارها! انظري �إليهما ّ
ٍ
ال ت�صلحان ملثل هذه الأعمال اخل�شنة! عندئذ حياتنا � ْأن علينا ا�ستخراج لقمة
�أخذت ال ّأم كفّي ولدها بيديها ،وجمعتهما �إىل عي�شنا مع ّفر ًة بالرتاب مبلّلة
تقبلهما مبو ّدة ،ثم ح�ضنتهما ،وقالت :بالعرق .ال ي��ا � ّأم���ي ،ال� .أن��ا ال
�شفتيها ّ
َمن مثلي يعرف نعومة هاتني اليدين يا ولدي! �أقدر على هذه احلياة.
َمن غريي يدمى قلبه �إذا جرحتهما �شوكة! لكن
ق����م ي���ا اب���ن���ي ،وك��ف��ى
ْ
حرام �أن ي�شقى فادي �إىل هذا احل ّد ومل
أتعبت ل�ساين
يك�س ثرثرة ،قم .لقد �
َ
ُ
الري�ش جناحيه بعد .وحرام �أن نلقي ال ِو ْزر كلّه و�أوجعت قلبي.
على كتف �أخيك مرهج الذي يعمل من الفجر �إىل
 ه���ات���ي يل غ��ي�ر ه��ذي��نالنجر� .أ�ستحلفك باهلل �أن تلحق بهما وت�ساعدهما اجلوربني �إذًا.
يف ما تقدر عليه.
حترك واخرج
 ح�سنا ً .ولكن ّ ح�سنا ً يا � ّأم��ي ،ال تزعلي� .أتريدين �أن �آخذ من هذه الغرفة.لهم معي �شيئًا؟
و�أت�����ت ال���وال���دة ب��ج��ورب�ين
� -س�أع ّد لهم ال��زاد يف احل��ال .هكذا قالت جديدين لب�سهما جنيب ،و�ش ّد
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احلزام على و�سطه ،وخرج على بركة اهلل.
كانت الدرب املنحدرة من القرية �إىل الوادي
�ضيقة وطويلة .ومل يكن جنيب على عجلة من
ّ
�أم���ره؛ ف�أخذ ي�سري الهوينا بذينك احلذاءين
امل�سمرين ،مت� ّأملاً الطبيعة اخلالّبة
ال�ضخمني
ّ
وم�صغيا
التي خلع عليها الربيع ُب� ْ�ر َدة خ�رضاء،
ً
�إىل �شدو الع�صافري التي كانت تقيم يف كلّ
مرة نزعت به نف�سه �إىل
�شجرة ً
عر�سا .و�أكرث من ّ
فعرج ،وقال لبع�ض الوقت
ا�سرتاحة ق�صرية؛ ّ
يف ظ��لّ �سنديانة ظليلة هنا و�صنوبرة هناك
ا ّتقا ًء من �أ�ش ّعة ال�شم�س احلارقة.
وعندما �أط��لّ �أخ�يرا ً على الب�ستان من بعيد،
هتف فادي :لقد و�صل جنيب .فالتفت مرهج،
ثم عاد ي�رضب الأر���ض مبعوله ومي�سح العرق
كوفيته� .أما الوالد فنظر �إىل �ساعة يده؛
بطرف
ّ
وملا ر�أى عقربيها ي�شريان �إىل احلادية ع�رشة ،ه ّز
ر�أ�سه ومل يلتفت.
 «ال��ع��وايف» ،ق��ال جنيب؛ ف��ر ّد مرهج وهويعمل� .أما الوالد فلم ير ّد.
احلظ لعبة احلظ
لعبة
احلظ
لعبة
احلظ
معك «عرو�س» التني يا �أخي،
جلبت يل
احلظهللعبة َ
�س�أل فادي وقد ا�ستند �إىل ع�صا املعول يلتقط
�أنفا�سه ،فيما ق��ط��رات ال��ع��رق كانت تنزلق
وحتفر دروبها فوق الغبار الذي مي�سح وجنتيه
الطريتني؛ فه ّز جنيب ر�أ�سه �أن نعم.
ّ
��اه
�
أب
�
جنيب
أل
�
ي�س
أن
�
وقبل
عما ي��ري��ده �أن
ّ
ي�ساعد �أخويه فيه ،ارمتى على الأر�ض و�سارع

�أيار

�إىل فكّ �رشيط حذائه�« :آخ� .إن هذا احل��ذاء قد
بع�ضا من قدمي من غري �شكّ » .ثم خلعه
�أكل
ً
املحمرة يف
يتح�س�س البقع
وخلع جوربه ،وراح
ّ
ّ
ظاهر قدمه.
 ما الأمر؟ �س�أل مرهج. قدمي يا �أخي ،قدمي� .إين �أكاد �أموت منالأمل.
 اغ�سلها باملاء البارد ،وا�سرتح قليالً ،ثم جئباملعول وانك�ش تلك البقعة هناك.
 ح�سنا ً يا �أخي .لقد جئت لأ�ساعدكم.و�س�أعمل بج ّد لأع ّو�ض ما فات من النهار .و�إذ
جبور ،الوالد ،هذا الكالم ،مل يتمالك عن
�سمع ّ
ال�ضحك يف �رسّه .لكنه ما لبث �أن ا�ستولت عليه
مهموما يف
الك�آبة؛ فقطّ ب جبينه ،و�أخ��ذ يفكّ ر
ً
ح�صة جنيب من الأر�ض عندما
ما �ست�ؤول �إليه ّ
ميوت ويخلّفها له .لقد ر�آها بعني خياله قاحلة
يك�سوها ال�شوك واله�شيم ،ويتطاول الع�شب
ال�بري على ج��ذوع �أ�شجارها الياب�سة� .إذ ذاك
ّ
�أفلت املنجل من يده على الأر���ض ،ودن��ا من
لعبة
لعبة
احلظ
لعبة
احلظ
لعبة احلظ
�س جذعها
يتلم
إليه ،و�أخذ
�شجرة �
لعبةأقرب
�
احلظ برفق،
ّ
وينظر بعينني حزينتني �إىل �أغ�صانها املنحنية
حتت �أثقال �أحمالها .لقد ع ّز عليه �أن ت�ؤول هذه
يوما �إىل يبا�س .و�إذ خانته قواه ،هبط
الن�ضارة ً
�إىل الأر����ض و�أراح ظهره �إىل اجل��ذع ال�ضخم،
و�أناخ ر�أ�سه فوق �صدره ،وغطّ ى عينيه بيديه.
� -أب��ي! ما بك؟ �صاح مرهج ،و�أ��سرع �إىل �أبيه

عما ي�ؤمله غري عارف ما عليه �أن يفعل
ي�س�أله ّ
من �أجله.
 �إذه��ب يا جنيب �إىل النبع ،وام�ل�أ الإبريقهيا �أ��سرع� .رصخ
لي�رشب والدنا جرعة ماء ب��اردّ ،
فادي.
وهم
وم�ضى جنيب بالإبريق ،وملأه من النبعّ ،
بالعودة .لكن ما خطا خطوة واحدة حتى ان�سابت
 �إن اهلل يرزق حتى ال��دودة التي يف ال�صخر�أفعى رقطاء بني احل�شائ�ش �أمام قدميه؛ فذعر يا �أبي.
وق��ف��ز �إىل اخل��ل��ف م��ن غ�ير وع��ي م��ن��ه؛ فتعثرّ
 ولكن مل��اذا تريد �أن حتيا مثل دودة يفأر�ضا ،وانك�رس الإبريق الذي كان يحمله� .صخر تنتظر رزق��ة اهلل ،فيما �أرزاق��ن��ا يح�سدنا
وانطرح � ً
ع��ن��دئ� ٍ�ذ ط��وى �ساقيه ،و�أل��ق��ى مرفقيه على عليها القريب والبعيد!
ركبتيه ،وطمر ر�أ�سه بني يديه وبكى« :بئ�ست
أتدبر �أم��ري؛ فال تقلق يا �أبي� .س�أتعلّم
 �س� ّهذه احلياة ما �أق�ساها! وبئ�ست عي�شة الفالّحني النجارة ...احلدادة ...احلياكةّ � .أي �شيء �إال العمل
أمرها! ملاذا يكون حظّ بع�ض النا�س الكفاح يف الأر�ض.
ما � ّ
واجلهاد النتزاع اللقمة من فم الوح�ش ومقالع
 يا ابني ُع ْد �إىل ر�شدك وتعقّل .تتعلّم مهنةال�صخر ،وحظّ غريهم �أن يولدوا ومالعق الذهب فينكّ د النا�س حياتك .واحد يقول لك :الباب
يف �أفواههم؟» .ثم نه�ض ،وعاد �إىل �أبيه و�أخويه الذي �صنعته يل فيه عيب هنا وعيب ها هنا.
خايل الوفا�ض.
و�آخر تطالبه مبالك في�صبح عد ّوك� .إ�سمع مني
 �أين املاء! هتف فادي .هل ن�سيت الإبريقوع�ش من �أر�ضك .فالّح مكفي �سلطان خمفي.
ْ
لعبة احلظ لعبة احلظ لع
احلظ
لعبة
احلظ
لعبة
احلظ
لعبة احلظ لعبة احلظ لعبة
احلظ النبع؟
عند
كاذبا.
هكذا قال املثَل ،ولي�س مثَل
ً
لكن جنيبا ً مل يجب؛ فبقي �ساكتا ً ينظر �إىل
راغبا فيه.
 �أرجوك ال حتملْني على ما ل�ستّ
ً
ح�صة يف هذا الوادي ،بعد
الأر�ض ،فيما اجلميع ينظرون �إليه بعيون حريى �إن
َ
كنت �سترتك يل ّ
أخوي.
أخ�يرا خرج عن �صمته وق��ال :لقد عمر طويل،
فاق�سمها منذ الآن بني � ّ
ْ
مت�سائلة .و� ً
كبوت وك�رست الإبريق .ثم رفع ب�رصه �إىل �أبيه،
وانق�ضى النهار .وع��اد اجلميع �إىل القرية
و�أخذ يبكي ويقول� :ساحمني يا �أبي� .ساحمني
يجرون �أقدامهم على ح�صباء الطريق �صعو ًدا.
ّ
وخيم الظالم على ال�سفوح والتالل
خيبت ظ� ّن��ك الأم�����س وال��ي��وم و�س� ّ
لأين ّ
أخيبه وحلّ امل�ساءّ .
جبور و�أف��راد عائلته
غ����� ًدا� .أن����ا ال �أح� ّ
����ب الأر������ض ،والبيوت .وبعد �أن تناول ّ
ول��ن �أ�ستطيع العمل فيها طعام الع�شاء ،خرج �إىل ال�رشفة يت� ّأمل الأن��وار
والعي�ش م��ن��ه��ا� ...س�أطيعك املزروعة يف اجلبل املقابل؛ فلحقت به زوجته
�ت تريدين �أن �أن��زل �إىل حامل ًة النارجيلة له.
ما دم� َ
ه��ذا ال��وادي معكم و�أعمل يف
لو�سيا� .إن لها رائحة
 خ �ذْ ،قالت«ت�شق
ّ
ّ
م��ا �أق���در عليه و� ّإي��اك��م .لكن القلب».
ال �أري��د �أن يكون يل يف هذه
 ال رغبة يل فيها هذه الليلة� .أجاب وهو ما�وم��ا ن�صيب خمافة زال ينظر �إىل اجلبل البعيد بعينني جامدتني.
ال��ك��روم ي� ً
يدي يا ثم �أ�ضاف :ومل ي ُعد يل رغبة يف � ّأي �شيء يف هذه
�أن ت�ضيع الأمانة بني ّ
�أبي .هكذا قال جنيب والتقط احلياة.
جبور
 خري �إن �شاء اهلل .ما الأمر!وقبلها؛ ف�أغم�ض ّ
يد �أبيه ّ
عينيه على دمعتني حارقتني،
لو�سيا ،جنيب.
 �إنه جنيب ياّ
وق��ال :ولكن كيف �ستعي�ش
ومب
ط�أط�أت
لو�سيا ر�أ�سها والذت بال�صمتَ .
ّ
يا ابني من غري �أن يكون لك جتيب وهي عارفة كلّ احلكاية! فما كان من
كرم زيتون �أو ب�ستان ليمون جبور �إال �أن ا�ستدار نحوها ،وقالِ � :
إبنك جنيب
ّ
�أو حقل توت!
يريد �أن يتعلّم مهنة لأن الأر����ض ال تعجبه.
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مبا يف�سد امل��و ّدة التي جتمعكم والألفة التي ما حدث بعد ذلك:
جبور يقول« :حقلة» التوت يف
��رت ال ّأي����ام ،وتعاقبت الأع����وام ،وت��غ�ّيررّ ت
تظلّلكم .وتابع ّ
م� ّ
«عني النمر» وكرم الزيتون هما لك يا مرهج .احلياة يف القرية بعدما غزتها املدنية بعجالتها
ليبارك اهلل لك فيهما،
ْ
وليف�ض اخلري يف بيتك و�أدوات��ه��ا وم�صابيحها الكهربائية .و�أ�صبح
ْ
خ�صو�صا اجليل اجلديد منهم ،ي�أنفون
منهما .وب�ستان الليمون يف الوادي لك �أنت يا النا�س،
ً
ِ
�رب،
فادي.
ويعطك الق ّوة لتبقيه العمل يف الفالحة وال��زراع��ة؛ فهجروا حقولهم
ْ
ليحر�سك ال� ّ
ِ
أ�سمعت؟ ال�تراب
�
يو�سخ ي��دي��ه ...ول��د طائ�ش �أخ�رض ن�رضًا وتورثه �أوالدك من بعدك� .أما �أنت يا وكرومهم �إىل حياة �أ�سهل ،الربح فيها �أ�رسع
ّ
جبور يف حنجرته وملعت والقر�ش �إىل اجليب �أقرب .وتهافتوا على �رشاء
ال يعرف م�صلحته .ال �أدري واهلل كيف �س�أموت جنيب ...واختنق �صوت ّ
مطمئن البال عليه.
التجمعات ال�سكنية
الدمعة يف عينه ،لكنه جال َد وبلع ريقه ،وتابع :قطع الأر���ض القريبة من
ّ
ّ
 لقد ��أنت يا جنيب يا ابني ال
العامة من �أج��ل بناء
حتب العمل يف الأر�ض .والواقعة على الطرقات
َ
أ�صبت �إذ قلت «ولد» .غدا ً يكرب ويغيرّ
ّ
ّ
يزينه له عقله ...خذ ل��ه��ذا �أع��ط��ي��ك الأر�����ض ال�سليخ ع��ل��ى طريق البيوت اجلميلة واملحالّت التجارية الكبرية.
ر�أي��ه .دعه الآن يفعل ما ّ
تفرج.
ن َف ً�سا من هذا التنبك ،ونفّ ْخ عليها
«الكرو�سة» عند مدخل ال�ضيعة� ...صحيح �أنها وهكذا �أ�صبح ثمن �أمتار قليلة من �أر�ض جنيب
ْ
ّ
جبور ين ّفخ ،وع��اد ينظر �إىل الأ�ضواء� ،أر�ض بور ال تنتج �شيئًا� ،إال �أن م�ساحتها تزيد ي�ساوي ثمن «حقلة» التوت التي لأخيه مرهج
و�أخ��ذ ّ
املرة حمله �إىل ما بعد اجلبل.
عن م�ساحة كروم �أخويك جمتمعةً .لكن
ح�صة �أخيه فادي.
و�صيتي �أو ب�ستان الليمون الذي كان ّ
ّ
لكن خياله هذه ّ
��ق بالت�رصّف �أما ثمن �أر�ضه كلّها فرمبا ا�شرتى الوادي كلّه.
 وماذا حدث بعد ذلك يا �أبي؟ �س�ألت ابنتي .ال��ك�برى ه��ي �أن لي�س لأح���د احل� ّج��ب��ور ،ومل ي ُعد يف � ّأي قطعة �أر���ض كلما هي � ّأمكم على قيد
حق.
 �آه! �إذًا �صاحبنا �أبو العالءاملعري لعلى ّ
���رت ال ّأي������ام ،و���ش��اخ ّ
 وم� ّّ
أثبت كلّ ذلك
خطيا �أم ها هو جنيب مل يطلب رزقه ،لكن رزقه طلبه،
ًّ
با�ستطاعته الذهاب �إىل احلقول؛ فلزم البيت .احلياة� .أتريدونني �أن � ّ
وكرب الأوالد ،وقوي عودهم .مرهج وفادي ظالّ ت�ستطيعون �أن تعطوين كلمة �رشف؟ ف�أكّ دوا له واحلظّ قرع بابه ...ولكن هل باع جنيب �أر�ضه؟
وو�صيته مق ّد�سة .وزاد
يغدوان �إىل ال��وادي كلّ ي��وم ،ويعودان م�سا ًء كلّهم �أن رغبته مطاعة
 لقد باعها بعد وف��اة � ّأم��ه ب�أغلى الأثمان،ّ
احلظ لعب
لعبة
احلظ
لعبة
احلظ
لعبة
احلظ
لعبة
احلظ
لعبة
احلظ
لعبة احلظ لعبة احلظ لعبة احلظ لعبة احلظ لعبة احلظ لعبة
ح�صة ورممّ البيت وت����ز ّوج .واقتنى ���س� ّ�ي��ارة ،وج��اء
لإج��اب��ة والدهما عن مئة ���س��ؤال و���س ��ؤال :هل جنيب بقوله� :شكراً لك لأنك �أقطعتني ّ
أخوي يا �أبي.
بخادمة ،وعا�ش حياة رفاهية .و�أعطى كالً من
نظّ فتما قناة املياه من احل�شائ�ش؟ هل و�ضعتما مثل � ّ
مزي ًدا من ال�سماد ل�شجرة الليمون ال�ضعيفة
ن�صيبا .وظلّ يدعو لأبيه بالرحمة �صباح
 ال يا جنيب� .أنا مل �أعطك بعد مثل �أخويك� .أخويهً
يف اجللّ العايل؟ ه��ل...؟ ويحفظان مئة
و�صية
ح�صتك ما زالت قليلة .لذلك �أعطيك البقرات م�ساء.
ّ
ّ
وو�صية للعمل بها يف يوم غد :ال تن�سيا �إ�صالح الثالث .والبيت من بعد � ّأمك – �أطال اهلل بعمرها
 �إنها حلكاية جميلة ح ّقا ً .لكن يا �أبي...ّ
احلائط وال�سياج عند التخم
أي�ضا يا ولدي.
 لكن ماذا؟الغربي .عليكما �أن – يكون لك � ً
ّ
تنجزا غ ًدا ّ
ر�ش الدوايل باملبيدات قبل هبوب
 و�أن��ا و�أخ��ي �سنكون �إىل جانبه ليتمكّ ن منإيليا �أبي
 ق��ر�أت البارحة بي ًتا من ال�شعر ل ّالريح .و� ...أما �صديقنا جنيب فتلقّى احلياة ومل جمع قر�شني واملجيء ببنت احلالل �إىل البيت ،ما�ضي ،يقول:
دركُ يف الدنيا بال تعبٍ
ينجب ،كما قال �أحمد �شوقي .لقد تعلّم النجارة قال مرهج .وه ّز فادي ر�أ�سه موافق ًة وت�أيي ًدا
ال �شي َء ُي َ
ومل تعجبه .ثم تعلّم احل��دادة ومل يثبت فيها .لكالم �أخيه؛ ف�أثنى الوالد عليهما وباركهما.
اخلمر فليزر ْع دواليها.
َم ِن ا�شتهى
َ
فحاول امتهان احلياكة ،لكن الأم��ر مل ينجح
قبل الثالثة ي��د �أبيهم ،خ��رج��وا من
وهذا جنيب قد �أدرك الي�رس والبحبوحة من غري
وبعدما ّ
أي�ضا .لذلك كان ي�سهر حتى الهزيع الأخري من الغرفة فيما بقيت � ّأمهم جال�سة يف مقعدها تعب ،وا�شتهت نف�سه اخلمر ف�رشبها ومل يزرع
� ً
الليل برفقة الأ�صحاب والندمان ،وينام حتى حزينة مط�أط�أة الر�أ�س.
دالية واحدة.
�ساعة متق ّدمة من النهار،
وي�سب الدنيا ،ويلعن
لو�سيا؟ �س�أل
و�صيتي يا
عدلت يف
 �أترين �أين على الرغم من ذلك �أريدك �أن تنحازي �إىلُ
ّ
ّ
ّ
حظّ ه فيها.
جبور .لكن � ّأم مرهج خانتها العربات؛ فبكت �أبي ما�ضي لأن املجتهد يف احلياة ،و�إن �سقط
ّ
جبور مر�ض ُع�ضال �أقعده وهي تقول ك�أنها حت ّدث نف�سها :م�سكني هذا ب�سبب حظّ ه العاثر ،ف�إنه ال يلبث �أن ينه�ض� .أما
وك��ان �أن �أ�صاب ّ
أح�س ال�صبي جنيب .م��اذا �سينتفع من �أر���ض لي�س �إذا اجتمع الك�سل و�سوء الطالع ،ف�إن ال�سقوط
عن احلركة ،ثم جعله طريح الفرا�ش .وملا � ّ
بدن ّو �ساعته ،و�سمع دع�سات عزرائيل خارج فيها غري ال�صخور وال�سنديان وال�شوك!
لن يكون له قيامة.
و�صيته.
الباب ،جمع عائلته حول �رسيره وتال
 �صحيح يا �أبي ،قالت ابنتي .حرام جنيب.رن هاتف ابنتي
وك��ان يف تلك اللحظة �أن ّ
ّ
الو�صية يا �أبي؟
 وما كانتمم عا�ش؟
النقّال؛ فرفعته �إىل �أذنها ،و�أخ�برت رفيقتها
َّ
ّ
قريبا ج ًّدا.
جبور� :أ�شعر ب�أن �أجلي بات
ق�صة ج� ّ�ي��دة ملو�ضوع الإن�����ش��اء،
 جنيب ،يا ابنتي ،بعدما مات �أب��وه وت��ز ّوج �أن��ه��ا وج��دت ًّ
 قال ّّ
أق�سم الأرزاق عليكم ويف رمق �أخواه و�أ�صبحا ك ٌّل يف بيته ،باع البقرات وعا�ش
لكن احلديث على الهاتف كان طب ًعا ...باللغة
ّ
لذلك �أري��د �أن � ّ
ِ
مما تركه والده من مال قليل .ولكن �إليك االنكليزية.
حياة بعد خمافة �أن ت�أتيكم ال ّأي��ام بعد موتي و� ّأمه ّ

ق�صة ق�صرية
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لعب

�أيار

�إعداد:
غري�س فرح

رحلة يف الإن�سان

عندما يتقدم �أحدهم منا لي�س�أل
ما اخلطب؟ نعلم �أننا نبث من حولنا
م�شاعر كنا قد حر�صنا على �إبقائها طي
الكتمان .فنحن من دون �أن ندري،
نتوا�صل مع حميطنا ب�أ�شكال خمتلفة
ت��ع� رّّب� عما ي��ج��ول يف نفو�سنا من
�أحا�سي�س ،حتى لو مل نتفوه بكلمة.
فق�سمات الوجه تف�ضح امل�شاعر،
ولغة اجل�سد ت�صدر �إمياءات يعجز
الكالم عن جت�سيدها.
كيف يتم التوا�صل ال�صامت مع الغري،
وم��ا هي ف��وائ��ده ،وكيف يلتقط الدماغ
�إ�شاراته؟
التوا�صل ال�صامت
�إن الإح�سا�س مب�شاعر الغري يعترب جز ًءا من
التوا�صل االجتماعي ال��ذي نحن بحاجة �إليه،
لذا ف��إن فقدان هذا الإح�سا�س �أو العجز عن
ا�ستخدامه لعلة يف الدماغ ،قد ي��ؤدي بنا �إىل
الإ���س��اءة ع��ن غ�ير ق�صد �إىل �أح��ب��اء يكتنفهم
احل����زن� ،أو �إىل �إح�����راج ر�ؤ����س���اء حت��ي��ط بهم
امل�شاكل .لهذا ال�سبب ميكننا ال��ق��ول ب��أن
افتقارنا �إىل التوا�صل االجتماعي ال�صامت
ل�سبب �أو لآخ��ر ،قد يقودنا �إىل العزلة ،وهو
م��ا يحول دون اكت�ساب ال�صداقات ومينع
من النجاح والرتقية يف العمل� ،أو من حتقيق
�أهداف ن�ضعها يف ح�سابنا.
تعابري الوجوه
لقد تناولت الدرا�سات العلمية هذا املو�ضوع
ب�شكل ج��دي ،فعكف الباحثون على درا�سة
تعابري الوجوه ولغة الأج�ساد لأهميتها على
�صعيد العمل والتناغم العائلي واالجتماعي.
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كيف تلتقط �أدمغتنا
م�شاعر الغري؟

وهنا يجدر بالإ�شارة �أن
مر�ضى التوحد وانف�صام
ال�شخ�صية يخفقون يف
التقاط ه��ذه الإ���ش��ارات،
ل��ذا ي��ج��دون �صعوبة يف
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي
��وم���ا يف
وي��ع��ي�����ش��ون ع���م� ً
وخ�صو�صا يف حال
عزلة،
ً
ع����دم ت��ف� ّ�ه��م و���ض��ع��ه��م
املر�ضي من قبل الغري.
ي����ذك����ر �أي������� ً����ض�����ا �أن
معظم ح��ك��وم��ات ال��دول
امل��ت��ط��ورة ،ويف مق ّدمها
حكومة ال��والي��ات املتحدة الأمريكية ،ت�رصف
ماليني ال���دوالرات على تعليم رج��ال ال�رشطة
تق�صي املعلومات املكتومة من قبل
كيفية
ّ
امل�شبوهني وبالتايل ن��زع اعرتافاتهم بعد
التمكن من قراءة تعابري وجوههم و�أج�سادهم.

الوجه قد يخدع �أحيا ًنا
ل��ق��د رك���ز ال��ب��اح��ث��ون يف املا�ضـــي علـــى
درا�ســـــة ع�ضالت الوجـــه وعلـــى مناطـــق
دماغية تعتبـــر م�س�ؤولـــة عـــن حتريكهـــا �أو
�ضبطها .لكنهم يف الآون��ة الأخ�يرة اكت�شفوا

�أيار

معايري ال تقل �أهمية عن تعابري الوجه ،منها
على �سبيل املثال ،طريقة امل�شي والوقوف،
وحركات اليدين ونغمة ال�صوت ،و�سواها من
الإ�شارات التي كانت تعترب غري ذات �أهمية.
بالن�سبة �إىل تقييم تعابري الوجوه ،جند �أن
ال��درا���س��ات التي �أج��ري��ت خ�لال ال�سبعينيات
ي�سمى
م��ن ال��ق��رن امل��ا���ض��ي ،رك��زت على م��ا ّ
«حركة وحدات الوجه»� ،أي تلك التي قوامها
مزيج من التغيريات الفيزيائية ،كرفع زوايا
ال��ف��م ،وتكوين جتاعيد زواي��ا العينني لدى
االبت�سام� ،إ���ض��اف��ة �إىل جملة التعابري التي
ترت�سم يف ح��االت الغ�ضب واحل��زن و�سواها.
ولكن بعد عناء الدرا�سة والبحث ،وجد العلماء
�أن الوجوه وحدها ال تعك�س امل�شاعر ب�صدق،
مت الرتكيز على
ب��ل ه��ي تخدع �أح��ي��ا ًن��ا ،ل��ذا ّ
طرق الوقوف وامل�شي وحركات اليدين ونربة

ال�صـــوت ،وخطـــوا بذلك خطوة جديدة باجتاه
تقييم �أحا�سي�س الغري وما يجول يف خاطرهم.
مفاتيح ح�سية للغز
العام  2000وبوا�سطة الت�صوير بالرنني

املغنطي�سي ،مت اكت�شاف مناطق دماغية
للمنبهات احل�سية مهما
ت�ستجيب ب�رسعة
ّ
كان م�صدرها .وبو�ضع �أ�صابعهم على اللغز،
تفهم عمل هذه
�أ�صبح العلماء قادرين على
ّ
املناطق ودورها يف ت�سهيل جناحنا على دروب
احلياة ،وبالتالـــي قدرتنا على البقاء منذ �آالف
ال�سنني.
ل��ل��ت��أك��د م��ن �صحة اكت�شافهم� ،أخ�ضعوا
جمموعة من احل�ضور لتجربة مراقبة ممثلني
يج�سدون من خالل �أدواره��م م�شاعر
م�رسحيني
ّ
خمتلفة .وكانت النتيجة �أن احل�ضور ب�شكل
ع��ام متكّ ن م��ن التقاط ه��ذه امل�شاعر ،حتى
عندما ك��ان املمثلون يخفون وجوههم وراء
الأقنعة� ،أو يكتفون ببث �أ�صواتهم من خلف
أي�ضا
ال�ستار .ومن خالل التجربة ذاتها عرف � ً
�أن حا�سة ال�شم تلعب دوره���ا على �صعيد
تفاعل الإن�����س��ان مع
ال��روائ��ح ،وانعكا�س
ه����ذا ال��ت��ف��اع��ل من
ح�سية
خالل �إ�شارات
ّ
وا�ضحة ،وهذا ي�ؤكد
م����ا ���س��ب��ق و�أ���ش�رن����ا
�إل��ي��ه م��ن وج��ود عدة
م���ن���اط���ق دم���اغ���ي���ة،
تعمل م � ًع��ا م��ن �أج��ل
حياكة االنعكا�سات
الفيزيائية املرئية
وامل�����������س�����م�����وع�����ة
وتظهريها.
عندما تتعاون
احلوا�س
ت��ت��ج��اوب املناطق
ال��دم��اغ��ي��ة امل��ح��ددة
ل��ل�����س��م��ع م����ث��ل�اً م��ع
حتريك ال�شفاه حتى
بدون �سماع ال�صوت،
ما يعني �أنها تتعاون مع املناطق املحد ّدة
ل��ل��ر�ؤي��ة .وه���ذا ي��ت��م ،بح�سب ت��ق��ري��ر ن�رشته
ي�را ،ع�بر موجات
جملة العلوم الأم�يرك��ي��ة �أخ� ً
كهربائية ت�ستجيب ل��ل��م ��ؤث��رات اخل��ارج��ي��ة
وت��ر���س��ل معطياتها �إىل امل��ن��اط��ق املعنية.

رحلة يف الإن�سان

وعرف من خالل االختبارات �أن هذه املناطق
تعمل م ًعا من �أجل �إر�سال املعلومات �إىل حيث
تتفاعل ،وت�صدر الأوامر با�ستيعابها .وباعتبار
�أن املعلومات الكهربائية الدماغية تختلف
من حيث �رسعة الو�صول� ،إ�ستنتج العلماء �أن
الدماغ الب�رشي يكت�شف حمتوى الأحا�سي�س عرب
ع ّدة مراحل قبل تو�صيلها �إىل املكان املحدد.
على ك��ل ،ف ��إن �رسعة املالحظة واال�ستيعاب
تختلف ،كما هو معروف ،من �شخ�ص �إىل �آخر،
وق��د يكون ذل��ك نتيجة االختالف يف توا�صل
اخلاليا الع�صبية.
ماذا يجري يف داخل دماغنا؟
عندمـــا نعلم م���اذا ي��ج��ري داخ���ل ال��دم��اغ
الب�رشي ،وكيف تتم حياكة املعلومات اخلارجية
لتحقيق توا�صلنا االجتماعي ،ي�صبح ب�إمكاننا
الرتكيز على تفّهم م�شاعر ال��غ�ير بال�رسعة
املطلوبة.
لقد ط ّور العلماء يف الآونة الأخرية حوا�سيب
�إل��ك�ترون��ي��ة ق���ادرة على ترجمة الأحا�سي�س
املر�سومة على ال��وج��وه ،وامل��وج��ودة يف لغة
اجل�����س��د ون��ب�رات ال�����ص��وت .ويف امل�ستقبل
القريب �ستمكّ ن هذه التقنيات مر�ضى التوحد
وانف�صام ال�شخ�صية من حت�سني �أو�ضاعهم
واالنخراط جمد ًدا يف املجتمع.
بالن�سبة �إىل الأ�صحاء الذين ميلكون �أدمغة
�سليمة ،ين�صحهم االخت�صا�صيون ب�أخذ هذه
الناحية الب�رشية بعني االع��ت��ب��ار ،والرتكيز
على قراءة م�شاعر �سواهم بجدية �أكرب ،فهذا
يجعلهم �أقرب �إىل من يحبون �أو �إىل من يودون
اكت�ساب و ّدهم.
والباحثون يف ه��ذا املجال و�ضعوا الكثري
من املراجع مبتناول اجلميع ،بحيث ال ميكن
اخت�صار حمتواها يف هذه الدرا�سة ال�رسيعة،
اهتماما �أكرب ،ونطّ لع بجدية
فلماذا ال نعريها
ً
على تفا�صيلها؟
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�إعداد:
د .ح�سني حمود
اجلامعة اللبنانية  -كلية الزراعة

لي�س من ال�رضوري �أن متتلك قطعة �أر�ض
�أو حديقة حول املنزل لكي تنتج الغذاء
ال�شخ�صية ،بل ب�إمكانك
ال�رضوري حلاجاتك
ّ
ت�ستغل الأوعية والأحوا�ض املختلفة
�أن
ّ
لإنتاج اخل�ضار والبهارات التي حتتاج
اليومية داخل �شقّتك،
�إليها يف حياتك
ّ
على النافذة ،على ال�رشفة �أو على ال�سطح
ويف الزوايا غري امل�ستغ ّلة حول املنزل �أو
يف مكان العمل� .إن هذا النوع من الن�شاط
ي�ش ّكل بالن�سبة �إىل �س ّكان امل��دن فر�صة
للح�صول على اخل�ضار والفواكه الطازجة
ات�صال مبا�رش مع
من ناحية وليكونوا على ّ
الطبيعة من ناحية �أخرى.

حدائق على �سطوح املدن و�أحوا�ض تنتج اخل�ضار على ال�رشفات والنوافذ...

كيف ن�صنع حديقة من الأحوا�ض؟
� ّإن �إنتاج الغذاء يف الأحوا�ض لي�س بجديد،
ف��ف��ي م��دي��ن��ة ه��ون��غ ك��ون��غ �إح���دى �أك�ث�ر م��دن
العامل �إكتظاظً ا بال�سكّ ان ،ت��زرع اخل�ضار يف
خم�ص�صة
م�ستوعبات ترتكز على �أقفا�ص
ّ
لرتبية الأ�سماك وتعوم على �سطح املياه .يف
كولومبيا ينتج � حّإت��اد الن�ساء اخل�ضار للت ّجار
على �سطوح املنازل ،ويف ت�شيلي ينتج مركز
التعليم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  -يف م�ساحة 20
مرب ًعا فقط  -الكثري من �أن��واع الفواكه
م ً
رتا ّ
واخل�����ض��ار وال����ورود حيث تنمو النباتات يف
�أح��وا���ض مر�صوفة على �شكل هرمي ،بينما
عري�شة العنب تعرب�ش على اجل��دران لتعطي
الثمار اللذيذة وتوفّ ر الظلّ وتنع�ش الهواء.
ال ب ّد من الإ�شارة يف هذا ال�سياق �إىل � ّأن املدن
بغ�ض النظر عن موقعها� ،أكرث دفئًا من
هي
ّ
الريفية املجاورة ،وب�إمكانها بالتايل
املناطق
ّ
مناخية �أف�ضل وب�شكل خا�ص
�أن توفّ ر ظروفً ا
ّ
خالل ف�صل ال�شتاء ،حيث ت�ساهم املباين يف
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حب�س احلرارة وجتميعها ،كما �أن املداخن على
م�صدرا للطاقة ،كذلك ف�إن
ال�سطوح ت�شكل
ً
قوة الرياح يف املدن تكون �أقل بف�ضل املباين
واملن�ش�آت الأخرى التي تت�ص ّدى لها.
� ّإن تربية اخل�ضار يف الأوع��ي��ة ه��ي طريقة
ج��دي��دة يف �إن��ت��اج اخل�����ض��ار تتيح جلميع من
يرغب يف تطبيقها ،حيث ي�ستطيع �أن ي� ّؤمن
الطيبة والإن��ت��اج
يف ال��وق��ت نف�سه النكهة
ّ
إنتاجية .لقد فقد
العملية ال
الطازج و�سهولة
ّ
ّ
كليا ال�صلة بني الأر�ض
�أبناء اجليل احلديث ًّ
أكرثية النا�س
وما يق ّدم
يوميا على املائدة .و� ّ
ً
تعتقد ب�أ ّنها ال متلك الوقت الكايف وال الطاقة

ضروري��ة ل��زرع اخل�ضار وتربيتها ،وي��زداد
ال���� ّ
ملكية قطعة �أر�ض
هذا الإعتقاد يف حال عدم
ّ
�صاحلة ل��ل��زراع��ة .غ�ير � ّأن الطريقة احلديثة
لرتبية اخل�ضار يف الأوعية ،ت�ؤكّ د � ّأن هذا النوع
من الإنتاج هو ممكن ح ّتى يف �أ�صغر امل�ساحات
كال�رشفة �أو ال�سطح �أو املدخل �أو النوافذ ،و أ� ّنه
وافرا من اخل�ضار التي �ست�ساهم
إنتاجا
يعطي � ً
ً
نوعية الغذاء ،عدا كونها
ب�شكل هام يف حت�سني
ّ
بدنية.
متثّل م�صدر حركة ج�سدية ولياقة
ّ
�أنواع �أوعية زرع اخل�ضار
عندما نذكر الأوعية املختلفة لزرع اخل�ضار ،ال
ّارية،
نعني ح�رصًا الأحوا�ض
البال�ستيكية والفخ ّ
ّ
لأن اخل�ضار على غرار النباتات الأخرى تنمو يف
اخل�شبية
� ّأي وعاء تزرع فيه كالرباميل وال�سالّت
ّ
التنكية
ال�سيارات القدمية والأوعية
و�إطارات
ّ
ّ
والقبعات واجل��زم��ات ال��ق��دمي��ة ...املهم �أن
ّ
يتحمل الوعاء �ضغط الرتبة واملاء و�أن يكون
ّ
ذا قدرة عالية على امت�صا�ص املاء والعنا�رص

�أيار

ال��غ��ذائ� ّ�ي��ة امل�ضافة ل��هّ � ،أم��ا
العن�رص الآخر ال�رضوري لنجاح
تربية اخل�ضار يف الأوعية فهو
جيد من التورب
ت�أمني مزيج ّ
والأ�سمدة ال�سائلة التي يجب
���رة يف
�أن ت��ع��ط��ى ل��ل��ن��ب��ات م� ّ
خ�صو�صا � ّأن الرتبة
الأ�سبوع،
ً
يف الأوعية جتفّ �أ��سرع بكثري
م��ن تلك ال��ت��ي يف احلديقة،
وم����ن ه��ن��ا احل���اج���ة الأك��ب�ر
للـــري .ه��ذه احل��اج��ة ت��زداد
�أه��م� ّ�ي��ة يف ح��ال ع��دم اختيار
امل��ك��ان املنا�سب ل�ل�أوع��ي��ة،
تعر�ضها
وب��ال��ت��ايل يف ح��ال ّ
القوية التي
لت�أثري ال��ري��اح
ّ
ب�إمكانها �أن تخفّ �ض الإنتاج
ح ّتى .%25

موا�سم وخريات

�أنواع النباتات التي تزرع يف الأوعية
تقريبا
ي�ؤكّ د اخلرباء � ّأن جميع �أن��واع اخل�ضار
ً
ميكن تربيتها يف �أحوا�ض و�أوعية خمتلفة ،وهذا
يعني �أن ب�إمكانكم �أن تنتجوا البازيال والأر�ضي
�شوكي و�سواها ،ومن الأ�سهل بكثري �إنتاج اخل�س
والفجل واجلزر ...ويف كل الأحوال ،ال ب ّد من الأخذ
يف احل�سبان يف �أثناء اختياركم نوع النبات الذي
�ستزرعونه ،ب�أ ّنه �سيكون من الأ�سهل بكثري
تربية تلك النباتات التي �ستنمو من جديد بعد
ق�صها مثل اخل�س وال�سبانخ والتي �ستوفّ ر
ّ
لكم ع � ّدة قطفات ،كذلك ي��ؤكّ ��د اخل�براء ب�أ ّنه
أي�ضا تربية �أنواع البندورة واخليار
من ال�سهل � ً
والفليفلة يف الأحوا�ض.
من الأ�شجار املثمرة التي تزرع يف �أوعية على
القزمية ومنها التفّاح
ال�رشفة �أو ال�سطح ،الأ�شجار
ّ
�دراق والكرز وغريها ،والنباتات
والإجا�ص وال� ّ
العطرية ومنها البقدون�س والريحان والنعنع
ّ
والزعرت و�إكليل اجلبل ،وغريها من النباتات
التي ت�ساعد الإن�����س��ان يف ال��وق��ت نف�سه على
التخلّ�ص من الربغ�ش والذباب املزعج واحل�رشات
الأخرى.
زراعة اخل�ضار الطازجة على �سطوح
ال�سكنية
املباين
ّ
ينتظر امل�س�ؤلون يف �رشكة لوفا فارمز «Lufa
 »farmsالكندية بفارغ ال�صرب املح�صول
الأول من البندورة واخليار والنباتات العطرية
التي ت�ستخرج منها البهارات وذلك من البيت
الزجاجي القائم على �سطح �أح��د املباين يف
حممد
م��دي��ن��ة م��ون�تري��ال .وي����ؤكّ ���د اخل��ب�يران ّ
احل��اج وك��ورت لني �أن زي��ادة منو ال�سكّ ان يف
العامل ،التي يرافقها انخفا�ض يف امل�ساحات
الزراعية ،يجعل من �إقامة حدائق على �سطوح
ّ
جيدة لت�أمني
فكرة
املدن
يف
ة
ال�سكني
املباين
ّ
ّ
ال��غ��ذاء ال��ط��ازج وال�سليم ل�سكّ ان امل��دنّ � .إن
�أ ّول حديقة تقام يف العامل على �سطح مبنى
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�سكني لإنتاج اخل�ضار تتمثّل يف بيت زجاجي
�رب��ع يف
مي��ت� ّد على م�ساحة ث�لاث��ة �آالف م�تر م� ّ
مدينة مونرتيال ،و�سي� ّؤمن ع�رشات الأطنان من
اخل�س والفليفلة والكو�سى والكرنب والكزبرة
والريحان والبقدون�س وغريها من اخل�ضار،
أ�سبوعيا
التي تقدر ب�أكرث من �ألفي �صندوق �
ً
وب�أ�سعار ونوعية �أف�ضل من تلك املتوافرة يف
ال�سوبر ماركت .كل �شيء يف البيت الزجاجي
أوتوماتيكية .فاحلرارة والرطوبة
يعمل ب�صورة �
ّ
يتم تكييفها بجهاز الكومبيوتر وفق
والإن��ارة ّ
ح��اج��ات ك��ل ن��وع م��ن النبات.كذلك ت�ستخدم
املجمعة حلاجات
مياه الأمطار
ّ
ال���ري ،كما ي�ستعمل النحل
يف ت��ل��ق��ي��ح الأزه�������ار ،وب���دل
ال�سامة
الكيميائية
املبيدات
ّ
ّ
ت��ت��وىل احل����شرة امل��ف��ي��دة «�أم
ع��ي�����س��ى» م��ك��اف��ح��ة احل����شرات
ال�����ض��ارة ب��ال��ن��ب��ات وب�شكل
ّ
خا�ص ح�رشات املن.
ي��ع��ت�بر اخل���ب��راء يف ��شرك��ة
الكندية
«»Lufa farms
ّ
ب����أن اخل��ي��ار الإ���س��ب��اين على
�سبيل امل��ث��ال ي�سافر مئات
الكيلومرتات ح ّتى ي�صل �إىل
أملانية ويت�ساءل ه��ؤالء� :ألي�س من
الأ�سواق ال
ّ
الأوف��ر �أن تنتج اخل�ضار والفواكه حيث يوجد
امل�ستهلك� ،أي على �سطوح البيوت واملباين؟
ي�ضيف اخل��ب�راء ب����أن امل��ج��ت��م��ع��ات احلديثة
وكر�ست
كر�ست كل و�سائل النقل املتاحة
ّ
ّ
لها املطارات واملرافىء من �أجل ت�أمني الغذاء
ملاليني النا�س من �سكّ ان املدن ويت�ساءلون:
�ألي�س من املنطقي �أكرث �أن ننقل الإنتاج �إىل
حيث يعي�ش ه�ؤالء ال�سكّ ان؟
يعترب اخلبري الأمل���اين فولكمار كويرت ب�أن
هناك م�ساحات كافية لذلك وقبل كل �شيء
على �سطوح امل��ب��اين امل�ستقيمة وي�ضيف
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مهما هل يوجد يف املبنى معمل
ّ
مو�ض ًحا :لي�س ًّ
�أو ف��رن لأنهما ينتجان احل���رارة التي ميكن
ا�ستعمالها يف تدفئة البيت الزجاجي خالل
أي�ضا من
ال�شتاء ،فهذه احلرارة ميكن �إنتاجها � ً
النفايات امل��ك� ّ�ررة ،كما ميكن ع��زل العنا�رص
الغذائية ،الفو�سفور والآزوت والبوتا�سيوم من
ّ
تكرير مياه ال�رصف ال�ص ّحي.
الربح �أكرب بع�رشين �ضعفًا
يتم زرع اخل�ضار على ال�سطوح يف الرتبة بل
ال ّ
ت�ستخدم لذلك �أحوا�ضّ � ،أما نظام الري فيبد أ�
من اخل ّزان املركزي وينتهي عند النباتات ثم
يعود ما تبقّى من املياه �إىل اخل��� ّزان ،هكذا
ي�ستطيع املزارع �أن يتف ّح�ص ب�شكل دائم درجة
حمو�ضة امل��اء و�أن ي� ّؤمن �أف�ضل ��شروط النمو
لكل نبتة حيث ال ميكن �أن يفقد �أي �شيء من
املاء �أو الأ�سمدة لأن كل �شيء يعود �إىل النظام

الأ�سا�سي .وي�ضيف اخلبري فولكمار كويرت
ب�أن الربح ميكن �أن يتجاوز بع�رشة ا�ضعاف �أو
ع�رشين �ضعفًا ذلك الذي يوفره الإنتاج الزراعي
التقليدي .ويو�ضح� :صحيح �أن الزراعة على
ال�سطوح هي �أعلى كلفة �إالّ �أ ّنها �أكرث �
إنتاجية،
ّ
م ��ؤكّ � ًدا �أ ّن���ه يوجد يف �أملانيا ح��واىل � 36أل��ف
هكتار من ال�سطوح امل�ستوية ال�صاحلة للزراعة
�أي ثالثة �أ�ضعاف امل�ساحة املزروعة بالبيوت
الزجاجية يف هولندا ،و�أ ّنه من املمكن �أن ننتج
ّ
مربع ح ّتى 40
على �سطح م�ساحته �أل��ف مرت ّ
ط ًنا من اخل�س �أو البندورة ،كما ميكن �إنتاج
الفا�صوليا �أو الكو�سى.

ال�سفلية للمباين
الزراعة يف الطوابق
ّ
الزراعية ،من الطبيعي
مع تقلّ�ص امل�ساحات
ّ
زراعية يف �أحد
�أن يفكّ ر الإن�سان ب�إقامة م�ساحات
ّ
ال�سكنية ولكن يف هذه
ال�سفلية للمباين
الطوابق
ّ
ّ
إ�صطناعية.
احلال ال بد من التفكري بالإنارة ال
ّ
يعمل املهند�س الأمل��اين �شتيفان �شميت�س يف
ال�صني على تطوير املدن اخل�رضاء وهو معجب
كثريا بهذه الفكرة ويقول �« :أعتقد �أن ال�شيء
ً
أي�ضا هو �أ ّننا ن�ستطيع �أن ن�رشح
اجلميل يف ذلك � ً
للأطفال والطالّب ما هي الزراعة وكيف نقطف
الثمار وكيف تنمو اخل�ضار والفاكهة».
حديقة على �سطح �سوبر ماركت
على �سطح �سوبر ماركت يف لندن تنتج �أنواع
وكميات من اخل�ضار تتطلّب وجود � 10أطنان من
التورب يف حاالت الزراعة التقليدية .إ� ّنها حديقة
من اخل�ضار بكل معنى الكلمة متت ّد على �سطح
�سوبر ماركت يف اجلزء ال�شمايل
من مدينة لندن يف م�رشوع �سمي
«غذاء من ال�سماء»� ،إنطلق يف
� ّأيار  ،2010وينتج �إىل جانب
اخل�����ض��ار ،ال�����ورود وال��ف��ري��ز.
وي����ؤكّ ���د امل�����س ��ؤل��ون يف ه��ذا
امل����شروع � ّأن املحيط املجاور
ه���و م���ث���ايل ل���ه���ذه احل��دي��ق��ة
حيث ت�صل �إليها احل��رارة عرب
املخ�ص�صة لتدفئة
الفتحات
ّ
ال�سوبر م��ارك��ت ،الأم���ر ال��ذي
يزيل خطر ال�صقيع ،ويقول
القيمون على امل����شروع « إ� ّننا
ّ
مهمتني ،الأوىل هي تربية الغذاء
بذلك نحقّق
ّ
اجلماعية يف الأمكنة امل�صقولة بالباطون،
واحلياة
ّ
� ّأما الثانية فهي زرع البذور يف قلوب الب�رش».
� ّإن �إقامة املزارع على �سطوح املباين ت�ساهم يف
خ�ضارا
خف�ض كلفة النقل ويف جعل املدن �أكرث
ً
وجماالً ،ويف برلني يزداد
املتحم�سني
يوميا عدد
ّ
ًّ
لفكرة �إقامة امل��زارع على �سطوح املباين .هذا
ويقول املهند�س الأمل���اين �شميت�س � ّإن مثل
هذه احلدائق يجب �إقامتها على �سطوح املراكز
التجارية ،إ� ّنه �شعور جميل ج ًّدا �أن يذهب الإن�سان
ّ
للت�س ّوق فيقطف بنف�سه الثمار الطازجة ويدفع
ثمنها.
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�صحة ووقاية

�إعداد:
رميا �سليم �ضوميط

التعرف اىل الطعام الفا�سد
ّ
تدل
• ما هي امل�ؤ�رشات التي
ّ
على ف�ساد اللحوم ،الأ�سماك،
الدجاج ،البي�ض ،احلليب
وم�شتقّاته؟
 ال ت���ع���ت�ب�ر ال���ل���ح���ومتغي
والدواجن فا�سدة �إذا ما رّ
لونها ،فهذا الأم��ر طبيعي يف
املنتجات الطازجة� .أما �إذا ترافق
تغي اللون مع رائحة كريهة ،وملم�س
رّ
لزج �أو دب��ق ،فتعترب عندها فا�سدة وال يجوز
ا�ستخدامها.
وبالن�سبة اىل الأ�سماك ،فالطازجة منها يجب
�أن تكون عيونها �صافية ومنتفخة قليالً وحلمها
�شاحبا مع وجود لون
الم ًعا� ،أما اذا كان حلمها
ً
داكن او �إ�صفرار حول �أطرافها فهذا يعني �أنها
قدمية .كذلك يجب �أن تكون رائحتها معتدلة،
قوية �أو
ف��إذا كانت تفوح منها رائحة �أ�سماك ّ
رائحة �شبيهة بالأمونيا ،فتعترب غري �صاحلة.
أي�ضا ع�بر ال�ضغط
وميكن فح�ص الأ���س��م��اك � ً
عليها ،ف�إذا بقي حلمها م�ضغوطً ا ومل ي�ستعد
�شكله الطبيعي ،تعترب قدمية وم��ن الأف�ضل
عدم اختيارها.
وبالن�سبة اىل الأطعمة املعلّبة ،يعترب املحتوى
فا�س ًدا يف حال وج��ود انتفاخ �أو عالمات ت�آكل
يف وعاء احلفظ �أو غطائه .ومن عالمات الف�ساد
أي�ضا تدفّ ق ال�سائل بق ّوة من وعاء احلفظ عند
� ً
فتحه� ،أو ظهور فقاقيع �صغرية تتحرك باجتاه
م�ستحبة
�سطحه� ،أو فوح رائحة كريهة �أو غري
ّ
طريا
من الطعام� ،أو �إذا كان املحتوى
�ضبابيا �أو ًّ
ً
ب�صورة غري �إعتيادية �أو ،متعفّ ًنا.
ويف ما خ�ص البي�ض ،ال توجد عالمات خارجية
تدلّ على ف�ساده ،ومع ذلك ميكن اختبار جودته
عرب و�ضع البي�ضة يف وعاء ماء عميق ،ف�إذا رقدت
على جانبها يف �أ�سفله يعني ذلك �أنها طازجة
ج�� ًّدا ،و�إذا وقفت يف قعر الوعاء فهي لي�ست
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اختيار الطعام املنا�سب عملية لي�ست �سهلة بل على العك�س من ذلك هي عملية دقيقة،
خ�صو�صا يف ظل موجة الذعر التي �أحدثها اكت�شاف كميات كبرية من املواد الغذائية
ً
وال�صحي ،ونتفادى املنتجات الفا�سدة؟ وما الطرق
الفا�سدة ،فكيف نختار الغذاء ال�سليم
ّ
و�صحي؟
الواجب اعتمادها للحفاظ على مطبخ نظيف
ّ
�أ�سئلة جتيب عنها �إخت�صا�صية التغذية مرياي قرباين.

من ال�سوبر ماركت اىل املائدة

خطوات �أ�سا�سية للح�صول على
طعام جيد و�آمن

طازجة لكنها لي�ست �سيئة
يف ال��وق��ت نف�سه� .أم���ا �إذا
طفت ب�سهولة على �سطح املاء
فهذا يعني �أنها غري �صاحلة للأكل.
�أما منتجات احلليب ،فيمكن فح�ص جودتها
ع�بر ال�شم ،ف����إذا ك��ان يف رائحتها ���ش��يء من
احلمو�ضة ولو خفيفة ،يعترب املنتج فا�س ًدا.
تخث يف �أثناء
كذلك يكون احلليب فا�س ًدا �إذا ما رّ
غليه.
• م��ا ه��ي الأ���س��ب��اب امل��� ّؤدي��ة اىل ف�ساد
الأطعمة؟
 هناك ع ّدة عوامل ت�ؤ ّدي اىل ف�ساد الأطعمةكالهواء واحلرارة وال�ضوء والرطوبة التي ت�ش ّجع
املجهرية (micro-
احلية
على منو الكائنات
ّ
ّ
 )organismsكاخلمائر والعفونة والباكترييا.
أي�ضا الأنزميات
ومن م�سببات ف�ساد الأطعمة � ً
الناجتة عن التفاعالت الكيميائية ،كمثل حت ّول
تعر�ضها للهواء
الت ّفاحة اىل اللون البني عند ّ
بعد تقطيعها �أو ظهور زبد �أ�سود على ع�صري
ت�سبب احل����شرات كالديدان
ال��ب��ن��دورة .كذلك
ّ
أ�رضارا ج�سيمة
والبعو�ض وذباب الفاكهة والعث � ً
يف الأطعمة ،بد ًءا من تخفي�ض القيمة الغذائية
للفاكهة واخل�ضار و�صوالً اىل جعل الأطعمة
املت�رضّرة غري �صاحلة للإ�ستهالك الب�رشي.
ا�سباب الت�سمم الغذائي
الت�سمم الغذائي وما هي
• ما الذي ي�سبب
ّ
�أعرا�ضه ونتائجه؟
الت�سمم الغذائي هو �أي اعتالل ينجم عن
ّ

ال�ضارة
تناول طعام مل ّوث .وتعترب الباكترييا
ّ
�شيوعا ،كما �أن هناك م�سببات
م�سبباته
�أك�ثر
ً
ّ
�أخ���رى ،كالفريو�سات والطفيليات وال�سموم
(.)Toxins
للت�سمم الغذائي فت�شمل
�أما الأعرا�ض الرئي�سة
ّ
علما �أن ظهور هذه
الغثيان والتقي ؤّ� والإ�سهالً ،
الأعرا�ض يختلف من �شخ�ص اىل �آخر وبني حالة
الت�سمم الغذائي
و�أخ��رى .وب�شكل عام ال يرتك
ّ
آثارا دائمة� ،إالّ �أنه ميكن �أن يخلّف لدى البع�ض
� ً
مدمرة ،كمثل الف�شل الكلوي ،والتهاب
�ارا ّ
�آث� ً
املفا�صل املزمن ،والتلف يف الأع�صاب والدماغ،
كما ميكن �أن ي�ؤ ّدي اىل الوفاة.
• م��ا ه��ي التعليمات ال��واج��ب �إتباعها
عند �رشاء امل��واد الغذائية ل�ضمان جودة
امل�شرتيات و�سالمتها؟
 اخلطوة الأهم التي يجب القيام بها عند �رشاء�أي منتج غذائي هي التحقّق من تاريخ الإنتاج
وانتهاء ال�صالحية� ،إ�ضافة اىل طريقة حفظه
�صالحيته بعد فتح وعاء احلفظ ،ف�إذا مل
ومدى
ّ
يكن املنتج مز ّو ًدا التفا�صيل املذكورة ،ين�صح
بعدم �رشائه .كذلك ين�صح باختيار املنتجات
الطازجة كونها تتمتع بقيمة غذائية عالية.
حفظ الأطعمة يف الثالجة
• هل من �رشوط معينة يجب مراعاتها لدى
حفظ الأطعمة يف الثالجة؟
 معظم �أن����واع الأط��ع��م��ة قابلة للحفظ يفالثالجة ،مع وج��ود ا�ستثناءات ب�سيطة ت�شمل
الطعام املعلّب والبي�ض .ومع ذلك يجب الإنتباه

�أيار

دائما مر�ضية،
اىل �أن نتائج التجميد لي�ست
ً
وال�سبب �أن بع�ض امل��أك��والت يتب ّدل طعمها
املميزة،
بعد �إذابة الثلج عنها فتفقد نكهتها
ّ
وكذلك الأمر بالن�سبة اىل بع�ض اخل�ضار التي ال
ي�صح جتميدها يف الثالجة كاخل�س مثالً.
وم��ن ال����شروط ال��واج��ب مراعاتها عند جتميد
براد قبل
اللحوم والدجاج ،عدم و�ضعها يف ال� ّ
جتميدها ،وعند ال�رضورة ميكن و�ضعها ليوم
واحد ال �أكرث .ويجدر بالإ�شارة ان جتميد اللحوم
قبل طبخها يحفظ جودتها مل ّدة �أط��ول وذلك
�أنها تفقد الرطوبة يف �أثناء طهيها.
�أما امل ّدة الق�صوى حلفظها يف الثالجة فهي
كما يلي:
�12شهرا.
 اللحوم النيئة :من � 4أ�شهر اىلً
 اللحوم املطبوخة :من �شهرين اىل � 3أ�شهر.�شهرا.
 الدجاج النيء غري املقطّ ع12 :ً
 الدجاج النيء املقطّ ع� 9 :أ�شهر. الدجاج املطبوخ� 4 :أ�شهر.• ما هي الطريقة الأ�صح لإذابة اجلليد عن
املجمدة؟ وهل يجوز بعدها حفظها
اللحوم
ّ
فورا؟
جم ّد ًدا يف ّ
الرباد �أم يجب طهيها ً
�صحية لإذابة اجلليد عن
 هناك ثالثة طرقّ
الطعام حيث ميكن نقله من الثالجة اىل الرباد
قبل يوم من ا�ستخدامه ،كما يجوز نقعه يف مياه
ب��اردة داخ��ل كي�س من البال�ستيك مع تبديل
املياه كل ثالثني دقيقة للحفاظ على برودتها.
اي�ضا ا�ستخدام املايكروايف،
وم��ن املمكن
ً
��ورا بعد �إذاب��ة
وعندها يجب طهي الطعام ف� ً
اجلليد.
املف�ضلة حلفظ الطعام
• ما هي الأوعية
ّ
يف الرباد والثالجة؟ وهل يجوز ا�ستخدام
الأوعية البال�ستيكية والنايلون؟
 هناك عدد من اخليارات املتاحة يف ما خ�صتغليف امل��واد الغذائية وحفظها يف الثالجة.
فمن املمكن ا�ستخدام احلاويات امل�صنوعة من
البال�ستيك ال�صلب ذات الأغطية املحكمة� ،أو
�أكيا�س التجميد امل�صنوعة من مادة البوليثني.
كما ميكن ا�ستخدام �أكيا�س النايلون �رشط �أال
يدخل يف �صنعها مادة الـ .BPA
غ�سل اخل�ضار وحفظها
• كيف ميكن غ�سل اخل�ضار والفاكهة من

دون �أن تفقد فيتاميناتها ؟ وما هي م ّدة
حفظها يف الرباد قبل �أن تخ�رس قيمتها
الغذائية؟
 م��ن ��ش�روط �سالمة ال��غ��ذاء غ�سل الفاكهةواخل�ضار بطريقة جيدة ،لكن ذلك ال يعني نقعها
كبريا
يف املاء مل ّدة طويلة ،لأنها بذلك تفقد عد ًدا ً
من الفيتامينات التي تذوب يف املياه .ومبا �أن
غ�سلها باملاء غري كاف لإزالة املبيدات ،ين�صح
اخلرباء با�ستخدام �أنواع خا�صة من ال�صابون التي
ال تفقدها عنا�رصها الغذائية.
من جهة �أخرى ميكن حفظ الفاكهة واخل�ضار
ال�براد مل � ّدة �أق�صاها �أ�سبوع قبل �أن تخ�رس
يف
ّ
فيتاميناتها .كذلك يجب تفادي �سلق اخل�ضار
يف املياه كي ال تخ�رس الكثري من قيمتها الغذائية.
وميكن بدالً من ذلك اعتماد الطبخ على البخار �أو
القلي �أو ا�ستخدام املايكروايف .ويف حال �سلق
اخل�ضار يجب ا�ستخدام كمية قليلة من املياه،
كما ميكن الإ�ستفادة من مياه ال�سلق كمرق
للح�ساء.
احلبوب واحلليب واملع ّلبات
• ه��ل ت��ؤث��ر طريقة حفظ احل��ب��وب على
جودتها؟ وما هي الطريقة الأمثل حلفظها
ت�سو�سها؟
واحل�ؤول دون
ّ
 بالطبع ،ت�ؤثر الرطوبة ودرجة احلرارة علىجودة احلبوب و�صالحيتها .فاملفتاح الرئي�س
لتخزين احلبوب هو املحافظة على جفافها،
لذلك يجب حفظها ب��درج��ة ح���رارة الغرفة يف
مكان مظلم وجاف وخال من احل�رشات ،لأنها �إذا
ما بقيت يف ال�ضوء ف�سوف تلتقط الرطوبة من
الهواء.
• يعترب احلليب وم�شتقّاته من الأطعمة
احل�سا�سة التي حتتاج اىل عناية خا�صة
ّ
للحفاظ على �سالمتها ،فما هي ن�صائحك
املتع ّلقة بتناول هذه الأطعمة وحفظها؟
 م��ن ال����ضروري الت�أكد م��ن ت��اري��خ الإن��ت��اجوانتهاء ال�صالحية جلميع املنتجات قبل ال�رشاء.
كما يجب التحقق م��ن م��دة �صالحية املنتج
بعد فتح علبة احلفظ .اجلدير بالذكر �أنه عند
�رشاء احلليب ال�سائل ،من الأف�ضل عدم اختيار
احلليب املحفوظ يف علب الكرتون والإ�ستعا�ضة
عنه بالقناين الزجاجية.

�صحة ووقاية

ال�صحي
املطبخ
ّ
• ما هي الأدوات التي تنقل اجلراثيم
داخ��ل املطبخ؟ وم��ا الإج����راءات الواجب
�صحي؟
اتخاذها للحفاظ على مطبخ ّ
 تعترب �أل����واح تقطيع اخل�����ض��ار وال��ل��ح��وم،وال�سكاكني ،وخمتلف �أدوات التقطيع اليدوية
والكهربائية الأك�ثر خطورة يف نقل الكائنات
احلية املجهرية .لذلك يجب �إبقاء املطبخ نظيفًا
ّ
وخاليا من اجلراثيم قدر امل�ستطاع بغية احلد من
ً
انت�شار البكترييا ال�ضارة .وين�صح يف هذا الإطار
باتخاذ التدابري الآتية:
 تنظيف الأ�سطح امل�ستخدمة يف حت�ضريالطعام وغ�سل الأدوات املطبخية باملاء ال�ساخن
وال�صابون� ،إ�ضافة اىل غ�سل لوحات التقطيع
بعناية تامة والف�صل ما بني اللوحات امل�ستخدمة
لتقطيع كل من اخل�ضار واللحوم والدجاج.
 التنظيف الفوري عند ان�سكاب الأطعمة �أوال�سوائل على الأ�سطح �أو يف الربّاد ،والف�صل ما
بني الأطعمة النيئة وتلك املطبوخة.
 تبديل املنا�شف امل�ستخدمة يف املطبخوغ�سلها با�ستمرار كون البقع امل ّت�سخة ت�شكل
�أر�ضية خ�صبة لنمو اجلراثيم.
 الت�أكد من نظافة الأك��واب والأط��ب��اق قبلو�ضع الطعام.
أي�ضا ات��خ��اذ خ��ط��وات �آم��ن��ة يف
م��ن ال����ضروري � ً
حت�ضري الطعام ،وطبخه ،وتخزينه بغية الوقاية
م��ن الأم���را����ض املنقولة ع��ن ط��ري��ق الأغ��ذي��ة.
ف�صحيح �أنه ال ميكننا ر�ؤي��ة البكترييا ال�ضارة
امل�سببة للأمرا�ض وال ال�شعور بوجودها ب�أي من
ّ
حوا�سنا� ،إالّ اننا قادرون على مواجهتها عرب اتباع
�أربعة مبادئ �أ�سا�سية يف �أثناء �إعداد الطعام ،هي:
 النظافة. الف�صل بني �أدوات املطبخ الطهي بدرجة ح��رارة منا�سبة للحفاظ علىالقيمة الغذائية للأطعمة.
 تربيد الطعام فور االنتهاء من حت�ضريه.117
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�أيار

�إعداد:
ليال �صقر

�أطايب ال�شيف

مطابخ العامل على

البط بالع�سل
املكونات:
•
ّ
 4قطع من البط (كيلوغرام واح��د) وميكن
ا�ستبدالها بقطع الدجاج.
 200غرام طحني.
 100غرام ن�شاء.
 2بي�ض.
بابريكا.
�أوريغانو.
قرفة.
فلفل.
ملح.
زيت للقلي.
• طريقة التح�ضري:
 ت�رضب قطع البط (�أو الدجاج) قليالً باملدقّ ةاخلا�صة باللحم حتى ت�صبح �أقل �سماكة.
 يخلط الن�شاء والطحني مع مزيج البهارات(البابريكا ،الأوري��غ��ان��و ،ال��ق��رف��ة ،والفلفل)
وامللح.
تغم�س قطع البط باخلليط ثم بالبي�ض
ّ
تغم�س جم��� ّد ًدا بخليط الن�شاء
املخفوق ,ث��م
ّ
والطحني.
 تقلى قطع البط بالزيت ال�ساخن حتىتن�ضج.

ال�صل�صة
املكونات:
•
ّ
 400غرام مرقة الدجاج (مك ّعبان
من املرقة مذ ّوبان يف كوبني من
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الأطايب من خمتلف
�صفحات

«اجلي�ش»
املاء ال�ساخن).
 150غرام ع�سل.
 20غ��رام من ن�شاء
ال������ذرة امل������ذ ّوب يف
املاء البارد.
زعفران.
• ط�����ري�����ق�����ة
التح�ضري:
ت�سخّن مرقة الدجاج
وال��زع��ف��ران وي�ضاف
اليها الن�شاء املذ ّوب
يف امل�������اء ال����ب����ارد.
ي�ت�رك اخل��ل��ي��ط على
ال��ن��ار حتى تتما�سك
املك ّونات ،ثم ي�ضاف
الع�سل.
• التقدمي:
ت����و�����ض����ع ق��ط��ع
مزين
ال��ب��ط يف طبق ّ
ب�أوراق �إكليل اجلبل،
وتق ّدم مع ال�صل�صة
وال���ب���ط���اط���ا ب���وري���ه
واجلزر ال�سوتيه.
• معلومة:
ميكن اع��داد اجلزر
على طريقة «في�شي»
بحيث ي�����ض��اف اليه
عند تقليبه على النار مع ال��زب��دة ،قليل من
�سميت هذه الو�صفة با�سم
ال�سكّ ر الأ�سمر .وقد ّ

اجلرنال في�شي �إذ كانت من الوجبات
املف�ضلة لديه.
ّ

�أيار

250
مايونيز.
 2بي�ض م�سلوق.
 400غ����رام ت��ون��ا
(علبتان).
 400غ���رام �صدر
دجاج م�سلوق.
زي�����ت�����ون وخ������ ّ���س
للزينة.
ملح.
فلفل.
• ط����ري����ق����ة
التح�ضري:
تقلّــــب اخل�ضــــار بع�ضهــــا م��ع بع�ضوي�ضــــاف �إليهــــا الدجــــاج امل�سلــــوق
وامل��ق��طّ ��ـ��ـ��ـ��ـ��ع ،ال��ت��ون��ـ��ـ��ـ��ـ��ا ،امل��اي��ون��ي��ز ،امللح
والفلفل.
يزيــــن وعــــاء التقديــــم بالبيــــ�ضّ
امل��ق��طّ ��ـ��ـ��ـ��ـ��ع و�أوراق اخل��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ���� ّ�س وح� ّ�ب��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ات
الزيتــــــون.

هواة املائدة الأنيقة مدعوون

�إىل جتربة �أ�صناف مميزة
مع ال�شيف

ري�شار اخلوري

�سلطة اخل�ضار باملايونيز
املكونات:
•
ّ
 150غرام بازيال م�سلوقة.
 150غرام جزر م�سلوق.
 150غرام لوبياء م�سلوقة.
 150غرام ذرة.

غ���������رام

الكيك باجلزر
()Carrot cake
املكونات:
•
ّ
 250غرام طحني.
 400غرام جزر مربو�ش.
 120غرام جوز ن�صف مطحون.
 150غرام زيت نباتي.
 100غرام ع�صري برتقال.
 100غ��رام �سكّ ر �أ�سمر (ميكن ا�ستبداله
بال�سكر الأبي�ض).
 150غرام �سكّ ر �أبي�ض.
 20غرام بايكينغ باودر.
 5غرامات قرفة (ملعقة �صغرية).
 5غرامات كربونات (ملعقة �صغرية).
 4بي�ض.
• طريقة التح�ضري:
يدوية حتى يتما�سك اخلليط.
 تخلط املك ّونات بطريقةّ
 يو�ضع قالب التح�ضري يف ٍمئوية
فرن حرارته  160درجة
ّ
ٍ
ملدة تراوح  35-30دقيقة.

�أطايب ال�شيف

• ن�صيحة ال�شيف:
لتق�شري ال��ث��وم ين�صح
ال�شيف ري�شار اخل��وري
بو�ضعه يف املايكرويف
مل�� ّدة  5ث� ٍ
��وان ،في�صبح
نزع الق�رشة �سهلاً .

• ال�شيف ري�شار اخلوري
خم���ت�������ص يف الأط����ب����اق
الفرن�سية والعاملية.
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بطولة اجلي�ش يف التزلج
برعاية قائد اجلي�ش العماد جان
ق��ه��وج��ي مم��ث�لاً بالعميد ال��رك��ن
مروان حالوي قائد منطقة ال�شمال،
نظمت م��در���س��ة ال��ت��زل��ج بطولة
اجلي�ش يف التزلج للعام ،2012
وذل��ك يف ح�ضور قائد املدر�سة
و�ضباط
العميد الركن فايز قا�سم
ّ
من القطع والوحدات وفعاليات.
ت�ضمنت البطولة ال��ت��ي ب��د�أت
ّ
يف �12آذار امل��ن����صرم وا�ستمرت
حتى ال��راب��ع ع�رش م��ن��ه� ،سباقات
العمق والتعرج الطويل والق�صري،
و����ش���ارك ف��ي��ه��ا ع�����س��ك��ري��ون من
خم���ت���ل���ف ال���ق���ط���ع وال�����وح�����دات
الع�سكرية ويف ما يلي النتائج:
• فئة ال�ضباط:

التعرج الطويل:
•
ّ
 ال��ن��ق��ي��ب ج����ورج ف��ري��ف��ر منالفوج املجوقل ،الأول.
 العقيد الركن ايلي جعجع منلواء امل�شاة العا�رش ،الثاين.
 املالزم الأول عطية �أبو حيدرمن فوج املغاوير ،الثالث.
• ال ّتعرج الق�صري:
 العقيد ال��رك��ن ايلي جعجع،الأول.
 امل�لازم الأول �أنطوين كنعانمن قاعدة جونية البحرية ،الثاين.
 امل�لازم الأول رغيد �شلهوبم���ن ل����واء احل���ر����س اجل��م��ه��وري،
الثالث.
• �سباق العمق:
-املالزم الأول عطية �أبو حيدر،

قفز على الثلج واملجوقل «يحب�س الأنفا�س»
ن���ظّ ���م���ت ج��م��ع��ي��ة «Skiing
 »Societyبالتعاون مع جمعية
«�شباب لبنان» م�سابقة القفز
على الثلج ()Air and Style
�سنويا ي�ضاهي
التي باتت تقلي ًدا
ً
مب�ستواه امل�سابقات العاملية.
�أق��ي��م��ت امل�سابقة على �أر���ض
جممع «امل��زار �إنرتكونتيننتال»
ّ
و���ش��ارك فيها ال��ف��وج املجوقل
ال���ذي �أده�����ش احل�����ض��ور بعر�ض
«يقطع الأنفا�س» بح�سب تعبري
احلا�رضين.
ك��ذل��ك ا���س��ت�����ض��اف امل��ن��ظّ ��م��ون
�����ض����م����ن ال�����ع�����ر������ض ف����ري����ق
« »Salomonال��ع��امل��ي ال��ذي
أي�ضا يف جلنة التحكيم.
�شارك � ً
�أم��ا النتائج فجاءت على ال�شكل

الآتي:
• ال��ق��ف��ز ب���ال���زالج���ات (Ski
:)Jump
 املركز الأول :جاد طعمه. املركز الثاين:مي�شال �صليبا. املركز الثالث :ف�ؤاد مالط.• القفز بوا�سطة ل��وح التزلج
(:)Snow Board Jump
 امل����رك����ز الأول :رودي�أنطونيو�س.
ميني.
 املركز الثاين :جوين ّ املركز الثالث� :إدي بدر.يف اخلتام ،مت ت�سليم امليداليات
خ�ص
واجلوائز �إىل الفائزين ،كما ّ
القيمون على احلدث الع�سكريني
ّ
امل�شاركني يف العر�ض بهدايا
تقديرية.

الأول.
 العقيد ال��رك��ن ايلي جعجع،الثاين.
• فئة الرتباء والأفراد:
التعرج الطويل:
•
ّ
 الرقيب الأول اندريه جنم منمدر�سة التزلج ،الأول.
 التلميذ ال�ضابط رميون جعجعمن الكلية احلربية ،الثاين.
 اجلندي �أنطونيو�س طوق منمدر�سة التزلج ،الثالث.
التعرج الق�صري:
•
ّ
 ال��ت��ل��م��ي��ذ ال�����ض��اب��ط رمي���ونجعجع ،الأول.
 الرقيب الأول �أن��دري��ه جنم،الثاين.
 -اجل��ن��دي �أن��ط��ون��ي��و���س ط��وق،

�إعداد:
نينا عقل خليل

الثالث.
• �سباق العمق:
 الرقيب الأول رميون حد�شيتيمن مدر�سة التزلج ،الأول.
 الرقيب الأول �أحمد كنعان منمدر�سة التزلج ،الثاين.
 العريف مارون حنا من مدر�سةالتزلج ،الثالث.
ويف ختام البطولة� ،سلــــّم ممثّــــل
قائد اجلي�ش العميد الركن حالوي
امليداليات للفائزيــــن ،فــــي
احتفــــال �أقيــــم فــــي املدر�سة
ح�رضه قائدها العميــــد الركـــن
قا�سم و�ضباطها.

اجلي�ش اللبناين ي�شارك يف بطولة لبنان للتزلج
نظّ م االحتاد اللبناين للتزلج بطولة لبنان للعام  2012يف �سباقات
والتعرج (الطويل والق�صري) ،التي �شارك فيها فريق اجلي�ش
العمق
ّ
�إىل جانب متزجلني من الأندية االحتادية وح�رضها �ضباط وع�سكريون
ور�ؤ�ساء النوادي االحتادية وممثلون عن ال�رشكات الراعية.
يف �سباق العمق الذي جرى بتاريخ  2012/3/31يف منطقة الأرز،
حقق الع�سكريون نتائج مميزة ،حيث حل العريف م��ارون اخلوري
ح ّنا يف املركز الأول ،تاله الرقيب الأول رميون حد�شيتي يف املركز
الثاين ،والرقيب الأول �أحمد كنعان يف املركز الثالث ،وجميعهم من
مدر�سة التزلج يف الأرز .ويف الت�صفيات النهائية لبطولتي التعرج
اللتني �أقيمتا يف حمطة ال�سياحة والإ�شتاء املزار-كفردبيان ،ا�سفرت
النتائج التي حققها الع�سكريون عن الآتي:
• �سباق التعرج الطويل :حلّ الرقيب الأول �أندريه جنم يف املركز
الثالث والع�رشين والعريف تادي واكيم يف املركز اخلام�س والع�رشين
واجلندي �أنطونيو�س طوق يف املركز التا�سع والع�رشين (جميعهم من
مدر�سة التزلج يف الأرز).
التعرج الق�صري:
• �سباق
ّ
حل التلميذ ال�ضابط رميون
جعجع من الكلية احلربية يف
املركز اخلام�س ع�رش.
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نظمـــت املديريـــة العامة ل��ق��وى الأمـــن
ال��داخ��ل��ي� ،سباقها ال���دويل اخلام�س «ن�صف
ماراتون» ،وذلك انطالقً ا من تقاطع ال�شفروليه
وو���ص��والً �إىل ثكنة ق��وى الأمـــن الداخلي يف
ال�ضبيه��� .ش��ارك يف ال�سباق ري��ا���ض� ّ�ي��ون من
ال��ق��وى امل�سلّحة اللبنانية وق��ـ��ـ��ـ��وات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة فـــي لبنان ومدنيـــون .وقد

الع�سكريون يت�ألقون
يف «ن�صف ماراتون»
قوى الأمن الداخلي
الدويل اخلام�س
حقق الع�سكريون نتائج
جيدة يف الرتتيب العام
للبطولة.
ويف ما يلي النتائج:
 الأول :الرقيب الأول ح�سني عوا�ضة من لواءاحلر�س اجلمهوري.

 الثالث :اجلندي عمر عي�سى من لواء احلر�ساجلمهوري.
 ال��راب��ع :الرقيب حممد العجمي م��ن ل��واءامل�شاة الثاين.

بطولتا لبنان
الخرتاق
ال�ضاحية
فريق اجلي�ش
يف املراكز
الأوىل
يف �إط����ار ال��ل��ق��اءات ال��ت��ي ينظمها االحت���اد
اللبناين لألعاب القوى� ،أقيمت بطولتا لبنان
للمحافظات (بطولة الفئات العمرية والبطولة
العامة) يف اخرتاق ال�ضاحية� .أقيمت املباريات
على ملعب اجلامعة اللبنانية يف احل��دث ،وقد
�شارك فيها فريق اجلي�ش لألعاب القوى� .إىل
جانب العبني احتاديني.

يف بطولة الفئات العمرية (،)2012/3/25
�أح��رز فريق اجلي�ش املركز الأول بر�صيد ع�رش
نقاط� ،إذ احتل ع�سكريوه املراكز الثالثة الأوىل.
فقد حل الرقيب الأول ح�سني عوا�ضة ،من لواء
احلر�س اجلمهوري ،يف املركز الأول .واجلندي
عمر عي�سى م��ن ل��واء احل��ر���س اجل��م��ه��وري ،يف
املركز الثاين ،والعريف حمزة حممود ،من لواء

امل�شاة الأول ،يف املركز الثالث.
ويف ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��ام��ة الخ��ت�راق ال�ضاحية
( )2012/3/11التي �شارك فيها  50عداء
وعداءة ينت�سبون �إىل النوادي االحتادية� ،أحرز
الرقيب الأول ح�سني عوا�ضة لقب الرجال ،وحل
اجلندي عمر عي�سى يف املركز الثاين ،والعريف
حمزة حممود يف املركز الثالث.

بطولة اجلي�ش يف �سباقات الطرق
والبدل 1000×6
لواء امل�شاة الأول يف الطليعة

وذل��ك على ملعب ب�يروت البلدي  -طريق
اجلديدة .وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:
• اللقاء الأول:
 الأول :لواء امل�شاة الأول. الثاين :لواء احلر�س اجلمهوري. الثالث :اللواء اللوج�ستي.• اللقاء الثاين:
 الأول :لواء امل�شاة الأول. الثاين :ل��واء امل�شاة احل��اديع�رش.

 الثالث :اللواء اللوج�ستي.• الت�صنيف النهائي:
يف الت�صنيف النهائي للبطولة� ،أحرز فريق
لواء امل�شاة الأول املركز الأول ،تاله يف املركز
ال��ث��اين ل��واء احل��ر���س اجل��م��ه��وري ،ويف املركز
الثالث لواء امل�شاة اخلام�س.

���ض��م��ن ب���ط���ول���ة اجل���ي�������ش يف ���س��ب��اق��ات
ال��ط��رق وال��ب��دل للعام � ،2012أق���ام املركز
ال��ع��ايل للريا�ضة الع�سكرية (ب��ت��اري��خ��ي 6
و )2012/3/23بطولة ال��ع��ام يف �سباق
البدل  - 1000×6اللقاءين الأول والثاين،
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بطولة اجلي�ش يف
كرة الطاولة

املركز الأول للرقيب
الأول م�صطفى الدقدوقي

�أقيمت يف جممع الرئي�س العماد �إميل حلود الريا�ضي الع�سكري،
اعتبارا من  2012/3/13ولغاية  15منه .ويف
بطولة اجلي�ش يف كرة الطاولة للعام  ،2012وذلك
ً
ما يلي النتائج:
 املركز الأول :الرقيب الأول م�صطفى الدقدوقي من مو�سيقى اجلي�ش. املركز الثاين :الرقيب الأول وائل �سيف الدين من مو�سيقى اجلي�ش. -املركز الثالث :الرقيب الأول موري�س اليا�س من فوج التدخل الأول.

�أخبار ريا�ضية

حتل ثالثة يف
الكلية احلربية
ّ
بطولة اجلامعات لل�شطرجن

فريق اجلي�ش ي�شارك يف بطولة كرة ال�سلة للدرجة الثانية
�شارك فريق اجلي�ش يف بطولة لبنان يف كرة
اعتبارا
ال�سلة للدرجة الثانية ،التي �أقيمت
ً
من  2011/11/17ولغاية مطلع �شهر �آذار
املن�رصم ،وحتت �إ�رشاف االحتاد اللبناين للعبة.
ويف النتيجة ،ح��ل ف��ري��ق اجلي�ش يف املركز
�ادي��ا م�شاركً ا ،وج��اءت
التا�سع من بني  16ن� ً
نتائج مرحلتي ال��ذه��اب والإي���اب على النحو
الآتي.
• مرحلة الذهاب:
 اجلي�ش اللبناين × املركزية48 - 50 :ل�صالح اجلي�ش.
 اجلي�ش اللبناين × الت�ضامن الذوق: 64 - 76ل�صالح اجلي�ش.
 اجلي�ش اللبناين × اللويزة44 - 72 :ل�صالح اجلي�ش.
 اجلي�ش اللبناين × عينطورة- 48 : 61ل�صالح عينطورة.
 اجلي�ش اللبناين × �أبناء اخلليج- 69 : 57ل�صالح اجلي�ش.
 اجلي�ش اللبناين × الكهرباء- 74 : 72ل�صالح اجلي�ش.
 اجلي�ش اللبناين × عم�شيت- 47 : 98ل�صالح عم�شيت.
• مرحلة الإياب:
 اجلي�ش اللبناين × املركزية- 69 : 53ل�صالح اجلي�ش.
 اجلي�ش اللبناين × الت�ضامن الذوق: 77 - 73ل�صالح الت�ضامن.
 اجلي�ش اللبناين × اللويزة36 - 67 :ل�صالح اجلي�ش.

 اجلي�ش اللبناين × عينطورة68 - 67 :ل�صالح عينطورة.
 اجلي�ش اللبناين × �أبناء اخلليج37 - 78 :ل�صالح اجلي�ش.
 اجلي�ش اللبناين × الكهرباء66 - 61 :ل�صالح الكهرباء.
 اجلي�ش اللبناين × عم�شيت96 - 52 :ل�صالح عم�شيت.
 اجلي�ش اللبناين × ال�شبيبة كونرتي لودج: 81 - 62ل�صالح ال�شبيبة كونرتي لودج.

بطولة لبنان العامة يف التايكواندو
اجلي�ش طليعة �أبطال احلزام
الأحمر وثانيهم يف الأ�سود
�أح���رز فريق اجلي�ش بطولة لبنان العامة يف
التايكواندو للحزام الأحمر ،التي �أقيمت يف جممع
الرئي�س العماد �إميل حلود الريا�ضي الع�سكري
بتاريخي 18و 2012/3/25و���ش��ارك فيها
ناديا .وكانت نتائج الع�سكريني على النحو
ً 14
الآتي:
 وزن  68كلغ :اجلندي ح�سني طحان من فوجاملغاوير ،الأول.
 -وزن  80ك��ل��غ :املج ّند امل��م � ّددة خدماته

���ش��ارك��ت ال��ك��ل��ي��ة احل��رب��ي��ة يف بطولة
اجلامعات يف لعبة ال�شطرجن ،التي نظمتها
جامعة هايكازيان على مالعبها يف بريوت،
بتاريخ  .2012/3/3ويف النتيجة النهائية،
حلّ فريق الكلية يف املركز الثالث.
مهند زي��ن الدين من املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية ،الثاين.
 وزن  87كلغ :املعاون الأول قا�سم ق�صا�صمن لواء امل�شاة ال�سابع ،الثاين.
كذلك� ،شارك فريق اجلي�ش �إىل جانب ت�سعة
�أندية يف بطولة لبنان العامة يف التايكواندو
للحزام الأ�سود ،والتي نظمها الإحت��اد اللبناين
للعبة يف نادي املون ال�سال-عني �سعادة.وقد
حقق فريق اجلي�ش املركز الثاين يف البطولة،
وهنا النتائج:
 وزن حتت  63كلغ :اجلندي جورج غالب مناملركز العايل للريا�ضة الع�سكرية ،الأول.
 وزن حتت  68كلغ :اجلندي ماهر زيدان منلواء امل�شاة الأول ،الثالث.
 وزن حتت  87كلغ :الرقيب الأول جورجفار�س من ال�رشطة الع�سكرية ،الثاين.
 وزن  87كلغ :العريف علي ترحيني من لواءامل�شاة الثاين ع�رش ،الثالث.
123
اجلي�ش  -العدد رقم 323

�أيار

�أخبار ريا�ضية

اجلي�ش ي�شارك
يف ك�أ�س االحتاد
لل�سباحة

�أق�����ام الإحت�����اد اللبناين
ل��ل�����س��ب��اح��ة ،ب��ط��ول��ة ك ��أ���س
الإحت�����اد يف اللعبة للعام
 2012يف م�سبح ال�سربينغ هيلز  -املن�صورية ،و�شارك فيها فريق اجلي�ش
�إىل جانب عدة �أندية .ويف ما يلي النتائج التي حققها الع�سكريون:
• �سباق مئة مرت حرة:

حلّ العريف وائل زيادة
م��ن ال����شرط��ة الع�سكرية،
ثانيا.
ً
رتا ظهر:
• �سباق  50م ً
حلّ العريف الأول �رشبل
خام�سا.
نقوال من قاعدة بريوت البحرية،
ً
• �سباق  100مرت �صدر:
ح��لّ كل من الرقيب الأول رب��اح رباحي من املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية يف املركز الثاين ،والعريف فادي اخلوري من الفوج املجوقل يف
املركز الرابع.

بطولة لبنان يف اجلودو للعام 2012

املراكز الأوىل لأبناء الع�سكريني

نظم االحت���اد اللبناين للجودو بطولة لبنان
لل�شباب والبنات ،يف نادي بودا � -أدم��ا ،وذلك
مب�شاركة العبني والعبات ينتمون �إىل الأندية
املن�ضوية يف الإحتاد.
ويف نتائج البطولة ،حقق �أبناء الع�سكريني
املراكز الأوىل ،وهنا النتائج.

• فئة ال�شباب:
 �أحرز كل من علي ابن العميد املتقاعد حممدجعفر وك��رمي ابن الرائد عجاج كيوان ،املركز
الأول يف البطولة وناال ميدالية ذهبية.
كما حل كل من علي ابن العقيد حممد �شعبان
وريان ابن املقدم �أحمد حالوي ،وكري�ستوفر ابن
العقيد ف�ؤاد اخلوري وحممد ابن املقدم املتقاعد
عفيف قمح وح�سن ابن العقيد ف�ؤاد الهادي يف
املركز الثاين ،ونالوا امليدالية الف�ضية .يف حني
حل كل من ك��رمي اب��ن الرائد ف��ادي احل�سنية،
ون�ضال ابن العقيد همزان فار�س ويو�سف ابن
العميد املتقاعد حممد جعفر يف املركز الثالث،
ونالوا امليدالية الربونزية.
• فئة البنات:
 �أحرزت كل من زينب ابنة العميد املتقاعد�سعد اهلل امل���وىل ،وك��ل��وي��ه اب��ن��ة ال��رائ��د خالد
�أرنا�ؤوط املركز الأول ،ونالتا امليدالية الذهبية.
كما حلت جويل ابنة العقيد ال��رك��ن ابراهيم
الباروك ،وجوي ابنة العقيد الركن جميل داغر
وملا ابنة النقيب ح�سنني القر�صيفي يف املركز
الثاين ونلن امليدالية الف�ضية .كذلك ،حلت كل
من جاين ماري ابنة العقيد الركن جميل داغر
وغايال ابنة الرائد داين نخلة يف املركز الثالث
ونالتا امليدالية الربونزية.
وال�شباب والبنات يتلقون جميعهم تدريباتهم
يف النادي الع�سكري املركزي ،با�رشاف املدرب
الوطني واحلكم الدويل العريف زهري فيا�ض.
كذلك� ،أح��رز يو�سف اب��ن الرقيب الأول عبد

�سباق الربيع لل�سباحة

يف اوتيل كواليتي �إن  -طرابل�س� ،شارك
ال�سباحان علي وعمر �أبناء املعاون الأول
غ�سان م�صطفى من القوات البحرية ،يف
�سباق الربيع لل�سباحة للعام � ،2012إىل
جانب ف��رق و�أن��دي��ة و�سباحني من منطقة
ال�شمال .و�أحرز علي املركز الأول عن فئة
الذكور (� 11 - 10سنة) يف �سباق الـ50
رتا �صدر ،تاله عمر يف املركز الثاين ،يف
م ً
حني ف��از علي يف املركز الأول يف �سباق
رتا حرة عن الفئة نف�سها.
الـ 50م ً
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اللـه ماروين ،املركز الثالث �ضمن بطولة لبنان
للأحداث يف اجلودو عن فئة  55كلغ ( ،)Aونال
�شهادة من االحتاد اللبناين للعبة ،وذلك بتاريخ
.2012/3/18

�أيار

ف�ضية وبرونزية
لأمري �شم�س الدين يف
البطولة العربية للمبارزة

�أخبار ريا�ضية

�شارك �أمري ابن املقدم �سامر �شم�س
الدين ،يف بعثة الإحت��اد اللبناين للعبة
املبارزة ،يف البطولة العربية للفتيان ،والتي جرت يف اململكة الأردنية
الها�شمية (من  2012/2/29ولغاية .)2012/3/4
ويف الرتتيب الفردي ،نال �أمري امليدالية الف�ضية يف لعبة �سالح ال�شي�ش
بعد حتقيقه املركز الثاين ،كما حقق امليدالية الربونزية على �صعيد
�أقيمت يف الآونة الأخ�يرة ،مباريات يف �ألعاب
ال��ك��رة ،جمعت ف���رق اجل��ي�����ش وف��رقً ��ا مدنية
عديدة ،كما جرت لقاءات بني الفرق الريا�ضية
الع�سكرية.
• الكرة الطائرة:
 ب��ت��اري��خ  ،2012/2/28ت��ب��ارى فريقودي���ا على
اجلي�ش ون���ادي دل��ه��ون الريا�ضي ً
ملعب ح��ارة �صيدا ،وج���اءت النتيجة ل�صالح
الفريق الأخري .2-1
 بتاريخ  ،2012/3/20لعب فريق معهدالتعليم مباراة ودية �ضد فريق ثانوية احلكمة-
بعلبك على ملعبه ،وانتهت بفوز فريق احلكمة
بنتيجة .1-3
• كرة القدم:
 بتاريخ  ،2012/2/15ج��رى لقاء وديبني فريقي لواءي احلر�س اجلمهوري والدعم
على ملعب ثكنة ل��واء احلر�س اجلمهوري يف
بعبدا ،وانتهى بفوز فريق احلر�س اجلمهوري
ب�أربعة �أهداف مقابل ثالثة �أهداف لفريق لواء
الدعم.
 بتاريخ  ،2012/3/7لعب فريق ل��واءامل�شاة العا�رش م��ب��اراة ودي��ة �ضد فريق فوج
مغاوير البحر على ملعب طرابل�س الأوملبي،
وانتهت بفوز فريق اللواء بنتيجة .1-2
 بتاريخ  2012/3/13تبارى فريقا لواءودي��ا
امل�شاة العا�رش وف��وج املدفعية الثاين
ً
على ملعب طرابل�س الأوملبي ،وجاءت النتيجة
ل�صالح فريق اللواء �-2صفر.
 بتاريخ  ،2012/3/13ف��از فريق لواءوديا على فريق لواء امل�شاة
احلر�س اجلمهوري ً

الفرق يف اللعبة نف�سها.
واجلدير بالذكر� ،أن �أم�ير يتلقى تدريباته يف املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية ،وحت��ت �إ��ش�راف امل��درب�ين امل��ع��اون الأول حممود علي �أحمد
والرقيب الأول بهيج �رشانق.

الثالث وذلك بنتيجة .1-2
 ب��ت��اري��خ  ،2012/3/16تقابل فريقال��واء احلر�س اجلمهوري وامل�شاة احل��ادي ع�رش
يف مباراة ودية جرت على ملعب ثكنة اللواء يف
بعبدا ،وانتهت بفوز فريق احلر�س اجلمهوري
بنتيجة �-1صفر.
 بتاريخ  ،2012/3/21جرت مباراة وديةبني فريقي معهد التعليم وثانوية احلكمة-
بعلبك على ملعب ثكنة حممد مكي وانتهت
بفوز فريق املعهد بنتيجة .2-6

ثكنة بهجت غامن  -القبة ،وكانت النتيجة -82
 73ل�صالح فريق فوج التدخل الرابع.
 بتاريخ  ،2012/4/12ف��از فريق فوجمغاوير البحر على فريق نادي بقاع كفرا بنتيجة
 ،39-45وذل��ك خ�لال لقاء ودي �أق��ي��م على
ملعب نادي بيبلو�س يف جبيل.
 بتاريخ �2012/4/17أقيمت مباراة وديةبني فريقي فوج مغاوير البحر ونادي بيبلو�س
على ملعب الأخري ،وانتهت بفوز فريق الفوج
بنتيجة .40-47

• كرة ال�سلة:
 ب��ت��اري��خ  ،2012/2/16ج���رت م��ب��اراةودية بني فريقي لواء احلر�س اجلمهوري ودار
الهند�سة ،على ملعب ن��ادي هوب�س-طريق
املطار ،وفاز فريق اللواء بنتيجة .27 -57
 بتاريخ  ،2012/3/7لعب فريق ل��واءاحلر�س اجلمهوري مباراة ودية �ضد فريق نادي
املوارد-بريوت� ،أ�سفرت عن فوز فريق اللواء
بنتيجة .51-69
 بتاريخ  ،2012/4/4تبارى فريقا لواءامل�شاة العا�رش وفوج التدخل الرابع على ملعب

• كرة الطاولة:
 بتاريخ  ،2012/3/4نظم النادي الثقايفاالجتماعي يف بلدة برجا ،دورة ريا�ضية يف لعبة
كرة الطاولة� ،شارك فيها فريق اجلي�ش �إىل
جانب ع��دة �أن��دي��ة .وهنا النتائج التي حققها
الع�سكريون امل�شاركون:
 ح��ل امل ��ؤه��ل الأول علي ح��ي��در �أح��م��د منمو�سيقى اجلي�ش ،يف املركز الأول.
 حل كل من الرقيبني الأول�ي�ن م�صطفىال��دق��دوق��ي ووائ���ل �سيف ال��دي��ن ،كالهما من
مو�سيقى اجلي�ش ،يف املركز الثالث.
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املعاون الأول ه�شام حممد الأ�شقر
نعت قيادة اجلي�ش املعاون الأول ه�شام حممد
الأ�شقر الذي تويف بتاريخ .2012/4/3
 من مواليد  ،1970/11/22عاليه ،ق�ضاءعاليه ،حمافظة جبل لبنان.
 تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ .1989/9/1 من عداد مقر عام منطقة بريوت ،مف�صول �إىلاملحكمة الع�سكرية الدائمة.
حائز:
• و�سام احلرب.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة الرابعة
الربونزية.
• ميدالية امل�ؤمترات للعام .2002

• تنويه العماد قائد اجلي�ش �سبع مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش  23مرة.
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

اجلندي �أمني علي كرنيب

اجلندي خالد ح�سني �أمون
نعت قيادة اجلي�ش اجلندي خالد ح�سني �أمون
الذي تويف بتاريخ .2012/3/17
 من مواليد  ،1983/2/15عر�سال ،ق�ضاءبعلبك ،حمافظة البقاع.
 تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ .2009/12/26 من عداد فوج املدرعات الأول.حائز:
مرتني.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ّ
 مت�أهل بدون �أوالد.126
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نعت قيادة اجلي�ش اجلندي �أمني علي كرنيب
الذي تويف بتاريخ .2012/4/11
 من مواليد  ،1982/9/1بنت جبيل ،ق�ضاءبنت جبيل ،حمافظة النبطية.
 تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ .2008/12/27 من ع��داد ل��واء امل�شاة احل��ادي ع�رش ،الكتيبة.111
حائز:
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �أربع مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
 -مت�أهل بدون �أوالد.
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�شــروط امل�سابقة

م�سابقة ال��ك��ل��م��ات املتقاطعة
ت��ق��دم��ه��ا «اجل��ي�����ش» ل��ق��رائ��ه��ا
وتخ�ص�ص للفائزين فيها جوائز
مالية قيمتها اربعماية الف لرية
لبنانية ،توزع بوا�سطة القرعة على
اربعة فائزين.

• ت�ستبعد كل م�سابقة غري
مقتطعة من املجلة ،ويكتب احلل بخط
وا�ضح داخل املربعات وتر�سل ال�صفحة بكاملها مع احلل.
• تر�سل احللول اىل العنوان التايل :قيادة اجلي�ش  -الريزة -
مديرية التوجيه  -جملة «اجلي�ش» « -م�سابقة الكلمات املتقاطعة».
• با�ستطاعة امل�شرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف ثكن اجلي�ش يف جميع املناطق.
• �آخر موعد لقبول احللول � 25أيار .2012
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

أفقيا:
� ً
 -1يفتدون الوطن بدمائهم ،ال�شجعان ،حمبة.
 -2عا�صمة افريقية� ،أرجعوه ،يبادر �إىل.
 -3عا�صمة بربادو�س ،دولة افريقية ،يلم�س.
� -4ضعيف و�سخيف الألفاظ ،حب احلنظل املطحون ،ي�صيب ويح�صل
املطلوب� ،إنتقلت �إىل حالة الأن�س والظرف.
� -5شاعر اندل�سي� ،أ�رسع الر ُجل ،معدن ثمني ،للتف�سري.
ويتح�س.
 -6امارة عربية ،يب�س اخلبز ،يحزن
رّ
 -7عملة �آ�سيوية ،ق�صد املكان ،قفز ،رفعت �صوتها ،عا�صمة اوروبية.
 -8مرف�أ اوكراين على البحر الأ�سود.
 -9ممثل �أمريكي بطل «ق�صة حب»� ،أكل الطعام ،جماعة من الطري.
 -10ورك.
 -11مرف�أ ايراين ،نوادعهم.
 -12فيل�سوف عربي قدمي ،بلدة لبنانية.
� -13أراد ،عا�صمة �آ�سيوية ،بلدة لبنانية.
-14الأ�سم الثاين لأديب و�شاعر فرن�سي راحل� ،أول ممثل �أ�سود يح�صل على
جائزة �أو�سكار.
�شاق ال�شيء ،خبز ياب�س� ،آلة طرب.
 -15يظهر الأمر ،نقي�ض يح�رض،
ّ
 -16لغوي ونحوي عربي قدمي �صاحب كتاب
«الأ�ضداد»� ،أحزن.
 -17ما حتملها ال�سيول والأنهار �إىل املنخف�ضات
در.
والبحار ،من �أوثان اجلاهلية� ،أبي�ضّ ،
 -18حرف جر ،قطع احلبل ،بيوت الطيور ،مغن
بريطاين منح لقب «�سري».
 -19من �أنواع اخلط ،ك�رس �أنفه ،ظهر ،غ�ضب
على.
م�رسعا ،لطم ،مدينة م�رصية.
�سار
-20
ً
 -21وفاقي واتفاقي ،مرف�أ يف ايرلندا ال�شمالية،
مقب�ض القو�س ،ياب�سة.

عموديا:
ً
 -1نهر يف �سيبرييا ،دولة يف افريقيا الغربية.
 -2يخ�صني ،فيلم ليون�س �شلبي وعايدة ريا�ض ،جبال �أوروبية ،ليلة طويلة
�شديدة ال�سواد.
 -3جن�س �شجر ي�ستخرج منه القطران ،نهر يف الهند ،مدينة تاريخية خليجية.
 -4اال�سم الثاين لفيل�سوف �أملاين تويف العام  ،1973حرف جر ،م�ؤلف
مو�سيقي فرن�سي.
� -5إمارة عربية� ،إطم�أن ،لدي ،مرف�أ �إيطايل.
 -6ق ّوونا و�أثبتونا ،للنفي ،بلدة لبنانية� ،شقيق.
عظيما� ،أرتاب ،بلدة لبنانية.
-7
ً
خما�سيا ،طبيعة وخليقة.
تلي
نه�ضنا،
أجيء،
�
-8
ً
يعمرون ،منا�ص.
� -9ساعدين� ،أنت بالأجنبيةّ ،
ٍ
منحن ،رئي�س �أمريكي مات قتالً ،بلدة لبنانية.
-10
 -11ج�سمي ،نقي�ض ين�رش ،جتافى وتباعد ب�رصه ،تو�شك �أن.
 -12اال�سم الثاين ملخرج �صيني ،نقيم باملكان ،مت�شابهان ،الرايات ،عامل
�سوي�رسي اكت�شف �ألـ»د.د.ت».
 -13عدم �إكرتاث لـِ ،مطار يف تاهيتي ،يثبتها ،مطربة �إماراتية.
 -14ممثل فرن�سي ،مدينة فرن�سية ،من الطيور املائية.
 -15مرف أ� نهري فرن�سي ،ت�س�أله وت�ستو�ضحه
عن الأمر ،مت�شابهان ،اخرتاع و�إن�شاء.
فت من ق�شور ال�شجر،
 -16من الفراعنة ،ما ّ
المع.
� -17إ�سم مو�صول ،ملحن م�رصي راحل� ،أكرب
خطيب ومفكر عرفته روما القدمية ،بحر.
 -18عرق يف العنق ،للتمني ،نزعم ،قارورة.
� -19سندناهم ،رفق وت�أين ،نهار وليل.
� -20شقيقة �أمري موناكو ،ولد الفر�س ،من
الأزهار ،نطوف حول.

الفائزون
• امل�ؤهل ح�سن م�سلم
لواء امل�شاة التا�سع.

• الرقيب ح�سام مالعب
فوج الهند�سة  -الوروار.

العريف يو�سف البيطار
امل�ست�شفى الع�سكري املركزي.

بول�س �صوما
زوق مكايل  -ك�رسوان.
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الربيع اللبناين
كل عام مزرك�شاً �سفوحنا ،م�ستبدالً الأبي�ض عند ر�ؤو�س روابينا
مير بنا الربيع ّ
ّ
والوزال.
بالأخ�رض املطمئن والأحمر الدافئ والأ�صفر ال�ضاحك يف ثغور القندول
َّ
وتطل «العيون» بدموع العطاء وب�شائر
وتتفجر الينابيع عند املنعطفات،
ّ
ّ
ويكر املاء يف الأودي��ة �آمناً هادئاً م�ستبد ًال هدير الطوفان وزجمرة
الأمل،
ّ
الريح اللذين �سادا الف�صل املاطر.
نحن على موعد ال يعرف اخللل مع الربيع ،فال هو يخطئ �أو يت�أخر ،وال �أبناء
كل حقول الإنتاج ،يتكا�سلون .وال
هذه البالد ،العاملون يف حقولها ،ويف ّ
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية تتوانى للحظة عن جتديد قَ �سمها الكبري يف الدفاع عن
تراب الوطن و�صون وحدته والتي ال يولد ربيع الوطن �إال يف كنفها .وهكذا
ي�ضيف ربيعنا �إىل موعده املعروف ،وجماله املو�صوف ،زهور ًا جديدة وخمائل ال
ثمة
بديل لها ،هي �أمن الوطن و�أمان املواطن ،ومواجهة كل فتنة يف ّ
كل مكانّ .
تزين العقول ،وذلك بعدم االجنرار �إىل ما يع ّكر على
رياحني ّ
البالد �صفوها ،و�إبقاء الأمور ،كائنة ما كانت ح ّدتها ،يف دائرة
املناخ الدميوقراطي الذي يخيم على لبنان يف كل الف�صول.
وكائناً ما كان ر�ضانا عن جتربتنا الوطنية ،فنحن ال ن�سعى
�إىل ت�صديرها� ،إىل �أح��د ،وباملقابل ،ال نر�ضى با�سترياد
بدائل عنها ،وال ينبع هذا الر�أي من عزلة نفر�ضها على نفو�سنا،
� مّإنا ينطلق من جتربة قا�سية مررنا بها ،فت�صارعنا يف داخل
البيت الواحد ،وتقاتلنا ،وهدمنا اجلدران ،و�أ�سقطنا ال�ضحايا،
ويف النهاية مل يكن القهر لطرف من دون الآخر � ،مّإنا للوطن ب�أ�رسه ،ومل يتم ّكن طرف من
يبق
�أن يلغي الآخر � ،مّإنا كادت الأطراف مت�صارعة متقاتلة �أن تلغي الوطن ،كما �أنه مل
َ
لأي طرف �أن يحيا مبفرده ،وك� ّأن عبارة «الدين هلل» قد كتبت جلميع ال�شعوب ،بينما عبارة
«الوطن للجميع» كتبت لنا قبل غريناّ � .إن ع ّلة وجودنا هي �أن يكون وطننا جلميع �أبنائه،
الرب،
ا�سماً ،ود�ستور ًا ،وتنوع مناخ ،وغنى �أر�ض ،و�صغر م�ساحة ،وتكامل عنا�رص من البحر �إىل
ّ
ومن اجلبل �إىل ال�سهل ،ومن الطفل �إىل ال�شيخ ،ومن املر�أة �إىل الرجل ،ومن ال ّزارع �إىل
احلا�صد ...ومن �أول �أيام الربيع �إىل �آخرها.
متخ�ض عنها ربيع وطني �شامل،
التجربة اللبنانية باملعنى ال�سيا�سي والثقايف واالجتماعي،
ّ
ربيع �إ�ستثنائي لي�س له مثيل
يرتكز على ثنائية الوحدة يف التنوع والتنوع يف الوحدة .إ� ّنه
ٌ
يف �أي بلد �آخر ،ومن غري اجلائز �أن يت�أثر ب�سواه� ،أو �أن تدخل عليه تعديالت و�إ�ضافات،
�إ ّال �إذا انبثقت من رحمه ،فالعبث به ميثّل ا�ستخفافاً بن�ضال اللبنانيني طوال قرون من
الزمن ،وتفريطاً بدماء �شهداء اجلي�ش والوطن ومقاومة العدو الإ�رسائيلي الغا�صب ،الذين
لوالهم ملا كان لنا ربيع نعتز به حتت وجه ال�شم�س ،وال نبتت يف �أر�ض بالدنا زهور احلرية
وال�سيادة واال�ستقالل.
في�صح معه � ّأن
يطل ربيع لبنان ،ومي�ضي على �أمل �أن يعود ،مف�سحاً لف�صل �آخر،
نعم،
ّ
ّ
تنوعها تتج ّدد
يف هذا الوطن ف�صوالً تتواىل وتتنوع ،ويف تواليها
تتكون الأعوام ومع ّ
ّ
احلياة.
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بقلم:
العميد الركن
ح�سن �أيوب
مدير التوجيه

