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لعل الإرهاب هو �أخطر التحديات التي تواجهها املجتمعات
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2013

ت�رشين الأول

2013

�إ�ستقباالت الوزير
ال�سفري
الرو�سي

ال�سفري
ال�صيني

�سفريا رو�سيا وال�صني
وزوار �آخرون
لدى وزير الدفاع الوطني
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني يف حكومة
ت�صريف الأعمال الأ�ستاذ فايز غ�صن� ،سفري
رو�سيا ال�سيد الك�سندر زا�سبيكن وعر�ض معه
التطورات الراهنة يف لبنان واملنطقة ،بالإ�ضافة
�إىل جديد التطورات يف �سوريا .وقد و�ضع ال�سفري
الرو�سي الوزير غ�صن يف �أجواء اجلهود التي تبذلها
رو�سيا لتجنب اي تطور ع�سكري قد ت�شهده
املنطقة.
وتناول اللقاء � ً
أي�ضا التعاون الثنائي بني البلدين
ال �سيما يف املجال الع�سكري ،ومتّ التطرق �إىل
تقدمها رو�سيا
امل�ساعدات التي ميكن ان ّ
للجي�ش اللبناين.
كما ا�ستقبل الوزير غ�صن� ،سفري ال�صني ال�سيد
 Jiang Jiangالذي �أجرى معه جولة �أفق تناولت
الأو�ضاع العامة و�آفاق التعاون بني البلدين.
والتقى الوزير غ�صن �سفرية كولومبيا ال�سيدة
جورجينا مالط وعر�ض معها امل�ستجدات
والعالقات الثنائية بني البلدين.
ومن زوار الوزير غ�صن ،امللحق الع�سكري
الأمريكي العقيد انطونيو بران�شز.

ال�سفرية
الكولومبية

امللحق
الع�سكري
الأمريكي
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حقائق

ك�شف معلومات
�أمنية ح�سا�سة

ت�ضمن جملة معطيات
�أدىل وزير الدفاع الوطني يف حكومة ت�صريف الأعمال الأ�ستاذ فايز غ�صن ببيان ّ
�أمنية تتعلق بالتحقيقات اجلارية مع عدد من املوقوفني على خلفية قيامهم بعمليات �أمنية يف عدد من
املناطق اللبنانية ،وجاء يف البيان:
لاً
�إنني كوزير للدفاع الوطني �أ�ؤكد �أن ما �س�أقدمه لي�س حتلي وال تكهنات� ،إمنا حقائق م�ستندة �إىل
حتقيقات �أجرتها مديرية املخابرات يف اجلي�ش اللبناين وت�ضمنت اعرتافات �أدىل بها املوقوفون.
خ�صو�صا �أن املعلومات الأمنية
و�أ�ضاف :قد ي�س�أل البع�ض عن قرارنا الإدالء مبا تو�صلنا �إليه من معلومات
ً
احل�سا�سة عادة ما تبقى بحوزة الأجهزة الأمنية ،وهنا يهمني �أن �أ�ؤكد �أن هذا القرار جاء نتيجة االقتناع
مبدى احلاجة الآن لت�سمية الأمور مب�سمياتها ،وذلك لو�ضع حد للتكهنات والفر�ضيات والتحليالت التي
تعمد يف جانب منها �إىل �إ�شاحة الأنظار عن احلقائق ،و�إحداث بلبلة يف �صفوف الر�أي العام اللبناين.

الوزير غ�صن :ثمة خاليا �إرهابية تعمل لإ�شعال الفتنة

احلرب على الإرهاب عنوان املرحلة
لنعمل يدً ا واحدة
يف املعلومات ك�شف الوزير غ�صن ما يلي:
«�إن مديرية املخابرات قد اعتقلت بتاريخ
 2013/7/27املدعو ح�سن ح�سني رايد الذي
اعرتف �أنه قام وباال�شرتاك مع عمر �أحمد
الأطر�ش ،و�آخرين بتنفيذ عدد من العمليات
الإرهابية وحت�ضري �سيارات مفخخة.
ومن �ضمن اعرتافاته:
� اًأول :امل�شاركة بتاريخ  2013/5/28مع
كل من عمر �أحمد الأطر�ش ،و�سامي �أحمد
الأطر�ش ،وعبيدة م�صطفى احلجريي ،و�أحمد
حميد و�سامح الربيدي و�أربعة
عبد الكرمي
ّ
�سوريني �آخرين بقتل عدد من الع�سكريني
على حاجز للجي�ش اللبناين يف حملة وادي
حميد.
ثانيا :امل�شاركة بتاريخ  2013/6/16مع
ً
كل من عمر و�سامي الأطر�ش و�أربعة �سوريني
�آخرين بقتل �أربعة �أ�شخا�ص (�إثنان منهم
من �آل جعفر وواحد من �آل �أمهز و�آخر تركي
اجلن�سية) يف حملة وادي رافق.
ً
ثالثا :امل�شاركة يف �إعداد وتفجري العبوتني
النا�سفتني على ط��ري��ق الهرمل بتاريخ
 ،2013/7/7حيث متّ تفجري الأوىل يف �سيارة
ل�سيدة من �آل نا�صر الدين والثانية بدورية
للجي�ش اللبناين ،ما �أدى �إىل جرح �ضابط
وعدد من الع�سكريني.
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رابعا :اط�لاع املدعو ح�سن ح�سني رايد
ً
على قيام كل من عمر و�سامي الأطر�ش
وزهري ح�سني �أمون و�سامح الربيدي و�أحمد
عبد الكرمي حميد ،بتجهيز ع��دد من
ال�سيارات املفخخة لتفجريها يف ال�ضاحية
اجلنوبية ل��ب�يروت وغ�يره��ا م��ن املناطق
اللبنانية».
و�أ���ض��اف الوزير غ�صن« :تبينّ من خالل
التحقيقات التي �أجرتها مديرية املخابرات
�دب��ر لهذه
�أن عمر الأط��ر���ش ه��و ال��ر�أ���س امل� ّ
املجموعة .وقد توافرت معلومات للمديرية
� ً
أي�ضا عن عدد من امل�شتبه فيهم املتو ّرطني
متفجرة بئر العبد الأوىل
يف �إع��داد وو�ضع
ّ
بتاريخ .»2013/7/9
وقال« :لدينا معلومات ت�ؤكد �أن ال�سيارة
التي انفجرت �آن��ذاك يف بئر العبد هي من
ن��وع «ك��ي��ا» متّ ��ت �سرقتها ليلة وق��وع
االنفجار من منطقة خلدة ،عرب اال�ستيالء
عليها بقوة ال�سالح ،وق��د متّ جتهيزها
ليلاً ومن ثم و�ضعها يف موقف ال�سيارات
حيث وقع التفجري ،وقد اعتقلت مديرية
�شخ�صا �سوري اجلن�سية ويدعى
املخابرات
ً
ح�سام دياب غامن �أبو حلق ،وتبينّ �أنه على
عالقة ب�أ�شخا�ص �آخرين ي�شتبه يف عالقتهم
مبتفجرة بئر العبد الأوىل».
ّ
وك�����ش��ف ال���وزي���ر غ�����ص��ن �أن «م��دي��ري��ة

املخابرات لديها خيوط قوية يف ق�ضية �إطالق
ال�صاروخني على ال�ضاحية اجلنوبية بتاريخ
ّ
تتعقب �أحد املتو ّرطني.
 2013/5/26و�إنها
كما �أن لدى املديرية معلومات دقيقة
ع��ن حمركي ه����ؤالء الأ�شخا�ص وال��ر�أ���س
املدبر واملجموعات املحيطة به وانتماءاتهم
وجن�سياتهم �أكانوا لبنانيني �أو �سوريني �أو
غري ذلك».
وق���ال :ه��ذا بع�ض م��ا متتلكه مديرية
املخابرات يف اجلي�ش ،ويهمني هنا كوزير
للدفاع �أن �أ�ؤك��د للر�أي العام �أن «اجلي�ش
اللبناين ومديرية املخابرات هما عني الوطن
ال�ساهرة ،وه��ذه املديرية تقوم بجهد جبار
علما �أنه كان بالإمكان
ت�شكر عليه،
ً
للتحقيقات �أن ت�سري بخطى مت�سارعة
�أكرث من ذلك لوال قيام البع�ض بت�صويب
�سالحه باجتاه امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
�إن��ن��ا وح��ر�ً��ص��ا منا على ال�سلم الأه��ل��ي
إدراكا منا خلطورة املعلومات التي بحوزة
و� ً
اجلي�ش اللبناين والتي ك�شفنا اليوم عن
جزء ي�سري منها ،ارت�أينا �أنه من املفيد �أن
ن�ضع �أمام الر�أي العام بع�ض هذه احلقائق،
خ�صو�صا �أننا
وذلك بهدف قطع دابر الفتنة
ً
بد�أنا منذ الأم�س ن�سمع �أ�صوا ًتا تر ّوج النفجار
�آخر قد يقع يف منطقة �أخرى من لبنان – ال
�سمح الله – بهدف الإيقاع بني اللبنانيني،
و�إ�شعال فتنة �ستودي بالبلد �إىل الكارثة».
وختم الوزير غ�صن قائلاً :
«�إنني حني حتدثت يف ال�سابق عن ّ
ت�سلل
عنا�صر �إرهابيني �إىل لبنان ،قامت حينها
الدنيا ومل تقعد ،وها هي الأيام تثبت �صحة
ً
�سابقا ،و�أنا اليوم من موقعي
ما حذرنا منه

�أدق ناقو�س اخلطر لأقول �أن لبنان بد�أ يقع
يف قب�ضة الإرهاب ،وعلى اجلميع وعي دقة
يزايدن �أحد علينا يف مواقعنا
املرحلة ،فال
ّ
الوطنية ،وينغم�س يف التحليل بهدف
حتويل اجت��اه البو�صلة �إىل مكان �آخ��ر،
ويعمد �إىل الت�صويب علينا وتغيري كالمنا
وليتحمل كل
وحتويره ،فالو�ضع ال يحتمل،
ّ
�إن�سان م�س�ؤوليته الوطنية ،ولرتفع احلواجز
ال�سيا�سية عن عمل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
كما �أنني �أدع��و جميع اللبنانيني� ،إىل
�أي منطقة انتموا ،للوقوف خلف امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ودعمها وع��دم �إي���واء ه���ؤالء
املطلوبني وامل�ساعدة يف القب�ض عليهم،
وع��دم ت�أمني بيئة حا�ضنة لهم ،لنحمي
الوطن ونر�سخ �أمنه ومننع ا�ستهداف املدنيني
الأبرياء الذين ينتمون �إىل كل الطوائف
اللبنانية ،ب�أعمال �ضد الإن�سانية و�ضد
يدا واحدة لرت�سيخ وحدتنا
الأديان .ولنعمل ً
الوطنية وعي�شنا امل�شرتك الذي من خالله
نحمي البلد وجننّ به املزيد من الدماء التي
ت�سيل يف �أك�ثر من منطقة ،ونقطع دابر
الفتنة التي يتمناها العدو الإ�سرائيلي».
احلرب على الإرهاب
كذلك� ،أدىل الوزير غ�صن بت�صريح تناول
فيه الو�ضع الأمني يف البالد ،وقال�« :إن هذا
الو�ضع و�صل �إىل مرحلة دقيقة بات فيها
االكتفاء بالكالم و�إط�لاق املواقف غري
جمديني ،وال بد يف املقابل من وعي حجم
امل�س�ؤوليات امللقاة على عاتق ال�سيا�سيني
والأجهزة الأمنية برمتها».
و�أ�ضاف�« :إن احلرب على الإرهاب» باتت
خ�صو�صا �أن هذا الإرهاب
عنوان املرحلة،
ً
ال��ذي ال دي��ن ل��ه وال طائفة ،ال يحتاج �إال
لتفكك اللبنانيني و�شرذمتهم ليجتاحهم
ويغرز �أنيابه يف ج�سد بلدهم .وم��ن هنا
ف�إن واجب كل اللبنانيني الت�ضامن وعدم
االن�سياق �إىل دع��وات الفتنة والتحري�ض
الطائفي ،ومواكبة وت�سهيل عمل الأجهزة
الأمنية امل�ستنفرة بكل جهودها وطاقاتها
حلماية لبنان من هذا املر�ض الفتاك.
وم��ن هنا ال جم��ال لت�سيي�س الإره���اب
وال لتغطيته ،ال م��ن خ�لال الت�شكيك

بعمل الأج��ه��زة الأم��ن��ي��ة وال م��ن خالل
حماوالت البع�ض اللعب على وتر تطييف
الأج��ه��زة ومذهبتها ،ف��ه��ذا الأم���ر م�ضر
بلبنان وباللبنانيني ،والأج��ه��زة الأمنية
ً
تعمل للجميع من دون متييز
انطالقا
من امل�صلحة الوطنية العليا ولي�س امل�صالح
خ�صو�صا �أن هذه الأجهزة على
ال�ضيقة،
ً
اختالفها تعرف مدى خطر مر�ض الإرهاب
و�سرعة انت�شاره».
وك�شف ال��وزي��ر غ�صن �أن «االجتماع
الأخري للمجل�س الأعلى للدفاع الذي تر�أ�سه
فخامة رئي�س اجلمهورية ،وح�ضره رئي�س
احلكومة وال��وزراء املعنيون وقادة الأجهزة
مقرراته �سرية – �إال �أنه
الأمنية – و�إن كانت ّ
ات�سم بكثري من العمق والو�ضوح وت�سمية
الأم��ور مب�سمياتها» ،الفتً ا �إىل �أن «كل
املجتمعني ال �سيما رئي�سي اجلمهورية
واحلكومة ،اللذين وبعد االط�لاع على
ما بحوزة الأجهزة الأمنية من معطيات
ومعلومات خطرية ودقيقة ،قد �شددا على
���ض��رورة �إط�ل�اق ي��د الأج��ه��زة يف مكافحة
�أي حم��اوالت �إرهابية تهدف �إىل زعزعة
اال�ستقرار والأمن اللبنانيني ،و�أكدا �ضرورة
مواكبة هذه الأجهزة وتقدمي كل دعم
�سيا�سي حتتاجه للقيام مبهماتها».
يف املقابل ،ك�شف وزير الدفاع الوطني �أن
«املعلومات عن وجود خاليا �إرهابية تعمل
ليلاً ونها ًرا ،بهدف �إ�شعال فتنة من خالل
ا�ستهداف بع�ض املناطق بالتفجريات لي�ست
جديدة ،فاجلي�ش اللبناين يتابعها ويالحق
املتو ّرطني وامل�شتبه بتو ّرطهم بها منذ مدة»،
ريا �إىل «�أن الك�شف عن هذه املعلومات
م�ش ً
حت�س�سا منا
جاء كنتيجة ل�سببني ،الأول
ً
باقرتاب اخلطر ،وبالتايل توعية الر�أي العام
يح�ضر للبنان ،والثاين �سد �أي
على خطورة ما
ّ
ثغرة يريد �أعداء لبنان الت�سلل منها لإ�شغال
الفتنة بني �أبناء الوطن الواحد».
وختم ال��وزي��ر غ�صن «بالتنويه باجلهود
اجلبارة التي يبذلها اجلي�ش اللبناين ،وباقي
داعيا اجلميع �إىل مواكبة
الأجهزة الأمنية
ً
ه��ذه اجل��ه��ود ودع��م اجلي�ش وال��وق��وف �إىل
جانبه» ،مكر ًرا دعوته «عدم و�ضع احلواجز
ال�سيا�سية �أم��ام عمل اجلي�ش فهو يعمل

جلميع اللبنانيني ومل�صلحة كـل لبنان».
�شر الفتنة والإرهاب
ك��ذل��ك� ،أدان وزي���ر ال���دف���اع الوطني
الأ�ستاذ فايز غ�صن اجلرمية الإرهابية التي
ا�ستهدفت الآمنني يف مدينة طرابل�س ،وقال
«�إن يد الإرهاب البغي�ضة قد امتدت جمد ًدا
لتطاول منطقة �آمنة بهدف �إ�شعال فتنة بني
اللبنانيني».
و�أ�ضاف الوزير غ�صن« :ها هو املحظور الذي
ً
�سابقا قد وقع ،فاليد التي
كنا قد حذّ رنا منه
امتدت �إىل منطقة ال�ضاحية اجلنوبية هي
نف�سها التي ارتكبت اليوم جمزرة جديدة
ّ
امل�صلني يف
من خالل تفجريين ا�ستهدفا
م�سجدين يف طرابل�س ،والهدف الأول والأخري
ً
�سابقا ونكرره اليوم� ،إ�شعال
هو ما �أعلنّ اه
الفتنة الطائفية واملذهبية التي من �ش�أنها
�أن ت�شعل البلد برمته».
و�أكد وزير الدفاع «�إن ما متتلكه الأجهزة
الأمنية من معلومات ومعطيات ير�سم
يح�ضر للبنان ،وهذا الأمر
عما
ّ
�صورة قامتة ّ
�سبق �أن حذرنا منه م��را ًرا وتكرا ًرا ،ونحن
جن��دد حتذيرنا ب ��أن ما ح�صل يف طرابل�س
اليوم قد يح�صل يف منطقة �أخرى – ال �سمح
الله – بهدف جر اللبنانيني للتقاتل يف ما
بينهم ،ولذلك ال بد من الوحدة والت�ضامن
ل�سد الطريق �أمـام االرهابيني ومنعهم من
حتقيق هـدفـهـم بـ�إ�شـــعـال الـفـتـنـة يف
لــبنان».
واعترب �أن «الواجب الوطني يقت�ضي من
اجلميع وعي حجم املخاطر املحدقة ببلدنا
داعيا �إىل
وخطورة امل�ؤامرة التي حت�ضر لنا»،
ً
«االبتعاد عن اخلطاب الطائفي واملذهبي
والتعايل ع��ن ال�صغائر وامل�صالح ال�ضيقة
والتعاطي مع الأمور بروية وحكمة والتوقف
عن �إط�لاق االتهامات ،فالإرهاب وكما
�أثبتت الأيام ال ي�ستثني �أح� ً�دا ،بل يتحرك
يف ك��ل االجت��اه��ات لي�صيب هدفه بجر
اللبنانيني �إىل التقاتل يف ما بينهم».
وختم وزير الدفاع بتقدمي التعازي لأهايل
ال�ضحايا الأب��ري��اء ال��ذي��ن ق�ضوا يف جم��زرة
متمنيا ال�شفاء العاجل للجرحى،
طرابل�س،
ً
وقال« :حمى الله لبنان واللبنانيني ووقى هذا
البلد �شر الفتنة والإرهاب».
العدد  - 340اجلي�ش
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�إ�ستقباالت القائد
اجتماع بني
وزير الدفاع الوطني
وقائد اجلي�ش

زار وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ فايز غ�صن ،قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وبحثا �ش�ؤو ًنا تتعلق بامل�ؤ�س�سة
التطورات الأمنية الأخرية.
الع�سكرية وحاجاتها ،بالإ�ضافة �إىل
ّ
�سفري الواليات املتحدة الأمريكية

...وال�سفرية ال�سابقة مورا كونيللي

قائد اجلي�ش
ي�ستقبل �سفراء
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ،يف مكتبه يف ال�يرزة� ،سفري
الواليات املتحدة الأمريكية اجلديد
ال�سيد دايفيد هيل يرافقه امللحق
الع�سكري العقيد انطونيو بران�شز،
يف زيارة تعارف ملنا�سبة توليه مهمته
اجلديدة يف لبنان .وكان
العماد قهوجي ا�ستقبل
ال�����س��ف�يرة الأم�يرك��ي��ة
ال�سابقة مورا كونيللي
يف زيارة وداعية.
ك�����ذل�����ك ،ال��ت��ق��ى
العماد قهوجي �سفري
ال�����ص�ين ال�سيد Jiang
 Jiangيرافقه امللحق
ال��ع�����س��ك��ري العقيد
،Guan
Aibang
و�سفري العراق ال�سيد رعد
الألو�سي ،و�سفري تركيا
ال�سيد �سلمان �إي��ن��ان
�أوزيلديز و�سفري اململكة
العربية ال�سعودية ال�سيد
علي عوا�ض الع�سريي.

�سفري ال�صني

وقد نوق�شت خالل الزيارات الأو�ضاع
العامة يف لبنان واملنطقة وعالقات
التعاون الع�سكري.
كذلك ،ا�ستقبل العماد قهوجي،
�سفري ل��ب��ن��ان يف ال���والي���ات املتحدة
االمريكية ال�سيد انطوان �شديد.

�سفري تركيا

�سفري العراق

�سفري اململكة العربية ال�سعودية

�سفري لبنان يف الواليات املتحدة االمريكية

العدد  - 340اجلي�ش
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إ��ستقباالت القائد
رئي�س �أركان الدفاع الربيطاين

...ورئي�سي �أركان
الدفاع الربيطاين
واملاليزي

رئي�س �أركان الدفاع املاليزي

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،رئي�س �أركان الدفاع الربيطاين اجلرنال  Nicholas Houghtonعلى
التطورات يف لبنان
ر�أ�س وفد مرافق ،يف ح�ضور ال�سفري الربيطاين ال�سيد  .Tom Fletcherوتناول البحث
ّ
واملنطقة ،وعالقات التعاون بني جي�شي البلدين ،ال �سيما تفعيل برنامج امل�ساعدات الربيطانية.
كما ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،رئي�س �أركان الدفاع املاليزي اجلرنال ،Zulkifeli Bin Mohd Zin
على ر�أ�س وفد مرافق .وقد تناول البحث �سبل تعزيز عالقات التعاون بني جي�شي البلدين ،ومهمة وحدة
ماليزيا العاملة �ضمن �إطار قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان .و�أعرب العماد قهوجي خالل اللقاء عن
تقديره جهود اجلرنال  Mohd Zinيف هذا الإطار ،و�شكر ال�سلطات املاليزية على دعمها امل�ستمر للجي�ش
اللبناين.

...واملمثل ال�شخ�صي للأمم املتحدة

...وقائد قواتها يف لبنان

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،املمثل ال�شخ�صي للأمم
املتحدة ال�سيد ديريك بالمبلي ،وتداول معه �ش�ؤو ًنا عامة وعالقات
التعاون بني اجلي�ش والقوات الدولية العاملة يف اجلنوب.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،ب�أوقات خمتلفة قائد قوات الأمم املتحدة
والتطورات
امل�ؤقتة يف لبنان اجلرنال باولو �سييرّ ا ،وعر�ض معه الأو�ضاع
ّ
خ�صو�صا حادثة �إط�لاق
الأمنية الأخ�يرة على احل��دود اجلنوبية
ً
ّ
املحتلة ،واالعتداء
ال�صواريخ من جنوب لبنان باجتاه فل�سطني
الإ�سرائيلي على منطقة الناعمة .كما بحثا يف الإجراءات امليدانية
امل�شرتكة بني اجلانبني للحفاظ على ا�ستقرار اجلنوب.

...ورئي�س بعثة اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،رئي�س بعثة اللجنة الدولية لل�صليب
الأحمر يف لبنان ال�سيد  Jurg Montaniيف زي��ارة وداعية رافقه
خاللها خلفه ال�سيد .Fabrizzio Garboni
10
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...ونوا ًبا
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش النواب ال�سادة� :آغوب
بقرادونيان ،زياد القادري ،مروان فار�س ،خالد زهرمان يرافقه
رئي�س بلدية فنيدق ال�سيد عبد الإله زكريا ووفد من فعاليات

البلدة ،والنائب جمال اجلراح يرافقه وفد من فعاليات
وفدا من كتلة امل�ستقبل
بلدة عر�ســال ،كما التقى
ً
النيابيـة.

النائب �آغوب بقرادونيان

النائب زياد القادري

النائب مروان فار�س مع وفد

النائب خالد زهرمان مع وفد

النائب جمال اجلراح مع وفد

وفد من كتلة امل�ستقبل النيابيـة

العدد  - 340اجلي�ش
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إ��ستقباالت القائد
...وق�ضاة
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،النائب العام
التمييزي بالإنابة القا�ضي �سمري حمود
وقا�ضي التحقيق الع�سكري الأول ريا�ض بو
غيدا ،وتناول البحث �ش�ؤو ًنا ق�ضائية.

مدير عام الأمن العام

مدير عام �أمن الدولة

...وقادة �أجهزة �أمنية
ا�ستقبل العماد قهوجي ،مدير عام الأم��ن العام اللواء عبا�س
ابراهيم ،ومدير عام �أمن الدولة اللواء جورج قرعة ،وقائد الدرك
العميد جوزيف الدويهي ،وبحث معهم يف ال��ت��ط� ّ�ورات الأمنية
والتعاون والتن�سيق بني امل�ؤ�س�سات ل�ضبط احلدود ومالحقة ال�شبكات
الإرهابية.

قائد الدرك

قائد اجلي�ش ي�ضع �أركان القيادة
يف �صورة التطورات الراهنة
اجتماعا مع �أركان
عقد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
ً
القيادة وقادة الأجهزة والوحدات الكربى ،حيث و�ضعهم يف �صورة
التطورات الراهنة ،كما �أعطى تعليماته وتوجيهاته جلهة املبا�شرة
ّ
فو ًرا بتكثيف الإجراءات الأمنية وتعزيز انت�شار القوى الع�سكرية
ل�ضبط الأمن واال�ستقرار يف خمتلف املناطق اللبنانية.

12
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...و�أمني عام تيار امل�ستقبل

...ووفدا من جمعية ال�صناعيني
ً

ا�ستقبل قائد اجلي�ش� ،أمني عام تيار امل�ستقبل ال�سيد احمد
احلريري يرافقه ال�سيد ماهر بو اخلدود.

وفدا من جمعية ال�صناعيني يف لبنان
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�شً ،
يتقدمه املهند�س نعمة افرام ،وبحث معه يف جماالت التعاون بني
اجلي�ش واجلمعية.

...ومن جمعية جتار بريوت

...ووفدا من بلديات املنت اجلنوبي
ً

ا�ستقبل العماد قهوجي ،وف� ً�دا من جمعية جتار بريوت برئا�سة
ال�سيد نقوال �شما�س ،وجرى التداول يف جماالت التعاون.

وفدا من بلديات املنت اجلنوبي يتقدمهم
ا�ستقبل قائد اجلي�شً ،
رئي�س بلدية ال�شياح ال�سيد �إدمون غاريو�س .وقد عبرّ الوفد عن تقديره
الإج��راءات الأمنية التي يتخذها اجلي�ش ل�ضبط اال�ستقرار وطم�أنة
الأهايل.

كذلك ،ا�ستقبل قائد اجلي�ش كلاً من :النائب ال�سابق �إميل �إميل حلود� ،أمني عام املجل�س الأعلى اللبناين – ال�سوري
الأ�ستاذ ن�صري خوري ،نقيب املحر ّرين اال�ستاذ اليا�س عون ،امللحق الع�سكري الرتكي العقيد مراد ي�شيلكوي ،الكاتب
�ضم ال�سيدين مازن ابراهيم وثائر غندور ،ورئي�س بلدية الغازية
واملحلل ال�سيا�سي هيثم زعيرتً ،
ووفدا من قناة اجلزيرة الف�ضائية ّ
ال�سابق ال�سيد حممد غدار على ر�أ�س وفد مرافق� ،إىل وفد من جمعية ان�صار الوطن.

العدد  - 340اجلي�ش
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إ��ستقباالت رئي�س الأركان

14

�شخ�صيات
ووفود لدى
رئي�س الأركان

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان ،يف مكتبه يف
الريزة ،النواب ال�سادة :انطوان �سعد وجمال اجلراح ،الوليد �سكرية،
وزياد القادري ،ومت تداول �ش�ؤون تتعلق بالأو�ضاع الراهنة ،كما التقى
الوزير ال�سابق ناجي الب�ستاين.
وا�ستقبل رئي�س الأركان نظرييه ال�سابقني اللواء الركن املتقاعد
منري طربيه واللواء الركن املتقاعد رمزي �أبو حمزة.
ً
واي�ضا ،ا�ستقبل امللحق الع�سكري الرتكي اجلديد العقيد كامل
غونلري ،وامللحق الع�سكري الروماين العقيد  Liviu Meceaيرافقه

خلفه املقدم .Dorel Marin Sandu
كما ا�ستقبل مدير �إدارة ال�ش�ؤون الع�سكرية يف جامعة الدول
العربية الدكتور �سامي كا�شور ،يرافقه �أع�ضاء اللجنة العليا
املنظمة للبطولة العربية الع�سكرية الثانية للمالكمة ور�ؤ�ساء
الوفود امل�شاركة .وقد �أثنى اللواء الركن �سلمان على جهود اللجنة
وثمن م�شاركة الدول العربية يف �إجناح البطولة ،و�شكر
املنظمةّ ،
اجلامعة العربية على رعايتها البطولة واختيارها لبنان كمركز
للن�شاطات الريا�ضية الع�سكرية.
كذلك ،التقى رئي�س الأرك���ان نائب رئي�س احل��زب التقدمي
اال�شرتاكي الأ�ستاذ دريد ياغي وبحث معه يف ال�ش�ؤون العامة.
�ضم كلاً من ال�سيد فهد
وا�ستقبل ً
وفدا من ملتقى الت�أثري املدين ّ
ال�سقال والدكتور زياد ال�صائغ ،حيث تناول البحث �أهداف امللتقى
و�سبل التعاون مع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.

النائبان انطوان �سعد وجمال اجلراح

النائب زياد القادري

الوزير ال�سابق ناجي الب�ستاين

اللواء الركن املتقاعد منري طربيه

امللحق الع�سكري الرتكي

امللحق الع�سكري الروماين

اجلي�ش  -العدد 340

ومن زوار رئي�س الأركان � ً
املوحدين
أي�ضا ،وفد من م�شايخ طائفة
ّ
�ضم ال�شيخني حمزة الكوكا�ش وراجح عبد اخلالق ،و�آخر من
الدروز ّ
جمعية جتار مدينة ال�شويفات برئا�سة الدكتورة ندى �صعب ،ومن

منتدى ال�شباب الدميقراطي ،وجمعية �أن�صار الوطن ،وبلدية �صوفر
وعائلة اجلردي .وقد عبرّ ت هذه الوفود عن ت�ضامنها مع امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية.

الدكتور �سامي كا�شور

وفد من ملتقى الت�أثري املدين

املوحدين الدروز
وفد من م�شايخ طائفة ّ

وفد جمعية جتار مدينة ال�شويفات

وفد منتدى ال�شباب الدميقراطي

جمعية �أن�صار الوطن

وفد بلدية �صوفر

عائلة اجلردي

العدد  - 340اجلي�ش
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ن�شاطات رئي�س الأركان

رئي�س الأركان
مكر ًما يف ال�شويفات
ّ
ويف ب�شامون

ملنا�سبة الأول من �آب� ،أقامت رعية مار خمايل للروم الأرثوذك�س يف ال�شويفات حفلاً
تكرمييا لرئي�س
ً
(املدبر) .ح�ضر احلفل� ،شخ�صيات
الأركان اللواء الركن وليد �سلمان ،وذلك يف باحة كني�سة مار خمايل
ّ
ّ
وتخلله �إلقاء كلمات وعر�ض ملو�سيقى اجلي�ش وفقرات فنية.
ال�ضباط،
روحية واجتماعية وعدد من
ّ
تكرميا للواء الركن وليد �سلمان يف دار بلدية
كذلك� ،أقام ال�سيد �أكرم �أبو عا�صي حفل ع�شاء
ً
ال�ضباط يف
ب�شامون ،ح�ضره ح�شد من الفعاليات االجتماعية و�شخ�صيات مدنية �إىل جانب عدد من
ّ
اخلدمة الفعلية واملتقاعدين.

ّ
تفقد الوحدات الع�سكرية املنت�شرة يف منطقة الناقورة
اللواء الركن وليد �سلمان :خروقات العدو الإ�سرائيلي تظهر نياته املبيتة
ّ
تفقد اللواء الركن وليد �سلمان الوحدات الع�سكرية املنت�شرة يف
ّ
منطقة الناقورة ،حيث جال يف مراكزها واطلع على ن�شاطاتها
و�إجراءاتها الدفاعية ،ثم التقى ال�ضباط والع�سكريني وز ّوده��م
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التوجيهات الالزمة .وقد ّنوه اللواء الركن �سلمان بجهودهم
ريا �إىل �أن خـرق العدو الإ�سرائيلي الأرا�ضي اللبنانية
وت�ضحياتهم ،م�ش ً
يف منطقة اللبونة بالإ�ضـافة �إىل خروقـاته اجلوية امل�ستمرة ،تظهر
ٍ
داعيا
نيات عدوانية �ضد لبنان،
ب�شكل وا�ضح ما يبيته من
ً
ٍ
مزيد من اجلهوزية واال�ستعداد ملواجهة �أي خرق
الع�سكريني �إىل
جنبا �إىل جنب ،مع ال�سهر على ا�ستقرار املناطق احلدودية
مماثل،
ً
ودعم �صمود �أبنائها يف بلداتهم وقراهم.
ثم زار اللـواء الركن �سلمان قيادة قـوات الأمم املتحدة امل�ؤقتـة
�سييـرا
يف لبنــان يف الناقوـرة ،واجتمـع بقائدها اجل�نرال بـاولـو
ّ
وع��دد من �أرك��ان��ه ،حيث بحـث معه يف التـطـورات الأخ�يرة
على احلدود اجلـنوبية ،و�سبل تعزيز عـالقات التن�سيـق والتعـاون
ً
وتنفـيذا للقرار 1701
بيـن اجلانبـني ،ا�ستعدا ًدا ملواجـهة �أي طارئ،
مبختلف مندرجاته.

ت�رشين الأول

2013

�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

تكرمي

يف منا�سبة هي الأوىل من نوعها ،التقى قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي جميع �أفراد عائالت
الع�سكريني ال�شهداء الذين �سقطوا يف �ساحة
ال�شرف ،وذلك يف احتفال �أقيم يف الريزة ،ح�ضره
رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان وعدد
من كبار �ضباط القيادة وقادة الوحدات الكربى
و�إعالميون.
بد�أ االحتفال بالن�شيد الوطني اللبناين ،ثم الوقوف
إكراما لأرواح ال�شهداء .وتابع بعد
دقيقة �صمت � ً
فيلما وثائق ًيا عن ال�شهداء.
ذلك احلا�ضرون ً
ويف اخلتام ،ا�ستمع قائد اجلي�ش �إىل مطالب
عائالت ال�شهداء ،وت�س ّلم احلا�ضرون ً
ن�سخا من
كتاب «�شهداء اجلي�ش» بطبعته احلديثة.

احتفال تكرميي
لعائالت
الع�سكريني ال�شهداء

يف قلوبنا كما يف لوحة ال�شهداء.
اجتمعنا ال��ي��وم ،كما تلتقي كل عائلة لبنانية
والدا ،وكلما �سقط منها فرد ازدادت
فقدت ابنً ا �أو � ًأخا �أو ً
متا�سكا ووحدة.
ً
فنحن عائلة واحدة ،مهما كربت ،كما هي حالها
معا على من غاب عنا ،وحملنا
اليوم .ذرفنا الدموع ً
�صوره ،وا�شتقنا �إليهّ ،
و�صلينا له ،وو�ضعنا الورد على مثواه
الأخري.
ابن كل �أم و�أب منكم ،هو ابننا ،واب��ن امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ،التي �آمن بها �أبنا�ؤكم.
يوما �إال للدفاع عن لبنان ،وعن �أبنائه ،وهو لن
فاجلي�ش مل يعمل ً
ي�سكت �إال حني يعود احلق �إىل �أ�صحابه ويرتاح ال�شهداء حيث هم.
اليوم تكرب فيكم قيادة اجلي�ش ،وتفخر بكم :عائالت بريوت
وجبل لبنان واجلنوب وال�شمال والبقاع ،يا من فقدمت �أبناءكم يف
�سبيل لبنان .وتلتفون اليوم حول قيادته ،وتتحدثون بوعي وم�س�ؤولية،
عن ال�شهادة وعن الدماء الزكية ،التي بذلها ال�شهداء.
�إن وحدة لبنان هي التي جعلت جنودنا يذهبون �إىل املوت غري
خائفني ،وب�شجاعة ما بعدها �شجاعة ،لأنهم اختاروا قدرهم ،و�أرادوا

قائد اجلي�ش:
يوما �إال للدفاع عن لبنان
اجلي�ش مل يعمل ً
وعن �أبنائه وهو لن ي�سكت �إال حني يعود
احلق �إىل �أ�صحابه ويرتاح ال�شهداء حيث هم
كلمة قائد اجلي�ش
توجه قائد اجلي�ش العماد قهوجي يف م�ستهل كلمته بالتحية
ّ
منوها ب�صربهم وتعاليهم على اجلراح،
�إىل �أفراد عائالت ال�شهداء،
ً
وبر�سوخ �إميانِهم بالوطن الذي ق�ضى يف �سبيله ال�شهداء الأبطال،
يوما �إ ّال للدفاع عن لبنان وعن �أبنائه،
م� ً
ؤكدا �أن اجلي�ش مل يعمل ً
ُّ
احلق �إىل �أ�صحابه ،ويرتاح ال�شهدا ُء
وهو لن ي�سكت �إ ّال حني يعود
حيث هم.
قال العماد قهوجي يف كلمته:
«اجتمعنا اليوم لتكرمي من رحلوا عنا ،وبقيت �أ�سما�ؤهم حمفورة
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�أن يكونوا قدوة لعائالتهم ،يف احلفاظ على حرية وطننا و�سيادته.
ً
رفاقا يل يف ال�سالح ،و�أخ��وة يل
�أعرف وجعكم ،و�أنا الذي فقدت
معا كي يبقى لبنان.
و�أبناء،
خدمنا ً
ْ
�أع��رف �أملكم وقد التقيت بكم ،و�أك�برت يف الأمهات والآب��اء
والزوجات والإخوة والأبناء ،الدموع ،وال�صالة لراحة �أنف�س ال�شهداء،
الذين يفخرون اليوم من حيث هم بتعاليكم على اجلراح ،وبر�سوخ
�إميانكم بالوطن الذي بذلوا دماءهم من �أجلِ انت�صاره.
لقد �أق�سمنا �أال نن�سى �شهداءنا ،الذين و�ضعوا ثقتهم يف اجلي�ش ،لأنه
يعمل جلميع اللبنانيني ،ولي�س لفئة من دون �أخرى .ونق�سم اليوم
جمد ًدا �أ ّال نن�سى ت�ضحيات رفاقنا».
وختم قائلاً « :نحن و�إياكم يف م�سرية واحدة خلال�ص بلدنا ،وكي
و�ساما على �صدر لبنان وحده.
تكون �شهادة �أبنائكم
ً
حتية �إكبار و�إج�لال �إىل �أرواح �شهدائنا الأب��رار ،ودامت م�آثرهم
ونربا�سا للجي�ش وللوطن».
البطولية ،عنوا ًنا للمجد واخللود،
ً
كلمة عقيلة اللواء الركن ال�شهيد فرن�سوا احلاج
بعد انتهاء كلمة قائد اجلي�ش� ،ألقت عقيلة اللواء الركن ال�شهيد
فرن�سوا احلاج ال�سيدة لودي احلاج ،كلمة با�سم عائالت الع�سكريني

ال�شهداء� ،شكرت فيها قيادة اجلي�ش على
بادرتها الوطنية والإن�سانية ،معتربة �أن
تكرمي ال�شهداء من قبل هذه القيادة وعلى
ر�أ�سها العماد جان قهوجي ،هو التفاتة لها
معناها ورونقها ،كيف ال ،واجلي�ش مل ولن
ً
حفاظا على
يتوانى عن تقدمي امل�ستحيل
عهده وق�سمه ،ومما جاء يف كلمتها:
«�شرف يل �أن �ألقي يف هذا احلفل ،كلمة
�أه���ايل ���ش��ه��داء اجل��ي�����ش ،بتكليف من
القيادة ،يف زمن تكرث فيه ال�صعاب وتتزاحم
الأزمات ،ليلقي بثقله على وطن جريح� ،أبى
جي�شه �إ ّال �أن يبذل الغايل من الت�ضحيات يف
�سبيل �إنقاذه.
�أيها الأحبة� ،إن تكرمي ال�شهداء من قبل
القيادة وعلى ر�أ�سها العماد جان قهوجي،
هو التفاتة لها معناها ورونقها ،كيف ال،
واجلي�ش مل ولن يتوانى عن تقدمي امل�ستحيل
ً
حفاظا على عهده وق�سمه.
ي�ستوقفني هنا ما كتبه اللواء الركن
ال�شهيد فرن�سوا احلاج على مفكرته بتاريخ
 ،2007/9/4بعد انت�صار اجلي�ش يف معركة
�ضد الإرهاب« :بني وجع ال�شهادة
نهر البارد ّ
وفرح الن�صر طريق يجب �أن جنتازها ليبقى
ال��وط��ن» ،وك ��أين به �أدرك عن حق مدى
�أهمية العطاء ،ومكانة ال�شهداء يف �سلوك
دروب املجد و�صناعة التاريخ ،وهو من ت� ّ�وج م�سريته الع�سكرية
باال�ست�شهاد البطويل �أمثال كثريين من جي�شنا احلبيب.
عاليا ونكرب ب�شهدائنا ،فال�شهيد
�أيها الأخوة ،تعالوا ن�شمخ بر�ؤو�سنا
ً
هو �أنبل النا�س و�أكرمهم...
هو البطولة والإخال�ص والعنفوان...
هو ال�صوت ال�صارخ الذي يزهق الباطل ويعلي احلق...
هو الأمل واحللم و�سر بقاء لبنان...
يعو�ض،
�إ�سمحوا يل �أن اعرتف لكم �أن خ�سارة ال�شهداء وجع دائم ال ّ
حيث نعاين كل يوم لوعة الفراق وم�آ�سيه.
غري �أن �إمياننا باجلي�ش هو خ�شبة اخلال�ص ،و�إن وف��اء القيادة
لل�شهداء وعائالتهم هو فعل �إميان ،الأمر الذي يخفف من معاناتنا
ً
دفاعا عن
يقدم قافلة ال�شهداء تلو الأخرى،
وينري ظلماتنا� .إن
ً
جي�شا ّ
حري بالبقاء والتقدير والتكرمي.
ال�شعب والوطن ،لهو جي�ش
ٌ
وخ�صو�صا ال�شهداء الأحياء الذين �شاءت
أحيي اجلميع
ً
ً
ختاما � ّ
�أج�سادهم �أن حتمل جمر املعاناة ونبل الر�سالة.
فلنفخر ب�شهدائنا الأبطال� ،إين �صراحة �أملح طيفهم يف وجوهكم
النيرّ ة وعيونكم امل�شعة� .إين �أراهم يف خفق بيارقنا و�أ�سمعهم يف قرع
طبولنا ،فه�ؤالء �صنعوا تاريخ اجلي�ش والوطن».
العدد  - 340اجلي�ش
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ت�رشين الأول

2013

�إعداد:
نينا عقل خليل

جي�شنا

ّلبى رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال
�سليمان دع��وة ف��وج املغاوير مل�شاركته يف
برنامج «م�شوار مع مغوار» ال��ذي يقيمه
�سنو ًيا يف غابة �أرز الباروك.
وقد �شارك يف الربنامج �شخ�صيات ر�سمية

رئي�س اجلمهورية
ي�شارك يف
«م�شوار مع مغوار»
واج���ت���م���اع���ي���ة ،اىل ج��ان��ب
مواطنني من خمتلف املناطق
ٍ
جت��اوز عددهم 1500
م�شارك،
�إ�ضافة اىل ع�سكريي الفوج
يتقدمهم العميد الركن �شامل
ّ
روكز وعدد من ال�ضباط والرتباء
واالفراد.
وك����ان رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة
ال��ع��م��اد مي�شال �سليمان قد
و�صل اىل غابة �شهداء اجلي�ش
يف منطقة ال���ب���اروك ،حيث
كان يف ا�ستقباله وفد من امل�شايخ والوزير
ال�سابق ناجي الب�ستاين وقائد فوج املغاوير
ورئي�س جلنة حممية �أرز ال�شوف ال�سيد �شارل
جنم ور�ؤ���س��اء البلديات واملخاتري .وق��د قام
تخليدا لذكرى �شهداء فوج
بزرع �شجرة �أرز
ً
املغاوير ،لي�شارك بعد ذلك يف امل�سرية التي
�صعودا حتى
انطلق بها الفوج من الغابة
ً

للحروب ً
اي�ضا قوانني و�أعراف

غابة �أرز معا�صر ال�شوف وو�صولاً اىل البلدة،
حيث اقيم «مهرجان جبلنا».
ّ
تخلل املهرجان عر�ض قتايل كبري قدمه
ع�سكريو فوج املغاوير وغ��داء تقليدي اىل
عر�ض للمنتوجات وامل ��أك��والت البلدية،
وزي��ارات ملحمية �أرز ال�شوف  -غابة معا�صر
ال�شوف.

حدا لويالتها و�أهوالها،
�إن مل ت�ستطع الإن�سانية �أن توقف احل��روب وت�ضع ًّ
فقد حاولت جاهدة قوننتها لت�ضع العمليات الع�سكرية حتت جمهر القانون
تعر�ضه
الدويل ،الذّ ي �إذا اخرتقه �أحد �أطراف النّ زاع� ،أ�صبح
ّ
ً
مرتكبا جرمية حرب ّ
للمالحقة وامل�ساءلة والعقاب.
الدويل ،ال �سيما �إتفاقيات جنيف للعام  1949والربوتوكوالت
حرم القانون ّ
لقد ّ
امللحقة بها ،مهاجمة املن�ش�آت الثابتة والوحدات املتحركة التّ ابعة للخدمات
ّ
الطبية والدفاع املدين واملمتلكات ّ
الثقافية.
� ّإن اجلي�ش ّ
الدولية التّ ي وقعت
اللبناين ملتزم تطبيق القوانني واالتفاقيات ّ
الدولة ّ
وحر�صا منه على تطبيق قوانني احلرب و�شرعتها� ،أن�شئ
اللبنانية،
عليها ّ
ً
الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان بتاريخ  ،2009/10/19والذّ ي من
مكتب القانون ّ
الدولة ّ
تخ�ص قانون
اللبنانية من اتفاقيات
مهماته �إدماج ما �سبق ووقعت عليه ّ
ّ
احلرب �ضمن القوانني والأنظمة الع�سكرية.
ً
وتنفيذا لقرار قيادة اجلي�ش ،بالإيعاز �إىل املراجع
وقد قام املكتب املذكور
ّ
املخت�صة لطباعة ّ
اخلا�صة بحماية الآليات املخ�ص�صة للخدمات الطبية
ال�شارات
ّ
ّ
والدفاع املدين ولنقل املمتلكات ّ
الدولية
الثقافية ،مبا يتفق مع القوانني ّ
ّ
املتعارف عليها .كما و ّزعت هذه ّ
ال�شارات على القطع والوحدات ،وو�ضعت
للتعرف اليها ب�شكل وا�ضح ،وذلك لت�أمني
كيفية ا�ستخدامها
تعليمات حول
ّ
ّ
ّ
م�سلح.
ال�سالمة واحلماية للأعيان املذكورة يف �أثناء �أي نزاع
ّ
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جي�شنا
تكرم قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان
قيادة اجلي�ش ّ
كرمت قيادة اجلي�ش ،وملنا�سبة الأول
ّ
من �آب ،قائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
و�ضباطها ،ف�أقامت حفل غداء يف مطعم
ا�سرتاحة �صور ال�سياحية ،ح�ضره العميد
اً
ممثل
الركن �سامل قائد منطقة اجلنوب
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وقائد
�سيريا
ال��ق��وات امل��ذك��ورة اجل�ن�رال ب��اول��و
ّ
و�شخ�صيات ر�سمية وروحية ،اىل جانب قادة
الوحدات الع�سكرية املنت�شرة يف املنطقة
و�ضباط من القوات الدولية.
وق��د �ألقى قائد قطاع جنوب الليطاين
ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن ج����ورج ���ش��رمي كلمة
متوجها
رح��ب فيها باحل�ضور
ً
باملنا�سبةّ ،
بال�شكر اىل القوات الدولية «على ت�ضحياتها
وتعاونها الوثيق مع اجلي�ش ،و�أدائها املهمات
ٍ
تفان و�إخال�ص» .وقال:
املوكلة �إليها بكل
�إن للجميع ح�صة وافرة من فرحة العيد،
ً
�ضباطا ورتباء
ح�صة لنا نحن الع�سكريني
�رادا ،وح�صة للبنانيني كافة ،فاجلي�ش
و�أف� ً
هو جي�شهم و�أب��ن��ا�ؤه هم �أبنا�ؤهم الذين
ق��دم��وا �إل��ي��ه م��ن خمتلف امل��دن والأري���اف
اللبنانية ،وح�صة �أي�ضً ا لأف��راد قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،لأنهم ع�سكريون
مثلنا ،نت�شارك و�إياهم يف اعتناق ر�سالة
اجلندية ،والقيم والف�ضائل الع�سكرية،

ولأن��ه��م ك��ذل��ك ،يقفون اىل
جانب اجلي�ش وي�ؤازرونه ويبذلون
م��ع��ه ال��ت�����ض��ح��ي��ات اجل�����س��ام،
ً
حفاظا على ا�ستقرار املناطق
احلدودية ،تنفيذا للقرار ،1701
وت��ع��زي �زًا ل�صمود امل��واط��ن�ين يف
�أر�ضهم ،وعو ًنا لهم يف حياتهم
اليومية و�ش�ؤونهم االجتماعية
والإمنائية».
و�أ�����ض����اف« :ال ���ش��ك يف �أن
مير ب�أوقات ع�صيبة من
لبنان ّ
تاريخه ،بفعل امل�صاعب الداخلية واحتدام
الأزمات الإقليمية من حوله .لكن مبوازاة
هذه الظلمات احلالكة ،ي�سطر اجلي�ش املرة
تلو الأخ��رى ،وبدعم من ال�شعب اللبناين،
�صفحات نا�صعة م�شرقة� ،سواء على �صعيد
الدفاع عن الوطن و�ضبط حدوده� ،أم على
�صعيد احلفاظ على الوحدة الوطنية وم�سرية
ال�سلم الأهلي ،ومكافحة الإرهاب واجلرائم
املنظمة على �أنواعهاّ .
ولعل الإجناز الأكرب
يتمثل يف اال�ستقرار الوا�ضح ال��ذي �شهده
اجلنوب منذ �سنوات وال يزال ،واملرتافق مع
ور�شة من النهو�ض والإعمار والإمن��اءّ ،
قل
نظريها يف ما م�ضى ،وهذا يعود اىل التعاون
املثمر والبناء بني اجلي�ش والقوات الدولية

...ومدير التوجيه ال�سابق
وم�ساعده بالوكالة
�أق��ي��م يف ن��ادي ال�ضباط يف ال�ي�رزة ،حفل ع�شاء
تكرميي على ���ش��رف ك��ل م��ن م��دي��ر التوجيه
ال�سابق العميد الركن ح�سن �أيوب مبنا�سبة �إحالته
على التقاعد ،ورئي�س ق�سم املطبوعات يف املديرية
(م�ساعد املدير بالوكالة) العميد الركن اليا�س
�شكل �إىل �أركان اجلي�ش للتخطيط.
رحال الذي ّ
ح�ضر احلفل ،مدير التوجيه العميد علي قان�صو
و�ضباط املديرية واملحتفى بهما مع عقيالتهم،
ّ
و�سلم يف ختامه العميد قان�صو درعني لل�ضابطني
املكرمني عربون وفاء وتقدير.
العامني
ّ
ّ
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و�أه���ايل ه��ذه املنطقة الغالية ،واىل روح
امل�س�ؤولية العالية التي يتحلى بها اجلميع.
يف هذه الذكرى املجيدة ،دعونا نحيي �أرواح
وجندد العزم على متابعة
�شهداءنا الأب��رار،
ّ
ً
وكتفا اىل جانب
معا ،ي� ً�دا بيد
امل�سرية ً
كتف من �أجل حتقيق �أهدافنا املن�شودة،
وكل عام و�أنتم بخري».
�سيريا كلمة
وب��دوره ،القى اجل�نرال باولو
ّ
�أثنى فيها «على الدور الوطني الذي ي�ضطلع
ب��ه اجلي�ش اللبناين ،م ��ؤك� ً�دا التم�سك
بامل�ستوى العايل من التعاون والتن�سيق بني
اجلانبني ،وحر�ص ال��ق��وات الدولية الدائم
على �إقامة �أف�ضل العالقات مع املواطنني
اجلنوبيني».

والفرن�سي� ،شكر العميد
�أق��ي��م يف ق��اع��دة ب�يروت
اجلي�ش ت�س ّلم عتادًا من ال�سلطات الفرن�سية
الركن �أبو حيدر ال�سلطات
اجل��وي��ة ح��ف��ل مبنا�سبة
ّ
الفرن�سية على تعاونها
ت�سلم كمية من الذخائر
اً
مقدمة ممثل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،الدائم وحر�صها على دعم اجلي�ش اللبناين،
املتنوعة،
والأع��ت��دة الع�سكرية
ّ
ّ
ّ
و�سلم ال�سيد  Gauchardكتاب �شكر
هبة من قبل ال�سلطات الفرن�سية مل�صلحة ال��ن��ائ��ب الأول لل�سفري الفرن�سي ال�سيد
 ،Jerome Gauchardوعدد من �أع�ضاء با�سم العماد قائد اجلي�ش ثم ّ
قلده وامللحق
اجلي�ش اللبناين.
ح�ضر االحتفال العميد ال��رك��ن نبيل
�أبو حيدر نائب رئي�س الأرك��ان للتجهيز

...وكمية
من
الأ�سلحة
الأمريكية

ال�سفارة و�ضباط اجلي�ش.
بداية ،وبعد الن�شيدين الوطنيني اللبناين

الع�سكري درع اجلي�ش التذكاري عربون
�شكر وتقدير.

كذلك ،وبح�ضور عدد من �ضباط اجلي�ش
ومن مكتب التعاون الدفاعي الأمريكي
ّ
ت�سلم ال��ل��واء اللوج�ستي ،عرب
يف لبنان،
مطار رفيق احل��ري��ري ال���دويل كمية من
الأ�سلحة الفردية .وت�أتي هذه الدفعة �ضمن
�إطار برنامج امل�ساعدات الأمريكية املقررة
للجي�ش اللبناين ،وااللتزامات واالتفاقيات
ّ
املوقعة بني اجلانبني.

اجتماع بني اجلي�ش والـ«يونيفيل» يف الناقورة
يف �إطار متابعة اخلروقات الإ�سرائيلية املعادية للأرا�ضي
اللبنانية خ�لال ال��ف�ترة الأخ��ي�رة ،عقد يف الناقورة
االجتماع الثالثي الدوري بتاريخ  ،2013/8/28برئا�سة
�سيريا.
قائد القوات الدولية اجلرنال باولو
ّ
بحث املجتمعون يف اخل��روق��ات امل��ذك��ورة واملخالفة
للقرار  ،1701ال �سيما حادثة اللبونة بتاريخ ،2013/8/7
وقد عر�ض اجلانب اللبناين اخلرائط وال�صور التي تظهر
وقائع اخلرق الإ�سرائيلي ،م�ؤكدًا خطورته على ا�ستقرار
�سيريا على وجوب
و�شدد اجل�نرال
املناطق احل��دودي��ةّ .
ّ
معاجلته من خالل �آلية التن�سيق واالرتباط املتبعة بني
اجلي�ش والقوات الدولية.

اخلط الأزرق:
تثبيت  179نقطة

يف �إط������ار عملية
�إع���ادة تعليم اخلط
الأزرق ،توا�صل اللجنة
ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة
للجي�ش بالتعاون مع
فريق طوبوغرايف تابع
لقوات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة يف لبنان ،عملها عند اخلط املذكور ،حيث �أنهت قيا�سات
ّ
التحقق من
خم�س نقاط جديدة يف نهاية �شهر �آب املن�صرم� ،إ�ضافة اىل
�ست نقاط قبالة بلدتي الظهرية ورمي�ش بعد تثبيت معاملها.
وبذلك ،تكون اللجنة قد �أجنزت حتى تاريخه التحقق النهائي من
 179نقطة على اخلط الأزرق وتثبيت معاملها.
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جي�شنا

جمعية ان�صار الوطن �أحيت ذكرى ال�شهداء بقدا�س يف حري�صا
يف حتية اىل اجلي�ش وتخليدًا لذكرى
�شهدائه� ،أقيم يف بازيليك �سيدة لبنان
يف حري�صا ،قدا�س عن راحة �أنف�س �شهداء
اجلي�ش بدعوة من «جمعية �أن�صار الوطن»
وبرعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
اً
ممثل بالعميد ب�سام خوري.
معو�ض
تر�أ�س القدا�س املطران جوزيف
ّ
يعاونه لفيف من الكهنة ،وح�ضره عدد
ال�ضباط وممثلون عن الأجهزة
من كبار ّ
الأمنية� ،أهايل ال�شهداء وهيئات املجتمع
املدين ور�ؤ�ساء الروابط والأندية الأجتماعية،
ورئي�س اجلمعية املنظمة ال�سيد مي�شال
احلاج.
معو�ض عظة جاء فيها:
والقى املطران
ّ
«جنتمع ال��ي��وم يف حري�صا يف م��زار مرمي
�سيدة لبنان لنقدم هذه الذبيحة الإلهية،
لراحة �أنف�س �شهداء اجلي�ش ال �سيما الذين
�سقطوا يف الأحداث الأخرية التي ح�صلت يف
طرابل�س و�صيدا.»...
وبعد االنتهاء من القدا�س ،القى ممثل
رحب
قائد اجلي�ش العميد خوري كلمة ّ
فيها باحلا�ضرين� ،شاكرًا جلمعية �أن�صار
الوطن مبادرتها الكرمية ،ومم��ا قاله:
املقد�س ،يف
«تناديتم اىل اللقاء يف هذا ال�صرح ّ
يتحد فيها اجلالل واخل�شوع ،مع
منا�سبة
ّ
ؤكدون
البطولة واملجد والعنفوان .منا�سبة ت� ّ
من خاللها امل�شاعر ال�صادقة التي كنتم
ق��د ع�ّب�رّ مت عنها يف منا�سبات متفرقة
تو ّزعتم خاللها هنا وهناك يف �ساحات
تودعون �شهداء م�ؤ�س�ستكم
املدن والأريافّ ،
اً
اً
الع�سكرية �شهيدًا �شهيدًا وبطل بطل،
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واليوم جتتمعون لكي تتذكروا مع الأهل
والرفاق ،قوافل �شهداء اجلي�ش منذ انطالق
اً
و�صول اىل
م�سرية ال�شرف والت�ضحية والوفاء
ال�شهداء الذين �سقطوا خالل هذا العام يف
عربا وغريها من املناطق اللبنانية».
و�أ�ضاف�« :إن �شهداء امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
�رب��وا بينكم،
هم �شهدا�ؤكم� ،شباب ت� ّ
أح��ب��وا بالدهم
ون�����ش ��أوا يف رع��اي��ت��ك��مّ � .
بقراها وت��راب��ه��ا قبل �أن يتز ّينوا بالبزة
الع�سكرية� .أنتمً � ،أم��ا و�أ ًب��اً � ،أخ��ا و�أختً ا،
معلما وم��واط��نً ��ا ،زرع��ت��م يف نفو�سهم
ً
اخل��م�يرة الأوىل م��ن م��ع��امل الإخ�لا���ص
والوفاء ،واال�ستعداد للبذل والعطاء ،اىل �أن
�أم�سكت املدر�سة الع�سكرية ب�سواعدهم،
و�صقلت مواهبهم ،ومالت اىل عزائمهم
تزيد �صالبتها ،وا�ستمعت اىل ما تفي�ض به
نفو�سهم من �آيات املحبة للبنان ،والإميان
بوحدة �شعبه وقد�سية �أر�ضه ،وراحت تغنيها
ب��الإع��داد والتوجيه وا�ستلهام التاريخ،
والإ�ضاءة على الدرو�س والعرب امل�ستقاة من
املهمات والإجنازات».
ّ
املهمات عندنا،
وقال« :كيف ال تتوا�صل
ّ
وال تفي�ض الإجن��ازات ،ووحداتنا يف ذهاب
و�إياب ال ينقطعان بني �شرق البالد وغربها،
تتوحد يف
و�شمالها وجنوبها .فالأمكنة
ّ
ّ
كل جزء منها هو جزء
خيال الع�سكري،
من وطنه �شبيه باجلزء الآخ��ر ،وهو ي�شبه
�أك�ثر ما ي�شبه املكان ال��ذي ولد فيه� ،أو
ال��ذي يحيا بني ربوعه وزواي���اه .ك� ّ�ل جزء
ّ
كل جزء هو
يخ�صه ويعنيه.
من الوطن
ّ
م�سقط ر�أ�سه ،وي�ستحق �أن ي�ضحي من �أجله

و�أن ي�ست�شهد يف �سبيله .من هنا ف�أنتم
تلتقون اليوم لكي ت ��ؤك��دوا االنت�ساب
الوطني لل�شهيد ،وال��والء الوطني امل�ستمر
من قبل رف��اق��ه ،كما �أنكم ت�ؤكدون
بذلك انتماءكم الطوعي لهذه البالد
بجميع نواحيها ،وت�شريون بالتايل اىل
�أن هذا املكان املقد�س هو مكان عبادة
للجميع ،وم��ا يح�صل فيه ه��و اخت�صار
خلريطة االن��ت��م��اء ال�صحيح اىل لبنان،
هذا الوطن ال��ذي تعانقت فيه كني�سته
مع م�سجده ،وال ت��زاالن ،وت�ضامن م�ؤمنوه
ّ
كل اجتاه مل�ؤازرة جي�شهم يف الت�صدي
من
العتداءات العدو الإ�سرائيلي عند احلدود،
ويف درء الفنت ودحر الإرهاب يف الداخلّ .
ولعل
�شهداءنا لو �سئلوا عن �أمنياتهم احلا�ضرة
أكد من ت�ضامن
لقالوا� ،إنها ال
تتعدى الت� ّ
ّ
اللبنانيني ووفاقهم ،وهذا ما نراه فيكم
ّ
كل زمان ومكان».
اليوم ،ويف
ويف اخل��ت��ام� ،أل��ق��ت �أمينة �سر جمعية
«�أن�صار الوطن» ال�سيدة لور ب�سام يزبك،
كلمة قالت فيها:
نقدم للرب يف
«نحن �أبناء القيامة والنورّ ،
هذه الذبيحة الإلهية اخوتنا �شهداء اجلي�ش
اللبناين الذين �سقطوا من اج��ل ق�ضية
�وح��د ملنحهم
عنوانها وهدفها لبنان امل� ّ
نعمة ملكوتك ال�سماوي ،لتتغلب يف
زمن احلروب واالنق�سامات قوة احلب على
حب القوة .ونقدم لك يا رب يف هذا اليوم
بزة �شهيد كرمز لل�شرف الذي يرفعه كل
�شهيد على جبينه مع ال�سيف ال��ذي هو
ال�شر ،ليكون
�صوت احلق املنت�صر على قوة
ّ
ك��ل انت�صار ب�ساحات ال�شرف انت�صارًا
ل�صوت ال�ضمري».

الذكرى ال�ساد�سة
ل�شهداء نهر البارد
قـدا�س يف بكركي لراحـة �أنف�سهـم
بدعوة من م�ؤ�س�سة املقدم املغوار ال�شهيد
�صبحي العاقوري� ،أقيم يف ال�صرح البطريركي
يف بكركي قدا�س لراحة �أنف�س �شهداء
اجلي�ش اللبناين يف ال��ذك��رى ال�ساد�سة
ملعارك خميم نهر ال��ب��ارد .تر�أ�س القدا�س
البطريرك امل��اروين الكاردينال مار ب�شارة
بطر�س الراعي ،وح�ضره ممثلون عن رئي�سي
اجلمهورية وجمل�س النواب ورئي�س حكومة

ت�صريف الأعمال ،ووزير الدفاع
وقائد اجلي�ش ،وع��دد كبري
من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية
والدبلوما�سية
والع�سكرية
والفاعليات.
وق���د �أ����ش���اد ال��ب��ط��ري��رك يف
كلمته بـ«م�سرية اجلي�ش يف حماية لبنان
منوها
واحلفاظ على وحدته وا�ستقالله»،
ً
بجهود م�ؤ�س�سة العاقوري ملا قامت به من
ن�شاطات خدمة لأوالد ال�شهداء وعائالتهم،
ووفاء لل�شهداء وللعائلة الع�سكرية الكربى.
���س��ب��ق ال��ق��دا���س ك��ل��م��ة للزميلة
ج��ان دارك �أب��ي ياغي با�سم م�ؤ�س�سة

مببادرة
من �شبيبة
ّلبيك لبنان
يوم ترفيهي
لأبناء
ال�شهداء
الع�سكريني
اً
ممثل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي� ،أقامت
يف ح�ضور العقيد الركن جورج فار�س
ترفيهيا لأبناء الع�سكريني ال�شهداء ،تخلله و�ضع
يوما
جمعية «�شبيبة ّلبيك لبنان»ً ،
ً
�إكليل من الزهر على ن�صب اخلالدين يف الريزة ،وزيارة املتحف الع�سكري ،وحفلة
غنائية يف حمانا �أحياها الفنان �أمري يزبك ،بالإ�ضافة اىل ن�شاطات خمتلفة.
منو ًها بت�ضامن
والقى العقيد فار�س كلمة باملنا�سبة �شكر فيها �أ�صحاب الدعوةًّ ،
يعرب خري تعبري
املجتمع املدين مع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وعائالت �شهدائها الأبرار ،والذي ّ
عن التالحم بني امل�ؤ�س�سة الع�سكرية و�أبناء الوطن.

...وحفل غداء
�أقامت �شركة FGI TOYS
 planetحفل غداء حلواىل مئة
طفل م��ن �أوالد الع�سكريني
يف اخلدمة الفعلية ،وذل��ك يف
مطعم «م��اك دون��ال��دز  -فرع
انطليا�س»� ،أعقبه ح�ضور فيلم
«ال�سنافر  »2يف �سينما le Mall
� -ضبيه.

العاقوري ،ويف ختامه قدمت رئي�سة امل�ؤ�س�سة
درعا للبطريرك الــراعي ،كــمـا قـدمت
ً
رئي�ســة جـمعية مـار مــن�صور دي بــول
الــتي احـتـفـلـت باملئويـة الثـانيـة لـوالدة
م�ؤ�ســ�ســها ،هدايا رمــزية.

...وقدا�س يف هاليفاك�س  -كندا
���ش��ارك �أب��ن��اء اجلالية اللبنانية يف
املقاطعة ال�شرقية لكندا ،وحتديدًا يف
مدينة هاليفاك�س – نوفا�سكو�شيا ،يف
الذبيحة الإلهية التي دعا �إليها قن�صل
لبنان املهند�س ودي��ع ف��ار���س ،لراحة
�أنف�س �شهداء اجلي�ش اللبناين وم�ساند ًة
جلنوده الأبطال ،وذلك بتاريخ  2متوز
 ،2013يف كني�سة �سيدة لبنان املارونية –
هاليفاك�س.
احتفل بالقدا�س كاهن الرعية الأب
بيار القزي بالتعاون مع كاهن رعية
مار �أنطونيو�س للروم الأرثوذوك�س الأب
مك�سيمو�س �صيقلي.
ويف عظتهّ ،نوه الأب القزي بت�ضحيات
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ودوره��ا يف احلفاط
على كرامة و�سالمة لبنان...
ويف ختام الذبيحة� ،أل��ق��ى القن�صل
حيى فيها اً
كل
املهند�س فار�س كلمة ّ
من فخامة رئي�س اجلمهورية وقائد
حيى �شهداء الوطن
اجلي�ش ،كما
ّ
ً
الذين مل يبخلوا بدمائهم حفاظا على
�أم��ن �أهلنا وكرامتهم وعلى حرية
وطننا و�سيادته.
و�أعقب القدا�س لقاء يف �صالة الكني�سة
حيث قام �أبناء اجلالية بالتوقيع على
ي�صا للمنا�سبة ّ
�سلمه
خ�ص ً
كتاب ُح ّ�ضر ّ
القن�صل فار�س �إىل قائد اجلي�ش العماد
قهوجي.
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تخريج رتباء يف بعلبك
للمتخرجني :كونوا �أوفياء ...ويف والئكم �أنقياء
رئي�س الأركان
ّ
خ َرجت قيادة اجلي�ش دفعة من التالمذة
الرتباء �أنهت ف�ترة التدريب امل��ق��ررة لها،
اً
مكي
احتفال يف ثكنة حممد
و�أقامت
ّ
يف بعلبك ،ت��ر�أ���س��ه رئي�س الأرك����ان يف
اً
ممثل
اجلي�ش اللواء الركن وليد �سلمان
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وح�ضره
ح�شد من الفعاليات الر�سمية والروحية
والإجتماعية يف املنطقة� ،إىل جانب عدد
�ضباط اجلي�ش والأجهزة الأمنية وذوي
من ّ
املتخرجني.
ّ
ا�ستهل الإحتفال بعزف الن�شيد الوطني
اللبناين ون�شيد ال�شهداء ،ثم جرى ت�سليم

املتخرجني �إىل تالمذة
بريق املدر�سة من قبل
ّ
رتباء ال�سنة الثانية� ،أعقب ذلك �إعالن
رئي�س الأركان ت�سمية الدورة با�سم الرقيب
الأول ال�شهيد يحيى حممود �شحادي ،و�أداء
املتخرجني للق�سم.
ّ
وقد �ألقى رئي�س الأرك��ان اللواء الركن
�سلمان كلمة باملنا�سبة ،ه��ن ��أ فيها
و�شدد على «�أهمية دور
املتخرجني وذويهمّ ،
ّ
ي�شكلون ع�صب
الرتباء يف اجلي�ش ،الذين
ّ
اجل�سم الع�سكري وحلقة الو�صل بني الأفراد
وال�ضباط».
املتخرجني�« :إن حفاظ
خماطبا
و�أ�ضاف
ً
ّ

بح�ضور العميد مالك �شم�ص
رئي�س فرع مكافحة الإرهاب
دورة يف مكافحة
اً
ممثل قائد اجلي�ش
والتج�س�س
والتج�س�س
الإرهاب
ّ
ال��ع��م��اد ج��ان ق��ه��وج��ي ،وع��دد
من ال�ضباط� ،أقيم يف الفيا�ضية
املمددة خدماتهم ،مل�صلحة كل
حفل تخريج دفعة من املجنّ دين
ّ
من الفرع املذكور يف مديرية املخابرات وفوج مغاوير البحر.
والقى العميد �شم�ص كلمة باملنا�سبة جاء فيها�« :إن ال�شعب
اللبناين ب�أ�سره يراهن على الدور الإنقاذي للجي�ش يف ظل هذه الظروف
متر بها البالد ،بعدما �شهدت له الت�ضحيات اجل�سام
الع�صيبة التي ّ
دفاعا عن وحدة الوطن وحق �أبنائه يف العي�ش بحرية
التي بذلها
ً
وكرامة و�أمان ،و�شهد له كذلك التزامه القيم الإن�سانية العليا،
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جي�شكم على وحدته ومتا�سكه خالل
املحطات ال�صعبة التي م � َرت بها البالد،
وا�ستمراره يف �أداء مهماته بكفاءة وفاعلية،
ي�شكالن الدليل القاطع ،على متانة
ّ
و�سمو ر�سالته الوطنية.
بنيانه الع�سكري
ّ
لذا �أنتم مدعوون �إىل �أن تكونوا على قدر
هذه الر�سالة� ،أوفياء لدماء ال�شهداء� ،أنقياء
يف والئ��ك��م للم�ؤ�س�سة الع�سكرية التي
ال مكان فيها للتقاع�س �أو التخاذل �أو
ّ
ولكل ما من �ش�أنه �أن ي�سيء �إىل
االنحراف،
�إرثها الع�سكري النا�صع ،ودوره��ا الوطني
اجل��ام��ع ال��ذي ت�ستمد منه ثقة ال�شعب،
والتفافه حولها عند كل منعطف خطري».
ويف اخلتام ،جرى عر�ض ع�سكري �شاركت
املتخرجة.
فيه جميع الوحدات
ّ

املتجرد من احل�سابات الفئوية
والعمل امل�ؤ�س�ساتي والوطني ال�سليم،
ّ
واملناطقية وال�سيا�سية.
واعلموا �أن انخراطكم يف اجلي�ش ،ويف هذه املرحلة بالتحديد ،هو
مبنزلة اختبار حقيقي لكم ،تثبتون فيه �أهليتكم الع�سكرية،
والتزامكم الواجب ،ووالءك��م الوحيد للم�ؤ�س�سة ،ف�إن �أهملتم
وتقاع�ستم �سقطتم يف وهدة التجربة ،و�إن �أ�صبتم ا�ستحق لكم فخر
االنتماء اىل اجلندية والإعتزار بر�سالتها».
و�أ�ضاف�« :أدعوكم اىل التم�سك باملبادىء والقيم التي تن�ش�أمت
عليها ،وااللتزام الدقيق بالقوانني والأنظمة والتعليمات ،واالندفاع
يف تنفيذ املهمات على اختالفها ،والعمل على تطوير �أنف�سكم
با�ستمرار ،عرب التدريب واجلهد ال�شخ�صي ،والتعامل مبنتهى احلر�ص
بت�صرفكم».
والإتقان مع العتاد وال�سالح الذي �سيو�ضع
ّ

«العا�صفة الفوالذية»

رماية م�شرتكة بني اجلي�ش و«اليونيفيل»

«العا�صفة الفوالذية» هو عنوان الرماية التي نفذتها وحدات
من اجلي�ش باال�شرتاك مع وحدات من قوات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة يف لبنان ،يف منطقة الناقورة بتاريخي  13و.2013/8/14
ح�ضر الرماية قائد قطاع جنوب الليطاين العميد الركن
�سيريا ،وعدد
جورج �شرمي وقائد القوات الدولية اجلرنال باولو
ّ
من قادة الوحدات الكربى يف اجلي�ش اللبناين ،و�ضباط من
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة.
وت�أتي هذه الرماية يف �إطار تفعيل التعاون امليداين بني اجلانبني ،ورفع م�ستوى جهوزية الوحدات الع�سكرية .وقد ّ
تخللها
ا�ستخدام �أ�سلحة خفيفة ور�شا�شات ثقيلة ومتو�سطة يف اجتاه البحر.

«مطاردة م�س ّلحني
يف منطقة جبلية»

�أقام فوج التدخل الثاين مناورة قتالية باال�شرتاك مع لواء امل�شاة احلادي ع�شر والقوات اجلوية ،بعنوان
ّ
م�سلحني يف منطقة جبلية» وذلك يف منطقة عني حزير – جمدل تر�شي�ش.
«مالحقة
حمود وعدد من كبار �ضباط القيادة
ح�ضر املناورة نائب رئي�س الأركان للعمليات العميد الركن علي ّ
ومدعوين مدنيني.
وقادة الوحدات الكربى والأفواج امل�ستقلة،
ّ
وقد ا�ستعملت يف التمرين رمايات بالدبابات ومدافع الهاون والأ�سلحة املتو�سطة
واخلفيفة و�صواريخ جو � -أر�ض بوا�سطة الطوافات الع�سكرية .وي�أتي هذا التمرين يف �إطار
خطة التدريب النوعي التي و�ضعتها القيادة للت�أكد من جهوزية الوحدات الع�سكرية
وا���س��ت��ع��داده��ا للتدخل ال�سريع
وال��ف��اع��ل يف خمتلف ال��ظ��روف
القتالية.
يف البداية ا�ستمع احل�ضور �إىل
قدمه قائد
�إيجاز حول التمرين ّ
الفوج العميد الركن ب�سام عي�سى
وبع�ض ال�ضباط ،لينتقل احل�ضور
�إىل منطقة التمرين .ويف ختام
املناورة هن�أ العميد الركن علي
حمود ال�ضباط والع�سكريني على
املميزة ،التي نفذوها
هذه العملية
ّ
بدقة والتزام تامني .بعدها انتقل
احل�ضور �إىل قاعدة ري��اق اجلوية
(ن��ادي �ضباط الفوج العمالين)
حيث ا�ستبقاهم قائد الفوج �إىل
مائدة الغداء.
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ا�ستطالع جموقل بتقنيات حديثة
يف �إطار �سل�سلة التدريبات التي جتريها
الوحدات اخلا�صة يف اجلي�ش ،لرفع م�ستوى
جهوزيتها القتالية ،نفذ فوج املغاوير باال�شرتاك
مع القوات اجلوية ،مناورة قتالية يف حقل رماية
املغيتة – �ضهر البيدر .ح�ضر امل��ن��اورة ع��دد من
كبار �ضباط اجلي�ش وق��ادة ال��وح��دات الكربى،
�إىل جانب عدد من امللحقني الع�سكريني العرب
والأج��ان��ب املعتمدين يف لبنان ،رئي�س مكتب
التعاون الدفاعي الأمريكي العقيد �أنطونيو بران�شز

واملدعوين املدنيني .بعد الن�شيد الوطني
وفريق التدريب الأمريكي
ّ
اللبناين� ،ألقى قائد الفوج العميد الركن �شامل روكز كلمة
�أو�ضح فيها �أن هذه املناورة من �ضمن التدريبات التي ينظمها
الفوج با�ستمرار ،وهي تت�ضمن عملية ا�ستطالع جموقلة بتقنيات

ن��فّ ��ذت ال��ق��وات البحرية قبالة �شاطىء
جونية ،باال�شرتاك مع ال�صليب الأحمر
اللبناين ،مناورة يف جماالت البحث والإنقاذ
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حديثة ،بهدف مهاجمة جمموعة �إرهابية متمركزة يف املنطقة.
وقد ا�ستخدمت خالل التمرين رمايات مبدافع الهاون والأ�سلحة
املتو�سطة واخلفيفة ،و�صواريخ جو � -أر�ض �أطلقت من الطوافات
الع�سكرية.

مناورة للجي�ش
وال�صليب الأحمر

والإخالء الطبي ،ح�ضرها عدد من ال�ضباط
ّ
وممثل عن ال�صليب الأحمر اللبناين �إىل
جانب عدد من املدعوين.

قيادة اجلي�ش تطلق تطبيق « »Shield LAFعلى الهواتف الذكية
تطبق للمرة الأوىل
يف خدمة هاتفية جديدة
ّ
يف لبنان ،ا�ستحدثت قيادة اجلي�ش قناة �إت�صال
مبا�شرة م��ع امل��واط��ن�ين ع�بر �إط�ل�اق تطبيق
« »Shield LAFاخلا�ص بها والذي يعمل على
الهواتف الذكية التي تعتمد نظامي ت�شغيل
« »Androidو« ،»IOSوي�سمح للمواطنني
بالتوا�صل مبا�شرة مع قيادة اجلي�ش للتبليغ عن
�أي طارىء.
�سبب �إط�لاق ه��ذا التطبيق ،كما �أك��دت
قيادة اجلي�ش ،هو تكرار الأح���داث الأمنية
ت�شكله على �سالمة
يف البالد واخلطر ال��ذي
ّ
ّ
�سيوفر لهم �إمكان الإفادة
املواطنني ،بحيث
بال�صورة �أو ال�صوت �أو عرب ت�سجيل فيديو ومن
خالل ن�ص مكتوب ،عن �أي اج�سام غريبة مثل
متفجرات� ،ألغام ،قنابل عنقودية �أو �سيارات
ميكنهم �أي�ضً ا الإبالغ عن
م�شبوهة .كما
ّ
�أي �أحداث �أمنية مثل اخلطف ،ال�سطو امل�سلح،
اخلرق احلدودي ،النزاعات امل�سلحة� ،أو احلريق.
وب�إمكان ه��ذا التطبيق �أي�ضً ا امل�ساهمة يف
التعرف اىل �أماكن وجود املطلوبني للعدالة،
ّ
واملخطوفني واملفقودين و�أي معلومات تتعلق بهم من خالل
الئحة ب�أ�سماء جميع املطلوبني للعدالة �أو من يوجد بحقهم
مذكرات توقيف.
واخلدمة الأهم التي يقدمها التطبيق هي االت�صال املبا�شر
التعر�ض خلطر �شديد كمحاولة
بقيادة اجلي�ش اللبناين عند
ّ
خطف مثالً �أو احتجاز ق�سري ،حيث يوجد يف التطبيق زر
خا�ص ي�ستطيع امل�ستخدم من خالل ال�ضغط عليه الإت�صال
مبا�شرة بقيادة اجلي�ش التي ت�ستطيع فورًا حتديد مكان
املت�صل و�إنقاذه.
وتقدم « »Shield LAFللم�ستخدمني �أي�ضً ا �أخبار اجلي�ش
الر�سمية ال�صادرة عن مديرية التوجيه عرب ر�سائل فورية،
واالطالع املبا�شر على ن�شاطات اجلي�ش اللبناين والأخبار
والتعاميم ال�صادرة عن قيادته التي تن�شر على موقع اجلي�ش
على الإنرتنت.
وي�ستطيع امل�ستخدم �أي�ضً ا احل�صول على �صور و�أفالم و�أنا�شيد
التعرف من خالل
خا�صة باجلي�ش اللبناين ،كما ب�إمكانه
ّ
خريطة تفاعلية يف الربنامج اىل املواقع اخلطرة يف لبنان،
كالأماكن التي حتتوي على �ألغام� ،أو ميكن �أن يحدث
فيها انهيارات� ،أو يحتمل وجود �أحداث �أمنية فيها.

ويحتوي التطبيق �أي ضً� ا على الأرق��ام ال�ضرورية يف حاالت
الطوارىء ،ك�أرقام الدفاع املدين ،ال�صليب الأحمر ،فوج
االطفاء ،طوارىء املديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ،مطار
بريوت ،وطوارىء كهرباء لبنان.
وت�سعى قيادة اجلي�ش من خالل هذا التطبيق اىل �إ�شراك
�أكرب عدد من املواطنني يف حماية الوطن ،كما ت�سعى اىل
تقدمي امل�ساعدة املمكنة عند ال�ضرورة ويف حال التعر�ض
للأخطار ،وبالتايل تتمنى قيادة اجلي�ش على املواطنني
ا�ستخدامه بطريقة ت�ساعد على حتقيق الغايات املذكورة.
وليتمكن املواطن من ت�شغيل الربنامج املتعلق بالتطبيق
عليه ت�سجيل املعلومات املطلوبة وهي الإ�سم ورقم الهاتف،
والهدف من هذا الإجراء هو التمكن من م�ساعدة املواطن
ب�شكل �أ�سهل و�أ�سرع يف احلاالت الطارئة.
التطبيق القى ا�ستح�سا ًنا كبريًا لدى املواطنني ،حيث
و�صل عدد م�ستخدميه �إىل �أكرث من ع�شرين �ألف �شخ�ص
خالل ثالثة �أي��ام فقط من �إطالقه  .وقد �شكرت قيادة
اجلي�ش جميع املواطنني على ح�سن ا�ستخدام التطبيق الذي
ت�أمل من خالله م�ساعدة املواطنني وحماية الوطن من �أي
خروقات او �أحداث �أمنية.
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وحدات اجلي�ش توا�صل �إجراءاتها الأمنية يف املناطق

طاغيا على ال�ساحة
ظ� ّ�ل الهم الأمني
ً
اللبنانية خالل الآونة الأخرية ،فبالإ�ضافة
�إىل التفجريات الإرهابية التي ا�ستهدف
�أحدها منطقة الروي�س و�إثنان �آخران مدينة
طرابل�س� ،شهدت مناطق خمتلفة عدة
حوادث تخلل بع�ضها مواجهات بني وحدات
ّ
وم�سلحني.
اجلي�ش
يف ما يلي عر�ض للتطورات الأمنية خالل
�شهر �آب ومطلع �أي��ل��ول ،وف��ق ما ج��اء يف
بيانات قيادة اجلي�ش – مديرية التوجيه.
• بتاريخ � ،2013/8/3أ���ص��درت مديرية
التوجيه بيا ًنا جاء فيه� ،أنه «يف �أثناء قيام
حاجز للجي�ش مبحاولة توقيف �سيارة ّ
تقل
ع��ددًا من امل�سلحني ،يف منطقة ال�شراونة
بعلبك �أقدم من بداخلها على �إطالق النار
ردوا على النار
باجتاه عنا�صر احلاجز الذين ّ
باملثل ،ما �أدى �إىل �إ�صابة ثالثة منهم بجروح،
ميرون
و�إ�صابة ثالثة مواطنني �آخرين كانوا ّ
بالقرب من مكان احلادث ،ما لبث �أن فارق
اثنان منهم احلياة على �أثرها .وقد جرى
ّ
امل�سلحني املذكورين ،الذين تبينّ �أن
توقيف
اثنني منهم مطلوبني �إىل العدالة مبوجب
��دة م��ذك��رات توقيف ،كما متّ نقل
ع� ّ
ال�ضحايا وامل�صابني �إىل م�ست�شفيات املنطقة،
فيما تو ّلت ال�شرطة الع�سكرية التحقيق يف
احلادث ب�إ�شراف الق�ضاء املخت�ص».
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ويف التاريخ نف�سه،
ح�صل �إ�شكال بني
م��واط��ن�ين �أق���رب���اء
يف ب��ل��دة كفرزبد
– ال��ب��ق��اع نتيجة
خ�لاف��ات �سابقة،
ّ
تخلله �إق���دام �أحد

الأ���ش��خ��ا���ص على
�إط��ل�اق ال��ن��ار من
�سالح حربي ،و�آخر
على �إط�ل�اق النار
من �سالح �صيد باجتاه �أحد الع�سكريني ،ما
�أدى �إىل وفاته على الفور.
وعلى �أثر ذلك ،توجهت قوة من اجلي�ش
�إىل املكان و�أع��ادت الو�ضع �إىل طبيعته،
والحقت املتو ّرطني يف احل��ادث لتوقيفهم
وت�سليمهم �إىل الق�ضاء املخت�ص.
• �أ�صدرت مديرية التوجيه بتاريخ 2013/8/8
ب��ي��ا ًن��ا ج��اء ف��ي��ه« :خ�ل�ال ق��ي��ام ق��وة من
اجلي�ش بدهم �أماكن عدد من املطلوبني
للعدالة يف حملة عرب الفاعور – البقاع،
اعرت�ضها ح�شد من الأ�شخا�ص ،حيث �أقدم
بع�ضهم على ر�شق الدورية باحلجارة فيما
�أقدم �آخ��رون على �إطالق النار باجتاهها،
ف�أ�صيبت �إحدى الآليات الع�سكرية ب�أ�ضرار
رد عنا�صر الدورية على النار باملثل
مادية .وقد ّ
ما �أدى �إىل �إ�صابة ثالثة �أ�شخا�ص بجروح،
نقلوا �إىل م�ست�شفيات املنطقة ،وما لبث �أن
ً
الحقا.
تويف �أحدهم

�أعيد الو�ضع �إىل طبيعته وتولت ال�شرطة
الع�سكرية التحقيق يف احل��ادث ب�إ�شراف
الق�ضاء املخت�ص».
• يف ب��ي��ان �أ���ص��درت��ه ال��ق��ي��ادة ب��ت��اري��خ
� ،2013/8/10أعلنت �أنه «يف �أثناء مرور دراجة
نارية تقل �شخ�صني� ،أحدهما لبناين والثاين
م��ن التابعة ال�سورية� ،أم���ام حاجز تابع
للجي�ش يف منطقة وادي حميد – عر�سال،
�أقدم الأخري على �شهر م�سد�س حربي باجتاه
عن�صر التفتي�ش على احلاجز وحماولة الفرار
بالدراجة من دون اخل�ضوع للتفتي�ش .ولدى
عدم امتثاله لإنذار عنا�صر احلاجز بوجوب
التوقف ،مت �إطالق النار باجتاهه ،ما �أدى
�إىل �إ�صابته بجروح غري خطرة ،حيث جرى
توقيفه ونقله �إىل امل�ست�شفى للمعاجلة ،فيما
متكن ال�شخ�ص الآخر من الفرار.
ّ
متّ �ضبط ال�سالح الذي كان بحوزة املوقوف،
وت��و ّل��ت ال�شرطة الع�سكرية التحقيق يف

احلادث ب�إ�شراف الق�ضاء املخت�ص».
• بتاريخ � ،2013/9/1صدر عن قيادة اجلي�ش
– مديرية التوجيه البيان الآت���ي« :عند
ال�ساعة  18.35من بعد ظهر يوم ،2013/9/1
مرت �سيارة نوع «غراند �شريوكي» كحلية
ّ
اللون على طريق عام طليا �أمام نادي الرتباء
يف املنطقة ،حيث �أقدم من بداخلها على
�إطالق النار من �سالح حربي خفيف باجتاه
ال��ن��ادي امل��ذك��ور ،ما �أدى �إىل �إ�صابة �أحد
الع�سكريني بجروح غري خطرية .وقد با�شرت
قوى اجلي�ش ّ
تعقب ال�سيارة املذكورة لتوقيف
الفاعلني و�إحالتهم على الق�ضاء املخت�ص».
• يف �إط���ار مهمة �ضبط احل���دود الربية،
�أوق��ف��ت وح���دات اجلي�ش (ب��ي��ان �أ�صدرته
قيادة اجلي�ش – مديرية التوجيه بتاريخ
ّ
م�سلحني قادمني من
 ،)2013/8/8ثالثة
احلدود ال�سورية باجتاه منطقة عر�سال� ،إثنان
منهم من التابعة الفل�سطينية ويحمل

�أحدهما اجلن�سية الدامناركية والثالث
من التابعة ال�سورية .وقد �ضبطت بحوزتهم،
ً
نا�سفا
حزاما
بالإ�ضافة �إىل الأ�سلحة الفردية
ً
جمهزًا للتفجري وعددًا من القنابل اليدوية
وال�صواعق .وق��د متّ ت�سليم املوقوفني مع
امل�ضبوطات �إىل املراجع املخت�صة».
ٍ
بيان� ،أن��ه «بتاريخ
• �أعلنت املديرية يف
 ،2013/8/11ول��دى م��رور موكب �سيارات
ي�ستقله �أ�شخا�ص من �أه��ايل بلدة عر�سال
تعر�ض لإطالق
على طريق بعبلك – الهرمل ّ
ّ
امل�سلحني ،ما �أدى
نار من قبل جمموعة من
�إىل �إ�صابة �أربعة بجروح خمتلفة ما لبث �أن
فارق �أحدهم احلياة مت�أثرًا بجروح ،كما
ّ
امل�سلحون على خطف �شخ�صني من
�أق��دم
التابعية ال�سورية كانوا من �ضمن املوكب
املذكور.
على �أث��ر ذل��ك ات��خ��ذت وح���دات اجلي�ش
وخ�صو�صا
املنت�شرة يف جميع مناطق البقاع
ً
يف منطقة البقاع
ال�����ش��م��ايل ت��داب�ير
�أم��ن��ي��ة ا�ستثنائية
مل�����ن�����ع ت���ف���اق���م
الأو����ض���اع ،مب��ا يف
ذلك �إقامة حواجز
ث��اب��ت��ة ومتحركة
وت�����س��ي�ير دوري�����ات،
ك���م���ا ب���ا����ش���رت
ال���وح���دات تنفيذ
ع��م��ل��ي��ات ب��ح��ث
وحت ٍر وا�سعة لتحديد

هوية املرتكبني وتوقيفهم و�إحالتهم �إىل
الق�ضاء املخت�ص».
• �أ�صدرت املديرية بيا ًنا بتاريخ ،2013/8/22
�أعلنت فيه «�أن جمهولني �أق��دم��وا على
�إطالق �صواريخ نوع كاتيو�شيا من جنوب
مدينة �صور باجتاه الأرا���ض��ي الفل�سطينية
املحتلة .على الأث��ر قامت وح��دات اجلي�ش
بعملية بحث وتفتي�ش يف املنطقة حيث
ع�ثرت على  4من�صات خ�شبية لإط�لاق
ال�صواريخ يف خراج بلدة احلو�ش ،وقد با�شرت
�أجهزة اجلي�ش املخت�صة بالتن�سيق مع قوات
الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان التحقيق يف
احل��ادث لك�شف مالب�ساته وحتديد هوية
الفاعلني وتوقيفهم».
• يف ال�سياق نف�سه� ،أعلنت املديرية يف
بيان �أ�صدرته بتاريخ � 2013/9/1أنه «بنتيجة
التق�صي والتحريات املكثفة ،حول �إق��دام
جمهولني بتاريخ  2013/8/22على �إطالق
�أربعة �صواريخ نوع «كاتيو�شيا» من منطقة
احلو�ش – �صور ب�إجتاه الأرا�ضي الفل�سطينية
ً
خ�لاف��ا مل��ن��درج��ات ال��ق��رار ،1701
املحتلة،
متكنت مديرية املخابرات من توقيف
اللبنانيني يو�سف حممد الفليطي
كل من
ّ
وعمر عبد امل��وىل الأطر�ش ،اللذين اعرتفا
ب�إقدامهما على نقل ال�صواريخ من منطقة
غزة يف البقاع وت�سليمها �إىل �أحد الأ�شخا�ص
يف �صور ،حيث متّ �إطالقها من املنطقة
املذكورة .وقد �أحيل املوقوفان على الق�ضاء
املخت�ص ،وي�ستمر العمل لتوقيف باقي
املتو ّرطني».
العدد  - 340اجلي�ش
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جي�شنا

• على �أث��ر فقدان مركبي �صيد قبالة
�شاطئ العري�ضة احلدودية بعد �إطالق النار
عليهما من اجلانب ال�سوري� ،أعلنت مديرية
ٍ
بيان �صادر بتاريخ � 2013/9/1أن
التوجيه يف
ً
تابعا للقوات البحرية ال�سورية
حربيا
زورقا
ً
ً
«�أقدم قبالة �شاطئ بلدة العريفة احلدودية،
على �إط�ل�اق ال��ن��ار ب��اجت��اه مركبي �صيد
لبنانيني ،على متنهما ثمانية �أ�شخا�ص،
واقتياد هذين املركبني �إىل داخ��ل املياه
الإقليمية ال�سورية .وقد با�شرت قيادة اجلي�ش
�إجراء االت�صاالت الالزمة ال�ستعادة املركبني
والإفراج عن املواطنني املذكورين».
• على �أث��ر جرمية قتل املواطنة فاطمة
بكور ي��وم � ،2013/8/21أعلنت
حميدو ّ
املديرية يف بيان �صادر بتاريخ 2013/8/22
�أن «مديرية املخابرات با�شرت حترياتها
بكور
بعد مقتل املواطنة فاطمة حميدو ّ
داخ��ل منزلها يف قرية مرياطة – ق�ضاء
زغرتا ،لك�شف مالب�سات اجلرمية ،وقد
34
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�أوق���ف���ت ك��ل�اً من
امل��دع��وي��ن م�صطفى
خ�ضر عبد الرحمن
و�شقيقه عبد العزيز
وخ�ضر عبد الرحمن
و�شقيقه عبد العزيز
وخ�����ض��ر ن��اف��ذ عجاج
م��ن القرية نف�سها،
الذين اعرتفوا خالل
ال��ت��ح��ق��ي��ق م��ع��ه��م
ب�أنهم �أق��دم��وا على
ذبح املغدورة وطعنها
ب���ه���دف ال�����س��رق��ة.
وت�ستمر التحقيقات
مع املوقوفني للتو�صل
�إىل م���ع���ط���ي���ات
�إ�ضافية ح��ول ظروف
اجلرمية».
• �أع��ل��ن��ت ق��ي��ادة
اجل���ي�������ش يف ب��ي��ان
�أ����ص���درت���ه ب��ت��اري��خ
�أن
،2013/8/22
دوري��ة تابعة للجي�ش
عرثت يف خ��راج بلدة
معركة – اجل��ن��وب ،على عبوة نا�سفة
زنة  500غرام من مادة الـ«»TNT
جمهزة
ّ
للتفجري ،وقد ح�ضر اخلبري الع�سكري �إىل
املكان وعمل على تعطيلها ،فيما بو�شر
التحقيق ب�إ�شراف الق�ضاء املخت�ص لك�شف
هوية الفاعلني».
• كذلك� ،أعلنت مديرية التوجيه يف
بيان �آخر �صادر بالتاريخ نف�سه «�أن قوة من
اجلي�ش �أوقفت يف بلدة الكفري – حا�صبيا،
�شخ�صا ي��ق��ود �شاحنة بيك �آب حمملة
ً
بكمية كبرية من الأقنعة الواقية من
متمماتها .مت ت�سليم املوقوف
الغازات مع ّ
مع امل�ضبوطات �إىل املراجع املخت�صة ،وبو�شر
التحقيق ب�إ�شراف الق�ضاء املخت�ص لك�شف
مالب�سات العملية».
• �أ�����ص����درت امل���دي���ري���ة ب��ي��ا ًن��ا ب��ت��اري��خ
� ،2013/8/25أعلنت فيه �أنه «يف خراج بلدة
دي��ر قانون العني – �صور ع�ثرت دوري��ة من
اجلي�ش على عدد من ال�صواريخ والقذائف

املغمورة بالأتربة .وبعد الك�شف عليها
من قبل اخلبري الع�سكري تبينّ �أنها من
ّ
خملفات حرب متوز  2006وهي غري �صاحلة
لال�ستعمال ،وقد با�شرت ال�شرطة الع�سكرية
التحقيق باملو�ضوع».
• عقب االنفجار ال��ذي ح�صل يف حملة
ال��روي�����س  -ال�ضاحية اجلنوبية ،ح�ضرت
ً
طوقا
قوة من اجلي�ش �إىل املكان وفر�ضت
امنيا حوله .كما ح�ضر عدد من اخلرباء
ً
املخت�صني ووح��دة من ال�شرطة الع�سكرية
التي تولت التحقيق يف احل��ادث با�شراف
الق�ضاء املخت�ص.
البيان الذي �أ�صدرته قيادة اجلي�ش يف حينه
( )2013/8/15دعا املواطنني �إىل التجاوب
الكامل مع الإج��راءات التي تتخذها قوى
املخت�صة
اجلي�ش لت�سهيل عمل الأجهزة
ّ
و�أع��م��ال الإغ��اث��ة .و�إىل الإب�ل�اغ ع��ن �أي
معلومات متوافرة لديهم حول احلادث.
ويف ب��ي��ان الح��ق ���ص��در يف ال��ي��وم ال��ت��ايل،
دعت قيادة اجلي�ش �أه��ايل املفقودين من
جراء الإنفجار �إىل التقدم من قيادة �شرطة
ّ
منطقة بريوت ،لإج��راء فحو�صات احلم�ض
النووي ( )DNAبغية التعرف �إىل ذويهم من
املفقودين.
كذلك �أ�صدرت قيادة اجلي�ش  -مديرية
التوجيه ع��دة بيانات متالحقة عقب
انفجاري طرابل�س .بحيث اعلن البيان
الأول ( )2013/8/23عن ح�صول انفجارين
ق��رب م�سجدي التقوى وال�سالم يف املدينة
ووق��وع ع��دد كبري من الإ�صابات و�أ�ضرار
مادية ج�سيمة ،م�شريًا �إىل �أن اجلي�ش فر�ض
ً
داعيا
أمنيا يف املكانني امل�ستهدفني،
ً
طوقا � ً
املواطنني �إىل التعاون مع االجراءات املتخذة.
وق��د قامت وح��دات اجلي�ش املنت�شرة يف
املدينة بتكثيف �إجراءاتها الأمنية حيث
انت�شرت ال��ق��وى الع�سكرية يف خمتلف
الأحياء والطرقات واملن�ش�آت (،)2013/8/24
�إىل جانب تركيز نقاط مراقبة ومالحقة
ّ
املخلني ب��الأم��ن والتحقيق من �أي حالة
م�شبوهة (� .)2013/8/25إىل ذل��ك ،تولت
جل��ن��ة خمت�صة م��ن اجل��ي�����ش بالتن�سيق
مع الهيئة العليا للإغاثة م�سح اال�ضرار
الناجمة عن الإنفجارين الإرهابيني.

ت�رشين الأول

2013

�إعداد:
نينا عقل خليل

تخريج

احتفلت الكلية احلربية بتخريج �ضباط دورة �آمر
�سرية (الدفعة .)44
تر�أ�س االحتفال الذي �أقيم يف قاعة غ�سان
عويدات ،العميد الركن �شربل طانيو�س الفغايل
قائد الكلية اً
ممثل قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ،وح�ضره �ضباط من خمتلف �أجهزة
القيادة وقطع اجلي�ش� ،إىل �ضباط الكلية
املدربني من خارج مالكها.
وال�ضباط ّ

تخريج دورة �آمر �سرية
ممثل قائد اجلي�ش:

ب�أمثالكم يفخر اجلي�ش
وي�صان الوطن
ّ
املتخرجون �شهاداتهم من
ال�ضباط
ت�سلم
ّ
ّ
قائد الكلية الذي تبادل الدروع التذكارية
مع طليع الدورة.
وقبل التقاط ال�صورة التذكارية �أم��ام
الن�صب ال��ت��ذك��اري واالن��ت��ق��ال �إىل رده��ة
ال�شرف حيث �أقيم حفل كوكتيل احتفا ًء باملنا�سبة� ،ألقى العميد
ّ
ا�ستهلها بالقول:
الركن الفغايل كلمة
املتخرجون
ال�ضباط
«�أيها
ّ
ّ
قبل ع��دة �سنواتّ ،
تقلدمت يف املدر�سة احلربية م�صنع
ً
�سيوفا �أذنت لكم بتويل الإمرة على ر�أ�س
الرجال،
ً
ف�صائلكم ،تقلدمتوها �سيوفا للحق وللعدالة
ولل�شرعية ،وم�ضيتم يف م�سرية ال�شرف
والت�ضحية وال��وف��اء التي تلتزمون ،يف
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عيونكم ج��ر�أة ال�شباب الطموح ،ويف هاماتكم �صالبة حتدي
ال�صعاب.
وعندما واجهتم الكثري من الأخطار ،رحتم ت�أمرون جنودكم
لرفع َجور الباطل عن الوطن ،وظلم العدوان عليه ،فرتدد
�صدى �صوتكم يف املواقع �شتى ،من دون �أن ي�سهى
عن بالكم �أن حتموا بقوة احل��ق والإمي��ان
التي متتلكون ،حق �شعبكم يف الت�شبث
ب�أر�ضه ،ويف ممار�سة حريته والعي�ش

ب�أمان وا�ستقرار ،عندها �أثبتم بف�ضل
ك��ف��اءات��ك��م وم��ه��ارات��ك��م� ،أن��ك��م
ّ
بكل ما للكلمة
�ضباط �أعوان لقادتكم،
من معنى».
و�أ�ضاف:
«اليوم وبعد �أن �أ�ضفتم رجاحة الفكر وعقلنة الرجال �إىل
ذلك الطموح� ،أراكم تقفون يف �صرح الكلية احلربية ،تت�سلمون
ً
الحقا على ر�أ�س وحداتكم،
�شهادة �آمر �سرية� ،إيذا ًنا لكم بالوقوف
تفكرون بتمهل ،وتخططون بدقة ،وت�ساهمون يف �صنع القرار �أو
تقرتحونه بحكمة وتب�صر ،ر�صيدكم يف ذلك ما خربمتوه وما
تثقفتم به ،فال تهملوا هذا الر�صيد �أو تبذّ روه.
ا�ستنريوا يف ممار�سة م�س�ؤولياتكم ب�إر�شادات مد ّربيكم يف الدورة،
وا�ستمدوا من التزامهم وتفانيهم يف العطاء ،روح البذل واالندفاع يف
التطبيق .واعلموا �أن من �أراد لكم االرتقاء �إىل عتبة فكره� ،إمنا

�أراد �أن تقودوا مر�ؤو�سيكم �إىل طريق
الن�صر والنجاح ،و�سط ما يعرت�ضكم من
م�صاعب وحتديات.
ّ
وتطلعوا
دعوا �شعلة الأمل متّ قدة يف نفو�سكم،
�إىل عي�ش كرمي يف وطن ينب�ض بالعزة والكرامة ،يحميه
ّ
انفك يبذل الغايل والنفي�س
ومنزه ،جي�ش ما
جي�ش نزيه
ّ
دفاعا عن وحدة الوطن و�سيادته وا�ستقالله،
ويقدم قوافل ال�شهداء،
ً
جي�ش ينتظركم لتكونوا قادة الغد فيه ،فال ترتددوا».
وختم قائلاً :
«با�سم قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي �أهنئكم مبنا�سبة
تخرجكم يف هذا اليوم الواعد ،و�أن� ّ�وه بجهودكم املبذولة طوال
ّ
ّ
بكل حما�سة واندفاع ،وال تبخلوا
فرتة الدورة .ثابروا على العطاء
ّ
كلما دعا الواجب ،فب�أمثالكم يفخر اجلي�ش وي�صان
بعرق ودم
الوطن».
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�إعداد:
انطوان �صعب
الرقيب �سامر حميدو

حفظ �أم��ن طرابل�س مهمة قد تبدو �أ�شبه
باال�ستحالة يف ظل الواقع ّ
املعقد .اللواء الثاين ع�شر
وفوج التدخل الرابع يت�س ّلمان املهمة ال�صعبة.
يف املراكز وال�شوارع ع�سكريون يواجهون املوت
ليحفظوا ملواطنيهم حق احلياة.
ه�ؤالء ي�أتون اىل الواجب من مناطق خمتلفة
وب�أ�سماء خمتلفة ،لكنهم يف ت�أديتهم له يعرفون
ب�إ�سم واحد ،ويعرفون كل الأماكن بهوية
واحدة.
«اجلي�ش» زارت اللواء الثاين ع�شر حيث
قابل الزميل انطوان �صعب قائد اللواء
وعد ًدا من ال�ضباط والع�سكريني.
كما زارت فوج
ال��ت��دخ��ل ال��راب��ع
حيث ك��ان للزميل
الرقيب �سامر حميدو لقاء مع قائد
الفوج وجولة بني الع�سكريني.
ويف ما يلي ح�صيلة اجلولة التي
يتخللها ا�ستعادة لأب��رز جوالت
العنف واملواجهات التي خا�ضها
ً
حفاظا على
اجلي�ش مع امل�سلحني
�أمن املدينة.

اء 12
كريو اللو عن
ع
ع�س ل الراب بل�س
خ
والتد ة يف طرا املرير
م
واقع
اخلد طر وال
واخل

«هون باخلدمة
وهونيك باخلدمة ...وللوطن نحن»
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قائد اللواء  :12معنويات ع�سكريينا مرتفعة
ّ
ت�سلم اللواء الثاين ع�شر مهماته يف املنطقة التي كانت �أ�شبه
بربميل ب��ارود ،يوجد با�ستمرار من ي�شعل النار
بقربه .ويخربنا قائده العميد �سعيد
ال��ر ّز ان ت�سع جوالت
ع��ن��ف ح�صلت
ب�ين امل�سلحني يف
جبل حم�سن وباب
التبانة خالل ّ
ت�سلمه
مهماته يف املنطقة:
• اً
اول ،من 2012/7/16
ول��غ��اي��ة ،2012/7/28
ح�صلت ا�شتباكات بني
جبل حم�سن وباب التبانة،
ت��ع��ر���ض��ت
وق�����د
ّ
دوري�������ات ال���ل���واء
خ��ل�ال����ه����ا اىل
اط��ل�اق ن���ار من
امل�������س���ل���ح�ي�ن.
الدوريات كانت
ت�����س� رّّير للف�صل
بني املنطقتني،
وج���رى العمل
ع��ل��ى توقيف
اال�شتباكات،
وح����م����اي����ة
امل���واط���ن�ي�ن
ال����ع����زل ،يف
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تعر�ض عدد من الع�سكريني
موازاة الرد على مطلقي النار .حينها ّ
لإطالق النار ما �أدى اىل وقوع جرحى يف �صفوفهم.
ثانيا ،من  2012/8/20ولغاية  ،2012/8/27ح�صلت ا�شتباكات
• ً
وتطورت لت�شمل احياء يف مدينة طرابل�س .وقعت ا�صابات بني
الع�سكريني ،وجرى الرد على م�صادر النريان وب�سط �سلطة الدولة
واعادة الهودء.
• ً
ثالثا ،من  2012/10/19ولغاية  ،2012/10/24على اثر ا�ست�شهاد
اللواء و�سام احل�سن يف  2012/10/18وقعت ا�شتباكات بني باب التبانة
وتعر�ضت م��راك��ز اجلي�ش
وجبل حم�سن،
ّ
فت�ضررت
لإط�لاق ن��ار مبا�شر،
ّ
الآل��ي��ات .اتخذت

االج�������راءات ال�لازم��ة
ونفذت املهمة ب�صورة ممتازة،
و�أجرب امل�سلحون على الرتاجع.
رابعا ،من  2012/12/3ولغاية  ،2012/12/10وعلى �أثر مقتل
• ً
وفقدان ا�شخا�ص من طرابل�س يف تلكلخ ،ح�صلت ا�شتباكات بني
فرد على م�صادر النريان
باب التبانة وجبل حم�سن ،وتدخل اللواء ّ
وا�سكتها.
خام�سا ،من  2013/3/20ولغاية  ،2013/3/24تطورت اال�شتباكات
•
ً
بني باب التبانة وجبل حم�سن اىل اطالق نار على املراكز التابعة
تعر�ضت مراكز «مهنا» و«ال�شيخ
للجي�ش من قبل م�سلحنيّ .
�صدها اللواء ونتج عنها ا�ست�شهاد اجلندي و�سام
عمران» لهجومات ّ
دياب من الكتيبة  122وجرح عدد من الع�سكريني ،كما ت�ضرر
بع�ض الآليات.
�ساد�سا ،من  2013/5/19ولغاية  ،2013/6/5تطور اال�شتباك بني
•
ً
ّ
وامل�سلحني،
باب التبانة وجبل حم�سن اىل ا�شتباك مبا�شر بني اجلي�ش
�صدها والرد عليها
وتعر�ضت املراكز التابعة للواء اىل اطالق نار ،مت ّ

ب��ع��ن��ف،
و ا �ست�شهد
اجل��ن��دي��ان
عمر احل��اج
ع����م����ر م��ن
الكتيبة 122
وعلي �شحاده من
الكتيبة .121
�سابعا ،بتاريخ
•
ً
 ،2013/6/5وبنتيجة
مت������ادي امل�����س��ل��ح�ين
ب��ال��ت��ع��دي ع��ل��ى ق��وى
تقرر
اجلي�ش يف طرابل�سّ ،
تنفيذ عملية ع�سكرية
وده����م م��ن��ط��ق��ة «احل����ارة
ال�بران��ي��ة» (���س��وق القمح)،
ومبوجب الوثيقة الرقم /12ع
م و���ض��ع ف���وج م��غ��اوي��ر البحر
حت��ت القيادة العمالنية للواء
 ،12واعطيت الأوام��ر للت�صدي لأي
اعتداء من قبل امل�سلحني ،كما
نفذت عمليات دهم يف �سوق القمح
ومتت م�صادرة امل�ضبوطات والذخائر،
وجرى توقيف عدد من امل�سلحني.
• ث��ام��نً ��ا ،من  2013/6/23ولغاية  ،2013/6/25وبنتيجة الأحداث
الأمنية يف عربا � -صيدا ،ح�صلت ا�ستفزازات رافقها اطالق نار
على املراكز التابعة للواء ،وقد مت الرد على م�صادر النريان لب�سط
�سلطة الدولة .بنتيجة هذه املواجهات ا�ست�شهد اجلندي وليد علم
الدين عبيد من الكتيبة  ،125وتعر�ضت مراكز اللواء اىل اطالق
نار من امل�سلحني ،ما ا�ستوجب رفع اجلهوزية اىل  90يف املئة .كما
عززت املراكز الع�سكرية ،وجرى انت�شار ع�سكري يف مناطق باب
التبانة وجبل حم�سن ،ملنع امل�سلحني من احتالل مراكز ع�سكرية
خ�صو�صً ا على خطوط الف�صل .و�سيرّ ت دوريات بني اماكن الف�صل
ومت تركيز «رماة مهرة» يتولون الرد على اي اطالق للنار.
تا�سعا ،على �صعيد الو�ضع الداخلي يف طرابل�س ،ح�صلت
•
ً
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ا�شتباكات بتاريخ  2012/10/20بني جهات متخا�صمة داخل
طرابل�س ،وذلك يف مناطق مكتظة بال�سكان و�ضمن بيئة واحدة،
تدخلت على �أثرها وح��دات اللواء ومنعت املتقاتلني من تنفيذ
�أهدافهم ،واجربوا على االن�سحاب ،فيما متركزت بع�ض وحدات
اللواء يف مناطق التوتر بينهم.
• ويف  ،2013/3/13وعلى �أثر مقتل �شخ�ص من �آل ح�سون واتهام
عنا�صر من �إح��دى اجلهات ال�سيا�سية بقتله ،توترت الأج��واء يف
منطقة ابي �سمراء وح�صلت ا�شتباكات تدخلت على اثرها قوى
اللواء ،واع��ادت الهدوء
اىل املنطقة.
• وبتاريخ ،2013/6/16
وع��ل��ى �أث����ر االح����داث
الأم��ن��ي��ة امل��ت�لاح��ق��ة،
ح�صل ه��ج��وم م�سلح
ع���ل���ى ع���ائ���ل���ة �أح����د
امل�����ش��اي��خ ،م��ا ادى اىل
ا�����ض����رار ج�����س��ي��م��ة يف
منطقة ب���اب احل��دي��د
(ال��ق��ل��ع��ة) ،فتدخلت
وح��دات ال��ل��واء ومنعت
املتقاتلني من االقرتاب
م��ن بع�ضهم البع�ض،
واع���ادت ب�سط �سلطة
الدولة.
• يف الفرتة الأخ�يرة،
وع��ل��ى �أث����ر ان��ف��ج��اري
طرابل�س ،توترت الأجواء وحاول امل�سلحون فر�ض �أمر واقع جديد ،غري
اننا جتاوزنا املرحلة بالتن�سيق مع مديرية املخابرات ،حيث ادت
اخلطة الأمنية التي و�ضعتها قيادة اجلي�ش اىل ا�ستيعاب هذه املرحلة
عرب امت�صا�ص غ�ضب الأهايل ،و�إعادة فر�ض الأمن ،وانح�سار ظهور
امل�سلحني يف ال�شوارع .ومت ب�سط �سلطة الدولة واجلي�ش ،واعادة احلياة
اىل طبيعتها.
�إبعاد خطر الفتنة واالقتتال
• ما هي �أبرز ال�صعوبات التي تواجهونها يف اداء مهماتكم وكيف تعملون
على جتاوزها؟
 يجيب العميد الركن الر ّز عن هذا ال�س�ؤال بالقول� :إن �أ�صعبما يف الأمر هو احلفاظ على الأمن يف ب�ؤر متوترة متداخلة .فالعمل
يف هذه احلالة ي�صبح �أ�شبه بعملية جراحية دقيقةّ ،
واقل خط أ� قد
يت�سبب بكارثة.
لذلك نحن نتوخى احلكمة والرتوي ملعاجلة الأمور ،ونحر�ص بدرجة
جرنا ملواجهات مع �أحد
�أوىل على الت�صدي للمحاوالت الهادفة اىل ّ
الأطراف.
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نحن كجي�ش معنيون ب�أمن جميع مواطنينا ،عدونا هو من
ي�ستهدف الأمن واال�ستقرار ا ًيا كان انتما�ؤه.
حتيز لطرف وال م�سايرة لطرف �آخر ،اجلميع هم �أهلنا
لذلك ال ّ
وواجبنا حمايتهم و�إبعاد خطر الفتنة واالقتتال عنهم.
وي�شري قائد اللواء  12اىل �صعوبة العمل الع�سكري يف مناطق
مكتظة بال�سكان ،ما يتطلب دقة ومهارة يف ا�ستيعاب ال�صدمة
الأوىل ،ومن ثم االنتقال اىل املرحلة الثانية التي هي اطالق النار على
حمدد ،وجتنّ ب وقوع خ�سائر ب�شرية بني املواطنني.
امل�سلحني ب�شكل
ّ

وي�ضيف ان هذا النوع من العمل الع�سكري يتطلب اليقظة
الدائمة والتدخل ال�سريع واحلا�سم ملنع تطور الإ�شكال الذي يقع
ورمبا تكون ا�سبابه تافهة.
• يف ظل هذا الواقع احل�سا�س كيف ت�صفون عالقة اللواء مع املواطنني؟
 نتيجة الأحداث يف مناطق عديدة من لبنان (طرابل�س ،عر�سال،عربا ،بريوت ،)...والتحري�ض ال�سيا�سي من قبل البع�ض ،ح�صل فتور
من قبل بع�ض الأط��راف ال�سيا�سيني جتاه م�ؤ�س�سة اجلي�ش ،اال اننا
متكنّ ا من دح�ض اال�شاعات التي يطلقها البع�ض ،عرب وجودنا
بني املدنيني ،ومناقبيتنا يف التعامل مع اجلميع وان�ضباط عنا�صرنا
واندفاعهم مل�ساعدة املواطنني والوقوف اىل جانبهم يف كل الظروف.
نكران ذات و�شجاعة
• ماذا عن معنويات الع�سكريني بعد كل هذه الأحداث؟
 و�سط الظروف ال�صعبة ،تنفّ ذ وح��دات اللواء املهمة ب�شجاعةونكران ذات ومعنويات مرتفعة .وعلى الرغم من تعر�ض عنا�صر
اللواء للخطر املحتّ م ،الذي ادى اىل ا�ست�شهاد  4ع�سكريني ،و�سقوط
جريحا بينهم � 9ضباط ،مت تنفيذ املهمات على �أكمل وجه ومل
160
ً

ت�سجل حاالت ّ
تخلف او فرار يف �صفوف الع�سكريني.
جهودا
ويف النهاية ،الع�سكريون متعبون من دون �شك وهو يبذلون
ً
جبارة للحفاظ على الأمن ومنع الفتنة ،وهذا ما يحتّ م على اجلميع
القيام بواجباتهم وت�سهيل مهمة اجلي�ش.
• ماذا عن عائالت �شهداء اللواء الذين �سقطوا خالل مهمات حفظ الأمن
يف طرابل�س؟
 زرنا عائالت ال�شهداء ونحن على توا�صل معهم .وقد اظهرواجميعا �إميانهم املطلق مب�ؤ�س�سة اجلي�ش وبقيادتها ،و�أب��دوا
ً

ا�ستعدادهم لتقدمي املزيد من الت�ضحيات يف �سبيل ال�سلم الأهلي
وب�سط �سلطة الدولة واحلفاظ على وحدة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية و�أمن
املواطن .وبالتايل هم جممعون على ان دماء ال�شهداء لن تذهب
وان على كل مواطن لبناين �أن يبذل الغايل والرخي�ص يف
ه��د ًراّ ،
�سبيل وطنه و�أن يدعم امل�ؤ�س�سة الع�سكرية .ومل يكن هناك اي
ردة فعل �سلبية من عائالت ال�شهداء الذين ينتمون اىل طوائف
ومذاهب متعددة ،ما يدل على حجم االن�صهار الوطني داخل امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية.
ويختم بالت�أكيد� :إن االن�صهار
ال��وط��ن��ي امل���وج���ود يف امل ��ؤ���س�����س��ة
الع�سكرية ين�سحب على �أه��ايل
�شهدائنا الذين نكرب بت�ضحياتهم،
ونفتخر بهم.
ع�سكريون ومهمات
العر�ض الإجمايل الذي قدمه قائد
اللواء لواقع احلال واملهمات ،دفعنا
�إىل الت�سا�ؤل :ماذا عن الع�سكريني
الذين ي ��ؤدون املهمات على الأر�ض
يوميا؟
ويعاي�شون اخلطر
ً
ّ
يعلق �أحد ال�ضباط بالقول ،نحن

يف جهوزية تامة ودائمة ،عنا�صرنا
اكت�سبوا خربة وا�سعة وباتوا قادرين
على التعامل مع الو�ضع احل�سا�س
وال��دق��ي��ق ب��ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة .هم
متعبون؟ بالطبع ،لكن التعب ال
يغري يف واقع الأمر �شيئً ا ،اجلميع يقوم مبهماته على نحو ممتاز.
وي��ردف �ضابط �آخ��ر بالقول� ،صعوبة الو�ضع جتعلنا يف
يقظة وح���ذر دائ��م�ين ،لكن عزمنا
ك��ب�ير فنحن ن��درك
ح���ج���م الآم�������ال
املعلقة علينا من
امل���واط���ن�ي�ن ،ه����ؤالء
�أهلنا ولن نخذلهم.
�أم���������ا �آخ���������ر م��ن
ال��ت��ق��ي��ن��اه��م ف��اث��ن��ان،
م�لازم وجندي كالهما
�أ���ص��ي��ب��ا يف م��واج��ه��ات
طرابل�س ،لكن أ� ًيا منهما
كما من رفاقهما ال يرى �أن
االنتقال �إىل مركز �آخ��ر هو
�أف�ضل« ،هون باخلدمة وهونيك
باخلدمة» يقوالن.»...
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قائد فوج التدخل الرابع :اخلطط مو�ضوعة ملكافحة الإرهاب واجلرمية
يف مطلع ني�سان � 1994أن�ش�أت القيادة فوج
التدخل الرابع الذي �أ�صبح بعد ب�ضعة �أ�شهر
من �ضمن احتياط القيادة للتدخل
ِّ
كلف
ال�سريع .وم��ن��ذ ذل��ك احل�ين
بالعديد م��ن املهمات وم��ن بينها
حفظ الأمن يف مدينة طرابل�س التي
�شهدت �أق�سى املواجهات وجوالت
العنف بني منطقتي باب التبانة
وجبل حم�سن.
قائد ال��ف��وج العميد الركن
خليل اجلميل ح� ّ�دث��ن��ا عن
م��ه��م��ات قطعته واخل��ط��ط
املو�ضوعة ملكافحة الإرهاب
واجلرمية ،وكيفية حماية
املدنيني وت�أمني ال�سالمة
العامة يف طرابل�س.
ب��داي��ة ن�س�أل العميد
الركن اجلميل:
• منذ متى ت�س ّلم الفوج
مهماته الأم��ن��ي��ة يف
طرابل�س؟
 انتقل الفوجم���ن���ذ ح������واىل 3
���س��ن��وات وثالثة
�أ�شهر �إىل مدينة
ط���راب���ل�������س،
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ّ
وت�سلمنا نطاق املنية  -التبانة جبل حم�سن ،ثم و�سعنا نطاق انت�شارنا
الذي بات ي�شمل قطاع طرابل�س  -الكورة مل�ؤازرة اللواء الثاين ع�شر.
• ما هي التدابري التي اتخذها الفوج عقب االنفجارين الأخريين يف طرابل�س،
حيث كان الو�ضع �شديد احل�سا�سية واخلطورة؟
 � اًأول ،التدابري كانت موجودة � اًأ�صل وقد عززت ب�أخرى حمددة
عقب انفجار الروي�س يف ال�ضاحية اجلنوبية ،وقد ق�سمنا طرابل�س
�إىل  6قطاعات و�سيرّ نا دوريات راجلة وم�ؤللة على مدار اليوم ،ولكن
الإرهاب ا�ستطاع تنفيذ جرميته لدى خروج امل�صلني من امل�ساجد.
الأم��ور كانت حم�ضرة وهناك اط��راف ت�ستعمل مدينة طرابل�س
ك�صندوق بريد .يف النهاية نحن نبذل �أق�صى ما ميكن من جهود
ون�أ�سف على الأرواح الربيئة التي �سقطت من دون �أي ذنب.
• الأحداث الأخرية واالنفجارات والأزمة الإقليمية ،هل غيرّ ت واقع
خططكم الأمنية وهل هناك تدابري جديدة؟
 �إن عملية النزوح الع�شوائية من �سوريا �إىل لبنان وخ�صو�صً ا �إىلمدينة طرابل�س زادت الأع��ب��اء علينا كثريً ا،
ول��ك��ن ه��ن��اك ت��ع��اون مع
الأه��������ايل

الذين �أ�صبح لديهم قناعة �أن اجلي�ش فقط هو من يحمي ،وا�ستطعنا
من خ�لال اجلهد املكثف حماية ح��واىل  %70من امل�ساجد يف
طرابل�س ،وذلك بالتعاون مع �أئمتها الذين طالبوا بحماية
اجلي�ش.

واجبنا حماية كل لبناين
م�ؤمن بهذا الوطن
• ما هو �أ�سا�س عمل فوجكم يف طرابل�س؟
 �أ�سا�س عملنا هو حماية �أهلنا ،فواجبنا حماية كل لبناين م�ؤمنبهذا الوطن .على الأر�ض تقوم مهمتنا على دهم �أوكار الإرهابيني،
نزاعا وحماية املدنيني الأبرياء و�ضرب طوق
وعزل �أي منطقة ت�شهد ً

�أمني .وال بد من اال�شارة هنا �إىل �أن التعاون بني الفوج واللجان املدنية
�ساعد يف �إر�ساء الإ�ستقرار يف مدينة طرابل�س.
• ح�ضرة العميد نحن على �أبواب مو�سم درا�سي جديد ،و�أهايل طرابل�س
متخوفون من الو�ضع الأمني ،ما هي التطمينات التي تقدمونها للنا�س؟
 الإره��اب موجود لكنه ال يوقف احلياة ،ونحن والقوى الأمنيةالأخرى م�صممون على حماية النا�س وتوفري الأج��واء ملو�سم درا�سي
جيد ،واعدين طرابل�س بالأمن وال�سالم.
و�إن��ن��ا نعمل بالتعاون م��ع مديرية
املخابرات ،ويف ظل
ت���وج���ي���ه���ات
ال������ق������ي������ادة،
ل��ت��ح��ق��ي��ق ه��ذا
الهدف.
• م���اذا حققتم
ل��ط��راب��ل�����س خ�لال
تو ّليكم مهماتكم فيها؟
 �إن �أهم ما حققناهخ�صو�صً ا يف املناطق
ال�����س��اخ��ن��ة ،ه���و �أن��ن��ا
ا�ستطعنا ت�أدية مهماتنا
جترد ،فنحن على
بكل ّ
م�سافة واحدة من اجلميع،
وعدونا هو من يحاول العبث
بالأمن وبث الفتنة.
و�أ�ضاف اً
قائل:
ب��ه��ذه ال��روح��ي��ة ن��ع��م��ل وق��د
ا�ستطعنا توقيف �أكرث من 2500
�شخ�ص ،وبني �شهري متوز املا�ضي
والأول من �أيلول� ،ضبطنا كمية
كبرية من الأ�سلحة الفردية.
«�أهل اخلري �أكرثية ونحن �إىل جانبهم»
• وعدت طرابل�س بالأمن وال�سالم ،وعدم
ادخ��ار �أي جهد يف �سبيلهما ،هل من كلمة
لع�سكريي الفوج؟
دائما
 �أتوجه �إىل ع�سكريينا مبا �أردده ً�أمامهم ،و�أ�ؤكد لهم من جديد� ،أن وجودنا
يف طرابل�س حاجة ملحة للمدينة وللوطن
على ال�سواء.
و�أقول لهم� :أنتم تتعر�ضون �إىل حملة �شر�سة
ي�شنها الإرهابيون على الفوج لأنكم تقفون يف
وجه خمططاتهم التخريبية.
�إن ح�سا�سية الأو�ضاع املحيطة بنا ال تخيفنا ،بل تزيد من �إ�صرارنا
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على موا�صلة مهماتنا .واجبنا
�أن نخدم بلدنا ،هناك من
ي�سعى �إىل ال�شر لكن �أهل اخلري
�أكرثية ونحن �إىل جانبهم،
و�سوف نرد لطرابل�س وجهها
احلقيقي .نحن ال نقاتل
�أع���داء هنا ،لكننا جنري
عمليات دقيقة ال�ستئ�صال
عنا�صر الإرهاب والتخريب.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن كل
ال�صعوبات وال�ضغوط ف�إن
ج��ه��ودك��م و�إمي��ان��ك��م
ودماء رفاقكم ال�شهداء،
و�سالما
�ستثمر �أم��نً ��ا
ً
للبنان.
«من وين منجيب
وطن؟»
«ال��و���ض��ع الأم��ن��ي
����دا يف
ح�����س��ا���س ج� ً
طرابل�س ويتطلب
م������ن������ا ح�������س���م
الأم�������ور ب���أ���س��رع
وق������ت مم��ك��ن
وب���ال�������ش���ك���ل
امل��ن��ا���س��ب .نحن
ب��ط��ب��ي��ع��ت��ن��ا
ّ
ك��ف��وج
تدخل
ن��ه��وى العمل
امل��������ي��������داين
ال������ع������م���ل��اين،
وع�سكرنا جاهز يف �أي حلظة» ،يقول �آمر �إحدى ال�سرايا حني ن�س�أل
عن ال�صعوبات التي يواجهونها.
وي�ضيف �آم��ر �سرية �أخ��رى« ،بالتنظيم الدقيق والإ���ص��رار نتجاوز
ال�صعوبات لنحقق �أف�ضل النتائج.»...
وعندما ن�س�أل م� اً
ؤهل مغوا ًرا عن ر�أيه يف اخلدمة يف املوقع اخلطر الذي
يتواله ،يقول:
«نحن ع�سكر �شرفنا �أن نخدم الوطن .لقد خ�ضت ح��واىل 18
وطبعا الروح غالية والعيلة غالية
معركة وام �أفكر مرة بالهزمية.
ً
ب�س الوطن �أغلى ،لأنو نحنا عم ن�أ�س�س لوالدنا».
ون�س�أل معاو ًنا :هل ترغب يف �أن تخدم يف غري الأفواج املقاتلة؟ يجزم
بالنفي اً
قائل:
«حلمي من �أنا وزغري �إنو دافع عن بلدي وكرمال هيك التحقت
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ب��اجل��ي�����ش
وبحب تابع امل�سرية لأنو دم
رفقاتنا ال�شهدا �أمانة بر�أبتنا ،باملهمة يف موت وحياة� ،إذا نحنا متنا
بيجي غرينا ،ب�س �إذا مات لبنان من وين منجيب وطن؟».
...وجولة ختام
يف اخلتام كانت لنا جولة برفقة قائد الفوج حيث تعرفنا �إىل
�أماكن �إقامة الع�سكريني ،و�أماكن التدريب ،ومن بينها مدينة
الدهم ذات املوا�صفات العاملية.
حملنا العميد الركن اجلميل ر�سالة �شكر للقيادة
وقبل �أن نودعّ ،
على دعمها امل�ستمر للفوج ،وملديرية التوجيه التي تواكب عمله
و�أخباره.

ت�رشين الأول

2013

�إعداد:
د�.أحمد علو
عميد متقاعد

ملف العدد

الإرهاب يف
مفهومه وتداعياته

من حتديدات اللغة
�إىل تباين وجهات النظر
ّ
لعل الإرهاب هو �أخطر التحديات التي تواجهها املجتمعات يف ع�صرنا.
ويف ظل تعقيدات الأزمات وت�شابك امل�صالح ،ال تبدو دولة �أو �ساحة
مبن�أى كامل عن خماطر الأعمال الإرهابية وتداعياتها ،و�إن
تفاوتت املخاطر بني بلد و�آخر ومرحلة و�أخرى .يف هذا
العدد ملف يقارب الإرهاب من عدة زوايا.
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الإرهاب يف اللغة
ت�������ش���ت���ق ك��ل��م��ة
«�إره����اب» م��ن الفعل املزيد
أره َب)؛ ويقال �أرهب فال ًنا� :أي
(� َ
خوفه وفزَّ عه ،وهو املعنى نف�سه الذي يدل
َّ
عليه الفعل امل�ضعف ( َر ّه َب).
�أم���ا الفعل امل��ج��رد م��ن امل��ادة
هب
���ب)َ ،ي ْر ُ
نف�سها وه��و ( َر ِه� َ
َر ْه َب ًة و َر ْه ًبا و َر َه ًبا فيعني خاف،
رهبا ورهبة
فيقالَ :ر ِه َب ال�شيء ً
�أي خافه� .أما الفعل املزيد بالتاء
�ب) فيعني انقطع
وه��و ( َت � َر َّه� َ
للعبادة يف �صومعته ،وي�شتق
منه الراهب والراهبة والرهبنة
والرهبانية� ...إل��خ ،وكذلك
ي�ستعمل الفعل ت َر َّه َب مبعنى
توعد �إذا كان متعد ًيا فيقال
أره َبه
ترهب فال ًنا� :أي توعده و� َ
وا�ست َه َبهَ � :
أخافه وفزَّ عه.
وره َبه رَ ْ
َّ
يف املعجم الو�سيط واملنجد،
الإرهابي ،من يلج�أ �إىل الإرهاب
لإق���ام���ة ���س��ل��ط��ت��ه ،وحتقيق
اه��داف��ه ال�سيا�سية .واحلكم
الإرهابي هو نوع من احلكم يقوم على
الإرهاب والعنف تعمد �إليه حكومات
�أو جماعات ثورية .ويف معجم الرائد،
الإرهاب هو رعب حتدثه �أعمال عنف
كالقتل و�إلقاء املتفجرات �أو التخريب.
�ن يلج�أ �إىل الإره��اب
والإره��اب��ي هو َم� ْ
بالقتل �أو �إلقاء املتفجرات �أو التخريب
لإق��ام��ة �سلطة �أو تقوي�ض �أخ���رى� .أما
احلكم الإرهابي فهو نوع من احلكم
اال���س��ت��ب��دادي ال��ذي يقوم على �سيا�سة
معاملة ال�شعب بال�شدة والعنف بغية
الق�ضاء على ال��ن��زع��ات واحل��رك��ات
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التحررية واال�ستقاللية .ويجدر بالإ�شارة
�أن املعاجم العربية القدمية قد خلت
من كلمتي الإرهاب والإرهابي لأنهما
من الكلمات احلديثة اال�ستعمال،
ومل تعرفهما الأزمنة القدمية.

ح��االت الذعر العامة انت�شرت قبل 11
�أيلول العام  2001بكثري ،لت�شمل اخلوف
من كل �شيء  -ب��د ًءا من املحا�صيل
ال��زراع��ي��ة املعدلة وراث� ً�ي��ا اىل الهواتف
املحمولة �إىل االحتبا�س احلراري واحلمى
القالعية...
كما ت��رى الكاتبة جيني بري�ستو
يف املجلة نف�سها �أن ثقافة اخلوف التي
ظهرت يف �أعقاب � 11أيلول وهجمات
اجل��م��رة اخلبيثة املتتالية مل تكن
خم���اوف طبيعية ن��ا���ش��ئ��ة ،ولكنها
خم��اوف م�صنعة من �أعلى �إىل �أ�سفل،
�أي من ال�سيا�سيني �إىل اجلماهري ويتم

ال�سابق زبغنيو بريجين�سكي� ،إن
ا�ستخدام تعبري احل��رب على الإره��اب
كان بهدف خلق ثقافة اخل��وف عن
عمد لأنها «حتجب العقل ،وتزيد من
حدة امل�شاعر ،وجتعل من الأ�سهل على
ال�سيا�سيني الغوغائيني تعبئة اجلمهور
بال�سيا�سات التي يرغبون يف متريرها».
وي�شري ف��ران��ك ف��وري��دي� ،أ�ستاذ علم
االجتماع يف جامعة كنت وهو � ً
أي�ضا
كاتب يف جملة �سبايكد (،)Spiked
�إىل �أن ثقافة اخلوف ال�سائدة اليوم مل
تبد�أ بانهيار مركز التجارة العاملي ،و�إن

ترويجها من قبل الإعالم.
وي��ق��ول الأك��ادمي��ي��ان الربيطانيان
غابي ماينت و���س��ان��درا ووك��ل��ي��ت� ،إن��ه
يف �أع��ق��اب الهجمات الإره��اب��ي��ة يف
نيويورك والبنتاغون ثم يف مدريد ولندن،
ط��ورت الوكاالت احلكومية خطا ًبا
«للإرهاب اجلديد» يف مناخ ثقايف يتميز
باخلوف وعدم اليقني.

ثقافة اخلوف
هو تعبري يطلقه بع�ض العلماء
وال��ك��تّ ��اب واملفكرين وال�صحفيني
وال�سيا�سيني الذين يعتقدون �أن بع�ض
الأف��راد يبثون اخل��وف يف نفو�س العامة
لأهداف �سيا�سية.
يقول م�ست�شار الأمن القومي الأمريكي

الإرهاب بني التعريف واملفهوم
كلمة الإرهاب بحد ذاتها هي كلمة
ٍ
معان متعددة
مثرية للجدل �إذ �أن لها

قد تختلف بني �إطار ثقايف و�آخر ديني.
ٍ
معان مقبولة يف العقيدة
فلهذه الكلمة
الإ�سالمية حيث ت�شري �إىل تخويف
الأعداء ا�ستنا ًدا �إىل الن�ص القر�آين «و�أعدوا
لهم ما ا�ستطعتم من ق��وة وم��ن رباط
اخليل ترهبون به عدو الله وعدوكم».
ولكن مفهوم الكلمة احلايل والذي
ت�ستعمله وك���االت الأن��ب��اء الغربية
�ام��ا ،بحيث ي�شري �إىل �أي
يختلف مت� ً
عمل ي�ستخدم العنف والقوة �ضد املدنيني
ويهدف �إىل �إ�ضعاف الروح املعنوية للعدو
عن طريق �إره���اب املدنيني بالو�سائل
�شتى.

اخلليج الأوىل او الثانية ،ولكن احلرب
على الإره��اب غريت
كليا املفاهيم
ً
القدمية يف تعريف احلروب .ال يوجد يف
هذا النوع من احل��رب بقعة جغرافية
معينة ميكن �أن تعترب جبهة القتال
الرئي�سة ،وحتى �إذا مت حتديد ح��دود
ال�صراع ف�إن جمرد حماولة �إطالق ت�سمية
ريا
على احلملة يكون
ً
مو�ضوعا مث ً
للجدل ،فعلى �سبيل املثال يطلق البع�ض
ت�سمية غزو العراق  2003على احلملة
الع�سكرية التي �أطاحت بحكم �صدام
ح�سني يف العراق ،بينما ي�سميها البع�ض
الآخر «عملية حترير العراق» .ويطلق

�إن تعريف الإره��اب هو من امل�شاكل
ال��ك�برى يف الع�صر احل��دي��ث ناهيك
عن امل�شاكل يف تعريف كلمات مثل
احلرب �أو املقاومة �أو الغزو �أو التحرير ،التي
تختلف معانيها و�أ�سلوب ا�ستخدامها
ح�سب االجتاهات ال�سيا�سية والعقائدية
لل�شخ�ص.
قبل �إع�ل�ان احل���رب على الإره���اب
كانت احلرب تعرف ب�أنها �صراع م�سلح
ب�ين ال��ق��وات امل�سلحة لدولتني �ضمن
حدود وا�ضحة املعامل ،كاحلرب العاملية
الأوىل �أو احلرب العاملية الثانية �أو حرب

البع�ض ت�سمية املقاومة العراقية على
ّ
امل�سلحة التي كانت ت�شن
العمليات
على ق��وات التحالف بقيادة الواليات
املتحدة وال�سلطات التي ت�شكلت عقب
احلملة يف العراق منذ  ،2003بينما يطلق
البع�ض الآخر عليها ت�سمية «العمليات
الإرهابية» .وهناك تباينات حتى بني
املتفقني حول ا�ستعمال م�صطلح معني
مثل «امل��ق��اوم��ة» ،فالبع�ض يق�سمها
�إىل تق�سيمات ثانوية مثل امل�شروعة
�أو ال�شريفة وغري امل�شروعة� ،أو حتى �إذا
مت الإتفاق على ت�سمية احل��رب على

ً
اختالفا يف طريقة
الإرهاب ف� ّإن هناك
�شن هذه احلرب.
يف مت��وز ال��ع��ام  2005تخلت الإدارة
الأم�يرك��ي��ة ع��ن ا�ستعمال م�صطلح
احلرب على الإرهاب وبد�أت با�ستعمال
م�صطلح «ال�صراع ال��دويل �ضد التطرف
العنيف» Global Struggle Against
 .Violent Extremismولكن بغ�ض
النظر عن الت�سميات ف�إن هذا النوع من
ريا للجدل.
احلرب ما زال مث ً
ً
ويعتقد البع�ض �أن هناك خلطا يف
مفهوم كلمة الإرهاب يرجع �إىل ترجمة
لغوية لي�ست غري دقيقة فح�سب بل غري
ً
مطلقا
�صحيحة
لكلمة Terror
الإنكليزية ذات
الأ���ص��ل الالتيني،
واملعبرّ عنها اليوم
ب��الإره��اب ،وهو ما
ا���س� ُت��خ� ِدم للتعبري
ع���ن���ه يف ال��ل��غ��ة
ال��ع��رب��ي��ة كلمة
«احل�����راب�����ة» .ويف
تو�سع
ف�ترة الحقة ّ
فقهاء الإ���س�لام يف
تو�سيع دالالت هذا
التعبري ،لينطبق
على خمالفة �أويل
الأم���ر .وق��د ا�ستغل
اخللفاء الأم��وي��ون
وال��ع��ب��ا���س��ي��ون ه��ذا
املفهوم ،ومن بعدهم ال�سالطني والأمراء
لي�شمل من يخالفهم الر�أي يف احلكم،
�أو ما يعرف باملعار�ضني ال�سيا�سيني يف
ع�صرنا احلا�ضر .لذلك يعتقد البع�ض
�أنه من ال�ضروري البحث عن م�صطلح
�أكرث دقة يعرب عن الرتويع وفق الفهم
الإ�سالمي.
عنف منظم!؟
ي�شري الإرهاب ( ،)terrorismeبح�سب
معناه اال�شتقاقي� ،إما �إىل منهج ُحكم
و�إم��ا �إىل طريقة عمل مبا�شر ترمي �إىل
العدد  - 340اجلي�ش
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�إث�����ارة «ال��ره��ب��ة» la
� ،terreurأي �إىل �إيجاد
م��ن��اخ م��ن اخل���وف وال��رع��ب
والهلع بني ال�سكان ،كما
ي�شري الإرهاب� ،إىل تقنية عمل عنفية
�سر ٌ
ٌ
ية �ضد مدنيني
ت�ستعملها
جمموعة ِّ
بهدف ت�سليط ال�ضوء على مطالب
�سيا�سية معينة.
�أدى اخ��ت�لاف ال���دول يف نظرتها �إىل
الإره��اب من حيث مفهومه ومعناه،
�إىل �صعوبة اتفاقها على امل�ستوى الدويل
ب�ش�أن التعاون ملكافحة هذه الظاهرة.
ومي��ك��ن جت�سيد ه��ذا االخ��ت�لاف يف
العبارة املخت�صرة التي تقول�« :إن من هو
�إرهابي يف نظر البع�ض ،هو حمارب من
�أجل احلرية يف نظر البع�ض الآخر» .وقد
�أدى ذلك �إىل ف�شل معظم اجلهود الدولية
للو�صول �إىل حت��دي��د دق��ي��ق وم�شرتك
حلقيقة الإره���اب ،وه��ذا ما ح��ال دون
االتفاق على درجة من التعاون الدويل
ملكافحته .وامل�ؤمتر ال��دويل ال��ذي عقد
العام  1973لبحث الإره���اب واجلرمية
ال�سيا�سية ،انتهى �إىل �أن «ع��دم وجود
مفهوم وا�ضح للأ�سباب التي ت��ؤدي �إىل
ممار�سة الن�شاطات التي تن�شىء حالة
الإره����اب ه��و العقبة التي حت��ول دون
اقتالع الإرهاب واجتثاث جذوره».
وقد حاولت املنظمات الدولية كالأمم
املتحدة حتديد مفهوم الفعل الإرهابي
من منطلق �أن «الإره��اب» هو �شكل
م��ن �أ�شكال العنف املنظم ،بحيث
�أ�صبح هناك اتفاق عاملي على كثري
م��ن ���ص��ور الأع���م���ال الإره��اب��ي��ة مثل
االغتيال والتعذيب واختطاف الرهائن
واحتجازهم ،وب��ث القنابل والعبوات
54
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امل��ت��ف��ج��رة واخ��ت��ط��اف و���س��ائ��ل النقل
كال�سيارات والأتوبي�سات والطائرات
�أو تفجريها ،وتلغيم الر�سائل و�إر�سالها
�إىل الأه��داف التي خطط الإرهابيون
للإ�ضرار بها.
تاريخ الإرهاب
يرى بع�ض الباحثني �أن تاريخ العمل
الإرهابي يعود �إىل ثقافة الإن�سان وحبه
لل�سيطرة وزجر النا�س وتخويفهم بغية
احل�صول على مبتغاه ،ب�شكل يتعار�ض
مع املفاهيم االجتماعية الثابتة .وقد
مت تو�صيف كلمة الإرهاب على �أنها
العنف املتعمد الذي تقوم به جماعات
غري حكومية �أو عمالء �سريون بدافع
�سيا�سي �ضد اهداف غري مقاتلة ،ويهدف
عادة �إىل الت�أثري على اجلمهور.
كما يرون �أن العمل الإرهابي عمل
ق��دمي يعود اىل مئات ال�سنني ولي�س
حد ًثا طار ًئا يف تاريخنا املعا�صر .ففي
القرن الأول امليالدي ،قامت جماعة من
املتع�صبني اليهود برتويع وقتل اليهود
من الأغنياء الذين تعاونوا مع املحتل
ال��روم��اين يف بع�ض مناطق فل�سطني.
وقد عرف ه�ؤالء يف التاريخ با�سم رجال
اخلناجر ( .)Sicarii Zealotsكذلك
فقد ظهرت يف القرن احلادي ع�شر فرقة
احل�شا�شني التي بثت الرعب بني بع�ض
احلكام عن طريق القتل ،وعلى مدى
قرنني ،قاوم احل�شا�شون اجلهود املبذولة
من الدولة لقمعهم وحتييد �إرهابهم
وبرعوا يف حتقيق �أهدافهم ال�سيا�سية
عن طريق الإرهاب.
ا�ستخدم م�صطلح  terrorismلأول مرة
العام  1795وكانت الكلمة فرن�سية
م�شتقة من كلمة التينية terrere
�أي «التخويف» ،وا�ستعملت الكلمة
لو�صف الأ�ساليب التي ا�ستخدمتها
املجموعة ال�سيا�سية الفرن�سية Jacobin
 Clubبعد الثورة الفرن�سية خالل الفرتة
التي عرفت با�سم .Reign of Terror
وكانت هذه الأ�ساليب ت�شمل �إ�سكات
واع��ت��ق��ال املعار�ضني لهذه املجموعة

ال�سيا�سية التي كان لها دور بارز يف الثورة
الفرن�سية ،حيث كانت توجهاتها
معتدلة يف البداية ولكنها بد�أت تنحو
منحى ي�سار ًيا بعد الثورة.
يف ب��داي��ات ال��ق��رن الع�شرين كانت
كلمة الإره���اب���ي ت�ستخدم ب�صورة
عامة لو�صف الأ�شخا�ص �أو اجلهات
الذين اليلتزمون قوانني احل��رب عند
ن�����ش��وب ����ص���راع م��ع�ين ،م��ث��ل جتنب
اال�ستهداف املتعمد لأه��داف مدنية �أو
�أ�شخا�ص مدنيني ورعاية الأ�سرى والعناية
باجلرحى .وكان التعبري ي�ستخدم � ً
أي�ضا
لو�صف املعار�ضني ال�سيا�سيني حلكومة
معينة وك��ان��ت كلمة �إره��اب��ي ذات
معاين ايجابية من قبل املعار�ضني ،و�أقدم
ذكر لهذه الكلمة مدون يف �سرية فريا
زا�سوليج  Vera Zasulichالتي كانت
كاتبة مارك�سية من رو�سيا وقامت
باغتيال احلاكم الع�سكري ملدينة
�سانت بطر�سربغ العام  1878لأ�سباب
�سيا�سية .وقامت را�سوليج بعد االغتيال
ب�إلقاء م�سد�سها وت�سليم نف�سها قائلة
«�أن��ا �إرهابية ول�ست بقاتلة» ،وكانت
ع�ضوة يف جمموعة معار�ضة حلكومة
رو�سيا القي�صرية �سميت ال�سلطوية»
(.)Anarchism
يف الأربعينيات م��ن ال��ق��رن املا�ضي
ا�ستعملت �سلطات االنتداب الربيطاين
يف فل�سطني تعبري احلرب على االرهاب
لأول مرة ،وذلك يف �أثناء احلملة الوا�سعة
التي قامت بها للق�ضاء على �سل�سلة
من ال�ضربات التي ا�ستهدفت مدنيني
فل�سطينيني ،والتي كانت تقوم بها
منظمتا �أرجون و�شترين ال�صهيونيتان،
وق��ام��ت ال��ق��وات الربيطانية بحملة
دعائية وا�سعة يف اجلرائد قبيل احلملة
واطلقت عليها ت�سمية احل��رب على
الإرهاب.
�إن االنت�شار الأو���س��ع للتعبري حدث
يف ن��ه��اي��ة ال�سبعينيات م��ن ال��ق��رن
الع�شرين حيث ك��ان التعبري War
 on Terrorismعنوا ًنا على غالف
جملة «التامي» ()Time magazine

ال��ع��ام  ،1977وك����ان ع��ن��وا ًن��ا ملقال
رئي�س عن املعار�ضني �أو ما �أ�سماهم
املقال الال�سلطويني الذين كانوا من
املعار�ضني ال�سيا�سيني حلكومات الإحتاد
ال�سوفياتي وبع�ض احلكومات الأوروبية.
بعد �أحداث � 11سبتمرب  -ايلول ،2001
ح��دث��ت ت��غ��ي�يرات يف امل��ع��ن��ى الدقيق
لكلمة الإرهابي ومت ا�ستعمال تعبري
احلرب على الإره��اب لو�صف حمالت
متعددة الأوجه على الأ�صعدة الإعالمية
واالق��ت�����ص��ادي��ة والأم��ن��ي��ة واحل��م�لات
ال��ع�����س��ك��ري��ة ال��ت��ي ا���س��ت��ه��دف��ت اً
دول

 الفو�ضى املدنية. الإرهاب غري ال�سيا�سي. االرهاب ال�سيا�سي املحدود. الإرهاب الر�سمي �أو �إرهاب الدولة.�أم���ا وك��ال��ة امل��خ��اب��رات امل��رك��زي��ة
الأمريكية فقد حددت الإ رهاب العام
1980كما ي�أتي:
«الإرهاب هو التهديد با�ستعمال العنف
�أو ا�ستعمال العنف لأغرا�ض �سيا�سية من
قبل �أف��راد �أو جماعات� ،سواء كانت
تعمل مل�صلحة �سلطة حكومية قائمة �أو
�ضدها ،وعندما يكون الق�صد من تلك

ذات �سيادة وحكومات ،وك��ان هذا
االن��ع��ط��اف يف معاين كلمة �إره��اب��ي
وتعبري احلرب على الإرهاب ،م�صحو ًبا يف
معظم الأحوال ب�إ�ضافة و�صف ال�شخ�ص �أو
اجلهة بكونه ي�ستعمل الدين يف ال�ش�ؤون
ال�سيا�سية �أو يقوم بتطبيق الدين ب�صورة
متطرفة.

الأعمال �إحداث �صدمة� ،أو فزع� ،أو ذهول،
َهد َفة والتي
�أو ُر ْعب لدى املجموعة ا ُمل ْ�ست َ
تكون ع��ادة �أو�سع من دائ��رة ال�ضحايا
املبا�شرين للعمل الإرهابي».
�أما جلنة اخلرباء العرب التي اجتمعت
يف تون�س ،يف الفرتة من  22اىل � 24آب
 1989لو�ضع ت�صور عربي �أويل عن مفهوم
الإرهاب والإرهاب الدويل والتمييز بينه
وبني ن�ضال ال�شعوب من �أجل التحرر ،فقد
ً
تعريفا يعد �أكرث ال�صيغ �شمولية
و�ضعت
وو�ضوحا .حيث ين�ص هذا التعريف على
ً
�أن الإره��اب هو فعل منظم من �أفعال
رعبا
العنف �أو التهديد به ي�سبب ً
فزعا �أو ً

�أنواع الإرهاب
ح���ددت بع�ض ال��ل��ج��ان االمريكية
القانونية العام  1975االره��اب يف عدة
�أنواع منها:
 -الإرهاب ال�سيا�سي.

من خالل �أعمال القتل �أو االغتيال �أو
حجز الرهائن �أو اختطاف الطائرات �أو
تفجري املفرقعات وغريها ،مما يخلق
حالة من الرعب والفو�ضى واال�ضطراب،
بهدف حتقيق �أه��داف �سيا�سية ،وذلك
�سواء قامت به دولة �أو جمموعة من الأفراد
�ضد دول��ة �أخ��رى �أو جمموعة �أخ��رى من
الأفراد ،يف غري حاالت الكفاح امل�سلح
الوطني امل�شروع من �أجل التحرير والو�صول
�إىل حق تقرير امل�صري يف مواجهة جميع
�أ�شكال الهيمنة �أو ق��وات ا�ستعمارية
�أو حمتلة �أو عن�صرية �أو غريها ،وب�صفة
خا�صة حركات التحرير املعرتف
بها من الأمم املتحدة ومن املجتمع
الدويل واملنظمات الإقليمية بحيث
تنح�صر �أع��م��ال��ه��ا يف الأه����داف
الع�سكرية �أو االقت�صادية للم�ستعمر
�أو املحتل �أو العدو ،وال تكون خمالفة
مل��ب��ادئ حقوق الإن�����س��ان» .و�أو���ض��ح
ال��ت��ع��ري��ف �أن ن�����ض��ال احل��رك��ات
من�سجما
التحررية يجب �أن يكون
ً
مع �أغرا�ض ومبادئ ميثاق الأمم
املتحدة و�سواه من قرارات �أجهزتها
ذات ال�صلة باملو�ضوع.
الإرهاب ال يُن�سب لدين
�أكد املجمع الفقهي الإ�سالمي يف
اجتماعه الذي ُع ِق َد يف  10كانون
الثاين العام  2002يف رابطة العامل
الإ���س�لام��ي يف مكة املكرمة يف
دورته ال�ساد�سة ع�شرة� ،أن التطرف والعنف
والإره��اب لي�ست من الإ�سالم يف �شيء،
و�أنها �أعمال خطرية لها �آثار فاح�شة،
وفيها اعتداء على الإن�سان وظلم له،
ومن ت�أمل م�صدري ال�شريعة الإ�سالمية،
َ
و�سنة نبيه ،فلن
كتاب الله الكرمي
َ
يجد فيها �شيئً ا من معاين التطرف
والعنف والإره��اب ،الذي يعني االعتداء
على الآخرين دون وجه حق.
ويف البيان الذي �أ�صدره املجمع يف ختام
ه��ذه ال���دورة ،مت تعريف الإره���اب ب�أنه
«ظ��اه��رة عاملية ،ال ين�سب ل��دي��ن ،وال
يخت�ص بقوم ،وه��و ن��اجت عن التطرف
العدد  - 340اجلي�ش
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الذي ال يكاد يخلو منه
جمتمع من املجتمعات
املعا�صرة ...وهو العدوان الذي
مي��ار���س��ه �أف����راد �أو جماعات
بغيا على الإن�سان (دينه ودمه
�أو دول ً
وع��ق��ل��ه وم��ال��ه
وعر�ضه) وي�شمل
�صنوف التخويف
والأذى والتهديد
وال���ق���ت���ل ب��غ�ير
ح��ق ،وم��ا يت�صل
ب�����ص��ور احل��راب��ة،
و�إخافة ال�سبيل،
وقطع الطريق،
وك���ل ف��ع��ل من
�أفعال العنف �أو
ال��ت��ه��دي��د ،يقع
ً
تنفيذا مل�شروع
�إج���رام���ي ف���ردي
�أو ج���م���اع���ي،
وي�����ه�����دف �إىل
�إلقاء الرعب بني
النا�س �أو ترويعهم
ب�إيذائهم �أو تعري�ض حياتهم �أو حريتهم
�أو �أمنهم �أو �أح��وال��ه��م للخطر .ومن
�أن��واع��ه �إحل��اق ال�ضرر بالبيئة �أو ب�أحد
املرافق والأمـالك العامة �أو اخلا�صة� ،أو
تعري�ض �أحد املـوارد الوطنيـة �أو الطبـيعية
للخطر.
و�أكد املجمع الفقهي الإ�سالمي «�أن
من �أ�صناف الإرهاب �إرهاب الدولة ،ومن
�أو�ضح �صوره و�أ�شدها ب�شاعة ،الإره��اب
ال��ذي ميار�سه اليهود يف فل�سطني ،وما
مار�سه ال�صرب يف ك��ل م��ن البو�سنة
والهر�سك وكو�سوفو» .ور�أى املجمع �أن
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هذا النوع ِمن الإرهاب «من �أ�شد �أنواع
الإره���اب خط ًرا على الأم��ن وال�سالم
يف العامل ،وجعل مواجهته من قبيل
الدفاع عن النف�س واجلهاد يف �سبيل
الله».
كما �أكد البيان �أنه ال ميكن
الت�سوية بني �إره��اب الطغاة الذين
يغت�صبون الأوط��ان ويهدرون كرامة
الإن�سان ،ويدن�سون املقد�سات وينهبون
ال��ث�روات ،وب�ين ممار�سة ح��ق ال��دف��اع
امل�شروع ال��ذي يجاهد به امل�ست�ضعفون
ال�ستخال�ص حقوقهم امل�شروعة يف تقرير
امل�صري.

وجهات نظر يف معنى الإرهاب
ترى كرثة من املفكرين وال�سيا�سيني
وق��ادة ال���دول� ،أن مفهوم الإ ره��اب يف
عامل اليوم ا�صبح وجهة نظر ،ذلك �أن
عددا من الدول الكربى تتعامل
هناك
ً
ً
معه مبعايري م��زدوج��ة ان��ط�لاق��ا من
م�صاحلها �أو وفق ا�سرتاتيجياتها الوطنية
او الدولية .حتى �أن هناك من يتهم
بع�ض الدول برعايتها للإرهاب ومتويله
وت��دري��ب عنا�صره وم��ن ثم ا�ستخدامه
للو�صول اىل �أهداف �سيا�سية واقت�صادية
�أو �إثارة النعرات الطائفية واملذهبية يف

جمتمعات ودول �أخ��رى ،لتغيري �أنظمة
احلكم املعادية لها ومتكني انظمة
جديدة موالية من الو�صول اىل احلكم.
كما ي��رى البع�ض �أن �إل�صاق �صفة
الإره�����اب ببع�ض ال����دول واحل��رك��ات
التحررية والأحزاب الوطنية �أو املنظمات
ال�سيا�سية� ،إمنا يتم وفق ر�أي منظومة
العامل اجلديد ما بعد �سقوط الإحت��اد
ال�سوفياتي ،وت��ف��رد ال��والي��ات املتحدة
االم�يرك��ي��ة وال��غ��رب الأوروب����ي بقيادة
ا�ستنادا اىل مواالتها لهذه
العامل و�إدارته
ً
القيادة �أو ممانعتها لها ،و�أن الإرهاب
بالن�سبة لهذا البع�ض هو كل ما كان

اً
ا�ستقالل يف الإرادة عن هذه الإدارة� ،أو
مبعنى �آخر من لي�س معنا فهو �ضدنا،
وبالتايل فالإرهاب هو كل خروج ومتيز
عن النظام العاملي الآح��ادي ومنوذجه
وثقافته.
املراجع:
http://en.wikipedia.org/wiki/
Terrorism
http://ar.wikipedia.org/wiki
http://dictionary.reference.
com/browse/terrorism
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�إعداد:
�إح�سان مرت�ضى
باحث يف ال�ش�ؤون اال�سرائيلية
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لقد ت�أ�س�ست احلركة ال�صهيونية يف
القرن املا�ضي على ايدي «تيودور هرت�سل»
يف امل�ؤمتر ال�صهيوين العاملي املنعقد يف
ب��ازل ب�سوي�سرا العام  ،1897و�أ�ضحت
حقيقة �سيا�سية على قاعدة الأطماع
اال�ستعمارية املتمثلة يف وع��د بلفور
العام  .1917وال�صهيونية جتمع تطلعات
اليهود يف كل �أنحاء العامل لك�سب
�إقليم ميكنهم من خالله ا�ستكمال
ال�شخ�صية القانونية وال�سيا�سية لدولة
يهودية .وهم ي�ؤ�س�سون مطالبتهم ب�أر�ض
فل�سطني على وج��ه التحديد ،على
فكرة االت�صال غري املنقطع مع ما
ي�سمونه «�أر�ض �إ�سرائيل» ،وهي الفكرة
مكنتهم من الإبقاء على نوع
التي ّ
من ال�شخ�صية القومية اجلامعة.
�أم��ا مطالبتهم ب�إقليم على وجه
ال��ع��م��وم (اوغ���ن���دا ،ك��ن��دا ،ق�بر���ص،
االرجنتني ،)...فم�ؤ�س�سة على حاجة
اليهود امللحة لأن يجتمعوا يف دولة �أو �أن
ت�شردهم كمجرد �أتباع دين
ينهوا فرتة ّ
م�شتتني يف بالد عديدة وح�سب ،حيث
ي�ؤمنون �أن غياب الدولة كان ال�سبب
الرئي�س ملا حدث لهم من ا�ضطهاد يف
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وخ�صو�صا يف �أملانيا النازية
الدول الغربية
ً
يف اثناء احلرب العاملية الثانية.
وال�صهيونية كذلك هي حركة ذات
ابعاد دينية هدفها ت�أ�سي�س �أو �إع��ادة
ت�أ�سي�س «�أم���ة يهودية» يف فل�سطني
لإحياء حكم ملوك �صهيون و�أنبياء
بني �إ�سرائيل .اال ان الكيان ال�صهيوين
يف فل�سطني قد �شيد كما يعلم اجلميع
على الإره���اب والعنف والإج���رام وهو
مدين بوجوده �إىل منظمات �إرهابية
قاتلة مثل :الهاجاناه ،والأت�سل ،وليحي،
تكون
و�شترين ،وها�شومري ...ومنها
ّ
اجلي�ش �إال�سرائيلي يف ما بعد .ولذا ف�إن
العقيدة الع�سكرية الإ�سرائيلية امنا
قامت على الإرهاب و«احلقد املقد�س»
���ض��د ال��ع��رب وامل�����س��ل��م�ين� ،أك�ث�ر مما
قامت على غريه من �أ�ساليب العمل
الع�سكري واالمني.
ويف هذا ال�صدد نتذكر جمزرة دير يا�سني
واغتيال و�سيط الأمم املتحدة الكونت
برنادوت العام  ،1948ومذابح قبية واللد
والرملة ،و�صربا و�شاتيال يف بريوت العام
 ،1984وجمزرتي قانا يف جنوب لبنان
وجم��زرة احلرم الإبراهيمي يف اخلليل،

وانتهاء بحوادث القتل واالغتيال والهدم
وجت��ري��ف الأرا���ض��ي ،واحل��ف��ري��ات حتت
امل�سجد الأق�����ص��ى بق�صد ه��دم��ه وبناء
هيكل �سليمان املزعوم ،وق�صف غزة
دوليا ...هذه
بالفو�سفور اال�أي�ض املحرم
ً
اجل��رائ��م كلها امن��ا ت�شكل �شواهد
يومية �شاخ�صة ودامغة امام امللأ ،وهي
م�صداق ملقولة يجال �ألون�« :إن لكل دولة
ً
جي�شا يحميها ،ولكن �إ�سرائيل عبارة
عن جي�ش له دولة» .ويقول جابوتن�سكي
خماطبا ال�صهيوين« :كل �إن�سان �آخر
ً
على خط�أ ،و�أنت وحدك على �صواب.
ال حتاول �أن جتد �أعذا ًرا من �أجل ذلك،
فهي غري �ضرورية ،وهي غري �صحيحة.
ولي�س بو�سعك �أن تعتقد ب��أي �شيء يف
العامل �إذا اعرتفت ،ولو ملرة واح��دة� ،أن
خ�صومك قد يكونون على �صواب ال
�أنت ،فهذه لي�ست الطريقة لتحقيق �أي
�أمر .التوجد يف العامل �إال حقيقة واحدة،
وهي بكاملها ملكك �أنت».
على �ضوء ما تقدم ن�ؤكد ان تاريخ
الب�شرية مل ي�شهد ق��ط �إره��ا ًب��ا ي�شبه
الإرهاب ال�صهيوين �ضد ال�شعب العربي
خ�صو�صا ،حيث فاق
عموما والفل�سطيني
ً
ً
العدد  - 340اجلي�ش
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يف وح�شيته وفظاعته،
جميع اجلرائم واملذابح
ال��ت��ي ج���رت يف م�����س��ار ت��اري��خ
احل��روب وال�صراعات القدمية
واحلديثة .يف هذا ال�سياق يقول ابراهام
رابينوفيت�ش �سفري �إ�سرائيل اال�سبق لدى
وا�شنطن�« :إن �إ�سرائيل التي ال يوجد
فيها �أي قوانني �ضد اغتيال الزعماء
الأجانب حققت معظم جناحاتها يف
مالحقة الإرهابيني باالقرتاب منهم
مب��ا يكفي ل�ضمان قتلهم» ومن
العمليات التي قامت بها �إ�سرائيل
واعتربتها ناجحة ،عملية اغتيال �أبو
جهاد القائد الع�سكري الفل�سطيني
العام  .1988واملعروف ان وزي��ر الدفاع
الأ�سبق �أيهود باراك كغريه من كبار
الع�سكريني الإ�سرائيليني (���ش��ارون،
راب�ي�ن ،دي���ان ،اي��ت��ان ،ب��ي��غ��ن ،)...قد
�شخ�صيا يف العديد من عمليات
�شارك
ً
الت�صفية واالغتيال �ضد الفل�سطينيني
واللبنانيني وال�سوريني وامل�صريني .وعلى
هذا ال�صعيد نذكر عملية ف��ردان يف
بريوت ،واغتيال ال�شيخ احمد يا�سني،
والدكتور عبد العزيز الرنتي�سي ،وال�سيد
عبا�س املو�سوي وال�شيخ راغ��ب حرب
وال��ق��ائ��د ع��م��اد مغنية وغ�يره��م من
ق��ادة اجلهاد والن�ضال �ضد االحتالل
الإ�سرائيلي.
يف �سياق ما تقدم قد يت�ساءل �أي �إن�سان
حمايد ومو�ضوعي :ما الذي يدفع اليهود
�إىل �سلوك طريق الإره���اب والعنف؟
واجلواب على ذلك يف ثالث مرجعيات
فكرية وعملية هي الآتية:
 -1الن�صو�ص الدينية املزعومة حيث
جند �أن العقيدة الع�سكرية الإ�سرائيلية
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تتميز ع��ن معظم العقائد الأخ���رى
بتبنّ يها الدين اليهودي ودرو�س التاريخ
الع�سكري لليهود كمرجع ونربا�س
جنبا اىل جنب مع الدرو�س احلربية
ً
امل�ستفادة من التاريخ العاملي القدمي
واحلديث .ففي �أ�سفار التوارة التي
يتداولها اليهود ويف�سرها التلمود،
تقرير ل�شريعة احل���رب وال��ق��ت��ل يف
�أب�شع �صورة من �صور التخريب والتدمري
والإهالك وال�سبي اجلماعي .فقد جاء يف
�سفر التثنية يف الإ�صحاح الع�شرين عدد
 10وما بعده« :حني تقرتب من مدينة
لكي حتاربها ا�ستدعها �إىل ال�صلح
ف�إن �أجابتك �إىل ال�صلح وفتحت لك،
فكل ال�شعب املوجود فيها يكون لك
بالت�سخري ،وي�ستعبد لك ،و�إن مل ت�ساملك
بل عملت معك حر ًبا ،فحا�صرها ،و�إذا
دفعها الرب �إلهك �إىل يدك ،فا�ضرب

ن�صيبا ،فال تبق منها ن�سمه ما،
�إلهك
ً
حترميا».
بل حترمها
ً
 -2ال��غ��اي��ات والأه������داف القومية
اال�سرتاتيجية لإ���س��رائ��ي��ل� ،إذ ج��اء يف
النظرية الإ�سرائيلية الأمنية اجلديدة� ،أن
الغاية القومية العليا لإ�سرائيل مل تتغري
منذ ن�ش�أتها (�إقامة �إ�سرائيل الكربى
اليهودية النقية كقوة �إقليمية عظمى
مهيمنة يف منطقة ال�شرق الأو�سط).
ولتحقيق ذلك يف املرحلة املقبلة ف�إن
على ا�سرائيل �أن ت�ستعني بعملية ال�سالم
املزعومة وباملعاهدات وعمليات تر�سيم
احلدود من اجل �ضم ما ت�ستطيعه من
املناطق التي احتلتها العام  ،1967والتي
ميكن �أن حتقق متطلبات �أمنها
من وجهة نظرها اجليوا�سرتاتيجية،
وتكفل لها احل�����ص��ول على م�صادر
مياه �إ�ضافية ،وفر�ض �شرعيتها على

جميع ذك��وره��ا بحد ال�سيف ،و�أم��ا
الن�ساء والأط��ف��ال والبهائم ،وك��ل ما
يف املدينة ،كل غنيمتها فتغنمها
لنف�سك ،وت�أكل غنيمة �أعدائك التي
�أعطاها ال��رب �إل��ه��ك .هكذا تفعل
جدا التي
بجميع املدن البعيدة منك ً
لي�ست يف مدن ه��ؤالء الأمم هنا ،و�أما
مدن ه�ؤالء ال�شعوب التي يعطيك الرب

الأرا���ض��ي التي �سيتم �ضمها �إليها مع
ً
حفاظا
�إخالئها من ال�سكان العرب
على الهوية اليهودية ،على �أن تعمل
اال�سرتاتيجية الع�سكرية على حتقيق
ذلك من خالل االره��اب �أو ما ي�سمى
ال���ردع الوقائي واالنتقامي اجل�سيم،
وت��أم�ين عمليات ال�ضم واال�ستيطان
وتهويد الأرا�ضي والتحكم يف املنطقة

وثقافيا.
�سيا�سيا و�إقت�صاد ًيا
ً
ً
� -3إحياء احل�ضارة اليهودية ب�إعادة
بعث الروح اليهودية الدينية يف املجتمع
الإ�سرائيلي وتقوية التقاليد اليهودية بني
ال�شباب و�إثراء فكرة ال�صهيونية كمبد�أ
�أ���س��ا���س��ي عن�صري ،وذل���ك م��ن خالل
تن�شيط الثقافة والتاريخ اليهوديني يف
نفو�س ال�شبيبة اليهودية ،واحراز التقدم
وال��رق��ي يف جميع امل��ج��االت العلمية،
وزي�����ادة ن��ف��وذ ال��ل��وب��ي��ات وج��م��اع��ات
ال�ضغط ال�صهيونية يف ال��دول الكربى
وتقوية النفوذ اليهودي يف رو�سيا وباقي
جمهوريات االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق
وبلدان �أوروب��ا ال�شرقية ،مع العمل يف
الوقت نف�سه ،وهنا بيت الق�صيد ،على
زرع ون�شر عوامل التع�صب والتفرقة
املذهبية والطائفية والت�شتت والتحزب
الفكري والعرقي يف البلدان العربية

بالتعاون الوثيق مع ق��وى اال�ستعمار
العاملي القدمي واحلديث.
ويتجلى الإره���اب الإ�سرائيلي جتاه
عموما والفل�سطينيني
ال�شعوب العربية
ً
خ�صو�صا يف املمار�سات الآتية:
ً
 -1القوانني العن�صرية يف دولة �إ�سرائيل،
حيث تعترب وثيقة �إعالن الدولة العام
 1948خري ما يعرب عن هذه العن�صرية
حرفيا «�إن �إ�سرائيل هي دولة
�إذ ورد فيها
ً
اليهود» ولي�ست دول��ة كل مواطنيها
كما هو م�ألوف يف ال��دول الطبيعية،
وم��ن ه��ذه الوثيقة انبثق العديد من
القوانني الأ�سا�سية يف �إ�سرائيل التي
تعترب جوهر العن�صرية واالره��اب ،ومن
�أهمها «قانون العودة و�أمالك الغائبني»
الذي يحرم الفل�سطينيني من ار�ضهم
وممتلكاتهم .وميكن اال�ستدالل
� ً
أي�ضا ب�شكل عملي على االره��اب

واال�سالمية ،مبا ي�ؤدي اىل زيادة التطرف
الديني التكفريي وتفاقم ال�صراعات
البينية والق�ضاء على فكرتي القومية
العربية ،والت�ضامن الإ�سالمي احل�ضاري،
على �أن ت�ستبدل بهما فكرة التعاون
الإق��ل��ي��م��ي ال�����ش��رق �أو���س��ط��ي وتوظيف
الأ�صولية الإ�سالمية وايديولوجيات
الأق��ل��ي��ات ل�صالح �إ���س��رائ��ي��ل ،وذل��ك

والتمييز العن�صري ال�صهيوين يف التمييز
ال�صارخ بني اليهود والفل�سطينيني �أمام
املحاكم اليهودية ،فاليهودي الذي يقتل
فل�سطينيا ب��دون �أي م�برر ال يحكم
ً
عليه بالعقوبة نف�سها التي يحكم بها
على الفل�سطيني ال��ذي يقتل يهود ًيا،
وغالبا ما تتم تربئة اليهودي ومعاقبة
ً
العربي وف��ق مبد أ� «العربي اجليد هو

العربي امليت» يف نظرهم.
 -2اع��ت��م��اد م�صطلح «الإره�����اب
الوقائي» كذريعة �سيا�سية خرجت به
تو�صيات امل�ؤمتر اليهودي املعقود يف بازل
ب�سوي�سرا منذ العام .1897
 -3الإمكانات التكنولوجية امل�سخرة
خلدمة الأجهزة الأمنية والع�سكرية
اال�سرائيلية التي �سهلت القدرة على
االخ�ت�راق وحرية احلركة ل�شبكات
امل��و���س��اد الإ���س��رائ��ي��ل��ي يف ال��ع��دي��د من
البلدان العربية ،مما جعل احلكومة
الإ�سرائيلية متار�س �سيا�سة الت�صفية
واالغ��ت��ي��االت وزرع ال��ف�تن كهدف
ا���س�ترات��ي��ج��ي يف ال��ف��ك��ر الع�سكري
والأمني اال�سرائيلي ،ومربرة ذلك بذريعة
الردع ومكافحة «الإرهاب»  -املقاومة
 �أينما كان. -4ا�ستمرار االح��ت�لال الإ�سرائيلي،
وب��ال��ت��ايل ا���س��ت��م��رار االن��ت��ه��اك��ات
الإ�سرائيلية لالتفاقيات الثنائية
وال��دول��ي��ة ،الأم���ر ال���ذي �أدى �إىل عجز
فل�سطيني وعربي وا�ضح يف مقاومة
االحتالل والغطر�سة الإ�سرائيلية ،ما
ع��دا لبنان ال��ذي ا�ستطاع بت�ضامن
جي�شه و�شعبه ومقاومته �أن يدحر
ال��ع��دوان واالح��ت�لال بقدر وا���ض��ح من
االذالل للعدو مل ت�شهد له املنطقة مثيلاً
من قبل.
 -5ال�صمت الدويل جتاه �إرهاب الدولة
ال�صهيونية حيث جند �أن امل�ؤ�س�سات
الدولية وعلى ر�أ�سها جمل�س الأم��ن
الدويل تطبق �سيا�سة املعايري املزدوجة
خ�صو�صا يف م�س�ألة
والنفاق ال�سيا�سي
ً
ال�صراع العربي الإ�سرائيلي ،كذلك
جن��د «ح��ق الفيتو» الأم�يرك��ي ال��ذي
يعطل �أي م�شروع عربي لإدانة العدوان �أو
�أي �شكوى عربية من �شانها �أن مت�س
ب�أمن �أو �سمعة �إ�سرائيل حتى لو كانت
جمرد �إدانة �شكلية فقط .وهذا الواقع
ي�شكل حافزًا لال�سرائيليني لال�ستمرار
يف �إرهابهم املنفلت من عقاله �ضد
ال�شعوب العربية وارتكاب املجازر بال
وازع قانوين او ديني او اخالقي.
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�إذا مل يكن هناك من و�ضوح
يف حتديد مفهوم الإره���اب
ب�شكل ع���ام ،ف��ه��ل ميكن
احلديث عن �إرهاب �إقت�صادي؟
وما هي تداعيات الإرهاب على
الإقت�صاد؟

�صعوبات ومالحظات
ي��ت��وق��ف ال��دك��ت��ور كميل حبيب
(عميد كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية
والإداري��ة ،و�أ�ستاذ حما�ضر يف كلية ف�ؤاد
�شهاب للقيادة والأرك����ان والكلية
احلربية) عند �أبرز ال�صعوبات الناجمة
عن عدم تعريف ر�سمي يف القانون الدويل
ملفهوم الإرهاب مور ًدا املالحظات الآتية:

الدكتور كميل حبيب

 -1الإره����اب :ه��و عنف ي��ه��دف �إىل
مييز هذا
حتقيق �أه���داف �سيا�سية.
ّ
التعريف ب�ين الإره���اب واجل��رائ��م غري
مييز بني الإرهاب
ال�سيا�سية ،لكنّ ه ال ّ
واحلرب.
 -2الإره��اب عنف يهدف �إىل حتقيق
�أهداف �سيا�سية ،عن طريق ن�شر الرعب،
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من الإرهاب ال�سيا�سي
�إىل الإرهاب الإقت�صادي

�إ�شكالية عدم و�ضوح
املعايري ّ
تظل قائمة
لإجبار الطرف
الآخر على اتخاذ
موقف معينّ �أو الإمتناع
ع��ن ات��خ��اذه .ي�سقط ه��ذا التعريف
عندما تُل�صق تهمة الإره���اب بطرف
ما �ضد طرف �آخر يف ال�صراع ال�سيا�سي.
فما هو �إرهابي
من وجهة نظر
دولة معينة ،هو
ع��م��ل مقاومة
م�����ش��روع��ة من
وجهة نظر دولة
�أو �شعوب �أخرى.
 -3ه���ن���اك
ت��ع��ري��ف ث��ال��ث
ي��ت��ح��دث عن
ّ
ال�ضحية (بريء،
ّ
غ�ير ع�سكري
م�������دين)
�أو
ك�أ�سا�س لفهم
العمل الإرهابي ،لكن هذه اخل�صائ�ص
غري مت�شابهة ،لأن اجلا�سو�س لي�س بريئً ا
رمبا.
� -4إن �أحدث تعريف للإرهاب يقول:
�إن��ه ن��وع م��ن ا�ستخدام ط��رق عنفية
كو�سيلة ،الهدف منها ن�شر الرعب
يف املجتمع لإ�ضعاف احلكم و�إحداث

ت�����غ�����ي��ي��رات
�سيا�سية.
ال يفي هذا التعريف بالغر�ض،
على اعتبار �أن �أكرث املنظمات املتّ همة
ب���الإره���اب ،ال تعتمد ا�سرتاتيجية
ع�سكرية فح�سب ،ب��ل ل��ه��ا �أي���ً��ض��ا
ذراعها ال�سيا�سية وم�ؤ�س�ساتها الرتبوية
والإجتماعية واملالية.
«ي�ستدل
و�أ���ض��اف الدكتور حبيب:
ّ
من جميع هذه التعريفات �أن الإرهاب
ي�ستعمل ع��ادة ل�ل�إدان��ة فقط .ف ��إذا ما
متّ �إل�صاق تهمة الإره��اب بعدو ما ،يف
دائرة ال�صراع ال�سيا�سي ،ف�إن ذلك يعني
حتقيق انت�صار للطرف املتّ هم ،ولكن
على ح�ساب املنهجية العلمية ال�ضرورية
لفهم طبيعة احل���رب وال�����س�لام ،وما
بينهما من �شعارات ثورية وحركات
ا�ستقاللية م�شروعة اخليارات والأهداف.
ً
عائقا �أم��ام
�إن تعبري �إره���اب يبقى
عملية فهمنا اال�ضطرابات ال�سيا�سية
والإجتماعية واملتغريات داخل املجتمع،
وعليه� :إن �أي تعريف للإرهاب ،يجب
�أن ي�شرح �أ�سباب الإدان��ة( ،مثلاً ُل ّقب
الرئي�س يا�سر عرفات بالإرهابي من قبل
املجتمع ال��دويل ،ويف ما بعد ا�ست�ضافه
البيت الأبي�ض).

ل��ذا ف���أي تعريف ل�ل�إره��اب يجب �أن
ي�شمل �شرح �أ�سباب الإدان��ة �أو حيثيات
التربير للعمل الإرهابي.
واجل��دي��ر بالذكر هنا �أن اجلمعية
العامة ل�ل�أمم املتحدة� ،أدان��ت �أعمال
القمع والإرهاب التي تقوم بها الأنظمة
(الدول) يف �إنكار حق ال�شعوب يف تقرير
م�صريها ونيل ا�ستقاللها ،وبالتايل ف�إن
العمل الإرهابي ميكن ان تقوم به الدول
� ً
أي�ضا .مثال على ذلك ،دول �إ�ستعمارية �أو
�أنظمة عن�صرية �أو ديكتاتورية .اجلرمية
الفردية بطبيعتها ال حتمل �أه� ً
�داف��ا
�سيا�سية �أو �إيديولوجية ،بعك�س العمل
الإرهابي الذي يعمل على �إ�شاعة الرعب
بني جمموعة كربى من النا�س.

الإقت�صادي ،ولن ميكن ذلك يف حال
نفّ ذت ح�صا ًرا اقت�صاد ًيا على دولة �أخرى،
�إذ �أن الدول يف هذه احلالة قادرة على تربير
�أعمالها على �أ�سا�س امل�صلحة الوطنية �أو
متاما كما �أنه ال
القومية �أو الأممية.
ً
ميكن تو�صيف عمل ع�سكري يقوم
به الناتو على �أنه حرب �إرهابية.
ويو�ضح بالقول :مثلاً عندما فر�ضت
جو ًيا على العراق
الواليات املتحدة حظ ًرا ّ
بني  1991و ،2003اعترب هذا احلظر عملاً
م�شروعا ومتّ ت تغطيته من قبل جمل�س
ً
الأمن.
و�أ�ضاف الدكتور حبيب�« :إن الإرهاب
يقو�ض
يف �أي جمتمع �أو يف �أي دول���ةّ ،
الأ�س�س�س الإقت�صادية لهذه الدولة ،مثل

�إرهاب الدولة
أ�شد
�إن �إرهاب الدولة هو الإرهاب ال ّ
فتكا والأكرث خط ًرا ،لعدة �أ�سباب:
ً
 ال���دول���ة ت�ستعمل �شرطتها،جي�شها �أو بولي�سها ال�سري.
 الدولة الإرهابية قادرة على نقلالإرهاب �إىل خارج حدودها.
 الإرهاب يتخذ الطابع امل�ؤ�سـ�ساتي،حيث ت�شارك به م�ؤ�سـ�سات الدولة
ال�سيا�سية والع�سكرية.
ويف هذا الإط��ار يتطرق د .حبيب
�إىل ت�أثري الإره���اب على الأو���ض��اع
ال�سيا�سية لدولة ما ،بحيث �أنه �سالح
ي�ستعمله ال�ضعيف لإ�ضعاف القوي.
والقانون الدويل يعرتف بالأمر الواقع،
متكنت املجموعات
حتى �إذا ما
ّ
الإره��اب��ي��ة �أو الثورية م��ن الق�ضاء
على النظام ،ي�صبح الإع�تراف بها
ممكنً ا �أو �أم��� ًرا واق� ً�ع��ا .وبالتايل،
ف��ال��ق��ان��ون ال����دويل ي��ع�ترف ب��الأم��ر
ال��واق��ع� ،أي بالقوى التي ت�سيطر على
الأر����ض� ،أك��ان��ت دميوقراطية �أو غري
دميوقراطية.
هذا بالن�سبة اىل الإره��اب ال�سيا�سي،
�أما بالن�سبة اىل الإرهاب الإقت�صادي ،فال
و�ضوح يف املفهوم �أو املعايري وفق حبيب
فال ميكننا اتهام �أي دولة بالإرهاب

ال�سياحة واال���س��ت��ث��م��ارات الأجنبية،
ّ
يعطل العالقات االقت�صادية
وبالتايل
مع الدول الأخرى» .و�أ�شار �إىل �أن «تلويث
الأن��ه��ار وامل��م��رات البحرية ،والإع��ت��داء
على منابع النفط ،والعمل على ّ
توقف
املالحة يف امل�ضائق البحرية مثل م�ضيق
هرمز وقناة ال�سوي�س ...تعترب جميعها

اً
أعمال �إرهابية ومدانة من قبل القانون
�
املمرات املائية
ال��دويل ،على اعتبار �أن
ّ
معينة ،بل تعترب
ملكا لدولة
لي�ست
ً
ّ
ثروة عاملية .كما �أن ق�ضية املحافظة
على غابات الأم���ازون يف املك�سيك،
التي تعترب رئة العامل ،م�س�ؤولية دولية
بامتياز».
واع��ت�بر �أن «املمار�سات املخابراتية
ال�سرية ،تكون متّ همة �أحيا ًنا بتقوي�ض
االقت�صاد يف دول �أخ��رى� ،إما عن طريق
ت�أجيج الإ���ض��راب��ات الداخلية ،كما
يح�صل يف �أفريقيا (م��ايل ،زائ�ي�ر� ،)..أو
امل�شاركة با�ضطرابات ع�سكرية».
و�أك��د �أن��ه «على امل�ستوى الداخلي،
هناك فرق بني املركز والأط���راف ،وال

�سيما يف دول العامل الثالث ،فبع�ض من
ّ
هذه الدول تبدو متطورة ،وتخترب املدنية
الع�صرية يف الداخل ،يف مقابل مناطق
نائية ال تعرف طعم الإمن���اء� .إن هذه
ال�سيا�سة الني متار�سها بع�ض الدول بحق
�شعوبها ،تدخل � ً
أي�ضا يف نطاق الإرهاب
االقت�صادي».
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احلراري� ،إال �أنها ما زالت متار�س عدوانها
و�إرهابها على لبنان».

ر�أ�س املال جبان
يبحث عن مكان �آمن لال�ستثمار
ال��دك��ت��ور �سمري طنو�س (امل��دي��ر
ملف العدد
ال�سابق لكلية العلوم االقت�صادية
و�إدارة الأعمال يف اجلامعة اللبنانية
 ال��ف��رع ال��ث��اين ،و�أ���س��ت��اذ حما�ضر يف�إ�سرائيل وترهيب
الكلية احلربية وعدد من اجلامعات)
اللبنانيني اقت�صاد ًيا
�إعترب بدوره �أن «ما يفرزه الإره��اب من
خ��ت��م ال���دك���ت���ور حبيب
�آثار ال يقت�صر بال�ضرورة على الأفراد الذين
بالقول�« :إن العمل الإرهابي
وقانونيا ،يقعون �ضحايا العمليات العنفية،
ودينيا
و�سيا�سيا
أخالقيا
مدان �
ً
ً
ً
ًّ
ّ
م�سلحة ،ب��ل يتجاوز ذل��ك �إىل الأ���ض��رار امل��ادي��ة
�سواء قامت به دول �أو ع�صابات
ي�سببها لالقت�صاد �أو للمن�ش�آت �أو
هدفها قتل ال��ن��ا���س ،و�إ���ش��اع��ة الذعر التي
ّ
وحتديدا �إن ما تقوم به �إ�سرائيل للمرافق الأ�سا�سية .ولكن الأخطر من
بينهم،
ً
م��ن خ��رق ل��ق��رار جمل�س الأم���ن  ،1701ذلك كله هو �إ�شاعة حالة من الرعب
جوا وبح ًرا يف نفو�س النا�س وعقولهم« ،تخلعهم»
واالعتداء على �سيادة لبنان ًّ
وب� ًرا ،يندرج يف �إطار �إره��اب الدولة الذي من الإطار الإجتماعي وال�سيا�سي الذي
تهدف منه �إ�سرائيل �إىل تقوي�ض ال�سياحة اعتادوه».
و�أ�ضاف« :عند
ح���دوث العمل
الدكتور �سمري طنو�س
�دب
الإره��اب��ي ت� ّ
حالة من الذعر
واخلوف ،وينتاب
النا�س حالة من
ع��دم اال�ستقرار
وال��ط��م��أن��ي��ن��ة،
وت�ؤثر هذه احلالة
يف ج���م���ي���ع
ال���ق���ط���اع���ات
االق��ت�����ص��ادي��ة
واالج��ت��م��اع��ي��ة
والثقافية...
فمن الناحية االقت�صادية ،تخيف هذه
يف لبنان ،و�إبعاد امل�ستثمرين عنه.
وت�شجع على هروب
�صحيح �أن ال��ق��ان��ون ال���دويل وا�ضح احلالة امل�ستثمرين
ّ
و�صريح يف هذا املجال ،ومعايريه تدين ر�ؤو�س الأموال ،اىل مكان �آمن خالٍ من
ّ
امل�سلحة ،فر�أ�س املال جبان».
�إ�سرائيل على �أعمالها الوح�شية ،وال النزاعات
وع��ن واق��ع االقت�صاد اللبناين وت�أثري
�سيما عندما ق�صفت معامل الكهرباء
ّ
ّ
وقطعت �أو�صال الوطن من خالل ق�صفها العمليات الإره��اب��ي��ة عليه� ،أو���ض��ح
للج�سور ،وق�ضت على الرثوة ال�سمكية ،الدكتور طنو�س «ان قطاع اخلدمات
ي�شكل ن�سبة تزيد عن  ٧٠يف املئة من
تلوث ال�شاطئ اللبناين من بقايا
ّ
بعدما ّ
املكون
اجلية الناجت املحلي ،مما يعني �أنه
الآثار النفطية
املت�سربة من معمل ّ
ّ
ّ
62

اجلي�ش  -العدد 340

�سيما القطاع ال�سياحي،
الرئي�س له ،وال ّ
وب��ال��ت��ايل �إن �أي عمل �إره��اب��ي داخ��ل
البلد ،ي�ؤدي �إىل تدهور االقت�صاد ،نظ ًرا
التدهور الدراماتيكي الذي ي�صيب
اىل
ّ
القطاعني ال�صناعي والزراعي منذ فرتة.
ولفت طنو�س �إىل �أن الأعمال الإرهابية
ت���ؤدي �إىل ه��روب امل�ستثمرين ومعهم
ر�ؤو�س الأموال ،لكن الأخطر هو هروب
الأدمغة املتخ�ص�صة ،على اعتبار �أن ر�أ�س
املال ،قد نعيده �أو جند بديلاً عنه ،ولكن
هذه الأدمغة كيف نعيدها اىل الوطن،
وهي التي وجدت لها مكا ًنا �آمنً ا ّ
يوفر
ً
ظروفا �آمنة للإنتاج والإبداع».
لها
من �أخطر تداعيات الإرهاب
الإن�شغال بالأمن وحده
حول تداعيات الأعمال الإرهابية،
�أو�ضح د .طنو�س�« :إنه لأخطر من الواقع
الإرهابي الذي تعي�شه املنطقة اليوم ،هو
تركيز �إهتمام جميع الأجهزة اللبنانية
�أكانت ر�سمية �أو خا�صة على مكافحة
الإرهاب ،من دون الأخذ بعني الأعتبار
الأو���ض��اع الإقت�صادية والإجتماعية
داخل البلد .فالإرهاب يجعل النا�س يف
حالة ّ
ترقب للحرب ،وه��ذا ب��دوره
م�ضر بالإقت�صاد
ّ
وب����ال����ع����ج����ل����ة
التنموية».
را �أك���د
و�أخ����ي��� ً
الدكتور طنو�س �أن
مر بعدة
«الإره���اب ّ
م��راح��ل ،و�أن كل
اجل��ه��ود القانونية
الدولية ال�سابقة �إثر
�أحداث � ١١أيلول ،٢٠٠١
مل تنجح يف اح��ت��واء
خ��ط��ره ،وذل���ك لأن��ه��ا
جهود غري متكاملة
من ناحية ،ومن ناحية
�أخرى ،ب�سبب الدمج بني
ما هو عمل �إرهابي وبني
ما هو حق ملقاومة وطنية
م�شروعة».

ت�رشين الأول

2013

�إعداد:
رميا �سليم �ضومط

ملف العدد

الإرهاب
الإلكرتوين

الإرهاب الإلكرتوين �أو  cyber terrorismهو نوع من الإرهاب الذي يعتمد على التطور
التكنولوجي والثورة املعلوماتية ،با�ستغالل �شبكة الإنرتنت للهدم والتخريب.
وميكن تعريفه ب�أنه ا�ستخدام التقنيات الرقمية وا�ستغالل و�سائل االت�صال وال�شبكات املعلوماتية من
قبل دول �أو جماعات �أو �أفراد بهدف العدوان �أو التخويف �أو التهديد املادي �أو املعنوي و�إحلاق ال�ضرر
بالآخرين وحماولة �إخ�ضاعهم .وهو � ً
أي�ضا القيام مبهاجمة نظم املعلومات على خلفية دوافع �سيا�سية
�أو عرقية �أو دينية.

الإجرام ممتط ًيا منجزات
تكنولوجيا املعلومات
�أ�شكال الإرهاب الإلكرتوين
وفق اللجنة الأمريكية حلماية البنية التحتية ،ي�ستهدف
الإرهاب الإلكرتوين ال�صناعة امل�صرفية ،واملن�ش�آت الع�سكرية،
وحمطات الطاقة ،ومراكز مراقبة احلركة اجلوية ،و�أنظمة
املياه.
وم��ن �أ�شكاله ،التج�س�س الإل��ك�تروين ،واالخ�تراق��ات� ،أو
القر�صنة على املواقع احليوية للمن�ش�آت ،وامل�ؤ�س�سات الر�سمية
يف املجتمعات املختلفة .وت�ستهدف هذه الهجمات �شبكات
الكمبيوتر والإنرتنت �سواء كانت ع�سكرية �أو �إقت�صادية
�أو �أمنية وغريها ،بهدف تهديد الأمن القومي �أو الع�سكري
�أو الإقت�صادي لدولة ما �أو لعدة دول .فمن املمكن على
�سبيل املثال اخرتاق �صفحة �إلكرتونية مل�ست�شفى وتهديد
حياة املر�ضى فيه عن طريق التالعب ب�أنظمة العالج،
كما ميكن �أن تت�سبب الهجمات الإلكرتونية يف
�إحل��اق ال�شلل ب�أنظمة القيادة وال�سيطرة واالت�صاالت �أو
قطع �شبكات االت�صال بني الوحدات والقيادة �أو تعطيل
�أنظمة الدفاع اجلوي �أو �إخراج ال�صواريخ عن م�سارها �أو
اخرتاق النظام امل�صريف �أو �إرباك حركة الطريان املدين
�أو �شل حمطات الطاقة احلرارية والنووية .فاخرتاق موقع
البور�صة العاملية يهدد الإقت�صاد الدويل� ،أو اخرتاق موقع
مطار دويل والتالعب بربامج الإت�صاالت يهدد �سالمة
الطائرات وو�صولها .ومثال ذلك ما حدث يف الواليات
املتحدة الأمريكية حني متكن �أحد القرا�صنة من
ال�سيطرة على نظام الكمبيوتر يف مطار �أمريكي
�صغري ،و�أطف�أ م�صابيح �إ�ضاءة ممرات الهبوط ،مما
هدد بح�صول كارثة .والأخطر من ذلك الت�سلل
الإلكرتوين �إىل الأنظمة الأمنية يف دولة ما و�شلها

ل�صالح جماعات �إرهابية.
وم��ن �أ�شكال الإره���اب الإل��ك�تروين � ً
أي�ضا ،التلقني
الإلكرتوين الذي يقوم على ح�شد امل�ؤيدين واملتعاطفني
ّ
ي�ستغلون املنابر الإلكرتونية
مع الإرهابيني الذين
للتوا�صل مع �أعوانهم ومموليهم ،وبث مبادئهم وطرقهم
وو�سائلهم يف حماولة لتجنيد �إرهابيني ج��دد .حيث
وجدت لبع�ض املنظمات الإرهابية �آالف املواقع لن�شر
�أفكارها ومعتقداتها والتخطيط والتجهيز للعمليات
الإرهابية ،وتن�سيق اخلربات امليدانية العملية وتبادلها
بني الإرهابيني .فثمة مواقع لتعليم �صناعة املتفجرات
والألغام والأ�سلحة الكيماوية الفتاكة ،و�أخرى تو�ضح �آلية
اخرتاق املواقع والبيانات والنظم املعلوماتية وتدمريها واخرتاق
الربيد الإلكرتوين ،وكيفية الدخول �إىل املواقع املحجوبة،
والتج�س�س الإلكرتوين وطريقة ن�شر الفريو�سات.
و�صفات �إرهابية جاهزة
بع�ض الأمثلة عن الإره��اب الإلكرتوين ،تقدمي الو�صفات
اجل��اه��زة ل�صناعة القنابل وامل��ف��رق��ع��ات ،ومهاجمة نظم
التحكم الوطني يف الطريان والقطارات لإحداث ت�صادم بني
ّ
الطائرات ،ومهاجمة وقطارات ال�سكك احلديد ،وتعطيل
البنوك وعمل َيات التحويل املايل ،مما ِ
يلحق الأذى باال�ستثمار
الأجنبي وبالثقة باال�ستثمار عامة ،و�إحلاق الأذى باالقت�صاد
الوطني ب�شكل عام ،وتعديل كل من �ضغط الغاز عن بعد يف
�أنابيب الغاز لتفجريها ،ونظم ال�سالمة يف امل�صانع الكيماوية
لإحداث �أ�ضرار بالآخرين.
متكن
ويذكر من مناذج عمليات الإرهاب الإلكرتوين،
ّ
بع�ض القرا�صنة م��ن اخ�ت�راق جمموعة «�سيتي غ��روب»
الأمريكية ،و�سرقة ع�شرات املاليني من الدوالرات ،مما �أدى
�إىل خ�سائر فادحة يف النظام االقت�صادي الأمريكي ،وقد مت
هذا العمل بالتن�سيق بني جمموعة من القرا�صنة الأمريكيني
وع�صابة رو�سية من خالل �شبكة الإنرتنت.
ومن �أخطر ق�ضايا القر�صنة املعلوماتية يف القرن احلايل ،ما
ُعرف ب�إع�صار ويكيليك�س ( )Wikileaks Stormالذي
حدث العام  ،2010حيث مت ا�ستغالل �شبكة الإنرتنت العاملية
يف ت�سريب وثائق حتوي معلومات �سرية للغاية متداولة بني
الإدارة الأمريكية وقن�صلياتها اخلارجية يف دول العامل.
العدد  - 340اجلي�ش
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تريز من�صور

منا�سبة

لوننا واحد
�أقيم االحتفال يف نادي الرتباء املركزي يف
الفيا�ضية ،وح�ضره عدد من �ضباط اجلي�ش،
ورئي�سة جمعية �شباب لبنان نحو الوطنية
ال�سيدة ك��ارول �آ���ص��اف ،وع��دد كبري من
�أ���س��ات��ذة اجل��ام��ع��ات� ،إىل جانب الطالب
امل�شاركني وذويهم.
بعد الن�شيد الوطني اللبناين� ،ألقت رئي�سة
جمعية �شباب لبنان نحو الوطنية ال�سيدة
كارول �آ�صاف كلمة قالت فيها« :جئنا
من جامعات و�أدي���ان ومناطق و�سيا�سات
خمتلفة ،ولكن لوننا واحد هو لون اجلي�ش
اللبناين ،و�إ�سمه وطنية».
و�أ�ضافت« :البع�ض يعترب �أن االختالف
ويعزز العن�صرية� ،أما عندنا
ي�سبب م�شاكل ّ
ّ
ف��االخ��ت�لاف ي��و ّل��د الثقة واملحبة وال��ف��رح

وينمي �أوا�صر التوا�صل واالنفتاح،
وامل�شاركةّ ،
ريا ب�شعبه وبجي�شه».
وير�سم لدينا وطنً ا كب ً
واع��ت�برت �أن «االن��ت��م��اء لي�س كلمة
�ردده��ا معظم ال��ن��ا���س� ،إمن��ا هي
ع��اب��رة ي� ّ
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قيادة اجلي�ش
تكرم الفائزين
ّ
مب�سابقة �أف�ضل
مل�صق �إعالين
لعيد اجلي�ش

� ّأكد مدير التوجيه العميد علي قان�صو «العزم
على موا�صلة طريق التعاون ،وتكامل الطاقات
الكامنة يف اجلي�ش مع طاقات املجتمع املدين ،ملا
ريا اىل �أن
فيه خري هذا الوطن ورفعة �أبنائه» ،م�ش ً

حالة وقناعة �شخ�صية نعي�شها يف حياتنا
اليومية يف عائالتنا ووطننا ...االنتماء هو
حتمل م�س�ؤولية خياراتنا يف هذه الظروف
ّ
مير بها لبنان .خوفنا كبري،
الع�صيبة التي ّ
ولكن �أملنا �أكرب �أن الوطن �سوف يكون
ب�أمان بف�ضل �سواعد جي�شه ،الذي �سيكون
�أ�سا�ساته وم�ستقبله ،والتاريخ ي�شهد على
ذلك».
كما �شكرت ال�سيدة �آ�صاف قيادة اجلي�ش
على تعاونها وانفتاحها الدائم.

من جنباته معاين الوطنية وروح الإب��داع
والعطاء ،ن�ؤكد العزم على موا�صلة طريق
التعاون ،وتكامل الطاقات الكامنة يف
اجلي�ش م��ع ط��اق��ات املجتمع امل���دين ،ملا
فيه خري هذا الوطن ورفعة �أبنائه .ف�أهلاً
و�سهلاً بكم يف �أحد بيوتات م�ؤ�س�ستكم
الع�سكرية».
و�أ���ض��اف العميد قان�صو« :ال �شك يف �أن
الظروف الع�صيبة التي م� ّ�رت بها املنطقة
العربية والتي ال ت��زال ،كان لها ت�أثريها
وانعكا�سها على لبنان� ،إ ّال �أن و�ضعنا
الأمني يبقى �أف�ضل بكثري من معظم بلدان
هذه املنطقة ،ويعود ذلك �إىل جهود امل�ؤ�سـ�سة
الع�سكرية وتقدميها الت�ضحيات من دون
ح�ساب ،كما �إىل وعي جميع اللبنانيني،
ّ
التف وال يزال
خ�صو�صا عن�صر ال�شباب ،الذي
ً
حول هذه امل�ؤ�سـ�سة ،فت�شارك معها يف العمل

كلمة مدير التوجيه
ثم القى مدير التوجيه العميد علي قان�صو
كلمة ق��ال فيها« :للعام الثالث على
التوايل ،نلتقي اليوم يف حفل توزيع اجلوائز
على الفائزين بت�صميم مل�صقات فنّ ية من
وحي عيد اجلي�ش .ويف هذا اللقاء العامر
ت�شع
بخرية �شباب لبنان و�شاباته ،والذي
ّ

ّ
والتطلعات ،ويف
من �أجل حتقيق الأهداف
تقا�سم الأع��ب��اء على امل�ستويات الوطنية
واالجتماعية والتنموية .وكونوا على ثقة
�أن هذا ال�شعور العايل بامل�س�ؤولية لدى ال�شباب
اللبناين ،ال ّ
يقل �أهمية عن البندقية التي
يحملها الع�سكري ،يف �أي موقع من مواقع
الدفاع عن الوطن ،واحلفاظ على وحدته

«ال�شعور العايل بامل�س�ؤولية لدى ال�شباب اللبناين،
ال ّ
يقل �أهمية عن البندقية التي يحملها الع�سكري
يف �أي موقع من مواقع الدفاع عن الوطن،
واحلفاظ على وحدته و�سيادته وا�ستقالله».

كالم العميد قان�صو جاء خالل احتفال م ّثل
خالله قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وذلك
ملنا�سبة توزيع اجلوائز على الفائزين باملراتب
الثالث الأوىل يف م�سابقة �أجمل مل�صق �إعالين

لعيد اجلي�ش ،والتي ّ
تنظم للمرة الثالثة على
التوايل ،وي�شارك فيها طالب لبنان ،بالتعاون
بني قيـادة اجليـ�ش وجمعية �شباب لبنان نحو
الوطنية.

و�سيادته وا�ستقالله».
وق����ال ال��ع��م��ي��د ق��ان�����ص��و «� ّإن اع��ت��زازن��ا
ب��أع��م��ال��ك��م الفنية امل��م� ّ�ي��زة ب��الإت��ق��ان
واالح�ت�راف وامل��ع��اين الت�صويرية العميقة،
ّ
جتلت
يوازيه اعتزازنا بالروح الوطنية التي
يف كل واحد منكم ،لأن الإب��داع الفني
والفكري ،ال ميكن �أن ي�أخذ مداه ويبلغ
مقا�صده ،من دون م�شاعر حقيقية ،تنطلق
�شرارتها من القلوب لت�سري بعدها يف العقول
والأنامل.
�إنها م�شاعركم ال�صادقة جتاه اجلي�ش،
املر�سومة مب��داد املحبة والإخ�لا���ص ،والتي
�أكدمت فيها للقا�صي وال��داين� ،أن اجلي�ش
هو م�صدر الطم�أنينة والأم��ان ،و�أن��ه ذخرية
الوطن ،و�أن نهر دماء �شهدائه الذي ال ين�ضب،
هو �أ�سطع برهان على وفائه لق�سمه ووعده».
وختم كلمته قائلاً « :با�سم قائد اجلي�ش

على الفائزين باملراتب الثالث الأوىل فقط،
قدموه من
العتربت �أن اجلميع فائزون ،ملا ّ
�أعمال باهرة ،ت�ستحق الثناء والتقدير».
ثم ّ
�سلم مدير التوجيه اجلوائز للفائزين،
حيث اح��ت� ّ�ل مل�صق الطالبة غنوة فرح
(م��ع��ه��د ال��ف��ن��ون
اجلميلة  -اجلامعة
اللبنانية  -الفرع
ال����ث����اين) امل��رت��ب��ة
وح��م��ل
الأوىل،
ع��ن��وان «ل�ل�أم��ان
��ر» ،وق���د قالت
����س� ّ
ملجلة «اجل��ي�����ش»
�أن��ه��ا ���ش��ارك��ت يف
امل�����س��اب��ق��ة ،لتعبرّ
للجي�ش عن مدى
امتنانها له ،وثقتها

وحمل عنوان «بعدن عم يوفو بوعدن».
�أم���ا مل�صق امل��رت��ب��ة ال��ث��ال��ث��ة ،فكان
للطالبة جوان نخول (جامعة الروح القد�س
يف الك�سليك) وحمل ع��ن��وان «ذخ�يرة
الوطن».

أتوجه بخال�ص ال�شكر
العماد جان قهوجيّ � ،
واالمتنان �إىل جميع الذين تقدموا �إىل هذه
امل�سابقة ،كما �أ�شكر م�س�ؤويل اجلامعات
الوطنية وجمعية �شباب لبنان نحو الوطنية،
على ت�شجيعها املتبارين وتوفري الت�سهيالت
الإدارية والتقنية لهم .وكونوا على ثقة �أنه
لوال �شروط امل�سابقة التي تف�ضي بتوزيع اجلوائز

ب�أنه م�صدر الأمان ،والرافعة التي تقود لبنان
�إىل الأمام وامل�ستقبل الزاهر ،وليكون هذا
املل�صق عبارة عن هدية من طالب لبنان
�إىل جي�شهم.
ّ
احتل مل�صق الطالب �آالن �إبراهيم
كما
(م��ع��ه��د ال��ف��ن��ون اجلميلة  -اجلامعة
اللبنانية  -الفرع الثاين) املرتبة الثانية،

ويف ختام االحتفال ،تبادل اجلميع نخب
املنا�سبة ،كما متّ ت��وزي��ع ه��داي��ا رمزية
للح�ضور ،وهي من �ضمن حملة «جايبلي
�سالم  -بالأمان بيزدهر لبنان».
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برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ممث ً
ال
بالعميد الركن ب�سام عيد� ،أقامت جلنة تن�سيق
ودعم ن�شاطات �أبناء �شهداء اجلي�ش اللبناين حفل
غداء تكرمي ًيا لعائالت الع�سكريني ال�شهداء،
وذلك يف نادي الرتباء املركزي – الفيا�ضية.

غداء تكرميي لعائالت الع�سكريني ال�شهداء

�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي
الرقيب �سامر حميدو

وقفة وفاء

ا�ستهل الإح��ت��ف��ال بالن�شيد الوطني
اللبناين ،فدقيقة �صمت حدا ًدا على �أرواح
ال�شهداء ،ثم كلمة ترحيبية من ع�ضو
اللجنة العميد املتقاعد �أن��ط��وان ع��ازار،
�أل��ق��ت بعده ال�سيدة نينا مفلح عقيلة
الرائد ال�شهيد مي�شال مفلح كلمة با�سم
رئي�سة اللجنة ال�سيدة ج��وان��ا قهوجي
مدلج ،توجهت فيها بال�شكر �إىل قيادة
اجلي�ش على م�ساندتها املتوا�صلة جلهود
اللجنة .وجاء يف الكلمة« :نلتقي اليوم يف كنف
أبدا على
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،وهي العني ال�ساهرة � ً
الوطن ،ب�شماله وجنوبه ،ب�ساحله وجبله وبقاعه،
كما العني ال�ساهرة على �أبنائها الذين تعاقبوا
وخ�صو�صا عائالت ال�شهداء ،ه�ؤالء
على خدمتها،
ً
ال�شهداء الكبار الذين �صانوا بدمائهم الزكية
تراب لبنان ،وحافظوا عليه وطنً ا للر�سالة واحلرية
ً
م�ستقال».
حرا
�سي ًدا ًّ
واحل�ضارةّ ،
وتابعت« :نلتقي اليوم ،ويف جعبتنا الكثري من
امل�شاريع اخلا�صة بكم ،والتي ن�أمل �أن تب�صر النور
تباعا خالل املرحلة املقبلة .وهذه امل�شاريع هي يف
ً
الأ�سا�س ثمرة توجيهات قائد اجلي�ش العماد جان
أخالقيا ،يبقى
إن�سانيا و�
واجبا �
قهوجي ،الذي يعتربها
ً
ً
ً
جدا �إزاء ما قدمه ال�شهداء من ت�ضحيات ،وما
متوا�ضعا ً
ً
كابدمتوه �أنتم على امل�ستوى ال�شخ�صي من �آالم وجراح
ال تو�صف».
وختمت« :كونوا على ثقة ب�أن اللجنة �ستبقى �إىل جانبكم يف
ّ
تتطلعون �إليه ،وهي �إن غابت عنكم لفرتة ،فذلك يكون
كل ما
يف �إطار التح�ضري و�إجراء االت�صاالت الالزمة مع اجلهات املخت�صة
التقدم بخطوات مثمرة �إىل الأمام.
و�أ�صحاب الأيادي البي�ضاء ،بغية
ّ
دائما يف قلوبنا وتفكرينا ،وال ميكن �أن يغيب عن
�إعلموا �أنكم ً
بالنا للحظة واحدة ،ما يعرت�ضكم من م�صاعب حياتية خمتلفة
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خ�صو�صا يف هذه الظروف ال�صعبة التي مير بها لبنان .راحتنا هي من
ً
راحتكم ،وكرامتنا هي من كرامتكم ومن كرامة امل�ؤ�س�سة
جميعا غ�صونها الأبوية البا�سقة».
الع�سكرية التي ن�ستظل
ً
تخللت االحتفال ن�شاطات ترفيهية متنوعة ،وتقدمي م�ساعدات
قيمة .وك�شف العميد ع��ازار �أن اللجنة ب�صدد التح�ضري
مادية ّ
لإقامة رحالت �سياحية وثقافية واجتماعية ون�شاطات ترفيهية
للأوالد يف منا�سبات الحقة.

يف احلديقة كانت ال�سيدة تانيا نادر
يف ا�ستقبال �أوالد ال�شهداء الذين كان
يف انتظارهم الكثري من املفاج�آت
املمتعة .فقد ت�ضافرت جهود عديدة
لإجناح هذا اليوم الرتفيهي وتوفري كل
م�ستلزماته ،وذلك بالتعاون الوثيق مع
قيادة اجلي�ش.
���ش��ارك يف ال��ن��ه��ار ال��ط��وي��ل ن��ح��و 50
ول� ً�دا راوح��ت �أعمارهم بني  5و� 16سنة
ا�ستمتعوا بالتدرب على الهبوط على
احل��ب��ال ورك���وب ال��دراج��ات الهوائية
ّ
وت�سلق الأ�شجار وال�صخور برفقة مدربني

يوم ترفيهي تثقيفي يف حديقة بكا�سني لأوالد ال�شهداء

بالتعاون مع �أ�صدقاء وحمبني ،توا�صل
جلنة تن�سيق ودعم ن�شاطات �أبناء �شهداء
اجلي�ش م�سريتها الهادفة �إىل دعم عائالت
ال�شهداء .ويف هذا الإطار كان اليوم الرتفيهي
الذي ا�ست�ضافته حديقة بلدية بكا�سني والذي
�شاركت يف �إجناحه جهود اللجنة والبلدية
بالإ�ضافة �إىل جهود �صاحب الدعوة ال�سيد
�إيلي عواد امني �سر هيئة التجمع من �أجل
لبنان يف فرن�سا.

من احلديقة ،بالإ�ضافة �إىل ن�شاطات
�أخرى متعددة .وقد عملت اللجنة بالتعاون مع
ال�سيد �إيلي عواد والدكتور اليا�س بيطار على
معا.
حتقيق برنامج مميز حافل باملتعة والإفادة ً
امل�شاركون يف النهار الرتفيهي �شكروا قيادة
اجلي�ش وجلنة تن�سيق ودع��م ن�شاطات �أبناء
ال�شهداء ،و�شكروا ال�سيدة جوانا قهوجي مدلج
على دعمها امل�ستمر لأوالد ال�شهداء على جميع
ال�صعد.
واعترب ال�سيد �إيلي عواد �أن �أوالد ال�شهداء هم
�أرزات الوطن ...وهم ال�ضمانة لبقاء لبنان« ،و�شو
ما عملنا ما يف �شي بعو�ض اخل�سارة ،ولكن �إدخال
البهجة وال�سرور هو هدفنا الأول والأخري.»...
�أحمد ،اليا�س ،وعلي كما �سواهم من �أوالد ال�شهداء الع�سكريني
يجمعون على �شكر امل�ؤ�س�سة التي حتيطهم باالهتمام والرعاية
وي�ؤكدون �أن اجلي�ش هو عائلتهم الكربى ،و�أنهم �سيتابعون
م�سرية �آبائهم على درب ال�شهادة �إذا دعاهم �صوت الوطن...
من جهتها ت�ؤكد ال�سيدة كلود هاليل زوجة املقدم املغوار ال�شهيد
ميالد هاليل م�ؤ�س�س فوج مغاوير البحر�« ،أنا كزوجة �شهيد ع�شت
التجربة الأليمة ب�س عزاي الوحيد �إنو قدام الوطن بريخ�ص كل

�شي حتى الروح» ،والن�شاط اليوم �سيتبعه عدة ن�شاطات يف جميع
املناطق اللبنانية حتى تكون امل�شاركة �شاملة ،ومتنت ان تدخل
هذه اللفتة على �صغرها الفرحة �إىل قلوب �أوالدنا.
يف ختام اليوم الرتفيهي� ،شكر املنظمون قيادة اجلي�ش  -مديرية
التوجيه على متابعتها امل�ستمرة ملثل هذه الن�شاطات على �أمل
اللقاء القريب يف ن�شاط �آخر ،ومن ثم دعي امل�شاركون واحل�ضور �إىل
حفل غداء على �شرف �أوالد ال�شهداء وعائالتهم.
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جي�ش العلم والثقافة

�إعداد:
جان دارك ابي ياغي

يف �إطار التعاون العلمي القائم بني اجلي�ش
ووزارة الرتبية والتعليم العايلّ ،
مت توقيع

اتفاقية تعاون بني قيادة اجلي�ش ممثلة بنائب
رئي�س الأركان للعمليات العميد الركن علي
حمود واملديرية العامة للتعليم املهني والتقني
ممثلة مبديرها العام �أحمد دياب ،يف ح�ضور
عدد من �ضباط اجلي�ش الكبار.
�أهمية الإتفاقية وم�ضمونها يف هذه املقابلة
مع العميد الركن علي حمود.

�إتفاقية تعاون
بني اجلي�ش
ومديرية التعليم
املهني والتقني

رفع م�ستوى
املهارات
الفنية والتقنية
للع�سكريني

• ما هو الهدف من توقيع هذه االتفاقية؟
 الهدف من توقيع االتفاقية رفع م�ستوىامل��ه��ارات الفنية والتقنية للع�سكريني
لإك�سابهم املعلومات الأ�سا�سية وال�ضرورية
لتنفيذ املهمات املطلوبة وحتقيق �أف�ضل
وطبعا وفق توجيهات قائد
النتائج املتوخاة.
ً
اجلي�ش العماد جان قهوجي وتعليماته.
• ماذا ت�شمل االتفاقية يف جمال التعاون بني
اجلي�ش واملديرية؟
ن�صت الإتفاقية بني الفريقني على
ّ
التعاون يف املجاالت التالية:
جمال تبادل اخلربات والأبحاث (املناهج
التعليمية ،الأك��ادمي��ي��ة والتطبيقية،
ال��درا���س��ات والأب��ح��اث العلمية والفنية.
ي�ستثنى منها ما مي�س ب�أمن املعلومات
الع�سكرية �أو �أم��ن الدولة �أو الإتفاقيات
الدولية).
يف جمال تبادل التدريب ،يتعهد الفريق

االخت�صا�صات التي �شملتها االتفاقية
ت�شمل االتفاقية دورات يف خمتلف االخت�صا�صات وذلك على
النحو الآتي:
Télé communication, maintenance des navires
(T.S), Electronique (B.T), Electronique (T.S),
Electro Technique (B.T), Electro Technique (T.S),
Mécanique (B.T) ,Mécanique (T.S).
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الأول �إج����راء دورات تدريبية خم�ص�صة
للع�سكريني فقط بناء لطلب الفريق
الثاين .على �أن يتم قبول ع�سكريني يف
ال���دورات التي يجريها الفريق الأول لغري
م�صدقة من
الع�سكريني ،ومنح �إف��ادات
ّ
املديرية العامة للتعليم املهني والتقني
للناجحني يف نهاية كل دورة .ه��ذا �إىل
امل�����ش��ارك��ة يف ور����ش العمل الفنية لدى
الفريقني ،و�إلقاء حما�ضرات تدريبية لدى
الفريقني م��ن قبل �ضباط م��ن اجلي�ش
و�أ�ساتذة جمازين من الفريق الأول.
يف جم���ال التجهيز ،يعمل الفريقان
كل �ضمن �إمكاناته لت�أمني م�ساعدات
التدريب الالزمة للدورات التدريبية� ،أما يف
املجال املايل ،فيتعهد الفريقان كل �ضمن
�إمكاناته تغطية النفقات املنفذة من
قبله من موازنته اخلا�صة.
• هل ت�شمل الإتفاقية جميع الع�سكريني؟ وهل

اخت�صا�صي كهربائي ،اخت�صا�صي لوحات حتكم كهرباء،
اخت�صا�صي �إلكرتوين ،ت�صميم لوحات الدوائر الإلكرتونية
املطبوعة ،اخت�صا�صي �أجهزة املراقبة واحلماية الإلكرتونية،
اخت�صا�صي يف الإلكرتوميكانيك ،اخت�صا�صي ميكانيكي
دي��زل ،اخت�صا�صي جن��ارة ،م�ساعفة عتاد ،بناء �أ�شغال عامة،
كهرباء �سيارات ،خمرطة ،عتاد وتعهد م�ساعفة عتاد ،عتاد
وتعهد هياكل �آليات ،ميكانيك �صناعي ،ميكانيك عام،
�إلكرتونيك ،كهرباء عامة ،حمركات دي��زل ،حمركات

من �شروط مطلوبة؟
 يقبل جميع الع�سكريني من كل القطع والوحدات ب�صفةطالب يف املعاهد واملدار�س الفنية الر�سمية يف �أي �سنة من �سنوات
الدرا�سة جلميع امل�ستويات وال�شهادات والإخت�صا�صات وفق ال�شروط
الـــقانونية املعتمدة با�ســتثناء �شرط ال�ســـن.
ويف هـذه الـحـال ،ترفـع قـيـادة اجليــ�ش ل��وائ��ح ب�أ�ســماء
الع�ســكريني وفق الــحاجة.
• هل تن�ص الإتفاقية على بنود جزائية يف حال � ّ
أخل �أحد الطرفني
مب�ضمونها؟
 ميكن تطوير هذه االتفاقية �أو تعديلها عند االقت�ضاء بناءً
نافذا بعد موافقة
على طلب �أح��د الفريقني ،ويكون التعديل
الفريق الآخر على التعديل.
• كيف يعمل بهذه الإتفاقية؟
 يعمل بهذه الإتفاقية ملدة خم�س �سنوات قابلة للتجديد �إبتداءمن تاريخ توقيعها .ويحق لأحد الفريقني وقف العمل بها �شرط �أن
يعلم الفريق الآخر قبل ثالثة �أ�شهر على الأقل من الوقف ،و�شرط
�أن ال يتم وق��ف العمل باالتفاقية
خالل تنفيذ الدورات التدريبية.
• هل �سبق �أن و ّقع اجلي�ش �إتفاقيات
�سابقة مع املديرية؟
 �سبق لقيادة اجلي�ش �أن ّوقعت �إتفاقية
مماثلة مع املديرية العام  2007ملدة خم�س
�سنوات ،لت�أمني تعليم وتدريب ع�سكريني
من خمتلف الوحدات كافة يف املدار�س
واملعاهد الفنية الر�سمية.
ت�صوير:
جاك واكيم

بنزين ،علب �سرعات ثقيلة وخفيفة� ،إلكرتوميكانيك،
م�ساعفة خلوي ،لف حمركات ،م�صلح تلفزيون� ،إلكرتونيك
�سيارات ،جنار باطون ،بناء ،مورق ،بالط ،جلي بالط� ،سمكري،
ده��ان ،كهرباء �أبنية ،ح��دادة �إفرجنية� ،أعمال منع الن�ش،
جتميع تابلوهات كهربائية� ،صيانة مولدات كهربائية،
برجمة م��وزع��ات ،ات�صاالت (�شبكات) ،تلحيم (ح���دادة)،
فندقية ،جنار ،ميكانيك ديزل� ،أملينيوم وديكور ،هياكل
�آليات ،وميكانيك �سيارات.

�إجازة يف احلقوق
للمقدم الإداري خليل جابر
نال املقدم الإداري خليل
ع��ل��ي ج��اب��ر م��ن امل��دي��ري��ة
العامة ل��ل��إدارة� ،إج���ازة يف
احلقوق من كلية احلقوق
والعلوم ال�سيا�سية والإداري��ة
يف اجلامعة اللبنانية.

دبلوم درا�سات عليا يف العلوم البحرية للمالزم الأول البحري بهيج يون�س
ن��ال امل�لازم الأول البحري
بهيج يون�س م��ن قاعدة
ج��ون��ي��ة ال��ب��ح��ري��ة ،دب��ل��وم
درا�سات عليا (ماج�ستري)
يف العلوم البحرية و�سالمة
املالحة البحرية من املدر�سة
البحرية الفرن�سية.

�إجازة يف احلقوق للمالزم الأول �إيلي نخلة
نال املالزم الأول �إيلي ب�شارة
نخلة من �أرك��ان اجلي�ش
للتجهيز  -مديرية العتاد،
�إجازة يف احلقوق من كلية
احلقوق والعلوم ال�سيا�سية
والإداري����������ة يف اجل��ام��ع��ة
اللبنانية.

ما�سرت يف العالقات الإ�سالمية وامل�سيح ّية للم�ؤهل عبد النا�صر �صلح
نال امل�ؤهل عبد النا�صر
�صلح من كلية ف�ؤاد
�شهاب للقيادة والأركان،
العالقات
يف
ما�سرت
وامل�سيحية من
الإ�سالمية
ّ
جامعة القدي�س يو�سف.
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من القلب

خالل ت�شييع العميد الركن املتقاعد �ألرب احلاج� ،ألقى رفيق دورته العميد الركن املتقاعد عبد الله
واكيم كلمة م�ؤثرة .يف ما يلي ن�ص الكلمة.

ُ
أيام احل�صاد...
يف �أيلول
ترحل الطيور ،وحتلو � ُ
وتتلون الطبيعة يف م�شهد وال �أروع.
تتنهد التالل،
وفيه
ّ
ّ
وفيه ،هذا العام ،يحمل �ألرب احلاج غيبوبته ومي�ضي ...فما �أوجع
البعد ،وما �أعمق املحبة.
ً
ً
وفيا...
�شهما ،و أ� ًبا
�صاميا ،و�إن�سا ًنا
�ضابطا ِع
عرفته
ً
حمبا و�صديقا ً
ً
ً
�شموخه توا�ضع ،وتوا�ضعه �شموخ.
املعوقات عن بلوغ هدف معني.
طموحه ال ّ
حتده �صعاب ،وال تثنيه ّ
يف حياته �صداقات كثرية .خلوق ،جريء ،ال يهادن وال يكابر بل
ّ
حملل بارع ،وطنيته ُي�شهد لها� ،شغوف باجلي�ش
قدم بكل ثقة.
ُي ُ
أبدا
و�شر�س عنيد يف الدفاع عنهُ ،ق ْل هو منارة
م�شعة ووجه م�شرق � ً
ّ
كما �شقائق النعمان.
هذا الإن�سان الفذّ  ،تع�شق روحه املرحة ،واهتمامه الدائم ،وي�ؤثرك
ملقاه الودود� ،إ ّنه من طينة نادرة ،وعجينة �أ�صيلة .كلماته ون�صائحه
القيمة وليدة ّ
م�شعة ،ال
اطالع وا�سع وجتارب
ّ
نهج حياة و�أفكاره ّ
ُ
لمات.
تفارق الب�سمة
حمياه حتى يف امل ّ
ّ
ّ
كلما كنت �ألتقيه ،كان يعيدين من دون �أن �أدري �إىل املدر�سة

احلربية ،وحالوة الذكريات .فهو ابن الرتاث والعراقة� .صوتُه اخلافت
�سر الأم��ور ومكنوناتها ،تُ�سحرك
ُينب�ؤك وك أ� ّنه القاب�ض على ّ
وت�شدك تعابري وجهه وحركة يديه ،فيم�سي
حتاليله املنطقية،
ُ
كالن�سر �أمامك يتعم�شق القيم ،وي�ضيء على الأ�شياء بكل دقة
وبراعة.
كان مو�سوعة من املعلوماتُ ،يعجب بالكلمة امل ِلكة،
وي� ُ
�صياد املحبة
ؤخذ بالتعبري الالفت� ،إ ّن��ه �أل�بر احل��اج ّ
وقنّ ا�ص اجلماليات والإب��داع .له العديد من اخلواطر
ّ
ولعل ق�صيدته «ر�شو الفل الع�سكر
واملذكرات،
ّ
ط��ل» ���ش��اه��دة على م��دى ح� ّ�ب��ه للم�ؤ�س�سة
الع�سكرية.
ذه��ب م ��ؤخ � ًرا يف غيبوبة ،وك ��أين
أح���ب �أن يهجر ه��ذا العامل
ب��ه �
َّ
ّ
بكل هدوء و�سكينة
املجنون
�إىل هناك ،حيث الفرح والرجاء
والقيامة.
أحببت اجلميع ،ثق �أ ّنك ٍ
باق يف
�ألرب احلاج �
َ
َ
قلوب اجلميع� .سيفتقدك «الذوق» و�أهاليه ،ول ْوزه
ّ
«ال�شطاحة» احلاملة
الأخ�ضر ،و�ستحت�ضنُك �ضيعتُك
أبدا مع
حيث ن�ش�أت وترعرعت ،ب�شيبها و�شبابها .و�ستبقى � ً
رفاق َدورت� َ
ً
المعا يف
�سيفا
و�سريفعك اجلي�ش
�ك يف القلب والبال،
ً
ُ
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حتن �إليك حنني الرباعم �إىل غ�صونها
�سماء لبنان .و�ستبقى املعرفة
ُّ
والطيور �إىل �أع�شا�شها.
رد الرتاب على قبورهم ،دورتُك
�ألرب احلاج �أمثالك ال ميوتون ،ولو َّ
َ
ّ
الطيبة التي َع َرفتْ ك
كل الأيادي
وت�شد على
تودعك تفخر بك
�إذ ِّ
ُّ
ّ
و� ّأحبتك .دعنا نر�ش فوق نع�شك ُحبيبات دموعنا ،ونلقي �آهات
�أوجاعنا وحكايات د ْربنا الطويل� .أيها الأ�صيل الأنيق املتفاين،
ال�صباح ،ومع غفوة عينيك ت�ستيقظ
على وقع خطاك ي�ستفيق ّ
الأحالم.
تعازينا القلبية �إىل القائد وهو رفيق دورتنا ،و�إىل جي�شنا البا�سل و�إىل
وح�صنتها مبا
عائلة كرمية َّربيتها بال�سهر املتوا�صل وعرق اجلبني،
َّ
تختزن من علم ومعرفة و�أخالق ،عائلة نفتخر ونعت ُّز بها .تعازينا
القلبية �إىل ك� ّ�ل حمب عرفك من قريب �أو بعيد.
ّ
�سلم على الرفاق وال�سالم.

وف ًاء لـ «�ألرب احلاج»

ت�رشين الأول

2013

يف �سجل اخللود

نعت ق��ي��ادة اجلي�ش العميد
البحري املتقاعد توفيق فار�س
ج��ل��ب��وط ال�����ذي ت�����وفيّ ب��ت��اري��خ
.2013/8/24
 من مواليد العام  1924اخليام-ق�ضاء مرجعيون.
تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ
 ّ�ضابط بتاريخ .1942/12/1
 ّرقي اىل رتبة مالزم �إعتبا ًرا
من  ،1944/12/1وتد ّرج يف الرتقية
حتى رتبة عميد بحري �إعتبا ًرا
من .1973/7/1
 �شغل عدة وظائف قيادية حيثقائدا ل�سالح البحرية ،مدي ًرا
كان ً
رئي�سا للمحكمة
للأمن العام،
ً
ً
الع�سكرية وملحقا ع�سكر ًيا
يف �إنكلرتا وبلجيكا وهوالندا
واللوك�سمبورغ.

العميد البحري
املتقاعد
توفيق فار�س
جلبوط
 حائز:• م��ي��دال��ي��ة فل�سطني
التذكارية.
• ميدالية اال�ستحقاق
اللبناين الف�ضية.
• و�سام اجلمهورية امل�صرية من
الطبقة الرابعة.
• و�سام فانيك�س اليوناين من
رتبة فار�س.
• و���س��ام احل����رب ذو النجمة
الف�ضية.
• و�سام الأرز الوطني من درجة
فار�س.
• و���س��ام اال�ستحقاق اللبناين
الف�ضي ذو ال�سعف.
• و�سام الإ�ستحقاق الع�سكري
الربتغايل من الدرجة الثانية.
• و�سام ال�صني الوطني.

نعت ق��ي��ادة اجلي�ش العميد
الركن املتقاعد �أل�بر ج��ودات
احل�����اج ،ال����ذي ت����ويف ب��ت��اري��خ
.2013/9/2
 من مواليد � 1947/8/25شطاحة ،ق�ضاء عكار.تطوع يف �سالح الطريان ب�صفة تلميذ جندي
ّ
�إخت�صا�صي و�أحلق يف قاعدة رياق اجلوية �إعتبا ًرا من
.1966/8/1
 التحق يف الكلية احلربية �إعتبا ًرا من .1973/10/1 رقي لرتبة مالزم �إعتبا ًرا من  ،1976/7/1وتد ّرجيف الرتقية حتى رتبة عميد رك��ن �إع��ت��ب��ا ًرا من
.2003/3/8
 حائز:• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة الثالثة.
• و�سام احلرب.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�س.

• و�سام  1961/12/31التذكاري.
• و�سام الأرز الوطني من درجة
�ضابط.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة
كومندور.
• و���س��ام اال�ستحقاق اللبناين
املذهب من الدرجة الأوىل.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة
�ضابط �أكرب.
• تنويه على الفرقة.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
 تابع ع��دة دورات درا�سية يففرن�سا.
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

العميد الركن املتقاعد �ألرب جودات احلاج
• و���س��ام الإ���س��ت��ح��ق��اق
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال��درج��ة
الثانية.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و������س�����ام ال���ت���ق���دي���ر
الع�سكري م��ن الدرجة
الف�ضية.
• و�سام الأرز الوطني من
رتبة �ضابط.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش �أربع ع�شرة مرة.
 تابع عدة دورات درا�سية يف الداخل ويف اخلارج. -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.
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يف �سجل اخللود
الرقيب بالل هزاع �سيف الدين

العريف
�سامي حممود �شكر

نعت قيادة اجلي�ش
الرقيب ب�لال هزاع
�سيف الدين الذي تويف
بتاريخ .2013/8/15
 م����ن م���وال���ي���د 1983/1/1يف عني
الغويبة ،ق�ضاء جبيل،

حمافظة جبل لبنان.
تطوع يف اجلي�ش
ّ
بتاريخ .2006/6/12
 من عداد القواتالبحرية  -كتيبة
املراقبة والإنذار.
 -حائز:

• تنويه العماد قائد
اجلي�ش خم�س مرات.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
• ت��ه��ن��ئ��ة ق��ائ��د
ال����ق����وات ال��ب��ح��ري��ة
مرتني.
• تهنئة قائد اللواء.
 -عازب.

نعت قيادة اجلي�ش
العريف �سامي حممود
���ش��ك��ر ال�����ذي ت��ويف
بتاريخ .2013/8/3
 م����ن م���وال���ي���ديف
1965/3/22
ك���ف���رزب���د ،ق�����ض��اء
زح����ل����ة ،حم��اف��ظ��ة
البقاع.
تطوع يف اجلي�ش
ّ
بتاريخ .1990/5/15
 -م��ن ع����داد ف��وج

احلدود الربية الثاين.
 حائز:• و����س���ام ال���وح���دة
الوطنية.
• و������س�����ام ف��ج��ر
اجلنوب.
• و�سام الإ�ستحقاق
اللبناين من الدرجة
الرابعة الربونزي.
• و�سام الفخر.
• امل����ي����دال����ي����ة
الع�سكرية.

• تنويه العماد قائد
اجلي�ش �ست مرات.
• تهنئة العماد قائد
مرة.
اجلي�ش ّ 23
• تهنئة قائد اللواء
مرتني.
ّ
• تهنئة قائد جهاز
�أمن املطار.
• ت��ه��ن��ئ��ة ق��ائ��د
الكتيبة �ست مرات.
 مت�أهل وله خم�سة�أوالد.

اجلندي
حممد عبا�س املرعي
نعت قيادة اجلي�ش
اجلندي حممد عبا�س
امل���رع���ي ال�����ذي ت��ويف
بتاريخ .2013/8/15
 م�����ن م���وال���ي���د 1981/7/1يف �سوريا.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .2008/12/27
 ّ م��ن ع���داد ل���واء امل�����ش��اة ال��ث��ام��ن-الكتيبة .82
 حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث
مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش مرتني.
 -مت�أهل وله ولد واحد.
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اجلندي
�أحمد يا�سر ال�س ّيد
نعت قيادة اجلي�ش اجلندي
ال�سيد الذي تويف
�أحمد يا�سر
ّ
بتاريخ .2013/8/12
 من مواليد 1985/2/20يف احلوي�ش ،ق�ضاء عكار،
حمافظة ال�شمال.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .2008/2/26
 ّ من عداد طبابة منطقة ال�شمال  -م�ستو�صف حلبا. حائز:• و�سام احلرب.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش مرتني.
 -مت�أهل وله ولدان.

اجلندي
�سامر خالد عو�ض
نعت قيادة اجلي�ش اجلندي
�سامر خالد عو�ض الذي تويف
بتاريخ .2013/8/18
 من مواليد 1988/3/16يف ع� ّ�ي��ات ،ق�ضاء عكار،
حمافظة ال�شمال.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ
 ّ.2010/2/4
 من عداد قطاع جنوبالليطاين.
 حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش
وتهنئته.
 -عازب.

املمددة خدماته
املجنّد ّ
حمي الدين حممد
الأ�سمر احلموي
نعت قيادة اجلي�ش املجنّ د
املمددة خدماته حمي الدين
ّ
حممد الأ�سمر احلموي الذي
توفيّ بتاريخ .2013/7/29
 من مواليد  1989/9/20يفمدينة طرابل�س.
 م� ّ�ددت خدماته اعتبا ًرامن .2009/10/4
 م��ن ع���داد ف��وج احل��دودالربية الثاين.
ّ
 حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش
مرتني.
ّ
• ت��ه��ن��ئ��ة ال��ع��م��اد ق��ائ��د
مرتني - .عازب.
اجلي�ش ّ

املمددة خدماته
املجنّد ّ
�أحمد قا�سم اخلطيب
نعت ق��ي��ادة اجلي�ش املجنّ د
املمددة خدماته �أحمد قا�سم
ّ
اخلطيب ال���ذي ت��ويف بتاريخ
.2013/8/20
 من مواليد  1989/9/26يفالقبيات ،حمافظة ال�شمال.
مددت خدماته �إعتبا ًرا من
 ّ.2011/2/8
 من عداد لواء امل�شاة الثاينع�شر – -الكتيبة .125
 حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة قائد لواء امل�شاة الثاين
ع�شر.
 -عازب.

ت�شييع اجلندي ال�شهيد نزار �صبحة يف عكار
�شيعت قيادة اجلي�ش و�أهايل بلدة الدبابية يف ق�ضاء
ّ
عكار ،اجلندي ال�شهيد نزار �صبحة ،الذي ا�ست�شهد
تعر�ضت
جراء الإنفجار الذي ّ
بتاريخ  2013/8/23من ّ
له حملة الزاهرية يف طرابل�س .وبعد تقليده �أو�سمة
احلرب واجلرحى والتقدير الع�سكري من الدرجة
الربونزية ،و�إقامة ال�صالة على جثمانه الطاهرة،
�ألقى ممثل قائد اجلي�ش كلمة ّنوه فيها مب�سرية
ؤكدا �أن «ما ح�صل
ال�شهيد و�إخال�صه للوطن ،م� ً
يف مدينة طرابل�س وقبل ذلك يف عدد من املناطق
اللبنانية ،من تفجريات �إرهابية غادرة ا�ستهدفت
املواطنني الأبرياء يف �أرواحهم و�أرزاقهم ،لن مير من
دون معاقبة القتلة املجرمني ،العاملني من خلف
�ستائر الظالم على ترويع اللبنانيني ون�شر الفتنة
البغي�ضة بني �أبناء جمتمعنا الواحد».

ويف ما يلي نبذة
عن حياة اجلندي
ال�شهيد:
• م���ن م��وال��ي��د
يف
1988/4/9
ال��دب��اب��ي��ة ،ق�ضاء
عكار ،حمافظة
ال�شمال.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .2009/12/26
 ّ من عداد فوج املدفعية الأول. حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
 -عازب.
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نحن والقانون

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

البدايات
ظهر الت�أمني يف �أول مظاهره يف جمال
املخاطر البحرية ،ثم انتقل �إىل جمال
املخاطر الربية مع بدايات الر�أ�سمالية
تعددت �صور الت�أمني
ال�صناعية .بعدهاَّ ،
لت�شمل حوادث املوا�صالت الربية واجلوية
وم�س�ؤولية املقاول واملهند�س والت�أمني على
احلياة و�ضد ال�سرقة والأحداث الطبيعية
واحلروب والبطالة وغريها ....ويف مواكبة
تنظيم قواعد الت�أمني وال�ضمان� ،صدرت عدة
قوانني وت�شريعات� ،أقدمها كان تنظيم
قواعد الت�أمني البحري يف بر�شلونة ()1435
ً
ودقيقا ج� ً�دا �إىل حد
ال��ذي ك��ان متطو ًرا
تقاربه مع الأحكام احلديثة املتطورة ،ثم
تلته عدة قوانني وت�شريعات حملية ودولية،
مثل القانونني ال�سوي�سري والأمل��اين ()1908
والفرن�سي ( )1930والقانون البحري امل�صري
القدمي الذي َّ
حل حمله قانون جديد (.)1990
القانون اللبناين
جرى تنظيم عقد الت�أمني يف لبنان العام
 1932مبوجب املواد � 950إىل  1023من قانون

�إن هاج�س الأ�شخا�ص يف التح�سب خلطر معني
واخلوف من عدم القدرة على حتمل نتائجه املالية هو
الذي يدفعهم �إىل ال�سعي لتوفري ال�ضمان املايل ملن قد
يلحق به هذا اخلطر ،عن طريق توزيع عبئه عليهم.
وق��د ظهرت فكرة الت�أمني منذ فجر احل�ضارة
الإن�سانية ،حيث ابتدع قدامى امل�صريني فكرة ت�أ�سي�س
جمعيات دفن املوتى لتحمل نفقات التحنيط والدفن
نظري �إ�شرتاكات يدفعونها خالل حياتهم .وعرف عرب
اجلاهلية الت�أمني من خالل حتمل امل�شاركني يف رحلتي
ال�شتاء وال�صيف عبء تعوي�ض من يفقد بعريه ،مما
يحققونه من �أرباح الرحلة ...لكن الت�أمني مبفهومه
ال�سائد حال ًيا قائم على وجود م�شروع جتاري لتحقيق
الربح عرب فكرة املقامرة التي تختلف عن فكرة التكافل
بني طريف الت�أمني.
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املوجبات والعقود اللبناين ،ومبوجب املادة
 293وما يليها من قانون التجارة البحرية
( .)1947و�أ�شار قانون طوارىء العمل ()1943
يف املادة  13منه �إىل ال�ضمان ،ثم �صدر قانون
ال�ضمان االجتماعي (.)1963
كما �أن قانون ال�سري القدمي ( )1967الذي
َّ
َّ
حمله قانون ال�سري اجلديد رقم ()2012
حل
�أل��زم يف امل��ادة  353منه �أ�صحاب ال�سيارات
واملركبات الآلية �إج��راء الت�أمني الإلزامي
عن الأ�ضرار اجل�سدية واملادية .ي�ضاف �إىل ما
ذكر قانون هيئات ال�ضمان ( )1968الذي
ح� َّ
��ل حم��ل��ه ق��ان��ون
ت��ن��ظ��ي��م ق��ط��اع
ال��ت ��أم�ين (،)2007
واملر�سوم اال�شرتاعي
رق�����م 1977/105
ومر�سومه التطبيقي
رق����م 2009/2180
املتعلقان بال�ضمان
االلزامي للم�س�ؤولية
املدنية عن الأ�ضرار
اجل�������س���دي���ة ال��ت��ي
ت�سببها املركبة
الربية للغري...

و�أبرز �أحكامه
وم�شاكله

تعريف عقد الت�أمني (ال�ضمان)
عرفت املادة  950من قانون املوجبات والعقود
َّ
ال�ضمان ب�أنه عقد مبقت�ضاه يلتزم �شخ�ص
(يقال له ال�ضامن) بع�ض املوجبات عند نزول
بع�ض الطوارئ ب�شخ�ص امل�ضمون �أو ب�أمواله،
مقابل دفع بدل ي�سمى الق�سط �أو الفري�ضة.
وعرفته املادة  293من قانون التجارة البحرية
ّ
ب�أنه عقد ير�ضى مبقت�ضاه ال�ضامن بتعوي�ض
امل�ضمون من ال�ضرر الالحق به يف معر�ض
رحلة بحرية عن ه�لاك حقيقي لقيمة
ما ،مقابل دفع ق�سط على �أن ال يتجاوز هذا
التعوي�ض قيمة الأ�شياء الهالكة.
ويعترب عقد الت�أمني من عقود الإذع��ان
لأن امل� ّؤمن له يذعن ملا ي�ضعه امل� ّؤمن من
�شروط تتعلق بالق�سط واملوجبات والبيانات
وامل�ستندات� ...ضمن منوذج معد ومطبوع
ً
م�سبقا ال جمال للنقا�ش �أو التفاو�ض ب�ش�أنه،
فال يكون �أمام امل� ّؤمن له �سوى املوافقة �أو
�سندا للمادة  2/172موجبات وعقود.
الرف�ضً ،
ويجب �أن يتم تنظيم وحترير عقد الت�أمني
واملمتلكات والأخ��ط��ار القائمة يف لبنان
�سندا للمادة  68من قانون
باللغة العربية
ً
تنظيم قطاع الت�أمني ،ويجوز �إ�صدارها بلغة
�أجنبية �شرط �أن تظهر الن�سخة العربية
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نحن والقانون
جنبا �إىل جنب مع الن�سخة الأجنبية ،ويف
ً
حال ن�شوء نزاع يف تف�سري العقد يعتمد الن�ص
العربي ،وميكن للمجل�س الوطني لل�ضمان
�أن ي�ستثني بع�ض �أنواع عقود ال�ضمان من
وجوب تنظيمها باللغة العربية .والطارىء
�أو اخلطر مو�ضوع الت�أمني ،هو �أمر �أو حدث
ؤكد الوقوع،
�إحتمايل ،م�ستقبلي ،غري م� َّ
يخ�ضع وقوعه لل�صدفة .فيتم عقد الت�أمني
متميزين ،هما امل� ّؤمن وامل� ّؤمن
بني �شخ�صني
ّ
له� ،أو ال�ضامن وامل�ضمون .ويجب تعيني نوع
اخلطر (حريق �أو تلف �أو غ��رق �أو حادث
�أو وفاة �أو مر�ض �أو م�س�ؤولية �أو غريها،)...
كما يجب تعيني ما يتعلق به هذا اخلطر
(املنزل امل� ّؤمن عليه �أو الب�ضاعة �أو ال�شخ�ص �أو
املزروعات �أو الطائرة �أو ال�سفينة) ،وكذلك
يجب تعيني الن�شاط امل �� ّؤم��ن عليه من
امل�س�ؤولية .وقد يكون الت�أمني مقت�ص ًرا على
حمددة ب�شكل
خطر واحد �أو جملة �أخطار
َّ
وا�ضح و�صريح.
�أطراف عقد الت�أمني
�أطراف عقد الت�أمني ثالثة:
-1امل�ؤمن �أي اجلهة ال�ضامنة والتي يجب
�أن تتمتع برتخي�ص ملمار�سة عملها وفق
�أحكام املادة  11من قانون تنظيم قطاع
الت�أمني.
 -2امل�ؤمن له ،وهو الطرف الآخ��ر يف عقد
هدد باخلطر امل� ّؤمن منه ،وهو
الت�أمني ،وا ُمل َّ
امل�ستفيد من قيمة الت�أمني .مع الإ�شارة اىل
�أنه يف حاالت معينة قد يكون امل�ستفيد
�شخ�صا �آخر غري امل� ّؤمن له.
ً
-3الغري ،وهو غري طريف عقد الت�أمني ،والذي
املهدد باخلطر �أو امل�ستفيد من
قد يكون هو
َّ
الت�أمني؛ كما هي احلال يف الت�أمني على
احلياة مل�صلحة �شخ�ص �آخر ،كوالد امل� ّؤمن
له �أو والدته �أو زوجته �أو ولده �أو �أخوته �أو غريه
بالإ�سم �أو بال�صفة.
التزامات امل� ّؤمن له (امل�ضمون)
�إن �أه��م االلتزامات الواقعة على عاتق
امل� ّؤمن له هي:
عقد الت�أمني
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 -1ال��ت��زام الإدالء بالبيانات املتعلقة
باخلطر� :أوجبت الفقرة الثانية من املادة
 974موجبات وع��ق��ود على امل�ضمون �أن
يطلع ال�ضامن بو�ضوح ،عند �إمتام العقد،
على جميع الأح��وال التي من �ش�أنها �أن
متكنه من تقدير الأخطار التي ي�ضمنها،
ّ
و�أن يعلم ال�ضامن مبا يجد من الأحوال التي
من �ش�أنها �أن تزيد الأخطار (با�ستثناء حالة
�ضمان احلياة) .فيجب على امل� ّؤمن له االدالء
ل�شركة الت�أمني بجميع البيانات واملعلومات
اجلوهرية التي يعلمها عن اخلطر مو�ضوع
الت�أمني؛ كالبيانات املتعلقة بال�سيارة يف
عقد الت�أمني �ضد حوادث ال�سيارات (نوعها
و�سنة �صنعها ومدى جهوزيتها لل�سري على
ال��ط��رق) ،والبيانات املتعلقة بامل� ّؤمن له
وال�سائق وم��دى �إرت��ك��اب��ه خمالفات �سري
�أو ح���وادث ،مبا ي�سمح ل�شركة الت�أمني
معدل اخلطر املراد الت�أمني منه،
بالتعرف �إىل َّ
َّ
اً
إحتمال وج�سامة .ف�إذا تعلق العقد بت�أمني
�
لاً
من احلريق مث  ،يجب بيان املواد امل�صنوع
منها ال�شيء امل� ّؤمن عليه ونوع ا�ستعماله
وطبيعة الأماكن املجاورة ووج��ود �أو عدم
وجود خمازن حتتوي على مواد ملتهبة �أو
م�صانع �أو خمابز ...ويف الت�أمني على احلياة
يجب بيان �سن امل� ّؤمن على حياته وحالته
ال�صحية واملر�ضية ومهنته...
لاً
و�إذا رغب امل�ضمون �أن ي�أتي فع من �ش�أنه
�أن يزيد املخاطر �إىل حد �أن ال�ضامن لو كان
عا ًملا بتلك الزيادة ملا تعاقد معه �أو ملا تعاقد
�إال على ق�سط �أكرب ،يكون من الواجب
عليه قبل �إت��ي��ان ذل��ك الفعل �أن يعلنه
لل�ضامن بكتاب م�ضمون .و�إذا تفاقمت
الأخ��ط��ار ب��دون فعل من امل�ضمون ،وجب
عليه �إعالم ال�ضامن يف خالل ثمانية �أيام
على الأكرث من تاريخ علمه بتفاقمها.
�إن �إخالل امل� ّؤمن له بهذا املوجب ي�سمح
للم� ّؤمن بطلب �إبطال عقد الت�أمني �إذا
�أثبت وقوعه يف خط�أ جوهري �أو خ��داع �أو
كتمان خ��ادع �إرتكبه الفريق الآخ��ر،
فقد ن�صت املادة  983موجبات وعقود على
�أنه يجوز ،بقطع النظر عن �أ�سباب الإبطال
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العادية� ،أن يبطل العقد ب�سبب تكتّ م
ال�شخ�ص امل�ضمون �أو تقدميه ع��ن ق�صد
ت�صريحا ك��اذ ًب��ا� ،إذا ك��ان ه��ذا التكتم
ً
�أو الكذب من �ش�أنهما �أن يغريا مو�ضوع
اخلطر �أو يخففاه يف نظر ال�ضامن .و�إذا وقع
الطارئ ف ��إن حكم هذا الإبطال اخلا�ص
مرعيا ،و�إن كان اخلطر الذي كتمه
يبقى
ً
ت�صريحا كاذ ًبا مل
امل�ضمون �أو قدم يف �ش�أنه
ً
ي�ؤثر يف وقوعه� .أما الأق�ساط املدفوعة فتبقى
لل�ضامن ،ويحق له ا�ستيفاء جميع الأق�ساط
امل�ستحقة مبثابة بدل للعطل وال�ضرر .على
�أن كتمان امل�ضمون �أو ت�صريحه الكاذب
ال ي�ؤديان �إىل بطالن عقد ال�ضمان �إذا مل
يقم الربهان على �سوء نية امل�ضمون .و�إذا
ظهر الكتمان �أو الكذب قبل وقوع طارئ
ما ،فيحق لل�ضامن �أن يف�سخ العقد بعد
م��رور ع�شرة �أي��ام من تاريخ تبليغ الإن��ذار
الذي ير�سله �إىل ال�شخ�ص امل�ضمون بكتاب
م�ضمون .و�إذا مل يظهر الكتمان �أو الكذب
�إال بعد وق��وع ال��ط��ارئ ،يخف�ض التعوي�ض
بن�سبة الفرق بني معدل الأق�ساط التي دفعت
ومعدل الأق�ساط التي كان يجب �أن تدفع
فيما لو كانت املخاطر قد �أعلنت على وجه
�صحيح تام.
 -2التزام دفع �أق�ساط الت�أمني يف مواعيدها:
�أوجبت الفقرة الأوىل من املادة  974موجبات
وعقود وما يليها على امل�ضمون �أن يدفع
الأق�ساط يف املواعيد املعينة .ويقف حكم
عقد ال�ضمان بعد م��رور ع�شرة �أي��ام ابتداء
من تاريخ �إن��ذار امل�ضمون لت� ّأخره عن دفع
�أحد الأق�ساط يف ميعاده .ويتم الإنذار ب�إر�سال
كتاب م�ضمون با�سم ال�شخ�ص امل�ضمون
�أو با�سم ال�شخ�ص املوكل بدفع الأق�ساط
�إىل حمل �إقامتهما الأخ�ير امل��ع��روف من
ال�ضامن .ويجب �أن ي�صرح يف هذا الكتاب
ب�أنه ُمر�سل يف �سبيل الإنذار و�أن يذكر فيه
تاريخ ا�ستحقاق الق�سط ون�ص هذه امل��ادة.
يوما
ويحق لل�ضامن بعد م��رور ع�شرين ً
من تاريخ انق�ضاء املهلة املعينة يف الفقرة
ال�سابقة �أن يف�سخ العقد و�أن يطالب بتنفيذه
لدى الق�ضاء� .أما يف العقود التي تن�ص على
عدم �سقوط العقد عند ت�أخر امل�ضمون عن
دفع الق�سط امل�ستحق ،فيعفى ال�ضامن من

�إر�سال الإنذار وي�ستوفى الق�سط امل�ستحق عف ًوا
من االحتياطي وير�سل �إىل امل�ضمون كتاب
م�ضمون بذلك.
 -3التزام �إعالم امل� ّؤمن بكل طارىء ي�ؤدي
�إىل �إلقاء امل�س�ؤولية عليه� :أوجبت الفقرة
الثالثة من املادة  974موجبات وعقود على
امل�ضمون �أن يعلم ال�ضامن بكل طارئ
ي��ؤدي �إىل �إلقاء التبعة عليه ،وذلك خالل
ثالثة �أي��ام من تاريخ علمه به ،با�ستثناء
حالة �ضمان احل��ي��اة .فيتلزم امل �� ّؤم��ن له
ب�إعالم امل� ّؤمن بوقوع اخلطر ومبا لديه من
املعلومات عنه؛ كوقت وقوعه ومكانه
وظروفه ونتائجه وما لديه من م�ستندات حول

وقوعه ...و�إذا � َّ
أخل امل� ّؤمن له بهذا االلتزام
يحق للم� ّؤمن مطالبته بالتعوي�ض عن ال�ضرر
الذي �أ�صابه نتيجة عدم �إعالمه بالطارىء �أو
الت�أخري يف ذلك.
التزامات امل� ّؤمن (ال�ضامن)
�إن �أه��م ال��ت��زام على عاتق امل �� ّؤم��ن هو
التزام دفع مبلغ الت�أمني املتفق عليه يف
العقد للم� ّؤمن له �أو للم�ستفيد ،مبجرد
وقوع اخلطر امل� ّؤمن منه؛ ففي الت�أمني على
احلياة حلالة الوفاة ،يكون ا�ستحقاق مبلغ
ً
معلقا على �شرط وفاة امل� ّؤمن على
الت�أمني
حياته قبل تاريخ معينَّ  ،في�ستحق بوفاته
�إذا َّ
حتققت الوفاة قبل هذا التاريخ .ويكون
اً
ال�ضامن م�س�ؤول عن الهالك �أو ال�ضرر اللذين

يقعان بقوة قاهرة �أو بحادث غري متوقع �أو
ينجمان عن خط أ� من امل�ضمون .على �أن
ال�ضامن ال يكون م�س� اًؤول عن الهالك �أو
ال�ضرر الذي يقع ب�سبب خط�أ اقرتفه امل�ضمون
عن ق�صد ،حتى لو كان هناك اتفاق على
العك�س (املادة  966موجبات وعقود)؛
ملزما
• احلالة الأوىل :ال يكون امل� ّؤمن
ً
بدفع مبلغ الت�أمني على احلياة �إذا وقعت
الوفاة ب�إنتحار امل� ّؤمن عليه� ،إمنا ي�ستحق
مبلغ الت�أمني االحتياطي املتجمع من
عملية الت�أمني ،ما مل يثبت امل�ستفيد �أن
مق�صودا نتيجة عدم وعي
االنتحار مل يكن
ً
امل� ّؤمن عليه �أو �إ�صابته مبر�ض �أفقده �إرادته،
مبلغ
في�ستحق
لاً
الت�أمني كام .
• احلالة الثانية:
�إذا وق��ع��ت ال��وف��اة
ب��ف��ع��ل امل���� ّؤم���ن له
امل�����س��ت��ف��ي��د م��ن
الت�أمني �أو بتحري�ض
م��ن��ه؛ ك��ال��زوج��ة
ال��ت��ي ت��ق��وم بقتل
زوجها �أو بالتحري�ض
ع��ل��ى ق��ت��ل��ه ،ت�بر�أ
ذم���ة امل���� ّؤم���ن من
ال��ت��زام��ات��ه يف دفع
م��ب��ل��غ ال��ت���أم�ين،
�إمنا ي�ستحق مبلغ
الت�أمني االحتياطي املتجمع من عملية
الت�أمني لورثة امل�ضمون �أو خللفائه يف احلقوق
�إذا كانت الأق�ساط قد دفعت عن ثالث
�سنوات �أو �أك�ثر .و�إذا مل يكن هناك �إال
حماولة قتل ،حق للم�ضمون �أن يرجع عن
تعيني م�ستحق ال�ضمان (املادة  1015موجبات
وعقود).
• احلالة الثالثة :حالة وفاة امل� ّؤمن عليه
بفعل الغري ،دون �أن يكون للم� ّؤمن له
�أو امل�ستفيد دور يف ال��وف��اة وال بالتحري�ض
عليها ،فيلتزم امل� ّؤمن دفع مبلغ الت�أمني
اىل امل�ستفيد �أو اىل ورثته .لكن يف حال
تبني للم� ّؤمن بعد الدفع �أن احل��ادث وقع

بفعل امل� ّؤمن له �أو امل�ستفيد �أو نتيجة ل�سبب
م�ستبعد من نطاق الت�أمني ،يكون ما دفعه
غري م�ستحق ،ويحق له املطالبة ب�إ�سرتداده،
�سندا للمادة  143موجبات وعقود.
ً
مرور الزمن الثنائي على حقوق الت�أمني
جميع حقوق الإدع��اء النا�شئة عن عقد
ال�ضمان ت�سقط بحكم م��رور الزمن بعد
انق�ضاء �سنتني على احلادث الذي تتو َّلد عنه.
�إال �أن هذه املهلة ال ت�سري:
 -1يف حالة كتمان اخلطر امل�ضمون �أو
�إغفاله �أو الت�صريح الكاذب �أو غري ال�صحيح،
فال ت�سري مهلة مرور الزمن �إال من يوم علم
ال�ضامن ب��ه ،وبالتايل يحق لهذا الأخ�ير
ا�سرتداد التعوي�ضات التي دفعها للم�ؤمن له.
 -2يف حالة وقوع الطارىء ،ال ت�سري مهلة
مرور الزمن �إال من يوم علم ذوي ال�ش�أن به �إذا
�أثبتوا جهله حتى هذا اليوم.
 -3عندما تكون ال��دع��وى املقامة من
امل�ضمون على ال�ضامن نا�شئة عن مداعاة
�شخ�ص ثالث ،ال ت�سري مدة مرور الزمن �إال
من يوم تقدمي هذا ال�شخ�ص لدعواه على
امل�ضمون �أو من يوم ا�ستيفائه التعوي�ض من
امل�ضمون (املادة  985موجبات وعقود).
وال يجوز تق�صري مدة مرور الزمن مبقت�ضى
بند يو�ضع يف الئحة ال�شروط (امل���ادة 986
موجبات وعقود) .وت�سري مدة مرور الزمن
الثنائي على القا�صرين واملحجور عليهم
وغريهم من فاقدي الأهلية .ويجوز قطع
�سريانها ب�أحد الأ�سباب العادية القاطعة ملرور
الزمن ،وميكن من جهة �أخرى قطع مرور
الزمن املخت�ص يف دعوى ا�ستيفاء الق�سط،
ب�إر�سال ال�ضامن كتا ًبا م�ضمو ًنا �إىل ال�شخ�ص
امل�ضمون (املادة  987موجبات وعقود).
ال�شروط التع�سفية يف عقد الت�أمني وم�شاكله
تعترب هذه ال�شروط �أح��دى �أهم امل�شاكل
التي قد تواجه تطبيق عقد الت�أمني �أو تعيق
الو�صول اىل الهدف الذي �سعى اليه امل� ّؤمن له
عند توقيعه .فعقد الت�أمني هو من عقود
َّ
يتمثل
الإذع����ان ب�ين ط��رف�ين :ط��رف ق��وي
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نحن والقانون
َّ
يتمثل
ب�شركة الت�أمني وط��رف �ضعيف
بطالب الت�أمني من �أجل احلماية القانونية
واملالية ،ما قد يف�سح يف املجال �أمام و�ضع
�شروط تع�سفية جمافية للعدالة ...لذلك
ن�صت امل��ادة  983موجبات وعقود على �أنه
تكون باطلة:
 -1جميع البنود العامة التي تت�ضمن
�إ�سقاط حقوق امل�ضمون ملخالفته القوانني
والأنظمة �إال �إذا كانت تلك املخالفة عبارة
عن خط أ� فاح�ش ال يعذر عليه.
 -2جميع البنود التي تت�ضمن �إ�سقاط
حقوق امل�ضمون ملجرد ت�� ّأخ��ره عن �إع�لام
ال�سلطة بوقوع الطارئ �أو عن �إب��راز بع�ض
امل�ستندات ،وذلك مع مراعاة حق ال�ضامن
يف طلب التعوي�ض املتنا�سب مع ال�ضرر النا�شئ
عن الت�أخري.
لكن �أحكام الفقرة الأوىل املذكورة ،ال
حتول دون و�ضع ن�ص يق�ضي ب�سقوط حقوق
امل�ضمون ملخالفته القوانني �أو الأنظمة املدرج
ن�صها الكامل يف الئحة ال�شروط.
وقد اعترب االجتهاد الق�ضائي �أنه يجب �أن
تكون نية امل�ضمون بقبول البنود امل�سقطة
ثابتة ب� ِّإطالعه عليها وبفهم م�ضمونها
وباملوافقة على ما ج��اء فيها مع علمه
بالأمر و�إال اعتُربت موافقته م�صابة بعيب
الر�ضى ،كما �أن البند الذي ين�ص على �إعفاء
�شركة الت�أمني من ال�ضمان يف حال �إعرتاف
امل�ضمون بامل�س�ؤولية ،هو خمالف للنظام
�سندا للمادة  983موجبات
العام وباطل
ً
وعقود ،لأنه يعرت�ض طريق العدالة ويتناق�ض
مع و�سائل االثبات جلهة االقرار واليمني .و�إذا
كان عقد الت�أمني ي�ستثني مثلاً من �ضمان
حادث �سري حالة زيادة عدد ركاب ال�سيارة،
ف�إنه لإعمال هذا اال�ستثناء يجب �أن يكون
لهذه الزيادة دور يف �إحداث ال�ضرر� .أما البند
الوارد �ضمن ال�شروط اخلا�صة يف عقد الت�أمني
ب���أن ه��روب ال�ضامن وع��دم ح�ضوره �أم��ام
ال�سلطة ي��ؤدي اىل �سقوط احلق يف ال�ضمان
فيعترب ً
ً
ونافذا.
�صحيحا
�شرطا
ً
�صحيحا �شرط ا�ستبعاد �أخطاء
ويعترب
ً
معينة من الت�أمني �أو ق�صره على حاالت
عقد الت�أمني
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��ددة؛ ك���أن ين�ص عقد الت�أمني على
حم� َّ
تغطية ما ي�صيب �سائق ال�سيارة الذي يحمل
رخ�صة قيادة �أو يلتزم قواعد ال�سري وقوانينه،
و�أن ال يكون احل��ادث نا�شئً ا عن �سرعة
تتجاوز احلد امل�سموح به قانو ًنا� ،أو خمالفة
الإ�شارات ال�ضوئية املرورية� ،أو املرور بعك�س
ال�سري �أو القيادة بحالة �سكر ...وك ��أن
ين�ص عقد الت�أمني على تغطية احلريق �إال
م��ا ين� أش� ع��ن زل���زال �أو
�صواعق �أو حروب �أو ثورة
�أو �إ�ضرابات؛ �أو �أن يغطي
ال��ت ��أم�ين ع��ل��ى احل��ي��اة
الوفاة بجميع �أ�سبابها
�إال ما كان ناجتً ا عن
�إنتحار �أو تنفيذ حكم
�إع��دام �أو انت�شار وباء �أو
وق��وع زل���زال �أو كارثة
طبيعية �أو في�ضان ،ما
مل يتم االت��ف��اق على
�سندا للمادتني
العك�س ً
 969و 1000م��وج��ب��ات
وعقود .وهنا ي�شار �إىل
�أن �شرط الإ�ستبعاد يجب
�أن يو�ضع ب�شكل وا�ضح
وظاهر و�صريح ل�ضمان
�إنتباه امل� ّؤمن له.
ويعترب باطلاً ال�شرط ال��ذي ي�ستبعد من
نطاق ال�ضمان �أي �ضرر نا�شىء عن �أي خط�أ
يرتكبه امل �� ّؤم��ن له من دون حتديد هذا
اخل��ط ��أ؛ �إذ يجب حت��دي��د اخل��ط ��أ حت��دي� ً�دا
كـــــافيـــا ،كـــــــقيادة �ســيارة بــــدون
ً
رخــــ�صة قـيادة.
أقر االجتهاد الق�ضائي اللبناين ب�ضرورة
وقد � َّ
حماية امل�ضمون – امل� ّؤمن له من ال�شروط
اجلائرة التي توردها �شركات الت�أمني يف
بولي�صة الت�أمني بحروف مطبوعة بخط
تتميز ع��ن غريها م��ن �شروط
�صغري ،ال
َّ
الوثيقة ،وع��دم االع��ت��داد مبا ورد يف عقد
الت�أمني من بنود مطبوعة بخط �صغري،
مثلاً �أنه يحق لل�شركة ف�سخ العقد ب�إر�سال
كتاب م�ضمون �إىل املتعاقد تعلمه فيه
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عن �إرادتها بف�سخ العقد� ،إذا كان ال�شرط
الذي تذ َّرعت به ال�شركة لف�سخ العقد وعدم
�سريانه وقت احلادث ،قد ورد بخط �صغري وال
يتميز عن �سائر البنود املطبوعة على ظهر
َّ
بولي�صة الت�أمني ،وال يلفت الأنظار �إليه ب�صفة
وا�ضحا
خا�صة ،فال�شرط يجب �أن يكون
ً
ً
وخمتلفا وي�ستلفت النظر ،للحكم
وظاه ًرا
ب�صحته.
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يكتبها:
حممد �سلمان

بطاقة ملونة

الوقوف على ر�صيف الأي��ام ،قعو ٌد عن ال�سري
يف االجت��اه ال�صحيح ،وفقدان للعزمية ،وارتهان
للمفاج�أة ،وعبث يف الوقت ،و�إ�ضاعة لفر�ص الو�صول �إىل
النجاح ،فتتحول الأيام �إىل ي�أ�س يف النفو�س ،و�سوء يف التدبري،
وف�شل يف احلياة.

فالثقة لي�ست حالة مزاجية ،متقطعة �أو
ً
موقفا غب الطلب.
جمال�سة الكبار يف الأعمار وف�ضائل الأعمال� :إكت�ساب
للتجربة يف �صناعة النجاح و�صون للإرادة من ال�ضياع يف
عدم الإختبار والإختيار ال�صحيحني لتحقيق هذا النجاح.

ّ
والتغلب على الي�أ�س
معاندة ال�صعاب بالعمل،
ب��الإرادة ،ومعانقة الأي��ام بالتفا�ؤل وحت�صني النفو�س
بالثقة ،ه��ي دليل �إىل �صناعة احل��ي��اة ب��اجل��دارة،
واكت�ساب ال�شهرة بقوة التوا�ضع.

جلي�سا
يف زمن الطفولة وان�سياب الأحالم ،كنت
ً
ً
وقاطفا للعطر
ل�ضفاف ال�سواقي وحماو ًرا للفرا�شات،
من ندى الورد ،وملو ًنا للخيال ب�أحلى الذكريات.

يف الأحالم� :صورة الأماين ،ويف الرتقي لغة الف�ضائل ،ويف
الإبداع تغريدة الق�صائد.

�سئلت :ما هي حكمة يومك؟ قلت :حتويل الإ�ستحالة �إىل
املمكن ،واملمكن �إىل واقع.

�سئلت :ما هي �صفات املواطن ال�صالح؟
قلت :من كانت �شجاعته يف اخل��وف على بني
وطنه ،ولي�س يف اخلوف والتخويف منهم.
ومن كانت ال�صراحة وامل�صاحلة وامل�صافحة روح
عالقته.

لبنانٍ � :
إنتاجا ،والعناد �صمو ًدا ،والت�آخي
أر�ض احلرث � ً
ً
ً
عي�شا ،والت�سامح عالقات ،وموطن احلرف نطقا،
إبداعا ،فال هويته م�ستعارة ،وال كيانه
والق�صائد � ً
يوما �إال لأهله وب�أهله ومن �أهله.
م�ستباح ،وما كان ً
ٌ

�سئلت :ملن تكتب الأقالم؟
قلت ،ملن كانت املطالعة ريا�ضة فكره ،واملعرفة مذهبه،
ومن كان الإقناع واالقتناع حواره.
الثقة بالآخرين ،ر�ؤية مل�سار عالقاتهم امل�ستقيمة
املعطاء ،والوفاء بالوعود وم�شاركة الآخر للآخر يف
بعيدا عن النفعية والغر�ضية
الهموم والإهتمامات
ً
العابرة.

يوما �إال للبنان وبلنان :هوية وانتماء
ما كنّا ولن نكون ً
ووالء.
نحن �سادة حرف و�أقالم ومنابر يف لغة احلوار ،و�أهل مودة
و�إخاء و�إيثار .فال دخيل يفرقنا ،وال �شدائد ت�ضعفنا ،وال
م�صاعب تقعدنا.
كتب �إليها يقول :يف الكتابة �إليك �أغم�س ري�شتي
بالندى في�أتي احل��رف عط ًرا ،وال�شوق يف حمرابك
خا�شعا وت�صبح الذكريات ف�ضا ًء ملواعيدنا.
ً
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على �ضفاف الكلمة

يكتبها:
العقيد دانيال احلداد
مديرية التوجيه

دميرتي �آدم

مزارع يف العقد ال�سابع من العمر ،ي�ستميل الناظر �إليه ،بز ّيه الفرن�سي القدمي ،وقامته
املربوعة ال�سمينة ،ووجهه املنب�سط الذي اختلطت فيه اخلطوط احلمراء بالزرقاء ،وارت�سمت على
�صفحاته متاعب احلياة وجتارب ال�سنني.
ً
�صدفة ذات يوم و�أنا �أمار�س ريا�ضة العدو على �إحدى طرقات من�صورية املنت ،فتبادلنا التحية وال�سالم ،ثم نظر
التقيته
ً
� َّ
إيل بابت�سامة عري�ضة ،وك�أنه وجد يف ّ
طلتي �شيئا من مالمح ابن القرية ،الذي مييل بفطرته �إىل الب�ساطة ويع�شق
ً
طويال.
الطبيعة بزرعها و�ضرعها وترابها ،ولو �شاءت الظروف �أن يهجرها زمن ًا
ً
بداية للتعارف والتحادث بيننا يف �أمو ٍر كثرية ،حيث علمت منه �أنه مالك معظم ب�ساتني الليمون
كان ذلك اللقاء
يف تلك املنطقة ،يعنى مبفرده بها ،فيقوم بحراثتها ور ّيها وت�شذيب �أ�شجارها ،ثم بيع حم�صولها على ر�صيف الطريق
ومن دون �أي م�ساعد.
ً
ً
وتنهد عميقا وقال�:إنهم منهمكون
مرة م�ستف�سرا عن عدم وجود �أبنائه �إىل جانبه ،فط�أط�أ بر�أ�سه ّ
�س�ألته ذات ّ
يف الدرا�سة والتجارة ،ولي�س لديهم �أي وقت �إ�ضايف للعمل معي ،وحني وجدين غري مقتنع بهذه الإجابة �أردف قائالً:
مرات بيع هذه الب�ساتني �أو
يا �صديقي يف احلقيقة هم ال ّ
يحبون الأر�ض وال العمل يف الزراعة ،وقد طلبوا مني عدة ّ
ً
حتويلها �إىل م�شاريع �سكنية ،وحجتهم يف ذلك دائماَّ � ،أن م�شاريع كهذه تد ّر عليهم مبالغ هائلة من املال ،تفوق
ً
أ�ضعافا م�ضاعفة مردود الزراعة ،فتعلي من �ش�أنهم االجتماعي ،وترفعهم �إىل م�صاف �أثرياء البلدة و�أ�شرافها.
�
ا�ستطردت يف احلديث وقلت :وملاذا مل ِ
تلب رغباتهم كما يزعمون؟ فعاجلني بنظرات ثاقبة وقال :يا �أخي� ،أتعلم �أن هذه
ٍ
الب�ساتني قد ورثتها ّ
جدي ،ومل �أ�ش ِ
رت �أي جزء منها بعرق جبيني ،وقد �أو�صاين والدي قبل �أن
كلها عن �أبي الذي ورثها بدوره عن ّ
ً
ً
ً
وكونت
يرحل عن احلياة الدنيا ،ب�أن ال �أبيع �شربا واحدا منها كائنة ما كانت الظروف وامل�صاعب� ،أتدري ب�أين قد تزوجت
ّ
�أ�سرة من خم�سة �أ�شخا�ص ،ربيتهم وعلمتهم و�أكفيتهم بف�ضل خرياتها التي ال تنقطع؟ فكيف يل �أن �أبيع �شيئ ًا لي�س يل يف
أتلم�س ّ
ّ
كل غ�صن وزهرة وذ ّرة تراب؟
ظلها فوق
الأ�سا�س ،و�أن �أغ�ضب روح والدي التي � ّ
ِّ
ٍ
ثم فر�ض ًا لو تخليت عنها وتعريت من ثيابي ،هل من حقي �ساعتئذ كمواطن �أن �أتغنّ ى ببالدي ،و�أنا ال �أملك فيها قطعة �أر�ض
وي�ضحي يف �سبيلها حتى �آخر نقطة من دمه� ،ألي�ست الأر�ض �أ�سا�س وجود الوطن،
واحدة؟ �أال ي�ستب�سل اجلندي يف الدفاع عن �أر�ضه
ّ
والنا�س ت�أتي وترحل ،وهي وحدها الباقية �إىل الأبد؟
ً
ً
بهذه الكلمات الكبرية ختم حديثه معي وختمت م�ؤيدا له ومتعاطفا معه �إىل �أبعد احلدود.
ّ
أمر يف املكان عينه مب�شهد غريب يوحي بح�صول �أمر خطري� ،إذ وجدت �صناديق خ�شبية حمطمة
يف �أحد �أيام ال�شتاء ،فوجئت و�أنا � ّ
ً
وحبات من الليمون مبعرثة يف ّ
الرد �أن دميرتي
كل اجتاه ،وبقعا حمراء
ّ
تخ�ضب جدار الطريق� .س�ألت بع�ض العابرين عن الأمر ،فجاء ّ
ّ
ال�شبان املراهقني حتى املوت وهو يقود �سيارته ب�سرعة جنونيةّ � .أما
�آدم قد ق�ضى نحبه نتيجة حادث �سري م�أ�سوي ،بعد �أن �صدمه �أحد
ّ
احلادة عند ح�صول احلادث ب�سبب خالفٍ
�أنكى ما يف املو�ضوع كما علمت الحق ًا ،فهو � َّأن ال�صبي الأرعن ،كان يف حالٍ من الع�صبية
ّ
مع �صديقته يف اجلامعة.
املتوح�شة من
ما كاد دميرتي �آدم يرحل عن الوجود ،حتى قفزت �أ�شجار الليمون من مكانها ،قبل �أن تقتلعها �أنياب الآالت
ّ
مرتا�صة من الإ�سمنت ،تنطح بر�أ�سها غيوم ال�سماء،
جذورها ،ويفتك بها الأبناء الطامعون ،ف�إذا باجلنائن الغنّ اء ت�ستحيل قالع ًا �شاهقة
ّ
كن يف ذلك على حق ،ل ّأن تلك
و�إذا بالن�سوة احلاملات الطاحمات ،يطردن منها �أ�سراب ال�شحارير والبالبل �إىل غري رجعة ،وال�أدري اذا
ّ
اجلنائن قد �صارت �أقفا�ص ًا للأرواح ورمبا �صناديق للأموات!
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�إعداد:
العميد الركن �إميل منذر

ّ
يت خ�لال الأ�سبوع املن�صرم ر�سالة
تلق ُ
�إلكرتونية على هاتفي املحمول تنبئني
يتم
بوفاة �أحدهم يف قريتي .هكذا �أ�صبح ّ
نعي امليت عندنا� .إن��ه �آخ��ر ابتكارُ ،
وق ْل
ُ
�آخر «مو�ضة» .فبينما كان اجلر�س ّ
بدقاته
ىّ
يتول
مكب ال�صوت،
الرتيبة احلزينة� ،أو
رِّ
املهمة� ،صرنا اليوم نوكلها �إىل الهاتف
هذه
ّ
ّ
النقال.
ّ
ل�ست �أق�صد ،بهذا الكالم� ،أن �أحط من
ُ

َق ْ��در هذه الآل��ة العجيبة التي
ّ
ّ
«فتحا»
ك��ل ي��وم
حتقق يف
ً
ق�صدت القول
جديدا .لكنني
ُ
ً
�إن الظروف تفر�ض الو�سيلة؛
فجر�س �ضيعتنا الكبري الذي
ا�شتد �ساعده
ك��ان ميتنع �إال على َم��ن
ّ
وطالت ُد ْر َب��تُ��ه ،لن ي�ستطيع �صوته مهما
عال� ،أن ي�صل �إىل بريوت حيث يقيم �أهل
مكب ال�صوت الذي مل يكن
�ضيعتنا� .أما
رّ
ندا�ؤه ليبلغ �أطراف القرية �إال �إذا «ا�شتهت
يعد له من عمل .لذلك �أُحيل
الرياح» ،فلم ُ
«ال�سن القانونية».
على التقاعد قبل بلوغه
ّ
يبق يف �ضيعتنا
يعد له من عمل لأنه مل َ
مل ُ
�إال القليلون .ه�ؤالء عادوا بعد هجرة ق�سر ّية
ملدة ع�شر
فر�ضتها احلرب القذرة يف اجلبل ّ
�سنوات ،و�أقاموا فوق ليعي�شوا مثلما كانوا
يعي�شون من قبل� ،أما الأك�ثرون فكانت
عودتهم خجولة.
وي��ا ليت �أه��ل �ضيعتنا ي��وم رحلوا� ،ألقوا
ع�صا ال�ترح��ال يف ب�ي�روت ومل يتجاوزوها
اً
�شمال وجنو ًبا ،وحتى �إىل املَهاجِ ر غر ًبا،
حيث «�ضاعوا» يف قرى ومدن ال عهد لهم
ّ
«مهجرين»،
فحلوا فيها بادئ الأمر
بها،
َّ
وبعد ُم ِ�ض ّي �سنوات طويلة ،ارتقوا �إىل مرتبة
«ال��غ��رب��اء» .وه��ك��ذا �سيبقون على مدى
�أجيال و�أجيال.
هكذا �سيبقون لأن عاداتهم وتقاليدهم
ال ت�شبه تقاليد وعادات النا�س الذين ّ
حلوا
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بينهم .فالأعرا�س يف ب�يروت لي�ست مثل
�أعرا�سهم .تلك «ر�سمية» ،ال �أحد ي�شارك
مدعوا �إليها� .أما �أعرا�س
فيها �إال �إذا كان
ًّ
فاملحبة تعمرها والب�ساطة تغلب
ال�ضيعة
ّ
ّ
والكل ي�شارك من غري دعوة فيها.
عليها،
وكما الأع��را���س كذلك امل���آمت؛ فهي ال
تت�شابه .ففي املدينة ت َ
ُنقل النعو�ش بعربات
ُحمل على
�سود طويلة� .أم��ا يف قريتي فت َ
الراحات والأكتاف ،لأن اجلمرة مل تكن
فح ْ�سب ،لكنها كانت
حترق مطرحها َ
تلفح اجلميع بلهيبها.
�أهل قريتي �سيبقون غرباء حيث ّ
حلوا لأن
َ
كالعلب،
البيوت التي �سكنوها �صغرية
ُ
بكتَل الإ�سمنت
خمنوقة من اجلهات الأربع ُ
امل��ل��وث ب ِنتاج احل�ضارة املز َّيفة.
وال��ه��واء
ّ
�أم��ا البيوت املرتوكة ف��وق ،ف�شبابيكها
امل�ضمخة بعطر
اخل�شبية مفتوحة للن�سمات
َّ
القندول وال�صعرت وال��و ّزال ،وقرميدها الأحمر
ي�صبح ويمُ �سي على «عجقة» الدوري وهديل
اليمام.
�سيبقون غرباء لأن املياه التي ي�شربونها

كـ ّنا كـ ّنا كـ ّنا
هـنا هـنا هـنا
نقية
م��ن ق��ن��اين البال�ستيك ،لي�ست
ّ
نبعي الباروك وال�صفا ،وعني
و�صافية كمياه َ
«الع�شاير».
�سيبقى �أه��ل��ي غ��رب��اء حيث ه��م لأنهم
عندما حاولوا العودة� ،أم�سك بهم �أخطبوط
ّ
فظلوا حتت
املدينة ومل يدعهم يفلتون؛
ّ
ويعلمون �أوالدهم ،و...
ي�سعون وراء رزقهم،
ي�شتاقون �إىل قراهم.
أحدثكم عن القرية وكنت قد
�آه ،ما يل � ّ
بد�أت احلديث عن الر�سالة التي تَنْ عى �إيلَّ
وفاة �أحد �أبناء �ضيعتي! لعلكم الآن تعرفون
أب�صرت فيها النور،
�أن هذه ال�ضيعة التي �
ُ
ّ
تكميليتها الر�سمية،
مت احلرف يف
وتعل ُ
ّ
و»دب��و���س
وج��م��ع ُ
��ت �أزه����ار «ب��خ��ور م���رمي» ّ
الراعي» و»�شقائق النعمان» �أ ّي��ام اجلمعة
العظيمة من براريها ،باتت تعي�ش يف دمي.
***
فتحت الر�سالة ،وقر�أت اال�سم ،ورحت �أحاول
ُ
ُ
َّ
أتذكر �صاحبه .و ّملا مل �أ َوف��ق �إىل ذلك،
�أن � ّ
اتّ �صلت ب�أخي؛ فقال �إنه هو � ً
أي�ضا ال يعرف.
ألت � ّأمي؛ ف�أجابت« :رمبا كان
�إذ ذاك �س� ُ

بد ْت قريتنا جميلة
منعطف من الطريقَ ،
تتو�سط زرقة ال�سماء وخ�ضرة
بحمرة قرميدها
ّ
�صبية
حزن
الوادي؛ لكنها كانت حزينة
َ
ّ
وعدها حبيبها الغائب �أنه �سيعود ،و ّملا عاد
بعد طويل انتظارّ ،
وودعها مثل
�سل َم عليها ّ
الطيب فيه:
املتنبي الذي قال �أبو
�صاحب
ِّ
ّ
ْ
وافرتقنا ده ًرا و ّملا التقينا

ـ ّنا كـ ّنا كـ ّنا
هـنا هـنا هـنا
�سليما �شقيق ف�ؤاد توفيق جارنا ...عليك
ً
غدا».
�أن حت�ضر اجلنازة يف ال�ضيعة ً
أحدا من �أفراد العائلة يا
 �أ�أح�ضر وال �أعرف � ً� ّأمي! �س�أقوم بواجب التعزية يف بريوت.
 هذا ال يكفي .عيب� .سليم وف���ؤاد مايوما يف واجب.
كانا
ليق�صرا ً
ّ
 �أت�صعدين برفقتي؟ وه��ل ه��ذا ال�س�ؤال يحتاج �إىل ج��واب!بالت�أكيد �أ�صعد.
لاً
وكان �صباح اليوم التايل جمي ب�شم�سه
الربيعية التي �أ�شرقت ب��اك�� ًرا ،و�أر�سلت
أ�شعتها تدفئ دم احلياة يف الطبيعة حيث
� ّ
ت���زق ف��راخ��ه��ا يف
الأُ ّم����ات م��ن الع�صافري
ّ
امللونة ت�سابق النحل
�أع�شا�شها ،والفرا�شات ّ
ّ
كل �سفح
�إىل الزهور التي ا�شر� ّأبت ر�ؤو�سها يف
ومنحدر.
أنزلت
ما بلغنا منت�صف الطريق حتى � ْ
ال�سيارة لت�سمح للن�سمة
�شباك
ّ
� ّأمي زجاج ّ
الآتية من �أحراج ال�صنوبر وال�شربني بدغدغة
وجناتنا ،ولزقزقة الع�صافري وخرير ال�ساقية
ببلوغ م�سامعنا .وع��ن��دم��ا طوينا �آخ��ر

كان
علي وداعا.
َ
ُ
ت�سليم ُه َّ
أُ�قيم للفقيد م�أمت ح�ضره �أقربا�ؤه وعارفوه
�����ض جمهور
من �أه��ل القرية .وعندما ا ْر َف ّ
�شابان يرتديان ثيا ًبا �سو ًدا
املعزين ،ق��ام
ّ
ّ
وجل�سا عن مييني وي�ساري.
ال�شابني .من
 نحن ولدا �سليم ،قال �أحدّ
ؤكد �أنك ال تعرفنا ...كنا �صغا ًرا عندما
امل� ّ
تركنا ال�ضيعة �إىل بريوت.
عمكما� .أال ي�أتي
 �أنا �أعرف املرحوم ف� ًؤادا ّ�أوالده �إىل القرية؟
 �إنهم يعي�شون و� ّأمهم يف فرن�سا مذ ماتعمي.
ّ
 والبيت؟ ال ي�سكنه �أحد. هذه حال بيوت كثرية يف �ضيعتنا ،معالأ�سف ال�شديد.
رت على م�سامع
قلت ،ثم
هكذا
ُ
ك��ر ُ
ّ
ال�شابني دعائي ب�أن ت�سرتيح روح �أبيهما يف
َّ
وخرجت و� ّأمي لت�س�ألني �إن كان
جوار ّربها.
ُ
بو�سعنا �أن نبتاع بع�ض امل�ؤونة قبل املغادرة �إىل
بريوت.
 وهل حوانيت املدينة بعيدة عنّ ا لنحملامل�ؤونة من ال�ضيعة يا � ّأمي!
 َ�س ِميد ال�ضيعة �أط��ي��ب ،و�صعرتها لهنكهة ال جتدها يف مكان �آخر.
 �أوتعتقدين � ّأن يف �ضيعتنا بعد َمن الي��زال ي�أتي بالقمح من البيدر ،ويغ�سله،
ّ
ليجف قبل حمله �إىل
ويب�سطه على ال�سطح
املطحنة! �أو َمن ال يزال يجمع ال�صعرت من
الرب ّية ثم ّ
يدقه بيده كما من قبل! �أال رحم
الله تلك الأ ّيام يا � ّأمي.
 ح�سنً ا .ن�شرتي � ًإذا بع�ض ال��زي��ت من«كرمي» �صاحب املع�صرة.
ِ
الرجل �أقفل مع�صرته
 �أمليخربك �أحد � ّأن ُ
بعدما هجر النا�س كرومهم!� ...إنتظري
حتى ّ
يحل اخلريف فن�شرتي الزيت يف مو�سمه.

 زيت �ضيعتنا يحافظ على جودته �سنتَنيوث�لا ًث��ا .و� ْأج���� َو ُده ما ي��د ّره ك��رم ك��رمي يف
ِ
كرم «مو�سى» الذي كان
«ال�ش ْقفان» ،بعد ْ

طبعا.
لنا يف جواره ً
 ح�سنً ا يا � ّأميِ .لك ما تريدين.
 ها هو ك��رمي .ن��ا ِده قبل �أن يغادر �إىلبيته.
ّ
ّ
فتوقف وا�ستدار،
كرميا؛
وناديت
ف�سلمنا
ُ
ً
عليه ،و�س�ألته �إن كان لديه زيت للبيع بعد؛
فابت�سم وقال�« :إتبعاين» .فتبعناه �إىل البيت
حيث ا�ست�ضافنا و�أكرمنا.
الرجل حاجتنا من جديد؛ فابت�سم
�س� ُ
ألت ُ
ّ
كلما
م��رة ثانية .قلت�« :أراك تبت�سم
ّ
طرحت عليك ال�س�ؤال .ما الأمر؟» .قال ،وقد
ُ
ّ
كامن خلفَ
ٍ
حزن
تقطب جبينهُ « :ر َّب
ٌ
ّ
«هال نزلتما
ابت�سام» .و�أ�ضاف وهو ينه�ض:
معي �إىل حتت من ف�ضلكما» .فقمنا ونزلنا
�ست
خلفه �إىل الطابق
ال�سفلي حيث ر�أينا َّ
ّ
ُق َلل ّ
فخارية كبرية مر�صوفة �إىل جانب

كـ ّنا كـ ّنا كـ ّنا كـ ّنا
هـنا هـنا هـنا هـنا

بع�ضها .وعندما نزع الغطاء عن �إحداها،
الطيب ال��ذي ال ّ
غ�ش
فاحت رائحة الزيت
ّ
فيه.
ّ
عم كرمي .قلت.
ربكة يا ّ
لتحل ال َ
 والله مل �أبِع نقطة زيت بعد� .أعرفتما�سر ابت�سامتي احلزينة؟
الآن ّ
 �ألله كرمي� ،ألله كرمي .ع�سى �أن تبقىأهم ،قالت � ّأمي.
ّ
ب�صحتك .هذا هو ال ّ
يعد
 لقد و ّل��تال�صحة يا � ّأم �إميل ،ومل ُ
ّ
بالكرم كما يف
با�ستطاعتي االعتناء
ْ
ال�سابق.
كرم «ال�شقفان» هو زينة كروم تلك
 ْلريد الله عنه «العني» والأذ ّية.
النواحيّ .
عما قريب �سي�صبح ِمثل ...وقطع كرمي
 ّ�سبق ل�سا ُنه
كالمه ك�أنه ن��دم على ما
َ
عق َله به من كالم.
 مثل ماذا يا كرمي؟ال��ك��رم ال���ذي ...ك��ان لكم يف
 مثلْ
كرمي .ماذا �أقول لك؟ �إنه بحال ُيرثى
جوار ْ
لها� .أ�شجاره التي كانت َغ ّ�ضة ظليلة ،بد أ�
ّ
يلتف
اليبا�س يزحف �إىل �أغ�صانها ،وال�شوك
حول جذوعها.
 كم من موا�سم خ�ّي�رّ ة جنيناها منحبة الزيتون املباركة
ه��ذا الكرم! من ّ
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فيه � ْأع َلينا جدران بيتنا ،و�أكلنا خبزنا،
ّ
وعلمنا �أوالدنا.
ّ
ُهمل ،و���س��ت���ؤول �إىل
ك��ل ال��ك��روم �ست َ
يوما.
اخلراب ً
أحب �أن �أ�سمع مثل هذا الكالم يا
 ال � ّكرمي ،قالت � ّأمي.
 �إ�سمعي حكايتي ،فتعريف �أن ما �أقولهحقيقة ال مبالغة فيها.
وق��ال ك��رمي« :املو�سم ه��ذه ال�سنة كان
جدا ،انقطع ظهري وظهر امل�سكينة
جي ًدا ًّ
ّ
نتمكن من جمعه� .إال �أن
زوجتي قبل �أن
ّ
يق�ض
ال�سيارات كان
َه ّم نقله �إىل طريق
ّ
ّ
م�ضجعي وي���ؤرق عيني .قلت :لأدع الأم��ور
حتى يحني حينها .وم��ا م�ضى �أ�سبوعان
مكد�سة يف اجللول،
حتى كانت الأكيا�س
ّ
وي��ج��ب نقلها �إىل املع�صرة ب���أ���س��رع وقت
فكرت يف
حتى ال يتعفّ ن الزيتون ويف�سدّ .
أخما�سا ب�أ�سدا�س؛ فخطر
و�سيلة ،و�ضربت �
ً
يل خاطر .لي�س َمن ُينجدين �إال �صالح من
بخ».
«كفَ ْر َن رْ َ
كرمنا
 �صالح الذي كان ينقل �إنتاجْ
جراره؟
مبقطورة ّ
ألت كثريين عن رقم
 هو بعينه� ...س� ُهاتفه ،لكن من دون نتيجة .ال �أح��د يف
ٍ
�سيارتي
عندئذ
القرية يعرف الرقم.
ُ
ركبت ّ
اهتديت �إىل منزله،
وتوجهت �إىل بلدته .وملا
ُ
ّ
ق�صدته؛ فقالت زوجته �إنه يف الكرم ،ولن
اجلوال،
�سج ُ
يعود حتى امل�ساءّ .
لت رقم هاتفه ّ
ويف امل�ساء طلبته.
 ال�شيخ �صالح؟ّ
يتكلم؟
 �أجلَ .منْ
 �أنا كرمي �أبو عبدالله من «كفَ ْر َقطرة».كيف احلال؟ ع�سى اجلميع بخري.
فيم �أخدمك؟
 بخري ،واحلمد للهَ .لدي ِح ْمل
 لي�س يل �إال الله و�أنت يا �شيخّ .مقطورتَني من �أكيا�س الزيتون � ّأود نقله �إىل
املع�صرة يف بلدتكم.
وغدا باك ًرا
 ح�سنً ا .د ّلني علىالكرمً .
ْ
�أكون عندك.
ِ
ّ
«ال�ش ْقفان»
املحلة التي ُيقال لها
 �أتعرفعلى كتف الوادي؟
 �أعرفها.الرتابي.
 كرمي يقع عند منتهى الطريقّ
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بودي �أن
 �آه يا �أخيً
كرميا! كم كان ّ
�أ�ساعدك! لكن ال �أ�ستطيع.
 ملاذا!!!كرمك� .أال يقع بعد كرم �أبي
 �أعرف ْ�إميل بقليل لناحية الوادي؟
 بلى. لقد اب ُت ِل ْي ُت م ّ��رتَ�ين يف نقل مو�سمه-املرة الأوىل َت ِلفَ ْت
رحمه الله -من حتت .يف ّ
اجل����رار وه��ي ت���دور يف مكانها
ع��ج�لات
ّ
ً
عبثا على تلك الطريق الوعرة ال َزلِقة .ويف
�شد وكثري َنتْ ع،
امل��رة الثانية ،وبعد طويل ّ
ّ
انقطعت حلقة الو�صل و�أفلتت املقطورة.
ول���وال رح��م��ة ال��ل��ه وج���ذع �شجرة عظيمة
ال�ستقرت و�سط النهر يف الوادي.
علقت به،
ّ
مد يد العون �إليك؛
فعذ ًرا يا �أخي .ال �أ�ستطيع ّ
فال ت�ؤاخذين �أرجوك.
ّ
ال��رج��ل و�أق��ف��ل��ت اخل���ط ،تابع
�شكرت
ُ
ُ
ورح��ت �أبحث عن و�سيلة ثانية.
ك��رمي،
ُ
«نزيها»ّ � .إن له �شاحنة �صغرية
قلت� :أق�صد
ً
رمب��ا ك��ان با�ستطاعته �أن ي��ن��زل بها؛
فق�صدته وطلبت م�ساعدته لقاء الأجر الذي
ّ
معطلة وعجالتها
يريده .فقال� :شاحنتي
مل�ساء مت�آكلة .ف�شكرته وان�صرفت .ويف
ال�صباح الباكر كنت �أم��ام باب «�أ�سعد»
يون�س �أطرقه؛ ففتحت زوجة �أ�سعد.
 �صباح اخلري� .أزوجك موجود يا ِ«�س ّت»؟
تف�ضل .لقد وقع �أ ّول من �أم�س من
 نائمّ .الزيتونة وعطب قدمه.
 يا لهذا اخلرب!الرجل يف غرفة نومه ،تابع
ودخلت على
ُ
ُ
كرمي ،فوجدته
رجله
جال�سا يف �سريرهًّ ،
مادا ْ
ً
واجلف�صني ّ
يغلف كاحله.
 احلمد لله على ال�سالمة. �ساعة نح�س� .أنا يف ال�سرير والزيتون علىيلمه.
الأر�ض ،وال َمن ّ
ح�صته
أح����دا يجمعه؛ ف��ي���أخ��ذ
دع �
 ًْ
ّ
ح�صتك.
ويعطيك ّ
أح��دا ير�ضى بن�صف املو�سم له
 �أتعرف � ًكرمي على الطريق ،ومل �أجد
ون�صفه يل؟
ْ
مع ذلك َمن ير�ضى بهذا العر�ض .ماذا جرى
للنا�س! ال �أحد يريد �أن يتعب ليعي�ش.
وخربت عقولهم.
 لقد �أف�سدتهم بريوت ّأخربين عنك .ع�ساك بخري.
ْ �-

كنت
جئت �أرى �إن
 ال والله ،ل�ست بخري.ُ
َ
كرم «ال�شقفان»
ت�ستطيع نقل زيتوين من ْ
ال�سيارات
داب��ت��ك حتى أ� ّول طريق
على ّ
ّ
الرتابي؛ ف�إذا بي �أراك بهذه احلال.
ّ
انتهيتِ � ،أع ْدها .ولكن
الدابة ،ومتى
َ
 خ ِذ ّ�ضاحكاِ � .
الت�صرف معها
أح�سن
تابع
ً
انتبهَ ،
ّ
واحرتمها ،فهي احلمارة الوحيدة الباقية يف
ْ
القرية.
الدابة ،قال كرمي ،ورحت �أبحث
أخذت
و�
ُ
ّ
الكرم حتى �أن��زل �أنا
عمن ي�سوقها �إىل
ّ
ْ
ُ
َّ
ريا ،لكن مل أ� َوف��ق،
ب�سيارتي.
ُ
بحثت كث ً
ّ
عمال يف �ضيعتنا.
يف بادئ الأمر� ،إىل �أحد .ال ّ
رحم الله تلك الأ ّي��ام التي
العمال
ك��ان فيها ع��دد
ّ
ال��غ��رب��اء ي��ف��وق ن�صف عدد
بالأم�س كنّا هنا بالأم�س ك
�سكان ال�ضيعة.
ّ
 ملاذا يبقون ههنا! قالتفيم يعملون
� ّأمي ،و�أ�ضافتَ :
ل��و ه��م ب��ق��ي��وا! الب�ساتني
يب�ست ،والكروم �أقفرت.
 كيف ال تقفر الكروموتيب�س الب�ساتني ما دامت
ال�����ض��ي��ع��ة ق���د خ�� َل��ت من
�سكانها!
ّ
 ك��ان النا�س مي�ل�أونالدروب غا ِدين �إىل كرومهم
وعائدين منها يف الع�شايا
�إىل بيوتهم فرحني قانعني.
وك��ان��ت احل��ق��ول تطرب
ّ
الفالحني يحرثونها
لغناء
لاً
ً
وتعبا و�أم ،
يف اخلريف ،ويزرعونها حنطة
ً
ملعت مناجلهم
حتى �إذا ما �أقبل ال�صيف،
ْ
أ�شعة ال�شم�س
وقطرات عرق جباههم حتت � ّ
وهم يح�صدون ثمار �أتعابهم.
 �آه! لقد جرفنا احلنني �إىل املا�ضي اجلميل،قال كرمي .لقد تغيرّ النا�س ،وتغيرّ ت القرية؛
فيا ليت ّ
كل ما كان يعود.
 �أال تريد �أن تكمل �سرد حكايتك؟ألت.
�س� ُ
 بلى .ال ت�ؤاخذاين� ،أرجوكما� .أر�أيتماكيف يحيا الإن�سان على ذكرى املا�ضي!
وتابع« :خطر ببايل �أن �أ�س�أل عن «عاطف»،
العامل ال��ذي ا�ست�أجرته يف العام املن�صرم

والدابة
الدابة بر�سنها،
�شاب ن�شيط،
ّ
يجر ّ
و�أخ ً
مل�ساعدتي يف قطف املو�سم لأنه ّ
ريا و�صل وهو ّ
ّ
تتقدم خطوة وتحَ ْ ُرن.
تكلم،
طيب القلب ،قليل الكالم .و�إذا
ّ
ّ
ُ
رجل!
فال تخرج كلمة نابية من فمه ولو ذبح؛
 ما الأمر! ملاذا ت� ّأخرت يا ًُ
دابة� .أما كان ب�إمكانك �أن
ال�ضيقة
فق�صدته حيث يقيم يف تلك الغرفة
 لعنها الله ّّ
يف املزرعة التي يعمل فيها؛ فوجدته هناك ،ت�أتي بغريها!
 ما بها؟ودعوته �إىل م�ساعدتي .ويف اليوم التايل كان
 �إنها حمارة يا �شيخ.قبل الفجر عندي».
قلت،
اكت�شفت ذلك!
 حمارة! كيفعم؟ �س�أل
ُ
َ
 َفيم تريدين �أن �أ�ساعدك يا ّ
ورحت �أ�ضحك حتى ما عاد با�ستطاعتي �أن
عاطف.
فجل�ست على الأر�ض يف
رجلي؛
أ���ش��رت �أقف على
ال��داب��ة ،و�
 �أري���دك �أن تقود ه��ذهُ
ُ
ّ
ّ
ال�سيارات حيث يقوم مكاين.
�إليها ،حتى �آخر طريق ّ
 ال تعرف �أن مت�شي مثل النا�س� ...أق�صدب�سيارتي.
كرمي ،بينما � ّ
أن�ضم �أنا �إليك ّ
مثل احل��م�ير .لقد
ووق���ع���ت
ت����ع��ّث�رّ ْت
ْ
م�����رات يا
خ��م�����س
ّ
رج������ل .م���ا ه���ذا!
هنا بالأم�س كنّا هنا بالأم�س كنّا هنا بالأم�س كنّا هنا بالأم�س كنّا هنا بالأم�س كنّا هنا
ُ
لك�أنها ما وطئت
مثل هذه الدروب يف
حياتها.
 ال ع��ل��ي��ك،أخ������ذت
ق���ل���ت ،و�
ُ
ُ
ال��داب��ة �أ�سري
ر���س��ن
ّ
اً
اله َو ْينى نزول،
بها ُ
و�أُخلي طريقها من
ّ
ك���ل ح��ج��ر ع�ثرة،
حتى و�صلنا وكانت
ال�شم�س قد ارتفعت
يف ُق ّبة ال�سماء.
ُ
��دت اجل َّ
ّ
����ل،
ت��ف��ق ُ

 �س�أنزل بها على طريق «املعبور» ،فهو�أق�صر بكثري.
 ح�سنً ا .و�س�أكون �أنا بانتظارك حتت.بال�سيارة
بالدابة .وم�ضيت �أنا
وم�ضى عاطف
ّ
ّ
م��ن بعده ب��� ّ
أق��ل م��ن �ساعة بقليل كي
أ�ضطر �إىل
نلتقي حتت يف الوقت عينه ،فال �
ّ
و�صلت ومل �أجده .نظرت
انتظاره .لكنني
ُ
ملحت
ناحية طريق «املعبور» و�أ�صغيت؛ فما
ُ
اً
وعدت �أنظر �إىل
خيال وال �سمعت �صو ًتا.
له
ُ
ً
�سمعت نهيقا تبعه
�ساعتي و�أنتظر حتى
ُ
ِ�سباب و�شتائم .قلت :ها قد و�صل .ولكن
ي�سب وي�شتم ،ولي�س هذا من ِخ�صاله
ما باله
ّ
وطباعه!

��ت على ظهر
وث ّ��ب��ت ُ
الدابة ِح ْملاً
ً
أعطيت
خفيفا �أمتحنها به ،و�
ُ
ّ
ً
و�سرت �أن��ا يف اخللف .وما
عاطفا الر�سن،
ُ
الدابة
قطعنا م�سافة ق�صرية ،حتى تعثرّ ت
ّ
وتر ّنحت .ول��وال م�سارعتنا �إليها ،لوقعت
� ً
أر�ضا .ثم تابعنا �سرينا �صعو ًدا وقلبي يهبط
قدمي يف ّ
الدابة حج ًرا
�إىل
مرة تط�أ فيها ّ
كل ّ
ّ
ٍ
غري ثابت .عندئذ عرفت �أنها «حمارة»
ًّ
حقا ال تحُ �سن انتقاء َموا�ضع حوافرها.
ك َب ْت حتت ِح ْملها؛
وبعد ب�ضعة ع�شر مرتًا َ
ف�أ�سرعنا �إىل رف��ع��ه ع��ن ظهرها و�إق��ال��ة
حملناها من جديد واتّ كلنا
عرثتها .ثم ّ
على ّربنا ،وم�شينا .لكنها �سرعان ما وقعت
املرة الأوىل.
مرة ثانية؛ ففعلنا ما فعلناه يف ّ
ّ

لعنت
وتعددت وقعاتها،
و ّملا
ُ
تكررت عرثاتها ّ
ّ
ال�ساعة التي جئت فيها بها؛ فقال عاطف:
عمُ .
لننقل الأكيا�س على
«بالله عليك يا ّ
الدابة اللعينة».
ودعنا من هذه ّ
ظهورناْ ،
 وماذا يقول النا�س عنّ ا لو ر�أونا نفعل ذلكدابة بحجم البغلة!
ومعنا ّ
 ليقولوا ما يقولون� .أظنّ ك تعرف حكايةجحا وابنه واحلمار .ال �أح��د ي�ستطيع �أن
ير�ضي ّ
كل النا�س.
وت��اب��ع ك��رمي حكايته .ق���ال« :نقلنا
ّ
تقطعت من
الأحمال على ظهورنا حتى
ِ
احل�سن» ترعى الع�شب
��ت
التعب،
و«���س ّ
ْ
ع�صا غليظة،
الأخ�ضر يف الظل� .
ُ
إلتقطت ً
أ���ش��ج ر�أ�سها .لكنني
ُ
واندفعت نحوها ل ّ
عددت للع�شرة ،وقلت :ما ذنب هذه البهيمة
ُ
امل�سكينة؟ لقد م�ضى زمن طويل وهي نزيلة
قبو من «خم�س جن��وم» ،ت�أكل وت�شرب
«ل�شم الهوا» يف املرعى
وتنام ،وال تخرج �إال
ّ
القريب� .أر� ِ
الدواب
�ست � ّأم �إميل! حتى
أيت يا ّ
ّ
ن�سيت كيف مت�شي على هذه الدروب لأنه
ْ
يعد لها من �شغل يف هذه النواحي».
مل ُ
 �إنها حلكاية م�ضحكة ومبكية يف �آن.قالت � ّأمي.
الدابة �إىل �صاحبها مع
 وعند امل�ساءُ
رددت ّ
ً
وعاطفا يف اليوم الثاين
أكملت
ال�شكر .ثم �
ُ
وا�ستقدمت �شاحنة
ما بد�أناه يف اليوم الأ ّول.
ُ
كد�سناها على طريق
نقلت الأحمال ،التي ّ
ع�صرت
العربات� ،إىل «كفرنربخ» حيث
ُ
وعدت ّ
بغلة وافرة من الزيت الذي
الزيتون،
ُ
بحق ،من ال�صنف الأ ّول .لكنني حتى
ُي َع ّد،
ّ
الآن مل أ�بِع نقطة واحدة ،كما �أخربتكما.
قلت لكما � ّإن كرمي
�أوتعجبان بعد �إن
ُ
عما قريب َخ ِر ًبا مثل كرمكم!
�سي�صبح ّ
وكان �أن ا�شرتينا من كرمي بع�ض الزيت،
وودع��ن��اه ،وان�صرفنا على
ونقدناه الثمنّ ،
نلوي على �شيء .وعندما بلغنا �آخر البلدة،
التفتت ناحية بيت ف���ؤاد توفيق؛ ف���إذا هو
ُ
ي�سد مدخله
حما�صر بغابة من ال�شوك
ّ
َ
ّ
ويلتف على �أعمدته الرخامية،
العري�ض،
ويتطاول على �شبابيكه احلمر اخل�شبية.
و�إذا ال�شرفة الغربية الوا�سعة التي كانت تعمر
ّ
كل م�ساء ب�أهل البيت والأقارب والأ�صدقاء،
خالية� ،صامتة ،و ...حزينة.
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ق�صة ق�صرية
زل��ت �أذك��ر ف���� ًؤادا -رحمه الله� -أ ّي��ام
ما
ُ
الق�ش ،ويقف م�شرفاً
ّ
قبعة
ك��ان يعتمر ّ
العمال ي�صقلون احلجارة وير�صفونها
على
ّ
مدماكا ف��وق م��دم��اك .لقد م��ات ف���ؤاد،
ً
وهاجر �أوالده و� ّأمهم ،وبقي البيت يبكي َمن
بناه.
ّ
كانت �شفتا � ّأم��ي مقطبتَني بال�صمت
احلزين ،وعيناها غارقتني بالدموع التي ما
عتّ َم ْت �أن �سالت خر�ساء بني جتاعيد وجهها
ريا من البيوت م�سكونة
عندما ر�أت كث ً
بالوح�شة مثل بيت ف�ؤاد .حتى النادي الذي
ّ
كل �صيف
كانت تُقام على مالعبه يف
مباريات ريا�ضية وحفالت غنائية يح�ضرها
ّ
كل �أبناء القرية واجلوار ،هو اليوم وحيد ،ال

تعد زوجته وابنتاه �إىل ال�ضيعة
احل��رب ،مل ُ
م��ع ال��ع��ائ��دي��ن؛ فبقني يف ب�ي�روت .وبقي
البيت خاو ًيا ،والتلفزيون ،الذي ما يزال على
كر�سيه يف الزاوية� ،صمت �إىل الأبد.
ّ
كرم
وو�صلنا �إىل �آخر البلدة حيث يقوم
ْ
وا�سع من العنب والتني� ،أو بالأحرى ما بقي
من ذلك الكرم الذي كان ،ل�سنوات َخ َل ْت،
م�ضرب املثل يف ن�ضارة �أ�شجاره وجودة ثماره.
�سيجه �صاحبه؛
�إن��ه الكرم الوحيد ال��ذي ّ
ي�سيجون كرومهم ،حتى
ف�أبناء اجلبل ال
ّ
الواقعة على الدرب منها ،ل ّأن للرائح والغادي
ح�صة منها م�شروعة.
ّ
مي��د الأ���س�لاك
عندما ك��ان «�سعيد»
ّ
كرمه ،قال له �أحد
ال�شائكة عند تخوم
ْ
�أبنائه« :يا �أبي� ،أنت تنتحر .من بعدك-
�أط���ال الله بعمرك� -سي�ؤول ال��ك��رم �إىل
اليبا�س؛ ف�أنا لن �أ�سكن ال�ضيعة لأعتني
�سعيدا مل يقنعه هذا الكالم ومل
لكن
به».
ّ
ً
ف�سيجه،
يثنه عن متابعة ت�سييج الكرم؛
ّ
وبقي يبذل يف �سبيله امل��ال والتعب �إىل �أن
ال�سن .ويف �أحد الأ ّي��ام انك�سر
تقدمت به
ّ
ّ
به �أحد �أغ�صان التني؛ فوقع وك�سر �ساقه،
أطباء عن �إ�صالح ما �أف�سده العمر
وعجز ال ّ
و�شجرة التني؛ ف�أخذ الكرم يرتاجع ،واليبا�س
ويتقدم يف عروق �أ�شجاره.
يزحف
ّ
�سعيدا َم��ن يجل�س يف ّ
ظل
 �ألي�س ه��ذاً
ألت � ّأمي.
الدالية هناك؟ �س� ْ
 �إنه هو. ماذا يفعل!ّ
كل
 قيل يل �إن��ه ي�أتي �إىل الكرم يفجرا لينظر �إليه بح�سرة
�صباح جا ًّرا َ
قدميه ًّ
و ...يبكي.
ُ
جانبا؛ ف�إذا اجللول التي كانت
والتفتت
ُ
ً
�أم�س ب�ساتني وجنائن ،قد غزاها ال�شوك
ْ
البطم ّ
وامللول وال�سنديان ،و�سقطت
و�أ�شجار
�أج���زاء كبرية من حيطانها .واح�سرتاه
ّ
وا�ضمحلت!
على هذه اجلِنان كيف بارت
مرة ت�شاجر الناطور والراعي «�شكري»،
كم ّ
حد ِ
ال�سباب والعراك لأنه
وو�صل الأم��ر �إىل ّ
يغ�ض َ
ّ
كلما
ال��ط ْ��رف عن عنزاته
ك��ان
ّ
تعدت التخوم ،و�أناخت بقوائمها غ�صن توت
ّ
�أو دالية .فيا ليتك تعود يا �شكري لرتى هذه
الأر�ض ما ّ
حل بها! �إنك لت�ستطيع اليوم �أن

ترتك قطيعك يرعى �أينما كان من دون
يعد له من
�شجار مع الناطور .فهذا ُ
الرجل مل ُ
عمل ههنا.
وترجلت ،وم�شيت باتجّ اه
�سيارتي،
�
ُ
ّ
أوقفت ّ
تربد غليلنا وتروي
العني التي كانت �أم�س ّ
عط�ش الب�ساتني .لكنني مل �أجدها .ف�أين
بد من �أنها
اختفت ،وملاذا انقطع خريرها! ال ّ
جفّ ت ل ّأن الوفاء لها يف �صدور النا�س قد ّ
جف.
حتى ع�صافري «الدوري» و«بو ا ِ
و«�سن
حل ّن»،
ّ
تفر من �أمامي قبل �أن �أ�صل
املنجل» ر�أيتها ّ
�إليها مب�سافة طويلة .بالأم�س كانت
رفيقة الإن�سان جتاوره وت�أ َن�س �إليه� .أما اليوم
ف�أ�صبحت تخافه وتهرب منه لأنها ما عادت
تعرفه.
رحلت عنها وبقي قلبي
يا �ضيعتي التي
ُ
ً
عالقا فيها .كيف �أحيا يف ب�يروت من
دون��ه وم��ن دون��ك! ه��ذا املجنون ب ِ
��ك رف�ض
ّ
كل �صباح
النزول معي ،ليبقى فوق ،يخرج
وقعت
ليتدحرج على ال���دروب التي طاملا
ُ
كرم
فتى �إىل
ريا ،و�سلكتُها
عليها �صغ ً
ً
ْ
الزيتون على كتف الوادي ،وب�ستان الليمون
على �ضفّ ة جمرى نبع الباروك.
ّ
كل فجر على
بقي قلبي فوق لي�ستيقظ
اخلم القريب،
الر�صا�صي يف
�صياح ديكنا
ّ
ّ
وعلى تغريد البالبل واحل�سا�سني يف ال�سنديانة
التي تخفر مدخل بيتنا ،وي�شاهد «جنمة
ال�صبح» تلمع قنديلاً يف ال�سماء لناحية
ال�شرق طيلة �شهر �أيلول.
ليتمكن من �أن
رف�ض قلبي النزول معي
ّ
ّ
كنت �أجمع
كل يوم يف الرباري التي
يهيم
ُ
َ
منها ل ّأمي �أغ�صان الو ّزال لـ «ت�سطح» عليها
تاركا ً
بع�ضا من دمه
�أكواز التني ،ثم يعود
ً
على �أغ�صان ال�شوك التي كنت يف ّ
مرة
كل ّ
�أترك عليها �شيئً ا من دمي.
��ت �أ�سهر يف �ضوء
ي��ا �ضيعتي ال��ت��ي ك��ن ُ
قمرك لأحفظ درو�سي ،غ ً��دا يحتجب هذا
القمر خلف غيوم اخلريف .ثم ي�أتي ال�شتاء
وي�سد
ليكد�س ثلوجه على قرميد بيوتك،
ّ
ّ
ط��رق��ات��ك ،وي��ك ّ��ل��ل ه��ام��ات �أ���ش��ج��ارك.
ّ
يطل الربيع ،تتفتّ ح الأزه���ار يف
وعندما
�أغ�صان ال�شوك والقندول� ،أما هذه ال�شجرات،
التي ما زالت تغالب العط�ش واملوت املوجع،
أبدا.
ف�إنها لن تزهر � ً

بالأمسس ك ّنا هنا

�أني�س له وال جلي�س فيه.
مررنا يف طريقنا ببيت قدمي نزع «فيليب»
�صاح ُبه ،قبل ه��ج��رة اجل��ب��ل �إىل ب�يروت
بقليل� ،سقفَ ه الذي كان من جذوع �صنوبر
وتراب ،وا�ستبدله ب�آخر من الإ�سمنت .و�أنزل
املحدلة التي كانت ،طيلة ف�صل ال�شتاء،
ت�صول على ال�سطح وجتول ،وتركها ترتاح
ق�صي من فناء البيت �إىل جانب
يف ركن
ّ
احلجري� .أما احليطان العتيقة
الكبة
جرن
ّ
ّ
فرتكت عليها عنا�صر الطبيعة ُندو ًبا
وخرب�شات كثرية.
فيليب ك��ان �أ ّول من ج��اء �إىل ال�ضيعة
بتلفزيون .وكان النا�س ي�أتون �إىل بيته يف
ليتفرجوا على «بو
الليايل ،ولو حتت املطر،
ّ
�سليم» ،ويح�ضروا «ب��و ملحم» ،و«�أخ��وت
�شا َن ْيه» .و ّملا ّ
ريا
خل ْ
فت �أحذية ال�ساهرين كث ً
ُ
من الوحل على احل ْ�صر يف �إحدى ال ْأم ِ�سيات،
رفع يف اليوم التايل فوق الباب من اخلارج
ّ
باخلط العري�ض:
لوحة كتب عليها
قا�ص ْد عا ِف ْرجة و َب ْ�سطْ
يا ِ
ْ
حر ْه
ا�س
وح�س ْ
ونف�سك ّ
ّ
رب ْد عالب ِْ�س ْط
ال � ْ
إنـت ْبت ُ
ْ
رب ْد َب ّرا.
ْوال
اجلزمة بت ُ
خارجا
ف�صار النا�س يخلعون �أحذيتهم
ً
ويدخلون .وما زالوا يحفظون هذه «ال ِق ّرا ِد ّية»
ويرددونها �إىل اليوم.
ّ
كان -رحمه الله� -صاحب نكتة وروح
مرحة .م��ات بعد م�صرع ابنه الوحيد يف
طريقه �إىل بريوت ،بوقت ق�صري .وبعد انتهاء
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�إعداد:
رميا �سليم �ضوميط

�سيفنا والقلم

ر�سالة من �أهل �شهيد

�أرزة
تلميذ
ال�ضابط
حممد
عودة

غ��ري��ب��ة ق��د م��ا ِت��ط�� َول امل��رج��ة بتبقي َ�شعر طفلة نامية بحرجي
انا �أرزة ور�سمي عالعلم موجود وغ�صوين على التاريخ منفرجة
ج��ب��ايل منبع للنقى ،وب���رود ب��ي��ن��ف��ح م���ن ح��ن��ج��رة تلجي
و�سهلي ب�ساط وعالأر�ض ممدود م�����س��رح ن��ظ��ر للعني وال��ف��رج��ة
ول���وال ال��ق��در ���ش� ّ�م��ر ع��ل� ّ�ي زن��ود
وج����رب ي��رت��ف��ع ق��ب��ال برجي
ّ
ّ
بخلي القدر متل الغيوم ال�سود يبكي دمع والدمعات كرجة
واذا �شي نهار ج��اورين باحلدود ب��ن��ظ��رة
ع��ل��ي م��ا بي�سرتجي
ّ
علي
واذا عالباب دق��دق بري�شة عود ك��رم��ال ق�����ص��د ي�سلم
ّ
ب������دو ي���رت���ق���ي ����ش���ي ال������ف درج������ة!

�داد
�إنتهت معركة «ع�ب�را» ...وب��د�أ ح� ٌ
حداد على �شهداء اجلي�ش
�أ�سود يف روحي...
ٌ
وحماة الأر�ض!
اللبناين� ،أ�سود الوطنُ ،
منذ انتهاء املعركة ،و�أن��ا ال �أتوانى عن
أطفح بالبكاء
أتفر�س
َ
وجوههم وعيو َنهم ف� ُ
ت� ّأمل �صور الع�سكريني ال�شهداء ال�شرفاءّ � ...
مت�سائلة :ماذا لو كان �أخي يف عداد ّ
الع�سكري املغوار الذي عاد �إلينا ُم�صا ًبا
ال�شهداء؟! �أخي
ّ
ال�سالم؟! كم من ِحدادٍ
بيده ،ماذا
ُ
كنت لأفعل لو عانقت �صورته �صور من غادروا اىل ديار ّ
لينبت يف روحي؟!
كان
َ
مل تكن �سهلة بالنّ �سبة الينا م�شاركة �أخي املغوار يف معركة عربا ،كنّ ا نخ�شى �أال يعود
لي�س بطلاً من يحارب الإرهاب؟
حيا...ويف الوقت عينه ُ
�إلينا ًّ
كنّ ا فخورين به� ،أ َو َ
ال�شهداء يف ازدياد ...ومع ّ
�ساعات انتظاره طويلة� ...أ�سما ُء ّ
ٍ
إعالن عن ا�ست�شهاد
كل �
كانت
ُ
ٌ
ٌ
ترددها روحي قبل ل�ساين :من �أجل أ� ّية
ع�سكري ،نا ٌر حارقة تنه�شني ،و�أ�سئلة ُم َّرةٌ غا�ضبة ّ
�ضباطنا وجنودنا ،ماذا اقرتفوا حتّ ى
ق�ضية
ّ
ّ
عبثية يقاتلون جي�ش بالدي وبالدهم؟! ما ذنب ّ
عوقبوا بهذه الطريقة الإجرامية؟! هل ذنبهم �أنهم رف�ضوا الفتنة وانربوا للدفاع عن وطنهم
ع�سكري من
وم� ّؤ�س�ستهم و�شعبهم؟! كيف ا�ستطاعوا قتلهم؟! � ّأي �إن�سان يتجر أ� على قتل
ّ
إن�سانية؟! ال ُبد � ّأن ّ
ال�ش ّر قد �أذابها ف�صارت رما ًدا!
الروح ال
بالده؟! � َ
ّ
أين ّ
علي ...مل �أ�ستطع النّ وم حتّ ى �ساعات الفجر ...كيفَ
�ساعات ليل املعركة كانت ثقيلة ّ
ي�صارع عقيد ًة عمياء ا�سمها «الإرهاب»؟!
الدامية
ُ
ال�سبيل اىل النّ وم ويل � ٌأخ يف قلب املعركة ّ
أنانية ّ
ّ
ع�سكري
فكل
قط ...مل �أفكر يف �أخي وحده ،بل بجميع الع�سكر ّيني...
ّ
مل �أكن � ّ
ّ
كل خطر...
�شدتي ،ودرعي �أمام
�أخي ،وقدوتي ،ومالذي يف ّ
ال�صالة� ...صالة ق�صرية م�ؤلفّ ة من ب�ضع
مل �أملك يف ليل املعركة امل�ش�ؤومة تلك �سوى ّ
إنبلج الفج ُر احلزين ...جا َء ات�صال �أخي املغوار
رب� ،إحم اجلي�ش اللبناين!»َ � .
كلمات « :يا ّ
ُ
ُم ِ
ال�صعداء ،ال يزال على قيد احلياة !
باغتً ا ،تنفّ ُ
�ست ّ
ً
جراح ُه،
ت�شكل �إ�صابة �أخي عائقا �أمام �إرادته يف �أداء مهماته وم�صارعة الإرهاب ،مللم
مل
ّ
َ
ً
بال�صور� ،صور
كاب َر على وجعه ودمائه منطلقا من جديد اىل املعركة ،مع ذاكرة ُحبلى ّ
احلقيقية!
املواطنية
رفيقني غاليني ت�شارك معهما حيا ًة ع�سكرية عنوانها
ّ
ّ
�ساعات �إ�ضافية من القتال ...ومزيد من ّ
وبحر من �إرادة ع�سكر ّيني �شجعان ،ال
ال�شهداء...
ٌ
ٌ
ٌ
ٍ
متطورة...
مباغت ،وال �أ�سلحة
قن�ص
يرعبهم �أزي ُز
ٌ
ر�صا�ص �أعمى ،وال ٌ
ّ
إرهابيني ...عا َد �أخي البطل �إلينا،
بوابة اجلنوب �صيدا من ال
انتهت املعركةّ ،
ّ
طهرت ّ
الدامعتان ترويان حنينه اىل رفيقيه
ّ
بزته الع�سكر ّية حتكي ق�ساوة ما عا�شه ورفاقه ،عيناه ّ
ٌ
ّ
ومتر َد الإرادة!...
ال�شهيدين ،وابت�سامة تز ّي ُن ثغ َر ُه ترجمت فرح االنت�صار
ّ
دت اىل بيتي يف عربا ،بيتي الذي مل �أقطن فيه �سوى �أيام معدودة قبل احلادثة ...مل ي�صبه
ُع ُ
إجتهت اىل ال�شرفة ،جر�س كني�سة
مكروه �إال �أ ّنه كان حزينً ا هو الآخر على �شهداء اجلي�ش! �
ُ
ُ
يقيم مملكته فيها،
طرف يف �أن
َ
عربا القدمية يعانق الأذان ...هذه هي عربا التي ف�شل التّ ّ
عربا التي لن تن�سى �شهداء اجلي�ش!
دانا تقي جوهر

بي ي�صحو ال�صباح

حممد جابر

اجلي�ش قام! فبث النّ ور يف احلجب
ودغدغ احلرف فازدانت ربى الأدب
الروح ،فارت�سمت
�سقى الرتاب فرات ّ
�آي��ات جمدك يا لبنان يف الكتب
ً
ً
من�شغال
معتقا مثل جرح الأر���ض،
بالكربياء ،عزيز ال��ر�أي ،مل يخب
مي�ضي وفيه �شموخ الأرز ،فيه يد
��اء ل��ك� ّ�ل �أب��ي
ل��ل��م��ع��ج��زات ،و�إن���ب� ٌ
ال ت�ضحك الأر�ض �إال حني ت�سمعه:
�أنا ال�شهيد ..فال ت�ست�ضعفوا غ�ضبي!
ّ
وكف املجد حتملني
ال�سالح..
�أنا ّ
�أن��ا النّ �صري �إذا امتدت يد الكرب
عيناييف ّ
الليلم�صباحان،حنيغفت
ّ
ال�صباح ،وبي
كل العيون ،فبي ي�صحو ّ
ال�شم�س يف الآف���اق را�سمةً
ت��غ� ّ�رد ّ
اجل��د ّ
واللعب
ح� ّ�د ال��ك��رام��ة ب�ين
ّ
روي��ت من عرقي �أرزًا ،و ِم��ن َو َجعي
� ً
أر�ضا ،وما َب ِخ َلت روحي على الترّ ِ
ب
َ�سيفي ا�ش ِتهاء حيا ٍة ..وان�سكاب دمي
قيامة امل��ج��د ،والإي��ث��ار م��ن ن�سبي
ً
ع�شقا للترّ اب ،فال
اجلي�ش ينزف
ّ
كف خمت�ضب
يكفكف اجلرح �إ ّال
م�ضم ًخا ق��ام ،غيث احل��ب يذرفه
ّ
فينبت الأمن زه ًرا �ضاحك الهدب
فقيدها
تيك يد الفتنة امتدت،
ّ
يوما �إىل الكذب
بالعزم ،مل ينحدر ً
ك��رام��ة ال��وط��ن امل��ذب��وح حتفظها
�إرادة اجلي�ش يف فر�سانه النّ جب
دم ال�شهيد �صالة املجد ي��ا وطني
ال�صغار ،وب�أ�س اجلي�ش مل يذب!
ذاب ّ
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يف كل بيت

�إعداد:
ندين البلعة خريالله

اال�ستيقاظ باك ًرا ،كرثة الفرو�ض ،االمتحانات
وغريها� ،أ�سباب جتعل الكثري من الأوالد
يتذمرون ،وقد يرف�ضون الذهاب �إىل املدر�سة.
ّ
يتخطى الأمر هذه احلدود �إىل �أعرا�ض
و�أحيا ًنا
مقلقة مثل ال�صداع و�آالم البطن والأذن،
وا�ضطرابات النوم ،والطفح اجللدي .ومن هذه
الأعرا�ض � ً
وحدة املزاج ،والك�آبة
أي�ضا الع�صبية ّ
والعدائية جتاه الأهل والزمالء ...والتغ ّيب عن
املدر�سة وحتى الهروب يف بع�ض الأحيان .عندها
يجب ّ
دق ناقو�س اخلطر ،فالأمر مل يعد يقت�صر
على االنزعاج بل �أ�صبح «فوبيا مدر�سية» �أو
«رف�ضا ً
ً
مقلقا
للمدر�سة».

بالبقاء يف املنزل واالنتباه له .ي�ضاف �إىل ذلك
االهتمام الزائد بالولد وع��دم ا�ستقالليته
وقدرته على االهتمام ب�أموره اخلا�صة.
�سبب �آخر �أ�سا�سي للفوبيا املدر�سية يتمثل
بال�ضغوط التي يعانيها التلميذ منذ ال�سنوات
الدرا�سية الأوىل� ،إذ ي�شعر ب�أنه يجب �أن ينجح
ب�أي ثمن ،وهذا ال�شعور يكون م�صدر �إزعاج
حد الهو�س ،ويعاين
حتمل وقد ي�صل �إىل ّ
ال ُي َ
املتفوقون �أكرث من �سواهم.
منه
ّ

املدر�سة؟
�س�ؤال يطرحه �أهل كل ولد يعاين الفوبيا
املدر�سية� ،أما اجلواب الأ�سا�سي فهو :يجب
نغ�ض الطرف عن هذا الأم��ر� ،إذ ينبغي
� اًأل
ّ
الت�صرف بكل جدية .وعلى الأه��ل كما
ّ
واملعلمني م�س�ؤولية يف هذا املجال.
املدر�سة
اً
على الأه��ل �أول �أن ي�شعروا ولدهم باملحبة
نحبك ولذلك نريدك �أن
واالهتمام (نحن ّ
تذهب �إىل املدر�سة) ،بالإ�ضافة �إىل حتفيزه
ّ
والتحلي
حتمل امل�س�ؤولية
على
ّ
بال�شجاعة ،ومتابعته من خالل
ح�ضور االجتماعات املدر�سية،
و�إ�شعاره ب�أنه مو�ضع اهتمام .وال
نن�سى �ضرورة م�ساعدته يف �إجناز
والتحدث
فرو�ضه اليومية حتى ال ترتاكم،
ّ
يومياته و�أ�صدقائه وم�ساعدته يف
معه عن
ّ
ّ
حل م�شاكله...

جيدا مع طفلك!
�إىل املدر�سة �سر ...لكن الأمور ال ت�سري
ً

ما هي الأعرا�ض املقلقة وكيف ميكن التعامل معها؟
الظاهرة و�أ�سبابها
الح��ظ الأط��ب��اء النف�سيون ازدي���اد ن�سبة
الأوالد الذين ُي�صابون بـ«فوبيا املدر�سة» التي
تظهر على �شكل قلق مزمن ،يف فرتتَني
تعليميتني حمور ّيتَني هما ال�سنوات الأوىل
من املدر�سة واملرحلة الثانوية ،كما ميكن
�أن تظهر يف ال�سنة الأوىل من اجلامعة.
تتعدد الأ�سباب التي ت� ّؤدي �إىل هذا النوع
ّ
وتتنوع ،فبع�ض الأوالد يخاف
من الفوبيا
ّ
من العالمات املتدنية ومن كرثة الواجبات
ّ
بالتخلف وعدم
املدر�سية ،ويعاين ال�شعور
القدرة على الرتكيز ،وبالتايل عدم القدرة
على �إجن��از الفرو�ض والواجبات املدر�سية.
البع�ض الآخ����ر ي��خ��اف م��ن امل�ضايقة �أو
التعنيف ،اللذين قد يكون م�صدرهما
املعلم �أو الرفاق.
من جهة �أخ��رى ،ميكن �أن تعود هذه
الفوبيا �إىل اخلوف من مغادرة املنزل ب�سبب
قلق الولد على �أحد �أف��راد العائلة ورغبته
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ما هو العالج؟
لرف�ض املدر�سة نتائج ميكن �أن تكون
خطرة ويجب �أن تدفع الآباء و�أطباء الأطفال
ّ
أطباء النف�سيني �إىل البحث يف
واملعلمني وال ّ
و�سائل للم�ساعدة.
هل نت�ساهل مع ولدنا ون�سمح له مبالزمة
املنزل� ،أم ن�ضغط عليه ونلزمه بالعودة �إىل

مهما يف
من جهتها ت �� ّؤدي املدر�سة دو ًرا
ً
ّ
لتخطي خماوفه،
دعم الأ�سرة وم�ساعدة الولد
ب���د ًءا بقبوله واح�ترام��ه ،وغ��م��ره باملحبة
ومعاملته بلنيٍ و�إلفة ،وتقدمي الإر�شادات

كيفية ّ
حل الواجبات ومكاف�أته
له حول
ّ
اً
عند �أدائها ،و�صول �إىل الإ�صغاء �إىل مطالبه
جو
والأمور التي ّ
يود الإف�صاح عنها ،وخلق ّ
من الألفة واملحبة بني خمتلف التالمذة
اً
قليل مع الأخطاء يف ال�سنوات
والت�ساهل
الدرا�سية الأوىل.
الت�شخي�ص والعالج
الأهم �إىل جانب كل ذلك ،هو ا�ست�شارة
طبيب الأطفال النف�سي ال��ذي ب��دوره يقوم

بت�شخي�ص الأعرا�ض والت�أكد من ال�شكاوى
النف�سية الغام�ضة لدى الولد .فعلى الرغم
م��ن �أن ح��ال��ة رف�����ض امل��در���س��ة ال ميكن
�إدراجها �ضمن اال�ضطرابات ال�سريرية ،غري
�أنه ميكن ربطها بالعديد من اال�ضطرابات
النف�سية من قلق االنف�صال �إىل الرهاب
االجتماعي وا�ضطراب ال�سلوك .من هنا
�ضرورة التقييم ال�شامل حلال الولد.
املتخ�ص�صني ���ض��رورة خ�ضوع
وي��رى بع�ض
ّ
الولد الذي يعاين هذه اال�ضطرابات ،للعالج

با�ستخدام الطب النف�سي والعالج ال�سلوكي
املعريف ،حيث يبد أ� الطبيب بتعليم الطفل
مهارات الت�أقلم اجلديدة ،ويبحث يف خلفية
الأ�سباب التي � ّأدت �إىل الفوبيا لدى الطفل
و�أبرزها امل�شاكل العائلية.
قاطعا الذهاب
ف ��إذا رف�ض طفلك رف�ضً ا
ً
�إىل املدر�ســة و�أبــدى عــوار�ض مقلقــة،
للتو�صل �إىل
ا�ســت�شريي االخت�صا�صيني فو ًرا
ّ
ّ
حــل مــبكر قبل تفــاقم احلــالة وفــوات
الأوان.

ت�رشين الأول

2013

�إعداد:
غري�س فرح

رحلة يف الإن�سان

ت�ستخدم كلمة غ�ش للداللة على عدم ال�صدق �أو اال�ستقامة يف التعامل مع �ش�ؤون احلياة.
والغ�ش كما هو معلوم ،رديف لل�سرقة التي يعاقب عليها القانون .مع ذلك جند الكثريين
يدعون النزاهة ،يلج�أون اىل الغ�ش من �أجل ك�سب �أ�شكال من ّ
التفوق على الغري،
ممن ّ
ّ
وبالتايل �إر�ضاء الذات والغرور.
يف�سرها علم النف�س احلديث؟
ما هي طبيعة الغ�ش ،وكيف ّ

ملاذا يلج�أ البع�ض اىل الغ�ش؟

هل من «لقاح» للنزاهة؟

الغ�ش حالة �شائعة
ع���دة جامعات
بح�سب م��ا ي���ؤك��د ال��ب��اح��ث��ون يف
ّ
�أمريكية ،ف�إن الغ�ش يعترب حالة �شائعة ،وغري حم�صورة
معينة .وكانت نتائج �أبحاث �أجريت العام
بفئة
ّ
أكدت �أن ثالثة �أرباع عينة
 1997يف جامعة بن�سلفانيا ،قد � ّ
ّ
الطالب ت�ضم  1800طالب ،اعتمدوا الغ�ش خالل ت�أدية
من
االمتحانات .والعام � ،2005شكل ت�صريح عامل االجتماع
براين مارتين�سون �صدمة للر�أي العام ،فهو �أكد �أن ثلث
الطبية قد
العلماء املنتمني �إىل �إحدى م�ؤ�س�سات الأبحاث
ّ
ً
�ضبطوا بتهمة الغ�ش ،والأهم �أنهم اعرتفوا الحقا ب�إجراء
�أبحاث م�شكوك ب�صدقيتها بهدف الربح املادي.
م�ضار الغ�ش وذيوله
على الرغم من �أن الغ�ش يعترب حالة فطرية� ،إال �أن ذلك ال يعني
عدم �ضرورة �ضبطه من �أجل تر�سيخ جمتمعات ترتقي بالإن�سان �إىل
امل�ستوى احل�ضاري املطلوب.
�إن الغ�ش على �أنواعه ،ال يلحق ال�ضرر مبرتكبيه فح�سب ،بل
بكل �شرائح املجتمع .فالطالب الذي يغ�ش يف االمتحان ،وبالإ�ضافة
�إىل العقاب الذي يناله ،يحرم نف�سه من اكت�ساب املعارف التي من
�أجلها �أقدم على الدرا�سة .وعلى املدى البعيد ،فهو ي�ضر باملجتمع،
حيث ينعك�س جهله و�ضعفه يف ميدان عمله على املتعاملني معه.
كذلك ف�إن فريق الباحثني الذين �أ�شرنا �إليهم ،مل ينل غ�شهم من
�سمعتهم فح�سب بل ّ
�ضلل باحثني �آخرين �أخذوا مبعلوماتهم .وال
نن�سى ال�ضرر الذي �أحلقوه باملر�ضى من خالل النتائج املغلوطة التي
و�ضعوها يف متناول اجل�سم الطبي .كما انه ال ميكن �إغفال الغ�ش
احلا�صل يف �صناعة الأدوية والأطعمة املعلبة و�سواهما من املنتوجات
بال�صحة والبيئة.
امل�ضرة
ّ
ّ
هذه و�سواها من املمار�سات � ّأدت �إىل و�ضع تدابري من �أجل مكافحة
الغ�ش ،و�إنزال العقوبات مبرتكبيه ،مع ذلك ف�إن الرقابة احلالية ال
تزال حتتاج �إىل �إعادة نظر.
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كيف ينظر علم النف�س �إىل الغ�ش؟
يف حماولة لفهم طبيعة الغ�ش ،اكت�شف العلماء �أن امليل �إىل
التفّ وق واخلوف من اخل�سارة� ،إ�ضافة اىل مراقبة الت�صرفات غري
القومية التي تقود �إىل الك�سب ال�سريع ،هي مبجملها عوامل حتّ فز
على الغ�ش .والغ�ش ،كما ت�ؤكد الدرا�سات ،عملية معدية ،فهو

ينتقل كالوباء من �شخ�ص �إىل �آخر .وهذا يف�سر االنت�شار ال�سريع ملا
العامة منها واخلا�صة.
يعرف اليوم بالف�ساد ،يف امل�ؤ�س�سات العاملية،
ّ
«لقاحا �ضد الغ�ش»،
ال متلك امل�ؤ�س�سات العلمية حتى الآن
ً
لاً
لكنها على الأقل ،ت�ساعد على فهم دوافعه و�صو �إىل حتجيمه.
هل هو ذكاء فطري؟
ت�ؤكد الأبحاث احلالية �أن الغ�ش تطور كو�سيلة ت�سمح بتغلب
احلية على �سواها من
احدى الكائنات
ّ
دون بذل الكثري من اجلهد .وهذا يح�صل
على م�ستويات خمتلفة يف مقدمها امل�ستوى
الب�شري .يف هذا ال�سياق وجد العامل الأحيائي
أنواعا من اجلراثيم تغزو
بيرت غرينربغ �أن � ً
الأج�سام احلية باالعتماد على جراثيم من
أي�ضا �أن ً
نوع �آخر .وعرف � ً
بع�ضا من اخلاليا
الفطرية يلج�أ يف تكاثره �إىل الغ�ش� ،إذ
يعتمد على �أنزميات تفرزها خاليا فطرية
�أخ��رى .وهذا ينطبق على �أن��واع ال حت�صى
من الأ�سماك واحليوانات التي تتحايل على
�سواها من �أجل التكاثر والتفّ رد مب�صادر
الطعام.
وال�س�ؤال امل��ط��روح :مل��اذا ي��رى العلماء �أن
التحديات التي واجهت الإن�سان البدائي
ّ

احلية� ،أ�سهمت يف ّ
دماغية
تطوير خاليا ع�صبية
و�سائر الكائنات
ّ
ّ
م�س�ؤولة عن الذكاء الفطري؟ وهو ما �أدى اىل تبني هذه الكائنات
الو�سائل امل�ضللة من �أجل البقاء .واملعروف �أن ن�سبة منو هذه اخلاليا
الع�صبية تختلف باختالف الأجنا�س ،وتعترب �أكرث تطو ًرا لدى
الإن�سان.

معظمنا يغ�ش مبقادير خمتلفة
تبينّ نتيجة �أبحاث �أجريت يف اكرث من جامعة �أمريكية� ،أن
ن�سبة الغ�ش بني الطالب تختلف بح�سب �أهمية االمتحانات .وعرف
�أن الأكرثية تغ�ش بن�سب �ضئيلة مقابل �أقلية ت�ستخدم و�سائل
ريا يف
�أكرث فعالية وخطورة .والأهم �أن الدرا�سات التي �أجريت اخ ً
جامعة هارفارد� ،أكدت �أن الذين ينجحون يف اختبارات الذكاء،
واملواهب العالية ،هم الأكرث مقدرة على الغ�ش .وهذا الأمر ي�شكل
دليلاً
وا�ضحا على ما
ً
�سبق و�أ�شرنا �إليه من �أن
امليل �إىل الغ�ش ،يرتبط
بجهاز ع�صبي يفعل
الذكاء بهدف اقتنا�ص
الفر�ص ال�سانحة.
لقاح من �أجل النزاهة!
ً
تعليقا على ما �سبق
و�أ�شرنا �إليه ،ميكننا
ال���ق���ول �أن الإن�����س��ان
ميلك مقدرة مزدوجة.
فهو ق��ادر على الغ�ش
معا،
وعلى �ضبطه يف �آن ً
وهو ما ي�ؤهل املجتمع
الب�شري من �أجل ال�سري
يف ط��ري��ق اال�ستقامة.
وح���������س����ب ال����ع����امل
النف�ساين الأم�يرك��ي
جون بودي ف�إن القوانني
ال�����ص��ارم��ة امل��و���ض��وع��ة
بهدف مكافحة الغ�ش ،مل تتمكن حتى الآن من تغيري طبيعة
الب�شر ،لذا ،وبدلاً من الت�شدد يف تطبيق هذه القوانني ،ي�صبح من
الأف�ضل اللجوء �إىل العقالنية يف تطبيق الطرق الرتبو ّية ال�صحيحة.
ومن هنا الت�شديد على �أهمية النظرة �إىل الذات� ،أي التدريب منذ
ال�صغر على اخلوف من و�صمة العار التي تلحق بالغ�شا�شني ،ومن
ويف�سر بودي نظريته هذه
املعاناة الداخلية التي تق�ض م�ضاجعهم.
ّ
من منطلق �أهمية ال�شعور باال�ستعالء ال��ذي تو ّلده اال�ستقامة،
مقابل ال�شعور بالدونية الذي يو ّلده الغ�ش .لذا فهو ين�صح بو�ضع
نظام مكاف�آت ي�ؤمن ال�شعور باالكتفاء كبديل عن اخلوف من
اخل�سارة.
�إن مكافحة الغ�ش حتتاج �إىل مقاربات من �ش�أنها الإبقاء على
احل�ضارة الب�شرية .احل�ضارة التي ترتقي بالإن�سان �إىل م�ستويات
تعزر
متيزه عن املخلوقات كافة .وهذا يحتاج �إىل �أنظمة جديدةّ ،
مكانة القيم الذاتية ،لي�س فقط على ح�ساب الربح املادي ،بل من
خالل ر�ؤية الذات من منظور القيم التي نحلم بها.
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�صحة ووقاية

ما هو اجلرب؟
القارمة اجلربية (بالالتينية Sarcoptes
 )scabieiطفيلي يعي�ش دورة حياته كلها
يف الإن�سان .وهناك �سالالت �أخ��رى من
عثة اجلرب ت�صيب الثدييات كالكالب
وال��ق��ط��ط واخل��ن��ازي��ر واخل��ي��ول والأران����ب،
وميكنها االنتقال �إىل الإن�سان م�سببة
التها ًبا عاب ًرا للجلد.
يعترب اجلرب من الأمرا�ض اجللدية املعدية،
وهو ي�صيب  300مليون �شخ�ص �سنو ًيا ،من
كل الأعمار ويف كل �أنحاء العامل� .سبب
الإ�صابة هو طفيل �سو�س احلكة الذي يدهم
بكرثة الأجزاء العليا واخلارجية من اجللد،
فيظهر اجلرب ( )Scabiesعلى هيئة طفح
جلدي ترافقه حكة �شديدة يف معظم �أجزاء
اجل�سم.
عوار�ض اجلرب
�أه��م ما مييز اجل��رب هو ظهور احلكة
الليلية .وترتكز احلكة يف ثنايا اجللد،
وحتت الإبطني ،يف الأطراف ،وبني الأ�صابع،
ويف املرفقني ،وباطن الر�سغ وح��ول ال�سرة
والأرداف.
وتظهر على جلد امل�صاب باجلرب خطوط
جدا رمادية اللون وغري منتظمة يراوح
رفيعة ً
طولها ما بني  3و  10ملليمرتات.
كيف ينتقل اجلرب؟
تنت�شر ال�����س��و���س��ة ب��ق��وة يف الأم��اك��ن
املزدحمة (احلمامات ال�شعبية ،الثكنات
الع�سكرية ،امل��دار���س ،امل�ست�شفيات،)...
وهي تنتــقل مــن خالل ا�ستعـمـال منا�شف
أ�ســرة �أو املــالب�س امللـوثـة
�أو �أغطــية ال ّ
اخلـا�صة ب�شخــ�ص م�صـاب ،وخـالل العلـاقة
اجلن�سية.
�إىل ذلك ف�إن الطفيل امل�سبب للجرب قد
بعيدا من ج�سم الإن�سان ما بني 48
يعي�ش
ً
و� 72ساعة ،مما ي�سهل انت�شار املر�ض.
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اجلرب مر�ض جلدي معدٍ ينت�شر ب�سرعة
خ�صو�صا يف الأماكن املزدحمة.
ً
عالج هذا املر�ض متوافر ،لكن النظافة هي
ال�شرط الأول للوقاية وللعالج.

اجلرب ي�صيب
 300مليون
�شخ�ص �سنو ًيا

�ألف باء الوقاية والعالج
كيف نعالج اجلرب؟
ت����ت����واف����ر ع����دة
�أن��واع من احلبوب
وال�شامبو وامل��راه��م
مل��ع��اجل��ة اجل����رب،
ل��ك��ن الأه�����م هو
التقيد بالإر�شادات
الطبية جلهة نوع
ال������دواء وك��ي��ف��ي��ة
ا�ستعماله.
املعاجلة باملرهم :ليكون العالج فعالاً
ي��ده��ن اجل�����س��م ب��ع��د احل��م��ام وه���و ج��اف
وب��ارد؛ يحتاج امل�صاب �إىل �شخ�ص يعاونه يف
دهن املناطق التي ال يطالها من اجل�سم،
كالظهر وما بني الكتفني ،على �أن تغطى
جميع اجزاء اجل�سم باملرهم ،مبا يف ذلك
راحة اليدين وباطن القدمني.
ت�ستعمل فر�شاة الأ�سنان بعد �أن يو�ضع
عليها ال���دواء ،لعالج الأظ��اف��ر وتنظيفها
والتخل�ص من احل�شرة وبيو�ضها.
مت��ام��ا ب��ال��ع�لاج وتقتل
ي����زول اجل����رب
ً
ال��ط��ف��ي��ل��ي��ات ،ل��ك��ن احل��ك��ة ق��د ت��دوم
�أ�سبوعني نتيجة وج��ود الطفيليات امليتة
وبرازها اجلاف ،وهي ت�سبب احل�سا�سية التي
تزول مع الوقت.
الوقاية من انت�شار اجلرب
ينبغي أ�ولاً ع��زل امل�صاب ع��ن الآخ��ري��ن
وتطهري �أمتعته وتعقيمها باتباع الآت��ي:
غ�سل املالب�س وم�لاءة ال�سرير ثالثة �أي��ام
وكيها
متتالية على  60درج��ة ح��راري��ة
ّ
على درج��ة ح���رارة عالية .وبالن�سبة اىل

الأغرا�ض التي ال تتحمل احلرارة ،تو�ضع يف
�أكيا�س بال�ستيكية وتر�ش ببودرة خا�صة
(� )Scabecideأو باملبيدات احل�شرية (بايغون
–  )DDtوتقفل الأكيا�س مدة � 48ساعة
قبل �إعادة غ�سل الأغرا�ض ،وتعري�ضها لأ�شعة
ال�شم�س .وخ�لال العالج يجب �أن ميتنع
امل�صاب عن �إقامة العالقات اجلن�سية حلني
�شفائه ،كما ينبغي معاجلة عائلة امل�صاب
واملقربني منه.
ن�صائح عامة
 توفري املياه (ال�ساخنة �إذا �أمكن) يفجميع املراكز الع�سكرية ،بغية ا�ستحمام
الع�سكريني ب�صورة دائمة يف كل الظروف.
 م���راع���اة ع���دد ال��ع�����س��ك��ري�ين ال��ذي��ني�ستعملون غرف املنامة بحيث ال تكون
معر�ضة لل�شم�س
مزدحمة ،على �أن تكون ّ
والتهوئة والإ�ضاءة اجليدة.
 تعري�ض الفر�ش و�أدوات النوم لل�شم�سوخ�صو�صا بعد
أ�سبوعيا)
ب�صورة منتظمة (�
ً
ً
تعر�ضها للرطوبة.
ّ
 �إج����راء تفتي�شات دوري���ة على غرفالع�سكريني و�أماكن اقامتهم.
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خدمات دوت كوم

�إعداد:
رميا �سليم �ضوميط

تعليم تفاعلي
www.schoolarabia.net
جمانيا،
تفاعليا
تعليما
موقع ي� ّؤمن
ً
ً
ً
باللغة العربية ،ملختلف مراحل التعليم
املدر�سي.
م��ن �أب���رز موا�ضيعه تعليم قواعد
اللغة العربية والإم��ل�اء� ،إ���ض��اف��ة اىل
يقدمها لل�صفوف
حروف الهجاء التي ّ
ّ
م�سل وممتع.
التمهيدية ب�أ�سلوب
معلومات حول احلمل والأطفال
http://arabia.babycenter.
com
مقاالت يف ال�صحة واحلمل والرتبية،
مل�ساعدة الأه��ايل اجلدد ومن ينتظرون
مولودا ،يف احل�صول على ما يحتاجون
ً
�إليه من معلومات ودعم وطم�أنينة.
ّ
يوفر املوقع الإر�شاد العملي من م�صادر

خبرية من (�إخت�صا�صيون يف ال�صحة
و�أطباء �أطفال)� ،إ�ضافة �إىل �شهادات من
مروا يف جتارب مماثلة.
الأهايل الذين ّ
�أخبار الريا�ضة والريا�ضيني
http://msn.foxsports.com
موقع متخ�ص�ص يف الريا�ضة ،ينقل
�أخبار املباريات الريا�ضية والريا�ضيني،
كما يعلن عن مواعيد عر�ض الألعاب
الريا�ضية على �شا�شة التلفزيون عرب قناة
فوك�س العاملية.

ال�ساعة الذكية Galaxy Gear
من �سام�سوجن
تقدمت «�سام�سوجن» بطلب ملكتب
ب����راءات االخ��ت�راع وال��ع�لام��ات التجارية
الأمريكي للح�صول على حقوق العالمة
التجارية  ،Galaxy Gearوهو ا�سم ال�ساعة

�أربع خدع يجب جتنّبها على «فاي�سبوك»

ي����ؤك���د اخل���ب��راء �أن ح�����س��اب��ات
«فاي�سبوك» قد تكون مهددة بن�سبة
كبرية جلهة القر�صنة و�سرقة البيانات
ال�شخ�صية ،ففتح رابط ب�سيط قد يعني
�سرقة كل البيانات.
�أم��ا �أ�شهر احليل التي يجب جتنبها
للبقاء يف م�أمن عن املتطفلني ،فهي
�أرب��ع� ،أولها الهدايا املجانية ،ومن ثم
الفيديوهات امل�شبوهة ،فتغيري �شكل
ريا الدعوة �إىل معرفة من
احل�ساب ،و�أخ ً
دخل �إىل ح�ساب امل�ستخدم ال�شخ�صي.
بالن�سبة �إىل الهدايا املجانية ،فقد
تكون �أ�سهل الطرق لال�ستيالء على
ح�سابات الأع�ضاء� ،إذ ي�ستقبل امل�ستخدم
هدية جمانية من �شخ�ص ما ،عبارة عن
جمموعة من البطاقات ،و�إذا �ضغط على
�أي منها �ستقوم على الفور بنقل بياناته
ال�شخ�صية عرب ال�شبكة العنكبوتية،
مب��ا يف ذل��ك رق��م الهاتف واحل�ساب
امل�صريف وعنوانه ،و�أي معلومة �أخ��رى
موجودة على ح�سابه ال�شخ�صي.
�إىل ذلك ،هناك جمموعة من ملفات
التج�س�س املنت�شرة على «فاي�سبوك» يف
�شكل عرو�ض فيديو لف�ضائح الفنانني
وامل�شاهري �أو عملية قتل ك��اذب��ة� ،أو
�أي مو�ضوع �آخر يلفت انتباه الأع�ضاء

الذكية التي �ستنتجتها ال�شركة الكورية
اجلنوبية.
هذه ال�ساعة �ستكون قادرة على الولوج �إىل
الإنرتنت و�إر�سال املكاملات الهاتفية ّ
وتلقيها
الن�صية ور�سائل الربيد
�إ�ضافة �إىل الر�سائل
ّ
الإلكرتوين و�إدارة املعلومات ال�شخ�صية.

ويجعلهم ي�ضغطون ع��ل��ى ال��راب��ط
املرفق مع الفيديو ،فيقوم الأخري بنقل
بياناتهم ال�شخ�صية على الفور للجهة
املتج�س�سة .وين�صح اخلرباء تفادي الوقوع
ّ
يف هذا الفخ ،من خالل كتابة �إ�سم
الفيديو على غوغل �أو يوتيوب مل�شاهدته،
موجودا ،فمعنى ذلك �أنه
و�إذا مل يكن
ً
فيديو وهمي.
�أم���ا بالن�سبة �إىل تغيري احل�ساب
ال�����ش��خ�����ص��ي ،ف��ه��ن��اك ال��ع��دي��د من
الفريو�سات وملفات التج�س�س التي تنت�شر
على «فاي�سبوك» ب�صيغة خمتلفة
ً
حديثا �إىل ال�شبكة
جت��ذب ال��واردي��ن
ال��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة ،م��ث��ل تغيري �شكل
احل�ساب ال�شخ�صي واختيار لونه ،وهي
جميعها معلومات خاطئة ال �أ�سا�س لها
من ال�صحة ،ولن يكون ب�إمكان �أي
�شخ�ص ر�ؤية هذه التغريات �سواك.
ريا ،احليلة الرابعة وهي الدعوة �إىل
و�أخ ً
�إعالم امل�ستخدم مبن قام بزيارة ح�سابه.
واحلقيقة �أن هذا الأم��ر م�ستحيل لأن
ب�شدة عرب قانون
�إدارة املوقع متنعه
ّ
اخل�صو�صية اخلا�ص بها ،لذلك ف�إن �أي
خرب يتحدث عن طريقة ملعرفة عدد زوار
ح�سابك ال�شخ�صي ،هو تطبيق مزيف
ي�ستهدف بياناتك ال�شخ�صية ،لأن الأمر
الوحيد املتاح من خالل التطبيقات هو
معرفة من ق��ام بحذف ح�سابك من
قائمة �أ�صدقائه.

يف الإط������ار ن��ف�����س��ه ،ت��ع��ت��زم ���ش��رك��ات
تقنية �أخ����رى م��ث��ل «غ���وغ���ل» و«�آب����ل»
و«مايكرو�سوفت»� ،إنتاج �ساعات ذكية
خا�صة بها حيث ت�سيطر على هذا ال�سوق
ريا
حاليا �شركة «�سوين» التي طرحت �أخ ً
ً
اجليل الثاين من �ساعتها الذكية.
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تكنولوجيا الع�رص

ل��ق��د �أ���ص��ب��ح
الكـمبيوتــر من
�إعداد:
�ضرورات حـياتنا
رميا �سليم �ضوميط
الــيومية ،وذلـك
علـى ال�صعيدين
العملي واخلا�ص .فمعظم البيانات واملعلومات ال�شخ�صية للأفراد
حمفوظة على احلا�سوب ال�شخ�صي ،ومعظم الأعمال يتم �إجنازها عن
طريق املرا�سالت الإلكرتونية ،مما يجعل �سالمة �أ�سرارنا وح�سن �سري
�أعمالنا من �سالمة الكمبيوتر.
ّ
فكيف نحمي هذا اجلهاز من املخرتقني واملتطفلني ،وكيف نقوم
ت�سوق ومرا�سالت و�سواها
بالتعامل الإلكرتوين مع الآخرين من ّ
من دون الوقوع يف
�أفخاخ املحتالني؟

• راجع �شهر ًيا الك�شف اخلا�ص ببطاقة االئتمان لعمليات ال�شراء
وا�ضحا لك هنا �أن
التي تتم عرب �شبكة االنرتنت ،وال بد �أن يكون
ً
�أ�سماء بع�ض ال�شركات التي ا�شرتيت منها قد يختلف �أحيا ًنا عن
ا�سم موقعها على االنرتنت.
• �إ�ستخدم بطاقة ائتمانية واح��دة فقط لل�شراء عرب االنرتنت،
وخ�ص�صها لهذا الغر�ض حتى ي�سهل عليك اكت�شاف �أي حماولة
ّ
ال�ستعمال بطاقتك ،واحر�ص
على �أن ي��ك��ون ر�صيد هذه
متما�شيا م��ع قيمة
البطاقة
ً
م�شرتياتك عادة عرب االنرتنت.

كيف حتمي
ملفاتك
وبياناتك
من الل�صو�ص
واملخرتقني؟

خــطــوات الأمــان
الت�سوق الآمن عرب
الإنرتنت
الت�سوق
مما ال �شك فيه �أن
ّ
غنية
عرب الإن�ترن��ت هو جتربة
ّ
تقدم للم�ستخدم �إمكان املقارنة واختيار
ّ
الأف�ضل من حيث النوعية وال�سعر� ،إال �أن هناك �إر�شادات يجب العمل
بها عند الت�سوق الإلكرتوين لتفادي الوقوع يف �أفخاخ املحتالني.
من بني الن�صائح التي يقدمها اخلرباء:
موقعا �آمنً ا ( )secure websiteفهو يحافظ على
دائما
ً
• �إ�ستعمل ً
بيانات بطاقتك االئتمانية التي �ست�ستعملها يف ال�شراء و�أرقامها.
ولتحديد ما �إذا كان املوقع الذي تريد ال�شراء منه �آمنً ا ،يجب �أن
ترى عالمة قفل معدين �صغري يف �شريط العناوين �إىل جانب عنوان
املوقع .ويبد أ� املوقع الآمن عادة ب�أحرف  :httpsبدلاً من �أحرف :http
حيث ي�شري حرف (� )sإىل كلمة �آمن ( ،)secureمما يدل على �أن
معلومات بطاقتك االئتمانية وبياناتها و�أرقامها مت ت�شفريها قبل
�أن تر�سل عرب االنرتنت �إىل موقع ال�شركة وال ميكن لأحد االطالع
عليها �أو �سرقة معلوماتها.
كذلك يجب الت�أكد قبل ار�سال معلوماتك �إىل املوقع الذي
�ست�شرتي منه ،من �صحة البيانات والأرقام اخلا�صة بقيمة م�شرتياتك
وتفا�صيل بطاقتك االئتمانية.
أبدا تفا�صيل وبيانات �أرقام بطاقتك االئتمانية عرب الربيد
• ال تعط � ً
االلكرتوين �أو عرب غرف املحادثة.
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حماية ال�شبكة الال�سلكية
من ميزات تقنية wi-
 fiالتي تتيح االت�صال باالنرتنت
ال�سلكيا� ،أنها ت�سمح با�ستخدام
ً
الكمبيوتر يف �أي مكان من املنزل
تعر�ض ح�سابك
�أو املكتب �ضمن نطاق التغطية .لكنها يف املقابل ّ
ميكن املخرتق من اال�ستيالء على البيانات
خلطر االخرتاق ،مما
ّ
التي تر�سلها وت�ستقبلها� ،أو النفاذ �إىل ال�شبكة الال�سلكية اخلا�صة
بك� ،أو �سرقة خط االنرتنت اخلا�ص بك .فكلما كانت ال�شبكة
الال�سلكية اخلا�صة بك غري حممية ،كلما زادت احتماالت
اعرتا�ض خمرتق ما البيانات التي تر�سلها وت�ستقبلها وال�سطو على
االت�صال ال�شبكي وامللفات التي تتبادلها.
هناك بع�ض اخلطوات التي ب�إمكانك اتخاذها حلماية االت�صال
ال�شبكي الال�سلكي بهدف احلد من املخاطر:
مبوجه ال�شبكة
• قم بتغيري ا�سم م�س�ؤول ال�شبكة اخلا�ص
ّ
الال�سلكية .فمن ال�سهل على املخرتق �أن يكت�شف كلمة ال�سر
االفرتا�ضية اخلا�صة بامل�صنّ ع و�أن يح�صل على �إمكان الولوج �إىل
االت�صال ال�شبكي الال�سلكي اخلا�ص بك.
• جتنّ ب ا�ستخدام كلمة ال�سر التي ميكن اكت�شافها ب�سهولة
�ضمن هذه الكلمات
مثل ارق��ام التلفون او تاريخ امليالد ،وامنا ّ
� ً
أرقاما ورموزًا( ،مثلاً  )1.A@bوال ت�ستخدم
أحرفا كبرية و�صغريةً � ،
كلمة �سر واحدة لأكرث من ح�ساب.

• ال تثق ب�أي ر�سالة الكرتونية تطلب منك �إعطاء معلوماتك
ال�شخ�صية ،فمن امل�ستبعد �أن يطلب م�صرفك ه��ذه املعلومات
عرب ر�سالة الكرتونية� .إن كنت ت�شك يف ذلك ات�صل بامل�صرف
لال�ستف�سار.
• ال تقم مبلء ا�ستمارة تطلب فيها معلوماتك ال�شخ�صية� ،أدخل
هذه املعلومات فقط �إىل موقع تثق به ،وت�أكد من �أن العنوان يبد أ�
بـ«� »//:httpsأي بوجود حرف  Sزائد ولي�س بـ .//:httpكذلك،
حتقق من وجود �شهادة �أمان رقمية للموقع عرب ال�ضغط على رمز
هاتفيا
القفل املوجود يف الزاوية ال�سفلى اليمنى للمت�صفح� ،أو ات�صل
ً
بامل�صرف.
• ال ت�ستخدم الو�صالت ( )linksاملرفقة بر�سالة الكرتونية ،و�إمنا
قم بطباعة العنوان يف مت�صفحك.
• ت�أكد من �أن برنامج مكافحة الفريو�سات لديك يقوم بحظر
مواقع الإحتيال.
• راجع ح�سابك امل�صريف بانتظام (البطاقات االئتمانية والبطاقات
امل�صرفية الأخرى) ،للت�أكد من �أن كل العمليات امل�صرفية كانت
قانونية ،وقم ب�إبالغ م�صرفك عندما ينتابك �أدنى �شك.

الأ�سا�سية يف ا�ستخدام احلا�سوب والإنرتنت
معرف اخلدمة ()Service Set Identifier
• قم بتعطيل بث
ّ
لتمنع جهاز االت�صال ال�شبكي الال�سلكي من التعريف بوجوده.
• قم بتفعيل خدمة الت�شفري يف �إع��دادات االت�صال اخلا�صة بك:
ت�شفري  WPAهو الأف�ضل (يف حال مل يدعمه جهازك ا�ستخدم
ت�شفري .)WEP
احلماية من الت�ص ّيد االلكرتوين
الت�صيد االل��ك�تروين ( )phishingهو ن��وع من �أن��واع اجلرائم
ّ
متاما
االلكرتونية ،من �أ�شكاله �أن ين�شئ املحتالون ن�سخة مطابقة
ً
ملوقع م�ؤ�س�سة مالية ،وعندها يقومون مبحاولة خداع امل�ستخدم
باحل�صول على بياناته ال�شخ�صية مثل كلمة امل��رور ،كلمة ال�سر
والأرقام ال�سرية وذلك ّ
بحثه على ملء ا�ستمارة على موقع مزيف ما
يتيح لهم ا�ستخدام هذه البيانات لال�ستيالء على �أمواله.
�شيوعا �أن ير�سل املت�صيد ر�سالة عرب
ومن بني �أ�شكال الت�صيد الأكرث
ً
الربيد الإلكرتوين توحي ب�أنها من امل�صرف ،حيث تت�ضمن ال�شعارات
القانونية للبنك وتكتب بال�صياغة املعتمدة للم�صارف .هذه الر�سالة
تخرب ال�ضحية ب�أنه لدواع �أمنية �أو بغر�ض حتديث قاعدة البيانات
عليه �أن يقوم بزيارة املوقع (الو�صلة الإلكرتونية املوجودة يف الر�سالة)،
ٍ
خم�ص�صة للبيانات
وعند زيارة املوقع املزيف �سيجد امل�ستخدم خانات
املت�صيد يف حال وقع امل�ستخدم
ال�شخ�صية ،التي تنقل املعلومات �إىل
ّ
يف ّ
فخها.
الت�صيد� ،إتبع الإر�شادات الآتية:
للحماية من خماطر
ّ

احلماية من الثغرات
�إن برامج الكمبيوتر يف ه��ذا الع�صر معقدة ج� ً�دا وت�ضم �آالف
ال�شيفرات ،ولذلك قد تت�ضمن �أخطاء يف الربجمة �أو نقاط �ضعف
تعرف بالثغرات .هذه الثغرات قد ي�ستخدمها املخرتقون لدخول
�أنظمة الت�شغيل ،كما �أن مبتكري ال�شيفرات ال�ضارة قد ي�ستغلونها
تلقائيا على حا�سوب امل�ستخدم.
لإطالق براجمهم
ً
للحماية من املخرتقني ،ين�صح با�ستخدام اجلدار الناري ()Firewall
وهو عبارة عن برنامج يكافح الفريو�سات ويحمي جهاز الكمبيوتر
من املتطفلني املتوقعني واملخرتقني.
احلماية من الربامج الإجرامية
«�أح�صنة طروادة» وبرامج التج�س�س هي من الربامج الإجرامية التي
يتم حتميلها خفية �إىل �أجهزة الكمبيوتر .هناك �أنواع كثرية
من «�أح�صنة طروادة» التي �صممت لأغرا�ض خمتلفة .فمثلاً هناك
�أدوات لر�صد كل مفتاح ت�ضغط عليه لدى الطباعة ،بع�ضها يلتقط
�صورة �صفحات املوقع لدى ت�صفحك مواقع البنك على االنرتنت،
ميكن املخرتقني
وبع�ضها يحمل �إىل جهازك �شيفرات �ضارة� ،أو
ّ
من دخول نظام الت�شغيل يف جهازك .ويعترب القا�سم امل�شرتك بني
خمتلف هذه الأنواع قدرتها على �سرقة بياناتك اخلا�صة وكلمات
ال�سر و�إر�سالها �إىل جمرمي االنرتنت� .إن املعلومات التي يح�صل عليها
جمرمو االنرتنت متكنهم من �سرقة �أموالك.
للوقاية من هذه الربامج اتبع الطرق الآتية:
• يجب الت�أكد من عدم وجود «�أح�صنة طروادة» يف جهازك عرب
ا�ستخدام برامج باحثة �آمنة ،مثل برنامج برنامج ()The cleaner
الذي ميكن حتميله عن الإنرتنت .يتم البحث بال�ضغط على زر
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تكنولوجيا الع�رص
بحث « »Scanو�إن كان موجو ًدا� ،سيعطيك خيار حذفه.
• قم بتحديث الربنامج املكافح للفريو�سات لديك
دائما ،
ً
فهو يقوم �أحيا ًنا بك�شف برامج التخريب عند فتحه عن طريق
التحديث (.)UPDATE
• ا�ستقبل امللفات �أو الربامج �أو ال�صور من �أ�شخا�ص تثق بهم فقط،
ف�إذا كان امللف املر�سل �إليك من �شخ�ص ال تثق به و من نوع «»dll
أبدا.
�أو « »exeفال ت�ستقبله � ً
الر�سائل املزعجة
الـ« »spamعبارة عن عدد كبري من الر�سائل املزعجة التي ترد اىل
الربيد الإلكرتوين بهدف ال�سطو االلكرتوين ون�شر الربامج ال�ضارة.
ت�صل هذه الر�سائل من قبل من يعرفون بـ� spammersأي املتطفلني
الذين يك�سبون �أموالهم من الأ�شخا�ص الذين ي�ستجيبون لر�سائلهم.
• قم ب�إن�شاء بريدين على الأقل .ا�ستخدم احدهما للمرا�سالت
اخلا�صة فقط والآخر للت�سجيل يف املنتديات العامة وغرف الدرد�شة �أو
لال�شرتاك يف املن�شورات عرب االنرتنت.
معقدا .ع��ادة ما ي�ستخدم
• ينبغي �أن يكون بريدك اخلا�ص
ً
املتطفلون تراكيب من �أ�سماء متداولة ،كلمات و�أرقام لت�شكيل
رواجا� .إن عنوان بريدك اخلا�ص ال
قائمة بالعناوين الربيدية الأكرث ً
يجب �أن يت�ضمن ا�سمك �أو كنيتك .ابتكر عنوا ًنا متميزًا لربيدك.

أبدا على الر�سائل املزعجة ،وال تقم بفتح و�صالت املواقع
• ال ترد � ً
املت�ضمنة ر�سائل من م�صادر ت�شك بها .فاملتطفلون يبعثون ر�سائل
«�إلغاء اال�شرتاك» مزيفة بهدف جمع العناوين الربيدية الفاعلة.
�إذا �ضغطت على و�صلة « »unsubscribeف�إنك بذلك �ستزيد عدد
الر�سائل املزعجة التي ت�صلك.
• ال ت�ضع عنوان بريدك اخلا�ص على املواقع الرائجة ،و�إذا فعلت فال
تقم ب�إن�شاء و�صلة الكرتونية.
• ت�أكد من �أنك ت�ستخدم �أحدث ن�سخة من املت�صفح و�أن جميع
مفعلة.
الرقع الأمنية لديك ّ
• �إذا ا�ستحوذ املتطفلون على بريدك قم بتغيريه .قد ال ينا�سبك
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ذلك �إال �أن تغيري العنوان �سي�ساعدك يف جتنب الر�سائل املزعجة على
الأقل لفرتة ق�صرية.
ما هي �أعرا�ض احلا�سوب امل�صاب بفريو�س �أو برنامج �ضار؟
• عمل احلا�سوب ب�شكل مل تعهده من قبل� ،أو �صدور �أ�صوات
مفاجئة عنه.
ّ
ت�سلم �أ�صدقائك ر�سائل
• و�صول ر�سائل �أو �صور غري متوقعة� ،أو
الكرتونية من بريدك ال تر�سلها �أنت.
• عمل بع�ض الربامج ب�شكل تلقائي� ،أو بطء بع�ضها،
وازدياد حاالت «جتمد» احلا�سوب.
• اجل��دار الناري ( )Firewallاخلا�ص بك ينبئك ب�أن
برناجما ما حاول االت�صال باالنرتنت (وهو لي�س الربنامج الذي
ً
ت�شغله).
• و�صول ر�سائل كثرية بوجود خلل يف النظام.
• حدوث تغيري �أو حذف لبع�ض ملفاتك.
• مت�صفحك ال يعمل ب�شكل متوا�صل ،مبعنى �أنك ال
ت�ستطيع �إغالق نافذة املت�صفح.
اخلطوات الواجب اتباعها:
• اقطع ات�صال الكمبيوتر باالنرتنت وقم بفح�ص احلا�سوب
ً
خبيثا اتبع التعليمات املوجودة
برناجما
كاملاً � .إذا وجدت
ً
لدى مكافح الربامج اخلبيثة الذي ت�ستعمله .برامج احلماية اجليدة
تقوم بـ«تطهري» الأج��زاء امل�صابة ،وعزل الأج��زاء التي ي�شك ب�أنها
م�صابة وحذف الربامج الدودية و�أح�صنة طروادة .كما �أنها تقدم تقري ًرا
ب�أ�سماء امللفات امل�صابة والربامج ال�ضارة التي قد تكت�شف يف جهاز
الكمبيوتر.
ّ
التخل�ص من ملفاتك القدمية على جهاز
• مالحظة� :إذا �أردت
الكمبيوتر ،ال يكفي �أن تقوم بعملية «� »Formatإذ يبقى من
املمكن ال��ع��ودة اىل امللفات التي كانت م��وج��ودة على القر�ص
ال�صلب ،بل يجب ا�ستخدام برامج م�سح املعلومات للح�صول على
املرجوة.
النتائج
ّ
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نوافذ مفتوحة

�إعداد:
معو�ض بو مارون
با�سكال ّ

حتيي كمبوديا �سنو ًيا مهرجان
املياه ( )Bon Om Tukالذي
ي�ستمر ملدة ثالثة �أيام ،ويبد�أ ب�إ�ضاءة
�شعلة تبقى متّقدة على مدار �أيامه؛
وهو ّ
ي�شكل �سبا ًقا تقليد ًيا باملراكب
الطويلة على طول نهر تونل �ساب
الذي يجري عرب العا�صمة.

تعود ق�صة املهرجان �إىل �أيام ملك ح�ضارة
اخلمري التي ا�ستوطنت املنطقة خالل عدة
ق��رون ،حيث كان يقام هذا املهرجان يف
�إط��ار تدريب اجلي�ش ،لأن معاركهم �ضد
دوما يف البحر.
الأعداء كانت جتري ً
يعد ه��ذا احلفل كل عام
ك��ان امللك ّ
الختيار بطل للمعركة ،كما ت�شرح
الر�سومات يف معابد ب��اي��ون وباتي�شمار،
وهنالك الكثري من التماثيل حول معارك
الإبحار حتت قيادة جايفارمان ال�سابع.
ل��ذا ويف ت�شرين ال��ث��اين م��ن ك��ل ع��ام،
يحتفل الكمبوديون بذكرى انت�صار القوات

البحرية بقيادة امللك جايفرمان ال�سابع يف
القرن الثاين ع�شر من عهد �أنكور عا�صمة
الإمرباطورية �آنذاك.
وهذا احلفل � ً
أي�ضا هو ذكريات التدريبات
الع�سكرية والقوة البحرية يف الإمرباطورية،
وتعبري عن ال�شكر لآلهة الزراعة وال�سعادة
والأمطار يف احل�ضارة البوذية.
ويتدفق على العا�صمة الكمبودية بنوم
بنه حواىل مليوين �شخ�ص حل�ضور فعاليات
املهرجان الذي ي��ؤذن بانتهاء ف�صل الرياح
وحتول اجتاه تدفق مياه نهر تونل
املو�سمية
ّ
�ساب ،وهو رمبا النهر الكبري الوحيد يف

يف تقليد عمره قرون

كمبوديا

توا�صل احتفالها مبهرجان املياه
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للمهرجان بارتداء املحتفلني �أفخم الثياب
وال��ذّ ه��اب �إىل املعابد البوذ ّية واال�ستماع
للكاهن وهو يقر�أ بع�ض تعاليم بوذا.
يت�ضمن املهرجان �أربعة احتفاالت ،هي
العوامات امل�ضيئة ،والتحيات للقمر ،وتناول
الطعام من ّ
مدقة الأرز اخلا�صة اجلديدة مع
ع�صري املوز �أو جوز الهند ،وال�سباق الر�سمي
للقوارب الذي ي�شمل الزوارق اخل�شبية وقوارب
التجديف ،التي ي�ضم كل منها حواىل 40
�شخ�صا يرق�ص �أحدهم (�سيدة �أو رجل) على
ً
ت�شجيعا للمتبارين على
�إيقاع الطبول
ً
التجديف ب�سرعة �أك�بر؛ وتتم مكاف�أة
الفائزين بعدة جوائز كال�شراب ،وامل��ال
واملالب�س والأرز وال�سجائر.
ويف امل�ساء يتلألأ النهر بوا�سطة القوارب
امل�ضاءة ب�آالف الألوان والأ�شكال املبهرجة
وامل��ل��ون��ة ال��ت��ي حت��م��ل ���ش��ع��ارات خمتلف
م�ؤ�س�سات الدولة من وزارات و�إدارات ر�سمية.
العامل الذي يغري اجتاهاته بتغيرّ الف�صول،
حيث تفي�ض املياه الناجمة عن الرياح
املو�سمية عن البحرية الداخلية وت�سري مع
جمرى النهر لت�صب يف البحر.
يف ب��داي��ة امل��ه��رج��ان ي��خ��رج ال��ق��روي��ون
املحلية حيث تعر�ض
ال�سوق
ّ
البوذيون �إىل ّ
امل��ح�لات ال�صغرية منتجاتها ويكون
ّ
يرا يف هذا الوقت ،مع
ال�شراء والبيع وف� ً
التخل�ص من اخلردوات والأ�شياء العدمية
النفع ف��ى امل��ن��زل .وي��ب��د�أ ال��ي��وم الثالث

بعدها تنفجر يف �سماء العا�صمة جنوم
الألعاب النارية ،ويبد�أ احل�ضور ب�إ�صدار �أ�صوات
�صاخبة م�صفقني مهللني لهذا املهرجان
املفرح الذي يدخل البهجة وال�سرور �إىل �أنف�س
الكمبوديني.
ه��ذا املهرجان هو عيد كبري لل�شعب
الكمبودي يحتفل به كل �سنة يف ت�شرين
الثاين بنزهات على الأق��دام يف الطبيعة،
بعيدا عن �أجواء ال�ضغط
إحتفاليا
ت�شيع ج ًوا �
ً
ً
النف�سي والتوتر اليومي.
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�سباق

برعاية قائد اجلي�ش
�إعداد:
العماد جان قهوجي،
ّ
انطوان �صعب
نظم ف��وج املغاوير
يف اجلي�ش اللبناين،
ال�سباق ال�سنوي «من
ثكنة اىل ثكنة» يف  ،2013/8/18وذلك انطال ًقا من ثكنة ا�سرتاحة ال�صخور
اً
و�صول اىل ثكنة يو�سف رحمة  -الأرز.
يف اللقلوق
ال�سباق الذي بات يتمتع ب�شعبية كبرية� ،شارك فيه حواىل � 1500شخ�ص من
ريا�ضيني وع�سكريني ومدنيني لبنانيني و�أجانب من الذكور والإناث.

«من
ثكنة
اىل ثكنة»

لنتعرف اىل
ً
معا ّ

طبيعتنا وجي�شنا �أكرث

«�أول و�صولو»...
لدى و�صولنا ،كان يف ا�ستقبالنا ع�سكريو املغاوير؛ ترحيبهم
بالوافدين وابت�ساماتهم مل تلغ االجراءات الأمنية ،حيث كانت
جدا هناك .وقد انق�سم املكان اىل عدة
عمليات التفتي�ش دقيقة ً
بقع :بقعة ت�سجيل �أرقام امل�شاركني ،وبقعة انتظار وتعارف ،وبقعة
م�ؤلفة من �شوادر خم�ص�صة للمنامة.
ال�سباق
انق�سم ال�سباق اىل ثالث فئات:
الفئة الأوىل 40 :كلم للذكور والإناث.
الفئة الثانية 23 :كلم ً
اي�ضا للذكور والإناث.
الفئة الثالثة 12 :كلم للأوالد.
حر�صا على متابعة �سري
على م�سار ال�سباق ركزت نقاط ت�أكد
ً
جميع امل�شاركني ،ولتزويدهم ما يلزم من مياه وحلوى.
�أهداف ال�سباق حددها الإيجاز الذي �سبق الع�شاء القروي وهي :تعزيز
التوا�صل بني املدنيني والع�سكريني وتعريف املواطنني بطبيعة الأر�ض
خ�صو�صا �أنه جرى غر�س � 50أرزة على
اجلبلية اللبنانية وجمالها،
ً
طول امل�سلك امل�ؤدي اىل ثكنة الأرز ،و�إظهار جمال الطبيعة اللبنانية
للأجانب.
امل�شاركون
اىل جانب املغاوير وباقي قطع اجلي�ش اللبناين والقوى الأمنية
الأخ��رى واملدنيني ،لوحظت م�شاركة فرن�سية وامريكية واملانية
وايطالية واوروبية ب�شكل عام ،ف�ضلاً عن م�شاركة قوات الأمم
املتحدة العاملة يف اجلنوب اللبناين «يونيفيل».
وقد اجتمع ه�ؤالء يف ع�شاء قروي و«�سهرة حول النار» ،وق�ضوا ما
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أعدها املغاوير للمبيت.
تبقى من �ساعات الليل يف خيم جمهزة � ّ
�صباحا انطلق ال�سباق من اللقلوق باجتاه ثكنة
يف ال�ساد�سة
ً
يو�سف رحمه يف الأرز ،حيث مت توزيع اجلوائز يف غابة ارز ب�شري ،قبل
�أن يقام غداء على �شرف امل�ساهمني يف ال�سباق والوفود الأجنبية.
قائد فوج املغاوير
يف �سياق م�شاركتنا يف ال�سباق ،متكنّ ا من مقابلة قائد فوج
حتدث الينا عن اهمية
املغاوير العميد الركن �شامل روكز ،الذي ّ
ال�سباق ودوره يف تعزيز التوا�صل بني عنا�صر اجلي�ش اللبناين واملواطنني،
وتعريف ه��ؤالء اكرث بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية التي تقوم بن�شاطات
موازية يف الأهمية لن�شاطاتها الع�سكرية.
كذلك حتدث عن تعريف الأجانب باملناطق والأجواء اللبنانية،
ربا ال�سباق منا�سبة
والإلفة املوجودة بني ال�شعب اللبناين واجلي�ش ،معت ً
لإراحة اللبنانيني من امل�شاكل التي يواجهونها ،و�أخذهم نحو اجواء
الفرح والراحة ،ف�ضلاً عن تعزيز اهتمامهم بالبيئة.
وعن م�شاركة «اليونيفيل» ،قال العميد الركن روك��ز انها
دليل ثقة الدول بلبنان ،كبلد �سالم يتمتّ ع �شعبه بخ�صائ�ص راقية
وح�ضارية.

وقد التقينا � ً
أي�ضا احد الع�سكريني يف «اليونيفيل» امل�شاركني يف
جدا مل�شاركته
ال�سباق وهو من اجلن�سية االملانية ،فقال انه م�سرور ً
خ�صو�صا و�أنه ي�ساهم يف االختالط باللبنانيني ،من مدنيني
فيه،
ً
والتعرف اليهم عن قرب ،وعلى مزاياهم وتقاليدهم
وع�سكريني،
ّ
ربا انهم يف احلقيقة �شعب «�شريف» ينا�ضل من �أجل
وعاداتهم ،معت ً
حيا يف هذه املنطقة.
ابقاء وطنه ً
دائما عن تطوير
و�أ�ضاف� ،أنهم كقوات «يونيفيل» ،يبحثون
ً
خ�صو�صا وانهم يعملون واياه واجلي�ش
معرفتهم بال�شعب اللبناين،
ً
اللبناين على تر�سيخ الأم��ن واالطمئنان يف البلد املعروف بدوره
كر�سالة بني الأديان واملذاهب والثقافات.
نتائج ال�سباق

 40كلم:
• فئة الإناث:
 املرتبة االوىل :غنى الأ�سري ،ميلي�سا رزق ،و�أراغ��و �سي�ساي (التوقيت.) 5,03,03:
 املرتبة الثانية� :سيمونا اخل��وري ،اليز حجار ،باميال عوي�ضة(التوقيت.)7,54,12:
 املرتبة الثالثة :اليا لطيف ،ه�لا روف��اي��ل ،ولو�سيل غا�سرب(التوقيت.)8,08,57:

• فئة الذكور:
 املرتبة الأوىل:م������روان ال��ع��رب��ي،
�سامر �سليم ،وفادي
�صالح (التوقيت:
.)3,28,09
 املرتبة الثانية:داوود م�صطفى ،نادر
غنام ،وزهري ناجي
(التوقيت.)4,11,00:
 املرتبة الثالثة:ه������ادي ع�����س��اف،
خالد طالب ،وعلي
برجاوي (التوقيت.)4,13,28 :
• فئة الع�سكريني:
 املرتبة الأوىل :اجلندي بالل خالد ،اجلندي زين العابدين الب�ستاين،واملجند (م خ) نزار م�صطفى (التوقيت.)3,25,14:
 املرتبة الثانية :الدركي علي خزعل ،الدركي عماد جزيني،الدركي حنا بو فرحات (التوقيت.)3,25,34 :
 املرتبة الثالثة:ا جلندي �سامر م�صطفى ،اجلندي االول عبد القادرحمزة ،اجلندي حممد �شكر (التوقيت.)3,25,49:
 23كلم:
• فئة الذكور:
 املرتبة الأوىل� :صالح زع��ي�تر� ،أح��م��د ج��ف��ال� ،شربل �سكر(التوقيت.)1,56,34:
 املرتبة الثانية :اليا�س بي�ضون ،م�صطفى غريب ،عمر فاعور(التوقيت.)2,21,55:
 امل��رت��ب��ة ال��ث��ال��ث��ة :هيثم ب��ي��ان ،ب�ل�ال ب��ي��ان،حم��م��د ال��زي��ن(التوقيت.)2,31,35:
• فئة الإناث:
 امل��رت��ب��ة االوىل :زي��ن��ة غ����دار ،ن��ادي��ا ن��ع��م��ة ،مل��ي�����س خ�ضرا(التوقيت.)2,56,35:
 املرتبة الثانية� :سمرية ال�شاطر� ،ساندرا فالحة ،و�سمر نا�صيف(التوقيت.)3,25,05:
 امل��رت��ب��ة الثالثة :ه��ي��ام خ��وي��ري ،جمانا ع���زام ،م��اي��ا احللو(التوقيت.)3,25,55:
 12كلم:
 املرتبة الأوىل� :شربل ابي يون�س ،جيمي كريوز ،طوين ابي رميا(التوقيت.)1,24,00:
 املرتبة الثانية :غدي ابي رميا ،دوري �صليبا ،طوين يعقوب ،ح�سنعقيل ،ح�سام عقيل ،وانطونيو جبور (التوقيت.)1,42,50:
 املرتبة الثالثة� :شربل يعقوب ،جاك يعقوب ،غ�سان �شاتيال(.)1,43,00
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ت�رشين الأول

2013

�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

ريا�ضة

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
وب�إ�شراف االحتاد العربي وبالتعاون مع االحتاد
اللبناين للمالكمة� ،شاركت منتخبات
ّ
كل من الأردن ،اجلزائر ،العراق ،املغرب،

لبنان ا�ست�ضاف
البطولة العربية
الع�سكرية الثانية
يف املالكمة
ّ
وحل ثال ًثا
بعد اجلزائر
وم�صر

تون�س ،م�صر ،فل�سطني ولبنان يف البطولة
العربية الع�سكرية الثانية باملالكمة التي
ا�ست�ضافها لبنان (املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية) ،ما بني 19
و ،2013/8/25والتي �أقيمت مبارياتها يف القاعة املغلقة يف املدينة
الريا�ضية – بريوت.
�أقيم حفل االفتتاح يف جممع الرئي�س العماد اميل حلود الريا�ضي
الع�سكري ،يف ح�ضور نائب رئي�س الأرك��ان للعمليات العميد
اً
ممثل العماد قائد اجلي�ش ،والدكتور حممد
الركن علي حمود
اً
ممثل وزير ال�شباب والريا�ضة يف حكومة ت�صريف الأعمال
عويدات
الأ�ستاذ في�صل كرامي ،ومدير �إدارة �ش�ؤون الع�سكريني يف جامعة
ال��دول العربية الدكتور �سامي كا�شور� ،إىل جانب �سفراء الدول
امل�شاركة يف البطولة ،وممثلني عن الأندية واالحت��ادات الريا�ضية
الوطنية ،وعدد من �ضباط اجلي�ش اللبناين.
ا�ست ّ
ُهل احلفل بالوقوف دقيقة �صمت على �أرواح �شهداء اجلي�ش
اللبناين واجليو�ش العربية ،تاله كلمة ترحيب لرئي�س اللجنة
املنظمة العميد الركن الها�شم ،جاء فيها:
«�إنه ل�شرف عظيم لنا �أن ن�ست�ضيف بطوالت عربية على �أر�ض
لبنان احلبيب بلد التنوع واالنفتاح مو�ضحني ر�سالتنا النبيلة ،ر�سالة
ال�سالم واملحبة والأخوة ال�صادقة بني جميع الدول العربية.
وي�سعدين با�سم اللجنة العليا املنظمة� ،أن �أرحب بكم يف حفل

افتتاح البطولة الع�سكرية العربية الثانية بلعبة املالكمة ،يف
كنف اجلي�ش اللبناين بقيادة العماد جان قهوجي الراعي لهذه
أكيدا لتعزيز �أوا�صر التعاون
البطولة� ،إميا ًنا منه بر�سالة الريا�ضة وت�
ً
مع اجليو�ش العربية على خمتلف ال�صعد.
�إن ح�ضوركم من خمتلف �أرج��اء العامل العربي ،بالرغم من
رياح الأزمات ،لهو دليل قاطع على حمبتكم وثقتكم بلبناننا
احلبيب ،ولت�شجيع �شعار «الأخ��وة عرب الريا�ضة» ،وللت�أكيد ب�أن
م�ؤ�س�ساتنا الع�سكرية بالرغم من مهماتها وظروفها تبقى احلا�ضن
والراعي للريا�ضة وللتوا�صل على جميع امل�ستويات».
و�أ�ضاف العميد الركن الها�شم« :لقد �سعينا �أن تكون هذه
ً
جامعة لكل �أطياف البلدان العربية ،كون العمل الهادف
البطولة
نثمن
ُيبنى على التعاون وال�شراكة مع الآخرين ،من هنا ال بد �أن ّ
غاليا التعاون الوثيق مع الوزير املفو�ض لإدارة ال�ش�ؤون الع�سكرية يف
ً
جامعة الدول العربية الدكتور �سامي كا�شور ومع الإحتاد العربي
للريا�ضة الع�سكرية املمثل برئي�سه اللواء الركن زيان بن مقداد».
وتوجه العميد الركن الها�شم بال�شكر �إىل معايل وزير ال�شباب
ّ
والريا�ضة الأ�ستاذ في�صل كرامي ،ووزارة ال�سياحة ،والدول العربية
خ�صو صً� ا امل�شاركة يف هذه البطولة ،وممثلي قادة الأجهزة

رايل الأرز الـثاين والع�شرون

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
ً
ممثال بالعقيد الركن غ�سان �سعد ،ومب�شاركة
� 24سيارة� ،أقيم رايل الأرز الـ 22الذي نظمه النادي
اللبناين لل�سيارات وال�سياحة يف ال�شمال.
ح�ضر ال�سباق ،الذي بلغت م�سافته 285.63
كلم ،عدد كبري من هواة الريا�ضة
امليكانيكية.
و�أحرز عبدو فغايل ومالحه مارك حداد على
ميت�سوبيت�شي الن�سر �إيفولو�شن  10اللقب وهي املرة
الثانية التي يحرز فيها لقب «رايل الأرز».
ويف ختام ال�سباق� ،أقيم حفل التتويج �أمام فندق «�سيدرو�س»
يف الأرز.
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الأمنية ،والعميد الركن م�أمون قا�سم ع�ضو املكتب التنفيذي يف
الإحتاد العربي للريا�ضة الع�سكرية وامل�شرف على البطولة ،واجلامعة
اللبنانية ،ورئي�س جمل�س �إدارة مدينة كميل �شمعون الريا�ضية،
والإحت���اد اللبناين للمالكمة والبلديات ،وجميع امل�شاركني
ً
ً
وتنفيذا ،والإعالم املرئي وامل�سموع...
ريا
تخطيطا وحت�ض ً
ثم قدمت
بعدها� ،أعلن العميد الركن حمود افتتاح البطولةّ ،
فرقة فنية من وزارة ال�سياحة عر�ضً ا فلكلور ًيا خا�صً ا باملنا�سبة.
واختتمت البطولة العربية الع�سكرية الثانية يف املالكمة يف
اً
ممثل العماد قائد
احتفال ح�ضره العميد الركن مانويل كرجيان
اجلي�ش والأمني العام لالحتاد العربي للريا�ضة الع�سكرية الدكتور
�سامي كا�شور و�أع�ضاء الوفود امل�شاركة يف البطولة� ،إىل جانب عدد
كبري من ال�ضباط وال�شخ�صيات الريا�ضية والإعالمية.
ا�ست ّ
ُهل االحتفال بالن�شيد الوطني اللبناين ون�شيد االحتاد العربي
ثم تال قائد املركز العايل للريا�ضة العميد
للريا�ضة الع�سكريةّ ،
الركن �أ�سد الها�شم النتائج النهائية للمباريات والتي جاءت على
النحو الآتي:
 يف املركز الأول :اجلزائر بر�صيد  7ميداليات ( 4ذهبية 2 ،ف�ضية،وبرونزية واحدة).

لواء احلر�س
اجلمهوري
بطل اجلي�ش
يف الكرة
الطائرة

�أقيمت املباراة النهائية يف بطولة اجلي�ش
للكرة الطائرة بني فريقي املركز العايل
للريا�ضة الع�سكرية ولواء احلر�س اجلمهوري،
وذلك يف جممع الرئي�س العماد �إميل حلود
الريا�ضي الع�سكري  -م��ار روك��ز ،حيث
�أ�سفرت املباراة عن فوز فريق اللواء بنتيجة
� – 3صفر.
ح�ضر املباراة قائد املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية العميد الركن �أ�سد الها�شم
اً
ممثل قائد اجلي�ش ،و�ضباط الريا�ضة والرمي
يف اجلي�ش.

 يف املركز الثاين :م�صر بر�صيد  9ميداليات ( 4ذهبية و 5برونزية). يف املركز الثالث :لبنان بر�صيد  9ميداليات ( 2ذهبية 3 ،ف�ضيةو 4برونزية).
وقد �ألقى العميد الركن الها�شم كلمة باملنا�سبة �شكر فيها
الوفود امل�شاركة واجلهات الداعمة على م�ساهمتهم الفعالة يف
�إجناح البطولة التي متت وفق �أف�ضل املعايري ،فقال:
«على الرغم من الظروف املحيطة وامل�ستجدة ،وبالرغم من
ال�صعوبات ،متكنّ ا من الو�صول �إىل ما ن�شدنا و�سعينا �إليه وتكللت
هذه البطولة بالنجاح الباهر.»...
وختم ب�شكر كل الذين �أ�سهمت جهودهم يف حتقيق هذا
النجاح ويف طليعتهم راع��ي البطولة قائد اجلي�ش العماد جان
بت�صرف اللجنة
قهوجي ،وقيادة اجلي�ش ملا و�ضعته من �إمكانات
ّ
العليا املنظمة.
ثم كانت كلمة لع�ضو املكتب التنفيذي لالحتاد العربي امل�شرف
ّ
على البطولة العميد م�أمون �سعد الدين قا�سم ،عبرّ فيها عن
�شكره لقيادة اجلي�ش اللبناين على تنظيم البطولة رغم امل�صاعب
التي تواجهها املنطقة العربية.
واختتم االحتفال بتبادل الأنخاب.

�إغارة املالزم الأول املغوار ال�شهيد جورج �أبو �صعب
ّ
نظمت بلدية كفرعقاب «�إغ���ارة امل�لازم الأول املغوار
ال�شهيد جورج �أبو �صعب» مب�شاركة فوج املغاوير على ر�أ�سه
اً
ممثل قائد اجلي�ش ،وح�شد
العميد الركن �شامل روكز
كبري من �أهايل املنت.
انطلقت الإغ��ارة من �أمام ن�صب العميد الركن الطيار
ال�شهيد بول�س معلوف يف كفرعقاب باجتاه مدر�سة الفرير
يف ب�سكنتا ،حيث �أقيم احتفال تكرميي للمالزم الأول
ال�شهيد بح�ضور عائلته.

العدد  - 340اجلي�ش

109

ريا�ضة

متفرقات متفرقات متفرقات متفرقات متفرقات متفرقات متفرقات

لواء امل�شاة التا�سع ي�شارك يف
مهرجان �إبل ال�سقي ال�سنوي الثامن
ويف مترين �سري مل�سافة  5كلم
�شارك ل��واء امل�شاة التا�سع يف �سباق
ماراتون �ضمن مهرجان �إبل ال�سقي ال�سنوي الثامن الذي �أجري بتاريخ .2013/08/24
كما �شارك يف مترين �سري مل�سافة  5كلم على م�سلك :حاجز لواء امل�شاة التا�سع  -نبع
عني اجلوزّ ،
نظمه قطاع الطالب وال�شباب يف جمعية �أهدى للتنمية االجتماعية .وقد تال
التمرين ترويقة �صاج جلميع امل�شاركني.

ن�شاطات عيد اجلي�ش

م

ف�������از
جو �إبن
ال���رائ���د
ج���������ورج
�صوفيا باحلزام
الأ���س��ود يف لعبة
ال���ك���ارات���ي���ه
ب���درج���ة جيد
جدا.
ً

ربو

ك
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وت��ك��رمي��ا
مب��ن��ا���س��ب��ة ع��ي��د اجل��ي�����ش
ً
للع�سكريني ال�شهداء� ،أقيمت يف مناطق
متنوعة� ،شارك
لبنانية عديدة ن�شاطات
ّ
فيها ع�سكريون ومدنيون ،ت�سابقوا وتبارزوا
حميني بذلك اجلي�ش اللبناين.
بروح ريا�ضية ّ
ومن �أبرز هذه الن�شاطات:
• ن�شاط ريا�ضي على الدراجات الهوائية
ً
انطالقا
نظمته �شركة Cycling Circle
من اجلميزة  -بريوت مرو ًرا باملتحف الوطني
اً
و�صول �إىل الكلية احلربية ثم العودة �إىل
�ساحة ال�شهداء .وقد تخلل الن�شاط التوقيع
على العلم اللبناين يف نقطة االنطالق،
وو�ضع اكليل من الزهر على ن�صب اجلندي
املجهول يف املتحف ،وتقدمي العلم �إىل ممثل
العماد قائد اجلي�ش يف الكلية احلربية.
• ن�شاط ري��ا���ض��ي �آخ���ر على ال��دراج��ات
الهوائية «�شاتني  »Bikeathlonحتت
عنوان «حتية ل�شهداء اجلي�ش اللبناين»
من تنظيم جمعية «غرين مايند» ،وذلك
بالتعاون مع بلدية �شاتني وبح�ضور قائد فوج
اً
ممثل
املغاوير العميد الركن �شامل روكز
قائد اجلي�ش.
انطلق ال�سباق من مفرق اللقلوق و�صولاً
دراجا
�إىل �ساحة �شاتني و�شارك فيه حواىل ً 80
ّ
حل من بينهم العريف جورج ا�سكندر من
قوى الأم��ن الداخلي يف املركز الأول ،تاله
املغوار �أحمد ا�سماعيل يف املركز الثاين،
واجلندي �أركان نور الدين من فوج املدفعية
الثاين يف املركز الثالث.

• كرة اليد:
 بتاريخ � ،2013/8/6أقيمتاملباراة النهائية ل��دورة «ك�أ�س
اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين» يف ك��رة
ال��ي��د ال��ت��ي نظمتها اجلامعة
الأمريكية للثقافة والتعليم
 AUCEع��ل��ى م�لاع��ب��ه��ا يف
احلدث –بولفار كميل �شمعون
مقابل املجل�س الد�ستوري .وقد
خا�ض ل��واء احلر�س اجلمهوري
املباراة مع فوج الإطفاء – بريوت
حيث فاز بنتيجة .23-27
• الكرة الطائرة:
 بتاريخ  ،2013/7/25خا�ضفريق فوج املدفعية الثاين مباراة
ودي���ة خ�سر فيها �أم���ام ن��ادي
ال�شبيبة – تنورين بنتيجة -2
�صفر.
 بتاريخ � ،2013/7/26أقيمتمباراة ودي��ة بني ف��وج املدفعية
الثاين وفريق ال�صفرا – مارين
يف دورة ريا�ضية نظمها ن��ادي
حلفد الثقايف الريا�ضي ،وكانت
النتيجة  1-2مل�صلحة فريق
ال�صفرا – مارين.
 بتاريخ  ،2013/8/1ومبنا�سبةعيد اجلي�ش� ،أقيمت مباراة
بني لواء امل�شاة اخلام�س وفريق
م�صلحة احتياط القائد FCR
وج��اءت النتيجة  1-2مل�صلحة
الفريق الثاين.
 بتاريخ  ،2013/8/6لعبف��وج املدفعية الثاين مع نادي
عم�شيت ع��ل��ى ملعب ه��ذا
الأخ�ير يف م��ب��اراة ودي��ة انتهت
بفوز الفوج بنتيجة � -2صفر.
 ب���ت���اري���خ  8/10ول��غ��اي��ة ،2013/8/18نظم النادي الثقايف
الريا�ضي االجتماعي – لبعا-
ريا�ضيا تخلله
جزين مهرجا ًنا
ً
م�شاركة فريق اجلي�ش مبباراة
ودية مع فريق نادي حارة �صيدا
ع��ل��ى ملعب ال��ن��ادي الثقايف

تفرقات متفرقات متفرقات متفرقات متفرقات متفرقات متفرقات متفرقات متفرقات متفرقات متفرقات

انتهت بفوز اجلي�ش بنتيجة .1-3
كما نظمت بلدية ع��ان��وت مهرجا ًنا
ريا�ضيا �شارك فيه فريق اجلي�ش يف املنطقة
ً
مع فريق نادي الطالئع دلهون الريا�ضي على
ملعب مدر�سة عانوت وخ�سر بنتيجة .2-3
 بتاريخ  ،2013/8/20تناف�س فريق فوجاملدفعية الثاين مع فريق النادي الثقايف –
قلحات يف مباراة ودية على ملعب النادي
وفاز بنتيجة � -2صفر.
 بتاريخ  ،2013/8/22لعب فريق منطقةاجلنوب الع�سكرية مع فريق نادي الطالئع

النادي املذكور انتهت مل�صلحة اللواء بنتيجة
.35-72
 بتاريخ  ،2013/7/31تناف�س فريقا لواءامل�شاة الأول ون��ادي العرين الريا�ضي – املية
ومية يف مباراة ودية على ملعب ن�صري يو�سف
واكيم – املية ومية وكانت النتيجة -58
 48مل�صلحة النادي.
 ب��ت��اري��خ  ،2013/8/1ومبنا�سبة عيداجلي�ش ،فاز لواء امل�شاة اخلام�س يف مباراتني
وديتني الأوىل مع فريق م�صلحة احتياط
ال��ق��ائ��د  FCRوج���اءت النتيجة ،33-40

والر�سالة حربتا بنتيجة .2-4
 بتاريخ � ،2013/7/4أقيمت مبارة ودية بنيفريقي اجلي�ش وبلدية الغبريي على ملعب
جممع الرئي�س العماد اميل حلود الريا�ضي
الع�سكري انتهت بتعادل الفريقني.
 بتاريخ  ،2013/7/8تناف�س فريق اجلي�شم��ع ف��ري��ق جامعة  AUSTعلى ملعب
جممع الرئي�س العماد اميل حلود الريا�ضي
الع�سكري انتهت بنتيجة  2-6مل�صلحة
اجلي�ش.
• كرة القدم:

دلهون الريا�ضي على ملعب ن��ادي ال�سالم
الريا�ضي – الرميلة وخ�سر بنتيجة .1-3
 بتاريخ  ،2013/8/27خا�ض لواء امل�شاةالأول مباراة ودية مع فريق نادي جن�سايا –
املية ومية انتهت مل�صلحة اللواء بنتيجة
.1-2
وتكرميا للواء
 بتاريخ ،2013/8/30ً
ال�شهيد و���س��ام احل�����س��ن ،نظمت بلدية
ريا�ضيا ،على ملعب
كفردني�س مهرجا ًنا
ً
البلدية يف ق�ضاء را�شيا ،خا�ض خالله اللواء
الثالث مباراة مع فريق البلدة �أ�سفرت عن
خ�سارته بنتيجة � -3صفر .وقد قدم رئي�س
بلدية كفردني�س الك�أ�س هدية لقائد
اجلي�ش العماد قهوجي عربون وفاء وتقدير.
• كرة ال�سلة:
 بتاريخ  ،2013/7/5خا�ض فريق اجلي�شمباراة ودية مع فريق منتخب �إقليم اخلروب
على ملعب نادي املجد الريا�ضي – �شحيم
انتهت مل�صلحة اجلي�ش بنتيجة (.) 66-85
 بتاريخ  ،2013/7/27ومبنا�سبة عيداجلي�ش� ،أقيمت مباراة ودية بني لواء امل�شاة
الأول وفريق نادي لبعا الريا�ضي على ملعب

والثانية مع فريق الوحدة ال�صينية من جهة
�أخرى انتهت بنتيجة .41-65
 بتاريخ  ،2013/8/11وت�ضامنً ا مع اجلي�شاللبناين ،نظم نادي �شباب تكريت الريا�ضي
مباراة ودية مع فوج احلدود الربية الأول على
ملعب مهنية تكريت الر�سمية ،انتهت
بفوز النادي بنتيجة  .38-36وقد قدم رئي�س
النادي «ك�أ�س الوفاء للجي�ش اللبناين»
للفوج.
 بتاريخ  ،2013/8/19تناف�س فريقا اللواءال�ساد�س ونادي �أطل�س – الفرزل يف مباراة ودية
على ملعب النادي املذكور� ،أ�سفرت عن فوز
النادي بنتيجة .66-57
 بتاريخ  ،2013/8/22خا�ض ل��واء امل�شاةالأول مباراة ودية مع فريق نادي جن�سايا –
املية ومية انتهت مل�صلحة النادي بنتيجة
.77-85
• كرة القدم لل�صاالت:
 بتاريخ � ،2013/7/29شارك فريق لواءامل�شاة ال�ساد�س يف دورة ودية نال فيها ك�أ�س
الدورة ّ
وحل يف املركز الأول بفوزه على فريقي
الن�سور – قعقعية اجل�سر بنتيجة ،1-3

 بتاريخ  ،2013/6/16خا�ض لواء امل�شاة الأولمباراة ودية مع فريق نادي ال�سك�سكية
تكرميا
ال��ت��ي نظمها ال��ن��ادي امل��ذك��ور
ً
ل��ذك��رى ال�شهيد امل ��ؤه��ل الأول م�صطفى
ال�ضاحي على ملعب الإم��ام ال�سيد مو�سى
ال�صدر ال�سك�سكية ،انتهت بنتيجة 3
�أهداف مل�صلحة نادي ال�سك�سكية مقابل
هدفني للواء امل�شاة الأول.
 بتاريخ  7/23ولغاية � ،2013/8/1شاركل���واء احل��ر���س اجل��م��ه��وري يف دورة ريا�ضية
نظمها ن��ادي العهد الريا�ضي على ملعب
حارة حريك ،ويف املباراة النهائية فاز نادي
العهد بنتيجة .1-2
 بتاريخ  ،2013/7/31تواجه فريقا اللواءامل�شاة الأول ون��ادي العرين الريا�ضي – املية
ومية يف مباراة ودية على ملعب ن�صري يو�سف
واكيم – املية ومية وكانت النتيجة 5-7
مل�صلحة اللواء.
 بتاريخ � ،2013/8/1أقيمت مباراة بني لواءامل�شاة التا�سع ووحدة احتياط القائد FCR
على ملعب دبني حيث كانت النتيجة 1-6
مل�صلحة الـ .FCR
العدد  - 340اجلي�ش
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�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

جوائز

مطبخ مقر عام
منطقة اجلنوب
الأول على �صعيد
اجلي�ش للعام 2012
جولة يف املطبخ
زارت «اجلي�ش» مطبخ مقر عام منطقة
اجلنوب – �صيدا حيث حتدثت �إىل امل�شرف
العام على املطبخ الرائد �شادي فاخوري الذي
ّنوه بجهود فريق العمل املطبخ وعلى ر�أ�سه
�سلفه الرائد يو�سف احللو وعدد من ال�ضباط
امل�س�ؤولني عن �سالمة �سري العمل يف املطبخ،
�أبرزهم :الرائد ح�سني طباجة (م�سري �أعمال
ق�سم التغذية يف منطقة اجلنوب) ،الرائد
ح�سن �صالح (رئي�س جلنة التغذية) ،والرائد
علي ماجد (م�س�ؤول عن الك�شف عن
نوعية املواد التي ت�أتي من املتعهد).
جولتنا �شملت �أق�سام املطبخ حيث يبدو
وا�ضحا يف كل
االهتمام الفائق بالنظافة
ً
جوانبه .البناء احلديث الرتميم كان يت�ألف
ً
�سابقا من �صالة واح��دة لتح�ضري الطعام
جمهزة ب�أفران تعمل على امل��ازوت ،وزاوي��ة
لتنظيف الأواين وتعقيمها .بعد الرتميم،
ج��رى ا�ستحداث �صالة �أخ���رى وجتهيزها
ب�أفران على الغاز ،بالإ�ضافة �إىل مكان �آخر
لتنظيف الأواين.
ك��ذل��ك ،ي�ضم املطبخ غرفة لتقطيع
اخل�ضار وحت�ضري مواد الطبخ ،و�أخرى لتقطيع
اللحوم ،غرفة حلفظ اخلبز اليومي و�أخرى
حلفظ اخل�ضار (بطاطا ،ب�صل وثوم) .كما
يحتوي على غرفتي تربيد �إحداهما خا�صة
بالفاكهة واخل�����ض��ار والأل��ب��ان والبي�ض،
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جر ًيا على عادتها
كل عامّ ،
ّ
نظمت قيادة
اجلي�ش م�سابقة �أف�ضل
مطبخ ،وق��د �صنّف
مطبخ مقر عام منطقة
اجل��ن��وب � -صيدا،
الأول على �صعيد
اجلي�ش للعام 2012
ال�ستيفائه ال�شروط
الفنية وال�صحية التي
حتددها التعليمات
اخلا�صة بالتغذية.

والأخ����رى لتجليد
اللحوم وال��دواج��ن
والأ�سماك .وحتفظ
احلبوب واملعلبات
يف مبنى جماور.
العمل املنظم
�أن�������ش���ئ م��ط��ب��خ
اجلنوب وبد�أ العمل فيه يف �شهر ت�شرين الأول
من العام  ،2011وهو يتوىل ت�أمني التغذية
لأك�ث�ر م��ن  3200ع�سكري م��ن الأل��وي��ة
والأف���واج املنت�شرة يف ج��واره (ال��ل��واء الأول،
الكتائب  85-84-83من اللواء الثامن،
لواء الدعم ،الكتيبتان  74و 75من اللواء
ال�سابع� ،أفواج الأ�شغال ،الهند�سة ،الإ�شارة
واملكتب الوطني لنزع الألغام).
القوامة
ب��ن��ا ًء على توجيهات مديرية
ّ
يف قيادة اجلي�ش ،والتي تن�ص على حجم
الكميات وعلى نوعية امل�أكوالت وطريقة
ّ
ينظم
طهوها وتقدميها للع�سكريني،
حما�سب التغذية ،ق�سائم الطلبيات مع
متعهدي التغذية يف اجلي�ش .بعد ذلك
طبيبا
تت�سلم جلنة التغذية يف املوقع (ت�ضم
ً
ً
و�ضباطا وع�سكريني) املواد املطلوبة
بيطر ًيا
مبوجب هذه الق�سائم ،ومن ثم تتخذ القرار
املنا�سب ب�ش�أن قبولها �أو رف�ضها ،م�ستندة
يف قرارها �إىل موا�صفات التغذية املعتمدة
يف اجلي�ش .وفور االنتهاء من هذه العملية،
يتوىل ال�ضابط املكلف توزيع املواد ،فتو�ضع

يف املخازن وغرف التربيد ،ويتم كل ذلك
بطريقة منظمة ودقيقة.
عملية نقل املواد املربدة تتم �ضمن و�سائل
ً
�شروطا حمددة لناحية النظافة
نقل ت�ستويف
ودرج����ة احل����رارة امل��ط��ل��وب��ة ،ح��ي��ث يجب
ا�ستعمال ميزان الفح�ص احلراري عند كل
عملية ا�ستالم� .أم��ا حفظ اللحوم على
معدة لذلك
�أنواعها فيتم �ضمن ب��رادات
ّ
تراوح درجة حرارتها الدنيا بني  6و 10درجات.
�إىل ذل��ك ،يتم ت�سلم اخل�ضار مرتني يف
الأ���س��ب��وع وي��ج��ري ا�ستهالكها طازجة.
بعيدا من الرطوبة ملدة ال
وحتفظ احلبوب
ً
تتجاوز الـ � 6أ�شهر كحد �أق�صى�.أما الزيوت
فتحفظ داخ��ل � ٍ
أوان زجاجية ويك�شف
دور ًيا على املعلبات للت�أكد من ال�صالحية
واملوا�صفات الفنية املعتمدة ،وكذلك الأمر
بالن�سبة �إىل املياه امل�ستخدمة والتي تخ�ضع
منعا لأي تلوث حمتمل.
لتحاليل مكثفة ً
فريق العمل
يت�ألف فريق عمل مطبخ مقر عام منطقة

ت�صنيف املطابخ يف اجلي�ش
للعام 2012

اجلنوب � -صيدا من:
املعاونني يو�سف البيطار وح�سان حمود
(رتيبا االن�ضباط) ،الرقيبني نواف عبدالله
و�سليمان خليل (رتيبا التغذية) ،املعاون
الأول �أحمد قان�صو والعريفني حممد كركي
ً
إ�ضافة �إىل الطاهيني
وبالل مرعب (املخازن)� ،
الأ�سا�سيني ،الرقيب حممد يو�سف والعريف
م�صطفى املري.
يخ�ضع ف��ري��ق ال��ع��م��ل مل��ع��اي��ن��ة �أط��ب��اء
متخ�ص�صني بال�صحة واجللد وللفحو�صات
واللقاحات املنا�سبة ب�شكل دوري ومنتظم.
يبد أ� الع�سكريون ن�شاطهم يف ال�صباح
ال��ب��اك��ر ،فيح�ضرون امل���واد قبل ي��وم من
طهوها .فتقطع اللحوم يف غرفة «اللحام»
ب�صورة دقيقة و�صحية ،ويتم حت�ضري وجبات
ثالث �أ�سا�سية على درجة حرارة حمددة لكل
�صنف .وحتفظ ملدة � 48ساعة وجبة «عينة»
تعر�ض املتغذين
تخ�ضع للتحليل يف حال ّ
للت�سمم �أو لأي �أعرا�ض �صحية �سببها الطعام
الذي متّ تناوله.
وال يتوقف عمل ال�ضباط عند حد املراقبة يف

 مطبخ مقر عام منطقة اجلنوب �صيدا يف املركز الأول على �صعيدياجلي�ش ومنطقة اجلنوب.
 مطبخ مقر عام منطقة البقاع �صغبني :الأول على �صعيد منطقةالبقاع.
 مطبخ قاعدة بريوت البحرية:الأول على �صعيد منطقة بريوت.
 مطبخ فوج املغاوير :الأول على�صعيد منطقة جبل لبنان.
 مطبخ مدر�سة التزلج :الأول على�صعيد منطقة ال�شمال.

املطبخ للت�أكد من ح�سن التنفيذ والنظافة
وال�سالمة يف العمل ،بل يتعداه لتذوق الطعام
قبل توزيعه للت�أكد من طعمه وجودته.
نحن الأف�ضل
الدقة وامل�س�ؤولية وروح الفريق التي جتمع
العاملني يف مطبخ مقر عام منطقة اجلنوب
 �صيدا على اختالف وظائفهم ،هي التي�أو�صلت املطبخ لي�صنّ ف الأف�ضل على �صعيدي

اجلي�ش ومنطقة اجلنوب للعام .2012
وخ�صو�صا
فالعمل اجلماعي يف املطبخ
ً
عندما يكون على م�ستوى م�ؤ�س�سات �أو
جمموعات ك��ب�يرة ،كما ه��و احل���ال يف
اجلي�ش ،يقت�ضي تن�سيق جميع اجلهود.
ان مهارة الطهاة العالية والذين
كما ّ
ال يتعدى عددهم اخلم�سة �أف���راد كانت
يف طليعة املعايري التي مت الت�صنيف على
�أ�سا�سها .ي�ضاف اىل ذل��ك نوعية الطبخ
ال�صحية واجليدة ،التي يراعى فيها ت�أمني
ال�سعرات احلرارية اليومية الالزمة لكل
ع�سكري.
يويل فريق العمل كذلك �أهمية ق�صوى
للنظافة �إذ يراعى هذا العن�صر يف كل مراحل
الطبخ وحتى قبله ،وذلك بد ًءا من النظافة
موحدا
ال�شخ�صية للطهاة الذين يرتدون ز ًيا
ً
ّ
املعقم والقبعات البي�ضاء،
(ال��رداء الأبي�ض
والأقنعة الطبية وال��ق��ف��ازات) ،كما يتم
يوميا على نظافة الأظافر من قبل
الك�شف
ً
لاً
ال�ضابط امل�س�ؤول عن املطبخ ،و�صو �إىل نظافة
�صاالت حت�ضري الطعام والأواين امل�ستعملة...
العدد  - 340اجلي�ش
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موا�سم وخريات

�إعداد:
د.ح�سني حمود
كلية الزراعة  -اجلامعة اللبنانية

موطن �شجرة التني
�إن املوطن الأ�صلي لنبتة التني هو بالد
ف��ار���س و���س��وري��ا ،وق��د نقلها الفينيقيون
والإغريق �إىل �أوروبا كما حملها العرب يف
�أثناء فتوحاتهم �إىل معظم البلدان التي
و�صلوا �إليها .وانتقل التني �إىل ال�شرق عن
طريق �سوريا وو�صل �إىل الهند يف القرن الرابع
ع�شر ميالدي ،وانت�شر يف ال�صني يف القرن
ال�ساد�س ع�شر ،ود ّلت �آثار تاريخية تعود �إىل
 2000عام قبل امليالد ب�أن زراعته كانت من
الزراعات الرئي�سة يف بلدان �آ�سيا ال�صغرى.
اخل�صائ�ص البيولوجية ل�شجرة التني
�شجرة التني هي �أقدم الأ�شجار التي عرفها
الإن�سان يف تاريخه القدمي �إىل جانب كل
من الزيتون والنخيل� .إنها ال�شجرة الأطول
عم ًرا بني جميع الأ�شجار املثمرة .ت�شتهر
بتحملها �أق�سى الظروف البيئية
هذه ال�شجرة
ّ
حتملها.
التي تعجز النباتات الأخرى عن
ّ
تتميز مبقاومتها الذاتية للأمرا�ض وبقدرتها
ّ
على النمو يف �أماكن ال ميكن لأي نوع
�آخر من ال�شجر �أن ينمو فيها� ،إذ �أنها تنمو
يف الأر���ض ال�صخرية والرملية على ال�سواء.
حتملاً للعط�ش
وه��ي من �أك�ثر الأ�شجار
ّ
ومقاومة للجفاف بف�ضل نظامها اجلذري
الكثيف الذي ميت�ص الرطوبة من الرتبة.
تعي�ش �شجرة التني باملتو�سط بني  50و70
عاما وقد ي�صل عمرها �إىل � 100سنة
ً
�إذا ما توافرت لها الظروف
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ف��وائ��ده��ا الطبية
وخ�����ص��ائ�����ص��ه��ا
البيولوجية جتعل منها
�شجرة ال مثيل لها بني
جميع الأ�شجار املثمرة
يف لبنان ،م��ع ذلك
ف�إن �شجرة التني باتت
مهددة باالنقرا�ض يف
بلدنا �أح��د مواطنها
التاريخية.

البيئية املالئمة ،ويف حال عدم انخفا�ض
ّ
درجات احلرارة �إىل احلدود التي ت�ؤذيها.
تعطي �شجرة التني الثمار يف ال�صيف ،وهذه
الثمار قابلة للتجفيف والتخزين على
مدار ال�سنة .حتب �شجرة التني �ضوء ال�شم�س
املبا�شر واحلرارة العالية �إىل املعتدلة.
الإنتاج العاملي للتني
تنت�شر زراعة التني بكرثة يف دول حو�ض
البحر املتو�سط ويف دول �أمريكا ال�شمالية
والو�سطى واجلنوبية كما يف دول �أوا�سط
اً
�شمال حتى �شواطىء البحر
�آ�سيا ،ومتتد
الأ�سود وبحر قزوين .لقد بلغ الإنتاج العاملي
لثمار التني العام  1992مليون طن �إ�ست�أثرت
دول حو�ض البحر املتو�سط وحدها ب��ـ%90
واحتلت ّ
ّ
�سلم الإنتاج العاملي الدول
منها.
ال��واردة �أدن��اه ح�سب الت�سل�سل من الأعلى
�إىل الأدنى :تركيا � 278ألف طن ( %27من
الإنتاج العاملي)� ،إيران � 84ألف طن ويليهما
�سوريا � 44ألف طن ،والعراق � 16ألف طن ثم
لبنان ب�إنتاج بلغ � 13أل��ف طن،
يليه الأردن وفل�سطني ب�إنتاج
بلغ � 12ألف طن .ت�شري هذه
ح�صة دول
الأرق��ام �إىل �أن ّ
ال�شرق الأو�سط من �إنتاج
ال��ت�ين بلغت � 446أل��ف
ّ
ميثل  %44من
طن ما
الإنتاج العاملي مقابل %30
لأفريقيا و %14لأوروبا و%6
للقارة الأمريكية.

املتط ّلبات البيئ ّية ل�شجرة التني

• الرتبة:
تتمتّ ع �شجرة التني بقدرة النمو والإثمار
يف �أن��واع من الأرا�ضي ال ميكن لأي نوع
�آخر من الأ�شجار �أن ينمو فيها ،فهي تنمو
يف الأرا�ضي ال�صخرية وعلى اجل��دران وحتّ ى
يف الكهوف ،وباخت�صار يف �أ���س��و�أ �أن��واع
الرتبة من حيث الرتكيبتني الفيزيائية
والكيميائية.
• املاء:
تتميز �شجرة التني ب�أنها �أكرث الأ�شجار
ّ
حتملاً للعط�ش واجلفاف ،ويعود ذلك �إىل
ّ
واملتفرع والعميق
جهازها اجلذري الكثيف
ّ
وال��ق��ادر على �إمت�صا�ص �أق��ل كمية من
كميات من الري
الرطوبة يف الرتبة� ،إال �أن
ّ
خ�صو�صا يف بداية مرحلة الإثمار،
املنتظم
ً
حد كبري يف تكبري حجم الثمار
ت�سهم �إىل ّ
وحت�سني نوعيتها.
• الظروف املناخية:
�سبق وذكرنا �أن �شجرة التني ت�ستطيع
تتحمل يف ال�شتاء حتى  12درجة مئوية
�أن
ّ
حتت ال�صفر� ،أما يف الربيع ف�إن درجة حرارة
 4حتت ال�صفر هي كفيلة بالق�ضاء على
خ�صو�صا يف الأ�صناف التي تنتج
املو�سم
ً
مو�سمني .من ناحية �أخ��رى تتطلب ثمار
التني درجة حرارة عالية يف ال�صيف ورطوبة
هواء معتدلة ،فالثمار النامية يف �صيف بارد
رطب بالقرب من املناطق ال�ساحلية تكون
�أكرب من تلك النامية يف املناطق الداخلية
احل��ارة ،غري �أن الثمار يف هذه الإخ�يرة هي

�أخ�ضر
�أو جمفف

التني ملك
ملوك
الفواكه
�أكرث حالوة من ثمار املناطق ال�ساحلية.
يّ
وتدن درجات
�إىل ذلك ،ف�إن ال�ضباب واملطر
احلرارة يف �أثناء ن�ضج الثمار ي�ؤدي �إىل ّ
ت�شققها
وتعفّ نها.

العمل ّيات الزراعية ال�ضرورية لنجاح زراعة التني
• حت�ضري الرتبة وعملية زرع التني:
املخ�ص�صة لزراعة التني
يتم حت�ضري الأر�ض
ّ
حتدد �أماكن
مرتني ثم ّ
من خالل حرثها ّ
الغرا�س وحتفر َ
اجل��ور ب�أبعاد � 50سم طول
ّ
×� 50سم عر�ض × � 50سم عمق ،ويو�ضع
تراب �سطح اجل��ورة على جهة وت��راب قاع
الغرا�س
اجلورة على جهة �أخرى .قبل زرع ّ
يتم تقليم الأط��راف املك�سورة والطويلة
املعدة لها .ي��ردم الرتاب
وتو�ضع يف احلفرة
ّ
ح��ول املجموع اجل���ذري بحيث ي��ردم �أولاً
جيدا
تراب ال�سطح ثم تراب قاعها اجلور
ً
الغرا�س وت��روى ب��غ��زارة ،مبا�شرة بعد
ح��ول
ّ
الزرع .جتدر الإ�شارة �إىل �أنه يجب �أن تغر�س
ال�شتول يف الأر�ض الدائمة على العمق نف�سه
الذي كانت مغرو�سة عليه يف �أر�ض امل�شتل.
تختلف امل�سافة بني الغر�سة والأخرى ح�سب
ال�صنف ونوع الرتبة وهي تراوح بني  3و� 6أمتار
بني ال�شجرة والأخرى و 5و� 9أمتار بني اخلطوط.
• العزيق:
�إن الغر�ض من عزق �أر�ض ب�ستان التني هو
ّ
غرا�س
التخل�ص من الأع�شاب التي تناف�س ّ
التني على املواد الغذائية واملاء ،وحلمايتها
من الأمرا�ض واحل�شرات التي تنمو وتتكاثر
ال�بري��ة .ويتم العزيق يف
على الأع�����ش��اب
ّ

اخل��ري��ف عند �إ���ض��اف��ة ال�سماد الع�ضوي
�سطحيا كي ال
والكيميائي بحيث يكون
ً
الغرا�س للتلف.
تتعر�ض جذور ّ
ّ
• الري:
تتحمل اجلفاف
ت�ستطيع �أ�شجار التني �أن
ّ
بدرجة �أكرب من �أ�شجار الفاكهة الأخرى
مت�ساقطة الأوراق ،حيث يالحظ �أن زراعة
متتد حتى املناطق ال�صحراوية .تروى
التني
ّ
الأ�شجار �صغرية العمر على فرتات متقاربة
ويتثبت
حتى ينت�شر جمموعها اجل��ذري
ّ
جيدا يف الرتبةّ � ،أما الأ�شجار البالغة فرتوى
ً
مرة يف بداية �آذار (يف حال مل تكن كمية
ّ
مرة ثانية قبل
الأمطار كافية) ،ثم تروى ّ
ومرة
التزهري ب�أ�سبوعني �إىل ثالثة �أ�سابيعّ ،
ثالثة عندما ت�صل الثمار �إىل ثلث حجمها
علما �أنه ال يجب املغاالة يف الري
الطبيعي،
ً
�أثناء فرتة ن�ضج الثمار لأن ذلك ي��ؤدي �إىل
ّ
ت�شققها وتعفّ نها.
• الت�سميد:
ال يحتاج التني �إىل ت�سميد غزير ،غري �أن
توافر ال��ري ينعك�س �إيجا ًبا على كمية
املح�صول ونوعيته .و�إ�ضافة الأ�سمدة الع�ضوية
ت�ساعد يف حت�سني خوا�ص الرتبة ورفع قدرتها
على االح��ت��ف��اظ ب��امل��اء ،كما ت��زي��د من
احلية يف الرتبة التي
ن�شاطات الكائنات
ّ
وجتددها.
بدورها توفر عن�صر خ�صوبة الرتبة
ّ
الأ�سمدة الآزوتية ت�ساعد يف زيادة منو املجموع
اخل�ضري ،والأ�سمدة الفو�سفورية ت�سهم يف
التبكري يف احلمل والإنتاج والعقد والن�ضج،
�أما الأ�سمدة البوتا�سية فتعمل على زيادة

حجم الثمار وحت�سني نوعيتها .وتختلف
كميات الأ���س��م��دة امل�ضافة ح�سب عمر
ّ
ومعدالت هطول
الأ�شجار وخ�صوبة الرتبة
ّ
الأمطار ونوع الزراعة (مروية �أم بعلية).
• تقليم الأ�شجار املثمرة:
يت�ضمن هذا التقليم �إزالة الأفرع املتداخلة
ّ
واملك�سورة وامل�صابة ،و�إزالة بع�ض الأفرع التي
يراوح طولها بني  5و� 10سم ،وتق�صري الأفرع
يق�ص الثلث
الطويلة (عمرها �سنة) حيث
ّ
�أو ال��رب��ع لت�شكيل �أف���رع حديثة حتمل
املح�صول الأ�سا�سي.
�أنواع التني اللبناين
�صيفية بامتياز تنت�شر
التني هو فاكهة
ّ
زراعته يف لبنان ب��د ًءا من ال�ساحل وحتى
اجلبلية وين�ضج يف �أ�شهر
�أعلى املناطق
ّ
ال�صيف وفق ال�صنف وارتفاع املنطقة عن
�سطح البحر .فالأ�صناف ال�ساحلية تن�ضج يف
�شهر متوز ،بينما الأ�صناف اجلبلية تت�أخر
�شه ًرا �أو �أكرث ح�سب ارتفاع كل منطقة.
ب�ين الأ���ص��ن��اف ال��ت��ي ت���زرع يف املناطق
ال�ساحلية نذكر التني الأبي�ض والبقراطي
ذا اللب الأحمر والق�شرة اخل�ضراء ،والتني
اجلمايل ذا الثمرة الكبرية ،وهناك الغزالين
ّ
والع�سالين وال�سويدي والبي�ضاين وال�شموطي
وال�����ص��ي��داينّ � .أم���ا املناطق اجلبلية على
خمتلف ارتفاعاتها ،فت�ست�أثر بالتني الأ�سود
واللب الأحمر واملعروف
ذي الق�شرة ال�سوداء
ّ
بحالوة �أقل من الأ�صناف الأخرى ،وهناك
واللب
التني احل� ّ�م��ار ذو الق�شرة احل��م��راء
ّ
يتميز ب�صغر حجم ثماره
الأح��م��ر وال��ذي
ّ
وغزارة حمله ،والتني العاملي (جبل عامل)
يتميز بنكهة خا�صة جعلت له �شهر ًة
الذي
ّ
وا�سعة يف الداخل واخلارج .وامليزة التي جتمع
ميتد حتى ف�صل
تني اجلبال هي �أن �إنتاجه
ّ
اخلريف و�أحيا ًنا حتى بداية ال�شتاء.
الفوائد ال�صح ّية لثمار التني
يعترب التني من �أغنى م�صادر الفيتامينات
حيث يحتوي على فيتامينات �أ ،ب ،ث،
كما يحتوي على ن�سبة عالية من املواد
املعدنية كاحلديد والكل�س والنحا�س وهي
املواد الهيكلية لبناء خاليا اجل�سم واملو ّلدة
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موا�سم وخريات
خل�ضاب ال���دم ،كما يعترب
التني من النباتات التي حتتوي
على �أكرب م�صدر للكل�سيوم
والأليافّ .
يقلل التني احلوام�ض
يف اجل�سم � ّأم��ا حليب الثمار
غري النا�ضجة فهو ذو مفعول
قاب�ض .كما تعالج ثمار التني
فهي معاجلة الإم�ساك القوي
خ�صو�صا يف ح��ال تناولها يف
ً
ال�صباح وعلى الريق� ،أما تناول
التني املجفّ ف في�ؤمن مقدا ًرا
عاليا من احلرارة ملقاومة برد ال�شتاء .ويفيد
ً
منقوع التني يف عالجات التهاب احلنجرة
واجلهاز التنف�سي والق�صبة الهوائية وتخفيف
حدة ال�سعال الديكي .ول�صنع منقوع التني:
ّ
حبة
حبة تني
وت�شرح كل ّ
ت�ؤخذ ع�شرون ّ
ّ
�إىل ق�سمني وتو�ضع يف ن�صف ليرت من املاء
ال�ساخن وترتك ملدة � 12ساعة ثم ت�ستعمل.
خلراجات ّ
يفيد التني � ً
اللثة
أي�ضا كعالج ّ
تق�سم الثمرة �إىل ق�سمني
وال��ق��روح حيث
ّ
اخلراج والقروح.
يو�ضعان على ّ
ّ
املجفف
الفوائد ال�صح ّية للتني
ت�ؤكد وزارة الزراعة الأمريكية �أن التني
املجفّ ف غني بالألياف والنحا�س واملنغنيز
وامل��غ��ن��ي��زي��وم وال��ب��وت��ا���س��ي��وم والكل�سيوم
وال��ف��ي��ت��ام�ين «ك»� .إ���ض��اف��ة �إىل ذل��ك
يحتوي على ع� ّ�دة عنا�صر مغذّ ية ،كما
ملينة و�أخ���رى م�ضادة
يحتوي على م��واد
ّ
لعدة مواد كيميائية
للأك�سدة ،وهو م�صدر ّ
كالفالفونويد والبوليفينول وحم�ض الغال
وحام�ض الكلوروجينيك وال�سرياجنيك
والكات�شني.
جتفيف التني و«ت�سطيحه»
�إن ال��ظ��روف املناخية ال�سائدة يف لبنان
وب�شكل خا�ص يف املناطق اجلبلية التي
تتميز بحرارة عالية ورطوبة معتدلة ّوفرت
ّ
العوامل الأ�سا�سية لنجاح عملية جتفيف
تعود اللبنانيون منذ زمن بعيد
التني .فقد ّ
على جتفيف الفائ�ض من �إنتاج التني خالل
ال�صيف لالحتفاظ ب��ه يف ف�صل ال�شتاء،
�أو ت�شريحه ون�شره على ال�سطح وتعري�ضه
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�إن ال�صفعة الأوىل التي ّ
تلقتها
زراع��ة التني يف لبنان كانت
ب��ع��د ان��ت�����ش��ار زراع����ة التبغ،
حيث ّ
ريا
تب�شر امل��زارع��ون خ ً
منها وراح��وا يقلعون �أ�شجار
التني لي�ستبدلوها بالتبغّ � ،أما
ال�صفعة الثانية فجاءت عندما
ّ
ر�سميا
تخلت الدولة اللبنانية
ً

مربيات.
لل�شم�س وم��ن ث��م حتويله �إىل
ّ
ّ
امل�سطح ب�أن الأول
يختلف التني املجفّ ف عن
ال يخ�ضع للت�شريح بل يبقى ثمرة كاملة
ويعر�ض لل�شم�س ثم يو�ضع يف �سلة كبرية
ّ
�أو ي�شك بخيطان طويلة وي�ؤكل يف ال�شتاء
مع اجلوز �أو اللوزّ � .أما امل�سطوح فبعد ت�شريحه
وتعري�ضه لل�شم�س يو�ضع يف وعاء لطبخه مع
وال�سكر واحلام�ض ،وعندما يغلي املاء
املاء
ّ
تنزع الرغوة التي تطفو على �سطح الوعاء
كمية من اليان�سون �أو وريقات
ثم ت�ضاف
ّ
من نبتة العطر .وقبل الإنتهاء من عملية
الإن�ضاج ي�ضاف �إليه ال�سم�سم وامل�سك واجلوز
ملدة خم�س دقائق ،ويرتك
واللوز ويغلى املزيج ّ
ليربد قبل �أن ي�سكب يف �أوعية زجاجية.
واقع زراعة التني يف لبنان و�آفاقها
و�صلت زراع��ة التني و�صناعته �إىل طريق
ّ
تغطي م�ساحات
ال���زوال بعد �أن كانت
�شا�سعة من �أرا�ضي معظم القرى اللبنانية،
وك��ان��ت ت�سهم �إىل ح��د كبري يف دعم
خ�صو�صا من خالل ت�صنيعه
االقت�صاد الريفي
ً
وبالتايل جتفيفه وت�سطيحه ثم حتويله �إىل
مربيات والإجتار به داخل لبنان وخارجه.
ّ

ع��ن ال���زراع���ة وب���ات امل���زارع
ت�روك���ا م��ن دون �أي ن��وع
م�
ً
من احلماية .يف ظل غياب
�إح�صائيات ر�سمية عن تطور امل�ساحات
امل��زروع��ة بالتني يف لبنان تبقى حقيقة
دامغة وهي �أن هذه الزراعة ت�شهد منذ نحو
ريا ،يعود
عقدين من الزمن انح�سا ًرا كب ً
أهمها :قلع �أ�شجار
ذلك �إىل �أ�سباب عديدة � ّ
التني وا�ستبدالها بزراعة التبغ �أو ب�أ�شجار
مثمرة م��ن ن��وع �آخ��ر كالعنب والتفاح
وال��ك��رز وال����د ّراق وال��زي��ت��ون وغ�يره��ا ،عدم
ال�صحية لأ�شجار التني فالأمرا�ض
الرعاية
ّ
وخ�صو�صا حفّ ار ال�ساق وح�شرة
واحل�شرات
ً
لاً
هاما يف
التني ال�شمعية �أ�صبحت عام
ً
يبا�س ق�سم كبري من �أ�شجار التني املزروعة
ب�شكل عام يف � ٍ
أرا���ض بعلية على التالل
واملرتفعات واجلبال ،حيث ي�صعب تدخل
الإن�سان وت�أمني و�سائل احلماية من الأمرا�ض
يرا هناك عامل احلرائق
واحل�شرات .و�أخ� ً
قو ًة نتيجة ظاهرة
الذي يزداد انت�شا ًرا وي�شتد ّ
االحتبا�س احلراري الذي يق�ضي �سنو ًيا على
م�ساحات �شا�سعة من ب�ساتني التني يف ظل
ّ
اخلطة الر�سمية
نق�ص املبادرة الفردية وغياب
مل�ساعدة املزارعني على �إعادة زرع امل�ساحات
بغرا�س التني.
املت�ضررة ّ
ّ
ً
�إنطالقا من اخل�صائ�ص البيولوجية ل�شجرة
حتمل �أق�سى
التني التي جتعلها قادرة على
ّ
ظ��روف البيئة ،ون��ظ� ًرا �إىل �أنها من �أق��دم
تتحدر بالذات من منطقة
الأ�شجار التي
ّ
ال�شرق الأو�سط ،و�إىل الفوائد الطبية التي ال
تعد لثمارها وحليبها و�أوراقها،
حت�صى وال ّ
يتوجب على الأجهزة املخت�صة الر�سمية
وعلى ر�أ�سها وزارة الزراعة �أن تويل �شجرة
اهتماما �أكرب ،فتزرع بها امل�ساحات
التني
ً
اجلرداء لتاللنا ومرتفعاتنا.
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قواعد التغذية

ثمة ع��وام��ل ع��دي��دة يف البيئة
ّ
املحيطة بالإن�سان تزيد من تع ُّر�ض
العيون وبالتايل النظر ل�ضغوط �شديدة
وم�ؤذية .بع�ض هذه العوامل نف�سي
وبع�ضها يعود �إىل العادات الغذائية
ال�س ّيئة واجللو�س
ل�ساعات طويلة
ام���ام �شا�شات
ال��ت��ل��ف��زي��ون
والكومبيوتر والهاتف املحمول.
يف ما يلي ن�صائح ذهب ّية للحفاظ
على �سالمة العني و�صحتها.

غنية مب�ضادات الأك�سدة التي ت ��ؤدي دور
ّ
ّ
النظارات ال�شم�سية ،وحتمي من الأ�شعة ما
ت�ص ال�ضوء الأزرق
فوق البنف�سجية التي متّ ُ
امل�سببب مل�شاكل �شبكة العني .ويعترب كل
ّ
والكرات من الأطعمة
من الب�صل والتوم
ّ
الغنية بالكربيت واللي�ستني اللتني حتميان
عد�سة العني من املياه البي�ضاء.
الدهنية
• تناول �أحما�ض «�أوميغا »3
ّ
املتوافرة يف الأ�سماك ملرة واحدة يف الأ�سبوع
على الأقل ،كونها ّ
تقلل من خطر الإ�صابة

لي�س اجلزر وحده ما يق ّوي النظر...

نظام غذائي متنوع
غني باخل�ضر
• �إع��ت��م��اد نظام غ��ذائ��ي
ّ
والفاكهة الطازجة .ومن �أهم �أنواع اخل�ضار
املفيدة ل�صحة العينني ,يذكر االخت�صا�صيون
اجلزر الغني بفيتامني «�أ» ال�ضروري ل�شبكة
العني والذي ّ
يقلل من خطر �إعتام عد�ستها
(.)Cataracte
ٌّ
كما ُيعترب ك��ل من البطاطا احللوة،
الغنية
املانغا ،ال�شمام وامل�شم�ش ،من الأغذية
ّ
بهذا الفيتامني � ً
أي�ضاّ � .أما ال�سبانخ فهو غني
أكدت عدة درا�سات قدرة
مبادة اللوتني ،وقد � ّ
هذه املادة على احلماية من تلف الأوعية
ال��دم��وي��ة يف �شبكة ال��ع�ين ،و�إب��ع��اد خطر
تعر�ضها للنزيف ،وهي عوار�ض تظهر مع
ّ
خ�صو�صا يف املناطق احلارة
ال�سن،
ّ
ً
التقدم يف ّ
التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س �أطول.
حيث يكون
ّ
كما � ّأن للملفوف وال�شمندر دو ًرا ال ي�ستهان
به يف هذا ال�صدد.
كذلك ُين�صح بتناول اخل�ضر والفاكهة
املتنوعة� ،إذ ت�ؤمن البندورة
ذات الأل���وان
ّ
والبابايا والتوت ،بالإ�ضافة �إىل مادة اللوتني،
م���ادة الزيك�سانتني ()Zeaxanthine
وهما م��ادت��ان ت�ساهمان يف تعزيز حا�سة
النظر وتقوية ر�ؤي��ة الأل���وان ،كما تزيدان
م��ن دق��ة النظر .كما � ّأن ه��ذه الأغ��ذي��ة

بال�ضمور البقعي (degenerescence
 )maculaireل�شبكة ال��ع�ين .ويعترب
الإخت�صا�صيون �أ�سماك ال�سلمون واملاكريل
وال�سردين من �أهم �أن��واع ثمار البحر التي
تغني حا�سة النظر وتبعد خطر �إعتام عد�سة
العني.
• تناول اخلبز الكامل الغني بالفيتامني
التعر�ض
« »Bلأ ّن��ه يقي ب�صرنا من خماطر
ّ
لل�ضوء واحلرارة.
• ي�ساهم تناول الكبد يف ح�صولنا على
فيتامني « »Dالذي يبعد �شبح الإلتهابات

ويعمل على جتديد اخلاليا التي ت�شكل
طبقات ( )couchesالعني ،فيما تدعم
اللحوم احلمراء نظامنا الغذائي مبادة الزنك
التي ت�ساعد اجل�سم على امت�صا�ص املواد
امل�ضادة للأك�سدة.
• ين�صح الإخت�صا�صيون كذلك باعتماد
العد�س واحلم�ص والفا�صوليا الغنية بفيتامني
« »Bواملاغنيزيوم ،كونها حتتوي على
احلديد الذي يحمل الأوك�سيجني ب�شكل
ي�سببها
مبا�شر �إىل العني
ً
مبعدا �آالم الر�أ�س التي ّ

�إجهاد العني خالل النهار (ق��راءة ،حتديق
بال�شا�شات الإلكرتونية ،تركيز.)...
• �إن نق�ص الدموع يف العني ي�ؤدي �إىل �ضعف
النظر مب�ستوى  20يف املئة ،لذلك يعترب �شرب
املاء خطوة �أ�سا�سية يف املحافظة على نظر
�سليم ومعافى.
خطوات �صغرية ولكن �ضرورية
ت�ساعد خطوات �صغرية يف احلفاظ على
ر�ؤية �أف�ضل ،وميكن لأي �شخ�ص اعتمادها
يف �أي وقت.
�أوىل ه��ذه اخل��ط��وات ه��ي حتريك العني
بحركة دائرية  10مرات يف اجتاه عقارب
ال�ساعة ،و 10مرات �أخرى بالعك�س.
كما � ّأن النوم لفرتة كافية ال ّ
تقل عن 8
�ساعات باليوم ،ي� ّؤمن ا�سرتخاء العني وي�صلح
ويجددها.
خالياها
ّ
ويف ال�سياق عينه ،ين�صح االخت�صا�صيون
باالمتناع عن التدخني ،وباالبتعاد عن
خ�صو�صا يف الأماكن
�أماكن وجود املدخنني
ً
املغلقة.
ّام��ا اعتماد الإ���ض��اءة ال�سليمة يف �أثناء
العمل والقراءة ،فمن �ش�أنه �أن يريح النظر،
حيث ي�شكل �ضوء النهار غري املبا�شر البيئة
الأن�سب للعملّ � ،أم��ا يف ح��ال اللجوء �إىل
فيف�ضل �أن تكون
الإ�ضاءة اال�صطناعية،
ّ
الإنارة متو�سطة و�أن ت�أتي من اخللف.
ي��رك��ز
ب���الإ����ض���اف���ة �إىل م���ا ���س��ب��ق،
ّ
االخت�صا�صيون على ���ض��رورة ع��دم �إجهاد
العني ل�ساعات متوا�صلة �أم���ام �شا�شات
التلفزيون والكومبيوتر والهاتف املحمول،
وكذلك يف القراءة والتدقيق يف الأعمال
احل�سابية ،وي�شددون على وجوب �أخذ فرتات
ا�سرتاحة بني احلني والآخر ،و�إغما�ض العينني
لتخفيف الإرهاق والتعب.
يرا يعطي ه���ؤالء �أول��و ّي��ة ب��ارزة لإج��راء
�أخ� ً
الفحو�صات الطبية للنظر �أو الك�شف الطبي
على العيون عند الأطباء الإخت�صا�صيني
للح�صول تقارير كاملة عن �صحة العيون،
ولإنقاذها باك ًرا يف حال وجود �أي م�شاكل،
ت�سببها
ومنعا لإ�صابتها ب�أ�ضرار تراكمية
ً
ّ
ح��االت الإه��م��ال واال�ستخفاف مب�شاكل
النظر ،حتى الب�سيطة منها.
العدد  - 340اجلي�ش
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الأطايب من

خمتلف مطابخ

العامل على �صفحات
«اجلي�ش»

هواة املائدة
الأنيقة مدعوون
�إىل جتربة �أ�صناف
مميزة مع ال�شيف
ري�شار اخلوري

• ال�شيف ري�شار خمت�ص
يف الأطباق الفرن�سية والعاملية
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اجلي�ش  -العدد 340

احلار بال�صل�صة
الدجاج
ّ
احلمراء مع اخل�ضار
• املكونات:
�صدر دجاج :ن�صف كيلو.
بطاطا :عدد .2
كزبرة خ�ضراء :ربع كوب مقطع.
ب�صل :عدد .2
بندورة :عدد .2
ثوم 4 :ف�صو�ص.
حبتان.
ملونةّ :
فليفلة ّ
بندورة مطحونة 200 :غرام.
مكعب من مرقة اخل�ضار :عدد واحد.
ّ
�صنوبر :ملعقة كبرية.
زيت نباتي 4 :مالعق كبرية.
حر بودرةّ :
ر�شة.
ّ
حام�ض للزينة.
ملح وفلفل �أ�سود.

ّ
وير�ش بالفلفل الأ�سود ويقلى بالزيت النباتي
جانبية حتى ين�ضج.
يف مقالة
ّ
 ت�سكب البندورة املطحونة فوق اخل�ضارومكعب مرقة
ثم احل� ّ�ر ال��ب��ودرة،
ّ
املطهوة ّ
ّ
اخل�ضار.
 تق�شر البطاطا وتقطع اىل �شرائح ،وت�سلقوحتمر
مبدة  5دقائق،
ثم ترفع قبل ن�ضجها ّ
ّ
ّ
من اجلهتني على الـ� grillأو يف مقالة مانعة
للإلت�صاق.

• طريقة التح�ضري:
 يحمى الزيت النباتي يف مقالة ،وتُ�ضافّ
املقطعة �إىل جوانح،
كمية الب�صل
�إليه
ّ
يفرم ك� ّ�ل من الثوم والكزبرة اخل�ضراء
امللونة (�إىل �شرائح
وال��ب��ن��دورة والفليفلة
ّ
َّ
تدريجيا وتُقلب.
رفيعة) ،وت�ضاف �إىل الب�صل
ً
رفيعاّ ،
ميلح
 يقطع �صدر الدجاجً

• طريقة التقدمي:
 تو�ضع �شرائح البطاطا يف �صحن التقدمي،ثم �صل�صة
تو�ضع فوقها قطع الدجاج ،ومن ّ
اخل�ضار احلمراء احلارة.
كمية ال�صنوبر ،وقليل
 تنرث فوق املزيجّ
من امللح والفلفل الأ�سود.
 -يز ّين الطبق ب�شرائح احلام�ض.

� ّأم علي
• املكونات:
كروا�سان �سادة جاهز :عدد .5
حليب �سائل :كوب ون�صف.
كرمي حيواين :كوب وربع.
كرمية اخلفق (:)Crème Chantilly
كوب واحد.
�سكر :كوب واحد.
فانيلياّ :
ر�شة.
بر�ش جوز الهند :ثالثة �أرباع الكوب.
حمم�ص :ربع كوب.
ف�ستق حلبي
ّ
حمم�ص :ربع كوب.
لوز
ّ
حمم�ص :ربع كوب.
جوز
ّ
زبيب :ربع كوب.

• طريقة التح�ضري:
 تقطع ح��ب��ات ال��ك��روا���س��ان بالطولوحت� ّ�م�����ص يف ال��ف��رن حتى ت�صبح �شقراء
مقرم�شة.
 -مي��زج احلليب مع الكرمي احليواين
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ئد البصصل فوائ
فوا

فو

وائد

ن�صيحة ال�شيف

الفو�سفور واملاغنيزيوم.
ي��ح��اف��ظ ال��ب�����ص��ل � ً
أي�����ض��ا ع��ل��ى �صحة
القلب والأوعية الدموية ،الحتوائه على
م��رك��ب��ات ال��ك�بري��ت ال��ت��ي تعمل مع
مادتي الكري�سينت والكروم والفيتامني
ّ
 ،B6على حماية الأوعية الدموية من
التلف الناجم عن الكول�ستريول.
ي�ضم الب�صل ك��ذل��ك ال��ك��ث�ير من
مفيدا يف
مما يجعله
ً
م�ضادات االلتهاب ّ
عالج �أعرا�ض التهاب املفا�صل وااللتهاب
الناجت عن الربو واالحتقان امل�صاحب
للربد .بينما يعمل الفيتامني  Cمع
الكري�سينت والفالفونيدات على قتل
البكرتيا امل�ضرة التي ت��راف��ق الإ�صابة
بالربد ،ولكن الإف��راط يف تناول الب�صل
ي�ؤدي �إىل ال�صداع والن�سيان واحل�سا�سية...
الب�صل م�صدر جيد مل�ضادات الأك�سدة
التي تعمل على تعوي�ض ال�ضرر الت�أك�سدي
ال��ذي ي�صيب �ألياف الع�ضالت و�أن�سجة
اجل�سم ،وهو بالتايل يبعد خطر ال�سرطانات
املختلفة .حتتوي  100غ��رام من الب�صل
على 40 :وحدة حرارية� ،صفر غرام دهون
�إجمالية� ،صفر غرام دهون م�شبعة� ،صفر
ملغ كول�ستريول 9 ،غرام كاربوهيدرات،
غذائية،
 2غرام �ألياف
ّ
 1غ���رام ب���روت�ي�ن%2 ،
كال�سيوم 4 ،ملغ
������ص�����ودي�����وم%12 ،
فيتامني ...C

لبصصل فوائد البصصل ف
ا
د
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ائد
و

بصصل
ال

ثم
 ي�ضاف الأرز امل�سلوق �إىل الب�صل ومن ّّ
املكونات
وتقلب
كم ّية البقدون�س املفروم
ّ
ّ
ث��م ت�ضاف م��رق��ة البقر وك��رات
ج��ي ً
��داّ ،
ّ
الكفتةّ ،
ر�شة امل�ستكة ،القرفة ،الفلفل
الأ�سود وامللح.
 حت��رك امل��ك��ون��ات وت�ت�رك على ن��ا ٍرخفيفة حتى تن�ضج.

د الب
ص
ص
ل

• فوائد الب�صل :الب�صل نبات من الف�صيلة
الثومية ،رائحته نفاذة كونه يحتوي على
م��واد كربيتية ط��ي��ارة ،ه��و مفيد ج� ً�دا
لل�صحة .وهو نوعان الأبي�ض والأحمر ،وال
الغذائية
فرق بني النوعني من الناحية
ّ
ولكنهما يختلفان يف امل���ذاق حيث
حادا وحا ًّرا بنكهة قوية� ،أو حل ًوا
يكون ًّ
وذا نكهة معتدلة.
الب�صل م��ن �أق���دم �أن���واع اخل�ضر التي
عرفها الإن�سان ،وقد ا�ستخدمته غالبية
�شعوب العامل.
انتاجا للب�صل هي
�أك�ثر دول العامل
ً
ال�صني ،تليها الهند ،والواليات املتحدة
االمريكية ،وتركيا...
ّ
ه��و غ��ن��ي بالفيتامينات وامل��ع��ادن،
عالجا
وي�شكل ا�ستهالكه املنتظم
ّ
ً
لأم��را���ض القلب ،ال�سكري وه�شا�شة
العظام ...ي�ستخدم يف مناطق متعددة
يف العامل لعالج البثور والتقرحات ويف
الطب البديل ،وهو يحتوي على مركبات
�ضد االلتهاب وال�سرطان والأك�سدة مثل
«الكري�سينت» (.)Quercetin
هو من النباتات الغنية باملاء ،حيث مينع
لأ ّن���ه
تكون احل�صى ويلينّ الأمعاء
ّ
ي�����ح�����ت�����وي ع���ل���ى
الأل��ي��اف والأم�ل�اح
املعدنية الهامة
كا ل�صو د يو م ،
الكال�سيوم،

الب

وال�سكر ويرتكان على النار حتى يذوب
ّ
ال�سكر ويتجان�س املزيج.
 يف وع��اء زجاجي ع��ازل للحرارة ،تر�شكمية من بر�ش ج��وز الهند ،ثم ت�صف
ّ
املحم�صة،
طبقة من حبات الكروا�سان
ّ
جمد ًدا ،تنرث
ثم قليل من بر�ش جوز الهند
ّ
ّ
املحم�صة والزبيب ،وطبقة
بعدها القلوبات
ّ
املحم�ص،
�أخ��رى من حبات الكروا�سان
ّ
ثم طبقة من احلليب والكرمي احليواين
ّ
ال�ساخن ،وطبقة من الكرمية املخفوقة
(ن�صف خفقة).
 يو�ضــع الوعــاء الــعــازل للـــحرارةتقدم
يف الفــرن حتى
ثم ّ
ي�شقر وجههاّ ،
ّ
�ســاخنة.

• طريقة التح�ضري:
ناعما ،ويذبل بالزيت
 يفرم الب�صلً
النباتي على نار هادئة.
 يف مقالةجانبية تقلى ك��رات
ّ
الكفتة ّ
وتقلب حتى تن�ضج.

فوائد البصصل فوائد
ل
صص

للمحافظة على البقوليات يف الرباد ملدة
خ�����س ،)...ين�صح
اط��ول (نعنع ،روك���ا،
ّ
ال�شيف ري�شارد بغ�سل هذه الأخرية وتركها
جيدا ،ومن ثم لفّ ها بقطعة
حتى تن�شف
ً
من القما�ش وو�ضعها يف وعاء
حافظ «� ،»Tupperwareأو
يف كي�س حافظ للطعام ،يف
الرباد.
� ّأم��ا بالن�سبة اىل البقدون�س
املفروم ،فين�صح ال�شيف بو�ضعه
ورقية
يف وعاء حافظ على ان تو�ضع حمارم ّ
جي ًدا
حتته ومن ّ
ثم فوقه ،ويغطى الوعاء ّ
(يف�ضل �أن يكون الوعاء حمكم الإغالق،
ّ
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة
على البقدون�س
طازجا،
�أخ�ضر
ً
لأط�������ول ف�ت�رة
مم���ك���ن���ة)،
وي����ح����ف����ظ يف
الرباد.

ا
لبصص

• املكونات:
كفتة 200 :غرام.
�أرز م�سلوق :كوب واحد.

لف

�شوربة القيما

بقدون�س مفروم :ربع كوب.
زيت نباتي :ملعقتان كبريتان.
مرقة البقر :ليرت واحد.
قرفةّ :
ر�شة.
م�ستكة :ر�شة.
ملح وفلفل �أ�سود.
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�شما�س
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400.000

لرية لبنانية

اال�سم:

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

العنوان:

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

الهاتف:

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

�شــروط امل�سابقة

م�سابقة الكلمات املتقاطعة تقدمها
«اجل��ي�����ش» لقرائها 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  20ت�شرين الأول .2013
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

�أفق ًيا:
 -1اجلي�ش اللبناين �أعلن احلرب عليه ،اجلي�ش العظيم،
ال�شجاع.
� -2شاعر لبناين راحل ،مدينة م�صرية ،دولة يف �أمريكا الو�سطى.
 -3تلوك ومت�ضغ الطعام ،طرق ،ا�شتياقي �إىل ،تبغ.
أ�ستعد.
 -4منزل ،حمل ومكان ،مدينة نيجريية� ،
ّ
 -5مدينة لبنانية� ،أديب فرن�سي راحل ،طليق.
 -6بيت ،دولة عربية� ،شرحت و�أو�ضحت الكالم.
� -7أ�سندهم ،دولة يف �أمريكا اجلنوبية.
� -8ساروا ،نقي�ض نعم ،نزول وهبوط.
ّ
تكلم ب�صوت منخف�ض.
ت�صرح،
ّ -9
... -10
 -11دولة �أوروبية� ،أديب رو�سي راحل.
 -12بلدة لبنانية ،عا�صمة �أوروبية� ،ضمن.
 -13ماركة �سيارات ،دولة افريقية ،ر�ؤو�س اال�صابع.
�صر ،ديك ،قاعدة كاليدونيا اجلديدة.
-14
املمرنَّ ،
ّ
حن قلبه ،ممثل �أمريكي ،دخل و�أ�سرع ،غريك.
َّ -15
 -16عا�صمة دولة يف �أمريكا الو�سطى ،فيلم لأم كلثوم� ،أمدح
و�أعظم.
� -17إبن الفر�س ،حرف جر� ،ضعفِ ،مق َول،
مدينة يف نيجرييا.
يعينانه وي�سعفانه ،يعوم وينب�سط يف املاء،
ّ -18
من املكاييل ،جاه ِ
نى.
وغ َ
ُ -19حب ،عا�صمة عربية ،والية �أمريكية.
 -20اخلرق يف احلائط ،مدينة فل�سطينية،
حدث.
ج�سم االن�سانَّ ،
� -21شاعر لبناين راحلُ ،مد ّر�سةَ ،
احل ّر.

حمود
• املعاون الأول ح�سن ّ
نادي الرتباء املركزي.

• الرقيب الأول يامن الربجي
�أركان اجلي�ش للتجهيز.

عمود ًيا:
� -1إخرتع ،ماركة �سيارات.
 -2م�سرحية ل�سعيد تقي الدين� ،أبي�ض ،ح�سن القد واعتداله.
يخ�صني.
 -3من الزحافات ،ما ي�ؤكل ،فتنة واختالط،
ّ
املقيد ،حمامة برية ،رجعوا عن ،مييل لونه
 -4م�شى م�شية
ّ
اىل ال�سواد.
دق وك�سر� ،سيف ،حرف جزم ،ممثل ايطايل تويف .2002
ّ -5
 -6احلنظلَّ � ،إدعت ،ممثل �أمريكي تويف .1985
 -7مطربة لبنانية ،مت�شابهان ،ثعلب.
وتوج َع.
 -8بي�ض النمل ،خمافة من الأمر ،مرف�أ �إ�سباين� ،شكا
َّ
يرب بالوعد ،جي�ش كثري.
� -9أقرباء ،دولة اوروبيةّ ،
� -10أديب ،دولة عربية ،للإ�ستفهام.
 -11منع الهجوم ،مدينة �أملانية ،راحة اليدُ ،يرجِ ع ال�شيء ،ا�سم
فر�س �شجرة الدر.
 -12بلدة لبنانية ،تثاقلت يف امل�شي ،ال�سحاب الأ�سود.
 -13قر�ض م� ّؤجل ،ي�ستعمل ل�شرب القهوة ،للتف�سري ،جزيرة
يونانية.
الف�ضة.
 -14ال�شهر اخلام�س ،نكاتب،
ّ
 -15اقرع اجلر�س ،دولة �آ�سيوية ،مرف�أ �سوري.
 -16نبات ذو رائحة عطرة ،ماء بارد ،ت�سكن
بعد حدة.
َ
ورق ،اطالقه ،عا�صمة افريقية.
-17
�ضعف َّ
 -18اال�سم الثاين لرئي�س افريقيا اجلنوبية
قوي
ت�سم ّر ،جمعوها عن الأر�ض،
�سابقا،
َ
َ
ومثنى
َ
�صوت الوطواط ،للمنادى،
 -19يفرح ،ب�شرَّ ،
نداوي.
 -20ممر يف جبال الألب ،مرف أ� يف املك�سيك،
رب.
ع َ

الفائزون

• العريف الأول جرج�س عطاالله
جهاز �أمن املطار.

• ماجدة خليل
طرابل�س.
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الكلمة ال�ضائعة
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من �ستة حروف :دولة �أوروبية
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• �ستيفان ماالرمه:
�شاعر فرن�سي (-1842
 .)1898يعترب مع فرلني
رائد الرمزية.
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فرنكفورت الفل�سفية.
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• ماك�س هور كهامير:
ف��ي��ل�����س��وف �أمل�����اين
(� .)1973-1895أح��د
م��ن�����ش��ئ��ي م���در����س���ة
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العام .1931

�صعبة احلل

4
2
6
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1
5
9
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قامو�س �صغري
• اريك اك�سل كارلفلت:
�شاعر �سويدي �إ�شتهر
بو�صف حياة الأري��اف
وال��ف�لاح�ين (-1864
 .)1931نال جائزة نوبل

�شكوكو
�صحف
طبع
ظرف
ظهور
عز
عناية
فلوريدا
فنادق
قمة
ّ
كاليفورنيا
كنز
كامريا

�سهلة احلل

6
1
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3
2
7
8
9

�إ�سلندا
�إ�سبانيا
�إيطاليا
املانيا
الربازيل
باناما
بريطانيا
بلغاريا
بوليفيا
برين
تالريان
تيبت
تاي�سون

توغو
جرائد
جيهان
جاكلني
داليدا
روماريو
رونالدو
زامبيا
زينة
زوريخ
�سمعان
�شامل
�شو�شو

كوافري
لوز
حمبة
معلم
مهند�س
نينا
نوافذ
هند
هدف

�أ

ب

ع

د

ث

ل

ا

ث

ي

ة

!

ا

هل تريد �أن
تكت�شف ما
هو خمب�أ يف
داخل ال�صورة؟
ما عليك
تركز
� اّإل �أن ّ
نظرك على
نقطة حمددة
يف و�سطها،
على �أن تكون
امل�سافة قريبة
جدا ،ثم حاول
ً
بعد ثوان �أن
تبعد ال�صورة
اً
حماول
تدريجا،
ً
�أن تخرتقها
بنظرك حتى
تتو�صل اىل
ر�ؤية الأ�شكال
الثالثية الأبعاد
التي �ستظهر
�أمامك.
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عبارة

ي�ؤذينا ،لك ّنه ال يخيفنا
لي�ست بالدنا � ً
�سمى االرهاب .كما � ّأن �شعبنا لي�س مفطو ًرا على الإجرام،
أر�ضا خ�صبة ملا ُي ّ
ردة فعل .نحن ال نق�صد � ّأن توجيه العنف
وعائالتنا مل تن�ش�أ على ّ
ال�ضرب خبط ع�شواء عند � ّأي ّ
صلاً
صلاً
نحو ّ
مربر يف ّ
ظل الت�شريعات
واجتاها
نحدده �أ� وف� ،
ً
الطرف املقابل ،بعد �أن ّ
ً
وموقعا� ،أمر ّ
قمة
والقوانني وامل�ؤ�س�سات� ،إ ّال � ّأن توجيه ذلك نحو الب�شر املجهولني ،كائنني من كانوا ،هو ّ
ّ
الظلم ،وعنوان القهر واال�ستخفاف بنعمة احلياة.
التيارات
و ّمل��ا كانت املنطقة املحيطة بنا
ّ
تعج ب��الأح��داث والتطورات ،وتفي�ض فيها ّ
والريح ،فاجلدير
واالتجّ اهات املت�ضاربة ،و ّملا كان الإرهاب كالوباء ،وو�سيلة انت�شاره هي الهواء ّ
لكن الوا�ضح ّ
والثابت هو �أننا
حد بعيد.
ّ
بالقول � ّأن البقاء يف من�أى عن الهبوب �صعب �إىل ّ
للدفاع عن �أمن البالد و�سالمة العباد ،و�أ ّننا ،كما
دائما للمواجهة،
وم�ستعدون ّ
ّ
جاهزون ً
�أعلن قائد اجلي�ش يف �أكرث من منا�سبة ،يف حرب مفتوحة مع هذا الإرهاب.
الر�أي على اجلميع،
لي�س للإرهاب �أر�ض
ّ
حمددة ،وال منبت معروف� ،إ ّال �أ ّنه ي�سعى �إىل فر�ض ّ
ال�سيطرة على امل�ساحات ّ
كلها ،من خالل الرتويع و�سفك الدماء .وهو يف تناق�ض
ومييل �إىل ّ
ً
متناق�ضا مع جمتمعنا اللبناين،
وا�ضح مع من حوله ل ّأن الدمار رفيق دائم له ،و�أكرث ما يبدو
التنوع واالنفتاح واحلر ّية.
وتر�سخ عرب الزمن ،على
هذا املجتمع الذي ن�ش�أ منذ البداية،
ّ
ّ
متعددةّ ...
كلها حاالت مقبولة �شرط �أن حتافظ
متنوعة ،وهيئات
مذاهب �شتّ ى ،وم�شارب
ّ
ّ
ال�سمات الأ�سا�سية التي ترعى اجلميع� ،أال وهي قبول الآخر ،وامل�شاركة معه يف املواطنية
على ّ
ًّ
احلرية واال�ستبداد.
حقا
ً
احلرية والفو�ضى ،وبالتّ ايل بني ّ
وواجبا ،مع التمييز بني ّ
ّ
خ�صو�صا يف عرف اجلي�ش،
الدروب ،الأمن هو اخلط الأحمر،
بني هذه التّ �شعبات ،وعرب تلك ّ
ً
الداخل ،وقد تكون خطوط اخلارج
هذه امل�ؤ�س�سة ا ّلتي تتو ّزع وحداتها بني �أمن احلدود و�أمن ّ
اً
الداخل ،ل�صغر امل�ساحة وق�صر امل�سافات� ،أول ،ولعدم براءة عد ّو اخلارج
متداخلة مع خطوط ّ

عم يف جمتمعنا،
ثانيا� .ألي�س عد ّونا هو
من اعتداءات ّ
الداخلً ،
ال�سالم �إذا ّ
ّ
املت�ضرر الأ ّول من ّ
ومن اال�ستقرار �إذا ّ
التقدم والعمران �إذا توا�صال؟ �أ ِمن م�صلحة هذا العد ّو العن�صري �أن
حل ،ومن
ّ
الزهور ،وتتداخل �أحيا�ؤهم ،وتتكامل م�صاحلهم،
يتنوع �أبنا�ؤه
كتنوع ّ
ّ
يزدهر يف جواره وطن ّ
وي�ستمر تعاونهم ،ويرفرف فوق ر�ؤو�سهم علم واحد يخل�صون له ،وي�ست�شهدون يف �سبيله؟
ّ
�سكان البالد ّ
قلة ت�سمح لها نف�سها بامل�شاركة يف
واملرفو�ض وامل�ستغرب� ،أن يكون بني ّ
وتدمر ،وت�ضرب احل�ضارة ،ومتيل بالتّ اريخ الوطني �إىل الوراء،
ال�سوء ،الأفعال التّ ي تقتل
ّ
�أفعال ّ
ورعته
من دون متييز بني فالن وفالن .ويف مقابل الإرهابي املجرم الذي قد يقتل � ًّأما ّربته
ُ
ي�شوه ج�سد �أخ رافق طفولته ،هناك جندي يقف له باملر�صاد،
عن طريق
ّ
متفجرة عمياء ،وقد ّ
جندي ي�ضحي ويبذل الغايل والنفي�س من �أجل �سواه ،فرناه يندفع يف �سبيل �إنقاذ امر�أة جمهولة
املواطنية والإن�سانية ،مل تلده � ّأمه ومل يعرفه �أبوه.
وك أ� ّنها � ّأمه ،وي�أخذ بيد �أخ له يف
ّ
العميد علي قان�صوه
مدير التوجيه
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