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لتوزيع ال�شحف واملطبوعات

على  املحافظة  جمعية  تتميز 

وو�سوح  اأفقها  بانفتاح  الطبيعة 

روؤيتها، وعالقاتها التي متتد اىل 

تتعاون  عاملية  بيئية  جمعيات 

الو�سع  حت�سني  �سبيل  يف  واإياها 

ر�سيدها   يف  ب��ات  وق��د  البيئي. 

املهمة  االجنازات  من  الكثري 

املحميات  اقامة  خ��الل  من 

واالهتمام بالطيور و�سواها...

جمعيات اأهلية

حتقيق ع�سكري

جولة الوزير

املتحدة  ل��ل��والي��ات  زي���ارة  يف 

يف  بالنجاح  تكللت  االمريكية 

احل�سول على دعم اجلي�س اللبناين 

والتجهيزات  واملعدات  باالآليات 

ان  الدفاع  وزير  اكد  املتطورة، 

حدود  ويحمي  موحد  »اجلي�س 

لبنان يف وجه ا�سرائيل، كما 

انه ي�ستطيع حماية احلدود 

اللبنانية كلها«.

املقاتل املحرتف هو من ميلك القدرة على القتال يف خمتلف الظروف املناخية 

والبيئية. مدر�سة التزلج الراب�سة يف االعايل توؤدي دوراً اأ�سا�سياً يف اإعداد مقاتلني 

حمرتفني قادرين على مواجهة �سقيع الثلج وق�ساوة اجلبال واملرتفعات.
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طبع من هذا العدد 60.000 ن�سخة

ل��ب��ن��ان��ي��ة ل�����رية   2000 ال�������س���ع���ر:   •
ل��ب��ن��ان: يف  ال�������س���ن���وي  اال������س�����رتاك   •
لبن������اني�����ة لي�رة   100.000 • للأف��������راد: 
لبناني�����ة لي�����رة   200.000 • للموؤ�س�سات: 
امريكي دوالر   200 العربية:  والدول  • قرب�ص 
امريكي دوالر   250 وافريقيا:  اوروب���ا   •
امريكي دوالر   300 واوقيانيا:  ام��ريك��ا   •
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يف  كامل  بنجاح  تكللت  االمريكية  املتحدة  للواليات  زيارة  يف 

واملعدات  احلديثة  باالآليات  اللبناين  اجلي�ش  دعم  على  احل�صول 

لبناين،  دفاع  لوزير  نوعها  من  االوىل  وهي  املتطورة،  والتجهيزات 

اكد نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير الدفاع الوطني اال�صتاذ اليا�ش املر 

ان »اجلي�ش اللبناين جي�ش موحد ووطني ويحمي حدود لبنان يف وجه 

ا�صرائيل، كما انه ي�صتطيع حماية احلدود اللبنانية كلها«. 

االدارة االمريكية وافقت  اّن  اأعلن  وحفاوة الفتة،  ا�صتثنائياً  ا�صتقباالً  الذي لقي  الوزير املر 

على تقدمي امل�صاعدات املطلوبة للجي�ش اللبناين على مراحل، واأن املرحلة االوىل فورية 

و�صريعة وتبلغ قيمتها 230 مليون دوالر للعام 2007 على اأن تليها م�صاعدات اخرى الحقاً، 

واو�صح اأن هذه امل�صاعدات ت�صمل اآليات ع�صكرية حديثة وجتهيزات ومعدات متطورة بناء 

على لوائح قدمتها قيادة اجلي�ش واركانه.

اأو مع  اأن »املحادثات التي عقدها �صواء يف البيت االبي�ش  وجدد نائب الرئي�ش املر تاأكيده 

وزيرة اخلارجية االمريكية كوندوليزا راي�ش او مع وزير الدفاع االأمريكي روبرت غيت�ش، كانت 

�أن  �أكد  �أو �سرط يف مقابل هذه �مل�ساعد�ت«. كما  �أي طلب  مبنتهى �ل�سر�حة ومل يتخللها 

»�أياً من �ملو��سيع �لد�خلية �للبنانية مل يتم �لتطرق �ليه«. وقال يف ت�سريح على مدخل 

البنتاغون رداً على �صوؤال اعالمي، اأن »ال الواليات املتحدة وال غريها هي املكان ال�صالح للبحث 

يف ال�صوؤون اللبنانية وان اللبنانيني هم ا�صحاب ال�صاأن يف معاجلة اأمورهم الوطنية«.
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يف نيويورك

الوزير املر جولته االمريكية بزيارة اىل  ا�ستهل 

اجلديد  العام  االمني  مع  اجتمع  حيث  نيويورك 

تدابري  و�سط  مون  كي  بان  ال�سيد  املتحدة  لالمم 

على  ا�ستقبله  حيث  ا�ستثنائية،  وامنية  ر�سمية 

املتحدة  لللالمم  العام  االمللني  م�ست�سار  املدخل 

مايكل وليامز.

وبعد االجتماع قال الوزير املر:

االلتزام  املتحدة  لللالمم  العام  لالأمني  »اأكلللدت 

و�سرورة   1701 القرار  بتطبيق  الكامل  اللبناين 

مواجهة اخلروق اال�سرائيلية ع�سية �سدور التقرير 

بان كي  ال�سيد  وكان  القرار.  �ساأن هذا  الدويل يف 

اهتمام  وبكل  دقيقاً  وم�ستمعاً  متفهماً  مللون 

للموقف اللبناين«. 

عن  اال�سرائيلي  الكالم  حللول  �سوؤال  على  ورداً 

ا�ستمرار تهريب ال�سالح اىل لبنان مبا ي�سكل خرقاً 

للجي�ش  »�سبق  الدفاع:  وزير  قال   ،1701 للقرار 

اأن اوقف �ساحنة �سالح  اأ�سبوعني،  اللبناين، وقبل 

الذي  الع�سكري  الق�ساء  اىل  وحّولها  بللريوت  يف 

اللبناين«.  اجلي�ش  اىل  بتحويلها  قللراراً  ا�سدر 

وال   ،1701 القرار  تطبيق  التزم  »لبنان  وا�ساف: 

م�سكلة لدينا. وي�سبح �سبط احلدود موؤمناً بن�سبة 

التقنية  التجهيزات  ت�سل  عندما  املئة  يف  مئة 

الالزمة التي وُعد بها لبنان منذ ال�سيف املا�سي 

اللبناين. هناك 8000 جندي لبناين  اىل اجلي�ش 

يتولون �سبط اي مو�سوع يتعلق بتهريب ال�سالح 

ومكافحته. اما يف البحر فاجلميع يعلم ان املراقبة 

الدقيقة حتتاج اىل رادارات بحرية واجهزة تقنية، 

حمادثات بنلاءة مع بلان كي ملون ورايلللل�ش وغيت�ش

وا�ستقبال غلري م�سبوق من البنتاغون

�لوزير �ملر يعود مـن نـيـويورك وو��سنطن

بدعم كامل للجيـ�ش �للبــناين



261 رقم  العدد   - اجلي�ش 

5

من  فرتة  قبل  نت�سلمها  ان  املفرت�ش  من  كان 

االملان وعرب االمم املتحدة، وقد ابلغت ان اجلي�ش 

�سيت�سلم هذه الرادارات البحرية يف وقت قريب ما 

يعزز عمل املراقبة. اما االدعاءات اال�سرائيلية فال 

اعرتف بها، واي امر ي�سدر عن العدو اال�سرائيلي 

فهو امر م�سكوك به ومرفو�ش. اإنني اعرتف فقط 

مبا ي�سدر عن االمم املتحدة«.

�سئل: هل مل�ست لدى االمني العام ارتياحاً بعدم 

يف  ال�سورية   - اللبنانية  للحدود  انتهاكات  وجود 

مو�سوع اال�سلحة؟ اأجاب: »�سعرت باأنه ا�ستمع بكل 

دقة واهتمام اإىل وجهة النظر اللبنانية. وطرحت 

العدو  اخذ  فجاأة  ملللاذا  �سوؤاالً،  العام  االمللني  على 

ع�سية  �سوراً  ويقدم  مزاعم  يطرح  اال�سرائيلي 

الدويل يف �ساأن  التقرير  �سدور 

يوؤكد  الذي  وما  1701؟  القرار 

ان تواريخ هذه ال�سور �سحيحة؟ 

هذه  التقاط  مت  عندما  ومل��اذا 

ال�سور مل تبلغ اىل االمم املتحدة يف 

حينه؟ هذه عالمات ا�ستفهام كبرية 

تعزز ال�سك باملزاعم اال�سرائيلية«. 

وعلللن امللللحلللادثلللات االيلللرانللليلللة - 

ال�سعودية وتاأثريها على الو�سع يف 

ال�سعودية  »املللبللادرة  قللال:  لبنان، 

واأمتنى  بللهللا.  ومللرحللب  م�سكورة 

 - ال�سعودية  امل�ساعي  تلللوؤدي  اأن 

التي  احللللللول  ايللجللاد  اىل  االيللرانلليللة 

توؤمن اال�ستقرار والطماأنينة لل�سعب 

من  �سعرت  نيويورك  اىل  جميئي  قبل  اللبناين. 

اجواء رئي�ش احلكومة فوؤاد ال�سنيورة وبع�ش الزمالء 

باأن االمل كبري، على الرغم من ان الفرتة ال�سابقة 

مل تكن م�سجعة«.

الدولية  املحكمة  اقلللرار  مللع  انتم  هللل  �سئل: 

تتوىل  ان  »اآمل  اجاب:  ال�سابع؟  الف�سل  مبوجب 

احلكومة اللبنانية واملجل�ش النيابي اقرار املحكمة 

احلكومة  م�سروع  �سمن  ال�ساد�ش  الف�سل  مبوجب 

ق�ساة  ت�سم  املحكمة  هذه  ان  بحيث  اللبنانية، 

احد مع ت�سيي�سها.  وال  لبنان واالمم املتحدة  من 

حمادثات بنلاءة مع بلان كي ملون ورايلللل�ش وغيت�ش

وا�ستقبال غلري م�سبوق من البنتاغون

�لوزير �ملر يعود مـن نـيـويورك وو��سنطن

بدعم كامل للجيـ�ش �للبــناين

اجلي�ش

موّحد وله

عني على الوطن

وعني على

احلدود



نظام  على  تعديالت  باإدخال  يتعلق  ما  يف  اما 

تعديالت  ادخلللال  ال�سهل  مللن  فلي�ش  املحكمة 

جوهرية، خ�سو�ساً اأن املفاو�سات �سبق وجرت مع 

باالمكان  ولكن  اخل�سو�ش،  هذا  يف  املتحدة  االمم 

مراعاة بع�ش املالحظات«.

مو�سوع  على  ا�سا�سية  مالحظة  »لدي  واأ�ساف: 

الف�سل ال�سابع حيث ان اي دولة يقر فيها الف�سل 

ال�سابع تكون دولة عاجزة وفاقدة �سيادتها. لذلك، 

كانت  حال  يف  ولكن  االمللر،  بهذا  كثرياً  ارحللب  ال 

اال  حل  ال  فعندئذ  املحكمة  الإقللرار  ا�ستحالة  هناك 

االمر،  هذا  اىل  البلد  او�سل  ومن  ال�سابع،  الف�سل 

يتحمل امل�سوؤولية«.

يف و��سنطن

وزيللرة  مع  املللر  الللوزيللر  اجتمع  وا�سنطن  يف 

اخلارجية االمريكية كوندوليزا راي�ش حيث جرى له 

ا�ستقبال ر�سمي.

بعد اللقاء رّد وزير الدفاع على �سوؤال لالعالميني 

بالقول: »بحثنا يف مو�سوع تطبيق القرار 1701 

اليونيفيل  قللوات  مع  اللبناين  اجلي�ش  وتعاون 

راي�ش  الوزيرة  اكدت  وقد  اللبناين،  اجلنوب  يف 

دعمها اجلي�ش اللبناين بالعتاد والتقنيات، واالهم 

او �سرط �سيا�سي،  الدعم هو من دون قيد  ان هذا 

يحمي  قوي  وجي�ش  لبنان  وا�ستقالل  �سيادة  فقط 

االرا�سي اللبنانية«.

�سئل: هل من جتهيزات �ستقدم للجي�ش حلماية 

احلدود؟

يف  عقد  احلللدود،  �سبط  اإىل  »بالن�سبة  اأجللاب: 

خالل  من  االملللان  املندوبني  مع  اجتماع  بريوت 

من  عمل  وفريق  الللوزراء  ورئي�ش  املتحدة،  االمم 

رادارات  على  بالتجارب  للبدء  اللبناين  اجلي�ش 

�سرتكب على احلدود للمراقبة«.
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�سئل: هل اثرمت مو�سوع تهريب اال�سلحة؟

اأجاب: »مل يكن هو املو�سوع اال�سا�سي، بل كان 

مو�سوع التجهيزات«.

املو�سوع  قومتم  هللل  امللللر:  الللوزيللر  و�سئل 

االقليمي، خ�سو�ساً بعد اللقاء ال�سعودي - االيراين 

يف الريا�ش؟

اأجاب: »مل يطرح املو�سوع من هذه الزاوية. كان 

الرتكيز خالل اللقاء على دعم اجلي�ش اللبناين ودعم 

االدارة االمريكية اجلي�ش اللبناين باملعدات«.

�سئل: هل بحثتم يف مو�سوع املحكمة الدولية؟

اأجاب: »ال«.

اجليل�ش،  اداء  تقييمله  حول  �سلوؤال  على  ورداً 

قلال: 

ويحمي  ووطني  موحد  جي�ش  اللبناين  »اجلي�ش 

ي�ستطيع  انه  كما  ا�سرائيل  وجه  يف  لبنان  حدود 

االدارة  فاإن  ولهذا،  كلها.  اللبنانية  احلدود  حماية 

االمريكية توؤكد وت�سر على دعم اجلي�ش، ويف وقت 

قريب جداً«.

او  اجلي�ش  انق�سام  امكان  حول  �سوؤال  على  ورداً 

قيام حرب اهلية يف لبنان، قال:

حرب  وال  اللبناين  اجلي�ش  يف  انق�سام  »ال 

اهلية«.

احتفال البنتاغون

يف  املللرتللني  تتعدى  ال  نلللادرة  خطوة  يف 

الفتاً  ع�سكرياً  عر�ساً  البنتاغون  احيا  ال�سنة، 

من  جمموعات  مب�ساركة  املر  للوزير  تكرمياً 

االمريكي. ومت  اجلي�ش  واجلو يف  والبحر  الرب  قوى 

االعالم  ورفللع  اللبناين  الوطني  الن�سيد  عللزف 

اللبنانية.

وقد اطلقت املدفعية 19 طلقة ترحيباً بو�سول 

يف  كان  حيث  البنتاغون  قيادة  اىل  املر  الوزير 

الدفاع  وزيللر  الرئي�ش  املدخل  على  ا�ستقباله 

وقادة  معاونيه  وكبار  غيت�ش  روبللرت  االمريكي 

قوى  من  ثلة  املر  الوزير  ا�ستعر�ش  ثم  االركللان. 

ات�سمت  التي  املرا�سم  وبعد  االمريكي،  اجلي�ش 

واالمريكي  اللبناين  الوزيران  عقد  الفتة،  بحفاوة 

اجلي�ش  دعم  �سبل  خاللها  عر�سا  مغلقة  حمادثات 

اللبناين وت�سليحه وجتهيزه.

عمل  غذاء  يف  املحادثات  ا�ستكملت  ذلك  بعد 

اقامه الوزير غيت�ش يف مبنى البنتاغون تكرمياً 

اإىل  ا�سافة  املرافق،  الر�سمي  والوفد  املر  للوزير 

ع�ساء ر�سمي اقامه البنتاغون وح�سره اركان الدفاع 

واخلارجية والوفد اللبناين.

البيت  زار  قد  اللللوزراء  رئي�ش  نائب  وكللان  هللذا 

االبي�ش حيث عقد حمادثات مع كبار امل�سوؤولني 

يف جمل�ش االمن القومي.
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اللبنانيون

هم اأ�صحاب ال�صاأن

يف معاجلة

امورهم

الوطنية

�الدعـاء�ت �ال�سر�ئيلية م�سكوك بها ومرفو�سـة   وال نعرتف �سوى مبا ي�سدر عن �المم �ملتحدة

الر�سمي  اللللوفلللد  تلللاأللللف 

املر  الوزير  تراأ�سه  الذي  اللبناين 

االمريكية  املتحدة  الللواليللات  اىل 

من:

يف  الللعللامللة  االركللللان  رئي�ش   •
اجلي�ش اللبناين اللواء الركن �سوقي 

امل�سري.

الدفاع  وزارة  يف  لللالدارة  العام  املدير   •
الوطني العميد الركن ح�سن حم�سن.

• امللحق الع�سكري يف ال�سفارة اللبنانية 
يف وا�سنطن العميد عبد احلميد دروي�ش.

• امني �سر جمل�ش االمن املركزي العقيد 
اليا�ش اخلوري.

• العقيد اليا�ش البي�سري.
• النقيب جورج اأبو �سعيا.

• م�ست�سار الوزير الزميل جورج �سوالج.

ي
م

�ص
ر
ال
د 

ف
و
ال





ويلي  ال�سيد  االإيرلندي  نظريه  املر،  اليا�ش  الوطني  الدفاع  وزير  ا�ستقبل 

عام  قن�سل  بح�سور  �سرينان  جيم�ش  االيرلندي  اجلي�ش  قائد  يرافقه  اودي، 

ايرلندا يف لبنان ال�سيد خالد الداعوق.

اللبناين وقوات »اليونيفيل«،  التعاون بني اجلي�ش  وجرى البحث يف �سبل 

الطوارئ  وكيفية تطبيق مهام قوات   االر�ش  االو�ساع على  اطلع على  كما 

الدولية العاملة يف لبنان.

وزير الدفاع الوطني

ي�صتقبل نظريه االإيرلندي

الرابية، �سفرية  املر، يف منزله يف  اليا�ش  الوطني  الدفاع  وزير  ا�ستقبل 

بريطانيا ال�سيدة فرن�سي�ش غاي.

... وال�صفرية الربيطانية

املر،  اليا�ش  الوطني  الدفاع  وزير  الللوزراء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  ا�ستقبل 

امل�ست�سار ال�سيا�سي لالأمني العام لالأمم املتحدة ل�سوؤون ال�سرق االو�سط مايكل 

لبنان غري بيدر�سن. وقد  لالأمم املتحدة يف  ق اخلا�ش  وليامز يرافقه املن�سّ

اعترب ال�سيد وليامز عقب اللقاء ان تطبيق القرار 1701 ي�سري ب�سكل جيد، 

م�سرياً اىل انه اجرى مباحثات ل�ساعات مع القائد اجلديد لقوات »اليونيفيل« 

اجلي�ش  بني  الوثيق  والتن�سيق  للتعاون  مرتاحاً  وكللان  غرازيانو،  اجلللرال 

اللبناين و»اليونيفيل«.

... وامل�صت�صار ال�صيا�صي لالأمني العام

لالأمم املتحدة ل�صوؤون ال�صرق االو�صط

اآذار

ا�ستقباالت الوزير
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ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد 

مي�سال �سليمان، يف مكتبه يف 

الريزة، �سفري فرن�سا ال�سيد برنارد 

اميييه يرافقه امللحق الع�سكري 

العقيد لوك باتني. وتناول البحث 

االو�ساع العامة يف البالد و�سبل 

تفعيل التعاون بني اجلي�سني اللبناين والفرن�سي.

قائد اجلي�ش ي�صتقبل 

ال�صفري الفرن�صي

... و�صفري االحتاد االوروبي

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد �سليمان، يف مكتبه يف الريزة، �سفري االحتاد 

االأوروبي ال�سيد كري�ستيان لوران، وتداوال يف االو�ساع العامة ويف حاجات 

اجلي�ش اللبناين.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، وزير الدفاع االيرلندي 

ال�سيد ويللي اأوديا يرافقه قائد اجلي�ش االيرلندي اجلرال �سرينان على راأ�ش 

وفد مرافق. ومت البحث يف امل�ستجدات الراهنة وم�ساركة الوحدة االيرلندية 

العاملة �سمن »اليونيفيل«.

... ووزير الدفاع االإيرلندي

... ووفداً من وزارة اخلارجية االإيطالية

ا�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، مدير �سوؤون ال�سرق االو�سط 

يف وزارة اخلارجية االيطالية ال�سفري �سيزار ريغاليني على راأ�ش وفد مرافق 

بح�سور ال�سفري االيطايل ال�سيد غربيال كيكا. وقد جرى عر�ش للم�ستجدات 

الراهنة يف لبنان وم�ساركة الوحدة االيطالية العاملة يف اإطار قوات االأمم 

املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

اآذار

ا�ستقباالت القائد
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ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، رئي�ش اركان الدفاع 

االإيطايل االمريال جيا مباوال دي باوال يرافقه قائد العمليات امل�سرتكة يف 

القيادة االيطالية الفريق فابريزيو غا�ستانييتي وامللحق الع�سكري العقيد 

روزاريو مو�سيلال. وتناول البحث مهمة وحدة بالده العاملة يف اإطار قوات 

»اليونيفيل« و�سبل تفعيل التعاون والتن�سيق بني اجلي�سني اللبناين 

واالإيطايل.

... ورئي�ش اأركان الدفاع االإيطايل

... وامل�صت�صار اخلا�ش لالأمني العام لالأمم املتحدة

ا�ستقبل العماد �سليمان، يف مكتبه يف الريزة، امل�ست�سار اخلا�ش لالأمني 

العام لالأمم املتحدة ل�سوؤون ال�سرق االأو�سط ال�سيد مايكل وليامز، واملكّلف 

تنفيذ القرار 1701 يرافقه املن�سق اخلا�ش لالأمم املتحدة يف لبنان ال�سيد 

غري بدر�سون. ومّت البحث يف الو�سع العام يف لبنان.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، م�ساعد مدير ق�سم 

ال�سرق االأو�سط و�سمال افريقيا يف وزارة اخلارجية الربيطانية ال�سيد دايفيد 

كاري، ترافقه ال�سفرية الربيطانية يف لبنان ال�سيدة فران�سي�ش غاي.

... وم�ساعد مدير ق�سم �ل�سرق �الأو�سط و�سمال 

افريقيا يف وزارة اخلارجية الربيطانية

... وقائد قوات االأمم املتحدة املوؤقتة

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد �سليمان، يف مكتبه يف الريزة، قائد قوات 

االأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان اللواء كالوديو غراتزيانو، ومت التداول يف 

�سبل تفعيل التعاون والتن�سيق بني اجلي�ش اللبناين والقوات الدولية.
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ا�ستقبل العماد �سليمان، يف مكتبه يف الريزة، رئي�ش البعثة الدولية 

لل�سليب االأحمر الدويل ال�سيد خوان لوي�ش كوديركي يف زيارة وداعية، قدم 

فيها خلفه ال�سيد جوردي رايك.

... ورئي�ش البعثة الدولية

لل�صليب االأحمر الدويل مودعاً

... وقائد القوة البحرية العاملة �صمن اليونيفيل

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد �سليمان، يف مكتبه يف الريزة، قائد القوة 

البحرية العاملة �سمن اإطار قوات االأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، االمريال 

اندريا�ش كراوزه مع وفد مرافق. وجرى خالل اللقاء التداول يف �سبل التعاون 

والتن�سيق بني القوة املذكورة والقوات البحرية اللبنانية.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، امللحق الع�سكري ال�سيني يف 

لبنان العقيد ت�سي غوانغ �سينغ يف زيارة وداعية حيث قدم خلفه العقيد 

�سانغ هونغ اآن.

... وامللحق الع�صكري ال�صيني

... واملدير العام لقوى االأمن الداخلي

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، املدير العام لقوى 

االأمن الداخلي اللواء اأ�سرف ريفي، وتناول البحث �سبل تفعيل التن�سيق 

والتعاون بني اجلي�ش وقوى االأمن الداخلي جلهة تنفيذ مهام حفظ االأمن 

خالل املرحلة القادمة.



261 رقم  العدد   - اجلي�ش 

13

ا�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من املجل�ش املذهبي 

الدرزي برئا�سة ال�سيخ �سامي اأبو املنى الذي اأعرب با�سم ال�سيخ نعيم ح�سن 

�سيخ عقل طائفة املوحدين الدروز عن اعتزازه باجلي�ش اللبناين وبقيادته 

احلكيمة، ودعمه للتدابري االأمنية املتخذة حفاظاً على وحدة الوطن وامنه 

وا�ستقراره، م�سيداً بتالحم الع�سكريني وت�سديهم ب�سجاعة وفعالية للعدوان 

اال�سرائيلي االأخري على احلدود اجلنوبية.

... ووفداً من املجل�ش املذهبي الدرزي

... ووفداً من روؤ�صاء روابط خماتري لبنان

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد �سليمان، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من 

روؤ�ساء روابط خماتري لبنان. وقد ا�ساد الوفد خالل اللقاء بدور اجلي�ش اجلامع، 

معرباً عن فخره وتقديره لهذا الدور، اإن على احلدود اأو يف الداخل، يف توفري 

االأمن واال�ستقرار وحماية الوطن واملواطنني. كما اأّكد الوفد على التفاف 

اللبنانيني جميعاً حول جي�سهم البا�سل الذي هو خ�سبة اخلال�ش يف خ�سم 

االأزمات املتتالية. وبدوره، اأثنى العماد �سليمان على اجلهود املبذولة من 

قبل الوفد، م�سدداً على الدور الوطني الذي ميكن اأن تلعبه روابط املخاتري 

يف حت�سني الوحدة الداخلية.

ا�ستقبل العماد �سليمان،  يف مكتبه يف الريزة، وفداً من جلنة اإمناء بالد 

جبيل برئا�سة الدكتور انطوان عي�سى حيث قدم له ن�سخة عن دليل امل�ساريع 

االإمنائية لق�ساء جبيل، ون�سرة املر�سد االإمنائي.

... ووفداً من جلنة اإمناء بالد جبيل

... ووفداً من جتمع �صيدات االعمال اللبنانّيات

ا�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من جتّمع �سيدات 

االأعمال اللبنانيات برئا�سة ال�سيدة ليلى �سلهب كرامي، التي القت 

كلمة با�سم الوفد اأعربت فيها عن تقديرها لدور اجلي�ش ومواقف قيادته 

احلكيمة يف هذه املرحلة الع�سيبة التي ميّر بها لبنان. واأثنت على جهود 

الع�سكريني وت�سحياتهم امل�سنية يف �سبيل الدفاع عن الوطن وحفظ اأمنه 

وا�ستقراره، وزرع االأمل والطماأنينة يف نفو�ش املواطنني.



كلية  �سليمان،  مي�سال  العماد  اجلي�ش  قائد  تفّقد 

فوؤاد �سهاب للقيادة واالركان يف الريحانية، حيث ح�سر 

مناورة تكتية على امل�سّبه االإلكرتوين »Janus«، ثم 

التقى �سباط دورتي االركان وقائد كتيبة بح�سور قائد 

اليا�ش فرحات و�سباطها واعطى  الركن  العميد  الكلية 

توجيهاته الالزمة.

عقيدة  اهمية  ان  ال�سباط  امام  اأكد  �سليمان  العماد 

على  وارتكازها  و�سوحها  تكمن يف  الع�سكرية  اجلي�ش 

الوفاق  وثيقة  من  م�ستمدة  جامعة  وطنية  ثوابت 

الوطن  بوحدة  االإميللان  مقدمها،  يف  ياأتي  الوطني، 

اال�سرائيلي،  للعدوان  الللدائللم  والت�سدي  وال�سعب، 

ومناه�سة  التع�سب  ونبذ  االإن�سانية،  القيم  والتزام 

االرهاب مبختلف ا�سكاله. وا�ساف العماد �سليمان ان حدود هذه العقيدة 

الوحدة الوطنية التي ترتكز عليها قرارات القيادة كلها، واي تخٍط  هي 

لها ي�سكل قفزة بالبالد نحو املجهول، ولقد اأثبتت التجارب ان تطبيقها 

واملذهبية  الطائفية  انتماءاتهم  مبختلف  الع�سكريني  اندماج  اىل  ادى 

التفاف  ومللا  والللوطللن.  للموؤ�س�سة  الكامل  الللوالء  اطللار  يف  والفكرية 

اللبنانيني حول جي�سهم واإجماعهم على دوره الوطني اإال نتيجة التزامه 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اىل  ينظر  يعد  مل  بف�سلها  التي  العقيدة  هذه 

املجتمع  من  ك�سريحة  بل  لها،  املكونة  الفئوية  الن�سب  من  اإنطالقاً 

اأفرادها  يجمع بني  وعائالته،  ومناطقه  ومذاهبه  بكل طوائفه  اللبناين 

اإميان را�سخ ونهائي بوحدة لبنان.

قائد اجلي�ش العماد مي�سال �سليمان 

يتفقد كلية فوؤاد �سهاب

للقيادة واالركان

اهمية عقيدة اجلي�ش الع�صكرية 

تكمن يف و�صوحها وارتكازها

على ثوابت وطنية جامعة

م�صتمدة من وثيقة

الوفاق الوطني
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ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، مدير اخللية 

ال�سرتاتيجية الع�سكرية يف دائرة عمليات حفظ ال�سالم يف االمم املتحدة 

الفريق برونو نوفو والوفد املرافق، بح�سور قائد قوات االمم املتحدة 

املوؤقتة يف لبنان اللواء كالوديو غراتزيانو.

وجرى خالل اللقاء البحث يف جممل التدابري واالجراءات امليدانية امل�سرتكة 

بني اجلي�ش اللبناين والقوات الدولية يف اجلنوب وعلى امتداد ال�ساحل 

اللبناين.

.. ومدير �خللية �ل�سرت�تيجية �لع�سكرية

يف االمم املتحدة
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رئي�ش االركان ي�صتقبل وفداً من االمم املتحدة

ا�ستقبل رئي�ش االركان اللواء الركن �سوقي امل�سري، يف مكتبه يف الريزة، 

وفداً من االأمم املتحدة برئا�سة ال�سيد اأرنو الغانك. وتناول البحث التدابري 

االأمنية املتخذة على احلدود الربّية اللبنانية و�سبل تفعيل التعاون بني 

اجلي�ش اللبناين وقوات االأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

... ووفداً ع�صكرياً ايطالياً

ا�ستقبل رئي�ش االركان اللواء الركن �سوقي امل�سري يف مكتبه يف الريزة، 

 Mario Marioli قائد ال�سرطة والتخطيط يف اجلي�ش االيطايل اجلرال

والوفد الع�سكري املرافق، وقد تناول البحث مهام الوحدة االيطالية العاملة 

�سمن اطار قوات االمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، و�سبل تعزيز التعاون بني 

اجلي�سني اللبناين وااليطايل.

اآذار

ا�ستقباالت رئي�س االأركان

التقى رئي�ش االركان اللواء الركن امل�سري يف الناقورة، قائد قوات االأمم 

املتحدة املوؤقتة اجلرنال كالوديو غراتزيانو. ومت البحث يف موا�سيع ذات 

�سلة باخلروقات اال�سرائيلية واخلط االأزرق و�سبل تعزيز التعاون والتن�سيق 

بني اجلي�ش اللبناين وقوات اليونيفيل.

بعد ذلك، تفقد اللواء الركن امل�سري الوحدات الع�سكرية املنت�سرة يف 

منطقة مارون الرا�ش وعاين االجراءات والتدابري امليدانية املتخذة، كما 

التقى ال�سباط والع�سكريني ناقالً اإليهم توجيهات قائد اجلي�ش العماد مي�سال 

�سليمان ومثنياً على ت�سديهم خلرق العدو االإ�سرائيلي، داعياً اإياهم اإىل 

مزيد من اليقظة واجلهوزية ملواجهة اأي خرق اإ�سرائيلي يف اأي نقطة على 

امتداد احلدود اجلنوبية.

... ويلتقي قائد قوات االمم املتحدة املوؤقتة يف الناقورة ويجول جنوباً



اجلي�ش  اركللان   - اجلي�ش  قيادة  تعلن 

للعديد - مديرية التعبئة ما  يلي:

1- تلغى خدمة العلم نهائياً اعتباراً من تاريخ 2007/2/10 �سنداً للقانون 

.2005/665

الذين تقدموا بطلبات  العلم  2- يطلب اىل كل لبناين من مدعوي خدمة 

حداً   2007/6/1 حتى  التعبئة  مديرية  من  التقدم  وجوب  نهائي  اإعفاء 

اأق�سى لت�سّلم بطاقة االعفاء.

3- علدم �سرورة تقلّدم املدعوين 

املوؤجلني لغاية 2007/2/10 والذين لديهم بطاقة خدمة علم اأو تراخي�ش 

املناطق  اق�سامهلا يف  اأو  التعبئلة  مديلرية  من  اخرى  م�ستنلدات  اأو  جتوال 

واعتبارهم  مب�ستنداتهم  االحتفاظ  اليهم  والطلب  التاأجيل،  تاريخ  بعد 

م�سوؤولني عنها.

اآذار

اإعداد:

نينا عقل خليل

اخبار ون�ساطات
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بيان يتعلق بخدمة �لعلم

قام وقد ع�سكري ايطايل برئا�سة قائد ال�سرطة 

والتخطيط اجلرال ماريو ماريويل بزيارة لبنان 

الإجراء حمادثات مع اللجنة املكّلفة من قبل قيادة اجلي�ش. ا�ستهل الوفد جولته 

بلقاء رئي�ش االركان اللواء الركن �سوقي امل�سري، ثم عقدت لقاءات عمل يف 

قاعة االيجاز يف وزارة الدفاع الوطني يف الريزة، برئا�سة نائب رئي�ش االركان 

مّت  منجيان،  بانو�ش  الركن  العميد  للتخطيط 

اللبنانية  ال�سلطات  بالعالقة بني  البحث  خاللها 

القوات،  وهذه  اللبناين  اجلي�ش  بني  التعاون  و�سبل  »اليونيفيل«  وقيادة 

وّقع  وقد  وااليطايل.  اللبناين  اجلي�سني  بني  الثنائي  التعاون  اىل  باال�سافة 

اجلانبان اتفاقية حمادثات االركان الثنائية. 

وفد ع�صكري ايطايل يزور لبنان

تكرمي  حفل   ،2007/3/20 بتاريخ  الربي�ستول  فندق  يف  تركية  فائقة  ال�سيدة  برئا�سة  اللبناين  املجل�ش  اأقام 

وتقديراً  اجلنائية،  الغرفة   - الع�سكرية  التمييز  حمكمة  رئي�سة  من�سب  توّليها  ملنا�سبة  �سبطيني  األي�ش  القا�سية 

جلهودها املبذولة يف حقل الق�ساء.

ح�سر احلفل ال�سيدة االأوىل اندريه حلود، ووزير الرتبية الدكتور خالد قباين، ورئي�ش جمل�ش الق�ساء االأعلى القا�سي انطوان خري، وعقيلة قائد اجلي�ش العماد 

مي�سال �سليمان ال�سيدة وفاء �سليمان، وعدد من رجال ال�سيا�سة والق�ساء. وقد األقيت خالل احلفل كلمات  نّوهت بكفاءة القا�سية �سبطيني ومناقبيتها املهنية، 

كما اأكدت على الدور الريادي للمراأة اللبنانية يف خدمة الوطن واملجتمع واالإن�سان.

حفل

تكرميي 

لرئي�صة

حمكمة

التمييز

الع�صكرية
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تللللللل�لللسلللّللللم 

اجللليلل�للش اللللللبللنللاين هللبللة من 

�سرتات  قوامها  االملانية  اجلمهورية 

واأ�سواء  مو�سورية  ومناظري  ع�سكرية، 

يدوية للحواجز.

وللمنا�سبة، زار وفد ع�سكري املاين 

كاريوث،  دتليف  العقيد  برئا�سة 

جرت  حيث  اللوج�ستي  اللواء  قيادة 

كوكتيل  واقيم حفل  الت�سليم،  عملية 

قائده  ح�سره  اللواء  �سباط  نادي  يف 

ممثالً  املقداد  احمد  الركن  العميد 

الللعللمللاد قللائللد اجللليلل�للش ووفللللد من 

االأجهزة  وقادة  واللواء  القيادة  �سباط 

والوحدات.

الركن  العميد  وّجلله  احلفل،  وخللالل 

اجلمهورية  فيها  �سكر  كلمة  املقداد 

االملانية على هذه املبادرة، ثم قدم 

درعاً تذكارية لرئي�ش الوفد الذي دّون 

بدوره كلمة يف ال�سجل الذهبي للواء.

معدات ع�صكرية املانية 

هبة للجي�ش

الدولية،  البحرية  القوى  التعاون مع  �سياق  يف 

املراكب  بني  م�سرتكة  متارين  باجراء  واملتمثلة 

يف  تدريبية  حلقات  وتنفيذ  البحر  عر�ش  يف 

ال�سباط  من  جمموعة  تابعت  البحرية،  القواعد 

والرتباء واالفراد حلقة تدريبية يف قاعدة جونية 

املراكب  بني  االت�سال  »تقنيات  حول  البحرية، 

�سباط  م��ن  م�سرتك  فريق  با�سراف  ومعها«، 

بحريني من دولتي ال�سويد والروج.

اأجهزة  على  العمل  كيفية  احللقة  �سملت  وقد 

االت�ساالت،  يف  واحليطة  الال�سلكية  االتلل�للسللال 

و�سائل  اإىل  باال�سافة  الرتميز  وجللداول  الت�سفري 

الدولية،  البحرية  القوى  لدى  املعتمدة  التخاطب 

وقد اختتمت باجراء مترين عملي م�سرتك.

حلقة تدريبية حول 

تقنيات االت�صال بني املراكب

يف اطار امل�ساعدات الع�سكرية املقدمة من دولة االإمارات العربية املتحدة اإىل اجلي�ش اللبناين، 

اأقيم يف قاعدة بريوت اجلوية احتفال ت�سليم ت�سع طوافات نوع »غازيل« باالإ�سافة اإىل كمية من 

قطع البدل والعتاد العائد لها.

العماد  اجلي�ش  قائد  ممثالً  اجلوية  القوات  قائد  ذبيان  نهاد  الركن  العميد  الت�سليم  عملية  ح�سر 

مي�سال �سليمان على راأ�ش وفد من �سباط القيادة ومن اللواء اللوج�ستي والقوات اجلوية.

طوافات »غازيل« هبة للجي�ش

من دولة االإمارات العربية املتحدة



ت�سّلمت القوات البحرية مركبني للدوريات مقدمني 

هبة من جمهورية املانيا االحتادية.

البحرية،  القوات  قيادة  يف  جرت  الت�سليم  عملية 

ال�سفارة  باعمال  القائمة  االملاين  اجلانب  عن  ح�سرها 

اإيرين ماريا بالنك واملقدم البحري كرمب�سن،  ال�سيدة 

وعن اجلانب اللبناين العميد الركن البحري بطر�ش ابي 

العماد  اجلي�ش  قائد  ممثالً  البحرية  القوات  قائد  ن�سر 

والقوات  القيادة  �سباط  من  ووفد  �سليمان،  مي�سال 

البحرية.

وتخلل حفل الت�سليم توقيع اتفاقية ما بني اجلانبني 

�سرف  على  تكرميي  غداء  اأعقبه  واالملللاين،  اللبناين 

الوفد االملاين يف نادي ال�سباط يف جونية.

مركبا

دورية املانية

ل�صالح القوات البحرية

�للسللمللن بللرنللامللج الللتللعللاون بني 

واجلي�ش  االحتادية  املانيا  جمهورية 

الللقللوات  يف  افتتحت  اللللللبللنللاين، 

البحرية دورة تدريبية حول مو�سوع 

واحلوادث  االأ�سرار  على  »ال�سيطرة 

البحرية«،  امللللراكلللب  مللن  علللللى 

البحرية  با�سراف فريق تدريب من 

من  ع�سكريون  وتابعها  االملانية، 

طواقم مراكب القوات البحرية.

وقلللد �للسللملللللت اللللللدورة متللاريللن 

واعطال  احلللرائللق  على  لل�سيطرة 

املراكب  اإىل  املياه  تدّفق  او  الّدفة 

مللن جللللراء حللللوادث اال�للسللطللدام او 

زوارق  قبل  مللن  لهجوم  التعر�ش 

�سريعة، باال�سافة اإىل اجراء مناورات 

جديدة  الأ�ساليب  وفقاً  وتدريبات 

)على  فيها  جانباً  ح�سر  ومتطّورة، 

من مركب االإنزال �سور( قائد القوى 

�سمن  العاملة  االأملانية  البحرية 

قوات »اليونيفيل« االمريال كروز.

يف  اإيللجللاز  جل�سة  عقدت  كللذلللك، 

ملناق�سة  البحرية  بللريوت  قللاعللدة 

�سلبيات الدورة وايجابياتها، ح�سرها 

�للسللابللطللان مللن الللفللريللق االمللللاين 

قاعدتي  يف  الثالث  الفرع  ورئي�سا 

واآمللرو  البحريتني  وبللريوت  جونية 

املراكب.

البحرية  الللقللوات  قائد  وبح�سور 

اأبي  بطر�ش  البحري  الركن  العميد 

مت  االملانية،  ال�سفارة  وممثل  ن�سر 

تخريج ع�سكريني من �لقو�ت �لبحرية �أنهو� دورة 

حول »ال�صيطرة على االأ�صرار واحلوادث

على منت املراكب البحرية«
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على  الللدورة  نهاية  مترين  تنفيذ 

مللن مللركللب االنللللزال �للسللور، �سمل 

مكافحة احلرائق يف خمازن املناورة 

والكهرباء والذخرية، ومعاجلة ت�سّرب 

الكهربائي  املحرك  غرفة  املياه يف 

العائد للباب االمامي.

وقد منح فريق التدريب االملاين 

مللركللبللي االنلللللزال �للسللور واللللداملللور 

واخلافرتني بريوت وطرابل�ش �سهادة 

وال�سرعة  االرادة  على  واأثنى  كفاءة. 

املراكب  طللواقللم  بها  حتلى  الللتللي 

النظرية  امل�سامني  ا�ستيعاب  يف 

والعملية للتمارين.

تكرميي  بحفل  الللدورة،  واختتمت 

البحرية،  جونية  قللاعللدة  يف  اقيم 

على  ال�سهادات  ت��وزي��ع  خالله  مت 

من  امل�ساركني  والعنا�سر  ال�سباط 

قبل قائد القوات البحرية وامل�سوؤول 

ال�سفارة  يف  والتعاون  التدريب  عن 

فريق  بح�سور  وذللللك  االملللانلليللة، 

القواعد  وقللادة  االملللاين  التدريب 

البحرية و�سباط.

يف  الهند�سة  لفوج  تابعة  خمت�سة  وحللدة  قامت 

 2.5 طولها  طللريان،  قنبلة  برفع  اللبناين  اجلي�ش 

مرت وزنتها 2000 باوند من حتت ج�سر بعبدا، وعلى 

االأر�للش، وهي من خملفات  عمق 17 مرتاً من �سطح 

االعتداءات اال�سرائيلية على لبنان خالل احلرب االخرية. 

وقد مّت تفجريها يف حقل تفجري الياب�سة يف را�سيا.

وحدة من فوج الهند�صة 

تنزع قنبلة طريان يف بعبدا

دورية  قامت  واملتابعة،  الر�سد  نتيجة 

اجلي�ش،  يف  املخابرات  ملديرية  تابعة 

يف  بهم  امل�ستبه  بع�ش  منازل  بدهم 

متكنت  اجلنوبية،  املناطق  مللن  عللدد 

نوع  جو  اأر�ش  �ساروخ  �سبط  من  خاللها 

»�سرتيال« واآخر نوع »كاتيو�سا« عيار 107 

وال�سواعق  املتفجرات  من  وكمية  ملم 

والرمانات اليدوية وقذائف ب 7 وا�سلحة 

التجهيزات  وبع�ش  وخفيفة  متو�سطة 

الع�سكرية، باال�سافة اإىل عبوة جمهزة مب�سامري معدنية. وقد مت توقيف اثنني من امل�ستبه بهم.

كذلك، متكنت املديرية من توقيف اأحد اال�سخا�ش لعالقته مبو�سوع العبوة التي �سبطت بتاريخ 2007/2/27 يف احدى ال�سقق يف حملة 

املكل�ش - الدكوانة، وقد تبنّي اأنها موجودة منذ مدة طويلة وبو�سر التحقيق.

خمابرات اجلي�ش

دهمت منازل جنوباً 

و�صبطت �صاروخني

وقذائف وا�صلحة
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تدريبات حامية يف ح�صرة »جاللة« ال�صقيع

القتال يف املرتفعات

هو  �ملحرتف  �ملقاتل 

على  القدرة  ميلك  من 

خمتلف  يف  �لــقــتــال 

�ملناخية  �لــظــروف 

والبيئية. 

�لتزلج  ــة  مــدر�ــس

اأعلى  يف  الراب�صة 

دور�ً  ــوؤدي  ت ــايل  �الع

ــد�د  �إع يف  �أ�سا�سياً 

حمرتفني  مقاتلني 

قـــــادريـــــن عــلــى 

�سقيع  مــو�جــهــة 

�لــثــلــج وقــ�ــســاوة 

اجلبال واملرتفعات، 

نخبة  تتواله  مكّثف  تدريب  خالل  من  وذلك 

�ملدر�سة  يف  �ملتمر�سني  �ملــدربــني  من 

املذكورة.

وعن  �لتدريب  هــذ�  عــن 

يف  التزلج  مدر�صة  دور 

على  �لــقــتــال  فــن  تعليم 

املدر�صة  قائد  حتدث  الثلج، 

العقيد الركن حممد خري اإىل 

زارت  التي  »اجلي�ش«  جملة 

من  مناذج  وعاينت  املدر�صة، 

وكيفية  الع�صكريني  تدريبات 

تعاي�سهم مع �لظروف �ملناخية و�لطبيعية 

القا�صية.

اهمية التدريب والدورات

تتواله  الذي  التدريب  حتديداً  هو  ما   •
اإىل  بالن�صبة  اأهميته  وما  التزلج  مدر�صة 

الع�صكريني؟

الع�سكريني  بتدريب  التزلج  مدر�سة  تقوم   -

على فن القتال يف اجلبال حيث تزّودهم التقنيات 

الالزمة الجتياز اجلبال واملنحدرات املغطاة بالثلوج، 

والعوامل  الثلجية  والللعللوائللق  احلللواجللز  وتخطي 

يف  تعرت�سهم  ان  ميكن  التي  القا�سية  املناخية 

اأثناء تنفيذ مهام اأو عمليات ع�سكرية.

• من هم تالمذة مدر�صة التزلج، وهل من 
�سروط معينة لالإلتحاق بالدور�ت �لتدريبية؟

ال�سنة  املدر�سة يف كل عام تالمذة  - ت�ستقبل 

الثالثة يف املدر�سة احلربية وتالمذة ال�سنة الثالثة 

يف مدر�سة الرتباء، اإ�سافة اإىل عنا�سر من الوحدات 

القطع  خمتلف  ومللن  املللخللابللرات  ومللن  اخلا�سة 

واالألوية.

وتق�سي �سروط االإلتحاق باأالّ يتجاوز عمر طالب 

ري
خ
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م

حم
ن 
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فن واحرتاف

اآذار

اإعداد:

رميا �صليم �صومط

حتقيق ع�سكري
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تاأ�صي�ش مدر�صة التزلج وتطورها

وباأن  والع�سرين،  اخلام�سة  االإنت�ساب 

اأنه  علماً  عالية،  بدنية  بلياقة  يتمتع 

ينجحوا  مل  ما  املر�سحني  قبول  يتم  ال 

الذي تعّده مدر�سة  الريا�سي  االإختبار  يف 

على  قدرتهم  مدى  حتديد  بغية  التزلج 

االإحتمال.

عام  كل  يف  ن�ستقبل  اأننا  بالذكر  واجلدير 

على  توزيعهم  يتم  ع�سكري،  االألللف  حللواىل 

�سبعني  منها  كل  ت�ستوعب  تدريبية  دورات 

عن�سراً، وت�ستمر ملدة خم�سة ع�سر يوماً.

• ممن يتاألف طاقم التدريب؟
يف  املدر�سة  عنا�سر  جميع  ي�ساهم   -

عملية التدريب با�ستثناء االإداريني منهم. 

من  مللدربللاً  ع�سرون  دورة  لكل  ويف�سل 

)مدير  �سابط  يرتاأ�سهم  واالأفللراد  الرتباء 

الدورة(، مع االإ�سارة اإىل اأن معظم املدربني 

هم من اأبطال اجلي�ش واأبطال لبنان يف ريا�سة 

التزلج.

القتال يف اجلبال

• فن القتال يف اجلبال هو العنوان الرئي�ش 
معرفة  ميكن  فهل  �لتدريبية،  لــلــدور�ت 

تفا�صيل هذا النوع من التدريب؟

التدريب عدة مراحل ويتدّرج  - ي�سمل برنامج 

ف�سيئاً،  �سيئاً  بال�سعوبة 

 1934 الللعللام   -

اأن�ساأ اجلي�ش الفرن�سي فريقاً من املتزجلني 

ومار�ش  ب�سري،  بلدة  الفريق يف  هذا  الفرن�سي. متركز  واجلي�ش  اللبناين  اجلي�ش  من 

تدريباته على الثلج يف االأرز. والعام 1935 انتقل الفريق اإىل اوتيل االرز الكبري بجانب 

الثكنة التي كانت قيد االن�ساء، ومت االنتقال اليها العام 1937.

- العام 1940 ت�سّلم اجلي�ش اللبناين ثكنة االرز من الفرن�سيني و�سميت مبدر�سة 

التزلج، وكانت ترتبط باملركز العايل للريا�سة الع�سكرية حتى تاريخ 1986/5/1 

حني ا�سبحت م�ستقلة ادارياً.

- تتمركز مدر�سة التزلج ب�سكل ثابت منذ ا�ستقاللها االداري يف منطقة االرز - 

ثكنة يو�سف رحمة، وثمة ح�سرية تتمركز يف امل�سعد الكهربائي يف  االرز.

• مهمات وحمطات:
- القيام مبهمات القتال يف اجلبال على الثلج يف خمتلف الظروف.

- التدريب على فن التزلج والقتال يف اجلبال الألوية اجلي�ش وقطعه.

- تنفيذ عمليات االنقاذ واالغاثة يف اثناء العوا�سف الثلجية.

- امل�ساركة يف اعداد وتنظيم خميم ابناء اجلي�ش.

اللبنانية كميل  اجلمهورية  رئي�ش  املدر�سة فخامة  ا�ستقبلت  العام 1957   -

�سمعون يرافقه �ساه ايران وعقيلته.

- العام 1962 قام عنا�سر املدر�سة مبهمة عمالنية ومت القاء القب�ش على 

بع�ش الفارين من وجه العدالة يف جرود تنورين وبظروف ثلجية قا�سية.

بتنظيم  تقوم  التزلج  مدر�سة  كانت   1975 العام  وحتى   1963 العام   -

البطولة الدولية الع�سكرية للتزلج باال�سافة اإىل تنظيم بطولة لبنان.

- العام 1969 نفذت مدر�سة التزلج مهمة التفتي�ش عن مفقودين يف 

جبل ال�سيخ يف ف�سل ال�ستاء.

- �ساركت املدر�سة يف ال�سباقات الدولية للتزلج يف كل من ايران والروج 

)1974( وفنلندا )1982( والروج )1999( والنم�سا )2000(.

من  �سنوياً  املحتجزين  باإنقاذ  تقوم  تزال  ما  املدر�سة   -

جراء العوا�سف الثلجية.

- ت�سارك مدر�سة التزلج يف جميع بطوالت لبنان 

للتزلج التي ينظمها االحتاد، وكذلك البطوالت الع�سكرية.



بدءاً من التعّرف على العتاد وكيفية �سبط الزالجات 

وترتيبها، وارتدائها ونزعها وال�سري فيها على اأر�ش 

م�سطحة، فا�ستخدامها يف النظام املر�سو�ش، اإىل 

التزلج على اجلبال واملنحدرات، ومتارين الهبوط 

خمتلفة  بو�سعيات  واالإنللزالق  واالإنعطاف  البطيء 

)جانبي، منحرف، وم�ستقيم(، 

العوا�سف  ومواجهة  الثلج  القتال على  اإىل  و�سوالً 

يف اجلبال، والتعاي�ش مع الثلج يف اأثناء الطق�ش 

العا�سف من خالل بناء كهوف ثلجية. وتختتم كل 

يف  �سياحية  جولة  يليه  تطبيقي،  بامتحان  دورة 

املنطقة.

هــل   •
ينجح جميع 

يف  العنا�صر 

خمتلف  �جــتــيــاز 

مراحل الدورة؟

م�ساألة  الثلج  مع  التعامل   -

خمتلفة  اأخطار  فهناك  للغاية،  دقيقة 

التوازن  تواجه املبتدئني كمثل عدم احلفاظ على 

يوؤدي  اأن  الزالجات، مما ميكن  ا�ستخدام  اأثناء  يف 

اإىل الوقوع واالإ�سابة بك�سور. كذلك ميكن التعر�ش 

لوعكات �سحية من جراء الطق�ش البارد والعا�سف، 

وهي اأمور متنع امل�ساب من متابعة التدريب.

• عالم يتم �لرتكيز يف �لدور�ت �لتدريبية؟
تنمية  على  خا�ش  ب�سكلل  املدربلون  ي�سّدد   -

املتدربني.  نفو�ش  يف  الريا�سية  الروح 

يحر�سون  كما 

علللللللى متلللّتلللع امللل�للسللاركللني 

باالخالق احل�سنة، مع الرتكيز على التعامل بح�ش 

ميكن  العوامل  هللذه  دون  من  الأنلله  امل�سوؤولية، 

للم�سرتك اأن يعّر�ش نف�سه واالآخرين للخطر.

ريا�صة وبطوالت

عليها  يح�صل  التي  االإمتيازات  هي  ما   •
الناجحون يف الدورات التدريبية يف مدر�صة 

التزلج؟

امتحان  يجتازون  الذين  الع�سكريون  يحظى   -

يف  للفوز  اأوفلللر  بفر�ش  بنجاح  اللللدورة  نهاية 

البطولة الع�سكرية التي تنظمها مدر�سة التزلج، 

وذلك الكت�سابهم التقنيات اخلا�سة بهذه الريا�سة. 

املدخل  هي  اجلي�ش  بطولة  اأن  بالذكر  واجلدير 

الرئي�ش اإىل البطوالت املحلية والعاملية. فاالأوائل 

الفريق  يوؤلفون  البطولة  هذه  يف 

الللعلل�للسللكللري 

ي�سارك  الللذي 

خمتلف  يف 

الللل�لللسلللبلللاقلللات 

امللللللحللللللللللليلللللة 

ويذكر  والدولية. 

االإطللللار  هللللذا  يف 

اجلي�ش  فللريللق  اأن 

الللعللام  يف  �لللسلللارك 

البطولة  يف   2004

الع�سكرية  العاملية 

 1934 الللعللام   -

اأن�ساأ اجلي�ش الفرن�سي فريقاً من املتزجلني 

ومار�ش  ب�سري،  بلدة  الفريق يف  هذا  الفرن�سي. متركز  واجلي�ش  اللبناين  اجلي�ش  من 

تدريباته على الثلج يف االأرز. والعام 1935 انتقل الفريق اإىل اوتيل االرز الكبري بجانب 

الثكنة التي كانت قيد االن�ساء، ومت االنتقال اليها العام 1937.

- العام 1940 ت�سّلم اجلي�ش اللبناين ثكنة االرز من الفرن�سيني و�سميت مبدر�سة 

التزلج، وكانت ترتبط باملركز العايل للريا�سة الع�سكرية حتى تاريخ 1986/5/1 

حني ا�سبحت م�ستقلة ادارياً.

- تتمركز مدر�سة التزلج ب�سكل ثابت منذ ا�ستقاللها االداري يف منطقة االرز - 

ثكنة يو�سف رحمة، وثمة ح�سرية تتمركز يف امل�سعد الكهربائي يف  االرز.

• مهمات وحمطات:
- القيام مبهمات القتال يف اجلبال على الثلج يف خمتلف الظروف.

- التدريب على فن التزلج والقتال يف اجلبال الألوية اجلي�ش وقطعه.

- تنفيذ عمليات االنقاذ واالغاثة يف اثناء العوا�سف الثلجية.

- امل�ساركة يف اعداد وتنظيم خميم ابناء اجلي�ش.

اللبنانية كميل  اجلمهورية  رئي�ش  املدر�سة فخامة  ا�ستقبلت  العام 1957   -

�سمعون يرافقه �ساه ايران وعقيلته.

- العام 1962 قام عنا�سر املدر�سة مبهمة عمالنية ومت القاء القب�ش على 

بع�ش الفارين من وجه العدالة يف جرود تنورين وبظروف ثلجية قا�سية.

بتنظيم  تقوم  التزلج  مدر�سة  كانت   1975 العام  وحتى   1963 العام   -

البطولة الدولية الع�سكرية للتزلج باال�سافة اإىل تنظيم بطولة لبنان.

- العام 1969 نفذت مدر�سة التزلج مهمة التفتي�ش عن مفقودين يف 

جبل ال�سيخ يف ف�سل ال�ستاء.

- �ساركت املدر�سة يف ال�سباقات الدولية للتزلج يف كل من ايران والروج 

)1974( وفنلندا )1982( والروج )1999( والنم�سا )2000(.

من  �سنوياً  املحتجزين  باإنقاذ  تقوم  تزال  ما  املدر�سة   -

جراء العوا�سف الثلجية.

- ت�سارك مدر�سة التزلج يف جميع بطوالت لبنان 

للتزلج التي ينظمها االحتاد، وكذلك البطوالت الع�سكرية.
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التي جرت يف رومانيا، و�سملت 

�سباقي االألبي )Alpin( والعمق، وقد �سّنف 

الثامن على �سعيد جيو�ش العامل. كما �سارك مع 

الع�سكرية  البطولة  يف  التزلج  مدر�سة  فريق 

العاملية يف �سوي�سرا العام 2006 وحّل يف املرتبة 

اجلاري  العام  يف  الفريقان  و�سي�سارك  الرابعة. 

يف  املرة  هذه  �ستقام  التي  نف�سها  البطولة  يف 

جمهورية اإ�ستونيا، و�سيدخالن يف مباريات جديدة 

ومن  فيها  �سارك  اأن  اجلي�ش  لفريق  ي�سبق  مل 

اأما  »الدورية«.  و�سباق  »البياتلون«  �سباق  بينها 

على ال�سعيد املحلي، في�سارك العبون فرديون من 

التي  التزلج  لبنان يف  بطولة  اجلي�ش يف  فريق 

ينظمها االحتاد اللبناين للتزلج، والتي تقام يف 

فاريا اأو االأرز بدعم من املدر�سة وم�ساندتها وذلك 

وفقاً لتعليمات العماد قائد اجلي�ش.

التي  الدويل  االأ�سبوع  �سباقات  يف  ي�سارك  كما 

التزلج  مدر�سة  مب�ساركة  اأي�ساً  االإحتللاد  ينظمها 

وم�ساندتها. وي�سارك يف هذه ال�سباقات اأفراد من 

دول اأوروبية خمتلفة.

مطاردة وانقاذ وحماية

�لتزلج  و�سباقات  �لتدريبية  ــدور�ت  �ل  •
مدر�صة  تتوالها  التي  املهام  من  جزء  هي 

املهام  باقي  عن  فماذا  التزلج، 

والن�صاطات؟

مدر�سة  ت�سطلع   -

عن  الدفاع  مبهمة  قتالية،  وحللدة  كللاأي  التزلج، 

اجلبال،  يف  القتالية  املهام  اإىل  اإ�سافة  الثكنة، 

وتنفيذ عمليات االإنقاذ واالإغاثة يف اأثناء العوا�سف 

الدائمة  املدر�سة  ن�ساطات  �سمن  ومن  الثلجية. 

اإىل  الالجئني  العدالة  وجه  من  الهاربني  مطاردة 

ونهاراً  ليالً  املفقودين  عن  والتفتي�ش  اجلبال، 

املدنيني  واإنقاذ  املناخية،  الظروف  خمتلف  يف 

املحا�سرين من جراء االإنهيارات الثلجية واإ�سعافهم 

غابة  حماية  اإىل  اإ�سافة  واجلرحى،  املر�سى  واإخالء 

االأرز من التعديات، وزرع ال�ستول يف غابة اجلي�ش 

ورّيها. كذلك تقوم املدر�سة باإعداد فريق اجلي�ش 

والبطوالت  لبنان  بطولة  يف  وت�سارك  للتزلج، 

الع�سكرية والعاملية يف التزلج.

ف�صيلة للتدخل ال�صريع 

وح�صائر ملهام متنوعة

• كيف يتم توزيع املهام يف املدر�صة؟
- هناك عدد من امل�ساغل داخل املدر�سة يتوىل 

موزعة  وهي  املحددة،  املهام  من  عدداً  منها  كل 

على ال�سكل االآتي:

االأ�سا�سية  ومهمتهلا  االألبي،  التزلج  ح�سرية   -

والعاملية  الع�سكرية  ال�سباقات  يف  االإ�للسللرتاك 

تزلج  اأبطال  واإعللداد  واملحلية، 

للل�للسللالللح 

القتال  اإىل  اإ�سافة  اجلي�ش، 

االإنقاذ  اأعمال  يف  وامل�ساهمة  ال�سريع،  اجلبلي 

واالإغاثة يف اأعايل اجلبال.

االأ�سا�سية  مهمتها  الع�سكري،  التزلج  ح�سرية   -

اللجوء  دون  من  اجلبال  والقتال يف  القمم  ت�سّلق 

نقل،  و�سيلة  اأي  اإىل  اأو  الكهربائي  امل�سعد  اإىل 

عن  والتفتي�ش  واالإغاثة  االإنقاذ  اأعمال  اإىل  اإ�سافة 

املفقودين.

- ح�سرية التزلج يف العمق، من ميزاتها قطع 

العدو،  مع  لالإلتحام  الثلج  على  طويلة  م�سافات 

الع�سكرية  ال�سباقات  يف  ا�سرتاكها  اإىل  اإ�سافة 

املوؤهلني  العنا�سر  وتدريب  واملحلية،  العاملية 

الإعداد ابطال ل�سالح اجلي�ش، وامل�ساهمة يف اعمال 

االإغاثة واالإنقاذ.

- ح�سرية �سباقات البياتلون، مهمتها االإ�سرتاك 

يف ال�سباقات الع�سكرية العاملية.

- ح�سرية �سباق الدورية، تتوىل اأي�ساً االإ�سرتاك 

يف ال�سباقات الع�سكرية العاملية.

تدّخل  مهمتها  لالإنقاذ،  الثلج  دراجة  ح�سرية   -

االإنقاذ  اأعللمللال  اإىل  اإ�سافة  اأمللن،  وحفظ  �سريع 

اإىل  اجلنود  بنقل  خا�ش  ب�سكل  وتتمّيز  واالإغاثة، 

اخلطوط االأمامية.

- ح�سرية ناقلة اجلند على الثلج، مهمتها نقل 

املرجّوة  النقطة  اإىل  اجلند 
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مع العتاد واملعدات اللوج�ستية املطلوبة لتنفيذ 

واالإغاثة  االإنقاذ  مهمة  اإىل  اإ�سافة  معينة  مهمة 

واإخالء املر�سى واجلرحى يف حال التعر�ش لعا�سفة 

ثلجية.

مهمتها  الثلوج،  يف  اجلبلي  القتال  ف�سيلة   -

مع  واالإلتحام  اجلبال  والقتال يف  ال�سريع  التدخل 

اإىل  اإ�سافة  وتدمريه،  عليه  االإطباق  بغية  العدو 

مهمة حفظ االأمن واالإنقاذ واالإغاثة، واإخالء املر�سى 

ثلجية. ومن  لعا�سفة  تعّر�سهم  حال  واجلرحى يف 

يف  اأيام  عدة  البقاء  اإمكان  الف�سيلة  هذه  ميزات 

الثلوج داخل الكهوف الثلجية من دون اللجوء اإىل 

اأماكن جمّهزة.

على �صقيع املرتفعات

من ال�سرح النظري الذي زّودنا اإياه العقيد الركن 

العلمي من  التطبيق  اإنطلقنا لالإطالع على  خري، 

حيث  ب�سري،  مرتفعات  يف  ميدانية  جولة  خالل 

الثالثة يف مدر�سة  ال�سنة  كان فريق من تالمذة 

الرتباء ينفذ متارين عملية يف القتال على الثلج 

باإ�سراف مدربني حمرتفني من مدر�سة التزلج.

بلللللللللداأت جللولللتللنللا 

اآلية  يف  بللاالإنللتللقللال 

ع�سكريلللة خم�سلل�سلللة 

اإىل  الثلجية  للطرقات 

حيث  التدريب  �ساحة 

اإىل  املتدربون  م  ُق�سِّ

كل  تنفذ  جمللمللوعللات 

املحدد  التمرين  منها 

لها.

�سا�سعة  اأر�للش  على 

مللنللبلل�للسللطللة، كللانللت 

املجموعة االأوىل تقوم 

بالبندقية  بللرمللايللة 

البياتلون«  »�سباق  بللل  يللعللرف  تللدريللب  �سمن 

)Biathlon(، وهو �سباق اأوملبي �ستوي يت�سّمن 

التزلج احلر مع رمايات بالبندقية، ويراوح طوله 

مدير  لنا  اأو�للسللح  كما  وذلللك  كلم،  10و20  بللني 

هذا  اأن  واأ�للسللاف  كعدو.  اإدمللون  النقيب  اللللدورات 

ال�سباق يتطلب قدرة بالغة على التحّمل، وميكن 

اأن ينفذ على مدار يراوح طوله ما بني 2و4 كلم، 

اأنه بعد كل دورة على املدار، ينبغي  اإىل  م�سرياً 

طلقات  خم�ش  برمي  يقوم  اأن  املت�سابق  على 

اأو وقوفاً من على  بالبندقية اإنبطاحاً 

م�سافة خم�سني مرتاً من الهدف.

اإىل  »البياتلون«  �سباق  من 

كان  حيث  »الللعللمللق«  �سباق 

الثانية  املللجللمللوعللة  عنا�سر 

التدخل  يف  مللنللاورة  ينفذون 

اللل�للسللريللع ومللالحللقللة الللعللدو، 

ون�ساط  م��درو���س��ة  ب��خ��ط��وات 

واندفاع وا�سحني، وفقاً لتعليمات 

املدربني واإر�ساداتهم.

عر�ساً  قللدمللت  الثالثة  املجموعة 

اأمن  حفظ  دورية  تنفيذ  اأثناء  يف  مميزاً 

كان  حيث  الثلج،  على  ع�سكرية  اآلية  ومواكبة 

ومزالجاتهم  بدراجاتهم  الثلج  يلهبون  عنا�سرها 

ودورانهم ال�سريع حول الهدف.

.. ويف دفء �لكهوف

كانت ترتبع على قمة جبل  الرابعة   املجموعة 

التعاي�ش يف  لتنفيذ مترين حول  البيا�ش  نا�سع 

الثلج من خالل بناء كهف ثلجي. وفيما كان عدد 

يحفر  الللعللنللا�للسللر  مللن 

الللثلللللج بلللكلللٍد الإجنللللاز 

اآخلللرون  راح  املللهللمللة، 

مهمتهم  اأجنللزوا  ممن 

بالدفء  ي�ستمتعون 

داخل كهوفهم البي�سلاء 

ال�سغيلرة، مزودين كل 

األب�سلة  مللن  يلزم  مللا 

خا�سة  ومللعللدات 

بهذا التمرين.

بفن  اخلا�ش  التدريب  نوعية  على  اإطالعنا  بعد 

الت�سوير تنتقل  كامريا  راحت  الثلج،  القتال على 

بني املجموعات االأربع، ورحنا نراقب معها بده�سة 

املدربني  براعة  فيها  امتزجت  التي  التمارين 

املتدربني  وحما�ش  انللدفللاع  مللع  املتمر�سني 

االإعجاب  اإىل  يدعو  رائعاً  اأداًء  فاأثمرت  املبتدئني 

ال�سديد... والت�سفيق احلاد!

ابطال ومتدربون

درد�سة  لنا  كانت  الللعللودة  طريق  �سلوك  قبل 

حول  واملتدربني  املدربني  من  عدد  مع  ق�سرية 

�سري التدريب و�سعوباته، جمعنا خاللها االآراء االآتية:

اجلي�ش  )بطل  جعجع  اإدوار  االأول  الرقيب   •
ومن اأبطال لبنان يف ال�سباق االألبي(، حتدث عن 

املبتدئني  تواجه  التي  ال�سعوبات 

والعوا�سف  الللريللاح  واأبللرزهللا 

التي تعيق متارين  الثلجية 

الثلج،  على  الللقللتللال 

املدربني  اأن  موؤكداً 

يلل�للسللعللون دوملللاً 

تذليل  اإىل 

هلللللللللللللذه 
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جتاوباً  الوقت  معظم  يف  ويللالقللون  ال�سعوبات 

ملمو�ساً مرّده اإىل ح�سن امل�سوؤولية وروح االإن�سباط 

لدى الع�سكريني املتدربني.

)رتيب  جعجع  �سيمون  االأول  الرقيب   •

الدورات(، اأكد اأنه يف جميع الدورات 

اأهمية  على  الرتكيز  يتم  التدريبية 

االإن�سباط والروح الريا�سية والتناف�ش 

كما  امل�سوؤولية،  وح�سن  ال�سريف 

ي�سدد املدربون على مترين العنا�سر 

واالإغاثة  االإنقاذ  عمليات  على  اجلدد 

يف اأثناء العوا�سف الثلجية.

اأحمد بطيخ )بطل  العريف   •
اجللليلل�للش وملللن اأبلللطلللال لللبللنللان يف 

اأهمية التدريب  اأكد  �سباق العمق(، 

باأن  ل�ساحبه  ي�سمح  الذي  املتوا�سل 

�سعيد  على  هائلة  نتائج  يح�سد 

البطوالت املحلية والدولية.

• التلميذ الرتيب و�سيم احلاج، 
للتالميذ  اأتللاحللت  الللقلليللادة  اأن  اأكلللد 

اإىل  للتعّرف  فريدة  فر�سة  الرتباء 

ا�سلوب قتايل مميز جداً، م�سرياً اإىل 

اأهمية التدريب الذي ي�سمل حركات 

القتال على الثلج واالإغارة على العدو 

وتوّجه  واالإنقاذ.  االإ�سعاف  وعمليات 

الذين  املدر�سة  مدربي  اإىل  بال�سكر 

التدريب  من  يجعلوا  اأن  كفاءتهم  بف�سل  متّكنوا 

اأمراً ممتعاً ومفيداً يف الوقت نف�سه.

اأي�ساً  اأ�سار  خري،  اأبو  جان  الرتيب  التلميذ   •
يتلقاها  التي  والتدريبات  الدرو�ش  اأهمية  اإىل 

الذي  التزلج واىل اجلديد  الع�سكريون يف مدر�سة 

تقدمه لهم كاإن�ساء كهف الثلج، اأو اإنتقال احل�سرية 

ال�سغرية  ال�سمعة  واإ�ستخدام  العا�سفة،  اأثناء  يف 

للتدفئة داخل الكهف الثلجي. 

وختم موؤكداً اأن هذه الدورة مميزة بالفعل، فهي 

تعليمية وم�سلية يف اآن واحد.

ت�سوير:

روبري مرق�ش
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عيون خفية حتّول الليل اىل نهار

مناظري الروؤية الليلية

تكثيف ال�صور

)Image Intensifier( 
التكثيف  اأجهزة  ت�سميم  اأ�سا�ش 

هلللو تللقللويللة عللد�للسللات الللروؤيلللللة 

الللذي  اللل�للسللوء  وتللركلليللز  ال�سيئية 

امل�ست�سعلرات  ت�ستقبله جمموعلات 

احل�سا�سلة. 

يتم حتويل الفوتونات التي جتمع 

لدى  الكرتونات  اىل  العد�سة  عرب 

ارتطامها بكا�سف ذي �سبكة ن�سقية 

االلكرتونات  ت�سريع  يجري  ثم  لل�سوء.  ح�سا�سة 

مفّرغ  اأنبوب  عرب  عالية«  »فلطية  با�ستخدام 

بريقها  يولد  فو�سفورية  �سا�سة  على  لت�سقط 

التي  نف�سها  بالطريقة  املرئي  ال�سوء  نطاق 

االأ�سعة  اأنللبللوب  يف  الللربيللق  خاللها  مللن  يظهر 

الكاتودية املاألوف ا�ستخدامه يف اأجهزة التلفاز. 

بغية  مّرة  من  اأكرث  العمليلة  هذه  تتكّرر  وقد 

احل�سول على �سلورة معقولة اىل حد ما، واطلق 

على هذه املراحل املتتاليلة االأنابيب املتعاقبة، 

وعرفت باأنها اجليل االأول الأجهلزة الروؤيلة الليلية.

اأما نظم تكثيف ال�سوء من اجليل الثاين، فكانت 

فيها  ت�ستخدم  واحللدة  تقوية  مرحلة  تتطلب 

الفعالية  عالية  اأنابيب  داخل  األواح 

تعتمد على تاأثريات البث ال�سوئي 

خا�ساً  طللالء  تولد  التي  الللثللانللوي، 

االأنبوب  داخل  لالألواح  مو�سل  �سبه 

اأكرب  �سوئي  ت�سخيم  اىل  للتو�سل 

الن�سبة اىل طول النظام اجلمايل... 

يف  نف�سه  املبداأ  ا�ستخدم  والحقاً 

نظم اجليل الثالث لكن مع ا�ستغالل 

حينه  يف  احلللا�للسلللللة  الللتللطللويللرات 

الغاليوم  زرنيخيد  واملرتبطة مبادة 

�سبه املو�سلة التي رفعت قدرة البث االلكرتوين 

الثانوي اىل م�ستويات عالية جداً.

لالأفراد  كاملة  �سبه  روؤية  االأجهزة  هذه  واأّمنت 

املراقبة  وجنود  الليلية  الدورية  واأفراد  ال�سائقني 

ليل  مهامهم  اأداء  ي�ستطيعون  بحيث  واحلرا�سة 

يف  مفيدة  تكون  اأال  املمكن  من  اأنه  بيد  نهار. 

�لــقــوى  �عــتــمــاد  زمـــن  وّل 

�لظالم  �ساعات  على  �ملتخا�سمة 

لتغتنم  اأو  اأن�صطتها،  لتغطي 

الفر�صة من اأجل ق�صط من الراحة. 

قادة  على  فينبغي  �ليوم  �أمــا 

عدوهم  �أن  يفرت�سو�  �أن  �جليو�ش 

قادر على مراقبة وحداتهم التي 

الروؤية  معدات  مدى  �صمن  تقع 

الليلية، واأن جناحهم يف املعركة 

�الأجــهــزة  هــذه  مثل  يتطلب 

املقاتلني.  جلميع  امل�صاعدة 

وتتطور با�صتمرار تكنولوجيا املعدات امل�صاعدة على الروؤية يف الليل، 

وما كان مقبوالً �الأم�ش مل يعد كافياً �ليوم.

يف االربعينيات من القرن املن�صرم اأ�صبحت الرماية يف الظالم قابلة 

ت�صديد  منظار  وهو   ،»Sniperscope« نظام  بروز  مع  للتطبيق 

دون  ما  �الأ�سعة  يبث  موّجهاً  م�سباحاً  يت�سّمن  لل�سالح  كهروب�سري 

�ملوجودة  �الأهد�ف  �الأ�سعة، ما يجعل  لهذه  كا�سفاً  �حلمر�ء، وم�ست�سعر�ً 

�سمن مدى �الإنارة مرئية ملن ي�ستخدم �ل�سالح. ولكن كان �لعدو �ملزّود 

�إ�ساءة  موجة  �سمن  ويعمل  �حلمر�ء  دون  ما  باالأ�سعة  م�ست�سعر�ً  كا�سفاً 

�سمن  �مل�سباح،  م�ستخدم  حتى  �سيء،  �أي  روؤية  على  قادر�ً  �سحيحة، 

االأجهزة  لتطوير  االأ�ص�ش  و�صعت  لذا،  ال�صوء.  عليها  امل�صّلط  املنطقة 

ال�صلبية اأي غري املتطلبة اإنارة، واإمنا امل�صتعينة بكمية طفيفة من 

االإ�صاءة املتوافرة ك�صوء القمر اأو النجوم اأو م�صادر النور اال�صطناعية.

ال�صورة  مكثف  نظام  الليلية:  للروؤية  نظامان  هناك  عام،  ب�صكل 

�الأول  �حلر�ري.  �لت�سوير  �أو  �حلمر�ء  دون  ما  �الأ�سعة  ونظام م�ست�سعر�ت 

ينعك�ش  و�لذي  و�لنجوم،  كالقمر  ليالً  �ملتو�فر  �ل�سوء  بت�سخيم  يعمل 

على امل�صهد الذي ينظر اليه ويحّوله اىل �صور م�صاءة باللون االأخ�صر. 

وباملقابل، يقوم النظام االآخر بك�صف احلرارة الطبيعية املنبثقة عن 

�الأج�سام �ملختلفة يف �ملنظر �ملرئي وحتويل ب�سمتها �ل �سور �آنية 

تتنا�سب و�الأ�سكال �حلر�رية لالأج�سام.

اآذار

اإعداد:

العقيد انطوان جنيم

�سالح
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الليايل ال�سديدة الظلمة، كما اأنها متدنّية املدى 

ولكن �سعوبة الت�سوي�ش عليها ترفع من االعتماد 

امل�سح  اأجهزة  اإعاقة  عند  اأكيدة  كو�سيلة  عليها 

والروؤية احلرارية والليزرية.

اجلهاز  اأن  ال�سوء  تكثيف  اأجهزة  عيوب  ومللن 

ال�سوء، ولذا فاإن اجلندي  يعمل على تقوية �سدة 

اإذا  املوؤقت  بالعمى  ُي�ساب  اجلهاز  الذي ي�ستخدم 

املنظار،  خالل  يراه من  الذي  ال�سوء  قوة  ا�ستدت 

ا�ستخدام  حتظر  التي  التعليمات  كانت  هنا  ومن 

اأو  اخلرائط  قللراءة  يف  يللدوي  كهربائي  م�سباح 

نظارة  ي�سع  طيار  من  بالقرب  �سيكارة  اإ�سعال 

اإ�ساءة  اأي�ساً يف  ال�سبب  وهذا هو  الليلية،  الروؤية 

اىل  �ساربة  زرقاء  باأنوار  الطائرات  قيادة  قمرات 

االإخ�سرار.

الت�صوير احلراري 

)Thermal Imaging System(
على الرغم من اأن اأجهزة تكثيف ال�سورة حتتاج 

ال�سوء املرئي لتعمل به،  اىل قدر ولو قليل من 

فاإنها ت�ستعني كذلك باالإ�سعاعات احلرارية القريبة 

ميكن  التي  احلمراء  دون  ما  االأ�سعة  نطاق  من 

لل�سوء.  احل�سا�سة  املواد  بع�ش  بوا�سطة  ك�سفها 

وقد ا�ستغل هذا العامل اإيجاباً يف تطوير مناظري 

الت�سوير احلراري التي ال حتتاج اىل اأي اإ�ساءة من 

االإ�سعاع احلراري  اأي نوع الأنها تعتمد فقط على 

من  املنطلق 

االأج�سام يف عملها.

»ال�سفر  حللرارتللهللا  تفوق  التي  االأجلل�للسللام  اإن 

اإ�سعاعاً  ُت�سدر  مئوية(  درجة   273-( املطلق« 

ومع  احلمراء،  دون  ما  االأ�سعة  نطاق  يف  حرارياً 

الذي  احلراري  اال�سعاع  احلرارة يزداد ناجت  ارتفاع 

االإفادة بفعالية منه الأنه ي�سعف نتيجة  ال ميكن 

اجلوية  الللتللاأثللريات 

احلمراء.  دون  ما  االأ�سعة  طيف  اأق�سام  بع�ش  يف 

ا�ستخدامها هي  التي ميكن  الرتددّية  والنطاقات 

اىل   8 ومن  ميكرون   5 اىل   3 رئي�ش من  ب�سكل 

13 ميكرون.

النمط احلراري لالأ�سياء.  الت�سوير احلراري  ين�سر 

فهو، بتعبري ب�سيط، ي�ستمل على عد�سة مغّلفة 

دون  ما  االأ�سعة  ببث  تقوم  كاجلرمانيوم  مبللادة 

كا�سف  نظام  على  ي�ستمل  كما  البعيدة،  احلمراء 

ونظام تربيد للكا�سف ودارة الكرتونية متّكن من 

احلجاب  يعد  ومل  �سا�سة.  على  ال�سور  عر�ش 

فعاالً،  ح�سائ�ش  من  اأو  �سبكة  من  املكّون 

اأو  حمرك  من  املنبعثة  احلللرارة  اأن  اإذ 

كما  خالله.  اإن�سان تظهر  وجه  من 

يظهر  احللللراري  الت�سوير  اأن 

االأر�ش  تتعّر�ش  عندما  اأي�ساً 

الت�سّدع بعجالت  اأو  للت�سخني 

واأمللا  املللركللبللات،  �سال�سل  اأو 

فيمكن  اأق�سر  م�سافة  مللن 

الذي  الت�سخني  اكت�ساف  اأي�ساً 

يللحللدثلله و�للسللع يللد علللللى اأحللد 

االأ�سياء.

يللتللاألللف جللهللاز االأ�للسللعللة مللا دون 

االأغللرا�للش  يف  امل�ستخدم  احلللمللراء 

كا�سفات  من  �سفيفات  جمموعة  من  الع�سكرية 

االأ�سعة ما دون احلمراء. وقد مّت �سّم هذه الكا�سفات 

مع العد�سات التي التقطت �سورة م�سدر االأ�سعة، 

ويجري م�سح عنا�سر ال�سورة بوا�سطة مراآة دّوارة 

تبث اإ�سارة مرئية ميكن حتويلها اىل �سورة على 

�سا�سة تلفاز. ومن �ساأن هذه اال�سعة تقليل كلفة 

الطّيار  اأو  للجندي  يتيح  اجلهاز  اأن  كما  اجلهاز، 

ال�سورة على  اأخرى خالل وجود  اأمور  االلتفات اىل 

احلمراء ت�ستخدم  االأ�سعة ما دون  اأن  كما  ال�سا�سة. 

عن  للك�سف   )Flir( االأمامية  الروؤية  رادار  يف 

االأ�سياء املوجودة على امتداد م�سافة حمدودة. 

دون  ما  االأ�سعة  جهاز  يعمل  اأن  املمكن  ومن 

كومبيوتر،  بجهاز  تو�سيله  مّت  اإذا  اآلياً  احلمراء 

باإطالق  احلار�ش  اجلهاز من تنبيه  وبذلك يتمكن 

�سفارة اإنذار عند وجود اأي دخيل داخل نطاق روؤية 

الكومبيوتر  برجمة  املمكن  من  اأنه  كما  االأجهزة، 

يف  احلللمللراء  دون  مللا  االأ�سعة  بجهاز  املو�سول 

الطائرة الكت�ساف اأج�سام ذات اأحجام ودرجة حرارة 

للتحقق  الكومبيوتر  معينة وعر�سها على �سا�سة 

من اأن االأج�سام هي االأهداف املطلوبة اأم غريها.

بيد اأن هذه االأجهزة ال تخلو من م�ساكل وعيوب 

كثرية اأهمها احتمال التعّر�ش للت�سوي�ش اأو اإعاقة 

غري  حراري  م�سدر  مع  تداخل  حدوث  اأو  معادية، 

ظاهر. ومن عيوبها كذلك عدم قدرة اجلندي على 

مثالً،  الليلية  الروؤية  كنظارات  ارتدائها  اأو  حملها 
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احلار�ش  بدور  القيام  على  فائدتها  تقت�سر  بل 

على  حملها  اأو  تتحرك،  ال  ثابت  مكان  يف  وهي 

بد  ال  احلالة  هذه  ويف  الطائرة،  اأو  الدبابة  من 

ثباتها  �سمان  على  يعمل  جهازاً  تزويدها  من 

واعتدالها.

اال�ستخدام  واأهمها  عديدة  مميزاتها  ذلك  ومع 

�ستائر  اأو  احلالكة  الظلمة  اأو  الكثيف  ال�سباب  يف 

الدخان، ومداها طويل.

بداأت  املن�سرم،  القرن  من  الثمانينيات  ففي 

االأوىل ُتتاح لالأ�سلحة التي  الروؤية احلرارية  اأدوات 

�ساروخ  مثل  طاقم  يخدمها 

و�ساروخ   )Milan( »ملليللالن« 

اإنتاج  يبداأ  )Tow(. ومل  »تاو« 

غري  احللللراري  الت�سوير  اأجللهللزة 

اأواخللر  يف  اإالّ  االأوىل  امللللرّبدة 

لي�ستعملها  الت�سعينيات 

كلفة  تللزال  وال  امل�ساة.  جنود 

احلللراري  الت�سوير  تكنولوجيا 

تكثيف  نظم  من  بكثري  اأغلى 

هذه  منتوجات  اأمللا  اللل�للسللورة. 

املتوافرة  الرئي�سة  التكنولوجيا 

ت�سويب  اأجللهللزة  فهي  حالياً 

املناظري  واأجلللهلللزة  االأ�للسلللللحللة 

اليدوية. والعن�سر االأ�سا�سي يف 

يكمن  املنتوجات  هللذه  قللدرة 

يف طاقة بطارياتها التي تقرر 

املعركة  ملليللدان  يف  فائدتها 

اإعادة  توفري  اىل  احلاجة  وتعزز 

�سحن البطاريات ب�سورة فعالة.

االأمثل  الت�سميم  ويللبللقللى 

الليلية  الللللروؤيللللة  الأجللللهللللزة 

الذي  هو  واحلرارية(  )الليزرية 

تقنية ودجمها  كل  ما ميّيز  اأف�سل  ي�ستفيد من  

يف اأجهزة مدجمة اأو ا�ستخدام كال النوعني ب�سورة 

منف�سلة يف اجلهاز نف�سه.

اأهم املناظري الليلية

:)Zeiss( 1- كامريا حرارية من زاي�ش

حديثة  كامريا  االأملانية  زاي�ش  �سركة  اأنتجت 

عرفت  احلمراء  دون  ما  باالأ�سعة  تعمل  ومتطورة 

با�سم »HDIR«، وت�ستطيع اإعطاء نتائج دقيقة 

بعد مراقبة حقل معنّي، وبالتايل ت�سمح بتقييم 

يوؤدي  االأهداف مبا  وحتّدد  التكتي  للو�سع  �سحيح 

اىل �سرعة العمل الع�سكري، والتو�سل اىل حتقيق 

هدف املناورة بال�سكل املطلوب.

:)Kollsman( 2- مناظر ليلية من كولزمان

حرارية  مناظري  عللدة  كولزمان  �سركة  طللّورت 

مناظري  مللن  االأول  اجليل  ال�ستبدال  متقدمة 

االأ�سعة ما دون احلمراء املوجودة يف اأنظمة اإدارة 

املدّرعة.  والعربات  الطوافات  من  على  الرمي 

الثاين  اجليل  من  حرارية  مناظري  على  وحتتوي 

احلمراء   لالأ�سعة ما دون  الطويلة  باملوجات  تعمل 

اجليل  من  حرارية  ومناظري   )MCT( 288x4
الثالث تعمل باملوجات املتو�سطة لالأ�سعة ما دون 

احلمراء املحدقة In Sb( 240 x 320( ومناظري 

 )In Sb( 240 x الدقي  بامل�سح  تعمل  حرارية 

 )In التحديق  �سفيف  منظار  تعادل  وهي   320
املوجات  مناظري  وتتفّوق   .Sb( 640 x 480
جماالت  يف  احلمراء  دون  ما  لالأ�سعة  املتو�سطة 

الرطبة  املللنللاخللات  يف  والللتللهللديللف  املللراقللبللة 

واال�ستوائية.

خمتلف  ويف  نهار،  ليل  املناظري  هذه  وتعمل 

من  ت�سبح  اأن  املتوقع  ومللن  اجلللويللة،  االأحلللوال 

واإدارة  املراقبة  الأنظمة  االأ�سا�سية  التجهيزات 

وزنها  وخللفللة  حجمها  ب�سغر  وتتمّيز  الللرمللي. 

مثالية  يجعلها  مللا  ومللرونللتللهللا،  و�للسللالبللتللهللا 

املدفعية  املراقبة  مثل  العمالنية  للتطبيقات 

املتقدمة، واأنظمة اإدارة الرمي للمن�سات الربية 

والبحرية واجلوية، كما ميكن حتميلها على طائرة 

تل�سكوبية  �سواري  على  و�سعها  اأو  طّياآر  دون  من 

للللللمللراقللبللة الللتللكللتلليللة. وملللن امللليللزات االأخلللرى 

بعد.  عن  لت�سّغل  وقدراتها  العالية،  ح�سا�سيتها 

املنظار متوافر بطرازين، االأول قطر حقل روؤيته 

30*22،5 والثاين 2*1،5، و6*4،5.

:)Vector( 3- منظار فكتور للمراقبة

ليكا  �سركة  منظار  ليقوم  تكفي  واحللدة  مل�سة 

املعلومات  بتقدمي   )Vector( فكتور   )Leica(
امليدان.  يف  هدف  اأي  مواقع  لتحديد  الكافية 

واحد  بجهاز  مدجمة  اأنظمة  اأربعة  من  ويتاألف 

وهي: املنظار بحد ذاته وقائ�ش م�سافات ليزري، 

وبو�سلة رقمية، وقائ�ش زوايا االإنحدار/املنظر. 

مرات   7 تكبري  بقوة   )Vector( فكتور  يتمّيز 

منظار الروؤية الليلية �صويف
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وفتحة هدفية قيا�سها 42 ملم ما ي�سمح بالروؤية 

وعلى  ال�سيئة.  الروؤية  ظروف  يف  حتى  الوا�سحة 

امللللزّودة  االأخلللرى  التقليدية  املللنللاظللري  عك�ش 

املراقبة  توؤمن  والتي  ليزرية  م�سافة  قائ�سات 

منظار  فاإن  اإرهاقها،  اإىل  يوؤدي  ما  واحدة  بعني 

فكتور ي�سمح با�ستعمال العينني.

بتحديد  اأ�للسللا�للسللي  ب�سكل  املللنللظللار  ويللقللوم 

 + مغنطي�سي  )�سمت  القطبية  االإحللداثلليللات 

امل�سافة  يحدد  كما  املنظر.  وزوايللا  امل�سافة( 

موقع  واأي  املراقبة  موقع  بني  الطوبوغرافية 

اآخر، والفارق يف االإرتفاع بني هذين املوقعني. 

وي�ستطيع انطالقِاً من موقع املراقبة حتديد قيم 

امل�سافة،  مثل:  هدفني  بني  الن�سبية  املراقبة 

الفارق باالرتفاع ومعّدل االنحدار بينهما.

ويتوافر هذا املنظار يف ثالثة طرازات تختلف 

 100 فكتور  وهللي  امللللدى  يف  رئي�ش  ب�سكل 

ويف  كلم(.   1500(  1500 وفكتور  )1000م( 

حني ان االول خم�س�ش للقوى املوجلة حفظ االأمن 

الداخلي فاإن االأخريين ي�ستعمالن يف التطبيقات 

املنظمات  تتطلبها  التي  ال�سعبة  املهنية 

واالأجهزة الع�سكرية واالمنية. 

الليلية  البانورامية  الروؤية  نظارات   -4

:)PNVG(
 »Insight Technology« �سركة  طلللّورت 

�ست�ساعف  التي  البانورامية  ليالً  الروؤية  نظارات 

اإىل 95 درجة، وبذلك  الروؤية من 40 درجة  حقل 

�ستكون ال�سورة اكرث دقة با�ستعمال اربعة اأنابيب 

من  بدالً  16ملم،  قيا�ش  ال�سورة  لتكثيف  اأ�سغر 

االآيل،  ال�سّمام  ويحمي  18ملم.  قيا�ش  انبوبني 

انبوب من  الذي يعمل ب�سورة م�ستقلة على كل 

واجهت  اإذا  الروؤية  انحطاط  من  االأربعة،  االأنابيب 

اآثار  ومينع  �ساطعاً  �سوًءا  اأو  حرارية،  بالونات 

و�سالمة  االأو�ساع  ادراك  النظارات  الهالة. وحت�سن 

جمال  م�ساعفة  من  باأكرث  عموماً  اجلوي  الطاقم 

الروؤية احلايل. 

 »JIM MR« احلراري  الت�صوير  5- منظارا 

:)SAGEM( من �صاجيم »JIM LR«و
�سركة  طللّورت  الفردي،  املقاتل  م�ستوى  على 

»�ساجيم ديفن�ش �سيكيوريتي« )SOS( نظامني 

املتعّدد  احلللراري  الت�سوير  منظار  هما  جديدين 

وللمدى   )JIM MR( املتو�سط  للمدى  الوظيفة 

البعيد )JIM LR(: جتمع هذان املنظاران عدة 

املناظري  يف  اإفللراديللاً  تقدم  قبالً  كانت  وظائف 

احلرارية.

ال�سرورية  الوظائف  يجمع  االول  فاملنظار 

حتديداً  منفردة،  وحللدة  يف  احلديثة  احلللرب  يف 

وبو�سلة  امل�سافات،  وقيا�ش  الليلي،  الت�سوير 

مغنطي�سية رقمية.

ميزات  ويحمل  الثالث  اجليل  فمن  الثاين  اأما 

م�سّمم  وهللو  واحلللد.  جللهللاز  يف  مللعللاً  جمتمعة 

نهار،  ليل  طويلة  م�سافة  على  االهداف  ملراقبة 

وحتديد مواقعها. وهو ي�سم الوحدات الت�سمينية 

للعني  اآمناً  وليزراً   )MATIS( احلراري  للت�سوير 

و�سغري احلجم لك�سف املدى، باال�سافة اإىل بو�سلة 

اجلهاز  هللذا  تركيب  وميكن  رقمية.  ممغنطة 

مزدوج  وهو  القوائم  ثالثية  ركيزة  على  اليدوي 

على  واال�سود  باالبي�ش  ال�سورة  يظهر  العينية، 

�سا�سة من الكري�ستال ال�سائل. يبلغ وزنه 3 كلغ، 

وميّيزها  كلم   9 بعد  على  ليالً  االهداف  ويك�سف 

اأما قيا�ش املدى  بو�سوح على م�سافة 3.5 كلم. 

الليزري فحتى م�سافة 10 كلم.

 »JIM LR« و   »JIM MR« نظامي  مللع 

 2 الوزن واحلجم مبعدل  بارز جلهتي  هناك توفري 

اإىل 3 مرات، ويف جتميع املعلومات وت�سنيعها 

وتقدميها للم�ستخدم. 

لهذين  ذللللك،  واإىل 

الللنللظللامللني و�للسللالت 

ميكن  خارجية  بينية 

ا�ستخدامها يف تطوير 

مبتكر،  �سبكي  عمل 

متوافقة  يجعلها  ما 

التحديث  برامج  مع 

جلنود  امل�ستقبلية 

امل�ساة. 

الت�صوير  جهاز   -6

�حلــــــر�ري �ــســويف 

 )S O P H I E (
مــــــن تـــالـــيـــ�ـــش 

:)THALES(
جهاز خفيف الوزن اىل حد كبري بحيث ي�ستطيع 

ويحمل  املراقبة  ملهام  �سالح  واحد.  رجل  حمله 

باليد او يتم تركيبه على قاعدة ثالثية القوائم. 

املراقبة  و�سطوح  اخلللارجللي  الفيديو  ويتيح 

م�ستقلة  ب�سورة  �سويف  جهاز  ت�سغيل  البينية 

مراقبة  تتطلب  التي  التطبيقات  يف  متاماً 

و�سيطرة بعيدتني. ويتيح منوذج جمّهز بكا�سف 

مدى ليزري ا�ستعمال نريان املدفعية، كما ميّكن 

املراقبني اجلويني االأماميني من طلب نريان غري 

اأو �سن �سربات جوية. وقد عّززت  مبا�سرة دقيقة 

با�سافة  املجّرب  �سويف  جهاز  ت�سميم  تالي�ش 

تكنولوجيا ت�سوير حراري من اجليل الثاين وتكبري 

تا�سمان  با�سم  املعروف  اجلهاز  ويللزن  اإ�سايف. 

)TASMAN( 2.4 كلغ فقط. 
 »AN/PAS_B« 7- جهاز الت�صويب احلراري

:)RAYTHEON( من رايثيون

 »TWS« لال�سلحة  احلرارية  الت�سويب  اأجهزة 

اأدوات  �سل�سلة من  AN/PAS-B« هي  نوع  من 

الوزن.  الت�سوير باال�سعة ما دون احلمراء اخلفيفة 

االأمام  اىل  �ساخ�ش  الثاين  اجليل  نظام من  وهي 

وين�سجم   .)Flir( احلمراء  دون  ما  باالأ�سعة  يعمل 

نظام الت�صويب 

 AN/PAS-13 احلراري

يتمّيز بخفة توؤهله 

لال�ستخد�م على 

البنادق وغريها من 

االأ�صلحة ال�صغرية
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الرقمية  املعركة  ملليللدان  مللعللدات  مللع  النظام 

ويقّدم نتاجاً فيديوياً للتدريب اأو حتويل ال�سورة 

للتحكم  اجلهاز  وي�ستعمل  بعيدة.  م�ساهدة  اأو 

يف  طاقم  اأو  فرد  ي�ستخدمها  التي  االأ�سلحة  بنار 

للوحدات  النظام  ويتيح  الظالم.  يف  كما  ال�سوء 

موا�سلة العمليات يف النهار اأو الليل خالل اأحوال 

اأو  اأو ال�سباب  الدخان  الدرجة نتيجة  روؤية متدنية 

مدى  ي�سل  اجليدة  املناخية  االأحللوال  يف  الغبار. 

الروؤية اىل اأكرث من ع�سرة كيلومرتات، ويف حالة 

 8 من  اأكللرث  حتى  الروؤية  ميكن  املعتدل  الغبار 

كيلومرتات.

الأنه  للعمل  خارجي  نور  اأي  اىل  يحتاج  ال  هو 

احلمراء،  دون  ما  االأ�سعة  تكنولوجيا  ي�ستخدم 

�ساحة  يف  �ستى  التعتيم  اأحللوال  يف  وي�ستعمل 

املعركة. يتمّيز بحقلي روؤية وتزومي الكرتوين 2 

اىل 1، وجهوزية عمل مع و�سع العني لالقت�ساد 

ليتالءم  الكرتونياً  تولد  و�سبكيات  الطاقة  يف 

االأ�سلحة، وال ميكن  اأنواع من  ا�ستخدامه مع عدة 

ك�سفه يف اأثناء العمل الأنه �سامت وال يبث حرارة 

اأو طاقة ال�سلكية. 

 »MUNOS OS MK5« ــظــام  ن  -8

دلفت  من   »MUNOS OS MK6« ونظام 

: )DELFT(
�سركة  تنتجهما  اللذان  النظامان  هللذان  يكرّب 

واالأحاديا   »Delfet Sensor Systems«
تعّززه  عللاٍل  بلللاأداء  املراقبة  امل�ساهد  العينية 

عد�سات ب�سرية وتقدم حالً اإ�سافياً.

 »MUNOS OS MK5« نللظللام  ميللتللاز 

 MUNOS« ميتاز  حني  يف  مدجمة،  ببطارية 

ت�سغيلها  ميكن  فريدة  ببطارية   »OS MK6
عن ُبعد وت�ستعمل كثقل موازن فوق خلفية وجه 

القناع اأو حا�سن اخلوذة.

االغلللالق،  االنللفللتللاح/  على  قلللدرة  للنظامني 

اأو  اأحادية،  اأو كنظارات  وميكن ا�ستعمالهما يدوياً 

نظارات تعمل باأبعاد. ويتوافر النظامان بخيارات 

بتكبري  درجة   60 بقيا�ش  روؤية  بحقل  خمتلفة: 

باأداة  اأو  مرات،   4 تكرّب  اإ�سافية  وبعد�سات  واحد، 

االأزرق  اللون  حلجب  مبر�سحة  اأو  ليزرية  تر�سيح 

ان�سجاماً مع لوحة اأجهزة االإنارة اأو مع قناع الوجه 

اأو حا�سن اخلوذة.  

من     »LRAS -3« من  املراقبة  نظام   -9

رايثيون:

الك�ساف  املراقبة  نظام  يوفر 

امللللتلللقلللدم الللبللعلليللد امللللدى 

على  احللل�للسللول   »LRAS-3«

الفعلي  الوقت  يف  املعلومات 

ومعرفته  اللللهلللدف  وكلل�للسللف 

موقع  اىل  اإ�سافة  وحتللديللده، 

نظام  الك�سافة  القوات  ويللزّود  البعيد.  الهدف 

ا�ست�سعار يعمل خارج مدى تهديد النار املبا�سرة 

ن قدرة  ونظم اال�ست�سعار املن�سورة حالياً. و�ستح�سّ

�سمود  الهدف  على  املللدى  البعيدة  ال�سيطرة 

وتاأثري  فعاليتها  وزيادة  املجّهزة  الكا�سفة  القوة 

قوة وحداتها القتالية. وميكن اأن يعمل م�ست�سعر 

النظام ب�سكل مركب، وغري مركب، ما مينح قدرة 

يف  �ساعة   24 مدى  على  الهدف  على  �سيطرة 

طق�ش معاك�ش.

يعمل  حراري  ت�سوير  جهاز  من  النظام  يتاألف 

 )Flir( لالأمام  �ساخ�ش  احلمراء  دون  ما  باالأ�سعة 

الثاين،  اجللليللل  مللن  اأفقية  تكنولوجيا  يللدمللج 

مدى  وكا�سف  النهار،  يف  تعمل  فيديو  وكامريا 

عاك�سة  وب�سريات  العني،  �سالمة  يوؤمن  ليزري 

مالحة  واأداة  املدى  بعيدة  م�سرتكة  فتحات  ذات 

 .)GPS( العاملي  املواقع  نظام حتديد  بوا�سطة 

تتيح  رقمية  فتحة  اأي�ساً  النظام  ت�سميم  وي�سم 

ميدان  قلليللادة  مللع  بيني  ب�سطح  التفاعل  للله 

املعركة ونظم املراقبة. 

ن روؤية ال�صائق 10- حم�صّ

: DVE AN/VAS-5 

من  ال�سائق  روؤيللة  ن  حم�سّ يعزز 

احلركة   )Raytheon( رايللثلليللون 

من  البقاء  على  والقدرة  القتالية 

على  الللقللدرة  ال�سائق  منح  خللالل 

الروؤية عرب الغبار وال�سباب وعوامل 

وحاالت  املعركة  �ساحة  يف  التعتيم 

نظام  اأنلله  ومبللا  الرديئة.  الطق�ش 

العمل  ي�ستطيع  فللهللو  حللللراري، 

لدى  »ي�سع«  اأو  يقفل  وال  الكاملة  الظلمة  يف 

�ساحة  يف  غالباً  يحدث  كما  �ساطع  نور  اأي  ورود 

فوراً  للتكّيف  م�سّمم   »DVE« ونظام  املعركة. 

مع خمتلف املركبات الع�سكرية ب�سبب ت�سميمه 

العمل.  اأثناء  يف  ك�سفه  ميكن  وال  الت�سميني 

ال  وقت  يف  للمركبات  احلركة  اإمكان  يوفر  وهو 

ي�ستطيع االآخرون التحرك. 

الليلية.  املللنللاظللري  في�ش  مللن  غي�ش  هلللذا 

احلرارية  املناظري  لهذه  التكنولوجي  والتطوير 

واملكثفة لل�سور ي�سري بخطى حثيثة اىل االأمام. 

وتخفي�ش  االأداء  رفللع  هللو  االأ�سا�سي  والللهللدف 

الكلفة. ومع ذلك تبدو هناك يف االأفق حاجة اىل 

التغلب على  االجراءات امل�سادة لرتدد االأ�سعة ما 

دون احلمراء كاالأ�سواء احلرارية و�سبكات التمويه.

جهاز روؤية اأحادي العينية

MK5 ويحمل باليد

جهاز روؤية اأحادي العينية مثبت على اخلوذة 

وميتاز ببطارية تعمل عن بعد

DVE ن روؤية ال�صائق حم�صّ



اآذار

اإعداد:

د. اأحمد علو

عميد متقاعد

درا�سات واأبحاث
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�ل�سنب و��سرت�تيجيتها 

اخلارجية اجلديدة

اليلوم  ال�سيا�سلة اخلارجيلة لل�سيلن  اإن ملا يوجله 

هلو تلك احلاجة »غري امل�سبوقة« للملوارد االولية، 

والَتَمْدُين  الوطني،  االقت�ساد  ازدهلللار  ان  ذلللك 

و�سهية  الت�سدير،  عمليات  وزيلللادة  ال�سريع، 

من  رفللع  لل�سيارات،  النهمة  ال�سيني  ال�سعب 

الطبيعي،  والغاز  البرتول  وطلبات  ال�سني  حاجات 

االجنبية  االموال  وروؤو�ش  والبناء،  الت�سنيع  ومواد 

والتكنولوجيا.

ع�سرين  منذ 

يف  للبتللرول  االول  امل�سلللّدر  ال�سني  كانت  �سنة 

�سرق اآ�سيا، واليوم، تعترب ثاين اكرب م�ستورد لهذه 

املادة )31٪ من الطلب العاملي للبرتول(.

العامل، فل»نهمها«  اليوم، م�سنع  ال�سني  تعترب 

وا�ستهالك  ارتفع،  ال�سناعة  ومللوارد  للكهرباء، 

وخام  النيكل،  النحا�ش،  االملينيوم،  من  ال�سني 

 1990 )بني  �سنوات  ع�سر  خالل  ت�ساعف  الفوالذ 

و2000( من 7 ٪ اىل 15٪ من اال�ستهالك العاملي، 

يت�ساعف  ان  ويتوقع   ،٪20 حواىل  اليوم  ويبلغ 
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التنني يحّرك ذيله فماذا يفعل الن�سر؟

ال�صني تغزو امللعب 

التقليدي للنفوذ 

االمريكي

بع�صرات االتفاقات

واملعاهدات 

مع دول افريقية

هل تف�صح الواليات 

املتحدة املجال للمارد 

ال�صاعد اأم تعتربه 

تهديداً ع�صكرياً؟
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حتى العام 2010.

ال يبدو ان هذه ال�سهية املفتوحة للموارد والطاقة 

الوطني  االقت�ساد  ان  ذلك  تنخف�ش،  او  �ستقف 

و�سي�ستمر  �سنوياً،   ٪9 بن�سبة  ينمو  ال�سيني 

خرباء  يتوقع  كما  القادمة،  �سنة  الع�سرين  خالل 

الدرا�سات االقت�سادية يف جامعة بكني.

امل�ستجدة،  واحلاجات  املتطلبات  ازدياد هذه  ان 

اخلارجية،  ال�سني  �سيا�سة  على  نف�سها  فر�ست 

للتوجه نحو اخلارج لتاأمني ذلك الأنه ا�سبح �سرورياً 

والأن  االقللتلل�للسللاد،  تنمية  ملتابعة 

ا�سبللح  النمللو 

االجتماعي،  ال�سني  ا�ستقرار  يف  اال�سا�ش  حجر 

 )CCP( ال�سيني  اال�سرتاكي  احلللزب  وال�ستمرار 

ا�سرتاتيجية  اعتمدت  لذلك  الللبللالد،  قيادة  يف 

 Go Global( مواردها  لتاأمني  العاملي  االنت�سار 

Strategy( من م�سادرها مبا�سرة، عرب �سراء هذه 
املوارد وا�ستثمارها اينما كانت.

)Energy Issue(  ق�صية الطاقة

ال يبدو ان حاجات ال�سني اجلديدة �ستكون �سبباً 

ولكن  الطويل،  املللدى  على  الغرب  مع  للنزاع 

ووا�سنطن غري  ان بكني  يبدو  احلا�سر،  الوقت  يف 

الدارة  ال�سني  تكافح  فبينما  للو�سع.  مرتاحتني 

الواليات املتحدة تف�سح  متاعبها املتزايدة، فاإن 

يجّر  قد  العك�ش  الأّن  ال�ساعد،  املارد  لهذا  املجال 

نظرية  اىل  وا�ستناداً  جدية وخطرية.  نزاعات  اىل 

انتقال القوة، ولالبقاء على �سيطرتها فاإن الدولة 

احلرب  تعلن  العامل  على  وامل�سيطرة  املهيمنة 

يف  تفوقاً  متلك  انها  طاملا  يتحداها  َمن  على 

والواليات  ال�سني  على  يفر�ش  هذا  ولكن  القوة. 

املتحدة ودول اخرى، ان توِجد موازناً يتطلب دقة 

يف ادارة تفاهمات متبادلة، وتنظيمها.

ولكن، وب�سبب النمو غري الطبيعي 

لل�سني، ازداد اعتمادها على 

اخلارجية،  املللللوارد 

وهلللللللذا طللللّور 

اً  ر �سعلللو

بلللعلللدم االمللللان 

الواليات املتحدة  جتاه 

االمريكية، خ�سو�ساً بعد ظهور 

اىل  تدعو  امريكية  �سحافية  مقاالت 

احتواء االقت�ساد ال�سيني، او اعتبار ال�سني تهديداً 

ع�سكرياً، من قبل بع�ش اع�ساء الكونغر�ش، ولعل 

ان  من  ال�سني  لدى  باخلوف  �سعوراَ  عزز  ما  هذا 

من  م�سرتياتها  بوقف  املتحدة  الواليات  تقوم 

املوارد الطبيعية، الإرباك ا�ستقرارها وزعزعته.

�لبرتول: �ل�سني العب ن�سط 

يف ال�صرق االو�صط

ان اعتماد ال�سني على النفط وحاجتها املتزايدة 

ال�سرق  �ساحة  على  ن�سطاً  العباً  منها  جعال  اليه 

االو�سط، ذلك ان حواىل 45 اىل 50٪ من وارداتها 

وهذا  املنطقة.  هذه  من  تاأتي  املللادة  هذه  من 

ال�سيا�سية  عالقاتها  تعزيز  اىل  ال�سني  دفع  ما 

واالقت�سادية مع الدول العربية، وكذلك مع ايران 

من  برميل  الف   150( ال�سني  اىل  ت�سّدر  التي 

النفط يف اليوم وملدة 25 �سنة وفق اتفاق وقع 

من  طن  مليون   250 زائد   ،2004 العام  بينهما 

الغاز الطبيعي امل�سيَّل وملدة 30 �سنة(.

ال�صني وافريقيا: 

غزو جتاري

باأفريقيا  عالقاتها  وتللرية  من  ال�سني  رفعت 

بتزويدها  القارة  هذه  على  تعتمد  فهي  موؤخراً، 

وفق  اخلللام  النفط  من   ٪28،7 ن�سبته  ما  حالياً 

اح�ساءات العام 2004. لذلك بداأت بتعزيز عالقتها 

بداية  وكللاأنلله  بللدا  ما  االفريقية،  الللدول  ببع�ش 

التحدي لتاأثري الواليات املتحدة االمريكية ودورها 

الكبري يف القارة ال�سوداء.

التعاون  منتدى  ال�سني  اأ�س�ست   ،2000 العام 

التجارة  لتطوير   »CACF« االفريقي  ال�سيني 

واال�ستثمارات مع 44 دولة افريقية. والعام 2003 

من  عدداً   )Wen( ون  ال�سيني  الوزراء  رئي�ش  زار 

للنفط، م�سحوباً مبدراء  املنتجة  االفريقية  الدول 

هيو  الرئي�ش  زار  كذلك  ال�سينية.  النفط  �سركات 

ال�سني  وتعمل  والغابون.  م�سر،  اجلزائر،   )Hu(
اليوم بتقارب كبري مع حكومات خليج غينيا، من 

انغوال حتى نيجرييا، كذلك مع جمهورية افريقيا 

الو�سطى وت�ساد، الكونغو، ليبيا، النيجر وال�سودان. 

ووّقعت ال�سني مع هذه الدول ع�سرات املعاهدات 

هذه  واعفت  واال�ستثمارية،  التجارية  واالتفاقات 

من  باأكرث  االعفاء  )قّدر  ديونها  بع�ش  من  الدول 

ال�سرتاتيجيا،  هذه  وبف�سل  وهكذا  دوالر(.  بليون 

ناجحة  وم�ساربة  جتاري  بغزو  قامت  ال�سني  فاإن 

االمريكي،  للنفوذ  التقليدي  امللعب  يف  ومميزة 

التنني  حللّرك  وهكذا  الللعللامل،  من  اجلللزء  هللذا  يف 

ال�سيني ذيله، فوق الن�سر االمريكي الراب�ش فوق 

ينفث  مل  ولكن  فهّزه،  االفريقي،  الفيل  ظهر 

لهباً... حتى االآن!

العالقات ال�صينية - االفريقية

اكرث  اىل  وافريقيا  ال�سني  بني  العالقات  تعود 

الباردة،  احلرب  اجواء  اطار  ففي  قرن.  ن�سف  من 

القرن  من  ال�ستينيات  عقد  خالل  ال�سني  �ساندت 
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املا�سي، العديد من احلركات ال�سيا�سية الي�سارية 

يف افريقيا، يف اطار �سيا�ستها لن�سر »املاوية«؛ 

بعدها �سهدت العالقات فتوراً بني اجلانبني، امتد 

القرن  نهاية  وحتى  ال�سبعينيات  منت�سف  منذ 

الع�سرين.

مع نهاية الت�سعينيات، عادت العالقات ال�سينية  

تاأ�سي�ش  بعد  خ�سو�ساً  لالإنتعا�ش،  االفريقية   -

منتدى التعاون بينهما العام 2000، والذي �سّكل 

اآلية فعالة للحوار اجلماعي، وملتقى مهماً للتعاون 

االقت�سادي والتجاري والثقايف.

تقوم اال�سرتاتيجية ال�سينية على 

تقدمي امل�ساعدات للدول االفريقية 

م�سبقة،  �سيا�سية  ���س��روط  ب��دون 

واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية  ت�سريع  بهدف 

والثقافية  التجارية  الروابط  وتعزيز  االفريقية، 

منتدى  اقللامللة  مللن  �سنوات  �ست  وخللالل  معها، 

التعاون ال�سيني - االفريقي ُعقد موؤمتران وزاريان 

يف كل من بكني وادي�ش ابابا، كذلك تبادل زعماء 

حجم  وت�ساعف  زيللارة،   180 من  اكرث  الطرفني 

الفرتة  هذه  خالل  مرات   4 اجلانبني  بني  التجارة 

حواىل  اىل   2000 العام  دوالر  مليار   10 )مللن 

ثالث  ال�سني  لت�سبح   ،)2005 العام  ملياراًَ   40

االوروبي  االحتاد  بعد  الأفريقيا  جتاري  �سريك  اكرب 

والواليات املتحدة.

وا�سحاً  اهتماماً  ال�سني  تبدي  اخرى،  جهة  ومن 

تتزايد  فحاجتها  القارة،  الطاقة يف هذه  مب�سادر 

اىل م�سادر رخي�سة للطاقة واملواد اخلام لتحافظ 

على م�ستوى النمو يف اقت�سادها، ذلك ان اخلرباء 

�ستعتمد   2045 العام  بحلول  انه  اإىل  ي�سريون 

من  للطاقة  ا�ستهالكها  من   ٪45 على  ال�سني 

م�سادر خارجية.

ق�سايا  مللن  ال�سيني  املللوقللف  ي�سكل  كللمللا 

الدميقراطية واحلكم ال�سالح يف القارة االفريقية 

عالمة فارقة، اذ انها ت�سجع الدول االفريقية على 

الدميقراطية، و�سيادة القانون والعدالة االجتماعية 

وامل�ساواة، وحّل م�ساكلها ومعاجلة ق�ساياها يف ما 

بينها، بنف�سها. كذلك فقد دعمت الدول االفريقية 

ال�سني يف موقفها جتاه بع�ش الدول الغربية، يف 

االمم املتحدة،  وهيئات دولية اخرى.

قب�صة من فوالذ يف قفاز خمملي

املوارد  حاجاتها من  ال�سني يف طلب  �سعي  ان 

الدول  ومن  العامل،  انحاء  جميع  ويف  املختلفة، 

الغرب  اليها  ينظر  التي  تلك  حتى   - املختلفة 

عموماً والواليات املتحدة خ�سو�ساً، »كدول مارقة« 

امل�ساكل  من  كماً  خلق   -  )Rogue States(
على  التناف�ش  ب�سبب  لي�ش  بينهما،  املعقدة 

املوارد وح�سب، امنا ب�سبب االخالل بال�سيا�سة التي 

عقوبات  فر�ش  يف  املتحدة  الواليات  تعتمدها 

اقت�سادية وجتارية و�سيا�سية على بع�ش احلكومات 

التي تعتربها الواليات املتحدة دوالً مارقة كاإيران، 

ما  وهللذا  ال�سمالية،  وكوريا  وال�سودان   وفنزويال 

املتحدة  الللواليللات  هيبة  من  وينتق�ش  يقو�ش 

ال�سني  وان  خ�سو�ساً  اليوم،  للعامل  قيادتها  يف 

ع�سو دائم يف جمل�ش االمن الدويل، ومتتلك حق 

النق�ش يف اي قرار يتخذه جمل�ش االمن، وحتتاجه 

الواليات املتحدة والدول الغربية لتنفيذ �سيا�ستها 

يف العامل.

ان  بالقول  نف�سها  عللن  تللدافللع  ال�سني  ولكن 

االعمال  هي  واالعللمللال  ال�سيا�سة  هي  ال�سيا�سة 

جاهدة  ت�سعى  واإمنا   )Business is business(
لدعم امن وا�ستقرار املجتمع الدويل، وهي تعطي 

مثالً على ذلك، من خالل وجودها يف ال�سودان، كما 

�سّرح نائب وزير اخلارجية ال�سيني زهو ونزهونغ 

احلكومة  دعمها  ق�سية  حول   2004 العام  �سيف 

ال�سودانية �سد قوات املتمردين: »االعمال هي ما 

ال�سيا�سة،  االعمال عن  نحاول ف�سل  ونحن  يهمنا، 

�ساأن  هو  ال�سوداين  الداخلي  الو�سع  ان  واعتقد 

داخلي، ونحن ل�سنا يف موقف يتيح لنا ان نفر�ش 

مواقفنا على احلكومة«.

املعلن  ال�سيني  ال�سيا�سي  املوقف  هذا  ولكن 

النفطية  م�ساحلها  حماية  من  ال�سني  مينع  مل 

يف ال�سودان، حيث تفيد املعلومات انها ت�ستورد 

حواىل  ن�سرت  وانها  هناك  من  نفطها  من   ٪5

4000 من قواتها غري النظامية حلماية من�ساآتها 

النفطية.

املتحدة  االأمم  يف  ال�سني  تدخلت  فقد  كذلك 

جهود  بتقوي�ش  ال�سودان  يدين  قللرار  لتلطيف 

ال�سناعة  على  عقوبات  لفر�ش  املتحدة  الواليات 

يف  الف�سل  يعود  والتي  ال�سودانية،  البرتولية 

تطويرها لل�سني التي تفتخر انها »حولت ال�سودان 

اىل بلد م�سّدر للنفط«. و»ان ال�سني بذلك ت�ساهم 

رفع  على  وحتافظ  النامية  الللدول  تطوير  يف 

م�ستوى العي�ش يف عامل يتطور«.

االمريكيني  ال�سيا�سيني  املحللني  بع�ش  يعتقد 

من  قللرون  عللدة  نائماً  بقي  ال�سيني  التنني  ان 

الزمن، وملا ا�ستيقظ، اكت�سف ان عدداً من الدول 

تدو�ش ذيله، وبدالً من ان يغ�سب، فقد غفر لها 

وقرر ان ينه�ش ب�سالم وهدوء، ولعل هذا ما اغ�سب 

الذين  الكونغر�ش  يف  االمريكية  الن�سور  بع�ش 

قلقوا من روؤية ال�سينيني »ي�سطادون ال�سمك يف 

املياه االمريكية«.

وهكذا بداأت تظهر خماطر »ا�سرتاتيجية الطاقة« 

ال�سينية، اإذ اأن َوْطَء ما يعتربه االمريكيون ميدانهم 

املوارد  على  والتناف�ش  خيلهم،  ومرمح  اخلا�ش 

الأنف�سهم،  وي�ستهونها  االمريكيون  يطلبها  التي 

على  يدو�سون  بذلك  فاإنهم  ال�سينيني،  قبل  من 

اطراف القدم االمريكية احل�سا�سة، او ينتفون ري�ش 

مدى  اأي  فاإىل  ري�سة،  بعد  ري�سة  الن�سر،  جناحي 

تتحمل الواليات املتحدة ذلك؟

اأن  اأو  بللعللد...  احلقيقة  �ساعة  حِتللن  مل  رمبللا 

التفاهمات ال�سرية للم�سالح املتبادلة اعمق من 

ال�سيا�سات والتحليالت املن�سورة؛ وكما �سرح نائب 

جيم�ش  موؤخراً  املتحدة  الواليات  خارجية  وزيللرة 

�سوان »ان الواليات املتحدة ال تعترب اهتمام ال�سني 

انه  ا�ساف  كما  اأمنياً«.  تهديداً  باأفريقيا  احلديث 

والتي  لها،  داعي  ال  التي  املخاوف  تبديد  »يريد 

املطبوعات  يف  وحتى  ال�سحف  يف  عنها  يعرّب 

ال�سني  اهتمام  حول  واخلرباء،  للبحاثة  املخ�س�سة 

ونفوذها املتناميني يف افريقيا«.
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للبحوث  الوطني  املجل�ش  عقد 

ح�صن،  بئر  يف  مقره  يف  العلمية 

ندوة علمية جرى خاللها عر�ش نتائج 

و�ملخ�سب  �مل�ستنفد  �الأور�نيوم  عن  �لبحث 

نتيجة العدوان اال�صرائيلي �صيف 2006، بالتعاون 

مع قيادة اجلي�ش والوكالة الدولية للطاقة الذرية 

والهيئة العربية للطاقة الذرية وبرنامج االأمم 

املتحدة للبيئة ومنظمة ال�صحة العاملية.

روالن  العقيد  اجلي�ش  قائد  الندوة ممثل  ح�صر 

العقيد تريز رزق اهلل، ممثل مدير عام قوى  العام  االأمن  اأبو جودة، ممثل مدير عام 

اأنطوان  العقيد  الدولة  اأمن  عام  مدير  ممثل  نبهان،  �صامي  العميد  الداخلي  االأمن 

مكاري، وعدد من �لفاعليات �ل�سيا�سية و�لبيئية و�ل�سحية. وقد حال ظرف �سحي طارئ 

دون م�صاركة االأمني العام للمجل�ش الوطني للبحوث العلمية الدكتور معني حمزة يف 

�لندوة �لتي كان قد عمل �سخ�سياً منذ �أ�سهر على تنظيمها. 

اآذار

ندوة علمية
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فح�ش عّينات

من �ملياه و�لرتبة

يف خمتربات

�صوي�صرية اأّكد

ب خلّوها من مادة �الأور�نيوم �مل�ستنفد و�ملخ�سّ

ندوة علمية يف جمل�ش 

البحوث �سارك فيها

خرباء دوليون وعرب

بعد الن�سيد الوطني، القى رئي�ش ادارة املجل�ش 

طعمة  جللورج  الدكتور  العلمية  للبحوث  الوطني 

كلمة قال فيها: »غداة توقف العمليات العدوانية 

اللبنانية  الهيئة  اآب املا�سي، اجرت  يف منت�سف 

للطاقة الذرية التابعة للمجل�ش، الك�سوف اال�سعاعية 

امليدانية على املواقع املق�سوفة. وقد كان التعاون 

اللبناين  اجلي�ش  يف  الهند�سة  فوج  مع  العلمي 

عميقاً وفعاالً. وبعد اخذ عينات من اماكن الق�سف، 

مت حتليلها بوا�سطة احدث االآالت والو�سائل املزودة 

بها الهيئة اللبنانية، وعلى يد تقنيني ي�سهد لهم 

بيانه  يف  عمم  املجل�ش  »ان  وا�ساف:  بالكفاية«. 

من  اليه  تو�سل  ما   ،2006/8/25 يوم  ال�سحايف 

تناول  الذي  العمل  من  االوىل  احلقبة  حول  نتائج 

اال�سعاعي  الك�سف  مت  قد  كان  موقعاً  ع�سر  اثني 

اخذت منها. وبينت  التي  العينات  عليها وحتليل 

االورانيوم  من  املواقع  هذه  خلو  االولية  النتائج 

امل�سنع. ويف ما بعد، مت ا�ستكمال عمليات الك�سف 

اال�سعاعي على املواقع املق�سوفة، وبنّي املجل�ش 

خالل لقائه مع اأهل ال�سحافة يف 20 ت�سرين االول 

2006 النتائج العلمية للتحاليل اال�سعاعية العائدة 

اإىل خم�سني موقعاً جديداً. وبعد القيام بات�ساالت 

الذرية  للطاقة  اللبنانية  الهيئة  بني  متتالية 

االمم  وبرنامج  الذرية  للطاقة  الدولية  والوكالة 

املتحدة للبيئة حول التحاليل اال�سعاعية، وجدنا اأنه 

من املفيد، بل من واجبنا عقد هذه الندوة لك�سف 

اخت�سا�سيو  اليها  تو�سل  التي  العلمية  النتائج 

اليوم،  هنا  املجتمعة  الدولية  واملنظمات  الهيئة 

احلقائق  لتبيان  ومو�سوعية  �سفافية  بكل  وذلك 

ال  علمي  مو�سوع  يف  اللبناين  لل�سعب  العلمية 

ندخل يف جدل حوله«.

قام  التي  االعمال  عيد  روجيه  النقيب  وتناول 

بها فوج الهند�سة ملواكبة اعمال املجل�ش الوطني 

الهند�سة  فوج  مهمة  وعر�ش  العلمية،  للبحوث 

يف اجلي�ش اللبناين والقطاعات التي يعمل فيها 

التي  عدوان متوز 2006  اآثار  وم�ساركته يف حمو 

للعودة  املواطنني  م�ساعدة  اإىل  ا�سافة  جتلت، 

لت�سهيل  والعبارات  اجل�سور  مد  يف  قراهم،  اإىل 

التي ق�سفت. كذلك  والبلدات  القرى  الو�سول اىل 

تناول املهمات اال�سا�سية لفوج 

بنزع  يتعلق  ما  يف  الهند�سة 

وتعاونه  وتللفللجللريهللا  االللللغلللام 

للبحوث  الوطني  املجل�ش  مع 

اللبنانية  والللوكللالللة  العلمية 

للطاقة الذرية يف جمال فح�ش 

القذائف وقنابل الطائرات للتاأكد 

من خلوها من مادة االورانيوم.

ثم كانت مداخلة للمدير العام 

الذرية  للطاقة  العربية  للهيئة 

الدكتور حممود نا�سر الدين الذي 

موثوقية  مو�سوع  اىل  تطرق 

والت�سريحات  العلمية  االعمال 

التي ادىل بها عدد من الباحثني والعلميني، واكد 

اهمية دور املوؤ�س�سات امل�سوؤولة، م�سرياً اإىل »ان اي 

ت�سريح ال ينطلق من موؤ�س�سة او من جهة علمية 

التي  باملوثوقية  يتمتع  ال  موؤ�س�سة  عن  م�سوؤولة 

املوؤ�س�سات«.  عن  امل�سوؤولني  موقف  بها  يتمتع 

موؤ�س�سات وخمتربات  وجود  �سرورة  على  �سدد  كما 

الوطني والدويل، موؤكداً  ال�سعيدين  مرجعية على 

الذرية هي املوؤ�س�سة  اللبنانية للطاقة  الهيئة  ان 

املرجعية الوطنية وتعمل على نحو دائم للتعاون 

مع موؤ�س�سات دولية وعربية.

كذلك تطرق اىل مو�سوع معاينة االجهزة لتكون 

قراءتها �سحيحة، وهو ما تقوم به الهيئة اللبنانية 

لديها  خا�ش  خمترب  بوا�سطة  الللذريللة  للطاقة 

وبوا�سطة خمتربات دولية، مما يعطي الثقة.

وحتدث امل�سوؤول عن ق�سم الوقاية من النفايات 
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امل�سعة يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور 

اجرت  التي  املناطق  عر�ش  حيث  لوفات،  ديديه 

لالأثر البيئي وال�سحي  فيها االمم املتحدة تقومياً 

 2002 و�سربيا   2001 كو�سوفو  مللن  للحروب 

 2005 والعراق   2004 والكويت   2003 والبو�سنة 

امل�ستنفد  االورانيوم  ان  وا�سار اىل  ولبنان 2006. 

هو عبارة عن اورانيوم قليل اال�سعاعية ينتج من 

تناول  كما  النووي.  الوقود  على  احل�سول  عملية 

اخلطر الناجم عن ا�ستن�ساق االورانيوم امل�ستنفد او 

ابتالعه، موؤكداً ان خطورة االورانيوم امل�ستنفد متتد 

وم�سرياً  الق�سف،  منطقة  حول  االمتار  من  مئات 

االغذية  وتناول  امللوثة  املياه  �سرب  خطورة  اإىل 

الوكالة  خرباء  ان  اىل  ولفت  باالورانيوم.  امللوثة 

مبا�سر  ات�سال  على  كانوا  الذرية  للطاقة  الدولية 

من  بدءاً  الذرية  للطاقة  اللبنانية  الهيئة  بخرباء 

اآب 2006، حيث مت تقدمي بع�ش االجهزة املكملة 

ومت التن�سيق مع اخلرباء اللبنانيني ومع منظمة 

ال�سحة العاملية وبرنامج االمم املتحدة البيئي.

وتاله املدير االقليمي لغرب اآ�سيا لربنامج االمم 

املتحدة للبيئة الدكتور حبيب الهرب، فقدم ملخ�ساً 

يعمل  الذي  الربنامج  بها  قام  التي  االعمال  عن 

عادة على التقومي البيئي ما بعد النزاعات، م�سرياً 

اىل ان العمل بداأ يف هذا املجال منذ 9 اعوام يف 

عدد من املناطق والدول، ومنها البلقان وكو�سوفو 

الربنامج  ان  اىل  ولفت  الفل�سطينية.  واالرا�سي 

اللبنانية،  احلكومة  من  بطلب  لبنان  يف  عمل 

اىل  جاوؤوا  خبرياً  من 12  موؤلفاً  فريقاً  �سكل  حيث 

فريق  مع  وقللامللوا  املا�سي  ايلول  اواخللر  لبنان 

االمريكية  واجلامعة  البيئة  وزارة  من  متخ�س�ش 

كانت  مناطق  عدة  اىل  بزيارات  االر�ش  ومنظمة 

عر�سة للق�سف اال�سرائيلي ابان حرب متوز 2006، 

وجرى  والرتبة  املياه  من  م�ستقلة  عينات  واخذوا 

�سوي�سرية،  خمتربات  يف  العينات  هللذه  فح�ش 

حيث اظهرت الفحو�ش خلوها من  مادة االورانيوم 

امل�ستنفد واملخ�سب.

االو�سط  لل�سرق  االقليمي  املكتب  عن  وحتللدث 

زيد،  ابو  ح�سني  الدكتور  العاملية  ال�سحة  ملنظمة 

املن�سب،  لالأورانيوم  ال�سحية  االآثللار  اىل  فتطرق 

الطبيعي  االورانيوم  منه  اقل  ا�سعاعه  ان  موؤكداً 

بالن�سبة اىل اجلوانب ال�سامة.

للطاقة  اللبنانية  الهيئة  مدير  قال  جهته،  من 

الذرية الدكتور بالل ن�سويل: »فور انتهاء العمليات 

احلربية يف اآب املا�سي، ا�ستنفرت الهيئة جهازها 

املتخ�س�ش.  التقني  العلمي 

فوج  مع  والتن�سيق  وبالتعاون 

بللداأت  اجلي�ش،  يف  الهند�سة 

للمواقع  اال�للسللعللاعللي  امللل�للسللح 

اجلنوب  مناطق  يف  املق�سوفة 

اجلنوبية  وال�ساحية  والللبللقللاع 

وب��ريوت وغ��ريه��ا، وق��د مّت اخذ 

من  اكللرث  من  منوذجية  عينات 

مللئللة مللوقللع ملل�للسللبللوه الجلللراء 

الللالزمللة.  املللخللربيللة  التحاليل 

اليوم  منذ  الهيئة  تعاونت  لقد 

ق�سم  مع  العدوان  النتهاء  االول 

االمان النووي يف الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية، واأر�سلت الوكالة على الفور معدات 

لتجهيزات  وا�سافية  مكملة  حممولة،  وجتهيزات 

واجنازه  امليداين  العمل  فاعلية  لزيادة  الهيئة 

هذا  تن�سق يف  الهيئة  وكانت  املمكنة،  بال�سرعة 

اأوالً  معها  نتائجها  وتناق�ش  الوكالة  مع  املو�سوع 

باأول«.

وا�ساف: »كذلك تعاونت الهيئة مع ق�سم تقومي 

املتحدة  االمم  لربنامج  التابع  النزاعات  بعد  ما 

للبيئة يف ما يخ�ش حمور اال�سلحة املحرمة وغري 

االعتيادية وخ�سو�ساً اال�سلحة التي قد حتتوي مواداً 

املرحلة  التعاون على مرحلتني:  ومّت هذا  م�سعة. 

االوىل يف �سهر ت�سرين االول 2006 ومتت خاللها 

زيارة عدد من املواقع امل�سبوهة والقيام بامل�سوح 

اال�سعاعية امليدانية واخذ عينات من الرتبة والغبار 

املرحلة  اما  والقنابل.  ال�سواريخ  و�سظايا  واملياه 

معمقة  م�سوح  الجللراء  تعاوناً  ف�سهدت  الثانية 

للحفرة امل�سبوهة يف حي اجلالحية - التعمري يف 

 21 و   2006 الثاين  ت�سرين   20 يف  اخليام  بلدة 

اجلدل  حوله  اأثري  قد  املوقع  كان هذا  بعدما  منه، 

املحلية  ال�سحافة  تداولتها  التي  املعلومات  اإثر 

فيها.  خم�سب  اأورانلليللوم  وجللود  حيال  والعاملية 

كان  التعمري   - اجلالحية  ان موقع  بالذكر،  واجلدير 

منه يف  عينات  اخذوا  ان  الهيئة  �سبق خلرباء  قد 

اجريت  التي  التحاليل  ت�سر  ومل   ،2006 اآب  اواخر 

الوكالة  الهيئة وخمتربات  يف حينه يف خمتربات 

الدولية للطاقة الذرية اإىل وجود اأي اأثر لالأورانيوم 

ب«. املخ�سب اأو املن�سّ

تعاملت  ذلك،  من  الرغم  »على  ن�سويل:  وختم 

الهيئة بكل جدية مع اخلرب الذي ورد يف 28 و30 

اأورانيوم  وجود  احتمال  حول   2006 االول  ت�سرين 

خم�سب يف هذا املوقع، وزار خرباء الهيئة املوقع 

اأخذ  الثاين 2006 ومت  اأول ت�سرين  مرة اخرى يف 

ويف  الهيئة  خمتربات  يف  حتليلها  وجرى  عينات 

خمتربات الوكالة جمدداً. وجاءت نتائج التحاليل يف 

املتحدة  االمم  وبرنامج  والوكالة  الهيئة  خمتربات 

املواقع  كل  من  املللاأخللوذة  العينات  على  للبيئة 

وجود  عدم  اىل  لت�سري  امل�سبوهة متطابقة متاماً 

اورانيوم خم�سب او من�سب يف كل العينات«.

البيئية  اال�سعاعية  الرقابة  ق�سم  رئي�ش  وعر�ش 

عمر  الدكتور  الذرية  للطاقة  اللبنانية  الهيئة  يف 

ال�سمد النتائج التي تو�سلت اليها الهيئة من خالل 

امل�سح اال�سعاعي الذي مت على االرا�سي اللبنانية 

املواقع  حتديد  من  بدءاً  للق�سف،  تعر�ست  التي 

و�سظايا  املدمرة  واملباين  الرتبة  عينات  واخللذ 

عمق  اىل  الرتبة  �سطح  من  وال�سواريخ،  القنابل 

ثالثة امتار، كما عر�ش لنتائج حتاليل العينات التي 

اإىل خمتربات م�ستقلة يف �سوي�سرا  ار�سلت اي�ساً 

وانكلرتا والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال انه 

زيارة  جرت  التحاليل،  بعملية  القيام  اثناء  يف 

اجلنوبية  بريوت  �ساحية  يف  منت�سراً  موقعاً   80

90 عينة من  اخذ  واجلنوب، ومت  والبقاع  وبعلبك 

فيها،  االأورانيوم  تركيزات  لتحليل  املناطق  تلك 

للداللة على  اإىل ان اخلرباء ا�ستخدموا كا�سفاً  الفتاً 

االورانيوم املخ�سب. واو�سح ان الك�سف مل يظهر اأي 

اأثر الأي مادة م�سعة، م�سرياً اإىل االأورانيوم الطبيعي 

املوجود اأ�سالً يف الرتبة.

واختتمت الندوة بنقا�ش �سارك فيه احل�سور.
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اأمّل  ال �سك يف ان الف�سل املدوي والفا�سح الذي 

عدوان  اأثناء  يف  اال�سرائيلي  اجلي�ش  فللروع  بكل 

متوز االجرامي على لبنان يف العام املا�سي، وما 

ومعنوياته  �سمعته  يف  خطري  تدهور  من  اعقبه 

يف  اال�سا�سي  ال�سبب  �سكل  قد  الردعية،  وقدرته 

خلفية ا�ستعادة اجلرال غابي ا�سكنازي من احلياة 

املدنية وتعيينه رئي�ساً لهيئة االركان العامة لهذا 

اجلي�ش، ليكون الرئي�ش التا�سع ع�سر لهذه الهيئة 

خلفاً   ،2007/2/14 بتاريخ  مهامه  ت�سّلمه  لدى 

للجرال امل�ستقيل دان حالوت�ش الذي تخلى مرغماً 

على  القانونية،  واليته  امتللام  قبل  من�سبه  عن 

من  وحلقها  رافقها  وما  املخزية  النتائج  خلفية 

ال�سيا�سي  ال�سعيدين  على  دراماتيكية  تطورات 

كك�سر  ا�سكنازي  تعيني  اعترب  وقللد  وال�سعبي. 

لقاعدة عدم اإعادة جراالت من اخلدمة التقاعدية 

اعترب  مثلما  الفعلية،  اخلدمة  اىل  االحتياطية  او 

تعيني حالوت�ش يف حينه، مثل ك�سر لقاعدة عدم 

تعيني جرال من �سالح اجلو رئي�ساً لهيئة االركان 

كان  ا�سكنازي  باأن  علماً  هذا  اجلي�ش.  يف  العامة 

الدفاع.  وزراة  عام  مدير  من�سب  موؤخراً  ي�سغل 

وقد اعرب رئي�ش حكومة العدو ايهود اوملرت، عن 

اجلي�ش  قيادة  يف  �سينجح  ا�سكنازي  باأن  قناعته 

واإىل  كاملة«  »قللدرات  ا�سماه  ما  اإىل  اال�سرائيلي 

م�سرياً  ا�سرائيل«،  الأمن  حيوية  اجنازات  »حتقيق 

اىل تاريخه الع�سكري واملمتد على مدى 34 عاماً 

واحلافل باالجنازات، على حد قوله. وقد اعلن وزير 

الدفاع اال�سرائيلي عمري بريت�ش ان والية ا�سكنازي 

كانت  كما  ثالثاً  ولي�ش  �سنوات  اربع  �ستكون ملدة 

�سجال  لتفادي  وذلللك  املا�سي،  يف  احلللال  عليه 

تقليدي ب�ساأن متديد واليته مدة �سنة ا�سافية.

)مواليد  عاماً   53 العمر  من  ا�سكنازي  يبلغ 

قادماً  ا�سرائيل  اىل  هاجر  قد  والده  وكان   .)1954

من بلغاريا بعد ان تعر�ش ملالحقات النازية، فيما 

هاجرت اأمه من �سوريا يف �سباها. وهو من مواليد 

حالوت�ش  دان  فيها  ولد  التي  »حاغور«  م�ستعمرة 

اي�ساً.

ع�سكرية  مدر�سة  يف  الثانوية  املرحلة  در�للش 

داخلية يف تل ابيب والتحق العام 1972 باجلي�ش 

و�سارك  »غلللوالين«.  لللواء  يف  د  وجتنَّ اال�سرائيلي 

افراد  احللد  وكللان   1973 االول  ت�سرين  حللرب  يف 

عملية   1976 العام  نفذوا  الذين  الكوماندو�ش 

عنتيبي يف اوغندا على اثر خطف طائرة ا�سرائيلية 

تابعة ل�سركة »العال« واحتجاز ركابها.

عملية  اثللنللاء  يف  اطللرافلله  يف  بللجللروح  ا�سيب 

له  ت�سبب  ما  لبنان،  يف   1978 العام  الليطاين 

تعيينه  مت  االآن.  حتى  يعانيها  يزال  ما  باإعاقات 

لقائد  للكتيبة 51 يف لواء غوالين ثم نائباً  قائداً 

اللواء العام 1982، وكان مو�سيه كابلن�سكي، نائب 

رئي�ش االركان احلايل، حتت امرته يف حينه. والعام 

1987 ومع اندالع االنتفا�سة الفل�سطينية االوىل 

مت تعيينه قائداً للواء غوالين، وقد دافع عن جنوده 

الذين اّتهموا بالتنكيل مبواطنني فل�سطينيني يف 

حينه.

احلللدود  على  خدمته  �للسللنللوات  معظم  ق�سى 

قيادة  يف  �سابطاً  كان  عندما  داخلها  اأو  اللبنانية 

اجلبهة ال�سمالية للجي�ش اال�سرائيلي. والعام 1998 

ح�سوله  بعد  ال�سمالية  للجبهة  قائداً  تعيينه  مت 

على رتبة لواء، وبقي يف هذا املن�سب حتى العام 

اإعداد:

اح�صان مرت�صى

باحث يف ال�سوؤون االإ�سرائيلية

غابي ��سكنازي
ال�صرية والدور والتحديات



االن�سحاب  على   2000 العام  ا�سرف  وكان   .2002

اال�سرائيلي من جنوب لبنان، علماً باأنه كان معار�ساً 

رئي�ش  ب�ساأنه  القرار  اتخذ  الللذي  االن�سحاب  لهذا 

احلكومة اال�سرائيلية يف حينه اجلرال ايهود باراك، 

ويف  الرجلني.  بني  العالقات  يف  توتراً  اثللار  ما 

ل امل�سوؤولية  اتهم ا�سكنازي بتحمُّ ذلك العام اي�ساً 

جنود  ثالثة  وا�سر  قتل  من  اهلل  حللزب  متّكن  عن 

اأن جلنة  اإال  ا�سرائيليني يف منطقة مزارع �سبعا، 

اأته من هذه التهمة موؤخراً وذلك ع�سية  ع�سكرية برَّ

اتخاذ قرار اعادته اىل اجلي�ش.

العام 2002 مت تعيينه نائباً لرئي�ش هيئة االركان 

مو�سيه يعلون وبقي يف هذا املن�سب حتى العام 

2004 فتواله من بعده دان حالوت�ش، ف�سافر الإجراء 

دورة ا�ستكمالية يف جامعة هارفرد االمريكية.

خ�سر ا�سكنازي من�سب رئا�سة االركان الذي تناف�ش 

عليه العام 2005، بعدما قرر رئي�ش احلكومة يف 

حينه اآرييل �سارون ووزير الدفاع �ساوؤول موفاز، عدم 

متديد فرتة والية يعلون ب�سنة رابعة اإ�سافية يف 

رئا�سة هيئة االركان، على خلفية العالقة احلميمة 

ما بني حالوت�ش و�سارون. وقالت تقارير �سحافية 

االأركان،  اإن يعلون اوحى بتعيني ا�سكنازي لرئا�سة 

التعيني،  لهذا  متحم�ساً  كان  اي�ساً  موفاز  ان  كما 

يف  راغباً  كان  به  املحيط  والطاقم  �سارون  اأن  اإال 

تعيني حالوت�ش. وعلى االأثر غادر ا�سكنازي �سفوف 

اجلي�ش، ال �سيما بعدما ُرف�ش طلبه بتويل من�سب 

رئا�سة �سعبة اال�ستخبارات الع�سكرية )اأمان( التي 

كان حالوت�ش يرغب بتعيني اللواء عامو�ش بادلني 

كبار  من  هو  اأي�ساً  وبادلني  فيها،  منه  املقرب 

�سباط �سالح اجلو.

الثانية يف �سيف 2006،  لبنان  اثناء حرب  يف 

عنّي وزير الدفاع عمري بريت�ش اللواء يف االحتياط 

غابي ا�سكنازي مديراً عاماً لوزارة الدفاع، وكان قبل 

وراجت  احلرة.  لالعمال  خا�سة  �سركة  اأن�ساأ  قد  ذلك 

التعيني كانت غايته  انباء ومفادها ان هذا  وقتها 

منع حالوت�ش من اتخاذ قرارات ع�سكرية ال ير�سى 

الع�سكرية.  للخربة  املفتقر  بريت�ش  الوزير  عنها 

وبالتايل فاإن اإختيار بريت�ش الأ�سكنازي مل يفاجئ 

رجل  يعترب  ال  ا�سكنازي  ان  من  الرغم  على  احللداً 

بريت�ش اخلا�ش.

وقد  �سنة   28 عمره  ولد  وله  متزوج  ا�سكنازي 

»غوالين«،  للواء  التابعة  »اإيغوز«  وحدة  يف  خدم 

ه.  وابنة عمرها 23 �سنة تعمل يف تدريب القنا�سّ

اإجازة يف العلوم ال�سيا�سية واإجازة  وا�سكنازي حائز 

يف ادارة االعمال الدولية.

يعترب ا�سكنازي متخ�س�ساً يف ال�ساأنني اللبناين 

وال�سوري، وهو حالياً حمط اآمال اال�سرائيليني ملحو 

اآثار الف�سل االخري يف لبنان. وبالتايل فاملطلوب 

منه اوالً ان يحمي نف�سه من ان يتحول اىل الفا�سل 

رقم 19 من خالل اعادة قراءة ال�سراع يف كل من 

بطريقة  املنطقة  انحاء  و�سائر  وفل�سطني  لبنان 

مو�سوعية واقرب اىل الواقعية.

ان  ا�سكنازي  راأى  اللبنانية  اجلبهة  اىل  بالن�سبة 

باراك مل يكن م�سيباً يف قراره االن�سحاب االحادي 

امل�سوؤولني  مع  �سيا�سي  امني  اتفاق  دون  من 

كان  انه  نف�سه  يعترب  فاإنه  ذلك  ومع  اللبنانيني، 

ناجحاً كقائد للجبهة ال�سمالية يف تاأمني االن�سحاب 

يف حينه من دون خ�سائر.

وبالن�سبة اىل املو�سوع الفل�سطيني، فاإنه على 

برتكيع  خدمته  فرتة  طللوال  اهتمامه  من  الرغم 

الفل�سطينيني، فاإنه من ناحية اخرى اأيد االن�سحاب 

من غزة ومن اغلب مناطق ال�سفة الغربية، وهو 

االمن  مفهوم  كتابة  اعللادة  يف  ا�سرتك  قد  كللان 

وانه  كما  مريدور،  ال�سابق  الوزير  مع  اال�سرائيلي 

ال�سفة  مثل  مبناطق  التم�سك  باأن  القائلني  من 

اهمية  على  ينطوي  ال  اجلللوالن  وه�سبة  الغربية 

امنية مثلما كانت عليه احلال يف املا�سي، فاالمن 

ومع  الع�سكري.  االمن  على  اولوية  له  ال�سيا�سي 

على  قا�سية  تاأديبية  عمليات  يوؤيد  فهو  ذلللك 

�سحيفة  وبح�سب  الواقي«.  »ال�سور  عملية  غللرار 

�سيكون  غزة  قطاع  فاإن  اال�سرائيلية،  »معاريف« 

اجلديد.  االركللان  لرئي�ش  االول«  »االختبار  مبثابة 

قطاع  من  �سيجعل  ا�سكنازي  اأن  يقول  من  وثمة 

هيبة  �ستعيد  التي  القادمة  احلملة  »هللدف  غزة 

الردع املفقود للجي�ش اال�سرائيلي، وتكون كا�سارة 

حلزب اهلل، واإ�سارة للنا�سطني يف ال�سفة الغربية«. 

ومغزى هذه التحليالت ان ا�سكنازي �سيحاول فر�ش 

مقوالت ال�سيا�سة اال�سرائيلية بالقوة مع االخذ يف 

احل�سبان حماور للخطر هي:

�سكل  يف  اهلل  حزب  مع  احلرب  جتدد  • اإمكان 
حرب ع�سابات.

اجلي�ش  مع  كال�سيكية  حرب  اندالع  • احتمال 
ال�سوري النظامي.

�سد  النطاق  وا�سعة  برية  عملية  قيام   •
حملة  غللرار  على  غللزة  قطاع  يف  حما�ش  حركة 

»ال�سور الواقي« منذ ايام �سارون.

ايران  �سد  وقائي  هجوم  �سن  احتمال   •
ملنعها من ا�ستكمال برناجمها النووي.

يعترب ��سكنازي 

متخ�س�ساً يف �ل�ساأنني 

اللبناين وال�صوري 

وهو حالياً حمط اآمال 

اال�صرائيليني ملحو اآثار 

الف�صل االخري على لبنان
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��سكنازي يرى �ن بار�ك 

مل يكن م�سيباً يف 

قراره االن�صحاب االحادي 

من دون  اتفاق امني 

�صيا�صي مع امل�صوؤولني 

اللبنانيني



قر�ر �حلرب �تخذ يف �آذ�ر 2006

ح�سب �سحيفة »هاآرت�ش« التي ك�سفت جزءاً من 

متقاطعة  م�سادر  ب�ساأنة  قالت  )والذي  التحقيق 

ان الواليات املتحدة تدخلت ملنع ن�سر معلومات 

يف  اثللري  الللذي  ال�سيناريو  فللاإن  واو�للسللح(،  او�سع 

�سبقت  التي  االجتماعات  خالل  الو�سع  تقديرات 

�سن احلرب كان �سبيهاً ملا ح�سل يف �ساحة املعركة 

ذلك،  رافللق  ومللا  اجلنود  خطف  حيث  من  الحقاً، 

�سرورة  على  املجتمعني  بني  اإجماع  ثمة  وكللان 

اأي  تنفيذ  على  رداً  وا�سعة  ع�سكرية  عملية  �سن 

االركان  رئي�ش  حما�سة  وبلغ م�ستوى  ا�سر.  عملية 

دان حالوت�ش الذي ا�سقطته احلرب الحقاً، حد اعتبار 

على  كهذه  لعملية  اال�سرتاتيجية  التداعيات  ان 

اثراً  وابلغ  ا�سد  تكون  الردعية  وقدرتها  ا�سرائيل 

حتى من »انهيار النظام يف �سوريا«.

االآخرين موقفهم يف  الذي �سارك  اأوملرت،  وكان 

االأول  االجتماع  خالل  اجلي�ش،  �ساأل  قد  ال�ساأن،  هذا 

هذا  يف  العملياتية  خططه  حول  اآذار،  �سهر  يف 

خطط  بوجود  �سهادته،  بح�سب  فاأجيب،  املجال، 

مقّرة، فطلب االطالع عليها حل�سم القرار ب�ساأنها 

ادىل  ملا  ووفقاً  اخلطف«.  حلظة  »ولي�ش  م�سبقاً، 

»اخليار  اختار  فاإنه  اللجنة  امللام  اإفللادتلله  يف  به 

هجوماً  يت�سمن  وهو  ال�سدة،  حيث  من  الو�سطي« 

جوياً اإىل جانب عملية برية حمدودة. وراأى اأوملرت 

»�سيا�سة  عن  للتحول  امتداد  هذه هي  خطوته  ان 

�سارون  ايللام  يف  معتمدة  كانت  التي  االحللتللواء« 

اإىل  تهدف  كانت  والتي  ال�سمالية،  احلللدود  على 

احلوؤول دون فتح جبهة ثانية يف ظل املواجهة مع 

واأو�سح اوملرت ان �سارون هو من  الفل�سطينيني. 

احدث هذا التحول يف اعقاب حماولة االختطاف يف 

الثاين  ت�سرين 

يف   2005

الغجر،  قللريللة 

حلللليللللث قللللال 

ال  انلله  حينها، 

ميكن اال�ستمرار 

هلللكلللذا، واملللر 

باإعداد  اجلي�ش 

وت�سمن  لبنان.  يف  ع�سكري  لرد  اهللداف«  »بنك 

هذا البنك، بح�سب اوملرت، هجمات جوية لتدمري 

�سواريخ »فجر« و »زلزال« البعيدة املدى، التي مت 

ق�سفها يف الليلة االوىل من احلرب.

�سهادة اوملرت التي اغ�سبت املوؤ�س�سة الع�سكرية 

انتقاداتها  االعللالم  لو�سائل  ت�سرب  كانت  التي 

الأوملرت ب�سبب معاجلة �سوؤون احلرب، جعلته هدفاً 

م�ستعجالً لي�ش لتلك املوؤ�س�سة فح�سب، بل لقوى 

اليمني املعار�ش واملت�سدد يف ا�سرائيل. ال �سيما 

النقا�ش  جللدوى  عن  ي�ساألون  باتوا  منا�سريه  ان 

احلرب  قرار  باأن  يعرتف  اوملرت  كان  اذا  الداخلي 

اخلطط  اعللداد  ان  يقول،  فالبع�ش  اآذار،  يف  اتخذ 

بعد  اأي   2000 العام  من  بداأ  لبنان  على  للحرب 

العام، وانه متت بلورة  ايار من ذلك  االندحار يف 

اربع خطط، بينها خطة »مياه االعايل« و»امطار 

االعادي« و»حتطيم اجلليد«، وان بنك االهداف مت 

وحتى  االخرية.  االربع  ال�سنوات  مدى  على  جمعه 

ان القناة الثانية يف التلفزيون اال�سرائيلي قالت 

عن �سهادة اوملرت امام »جلنة فينوغراد« انه يف 

العا�سر  يف  عقدت  التي  اال�سرتاتيجية  املللداوالت 

من ايار 2006 املا�سي قال اوملرت: اذا حدث ومت 

�سواريخ  باطالق  اهلل  حزب  قام  او  جندي  اختطاف 

ان  وحمظور  ال�سدة.  بكامل  �سرد  فاإننا  كاتيو�سا، 

يحدث ذلك من جراء اإخفاق من جانبنا. ويجب ان 

تكون النتيجة ن�سر اجلي�ش اللبناين يف اجلنوب واأنا 

ال ا�ستبعد ت�سوية يف مزارع �سبعا. واو�سحت القناة 

الثانية انه يف العا�سر من ايار مت فعلياً اقرار خطة 

اجلي�ش امل�سماة »حتطيم اجلليد« والتي ت�سمنت 

هجوماً جوياً قوياً وهجمات برية مو�سعية.

هل يتحمل اجلي�ش م�صوؤولية الهزمية؟

يكون  ان  بالطبع  يقبل  لن  اال�سرائيلي  اجلي�ش 

الذي بنى  وانه هو  الهزمية، ال �سيما  عن  م�سوؤوالً 

يفرط  لن  وهو  الرادعة.   - القوية  ا�سرائيل  �سورة 

واإذا  بال�سلطة.  اوملللرت  ام�ساك  مقابل  ب�سورته 

ا�ستعيد بع�ش املقاالت، يتاأكد ان الهزمية م�سوؤولية 

»يديعوت  يف  الع�سكري  فاملعلق  الطرفني، 

ايام  ثالثة  بعد  كتب  في�سمان  اليك�ش  احرونوت« 

من انتهاء العدوان على لبنان، وبالتحديد يوم 18 

اآب 2006، ان الفجوة بني القدرة النظرية الواعدة 

جت�سدت  املحبط،  التطبيق  وبني  الربية  للقوات 

املنطقة  قيادة  اعدتها  التي  »اجلارور«  بني خطة 

ال�سمالية للقتال يف جنوب لبنان )والتي كانت قد 

اخ�سعت اجلنود للتدريب قبل عملية ا�سر اجلنديني 

اآذار

اإعداد:

يون�ش عودة

من الداخل اال�رسائيلي
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نهاية �سيا�سية »مزلزلة« الوملرت

بعد ن�سر تقرير »فينوغراد«

هزمية ا�صرائيل يف لبنان تطلق 

�صراع »متزيق اع�صاب« بني 

املوؤ�ص�صتني احلاكمتني

ــي  ــل ــد�خ �إنـــتـــقـــل �جلـــــدل �ل

يدفع  اأن  يجب  عمن  االإ�صرائيلي 

اإىل  لبنان  يف  الهزمية  ثمن 

بني  االع�صاب«  »متزيق  مرحلة 

املدعومة  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة 

وبني  االأمنية  املوؤ�ص�صة  من 

ال�صيا�صية  املوؤ�ص�صة 

يف  عملياً  املتمثلة 

رئا�صة جمل�ش الوزراء.

�وملرت  �يهود  ــوزر�ء  �ل فرئي�ش 

�ي  ــن  م يتن�سل  �ن  ــاول  ــح ي

الهزمية من خالل  م�صوؤولية عن 

القاء التبعة الكاملة يف االخفاقات 

على وزير دفاعه عمري برييت�ش 

وف�صل اجلي�ش يف حتقيق اخلطة 

�صلفاً..!  املدرو�صة  الع�صكرية 

باأن  �ملوؤ�س�سة �سعور  بينما لدى 

اوملرت حاول من خالل م�صهادته 

حتميل  �لتحقيق  جلنة  �مــام 

اجلي�ش، م�صوؤولية الف�صل الذريع 

ثالثة  ا�صتمرت  التي  احلرب  يف 
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يف 12 متوز با�سبوعني(، وبني الواقع امليداين، 

م�سرياً اإىل ان اخلطة التي اعدتها القيادة ال�سمالية 

وح�سلت على م�سادقة هيئة االركان العامة حتدثت 

عن هجوم جوي ملدة ا�سبوعني اي�ساً، ومن ثم عن 

اجتياح بري »مكثف«..الخ.

والتي  املعلومات  كل  يعزز  بل  ال  يعني،  وهذا 

اعرتف اوملرت بها، باأن قرار احلرب كان متخذاً منذ 

امليدانية  اال�ستعدادات  جرت  فقد  وبالتايل  اآذار، 

لها وتدربت القوات التي �ستنفذ العدوان على كل 

فقط  ا�سبوعني  قبل  حتى  وا�ستمرت  التفا�سيل، 

من بدء العمليات، وهذا �سيء طبيعي ان تلي كل 

عملية ا�ستعداد حلرب فرتة راحة تعقب التدريبات 

املكثفة.

ومن هذه النقطة حترك غرمي اوملرت ال�سيا�سي 

يحلم  الللذي  �ساعر  جدعون  الليكود  تكتل  رئي�ش 

رئي�ش  انقا�ش  على  ال�سلطة  اإىل  حزبه  بعودة 

يحاول  كعادته  »اوملللرت  ان  فقال  احلايل،  الللوزراء 

ذلك  يفعل  املرة  وهذه  عنه.  امل�سوؤولية  دحرجة 

احلكومة  »رئي�ش  ان  واأ�للسللاف  اجلي�ش«.  باجتاه 

احلرب  اخفاقات  عن  العليا  امل�سوؤولية  يتحمل 

وعدم اإجناز اأهدافها التي حددتها احلكومة«. و�سدد 

�ساعر على انه »ما من �سك يف اأن اأي دولة تخطط 

حجم  تخف�ش  وال  الدفاع،  موازنة  تقل�ش  ال  حلرب 

االحتياط«، وخل�ش  اأو جتنيد  الع�سكرية  التدريبات 

الهجمات  اإىل جلم  تهدف  اوملرت  �سهادة  اأن  اإىل 

الكني�ست،  ع�سو  اما  �سده«.  الكثرية  االنتقادية 

فقد  اليميني(  القومي  االحتاد  الدار )حزب  ارييه 

راأى اأن و�سع اوملرت »�سي�سبح اخطر الف مرة يف 

�سوء ما قاله. فاإذا كانت هذه هي اخلطة التي اأقّرها 

الداخلية  اجلبهة  جهوزية  على  الوقوف  دون  من 

اجلدير  من  فاإنه  تنفيذها،  على  اجلي�ش  وقللدرة 

حماكمته لهذا االإهمال اجلرمي«.

تقرير مراقب الدولة

تزامن ذلك مع اإ�سدار املحكمة العليا اال�سرائيلية 

ميخا  الللدولللة  مراقب  من  مبوجبه  طلبت  قلللراراً 

اأمام الكني�ست  ليندن�سرتاو�ش عدم تقدمي عر�ش 

تق�سري  حول  يجريها  التي  التحقيقات  نتائج  عن 

اجلي�ش يف اثناء احلرب. وكانت معلومات ترددت 

عر�ش  ا�سرائيل  يف  الدولة  مراقب  اعتزام  عن 

اأوملرت،  اإيهود  ا�ستنتاجات �ستم�ش رئي�ش الوزراء 

وقيادة اجلبهة الداخلية يف اجلي�ش، مما اأثار اأزمة 

اجلي�ش  بني  الت�سوية  ومبوجب  الطرفني.  بني 

جلنة  اأمام  ليندن�سرتاو�ش  مثل  العليا،  واملحكمة 

بالكني�ست لكنه مل ي�سّم امل�سوؤولني عن االإخفاقات 

يوليو/ احلرب من 12  خالل  التي ظهرت  الكبرية 

مل  كما  املا�سي.  اأغ�سط�ش/اآب   14 اإىل  متللوز 

يك�سف مراقب الدولة اي�ساً نتائج تقريره، واكتفى 

التحقيق،  التي اجرى بوا�سطتها  بعر�ش الطريقة 

ال �سيما بني امل�سوؤولني يف اجلي�ش، باال�سافة اإىل 

حماوالته احل�سول على اإي�ساحات من اوملرت. 

لتاأخر  �سبباً  يللرى  ال  اإنلله  ليندن�سرتاو�ش  وقللال 

اجلبهة  ب�ساأن  �للسللوؤاالً   12 على  الللرد  يف  اأوملللرت 

�ستكون  النهائية  النتائج  اأن  واأو�سح  الداخلية، 

جاهزة خالل نحو اأربعة اأ�سهر مما ميهد املجال اأمام 

من  احلكومة  �سكلتها  التي  االأخرى  التحقيق  جلنة 

عدد من املحلفني.

املدين  الدفاع  قائد  وبينهم  الع�سكريون،  وبّرر 

ن�سر  جواز  بعدم  جر�سون، موقفهم  اإ�سحق  اجلرال 

الع�سكريون  امل�سوؤولون  يقدم  اأن  قبل  التقرير 

روايتهم لالأحداث. ورف�ش رئي�ش الوزراء من جهته 

املثول اأمام مراقب الدولة موؤكداً اأنه يريد االكتفاء 

برد مكتوب.

يف  م�سوؤولني  عن  اال�سرائيلية  االإذاعللة  ونقلت 

مكتب اأوملرت قولهم، اإنه يحتاج وقتاً حتى نهاية 

ال�سهر اجلاري حتى يدر�ش وثائق تعود ل�سنوات. 

و�سائل  يف  احلكومة  رئي�ش  من  مقربون  وحتدث 

ب�سن  واتهموه  ليندن�سرتاو�ش،  انحياز  عن  االإعالم 

حرب �سخ�سية على اأوملرت.

التقرير  اأن  اإ�سرائيلية  �سحفية  م�سادر  وك�سفت 

ووزير  الللوزراء  لرئي�ش  جداً  قا�سية  انتقادات  وجه 

م�سوؤولني  اإىل  باالإ�سافة  بريت�ش،  عمري  الدفاع 

باجلي�ش. وت�سري تقديرات اإىل �سقوط اأربعة اآالف 

على  لبنان  جنوب  من  اهلل  حزب  اأطلقها  �ساروخ 

اإ�سرائيلي على  اأكرث من مليون  اإ�سرائيل، ما اجرب 

مالزمة املالجئ. اإال اأنه تبني اأن مالجئ عديدة يف 

مالجئ  بينما  موجودة،  تعد  مل  حدودية  مناطق 

اأخرى مل حتظ منذ �سنوات باأي �سيانة.

ملجاأ لكل مواطن!

القيادات  تعتربها  كانت  التي  الداخلية  اجلبهة 

اال�سرائيلية املتعاقبة منذ ن�سوء الكيان اال�سرائيلي 

مبناأى عن القتال، ال بل انها هي بحد ذاتها روافد 

اجلبهة القتالية املعنوية واللوج�ستية، حتولت اىل 

من�سة ت�ستهدف منها القيادة اال�سرائيلية القائمة 

على مفهوم ع�سكري تاريخي ي�ستند اإىل »ثقافة 

ما  االعتبار  بعني  تاأخذ  ال  هجومية،  ا�سرتاتيجية« 

يتحمل  ان  يجب  الذي  ال�سعبي  بالدفاع  ي�سمى 

م�سوؤولية حربية.

ا�سرائيل  داخلللل  وبللقللوة  احلللديللث  عللاد  ولللذلللك 

حرب  اطول  وهي  يوماً،  وثالثني 

تخو�سها ��سر�ئيل منذ �إن�سائها.

�سن  بـــاأن  �وملـــرت  �سهد  فقد 

كان مبوجب خطة طو�رئ  �حلرب 

من  ��سهر  �ربــعــة  قبل  �أقــرهــا 

وقد  الع�صكرية،  العمليات  بدء 

جلنة  �أمــام  �سهادته  ت�سربت 

بلجنة  �ملــعــروفــة  �لتحقيق 

فيها  يقول  التي  »فينوغراد« 

اآذار  يف  اجلي�ش  قيادة  �صاأل  اإنه 

خطة  هناك  كانت  اذا  عما   2006

حالة  ع�صكري يف  لعمل  طوارئ 

اأ�صر جنود على احلدود مع لبنان، 

�خلــيــار�ت  لــه  قــدمــت  وعندما 

متو�سطة«  »خــطــة  �نــتــقــى 

�سملت توجيه �سربات جوية مع 

عملية برية حمدودة«.

�حلرب  �ن  يوؤكد  �وملرت  و�عرت�ف 

مل  �ملا�سي  �ل�سيف  لبنان  على 

التي  اال�صر  عملية  وليدة  تكن 

ال�صتعادة  املقاومة  نفذتها 

اال�صرى واملعتقلني يف ال�صجون 

فعل  رد  ولي�صت  اال�صرائيلية، 

حم�صوبة«  غري  »مغامرة  على 

النتائج، بل ان عملية اال�صر كانت 

جمرد ذريعة ل�صن احلرب املعدة 

�صلفاً. علماً ان اوملرت نف�صه كان 

ذكر امام جلنة التحقيق انه قرر 

�لهدف  �ن  �سابقة،  نقا�سات  يف 

ع�صكرية  لعملية  ال�صيا�صي 

القرار  تنفيذ  �صيكون  لبنان  يف 

اخلارجية  وزير  اعلن  الذي   1559

�صليفان  ال�صابق  اال�صرائيلية 

على  عملت  ��سر�ئيل  �ن  �سالوم 

اجل  العام من  ون�صف  عام  مدى 

الو�صول اإليه.
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امل�ستوطنني  كل  اإىل  اإ�سافة  واملعلمني،  االوالد 

الوجودي«،  »التهديد  بثقافة  املحلية  وال�سلطات 

االمنية  والغرف  مواطن،  لكل  ملجاأ  ان�ساء  عرب 

املحكمة االغالق، واالقنعة الواقية، وحتديد مناطق 

االخالء، ما يعني ابقاء املجتمع يف حالة ا�ستنفار 

ح�سلت  �سواء  املحتملة  التهديدات  دعاية  تواكبه 

هذه التهديدات او مل حت�سل.

ا�سرائيل فح�سب  ال�ساري لي�ش يف  لكن احلديث 

بل على م�ستوى املنطقة باأن املوؤ�س�سة الع�سكرية 

بعد  لبنان  على  جديدة  حلرب  تعد  اال�سرائيلية 

املجروحة  الهيبة  اع��ادة  بهدف  اومل��رت،  ا�سقاط 

الت�سريحات  بع�ش  عليها  والللدللليللل  للجي�ش، 

حول  اجلي�ش  قيادات  وبع�ش  اليعزر  بن  لبنيامني 

وهم  املللقللاومللة،  مللع  قريبة  حللرب  يف  دخولهم 

يقولون ان ال�سلوك واالداء اال�سرائيليني هذه املرة 

�سيكونان خمتلفني واكرث بط�ساً واكرث اتقاناً.

مل  للحرب  املروجة  اال�سرائيلية  القيادات  لكن 

الدولية،  االآن املتغريات  االعتبار حتى  تاأخذ بعني 

املعركة  خو�ش  هللو  فقط  حالياً  الللهللدف  ورمبللا 

اال�سرائيليني يف ظل  الداخلية حتت غبار جتميع 

ا�سرائيل  تعي�سه  ما  وهو  اخلارجي،  العدو  �سعار 

للمرة االوىل. لذلك فاإن ا�سرائيل تعي�ش االو�ساع 

االكرث حراجة منذ ان�سائها، من حيث ازمة القيادة 

الذي  وامللللاأزق  والع�سكري  ال�سيا�سي  ب�سقيها 

رئي�ش  تاأييد  ن�سبة  تنخف�ش  مل  انه  اذ  تعي�سه، 

الوزراء اىل م�ستوى 2 باملئة يف تاريخ ا�سرائيل 

وهذا  االخللرية  الللراأي  ا�ستطالعات  اظهرته  ما  وهو 

يعني ان اوملرت، لن ينال اعلى من هذه الن�سبة 

اذا جرت انتخابات.

وبغ�ش النظر عن االنتخابات التي �ستطيح حتماً 

فاإن  حينه،  اإىل  ا�سالً  متما�سكاً  بقي  اذا  اأوملللرت 

»فينوغراد«  جلنة  ن�سر  ينتظرون  اال�سرائيليني 

تقريرها خالل ايام، وفيها �سيتقرر م�سري اوملرت 

كرئي�ش  وح�سب  احلايل  م�سريه  لي�ش  ال�سيا�سي، 

وزراء، بل اىل االبد، فاال�سرائيليون لن يغفروا له، 

اللجنة  حملته  اذا  املقدمة  يف  اجلي�ش  وبالطبع 

امل�سوؤولية ما ي�سطره اىل اال�ستقالة فوراً، ويجعل 

يبقى  ولن  كان،  خرب  يف  برمتها  احلكومة  م�سري 

حالوت�ش الوحيد من الروؤو�ش الكبرية الذي اطاحته 

اآت على  الزلزال  احلرب على لبنان. وبالتايل فاإن 

ا�سرائيل!
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 400 من  عينة  �سمل  ا�ستطالعاً  ليبانون«  »�ستاتي�ستيك  �سركة  اأجرت 

الذي  الوطني  الللدور  وتقييم  البالد،  يف  العامة  االو�ساع  حول  مواطن، 

االخرية  االحداث  وادائه كموؤ�س�سة وطنية، بعد  اللبناين  يقوم به اجلي�ش 

التي ع�سفت بلبنان ويف ظل ا�ستمرار االزمة احلكومية واالعت�سامات يف 

بريوت.

 23 بتاريخ  ال�سادر  العدد  البلد«  »�سدى  �سحيفة  يف  اال�ستطالع  ن�سر 

�سباط املا�سي. ومن النتائج التي خل�ش اليها:

1- انت�صار اجلي�ش يف اجلنوب:

اما  اجلنوب،  يف  اجلي�ش  انت�سار  عملية  تابعوا  اللبنانيني  من   ٪89

تقييمهم الداء الوحدات الع�سكرية التابعة للجي�ش يف اجلنوب فكان على 

ال�سكل االآتي:

- 89٪ راأوا اأن اأداءها جيد جداً، وجيد.

- 8.50 ٪ و�سط.

- 1.75٪ اداء الوحدات الع�سكرية يف اجلنوب �سيئ.

- 0.75٪ راأوه �سيئاً جداً.

2- اأداء اجلي�ش يف االحداث االخرية:

خالل  اللبناين  للجي�ش  التابعة  الع�سكرية  الوحدات  اداء  تقييم  حول 

االحداث االخرية يف بريوت، تدرجت االإجابات على ال�سكل االآتي:

46.25٪ جيد جداً، 32٪ جيد، 18٪ و�سط، 2.50٪ �سيئ، 1٪ �سيئ جداً، 

0.25٪ ال جواب.

ما يظهر ان 78.25٪ من امل�ستطلعني راأوا اأن اأداء الوحدات الع�سكرية 

اأو جيداً خالل االحداث االخرية يف  التابعة للجي�ش اللبناين كان جيداً جداً 

بريوت مقابل 3.50 ٪ راأوه �سيئاً.

3- اعتزاز املواطنني باجلي�ش:

وطنية؟  كموؤ�س�سة  اللبناين  باجلي�ش  فخور  انت  هل  �سوؤال:  على  ورداً 

كموؤ�س�سة  اللبناين  باجلي�ش  فخرهم  عن  اللبنانيني  من   ٪95.75 اأعرب 

وطنية، مقابل 2.50٪ راأوا عك�ش ذلك، وامتنع واحد يف املئة عن االإجابة، 

يف حني اأجاب 0.75٪ بل »ال اعرف«.

4- نظرة املواطنني اإىل امليلي�صيات:

من  خالياً  لبنان  روؤيللة  يف  يرغبون  كانوا  اإذا  عما  �سوؤال  على  ورداً 

امليلي�سيات وامل�سلحني اجاب امل�ستطلعون كما يلي:

امليلي�سيات  من  خالياً  لبنان  روؤية  - 93.25٪ عربوا عن رغبتهم يف 

وامل�سلحني، مقابل 3.75٪ ارادوا عك�ش ذلك.

- 1.5٪ اأجابوا بل »ال اعرف«.

- 1.5٪ امتنعوا عن االجابة.
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يفتخرون باجلي�ش �للبناينا
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اآذار

اإعداد:

املعاون املجند املمددة 

خدماته روميو مو�صى

حمطات ون�ساطات
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يوم وطني �سد اإ�ستعمال القنابل العنقودية يف �سور

» ال تقرتب، ال تلم�ش، بّلغ فور�ً«.

عبـارة �سائعة يف �جلنـوب �للبنـاين الأن �مل�ساهـد �ملاأ�سوية ما ز�لت تتكرر على �لرغم من كل 

�جلهود �ملبذولة. ونظر�ً �ل تفاقم �الأزمة و�زدياد عـدد �الإ�سابات و�ل�سحـايا يومـاً بعـد يـوم 

�ملكتـب  نّظـم  �الإ�سر�ئيلي،  �لعـدو�ن  خّلفهـا  �لتي  �لعنقوديـة  �لقنابل  �إنفجـار  جـر�ء  من 

للتوعية من  الوطنية  اللجنة  بالتعاون مع  اللبناين  االألغام يف اجلي�ش  لنزع  الوطني 

»�ليوم  بعنـدو�ن  حدثـاً  �الألغام،  �سحايا  مل�ساعدة  �لوطنية  و�للجنة  �الألغام،  خماطر 

الوطني �صد اإ�صتعمال القنابل العنقودية« يف مركز با�صل اال�صد الثقايف يف �صور 

وذلك بتاريخ 2006-2-17.

ال تقرتب

ال تلم�ش

بّلغ فوراً

معــر�ش

ــــور ــــس �

ــــم ــــس ور�

ومـــ�ـــســـرح

ــتــوعــيــة ــل ل

ــومــات ومــعــل

مــوثــقــة حــول

ــــال و�قـــــــع �حل

ــاً ــوب ــن ج



حمور االهتمام

ت�سمن هذا احلدث عدة حمطات: معر�ش 

االلغام،  مل�سابي  ن�ساطات  االألغام،  مل�سابي  �سور 

االإ�سطناعية،  لالأطراف  جتربة  لالأطفال،  مر�سم 

لقاء  للدمى،  م�سرح  االلغام،  نزع  حلقل  منوذج 

حواري وتوقيع عري�سة.

ولعل ابرز ما مت يف هذا اليوم الوطني الطويل، 

كان اللقاء احلواري بني منظمي احلدث وفعاليات 

بالن�سيد  اللقاء  ا�ستهل  واأهللاللليللهللا.  املنطقة 

رئي�ش  بعدها  األقى  اللبناين،  الوطني 

لنزع  الوطني  املكتب  االعالم يف  ق�سم 

ال�سحايا  م�ساعدة  ق�سم  ورئي�ش  االلغام 

للح�سور  �سكر  كلمة  م�سرف  يو�سف  املللقللدم 

والهايل املنطقة واالمارات العربية املتحدة، واأكد 

اللبناين  اجلي�ش  االيادي، بني  �سبك  �سرورة  على 

جتنب  اجل  من  واملواطنني،  االأهلية  واجلمعيات 

خماطر القنابل العنقودية على االر�ش اللبنانية، 

يف  احلللال  واقللع  يبني  م�سوراً  عر�ساً  قللدم  ثللم 

هو  القنابل  اإزالة  على  العمل  اأن  موؤكداً  اجلنوب، 

حمور اإهتمام اجلميع.

وحول القنابل العنقودية التي خلفها 

االخري  عدوانه  يف  اال�سرائيلي  العدو 

هذه  حاويات  �سنع  تاريخ  ان  قللال: 

القنابل يعود اإىل االعوام 1970 و1973 و1974، 

ما يعني اأن ن�سبة اخللل فيها مرتفعة. وقد بلغ 

عدد ال�سحايا حواىل 217 �سحية، ومن املتوقع اأن 

االأرا�سي  عن  العنقودية  القنابل  جميع  اإزالة  تتم 

واعداً   ،2007 العام  نهاية  مع  كلها  اللبنانية 

بتكرار هذه احلدث يف مناطق جنوبية اأخرى.

الغاية من اللقاء وواقع احلال

الإلللقللاء املللزيللد مللن اللل�للسللوء على 

جملة  اإلتقت  احلللدث،  هللذا  جمريات 

احلوار  وكان  باملقدم م�سرف،  »اجلي�ش« 

التايل:

• ما هي الغاية من تنظيم هذا اللقاء؟
خماطر  حللول  املواطنني  توعية  هي  الغاية   -

حياتهم  تهدد  التي  العنقودية  والقنابل  االلغام 

وخ�سو�ساً حياة االطفال منهم.

• ملاذ� يتم �لرتكيز على �الطفال، ومن هم 
امل�صاركون اليوم؟

العنقودية  بالقنابل  وامل�سابني  ال�سحايا  اإن   -
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ر  هم بغالبيتهم من االطفال، لهذا فقد َح�سَ

حواىل 2500 تلميذ من خمتلف املدار�ش يف 

املنطقة بعد اأن قام املكتب الوطني لنزع االلغام 

بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتوعية من خماطر 

البلديات  مع  الالزمة  االت�ساالت  باجراء  االلغام 

واملخاتري واللجان االهلية والفرق الك�سفية لتاأمني 

اأكرب عدد ممكن من املواطنني حل�سور هذا احلدث، 

لنزع  االماراتي  للفريق  املميز  للح�سور  اإ�سافة 

االلغام املوجود يف لبنان.

العنقودية. ما  القنابل  الكل يردد كلمة   •
هي القنابل العنقودية؟

من  العنقودية  القنابل  ترمى   -

خالل حاويات تق�سف بوا�سطة الطائرات 

حيث  امليدان،  مدفعية  اأو  ال�سواريخ  راجمات  اأو 

تنفتح تلك احلاويات على علّو معني من االر�ش 

م�ساحة  على  وتنت�سر  القنابل  منها  لتنطلق 

وظيفة  له  القنابل  هذه  انللواع  وبع�ش  وا�سعة، 

لالآليات  وم�سادة  لالأ�سخا�ش  م�سادة  مللزدوجللة 

الدقيقة،  االهداف  اإىل  وتفتقر  التدريع  اخلفيفة 

بل تنت�سر ب�سكل ع�سوائي يف كل االإجتاهات.

• بعد اإنتهاء عدوان متوز كيف ت�صف 
يف  �لعنقودية  �لقنابل  و�قــع  لنا 

اجلنوب؟

- وفقاً لت�ساريح قادة العدو، مت اإلقاء 

حواىل  بقي  العنقودية  القنابل  من  هائل  عدد 

1.2 مليون قنبلة منها غري منفجر موّزعة على 

اجلنوب،  يف  وموقعاً  قرية   170 عن  يقل  ال  ما 

وفقاً  يعمل  واجلي�ش  اإزالتها،  على  جاٍر  والعمل 

الطرق،  القرى،  مداخل  اأولها  اأف�سليات:  لثالث 

وامل�ست�سفيات  املنازل  حميط  العامة،  ال�ساحات 

التي  الزراعية  االأرا�سي  تليها  الرئي�سة،  واالماكن 

ثم  املللواطللنللون،  معظمها  مللن  يعتا�ش 

االآهلة  غللري  واملناطق  الللقللرى  خللراج 

اأن  املتوقع  ومن  الزراعية،  واملناطق 

يتم تنظيف كامل االأرا�سي اللبنانية من القنابل 

العنقودية مع نهاية العام احلايل.

• من يدعم هذا احلدث؟
»اليوني�سف«،  من  بدعم  احلللدث  هللذا  جللرى   -

الدمناركيلة،  الكني�سلة  مللن  وملل�للسللاعلللللدات 

والبنلك  الللروجلليللة،  ال�سعبيلة  وامل�سلاعللدات 

للتجلارة،  اللبناين  والبنك  الكندي،  اللبنلاين 

وجمعية عطلاء االأجيال.
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الو�صع  هذا  اإنعكا�صات  هي  ما   •
ــاة �الإقــتــ�ــســاديــة  ــي ــن عــلــى �حل ــر�ه �ل

واالجتماعية يف اجلنوب؟

تهديداً  العنقودية  القنابل  وجللود  ي�سكل   -

حياتهم  تعّر�ش  فهي  املنطقة،  الأهللايل  دائماً 

للخطر، كما اأنه يوؤدي اإىل نزوح وهجرة عدد كبري 

الزراعية  احلركة  يعرقل  اأنه  اإىل  باال�سافة  منهم، 

والعمرانية يف املنطقة.

عمل حمفوف باملخاطر

و�ل�سعوبات  �ملخاطر  هي  ما   •
�لتي تعرت�سكم؟

- اإنه عمل حمفوف باملخاطر، فاالألغام والقنابل 

العنقودية هي عدو غري مرئي، وال�سعوبات تكمن 

اأوالً وجود العدو الكال�سيكي  يف ثالثة خماطر هي: 

ثانياً  ذاتها،  بحد  وااللغام  العنقودية  القنابل  اأي 

اإر�سادات  الكبري من املواطنني مع  التجاوب  عدم 

هذا  البع�ش.  عند  املخاطرة  حب  ثالثاً  التوعية، 

ن�سعى  الذي  الوقت  عامل  اإهمال  دون  من  طبعاً 

لدى  والدوؤوب  املتوا�سل  العمل  تقلي�سه عرب  اإىل 

عامل  ي�سكل  والللذي  اللبناين  اجلي�ش 

�سغط كبري على النّقابني، من �ساأنه 

حياتهم،  على  اخلللطللر  ن�سبة  رفللع 

اإ�سافة اإىل اإ�ستقدام اأكرب عدد ممكن من فرق نزع 

االلغام من اخلارج.

اأن هذا احلدث قد رّكز على توعية االأطفال  ومبا 

»اجلي�ش«  جملة  توجهت  االألغام،  خطر  ليجنبهم 

األغام، ولبقعة  اإىل حيث مت حت�سري منوذج حلقل 

م�ستهدفة بالقنابل العنقودية داخل املركز، حيث 

كان هناك فريق من لواء الدعم - فوج الهند�سة، 

وفريق من اجلي�ش االإماراتي، يقومان بعملية 

ب�سرورة  وتذكريهم  لالأطفال  �سرح 

لدى  ع�سكري  مللركللز  اأقلللرب  تبليغ 

لنا  كان  وهنا  غريب،  ج�سم  اأي  روؤيتهم 

حوار مع املالزم �سارل احلكّيم من فوج الهند�سة. 

• ما هو العتاد الذي ي�صتعمله النّقاب يف 
احلقل؟

- يحتاج النقاب اإىل: املتح�س�سات، خوذة واقية، 

مق�ش  اأع�ساب،  مق�ش  خا�ش،  حللذاء  واٍق،  درع 

اأ�سالك، رف�ش، حربة، م�سبار، واقية يد، عدة جحام، 

اأوتاد خ�سبية لتحديد االأماكن االآمنة،  عدة تفجري، 

�سريط تعليم وعدة تاأريف.

261 رقم  العدد   - اجلي�ش 

46



261 رقم  العدد   - اجلي�ش 

47

من  احلقل  تنظيف  عملية  تتم  كيف   •
االلغام او من القنابل العنقودية؟ 

- يدخل العن�سر مع االعتدة اإىل احلقل، يتح�س�ش 

اإ�سارة  التي تعطيه  املتح�س�سات  بوا�سطة  البقعة 

يف حال عثورها على اأي ج�سم غريب موجود حتى 

عمق 20 �سم، في�سرب من بعدها ويف حال العثور 

بوا�سطة  يعّلمها  عنقودية،  قنبلة  اأو  لغم  على 

يتوىل  خبري  عن�سر  بعده  من  لياأتي  مْعلم 

عملية التفجري.

�لقنابل  �أ�سكال  هي  ما   •
وجــود�ً  �الكــر  �لعنقودية 

يف لبنان؟

كالطابات  عللديللدة،  اأ�للسللكللال  هللنللاك   -

واملثلثات والفرا�سات واملدقات... اإ�سافة 

اإىل اأن بع�ش االألغام هو على �سكل �سخرة 

�سغرية.

• ما هي �مل�ساكل �لتي تعرت�سكم 
يف اأثناء العمل؟

- اأهم امل�ساكل هي طبيعة االر�ش ونوعية 

باال�سافة  منها،  املعدنية  خ�سو�ساً  الرتبة 

بعده  اأو  احلقل  وقرب  الطق�ش،  عامل  اإىل 

عن االأماكن ال�سكنية، كما اأن للعامل النف�سي 

للمنقب دوراً هاماً اإذ اأنه يوؤثر على جهوزيته 

وعلى ثقته بذاته.

وجتللدر بللاال�للسللارة �للسللرورة مللالزمللة عن�سر 

عن�سر  وهللو  دائللم  ب�سكل  ممر�ش 

الكفاءة،  وعللايل  مللدّرب 

تقدمي  على  قادر 

االولية  اال�سعافات 

اأر�ش  يف  للم�ساب  والكاملة  ال�سرورية 

االإخللالء  على  الللقللدرة  يوؤمن  كما  احلللدث، 

واإي�سال امل�ساب اإىل امل�سفى.

ثاين  عبيد  املقدم  اإلتقينا  احلللوار،  هذا  وبعد 

االلغام  لنزع  االإمللاراتللي  الفريق  قائد  الظاهري 

يف لبنان، الذي اأ�سار اإىل اأن الفريق لبى الدعوة 

الوطني لنزع  اليه من قبل املكتب  التي وجهت 

التوعية من خماطر  رفع م�ستوى  االلغام، بهدف 

القنابل العنقودية، واإ�ستكماالً ملبادرة رئي�ش دولة 

االإمارات العربية �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 

زايد اآل نهيان التي اأطلقها العام 2002، وتهدف 

نهاية  مع  العنقودية  والقنابل  االلغام  اإزالة  اإىل 

العام 2007.

جولة يف املركز

يف اثناء جتوالنا يف املركز توقفنا يف معر�ش 

لل�سّور، ي�سم حواىل 40 �سورة تعرّب عن واقع احلال 

حيث  لالطفال،  مر�سم  يف  ثم  ومن  اجلنوب.  يف 

اأتيحت الفر�سة لكل طفل بالتعبري عما يدور يف 

توجهنا  املر�سم  بعد  ومن  العدوان.  خاطره جتاه 

اإىل امل�سرح، حيث طلبت جامعة البلمند من 

الدمى  ملل�للسللرح 

اللبناين )جمعية خيال(، 

لللالطللفللال يللدعللى »لعبة  تللقللدمي عللر�للش 

با�سلوب  التوعية  ر�سائل  يو�سل  غمي�سة« 

حركي تعّلمي ن�سط، ما يجعل الطفل يتفاعل 

القنابل  اإىل  التعّر�ش  فيتجنب  العر�ش،  مع 

العنقودية.

مل�سابي  ن�ساطات  اي�ساً  الوطني  اليوم  ت�سمن 

احلرفية  االعمال  بع�ش  خالل  من  جتّلت  االلغام 

اإقامة  عن  الزجاج، ف�سالً  والر�سم على  و�سك اخلرز 

معر�ش للمنتوجات القروية، �سارك املعوقون يف 

اعداد وحت�سري غالبيتها، وهي عبارة عن منتوجات 

زراعية طبيعية كاملربى واملقّطرات والزعرت...

جتربة �الطر�ف �ال�سطناعية وتوقيع عري�سة

اإىل  تهدف  التي  االإ�سطناعية  االطللراف  جتربة 

اأو  يد  عن  كناية  وهي  طاقة،  اإىل  االإعاقة  حتويل 

بوا�سطة  تتحرك  االأطللراف  وهذه  اإلكرتونية،  رجل 

العمود  لتقومي  وجود جهاز  عن  متح�س�سات، ف�سالً 

الفقري  وكر�سي مدولب... وقد قام متطوع مدين، 

امل�سابني،  ليعاي�ش  اإ�سطناعية  �ساق  بتجربة 

�سعوبة  مللدى  ولللريى  بلله،  ي�سعرون  مبا  ولي�سعر 

االإ�سطناعي،  الللطللرف  على  االعتياد 

على  وقدرته  فعاليته  من  الرغم  على 

مللللل�لللللسلللللاعلللللدة 

ب�سكل  حياته  اإكمال  على  امل�ساب 

اإعداد  جرى  كما  ما.  حٍد  اإىل  طبيعي 

من  »نلللداء  عللنللوان  حتللت  عري�سة، 

تلخ�ش  لبنان«،  يف  املللدين  واقلللللع املجتمع 

اجلنوب، وتطالب  وااللغام يف  العنقودية  القنابل 

املجتمع الدويل بوقف اإنتاجها، وحتميل امل�سوؤولية 

للدول التي تلجاأ اإىل اإ�ستعمالها ومعاقبتها، وزيادة 

واالفراد  املجتمعات  مل�ساعدة  املخ�س�سة  املللوارد 

النهار  واختتم  العنقودية.  بالقنابل  املتاأثرين 

بغر�ش �سجرة يف ال�ساحة االأمامية للمركز، بح�سور 

رئي�ش املكتب الوطني لنزع االلغام، العقيد حممد 

بلديات  اإحتاد  ورئي�ش  االماراتي   واملقدم  فهمي 

�سور واأع�ساء من ك�سافة الر�سالة اال�سالمية.

ت�سوير: وجدي عاز�ر - �سربل جرج�ش





�صمة الع�صر

�الإلكرتونية؟ �لتجارة  هي  • ما 
معامالت  عن  عبارة  هي  االإلكرتونية،  التجارة   -

وعقود وعمليات وتعامالت )بني طرفني اأو اأكرث، اأو 

اإلكرتونية، وهذا  اأفراد و�سركات( تتم بو�سائل  بني 

ما ميّيز التجارة االإلكرتونية عن التجارة التقليدية 

اأو الورقية.

التجارة  يف  العقود  عمليات  تتم  • كيف 
�الإلكرتونية؟

- تتم هذه العقود �سواء بني �سخ�سني طبيعيني 

اإعتياديني  اأو  معنويني  �سخ�سني  بني  اأو  اأكرث،  اأو 

اأفراد  بني  اأو  م�سارف...(  موؤ�س�سات،  )�سركات، 

واإحدى هذه املوؤ�س�سات، من خالل اإ�ستخدام ادوات اأو 

و�سائل الكرتونية، وخ�سو�ساً �سبكة االإت�سال الدولية 

- االإنرتنت.

عرب  التجارية  العقود  اإجراء  يتم  • كيف 
�الإنرتنت؟

املجراة عرب  االإلكرتونية  العقود  اإن  االأ�سل،  - يف 

االإنرتنت، كناية 

اإرادات  تللالقللي  عللن 

بطريقة  املعنيني  الللفللرقللاء 

ما  يف  يتالقون  ال  فهوؤالء  اإفرتا�سية. 

التقليدية  بالعقود  كما  مادية  بطريقة  بينهم 

يتوجب  االإلكرتونية،  التجارة  ففي  الورقية.  اأو 

على كل فريق دخول �سبكة االإنرتنت، لكي يطلع 

واإذا  �سركات،  اأو  افراد  من  املقدمة  العرو�ش  على 

بتوقيعه  ارادته  عن  يعرّب  هوؤالء،  مع  التعاقد  اأراد 

االإلكرتوين موؤكداً بذلك ر�ساه عن بنود العقد لناحية 

نوع الب�ساعة واالأ�سعار.

�سروط �لعقد

�لعقد؟ �سروط  عن  • ماذ� 
الورقي  غللرار  على  هو  االإلللكللرتوين  العقد  ان   -

والتقليدي، ي�ستلزم توافر عدة �سروط منها:

1- الكتابة االإلكرتونية.

2- التحقق من هوية املتعاقد، بوا�سطة توقيعه 

االإلكرتوين.

3- التحقق من �سالمة العقد وبنوده، لناحية اأنه 

مل يجر عليه اأية تعديالت بعد اإجراء التوقيع.

يعني  مــاذ�  ترجمة  ميكننا  كيف   •
�لتوقيع �الإلكرتوين؟

حروف  اأو  رموز  عبارة عن  االإلكرتوين  التوقيع   -

اأو اإ�سارات، يتم ت�سفريه ب�سورة تعرّب ح�سراً 

التوقيع.  �ساحب  �سخ�سية  عللن 

التجارة  لللغللة  يف  وهلللو 

عبارة  االإلللكللرتونلليللة، 

خا�ش  مللفللتللاح  علللن 

)Private Key(، يختلف 

وتبادل  ال�سبكة،  اإىل  للدخول  العام  املفتاح  عن 

ا�ستعمال  خللالل  مللن  يتم  االإلكرتونية  البيانات 

املتعاقدين،  الفرقاء  من  لكل  االإلكرتوين  التوقيع 

كي يتاح لكل منهم بعد فك ت�سفري التوقيع العائد 

للتعاقد االآخر، التاأكد من �سخ�سه. وهذا ما ا�سطلح 

على تعريفه باأمان املعامالت االإلكرتونية.

�لتوقيع  مــن  �لتحقق  يتم  كيف   •
�الإلكرتوين ون�سبته �إل �ساحبه؟

التعاقدات  �سالمة  على  احلللر�للش  اأجلللل  مللن   -

التوقيع  �سحة  من  التاأكد  من  بد  ال  االإلكرتونية، 

التوقيع  توثيق  يتم  فكما  و�سالمته.  االإلكرتوين 

اآذار

اإعداد:

تريز من�صور

اإقت�ساد ومال
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من �لباب �لعري�ش، دخل �الإقت�ساد �لع�سر �اللكرتوين، و�ندجمت قطاعاته، ال �سيما �لتجارية منها يف هذ� 

�الإلكرتوين، خ�سو�ساً  �أ�سكالها، و��سبحت تتبع لنظام �لتجارة  �لتجارية بكامل  �لع�سر، وتغريت �ملفاهيم 

يف ما يتعلق باإبر�م �لعقود و�ملدفوعات �لتي تتم �لكرتونياً ب�سرعة خيالية.

التجارية، بحيث تبلغ  والتداوالت  التعامالت  كلفة  الكبري يف  التوفري  التجارة هي  االأبرز لهذه  وال�صمة 

كلفة �ملعامالت �لتجارية �اللكرتونية ع�سر ما هي عليه 

يف �لعمليات �لتقليدية، وهذه �الأرقام قابلة لالإنخفا�ش 

يف ال�صنوات القليلة القادمة.

تطرحه  وما  وو�قعها  �آلياتها  �اللكرتونية،  �لتجارة 

�لقا�سي  مع  �ملقابلة  هذه  يف  قانونية،  ��سكاالت  من 

متخ�س�ش  وباحث  جامعي  )��ستاذ  �سفر  �أحمد  �لدكتور 

يف ال�صوؤون امل�صرفية واملالية(.

معظم العمليات وال�سفقات

يتم عرب االأنرتنت

�لتجارة �اللكرتونية
�صرعة قيا�صية وتكاليف اقل

قائمة
ّما �ملخاطر ف

�



اليدوي بوا�سطة ال�سهود اأو املختار اأو كاتب العدل، 

فاإن التوقيع االإلكرتوين يتم توثيقة من خالل هيئة 

من  التثبت  خمّولة  تكون  خا�سة،  اأو  عامة  اإدارة  اأو 

التواقيع ومنح �سهادة توثيق، وذلك منعاً جلرائم 

االإحتيال اأو التزوير التي ميكن اأن ترتكب يف حال 

يوؤثر  ما  مللزّوراً،  اأو  االإلكرتوين حمّرفاً  التوقيع  كان 

على �سدقية التعامالت االإلكرتونية، ويزيد ال�سكوك 

لدى املتعاملني بها.

كيف ندفع؟

�الإلكرتونية؟ بالتجارة  �لدفع  يتم  • كيف 
دفع  اأنظمة  االإلكرتونية،  التجارة  ت�ستلزم   -

البلد  داخللل  االإلكرتونية،  كالتحويالت  اإلكرتونية، 

العقود  غالبية  اأن  ومبللا  حللدوده.  خللارج  اأو  الواحد 

عقود  هي  االإنرتنت،  عرب  تتم  التي  االإلكرتونية، 

يتم  املبيعات  ومعظم  دويل،  طابع  ذات  جتارية 

وجود  ال�سروري  فمن  واأفللراد،  كبرية  �سركات  بني 

ال�سركات  هذه  اإزاء  واالأفلللراد،  للم�ستهلك  حماية 

امل�ستهلك  اأن تفر�ش على  اإعتادت  التي  الكبرية، 

وباالإ�سافة  واأ�سعارها.  وب�سائعها  �سلعها  موا�سفات 

الدفع  بطاقات  هناك  االإلكرتونية،  التحويالت  اإىل 

ال�سنوات  يف  ا�ستخدامها  ازداد  التي  االإلكرتونية، 

االأخرية على امل�ستويات املحلية والدولية، وال �سيما 

بعد انت�سار و�سائل ال�سرف االآلية )A.T.M( ونقاط 

واملطاعم  املحالت  معظم  )P.O.S(، يف  البيع 

وال�سركات التجارية واملوؤ�س�سات. 

ومن  �لكرتونية  جر�ئم  من  هناك  هل   •
قوانني تعاقب على هذه اجلرائم؟

و�سيوع  االإلللكللرتونلليللة،  التجارة  اإنت�سار  مللع   -

مّت  االإنرتنت،  عرب  االإلكرتونية  التجارية  التعامالت 

كال�سرقة  االإلكرتونية،  اجلرائم  من  العديد  اإرتكاب 

واالإحتيال والتزوير و�سواها من اجلرائم، التي غالباً 

ما ترتكبها ع�سابات على درجة عالية من االإحرتاف، 

للتعاقدات  احلماية  اأنظمة  تخرتق  اأن  ت�ستطيع 

االإلكرتونية، وهوؤالء اجلماعات ي�سمونهم بل »هيكرز« 

امللح  من  بات  ذلك  على  وبناء   .)Heakers(

وال�سروري االإ�سراع يف اإ�سدار قوانني خا�سة باجلرائم 

املعتمدة  الذهبية  اجلزائية  فالقاعدة  االإلكرتونية، 

تقول »ال جرمية وال عقوبة من دون ن�ش«. والواقع 

اأن االإقبال الكثري على التعامالت االإلكرتونية والتي 

بلغت اعدادها ارقاماً خيالية يف البلدان امل�سّنعة 

اأدى  التجارية(،  املعامالت  من   ٪70( واملتقدمة 

ي هذه اجلرائم. اإىل تف�سّ

�أهمية �لتجارة �الإلكرتونية وقانونيتها

احلديثة  التجارة  هذه  اأهمية  تكمن  • اأين 
يف االإقت�صاد؟

- يعي�ش العامل ع�سراً جديداً، هو الع�سر االإلكرتوين، 

اإحذروا االإحتيال

بطاقات  مو�سوع  يف  االإحتيال  ملحاربة 

ُين�سح  االآيل  ال�سراف  بطاقة  اأو  االإئتمان 

باتباع الن�سائح االآتية:

البطاقة: ت�صلم  • عند 
االئتمان  لذلك، خلف بطاقة  املكان املخ�س�ش  التوقيع يف  التاأكد من   -

فور اإ�ستالمها.

مكان  يف  البطاقات  واأرقللام  العمالء  خدمة  مركز  برقم  دائماً  االإحتفاظ   -

منا�سب مبعزل عن البطاقة.

- حماية البطاقات وكاأنها نقد وعدم تركها يف اأي مكان من دون اهتمام.

واالإبتعاد  تذكره،  ي�سهل  �سخ�سي  رقم  اإىل   )Pin( ال�سري  الرقم  تغيري   -

عن االأرقام الوا�سحة )مثل تاريخ امليالد ورقم الهاتف(، وفور تغيري الرقم 

ر�سالة  من  التخل�ش  يجب  اآيل،  �سراف  جهاز  اأي  لدى  البطاقة  با�ستخدام 

امل�سرف التي حتوي الرقم ال�سري الذي و�سعه امل�سرف.

- عدم االإف�ساح عن الرقم ال�سري ال�سخ�سي الأي �سخ�ش �سواء اأكان موظفاً 

بداعي  كان  لو  حتى  تاجر،  اأو  ال�سرطة  اأو  مالية  موؤ�س�سة  اأو  امل�سرف  يف 

االإثبات.

اأم  �ساحبها  مبعرفة  �سواء  البطاقة،  االأ�سدقاء  اأو  االأفراد  اأحد  ا�ستعار  اإذا   -

بوا�سطة  تتم  التي  املعامالت  جميع  عن  م�سوؤوالً  االأخري  يكون  ف�سوف  ال، 

البطاقة، لذا ال بد من اأن يكون على دراية باأي �سخ�ش ميكنه الو�سول اإىل 

البطاقة.

معاملة: �أي  الإجر�ء  �لبطاقة  ��ستخد�م  • عند 

كل  اإنتهاء  فور  البطاقة  ا�ستعادة  من  التاأكد   -

عملية.

- عدم ترك البطاقة بعيداً عن ناظري م�ستعملها قدر االإمكان.

- مراجعة دائمة الي�ساالت ال�سراء وال�سراف االآيل واالإحتفاظ بها للتاأكد من 

االإي�ساالت،  اإىل هذه  يحتاج  ال  امل�ستعل  كان  اذا  املبلغ.   / املعاملة  �سحة 

يجب التاأكد من التخل�ش التام من جميع بيانات البطاقة اأو احل�ساب.

اختالفات،  اأي  وجود  وعند  ال�سهرية،  احل�سابات  لك�سوف  دائمة  مراجعة   -

ك�سف  تاريخ  من  يوماً   30 غ�سون  يف  امل�سرف  اإىل  ا�سعار  تقدمي  يجب 

احل�ساب.

�آيل: �سر�ف  جهاز  �أي  لدى  �لبطاقة  ��ستخد�م  • عند 
- اأنظر حولك وراقب املكان اإذا كانت ا�ساءة اجلهاز �سعيفة، اأو اذا كان اجلهاز 

يف مكان منعزل، يجب اإ�ستخدام جهاز اآخر.

- يف حال وجود اأية عالمات توحي بوجود حماوالت للعبث بجهاز ال�سراف 

من  خارجية،  كهربائية  اأ�سالك  اأو  تو�سيالت  وجود  مالحظة  لدى  اأو  االآيل، 

ال�سروري ا�سعار امل�سرف وا�ستخدام جهاز اآخر.

الإ�ستخدام  الدور  يف  امل�ستخدم  خلف  ينتظر  �سخ�ش  اأي  اّن  من  التاأكد   -

اجلهاز من بعده ال ي�ستطيع اأن يراه عند اإدخال رقمه ال�سري.

بالزبون  اخلا�سة  االآيل  ال�سراف  بطاقة  واأن  املعاملة  اإنتهاء  من  التاأكد   -

بحوزته، قبل مغادرة اجلهاز وعدم ترك االإي�سال يف اجلهاز.

- اذا احتجزت البطاقة يف ال�سراف االآيل، يجب االإت�سال فوراً بامل�سرف.

تقدمي  يحاول  االآيل،  ال�سراف  جهاز  بقرب  �سخ�ش  اأي  من  احلذر  يجب   -
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الذي �سوف يكون بديالً عن الع�سر الورقي التقليدي. 

ولكننا نعي�ش اليوم ت�ساكناً بني النظامني التجاري 

اأن  ويالحظ  االإلللكللرتوين.  والنظام  الورقي  العادي 

النظام االإلكرتوين يتو�سع وينت�سر ب�سرعة فائقة، 

يزيد  )ما  والتقليدي  الورقي  النظام  ح�ساب  على 

خالل  التجارية  التعامالت  من  املئة  يف   60 عن 

الدويل.  امل�ستوى  على  االأخللرية(،  �سنة  الع�سرين 

وال�سبب يف ذلك مزايا النظام التجاري االإلكرتوين، 

التعاقدات  اإجنللاز  يف  اخليالية  ال�سرعة  �سيما  وال 

واملدفوعات، اإ�سافة اإىل التوفري الكبري يف تكاليف 

هذه التعامالت، فكلفة التعامل التجاري االإلكرتوين 

هي ع�سر الكلفة التي ترتّتب عن التعامل التجاري 

التقليدي. ومن املتوقع اأن تتدنى اإىل 20/1 يف 

ال�سنوات القليلة القادمة.

�مل�ستند�ت  قــانــونــيــة  ــن  ع ـــاذ�  م  •
�الإلكرتونية؟

م�ساألة  الكومبيوتر  اإ�ستخدام  اإنت�سار  طللرح   -

مع  مقارنة  االإلللكللرتوين،  لل�سند  الثبوتية  القوة 

القوة الثبوتية لل�سند الورقي اأو العادي. اإن ال�سند 

االإلكرتوين له القوة الثبوتية ذاتها لل�سند العادي، 

كما اأن كل ال�سندات االإلكرتونية تعترب اأ�سلية، خالفاً 

الن�سخ  من  التثبت  ينبغي  الذي  الورقي  لل�سند 

امل�سّورة عنه )�سورة طبق االأ�سل(.

ماذا عن لبنان؟

تنظيم  قوانني  لبنان  يف  �صدرت  • هل 
�لتجارة �الإلكرتونية؟

اللبناين منذ  - هناك �سعي جدي من امل�سرتع 

االإلكرتونية.  التجارة  ينظم  قانون  الإ�سدار  �سنوات، 

تطراأ  املت�سارع،  التكنولوجي  التطور  وبفعل  لكن 

بني احلني واالآخر، تعديالت �سرورية على م�ساريع 

القوانني املعّدة من قبل اللجان املخت�سة.

اللبناين  االإقت�سادي  القطاع  حليوية  وتبعاً 

النفتاح  ونتيجة  منه،  امل�سريف  اأو  التجاري  �سواء 

العوملة،  ع�سر  يف  اللبنانية  واالأ�سواق  االإقت�ساد 

اأفراداً  اللبنانيني  من  كبرية  �سرائح  اإقبال  وبفعل 

كانوا اأم �سركات داخل لبنان وخارجه، على اإ�ستعمال 

التجارة االإلكرتونية، وامتالكهم البطاقات امل�سرفية 

يبادر  اأن  وامللح  ال�سروري  بات من  كبرية،  باأعداد 

اإقرار  اإىل  �سريعة،  وبخطوات  اللبناين  امل�سرتع 

قوانني واأنظمة خا�سة، ت�سّهل التعامالت التجارية 

وتوؤمن  ودقائقها،  واالإلكرتونية، وتنّظم تفا�سيلها 

معاقبة مرتكبي اجلرائم النا�سئة عنها.

الللدول  من  العديد  هناك  اأن  بالذكر،  واجلللديللر 

العربية، قد اأ�سدرت يف ال�سنتني االأخريتني قوانني 

ترعى هذه الق�سايا، مثل: الكويت، االأردن، االإمارات 

املغرب،  تون�ش،  م�سر،  دبي،  املتحدة،  العربية 

وقطر.

امل�ساعدة، حتى ولو كان مرتدياً زي موظف امل�سرف اأو االأمن.

- يجب تغيري الرقم ال�سري با�ستمرار لدي اأي جهاز �سراف اآيل 

تابع للم�سرف.

للمعامالت  �الئتمانية  �لبطاقة  ��ستخد�م  عند   •
عرب �لربيد �أو �لهاتف �أو �النرتنت:

تقدم  التي  املغرية  العرو�ش  من  العديد  هناك   -

عرو�ش  بع�سها  ولكن  الهاتف،  اأو  الربيد  عرب  لل�سراء 

حقيقية. يجب احلذر من تلك ال�سفقات التي تبدو رائعة على 

رغب  اذا  اال  االئتمان،  بطاقة  اأرقام  عن  االإف�ساح  وعدم  ي�سدق،  ال  نحو 

العميل يف القيام بعملية �سراء.

- يجب اأن تقراأ بالتف�سيل وتفهم ال�سروط واالأحكام  قبل اإنهاء اأية معاملة 

�سراء عرب االإنرتنت.

- ال بد من ت�سجيل ا�سم وعنوان ورقم هاتف ال�سركة التي يتعامل معها 

الزبون.

- عدم اإعطاء رقم البطاقة االئتمانية عرب الهاتف، اإال اإذا كان العميل هو 

الذي ابتداأ املكاملة مع �سرورة االإطمئنان قدر االإمكان اىل التاجر.

- عدم ترك اأية اإي�ساالت �سراء اأو ك�سوف ح�سابات اأو اأية م�ستندات اأخرى 

قد حتتوي على تفا�سيل عن البطاقة/احل�ساب يف مكان مفتوح بالمباالة.

- التنّبه اإىل اأن خطوط الهاتف وتو�سيالت االإنرتنت ميكن مراقبتها الإنها 

تعرف اأرقام البطاقات.

للفقد�ن  �الآيل  �ل�سر�ف  بطاقة  �أو  �الئتمان  بطاقة  تعر�ست  • �ذ� 

و  اأ

ال�صرقة:

امللل�للسللرف  اإبللللللالغ   -

م�سروقة  بطاقات  اأية  عن  فللوراً 

اأية  عن  م�سوؤوالً  تكون  ال  كي  مفقودة،  اأو 

عن  االإبللالغ  بعد  البطاقة  بوا�سطة  تتم  معامالت 

فقدانها اأو �سرقتها.

- يجب التاأكيد على اآخر عملية مّتت بوا�سطة البطاقة عند االإبالغ 

عن فقدانها اأو �سرقتها.

- عند فقدان البطاقة اأو �سرقتها، يجب ابالغ ال�سلطات القانونية 

املحلية فوراً واالإحتفاظ برقم البالغ.

261 رقم  العدد   - اجلي�ش 

51



�الأمنية  و�الأجهزة  �ملجتمع  ت�سغل  �لتي  �جلر�ئم  �أكر  من  �مل�سهود  �جلرم  يعترب 

�أثر عميق، وقد  �إل ما يرتكه يف �لنفو�ش من  و�ل�سلطات �لق�سائية �ملخت�سة، نظر�ً 

اوردت الت�صريعات اجراءات خا�صة واإ�صتثنائية تفر�ش �صرعة التحرك للو�صول اإىل نتائج 

�لفاعل قبل تركه م�سرح �جلرمية، وقبل متكنه من �لتخل�ش من  ف�سلى عرب توقيف 

جرميته و�الفالت من �لعقاب، وبهدف �لو�سول �إل �الأدلة قبل تال�سيها و�ندثارها، و�سماع 

�الإفادة عما �ساهدوه، فتتعقد  �لتاأثري عليهم ملنعهم من  �أو  �ل�سهود قبل ن�سيانهم 

.
)1(

االأمور وي�صعب الك�صف عن اجلرمية وعن مرتكبها

اجلرم  وحاالت  احكام   1808 للعام  �لفرن�سي  �لقانون  عن  �للبناين  �مل�سرتع  �أخذ  وقد 

�مل�سهود، فو�سع تلك �الأحكام و�حلاالت يف قانون �أ�سول �ملحاكمات �جلز�ئية )1879( الذي 

�آخر )1948(، وتبعه قانون التنظيم الق�صائي  بقي �ساري �ملفعول حتى �سدور قانون 

اأحكام  اإىل  تطّرق  الذي   )1983( �لعديل  �لق�ساء  قانون  �سدر  ثم  وتعديالته،   )1950(

رقم  اجلديد  اجلزائية  املحاكمات  اأ�صول  قانون  كان  واأخرياً  اجلزائية.  املحاكمات  اأ�صول 
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تاريخ 2001/8/16، وقد ت�صمن هذا القانون اجلديد العديد من املواد ملعاجلة اجلرمية 

امل�صهودة وحتديد ال�صالحيات اال�صتثنائية والقائمني بها.

تعريف اجلرم امل�صهود وحاالته

املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   29 املللادة  عّرفت 

تعد  اأنلله  على  فن�ست  امل�سهود،  اجلللرم  اجلزائية 

اجلرمية م�سهودة يف احلاالت االآتية:

وقوعها:  عند  ت�صاهد  التي  اجلرمية   •
ال يق�سد بكلمة »ت�ساهد« الروؤية الب�سرية وح�سب، 

ميتد  بل  �سيقاً،  تف�سرياً  تف�سر  ال  اأن  يجب  اإذ 

معناها لي�سمل احلوا�ش كلها التي ميكن اأن تدرك 

اجلرمية اأو اأي فعل مادي له عالقة بها. فاإذا �سمع 

ال�سابط العديل �سوت ر�سا�ش م�سدره اأحد املنازل، 

تبعه �سراخ من داخل ذلك املنزل، تكون اجلرمية 

م�سهودة، ولو ان ال�سابط العديل مل ي�ساهد اجلاين 

قد  كما   .
)2(

عليه  املجنى  على  النار  يطلق  وهو 

كاأن  التذّوق،  او  ال�سم  بوا�سطة  اجلرمية  ادراك  يتم 

ي�سم ال�سابط العديل رائحة املخدرات وهي تنبعث 

من �سيجارة يدخنها اجلاين، اأو يتذوق طعمها يف 

االبتعاد  لكنه يجب  وعيه.  الإفقاده  و�سع  ماء  كوب 

عن حاالت ال�سك اأو الريبة، فال يعتد اإال بحاالت اجلزم 

واليقني.

يف  فاعلها  على  يقب�ش  التي  • اجلرمية 
املنزل  �ساحب  يلقي  كاأن  ارتكابها:  فور  اأو  اأثناء 

داخل  اخلزنة  ي�سرق  وهللو  ال�سارق  على  القب�ش 

منزله، اأو يتم القاء القب�ش على املجرم فور ارتكابه 

اجلرمية، كم�ساهدة �ساحب املنزل ل�ساً يخرج من 

رقت من داخل املنزل. منزله يحمل ا�سياء �سُ

به  امل�صتبه  فيها  يالحق  التي  • اجلرمية 
عن  ال�سراخ  ي�سدر  كاأن  النا�ش:  �صراخ  على  بناء 

املجني عليه بالذات اأو عن اأحد اأقاربه اأو �سخ�ش من 

العامة �ساهد اجلرمية عند وقوعها. فيعترب ال�سراخ 

النا�ش  قبل  من  للجاين  مبا�سر  اإتهام  عن  عبارة 

القب�ش  القاء  بهدف  اجلرم،  وقوع  �ساهدوا  الذين 

ولو  حتى  م�سهودة  اجلرمية  وتبقى  الفاعل.  على 

مل يتم القاء القب�ش على اجلاين. وي�سرتط �سدور 

ال�سراخ بعد ارتكاب اجلرمية مبا�سرة. اأما اإذا �سوهد 

اأحد النا�ش  اأيام و�سدر �سراخ من  اجلاين بعد عدة 

للداللة على املجرم، فال نكون اأمام جرمية م�سهودة 

ملرور مدة زمنية على ارتكابها، وال يتم اللجوء اإىل 

االجراءات اال�ستثنائية بل تطبَّق االجراءات العادية 

يف املالحقة والتحقيق.

فور  اكت�صافها  يتم  التي  اجلرمية   •
اآثارها  تدل  وقت  يف  ارتكابها  من  االنتهاء 

اإعداد: نادر عبد �لعزيز �سايف

دكتوراه دولة يف احلقوق 

حمام باالإ�ستئناف

حاالته و�سروطه و�ل�سالحيات �ال�ستثنائية و�لقيود �لقانونية
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قتيل  جثة  على  كالعثور  وا�صح:  ب�صكل  عليها 

 .
)3(

االأر�لللش على  وهي ممللّددة  الللدم  منها  ينزف 

ارتكابها،  فور  اجلرمية  اكت�ساف  يكون  اأن  فيجب 

اأو بعد فرتة ي�سرية على  اأي بعد وقوعها مبا�سرة 

التي  العدلية  لل�سابطة  تقديرها  يعود  ارتكابها، 

تعمل حتت ا�سراف النيابة العامة.

�سخ�ش  مع  فيها  ي�سبط  �لتي  • �جلرمية 
على  منها  ي�ستدل  �أور�ق  �أو  ��سلحة  �أو  �أ�سياء 

على  �صاعة   24 خــالل  ــك  وذل مرتكبها،  ــه  �أن

وقوعها: كاأن يتم �سبط �سيارة مع �سخ�ش كانت 

قد ا�ستعملت لقتل �سخ�ش عرب �سدمه بها من دون 

اأن تتمكن ال�سابطة العدلية من �سبطها فور وقوع 

اجلرمية، لكنه يجب اأن يتم ال�سبط خالل 24 �ساعة 

من وقوع تلك اجلرمية.

ويطلب  بيت  داخل  تقع  التي  • اجلرمية 
�أو �ساغله من �لنيابة �لعامة �لتحقيق  �ساحبه 

اكت�صافها:  من  �صاعة   24 مهلة  يف  فيها 

اأو  اجلناية  نوع  من  هنا  اجلرمية  تكون  اأن  ويجب 

)اأي  واأن تقع داخل بيت  اجلنحة ولي�ست خمالفة، 

منزل ماأهول ولو مل يكن �ساغله موجوداً فيه عند 

وقوع اجلرمية(، كما يجب اأن يطلب �ساحب املنزل 

اأو �ساغله من النيابة العامة التحقيق فيها يف مهلة 

24 �ساعة من تاريخ اكت�سافها، ولي�ش من تاريخ 

اأ.م.ج.(.   30 )م  ال�سابقة  احلالة  يف  كما  وقوعها 

كاأن يعود �سخ�ش اإىل منزله بعد �سهر من غيابه، 

مطعوناً  املنزل  ذلك  يف  هامدة  ِجثة  والده  فيجد 

من  فيطلب  كريهة،  رائحة  منه  وتنبعث  ب�سكني 

النيابة العامة التحقيق يف تلك اجلرمية يف مهلة 

24 �ساعة من اكت�سافها، حتى ولو كان قد مرَّ اأكرث 

جرمية  اأمام  فنكون  وقوعها،  على  �ساعة   24 من 

اال�ستثنائية  باالجراءات  القيام  ت�ستوجب  م�سهودة 

التي ن�ش عليها القانون.

�سروط �سحة �جلرم �مل�سهود

امل�سهود  اجلللرم  حللاالت  اإحللدى  ان جمللرد حتقق 

اجلرمية م�سهودة  العتبار  يكفي  ال  اأعاله  املذكورة 

بل يجب  اال�ستثنائية،  االجراءات  اأجل تطبيق  من 

حتقق بع�ش ال�سروط اأي�ساً لتطبيق تلك االجراءات. 

وهذه ال�سروط هي:

وقوع  من  العديل  ال�صابط  حتقق   •
اإحدى حاالت اجلرمية امل�صهودة: اإن و�سول اأنباء 

اإىل ال�سابطة العدلية عن وقوع جرمية م�سهودة، 

اجلرمية،  م�سرح  اإىل  فللوراً  االنتقال  عليه  توجب 

اإحدى حاالت اجلرم  والتحقق من وقوع  ومعاينته، 

تيّقن  فللاإذا  القانون.  عليها  ن�ش  التي  امل�سهود 

اإحدى تلك  توافر  اأكيد من  ب�سكل  العديل  ال�سابط 

اليه،  بالن�سبة  م�سهودة  اجلرمية  ت�سبح  احلللاالت، 

ن�شَّ  التي  اال�ستثنائية  االجللراءات  عندها  وتّتبع 

عليها القانون.

الإثبات  كافية  اخلارجية  املظاهر  تكون  • اأن 
املظاهر  تكون  اأن  فيجب  امل�صهودة:  اجلرمية 

اخلارجية كافية بحد ذاتها وناطقة ب�سكل وا�سح عن 

وقوع اجلرمية. كم�ساهدة �سخ�ش يطلق النار على 

�سخ�ش اآخر، اأو م�ساهدة املجني عليه اأر�ساً يتخبط 

من  بال�سراخ  مالحقاً  اجلاين  م�ساهدة  اأو  بدمائه، 

النا�ش. ويجب اأن يتم ادراك اجلرم امل�سهود ب�سكل 

اأكيد وكاف بذاته من دون �سك اأو التبا�ش.

مبعاينة  �لعدلية  �ل�سابطة  تقوم  �أن   •
فال  م�صروعة:  بطريقة  امل�صهودة  اجلرمية 

ل�سبط  م�سروعة  غري  و�سائل  اإىل  اال�ستناد  يجوز 

اجلرم امل�سهود، ملا يف ذلك من تعٍد على احلريات 

، كاأن يتم �سبط 
)4(

العامة وعلى احلريات ال�سخ�سية

منازل  على  التج�س�ش  طريق  عن  امل�سهود  اجلرم 

. كما يعترب التلب�ش غري 
)5(

املواطنني اأو هواتفهم

خلق  على  العدلية  ال�سابطة  اأقدمت  اإذا  م�سروع 

على  حتري�سه  اأو  الفاعل،  لللدى  اجلرمية  الفكرة 

امل�سهود.  باجلرم  �سبطه  بهدف  اجلرمي  الفعل 

لكن هذا ال يعني عدم معاقبة الفاعل على جرمه، 

وفقاً  حّر�سه،  الذي  العديل  وال�سابط  معاقبته  بل 

لالأ�سول القانونية.

و�سروطه  امل�سهود  اجلللرم  حللاالت  توافر  عدم  اإن 

بها  التي قامت  اال�ستثنائية  االإجللراءات  جتعل من 

اأحد  تفتي�ش  كاإبطال  باطلة،  العدلية  ال�سابطة 

�سائر  لي�سمل  االإبطال  ميتد  اأن  دون  من  املنازل، 

.
)6(

اإجراءات التحقيق )م43و47 اأ.م.ج(

ال�صالحيات اال�صتثنائية

اجلرمية  يف  العامة  النيابة  �صالحيات   •

امل�صهودة: 

العام  النائب  فعلى  م�سهودة  جناية  وقعت  اإذا 

اأو املحامي العام اأن ينتقل فور اإبالغه عنها، اإىل 

مكان وقوعها، واأن يحيط قا�سي التحقيق االأول اأو 

دون  من  باإنتقاله  علماً  املناوب  التحقيق  قا�سي 

اأن يكون ملزماً انتظاره ليبا�سر القيام مبا يلي:

من  �ساهده  ما  فيه  يثبت  حم�سر  تنظيم   -

من  له  ظهر  وما  وقوعها،  مكان  وي�سف  اآثارها، 

دالئل على الظروف التي ح�سلت فيها.

- �سبط االأ�سلحة و�سائر املواد اجلرمية امل�ستعملة 

على  ت�ساعد  التي  اال�سياء  وجميع  ارتكابها  يف 

ك�سف احلقيقة.

- ا�ستجواب امل�ستبه فيه عن االأ�سياء امل�سبوطة 

بعد عر�سها عليه.

- اال�ستماع اإىل اال�سخا�ش الذين �ساهدوا اجلرمية 

لديهم معلومات بعد حتليفهم ميني  توافرت  اأو 

ال�ساهد القانونية )م 31 اأ.م.ج(.

- له اأن مينع من ُوِجَد يف مكان وقوع اجلناية 

من مغادرته. واإذا وجد بني احل�سور �سخ�ش توافرت 

فيه �سبهات قوية، ياأمر بالقب�ش عليه وي�ستجوبه 

تزيد  ال  التحقيق مدة  ذمة  على  ويبقيه حمتجزاً 

عن 48 �ساعة قابلة للتجديد مدة مماثلة اإذا كان 

التحقيق يحّتم مهلة اإ�سافية. وله اأن ي�سدر مذكرة 

يتوارى  اأن  ا�ستطاع  الللذي  به  امل�ستبه  باإح�سار 

التحقيق،  بدء  عند  حا�سراً  يكن  اأو مل  االأنظار  عن 

وي�ستجوبه مبا�سرة عند ح�سوره )م 32 اأ.م.ج.(.

امل�ستبه  منزل  اإىل  يدخل  اأن  العام  للنائب   -

على  ت�ساعد  قد  التي  املواد  عن  للتفتي�ش  فيه 

منها،  يجده  ما  ي�سبط  اأن  وله  التحقيق،  اإنللارة 

بدقة،  اإيللاه  وا�سفاً  �سبطه  مبا  حم�سراً  وينظم 

التفتي�ش  ويجري  امل�سبوطة،  املواد  حفظ  ويقرر 

بح�سور  اأو  عليه  املدعى  اأو  فيه  امل�ستبه  بح�سور 

اأو  الرا�سدين  عائلته  اأفللراد  من  اإثنني  اأو  وكيله 

معهم  ويوقع  العام،  النائب  يختارهما  �ساهدين 

اأ�سياء  التفتي�ش  اثناء  واإذا وجد يف  على املح�سر. 

ممنوعة ي�سبطها واإن مل تكن ناجتة عن اجلرمية 

اأو متعلقة بها وينظم حم�سراً بها على حدة. وله 

حتت  التفتي�ش  باجراء  عدلياً  �سابطاً  يكلف  اأن 

ا�سرافه )م 33 اأ.م.ج.(.

- للنائب العام اال�ستعانة بخبري خمت�ش اأو اكرث، 
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ويحدد  الفنية  اأو  التقنية  امل�سائل  بع�ش  جلالء 

ال�سرعي  الطبيب  ا�ستدعاء  له  كما  بدقة،  مهمته 

اأو املخت�ش الجراء املعاينة الطبية اأو الت�سريح )م 

34 اأ.م.ج.(.

حتقيقية  اجللراءات  بللاأي  العام  النائب  يقوم   -

اأخرى يراها �سرورية جلمع املعلومات املفيدة عن 

اأو  فاعليها  ولك�سف  عليها  االأدلة  ولتوفري  اجلناية 

املتدخلني فيها، على اأن تكون االجراءات م�سروعة 

املادي،  اأو  املعنوي  االكللراه  بعيوب  م�سوبة  وغري 

قام  التي  االجللراءات  جميع  املحا�سر  يف  ويثبت 

بها ووقت بدئها وانتهائها والو�سائل امل�ستعملة، 

ويوقع املح�سر مع الكاتب )م 35 اأ.م.ج.(.

متابعة  عن  يتوقف  اأن  العام  النائب  على   -

حتقيقاته يف اجلرمية امل�سهودة عند ح�سور قا�سي 

التحقيق، واأن ي�سلمه املحا�سر واملواد امل�سبوطة 

واأن  باجلرمية،  املتعلقة  غري  تلك  با�ستثناء  كلها 

من  حق  يف  املرتكبة  باجلرمية  اأمللاملله  يدعي 

توافرت االأدلة اأو ال�سبهات فيه. واإذا انق�ست مهلة 

احلالة امل�سهودة من دون ح�سور قا�سي التحقيق، 

على النائب العام اأن ينهي حتقيقاته فيها ويحيل 

االوراق اىل قا�سي التحقيق م�سفوعة باإدعائه )م 

36 اأ.م.ج.(.

وتتوقف االجراءات املخت�سة باجلناية امل�سهودة 

بعد انق�ساء مهلة ثمانية اأيام على البدء بها، اأي 

من تاريخ بدء االجراءات ولي�ش من تاريخ وقوع 

اجلرمية )م 32 اأ.م.ج.(.

املنفرد: القا�صي  • �صالحيات 
عند وقوع جرمية م�سهودة �سمن نطاق دائرته، 

مل  اإذا  فيها  التحقيق  ملبا�سرة  ينتقل  اأن  عليه 

التحقيق،  قا�سي  اأو  العام  النائب  اليه  يح�سر 

هذا  العام يف  للنائب  املقررة  اال�سول  يتبع  واأن 

املجال. ويتوقف عن متابعة حتقيقاته عند ح�سور 

اإىل  يحيلها  حتقيقاته  يكمل  وعندما  منهما.  اأي 

النائب العام )م 37 اأ.م.ج.(.

العدلية: ال�صابطة  • �صالحيات 
ال�سابط  ينتقل  م�سهودة،  جرمية  وقللوع  عند 

العديل مبا�سرة اإىل مكان ح�سولها، ويبّلغ النائب 

واملعامل  االآثار  ويحافظ على  بها،  املخت�ش  العام 

ي�ساعد  ما  كل  وعلى  للللللزوال  القابلة  والللدالئللل 

واملواد  االأ�سلحة  وي�سبط  احلقيقة،  ك�سف  على 

امل�ستعملة يف اجلرمية اأو الناجتة عنها، وي�ستمع 

اإىل ال�سهود من دون حتليفهم اليمني القانونية، 

ويقوم بالتحريات، ويقب�ش على من تتوافر فيه 

ا�سهامه  اأو  اجلرمية  ارتكابه  حول  قوية  �سبهات 

ما  وي�سبط  منزله،  يف  التفتي�ش  ويجري  فيها، 

ممنوعة،  اأ�سياء  اأو  جرمية  مللواد  من  عليه  يعرث 

وي�ستعني باخلربة عند االقت�ساء، وله اأن ي�ستجوب 

امل�ستبه فيه �سرط اأن يديل باأقواله باإرادة واعية 

من دون ا�ستعمال اأي وجه من وجوه االكراه �سده.

العام  النائب  يطلع  اأن  العديل  ال�سابط  وعلى 

يتقيد  واأن  التحقيق  جمللريللات  على  املخت�ش 

بتعليماته، ومب�سمون التكليف عند وجوده )م 41 

اأ.م.ج.(. 

التحقيق،  قا�سي  اأو  العام  النائب  يح�سر  عندما 

اجراءاته، ما  العديل عن متابعة  ال�سابط  يتوقف 

انتهاء  وعند  مبتابعتها.  خطياً  اأحدهما  يكّلفه  مل 

التي  املحا�سر  يحيل  امل�سهودة،  اجلرمية  حالة 

احلالة  هذه  انتهاء  فور  العام  النائب  اىل  نظمها 

مع املواد التي �سبطها )م 44 اأ.م.ج.(.

التحقيق: قا�صي  • �صالحيات 
عند وقوع جناية م�سهودة، على قا�سي التحقيق 

اأن ينتقل اإىل حمل وقوعها، واأن يبا�سر التحقيق 

واإذا ح�سر  العام،  النائب  اأن ينتظر  فيها من دون 

هذا االأخري ال يحق له اأن ي�سرتك يف التحقيق، امنا 

يحق له اأن يقدم ما يراه من طلبات.

وعلى قا�سي التحقيق اأن ي�سطحب كاتب دائرته 

عند انتقاله اإىل مكان اجلرمية. واإذا ا�ستعان بكاتب 

من افراد ال�سابطة العدلية، يجب اأن يحّلفه اليمني 

باأن يقوم بعمله باأمانة واخال�ش وان يحافظ على 

�سرية التحقيق )م 55 اأ.م.ج.(.

وميار�ش قا�سي التحقيق جميع ال�سالحيات التي 

يتمتع بها النائب العام يف اجلناية امل�سهودة )م 

يودع  االجللراءات،  من  االنتهاء  وبعد  اأ.م.ج.(.   65

قا�سي التحقيق االوراق النائب العام الذي يدعي 

امل�ستبه فيهم ويبدي طلباته، ثم ميار�ش  بحق 

العادية )م  لالأ�سول  التحقيق مهامه وفقاً  قا�سي 

57 اأ.م.ج.(.

احلب�ش  عقوبتها  م�سهودة  جنحة  وقعت  اإذا  اأما 

من  يطلب  اأن  العام  فللنائب  االأقللل،  على  �سنة 

وقوعها  مكان  اإىل  ينتقل  اأن  التحقيق  قا�سي 

الجراء التحقيق حملياً، ويراعي االجراءات املتبعة 

يف اجلناية امل�سهودة )م 58 اأ.م.ج.(.

ويجدر باالإ�سارة هنا اأن امل�سرتع اللبناين اأعطى 

جناية  امل�سهودة،  اجلرمية  حالة  يف  �سخ�ش  لكل 

كانت اأم جنحة ت�ستوجب عقوبة احلب�ش، اأن يقب�ش 

اأقرب  اإىل  ويح�سره  بها،  املتلب�ش  الفاعل  على 

مركز لل�سابطة العدلية )م 45 اأ.م.ج.(.

القيود التي ترد على االجراءات اال�صتثنائية 

للجرم امل�صهود

املتعلقة  اال�ستثنائية  االجلللللراءات  تعرت�ش 

املتعلقة  القيود  بع�ش  امل�سهودة  باجلرمية 

بتحريك الدعوى العامة وا�ستعمالها، وهي تختلف 

باختالف احلاالت املتعلقة ببع�ش اجلرائم، ومنها:

العامة  الدعوى  حتريك  ميكن  ال  • حاالت 
تقدمي  �أو  �ملت�سرر  �سكوى  على  بناء  �إال  فيها 

�إدعاء �سخ�سي مثالً:

- جرمية حتقري دولة اأجنبية اأو جي�سها اأو علمها 
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ممثلها  اأو  وزرائها  اأو  عالنية  الوطني  �سعارها  اأو 

ال�سيا�سي يف لبنان )م 292 عقوبات(.

 429 )م  بللالللذات  احلللق  ا�ستيفاء  جللرميللة   -

عقوبات(.

- جرمية الزنى )م 489 عقوبات(.

- جرمية ال�سفاح بني االأ�سول والفروع واال�سقاء 

وال�سقيقات واالأخوة واالأخوات الأب اأو الأم، ما مل يوؤد 

االأمر اإىل ف�سيحة )م 490 عقوبات(.

- جرائم ال�سرب واالإيذاء التي ينجم عنها تعطيل 

)م 553  اأيام  تزيد مدته عن ع�سرة  ال  عن عمل 

عقوبات(.

وجرمية  عقوبات(،   560 )م  التهويل  جرائم   -

 651 )م  حللق  دون  مللن  الغري  اأ�سياء  ا�ستعمال 

عقوبات(.

مدة  كانت  اإذا  املق�سود  غري  االإيللذاء  جرمية   -

التعطيل ال تتجاوز ع�سرة اأيام )م 565 عقوبات(.

- جرمية تهديد باإنزال �سرر غري حمق )م 578 

عقوبات(.

- جللرميللة مللا جللرى جمللرى االحللتلليللال )م 658 

االأمللانللة )م 670  اإ�للسللاءة  عللقللوبللات(، وجللرميللة 

عقوبات(.

- جرائم ال�سرقة واالحتيال و�سروب الغ�ش واإ�ساءة 

االأمانة اإذا ح�سلت بني االأ�سول والفروع واالأب واالأم 

واالإبن املتبنى والزوج غري املفرتق عن زوجه )م 

674 عقوبات(.

النا�ش )م  باأحد  والتحقري  والذم  القدح  - جرائم 

583 و 584 و 586 عقوبات(.

- اجلرائم امل�سرفية الناجمة عن خمالفة قانون 

اإال  فيها  املالحقة  تتم  ال  التي  والت�سليف  النقد 

لبنان.  م�سرف  حاكم  من  خطي  طلب  على  بناء 

ال  التي  اجلمركية  بالر�سوم  املتعلقة  واملخالفات 

بناء على طلب خطي من  اإال  فيها  املالحقة  تتم 

مدير عام اجلمارك )م 20 اأ.م.ج.(.

الدعوى  حتريك  فيها  يتوقف  حاالت   •
اتباع  اأو  اإذن  على  احل�صول  على  العامة 

بع�ش االجراءات ومنها:

من  اإتهامه  يتم  اجلمهورية:  رئي�ش  مالحقة   -

عند  العامة  النيابة  من  ولي�ش  النواب  جمل�ش 

خرقه الد�ستور اأو اخليانة العظمى بوظيفته، ويف 

اجلرائم العادية )م 60 من الد�ستور(.

جزائية  دعوى  اإقامة  جتوز  ال  النائب:  مالحقة   -

مدة   يبديها  التي  واالأفللكللار  االآراء  ب�سبب  عليه 

اتخاذ  يجوز  وال  الد�ستور(.  من   39 )م  نيابته 

اجراءات جزائية جتاه النائب يف اأثناء دور االنعقاد 

التلب�ش  حالة  خال  ما  النيابي  املجل�ش  بللاإذن  اإال 

باجلرمية )م 40 من الد�ستور(.

والللللوزراء:  الللللوزراء  جمل�ش  رئي�ش  مالحقة   -

اخليانة  الرتكابهم  يتهمهم  ان  النواب  ملجل�ش 

العظمى اأو اخاللهم بالواجبات املرتتبة عليهم )م 

اجلزائية  التمييز  حمكمة  لكن  الد�ستور(.  من   70

اعتربت انه يجوز للنيابة العامة مالحقة الوزير اإذا 

اأن  علماً   .
)7(

مالحقته عن  النواب  تقاع�ش جمل�ش 

الهيئة العامة ملحكمة التمييز فرقت بني فئتني 

بالواجبات  اخاللهم  من  تتاأتى  فئة  اجلرائم:  من 

من  وهللي  العظمى،  واخليانة  عليهم  املرتتبة 

�سالحية جمل�ش النواب، وفئة توؤلف جرائم عادية 

ل�سالحية  خا�سعة  فيها  واملحاكمة  املالحقة  تبقى 

.
)8(

النيابة العامة والق�ساء اجلزائي

مبالحقته  احللق  يعلود  القا�سي:  مالحقلة   -

ويحاكم  التمييزية،  العامة  للنيابة  عليه  واالدعاء 

التمييز  ملحكمة  اجلزائية  الغرفة  اأمللام  الق�ساة 

 344 )م  القا�سي  درجة  بح�سب  العامة  الهيئة  اأو 

اأ.م.ج.(.

اجلرم  حللالللة  با�ستثناء  املللحللامللي:  مالحقة   -

امل�سهود، ال يجوز مالحقة املحامي لفعل ن�ساأ عن 

بقرار  اإال  مبعر�سها،  اأو  املحاماة  مهنة  ممار�سة 

من جمل�ش نقابة املحامني الذي يقدر ما اإذا كان 

اأو مبعر�سها )م 79 من  نا�سئاً عن املهنة  الفعل 

قانون تنظيم مهنة املحاماة رقم 91/42(.

- مالحقة املوظف: يجب احل�سول على موافقة 

االإدارة التي ينتمي اليها قبل املبا�سرة باملالحقة 

م.اإ.   61 )م  الوظيفة  عن  نا�سئاً  اجلللرم  كان  اإذا 

.)1959/112

املالحقة: من  االعفاء  • حاالت 
املبعوثون  اجلللزائلليللة  املالحقة  مللن  يعفى   -

واالإداريللون  الفنيون  واملوظفون  الدبلوما�سيون 

الدولة  مواطني  من  يكونوا  مل  اإذا  اأ�سرهم  واأفللراد 

اإقامة دائمة  اأو املقيمني فيها  املعتمدين لديها 

)م 37 من اإتفاقية فيينا العام 1961(.

يف  وجودهم  اثناء  يف  الللدول  روؤ�ساء  يتمتع   -

ارتكابهم جرماً  لبنان باحل�سانة املطلقة يف حال 

جزائياً.

- يتمتع موظفو االأمم املتحدة والهيئات التابعة 

باحل�سانة  فيها  يعملون  التي  البلدان  يف  لها 

املقرتفة  بللاجلللرائللم  يتعلق  مللا  يف  الق�سائية 

الدولة  يف  مهماتهم  اأو  وظائفهم  تاأديتهم  اثناء 

بها  ميرون  التي  الدولة  ويف  لديها  املعتمدين 

اأخرى  اإىل تويّل من�سبهم يف دولة  يف طريقهم 

)اتفاقية االأمم املتحدة العام 1947(.

الهوام�ش:

اأ�سول  يف  درو�للش  العوجي:  م�سطفى  د.   -1

احلقوقية،  احللبي  اجلزائية، من�سورات  املحاكمات 

بريوت، 2002، �ش 135.

امل�سهودة،  اجلرمية  عبده:  �سليم  االأ�ستاذ   -2

من�سورات زين احلقوقية، بريوت، 2005، �ش 40.

املحاكمات  اأ�سول  �سرح  القهوجي:  علي  د.   -3

بريوت،  احلقوقية،  احللبي  من�سورات  اجلزائية، 

2002، �ش 94.

اجلزائية،  املحاكمات  مبادئ  جعفر:  علي  د.   -4

بريوت،  والن�سر،  للدرا�سات  اجلامعية  املوؤ�س�سة 

1944، �ش 213.

 ،1999/4/8 تاريخ  لبنان،  جبل  جنايات   -5

د. عفيف �سم�ش  االجتهاد،  ال�سنوي يف  امل�سنف 

الدين، بريوت، 1999، �ش 71 .

اأ�سول املحاكمات اجلزائية،  6- د. حامت ما�سي: 

املن�سورات احلقوقية -�سادر، بريوت، 2002، �ش 

.198

تاريخ  غ3،  اجلللزائلليللة،  التمييز  حمكمة   -7

الق�سايا  يف  ال�سنوي  امل�سنف   ،1999/3/24

بريوت،  الدين،  �سم�ش  عفيف  للدكتور  اجلزائية 

1999، �ش20.

تاريخ  التمييز،  ملحكمة  العامة  الهيئة   -8

الق�سايا  يف  ال�سنوي  امل�سنف   ،2000/3/8

اجلزائية، بريوت، 2000، �ش 37.
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�أطّلت على �لعامل �لعربي �سعلة من م�ساعل �لنه�سة، ونفحت �لفكر و�الأدب بروح جديدة.

اإىل  وامل�صاواة ودعت  باحلريات  ونادت  املوروث  واالإبداع. �صئمت  اخللق  اإىل  متّيزت بتوق خفي 

اليقظة االإجتماعية واإىل كرامة املراأة.

بني  فمزجت  بتحفظ،  �لغرب  حترر  و�متلكت  و�لعرب،  لبنان  برت�ب  ت�سّبعت  �أديبة  زيادة،  مي 

�سفافية �لوجد�ن و�سدق �لرت�ث، وبني و�قع �ملتغري�ت �جلارفة �لتي كانت 

رياحها العا�صفة بداأت تغرّي وجه الزمن 

يف بدايات القرن الع�صرين.

اإمراأة الثورة والنه�صة

الفكرية واالأدبية واحلزن الدفني

ة
اد

زي
ي 

م

حياتها يف �صطور

ولللدت االأديللبللة »ملللاري« زيلللادة )الللتللي عرفت 

يف  بفل�سطني  النا�سرة  مدينة  يف  مللّي(  با�سم 

�سحتول،  من  زيادة  اليا�ش  والدها   .1886/2/11

االأ�سل  )�للسللوريللة  معّمر  خليل  نزهة  ووالللدتللهللا 

االأ�سل  اللبناين  اأبوها  كان  املولد(.  فل�سطينية 

بلغت  وعندما  احلكومية.  املعاهد  اأحد  يدّر�ش يف 

الرابعة ع�سرة من عمرها اإنتقل ذووها اإىل لبنان. 

وقد  عينطورة،  يف  الراهبات  مدر�سة  واأدخلللللت 

عرفت حينها مبيلها ال�سديد اإىل العزلة وبنزعتها 

الرومنطقية احلادة.

حيث  م�سر،  اإىل  العائلة  انتقلت   1904 العام 

توىل والد مّي اإدارة جملة »املحرو�سة« التي بداأت 

تكتب فيها ومن ثم يف جملة »الزهور«. اإىل ذلك 

عملت يف تدري�ش اللغتني الفرن�سية واالإنكليزية 

واالإيطالية،  واالإ�سبانية  االأملانية  درا�سة  وتابعت 

ويف الوقت ذاته عكفت على اإتقان اللغة العربية 

مّي  تابعت  بعد  ما  ويف  بها.  التعبري  وجتويد 

االإ�سالمي  والتاريخ  العربي  االأدب  يف  درا�ستها 

والفل�سفة يف جامعة القاهرة.

وال�سحفيني،  الكّتاب  مّي  خالطت  القاهرة،  ويف 

واأدبي  اإجتماعي  مقال  كاتبة  يتاألق،  جنمها  واأخذ 

ونقدي، وباحثة وخطيبة.

»نللدوة  با�سم  عرفت  اأ�سبوعية  نللدوة  اأ�س�ست 

كّتاب  اأبرز  عاماً،  لع�سرين  فيها،  جمعت  الثلثاء« 

الع�سر و�سعرائه وزعمائه، وكان منهم: اأحمد لطفي 

الرزاق،  عبد  م�سطفى  يكن،  الدين  ويّل  ال�سيد، 

عبا�ش العّقاد، طه ح�سني، �سبلي �سميل، يعقوب 

�سّروف، اأنطون اجلميل، م�سطفى �سادق الرافعي، 
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خليل مطران، اإ�سماعيل �سربي، واأحمد �سوقي.

اأحّبت »مّي« هوؤالء االأعالم حّباً روحياً، األهم بع�سهم 

روائع من كتاباته. اأما قلبها، فقد ظّل ماأخوذاً طوال 

على  وحللده،  جربان  خليل  جربان  باالأديب  حياتها 

الرغم من انهما مل يلتقيا ولو مرة واحدة! دامت 

املرا�سالت بينهما لع�سرين عاماً )من 1911 وحتى 

وفاة جربان يف نيويورك العام 1931(.

تقدير  عن  ي�سرفها  مل  لبنان  خللارج  مّي  وجللود 

والثقة  طبيعته،  وع�سق  تاريخه،  ووعللي  وطنها 

مب�ساحله  ال�سادق  واالإهتمام  مب�ستقبله  الرا�سخة 

هذه  اأ�سبحت  حتى  االأدبية،  وثروته  االإجتماعية 

له  ووهبت  وحتري�ساتها،  كتاباتها  مو�سوع  االأمور 

وقد  �سادق.  واندفاع  وعاطفة  ذكاء  من  متلك  ما 

ات�سعت تلك العاطفة الوطنية لت�سمل ال�سرق على 

اإىل  وارتقت  والوطنية،  الدينية  نزعاته  اإختالف 

العاطفة االإن�سانية ال�ساملة.

نتاجها االأدبي

خم�سة  فاأعطت  غزيراً،  االأدبي  »مّي«  نتاج  كان 

كتاب  مبعّدل  اأي  �سنة  ثالثني  خالل  موؤلفاً  ع�سر 

ومناق�ساتها  واأ�سفارها  ن�ساطها  عدا  �سنتني،  كل 

لها  ات�سعت  ملا  اجلمع  لها  قّدر  لو  التي  وخطبها 

جملدات.

اأ�سدرت اأول كتاب )�سعر( لها العام 1910 

باللغة الفرن�سية با�سم »اأزهار حلم« 

)اإيزي�ش  م�ستعار  اإ�سم  حتت 

توالت  ثم  ومللن  كوبيار(. 

موؤلفاتها:

البادية«:  »باحثه   -

و�سعته مّي �سنة 1920، 

�سخ�سية  فيه  ودر�للسللت 

نا�سف  حللفللنللي  ملللللك 

االإجتماعية،  ونللظللريللتللهللا 

النظرية  تلللللك  علللللى  وعلللللقللت 

لها  كللان  و�سريحة،  جريئة  تعليقات 

املللراأة  حالة  تطوير  ويف  العرب  دنيا  يف  �سدى 

العربية.

اخلطب  مللن  جمموعة  واإ�لللسلللارات«:  »كلمات   -

يف  عاجلت  وقد   ،1922 �سنة  طبعت  االجتماعية 

فيها  يتخبط  التي  وال�سقاء  البوؤ�ش  حالة  بع�سها 

اإىل م�ساعدتهما م�ساعدة  والفقري، ودعت  اليتيم 

فّعالة.

- »�سوانح فتاة«: جمموعة من النظرّيات واالآراء 

الدين  االأديللب ويل  اإقللرتاح من  بناء على  جمعت 

يكن، ون�سرت �سنة 1922.

الطبقية  لق�سية  مللعللاجلللة  »املللل�لللسلللاواة«:   -

اللغة  يف  نوعه  مللن  فريد  كتاب  االإجتماعية. 

االإجتماعية وكيفية  الطبقات  العربية، بحثت فيه 

ن�سوئها، ثم عر�ست للم�سكلة حلوالً من خالل عر�ش 

حافل بالدقة وعمق النظر.

 ،1924 �سنة  الكتاب  هذا  ظهر  »ال�سحائف«:   -

يف  قّيمة  نللظللرة  على  تنطوي  مقدمة  وفلليلله 

بع�ش  ل�سحائف  ق�سم  ق�سمان:  وهو  االأدبي  النقد 

االأ�سخا�ش، وق�سم لرحالت ال�سندباد البحري.

- غاية احلق )حما�سرة 1921(.

ارق�ش )1948(  - ر�سائل مّي: ن�سرتها مادلني 

وجميل جرب )1951(.

- خمطوطات: منها ثالثون ر�سالة تراوح الواحد 

منها بني �سفحة واحدة وخم�ش وع�سرين �سفحة، 

واملحا�سرة  والرواية  الق�سة  بني  ما  موزعة  وهي 

وال�سعر واالأدب.

مّي واملراأة

كانت  التي  الن�سائية  احلركة  اإىل  مّي  اإن�سمت 

يف  ا�سرتكت  وكللذلللك  �للسللعللراوي،  هللدى  تراأ�سها 

االإجتماعات التي كانت تعقدها يف اجلامعة 

مّي  وكتبت  القدمية.  امل�سرية 

عللن �للسللهللريات الللنلل�للسللاء يف 

باإن�ساف  وطالبت  ع�سرها 

ذلك  جانب  اإىل  امللللراأة. 

اأن  امللللراأة  على  اأحّللللت 

تتحرر، على اأن ال تخرج 

املعقول  حللللدود  علللللى 

يكون  اأن  بل  واملقبول، 

العلم  اأ�سا�ش  على  حتررها 

اأن موقف  والتحفظ. وهي ترى 

وموقفه منها يجب  الرجل  املراأة من 

اأن يكونا من�سجمني مع الطبيعة من غري تطرف 

وال تفريط.

على املنابر

وقالت  اخلطابية،  مبقدرتها  مّي  ا�ستهرت  لقد 

خطيباً  حياتي  يف  اأر  مل  دم�سقية:  جوليا  عنها 

ا�سراأبت اليه االأعناق، و�سخ�ست اليه االأحداق كمّي، 

فكانت، وهي تخطب، كاأن اأجفان �سامعيها م�سدودة 

اإليها باالأهداب، وما ذلك اإال الأنه اجتمع يف اخلطيبة 

اأهم مقومات اخلطابة. وهذه املقومات التي ت�سري 

اليها الكاتبة هي: �سالمة الذوق، ومراعاة مقت�سى 

احلال، ورخامة ال�سوت وطاقته االإن�سيابية الفريدة 

وغريها من املقومات التي متّيزت بها مّي.

غيابها

خليل  جربان  تويف  ثم  اأمها.  وبعده  اأبوها  مات 

بالوحدة،  �سعرت  كبرية.  الفاجعة  فكانت  جللربان، 

عن  وانقطعت  النا�ش،  فاعتزلت  احلللزن  وغلبها 

»الو�ساو�ش«،  عليها  وتغّلبت  والتاأليف،  الكتابة 

عقلي  ا�سطراب  وظّلت يف  �سنة 1936  فمر�ست 

نحو عامني، تعافت بعدها، اإال اأن املر�ش عاودها، 

اإىل وفاتها يف م�ست�سفى املعادي، حيث  اأدى  ما 

�سنة  االأول  ت�سرين   19 يف  القاهرة  يف  دفنت 

.1941

م�سر،  يف  حياتها  �سني  معظم  مللّي  عا�ست 

وعرفت مبنتداها االأدبي. وكان لثقافتها املتنوعة، 

اتقانها  جانب  اإىل  الغّناء،  احلدائق  اأزهللار  تنّوع 

وروعة  اأ�سلوبها  عذوبة  يف  وا�سح  اأثر  لغات،  عدة 

الوجداين  اأدبها  ومتّيز  و�سفها،  ودقة  ت�سويرها، 

و�سفافيته، اإ�سافة اإىل �سخ�سيتها اجلريئة وطموحها 

الفكري والفني وفطنتها.

هذه ال�سمات عززت االإبداع والتمّيز عند مّي يف 

جمتمع ندر فيه املتعلمون وخ�سو�ساً من الن�ساء، 

حتى كان ميكن عّدهن على اأ�سابع اليد الواحدة يف 

كل قطر.

وعلى الرغم من كل هذه ال�سفات االإيجابية التي 

اأنها كانت حزينة. ولكنها ال  اإال  كانت تت�سف بها، 

تظهر اأملها اإال لنف�سها، ويف ذلك قالت: »احر�سي 

اأخربيني ما  الفتاة.. قلت  اأيتها  على جرح قلبك 

اأرى  اأن  يحزنني  الربيع،  يحزنني  قالت:  بللك؟ 

مواكبه اجلميلة ت�سري يف الف�ساء، فال يراها الب�سر 

اإال من كوى«.

مّي زيادة هي ابنة هذه االأر�ش الطيبة، �ستّظل 

احلياة،  �سحارى  تعرب  ن�سمة  علينا  تّطل  روحها 

تطرق اأبواب القلب حتاكي ما تبقى من ان�سانية، 

تذكرنا باأن ال�سم�ش وامل�سابيح تنري االأماكن.

اأر�سي  اىل  »اعيدوين  دائماً:  تقول  كانت  وكما 

ال�سمراء، اأعيدوين اىل قريتي ال�سخراء ال�سجراء«.
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لبنان منبع الفكر واملبدعني من 

�سعر�ء و�أدباء وفنانني ومفكرين. 

لذلك عرف بـ»منارة �ل�سرق«. 

فاأينما جتولنا يف قراه ومدنه، راأينا 

يف كل قرية مبدعني بارزين يف 

حقول خمتلفة من حقول االإبداع، 

ومن هوؤالء املبدعني يو�صف 

حوراين.

ودعوته 

اىل احل�صارة 

االإن�صانية

حياته

ُوِلللَد االأديللب يو�سف حللوراين يف بلدة يللارون - 

جنوب لبنان، العام 1931. تلقى علومه االبتدائية 

الباقية  ثقافته  كل  ل  ح�سّ القرية،  مدر�سة  يف 

والفرن�سية  العربية  ثالث:  لغات  يف  نف�سه  على 

فل�سفة  عليا يف  درا�سات  دبلوم  نال  واالنكليزية. 

التاريخ بعد قرار كلية االآداب يف اجلامعة اللبنانية 

موؤلفاته.  م�ستوى  اىل  نظراً  االإجللازة  من  اإعفاءه 

والفل�سفة  العربي  واالأدب  اللغة  تدري�ش  مار�ش 

االأ�سقفية  االآتية: املدر�سة  والتاريخ يف املدار�ش 

الللكللاثللوللليللكلليللة يف 

الوطنية  الكلية  �سيدا، 

واملدر�سة  الللعللاللليللة، 

اللللبلللطلللريلللركللليلللة يف 

بريوت.

 1953 خلللالل  عللمللل 

الكويت  يف  و1954 

كاتباً يف �سركة اخلليج 

ت�سّلم  ثم  الهند�سية. 

جلميع  الن�سر  اإدارة 

مكتبة  دار  من�سورات 

 1958 بلللني  احلللليلللاة 

حترير   رئ�ش  و1967. 

جملللللة »املللللعللللارف« 

»دار  علللن  الللل�لللسلللادرة 

من  احلللليلللاة«  مكتبة 

 ،1964 حتى   1960

1967 يف  منذ  وعمل 

جملة »رجال االأعمال«، 

م�سرفاً على الرتجمات 

واالإقت�سادية،  العلمية 

ثقافية  زاويللة  وكتب 

»الللديللار«.  جملة  يف 

األقى حما�سرات عديدة 

الللللدول  خمللتلللللف  يف 

الفل�سفة  حول  العربية 

والتاريخ. كما كتب  يف عدد من الدوريات الفكرية 

فتاة  قناب  دعد  من  تزوج   1965 العام  العربية. 

من الالذقية، واحلائزة اإجازتني يف احلقوق واالآداب.

من موؤلفاته:

- االإن�سان فرد ال جماعة، بحث فل�سفي علمي يف 

فردية االن�سان وتكوينه البيولوجي 1956.

ين
ف حورا

يو�ص
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- حنني االأر�ش، جمموعة ق�س�سية 1959.

احل�سارات  درا�سة  مدخل  واحل�سارة،  االإن�سان   -

االإن�سانية 1962.

و�سرح  حتقيق  الفينيقية،  التكوين  نظرية   -

للن�ش الفينيقي املن�سوب اىل �سنخوين اأتن.

تاريخية  ابحاث  له  كانت  االخرية  ال�سنوات  ويف 

ان  القول  اىل  فيها  خل�ش  قانا،  بلدة  حول  قّيمة 

قانا اللبنانية هي قانا التي زارها ال�سيد امل�سيح 

و�سنع فيها اأُوىل معجزاته.

رافق يو�سف حوراين خمتلف التيارات احل�سارية 

معاجلاً  اجلللذور،  اأق�سى  يف  متغلغالً  ومقوماتها، 

نا�سجاً  القوة فيه،  اأوجه  االإن�سان، وخمتلف  فعالية 

حول فكرة ا�سا�سية، هي الدافع االن�ساين الطبيعي 

لتكوين احل�سارة، كا�سفاً عن ثقافة وا�سعة �ساملة، 

احل�سارات،  بني  املفيدة  املقابالت  له  �سهلت 

ثقافة  والتقرير،  لالإ�ست�سهاد  زاخر  مبعني  واأمّدته 

متتد من ح�سارة ما بني النهرين واليونان وم�سر 

لتت�سل يف النهاية باأحدث املظاهر احل�سارية يف 

ال�سرق والغرب.

بني املدنية واحل�صارة

بالن�سبة اىل يو�سف حوراين ال اأهمية للفرق بني 

لفظة املدنية ولفظة احل�سارة، واإن جاز اأن ن�ستعمل 

التعريف اللفظي نق�سم احل�سارة اىل عدة مراحل 

كما فعل يف الغرب الفيل�سوف »�سنغلر« يف مثل 

هذا املجال. ولكنه بتعريفه )اأي حوراين( اخلا�ش 

الطبعي.  الدافع  التزام  اأنها  يرى  فهو  للح�سارة، 

وهكذا تنعدم امام تعريفه االأ�سكال اخلارجية التي 

اطلق عليها الباحثون ا�سم املدنية، ويعربون بها 

عن املرحلة التي ت�سبح فيها احل�سارة ا�سكاالً يف 

البناء والفنون واملظاهر االأدبية والفكرية.

االن�سانية،  اليها  ت�سبو  التي  املثالية  واحل�سارة 

والتي يوؤمن انها �ست�سلها  يف يوم من االيام هي 

ال�سلوك االن�ساين خاللها  تلك احل�سارة التي يكون 

متالحماً ل�سالح جميع االفراد يف املجتمع الكامل، 

واآخر،  فرد  بني  فكري  او  طبقي،  فرق  دون  »من 

وهذه احل�سارة �ست�سلها االن�سانية عندما ت�ستطيع 

نوازع  روا�سب  من  االن�سانية  ت�سذب  ان  الثقافة 

الفا�سل  ان  اأرى  ال  »اإين  حللوراين:  ويقول  الغاية. 

الق�سري الذي يف�سلنا عن الغاية ما يزال قليل االأثر 

يف بناء الفردية االن�سانية. هذا التاريخ الذي نراه 

مئات  بعد  اأتى  �سنة  اآالف  �سبعة  من  الأكرث  ميتد 

االألوف من ال�سنني التي ق�ساها االن�سان حيواناً يف 

من  تخل�سنا  يكون  ان  ال�سهل  من  فلي�ش  الغابة. 

حياة الغابة بهذه ال�سهولة، او بهذا املدى الق�سري 

الن�سبي«.

�سروط �البد�ع

اإن لقيام احل�سارة �سروطاً وعنا�سر ابداعية، ويرى 

هناك  تكون  ان  ميكن  ال  الواقع،  يف  انه  حللوراين 

حماوالت معتمدة، واإمنا هناك �سعور ان�ساين. هذا 

ال�سعور الزم افراداً قالئل يف املجتمع، جاوؤوا احياناً 

فرى  وفال�سفة،  واأنبياء،  و�سعراء،  فنانني،  ب�سفة 

ق�سائده  اإحدى  يف  يقول  ال�سومري  ال�ساعر  مثالً 

الزمن  طبعاً  وهو  لالن�سانية،  كان  الذي  الزمن  اإن 

يعي�ش  زمن  اليه،  ويتطلع  يللراه  الللذي  اخليايل 

النعجة، حيث  وال�سبع مع  الذئب مع احلمل  فيه 

يراها  التي  الروؤيا  هذه  االآخر.  على  يعتدي  احد  ال 

جميع  ر  ب�سّ وقد  االنبياء،  راآها  االبتدائي  ال�ساعر 

جلميع  هللو  اهلل  ان  الللقللدمي  العهد  يف  االنللبلليللاء 

اعتقد  كما  واحد،  ل�سعب  ولي�ش  وال�سعوب،  الب�سر 

نف�سها  النزعة  هذه  وراأى  بعن�سريتهم.  اليهود 

وامل�سيحية،  كالرواقية،  الكربى،  الفل�سفات  يف 

اجلماعات  بع�ش  عند  بللدت  تكن  وان  واال�للسللالم، 

على نطاق �سّيق، فهو يوؤكد ان االن�سانية جمعاء 

ملجرى  ن�سبياً  بعيداً  اليوم  هذا  ولي�ش  �ست�سلها، 

التاريخ ال�سريع العا�سر.

االحتكاك بني  كان  دائماً  انه  وي�سري حوراين اىل 

ال�سعوب  بني  فاالحتكاك  لالبداع.  دافعاً  ال�سعوب 

منذ بدء احل�سارات، كان �سبباً يف تفكيك حتميات 

هذه ال�سعوب، واميانها املطلق، واملتحجر احياناً، 

حوراين  راأي  ح�سب  مثالً  ونللرى  العقائد.  ببع�ش 

من  الكثريين  الفال�سفة  حللررت  االحتكاكات  هذه 

اأفكارهم التي كانوا يرونها حتمية، على الرغم من 

مركزهم الكبري يف عامل الفكر واملنطق. فاأر�سطو 

الفال�سفة  من  غريه  وكثريون  املثال،  �سبيل  على 

العامل اخلارجي عامل برابرة،  االغريق، كانوا يرون 

عندما  املقدوين،  كاال�سكندر  فاحتاً  نرى  بينما 

يحتك بالعامل اخلارجي، يوؤمن باأن هذا العامل يحق 

له العي�ش كاالغريق انف�سهم، كما نرى امل�سيحية 

يف ما بعد تعطي ثقافة جديدة هي غري الثقافة 

�سواطئ  على  عا�ست  التي  ال�سرقية  االغريقية 

املتو�سط ال�سرقي، وذلك كان نتيجة االحتكاك بني 

الثقافات املختلفة يف ذلك الع�سر.

االأبجدية ون�صرها

واالبجدية  احلرف  ون�سره  قدمو�ش  ق�سية  حول 

يف بالد االإغريق، يعتقد حوراين اأن �سبل الهجرة، 

ال  واالإغ��ري��ق،  الفينيقيني  بني  التجارة  ون�ساط 

بتعليم  وح�سب  قدمو�ش  نلزم  ان  لنا  ي�سمح 

تروي  كما  وعلمها،  نقلها  هو  يكن  واإن  االبجدية، 

قدمو�ش  ولكن  االإغريقية.  الق�س�ش  بع�ش  ذلك 

يقول حوراين »كما يظهر، كان يبني ح�سارة كاملة 

اليه مدينة  ن�سبت  بنائه  ومن  االغريق،  بالد  يف 

ثيبة االإغريقية، وين�سب اليه اي�ساً انه ق�سى على 

احد االمرا�ش«. وقد اعتقد االإغريق ان هذا املر�ش 

اأمرياً  كان  قدمو�ش  ان  ويظهر  تنني.  ب�سورة  كان 

ومل يكن فرداً هاجر يف �سبيل التجارة او يف �سبيل 

عمل فردي، الأن بناء مدينة ين�سب اىل فرد، عمل 

واأحّل  نقل  من  اول  هو  باأنه  نعتقد  ال  ونحن  جبار 

وجهة  ح�سب  االإغريق،  بالد  يف  االأبجدية  احلروف 

نظر حوراين.

االنت�سار  بن�سوة  املتح�سر  االن�سان  �سعور  وعن 

يقول  العلم،  �سبيل  يف  تكفر  ال�سعوب  يرى  وهو 

حوراين: »يف كل انتقال من فكرة قدمية اىل فكرة 

ت�سعر  الأن  ال�سعوب  تدفع  احلما�سة  كانت  جديدة، 

بهذه الن�سوة، ومل يكن االنتقال من الفكرة الدينية 

والتف�سري  العلم  فكرة  اىل  للعامل،  احلتمية  اىل 

مّرت  التي  كالفر�ش  انتقال،  فر�سة  اال  الطبيعي، 

قدمياً، والتي نقلت العامل الوثني اىل امل�سيحي، 

ونقلت العامل امل�سيحي اىل العامل املعا�سر. 

املراأة واحل�صارة

لتن�سيق  او  الدافع،  اليجاد  و�سيلة  العقل  كان 

الدافع احل�ساري بني املجتمع الكامل. والعقل لدى 

حوراين هو الذي ينقل االن�سان من القلق وال�سك 

اىل تف�سري العامل، واىل االميان بفكرة عليا. وياأخذ 

االميان جماله هنا لتحقيق الذات االن�سانية. ووفق 

للح�سارة،  االأكرث مالءمة  املراأة  فاإّن  حوراين  ت�سّور 

يف  كاملة  ر�سالتها  تعي  التي  املثقفة  �ستكون 

�سانعة  كونها  الر�سالة  بتلك  ويعني  املجتمع، 

للمثل االن�سانية وكون املجتمع ينفعل بتطلعاتها 

واأمانيها.

التي  بللروؤاه  متمّيز  مبدع  حللوراين  يو�سف  اإن 

تخرتق احلجب اىل اأن ي�سل اىل احلقيقة االن�سانية 

النقية.







املتقاعد  الركن  العميد  ناق�ش 

دكتوراه  اطروحة  طلي�ش  �سالح 

عنوان  حتت  العام  القانون  يف 

»حللقللوق االنلل�للسللان واحلللريللات 

اال�سا�سية، اآليات احلماية الدولية 

واالقليمية والوطنية«.

جرت املناق�سة يف كلية احلقوق 

اجلامعة  يف  االول،  الللفللرع   -

اللبنانية، واأمام جلنة تاألفت من 

رئي�ش اجلامعة اللبنانية الدكتور 

واال�ساتذة:  رئي�ساً،  �سكر  زهللري 

اأنطوان م�سّرة، رامز عمار، ع�سام 

�سليمان وهناء �سويف عبد احلي. 

املتقاعد  الركن  العميد  حاز  وقد 

طلي�ش بنتيجتها �سهادة دكتوراه 

بدرجة جيد جداً.

دكتوراه يف

القانون العام للعميد 

الركن املتقاعد

�صالح طلي�ش

نال املعاون االأول رامي خزعل من 

اللواء الوج�ستي، �سهادة بكالوريو�ش 

املعلوماتية   - االعللمللال  اإدارة  يف 

الكندية  االكادميية  من   - االداريللة 

ال�سرق اأو�سطية للتكنولوجيا.

بكالوريو�ش يف اإدارة 

االعمال للمعاون االأول 

رامي خزعل

دبلوم جامعي

يف �اللكرتونيك

للمعاون لوؤي خنافر

حاز املعاون لوؤي خنافر من القوات 

دبلوماً  الللللرادار،  كتيبة   - اجلللويللة 

االلكرتونيك  اخت�سا�ش  يف  جامعياً 

التطبيقية  الللعلللللوم  مللعللهللد  مللن 

واالقت�سادية يف اجلامعة اللبنانية.

اإجازة يف التاريخ 

للرقيب

احمد حممد عبيد

عبيد  حممد  احملد  الرقيب  نللال 

التاريخ  اإجازة يف  ال�سابع  اللواء  من 

االإن�سانية  والعلوم  االآداب  كلية  من 

يف اجلامعة اللبنانية.

جي�س العلم والثقافة
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اإجازة يف التاريخ 

للمعاون االأول عبا�ش ن�صر اهلل

نال املعاون االأول عبا�ش ن�سر اهلل من لواء امل�ساة الثالث 

اإجازة يف التاريخ من اجلامعة اللبنانية - الفرع الرابع.

حاز املجند املمددة خدماته خ�سر املي�ش من اللواء االأول 

دبلوماً جامعياً يف العالقات الدولية والدبلوما�سية يف كلية 

احلقوق يف جامعة بريوت العربية.

جي�س العلم والثقافة

دبلوم عالقات  دولية ودبلوما�صية

للمجند املمددة خدماته خ�صر املي�ش

احتفل املجند املمددة 

خدماته حممد عم علي 

بعقد خطوبته على االآن�سة 

ربى حممد عم علي.
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اآذار

جمعيات لهلية
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جمعية حماية الطبيعة يف لبنان 

من املحميات
اىل احلمى

 )SPNL(  تتميز جمعية املحافظة على الطبيعة يف لبنان

بانفتاح اأفقها وو�صوح روؤيتها، وعالقاتها التي متتد اىل 

جمعيات بيئية عاملية تتعاون واإياها يف �صبيل حت�صني 

الو�صع البيئي.

اجلمعية ان�صئت العام 1984 وقد بات يف ر�صيدها اليوم 

العديد من االجنازات املهمة من خالل اقامة املحميات 

واالهتمام بالطيور و�صوى ذلك من م�صاريع، يتحدث عنها احد 

موؤ�ص�صيها الدكتور ا�صعد �صرحال.

م�صاريع حتقق

�لتنمية و�حرت�م �لبيئة

اإعداد:

با�صكال معّو�ش بو مارون



حممية يف حديقة اجلامعة االمريكية

بداية قال الدكتور �سرحال:

الطبيعة  على  للمحافظلة  اجلمعية  ت�سعى 

دعلم  على  وتعملل  لبنان،  يف  احليوي  والتنوع 

وهي  الطبيعيلة.  للملوارد  امل�ستلدام  اال�ستخلدام 

للمجل�ش  الوطني  ال�سريك 

 Bird life( العاملي للطيور 

الللذي   )International
وحلللواىل  دوللللة   130 ي�سم 

واإخت�سا�سي  عللامل  اآالف   10

النباتية  البيئة  جمللال  يف 

واحليوانية.

منذ  جمعيتنا  يدعم  وهللو 

معظم  وميللللّول  تاأ�سي�سها 

ا�سدار  ومنها  م�ساريعها، 

كتاب »الدليل احلقلي لطيور ال�سرق االأو�سط«. 

•  كيف كانت انطالقة عملكم؟
- يف البداية بداأ عملنا مع املدار�ش واجلامعات 

املللحلليللطللة بللنللا مللن خلللالل حمللا�للسللرات ونلللدوات 

ومن�سورات توعية بيئية عن الطبيعة الربية يف 

واالخطار  الطيور،  على  االأكرب  الرتكيز  وكان  لبنان. 

العربي  العامل  ويف  منطقتنا  يف  تتهددها  التي 

ككل. 

االمريكية  اجلامعة  مع  خ�سو�ساً  عملنا  وتطور 

حيث رحنا نعمل مع اال�ساتذة واالخت�سا�سيني حول 

البالد  يف  احليوانية  اللللرثوة 

وكانت  الللطلليللور.  وخ�سو�ساً 

ان�ساء  الللتللعللاون  هللذا  نتيجة 

حممية م�سّغرة للطيور داخل 

العام  اوائل  اجلامعة يف  حرم 

 36 حلللواىل  ت�سم   ،1990

املهاجرة  الطيور  من  نوعاً 

و�سولها  عند  حتللط  التي 

البحر  فوق  »ال�سفر«  من 

خ�سراء  بقعة  اول  عند 

تواجهها وهي حديقة اجلامعة االمريكية.

الربنامج  طّورنا  واال�ساتذة  الطالب  ومع 

ورحنا نعمل على تنمية املحمية وطيورها 

توؤمن  خ�سبية  اع�سا�ش  ان�ساء  خالل  من 

وتربية  التزاوج  على  وحتثها  لها  ملجاأ 

الفراخ يف هذه املحمية ال�سغرية.

حماية املواقع الطبيعية

مّت حتقيقها  التي  امل�صاريع  ما هي   •
�صعيد  على  اجلمعية  تاأ�صي�ش  منذ 

املحميات الربية؟

- بداأت اهدافنا بالتحقق �سيئاً ف�سيئاً بحيث 

خالل  من  الطبيعية  املواقع  بحماية  بداأناها 

النباتية  الربية  احلياة  اإن�ساء حمميات حتمي 

عدة  يف  عملنا  االإطللار  هذا  ويف  واحليوانية، 

مواقع، منها �سور و الباروك وعّميق.

اإن�ساء  يف  امل�ساعدة  االول  امل�سروع  كللان 

حممية �ساطئ �سور لدعم التنمية امل�ستدامة 

على  واملحافظة  العني،  راأ�ش  ينابيع  ملوارد 

التنوع احليوي والربي. كانت االهداف تق�سي 

بتعزيز فوائد املوقع لل�سكان املحليني واحلد 

االرا�سي  لها  تتعر�ش  التي  التهديدات  من 

الرطبة ب�سبب املمار�سات املوؤذية لها. لذلك 

االرا�سي  اهمية  حول  توعية  برنامج  نظمنا 

ا�سافية  مللوارد  جمع  على  وعملنا  الرطبة 

ادراك  ورفع م�ستوى  املوقع  للمحافظة على 

النا�ش الأهميته.

م�سروعنا الثاين كان االهتمام مبحيط حممية 

ارز ال�سوف الطبيعية مع بلدة الباروك يف اطار بناء 

وخف�ش  املحمية  يف  املحلية  املجتمعات  قدرات 

درجة الفقر من خالل تطوير ال�سياحة البيئية، ويف 

الوقت عينه تخفيف ال�سغط على االإرث 

لطبيعي  ا
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واقامة  بديلة  وايجاد جماالت عي�ش 

رابط بني ال�سياحة البيئية واملحافظة على االرث 

الطبيعي والثقايف.

فقد  )البقاع(  عّميق  م�ستنقع  يف  عملنا  اأّما 

على  للتعّرف  الوطنية  القدرة  بناء  على  تركز 

الطيور. وقد قامت اجلمعية بالتعاون مع موؤ�س�سة 

املناطق  من جميع  بتدريب 13 �سخ�ساً  »ارو�سا« 

الطبيعية  املحميات  يف  يعملون  ممن  اللبنانية 

البيئية  وال�سياحة  احلكومية  غللري  واجلمعيات 

الطيور  مراقبة  مبادئ  على 

والللللتللللعللللّرف 

عملنا  ذلللك  اىل  عليها. 

على مكافحة الت�سحر فلي حمميلللة ارز ال�سوف 

والوعي  اخل�سراء  الرقعة  زيللادة  بهدف  وغريها 

البيئي يف لبنان.

الطيور والتنوع احليوي

�ملحافظــة  جمـــال  يف  تعملــون   •
املناطق  هي  ما  بها،  واالهتمام  الطيور  على 

املهمة للطيور وكيف يتم اختيارها؟

- تعترب هذه املواقع ذات اهمية عاملية للحفاظ 

حيث  احليوي،  التنوع  ا�سكال  وعلى  الطيور  على 

عملية  ادوات  مبثابة  عاملياً  بها  االعللرتاف  يتم 

خا�سة  ميزات  ذات  فهي  البيئة،  حلماية  وفّعالة 

جزءاً  وت�سّكل  ب�سهولة.  عملياً  حمايتها  وميكن 

البيئة  حلماية  تكامالً  واأكللرث  اأو�سع  مقاربة  من 

وي�سمل  الطبيعية،  للموارد  امل�ستدام  واال�ستخدام 

ذلك خمتلف انواع الكائنات احلية ومواقع الطيور 

وموائلها.

تتمّتع  كونها  ففي  املواقع  هللذه  اهمية  اأمللا 

التنوع  للعمل فيها بهدف حماية  باأولوية خا�سة 

واملعطيات  املعلومات  توفر  انها  كما  احليوي، 

الالزمة لتطوير و�سائل االدارة والتحليل والدرا�سات 

على  احلللفللاظ  عملية  توفر  ذلللك  اىل  البيئية. 

املناطق املهمة للطيور ل�سانعي القرار معلومات 

قيمة حول التنوع البيولوجي تفيد يف اال�ستخدام 

القدرات  من  كل  تنمية  ويف  للموارد،  امل�ستدام 

التنوع  حماية  يف  واملحلية  الوطنية  التقنية 

للطيور  املهمة  املناطق  اختيار  ويتم  احليوي. 

وفقاً ملعايري حمددة هي: وجود انواع من الطيور 

جمال  ذات  واخللرى  باالنقرا�ش،  عاملياً  مهددة 

حمدود لالنت�سار وذات حميط حيوي حمدود. كذلك 

يتم اختيار املواقع اذا �سّمت جتمعات اعداد كبرية 

من الطيور.

وا�ساف قائالً: العام 1993 حددت جمعيتنا اربع 

مناطق مهمة للطيور يف لبنان هي: حممية جزر 

ال�سوف  ارز  حممية  اهللدن،  حرج  حممية  النخيل، 

اعتمد  وقللد  الطبيعية.  عّميق  وم�ستنقعات 

االربعة  املناطق  هذه  للطيور  العاملي  املجل�ش 

وبالتعاون   ،1994 العام  للطيور  مهمة  كمناطق 

معه ومع ال�سركاء اللبنانيني، حققنا تقدماً كبرياً 
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يف حماية املناطق املذكورة.

مر�صوم منع ال�صيد

منع  �ســدور مر�سوم  �هميــة  ما هي   •
ال�صيد الع�صوائي الذي كان مطبقاً يف ال�صابق؟

على  االعلز  االجنللاز  املر�سوم  هذا  �سدور  كان   -

او  املقيمة  الع�سافري  �سيد  منع  فقد  قلوبنا. 

يف  الع�سوائية  ل�سبط  حماوللة  يف  املهاجللرة، 

او  ح�سيب  بدون  احلرب  ايام  �سادت  التي  ال�سيد 

رقيب، وادت اىل تدهللور كبري يف التوازن البيئي.

وقد عملنا مع عدة جمعيات عاملية نا�سطة يف 

هذا املجال لال�ستح�سال على هذا املنع.

من�سقني  بتدريب  يق�سي  فو  اليوم  �سعينا  اما 

واإلقاء  املدار�ش،  يف  للتوعية  الرتبية  وزارة  من 

حماية  املللوجلللة  للقوات  تثقيفية  حمللا�للسللرات 

ال�سيد فيها، كي يكون هوؤالء على  الغابات ومنع 

�سيدها  امل�سموح  الطيور  باأنواع  ومعرفة  علم 

واالخرى املمنوع �سيدها ويف اية موا�سم.

ما هو احلمى؟

• يف ال�صنوات االخرية بداأنا ن�صمع كلمة 
بداأ تطبيق هذا  واين  احلمى،  احلمى. ما هو 

امل�صروع، وكيف قمتم بذلك؟

عبلر  حتمى  التي  املنطقلة  هي  احلملى   -

ي�ستخدم  نظام  وهلو  املجتملع،  من  قللرارات 

وت�سجيع  الللربيللة  احللليللاة  حللمللايللة  لللتللوفللري 

فال  الطبيعية،  للموارد  امل�ستدام  اال�ستخدام 

لبنان  ميّثل 

العامل  عن  م�سّغرة  �سورة 

باأكمله حيث يتمتع هذا البلد ال�سغري ذو امل�ساحة 

حيث  معتدل،  متو�سطي  مبناخ  مربعاً  كلم   10452 تتعدى  ال  التي 

ت�سيطر عليه �سل�سلتان من اجلبال يف�سل بينهما واٍد �سدعي ميتد ب�سكل متواز مع �ساحل 

. تهاجر ماليني من الطيور مرتني �سنوياً ما بني  رملي و�سخري بطول 225 كيلومرتاً 

اوروبا وافريقيا مروراً بلبنان، حيث تتجّمع اعداد كبرية منها لفرتات ق�سرية من الزمن 

ب�سكل ق�سري يف م�ساحات �سيقة مبا ي�سّمى بل»عنق الزجاجة«.

ميّثل امل�سار يف لبنان احد اهم م�سارات الطيور العاملية خالل هجرتها ال�سنوية 

حيث �سّجل فيه حتى االآن، وجود 369 نوعاً من الطيور، 134 منها تتوالد عندنا 

املهاجرة  الطيور  الئحة  ت�سمل  فيه.  الدائم  بقاوؤها  اأثبت  منها   56 بينما 

والطيور ال�ستوية حواىل 2476 نوعاً، باال�سافة اىل 80 نوعاً مهاجراً عر�سياً 

او تائهاً )خارج م�سار هجرة االنواع(.

العديد  بالن�سبة للطيور عرب وجود  لبنان عاملياً  اهمية  اي�ساً  تتجّلى 

من الطيور املهددة باالنقرا�ش عاملياً فيه مثل: غراب املاء القزمي، 

وال�سنقب الكبري، ونور�ش ادون، وبجع دملا�سيا، وعقاب بحر ابي�ش 

الذيل، ومرعة الغيط. 

مهمة  تعترب  موقعاً   39 من  اأكللرث  لبنان  يف  اليوم  يوجد 

للطيور، هي قيد الدرا�سة حالياً من قبل اجلمعية و�سركائها. 

اكت�ساف  امل�ستمر  العلمي  البحث  خالل  من  املتوقع  ومن 

مواقع اخرى.
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معينة،  ظروف  حتت  اال  فيها  بالرعي  ي�سمح 

كا�ستداد اجلفاف، على �سبيل املثال. 

منذ  احلمى  فكرة  حواىل 1400 �سنة بلللداأت 

يف منطقة ال�سرق االو�سط مع القبائل يف �سبه 

حيث  العربية،  اجلللزيللرة 

قبيلة  كلللل  راحللللت 

»حمى  لللهللا  تللتللخللذ 

قريتها  حملليللط  يف 

خرياته  مللن  ت�ستفيد 

وحتافظ على ثرواته«.

وملللع تللغللري االو�للسللاع 

حمى  قللريللة  لكل  ا�سبح 

تابعاً للبلدية يدير �سوؤونه 

اثبت  البلدي. وقد  املجل�ش 

ان  قبل  فعاليته  النظام  هذا 

هذا  »تلللللزمي«  م�ساكل  تللبللداأ 

م�ستثمرين  ال�سخا�ش  احلمى 

فكانت  مللنلله،  يلل�للسللتللفلليللدون 

البيئي  ال�سعيد  على  ومللوؤذيللة  فا�سلة  التجربة 

حني  احلللرب،  فرتة  خالل  خ�سو�ساً  اماكن  عدة  يف 

انت�سرت الفو�سى يف البلد كله وطالت ب�سكل كبري 

البيئة والطبيعة اللبنانية.

بالتعاون  اجلمعية  قامت  العامني  حواىل  ومنذ 

ابل  بلدة  ومللع  للطيور  العاملي  املجل�ش  مللع 

العامل  يف  نوعه  من  حمى  اول  باإن�ساء  ال�سقي، 

لالهتمام بالبيئة و الطبيعة والطيور خ�سو�ساً يف 

مواردها  على  حمافظة  ما  نوعاً  تزال  ال  منطقة 

الطبيعية وثروتها احليوانية واحلرجية، بعيداً عن 

عمليات الرعي اجلائر وال�سيد الع�سوائي.

ماذا يف ابل ال�صقي؟

بناًء  للطيور  مهمة  منطقة  ال�سقي  ابل  اعلنت 

باالنقرا�ش،  املهددة  الطيور  من  عدد  وجود  على 

مناطق  اهللم  من  كمنطقة  حللددت  كما  عاملياً، 

»االختناق« او التجّمع خالل هجرة الطيور املحّلقة 

اعلنت  وقد  وافريقيا.  اوروبا  بني  ما 

املوقع  هللذا  االثلللر  على  البلدية 

»حمى« ومنعت ال�سيد فيه.

مداخيل  لتح�سني  ومببادرة 

املللجللتللمللع املللحلللللي ورفلللع 

اال�ستمتاع  ونوعية  م�ستوى 

باملحمية، دربت جمعية حماية 

بع�ش  لللبللنللان،  يف  الطبيعة 

ال�سّكان املحليني على توفري اخلدمات 

لل�سيافة  بيوت   3 يف  اللللزوار  وا�ستقبال 

البيئية.  بال�سياحة  املهتمني  ال�ستقبال  اقيمت 

يف  كبري  حّد  اىل  الن�ساطات  هذه  �ساهمت  وقد 

ويف  واحلللمللى،  املحليني  ال�سكان  بللني  الللرتابللط 

انخراطهم يف ن�ساطاته وحمايته.

على  ا�صتح�صاناً  هل القت فكرة احلمى   •
اثر تطبيقها يف ابل ال�صقي؟

للطيور  العاملي  املهرجان  اقامة  يللوم  يف   -

من  ال�سابع  يف   »World Bird Festival«
مهرجان  ال�سقي  ابللل  يف  اقيم  االول  ت�سرين 

منقطع  اجلميع جناحاً  ده�سة  امام  مماثل، حقق 

ملدة  �سخ�ش   600 حللواىل  ا�ستقبل  حني  النظري 

على  وتعّرفوا  باملنا�سبة،  معنا  احتفلوا  يومني، 

حمى البلدة وامل�ساريع املهمة التي اقيمت فيه.

وعلى االثر ذاع �سيت هذا احلمى، فتلقينا طلباً 

يف  »حمى«  القامة  البقاعية  كفرزبد  بلدية  من 
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خراج البلدة يرعى ال�سوؤون البيئية فيه، وي�سعون 

حتت ت�سرفنا كل ما ي�ستطيعون يف �سبيل تاأمني 

يت�سلل  الذي  البيئي  التدمري  بلدتهم من  حماية 

اليها.

انتقل  طلبهم  على  املوافقة  وبعد  وبالفعل 

تدريب  وبللداأ  البلدة  اىل  لدينا  العامل  الفريق 

باحلمى  االهللتللمللام  علللللى  الللبلللللدة  ابللنللاء  بع�ش 

اىل  وتعريفهم  بلدتهم،  ثروات  على  وتوعيتهم 

كيفية  ملعرفة  الربية  واحليوانات  الطيور  عامل 

االهتمام بها واملحافظة عليها.

ال���زوار  ا�ستقبال  على  تدريبهم  مت  ك��ذل��ك 

الطيور  ومراقبة  البيئية  بال�سياحة  املهتمني 

لتعريفهم علىغنى الطبيعة يف كفرزبد، وادارة 

بيوت ال�سيافة التي مت تاأ�سي�سها يف البلدة.

وحالياً نحن ب�سدد العمل على ان�ساء حمى ثالث 

القليلة، بعد ان مت ا�ستدعاوؤنا من قبل  يف بلدة 



نا�سطتني بيئيتني يف البلدة تهتمان باملحافظة 

على حياة ال�سالحف البحرية وتاأمني بيئة طبيعية 

طول  على  للبي�ش  وو�سعها  تزاوجها  خللالل  لها 

�ساطئ القليلة.

وقد لقينا جتاوباً كبرياً من قبل البلدية و�سيادي 

ت�سجيعهم  جلهة  خ�سو�ساً  البلدة  يف  اال�سماك 

و�سائل  وتاأمني  بالديناميت،  ال�سيد  عن  لالبتعاد 

بديلة توؤمن لهم مداخيل اخرى.

واخرى  لل�سيافة،  بيوت  البلدة  يف  اقيمت  وقد 

على  تدريبهم  مت  ان  بعد  وعدتهم  لل�سيادين 

مراقبة الطيور البحرية والربية يف البلدة من اجل 

اال�ستفادة من خرباتهم وتاأمني موارد مالية نافعة 

لهم.

وختم �سرحال بالقول:

كبرياً  ا�ستح�ساناً  اللبناين  احلمى  م�سروع  القى 

العاملية  البيئية  واجلمعيات  املوؤ�س�سات  لللدى 

خ�سو�ساً املجل�ش العاملي 

للللللطلليللور الللللذي ملللّول 

معظم م�ساريعه. 

يعمل  وهلللللو 

لن�سر  اللليللوم 

هللللذه الللفللكللرة 

اللللقلللّيلللملللة يف 

خمللتلللللف انللحللاء 

لت�سبح  اللللعلللامل 

معتمدة  بيئية  م�ساريع 

يلللللكلللللون ملللثلللاللللهلللا 

م�ساريع  ومرجعيتها 

احلمى اللبنانية.

ت�سوير:

فادي البيطار
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يحمل من املالكية 

ميدالية تكرميية

يقول املوؤهل االول ح�سن:

بعد اأن اأنهيت دورة االغرار �سكلت اىل الكتيبة 64 يف فوج املدرعات. بعدها انت�سبت اىل 

مدر�سة الرتباء وكانت يومها يف حمانا، الأتخّرج منها  بعد �سنتني برتبة رقيب.

�سّكلت اىل الكتيبة 74 يف اللواء ال�سابع الذي كان متمركزاً يف ثكنة املدينة الك�سفية 

يف البرتون، وعملت بداية كم�ساعد اأمني �سر اللواء وبعدها كاأمني لل�سر وبقيت يف مركزي 

حواىل 6 �سنوات.

يف بداية الت�سعينيات انتقلت اىل مديرية ال�سوؤون اجلغرافية يف الفيا�سية ومن بعدها 

يف عاريا، حيث بقيت حتى تقاعدي يف االأول من اأيار العام 2006، بعد اأن خدمت 26 �سنة 

يف اجلي�ش وخرجت برتبة موؤهل اول.

يحمل املوؤهل االأول ح�سن ح�سن من �سني خدمته يف اجلي�ش، ذكريات وعالمات. يف �سياق 

تعر�سه  اإثر  ناله  الذي  اجلرحى  وبو�سام  اجلي�ش،  قائد  العماد  من  بتنويه  يفتخر  املكافاآت 

لال�سابة مع رفاق له مطلع الثمانينيات.

اأما اأكرث العالمات ر�سوخاً يف نف�سه، فتلك املبادئ والقيم التي تطبع احلياة الع�سكرية، 

ويج�سدها الع�سكريون �سلوكاً يومياً اإبان خدمتهم، من دون اأن تفارقهم اذا تقاعدوا.

اليوم وبعد مرور نحو احد ع�سر عاماً على تقاعده، ما زال املوؤهل االول ح�سن ي�سعر بالغربة 

بعيداً عن حياة الثكنة والع�سكر. ي�سعر باحلنني اىل اجواء طبعتها االإلفة والنزاهة واالن�سباط 

والتعاون والتفاين يف خدمة االآخرين، وي�ستاق اىل رفاق جمعته بهم �ساحات خطر وواجب 

وق�سية.

»... مل �أفكر باأي وظيفة �أو عمل �آخر، كان �جلي�ش قد »�أخذ عقلي«. فبعد �أن ح�سلت على �سهادة 

�لبكالوريا - �لق�سم �لثاين، توجهت �ل ثكنة �سكري غامن يف �لفيا�سية �سباح 16 اأيار العام 1980. 

ويف هذه الثكنة قدمت اأوراقي وخ�صعت المتحانات �صحية وريا�صية 

الإثبات �أهليتي لالنخر�ط يف هذه �ملوؤ�س�سة«.

هكذا يبداأ املوؤهل االأول ح�صن ح�صن حديثه عن نحو ربع قرن من 

�لزمن خدم خاللها يف �سفوف �جلي�ش، قبل �أن ُيحال على �لتقاعد.

�صفحة الذكريات هذه يكتبها كل عدد 

فرد متقاعد من املوؤ�ص�صة الع�صكرية، 

للوطن  �ملخزون  حبه  يتقاعد  مل 

حتاول  �صفحة  املرقطة.  وللبذلة 

و�لت�سحية  �ل�سرف  من  حياة  �ختز�ل 

والوفاء، و�صغطها يف مقابلة اهم ما 

فيها انها �صورة م�صيئة لرتباء وافراد 

ودمهم  وعرقهم  حياتهم  رهنوا 

للجي�ش، وك�صبوا الرهان.

اإعداد:

با�صكال معّو�ش بومارون

التقاعد غربة

املوؤهل االول املتقاعد

ح�سن ح�سن:
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اآذار

اإعداد:

جان دارك ابي ياغي

طب و�سحة
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املر�ش واعرا�صه

املحيطة  االغ�سية  التهاب  هو  ال�سحايا  التهاب 

بالدماغ والنخاع ال�سوكي وهو من اخطر االمرا�ش 

ا�سبابه:  االن�سان. من  ت�سيب  قد  التي  اجلرثومية 

 Hemophiles Influenza, االآتلليللة:  اجلراثيم 

 Streptococcus Pneumoniae, Neisseria
واللل�للسللّل،  والللفللريو�للسللات،   Meningitidisو

والطفيليات، والفطريات... وا�سباب نادرة كاالدوية 

وال�سرطانات.

واأملاً  مرتفعة،  حللرارة  ال�سحايا  التهاب  ي�سبب 

الراأ�ش والرقبة، واختالجات، وتغّيم يف  �سديداً يف 

الوعي ي�سل احياناً اىل درجة الغيبوبة.

ي�سيب التهاب ال�سحايا خمتلف االعمار، ويرتكز 

يف االطفال دون اخلم�ش �سنوات وال�سباب، خ�سو�ساً 

على  يدل  ما  اجلي�ش،  وعنا�سر  اجلامعات  طالب 

اهمية التجمعات املكتّظة يف انت�سار املر�ش.

واللللرذاذ  الللهللواء  بوا�سطة  املللر�للش  هللذا  ينتقل 

يف  �سنوياً  حالة   500،000 وحتللدث  التنف�سي. 

يف   ٪10-  5 بني  الوفيات  معدل  يللراوح  العامل. 

الدول  يف   ٪20 اىل  ويرتفع  املتقدمة  الللدول 

حول  وفاة  حالة   50،000 عنه  ينتج  ما  النامية، 

العامل �سنوياً.

م�صاعفات التهاب ال�صحايا

جهازية،  م�ساعفات  اىل  ال�سحايا  التهاب  يوؤدي 

الدموية،  االوعية  داخل  جتّلط  الللدم،  يف  كت�سّمم 

التهاب املفا�سل، ق�سور حاد يف جهاز التنف�ش... 

االوعية  يف  كا�سطرابات  ع�سبية،  م�ساعفات 

اختالجات  الدماغي،  ال�سغط  ارتفاع  الدماغية، 

تغّيم يف القدرات العقلية، �سمم، تاأخر يف الذكاء 

وامللكات الفكرية، جتّمع القيح يف الدماغ... من 

هنا تق�سي االهمية الق�سوى بالوقاية من هذا الداء 

.)Vaccination( عن طريق اللقاح

ما هو لقاح ال�صحايا؟

لقاحات ال�سحايا نوعان:

ال�صكريات: املتعدد  • اللقاح 
اخلارجي  للغالف  املكونة  ال�سكريات  من  يتاألف 

اربعة  يحوي   ،»Neisseria Meningitidis»لل

انواع من ال�سكريات )A, C, Y, W 135(، ويدوم 

مفعوله من �سنة اىل ثالث �سنوات.

)اخلاليا  املناعية  الذاكرة  اللقاح  هذا  ط  ين�سّ ال 

التائية T lymphocytes( امل�سوؤولة عن املناعة 

البعيدة االمد، وهو ال يعطى لالطفال دون ال�سنتني.

)�ملرتبط(: �ملزدوج  • �للقاح 
يتكّون هذا اللقاح من ال�سكريات املذكورة �سابقاً 

 Clostridium« جرثومة  بروتني  اليها  م�سافاً 

Tetani« التي ت�سبب مر�ش الكزاز )TT(.  بف�سل 
هذه الرتكيبة )ا�سافة الربوتني( يعطي هذا اللقاح 

تقوم اجلامعة االمريكية يف بريوت 

بدرا�صة حول لقاح ال�صحايا بالتعاون مع 

اجلي�ش اللبناين. واللقاح عبارة عن مزيج 

من لقاحني معروفني م�صّجلني لدى وزارة 

ال�صحة اللبنانية، ومتداولني يف االأ�صواق 

الدوائية اللبنانية والعاملية.

هدف هذه �لدر��سة �ظهار فعالية هذ� 

�للقاح لناحية طول فرتة �حلماية �ملناعية 

التي يوؤمنها والتي قد ت�صل اىل 10 

�صنوات، يف حني ان اللقاح امل�صتعمل حالياً 

يوؤدي �ل فرتة حماية �ق�ساها 3 �صنوات. 

�مل�ساركة �ختيارية وباإمكان �أي �سخ�ش 

�ال�سرت�ك �ذ� تو�فرت فيه �ل�سروط �لالزمة.

ما هو مر�ش ال�صحايا وماذا عن اللقاح الذي 

يجري العمل لتطويره؟ التفا�صيل يف هذا 

التحقيق.

لكل من يرغب يف اال�سرتاك اأو ملزيد من املعلومات حول الدرا�سة، ميكن 

االت�سال بدائرة االطفال يف اجلامعة االمريكية يف بريوت على االرقام التالية:

- د. �سحر قوبر:  679028 -03.

- د. جورج كرم: 905117 -70.

- د. ايلي ابو جودة: 492103 -03.

اأما بالن�سبة اىل عنا�سر اجلي�ش الذين يرغبون اخل�سوع لهذه الدرا�سة، فقد عممت القيادة 

التي  الع�سكرية  الطبابة  الراغبني اىل  اأ�سماء  كلها تق�سي برفع  واالألوية  القطع  مذكرة على 

بدورها حتدد بالتن�سيق مع اجلامعة االمريكية يف بريوت موعد اللقاح الذي يتم يف دائرة طب 

االطفال، بطريقة جمانية. تبداأ الدرا�سة يف 1 اآذار 2007 ملدة 5 اأ�سهر.

االأمر يهمه  ملن 

تعاون بني اجلامعة االمريكية واجلي�ش اللبناين

لتطوير لقاح يوؤمن مزيداً من احلماية

ي�سيب االطفال وال�سباب

وينت�سر يف التجمعات الكربى

يا
حا

�ص
ال
ب 

ها
ت

ال
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مناعة تدوم اكرث من 5 �سنوات، كما انه يوؤدي اىل 

اإن  االمد.  الطويلة  املناعية  الذاكرة  خاليا  تن�سيط 

ُيعرف  هو ما   »Clostridium Tetani« بروتني 

اليوم بلقاح الكزاز، وهو متداول منذ العام 1924، 

الكزاز يف  مر�ش  كبري ملنع  بنجاح  ا�ستعمل  وقد 

الِفرق الع�سكرية خالل احلرب العاملية الثانية.

ويجري العمل اليوم على تطوير لقاح جديد ي�سم 

قد  ويوؤمن فرتة حماية  الذكر،  ال�سابقي  اللقاحني 

ت�سل اىل 10 �سنوات.

مراحل تطبيق اللقاح

ت�سمل الدرا�سة متطوعني من عمر 2-10 �سنوات 

ومن عمر 18 - 55 �سنة. وتتم على مرحلتني: يف 

الزيارة االوىل يتم فح�ش املتطوع فح�ساً �سريرياً 

الدم  للتاأكد من �سحته ثم ت�سحب منه عينة من 

حتت  اأو  بالع�سل  اللقاح  يعطى  بعدها  مل(،   5(

اجللد، اإثر اللقاح ُيعطى املتطوع بطاقة لتدوين 

اأي اأعرا�ش جانبية قد حت�سل معه على مدى �سهر. 

اللقاح  اأخذ  على  �سهر  بعد  الثانية  الزيارة  تكون 

وعندها ت�سحب منه عينة ثانية من الدم.

�مل�ساركة و�سروطها

امل�ساركة اختيارية، وباإمكان اأي �سخ�ش اال�سرتاك 

اذا توافرت فيه ال�سروط الالزمة وهي:

بني  اعمارهم  تراوح  جيدة  ب�سحة  • اأ�سخا�ش 
2 - 10 �سنوات و18 - 55 �سنة.

لقاحاتهم. جدول  اأكملو،ا  • قد 
وغري  حوامل  غري  يكّن  ان  الن�ساء  على   •

خمططات للحمل خالل فرتة الدرا�سة.

وال ميكن اال�سرتاك لكل من االآتي ذكرهم:

- امل�سارك يف درا�سة اأخرى.

- امل�سعف مناعياً، او الذي يتناول ادوية ت�سعف 

اجلهاز املناعي.

- من اخذ لقاح ال�سحايا �سابقاً.

- َمن اخذ لقاح الكزاز )TT( خالل ال�سهر ال�سابق 

من بدء الدرا�سة.

- امل�ساب مبر�ش ال�سحايا �سابقاً.

- امل�ساب بعاهة خلقية اأو مر�ش مزمن.

- َمن يعاين اأمرا�ساً يف اجلهاز الع�سبي اأو  مر�ش 

ال�سرع.

- َمن يكون مري�ساً عند اأخذ اللقاح.

- املر�سعات واحلوامل.

املللنللاعلليللة  اال�لللللسلللللداد  يلللتلللنلللاول  َملللللن   -

الدم  منتجات  من  اأي  اأو   )Immuniglobulins(
خالل فرتة الدرا�سة.

- مدمن الكحول.

انه قد يحدث بع�ش امل�ساعفات  باال�سارة  يجدر 

اجلانبية ب�سبب اللقاح اإال اأنها نادرة كاأمل، احمرار، 

احلللرارة،  يف  ارتفاع  اللقاح،  حقن  مكان  وتللورم 

فقدان ال�سهية، تعب عام.

التعاون مع اجلي�ش اللبناين

وّجهت اجلامعة االمريكية يف بريوت اىل رئا�سة 

كتاباً  اللبناين  اجلي�ش  يف  الع�سكرية  الطبابة 

تطلب فيه التعاون الإجراء الدرا�سة، كون املوؤ�س�سة 

الع�سكرية منوذجاً للتجمعات الكربى.

الدرا�سة،  هذه  جوانب  حول  التبا�سات  اأي  وملنع 

اأو�سحت اجلامعة االمريكية ما يلي:

اأوالً، اإن الدرا�سة لي�ست حول مكونات لقاح ال�سحايا 

امل�ستحدث، بل هي حول مدة املناعة التي ميكن 

لقاح  اإن  الب�سري.  للج�سم  اللقاح  هذا  يقدمها  ان 

لقاحني  مزيج  عن  عبارة  هو  امل�ستحدث  ال�سحايا 

معروفني، متداولني، وتن�سح بهما وزارة ال�سحة يف 

لبنان واأكرثية دول العامل املتمدن من حيث االمانة 

ال�سحايا القدمي واملتداول  واجلودة. االول هو لقاح 

من  احلماية  يوؤمن  الللذي   »Mencevax« حالياً 

تزيد  ال  ملدة   Neisseria Meningitis جرثومة 

لقاح  فهو  الثاين  اللقاح  اما  �سنوات.   3  -  2 عن 

جرثومة  من  احلماية  يوؤمن  الذي  املعروف  الكزاز 

هذين  مزج  اإن  اأكللرث.  اأو  �سنوات   10 ملدة  الكزاز 

اللقاحات  من  كثري  يف  احلال  هو  كما   - اللقاحني 

امل�ستحدث،  ال�سحايا  لقاح  يف   - حالياً  املتداولة 

احلماية  يوؤمن  ان  املتوقع  من  الدرا�سة،  مو�سوع 

امل�سببة   Neisseria Meningitis جرثومة  من 

على  يزيد  ملا  الكزاز  وجرثومة  ال�سحايا  ملر�ش 

خم�ش �سنوات )وقد ت�سل اىل 10 �سنوات(. ا�سافة 

اىل ذلك، اأجريت درا�سات اولية حول هذا اللقاح يف 

بريطانيا وغريها من الدول االوروبية على ما يزيد 

من اأكرث من الف طفل واثبت جودته وفعاليته.

حيث  امل�سدر  معروفة  الدرا�سة  هذه  اإن  ثانياً، 

 Glaxo Smith« �سركة  هي  الداعمة  ال�سركة  اإن 

وموافق  الطبية  واملنتجات  لللالدويللة   »Kline
الطبية  للدرا�سات  االعلى  املركز  قبل  من  عليها 

ح�سب   )IRB( بريوت  يف  االمريكية  اجلامعة  يف 

 »Good Clinical Practice« ار�لللسلللادات 

 »International Clinical Pracitces«و

العاملية.

حما�سرة  احلربية  املدر�سة  يف  األقيت  ذلك  بعد 

بح�سور   ،)2007/1/27 )بتاريخ  املو�سوع  حول 

اللبناين، �سددت على  التوجيه يف اجلي�ش  �سباط 

ان هذا اللقاح موجه اىل اماكن التجمعات الب�سرية 

ب�سرعة،  لل�سحايا  امل�سببة  اجلرثومة  تنتقل  حيث 

لذلك فاإن العديد من  االطباء، املمر�سات، التالميذ، 

االمريكية ومن  اجلامعة  والعاملني يف م�ست�سفى 

خارجها �سوف ي�سرتكون يف هذه الدرا�سة.

اجلي�ش يف �صباق مع التطور العلمي

�سبق للجي�ش ان كان قدوة من حيث امل�ساهمة 

يف التطور العلمي والتقني. والدرا�سة حول لقاح 

عليها  وافللق  وقد  اخلانة،  هذه  يف  تقع  ال�سحايا 

قائد اجلي�ش، وكانت االوىل علمياً ما اأدى اىل و�سع 

هنا،  العاملية. من  العلمية  ال�سفحة  على  اجلي�ش 

فاإن توجيهاته تركز على عدم انتظار املر�ش، امنا 

املو�سوع  هذا  اعطى  وقد  حدوثه.  قبل  حماربته 

مع  ملعاجلته،  يلزم  ما  لتاأمني  الكايف  االهتمام 

حقل  لي�ش  انه  الع�سكري  يفهم  اأن  على  ت�سديده 

ال�سحي يف  الو�سع  اإمنا املهم هو حت�سني  جتارب 

اجلي�ش الأن »درهم وقاية خري من قنطار عالج«.

من جهته �سّجع رئي�ش الطبابة العميد الطبيب 

هذا  من  التقّدم  على  الع�سكريني  العاكوم  ندمي 

املخاطر  تتعدى  ال  �سلبياته  ان  طاملا  اللقاح 

املعروفة التي قد تنتج عن اأي دواء، مع العلم ان 

اللقاحات امل�ستعملة معروفة من قبل وزارة ال�سحة 

اللبنانية وال�سعب.

كالتي حتدث  عوار�ش طبيعية  حال ح�سول  ويف 

مع اأي لقاح، فاإن �سركة التاأمني تغطي كل االأ�سرار 

وفقاً  ا�سرتليني  جنيه  ماليني   5 لغاية  الناجتة 

لقوانني البلد الذي جترى فيه الدرا�سة.



معظم �المهات يرغنب 

يف ان يكت�صب اوالدهن عادات 

مفيدة، لكن هذه العادات ال 

تتكّون بني ليلة و�صحاها، 

واإمنا تكت�صب بفعل 

املمار�صة والتكرار بدءاً 

من �صنوات الطفولة 

املبكرة.

اآذار

اإعداد:

رميا �صليم �صومط

تربية وطفولة
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اال�صتفادة من اللحظة املنا�صبة

اال�ستفادة  كيفية  اىل  الرتبية  اخلرباء يف  ي�سري 

من اللحظات املنا�سبة يف حياتنا اليومية لتعليم 

االطفال كيفية تكوين العادات ال�سليمة.

ومن بني العادات التي ي�سددون على اكت�سابها 

نذكر ما ياأتي:

الريا�صة: ين�سح   •
اخلللللللللرباء االهللللل 

يللبللا�للسللروا  ان 

اوالدهللم  تعليم 

اللللنللل�لللسلللاطلللات 

اىل  انه  يوؤكدون  وهم  مبكرة.  �سن  يف  الريا�سية 

جانب الفوائد ال�سحية للريا�سة، فهي اي�ساً مهدئ 

على  احلفاظ  يف  ت�ساعدهم  اذ  لل�سغار  ممتاز 

دقيقة  ثالثني  اأن  اىل  هللوؤالء  وي�سري  جيد.  مللزاج 

خللق  املفتاح  هي  يومياً  اجل�سدي  الن�ساط  من 

يف  االهللل  وين�سحون  الريا�سة،  ممار�سة  عللادة 

الوقت نف�سه عدم ال�سغط على اوالدهم ملمار�سة 

�سمن  ادخللالللهللا  واإمنلللا  الريا�سية،  التمارين 

برناجمهم اليومي باأ�سلوب ممتع و�سّيق.

»اإجعلوا  اخلللرباء  احد  يقول  االطللار  هذا  يف 

حلظات  للريا�سة  املخ�س�سة  االوقلللات  مللن 

اطفالكم  مع  اإرق�سوا  ولعب.  وت�سلية  مرح 

بحركات  معاً  وقوموا  املو�سيقى  نغمات  على 

�سجعوهم  املعدة.  وريا�سة  والتمّطط  التمّدد 

يف  الرك�ش  وعلى  الللدراجللة،  ا�ستخدام  على 

املنتزه والتقاط اوراق اال�سجار املتناثرة 

خمتلف  يف  �ساركوهم  االر�للش.  على 

اأكرث  االمر  من  يجعل  فذلك  االلعاب، 

الطرفني  على  يعود  كما  اإمتاعاً، 

بفوائد �سحية«.

�لــنــ�ــســاطــات   •
والهادفة:  الهادئة 

كلللاللللقلللراءة والللر�للسللم 

واملو�سيقى،  والتلوين 

وحتد  بال�سجر،  االح�سا�ش  تبعد  فهي 

من التذمر والقلق عند االوالد.

العامة:  ال�صالمة  على  احلفاظ   •
�سجعوا اطفالكم على ا�ستخدام حزام االمان 

قيادة  اثناء  يف  واخللللوذة  ال�سيارة،  يف 

الدراجة.

املثل  اوالً  كونوا  الهدف،  هذا  لتحقيق 

طريق  عللن  �سجعوهم  ثللم  اللل�للسللالللح، 

منهم  تطلبوا  كاأن  امل�سوؤولية  حتميلهم 

ال�سيارة  داخللل  املوجودين  جميع  تفّقد 

والتاأكد من اأنهم ي�ستخدمون حزام االمان.

االأ�صنان: �سحيح ان طفلك  • �صحة 
قد اعتاد تنظيف ا�سنانه بنف�سه، ولكنه 

عادات
ال

�صنة
حل

ا

ب
ُتكَت�ص

بالتكرار

ق!
مل�صّو

ا
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على االأرجح ال مينح هذه العملية الوقت الكايف. 

ثالثني  من  اأكرث  وقته  من  ت�ستغرق  ال  قد  فهي 

ثانية، بينما املفرو�ش ان ي�ستمر التنظيف ملدة 

دقيقتني على االقل.

مل�ساعدته يف العناية باأ�سنانه، اأ�سمعي طفلك 

عملية  موا�سلة  على  و�سجعيه  املف�سلة  اغنيته 

اخرى،  جهة  من  االأغنية.  فرتة  طللوال  التنظيف 

تاأكدي من انه ي�سع الكمية ال�سحيحة من معجون 

اال�سنان على الفر�ساة )يجب اأال تزيد عن 

حبة احلم�ش ال�سغرية(.

غذائية  عادات  تكوين   •
طفلك  �سجعي  �صحيحة: 

الفاكهة  تلللنلللاول  علللللى 

باالإكثار  وذلك  واخل�سار، 

اطلللبلللاق  يف  مللنللهللا 

العللائلللة  افراد  جميع 

حلللول  املجتملعيلللن 

املائلدة.

يرافقك  اي�ساً  دعيه 

الت�سّوق  اثلللنلللاء  يف 

ما  بانتقاء  له  وا�سمحي 

ي�ستهيه من فاكهة وخ�سار 

الأن ذلك ي�سجعه على تناولها.

يف  م�ساعدتك  طفلتك  من  اطلبي 

العائلة،  افراد  جلميع  الفاكهة  ع�سري  حت�سري 

وا�ستمتعوا بتناولها معاً.

با�ستمرار  اليدين  غ�سل  اليدين:  نظافة   •
يقلل من امكان اإلتقاط اجلراثيم. التقنية االأف�سل 

هي فرك اليدين بال�سابون واملياه ال�ساخنة ملدة 

ع�سرين ثانية، ومن ثم غ�سل اليدين باملياه. 

ميكن  اخلللطللوة،  هللذه  على  طفلك  لت�سجيع 

ا�ستخدام ال�سابون اخلا�ش باالطفال املعّطر برائحة 

بني  املناف�سة  روح  خلق  اي�ساً  ميكنك  الفاكهة. 

االوالد كاأن ت�ساأليهم باأ�سلوب م�سّجع »من �سي�سبق 

االآخرين يف غ�سل يديه؟«.

درا�سة  ت�سري  اخلارجي:  املظهر  قبول   •
وثلث  الفتيات  ن�سف  حواىل  ان  هارفرد  جلامعة 

�سنوات  و10   8 بني  ما  يراوح  عمر  يف  ال�سبيان 

فالفتيات  اخلارجي.  مظهرهم  عن  را�سني  غري 

ع�سالت  يريدون  والفتيان  نحيل،  بج�سم  يرغنب 

قوية وج�سماً اأكرث اإمتالًء.

عن  ايجابية  نظرة  تكوين  يف  طفلك  �ساعدي 

توؤثر  قد  ال�سلبية  النظرة  الأن  اخلارجي،  مظهره 

انتقاد مظهرك  بعدم  �سجعيه  غذائه.  نظام  على 

اخلا�ش او مظهر االآخرين، ويف املقابل 

نف�سك  عللللن  حتلللدثلللي 

بللاإيللجللابلليللة كلللاأن 

با�سرت  منذ  ج�سدية  بليونة  ت�سعرين  كم  توؤكدي 

متارين امل�سي.

اأن ترّكزي على م�سدر الطاقة يف  ميكنك اي�ساً 

تبدي  كاأن  اخلارجي،  �سكله  من  بدالً  الطفل  ج�سم 

طفلك  ابداهما  اللذين  واخلّفلة  باملرونلة  اعجابك 

يف  الرك�ش  خللالل  او  الللدراجللة  قيادته  اثناء  يف 

احلديقة.

اأنهم هم املثال  االهل دائماً  اخرياً، يذّكر اخلرباء 

االأعلى الأطفالهم، ويوؤكدون لهم »اإذا كنتم ترغبون 

ومفيدة،  ح�سنة  عادات  �سغاركم  يكت�سب  ان  يف 

يجب ان تكونوا القدوة ال�ساحلة لهم«.



اآذار

اإعداد:

غري�ش فرح

رحلة يف االإن�سان
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الزوجية،  العالقة  مقدمها  ويف  العاطفية  العالقات  اإنقطاع  تواكب  التي  املعاناة  عمق  من  الرغم  على 

�الرتباط  مرحلة  خالل  نف�سها  �الأخطاء  يرتكبون  �لو�قع،  بهذ�  �ملعنيني  معظم  �أن  على  �إثباتات  هنالك 

تنعك�ش  ق�سرية  عالئقية  �نهيار�ت  ب�سل�سلة  يت�سبب  �لذي  �الأمر  مبا�سرة،  �لطالق  بعد  وحتديد�ً  �لتالية 

من  املكت�صبة  اخلربة  ان  الدرا�صات،  تاأكيد  ح�صب  والالفت،  فلكهم.  يف  والدائرين  ا�صحابها  على  �صلباً 

�ملنطلق،  هذ�  من  ال�ر�ديــة.  الأ�سباب  خارجها  حتى  �و  �لثانية  �لعالقة  هام�ش  على  تبقى  �الول  �لعالقة 

مّر  الذين  من  املتزوجني  بني  وخ�صو�صاً  العالئقية  االأخطاء  تكرار  م�صكلة  على  ال�صوء  ت�صليط  موؤخراً  مّت 

كما  بالطالق.  ت�سببت  فا�سلة  بعالقة  معاً  كالهما  �أو  الكامنة مّت �أحدهما  االأ�صباب  عر�ش 

ـــول وراء هذه الظاهرة، مروراً بدوافعها، وو�صوالً اىل و�صع  حـــل

لها.

اأين احلكمة؟

من البدهي القول ان االن�سان 

يكت�سب احلكمة بالتجارب. مبعنى 

االّ  املو�سوعية  يقارب  ال  ادراكلله  اأن 

من جّراء حما�سبة الذات وتقييم االخطاء املرتكبة، 

ومن ثّم التدرب تدريجاً على التحّكم بردات الفعل 

بالن�سبة  اإالّ  ي�سح  ال  الللراأي  هذا  ان  اإال  الللالاإراديللة. 

ال�ستعادة  الكايف  اال�ستعداد  ميلكون  الذين  اىل 

ا�سافة  تفا�سيلها  على  والرتكيز  االحللداث  وقائع 

ولكن  ت�سحيحه.  على  والعمل  باخلطاأ  االقللرار  اىل 

جديدة،  عاطفية  عالقة  ببناء  االأمر  يتعلق  عندما 

او معاودة االرتباط بالزواج، ي�سبح االمر خمتلفاً، 

الأن املعنيني كما �سبق واأ�سرنا يتخلون عموماً عن 

على  الرتكيز  ويح�سرون  الذاتية  املحا�سبة  منطق 

ال�سريك باعتباره �سبب امل�سكلة التي حّولتهم اىل 

�سحايا ابرياء. 

ماذا يح�صل بعد االنف�صال؟

موؤ�س�سة  غري  يف  اأجريت  التي  االإح�ساءات  توؤكد 

امريكية للعالج النف�سي ان حواىل اأكرث من ت�سعني 

باملئة من املنف�سلني او املطلقني من اجلن�سني، 

ي�سعون 

من  االرتباط  اىل 

جللديللد. كللمللا ثللبللت ان 

باملئة  ال�سبعني  حواىل 

مللن الللعللالقللات اجلللديللدة ت�سري 

ب�سرعة باجتاه الف�سل ب�سبب امليل 

اىل الهروب من املا�سي.

ي�سعى املعني بالعالقة العاطفية جاهداً اىل 

لتحقيق  العالقة  ت�سخري  اىل  ا�سافة  ذاته،  اثبات 

احالم قابعة يف الوعيه. لذا فاإن الف�سل الذي توؤول 

اليه هذه العالقة، يزعزع اىل حٍد ما ثقته بنف�سه 

اىل  يدفعه  الللذي  االمللر  احالمه،  حتقيق  ويعرقل 

العالقة، والتعوي�ش عن  الهروب من ذكريات هذه 

معاناته بالتفتي�ش عن اخرى جديدة.

من هنا فاإن االآمال املعقودة على العالقة اجلديدة 

ومللقللدرتللهللا 

علللللى تللرملليللم ما 

تللهللّدم، تلللوؤدي اىل 

عنا�سر  جتلليلليلل�للش 

الرومان�سية بعيداً عن 

الفراغ  املنطق، بهدف ملء 

الناجم عن االإنف�سال، االأمر 

الذي ميهد اآلياً اىل طم�ش 

من  واحلللذر  املا�سي  معامل 

اإ�ستعادة ذكرياته. ويجدر باالإ�سارة 

اأن امليل لدفن املا�سي قد ينبع من 

اخلوف على العالقة اجلديدة جلهة اإثارة 

غرية ال�سريك، وهنا اخلطاأ االأكرب.

دفري  ويليام  الربوف�سور  تعبري  وح�سب 

الزواج  مل�ساكل  النف�سي  العالج  يف  االخت�سا�سي 

والطالق، فاإن ال�سركاء اجلدد يحملون معهم التفكري 

قبل  ما  مرحلة  رافقا  اللذين  نف�سيهما  والت�سرف 

باأن  االعتقاد  اىل  يقود  وه��ذا  ال�سابق.  االرتباط 

ت�سكل  قد  الزوجية،  وخ�سو�ساً  العاطفية  العالقة 

الذات  من  الهروب  عقد  الإحتواء  معنوية  هيكلية 

والغري، االأمر الذي يقود اىل متويه الواقع عرب كل 

طاء العالقة االأوىل
اأخ

هل ت�صّححها عالقة جديدة؟
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كل من  يحاول  وبالتايل  مواجهته،  من  بدالً  خالف 

ال�سريكني اإلقاء التهم على االآخر لتربئة ذاته.

�إحتد�م �خلالف يحجب �لروؤية

احتدام  فللاإن  دفللري،  الربوف�سور  اعتقاد  ح�سب 

يحجب  اللللذات،  حماية  اآللليللة  مللن  النابع  اخلللالف 

واخلالف  تعقيداً.  امل�سكلة  ويزيد  ال�سحيحة  الروؤية 

الكثريين  العالقة يربك  الذي هو جزء طبيعي من 

ويوؤجج  واملنطق،  العقالنية  اىل  يفتقرون  ممن 

�سعيهم  وبالتايل  اإنفعالهم  من  ويزيد  خماوفهم 

اىل اال�ستزادة من نبع احلماية الذاتية. وهذا يعيدنا 

اىل حتمية بروز �سل�سلة الرتاكمات النف�سية التي 

املا�سي،  من  للهروب  لتمهد  املرحلة  هذه  تلي 

والتعلق باأحالم م�ستقبلية واهية.

يف هذا ال�سياق، تركز جمموعة من االخت�سا�سيني 

بعالقة  البدء  قبل  اتخاذها  ينبغي  خطوات  على 

يو�سى  واعلليللة  تللدريللبللات  اىل  ا�سافة  جللديللدة، 

والتجارب  االخطاء  االفادة من  مبمار�ستها لتعميق 

وتعلم ا�ساليب متهيدية وعملية.

�لتمّهل وعدم �خلوف من �لفر�غ

كال�سعور  هو  العلمي  باملعنى  بالفراغ  ال�سعور 

مطلق  التهام  اىل  ب�ساحبه  يدفع  الللذي  باجلوع 

اىل  فالتوق  مبتناوله.  يجده  الطعام  من  �سنف 

هي  بال�سريك،  واالحتماء  واللللدفء  العاطفة 

االنف�سال  مُبعاين  تدفع  طبيعية  م�ساعر 

اىل  بللالللعللودة  التفكري  �سرعة  اىل 

يحتاجون  انهم  علماً  االرت��ب��اط، 

ال�ستعادة  الكايف  الوقت  اىل 

والتوازن  الفكري  التنظيم 

هوؤالء  ان  والالفت  االختيار.  لت�سويب  العاطفي 

عموماً ما ي�سللون انف�سهم بالرتكيز على �سلوكيات 

ال�سريك وموا�سفاته من منطلق جتاربهم الفا�سلة، 

اخلطاأ  وهنا  الذاتية،  ل�سفاتهم  اعتبار  اي  بللدون 

بالتّمهل  ُين�سح  املنطلق  هذا  ومن  االأ�سا�سي. 

اإر�ساء التوازن  وعدم اخلوف من الفراغ ا�سافة اىل 

»دفرت  و�سع  على  والرتكيز  الللذات  تقييم  بني 

ال�سروط« لتقييم الغري.

عدم �خلجل من �العرت�ف باحلزن

االأحقاد  تراكم  من  اأكرث  الغ�سب  ي�سرم  �سيء  ال 

نتيجة ذكريات االأحداث االأليمة. وهنا ال بد من التاأكد 

املفقودة  العالقة  على  املكبوت  احلزن  اظهار  ان 

مهم يف جمال تخفيف الغ�سب واالإنفعال. وح�سب 

تاأكيد االخت�سا�سيني، فاإن عدم التمكن من اختبار 

احلزن على فقدان مرحلة ارتبطت بالكيان، يوؤدي 

اىل اجلفاف العاطفي الذي يت�سّبب برتاكم االأحقاد، 

وبروز م�ساعر الدونية والغ�سب واخلجل، واخلوف من 

االنتقاد. وهذه العوامل ت�سّبب بدورها ف�سل العالقة 

التالية.

اعتماد امل�صارحة ونب�ش املا�صي

ال�سلبية  امل�ساعر  من  للتحرر  االأف�سل  احلللّل   

امل�سار اليها هو العودة اىل املا�سي 

وم�سارحة الذات. واالأف�سل 

فلللللللتلللللللح 

لعالقة جديدة  املختار  ال�سخ�ش  للحوار مع  املجال 

التي ت�سببت  ال�سخ�سية  ملناق�سة االمور واالحداث 

باملعاناة يف املا�سي. وهنا الت�سديد على �سرورة 

االعرتاف باخلطاأ عالنية، على امل عدم تكراره، كما 

يو�سى باعتماد �سراحة التعبري عن االآمال واالأحالم 

العالقة  على  معقودة  كانت  التي  والتوقعات 

اجلديدة.  العالقة  من  املتوقعة  وتلك  ال�سابقة، 

وهي طريقة يف النقا�ش تلقي ال�سوء على ا�سباب 

الف�سل يف املا�سي، وتنري الطريق لبداية جديدة. 

كما ان الت�سديد على نقاط الف�سل ال�سابقة، يربز 

ا�ستعدادهما  وم��دى  ال�سريكني  �سخ�سية  خطوط 

االخذ  مع  عقالنية،  ا�س�ش  على  جمللدداً  للتفاعل 

على  وامل�سرتك  الذاتي  التدريب  اهمية  باالعتبار 

تغيري ال�سلوك غري امل�ستحب.

مناق�سة �ل�سغوط �خلارجية

تدخل  ال�سخ�سية،  املعطيات  اىل  باال�سافة 

يف  رئي�ش  كعن�سر  اخلارجية  البيئة  �سغوطات 

بن�سب خمتلفة. وهذه  العالقة  اجواء  زعزعة  جمال 

ال�سغوطات فر�ستها عموماً ظروف العمل والعالقات 

اىل  التنّبه  اهمية  وهنا  والعائلية.  االجتماعية 

طبيعة هذه ال�سغوط، والعمل على اإيجاد متنف�ش 

�سحي لها، من دون امل�سا�ش مب�ساعر املعنيني بها. 

واملعلوم ان وجود اطفال من زواج �سابق قد ي�سكل 

وقد  العالقة.  واختباراً جلدية  حتدياً 

مع  العالقات  اخلللط  على  تدخل 

وما  القدمية  وال�سداقات  االهللل 

تثريه من احا�سي�ش ال�سك والغرية.

الت�صحية هي اف�صل احللول

االأنانية  عللن  التخلي  هللو  املللهللم 

طريق  هي  الت�سحية  بللاأن  واالإميلللان 

الغرية  اخماد  اي�ساً  واملهم  ال�سعادة. 

بهدف  التهم  واإلقاء  االنتقاد  اىل  وامليل 

الربوز.

وخ�سو�سيات  وذكللريللات  مللا�للشٍ  منا  لكّل 

من  تدخل  اأي  �سد  تتح�سن  حميمة 

طباع  منا  ولكل  كانت.  جهة  اأية 

وميول، فلماذا ال نعتمد الت�سحية 

العالقة  اىل جعل  و�سوالً  والت�سامح 

جماالً لتبادل الدعم ولتعزيز حرية التحرك يف 

اإطار احرتام احلقوق واملوجبات؟
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الع�سكري. التقدير  • و�سام 
اللبناين  اال�ستحقاق  و�سام   •
بللالللقللدم ملللن اللللدرجلللة الللرابللعللة 

برونزي.

مرتني. اجلي�ش  قائد  • تنويه 
مّرة.  20 اجلي�ش  قائد  • تهنئة 

اللواء. قائد  • تهنئة 
الطبابة  رئلليلل�للش  تهنئة   •

مرتني.

- متاأهل وله اأربعة اأوالد.

االأول  الرقيب  اجلي�ش  قيادة  نعت 

تويف  اللللذي  الرحمن  عبد  مللرعللب 

بتاريخ 2007/2/7.

 -  1962/11/20 مواليد  من   -

طرابل�ش.

بتاريخ  اجللليلل�للش  يف  تللطللوع   -

.1986/8/18

- حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلنوب. فجر  • و�سام 

الوطنية. الوحدة  • و�سام 

الرقيب االأول مرعب عبد الرحمن

اجلندي ال�صهيد جورج عبدو

اجلي�ش. قائد  العماد  • تنويه 
اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •

19 مّرة.

مرتني. اللواء  قائد  • تهنئة 
�ست  الكتيبة  قائد  تهنئة   •

مرات.

- عازب.

نللعللت قللليلللادة اجللليلل�للش اجلللنللدي 

بتاريخ  ا�ست�سهد  الذي  عبدو  جورج 

.2007/2/17

- من مواليد 1968/2/7. 

بتاريخ  اجللليلل�للش  يف  تللطللوع   -

.1991/9/16

- حائز:
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برعاية قائد اجلي�ش العماد مي�سال 

�سليمان ممثالً بالعميد الركن �سمري 

�سريي، نظم االحتاد اللبناين للتزلج 

بطولة لبنان يف التزلج االلبي للعام 

2007 يف منطقة فاريا - املزار )كفرذبيان( وذلك اعتباراً من 2007/3/2 

ولغاية 5 منه.

ح�سر حفل االفتتاح ممثل وزير ال�سياحة ال�سيد توفيق �سعد، قائد مدر�سة 

اللبناين  االحتاد  رئي�ش  خري،  حممد  الركن  العقيد  االرز  منطقة  يف  التزلج 

الراعية  ال�سركات  وممثلي  اركللان  اىل  باال�سافة  رزق  كميل  ال�سيد  للتزلج 

وروؤ�ساء النوادي.

االحتادية  االندية  جانب  اىل  اللبناين  اجلي�ش  فريق  البطولة  يف  �سارك 

ومتزجلون من اليونان وقرب�ش، وحقق الع�سكريون نتائج مميزة.

كذلك، �سارك فريق اجلي�ش يف التزلج يف املرحلة الثانية من بطولة لبنان 

للتزلج االلبي على الثلج على منحدر جربان خليل جربان يف منطقة االرز. 

وقد ا�سفرت النتائج التي حققها الع�سكريون عن االآتي:

l �سباق التعّرج الطويل )2007/3/9(:

- الرقيب االول ادوار جعجع من مدر�سة التزلج، اخلام�ش.

- العريف اندريه جنم من مدر�سة التزلج، الثالث ع�سر.

- اجلندي تادي واكيم من فوج املدفعية الثاين، الع�سرين.

l �سباق التعّرج الطويل )2007/3/10(:

- الرقيب االول ادوار جعجع، الرابع 

- العريف اندريه جنم، الثالث ع�سر.

- اجلندي تادي واكيم، التا�سع ع�سر.

l �سباق التعّرج الق�سري )2007/3/11(:

- العريف اندريه جنم، العا�سر.

- الرقيب االول ادوار جعجع، احلادي ع�سر.

- الرقيب كامل عدرة من فوج املغاوير، ال�ساد�ش ع�سر.

اجلي�ش ي�صارك يف 

بطولة لبنان بالتزلج 

االألبي للمرحلتني

االوىل والثانية

اآذار

اإعداد:

نينا عقل خليل

اخبار ريا�سية
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يف  اجلي�ش  منتخب  فريق  �سارك  خمتلفة  بتواريخ 

للعام  )ممتاز(  االوىل  للدرجة  الطائرة  الكرة  لعبة 

للعبة.  اللبناين  االحتاد  با�سراف  اقيمت  التي   ،2007

وجاءت نتائجه قبل نهاية مرحلة الذهاب على ال�سكل 

االآتي:

l اجلي�ش - االأنطوين بعبدا: 3 - 1 ل�سالح اجلي�ش.

l اجلي�ش - غزير: 3 - �سفر ل�سالح اجلي�ش.

l اجلي�ش - قيتويل: 3 - �سفر ل�سالح اجلي�ش.

l اجلي�ش - القلمون: 3 - 2 ل�سالح اجلي�ش.

l اجلي�ش - االأنوار: 1 - 3  ل�سالح ااالنوار.

l اجلي�ش - الر�سل جونيه: 3 - 1 ل�سالح اجلي�ش.

ل�سالح    3  -  1 االمريكية:  ال�سفارة   - اجلي�ش   l

ال�سفارة.

l اجلي�ش - االأمن العام: 3 - �سفر ل�سالح اجلي�ش.

l اجلي�ش - البو�سرية: 1 - 3 ل�سالح البو�سرية.

l اجلي�ش - االنطالق انفه: 2 - 3 ل�سالح انفه.

l اجلي�ش - املعني �سيدا: 3 - �سفر ل�سالح اجلي�ش.

فريق اجلي�ش ي�صارك يف بطولة

الكرة الطائرة للدرجة املمتازة

للعام 2007  التزلج  اجلي�ش يف  بطولة  اقيمت 

اجلي�ش  قائد  برعاية  وذلك  االرز،  منطقة  يف 

الركن  بالعميد  ممثالً  �سليمان  مي�سال  العماد 

التزلج  مدر�سة  قائد  وبح�سور  معاليقي  فاروق 

العقيد الركن حممد خري وقادة الوحدات وفعاليات 

املنطقة.

اآذار   5 يف  بداأت  التي  البطولة  ت�سمنت 

التعرج  �سباقات  منه،  الثامن  حتى  وا�ستمرت 

الطويل والق�سري و�سباق العمق.

ويف الت�سفيات النهائية للبطولة، جاءت النتائج 

على النحو االآتي:

l فئة �ل�سباط )ذكور(:

l التعرج الطويل:

- املقدم ايلي جعجع من الكتيبة 62، االول.

الهند�سة،  فوج  من  خليل  �سميح  النقيب   -

الثاين.

املدرعات  فوج  من  �سماحة  �سباح  النقيب   -

االول، الثالث.

l التعّرج الق�سري:

- النقيب �سميح خليل من فوج الهند�سة، االول.

- املقدم ايلي جعجع من الكتيبة 62، الثاين.

املدرعات  فوج  من  �سماحة  �سباح  النقيب   -

االول، الثالث.

l �سباق العمق:

- النقيب �سميح خليل من فوج الهند�سة، االول.

- املقدم ايلي جعجع من الكتيبة 62، الثاين.

- النقيب ريان معيكي من فوج التدخل الثاين، 

الثالث.

l فئة �ل�سباط )�إناث(:

جونية  قاعدة  من  رعد  نورما  الرائد  ت�سدرت   -

البحرية املركز االول يف ال�سباقات الثالثة.

l فئة �لرتباء و�الفر�د )ذكور(:

l التعرج الطويل:

- الرقيب االول ادوار جعجع، من مدر�سة التزلج، 

االول.

التزلج،  مدر�سة  من  جنم  اندريه  العريف   -

الثاين.

- الرقيب كامل عدره من فوج املغاوير، الثالث.

l التعرج الق�سري:

- الرقيب االول ادوار جعجع، االول.

- العريف اندريه جنم، الثاين.

- الرقيب كامل عدره، الثالث.

l �سباق العمق:

- العريف حممد ديب من مدر�سة التزلج، االول.

التزلج،  مدر�سة  من  بطيخ  احمد  العريف   -

الثاين.

التزلج،  مدر�سة  من  كنعان  احمد  العريف   -

الثالث.

ويف ختام البطولة، اقيم حفل توزيع ميداليات 

على �سرف املت�سابقني، ح�سره ممثل العماد قائد 

خالله  والقى  وفعاليات،  الوحدات  وقادة  اجلي�ش 

ومهامها،  املدر�سة  عن  موجزاً  خري  الركن  العقيد 

يف حني القى العميد الركن معاليقي كلمة قائد 

اجلي�ش.

بطولة اجلي�ش يف التزلج



حلود  اميل  العماد  الرئي�ش  جممع  يف  اقيمت 

الريا�سي الع�سكري، بطولة اجلي�ش يف كرة الطاولة 

 2007/2/20 من  اعتباراً  وذلك   ،2007 للعام 

ولغاية 22 منه. ويف ما يلي النتائج:

اللواء  من  الدقدوقي  م�سطفى  العريف   -

ال�ساد�ش، االأول.

مو�سيقى  من  الدين  �سيف  وائل  العريف   -

اجلي�ش، الثاين.

التدخل  فوج  من  اليا�ش  موري�ش  العريف   -

االول، الثالث.

- املعاون علي حيدر احمد من مو�سيقى اجلي�ش، 

الرابع.

بطولة اجلي�ش

يف كرة الطاولة

املركز االول للعريف 

م�صطفى الدقدوقي

التايكواندو  يف  لبنان  بطولة  اجلي�ش  فريق  اأحللرز 

للدرجة الثانية، التي اأقيمت يف جممع الرئي�ش العماد 

 2007/2/18 بتاريخ  الع�سكري  الريا�سي  حلود  اميل 

و�سارك فيها 14 نادياً. وكانت نتائج الع�سكريني على 

النحو االآتي:

- وزن 54 كلغ: اجلندي اليا�ش كورد، االول )ذهبية(.

االول  زغيب،  ابو  يو�سف  اجلندي  كلغ:   58 وزن   -

)ذهبية(.

الثالث  �ساهني،  وائل  االول  اجلندي  كلغ:   62 وزن   -

)برونزية(.

االول  البي�سري،  وجيه  اجلللنللدي  كلغ:   67 وزن   -

)ذهبية(.

الثالث  عيد،  ابو  جوزيف  العريف  كلغ:   72 وزن   -

)برونزية(.

الثالث  فللخللري،  �سربل  اجلللنللدي  كلغ:   78 وزن   -

)برونزية(.

- وزن 84 كلغ: اجلندي االول خ�سر الدكرمنجي، االول 

)ذهبية(، واجلندي علي الرتحيني، الثاين )ف�سية(.

اجلي�ش يحرز بطولة لبنان 

الدرجة الثانية يف التايكواندو
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بطولة لبنان

الإخرتاق ال�ساحية

فريق اجلي�ش

يف املراكز االأوىل
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الطرق للعام  �سمن بطولة اجلي�ش يف �سباقات 

الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز  اقام  احلايل، 

وبتاريخ 2007/2/24 �سباق الطرق مل�سافة 12 

كلم انطالقاً من طريق عم�سيت القدمية و�سوالً اىل 

منطقة البرتون، و�سارك فيه عداوؤون من خمتلف 

قطع اجلي�ش واألويته. وجاءت النتائج كاالآتي:

االأول،  اللواء  االول ح�سني عوا�سة من  العريلف   -

االأول.

فوج  من  اللطيف  عبد  عمر  االأول  العريف   -

املغاوير، الثاين.

- اجلندي االأول حممد العجمي من اللواء الثاين، 

الثالث.

بطولة اجلي�ش يف

�سباق الطرق مل�سافة 12 كلم

العريف االول ح�صني عوا�صة

يف الطليعة

اأقيمت بطولة لبنان الإخرتاق ال�ساحية على ملعب 

نادي اجلمهور بتاريخ 2007/2/11 با�سراف االحتاد 

عداوؤو  فيها  �سارك  والتي  القوى  الألعاب  اللبناين 

منتخب اجلي�ش اىل جانب العبي االندية املنت�سبة 

اىل االحتاد. وقد حقق الع�سكريون املراكز االوىل يف 

البطولة. وهنا النتائج.

- العريف حممد الدركو�سي من فوج التدخل االول، 

االول.

االول،   اللواء  من  عوا�سة  ح�سني  االول  العريف   -

الثاين.

الثاين،  اللواء  من  العجمي  حممد  االول  اجلندي   -

الرابع.

منتخب  من  عوا�سة  ح�سني  االول  العريف  احرز 

العامة يف  لبنان  الرجال يف بطولة  اجلي�ش لقب 

�سباق ال�ساحية للعام احلايل، التي نظمها االحتاد 

اللبناين الألعاب القوى بتاريخ 2007/3/4 على 

 50 فيها  و�سارك  اجلمهور  �سيدة  مدر�سة  ملعب 

عرب  جمعية  نوادي:  اىل  ينت�سبون  وعداءة  عداء 

وقوى  بعبدا   - االنطوين  الطرق،  لعدائي  لبنان 

االمن الداخلي.

وهنا النتائج الفنية للع�سكريني مل�سافة 8200 

مرت:

االول،  اللواء  االأول ح�سني عوا�سة من  العريف   -

االول.

التدخل  فوج  من  الدركو�سي  حممد  العريف   -

االول، الثاين.

- اجلندي االول حممد العجمي من اللواء الثاين، 

الثالث.

بطولة لبنان العامة

الخرتاق ال�ساحية

العريف االول ح�صني عوا�صة

اول الرجال
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 17 الل  االآ�سيوية  للدورة  حت�سرياً 

بريوت  يف  املقررة  القوى  اللعاب 

يف متلللوز املللقللبللل، نللظللم االحتلللاد 

االول  اللقاء  القوى  اللعاب  اللبناين 

من �سمن اللقاءات اخلم�سة املقررة 

الختيار املنتخب الذي �سيمثل لبنان 

ملعب  على  وذلك  الدورة،  هذه  يف 

مدينة كميل �سمعون الريا�سية.

يف  اجلي�ش  فللريللق  �للسللارك  وقللد 

اللقاء اىل جانب عدة اندية، وجاءت 

نتائج الع�سكريني على النحو االآتي:

l �صباق 60 مرت: املجند املمددة 

خدماته حممد �سعيب، االول.

االول  اجلندي  300 مرت:  �صباق   l

مياد غ�سن، الثالث.

املجند  مــرت:   100 �صباق   l

غريزي،  ع�سمت  خدماته  اململددة 

االول، والرقيلب نقلوال مرتا، الثالث.

االول  اجلندي  العايل:  الوثب   l

ع�سام  واجلندي  االول،  غ�سن،  تركي 

غ�سن، الثاين.

اجلندي  الثالثية:  الوثبة   l

ا�سامة  والعريف  االول،  يونان،  فوؤاد 

االول  والعريف  الللثللاين،  الللنللداف، 

داوود �سرور، الثالث.

االول  العريف  الرمح:  رمي   l

طالب احل�سن، االول، والعريف احمد 

حممد  والعريف  الللثللاين،  احل�سن، 

مراد، الثالث.

اجلندي  �حلديد:  كــرة  رمــي   l

والعريف  االول،  عبيد،  بدري  االول 

االول �سائر �سامل، الثاين.

اجلي�ش يحقق

نتائج جيدة

يف اللقاء التح�صريي 

للدورة االآ�صيوية يف 

العاب القوى املقبلة

مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية ال�ست�سهاد الرئي�ش 

اللبناين  االحتاد  نظم  احلريري،  رفيق  ال�سهيد 

وذلك  اللعبة،  يف  ريا�سياً  مهرجاناً  للم�سارعة 

احلريري  جممع  يف   2007/2/16 بتاريخ 

الريا�سي يف �سيدا.

لعبة  اجلي�ش يف  فريق  املهرجان  �سارك يف 

امل�سارعة اىل جانب خم�سة اندية واحرز العبوه 

املركز االول يف النتيجة النهائية، وكانت نتائج 

الع�سكريني على النحو االآتي:

l م�صارعة رومانية: 

كرامي،  �سليمان  العريف  كلغ:   55 وزن   -

االول.

قلفوتي،  ابو  ب�سار  العريف  كلغ:   96 وزن   -

املركز الثاين.

يو�سف  االول  اجلللنللدي  كلللللغ:   120 وزن   -

ابراهيم، الثالث.

l م�صارعة حّرة:

�سليمللان  العللريف  حللّل  كلغ:   55 وزن   -

املركز  يف  �سكلاف،  جلورج  واجلنلدي  كلراملي 

االول.

الغو�ش، يف  العريف حممد  كلغ:   60 وزن   -

املركز االول.

العريف كمال اخلطيب، يف  كلغ:  وزن 66   -

املركز االول.

- وزن 120 كلغ: اجلندي االول علي دمج، يف 

املركز االول.

مهرجان ريا�سي يف ذكرى ا�ست�سهاد الرئي�ش ال�سهيد رفيق احلريري

فريق اجلي�ش يف املركز االول
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مت l كرة القدم:

اأقيمت مباراة ودية بني فريقي اللواء الثامن  - بتاريخ 2007/2/8 

ومعهد التعليم انتهت بفوز اللواء الثامن بنتيجة 2 - 1.

- بتاريخ 2007/2/20، جرت مباراة ودية بني فريقي اللواء الثامن 

باأربعة  الثامن  اللواء  فريق  فوز  عن  ا�سفرت  الثاين،  املدرعات  وفوج 

اهداف مقابل هدف واحد للفريق الثاين.

اجلامعة  ملعب  على  ودية  مباراة  اأقيمت   ،2007/2/22 بتاريخ   -

انتهت  التعليم،  ومعهد  الثامن  اللواء  فريقي  اخليارة، بني   - اللبنانية 

بفوز اللواء الثامن بثالثة اهداف مقابل هدف واحد ملعهد التعليم.

يف  والعا�سر  ال�سابع  اللواءين  فريقا  تبارى   ،2007/2/24 بتاريخ   -

فيها  وفاز  الع�سكرية،  للريا�سة  العايل  املركز  ملعب  على  جرت  مباراة 

فريق اللواء ال�سابع بثالثة اهداف مقابل هدفني للواء العا�سر.

الفوج  فريقي  بني  وديللة  مباراة  اأقيمت   ،2007/2/27 بتاريخ   -

بهدفني  الفريقان  تعادل  النتيجة،  ويف  لبنان،  جبل  ومنطقة  املجوقل 

لكل منهما.

- بتاريخ 2007/2/28، جرت مباراة ودية بني فريقي اللواء الثامن 

وفوج التدخل الثالث، وكانت النتيجة 2 - 1 ل�سالح فوج التدخل الثالث.

- بتاريخ 2007/2/28، اقيمت مباراة ودية بني فريقي لواء احلر�ش 

اجلمهوري واللواء العا�سر. وكانت النتيجة اربعة اهداف ل�سالح لواء احلر�ش 

اجلمهوري مقابل هدف واحد ل�سالح اللواء العا�سر.

فريق  تللبللارى   ،2007/3/2 بللتللاريللخ   -

ودياً،  اللوج�ستي  واللواء  لبنان  جبل  منطقة 

املنطقة  فريق  فوز  عن  النتيجة  وا�سفرت 

بهدفني مقابل هدف واحد للواء اللوج�ستي.

- بتاريخ 2007/3/3، اقيمت مباراة ودية 

املجوقل،  والفوج  الثامن  اللواء  فريقي  بني 

واحد  بهدف  الثامن  اللواء  فريق  فيها  فاز 

مقابل ال �سيء للفريق املجوقل.

- بتاريخ 2007/3/4، اقيمت مباراة ودية 

املدرعات  وفوج  التعليم  معهد  فريقي  بني 

بنتيجة  االخللري  الفريق  فيها  وفللاز  الثاين، 

هدفني مقابل ال �سيء لفريق املعهد.

- بتاريخ 2007/3/5، اقيمت مباراة بني 

لبنان،  جبل  ومنطقة  الثامن  اللواء  فريقي 

اللواء  ل�سالح  اهللداف  اربعة  النتيجة  وكانت 

الثامن مقابل هدفني لفريق املنطقة.

- بتاريخ 2007/3/8، اقيمت مباراة بني 

فريقي منطقة جبل لبنان ولواء الدعم على 

الع�سكرية،  للريا�سة  العايل  املركز  ملعب 

انتهت بفوز فريق املنطقة بنتيجة 3 - 2.

مباراة  جرت   ،2007/3/8 بتاريخ   -

ودية بني فريقي معهد التعليم ونادي كامد 

ل�سالح  النتيجة  وجاءت  االخري،  ملعب  على  اللوز 

لفريق  �سيء  ال  مقابل  واحللد  بهدف  املعهد  فريق 

النادي.

- بتاريخ 2007/3/8، جرت مباراة ودية بني فريقي الفوج 

املجوقل  الفوج  فوز  عن  النتيجة  وا�سفرت  العا�سر،  واللواء  املجوقل 

بخم�سة اهداف مقابل ال �سيء للواء العا�سر.

الرو�سة،  ونللادي  التعليم  معهد  فريقا  لعب   ،2007/3/6 بتاريخ   -

واحد  بالتعادل بهدف  انتهت  اللوز  كامد  نادي  مباراة ودية على ملعب 

لكل منهما.

- بتاريخ 2007/3/9، اقيمت مباراة ودية بني فريقي معهد التعليم 

ونادي ال�سم�ش - بعلبك على ملعب رياق، انتهت بفوز فريق املعهد 

بثالثة اهداف مقابل هدف واحد لفريق نادي ال�سم�ش.

- بتاريخ 2007/3/9، اقيمت مباراة ودية بني فريقي اللواء الثامن 

مقابل  اهداف  باربعة  ع�سر  الثاين  امل�ساة  لواء  فيها  فاز  ع�سر،  والثاين 

ثالثة للواء الثامن.

فريق  بيلن  القدم  كلرة  ودي يف  لقللاء  اأقيلم   ،2007/3/2 بتاريخ   -

»اليونيفيلل«  �سملن  العامللة  الهنديلة  الكتيبلة  وفريلق  العا�سلر  اللواء 

ب�ستة  العا�سر  اللواء  فريق  فوز  عن  ا�سفر  القليعة،  بلدية  ملعب  على 

الكتيبة  لفريق  واحللد  هدف  مقابل  اهللداف 

الهندية.

l كرة ال�صلة:

مباراة  اقيمت   ،2007/2/7 بتاريخ   -

اللواء  ال�سلة بني فريقي  ودية يف لعبة كرة 

االول ونادي ال�سان جورج - الزلقا على ملعب 

 58  -  78 النتيجة  وكانت  االخللري،  الفريق 

ل�سالح اللواء االول.

ودية  مباراة  جرت   ،2007/3/1 بتاريخ   -

بني فريق اللواء االول وفوج التدخل اخلام�ش 

على ملعب هوب�ش - انطليا�ش، ا�سفرت عن 

فوز فريق اللواء االول بنتيجة 85 هدفاً مقابل 

68 ل�سالح فوج التدخل اخلام�ش.

l الكرة الطائرة:

مباراة  اقيمت   ،2007/2/12 بتاريخ   -

اللواء  فريقي  بني  الطائرة  الكرة  يف  وديللة 

�سمن  العاملة  الهندية  والكتيبة  العا�سر 

الكتيبة  فريق  بفوز  انتهت  »اليونيفيل« 

الهندية بثالثة ا�سواط مقابل ال �سيء للفريق 

اللواء العا�سر.

النقيب فادي الكّبي

حكم وقا�شٍ دويل يف 

لعبة امل�صارعة

من  الكّبي  فادي  النقيب  نال 

وقا�شٍ  حكم  لقب  االول،  اللواء 

لعبة  يف  ثانية(  )درجللة  دويل 

وذلك  الللرومللانلليللة،  امل�سارعة 

االمتحانات  يف  م�ساركته  بعد 

اخلطية والعملية التي جرت يف 

جمهورية م�سر العربية.







كيف تتكّون الكحول؟

حتدث عملية تكوين الكحول نتيجة تخّمر املادة 

عملية  يف  واخل�سر  الفاكهة  يف  عللادة  ال�سكرية 

االإيثانول  اإىل  ال�سكر  حتّول  اأي  بالتخمر،  ت�سّمى 

االأوك�سجني  غياب  يف  ميكرو�سكوبية  بخمرية 

 3 من  الرئي�سة  التخمر  خلطة  وتتكّون   .)O2(

يف   ٪15 اإىل  و12  البرية،  يف  اإيثانول   ٪5 اإىل 

النبيذ، اأما امل�سروبات االأكرث قّوة مثل امل�سروبات 

الروحية املقطرة فال ميكن الو�سول اإىل تركيزاتها 

مع  االإيثانول  غلي  يتم  لذلك  وح�سب،  بالتخمر 

املاء للح�سول على اإيثانول اأكرث تركيزاً يف عملية 

االإيثانول عند  اأوالً  ت�سّمى بالتقطري، حيث يتبخر 

الغلي على درجة حرار  78.3، وينف�سل عن املاء 

اأن هناك  الذي يغلي على درجة حرارة 100. كما 

ن�سبة  ت�سل  قد  الكحول  من  م�سروعة  غري  اأنواعاً 

زاد  كلما  الللذي  وهللو   ،٪95 اإىل  فيها  االإيثانول 

تركيزه زادت قوة امل�سروب وتاأثريه.

الكحول: فوائدها وم�صارها

اأقدم امل�سروبات  • البرية: تعترب البرية من 
ال�سعري  العامل وهي حت�سر عن طريق ع�سري  يف 

اجلعة  اأنواعها:  ومللن  االأخلللرى،  احلبوب  بع�ش  اأو 

و�ستاوت   ،)Ales )احلنطة  واملللزر   ،)Lager(

طريق  عن  ي�سنع  الذي  و»ال�سيدر«   ،)Stout(

تخمر التفاح.

اأنها تعزز وظائف  البرية املفيدة  من خ�سائ�ش 

على  ت�ساعد  للبول،  مللدّرة  وهي  اله�سم،  جهاز 

االإفراط  الأن  معتدلة،  بكميات  تناولناها  اإذا  النوم 

ملفاعيل  م�ساهية  ال�سلبية  مفاعيلها  يجعل 

الكحول احلادة.

ع�سري  تخمري  عن  النبيذ  ينتج  النبيذ:   •
خم�س�ش  االول  نوعان،  العنب  ان  علماً  العنب. 

من  متعددة  اأنللواع  ح�سيلة  وهو  النبيذ  ل�سناعة 

اللللللدوايل )االأبلليلل�للش 

النوع  اأمللا  واالأحللمللر(. 

فمخ�س�ش  اللللثلللاين 

لالأكل.

من  كللاأ�للسللاً  اأن  �للسللك  ال 

الللنللبلليللذ متللللّد االأ�للسللخللا�للش 

جراحية  لعملية  خ�سعوا  الذين 

باحلديد  الغني  فالنبيذ  بالقوة، 

الدم  خ�ساب  توّلد  اإعللادة  يف  ي�ساهم 

)Hemoglobine(. وقد ثبت موؤخراً 

ان اخلمر اي�ساً ي�ساهم فعلياً يف الوقاية 

مّت  اإذا  وال�سرايني،  القلب  اأمرا�ش  من 

تناوله بانتظام وبجرعات قليلة.

�سفائية  خ�سائ�ش  االأحمر  وللنبيذ 

وميكن  الللدرا�للسللات،  بع�ش  ح�سب 

اآالم  لعالج  جيدة  و�سفة  اعللتللبللاره 

املللفللا�للسللل املللزمللنللة. فللقللد وجد 
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اآذار

اإعداد: جان دارك اأبي ياغي

معينة  ن�صبة  على  حتتوي  التي  امل�صروبات  هي  الروحية،  امل�صروبات  اأو  الكحولية  امل�صروبات 

م�سدرها  كان  �سو�ء  �لوي�سكي(،  )مثل  مقطرة  �أو  �لبرية(  )مثل  خممرة  تكون  وقد  �لكحول  من 

الع�صل،  اأو  والذرة،  وال�صعري،  كاحلنطة،  احلبوب:  من  اأو  والزبيب،  والتمر،  العنب،  مثل:  الفواكه، 

اأو   »C2 H5 OH« والبطاط�ش، والن�صا وال�صكر. واملرّكب الرئي�ش يف اخلمر هو الكحول االإيثيلي

االإيثانول »Ethanol« االإ�صم العلمي للكحول وهو �صائل طيار عند احلرارة العادية، اأقل كثافة من 

�ملاء ويذوب ب�سهولة فيها، كما �أنه الذع �لطعم، قابل لال�ستعال.

براندي،  �صاكي،  �صيدار،  كامباري،  فودكا،  عرق،  نبيذ،  وي�صكي،  نذكر:  الكحولية  امل�صروبات  من 

كونياك، روم، تيكيال، برية، �سامبانيا، �آير�ش كرمي...

غنية بال�سعرات احلرارية

امل�صروبات الروحية

للجرعات ال�صغرية فوائد

�أما �الإفر�ط فد�ء فّتاك



يحتوي  العنب  اأنللواع  بع�ش  ان  العلماء 

على عن�سر م�ساد لالأك�سدة ميكنه ت�سريع 

�سفاء املر�سى امل�سابني باآالم املفا�سل. 

تناولناه  اإذا  االأحمر  النبيذ  ي�ساعد  كما 

باعتدال على الوقاية من ال�سرطان ويبطئ 

منّو االأورام. وقد اأظهرت االأبحاث املخربية اأن 

يعطي  يومياً  االأحمر  النبيذ  من  كاأ�ش  تناول 

مناعة بن�سبة 13٪ �سّد اأنواع معينة من ال�سرطان 

اأن  دون  من  هللذا  االأخلللرى،  بامل�سروبات  مقارنة 

نن�سى اأن كاأ�ساً من النبيذ االأحمر كل يوم ي�ساهم 

يف حفظ فعالية الذاكرة ويف العمر الطويل.

لكن االأطباء حّذروا من االإفراط يف تناول النبيذ 

بة على االإ�ستهالك  بالنظر اإىل االآثار ال�سلبية املرتتِّ

املفرط للكحول، ما قد يوؤدي اإىل االإ�سابة باأمرا�ش 

الدم عند بع�ش  كاإرتفاع �سغط  ال حتمد عقباها، 

االأ�سخا�ش، ا�سطرابات خطرية يف النب�ش، انحطاط 

يف ع�سل القلب وت�سمع الكبد...

باالكتفاء  التغذية  اخت�سا�سيو  ين�سح  هنا  من 

10غ  اإىل   5 يعادل  ما  اأي  كاأ�سني  اإىل  بكاأ�ش 

من  30غ  تناول  ويكفي  ال�سافية.  الكحول  من 

من  كوؤو�ش   3 اإىل   1 من  اأي  يومياً  االإيللثللانللول، 

الكحول احلادة اأو من النبيذ اأو من البرية.

االإ�سادة  مللن  الللرغللم  على  الوي�صكي:   •
يف  يندرج  اأنه  اإال  عاملياً،  الوي�سكي  بفوائد 

على  االإيجابية  مفاعيله  جلهة  الكحول  الئحة 

تناوله  عند  للقلب  املغذية  ال�سرايني 

اأو  بللاملللاء  خمففاً  اأي  معتدلة،  بكميات 

الكمية  اأما  كحولية.  غري  اأخرى  مب�سروبات 

-20 بني  فرتاوح  بتناولها  ين�سح  التي 

كاأ�سني(  )مبعدل  يومياً  �سنتيليرت   40

الكحول  من  10غ  اإىل   5 على  ويحتوي 

ال�سافية.

• العرق: يقّطر العرق باليان�سون 
رة.  املعطِّ نكهته  عليه  ي�سفي  الذي 

يتمتع العرق باخل�سائ�ش االإيجابية 

اإذا  اخلمور  ل�سائر  العائدة  نف�سها 

قليلة  كميات  تناوله على  اقت�سر 

ن�سبة  تلللراوح  بللاملللاء.  خمففة 

10غ،  و   5 بللني  فيه  الللكللحللول 

تناولها  ميكن  التي  والكمية 

هي  م�ساعفات  دون  من  منه 

بني 10 و 20 �سنتيليرت يومياً.

الكحول وزيادة الوزن

اإذا  الكحول  بتجنب  التغذية  اإخت�سا�سيو  ين�سح 

على  الزائد.  الللوزن  فقدان  بالفعل  ال�سخ�ش  اأراد 

النبيذ  من  الكبري  القدح  يحتوي  املثال،  �سبيل 

)250ملل( على 170 وحدة حرارية.

الوحدات  من  كبرية  كمية  حتوي  اجماالً  والكحول 

كاأ�ش  كل  يحوي  املثال،  �سبيل  فعلى  احلرارية. 

)125 ملل( من امل�سروبات املتنوعة ال�سعرات 

احلرارية التالية:

• النبيذ االأبي�ش: 85 �سعرة حرارية.
• اجلني والتونيك: 140 �سعرة حرارية.

• �سر�ب �لروم و�لكوكا: 145 �سعرة حرارية.
• البرية: 190 �سعرة حرارية.

• باكاردي: 144 �سعرة حرارية.
• الرباندي: 253 �سعرة حرارية.
• مارجريتا: 185 �سعرة حرارية.

• املارتيني: 210 �سعرة حرارية.
• تاكيال: 219 �سعرة حرارية.

• الوي�صكي: 126 �سعرة حرارية.
تاأثري الكحول

على اجللد

الكحول  �للسللرر  يقت�سر  ال 

وح�سب،  الللوزن  زيللادة  على 

ويفقده  اجللللللد  يجفف  فهو 

بريقه ون�سارته ويبطئ الدورة 

الدموية.

الفيتامينات  ي�ستنفد  كما 

ت�سللاهلم  التي  احليويلة  واملعلادن 

يف اإ�سفلاء احليويلة على اجلللد.

طويللة  لفتلرة  ال�سلرب  اأن  كما 

االأوعيلة  تك�سر  ي�سبب  اأن  ميكلن 

ال�سعلريلة ويهيلج اأو ي�سبلب االأكزميلا 

اجللديلة اأو داء ال�سدفيلة، ويبلطئ ملن 

عملل الكبلد ووظائلف الكلى، ويزيد من 

اجليلوب املنتفخلة حتت العيون.

اأما ادمان الكحول فاآفة قد تق�سي على 

امل�ساب بها.
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ن�سبة امت�سا�ش الدم للكولي�سرتول.- من االأف�سل �سربها مع الطعام ما يحّد من ي�سهم يف ت�سريع عملية امت�سا�سها يف اجل�سم.- ال تتناولوها على الريق اأو مع ال�سيجارة، ما والوحدة، جتنباً لالفراط.- امتنعوا عن �سرب الكحول يف اأوقات احلزن 

لتجّنب خماطر الكحول



اآذار

باأقالم القراء
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اجلللللليللللل�لللللش اإللللللللنلللللللا اإملللللللنلللللللا والللللللبللللللّي

واالأرز الللللللوطللللللن  حلللللاملللللي  جللليللل�لللسلللنلللا 

خللللللللري الللللللللوطللللللللن بللللحللللكللللمللللة قللللليلللللادة

واأملللللللللن الللل�لللسلللعلللب جللليللل�لللسلللو ومللللغللللاويللللرو

جللليللل�لللسلللنلللا احللللللا�لللللسلللللر بلللللكلللللل ظلللللللروف

جلللليلللل�للللسللللنللللا للللللللللنللللا�للللش حللللللامللللللل هلللللّم

ملللللللن علللللللملللللللادو اللللللقلللللائلللللد �لللسللللللليلللملللان

وعلللللللللاحللللللللللدود وبللللاللللل�للللسللللهللللل والللللللوعللللللر

جلللليلللل�للللسللللنللللا يلللللللا مللللللدر�للللللسللللللة اأبللللللطللللللال

لللللللوحللللللدة �للللسللللعللللب وتلللللللللللراب جمللللهللللودك

يللللللا جللليللل�لللسلللنلللا اللللللللللللي قلللللللوبلللنلللا حمللتللل

يللللا جلليلل�للسللنللا بلللحلللّيللليلللك ويللللللن مللللا تللكللون

واجلللللليللللل�لللللش مللللعللللنللللا اخلللللتلللللنلللللا واخللللللللللّي

جللليللل�لللسلللنلللا رملللللللللز الللللنلللل�للللسللللر والللللللعللللللّز

وعلللللللللللللّز الللللللللوطللللللللن بلللللللزنلللللللد بللللللللللوالدي

اللللللللللللي بلللليللللعللللرفللللو �للللسللللالمللللتللللو يللللديللللرو

�لللسلللملللعلللتلللو بلللللتلللللربق بلللللللللمللللع �لللسللليلللوف

وبلللعلللنلللايلللتلللو �للللسللللاهللللر علللللا حللللقللللن اللللللدم

للللللكلللللل جللللللنللللللدي بلللل�للللسللللاحللللة امللللللليللللللدان

ومللللللللللن اعللللللللللللايل جلللللبلللللاللللللنلللللا للللللللبلللحلللر

لللللئ االجللللللليلللللللال عللللللالللللللوفللللللا بلللللتلللللنللللل�لللللسّ

وكللللللللل االمللللللللللل بللللاللللل�للللسلللللللللم بلللللوجلللللودك

بلللتللل�لللسلللّل راح  واللللللليللللللاء  االللللللللللف  انلللللللت 

بللللوحللللدة �لللسلللفلللوفلللك هلللاللللوطلللن ملل�للسللمللون

ولللربللوعللنللا اجللليلل�للش: اللل�للسللملل�للش والللللفللللّي...

وتللللعلللليلللل�للللش بللللا�للللسللللتللللقللللرارهللللا بللللللالدي

حللللللّبللللللو للللللللللللللوالدو ملللللوقلللللفلللللو مللللللاألللللللوف

جللليللل�لللسلللنلللا ملللللللغلللللللوار ويلللللللللن ملللللللا كلللللان

والللللل�لللللسلللللرف واللللتللل�لللسلللحللليلللة اللللر�لللسلللملللال

الللللللكللللللّل انللللللللت وقلللللللّوتلللللللك للللللللللللكلللللّل...

اميل نون

امني �سر نقابة ال�سعر اللبناين

اجلي�ش:

اأّم وبّي

واأخت وخّي

ملللللللللا اأعلللللللللظلللللللللم �لللللسلللللعلللللبلللللك لللللبللللنللللان

بللللللقلللللللللللللبللللللو حملللللللللّبلللللللللة واإميللللللللللللللللللان

حللللللللل�لللللللللسلللللللللارة بلللللللللللني اللللللللبلللللللللللللللدان

ملللللللللا اأعلللللللللظلللللللللم �لللللسلللللعلللللبلللللك لللللبللللنللللان

اللللللللللللللبللللللنللللللانلللللليللللللي هللللللللللم اإخللللللللللللللللوان

جللللللامللللللعللللللهللللللن تللللللللللاريللللللللللخ وكللللللليلللللللان

وطلللللللللللّنلللللللللللا اأجلللللللللللملللللللللللل اأوطللللللللللللللللللان

ملللللللللا اأعلللللللللظلللللللللم �لللللسلللللعلللللبلللللك لللللبللللنللللان

املللللللا�للللللسللللللي را�للللللللسللللللللخ بللللللالللللللوجللللللدان

لللللللبللللللنللللللان حلللللللللرّيلللللللللة واإنللللللل�لللللللسلللللللان

خلللللللللللللاّلن وال  اأجلللللللللللللللانلللللللللللللللب  ال 

ملللللللللا اأعلللللللللظلللللللللم �لللللسلللللعلللللبلللللك لللللبللللنللللان

بلللللللظلللللللل اجلللللللليللللللل�لللللللش اللللللللللللبلللللنلللللاين

بللللللللللروحللللللللللو الللللللللنللللللللخللللللللوة �لللللسلللللعلللللالين

فللللللللكللللللللرو مللللل�لللللسلللللعلللللل اإنللللللل�لللللللسلللللللاين

بلللللللظلللللللل اجلللللللليللللللل�لللللللش اللللللللللللبلللللنلللللاين

فلللللللرحلللللللاين فلللللليللللللهللللللن  االأرزة 

اللللللللللللوحلللللللللللدة بللللللدمللللللهللللللن غللللللللليللللاين

اأر�لللللللللللسلللللللللللو بللللل�لللللسلللللعلللللبلللللو عللللللمللللللراين

بلللللللظلللللللل اجلللللللليللللللل�لللللللش اللللللللللللبلللللنلللللاين

للللللللد اأنللللللللللللبللللللللللللل اأمللللللللللللللللاين جلللللللل�للللللللسّ

ا�لللللللللسلللللللللتلللللللللقلللللللللالللللللللللو رّبللللللللللللللللللللاين

علللللللثلللللللملللللللاين تللللللللللللللدّخللللللللللللللل  وال 

بلللللللظلللللللل اجلللللللليللللللل�لللللللش اللللللللللللبلللللنلللللاين وجدي يون�ش

ما اأعظم

�سعبك

لبنان

اطلب منك ويف قلبي جروح تنزف منذ هجرك.

اطلب منك ويف مقلتّي نهر من الدموع، وهذا 

النهر مالح ملحه عالق على اطراف الرمو�ش.

الوقت  حلللان  لللكللن  كللثللرياً،  وتللاأملللت  قا�سيت 

لت�ستجيبي.

وتراجعي  اخلطر،  ناقو�ش  قرع  عن  كفي  اأرجوك 

اأعلم  اأنا  بالدبابي�ش.  املتوجة  الدامية  حربك  عن 

ولكن  ذلك،  واقبل  النا�ش ال يفهمونني  اأن بع�ش 

العمياء  الللل»اأنللا«  ايتها  اأنللت  عليك  االأكللرب  لومي 

وال�سّماء التي ال ت�ستح�سن العودة اىل ذاتها.

عودي، فكيف اعي�ش انا من دون نف�سي؟

كلهم  الب�سر  الأن  احلياة  انتهت  احلياة  هذه  يف 

امتالأت  عقولهم  حتى  وعمياناً،  �سّماً  ا�سبحوا 

وقلوبهم  واخلبيثة  ال�سيئة  والنوايا  بال�سرور 

تغم�ست يف دلو من الوحل االأ�سود.

يف هذه احلياة مل يعد يوجد من ي�سمعك ويراك، 

ج�صيكا زينون

ال�سف الثاين الثانوي  

فرع االن�سانيات

اىل اأناي العزيزة
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فعليك اأنت اأن تري وت�سمعي نف�سك.

اأقول لك كل هذا واإدراكي لي�ش يف اجازة.

اأقول لك واأنا عاملة انه ال جدوى من الكالم اإن مل 

تتحرري من اأ�سر قلبك وعقلك.

ا�ستمدي من اال�سر قوة ال تقدر اجلبال عليها وال 

العوا�سف وال االعا�سري، وحترري.

حترري، فاأنت حمامة عليها اأن تطري يف ال�سماء 

الزرقاء ال�سافية حيث ال�سالم واالمان.

ا�سمى  �ساأنك  اأن  واعلمي  نف�سك،  على  كابري 

مما تت�سورين، ال ت�ست�سلمي واعملي كي ت�سلي 

اىل حتقيق االهداف واالحالم. ال جتعلي م�ساعيك 

فا�سلة...

بجمالها  وفرحها،  ببوؤ�سها  باقية  احللليللاة  اإن 

وقباحتها، بلوؤمها وطيبتها، بق�ساوتها وليونتها. 

عودي، فعليك االآن اأن ت�سغي اىل العقل. وتعيدي 

احلياة اىل حياتك، واعلمي ان لكل م�سكلة حاِلً.

اآه! اآه من قلب اأ�سعلت ناره باختفائك!

كوثوقي  اليك  الر�سالة  هذه  بو�سول  وثوقي  اإن 

ال�سرق، وتغرب يف  �ست�سرق غداً من  باأن �سم�ساً 

وقت املغيب يف الغرب.

االفكار،  وتعار�ست  امل�سافات،  بعدت  فمهما 

رت ال�سالت، تبقني انت  وتخبطت امل�ساعر، وتك�سّ

القلب واأنا القالب. 

اإمللللللللللي فللللللاِتللللللت علللاملللل�لللسلللتللل�لللسلللفلللى

ميللللكللللن مللللللن �لللسلللمللل�لللش اللل�للسلليللفلليللة

كللللللانللللللت عللللاجللللبلللليللللنللللا ملللكلللتلللوبلللة

�لللللسلللللهلللللريلللللن وقلللللللللللبلللللي يللللتللللوّجللللع

اإ�لللللللسلللللللاأل علللنلللهلللا وعلللليللللنللللي تلللدملللع

واأطلللللللللللللللب مللللللن ربللللللللي تلللايللل�لللسلللفلللع

مللللللللللّرة اإحلللللللنلللللللي، مللللللللللّرة اإخلللل�للللسللللع

ملللللللللللا ربلللللللللللللي حللللللللّقللللللللق حلللللللللمللللي

�للللسللللكللللرتللللو، حللللمللللدتللللو علللاهلللاللللنلللعلللملللة

دملللللي وهلللللبلللللتلللللا  اإين  علللللللرفلللللللت 

لللللللو �للللسللللي مللللللللللّرة عللللللا اللللقللللللليلللللللة

ميللللكللللن يلللللرجلللللع فلللللكلللللري يلل�للسللفللى

وتلللللبلللللقلللللي كلللللللللمللللة بلللللللني �لللسلللفلللايف

مللللنلللل�للللسللللابللللة بلللللحلللللّملللللة دمللللاغلللليللللة

قلللويلللة �للللسللللدمللللة  �للللسللللي  مللللللن  اأو 

حلللللتلللللى بلللللقللللليلللللت بللللالللللغلللليللللبللللوبللللة

علللاملللل�لللسلللتللل�لللسلللفلللى جللللللللاي ورايللللللللح

�للللللسللللللارد، �للللسللللايللللع، فللللكللللري �لللسلللايلللح

فلللللليللللللهللللللا، ويلللللللرجلللللللعلللللللال مللللللبللللللارح

ملللللللللللّرة اأوقلللللللللللللللف، ملللللللللللّرة اإركلللللللللع

و�لللسلللفللليلللت اإملللللللللي ملللللن هلللاللللوعلللكلللة

مللللللللا فلللللللاقلللللللت، �لللللللسلللللللارت حتلللكلللي

للللت فلللليللللي و�لللللللسلللللللارت تللبللكللي حلللل�للللسّ

بلللللقلللللدر اأوفلللللللليللللللللِك �للللسللللي جللملليلللللة

وتلللللللخلللللللّف احللللللملللللللللللة الللللعللللاكللللتللللايف

رّددهللللللللللللللللا بلللل�للللسللللاعللللة اأوجلللللللاعلللللللي

�للللسللللهللللريللللن ومللللللللا كلللللانلللللت تلل�للسللفللى

عللللللا اإجللللللريللللللهللللللا اأوعللللللللللللا واإغلللللفلللللى

بلللللللللكللللي علللللللا اإيللللللللديللللللللك بللل�لللسلللفلللى

املعاون االول عون عون - املحكمة الع�سكرية �إنت كلمة بني �سفايف

 هّيا امطري يا �سماء واغ�سلي القلوب. هيا ا�سقطي يا ثلوج، طّهري النفو�ش 

وابهري العيون. يا نعمة ال�سماء كم اأنت عظيمة بنقائك واأمطارك وبيا�ش ثلوجك.

قلبي احلزين يفرح بفرح اجلبال والقمم، بفرح االأر�ش وال�سجر بفرح الطيور.

لبهائك اأيها الثلج النا�سع تهلل العجائز وت�سحك عيون االأطفال. اأنتقي يل زاوية واأجل�ش اأمعن 

وتتكلم  الكلمات على �سفتي،  االبي�ش ويف روعة هطول املطر. تتدفق  اجلمال  النظر يف عظمة 

عيوين، فاأكتب بقلمي مبا�سرة من قلبي لكي اأ�سكته وهو ي�ستمع اىل رذاذ املطر كاأنه اإيقاع ناي 

ال  ال�سم�ش  اأيتها  اخلالق.حلظة  البي�ساء مالئكة متجّد  اجلديدة  حلتها  فتبدو يف  ال�سخور  اأّما  هادئ. 

املاء،  اأ�سيع بني قطرات  زاويتي  قابعة يف  زلت  ال�ستار، فما  اأ�سديل  الثلوج.  ال تذيبي  ت�سرقي، 

واأذوب مع و�ساح الثلوج واأنت�سي بن�سمات ال�سواقي.

ما اأحلى جنونك اأيتها الدنيا، هيا حتّويل كلك اىل ماء. ادخلي االأعماق وارِو االأرواح الظماأى.

اإنك خرّية يف عطائك، ملهمة يف ت�ساقط اأمطارك. واأنت يا حّبات العنقود يا ثلوج، جمالك منارة 

للوجود، ف�سكراً يا رب من �سميم قلبي الأنك عظيم رحوم.

العريف نبيهة خ�صرا

»نعم« قلتلهم:  »اأم«  الطبيعة  قالو 

قالوا وبّيك، قلْت: »جمدي والهمم«

ْيَفنْي وَعَلْم« قالوا �سو اأنَت؟ قلت: �سَ

تنَفَهْم متلك  نا�ش  غريبة  قالوا 

َرْم ان�سَ ما  يّلي  التاريخ  انللا  قلْت 

انلللا بللحللا�للسللر بللعللمللرو ملللا انلللَعلللَدْم

لللَغلللْم اأنلللللا ابللللن الللطللبلليللعللة واللللَنّ

العظيم لللبللنللان  جللبللل  اأنللللا  بللّيللي 

�ساحميني اللليللوم  اأمللي  يللا  بعيِدك 

تقربيني يلللا  تللر�للسللي  وكلللرملللال 

حتمليني تلللعلللودي  تلللا  وكلللرملللال 

دمعة مبقلِتك  عي�ش  تللا  ب�سّلي 

اخللللريات منبع  املللي  يللا  ح�سِنك 

لللللا تلللِخلللّف بللقلللللبللك اللللدقلللات وملَّ

ِنَعْم عندو  ما  ام  ِعندو  ما  واّللللللي 

عالقَمم« »برْيَق  قلْت:  وخّيك  قالوا 

وِحَمْم« »نار  للحرب  »راية«،  لم  لل�سِّ

و�سعبة احلديدة يل بغمو�سك ِتْنَقَرْم

لللَيلللْم انللللا جلل�للسللر اللللكلللراملللة والللل�لللسِّ

انَهَدْم وال  انهّز  ال  خال�ش«  »معرب 

خدم �سعبو  مللى  بللالللدِّ جللنللدي  انلللا 

عالعلم ترفرف  لَعْم  االأرزة  وامللي 

جبيني اإم�سحي  طللهللرك  وبللنللدى 

حاميني َدْوم  جللفللنللك  ويلل�للسللل 

فيني تللتللعللذبللي  ملللا  وكللللرمللللال 

تقتليني زعلللللتللي  اإذا  حللتللى 

ودقللللللات قلللللبللك بللحللر اإلللهللامللي

القيامة تلللقلللوم  بلللدهلللا  بلليللكللون 

�لرقيب علي �سعيب - فوج اال�سغال امل�ستقل

ح�صنك منبع اخلريات

قطرة ماء 
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م�صابقة الكلمات املتقاطعة تقدمها 

للفائزين  وتخ�س�ش  لقر�ئها  »�جلي�ش« 

اربعماية  قيمتها  مالية  جوائز  فيها 

بو��سطة  تــوزع  لبنانية،  لرية  �لف 

القرعة على اربعة فائزين.

ة
ق

اب
�س

مل
�

ط 
رو

ــ
�س

• اأفقياً:
1- مدر�سة ع�سكرية، �سوت، اإحدى القارات.

بريطانية،  مقاطعة  عط�َش،  م�سهور،  برج   -2

�سّدة وحمنة.

حّياً،  بدفنه  املن�سور  اأمللر  �ساعر  جللواب،   -3

عا�سمة والية اأمريكية. 

4- يتلبك ويقع يف حرية، اأح�سنوا نظم الكالم، 

�سقيق والدها.

يف  مرفاأ  البارومرت،  اخرتع  اإيطايل  عامل   -5

غرب فرن�سا.

6- والية اأمريكية، والد االب.

7- خلط ال�سحم بالعجني، حمافظتان يف ليبيا.

اآ�سيوية،  عا�سمة  البرتون،  ق�ساء  يف  بلدة   -8

ي�سّوت ال�سفدع.

9- خمرج اأمريكي من اأ�سل انكليزي تويف العام 

1980، عملة عربية.

10- جنم كرة قدمم برازيلي، خال�ساً من، اال�سم 

الثاين ملمثل لبناين راحل.

مي�سون  اإح�سان،  فيها،  ُيكتب  �سحيفة   -11

خلف.

يرّقق  حافظ،  احلليم  لعبد  اأغنية  حاجز،   -12

عر. ن ال�سِ ويح�سّ

اأرخللي  قاطع،  �سيف  مو�سيقية،  نوتة   -13

ال�سرت، �سكبوا.

14- حرف نداء، ترتكني وتعر�سني عن.

اكت�سف  انكليزي  فيزيائي  لال�ستفهام،   -15

البنزين، حّرك وهزَّ.

، مت�سابهان. 16- والية امريكية، �سرَّ

من  كلثوم  الأم  اغنية  الثمر،  وطاب  ادرك   -17

اأحلان ريا�ش ال�سنباطي، كثري.

ال�سريف  نللور  بطولة  من  م�سري  فيلم   -18

وبو�سي، ا�سرا�ش، م�سحوق للغ�سيل.

�ساعر  وزّينوه،  نوه  ح�سّ اال�ستقبال،  قاعة   -19

ايطايل، الر�ساد وال�سواب.

20- جزيرة يف املتو�سط، فيزيائي وكيميائي 

النوعي، مقّر  االر�سية  الكرة  انكليزي حّدد ثقل 

حكومي.

ثوب  اآ�سيوية،  عملة  اجل�سم،  اع�ساء  من   -21

رقيق الن�سج، ُغالم، ما ُي�ساهد ن�سف النهار من 

ا�ستداد احلر كاأنه ماء.

مرتي د�ين  �الأول  • �لعريف 
مقر عام منطقة ال�سمال.

الهق مهدي  • اجلندي 
اللواء ال�ساد�ش - الكتيبة 66.

البيطار عبداهلل  • اجلندي 
القوات اجلوية.

�ساهني • �سباح 
�سن الفيل.

ن
و
ز
ئ
ا
ف
ل
ا

• عمودياً:
1- ملكة انكلرتا 1553، مطربة لبنانية.

وخمللرج  ممللثللل  فللرنلل�للسللي،  فيل�سوف   -2

امريكي، مواثيق.

ملك  بريطانية،  جزيرة  ا�سل،  �سرب،   -3

فار�سي.

قناة  على  م�سرية  مدينة  عللذب،  مللاء   -4

ال�سوي�ش، نوتة مو�سيقية.

ل�سرب  ُت�ستعمل  االزهللار،  من  هدمت،   -5

ال�سوائل.

6- ميكانيكي، اإ�ستخرج واجتنى الع�سل، فيلم 

م�سري من بطولة �سكري �سرحان ومرمي فخر 

الدين، اطلعك على االمر.

منازل،  قدمي،  فرن�سي  و�سيا�سي  قائد   -7

الوقت واحلني.

8- قطَع، غّنجاه، مقِبل، يقرتب.

9- ان�ّش على، يحّدثه ليالً، التنّدم على االمر 

الفائت.

االمرباطور  اأعدمه  وفيل�سوف  كاتب   -10

اأورليان�ش، تداوي اجلرح، اإبي�ّش، للتاأوه.

اأنواع امل�سارعة، تهياأ للحملة يف  11- من 

الثاين  اال�سم  خفيفة،  خياطة  خاط  احل��رب، 

لرئي�ش عراقي �سابق، اأالَن القول.

يعار�ش  اآ�سيوية،  دولللة  اأم�سياته،   -12

ويحامي عن.

اإكت�سف  انكليزي  طبيب  اىل،  ن�سَبَ   -13

التلقيح �سد اجلدري، بحر.

14- ذهب يف البالد، جزيرة تابعة لت�سيلي، 

كتاب يف الطب الأبي بكر الرازي.

�سروريات  من  العمل،  اأ�سلح  َقللْويل،   -15

احلياة، من لوازم التلميذ، يب�ش ال�سيء.

اأداة  املكان،  تركت  �سعودية،  مدينة   -16

�سرط.

ر، ي�سرب، ِغنى، اأكل اأكالً ي�سرياً. 17- َق�سْ

18- �ساعر لبناين راحل، وجهة وطريق.

امراأة  بل»اأجمل  لقبت  اإيطالية  ممثلة   -19

يف العامل«.

ممثل  زوجها،  �ستوكهومل،  عا�سمتها   -20

امريكي راحل.

د�خل  و��سح  بخط  �حلل  ويكتب  �ملجلة،  من  مقتطعة  غري  م�سابقة  كل  • ت�ستبعد 
املربعات وتر�صل ال�صفحة بكاملها مع احلل. وتعلن النتائج يف العدد املقبل.

 - التوجيه  مديرية   - الريزة   - اجلي�ش  قيادة  التايل:  العنوان  اىل  احللول  • تر�صل 
جملة »اجلي�ش« - »م�صابقة الكلمات املتقاطعة«.

جميع  يف  �جلي�ش  ثكن  يف  باليد  �مل�سابقة  ت�سليم  �مل�سرتك  با�ستطاعة   •
املناطق.

20 ني�سان 2007. احللول  لقبول  موعد  • اآخر 

حل العدد ال�صابق
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حُت�صب  فال  ولقاء،  لقاء  االأم  وعيد  الربيع  اإطاللة  بني  ما 

باالأم  يليق  ما  منها  ينبت  مل  ما  ُتعّد،  وال  زهور،  للربيع 

�أيام  جتِر  مل  ما  يوم  للعيد  يثبت  وال  وهد�يا،  تقدماٍت 

الربيع �صاحكة مع ال�صواقي واجلداول.

والربيع يف الف�صول هو اخل�صوبة وال�صباب والقدرة على التجّدد، وهذا ما 

توؤ�ص�ش  التي  الفتية  بال�صواعد  اإذ متّده  الوطن،  كامالً يف حياة  االأم  توؤديه 

للم�ستقبل، وحتافظ على �ملا�سي، وتنطلق يف �حلا�سر عمالً و�أمالً، متجاهلًة 

�لتعب، الغيًة �ل�سكوى، �سامنًة وعد �الأمنيات. وكما �أن �سباب �ل�سجرة ال ينتهي 

يف �سنة �أو �سنتني �أو �سنني، كذلك فاإن �سباب �الأم يدوم ويدوم، بحيث يبقى 

تنادي  كل مكان،  االأم، يف  ن�صمع  اأما  على مدى عمرها؛  يافعاً  فتياً  وليدها 

ابنها مهما بلغ من العمر: يا ولدي، يا ولدي ال�صغري...

وكانت االأم على مدى التاريخ، وال زالت تبارك اأبناءها، وهم ينطلقون للدفاع 

عن وطنهم، مهيئًة لهم الزاد من الدعاء وال�صالة، متمنيًة رجوعهم �صاملني 

يف  اأ�صماءهم  ومدّونًة  وحنانها،  بعاطفتها  جراحهم  حمت�صنًة  منت�صرين، 

فوؤ�دها �أبطاالً خالدين حني ي�ست�سهدون يف �ساحات �لوغى فد�ًء لرت�ب �الأجد�د.

العالية  قيمتها  الدنيا  الأبناء  وبّينت  االأم،  كّرمت  فقد  ال�صماء  ر�صاالت  اأما 

ومنزلتها �ملرموقة ودورها يف بناء �ملجتمع. ومل يخطئ �الإن�سان، بدوره، 

�أن يح�سر �ملعايدة بها على مدى  لعيدها، ويف  ربيعياً  �أن يختار يوماً  يف 

حقبة طويلة من الزمن، قبل اأن ي�صاركها يف االأعياد، االأب واالإبن واالأخ واجلار 

وال�صديق...

اأمهاتهم  لتكرمي  الع�صكريون  يهّب  الربيع،  عيد  ويف  هذا،  االأم  عيد  يف 

يف كل بيت، ويف كل مكان، ويجّددون يف الوقت نف�صه العزائم للدفاع عن 

الطامعني  ومنع  اأبنائها،  اأمن  على  وال�صهر   - الوطن  اأر�ش   - الكربى  اأمهم 

اآباءهم  اأنهم ي�صاركون  التعّر�ش لكرامتها والنيل من حبات ترابها. كما  من 

يف تكرمي تلك االأر�ش وزيادة األوانها وحماية اأغرا�صها، موؤكدين لهم اأنه يف 

مع  ي�صهر  جندي  هناك  »البور«،  البقعة  يف  معوالً  ي�صرب  فالح  كل  مقابل 

بندقيته يف �ملرت��ش �خلطر يف مو�جهة �لعدو �الإ�سر�ئيلي، وجندي �آخر ي�سل 

الليل بالنهار يف اأرجاء الوطن مانعاً عبث العابثني مواجهاً طي�ش الطائ�صني.

اأبنائها  اأحد  هو  واجلندي  الدنيا،  هي  بل  ال  االأمم،  وهي  االأمة  هي  االأم  اإن 

االأوفياء، يطلب ابت�صامتها يف الربيع، ويف ال�صيف... ويف بيا�ش الثلوج.

العميد الركن �صالح حاج �صليمان

مدير التوجيه

ربيع �الأمـهات
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