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لتوزيع ال�شحف واملطبوعات

حل  اىل  �سعيها  اإط���ار  يف 

بالدواء،  املتعلقة  امل�ساكل 

اأطلقت وزارة ال�سحة العامة 

على  وعملت  الدوائية،  البطاقة 

اإقرار قوانني ومرا�سيم من �ساأنها 

وخف�س  القطاع  ه��ذا  تنظيم 

وزير  ح��اورت  »اجلي�س«  االأ�سعار. 

ال�سحة العامة حول هذا املو�سوع،  

كما التقت معنيني بهذا امللف.

حتقيق ع�سكري

جوالت القائد

عن  الدفاع  اأن  اجلي�س  قائد  اأك��د 

الوطن  عن  ال��دف��اع  هو  اجلنوب 

لن  اجلي�س  ب��اأن  ج��ازم��اً  باأ�سره، 

يتوانى عن بذل اأق�سى الت�سحيات 

يف حال ح�سول اأي عدوان اإ�سرائيلي 

جان  العماد  ك��الم  لبنان.  على 

بها  قام  جولة   خالل  اأتى  قهوجي 

على عدة قطع يف اجلنوب 

وبريوت وجبل لبنان.

القوات اخلا�سة هم نخبة املقاتلني يف اجلي�س، يتلقون تدريباً خا�ساً يف التن�سئة 

البدنية والنف�سية والتقنية والتكتية، ويجهزون حتى ي�سبح باإمكانهم القتال يف 

جميع الظروف بكفاءة عالية وتنفيذ املهام التي ت�سعب على املقاتل العادي.

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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كانون الثاين

زيارة ر�سمية
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9
مع خروج لبنان من حربه 

العنيفة �ضد الإرهاب يف نهر 

البارد، وبعد ملء الفراغ 

الرئا�ضي بانتخاب رئي�ش للبالد، 

وعودة احلياة الربملانية، 

وانطالق حكومة الوحدة 

الوطنية، بداأ البحث اجلدي 

يف توفري اإنطالقة فاعلة 

للموؤ�ض�ضة الع�ضكرية،  فكانت 

لقاءات مع دبلوما�ضيني 

وع�ضكريني اأجانب للتعاون 

الع�ضكري وتزويد اجلي�ش 

اللبناين ال�ضالح والعتاد من 

دون �شروط �أو قيود. وكانت 

مفاجاأة رو�ضيا التي قّدمت 

عرو�ضاً جدية ومغرية لتلبية 

كل طلبات اجلي�ش من اأ�ضلحة 

وعتاد مبا ميكنه من 

تعزيز قدراته القتالية 

والدفاعية على نحو كبري، 

على اأن يكون ق�ضم من 

ال�ضالح املطلوب على 

�شكل هبات، و�لق�شم 

الآخر باأ�ضعار ت�ضجيعية 

متدنية، ولن يكون جمرد عتاد 

خفيف اأو عادي وب�ضيط، بل 

�ضالحاً متطوراً.

و�صل  الأول 2008  كانون  من  ع�صر  اخلام�س  يف 

الدفاع  وزي��ر  مو�صكو  الرو�صية  العا�صمة  اىل 

لرو�صيا  ر�صمية  زي��ارة  يف  املر  اليا�س  اللبناين 

الإحتادية تلبية لدعوة من نظريه الرو�صي اأناتويل 

القيادات  اأجرى خاللها مباحثات مع  �صريديوكوف، 

اجلي�س  احتياجات  تلبية  حول  الرو�صية  الع�صكرية 

اأ�صلحة رو�صية،  اللبناين من الأ�صلحة واإمكان �صراء 

الدفاع  يف مقّدمها املدرعات واحلوامات وو�صائل 

الطياري��ن بتدري��ب  وتعه��د  للبن�������������ان   29 مي��غ  طائ��رات  ع�ض��ر 

حمادثات مثمرة

لوزير الدفاع يف مو�صكو

واأبواب ال�صالح املتطور فتحت



يف  عقده  مطّول  اجتماع  بعد  اأعلن  ثم  اجل��وي. 

اليوم الثاين من زيارته مع وزير الدفاع الرو�صي 

الهيئة  رئي�س  ح�صور  يف  �صريديوكوف  اأناتويل 

الدويل  الع�صكري  للتعاون  الرو�صية  الفدرالية 

تزويد  ق��ررت  رو�صيا  اأن  دمييرتييف،  ميخائيل 

اجلي�س اللبناين ع�صر طائرات حربية من طراز ميغ 

29 كم�صاعدة لتعزيز القدرات القتالية للجي�س. 

زيارة  اأهم  هي  الزيارة  »هذه  املر:  الوزير  وقال 

قمت بها منذ اأن توليت وزارة الدفاع الوطني 

حتى اليوم وحتمل اأكرث من معنى. اأولً حتمل 

على ال�صعيد التقني والع�صكري وال�صيا�صي بداية 

ومهنية  ع�صكرية  وعالقة  و�صداقة  حميمة  عالقة 

الدفاع  وزير  مع  مبحادثات  قمنا  لقد  جداً.  عالية 

الرو�صي وتطّرقنا اىل جميع املوا�صيع التي تهم 

التي  الوعود  اىل  تطّرقنا  كما  اللبناين،  اجلي�س 

الكثريين  من  املا�صية  ال�صنوات  يف  �صمعناها 

ول�صوء  اجلي�س،  جتهيز  �صعيد  على 

وجيدة  مقبولة  ال��وع��ود  ه��ذه  احل��ظ 

عند  وعود  جمرد  وهي  البع�س  عند 

البع�س الآخر«.

واأ�صاف: »اأّما اليوم وبعد حمادثاتنا 

�صريديوكوف،  ال��وزي��ر  معايل  م��ع 

وهي  للجي�س  مب�صاعدة  تفاجاأنا 

حربية  ط��ائ��رات  ع�صر  ع��ن  ع��ب��ارة 

اأحدث  من  وهي   29 ميغ  طراز  من 

اجلي�س  ي�صتعملها  التي  الطائرات 

مفاجاأة  كانت  وبالفعل  الرو�صي. 

اىل  وبالن�صبة  اإيّل  بالن�صبة  �صخمة 

الوفد الع�صكري اللبناين.

كما �صّلمني معايل الوزير م�صروع 

يف  اأناق�صها  �صوف  تعاون  اإتفاقية 

ع��ودت��ي اىل  ل��دى  ال����وزراء  جمل�س 

لبنان متهيداً لإقرارها واإر�صال بعثة 

ع�صكرية اىل رو�صيا، وا�صتقبال بعثة 

رو�صية باملقابل لتقييم ما 

تبقى من حاجات اجلي�س«.

»بعد  الدفاع:  وزير  وقال 

�صنبا�صر  الإتفاقية  توقيع 

تدريب  الأوىل  مرحلتني: 

اللبناين  اجلو  �سالح  �سباط 

ت�صكيل  ذاته  الوقت  ويف   ،29 امليغ  قيادة  على 

فريق عمل لوج�صتي ع�صكري، لأن اجلانب الرو�صي 

هذه  من جتهيز  حاجاته  لبنان حتديد  من  ينتظر 

الطائرات. وقد تريثنا كوننا تفاجاأنا كي نعود اىل 

لبنان ووزارة الدفاع وقيادة اجلي�س لتقييم ما هي 

احلاجة العمالنية للجي�س لتجهيز هذه الطائرات من 
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الطياري��ن بتدري��ب  وتعه��د  للبن�������������ان   29 مي��غ  طائ��رات  ع�ض��ر 
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�صواريخ وغريها، كون هذا امللف هو 

على عاتق اجلانب اللبناين«.

القيادة  اللبناين  ال��وزي��ر  و�صكر 

ال��رو���ص��ي��ة وق����ال: »ه��ذه 

بكثري  اأكرث  هي  امل�صاعدة 

اأريد  كنا ننتظر. وهنا  مما 

الرو�صي  الرئي�س  اأ�صكر  اأن 

فالدميري  ال���وزراء  ورئي�س 

ب��وت��ني واحل��ك��وم��ة ووزي��ر 

الدعم  على  دميرتييف  الوزير  ومعايل  الدفاع 

واملحبة وكل ما قاموا به يف هذه الزيارة. وناأمل اأن 

تكون �صفحة جديدة من العالقات بداأت اليوم واإن 

�صاء اهلل �صت�صتمر اىل مدى بعيد وبعيد جداً«. 

وقال الوزير املر رداً على �صوؤال: »اإن التجهيزات 

التي كنا نفكر بها كانت متوا�صعة لأن اجلي�س تعّود 

تقدم  بعدما  اأما  التنفيذ.  دون  من  الوعود  على 

اجلانب الرو�صي بهذه اخلطوة النوعية الكبرية، فاإن 

وعلينا  تغريت  الأج��واء 

حت�صري لئحة جديدة للتجهيز لأن اأبواب ال�صالح 

وامل�صفحات  ت90  ودبابات  فتحت  املتطور 

احلديثة واملدفعية وال�صواريخ احلديثة كانت كلها 

على طاولة البحث«.

وكانت وزارة الدفاع الرو�صية اأقامت طوال يومني 

ا�صتقبالً ر�صمياً للوزير املر والوفد املرافق، جرى 

خالله عر�س ع�صكري جانب الكرملني وعزف للن�صيد 

املواطنني.  من  ح�صود  و�صط  اللبناين  الوطني 

كما و�صع الوزير املر اإكليالً من الزهر على �صريح 

اجلندي املجهول.

تكرمياً  غداء  ماأدبة  الرو�صي  الدفاع  وزير  واأقام 

للوزير املر والوفد املرافق.

الأرثوذك�س  للروم  رو�صيا  اأبر�صية  راعي  اأقام  كما 

املطران نيفون �صيقلي ماأدبة ع�صاء احتفاًء بالوزير 

وقيادات  الرو�س  ال���وزراء  من  ع��دد  ح�صرها  امل��ر، 

و�صخ�صيات ر�صمية من بينهم نائب رئي�س الدوما 

وال�صفري اللبناين يف مو�صكو عا�صم جابر.

ت�صريحات  يف  اللبناين  ال��دف��اع  وزي��ر  وذك��ر 

ل  ون��زي��ه  مهم  �صريك  »رو�صيا  اأن  لل�صحفيني 

القوات  تزويد  وال�سروط يف جمال  القيود  يفر�ض 

واملعدات  ال�صالح  من  حاجاتها  اللبنانية  امل�صلحة 

الع�صكرية«.
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وزير الدفاع الوطني 

ي�ضتقبل نظريه 

الفرن�ضي

... ونظريه الإيطايل

... وال�ضفري الرو�ضي

... وال�ضفرية الأمريكية

زار وزير الدفاع الفرن�صي ال�صيد 

اإيرفيه موران، وزير الدفاع الوطني 

اليا�س املّر، وعر�س معه العالقات 

الع�صكرية بني البلدين ودور القوة 

الفرن�صية العاملة �صمن اإطار قوات 

الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

زار وزير الدفاع الإيطايل ايغنا�صيو لري�صا لبنان وكان يف ا�صتقباله وزير 

الدفاع الوطني اليا�س املّر، يف ح�صور ال�صفري الإيطايل غربيال كيكيا، 

وممثل قائد اجلي�س العميد الركن اأحمد املقداد، وقائد جهاز اأمن املطار 

العميد وفيق �سقري وعدد من ال�سباط. وعقد الوزيران اإجتماع عمل يف 

املطار، تناول خالله الأو�صاع يف لبنان واملنطقة وعمل قوات الأمم املتحدة 

املوؤقتة يف لبنان، خ�صو�صاً اأن اإيطاليا ترتاأ�س هذه القوة عرب اجلرنال كالوديو 

غراتزيانو.

ا�صتقبل وزير الدفاع الوطني املحامي اليا�س املّر، ال�صفري الرو�صي ال�صيد 

�صريغي بوكني، و�صكر له تعاونه منّوهاً بهبة طائرات امليغ 29 من رو�صيا 

اىل لبنان. وترّكز البحث يف لقاءات متعددة، على اآلية متابعة املباحثات 

بني لبنان ورو�صيا يف �صبيل ا�صتكمال التعاون لتعزيز القدرات القتالية 

للجي�س اللبناين، كما عر�صا التطورات يف لبنان واملنطقة .

ا�صتقبل الوزير املر، �صفرية الوليات املتحدة 

الأمريكية مي�صيل �صي�صون وعر�س معها 

الأو�صاع العامة.
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... وال�ضفري ال�ضعودي

... وال�ضفري الكندي

ا�صتقبل وزير الدفاع الوطني، يف مكتبه 

يف الريزة، �صفري اململكة العربية ال�صعودية 

الدكتور عبد العزيز خوجة وعر�س معه 

التطورات ودعم اململكة للجي�س اللبناين.

ا�صتقبل الوزير املر، �صفري كندا ال�صيد 

مار�صال باجي وعر�س معه التطورات.

... وال�ضفرية النم�ضوية

... وال�ضفري الإماراتي

ا�صتقبل الوزير املّر، �صفرية النم�صا اإيڤا 

ماريا زيغرن وعر�س معها الأو�صاع.

ا�صتقبل وزير الدفاع الوطني، �صفري الإمارات 

العربية املتحدة رحمة الزعابي الذي نقل 

اليه دعوة لزيارة دولة الإمارات.



... والقائم بالأعمال الأمريكي

ا�صتقبل الوزير املر، القائم بالأعمال 

الأمريكي بيل غرانت يرافقه امللحق 

الع�صكري اجلديد يف ال�صفارة العقيد جورج 

ونريري. وجرى خالل اللقاء عر�س الأو�صاع 

العامة خ�صو�صاً يف ما يتعلق بامل�صاعدات 

الع�صكرية الأمريكية للجي�س اللبناين.

اإ�صتقب�ل وزي�ر الدفاع الوطني ال�صتاذ اليا�س املر، قائد اجلي�س العماد جان 

قهوجي، وعر�صا جهوزية اجلي�س والو�صع يف اجلنوب، يف �صوء تطورات 

العدوان على غزة.

ويف وقت لحق، عقد اإجتماع يف مكتب وزير الدفاع الوطني املحامي 

اليا�س املر يف الريزة، يف ح�صور قائد اجلي�س العماد جان قهوجي 

الع�صكري. واملجل�س 

مّت خالل اللقاء عر�س املهمات التي يقوم بها اجلي�س يف خمتلف 

املناطق، ل �صيما منها عمليات مطاردة املطلوبني للعدالة يف جرائم 

قتل و�صرقة �صيارات وتهريب خمدرات والإجتار بها.

ونّوه الوزير املر خالل اللقاء، مبا حّققه اجلي�س على هذا ال�صعيد.
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وزير الدفاع الوطني وقائد اجلي�ش

يبحثان ق�ضايا املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية

والو�ضع يف غزة

... والأمني العام للمجل�ش 

الأعلى اللبناين - ال�ضوري

اإ�صتقبل الوزير املر، الأمني العام للمجل�س 

الأعلى اللبناين - ال�صوري ن�صري خوري 

وبحثا التطورات يف لبنان واملنطقة 

ومو�صوع زيارته اىل دم�صق.
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قائد اجلي�ش ي�ضتقبل 

ال�ضفري الأوكراين

... وال�ضفري امل�ضري

... وم�ضاعد وزير الدفاع الأمريكي 

ل�ضوؤون ال�ضرق الأو�ضط

... ووفداً من

الكونغر�ش الأمريكي

ا�صتقبل قائد اجلي�س العماد جان 

قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، 

�صفري اأوكرانيا ال�صيد بوري�س 

زخارت�صوك وجرى البحث يف 

الأو�صاع العامة.

ا�صتقبل العماد قهوجي، يف مكتبه 

يف الريزة، �صفري م�صر ال�صيد اأحمد 

فوؤاد البديوي، يرافقه امللحق 

الع�صكري املقدم هيثم عبد املجيد 

حالوة.

اإ�صتقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف 

الريزة، م�صاعد وزيرة اخلارجية الأمريكية 

ل�صوؤون ال�صرق الأو�صط، ترافقه ال�صفرية 

مي�صيل �صي�صون. وجرى البحث يف 

امل�صاعدات الع�صكرية الأمريكية املقررة 

للجي�س اللبناين.

ا�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، وفداً من الكونغر�س 

الأمريكي برئا�صة ال�صيناتور غاري 

اأكرمان رئي�س اللجنة الفرعية يف 

العالقات اخلارجية ل�صوؤون ال�صرق 

الأو�صط وجنوب اآ�صيا، يف ح�صور 

�صفرية الوليات املتحدة الأمريكية 

ال�صيدة مي�صيل �صي�صون. وقد 

تناول البحث مو�صوع امل�صاعدات 

الأمريكية للجي�س اللبناين.
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كانون الثاين

ا�ستقباالت القائد

2
0
0

9



الو�صطى  القيادة  قائد  الريزة،  مكتبه يف  قهوجي، يف  جان  العماد  ا�صتقبل 

�صي�صون.  مي�صيل  ال�صفرية  ح�صور  يف  باتريو�س  دايڤيد  اجلرنال  الأمريكية 

للجي�س  املقررة  الأمريكية  امل�صاعدات  برنامج  متابعة  يف  التداول  وجرى 

اللبناين، و�صبل تفعيل عالقات التعاون يف جمايل التدريب واللوج�صتية.

ا�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، وفداً ع�صكرياً �صينياً برئا�صة قائد 

بح�صور  �صي،  زاووكي  جني  اجلرنال  »ناجنينغ«  ال�صينية  الع�صكرية  املنطقة 

ال�صفري ال�صيني ال�صيد ليو زميينغ. وجرى التداول يف �صبل تفعيل التعاون 

بني اجلي�صني اللبناين وال�صيني.

اأركان  رئي�س  الريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي،  العماد  اجلي�س  قائد  ا�صتقبل 

الإيطايل  ال�صفري  يرافقه  كامبوريني،  فن�صينزو  اجلرنال  الإيطايل  الدفاع 

ال�صيد غربيال كيكيا وقائد العمليات امل�صرتكة يف القيادة الإيطالية الفريق 

تناول  وقد  بيتيللي.  اأنطونيو  العقيد  الع�صكري  وامللحق  ڤالوتو  جيو�صيبي 

والإيطايل،  اللبناين  اجلي�صني  بني  والتن�صيق  التعاون  تفعيل  �صبل  البحث 

وباأعمال  لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات  مبهمات  تتعلق  و�صوؤوناً 

الوحدة الإيطالية العاملة �صمن هذه القوات.

فرن�صياً  ع�صكرياً  وفداً  الريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي،  جان  العماد  ا�صتقبل 

برئا�صة اجلرنال برتراند بينينجيك يف ح�صور امللحق الع�صكري. وجرى البحث 

يف �صبل تفعيل التعاون بني اجلي�صني ال�صديقني.
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... وقائد القيادة الو�ضطى الأمريكية

... ووفداً ع�ضكرياً �ضينياً

... ورئي�ش اأركان الدفاع الإيطايل ووفداً مرافقاً

... ووفداً ع�ضكرياً فرن�ضياً 

... ووفداً ع�ضكرياً اأردنياً

ا�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، وفداً ع�صكرياً اأردنياً برئا�صة مدير 

�صليمان  حمد  العميد  الأردنية  امل�صلحة  القوات  يف  الإ�صرتاتيجي  التخطيط 

فرغل.



ا�صتقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، قن�صل جمهورية مالوي 

يف لبنان ال�صيد اأنطوان عقيقي.

بريوت  اأبر�صية  راعي  الريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي،  جان  العماد  ا�صتقبل 

للطائفة املارونية املطران بول�س مطر.

للمجل�س  العام  الأمني  الريزة،  مكتبه يف  قهوجي، يف  جان  العماد  ا�صتقبل 

الأعلى اللبناين ال�صوري ال�صيد ن�صري خوري، وكان عر�س لالو�صاع العامة. 

ا�صتقبل قائد اجلي�س العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من منظمة 

الأونروا يف لبنان، برئا�صة املفو�س العام ال�صيدة كارن اأبو زيد. وبحث الوفد 

هذا  اجلي�س يف  مع  القائم  والتعاون  لبنان  املنظمة يف  اأعمال  اللقاء  خالل 

الإطار.
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... وقن�ضل جمهورية مالوي

... ور�عي �أبر�شية بريوت للطائفة �ملارونية

... واملفت�ش العام لقوات الدفاع الوطنية الأندوني�ضية

... والأمني العام للمجل�ش الأعلى اللبناين ال�ضوري

... ووفداً من منظمة الأونروا

مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  اإ�صتقبل 

لقوات  العام  املفت�س  ال��ريزة،  يف 

الدفاع الوطنية الإندوني�صية الفريق 

ليليك اأ�س �صوماريو على راأ�س وفد 

خالل  الوفد  وبحث  مرافق.  ع�صكري 

والتن�صيق بني  التعاون  �صبل  اللقاء 

اجلي�صني ومهمة الوحدة الإندوني�صية 

املتحدة  الأمم  قوات  �صمن  العاملة 

املوؤقتة يف لبنان.



يف  اجلي�س،  قائد  العماد  ا�صتقبل 

ال�صوؤون  وزي��ر  ال���ريزة،  يف  مكتبه 

الإجتماعية الدكتور ماريو عون وبحثا 

يف الأو�صاع العامة.

جان  العماد  اجلي�س  قائد  اإ�صتقبل 

ال���ريزة،   يف  مكتبه  يف  قهوجي، 

النائب م�صطفى ح�صني.

مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  ا�صتقبل 

امل�صتقبل  كتلة  رئي�س  الريزة،  يف 

النيابية النائب �صعد احلريري وتداول 

يف الأو�صاع العامة يف البالد. 

العماد قهوجي، يف مكتبه  اإ�صتقبل 

يف الريزة،  النائب حممد كباره.
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... ووزير ال�ضوؤون الإجتماعية

... والنائب م�ضطفى ح�ضني

... والنائب

روبري غامن

... والنائب �ضعد احلريري

... والنائب حممد كبارة

اإ�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف 

والعدل  الإدارة  جلنة  رئي�س  الريزة،  

النيابية النائب روبري غامن.



يف  قهوجي،  جان  العماد  اإ�صتقبل 

بدر  ال��ن��ائ��ب  ال����ريزة،  يف  مكتبه 

ونو�س.

النائب  الريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  اإ�صتقبل 

تقديره  عن  اأعرب  الذي  البون،  غامن  من�صور  ال�صابق 

لدور اجلي�س يف تر�صيخ الأمن.  

يف  قهوجي،  جان  العماد  اإ�صتقبل 

اأمن  عام  مدير  ال��ريزة،  يف  مكتبه 

الدولة بالوكالة العميد الركن اليا�س 

عر�س  اللقاء  خالل  وج��رى  كعيكاتي 

الأو�صاع العامة يف البالد.

اإ�صتقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، الوزير 

ال�صابق جوزيف الها�صم.
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... والنائب بدر ونو�ش

... والنائب ال�ضابق من�ضور البون

... ورئي�ش

املحكمة املارونية

يف دم�ضق

... ومدير عام اأمن الدولة

... و�لوزير �ل�شابق جوزيف �لها�شم

يف  اجلي�س،  قائد  العماد  اإ�صتقبل 

املحكمة  رئي�س  ال��ريزة،  يف  مكتبه 

املون�صينيور  دم�صق  يف  املارونية 

مي�صال فريفر.



اإ�صتقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة،  الق�س �صوقي 

اأندريه  والق�س  الأمريكية،  احلي«  الإميان  رئي�س »خدمة  بول�س 

حانو�س رئي�س كني�صة النا�صري الإجنيلية.

اإ�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من موؤ�ص�صة 

الرئي�س الراحل فوؤاد �صهاب، الذي عر�س معه ن�صاطات املوؤ�ص�صة 

واأعمالها منذ تاأ�صي�صها وحتى اليوم. 

من  وفداً  الريزة،  مكتبه يف  اجلي�س، يف  قائد  العماد  اإ�صتقبل 

التي  الها�صم(  حبيب  املحامي  )برئا�صة  الها�صمية  اجلامعة 

منحت العماد قهوجي رئا�صتها الفخرية للجامعة.  

اإ�صتقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س اجلامعة 

تتعلق  موا�صيع  البحث  وتناول  �صكر.  زهري  الدكتور  اللبنانية 

بالتعاون مع اجلامعة اللبنانية.
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... و�لق�شني بول�ش وحانو�ش

... ووفد�ً من موؤ�ش�شة �لرئي�ش �لر�حل فوؤ�د �شهاب

ً ... ووفدا

من موؤ�ض�ضة خمزومي

... ووفد�ً من �جلامعة �لها�شمية

... ورئي�ش اجلامعة اللبنانية

اإ�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، وفداً من موؤ�ص�صة 

خمزومي برئا�صة اللواء املتقاعد 

عمر خمزومي.  



من  وفداً  الريزة،  مكتبه يف  اجلي�س، يف  قائد  العماد  اإ�صتقبل 

جامعة »N.D.U« اللويزة برئا�صة الأب وليد مو�صى.

اإ�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، وفد ف�صائل التحالف الفل�صطيني، 

الذي �صّم كالً من ال�صادة: اأ�صامة حمدان )جبهة التحرير(، معني الرفاعي )حركة 

اجلهاد(، غازي ح�صني )منظمة ال�صاعقة(، حممد يا�صني )جبهة التحرير(، اأبو 

خالد م�صعل )جبهة الن�صال(، ح�صن زيدان )فتح - الإنتفا�صة(، عي�صى حمدان 

)احلزب ال�صيوعي(، رامز م�صطفى )القيادة العامة(. وجرى خالل اللقاء البحث 

يف اأمور الالجئني الفل�صطينيني يف املخيمات الفل�صطينية يف لبنان. 

اإ�صتقبل قائد اجلي�س العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من رابطة 

طنو�س.  ابراهيم  املتقاعد  العماد  برئا�صة  اللبنانية  امل�صلحة  القوى  قدماء 

واأعرب الوفد خالل اللقاء عن تقديره لدور اجلي�س وجهوده املبذولة لرت�صيخ 

م�صرية الأمن والإ�صتقرار.  

اإ�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف 

الديار  جريدة  حترير  رئي�س  الريزة، 

الأ�صتاذ �صارل اأيوب.  
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... ووفداً من جامعة اللويزة

... ووفد ف�ضائل التحالف الفل�ضطيني

... ووفد�ً من حزب �لطا�شناق

... ووفداً من رابطة قدماء القوى امل�ضلحة اللبنانية

... ورئي�ش حترير جريدة الديار

ا�صتقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف 

الريزة، وفداً من حزب الطا�صناق برئا�صة 

الأمني العام هوفيك خمتاريان. وتناول 

البحث الأو�صاع العامة يف البالد.



يف  اجلي�س،  قائد  العماد  اإ�صتقبل 

حزب  رئي�س  ال����ريزة،  يف  مكتبه 

احلوار الوطني الأ�صتاذ فوؤاد خمزومي 

وتداول يف ال�صوؤون العامة. 

الإ�صتقالل  الريزة، رئي�س حركة  العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف  اإ�صتقبل 

املحامي مي�صال رينيه معّو�س.    

مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  اإ�صتقبل 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال���ريزة،  يف 

موؤ�ص�صة  عام  ومدير  لبنان،  كازينو 

»كفالت« الدكتور خاطر اأبو حبيب. 

اإ�صتقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، ال�صيد رايف مديان الذي اأعرب 

عن تقديره لدور اجلي�س يف تر�صيخ م�صرية الأمن والإ�صتقرار. 
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... ورئي�ش حزب احلوار الوطني

... ورئي�ش حركة الإ�ضتقالل

... ووفداً من روؤ�ضاء بلديات 

ق�ضاء ب�ضري

... ورئي�ش جمل�ش اإدارة كازينو لبنان

... وال�ضيد رايف مديان

اإ�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، 

وفداً من روؤ�صاء بلديات ق�صاء ب�صري، الذي 

اأعرب عن دعمه للموؤ�ص�صة الع�صكرية واأثنى 

على جهودها املبذولة لرت�صيخ م�صرية 

الأمن والإ�صتقرار يف البالد.



اإ�صتقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، وفداً ميثل 

النائب  يتقّدمهم  الهرمل   - بعلبك  منطقة  وفعاليات  عائالت 

بع�س  اللقاء  خالل  الوفد  عر�س  وقد  احلجريي،  م�صعود  ال�صابق 

الق�صايا املتعلقة بال�صوؤون احلياتية والأمنية يف منطقتهم.  

اإ�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من جمعية بريوت ماراتون 

برئا�صة ال�صيدة مي اخلليل، التي �صكرت قيادة اجلي�س على اهتمامها ودعمها 

املاراتون ال�صنوي. وفيما ت�صّلم قائد اجلي�س من الوفد درع املاراتون، قّدم له 

درع اجلي�س التذكاري.   

العماد قهوجي، يف مكتبه  اإ�صتقبل 

ال�صيخ  البقاع  مفتي  ال��ريزة،  يف 

من  ع���دد  ي��راف��ق��ه  امل��ي�����س  خليل 

فعاليات بلدة جمدل عنجر.    

الريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي،  جان  العماد  اإ�صتقبل 

وقد  اآيل.  دايڤيد  املقدم  الأمريكي  الع�صكري  امللحق 

اللبناين  اجلي�صني  بني  التعاون  عالقات  البحث  تناول 

والأمريكي.
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... ووفداً من فعاليات منطقة بعلبك

... ووفداً من جمعية بريوت ماراتون

... ووفداً من »كاريتا�ش لبنان«

... ومفتي البقاع

... وامللحق الع�ضكري الأمريكي

اإ�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من موؤ�ص�صة كاريتا�س 

لبنان برئا�صة الأب لوي�س �صماحة. وقد اأعلن الوفد عن تقدمي م�صاعدة 

عينية لعائالت عدد من اجلنود اجلرحى الذين اأ�صيبوا اإ�صابات بالغة وتعّر�صوا 

لعاهات دائمة، يف معركة اجلي�س �صد الإرهاب يف نهر البارد العام 2007.

بدوره، �صكر العماد قهوجي الوفد على عاطفته املخل�صة جتاه املوؤ�ص�صة 

الع�صكرية التي �صتبقى العني ال�صاهرة على اأمن املواطنني وا�صتقرار البالد.



رئي�ش الأركان ي�ضتقبل 

وفداً بريطانياً

... والنائب حممد كبارة

... والنائب عبداهلل فرحات

... ومفتي البقاع 

وفعاليات

ا�صتقبل رئي�س الأركان اللواء الركن 

�صوقي امل�صري، يف مكتبه يف 

الريزة، مديرة ال�صيا�صات والعالقات 

الدفاعية )ق�صم اجلنوب( يف وزارة 

الدفاع الربيطانية ال�صيدة تريزا 

دجونز يرافقها م�صاعدها ال�صيد 

بيرت نييدهام. وتناول البحث اأمور 

التعاون امل�صرتك بني اجلي�صني 

اللبناين والربيطاين يف جمايل 

الأمن والتدريب.

ا�صتقبل اللواء الركن امل�صري، يف 

مكتبه يف الريزة، النائب حممد 

كبارة، يف زيارة بروتوكولية.

اإ�صتقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، 

النائب عبداهلل فرحات.

اإ�صتقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه 

يف الريزة، مفتي البقاع ال�صيخ 

خليل املي�س يرافقه عدد من 

فعاليات بلدة جمدل عنجر.
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... ووفداً من رابطة 

قدماء القوى امل�ضلحة 

اللبنانية

... ووفداً من موؤ�ض�ضة عماد احلاج

... ووفداً من حركة لبنان ال�ضباب

... ورئي�ش حترير

جملة

اأ�ضواء ال�ضرق

اإ�صتقبل اللواء الركن �صوقي امل�صري، 

يف مكتبه يف الريزة، ال�صيخ حليم البنا 

خمتار بلدة جمدل بعنا، على راأ�س وفد من 

موؤ�ص�صة عماد احلاج، حيث قّدموا له التهنئة 

مبنا�صبة الأعياد.

اإ�صتقبل رئي�س الأركان اللواء الركن �صوقي 

امل�صري، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من 

حركة لبنان ال�صباب برئا�صة ال�صيد وديع حنا.

اإ�صتقبل اللواء الركن امل�صري، يف 

مكتبه يف الريزة، رئي�س حترير 

جملة اأ�صواء ال�صرق ال�صيد توفيق 

اأبي �صهال.

اإ�صتقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه 

يف الريزة، وفداً من رابطة قدماء 

القوى امل�صلحة اللبنانية برئا�صة 

العماد املتقاعد ابراهيم طنو�س. 

واأعرب الوفد خالل الزيارة عن 

تقديره لدور اجلي�س وجهوده 

املبذولة لرت�صيخ م�صرية الأمن 

والإ�صتقرار. 
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قاعدة بريوت البحرية

تفّقد قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، قاعدة بريوت البحرية، حيث كان يف 

ا�صتقباله قائد القوات البحرية العميد الركن البحري علي املعلم و�صباطها. 

�صري  على  واطلع  ومن�صاآتها  القاعدة  اأق�صام  على  قهوجي  العماد  جال  وقد 

الالزمة، منّوهاً  واأعطى توجيهاته  والع�سكريني  ال�سباط  واجتمع اىل  العمل، 

باجلهود املبذولة يف جمال حفظ الأمن و�صبط ال�صواطئ اللبنانية.

بعدها، انتقل قائد اجلي�س بحراً اىل �صفينة القيادة البحرية التابعة لقوات 

الفرقاطة  املوؤقتة  املتحدة  الأمم 

ا�صتقبله  حيث   ،»DE GRASSE« الفرن�صية 

قائد القوة البحرية الأمريال جان لوي كريينيار يف 

ح�صور قائد هذه القوات اجلرنال كالوديو غراتزيانو.

على  اجلي�س  قائد  العماد  اطلع  الزيارة،  خالل 

املهمة  حول  اإيجاز  اىل  وا�صتمع  ال�صفينة  اأق�صام 

ح�صر  ثم  الفرن�صية.  الفرقاطة  بها  تقوم  التي 

اإحدى  مناورة ت�سّمنت هبوط فريق تفتي�ض من 

�صفينة  على  اإن��زال  لعملية  تنفيذاً  الطوافات 

اأدته  خا�س  بعر�س  املناورة  واختتمت  م�صبوهة. 

ولقوات  اللبناين  للجي�س  التابعة  البحرية  القطع 

الأمم املتحدة املوؤقتة حتّية للقائد.

وقد اأثنى العماد قائد اجلي�س، يف نهاية جولته، 

»على جهود قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان 

موؤازرة  يف  لها،  التابعة  البحرية  القوة  وخ�صو�صاً 

تنفيذ  يف  ودعمها  اللبنانية  البحرية  القوات 

املهمات املوكلة اليها«.

املدر�ضة احلربية

اجلي�س،  قائد  العماد  تفّقد  لح��ق،  وق��ت  يف 

على  جال  حيث  الفيا�صية،  يف  احلربية  املدر�صة 

�صري  على  واطلع  واأق�صامها،  ومن�صاآتها  قيادتها 

املدّربني  ال�سباط  اىل  اجتمع  ث��م  ال��ت��دري��ب. 

والتالمذة ال�سباط واأعطى توجيهاته الالزمة.

اأهمية التدريب يف اجلي�س، خ�صو�صاً يف املدر�صة  قائد اجلي�س �صّدد على 

معنوياً  ال�سباط  التالمذة  تن�سئة  م�سوؤولية  تقع  عاتقها  على  التي  احلربية 

اإجنازات  و�صون  امل�صرية  مبتابعة  جديرين  تخّرجهم  عند  ليكونوا  وقتالياً، 

املوؤ�ص�صة واحلفاظ عليها قوية منيعة يف وجه امل�صاعب والتحديات، واأ�صاف 

اأنه مبوازاة اإيالء القيادة الهتمام الأق�صى للتدريب، فاإنها ل تّدخر جهداً يف 

واأ�صلحة  اأعتدة  احل�صول على  القتالية من خالل  اجلي�س  قدرات  تعزيز  �صبيل 

املخاطر  حجم  مع  تتنا�صب  حديثة 
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الدفاع عن  الدفاع عن اجلنوب هو  اأن  اأكد قائد اجلي�ش 

بذل  يتوانى عن  لن  اجلي�ش  باأن  جازماً  باأ�ضره،  الوطن 

اإ�ضرائيلي  اأي عدوان  اأق�ضى الت�ضحيات يف حال ح�ضول 

على لبنان.

كالم العماد جان قهوجي اأتى خالل جولة له يف اجلنوب 

�لبحرية،  بريوت  قاعدة  �شملت  �أخرى  جوالت  �أعقبت 

وقيادة القوات البحرية التابعة لقوات الأمم املتحدة 

املوؤقتة يف لبنان، واملدر�ضة احلربية.

العماد قهوجي:

الدفاع عن اجلنوب

هو الدفاع عن لبنان باأ�سره

تفّقد عدة قطع

يف بريوت وجبل لبنان واجلنوب
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التي ي�صّكلها العدو الإ�صرائيلي والإرهاب �صد الوطن.

القادمة واحلافلة بالعديد  اأن اجلي�س �صيواكب املرحلة  العماد قهوجي  واأكد 

وال�صهر  واليقظة،  واجلهوزية  الوعي  من  مبزيد  الوطنية،  الإ�صتحقاقات  من 

على ا�صتتباب الو�صع الأمني، ومنع اأي كان من التعر�س ل�صالمة املواطنني 

وحرياتهم.

وختم قائد اجلي�ض داعياً التالمذة ال�سباط اىل التم�سك باملناقبية والإن�سباط 

اإنق�صام �صيا�صي بالت�صّلل اىل  ونبذ الطائفية واملذهبية، وعدم ال�صماح لأي 

ال�صعب  وحدة  عن  نا�صعة  �صورة  والتزامهم  بولئهم  دوا  يج�صّ واأن  �صفوفهم، 

بجميع فئاته ومناطقه وعائالته.

... يف اجلنوب

�صملت جولت قائد اجلي�س العماد جان قهوجي اي�صاً الوحدات الع�صكرية 

واجتمع  احلدودية،  مراكزها  على  جال  حيث  الليطاين،  جنوب  املنت�صرة 

البقاء  ودعا اىل  الالزمة،  التوجيهات  فاأعطى  والع�سكريني،  ال�سباط  اىل 

فيها،  املواطنني  �صمود  وتعزيز  الأر�س  عن  للدفاع  تامة  جهوزية  يف 

وجازماً  باأ�صره«،  الوطن  عن  الدفاع  هو  اجلنوب  عن  الدفاع  »اأن  مو�صحاً 

اأي  الت�صحيات يف حال ح�صول  اأق�صى  لن يتوانى عن بذل  اجلي�س  »باأن 

عدوان اإ�صرائيلي على لبنان«.

اأن »لبنان، الذي مل يعتِد عرب تاريخه  وجّدد قائد اجلي�س التاأكيد على 

على جواره، �صيقف �صفاً واحداً، بجي�صه و�صعبه ومقاومته، ل�صّد اأي اعتداء 

يطال ب�صره وحجره، وهو ملتزم اأ�صد الإلتزام القرارات الدولية، ويدعو اىل 

اأن  التقّيد ببنودها كافة، واىل تطبيقها من اجلميع«، مع التاأكيد اي�صاً 

»التعاون كامل مع القوات الدولية املوؤقتة العاملة يف جنوب لبنان«.

املبّيتة،  النوايا  لأ�صحاب  ن�صمح  »لن  اأننا  قهوجي،  العماد  واأو�صح 

القدرات  ت�صتنزف  مواجهة  اىل  بجّرنا  الوطنية،  امل�صلحة  عن  والبعيدة 

الوطنية خارج التوقيت الذي يحدده لبنان، من دون غريه«.

لبن�ان«،  يخت�زنه�ا  التي  الكبرية  الوطنية  »بالقدرات  اجلي�س  قائد  ونّوه 

مذّك�راً باأن »رهان اإ�صرائيل على اإنق�ص�ام اللبنانيي�ن �صيخي�ب، واأن جي�ص�ه�ا، 

يف حال قيامها باأي عدوان علين�ا، �صيفاج�اأ باإرادة املقاوم�ة لدى اللب�ن�انيني 

من دون ا�صتثناء«.

لبنان،  ينتظرها  التي  املقبلة  الإ�صتحقاقات  اىل  قهوجي  العماد  وتطّرق 

على  »املحافظة  اىل  الع�صكريني  ودعا  النيابية.  الإنتخابات  مقدمتها  ويف 

اأجواء الدميقراطية واحلرية والنزاهة، والبقاء على م�صافة واحدة من اجلميع، 

معرّبين جمدداً عن حيادهم الذي نال دائماً ثقة املواطنني جميعاً«.
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قهوجي  جان  العماد  اجلي�س  قائد  بح�صور 

تخريج  حفل  اأقيم  ال�سباط،  كبار  من  وعدد 

اأمن  دورة  عنا�صر  على  �صهادات  وت��وزي��ع 

دهم، يف مع�صكر  ودورة  ال�صخ�صيات  وحماية 

الفيا�صية التابع لفرع املكافحة.

على  قهوجي  العماد  اجلي�س  قائد  و�صدد 

يك�صب  الذي  النوعي  التدريب  هذا  »اأهمية 

امل��ت��دّرب��ني امل��زي��د م��ن الح���رتاف واخل��ربة 

املهمات  تنفيذ  خ��الل  بالنف�س  وال��ث��ق��ة 

تعزيز  يف  ي�صاهم  وبالتايل  الإ�صتثنائية، 

ونّوه  اأدائها«.  ورفع م�صتوى  الوحدات  قدرات 

والع�سكريني  ال�سباط  »بكفاءة  اجلي�ض  قائد 

بها«،  حتّلوا  التي  العالية  امل�صوؤولية  وروح 

يف  املكافحة  ف��رع  »جهود  على  اأثنى  كما 

�س،  والتج�صّ الإره���اب  اأعمال  مالحقة  جم��ال 

من  ع��دد  ك�صف  يف  م��وؤخ��راً  اأ�صهمت  والتي 

متعاملني  عنا�صر  وتوقيف  الإرهابية  اخلاليا 

مع العدو الإ�صرائيلي«، موؤكداً »اإ�صرار اجلي�س 

له  ت�صّول  لكل من  وقوة  بحزم  الت�صدي  على 

والتعّر�س  العام،  بالإ�صتقرار  الإخ��الل  نف�صه 

لأمن املواطنني و�صالمتهم«. 

تخريج دورة

اأمن وحماية ودهم

قائد اجلي�ش العماد قهوجي: 

اجلي�ش م�ضّر على الت�ضدي 

بحزم للمخّلني بالأمن 

والإ�ضتقرار العام
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رئي�س  مهمة  اإنتهاء  مبنا�صبة 

الفريق الإ�صت�صاري الأملاين العميد 

املكّلف  �صتولز  الديت�س  ك���ارل 

بتنفيذ امل�صروع التجريبي ل�صبط 

الفريق  وع�صو  ال�صمالية  احل��دود 

النقيب اإينغو األفرمان ومغاردتهما 

وت�صّلم  نهائية،  ب�صورة  لبنان 

العقيد فران�س فوغل املهمة، اأقيم 

حفل غداء تكرميي يف نادي ال�سباط 

الركن  العميد  ح�صره  ال��ريزة،  يف 

مارون احلتي مدير العمليات ممثالً 

قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س  قائد 

والقائمة باأعمال ال�صفارة الأملانية 

ال�صيدة ماريا اإيرين بالنك بالإ�صافة 

اىل عدد من ال�سباط اخلرباء الأملان 

الذين  والدمناركيني  والربيطانيني 

يعملون ل�سالح امل�سروع، و�سباط 

من قيادة اجلي�س.

العماد  ممثل  �صّلم  وللمنا�صبة، 

التقدير  و���ص��ام  اجل��ي�����س  ق��ائ��د 

الف�صية  ال��درج��ة  م��ن  الع�صكري 

لرئي�س الفريق، كما منح النقيب 

األفرمان �صعار اجلي�س التذكاري.

تكرمي رئي�ش الفريق 

الإ�ضت�ضاري الأملاين



31

اجلي�ش - العدد رقم 283

�صهر  خالل  لبنان  �صيني  ع�صكري  وفد  زار 

كانون الأول املن�سرم، وقد �سم ع�سرة �سباط 

ا�صتقبلهم يف مطار رفيق احلريري الدويل 

اجلي�س  قائد  ممثالً  ب��ريوت  منطقة  قائد 

العماد جان قهوجي.

الوفد  مقابلة  ال��زي��ارة،  برنامج  �صمل 

ملعايل وزير الدفاع الوطني الأ�صتاذ اليا�س 

قهوجي  ج��ان  العماد  اجلي�س  وقائد  امل��ر 

ورئي�س الأركان اللواء الركن �صوقي امل�صري 

يف الريزة.

ا�صتمع  ال��ريزة،  الإيجاز يف  قاعة  ويف 

اجلي�س  عن  اإي��ج��از  اىل  ال�صيني  الوفد 

اأرك��ان  اأع��م��ال  م�صري  بح�صور  اللبناين 

اأجهزة  من  و�سباط  للعمليات  اجلي�ض 

للقيادة  �صهاب  ف���وؤاد  وكلية  القيادة 

والأركان.

املدر�صة  ق��ي��ادة  اي�صاً  ال��وف��د  وزار 

وقد  اجلمهوري.  احلر�س  ولواء  احلربية 

تعرف الزائرون من خالل عدة �صروحات 

اىل التنظيم واملهام واأ�صاليب التعليم 

املتبعة. كما اأقيمت حفالت تكرميية 

تبودلت خاللها الهدايا التذكارية.

وتخللت الزيارة اي�صاً، اإقامة حفالت 

اإ�صتقبال على �صرف الوفد من قبل 

اجلي�س،  وقيادة  ال�صينية  ال�صفارة 

ح�سرها عدد من ال�سباط اللبنانيني، 

املراكز  بع�س  على  ج���ولت  اىل 

ال�صياحية.

وفد ع�ضكري �ضيني يف زيارة اأكادميية اىل لبنان



اأقيم  كتيبة،  لقائد   36 الدورة  انتهاء  مبنا�صبة 

حفل  والأرك���ان  للقيادة  �صهاب  ف��وؤاد  كلية  يف 

تخريج ل�سباط الدورة، تراأ�سه قائد الكلية العميد 

اجلي�س  قائد  ممثالً  �صليمان  احل��اج  علي  الركن 

املدعوون  ال�سباط  وح�سره  قهوجي،  جان  العماد 

وال�سباط مدربو الدورة وال�سباط املتخرجون.

اللبناين،  الوطني  بالن�صيد  الإحتفال  افتتح 

للدورة  النهائية  النتيجة  مذكرة  ت��الوة  اأعقبه 

على  ال�صهادات  توزيع  ثم  ومن  ال�صرف،  ولئحة 

طليع  بني  الدروع  وتبادل  املتخرجني،  ال�سباط 

الدورة الرائد روبرت ال�صختورة وقائد الكلية.

كلمة  �صليمان  احلاج  علي  الركن  العميد  واألقى 

العماد قائد اجلي�س، التي قال فيها:

�أيها �ل�شباط

على  »اإن  ق���ي���ل 

لكي  يريد  اأن  الإن�صان 

يعرف  واأن  ي��ع��م��ل، 

هنا  من  يريد«،  لكي 

الإنطالق  نقطة  ت��زال  وم��ا  كانت  املعرفة  ف��اإن 

لكل  والإلهام  الوحي  وم�صدر  والعمل،  الإرادة  نحو 

قال  اأنت؟  من  اإبن  الإ�صكندر:  �صئل  ومّلا  منهما. 

طالي�س  اأر�صطو  واإب��ن  ج�صماً،  فيلب�س  اإبن  »اأن��ا 

املعلم  ك��ان  �صئل،  وم��ا  قيل  ما  فبني  نف�صاً«. 

فاأنا  هنا  م��ن  امل�صرتك،  القا�صم  ه��و  امل���درب 

الفكرية  اأبوتك  املدرب يف  اأيها  لك  �صكراً  اأقول: 

ويف  املعرفة،  عقولهم  تزويدك  ويف  لتالمذتك، 

اإحيائك لروح الإرادة والعمل والت�صحية لديهم.

�أيها �ل�شباط �ملتخرجون

�صباطاً   ب��داأمت  الع�صكرية،  خطواتكم  اأوىل  مع 

غمار  وخ�صتم  وال�صرية،  الف�صيلة  اأمرمت  اأعواناً. 

فاأ�صبتم يف  الإمرة يف كل تقنياتها ومهاراتها، 

نربا�صاً  وجعلتموه  العلم  �صادقتم  عندما  بع�صها 

بع�صها  يف  واأخفقتم  وتهتدون،  به  ت�صتنريون 

الإرجتال  من  واتخذمت  العلم  جافيتم  عندما  الآخر 

اأ�صلوباً، فتهتم يف ظلمة القرارات وارتبكتم يف 

عتمة ردات الفعل، لكّن لكم من كل ذلك ذكريات 

ت�صحيحاً  منها  ت�صتفيدوا  اأن  ح�صبي  وع���رباً، 

وت�صليحاً و�صعياً نحو الأف�صل.

م�صرية  يف  اخلطى  ب��داأمت  ونيف،  عقد  ومنذ 

ال�صري  على  ف�صّممتم  والوفاء،  والت�صحية  ال�صرف 

قدماً على الرغم من التحدي وال�صعاب، واتخذمت 

الدفاع  والعزمية زاداً، وم�صيتم يف  الإرادة �صالحاً 

على  وحفاظاً  اأر�صه،  ل�صالمة  حتقيقاً  الوطن  عن 

وحدة �صعبه، و�صوناً ل�صيادته، وقد اأكدمت ذلك يف 

واأبعد  اإمتحان  من  اأ�صعب  كانت  عديدة  مواقف 

من اإختبار، �صواء يف ت�صديكم للعدو الإ�صرائيلي، 

واأطماعه،  ملخططاته  امل�صتمرة  ومواجهتكم 

فلول  ومالحقتكم  الإره��اب  �صد  معارككم  يف  اأو 

الإرهابيني. 
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حفل  رومية،  يف  رم��ان  غ�صان  ثكنة  يف  اأقيم 

تخريج وتوزيع �صهادات على عدد من ع�صكريي 

تدريبية  دورة  بنجاح  اأنهوا  الذين  املغاوير  فوج 

باإ�صراف فريق اأمريكي خمت�س.

تراأ�س احلفل العقيد الركن �صامل روكز قائد فوج 

املغاوير ممثالً قائد اجلي�س العماد جان قهوجي يف 

ح�صور قائد الوحدات اخلا�صة يف اجلي�س الأمريكي 

اجلرنال �سارلز كليفالند و�سباط من قيادة اجلي�ض.

وقد األقى العقيد الركن روكز كلمة يف املنا�صبة 

هنا ن�صها:

اأيها الع�ضكريون

و�صيوفنا  زائرينا  بح�صور  اليوم،  الفر�صة  اأغتنم 

الأمريكية يف  ال�صفارة  اىل  بال�صكر  لأتوّجه  الكرام 

املنطقة  يف  اخلا�صة  القوات  قائد  واىل  لبنان، 

�صارلز  اجل���رنال  الو�صطى 

فريق  واىل  ك��ل��ي��ف��الن��د، 

للدعم  الأمريكي  التدريب 

امل����ادي وامل��ع��ن��وي ال��ذي 

ق���ّدم���وه وي��ق��ّدم��ون��ه يف 

فوج  ق��درات  تعزيز  �صبيل 

املغاوير القتالية.

قائد  قهوجي  ج�ان  العم�اد  بال�صك�ر  واأخ��س 

اجلي�س، الذي جعل نف�صه عيناً �صاهرة عليكم ودرعاً 

ح�صيناً لكم.

يف حفل تخريج الدفعة 36 لدورة قائد كتيبة

ممثل قائد اجلي�ش

ادخلوا ال�ضباق بفخر وثقة واعتزاز

ممثل قائد اجلي�ش: اأنتم قب�ضة اجلي�ش ودرع الوطنيف حفل تخريج دورة خا�صة يف فوج املغاوير



�أيها �ل�شباط �ملتخرجون

طريق  على  �صهادة  اأول  ال��ي��وم  تت�صلمون 

القيادة، اأعني �صهادة قائد كتيبة، �صهادة �صهدنا 

م�صروع  اأ�صبح  بينكم  واح��د  كل  اأن  خاللها  من 

ترتقون  �صهادة  الآمرين.  من  كنتم  بعدما  قائد 

لن  لكنكم  القيادة،  �صلم  على  درجة  بوا�صطتها 

عبء  تتحملون  ي��وم  اإل  فعليني  ق��ادة  تكونوا 

زمام  وتت�صلمون  وا�صح،  عملي  ب�صكل  القيادة 

امل�صوؤولية بكل اأعبائها، واإين على يقني باأن ذلك 

�صيتم يف يوم قريب، واىل اأن يحني املوعد اأعدوا 

القائد  مزايا  ذاتكم  يف  وا�صهروا  وا�صهروا  العدة، 

وبلورة  قراراتكم  �صنع  يف  والتزموا  و�صفاته، 

اأدائكم تفا�صيل ما تعلمتموه، وليكن العلم وحده 

املر�صد لكم، وامللهم واملعني.

�أيها �ل�شباط �ملتخرجون

العاملية  املتغريات  زمن  يف  بتم  اأنكم  اإعلموا 

وهي  اإقت�صادياً،  اأو  كان  �صيا�صياً  �صعيد،  كل  على 

الع�صكرية  امليادين  يف  بدورها  اأّثرت  متغريات 

على  بقيت  احل��روب  فال  والأمنية، 

ول  املا�صي،  على  قيا�صاً  طبيعتها 

العدو بات يقت�صر على الوقوف عند 

احلدود، كما كان يح�صل، ناهيكم عن 

اأكرث دقة وذكاء،  اأ�صبح  الذي  ال�صالح 

واأب��داً  دائ��م��اً  ��روا  وحت�����صّ فا�صتعدوا 

والإحتمالت،  التطورات  ملواجهة 

يف  التامة  اجلهوزية  على  واحر�صوا 

املادة ويف الفكر على ال�صواء.

اأنكم اأ�صبحتم يف زمن حتكمه ال�صرعة،  واعلموا 

عليه  يغلب  زمن  ويف  ثمناً،  اأرفع  فيه  والوقت 

اأن  على  جميعاً  نتفق  وتكنولوجي،  علمي  �صباق 

خا�صع  العامل  يف  والكل  كلفة.  اأ�صد  فيه  التخلف 

ال�صباق،  ذاك  ميدان  يف  وداخ��ل  ال�صرعة  لتلك 

فمنه من يطمع بالقيادة، ومنه من يتطلع اىل 

الهيمنة، ومنه من يكتفي باحلر�س على ا�صتمرار 

مبا  واعتزاز  وثقة  بفخر  ال�صباق  فادخلوا  وجوده، 

الالزمة  القوة  عنا�صر  من  نفو�صكم  يف  تّدخرون 

للمناف�سة والنجاح، واعملوا بجد ون�ساط يف الليل 

ويف النهار لتحفظوا الكيان يف �صيغته، والعي�س 

يف  متقدماً،  طليعياً  لبنان  وليبقى  وحدته،  يف 

احل�صارة ويف ال�صمود.

اأهنئكم  جان قهوجي  العماد  اجلي�س  قائد  با�صم 

ولتكن  ه��ذا،  امليمون  بتخرجكم  ذويكم  واأهنئ 

واجبكم  اأداء  يف  جناحكم  هي  التالية  التهنئة 

ظرف  ك��ل  يف  والإن�����ص��اين  والوطني  الع�صكري 

تكونون فيه، اأو مهمة تخو�صون غمارها.
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اليوم من تدريب م�صرتك وخا�س  ما حققتموه 

فالإحرتاف  الإح��رتاف،  درب  على  خطوة  اإل  هو  ما 

التي  املعرفة  اإطلبوا  غذاوؤكم.  والتدريب  هدفكم 

جتدونها يف التدريبات املختلفة التي يلقنونكم 

اإياها، وثابروا على التح�صيل اليومي والتقّدم يف 

اإخت�صا�صاتكم كافة لتكونوا قدوة لالآخرين.

اأنتم الذين حّققتم الن�صر حيثما وطاأت اأقدامكم، 

اأنف�صكم قرباناً  فكنتم لالإرهاب باملر�صاد وقّدمتم 

املزيد  اىل  اليوم  اأدع��وك��م  الوطن،  مذبح  على 

املهمات  اإجناح  �صبيل  يف  والت�صحية  العطاء  من 

امللقاة على عاتقكم، والبقاء على اأهبة الإ�صتعداد 

للت�صدي لكل حماولة تخريب اأو فتنة.

اجلي�س  ق��ب�����ص��ة  اأن���ت���م 

اأبطال  اأنتم  الوطن،  ودرع 

كونوا  والغد،  واليوم  الأم�س 

وطنكم  طموح  ق��در  على 

يتواَن  مل  ال��ذي  و�صعبكم 

حولكم،  الإلتفاف  عن  يوماً 

وحافظوا على جهوزيتكم بالتدريب، ثم التدريب 

الذي  وطنكم  برتاب  عرقكم  ليختلط  والتدريب، 

روته دماء �صهدائكم.

اليوم  اليكم  اأنظر  والوطن،  اجلي�س  اأنتم مغاوير 

الأبية  بطّلتكم  هنا  واقفون  واأنتم  وفخر،  بعزة 

لكم:  اأق��ول  املبارك  العيد  ه��ذا  ويف  واملهيبة، 

�صاخماً  الأرز  يبقى  فبكم  عالياً،  روؤو�صكم  ارفعوا 

ومعكم يتهّنى �صعبكم بالعيد.  

روكز  الركن  العقيد  �صّلم  الإحتفال،  ختام  ويف 

دروعاً تذكارية وميداليات لأع�صاء فريق التدريب 

�سباط  ن��ادي  يف  غ��داء  حفل  اأقيم  ثم  الأمريكي، 

الفوج على �صرف الوفد الأمريكي.







البحوث  معهد  يف  املحا�صرات  قاعة  يف  اأقيم 

ال�صناعية حفل تخريج 40 ع�صكرياً خ�صعوا لدورة 

التلحيم  مركز  يف  اأرغ���ون«  »تلحيم  تدريبية 

اللبناين التابع للمعهد.

الدكتور  للمعهد  العام  املدير  الإحتفال  رعى 

العماد  اجلي�س  قائد  ممثل  وح�صره  الفرن،  ب�صام 

احلاج من  املهند�س حممد  العقيد  جان قهوجي، 

املعهد  يف  الوحدات  ومديرو  اللوج�صتي،  اللواء 

وروؤ�صاوؤها.

كلمة  الفرن  ب�صام  الدكتور  األقى  وللمنا�صبة، 

اجلي�س  موؤ�ص�صة  اىل  اإك��ب��ار  »حتية  فيها  ��ه  وّجّ

الت�صحيات  ك��ل  على  واأف����راداً  و�صباطاً  ق��ي��ادة 

و�صالمة  الوطن  اأمن  على  حفاظاً  يبذلونها  التي 

الراقي  »بالتعاطي  اأ���ص��اد  كما  اللبنانيني«. 

التي  املوؤ�ص�صة  هذه  به  تتحّلى  الذي  وامل�صوؤول 

واإخ�صاعهم لدورات  ت�صعى اىل تدريب عنا�صرها 

تاأهيلية وتدريبية على خمتلف ال�صعد، من اأجل 

والتي  املطلوبة  الفنية  وال�سروط  العلم  مواكبة 

تالئم املوا�صفات العاملية«.

املهند�س  العقيد  اجلي�س  قائد  ممثل  واألقى 

قهوجي  العماد  باإ�صم  فيها  �صكر  كلمة  احل��اج 

م�صيداً  ال��دورة،  هذه  تنظيم  على  املعهد  اإدارة 

م�صدداً  اجلي�س،  موؤ�ص�صة  مع  القائم  بالتعاون 

تدريب  اأهمية  وعلى  وتفعيله،  ا�صتمراره  على 

ي��وؤدوا  كي  التقنيات  اأف�صل  على  الع�صكريني 

واجبهم باأف�صل الطرق.

ويف اخلتام، �صّلم العقيد املهند�س احلاج درعاً 

ال�صهادات  ووّزعت  الفرن،  الدكتور  اىل  تقديرية 

على اخلريجني واأقيم حفل كوكتيل.
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�شهاد�ت لع�شكريني تابعو� دورة 

يف معهد البحوث ال�ضناعية

ب��رن��ام��ج  اإط������ار  يف 

الأمريكية  امل�صاعدات 

للجي�س  امل��خ�����ص�����ص��ة 

اللواء  ت�صّلم  اللبناين، 

مرفاأ  ع��رب  اللوج�صتي 

بريوت 72 عربة مدولبة 

كجزء  »ه��ام��ف��ي«  ن��وع 

امل�صاعدات  اإجمايل  من 

املقّررة.

اجلي�ش يت�ضّلم 72 مركبة 

»هامفي« اأمريكية

»اجلي�س«  جملة  يف  ورد 

العدد رقم 282/281 اإ�صدار 

ال�صفحة   ،2008  
1
ك  -  

2
ت

تالوة  اإحتفال  اأقيم  اأنه   ،91

منطقة  يف  ال��ي��وم«  »اأم���ر 

العميد  تراأ�صه  لبنان  جبل 

الركن عادل خنافر، وال�صحيح 

العميد  املنطقة  قائد  اأن 

من  هو  جرمانو�س  يو�صف 

فاقت�صى  الإحتفال.  تراأ�س 

الت�صويب.
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قهوجي ممثالً  جان  العماد  اجلي�س  قائد  برعاية 

نّظم  اجلي�س،  عام  مقر  من  يزبك  جرب  بالعقيد 

رئي�صته  ب�صخ�س  بروغر�س  ب��ريوت  ليونز  ن��ادي 

�صهداء  لأبناء  ترفيهياً  يوماً  يون�س  ماري  ال�صيدة 

اأعمارهم بني ال�صت �صنوات  اجلي�س الذين تراوح 

والإثنتي ع�صرة �صنة، وذلك يف منتجع »Putt - Putt« يف املن�صورية.

واللجنة  عيا�س  ح�صني  ال�صيد  العرب  جمال  ملك  الرتفيهي  اليوم  ح�صر 

الع�صكرية املنظمة اىل اأبناء ال�صهداء، وتخّلله غداء وتوزيع األعاب وحلويات 

على احلا�صرين.

يوم ترفيهي لأولد

الع�ضكريني ال�ضهداء

من  املكثفة،  والتحريات  الإ�صتق�صاءات  وبنتيجة  اللبناين،  اجلي�س  يف  املخابرات  مديرية  متّكنت 

توقيف �صبكة موؤلفة من عدة اأ�صخا�س لبنانيني، اأقدم اأفرادها بتاريخ ال�صابع ع�صر من �صهر كانون 

الأول املن�صرم على خطف املولودة الر�صيعة اأجني عماد دقنا�س من بني ذراعي قريبتها يف منطقة 

ال�صمال، وقاموا ببيعها اىل اإحدى العائالت. وقد مّت ت�صليم الر�صيعة اىل اأهلها يف قيادة اجلي�س.  

�جلي�ش يوقف �شبكة 

خطفت ر�ضيعة يف ال�ضمال
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يف  البح�ري�ة  الق�وات  م�ن  دوري�ة  مب��وؤازرة 

اجلي��س اللبناين، و�صل مركب »الكرامة« اىل مرفاأ 

تعّر�س  كان  الذي   ،2008/12/30 بتاريخ  �صور 

متعّمد  ب�صكل  �صدمه  ج��راء  من  ج�صيمة  لأ�صرار 

اأثناء  معاد، يف  اإ�صرائيلي  حرب�ي  زورق  قبل  من 

غزة،  �صاطئ  اىل  قرب�س  من  التوّجه  حماولته 

وعلى متنه عدد من نا�صطي ال�صالم املت�صامنني 

مع ال�صعب الفل�صطيني واإعالميني عرب واأجانب، 

اإن�صانية. وقد مّت تقدمي  بالإ�صافة اىل م�صاعدات 

م�صاعفته  متت  ال��ذي  املركب  لعنا�صر  املعونة 

لحقاً.

التابعة  البحرية  الوحدات  اأثر ر�صد  كذلك، وعلى 

زورق  لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  لقوات 

والرقم  اهلل«  »هبة  اإ���ص��م  )يحمل  ���ص��وري  �صيد 

طارئ  لعطل  تعّر�س  قد  كان  1964/طرطو�س(، 

وهو موجود يف املياه الدولية، وعلى م�صافة 15 

توّجهت  اللبنانية،  الإقليمية  املياه  خارج  ميالً 

اللبنانية اىل مكان  البحرية  خافرة تابعة للقوات 

وجود الزورق، ومتكنت من اإنقاذ طاقمه ومّت قطره 

اىل مرفاأ طرابل�س وتقدمي املعونة لأفراده.

القوات البحرية

نّفذت مهمتي اإنقاذ

يف اإطار املهمات الإمنائية التي ينّفذها اجلي�س بالتن�صيق مع النادي اللبناين 

للقوات  التابعة  الطوافات  قامت  غ��روب«،  و»مايز  ال�صراعية  والأل��واح  لليخوت 

اجلوية، وعلى مراحل، بر�س بذور ال�صنوبر فوق الأحراج التي اجتاحتها احلرائق يف 

بلدات ر�صميا - عاليه، كرم �صده - زغرتا، القبيات وعندقت - عكار.

ر�ش بذور �ل�شنوبر يف �أحر�ج حمرتقة
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الأخرية،  الأ�صابيع  خالل  بيانات،  عدة  اجلي�س  قيادة  اأ�صدرت 

وذلك اإثر العثور على �صواريخ جمّهزة لالإطالق يف عدة مناطق 

يف جنوب لبنان، ف�صالً عن ال�صواريخ التي اأطلقت من اجلنوب 

اللبناين باجتاه ا�صرائيل. وهنا ن�س البيانات:

الواقعة  املنطقة  يف  اجلي�س  قوى  عرثت   ،2008/12/25 • بتاريخ 
خمتلف  من  كاتيو�صا،  ن��وع  من  �صواريخ  ثمانية  على  الناقورة  �صمال 

الفل�صطينية  الأرا���ص��ي  نحو  وموجهة  لالإطالق  جمهزة  والعيارات،  الأحجام 

املحتلة. قام اخلبري الع�صكري بتعطيلها، ومن ثم مّت نقلها من مكانها.

اأجرت قوى اجلي�س تفتي�صاً وا�صعاً يف املنطقة املذكورة ويف حميطها، ومّت 

بعمليات  �صتقوم  القوى  هذه  اأن  كما  اأخرى.  �صواريخ  من  خلّوها  من  التاأكد 

تفتي�س لحقاً، ويف نطاق وا�صع، بالتعاون مع قوات الأمم املتحدة املوؤقتة 

يف لبنان.

من  عدد  اإطالق  على  جمهولة  جهة  اأقدمت   ،2009/1/8 • بتاريخ 
ما  م��ع  وبالتزامن  املحتلة،  الفل�صطينية  الأرا���ص��ي  ب��اجت��اه  ال�صواريخ 

قذائف  من  عدد  الناقورة  بلدة  �صمال  اللبنانية  الأرا�صي  داخل  �صقط  ح�صل 

املدفعية، م�صدرها العدو الإ�صرائيلي، من دون وقوع اإ�صابات.

اإتخذت وحدات اجلي�س بالتعاون مع قوات الأمم املتحدة املوؤقتة العاملة يف 

جنوب لبنان التدابري الالزمة حلماية الأهايل، و�صبط الو�صع منعاً لالإ�صتغالل 

والعبث باأمن البالد.

تنّفذها  التي  امليدانية  الإج��راءات  ونتيجة   ،2009/1/9 بتاريخ   •
يف  العاملة  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات  مع  اجلي�س  وحدات 

القطاع  يف  الواقعة  كفرحمام  بلدة  خ��راج  يف   عرث  لبنان، 

ال�صرقي ملنطقة جنوب الليطاين، على راجمة من ع�صر فوهات 

مذخرة ب�صواريخ عيار 107 ملم، مغطاة ب�صادر داخل غرفة من 

من  �صاروخاً   24 على  عرث  جماور  اآخر  م�صتوعب  ويف  الباطون، 

العيار ذاته، جميعها قدمية العهد وغري �صاحلة لالإ�صتخدام، �صيتم 

الع�صكري،  اخلبري  اليوم ويف مكانها من قبل  بتاريخ  تفجريها 

وقد با�صرت اجلهات املخت�صة بالتحقيق ومتابعة املو�صوع.  

العرقوب  منطقة  ويف  جمهولة  جهة  اأقدمت   ،2009/1/14 • بتاريخ 
بعدها  املحتلة،  الفل�صطينية  الأرا�صي  باجتاه  �صواريخ  عدة  اإط��الق  على 

باجتاه  دفعتني  وعلى  مدفعية  قذائف  عدة  باإطالق  الإ�صرائيلي  العدو  قام 

املنطقة املذكورة من دون وقوع اإ�صابات.

على اأثر ذلك عززت قوى اجلي�س تدابريها الدفاعية، وقامت بالتعاون مع 

قوات الأمم املتحدة املوؤقتة العاملة يف لبنان بت�صيري الدوريات للتاأكد من 

�صالمة املواطنني وطماأنتهم، كما با�صرت باإجراء التحقيق الالزم لتحديد هوية 

الفاعلني ومالحقتهم.

اإن قيادة اجلي�س اإذ توؤكد التزامها الدقيق تنفيذ موجبات القرار 1701 وعدم 

ال�صماح لأي كان بالعبث مب�صرية الأمن والإ�صتقرار وا�صتخدام اجلنوب كمن�صة 

لتوجيه الر�صائل واملواقف العبثية التي ل تخدم اإل العدو الإ�صرائيلي، ت�صري 

يف الوقت عينه اىل اإقدام هذا العدو على خرق القرار 1701 والتعدي على 

لبنان قبل جالء مالب�صات احلادث، ومن دون اإف�صاح املجال اأمام القوات الدولية 

للقيام باملهمات املنوطة بها مبوجب القرار املذكور.

وبالتاريخ نف�صه، اأ�صدرت القيادة بياناً اأعلنت فيه اأنه مّت العثور على ثالثة 

�صواريخ معدة لالإطالق بعد �صاعة ومفخخة مبادة ال�»تي. اإن. تي«، بالإ�صافة 

اىل من�صتي اإطالق خ�صبيتني.

تعطيلها  على  وعمل  املكان  اىل  الع�صكري  اخلبري  ح�صر  وقد 

بو�صر  فيما  لحقاً،  لتفجريها  خطورتها متهيداً  من  الرغم  على 

التحقيق باملو�صوع.

بيانات التوجيه حول اإطالق ال�ضواريخ
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اإجازة يف العلوم ال�ضيا�ضية 

والإدارية للرائد غامن هاين

جي�ش العلم والثقافةجي�ش العلم والثقافةجي�ش العلم والثقافة

دبلوم يف الثقافة الدينية 

للموؤهل الأول اليا�ش حلود

اإجازة يف علم الإجتماع 

للمعاون الأول با�ضم اإبراهيم

اإجازة يف التاريخ

للمعاون رواد حمود

هاين  م�صطفى  غ��امن  الرائد  ح��از 

اإج��ازة  الأول،  املدفعية  ف��وج  م��ن 

والإداري��ة يف  ال�صيا�صية  العلوم  يف 

اجلامعة اللبنانية.

حبيب  اليا�س  الأول  املوؤهل  ح��از 

دبلوماً  احلربية  املدر�صة  من  حلود 

معهد  م��ن  الدينية  الثقافة  يف 

لكلية  ال��ت��اب��ع  ال��دي��ن��ي  التثقيف 

العلوم الكن�صية، يف جامعة احلكمة.

جنيب  با�صم  الأول  امل��ع��اون  ح��از 

اإجازة  بريوت،  منطقة  من  اإبراهيم 

من  الإج��ت��م��اع  علم  يف  تعليمية 

معهد العلوم الإجتماعية يف اجلامعة 

اللبنانية.

حمود من  رواد طليع  املعاون  حاز 

تعليمية  اإجازة  الثامن،  امل�صاة  لواء 

الآداب  كلية  من  التاريخ  م��ادة  يف 

اجلامعة  يف  الإن�صانية  وال��ع��ل��وم 

اللبنانية.
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كانون الثاين

اإعداد:

ندين البلعة

حتقيق ع�سكري

2
0
0

9

م�ضدر

النخبة

ومن�ضاأ 

املهارات 

الع�ضكرية

»ن�ضعى يف املدر�ضة لأن يكون تدريبنا حرباً من دون دماء واأن تكون حربنا متريناً دامياً«... 

بهذه العبارة يخت�ضر قائد املدر�ضة ال�ضابق العميد الركن مارون حتي )مدير العمليات حالياً(، 

دور مدر�ضة القوات اخلا�ضة. فهي مدر�ضة تدّرب نخبة من املقاتلني يف اجلي�ش لتنفيذ 

مهمات ي�ضعب على املقاتل العادي تنفيذها.

بالتايل يكون عنا�ضر القوات اخلا�ضة هم نخبة املقاتلني يف اجلي�ش، يتلقون تدريباً خا�ضاً يف 

التن�ضئة البدنية والنف�ضية والتقنية والتكتية ويجهزون جتهيزاً خا�ضاً حتى ي�ضبح باإمكانهم 

القتال يف جميع الظروف بكفاءة عالية وتنفيذ املهام التي ت�ضعب على املقاتل 

العادي.

تتاألف القوات اخلا�ضة من الوحدات التالية: فوج املغاوير، فوج مغاوير البحر، 

�ش، الفوج املجوقل، فرع القوة ال�ضاربة، واأي وحدات  فرع مكافحة الإرهاب والتج�ضّ

اأخرى قد تن�ضئها القيادة اأو حتددها.

ملحة تاريخية

املغاوير  فوج  ُتنظم يف  املغاوير  دورات  كانت 

ع�صوياً داخل كل �صرية، في�صبح الناجحون بنهايتها 

من عنا�صر ال�صرية التي ُكلفت التدريب. بتاريخ 

اخلا�صة  ال��ق��وات  مدر�صة  اأُن�صئت   1992/8/7

واأُطلقت عليها ت�صمية مدر�صة املغاوير والقوات 

وارتبطت  اخلا�صة 

وكانت  امل��غ��اوي��ر،  ب��ف��وج  ع�����ص��وي��اً 

مهمتها تدريب عنا�صر مغاوير للفوج 

وتخريجهم.

املدر�صة  ت�صمية  ل��ت  ُع��دِّ  1994 العام 

واأ�صبحت ُتعرف مبدر�صة املغاوير.

املدر�صة  اأُن�صئت   1996/9/2 بتاريخ 

مب��ذك��رة  العم�ل  واأُوق���ف  احلالي�ة 

املغ�اوير،  مدر�ص��ة  اإن�ص��اء 

املدر�صة  وُع��رف�����ت 

مب����در�����ص����ة 

ال�����ق�����وات 

وارتبطت  اخل��ا���ص��ة 

عمالنياً  اجل��ي�����س  ب��ق��ي��ادة 

واإدارياً بفوج املغاوير.

العام  ومنذ 

القوات  اإن�����ص��اء  ق��رار  وبعد   2000

اخلا�صة، اأ�صبح على عاتق املدر�صة حت�صري عنا�صر 

هذه القوات.

�شعار �ملدر�شة ودالالته

ينت�صب يف و�صط الدرع �صيف يرمز اىل وقفة 

الذهب  الوطن، ويف قوة  لأعداء  اجلندي باملر�صاد 

على حد ال�صيف اإ�صارة 

اىل قوة احلق.

بال�صيف  حت��ي��ط 

األ�����ص��ن��ة ال��ل��ه��ب، 

يتم�ازج فيها الل�ون�ان 

الأح���م�������ر وال���ربت���ق���ايل 

الق��وة  اق��رتان  �ص��رورة  على  دلل��ًة 

باملع��رف��ة واحلكمة.



وي����ربز 

الدرع باللون الأحمر القاين وهو 

دروعاً  وقفوا  الذين  ال�صهداء  اىل  يرمز 

للوطن وبذلوا دماءهم فداًء له.

الدورات

من�صور  الركن  العقيد  املدر�صة،  قائد 

ال���دورات  ع��ن  لنا ملحة  ي��ق��ّدم  دي���اب، 

اخلا�صة  القوات  مدر�صة  يف  ُتقام  التي 

مها اىل اأربعة اأنواع: فيق�صّ

- دورات اأ�صا�صية: وهي دورة مغوار ودورة مدّرب 

مغوار.

قوات  اإخت�صا�س  دورات  اأي  روتينية:  دورات   -

خا�صة ملكاتب الدرا�صة 1 - 2 - 3 - 4 و5؛ ودورات 

ومدر�سة  احلربية  املدر�سة  �سباط  لتالمذة  ن  تخ�سّ

الرتباء.

- دورات عادية.

- دورات تقّررها القيادة بطلب من القطع.

دورة املغاوير

مدر�صة  لتاأ�صي�س  التاريخية  اللمحة  خالل  من 

دورة  اأهمية  م��دى  ن�صت�صف  اخلا�صة،  ال��ق��وات 

باأنها  الدورة  املغاوير. ويحّدد قائد املدر�صة هذه 

الذين  املقاتلني  من  نخبة  اإع���داد  اىل  تهدف 

يتمتعون بلياقة بدنية ونف�صية وتقنية عالية من 

اأجل العمل يف ظروف غري اإعتيادية، وتنفيذ مهام 

العادي  العدو، ي�سعب على املقاتل  خلف خطوط 

تنفيذها. حيث ت�صبح دورة املغاوير دورة الأ�صا�س 

ملختلف عنا�صر القوات اخلا�صة وبعدها ي�صبح كل 

�س باأي قوة خا�صة. عن�صر موؤهالً ليتخ�صّ
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هذه  اىل  ينت�ضب  م��ن   •
الدورة؟

من  الع�صكريون  املغاوير  دورة  اىل  ينت�صب   -

خمتلف الرتب، الذين يهوون التناف�س واملغامرة 

والتحدي واختبار الإرادة والنف�س، والذين يريدون 

اأن يكونوا النخبة يف اجلي�س ويرغبون مبناداتهم 

»مغوار«.

باقي  عن  املغاوير  دورة  تتمّيز  • مباذا 
الدورات؟

تعليمية  هي  الدورة  هذه  اأن  البع�س  يعتقد   -

قتالية،  اإختبارات  عن  عبارة  الواقع  يف  ولكنها 

و�صعوبات يومية جديدة، على املتدّرب اأو التلميذ 

تخّطيها.

ولها  ال���دورات  باقي  عن  ال��دورة  ه��ذه  تختلف 

الذين  الع�صكريون  م�صتويني:  على  خ�صو�صيتها 

يتابعونها، وال�صغط الذي يتحّملونه حيث يعملون 

تّت�صم  التي  احلواجز  اىل  اإ�صافة  يومياً،  �صاعة   20

ي�صتطيع  ل  تلميذ  كل  اإ�صم  وي�صطب  باخلطر، 

تنفيذها...

مع  ال�صري  بتمارين  القيام  ال��دورة  وتت�صمن 

الأوزان املختلفة التي توؤدي اىل اإن�صحاب التلميذ 

اىل  وال�صلبة،  القوية  ب���الإرادة  يتمّتع  ل  ال��ذي 

يف  ُعر�صة  لأنه  والدائمة،  املتوا�صلة  الإختبارات 

كل مترين يقوم به اىل الف�صل ما يوؤدي بالتايل 

اىل اإخراجه من الدورة. فالتلميذ يبقى طوال فرتة 

الدورة حتت هذا ال�صغط.

مراحل الدورة

املغاوير؟ دورة  مراحل  هي  • ما 
- تق�صم دورة املغاوير اىل ثالث مراحل:

مرحلة التحدي والتحّمل، وهي ت�صمل الن�صاطات 

زيادة  اىل  تهدف  املرهقة.  والنف�صية  اجل�صدية 

على  وقدرتهم  التالمذة  لدى  اجل�صدية  القدرات 

الظروف  حتت  والعمل  وامل�صّقات  ال�صعاب  حتّمل 

الثقة  ج��ولت  املرحلة  هذه  يف  تكرث  ال�صاغطة. 

الثقة  امل��غ��وار  ل��دى  ت��ع��ّزز  التي  وامل��خ��اط��رة... 

الإك��رتاث  وع��دم  اخل��وف  على  والتغّلب  بالنف�س 

اإرادة  تزيد  التي  ال�صري،  متارين  واأي�صاً  للموت. 

التلميذ على حتّمل الأوجاع وامل�صقات.

يومياً  �صاعة   19 التلميذ  عمل  ذلك  اىل  اأ�صف 

خالل الدورة، من دون تهاون من قبل املدّربني ول 

يعمل  واأحياناً  الن�صيط.  التلميذ  قبل  من  تلكوؤ 

ح�صب  �صاع�ة  و24   19 بني  ما  التالمذة  بع�س 

العقوب�ات و»ت�صعريته�ا«، فك�ل تاأخ�ري اأو تلك�وؤ له 

عقوبت�ه التي يرافقها اإعطاء اإنذار يف حال تكرار 

اخلطاأ نف�صه الذي �صّبب العقوبة.

التلميذ  تدفع  التي  العقوبات  هي  • ما 
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املن�ضاآت التدريبية  

اىل مغادرة الدورة؟

فيها،  احلواجز  وتخطي  املغاوير  دورة  خالل   -

منه  تتطّلب  �صاقة  لتمرينات  التلميذ  يخ�صع 

جمهوداً كبرياً، علماً اأن اخلطاأ ممنوع. فمثالً تاأخري 

اإعادته  يف مترين ال�صري ملدة دقيقة، يوؤدي اىل 

مرة واحدة خالل فرتة اإ�صرتاحته. ويف تكرار التاأخري 

اإعادته  وعند  اإن��ذاراً؛  ُيعطى  اأي�صاً،  دقيقة  ملدة 

من  ُي�صطب  دقيقة  ملدة  وتاأخري  الثالثة  للمرة 

الدورة.

واحلراب،  الإ�صتباك  حلقات  تنفيذ  مثالً، خالل  اأو 

ُت�صجل عالمات لكل در�س. ويف حال بقي التلميذ 

الثالثة  اجلل�صة  يف  �صيئة،  وعالماته  و�صعه  على 

ويخرج  زحفاً  واحلراب  الإ�صتباك  حلقة  من  ُيطرد 

من الدورة.

هذه  خالل  نظرية  درو���ش  من  هل   •
الدورة؟

الالزمة  النظرية  الدرو�س  بع�س  اإيجاد  ميكن   -

خالل دورة املغاوير منها:

ال��دوري��ات،  تقنيات   ،GPSو خ��رائ��ط  ق���راءة 

والتدمري،  الن�صف  الأ�صلحة،  التعامل مع خمتلف 

املواد  وكل هذه  النظري،  التعاي�س  الأ�صلحة،  علم 

النظرية تطّبق يف املرحلة الثانية.

املغوار  التلميذ  ياأخذ  املرحلة  هذه  نهاية  ويف 

»وار«  ليح�صل على  اأن يجهد  ويبقى  لقب »مغ« 

من  الأخ��رية  املرحلة  يف  حقاً  »م��غ��واراً«  وي�صبح 

الدورة.

الأخرية؟ املرحلة  هي  • وما 
مدتها  املغاوير  دورة  من  الأخ��رية  املرحلة   -

املغوار  التلميذ  ينّفذ  وخاللها  اأ�صابيع،  اأربعة 

اأرا�صي ال�صديق وخارجها،  دوريات ومهمات داخل 

ويف خمتلف الظروف وحتت ال�صغط.

اأيام  اأربعة  ملدة  التعّي�س  املرحلة  هذه  يتخّلل 

ودرو�س  الأ�صلحة  والرماية مبختلف  الأ�صر  ودرو�س 

»قتال يف الأماكن الآهلة«.

على  عتاده  التلميذ  يحمل  املرحلة  ه��ذه  يف 

ويقطع  مبيته،  وُيغرّي  دائماً  يتنّقل  كونه  ظهره 

م�صافات طويلة.

الثالث  املراحل  يف  الناجحني  فاإن  النهاية  ويف 

القوية  اجل�صدية  والبنية  الإرادة  اأ�صحاب  يكونون 

�صعار  وحمل  »م��غ��وار«  لقب  بفخر  وي�صتحقون 

املغاوير وحيازة �صهادة املغاوير.

من  املتخّرجني  العنا�ضر  عديد  هو  • ما 
الدورة ومميزاتهم؟

اإختيارية، فال ميكن  اأ�صا�صاً  - ُتعترب هذه الدورة 

اأن يلتحق بها اأي ع�صكري اإلّ اإذا كان �صديد احلما�س 

للقيام بها.

من  العديد  كون  �صئيلة  وباأعداد  النخبة  يتخّرج 

تدريب  م�صاغل  ع��دة  املدر�صة  تت�صمن 

منها:

فيها  جت��ري  قيا�صية  امل��ق��ات��ل:  ج��ول��ة   -

املباريات كافة على �صعيد اجلي�س.

املدر�صة  حرم  يف  ق�صم  هوائية:  جولة   -

وق�صم يف حميطها.

- برجا هبوط: واحد باطون واآخر حديد.

- برج ت�صّلق.

- دهم بالذخرية احلية.

- حقل تفجري.

- رماية م�صد�س.
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بكاملها،  الدورة  متابعة  ي�صتطيعون  ل  التالمذة 

بحيث توازي ن�صبة الناجحني يف الدورات ما بني 

10 اىل 25 باملئة من العدد املنت�صب اأ�صالً اليها.

الإخت�صا�صات  مبختلف  ملماً  املغوار  يتخّرج 

مبختلف  القيام  تخّوله  بدنية  بلياقة  ويتمّتع 

وي�صتطيع  كافة،  امل�صتويات  وعلى  املهمات 

قطعة،  اأي  يف  افتتاحها  ميكن  دورة  اأي  متابعة 

التعامل مع الطوافات  بالإ�صافة اىل قدرته على 

جواً والتاأقلم مع البحر.

مغوار،  لقب  اىل  بالإ�صافة  اأنه  اىل  هنا  واأ�صري 

تعطي   2008/12/17 بتاريخ  برقية  �صدرت 

وكان  مادياً،  حافزاً  اخلا�صة،  الدورات  الناجحني يف 

ن�صيب دورة املغاوير احلافز املادي الأعلى.

الدورة؟ هذه  يف  املدّربون  هم  • من 
احلائزون  العنا�صر  هم  ال��دورة  يف  املدّربون   -

يف  مغوار  م��دّرب  دورة  وتابعوا  مغوار  �صهادة 

الداخل، وال�سباط الذين تابعوا دورة املغاوير يف 

الداخل واخلارج.

دورة معّلم هبوط

القوات  مدر�صة  قائد  مع  املقابلة  اإج��راء  يوم 

اخلا�سة، كان اآخر يوم من دورة »معّلم هبوط« التي 

جرت يف املدر�صة على امتداد �صبعة اأ�صابيع.

مدير الدورة الرائد اأندريه حداد �صرح لنا ماهية 

الذين  الع�صكريني  بع�س  نلتقي  اأن  قبل  ال��دورة 

هبوط«  »معّلم  دورة  »تعترب  ق��ال:  تابعوها. 

تخ�ص�صاً يف جمال القوات اخلا�صة لناحية الت�صّلق 

تامة  معرفة  وتتيح  كافة،  باأ�سكاله  والهبوط 

على  الرتكيز  اىل  امل�صتعمل،  والعتاد  باحلبال 

درو�ض الهبوط والتعامل مع الطوافات عند تنفيذ 

التمارين واملهام التكتية.

كيفية  على  تدريبات  ع��دة  املنهاج  ي�صمل 

عن�صر  على  والتدريب  الطوافات  مع  التعامل 

املائية  احلواجز  وعبور   ،)PGA( اجلوي  التن�صيق 

واجلبلية وجميع اأنواع الت�سّلق والهبوط«.

حداد:  الرائد  يقول  الدورة  يف  امل�صاركني  وعن 

معّلم  دورة  ملتابعة  املر�صحني  اختيار  »يتم 

الذين يجتازون  الع�سكريني  هبوط من 

منهاج  وف��ق  الريا�صية  الإخ��ت��ب��ارات 

دورات  تابعوا  مّمن  املعتمد،  ال��دورة 

وما  عريف  رتبة  وم��ن  خا�صة  ق��وات 

فوق«.

اللواء  م��ن  دي���اب  ���ص��ام��ر  النقيب 

هبوط«  »معّلم  دورة  يف  �سارك  الأول، 

اإ�صم  ي�صري  »كما  ي��ق��ول:  ك��م��ت��دّرب. 

تاأ�صي�صية  دورة  لي�صت  هي  ال���دورة، 

الأوىل  ل��ل��م��رة  ي��خ�����ص��ع  ل��ع�����ص��ك��ري 

للتدريب؛ بل ينت�صب اليها من خ�صع 

لعدة دورات خا�صة ليتمّكن من الو�صول 

الهبوط  كيفية  الآخ��ري��ن  تعليم  اىل 

عن  م�صوؤولً  بالتايل  فيكون  والت�صّلق، 

هذه  ميار�صون  الذين  الآخ��ري��ن  حياة 

الريا�صة«.

�صرورة  على  دياب  النقيب  وي�صّدد 

وبدين  فكري  مب�صتوى  امل��دّرب  حتّلي 
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- دورة بحث واإنقاذ.

- دورة معلم هبوط.

الأم��اك��ن  يف  ق��ت��ال  دورة   -

الآهلة.

- دورة دهم.

- دورة دعم هند�صي.

- دورة كايل.

- دورة قنا�س.

- دورة تدخل.

- دورة جموقل.

- دورة مدرب جموقل.

ة
دي

عا
ت 

را
دو

وج���������ص����دي مم��ّي�����ز 

ل��ي�����ص��ت��ط��ي��ع حت��ّم��ل 

التي  امل�����ص��وؤول��ي�����ة 

عاتقه.  على  ُتلقى 

»ف���اإذا وق��ع خ��ط��اأ يف 

اأو  هبوط  م�سغل  اأي 

هو  يتحّمل  ت�صّلق، 

كاملة،  امل�����ص��وؤول��ي��ة 

فعنه ي�صدر الأمر ومن 

الإ�صارة  ُتطلق  عنده 

ويتم التح�صري وتنفيذ 

امل�صاغل«.

راأي املدّرب

عن نقاط ال�سعف 

التي ميكن اأن تعرقل 

جورج  الأول  املالزم  يقول  وجناحه،  الفرد  تدريب 

�سليبي وهو مدّرب يف دورة »معّلم هبوط«: كل 

من يتغّيب عن اأي م�صغل اأو نقطة تدريب اأو عن 

اأي مادة تدريبية لفرتة طويلة، ميكن اأن ين�صاها. 

الدورة هي  الأوىل من هذه  املرحلة  فاإن  من هنا 

مرحلة تذكريية بكل الأ�ص�س املتعلقة باحلبال.

وخالل الدورة، تظهر عراقيل عديدة، تظل قليلة 

يف  وخربتهم  الع�صكر  معرفة  اىل  نظراً  ن�صبياً 

التعاطي مع احلبال. ولكن مينع كل من ل يتاأقلم 

اىل  نظراً  املتابعة  من  واحلبال،  التدريبات  مع 

الكربى  وامل�صوؤولية  ودقتها  الريا�صة  هذه  خطورة 

التي تقع على عاتق »معّلم الهبوط«.



هكذا نتمّيز

هبوط«  »معّلم  دورة  من  املتخرجون  يخفي 

يف  ال��دورة  ه��ذه  بتجاوز  وافتخارهم  حما�صتهم 

ع�صكريني  جمّرد  يعودوا  مل  فهم  منها،  يوم  اآخر 

عاديني يف قطعهم.

ال��ف��وج املجوقل  دي���اب م��ن  ك��ام��ل  ال��ع��ري��ف 

لهذه  اخل�صوع  يف  الإختيارية  �صفة  على  يرّكز 

معها  ونتعامل  احلبال  مع  نعي�س  »نحن  ال��دورة. 

مل  هنا  من  الع�صكرية،  مهماتنا  يف  با�صتمرار 

تكن هذه الدورة �صعبة بل زادت من 

باأنف�صنا  وثقتنا  خربتنا 

وبالتدريب وباحلبال اأي�صاً«.

يوماً  فيخت�صر  من�صور  جرج�س  العريف  اأم��ا 

تدريبياً من هذه الدورة كالتايل:

ننام  ل  اإذ  ال��ب��اك��ر،  ال�صباح  منذ  »ن�صتيقظ 

بالتدريبات  فنبداأ  اليوم،  يف  �صاعات  اأربع  �صوى 

ال�سباحية، بعدها نبا�سر بدرو�ض الهبوط و»در�ض 

العقد«، و»ت�صّلق اجلرف«... حتى اآخر الليل. وهنا 

جمهود  بذل  فبع�د  ال�صعوبة،  تكمن 

ليالً  الت�صّلق  ياأتي  النهار،  خالل  كبري 

اأحدنا لالإ�ص�ابات ب�صبب  ما قد يع�ّر�س 

التعب«.

اجلندي ح�صن اأبو زين ي�صّدد بدوره على 

بقدراته  الع�صكري ثقة  اأن ميلك  �صرورة 

»واأعترب  كانت.  دورة  اأي  اىل  لينت�صب 

اأو  اأننا مبجرد خ�سوعنا لدورة معّلم هبوط، 

»Master Rappel«، فاإن ذلك ميّيزنا يف 
اأ�صبح  اإذ  فيها.  نخدم  التي  والألوية  القطع 

تعليم  على  الكافية  واملقدرة  اخلربة  لدينا 

واأ�سولها  والهبوط  الت�سّلق  اأ�س�ض  الآخرين 

اأهمية  نن�صى  ول  احلبال.  مع  والتعامل 

والتقّدم يف  الرتقيات  بالن�صبة اىل  ذلك 

جمال عملنا الع�صكري«.

اللواء  من  ال�صّيد  علي  العريف  ويرى 

اخلام�س اأنه يجب اأن يتوافر يف كل قطع 

اجلي�ض واألويته مدّربو هبوط. »ففي حال 

اأو  الهبوط  اىل  واحلاجة  ط��ارئ  اأي  ح�سول 

ب�صرعة، خ�صو�صاً  ذلك  تلبية  الت�صّلق، ميكن 

واأن عنا�صر مدر�صة القوات اخلا�صة ل ميكنهم 

تلبية حاجات كل القطع«.

كما  ال���دورة  لهذه  اخلا�صع�ي�ن  جميع  ت��وّح��د 

العقي�د  املدر�صة  قائد  راأ�صهم  وعلى  املدّربني، 

الركن من�صور دياب، دع�وة واح�دة يوّجهونه�ا اىل 

اىل  الإنت�صاب  على  لت�صجيعه�م  الع�صكريي�ن،  كل 

من  وتخ�ص�صاً،  خب��رة  تزيدهم  تدريبي�ة  دورات 

دورة مغاوير اىل �صواها من الدورات التي تتوافر 

يف املدر�صة.
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دورات تقّررها القيادة بطلب من القطع

- اختبارات ريا�سية لل�سباط املنتدبني ملتابعة اأي دورة خا�سة يف اخلارج.

مغوار  دورة  ملتابعة  اأمريكا  اىل  املنتدبني  لل�سباط  حت�سريية  دورات   -

وقوات خا�صة.

- دورة قيادة زوارق مطاطية.

ن لالأمن الداخلي وبع�س قطع اجلي�س. - دورة تخ�صّ

- متّر�س على القتال.

- اإعادة تاأهيل لعنا�صر الألوية.

- خميمات تدريب.

بالإ�صافة اىل الدورات تكّلف املدر�صة بو�صع منهاج لعدة دورات خمتلفة 

بالتن�صيق مع بع�س القطع.
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كانون الثاين

اإعداد:

 العميد اأنطوان جنيم

ت�سّلح وتكنولوجيا

2
0
0

9

ت�ضّور الطائرة ميغ - 29

احلرب  اإب���ان  ويف   ،1969 ال��ع��ام 

الباردة، اأطلقت القوات اجلوية الأمريكية برناجمي 

يف  كانت،  بينما   ،16  - وف   15  - ف  الطائرتني 

وميغ   ،21 ميغ  ال�صوڤياتية  الطائرات  نف�صه،  الوقت 

23، و�صوخوي �صو - 15، و�صوخوي �صو - 17، يف نهاية 

برنامج  اإط��الق  ال�صوڤياتي  الإحت��اد  قّرر  عندئٍذ  خدمتها. 

وف   15 - طائرتي ف  27 ملواجهة   - �صو 

 27 - �صو  كانت  وملا   .14 -

ارتفاع  ب�صبب  قادرة،  غري 

���ص��ع��ره��ا، ع��ل��ى اخل��دم��ة 

باأعداد كبرية، اأطلق برنامج 

ميغ - 29 لتجهيز جي�س اجلو الرو�صي )VVS( مبقاتلة خفيفة للتفّوق 

اجلوي من اجليل اجلديد، ولكن اأكرث ب�صاطة.

بلغت اأخبار هذه الطائرة اىل الوليات املتحدة عرب قمر �صناعي 

رامن�صكوي  ال�صوڤياتي  التجارب  كان ميّر فوق مركز  �س  للتج�صّ

 29  - ميغ  غورفيت�ش  ميكويان 

الناتو(،  ت�ضمية  ح�ضب  )فولكروم 

بداية  ال�ضوڤياتي طّورت  للتفوق  �ضوڤياتية  مقاتلة  هي طائرة 

 6 يف  لها  حتليق  اأول  وكان  املن�ضرم،  القرن  من  ال�ضبعينيات 

ت�ضرين الأول 1977. دخلت اخلدمة يف اجلي�ش ال�ضوڤياتي العام 

1983 وما تزال تعمل اليوم يف جي�ش اجلو الرو�ضي ويف 

اأكرث من  الآن  اأنتج منها اىل  اأخرى، وقد  عدة دول 

1100 طائرة.

ميغ - 29
طائرة رو�ضية خفيفة للتقاتل اجلوي



52

اجلي�ش - العدد رقم 283

الذي   »Ram - L ل   - »رام  اإ�صم  عليها  فاأطلقت  مو�صكو(،  �صواحي  )يف 

تغرّي لحقاً اىل »فولكروم Fulcrum«. وكان على الغرب اإنتظار متوز 1986 

ليتمّكن من اإكت�صاف ميغ - 29 عن كثب، وذلك خالل زيارة �صرب من طائرات 

الأمريكية عن  اجلوية  القوات  لفنلندا. وهكذا عرفت  ال�صوڤياتية  ميغ - 29 

حق هذه الطائرة ومتّكنت من متييزها عن باقي مناذج ميكويان اأو �صوخوي، 

واأدركت بالتايل اأن هذه هي الطائرة التي يجب مواجهتها م�صتقبالً.

كانت الوليات املتحدة تعتربها من اخلطورة مبكان بالن�صبة اليها حتى اأنها 

ا�صرتت العام 1977 اإحدى وع�صرين طائرة منها كانت مولدافيا تنوي بيعها 

اىل اإيران لعتقادها اأن باإمكانها حمل قنبلة نووية.

طائرة ميغ - 29 هي مقاتلة ممتازة ذات ب�صمة رادار �صعيفة جداً وميكنها 

اأن تنّفذ اإنعطافات بعوامل حمولة كبرية على الرغم من غياب اأمرة الطريان 

الكهربائية امل�صاعدة بحا�صوب. اأما عيبها الرئي�س فهو ا�صتقالليتها ال�صعيفة 

بعمليات  القيام  ولي�س  الإقليمي  الدفاع  يف  خا�س  ب�صكل  حت�صرها  التي 

الهجوم. ومع ذلك، ُيعوَّ�س هذا العيب جزئياً بفعل قدرتها على العمل قريباً 

)اأي  امل��ع��ّدة  الأرا���ص��ي  يف  اجلبهة  خط  من  ج��داً 

اخلالية من الأع�صاب وما �صابهها( نظراً اىل مداخل 

الهواء التي قد ُت�صّد واإطاراتها املنخف�صة ال�صغط. 

اأما ن�صخها احلديثة فمتعددة الوظيفة بعد حت�صني 

للطائرة  اأر�س ما يجعلها معادلة   - اجلو  طاقاتها 

وقابلية  ال�صرعة  وبجمعها   .16  - ف  الأمريكية 

املناورة �صّكلت فولكروم وما تزال جزءاً من بع�س 

ال�صابقة  ال�صوڤياتية  اجلوية  البهلوانيات  فرق 

.Strizhi التي منها الفريق البهلواين الر�صيق

وثمة اأمر اآخر مهم، لقد كانت فولكروم الطائرة 

ال�صهرية  »ك��وب��را«  م��ن��اورة  نّفذت  التي  الأوىل 

لڤيكتور بوغات�صيف.

م�ضاركاتها القتالية

�صارك�ت املقاتلة الرو�صية مي�غ - 29 يف عدة �صراع�ات، ففي حرب اخل�لي�ج 

 29  - ميغ  لطائ�رة  الوحيد  الإنت��صار  كان   ،1991 العام   )1991  -  1990(

طائرات  اأربع   ،23  - ميغ  طائرة  على  �صديقة  رماية  العراقي  اجلي�س  من 

دّمرت خالل حتليقها ب�صواريخ اأمرام Amraam )ال�صاروخ جو - جو املطّور 

املتو�صط املدى( من القوات اجلوية الأمريكية واأخرى ُدّمرت على الأر�س خالل 

الق�صف، وطائرة دّمرتها طائرة ف - 16 اأمريكية يف 17 كانون الثاين 1993 

الأريرتي   - الأثيوبي  ال�صراع  وخالل  العراقي  اجلوي  املجال  ّد  �صَ عملية  خالل 

من   29  - ميغ  طائرتا  هاجمت   1991 الأول  ت�صرين   8 ويف   .1999 العام 

اجلي�س اليوغو�صاليف الق�صر الرئا�صي يف زاغرب يف كرواتيا، وطائرات اأخرى 

العام  ا�صتخدمت يف مهمة م�صاندة جوية قريبة يف �صلوفينيا يف حزيران 

اجلوية  القوات  قبل  من  العليا  كاراباخ  نزاع  يف  ا�صتخدمت  وكذلك   ،1991

الأرمنية.

كما اأ�صقطت طائرة ميغ - 29 من القوات اجلوية الكوبية طائرتي �صي�صنا، 

الن�ضخ املختلفة لطائرة ميغ - 29 فولكروم

الأوىل. الن�صخة  اأ:  فولكروم   29  - • ميغ 
ا�صتعمالها  ميكن  تدريب  ن�صخة  بي،  يو  فولكروم   29  - • ميغ 

يف القتال.

كهارب  بتقنية  جمّهزة  ن�صخة  �صي،  فولكروم  اإ�س   29  - • ميغ 
ع ي�صمح بحمل كمية اأكرب من الوقود. وبدن مو�صّ

من  ُحذفت  بحرية،  ن�صخة  دي،  فولكروم  كي   29  - ميغ   •
التجارب.

التكتي. للق�صف  ن�صخة  تي،  بي  يو   29  - • ميغ 
الت�صدير  ن�صخة  اإت�س،  اإي  اإ�س   29  - اأوميغ  اإي  اآي   29  - • ميغ 

للطائرة ميغ - 29 اإ�س.

.SAE  29  - ميغ  من  نة  حم�صّ ن�صخة  اإم،  اإ�س   29  - • ميغ 
نة من ميغ - 29 اإم بقمرة طّيار  SMT، ن�صخة حم�صّ  29  - • ميغ 

جديدة، وتقنية كهارب جديد وا�صتقاللية اأف�صل.

حتّكم  مع  نة  حم�صّ ن�صخة   ،33  - ميغ  اأو  اإم   29  - ميغ   •
اأكرث  وحمركان  معّدلة،  ذيل  وجمموعة  حا�صوب،  بوا�صطة  بالطريان 

قوة.

MAE، اأو ميغ - MEH 29، ن�صخة للت�صدير من   29  - • ميغ 
الطائرة ميغ - 29 اإم.

ماليزيا. اىل  للت�صدير  ن�صخة  اإن،   29  - • ميغ 
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الأحادية املحرك، على الأقل تابعتني ملنظمة »اأخوة الإنقاذ« التي كانت حتاول 

الإقرتاب من جزيرة كوبا خالل عملية �صد كا�صرتو يف بداية ت�صعينيات القرن 

املا�صي.

امللكية  اجلوية  للقوات  تابعة   16 - دّمرت طائرة ف  كو�صوفو،  خالل حرب 

الهولندية طائرة ميغ - 29 يف 24 اآذار 1999، وثانية من ال�صرب دّمرتها 

طائرة ف - 15 اأمريكية. ويف 26 اآذار، اأ�صقطت 3 طائرات ف - 15 طائرتي 

ميغ - 29 فوق البو�صنة، واأخرى اأُ�صقطت يف 4 اأيار العام 1999 يف مواجهة 

مع طائرتي ف - 16 اأمريكيتني.

كانتا  حني  �صوريتان   29  - ميغ  طائرتا  اأ�صقطت   ،2001 اأيلول   14 يف 

تقرتبان من طائرة اأواك�س اإ�صرائيلية تواكبها طائرتا ف - 15 قبالة طرطو�س.

وا�صتعملت طائرة ميغ - 29 رو�صية يف تدمري طائرة من دون طّيار جورجية 

طراز هرم�س 450 يف 18 اآذار 2008.

الطائرة  هذه  من  دزينة  وُدّم��رت 

يف   40 اىل   1 القوى  معادلة  )يف 

ال�صابقة(  يوغو�صالفيا  يف  كو�صوفو 

مواجهة  يف  اإنت�صار  اأي  دون  م��ن 

باملقابل.  ع�صكرية  قتال  ط��ائ��رة 

دللة  الأم��ر  ه��ذا  البع�س يف  وي��رى 

الطائرة،  �سعف  لنقاط  فا�سحة 

الف�صل  هذا  رّد  منطقياً  يبدو  ولكن 

الطّيارين،  تدريب  يف  نق�س  اىل 

وغياب اأي دعم خالل الإ�صتباكات، مع 

مّتت  املذكورة  املواجهات  اأن  العلم 

يف تفوق جوي وتكتي �صاحق. ومن 

املنطقي القول اإن طائرة ميغ - 29 

هي  وحمّم�س  بارع  طّيار  يدّي  بني 

عدو ُي�صتهاب جداً.

خالل كانون الثاين 2008 جّمد قائد 

الطائرات  جميع  الرو�صي  الطريان 

حتّطم  ح���ادث  ع��ق��ب   29  - م��ي��غ 

طائرة يف �صيبرييا ومقتل طّيارها، 

وكانت قد حتّطمت طائرة اأخرى قبل 

�صهرين من احلادث الأول. 
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جتهيزات

• لالإعرتا�ش:امليزات التقنية
 - ملم  عيار 30   GCH - 301 - مدفع 

150 طلقة.

.R - 73 Archer 4 �صواريخ جو - جو -

.R - 27 Alano 4 �صواريخ جو - جو -

الأر�ش: على  • للهجوم 
 - ملم  عيار 30   GCH - 301 - مدفع 

150 طلقة.

.R - 27 صاروخا جو - جو� -

 250 زنة  بالاليزر  موّجهة  قنبلة   40  -

كلغ.

- خزان م�صاعد �صعة 1050 ليرت.

فولكروم.  29  - • ميغ 
�صاركي�صوف   /Klimov كليموف  اإثنان  املحرك:   -

.RD - 33 Sarkisov
- ات�صاع اجلناحني: 11.36م.

- الطول: 17.32م.

- الإرتفاع عن الأر�س: 4.73م.

.
2
- م�صاحة اجلناحني: 38م

- الوزن فارغة: 10900 كلغ.

- الوزن الأق�صى: 18500 كلغ.

- ال�صقف العملي: 17000م.

)خالية  املقطوعة  امل�صافة   -

اإ�صافية  خزانات  دون  ومن 

جواً(:  بالوقود  متوين  ول 

15000كلم.

ماخ  الق�صوى:  ال�صرعة   -

.2.30

- الطاقم: طّيار واحد.

اأنغول، بنغالد�س، بيالرو�صيا، بلغاريا، ال�صني،  اجلزائر، اأملانيا، 

ال�صابقة،  يوغو�صالفيا  اأثيوبيا،  اأريرتيا،  كوبا،  ال�صمالية،  كوريا 

مولدافيا،  ماليزيا،  كازاخ�صتان،  اإيران،  العراق،  الهند،  هنغاريا، 

�صلوفاكيا،  ت�صيكيا،  رو�صيا،  رومانيا،  بريو،  بولونيا،  ميامنار، 

ال�صودان، �صوريا، اأوكرانيا، اليمن.
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اإعداد:

اح�ضان مرت�ضى

باحث يف ال�صوؤون الإ�صرائيلية

يف ظل اأجواء ال�صراع الإ�صرائيلي - الفل�صطيني 

املمتدة منذ  الطوال  ال�صنوات  الدامي على مدى 

العام 1967 وحتى الآن، وب�صورة خا�صة منذ العام 

الفل�صطينية  الإنتفا�صة  اإن��دلع  تاريخ   1987

 ،2000 العام  الثانية  الإنتفا�صة  ثم  ومن  الأوىل، 

الذي  املركزي  املو�صوع  اىل  ال�صراع  هذا  حت��ّول 

الإ�صرائيلية برّمتها   ال�صيا�صية  ال�صاحة  ي�صغل بال 

اىل حد اإق�صاء موا�صيع حيوية اأخرى حتتل يف دول 

العامل املتقدم بوؤرة النقا�س العام مثل مو�صوعات 

ال�صيا�صة الإجتماعية والإقت�صادية، اىل الهام�س.

املوا�صيع  هذه  مثل  تعترب  ال��ذي  الوقت  ويف 

التي  املوا�صيع  هي  والإقت�صادية(  )الإجتماعية 

بني  ما  وامل�صتقرة  املتطورة  ال��دول  يف  متّيز 

املع�صكرات ال�صيا�صية الرئي�صة )الي�صار واليمني(، 

فاإن املو�صوع الأ�صا�صي والفا�صل يف اإ�صرائيل هو 

املو�صوع  اتباعها جتاه  الواجب  ال�صيا�صة  مو�صوع 

الفل�صطيني ال�صائك اأر�صاً و�صعباً ومن ثم مقاومة، 

مع ما يرّتبه هذا املو�صوع من اإفرازات وتداعيات 

واجلدير  ودولية.  واإقليمية  حملية  وم�صاعفات 

باملالحظة هنا هو اأن هذا ال�صراع قد اأنتج اأول حادث 

اإغتيال �صيا�صي على م�صتوى رفيع يف اإ�صرائيل اإذ 

مّتت ت�صفية رئي�س احلكومة الإ�صرائيلية الأ�صبق 

على  توقيعه  ب�صبب   1995 العام  رابني  اإ�صحق 

التحرير  منظمة  مع   1993 العام  اأو�صلو  اإتفاق 

الفل�صطينية.

لقد اأدى الإحتالل الإ�صرائيلي لالأرا�صي الفل�صطينية 

العام  غ��زة  وقطاع  الغربية  ال�صفة  من  كل  يف 

دائم  توتر  حالت  يف  اإ�صرائيل  و�صع  اىل   ،1967

وتعقيدات دائمة على جميع امل�صتويات ال�صيا�صية 

والع�صكرية،  والأمنية  والإقت�صادية  والإجتماعية 

�صيا�صية  ت�صوية  اأي��ة  تعطيل  ظل  يف  خ�صو�صاً 

جدية مل�صكلة هذا الإحتالل. ويف املجال الع�صكري 

مراجعة  مهمتها  خا�صة  جلنة  ت�صكيل  مّت  بالذات 

تداعيات ال�صراع الإ�صرائيلي - الفل�صطيني على 

امليزانية الع�صكرية تراأ�صها الدكتور داڤيد برودت. 

اخل�صو�س  هذا  تو�صياتها يف  اللجنة  اأ�صدرت  وقد 

يف �صهر اأيار من العام 2007 ومما جاء فيها: »... 

كبرية...  موارد  اىل  حتتاج  الفل�صطينية  اجلبهة 

على  والع�صكري  ال�صيا�صي  امل�صتويني  اأن  ويبدو 

حد �صواء مل ي�صتوعبا التكاليف البديلة املرتفعة 

هذه  ل�صالح  للموارد  الدائم  التحويل  عن  الناجمة 

اجلبهة... والروؤية الأمنية امل�صتقبلية ت�صهد على 

اأن هذه اجلبهة �صتبقى مركزية وذات وزن اأكرب يف 

امل�صتقبل«.

»�صي�صتمر  اي�صاً:  ب���رودت  الدكتور  وي�صيف 

كبرية يف  موارد  توظيف  الإ�صرائيلي يف  اجلي�س 

اي�صاً... ويبدو  ال�صنوات املقبلة  ال�صاحة يف  هذه 

التكاليف  لهذه  فو�صوية  ت�صّخم  عملية  ثمة  اأن 

على  م�صممون  املقاومة  عنا�صر  اأّن  اىل  نظراً 

ميزان  اأو  الت�صلح  �صباق  ي�صبه  ما  يف  الإ�صتمرار 

اأمني  جدار  اإقامة  ا�صتدعى  الذي  الأمر  الرعب... 

وهذا  �صيكل.  مليار   13 من  اأكرث  تكاليفه  بلغت 

ولكنه  الغربية  ال�صفة  يف  فاعليته  اأثبت  اجلدار 

ف�صل يف قطاع غزة مع ا�صتمرار اإطالق القذائف 

فر�س  الذي  الأمر  الأنفاق،  وا�صتخدام  ال�صاروخية 

على  العمل  الإ�صرائيلية  الأمنية  املوؤ�ص�صة  على 

تكلفة  ولكن  التهديدات،  هذه  اإزاء  ردود  تطوير 

ج��داً...  مرتفعة  والهجومية  الدفاعية  الو�صائل 

وخ�صو�صاً من ناحية �صرورة حتويل موارد ع�صكرية 

ملمو�صة  فر�صة  وجود  دون  ومن  م�صتمرة  ب�صورة 

املقاومة الفل�ضطينية
وتداعياتها الع�ضكري�ة ع������لى اإ�ضرائيل

 • اأدى الإحتالل الإ�ضرائيلي لالأرا�ضي الفل�ضطينية يف كل من ال�ضفة الغربية                وقط�اع غ�زة الع�ام 1967، اىل و�ض�ع اإ�ض�رائيل يف ح�الت توتر دائ�م وتعقيدات دائم�ة على جمي�ع امل�ضتوي��ات

ال�ضيا�ضي�ة والإجتماعي�ة والإقت�ضادي�ة والأمني�ة                والع�ضكرية، خ�ضو�ضاً يف ظل تعطيل اأية ت�ضوية �ضيا�ضية جدية مل�ضكلة هذا الإحتالل
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ا�صتيعابه  يتم  املهم مل  التطور  الأفق. وهذا  يف 

من  كبرياً  ج��زءاً  اأن  ذلك  اأ�صباب  واأح��د  يجب،  كما 

يف  و�صريح  كامل  ب�صكل  ينعك�س  مل  التكاليف 

امليزانية الأمنية ذاتها«.

يتبني من هذه الإ�صتنتاجات العلمية اأن معادلة 

اأمام  الإحتالل واملقاومة قد �صّكلت م�صاعب جّمة 

حجم  ب�صبب  فقط  ولي�س  عموماً  الدولة  ميزانية 

الثانية  الإنتفا�صة  فرتة  ففي  الأمني.  الإنفاق 

الإ�صرائيلي  الإقت�صاد  عانى  الأق�صى(  )اإنتفا�صة 

الإقت�صادية  الن�صاطات  فرتاجعت  �صديداً  رك��وداً 

ال�صرائب.  الدولة من  اإيرادات  بالتايل  وانخف�صت 

ويف �صوء كل ذلك اإ�صطرت احلكومة اىل تقلي�س 

الأمر  الأم��ن،  ميزانية  با�صتثناء  الدولة  ميزانية 

الإجتماعية  اخلدمات  ميزانيات  بكل  اأ�صّر  ال��ذي 

وال�صمان  وال�صكن  والتعليم  والرفاه  ال�صحة  مثل 

الدفاع  وزي��ر  وك��ان  ذل��ك.  اىل  وم��ا  الإجتماعي 

اإن  يقول:  دي��ان  مو�صيه  الأ�صبق  الإ�صرائيلي 

اإ�صرائيل ل ت�صتطيع اأن ترفع رايتني يف الوقت 

واملجتمع  الإجتماعية،  والراية  الأمن  راية  نف�صه، 

رمبا  اأو  يجد  ل  لكنه  ذلك،  كل  ي�صاهد  الإ�صرائيلي 

على  القادرة  الداخلية  ال�صيا�صية  القوى  يريد  ل 

اإ�صرائيل  على  املهيمنة  فالأجواء  الو�صع.  تغيري 

واملزايدة  والتطرف  الت�صعيد  اأج��واء  هي  اليوم 

الراهنة  الإنتقالية  الفرتة  خلفية  على  خ�صو�صاً 

يف  العامة  الت�صريعية  الإنتخابات  اإجراء  قبل  ما 

العا�سر من �سباط من هذا العام. فحزب »كادميا« 

امل�صّنف نظرياً باأنه من اأحزاب الو�صط، اإل اأنه يف 

الواقع حزب يزايد يف تطّرفه على حزب الليكود، 

احلكومة  رئي�س  اأي��دي  على  ُول��د  واأن��ه  خ�صو�صاً 

املعروف  ���ص��ارون  اآري��ي��ل  الأ�صبق  الإ�صرائيلية 

بتاريخه الإرهابي والدموي والذي اإن�صق عن حزبه 

قطاع  ي�صهدها  التي  الأحداث  الليكود.  حزب  الأم 

ت�صب  اإمنا  وتدمري  وقتل  وحرب  ح�صار  من  غزة 

ع الرا�صخة  يف النهاية يف عقلية الإحتالل والتو�صّ

يف اأذهان القيادات ال�صهيونية برمتها ال�صيا�صية 

يعرف  بات  ما  �صمن  �صواء،  حد  على  والع�صكرية 

بنظرية »كي الوعي« التي ابتكرها رئي�س الأركان 

الأ�صبق اجلرنال مو�صيه يعالون، واملق�صود بها هو 

والفل�صطينيني خ�صو�صاً عن  العرب عموماً  �صرف 

الأر�س  وا�صتعادة  وال�صيادة  بالتحرر  التفكري  جمرد 

الإجرامية  احلرب  باأن  نن�صى  ل  ونحن  امل�صلوبة. 

�صعار  حتت  كانت  اإمن��ا   1982 العام  لبنان  على 

الق�صاء املربم على منظمة التحرير الفل�صطينية 

تاأبيد  اأجل  والع�صكرية من  ال�صيا�صية  ب�صخ�صيتها 

فيها  مبا  بكاملها  الغربية  ال�صفة  على  ال�صيطرة 

مدينة القد�س ب�صقيها ال�صرقي والغربي. واحلرب 

وباراك على  وليفني  اأوملرت  الثالثي  �صّنها  التي 

الإ�صرتاتيجي  الهدف  اىل  ترمي  اإمنا  غزة  قطاع 

حللم  ن��ه��ائ��ي  ح���ّد  و���ص��ع  وه���و  امل���دى  البعيد 

الفل�صطينيني بقيام دولة قابلة للحياة يف اأرا�صي 

اإحتلت العام 1967، وترك  ال�صفة والقطاع التي 

وحما�صرة  معزولة  كانتونات  اأم��ام  فقط  املجال 

هي مبثابة �صجون كبرية ل كرامة لإن�صان فيها ول 

حياة. وهذه احلقائق جتعل من عمليات التفاو�س 

جنباً جلنب مع عمليات التدمري والإبادة اجلماعية 

خ��ا���س، جم��رد عمليات  ب��ن��وع  غ��زة  ق��ط��اع  يف 

اإ�صرائيل  وك��اأن  العيون،  يف  الرماد  وذّر  ت�صليل 

تريد »ال�صالم« يف حني اأن املقاومة الفل�صطينية 

املوهوم  ال�صالم  ه��ذا  فر�س  ت��خ��ّرب  التي  ه��ي 

الإ�صرائيلية  القيادات  اأن  نرى  ونحن  واملزعوم!! 

التي ف�صلت يف �صيا�صتها هذه يف لبنان بف�صل 

وال�صعب  واملقاومة  واجلي�س  الدولة  جهود  ت�صافر 

اإمنا  و2006،   2000 عامي  انت�صاري  اىل  واأّدت 

الفل�صطينية  الأرا�صي  يف  نف�صها  التجربة  تكّرر 

ولو  نف�صها  النتيجة  اىل  وا�صلة  حتماً  وه��ي 

باأثمان باهظة يف ال�صحايا والت�صحيات الإن�صانية 

مبادرتهم  طرحوا  اأن  للعرب  �صبق  لقد  واملادية. 

للت�صوية وال�صلح مع كيان العدو ولكن هذا الأخري 

الأمر  لفر�س  املتكررة  والإجتياحات  بالرف�س  رّد 

يف  الإ�صتيطاين،  ع  والتو�صّ الإحتالل  من  الواقع 

و�صيلة  جمرد  املفاو�صات  عن  احلديث  بقي  حني 

وتكري�س  العربية  الدول  مع  الإحتيايل  للتطبيع 

م�صكلتي الإحتالل والالجئني الفل�صطنيني على ما 

هي عليه وحيث ما هي عليه.

وتداعياتها الع�ضكري�ة ع������لى اإ�ضرائيل

 • اأدى الإحتالل الإ�ضرائيلي لالأرا�ضي الفل�ضطينية يف كل من ال�ضفة الغربية                وقط�اع غ�زة الع�ام 1967، اىل و�ض�ع اإ�ض�رائيل يف ح�الت توتر دائ�م وتعقيدات دائم�ة على جمي�ع امل�ضتوي��ات

ال�ضيا�ضي�ة والإجتماعي�ة والإقت�ضادي�ة والأمني�ة                والع�ضكرية، خ�ضو�ضاً يف ظل تعطيل اأية ت�ضوية �ضيا�ضية جدية مل�ضكلة هذا الإحتالل

وقتل  وحرب  ح�شار  من  غزة  قطاع  �شهدها  �لتي  • �الأحد�ث 
يف  الرا�ضخة  ع  والتو�ضّ الإحتالل  عقلية  يف  ت�ضب  اإمنا  وتدمري 

بنظرية  يعرف  بات  ما  �ضمن  ال�ضهيونية،  القيادات  اأذهان 

»كي الوعي« واملق�ضود بها �ضرف العرب عموماً والفل�ضطينيني 

خ�ضو�ضاً عن التفكري بالتحرر وال�ضيادة وا�ضتعادة الأر�ش امل�ضلوبة

مع  وال�ضلح  للت�ضوية  مبادرتهم  طرحوا  اأن  للعرب  • �ضبق 
املتكررة  والإجتياحات  بالرف�ش  رّد  الأخري  هذا  ولكن  العدو  كيان 

وبقي  الإ�ضتيطاين،  ع  والتو�ضّ الإحتالل  من  الواقع  الأمر  لفر�ش 

مع  الإحتيايل  للتطبيع  و�ضيلة  جمرد  املفاو�ضات  عن  احلديث 

الدول العربية وتكري�ش م�ضكلتي الإحتالل والالجئني الفل�ضطنيني
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كانون الثاين

اإعداد:

الدكتور اأحمد َعّلو

عميد متقاعد

درا�سات واأبحاث

2
0
0

9

القر�صنة بني

الع�صور القدمية 

وع�صر التكنولوجيا

برزت اأخبار القر�ضنة ال�ضومالية يف نهاية العام 2008 يف 

معظم و�ضائل الإعالم املحلية والعاملية، ملا ت�ضّكله من 

تهديد حلركة التجارة العاملية ونقل الطاقة، يف منطقة 

ا�ضة، قرب م�ضيق باب املندب والقرن  ا�ضرتاتيجية ح�ضّ

الأفريقي. فتلك املنطقة ت�ضّكل نقطة الإت�ضال احلرجة 

يف خطوط �لنقل �لبحري باجتاه قناة �ل�شوي�ش، نحو �أوروبا 

واأمريكا، وخ�ضو�ضاً اأن ال�ضرق الأو�ضط ي�ضّكل م�ضدراً مهماً 

للطاقة يف العامل. فمن هم القرا�ضنة؟ وما هي القر�ضنة؟ 

وكيف حتّولت ال�ضومال اىل م�ضدر تهديد وخطر على املالحة 

البحرية؟ �ضنحاول الإجابة عن هذه الت�ضاوؤلت عرب حمورين:

1- القرا�ضنة والقر�ضنة عرب التاريخ )جزء اأول(.

2- القر�ضنة يف �ضواحل ال�ضومال وتداعياتها املحلية 

والعاملية، وموقعها يف ال�ضيا�ضة الدولية والقانون الدويل 

)جزء ثان(.

م�سرية

تطّورت

و�سبكات

منّظمة تثري ال�سكوك

تعريف القر�ضنة

البحر  يف  ُترتكب  �صطو  عملية  هي  القر�صنة 

اأو  ما  دول��ة  اإذن  دون  من  ال�صاطئ  على  واأحياناً 

موافقتها.

الأمم  ملعاهدة  وفقاً  بحرية،  قر�صنة  يعترب 

للعام   )UNCLOS( البحار  لقانون  املتحدة 

1982: »كل عمل عنفي اأو جرمي، اأو �صلب اأو حجز، 

ُيرتكب لغايات خا�صة بوا�صطة طاقم اأو ركاب باخرة 

اأعايل البحار لعرتا�س  اأو طائرة، ُتوّجه نحو  خا�صة 

باخرة اأو طائرة اأخرى، اأو �صد اأ�صخا�س اأو اأمالك على 

منت هذه الباخرة اأو الطائرة. كذلك يعترب قر�صنة 

العمل املرتكب �صد �صفينة، اأو طائرة، اأو اأ�صخا�س، 

اأو ملكية، يف اأي مكان خارج �صالحية الدولة 

الق�صائية«.

»من  العربية  اللغة  والقر�صنة يف 

ل�صو�س  وه��م  قرا�صنة،  على  وجُتمع  القر�صان 

اإيطايل،  الكلمة  اأ�صل  اأن  البع�س  ويعترب  البحر«، 

وكلمة قر�صان يف الإنكليزية »Pirate« تعترب من 

 »Peirates« اإغريقي  اإو   »Pirata« اأ�صل لتيني 

العثور  »حماولة  ومعناها   »Peira« وم�صدرهما 

على احلظ يف البحر«.

القر�ضنة يف التاريخ

القدمية: • امل�ضادر 
اأ�صبح  منذ  ُوج��دت  القر�صنة  اأن  البع�س  يعترب 

املوثقة  احل��وادث  واأق��دم  للتجارة،  طريقاً  البحر 

البحر«  »�صعوب  عن  تتحدث  القرا�صنة  اأعمال  عن 

الذين كانوا يهددون جتارة بحري اإيجيه واملتو�صط، 

 1200( امل��ي��الد  قبل  ع�صر  الثالث  ال��ق��رن  منذ 

»التريانيني«  اأن  املوؤرخني  بع�س  ويعترب  ق.م(. 



 )Thracians( و»الرتاقيني«   ،)Tyrrhenians(
وكانت  القدمي،  التاريخ  يف  كقرا�صنة  ُعرفوا  قد 

�صد  لهم  ملجاأ   )lemnos( »ملنو�س«  ج��زي��رة 

للقرا�صنة  كان  اأنه  يوؤكدون  كما  الإغريق.  هجمات 

دول على طول �صاحل بالد الأنا�صول )تركيا اليوم( 

خالل القرن الأول ق.م وكانت هذه الدويالت تهّدد 

جتارة الإمرباطورية الرومانية.

القرا�ضنة: �ضحية  قي�ضر  • يوليو�ش 
يروي املوؤرخ »بلو تارك« اأن يوليو�س قي�صر وقع 

احلالية(  )كيليكيا  ال�صيلي�صيني  للقرا�صنة  �صحية 

اإحدى جزر الدوديكانيز،  العام 75 ق.م و�صجن يف 

)جزيرة فرماكوزا( يف بحر اإيجيه وطالب خاطفوه 

الذهب  من  »تالنت«  بع�صرين  ُق���ّدرت  بفدية 

تلك  يف  تقدر  كانت  وزنة  هو   Talent )التالنت 
كان  املرحلة بني 25و30 كلغ من املعادن(. وملا 

رف�س  فقد  غالياً  نف�صه  يقّدر  ال�صاب  يوليو�س 

هذا العر�س وطلب من القرا�صنة اأن يرفعوا قيمة 

الفدية اىل 50 تالنت من الذهب. وبالفعل فقد 

رفع القرا�صنة قيمة الفدية التي مّت دفعها ثمناً 

�صن  اىل  عمد  قي�صر  ولكن  ال�صاب.  القائد  حلرية 

حملة بحرية بعد ذلك حيث قب�س على القرا�صنة 

واأعدمهم، كذلك فقد �صّن القائد الروماين بومباي 

على  للق�صاء  كبرية  بحرية  حملة  ق.م   67 العام 

القرا�صنة على امتداد �صواحل املتو�صط وبعمق 50 

ميالً من ال�صاطئ وذلك وفق قانون »غابينيو�س« 

املطلقة  ال�صلطة  منحه  الذي   ،)Lex Gabinia(
للق�صاء على القرا�صنة.

البلقان: • قرا�ضنة 
اأعمال  م��ار���ص��ت  ال��ت��ي  ال�صعوب  اأ���ص��ه��ر  م��ن 

القر�صنة ال�صعب »الإللريي« )Illyrian( اأي �صكان 

البحر  على  الغربية  البلقان  جزيرة  �صبه  �صواحل 

الأدرياتيكي، حيث �صّببوا الكثري من امل�صاكل مع 

اجلمهورية الرومانية خالل عقود، اىل اأن مّت الق�صاء 

عليهم من قبل روما العام 68 ق.م بعد �صّن حرب 

عليهم واحتالل بالدهم.

الأنا�ضول: بالد  • قرا�ضنة 
منذ القرن الثالث قبل امليالد كان الغوط ي�سّنون 

وبحر  الأ�صود،  البحر  �صواحل  على  القر�صنة  غارات 

مرمرة و�صواحل بحر اإيجيه، والعام 264 ق.م و�صل 

وكريت  جزيرتي قرب�س  اىل  الغوطيون  القرا�صنة 

الآلف  واحتجزوا  كبرية  ثروات  على  ا�صتولوا  حيث 

من اأبناء هذه البالد.

اأوروبا: غرب  • قرا�ضنة 
تلك  يف  القر�صنة  اأعمال  اأن  املالحظة  ميكن 

وبلجيكا  فرن�صا  �صواحل  منت�صرة يف  كانت  الفرتة 

وانكلرتا وقد عانى الرومان من ن�صاطهم الكثري.

القرون الو�ضطى

القرا�صنة  اأ�صهر   )Vikings( »الفايكنغ«  يعترب 

خالل  الأوروبية  ال�صواحل  اجتاحوا  الذين  املحاربني 

اىل  انت�صارهم  يف  و�صلوا  وقد  الو�صطى،  القرون 

و�صلوا  اأنهم  كما  فار�س،  وبالد  الأ�صود  البحر  �صاحل 

وجنوب  واإيطاليا  وافريقيا  بريطانيا  �صواحل  اىل 

تفتقد  الوقت  ذلك  اأوروب��ا يف  كانت  وملا  فرن�صا، 

الفايكنغ  هيمن  فقد  وقادرة،  موحدة  �صلطة  اىل 

على الكثري من املدن والقرى الأوروبية �صواء اأكانت 

ال�صاحلة  الأنهر  �صفاف  على  اأو  للبحر  م�صاطئة 

للمالحة داخل اأوروبا.

كذلك فقد �صهد البحر املتو�صط اأعمال القرا�صنة 

امل�صلمني الذين اتخذوا من �صواحل فرن�صا اجلنوبية 

و�صمال اإيطاليا منذ نهاية القرن التا�صع امليالدي 

مثل  الإيطالية  املدن  على  هجماتهم  ل�صن  مقراً 

ال�صواحل  قرب  ن�صاطهم  وا�صتمر  )846م(،  روما 

الإيطالية حتى القرن الثالث ع�صر، بعد اأن اتخذوا 

من جزيرة كريت مقراً لهم.

قرا�صنة  وجود  الفرتة  هذه  تاريخ  ي�صهد  كذلك 

وقرا�صنة  البلطيق،  بحر  �صواطئ  على  »�صالف« 

كما  الربيطانية.  اجلزر  �صواطئ  على  اإيرلنديني 

و»التلينجت«   ،)Haida( »الهايدا«  قبائل  قامت 

باأعمال  الغربية  اأمريكا  �صواطئ  على   )Tlingit(
القر�صنة وجتارة العبيد من جنوب »األ�صكا« وحتى 

كاليفورنيا احلالية.

اأوروبا  بحار  على  القرا�سنة  ن�ساط  يقت�سر  ومل 

واأمريكا واأفريقيا، بل امتد اىل �صواحل الهند واآ�صيا 

ال�صرقية حيث ا�صتهر القرا�صنة ال�صينيون والهنود 

فار�س  ب��الد  بني  ما  التجارية  ال�صفن  باعرتا�س 

لعدد  �صّكلت جزيرة مدغ�صقر ملجاأ  كما  واأفريقيا، 

كبري من القرا�صنة الذين اأقاموا فيها م�صتعمرة.

ما بني القرون الو�ضطى والقرن الع�ضرين

بداية  امليالدي  الثالث ع�صر  القرن  �صهد مطلع 

با�صم  عرفت  والتي  اليابانية  القر�صنة  اأعمال 

»ووكو« )Wokou(، وهوؤلء كانوا من اجلنود والتجار 

ال�صني  �صواطئ  غزوا  وقد  اليابانيني،  واملهربني 

وكوريا، وكان البحر الأ�صفر م�صرحاً لن�صاطهم، حيث 

زمالئهم  مع  ع�صر  ال�صاد�س  القرن  يف  حتالفوا 

�صرق  دول  اىل  ن�صاطهم  وو���ص��ع��وا  ال�صينيني 

اىل  قيادتهم  حتّولت  الوقت  ومع  وبحارها.  اآ�صيا 

ال�صينيني، ويقدر بع�س امل�صادر اأنه كان لديهم ما 

بني 20 اىل 400 مركب، ويعزون �صبب ظهورهم 

اىل عدم ال�صتقرار ال�صيا�صي يف اليابان يف تلك 

من  يوّجهون  كانوا  اأنهم  يعترب  وبع�صهم  الفرتة، 

قبل »لوردات احلرب« جلني الرثوة و�صلب ال�صفن 

وقد  اليابان.  يف  احلاكمة  ال�صلطة  مع  التجارية 

و�صع الربتغاليون حّداً لهذه الأعمال بالتفاق مع 

بني  ما  التجارة  حرية  لتاأمني  ال�صينية  ال�صلطات 

ال�صني والهند واأوروبا.

ال�ضرقية: • اأوروبا 
تعترب جمهورية »زابوريجيان �صيك« يف ال�صهوب 

 )Dneper( الدنيرب  نهر  قرب  ال�صرقية  الأوروبية 

اأول جمهورية للقرا�صنة ما بني القرنني ال�صاد�س 

ع�صر والثامن ع�صر، وكانت تتّكون من الأوكرانيني 

الهاربني من اأ�صيادهم الإقطاعيني، واخلارجني على 

الهاربني  من  كذلك  الأنواع،  خمتلف  من  القانون 

من نري العبودية الرتكية، وقد َت�صّمى هوؤلء باإ�صم 

»القوزاق« )Cossacks(، وقاموا باأعمال القر�صنة 

الرتكي  ال�صاطئ  على  والعتداء  الأ�صود  البحر  يف 

حتى ا�صطنبول و�صواحل فار�س.

�أفريقيا: �شمال  • قر��شنة 
اإ�صم  اأفريقيا،  �صمال  قرا�صنة  على  اأُط��ل��ق 

يف  ينطلقون  وك��ان��وا  ال��ربب��ري��ني«.  »القرا�صنة 

الغرب،  وطرابل�س  تون�س  موانئ  من  اأعمالهم 

بداية  منذ  وذلك  املغرب،  مرافئ  وبع�س  اجلزائر 

احلروب ال�صليبية وحتى القرن التا�صع ع�صر. وقد 

اأ�صبح  الذي  بربرو�صا«  الدين  »خري  منهم  ا�صتهر 

العثمانية  الدولة  قبل  من  اأفريقيا  ل�صمال  حاكماً 

�صد  معارك  ع��دة  يف  البحري  لأ�صطولها  وق��ائ��داً 

وانت�صر  املتو�صط،  البحر  يف  الأوروبية  الأ�صاطيل 

بريفيزا  معركة  اأهمها  بحرية  معارك  ع��دة  يف 

ال�صلطان  عّينه   1538 وال��ع��ام   .)Preveza(
للبحر  اأم���رياً  ال��ق��ان��وين«  »�صليمان  العثماين 

على  ال�صيطرة  مّتت  حيث   ،)Fleet Admiral(
البحر املتو�صط من قبل العثمانيني حتى معركة 

»ليبانتو« العام 1571، وهنا يجب التمييز ما بني 

القرا�صنة الذين يقومون باأعمالهم العدائية جتاه 

ال�صفن الأخرى مل�صلحتهم اخلا�صة، وبني »القرا�صنة 
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املفو�صني« )Privateer(، الذين يقومون باأعمال 

القر�صنة لل�صطو، اأو الإ�صتيالء على ال�صفن العدوة 

بتفوي�س من اإحدى الدول، التي تكون بحالة عداء 

خالل  متبعاً  كان  التقليد  وه��ذا  اأخ��رى،  دول��ة  مع 

القرون الو�صطى وحتى القرن الع�صرين، من قبل 

العمل ي�صبح من  اأن  اأي  الأوروبية وغريها،  الدول 

تبعات  تتحمل  التي  املفوِّ�صة  الدولة  م�صوؤولية 

الوليات  �صّنت  عندما  ح��دث  م��ا  وه��ذا  عملها، 

املتحدة الأمريكية اأول حرب لها يف البحر املتو�صط 

�صد القرا�صنة الرببر يف تون�س واجلزائر واملغرب 

ما بني 1801 و1816، وعاملت القرا�صنة كاأ�صرى 

حرب نظراً اىل ارتباطهم بدول ترعاهم وتوّجههم 

يف اأعمالهم.

الكاريبي: البحر  يف  • القر�ضنة 
يف  للقر�صنة  الذهبي  الع�صر  اأن  اعتبار  ميكن 

بني  ما  الفرتة  طول  على  ميتد  الكاريبي  البحر 

العامني 1560 و1720، خ�صو�صاً بعد انتهاء حرب 

 ،)1730  -  1700( اأوروب��ا  يف  الإ�صبانية  الوراثة 

يف  وا�صتقروا  الأوروب��ي��ني  م��ن  الكثري  جل��اأ  فقد 

قرا�صنة.  اىل  وحت��ّول��وا  البحر  ه��ذا  ج��زر  من  كثري 

وحتول ال�صراع بني دول اأوروبا اىل �صراع ما بني 

اىل  ينتمون  الذين  اأولئك  وخ�صو�صاً  القرا�صنة، 

كانوا  فقد  وهولندية،  وفرن�صية  بريطانية  اأ�صول 

ذلك  اإ�صبانيا يف  لأن  الإ�صبانية،  ال�صفن  يهاجمون 

الوقت كانت ت�صيطر على منطقة البحر الكاريبي، 

ا�صتطاع  فقد  فيها،  كثرية  م�صتعمرات  ولديها 

من  اأكرث  على  ي�صتولوا  اأن  الهولنديون  القرا�صنة 

 1623 بني  ما  وبرتغالية  اإ�صبانية  �صفينة   500

و1638م. كذلك، و�سل ن�ساط هوؤلء القرا�سنة اىل 

�صواحل اأمريكا ال�صمالية كما اأنهم مار�صوا ن�صاطهم 

من  وب��رز  الغربية.  اأفريقيا  �صواحل  اىل  و�صولً 

قرا�صنة تلك الفرتة اإدوارد تيت�س امل�صهور بلقب 

الكابنت  كذلك   ،)Black beard( ال�صوداء  اللحية 

الأفالم  من  عدد  ت�صوير  مّت  وقد  مورغان.  هرني 

ال�صينمائية امل�صهورة تتناول هاتني ال�صخ�صيتني، 

وت�صور بع�س اأعمالهم واأحداث تلك احلقبة. 

القر�ضنة يف الع�ضر احلديث

ي�صّكل مو�صوع القرا�صنة املنقولني بحراً، اليوم، 

ق�صية اعتبارية مهمة وكذلك مادية، فقد قّدرت 

�صنوياً مبا بني 13  القر�صنة  الناجتة عن  اخل�صائر 

ما  الواقعة  املياه  يف  خ�صو�صاً  دولر،  بليون  و16 

�صواطئ  الهندي،  واملحيط  الهادئ  املحيط  بني 

و»�صنغافورة«،  »مالقا«  م�صيق  كذلك  ال�صومال، 

األف   50 اأكرث من  ت�صلكها  املائية  املمرات  وهذه 

�صفينة جتارية كل عام.

تتخذ ق�صية القر�صنة ُبعداً دولياً كبرياً يف عامل 

الدولية  التجارة  من  الكبري  الق�صم  اأن  ذلك  اليوم 

ال�صفن، كذلك نقل موارد  املعا�صرة يتم بوا�صطة 

الطاقة من ال�صرق الأو�صط باجتاه ال�صرق الأق�صى 

معادن(،  غاز،  )نفط،  وغريها  واليابان  كال�صني 

اخلطوط  واأه��م  واأم��ريك��ا،  والغرب  اأوروب��ا  وباجتاه 

اإمنا متر  البحرية للنقل وال�صحن والتجارة  الدولية 

عرب حمورين بحريني ميتازان باأهمية ا�صرتاتيجية 

ا�صة كونهما حمكومني باملرور عرب م�صيقني  وح�صّ

ال�صوي�س  قناة  باجتاه  املندب  باب  م�صيق  هما: 

 )Malacca( مالقا  وم�صيق  املتو�صط،  فالبحر 

�صومطرة  وجزيرة  ماليزيا  جزيرة  �صبه  بني  ما 

الهندي  املحيطني  بني  ما  ويف�صل  الأندوني�صية، 

البحري  املرور  حركة  ازدحام  اىل  ونظراً  والهادئ. 

اأمام هذين املعربين وكثافة عدد ال�صفن املوجودة 

يف البحر، ازدهرت عمليات القر�صنة خ�صو�صاً قرب 

وماليزيا،  واأندوني�صيا  مالقا  املمرين، يف  هذين 

قّدر  وقد  ع��دن،  وخليج  ال�صومال  �صواحل  وق��رب 

عددها العام 2008 باأكرث من 90 عملية قر�صنة، 

كما قّدرت اأعمال القر�صنة التي وقعت يف هاتني 

باأكرث  املا�صية  القليلة  الأع��وام  يف  املنطقتني 

وقعت  التي  القر�صنة  اأعمال  جمموع  ن�صف  من 

اىل  ا�صتناداً  وذل��ك  العامل،  مناطق  خمتلف  يف 

وهو   ،)IMB( الدويل«  املالحة  »مكتب  اإح�صاءات 

للبحار،  املتحدة  الأمم  مبنظمة  يرتبط  مكتب 

العامل  والنقل يف  التجارية  ال�صفن  بحركة  ويهتم 

ويرفع تقارير يومية عن الن�ساط البحري لل�سفن 

عرب العامل.

اأعمال  تراجعاً يف  الدويل  املكتب  تقارير  تبنّي 

القر�صنة ما بعد العام 2004، ولكنه يرتفع العام 

2007، وذلك لزدياد انخراط الدول وتعزيز اإجراءات 

احلماية على �صفنها �صد اأعمال القر�صنة.

اأكرث  اأندوني�صيا وم�صيق مالقا  ول تزال منطقة 

مع  القر�صنة،  اأعمال  فيها  تزدهر  التي  املناطق 

ال�صومال،  �صواحل  منطقة  يف  ازديادها  مالحظة 

خ�صو�صاً خالل العام 2008، كما يعترب مكتب املالحة 

اأعمال  التي تتم فيها  اأخطر املناطق  اأن  البحرية 

القر�صنة هي �صواحل نيجرييا، و�صواطئ بنغالد�س 

املكتب  خ��رباء  ويعزو  ال��ربازي��ل،  يف  و�صانتو�س 

�صبب ازدياد هذه الأعمال يف منطقة ما، اىل عدم 

ال�صتقرار ال�صيا�صي يف بع�س الدول القريبة من 

اأماكن ارتكاب القر�صنة، ما ي�صّهل للقرا�صنة قواعد 

اأو  املالحقة،  من  حتميهم  اآمنة  ومالجئ  اإنطالق 

لتورط بع�ض زعماء الع�سابات واملافيات العاملية، 

اأو اأمراء احلرب املوجودين يف الدول القريبة. كما 

يرى البع�س الآخر، اإن اأعمال القر�صنة اليوم تنتمي 

اىل �صبكة عاملية، لها قيادتها ومنظماتها وتعمل 

يف العامل وفق خمططات معينة ومتتلك و�صائل 

اأحدث  وت�صتخدم  واأ�صلحة،  حديثة  ونقل  اإت�صال 

التقنيات يف الت�صال عرب الأقمار الإ�صطناعية مما 

وخلفيات  عملها  حول  الت�صاوؤلت  من  الكثري  يثري 

عاملية  منظمات  ي�صع  مما  وتداعياته،  ن�صاطها 

ودولً، و�صيا�صاتها يف دائرة ال�صك والإتهام.

)يتبع يف العدد القادم(

املراجع

 1-www.Un.org.UN Convention on the
Law of the Sea )UNCLOS(
 - ال�صروق  دار   - والإع��الم  اللغة  املنجد يف   -2

بريوت - الطبعة 35 - 1996.

 3- www.wikipedia: Piracy.
 4- www.wikipedia: Ancient Maritime
History.
5- البحر والتاريخ - اإ. اإ. راي�س - عامل املعرفة - 

ابريل 2005 - الكويت.

6- Plutarch - )Caeser 1 - 2 - 8( - www.
 wikipedia - Piracy, Lex Gabinia -
wikipedia.
 7- The New York Times: Pirates of the
mediter - Robert Harris Sept 30 - 2006.
 8- Wikipedia, Piracy in Eastern Europe
- East Asia.
 9- Wikipedia - Berbery - USA wars:
- First war )1801 - 1805(.
- Second war )1812 - 1816(.
 10- www. international maritime
  Bureau.
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اإعداد: نادر عبد �لعزيز �شايف

دكتوراه دولة يف احلقوق 

حمام بالإ�صتئناف

كانون الثاين

2
0
0

9

ال �شك يف �أن �الأفعال �الإجر�مية كافة 

تخّل باأمن املجتمع وا�ضتقراره 

وت�ضتوجب قيام ال�ضلطات املخت�ضة 

مبالحقة من ارتكبها وحماكمته 

اأمام املراجع الق�ضائية 

اجلزائية واإنزال العقاب به، 

اإل اأن خطورة بع�ش اجلرائم 

وعالقتها باأمن الدولة فر�ضت 

على امل�ضرتع اإن�ضاء املجل�ش 

العديل بهدف الإ�ضراع يف 

حماكمة املتهمني باجلرائم 

التي يحيلها اليه جمل�ش 

الوزراء.

يف ما يلي، �ضوف نبحث يف 

اخت�ضا�ش املجل�ش العديل 

واجلرائم التي ينظر فيها، 

وتاأليفه، وكيفية حتريك 

الدعوى العامة والدعوى 

ال�ضخ�ضية، والتحقيق، 

واملحاكمة.

اإخت�ضا�ش املجل�ش العديل واجلرائم

التي ينظر فيها

املحاكمات  اأ�صول  قانون  من   356 للمادة  �صنداً 

اجلزائية، ينظر املجل�س العديل يف اجلرائم الآتية:

من  املواد  يف  عليها  املن�صو�س  • اجلرائم 
وهي  ال��ع��ق��وب��ات؛  ق��ان��ون  م��ن   336 حتى   270

 - اخليانة  ال��دول��ة:  اأم���ن  على  ال��واق��ع��ة  اجل��رائ��م 

 - بالعدو  امل�صروعة  غ��ري  ال�صالت   - �س  التج�صّ

ة بالقانون الدويل - النيل من هيبة  اجلرائم املا�صّ

الدولة ومن ال�صعور القومي - جرائم املتعهدين - 

اإغت�صاب �صلطة  الد�صتور -  الواقعة على  اجلنايات 

 - الفتنة   - ع�صكرية  قيادة  اأو  مدنية  اأو  �صيا�صية 

الوطنية  الوحدة  التي تنال من  اجلرائم   - الإرهاب 

اأو تعّكر ال�صفاء بني عنا�صر الأمة - النيل من مكانة 

الدولة املالية - جرائم الأ�صلحة والذخائر - التعدي 

على احلقوق والواجبات املدنية - وجمعيات الأ�صرار.

قانون  يف  عليها  املن�صو�س  اجل��رائ��م   •
حماولة  اأو  الإعتداء  جرائم:  وهي  1958/1/11؛ 

اأو  الأهلية  احل��رب  اإث��ارة  ت�صتهدف  التي  الإعتداء 

بحملهم  اأو  اللبنانيني  بت�صليح  الطائفي  الإقتتال 

اأو احل�ّس  على الت�صّلح بع�صهم �صد البع�س الآخر، 

تروؤّ�س  وجرائم  والتخريب،  والنهب  التقتيل  على 

ع�صابة م�صلحة اأو تويل وظيفة اأو قيادة فيها بق�صد 

اأو  الدولة  اأمالك  بع�س  اأو  حملة  اأو  مدينة  اإجتياح 

بع�س اأمالك جماعة من الأهلني، اأو بق�صد مهاجمة 

اأو مقاومة القوة العامة العاملة �صد مرتكبي هذه 

املواد  حيازة  اأو  اقتناء  اأو  �صنع  وجرائم  اجلنايات، 

املتفجرة اأو امللتهبة واملنتجات ال�صامة اأو املحرقة 

�صنعها  اأو  تركيبها  يف  ت�صتعمل  التي  الأج��زاء  اأو 

بق�صد اقرتاف اجلنايات املذكورة اأو اأية جناية �صد 

الدولة، وكل عمل اإرهابي اأو موؤامرة بق�صد ارتكاب 

هذه اجلنايات )وهذه اجلرائم هي يف الأ�صا�س من 

اخت�صا�س املحاكم الع�صكرية(.

الأ�صلحة  �صفقات  عن  الناجتة  اجلرائم  • جميع 
الدفاع  وزارة  تعقدها  اأو  عقدتها  التي  والأعتدة 

املتفرعة  اأو  بها  املرتبطة  واجل��رائ��م  الوطني 

 351 امل��واد  يف  عليها  املن�صو�س  �صيما  ل  عنها 

حتى 366 �صمناً من قانون العقوبات )جرائم الر�صوة 

الوظيفة(،  وا�صتثمار  والإختال�س  النفوذ  و�صرف 

اإ�صاءة  )جرائم  منه  و378  و377   376 املواد  ويف 

ا�صتعمال ال�صلطة والإخالل بواجبات الوظيفة(،  ويف 

التزوير  منه )جرائم  املواد 453 حتى 472 �صمناً 

وال�صهادات الكاذبة وانتحال الهوية(، ويف املادتني 

)جرائم  الع�صكري  الق�صاء  قانون  من  و141   138

الع�صكريني يف تزوير احل�صاب يف �صوؤون املحا�صبة 

وا�صتعمال اأوراق مزّورة، و�صرقة الأموال اأو الأعتدة اأو 

الأجهزة اأو الألب�صة اأو الأ�صلحة اأو الذخائر اأو احليوانات 

اأو اأي �صيء من اأ�صياء اجلي�س اإذا اخُتل�صت اأو بيعت اأو 

ُرهنت اأو ُبددت...(. 

وحتال الدعاوى املتعلقة بهذه اجلرائم والتي هي 

اىل  والعادي  الع�صكري  الق�صاءين  اأمام  النظر  قيد 

املدنيني  �صالحياته  ت�صمل  الذي  العديل  املجل�س 

على  وال��ع�����ص��ك��ري��ني 

ملر�صوم  اإنفاذاً  ال�صواء 

 356 )م  الإح�����ال�����ة 

اأ.م.ج.(.

الإج����ت����ه����ادات  اإن 

املجل�س  عن  ال�صادرة 

�صدور  ق��ب��ل  ال��ع��ديل 

قانون اأ�صول املحاكمات 

اجل����زائ����ي����ة اجل���دي���د 

 2001/328 )رق����م 

 )2001/8/7 تاريخ 

اأن  اعتربت  وتعديله، 

ال�صادر  الإت��ه��ام  ق��رار 

العديل  املحّقق  ع��ن 

املتهمني  ب��ت��ج��رمي 

واإحالتهم اأمام املجل�س 

املجل�ش العديل 

يف القانون 

اللبناين



62

اجلي�ش - العدد رقم 283

قرار  هو  بها  املتهمني  باجلرائم  ليحاكموا  العديل 

مربم، ويويل املجل�س �صالحية النظر بها بدون اأن 

.
)1(

يبقى له اأن يبحث باخت�صا�صه

اأ�صول  لقانون  املوجبة  الأ�صباب  يف  ورد  وق��د 

 ،)2001/328 )رقم  اجلديد  اجلزائية  املحاكمات 

اأن املجل�س العديل عندما ي�صع يده على الدعوى 

املحّقق  من  اليه  املحال  الإت��ه��ام  ق��رار  مبوجب 

العديل يجب عليه التثبت من �صالحيته يف �صوء 

الن�صو�س التي حتّدد بدقة كافية اجلرائم التي حتال 

اأ�صبح  الأ�صا�س  هذا  وعلى  العديل،  املجل�س  على 

البت يف انتفاء ال�صالحية منوطاً به.

تاأليف املجل�ش العديل ومكان انعقاده

يتاألف املجل�س العديل من:

)رئي�صاً(.  التمييز  ملحكمة  الأول  • الرئي�س 
املجل�س،  هيئة  ي��رتاأ���س  اأن  عليه  ت��ع��ّذر  واإذا 

رتبة  الأع��ل��ى  امل��ع��ني  الع�صو  رئا�صته  ي��ت��وىل 

)م358 اأ.م.ج.(.

)اأع�صاء(،  التمييز  حمكمة  من  ق�صاة  • اأربعة 
بناًء  ال��وزراء  جمل�س  يف  يتخذ  مبر�صوم  يعينون 

الق�صاء  جمل�س  وموافقة  العدل  وزير  اقرتاح  على 

اأكرث  اأو  اإ�صايف  قا�سٍ  املر�صوم  الأعلى. ويعنّي يف 

ليحل حمل الأ�صيل يف حال وفاته اأو تنحيه اأو رده اأو 

انتهاء خدمته.

العديل  املجل�س  لدى  العامة  النيابة  • ميثل 
من  عنه  ينيبه  من  اأو  التمييزي  العام  النائب 

معاونيه )م357 اأ.م.ج.(.

كان  اإذا  اأن��ه  والجتهاد  الفقه  بع�س  اعترب  وقد 

العديل  املجل�س  ع�صو  رد  بطلب  ي�صمح  القانون 

اأمام الهيئة العامة ملحكمة التمييز لأن القانون مل 

ين�صئ هيئة بديلة عنها، اإل اأنه ل يجوز اأن ُينّحى 

اأو يتنّحى اأو ُيطلب رد رئي�س املجل�س العديل لأنه 

 .
)2(

املجل�س لهذا  رئي�صاً  القانون  مبقت�صى  معنّي 

اأن  اعترب  الأخ��رى  الجتهادات  بع�س  اأن  حني  يف 

الهيئة العامة ملحكمة التمييز غري خمت�صة للنظر 

بطلب رد اأحد ق�صاة املجل�س العديل، لأن اخت�صا�س 

يوجد  ول  اأ.م.م.   95 باملادة  حمدد  العامة  الهيئة 

النظر بطلب رد ق�صاة املجل�س  �صمن اخت�صا�صها 

.
)3(

العديل

يف  العدل  ق�صر  يف  العديل  املجل�س  ينعقد 

بريوت، اأو يف مكان وقوع اجلرمية عند القت�صاء، اأو 

يف اأي مكان اآخر يحدده رئي�صه اإذا تعّذر انعقاده يف 

ق�صر العدل يف بريوت )م359 اأ.م.ج.(.

حتريك الدعوى العامة والدعوى ال�ضخ�ضية لدى 

املجل�ش العديل والتحقيق فيها

بناًء  العديل  املجل�س  على  العامة  الدعوى  حُتال 

)م355  ال���وزراء  جمل�س  يف  ُيتخّذ  مر�صوم  على 

اأ.م.ج.(. فال ميكن للمجل�س اأن ي�صع يده من تلقاء 

نف�صه على الق�صية النا�صئة عن جرمية واقعة على 

اأمن الدولة؛ اإذ اأن اإحالتها عليه يعود تقديرها اىل 

، فاإذا مل ي�صدر مثل هذا املر�صوم 
)4(

جمل�س الوزراء

للتحقيق  �صاحلاً  العادي  اجلزائي  الق�صاء  يبقى 

.
)5(

واملحاكمة

ويتوىل النائب العام التمييزي اأو من ينيبه عنه 

من املحامني العامني لدى النيابة العامة التمييزية 

مهام حتريك الدعوى العامة وا�صتعمالها. ويتوىل 

التحقيق قا�سٍ يعينه وزير العدل بناًء على موافقة 

جمل�س الق�صاء الأعلى )م360 اأ.م.ج.(.

املحّقق  ل��دى  التمييزي  العام  النائب  يدعي 

التحقيقات  ملف  اليه  ويحيل  باجلرمية  العديل 

)م361 اأ.م.ج.(.

للمحقق العديل اأن ي�صدر جميع املذكرات التي 

يقت�صيها التحقيق من دون طلب النيابة العامة. 

وتعترب قراراته بهذا اخل�صو�س غري قابلة لأي طريق 

العديل  املجل�س  يعترب  فال  املراجعة.  طرق  من 

املحّقق  لقرارات  بالن�صبة  اأعلى  ت�صل�صلياً  مرجعاً 

قابلة  العديل  املحّقق  قرارات  تعترب  ول  العديل، 

املحّقق  ق��رار  اأن  اإذ  املجل�س؛  هذا  اأم��ام  لالإبطال 

من اجلرائم التي اأُحيلت اىل املجل�س العديل:

عمران  الأردين  النائب  اإغتيال  بعبدا،  يف  اأنطونيو�س  الأخوين  مقتل 

الذوق،  يف  النجاة  �صيدة  كني�صة  تفجري  �صمعون،  داين  اإغتيال  املعايطة،  

احلازمية  يف  حبيقة  اإيلي  الوزير  اإغتيال  احللبي،  ن��زار  ال�صيخ  اإغتيال 

التعليمية  الهيئة  اأف��راد  تعوي�صات  �صندوق  تفجري   ،)2002/1/24(

 ،)2002/7/31( الأوني�صكو   - بريوت  يف  اخلا�صة  املدار�س  يف 

الرو�صة   - النائب مروان حمادة ومقتل مرافقه يف بريوت  اإغتيال 

احلريري  رفيق  ال�صابق  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  اإغتيال   ،)2004/10/1(

اىل  اأحيلت  والتي   ،)2005/2/14( جورج  ال�صان   - بريوت  يف  ومرافقيه 

اإغتيال  بها،  املرتبطة  اجلرائم  جميع  مع  بلبنان  اخلا�صة  الدولية  املحكمة 

ال�صحايف �صمري ق�صري يف بريوت - الأ�صرفية )2005/6/2(، اإغتيال الأمني 

 - بريوت  يف  حاوي  جورج  ال�صيد  اللبناين  ال�صيوعي  للحزب  ال�صابق  العام 

يف  املر  اليا�س  الوزير  اإغتيال  حماولة   ،)2005/6/26( امل�صيطبة  وطى 

جرائم اأُحيلت اىل املجل�ش الع�ضكري  جرائم اأُحيلت اىل املجل�ش الع�ضكري  جرائم اأُحيلت اىل املجل�ش الع�ضكري  جرائم اأُحيلت اىل املجل�ش الع�ضكريجرائم اأُحيلت اىل املجل�ش الع�ضكري

جرائم اأُحيلت اىل املجل�ش الع�ضكري  جرائم اأُحيلت اىل املجل�ش الع�ضكري  جرائم اأُحيلت اىل املجل�ش الع�ضكري  جرائم اأُحيلت اىل املجل�ش الع�ضكري
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قد  التي  ال�صوائب  ويغطي  قرار مربم  العديل هو 

.
)6(

تكون ح�صلت اأثناء التحقيقات

وي�صع املحّقق العديل يده على الدعوى ب�صورة 

وجود م�صاهم يف  التحقيق  اأظهر  فاإذا  مو�صوعية، 

اجلرمية، ي�صتجوبه املحّقق العديل ب�صفة مدعى 

اإّدعت  من  عداد  يف  اإ�صمه  يرد  مل  لو  حتى  عليه، 

عليهم النيابة العامة. ويعود لهذه الأخرية اأن تّدعي 

لحقاً يف حق �صخ�س اأغفلته يف ادعائها الأ�صلي، 

عليه  مدعى  ب�صفة  ي�صتجوبه  اأن  املحّقق  وعلى 

)م362 اأ.م.ج.(.

ومع مراعاة هذه الأحكام، يطّبق املحّقق العديل 

الأ�صول املتبعة اأمام قا�صي التحقيق ما خال منها 

 108 املادة  يف  عليها  املن�صو�س  التوقيف  مدة 

ال�صتة  اأي ل يتقّيد املحّقق العديل مبدة  اأ.م.ج.؛ 

اأ�صهر الق�صوى للتوقيف يف اجلناية، فيحق له اأن 

لإحالته اىل املجل�س  يبقي املدعى عليه موقوفاً 

.
)7(

العديل ملحاكمته موقوفاً باجلرائم املتهم بها

ملف  على  يّطلع  اأن  التمييزي  العام  وللنائب 

اأو  العامة، واأن يبدي ما يراه من مطالعة  الدعوى 

طلب.

العامة  النيابة  تبدي  التحقيقات،  اكتمال  وبعد 

املحّقق  ويقرر  الأ�صا�س.  يف  املطالعة  التمييزية 

واأوراق  التحقيقات  يف  تدقيقه  بنتيجة  العديل، 

الدعوى، اإما منع املحاكمة عن املدعى عليه، واإما 

اإتهامه واإحالته على املجل�س العديل. وتراعى يف 

م�صبطة  و�صع  تنّظم  التي  الأ�صول  الإتهام  قرار 

الإتهام من قبل الهيئة الإتهامية.

اإلقاء  مذكرة  ي�صدر  اأن  العديل  املحّقق  وعلى 

قب�س يف حق املتهم. واإن اأغفل اإ�صدارها، فعليه، 

بناًء على طلب النائب العام التمييزي، اأن ي�صدرها 

ولو بعد رفع يده عن الدعوى. واإذا كان قد تويف اأو 

تعّذر عليه ذلك، فعلى رئي�س املجل�س العديل اأن 

ي�صدر مذكرة اإلقاء قب�س يف حق املتهم عند البدء 

مبحاكمته )م364 اأ.م.ج.(.

كل من  بتبليغ  التمييزية  العامة  النيابة  تقوم 

املتهمني �صورة عن قرار الإتهام وعن قائمة �صهود 

احلق العام، قبل موعد اجلل�صة بخم�صة اأيام. ويبلغ 

املتهم النائب العام التمييزي قائمة �صهود النفي، 

وللمدعي  اجلل�صة.  موعد  من  اأي��ام  خم�صة  قبل 

لئحة  نف�صها  امل��دة  �صمن  يقّدم  اأن  ال�صخ�صي 

النيابة  من  كل  من  عنها  ن�صخة  يبلغ  ب�صهوده، 

العامة التمييزية ومن املتهم، قبل خم�صة اأيام من 

موعد اجلل�صة )م365 اأ.م.ج.(.

وجاهية  العديل،  املجل�س  اأمام  املحاكمة  وجتري 

كانت اأم غيابية، وفقاً لأ�صول املحاكمة لدى حمكمة 

لالأ�صول  وفقاً  حكمه  املجل�س  وي�صدر  اجلنايات. 

ذاتها.

وللمجل�س العديل بناًء على طلب النيابة العامة 

الدعوى  اأن يجري حتقيقاً يف  اأو عفواً،  التمييزية، 

بكامل هيئته اأو بوا�صطة من ينتدبه من اأع�صائه 

لهذا الغر�س )م367 اأ.م.ج.(.

تقبل  ل  ال��ع��ديل  املجل�س  اأح��ك��ام  ك��ان��ت  وق��د 

اأي ط��ري��ق م��ن ط��رق امل��راج��ع��ة ال��ع��ادي��ة وغري 

اإعادة  العادية، و�صدرت عدة قرارات ترف�س طلب 

، اإل اأنها اأ�صبحت تقبل الإعرتا�س واإعادة 
)8(

املحاكمة

اأ.م.ج. مبوجب   366 املادة  تعديل  بعد  املحاكمة 

القانون رقم 711 تاريخ 2005/12/9، وذلك على 

اأثر ثبوت براءة املحكوم عليه الفل�صطيني يو�صف 

مرتكبي  وظهور  العديل  املجل�س  اأم��ام  �صعبان 

وحماكمتهم  الأردين  الدبلوما�صي  اغتيال  جرمية 

اأمام الق�صاء الأردين.

ويقّدم طلب اإعادة املحاكمة اىل املجل�س العديل 

يف  بالنظر  املخت�س  املرجع  يعترب  ال��ذي  نف�صه 

طلب اإعادة املحاكمة لالأحكام ال�صادرة عنه )م366 

اأ.م.ج.(.

الهوام�ش:

 ،1994/4/12 تاريخ  ال��ع��ديل،  املجل�س   -1

 ،1994/12/3 وتاريخ   ،1994/5/25 وتاريخ 

 ،1996/5/22 وتاريخ   ،1994/12/17 وتاريخ 

وتاريخ 1996/12/20، جملة العدل، 1997، عدد 

.2

تاريخ  التمييز،  ملحكمة  العامة  الهيئة   -2

د.  للقا�صي  ال�صنوي  امل�صّنف   ،1998/3/20

عفيف �صم�س الدين، 1998.

تاريخ  التمييز،  ملحكمة  العامة  الهيئة   -3

مرجع   ،6 ع��دد   ،1995 ن.ق.،   ،1995/12/8

حمورابي الإلكرتوين رقم 29009.

4- د. عاطف النقيب: اأ�صول املحاكمات اجلزائية، 

دار املن�صورات احلقوقية، بريوت، 1993.

5- الهيئة الإتهامية يف بريوت، رقم 91/161، 

 ،9 عدد   ،91  -  90 ن.ق.،   ،1991/5/30 تاريخ 

ومرجع حمورابي الإلكرتوين رقم 27316.

تاريخ  متهيدي  ق���رار  ال��ع��ديل،  املجل�س   -6

1996/12/20، جملة العدل، 1997، عدد 2.

املحاكمات  اأ�صول  الدين:  �صم�س  عفيف  د.   -7

اجلزائية، بريوت، 2003.

رقم  ق��رار  التمييز،  ملحكمة  العامة  الهيئة   -8

2002/270 تاريخ 2002/6/19، املرجع ك�صاندر، 

2002، عدد 6.

النقا�س )2005/7/12(، حماولة اإغتيال ال�صحافية مي �صدياق يف جونية 

تويني  غ�صان  جربان  ال�صحايف  النائب  اإغتيال   ،)2005/9/25( غادير   -

يف  اأ�صخا�س  عدة  وجرح  قتل   ،)2005/12/12( املكل�س  يف  ومرافقيه 

عني علق )2007/2/13(، قتل زياد قبالن وزياد غندور يف جدرا - ال�صوف 

)2007/4/26(، قتل وجرح عدة ع�صكريني ومدنيني يف خميم نهر البارد 

)2007/5/20( ويف طرابل�س )2008/8/13( ويف البح�صا�س - طرابل�س 

وجنله  عيدو  وليد  القا�صي  النائب  اإغتيال   ،)2008/9/29(

ومرافقيه يف بريوت - منطقة احلمام الع�صكري )2007/6/13(، 

اإغتيال النائب اأنطوان غامن ومرافقيه يف حر�س تابت - �صن الفيل 

احلاج  فرن�صوا  اللبناين  اجلي�س  يف  الركن  العميد  اإغتيال   ،)2007/9/19(

ورفاقه يف بعبدا )2007/12/12(، مقتل ال�صيدين �صليم عا�صي ون�صري 

يف  العري�صي  �صالح  ال�صيخ  اإغتيال   ،)2008/4/20( زحلة  يف  م��اروين 

بي�صور )2008/9/10(، وغريها...

جرائم اأُحيلت اىل املجل�ش الع�ضكري  جرائم اأُحيلت اىل املجل�ش الع�ضكري  جرائم اأُحيلت اىل املجل�ش الع�ضكري  جرائم اأُحيلت اىل املجل�ش الع�ضكري

جرائم اأُحيلت اىل املجل�ش الع�ضكري جرائم اأُحيلت اىل املجل�ش الع�ضكري  جرائم اأُحيلت اىل املجل�ش الع�ضكري  جرائم اأُحيلت اىل املجل�ش الع�ضكري  جرائم اأُحيلت اىل املجل�ش الع�ضكري
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كانون الثاين

اإعداد:

ندين البلعة

حما�رضات

2
0
0

9

و�خلدمات.  و�الأ�شغال  �للو�زم  لتاأمني  �ل�شفقات  عقد  �ىل  م�شاريعها،  خمتلف  يف  �لدولة،  حتتاج 

اأو  العمومية«  »املناق�ضة  العمومية، مادة حتّدد ماهية  املحا�ضبة  قانون  امل�ضرتع، يف  اأوجد  وقد 

»ال�ضفقات العمومية«.

القا�ضي عبد الر�ضى نا�ضر )رئي�ش الغرفة الأوىل لدى ديوان املحا�ضبة( تناول املو�ضوع يف حما�ضرة 

�لركن علي �حلاج �شليمان  �لعميد  �لكلية  �ألقاها يف كلية فوؤ�د �شهاب للقيادة و�الأركان بح�شور قائد 

ممثالً قائد �جلي�ش، و�شباط دورة �الأركان �لرقم 23، �ىل �شباط من �لقطع كافة.

مدخل اىل املناق�ضة

حما�صرته  نا�صر  الر�صى  عبد  القا�صي  ا�صتهل 

مبدخل تناول ال�صفقات العمومية فقال: 

الأ�صغال  اأو  اللوازم  العمومية  ال�صفقات  ت�صمل 

واخلدمات التي حتتاجها الإدارات الر�صمية، اإ�صافة 

لهذه  املنقولة  وغري  املنقولة  الأم��وال  بيع  اىل 

الأ�صغال  كمية  حتديد  يتعّذر  حني  اأم��ا  الإدارات. 

 - اإ�صت�صفاء  نفقات  )مثالً:  اخلدمات  اأو  اللوازم  اأو 

حمروقات(، فاإن الإدارات تعمد اىل اإجراء �صفقات 

ال�سفقة  تنفيذ  �سروط  الطلب« حيث حتدد  »غب 

والأ�صعار الإفرادية �صمن حّدين اأق�صى واأدنى.

والأ�صغال من خالل عقدها  اللوازم  الإدارة  حتقق 

ال�صفقات باملناق�صة العمومية، علماً اأن امل�صرتع 

اأجاز الإ�صتثناءات يف بع�س احلالت.

خالل  من  بدقة  حتتاجه  ما  حتديد  الإدارة  وعلى 

الدفرت  ُتعقد. هذا  دفرت �سروط خا�ض بكل �سفقة 

يحدد  ال���ذي  ال��ع��ام  ال�����س��روط  دف��رت  ع��ن  يختلف 

الهيكلية العامة لكل نوع من ال�صفقات.

يت�سمن دفرت ال�سروط اخلا�ض ما يلي:

اخلدمات  اأو  الأ�صغال  اأو  اللوازم  ماهية   •
املنوي حتقيقها.

املناق�صة: عليه  �صتتم  الذي  • الأ�صا�س 

- على اأ�صا�س �صعر يقّدمه العار�س.

- اأو على اأ�صا�س تنزيل مئوي.

• الكفالت:
- كفالة موؤقتة ل�صمان جدية العار�س.

- كفالة نهائية ل�صمان ح�صن التنفيذ.

التنفيذ. • مهلة 

التاأخري. • غرامة 
الواجب  والفنية  واملالية  الإدارية  • املوؤهالت 

توافرها يف من يريد الإ�صرتاك يف املناق�صة.

ال�سالح لعقد  ال�سروط من املرجع  ق دفرت  ي�سدَّ

الأحيان(.  معظم  يف  املخت�س  )الوزير  ال�صفقة 

التقّيد  الإدارة  اإل���زام  ت�صديقه  م��ن  وال��ه��دف 

و�صيلتني:  عرب  فيتم  الإع���الن  اأم��ا  مبحتوياته. 

الربنامج ال�صنوي لالإدارة، واجلريدة الر�صمية اإ�صافة 

املناف�صة  تاأمني  بهدف  حملية،  �صحف   3 اىل 

والو�صول اىل العر�س الأف�صل.

التايل: يف مغلف  ال�صكل  على  العرو�س  تقدم 

اإخراج  )التعهد،  الرئي�صة  امل�صتندات  تو�صع  اأول 

�صركة،  تاأ�صي�س  �صهادة  ع��ديل،  �صجل  القيد، 

نظامها، اإذاعة جتارية، كفالة موؤقتة(، وتو�صع يف 

مغلف ثاٍن عرو�س الأ�صعار، ويو�صع املغلفان يف 

ثالث من دون و�صع اأي اإ�صارة عليه.

حما�ضرة يف كلية 

فوؤ�د �شهاب

للقيادة والأركان

»طرق اإجراء

ال�ضفقات العمومية«
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مبادئ

حدد املحا�صر مبادئ املناق�صة العمومية وهي: 

العلنية، املناف�صة وامل�صاواة )بني العار�صني(. 

املوؤهالت  حتديد  الإدارة  حق  من  اأن��ه  واأو���ص��ح 

باملناق�صة،  امل�صرتكني  يف  توافرها  املطلوب 

وعلى اأن يتم التوفيق بني املوؤهالت املطلوبة 

واأهمية ال�صفقة.

مهاماً  التلزمي  جل��ان  ت��وؤدي  الإط���ار،  ه��ذا  يف 

والأ�صعار،  العرو�س  بدرا�صة  فتقوم  اأ�صا�صية، 

امللتزم  اإ�صم  وتعلن  باأعمالها  حم�صراً  وت�صع 

املوؤقت بعد مقارنة الأ�صعار املقبولة للعرو�س.

ل ت�صبح ال�صفقة ملزمة اإل عند اإبالغ امللتزم 

تنفيذها  بعد  اإل  قيمتها  ُتدفع  ول  امل�صادقة. 

لقاء  للملتزمني  �صلفات  اإع��ط��اء  ميكن  ولكن 

كفالت م�صرفية، على اأن ل تتعدى ال�صلفة ٪25 

لرية  مليون   30 تتجاوز  ول  ال�صفقة،  قيمة  من 

لبنانية.  

املناق�صة  اأن  اىل  نا�صر  القا�صي  ي�صري  وهنا 

اخلدمة  توؤمن  التي  الف�صلى  الطريقة  تعد  مل 

تعد  مل  اأنها  حتى  الأ�صعار،  باأف�صل  املطلوبة 

بالن�صبة  التعاقد  طرق  من  كطريقة  معتَمدة 

لل�صفقات العمومية يف فرن�صا.

املناق�ضة املح�ضورة

هناك بع�س ال�صفقات التي حتتاج اىل موؤهالت 

خا�صة، وهي تعترب اإ�صتثناءات، وجترى املناق�صة 

واإما  العرو�س«  »اإ�صتدراج  بطريقة  بها  اخلا�صة 

عرب »الإتفاق بالرتا�صي«.

تتجاوز  ل  عندما  العرو�س  اإ�صتدراج  يعتمد 

كلفة امل�صاريع ال�100 مليون ل.ل. فُتعني جلنة 

خا�صة داخل الإدارة، ويبّلغ التجار 

يف  الإع��الن  عن  عو�صاً  �صخ�صياً 

ال�صحف.

اأما الإتفاق بالرتا�صي فيعتَمد 

عندما تتعلق ال�صفقة مبو�صوع 

يقت�صي مراعاة ال�صرية وال�صالمة 

الوزير  اأن يقررها  العامة )�سرط 

حال  يف  يعتمد  كما  املخت�س(. 

اخلدمات  اأو  ال�صلعة  توافر  عدم 

واحد.  �صخ�س  لدى  اإل  املطلوبة، 

ال���وزراء  ملجل�س  ميكن  واأي�����ص��اً 

اللوازم  بع�س  تاأمني  يقرر  اأن 

على  بناًء  بالرتا�صي  والأ�صغال 

اقرتاح الوزير املخت�س.  

الرئي�س  اأو���ص��ح  اخل��ت��ام،  يف 

اأن  نا�صر  الر�صى  عبد  القا�صي 

اأن  يجب  العمومية  املناق�صة 

ُتعتمد كمبداأ يف عقد ال�صفقات 

ويكون  واخل��دم��ات،  وال��ل��وازم  الأ�صغال  وت�صيري 

الإ�صتثناء باملناق�صات املح�صورة.

درع

�صكر  وكعربون  الأ�صئلة،  وطرح  املناق�صة  بعد 

علي  الركن  العميد  الكلية  قائد  �صّلم  وتقدير، 

احلاج �صليمان القا�صي نا�صر درعاً تقديرية.
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ق�ضة ال�ضيا�ضة ال�ضحية والدوائية يف لبنان كق�ضة »اإبريق الزيت« ل تنتهي ف�ضولً، واملواطن يرزح 

�ضرف  �ضعر  ارتفاع  ظل  يف  )خ�ضو�ضاً  الدواء  اأ�ضعار  ارتفاع  فاإىل  و�ضنوات،  �ضنوات  منذ  ثقلها  حتت 

كما  الأ�ضواق،  غزت  التي  ال�ضالحية  املنتهية  اأو  املزّورة  الأدوية  م�ضكلة  تطرح  الأجنبية(  العمالت 

تطرح اي�ضاً م�ضاألة وجود اأ�ضناف هائلة من الأدوية تفوق حاجة ال�ضوق املحلي.

الدوائية،  البطاقة  العامة  ال�ضحة  اأطلقت وزارة  بالدواء  اإطار �ضعيها اىل حل امل�ضاكل املتعلقة  يف 

وعملت على �إقر�ر قو�نني ومر��شيم من �شاأنها 

تنظيم هذا القطاع وخف�ش الأ�ضعار، وهي يف 

كل ذلك تتعاون مع جميع املعنيني.

حول  العامة  ال�ضحة  وزير  ح��اورت  »اجلي�ش« 

ال�ضيا�ضة الدوائية يف لبنان متناولة خمتلف 

كما  ال�ضعيد،  هذا  على  املطروحة  امل�ضاكل 

التقت معنيني بهذا امللف.

الوزير خليفة:

خّف�ضنا فاتورة الدواء مئتي مليون دولر �ضنوياً 

واخلدمات ال�ضحية يف لبنان

هي الأف�ضل عربياً

فار�ش:

ينبغي العمل لتطوير القوانني 

املتعلقة بال�ضيا�ضة الدوائية

دبيبو:

ن�ضبة التزوير يف لبنان متدنية 

مقارنة بدول العامل

�ضكرية: 25 يف املئة من الأدوية يف لبنان هي الأغلى عاملياً

الوزير خليفة: قيمة الفاتورة الدوائية اليوم 

450 مليون دولر

وزارة  يف  امل�ضّجلة  الأدوية  عدد  • يبلغ 
يتعدى  ل  بينما  اآلف،  ع�ضرة  نحو  ال�ضحة 

من  املعتمدة  الالئحة  على  الأ�ضناف  عدد 

الثالثة  العاملية  ال�ضحة  منظمة  قبل 

ل  اللبناين  الدواء  �ضوق  اأن  األ تعتقدون  اآلف، 

ي�ضتوعب هذا احلجم من الأ�ضناف؟

ال�صحة  وزارة  يف  امل�صّجلة  الأ�صناف  عدد  اإن   -

يراوح بني ثالثة اآلف وع�صرة اآلف �صنف. والذين 

مغالطات  يف  يقعون  ال��دواء،  �صاأن  يف  يتعاطون 

الدواء  مو�صوع  فالكالم يف  الأرق��ام،  اىل  بالن�صبة 

الق�صية  ال�صيا�صي.  لالإ�صتهالك  ع��ادة  ي�صتعمل 

ال�صحة،  وزارة  يف  �صنف  اأي  ي�صّجل  عندما  اأن��ه 

ومل  الأ�صواق  من  �صحبه  مّت  واإن  رقمه  ي�صطب  ل 

هل يظل الدواء يف لبنان ملفاً ع�ضياً على احللول؟ 



يعد ي�صّنع، فقد تكون هناك حاجة اىل ا�صتعماله 

ذلك  على  والأم��ث��ال  اأخ��رى.  اأم��را���س  معاجلة  يف 

ي�صتعمل  كان  الذي  فلو«  ال�»تامي  كدواء  عديدة، 

لعالج الأنفلونزا، ومن ثم برزت فعاليته ملكافحة 

�صطب  لعدم  اآخر  �صبب  وهناك  الطيور.  اأنفلونزا 

دواء  ُيكت�صف  قد  لأنه  الإحتكار،  منع  وهو  ال��دواء، 

غايل الثمن، مناف�س للدواء املعتمد والأقل كلفة، 

الدواء  وت�صجيل  �صطبه  اىل  الوكيل  ي�صعى  عندها 

الأغلى ثمناً مكانه.

على  امل�صّجلة  الأدوي��ة  اأن  تو�صيح  علينا  وهنا 

اآلف  ثالثة  هي  العاملية،  ال�صحة  منظمة  لئحة 

تركيبة ل ثالثة اآلف �صنف، باعتبار اأنه للرتكيبة 

الواحدة عدة اأ�صناف.

وتعترب اأ�صناف الأدوية املتعددة مفخرة للبنان، 

لأن اللبناين ل يقف يف املطار وي�صاأل امل�صافرين 

باملواطنني يف  اإ�صوة  اخلارج،  له من  الدواء  �صراء 

معظم دول العامل.

املتنوعة  الأ�ضناف  اأن  تعتقد  األ   •
من  ترفع  ال��واح��دة،  ال��دوائ��ي��ة  للرتكيبة 

ل  يتحّملها  ل  التي  ال��دوائ��ي��ة  ال��ف��ات��ورة 

املواطن ول الإقت�ضاد؟

التناف�س،  ي��ع��ّزز  ذل��ك  ف��اإن  العك�س،  على   -

تعود  ال�صوق  حتّمل  وق�صية  الأ�صعار.  ويخّف�س 

ي�صرتي  املواطن  بالنتيجة  التجاري.  العامل  اىل 

رواجاً  الذي ل يالقي  والدواء  له،  املنا�صب  ال�صنف 

يف ال�صوق، يتوقف اإ�صترياده. 

مثالً  وحملية،  وعربية  اأجنبية  �صناعات  هناك 

اإن  اإ�صماً.  ثالثني  حتت  موجود   »Panadol«�ال

اإجراءات ت�صجيل الدواء يف لبنان وا�صحة، فالقانون 

ربح  زيادة  الأ�صا�صي مع  ال�صعر  يحدد   171/100

ولكننا  وامل�صتودع،  وال�صيديل  والوكيل  امل�صتورد 

الرقم 306/1  القرار  الإ�صالحات يف  بع�س  اأدخلنا 

الذي �صمل:

1- اإعادة مقارنة اأ�صعار الدواء امل�صّجل يف لبنان 

واأ�صعار الدواء امل�صّجل يف الدول العربية املجاورة 

التي  املقارنة  هذه  وبعد  وال�صعودية.  ك��الأردن 

ا�صتفادت منها كل الأطراف، اأ�صدرنا قراراً يق�صي 

اللبنانية  ال�صحة  وزارة  دواء يف  اأي  ت�صجيل  مبنع 

ب�صعر اأغلى من �صعر مثيله يف الدول العربية ذات 

النظام الإقت�صادي ال�صبيه باقت�صاد لبنان.

2- اإ�صدار قرار باإعادة النظر ب�صعر الدواء امل�صّجل 

كل ثالث �صنوات.

وفق  املئة،  يف   20 ال��دواء  �صعر  تخفي�س   -3

التخفي�س  هذا  ونتائج  معينة،  ح�صابية  عملية 

ي�صتورد  لبنان  اأن  واإن مقولة  اليوم.  بداأت تظهر 

اأدوية مببلغ 625 مليون دولر يف ال�صنة، اأ�صبحت 

وهذا  اليوم،  مغلوطة 

ال�صحة،  وزارة  الأبحاث يف  اأرقام وحدة  ما تظهره 

الفاتورة،  واجلمارك، حيث تبلغ  ال�صيادلة  ونقابة 

وحليب  الطبية  امل�صتخدمات  اىل  بالإ�صافة 

الأطفال 450 مليون دولر، اأي اأن الفاتورة الدوائية 

اإنخف�صت هذا العام 200 مليون دولر، على الرغم 

من ارتفاع �صعر �صرف اليورو. ومع اإنخفا�س �صعر 

اأخرى،  اأجنبية  عمالت  و�صت  اليوم  اليورو  �صرف 

اأ�صبوعني  كل  ي�صدر  ال��ذي  املوؤ�صر  ُيظهر  �صوف 

اإنخفا�س �صعر الدواء 4 يف املئة.

وعن الرقابة على الأ�صعار قال الوزير خليفة:

متار�س وزارة ال�صحة رقابة قوية وفّعالة، يتولها 

�صيدلية  كل  على  مي��ّرون  �صيدلياً،  مفت�صاً   25

الدواء  غالء  م�صكلة  اإن  ال�صهر.  مرتني يف  اأو  مرة 

يف لبنان لي�صت يف �صعره اأو يف ت�صعريه، واإمنا 

مثالً  بريطانيا  ففي  و�صفه.  ويف  ا�صتعماله  يف 

يوجد تر�سيد مفرط للدواء، وا�ستعمال كبري لأدوية 

اجلرنيك.

الت�صويق  يف  اي�صاً  تكمن  امل�صكلة  واأ���ص��اف: 

العمالقة  الأدوي���ة  �صركات  قبل  من  ال��الاأخ��الق��ي، 

ي�صف  الأطباء  بع�س  اأن  حيث  الأطباء،  وبوا�صطة 

�صركات  من  وعود  مقابل  الثمن،  الغالية  الأدوي��ة 

الأدوية بدعوتهم حل�صور موؤمترات علمية من دون 

اأن يتحملوا اأي نفقات. اإن تر�صيد الدواء هو الأ�صا�س 

يف  اإف��راط  فهناك  لبنان  يف  اأما  العامل،  كل  يف 

ا�صتعمال الدواء. مثالً الفرق بني فعالية الأ�صربين 

نحو مئة  �صعره  )يبلغ  لل�صيالن  اآخر  دواء  وفعالية 

دولر( ل يتعدى ال�5 يف املئة، فلماذا ن�صف الدواء 

الأغلى ثمناً.

القانون  مواد  تعديل  اأهمية  تكمن  • اأين 
الدواء  ت�ضجيل  اآلية  بتطوير  املتعلق   530

وحتديثها؟

 ،2008/5/5 بتاريخ  ال���وزراء  جمل�س  اأق��ر   -

الر�صمية  اجلريدة  يف  �صدر  الذي   571 املر�صوم 

بتاريخ 2008/10/30، وهو مر�صوم ين�س على 

القانون  يف  واخلام�صة  الثالثة  املادتني  تعديل 

واملتعلق   )2003/7/15 يف  )ال�صادر   530/1

وت�سويقها  وا�ستريادها  الأدوي�ة  ت�سجي�ل  ب�س��روط 

وت�صنيفه�ا.

هذا القانون قدمي، ت�ّم تفعيل�ه اليوم كي يراعي 

القانون  وف��ق  اأن��ه  ل�صبب  احلديثة،  التطورات 

القدمي، كان ت�صجيل الدواء يتطلب اإح�صار �صه�ادة 

اىل  وما  فيها  يباع  التي  ال��دول  واإ�صم  املن�صاأ، 

الإجراءات تغريت  كل هذه  هنالك من م�صتندات. 

ما  العاملية،  التجارة  اأنظمة  تغرّي  مع  ال��ي��وم، 

ا�صتدعى تطوير القوانني املوجودة. مثالً اإذا �صجلنا 

دواء م�صنعاً يف اأحد امل�صانع يف مدينة ليون يف 

فرن�صا، ومن ثم مّت نقل هذا امل�صنع اىل مدينة 

اىل  ويحتاج  ملغى  ال��دواء  ه��ذا  يعترب  باري�س، 

اأ�صهم  اأن تغيري ملكية  اإ�صافة اىل  اإعادة ت�صجيل. 

اىل  اي�صاً  حتتاج  الأدوي��ة،  من  لأ�صناف  ال�صركات 

طراأت  حديثة  اأموراً  هناك  اأن  كما  ت�صجيل،  اإعادة 

مع ظهور الإحتادات العاملية ل�صناعة الدواء، بحيث 

الدامنارك،  يف  مثالً  ت�صّنع  الكيميائية  املواد  اأن 

الكرتون يف فرن�صا والبال�صرت يف اأملانيا... الخ.

بات  القانون  اأن  اىل  الو�صع  و�صل  وبالتايل 
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خمالفاً للواقع، والوزير م�صطر اىل التوقيع على 

الأ�صواق  الدخول اىل  الأدوية كافة كي تتمكن من 

اللبنانية، واإل فقدت الأدوية من ال�صيدليات.

احلديثة؟ الأدوية  ت�ضجيل  عن  • ماذا 
اأنه  لبنان  مميزات  من  �صابقاً،  ذك��رت  كما   -

م�صّجلة  وه��ي  كافة،  احلديثة  الأدوي���ة  ي�صتورد 

دول  هناك  ولكن،  والقانونية.  العاملية  بالطرق 

الإ�صرتاكية منها( تتعمد تاأخري ت�صجيل  )خ�صو�صاً 

وحر�صاً  الباهظة،  كلفتها  اىل  نظراً  اإبتكاراتها، 

منها على عدم ا�صتعمالها من قبل املواطنني.

الأدوية املزّورة

هي  ما  م��زّورة،  اأدوي��ة  الأ�ضواق  يف   •
املخترب  دور  عن  وم��اذا  املّتخذة،  التدابري 

عملية  اأ�ضبحت  واأي���ن  ودوره،  امل��رك��زي 

التاأهيل؟

اأن  �صرورة  على  الدواء،  ت�صجيل  قانون  ين�س   -

يكون اأي دواء م�صتورد اىل لبنان، م�صّجالً وم�صتعمالً 

يف بلد املن�صاأ. ولكن التزوير يح�صل يف لبنان كما 

ميكن  ل  العمل  وه��ذا  العامل،  دول  من  �صواه  يف 

توقيفه.

من  يكون  قد  التزوير  اأن  خليفة  الوزير  واأو�صح 

خالل:

املوا�صفات  عليه  تنطبق  ل  دواء  اإن��ت��اج   -1

الكاملة للدواء.

ممتازة،  ومب��وا���ص��ف��ات  جيد  دواء  اإن��ت��اج   -2

يعترب  لذلك  الفكرية،  امللكية  اىل  يفتقر  ولكن 

ال��دول غري  الأم��ر ينطبق على  م��زّوراً، وهذا  دواًء 

 ،WTO العاملية  ال�صحة  ملنظمة  املنت�صبة 

تعي��س  التي  والربازيل،  الأرجنتني  ال�صني،  مثل 

وهذا ي�صمى  النوع،  اأدوية من هذا  �صعوبها على 

.Copy Kat�بال
الثمن  الغالية  الأدوي��ة  عادة  التزوير  ي�صتهدف 

الأع�صاب  كاأدوية  الإ�صتعمال،  املمنوعة  والأدوي��ة 

جهود  لبنان  يف  وتبذل  اجلن�صية.  واملن�صطات 

حثيثة ملحاربة التزوير، ما حدا باملوؤمتر الذي عقد 

يف جنيف اأخرياً اىل التنويه باأن لبنان هو الدولة 

التي تعمل بجهد  العربية،  الوحيدة يف املنطقة 

كبري ملحاربة التزوير.

بحملة  ال�صحة  وزارة  قامت  الإط���ار،  ه��ذا  ويف 

توعية للتنبيه من الدواء املزّور، من خالل اللوحات 

كافة،  اللبنانية  املناطق  يف  املنت�صرة  الإعالنية 

وعرب و�صائل الإعالم.

امل�صّجلة،  الأدوي��ة  بفح�س  يتعلق  ما  يف  اأم��ا 

نرى  حيث  فح�صها  يف  احلق  ال�صحة  ل��وزارة  ف��اإن 

من  الكثري  نر�صل  ال�صبب  ولهذا  منا�صباً.  ذل��ك 

التي  واخلارجية،  املحلية  املختربات  اىل  الأدوي��ة 

تتمتع ب�صهادة دولية، ومنها ثالثة خمتربات يف 

اأن الوليات املتحدة تقوم بفح�س  �صوي�صرا، علماً 

�صوطاً  قطعنا  ولقد  املختربات.  هذه  يف  اأدويتها 

كبرياً يف اإعادة تاأهيل املخترب املركزي، وبناًء على 

توجيهات الهيئة العليا ملنظمة ال�صحة العاملية، 

يتم جتهيز املخترب باأحدث املعدات التكنولوجية، 

مواكبة  على  وق���ادر  متخ�ص�س  عمل  وبفريق 

املركز  فحو�صات  تنال  كي  العلمية،  التطورات 

ثقة دول العامل. ول بد من الإ�صارة اىل اأن الأدوية 

كل  ثمن  يبلغ  التي  ال�صرطان  كاأدوية  املتطورة، 

وما فوق، حتتاج اىل فح�س  دولر  ال�5000  منها 

دقيق يف اأهم املختربات.

على  تتم  التي  الرقابة  الق�صية،  يف  والأه��م 

اإذا مل يكن  الدواء، بحيث ل يتم ت�صجيله  ت�صجيل 

حائزاً موافقة اجلهات العاملية، وم�صتعمالً يف كل 

من اأوروبا واأمريكا.

ت�ضّجع  هل  اجلرنيك،  اأدوية  عن  ماذا   •
وزارة ال�ضحة اإ�ضتريادها وا�ضتعمالها؟

لل�صركات  الذي يحق  الدواء  هو  اجلرنيك،  دواء   -

الفكرية  امللكية  حق  مدة  انتهاء  بعد  ت�صنيعه 

للتوقيع على   ولبنان مل يندفع  الإخرتاع.  وبراءة 

اخلم�صة ع�صر اأو الع�صرين عاماً، واعتربنا اأن خم�س 

�صنوات كافية لت�صجيل اجلرنيك، لأنه بعد ع�صرين 

عاماً ي�صبح الدواء »�صاحلاً للدفن«.

دواء اجلرنيك ذو فعالية جيدة، ل تقل عن فعالية 

�صعره  ولكن   ،)Brand( امل��ارك��ة  حامل  ال���دواء 

حني  وم��ن  املئة.  يف  ب���25  اأق��ل  يكون  اأن  يجب 

لبنان  مثل  للدول  الكربى،  ال�صركات  ت�صمح  لآخر، 

و�صوريا والأردن...، بت�صنيع الأدوية التي تنخف�س 

 Under« اجلرنيك  اإ�صم  حتت  مبيعاتها  ن�صبة 

.»License
اإ�صتعمال  ن�صبة  اأن  اىل  خليفة،  الوزير  واأ�صار 

املئة،  يف  ال���40  نحو  تبلغ  لبنان  يف  اجلرنيك 

التي ت�صتعمل يف  الأدوية  واأن 35 يف املئة من 

امل�صت�صفيات احلكومية، ومنها م�صت�صفى الرئي�س 

رفيق احلريري وم�صت�صفى النبطية، هي جرنيك. 

لكن امل�صكلة اأن هذه الأدوية ل ت�صّوق، لأن العديد 

من الأطباء ل ي�صفونها، باعتبار اأنها ل ت�صاهم يف 

تاأمني ح�صور موؤمترات علمية جمانية يف اخلارج.

الوزارة  اتخذتها  التي  الإجراءات  هي  • ما 
بالن�ضبة اىل اأدوية الأع�ضاب؟

- لقد اتخذت وزارة ال�صحة اللبنانية عدة اإجراءات، 

التي  الأع�صاب،  اأدوية  النا�س حول خماطر  لتوعية 

باأنها  الإع���الم،  و�صائل  عرب  م�صّوقوها  ي�صّورها 

مزمنة  لأمرا�س  الأدوي��ة،  من  العديد  عن  البديل 

كال�صكري وال�صرطان وغريها.

وزارة  يف  امل�صّجلة  الغذائية  املتممات  اإن 



ال�صحة، تختلف عن اأدوية الأع�صاب، وهي متوافرة 

اأدوية  يف  امل�صكلة  بينما  العامل.  دول  اأرقى  يف 

اليوم ل يوجد تنظيم عاملي  اأنه لغاية  الأع�صاب، 

با�صتمرار  تر�صل  العاملية  ال�صحة  ومنظمة  لها. 

للوقوف  العامل،  يف  ال�صحة  وزارات  اىل  الأ�صئلة 

على اآرائها، حول كيفية و�صع الآلية الالزمة لتنظيم 

هذا القطاع. وتبقى الإ�صارة اىل اأن اأكرث من ن�صف 

يعي�صون  وال�صني،  كالهند  الأر�صية  الكرة  �صكان 

اإن  اإذ  ال�صنني،  الأع�صاب، منذ ع�صرات  اأدوية  على 

ا�صتعمال اأدوية الأع�صاب واملتممات الغذائية نزعة 

موجودة يف خمتلف دول العامل.

البطاقة الدوائية

البطاقة  اأخرياً  ال�ضحة  اأطلقت وزارة  لقد   •
وهل  امل�ضروع،  هذا  اأهمية  هي  ما  الدوائية، 

تتوافر الأدوية للمواطنني على مدار ال�ضنة؟

كال�صكري  امل��زم��ن��ة  الأم���را����س  اأدوي����ة  اإن   -

الأم���را����س  اأدوي�����ة  ع��ن  تختلف  وال���ق���ل���ب...، 

امل�صتع�صية كال�صرطان، التي يبلغ ثمن كل علبة 

منها الثالثة ماليني لرية وما فوق. ولدى الوزارة 

اأدوية  ت��وّزع  بحيث  املزمنة،  لالأمرا�س  برامج 

على  الأوروب��ي��ة،  ال��دول  يف  امل�صتخدمة  اجلرنيك 

اللبنانية كافة. وبناًء  امل�صتو�صفات يف املناطق 

املحدودي  املواطنني  اإعطاء  الوزارة  حاولت  عليه 

الدولة  على  بالإعتماد  يرغبون  )الذين  الدخل 

بطريقة منظمة( بطاقة دوائية اإلكرتونية، وذلك 

بعد اإخ�صاع املري�س للفحو�صات الطبية يف مراكز 

الرعاية )امل�صتو�صفات(، عندها يح�صل املري�س 

�صهرياً على اأدويته لقاء بدل رمزي زهيد، مل يحدد 

لغاية الآن.

ولقد بداأ العمل حالياً بهذه البطاقة يف ثالثني 

مئة  تدريجاً،  املراكز  عدد  ي�صبح  اأن  على  مركزاً، 

مركز تقدم اخلدمات اىل نحو 150 األف م�صتفيد. 

بالن�صبة  اأما  الأمرا�س املزمنة،  بالن�صبة اىل  هذا 

كما  لبنان  ف���اإن  امل�صتع�صية،  الأم��را���س  اىل 

تلبية  ي�صتطيع  ل  العامل  دول  ال�صعودية ومعظم 

الطلب، ل �صيما اأن �صعر بع�س هذه الأدوية يبلغ 

اخلم�صني األف دولر، وعلينا اأن ل نن�صى اأن لبنان 

اإ�صت�صفاء �صنوياً  بلد فقري، وهناك نحو 600 حالة 

دول  باقي  مع  باملقارنة  مرتفعة  اأرق��ام  وه��ذه 

اأنهم  اللبنانيني  بع�س  يقول  ذلك  مع  العامل، 

ميوتون على اأبواب امل�صت�صفيات.

لوزارة  امل�ضتقبلية  امل�ضاريع  هي  • ما 
ال�ضحة؟

كبرية،  عمل  ور�صة  ال�صحة  وزارة  يف  جتري   -

احلكومية،  امل�صت�صفيات  اإدارات  تنظيم  تت�صمن 

وت���ن���ظ���ي���م ح���م���الت 

ال�صحي  التاأمني  اىل  اإ�صافة  واللقاحات،  التوعية 

لغري امل�صمونني. ول بد من الإ�صارة اىل اأن كلفة 

ن�صبة  لبنان،  يف  مرتفعة  غري  ال�صحة  فاتورة 

اإن  امل��واط��ن.  يتلقاها  التي  اخلدمات  حجم  اىل 

تبلغ 150  لبنان  الواحد يف  للفرد  الطبابة  كلفة 

دولر،   1800 اإ�صرائيل  يف  تبلغ  بينما  دولراً، 

اأن  ويف بريطانيا 4000 دولر، هذا بالإ�صافة اىل 

اأ�صهر كي يجري عملية  اللبناين ل ينتظر ت�صعة 

القلب املفتوح، اأو �صنة ون�صف كي يجري عملية 

تغيري ورك.

�صرورة  على  اخلتام  يف  خليفة  الوزير  و�صّدد 

اىل  لفتاً  ال�صحية  املوا�صيع  مع  علمياً  التعاطي 

اأن الأطباء، اخلدمات ال�صحية، امل�صت�صفيات، الآلت 

هم  ال�صحية،  القطاعات  يف  والعاملني  الطبية 

ذلك  والدليل على  العربية.  املنطقة  الأف�صل يف 

التي  امل�صت�صفيات،  يف  العرب  املر�صى  ن�صبة 

تبلغ نحو ال�15 يف املئة، موّزعني بني ال�صوريني 

والبحرينيني والأردنيني والعراقيني والكويتيني...

 

الدكتور �ضكرية:

ملف الدواء يعك�ش ق�ضوراً  فا�ضحاً

الإجتماعية  ال�صحية  الوطنية  الهيئة  رئي�س 

ملف  »اإن  قال:  �صكرية  اإ�صماعيل  الدكتور  النائب 

الفا�صح  الق�صور  �صورة  يعك�س  زال  ما  ال���دواء 

على  لبنان،  يف  امل�صوؤولية  ثقافة  ممار�صة  يف 

موؤ�ص�صات  م�صتوى  وعلى  الر�صمي  امل�صتوى 

من  ط��رح  م��ا  ك��ل  اأّن  بحيث  الأه��ل��ي،  املجتمع 

�صحة  على  املخاطر  اأّن  ح��ول  موّثقة  معلومات 

املزّورة،  الأدوية  بع�س  �صببها  اللبناين  املواطن 

اأو املجهولة امل�صدر، اأو املمنوعة من التداول يف 

تغرّي  مل  ال�صالحية...  املمّددة  اأو  العاملي  ال�صوق 

�صيئاً.

وعلى مدى ع�صر �صنوات ونّيف، مل ينّفذ اإ�صالح 

تطبيق  اىل  ي��وؤدي  اخل��ا���س،  القطاع  يف  ج��دي 

الدواء  �صوق  بقي  فقد  ل��ل��دواء.  وطنية  �صيا�صة 

مفتوحاً على الفلتان »اأ�صعاراً ونوعية«، بحيث اأن 

هي  لبنان،  ال�صوق يف  اأدوي��ة  من  املئة  25 يف 

املئة  تغطي 80 يف  وه��ي  ال��ع��امل،  الأغ��ل��ى يف 

من الإ�صتهالك املحلي، اإ�صافة اىل تغييب �صمام 

الأمان يف حتديد نوعية الدواء، اأي »خمترب الرقابة 

على الدواء«. 

املرتبة  لي�صّجل  الدواء  �صعر  ارتفاع  �صبب  وعن 

الأوىل يف العامل اأو�صح قائالً: »يف الأ�صا�س اإن هذه 

هي  باأ�صعار  ال�صحة،  وزارة  يف  م�صّجلة  الأ�صناف 

الأغلى من اأ�صعارها يف بلد املن�صاأ، وهذا ما اعرتف 

به وزير ال�صحة الدكتور حممد جواد خليفة جلريدة 

القانونية  الر�صوم  ذلك  اىل  وي�صاف  »الأخ��ب��ار«. 

)خ�صو�صاً  العمولت  اأ�صعار  وارتفاع  املعروفة، 

اليومي،  الإرتفاع  هذا  ي�صتغل  فالتاجر  اليورو(، 

ال�صيدليات،  عن  ال��دواء  ويحجب  الأ�صعار  لريفع 

الرتفاع لتحقيق املزيد من  بانتظار املزيد من 

الذي  القانون  الإ�صارة اىل  لكن ل بد من  الأرب��اح. 

�صدر منذ اأ�صهر وهو يبقي �صعر الدواء ثابتاً مهما 

ارتفعت اأ�صعار العمالت«.

اأن »امل�صوؤولية هنا تقع  واعترب الدكتور �صكرية 
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ول  يحا�صب  ل  ال��ذي  النواب  جمل�س  عاتق  على 

فيها  مبا  جمتمعة  احلكومة  عاتق  وعلى  يراقب، 

امل�صاءلة  النيابي  املجل�س  ف��دور  ال�صحة.  وزي��ر 

املراقبة،  اىل  اإ�صافة  الق�صايا،  كل  عن  والإجابة 

من  العك�س  على  بل  الق�صية،  هذه  يرث  مل  لكنه 

ذلك فاإن وزير ال�صحة الدكتور اإميل البيطار، الذي 

قاد اأول عملية اإ�صالحية يف جمال ت�صعري الدواء، مّت 

اإخراجه من جمل�س الوزراء. كما واأن ع�صرات الأ�صئلة 

تفتي�س،  وتقارير  �صيا�صية  بوثائق  املدعومة 

عليها  يعّلق  ومل  النيابي  املجل�س  اىل  وّجهت 

ب�صيء«.

امل�ضكلة يف التجار وَمن يغّطيهم

راأيه  �صكرية  للدكتور  فكان  اجلرنيك،  اأدوية  اأما 

الإ�صالح  »كل حماولت  اأن  اعترب  حيث  بها  اخلا�س 

يف  فامل�صكلة  ال��دواء.  مافيا  نفوذ  اأم��ام  �صقطت 

التجار امل�صتوردين للدواء، الذين يغّطون 90 يف 

وبع�س  املتواطئة  الإدارة  ال�صوق، ويف  من  املئة 

هذه  عن  يغفلون  اأو  يغّطون  الذين  ال�صيا�صيني 

تعزيز  قرار  اإف�صال  الأم��ور،  هذه  ومن  التجاوزات. 

ال�صوق باأدوية اجلرنيك، وكذلك اإف�صال دور املكتب 

الوطني للدواء، ل �صيما اأن هذه التدابري، كان من 

عن  يقل  ل  ال��دواء، مبا  فاتورة  تخّف�س  اأن  �صاأنها 

40 يف املئة. ولكن العامل الأخطر الآن هو غياب 

خمترب الرقابة على الدواء«.

 6 تغطي  لبنان  يف  ال��دواء  »�صناعة  اأن  واعترب 

يف املئة من حاجة ال�صوق، ول تخ�صع اىل رقابة 

اىل  حتتاج  ال�صناعة  هذه  واأن  كما  كاملة.  دوائية 

للمعايري  اإخ�صاعها  واىل  الدولة  ت�صجيع كبري من 

العلمية العاملية، حر�صاً على نوعيتها«.

وختم الدكتور �صكرية اأن »ملخ�س واقع الدواء هو 

نحو  هناك  ال�صوق.  يتحّكم يف  زال  ما  الفلتان  اأن 

الآخر  وبع�صها  جيد  بع�صها  دواء،  �صنف  ال���4000 

جمهول امل�صدر والفعالية والرتكيب، وق�صم منها 

لآثاره  العاملي  ال�صوق  يف  التداول  من  م�صحوب 

فمددت  الأخري  الق�صم  اأما  ال�صحة،  على  ال�صلبية 

منظمة  تقرير  ذل��ك  على  اأك��د  وق��د  �صالحيته. 

بتاريخ  وال�صادر   275 )الرقم  العاملية  ال�صحة 

2006/11/14(، الذي ي�صري اىل اأن ن�صبة الأدوية 

الدول املتقدمة هي  ال�صاحلة لالإ�صتعمال يف  غري 

يف   10 هي  النامية  الدول  ويف  املئة،  يف  واحد 

املئة بينما يف لبنان فت�صل اىل 35 يف املئة«.

الدكتور دبيبو: النقابة تالحق ال�ضيدليات

املرّوجة لالأدوية املزّورة

دبيبو  �صالح  الدكتور  ال�صابق  ال�صيادلة  نقيب 

و�صرورية  اأ�صا�صية  مواد  جمموعة  الدواء  »اإن  قال: 

مفهوم  عليها  ينطبق  ول  الب�صرية،  ل�صتمرار 

ومبا  والإ�صتهالك.  ال��رتوي��ج  ناحية  من  ال�صلعة 

نظام  على  يعتمد  ال��دول  من  كالعديد  لبنان  اأن 

الإقت�صاد الراأ�صمايل احلر، فقد ح�صل ت�صارب بني 

الدواء،  اىل  البلد  حاجة  وبني  النظام  هذا  مفهوم 

وفو�صى  �صروري،  ع غري  تو�صّ اىل  اأدى  الذي  الأمر 

املت�صابهة،  لالأ�صناف  الكبري  الإ�صترياد  حجم  يف 

الإ�صتهالكية. ما يتناق�س  البلد  يفي�س عن حاجة 

والعالج  ل��ل��دواء  الإن�صاين  ال��رتوي��ج  مفهوم  مع 

الطبي، وينعك�س �صلباً 

على �صحة املواطن«.

واأ�صاف قائالً:

اإن النظام الراأ�صمايل احلر ل يربر اإنفتاح الأ�صواق 

اىل هذا احلد يف �صوق الدواء.

الالئح�ة  يف  امل�صّج�لة  الأدوي��ة  اأ�صناف  عدد  اإن 

اآلف  الع�ص�رة  ال�صح�ة يف�وق  املعتم�دة يف وزارة 

�صن�ف، بينما ع�دد الأ�صن�اف الأ�صا�صية املعتم�دة 

والهيئات  العاملية،  ال�صح�ة  منظم�ة  قب�ل  م�ن 

اآلف  ثالثة  نحو  هي  الإن�صان  ب�صحة  تعنى  التي 

�صنف.

وهناك جلنة �صحية تدر�س الأ�صناف امل�صّجلة يف 

املت�صابهة  �صيما  ول  م�صتفي�صة،  درا�صة  الالئحة 

الدوائية  ال�سروط  عليها  تنطبق  والتي  منها، 

كافة. اإن وجود هذه الأ�صناف غري مربر ويرفع من 

قيمة الفاتورة الدوائية ومن زيادة الإ�صتهالك التي 

تفوق حاجة البلد«.

اأم���ا ع��ن حجم الأدوي����ة امل����زّورة يف الأ���ص��واق 

نقابة  قبل  من  املّتخذة  والتدابري  اللبنانية، 

فقال  الأ�صواق،  يف  يها  تف�صّ من  للحّد  ال�صيادلة، 

العامل  يف  �صائع  عيب  »التزوير  دبيبو:  الدكتور 

واملزّورون  كافة،  وال�صلع  الأ�صناف  ويطال  اأجمع 

من  املزيد  بهدف  قانونية،  غري  طرقاً  يّتخذون 

التزوير  ن�صبة  اأن  التاأكيد  وميكن  امل��ادي.  الربح 

يف  عليه  هي  ملا  ن�صبياً  متدّنية  هي  لبنان  يف 

دول العامل. واإن نقابة ال�صيادلة تالحق، ومن خالل 

جهاز التفتي�س لديها، ال�صيدليات املرّوجة لالأدوية 

النقابة  يف  التاأديبي  املجل�س  وي�صدر  امل��زّورة، 

املخالفني  اآخر  وكان  العمل،  عن  باإيقافها  ق��راراً 

زالت  م��ا  التي  ب���ريوت،  يف  ال�صيدليات  اإح���دى 

اأنها جلاأت اىل حمكمة  باعتبار  الآن،  لغاية  تعمل 

باملبداأ،  التنفيذ  حكم  توقف  التي  الإ�صتئناف 

وجتيز لها العمل اىل حني �صدور احلكم النهائي«.

اأدوي��ة  اعتماد  اإمكانية  ج��دوى  م��دى  ع��ن  اأم��ا 

اجلرنيك يف لبنان للم�صاهمة يف خف�س الفاتورة 

الدوائية، فاأو�صح الدكتور دبيبو »اأن اجلرنيك دواء 

ي�صّنع حتت الرتكيبة العلمية نف�صها التي ي�صنع 

والفعالية  باجلودة  ويتمتع  العادي،  ال��دواء  بها 

لل�صركات،  التجاري  الإ�صم  يحمل  ل  ولكنه  نف�صها، 

ول الغالف الذي يحمله الدواء العادي. واإن اإمكانية 

اعتماده يف لبنان، حتتاج اىل تعديل القوانني يف 

الغ�س ومن دخول  النيابي، حلمايته من  املجل�س 

اعتماد  اىل  وكذلك  اليه،  والتجارة  الربح  عن�صر 

منظمة  قبل  من  املعتمدة،  الأ�صا�صية  الالئحة 

ال�صحة العاملية. هذا بالإ�صافة اىل �صرورة تفعيل 

عمل املخترب املركزي لفح�س الأدوية وكذلك املواد 

الغذائية«.

الأ�ضعار

النقيب  فاأكد  الأدوي��ة  اأ�صعار  اىل  بالن�صبة  اأما 

ب�20  ال�صيديل  رب��ح  يحدد  القانون  »اأن  دبيبو 

يكون  الن�صبة  هذه  عن  اإنخفا�س  وكل  املئة،  يف 

ال�صيديل عن جزء من حقه، وهذا  تنازلً من قبل 

جمل�س  عن  ال�صادرة  القوانني  اأحد  عليه  ن�ّس  ما 

منا�صب،  غري  القانون  هذا  اأن  نعترب  اإننا  النواب. 

لأنه خلق جواً من امل�صاربة بني ال�صيدليات، وحّول 

نقيب ال�ضيادلة ال�ضابق

الدكتور �ضالح دبيبو



والطلب،  للعر�س  قابلة  جتارية  �صلعة  اىل  الدواء 

اأن  كما  والتالعب.  التزوير  اأم��ام  املجال  واأف�صح 

العمالت،  �صرف  �صعر  تغيري  مع  تتغرّي  الأ�صعار 

كبرياً  ارتفاعاً  �صهد  الذي  منها،  اليورو  وخ�صو�صاً 

من  نعمل  النقابة  يف  واإننا  الأخ��رية.  الفرتة  يف 

�صحة  على  منا  حر�صاً  القانون،  هذا  تعديل  اأجل 

املواطن وامل�صلحة العامة، وكذلك ن�صعى اىل �صّن 

يجرب  واآخر  مهنته،  داخل  ال�صيديل  ح�صانة  قانون 

ال�صيديل على متابعة حت�صيله العلمي، ومواكبة 

التطور العاملي يف �صناعة الأدوية«.

يف  ال��دواء  �صناعة  عن  دبيبو  النقيب  وحت��دث 

لبنان فلفت اىل »اأن ال�صناعة املحلية تغطي نحو 

3 - 4 يف املئة من حاجة البلد. اإن هذه ال�صناعة 

العاملية،   الرقابة  ل�سروط  وتخ�سع  ج��داً  جيدة 

اىل  بحاجة  ولكنها  العاملية،  املوا�صفات  وتطّبق 

املزيد من التطور«.

و�صائل  ع��رب  الأع�����ص��اب  اأدوي���ة  ت�صويق  وع��ن 

بالأع�صاب  العالج  بني  خلط  »هناك  قال:  الإع��الم 

اإن  التلفزة.  �صا�صات  عرب  تتم  التي  وباخلزعبالت 

ب�صحة  ت�صّر  التي  التجارة  هذه  ترف�س  النقابة 

العالج  ت�صخي�س  يتم  اأن��ه  خ�صو�صاً  املواطنني، 

اأحد  ول  للرقابة،  تخ�صع  ل  التي  الأدوي��ة  ومنح 

وزارة  اأ�صدرت  وقد  وفعالياتها.  جودتها  ي�صمن 

ولكن  الربامج،  هذه  بوقف  يق�صي  ق��راراً  ال�صحة 

لغاية اليوم مل يطبق هذا القرار«.

فار�ش: الدواء لي�ش موّجهاً لداء 

واإمنا ملري�ش

واأ�صحاب  الأدوية  م�صتوردي  نقيب  اأو�صح  بدوره 

»اإن  فار�س:  اآرمان  ال�صيد  لبنان  امل�صتودعات يف 

ونحن  متكامل،  ملف  هو  لبنان،  يف  الدواء  ملف 

غرينا.  ع��ن  خمتلفة  خا�صة  نظر  وج��ه��ة  لدينا 

واأنظمة  الدوائية هي جمموعة قوانني  فال�صيا�صة 

التطبيق  اىل  حتتاج  النواب،  جمل�س  عن  �صادرة 

من قبل الأفرقاء املعنيني بهذا القطاع. اإن وزارة 

باعتبارها  والأ�صا�صي،  الأول  املعني  هي  ال�صحة 

املوؤمتنة من قبل جمل�س النواب على تنظيم هذا 

والت�صجيل  الإجازات  ي�صمل منح  فدورها  القطاع. 

وم�صتوردي  الوطنية  ال��دواء  و�صناعة  والت�صعري، 

)ال�صادر  الرقم 367  فالقانون  وال�صيادلة.  الأدوية 

مهنة  مزاولة  اإطار  ينّظم   ،)1994/8/1 بتاريخ 

ال�صيدلة اإ�صترياداً وت�صديراً .

الدواء  �صيا�صة  ينتقدون  الكثريين  اإن  واأ�صاف، 

ونهاراً  ليالً  العمل  بهم  الأج��دى  ولكن  لبنان،  يف 

بال�صيا�صة  املتعلقة  القوانني  تطوير  اأج��ل  من 

وبالت�صعري. ويف  وبالت�صجيل  الدوائية وحت�صينها، 

هذا الإطار، فقد قّدمت 

النقابة اىل جمل�س الوزراء م�صروع قانون يتعلق 

بت�صجيل اأ�صناف جديدة من الأدوية.

فار�س:  ال�صيد  قال  ال��دواء  ت�صعري  اأ�ص�س  وعن 

 3(  306 الرقم  القانون  الأ�ص�س  هذه  حدد  »لقد 

حزيران 2005(، والذي مّت تعديله بالقرار 1/51 

القانون  هذا  ويعترب   ،)2006 الثاين  كانون   24(

وتعديله، الركيزتني الأ�صا�صيتني، والآلية ال�صفافة 

البيع  واأ�صعار  الإ�صترياد  اأ�صعار  لتحديد  والعلمية 

يف  الدوائية  الأو�صاع  مراقبتها.  وكذلك  للعموم 

لبنان لي�صت �صائبة ول هي مثالية بل اإنها حتتاج 

لتح�صني  م�صتعدون  واجلميع  وتعديل،  در�س  اىل 

الو�صع«.

ت�صجيل  »اأن  فار�س،  ي�صيف  بالذكر،  واجلدير 

الدواء يف لبنان لي�س بالعملية ال�صهلة والب�صيطة، 

معايل  اإهتمام  اأولويات  من  هو  املو�صوع  فهذا 

الوزراء،  جمل�س  وافق  وقد  العامة،  ال�صحة  وزير 

على   ،2008/5/5 بتاريخ  املنعقدة  جل�صته  يف 

للقانون   ،571 التطبيقي  املر�صوم  م�صروع 

وت�سويق  وا�سترياد  ت�سجيل  ب�سروط  املتعلق 

يف  التعديل  مر�صوم  )ن�صر  الأدوي���ة،  وت�صنيف 

اإن   .)2008/10/10 بتاريخ  الر�صمية  اجلريدة 

الأهمية،  غاية  يف  هو  املذكور  املر�صوم  اإ�صدار 

بها،  معمولً  كان  التي  التنظيمية  الن�صو�س  لأن 

التي  الهامة  البنيوية  والتعديالت  متنا�صبة  غري 

العاملية،  الدوائية  ال�صناعة  واق��ع  يف  ح�صلت 

الدمج  حركة  عن  نتجت  التي  تلك  خا�س  وب�صكل 

وال�صتحواذ Mergers & Acquisitions احلا�صلة 

يف ما بينها. وهذه التعديالت حّتمت على وزارة 

ال�صحة العامة يف لبنان مواكبتها، ب�صكل ي�صمح 

ومراقبته  ال���دواء  ت�صجيل  اأ�ص�س  بتحديث  لها 

وا�صترياده«.

واأ�صاف النقيب فار�س:

»اإن اإقرار هذا املر�صوم يدل على اأهمية التعاون 

ا�صتطعنا  لقد  واخل��ا���س.  العام  القطاعني  بني 

الدواء،  �صناعة  يف  احلا�صل  اجلديد  الواقع  تفّهم 

وكذلك الأنظمة والقوانني التي تطورت يف الدول 

خالل  ومن  واأوروب��ا.  كاأمريكا  املتطورة  ال�صناعية 

لتطبيق  املحورية  الأ�ص�س  و�صع  ا�صتطعنا  ذلك 

القانون 530 وهي ت�صمل:

- التاأكد من نوعية الأدوية امل�صتوردة وامل�صّنعة 

حملياً.

حلقات  حتديد  طريق  عن  امل�صوؤولية  ح�صر   -

اىل  املنتج  من  امل�صوؤوليات  من  منقطعة  غري 

املواطن.

»الإ�صتن�صاب« يف قرارات  ن�صبة  التقليل من   -

اللجنة الفنية.

خف�س  دون  م��ن  ولينة  حديثة  اآل��ي��ة  و�صع   -

املراقبة.

- ال�صرعة يف عملية ت�صجيل الأدوية.

اإ�صافة اىل اأمور عديدة مّت و�صعها لإمتام العملية 

بنجاح وبعلمية مطلقة«. واعترب ال�صيد فار�س »اأن 

اأهمية اإقرار هذا املر�صوم تكمن يف ا�صتكمال رزمة 

من اأنظمة الت�صجيل ومراقبة النوعية التي تر�صم 

الت�صعري  عملية  ا�صتكمال  بعد  الدوائية،  ال�صيا�صة 

ومراقبتها«.
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العميد الطبيب

ندمي العاكوم

وعن الأ�صناف املتعددة واملتنوعة يف الأ�صواق، 

واأهمية اعتماد لئحة منظمة ال�صحة العاملية قال 

ال�صيد فار�س: »اإن منظمة ال�صحة العاملية ت�صع 

واإن لبنان بلد غني  لئحة خا�صة بالدول الفقرية، 

مل  القا�صية،  احلرب  ظروف  من  فبالرغم  بالدواء. 

الإ�صارة  بد من  ل  وهنا  الأ�صواق.  الدواء من  ُيفقد 

موجه  هو  واإمن��ا  لداء  موّجهاً  لي�س  ال��دواء  اأن  اىل 

ملري�س، ومن هنا تربز اأهمية التنوع يف الأ�صناف 

للمر�س نف�صه«.

وعن دواء اجلرنيك اأو�صح اأنه »متوافر يف الأ�صواق 

ل�صبب  مطلوب  غري  ولكنه  منخف�صة،  وباأ�صعار 

يعود اىل الذهنية اللبنانية، التي تعترب اأن الدواء 

الأ�صلي اأف�صل. لذا على وزارة ال�صحة الت�صديد على 

ومراقبته  ت�صجيله  واأ�ص�س  اجلرنيك  نوعية  ق�صية 

وكذلك الإعالن عنه، لأنه من ال�صروري ن�صر التوعية 

منافع  حول  العام  وال��راأي  الأطباء  م�صتوى  على 

اجلرنيك«.

عمل  و�صلل  ال��دواء  على  الرقابة  ق�صية  عن  اأما 

وزير  »اأن  فار�س  ال�صيد  فاأو�صح  املركزي  املخترب 

�صهادات  بقبول  يق�صي  ق��راراً  اتخذ  قد  ال�صحة 

واملرتبطة  ل��ب��ن��ان،  يف  اجلامعية  امل��خ��ت��ربات 

مب�صت�صفيات جامعية، عو�صاً عن �صهادات املخترب 

اللجنة الفنية  الدواء الذي ميّر على  املركزي. واأن 

يعترب �صاحلاً لالإ�صتعمال«.

رئي�س الطبابة الع�صكرية ال�صابق 

العاكوم  ن��دمي  الطبيب  العميد 

اجلي�س يف جمال  عن حتربة  حتّدث 

معايري  اأي��ة  ووف��ق  ال��دواء  اإ�صترياد 

الإخ��رتاع«،  اأم  »احلاجة  وق��ال:  يتم 

فمنذ نحو خم�صة ع�صر عاماً، مل تكن 

تكفي  للدواء  املخ�ص�صة  امليزانية 

الطبابة  م��ن  امل�صتفيدين  حاجة 

الطبابة  اعتمدت  لذلك  الع�صكرية. 

تتعدى  ل  خا�صة،  لئحة  الع�صكرية 

اأ�صناف الأدوية فيها ال�700 �صنف، 

ت�صمل اأنواع الأدوية كافة والأ�صناف 

هذه  جتديد  ويتم  منها،  املمتازة 

الأ�صناف كلما دعت احلاجة.

واملكاتب  الوكالت  قبل  من  عالية  ح�صومات  على  اجلي�س  اإ�صتح�صل  لقد 

على  حالياً  تتم  الإ�صترياد  وعملية  مبا�صرة،  معها  تعامل  التي  العاملية، 

تتم  كانت  العملية  اأن  هنا  بالذكر  واجلدير  بالرتا�صي.  املناق�صة  طريقة 

اآلية خمتلفة، حيث كانت قيادة اجلي�س تطلب من الطبابة  باملا�صي وفق 

كانت  وعادة  اجلي�س،  اليها  يحتاج  التي  الأدوي��ة  باأ�صماء  لئحة  الع�صكرية 

الالئحة امل�صجلة يف وزارة ال�صحة ُتعتمد بالكامل، وبناًء عليه حت�صل القيادة 

على الأ�صعار بالظرف املختوم من قبل ال�صركات، وعندها تر�صي املناق�صة 

قرار  على  فبناء  خمتلفة  اآلية  نعتمد  اليوم،  الأدنى.  ال�صعر  على  العمومية 

خالل  من  الأدوي��ة  �صراء  للجي�س  ويجيز  ال��وزراء  جمل�س  عن  �صنوياً  ي�صدر 

املناق�صة بالرتا�صي، تتم العملية من خالل املفاو�صات  ويتم احل�صم بال�صعر 

ولي�س من خالل اإلغاء اأ�صناف اأ�صا�صية«.

واأ�صاف العميد العاكوم: »عندما تفر�س احلاجة اإدخال اأي �صنف جديد على 

اإدخال كميات  الوكالء  الع�صكرية، يتوجب على  الطبابة  الالئحة املعتمدة يف 

فعاليتها،  اإثبات  بغية  امل�صتفيدين  قبل  من  ل�صتعمالها  منها،  كبرية 

فاإن  ذكرنا  وكما  ال�صحة.  وزارة  املعتمدة يف  املختربات  فح�صها يف  وكذلك 

هذه الالئحة بداأت ب�650 �صنف دواء وهي تتجّدد �صنوياً وفق احلاجة وتطور 

الدواء. واجلدير بالذكر اأن هذه الالئحة هي نف�صها معتمدة لدى قوات الأمم 

املتحدة املوؤقتة يف لبنان، وكذلك يف بع�س الدول العربية. وت�صرف على 

ال�سباط  م��ن  جلنة  ال��الئ��ح��ة  ه��ذه 

الأطباء  وال�سباط  الإخت�سا�سيني 

وال�صيادلة والأطباء املدنيني«.

اأو�سح  الدواء  اإ�سترياد  �سروط  وعن 

�صروطاً  هناك  اأن  العاكوم  العميد 

الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  تفر�صها 

ل�صترياد الدواء وهي: 

م��دة  ت��ق��ل  ل  اأن  ي��ج��ب   -1

واأن  ال�صنتني،  عن  ال��دواء  �صالحية 

دائم  اإ�صتعداد  على  الوكيل  يكون 

من  اأ�صهر  �صتة  قبل  ل���ص��ت��رياده، 

اإنتهاء مدة ال�صالحية.

ومعتمداً  م�صتعمالً  يكون  اأن   -2

اأوروبية  دول  ثالثة  يف  الأقل  على 

واأمريكية وعربية.

»لت�صجيع  قال:  اجلرنيك  اأدوية  بع�س  على  يعتمد  اجلي�س  كان  اإذا  وعّما 

نعتمد  وكذلك  اجلودة،  العالية  الأ�صناف  بع�س  ن�صرتي  الوطنية،  ال�صناعة 

على بع�س امل�صانع العربية، حيث اأن اأ�صعارها مقبولة، وميكن اعتبار هذه 

لالأمرا�س  الأدوي��ة  تاأمني  اللبناين  اجلي�س  هّم  اإن  جرنيك.  اأدوية  الأ�صناف 

كلفتها،  كانت  ال�صنة، مهما  اأيام  وطوال  دائم  ب�صكل  واملزمنة  امل�صتع�صية 

التي  الأدوية  بع�س  يف  املرات  من  القليل  يف  تاأخري  يح�صل  قد  اأنه  علماً 

ميكن حتّمل امل�صتفيد كلفتها، على اأن تعّو�س عليه الكلفة يف وقت لحق.

ول بد لنا من الإ�صارة هنا اىل اأن الطبابة الع�صكرية مل تتاأثر لغاية اليوم 

بارتفاع الأ�صعار، وخ�صو�صاً �صعر �صرف اليورو، باعتبار اأننا ن�صتورد الأ�صناف 

قبل عام، كما اأن الوكيل ي�صتورد الأ�صناف نف�صها من املن�صاأ الأمريكي، وهي 

متتاز باجلودة والفعالية نف�صها«.

ودعا العميد الطبيب العاكوم اجلميع اىل ال�صعي اجلدي والدوؤوب من اأجل 

تخفي�س فاتورة الدواء املرتفعة جداً يف لبنان، وذلك من خالل ت�صكيل جلنة 

الر�صمية واخلا�صة،  ال�صامنة والهيئات  ال�صناديق  وطنية ت�صّم ممثلني عن 

لئحة  يف  املعتمدة  الأ�صناف  تت�صمن  الأدوية،  من  م�صرتكة  لئحة  واعتماد 

املحلي  ال�صوق  حاجة  ت�صمل  بالرتا�صي،  مناق�صات  واإج��راء  ال�صحة،  وزارة 

والهيئات ال�صامنة، وفقاً للنوعية املمتازة والكلفة الأدنى.

اجلي�ش وجتربة اإ�ضترياد الأدوية



74

اجلي�ش - العدد رقم 283

ت�ضكيالت

وانتخابات

كانون الثاين
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�ضمانة املواطن

»اإن  فار�س:  قال  والتهريب  التزوير  ظاهرة  عن 

تعانيها  اآفة  هي  الأدوي��ة  وتهريب  تزوير  ظاهرة 

لبنان من وقت  لها  ويتعّر�س  العامل،  دول  جميع 

اىل اآخر وباأحجام متفاوتة. ول �صك اأن هذه الظاهرة 

اخلطرية، ازدادت يف الآونة الأخرية ب�صكل ملحوظ، 

ال�صيدلنية  املوؤ�ص�صات  بع�س  تدريجاً  اكت�صفه 

والتي  الأدوي��ة،  م�صتوردي  نقابة  اىل  املنتمية 

تعاونت مع نقابة �صيادلة لبنان يف حماولة جادة 

ل�صبط الو�صع. كما اأن اأجهزة وزارة ال�صحة العامة 

مع  بالتعاون  املخالفني،  تالحق  تزال  ول  حتركت 

اأنه،  اإل  املخت�صة.  العامة  النيابات 

الو�صع،  الرغم من خطورة  وعلى 

العام،  ل��ل��راأي  نوؤكد  اأن  نريد 

وذات  ال�صرعية  الأدوي���ة  اأن 

واأن  اللبنانية،  الأ�صواق  تعّم  امل�صمونة  النوعية 

الذي  ال�صيديل  واأخرياً،  اأولً  هي  املواطن،  �صمانة 

واتكالنا  واجلوار.  ال�صابقة  املعرفة  بحكم  به  يثق 

بالن�صبة  الأمان  لأنه �صمام  ال�صيديل  على  جميعاً 

اعتمدت  ولقد  والتزوير.  للتهريب  الت�صدي  اىل 

نقابة م�صتوردي الأدوية واأ�صحاب امل�صتودعات يف 

لبنان عالمة فارقة مميزة، متطورة اإلكرتونياً وغري 

قابلة للتزوير »Hologram« وحتمل اإ�صم النقابة 

لإعطاء  امل�صتوردة،  ال�صيدلنية  املوؤ�ص�صة  واإ�صم 

الأ�صواق  يف  املتداولة  لالأدوية  اإ�صافية  �صمانة 

ال�صيدلنية  املوؤ�ص�صات  »اإن  وق��ال:  اللبنانية«. 

ال�صيادلة  ن��ق��اب��ة  اىل  امل��ن��ت��م��ي��ة 

�صرعية  ت��ام��اً  ال��ت��زام��اً  ملتزمة 

ل�صل�صلة  واإخ�صاعه  الإ�صترياد، 

مرتابطة  امل�صوؤوليات  م��ن 

احللقات بدءاً من املنتج و�صولً اىل املواطن«.

واأكد اأخرياً »اأن ور�صة العمل يف ملف الدواء من 

وهي  تنتهي،  ل  ال�صائكة  لالأمور  حلول  اإيجاد  اأجل 

اأي  واأن  املعنيني،  جميع  جهود  ت�صافر  تتطلب 

كالم غري علمي وغري بناء، ل يحل الأمور ال�صائكة«. 

مع  م�صتمر  توا�صل  على  »النقابة  اأن  واأو���ص��ح 

م�صوؤويل وزارة ال�صحة من اأجل حت�صني الو�صع يف 

ما يتعلق بالن�صو�س وباملمار�صة والأداء«.

ال�صعي  اجلميع  على  اإن  نقول  اأن  يبقى  اأخ��رياً، 

�صيا�صة  و�صع  اأجل  من  الدوؤوب  والعمل  املتوا�صل 

بها  حتيط  التي  امل��واط��ن،  �صحة  حتمي  دوائية 

من  و�صدر  قوانني  من  اأق��ّر  مهما  لكن  املخاطر، 

مرا�صيم، تبقى العربة بالتنفيذ.

ت�صوير: ر��شيل تابت    

با�صرت »اجلي�س« اإعداد هذا امللف يف وقت كان فيه العميد الطبيب 

ندمي العاكوم رئي�صاً للطبابة الع�صكرية، وكذلك كان الدكتور دبيبو نقيباً 

لل�صيادلة. لكن عدة اأ�صباب اأّخرت ن�صره، فعذراً من رئي�س الطبابة الذي 

ت�صّلم مهامه اجلديدة حديثاً، ومن نقيب ال�صيادلة اجلديد.
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كانون الثاين

اإعداد:

اإلهام ن�ضر تابت

غياب الكبار

2
0
0

9

حتديد  ال�ضعب  من  يكون  قد 

غياب  خّلفه  الذي  الفراغ  مدى 

هو  كما  متاماً  الرحباين،  من�ضور 

الأثر الذي تركته املوؤ�ض�ضة الرحبانية يف  اأن نحّدد بو�ضوح مدى  من ال�ضعب 

وجداننا ويف تاريخنا كلبنانيني وكعرب.

اإ�ضتثنائياً  �ضحراً  احلامل  فريوز  �ضوت  اأن  ن�ضتطيع معرفته  ما  ُجّل 

�لكثري،  بنا  فعل  رحباين  �الأخوين  و�شعر  مو�شيقى  على  و�ملعقود 

جتربة  �شّكلت  حيث   - �لفني  �ملدى  على  يقت�شر  ال  �لفعل  وهذ� 

الوطني  - بل يتخّطاه اىل املدى  الأخوين رحباين ثورة حقيقية 

والقومي والإجتماعي والإن�ضاين عموماً.

ه
اب

غي
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ه
ان

كي
ن 

م
ءاً 

ز
ج

ع 
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ن

نا
لب

عالمة زمن جميل

اأبرز  بفريوز  ولقاوؤهم  الرحابنة  جميء  كان  رمبا 

وبداأ  لبنان  عا�صه  جميل  زم��ن  عالمات 

بنه�صة �صعرية كانت وا�صحة املعامل يف 

اخلم�صينيات من القرن املا�صي. ومبجيء 

ال�صورة  اكتملت  وفريوز  ومن�صور  عا�صي 

�صهد  زمن  اجلميل.  الزمن  لذلك  البهية 

ما  �صرعان  لبنانية  فنية  هوية  ولدة 

ليحتل  اللبناين  الفن  خاللها  انطلق من 

م�صاحات وا�صعة يف الوجدان العربي ومن َثّم يف 

العمود  ي�صقط  اليوم ومع غياب من�صور،  العامل. 

اأ�صطورة  من  باأقل  يكن  مل  الذي  للهيكل  الثاين 

غياب  من  الرغم  على  حّية  و�صتظل  فينا  عا�صت 

املوؤ�ص�صني، و�صتظل حية على الرغم من اأن زمننا 

معاك�س للزمن اجلميل وعلى امل�صتويات كافة.

العتيقة،  ال�صنديانة  تلك  الرحباين  من�صور 
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لك يف كل قلب �شمعة

بعد  عا�صي  اىل  الآخر،  ن�صفه  اىل  ان�صم  الوارفة، 

م�صكوناً  وحيداً   ،1986 العام  منذ  م�صاها  درب 

اجلمهورية  تثبيت  حماولً  عا�صي،  غياب  باأوجاع 

الفنية التي انبثقت من عبقرية اإ�صتثنائية، ومن 

اإن�صان  كل  حلم  بل  ل  اللبنانيني،  حلم  بات  حلم 

تائق اىل اخلري واحلق واجلمال.

ج الفكر  وَهن اجل�صد وما عاد قادراً على حمل توهُّ

لبنان  وّدع  نهائية.  لغفوة  فا�صت�صلم  واملخّيلة، 

املا�صي،  الثاين  كانون   13 يف  الرحباين  من�صور 

يت�صّور  اأن  لأحد  هل  كياننا.  من  جزءاً  نوّدع  ومعه 

�صوؤال  وف��ريوز؟  ومن�صور  عا�صي  دون  من  الوطن 

وجيه طرحه غدي الرحباين يف جنازة اأبيه.

من�صور  قال  اجلي�س  عيد  له مبنا�صبة  كلمة  يف 

اأن  من  اأجمل  لي�س  اليوم  ه��ذا  »يف  الرحباين: 

ي�صيء كل بيت �صمعة جلي�صنا...«.

اليوم يف وداعك اأيها الكبري نقول: »لك يف كل 

قلب من قلوبنا �صمعة...«.

الت�ضييع

يوم  ك��ان   2009 ال��ث��اين  ك��ان��ون   16 اجلمعة 

الوداع... 

اأوتيل  م�صت�صفى  م��ن  من�صور  جثمان  خ��رج 

لو�صية  وفقاً  امل�صرح  خ�صب  من  نع�س  يف  ديو 

يف  والأ�صدقاء.  واملحبون  الأه��ل  وواكبه  الراحل، 

�صارع الأخوين رحباين قرب بطريركية الأرمن كان 

ا�صتقبال وورد واأرز... من هناك �صار املوكب اىل 

كني�صة مار اليا�س - انطليا�س حيث كان ا�صتقبال 

من مو�صيقى الأمن الداخلي بلحن املوت، ثم دخل 

اجلثمان الكني�صة على وقع »زّينوا ال�صاحة«. �صجي 

يف الكني�صة منذ الأوىل بعد الظهر، وتقّبل الأهل 

التعازي يف ال�صالون اىل اأن حان موعد اجلنازة يف 

الثالثة.

�صارك يف الت�صييع الر�صمي وزير الثقافة متام 

مي�صال  النائب  اجلمهورية،  رئي�س  ممثالً  �صالم 

مو�صى ممثالً رئي�س جمل�س النواب، وزير الإعالم 

طارق مرتي ممثالً رئي�س احلكومة، الرئي�س ح�صني 

يف  ال�صورية  ال�صفارة  باأعمال  القائم  احل�صيني، 

الرئي�ض ال�سوري ب�سار  لبنان �سوقي �سماط ممثالً 

وزي��را  وح�صر  الأ���ص��د. 

الأ�صغال العامة والنقل 

غ�����ازي ال��ع��ري�����ص��ي، 

والبلديات  والداخلية 

زي���اد ب����ارود، وال��ل��واء 

مي�صال من�صى ممثالً وزير الدفاع الوطني، العميد 

اأ�صعد خمول ممثالً العماد قائد اجلي�س، وزير الدولة 

امل�صتقبل،  تيار  رئي�س  ممثالً  اأوغا�صبيان  جان 

والنائب اإدغار معلوف ممثالً رئي�س تكتل التغيري 
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مدر�صة  يف  الأوىل  درو�صه  تلقى   .1925 العام  انطليا�س  يف  • ولد 
فا�صل  اأبو  فريد  مدر�صة  اىل  انتقل  ثم  عربين   - املقد�صة  العائلة  راهبات 

مدر�صة  اىل  ولحقاً  بكفيا،  يف  الأقد�صني  القلبني  فمدر�صة  انطليا�س،  يف 

كمال مكرزل. كان طالباً ك�صولً يف املدر�صة وكثري الهروب منها.

يف  املنيبع  مقهى  يف  عا�صي  �صقيقه  مع  عمل   1933 العام   •
تخلى  اأن  بعد  انطليا�س  يف  لالإقامة  ع��اد  الثالثينيات  اأواخ��ر  ويف  �صويا، 

ترك  قد  من�صور  ك��ان  اآن��ذاك  �صاحتها.  يف  دكاناً  وفتح  املقهى  عن  وال��ده 

املدر�صة مل�صاعدة والده بينما امتهن عا�صي التدري�س.

املو�صيقي  املوؤلف  الأ�صقر  بول�س  الأب  على  تعّرف   1938 العام   •
خاللها  تعلما  �صنوات،  �صت  عا�صي  م��ع  يديه  على  وتتلمذ  امل��وه��وب، 

املقامات ال�صرقية والأنغام العربية وكتابة النوطة.

»الأغاين«  جملة  واأ�صدر  مدر�صية،  م�صرحيات  عدة  متثيل  يف  • �صارك 

والإ�صالح، اىل نواب حاليني ووزراء ونواب �صابقني 

من  وح�صد  العام،  لالأمن  العام  للمدير  وممثل 

الفنانني والإعالميني والأ�صدقاء واملحبني.

لبنان  جبل  اجلنائزية مرتوبوليت  ال�صالة  تراأ�س 

و�صارك  خ�صر،  جورج  املطران  الأرثوذك�س  للروم 

غزال،  �صليم  املطران  ج��ودة،  اأب��و  رولن  املطران 

من  كبري  وع��دد  اأوه��ان��ي��ان،  دوميدا�س  امل��ط��ران 

املطارنة والكهنة والرهبان والراهبات.

انطليا�س  اأبر�صية  راعي  تاله  الذي  الإجنيل  بعد 

للموارنة يو�صف ب�صارة، األقى املطران خ�صر عظة، 

ثم األقى الوزير متام �صالم كلمة رئي�س اجلمهورية 

اللبناين  الإ�صتحقاق  و�صام  الراحل  منح  واأعلن 

كلمة  الرحباين  الراحل غدي  واألقى جنل  املذّهب، 

العائلة.

وبعد اأن تّلقت العائلة التعازي نقل اجلثمان اىل 

املدافن ترافقه اأغنية »راجع ب�صوات البالبل راجع 

بغناين احل�صادين...«.

الوزير �ضالم:

غ�ضب من كرامة وحنني ما بعده حنني 

»مل  ق��ائ��الً:  كلمته  �صالم  مت��ام  ال��وزي��ر  اإ�صتهل 

ميت من�صور الرحباين ومل يخرت لنف�صه اأن يرحل 

الوا�صع  �صرقنا  فوق  تت�صارع  املاآ�صي  هول  فيما 

اليوم  فل�صطني.  اأر���س  على  الظلم  وي�صت�صري 

�صنع  يف  اأبدع  من  لنكّرم  فاإمنا  حوله  جنتمع  اإذ 

الفكر والثقافة للبنان والتي فيها اإحدى اأبرز قيمه: 

الفرادة التي تكرم و�صيتكرم بها كل جبني عاٍل من 

عا�صي...  باأخيه  الكبري  الفقيد  احتاد  وما  لبنان، 

�صمو  على  وكرب  فنهما،  اأح��ب  من  لكل  دع��وة  اإل 

واأ�صالة  وطنه  بقيم  بدوره  يتحد  كي  عطائهما... 

هويته«.

واأ�صاف قائالً:

»يف �صعره كان غ�صباً من كرامة وحنيناً ما بعده 

حنني، ويف مو�صيقاه كان لهيباً من عنفوان، ويف 

حني  اليوم  وها  و�صية،  بلغته  ما  �صمواً  م�صرحه 

ي�صتهدف بظلم النار اأفق من اآفاق عاملنا تتلى 

يف  وتنفخ  الهمم  فتحيي  الرحابنة  ثورة  ترانيم 

باأن ملعة احلرية  ال�صامدين واملقاومني...  عزائم 

ل بد منت�صرة.

الرحباين  من�صور  ي�صافر  ل  اليوم!  اليوم!  اأجل 

متوج  واجلوهر،  والقيمة  الرمز  لأن��ه  ملكاً  وح��ده 

لبنان  وتراب  لبنان...  وب�صم�س  لبنان  ب�صماء  هو 

�صيغدو به رمزاً اأكرب وقيمة اأكرب وجوهراً اأكرب.

العظيم  لعطائك  تقديراً  الكبري  الفقيد  اأيها 

وتخليداً لذكراك منحك فخامة رئي�س اجلمهورية... 

و�صام الإ�صتحقاق اللبناين املذّهب...«.

املطران خ�ضر:

�ضرنجع يوماًَ معاً اىل احلق واحلرية

عظته:  م�صتهل  يف  قال  خ�صر  جورج  املطران 

»يقف الآن من�صور عند باب امللكوت حافياً عارياً 

فقرياً اىل الرحمة ليجرده ربه من الرتاب وي�صربله 

احللة الذهبية. ما �صافرت وحدك ملكاً، اأمام الغنى 

يف  �صنعت  ما  كل  عن  ذاهباً  ذاه��الً  بت  الإلهي 

دنياك، لأن اجلمال الإلهي هو وحده الذي ي�صت�صاغ 

ق
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»احلر�صاية«  ملجلة  مماثالً  رواج���اً  ولق��ت  والق�ص�س  الأخ��ب��ار  �صمنها  التي 

التي كان اأ�صدرها عا�صي.

فرتة  وبعد  بريوت.  يف  الق�صائية  ال�صرطة  �صلك  دخل   1941 • العام 
عنّي  ثم  الفرن�صي.  الن��ت��داب  اأي��ام  العام  الأم��ن  يف  موظفاً  للعمل  انتقل 

م�صوؤولً ملخفر اجلميزة فمراقباً ملطاحن بريوت ولحقاً بات م�صوؤولً عن القلم 

العديل.

عليها  اأطلقا  جوالة  فنية  فرقة  تكوين  على  عا�صي  اأخيه  مع  • عمل 
املجاورة  والد�صاكر  القرى  يف  جتولت  الفرقة  الرحباين«.  ولد  »فرقة  اإ�صم 

واأقامت احلفالت و�صار لها جمهور يتابعها وينتظرها ب�صغف يف مقاٍه بني 

بريوت وعاليه وغريها من امل�صايف.

عني  �صنوات  ثالث  وبعد  الإذاعة،  رحباين  الأخوان  دخل   1945 • العام 
يف  عا�صي  لي�صارك  من�صور  بها  التحق  ث��م  الإذاع����ة،  يف  ع��ازف��اً  عا�صي 

التاأليف املو�صيقي، من يومها باتت اأعمالهما توّقع با�صم الأخوين رحباين.

برتران  لدى  املو�صيقي  التاأليف  يف  بدرو�س  رحباين  الأخوان  • التحق 
روبيار )اأ�صتاذ يف الأكادميية اللبنانية للفنون اجلميلة(.

)فريوز(  حداد  ونهاد  عا�صي  بني  املهنية  العالقة  جمعت   1949 • العام 
واأول اأغنية حلنها لها كانت »حبذا يا غروب« من �صعر قبالن مكرزل.

الق�صم  )رئي�س  ال�صريف  �صربي  وعا�صي  التقى   1952 العام   •
جمموعة  على  اتفاقاً  معه  ووقعا  الأدن���ى(  ال�صرق  اإذاع���ة  يف  املو�صيقي 

 1953 بني  املمتدة  الفرتة  خالل  الإذاع��ة  يف  العمل  وا�صتمر  الأغ��اين،  من 

و1956 تاريخ وقوع العتداء الثالثي على م�صر. وكان من�صور قّدم ا�صتقالته 

من ال�صرطة )1953( لين�صرف مع عا�صي اىل العمل الفني.

ادارتها  توىل  التي  اللبنانية  ال�صعبية  الفرقة  تاأليف  يف  �صارك   •
�صربي ال�صريف، وكان ذلك العام 1963.

النطق به.

اأنت قلت اأنا الغريب الآخر، ل تن�َس اأن امل�صيح 

رفعه  اأب��اه  ولكن  غريباً.  عباراتنا  يف  له  يقال 

اأدعية املودعني  الآن  اإ�صم،  فوق كل  اإ�صماً  واأعطاه 

اإياك ترفعك اىل جوار الرب لي�صتمتع بك وتتعزى 

اأنت باإلفته«.

واأ�صاف قائالً:

»... اأنت جتيء من ال�صرق القدمي اإذ نهلت منه 

ما �صكبه فيك الإجنيل، وجتيء من لغة العرب كما 

مع  واأخ��ذت  لبنان،  اأعماق  من  لبنان،  من  جتيء 



والأغنية  املو�صيقى  يف  ثورة  رحباين  الأخوين  اأعمال  �صّكلت 

وامل�صرح لبنانياً وعربياً، فتجربتهما املتعددة امل�صارب املرتكزة 

وجعلته ميد  اللبناين  الفن  هوية  اأ�ص�صت  �صاملة،  وثقافة  فذة  عبقرية  اىل 

اأغ�صانه الوارفة يف البالد العربية والعامل اأجمع.

وخالل الفرتة املمتدة بني منت�صف اخلم�صينيات ومطلع الثمانينيات من 

كانا  فقد  بوفرته.  كما  ابداعيته  مب�صتوى  مذهالً  انتاجاً  قّدما  املا�صي،  القرن 

يقدمان عمالً م�صرحياً على القل كل �صنة، واأحياناً عملني، اإ�صافة اىل اأعمال 

اأكرب  على  وج��ولت  و�صينمائية  وتلفزيونية  اإذاع��ي��ة 

م�صرح العامل.

وتراث الأخوين رحباين الذي �صّكل ظاهرة غري م�صبوقة 

كان مادة للعديد من الأبحاث والدرا�صات الأكادميية يف 

اأهم جامعات العامل، كما �صّكل مادة للعديد من الكتب 

واملقالت واملحا�صرات.

يف ما يلي اأبرز اأعمالهما، اىل اأعمال من�صور الرحباين 

الذي تابع امل�صرية بعد وفاة عا�صي العام 1986.

رحباين: الأخوين  • اأعمال 
• امل�ضرح:

- 1957: اأيام احل�صاد - بعلبك.

- 1959: حماكمة - بعلبك.

- 1960: مو�صم العز - بعلبك.

- 1961: البعلبكية - بعلبك.

- 1962: ج�صر القمر - بعلبك.

- 1963: عودة الع�صكر - م�صرح �صينما كابيتول.

- 1963: الليل والقنديل - كازينو لبنان - دم�صق.

- 1964: بياع اخلوامت - الأرز - دم�صق.

- 1965: دواليب الهوا - بعلبك.

- 1966: اأيام فخر الدين - بعلبك.

- 1967: هالة وامللك - البيكاديللي - الأرز - دم�صق.

- 1968: ال�صخ�س - البيكاديللي - دم�صق.

- 1969: جبال ال�صوان - بعلبك.

- 1970: يعي�س يعي�س - البيكاديللي.

- 1971: �صح النوم - البيكاديللي - دم�صق.

- 1972: ناطورة املفاتيح - بعلبك - دم�صق.

- 1972: نا�س من ورق - البيكاديللي - جولة يف 

الوليات املتحدة.

- 1973: املحطة - البيكاديللي.

- 1973: ق�صيدة حب - بعلبك.

- 1974: لولو - البيكاديللي - دم�صق.

- 1975: مي�س الرمي - البيكاديللي - دم�صق.

 - بغداد   - عمان   - دم�صق   - منوعات   :1976  -

القاهرة.

- 1977: برتا - عمان - دم�صق.

- 1978: برتا - البيكاديللي - كازينو لبنان.

- 1980: املوؤامرة م�صتمرة - كازينو لبنان.

- 1984: الربيع ال�صابع - م�صرح جورج اخلام�س - اأبيدجان - لغو�س.

• لوحات م�صرحية غنائية خالل رحالت خارج لبنان على م�صارح العامل.
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اأخيك من اأوروبا ما اأخذت، وقّدمتما هذا لأهلنا على 

طبق من ذهب اأعطانا فرحاً كبرياً«.

فاعتربها  ومو�صيقاهم  الرحابنة  م�صرح  وتناول 

�صعياً اىل احلقيقة »... وقد تعلمت اأن ما ي�صمى 

فكر  من  ولي�س  واحلق،  باخلري  اإل  يقوم  ل  اجلمال 

النعمة  �صكيب  اأري��ق  لقد  الثالوث...  هذا  خارج 

عليك لتقدم للنا�س ما قدمته النعمة لك...«.

واأ�صار اىل اأن »الرحابنة لي�صوا على م�صافة واحدة 

من الظامل واملظلوم، من امل�صطِهد وامل�صَطَهد... 

�صتزول  اأي  واحلرية،  احلق  اىل  معاً  يوماً  �صرنجع 

جاهلية العرب وكذا ا�صتهيت مع عا�صي، �صرنجع 

يوماً اىل �صوارع القد�س العتيقة نطلب فيها الإله 

الواحد ونحب فيها بع�صنا بع�صاً. �صرنجع اىل غزة 

ودماوؤها الطاهرة تنجينا من املوت الروحي...«.

تربيكاً  اهلل  »باركك  قائالً:  وختم 

�صالمنا  خذ  الربكات  هذه  يف  كثرياً، 

اىل روحك...«.

غدي الرحباين: اأيها النائم اإنه�ش وقم 

�ضي�ضيء لك التاريخ

العائلة  كلمة  األقى  الرحباين  من�صور  جنل  غدي 

بالعامية وقال: من مروان واأ�صامة وغدي...

»اأيها النائم اإنه�س وقم �صي�صيء لك التاريخ يا 

من�صور، احلزن غايل والدمع اأغلى وامللك راح، اأنت 

امللك اللي راح انت الأحلى والأغلى والأعلى...«.

�صيد  يا  وفليت...  وجيت  �صليت  وانت  »عا�صي 

حلوة  كلمة  ول  تركت  وما  نقول  فينا  �صو  الكلمة 

عت  ر�صّ القوايف،  َدّهبت  الكالم،  كل  اخدت  نقول، 

ثورة  وعملتو  وطن  خلقتو  الأخوين  انتو  ال�صعر، 

ل
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• ال�ضينما:
- 1965: بياع اخلوامت.

- 1966: �صفر برلك.

- 1967:بنت احلار�س.

وم�صل�صالت  برامج  من  والإذاع��ي��ة  التلفزيونية  احللقات  مئات   •
والدول  لبنان  يف  موّزعة  الأغ��اين  واآلف  وا�صكت�صات  ومتثيليات  ومنوعات 

العربية باأ�صوات ع�صرات املطربني واملطربات.

رحيل  بعد  الرحباين  من�ض�ور  اأعم�ال   •
عا�ضي:

• امل�ضرح:
- 1988: �صيف 840 - كازينو لبنان - البيكاديللي 

- طرابل�س - بيت الدين - زحلة - دم�صق - مهرجان 

جر�س عمان - تون�س قرطاج - حمامات.

 - اخل��ام�����س  ج���ورج  م�صرح   - الو�صية   :1994  -

 - جر�س  مهرجان   - دم�صق   - اأميون   - البيكاديللي 

الإمارات العربية املتحدة دبي.

- 1998: اآخر اأيام �سقراط - كازينو لبنان - دار الأوبرا 

القاهرة - اأبو ظبي.

لالأخوين  م�صرحيات  لثالث  اإعادة   - بعلبك   - رحبانية  اأنطولوجيا   :1998  -

رحباين مع فريوز )ج�صر القمر - جبال ال�صوان - ناطورة املفاتيح(.

- 2000: وقام يف اليوم الثالث - كازينو لبنان.

- 2001: اأبو الطيب املتنبي - دبي - بعلبك - دم�صق - فوروم دي بريوت 

- عمان.

- 2004: اآخر يوم - كازينو لبنان )عن روميو وجولييت(.

- 2004: حكم الرعيان - مهرجانات بيت الدين ودار الأوبرا دم�صق - حلب - 

الفوروم دي بريوت - قطر.

- 2005: جربان والنبي - مهرجان بيبلو�س.

• املو�ضيقى:
- 2000: القدا�س - كني�صة مار اليا�س - انطليا�س.

- عدد كبري من الأغاين والأحلان واملوؤلفات املو�صيقية.

• التلفزيون:
- 1997: حم�ط�ات... 13 حلق��ة منوع�ات غنائي��ة.

- 1998: من�صور الرحباين يقراأ - 31 حلقة من اأبرز 

ال�صعراء العرب باإلقاء من�صور الرحباين.

• ال�ضعر:
- اأنا الغريب الآخر )ديوان �صعر(.

- اأ�صافر وحدي ملكاً )ديوان �صعر(.

وال�صعر  ال��ف��ن  ع��ن  امل��ح��ا���ص��رات  م��ن  كبري  ع��دد   -

واملو�صيقى يف دول عربية ومقالت فنية عن جتربة 

الرحابنة، ودواوين قيد التح�صري والطبع.

- بحار ال�صتي.

- الق�صور املائية.

- ديوان لالأخوين رحباين: ق�صائد مغّناة.

بعنوان  البيزنطية  الليتورجيا  من  عمل  املو�صيقى  يف  التح�صري  طور   -

القيامة، وعمل مو�صيقي من الرتاث الإ�صالمي.

81

اجلي�ش - العدد رقم 283

رح  ما  الوداع...  بعر�س  واليوم  بالنا�س...  هدرت 

نبكي لأنو الكبري ما بيبكو عليه... ما رح نبكيك، 

ملك  يا  تاج  را�صنا  َع  جبينك  ونرفع  نغنيك  رح 

متوج على هموم النا�س...«.

»... يا رجل التوا�صع والب�صاطة، يا �صاحب املحبة 

ويللي  الوطن،  بها  العاي�س  هالن�صان  يا  الكبري، 

الوطن.  من  �صي  اأي  ميتلك  ورف�س  الوطن  عمل 

ل اأر�س عندك ول مال، ل بيت بتملكو ول عرزال، 

ملكت قلوب النا�س...«.

»اليوم بعد 22 �صنة من رحيل عا�صي، من بعد 

رجعتو  �صوا،  بالروح  وبقيتو  باجل�صد  افرتقتو  ما 

احتدتو، ورجعتو الأخوين رحباين يلي ارمتو برحم 

الر�س اللي زرعتكم ورجعتكم للرتاب«.

ال�صغرية  والأق����الم  احل��اق��دة  »العيون  وت��ن��اول 

�صلخ  حاولوا  الذين  ال�صوداء...  النفو�س  واأ�صحاب 

تنتيف  حاولوا  اجل�صد،  عن  الروح  و�صلخ  الأخوين 

الوردة من اأوراقها...«.

متوج  ملك  وح��دك  الر�صالة  »كفيت  واأ���ص��اف: 
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كتبتو  وان��ت،  عا�صي  كنت  ما  ومتل  بالنبالة... 

واخلري  احلق  م�صرية  كملت  واحلق،  واخلري  اجلمال 

الأخرية  باملدة  وحق...  وخري  جمال  واهلل  واجلمال، 

من ايامنا �صوا، قلت العمر ذل �صار لزم فل، ايها 

العمر الكبري كم اأنت بائ�س ومطرز بالوجاع، رحلت 

ولكن تركت الأوجاع...«.

واأعلن غدي اأن املدر�صة باقية واإن غاب املعلم، 

اىل  الرحبانية  والمرباطورية  م�صتمرة  »الر�صالة 

وح�صورها  الآ�صر  و�صوتها  فريوز  عرب  نهاية  ل  ما  

واأ�صامة  وغدي  وم��روان  وزياد  اليا�س  مع  البهي، 

بكامل  الرحبانية  الأجيال  وكل  وجاد،  ورميا وغ�صان 

طوائفها الفنية واألوانها املذهبة...«.

خلقتو  انتو  يودعك.  عم  العامل  كل  اليوم   ...«

راح��و...  والخوين  رحباين،  الأخوين  وطن  وط��ن، 

يعني يا بيي عم يودعو الوطن وما عندهم وطن 

ثاين يخلقوه...«. 

احلا�صرين:  وخاطب 

�صو  على  »حم��زون��ني، 

حم����زون����ني؟ احل����زن 

تف�صلو  ب��ي��ج��م��ع، 

وطن  وعملو  ق��وم��و 

رحباين...  الخ��وي��ن 

مت�صورين  ان��ت��و 

وط����������ن ب�������دون 

ومن�صور  ع��ا���ص��ي 

وفريوز؟«.

ن��ح��ن��ا   ...«

بكني�صة  ال��ي��وم 

م�������ار ال���ي���ا����س 

يعني بعامية انطليا�س �صنة 1860... كلكن 

جمتمعني، كل الطوائف، تف�صلو قومو حلفو على 

مذبح القدي�س وعملو عامية 2009، ل�صو احلكي، 

����ص���اح���ب 

احلكي راح، وبقي ال�صوت والمرباطورية 

م�صتمرة...«. 

ال�صتقالل  العام 1997 ويف ذكرى 

من�صور  »اجل��ي�����س«  ا���ص��ت�����ص��اف��ت 

اإ�صدار كانون  الرحباين )العدد 152، 

الأول( فكتب:

اىل  اأتطلع  ال�صتقالل،  ذكرى  يف 

لبنان وطناً ينه�س به اأبناوؤه.

وطن يوؤمن به بنوه، ومن اإميانهم 

تولد قدرة ال�صمود واإرادة ال�صتمرار.

مبحبتنا  ت���راب���ه  ن��غ�����ص��ل  وط���ن 

وتعاوننا وعزمنا، ليكون وطن احلرية 

واحلق والعدل واجلمال.

على  ل���الط���الل���ة  م���وؤه���ل  وط����ن 

احلياة  ب��اإرادة  م�صلحاً  الثالث  الأل��ف 

والنهو�س.

م�صرحاً  لبنان  ك��ان  تاريخه  ع��رب 

لأحداث عظيمة مت�صابهة. قدرنا اأننا 

لالأطماع.  عر�صة  مميزة  بقعة  يف 

ليبقى  ون�صت�صهد  ن�صمد  اأن  وقدرنا 

ل��ن��ا وط���ن. ع��ل��ى م���ّر ال��ت��اري��خ مل 

من  طويلة  ف���رتات  لبنان  ي��ع��رف 

ب�صبب  لي�س  وذلك  ،والراحة.  الهدوء 

اإنه  الهلية.  احل��روب  ول  الطوائف 

موقعنا.

ت��اري��خ��ن��ا  يف 

»ل«  قالوا  اأبطال 

حتى تبقى �صعلة 

لبنان.  احلرية يف 

اأن  يجب  الال  هذه 

يبقى من يقولها ولو بقي واحد.

له  يرتك  ول  الغا�صب  يقلق  واحد 

جمال الراحة يف اأر�صنا، يف وطننا.

وطننا هو نحن، هو النا�س...

هم  ال��رتاب  يف  النائمون  النا�س 

اأر�صنا واأر�س اأولدنا...

وط���ن���ن���ا ذك���ري���ات���ن���ا وح��ب��ن��ا 

وم�صتقبلنا...

وطننا احلرية...

التي  ال��ع��امل  م��ن  البقعة  وه���ذه 

اإ�صمها لبنان موقوفة للحرية...

اأع��م��ال��ن��ا ويف  ذل����ك يف  ق��ل��ن��ا 

اأحاديثنا. وما زلت 

اأقول واأوؤكد: لبنان 

وق�����ف ل��ل��ح��ري��ة 

وث���م���ن احل���ري���ة 

واللبنانيون  كبري، 

اأثبتوا عرب تاريخهم اأنهم م�صتعدون 

لدفعه، واأن ال�صت�صهاد تاج احلياة.

يف ذكرى ال�صتقالل ويف كل يوم،

اأتطلع اىل جي�صنا،

اىل رمز عزتنا وكرامتنا.

اىل �صياج اأحالمنا واآمالنا.

نب�صات قلوبنا تعلن املحبة وتوؤدي 

التحية جلي�صنا ب�صباطه وجنوده.

هوؤلء اخوتنا واأبناوؤنا.

على  يقفون  الليل  �صمت  يف 

املطالت حرا�صاً للطماأنينة.

ينت�سرون  املواجهة  خطوط  على 

ومن اأج�صادهم الدرع وال�صياج.

مهب  ويف  ال�صم�س  لهيب  يف 

الريح،

احلديد  دروع  وعلى  الثكنات  يف 

املتنقلة،

الأفق...  وامتداد  اخلطر  عتمة  يف 

هنا وهناك.

هم دوماً حا�صرون.

ال���واج���ب ل��ه��م ن����داء م��ق��د���س، 

يف  حلظة  ك��ل  ع��ن��وان  والت�صحية 

حياتهم.

راية  ترتفع  ي��ك��ون��ون...  وحيث 

جمد.

واحد  كل  اأحيي  ي��وم،  وك��ل  اليوم 

منهم.

ال����دروب،  ويف  امل���ف���ارق  ع��ل��ى 

وفالحون...  واأطفال  و�صبايا،  اأمهات 

ع�صكرنا  راية  ترتفع  اأن  ينتظرون 

يف كل البالد.

اليوم وكل يوم، اأقول لهم،

وحدتنا  ورمز  وعزتنا  كرامتنا  اأنتم 

وحريتنا.

... فليحر�ص�ك ال�له يا جي�س لبنان.

من�صور الرحباين �صيفاً على �صفحات »اجلي�س«

حيث يكونون ترتفع راية جمد
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كانون الثاين

اإعداد:

ليال �ضقر الفحل

ذكراهم خالدة

2
0
0

9

قائد الفوج:

فخرنا ب�ضهدائنا

ل يوازيه اإل فخرنا 

مبن كان خلفهم
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كّرم فوج مغاوير �لبحر ذوي �شهد�ئه خمّلد�ً ذكرى �أبنائهم �لذين �فتدو� لبنان بحياتهم.

ن ن�شب حمل �أ�شماء �شهد�ء معركة  ففي �حتفال �أقامه �لفوج يف ثكنة عم�شيت ورعاه �لعماد قائد �جلي�ش، ُد�شّ

نهر البارد، واىل جانبه ن�ضب يحمل اإ�ضم املقدم ال�ضهيد ميالد هاليل الذي كان قائداً للفوج.
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قائد اجلي�س ممثالً  العماد  برعاية 

ها�صم  الكرمي  عبد  الركن  بالعقيد 

اأقيم  ال��ب��ح��ر،  ف��وج م��غ��اوي��ر  ق��ائ��د 

اإحتفال   2008/12/13 بتاريخ 

لتكرمي ذوي �صهداء الفوج يف ثكنة 

عم�صيت - فوج مغاوير البحر.

بزي  حممد  العقيد  الإحتفال  ح�صر 

العقيد  اخل��ام�����س(،  امل�صاة  )ل���واء 

الع�صكرية(،  )الغرفة  �صماحة  �صليم 

)فوج  ع�صاف  علي  الركن  املقدم 

غ�صان  امل��ق��دم  ال��ث��ال��ث(،  التدخل 

املقدم  املجوقل(،  )الفوج  فا�صل 

املغاوير(،  )ف��وج  ���ص��اوول  ط��وين 

وح�صد من ذوي �صهداء فوج مغاوير 

البحر.

ها�صم  الكرمي  عبد  الركن  العقيد 

عليه  ُدّونت  ن�صب  عن  ال�صتار  اأزاح 

البحر  مغاوير  فوج  �صهداء  اأ�صماء 

نهر  معركة  يف  ا�صت�صهدوا  الذين 

اآخ��ر  ن�صب  ميينه  واىل  ال��ب��ارد، 

الذي  هاليل  ميالد  املغوار  للمقدم 

 ،2004/9/17 بتاريخ  ا�صت�صهد 

يف اأثناء تنفيذه مهمة اإن�صانية.

كلمة قيادة اجلي�ش

اأمام  الزهر  من  اإكليل  و�صع  بعد 

اإج���الل  ووق��ف��ة  ال�����ص��ه��داء،  ن�صب 

مو�صيقى  ع��زف  تخّللها  واح���رتام 

اجلي�س عزفة املوت، ولزمة الن�صيد 

ال�صهداء،  ون�صيد  اللبناين  الوطني 

الكرمي  عبد  ال��رك��ن  العقيد  األ��ق��ى 

ها�صم كلمة قيادة اجلي�س، فقال:

»اأيها احلفل الكرمي

اأول  ارت��دى  اأن  منذ  جي�صنا  ق��در 

جندي بزته الع�صكرية وحمل �صالحه، 

على  اأب��داً  ال�صاهرة  العني  يكون  اأن 

وقدر  اأبنائه.  و�صالمة  الوطن  تراب 

الواجب  ن��داء  يلّبوا  اأن  ع�صكرييه 

يبذلوا  واأن  اخلطر،  رياح  هّبت  كلما 

�صاحات  يف  اجل�����ص��ام  الت�صحيات 

احلرية والكرامة.

نخبة  لنكّرم  �صوياً  اليوم  نلتقي 

�صقطوا  الذين  الأب��رار  �صهدائنا  من 

على امتداد م�صرية الفوج، ونحتفل 

يكون  لهم  تذكاري  ن�صب  باإقامة 

عظمة  على  الأج��ي��ال  اأم��ام  �صاهداً 

منّني  عّلنا  وماآثرهم،  ت�صحياتهم 

النفو�س ببع�س من الوفاء والتقدير 

ل��ه��وؤلء الأب���ط���ال، ال��ذي��ن ق��ّدم��وا 

العطاء  معاين  اأن��ب��ل  ب�صهادتهم 

بلبنان،  والإمي����ان  ال���ذات  ون��ك��ران 

واأ�صطع برهان على عمق التزامهم 

ب�صعار  دائماً  املظّلل  الفوج  �صعار 

ال�صرف والت�صحية والوفاء.

اأهلهم  الأبرار  لقد افتدى �صهداوؤنا 

يف الوطن واملواطنية، بربيع العمر 

بقطرات  ور�صموا  ال�صباب،  وزه��ر 

دمائهم الزكية حداً فا�صالً بني لبنان 

وبني  والتاآخي،  وال��وح��دة  الر�صالة 

وال�صياع،  والت�صرذم  الفو�صى  لبنان 

امل�صتباحة  الأر�����س  ل��ب��ن��ان  ب��ني 

الإ�صرائيلي  ال��ع��دو  مل��خ��ط��ط��ات 

والإرهاب، وبني لبنان القوي املنيع 

الفنت  ري���اح  وج���ه  يف  امل��ح�����ص��ن 

جدارة  بكل  فا�صتحقوا  واملوؤامرات، 

اأن يكونوا فر�صان البحر والرب، الذين 

والإق��دام  اجل��راأة  يف  بعيداً  توّغلوا 

والب�صالة، حتى �صدحت اأمواج البحر 

الأر�س  واّت�صحت  احلرية،  باأنا�صيد 

باألوان املجد والكرامة والعنفوان.

اإن فخرنا ب�صهدائنا الأبرار ل يوازيه 

اإل فخرنا مبن كان يقف خلف هوؤلء 

وميّدهم  اأزره��م  من  ي�صّد  الأبطال، 

بال�صرب والإرادة والإميان، اأعني اأنتم 
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زوجات  واأمهات،  اآب��اًء  الأحباء،  اأيها 

وّدعتم  من  يا  واأخوات،  اأخوة  واأبناء، 

احلزن  بوجوه ت�صرب  اأكبادكم  فلذات 

وهي ت�صع بالإميان والرجاء، وكابدمت 

الآلم واجلراح وحتّملتم اأعباء احلياة، 

�صبيل  يف  اأن��ه  موؤمنني  قانعني 

والأرواح،  املهج  ترخ�س  ال��وط��ن 

األف حتية و�صالم،  الأهل  اأيها  فلكم  

لن  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  باأن  وثقوا 

تن�صى اأبناءها املخل�صني، و�صتبقى 

الكربى  وعائلتكم  ال��دائ��م  م��الذك��م 

ال�صّراء  يف  جانبكم  اىل  تقف  التي 

وال�صّراء.

اجلي�س  قائد  با�صم 

قهوجي،  ج��ان  العماد 

�صكر  بتحية  اأت��وج��ه 

ذوي  اىل  وت���ق���دي���ر 

ف��رداً،  ف��رداً  ال�صهداء 

ون��ع��اه��د ���ص��ه��داءن��ا 

عليائهم،  يف  الأب���رار 

اأوف���ي���اء  ن��ب��ق��ى  اأن 

على  اأمناء  لدمائهم، 

مبادئهم، واأن تبقى ذكراهم العطرة 

والت�صحية  البذل  من  ملزيد  حافزاً 

على دروب عزة لبنان ومنعته«.

دروع الفوج للمكّرمني

ت�صليم  ال��ق��ي��ادة  كلمة  اأع��ق��ب 

ال�صهداء.  ذوي  اىل  ال��ف��وج  دروع 

درع  ها�صم  الركن  العقيد  �صّلم  فقد 

فوج مغاوير البحر اىل ذوي كل من 

ال�صهداء:

هاليل. ميالد  • املقدم 
مفلح. مي�صال  • الرائد 

عرم. بو  ح�صام  • النقيب 
فاهمة. حنا  • املوؤهل 
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عاكو�س. علي  الأول  • املعاون 

�صومان. خليل  الأول  • املعاون 
جوهر. ب�صام  الأول  • املعاون 

�صكرّية. �صالح  الأول  • املعاون 
طالب. م�صطفى  • املعاون 

احلاج. وليد  • املعاون 
املعلم. ملحم  • املعاون 
فاخوري. داوود  • املعاون 

ح�صن. نا�صر  الأول  • الرقيب 
احلاج. جوزيف  الأول  • الرقيب 

ملحم. حممد  • الرقيب 

عازار. اليا�س  • الرقيب 
الرفاعي. اأ�صامة  • الرقيب 

عاي�صة. ب�صام  • الرقيب 
دروي�س. حممود  • الرقيب 
اجللبوط. �سادي  • الرقيب 
خزامي. خمايل  • الرقيب 

�صا�صني. جاك  • الرقيب 

ال�صب�صبي.  خالد  • العريف 
اأحمد. علي  حممود  • العريف 

عبد  اأحمد  املجّند  العريف   •
الفتاح.

حممد  امل��ج��ّن��د  ال��ع��ري��ف   •

معني.

طالب. ب�صام  املجّند  • العريف 
فوج  م��ن  وح���دات  ق��ّدم��ت  ختاماً 

اأُخ�ذت  ثم  التحي��ة،  البحر  مغاوي�ر 

�ص��ور تذكاري��ة لذوي ال�صه��داء مع 

وُدعي  البحر،  مغاوي�ر  ف��وج  قائ�د 

اجلمي�ع اىل حف�ل كوكتي�ل يف نادي 

ومن  ال��ف��وج،  �سباط 

ثم جول�ة يف 

الثكنة.



يف �سجل اخللود

العميد الركن املتقاعد عبد الرحمن البح�ضلي

الرقيب جالل م�ضطفى غيا�شالرقيب علي �ضليم األو�ش
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املتقاعد  الركن  العميد  اجلي�س  قيادة  نعت 

بتاريخ  تويف  ال��ذي  البح�صلي  الرحمن  عبد 

.2008/12/5

- من مواليد 1934/3/1- بريوت.

�صابط  تلميذ  ب�صفة  اجلي�س  يف  تطّوع   -

اعتباراً من 1953/10/1.

- رقي لرتبة مالزم اعتباراً من 1956/9/21 

اعتباراً  عميد  رتبة  حتى  الرتقية  يف  وتدّرج 

من 1984/7/1.

- حائز:

التذكاري.  1961/12/31 • و�صام 
الف�صي. اللبناين  ال�صتحقاق  • و�صام 

فار�س. رتبة  من  الوطني  الرز  • و�صام 

الدرجة  من  اللبناين  ال�صتحقاق  • و�صام 
الثانية )ف�صي ذو ال�صعف(.

اأوىل. درجة  اللبناين  ال�صتحقاق  • و�صام 

�صابط. رتبة  من  الوطني  الرز  • و�صام 

كومندور. رتبة  من  الوطني  الرز  • و�صام 
الوطنية. الوحدة  • و�صام 

اجلي�س. قائد  العماد  • تنويه 
اجلي�س. قائد  العماد  • تهنئة 

العام. املفت�س  • تهنئة 
الداخل  يف  درا�صية  دورات  ع��دة  تابع   -

واخلارج.

- متاأهل وله اأربعة اأولد.

اجلي�س  ق���ي���ادة  ن��ع��ت 

�صليم  ع��ل��ي  ال���رق���ي���ب 

بتاريخ  تويف  الذي  األو�س 

.2009/1/6

م����وال����ي����د  م�������ن   -

مدينة   ،1965/1/3

 - بعلبك  ق�صاء   - بعلبك 

حمافظة البقاع.

اجلي�س  يف  ت���ط���ّوع   -

بتاريخ 1989/9/1.

- من عداد لواء امل�صاة العا�صر.

- حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلنوب. فجر  • و�صام 

الوطنية. الوحدة  • و�صام 
الع�صكري. التقدير  • و�صام 

اللبناين  ال�صتحقاق  • و�صام 
من الدرجة الرابعة الربونزي.

اجلي�س  قائد  العماد  • تنويه 

خم�س مرات.

اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 
19 مرة.

ال�صرطة  ق��ائ��د  تهنئة   •
الع�صكرية.

اأربع  اللواء  قائد  تهنئة   •
مرات.

الكتيبة  ق��ائ��د  تهنئة   •
مرتني.

- متاأهل وله �صتة اأولد.

الرقيب  اجلي�س  قيادة  نعت 

الذي  غيا�س  م�صطفى  ج��الل 

تويف بتاريخ 2008/12/8.

 1978/6/6 مواليد  م��ن   -

 - حا�صبيا  �صبعا - ق�صاء  - حي 

حمافظة اجلنوب.

بتاريخ  اجلي�س  يف  تطّوع   -

 .1997/12/15

- م���ن ع����داد ل����واء احل��ر���س 

الكتيبة   - اجلمهوري 

الثانية.

- حائز:

التقدير  و�صام   •
الع�صكري.

احلرب. • و�صام 
العماد  تنويه   •
ق��ائ��د اجل��ي�����س اأرب���ع 

مرات.

قائد  ال��ع��م��اد  تهنئة   •
اجلي�س ثماين مرات.

- متاأهل بدون اأولد.



يف �سجل اخللود

اجلندي

وائل ف�ضل فرج

املجّند املمّددة خدماته 

ب�ضام حيدر خليفة

املجّند املمّددة خدماته 

�أحمد ح�شن �شرف �لدين

وائل ف�صل  نعت قيادة اجلي�س اجلندي 

فرج الذي تويف بتاريخ 2008/12/28.

 - جدة   -  1980/8/20 مواليد  من   -

ال�صعودية.

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����س  يف  ت���ط���ّوع   -

.2008/12/27

- من عداد لواء امل�صاة ال�صابع.

- عازب.

املمّددة  املجّند  اجلي�س  قيادة  نعت 

تويف  الذي  خليفة  حيدر  ب�صام  خدماته 

بتاريخ 2009/1/2.

- من مواليد 1984/8/5- الغازية.

من  اع���ت���ب���اراً  اجل��ي�����س  يف  ج��ّن��د   -

2004/11/20، ومّددت خدماته اعتباراً 

من 2007/12/13.

- من عداد لواء امل�صاة ال�صاد�س.

- حائز:

الثانية. التدريب  قائد  • تهنئة 
- عازب.

املمّددة  املجّند  اجلي�س  قيادة  نعت 

الذي  الدين  �صرف  ح�صن  اأحمد  خدماته 

تويف بتاريخ 2009/1/14.

مدينة   -  1990/9/1 مواليد  من   -

بعلبك.

من  اع���ت���ب���اراً  خ��دم��ات��ه  م�����ّددت   -

.2008/10/15

- من عداد فوج مغاوير البحر.

- عازب.
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والوا�ضحة  واملدرو�ضة  امل�ضوؤولة  الكلمة   •

التفكري،  يف  للعمق  نتاجاً  تاأتي  وال�ضوية، 

اأي�ضاً  ونتاجاً  واخلا�ضة،  العامة  بالأمور  والإحاطة 

ل�ضال�ضة التعبري، وما حتمله من رمزية اإبداعية 

يف م�ضطلحاتها ومراميها.

و�صقيمة  الألفاظ،  يف  نافرة  كلمات  من  • كم 

بالت�صّرع  تقال  لأنها  ل��الأوزان،  وفاقدة  الأ�صماع،  يف 

والتخا�صم  الت�صادم  اىل  وت��وؤدي  والإرجت���ال،  والتهّور 

اللفظ  يف  ممو�صقة  كلمات  من  وك��م  والتنابذ... 

وموؤن�صة لل�صمع، وجاذبة للراأي العام، وغنية يف الدللة 

والتالقي  والتفاهم،  والتقارب  والوفاق،  الوئام  على 

والتعاون، والإيثار على �صعيد الأفراد واملجتمع.

• الكلمة الطيبة والأليفة والهادئة والر�ضينة، 

الإخ��اء  لثقافة  والدليل  واملعنى  املبنى  هي 

يف  كما  الأزم��ات،  زمن  يف  والت�ضاند  والتحابب 

زمن ال�ضالم.

�صوابط  م��ن  والفالتة  ال�����ص��اردة  الكلمة   •

والقول،  الكتابة  يف  والقانونية  الأخالقية  امل�صوؤولية 

وثقافة  املجتمع،  »فكفكة«  اىل  الطرق  اأق�صر  هي 

العداء والإعتداء والإلغاء.

من  ال�ضلوك،  ا�ضتقامة  اأن  �ضحيحاً،  • األي�ش 
ا�ضتقامة الكلمة؟

الإرادات،  وتتوّحد  املواقف،  تتقارب  • عندما 

ال�صواعد:  وتتكاتف  العامة،  املفاهيم  وتتماثل 

على  لنتغلب  اأو�صع،  اإجن��ازات  ونحقق  اأك��رث،  نقوى 

�صعاب وحتديات اأكرب تدق اأبواب الوطن.

العمل،  على  القائم  التفاوؤل  خالل  من   •

يقوى  وط��ن  اأج��ل  م��ن  الأف�ضل  ع��ن  والبحث 

بعيد�ً  و�أر�شه،  �شعبه  ووح��دة  و�أمانة  باأمنه 

يف  والت�ضاوؤم  ال�ضفوف،  يف  الإنق�ضام  عن 

�لنفو�ش، و�الإحباط يف �ل�شعور، وفقاً لهذ� �ملعيار 

نن�ضج  والعالقات،  واملمار�ضة  الن�ضو�ش  يف 

ثقافة  عن  والإيثار، عو�ضاً  والتعاون  الإخاء  ثقافة 

التحا�ضد والكراهية والإكراه واإلغاء الآخر.

واملجتمع  والأ���ص��رة  الف��رد  عاتق  ع�لى   •

والأن��دي��ة  والتعليمية،  الإع��الم��ي��ة  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 

التن�صئ�ة  تعزيز  يف  امل�صاهمة  واج��ب  واملنابر، 

اللذين  والتقوق�ع  الإنحب�ا�س  عن  بعيداً  الوطنية، 

الدولة  عازلة بني املواطنني، وبي�ن  يقيمان جدراناً 

ومواطنيها.

ملظاهر  عالجية  خطوات  نحقق  ما  • بقدر 

بقدر  والدولة،  ال�ضعب  بحق  �ضلبية  ومواقف 

والتكافل  والقانون  املوؤ�ض�ضات  دولة  نعّزز  ما 

الوحدة  �ضقف  حتت  والإمن��اء،  والإعتدال  والعدل 

الوطنية اجلامعة.
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كانون الثاين

بقلم:
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اجلمهورية  رئي�س  فخامة  برعاية 

�صليمان  مي�صال  العماد  اللبنانية 

ممثالً بالوزير يو�صف تقال، احتفلت 

املئوية  بالذكرى  عم�صيت  بلدية 

يف  الوطنية  املدر�صة  لتاأ�صي�س 

عم�صيت )1908 - 2008(، على يد 

وال�صاعر  املوؤّرخ  حلود  اأديب  الأ�صتاذ 

والأديب وامل�صرحي.

مدر�صة  قاعة  يف  الإحتفال  اأقيم 

الأخوة املرمييني يف البلدة، وح�صره 

النواب وليد اخلوري، و�صامل موظايا، 

وعبا�س ها�صم، وامل�صت�صار ال�صيا�صي 

ال�صابق  النائب  اجلمهورية  لرئي�س 

ال�صابق  وال��ن��ائ��ب  اخل���وري،  ن��اظ��م 

اخلوري،  مي�صال  املتقاعد  العميد 

ال�صفري  اخلارجية  وزارة  عام  واأم��ني 

القا�صي  واملحافظ  حبيب،  وليم 

اأبر�صية  وراع��ي  �صليمان،  اأن��ط��وان 

ب�صارة  امل��ط��ران  للموارنة  جبيل 

جوزيف  العقيد  ح�صر  كما  الراعي. 

اجلي�س،  قائد  العماد  ممثالً  �صاهني 

وم�صت�صار رئي�س اجلمهورية لل�صوؤون 

بهجت  ال�صفري  والإغرتابية  اخلارجية 

عم�صيت  ب��ل��دي��ة  ورئ��ي�����س  حل���ود، 

ورئي�س  عي�صى،  اأن��ط��وان  الدكتور 

�صليمان  غطا�س  املختارين  رابطة 

الدبلوما�صية  الهيئات  من  وح�صد 

والثقافية  والإجتماعية  والق�صائية 

الر�صمية  امل��دار���س  م��دي��ري  م��ن 

واخلا�صة ومدعوين...

يو�صف  األبري  الأ�صتاذ  احلفل  قّدم 

روحانا ع�صو جمل�س بلدية عم�صيت، 

كلمة  تقال  يو�صف  ال��وزي��ر  واأل��ق��ى 

حلود  الأدي��ب  مغامرة  فيها  تناول 

بيته يف  م��ن  امل��در���ص��ة  ب��اإط��الق��ه 

اأن �صربت  والتي ما لبثت  عم�صيت 

بالثقافة،  والعلم  باملعرفة  اجلهل 

من  فيها  »اإنطالقة  باأنها  وو�صفها 

امل�صاعب  يذّلل  ما  والإدارة  الإميان 

والعوائق، وفيها ما ي�صتوقفنا اليوم 

اخلطوة  ه��ذه  على  ع��ام  مئة  بعد 

النبيلة للتحية والتقدير...«.

�صّخر  »رجل  حلود  اأديب  اأن  واأ�صاف 

وموارد  عائلته  وراحة  بيته  م�صاحات 

الرتبوي  »مل�صروعه  خ��دم��ة  رزق���ه 

في�صتحق اأن ُيذكر لعظمة اإجنازه بكل 

وختم  الوفاء...«.  من  وبكثري  اإحرتام 

اأدباء  اىل  بحاجة  اليوم   الوطن  اأن 

فتنبذ  حلود،  الأدي��ب  طينة  من  ُكرُث 

الطائفية البغي�صة وتنت�صر املعرفة 

وينه�س  �صامل،  وطني  نطاق  يف 

لبنان لريقى لأنه كما قيل فيه اأكرث 

من بلد اإنه ر�صالة...

عم�صيت  بلدية  رئي�س  واأل��ق��ى 

يف  كلمة  عي�صى  اأن��ط��وان  الدكتور 

عم�صيت  اإن  فيها  ق��ال  املنا�صبة 

اأع��ط��ت ل��ب��ن��ان واح�����داً م��ن خرية 

وهو  الرئا�صة  �صدة  اعتلى  اأبنائها، 

ه  و�صّبّ �صليمان،  مي�صال  العماد 

البلدة »بال�صنبلة التي تعد كل حبة 
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حّيت جهود املوؤ�ض�ش 

وعطاءات املوؤ�ض�ضة
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احتفلت مبئوية 

املدر�ضة الوطنية 
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اأما  لالأجيال«،  الوفري  بالطحني  فيها 

املدر�صة الوطنية فاعتربها »مبثابة 

منارة ُجبيلية ولبنانية، اأ�صاءت على 

دون  من  ذات��ه  بحد  كقيمة  الإن�صان 

النظر اىل مذهبه اأو دينه اأو اإنتمائه 

اأو لونه اأو عائلته اأو و�صعه الإجتماعي 

والإقت�صادي«.

واأ�صاف اأن املدر�صة خّرجت العديد 

والُنخب،  والفكر  الأدب  رج��الت  من 

اإ�صم  اإطالق  كلمته  ختام  يف  واأعلن 

املدر�صة الوطنية على ال�صارع الذي 

ن�صف  عن  تزيد  ملدة  فيه،  وج��دت 

قرن...

اإيلي  الدكتور  األقاها  العائلة  كلمة 

الأدي��ب  ت��ن��اول �صرية  ال��ذي  حل��ود، 

حلود وفكره الذي متحور حول ولءات 

ثالثة هي: الولء للوطن ولغة ال�صاد 

الكلمات  وتوالت  املجّرد.  والإن�صان 

وموؤ�ص�صها  امل��در���ص��ة  حّيت  التي 

واأ�صاتذتها وكل من عمل فيها...

الب�ساط  ك���اّلب  اإل��ه��ام  ال��دك��ت��ورة 

املدر�صة  م���ّي���زات  ع��ن��د  ت��وق��ف��ت 

ما  يف  خ�صو�صاً  وقيمتها  الوطنية 

واأهمية  الوطني  بالإنتماء  يتعلق 

امل�صاواة  مبداأ  وتر�صيخ  الت�صامن 

امل�صيحية  دور  ع��ل��ى  وال��ت��اأك��ي��د 

ال�صاد  لغة  حفظ  يف  امل�صرقية 

و�صياغة هويتها...

�صّلط  كرمّي  حممد  الأ�صتاذ  املخرج 

يف  امل�سرحي  الن�ساط  على  ال�سوء 

اأن  اىل  ليخل�س  الوطنية  املدر�صة 

ما كان يقّدمه املربي حلود مل يكن 

منهجاً  ك��ان  بل  ترفيهياً،  اإحتفالً 

تعر�س فيه م�صرحيات تتوافر فيها 

كل �سروط العر�ض الفني الإحرتايف، 

وتقدم اأكرث من مرة لتنمية الذائقة 

الثقافة  واإغناء  الطالب  عند  الفنية 

الفنية عند اجلمهور.

طنو�س  الأ�صتاذ  اإ�صتذكر  ب��دوره 

املدر�صة  طالب  قدامى  )اأح��د  احللو 

ورفاقه  معلميه  كلمة  الوطنية( 

واملمّر�صني والقّيمني على املدر�صة، 

موؤكداً اأن ال�صعور بالغربة مل يكن له 

وجود داخل َحَرم املدر�صة لأن التلميذ 

كانت  اأّياً  كافة  بحقوقه  يتمّتع  كان 

طائفته وطبقته الإجتماعية، فالروح 

الوطنية كانت هي د�صتور املدر�صة. 

كثري  »هل  طنو�س:  الأ�صتاذ  وت�صاءل 

للمرة  جت��م��ع  اأن  عم�صيت  ع��ل��ى 

جميع  البلد  هذا  تاريخ  يف  الأوىل 

على  الأر�س  اأمم  وجميع  اللبنانيني 

ميلك  ل  عم�صيتي  مواطن  اختيار 

البنوك  ول  الأم���وال  ول  الإقطاعات 

ليكون رئي�صاً للجمهورية؟...«.

م�صّور  تاريخي  عر�س  جرى  ختاماً 

اأمني  اأع��ده  الوطنية  املدر�صة  عن 

الروح  جامعة  يف  الفنون  كلية  �صر 

القد�س - الك�صليك بول زغيب.
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جانب من احل�ضور احل�ضور يتقدمهم ممثل فخامة الرئي�ش
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ال�صنة،  اآخ����ر  اأع���ي���اد  مبنا�صبة 

وكالعادة، اأقامت قيادة اجلي�س حفلة 

مركزية يف نادي الرتباء املركزي - 

الريزة، حيث كّرمت عائالت الع�صكريني ال�صهداء بح�صور العقيد الركن ب�صام 

عيد ممثالً قائد اجلي�س.

نّظم الإحتفال جهاز الرعاية وال�صوؤون الإجتماعية يف اأركان اجلي�س للعديد، 

برئا�صة العقيد حممد حيدر، وتخّلله تقدمي م�صاعدات مالية للعائالت.

الن�صيد الوطني اللبناين اإفتتاحاً ثم كلمة ترحيب وتعزية واأمنيات باأعياٍد 

مباركة، فكلمة قائد اجلي�س العماد جان قهوجي التي األقاها العقيد عيد. وهنا 

ن�س الكلمة:

عائالت �شهد�ئنا �الأبر�ر

�أيها �ل�شباط و�لع�شكريون

اأيها احلفل الكرمي

ي�صّرفني اأن اأنقل اليكم حتية قائد اجلي�س العماد جان قهوجي الذي �صّرفني 

ه��ذا  يف  ب��ت��م��ث��ي��ل��ه 

كما  ال��ع��ط��ر،  ال��ل��ق��اء 

اأرّح���ب  اأن  ي�صعدين 

ت�صمخ  التي  املوؤ�ص�صة  هذه  اجلي�س،  موؤ�ص�صة  اأح�صان  يف  ف��رداً،  فرداً  بكم 

ب�صهدائها وعائالت �صهدائها، وت�صتمد منهم روح الإرادة والت�صحية والفداء، 

لتبقى منيعة يف وجه العوا�صف والرياح، ثابتة اخلطى يف القيام بواجبها 

الوطني ويف اأداء ر�صالتها املقد�صة، ر�صالة ال�صرف والت�صحية والوفاء.

اأيها الأخوة الأعزاء

من  اأكرث  البال  مطمئنو  جميعاً  واللبنانيون  العام،  هذا  الأعياد  علينا  تطل 

اأي عام م�صى اىل م�صتقبلهم وم�صتقبل اأبنائهم، وهذا يعود بالدرجة الأوىل 

�صبيل  يف  الطاهرة  اأرواحهم  بذلوا  الذين  الأبطال،  �صهدائنا  ت�صحيات  اىل 

لكي  واملواطنية،  الوطن  يف  اأهلهم  �صالمة  الزكية  بدمائهم  وافتدوا  لبنان، 

ينعموا من بعدهم بحياة ملوؤها الأمل والإ�صتقرار والأمان، حياة عزيزة كرمية، 

م�صونة برفاق يتابعون م�صرية العطاء، ينت�صرون على امتداد م�صاحة الوطن، 

اأخوتهم ال�صهداء، و�صور اأهلهم  اأيديهم البنادق، ويف خمّيلتهم ذكريات  يف 

واأحبائهم يف كل مدينة وقرية من بلدنا احلبيب.

عائالت ال�ضهداء

الدماء  هذه  فبف�صل  هدراً،  تذهب  ولن  مل  الأبرار  �صهدائنا  دماء  باأن  ثقوا 

خمططاته  واإحباط  الغا�سب  الإ�سرائيلي  العدو  مواجهة  من  لبنان  متّكن 

ب�صالمة  العابثني  وكل  املجرم  لالإرهاب  الت�صدي  من  متّكن  كما  التدمريية، 

املواطن واأمنه وا�صتقراره، وبالتايل حافظ هذا الوطن على وحدته و�صيادته 

لالإن�صانية  احل�صارية  ور�صالته  العامل،  الريادي يف  دوره  كما على  وا�صتقالله، 

جمعاء، فكل الفخر لهوؤلء الرجال الرجال، الذين �صنعوا مباآثرهم البطولية جمد 

لبنان وعزته وكرامته.

لقد اأتيتم من كل اأرجاء الوطن بقلوب تهتف بالوفاء، وعيون متتزج فيها 

الدمعة بالب�صمة، متاماً كما جمعتم بني مرارة الأمل وال�صرب على اجلراح، وبني 

جذوة الأمل والرجاء، وهذا مدعاة فخر واعتزاز للجي�س الذي يعاهدكم اليوم اأن 

يبقى وفياً لدماء ال�صهداء متم�صكاً مببادئهم وقيمهم مهما ا�صتدت ال�صعاب 

وغلت الت�صحيات، كما يعاهدكم باأن يبقى اىل جانبكم املعني والن�صري يف كل 

ما يعرت�س �صبيلكم، ويف كل ما حتتاجون اليه.

با�صم قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، اأتوّجه بتحية اإكبار واإجالل اىل اأرواح 

واأ�صدق  التهاين  باأحّر  اليكم  اأتوجه  كما  اخللود،  عامل  يف  ال�صاخمة  �صهدائنا 

الأمنيات مبنا�صبة حلول الأعياد املجيدة، ودمتم ذخراً للجي�س ومنارة للوطن.

ع�شتم - عا�ش �جلي�ش - عا�ش لبنان
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الرتباء املركزي

قيادة اجلي�ش كّرمت عائالت ال�ضهداء
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حتّدى الفوج املجوقل الطق�س العا�صف واأبى اإلّ 

اأن تكون اأعياد نهاية هذه ال�صنة مميزة بالن�صبة 

لع�صكرييه وعائالتهم، ويف مقره جمع الفوج اأولد 

الع�صكريني يف اخلدمة واأولد ال�صهداء يف احتفال 

اأدى �صوء الأحوال اجلوية اىل تعديله �صكالً من دون 

اأن يوؤثر على م�صمونه.

من  املجوقل  نويل«  »بابا  يهبط  اأن  مقرراً  كان 

باحة  يف  الأطفال  على  الهدايا  ليوّزع  املروحية 

يعتمد  الفوج  جعلت  اجلوية  الأح��وال  لكن  الفوج. 

جورج  الركن  العقيد  قائده،  ويخربنا  بديلة.  خطة 

واحدة  ليلة  خ��الل  متّكنوا  الع�صكريني  اأن  ن��ادر 

الثكنة  م�صغل  وجتهيز  ترتيب  ور�صة  اإجن��از  من 

عائالتهم  ل�صتقبال  لئ��ق��اً  مكاناً  اأ�صبح  حتى 

الزي  باألوان  اجل��دران  طليت  فقد  الإحتفال.  خالل 

وب�صعار  اللبنانية  ب��الأع��الم  وُزّي��ن��ت  الع�صكري، 

كبرية  �صورة  املكان  و�صط  يف  وُو�صعت  الفوج، 

لقائد اجلي�س العماد جان قهوجي.  

وتهافت  العائالت  توافدت  املحدد  املوعد  ويف 

الأولد اىل املكان ينتظرون املفاجاآت.

ثم  وم��ن  افتتاحاً،  اللبناين  الوطني  الن�صيد 

نفو�س  يف  الفرح  تبّث  العيد  اأغ��اين  انطلقت 

برنامج  يف  ط  من�صّ �صاب  واكبهم  الذين  الأطفال 

مرح اأغناه ح�صور �صخ�صيات كرتونية حمّببة لدى 

الأطفال.

الذي ينتظره  نويل«  »بابا  و�صول  وحانت حلظة 

عند  كبرية  املفاجاأة  كانت  وك��م  ون���ادوه،  الأولد 

�صقف  من  يهبطون  نويل«  »بابا  اأربعة  روؤيتهم 

اآخرون  ثالثة  دخ��ل  بينما  احلبال،  على  امل�صغل 

وفرح  حما�صة  املجوقل.  للفوج  ع�صكرية  مبركبة 

ومن ثم هدية لكل ولد و�صور تذكارية... 

للمرة الأوىل يقوم الفوج املجوقل بهكذا ن�ساط، 

والهدف تكرمي الأحياء كما ال�صهداء وجمع عائالت 

الأعياد  اأن  خ�صو�صاً  الإلفة  من  اأج��واء  يف  الع�صكر 

الإ�صالمية منها وامل�صيحية تزامنت، فكان اإحتفال 

لعدة منا�صبات.

بابا نويل

هبط باحلبال 

حامالً الفرح 

والهدايا

العيد يف الفوج املجوقل
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يف رحاب التوجيه املهني

ت��وّج��ه��ت جلنة  الإط�����ار  ه���ذا  يف 

العميد  برئا�صة  الثانية  املحا�صرات 

اأ�صعد خمول وع�صوية كل من العقيد الركن اإميل هيكل واملقدم باخو�س علوان 

املدر�صة  يف  ا�صتقبالهم  يف  وكان  اأي�صاً،  العام  لهذا  املدر�صة  دعوة  لتلبية 

ال�صف  تباعاً، يف  الطالب  اإ�صتمع  الرتحيب  كلمة  بعد  �صاهر.  لوي�س  الأ�صتاذ 

�ض ملديرية التوجيه، اىل �سروحات جلنة ال�سباط حول �سروط الإنت�ساب  املخ�سّ

اىل املدر�صة احلربية من بني املدنيني والع�صكريني حملة �صهادات البكالوريا 

اللبنانية - الق�صم الثاين )منهاج قدمي( اأو الثانوية العامة )منهاج جديد( 

اأو ما يعادلها ر�صمياً. هذا اىل كيفية اإجراء مباراة 

مراحل:   5 وف��ق  احلربية  املدر�صة  اىل  ال��دخ��ول 

الإختبار  الريا�صي،  الإختبار  النف�صي،  الإختبار 

اأمام  املثول  واختبار  اخلطي  الإختبار  الطبي، 

اللجنة. وقد �صرح بالتف�صيل املقدم باخو�س علوان 

ل ملواد الإختبارات اخلطية و�صنوات  املنهاج املف�صّ

ع�صكرية  علوماً  تت�صّمن  والتي  الثالث  الدرا�صة 

ومواداً علمية.

الطالب  اأ�صئلة  اىل  اللجنة  ا�صتمعت  ب��دوره��ا 

وتو�صيحاتهم وا�صتفهاماتهم حول بع�س املوا�صيع 

مو�صوعية  بكل  الأج��وب��ة  ف��ج��اءت  الع�صكرية، 

و�صفافية. وعند انتهاء كل جل�صة كان يخرج الطالب 

من ال�صف وبحوزتهم املطبوعات واملن�صورات التي 

ت�صدر عن قيادة اجلي�س - مديرية التوجيه.

جملة »اجلي�س« رافقت الطالب يف جولتهم بني 

الذين  بع�س  مع  وتوّقفت  اجلامعية«  »ال�صفوف 

كما  للم�صتقبل،  مهنة  احلربية  املدر�صة  اختاروا 

كان لها لقاء مع امل�صوؤول عن التوجيه املهني يف 

املدر�صة الذي قال: 

»اإن حرية اختيار الطالب للم�صار التعليمي الذي 

مبثابة  يكون  جتاهه  ق��وي  مبيل  وي�صعر  يرغبه 

اأطالب مببداأ  اأنني ل  اإلّ  النجاح وح�صب.  اخلطوة الأوىل للتفّوق ولي�س جمرد 

حرية الإختيار، واأن نرتك الطلبة من دون اأي توجيه واإعداد ومرافقة، لأن عملية 

التوجيه الرتبوي اأو املهني اأ�صبحت يف الوقت احلا�صر اأمراً �صرورياً ول بد منه، 

وهو يت�صمن امل�صاعدة الفردية التي يقّدمها املوّجه للطلبة، فمن خالل هذا 

التوجيه نكون قد اأعددنا اإن�صاناً ناجحاً قادراً على اأن يحقق ذاته يف امليادين 

ال�صعور  له  بدرجة حتقق  احلياتية،  املجالت  من  وغريها  واملهنية  الدرا�صية 

بالر�صا وال�صعادة والإكتفاء الذاتي.

من هنا فقد اعتدنا على اإقامة مثل هذا اليوم منذ 12 عاماً لطالب �صفوف 

الربوڤيه وال�صفوف الثانوية، وي�صارك فيه اأغلب اجلامعات اخلا�صة واحلكومية 

»مون  �لفرير  مدر�شة  تقيم  عام،  كل  من  �لثاين  كانون  �شهر  يف 

اجلي�ش  قيادة  فيه  تدعو  مهنياً  يوماً  �ضعادة  عني   - ل�ضال« 

لديها،  املتوافرة  بالإخت�ضا�ضات  طالبها  لتعريف  كافة  واجلامعات 

بغية توجيههم لختيار امل�ضار التعليمي واملهني مبا يتالءم مع 

ميولهم وقدر�تهم و�إر�شادهم بال�شلوكيات �ل�شخ�شية و�الإجتماعية 

الأكادميية التي تخدم م�ضارهم املهني.

كانون الثاين

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

طالب واآفاق
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يوم مهني يف 

مدر�ضة الفرير 

»مون ل�ضال« -

عني �ضعادة

جلنة املحا�ضرات

الثانية

�ضف مديرية 

التوجيه



اىل قيادة اجلي�س التي نحر�س على دعوتها لتعريف الطالب بالإخت�صا�صات 

اأهمية  من  املوؤ�س�سة  لهذه  ملا  مدار�سها،  اىل  الإنت�ساب  و�سروط  الع�سكرية 

وطنية يف حفظ الأمن وحماية الوطن من كل اعتداء ممكن اأن يتعّر�س له. اأما 

اأ�صداء هذا اليوم فاإيجابية جداً اإذ بلغنا اأن ن�صبة ل باأ�س بها من قياديي اجلي�س 

هم من قدامى مدر�صة الفرير - مون ل�صال«.

 

وقفة مع الطالب

اىل  اليوم  هذا  يهدف  احلياة(:  علوم  �صنة  )اآخر  جريج  اأنطون  • هبة 
الذي  ال�صرح  الأف�صل له. بعد  م�صاعدة الطالب على اختيار مهنة امل�صتقبل 

ال�سباط،  جلنة  من  اليه  ا�ستمعنا 

بني  من  الريا�صية  العلوم  لفتتني 

املواد التي يتلقاها التالمذة ال�سباط 

والدي  وك��ان  ريا�صية،  بطبعي  واأن��ا 

مدّرب فوتبول يف املدر�صة احلربية 

لذا  القدم.  كرة  يف  اآ�صيا  بطل  وهو 

اأمتنى اأن اأدخل املدر�صة احلربية )اإذا 

توافرت ال�سروط املطلوبة( ملا لهذه 

املدر�صة من دور يف تكوين �صخ�صية 

ال�صاب والفتاة معاً ملواجهة �صعوبات 

حب  على  الن�سء  تربية  ويف  احلياة 

عليهما  واملحافظة  واجلي�س  الوطن 

لأنهما ال�صمانة الوحيدة لبناء الأوطان. 

من  الهدف  اإن  واإجتماع(:  اإقت�صاد  �صنة  )اآخ��ر  �صهيوين  جورج   •
وال�صخ�صية.  املهنية  قدراتهم  لتطوير  الأف��راد  توجيه  هو  املهني  اليوم 

ببقية  امل��رور  دون  من  الع�صكري  التوجيه  �صف  اىل  مبا�صرة  توّجهت  وقد 

لأنني م�صّمم على دخول املدر�صة احلربية ل�صالح فوج املدفعية.  ال�صفوف 

فاأنا منذ ال�صغر طبعي ع�صكري وكنت اأقوم بتدريبات ع�صكرية ومتاأثر ببع�س 

الأقارب املتطّوعني يف اجلي�س وهم يف مراكز قيادية.

الإر�صاد  عملية  تكون  اأن  يجب  احلياة(:  علوم  �صنة  )اآخر  �صالمة  • لينا 
عملية  هي  اإمن��ا  معني،  بزمن  حم��ددة  غري  واملدر�صي  املهني  والتوجيه 

الإبتدائية  املرحلة  بداية  مع  تبداأ  متوا�صلة 

اأن  وبعد  درا�صته.  نهاية  حتى  الطالب  وت��الزم 

�س يف علم اجلرائم اجلنائية �صوف اأدخل اىل  اأتخ�صّ

الأهل  معار�صة  من  الرغم  على  احلربية  املدر�صة 

اأي معار�صة،  اأقوى من  لأن حبي ملوؤ�ص�صة اجلي�س 

اأدعو جميع رفاقي اىل التطّوع باجلي�س لأنه  واأنا 

الإنتماء  �صرف  لنا  الذي  الوحيد  الوطني  »احلزب« 

تفتح  اأن  املوؤ�ص�صة  هذه  قيادة  من  اآملة  اليه، 

اأبوابها على م�صراعيها لدخول الإناث كما هي احلال 

يف كل جيو�س العامل.

عامة(:  علوم  �صنة  )اآخر  خليل  اأبو  • را�صيل 
للتخ�ص�س  الطلبة  اإختيار  ومرحلة  عملية  تعترب 

املراحل  اأه��م  من  التعليمي  امل�صار  اأو  العلمي 

ال��ت��ي مي��ر بها ال��ط��الب، وم��ن��ذ ب���داأت امل��در���ص��ة يف 

باجتاه  قوية  ميويل  كانت  ال��ي��وم،  ه��ذا  تنظيم 

املدر�صة احلربية، فبعد اأن اأتخ�ص�س يف الهند�صة 

اأو الريا�صيات اأمتنى دخول اجلي�س، �صياج الوطن 

ومهاراتي  الذهنية  قدراتي  كل  لأ�صع  الوحيد، 

بت�صّرفه من اأجل بناء وطن ن�صتحّقه.

ت�صوير: فادي بيطار
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التوجيه

ي�ضمن جناح الطلبة وتفّوقهم
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طالب يتحدثون اىل مندوبة »اجلي�ش:

»)من الي�ضار( هبة جريج - جورج �ضهيوين 

- لينا �شالمة - ر��شيل �أبو خليل



اإعداد: رميا �ضليم �ضومط

العامل مبختلف �ضوره

• www.worldatlas.com
اأطل�س العامل الغني باخلرائط واملعلومات اجلغرافية، 

لطالب  خا�صاً  دليالً  املتنوعة  حمتوياته  بني  ي�صم 

املدار�س واآخر بال�صياحة وال�صفر.

كما يعر�س حقائق حول القارات والبحار واملحيطات، 

اأكربها  العامل:  دول  تتناول خمتلف  لوائح  اىل  اإ�صافة 

اأكرثها  واأحدثها،  اأقدمها  واأغناها،  اأفقرها  واأ�صغرها، 

كثافة �صكانية، الخ...

كتب اإلكرتونية جمانية

• http://2020ok.com
�صهل  املجانية.  الإل��ك��رتون��ي��ة  الكتب  اىل  دل��ي��ل 

العناوين  خ��الل  م��ن  فيه  البحث  يتّم  الإ���ص��ت��خ��دام، 

الكتب  لئحة  ت�صم  الأبجدي.  للت�صل�صل  وفقاً  املبّوبة 

الفرعية،  العناوين  ومئات  الرئي�صة  العناوين  ع�صرات 

والت�صوير،  الفن  بينها  من  موا�صيع خمتلفة  وت�صمل 

الكمبيوتر، ال�صحة، التاريخ، الرعب والكتب البولي�صية، 

الطبيعة واحلدائق، الخ...

التنوع البيولوجي يف العامل

• http://www.biodiversityhotspots.org
لة حول اأغنى  يعر�س املوقع املذكور معلومات مف�صّ

النبات  اأن��واع  واأك��رث  العامل  يف  الطبيعية  املحميات 

واحليوانات عر�صة لالإنقرا�س.

يف ا�صتجابة منها ملتطلبات الكثري من امل�صتخدمني، طّورت 

اأ�صبح م�صغل الڤيديو  �صركة »غوغل« موقع »يوتيوب« بحيث 

الذي يظهر فيه منا�صباً لعر�س الڤيديو بالنمط العري�س 16:9 

امل�صتخدم يف ال�صينما ويف ت�صوير الأفالم احلديثة.

ون�صرت ال�صركة عرب املدونة الر�صمية اخلا�صة باملوقع اأن هذه 

ال�صتمتاع بعر�س  الراغبني يف  الكثري من امل�صتخدمني  اإ�صتجابة لرغبة  اخلطوة قد جاءت 

كامل تفا�صيل الڤيديو بالنمط العري�س، وهو الأمر الذي دفع ال�صركة لزيادة عر�س الإطار 

الذي يعر�س ال�صورة اىل 960 بك�صل بحيث يتنا�صب مع اأبعاد الڤيديو ذي النمط العري�س.

اجلديدة  الواجهة  مع  متوافقاً  �صيظل  فاإنه   4:3 العري�س  غري  اأو  التقليدي  الڤيديو  اأما 

اأ�صود مللء املنطقة ال�صاغرة التي ل ميالأها الڤيديو من هذا  اإطار  اإذ يظهر حالياً  للموقع، 

النوع.

ي�صار اىل اأن معظم اأجهزة العر�س احلديثة بداأت تدعم الڤيديو ذي الن�صق العري�س 16:9، 

.)Projectors( مبا يف ذلك �صا�صات التلفزيون و�صا�صات الكمبيوتر واأجهزة العر�س

اأما الأرقام التي ت�صري اىل هذا الن�صق فهي تعرّب عن ن�صبة عر�س الڤيديو اىل طولها، ففي 

الن�صق التقليدي ميّثل العر�س ن�صبة 3 اىل 4 من الطول، ويف الن�صق العري�س تكون ن�صبة 

العر�س اىل الطول 9 اىل 16.

وجه جديد 

ل�»يوتيوب«
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كانون الثاين

اإعداد:

تريز من�ضور

اأ�سماء المعة

2
0
0

9

ع�ضامية مثابرة، رفعت ق�ضية 

املراأة العربية على منابر 

الأمم املتحدة زهاء خم�ضة 

ع�ضر عاماً. هّمها الأكرب حتقيق 

امل�ضاواة بني املراأة والرجل يف 

املنطقة العربية وخ�ضو�ضاً يف 

جمال الأحوال ال�ضخ�ضية وقانون 

اجلن�ضية. وهي ت�ضعى جاهدة 

حلّث املراأة على خو�ش احلياة 

ال�ضيا�ضية لأنها ال�ضبيل الوحيد 

اىل حتقيق مطالبها القانونية، 

وامل�ضاركة يف التنمية 

الإجتماعية.

اإنها ال�ضيدة فاطمة �ضبيتي 

قا�ضم، التي عاجلت الق�ضايا 

التجارية، ونا�ضلت وما تزال 

تنا�ضل من اأجل الق�ضايا الإن�ضانية 

ول �ضيما يف جمال 

حقوق املراأة.

فاطمة �ضبيتي قا�ضم

ع�ضامية منا�ضلة حملت ق�ضايا املراأة

اىل منابر الأمم املتحدة

ع�ضامية

معامل ن�ضالال�ضيدة فاطمة �ضبيتي قا�ضم

يف طرابل�س الغّراء، ولدت ال�صيدة 

فاطمة �صبيتي قا�صم يف اآب 1944، والدها 

ووالدتها  )ت��اج��ر(،  �صبيتي  ح�صن  ال�صيد 

الأ�صل(،  )حلبية  قرقناوي  اأ�صما  ال�صيدة 

مهنة  مار�صت  مثّقفة،  �صيدة  وه��ي 

ال�صعر  وكتبت  الأربعينيات،  التعليم يف 

حب  اأبنائها  نفو�س  يف  زرعت  والنرث، 

الن�صال  على  وحّثتهم  واملعرفة  العلم 

من اأجل احلق واخلري.

ن�صاأت ال�صيدة فاطمة �صبيتي قا�صم 

على الطموح والتطّور. اأنهت درو�صها 

�صكول  ه��اي  مدر�صة  يف  الثانوية 

)High School( يف طرابل�س، ثم 
الأمريكية يف  اجلامعة  انت�صبت اىل 

الأعمال  واإدارة  التجارة  يف  اإجازة  وحازت  بريوت، 

كلية  يف  التعليم  مهنة  مار�صت   .1965 العام 

ال�صويفات الوطنية يف مادتي التجارة واملحا�صبة، 

وكانت يف الوقت عينه تتابع حت�صيلها العلمي، 

يف  املاج�صتري  �صهادة   1970 العام  نالت  حيث 

م�صروع  عنوان  وك��ان  والإقت�صاد،  التنمية  اإدارة 

يف  املتخرجة  اللبنانية  امل��راأة  »فر�صة  التخرُّج 

الكبري  الهتمام  لقى  والذي  العمل« 

كانت  امل��راأة  حقوق  لأن  حينه،  يف 

بها،  يطالب  اأحد  يكن  ومل  مهدورة 

ال�صرق  »درا���ص��ات  جملة  يف  وُن�صر 

الأو�صط«.

اىل  دفعها  ال��ذي  الأ�صا�صي  احلافز 

حرمان  ك��ان  املو�صوع،  ه��ذا  معاجلة 

جمالت  يف  وظائف  ع��دة  من  امل���راأة 

منظمات  يف  اأو  وال��ط��ب  كالهند�صة 

اأو  كمعلمة  عملها  وح�صر  دول��ي��ة... 

اأرادت  وبالتايل  كممر�صة،  اأو  ك�صكرترية 

وقفت  التي  درا�صتها،  خالل  من  فاطمة 

فيها عند راأي �صيدات متخرجات، اإنها�س 

ن�صف املجتمع من كبوته وحرمانه.

نف�صها،  على  الإت��ك��ال  حتب  ع�صامية، 

بداأت بالعمل وهي يف �صن ال�صابعة ع�صرة 

طريان  م�صيفة  عملت  حيث  عمرها،  من 

الأو�صط  ال�صرق  ط��ريان  �صركة  يف  اأر�صية 

عملها  خالل  بعد.  ما  يف  مديرة  واأ�صبحت 

اأربع �صنوات، كانت ت�صل  يف املطار وملدة 



الليل بالنهار، تذهب �صباحاً اىل اجلامعة ملتابعة 

حت�صيلها العلمي ويف الليل متار�س عملها.

ن�ضالها من خالل الأمم املتحدة

فاطمة  ال�صيدة  عملت  ال�صبعينيات  اأوائ��ل  يف 

مع  الأم��ريك��ي��ة  اجلامعة  يف  اأب��ح��اث  كم�صاعدة 

اأ�صتاذها الدكتور عدنان ا�صكندر، ومن ثم انت�صبت 

وكان   ،)UNISOP( املتحدة  الأمم  مكتب  اىل 

مركزه يف بئر ح�صن، وعملت كم�صاعدة اأبحاث يف 

التجارة بني  اخلارجية وخ�صو�صاً يف  التجارة  جمال 

الإقت�صاديني  الإ�صرتاكية، مع جمموعة من  الدول 

ال��ب��ارع��ني. وب����داأت ب��ال��ت��درج يف 

ثماين  بعد  وانتقلت  وظيفتها، 

اىل  حملية  موظفة  م��ن  ���ص��ن��وات 

وبرت�صيح  بتقدير  دولية،  موظفة 

من رئي�صها الدكتور ن�صيم حنو�س.

ال�صيدة  ت��ع��ّرف��ت   1972 ال��ع��ام 

زياد  الدكتور  زوجها  على  فاطمة 

يف  زميلها  الأ�صل(  )�صوري  قا�صم 

اأ�صتاذاً  وكان  املتحدة،  الأمم  مكتب 

الي�صوعية،  اجلامعة  يف  حما�صراً 

 35( هناء  اأولد  ثالثة  منه  واأجنبت 

عاماً( مهند�صة معمارية، مي )33 

عاماً( خمرجة �صينمائية واأ�صتاذة يف 

 )School of Visual Arts( جامعة

يف نيويورك ملادة كتابة ال�صيناريو، 

رمزي )30 عاماً( حمام واأ�صتاذ حما�صر يف جامعة 

ييل يف اأمريكا.

 1975 ال���ع���ام 

�صرارة  اإن��دل��ع��ت 

احلرب يف لبنان، عندها ارتاأت 

الأمم املتحدة نقل اللجنة اىل 

وبقيت   ،1976 العام  عمان 

فيها ملدة عام.

الدول  قررت  العام 1978 

املتحدة  الأمم  يف  الأع�صاء 

بريوت  م��ن  اللجنة  نقل 

فيها  وبقيت  بغداد،  اىل 

اىل حني ح�صول الإجتياح 

تلك  يف   .1990 العام  الكويت  لدولة  العراقي 

اىل  عائلتها  مع  فاطمة  ال�صيدة  انتقلت  الأثناء 

للتح�صري  كولومبيا  بجامعة  والتحقت  نيويورك، 

للدكتوراه يف الإقت�صاد الدويل.

جديد  من  التحقت   1993 العام 

وكانت  املتحدة،  الأمم  مع  بعملها 

م�صوؤولة عن ق�صم �صوؤون املراأة، الذي 

اأن�صاأته يف حينه الدكتورة ثريا عبيد، 

املديرة  من�صب  الآن  ت�صغل  وهي 

املتحدة  الأمم  ل�صندوق  التنفيذية 

)UNPPA(. ويف  لل�صكان  الإمنائي 

�صوؤون  يف  انغم�صت  املرحلة  هذه 

املراأة و�صجونها وبداأ ن�صالها من اأجل 

بالتح�صري  وبداأت  حقوقها،  حت�صيل 

اىل  الإ�صارة  من  بد  ول  )بكني(.  بيجينغ  ملوؤمتر 

التي  اللجنة  عمل  اىل  اأ�صيف   1986 العام  اأن��ه 
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مع ال�ضيدة مريفت تالوي

ة
ضل

�
نا

م

مراآة املراأة

على منابر الأمم املتحدة



اأطلق عليها اإ�صم »اإ�صكوا« البعد الإجتماعي، وكان 

�صاح�ب هذه الفكرة الدكتور حامد عمار.ونظراً اىل 

ت�صلي�ط ال�صوء وبكثافة على الق�صاي�ا الإجت�ماعية 

الفقر،  مو�صوع  واإث��ارة  ال�صمولية،  التنمية  يف 

وذوي  والطف�ل  وامل���راأة  املهّم�صني،  وم�صاركة 

الإجتماعي�ة،  التنمية  يف  اخلا�ص�ة،  الإحتياج�ات 

عن  املراأة  ق�صية  ف�صل  اىل  قا�صم  ال�صيدة  �صعت 

الق�صايا الإجتماعية. 

حترير املراأة

ال�صي�دة  حققته�ا  التي  الإجن����ازات  اأه��م  م��ن 

حّث  الإ�صكوا،  يف  عاماً  ع�صر  خم�صة  خالل  قا�صم 

على  اآ�صيا،  غربي  يف  ال�13  الإ�صكوا  منطقة  دول 

تاأ�صي�س جل�ان وطنية ُتعنى بق�ص�ايا امل�راأة، حيث 

با�صتثناء  ال�صاأن  بهذا  ُتعنى  جل�ان  توجد  تكن  مل 

اللجنة  لبنان  اللجنة يف  اإ�صم  وكان  الأردن وم�صر، 

واأ�صب�ح يف  بيجينغ،  للتح�صي�ر ملوؤمت�ر  الوطنية 

التي  امل��راأة،  لق�صايا  الوطنية  الهيئة  بعد،  ما 

وفاء  الأوىل  ال�صيدة  اليوم  ترتاأ�صها 

جمال  يف  عملها  اإنطلق  �صليمان. 

واأخرى  �صرقية  اإمراأة  توجد  ل  اأنه  مبداأ  من  املراأة 

اأن هناك قوا�صم م�صرتكة يف  اأو�صطية، بل  �صرق 

لكن  عاملياً،  امل��راأة  تواجهها  التي  العذابات 

جتربتها تختلف بني دولة واأخرى، اأو حتى �صمن 

منطقة  بني  تختلف  اأنها  حيث  الواحد،  البلد 

اأو بني طائفة واأخرى. ولذا وجب العمل  واأخرى 

ودر�س ق�صايا املراأة وفقاً للزمان واملكان.

امل��راأة  ق�صايا  على  فاطمة  ال�صيدة  رّك���زت 

»�صيداو«  اإتفاقية  بالعمق  ودر�صت  القانونية، 

يف املنطقة العربية، وتبنّي لها اأن معظم الدول 

ال�صودان  با�صتثناء  الإتفاقية،  العربية �صّدق على 

عن  التحّفظ  اأي  التنفيذ،  وقف  مع  ولكن  وقطر، 

البنود الداعية اىل امل�صاواة بني املراأة والرجل يف 

لأولدها،  اجلن�صية  منح  واأهمها  �صتى،  املجالت 

والأحوال ال�صخ�صية وحق الإقرتاع... واجلدير بالذكر 

التحفظات  بع�س  اأزال���ت  الكويت  دول��ة  اأن  هنا 

ومنحت املراأة حق الإقرتاع العام 2005.

كما ركزت يف عملها على النقاط التالية:

- عمل املراأة يف املنظمات غري احلكومية.

- تاأثري الفقر على املراأة اأكرث من الرجل.

- اأثر ال�صلم وال�صالم على املراأة.

- احلركات الن�صائية يف العامل العربي، واأين هي 

املراأة اليوم.

وتعترب ال�صيدة �صبيتي اأن ولوج املراأة املجالت 

بقيمتها  ي�صعر  ال�صيا�صي  جتعل  املتنوعة، 

الن�صاء  معظم  لالأ�صف  ولكن  والبدنية،  الفكرية 

يرغنب  ل  وعراً  ال�صيا�صة،  جمال  يعتربن 

وبجد،  العمل  علينا  لذلك  فيه،  الغو�س 

على تغيري ذهنية املراأة يف هذا الإطار، 

لأنه من دون م�صاركتها يف احلياة ال�صيا�صية، من 

القانونية، وخ�صو�صاً يف  ال�صعب حت�صيل حقوقها 

جمال الأحوال ال�صخ�صية، وقانون اجلن�صية.

يف  تبقى  الأ�صا�صية  »امل�صاكل  اأن  وتو�صح 

الفرق ما بني الن�س والتطبيق يف معظم الدول 

العربية«.

بعد تقاعدها من عملها يف الإ�صكوا العام 2005، 

»الدكتوراه«،  اأطروحة  على  العمل  اليوم  تتابع 

ال�صيا�صية«.  الأحزاب  يف  املراأة  »قيادة  وعنوانها 

وهي اليوم باحثة زائرة يف جامعة كولومبيا.

ت�صوير: ر��شيل تابت 
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يف �ضورة تذكارية مع العائلة

ال�ضيدة فاطمة يف لقائها مع الزميلة تريز من�ضور







كانون الثاين

اإعداد:

با�ضكال معّو�ش بو مارون

حمميات

2
0
0

9

اأرز تنورين حممي من التعديات واحل�شرات

كل مواطن ناطور

ن�ضف الغابة م�ضّرع للزوار 

وكل جنباتها

للجمال...

عادت حممية اأرز تنورين خ�ضراء رّيانة رائعة با�ضتلقائها على عدة تالل �ضمن اأربع قرى، وجّبارة ل يقوى 

عليها الزمن...

فالغابة �لتي كانت مهّددة ب�شبب ح�شرة فتكت باأ�شجارها تخّل�شت من �الآفة، و�شهدت ن�شاطاً ملفتاً جعلها 

مق�ضداً للزوار وال�ضائحني.

تعترب حممية �أرز تنورين �لطبيعية و�حدة من �أكرب غابات �الأرز يف لبنان و�أكثفها حيث ي�شّكل �شجر �الأرز 

حواىل 80 باملئة من م�ضاحتها.

وتتميز �لغابة بجغر�فيتها وت�شاري�شها حيث ت�شّكل �شفحة جبلية مذهلة مع �شجر�ت �أرز تبدو وكاأنها 

تتحّدى قانون اجلاذبية بنموها على منحدرات عمودية. كما تتيح الغابة فر�ضة اإكت�ضاف اأخاديد �ضخرية اأو 

كهوف طبيعية واأزهار نادرة.

اإن�ضاء املحمية

والن�ضاطات التي ت�ضهدها

يفيدنا املحامي نعمة حرب رئي�س جلنة حممية 

�صدر  املحمية  اإن�صاء  قانون  اأن  تنورين  اأرز  غابة 

اآنذاك  منه.  �سباط   25 يف  وحتديداً   1999 العام 

لإدارتها جلنة موؤلفة من بلديات تنورين  �صّكلت 

وحدث اجلبة وقنات، وكفور العربي وذلك باإ�صراف 

وزارة البيئة. ومينع هذا القانون اأي ن�ساط اأو عمل 

ي�صّر بالبيئة داخل الغابة من �صيد اأو 

تخييم  اأو  نار،  اإ�صعال  اأو  رعي 

اأو قطع اأ�صجار اأو اأع�صاب 

)اإلّ لغايات علمية(.



106

اجلي�ش - العدد رقم 283

جلنة  ت���ت���األ���ف 

�صخ�صاً   12 من  املحمية 

وت�صم خرباء بيئيني، وممثلني 

والزراعة وعن جمعيات  الداخلية  وزارة  عن 

بيئية، اإ�صافة اىل اإخت�صا�صيني.

تعاقبت  وقد   2000 العام  عملها  اللجنة  بداأت 

حالياً  يراأ�صها  التي  اللجنة  اآخرها  جلان   3 مذاك 

املحامي حرب.

هي  فما  �صياحية،  ن�صاطات  املحمية  ت�صهد 

الإجراءات التي اتخذت للمواءمة بني ال�صياحة يف 

عن  املحمية؟  بيئتها  على  احلفاظ  وبني  اأرجائها 

هذا ال�صوؤال يجيب حرب بالقول:

لق�د اأن�ص�اأن�ا بيتاً للمحم�ي�ة ينطل��ق من�ه الزوار 

بع��د 

ة  ه��د م�صا

يعّرفهم  وثائ�قي  فيل��م 

يلقي  كما  وطيورها،  وحيوانات�ه�ا  نباتاته�ا  على 

ال�صوء على الن�صاطات التي ت�صهدها.

خلريطة  وفقاً  فيتم  املحمية  داخل  التجوال  اأما 

اإ�صارات  مع  الزائر  ي�صلكها  حمددة  ممرات  تبنّي 

ل�صلوكها  ال��الزم  الوقت  ومعدل  وطولها  للدروب 

تو�صح  م�صارات  اأربعة  ح��ّددت  وق��د  ووعورتها. 

اخل�������ري�������ط�������ة 

التي  امل�صاهدات 

ميكن روؤيتها يف كل 

اأ�صجار  منها )نباتات، 

اأو طيور...(.

املحمية  ج��ّه��زت  وق��د 

ل�صتيعاب  حتتية  ببنى 

مع  ال�صواح،  من  عدد  اأكرب 

مركز دائم ينظم ن�صاطات للزوار ودورات تدريب 

لل�صيدات على املونة والأ�صغال اليدوية القروية.

العام،  طوال  ت�صتمر  النا�صط  املركز  هذا  اأعمال 

واأخ��رى  �صيفية  ن�صاطات  اإط��اره��ا  يف  وت��دخ��ل 

�صتوية.
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حماية الغابة

 3 الغابة  حماية  يوؤمن 

الفالحون  يقوم  كما  دائ��م��ني،  موظفني 

من البلدة واجلوار خالل موا�صم حمددة بوظيفة 

عنها  والتبليغ  ال��ت��ع��دي��ات  ملنع  ن��واط��ري 

متطوعني  ت��دري��ب  وي��ت��م  للم�صوؤولني، 

واجلامعات يتولون  نا�صطني من املدار�س 

مواكبة الزوار داخل املحمية.

اأهمية  وع��ن 

الغاب���ة وخ�صائ�ص���ها 

يخربنا املحامي حرب اأنها اأكرب 

حيث  من  لبنان  يف  متوا�صلة  اأرز  غابة 

�صجرة  األف  يبلغ حواىل 350  الذي  اأ�صجارها  عدد 

بينها اأ�صجار اأرز معّمرة كثرية.

وهي حتتوي اإ�صافة اىل اأ�صجار الأرز )80 باملئة 

وهي  ال�صوكي،  والع�رعر  ال�صنديان  على  منها( 

حتى  �صّجل  حيث  البي�ولوجي  بالتن�وع  جداً  غنية 

الفطر  )منها  النبات  من  نوع   600 حواىل  الآن 

نوعاً  و20  الغاب�ة(  يف  وبتن�وع  بكرثة  املوجود 

من الثديي�ات و80 نوعاً من الطيور و52 نوعاً من 

الفرا�صات.

اأرز تنورين  تبلغ م�صاحة حممية غابة 

الغابة  اأما م�صاحة  الطبيعية 150 هكتاراً، 

باأكملها فهي 600 هكتاراً، حواىل 300 منها 

�صطح  عن  ارتفاعها  ويراوح  للزوار.  مفتوحة 

البحر بني 1400 و1850 مرتاً.

ار
زو

لل
ح 

و
ت

ف
م

ا 
ه

ف
�ض

ن
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امل�ضي ومراقبة الطيور والنجوم

الأن�صطة  من  الطيور  ومراقبة  امل�صي  ريا�صة 

الرئي�صة داخل املحمية التي اأعلنت منطقة هامة 

برجان  فيها  واأن�صئ  للعام 2006  الطيور  ملراقبة 

لهذه الغاية.

الكثري  على  بالتعّرف  ال��زائ��رون  وي�صتمتع 

واحل�صرات  واحليوانات  النباتات  من 

ومراقبتها وت�صويرها.

اآب  ���ص��ه��ر  ويف 

متّكن  املا�صي 

ال����زائ����رون خ��الل 

اأي�����ام حم�����ددة من 

مراقبة النجوم بوا�صطة 

تيلي�صكوبات �صخمة رّكزت 

يف املحمية.

واىل الن�ساط ال�سنوي مبنا�سبة 

عيد تاأ�صي�س املحمية يف 25 �سباط 

فنية  و�صهرة  حما�صرات  ي�صمل  الذي 

البلدة  اأه��ايل  يح�صرها  قروية  و�صهرة 

املحمية،  اأ�صدقاء  وكل  واجل��وار 

اأخرى  ن�صاطات  ثمة 

متنوعة.
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م�ضاريع

هل من م�صاريع للم�صتقبل؟ يجيب حرب قائالً:

واأهمها  امل�صاريع  م��ن  الكثري  جعبتنا  يف 

وتنّوعها  واأ���ص��ج��اره��ا  ال��غ��اب��ة  على  املحافظة 

حيوانية،  اأو  ب�صرية  تعديات  اأي  �صد  البيولوجي 

وتطبيق قانون حماية الغابات بحذافريه.

لت�صجيع  الغابة عاملياً  كما ن�صعى اىل ت�صويق 
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اي�صاً  العلمية  وال�صياحة  فيها  البيئية  ال�صياحة 

و�صيقام  احلا�صرة.  اأيامنا  يف  رائجة  هي  والتي 

معر�س دائم داخل املحمية ومتحف للح�صرات مع 

على  للتدريب  وقاعة  العلمية  للتحاليل  خمترب 

حماية الغابة.

وي�صيف قائالً:

للتحريج  خطة  تنفيذ  ب�صدد  نحن 

م�صروع  اىل  ان�صممنا  حيث 

دولة   149 ي�صمل 

ت��ع��ّه��دت ب��زرع 

م��ل��ي��ون   100

ا�صرتكنا  وقد  �صجرة، 

لهذه  ف��ق��ّدم��ن��ا  ب���ه، 

�صجرة  اآلف  ع�صرة  الغاية 

اخلا�صة  م�صاتلنا  م��ن  اأرز 

ومن ف�صيلة اأرز تنورين عينها. 

طالب  على  وّزعناها  الأرزات  هذه 

حر�صنا  م��ع  واجل��ام��ع��ات  امل��دار���س 

بال�صكل  بها  والهتمام  زراعتها  على 

املنا�صب.



ح�ضرة تفتك 

بالأرز وال�ضبب 

التغيري املناخي

حممية  كانت  قليلة  �صنوات  منذ 

فتكت  لآف���ة  عر�صة  ت��ن��وري��ن  اأرز 

لليبا�س.  عر�صة  وجعلتها  باأرزاتها 

ق�صي  املعنيني  جهود  بف�صل  لكن 

الغابة  وا���ص��ت��ع��ادت  الآف����ة  ع��ل��ى 

ن�صارتها.

جلنة  �صر  اأمني  منر  نبيل  الدكتور 

بح�صرات  والخت�صا�صي  املحمية 

الغابات، حتدث عن امل�صكلة وكيفية 

معاجلتها، قال:

لحظ  �صنوات  ع�صر  من  اأكرث  منذ 

�����ص����ك����ان 

ب���ل���دة ت��ن��وري��ن 

انت�صار اللون البني على اأ�صجار 

الأرز خالل �صهر متوز من كل عام، وتبني اأن 

الأبحاث  اإ�صابة ح�صرية �صّخ�صها مركز  ال�صبب هو 

من  جديد  ن��وع  اأنها  على  الفرن�صية  الزراعية 

احل�صرات، 

الأرز  ح�صرة  �صّميت 

 Chevin Cephalcia( املن�صارية

Tannourinensis( اأو ال�صيفال�صيا.
ملاذا انت�صرت هذه الآفة وكيف مّتت مكافحتها؟

يجيب الدكتور منر قائالً:

اإن التغري املناخي الذي ح�صل يف الآونة الأخرية 

يف  ا�صطراب  اىل  اأدى  الثلوج  ت�صاقط  وع��دم 

تقتات  جعلها  ما  احل�صرة،  لهذه  احلياتية  الدورة 

يبا�س  م�صّببة  ب�صراهة  فتلتهمها  الأرز  ب��اأوراق 

الأغ�صان وبالتايل اللون البني الذي 

كان يلّون الأرز يف تلك الفرتة.

وبعد درا�صة معّمقة لهذه احل�صرة 

توالدها  وطريقة  حياتها  ودورة 

العام  اأجرينا  الغذائي،  ونظامها 

الريقات  عدد  ملعرفة  اإح�صاء   1999

ففوجئنا بو�صول اأعدادها يف الرتبة 

املربع،  املرت  يف  يرقة   626 اىل 

للمكافحة  اإعداد خطة  ا�صتوجب  مما 

املخت�صة.  اجل��ه��ات  م��ع  بالتعاون 

اأ�صا�صية  اأبحاث  خالل  من  وا�صتطعنا 

احل�صرة،  ه��ذه  لإب��ادة  خطة  حتديد 

بدواء  الغابة  بر�س  اخلطة  ق�صت 
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مّت ا�صتدراج عدة م�صاريع لتطوير املحمية منها م�صروع بتمويل من موؤ�ص�صة دعم 

املحميات الطبيعية ي�صمل عدة جمالت منها درا�صة التنوع البيئي وتطوير ال�صياحة 

البيئية العلمية يف املحمية واإن�صاء بنى حتتية ل�صتقبال اأكرب عدد ممكن من الزوار.

حممية  اىل  منه  ت�صتفيد   )AFD( فرن�صية  موؤ�ص�صة  متوله  اآخر  م�صروع  وثمة 

تنورين حمميات اإهدن وبنتاعل وال�صوف و�صور وكفرزبد، ويهدف اىل 

اإمنائها من النواحي كافة.

احل�صرة  مكافحة  اأن  اىل  ي�صار  ذلك  اىل 

التي فتكت باأرز تنورين مّتت 

بالتعاون مع الفاو.

م�ضاعدات دولية

املنطقة  اإنعا�س  اىل  اأدى  وبيئياً  �صياحياً  املحمية  ت�صويق 

ي�صكنوا مدة  اأن  يق�صدونها ميكن  الذين  فالزوار  بها.  املحيطة 

القرية، كما ي�صتفيدون من  زيارتهم يف بيوت لل�صيافة داخل 

في�صجعون  ال�صغرية  والب�صطات  والدكاكني  واملقاهي  املطاعم 

عينه  الوقت  يف  الزائر  وي�صتفيد  القرى.  تنمية  على  بذلك 

اأماكن  م�صاهدة  من  جبلية جماورة  قرى  بعدة  مروره  اأثناء  يف 

ومنتجع  الأحمر  البيوت  وقرميد  القدمية  كالكنائ�س  �صياحية 

اللقلوق وبالوع تنورين ال�صهري.

الغابة تنع�ش حميطها



واحليوان،  لالإن�صان  ال�صام  غري  بنزيورون  )دايفلو 

والذي يتفكك ب�صرعة بعد ا�صتخدامه( ينتمي اىل 

جمموعة املركبات التي متنع اإن�صالخ احل�صرات.

الأم��ر  ت��وّل��ت  و2000   1999 ال��ع��ام��ني  خ��الل 

طوافتان فرن�صيتان، ومن ثم تابع املهمة اجلي�س 

اللبناين اإذ قامت طوافاته بر�س هذا املرّكب يف 

مّتت  الوقت  ذلك  ومنذ  الالحقة.  الثالث  ال�صنوات 

ال�صيطرة على هذه الإ�صابة.

وعن متابعة مراقبة هذه احل�صرة يقول منر: لقد 

بوا�صطة 3 طرق،  للح�صرات  نظام متابعة  اأن�صاأنا 

الأوىل قوامها م�صائد �صفراء ل�صقة لعّد احل�صرات 

الكاملة النمو، وهي طريقة دقيقة و�صهلة بحيث 

موؤ�صراً  امل�صيدة  يف  ح�صرة   30 التقاط  يعترب 

للمبا�صرة باإجراء املكافحة.

الفريمونية  امل�صائد  الثانية فهي  الطريقة  اأما 

اأو اجلاذب اجلن�صي لدى اإناث ال�صيفال�صيا، والهدف 

من ا�صتخدام هذه امل�صائد هو اأولً مقارنة فعاليتها 

مع فعالية امل�صائد ال�صفراء، وثانياً لتحديد وقت 

ا�صتخدام املكافحة عندما ت�صتد الإ�صابة.

ن�صبة  باإح�صاء  فتق�صي  الثالثة  الطريقة  اأم��ا 

وحتى  متوز  اأوائل  من  ابتداًء  الأرز  اأوراق  ت�صاقط 

نهاية اآب ملقارنة هذه الن�صبة مع عدد احل�صرات 

 100 اختيار  يتم  الغاية  ولهذه  امل�صائد.  على 

�صجرة ع�صوائياً يف الغابة لدرا�صتها.

املنظمات  اإن  ب��ال��ق��ول  من��ر  ال��دك��ت��ور  وخ��ت��م 

احل�صرة  هذه  بدرا�صة  تهتم  العاملية  واجلمعيات 

اأنحاء  اأخرى يف  اإمكان وجودها يف غابات  وتدر�س 

كبرياً  ع��دداً  املحمية  ت�صت�صيف  و�صوف  العامل، 

الإبرية  وبالأ�صجار  بالأرز  املتخ�ص�صني  العلماء  من 

واأي  معّمق،  ب�صكل  اجل��دي��دة  احل�صرة  لدرا�صة 

املحمية.  يف  اكت�صافها  ميكن  نباتات  اأو  كائنات 

علمية  جمالت  يف  تباعاً  �صُتن�صر  الأبحاث  هذه 

متخ�ص�صة.
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وبانتظارك

جوائز مالية

جمـــلتك وجاوب

من  تطّل  وجاوب  جملتك  اإقراأ   •
الذي   2009 العام  بداية  مع  جديد 

اللبنانيني  على  وبركة  خرياً  نتمناه 

والعامل.

جتدون  اأ�ضئلة  جمموعة  • اأمامكم 
اأع���داد  يف  ال�ضحيحة  اأج��وب��ت��ه��ا 

»اجلي�ش« ال�ضادرة العام 2008.

جوائز  على  يح�ضلون  الفائزون   •
موزعة  لرية  مليون  بقيمة  مالية 

كما يلي:

- اجلائزة الأوىل 300.000 ل. ل.

- اجلائزة الثانية: 200.000 ل.ل.

منها:  ك��ل  قيمة  ج��وائ��ز  خم�ش   -

100.000 ل.ل.

اآخر  الإجابات  لت�ضّلم  موعد  • اأخر 
�شباط 2009.

اآذار  عدد  يف  النتائج  تن�ضر   •
.2009

الأ�ضئلة

1- من هو املكّرم اللبناين الذي مّت تطويبه العام 

املن�صرم، ومتى واأين جرى الإحتفال بذلك؟

2- اأين بداأ الدكتور جوزيف دابلة حياته العملية؟

3- يف اإطار الدعم الناري، ما هو 

النظام الأحدث من املدفع 155 

ملم حالياً واأية �صركة اأنتجته؟

4- كيف تعّرف املادة 19 من اإتفاقية حقوق الطفل، 

العنف �صد الأطفال؟

5- اأين ومتى انت�صرت الكتيبة الكورية يف جنوب لبنان؟

6- ما معنى ت�صمية تعنايل؟

7- كانت اخل�صائر فادحة من جراء احلرائق التي �صّبت يف 

العديد من املناطق اللبنانية العام 2007. يف اأي �صهر 

حتديداً اندلعت احلرائق الهائلة، وماذا �صمي هذا ال�صهر؟

8- اأين افتتحت ثكنة جديدة ملغاوير البحر؟

9- ما هو الرقم الذي اختارته ال�صني رمزاً لأوملبياد بكني 

2008 واىل ماذا يرمز؟

10- يف اأي عام اأن�صئ ال�صليب الأحمر يف لبنان؟

امل�سابقة ال�سنوية

امل�سابقة ال�سنوية
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كانون الثاين

�سيفنا والقلم

2
0
0

9

عدم التاآلف مع اخلطر!

التي  الع�صكرية  ال���دورات  اإح���دى  يف 

اتبعتها منذ اأكرث من ثماين �صنوات يف 

ي�صتوقفني  كان  والأرك��ان،  القيادة  كلية 

يف  الأهمية  البالغة  املالحظات  بع�س 

نغرف  كنا  الذي  الع�صكري  العلم  �صياق 

منه ب�صغف وحما�صة هاتيك الأيام.

اإحدى هذه املالحظات هي مبداأ عدم التاآلف مع اخلطر، وهو ي�صلح يف 

العلم الع�صكري كما يف احلياة اليومية العادية، بحيث يدعو اىل اليقظة 

املرء، فيقرتب منه  يتاآلف معه  اأن  الذي ميكن  للخطر  والتنبه  الدائمة 

ويطمئن اليه اىل اأن يتفاجاأ لحقاً مبفاعيله القاتلة.

ميكن العتبار اأن التاآلف هو لي�س مع اخلطر مبا�صرة اإمنا مع الأو�صاع 

اأو�صاعاً  املرء  يواجه  عندما  اخلطر،  يخفي  الذي  الغمو�س  يلّفها  التي 

كهذه فاإنه يبداأ بالت�صاوؤل عنها بقلق يف بادئ الأمر، اىل اأن يعتاد هذا 

الغمو�س ويتقّبل ذاك القلق ليتحول بعد ذلك وتدريجاً من و�صع مقلق 

مفهوماً  يكون  اأن  دون  من  وماألوف  ومتكرر  مقبول  و�صع  اىل  غام�س 

واآمناً، هنا حتديداً يكون املرء قد تاآلف مع اخلطر وبالتايل قد وقع يف 

قلب اخلطر بانتظار املفاجاأة التي غالباً ما تكون قاتلة.

اأ�صتذكر ذلك الآن، لأن املعلم الذي عّلمنا من عمق جتربته هذا املبداأ 

والذي كان يدعونا دائماً اىل التنّبه له وعدم الوقوع فيه، هو ذلك املعلم 

اأو  تهاون  دون  من  ويتحداه  اخلطر  يحدد  كيف  متاماً  يعرف  كان  الذي 

ب�صجاعة  منه  فيقرتب  وحمتواه  جوانبه  فهم  اىل  ي�صعى  ثم  مبالغة، 

ملواجهته والق�صاء عليه من دون الوقوع فيه.

اأذكر جيداً ورفاقي يذكرون كيف كان يعلمنا القتال الهجومي، كيف كان 

يقتحم ال�صف بقوة ح�صوره، في�صيطر علينا �صمت الرهبة املنبثقة من 

الدر�س ويدخلنا يف خ�صم فر�صية قتالية معينة ليبداأ  ظله، ثم يطلق 

نقا�صها ان�صجاماً مع املفاهيم الع�صكرية العاملية من جهة ومع جتربته 

الغنية من جهة اأخرى، كان حقاً جزءاً من التاريخ الع�صكري احلديث لهذا 

الوطن.

للمعطيات  وفقاً  جتري  اأن  لها  يريد  كان  كما  املعركة  �صري  يبداأ  ثم 

املحددة من قبله، فتذهب اأفكارنا اىل حيث هو يريد، حتى اأن كل واحد 

جدية  الواقع  يالم�س  يكاد  عمليات  م�صرح  خميلته  يف  يخلق  كان  منا 

وحما�صة.

كانت عيناه، واأذكر ذلك متاماً، ت�صدر بريقاً يكاد يكون اأ�صد ملعاناً من 

�صيوف املعركة التي يهّم ب�صرحها وحتليلها، فرتاه يعرّب عن زخم الهجوم 

بقوة �صوته، وعن اإمكانية خداع العدو بحنكته، فيقنعنا تالياً بقوة حّجته، 

وكان ي�صتد هذا الربيق ملعاناً كلما ا�صتد اإيقاع املعركة.

كان يتفاعل مع �صرحه لنا ب�صكل بالغ التاأثري علينا فينقلنا من موقع 

دفاعي اىل خط الهجوم، من قاعدة خلفية اىل خطوط اأمامية، كل ذلك 

ونحن مل نزل يف قاعة الدر�س. لقد كان فعالً يقود خميلتنا جميعاً اىل 

حيث يريد وهدفه دائماً اإي�صال ر�صالة �صديدة الو�صوح، فتغدو مالحظاته 

م�صننة لدرجة اأنها حفرت يف عقولنا وا�صتقرت، ومنها ما اأ�صلفت ذكره 

بدءاً من �صرورة عدم التاآلف مع اخلطر.

القتالية  الفر�صيات  خالل  من  اجلنوب  وحترير  للجنوب  حما�صته  كانت 

التي اأعّدها لنا تظهر قوة حمبته لهذه الأر�س التي ينتمي بالأ�صل اليها. 

ما حتّدث  غالباً  التي  والروابي  والتالل  اله�صاب  تلك  كان معجوناً مبحبة 

عنها من موقع العارف بتفا�صيلها اجلغرافية عن ظهر قلب.

كان قائداً بكل ما لهذه الكلمة من معنى، ل حتكم مفاهيم القيادة اأداءه 

كنا  و�صلوكياته،  اأدائه  من  تنبثق  املفاهيم  هذه  كانت  بل  و�صلوكياته، 

نراه فرناقبه جيداً لنتعلم منه كل �صيء وهذا اأروع ما ميكن اأن ي�صعر به 

تلميذ جتاه معلمه حني يغدو هذا املعلم منوذجاً يف اأدائه وكالمه واأفكاره 

والكثري الكثري من ال�صفات التي ن�صعى لر�صدها فيه.

دورة  اأتابع  حينها  وكنت  التلفاز  على  دفنه  مرا�صم  �صاهدت  عندما 

يف فرن�صا، اآملني كما الكثري من زمالئي واأبناء وطني م�صهده حممولً، 

ولكني �صعرت حينها اأنه قد مار�س فعل القيادة باأعمق معانيها واأ�صمى 

درجاتها يف تلك اجلنازة، لأنه كان يقود وجدان اجلي�س من داخل نع�صه 

املحمول.

�صيدي اللواء الركن ال�صهيد فرن�صوا احلاج، نعاهدك اأننا لن نتهاون مع 

اخلطر الذي لن نتاآلف معه حتماً.

املقدم الركن ح�ضن جوين

�ضهران

اأط������ف������ال ق�����ان�����ا م������ن ال�������ص���م���ا ����ص���اف���وك

وال������ن������ا�������س ق������اي������د ج���ي�������ص���ن���ا ع�����رف�����وك

وب����خ����ي����م����ت����ك ب�����ج�����ن�����وب م�������ا ن�������ص���ي���وك

ول�����ب�����ن�����ان �����ص����ع����ب وج����ي���������س ب���ي���ه���ن���وك

وب�����اأ������ص�����ع�����ب ظ����������روف ال������وط������ن لق������وك

������ص�����اع�����ر اأن�����������ا وم���������ع ك�������ل ه�����احل�����ّب�����وك

م������ا ع����ن����ده����ن را����������س ال���������ص����ن����ة ي����ه����دوك

ع�����م�����ت�����ح�����ّي�����ي ��������ص�������ه�������ادة الأط��������ف��������ال

ك������ي������ف ع������م������ب������ت������واك������ب الأب���������ط���������ال

�������ص������ه������ران ع��������ا م�����������ص�����رية الأج��������ي��������ال

اأن����������ت خ����ل����ق����ت ع������ا ع����ي����د ال�����ص����ت����ق����الل

ف�����ت�����ح�����ت ل��������ب��������واب ال��������رج��������ا الآم�������������ال

ب�����ل�����ب�����ن�����ان وال����������ع����������امل ب������ك������ل جم������ال

م���ي�������ص���ال ي�������ا  حت����م����ي����ك  ال�����������ص�����ال  اإل 

ال�ضاعر اإميل نون

مبنا�صبة زيارة رئي�س اجلمهورية اىل اجلنوب
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البطل وال�ضورة

ب����ي����وم ع����ي����دك ي�����ا ����ص���ه���ر ت�����ص��ري��ن

ك����ان����ت ب�������ص���ن���ة مت�������اين وت�����ص��ع��ني

ك������ل ال�����ن�����ا������س راك�����������ص�����ة ت��خ��م��ني

ب���ع���ر����س اجل���ي�������س ال����ك����ل ف���رح���ان���ني

جمندين وه����ون  وع�����ص��ك��ر  ب���ي���ارق  ه���وين 

وب���ق���ي���ت اأن�������ا وك����ام����رت����ي ن���اط���ري���ن

ب��ط��ل��ة م���غ���اوي���ر ب���ال���ب���ح���ر غ��ط��ا���ص��ني

ط���ل���و ب����ال�����ص����ود م����ن ب���ع���ي���د ج��اي��ني

ه�����ي�����دا ل���ن���ط���رت���و م������ن ح������ني حل��ني

اإج��������ا ال������ص�����د ي���ت���م���خ���رت ع���ال���ع���ري���ن

ي���������ص����رخ ب�����ال�����ع�����دا واحل����ا�����ص����دي����ن

م���ي���الد ه�����اليل اإ����ص���م���و ي����ا ���ص��ام��ع��ني

ما�صيني وك���م���ل���وا  ال�������ص���ورة  واأخ�������ذت 

وظ���ل���ت ال���������ص����ورة حت���اك���ي ال��ت��ل��وي��ن

م���ي���الد م���ن ط��ي��ن��ة ال����رج����ال ال���ن���ادري���ن

ف������ج������اأة غ����ب����ت ب�����������اأول الرب�����ع�����ني

ك����رم����ال ع����ي����ون ����ص���ي���ادن���ا امل�����ص��ك��ني

ت���رك���ت رف���اق���ك ب��اجل��ي�����س م�����ص��دوم��ني

وي����ا رف���اق���و م���ا ت��ب��ك��و ع��ل��ى ال��راي��ح��ني

وي����ا اأه���ل���و م���ا ت��ب��ق��وا ع��ل��ي��ه زع��الن��ني

ك�����ان ال��������زوج ال�������ويف خم���ل�������س اأم����ني

ج���ن���ي���ف���ر رال��������ف وم�����اي�����ا ح���زن���ان���ني

�صنني ج���ب���ل  ح���ام���ي  ب��ال�����ص��م��ا  ب���اب���ا 

ع��ال��ي��ق��ني ودّور  ف���ّت�������س  وب���ق���ي���ت 

ال���������ص����ه����دا م������ن ن�����ا������س م��ي��ت��ني

مدمعني وع���ي���وين  ب��ه��ال�����ص��ورة  ط���ّل���ع 

الغابرين ال�����ص��ن��ني  م���ن  ت���اأك���دت  ح��ت��ى 

ال��������دين ب����ف����ج����رك ك����ان����ت م���ب���ه���ورا

ف���رح���اين وب���ال���رئ���ا����ص���ة ك��ت��ري م�����ص��رورا

م���ع���زوم���ة ع��ل��ى ح��ف��ل��ة ع��ي��د م�����ص��ه��ورا

����ورا وح����������دو ل����ل����وط����ن اأم����������ل ب���������صّ

وه�����ون اآل���ي���ة وط����ي����ارة ل��ل�����ص��م��ا ت����زورا

ب����ل����ك����ي ع������ال������دين ب���ي�������ص���ع ن������ورا

اأ������ص�����ود ال�����غ�����اب ول���ل�������ص���م���ا ن�������ص���ورا

ق����دام����ه����م رائ��������د ب���ق���ام���ة ج�������ص���ورا

ق����وة دع�����ص��ت��و ع��م��ل��ت ب����الر�����س ج���ورا

م����ن ع��ب�����ص��ت��و ع����م ت����ه����رب ال���ن���م���ورا

اأرزات������ن������ا م���غ���اوي���ر ���ص��ي��ج��ت ����ص���ورا

خ����ل����ق م���������ارد ل���ل���ب���ط���ول���ة ������ص�����رورا

من�صورا ج��ي��و���س  مب�صية  ال��ب��ا���ص��ا  جل�صر 

����ص���ن���ني ك����ت����ار م�����ا اأ�����ص����ع����ب م������رورا

لأج���ل���ك رق����اب ال���زم���ن ت��ن��ح��ن��ي جم��ب��ورا

ب����ك����ري ت���ال�������ص���م���ا ه����ام����ت����ك ت�������زورا

م�صكورا والت�صحية  ال����روح  ا�صرتخ�صت 

�����ص����ولت ال�������ص���رف ����ص���و ك�����رتت ب���ح���ورا

ب���ب�������ص���ال���ة ب����ن����ى ل���ل���م���ج���د ج�������ص���ورا

ع���ن���دك م����الك ي���ا ك���ل���ود ل��ي�����س م��ق��ه��ورا

ب�����س ال�������ص���ه���ادة ك���ان���ت زوج�����ة غ��ي��ورا

مك�صورا ب��ت��ن��ام  م��ا  ال�����ص��ب��ع  ���ص��ب��ال  ب�����س 

زغ����ي����ورا واأرزة  ت�������راب  ����ص���رب  وك������ل 

ن�����دورا وف�����ا  ول  م���رج���ل���ة  ال�������ص���ه���ادة 

ب��ي��ب��ق��و رم����ز ب��ج��ن��ات رب���ن���ا امل��ع��م��ورا

م��ع��ق��ويل ل��ل��ب��ط��ول��ة مت����وت ا���ص��ط��ورا

ال�����������ص�����ورة ك����ت����ري خ�����ّل�����دت اأب����ط����ال

ل��ك��ن ب��ط��ل��ن��ا امل����غ����وار خ���ّل���د ال�����ص��ورا

اىل روح املقدم ال�صهيد ميالد هاليل

�أ�شعد �شعد �لدين - كفر�شوبا

ج���ن���دي ب����الدن����ا ب��خ��م�����ص��ني م�����ارْد

رْد م�����ا  الأرز  ب������الد  ع�����ن  غ������ريو 

َحدا احل���ادي  ب��الدن��ا  جي�س  ي��ا  باإ�صمك 

ب��ع��د ال��ب��ح��ث ل��ب��ن��ان م���ا ع��ن��دو ح��دا

ال����ق����در ن�������اداه ق���ل���و ع��ل��ي��ك م�����ارْد

امل���ن���اي���ا وح��������ّول ال�����ب�����ارد ل��ه��اب

ي���وم امل���ع���ارك م���ا ب��ت��وق��ف ع���ا ِح���دا

حدودنا يحمي  الأرز  جي�س  ي��ا  غ��ريك 

ع���م���ادك ب���ي���ف���ّي���ة  ل���ب���ن���ان  اأرز 

ج����ن����ودك ط��ي��ب��ة وه���ي���ب���ة ع���م���ادك

ق���د����س ه���الل���ك ي�������ص���ارك ع���م���ادك

ان���ح���ن���و ق���دام���ه���ا ����ص���ب���اع ال���غ���واب

ال�ضاعر جري�ش الكريديعتابا وميجانا

العاقورة

اأر�ش الطيبني

مدمعني وال���ع���ي���ون  ت�����ص��ري��ن  رج����ع 

معّمدين وبال�صهادة  الأم��ان��ة  �صانوا 

�����ص����رب����وا ال���������ردى ك����ا�����ص����ات م���رة

اأ�صامي ن��زرع��ت  ال��ل��ي  الأر������س  م��ن 

و�����ص����و ال���ق���م���ر ي���ر����ص���م وج���وه���ن

ك���ت���ب���وا ال�������ص���ه���ادي ب����ح����روف ن���ار

م�����ت�����ل ن������ق������اط امل���������ي ك�����ان�����وا

بليلنا ���ص��م��ع��ات  اأج�����ص��اده��م  زرع�����وا 

وم�������ن ت�������اج الأر�������������س الأب�����ي�����ة

م����ن ب����ي����وت رم���ي�������س ال�����ص��اخم��ة

وع������د ي����ا ب���ط���ل من�������ص���ي دروب������ك

ول������و ����ص���ق���ط جن�����م م�����ن ال�����ص��م��ا

معّودين العرين  على  اأب��ط��ال  لغياب 

���ص��اح��ات��ه��م حت���ت ال���ع���دا م��زع��زع��ني

خاطفني اأن��ف��ا���ص��و  ال���غ���ادر  وامل�����وت 

اأ����ص���ام���ي���ه���م ب�����الأر������س م���زّه���ري���ن

وب������وه������ج ال�������ص���م�������س م���ل���ون���ني

مطهرين ال���ب���ارد  اأر�������س  وب���ال���ن���ار 

هادرين اأن��ه��ار  اج��ت��م��ع��وا  وب��ال�����ص��م��ال 

حافرين خيالتهم  و�صاحاتنا  وعدروبنا 

م�����ن ج����ن����وب اأر�����������س ال��ط��ي��ب��ني

ب�����اآخ�����ر ال����ف����ر�����ص����ان ال����راج����ع����ني

واخل����ط����ر ف��ي��ه��ا وم�������س م��غ��ريي��ن

ن����اط����ري����ن غ���������ريو  األ�����������ف  يف 

اىل روح اللواء الركن ال�صهيد فرن�صوا احلاج

املعاون يو�ضف جرادة

فوج الإ�صارة

ت�ضرين  )اإ���ض��دار  ال�ضابق  العدد  يف 

يف  ن�ضرت   )2008 الأول  كانون   - الثاين 

»هدية  بعنوان  ق�ضيدة   219 ال�ضفحة 

روح  »اىل  بعبارة  خطاأ  وذيلت  عيد« 

ما  اخلطيب«،  في�ضل  ال�ضهيد  املعاون 

اقت�ضى الإعتذار والت�ضويب مع متنياتنا 

للمعاون اخلطيب كّل ال�ضحة والعافية.
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باإ�ضمك لب�ضت

�الأرزة و�شاح

ت���ق���وْد ج�����ن�����ودك  داين  ب�����و  ي�����ا  وي����ن����ك 

ال�����ب�����ارد ج��ع��ل��ت��و ن�����ار م����ا ه���ب���ت اخل���ط���ْر

اإ����ص���ت���زغ���رت ع���ال���ده���ر اجل����واه����ر وال�������درْر

م����ا م���ن���ق���در ن���ق���ول ال����ده����ر ج�����ار وغ�����دْر

وم������ا ب�����ني ل���وع���ت���ن���ا وجم����������اراة ال����ق����دْر

ف���ج���ع���ت���ك زل�����������زال ب����رك����ان����و اإن����ف����ج����ْر

ي����ا ت�������ارك ال���غ�������ص���ة ال��ع��م��ي��ق��ة ل��ل��ب�����ص��ْر

وم����ن ت���اري���خ���ك م���ل���زوم اإ���ص��ت��خ��ل�����س ع��رْب

وم����ن ي����وم ف���ق���دك ج��ف��ن مُي���ن���ى م���ا غفي

ج��ن��اح ب����اأق����وى  ل��غ��م��رت��ه��م  ول���ي���ا  وداين 

ون���ي���ح���ا رك�����ن اجل���ب���ل ع���ن���ده���ا م����ا اإن������زاح

و����ص���اح الأرزة  ل��ب�����ص��ت  ب���اإ����ص���م���ك  خ���ال���د 

ن���ق���ول راح ول�����و غ���ب���ت ع���ن���ا م�����ص��ت��ح��ي��ل 

ق���ن���دي���ل ع�������ّزك م�������ّون ع����ي����ون ال�����ص��ب��اح

وق����د م���ا ي��ق�����س ال���زم���ن ع���ا ب��ي��وت امل��ن��اْح

ت���رك���ت���ن���ا وب���ك���ي���و ال�������ص���واح���ل واجل��������روْد

ف���خ���ر ال����رج����ول����ة ف���ي���ك ي����ا ري���ت���ك ت���ع���وْد

ي����ا م��ل��ّب�����س الأي��������ام م����ن ع���زم���ك ع���ق���وْد 

ه����ي����دا م�������ص���ري رج�������ال ب����ع����زم الأ������ص�����وْد

���ص��ع��ل��ة ط��م��وح��ك ر���ص��م��ت ع��ل��ي��ن��ا اخل���ل���وْد

وح�������ص���رة رف����اق����ك ف���ي���ك م����ا اإل����ه����ا ح�����دوْد

ه���ي���ه���ات ي����وم����ك ب���ع���د ع���ال���ع���امل ي���ع���وْد

رّج�������ال ع�����ص��ت وم�����ت م����ن ع���م���ر ال�������وروْد

ديف روح�������ا  ج���ن���ح  ول  دم����ع����و  ����ص���ح  ول 

مق�صفي ج���ن���اح  غ���ي���اب���ك  ع���ل���ى  �����ص����اروا 

ع����ن����وان امل����رج����ل����ة ال���ع���ل���م وال��ف��ل�����ص��ف��ة

وب�����اق�����ي�����ة روح���������ك ع���ل���ي���ه���ا م����رف����ريف

ن�������ور ال�����ه�����دان�����ا ع�����ا ط����ري����ق امل����ع����ريف

وع�����م ت����رك����ع ق���ب���ال���و ال�����ده�����ور م��ك��ّت��ف��ي

بيختفي م����ا  ر����ص���م���ك  ����ص���اط���ع  ب��ي�����ص��ل 

اىل روح ال�صهيد البطل

الرائد خالد فوؤاد مر�صاد

الرقيب نعيم غريزي

فوج املدفعية الأول

يا ريت مثلك اأنا

ع�صفور يا  ع�صفور  اأن��ا  مثلك  ري��ت  يا 

واملنتور والفل  ال�صجر  ملكي  ريت  ويا 

ولفي احل�صنتو هجر من �صّت �صبع �صهور

م�صرور ال��ودى  بني  �صوا  وجبينك  واإن��ت 

با�صبور معك  يف  وما  ال��دين  كل  بتزور 

ومقهور معّذب  �صو  اأن��ا  ح�صرة  يا  لكن 

�صعور بدون  �صارت  الب�صر  قلوب  �صايف 

لطيور بيتحّولو  ال��ه��وى  اأه��ل  ري��ت  ي��ا 

كاغيلو وعالغ�صن  معي  ولفي  ريت  ويا 

نّقيلو ي��وم  ك��ل  ثمر  ذوق���ي  ع��ا  حتى 

مرا�صيلو وّق��ف  �صفر  جمعة  بعد  وم��ن 

اأج��م��ل م��ا ع��ن��دك غ��زل ي��ا ط��ري غّنيلو

اإبنيلو بالكون  ق�صر  ب��ّدك  ما  ومطرح 

اإ�صكيلو النا�س  من  حدا  عندي  �صل  ما 

بي�صيلو بالقلب  وبغ�س  ونفاق  ك��ذب 

زغاليلو يلحق  ال�صفر  ه��اوي  طري  وك��ل 

حممد عادل ال�ضيد

برجا - ال�صوف

فاتنة الفوؤاد
ع�����ر������س اجل������م������ال ق����ل����ي����ل ع��ل��ي��ك

ف���ت���ن���ت ال�������ف�������وؤاد رف������ق������اً ب�������ص���ٍب

وج����دي ط�����ال  واإن  ال���ل���ي���ايل  ����ص���ه���رت 

ع��ن��دي ف���ال���ع���ط���ر  ال��������ورد  اأزرع  مل 

ي�����ص��ري ال���ق���ل���ب  ه�������واك يف  ن�����ص��ي��م 

ف�����������داء حل�����ب�����ي وه�����ب�����ت�����ك ع����م����ري

ق�����ري�����ب م�����ن�����اك وم�����ن�����ي ق���ري���ب

����ص���م���ع���ت غ����ن����اك ب���������ص����وت ي��ط��ي��ب

وال�������ب�������در ي���خ���ج���ل م������ن ن����اظ����ري����ِك

ي�������ذوب ا����ص���ت���ي���اق���اً وو������ص�����اًل ال���ي���ِك

مل�������اذا ال����ت����ج����ايف وه�������ذا ال���ت���ح���دي؟

وج����ن����ت����ي����ِك يف  ال���������������ورود  وك���������ل 

وم�����ن�����ه اأغ����������ار ف����ه����ل ك�������ان ي�����دري

ي���������ص����ّب����ح ل����ل����ح����ب ب�������ني ي�����دي�����ِك

وع�����ن�����دي ح���ب���ي���ب ون�����ع�����م احل���ب���ي���ب

ك���������ص����وت ال����ب����الب����ل ي���ح���ل���و ل����دي����ِك

حممد عبد الرحمن دمج

برجا - ال�صوف

الطري طار ب�صما اأكروم وعلي

املتوا�صع فاز وخ�صر اللي ع النا�س علي

اهلل يرحم ترابك يا زهرة ال�صباب يا علي

ما رح نن�صاك ليوم احل�صاب.

�صقيق ال�صهيد علي علي

اجلندي خالد علي 

مقر عام اجلي�س

طري ب�ضما اأكروم



ً و�شك����ر�
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ه��ال��دين اخل���ال���ق  اهلل  ���ص��ب��ح��ان 

�صاخمة خ�����ص��رة  ب��ج��ب��ال  وزّي��ن��ه��ا 

مكنكني م��ن��ه��ا  ���ص��ق��ف��ي  وخ���ت���ار 

ف�صول ارب��ع  من  بطبيعة  مّيزها 

ل��ب��ن��ان م�����س ب�����س اأر�������س وح��ال

ع����م����ر ح�����������ص�����ارة ع������ز وجم����د

خ���ل���ق رب������ي ال�������دين مم��ل��ك��ي

الهني وامل��ن��اخ  اجل��م��ال  ع��ط��اه��ا 

و�����ص����ه����ول ب�����زه�����ور م���ل���ون���ة

م�صّوين وحدود  و�صما  بحر  جنب  عا 

غني ذات�������و  ب���ح���د  ف�������ص���ل  ك����ل 

بينحني م��ا  و���ص��ع��ب  اأم���ة  ل��ب��ن��ان 

مدوين ال��ت��اري��خ  عاجبني  ح�صارة 

الدين عر�س  عا  ملك  لبنان  وجعل 

ب���ح���ب���ك ي������ا ج���ي�������س ب������الدي

اأن������ت ال���دن���ي���ي واأن�������ت ال���ك���ون

وع����ي����ن����ا ع���م���ح���ب���ة ل���ب���ن���ان

واجل����ي���������س ال�����غ�����ايل ع��ل��ي��ن��ا

ب���ح���ي���ي ال��ع�����س��ك��ر وال�������س���ب���اط

اجل��ي�����س ب���ح���ب  الرزي  ب���ح���ب 

ح��ب��ي��ت ولدي  ب����ع����د  م������ن 

وولدي اأه�������ل�������ي  حم�����ب�����ة 

و���ص��م�����س ال�������ص���رق���ت ع���ب���الدي

وم��������ا م������ن غ������ري ه����ال����ع����ادي

ح����ام����ي الر�����������س وح���ام���ي���ن���ا

خ�����ص��و���ص��ي ب��ح��ي��ي ال���ق���ي���ادي

ب����ح����نب م�����ا ب����ع����رف ق���دي�������س

وب����������الدي وج����ي���������ص����ي  اهلل 

الرقيب

�شليمان �شوي

اللواء التا�صع

ال�ضاعر جرج�ش جرج�ش فرحات

ال�صواليق - جزين

اأ�ضعد ح�ضن

داريا

لبنان

حياة عز وكرامي

بحبك يا 

جي�ش بالدي

اإل��������ك ي�����ا ج���ي�������ص���ن���ا اأخ����ل���������س حت���ّي���ي

ب���ع���ه���د ك�����ل ����ص���خ�������س ب���اجل���ي�������س خ���ّي

اأن��������ت خ���ن���ج���ر ب���ق���ل���ب ال���ط���ائ���ف���ّي���ي

احل���م���ّي���ي ي������وم  دع������ا  ال�����واج�����ب  واإذا 

اأن����������ت ال�����ع�����ز اأن����������ت امل����ع����ن����وّي����ي

ع���ل���ى م���وؤ����ص�������ص���ت���ك احل�������رة ال��غ��ن��ّي��ي

وج���ي�������س ال����ق����ّرب����و رواح���������ن ���ص��ح��ّي��ي

و�����ص����ك����ن����وا ب����اجل����ن����ان ال�������ص���رم���دّي���ي

وق�������ص���وا اأب����ط����ال ت��ي�����ص��ون��وا ال��ب��ق��ّي��ي

اإل�����ه�����ن رح����م����ة ال������ب������اري ال���ع���ل���ّي���ي

وحم����ب����ة �����ص����ادق����ة وك�������ل اإح�����رتام�����ي

وم������ا ب����ف����رق ب����ال����رتات����ب وال����ص���ام���ي

ول����ك����ل ال���ن���ا����س ب��ل�����ص��م ج�����رح دام����ي

����ص���ي���اغ���م م�����ا ب���ت���غ���ف���ى ع���الإ����ص���ام���ي

ي����ا ري�����ت ال���ع���م���ر ي�����ص��م��ح اإن�����ص��م��ام��ي

ب�������الإخ�������ال��������س ي�������ا ح�������ر ون����ظ����ام����ي

����ص���ام���ي ال��������رب  اأرز  ي�������ص���ل  ح����ت����ى 

ال�����ص��ه��ام��ي دم  م����ن  ل���ب���ن���ان  و����ص���ق���وا 

وه�����دون�����ا ع�����ا ط����ري����ق الإ����ص���ت���ق���ام���ي

ول������الأح������ي������اء ط�������ول ال����ع����م����ر ي��ب��ق��ى

وح������ي������اة م�����������ربوزة ب����ع����ز وك�����رام�����ي

»اجلي�س« ت�صكر جميع الأ�صدقاء الذي ي�صعون اىل التوا�صل معها عرب ر�صائلهم. وتلفت نظرهم 

اىل �صرورة كتابة الإ�صم ب�صكل وا�صح. واإذ تراكمت لدينا م�صاهمات الأ�صدقاء التي ل يت�صع املجال 

الأ�صدقاء: نينا فاخوري ميايل، منال زريق، عزة حممد علي  لن�صرها، ن�صكر 

بركات، جنيب بو جابر، م�صعود يا�صني، حممد �صلهوب، زهري مو�صى امل�صمار، 

قا�صم فروخ، �صليمان اليو�صف، فادي حممد حوري، نقول �صليبا، عفيف احلاج، 

فيليب نخلة، اأمني ملحم ح�صن، جمال ح�صان مالك، جوليانا جوزف حرب، اأركان 

حممد نور الدين. 

كما ت�صكر اجلي�س: املعاون الأول حيان �صليمان، املعاون الأول �صيمون مرتا، 

املعاون فيا�س بدر، املعاون حممد ح�صني، املعاون حنا خمول، الرقيب الأول اأحمد ح�صني، الرقيب 

�صربل البي�صري، الرقيب اإيليا حبق، العريف رانيا �صنبل، اجلندي �صالم كبار، اجلندي رواد الأحمدية، 

واملجّندين املمّددة خدماتهم، فرا�س طالب، علي اجلباوي، وح�صني ال�صيد علي.

الإ�ضم

ب�ضكل 

وا�ضح... 

عزٌف على الناي..

ل اأخ�صى من العزِف

ج�صمي يعوم على الأمواج واحلرق

�صوق اىل احلب يجتاح املدى األقاً

من بحة القلب والأح�صاء والغ�صِقِ

عمر بدا كال�صوء يرنو على هدى

مي�صي رويداً على وقع لظى الطرق

اأ�صاير النوم اأن�صاق اىل الكرِب

ول�صُت اأتبع اأكواماً من اخلرِق

فميزتي ال�صفح والآمال ت�صبقني

ول اأميل �صوى للعاطر العبِق

هوائي النبتة املعطار تن�صره

يف بحة ال�صوت اأو فوح من احلبِق

... ولو ع�صفت رياح الغدر دهراً

اأهوى همومي واأ�صدو �صوق حمرتِق

واأغدق الوقت كي اأن�صى يقيني

مع بلبل غنى اأو نار من ال�صفِق

اأهوى املحبة اأن�صاماً معطرًة

تدغدغ النف�س تن�صاب على الأفِق

اأحببتها �صكرى على الأكماِت

اأبقيتها ذكرى من الن�صماِت

وطرقت اأن�صت حتى مّل �صمتي

والقلب من �صجن عتمته الظلماِت

والروح ت�صدو اأزلً يف اأبد

واجل�صم يهوى العز رغم الأزماِت

لبنان رجع �صدى املّوال فوح �صذى

لو ي�صمع الدهر وقع املجد يف غدنا

رغم الرياح، ت�صلل الهم�صاِت.

عزف الن�ضيم

املقدم

توفيق نعيم يزبك







ال�ضخرية عدائية مبّطنة؟ هل تعترب 

تناولت  ال��ت��ي  النف�صية  ال��درا���ص��ات  ح�صب 

بينات  توجد  اجلّدية،  غري  ال�صخ�صية  خ�صائ�س 

باملزاح  عموماً  يت�صّلحون  بها  املتحّلني  اأن  على 

لأهداف  احلا�صمة،  املواقف  اأثناء  يف  وخ�صو�صاً 

معلنة وغري معلنة. فهم يبدون ظاهرياً وكاأنهم 

لكنهم  الب�صمة،  واجتذاب  املرح  اإ�صفاء  يريدون 

يف الالوعي يقدمون على ذلك لإخفاء اأ�صكال من 

اأعماقهم. املعاناة املدفونة يف 

اىل  امليل  فاإن  النف�صيني،  املحللني  وح�صب 

والأحاديث  الأقوال  بع�س  من  ال�صخرية  اأو  املزاح 

اأداة  الأح��ي��ان  من  الكثري  يف  يكون  وامل��واق��ف، 
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كانون الثاين

اإعداد:

غري�ش فرح

رحلة يف االن�سان

2
0
0

9

يعتمدون  الذين  هم  كثريون 

املزاح يف املجتمع مبنا�ضبة 

الرغم  اأو بدون منا�ضبة، وعلى 

وكاأنهم  ي��ب��دون  اأن��ه��م  م��ن 

التحاليل  اأن  اإلّ  الأجواء،  يرّطبون 

�شخ�شياتهم،  تناولت  �لتي 

تبّنوا  ق��د  اأن��ه��م  على  اأّك���دت 

اإعتادوا  لأنهم  اإما  النمط،  هذا 

لأنهم  اأو  لواعية،  لأ�ضباب  عليه 

�شخ�شياتهم  تقّم�ش  على  عملو� 

اأفرزتها الظروف،  لغايات مبّطنة، 

الذات،  حلماية  �ضالح  اىل  وحّولتها 

على ح�ضاب م�ضاعر الغري.

فمن هو املعّلق ال�ضاخر، وهل يجدر 

به اإعادة النظر بطبيعة �ضلوكه؟

كيف نتفّهم����������ه ون�ضع حداً لتماديه؟ املعّلق ال�ضاخر

الربوز،  ورائها  من  يق�صد  بريئة،  غري  اإجتماعية 

وكذلك النيل من الأ�صخا�س الأكرث اأهمية وتفّوقاً. 

واأخذنا  والربيء،  العابر  املزاح  ا�صتثنينا  ما  واإذا 

النمط  بهذا  املّت�صمني  الأ�صخا�س  بالعتبار 

اىل  الدائم  هوؤلء  ميل  اأن  جند  الالفت،  ال�صلوكي 

عموماً  ينبع  الغري،  وجتريح  والتهكم  ال�صخرية 

باخلجل  �صعور  يرافقها  معلنة  غري  غ��رية  من 

منه  امُلعاين  على  ي�صفي  �صعور  وهو  والنق�س. 

ال�صخ�صية  وراء  بالختباء  اإخفائه  يف  يرغب  قلقاً 

املرحة. لذا، فعندما يلجاأ هذا النوع من الأ�صخا�س 

ال�صاخرة،  التعليقات  واإلقاء  واملزاح،  التهكم  اىل 

يكون بذلك م�صطراً اىل ت�صليل الغري عن طريق 

وخ�صو�صاً يف  اأحا�صي�صه،  ا�صطراب  على  التغطية 

اأخذنا  ما  واإذا  وفطنة.  اإدراك��اً  اأكرث  هم  من  وجود 

بهذا  املعنيني  الأ�صخا�س  معظم  اأن  بالعتبار 

ي�صبح  مبعاناتهم،  �صمناً  يعرتفون  التحليل، 

من  الكثري  يخفون  ه��وؤلء  ب��اأن  الإق��رار  بالإمكان 

العدائية جتاه املجتمع.

اأظهرت  ال�صاأن  هذا  تناولت  التي  الدرا�صات 

امل���رح  اىل  امل��ي��ال��ني  م��ع��ظ��م  اأن  ب��و���ص��وح 

تفكريهم  به�صا�صة  �صمناً  يعرتفون  وال�صخرية، 

الدائم  حر�صهم  هنا  ومن  �صواهم.  مع  باملقارنة 

�صخ�صياتهم،  من  ال�صطحي  اجل��زء  اإظهار  على 

فيعود  ذلك،  �صبب  اأما  باملزاح.  عموماً  واملتمثل 

اىل خوفهم من املجاهرة باأفكارهم جتنباً لنك�صاف 

هذا  وعلى  لالنتقاد.  ومواجهتهم  �صوابيتها  عدم 

�صطحية  �صخ�صية  الوقت  مع  يتقّم�صون  الأ�صا�س، 

اإندماجهم  وتوؤمن  التهمي�س،  من  حتميهم  مرحة 

يف املجتمع.

الذكاء البيولوجية وم�ضتوى  اخللفية 

يف  النف�صيني  املعاجلني  اأح��د  اإع��ت��ق��اد  ح�صب 

اأجرى عدة درا�صات  اأونتاريو الكندية، والذي  جامعة 

التعليقات  برباعة  املّت�صمني  من  جمموعات  على 

خلفية  ال�صلوكي،  الإجت��اه  هذا  وراء  فاإن  ال�صاخرة، 

بال�صتعداء  تتمثل  بيولوجية، 

العدائية. لل�صخ�صية  الدماغي  الوظيفي 

اإ���ص��اف��ة اىل ذل���ك، ف��ق��د ث��ب��ت ب��الخ��ت��ب��ارات 

الذين  اأن  الكثريين،  اأدم��غ��ة  على  اأج��ري��ت  التي 

ويتمكنون  ال�صاخر،  ال�صلوك  مع  عموماً  يتجاوبون 

من  اأي�صاً  هم  وذك��اء،  برباعة  التجريح  جت��اوز  من 

دوافع  يتفهمون  والذين  املقنعني،  العدائيني 

املعّلق  جتاوز  حال  يف  وخ�صو�صاً  يواجهونهم،  من 

اللفظية اىل املعاين املبّطنة. التعابري  ال�صاخر 

تتطلب  ل  ال�صاخر  التعليق  اإطالق  يف  والرباعة 

فطرياً  اإح�صا�صاً  بل  ك��ث��ريون،  يعتقد  كما  ذك���اًء، 

الأجواء  الوجوه، وبالتايل  التعّرف اىل تعابري  يوؤمن 

املو�صوع،  يف  املفارقة  اأما  املوؤاتية.  الإجتماعية 

ذكاء  مب�صتوى  فتتعلق  الباحثني،  راأي  ح�صب 

املنا�صبة. بالأ�صاليب  ال�صخرية  املتعاملني مع 

املزاح يهّدم العالقات العاطفية

�صحيح اأن الأكرثية ال�صاحقة من اجلن�صني تتمنى 

بروح  ومتحّل  البديهة،  �سريع  ب�سريك  الرتباط 

معظم  اأثبتت  ذلك،  ومع  املنا�صبات،  يف  املرح 

اىل  امليل  اأن  الإجتماعية،   - النف�صية  الدرا�صات 

اخلالفات  لن�صوء  الرئي�صة  الأ�صباب  اأحد  هو  املزاح 
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كيف نتفّهم����������ه ون�ضع حداً لتماديه؟

بني الأزواج واملتحابني.

بال�صخ�صيات  املّت�صمني  اأك��رثي��ة  اأن  وال��الف��ت 

املزاح  اىل  املّيالني  وخ�صو�صاً  املرحة،  اأو  ال�صاخرة 

الذي  النف�صي  الأذى  بفداحة  ي�صعرون  ل  والدعابة، 

ال�صاعني   معظم  اأن  وال�صبب  ل�صركائهم.  ي�صببونه 

الن�صاء،  وخ�صو�صاً  العاطفية،  العالقة  توطيد  اىل 

تبادل  يف  واملرونة  اجلدية  اأولوياتهم  يف  ي�صعون 

الآراء والأحا�صي�س والإهتمامات، اإ�صافة اىل التجاوب 

الوجداين الذي يتيح لكل من ال�صريكني �صرب اأعماق 

الآخر. لذا، فاإن املبالغة يف املزاح من قبل اأحدهم، 

بتمزيق  كفيل  اجل��دي��ة،  ال��ظ��روف  يف  وخ�صو�صاً 

روابط العالقة. وهي نتيجة حتمية تنجم عن �صعور 

الأمر  واملهانة،  بالنق�س  باملزاح،  املعني  ال�صريك 

وقد  وابتعاده.  عواطفه،  ب��ربودة  يت�صّبب  ال��ذي 

يحّوله اىل �صريك عدائي مدافع عن كرامته.

كيف نتغلب على هذا ال�ضلوك؟

من  تخلو  ل  ال�صخرية  اأن  بالعتبار  اأخذنا  ما  اإذا 

املزاح  حمبي  من  كبرية  ن�صبة  اأن  جند  العدائية، 

الت�صّفي  الإجتماعية، بهدف  اللياقة  يتخطون حدود 

والتجريح، واحلّط من قدر �صواهم، وذلك حتت �صتار 

اأجواء  »اإحياء 

امل���������رح«. 

وه���������ن���������ا 

من   ي�����ص��ب��ح 

ال���������ص����روري 

اأ������ص�����ل�����وب اإ����ص���ت���خ���دام 

الواقع  مواجهة  على  لإجبارهم  معهم،  الق�صوة 

ال�صياق،  هذا  ويف  ال�صوي.  الطريق  اىل  والعودة 

اأ�صلوب  اأن  اىل  النف�صيون  الإخت�صا�صيون  ي�صري 

الت�صّفي ال�صاخر الذي يعتمده البع�س ل يرفع من 

متكن  واإن  فهو  معاناتهم.  من  يزيد  بل  �صاأنهم، 

اأنه �صرعان  اإلّ  اإعالء معنوياتهم لبع�س الوقت،  من 

بالذنب  وي�صعرهم  ذواتهم  ما يعيدهم اىل حقيقة 

الر�صى. والنق�س وعدم 

من هذا املنطلق، وباعتبار اأن املبالغة يف املزاح 

�صعف  ودليل  اإجتماعية،  اآف��ة  هو  امل�صوؤول  غري 

وا�صطراب يف ال�صخ�صية، ي�صدي الإخت�صا�صيون اىل 

التالية: الن�صائح  الآفة  املعنيني بهذه 

ال�صروري  من  امل��زاح،  يف  التمادي  قبل   •
مرغوب  غري  اإجتماعية  ع��ادة  امل��زاح  اأن  التذّكر 

من  يتمكنون  ل  م��ن  قبل  م��ن  وخ�صو�صاً  فيها 

ين�صح  ل��ذا  والإه���ان���ة.  الفكاهة  ب��ني  التفريق 

التي  املواقف  بني  فا�صل  حد  بو�صع  املعنيون 

واحرتاماً  جدّية  تقت�صي  التي  وبني  مزاحاً  حتتمل 

وللغري. للذات 

بالإح�صا�س  د  التقيُّ امل��زاح  حمبي  على   •
الأ�صخا�س  بني  يفّرقون  يجعلهم  ال��ذي  الداخلي 

يف  ويكفي  معهم.  يتجاوبون  الذين  وينتقون 

وردات  الوجوه،  تعابري  ق��راءة  اإتقان  ال�صياق  هذا 

الفعل املبا�صرة وغري املبا�صرة.

تربط  التي  العالقة  درج��ة  بلغت  مهما   •
ال�صريك  اأو  الزميل  اأو  بال�صديق  ال�صاخر  املعّلق 

على  باملحافظة  ُين�صح  العاطفية،  العالقة  يف 

واحرتام  منهم  كل  اإ�صتقاللية  توؤمن  التي  احل��دود 

ومعتقداته. اأفكاره 

قبل  الذات  ومراجعة  التاأين  الأف�صل  من   •
كان  اإذا  وخ�صو�صاً  ال��غ��ري،  ي���وؤذي  تعليق  اإط���الق 

امل��ق�����ص��ود ب��ه م��واج��ه��ة ال�����ص��ع��ور ب��ال��ف��راغ، اأو 

بالنف�س. الثقة  اإ�صتعادة 

الأر�صية  اإمتالك  بعدم  ال�صعور  حال  يف   •
نقا�س  خلو�س  ال�صرورية  املعطيات  اأو  ال�صلبة، 

التما�س  وعدم  ال�صمت،  اإلتزام  الأف�صل  من  جدي، 

اأو  بالنق�س  ال�صعور  لإخ��ف��اء  تافهة  تعليقات 

الإحباط.

املحّطم  ال�صخ�س  اأن  الإقتناع  الأف�صل  • من 
من  كذلك  ���ص��واه.  حتطيم  اىل  لوعيه  يف  مييل 

حدين،  ذو  �صالح  امل��زاح  اأن  نعلم  اأن  ال�����ص��روري 

الهموم،  وتبعد  الأج����واء  ت��رّط��ب  واح���ة  اأح��ده��م��ا 

عندما  وخ�صو�صاً  قاتل،  اإجتماعي  �صّم  وال��ث��اين 

الأحقاد. لتفريغ  ي�صتخدم 
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كانون الثاين

اإعداد:

نينا عقل خليل

اأخبار ريا�سية

2
0
0

9

جان  العماد  اجلي�س  قائد  برعاية 

الركن ح�صن  بالعميد  قهوجي ممثالً 

الع�صكري  ال��ن��ادي  رئي�س  اأي���وب 

امل���رك���زي، ن��ظ��م ن����ادي اجل��زي��رة 

ال��ري��ا���ص��ي ���ص��ب��اق امل��ي��الد ال����53 

النادي  م�صبح  يف  ال�صباحة  يف 

اإ�صراف  وحتت  املركزي،  الع�صكري 

الإحتاد اللبناين لل�صباحة.

ح�ص�ر ال�صب�اق ممثل املدير العام 

املقدم ح�صني  الداخلي  الأمن  لقوى 

الأوملبية  اللجنة  ع�صو  خ�صفة، 

خوري،  ط��وين  والدولية  اللبنانية 

الأوملبية  اللجنة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 

ع�صو  عليوان،  ملي�ح  اللبناني�ة 

خليل  اللبنانية  الأوملبية  اللجنة 

اجلزيرة  ن��ادي  �صر  اأم��ني  نحا�س، 

رئي�ض  ومم��ث��ل  اأرن�����اوؤوط  حم��م��ود 

الدوي�هي  غابي  اللعب�ة  يف  الإحت�اد 

واأم��ي�����ن ���ص�����ره ف��ري��د اأب���ي رع��د، 

الأجهزة  عن  اىل ممثلني  بالإ�صاف�ة 

الأم��ن��ي��ة وع���دد ك��ب��ري م��ن روؤ���ص��اء 

من  وح�صد  الريا�صية  الإحت����ادات 

املواطنني.

يف  اجلي�س  ف��ري��ق  ���ص��ارك  وق��د 

اأندية  عدة  جانب  اىل  ال�صباق  هذا 

وطالب  الإطفاء  وفوج  اأمنية  وقوى 

فئة  يف  النتيجة  وجاءت  اجلامعات. 

250م  مل�صافة  الع�صكرية  القوى 

على النحو الآتي:

�ل�شباط: • فئة 
ال�صعدي  فادي  الإداري  النقيب   -

من مديرية الهند�صة، الأول.

الرائد ربيع ق�صب من مديرية   -

املخابرات، الثاين.

علي  امل��ه��ن��د���س  ال��ن��ق��ي��ب   -

الهند�صة،  مديرية  من  م�صلماين 

الثالث.

والأفراد: الرتباء  • فئة 
- العريف رباح رباحي من املركز 

العايل للريا�صة الع�صكرية، الثاين.

فوج  من  خمايل  جاك  العريف   -

الأ�صغال امل�صتقل، الثالث.

اجلي�ش ي�ضارك يف �ضباق امليالد ال�53 يف ال�ضباحة

ن��ظ��م ن����ادي غ���ول���دن ب���ادي 

ال�صهيد فرن�صوا احلاج لكرة  الركن  اللواء  كاأ�س  الريا�صي »الدكوانة«،  بطولة 

الإحتاد  وباإ�صراف  خليل  م��ارون  رئي�صه  وبح�صور  النادي،  مقر  يف  الطاولة 

اللبناين للعبة.

اليا�س  موري�س  الرقيب  وت�صّلم  اجلي�س  فريق  البطولة  كاأ�س  يف  �صارك 

الفئة  بطولة  الأول يف  املركز  اإحرازه  بعد  ال�صهيد  اللواء  كاأ�س 

املفتوحة.

وجاءت النتائج الفنية للبطولة على النحو الآتي:

املفتوحة: الفئة  • بطولة 
- الرقيب موري�س اليا�س، من فوج التدخل الأول، الأول.

- الرقيب وائل �صيف الدين من مو�صيقى اجلي�س، الثاين.

- الرقيب م�صطفى الدقدوقي من اللواء ال�صاد�س، الثالث.

�ضنة:  18 دون  مواليد  • بطولة 
- جاد مكرزل )غولدن بادي( الأول.

- اإدغار �صعادة )غولدن بادي( 

الثاين.

مبزايا  فيها  اأ�صاد  كلمة  خليل  م��ارون  النادي  رئي�س  األقى  اخلتام،  ويف 

الأبطال  على  وال�صهادات  وامليداليات  الكوؤو�س  وّزع  كما  ال�صهيد،  ال�صابط 

امل�صاركني.

كاأ�ش ال�ضهيد البطل فرن�ضوا احلاج يف كرة الطاولة



125

اجلي�ش - العدد رقم 283

الثالثي احلديث  اأقيمت بطولة اجلي�س يف 

رماية  �سباحة،  التالية:  بالألعاب  لل�سباط 

التي  النتائج  جاءت  وقد  ورك�س.  بامل�صد�س 

عّممها املركز العايل للريا�صة الع�صكرية على 

النحو الآتي:

)ذكور(: الأوىل  • الفئة 
- املالزم الأول مايك عبود من لواء امل�صاة 

احلادي ع�صر، الأول.

املجوقل،  الفوج  من  جفال  ندمي  املالزم   -

الثاين.

- املالزم الأول عبا�س اأحمد من لواء امل�صاة 

التا�صع، الثالث.

)ذكور(: الثانية  • الفئة 

الفوج  من  فريفر  ج��ورج  الأول  امل��الزم   -

املجوقل، الأول.

- املالزم الأول اأحمد الأ�صعد من فوج التدخل 

الأول، الثاين.

- املالزم الأول جان مطر من فوج املدرعات 

الأول، الثالث.

)ذكور(: الثالثة  • الفئة 
- النقيب البحري اليا�س القزي من القوات 

البحرية، الأول.

التدخل  ف��وج  من  ر�صتم  ربيع  النقيب   -

الثاين، الثاين.

احلر�س  ل��واء  من  النجار  نبيل  النقيب   -

اجلمهوري، الثالث.

بطولة �جلي�ش يف �لثالثي �حلديث لل�شباط

التايكواندو  لعبة  يف  العامة  لبنان  بطولة  اأقيمت 

�صعادة  عني   - ل�صال  امل��ون  ن��ادي  يف  الأ�صود  للحزام 

بتاريخي 13 و2008/12/14، باإ�صراف الإحتاد اللبناين 

للعبة، ومب�صاركة 15 نادياً من بينهم فريق اجلي�س.

ويف النتيجة النهائية، حل فريق اجلي�س يف املركز 

الرابع، اأما نتائج الع�صكريني فكانت على النحو الآتي:

امل�صاة  لواء  من  رعد  علي  اجلندي  كلغ:   85 وزن   -

الثاين، الثالث.

- وزن 62 كلغ: العريف �صالم عيد من الفوج املجوقل، 

الثاين.

من  دكرمنجي  خ�صر  الأول  اجلندي  كلغ:   78 وزن   -

مدر�صة القوات اخلا�صة، الثالث.

الأول علي كنعان من  - وزن حتت 84 كلغ: املعاون 

لواء امل�صاة الثاين، الثالث.

من  فار�س  ج��ورج  العريف  كلغ:   84 فوق  وزن   -

ال�صرطة الع�صكرية، الثالث.

لبنان  بطولة  يف  ي�ضارك  اجلي�ش 

العامة يف التايكواندو للحزام الأ�ضود

�ضباق طرق 4 كلم خا�ش للع�ضكريني

للعام  الطرق  �صباقات  يف  اجلي�س  بطولة  �صمن 

2009، اأقام املركز العايل للريا�صة الع�صكرية وبتاريخ 

2009/1/3، �صباق الطرق مل�صافة 4 كلم للع�صكريني 

القدمية  عم�صيت  طريق  من  اإنطالقاً  الأول  اللقاء   -

و�صولً اىل منطقة البرتون.

�صارك يف ال�صباق عداوؤون من خمتلف قطع اجلي�س 

واألويته. وجاءت النتائج على النحو الآتي:

الإفرادي: • الت�ضنيف 
احلر�س  ل���واء  م��ن  ال��درك��و���ص��ي  حممد  ال��رق��ي��ب   -

اجلمهوري، الأول.

- الرقيب ح�صني عوا�صة من لواء احلر�س اجلمهوري، 

الثاين.

الثاين،  امل�صاة  لواء  من  العجمي  حممد  العريف   -

الثالث.

للفرق: الإجمايل  • الت�ضنيف 
- لواء احلر�س اجلمهوري، الأول.

- لواء امل�صاة اخلام�س، الثاين.

- لواء امل�صاة الأول، الثالث.
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الذي  كلم   7 بريوت مل�صافة  �صباق  الأوىل يف  املراكز  اجلي�س  عداوؤو  حقق 

يف   2008/12/9 بتاريخ  الرك�س  ل�صباقات  الريا�صية  اجلمعيات  نّظمته 

منطقة بريوت - �صارع ويغان. ويف ما يلي النتائج:

- الرقيب عمر عبد اللطيف من فوج املغاوير، الأول.

- العريف اأحمد الدركو�صي من لواء احلر�س اجلمهوري، الثاين.

- الرقيب علي عو�س من فوج التدخل الثالث، الثالث.

اجلي�ش يتاألق يف �ضباق بريوت 7 كلم

نظم الحتاد اللبناين لألعاب القوى لقاًء ودياً على 

ملعب نادي اجلمهور بتاريخ 2008/12/6، �صارك 

فيها فريق اجلي�س اىل جانب عدة اأندية ريا�صية، 

وقد جاءت نتائج الع�صكريني على النحو التايل:

عاٍل: • وثب 
الديراين من لواء امل�صاة احلادي  - اجلندي علي 

ع�صر، الأول.

احلر�س  ل���واء  م��ن  غ�صن  ع�����ص��ام  ال��ع��ري��ف   -

اجلمهوري، الثاين.

قر�ش: • رمي 
- العريف جورج ها�صم من معهد التعليم، الأول.

احلر�س  ل���واء  م��ن  اخلطيب  حممد  ال��رق��ي��ب   -

اجلمهوري، الثاين. 

100م: • �ضباق 
- املجّند املمّددة خدماته حممد �صعيب من لواء 

احلر�س اجلمهوري، الرابع.

طويل: • وثب 
امل�صاة  ل��واء  من  يونان  ف��وؤاد  الأول  اجلندي   -

الثالث، الأول.

لقاء ودي يف األعاب القوى

اآ�صيا  غ��رب  بطولة  للجودو  اللبناين  الحت��اد  نظم 

 14 ب��ت��اري��خ��ي  اأدم����ا   - ب���ودا  ن���ادي  يف  اللعبة  يف 

اإبنة  جميلة  فازت  اأن  بنتيجتها  وكان  و2008/12/15، 

املقدم علي عواركة باملركز الأول وح�صلت على امليدالية 

الذهبية. واجلدير بالذكر، اأن جميلة عواركة تتلقى تدريباتها 

يف النادي الع�صكري املركزي، وباإ�صراف املدرب زهري فيا�س.

بطولة 

غرب اآ�ضيا 

يف اجلودو
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م�ضابقة الكلمات املتقاطعة تقدمها 

للفائزين  وتخ�ض�ش  لقرائها  »اجلي�ش« 

اربعماية  قيمتها  مالية  جوائز  فيها 

بوا�ضطة  ت��وزع  لبنانية،  لرية  الف 

القرعة على اربعة فائزين.

ة
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�

ط 
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��
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• اأفقياً:
من  جمموعة  الكثري،  اجلي�س   -

اأفواج اجلي�س اللبناين.

فرن�صي،  وفيل�صوف  كاتب   -2

ق�صرته،  تق�صو  اأن  قبل  اللوز 

مطربة عربية، للتمني.

ع�صل،  راح��ل،  لبناين  فنان   -3

على  عمل  فرن�صي  �صيا�صي 

اإعالن اجلمهورية العام 1870. 

ثغر،  عائلة،  البناء،  اأ�صل   -4

ُحّب، فر�َس.

دول���ة  اأف��ري��ق��ي��ة،  دول����ة   -5

اأمريكية.

ين�صط  م�����ص��ري،  ���ص��ه��ر   -6

وي�صرع، جن�س حّيات.

7- ُعمر، نقي�س حرام.

8- فرَّ وا�صترت.

اأدي��ب  كلثوم،  لأم  اأغنية   -9

و�صيا�صي لبناين راحل.

هلكت،  اأوروب���ي���ة،  دول���ة   -10

يقفل.

11- فنان م�صري راحل، يعرف.

جماعة،  ال��وق��ت،  ���ص��ار   -12

العط�س، برج �صهري.

ملمثل  ال��ث��اين  الإ����ص���م   -13

م�ص�ري راح�ل، عا�صمة اأوروبية.

14- دبغ اجللد.

15- �صنة، اأحد ال�صهور.

16- ِبزر.

17- مباريات عاملية تقام مرة 

كل اأربع �صنوات.

18- اإمارة عربية، اإ�صم مو�صول، 

ج�ّس، �صار يف درب.

�صاعر  اأم��ريك��ي��ة،  دول���ة   -19

فل�صطيني راحل، �صمري مت�صل. 

20- غ�صب على، دولة اآ�صيوية، 

اآبار متقاربة.

دول��ة  اإن��ك��ل��رتا،  يف  نهر   -21

اأفريقية، مطربة عربية، بحرية 

يف بوليڤيا.

ن
و
ز
ئ
ا
ف
ل
ا

• عمودياً:
يحمله  عريق،  �صجر   -1

عا�صمة  ���ص��خ�����س،  ك���ل 

اآ�صيوية.

اأوروب��ي��ة، فنان  دول��ة   -2

م�������ص���ري جن����ل خم���رج 

الروائع.

بقَي  ب��الأم��ر،  خليق   -3

، عا�صدت وكانفت. وظلَّ

برازيلي،  ك��رة  جن��م   -4

و�صيدا،  بلدة بني بريوت 

اأداة اإ�صتثناء.

باحلق  اأقّرت  طبيب،   -5

بعد جحده، لقبه احلكيم.

عط�َس،  طرباً،  اإهتزَّ   -6

حديدة يف املحراث.

اللنب،  غ��زي��رة  ناقة   -7

م���������ص����ب����اح، حم��ط��ة 

ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة، ح��ي��وان 

معروف.

�صواعدهم، من  نعام،   -8

احلم�صيات.

فريق  عطف،  ح��رف   -9

كمية  عنّي  فرن�صي،  كرة 

ومقدار، وهبني.

اأ���ص��رَع  ��ن��ا،  ي��خ�����صّ  -10

ال�����رج�����ل، ف���ي���زي���ائ���ي 

ا���ص��ك��ت��ل��ن��دي ���ص��اح��ب 

النظرية يف جاذبية النور 

الكهربائية، كذب.

الظبي  ول��د  �صرب،   -11

�صاعة يولد، عبو�س.

اإن��ك��ل��ي��زي  ع����امل   -12

التنوير  غ���از  اإك��ت�����ص��َف 

م���ن ال��ف��ح��م احل���ج���ري، 

املرتاكب  ال��ث��وب  ط��رف 

و�صائل  م��ن  بالأجنبية، 

الإعالم. 

13- جاع، عجوز، منزل.

اأمريكية.  عا�صمة   -14

للتاأوه، قرميد.

احلمامة  ن��َف��ع��وه،   -15

الربية، طراوة.

16- رمى ال�صهم، ك�صب، 

النخل،  اأدرك  خم�صب، 

ن�صيب.

دولة  الأل����وان،  م��ن   -17

اآ�صيوية، اإبي�سَّ �صعره.

18- دولة عربية، عا�صمة 

اأمريكية، مل�س، خ�صب.

م�صدر،  ن�صمعه،  ما   -19

حر  ال��ل��ع��ب،  اأوراق  م��ن 

النار.

تل  ال��ع��م��ل،  اأمتَّ   -20

عاملي  ر���ص��ام  م��رت��ف��ع، 

راحل.

داخل  وا�ضح  بخط  احلل  ويكتب  املجلة،  من  مقتطعة  غري  م�ضابقة  كل  • ت�ضتبعد 
املربعات وتر�ضل ال�ضفحة بكاملها مع احلل. وتعلن النتائج يف العدد املقبل.

 - التوجيه  مديرية   - الريزة   - اجلي�ش  قيادة  التايل:  العنوان  اىل  احللول  • تر�ضل 
جملة »اجلي�ش« - »م�ضابقة الكلمات املتقاطعة«.

جميع  يف  اجلي�ش  ثكن  يف  باليد  امل�ضابقة  ت�ضليم  امل�ضرتك  با�ضتطاعة   •
املناطق.

.2009 �شباط   15 احللول  لقبول  موعد  • اآخر 

حل العدد ال�ضابق

• املعاون عماد كتور   
قيادة القوات اجلوية.

• املعاون ميالد واكيم  
مقر عام اجلي�س.

• العريف حرب حرب
ال�صرطة الع�صكرية.

• جان روحانا
مديرية الق�صايا الإدارية واملالية.
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الظالم،  �ضاعات  املباين يف  ال�ضر بني  ويقفز  الواجبات،  وتتواىل  املهمات  تتتابع 

فكاأّنه الأفعى تتوارى بني احل�ضى، اأو النار تتقّلب بني الورق قبل اأن يطفئها �ضعاة 

�ضرخت  ال�ضكوى  ول  الع�ضكرية،  املهمة  اىل  يعرف طريقه  التعب مل  اأن  اإل  ال�ضالم. 

اأن  اإل  الكربى  للموؤ�ض�ضة  ولي�ش  اجلنود،  ُعرف  يف  للعمل  هو  الوقت  اإّن  احلناجر.  يف 

ونحن  اليها  اأتينا  البداية.  منذ  الطوعية  ر�ضالتها  هي  وهذه  الكربى،  الأعباء  تواجه 

معاهدها  يف  وتخّرجنا  الكثري،  مواجهة  على  فيها  وتدّربنا  ينتظرنا،  ما  نتوّقع 

ونحن على ا�ضتعداد لتحّمل الأكرث والأ�ضعب والأ�ضنى.

على  واملعتدين  للعدالة،  املطلوبني  يالحق  خالله  اجلي�ش  كان  الذي  الوقت  ففي 

مال النا�ش وخبزهم وقوت يومهم يف مكان، ويواجه املخّلني بالأمن، وال�ضاعني اىل 

تعكري الأجواء، يف مكان اآخر، �ضارع اىل �ضبط الأو�ضاع يف اجلنوب، وتعزيز الوحدات 

القرارات  تطبيق  يف  املتحدة  الأمم  قوات  وم��وؤازرة  هناك،  املنت�ضرة  الع�ضكرية 

الدولية الهادفة اىل ن�ضر ال�ضالم يف الربوع.

وهو يقف كما يف كل وقت اىل جانب مواطنيه يف تلك الربوع، مّما يزيد ارتباطهم 

رافقت  التي  الأخ��رية  الفرتة  يف  خ�ضو�ضاً  للوطن،  انتماءهم  ويعّمق  باأر�ضهم، 

�لعدو�ن �الإ�شر�ئيلي �لهمجي على غزة، و�لتي �شهدت بع�ش حاالت �لظهور �ملفاجئ 

�ضواريخ  ال�ضالح.  وغري  منها  ال�ضالح  املعّد،  وغري  لالإطالق  منها  املعّد  لل�ضواريخ، 

اأمن  تهديدها  اإمكان  من  ي�ضت�ضف  ما  اإل  اللهم  الهدف،  �ضبابية  امل�ضدر،  جمهولة 

زمانها ومكانها، يف  اأتت، يف غري  لو  تاأتي،  كادت  وال�ضرب على طبول حرب  البالد، 

بلد مل يتاأخر يوماً عن واجباته الوطنية والقومية، ومل يرتدد يف التح�ضري والبناء 

الكبرية.  للمهمات  وال�ضتعداد  والتدريب 

ل ينكر اأحد وعورة اأر�ضنا احلدودية، ول اإمكان وجود ال�ضواريخ مطمورة حتت تراب 

اإمكان ال�ضعي والت�ضّلل يف الليل ويف  اأحد  الأماكن التي مّت ن�ضبها فيها، كما ل ينكر 

النهار للقيام بعمل م�ضبوه اأو غري م�ضوؤول، اإل اأن اجلي�ش و�ضع حداً للمو�ضوع، فمنع 

ا�ضتمراره وعالج ذيوله، وهو يتعّقب م�ضببيه.

ما�ضياً  ح�ضولها،  م�ضتبقاً  لها،  مواكباً  اجلي�ش  يبقى  ا�ضتحقاقات،  تليها  ا�ضتحقاقات 

يف متابعتها باإرادات ل تهون، وعزائم ل ت�ضرتيح... وهل للجندي اأن ي�ضرتيح؟

العميد الركن �ضالح حاج �ضليمان

مدير التوجيه

متى ي�ضرتيح اجلندي؟
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