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ب��األ��ف...  اخلبري  خطاأ  الأن 

الذخائر«  على  »التعّرف 

ورتباء  �ضباط  تابعها  دورة 

مع  العتاد  مديرية  من  واأف��راد 

مدرب اأمريكي. هدفت الدورة اىل 

التي ميكن  الذخائر  اأنواع  معرفة 

ومعرفة  الع�سكري،  ي�سادفها  اأن 

لدى  منها  ك��ل  خ��ط��ورة  م��دى 

معاجلتها، وترميزها وتخزينها.

حتقيق ع�سكري

�سالح

هي  بوما«   330 اأ  »�س  الطوافة 

متو�سطة  فرن�سية  نقل  طوافة 

مدنية وع�سكرية. �سممتها �سركة 

»�سود اأڤيا�سيون« وطّورتها �سركة 

ّنعت بالتعاون  »ايرو�سب�سيال«، و�سُ

مع �سركة »و�ستالند هكيلوبرتز«. 

�سركة  تطويرها  تابعت  وق��د 

ان�سائها  عند  »ايروكوبرت« 

العام 1990.

�سهد العام املن�سرم توقيع معاهدة حظر القنابل العنقودية التي كانت ماأ�ساة لبنان 

دافعاً قوياً الإقرارها. اإ�ساءات على هذا املو�سوع، اىل جولة ميدانية واكبت اأعمال اإحدى 

الفرق العاملة يف جمال نزع القنابل العنقودية واإبعاد خطرها عن املواطنني.

ل��ب��ن��ان��ي��ة ل�����رية   2500 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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 ، املّرّ اليا�س  الأ�ستاذ  الوطني  الدفاع  وزير  زار 

حمادثات  اأج��رى  حيث  العربية،  م�سر  جمهورية 

تناولت عالقات التعاون بني م�سر ولبنان وخ�سو�ساً 

يف املجال الدفاعي.

ويف املقر الرئا�سي يف القاهرة، التقى الرئي�س 

امل�سري ح�سني مبارك الوزير املّر يف ح�سور وزير 

ح�سن  امل�سري  امل�سري  احلربي  والإنتاج  الدفاع 

الع�سكري  الدعم  ح��ول  البحث  وتركز  طنطاوي. 

الرئي�س  اأّك��د  حيث  اللبناين،  للجي�س  امل�سري 

اللبناين من  اجلي�س  لدعم  »اأن ل �سقف  امل�سري 

م�سر«.

الوطني  ال��دف��اع  وزي���ر  وال��ت��ق��ى 

اليا�س املّر، نظريه امل�سري امل�سري 

ق��ادة  ح�سور  يف  ط��ن��ط��اوي  ح�سن 

م�سر  يف  والأرك����ان  ال��دف��اع  وزارة 

4
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وزير الدفاع

يزور القاهرة

ويجري حمادثات

مع الرئي�ش مبارك

وكبار امل�س�ؤولني



اللبناين،  والوفد 

التعاون  خ��الل��ه  وع��ر���س 

كل  الدفاع يف  وزارت��ي  بني 

من لبنان وم�سر و�سبل تنفيذ 

الإ�ستعداد امل�سري لدعم اجلي�س 

اللبناين.

كما التقى الوزير املّر الوزير عمر 

العامة  املخابرات  رئي�س  �سليمان 

وعر�سا معاً التطورات يف املنطقة. ثم اأقام الوزير 

�سليمان ع�ساء تكرميياً للوزير املّر ح�سره عدد من 

كبار امل�سوؤولني.

م�سر،  اىل  الر�سمية  لزيارته  التايل  اليوم  ويف 

وزير  امل��ّر،  اليا�س  الوطني  الدفاع  وزي��ر  التقى 

معه  وعر�س  الغيط  اأبو  اأحمد  امل�سري  اخلارجية 

الأو�ساع يف املنطقة.

العربية  ال��دول  جلامعة  العام  املقر  زار  كما   

واجتمع مع الأمني العام ال�سيد عمرو مو�سى يف 

خالد  الدكتور  القاهرة  اللبناين يف  ال�سفري  ح�سور 

زادة.

وزار الوزير املّر، املقر العام لوزارة الداخلية حيث 

التقى الوزير احلبيب العاديل.

الوزير  ا�ستقبل  اإقامته،  مقر  ويف 

املّرّ وزير الدولة القطري ال�سيخ حمد 

بن نا�سر بن جا�سم اآل ثاين.

5
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اإ�ستقبل وزير الدفاع الوطني 

الأ�ستاذ اليا�س املّر، �سفري م�سر 

ال�سيد اأحمد البديوي وعر�س معه 

نتائج زيارته الر�سمية اىل م�سر 

ومتابعة التعاون لتعزيز قدرات 

اجلي�س.

وزير الدفاع ال�طني ي�ستقبل ال�سفري امل�سري

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني، �سفري جمهورية كوريا اجلنوبية ال�سيد

�سان - جني بارك يف زيارة وداعية.

ا�ستقبل الوزير املر، قائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان اجلرنال 

كالوديو غراتزيانو، وبحثا الأو�ساع يف منطقة عمليات القوات املذكورة 

واجلي�س اللبناين.

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني، �سفري تركيا ال�سيد �سريدار كليديت�س

يرافقه امللحق الع�سكري لدى ال�سفارة. وجرى خالل اللقاء البحث يف التعاون 

الع�سكري بني البلدين.

ا�ستقبل الوزير املر، املمثل ال�سخ�سي لالأمني العام لالأمم املتحدة

مايكل وليامز، وجرى بحث يف امل�ستجدات العامة ويف �سري تطبيق

القرار الدويل 1701.

... وال�سفري الك�ري م�دعاً

... وقائد ق�ات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان

... وال�سفري الرتكي

... واملمثل ال�سخ�سي للأمني العام للأمم املتحدة



املتوا�سل  الدعم  الأمريكيون  امل�سوؤولون  اأّك��د 

القتالية  قدراته  رفع  بهدف  اللبناين  للجي�س 

ومكافحة  الداخلي  الأمن  حفظ  على  ي�ساعده  ما 

الإرهاب وحماية احلدود وتنفيذ القرار 1701.

جاء هذا التاأكيد خالل الزيارة التي قام بها قائد 

قهوجي  ج��ان  العماد  اجلي�س 

دعوة  على  بناًء  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اىل 

ر�سمية من قائد اجليو�س الأمريكية، رئي�س هيئة 

الأركان امل�سرتكة، الأدمريال مايكل مولن.

العماد  ل�سيفها  الع�سكرية  القيادة  اأعّدت  وقد 

طوال  مكّثفاً  برناجماً  قهوجي 

ع�سرة  ا�ستمّرت  التي  الزيارة 

وزي��ارات  لقاءات  ت�سّمن  اأي��ام 

واجتماعات.

قهوجي  ال��ع��م��اد  ا���س��ت��ه��ل 

جيفري  الأم���ريال  مع  لقاءاته 

التعاون  وكالة  مدير  ويرينغا، 

الأمني الدفاعي، لينتقل يف ما 

اجلرنال  مع  الإجتماع  اىل  بعد 

اجلي�س  قائد  لوفال�س،  جامي�س 

ترّكزت  وق��د  الو�سطى.  القيادة  يف  الأم��ريك��ي 

الأحاديث خالل اللقاءين على املوؤ�س�سة الع�سكرية 

اللبنانية وما تقوم به يف هذه املرحلة.

اجلي�س  قائد  بني  لقاء  عقد  التايل،  اليوم  يف 

اخلا�سة  العمليات  قائد  اأول�سون،  اريك  والأمريال 

على  فيه  البحث  ترّكز  الأم��ريك��ي،  اجلي�س  يف 

تدريب  جمال  يف  الأمريكية  امل�ساعدة  مو�سوع 

الوحدات اخلا�سة يف اجلي�س اللبناين.

وانتقل العماد قهوجي اىل قاعدة فورت بينينغ 

حيث التقى اجلرنال مايكل باربريو قائد القاعدة 

اأرج��اء  يف  بجولة  وق��ام  امل�ساة،  مدر�سة  وقائد 

القاعدة واأماكن تدريب ال�ضباط اللبنانيني الذين 

يتابعون دورات درا�سية خمتلفة. كما اجتمع مع 

هوؤلء راوياً لهم اأنه كان له �سرف التخّرج يف هذه 
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العماد قهوجي

يف زيارتني ر�سميتني اىل 

الوليات املتحدة الأمريكية 

وجمهورية م�سر العربية

دعم اأمريكي

مت�ا�سل للجي�ش اللبناين

لرفع قدراته القتالية

وتفعيل للتعاون الع�سكري 

امل�سرتك بني لبنان وم�سر

8
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القاعدة العام 1980.

عقيلته  وال�سيدة  قهوجي  العماد  لّبى  وم�ساًء 

دعوة ال�سفري اللبناين يف وا�سنطن اأنطوان �سديد 

يف  �سيفه  �سرف  على  اأقامها  ع�ساء  ماأدبة  اىل 

اللبنانية. ال�سفارة 

بداأها  لقاءات  �سل�سلة  للعماد قهوجي  كانت  ثم 

مع ال�سيدة مي�سال فلورنوي، نائبة وزير الدفاع 

يف وزارة الدفاع الأمريكية. بعدها التقى اجلرنال 

للجي�س  الو�سطى  القيادة  قائد  باتريو�س  دايفيد 

لالإحتياجات  عر�س  فيه  مّت  اجتماع  يف  الأمريكي 

قائد  قام  ذلك  بعد  اللبناين.  للجي�س  الع�سكرية 

اجلي�س، وخالل وجوده يف البنتاغون، بو�سع اإكليل 

زهر على ن�سب اجلندي املجهول.

م�ساعد  مع  لقاء  اجلي�س،  قائد  لقاءات  ويف 

وزي����رة اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي��ة 

هيالري كلينتون ل�سوؤون ال�سرق 

حيث  فيلتمان،  جيفري  الأدنى 

يف  الو�سع  �سمل  حديث  ك��ان 

اللبناين  اجلي�س  ودور  لبنان 

تناول  كما  الأم���ن،  حفظ  يف 

اجلنوب  يف  اجلي�س  دور  البحث 

الأمم  ق����وات  م��ع  وال��ت��ع��اون 

املتحدة املوؤقتة يف لبنان. 

ثم التقى مع م�ساعد �سكرتري 

ال�سيا�سية  لل�سوؤون  اخلارجية 

والع�سكرية فرانك روجيريو.

قهوجي  ال��ع��م��اد  خ��ت��م  وق���د 

ب��اج��ت��م��اع��ات مع  ل���ق���اءات���ه 

رئي�س  مولن  مايكل  الأدم��ريال 

اجلي�س  يف  الأرك������ان  ه��ي��ئ��ة 

ل�سيفه  اأق��ام  ال��ذي  الأم��ريك��ي 

الكاملة  التكرمي  مرا�سم  اأعلى 

الأمريكي  اجلي�س  املعتمدة يف 

لقائد  تكرمياً  طلقة   21 املدفعية  اأطلقت  اإذ 

وقع  على  كبري  ع�سكري  عر�س  وج��رى  اجلي�س، 

املو�سيقى. وقد عقد اجتماع بني العماد قهوجي 

ال�ضباط يف اجلي�ش  والأدمريال مولن ح�ضره كبار 

الع�سكري  وال��وف��د  الأم��ريك��ي 

اللبناين.

اأومل  قد  مولن  الأدمريال  وكن 

ظهراً  اجلي�س  قائد  �سرف  على 

الدروع  تبادل  وج��رى  وم�ساًء، 

بينهما. الع�سكرية 

قائد  ق��ام  لح��ق،  وق��ت  ويف 

قهوجي  ج��ان  العماد  اجلي�س 

م�سر  جمهورية  اىل  ب��زي��ارة 

اأيام،  عدة  ا�ستمرت  العربية، 

بح�سور  مبارك  ح�سني  الرئي�س  خاللها  ا�ستقبله 

رئي�س الأركان امل�سري الفريق �سامي عنان. كما 

ح�سني  امل�سري  امل�سري  الدفاع  وزير  التقى  اأنه 

طنطاوي. 

وكان العماد قهوجي قد و�سل اىل القاهرة على 

راأ�س وفد ع�سكري لإجراء حمادثات مع امل�سوؤولني 

امل�سريني تناولت �سبل دعم العالقات الع�سكرية 

الدولة  وزير  برفقة  جال  وقد  وم�سر.  لبنان  بني 

م�سعل  �سعيد  ال�سيد  احلربي  لالإنتاج  امل�سري 

على عدد من املن�ساآت الع�سكرية، بينها م�سانع 

اىل  اإ�سافة  الثقيلة،  والآليات  والذخائر  الأ�سلحة 

امل�سانع املتخ�س�سة بال�سيانة والإ�سالح.

الذي  اإعجابه بالتقّدم  العماد قهوجي  اأبدى  وقد 

رغبته  عن  وعّب  م�سر،  يف  احلربي  الإنتاج  بلغه 

يف  امل�سرتك  الع�سكري  ال��ت��ع��اون  تفعيل  يف 

املجالت كافة.

ولدى عودته اىل بريوت، كان يف ا�ستقبال قائد 

رفي�ق  مطار  يف  قه�وجي  جان  العماد  اجلي�س 

اللواء  اجلي�س  الأركان يف  رئي�س  الدويل  احلريري 

الركن �سوقي امل�سري، واأع�ساء املجل�س الع�سكري 

وكبار �ضباط القيادة، وعدد من �ضباط املوؤ�ض�ضات 

املقدم  امل�سري  الع�سكري  وامللحق  الأمنية، 

هيثم عبد املجيد.





اإ�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، 

اأمني عام اخلارجية بالوكالة ال�سفري وليم حبيب.

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

الريزة، �سفري دولة الإمارات العربية املتحدة 

ال�سيد رحمة ح�سني الزعابي، وجرى عر�س 

لالأو�ساع العامة.

... وال�سفري وليم حبيب

... و�سفري دولة

الإمارات العربية املتحدة

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد جان 

قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، 

�سفرية اأو�سرتاليا ال�سيدة ليندل 

�ساك�س، وتناول البحث الأو�ساع 

العامة يف البالد.

قائد اجلي�ش 

ي�ستقبل

ال�سفرية الأو�سرتالية
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ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س الفريق الإ�ست�ساري 

الأملاين اجلديد ملراقبة احلدود ال�سمالية العقيد �سرتانز فوغل.

... ورئي�ش الفريق الإ�ست�ساري الأملاين

ملراقبة احلدود ال�سمالية

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الريزة، م�ست�سار رئي�س 

جلنة ال�سوؤون اخلارجية الأمريكية 

ال�سيد تريي كاناك، ترافقه ال�سفرية 

الأمريكية ال�سيدة مي�سيل �سي�سون. 

وتناول اللقاء، الأو�ساع العامة 

وم�سائل تتعلق بالتعاون الع�سكري 

بني البلدين.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الريزة، قائد القوات 

البية الإيطالية الفريق فابريزيو 

كا�ستانييتي، ممثالً رئي�س اأركان 

الدفاع الإيطايل اجلرنال فن�سنزو 

كامبوريني. تناول البحث خالل 

اللقاء، �سوؤوناً تتعلق مبهمة قوات 

الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان 

و�سبل تفعيل التعاون الع�سكري بني 

جي�سي البلدين.

ً ... ووفدا

اأمريكياً

... وقائد الق�ات 

الربية الإيطالية
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ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، 

القائم بالأعمال لدى ال�سفارة الكويتية ال�سيد 

طارق احلمد، وتناول البحث الأو�ساع العامة.

... والقائم بالأعمال الك�يتي



ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، قائد قوات الأمم املتحدة 

املوؤقتة يف لبنان اجلرنال كالوديو غراتزيانو، وم�ست�ساره ال�سيا�سي 

والإعالمي ميلو�س �سرتوغر ووفداً مرافقاً، وتناول البحث الأو�ساع الأمنية 

يف منطقة اجلنوب.

ع، بحثت خالله �سبل التعاون مل�ساعدة  ثم تال ذلك اإجتماع عمل مو�سّ

املواطنني يف اجلنوب يف ما يتعلق ب�سوؤونهم الإجتماعية واحلياتية.

... وقائد ق�ات الأمم املتحدة امل�ؤقتة

يف لبنان ووفداً مرافقاً 

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، قائد اجلي�س الكونغويل 

اجلرنال اأودي بالز يف زيارة 

بروتوكولية للتعارف.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، 

يف مكتبه يف الريزة، الرئي�س 

التنفيذي ملوؤ�س�سة ال�سرق 

الأدنى واخلليج للتحليل الع�سكري 

»INEGMA« الدكتور ريا�س 

قهوجي.

... وقائد اجلي�ش 

الك�نغ�يل

... والرئي�ش 

التنفيذي مل�ؤ�س�سة 

ال�سرق الأدنى 

واخلليج للتحليل 

الع�سكري
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ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س 

اللقاء الدميقراطي النائب وليد جنبالط، الذي اأّكد ثقته 

باملوؤ�س�سة الع�سكرية ال�سامنة لل�سلم الأهلي يف البالد، 

واأ�ساد باجلهود التي بذلتها يف الآونة الأخرية ل�سبط 

الو�سع الأمني وتوقيف املعتدين على �سالمة املواطنني 

وحرياتهم. من جهته، اأّكد العماد قهوجي باأن اجلي�س لن 

ياألو  جهداً للحفاظ على اأمن وا�ستقرار اجلميع.

... ورئي�ش اللقاء الدميقراطي



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

القا�سي �سقر �سقر، وهناأه مبنا�سبة ت�سّلمه 

مركزه اجلديد مفو�ساً للحكومة لدى املحكمة 

الع�سكرية.

... والقا�سي �سقر �سقر

وم�سوؤول  �سر�سق،  ا�سكندر  الدكتور 

غابي  الدكتور  للبحار  العلوم  مركز 

الوفد  اأطلع  ال��زي��ارة،  وخ��الل  خلف. 

الن�ساطات  على  قهوجي  العماد 

اجلي�س  بني  امل�سرتكة  وامل�ساريع 

البحث  ب�سوؤون  املتعلقة  واملجل�س 

العلمي والهبة املقّدمة من احلكومة 

باخرة  عن  عبارة  وهي  الإيطالية، 

اأوائل  يف  تد�سينها  �سيتم  علمية 

�سهر ني�سان يف القاعدة البحرية.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف 

الوطني  املجل�س  من  وف��داً  ال��ريزة، 

رئي�س  ���س��ّم  العلمية،  للبحوث 

جمل�س الإدارة الدكتور جورج طعمة، 

معني  الدكتور  املجل�س  عام  اأم��ني 

فيزياء  اجليو  مركز  م�سوؤول  حمزة، 

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الريزة، وفداً من اأطباء 

اجلامعة الي�سوعية �سّم الدكاترة: 

األني خزاقة، ريا�س �سركي�س وجورج 

نخول.

... ووفداً من املجل�ش 

ال�طني للبح�ث 

العلمية

... ووفداً من اأطباء 

اجلامعة الي�س�عية
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ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف 

الريزة، نقيب الأطباء يف بريوت البوف�سور جورج 

اأفتيمو�س، ونقيب الأطباء يف ال�سمال الدكتور 

ن�سيم خرياطي على راأ�س وفد من النقابتني. 

... ووفداً من نقابتي الأطباء

يف بريوت وال�سمال



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

وفد جمعية الأ�سالة والتجدد برئا�سة ال�سيد حممد 

علوان، الذي اأعرب عن تقديره للجي�س مثنياً 

على جهوده املبذولة للحفاظ على م�سرية الأمن 

والإ�ستقرار يف البالد.

... ووفد جمعية الأ�سالة والتجدد

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف 

مكتبه يف الريزة، وفداً من جامعة 

الروح القد�س - الك�سليك، وقد جرى 

خالل اللقاء تكرمي وفد لبناين - 

فرن�سي من كلية اإدارة الأعمال يف 

اجلامعة، وقّدمت دروع تذكارية 

للمكّرمني.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه 

يف الريزة، الدكتور �سامي حجار 

من مركز درا�سات ال�سرق الأدنى 

وجنوب اآ�سيا، يرافقه الدكتور األن 

�ستولبريغ املحا�سر يف كلية احلرب 

الأمريكية. 

... ووفداً من جامعة 

الروح القد�ش

... والدكت�ر �سامي 

حجار يرافقه 

الدكت�ر األن 

�ست�لبريغ
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اإ�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة،  

وفداً من حركة الأم برئا�سة ال�سيدة اأمال

عبد ال�ساتر.

... ووفداً من حركة الأم



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

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة »بيب�سي كول« ال�سيد 

وليد ع�ساف يرافقه ال�سيد وفيق احل�سن.

... ورئي�ش جمل�ش اإدارة

�سركة »بيب�سي ك�ل«

اإ�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه 

يف الريزة،  وفداً من رابطة اآل 

عقيقي يتقّدمه رئي�س الرابطة 

الأ�ستاذ فيليب تامر عقيقي، الذي 

اأعرب عن تقديره اجلي�س واأثنى 

على جهوده املبذولة للحفاظ على 

م�سرية الأمن والإ�ستقرار وطماأنة 

املواطنني.

اإ�ستقبل قائد اجلي�س العماد 

قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، 

الفنان �سمري �سمعون. وخالل 

الزيارة، قّلد العماد قهوجي الفنان 

�سمعون �سعار اجلي�س التذكاري 

تقديراً جلهده املمّيز يف اإبراز 

ال�سورة النا�سعة للجي�س خالل 

املهرجان ال�سنوي للزهور يف زحلة.

ً ... ووفدا

من رابطة

اآل عقيقي

... والفنان

�سمري �سمع�ن
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اإ�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف 

الريزة، وفداً من نادي روتاري يف لبنان. الزائرون 

اأّكدوا ت�سامنهم مع املوؤ�س�سة الع�سكرية ودعمهم 

الكامل لها.

... ووفداً من نادي روتاري
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اآذار

جولة رئي�س االأركان

2
0
0

9

�سوقي  الركن  اللواء  بالنيابة  اجلي�س  قائد  تفّقد 

حيث  الفيا�سية،  يف  احلربية  املدر�سة  امل�سري، 

حّماد  �سهيل  الركن  العميد  املدر�سة  قائد  التقى 

فيها  العمل  �ضري  على  واطلع  امل�ضاعدين  وال�ضباط 

ال�ضباط  اىل  امل�ضري  الركن  اللواء  اجتمع  كما  الالزمة.  التوجيهات  واأعطى 

الأهمية  التدريب  اإعطاء  موا�ضلة  على  وحّثهم  ال�ضباط،  والتالمذة  املدّربني 

الق�سوى، ملا له من دور مهم وفّعال يف اإعداد 

ويحافظون  املوؤ�س�سة،  اإجنازات  ي�سونون  قادة 

عليها قوية منيعة.

رئي�ش الأركان يتفّقد 

املدر�سة احلربية



ا�ستقبل قائد اجلي�س بالنيابة اللواء 

الركن �سوقي امل�سري، يف مكتبه 

يف الريزة، ع�سو جلنة الدفاع يف 

البملان الأملاين ال�سيدة بريجيت 

هومبغر والوفد املرافق، وقد تناول البحث الأو�ساع العامة و�سبل م�ساعدة 

اأملانيا اجلي�س اللبناين يف جمايل الت�سليح والتدريب.

رئي�ش الأركان ي�ستقبل 

ع�س� جلنة الدفاع

يف الربملان الأملاين

ا�ستقبل اللواء الركن امل�سري، يف مكتبه يف الريزة، نائب وزير الدفاع 

الإيطايل ال�سيد كروزيتو غيدو، يرافقه قائد العمليات امل�سرتكة الإيطالية 

اجلرنال ڤالوتو جيو�سيبي، يف ح�سور ال�سفري الإيطايل يف لبنان ال�سيد 

غبيال كيكيا. وقد مّت التداول يف اأوجه امل�ساعدة التي ميكن للجي�س 

الإيطايل تقدميها للجي�س اللبناين.

اإ�ستقبل قائد اجلي�س بالنيابة 

اللواء الركن امل�سري، يف مكتبه 

يف الريزة، قائد قوات املارينز يف 

اجلي�س الأمريكي اجلرنال �سامنل. 

ت. هيالند. وتناول اللقاء مو�سوع 

تعزيز عالقات التعاون الع�سكري 

بني اجلي�سني اللبناين والأمريكي، 

ل �سيما يف جمال تدريب الوحدات 

اخلا�سة.

... ووفداً اإيطالياً

... وقائد

ق�ات املارينز

يف اجلي�ش الأمريكي
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اإ�ستقبل اللواء الركن امل�سري، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س اللجنة الدولية 

لل�سليب الأحمر - بعثة بريوت، ال�سيد جورج كوفينو�س والوفد املرافق. وتال 

اللقاء اإجتماع عمل �ضّم اىل اأع�ضاء اللجنة عدداً من �ضباط القيادة، عر�ضت 

خالله ن�ساطات اللجنة يف لبنان، وخطة التعاون مع اجلي�س اللبناين للعام 

2009 و�سبل تفعيلها.

... ورئي�ش اللجنة الدولية

لل�سليب الأحمر

اآذار

ا�ستقباالت رئي�س االأركان

2
0
0

9
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اإ�ستقبل اللواء الركن امل�سري، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من معهد كويف 

اأنان حلفظ ال�سالم يف غانا، برئا�سة اللواء كويف اأوتيبو، وجرى البحث يف 

مو�سوع التعاون بني اجلي�سني اللبناين والغاين، ومهمة املوؤ�س�سة واإمكان 

اإنتداب �سابط ملتابعة دورات فيها.

... ووفداً من معهد ك�يف اأنان حلفظ ال�سلم يف غانا

اإ�ستقبل قائد اجلي�س بالنيابة، يف مكتبه يف الريزة، كالً من الأمريال 

الفرن�سي جان لوي كرينيارد والأمريال البلجيكي جان تيريي بينو، مبنا�سبة 

اإنتقال قيادة اأ�سطول قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان من القوة 

الفرن�سية اىل القوة البلجيكية. وقد هناأ اللواء الركن امل�سري الأمريال بينو 

على مركزه اجلديد، كما قّلد الأمريال كرينيارد و�سام الأرز الوطني من رتبة 

فار�س، تقديراً للجهود التي بذلها طوال فرتة توليه امل�سوؤولية. 

اإ�ستقبل اللواء الركن امل�سري، يف مكتبه يف الريزة، وفد خماتري وفعاليات 

بلدة تعلبايا، الذي عر�س معه الو�سع الأمني يف البلدة، ويف البقاع 

الأو�سط. وقد اأ�ساد الوفد بالت�سحيات التي يقّدمها اجلي�س، معلناً اإ�ستمرار 

الوقوف اىل جانبه، وو�سع كامل الإمكانات بت�سّرفه.

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

قائمقام عاليه ال�سيد من�سور �سو.

اإ�ستقبل اللواء الركن �سوقي امل�سري، يف 

مكتبه يف الريزة، وفداً من جمعية تنظيم 

الأ�سرة، حيث تناول البحث الن�ساطات امل�سرتكة 

واملقرتحة بني اجلي�س واجلمعية.

... ووفد خماتري وفعاليات بلدة تعلبايا

... وقائمقام 

عاليه

... ووفداً 

من جمعية 

تنظيم الأ�سرة

... وقائد اأ�سط�ل ق�ات

الأمم املتحدة امل�ؤقتة وخلفه
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اآذار

اإعداد:

نينا عقل خليل

اأخبار ون�ساطات

2
0
0

9

وزارة  مع  اجلي�س  قيادة  وّقعت 

اإتفاقية  العايل،  والتعليم  الرتبية 

معلومات  ق��اع��دة  لإع����داد  ت��ع��اون 

احتفال  يف  وذلك  للوزارة  جغرافية 

برعاية  اليوني�سكو  مبنى  يف  اأقيم 

العايل  والتعليم  الرتبية  وزي���رة 

ال�سيدة بهية احلريري.

وّقع عن قيادة اجلي�س، مدير ال�سوؤون اجلغرافية 

العميد الركن باخو�س باخو�س، ووّقع عن الوزارة 

املدير العام للرتبية فادي يرق، وذلك يف ح�سور 

ح�سد من م�سوؤويل الإدارات يف وزارة الرتبية.

احلريري  الوزيرة  األقت  الإتفاق،  توقيع  وبعد 

»الإتفاق هو مبثابة نقلة  اأن  اعتبت فيها  كلمة 

للمدار�س  اجلغرافية  امل��واق��ع  لتحديد  نوعية 

من  والإ�ستفادة  عنها  املعلومات  وحتليل  علمياً 

املوؤ�سرات«.

واألقى العميد الركن باخو�س باخو�س كلمة اأ�سار 

فيها اىل »اأهمية دور مديرية ال�سوؤون اجلغرافية 

املعلومات  الدولة  موؤ�س�سات  خمتلف  تزويد  يف 

املنا�سبة  التحليل  واأدوات  املوثوقة  اجلغرافية 

املوؤ�س�سات  هذه  القرار يف  �سانعي  ت�ساعد  التي 

اتخاذ  ال��الزم��ة ق��ب��ل  اك��ت�����س��اب امل��ع��رف��ة  ع��ل��ى 

القرارات، اآمالً اأن ي�ساهم هذا امل�سروع يف عملية 

يف  الأ�سا�س  هي  التي  الرتبوي  والتطوير  الإمناء 

عملية اإمناء وتطوير البالد.

ويف اخلتام، �سكر العميد الركن باخو�س، وباإ�سم 

احلريري  والوزيرة  النائب  اجلي�س،  قائد  العماد 

على »ثقتها الدائمة باملوؤ�س�سة الع�سكرية، و�سكر 

موؤكداً  احلفل،  اإجناح هذا  اأ�سهم يف  كل من  اي�ساً 

الإ�ستمرار يف التعاون املثمر البّناء، 

اىل حتقيق تنمية م�ستدامة  �سعياً 

باخلري  تعود  ال��ب��الد،  يف  و�ساملة 

والإزدهار على اجلميع«.

العام  امل��دي��ر  اأ���س��ار  كلمته  ويف 

هذا  اأن  اىل  ي��رق،  ف��ادي  للرتبية 

يف  املعنيني  �سيمّكن  البنامج 

جمال الرتبية من ا�ستعمال البيانات 

والر�سوم كل يف جماله.

مرك�ز  رئ��ي��������س  ق����ّدم  ك���ذل���ك، 

اجلغرافية  ال�س�وؤون  مديرية  يف  الإ�ست�سعار 

عن  عر�ساً  م��ال��ك،  ري�سار  املهند�س  امل��ق��دم 

اخلرائط  تيوي�م  ت�سم�ل  التي  املديرية  خدمات 

البلديات  مع  وامل�ساريع  اجلغرافية  واملعلومات 

وجتديد ال�سور اجلوية. 

ال�ى  م�ال�ك  امله�ند�س  املق�دم  اأ���س��ار  كما 

واأ�ساتذة  املدار�س  لتالمذة  �س�ة  املخ��سّ اخلرائ�ط 

الت�ربي�ة  وزارة  م�ع  بالتع�اون  اجلغرافي�ا  م�ادة 

عن  م�سّغراً  منوذجاً  وع�ر�س  العايل،  والتعلي�م 

امل�سروع لبع��س املدار�س يف منطقتي البرتون 

وبريوت.

ت�قيع اإتفاقية اإعداد 

قاعدة معل�مات 

جغرافية بني قيادة 

اجلي�ش ووزارة الرتبية 

والتعليم العايل

ما  التوجيه  مديرية   - اجلي�س  قيادة  عن  �سدر 

يلي:

قبل  من  امل�سّكلة  الع�سكرية  اللجنة  توا�سل 

املتحدة  الأمم  قوات  مع  بالتعاون  اجلي�س  قيادة 

املوؤقتة يف لبنان، مهمتها يف اإعادة و�سع معامل 

تعّر�س  والذي  اجلنوبية،  احلدود  عند  الأزرق  اخلط 

على  الإ�سرائيلي  العدوان  اإثر  للت�سويه  منه  ق�سم 

هذه  متّكنت  وقد   .2006 متوز  حرب  خالل  لبنان 

 9 على  عالمات  و�سع  من  اللجنة 

 12 وحتديد  نهائية،  ب�ضورة  نقاط 

يف  تعليمها  اىل  �سي�سار  نقطة 

تقع  نقاط  بينها  ومن  لحق،  وقت 

يف اأماكن وعرة وبعيدة، مّت الو�سول 

اليها للمرة الأوىل منذ العام 1949، 

وبخا�سة قبالة بلدة علما ال�سعب.

اإن قيادة اجلي�س اإذ توؤكد حر�سها على كل �سب من 

النقاط  تعليم  اأن عملية  اىل  الوطن، ت�ضري  تراب 

ومهجورة،  حمررة  اأرا���سٍ  وجود  اأظهرت  قد  هذه، 

األف مرت  ومئة  ثالثة ماليني  نحو  تبلغ م�ساحتها 

القيادة  هذه  و�ستعمل  )3100000م2(،  مربع 

وقوات  الر�سمية  ال�سلطات  مع  بالتعاون  جاهدة 

تنظيف  على  لبنان،  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم 

اليها،  طرقات  و�سق  الأل��غ��ام  من  الأرا���س��ي  ه��ذه 

بالإ�سافة  اأ�سحابها،  قبل  من  ل�ستثمارها  متهيداً 

اىل تاأكيد حق لبنان باأية م�ساحات اأخرى قد تظهر 

تباعاً بنتيجة عمل اللجنة املذكورة.

بيان من قيادة اجلي�ش ح�ل اإعادة و�سع معامل اخلط الأزرق
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يو�سف،  القدي�س  جامعة  يف  والتمري�سية  الطبية  العلوم  كلية  يف  اأقيم 

حفل تخريج وتوزيع �سهادات للع�سكريني واملوظفني املدنيني الذين تابعوا 

.»IGSPS د الوبائي دورتي »ترميز املعلومات واإدارة برنامج الرت�سّ

ح�سر الإحتفال العميد الركن موري�س �سليم رئي�س الطبابة الع�سكرية ممثالً 

قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، رئي�س جامعة القدي�س يو�سف الأب رينيه 

�سامو�سي، عميد كلية الإدارة ال�سحية والرعاية الإجتماعية يف اجلامعة النائب 

الدكتور وليد خوري و�ضباط من الطبابة الع�ضكرية و�ضخ�ضيات.

الكلية  اللبناين، ثم كانت كلمات ملدير  الإحتفال بالن�سيد الوطني  اإ�ستهل 

النائب الدكتور وليد خوري ومدير عام �سركة »Mednet Liban« ال�سيد منري 

خرما وممثل منظمة ال�سحة العاملية الدكتور ح�سني اأبو زيد.

وبدوره، األقى العميد الركن �سليم كلمة القيادة، ثم قّدم دروعاً تذكارية لكل 

من الأب �سامو�سي والنائب الدكتور خوري والدكتور اأبو زيد وال�سيد خرما. ويف 

اخلتام، كانت كلمة للنقيب الطبيب زياد اأبو خمايل باإ�سم التالمذة املتخرجني.

واجلامعة  اجلي�س  قيادة  بني  تعاون  اإتفاقية  توقيع  الريزة،  يف  جرى 

اللبنانية - الكندية.

عبد  الركن  العميد  للعمليات  الأرك��ان  رئي�س  نائب  القيادة  مّثل  وقد 

الرحمن �سحيتلي، مدير التعليم العميد الركن وليد �سلمان، العميد �سليم 

حداد، العميد الركن عبد الكرمي يون�س، العميد الركن جورج �سديد وعدد 

من ال�ضباط.

ومّثل اجلامعة اللبنانية - الكندية، الدكتور روين اأبي نخلة، يف ح�سور 

الأعمال  اإدارة  كلية  عميد  �سامل،  يولند  ال�سيدة  الأمناء  جمل�س  رئي�سة 

الدكتور جورج خوري، عميد كلية العلوم والفنون الدكتور اليا�س ال�سويري، 

العامة  العالقات  من�سق  زيادة،  غاريو�س  الأ�ستاذ  العامة  العالقات  مدير 

الأ�ستاذ كري�ستيان اأبي نخلة، ع�سو جمل�س الأمناء القا�سي ح�سان عطااهلل 

وال�سيدة رانيا حبيب مديرة القبول والت�سجيل.

ت�زيع �سهادات 

لع�سكريني وم�ظفني 

مدنيني تابع�ا دورتي 

ترميز املعل�مات 

د  واإدارة برنامج الرت�سّ

ال�بائي

اإتفاقية تعاون بني قيادة اجلي�ش واجلامعة اللبنانية - الكندية
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اأقيم على منت البارجة الفرن�سية »FS DE GRASSE« يف مرفاأ بريوت، 

اإحتفال ت�سليم وت�سّلم قيادة اأ�سطول قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان 

جان  البلجيكي  والأم��ريال  م�سّلماً  كرينيارد  لوي  جان  الفرن�سي  الأمريال  بني 

تيريي بينو مت�سّلماً.

ح�سر الإحتفال قائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة اجلرنال كالوديو غراتزيانو، 

ممثالً  للتجهيز  اجلي�س  اأركان  اأعمال  م�سري  حنا  لوي�س  القيم  الركن  العميد 

بالإ�سافة  واأملانيا  اإ�سبانيا، بلجيكا، تركيا  العماد قائد اجلي�س، �سفراء فرن�سا، 

اىل عدد كبري من �ضباط قوات الأمم املتحدة املوؤقتة.

وقبيل عملية الت�ضليم والت�ضّلم، قّلد اجلرنال غراتزيانو ال�ضباط الفرن�ضيني 

األقاها  التي  كلمته  يف  حّيا  كما  اأو�سمة،  لبنان  يف  خدماتهم  اأنهوا  الذين 

خلفاً  اأ�سهر  �ستة  البحرية  القوة  قيادة  توّلت  التي  فرن�سا  دولة  باملنا�سبة 

لإيطاليا وبلجيكا التي بداأت مهمتها. 

ال�سوؤون اجلغرافية، والتقى م�سري  ال�سفارة البيطانية مديرية  الع�سكري البيطاين ومعاونه لدى  زار امللحق 

اأعمال املديرية العميد الركن اأ�ضداهلل احلريري يف ح�ضور عدد من ال�ضباط.

وخالل اللقاء، جرى البحث يف �سبل التعاون يف جمال تبادل اخلرائط بني لبنان وبريطانيا، بالإ�سافة اىل اإعادة 

�سياغة مذكرة التفاهم املنتهية ال�سالحية واملنظمة �سابقاً بني الطرفني لت�سمل ال�سور الف�سائية، بغية حتديث 

اخلرائط وت�سليم اجلانب البيطاين خرائط ورقية اأو رقمية.

جرى يف ثكنة دوري عرياين يف اللويزة، حفل تد�سني ال�سياج اجلديد للمخازن 

التابعة للثكنة، الذي مّت اإن�ساوؤه بوا�سطة هبة مقّدمة من احلكومة الأمريكية. 

ح�سر احلفل العميد الركن القيم لوي�س حنا م�سري اأعمال اأركان اجلي�س للتجهيز 

ممثالً قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، �سفرية الوليات املتحدة الأمريكية ال�سيدة 

مي�سيل �سي�سون يرافقها وفد من ال�سفارة، واأع�ساء من �سركة »Dyncorp« التي 

اأ�ضرفت على م�ضروع الت�ضييج، اىل جانب عدد من �ضباط اجلي�ش. وقد تال العميد 

الركن القيم حنا كتاب �سكر باإ�سم العماد قائد اجلي�س و�سّلمه اىل ال�سفرية �سي�سون، 

كما قّدم لها درعاً تذكارياً عربون �سكر وتقدير.

اإحتفال ت�سليم وت�سّلم قيادة اأ�سط�ل ق�ات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان

تد�سني ال�سياج اجلديد يف خمازن الل�يزة

امللحق الع�سكري 

الربيطاين

يزور مديرية

ال�س�ؤون اجلغرافية



اجلي�ش ي�قف 

خمالفني وي�سبط 

اأ�سلحة وذخائر

يف �سيدا

وترقية  العامة  املفت�ضية  من  �ضباط  ت�ضكيل  ملنا�ضبة 

اللواء  العام  املفت�س  تراأ�س  اأعلى،  رتب  اىل  الآخر  البع�س 

يف  اأقيم  اأنخاب  تبادل  حفل  من�سى،  مي�سال  الطيار  الركن 

التذكارية  ال��دروع  تقليد  تخلله  العامة،  املفت�سية  مبنى 

لل�ضباط امل�ضكلني و�ضارات الرتب اجلديدة لل�ضباط املرتقني 

يف ح�ضور ال�ضباط. كذلك، تراأ�ش اللواء الركن الطيار من�ضى 

العامة،  املفت�سية  من  واأفراد  رتباء  تكرمي  ملنا�سبة  اإحتفالً 

ح�ضره ال�ضباط واملحتفى بهم.

بالتعاون  اجل��ي�����س،  ق��وى  ق��ام��ت 

مبالحقة  الداخلي،  الأم��ن  ق��وى  مع 

بالإ�سكال  ت�سّببوا  الذين  العنا�سر 

�سيدا  حملة  يف  ح�سل  الذي  الأمني 

نار  اإط��الق  تبادل  وتخلله  القدمية، 

اىل  اأدى  مما  ف��ردي��ة،  اأ�سلحة  من 

اإق���الق امل��واط��ن��ني والإ����س���اءة اىل 

وبنتيجة  والإ�ستقرار.  الأمن  م�سرية 

اإثنني  لبنانيني  توقيف  مّت  ذل��ك 

�سبط  مّت  كما  فل�سطينيني،  واأربعة 

كمية من الأ�سلحة والذخائر اخلفيفة، وقد �سّلم املوقوفون مع امل�سبوطات اىل الق�ساء املخت�س لإجراء التحقيق 

الالزم، و�سي�سار اىل متابعة املالحقات على �سوء التحقيق، متهيداً لتوقيف كل من يثبت �سلوعه يف احلادث.
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ملنا�ضبة ترقية �ضباط يف مديرية التوجيه اىل 

الركن  العميد  التوجيه  مدير  تراأ�س  اأعلى،  رتبة 

تقليد  حفل  مكتبه،  يف  �سليمان،  حاج  �سالح 

وهم:  اجلديدة،  الرتب  بهم  املحتفى  ال�ضباط 

اأنطوان جنيم، العقيد �سهيل جنم، العقيد  العميد 

دانيال حداد.

فيها  هناأ  كلمة  �سليمان  الركن  العميد  ووّجه 

ال�ضباط بالرتب اجلديدة، متمنياً لهم التوفيق.

تكرمي �ضباط مرتقني

يف مديرية الت�جيه

حفلت

تكرميية

يف املفت�سية

العامة

�سدر عن قيادة اجلي�س - 

مديرية التوجيه البيان التايل:
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اآذار

اإعداد:

العميد اأنط�ان جنيم

�سالح

2
0
0

9

الط�افة »�ش اأ 330 ب�ما« )SA 330 Puma( هي ط�افة نقل فرن�سية 

مت��سطة مدنية وع�سكرية. �سممتها �سركة »�س�د اأڤيا�سي�ن«

ّنعت  )SUD Aviation( وطّ�رتها �سركة »ايرو�سب�سيال« )Aerospatiale(، و�سُ

.)Westland Helicopters( »بالتعاون مع �سركة »و�ستلند هليك�برتز

وقد تابعت تط�يرها �سركة »ايروك�برت« )Eurocopter( عند ان�سائها العام 

.)Cougar( »ش اأ 1990330 و�سّمت النماذج الع�سكرية منها باإ�سم »ك�غار�

ب�ما
اأ�سلها

جي�س  اخلفيف يف  الطريان  ن�سر   ،1962 العام 

لطوافة  �ضروط  دفرت   )ALAT( الفرن�سي  الب 

لتحل حمل  الوزن  متو�سط  ولوج�ستي  تكتي  نقل 

 Sikorsky H(  »34 � ه�  »�سيكور�سكي  طوافات 

امل�ستقبلية  فالطوافة  ي�ستخدمها.  التي   )- 34
تفوق  ب�سرعة  ال��ط��ريان  ت�ستطيع  اأن  يجب 

ثابتة  تقف  واأن  التحليق،  يف  كلم/�سا   250

احلمولة  كاملة  1500م  من  اأك��ر  اإرت��ف��اع  على 

لكل  بقدرات  التمتع  اإىل  ا�ستوائي،  مناخ  يف 

تنجز  اأڤيا�سيون«  »�سود  كانت  واآن��ذاك،  الأوق��ات. 

حمركاً  تزويدهما  اأعيد   58  - �س  طوافتني  بناء 

بقوة   )Turbomeca Bi - Bastan( عنفياً 

ت�سرين   5 يف  منوذج  اأول  وحّلق  ح�سان،   1900

اأول 1962. اأما الطوافة »�سيكور�سكي �س - 58« 

م�سروع  ل�سالح  عنها  التخلي  مّت  ما  ف�سرعان 

وهو   )Alouette IV(  »4 »األويت  �سّمي  جديد 

»با�ستان  ومزّود حمركي  رجالً  نقل 12  قادر على 

Bastan VII( »7( قوة 1300 ح�سان.

التقنية  اخلدمة  اأعلمت   ،1963 حزيران  يف 

 Service Technique de( ل��ل��ط��ريان��ي��ات 

اأڤيا�سيون«  »�سود  �سركة   )l›Aéronautique
ف�رن�س�ي  ف�رن�ك  ملي�ون   20 قيمت�ها  ب�سفقة 

اأوليي�ن  منوذجي�ن  حت��قي�ق  لق��اء 

)F - Zww N et O( و5 مناذج حم��دودة قبل 
�سنعها بكميات كبرية )F - Zww P/T( �سميت 

.»SA 330 Puma«
  SA« الطوافة  تنفيذ  يف  ال�سركة  وانطلقت 

 »3 »ت��ورم��و  عنفياً  حمركاً  زّودت  التي   »330
»�سوبر  الطوافة  به  ُجّهزت  كانت   )Turmo III(
عر�س  التي  امل�ستقبل،  وكانت طوافة  فريلون«. 

يف  الطبيعي  بالقيا�س  )ماكيت(  ت�سميم  لها 

كاآلة  تظهر   )Le Bourget( لوبورجيه  معر�س 

تقليدية ذات بنية معدنية �سبه اآحادية الهيكل، 

البدن  فوق  مركبني  عنفيني  حمركني  وم��زّودة 

وامل�سنوع  ال�سفرة  الرباعي  الرئي�س  الدّوار  اأمام 

اخللفي  اجلائز  اأما  اخلفيف.  املعدين  املزيج  من 

يحمل  الهيكل  اآحادي  فهو  املقابل  الدّوار  احلامل 

ومقّراً  اليمني  اىل  ال�سفرة  خما�سي  مقابالً  دّواراً 

اأفقياً  لتفاديها(  اأو  الرجت��اج��ات  لإماتة  )جهاز 

َمعَجلة  على  الطوافة  هذه  وترتكز  الي�سار.  اىل 

قابلة  ن�سف  العجلة  ثالثية  العجالت(  )جمموعة 

اأما  عجالت.  �سهوات  ثالث  من  ومكّونة  لالإخفاء 

من  طاقم  ل�ستقبال  يكفي  ما  فف�سيح  بدنها 

اأو �ستة جرحى  عن�سرين وما بني 16 و20 جندياً 

ممّددين اأو اأي وزن ي�ساوي حمولتها.

 F - ZwwN اأول النموذجني الأوليني )امل�سّمى

 15 يف  اأول��ي��اً  حتليقاً  نّفذ   )et F - Zwwo
ني�سان 1965 بقيادة جان بوليه ورولن كوفينيو 

اندريه  امليكانيكي  الطوافة  على منت  يعاونهما 

ريكو واملهند�س جريار بوتان.

ويبلغ  الدّوار،  اأحادية  النموذج  الطوافة  وكانت 

عنفيني  مبحركني  وجمّهزة  اأطنان،   6.4 وزنها 

بقوة   )Turboméca Turmo III c3/c4(
يف  �سرعتها  وبلغت  منهما.  لكل  ح�سان   1300

300كلم/ والق�سوى  كلم/�سا،   270 التحليق 

بعد  تبنّي  اإذ  واعدة،  تكن  بداياتها مل  ولكن  �سا. 

طريانها التجريبي ح�سول اإرجتاجات على ال�سرعة 

احلركة  نقل  علبة  تثبيت  عن  ناجمة  اخلفيفة 

الطوافة
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اخللل  اإ�سالح  ومّت  الطّيار.  حجرة  على  الرئي�سة 

�سريعاً باإن�ساء نظام تعليق عرف باإ�سم »باربكيو« 

نقل  علبة  ملجموعة  مهماداً  �سكل   )Barbecue(
وبعد جناح جتربة  احلجرة.  دوار   - الرئي�سة  احلركة 

على  تركيبه  مّت  اأويل  من��وذج  على  النظام  هذا 

الطوافة SA 330 يف عملية النتاج.

قبل  حم��دودة  من��اذج   - طوافات   7 هناك  ك��ان 

 ،SA 330 - 01 النتاج املت�سل�سل بعد النموذج

�سركتي  بني  التعاون  ثمرة  كان  الثامن،  والأخ��ري، 

اأڤيا�سيون« و»و�ستالند هليكوبرت«. وجمعت  »�سود 

يوفيل  يف  امل�سنع  يف  برتخي�س  الأخ��رية،  هذه 

)Yeovil( يف بريطانيا حواىل 40 طوافة من هذا 
البيطاين.  امللكي  اجلو  ل�سالح  خم�س�سة  النوع 

»XW - 24( »SA 330 08( فقد  الطوافة  اأما 

نعت يف مارينيان و�سّلمت طائرة للبيطانيني.  �سُ

 SA« وقد اأطلقت فرن�سا على هذا النموذج اإ�سم

330E« واإ�سم » HC - MK-1« يف انكلرتا.

امللكي  اجل���و  ���س��الح  ك���ان  ومل���ا 

البيطاين بحاجة اأي�ساً اإىل طوافة 

 ،1967 العام  اخ��ت��ار،  تكتي  نقل 

 ،)SA 330(  330 اأ  �س  الطوافة 

بوما،  اإ���س��م  عليها  اأط��ل��ق  ال��ت��ي 

غازيل  الطوافة  بعد  الثانية  لتكون 

)Gazelle( الفرن�سية بني طوافاته. 
اتفاق  وّق��ع   1968 ني�سان   2 ويف 

ال�سركتني  بني  بريطاين   - فرن�سي 

املذكورتني لإطالق وت�سنيع 40 طوافة 

بوما )Puma HC - MK -1( لتن�سم 

اجلو  �سالح  يف  و320   33 �سربي  اىل 

حمرك  الطوافات  لهذه  واختري  امللكي. 

»Turmo III C4« بقوة 1300 ح�سان. 
امل�سانع يف  من  الأوىل  الطوافة  وخرجت 

اأيلول   12 يف  النتاج  �سل�سلة  يف  هايز 

.1968

الب  جي�س  يف  اخلفيف  الطريان  وت�سّلم 

حتت  بوما  طائرة  اأول   )ALAT( الفرن�سي 

اأويل  اإطار طلب  »SA 330 B« )يف  ا�سم 

 .1969 اآذار  يف  ط��واف��ة(  وثمانني  لثماٍن 

الطوافات  العام 1975 بلغ عدد  ومع مطلع 

امل�سّلمة ل�»ALAT« 130 طوافة.

ب�ما املدنية

اإذا كان�ت اإنط�القة الطواف�ة SA 330 ع�سكرية 

الهدف، فهي مل ت�ستم�ر كذلك، اإذ نادت �س��ركة 

ال��سوق  اىل  حمتم�ل  مبنف�ذ  اأڤيا�سي��ون«  »�سود 

»جمّردة  بوم�ا  طواف�ة  �سن�ع  خ�الل  م�ن  املدين 

من�وذج  فك�ان  التجاري.  للقطاع  ال�سالح«  من 

الذي   )F - WRPH(  1007 الرقم  ال�سل�سل�ة 

ا�ستخ�دم منوذج�اً اأولياً مدني�اً لتطوير هذه الن�سخة 

وحّلقت  وجتارياً،  تقني�اً   )SA 330 F( اجلديدة 

اأيلول 1969،  بوم�ا املدنية للمرة الأوىل يف 26 

اىل  املدنية  املثبتة  اخلطّية  تاأكيداته�ا  وُقّدم�ت 

فرن�سا يف 12 ت�سرين الأول 1970.

 »SA 330« للطوافة  املدين  الإ�ستخدام  لفت 

اإنتباه امل�ستثمرين النفطيني بعيداً عن ال�ساطئ 

يف  مناف�ساتها  على  متفّوقة  وج��دوه��ا  الذين 

حتليقها  واأمان  القوية  حمركاتها  بف�سل  اخلدمة 

حمركيها  اأح���د  تعطل  ح���ال  يف  واح���د  مب��ح��رك 

املوا�سالت بني  توؤمن  وكذلك فهي  التوربينيني. 
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من�سات احلفر وال�ساطئ عدة مرات يف اليوم يف 

يف  ولكن  الغالب  يف  �سعبة  ظروف 

النوع  هذا  عا�سف. ويف  مناخ غري 

الطوافة  باإمكان  العمليات،  م��ن 

 1500 حمولة  نقل   »SA 330«
م�سافة  اإىل  كلغ 

الوقود  من  كمية  مع  ال�ساطئ  من  كلم   250

كافية للذهاب والإياب من دون اإعادة تزّود الوقود 

الوزن  رفع  العام 1971،  اإرتفاع 2000م.  وعلى 

حمركات  مع  اأطنان   6.7 اىل  للطوافة  الإجمايل 

وخالل  ح�سان.   1580 بقوة   »Turmo IV C«
 »SA 330 G« 1974 نالت طوافة  �ضهر �ضباط 

اأخرى(،  مدنية  )ن�سخة 

اأعمال  اأول طوافة  �سهادة تثبيت مدنية، فكانت 

يف العامل تنال �سهادة املالحة لتقل الركاب من 

فئة اأ. ثم ظهرت ن�سخة مدنية جديدة حملت اإ�سم 

»SA 330 J« واختلفت عن �سابقتها باإ�ستبدال 
الكربون،  األياف  من  باأخرى  املعدنية  ال�سفرات 

ونالت �سهادة التثبيت يف ني�سان 1976.

ومن مهام الطوافة بوما املدنية تنفيذ عمليات 

بحرية،   - اجل���و  الإن���ق���اذ 

ال�������دور:   •
للنقل  ط���واف���ة 

املتو�سط.

ايرو�سب�سيال. • ال�سركة: 
 15 حت��ل��ي��ق:  اأول   •

ني�سان 1965.

اخل���دم���ة:  دخ������ول   •
.1968

اخلدمة. يف  تزال  • ما 
اىل  املنتج  العدد   •

اليوم: 1687.

ي�ساف   3 الطاقم:   •
و20   16 ب��ني  م��ا  ال��ي��ه��م 

جندياً.

• املحرك:

 Turbomeca الإ�سم:   -

.Turmo III C4
- العدد: اثنان.

- النوع: عنفي.

- القوة: 1330 ح�ساناً.

- عدد ال�سفرات: 4.

• الأبعاد:
- قطر الدّوار: 15.09 م.

- الطول: 14.06 م.

- الإرتفاع: 5.14 م.

ال��دوار  قر�س  م�ساحة   -

الرئي�س: 176.72 م2.

• الأوزان:
- فارغة: 3615 كلغ.

- احلمولة النافعة: 2500 

كلغ حتت حبل الرفع.

 7400 الأق�سى:  ال��وزن   -

كلم.

• الأداء:
 280 التحليق:  �سرعة   -

كلم/�سا.

الق�سوى: 310  ال�سرعة   -

كلم/�سا.

- ال�سقف العملي: 5000 

م.

املقطوعة:  امل�سافة   -

550 كلم.

- �سرعة ال�سعود البدئية: 

365م/دقيقة.

 •
الت�سلح اخلارجي:

 7.62 عيار  ر�سا�سات   -

ملم.

- �سالّت �سواريخ.

م�����س��ادة  ����س���واري���خ   -

للدبابات.

ملم   20 ع��ي��ار  م��دف��ع   -

على الباب.

• املهمات:
- املطاردة.

- الدعم املتقارب.

- القتال �سد الغرّية.

- الدعم التكتي.

- الق�سف الإ�سرتاتيجي.

- الدورية البحرية.

- الإ�ستطالع التكتي.

- القتال �سد ال�سفن.

- ال�ستطالع ال�سرتاتيجي.

- ال�ق�تال �س�د الغوا�س�ات.

- البحث والإنقاذ.

- النقل للهجوم.

- النقل.

- الربط.

- التدريب.

- التزّود جواً.

- مهمات خا�سة.

�ر
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�س
يف 
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م
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والنقل  ال��ط��ارئ،  والإخ���الء  برية،   - اجل��و  والن��ق��اذ 

على  بوما  طوافة  روؤي��ة  ن��ادراً  يعد  ومل  ال�سحي. 

مهابط على �سطوح امل�ست�سفيات املدنية. ومن 

الطوافة  لهذه  اإعالمياً،  بروزاً  الأكر  التدخالت  اأحد 

كان يوم 5 اأيار 1992 عندما انهارت من�سة ملعب 

كرة قدم يف فورياين بكور�سيكا على املتفّرجني، 

ف�سارعت بوما اإىل التدخل لإنقاذ ال�سحايا مظهرة 

اأنها متعّددة الغر�س. وهكذا باتت اآلة اإنقاذ كثرية 

ال�ستعمال.

الط�افة ب�ما خارج فرن�سا

نوع  حمركها   SA 330 C الت�سدير  ن�سخة 

املطّورة  الن�سخ  بني  ومن   .TURMO IVC
 SA وطوافة  الفرن�سية   SA 330 H طوافة 

هاتان  وتتمّيز  للت�سدير.  املخ�س�سة   330 L
الطوافتان ب�سفرات دوارها امل�سنوعة من مواد 

مداخل  عند  ال�سقيع  اإذاب��ة  وبنظام  مركبة 

الهواء وحواف ال�سفرات.

النادرة  الطوافات  من  اأي�ساً  هي  بوما 

حلف  دول  اىل  بيعت  ال��ت��ي  ال��غ��رب��ي��ة 

فال�سركة  ال��ب��اردة.  احل��رب  خ��الل  وار���س��و 

 165 منها  �سّنعت   »IAR« الرومانية 

 »SA- 330 L« النموذج  من  ن�سخة 

وغالبية  و1991.   1977 العامني  بني 

الطريان  اىل  ان�سمت  الطوافات  هذه 

بع�سها  ول��ك��ن  امل��ح��ل��ي  الع�سكري 

وقد  ويوغو�سالفيا.  اأنغول  اإىل  �سّلم 

اليوغو�سالفية  الطوافات  ا�ستخدمت 

التي  الأهلية  احلرب  خالل  اخلم�س 

اأ�سعلت البلقان خالل الت�سعينيات. 

IAR-« ا���س��م  حت��ت  ون���ّف���ذت 

الق�وات  نقل  مهمات   »330L
بارتيزان  طواف�ات  غط�اء  حت�ت 

الن�سخة   ،)Partizans(
غازيل.  لطوافة  اليوغو�سالفية 

البوما  ا�ستبدلت  ث��م  وم��ن 

بط�وافات  اليوغ�و�سالفية 

مي - 17 الرو�سية.
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- جنوب افريقيا.

- اجلزائر.

- املانيا.

- اململكة العربية 

ال�سعودية.

- الرجنتني.

- بلجيكا.

- بوليفيا.

- البازيل.

- بلغاريا.

- الكامريون.

- ت�سيلي.

- ال�سني.

- جمهورية الكونغو.

- كوريا اجلنوبية.

- �ساحل العاج.

- الإمارات العربية 

املتحدة.

- اإكواتور.

- اإ�سبانيا.

- اأثيوبيا.

- فرن�سا.

- الغابون.

- بريطانيا.

- اليونان.

- غينيا.

- اأندوني�سيا.

- العراق.

- الأردن.

- كينيا.

- الكويت.

- لبنان.

- ماليزيا.

- مالوي.

- املغرب.

- املك�سيك.

- نيبال.

- نيجرييا.

- عمان.

- باك�ستان.

- بنما.

- هولندا.

- فيليبني.

- برتغال.

- قطر.

- رومانيا.

- ال�سنغال.

- �سنغافورة.

- �سلوفينيا.

- ال�سودان.

- ال�سويد.

- �سوي�سرا.

- تايلند.

- توغو.

- تون�س.

- تركيا.

- فنزويال.

- زائري.

- زميبابوي. ن
�
مي
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وكذلك بيعت رخ�سة اىل جنوب افريقيا ل�سركة 

الطوافة  هذه  �سّنعت  التي   )Denel( »دينل« 

حتت اإ�سم اأوريك�س )Oryx( وهي الن�سخة الأحدث 

لبوما. فهي تتمتع بطريانيات ماأخوذة من �سوبر 

بوما، ومبحركني نوع »Makila 1A1« قوة كل 

منهما 1877 ح�ساناً. وهي يف اخلدمة منذ العام 

1988 يف القوات اجلوية جلنوب افريقيا مبعدل 

50 طوافة. ومل ت�سّدر اأوريك�س اإىل اخلارج. 

 SA« انتاج 697 طوافة  وبعد  العام 1987، 

الت�سنيع  توقف  مناذج،  ثمانية  وفق   »330
 SA( بوما  �سوبر   332 اأ  �س  الطوافة  ل�سالح 

.)332 Super Puma

�س�بر ب�ما

SA 332 Super Puma
ت���ط���وي���راً ل��ع��ن��ب ال���ط���ريان 

ال���ب  ج��ي�����س  يف  اخل���ف���ي���ف 

وتوفرياً   )ALAT( الفرن�سي 

عن  اأعلن  الت�سدير،  حلاجات 

ب��رن��ام��ج ���س��وب��ر ب��وم��ا يف 

العام  ل��وب��ورج��ي��ه  م��ع��ر���س 

1975. وعرفت هذه الطوافة 

تكنولوجية  حتديثات  ع��دة 

»ايرو�سبا�سيال«  اأجرتها 

املحرك  و»ت��ورب��وم��ي��ك��ا«: 

ذو   )Malika( م��ال��ي��ك��ا 

من  اخلفيف  امل�����س��روف 

ي�سمح  وال����ذي  ال���وق���ود 

الهبوط  معجلة  املقطوعة،  امل�ضافة  بتح�ضني 

الوا�سعة الفرجة والعالية القدرة على الإمت�سا�س، 

اإذابة ال�سقيع عن الدوار، مقاومة مرتفعة  جهاز 

ذلك،  على  وعللالوة  ال�ضطراري...  الهبوط  عند 

فقد مّت تعديل الراأ�س الأمامي، وطاقة اخلزانات 

املزيدة.

 13 يف  حتليق  اأول  الأويل  ال��ن��م��وذج  ون��ّف��ذ 

هرن�سميدت  واإتيان  دلبيل  جاك  بقيادة  اأيلول 

والعام  بوتان.  وج��ريار  مارتي  جان  ي�ساعدهما 

الأويل اجلديد 76 �سم  النموذج  1980 طال بدن 

اإ�سافيتني.  جانبيتني  نافذتني  زج��اج  واأ�سيف 

وبداأ الت�سليم العام 1981، واأعيدت الع�ام 1990 

اأوروكوبرت  قب�ل  من  الع�سكرية،  الن�سخ  ت�سمي�ة 

.»AS 532 Cougar« باإ�سم
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اآذار

اإعداد:

 رميا �سليم �س�مط

با�سكال مع��ش ب� مارون

ماري احل�سري

حتقيق ع�سكري

2
0
0

9

اإ�سرائيل  اأوق��ف��ت   2006 اآب   14 يف 

عدوانها على لبنان بعد 33 ي�ماً من 

اأن  غري  املنهجي.  والتدمري  املجازر 

مفاعيل  كما  العدوان  هذا  مفاعيل 

ارتكبتها  اأخ��رى  وح��روب  اإع��ت��داءات 

اإ�سرائيل �سد لبنان، ما تزال م�ستمرة. 

وعلى الرغم من اجله�د الكبرية التي 

ملي�ن  من  اأكرث  ثمة  وُتبذل،  ُبذلت 

قنبلة عنق�دية ما تزال منت�سرة يف 

العديد من امل�اقع.

املركز  رئي�ش  فهمي  حممد  العميد 

بالألغام،  املتعلقة  للأعمال  اللبناين 

كل  لتحرير  م�ستمر  العمل  اأن  اأك��د 

العنق�دية  القنابل  امل�اقع من خطر 

اىل  اأ�سار  واإذ  الذخائر.  من  و�س�اها 

قد  حك�مية  غري  منظمات  ثمة  اأنه 

هذا  يف  العاملة  فرقها  عدد  خف�ست 

لإكمال  جاهز  اجلي�ش  اأن  اأك��د  الإط��ار، 

كان�ن  �سهد  ذلك  اىل  وحده.  املهمة 

حظر  معاهدة  ت�قيع  املن�سرم  الأول 

التي  اأو�سل�  يف  العنق�دية  القنابل 

كانت ماأ�ساة لبنان دافعاً ق�ياً لإقرارها.

اإ�ساءات على كل ما تقدم يف ما يلي، 

اأعمال  واكبت  ميداني�ة  ج��لة  اىل 

نزع  جمال  يف  العاملة  الفرق  اإحدى 

القن�ابل العنق��دية واإبعاد خطرها

عن امل�اطنني.
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العميد فهمي:

بع�ش املنظمات الدولية

غري احلك�مية خّف�ش عدد الفرق

واجلي�ش جاهز لإكمال املهمة
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من 1990 اىل 2006

برزت م�سكلة الألغام والذخائر غري املنفجرة يف 

لبنان بعد انتهاء احلرب العام 1990، حيث اأظهرت 

عمليات الإ�ستطالع الأولية اإنت�سار البقع امل�سبوهة 

خمتلف  يف  وا���س��ع��ة  م�ساحات  على  واخل��ط��رة 

املناطق اللبنانية، اإ�سافة اىل وجود كّم كبري من 

الألغام والذخائر غري املنفجرة املزروعة �سمن 

املناطق الآهلة والأرا�سي الزراعية، قّدر عددها 

بنحو املئة األف؛ علماً اأنه ويف تلك الفرتة مل 

يكن لدى املواطنني الوعي الكايف جلهة خطر 

الألغام وتاأثريها ال�سلبي.

الألغام يف  م�سكلة  زادت  العام 2000  الغربي  والبقاع  اجلنوب  بعد حترير 

لغم يف  األف  اأكر من 425  زرع  قد  الإ�سرائيلي  العدو  اأن  تبنّي  لبنان حيث 

اجلنوب منها 375 األف لغم على احلدود بني لبنان وفل�سطني املحتلة.

اأما الكارثة الأعظم فقد برزت بعد عدوان متوز 2006 التي اإ�ستعمل خاللها 

العدو الإ�سرائيلي القنابل العنقودية حيث األقى ما يزيد عن 400 األف قنبلة 

عنقودية يف ال�ساعات 72 الأخرية التي �سبقت وقف الأعمال العدوانية، والتي 

متتد تداعياتها اخلطرة على املدنيني لع�سرات ال�سنني. وقد مّت حتديد 1061 

موقعاً ملوثاً بالقنابل العنقودية لغاية الآن.

باإطالق  بداأت  امل�سكلة،  ملعاجلة  خطوات  عدة  اللبنانية  الدولة  اإتخذت 

فوج  ف��رق  خاللها  قامت  وا�سعة  حملة  اللبناين  اجلي�س 

قطع  يف  الهند�سة  ووح���دات  الهند�سة، 

بعمليات  واألويته  اجلي�س 

الألغام  نزع 

ومعاجلة الذخائر غري املنفجرة.

توعية  ح��م��الت  اجلي�س  اأط��ل��ق  م���واٍز  وب�سكل 

والذخائر  الألغام  خماطر  من  املواطنني  لتحذير 

غري املنفجرة، وقام بو�سع اإ�سارات حتذيرية حول 

جميع البقع اخلطرة واملعروفة.

املركز  و�سع  اإن�سائه،  وبعد  لحقة،  مرحلة  يف 

ني�سان  يف  بالألغام  املتعلقة  لالأعمال  اللبناين 

لنزع  الوطني  )املكتب   1998

اإ�سرتاتيجية  �سابقاً(  الأل��غ��ام 

هدفت اىل تنظيف جميع حقول 

الذخائر  ومعاجلة  املحددة،  الألغام 

القرى  الإ�سرائيلي يف  العدو  خّلفها  التي  العنقودية  والقنابل  املنفجرة  غري 

والبلدات اجلنوبية.

يف هذا الإطار، ي�سري رئي�س املركز العميد حممد فهمي اىل اخلطوات التي 

الألغام  لنزع  م�ساريع  عدة  تنفيذ  اأبرزها  ومن  ال�سعيد،  هذا  على  حتّققت 

بالتعاون مع عدد من املنظمات الدولية غري احلكومية، واإن�ساء مركز اإقليمي 

ودولة  املتحدة  الأمم  مع  بالإ�سرتاك  اجلنوب،  يف  بالألغام  املتعلقة  لالأعمال 

الذي  الإماراتي  الت�سامن  م�سروع  لتن�سيق  وذلك  املتحدة،  العربية  الإمارات 

مّولته دولة الإمارات وامتد من العام 2002 حتى العام 2004 كمرحلة اأوىل، 

عدد  تنظيف  اىل  اأدى  ما  اآذار 2008،  �سهر  حتى  عدوان متوز  بعد  ثم  ومن 

كبري من حقول الألغام ومعاجلة عدد كبري من القنابل العنقودية والذخائر غري 

املنفجرة.

املتعلقة  لالأعمال  اللبناين  املركز  اأن  فهمي  العميد  ويو�سح 

املواطنني  عن  اخلطر  ل��درء  تامة  بجدية  يعمل  بالألغام 

احلكومية  غري  الدولية  املنظمات  اإ�سرافه  وتعمل حتت 

بتمويل من الدول املانحة.

ينّقب

وي�سرب

ويعّطل

العميد حممد فهمي رئي�ش املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام
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اآلية الدعم

عن اآلية الدعم الذي يتلقاه لبنان يف هذا املجال، ي�سري العميد فهمي 

نزع  لعمليات  املبا�سر  التمويل  بينها  من  اأوج��ه،  عدة  يّتخذ  اأنه  اىل 

قّدر  الذي  الإماراتي  امل�سروع  مثل  العنقودية  والقن�ابل  الألغ�ام 

جمم�وع متويل�ه بنح�و خم�سني مليون دولر اأمريكي على 

مرحلتني.

وه���ن���اك اأي�������س���اً مت��وي��ل 

من  بالتوعية  اخلا�سة  التعليمية  والبامج  امل�ساريع 

الأ�سعدة:  على  الألغام  �سحايا  وم�ساعدة  الألغام  خماطر 

الإقت�سادية،   - والإجتماعية  الإجتماعية،   - النف�سية 

تطوير  اإطار  يف  التقني  الدعم  تقدمي  اىل  اإ�سافة 

الألغام  ن��زع  عمليات  يف  املعتمدة  الو�سائل 

والقنابل العنقودية.

اأن��ه  امل��رك��ز  رئي�س  وي�سيف 

التعاون  اإط���ار  يف  ي��ن��درج 

املنظمات  جهود  ال��دويل 

احلكومية  غري  الدولية 

ال�����ع�����ام�����ل�����ة يف 

جم���������ال ن�����زع 

والقنابل  الأل��غ��ام 

ال���ع���ن���ق���ودي���ة يف 

والتي  ل��ب��ن��ان،  ج��ن��وب 

توؤدي جميعها دوراً م�سرتكاً يف تنظيف 

حتت  وتعمل  اخلطرة  الأج�سام  من  الأرا�سي 

اإ�سراف اجلي�س اللبناين وبناًء على توجيهاته.

عمل �ساق

يحتاج اىل ميزانيات �سخمة

الدولية  املنظمات  تواجه 

اأثناء  يف  �سعوبات  ع��دة 

ت����اأدي����ة م��ه��م��ة ن��زع 

البع�س  ي�سري  الألغام، 

اأنها قد توؤثر على  اىل 

العمل  اإ���س��ت��م��راري��ة 

تتوافر  مل  ح���ال  يف 

الإعتمادات الالزمة.

املو�سوع،  هذا  حول 

يوؤك�د العمي�د فه�مي اأن امليزاني��ة التي حتت�اجها عملي�ة 

اىل  اإ�ستن�اداً  املنف�ج�رة،  غي�ر  والقناب�ل  الألغ�ام  نزع 

اخلط��ة اخلم�سي�ة املو�س�وع�ة حالياً ت�سل اىل 25 مليون 

دولر، حيث �سيتم تنظي�ف جميع الأرا�سي اللبنانية.

اجلي�ش جاهز للمهمة

عن م�سري هذه اخلطة يف حال توقفت عمليات النزع 

اأن  فهمي  العميد  يوؤكد  الدولية،  املنظمات  قبل  من 

اجلي�س قادر على تنفيذ املهمة مبفرده.

بع�س  ل��دى  العمل  توّقف  عن  ي�ساع  ما  وح��ول 

العميد  يو�سح  اجلنوب  يف  الدولية  املنظمات 

عديد  خّف�ست  منظمات  ثمة  اأن  فهمي 

فرقها ومل تتوقف عن العمل. 

جلنتان وطنيتان

جاهزون للإنطلق نح� ... احلياة

كا�سحة األغام
عدًة وعتاداً
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يقابل التعاون الدويل يف اإطار عمليات نزع الألغام والقذائف غري املنفجرة، 

من  للتوعية  الوطنية  اللجنة  هما  وطنيتني  جلنتني  قبل  من  حملي  تعاون 

خماطر الألغام، واللجنة الوطنية مل�ساعدة �سحايا الألغام اللتني تعمالن حتت 

العون  يد  وتقدمي  املواطنني  توعية  جمايل  يف  اللبناين  اجلي�س  اإ�سراف 

ل�سحايا الألغام وعائالتهم. ويف اخلتام يوؤكد العميد فهمي على اأهمية الوعي 

اأن التبليغ الفوري من قبل املواطنني  العام حول اأخطار الألغام، م�سرياً اىل 

عن وجود اأج�سام م�سبوهة يف حميطهم اأ�سهم اىل حد كبري يف معاجلة هذه 

امل�سكلة، مذكراً ب�سرورة موا�سلة اجلهود الفردية عن طريق عدم الإقرتاب من 

الأج�سام امل�سبوهة بل التوّجه اىل اأقرب مركز للجي�س اللبناين.

من املكتب... اىل املركز

اأن�سئ املكتب الوطني لنزع الألغام بتاريخ 1998/6/7 بناًء على القرار 29 

ال�سادر عن جمل�س الوزراء بتاريخ 1998/4/15.

لالأعمال  اللبناين  »املركز  لي�سبح  املكتب  اإ�سم  اإ�ستبدل   ،2007 العام 

املتعلقة بالألغام« وذلك متا�سياً مع امل�سطلح املعتمد يف »املعايري الدولية 

لالأعمال املتعلقة بالألغام« املو�سوعة من قبل منظمة الأمم املتحدة.

اأركان   - اجلي�س  بقيادة  بالألغام  املتعلقة  لالأعمال  اللبناين  املركز  يرتبط 

املتعلقة  لالأعمال  الوطني  »البنامج  تنفيذ  ويتوىل  للعمليات،  اجلي�س 

بالألغام  املتعلقة  بالأعمال  املوجلة  ال�سلطة  عن  نيابة  وتن�سيقه،  بالألغام« 

التي يراأ�سها وزير الدفاع.

حددت مهام املركز على ال�سكل الآتي:

بالألغام،  املتعلقة  الأعمال  اإطار  يف  �ستقام  التي  الن�ساطات  • اإدارة 
جميع  عمل  لت�سهيل  والإداري  اللوج�ستي  الدعم  تاأمني  على  وامل�ساعدة 

النهائية  املرحلة  ل�سرتاتيجية  وفقاً  وذلك  لبنان،  يف  العاملة  املنظمات 

واملعايري الوطنية لالأعمال املتعلقة بالألغام.

بالألغام  املتعلقة  الأعمال  جميع  • توكيل 
وتن�سيقها وترخي�سها مبا 

 ،)ERW( املتفجرة  احل��روب  وخمّلفات  الأر�سية  الألغام  حقول  م�سح  فيها 

وو�سع اخلرائط والرتقيم والتطهري وا�سرتداد الأرا�سي.

)MRE( بغية احلّد  الألغام  خماطر  من  التوعية  عملية  اأولويات  • و�سع 
من خماطر الإ�سابات، وذلك من خالل ن�سر التدابري الإحرتازية الفعالة.

اإدارة املعلومات  • يكون املركز م�سوؤولً عن نظام 
.)IMSMA( لالأعمال املتعلقة بالألغام

اإعتماد املنظمات  عن  • يكون املركز م�سوؤولً 
وذلك  الأل��غ��ام،  مكافحة  يف  العاملة  كافة 

منح  وقبل  الوطنية  املعايري  وف��ق 

متعلق  ن�ضاط  اأي  على  املوافقة 

بالألغام. 

النوعية  و�سمان  • مراقبة 
املتعلقة  كافة  لالأعمال 

.)QA/QC( بالألغام

اإن�����س��اء   •
م�������راك�������ز 

اإق��ل��ي��م��ي��ة 

العقيد ح�سن الفقيه يف املركز القليمي 

يف النبطية

�سنوات  مدى  على  والدولية  املحلية  اجلهود  اأثمرت 

من العمل الدوؤوب جناحاً ملحوظاً يف جمال نزع الألغام 

والقنابل و�سواها من الأج�سام القاتلة.

ووفقاً لح�ساءات اآخر العام 2008 يتبني الآتي:

• الألغام:
مت تنظيف 91 مليون مرت مربع من اأ�سل 150 

بنحو  ملوثة  كانت  اللبنانية  الأرا�سي  من  مربع  مليون مرت 

550000 لغم م�ساد لالأفراد والآليات موزعة على 4573 حقل األغام. ما 

  
م

قا
لأر

با
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لالأعمال املتعلقة بالألغام عند ال�سرورة. 

اأق�سام املركز

التي  املركز  رئا�سة  من  بالألغام  املتعلقة  لالأعمال  اللبناين  املركز  يتاألف 

بالألغام،  املتعلقة  لالأعمال  الوطني  البنامج  تطبيق  من  التاأكد  تتوىل 

والقيام بوظيفة اأمانة �سر اللجنة الإ�ست�سارية الوزارية القائمة بني الوزارات 

املعنية بالأعمال املتعلقة بالألغام، اإ�سافة اىل ت�سجيع املانحني واللبنانيني 

على م�ساركة اأو�سع يف اأعمال اإزالة الألغام ومهام اأخرى.

اأما الأق�سام فهي:

واملعطيات  البيانات  تاأليل  عمله  وي�سمل  والبحوث،  التاأليل  • ق�سم 
وحت�سري التقارير الإح�سائية وحتليلها وحت�سري خرائط ملفات العمل.

والتجهيزات  العتاد  هبات  ت�سّلم  مهامه  من  واللوج�ستية،  الإدارة  • ق�سم 
والإقامات  ال��دخ��ول  �سمات  تنظيم  اىل  وال�سركات،  ال��دول  من  املقدمة 

للموظفني الأجانب واملنظمات العاملة يف جمال نزع الألغام.

على  تقع  الأل��غ��ام،  خماطر  من  والتوعية  الإع��الم  ق�سم   •
لتنبيه  توعية  حمالت  واإطالق  وتنفيذ  تخطيط  م�سوؤولية  عاتقه 

ومراقبة  العنقودية...  والقنابل  الأل��غ��ام  خماطر  من  املواطنني  وحتذير 

ن�ساطات اجلمعيات الأهلية العاملة يف هذا املجال.

الطبي  الدعم  تاأمني  مهامه  اأبرز  من  ال�سحايا،  م�ساعدة  ق�سم   •
الأهلية  اجلمعيات  اأع��م��ال  وم��راق��ب��ة  لل�سحايا،  والإق��ت�����س��ادي  والنف�سي 

واملنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال م�ساعدة هوؤلء ال�سحايا.

للمعايري  وفقاً  العمليات  واإدارة  تخطيط  يتوىل  العمليات،  ق�سم   •
الوطنية لالأعمال املتعلقة بالألغام.

املنظمات  عمل  على  ي�سرف  النوعية،  و�سمان  مراقبة  ق�سم   •
باملعايري  التقيد  جلهة  بالألغام  متعلقة  اأع��م��الً  تنفذ  التي  وال�سركات 

الوطنية والدولية، ويحقق يف كل حادث يوؤدي اىل اإ�سابات.

مكافحة  اىل  املركز،  باأمن  يتعلق  ما  يتوىل  والتوجيه،  الأمن  • ق�سم 
الإ�ساعات وتنفيذ اخلطة التوجيهية ال�سادرة عن قيادة اجلي�س.

النبطية(،  يف  )حالياً  بالألغام  املتعلقة  لالأعمال  الإقليمي  • املركز 
وهو يدير اأعمال ال�سركات واملنظمات العاملة يف جمال الألغام.

مركز اإقليمي يف النبطية

يف املركز الإقليمي لالأعمال املتعلقة بالألغام يف النبطية، التقينا العقيد 

املركز، فقال:  ن�سوء  تاريخية عن  بلمحة  ا�ستهل حديثه  الذي  الفقيه،  ح�سن 

»العام 2002، اأن�سئ املكتب الوطني لنزع الألغام )الذي اأ�سبح اإ�سمه يف ما 

الإمارات  دولة  من  بتمويل  بالألغام(  املتعلقة  لالأعمال  اللبناين  املركز  بعد 

العربية املتحدة، و�سّم ثالثة �سركاء هم: امل�سروع الإماراتي واجلي�س اللبناين 

.)UN( والأمم املتحدة

اأنهى امل�سروع الإماراتي عمله العام 2004، وا�ستمر العمل بالتن�سيق بني 

اجلي�س والأمم املتحدة وذلك برعاية املكتب الوطني لنزع الألغام. ويف تلك 

الفرتة كانت مهمتنا تق�سي بتفكيك الألغام«.

 ،2006 مت��وز  ح��رب  بعد  »لكن  وي��ت��اب��ع: 

القنابل  م�سكلة  واجهتنا 

ج�لة ميدانية

يعني اأن ن�سبة الأرا�سي التي مت تنظيفها هي 61٪ من تلك 

امللوثة. وقد اأزيل 125000 لغم من 2983 حقل.

على  فموزعة  م2(  مليون   59( املتبقية  امل�ساحة  اأما 

1590 حقالً حتتوي على 425000 لغم، منها 1010 حقول 

يف حماذاة اخلط الأزرق وهي حتتوي على 370000 لغم 

تقريباً. 

العنق�دية: • القنابل 
لوثت القنابل العنقودية 48.2 مليون مرت مربع 

من الأرا�سي اللبنانية اإثر عدوان متوز 2006، وحتى 

نهاية العام 2008 كان قد مّت تنظيف نحو 36 مليون مرت مربع، 

واأزيلت 155000 قنبلة.
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العنقودية، وقد بداأ فريق الهند�سة يف اجلي�س اللبناين العمل مبفرده على 

اأن نلنا دعماً من منظمات عديدة  األف قنبلة(، اىل  نزع هذه القنابل )64 

اأجنبية، وح�سلنا على متويل من عدد اآخر.

والقنابل  الألغام  والأخري عن نزع  الأول  اللبناين هو امل�سوؤول  اليوم اجلي�س 

العاملة  الأجنبية  املنظمات  وكل  العنقودية، 

حالياً تخ�سع ملراقبة اجلي�س واإ�سرافه«.

اىل  امل�سوؤولون  �سعى  مبفرده،  امل�سوؤولية  اجلي�س  ت�سّلم  »حني  وي�سيف: 

اإن�ساء مركز جديد يخّولهم التحّرك ب�سهولة وبحرية اأكب، فبداأ التح�سري ملرحلة 

الإنتقال منذ اآذار العام 2008 حيث بداأ اإن�ساء املركز الإقليمي لالأعمال املتعلقة 

بالألغام يف منطقة النبطية، وقد انتقلنا اليه يف 9 كانون الثاين 2009«.

اأّما يف ما خ�س املناطق اخلا�سعة مل�سوؤولية املركز، فهي تق�سم اىل ت�سعة 

اأق�سام:

.5 اىل   1 من  مرقمة  الليطاين  جنوب  • منطقة 
.6 مرقمة  النبطية  • منطقة 
و8.  7 مرقمة  �سور  • منطقة 

م�سوؤولية  اىل  حديثاً  اأ�سيفت  وهي   9 مرقمة  ال�سوف  منطقة   •
املركز.

النقطة  هذه  فقيه  العقيد  ي�سرح  عملها  وتنفيذ  الفرق  قبول  اآلية  وعن 

رغبتها يف  عن  اأجنبية  منظمة  تعّب  حيث  اإداري  �سق  ثمة  بداية،  فيقول: 

توظيف فرق م�ساعدة وفقاً لقدراتها املادية. وهنا جنري بحثاً عن املنظمة 

لنعرف تاريخها ونوع عملها، وبناًء على ذلك، نعطي اأو ل نعطي املوافقة.

املنظمة  تقوم  حيث  التطبيقي،  ال�سق  فتت�سمن  الثانية  املرحلة  اأم��ا 

تطبيقه  ُبل  و�سُ العمل  اأ�سلوب  عن  ن�سخة  لنا  وتر�سل  الأ�سخا�س،  بتوظيف 

لنوافق عليها«. واأ�ساف قائالً:

خاللها عمل  نراقب  تقريباً،  �سهر  للفرقة مدة  بداية مهلة جتريبية  نحدد 

ت�ضمى  العمل،  ملكان  مركزنا  من  ل�ضباط  متكررة  زيارات  خالل  من  الفريق 

زي����ارات اجل����ودة، وخ��الل��ه��ا يتم 
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ملدة  املهلة  منّدد  ناجحاً،  كان  فاإذا  الفريق.  عمل  تقييم 

�سنة نوّقع عقداً مع املنظمة.

وي�سيف العقيد فقيه اأن الفريق الذي ينجح، يقوم اجلي�س اللبناين 

بتحديد اأهدافه ومناطق عمله. وت�ستمر زيارات اجلودة مرة كل اأ�سبوع ملراقبة 

التزام الفريق نظم العمل وقوانني ال�سالمة.

ويف حال لحظ ال�سابط املراقب اأن اأحد العنا�سر اأخّل بهذه النظم، يحق له 

اأّما  اأن يوقفه عن العمل لأنه بذلك يعّر�س اأع�ساء الفريق اىل اخلطر. 

اأن  اأي فريق، فيمكننا  بحادث خطري يف  العنا�سر  اأحد  ت�سّبب  اإذا 

نلغي عقده. 

ويلفت العقيد فقيه اىل اأن عمل املركز ل يقت�سر على 

مراقبة  على  يقوم  بل  فح�سب،  الفريق  عمل  مراقبة 

حتقيقاً  »جنري  ن�سبتها  تراجعت  حال  ففي  اإنتاجيته، 

على  نحر�س  كما  الرتاجع.  هذا  �سبب  عن  ون�ساأل 

املحليني،  وال�سكان  الفرق  العالقة بني  �سالمة  التاأكد من 

خ�سو�ساً اأ�سحاب الأرا�سي التي نعمل على تنظيفها«.

اأحد الفرق من  اإنتهاء  ويوا�سل العقيد فقيه حديثه، ويقول: عند 

عمله، ن�سّلمه �سهادة بنجاحه، ثم نعيد الأر�س اىل اأ�سحابها. ول 

يتوقف دورنا عند هذا احلد فح�سب، اإمنا، بعد ثالثة اأو اأربعة 

اأ�سهر نزور �ساحب الأر�س لنطمئن اىل اأنه ي�ستفيد من اأر�سه. 

يف  لالإ�ستثمار  منظمات  اإح�سار  اىل  اأحياناً  ن�سعى  اأننا  كما 

الأرا�سي املنظفة ولإقامة م�ساريع اإمنائية.

نبقى على جهوزية م�ستمرة،  املركز،  وي�سيف: هنا يف 

اإنفجار قنبلة،  عن وقوع حادث من جراء  فاإذا تلقينا خباً 

مل  )اأر�س  م�سدرها  من  للتاأكد  العنا�سر  من  عدداً  نر�سل 

يتم تنظيفها بعد، اأو اأر�س مّت تنظيفها، اأو اأر�س لي�ست 

م�سجلة لدى املركز(.

اأ�سل�ب العمل

اأ�سلوب العمل املّتبع يف عملية  ن���������زع عن 

 »MAG« منظمة  ب��ا���س��رت   2001 ال��ع��ام 

فريقاً   13 وثمة  لبنان،  يف  عملها  البيطانية 

تابعاً لها، �سبعة من هذه الفرق تعمل يف جمال 

نزع القنابل العنقودية بينما تتوىل الفرق ال�ستة 

الو�سائل  لتنفيذها  تعتمد  اأخرى  مهاماً  الباقية 

اليدوية وامليكانيكية والكالب الكا�سفة لالألغام.

ويف الف�سل الأخري من العام 2006 با�سرت العمل 

اأربع منظمات هي:

 »NPA« )فريقان(،  الدامنركية   »DCA«
ال�سويدية   »SRSA« ف���رق(،   4( الرنوجية 

فرق(،   3(  »BACTEC INT« ف��رق(،   6(

و»Handicap Int« )4 فرق(.

منظمات وفرق
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القنابل العنقودية، يقول العقيد فقيه: »يتم تنفيذ العمل وفق مرحلتني، 

الأوىل فوق الأر�س )Surface( اأي بحث نظري عن القنابل الظاهرة للعيان، 

التنقيب  اأي   )Subsurface( الأر���س  حتت  والثانية  العام.  الطريق  مثالً: 

للعثور على القنابل، مثالً: الب�ساتني.

يعمل كل فريق يف البداية يف بقعة اأر�س مب�ساحة 50 مرتاً مربعاً، اإذا وجد 

اأي  اإ�ستمر يف البحث بالطريقة عينها حتى ل يعر على  قنبلة 

قنبلة يف امل�ساحة الأخرية، وكل نطاق يخ�سع للتنظيف يجب اأن 

ل تقل م�ساحته عن 31 األف م2. كما اأن جتّمع القنابل ي�ساهم 

يف حتديد وجهة وجودها، فمثالً اإذا عرنا على قنبلة يف مكاٍن 

�ستكون  العمل  وجهة  اأن  نعرف  الغرب،  اجتاه  واأخرى يف  ما، 

غرباً«.

وي�سيف قائالً:

»اإ�ستطعنا 

اأن ن�سيطر على القنابل العنقودية من خالل ال�ستجابة ال�سريعة، ولقد متكّنا 

من القيام بواجبنا من خالل حتديدنا ثالث اأف�سليات نعمل بناًء عليها: الأوىل 

الب�ساتني  تنظيف  والثانية  وتنظيفها،  املنازل  بني  طرقات  ب�سق  تق�سي 

واحلقول املزروعة وغري املزروعة �سمن القرى، والثالثة تنظيف الوديان التي 

ي�سلكها الرعيان. ولكن هذه الأخرية قد تتحّول اإىل اأف�سلية اأوىل لدى تعّر�س 

اأحد الرعيان اإىل حادث قنبلة«.

للفريق،  ال��ي��وم��ي  العمل  م��دة  اأم���ا 

العقيد  ف���ي���ح���دده���ا 

�ساعات  ب�سبع  فقيه 

�ساعتني  اإىل  بالإ�سافة 

الإنتقال  ي�ستغرقهما 

علماً  واإل��ي��ه،  املركز  من 

اأن �ساعات العمل تت�سمن 

اإ�سرتاحات. فكل 50 دقيقة 

على  العن�سر  يح�سل  عمل، 

10 دقائق اإ�سرتاحة.

وعن ال�سعوبات التي تعرت�س 

العقيد  يقول  العمل،  تطبيق 

فقيه: اإن اأبرزها يتمثل بوجود 
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اأو املزروعة حيث ل بد من قطع  احلرجية  قنابل يف املناطق 

الأ�سجار، اإ�سافة اإىل وجود قنابل على الأ�سجار اأحياناً.

يف  اأرا�سيهم،  تنظيف  الأهايل  رف�س  اأي�ساً  ال�سعوبات  ومن 

رف�سهم،  تثبت  وثيقة  توقيع  على  اإرغامهم  يتم  احلالة  هذه 

وجرفهم الأرا�سي ما يوؤدي اإىل اإزاحة القنابل من مكان اإىل اآخر. كما 

اأن اأمطار ال�ستاء ت�ساهم يف طمر القنابل والألغام واإخفائها.

واأ�سار العقيد فقيه اإىل اأمرين: الأول هو اإ�ستعدادنا كمركز اإقليمي لالأعمال 

�سحايا العدوان امل�ستمر

م�سابون

286

قتلى

42

املجموع

328

اطفال ما دون

املجموع العام

32

54

200

الثانية ع�سرة

النا�سئة

13-18 عاماً

البالغون

19 عاماً وما فوق

3

4

35

35

58

235
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املتعلقة بالألغام لإعداد اإح�ساء �سفاف 100٪ عن عملنا واإجنازاتنا، اأي امل�ساحة 

التي مّت تنظيفها، عدد الألغام والقنابل العنقودية التي نزعناها، املناطق 

امل�سوؤولني عنها...

اأما الأمر الثاين فاإحتمال مغادرة املوظفني اللبنانيني املدنيني يف فرتة 

اللبناين بهدف  اجلي�س  قيادة  الأوىل مع  لذلك نعمل على جهتني،  قريبة، 

لأن عملنا يقوم على  الإلكرتونية،  بالأعمال  وجنود م�ضطلعني  توفري �ضباط 

اإبقاء  )UN( بهدف  املتحدة  الأمم  الثانية، مع  واجلهة  الكومبيوتر مبجمله، 

املوظفني املدنيني.

وختم بخب �سار، فالأمم املتحدة اإختارت لبنان لت�سنيفه اأهم م�سروع لنزع 

الألغام والأجنح بني امل�ساريع الأخرى، وقد »نلنا �سهادة جناح من قبل الأمم 

املتحدة لهذه الغاية«. وال�سبب اأن اجلي�س اللبناين هو الذي ت�سّلم امل�سروع 

وقد اتبع الأ�ض�ش النظامية وتقّيد ب�ضروط 

ال�سالمة وقوانني العمل.

واأمل يف اأن ي�ستمر 

وجه،  اأكمل  على  واجبه  تاأدية  يف  املركز 

وتاأكيداً على اأن اجلنود اللبنانيني قادرون 

على تنفيذ اأي مهمة توكل اإليهم.

اإىل عرب �ساليم

�سوفاين  باتريك  املالزم  برفقة 

لالأعمال  الإقليمي  املركز  من 

يف عرب �ساليم
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املتعلقة بالألغام، توّجهنا من النبطية اىل عرب �ساليم حيث زرنا الفريق 

اأن  يخبنا  طباجة  ح�سن  الفريق  عن  امل�سوؤول  »ماغ«.  ملنظمة  التابع   15

النظري  البحث  يف  يعمالن  منهم  اإثنان  عنا�سر،  ع�سرة  من  يتاألف  فريقه 

واأربعة م�سوؤولون عن التنقيب بوا�سطة الكا�سف ال�سغري واأربعة اآخرون ينقبون 

بوا�سطة الكا�سف الكبري، وي�ساف اإىل هوؤلء �سائقان وم�سعف طبي.

 50( الأول  احلقل  اأربعة:  تنظيفها  م�سوؤولية  الفريق  يتوىل  التي  احلقول 

فيه  العمل  م2(  األف   36( الثاين  احلقل  بالكامل،  تنظيفه  مّت  م2(  األف 

م�ستمر وقد ُعر فيه على 156 قنبلة عنقودية، احلقل الثالث )55200 م2( 

وجيزة  منذ فرتة  الفريق  ت�سّلمه  فقد  الرابع  اأما  م�ستمر،  فيه  العمل  اأي�ساً 

)50 األف م2(.

ويو�سح ال�سيد طبيجا اأنهم يبا�سرون العمل اأولً حول املنازل ويف 

الب�ساتني املزروعة، ثم ينتقلون اىل الأرا�سي اجلبلية البعيدة عن 

ال�سخرية  الأرا�سي،  اأنواع  خمتلف  يف  يعملون  اأنهم  كما  ال�سكان. 

حرثها  التي  الأرا�سي  يف  يكون  العمل  ولكن  والعادية.  وال�سلبة 

الأهايل وقاموا برّيها.

اأما يف ما يتعلق بجدول العمل اليومي، في�سرح ال�سيد طبيجا 

اأن دوام العمل يبداأ ال�سابعة �سباحاً، يف املركز الإقليمي حيث يتم 

على  قدرتهم  من  والتاأكد  الفريق  لأع�ساء  اليومية  املهام  �سرح 

اىل  الإنطالق  قبل  العتاد،  جهوزية  ومن  ومعنوياتهم،  العمل 

احلقل.

العقبات  واإزال���ة  النظري  بالبحث  العمل  يبداأ  احلقل،  يف 

اأع�ساء  ي�سرتيح  لحقاً،  القنابل.  عن  التنقيب  قبل  كالأع�ساب، 

الفريق للغداء قبل اأن يفجروا القنابل املكت�سفة. ويف الثانية 

بعد الظهر، يتوقفون عن العمل ويعودون اإىل املركز.

ال�سلمة؟ ق�انني  عن  • ماذا 
العمل  اأثناء  يف  اأن��ه  طباجة  ال�سيد  يو�سح  هنا 

اأولً  العنا�سر،  �سالمة  حلفظ  عديدة  اإجراءات  تتخذ 

اإلزامي.  اأم��ر  الواقيني  وال��درع  اخل��وذة  اإعتمار 

الفا�سلة بني عن�سر  امل�سافة  تكون  اأن  ويجب 

واآخر 5 اأمتار خالل البحث النظري، و25 مرتاً 

اأن  فيجب  املواطنون،  اأما  التنقيب.  خالل 

يبتعدوا م�سافة 100 مرت على الأقل عن 

موقع العمل.

�سلبة  الأر�����س  ك��ان��ت  ح���ال  ويف 

بني  الفا�سلة  امل�سافة  تكون  جداً، 

اأثناء  يف  واحداً  مرتاً  واآخر  عن�سر 

البحث النظري، و50 مرتاً خالل 

الأل��غ��ام  بكا�سف  التنقيب 

الكبري.

وج��وداً  الأك���ر  القنابل  اأن���واع 

 M77 اأنها،  طباجة  ال�سيد  يقول  احلقول،  يف 

غري  قذائف  اإىل  بالإ�سافة   ،BLU63و  - M46 - M42
منفجرة.

م�عد مع احلياة واخلطر
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كل يوم بالن�سبة اإىل ال�سيد ح�سني بدر الدين هو موعد مع املوت واحلياة 

العنقودية، منذ �سنتني،  القنابل  نزع  العاملني يف  اأحد  �سواء. هو  حّد  على 

الثانية بعد الظهر.  ال�سابعة وي�ستمر حتى  يقول: »كل يوٍم يبداأ نهارنا يف 

اإدراكنا  من  الرغم  على  مرتفعة،  معنوياتنا  تكون  عملنا،  اإىل  ناأتي  وحني 

للخطر الذي يحدق بنا. فال�سعور باخلطر جزء اأ�سا�سي يف اإ�ستمرارنا بالعمل. 

ن�ساعد  اأننا  به، خ�سو�ساً  اأهمية ما نقوم  ندرك  ول  فلوله نعي�س يف روتني 

النا�س على حت�سني اأو�ساعهم ون�ساهم يف حمايتهم من الأخطار«. وقبل اأن 

يوّدعنا ليعود اإىل عمله يقول بدر الدين: القنبلة العنقودية عدو يرتب�س بنا 

يف مكان ما وعلينا احلذر منه...

القنابل العنق�دية  والتداعيات التي خّلفتها

:Cluster Munitions الذخائر العنق�دية •
على  حتتوي  التي  املعقدة  الت�سليح  اأنظمة  من  العنقودية  الذخائر  تعد 

والإنت�سار  الإن�سطارية  الطبيعة  ذات   )bomblets( ال�سغرية  القنابل  مئات 

الع�سوائي يف دائرة ي�سل مداها اإىل 1 كيلومرت مربع تقريباً، وهي تعادل 

بخطورتها وتاأثريها ما ينجم عن قنابل النابامل احلارقة.

يف  واملوثوقية  الدقة  عن�سري  اإىل  بافتقارها  العنقودية  القنابل  تتميز 

ال�سحايا  من  كبري  بعدد  الأذى  اإحلاقها  عن  ف�سالً  الع�سكرية  الأه��داف  اإ�سابة 

املدنيني �سواء خالل النزاع اأم بعد انتهائه نتيجة وجود القنابل غري املنفجرة 

يف املناطق املاأهولة.

الإقت�سادية: • التداعيات 
مل تقت�ضر تداعيات القنابل العنقودية غري املنفجرة على اإ�ضقاط عدد من 

ال�سحايا الأبرياء من املدنيني خ�سو�ساً الأطفال، بل امتدت اىل التاأثري على 

ل  حيث  لبنان،  جنوب  يف  الإقت�سادية  الأن�سطة  حمور  وهو  الزراعي  القطاع 

زالت ع�سرات الآلف من تلك القنابل منت�سرة يف املزارع واحلقول.

يف هذا الإطار، اأفاد تقرير �سادر عن منظمة الأغذية والزراعة يف �سهر كانون 

امل�ساحة  اإجمايل  من   ٪25 يف  انت�سرت  العنقودية  القنابل  اأن   2006 الأول 

الزراعية )علماً اأن م�سادر الأمم املتحدة تعطي ن�سبة اأعلى من ذلك(، كما اأن 

ما يقدر بحواىل 300 مليون دولر من املح�سول الزراعي قد اتلف، ف�سالً عن 

خ�سارة حواىل 20000 من روؤو�س املا�سية.

يجدر بالإ�سارة اأن جهود املجموعة الإ�ست�سارية لالألغام »ماغ« )MAG( التي 

ما  وهو  الزراعية،  الأرا�سي  حواىل 70000 مرت مربع من  تنظيف  اإىل  اأدت 

يتطلب يف بع�س الأحيان قطع العديد من اأ�سجار الزيتون املثمرة لت�سهيل 

عملية البحث.

ت�سري  حيث  القنابل  تلك  اآثار  خا�س  ب�سكل  التبغ  عانى حم�سول  وقد 

اإنخفا�س املح�سول الأخري بن�سبة 20٪ بعد تعّر�س  الأرقام الر�سمية اإىل 

اىل  بال�سافة  القنابل،  هذه  نتيجة  كبري  ت�سّمم  اإىل  املزارعني  اأرا�سي 

اإ�سطرار عدد كبري من املزارعني اىل هجر اأرا�سيهم واإ�ستئجار اأرا�س بديلة، 

ما يزيد من الأعباء املالية التي يتحملونها ويخف�س اإجمايل الأرباح اإىل 

اأقل من 1000 دولر �سنوياً للعائلة الواحدة.

اأفادت الناطقة باإ�سم مركز الأمم املتحدة لتن�سيق العمل �سد الألغام اأن 

ما  بخطورته  فاق  لبنان  جنوب  العنقودية يف  القنابل  اإ�سرائيل  ا�ستعمال 

يحتوي  املثال  �سبيل  فعلى  كو�سوفو،  يف  احلربية  الناتو  طائرات  اأ�سقطته 

- الإبتعاد عن الأماكن امل�سبوهة.

- التعّرف على الطرق الآمنة للعبور.

- عدم عبور حقل اأو طريق غري معّبد.

- �سوؤال املواطنني عن الطريق الآمن.

- الإنتباه اىل الإ�سارات احلمراء والأ�سالك ال�سائكة.

- جتّنب مل�س الألغام والأج�سام الغريبة.

كيف نحمي اأنف�سنا من القنابل العنق�دية؟
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الوادي الزراعي ال�سغري يف منطقة زوطر الغربية اأكر من 15 موقعاً لوجود 

من نزع ما يقارب   )MAG( العنقودية حيث متّكن فريق »ماغ«  القنابل 

650 قنبلة منه خالل العام 2008.

ماأ�ساة لبنان واتفاقية حظر ا�ستعمال القنابل العنق�دية

�سّكلت ماأ�ساة لبنان الناجتة عن عدوان متوز 2006 حجر الأ�سا�س يف ح�سد 

الإئتالف العاملي حلظر القنابل العنقودية، حيث وّقعت اأكر من مئة دولة من 

بينها لبنان على اإتفاقية حظر اإ�ستخدام القنابل العنقودية، وذلك يف كانون 

الأول من العام املن�سرم يف اأو�سلو - الرنوج.

من اأبرز ما ت�سّمنته اإتفاقية حظر القنابل العنقودية التي وّقعت يف كانون 

الأول 2008 يف اأو�سلو، الإلتزامات الآتية:

ظرف  اأي  يف  تقوم  ب��األ  التفاقية  يف  طرف  دول��ة  كل  تعهد   •
اإنتاجها  اأو  اإ�ستحداثها  اأو  العنقودية،  الذخائر  باإ�ستعمال  الظروف  من 

مبا�سرة  ب�سورة  مكان،  اأي  اإىل  ونقلها  بها  الإحتفاظ  اأو  وحيازتها  وتخزينها 

اأو غري مبا�سرة.

امل�سمولة  العنقودية  الذخائر  كل  بف�سل  طرف  دولة  كل  قيام   •
هذه  كل  بتدمري  وتتعّهد  تدمريها،  لأغرا�س  عالمة  عليها  وت�سع  بوليتها 

الذخائر يف اأقرب وقت ممكن...

وتدمري  اإزالة  �سمان  اأو  وتدمري  باإزالة  طرف  دولة  كل  • تتعّهد 
بهذه  امللّوثة  املناطق  يف  الواقعة  العنقودية  الذخائر  خملفات 

الذخائر وامل�سمولة بوليتها اأو اخلا�سعة ل�سيطرتها.

املناطق  يف  العنقودية  الذخائر  ل�سحايا  طرف  دولة  كل  • توفر 
امل�ساعدة  من  يكفي  ما  ل�سيطرتها...  اخلا�سعة  اأو  بوليتها  امل�سمولة 

والدعم  والتاأهيل  الطبية  الرعاية  ذلك  يف  مبا  واجلن�س،  لل�سن  الراعية 

النف�سي، وتكفل كذلك اإدماجهم الإجتماعي والإقت�سادي.

هذه  مبوجب  للتزاماتها  اأدائ��ه��ا  يف  ط��رف  دول��ة  لكل  يحق   •
التفاقية، اأن تلتم�س امل�ساعدة واأن تتلقاها.

قتلوا  الذين  الأ�سخا�س  كل  العنق�دية:  الذخائر  �سحايا   •
تهمي�س  اأو  اإقت�سادية  خ�سارة  اأو  نف�سية  اأو  بدنية  اإ�سابة  اىل  تعّر�سوا  اأو 

اإجتماعي اأو حرمان كبري من حقوقهم ب�سبب اإ�ستعمال الذخائر العنقودية، 

وهم ي�سملون الأ�سخا�س الذين تاأثروا مبا�سرة بالذخائر العنقودية واأ�سرهم 

وجمتمعاتهم املحلية املت�سررة.

اأو  لتنر  ت�سمم  التي  التقليدية  الذخرية  العنق�دية:  الذخرية   •
تطلق ذخائر �سغرية متفجرة يقل وزن كل منها عن 20 كلغ.

تعريفات 









51

اجلي�ش - العدد رقم 285

اآذار

اإعداد:

ندين البلعة

يف ثكناتنا

2
0
0

9

لأن خط�أ اخلبري ب�ألف...
دورات تعّرف على الذخرية

ترفع م�صتوى الإخت�ص��صيني

�أمريكي. هدفت  �لعتاد مع مدرب  و�أفر�د من مديرية  ورتباء  �ضباط  تابعها  دورة  �لذخائر«  على  »�لتعّرف 

الدورة اىل معرفة اأن�اع الذخائر، معرفة مدى خط�رة كل منها لدى معاجلتها، وترميزها وتخزينها.

»اجلي�ش« ق�سدت مكتب العقيد ج�رج م��سى، قائد ثكنة دوري عرياين ورئي�ش ق�سم الذخرية يف اجلي�ش 

�للبناين، حيث كان لها لقاء مع �لر�ئد جان �جل�ضم مدير »دورة �لتعّرف على �لذخائر«، �لتي نّفذت يف ق�ضم 

�لذخرية، قاعة تدريب �ل�ضباط �لتابعة للمدر�ضة �لتقنية يف مديرية �لعتاد.

هدف �لدورة

حتديداً؟ الدورة  هي  • ما 
الذخائر  اأنواع  على خمتلف  تعّرف  دورة  - هي 

الأ�سلحة  من  الع�سكري،  ي�سادفها  اأن  ميكن  التي 

اخلفيفة اىل القنابل العنقودية.

مديرية  من  واأفللراد  ورتباء  �ضباط  الدورة  تابع 

 Mark( العتاد، مع املدّرب الأمريكي مارك كريغ

Graig( من �سركة »Dyncorp« التي تعمل مع 
املركز اللبناين لالأعمال املتعّلقة بالألغام.

الدورة؟ هذه  متابع�  ي�ستفيد  • مَب 
كيفية  ال��دورة  هذه  خالل  املتدّربون  يتعّلم   -

وترميزها  الذخائر،  اأن��واع  خمتلف  على  التعّرف 

مدى  ومعرفة  عليها،  والكتابة  الأل��وان  بوا�سطة 

خطورتها والأخطار الناجتة عنها لدى معاجلتها.

يف  اأما  اإتالفها،  اأو  الذخرية  نزع  جمال  يف  هذا 

جمال التخزين، فنعّرفهم على كيفية تخزين كل 

نوع، ما ي�سمى تقنياً »معرفة مالءمة اخلزن«، اأي 

اأمان  لتحقيق  ال�سحيح  املكان  نوع يف  كل  و�سع 
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عنا�سر الدورة من مديرية العتاد مع املدرب الأمريكي مارك كريغ

التداول والتخزين واملحيط.

اإذاً ميكن من خالل هذه الدورة، اأن 

نتعّرف اىل نوع الذخرية من دون 

مل�سها حتى، بالإ�سافة اىل كيفية 

ويف  كافة.  اأنواعها  مع  التعامل 

باأنواع  التذكري  نعيد  الإط��ار  هذا 

املتدّربون،   ياألفها  اأو  معروفة 

جديدة  اأنواع  على  تعريفهم  اىل 

ن�سبياً.

تدريبات وم�ؤهلت

التدريب؟ يتم  • كيف 
- التدريب يف هذه الدورة يتم عب طريقتني: 

نظرية وعملية. ال�سرح النظري عن اأنواع الذخائر 

ويتوىل  الأم��ريك��ي،  امل��درب  يتوله  وعياراتها، 

الذين  ال�ضباط  اأحلللد 

ال��دورة  يف  ي�ساركون 

الإنكليزية(  ال��ل��غ��ة  )ي��ج��ي��د 

ترجمة ال�سرح اىل العربية )يف هذه الدورة الرائد 

يف  التقني  الق�سم  رئي�س  ال�سدياق،  ا�سطفان 

مديرية العتاد(.

وم�ساهدة  تدليل  عن  عبارة  هو  العملي  الق�سم 

مناذج �سلودية )ل حتتوي متفجرات(، وهي مناذج 

املتدّرب،  على  خطراً  ت�سّكل  ل  ومقطعة  تدليلية 

وتوؤهله ملعرفة نوع الذخائر و�سكلها 

وتفا�سيلها وما حتتويه.

معلومات  اأي�ساً  ال��دورة  تت�سمن 

العنقودية  القنابل  ع��ن  �ساملة 

وو�سائل رميها وطرق معاجلتها.

لختيار  امل�ؤهلت  هي  ما   •
الع�سكريني اخلا�سعني للدورة؟

حواىل  ال��دورة  هذه  ي�سارك يف   -

مديرية  م��ن  م��ت��دّرب��اً  ع�����س��ري��ن 

ذخرية  دورات  وتابعوا  �سبق  العتاد، 

هذا  وميار�سون  بنجاح  ال��داخ��ل  يف  ومتفجرات 

العمل با�ستمرار. ل يزيد عددهم عن ذلك لت�سهيل 

الإ�ستيعاب وتاأمني الظروف املالئمة لنجاحهم يف 

هذه الدورة.

توؤهل  دورات  عدة  �سمن  من  هي  الدورة  وهذه 

العن�سر لرفع م�ستواه املعريف والعملي يف هذا 

املجال.
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ان�اع الذخائر

ت����ه����ت����م 

م��دي��ري��ة ال��ع��ت��اد 

الذخائر  اأنواع  بتداول خمتلف 

واملتفجرات، وهي تعمل على خزنها 

وحتقيقها وت�سليمها واإتالفها.

ة العتاد
ديري

م

اإخت�سا�س  ميار�سون  الذين  العنا�سر  يتابع  كما 

الذخائر، دورات متّر�س يف هذا املجال، ُتنّفذ على 

دفعات لإحاطتهم بكل جديد يف الإخت�سا�س.

يف ال�سف

الزين،  حممد  الرائد  مع  توّجهنا  ال�سرح،  بعد 

عرياين،  دوري  وثكنة  العتاد  مديرية  اأمن  �سابط 

التعّرف  »دورة  العنا�سر  يتابع  حيث  ال�سف  اىل 

على الذخائر«.

عر�ساً  كريغ  مارك  املدّرب  عليها  يقّدم  �سا�سة 

اأنواع  ي�سمل  ل  مف�سّ ال�سرح  النظري.  لل�سرح 

ت�سغيلها  كيفية  واأ�سكالها،  والذخائر  املتفجرات 

لكل  �سور  عر�س  مع  عملها،  وطريقة  وتفكيكها 

نوع منها.

�سكل  بكل  اخلا�سة  الأل���وان  ب��ني  التمييز  اىل 

ولغم  احلقيقي  اللغم  وب��ني  الأ�سكال،  من 

بال�سا�سة  تارة  املدرب  ي�ستعني  التدريب، 

املعرو�سة  احلية  بالنماذج  وطوراً  والكتاب، 

على طاولة يف غرفة ال�سف، حتى يتاأكد من 

تو�سيح الفكرة للعنا�سر.
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الرائد ا�سطفان ال�سدياق واملدرب الأمريكي مارك كريغ 

يتحدثان اىل مندوبة »اجلي�ش«

اخلطاأ الأول ه� اخلطاأ الأخري

املدرب  يرافق  الذي  ال�سدياق،  ا�سطفان  الرائد 

مرتجماً اىل العربية، يزّودنا املزيد من التفا�سيل، 

بهذا  املعنيون  الع�سكريون  »يتابع  وي��ق��ول: 

وتذكرياً  تكراراً  تت�سّمن  دورات  عدة  الإخت�سا�س، 

وي�سار  الإخت�سا�س.  ممار�ستنا  اإت��ق��ان  ي�سمن 

على  الت�سديد خ�سو�ساً  اىل  الدورة  من خالل هذه 

تدابري احليطة مع الرتكيز على »مبداأ اخلطاأ الأول 

هو اخلطاأ الأخري« لأننا نعمل مع مواد خطرة على 

حياتنا وعلى املحيط. واخلطر الأكب يف هذا املجال 

هو »خطر اخلباء«، مبعنى اأن العن�سر الذي يتابع 

عدة دورات يف هذا املجال ويتمّكن من اإخت�سا�سه، 

اأنه باإمكانه غ�س النظر عن بع�س تدابري  يعتقد 

بهذا  الإ�ستخفاف  عدم  على  ن�سدد  لذا  احليطة. 

الأمر«.

ن�ستفيد من خبات  الدورة،  ويتابع: »يف هذه 

خالل  م��ن  ج��دي��دة  تقنيات  ونتعّلم  الأج��ان��ب، 

هوؤلء  لنا  يقّدمها  التي  والتجهيزات  امل�ساعدات 

فالفرق  ج��دي��دة.  وتدريبات  ط��رق  من  اخل��باء 

وهنا  التدريبات.  م�سداقية  من  تزيد  الأجنبية 

تدعم  التي   »Dyncorp« �سركة  اأن  اىل  اأ�سري 

املركز اللبناين لالأعمال املتعّلقة بالألغام، لتنفيذ 

يف  العنق�ودية  والقنابل  الألغام  اإزال��ة  م�ساريع 

احليطة  تدابري  لزيادة  معن�ا  تتعاون  اجلنوب، 

الأجهزة  بع�س  تقدمي  خ��الل  م��ن  والتجهيزات 

احلدي�ث�ة، والتدريبات والدورات التي نتابعه�ا مع

 مدربني تابعني لها«.

خالل العام املن�سرم )2008( 

رتباء  �ستة  انُتِدب 

اىل فرن�سا ملتابعة 

جمال  يف  دورات 

وقد  الذخرية.  اإدارة 

عودتهم  بعد  األقوا 

متنوعة  حما�سرات 

ع�سكريي  ع��ل��ى 

العتاد،  م��دي��ري��ة 

خبتهم  لتعميم 

يف هذا املجال، وبهدف اإدخال 

اأي مواد جديدة يتم حت�سيلها 

برامج  على  ال����دورات،  خ��الل 

التعليم والدورات الداخلية.
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ال��ت��دري��ب��ات،  جم����ال  يف 

دورات  ف��ت��ح  اىل  ي�����س��ار 

)اأ�سبوعان(  متّر�س مقت�سبة 

ملختلف عنا�سر الوحدات والقطع 

ال��ع��ام��ل��ني يف جم���ال ال��ذخ��رية 

لإطالعهم  وذل��ك  وامل��ت��ف��ج��رات، 

على اأي معلومات جديدة.
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1ال�سرتاتيجيا الع�سكرية واأعالمها

�سن تزو:

ما كتب قبل اأكرث من 

2500 �سنة ما زال 

معتمداً الي�م!

عبارة  ا�ستخدام  الأخ���رية  ال��ف��رتة  يف  ك��رث 

على  الدفاعية،  اأو  الع�سكرية،  ال�سرتاتيجيا 

ال�سعيد املحلي وكذلك على ال�سعيد العاملي، 

ت�ستخدم  وكيف  الكلمة؟  هذه  ه� معنى  فما 

ومن هم الذين اأوجدوا هذا امل�سطلح، وكتب�ا 

فيه؟

لإجناز  ي��سع  عمل  خمطط  هي  »ال�سرتاتيجيا 

جماالت  خمتلف  ت�ضمل  وهي  حم��دد«.  هدف 

اىل  املدر�سة  من  احلا�سر،  ال�قت  يف  احلياة 

وتدخل  والدول  وامل�ؤ�س�سات،  وال�سركات  الأعمال 

يف جميع ميادين العمل املدنية والع�سكرية.

وتعترب ال�سرتاتيجيا الع�سكرية وال�سيا�سية، من 

اأعمال الدولة واخت�سا�سها، وال�سلطة ال�سيا�سية 

تراها  التي  ال�سرتاتيجيات  ت�سع  التي  هي 

اأو  الدولة  وم�سلحة  اأهدافها  لتحقيق  منا�سبة 

�لنظام. ومنذ �لقدمي وحتى �ليوم كتب �لكثري 

عن هذا امل��س�ع، غري اأن اأهم ما كتب وما زال 

ي�ؤثر يف الأفكار ال�سيا�سية والع�سكرية لكثري من 

املنظرين  من  عدد  اأعمال  يف  يتمّثل  القادة 

ومن بينهم:

احل��رب«  »ف��ن  وكتابه  ال�سيني  ت��زو  �سن   -

)500ق.م(.

- كلوز ويتز الأملاين وكتابه »يف احلرب« )القرن 

.)19

- ليدل هارت الربيطاين وكتابه »ال�سرتاتيجيا« 

)القرن 20(.

الق�ى  »تاأثري  وكتابه  الأمريكي  ماهان  األفرد   -

البحرية يف التاريخ«.

ال�سرتاتيجيات  »�سانع�  وكتابه  باريت  بيرت   -

احلديثة«.

الغرّية«  »ح��رب  وكتابه  ت�نع  ت�سي  م��او   -

)الع�سابات(.

- ج�ن واردن وكتابه »احلماية اجل�ية«. الخ.

التكن�ل�جي  والتقدم  التقني  التط�ر  ومع 

يف  جديدة  ومعدات  اأ�سلحة  وظه�ر  املعا�سر 

اأ�سلحة  وخ�س��ساً  والف�ساء،  واجل�  والبحر  الرب 

الدمار ال�سامل وال�س�اريخ العابرة للقارات، فقد 

الأ�سلحة  لهذه  جديدة  ا�سرتاتيجيات  و�سعت 

وكذلك ا�سرتاتيجيات دفاعية �سدها، من اأبرزها 

ما يعرف �ليوم با�ضرت�تيجيات �لدفاع �ل�ضاروخي 

التي يتمح�ر ح�لها جدل عاملي م�ستمر.

اأبرز نظريات �سن تزو  يف ما يلي ن�ستعر�ش 

التي امتد تاأثريها من القرن ال�ساد�ش ع�سر قبل 

امليلد اإىل القرن الع�سرين.

اإعداد:

الدكت�ر اأحمد َعّل�

عميد متقاعد
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من ه� �سن تزو؟

ورد يف »احلوليات التاريخية« التي كتبها املوؤرخ 

القرن  يف   )Sima Qian( كيان  �سيما  ال�سيني 

اأو �سون وو جاء يف  اأن �سن تزو  الأول قبل امليالد، 

 -  )Qi( كي  يدعى  ال�سني  يف  بلد  من  الأ���س��ل 

حالياً �ساندونغ )Shandong( - وقدم كتابه »فن 

 )Helu( ِهلو  Bing Fa( اىل   - فا  احلرب« )بنغ 

ملك وو )Wu( - حالياً زهجيان )Zhejian(، وذلك 

العام 512 ق.م.

ومنذ القرن احلادي ع�سر للميالد �سابت ال�سكوك 

يف ال�سني �سرية �سن تزو من قبل بع�س املوؤرخني 

اىل حد ال�سك يف �سحة وجود �سن تزو نف�سه.

 ،Amiot( اأميو  الفرن�سي  الأب  ُيعتب 

التب�سريية  الإر�سالية  من   )1794 -  1718

�سرية  ترجم  اأول من  بكني،  الفرن�سية يف 

اللغة  عن  احل��رب«  »فن  وكتابه  تزو  �سن 

يف  الرتجمة  هذه  ن�سرت  وقد  ال�سينية. 

عنوان:  حت��ت   ،1772 ال��ع��ام  باري�س 

 Art( »الفن الع�سكري لدى ال�سينيني«

 .)militaire chez les chinois
اأثر  اأهم  احلرب«  »فن  كتاب  يعتب 

ومن  عليه.  ُع��ر  ت��زو  ل�سن  فكري 

القرن  ُو�سع يف نهاية  اأنه  املرجح 

ُيعتب  وكان  امليالد،  قبل  ال�ساد�س 

تتناول  ال��ت��ي  الكتب  اأه���م  م��ن 

والتكتيك  والإ�سرتاتيجيا  احل��رب 

كبري  تاأثري  له  وك��ان  زمانه،  يف 

يف التخطيط الع�سكري واأبعد من ذلك، ويقال اأنه 

الإملانية«،  و»الأرك��ان  بونابرت«  »نابليون  يف  اأّثر 

وماو ت�سي تونغ وماك اآرثر وجياب وحتى »عا�سفة 

عامل  يف  حتى  كبري  تاأثري  له  وك��ان  ال�سحراء«. 

الأعمال وا�سرتاتيجيات اإدارة ال�سركات واملوؤ�س�سات 

الكبى خالل القرن الع�سرين.

كتاب »فن احلرب«

اإجنازه  مّت  قد  فاإنه  الكتاب،  اىل حمتوى  اإ�ستناداً 

الإعتقاد  وك��ان  ق.م.  و512   515 �سنتي  بني  ما 

كتاب �سن بن )فن  اأن  ال�سائد حتى فرتة متاأخرة 

احلرب( املذكور يف تاريخ اأ�سرة »هان« هو نف�سه 

اأن عر  حدث  ولكن  احل��رب(،  )فن  تزو  �سن  كتاب 

علماء الآثار يف ني�سان العام 1972 يف مقبة يف 

اللوحات  �ساندونغ على قطع من  ليناي مقاطعة 

املكتوبة، واملدفونة خالل حكم اأ�سرة هان. ومن بني 

هذه اللوحات ُوجدت ن�سخة من عمل �سن بن ون�سخة 

اأزال كل  من عمل �سن تزو )فن احلرب(، وهذا ما 

�سك حول وجود ال�سخ�سيتني والن�سني. 

فل�سفة »�سن تزو« يف كتابه »فن احلرب«

يرى �سن تزو: »اأن احلرب م�ساألة خطرية للدولة، 

التي  الطريق  وهي  وامل��وت،  احلياة  ميدان  اإنها 

امل�ستحيل  لذلك من  الفناء،  اأو  العي�س  اىل  توؤدي 

عدم درا�ستها بعمق!«.

كما يرى اأنه يف حالة ال�سراع امل�سلح، على الرجل 

عاملني  على  الإرت��ك��از 

ملكة  ه��م��ا:  ح��ا���س��م��ني 

العقل والف�سيلة، لأنهما اإذا ا�ستخدما ب�سكل �سحيح 

مع  التعامل  يجب  ل  ولذلك  الن�سر.  اىل  يوؤديان 

احلرب بخفٍة وتهّور، اإمنا يجب ا�ستباقها باإجراءات 

توؤدي اىل ت�سهيل حتقيق الن�سر.

كذلك يرى اأن اأخذ البالد العدوة �ساملة، هو اأف�سل 

من  اأف�سل  املعادي  اجلي�س  ر  واأ�سْ تدمريها،  من 

احلرب،  اإدارة  ب�سيا�سات  مرتبط  وذل��ك  تدمريه، 

هو  لي�س  معركة  مئة  يف  اإنت�سار  مئة  »ف��اإح��راز 

الأف�سل، بل اإن اإخ�ساع العدو بدون قتال هو اأف�سل 

ما يكون«، اأما يف حال عدم اإمكان الو�سول اىل تلك 

اللجوء  النتيجة وبالو�سائل املتوافرة، فعندها يتم 

وفق  ولكن  الن�سر،  لتحقيق  امل�سلحة  القوة  اىل 

ال�ضروط الآتية:

- اإخت�سار فرتة احلرب.

- تخفيف الآلم واخل�سائر الب�سرية.

- تكبيد العدو اأقل خ�سائر ممكنة.

حاول �سن تزو و�سع احلرب يف اإطارها ال�سيا�سي 

اجلبهة  وح��دة  اىل  اأ�سار  كذلك  التحالفات،  وقيام 

اجلي�س  معنويات  واأهمية  وا�ستقرارها،  الداخلية 

يف مقابل ت�سديع جبهة العدو الداخلية وتخفي�س 

ثابتة  قاعدة  اإيجاد  ح��اول  كما  جي�سه،  معنويات 

للمقارنة العقالنية بني طريف النزاع، يف العوامل 

الفكرية  والطاقة  كاملعنويات  للن�سر،  املرجحة 

والتخطيط  اجلوية  والظروف  والبيئة  واجل�سدية، 

واملال، والنظام والتدريب واملكافاآت والعقوبات.

بن�د كتاب »فن الن�سر«

ت�سمن كتاب »فن احلرب«، 

ثالثة ع�سر بنداً، هي:

اخل��ط��ط  و����س���ع   •
:)Laying Plans(

يرى �سن تزو اأنه يجب تقدمي 

احلرب وو�سع اخلطط انطالقاً من 

املبادئ الآتية: ال�سيا�سة، الطق�س، 

اجلغرافيا، القوات، والنظام.

يخ�سع  اجليد  املخطط  اأن  وي��رى 

العدو من دون قتاله.

 Waging( احل���رب  �سن   •
:)War

يرى �سن تزو اأنه اإذا قررنا �سن حرب فال 

بد اأن تكون هذه احلرب خاطفة حا�سمة، 

فاإذا تاأخر الن�سر يفقد اجلندي روح القتال 

ح�سد  واإذا  عزائمه،  وتخور  معنوياً  وينهار 

لذلك،  الدولة  ل تكفي موارد  اجلي�س ملدة طويلة 

اأن اجلند ي�ست�سيغون الن�سر ب�سرعة وميقتون  كما 

العمليات التي تطول.

 Attack by( امل��خ��ادع  ال��ه��ج���م   •
:)Stratagem

تدمريها،  من  اأف�سل  هو  �ساملة  البالد  اأخذ  »اإن 

ر اللواء املعادي، هو اأف�سل من تدمريه، كذلك  واأ�سْ

الكتيبة وال�سرية واحل�سرية، لذلك فاإن »اإحراز مئة 

اإن  بل  الأف�سل  هو  لي�س  معركة  مئة  يف  اإنت�سار 

اأف�سل ما يكون«،  العدو من دون قتال هو  اإخ�ساع 

اإ�سرتاتيجية  �سرب  احلرب  يف  الأف�سل  من  لذلك 

جيو�سه،  مهاجمة  ثم  حتالفاته،  �سرب  ثم  العدو، 
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وجتنب مهاجمة املدن املح�سنة اإل عند ال�سرورة.

وح�سب اخلطط يف اإدارة احلرب فاإننا عندما نكون 

ع�سرة اأ�سعاف العدو، نحا�سره. وعندما نكون خم�سة 

نق�سمه،  �سعفيه  نكون  وعندما  نهاجمه،  اأ�سعاف 

وعندما نكون متعادلني ميكن ال�سروع يف القتال، 

وعندما نكون اأقل منه عدداً نقوم بقتال تراجعي، 

نتجّنبه،  وعتاداً  عديداً  منه  اأ�سعف  نكون  وعندما 

وهكذا فاجلي�س ال�سغري اإذاً يقاوم العدو بتجّلد.

عدوه  يعرف  َم��ن  اأن  اأي�ساً،  ت��زو«  »�سن  وي��رى 

خطر.  دون  من  معركة  مئة  يقود  نف�سه  ويعرف 

وَمن ل يعرف عدوه ولكنه يعرف نف�سه فقد يحرز 

ن�سراً ويلقى هزمية. وَمن ل يعرف عدوه ول يعرف 

نف�سه يكون يف دائرة اخلطر يف كل معركة.

 Tactical( التكتية  ال��رتت��ي��ب��ات   •
:)Dispositions

» اأن ل تقهر يعود للذات، والإعورار يعود للعدو«. 

يبقى  الغلبة  باإمكانه  لي�س  َم��ن  يقال  لذلك 

اىل  ينتقل  الغلبة  باإمكانه  َم��ن  املدافعة.  يف 

املهاجمة  بالغر�س،  تفي  ل  املدافعة  املهاجمة، 

تفي بالغر�س، وَمن يتقن الدفاع يخبئ قواته يف 

ت�ساري�س جغرافية متنوعة. اأما عنا�سر فن احلرب 

وفقاً ل�سن تزو فهي:

احل�سابات،  الإمكانات،  تقدير  الو�سع،  تقدير 

الو�سع  وتقدير  الن�سر،  واحتمالت  التقييمات 

مرتبطة  والإم��ك��ان��ات  ال��دول��ة،  مب�ساحة  مرتبط 

بالإمكانات،  مرتبطة  واحل�سابات  الو�سع،  بتقدير 

والن�سر  باحل�سابات،  مرتبطة  التقييمات  اأن  كما 

مرتبط بالتقييمات. وميكن للقائد اإذا عرف كيف 

املياه  بقوة  املعركة  يزّجهم يف  اأن  جنوده  يرتب 

املكبوتة التي حتّط فجاأة وبقوة من عٍل.

:)Energy( والزخم  • الق�ة 
اأ�سخا�س  ك��اإم��رة  هي  عديدين  اأ�سخا�س  اإم��رة 

قليلني، اإنها م�ساألة تنظيم، كذلك مقاتلة اأ�سخا�س 

عديدين هي كمقاتلة اأ�سخا�س قليلني، اإنها م�ساألة 

اإ�سارات.

اإن حتّمل اجلي�س هجوم العدو من دون اأن يهزم، 

يعتمد على عمليات القوة املباغتة والقوة العادية، 

ويحّقق  العادية  بالقوة  الهجوم  يبداأ  فاملخطط 

الن�سر بالقوة املباغتة. ومن يح�سن ا�ستخدام القوة 

اأن  والأر���س. ومع  املباغتة ل حتّده حدود كال�سماء 

والقوة  العادية  القوة  �سوى  ت�سمل  ل  القتال  قوى 

املباغتة، اإل اأن تركيباتها ل حتد ول حت�سى، وهي 

بع�سها  ويوِجد  الآخ��ر،  بالبع�س  بع�سها  مرتبطة 

البع�س اىل ما ل نهاية. وهكذا فاإن قوة املقاتلني 

الأكفياء يف املعركة ميكن مقارنتها بقوة احل�سى 

منحدرات  على  متدحرجة  تهوي  التي  امل�ستديرة 

جبل �ساهق وهذا هو الزخم.

 Weak( �ضعيفة  ونقاط  قوية  نقاط   •
:)Points and Strong

العدو  وينتظر  املعركة  اأر�س  اىل  اأولً  ي�سل  من 

للقتال  ويندفع  متاأخراً  ي�سل  ومن  مرتاحاً،  يكون 

يكون منهكاً. لذلك فاملقاتل اجليد ي�ستدرج العدو 

اىل اأر�س املعركة ول يدع العدو ي�ستدرجه، وذلك 

بالتلويح له بفائدة ما. 

ملنع العدو من املجيء الينا يجب �سّد تقّدمه.

عندما يرتاح العدو نتعبه، وعندما يرغب يف �سّد 

رمقه يجب جعله يت�سّور جوعاً.

الو�سول،  البوز فجاأة حيث ل ميكن للعدو  يجب 

�سّن  يجب  كما  يتوّقع.  ل  حيث  اىل  وال��ذه��اب 

العدد  قليلة  عدو  قوات  �سد  كبرية  باأعداد  هجوم 

كفاياته  ملعرفة  العدو  مراقبة  ويجب  ومبعرة. 

وعيوبه، وا�ستفزازه ملعرفة النهج العام لتحركاته، 

وا�ستك�سافه ملعرفة ترتيباته والتحّقق من �ساحة 

نقاط  ملعرفة  �ضغرية  مبناورة  واختباره  املعركة، 

�ضعفه ونقاط قوته.

:)Maneuvering( التقّدم  يف  • املناورة 
»من ل يعرف خطط العدو ل ميكنه الإقرتاب منه 

قبل املعركة«، ومن يجهل معامل الغابات واجلبال 

واملمرات ال�سيقة الوعرة وامل�ستنقعات، ل ميكنه 

قيادة جي�سه يف ال�سري نحو العدو.

من ل يلجاأ اىل الأدلّء املحليني ل ميكنه الإ�ستفادة 

من اجلغرافيا.

ومبا اأن احلرب هي خدعة، حتّرك عندما يكون ذلك 

عن  الو�سع  يف  التغيريات  واخلق  م�سلحتك،  يف 

طريق ن�سر القوى اأو ح�سدها.

والطرق  امللتوية  الطرق  اإ�ستغالل  حت��نّي  من 

امل�ستقيمة يف التقّدم يحرز الن�سر. وهذا هو فن 

املناورة يف التقدم. 

ويف امليدان كن »�سريعاً كالريح، �سامتاً كالغابة، 

.)Furin Kazan( ،»سارياً كالنار وثابتاً كاجلبل�

 Variation in( التكتيك  يف  التغرّي   •
 :)Tactics

قائد  يتلّقى  اأن  احلرب  قيام  عند  العادة،  جرت 

اأوامره من احلاكم، فيجمع جنوده، ويعبئ  اجلي�س 

املواطنني.

وعلى القائد:

ل  واأن  وعر وخطر،  ل يقيم خميمه يف مكان  اأن 

اخلطط  يوّفر  واأن  وجرداء،  اأر�س مقفرة  يتاأخر يف 

للنفاذ من اأر�س حما�سرة. كما يو�سي تزو بالقتال 

على الأر�س التي تهّدد باملوت، وبعقد التحالفات 

هناك طرقات  اأن  يرى  وهو  الطرق.  تقاطع  حيث 

ي�سلكها،  األّ  اجلي�س  على  ولكن  بها،  املرور  ميكن 

يجب  ل  ومدن  جمابهتها،  يجب  ل  جيو�س  وهناك 

مهاجمتها. كما اأن ثمة اأوامر من احلاكم ل حاجة اىل 

تنفيذها يف بع�س الأحوال.

ل نفرت�س  اأن  الع�سكري مبداأ مفاده،  الفن  ويف 

ا�ستعدادنا  على  نعتمد  واأن  ياأتي،  لن  العدو  اأن 

ملواجهته.

 The Army on( ال�سري  يف  اجلي�ش   •
:)the March

قبل حتريك اجلي�س ملواجهة العدو، ل بد من اإجراء 

اإ�ستطالع دقيق.

واأقم  الوديان  من  بالقرب  واب��َق  اجلبال  اخرتق 

يف  العدو  يتمركز  وعندما  مرتفع،  على  املخيم 

موقع مرتفع ل تهاجم �سعوداً.

العدو  تهاجم  ول  عنه،  ابتعد  النهر،  عبور  بعد 

وهاجمه  ن�سفه  حتى  يعب  دعه  النهر،  حافة  عند 

يف الأر�س املنب�سطة، احتل موقعاً ي�سهل عملك، 

وموؤخرتك  ميمنتك  وعلى  خلفك  اجلبال  واجعل 

حممية.

عندما ت�ساهد الع�سافري تتطاير من دغل، فالعدو 

يعّد لك كميناً. وعندما ترتفع �سحب الغبار فجاأة 

�سحب  ارتفعت  اإذا  اأما  قادمة.  فالعربات  وعمودياً 

العدو  فم�ساة  وعري�سة  وكثيفة  منخف�سة  الغبار 

يقرتبون.

من  بكثري  العدو  يفاو�س  عندما  اأنه  تزو  ويرى 

التوا�سع يف حني يتابع ا�ستعداداته فهو �سيهاجم، 

وعندما يتحدث مفاو�سوه ب�سكل خمادع وا�ستفزازي 

بينما وحداته تتقّدم ب�سكل ا�ستعرا�سي، فهو على 

و�سك الإن�سحاب. 

:)Terrain( • الأر�ش 
ميكن ت�سنيف الأر�س وفق طبيعتها اىل: �سهلة، 

وعرة  فائدة، �سيقة،  دون  باملخاطر، من  حمفوفة 

و�سا�سعة.

وعلى القائد اجليد الإ�ستعالم عنها بعناية واتخاذ 

اخلطط املالئمة لطبيعتها.
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اإن تطابق الأر�س مع اخلطة الع�سكرية 

�سروري جداً.

هذا  عدوك،  واعرف  نف�سك،  اإعرف 

يعني اأن الن�سر موؤكد.

اإع��رف الأر���س، واع��رف الطق�س، 

فهذا يعني اأن الن�سر �سامل.

الت�سعة  الأو�����س����اع   •
 The( ب��الأر���ش  املتعلقة 

:)Nine Situations
- اأر�س اإنت�سار: ل تقاتل فيها.

- اأر�س �سهلة: توقف فيها.

- اأر�س متنازع عليها: ل تهاجمها.

- اأر�س مواجهة: ل تنقطع عن الآخرين.

- اأر�س م�سيطرة: اأقم عالقات مع الدول املجاورة 

يف هذه الأر�س.

- اأر�س ذات عوائق: يجب اأخذها بقوة واجتيازها 

ب�سرعة.

- اأر�ش حما�ضرة: يجب ا�ضتنباط اخلطط.

- اأر�س مميتة: يجب القتال.

:)The Attack by Fire( بالنار  • الهج�م 
يوجد خم�س طرق للهجوم بالنار:

- اإحراق املع�سكرات.

- اإحراق الغالل.

- اإحراق م�ستودع العتاد.

ال�سناعة  دار  اإح��راق   -

)الرت�سانة(.

- اإحراق معب النقل.

من  ولكن  الأه���داف  واحتالل  املعارك  ك�سب  اإن 

دون النجاح يف ا�ستغالل الن�سر هو نذير �سوؤم وهو 

اإن احلّكام امل�ستنريين  الوقت«، لذلك يقال  »هدر 

ينّفذونها  الأكفياء  وال��ق��ادة  اخلطط،  يناق�سون 

بانتباه �سديد.

الدولة  م�سلحة  مع  يتفق  به  تقوم  ما  كان  اإذا 

فتحّرك.

الدولة فال  واإذا مل يكن ما تقوم به يف م�سلحة 

تتحّرك.

 The Use of( اجل�ا�سي�ش  اإ�ستخدام   •
:)Spies

هناك خم�سة اأنواع من العمالء 

ال�سريني ميكن ا�ستخدامهم:

- العمالء املحليون. 

- عمالء الداخل.

- العمالء املزدوجون.

- عمالء ي�سحى بهم.

- العمالء الأيابون.

وعندما تبداأ هذه الأنواع اخلم�سة من 

العمالء بالعمل معاً، ومن دون اأن يعرف 

»ال�سبكة  ت�سمى  فهي  اأ�ساليبها  اأح��د 

املقد�سة« وت�سّكل كنزاً للحاكم.

املراجع:

- �سون زي )فن احلرب(: تعريب واإعداد العميد 

»كوت  الركن  والعميد  اخلادم  �سمري  الدكتور  الركن 

 - بريوت   - الريحاين  موؤ�س�سة   - �سيانغ«  هونغ 

الطبعة الأوىل 1998.

- املذاهب الع�سكرية يف العامل: ب�سام الع�سلي - 

دار النفائ�س - بريوت - 1993.

- �سانعو الإ�سرتاتيجيات: العميد الركن املتقاعد 

اليا�س حنا - بريوت 1998.

- www.wikipedia.org: The Art of war, 
by Sun Tzu.

- www.Strategy.com
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اآذار

معار�س وموؤمترات

2
0
0

9
برعاية رئي�س اجلمهورية اللبنانية العماد مي�سال �سليمان، 

وبدعم من قيادة اجلي�س واملديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، 

 ،»SMES« ُيعقد معر�س وموؤمتر الأمن يف ال�سرق الأو�سط

يف خطوة هي الأوىل من نوعها يف بريوت، وذلك يف معر�س 

بيال )BIEL( من 20 اىل 22 ني�سان 2009.

تعتمدها  التي  الأمنية  باملنتجات  املعر�س  �س  يتخ�سّ

اللبناين وهيئات وموؤ�س�سات احلماية  الأمنية واجلي�س  القوى 

واملراقبة ومكافحة الإرهاب والأمن احلدودي واحلماية املدنية 

وغريها.

يبداأ اليوم الأول مبوؤمتر يفتتحه ممّثل عن رئي�س اجلمهورية 

حتا�سر فيه �سخ�سيات اأمنية بارزة من لبنان والدول العربية، 

ورجال  الر�سميني  بح�سور  املعر�س  اإفتتاح  بعده  يتّم  ثم 

ي�ساركون  الذين  الإخت�سا�س  وذوي  وامل�سوؤولني  ال�سيا�سة 

مبوجب دعوات خا�سة. 

اأمنيون ولبنانيون  دعي اىل هذا احلدث وزراء داخلية وقادة 

وع�سكرية  وحكومية  ر�سمية  �سخ�سيات  اىل  اإ�سافة  وع��رب، 

واأمنية و�سيا�سية وبعثات ديبلوما�سية.

يلقى  اأن  املرتقب  م��ن  �سنتني،  ك��ل  �سيعقد  املعر�س 

دولة  ع�سرين  متّثل  وفود  من  مهماً  اإقبالً  الأوىل  دورته  يف 

العربية  للمملكة  اأجنحة  املعر�س  ويت�سّمن  واأجنبية.  عربية 

املتحدة  وال��ولي��ات  املتحدة  العربية  والإم���ارات  ال�سعودية 

واإيطاليا ودول اأخرى. كما ت�سارك �سركات دولية وعربية بارزة 

اإ�سافة اىل ال�سركات اللبنانية التي ت�سارك من خالل �سناعتها 

ال�سركات  الأجنبية التي متّثلها. ومن هذه  املحلية والوكالت 

الأردنية   »KADDB«و الفرن�سية   »Thales« �سركتا 

املعر�س،  لهذا  الف�سيني  الراعيني  تعتبان  اللتان 

 »Northrop Grumman« �سركة  وكذلك 

 »Caracal«و  »CMN«و

 General« وك��ي��ل��ة   »IMPEX«و  »Mubadala«و

ال�سركات  بع�س  ويتمّثل  وغ��ريه��ا،  لبنان  يف   »Motors
 BAE« مثل  لبنان  يف  وكالتها  خالل  من  الأخ��رى  الدولية 

 Smith«و  »Mosberg«و  »Bushmaster«و  »Systems
...»Et Wesson

والأمن  الداخلي،  الأمن  SMES جمالت  معرو�سات  تغطي 

ومقاومة  اخلا�سة،  وال��ق��وات  الإره���اب،  ومقاومة  احل���دودي، 

املهمة  املن�ساآت  واأمن  التحتية  والبنى  واملرافئ  التهريب 

والإطفاء  واجل��م��ارك  امل��دين  وال��دف��اع  ال�سخ�سية،  واحلماية 

والإ�سعاف والأمن ال�سناعي.

اإن من حيث  الأمنية  للمنتجات  �سوقاً مهمة  لبنان  ويعتب 

�ستى،  العامل  دول  على  وانفتاحه  والعربي  ال��دويل  امتداده 

وكذلك من حيث املوؤ�س�سات وال�سركات التي ي�سّمها هذا البلد 

اأو من حيث كثافة امل�سرتيات  والتي هي ذات امتداد دويل، 

يف هذا املجال من قبل املوؤ�س�سات واجلهات املحلية والعربية 

�ستى، تلبية للمقت�سيات الأمنية امللحة.

للتحليل  واخلليج  الأدن��ى  ال�سرق  موؤ�س�سة  املعر�س  تنّظم 

بتنظيم  ا�ستهرت  والتي   ،INEGMA »اإينيغما«  الع�سكري 

اأحدثها موؤمتر ال�سرق الأو�سط  العديد من املوؤمترات الدولية 

وجميع  ظبي،  اأب��و  يف   »MEMAD« ال�ساروخي  للدفاع 

موؤمترات معر�س »SOFEX« يف الأردن اإ�سافة اىل موؤمتر 

املنظمة  �ستكون  اإينيغما  اأن  كما  دبي.  اجلو يف  اأ�سلحة  قادة 

الر�سمية للموؤمتر يف معر�س وموؤمتر الدوحة الدويل الثاين 

موؤمتر  و�ستنظم  قطر،  يف   »DIMDEX« البحري  للدفاع 

معر�س »ADTS«، و�ستكون املنّظم الر�سمي لفتتاح 

اأبو ظبي، بالإ�سافة  القاعدة الع�سكرية الفرن�سية يف 

امل��وؤمت��رات  م��ن  العديد  تنظيم  اىل  اي�ساً 

امل�ستقلة.

معر�ش وم�ؤمتر الأمن

يف ال�سرق الأو�سط





اإعداد:

اح�سان مرت�سى

باحث يف ال�سوؤون الإ�سرائيلية

والعرب  اليهود  بني  ال�سراع  على  م�سى  لقد 

مئة  من  اأك��ر  خ�سو�ساً  والفل�سطينيني  عموماً 

ال�سعب  ت�سريد  الآن  حتى  نتيجته  كانت  ع��ام، 

اأخرى  عربية  واأرا�سٍ  اأر�سه  واحتالل  الفل�سطيني 

و�ضقوط ع�ضلرات الألوف من ال�ضحايا واملعّوقني. 

عموماً  اليهود  تلّقى  ال�سراع  هذا  اأثناء  ويف 

معظم  من  املفتوح  الدعم  خ�سو�ساً  واإ�سرائيل 

املتحدة،  الوليات  راأ�سها  وعلى  الغربية  الدول 

بحيث حتّول الكيان ال�سهيوين الغا�سب اىل دولة 

ت�ساوي  باأنها  لنف�سها  تزعم  عظمى  ع�سكرية 

رئي�س  ق��ال  ح�سبما  الأو���س��ط،  ال�سرق  ن�سف 

حكومة العدو الأ�سبق ا�سحاق �سامري، واأن نفوذها 

حتى  ت�سل  �سا�سعة  م�ساحات  يغطيان  وقدرتها 

حدود الباك�ستان �سرقاً واملغرب العربي غرباً. 

الإ�سرائيليون  يّدعي  ذلك  كل  من  الرغم  وعلى 

با�ستمرار باأنهم مبنزلة ال�سحية الأبدية املهددة 

بوقائع  ذل��ك  على  وي�ست�سهدون  بالت�سفية 

قبل  »امل�سادا«  اأ�سطورة  مثل  تاريخية  واأح��داث 

�سلب  بتهمة  اأوروب���ا  يف  وا�سطهادهم  امليالد 

ال�سيد امل�سيح وخروجهم من الأندل�س وتعّر�سهم 

ملحاولة الت�سفية من قبل النازية. وبغ�س النظر 

عن الأ�سباب املو�سوعية لهذه الأحداث، التي كان 

ا�ستغلت  فاإنها  ب�سيط،  غري  دور  فيها  لليهود 

اليهود  مالحقة  فكرة  لتكري�س  اإ�ستغالل  اأب�سع 

ويف  »غوييم«.  الأغيار  قبل  من  وا�سطهادهم 

اليهودي  ال�سلوك  تتناول  التي  الأدبيات  خمتلف 

جنون  يعانون  اأنهم  على  اإجماعاً  جند  بالتحليل 

»البارانويا  ي�سمى  ما  اأو  بالآخر  وال�سك  الإرتياب 

العامل �سدنا«.  »كل  �سعار  ترفع  التي  اليهودية« 

يف  تعّر�ست  العامل  يف  كثرية  �سعوباً  باأن  علماً 

فرتات تاريخية معينة ل�سطهادات هّددت بقاءها 

كما ح�سل لل�سكان الأ�سليني يف اأمريكا وا�سرتاليا، 

وكما ح�سل لالأفارقة لدى اختطافهم وا�ستعبادهم 

لليابانيني يف  وكما حدث  الوليات املتحدة،  يف 

كل  اأن  اإل  ذلك،  �سوى  وما  وناكازاكي،  هريو�سيما 

عن�سر  اىل  تتحول  مل  والأه���وال  الفظائع  ه��ذه 

لهذه  اجلماعي  العقل  يف  ودائ��م  ثابت  ثقايف 

اليهود  مع  ح�سل  مثلما  الب�سرية،  املجموعات 

الذين ا�ستغلوا مو�سوع »الكارثة« النازية لإقناع 

العامل  واإق��ن��اع  اإ�سرائيل  اىل  بالهجرة  اليهود 

ب�سرورة وجود وطن خا�س لهم على ح�ساب حقوق 

ال�سهيونية  احلركة  ا�ستغلت  وهنا  اأخرى.  �سعوب 

اأو البارانويا لدى اليهود  ظاهرة اخلوف الإرتيابي 

ل�سامية  بوجود  والعامل  اليهود  لإفهام  وطّورتها 

يف  الإ�ستيطاين  مل�سروعها  للرتويج  عدائية، 

فل�سطني.

نف�سي  اليهودية هي مبثابة مر�س  والبارانويا 

غري  اأو  »ال��غ��ري��ب«،  الآخ���ر  ات��ه��ام  على  ي��ق��وم 

اليهود  �سد  نوايا عدوانية،  ي�سمر  باأنه  اليهودي، 

باقي  على  وتفّوقهم  متّيزهم  ب�سبب  بالذات 

الأمم. وتنتج هذه البارانويا، اأو اخلوف املر�سي، 

اآلية نف�ضية غري واعية تقوم على اإ�ضقاط عدوانية 

احلالة  الآخر. وهي تهدف، يف  امل�ساب بها على 

الإ�سرائيليني  عدوانية  اإخفاء  اىل  الإ�سرائيلية، 

واعتزازهم  باأنف�سهم  ثقتهم  ورف��ع  جهة  من 

تبير  وبالتايل  والديني،  القومي  بانتمائهم 

عامل �خلوف و�الإرتياب

                 يف الإج�رام      الإ�س�رائيلي
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جرائمهم املتوا�سلة منذ بداية اأربعينيات القرن 

املا�سي وحتى يومنا هذا.

التبيري  اخل��ط��اب  ي��اأت��ي  ال�سياق  ه��ذا  ويف 

املا�سي  يف  ارتكبت  التي  للجرائم  ال�سهيوين 

غزة  وقطاع  فل�سطني  يف  ح�سل  كما  واحلا�سر 

الأ�سرى  بحق  وحتى  ولبنان  الغربية  وال�سفة 

و1967   1956 حروب  وال�سوريني يف  امل�سريني 

و�سواها. ولقد اإ�ستغل الإ�سرائيليون البارانويا عن 

تخطيط  من  جزءاً  لت�سّكل  وت�سميم  ت�سّور  �سابق 

�سيا�سي وع�سكري، بحيث اأ�سبحت الكارثة النازية 

فل�سطني  اىل  اجلماعية  اليهودية  للهجرة  مبراً 

وتهجري �سكانها، واأ�سبح اأي ت�سريح اأو عمل دفاعي 

ع والإحتالل، واأ�سبحت  عربي مبراً ل�سيا�سة التو�سّ

وهذا  تخريبية.  واأعمال  اإره��اب  جمرد  املقاومة 

ك الإ�سرائيليني بدور  ر مرة اأخرى �سبب مت�سّ يف�سّ

ال�سحية ون�سب ال�سفات ال�سيطانية اىل اأي طرف 

امل�سري،  تقرير  وحق  وال�سيادة  باحلرية  ينادي 

الإ�سرائيليني  امل�سوؤولني  اإحل��اح  ويف�سر  كما 

والعرب  الفل�سطينيني  امل�سوؤولني  مطالبة  على 

با�ستنكار اأي عمل مقاوم لتحرير اأر�س وا�ستعادة 

اأي  مي�ّس  اأن  يحاول  اأو  مي�ّس  من  وكل  �سيادة. 

اأو يهودي ب�سوء يتّم جتريده فوراً من  اإ�سرائيلي 

املعادلة  هذه  �سمن  فالعرب  الإن�سانية.  ال�سفات 

بح�سب  قدمني  على  مت�سي  حيوانات  جمرد  هم 

تعبري رئي�س حكومة العدو الأ�سبق مناحيم بيغن 

ا�ستخدام  يجب  وح�سرات  ومنل  �سرا�سري  جمرد  اأو 

املبيدات للق�ساء عليها بح�سب اأقوال زعيم حزب 

يو�سف.  عوفديا  احلاخام  ال�سرقي  الديني  �سا�س 

الذين  املختار  اهلل  �سعب  فهم  الإ�سرائيليون  اأّما 

الإن�سانية  الأخالق  اأنف�سهم قّيمني على  بون  ين�سّ

على  ب��ال��ت��ط��اول  احل��ق  لأنف�سهم  وين�سبون 

فعلت  كما  الأخ��رى،  وال�سعوب  الأدي��ان  مقد�سات 

ال�سيد  ب�ساأن  موؤخراً  العا�سرة  الإ�سرائيلية  القناة 

امل�سيح واأمه القدي�سة مرمي.

يف هذا املجال نذّكر مبا ح�سل يف موؤمتر دربان 

يف جنوب اأفريقيا العام 2001 حيث ظهر رف�س 

الإ�سرائيلي،  والإحتالل  لل�سهيونية  العامل  �سعوب 

فما كان من ال�سهاينة اإل اأن اأخرجوا ق�سية الكارثة 

النازية للتغطية على باطلهم، مما دعا �سكرتري 

اأنان اىل دعوتهم  الأمم املتحدة يف حينه كويف 

اىل »الكف عن اإ�ستعمال الكارثة كمبر ل�ستمرار 

وعندما  الفل�سطينيني«.  وقتل  الإحتالل  �سيا�سة 

عزم املوؤمتر نف�سه على الإعالن عن رف�س �سعوب 

الإن�سانية،  �سد  املرتكبة  اجلرائم  جميع  العامل 

ال�سهيونية  اللوبيات  و�سائر  اإ�سرائيل  احتجت 

الأخرى  الكوارث  اليهود يف جملة  على ذكر كارثة 

املرتكبة يف العامل. ويف هذا املجال وجه الرابي 

اىل  فيه  يدعوهم  لليهود  ن��داء  �سبن�سر  طوبا 

الإنتباه اىل ت�سّوه القيم الإن�سانية العامة لديهم 

ال�سحية  ب��دور  ومترت�سهم  نرج�سيتهم  نتيجة 

مبالني  ول  غا�سبني  جتعلنا  »جراحنا  قاله:  ومما 

وخز  دون  من  نوؤذيهم  اأننا  اىل  و�سولً  لالآخرين 

بفكرة  متعّلقون  اليهود  »نحن  واأ�ساف:  �سمري«. 

نكون  ل  عندما  نفعل  ماذا  نعرف  ول  �سحية  اأننا 

يف  اجليو�س  اأق��وى  اأح��د  متلك  اإ�سرائيل  كذلك. 

ومع  الكون،  اأمة يف  اأقوى  بدعم  وتتمّتع  العامل 

�سيختفي  هذا  كل  باأن  وال�سك  اخلوف  يبقى  هذا 

هي  »الال�سامية  بالقول:  ويختم  دخان«.  كنفخة 

وهو  الت�سويه،  ه��ذا  ت�سّربنا  قد  ونحن  ت�سويه 

بو�سوح.  الأ�سياء  روؤية  على  قدرتنا  على  يوؤّثر 

اأنف�سنا  روؤية  على  قدرتنا  مي�ّس  الت�سويه  هذا 

اليهودية  التي نتعامل بها مع  الطريقة  ومي�ّس 

واإ�سرائيل«. 

الذاتي  النقد  من  نوع  جمرد  نالحظ  كما  وهذا 

ال�سفاء  حلظات  من  حلظة  يف  الدين  رجال  لأحد 

واإيجابي  ب��ّن��اء  نقد  وه��و  وال��روح��ي،  ال��ذه��ن��ي 

اإ�سرائيلي  �سيا�سي  م�سوؤول  من  فهل  وحقيقي، 

ي�سمع؟! 

عامل �خلوف و�الإرتياب

                 يف الإج�رام      الإ�س�رائيلي
تتناول التي  الأدبيات  خمتلف  • اإن 

ال�سل�ك اليه�دي بالتحليل ُتمع على اأنهم

يعان�ن جن�ن الإرتياب اأو ما ي�سمى ب�»الباران�يا 

اليه�دية« التي ترفع �سعار »كل العامل �سدنا« 

النازية »الكارثة«  م��س�ع  اليه�د  • اإ�ستغل 
لإقناع اليه�د بالهجرة اىل اإ�سرائيل

واإقناع العامل ب�سرورة وج�د وطن خا�ش لهم

على ح�ساب حق�ق �سع�ب اأخرى
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اآذار

موؤمتر

2
0
0

9

الإقليمي  امل��وؤمت��ر  ب��الزا  ك��راون  فندق  يف  عقد 

جمعية  يف  الألغام  نزع  عمليات  مل��دراء  اخلام�س 

املوؤمتر   .)NPA( الرنوجية  ال�سعبية  امل�ساعدات 

الذي ا�ستمرت اأعماله اأربعة اأيام كان برعاية املركز 

اللبناين لالأعمال املتعلقة بالألغام، وبح�سور �سفرية 

الرنوج يف لبنان.

مكتب  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  يف  ���س��ارك  امل��رك��ز  واىل 

اأو�سلو،  يف  الرئي�س  ومركزها  لبنان  يف  اجلمعية 

ومدراء عمليات املكاتب يف كل من زامبيا، اأنغول، 

اأثيوبيا،  البو�سنة،  كرواتيا،  لو�س،  الأردن،  ال�سودان، 

العراق، جورجيا وكمبوديا.

اأو�سلو  يف  اجلمعية  مكتب  رئي�س  املوؤمتر  اإفتتح 

األقت  ثم  باحل�سور  مرحباً  اإي�سني  �ستاليرن  ال�سيد 

نورهامي  اأودليز  ال�سيدة  لبنان  يف  ال��رنوج  �سفرية 

م�سكلة  حلل  اجلميع  م�ساعي  فيها  �سكرت  كلمة 

اأنها ت�سعر بالفخر  واأ�سارت اىل  العنقودية.  القنابل 

العمل  بهذا  الرنوجية  امل�ساعدات  جمعية  لقيام 

الإن�ساين يف لبنان.

ووّجه العميد حممد فهمي رئي�س املركز اللبناين 

مكتب  لأع�ساء  �سكره  بالألغام  املتعلقة  لالأعمال 

وفاء  ال�سيدة  مديرته  وخ�سو�ساً  لبنان  يف  اجلمعية 

�سكر  كما  املركز،  ودعمها  اجلّبارة  جلهودها  الي�سري 

مكتب اجلمعية يف اأو�سلو م�ساندته الدائمة للمركز. 

معاهدة  اإجن��از  يف  الفاعل  ال��رنوج  دور  اىل  ولفت 

كانون  يف  وّقعت  التي  العنقودية  للقنابل  اأو�سلو 

الأول املا�سي.

ثم كانت كلمة لرئي�سة مكتب اجلمعية يف لبنان 

كنوت  لل�سيد  كلمة  وبعدها  الي�سري،  وفاء  ال�سيدة 

العنقودية  القنابل  نزع  برنامج  مدير  فوروني�س 

اأثرها  على  بداأ  لبنان  يف  اجلمعية  ملكتب  التابع 

مناق�سة املوا�سيع املتعلقة باإدارة املعلومات.

ت�سليم  اإج��راءات  مناق�سة  مّتت  الثاين  اليوم  يف 

كيفية  ومناق�سة  لأ�سحابها،  املنّظفة  الأرا���س��ي 

ا�ستخدام نظام اإدارة املعلومات املتعلقة بالألغام.

الإقليمي  املركز  زي��ارة  املوؤمتر  اأعمال  �سملت 

األغام  لالأعمال املتعلقة بالألغام يف النبطية وحقل 

تابع للجمعية يف املنطقة.

وخ�س�س اليوم الأخري من املوؤمتر ملناق�سة م�سكلة 

ر�سد  وكيفية  معاجلتها،  وطرق  العنقودية  القنابل 

البقع امللوثة.

امل�ؤمتر 

الإقليمي 

جلمعية 

امل�ساعدات 

ال�سعبية 

الرنوجية

اإعداد:

با�سكال معّ��ش ب� مارون
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ي�سمل مفه�م »الأمن 

ال�طني« الدفاع ال�طني 

والعلقات اخلارجية، ولهذه 

املهمة مفاهيم اأ�سا�سية 

تناولها العميد الركن املتقاعد 

�أنطو�ن كرمي يف حما�ضرته 

بعن�ان »امل�ست�ى الإ�سرتاتيجي، 

مفاهيم اأ�سا�سية«، يف قاعة 

املحا�سرات بكلية ف�ؤاد �سهاب 

للقيادة و�الأركان، وح�ضرها �ضباط 

دورة الأركان الثالثة والع�سرين.

اآذار

اإعداد:

ندين البلعة

وجهة نظر

2
0
0

9

الأمن ال�طني وعنا�سر الق�ة

من  انطالقاً  حما�سرته  كرمي  الركن  العميد  قّدم 

حتديد »الأمن الوطني«، و�سّدد على عنا�سر القوة 

ال�سلطة  واأدوات  املوارد  كل  ت�سمل  التي  الوطنية 

التي يتوا�سل بع�سها مع البع�س.

جمموع  من  تنبع  الوطنية  القوة  اأن  واعتب 

عوامل، منها:

الإقت�سادية  القدرة  ال�سكان،  اجل��غ��رايف،  امل��ّد 

للدولة، العلوم والعالقات مع الدول الأخرى، الإدارة 

الوطنية، الدعم الداخلي ل�سيا�سة احلكومة وفعالية 

التوّجه الوطني...

بالإقت�سادية،  و�سفها  ميكن  التي  الوطنية  القوة  اأدوات  حتدد  املوارد  هذه 

الدبلوما�سية، الإعالمية والع�سكرية.

اإ�سرتاتيجية الأمن ال�طني

ال�سلطة  الوطني هي فن وعلم تطوير وا�ستعمال موارد  الأمن  اإ�سرتاتيجية 

الوطنية يف ال�سلم اأو يف احلرب لتاأمني الأهداف الوطنية، فالعالقات الدولية 

يجب النظر اليها على اأنها تدخل يف تنفيذ الإ�سرتاتيجيات الوطنية ملختلف 

و�سائل  ا�ستعمال  عب  اأحياناً،  ومتناغمة  حيناً  مت�سارعة  العامل،  يف  الدول 

ال�سلطة الوطنية املتوافرة والتي تخدم الأهداف املعّدة لها.

القدرة الع�سكرية وجمالت ا�ستعمالها

اإطار عمل الإ�سرتاتيجية الوطنية، حتظى القدرة الع�سكرية بتطبيقات  يف 

عديدة. فبحكم وجودها ميكن للدولة التي متتلك قدرة ع�سكرية مقبولة اأن 

ميكن  كما  الدول.  باقي  مع  العالقات  على  بها  توؤثر  واأن  بتطويرها  ت�سمح 

اإ�ستعمال القدرة الع�سكرية اإما عنوة اأو �سلمياً لتحقيق مك�سب �سيا�سي.

وقال املحا�سر اإن اإحدى الإ�ستعمالت الأ�سا�سية للقدرة الع�سكرية هي اإقامة 

الع�سكرية من  القدرة  اإ�ستعمال  اأو حملياً، وميكن ت�سّور  نظام مقبول، دولياً 

خالل النهايات )اأهداف وطنية(: كالدفاع عن الدولة وال�سعب واملوؤ�س�سات �سد 

الإعتداءات، اأو تعديل �سيا�سات حكومة غري �سديقة، اأو دعم حكومات �سديقة، 

اأو ال�سيطرة على الفو�سى وغياب القانون، اأو اأعمال مدنية واإن�سانية...

القوة  كا�ستعمال  العمل  اأ�ساليب  يف  الع�سكرية  القدرة  توظيف  وميكن 

بلوغها  على  قادرة  وطنية غري  اىل حتقيق م�سالح  الدولة  �سعي  يف جمال 

اىل  ال�سعي  الع�سكرية يف جمال  للقوة  ال�سلمي  والإ�ستعمال  اأخرى.  بو�سائل 

حتقيق اأهداف وطنية )تقدمي العون يف املجال الإن�ساين، التهديد با�ستعمال 

القوة الذي يراوح بني اخلداع واإظهار القوة خالل العمليات الع�سكرية، الإنت�سار 

تت�سّمن  التي  املتوافرة(  )امل��وارد  الو�سائل  اىل  واأ�سار  القوى...(.  ومتركز 

الإحتياط  )عنا�ضر  الإحتياط  اجلاهزة(،  واللوج�ضتية  )القوى  الفعلية  اخلدمة 

الكامنة  والقوة  القدرات  للحرب(،  الإحتياطي  املخزون  اأنهوا خدمتهم،  الذين 

تعبئة  وقاعدة  التحتية  البنى  التكنولوجيا،  ال�سناعة،  الب�سرية،  )التعبئة 

ودعمها  احلليفة  )ال��ق��وى  التحالفات  العتاد(، 

العوامل  املحا�سر  ت��ن��اول  كما  وم�ساندتها(. 

وتطرق  الع�سكرية  الأعمال  تقّيد  التي  والظروف 

اىل جمال العمل الع�سكري الذي يقع �سمن فئات 

اىل  اإ�سافة  واحلمالت.  العمليات  الدعم،  ث��الث: 

اأهم  من  وهو  للوقت،  الإ�سرتاتيجي  الإ�ستعمال 

العنا�سر املكّونة لأي اإ�سرتاتيجية.

الإطار ال�سيا�سي: احلرب وال�سلم

يف العالقات بني الدول، ُيعتب ال�سلم هو الو�سع 

»ال�سلم«  وبني  الإ�ستثناء.  هو  واحل��رب  الطبيعي 

و»احلرب« جمال وا�سع من الإ�ستعمالت امل�ستقبلية 

للقوة الع�سكرية، لذلك على امل�سوؤولني عن تقدمي 

امل�سورة الإ�سرتاتيجية للقيادة الوطنية، اأن يدركوا 

الإنعكا�سات ال�سيا�سية لالأعمال الع�سكرية يف اأثناء احلرب وال�سلم.

يدركوا  اأن  فيجب  واإداراتها  الع�سكرية  القدرات  تطوير  عن  امل�سوؤولون  اأّما 

الإطار ال�سيا�سي - الع�سكري الذي �ست�ستعمل فيه تلك القدرات. عموماً، ميكن 

و�سف احلرب على اأنها الإ�ستعمال املنظم والهادف للقوة امل�سلحة من قبل 

اأف�سل... فاحلرب يف معناها  �سيا�سي  لتحقيق و�سع  اأو جمموعة دول،  دولة 

ويعتب يف  الدويل،  التعاطي  ذاته يف  بحد  قائم  �سيا�سي  خيار  هي  اخلا�س 

امل�ساف الأول لل�سيا�سة والإ�سرتاتيجية الوطنية.

ففي العالقات الدولية عدة اإ�ستعمالت لالأعمال الع�سكرية، ول ميكن اعتبار 

اأي عمل ع�سكري ذي حجم هام اإعالن حرب.

املفاهيم الأ�سا�سية

يف اإ�سرتاتيجية

الأمن ال�طني
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واأردف قائالً:  يف العالقات ال�سيا�سية والدولية، تو�سف الأعمال الع�سكرية يف 

اإطار اخليارات ال�سيا�سية على اأنها اإما حرب، اأو عمليات ع�سكرية غري احلرب. 

تغطي هذه العمليات الع�سكرية املجال الوا�سع لالأعمال الع�سكرية املفرو�سة 

وذلك يف ظل ظروف ل تتطلب  اخلارج،  اأو يف  الداخل  املفرو�سة، يف  وغري 

اإعالن حرب اأو ل ت�سمح بهذا الإعالن. 

املفاهيم الع�سكرية الأ�سا�سية

اإ�سرتاتيجية الأمن الوطني ودور القدرة الع�سكرية يف تطبيقها، يجدر  يف 

التعّرف اىل بع�س املفاهيم الع�سكرية الأ�سا�سية التي تنظم العمل الع�سكري 

وبالتايل تنظيم التطبيق العملي لالإ�سرتاتيجية.

اأبرز هذه املفاهيم الآتي:

• �الأهد�ف: تركز الأهداف لالأعمال الع�سكرية. يف املعنى املجازي، الهدف 
هو التاأثري املطلوب. يف املعنى امللمو�س، الهدف هو ال�سيء املادي للعمل 

املتخذ.

يتطلب اختيار الق�سد تفكرياً وا�سحاً ومنطقياً. يجب اأن يكون الهدف وا�سحاً 

ر �سبب القيام بالعمل الع�سكري. ومبا�سراً واأن يف�سّ

وال�اجبات: الواجب هو عمل اأو وظيفة تعطى للمروؤو�س من  • املهمات 
اأن ي�سري  باإمكانه  ال�سبب،  الذي، مع  الواجب  اأعلى. املهمة هي  قبل �سلطة 

بو�سوح اىل العمل الذي يجب القيام به. يف اأثناء ديناميكية ال�سراع، ي�سيطر 

ال�سبب على الواجب.

لالإرادة، حرية حركتنا  الت�سّرف وفقاً  القدرة على  احلركة: هي  حرية   •
الق�سد  يكون  لذلك  ال�سراع.  يف  النجاح  مفتاح  هي  والع�سكرية  ال�سيا�سية 

الرتكيز على الإحتفاظ بحرية احلركة لل�سديق ومنعها على العدو.

على  اأو  اأر�س  بقعة  على  ال�سيطرة  الع�سكري  املعنى  ال�سيطرة: يف   •
ن�ضاط ما مينع القوة امل�ضيطرة حرية اإ�ضتعمالها ومنعها عن العدو. يف احلرب 

اأو يف العمليات املحدودة، ميكن اللجوء اىل العمل الع�سكري، لي�س لل�سيطرة 

ال�ضيطرة  اإر�ضاء  اي�ضاً يف  للم�ضاهمة  ن�ضاط فح�ضب، بل  اأو  اأر�ش  على بقعة 

النظام  ن  التغيري بطرق حت�سّ ال�سكان على  ال�سيا�سية وذلك بهدف م�ساعدة 

الداخلي والدويل.

الدفاع  الع�سكري.  للعمل  الأ�سا�سية  الأ�سكال  هي  والدفاع:  الهج�م   •
هو حماية �سيء ما - �سد ال�سربة. الهجوم هو اإطالق ال�سربة - نقل املعركة 

اىل اأر�س العدو. ل ميكن اعتبار كل من املفهومني م�ستقل عن الآخر فهما 

متكامالن.

والل�ج�ستية: العمليات هي ترتيب اأنظمة القتال املتوافرة  • العمليات 
الإ�سرتاتيجيا  متطلبات  على  كرد  وتوجيهها  الأعمال  من  من�سق  منوذج  يف 

اإذا كان  واللوج�ستية. اأحياناً، تفر�س اللوج�ستية جمرى الأمور على العمليات، 

النظام اللوج�ستي بحاجة اىل قاعدة متركز اأو مركز اإت�سالت اأو حمور، يجب اأولً 

احل�سول عليها ومن ثم املدافعة عنها. 

البناء،  ال�سيانة،  النقل،  )التموين،  املوارد  اأنظمة  ترتيب  هي  اللوج�ستية 

لذا يجب  ليونة عمالنية.  اجليد ينتج  اللوج�ستي  التح�سري  الخ(.  الطبابة،... 

تن�سيق امل�سعى العمالين واللوج�ستي، وتلك هي م�سوؤولية القيادة.

• اخلداع: هو اأي عمل ي�ستهدف العدو من خالل التاأثري على فهمه للو�سع. 
يعرف عنه على اأنه تلك الإجراءات املتخذة لت�سليل العدو بوا�سطة التالعب، 

تناق�س  فعل  ردات  اىل  ودفعه  اإقناعه  بهدف  الوقائع  تزوير  اأو  التحريف 

الأوىل تكمن يف زيادة عامل  اأ�سا�سيتان للخداع،  م�ساحله. وهناك مقاربتان 

القلق وال�سك بهدف منع العدو من التحرك يف الوقت املنا�سب، والثانية هي 

ت�سليل العدو عن حمور عمل يدعم ق�سية ال�سديق. 

الإن�سانية: يتطلب الفن الع�سكري تفهماً للطبيعة  • الع�امل 
الإن�سانية، ال�سديقة والعدوة على ال�سواء، خ�سو�ساً يف اإطار الأعمال 

احلربية.

اأهمية املفاهيم العامة

اأّكد  اأنطوان كرمي حما�سرته مبالحظة  املتقاعد  الركن  العميد  ختم 

فيها على اأهمية املفاهيم العامة لالإ�سرتاتيجيات كافة، وقال:

اإن امل�ساكل التي تواجه الدولة، خ�سو�ساً على �سعيد الأمن الوطني 

هي عديدة رمبا ل تنتهي وتتغري با�ستمرار. لذلك ل ميكن تزويد 

هو  عمله  ما ميكن  ولكن  يواجهها.  م�سكلة  لكل  حل  و�سفة  الطالب 

حت�سريه ملواجهة هذه امل�ساكل وحلها يف هذا الإطار العاملي املتغرّي، 

وهذا ما يتطّلب القدرة العملية لتقدير الو�سع وذلك بهدف التو�سل 

اىل قرار ملا يجب عمله وكيف يجب تنفيذه.

اإن عبارة »تقدير« تعني جدارة وكفاءة. اإنها عملية تقومي، حيث 

معظم الوقائع تكون جمهولة اأو منقولة ب�سورة م�سّوهة من قبل مكت�سفيها. 

تو�سيح  على  الب�سري  الفكر  ت�ساعد  ملمو�س،  قرار  ل�ستخال�س  و�سيلة  اإنها 

ل اىل حلول مقبولة، وعندما ت�سبح تلك العملية عادة، يكون  امل�سكلة والتو�سّ

مالكها قد تزّود اإطار عمل لتفكري منظم حتى حتت ظروف جتربة. اإنها طريقة 

للمعاجلة، ميكن  قابلة  ال�سدمات وحتويلها اىل حواجز  اأو  املفاجاآت  لتخفيف 

ا�ستعمالها على امل�ستويات التكتية والعملياتية والإ�سرتاتيجية كافة، والتي 

فالأ�سئلة  لذلك  امل�ستمرة.  املتغريات  وجه  ويف  الوقت  مع  متابعتها  يجب 

هي  وما  تغرّي؟  ماذا  هي:  موقف  لأي  تقدير  كل  خالل  تطرح  التي  الأوىل 

التاأثريات املمكنة الناجتة عن هذا التغرّي؟
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اآذار

اإعداد:

تريز من�س�ر

ور�سة عمل

2
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0
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الإت�سالت  وزي��ر  برعاية 

جبان با�سيل وح�سوره. نّظمت �سركة 

حول  تقنية  عمل  ور�سة   )Vocalcom( »ڤوكالكوم« 

»�سفري  فندق  يف   »Call Centers« الإت�سالت«،  »مراكز  برامج 

هيليوبوليتان«، ح�سرها اىل الوزير با�سيل، قائد فوج الإ�سارة العقيد الركن 

عفيف �سعيتو ممثالً قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، وعدد من املعنيني 

واملهتمني بقطاع الإت�سالت.

بداية حتدث املدير العام ل�سركة »ڤوكالكوم« يف ال�سرق الو�سط و�سمال 

اأفريقيا ال�سيد علي ق�سب، عن اأهمية »مراكز الإت�سالت« يف ت�سدير 

الباب  فتح  وعن  وخارجياً،  حملياً  للم�ستهلك  التقنية  اخلدمات 

قطاع  يف  لالإ�ستثمار  والأجانب،  املحليني  امل�ستثمرين  اأمام 

اللبناين،  لل�سباب  عمل  فر�س  توفري  عن  ف�سالً  الإت�سالت، 

وتطوير كفايات العميل جلعله مناف�ساً يف تطوير تكنولوجيا 

املعلومات اىل امل�ستوى الأوروبي«.

ثم حتدث الوزير جبان با�سيل، فاأ�سار اىل اأنه مل�س 

لدى ت�سلم الوزارة اعتقاداً لدى البع�س »ب�سعوبة 

تقنية  لأ�سباب  الإت�����س��الت  م��راك��ز  اإن�ساء 

تخطي  لكننا متّكنا من  وت�سريعية، 

ك����ل ال��ع��ق��ب��ات 

مع  اإتفاقات  ووّقعنا 

تبداأ  اأن  �سركات ميكنها   5

فتح  اىل  م�سرياً  فوراً«،  العمل 

اأول مركز لالإت�سالت. واإذ اأ�سار اىل اأن 

»املرحلة الأوىل انتهت وثمة 7 ملفات 

ُينتظر اأن توّقع قريباً«، لفت اىل »جتاوب 

بدء  واىل  املجال  هذا  للعمل يف  امل�ستثمرين 

لتفعيل  اخلطة  من  الثانية  للمرحلة  التح�سري 

ومطلوب  معنيون،  »كلنا  وقال:  الإت�سالت«.  مراكز 

من الوزارة اأن تتيح الفر�سة لل�سركات العاملة يف هذا 

من  لبنان.  يف  خمتلفة  خدمات  وتقّدم  لتتطّور  املجال 

هنا، قّدمنا الدعم ل�سركة »ڤوكالكوم« ونحن على اإ�ستعداد لتقدمي الدعم 

ل�سركات اأخرى، مل�ساعدة ال�سركات العاملة يف لبنان، من اأجل تطوير 

خباتها التقنية وتدريب اليد العاملة«.

واأ�ساف الوزير با�سيل: »لبنان اأمام حتٍد كبري ملناف�سة الدول التي 

التقنية  وباملوا�سفات  بالعزمية،  ولكن  املجال،  هذا  يف  �سبقته 

العالية، والطاقم الب�سري املتخ�س�س، و�سكل املراكز، من ناحية 

الإت�سالت  مراكز  اأهم  مناف�سة  ميكنه  وغريها،  الراحة  و�سائل 

يف العامل«.

وخ�الل ور�س�ة العم�ل، قّدمت �سركت�ان متخ�س�ست�ان يف 

وافي�اً ح�ول عمله�م�ا  جمال مراكز الإت�سالت �س�رحاً 

ودورهما يف جم�ال تاأمني املعلومات التقنية 

املختلف�ة، وتاأمني فر�س عمل لل�سباب.

با�سيل:

وّقعنا

اإتفاقاً مع

5 �سركات و7 اأخرى 

على الطريق

ور�سة عمل حول

»مراكز الإت�سالت«
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اآذار

اإعداد:

تريز من�س�ر

اقت�ساد ومال
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العامل يبحث

عن �سبل لتاأمني احلاجة 

املتنامية اىل الغذاء

ال�زير قرطا�ش:

ت��سيع الرقعة الزراعية املروّية

والعتناء بالطبقات املت��سطة والفقرية

قرطا�س  ع��ادل  الدكتور  ال�سابق  الزراعة  وزي��ر 

 )LAND( رئي�س الهيئة اللبنانية للغذاء والتنمية

الإقت�سادي،  لالإ�سالح  الوطني  التجمع  وع�سو 

تطرق  لبنان،  يف  املياه  اأ�سدقاء  جمعية  ورئي�س 

طرح  ال��ذي  الغذائي  الأم��ن  مفهوم  اإىل  بداية 

للمرة الأوىل يف اجلمعية العامة ملنظمة الأغذية 

عهد  )FAO(، يف  »فاو«  املتحدة  لالأمم  والزراعة 

طرحت  فقد  �سوما.  اإدوار  ال�سابق  العام  املدير 

مقولة اأنه على كل دولة اإنتهاج ال�سيا�سة املالئمة 

لتاأمني الأمن الغذائي، اإن من الناحية الإقت�سادية 

اأو من ناحية الإمكانات العملية، اأي توفري الأرا�سي 

اأن  لبنان  ميكن  العاملة.  واليد  واملياه  الزراعية 

ينتج نحو 120 األف طن من القمح، بينما احلاجة 

هي 350 األف طن، ويتم تاأمني الفارق عن طريق 

ال�سترياد. اأما بالن�سبة اإىل احلبوب العلفية )الذرة، 

ال�سويا، ال�سوفان وال�سعري( فيحتاج لبنان اىل 560 

األف طن منها �سنوياً، يف حني ل ميكنه اإنتاج اأي 

الزراعية  امل�ساحات  توافر  عدم  اإىل  نظراً  �سيء، 

الكافية، وغياب اليد العاملة.

يقول الدكتور قرطا�س اإن �سيا�سات الأمن الغذائي 

يجب اأن تتم على حمورين:

اإمكانات  تو�سيع  اأو  توفري  الأول:  املح�ر   -

اأرا�س �ساحلة للزراعة، ومياه  الإنتاج املحلية، من 

التحتية  البنى  واإن�ساء  وتدعيم  عاملة،  ويد  للري، 

اأو  بالإر�ساد  اأو  بالإنتاج  تعنى  التي  واملوؤ�س�سات 

مل�ساكل  كبريان  عن�انان  مناخي،  وتغيري  �سكاين  انفجار 

جمعاء.  الب�سرية  حياة  وبالتايل  الغذائي  الأم��ن  تهّدد 

اىل  الدولية  والزراعة  الأغذية  منظمة  دفع  ال�اقع  هذا 

على  الزراعي،  الإنتاج  تكثيف  اأ�ساليب  باعتماد  الت��سية 

الغذاء  على  املتنامي  الطلب  لتلبية  م�ستدام،  نح� 

وحماية  الفقر  حدة  من  للتخفيف  العمل  مع  والعلف، 

امل�ارد الطبيعية.

يف  ال��سع  عن  فماذا  عم�ماً،  العامل  م�ست�ى  على  هذا 

ال�سرق الو�سط ولبنان؟

ملعاجلة  وحملياً  عاملياً  املّتخذة  والتدابري  الغذائي  الأمن 

املياه،  الزراعية،  امل�ارد  نق�ش  يطرحها  التي  التحديات 

واخلطة الع�سرية لبناء ال�سدود والبحريات يف لبنان، حماور تتناولها »اجلي�ش« مع وزير الزراعة 

ال�سابق الدكت�ر عادل قرطا�ش ومدير عام امل�ارد املائية والكهربائية الدكت�ر فادي قمري. 

لبنان يعاين �سيق امل�ساحات 

املروّية وم�ساكل اأخرى

فما العمل؟
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الت�سنيع  اأو  الت�سليف  اأو  الت�سويق  اأو  بالتوجيه 

الزراعي.

الإجراءات  من  �سل�سلة  اإتخاذ  الثاين:  املح�ر   -

التي تعنى بالغذاء والتغذية، وتاأمني الغذاء باأ�سعار 

معقولة لطبقات املجتمع، خ�سو�ساً الفقرية منها، 

يف اأي بلد كان.

ت�س�يق  �سعيد  على  ح�سل  الذي  ما   •
الإنتاج وتط�يره عاملياً؟

كان   ،2007 العام  وحتى   1974 العام  منذ   -

لأ�سعار  ج��داً،  ومرتفع  متوا�سل  اإنخفا�س  هناك 

املواد الغذائية عاملياً، نتيجة تطبيق التكنولوجيا 

واأهمها  الدول املتقدمة،  الزراعة يف  احلديثة يف 

الوليات املتحدة الأمريكية، ودول الإحتاد الأوروبي، 

دول  اىل  بالإ�سافة  واأ�سرتاليا،  وكندا 

التي  والأرجنتني،  كالبازيل  اأخ��رى 

املناخية  الإم��ك��ان��ات  لها  ت��ت��واف��ر 

زراعية  الكبري �سمن حيازات  لالإنتاج 

كبرية. ي�ساف اىل ذلك الدعم املقّدم 

يقّدر  وال��ذي  املتقدمة،  ال��دول  من 

ب�360 مليار دولر �سنوياً. ونتج عن 

كبري  اإنخفا�س  العوامل،  هذه  جميع 

ومتوا�سل يف اأ�سعار ال�سلع الزراعية 

اأدى  الذي  الأمر  والغذائية، 

حوافز  اإنخفا�س  اإىل  بدوره 

ال����دول ال��ن��ام��ي��ة، ل��زي��ادة 

اإنتاجها الزراعي.

هذه  اإن��ع��ك�����س��ت   ،2007 ال��ع��ام 

املفاجئ  الطلب  زيادة  اأثر  على  متاماً  الجتاهات 

والهند،  ال�سكانية كال�سني  الكثافة  الدول ذات  من 

لها  كان  التي  املناخية،  التقلبات  اإىل  بالإ�سافة 

خا�سة  ب�سورة  الزراعي،  الإنتاج  على  ال�سيء  الأثر 

عن�سر  ذلك  اىل  ي�ساف  واأ�سرتاليا.  الأرجنتني  يف 

الوليات  اتبعتها  التي  ال�سيا�سة  من  متاأٍت  اآخر 

البذور  على  الدعم  زيادة  يف  الأمريكية،  املتحدة 

واملحروقات  الطاقة  لتاأمني  وا�ستعمالها  الزيتية، 

ارتفاع  اإىل  اأّدت  العوامل  هذه  كل  )الإيتانول(. 

مفاجئ يف الأ�سعار العام 2007. اأ�سف اىل ذلك، 

اأن زيادة �سعر برميل النفط الذي و�سل اىل 147 

دولراً، كان حافزاً لزيادة الأ�سعار عاملياً.

يف اأواخر العام 2008، اإنعك�ست الآية مرة اأخرى، 

وبداأت اأ�سعار البرتول بالإنخفا�س تدريجاً، مما كان 

ولكن  الزراعية.  املنتجات  اأ�سعار  لنخفا�س  حافزاً 

اىل  الأ�سعار  الآن،  لغاية  يو�سل  الإنخفا�س مل  هذا 

امل�ستوى الذي كانت عليه قبل العام 2007.

تقرير الفاو

هذه التطورات يف الأ�سعار على ال�سعيد العاملي، 

دفعت مبنظمة الأغذية والزراعة، اإىل عقد موؤمتر 

قمة يف مقر املنظمة يف روما )بني 3 و 5 حزيران 

2008(، لتدار�س هذا الو�سع، غري ال�سحي ومعاجلة 

املو�سوع. كما اأن الأمني العام لالأمم املتحدة بان 

كي مون، عنّي جلنة رفيعة امل�ستوى بهدف و�سع 

هذه  ملعاجلة  تو�سيات  يت�سمن  مف�سل  تقرير 

الظاهرة اخلطرة.

ويو�سح الوزير قرطا�س اأّن ما ت�سمنه التقرير هو 

الآتي:

الق�سوى ل�سغار املزارعني يف  الأهمية  اإعطاء   -

والتوّجه  العاملي،  ال�سعيد  على  النامية،  ال��دول 

لالإهتمام ب�سوؤونهم، وحتفيزهم على الإنتاج.

ال��دويل  البنك  م��ن  املعتمد  اخل��ط��اأ  اإ���س��الح   -

و�سندوق النقد الدويل، واملتاأتي من املبالغة يف 

يكون  اأن  يجب  وبالتايل  العاملية.  التجارة  حترير 

الدول  هذه  �سيا�سات  يف  التطوير  بع�س  هناك 

حلماية الإنتاج الزراعي من املناف�سة الأجنبية.

اإلغاء الدعم على البذور الزيتية وخ�سو�ساً يف   -

اإنتاج  اإىل  وتوجيهها  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 

املواد الغذائية بدلً من الطاقة واملحروقات.

الفقراء  م�ساعدة  اىل  الآيلة  الإج��راءات  اتخاذ   -

املنتجات  دعم  خالل  من  وذلك  امل�ستهلكني،  من 

الغذائية الأ�سا�سية.

ال��سع يف لبنان

على  ماذا  الدويل،  ال�سعيد  على  • هذا 
�سعيد لبنان؟

- الو�سع الزراعي يف لبنان يلخ�س 

كالآتي:

ول  جداً،  �سّيقة  الزراعية  امل�ساحة 

تزيد م�ساحتها عن 250 األف هكتار 

من  اللبنانية،  املناطق  جميع  يف 

ل  التي  امل��روي��ة  امل�ساحة  �سمنها 

تزيد عن 120 األف هكتار. واملع�سلة 

هي  ال��زراع��ة،  اىل  بالن�سبة  الأوىل 

التو�سع يف الرقعة املروّية، لت�سبح 

اأقله 180 األف هكتار، وذلك 

الع�سرية،  اخل��ط��ة  �سمن 

بتنفيذها  ت��ق��وم  ال��ت��ي 

مع  واملياه،  الطاقة  وزارة 

الرتكيز ب�سورة خا�سة على م�ساريع 

الري املتو�سطة وال�سغرية، ومنها البحريات التلّية 

 .)Lacs Collinaires(
واملع�سلة الثانية هي يف عدم توافر اليد العاملة 

اىل  نظراً  الزراعية،  املكننة  الإمكانات يف  و�ساآلة 

�سغر احليازة الزراعية.

اأما املع�سلة الثالثة فهي يف �سعف املوؤ�س�سات 

الت�سليف  راأ�سها  وعلى  بالزراعة،  تعنى  التي 

والأبحاث  الزراعي  والإر���س��اد  والت�سويق  الزراعي 

الزراعية.

القطاع  �سعف  اىل  العوامل جمتمعة  هذه  اأّدت 

من  العديد  وجود  من  بالرغم  لبنان،  الزراعي يف 

هذه  كل  تخطي  من  متكنوا  الذين  امل��زارع��ني، 

يف  احلديثة  التكنولوجيا  واعتماد  امل��ع��وق��ات، 

خ�سو�ساً  والت�سدير،  الإنتاج  يف  والتو�سع  الزراعة 

اإىل اخلليج العربي.

وزير الزراعة ال�سابق الدكت�ر عادل قرطا�ش
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ال�سابق،  يف  معتمدة  كانت  التي  ال�سيا�سة  اإن 

كانت تهدف اىل حماية الإنتاج الزراعي اللبناين، 

والتبغ  القمح  لإن��ت��اج  امل��ايل  ال��دع��م  وت��اأم��ني 

وال�سمندر ال�سكري. اإل اأن الدعم يف ما يخ�س هذه 

وكذلك  �سنوات،  ثالث  منذ  توقف  الأخ��رية  امل��ادة 

اإنتاج التبغ،  اإنتاج القمح، ومل يبق اإل دعم  دعم 

اجلنوب  يف  خا�سة،  ب�سورة  ينتج،  اأن��ه  باعتبار 

اللبناين، واأن هذا الدعم �سيكون حافزاً للمزارعني، 

هذه  اأن  اىل  اإ�سافة  اأر�سهم،  يف  والبقاء  لل�سمود 

فقد  اأخ��رى  ناحية  وم��ن  مطرية.  زراع��ة  ال��زراع��ة 

دعم  �سنوات،  منذ  اللبنانية،  احلكومة  اعتمدت 

اأ�سا�س 1500  ا�ستهالك الرغيف )حدد �سعره على 

لرية لبنانية لكل 1.2 كلغ، مهما تقّلبت الأ�سعار 

العاملية للقمح(.

واأ�ساف قائالً:

يف املا�سي وجدت طريقة اأخرى للدعم واحلماية 

روزنامة  باعتماد  وذلك  الأجنبية،  املناف�سة  من 

زراعية )مينع ا�سترياد بع�س املنتجات الزراعية، 

بكميات كبرية على  انتاجها متوافراً  عندما يكون 

ال�سعيد الوطني(، ولكن هذا التدبري األغي 

العام 2005، عندما قرر لبنان الن�سمام 

للتجارة  العربية  التي�سري  اتفاقية  اىل 

والرتانزيت، بهدف الن�سمام اىل منظمة 

التجارة العاملية.

اإ�ستهلك  تر�سيد  عن  م��اذا   •
امل�اد الغذائية؟

- يجب اأن توؤخذ الناحية الغذائية بعني 

الوعي  على  الرتكيز  يتم  واأن  الإعتبار، 

الغذائي عند ال�سكان، وتاأمني التوازن يف 

عنا�سر الغذاء، وتاأمني الكمية الكافية من ال�سعرات 

احلرارية، بحيث يوؤمن للفرد ما ل يقل عن 2600 

�سعرة حرارية يف اليوم الواحد.

حرارية،  �سعرة   3600 ناأكل  اأننا  اليوم  واحلا�سل 

مما يوؤدي اىل زيادة يف ال�ستهالك، واإىل البدانة 

وال�سمنة. وهذه م�سكلة يف لبنان تتفاقم مع عدم 

وعي اأهمية اإ�ستهالك الوجبات الغذائية املتوازنة. 

واعتب اأن تفادي هذه امل�سكلة يتطلب اأمرين:

- التوجيه ال�سليم يف ال�ستهالك الغذائي، ون�سر 

الوعي عند ال�سكان وعلى جميع امل�ستويات.

- التغيري يف النمط املعي�سي عند ال�سكان.

ما العمل؟

و�سع  �سرورة  اإىل  اأخ��رياً  قرطا�س  الدكتور  ودعا 

اإىل  الأوىل  ب��ال��درج��ة  ت��رم��ي  زراع��ي��ة،  �سيا�سة 

�سغار  وحتفيز  لبنان،  يف  الزراعي  الإنتاج  حماية 

الزراعة  وحتديث  انتاجهم،  زيادة  على  املزارعني 

من  يتطلب  وهذا  احلديثة.  التكنولوجيا  باعتماد 

بالزراعة،  تعنى  التي  املوؤ�س�سات  تدعيم  الدولة 

وعلى راأ�سها وزارة الزراعة، ووزارة الطاقة واملياه، 

وخ�سو�ساً  الزراعية،  بالرقعة  التو�سع  يتاأمن  حتى 

احلكومة  على  ثانية،  جهة  ومن  منها.  املروّية 

العتناء بحماية الطبقات املتو�سطة والفقرية يف 

لبنان، وذلك بتاأمني الغذاء الأ�سا�سي لهم، وباأ�سعار 

مقبولة.

الدكت�ر قمري: مردود اخلطة الع�سرية على 

القت�ساد 5 مليارات دولر يف ال�سنة

وزارة  و�سعت  و2000،   1999 العامني  ب��ني 

عرفت  طموحة  خطة  والكهربائية  املائية  املوارد 

اأ�س�س  و�سع  اىل  وه��دف��ت  الع�سرية،  باخلطة 

لإ�ستثمار املوارد املائية يف لبنان وتاأمني حاجات 

اللبنانيني من مياه ال�سفة والري وامل�ساهمة يف 

تطوير املجتمع اللبناين اإقت�سادياً.

الدكتور  والكهربائية  املائية  امل��وارد  عام  مدير 

يف  الع�سرية  اخلطة  م�ساهمة  تناول  قمري  فادي 

اأهدافها  اأن  اإىل  م�سرياً  الزراعي،  الإنتاج  تنمية 

ال�سكاين، ما يوجب  بالنمو  وثيقاً  اإرتباطاً  ترتبط 

قادمة  �سنة  ملئة  التخطيط  »علينا 

بالن�سبة اىل املوارد املائية، ولكن لالأ�سف 

ل يوجد تخطيط لأي �سيء يف لبنان«.

التي  الع�سرية  اأن اخلطة  ويو�سح قمري 

مبنية  مهامه،  ت�سلمه  عقب  و�سعها 

على الإدارة املتكاملة للمياه، ومن �ساأن 

للري  الالزمة  امل��وارد  تاأمني  تطبيقها 

تنمية  يف  بفعالية  امل�ساهمة  وبالتايل 

اأولً  تركز  اخلطة  فهذه  الزراعي.  الإنتاج 

من  اإ�سافية،  مائية  م��وارد  تاأمني  على 

والزراعة  الأغ��ذي��ة  منظمة  خ��باء  اأّك��د 

)فاو( يف املوؤمتر العاملي الرابع للزراعة 

الذي عقد يف 2009/2/22 يف نيودلهي، اأن على املزارعني يف اأنحاء العامل 

»التوّجه اإىل اإعتماد نظم زراعية اأعلى قدرة على الإ�ستدامة والإنتاجية لتلبية 

مدير  واأقر  املناخ«.  لتغري  وال�ستجابة  العامل  يف  ال�سكاين  النفجار  حاجات 

�سعبة الإنتاج النباتي وحماية النباتات يف املنظمة اخلبري �سيفاجي باندي 

خالل املوؤمتر اأن »لي�س اأمام العامل بديل من اعتماد اأ�ساليب تكثيف الإنتاج 

الزراعي على نحو م�ستدام، لتلبية الطلب املتنامي على الغذاء والعلف مع 

التخفيف من حدة الفقر وحماية املوارد الطبيعية«. 

غطاء  ا�ستخدام  تراعي  اأن  يجب  الزراعة  اأ�ساليب  اأن  اإىل  »ف��او«  ولفتت 

الرتبة الطبيعي الدائم، وتطبيق دورات 

حما�سيل متنوعة على نحو ي�سمن و�سعاً 

مثالياً للرتبة ومعدلت اإنتاجية عالية. واأ�سارت اإىل اأن هذه الأ�ساليب الزراعية 

البدء  العامل، منذ  اأنحاء  »باتت معتمدة على م�ساحة مئة مليون هكتار يف 

التقليدية  الزراعة  اأ�ساليب  اأن  باندي  وك�سف  عاماً«.   25 قبل  بتطبيقها 

الإنتاجية  تراجع يف معدلت  اإىل  اأف�سى  ما  بيئي،  اإىل �سرر  »اأّدت  املكّثفة 

الزراعية، يف وقت يتطلب العامل م�ساعفة اإنتاجه من الأغذية لتلبية حاجات 

ت�سعة باليني ن�سمة بحلول العام 2050«. واأو�سح اأن مزارعني كراً يف العامل، 

»درجوا على الإفراط يف احلرث وحتريك الرتبة، ويف ا�ضتخدام الأ�ضمدة والري 

الرتبة  �سمات  على  »اأّثر  ذلك  اأن  واأكد  الإنتاج«.  تكثيف  بهدف  واملبيدات، 

تلبي حاجات الإنفجار

ال�سكاين وت�ستجيب

لتغرّي املناخ 

»فاو« ت��سي بنظم

زراعية اأكرث

ا�ستدامة وانتاجية
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وحجم  املتوافرة،  املياه  كميات  حجم  درا�سة  خالل 

اإليها  تذهب  التي  الأمكنة  وماهية  ا�ستعمالها 

ا�ستعمالها  من  نتمكن  لكي  تنظيمها،  وكيفية 

لحقاً، من خالل اإن�ساء ال�سدود والبحريات.

تاأمني  املفرت�س  من  ك��ان  عاماً،  ثالثني  منذ 

مليون  ون�سف  مليونني  لنحو  املائية  امل���وارد 

�ستة  حاجات  تاأمني  فينبغي  اليوم  اأم��ا  اإن�سان، 

ماليني. مثالً كانت بحرية �سغرية اأو نبع ماء يكفي 

لتوزيع املياه يف بلدة م�ستيتا التي كانت ت�سّم 

ثالثة بيوت. اليوم اأ�سبح عدد �سكانها نحو اأربعني 

ميكننا  كيف  الكبري:  ال�سوؤال  وهنا  ن�سمة.  األ��ف 

تاأمني املياه، يف غياب ال�سدود والبحريات، ومع 

تتجاوز  ل  زمنية  فرتة  يف  الأمطار  هطول  واق��ع 

الثالثة اأ�سهر يف ال�سنة؟

تاأمني مياه الري ل�280 األف هكتار

وقال الدكتور قمري: منذ زمن طويل 

وبكميات  لبنان  يف  املياه  تذهب 

هائلة هدراً اإىل البحر، بينما يفتقد 

اللبنانيون يف بيوتهم. وخالل  اإليها 

عن  ال�سيا�سيون  ك��ان  ال��وق��ت  ه��ذا 

مع  وبالتواطوؤ  جهل،  غري  اأو  جهل 

خ،  ال�سّ حم��ط��ات  �سركات 

اآب��ار  حفر  رخ�س  مينحون 

ارتوازية، وباأعداد هائلة من 

املياه  لواقع  درا���س��ة  دون 

اجلوفية.

و�سع  تنّظم  كي  الع�سرية  اخلطة  ج��اءت  لقد 

توؤمنه  الغذائي  الأمن  اأن  باإعتبار  املائية،  املوارد 

الزراعة، وخ�سو�ساً اأن البقعة الزراعية بالن�سبة اإىل 

كمية املياه، بداأت تتقل�س، واأ�سبحت اليوم 120 

كيف  ملياً،  التفكري  علينا  وبالتايل  هكتار.  األف 

ميكننا تاأمني املياه مل�ساحة 280 األف هكتار خالل 

املزارع  اأن  اإدراك  وعلينا  القادمة.  �سنة  اخلم�سني 

موارد  من  اجتماعية  نوعية  نقلة  حتقيق  ميكنه 

الزراعة.

واأ�ساف: طبقة املياه اجلوفية يجب تركها كمخزون 

من  تغذيتها  علينا  وبالتايل  للبلد،  اإ�سرتاتيجي 

املكررة يف حمطات  الآ�سنة  واملياه  الأمطار  مياه 

يف  ال�ساعة  حتى  تركيبها  يتم  مل  التي  التكرير، 

خ من املياه اجلوفية  لبنان. ول �سيما اأن كرة ال�سّ

الكثري  يف  واختفائها  معدلها،  انخفا�س  اإىل  اأدت 

من املناطق، ودخول امللوحة، اأي مياه البحر اإىل 

هذه الطبقة.

واأ�ساف د. قمري قائالً: يف منطقة البحر الأبي�س 

املتو�سط ل بّد من العمل للحفاظ على 80 مليار 

مرت مكعب من املياه بوا�سطة التكرير وهي تذهب 

هدراً اإىل البحر، علماً اأنها ذات قيمة 

للري،  ا�ستعمالها  اإقت�سادية، وميكن 

اجلوفية،  امل��ي��اه  طبقة  ولتخزين 

وخمتلف  اأمريكا  يف  حا�سل  هو  كما 

البحر  با�ستثناء منطقة  العامل،  دول 

الأبي�س املتو�سط.

خمزون مل�اجهة تغري املناخ

تقدم  ما  حتقيق  اأن  قمري  يعتب 

�سروري ملواجهة النمو الذي 

املناخي  والتغري  ن�سهده، 

 )Climate Change(
البحر  الذي ي�سرب منطقة 

الأبي�س املتو�سط اأولً، حيث الن�سبة 

العلماء،  اآراء  ووفق  الغازية.  الإنبعاثات  الأكب من 

التغرّي املناخي �سوف ي�سرب اأولً الواجهة ال�سرقية 

اأي�ساً، من مياه وقوام وتنوٍع حيوي، وخدمات اأخرى يوّفرها نظام بيئي �سليم، 

ما اأدى اإىل البدء يف خف�س معدلت منو املحا�سيل«. وتوّقعت »فاو« م�ستندة 

اإىل الإجتاهات احلالية، اأن »يرتاجع معدل منو الإنتاجية الزراعية اإىل 1.5 يف 

املئة من الآن حتى العام 2030، ومن ثم اإىل 0.9 يف املئة من العام 2030 

اإىل 2050، مقارنة مبعدل منو �سنوي 2.3 يف املئة منذ 1961.

وقد اإنخف�س معدل منو اإنتاج املحا�سيل من القمح يف البلدان النامية، من 

5 يف املئة العام 1980 اإىل 2 يف املئة العام 2005، وتراجع منو املحا�سيل 

من الأرّز يف املدة ذاتها من 3.2 يف املئة اىل 1.2، يف حني حترك موؤ�سر 

اأن  باندي  واأعلن  واحد«.  اىل  املئة  3.1 يف  الذرة من  اإنتاجية  اإنخفا�س منو 

الزراعة بالأ�ساليب امل�سار اإليها والتي تعرف بالزراعة ال�سونية »تتيح فوائد 

من  »تخّف�س  اأنها  مو�سحاً  املحا�سيل«،  حجم  زيادة  جانب  اىل  مهمة  بيئية 

ا�ستهالك الطاقة يف الزراعة، التي ُتعتب م�سوؤولة عن نحو 30 يف املئة من 

غازات الحتبا�س احلراري املنطلقة يف اأجواء الكرة الأر�سية«. 

اإ�سافية  كميات  باحتجاز  املناخ  تغرّي  من  »تخفف  اأن  الزراعة  هذه  وميكن 

من الكربون يف الرتبة، واقت�ساد نحو 1200 كيلومرت مكعب من املياه �سنوياً 

بحلول العام 2030، نظراً اإىل احتفاظ الرتبة ال�سليمة القوام بكميات رطوبة 

اأكب وحاجاتها الأقل اىل الري مقارنة بغريها«. 

اأ�سحاب  من  واآخرين  املتّبعة  واجلهات  احلكومات  »فاو«  يف  اخلبري  وح�ّس 

لأ�ساليب  املبّكر  الإعتماد  ل�سمان  والتمويل،  ال�سيا�سات  »دعم  على  احل�س�س 

الزراعة ال�سونية«.

مدير عام امل�ارد املائية والكهربائية الدكت�ر فادي قمري
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�سوف  مثالً  املتو�سط.  الأبي�س  ملنطقة  اجلنوبية 

مناخ  اإىل  �سحراوي  ال�سبه  املغرب  مناخ  يتحّول 

لبنان  املعتدل يف  واملناخ  كال�سعودية،  �سحراوي 

كاملغرب.  �سحراوي  �سبه  مناخ  اىل  يتحول  �سوف 

نرتك  فماذا  لنا،  كبري  حتٍد  مبثابة  الق�سية  هذه 

واجلفاف...؟  العط�س  القادمة،  ولالأجيال  لأولدن��ا 

علينا اإيقاف الهدر وال�ستفادة من كل قطرة مياه 

عذبة اأو اآ�سنة لإ�ستخدامها يف عدة جمالت.

واأ�سار اإىل اأن �سد �سبوح يغذي منطقة ك�سروان 

لتغذية  املياه  �سبكات  مّد  باإنتظار  ال�سفة  مبياه 

اأهم  من  د  ال�سّ هذا  اعتبار  وميكن  املنت.  منطقة 

ل  اأنه  علماً  الأو�سط،  ال�سرق  منطقة  يف  ال�سدود 

يخّزن �سوى واحد يف املئة من كمية املياه، التي 

ن�ستطيع تخزينها مبوجب اخلطة 

الع�سرية والبالغة 850 مليون مرت مكعب، تتوزع 

على 11 �سداً اإ�سافة اإىل �سد �سبوح. وهذه ال�سدود 

واإذا  الالزمة،  الإعتمادات  توافر  فور  اإجنازها  ميكن 

ما مّت ذلك ميكن اأن نوؤمن مبالغ مالية تفي جزءاً 

من الدين العام خالل 7 �سنوات. والتي بوا�سطتها 

ميكننا اإيفاء جزء من الدين.

تقلي�ش التهريب

واأو�سح الدكتور قمري اأنه ل بد اأي�ساً من تقلي�س 

يف   5 اإىل   50 من  املياه  �سبكات  يف  التهريب 

العامل  املعتمدة يف  العملية  هذه  وتعتب  املئة. 

هي الأهم من منطلق القيمة الإقت�سادية للمياه. 

التهريب يف  ن�سبة  اإذا جنحنا يف تخفي�س  فمثالً 

�سد  اإن�ساء  كلفة  تاأمني  ميكننا  ب��ريوت،  منطقة 

ب�سري. اإىل ذلك يجب العمل على تر�سيد اإ�ستعمال 

الري،  مياه 

التقنيات احلديثة، والإ�ستفادة  اإ�ستعمال  من خالل 

نحو  اإن�ساء  خالل  من  ال�سحي،  ال�سرف  مياه  من 

وتنظيم  الآ�سنة،  للمياه  تكرير  حمطة  اأربعني 

من  وحماية  للتعديات  منعاً  الأن��ه��ر،  جم���اري 

الفي�سانات. 

تبلغ  كانت  الع�سرية  اخلطة  كلفة  اأن  اىل  واأ�سار 

نحو 800 مليون دولر حني و�سعها، ولكنها اأ�سبحت 

مليون  ومائتي  ملياراً  الأ�سعار،  زيادة  مع  اليوم 

دولر، وميكنها اأن توؤمن مردوداً اإ�سافياً قيمته نحو 

تخزين  يتم  عندما  ال�سنة،  يف  دولر  مليارات   5

الدول  »اأن  اىل  ولفت  مليون مرت مكعب.  ال�850 

من  تنطلق  التي  الإ�سرتاتيجيات،  على  تبنى 

الكبري  وال�سوؤال  �سناعتها...،  اأو  الطبيعية  ثروتها 

هنا، ما هي اإ�سرتاتيجية لبنان؟ ماذا ميلك لبنان 

�سوى مياهه التي تذهب هدراً اىل البحر، واأدمغة 

ت�ستفيد  اأجنبية،  دول  اىل  ي�سّدرها  التي  اأبنائه 

منها، وحتتل اأهم املراكز؟«.

�سدود

ويف  �سد،   3500 املغرب  يف 

�سوريا 300، وثمة 65 يف قب�س، 

ويف الأردن 9 �سدود.
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اآذار

اإعداد:

ندين البلعة

اإدارة وتنظيم

2
0
0

9
البنى الإدارية اللبنانية واآلية عملها

يحّقق مهام  الذي  التنفيذي  اجلهاز  باعتباره  ال�سيا�سي،  النظام  اأ�سا�سياً يف  الإداري م�قعاً  التنظيم  يحتل 

الدولة و�سيا�ساتها العامة داخلياً وخارجياً.

ق  الدكت�ر برهان الدين اخلطيب )اأ�ستاذ حما�سر يف اجلامعة اللبنانية واملعهد ال�طني للإدارة )ENA( ومن�سّ

م�ساريع درا�سات القطاع العام يف مكتب وزير الدولة ل�س�ؤون التنمية الإدارية( حا�سر يف كلية ف�ؤاد �سهاب 

للقيادة والأركان عن مظاهر البنى الإدارية اللبنانية واآلية عملها، وكيفية حتقيق مهام الدولة التي تر�سمها 

ال�سلطة ال�سيا�سية.

هيكلية التنظيم

اأن  اىل  امل��ح��ا���س��ر  اأ���س��ار  ب��داي��ة 

يت�سّمن  اللبناين  الإداري  التنظيم 

ثالث بنى اأ�سا�سية هي: بنية الإدارة 

والالح�سرية(،  )احل�سرية  املركزية 

)املرفقية  الالمركزية  الإدارة  بنية 

والإقليمية( وبنية الإدارة امل�سرتكة. 

تنتظم  البنى  هذه  من  واح��دة  وكل 

هيكلية  هيكليتني:  �سمن  وتعمل 

مهام عمودية واأخرى اأفقية.

املركزية  بالبنية  يتعلق  ما  يف 

احل�سرية اأو�سح اخلطيب اأنها ت�سمل 

لرئا�سة  ال��ع��ام��ت��ني  امل��دي��ري��ت��ني 

الوزراء  جمل�س  ورئا�سة  اجلمهورية 

وتتناول  الرقابة،  واأجهزة  وال��وزارات 

مهام كل منها.

العامتان  امل��دي��ري��ت��ان   •
ورئا�سة  اجلمه�رية  لرئا�سة 

جمل�ش ال�زراء:

التن�سيق  اجل��وه��ري��ة  مهمتهما 

وحدات  جميع  م�ستوى  على  الأفقي 

ميّثل  ما  يف  الإداري،  الدولة  جهاز 

ولالأعمال  للمهام  مركزية  عملية 

الإدارية التي ميار�سها رئي�س الدولة 

لالإ�سراف  ال���وزراء،  جمل�س  ورئي�س 

وم��دى  ال��ع��ام��ة  ال�سيا�سات  ع��ل��ى 

من  وذل���ك  وتنفيذها،  حتقيقها 

لرئا�سة  التابع  الإداري  اجلهاز  خالل 

التابع  الإداري  واجلهاز  اجلمهورية، 

لرئا�سة جمل�س الوزراء.

يعاون  اجلمهورية  رئا�سة  جهاز 

الرئا�سة يف تاأدية مهامها من خالل 

بالإ�سافة  واأق�سام.  وف��روع  وح��دات 

اجلمهورية  رئي�س  يعتب  ذلك  اىل 

الأعلى  للمجل�س  رئي�ساً  اللبنانية 

هي  فالرئا�سة  وبالتايل  للدفاع، 

املقر الر�سمي لهذا املجل�س.

ال��وزراء  جمل�س  رئا�سة  جهاز  اأم��ا 

تتقاطع  الذي  الأ�سا�سي  املحور  فهو 

التن�سيق  وظ��ائ��ف  فيه  وتلتقي 

واملوؤ�س�سات  الإدارات  بني  والإت�سال 

لرئا�سة  العامة  واملديرية  العامة. 

جمل�س الوزراء، جهاز يعاون الرئا�سة 

بدورها  وه��ي  مهامها،  ت��اأدي��ة  يف 

وم�سالح  وفروع  وحدات  من  موؤلفة 

ودوائر.

• ال�زارات:
الأ�سا�سية  الوحدات  الوزارت  ت�سّكل 

تتوىل  وهي  املركزي.  الدولة  جلهاز 

ال�سيا�سات  وتنفيذ  املهام  حتقيق 

اأو  وزارة  ت�ستحدث  وق��د  ال��ع��ام��ة، 

املهام  لتطور  وف��ق��اً  اأخ���رى  تلغى 

امل�ستجدة. حالياً يوجد يف لبنان 21 

وزارة تتوىل مهاماً دائمة اىل جانب 

وزيري دولة.

بنيوياً  ال����وزارات  ه��ذه  تنتظ�م 

اإدارة على  كل  ت�سل�سلياً يف  وتعمل 

يت�سّمن  ه��رم��ي  تنظيم  ق��اع��دة 

وم�سالح  ومديريات  عامة  مديرية 

ودوائر.

اأفقياً فتق�سم املهام داخل كل  اأما 

الإداري��ة  املديرية  خ��الل  من  وزارة 

من  اأك��ر  وج��ود  ح��ال  يف  امل�سرتكة 

وحدة  خ��الل  م��ن  اأو  عامة  مديرية 

الديوان يف حال وجود مديرية عامة 

واحدة.

الرقابة: • اأجهزة 
الرقابة  اأج���ه���زة  ���س��م��ن  ت��دخ��ل 

املوؤ�س�سات والهيئات الآتي ذكرها:

- جمل�س اخلدمة املدنية، وتتعلق 

ورعاية  التعيينات  بقانونية  رقابته 

املوؤ�س�سات  يف  املوظفني  ���س��وؤون 

العامة.

- هيئة التفتي�س املركزي، ترتبط 

برئا�سة جمل�س الوزراء.

- الهيئة العليا للتاأديب، تنظر يف 

خمالفات املوظفني وترتبط برئا�سة 

جمل�س الوزراء.

- ديوان املحا�سبة، يخت�س كهيئة 

العمومية  الأم��وال  مبراقبة  ق�سائية 

ويرتبط برئا�سة جمل�س الوزراء.

اجل����م����ه����وري����ة  و�����س����ي����ط   -

)Ombudsman( يقوم بدور حماية 
املواطنني من �سوء الإدارة والأداء.

البنية املركزية اللح�سرية

لتنفيذ  اإمتداداً  البنية  ت�سّكل هذه 

على  امل��رك��زي  ال��دول��ة  جهاز  مهام 

اللبنانية  وامل��ن��اط��ق  الأرا����س���ي 

ال�سيا�سات  لتحقيق  وذلك  وخارجها، 

العامة وتنفيذها.

قاعدة  على  الالح�سرية  وت��اأت��ي 

املطلقة  املركزية  من  التلطيف 

الدولة  مهام  حتقيق  على  والعمل 

و�سيا�ساتها العامة املتوازنة.

الالح�س�ري  النظ�ام  بني�ة  وترتك�ب 

رئي�سي�ن  بنم�طي�ن  ل�بن�ان  ف�ي 

ه��م��������ا: ال��الح��������س��ري�����ة الأف��ق��ي��ة 
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والالح�سرية العمودية.

الأفقية: • اللح�سرية 
الأرا�سي  تق�سيم  خالل  د من  تتج�سّ

اللبنانية اىل حمافظات )عددها 8( 

)عددها  اأق�سية  اىل  واملحافظات 

هي  م��ظ��اه��ر  ث��الث��ة  وت��ت��خ��ذ   )25

املحافظة والق�ساء واملختارية.

نطاق  يف  امل��ح��اف��ظ��ة  ت��ع��ت��ب 

لبنان،  يف  القائم  الإداري  التنظيم 

الإداري���ة  للوحدات  الأو���س��ع  الإط���ار 

�سوؤون  العا�سمة.  خ���ارج  القائمة 

املحافظة يديرها املحافظ )موظف 

ظل  يف  »ي��ب��دو  ال���ذي  اأوىل(  فئة 

الإدارة  كو�سيط بني  احلايل،  القانون 

وت�سعباتها  ناحية،  من  املركزية 

بينها  وم��ن  واملحلية  الإقليمية 

�سلطة  ك��ون��ه مي��ار���س  ال��ب��ل��دي��ات، 

الأخرية«. وتتاألف  الرقابة على هذه 

وثالثة  اإداري  جهاز  من  حمافظة  كل 

جمال�س م�ساعدة )جمل�س املحافظة، 

وجمل�س  ال�سحي  املحافظة  جمل�س 

الأمن الفرعي(.

الثاين  الإط�����ار  ال��ق�����س��اء  مي��ّث��ل 

بعد  لبنان  يف  الإداري  للتنظيم 

القائمقام  اإدارته  يتوىل  املحافظة، 

الذي يعتب الرئي�س املبا�سر جلميع 

جهاز  يعاونه  القائمقامية،  موظفي 

اإداري يتاألف من 218 موظفاً.

املختار هو �سخ�س يتوىل الإ�سراف 

على بع�س اأمور القرية اأو احلي وهو 

يتمتع بثقة اأهلها واحرتامهم.

املختارية  موؤ�س�سة  ح��ول  تطرح 

بجدوى  تتعلق  اإ���س��ك��ال��ي��ات  ع���دة 

حجم  تقّل�س  ظل  يف  عليها  الإبقاء 

تطور  م��ع  ومهامها  �سالحياتها 

يعتب  واملوا�سالت.  الإت�سالت  حركة 

اإدارات  ب��ني  و�سل  همزة  املختار 

باأداء  ويقوم  القرية  و�سكان  الدولة 

التنفيذية  امل��ه��ام  م��ن  ال��ع��دي��د 

والإ�سرافية والتن�سيقية والرقابية...

العم�دية: • اللح�سرية 
اأبرز  الإقليمية  ال��وح��دات  ت�سّكل 

يف  الإداري�����ة  الالح�سرية  مظاهر 

لبنان. فلمعظم وزارات الدولة وحدة 

اإدارية اإقليمية وزارية، تقوم بتنفيذ 

معامالت  واإجن��از  الإدارة  هذه  مهام 

امل��واط��ن��ني ال��ت��ي ت��ع��ود م��ن هذه 

الوزارات.

الدبلوما�سية  البعثات  وتعتب 

من  ن��وع��اً  اخل���ارج  يف  والقن�سلية 

العمودية  الإدارية  »الالح�سرية  اأنواع 

اخلارجية«.

الإقليمية  ال���وح���دات  مت���ار����س 

الإدارة  مع  ت�سل�سلياً  �سالحياتها 

عالقتها  تكون  ما  وغالباً  املركزية 

حم�س�ورة باملديري�ة العامة للوزارة.

اإ�سارة اىل اأن قيادة اجلي�س تتمّثل 

املنطقة  قيادة  خالل  من  ح�سرياً  ل 

املنطقة.  ق��ائ��د  ي��ت��وله��ا  ال��ت��ي 

وه��و امل�����س��وؤول ع��ن ق��ي��ادة القوات 

باملهام  ويقوم  باإمرته  املو�سوعة 

املنطقة، حفظ  الدفاع عن  التالية: 

الأمن، الإ�ستعالم، التعليم والتدريب 

والإن�ضباط والإدارة.

بنية الإدارة اللمركزية

على  بدورها  البنية  ه��ذه  ترتكز 

اأو  مرفقية  مركزية  ل  اإداري��ة  بنية 

فنية، وبنية اإدارية ل مركزية حملية 

هاتني  م��ن  بنية  وك��ل  اإقليمية؛ 

تتمتع ب�سخ�سية معنوية وبا�ستقالل 

اإداري ومايل.

وتقوم العالق�ة بني البنية الإدارية 

املركزية والبنية الإدارية الالمركزية 

اىل  بالن�سب�ة  رق��اب��ة  عالقة  على 

املحلي�ة  الالمركزي�ة  الإداري�ة  البنية 

اىل  بالن�سب�ة  و�س�اية  ع�الق�ة  وعلى 

البني�ة الإدارية الالمركزي�ة املرفقية.

ال��لم��رك��زي��ة  ال��ب��ن��ي��ة   •
املرفقية:

التي  العامة  باملوؤ�س�سات  تتمّثل 

وتلغى مبر�سوم يتخذ  تن�ساأ وتدمج 

يف جمل�س الوزراء بدلً من قانون.

ال��لم��رك��زي��ة  ال��ب��ن��ي��ة   •
الإقليمية:

وتقوم  البلدية  الإدارة  د يف  تتج�سّ

البلدية  اأ�سا�سيني هما  على منطني 

واحتاد البلديات.

يف  الأ�سا�سية  الوحدة  هي  البلدية 

بنية الإدارة املحلية التي تتاألف يف 

لبنان من �سلطتني: �سلطة تقريرية 

و�سلطة  البلدي،  املجل�س  يتولها 

البلدية  رئي�س  يتولها  تنفيذية 

يعاونه جهاز من املوظفني الإداريني 

والفنيني.

اأما اإحتاد البلديات فين�ساأ بني عدد 

من البلديات مبوجب مر�سوم ي�سدر 

من  ويتاألف  ال����وزراء،  جمل�س  ع��ن 

�سلطة تقريرية و�سلطة تنفيذية.

بنية الإدارة امل�سرتكة

Co - Administrative 

ت��ق��وم ه���ذه ال��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى نقل 

من  وحتويلها  ال�سالحيات  من  جزء 

ممثلي  اىل  العا�سمة،  يف  ال��ق��رار 

يف  لها  التابعني  املركزية  ال�سلطة 

على  تقوم  كما  واملناطق؛  الأقاليم 

تاأميناً  حملي  جمل�س  اإنتخاب  مبداأ 

ممثل  برئا�سة  املحلية  للم�ساركة 

ال�سلطة املركزية.

بريوت  العا�سمة  زال��ت  ما  حالياً 

من  امل�سرتكة  الإدارة  نظام  تطبق 

املحافظ  وي��راأ���س  بلديتها.  خ��الل 

بينما  فيها،  التنفيذية  ال�سلطة 

جمل�س  املعني  القائمقام  يرتاأ�س 

ق�ساء منتخب )مل يجِر اإن�ساوؤه واقعياً 

حد  اىل  ت�سبه  بريوت  وبلدية  بعد( 

بعيد كيان ال�سلطة املركزية.
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اآذار

اإعداد:

با�سكال معّ��ش ب� مارون

حما�رضات

2
0
0

9

ف���ؤاد  كلية  يف 

للقيادة  �سهاب 

)وعلى  والأرك����ان 

م�����دى ي���م��ني 

األقى  متتاليني( 

الربوف�س�ر جان ماري 

برييتيه والربوف�س�ر 

ف����ران����ك ب����رن����ا 

الربوف�س�ر  مب�ساركة 

)رئي�ش  ب�سب��ش  ايلي 

اللبناين خلرباء  املجل�ش 

امل�ارد الب�سرية( حما�سرات ح�ل »اإدارة امل�ارد الب�سرية وهند�ستها«، بح�س�ر قائد الكلية 

�لعميد �لركن علي �حلاج �ضليمان ممثالً قائد �جلي�ش �لعماد جان قهوجي وعدد من �ضباط 

�لقيادة و�لوحد�ت �لكربى ومن �ضباط �لكلية.

البوف�سور برييتيه األقى ال�سوء بداية 

على التمايز ما بني فن القيادة والإدارة، 

مركزاً على اأهمية القيادة يف امل�ستويات 

الدنيا )�سابط عون - �سابط قائد(، وعلى 

�سمن  تعمل  التي  الأربع  القيادة  مهمات 

الإ�سرتاتيجي،  اىل  العملي  من  حمورين 

و�سع  وه��ي:  الإن�سان  اىل  العمليات  وم��ن 

مواكبة  مع  والفعالية  الوحدة،  اإ�سرتاتيجية 

التنظيمي  البعدين  على  وال�سيطرة  التغيري، 

والتقني وحتفيز املعاونني وت�سجيعهم.

وتطّرق املحا�سر اىل خماطر عدم امل�ساواة يف 

التعامل مع اأع�ساء فريق العمل مركزاً على تنمية 

ومواكبة  الأع�ساء،  لدى  العمل  يف  امل�ساركة  ح�ّس 

وتعيني  والنوعية  الكمية  مالءمة  جلهة  التغيري 

املنا�سب.وتناول  املكان  يف  املنا�سب  ال�سخ�س 

الإ�سرتاتيجية  الرهانات  مو�سوع  برييتيه  البوف�سور 

مع �سرورة تلبية التحديات اجلديدة باعتماد القيادة 

مناهج جديدة يف اإدارة املوارد الب�سرية؛ وذلك بوا�سطة 

اأ�ساليب خم�سة هي: ال�سخ�سية، التاأقلم، التعبئة، توزيع 

العمل، وا�ستباق الأحداث.

على  تقييم  اإ�ستمارات  وّزع��ت  الأول  اليوم  نهاية  يف 

اليوم  يف  ومناق�ستها  ال��دوام  خ��ارج  بها  للعمل  احل�سور 

ل  التايل. وقد توىل �سرح الإ�ستمارات الفردية ب�سكل مف�سّ

البوف�سور فرانك بورنوا.

البوف�سور فرانك بورنوا اأ�سار اىل اأنه ميكن من خالل هذه 

الأ�سخا�س �سمن ت�سع خانات يف ما  الإ�ستمارات ت�سنيف 

يتعلق بالعمل �سمن الفريق.

على  ال�سوء  ملقياً  الت�سنيفات  هذه  املحا�سر  و�سرح 

�سلبيات واإيجابيات كل منها، واأهميتها يف ت�سهيل توزيع 

ع�سو  لكل  توكل  بحيث  عمل  فريق  اأع�ساء  على  الأدوار 

املهمة التي تنا�سب مهاراته وقدراته.

وجرى يف النهاية عر�س للنتيجة العامة لهذه الإ�ستمارات 

لدى احل�سور للو�سول اىل تفّهم اأعمق ملختلف الوظائف.

احلاج  علي  ال��رك��ن  العميد  الكلية  قائد  ق��ّدم  ختاماً 

اجلي�س  قائد  باإ�سم  للمحا�سرين  تذكارية  دروعاً  �سليمان 

�سّدد فيها على �سرورة  كلمة  واألقى  العماد جان قهوجي، 

فيها  و�سكر  البلدين،  بني  الأكادميي  امل�ستقبلي  التعاون 

اجلي�س  �سبيل  يف  املبذولة  جهودهم  على  املحا�سرين 

والوطن.

بينها  باري�ش، حائز عدة �سهادات جامعية  والتجارية يف  الإقت�سادية  للعل�م  العايل  اأ�ستاذ حما�سر يف املعهد  الربوف�س�ر برييتيه 

دكت�راه يف عل�م الإدارة، ودرا�سات عليا يف العل�م ال�سيا�سية، وله مئات الدرا�سات الأكادميية منها »امل�ارد الب�سرية« و»الكل م�ه�ب«.

الربوف�س�ر ب�رن�ا م�ساعد مدير مركز »النظام الداخلي للتدريب على الإدارة ال�سخ�سية يف جامعة باري�ش 2«، حائز دكت�راه اأهلية يف 

عل�م الإدارة، وماجي�ستري يف اإدارة الأعمال، و�ساحب درا�سات اأكادميية كثرية منها: »اإدارة امل�ارد الب�سرية«.
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اإعداد: نادر عبد العزيز �سايف

دكتوراه دولة يف احلقوق 

حمام بالإ�ستئناف

اآذار

2
0
0

9

النق�د هي و�سيلة اأو و�سيط للتبادل، ومقيا�ش 

ال�سلع واخلدمات، وم�ست�دع للقيمة،  لقيم 

ظه�ر  وقبل  الآجلة.  للمدف�عات  ومعيار 

واخلدمات  ال�سلع  تبادل  يتم  كان  النق�د 

ب�ضلع وخدمات �أخرى، وهو ما يعرف بنظام 

عن  عجزت  املقاي�سة  لكن  املقاي�سة. 

الإقت�سادي  التقدم  م�ستلزمات  م�اكبة 

نظراً  املطل�بة،  بالإحتياجات  لل�فاء 

اىل عدم وج�د مقيا�ش م�سرتك للقيم، 

واخلدمات  ال�سلع  بع�ش  قابلية  وعدم 

بع�سها.  تخزين  و�سع�بة  للتجزئة 

وهي  املعدنية  النق�د  ظهرت  ثم 

معادن  عدة  ا�ستعمال  على  تق�م 

والذهب  والف�سة  ال��ربون��ز  مثل 

قيمة  مت��ّث��ل  ال��ت��ي  وغ���ريه���ا، 

البيع  عمليات  لإمت��ام  معينة 

وظهرت  ذل��ك.  و�س�ى  وال�سراء 

التي  ال�رقية  النق�د  بعدها 

النق�د  من  كمية  متّثل  كانت 

قيمة  ذات  وهي  املعدنية، 

ثابتة، حتمل اأرقاماً �سحيحة، 

و�ساحلة للإنتقال من يد اىل يد من دون �سع�بة، وتتمّتع بالثقة لأنها �سادرة 

�أو عن م�ضرف م�ضهور ومعروف من �جلميع. وتطّور �لنقد و�ضوالً  عن �لدولة 

اىل النق�د الإلكرتونية وهي عبارة عن نق�د غري ملم��سة تاأخذ �س�رة وحدات 

)Hard Disk( جلهاز الكمبي�تر اخلا�ش  اإلكرتونية ُتخزن يف مكان اآمن جداً 

بالعميل الذي ي�ستخدمها يف اإمتام عمليات البيع وال�سراء والتح�يل وغري 

ذلك من العمليات املالية.  
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اأفعال جرمية

ج�������ّرم امل�������س���رتع 

الواقعة  الأفعال  بع�س 

والعمالت  النقود  على 

نوعاً  متّثل  باعتبارها 

م��ن ال��ث��ق��ة ال��ع��ام��ة كي 

الإقت�سادي  دوره���ا  ت���وؤدي 

يف املجتمع كاأداة للتعامل 

وو�سيلة  للقيم  ومقيا�س 

الأفعال  هذه  اأن  اإذ  لالإختزان؛ 

اأحد مظاهر  اجلرمية تنال من 

يف  حقها  وم��ن  الدولة  �سيادة 

اإ�ضدار النقود ويف رقابة الن�ضاط 

كما  املجتمع،  يف  الإقت�سادي 

للدولة  املالية  امل�سالح  من  تنال 

جتنيه  ال��ذي  الربح  يف  املتمثلة 

الإ�سمية  قيمتها  بني  الفرق  من 

وقيمتها الفعلية. وتنال هذه اجلرائم 

اأي�ساً من حقوق الأفراد الذين يخ�سرون 

يف  اخل��داع  �سحية  ويقعون  اأموالهم 

�سبك مافيات تزييف العمالت النقدية 

زعزعة  اىل  بالإ�سافة  ه��ذا  وتقليدها. 

والدولية.  الداخلية  الأ�سواق  يف  الإئتمان 

هذه  على  اللبناين  امل�سرتع  عاقب  وقد 

امل��واد من 440 اىل 452 من  اجلرائم يف 

عاقبت  كما  اللبناين،  العقوبات  ق��ان��ون 

الدولية  والت�سريعات  ال��دول،  اأغلبية  عليه 

النقد  تزييف  لقمع  الدولية  الإتفاقية  مثل 

 1929/4/20 بتاريخ  جينيف  يف  املو�سوعة 

الرقم  القانون  لبنان مبوجب  اليها  ان�سّم  والتي 

66/35 بتاريخ 1966/6/3.



حماية النق�د والعملت

ال�طنية والأجنبية

ت�سمل احلماية اجلنائية العملة الوطنية والعملة 

اإتفاقية  اأّكدته  ما  وهو  �سواء،  حٍد  على  الأجنبية 

التمييز  اىل  دعت  التي   ،)1929 )العام  جينيف 

هذا  يف  الأجنبية  والعملة  الوطنية  العملة  بني 

املجال.

ويعتب تزييف النقود والعمالت بطرق الطباعة 

التزييف،  اأخطر طرق  بكلي�سيهات م�سطنعة من 

ب�سبب اعتماد �سك العمالت ال�سحيحة على اأ�سلوب 

الطباعة اأي�ساً.

امل�ستوى  من  اقرتب  قد  التزييف  يكون  وبذلك 

ال�سخ�س  خ��داع  به  ميكن  ال��ذي  لالإتقان  العاملي 

اأنها  اأ�سا�س  على  املزّيفة  الأوراق  وقبول  العادي 

�سحيحة، ف�سالً عن اإمكان طباعة كميات كبرية من 

العمالت املزّيفة.

وق�ع جرائم التزييف

على العملت الأكرث قب�لً

من  الأمريكية  الللدولرات  تزييف  ن�ضاط  يعترب 

امل�سادر اجلرمية املتاحة للح�سول على مداخيل غري 

الطبع  تتوىل  دولية  ع�سابات  بوا�سطة  م�سروعة، 

والتزييف والرتويج، يف دول متعددة يف خمتلف 

الدولة  حر�س  من  الرغم  على  وذلك  العامل،  اأنحاء 

على ت�سمني عملتها ال�سحيحة يف مراحل �سنعها، 

الدولر  وكان  الأل��وان.  متعددة  فنية،  اأمن  عنا�سر 

تزييفها  يتم  التي  العمالت  من  يعتب  الأمريكي 

على امل�ستوى الدويل، 

توافر  اىلع���دم  ن��ظ��راً 

الإج��������راءات الأم��ن��ي��ة 

تواجه  التي  الفّعالة 

حيث  تقليده  عملية 

ي��ت��ك��ّون ال�����دولر من 

لونني فقط هما اللون 

الأبي�س واللون الأخ�سر، 

ول يوجد تداخل بينهما 

يف اأي مكان من الورقة 

اىل  بالإ�سافة  املالية، 

الأمريكي  ال����دولر  اأن 

العمالت  اأك���ر  يعتب 

العامل  دول  يف  قبولً 

عملة  باعتباره  كافة، 

للتحويل  قابلة  عاملية 

الأف���راد  م��ن  ومقبولة 

وامل�سروعات  والبنوك 

العامل  دول  جميع  يف 

ب�سبب  وذل���ك  ح��ال��ي��اً، 

قوة الإقت�ساد الأمريكي 

والعملة الأمريكية.

وت�����س��در ال���ولي���ات 

امل��ت��ح��دة الأم��ريك��ي��ة 

�سنوياً ما يزيد على اأربعمئة مليار دولر اأمريكي، 

منها 23٪ فقط يتداول بها داخل الوليات املتحدة، 

اأما ال�77٪ الباقية فيتم طرحها للتداول خارج هذه 

املزّيفة  ال���دولرات  قيمة  بلغت  وق��د  ال��ولي��ات، 

مليون   111.2 يوازي  ما   1990 العام  امل�سبوطة 

دولر. وهذا ما دفع وزارة املال الأمريكية اىل اتخاذ 

الإج��راءات اجلديدة للحد من �سهولة عملية  بع�س 

�سلك من  و�سع  املزّيف عن طريق  النقد  طباعة 

البال�سرت مدمج داخل ن�سيج الورقة على ي�سار ختم 

على  طبع  وقد  الأمريكي،  الفيدرايل  الإحتياطي 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  اإ�سم  باخت�سار  ال�سلك 

باللغة الإنكليزية )U.S.A( مع كتابة قيمة الورقة 

50 اأو 100 بجانب هذه احلروف يف ن�سق عمودي 

مبتكر وغري قابل للت�سوير بوا�سطة ماكينات الن�سخ 

امللونة. وقد بداأ تزييف العملة يتحّول اىل تزوير 

الأخرى، حيث  ال�سيكات وال�سندات والأوراق املالية 

وّجه الإنرتبول الدويل حتذيراً اىل دول اخلليج من 

ل  انت�سار �سندات مزّورة. وا�ستطاعت اليابان التو�سّ

اىل اآلة اإبتكار اإلكرتونية بالغة الدقة مبجمة على 

والأ�سهم  وال�سندات  النقدية  الأوراق  رف�س طباعة 

وال�سيكات املالية، وهو ما ي�سّعب عملية تزييف 

العملة ب�سفة عامة.

يذكر اأن املافيا الرو�سية متّكنت من اإدخال اأربعة 

يف  ل�ستخدامها  م��زّورة.  اأمريكي  دولر  مليارات 

اإ�سرائيل  وال�سركات يف  ال�سيطرة على املمتلكات 

ال�سيا�سية  احلياة  على  التاأثري  اأجل  من  والت�سّلل 

فيها، وذلك وفقاً لت�سريحات وزير الأمن الإ�سرائيلي 

اأعلن رئي�س جلنة  ال�سابق )مو�سيه �ساحاك(. وقد 

اأن  الأمريكي  الكونغر�س  يف  امل�سرفية  ال�سوؤون 

عن  اأع��رب  الأمريكية  ال�سرية  بال�سرطة  م�سوؤولً 

ال���دولرات  من  ال�سخمة  الكميات  ب��اأن  اعتقاده 

خمتلف  يف  الإره��اب  دعم  يف  ت�ستخدم  املزّيفة 

اأنحاء العامل.

جناية تقليد النق�د والعملت وترويجها

ن�ست املادة 440 من قانون العقوبات اللبناين 

على اأنه »من قّلد عملة ذهبية اأو ف�سية متداولة 

بق�سد  اأخرى  دولة  اأو يف  لبنان  عرفاً يف  اأو  �سرعاً 

ترويجها، اأو ا�سرتك وهو على بّينة من الأمر باإ�سدار 

اأو باإدخالها اىل البالد  اأو برتويجها  العملة املقّلدة 

ال�ساقة  بالأ�سغال  عوقب  اأجنبية،  بالد  اأو  اللبنانية 

تبلغ  وبغرامة  �سنوات  خم�س  عن  تنق�س  ل  مدة 

ن�ست  كما  الأق���ل«.  على  ل��رية  األ��ف  اخلم�سماية 

كانت  »اإذا  اأنه  على  ذاته  القانون  من  املادة 441 

اإحدى اجلرائم املن�سو�س عليها يف املادة ال�سابقة 

تتعلق بعملة معدنية غري الذهب والف�سة كانت 

87

اجلي�ش - العدد رقم 285

جرائم التزييف والتقليد والرتويج النقدي



88

اجلي�ش - العدد رقم 285

جرائم التزييف والتقليد والرتويج النقدي

من  وبالغرامة  املوؤقتة  ال�ساقة  الأ�سغال  العقوبة 

مئتي األف اىل مليون لرية«. وكذلك ن�ست املادة 

اأو  النقد  اأوراق  قّلد  »من  اأنه  على  عقوبات   443

اأوراق النقد امل�سرفية اللبنانية اأو الأجنبية ال�سادرة 

باإذن الدولة بق�سد ترويجها اأو ا�سرتك باإ�سدارها اأو 

برتويجها عوقب بالعقوبات املن�سو�س عليها يف 

املادة 440«.

مثال  على  عملة  �سناعة  هو  العملة  تقليد  اإن 

مزّيفة  عملة  ا�سطناع  فهو  ال�سحيحة؛  العملة 

تقليداً لعملة �سحيحة؛ اأي م�سابهة لها يف �سكلها 

حتمل  معدنية  قطعة  ك�سناعة  وحجمها؛  ووزنها 

حتملها  التي  ذاتها  والر�سوم  والعبارات  النقو�س 

اأو  املتداولة،  الر�سمية  ال�سحيحة  النقدية  القطع 

العملة  حتمله  ملا  مماثلة  اأوراق  على  طباعتها 

الأ�ساليب  ا�ستخدام  جرى  �سواء  ال�سحيحة،  الورقية 

عما  النظر  ب�سرف  احلديثة،  اأو  التقليدية  الفنية 

اأو ل متاثل متاماً  العملة املقّلدة متاثل  اإذا كانت 

العملة ال�سحيحة من حيث نوع املعدن اأو الورق اأو 

من حيث الوزن اأو احلجم اأو القيمة. فالركن املادي 

يف جرمية تقليد النقد يتمّثل يف �سناعة نقد غري 

�سحيح يكون على مثال النقد ال�سحيح، ول فرق يف 

ما اإذا كان التقليد متقناً اأو قليل الإتقان اأو بدائياً، 

ال�سحيح  النقد  بني  الت�سابه  يف  هي  العبة  لأن 

والنقد املقّلد، واأن يكون هذا الت�سابه كافياً لنخداع 

املرء به.

وي�سّكل التقليد اغت�ساباً ل�سلطة الدولة يف اإ�سدار 

النقود واعتداء على م�سلحتها املالية. وتقوم جرمية 

التقليد حتى ولو كانت العملة املقّلدة حتتوي على 

العملة  حتتويه  ال��ذي  املعدن  من  نف�سه  املقدار 

ال�سحيحة، وب�سرف النظر عن و�سيلة التقليد.

اأو  التقليد لعملة متداولة �سرعاً  اأن يكون  ويجب 

عرفاً يف لبنان اأو يف دولة اأخرى، واأن يقع التقليد 

الفاعل  اأن يكون  اأو  العملة املقّلدة،  بق�سد ترويج 

اأو  برتويجها  اأو  املقّلدة  العملة  باإ�سدار  ا�سرتك  قد 

وهو  اأجنبية  بالد  اأو  اللبنانية  البالد  اىل  باإدخالها 

جرمية  هي  اجلرمية  وه��ذه  الأم��ر.  من  بّينة  على 

قائمة بذاتها، �سواء مّت الرتويج اأو مل يتم، فاملهم 

اجلاين  بعلم  املتمّثل  العام  اجلرمي  الق�سد  توافر 

واإرادته يف تقليد العملة، وق�سده اجلرمي اخلا�س 

يف ترويج هذه العملة. فالعلم بكون النقد مزّوراً 

عن�سر خا�س من عنا�سر جرمية تقليد العملة وركن 

من اأركانها، فال بد من اإثباته، ول يكفي القول باأن 

املتهم كان عاملاً بالتقليد من دون اإيراد اأي برهان 

اأو دليل على ذلك.

جناية تزييف النق�د والعملت وترويجها

عاقبت املادة 442 من قانون العقوبات اللبناين 

بق�سد  اأق��دم  من  كل  ذاتها  ال�سابقة  بالعقوبات 

ترويج عملة متداولة �سرعاً اأو عرفاً يف لبنان اأو يف 

اأو  وزنها  باإنقا�س  اإما  تزييفها،  على  اأجنبية  دولة 

بطالئها بطالء يتوهم معه اأنها اأكر قيمة، اأو ا�سرتك 

وهو على بّينة من الأمر باإ�سدار عملة مزّيفة على 

البالد  اىل  باإدخالها  اأو  برتويجها  اأو  ال�سورة،  هذه 

هو  فالتزييف  اأجنبية.  دولة  بالد  اىل  اأو  اللبنانية 

اإنقا�س وزن النقد والعملة اأو طالوؤها بطالء يجعلها 

�سبيهة بعملة اأخرى اأكر منها قيمة؛ كطالء عملة 

من البونز اأو النيكل مباء الذهب اأو الف�سة لإعطائها 

اأي�ساً  ويجب  الف�سية.  اأو  الذهبية  العملة  مظهر 

لكي يقع جرم التزييف توافر الق�سد اجلرمي العام 

املتمّثل بالعلم والإرادة يف تزييف العملة، واأي�ساً 

توافر الق�سد اخلا�س املتمّثل بق�سد ترويج عملة 

متداولة �سرعاً اأو عرفاً يف لبنان اأو يف دولة اأجنبية 

اأو بق�سد اإدخالها اىل لبنان اأو اىل دولة اأجنبية.

جناية تزوير النق�د والعملت وترويجها

زّور  من  اآنفاً،  املذكورة  بالعقوبات  اأي�ساً  يعاقب 

اأو عرفاً يف لبنان اأو يف دولة  عملة متداولة �سرعاً 

اأوراق  باإ�سدار  بالأمر  عامل  وهو  ا�سرتك  اأو  اأجنبية، 

مزّيفة اأو برتويجها اأو باإدخالها اىل البالد اللبنانية 

اأو اىل بالد اأخرى )مادة 444 عقوبات(.

حقيقتها  تغيري  اأو  حتريف  هو  العملة  فتزوير 

من  يكون  مبا  بياناتها  على  التغيري  اإدخ��ال  عب 

�ساأنه الإخالل بالثقة العامة بتلك العملة اأو النقود؛ 

تغيري  بق�سد  النقود  على  ال��وارد  الرقم  كتغيري 

قيمتها الر�سمية، اأو تغيري النقو�س اأو البيانات اأو 

الإم�ساءات التي حتملها بق�سد اإعطائها قيمة اأكب 

من قيمتها الإ�سمية. ويرد تزوير النقود على عملة 

اأو  اأو حذفه  اأ�سالً؛ �سواء باإ�سافة بيان  كانت �سحيحة 

اأم  اليد  بخط  التزوير  اأكان  و�سواء  حمله،  اآخر  اإحالل 

بحروف مطبوعة. 

جنحة �سناعة اأو عر�ش اأو نقل قطع معدنية 

بق�سد تقليد العملة

عاقبت املادة 445 من قانون العقوبات باحلب�س 

والغرامة من �سنع اأو عر�س اأو نقل بق�سد الإجتار اأو 

رّوج قطعاً معدنية مقّلداً بها عملة متداولة �سرعاً اأو 

عرفاً يف لبنان اأو يف دولة اأخرى، اأو اأوراقاً مطبوعة 

قد يقع التبا�س بينها وبني الورق النقدي اأو اأوراق 

النقد امل�سرفية اللبنانية اأو الأجنبية ال�سادرة باإذن 

الدولة.

يعاقب  ل  اللبناين  القانون  اأن  بالإ�سارة  ويجدر 

ال�سحيحة من  العمالت  اإدخ��ال  اأو  اإخ��راج  فعل  على 

هو  اللبناين  الإقت�سادي  النظام  لأن  لبنان،  واىل 

من  الأوىل  املادة  ت  ن�سّ حيث  حر،  ليبايل  نظام 

 1952/1/8 تاريخ   52/7271 الرقم  املر�سوم 

على اإطالق حرية اإ�سترياد وت�سدير العملة اللبنانية 

بدون حتديد. وذلك خالفاً لقوانني بع�س الدول ذات 

النظام الإ�سرتاكي التي تعاقب على تهريب النقود 

والعمالت الوطنية خارج البالد.

جنحة ترويج عملة مقّلدة اأو مزّيفة اأو مزّورة 

بعد العلم بعيبها

اأو  اأو مزّيفة  املرء على عملة مقّلدة  قد يح�سل 

عاملاً  يكون  اأن  دون  اأي من  نية؛  مزّورة عن ح�سن 

�سحيحة  عملة  اأنها  على  اإكت�سبها  �سحتها،  بعدم 

لديه  يتوافر  فال  هبة،  اأو  اأج��رة  اأو  مبيع  كثمن 

اأركان هذه اجلرائم  الق�سد اجلرمي ول تتوافر لديه 

ول يعاقب عليها. اإل اأنه اإذا اأقدم، بعد علمه بهذا 

التقليد اأو التزييف اأو التزوير يف العملة اأو النقود، 

على ترويجها فيكون قد ارتكب بذلك جرم ترويج 

عملة مزّيفة اأو مقّلدة اأو مزّورة. وقد ن�ست املادة 

446 من قانون العقوبات على اأنه »من قب�س عن 

ح�سن نية قطعاً من العملة اأو اأوراقاً نقدية اأو اأوراق 

الدولة،  باإذن  ال�سادرة  الأجنبية  اأو  امل�سرفية  النقد 

مقّلدة اأو مزّيفة اأو مزّورة ورّوجها بعد اأن حتّقق من 

عيوبها عوقب بغرامة ل جتاوز املايتي األف لرية«.

جنحة التعامل بعملة باطلة

قد تعمد الدولة اىل اإبطال عملة معينة اأو �سحبها 

من التداول وحظر التعامل بها، وهذا حق من احلقوق 

العائدة اىل الدولة التي متلك احلق يف اإ�سباغ قوة 
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اي�ساً  ومتلك  والنقود  للعمالت  القانوين  التداول 

التعامل  القوة ومنع  تلك  احلق يف جتريدها من 

بها. وقد عاقبت املادة 447 من قانون العقوبات 

اىل  اأع��اد  من  لرية  األف  املايتي  جتاوز  ل  بغرامة 

التعامل وهو عامل بالأمر، عملة اأو اأوراقاً نقدية اأو 

اأوراق النقد امل�سرفية اللبنانية اأو الأجنبية ال�سادرة 

باإذن الدولة، بعد اأن اأبطل التعامل بها.

 

جرائم �سناعة اآلت اأو اأدوات لتقليد اأو تزوير 

العملة اأو احل�س�ل عليها اأو اقتنائها 

املعاقبة على  اللبناين يف  امل�سرتع  مل يكتف 

على  الواقعة  والتزوير  والتزييف  التقليد  جرائم 

الآلت  على  اي�ساً  عاقب  بل  والعمالت،  النقود 

احل�سول  اأو  اجلرائم  هذه  لرتكاب  املعدة  والأدوات 

عليها اأو اقتنائها اأو حيازتها، وذلك بق�سد مكافحة 

هذه اجلرائم يف مهدها. وقد ن�ست املادة 448 من 

اأدوات  اأو  اأنه من �سنع اآلت  قانون العقوبات على 

اأوراق  اأو  اأو تزوير العملة  اأو تزييف  معدة لتقليد 

النقد اأو اأوراق النقد امل�سرفية اللبنانية اأو الأجنبية 

باإذن الدولة اأو ح�سل عليها بق�سد ا�ستعمالها على 

ال�ساقة  بالأ�سغال  عوقب  م�سروع،  غري  وجه 

املوؤقتة وبغرامة مئتي األف لرية على الأقل. 

ومن اقتنى تلك الآلت اأو الأدوات على علمه 

باأمرها عوقب باحلب�س �سنة على الأقل. 

كما يعاقب بالعقوبات اجلنائية املذكورة 

ذاتها كل من ُوجد حائزاً اآلت اأو اأدوات معدة 

اأوراق  اأو  النقدي  ال��ورق  اأو  العملة  ل�سنع 

النقد امل�سرفية وا�ستعملها على وجه غري 

م�سروع )املادة 449 عقوبات(.

  

جرائم تقليد الط�ابع وتزويرها

على  اأي�ساً  اللبناين  امل�سرتع  عاقب 

تقليد الطوابع وتزويرها، فن�ست املادة 

اأنه من  على  العقوبات  قانون  من   450

الطوابع  اأو  التمغة  اأوراق  زّور  اأو  قّلد 

طوابع  اأو  الإي�سالت  وطوابع  الأمريية 

ا�ستعمالها على وجه غري  البيد بق�سد 

باأمرها،  اأو رّوجها على علمه  م�سروع 

املوؤقتة  ال�ساقة  بالأ�سغال  عوقب 

حتى خم�س �سنوات وبغرامة اأقلها 

مئة األف لرية.

العقوبات  قانون  من   450 امل��ادة  عاقبت  كما 

وبالغرامة من  �سنة  اأ�سهر اىل  باحلب�س من ثالثة 

50 األفاً اىل 200 األف لرية، كل من ا�ستعمل وهو 

عامل بالأمر اأحد الطوابع املقّلدة اأو املزّورة اأو طابعاً 

�سبق ا�ستعماله.

الإعفاء من العق�بة وتخفي�سها

على  اجلناة  ت�سجيع  اللبناين  امل�سرتع  اأراد 

اجلرائم  لهذه  اجلرمي  امل�سروع  من  الإن�سحاب 

توقيف  بهدف  الر�سمية،  لل�سلطات  اأمره  وك�سف 

هذه اجلرائم اأو احلّد منها، ونظراً اىل خطورة هذه 

اجلرائم وما توؤدي اليه من اإخالل يف الثقة العامة 

الت�سريعات على  بالنقد املتداول، حتر�س غالبية 

اجلرائم  ه��ذه  عن  الك�سف  على  اجلناة  ت�سجيع 

وبهدف متكني  منها،  الفعلي  ال�سرر  قبل حتقق 

ال�سلطات الأمنية والق�سائية من مالحقة الفاعلني 

عليهم  والقب�س  اجلرائم  ه��ذه  يف  وامل�سرتكني 

الإجرامية  الن�ساطات  هذه  مزاولة  من  ومنعهم 

اخلطرية.

من  الأوىل  الفقرة  ت  ن�سّ تقدم  مما  وانطالقاً 

املادة 452 من قانون العقوبات على الإعفاء من 

العقوبة اإذا اأقدم من ا�سرتك باإحدى جرائم التقليد 

اإخبار ال�سلطة  اأو التزوير النقدي على  اأو التزييف 

بهذه اجلناية قبل اإمتامها؛ اأي ي�ضرتط لالإعفاء من 

العقوبة اأن يتم الإخبار بهذه اجلنايات قبل اإمتامها.

اأّما اإذا مّتت هذه اجلناية، فتخّف�س العقوبة عن 

بدء  بعد  ولو  القب�س،  يتيح  ال��ذي  عليه  املدعى 

الذين  على  اأو  املجرمني  �سائر  على  املالحقات، 

 452 املادة  من  الثانية  )الفقرة  خمباأهم  يعرف 

عقوبات(.

املراجع

والت�سريع  النقود  قطي�س:  ال��روؤوف  عبد  د.   -

امل�سريف، بريوت 1994.

املوؤ�س�سة  الإلكرتونية،  والنقود  امل�سارف   -

احلديثة للكتاب، طرابل�س 2007.

- د. حممود جنيب ح�سني: �سرح قانون العقوبات، 

القاهرة 1992.

امل�سرية،  الإقت�سادية  الأه���رام  جملة   -

تاريخ 1993/11/15.

- جريدة اأخبار احلوادث امل�سرية، بتاريخ 

.1995/12/7

بتاريخ  امل�سرية،  الأه����رام  ج��ري��دة   -

.1996/2/29

العقوبات  ق��ان��ون  رب���اح:  غ�سان  د.   -

الإقت�سادي.

- جنايات جبل لبنان، رقم 2003/271، 

تاريخ 2003/5/21.

- جنايات بريوت، قرار رقم 67/246، 

جملة العدل، 1968.

رقم  اجل��زائ��ي��ة،  التمييز  حمكمة   -

93/32، تاريخ 1993/3/2.

- الأ�ست�اذ حمم�د عب�د احلمي�د الألف�ي: 

والت�زوير،  والتقلي��د  التزيي�ف  جرائ��م 

دار حمم�ود للن�س�ر والتوزي�ع، القاه�رة.

- مرجع حمورابي الإلكرتوين.

جرائم التزييف والتقليد والرتويج النقدي
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العماد املتقاعد ي��سف �سميط

نعت قيادة اجلي�س العماد املتقاعد 

بتاريخ  تويف  الذي  �سميط  يو�سف 

.2009/3/8

- من مواليد العام 1910- عاليه.

- تطّوع يف املدر�سة احلربية يف 

اعتباراً  دم�سق ب�سفة تلميذ �سابط 

من 1932/9/10.

من  اعتباراً  م��الزم  لرتبة  رق��ي   -

1934/9/1 وتدّرج يف الرتقية حتى 

رتبة عماد اعتباراً من 1970/1/16.

- حائز:

اللبناين  ال�ستحقاق  و�سام   •
الف�سي.

درجة  من  الوطني  الرز  • و�سام 
فار�س.

امل�سري. النيل  • و�سام 
العراقي  ال��راف��دي��ن  و���س��ام   •

الطبقة الرابعة.

اليونان. ملك  من  كومندور  رتبة  من  فانيك�س  • و�سام 
امل�سري. ال�ستقالل  • و�سام 

كومندور. رتبة  من  املراك�سي  العر�س  • و�سام 
الفرن�سي. الإن�ساين  للعمل  الأكب  ال�سليب  • و�سام 

�سابط. رتبة  من  الوطني  الأرز  • و�سام 
الك�سندرو�س  البطريرك  من  وبول�س  بطر�س  القدي�سني  و�سام   •

الثالث.

كومندور. رتبة  من  الوطني  ال�سني  • و�سام 
كومندور. رتبة  من  البازيلي  الع�سكري  ال�ستحقاق  • و�سام 
كومندور. رتبة  من  الفرن�سي  الوطني  ال�ستحقاق  • و�سام 

املذهب. اللبناين  ال�ستحقاق  • و�سام 
كبري. �سابط  درجة  من  الهايتي  ال�ستحقاق  • و�سام 

الع�سكري  ال�ستحقاق  و�سام   •
البتغايل من الدرجة الثالثة.

الدرجة  من  املعارف  و�سام   •
الثالثة.

 1961/12/31 و����س���ام   •
التذكاري.

كومندور. رتبة  من  الأرز  • و�سام 
وزارة  م��ن  اجل����دارة  و���س��ام   •

الداخلية.

الإن�ساين  للعمل  الأكب  • الو�ساح 
الفرن�سي.

لو�سام  الأك�����ب  ال���و����س���اح   •
طور�سينا.

الإيطايل  الإ�ستحقاق  و�سام   •
من درجة كومندور.

من  تون�س  جمهورية  و�سام   •
درجة �سابط كبري.

�سابط. رتبة  من  الفرن�سي  ال�سرف  جوقة  • و�سام 
كبري. �سابط  رتبة  من  اجلي�س  • و�سام 

كومندور. رتبة  من  الوطني  ال�سينغايل  • الو�سام 
الثانية. الدرجة  من  املغربي  العر�س  • و�سام 
الأوىل. الدرجة  من  الأردين  الإ�ستقالل  • و�سام 

اأكب. �سابط  درجة  من  الأرز  • و�سام 
الأكب. الو�ساح  درجة  من  الأرز  • و�سام 

قائد  العام  والزعي�م  البيطاني�ة  احلربي�ة  وزارة  م�ن  ته�اٍن   •
اجلي�س.

التذكارية. فل�سطني  • ميدالية 
ال�سعف.  ذات  الف�سية  اللبنانية  الإ�ستحقاق  • ميدالية 

- تابع عدة دورات درا�سية يف الداخل واخلارج.

- متاأهل وله ولدان.
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اأقيم يف قاعة الر�سالة الإجتماعية يف عاليه ماأمت حا�سد للعماد املتقاعد 

يو�سف �سميط الذي كان �سغل من�سبي قيادة اجلي�س ورئا�سة الأركان.

اجلمهورية  رئي�س  فخامة  ممثالً  العري�سي  غازي  الوزير  املاأمت  ح�سر 

مي�سال �سليمان، النائب اأكرم �سهيب ممثالً دولة رئي�س جمل�س النواب 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  ممثالً  م��اروين  اإيلي  الوزير  بري،  نبيه  الأ�ستاذ 

الأ�ستاذ فوؤاد ال�سنيورة، وزراء ونواب، رئي�س الأركان اللواء الركن �سوقي 

امل�سري ممثالً قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، رجال دين ووفد 

من كبار ال�ضباط.

ت�سّمنت  كلمة  امل�سري  الركن  اللواء  الأركان  رئي�س  واألقى 

تعداداً ملزايا القائد الراحل ون�ساطه. وهنا ن�س الكلمة:

�سابقاً  ق��ائ��داً  ال��ي��وم  »ن���وّدع 

�سابطاً  لالأركان،  ورئي�ساً  للجي�س 

الذين  الأوائل  ال�ضباط  من خرية 

اجلي�س،  تاأ�س�س  اأيديهم  على 

وكان لهم �سرف متابعة امل�سرية 

اإعالء مداميك  خطوة خطوة، يف 

باكراً  حمل  ف��ّذاً  البنيان.�سابطاً 

�سعلة ال�سرف والت�سحية والوفاء، 

وبقيت مّتقدة يف قلبه و�سمريه 

حتى الرمق الأخري من حياته.

الوطن،  بها  مّر  قا�سية  كثرية  جت��ارب  الطويلة،  خدمته  خالل  �سهد 

وم�ساعب جّمة تعّر�ست لها املوؤ�س�سة الع�سكرية لكنه مل يهن حلظة، ومل 

يتزحزح قيد اأمنلة، اإذ بقي متم�سكاً بر�سالته، وفياً ملبادئه، غيوراً على 

م�سلحة جي�سه ووطنه.

من العائلة اأحب البيت، ومن البيت اأحب بلدته عاليه، ومن البلدة اأحب 

كل لبنان، فراح يرفع الراية خّفاقة �ساخمة فوق القمم وال�سفوح، ويف 

كل مكان وطئته قدماه، حتى باتت بينه وبني كل �سب من تراب الوطن، 

حكاية حمبة ومودة ع�سّية على رياح التحّول والن�سيان.

اأيها الراحل الكبري

خ�سالك  نعّدد  اأن  لنا  فكيف  اجلي�س،  اأع��الم  من  علماً  اليوم  نفتقدك 

العافية  �سكبَت  اأن  بعد  و�سطور،  كلمات  يف  العطرة،  ومزاياك  احلميدة 

من قلبك ووهبَت النور من عينيك، للموؤ�س�سة والأهل والرفاق، فاأ�سبحت 

ماآثرك امل�سرقة جزءاً ل يتجزاأ من تراث اجلي�س واإجنازاته الكبار.

والتجّرد  املناقبية  للجميع، يف  واملثال  القدوة  ب�سخ�سك  دت  ج�سّ لقد 

ل  ال�سجيج  اإن  املاأثور:  القول  مع  اإن�سجاماً  ب�سمت،  والعمل  والنزاهة، 

ي�سنع اخلري، واخلري ل يحب ال�سجيج.

يف  الأخي�ر،  مث�واك  يف  الغ�ايل  الفقي�د  اأيه�ا  العني  ق�رير  ن�م 

بلدت�ك عالي�ه عرو�س اجل�ب�ل الأ�س�م، ولتطمئ�ن روح�ك الطاه�رة 

ف�ي عليائ�ه�ا، باأن الأم�انة م�سان�ة، واأننا على العه�د والوع�د 

باقون«.

ماأمت حا�سد للعماد املتقاعد ي��سف �سميط

93

اجلي�ش - العدد رقم 285



يف �سجل اخللود
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املعاون خ�سر حمم�د الزعبي

حممود  خ�سر  املعاون  اجلي�س  قيادة  نعت 

الزعبي الذي تويف بتاريخ 2009/2/20.

- من مواليد 1959/5/25، عكار العتيقة 

- ق�ساء عكار - حمافظة ال�سمال.

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 1980/5/15.

ال�سرية   - الثاين  امل�ساة  لواء  عداد  من   -

.201

- حائز:

اجلنوب. فجر  • و�سام 
الوطنية. الوحدة  • و�سام 

الع�سكري. التقدير  • و�سام 
من  اللبناين  ال�ستحقاق  و���س��ام   •

الدرجة الرابعة البونزي.

الع�سكرية. • امليدالية 
مرتني. اجلي�س  قائد  العماد  • تنويه 

مرة.  19 اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 
اللواء. قائد  • تهنئة 

الكتيبة. قائد  • تهنئة 
- متاأهل وله ثالثة اأولد.

اجلي�س  قيادة  نعت 

ح�سن  الأول  الرقيب 

ال��ذي  �سعيب  ع��ل��ي 

ت��������ويف ب���ت���اري���خ 

.2009/3/3

م���وال���ي���د  م�����ن   -

1981/12/2 - مدينة بريوت - ق�ساء بريوت - حمافظة بريوت.

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 2007/7/27. 

- من عداد فوج الأ�سغال امل�ستقل.

- حائز:

اجلي�س. قائد  العماد  • تنويه 
مرتني. اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 

- عازب.

ن���ع���ت ق���ي���ادة 

الرقيب  اجلي�س 

ح�������س���ام ن���زي���ه 

ح�������س���ني ال�����ذي 

ت����ويف ب��ت��اري��خ 

.2009/2/11

- من مواليد 1973/6/15 - خربة �سار - ق�ساء عكار - حمافظة 

ال�سمال.

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 1997/12/15.

- من عداد طبابة منطقة ال�سمال - م�ستو�سف حلبا.

- حائز:

مرتني. اجلي�س  قائد  العماد  • تنويه 
مرات.  8 اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 

الطبابة. رئي�س  • تهنئة 
- متاأهل وله ثالثة اأولد.

الرقيب الأول

علي ح�سن 

�سعيب

الرقيب 

ح�سام نزيه 

ح�سني





رج������ع������ت ع�������ا ل�����ب�����ن�����ان ع�������ا ب�������الدي

رج�����ع�����ت ������س�����وف ال�����ت�����ل وال�������ودي�������ان

راج������������ع اأن������������ا ل����ل���������س����وح وال������ب������الن

ول�����ل�����ك�����رم وال�����ت�����ي�����ن�����ات وال�������رم�������ان

راج��������ع اأن��������ا ع�����ن �����س����دق ع�����ن اإمي�������ان

ك����ره����ت ال���ب���ع���د وال���������س����ّد وال����ه����ج����ران

ب����������الدي �����س����ال ل���ل�������س���ي���خ وال�����ره�����ب�����ان

وب�����ع�����د ال�����ط�����رح واجل�����م�����ع ي�����ا اخ�������وان

������س�����ّدو الأي�������������ادي وع������ّم������رو ال���ب���ن���ي���ان

ح����اج����ي ����س���غ���ي���ن���ة وت����ف����رق����ة ب��ل��ب��ن��ان

خ������ّل������و امل�����ح�����ب�����ي ت����غ����م����ر الأوط�������������ان

وْب���������ال وط�������ن �����س����و ق���ي���م���ة الإن���������س����ان

وب�����ع�����د ال����ق����ه����ر وال����ف����ق����ر واحل�����رم�����ان

ح������اج������ي احل������ب������ل ب�����ب�����الدن�����ا ف���ل���ت���ان

ي���ن�������س���ان ب���ج���ب���ال���ن���ا  الأرز  وح�����ت�����ى 

ب����دن����ا ال�����وط�����ن ي����رج����ع م���ث���ل م�����ا ك���ان

زّوادي ل�������الأه�������ل  م�����ع�����ي  ج������اي������ب 

واإ�����س����م����ع �����س����دى الأن������غ������ام ب�����ال�����وادي

ل�������������رتاب غ�������ام�������ر جم��������د اأج���������������دادي

وف������������الح �������س������وب ح����ق����ول����ن����ا غ�������ادي

ع�������ّم�������ر واب��������ن��������ي ب������ي������ت ل�����������ولدي

وب�������������الد ع��������الأح��������ق��������اد م����ن���������س����ادي

ب�����������الدي ع�������ا ح�������ب اخل���������ري م����ع����ت����ادي

ب��������الدي ب����ت���������س����ب����ه  ب����������الد  يف  م��������ا 

وخ������ّل������و اأر�������س������ن������ا ب���������س����ت����ان ن������ادي

ل��������ون ال������ف������رح ع������ا وج�����وه�����ك�����م ب������ادي

ت�������ا ي���������س����ل ج����������ّو ب�������الدن�������ا ه�������ادي

اإن�����������س�����ان  ي���ح���م���ي الأر������������س وي����ف����ادي

ال�����ع�����ادي ت�����غ�����رّيو  ول  ������س�����وا  اإب������ق������وا 

ك�������ل م�������ني ب�����������ّدو ي����ف����ت����ح ع�����ي�����ادي

ح����ي����ادي ع������ا  ال�����ن�����اط�����ور  ت�����وّق�����ف�����و  ل 

ون�����ح�����ف�����ظ جم�������د ل�����ب�����ن�����ان وت������راب������و

حممد عادل ال�سيد       برجا - ال�سوف رجعت عا لبنان

يا ب�سارة

زهر الل�ز
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اآذار

�سيفنا والقلم

2
0
0

9

�سار يل بجي�س بالدنا ربع القرْن

وما كنت عارف هالزمن مثل الفرْن

بيحرق رغيف العمر اأ�سود بالظالْم

وبي�سرّي الذكرى بعد مّر الزمْن

حلوة... ولكن ب�س تنعاد »بكالم«

يا ريت يا رفاق دورة ال� لّبيْك

بقينا بدون غياب هالأ�سحاْب

�سّربوا بكري للتاريخ هيْك

دم البطولة زّينو اأطيب �سباْب

لّبيك يا لبنان كنا نقوْل:

من قلبنا نطعم جنون احلرْب

وهيك رح من�سّل على طول

بجوع الفدا نروي عط�س هالدرب

يا معهد احلرب اللي هّذبنا

اأخالق من تاجو مكّللنا

اإكليل غار املجد عا دروب الوطْن

والثقافة للملحمة كبنا

ربحنا وطن عمرو ما قا�سوه بزمْن

خّلى الأر�س فردو�س جّنتنا

املقدم ت�فيق نعيم يزبك

مبنا�سبة اليوبيل الف�سي

لدورة لّبيك لبنان

1986 - 1984

املعاون الأول

ح�سن الزين

اأركان اجلي�س للعديد

الأر�ش فردو�ش جّنتنا

ع�����ب�����ادي ن�����ع�����ب�����دو  اهلل  ب�����ع�����د  وم���������ن 

اأمي... يا ب�سارة زهر اللوز

يا مو�سم الأع�ساب والأقحوان و�سقائق النعمان يف اأر�س عيوين...

يا من لأجلك ياأتي الربيع... وتاأتي ال�سنونو حاملًة على اأجنحتها ن�سيم 

بالد جند...

يا حزين وفرحي... يا دمعي وابت�سامتي... يا اأملي و�سفائي...

يا �سمعًة تذوب لت�سيء عتمة دربي...

اعذريني لأين اخذت من نور عينيك لأرى...

»ل  واأعطيتك  �سيء«  »كل  منك  واأخذت  لأ�سمع...  �سمعِك  من  واأخذت 

�سيء«...

من  واأك��ب  ل��ك...  حمبتي  عن  يعّب  اأن  من  اأق��ّل  كالمي  لأن  اعذريني 

م�ساعري نحوك...

دعيني اأكحُل عيني بغبار رجليِك...

واأغ�سل حزين مباء ينبوع ابت�سامتك...

لعلي... لعلي اأحظى بالقليل من ر�ساك يا اأمي...

كل عام واأنت بخري...

كل يوم واأنت بخري...

كل عمري واأنت بخري...

يا اأغلى واأحلى اأمي...



ي������ل������ل������ي خ������ل������ق������ت ل�������ل�������دن�������ي�������ا م��������ن��������ارة

ب�������ع�������ي�������دك ب��������ال��������وف��������ى ن�������ل�������ت الأم����������������اين

اإ��������س�������م�������ك ت�����������اج اأ��������س�������م�������ى م��������ن امل������ع������اين

ع�����������ط�����������اءك ب�������ح�������ر زاخ������������������ر ب������ال������ت������ف������اين

��������س�������م�������ريك ح�����������ي وب������ي�������������س������ه������د زم�����������اين

ي���������ا خ���������������زان ال���������وف���������ا ح�����ف�����ظ�����ت الأم���������������اين

اأم�������������������ري ب������ح������ك������م������ت������ك واجل�����������ي�����������ل ب��������اين

ب�������ع�������م�������رك م����������ا ع���������رف���������ت ال�������س������ت������ك������اين

م����������ا ك�������ن�������ت ب��������ي��������وم ب������امل������ه������ن������ة اأن�������������اين

وث�����������اين اأول  ب�����������ال�����������دين  ر����������س���������ي���������دك 

ث���������م���������ار ال��������ع��������ل��������م والأخ�����������������������������الق ج��������اين

ب��������ع��������ي��������دك ج��������ي��������ت ق��������دم��������ل��������ك ت������ه������اين

خ��������دم��������ت ال������ع������ل������م وخ���������دم���������ت احل�������������س������اره

ون���������ل���������ت امل���������ج���������د ع�����������ن ح�����������ق وج�����������������داره

وع�������ل�������ى الإمي�������������������ان اأ�������س�������������س������ت امل�������ه�������اره

����������س���������داره ول  ك����������بي����������اء  ب�����������������ّدك  وم�������������ا 

ن��������������ام ال�������ن�������ج�������م وع��������ي��������ون��������ك �������س������ه������ارى

ن�����������س�����ي�����ف ال��������ك��������ف ي���������ا رم������������ز ال������ط������ه������اره

ول����������غ����������ريك م����������ا ب�����ت�����ل�����ي�����ق ه������������الإم������������اره

وب���������������س�������اح امل�������ع�������رف�������ة ك������ن������ت ال�����������س�����ط�����اره

جت����������اره ك��������ان��������ت  ر��������س�������ال�������ت�������ك  ي�������������وم  ول 

�������س������ن������ع اأج�������������ي�������������ال ع�����������ب�����������الدا غ�������ي�������ارى

وه���������ي���������دا رب������������ح م���������ا ب������ي������ع������رف خ�����������س�����اره

ع��������ل��������ى ق������������د احل������������������������روف الب��������ج��������دي��������ة

ي�������ا رك�������ي�������زة وط������ن������ا الأ�����س����ا�����س����ي����ة

ط���ائ���ف���ي���ة ول  ت����ف����رق����ة  ع�����ن�����دن  م������ا 

وق�������س���ي���ة ح������ق  ع������ن  دوم  ب����ي����ق����ات����ل 

�����س����و ع����ن����دو ال�����ي�����وم ق�������وة ع�����س��ك��ري��ة

������س�����الح�����و امل��������ع��������دات ال���ال����س���ل���ك���ي���ة

ب���ق���ل���ب امل����ع����رك����ة �����س����واري����خ م�����س��وي��ة

ل���وج�������س���ت���ي���ة ك����ت����ي����ب����ي  يف  لأن������������و 

عنا م����وج����ود  ال���ه���ن���د����س���ة  ف�����وج  زال  م����ا 

م������األ������ف ال������ف������وج م������ن ع�������دة ����س���راي���ا

وع�����س��ك��ر ب��ي��ل��م م����ن الأر���������س ال�����س��ظ��اي��ا

وع�������س���ك���ر ب���ي���ل���ب�������س ت����ي����اب ال����وق����اي����ا

وي������وق������ع ج�����رح�����ا وت������وق������ع ����س���ح���اي���ا

ك�����ان�����ت ع����اط����ل����ي ع���ل���ي���ن���ا ال����ن����واي����ا

ون�����زل�����وا م����ن ال�������س���م���ا ب�������س���رب���ي ق��وي��ي

ج����ي���������س ل����ب����ن����ان ي������ا جن����م����ي ع���ل���ّي���ة

����س���ب���اط���ك ن�������ور وال����ع���������س����ك����ر م����ن����ارة

ج������دارة ع����ن����دو  يف  ب�����احل�����رب  ج���ي�������س���ن���ا 

ت�����اإح�����ك�����ي ع������ن ل�����وائ�����ن�����ا ه����ال����ع����ب����ارة

ع�����ن�����ا ب������ال������ل������واء ف���������وج الإ���������س��������ارة

م�����������س�����اد ل���������ل���������دروع ب�����ه�����امل�����ه�����ارة

خ���������س����ارة ب������اأي������ة  وق����ع����ن����ا  م��������رة  ول 

ح�������س���ارة ع�����ن�����دو  يف  ال������دع������م  ل���������واء 

ف��������وج ال����ه����ن����د�����س����ة ع��������ايل امل����ق����ام

ع�������س���ك���ر ب����������ريوح ع������ا ح����ق����ل األ�����غ�����ام

وع�������س���ك���ر ب���ي�������س���ق ط�����رق�����ات ال�������س���الم

وع�����ن�����د م�����ا ت�������س���ري ح�������رب واإق����ت����ح����ام

م����ت����ل م�����ا �����س����ار م�����ع ف����ت����ح ال�����س����الم

اإخ�������رتع ال����ف����وج ق����ذائ����ف ال���ه���ا ال�����س��م��ام

حممد عبد الرحمن دمج

مبنا�سبة عيد املعلم
منارة الدنيا

قد امل�س�ؤولية

�سهيد احلق
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الرقيب

طاني��ش احلكيم

وع�����������رب�����������ون ال����������وف����������ا ره�������������ن الإ������������س�����������ارة

ن���ح���ن���ا ع�������الأر��������س ق�����د امل�������س���وؤول���ي���ة

وق�����������س�����ي�����وا ع����������الإره����������اب واخل������الي������ا

رحلت �سديقي اىلعامل العدل وامل�ساواة... رحلت يف ظلمة الليل لتنتقل اىل نور احلياة...

�سوقي اليك يا اخي �سوق اأع�ساب اخلريف للمياه، �سوق عجوز طاعن ل�سباه، �سوق ن�سيم الوطن لرباه...

اإنعم يا �سديقي ب�سرف ال�سهادة، وفز بر�سى الإله وبجنانه الفاتنة، 

ر�سمناك على �سفحات ذاكرتنا �سهيداً، وعدناك ووعدنا اأن تبقى يا حممد �سهيد احلق والكرامة والإجالل.

اىل روح ال�سهيد حممد العمري             اجلندي عبد البا�سط ا�سماعيل/ املجمع الع�سكري - جونيه
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هل املال 

مقيا�ش للنجاح؟

اأح��د  ع��ل��ى  يخفى  ل 

وخ�����س��و���س��اً يف  امل����ال،  اأن 

اأ�سبح  املعا�سرة،  جمتمعاتنا 

والقوة،  للنجاح  عاملياً  مقيا�ساً 

املوا�سيع  م��ن  ي���زال  ل  اأن���ه  علماً 

البالغة احل�سا�سية، اأو من اخل�سو�سيات 

اىل  بها.  امل�سا�س  عدم  يتعنّي  التي 

امل��ادي��ة من  ال��ف��روق��ات  تعتب  ذل���ك، 

العالقات  يف  توؤثر  التي  الفروقات  اأهم 

طبيعة  من  نابعة  لأ�سباب  الجتماعية 

تعامل الإن�سان مع حميطه منذ اأقدم 

الع�سور.

الإح�����س��اءات  فح�سب 

والأبحاث احلديثة التي 

الفروقات  تناولت 

ب���ني ال��ن��ا���س، 

منذ  اأب��دى  قد  الب�سري  اجلن�س  اأن  بو�سوح  تبنّي 

القدم ح�سا�سية بالغة جتاه الفروقات العرقية، وهو 

�سعور جتّذر يف جيناته لأ�سباب تتعلق باملحافظة 

نتائج  وبح�سب  اليه.  املنتمي  العرق  بقاء  على 

الدرا�سات، فاإن الإن�سان املتطّور، الذي اأخذ العب 

اي�ساً  تاأ�سلت  والتي  البدائية،  اختباراته  من 

يخفي  كيف  الوقت  مع  تعّلم  جيناته،  يف 

ح�سا�سيته جتاه هذه الفروقات لتجّنب الإحراج 

التي ت�سّكل  الجتماعي، وكذلك الحتكاكات 

خطراً على حياته. لكن هذا الإن�سان بالذات 

مل يتمّكن حتى الآن من الت�سرترُّ على اأحا�سي�سه 

الالّواعية جتاه الفروقات الطبقية واملالية، لأنها مل 

�سهدت  التي  البدائية  البيئات  يف  موجودة  تكن 

تطّور وظائفه الذهنية، الأمر الذي حال دون اختبار 

اكت�ساب  وبالتايل  جتاهها،  الفطرية  م�ساعره 

املناعة للتحّكم بتفاعالتها ال�سلبية.

فعله  رّدات  لحتواء  ن  حم�سّ غري  اإذن  الإن�سان 

فعندما  ل��ذا،  امل��ادي��ة.  الفروقات  جت��اه  العفوية 

تن�ساأ هذه الفروقات ب�سكل مفاجئ، وخ�سو�ساً بني 

املنتمني اىل طبقة اجتماعية واحدة، ي�سعب على 

املعنيني بها من الطرفني كبت واحتواء ما ينجم 

بامتالك  املتعلقة  الأحا�سي�س  تفاعل  من  عنها 

املال والفتقار اليه، الأمر الذي يوؤدي يف معظم 

الأ�سدقاء،  بني  عميقة  هّوة  اإحداث  اىل  الأحيان 

وبالتايل انقطاع عالقة ال�سداقة.

كيف يحدث هذا التفاعل؟

التوّتر  اأن  الباحثون  ي��رى  املنطلق،  ه��ذا  من 

الأ�سدقاء  عالقة  عموماً  ي�سود  ال��ذي  ال��الواع��ي 

ُيعتب  امل�ستجدة،  املادية  بالفروقات  املعنيني 

حالة طبيعية ينبغي تناولها من املنظور الإن�ساين 

العام، وكذلك حتليلها و�سولً اىل تذليل موؤثراتها 

ال�سلبية، وخ�سو�ساً لدى املتاأذين نف�سياً من تاأثري 

املال على اأ�سدقاء كانوا يتقا�سمون واإياهم الهموم 

والتطلعات نف�سها. وهنا يجدر بالإ�سارة اأن معظم 

قد  وال��روة  النجاح  فر�س  من  ي�ستفيدون  الذين 

يقعون اي�ساً، وللوهلة الأوىل حتت تاأثري امل�ساعر 

ال�سلبية، والتي تن�ساأ عموماً عن ال�سعور املفاجئ 

بالتغيري وعبء حتّمل م�سوؤوليات جديدة.

اأ�سرابها،  خارج  تغّرد  ل  الطي�ر 

له  يهناأ  ل  فه�  الإن�سان  وكذلك 

تتنا�سب  بيئة  يف  اإلّ  العي�ش 

والفكري  الجتماعي  وم�ست�اه 

دون  يح�ل  الذي  الأم��ر  وامل��ادي، 

علقته  تزعزع  ف��روق��ات  ب��روز 

مبحيطه اخلارجي.

يختار  العم�م  على  والإن�سان 

امل��ادي  م�ست�اه  من  اأ�سدقاءه 

ينتمي  كان  اإذا  وخ�س��ساً  نف�سه، 

اىل الطبقة الفقرية اأو ال��سطى، 

قد  ال��ذي  الإح��راج  يتجّنب  لكي 

ثراًء،  اأكرث  هم  َمن  تاه  ي�اجهه 

�ضرف  على  م��ق��درة  وبالتايل 

عدة  يف  يح�سل  لكن  امل���ال. 

على  ال���رثوة  تهبط  اأن  ح��الت 

الدخل  املحدودي  الأ�سدقاء  اأحد 

اإجتماعية  بيئة  يف  واملقيمني 

الذي  الأمر  مت��سطة،  اأو  فقرية 

ي�سع العلقة بينه وبني اأ�سدقائه 

يت�سّبب  ق��د  م��ا  امل��ح��ّك،  على 

بزعزعتها اأو قطعها.

عندم�ا يتح�ل امل�ست�ى امل�ادي اىل قاع�دة لل�سداق�ات      والعلقات الجتماعية
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اإن ال�سخ�س الذي ينال ترقية يف عمله،  فمثالً، 

وي�سل من دون زمالئه اىل من�سب اإداري اأو رئا�سي 

م�سّوبة  اأ�سبحت  اجلميع  اأنظار  باأن  ي�سعر  هام، 

وي�سعرون  يح�سدونه  اأ�سبحوا  رفاقه  وباأن  جتاهه، 

اآلياً  ن  يتح�سّ يجعله  الذي  الأمر  بالنق�س،  جتاهه 

ي�سعر  قد  فهو  اأخ��رى،  ناحية  وم��ن  ملواجهتهم. 

على  الطارئة  التغرّيات  جت��اه  وبالقلق  بالعزلة 

منط تعاطيه مع رفاقه، وخ�سو�ساً يف حال ت�سّلمه 

من�سباً يعطيه حق ال�سلطة عليهم. وهو ما يزيد 

وي�سعر  بالنق�س،  و�سعورهم  الأ�سدقاء  نقمة  من 

وبالوحدة  جهة،  من  بالأهمية  بالنجاح  املعني 

والذنب من جهة ثانية، وهذا ال�سعور ينطبق اي�ساً 

على  يح�سلون  اأو  املال  يرثون  الذين  بع�س  على 

الربح من خالل �سفقات جتارية غري متوقعة.

كيف نعالج احل�سا�سية تاه الفروقات املادية؟

يف  حت��ّول  قد  امل��ال  اأن  بالعتبار  اأخذنا  ما  اإذا 

مقيا�س  اىل  املعا�سرة  احل�سارية  املجتمعات 

التي  ال�سلبية  امل�ساعر  اأن  نرى  والقوة،  للنجاح 

طبيعية  م�ساعر  هي  ثراًء،  الأقل  الأ�سدقاء  ترافق 

النا�سجة،   غري  الغرائزية  الفعل  ب��رّدات  مرتبطة 

والتي ت�سع على املحّك معايري القيم الذاتية يف 

امليزان الجتماعي.

ومن ناحية ثانية، فقد تكون هذه امل�ساعر لدى 

يف  متجّذرة  طفولية  عقد  من  نا�سئة  البع�س، 

النف�س نتيجة ا�سطرار املعنيني بها يف 

اإحدى مراحل طفولتهم اىل معا�سرة رفاق اأكر ثراًء 

ومباهاة ب�سرف املال. وهو واقع قد يوّلد لديهم 

والالفت  احلياة.  طوال  يالزمهم  بالنق�س  �سعوراً 

كما ي�سري الإخت�سا�سيون اأن هذا ال�سعور يزداد حدة 

عندما ُيجب هوؤلء على خو�س التجربة الطفولية من 

جديد، عن طريق روؤية هبوط الرثوة ب�ضكل مفاجئ 

على اأ�سدقاء كانوا من م�ستواهم املادي. ومن هنا 

ُين�سح معانو هذه امل�سكلة ب�سب اأعماق ذواتهم، 

م�ساعر  اىل  ال�ست�سالم  قبل  اأنف�سهم  وم�سارحة 

اإجتماعي،  ان�سحاب  من  عنها  ينجم  وما  الغرية، 

وزعزعة لعالقات �سداقة هم باأم�س احلاجة اليها.

يف هذا ال�سياق راأي للكاتب الأمريكي جان جاغر، 

ال�سداقة«،  عالقات  »تغريات  كتابه  يف  عنه  عّب 

واأّكد من خالله اأن الغرية جتاه ال�سديق الأكر ثراًء 

هي �سعور اإيجابي وبالغ الفعالية، يتعنّي توظيفه 

للتقّرب من ال�سديق الذي ن�سعر جتاهه بالنق�س، 

واعتمادها  جناحه  جم��الت  حت�س�س  اىل  و���س��ولً 

لتحقيق الأهداف التي ن�سبو اليها.

بع�س  الإخت�سا�سيون  ي�سدي  ال�سياق،  هذا  يف 

التو�سيات املقرتحة للتاأقلم مع الفروقات املادية 

امل�ستجدة بني الأ�سدقاء، وال�ستفادة منها لتدعيم 

البعيد.  املدى  على  وتوطيدها  ال�سداقة  عالقات 

وهنا اأهمها:

نابع  �سعور  هي  الغرية  ب��اأن  الإع��رتاف   •
ال�سروري  من  لذا  الداخلي،  ال�ستقرار  عدم  من 

�سلبياته  اىل  ال��ت��ن��ّب��ه 

وتوجيهه لإحداث تغريات حياتية بالغة الأهمية.

تعزيز  يف  ال�سداقة  اأهمية  على  • الرتكيز 
الع��رتاف  والأه���م  واملعنوي.  الجتماعي  الدعم 

هذه  توفرها  التي  احلميمة  ال�سالت  باأهمية 

على  والعمل  النف�سي،  ال�سعيد  على  العالقة 

اإحيائها با�ستمرار.

امل�ستجدة  بامل�سوؤوليات  �سمناً  العرتاف   •
على  ب��ال��راء  املعني  ال�سديق  يواجهها  التي 

الذي  الأم���ر  والج��ت��م��اع��ي،  املهني  ال�سعيدين 

والعمل  متكّباً  باعتباره  عنه  البتعاد  دون  يحول 

على التوا�سل معه وم�ساركته �سعادته بالنجاح.

جديد  عالئقي  مدماك  بناء  على  العمل   •
املحافظة  مع  ال�سديق،  حياة  وتغريات  يتنا�سب 

امل�سا�س  وع��دم  القدمية  ال�سداقة  اأوا���س��ر  على 

املجاهرة  اأن  بالإ�سارة  يجدر  وهنا  ب�سدقيتها. 

ب�سعور النق�س جتاه ال�سديق املعني بالراء، هو 

الفروقات  ويوؤّجج  ال�سداقة  عالقة  يدّمر  ما  اأكر 

الطبقية.

اأن  ال��دوام  على  نتذكر  اأن  الأف�سل  من   •
حال  يف  النجاح  اىل  يجّرنا  قد  الناجح  ال�سديق 

طراأت  التي  التغرّيات  مع  نتعامل  اأن  تعّلمنا 

على حياته.

امل�س�ؤولية يف  َمن تقع  فعلى 

الأ�سدقاء  غرية  اأهي  كهذه؟  حال 

املرّبر  غري  وتق�قعهم  القدماء 

يثري  مب��ا  ال���س��ط��دام  لتجنب 

ه�  اأم  امل��ال،  تاه  ح�سا�سيتهم 

ان�سغال املعنّي بالرثاء، وابتعاده 

تدريجاً عن اأج�اء مل تعد تتنا�سب 

ه�  وما  امل�ستجدة؟  وتطلعاته 

يف  النف�سيني  الخت�سا�سيني  راأي 

هذا املجال؟

عندم�ا يتح�ل امل�ست�ى امل�ادي اىل قاع�دة لل�سداق�ات      والعلقات الجتماعية
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العماد جان قهوجي ممثالً  اجلي�س  قائد  برعاية 

ريا�سي  يوم  اأقيم  اأي��وب،  ح�سن  الركن  بالعميد 

الدويل  املجل�س  لإن�ساء  ال�سنوية  للذكرى  اإحياء 

مئتي  من  اأكر  فيه  �سارك  الع�سكرية،  للريا�سة 

الأمنية وقوات  والأجهزة  عداء وعداءة من اجلي�س 

ومن  لبنان  يف  العاملة  املوؤقتة  املتحدة  الأمم 

الأندية والإحتادات الريا�سية وعائالت الع�سكريني.

اللجنة  ع�سو  م��ن:  كل  الريا�سي  اليوم  ح�سر 

اللبناين  الإحت���اد  رئي�س  اللبنانية  الأومل��ب��ي��ة 

لل�سكوا�س حممود البدوي، رئي�س الإحتاد اللبناين 

للم�سارعة فوؤاد ر�ستم، اأمني عام الإحتاد اللبناين 

الإحتاد  رئي�س  نائب  قبي�سي،  علي  للم�سارعة 

الإحتاد  عام  اأمني  �سعد،  �سهيل  لل�سالح  اللبناين 

عن  ممثلون  ف��رح،  ج��ورج  اليد  لكرة  اللبناين 

للريا�سة  العايل  املركز  قائد  الأمنية،  الأجهزة 

املجل�س  ل��دى  لبنان  بعثة  ورئي�س  الع�سكرية 

جورج  الركن  العميد  الع�سكرية  للريا�سة  الدويل 

وح�سد  الريا�سية  الأندية  واأع�ساء  روؤ�ساء  بطر�س، 

من �ضباط اجلي�ش اللبناين.

�سباقني  الريا�سي  ال��ي��وم  برنامج  وت�سمن 

اإنطالقاً  الأول  كيلومرتات،  و10   5 مل�سافتي 

اىل  و���س��ولً  امل��رك��زي  الع�سكري  ال��ن��ادي  م��ن 

ال�»ماكدونالدز« والعودة، وال�سباق الثاين اإنطالقاً 

مرفاأ  اىل  و�سولً  املركزي  الع�سكري  النادي  من 

بريوت ثم العودة اىل نقطة الإنطالق.

الأول  املركز  احتل  النهائية،  النتيجة  ويف 

من فئة الرجال يف �سباق 10 كلم، الرقيب 

ال�سيدات  فئة  ويف  عوا�سة،  ح�سني 

عب  جمعية  ن��ادي  من  زي��دان  مي 

ممثل  من  كاأ�سني  وت�سّلما  لبنان، 

العماد قائد اجلي�س العميد اأيوب.

وفازت يف �سباق ال�10 كلم من فئة 50 - 54 

لبنان  يف  البيطانية  ال�سفرية  لل�سيدات  �سنة 

الفنية  النتائج  وهنا  غ��اي.  م��اري  فران�سي�س 

للفئات:

�سباق 10 كلم

)ذك�ر(:  19  -  18 • فئة 
- مهدي حالل من فينيقيا - �سور، الأول.

يو�سف،  القدي�س  جامعة  م��ن  حلو  عبدو   -

الثاين.

- حممد طبارة من القدامى، الثالث.

)اإناث(:  19  -  18 • فئة 
- هند قريطم من اإنرتنا�سيونال كولدج، الأوىل.

)رجال(:  34  -  20 • فئة 
احلر�س  ل���واء  م��ن  عي��سى  عم�ر  اجل��ن��دي   -

املجل�ش  لإن�ساء  ال�سن�ية  الذكرى  يف  ريا�سي  ي�م 

الدويل للريا�سة الع�سكرية

الطاولة،  الكرة  لعبة  اجلي�س يف  فريق  �سارك 

احلريري  رفيق  ال�سهيد  الرئي�س  كاأ�س  ببطولة 

يف   2009/2/22 بتاريخ  جرت  التي  الثانية، 

جممع احلريري �سيدا - القياعة، اىل جانب 64 

لعباً ينتمون اىل عدة اأندية.

حّل  الع�سكريون  حّققها  التي  النتائج  ويف 

اخلام�س،  املركز  الدين يف  �سيف  وائل  الرقيب 

املركز  يف  اأح��م��د  حيدر  علي  الأول  وامل��ع��اون 

يف  الدقدوقي  م�سطفى  والرقيب  التا�سع، 

املركز العا�سر، وجميعهم من مو�سيقى اجلي�س.

كاأ�ش  يف  ي�سارك  اجلي�ش  فريق 

احلريري  رفيق  ال�سهيد  الرئي�ش 

الثانية لكرة الطاولة

من  وانطالقاً   2009/1/31 بتاريخ  اأقيم 

منطقة  اىل  و�سولً  القدمية  عم�سيت  طريق 

البرتون، اللقاء الثاين ل�سباق الطرق مل�سافة 4 

كلم للع�سكريني، وذلك �سمن بطولة اجلي�س يف 

�سباق الطرق للعام احلايل.

للريا�سة  العايل  املركز  ال�سباق  على  اأ�سرف 

خمتلف  من  ع���داوؤون  فيه  و�سارك  الع�سكرية 

القطع والألوية.

وجاء الت�سنيف الإفرادي على النحو الآتي:

احلر�س  ل��واء  من  عوا�سة  ح�سني  الرقيب   -

اجلمهوري، الأول.

احلر�س  لواء  من  الدركو�سي  حممد  الرقيب   -

اجلمهوري، الثاين.

امل�ساة  ل��واء  من  العجمي  حممد  العريف   -

الثاين، الثالث.

فجاءت  للفرق،  الإجمايل  الت�سنيف  يف  اأم��ا 

النتائج على ال�سكل الآتي:

تاله  الأول،  املركز  يف  اجلمهوري  احلر�س  لواء 

ولواء  الثاين،  املركز  يف  اخلام�س  امل�ساة  لواء 

امل�ساة الأول يف املركز الثالث.

نتائج �سباق الطرق 4 كلم للع�سكريني يف اللقاء الثاين
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اجلمهوري، الأول.

احلر�س  ل��واء  من  الدركو�سي  حممد  الرقيب   -

اجلمهوري، الثاين.

امل�ساة  ل��واء  م��ن  العجمي  حممد  العريف   -

الثاين، الثالث.

)�سيدات(:  34  -  20 • فئة 
- هويدا با�ستوغ من جمعية عب لبنان، الأوىل.

- ناريابا نعمة من جمعية عب لبنان، الثانية.

- با�سكال اإنغا من جمعية عب لبنان، الثالثة.

)ذك�ر(:  39  -  35 • فئة 
احلر�س  ل���واء  م��ن  ع��وا���س��ة  ح�سني  ال��رق��ي��ب   -

اجلمهوري، الأول.

- الرقيب علي عو�س من فوج التدخل الثالث، 

الثاين.

- الرقيب عمر عبد اللطيف من فوج املغاوير، 

الثالث.

)�سيدات(:  39  -  35 • فئة 
- مي زيدان من جمعية عب لبنان، الأوىل.

- نهى بي�سون من جمعية عب لبنان، الثانية.

- مرياي م�سر من جمعية عب لبنان، الثالثة.

)رجال(:  44  -  40 • فئة 
- زهري ناجي من القدامى، الأول.

لواء  من  الدين  �سعد  حممد  الأول  العريف   -

امل�ساة اخلام�س، الثاين.

الدولة،  اأم��ن  من  برقا�سي  �سربل  امل��وؤه��ل   -

الثالث.

)�سيدات(:  44  -  40 • فئة 
- اإلغا طراد من جمعية عب لبنان، الأوىل.

- ماري العم من جمعية عب لبنان، الثانية.

- لينكا متيم من جمعية عب لبنان، الثالثة.

)رجال(:  49  -  45 • فئة 
الوحدة  من  فالكنري  هرينانديز  فين�سنت   -

الإ�سبانية، الأول.

- جوي خوري من جمعية عب لبنان، الثاين.

لبنان،  ع��ب  جمعية  م��ن  ن��ان��وين  اأنطونيو   -

الثالث.

)�سيدات(:  49  -  45 • فئة 
فرنانديز من جمعية عب  ديو�س  - مارلني دي 

لبنان، الأوىل.

)رجال(:  54  -  50 • فئة 
- اأحمد غزيل من جمعية عب لبنان، الأول.

البولندية،  ال��وح��دة  من  جودكا  فالديفالوي   -

الثاين.

العام،  الأمن  من  زيتون  ح�سن  الأول  املوؤهل   -

الثالث.

)�سيدات(:  54  -  50 • فئة 
- فران�سي�س ماري غاي من ال�سفارة البيطانية، 

الأوىل.

)رجال(:  59  -  55 • فئة 
- مانويل ازمرليان من جمعية عب لبنان، الأول.

- �سمعان مو�سى من جمعية عب لبنان، الثاين.

الأمن  اأبو �ساهر من قوى  الركن عادل  العميد   -

الداخلي، الثالث.

)�سيدات(:  59  -  55 • فئة 
- جاكي يونان من القدامى، الأوىل.

)رجال(:  64  -  60 • فئة 
- عادل عرقجي من جمعية عب لبنان، الأول.

- �سامي ماجد من جمعية عب لبنان، الثاين.

- رواد عابدين من جمعية عب لبنان، الثالث.

)رجال(: ف�ق  وما   65 • فئة 
- رهيف غنيم من جمعية عب لبنان، الأول.

- اب�راهيم �س�ويل من جمعية عب لبنان، الثاين.

- �سامل من�سور من جمعية عب لبنان، الثالث.

�سباق 5 كلم

)ذك�ر(:  15  -  14 • فئة 
- خ�سر خ�سر من فينيقيا - �سور، الأول.

- اأحمد ذكور من مدر�سة ال�سانفيل، الثاين.

- �سيد زعرت من فينيقيا - �سور، الثالث.

)اإناث(:  15  -  14 • فئة 
- �سارة عوايل من فينيقيا - �سور، الأوىل.

- دينا م�سري من انرتنا�سيونال كولدج، الثانية.

- بالوما نانوين من جمعية عب لبنان، الثالثة.

)ذك�ر(:  17  -  16 • فئة 
- حممد ك�ساب من فينيقيا - �سور، الأول.

- ح�سن خليفة من جمعية عب لبنان، الثاين.

للرق�س،  اللبناين  الإحت���اد  م��ن  م��راد  رائ��د   -

الثالث.

)اإناث(:  17  -  16 • فئة 
- كارن ناجي من نادي الأن�سار، الأوىل.

- بيان جابر من انرتنا�سيونال كولدج، الثانية.

- نادين كبي من انرتنا�سيونال كولدج، الثالثة.

ف�ي  اجلي���س  بط�ولة  �سم��ن 

اأق�ام   ،2009 للعام  الط�رق  �سب��اق 

الع�سكرية  للريا�س�ة  العايل  امل�ركز 

وبتاريخ 2009/2/7، �سباق الطرق 

عم�سيت  ط��ري��ق  ع��ل��ى  ك��ل��م   12

اجلي�س  قطع  من  عدائني  مب�ساركة 

واألويته واأفواجه.

النحو  على  فكانت  النتائج  اأم��ا 

الآتي:

الإفرادي: • الت�سنيف 

لواء  من  عوا�سة  ح�سني  الرقيب   -

احلر�س اجلمهوري، الأول.

لواء  م��ن  مو�سى  عمر  اجل��ن��دي   -

احلر�س اجلمهوري، الثاين.

- العريف حممد العجمي من لواء 

امل�ساة الثاين، الثالث.

للفرق: الإجمايل  • الت�سنيف 
- لواء احلر�س اجلمهوري، الأول.

- لواء امل�ساة اخلام�س، الثاين.

- لواء امل�ساة الأول، الثالث،

بط�لة اجلي�ش يف �سباق الطرق 12 كلم 
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الفيا�سية،  يف  املركزي  الرتباء  نادي  يف  اأقيم 

حفل اإختتام املو�سم الريا�سي للعام 2008، برعاية 

بالعميد  ممثالً  قهوجي  جان  العماد  اجلي�س  قائد 

الركن وليد �سلمان مدير التعليم، وقد وّزعت خالله 

الكوؤو�س وامليداليات على املجلني.

م�سرفية  اأك��رم  الأ�ستاذ  م��ن:  كل  احلفل  ح�سر 

ممثالً وزير ال�سباب والريا�سة الأمري طالل ار�سالن، 

وزارة  ع��ام  مدير  ممثالً  �ساهني  ايلي  الأ���س��ت��اذ 

ال�سباب والريا�سة زيد خيامي، ال�سيد طوين خوري 

الأوملبية  واللجنة  الدولية  الأوملبية  اللجنة  ع�سو 

ال�سيدة  ماراتون  رئي�سة جمعية بريوت  اللبنانية، 

مي اخلليل، احلكام واملدربون املدنيون يف اجلي�س 

الريا�ضة  و�ضباط  الوحدات  قادة  اىل  والإعالميون، 

والرماية فيها واملحتفى بهم.

اللبناين، ثم  الوطني  بالن�سيد  الإحتفال  اإ�ستهل 

األقى قائد املركز العايل للريا�سة الع�سكرية العميد 

الركن بطر�س كلمة.

كلمة قائد املركز العايل للريا�سة الع�سكرية

م�ستحقيه  تكرمي  فرح  النجاح،  فرح  من  اأجمل 

و�سانعيه!

العماد  برعاية  اليوم،  اإحتفالنا  وما 

جان قهوجي قائد اجلي�س، اإل تقديراً 

جلهود الريا�سيني الع�سكريني وجهود 

اإجنازاتهم  على  والثناء  مدربيهم 

وجناحاتهم.

اإختتام  حفل  يف  بكم  و�سهالً  اأه��الً 

 .2008 للعام  الريا�سي  املو�سم 

الذي  الع�سكري  الريا�سي  اللقاء  هذا 

والأخ��وة  امل�ساركة  عامل  ح�سوركم  عليه  ي�سفي 

الوثيق  الإرتللبللاط  عن  يعرّب  اإمنللا  الهدف،  ووحللدة 

التي  الوطنية  والريا�سة  الع�سكرية  الريا�سة  بني 

متثلون.

اأيها ال�سادة

الع�سكرية،  للريا�سة  العايل  املركز  يف  اإننا 

الريا�سة  بني  العالقة  بعمق  اإمياننا  من  وانطالقاً 

واجلي�س، نعاهدكم العمل بتفاٍن واإخال�س مرتكزين 

على املبادئ الآتية:

ال�سريف  والتناف�س  امل�ساركة  وهو  الهدف:   -

للو�سول اىل اأف�سل النتائج.

التدريب  متابعة  ال��ت��زام  وه��ي  امل��ث��اب��رة:   -

وتطويره لتح�سني امل�ستوى الريا�سي.

املادية  امل�ستلزمات  ت��اأم��ني  اأي  ال��دع��م:   -

واملعنوية لإجناح العمل الريا�سي.

تبخل  مل  القيادة  اأن  اىل  الإ���س��ارة  من  بد  ول 

للريا�سيني  كافة  الدعم  اأن��واع  تقدمي  يف  يوماً 

الع�سكريني، وهو ما اأو�سلهم اىل هذه النتيجة التي 

ا�ستحقوا من اأجلها التكرمي.

اأيها ال�سادة

على  الع�سكريني  الريا�سيني  هدف  يقت�سر  مل 

حتقيق النجاح يف موؤ�س�ستهم فح�سب، بل �سارك 

هوؤلء بفعالية يف البطولت املحلية و�سمن العديد 

العربي  ال�سعيدين  الوطنية، على  من املنتخبات 

والدويل، وحققوا نتائج م�سّرفة لوطنهم.

اإن هذه الإجنازات هي ثمرة التعاون امل�ستمر مع 

التدريب  الوطنية يف جمايل  الريا�سية  الإحتادات 

حفل اإختتام امل��سم الريا�سي للعام 2008
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والتباري، مما وّفر لنا اأف�سل الظروف لعام ريا�سي 

مثمر وبّناء.

اأيها الع�سكري�ن الريا�سي�ن

لوحداتكم  حققتموه  ما  ولروؤ�سائكم،  لكم  هنيئاً 

ال�سريف،  ال��ت��ن��اف�����س  اإط����ار  يف 

خمتلف  يف  مبدءاً  اإلتزمتوه  ال��ذي 

الريا�سية  وال��ب��ط��ولت  الن�ساطات 

حققتموه  ما  لكم  وهنيئاً  الوطنية، 

لوطنكم منفردين اأو �سمن املنتخبات 

العربية  البطولت  اإطار  الوطنية يف 

والدولية التي �ساركتم فيها.

دورة  ل�ست�سافة  ي�ستعد  لبنان  اإن 

ال�ساد�سة،  الفرنكوفونية  الأل��ع��اب 

واأنتم ت�سّكلون عامالً مهماً يف اإجناح 

هذه الدورة، فكونوا على قدر امل�سوؤولية والتعاون 

مع رفاقكم يف الإحتادات الوطنية واللجنة الأوملبية 

اللبنانية، ولتكن اأهدافكم الفردية تعزيز قدراتكم، 

وليكن هدفنا جميعاً عزة لبنان.

اجل�ائز

بعد ذلك، �سّلم ممثل العماد قائد اجلي�س العميد 

الركن �سلمان وممثل وزير ال�سباب والريا�سة وقائد 

للفرق  اجلوائز  الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز 

الثالثة الأول يف الت�سنيف العام، حيث ت�سّدر لواء 

احلر�س اجلمهوري الفرق الريا�سية وحاز على »النمر 

املتحفز« و�سعار الأرز الذهبي، تاله اللواء اللوج�ستي 

يف املركز الثاين ونال �سعار الأرز الف�سي، ثم لواء 

امل�ساة اخلام�س يف املركز الثالث ونال �سعار الأرز 

البونزي.

واختتم الإحتفال، بكوكتيل �سارك فيه اجلميع.

اأقيمت يف جمّمع الرئي�س العماد اميل حلود الريا�سي الع�سكري، بطولة اجلي�س يف لعبة 

ال�سطرجن وذلك اعتباراً من 2009/2/24 ولغاية 26 منه، ومب�ضاركة �ضباط وع�ضكريني 

من خمتلف قطع اجلي�س واألويته.

اأ�ضرف على البطولة �ضباط من املركز العايل للريا�ضة الع�ضكرية، اأما النتائج فجاءت 

على النحو الآتي:

- املالزم جمال ال�سامية من فوج التدخل الأول، الأول.

- العقيد الركن انطوان توما حلبي من جهاز الإرتباط، الثاين.

- املوؤهل و�سيم �سالمي من القوات البحرية، الثالث.

بط�لة اجلي�ش يف ال�سطرجن
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مربوك

�سارك مئات من الع�سكريني واملدنيني 

جملتك  »اإق��راأ  ال�سن�ية  بامل�سابقة 

وجاوب«، وقد مّت اختيار �سبعة فائزين 

على  اأجاب�ا  الذين  بني  من  بالقرعة 

الأ�سئلة بال�سكل ال�سحيح. هنا النتائج: 

لرية  األف   300 الأوىل،  اجلائزة   •
لبنانية:

ف�ج  م��ن  خ��ط��ار،  راج��ي  الرقيب   -

التدخل الثاين.

لرية  األف   200 الثانية،  اجلائزة   •
لبنانية:

مديرية  من  ح�سني،  وليد  املعاون   -

الق�امة.

لرية  األف   100 الثالثة،  اجلائزة   •
لبنانية:

من  �سلمة،  ح�سني  الأول  املعاون   -

الل�اء اخلام�ش.

لرية  األف   100 الرابعة،  اجلائزة   •
لبنانية:

ل�اء  من  جرج�ش،  كارل��ش  العريف   -

الدعم )ف�ج الإ�سارة(.

لرية  األف   100 اخلام�سة،  • اجلائزة 
لبنانية:

- امل�ؤهل هيثم مرت�سى، من قاعدة 

بريوت اجل�ية.

لرية  األف   100 ال�ساد�سة،  • اجلائزة 
لبنانية:

مديرية  من  عب�د،  ترييز  اجلندي   -

الق�سايا الإدارية واملالية.

لرية  األف   100 ال�سابعة،  • اجلائزة 
لبنانية:

- مرمي �مل�ضلماين، �لفاكهة، بعلبك.

امل�سابقة ال�سنوية

الإجابات 

ال�سحيحة

1- من ه� املكّرم اللبناين الذي مّت تط�يبه العام املن�سرم؟

- الأب يعقوب احلداد الكبو�سي.

2- اأين بداأ الدكت�ر ج�زيف دابلة حياته العملية؟

- بداأ الدكتور دابلة حياته العملية يف مركز الأبحاث التابع ل�سركة كهرباء »اأونتاريو 

هيدرو«.

الأحدث من املدفع 155 ملم حالياً  النظام  الناري، ما ه�  الدعم  اإطار  3- يف 

واأية �سركة اأنتجته؟

- النظام الأحدث من املدفع 155 ملم الذي دخل اخلدمة هو حالياً هاوتزر امليدان 

.BAE اخلفيف الوزن م777 من اإنتاج �سركة

4- كيف تعّرف �ملادة 19 من اإتفاقية حق�ق الطفل، العنف �سد الأطفال؟

- عّرفت املادة 19 من اإتفاقية حقوق الطفل، العنف �سد الأطفال على اأنه جميع 

اأ�سكال العنف اأو ال�سرر اأو الإ�ساءة البدنية اأو العقلية اأو الإهمال اأو الإ�ستغالل مبا يف ذلك 

الإ�ساءة اجلن�سية.

هذه  تنت�سر  واأين  لبنان،  جن�ب  يف  الك�رية  الكتيبة  انت�سار  بداأ  متى   -5

الكتيبة؟

- انت�سرت الكتيبة الكورية العاملة يف اإطار قوات الأمم املتحدة العاملة يف لبنان، 

البحر  الليطاين وجل  انت�سارها بني جنوب  اعتباراً من 19 متوز 2007، ويقع نطاق 

جنوباً، ومنها اىل طري دبا �سرقاً مروراً بالعبا�سية من جمرى الليطاين.

6- ما ه� اأ�سل اإ�سم تعنايل؟

- اإ�سم تعنايل م�ستق من الالتينية ويعني حامل الإله اأو حمل اهلل.

التي  الهائلة  احلرائق  لبنان  يف  اندلعت  املا�سي  العام  من  �سهر  اأي  يف   -7

اجتاحت عدة مناطق لبنانية، وماذا �سمي هذا ال�سهر؟

- اندلعت احلرائق يف �سهر ت�سرين الأول و�سمي �سهر »ت�سرين الأ�سود«.

8- اأين افتتحت ثكنة جديدة ملغاوير البحر؟

- يف عم�سيت.

9- ما ه� الرقم الذي اختارته ال�سني رمزاً للأوملبياد الذي جرى العام املا�سي، 

وما هي دللته؟

- اإختارت ال�سني الرقم 8 الذي يرمز اىل الإزدهار والالنهاية يف الثقافة ال�سينية.

10- يف اأي عام اأن�سئ ال�سليب الأحمر يف لبنان؟

- اأن�سئ ال�سليب الأحمر اللبناين العام 1967.
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م�سابقة الكلمات املتقاطعة تقدمها 

للفائزين  وتخ�س�ش  لقرائها  »اجلي�ش« 

اربعماية  قيمتها  مالية  ج�ائز  فيها 

ب�ا�سطة  ت���زع  لبنانية،  لرية  الف 

القرعة على اربعة فائزين.

ة
ق
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�

ط 
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• اأفقياً:
اأوروبية،  دول��ة  احلنان،  رم��ز   -1

دولة اآ�سيوية.

2- جزيرة يف املتو�سط، مقاطعة 

يف جنوبي اإيران، اأ�سارت واأوماأت.

م��دي��ن��ة يف  ول����دغ،  ل�����س��ع   -3

للكتابة،  ُي�ستعمل  مولدافيا، 

مدينة اإيطالية. 

عا�سمة  راح��ل،  م�سري  �ساعر   -4

دولة يف اأمريكا اجلنوبية.

5- يجري يف العروق، �سار فتّياً، 

الأمطار، لفظة هجاء.

الوطواط،  �ضاَت  واأومللاأ،  اأ�ضار   -6

ق�سَد  وج��ه،  اأمل���اين،  مو�سيقي 

املكان.

اأو�سلت  ف��رن�����س��ي،  ن��ّح��ات   -7

الر�سالة اىل.

وفرن�سا،  �سوي�سرا  يف  نهر   -8

يهبونُه، رق�سة اأمريكية ذات اأ�سل 

اإ�سباين.

9- يبارحونُه، فنان م�سري.

10- ولية يف البازيل، ي�سلكون.

11- متّرن، ي�سرب، اأقام باملكان، 

ميّثلون ال�سعب.

ال���دار،  ق��ب��ل  ع��ن��ه  ف��ّت�����س   -12

عا�سروا، نهر يف املغرب.

يف  اأ�سرَع  امل��اء،  يف  يغط   -13

امل�سي، ناأتي بعده.

جر،  حرف  �سّيئات،  نقي�س   -14

ف�سل يف الأمر، اإنتزَع برفق.

يرّق�ق  ب��ال��وع��د،  وفي�نا   -15

عر، ما ندركها بحا�سة  ن ال�سِ ويح�سّ

ال�سم.

16- بلدة لبنانية، اأخاطبك.

كامل  ال��ع��راق،  يف  مدينة   -17

وتاّم، تعبي، قربة ومنزلة.

القوم،  �سيد  18- طائرة مقاتلة، 

ق الن�سب. يعاونني، ل�سِ

19- نه�ر يف اإ�سبان�ي�ا والبتغال، 

اآ�سيوية،  عا�سمة  اجلمل،  يك�سو 

طنّي احلائط. 

20- ورد اأ�سف�ر، امل�س�ّورون، م�اء.

21- بْلعه اللقمة، نظَر، مرفاأ يف 

اليابان.
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• عم�دياً:
اأم��ريك��ا  يف  دول����ة   -11

اجل��ن��وب��ي��ة، ب��ح��ر، ال����وّد، 

اإطماأّنوا.

مرتفع،  اأوروبية،  دولة   -2

فرحي، جاه وغنى.

ال�سم�س،  مغيب  اأرقب   -3

�سد  ال��ت��ل��ق��ي��ح  مكت�سف 

اجلدري، عا�سمة عربية.

ياب�س،  خ��ب��ز  مل�����س،   -4

رئي�سة وزراء اآ�سيوية راحلة، 

حاجة وبغية.

5- يخّوفون، ممثل اأمريكي 

راحل.

بحديدة  اجل��ل��د  اأح���رق   -6

�سريعة  م����ادة  ح��ام��ي��ة، 

التبّخر، ح�سان.

لبناين،  ممثل  يرجو،   -7

ه. يخ�سّ

ال��ه��دف،  ُي��خ��ط��ئ  مل   -8

مدينة  وا����س���ح،  ط��ري��ق 

باك�ستانية.

ال�سهور،  اأح��د  ال�سهام،   -9

ماء بارد.

10- نوتة مو�سيقية، اأ�سلح 

اأحد  �سعيف،  رجل  ال�سدع، 

ال�سهور.

11- ينقلها ويق�سها على، 

راحل،  لبناين  وناقد  اأديب 

اإ�سم مو�سول.

اىل،  باملودة  اأف�سى   -12

اأديب  امل��اء،  �سّب  �سقيق، 

جائزة  ن��ال  راح��ل  فرن�سي 

نوبل. 

م��دي��ن��ة  ت���ل���ث���م،   -13

بريطانية، طلبني اىل.

بالأجنبية،  خا�ستي   -14

منا�س،  �سرقية،  راق�سة 

مو�سيقي من�ساوي.

15- اأغنية لأم كلثوم، بلدة 

يف اجلنوب، رمح ق�سري.

يختلط  الطيور،  من   -16

وي�ستبه بالأمر، بطلة كاأ�س 

العامل يف كرة القدم �سابقاً.

برحلة  ق��ام  م��ن  اأول   -17

ال��ت��اري��خ،  يف  ف�����س��ائ��ي��ة 

يعتمد على، فطَن لِ�.

العمل،  يف  رفيقي   -18

الأزه����ار،  م��ن  ت�سيئونُه، 

للنفي.

يونانية،  م��دي��ن��ة   -19

من،  ملَّ  �سودانية،  مدينة 

�سيف.

خليفة  ج���������اءوا،   -20

املقايي�س  �سبط  اأم���وي 

واملوازين، ك�سَف الأمر.

داخل  وا�سح  بخط  احلل  ويكتب  املجلة،  من  مقتطعة  غري  م�سابقة  كل  • ت�ستبعد 
املربعات وتر�سل ال�سفحة بكاملها مع احلل. وتعلن النتائج يف العدد املقبل.

 - الت�جيه  مديرية   - الريزة   - اجلي�ش  قيادة  التايل:  العن�ان  اىل  احلل�ل  • تر�سل 
جملة »اجلي�ش« - »م�سابقة الكلمات املتقاطعة«.

جميع  يف  اجلي�ش  ثكن  يف  باليد  امل�سابقة  ت�سليم  امل�سرتك  با�ستطاعة   •
املناطق.

.2009 ني�سان   10 احلل�ل  لقب�ل  م�عد  • اآخر 

حل العدد ال�سابق

• املعاون داين الفغايل   
لواء الدعم.

• املعاون ب�سري عبداهلل  
لواء امل�ساة الثالث.

• العريف احمد ح�سن ح�سن
لواء امل�ساة ال�ساد�س.

• فادي ابي نخ�ل
عني الريحانة - ك�سروان.
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لقد بداأ قائد اجلي�ش العماد جان قه�جي خط�اته الأوىل، وف�ر ت�سّلم �سّدة القيادة، بج�لت 

و�سمالها،  جن�بها  اللبنانية يف  املناطق  املنت�سرة يف  الع�سكرية  ال�حدات  على  تفّقدية 

ل�سّد العزائم وتديد الهمم من اأجل م�ا�سلة امل�سرية الع�سكرية يف الدفاع عن تراب البلد، 

وحماية وحدتها ال�طنية. وقد تلّم�ش القائد يف جن�ده تلك ال�سلبة التي عهدها فيهم، 

واختربها على مدى �سني خدمته الع�سكرية ال�سابقة، كيف ل وه� رفيق املهمات ال�سعبة 

وقائد ميداين يف جبهات خمتلفة؟ والي�م، يخط� القائد خط�اته التالية، يف خارج ال�طن، 

�أكرث من م�ضدر دويل و�إقليمي للعتاد و�ل�ضالح، فهو يعرف �أن جي�ضه يحتاج �لكثري  قا�ضد�ً 

الكثري، واأنه منذ وقت ط�يل مل يتزّود معدات جديدة، واأن الكثري من م�ج�دات خمازنه قد 

تعّر�ش للإ�ستهلك على مدى زمن مّر ال�طن خلله باأزمات وا�ستحقاقات وحمطات م�سريية 

كان لها بالغ الأثر على الب�سر واحلجر وكل �سيء عزيز.

لقد ترّبى اجلندي يف جي�سنا على اأن الإرادة ال�سلبة، والإميان ال�طني ال�سايف، والعقيدة 

الع�سكرية الرا�سخة والتدريب القا�سي، والتمّر�ش امل�ستمر وال�سيانة الدائمة... اأم�ر كفيلة 

بالتع�ي�ش اجلزئي عن نق�ش العتاد، لكن ذلك يدوم اىل اأجل، وه� ل يلغي اأبداً احلاجة اىل 

�لعتاد �حلديث يف جي�ش يو�جه يف كل يوم مهمات تفوق ما �ضبقه عدد�ً وكمية و�ضعوبة.

اأر�سنا ومياهنا وكياننا  الطامعة يف  اإ�سرائيل  ال�سر والعدوان:  اأمامنا عدّوان متمّر�سان يف 

�خلارجية  و�الإرتباطات  �ل�ضود�ء  و�ملخططات  �خلبيثة  �الأهد�ف  بذور  حامل  و�الإرهاب  باأ�ضره، 

�مل�ضبوهة، وعندنا �ملهمة �لوطنية �لد�ئمة �أال وهي �لوقوف �ىل جانب �ملو�طنني يف �ضمان 

ال�سيغة اللبنانية الفريدة، ويف حماية ال�سلم الأهلي والإ�ستقرار، ويف رعاية احلريات العامة 

ت عليها الق�انني والأنظمة، ال�سيا�سية اأو الأمنية، وهذه املهمة الداخلية ت�ستدعي  كما ن�سّ

�لتي  �الأزمات  تفاقم  لتجّنب  �إمنا  �لنا�ش،  قمع  بهدف  لي�ش  �لعتاد،  من  �لكثري  �الأخرى  هي 

ت�سيب بع�سهم.

�أنه  كما  ممكن،  �ضرر  �أقل  يف  �ملهمة  تنفيذ  وي�ضّهل  �جلندي،  يحمي  �جليد  �لعتاد  �إن 

اأخرى.  اأو مهمات  لتنفيذ مهمة،  ما معرقلً  تنفيذ مهمة  يك�ن  اأن  املهل ومينع  يخت�سر 

تزويد �جلي�ش �لعتاد �حلديث هو من �لهموم �الأوىل للقائد. �ملهّمات �ل�ضعبة تتطّلب �ضالحاً 

متط�راً، واجلندي الذي ل يبخل على وطنه بجهده وعزمه وعرقه، ودمه اأي�ساً عندما يدع� 

الداعي، يجب اأن ل تبخل عليه م�ؤ�س�ساتنا املالية العامة بالر�سيد املايل لتاأمني ال�سلح من 

اأحدث امل�سانع، قريبها وبعيدها.

العميد الركن �سالح حاج �سليمان

مدير التوجيه

ج�لت القائد
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