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بريوت  العا�سمة  قلب  يف 

بعيدة  غري  م�سافة  وعلى 

واملراكز  االأعمال  عامل  من 

التجارية، يرتاح النادي الع�سكري 

البحر،  �ساطئ  على  امل��رك��زي 

يرتادها  عريقة،  اإ�ستجمام  واحة 

ال�شباط ومدعووهم، وامل�شرتكون 

�سخب  من  ال�سرتاحة  املدنيون، 

احلياة واالأعمال و�سجيج املدينة.

ملف العدد

حدث

جان  العماد  اجلي�س  قائد  تفّقد 

يف  الع�سكرية  الوحدات  قهوجي 

عقب  ال�سمايل،  البقاع  منطقة 

اجلرمية النكراء التي تعّر�ست لها 

اإحدى دوريات اجلي�س، ما اأدى اىل 

ا�ست�سهاد اأربعة ع�سكريني وجرح 

�سابط. ودعا القائد اأهايل املنطقة 

مع  التعاون  من  مزيد  اىل 

القوى الع�سكرية.

االأول يف  االأمن  البيال ملتابعة فعاليات معر�س  اإىل  اأيام، توافد زوار  على مدى 3 

ال�سرق االو�سط »�سمي�س«، الذي نّظمته موؤ�س�سة ال�سرق االأدنى واخلليج للتحليل 

الع�سكري بدعم من قيادة اجلي�س اللبناين واملديرية العامة لقوى االأمن الداخلي.

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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ال��دف��اع  وزي����ر  زار 

الوطني الأ�ستاذ اليا�س 

الوليات املتحدة  املر، 

ملبياً  الأم���رك���ي���ة، 

الدفاع،  وزارة  دع��وة 

ح��ي��ث ال��ت��ق��ى ع���دداً 

الإدارة  م�سوؤويل  من 

الأمركية.

الوزير  اجتمع  وق��د 

الأمركي  بنظره  املر 

غيت��س،  روب���������رت 

ووزي�������رة اخل��ارج��ي��ة 

كلينتون،  ه���ي���اري 

وامل���ب���ع���وث اخل��ا���س 

ال�سرق  اىل  لل�سام 

الأو�سط جورج ميت�سل، 

غرب  وجنوب  اخلليج  ملنطقة  اخلا�س  وامل�ست�سار 

اآ�سيا دني�س رو�س، وم�ست�سار الرئي�س باراك اأوباما 

جون  الإره���اب  ومكافحة  الوطني  الأم��ن  ل�سوؤون 

برينن.

كذلك، اإجتمع الويز املر بقائد القيادة الأمركية 

الو�سطى اجلرنال ديڤيد برتايو�س وم�ساعد وزيرة 

جيفري  الأدنى  ال�سرق  ل�سوؤون  الأمركية  اخلارجية 

لل�سوؤون  اخلارجية  وزي���رة  وم�ساعد  فيلتمان، 

الع�سكرية وال�سيا�سية بالوكالة فرنك رجرو.

اليا�س  الوزير  اأجراها  التي  املحادثات  وتناولت 

وزير الدفاع

الوطني

يزور الواليات

املتحدة 

االأمريكية

ويجري حمادثات

مع كبار 

امل�سوؤولني
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املر مع امل�سوؤولني الأمركيني، ال�سوؤون املتعلقة 

بدعم الوليات املتحدة الأمركية امل�ستمر للجي�س 

على  املحافظة  يف  م�ساعدته  اأجل  من  اللبناين 

حدود  وتاأمني  الإره��اب  ومكافحة  الداخلي  الأم��ن 

لبنان وتنفيذ قرار جمل�س الأمن 1701.

»اأن  لها  بيان  يف  الأمركية  ال�سفارة  واأعلنت 

دعم اجلي�س ما يزال احدى ركائز �سيا�سة الوليات 

املتحدة، واأن اجلي�س اللبناين ي�سطلع بدور مهم 

والتي  احلدود  اأمن  وعمليات  الإرهاب  مكافحة  يف 

�ست�ساعد احلكومة اللبنانية على ب�سط �سيطرتها 

ع����ل����ى الأرا�������س������ي 

اعترب  كما  اللبنانية«. 

وزير  زي��ارة  اأن  البيان 

ال����دف����اع ال��وط��ن��ي، 

العاقات  ثبات  توؤكد 

الوليات  بني  الثنائية 

املتحدة ولبنان.
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زار وزير الدفاع الإيطايل ال�سيد غيدو كرو�سيتو، وزير الدفاع 

الوطني الأ�ستاذ اليا�س املر، يف ح�سور ال�سفر الإيطايل غربيال 

كيكيا. وتركز البحث خال اللقاء حول العاقات بني البلدين واأكد 

الوزير الزائر ا�ستعداد باده لتقدمي كل دعم ممكن مل�ساعدة 

لبنان يف كل املجالت.

وزير الدفاع 

الوطني ي�ستقبل 

نظريه االإيطايل
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اإ�ستقبل وزير الدفاع الوطني املحامي اليا�س 

املر، قائد اجلي�س العماد جان قهوجي واأع�ساء 

املجل�س الع�سكري، وعر�س معهم التطورات 

والأو�ساع العامة يف الباد و�سوؤون املوؤ�س�سة 

الع�سكرية. ونّوه الوزير املر بدور قيادة اجلي�س 

يف تعزيز الأمن والإ�ستقرار والت�سحيات التي 

يقّدمها الع�سكريون ب�سجاعة واإباء.

... وقائد اجلي�ش

واأع�ساء املجل�ش الع�سكري
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زار وزير الدفاع البولندي ال�سيد بوغدان كليت�س لبنان، والتقى قائد اجلي�س 

ويف  العام  الو�سع  يف  وتباحثا  ال��رزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي  جان  العماد 

مو�سوع التعاون الع�سكري بني اجلي�سني اللبناين والبولندي، ومهمات وحدة 

باده العاملة �سمن قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

وقد رافق الوزير البولندي كل من رئي�س جلنة الدفاع الربملانية ال�سيناتور 

ما�سييج كليما، واجلرنال فران�سيزك غاغور رئي�س اأركان القوات امل�سلحة ووفد 

من كبار ال�ضباط البولنديني.

قائد اجلي�ش

العماد

جان قهوجي 

ي�ستقبل وزير 

الدفاع البولندي

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الرزة، �سفر اململكة الأردنية 

الها�سمية ال�سيد زياد املجايل، يرافقه الدكتور موؤيد ال�سمان مدير مركز 

امللك عبداهلل للتطوير والت�سميم.

اإ�ستقبل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الرزة، �سفرة 

الوليات املتحدة الأمركية ال�سيدة مي�سيل �سي�سون. وتناول البحث الو�سع 

العام ومو�سوع امل�ساعدات الأمركية املقررة للجي�س اللبناين.

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد 

قهوجي، يف مكتبه يف الرزة، 

�سفر جمهورية م�سر العربية ال�سيد 

اأحمد فوؤاد البديوي، وجرى التداول 

يف الأو�ساع العامة.

... وال�سفري االأردين

... وال�سفري

امل�سري

... و�سفرية الواليات املتحدة االأمريكية



ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الرزة، 

وفداً من �سركة »فالكون غروب« يف جمهورية م�سر 

العربية، واملدير امل�سوؤول عن �سركة »بريتا« 

يف لبنان ال�سيد مروان بو �سمعان، الذين �ساركوا 

جميعاً يف معر�س الأمن يف ال�سرق الأو�سط يف 

البيال - بروت.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف 

الرزة، املمثل ال�سخ�سي لاأمني العام لاأمم 

املتحدة يف لبنان ال�سيد مايكل وليام�س. وتناول 

البحث عاقات التعاون بني اجلي�سني وقوات الأمم 

املتحدة املوؤقتة، والو�سع العام يف منطقة 

اجلنوب.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الرزة، املفّو�س العام 

لاأنروا يف منطقة ال�سرق الأو�سط 

و�سمال اأفريقيا ال�سيدة كارين اأبو 

زيد. وتناول البحث �سبل التعاون 

يف م�سروع اإعادة اإعمار نهر البارد.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه 

يف الرزة، وفداً من �سركة الفهد 

لاأنظمة الأمنية يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة برئا�سة ال�سيد 

�ساح ال�سام�سي.

... ووفداً م�ساركاً يف معر�ش االأمن

يف ال�سرق االأو�سط

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

... واملفّو�ش العام 

للأنروا يف ال�سرق 

االأو�سط و�سمال 

اأفريقيا

... ووفداً

اإماراتياً
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ا�ستقبل العماد قائد 

اجلي�س، يف مكتبه يف 

الرزة، النائب الدكتور 

فريد اخلازن.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الرزة، 

وفداً ع�سكرياً برئا�سة اجلرنال جيم�س لفلي�س 

قائد القوات الربية يف القيادة الأمركية 

الو�سطى، بح�سور �سفرة الوليات املتحدة 

الأمركية ال�سيدة مي�سيل �سي�سون، يف زيارة 

وداعية مبنا�سبة اإنتهاء مهمات اجلرنال لفلي�س.

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد جان 

قهوجي، يف مكتبه يف الرزة، 

وفداً من �سحيفة »النهار« تتقدمه 

الآن�سة نايلة تويني.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الرزة، النائبة 

نايلة معّو�س.

... والنائب الدكتور فريد اخلازن

... ووفداً ع�سكرياً اأمريكياً

... ووفداً

اإعلمياً من 

�سحيفة النهار

... والنائبة

نايلة معّو�ش
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ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الرزة، رئي�س جمل�س اخلدمة 

املدنية الدكتور طانيو�س احللبي.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف 

الرزة، وزير القت�ساد والتجارة الأ�ستاذ حممد 

ال�سفدي والنائب الدكتور قا�سم عبد العزيز. وقد 

تناول البحث الو�سع العام يف لبنان ويف منطقة 

ال�سمال ب�سكل خا�س.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الرزة، وزير ال�سناعة ال�سيد 

غازي زعيرت، الذي اأعرب عن 

تقديره اجلي�س، مثنياً على جهوده 

املبذولة للحفاظ على م�سرة الأمن 

والإ�ستقرار يف الباد.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الرزة، ع�سو اللقاء الدميقراطي 

الوزير وائل اأبو فاعور، وجرى البحث 

يف الأو�ساع العامة.

... ورئي�ش جمل�ش اخلدمة املدنية

... والوزير حممد ال�سفدي

والنائب قا�سم عبد العزيز

... ووزير

ال�سناعة

... والوزير

وائل اأبو فاعور
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ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الرزة، مدير عام اأمن 

الدولة بالوكالة العميد اليا�س 

كعيكاتي الذي قّدم التعازي 

با�ست�سهاد الع�سكريني يف منطقة 

البقاع.

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

الرزة، مدير موؤ�س�سة ال�سرق الأدنى واخلليج 

للتحليل الع�سكري الدكتور ريا�س قهوجي.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف 

مكتبه يف الرزة، ممثل �سركة 

»مارتن لاأنظمة الأمنية« ال�سيد 

نبيل عازار. وتناول البحث الأو�ساع 

العامة يف الباد.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الرزة، املدير العام لقوى 

الأمن الداخلي اللواء اأ�سرف ريفي، 

حيث جرى البحث يف امل�ستجدات 

الأمنية، والتعاون امل�سرتك لرت�سيخ 

الأمن والإ�ستقرار يف الباد.

... ومدير عام اأمن الدولة

... ومدير موؤ�س�سة ال�سرق االأدنى واخلليج 

للتحليل الع�سكري

... وممثل �سركة 

مارتن للأنظمة 

االأمنية

... واملدير العام 

لقوى

االأمن الداخلي
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ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الرزة، 

�سماحة مفتي ال�سمال ال�سيخ الدكتور مالك ال�سعار. 

تناول البحث اأو�ساع املنطقة، واأّكد املفتي دعمه 

املوؤ�س�سة الع�سكرية ال�سامنة وحدة لبنان واأمنه 

وا�ستقراره.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، 

يف مكتبه يف الرزة، القا�سي 

مارون زّخور.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الرزة، وفداً من الأ�ساتذة 

املحا�سرين يف مركز ال�سرق الأدنى 

وجنوب اآ�سيا للدرا�سات الإ�سرتاتيجية 

NESA يرافقهم الدكتور �سامي 
حجار.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الرزة، وفداً من جمعية 

لبورا يتقّدمه كل من رئي�س 

اجلمعية الأب طوين خ�سرة، والأب 

اإ�سكندر الها�سم مر�سد اجلمعية.

... و�سماحة مفتي ال�سمال

... والقا�سي مارون زّخور

... ووفداً من مركز 

NESA

... ووفداً من 

جمعية البورا
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ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف 

الرزة، الأخ جورج طراد مدير مدر�سة 

ال�سانفيل، الذي قّدم له دعوة اىل ح�سور 

اإحتفال اإختتام اليوبيل املئوي ملدر�سة 

�سيدة لورد )جبيل- عم�سيت(، الذي اأقامته 

العائلة املرميية يف بازيليك حري�سا.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الرزة، 

راعي اأبر�سية زحلة للروم الكاثوليك املطران 

اندره حّداد يرافقه ال�سيد اميل حنو�س. وقد 

تطّرق البحث اىل الو�سع الأمني يف الباد.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الرزة، وفداً من فعاليات 

منطقة بعلبك - الهرمل وعائاتها، 

يتقّدمهم مفتي بعلبك ف�سيلة 

ال�سيخ خليل �سقر.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الرزة، وفداً �سّم روؤ�ساء 

بلديات ق�ساءي بعبدا واملنت 

اجلنوبي، الذين اأثنوا على جهود 

اجلي�س لرت�سيخ م�سرة الأمن 

والإ�ستقرار يف الباد.

وقّدم اأع�ساء الوفد تعازيهم 

با�ست�سهاد الع�سكريني، واأعربوا 

عن ا�ستنكارهم الإعتداء الإجرامي 

الذي تعّر�س له اجلي�س، موؤكدين 

ت�سامنهم مع املوؤ�س�سة الع�سكرية 

وتاأييدهم اإجراءاتها الأمنية 

املّتخذة، بهدف توقيف الفاعلني 

و�سبط الأمن والإ�ستقرار يف 

املنطقة.

... ومدير مدر�سة ال�سانفيل

... وراعي اأبر�سية

زحلة للروم الكاثوليك

... ووفداً من فعاليات 

بعلبك - الهرمل

... ووفد روؤ�ساء 

بلديات ق�ساءي 

بعبدا واملنت 

اجلنوبي
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ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، يف 

مكتبه يف الرزة، ممثل الطائفة القبطية يف 

لبنان ال�سيد ادمون بطر�س.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف 

الرزة، الدكتور جواد احلاج �ساحب مدر�ستي 

»انرتنا�سونال كولدج« و»الرائد«، الذي اأعرب 

عن دعمه الكامل املوؤ�س�سة الع�سكرية، وقّدم 

عدداً من املنح املدر�سية لأبناء الع�سكريني 

ال�سهداء، ت�سمل اللوازم الرتبوية كافة.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه 

يف الرزة، رئي�س جمعية الفنون 

الفنان غاندي بو دياب.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الرزة، وفد نقابة جتار 

الذهب يف لبنان برئا�سة الأ�ستاذ 

نعيم رزق.

... وممثل الطائفة القبطية

... والدكتور جواد احلاج

... والفنان

غاندي بو دياب

... ووفداً من نقابة 

جتار الذهب
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�أيار

لقاء�ت �لقائد

2
0
0

9

كبار  مع  اإجتماعات  �سل�سلة  قهوجي  جان  العماد  اجلي�س  قائد  عقد 

م�ضتوياتها،  اإختالف  على  الع�ضكرية  الوحدات  وقادة  القيادة،  �ضباط 

و�سوؤون  املحلية،  والأو�ساع  والإقليمية،  الدولية  للتطورات  عر�س  حيث 

املوؤ�س�سة الع�سكرية، ثم اأعطى توجيهاته الازمة للمرحلة القادمة.

الوطن  الدفاع عن  »اأهمية دور اجلي�س يف  �سّدد على  العماد قهوجي 

الإقليمية  املتغرات  عن  النظر  ب�سرف  ا�ستقراره،  على  واحلفاظ 

باآخر،  اأو  اللبناين ب�سكل  الو�سع  اأن تنعك�س على  التي ميكن  والدولية، 

ثم ا�ستعر�س جممل احلوادث الأمنية التي ح�سلت موؤخراً يف الباد و�سولً 

اىل حادث الإعتداء الإجرامي على الع�سكريني يف منطقة البقاع«، موؤكداً 

»باأن اخل�سارة التي تعّر�س لها اجلي�س با�ست�سهاد اأربعة من عنا�سره، لن 

واإ�سراراً على و�سع حّد للجرائم املنظمة على اأنواعها«.  تزيده اإل عزماً 

واأ�ساف: »اإن املبداأ الأ�سا�سي للجي�س يف عملية حفظ الأمن، ي�ستند اىل 

اأنف�سهم، ومعاجلة الأحداث الأمنية بحد ذاتها،  ماحقة مرتكبي اجلرائم 

وحامي  الدولة،  ذراع  هو  فاجلي�س  والتو�سيف،  التعميم  لغة  عن  بعيداً 

الوطن بجميع مناطقه وفئاته وعائاته«.

يف  اجلي�س  »جناح  اىل  قهوجي  العماد  اأ�سار  الإره��اب،  مكافحة  وحول 

�سّل حركة الإرهابيني بعد الإنت�سار الذي حّققه يف نهر البارد، ومن ثم 

الع�سكريني  ا�ستهدفت  التي  الإرهابية  ال�سبكة  توقيف عدد من عنا�سر 

دول  مع  التعاون  ي�ستمر  فيما  الفائت،  ال�سيف  خال  طرابل�س  يف 

نتائج  اىل  التو�سل  مّت  وقد  منهم،  الفاّرين  ملاحقة  و�سديقة  �سقيقة 

مهمة يف هذا املجال«.

ثم تطّرق اىل دور اجلي�س يف اجلنوب، داعياً اىل »البقاء على جهوزية 

اأي  ملواجهة  واملقاومة  وال�سعب  اجلي�س  طاقات  كل  وتوظيف  دائمة، 

اعتداء اإ�سرائيلي حمتمل، ويف الوقت عينه عدم ال�سماح لأي جهة كانت، 

بزّج اجلي�س يف حرب خارج التوقيت الذي يحدده الوطن«.

على  اجلي�س  وقوف  اأّكد  القادم،  الإنتخابي  الإ�ستحقاق  اىل  وبالن�سبة 

م�سافة واحدة من اجلميع، وا�ستعداده لبذل اأق�سى اجلهود، بغية توفر 

املناخ الأمني الازم.

ويف ما يتعلق بالو�سع الداخلي للموؤ�س�سة الع�سكرية، اأكد قائد اجلي�س 

وتدريباً،  وعتاداً  عديداً  اجلي�س  ق��درات  تطوير  على  امل�ستمر  العمل 

ك باالن�ضباط الع�ضكري. م�ضّدداً على اأهمية تفعيل التدريب، والتم�ضّ

وختم العماد قهوجي موؤكداً قدرة اجلي�س وعزمه على القيام بواجباته 

الوطنية، يف الدفاع عن لبنان واحلفاظ على وحدته وا�ستقراره، مهما 

ا�ستدت املخاطر وغلت الت�سحيات.

التقى كبار ال�ضباط وعر�ض التطورات
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العماد قهوجي:

نلحق مرتكبي اجلرائم

ونعالج االأحداث

بعيداً عن لغة التعميم والتو�سيف
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ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن �سوقي امل�سري، يف مكتبه يف الرزة، وفداً من موؤ�س�ستي »الربملان 

الدويل لاأمن وال�سام« و»املنظمة الدولية لل�سحة الطبيعية يف لبنان« برئا�سة الدكتور زهر العبيدي 

اأوجه التعاون املختلفة مع اجلي�س اللبناين يف جمالت  اأبو �سعيد. وتطّرق البحث اىل  والدكتور هيثم 

ال�سحة الطبيعية ويف تقدمي الدعم ال�سحي يف جمالت الطبابة والأدوية.

رئي�ش االأركان ي�ستقبل

وفداً من موؤ�س�ستي

الربملان الدويل للأمن وال�سلم

واملنظمة الدولية لل�سحة الطبيعية
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دعا قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي 

اأهايل منطقة البقاع اىل مزيد من 

التعاون مع القوى الع�سكرية، كي ال 

يجد املجرمون اأي ماأوى لهم، مبا ميّكن 

هذه القوى من توقيفهم.

كلم العماد قائد اجلي�ش جاء يف �سياق تفّقده الوحدات الع�سكرية يف 

منطقة البقاع ال�سمايل، عقب اجلرمية النكراء التي تعّر�ست لها اإحدى 

دوريات اجلي�ش، ما اأدى اىل ا�ست�سهاد اأربعة ع�سكريني وجرح �سابط.

ويف حني �سهد لبنان اإجماعاً ر�سمياً و�سعبياً على اإدانة اجلرمية، وعلى 

االإلتفاف حول املوؤ�س�سة الع�سكرية، �سّيع ال�سهداء االأربعة يف ماآمت 

حا�سدة، وبا�سر اجلي�ش ملحقة الفاعلني مّتخذاً اإجراءات م�سّددة يف 

منطقة بعلبك - الهرمل.

العماد قهوجي:

يجب اأالّ يجد 

املجرمون

اأي ماأوى لهم

اإ�ستنكار �سامل جلرمية رياق 

واجلي�س ياحق الفاّرين

اجلرمية

تعّر�ست  املن�سرم،  ني�سان   13 يوم  ظهر  قبل 

من  ع��دد  ن�سبه  لكمني  للجي�س  تابعة  اآل��ي��ة 

امل�سلحني عند مفرق بلدة متنني التحتا، ما اأدى 

�سابط  واإ�سابة  ع�سكريني  اأربعة  ا�ست�سهاد  اىل 

بجروح.

مديرية التوجيه التي اأ�سدرت بياناً حول احلادث، 

وهو  الفاعلني  ماحقة  با�سر  اجلي�س  اأن  اأو�سحت 

الع�سكرية  القوى  التعاون مع  الأهايل  يطلب من 

وعدم اإيواء هوؤلء املجرمني.

اجلي�س  قيادة  اتخذتها  التي  امل�سددة  الإجراءات 

يف  ده��م  عمليات  �سملت  اجل��رمي��ة  وق��وع  ف��ور 

الثابتة  احلواجز  ون�سر  الهرمل،   - بعلبك  منطقة 

واملتنقلة يف املنطقة التي عّزز اجلي�س اإنت�ساره 

فيها.

جولة قائد اجلي�ش

قائد اجلي�س العماد جان قهوجي تفّقد الوحدات 

الع�سكرية املنت�سرة يف منطقة البقاع ال�سمايل، 

والتدابر  القوى،  تعزيزات  �سر  على  اطلع  حيث 

الذين  امل�سلحني  ملاحقة  املتخذة  امليدانية 

اعتدوا على اجلي�س، كما اجتمع اىل قادة الوحدات 

و�سباطها واأعطى توجيهاته الازمة.

الع�سكريني  جهود  على  قهوجي  العماد  واأثنى 

وت�سحياتهم الكبرة للحفاظ على ا�ستقرار الوطن 

بالأمن  الإخ��ال  منع  خال  من  املواطن،  و�سامة 
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وقمع اجلرائم املنّظمة على اأنواعها، موؤكداً اأن ما 

تعّر�س له اجلي�س، ي�سّكل وجهاً من وجوه الإرهاب 

واقتاع  رف�سه  الوطنية على  الإرادة  اأجمعت  الذي 

�سوكته من ج�سم الوطن. 

حول  العارم  اللبنانيني  التفاف  اأن  اىل  واأ�سار 

نبذهم  على  تاأكيد  ه��و  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

املوؤ�س�سة  هذه  بدور  ثقتهم  وجتديد  للمعتدين، 

اأهايل  اأبنائه، داعياً  ال�سامنة لوحدة لبنان وكرامة 

القوى  التعاون مع  البقاع اىل مزيد من  منطقة 

الع�سكرية، كي ل يجد املجرمون اأي ماأوًى لهم، مبا 

وبالتايل  توقيفهم،  من  الع�سكرية  القوى  ميّكن 

التي  املنطقة،  هذه  �سورة  ت�سويه  من  منعهم 

قّدمت العديد من ال�سهداء دفاعاً عن تراب الوطن 

و�سيادته.

دماء  اأن  الع�سكريني  معاهداً  اجلي�س  قائد  وختم 

الذين  كما  ب��الأم�����س،  �سقطوا  ال��ذي��ن  ال�سهداء 

�سقطوا يف مواجهة الإرهاب، لن تذهب هدراً، ولن 

كّلف  مهما  العقاب  من  الإفات  القتلة  ي�ستطيع 

ذلك من جهود وت�سحيات.

كذلك تفّقد قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، يف 

اأ�سيب  الذي  دنيا  عام  النقيب  الروم،  م�ست�سفى 

خال الإعتداء.

ال�سابط  �سحة  اىل  اجلي�س  قائد  اط��م��اأن  وق��د 

يف  تت�ساوى  اجل��رمي��ة  تلك  اأن  م��وؤك��داً  اجل��ري��ح، 

املجموعات  ترتكبها  التي  اجلرائم  مع  وح�سيتها 

الإرهابية على اختافها، واأن اجلي�س �سياحق هوؤلء 

القب�س عليهم  اإلقاء  يتم  القتلة، حتى  املجرمني 

ونيلهم اجلزاء العادل.

اإجماع على احت�سان اجلي�ش

اأعطى  حني  ويف  لبنان،  النكراء  اجلرمية  هّزت 

العماد قهوجي تعليمات م�سددة للع�سكريني بعدم 

الت�سّرف  ووج��وب  بالأمن،  املخلني  مع  التهاون 

والأهايل،  املجرمني  بني  والتمييز  وحزم  بحكمة 

تلّقت قيادة اجلي�س �سياً من الإت�سالت التي اأكدت 

اإدانة اجلرمية والوقوف اىل جانب اجلي�س.

الذي  �سليمان  مي�سال  العماد  اجلمهورية  رئي�س 

مع  التهاون  عدم  طلب  قهوجي  بالعماد  ات�سل 

وتوالت  الثمن.  كان  مهما  املعتدين  املجرمني 

مواقف ال�سجب والإ�ستنكار من خمتلف امل�سوؤولني 

والهيئات  والفاعليات  وال�سخ�سيات  واملرجعيات 

اأدانت  بياناً  جعفر  اآل  ع�سرة  واأ�سدرت  ال�سعبية. 

قاموا  َم��ن  اأن  م��وؤك��دة  اجلي�س،  اإ�ستهداف  فيه 

ل  العائلة  واأن  م�سبوهون،  عنا�سر  هم  بالإعتداء 

ح�سل  مبا  قريب  من  ول  بعيد  من  ل  لها  عاقة 

و�سوف ت�سع اإمكاناتها يف �سبيل حتقيق العدالة 

وماحقة الفاعلني.



نعت قيادة اجلي�س الع�سكريني الأربعة 

الآثم،  الإعتداء  نتيجة  ا�ست�سهدوا  الذين 

وهم: املوؤهل ال�سهيد حممود اأحمد مرون، 

�سليمان،  اأحمد  خ�سر  ال�سهيد  الرقيب 

حبل�س،  اأحمد  زكريا  ال�سهيد  العريف 

والعريف ال�سهيد بدر ح�سني بدر بغداد.

ر�سمية  م��اآمت  يف  ال�سهداء  �سيع  وقد 

امل�سّيعني  مواكب  �سّقت  حيث  و�سعبية 

الأع���ام  و���س��ط  ال�سمال  اىل  طرقاتها 

الأرز  ونرث  ال�سوداء،  والرايات  اللبنانية 

والورود.

حاملة  النعو�س  توّجهت  ال�سمال  فاإىل 

اأربعة �سهداء جدد اىل بلدات وقرى واأحياء 

يف حناياها من الوجع، الكثر الكثر.

اأهايل  من  الآلف  اإحت�سد  العبدة  يف 

ملاقاة  البلديات  دعوة  ملّبني  املنطقة 

ال�سهداء مبا يليق بت�سحياتهم وماآثرهم، 

واىل جانب اأهايل ال�سهداء الذين �سقطوا 

اأه��ايل َم��ن �سقطوا يف  يف ري��اق، ك��ان 

نهر البارد، طليعة امل�ستقبلني املجّللني 

باحلزن العارم.

طرابل�س �سّيعت املوؤهل ال�سهيد حممود 

اأحمد مرون يف ماأمت حا�سد ح�سره العقيد 

اجلي�س،  قائد  العماد  ممثاً  العبد  ب�سام 

وبعد مرا�سم التكرمي وال�ساة حمل رفاق 

ال�ساح النع�س اىل مثواه الأخر.

برقايل بدورها �سّيعت الرقيب ال�سهيد 

العقيد  ح�سور  يف  �سليمان  اأحمد  خ�سر 

الركن علي الب�ساوي ممثاً قائد اجلي�س.

وا�ستقبلت ذوق احلبال�سة اإبنها ال�سهيد 

�سّيعه  حيث  حبل�س  اأحمد  زكريا  العريف 

ممثلة  اجلي�س  وقيادة  والأ�سدقاء  الأه��ل 

بالعقيد �سامي جبور.

بدر  ال�سهيد  العريف  و�سل  حلبا  واىل 

والأهل،  الرفاق  اأكف  على  حممولً  بغداد 

حيث �سّيع بح�سور العقيد الركن م�سطفى 

�سريتح ممثاً العماد قائد اجلي�س.

�ل�سهد�ء
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تكرمياً ل�سهادتهم

تخليداً لذكراهم
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ت�سييع املوؤهل ال�سهيد حممد مرون

ت�سييع العريف ال�سهيد زكريا حبل�ش ت�سييع العريف ال�سهيد بدر بغداد

ت�سييع العريف ال�سهيد خ�سر �سليمان
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املوؤهل ال�سهيد 

حممود اأحمد مرون

 1977/6/15 مواليد  من   -

ق�ساء   - احلدادين  طرابل�س   -

طرابل�س - حمافظة ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�س  تطّوع يف   -

.1998/1/5

امل�ساة  ل����واء  ع����داد  م��ن   -

الثامن.

- حائز:

مرتني. احلرب  • و�سام 
مرتني. اجلرحى  • و�سام 

الع�سكري  التقدير  • و�سام 
الربونزي مرتني.

.2002 للعام  املوؤمترات  • ميدالية 
ثاث  اجلي�س  قائد  العماد  تنويه   •

مرات.

�سبع  اجلي�س  قائد  العماد  تهنئة   •
مرات.

- متاأهل وله ولد واحد.

- اإ�ست�سهد بتاريخ 2009/4/13.
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- من مواليد 1984/10/1 - 

عيات - ق�ساء عكار - حمافظة 

ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�س  - تطّوع يف 

.2008/12/27

امل�ساة  ل����واء  ع����داد  م��ن   -

الثامن.

- حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

الربونزي. الع�سكري  التقدير  • و�سام 
اجلي�س.  قائد  العماد  • تنويه 

- عازب.

- اإ�ست�سهد بتاريخ 2009/4/13.

العريف ال�سهيد 

زكريا اأحمد حبل�ش



27

اجلي�ش - العدد رقم 287

 1967/4/14 مواليد  من   -

ق�ساء   - التبانة  طرابل�س   -

طرابل�س - حمافظة ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�س  - تطّوع يف 

.1991/1/1

امل�ساة  ل����واء  ع����داد  م��ن   -

الثامن.

- حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

اجلنوب. فجر  • و�سام 
مرتني. الربونزي  الع�سكري  التقدير  • و�سام 

من  اللبناين  الإ�ستحقاق  و���س��ام   •
الدرجة الرابعة الربونزي.

.2002 للعام  املوؤمترات  • ميدالية 
اأربع  اجلي�س  قائد  العماد  تنويه   •

مرات.

مرة.  21 اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 
الأرك�����ان  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  • ت��ه��ن��ئ��ة 

للعمليات.

مرتني. اللواء  قائد  • تهنئة 
اجلغرافية. ال�سوؤون  مدير  • تهنئة 

- متاأهل وله �ستة اأولد.

- اإ�ست�سهد بتاريخ 2009/4/13.

- من مواليد 1981/11/18 

- حلبا - ق�ساء عكار - حمافظة 

ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�س  - تطّوع يف 

.2008/2/26

امل�ساة  لواء  عداد  من   -

الثامن.

- حائز:

مرتني. احلرب  • و�سام 
مرتني. اجلرحى  • و�سام 

الربونزي. الع�سكري  التقدير  • و�سام 

اجلي�س.  قائد  العماد  • تنويه 
- عازب.

- اإ�ست�سهد بتاريخ 2009/4/13.

الرقيب ال�سهيد

خ�سر اأحمد

�سليمان

العريف ال�سهيد

بدر ح�سني

بدر بغداد
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�أيار

�أخبار ون�ساطات

2
0
0

9

التي عقدها يف 28  الوزراء يف اجلل�سة  قّرر جمل�س 

اآذار املن�سرم، تعيني العميد الركن نبيل قرعة، الذي 

املجل�س  متفرغاً يف  ع�سواً  ركن،  لواء  رتبة  اىل  رقي 

الع�سكري بدلً من اللواء الركن جورج الها�سم الذي اأحيل 

على التقاعد.

- من مواليد 1951/9/14 - بعلبك.

- تطّوع يف اجلي�س ب�سفة تلميذ �سابط اعتباراً من 

.1972/11/13

- تخّرج برتبة مازم اعتباراً من 1975/8/1، 

وتدّرج يف الرتقية حتى رتبة لواء ركن 

اعتباراً من 2009/4/4.

البكالوريا  �سهادة  يحمل   -

وهو  الريا�سيات،  فرع   - الثاين  الق�سم   - اللبنانية 

الفرن�سية  العربية،  اللغة  اىل  بالإ�سافة  يتقن، 

والإنكليزية.

- تابع عدة دورات درا�سية يف الداخل واخلارج.

خدمته  خ��ال  خمتلفة  ق��ي��ادي��ة  وظ��ائ��ف  ت��وىل   -

عمليات  مدير  ل��واء،  قائد  كتيبة،  )قائد  الع�سكرية 

يف  متفرغاً  ع�سواً  تعيينه  مّت  اأن  اىل  القيادة...(، 

املجل�س الع�سكري اعتباراً من 2009/3/28.

اىل  بالإ�سافة  عديدة،  وتناويه  اأو�سمة  نال   -

تهاين العماد قائد اجلي�س عدة مرات.

نعمة  ناديا  ال�سيدة  من  متاأهل   -

ولهما ولدان.  

اللواء الركن

نبيل قرعة

ع�سواً متفرغاً يف 

املجل�ش الع�سكري

اإعداد:

نينا عقل خليل
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اإزاحة  اأقامت رابطة اأ�سدقاء اجلي�س اللبناين يف ال�سمال، اإحتفالً ملنا�سبة 

الإنفجارين  يف  ق�سوا  الذين  اجلي�س  ل�سهداء  التذكاري  الن�سب  عن  ال�ستار 

عند  ال�سام  وذلك يف م�ستديرة  املن�سرم،  العام  وقعا يف طرابل�س  اللذين 

مدخل طرابل�س اجلنوبي.

الإحتفال كان برعاية قائد اجلي�س العماد جان قهوجي ممثاً بالعميد الركن 

عبد احلميد دروي�س قائد منطقة ال�سمال، وقد ح�سره ممثلون عن الرئي�سني 

لاأمن  العام  واملدير  ال�سفدي،  حممد  والوزير  ميقاتي  وجنيب  كرامي  عمر 

املهند�س  طرابل�س  بلدية  رئي�س  اىل  اإ�سافة  ريفي،  اأ�سرف  اللواء  الداخلي 

من  وح�سد  ال�سهداء  واأهايل  واإجتماعية  �سيا�سية  و�سخ�سيات  جمايل،  ر�سيد 

اأبناء املدينة. 

ك�سافة  مو�سيقى  عزفته  الذي  اللبناين  الوطني  بالن�سيد  احلفل  اإ�ستهل 

الغد، ثم عزفت مو�سيقى اجلي�س حلن املوت، واألقى ال�سيد األيف معتز كلمة 

ن�سب تذكاري ل�سهداء اجلي�س

يف طرابل�س

ممثل العماد قهوجي:

اجلي�ش اىل جانبكم

يف ال�سّراء وال�سّراء

ال�سهداء  ذكرى  ملنا�سبة  اإحتفالً  لبنان  يف  الأ�سرتالية  ال�سفارة  اأقامت 

اأ�سرتاليا يف  فيها  �ساركت  التي  املعارك  خال  ق�سوا  الذين  الأ�سرتاليني 

احلرب العاملية الأوىل، وذلك يف مدافن دول الكومنولث يف ق�سق�س - 

بروت. مّثل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي يف الإحتفال، قائد منطقة 

ال�سيدة  اأ�سرتاليا  �سفرة  وح�سرته  املقداد،  اأحمد  الركن  العميد  بروت 

الأمم  قوات  الأجانب وممثلني عن  ال�سفراء  �سا�سز، اىل عدد من  ليندال 

املتحدة املوؤقتة يف لبنان ومنظمات اأخرى.

اإحتفال ال�سفارة االأ�سرتالية بذكرى �سهدائها



باإ�سم رابطة اأ�سدقاء اجلي�س اأعقبه ال�سيد عبد 

القادر الأ�سمر يف كلمة باإ�سم اأهايل ال�سهداء.

لاآن�سة  املنا�سبة  وحي  من  ق�سيدة  وبعد 

كلمة  البلدية  رئي�س  األقى  مرطبان،  عائ�سة 

وقفت  التي  طرابل�س  »اأن  على  فيها  �سّدد 

�سد  حربه  يف  اجلي�س  جانب  اىل  ب�سابة 

و�ستبقى  كانت  ال��ب��ارد،  نهر  يف  الإره���اب 

اللبنانية  وال�سرعية  الدولة  م�سروع  ملتزمة 

مي�سال  العماد  الرئي�س  فخامة  راأ�سها  وعلى 

الإداري����ة  موؤ�س�ساتها  وداع��م��ة  �سليمان، 

والأمنية«.

كلمة قيادة اجلي�ش

األقى  دروي�س  احلميد  عبد  الركن  العميد 

كلمة القيادة وقال فيها:

ي�سّرين اأن اأنقل اليكم حتية قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، وحمبة اأبناء 

الكامل  تقديري  عن  اأعرّب  واأن  واأف��راداً،  ورتباء  �سباطاً  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة 

مع  ت�سامنكم  عن  للتعبر  املخل�س  واندفاعكم  النبيلة،  الوطنية  عاطفتكم 

اجلي�س، والوفاء ل�سهدائه، �ساعني من خال اإقامة هذا الن�سب التذكاري، اىل 

بقاء ذكراهم العطرة حّية يف ال�سمائر والنفو�س، وماآثرهم اخلالدة ترتّدد على 

كل �سفة ول�سان.

واأ�ساف قائاً:

يف كل مرة يكّرم فيها �سهداوؤنا الأبرار، ن�سعر اأكرث واأكرث، بقد�سية معاين 

ويف  الأبطال،  الرجال  هوؤلء  اأجلها  من  م�سى  التي  املبادئ  و�سمو  ال�سهادة، 

وفاء  العني،  باأّم  ن�سهد  ونحن  والإعتزاز،  الفخر  م�ساعر  تغمرنا  عينه،  الوقت 

ال�سعب لهم، كما لأفراد عائاتهم الذين قّدموا لإخوتهم يف املواطنية، اأروع 

الوطن  �سبيل  يف  اأنه  موؤمنني،  قانعني  الذات،  على  والإنت�سار  البذل  �سور 

ترخ�س املهج وتهون اأغلى الت�سحيات.

وقال:

وهي  ل،  كيف  اللقاء،  ويطيب  املوعد  يزهر  احلبيبة،  ال�سمال  منطقة  يف 

ب�سيغة  كهم  ومت�سّ اأبنائها،  بتنوع  متّثل  التي  ال�ساخمة،  الوطنية  القلعة 

حّياً،  منوذجاً  اآخر،  ولء  اأّي  على  للوطن  الولء  وتقدميهم  امل�سرتك،  العي�س 

يقتدي به اجلميع، عن لبنان الر�سالة واحل�سارة والإن�سان. وهي التي واكبت 

اجلي�س منذ اإنطاقته الأوىل، ف�سّكلت ول تزال خّزانه الب�سري والدم الناب�س 

يف عروقه، مقّدمة خرة رجالها الأوفياء قرابني طاهرة على مذبح ال�سيادة 

والكرامة الوطنية، وذلك يف الت�سدي للعدو الإ�سرائيلي، ويف مواجهة الإرهاب 

هذا  ثم يف  ومن  البارد،  نهر  عامني يف  نحو  منذ  رحاله  حّط  الذي  املجرم، 

املكان بالتحديد، حماولً زرع بذور ال�سقاق بني اأبناء ال�سعب الواحد، والنيل 

من هيبة الدولة وكرامة املوؤ�س�سة الع�سكرية، فكان اأن وقف اأهل ال�سمال �سفاً 

اإنت�سر  الإنت�سار املن�سود، ومعه  انبلج فجر  مرتا�ساً اىل جانب اجلي�س، حتى 

الوطن بوحدته و�سيادته وا�ستقاله.

اىل  واإجال  اإكرام  بتحية  نتوّجه  خيله،  وملعب  اجلي�س  عرين  هنا، من  من 

ال�سرف  م�سرة  مبتابعة  ونعاهدهم  عليائهم،  يف  الأب��رار  �سهدائنا  اأرواح 

نعاهدكم  كما  الت�سحيات،  وغلت  ال�سعاب  ا�ستدت  مهما  والوفاء،  والت�سحية 

ال�سّراء  جانبكم يف  واىل  الدائم  ماذكم  اجلي�س  يبقى  باأن  الأخوة،  اأيها  اأنتم 

وال�سّراء.

باإ�سم قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، اأتوجه بخال�س ال�سكر والإمتنان، اىل 

اأ�سهم  كل من  اأ�سكر  كما  واأع�ساء،  رئي�ساً  ال�سمال  اجلي�س يف  اأ�سدقاء  جمعية 

ال�سمو  دوام  للجميع  احلفل، متمنياً  هذا  و�سارك يف  الن�سب  هذا  اإقامة  يف 

والتقّدم والعطاء. 

وبعد اإزاحة ال�ستار عن الن�سب التذكاري لل�سهداء، مّت و�سع اأكاليل من الزهر 

على الن�سب باإ�سم قائد اجلي�س وبلدية طرابل�س و»حركة التوحيد الإ�سامي« 

قّدم  كما  وعكار«.  طرابل�س  يف  الأهلية  و»اللجان  اجلي�س«  اأ�سدقاء  و»رابطة 

اأع�ساء الرابطة دروعاً تقديرية اىل كل من ممثل قائد اجلي�س ورئي�س بلدية 

طرابل�س و»ك�سافة الغد« و»جوقة الفيحاء«.
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ذكرى  وقراها  بلداتها  مبختلف  عكار  حتت�سن 

اأبنائها ال�سهداء الذين �سقطوا يف معركة نهر البارد 

منذ نحو عامني. واملنطقة التي طاملا �سّكلت خزاناً 

للجي�س ل تنفك تعلن وفاءها للموؤ�س�سة الع�سكرية 

و�سهدائها. وهي يف كل منا�سبة تتذكر ماآثرهم، 

تعلن افتخارها بهم ووفاءها لهم ولعائاتهم.

الإط���ار ومب��ب��ادرة م��ن ع��دة هيئات  ويف ه��ذا 

خال  و�سهداءه  اجلي�س  املنطقة  حّيت  وفعاليات 

يوم عكاري تخللته عدة ن�ساطات وحمطات.

الداعون واملحطات

برعاية قائد اجلي�س العماد قجان قهوجي ممثاً 

اللبنانية  »اجلمعية  اأقامت  ديب،  عزت  بالعميد 

بر�س«  و»عكار  »لكم«  وجملة  الطفولة«  لإ�سعاد 

ول�سهدائه  اللبناين  للجي�س  تكرميية  اإحتفالت 

الذين �سقطوا يف معارك خميم نهر البارد.

حمطات:  ع��دة  �سملت  التي  الإحتفالت  ح�سر 

ملكة جمال لبنان روزاليتا الطويل، ممثل املدير 

ورئي�سة  عي�سى،  ايلي  املازم  العام  لاأمن  العام 

اجلمعية اللبنانية لإ�سعاد الطفولة الدكتورة نزيها 

الأ�ستاذ   »Akkar Press« عام  مدير  اليو�سف، 

الدكتور  ببنني  بلدية  رئي�س  املرعبي،  منذر 

هيثم امل�سري واأع�ساء املجل�س البلدي وح�سد من 

فعاليات عكار واأهايل ال�سهداء.

العكاري، بزرع �سجرة على مدخل  اليوم  اإ�ستهل 

خميم نهر البارد ال�سمايل يف �ساحة العبدة تكرمياً 

ل�سهداء اجلي�س. وقد وّجه رئي�س البلدية كلمة نّوه 

فخر  عن  معرّباً  اللبناين  اجلي�س  بت�سحيات  فيها 

عكار باأبطالها ال�سهداء.

وجال الوفد على مدر�سة اللي�سيه، مطرانية عكار 

الأرثوذك�سية  الوطنية  الأرثوذك�س، املدر�سة  للروم 

يف ال�سيخ طابا وحممية بينو، حيث 

غداء  حفل  امللكة  �سرف  على  اأقيم 

بح�سور �سخ�سيات �سيا�سية وممثلني 

الأمنية  والأجهزة  اجلي�س  قيادة  عن 

الإجتماعية  الهيئات  م��ن  وح�سد 

والرتبوية والثقافية والطبية.

الطويل  امللكة  �ساركت  ك��ذل��ك، 

والوفد املرافق يف مهرجان الطفولة 

الذي جرى يف املدر�سة احلديثة يف 

بلدة منيارة، تكرمياً لأطفال �سهداء 

اجلي�س، حيث األقى الأ�ستاذ املرعبي 

كلمة، ومما قاله:

مع  عكار  يف  نلتقي  جديدة  مرة 

بال�سرف  ال�ساخمة  املوؤ�س�سة  ه��ذه 

وفاءنا  لها  لنوؤكد  والوفاء،  والت�سحية 

عكار  و�ستبقى  وتقديرنا  وحمبتنا 

ال�سهداء  بت�سحيات  فخورة  دائ��م��اً 

والوجدان  الذاكرة  يف  دائماً  الباقني 

و�ساماً على جبني كل عكاري.

املدر�سة  م��دي��ر  حت��دث  ب����دوره، 

مبلكة  مرحباً  عبود  �سفيق  الأ�ستاذ 

ومنّوهاً  واحل�����س��ور،  لبنان  ج��م��ال 

الذين  اجلي�س  �سهداء  بت�سحيات 

قّدموا اأرواحهم قرباناً على مذبح احلرية...

اجلمعية  الطويل  امللكة  �سكرت  كلمتها،  ويف 

اللبنانية لإ�سعاد الطفولة واأع�ساءها والأ�ستاذ منذر 

املرعبي على هذه الدعوة.

وحّيت منطقة عكار العظيمة ال�ساخمة بعنفوانها 

و�سعبها احل�ساري، ف�ساً عن ت�سحيات اأبنائها يف 

الزكية  دماوؤهم  روت  الذين  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

اأر�س الوطن.

كلمة قيادة اجلي�ش

ثم األقى ممثل قائد اجلي�س العميد ديب كلمة 

جاء فيها: 

الفكرية  ونخبهم  ال�سمال  اأه���ل  دع���وة  »اإن 

اجلي�س   �سهداء  تكرمي  اىل  والثقافية  والإجتماعية 

هو يف احلقيقة تكرمي منهم ولهم، كيف ل وهم 

الذين اأثبتوا مراراً وتكراراً عمق اإنتمائهم للوطن 

والتاريخ،  والهوية  ب��الأر���س  ارتباطهم  ومتانة 

عكار حتيي اجلي�س و�سهداءه

ممثل قائد اجلي�ش نّوه باأبناء ال�سمال امللتفني حول اجلي�ش 

والواقفني اىل جانب ال�سعب الفل�سطيني

 - للعديد  اجلي�س  اأرك��ان   - اجلي�س  قيادة  تعلن 

مديرية التعبئة ما يلي:

متّدد لغاية 31 كانون الأول 2009، مهلة اإ�ستبدال 

من  اجلي�ض  الإحتياطيي  العائدة  االإحتياط  بطاقات 

الرتب كافة )خدمة فعلية وجمّندين ومن �سمنهم 

ال�ضباط املجّندين( با�ضتثناء ال�ضباط املتقاعدين 

من اخلدمة الفعلية، وفقاً ملا يلي:

- على الإحتياطيني التقّدم من اأق�سام تعبئة قيد 

جتديد الدعوة

اىل ا�ستبدال بطاقات الإحتياط
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اللبنانية  والأع��راف  والتقاليد  بالقيم  وجتّذرهم 

اإنطاقته  منذ  اجلي�س  رفدوا  الذين  وهم  الأ�سيلة، 

الأوىل وما زالوا بخرة الرجال الأوفياء الأ�سداء. من 

التي �سّكلت عظيم  ال�سهداء  بينهم م�ست قوافل 

�سهداء اجلي�س حتى كادت كل بلدة وقرية اأو حتى 

عائلة �سمالية ل تخلو من �سهيد �سقط ذات يوم 

يف �سبيل لبنان، ول عجب ان راأينا �سورة لبطل يف 

اأي منزل واىل جانبها علم الوطن و�سعار اجلي�س. 

على  م�ستا  �سنتان 

معركة نهر البارد التي 

اإنت�سار  فيها  حتّقق 

وانت�ساركم  اجل��ي�����س 

وم�ا  الإره�������اب،  على 

ت�����زال اأح������داث ه��ذه 

وم�ساهدها  امل��ع��رك��ة 

اأذه�����ان  يف  م��اث��ل��ة 

وحا�سرة  امل��واط��ن��ني، 

حي،  ���س��م��ر  ك��ل  يف 

ب�سالة  اأّك�����دت  حي�ث 

وثقة  اللبناين  اجلندي 

جميعاً  اللب�نانيي�ن 

ووق�وفهم  بجي�سهم 

اىل جانب�ه �سف�اً واحداً. 

هذا  يف  ي�سعنا  ول 

التنويه  اإل  الإط�����ار 

ال�سمال  منطقة  باأبناء 

اخل�سو�س  وج��ه  على 

�سفحات  �سّطروا  الذين 

وقفتهم  يف  م�سرقة 

الإرهاب،  �سد  ال�سجاعة 

اإمتداداً  �سّكلت  والتي 

التاريخية  ملواقفهم 

ال�سعب  ج��ان��ب  اىل 

ال�سقيق  الفل�سطيني 

امل�سروع  ن�ساله  يف 

التنويه  اإل  ي�سعنا  ل  كما  الإ�سرائيلي،  العدو  �سد 

مبوقف اأبناء املخيم الذين لفظوا ظاهرة الإرهاب 

ومعتقداتهم  الإن�سانية  قيمهم  ع��ن  الغريبة 

الوطنية«.

واأ�ساف: 

اأحيي  قهوجي  جان  العماد  اجلي�س  قائد  »باإ�سم 

عائات ال�سهداء فرداً فرداً، واأتوّجه بال�سكر والتقدير 

رئي�ستها  ب�سخ�س  الطفولة  اإ�سعاد  جمعية  اىل 

منذر  الإع��ام��ي  واىل  اليو�سف  نزيها  الدكتورة 

ملكة  واىل  الكرمية،  مبادرتهما  على  املرعبي 

اأ�سفت  التي  الطويل  روزاليتا  الآن�سة  لبنان  جمال 

على احل�سور اإ�سراقة الأمل.

»عكار  درع  املرعبي  الأ�ستاذ  قّدم  اخلتام،  ويف 

غ�سان  ال�سيد  قّدم  كما  ديب،  العميد  اىل  بر�س« 

امللكة  اىل  احلديثة  املدر�سة  باإ�سم  درع��اً  تامر 

روزاليتا الطويل.

ل�ستبدال  املذكورة،  التمديد  فرتة  خال  نفو�سهم 

البطاقات القدمية التي بحوزتهم ببطاقات اإحتياط 

اأمنوذج جديد، م�سطحبني معهم:

1- ن�سخة عن الهوية اأو اإخراج قيد.

2- اإفادة �سكن من خمتار املحلة.

و�سعر  حليقة  )ذقن  م�سّدقة  �سم�سية  �سورة   -3

ق�سر(.

اأما املوجود حالياً خارج الباد، فعليه التقّدم من 

ق�سم تعبئة نفو�سه اعتباراً من تاريخ دخوله الأرا�سي 

اللبنانية مبهلة ثاثة اأ�سهر من تاريخ الدخول.

التقّدم من مراكز �سركة  العاقة  لأ�سحاب  وميكن 

ليبان بو�ست  لتقدمي طلبات اإ�ستبدال بطاقاتهم.
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اأّدت التدابر التي اتخذها اجلي�س عقب العتداء 

البقاع، اىل توقيف ع�سرات  على ع�سكريني يف 

م�سروقة  و�سيارات  اأ�سلحة  و�سبط  املطلوبني 

�سخم  م�سنع  تفكيك  اىل  اإ���س��اف��ة  وخم����درات 

اأ�سدرت مديرية  للمخدرات يف حو�س بردى. وقد 

التوجيه عدة بيانات متاحقة حول املو�سوع:

2009/4/15: متّكنت قوى اجلي�س  • بتاريخ 
جميعاً  للعدالة  مطلوبني  �سخ�ساً   69 توقيف  من 

يف  �سخم  م�سنع  على  وعرثت  خمتلفة،  بجرائم 

خمتلفة  معدات  على  يحتوي  بردى،  حو�س  بلدة 

املواد  من  كبرة  وكميات  امل��خ��درات،  لت�سنيع 

و�سبطت  امل�سّنعة،  وغ��ر  امل�سّنعة  املمنوعة 

خمتلفة،  اأماكن  يف  م�سروقة  �سيارة  ع�سرة  ثاث 

لون  �سروكي«  »غراند  نوع  �سيارة  �سمنها  من 

ف�سي ا�ستخدمت يف جرمية الإعتداء على اجلي�س، 

املخدرات،  من  كلغ   1500 نحو  �سبط  مّت  كما 

والذخائر  الأ�سلحة  من  كبرة  كميات  اىل  اإ�سافة 

متنوعة،  ع�سكرية  واأعتدة  خمتلفة،  عيارات  ذات 

تعّر�س  املهمة  تنفيذ  وخ��ال  م���زّورة.  وعمات 

مقاومة  حماولته  بعد  جل��روح،  امل�سلحني  اأح��د 

عند  اآخ��ر  �سخ�س  ج��رح  كما  الع�سكرية،  ال��ق��وى 

اأقربائه  اأحد  حماولته الفرار على دراجة نارية مع 

املطلوب للعدالة، حيث مّت نقل اجلريح من قبل 

اأحد امل�ست�سفيات. وقد بو�سر  عنا�سر اجلي�س اىل 

التحقيق مع املوقوفني، متهيداً لت�سليمهم مع 

امل�سبوطات اىل الق�ساء املخت�س.

2009/4/16: ت�ستمر قوى اجلي�س  • بتاريخ 
البحث  مبهمات  ال�سمايل  البقاع  منطقة  يف 

على  اع��ت��دوا  الذين  امل�سلحني  عن  والتفتي�س 

اجلي�س بتاريخ 2009/4/13، اإ�سافة اىل ماحقة 

قامت  بجرائم خمتلفة، حيث  للعدالة  املطلوبني 

التي من  والأحياء  لاأماكن  دهم  عمليات  ب�سل�سلة 

ع�سرات املوقوفني

وم�سبوطات

وتفكيك م�سنع خمدرات
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املحتمل اأن يكون قد ت�سّلل اليها املجرمون، 

يف  وا�سعاً  اإنت�ساراً  القوى  هذه  نّفذت  كما 

و�سولً  والغربية  ال�سرقية  ال�سل�سلتني  جرود 

مب��وؤازرة  ال�سورية،   - اللبنانية  احل��دود  اىل 

 20 توقيف  من  ومتّكنت  ع�سكرية،  طوافات 

�سيارات   8 و�سبط  للعدالة،  مطلوباً  �سخ�ساً 

م�سروقة وكمية كبرة من املخدرات والأ�سلحة 

والذخائر والأعتدة الع�سكرية املتنوعة، اإ�سافة 

مع  املوقوفون  �سّلم  وقد  م��زّورة.  اأختام  اىل 

امل�سبوطات اىل املراجع املخت�سة.

على  اإ���س��راره��ا  اجلي�س  ق��ي��ادة  ت��وؤك��د  واإذ 

موا�سلة احلملة الأمنية حتى توقيف العنا�سر 

املعتدين، تدعو املواطنني جمدداً اىل مزيد 

هذا  يف  الع�سكرية  القوى  مع  التعاون  من 

احلياة  وعودة  احلق  لإحقاق  ت�سريعاً  املجال، 

الطبيعية اىل املنطقة.

2009/4/17: بنتيجة عمليات  • بتاريخ 
تنفيذها  توا�سل  التي  والتفتي�س  الدهم 

البقاع  منطقة  يف  الع�سكرية  ال��ق��وى 

اعتدوا  الذين  امل�سلحني  عن  بحثاً  ال�سمايل، 

 ،2009/4/13 بتاريخ  اجلي�س  عنا�سر  على 

وماحقة املطلوبني للعدالة بجرائم خمتلفة، 

�سخ�ساً   23 توقيف  من  القوى،  هذه  متّكنت 

و�سبط كمية من املخدرات والأ�سلحة والذخائر 

املتنوعة،  الع�سكرية  والأع��ت��دة  اخلفيفة 

م�سروقة.  �سيارات  خم�س  �سبط  اىل  اإ�سافة 

اىل  امل�سبوطات  مع  املوقوفني  ت�سليم  مّت 

املراجع املخت�سة.

عمليات  نتيجة 

ده������م ن���ّف���ذه���ا 

اجل�����ي�����������س يف 

ال�سمال،  منطقة 

متّكن من توقيف 

املطلوبني  بع�س 

بجرائم  للعدالة 

خم��ت��ل��ف��ة، وذل��ك 

مهماته  اإطار  يف 

حفظ  جم���ال  يف 

وتر�سيخ  الأم����ن 

على  الإ���س��ت��ق��رار 

الأرا�سي اللبنانية كافة.

مديرية   - اجل��ي�����س  ق��ي��ادة 

بيانها  يف  ق��ال��ت  ال��ت��وج��ي��ه 

 :2009/4/8 بتاريخ  ال�سادر 

عدداً  اجلي�س  وح��دات  دهمت 

حيث  املطلوبني،  اأماكن  من 

متّكنت يف مدينة طرابل�س 

نار،  اإطاق  بتهم  اأ�سخا�س  ثاثة  توقيف  من 

والذخائر  الأ�سلحة  من  كمية  �سبطها  اىل  اإ�سافة 

اخلفيفة والأعتدة الع�سكرية املتنوعة.

القبيات  بلدة  يف  امل�سرتكة  القوة  اأوقفت  كما 

�ستة  تهريب  على  لإقدامهما  اآخرين  �سخ�سني 

اأ�سخا�س من التابعية ال�سورية اىل لبنان.

ويف بلدة جمدل عنجر - البقاع الأو�سط، اأوقفت 

ال�سودانية  التابعية  من  �سخ�ساً   21 اجلي�س  قوى 

لدخولهم الباد بطرق غر �سرعية.

يف  املخابرات  مديرية  اأوقفت  اأخرى  جهة  من 

منطقة جبل لبنان، �سخ�سني متورطني يف اإطاق 

النار باجتاه امل�ساركني يف ذكرى 14 �ضباط الفائت 

مع  التحقيق  بو�سر  وق��د  �سوفر.  منطقة  يف 

فني  قو ملو ا

مت����ه����ي����داً 

لإحالته�م مع 

امل�سب�وط��ات 

الق�س���اء  ع�لى 

املخت�س.

ك��������ذل��������ك، 

مديرية  اأ�سدرت 

التوجيه بياناً جاء فيه:

التوجيه،  بتاريخ 2009/4/9، عر�ست مديرية 

�سوراً لل�سجني الفار ح�سني نايف املوىل واملاحق 

ال�ساح،  بقوة  �سيارات  �سلب  جرائم  بارتكابه 

والإجتار باملخدرات واإطاق النار، والذي اأوقفته قوة 

ال�سمايل،  البقاع  من اجلي�س يف بلدة حربتا يف 

وقنبلة  جي«  بي.  »اآر.  قاذف  ال�سور  هذه  تبنّي 

م72 واأ�سلحة فردية مزّودة منظاراً، وذخائر واأعتدة 

»راجن  نوع  �سيارة  اىل  اإ�سافة  خمتلفة،  ع�سكرية 

يزال  وما  اأثناء توقيفه،  بحوزته يف  كانت  روڤر« 

التحقيق جارياً مع املوقوف متهيداً لت�سليمه مع 

امل�سبوطات اىل الق�ساء املخت�س.

... وعمليات 

دهم يف 

ال�سمال 

واإيقاف 

مطلوبني 

يف مناطق 

خمتلفة
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اجلي�س  يف  للمراأة  اإك��ب��ار  »حتية  عنوان  حتت 

الأمركية  اللبنانية  اجلامعة  اأحيت  اللبناين«، 

اليوم  ب��روت،  يف  اجلامعة  ح��رم  يف   »LAU«
العاملي للمراأة، وذلك برعاية قائد اجلي�س العماد 

جان قهوجي ممثاً بالعقيد غ�سان غرز الدين.

الدرا�سات  »معهد  اليه  دعا  الذي  الإحتفال  ح�سر 

اجلامعة  رئي�س  العربي«،  العامل  يف  الن�سائية 

لقوى  العام  املدير  ممثلة  جربا،  جوزيف  الدكتور 

ممثلة  املهتار،  دي��ال  النقيبة  الداخلي  الأم��ن 

فار�س،  العقيد رميوندا  العام  لاأمن  العام  املدير 

العامل  يف  الن�سائية  ال��درا���س��ات  معهد  رئي�سة 

رئي�سة  �سن�سنغ،  دبو�س  دمي��ا  ال�سيدة  العربي 

�سعراين،  كبارة  اأمان  اللبناين  الن�سائي  املجل�س 

بالإ�سافة اىل عدد من العمداء والأ�ساتذة وخم�سني 

جندية باللبا�س الر�سمي ومو�سيقى 

اجلي�س.

يف  للعلم  التحية  ُقّدمت  بداية، 

باحة حرم اجلامعة، تاها عر�س رمزي 

مو�سيقى  وق��ع  على  للع�سكريات 

األقى  الوطني  الن�سيد  اجلي�س. وبعد 

كلمة  جربا  الدكتور  اجلامعة  رئي�س 

اأ�سار فيها اىل اأن » اجلي�س اللبناين 

�سّجل يف �سجل اإجنازاته، �سرف اإقحام 

املراأة يف ر�سالة الدفاع عن الوطن، 

فكانت خطوته الرائدة العام 1991، 

يف  اإجن���ازات  �سّجلن  اإن��اث  تطويع 

خمتلف احلقول الإدارية واللوج�ستية 

والطبية، وعّممن م�ساعر الرحمة يف 

ال�سلك الع�سكري. ولكل ذلك، واعرتافاً 

اللبناين  اجلي�س  يف  امل��راأة  بجميل 

موقع  حفظ  يف  اجلي�س  لريادة  وت�سجياً  وحقها، 

املراأة للذود عن الوطن، كانت هذه املبادرة حتية 

اإكبار اىل الأم والأخت والإبنة، العامات يف موؤ�س�سة 

ال�سرف والت�سحية والوفاء.

باإ�سم  كلمة  الدين  غ��رز  غ�سان  العقيد  واألقى 

العماد قائد اجلي�س جاء فيها:

»حني نتكلم عن دور املراأة وحقوقها يف املجتمع، 

ل ي�سعنا اإل ال�سعور ببع�س من احلذر والرتدد، كيف 

اخللق  بعملية  الأ�سا�س  يف  يرتبط  وكيانها  ل، 

ومكان،  زم��ان  كل  يف  يقرتن  واإ�سمها  وال��وج��ود، 

الأم  فهي  واجلمال،  والطماأنينة  املحبة  مب�ساحات 

الوفاء  رمز  الإبنة  وهي  والعطاء،  الت�سحية  منبع 

واحلنان، وهي الأخت عنوان الإلفة والت�سامن، وهي 

اىل جانب ذلك كله، ن�سف املجتمع الذي قّدر له اأن 

مي�سك املجد من طرفيه، جمد العمل، لاإ�سهام يف 

على  لتكون  الأجيال،  تربية  وجمد  املجتمع،  بناء 

ب�سنع م�ستقبل  والواجب، جديرة  امل�سوؤولية  قدر 

الوطن، واحلفاظ على اأمانة الآباء والأجداد.

الدول  يف  امل���راأة  متّكنت  طويل،  ن�سال  بعد 

وبالتايل  الفاعل،  ح�سورها  تاأكيد  من  العربية، 

اليوم  هي  وها  حقوقها،  من  الكثر  اىل  الو�سول 

القرار  مراكز  اأه��م  من  ع��دداً  تتبواأ 

الدويل.

اي�ساً،  العربية  منطقتنا  ويف 

الكثر  تتجاوز  اأن  امل��راأة  اإ�ستطاعت 

عائقاً  تقف  كانت  التي  القيود  من 

نف�سها،  ب��ن��اء  يف  قيامها  اأم����ام 

جمتمعها،  نهو�س  يف  وم�ساركتها 

ببع�س  املجتمع  هذا  ك  مت�سّ اأن  اإل 

التقاليد والعادات املوروثة، ما يزال 

امل�ستوى  اىل  ارتقائها  دون  يحول 

باأن مطلب  علماً  اليه،  الذي تطمح 

حتقيق امل�ساواة بني الرجل واملراأة، 

العدالة  م��ب��داأ  خدمة  يف  ي�سّب  ل 

ي�سب  اي�ساً  بل  الإجتماعية فح�سب، 

والتنمية  ال�سلم  ق�سايا  خدمة  يف 

والإزدهار.

اجلامعة اللبنانية الأمركية كّرمت املراأة يف اجلي�س اللبناين

ممثل القيادة: كانت دائماً على قدر االأمل والرهان
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اأن  له  ُقّدر  الذي  لبنان،  احلبيب  وطننا  يف  اأما 

هذا  واح��ة  واحلديث،  القدمي  التاريخ  عرب  يكون 

العامل  اىل  واحل�ساري  الثقايف  ومدخله  ال�سرق، 

حتى  احلرية  اأب��ن��اوؤه  ق  تع�سّ اأن  وبعد  الأو���س��ع، 

وجود،  وق�سية  حياة  نهج  منها  واتخذوا  ال�سهادة، 

كانت املراأة دائماً على قدر الأمل والرهان، واأثبتت 

اأّكدت  حتى  والعطاء  الإب��داع  الرجل يف  �سنو  اأنها 

العمل،  ميادين  خمتلف  يف  الفاعل  ح�سورها 

العام  ال�ساأنني  يف  عالية  مراكز  اىل  وارت��ق��ت 

واخلا�س، على الرغم من اأننا وبكل تاأكيد، ما نزال 

نتطلع اىل الأف�سل.

الواجب يف ميدان  اليوم تخو�س غمار  وها هي 

ال�سرف والت�سحية والوفاء، حتمل البندقية وترفع 

العلم جنباً اىل جنب مع رفيقها الع�سكري، فخورة 

را�سخة  موؤ�س�سة،  بانتمائها اىل  وفخورة  بنجاحها، 

يف مبادئها وقيمها الإن�سانية، ويف احت�سانها كل 

ومع  اأو متييز،  ا�ستثناء  اأي  دون  من  الوطن  اأبناء 

اللبنانية مرة  الرائدة، تثبت املراأة  التجربة  هذه 

حتّمل  على  وقدرتها  وكفاءتها،  جدارتها  اأخ��رى، 

من  يعرت�سها  ما  كّل  على  والتغلب  امل�سوؤولية، 

م�ساكل و�سعاب.

اأتوّجه  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س  قائد  باإ�سم 

اللبنانية  اجلامعة  اإدارة  اىل  ال�سكر  بخال�س 

يف  الن�سائية  الدرا�سات  معهد  واإدارة  الأمركية، 

العامل العربي على هذه الدعوة الكرمية، كما اأ�سكر 

كل من اأ�سهم يف اإقامة هذا الإحتفال و�سارك يف 

على  ن�سار  اأنيتا  ال�سيدة  بالذكر  واأخ�س  ح�سوره، 

جهودها املميزة.

ي�ستمر  اأن  وال�سادة،  ال�سيدات  اأيها  لكم  عهدنا 

اجلي�س حامياً للوطن حا�سناً جلميع اأبنائه. وليبَق  

من  مزيد  نحو  لنا  ح��اف��زاً  العاملي،  امل���راأة  ي��وم 

احلرية  جمتمع  بناء  اأجل  من  والتكافل،  الت�سامن 

والعدالة وامل�ساواة، وحتقيق اآمال املراأة اللبنانية، 

بحياة حرة، كرمية، عزيزة«.

الن�سائية  الدرا�سات  معهد  مديرة  حتّدثت  ثم 

اأن  اىل  �سن�سنغ لفتة  ال�سيدة  العربي  العامل  يف 

»تاريخ الدول من اأدناها اىل اأق�ساها حافل باأ�سماء 

الن�ساء اللواتي حملن ال�ساح وخ�سن احلروب جنباً 

ذوداً  راأ�سهم،  على  واأحياناً  الرجال،  مع  جنب  اىل 

عن احلرية والكرامة والأر�س«.

يف  امل���راأة  ق�سة  اأوج���ز  وثائقي  عر�س  وبعد 

اجلي�س، األقت املقدم الطبيب ندى الزغبي كلمة 

اأكدت على جناح جتربة تطوع  الع�سكريات  باإ�سم 

الن�ساء اإن من حيث متّكن املتطوعات من التاآلف 

مع احلياة الع�سكرية وتذليل كل امل�سكات، اأو من 

حيث ح�سورهن الفاعل والإنتاج الذي حققنه على 

اأكرث من �سعيد.

كفاءة  اىل  تع�ود  ل  النج�اح  ه��ذا  واأ���س��ب��اب 

املتطوعات فح�س�ب، بل اي�ساً اىل نهج املوؤ�س�سة 

العمل  معاير  اعتماد  على  املرتكز  الع�سكرية 

املوؤ�س�ساتي«.

ويف اخلتام، قّدم العقيد غرز الدين درع العماد 

قائد اجلي�س اىل رئي�س اجلامعة الذي �سّلمه درع 

»الإكبار والتقدير« اىل العماد قهوجي.

تراأ�س مدير التوجيه العميد الركن 

تخريج  اإحتفال  �سليمان  حاج  �سالح 

الدفعة االأوىل لدورة �ضباط التوجيه، 

فوؤاد  كلية  مق�سف  يف  اأقيم  ال��ذي 

بح�سور  والأرك����ان  للقيادة  �سهاب 

املتخرجني.  ال�ضباط  قطع  ق��ادة 

�ضباط  على  ال�ضهادات  توزيع  وبعد 

حاج  الركن  العميد  األقى  ال���دورة، 

�سليمان كلمة من وحي املنا�سبة.

تخريج دورة

�سباط توجيه
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اللبنانية  البحرية  القوات  اأج��رت 

يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  وق��وات 

مرفاأ  يف  برمائية  مناورة  لبنان، 

الناقورة، �سارك فيها فوجا املغاوير 

احلربية  وال�سفينة  البحر  ومغاوير 

.»FS SIROCCO« الفرن�سية

جرت املناورة برعاية قائد القوات 

وح�سور  غراتزيانو،  كاوديو  اجلرنال 

الرحمن �سحيلتي  الركن عبد  العميد 

قائد  اجلي�س،  قائد  العماد  ممثاً 

العميد  اللبنانية  البحرية  القوات 

مدير  املعلم،  علي  البحري  الركن 

حاج  �سالح  الركن  العميد  التوجيه 

�سليمان، قائد منطقة جنوب 

الركن  العميد  ال��ل��ي��ط��اين 

ر�سان حلوي، عدد من قادة 

االألوية واالأفواج وال�ضباط اللبنانيني 

والفرن�سيني.

اإ�ستهلت املناورة قوى من مغاوير 

بوا�سطة  ال�ساطئ  اإ�ستطلعت  البحر 

ثاثني  اإن��زال  قبل  مكافحة  زوارق 

 - فرن�سية  اإن��زال  جمموعة  من  اآلية 

اأعقبه���ا  لبناني��ة، 

اللبنانية  والآل��ي��ات  ال��ق��وات  اإن���زال 

املرفاأ.  يف  والإيطالية  والفرن�سية 

على  لاإعاميني  رحلة  نّظمت  ثم 

منت »�سروكو«.

واكبت التمرين املروحيات الدولية، 

و�ساركت قطع بحرية لبنانية اأبرزها 

وفرن�سية  »الدامور«،  الإنزال  مركب 

اأبرزها �سفينة الإنزال »�سروكو«.

زار �سفر الدامنارك ال�سيد بان توب كري�ستن�سن 

الكن�سية  امل�ساعدات  جمعية  من  وف��د  يرافقه 

»DCA«، ثكنة اجلي�س يف النبطية  الدامناركية 

واطلع على عمل املركز الإقليمي لاأعمال املتعلقة 

بالألغام، الذي متّول حكومة باده جزءاً من عمله. 

اىل  الدامناركي  ال�سفر  اإ�ستمع  الزيارة،  وخ��ال 

املركز  يعتمدها  التي  الآلية  حول  ل  مف�سّ �سرح 

يف اإزالة الألغام والقنابل العنقودية قّدمه العقيد 

ح�سن فقيه. بعد ذلك، اإنتقل ال�سفر كري�ستن�سن 

نزع  اأعمال  على  اإطلع  حيث  الغربية  زوطر  اىل 

القنابل التي يقوم بها اجلي�س وفريق »ماغ« كما 

يف  القنابل  من  عدد  تفجر  عملية  على  اأ�سرف 

حقل البلدة.

بالتعاون  الدامناركي  ال�سفر  نّوه  اخلتام،  ويف 

متابعة دولية لأعمال نزع الألغام 

والقنابل العنقودية

�سفريا الدامنارك واأملانيا

تفّقدا املركز االإقليمي وور�ساً 

مناورة برمائية لبنانية فرن�سية تخللتها عملية اإنزال يف الناقورة
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ال�ضباط  اإن��ت��ق��ل  ذل�����ك،  ب��ع��د 

والإعاميون  والفرن�سيون  اللبنانيون 

زورق  بوا�سطة  الناقورة  مرفاأ  من 

حيث  »�سيورك«  اىل  فرن�سي  حربي 

ال�سفينة  م��نت  على  ا�ستقبلهم 

الإقليمية  امل��ي��اه  يف  ال��را���س��ي��ة 

لورغا  الكابنت  قبطانها  اللبنانية، 

اجلي�س  مبمثلي  رّحب  الذي  داميان 

على منت ال�سفينة.

بني اجلي�س والأطراف الدوليني واملحليني وقوات 

اأن باده  الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، موؤكداً 

والدول  الدبلوما�سية  القنوات  خال  من  �ست�سغط 

م�سكلة  حل��ل  اإ�سرائيل  على  الأخ���رى  ال�سديقة 

اخلرائط.

بريجيتا  ال�سيدة  الأملانية  ال�سفرة  زارت  كذلك، 

�سيفكر املركز الإقليمي لاأعمال املتعلقة بالألغام 

للمجموعة  تابعة  عنقودية  قنابل  وور�سة معاجلة 

بلدتي  يف   »MAG« ل��األ��غ��ام  الإ�ست�سارية 

ا�ستقبالها  يف  وك��ان  الغربية.  و�سر  عد�سيت 

رئي�س املركز اللبناين لاأعمال املتعلقة بالألغام 

العميد حممد فهمي ورئي�س املركز الإقليمي يف 

اجلنوب العقيد ح�سن فقيه، ومديرة فريق »ماغ« 

لنزع الألغام كري�ستينا بينيك.

وقبل جولة قامت بها ال�سفرة اىل حقل لتفجر 

القنابل، اأ�سارت اىل اأن دولة اأملانيا »�سوف ت�سعى 

اخلرائط  على  للح�سول  الدبلوما�سية  بالطرق 

اأملانيا  وب��اأن  اإ�سرائيل،  من  بالألغام  املتعلقة 

مببلغ  العنقودية  القنابل  نزع  بتمويل  �ساهمت 

بتاأهيل  �ساهمت  كما  ي��ورو  األ��ف  و900  مليون 

مدار�س يف بلدة �سر الغربية«.

مو�سيقى اجلي�ش تعزف يف الكتيبة اللوج�ستية االإيطالية

اأحيت مو�سيقى اجلي�س اللبناين بقيادة العقيد املو�سيقي جورج حّرو حفاً مو�سيقياً يف قيادة الكتيبة اللوج�ستية 

الإيطالية العاملة �سمن قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، يف بلدة �سمع اجلنوبية، وذلك بح�سور قائد اللواء 

الإيطايل، قائد القطاع الغربي اجلرنال فافيانو غوديو، وقائد الكتيبة اللوج�ستية الإيطالية الكولونيل �سانتا ماريا، 

و�ضابط االإرتباط اللبناين.

تخلل احلفل معزوفات غربية و�سرقية، بع�سها من توزيع العقيد حّرو، تركت اآثاراً طيبة يف نفو�س احلا�سرين.

والكولونيل �سانتا ماريا  والعقيد املو�سيقي حّرو  التذكارية بني اجلرنال غوديو  الدروع  ويف اخلتام جرى تبادل 

والرائد املو�سيقي اأبولو �سكر.

اجلي�ش يحّذر 

من العبث 

بال�سريط 

ال�سائك والتقّيد 

باالإ�سارات 

التحذيرية من 

االألغام

�سدر عن قيادة اجلي�س - مديرية التوجيه ما يلي:

قطاع  يف  منهم  القاطنني  خ�سو�ساً  كافة،  املواطنني  اجلي�س  قيادة  تدعو 

جنوب الليطاين، اىل عدم العبث بال�سريط ال�سائك اأو اإزالته، والتقّيد بالإ�سارات 

التحذيرية من الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غر املنفجرة، واىل عدم 

للعدو  ال�سابقة  الع�سكرية  املراكز  �سيما  ل  امل�سبوهة،  املناطق  من  الإقرتاب 

اإباغ  �سرورة  اىل  تدعوهم  كما  للخطر،  حياتهم  لتعري�س  منعاً  الإ�سرائيلي، 

اأقرب مركز ع�سكري عن اأي ج�سم م�سبوه، اأو الإت�سال باملركز اللبناين لاأعمال 

النبطية   - الإقليمي  اأو باملركز  الرقم: 05/956143  بالألغام على  املتعلقة 

على الرقمني: 07/765507 - 07/765504.
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قام وفد م�سرتك من الإحتاد الأوروبي يف لبنان 

بزيارة اىل ور�سة معاجلة القنابل العنقودية التابعة 

للمجموعة الإ�ست�سارية لاألغام »MAG« العاملة يف 

منطقة اجلنوب.

رافق الوفد خال الزيارة �سابط من املركز اللبناين 

لاأعمال املتعلقة بالألغام، حيث جرت عملية 

تفجر حية لقنبلة يف بلدة يحمر، نّفذها 

فريق تابع للمجموعة، كما ا�ستمع 

الزائرون اىل اإيجاز حول عمل فريق نزع 

القنابل العنقودية التابع ل�»ماغ«.

وفد من االإحتاد االأوروبي يّطلع

على اأعمال »ماغ«

الأمركية  امل�����س��اع��دات  ب��رن��ام��ج  اإط����ار  يف 

القوات  ت�سّلمت  اللبناين،  للجي�س  املخ�س�سة 

 Cessna Caravan 208« نوع  طائرة  اجلوية، 

كّلف  اأمركي،  ع�سكري  وفد  متنها  وعلى  لبنان  اىل  و�سلت  الطائرة   .»B
النوع  هذا  ل�ستخدام  اجلوية  القوات  والفنيني يف  الطيارين  تدريب  مهمة 

من الطائرات.

بينهم  من  اأ�سخا�س  ت�سعة  الطائرة  وت�ستوعب 

وميكن  املهمات  متعددة  باأنها  وتتمّيز  طياران، 

تزويدها كامرا متطورة نوع »MX - 15«، كما ميكن ت�سليحها ب�ساروخني 

.»Hell Fire«

»�سي�سنا« هبة اأمريكية للجي�ش







�أيار

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

جتهيز�ت

2
0
0
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العامة  االأ�سغال  ووزراء  ال�سنيورة  فوؤاد  الوزراء  جمل�ش  رئي�ش  وح�سور  برعاية 

والنقل غازي العري�سي، والزراعة اليا�ش �سكاف، واخلارجية فوزي �سلوخ، وال�سحة 

غربيال  االإيطايل  ال�سفري  وبح�سور  كرم،  اأنطوان  والبيئة  خليفة،  جواد  حممد 

العميد  البحرية  القوات  اأعمال  م�سرّي  اجلي�ش  وقائد  الدفاع  وزير  كيكيا وممثل 

الركن علي املعلم، وال�سيدة رندة بري، ورئي�ش جمل�ش اإدارة املجل�ش الوطني 

للبحوث العلمية الدكتور جورج طعمة، واالأمني العام للمجل�ش الدكتور معني 

اأ�سعد غامن وعدد من  حمزة، واملدير العام للجمارك العميد البحري املتقاعد 

القاعدة  »قانا« يف  العلمي  املركب  تد�سني  مّت  ومهتمني،  والباحثني  ال�سباط 

البحرية يف بريوت.

هبة اإيطالية ملجل�س 

البحوث العلمية

»قانا« مركب علمي 

متعّدد املهام
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د. طعمة

بعد الن�سيدين اللبناين والإيطايل وترحيب من 

الوطني  للمجل�س  التابع  البحار  مدير مركز علوم 

طعمة  جورج  الدكتور  الكام  اإ�ستهل  خلف،  غابي 

كنا  اللبنانية  باجلامعة  التحقنا  اأن  »منذ  فقال: 

القيام  من  فيه  نتمّكن  الذي  اليوم  اىل  ن�ستاق 

باأبحاث يف علم املحيطات. فاأ�ستاذنا كان يتوّجه 

كان  حيث  اإيطالية  بحثية  حمطة  اىل  �سيف  كل 

و�سعى  الأ�سماك،  عن  باحثاً  وقته  معظم  مي�سي 

بعدها اىل اإقناع من يلزم بوجوب تخ�سي�س مبلغ 

لإن�ساء حمطة بحثية م�سابهة«.

د. حمزة

ثم حتّدث الدكتور معني حمزة الذي قال: »منذ 

الوطني  املجل�س  يتوىل   ،1962 العام  اإن�سائه 

للبحوث العلمية تقدمي امل�سورة العلمية والتقنية 

خال  وم��ن  الأرب��ع��ة،  البحثية  م��راك��زه  خ��ال  من 

التعاون القائم مع اجلامعات العريقة يف لبنان... 

ومن املبادرات التي اأعطاها طابع الأولوية، العمل 

على تطوير البحوث وحماية البيئة البحرية، التي 

من  باملئة  ل�سبعني  الطبيعي  املتنف�س  ت�سّكل 

احلياتي  ن�ساطهم  ويتمركز  يعي�سون  اللبنانيني، 

على امتداد املئتي كلم من ال�ساطئ...«.

الإيطايل  »اجل��ان��ب  عر�س  اىل  حمزة  واأ���س��ار 

مركب  عن  عبارة  للمجل�س،  قّيمة  هبة  تقدمي 

البحرية  والدرا�سات  البحوث  دعم  بهدف  علمي 

الوزراء  جمل�س  رئا�سة  مبوافقة  ونّوه  لبنان«،  يف 

وافقت  »التي  اللبناين  اجلي�س  قيادة  وت�سجيع 

البحرية  ب��روت  قاعدة  يف  املركب  اإي��واء  على 

وتاأمني �سيانته يف م�ساغلها«. واأ�ساف: »يتمحور 

من  ع��دد  ح��ول  العلمي  امل��رك��ب  عمل  برنامج 

تنّفذ  وملّح  اأولوي  بطابع  تّت�سم  التي  امل�ساريع 

يف مراكز املجل�س. و�سوف ميّكننا الدعم الإيطايل 

اإ�سافية  مب��ع��دات  امل��رك��ب  جتهيز  م��ن  اجل��دي��د 

هذه  لتنفيذ  اللبناين  البحثي  الفريق  وتدريب 

احلملة«.

الدكتور ال�سري ينيوال

من جهته، قال مدير »املركز الدويل للدرا�سات 

كوزميو  الدكتور  املتقدمة«  املتو�سطية  الزراعية 

الأبحاث  املركب »بات يف خدمة  اإن  ينيول  ل�سر 

اللبنانية، وهو دليل ملمو�س على جناح  العلمية 

بني  مميزة  �سداقة  ورم��ز  املتو�سطي،  تعاوننا 

فوؤاد  الرئي�س  اىل  املركز  درع  قّدم  ثم  دولتينا«. 

ال�سنيورة.

ال�سفري كيكيا

اعترب ال�سفر الإيطايل غربيال كيكيا اأن املركب 

املعرفة  تعميق  نحو  الأم��ام  اىل  مهمة  »خطوة 

منظمة  م��ن  هبة  فهو  ال��ل��ب��ن��اين،  بال�ساطئ 

»Feder Pesca« قام معهد باري باإعادة تاأهيله 
املوؤ�س�سات  بني  التعاون  بف�سل  وذلك  وجتهيزه، 

الإيطالية واملركز الوطني للبحوث العلمية«.

الرئي�ش ال�سنيورة

راأى رئي�س جمل�س الوزراء الأ�ستاذ فوؤاد ال�سنيورة 

»اأن احلفل فريد من نوعه، اإن على م�ستوى لبنان، 

اأو على م�ستوى منطقة البحر الأبي�س املتو�سط«.

وقال: »اأن ي�سبح للبنان باخرة خم�س�سة لاأبحاث 

العلمية، حدث بالغ الأهمية اإذ يدل على اأن لبنان 

العلمي،  البحث  جمال  يف  هاماً  تقّدماً  حّقق  قد 

وخ�سو�ساً جمال املراقبة البيئية«، موؤكداً »اأن بيئة 

التفا�سلية  ميزته  ت�سّكل  تزال  وما  كانت  لبنان 

ولكن  اإقت�ساده.  عليها  يقوم  التي  الأ�س�س  واأحد 

البحر  مياه  اإن  اإذ  اإ�سافية،  اأهمية  احل��دث  لهذا 

هي  بل  فقط،  لبنانية  مياهاً  لي�ست  املتو�سط 

مياه نت�سارك فيها مع دول تعي�س مثلنا حول هذا 

احلو�س املائي والذي يجب اأن نحر�س عليه جميعاً 

لأنه بالن�سبة الينا م�ساألة حياة«.

واأ�سار اىل »اأن احلكومة اللبنانية كانت قد اأطلقت 

العلوم  �سيا�سات  لتعزيز  برناجماً   2006 العام 

العلمية  للبحوث  الوطني  املجل�س  اأعّده  والإبداع 

لبنانيني  وخرباء  الأوني�سكو  منظمة  مع  بالتعاون 
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د. حمزهد. طعمة



ودوليني للو�سول اىل تدعيم اأ�سلوب امل�ساركة مع 

ما  وهو  املتو�سط،  منطقة  املعنية يف  الأط��راف 

ي�سّكل خطوة هامة تتيح لنا حتليل 

والإحتياجات  الإقت�سادية  العوامل 

اىل  و�سولً  لبنان،  يف  الإجتماعية 

يف  البحوث  برامج  اأولويات  بلورة 

جمالت العلوم الأ�سا�سية والهند�سية 

والزراعات  البيئة  وحفظ  وال�سناعة 

وال�سحية  الطبية  والعلوم  الواعدة 

علوم  يف  كما  والتغذية،  وال��غ��ذاء 

نثّمن  ونحن  واملجتمع،  الإن�����س��ان 

ونقّدر ما يقوم به هذا املجل�س من 

اأعمال«.

هي  الباخرة  »اإن  ال�سنيورة  واأك��د 

الإيطالية،  الدولة  من  م�سكورة  هبة 

وهي بحق هبة متكاملة، اإذ اإن احلكومة الإيطالية 

قد حتّملت كل الكلفة املرتتبة على �سراء املركب 

وتاأهيله واإعداد الكوادر الب�سرية اللبنانية وتدريبها 

للعمل بفعالية يف بحوث البيئة البحرية...«.

وال�سعب  احلكومة  وباإ�سم  باإ�سمه  ال�سكر  ووّج��ه 

وم�سوؤولني،  الإيطالية رئي�ساً  الدولة  اللبناين اىل 

العلمية  للبحوث  الوطني  املجل�س  اىل  والتهنئة 

والقّيمني عليه »على هذا الإجناز الهام الذي لهم 

اأكرب يف  اليوم، ودور  اليه  دور كبر يف ما و�سلنا 

امل�ستقبل للحفاظ على هذا النمط من الإجنازات«. 

ويف اخلتام، �سّلم ل�سر ينيول درع مركز »�سيام« 

واحل�سور يف  الوزراء  مع  جال  الذي  ال�سنيورة  اىل 

اأرجاء الباخرة، حيث اطلعوا على التجهيزات والآلت 

التي جّهزت بها ال�سفينة »قانا«.

موؤمتر �سحايف وجولة للإعلميني

لاإعاميني  خا�سة  جولة  التد�سني  حفل  �سبق 

العام  لاأمني  �سحايف  وموؤمتر  املركب  منت  على 

ممثل  بح�سور  حمزة  معني  الدكتور  للمجل�س 

وممثل  ريغاتي،  اأنطونيو  الإيطالية  ال�سفارة 

مركز الدرا�سات الزراعية العليا يف دول املتو�سط 

)�سيام - باري( بيار جودي ترليتزي، ومدير مركز 

وخرباء  خلف  غابي  للمجل�س  التابع  البحار  علوم 

وباحثني.

اإ�ستهل اللقاء برتحيب من حمزة الذي اأو�سح »اأن 

البيئة  لبحوث  علمي  مركز  اأول  هو  »قانا«  مركب 

مركز  واأول  لبنان،  البحر يف  قعر  وبحوث  البحرية 

بهذا احلجم واملوا�سفات الفنية يف عدد كبر من 

دول �سرق املتو�سط، )بطول 28 مرتاً وبوزن 155 

املئة،  وعلمي مئة يف  وهو مركب مدين  طناً(، 

ولي�س لديه اإ�ستخدامات اأخرى«.

رمزياً  اإ�سماً  يحمل  الذي  املركب  اأن  اىل  ولفت 

اإ�ستك�سافية  بجولت  �سيقوم  للبنانيني،  اإن�سانياً 

وبحثية على طول ال�ساطئ اللبناين )200 كلم(، 

متّكنه من معرفة ملوحة املياه وحرارتها ودرا�سة 

التلّوث  ون�سبة  واجت��اه��ه  البحري  التيار  �سرعة 

وحتديد الفرتات املخ�س�سة لل�سيد، بالإ�سافة اىل 

املهمة الأ�سا�سية للمركز وهي »ر�سم خريطة قعر 

البحر اللبناين«.

العلمية  للبح�وث  الوطني  امل�ج�ل�س  و�سي��س�عى 

املتعلق�ة  الدولية  الإتف�اق��ات  تطبي�ق  اىل 

عليه�ا  وّق�ع  التي  البح�ري�ة،  البيئة  مبو�سوع 

العلمي�ة  البح�وث  نتائج  على  بن�اًء  وذلك  لبنان، 

اجل�دي�د،  امل�رك�ب  بوا�سط�ة  به�ا  يق�وم  الت�ي 

م��ن  اأ�سه��ر  و9  ال���6  بي��ن  ت�ستغ��رق  والت�ي 

47

اجلي�ش - العدد رقم 287

ال�سفري كيكياد. ينيوال

الرئي�ش ال�سنيورة



الع�م�ل والإبحار. 

لكت�ساف  بحرية  بجولت  املركب  �سيقوم  كما 

البحر«،  يف  ال�سائعة  العذبة  املياه  »ينابيع 

وحتديد اأماكن التلّوث واأنواعه، وتقدمي التو�سيات 

اىل الدولة اللبنانية وموؤ�س�ساتها املعنية.

على  يقع  الأ���س��ا���س��ي  فاجلهد  ح��م��زة،  ووف���ق 

البحر مكاناً ت�سب فيه مياه  البلديات التي تاأخذ 

ال�سرف ال�سحي، وعلى املواطنني اللبنانيني.

ول تقت�سر مهمة املركب على البحوث العلمية 

واإ�سدار التقارير والتو�سيات اىل اجلهات املعنية، 

اللبناين  ال�ساطئ  على  توعية  بجولت  يقوم  بل 

لتعريف  اجلامعات،  وط��اب  امل��دار���س  لتامذة 

املواطن اىل اأخطار تلّوث البيئة البحرية واأهمية 

املحافظة عليها وحمايتها.

من  املئة  يف   80 اأن  الوطني،  املجل�س  ويفيد 

�سواطئ لبنان ملوثة، ول يجب �سيد الأ�سماك فيها 

اأو القيام بريا�سة ال�سباحة يف مياهها، وقد تقّدم 

املجل�س بتقرير اىل الدولة عن هذا امل�سح.

واأكد حمزة »اأن قيادة اجلي�س يف قاعدة بروت 

البحرية �ستدعم كل اأعمال ال�سيانة التي تتم على 

ت�سهيل  يف  ت�ساهم  كما  دوري،  ب�سكل  املركب 

التحرك والإبحار يف املياه اللبنانية«.

اأخذ عّينة مياه لدرا�سة احليوانات  وتخلل اجلولة 

امللوحة  ن�سبة  ولقيا�س  الهائمة  والنباتات 

والأعماق واحلرارة ون�سبة املغذيات والبكتريا.

ت�سوير:

طلل عامر
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ي�سمل الربنامج البحثي للمركب العلمي »قانا« 

املجل�س  مراكز  يف  تنّفذ  بحث  م�ساريع  ع��دة 

بالتعاون مع موؤ�س�سات اإيطالية متخ�س�سة.

1- م�سح قعر البحر قرابة ال�ساطئ:

تهدف هذه الدرا�سة اىل اإكمال خارطة قعر البحر 

على  ال�ساطئ  قبالة   )Carte Bathimétrique(
كلم،  و15   10 بني  عر�سه  ي��راوح  �سريط  امتداد 

حيث الأعماق تقل عن 100م. علماً باأنه مّت م�سح 

املنطقة  امتداد  على  الأبعاد  ثنائي  جيوفيزيائي 

البحرية مب�ساحة 15000 كلم2 خال حملة �ساليمار 

مع  بالتعاون   2003 العام  املجل�س  نّفذها  التي 

موؤ�س�سة IFREMER الفرن�سية، من دون التمّكن 

ومن  تقنية.  لأ�سباب  ال�ساطئ  من  الإق��رتاب  من 

بوا�سطة  تنّفذ  التي  اجلديدة  احلملة  هذه  اأهداف 

املركب العلمي قانا:

- ر�سم دقيق ملواقع الفوالق الزلزالية القريبة 

واملوازية لل�ساطئ وامتداداتها الربية.

بها  يتاأثر  التي  البحري  املّد  موجات  مودلة   -

ال�ساطئ اللبناين.

- درا�سة تغّرات م�ستوى البحر.

دورية  وجاذبية  مغنطي�سية  بقيا�سات  القيام   -

لبع�س املناطق احل�سا�سة.

تف�سيلية  خرائط  وو�سع  ماءمة  مدى  حتديد   -

ال�ساطئ  من  القريبة  البحرية  املاحة  ملمرات 

وخ�سو�ساً عند مداخل املرافئ الرئي�سة.

العذبة املوجودة  - حتديد مواقع ينابيع املياه 

داخل البحر.

بع�س  يف  امل��غ��م��ورة  الآث����ار  اىل  ال��ت��ع��ّرف   -

ال�سواطئ.

والهيدروبيولوجي  الهيدرولوجي  البحث   -2

للمواقع »ال�ساخنة«:

يهدف امل�سروع اىل درا�سة العنا�سر الفيزيائية 

ويتناول  البحر  ملياه  والبكرتيولوجية  والكيميائية 

املائية  التيارات  اإجت��اه  ع��ن:  املعلومات  جمع 

املنحّل،  الأوك�سجني  واحل��رارة،  امللوحة  و�سرعتها، 

الفو�سفات  النيرتيت،  النيرتات،  الكلوروفيل، 

والبكتريا امللّوثة ع�سوياً.

ال�ساطئ  طول  على  العّينات  اأخذ  مواقع  حتدد 

النهر  وحتى  جنوباً  الناقورة  من  امتداداً  اللبناين 

هذه  متّثل  موقعاً.   30 مبعدل  �سمالً،  الكبر 

اجليومورفولوجية  املوا�سفات  الطبيعية  املواقع 

م�سبات  �سخرية،  )رملية،  اللبناين  لل�ساطئ 

بعني  الأخ��ذ  مع   )... �سكنية،  جمّمعات  اأن��ه��ر، 

الإعتبار املواقع »ال�ساخنة« مثل م�سبات املجارير 

الع�سوية وال�سناعية.

للأحياء  والثاين  االأويل  االإنتاج  تقييم   -3

البحرية:

اأيكولوجية  درا���س��ة  اىل  امل�سروع  ه��ذا  يهدف 

على طول  البحرية  لاأحياء  والثاين  الأويل  لاإنتاج 

ال�ساطئ اللبناين، وذلك من خال اإجراء م�سح عام 

والنباتية،  احليوانية  الهائمة  الكائنات  لتوزيع 

وُبعدها  والأعماق  للف�سول  تبعاً  كثافتها  ودرا�سة 

عن ال�ساطئ. كذلك اإجراء درا�سة للتنّوع البيولوجي 

لتغّر  تبعاً  الطاغية  الأن���واع  على  الرتكيز  مع 

التلّوث  تاأثر  الدرا�سة  تتناول  البيئية.  الظروف 

على خمتلف اأنواع الأحياء البحرية وحتديد الأنواع 

الأن��واع  تكاثر  وم��دى  منها  واملقاومة  ا�سة  احل�سّ

امة وانت�سارها. ال�سّ

4- درا�سة التنّوع احليوي القاعي:

لاأحياء  �سامل  م�سح  اإجراء  اىل  امل�سروع  يهدف 

البحرية القاعية من اأجل و�سع لئحة كاملة بالتنّوع 

منها  البع�س  وج��ود  ديناميكية  ودرا�سة  احليوي 

تطّورها  على  التلّوث  واأثر 

الدرا�سة  ت�سمل  ومن��ّوه��ا. 

القاعية  امل��وائ��ل  حت��دي��د 

وتوّزع  والرملية  ال�سخرية 

واحليوانية  النباتية  الأحياء 

�سوف  ذل���ك،  اىل  عليها. 

البحر  ق��اع  ت�سوير  ي��ت��ّم 

بوا�سطة  حتى عمق 200م 

على  املوجود   ROV جهاز 

ي�سمح  بحيث  قانا  املركب 

الأح��ي��اء  بع�س  بت�سوير 

تتم  مل  ال��ت��ي  ال��ق��اع��ي��ة 

ب�سبب  الآن  حتى  درا�ستها 

املعوقات التقنية املتعّلقة 

بطريقة اأخذ العّينات.

امل��خ��زون  تقدير   -5

الكّمي والنوعي للأ�سماك:

ي��ه��دف امل�����س��روع اىل 

درا�سة خمزون ال�سمك على 

اللبناين  ال�ساطئ  ط��ول 

موقعاً   25 حواىل  باعتماد 

خطوط  خم�ضة  على  موزعة 

و�سيتم  لل�ساطئ.  موازية 

املختارة  املواقع  هذه  يف 

علمية  ملوا�سفات  وف��ق��اً 

الربنامج البحثي للمركب العلمي »قانا«
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وبيئية حمددة �سيد ال�سمك بوا�سطة �سباك اجلرف 

املركب،  على  مبا�سرة  ال�سمك  وف��رز  القاعي، 

وحتديد اأنواعه واأخذ القيا�سات الازمة.

6- درا�سة اإنت�سار الثدييات البحرية:

لل�ساطئ  �سامل  م�سح  اىل  ال��درا���س��ة  تهدف 

اللبناين من اجلنوب وحتى اأق�سى ال�سمال بوا�سطة 

املركب قانا، وذلك خال طلعات بحرية متتد لعدة 

اأيام وب�سكل دوري خال ف�سلي الربيع واخلريف من 

و»اآلة  خا�سة  مناظر  بوا�سطة  علمية  مراقبة  اأجل 

ت�سوير عن ُبعد« متطّورة وا�ستعمال اآلت ت�سجيل 

البحوث  هذه  �ساأن  ومن  وغرها.  الدلفني  اأ�سوات 

الإقليمية  املياه  يف  امل��وج��ودة  الأن���واع  حتديد 

اللبنانية، ور�سد حالتها وتطّورها، وحتديد م�سالك 

وتقييم  تكاثرها،  ومناطق  وهجرتها،  اإنت�سارها 

اإحتياجاتها الغذائية.

البقعة  ع��ن  ال��ن��اجت  التلّوث  متابعة   -7

النفطية:

العام  لبنان  على  الإ�سرائيلي  ال��ع��دوان  عقب 

2006 وما ت�سّبب به من كارثة الت�سّرب النفطي، 

الهيئات  وبالتن�سيق مع  البحار  و�سع مركز علوم 

حتى  متتد  مراحل  ثاث  من  عمل  خطة  املعنية، 

التلّوث النفطي  اأثر  اأجل متابعة  العام 2011 من 

وانعكا�ساته البيئية.

وقد مّت اإجناز املرحلتني الأوىل والثانية، وين�سّب 

التي  الثالثة  املرحلة  متابعة  على  حالياً  الإهتمام 

ت�سمل درا�سة تركيز مركبات النفط يف الر�سوبيات 

الأحياء  بع�س  ويف  اأع��م��اق  ع��دة  على  املائية 

احليوانية وخ�سو�ساً ال�سدفيات.

عدة  من  عّينات  اأخ��ذ  اىل  ي�سار  �سوف  لذلك 

و�سماله،  احلراري  اجليه  معمل  جنوب  اىل  مواقع 

مما ي�سمح مبتابعة تطّور تفّكك وتركيز املركبات 

البحر  مياه  نوعية  وتقييم  البرتولية،  الكيميائية 

كالزئبق  الثقيلة  املعدنية  امللّوثات  ودرا���س��ة 

والر�سا�س والكدميوم والكروم وامللّوثات الع�سوية 

يف املياه والر�سوبيات القعرية والأحياء البحرية.

يف  البحرية  البيئة  حول  النتائج  ن�سر   -8

لبنان وتعميمها:

يرّكز املجل�س الوطني للبحوث العلمية يف هذا 

الربنامج  ن�ساطات  خمتلف  تن�سيق  على  املحور 

كمركز  به،  مبا�سرة  املعنية  البحثية  مراكزه  بني 

الإ�ست�سعار  ومركز  اجليوفيزياء  ومركز  البحار  علوم 

عن ُبعد ومركز الطاقة الذرية من جهة، والهيئات 

من  املجال  هذا  يف  النا�سطة  والأهلية  الر�سمية 

جهة اأخرى.

العاقة  لتبيان  خا�سة  اأهمية  املجل�س  كما يويل 

بني خمتلف الأن�سطة البحثية واأثرها على الأو�ساع 

ب�سكل  بها  املرتبطة  والإقت�سادية  الإجتماعية 

هو  العلمية  للبحوث  الوطني  واملجل�س  مبا�سر. 

واملراقبة  والتخطيط  الت�سّور  و�سع  عن  امل�سوؤول 

�سمن  املعلومات  لن�سر  اآلية  وو�سع  والتقييم 

مهامه العلمية والبحثية يف لبنان.
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على مدى ثلثة اأيام توافد اإىل البيال اأهل االإخت�سا�ش واملهتمون حيث تابعوا فعاليات معر�ش 

االأمن االأول يف ال�سرق االو�سط »�سمي�ش«، الذي نّظمته موؤ�س�سة ال�سرق االأدنى واخلليج للتحليل 

الع�سكري بدعم من قيادة اجلي�ش اللبناين واملديرية العامة لقوى االأمن الداخلي.

ا�ستدراك  يف  وت�ساهم  احلماية  توؤّمن  التي  واالأجهزة  املبتكرات  اأحدث  اإىل  تعرفوا  الزوار 

العمليات االإرهابية واجلرائم.

تخّلل فعاليات املعر�ش عر�ش ع�سكري قّدمته وحدات من اجلي�ش اللبناين، واآخر لوحدات من 

قوى االأمن الداخلي.
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اإعداد:

تريز من�سور

ندين البلعة

با�سكال معو�ش بو مارون
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االإفتتاح

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

ممثاً بوزير الداخلية والبلديات املحامي زياد بارود، 

الأو�سط  ال�سرق  يف  الأمن  ومعر�س  موؤمتر  افتتح 

SMES يف معر�س البيال، بتنظيم من موؤ�س�سة 
ال�سرق الأدنى واخلليج للتحليل الع�سكري »اإنيغما«، 

وبدعم من قيادة اجلي�س اللبناين واملديرية العامة 

الأمن  لقوى 

الداخلي.

مّثل رئي�س جمل�س 

النواب ال�سيد اأنطوان 

خ�������وري، ورئ��ي�����س 

وزير  ال��وزراء  جمل�س 

كما  تقا،  جو  الدولة 

العام  امل��دي��ر  ح�سر 

الداخلي  الأمن  لقوى 

ريفي،  اأ�سرف  اللواء 

بروت  منطقة  قائد 

العميد  الع�سكرية 

املقداد  اأحمد  الركن 

ممثاً قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، نائب وزير 

موؤ�س�سة  رئي�س  كرو�ستو،  غيدو  الإيطايل  الدفاع 

»اإنيغما« اللواء الطيار 

عينني،  ال��ب��و  خ��ال��د 

للجمارك  العام  املدير 

البحري  الركن  العميد 

غامن،  اأ�سعد  املتقاعد 

املدير العام لأمن الدولة 

العميد اليا�س كعيكاتي، 

الأنرتبول  منظمة  ممثل 

ال�������دويل امل�����س��ت�����س��ار 

العام  ل��اأم��ني  ال�سخ�سي 

جورج  العميد  ل��اأن��رتب��ول 

�ساح  امل��ق��دم  ب�����س��ت��اين، 

العام  املدير  ممثاً  ح��اوي 

ل��اأم��ن ال��ع��ام ال��ل��واء وفيق 

التنفيذي  الرئي�س  جزيني، 

ريا�س  اإن��ي��غ��م��ا  مل��وؤ���س�����س��ة 

الإيطايل  ال�سفر  ق��ه��وج��ي، 

غربيال كيكيا، وعدد من ال�سفراء 

وال�سخ�سيات الع�سكرية والدبلوما�سية ووفود ر�سمية 

االأمن  وقوى  اجلي�ض  �ضباط  وكبار  ودولية،  عربية 

الداخلي والأمن العام.

العام  املدير  قال  اللبناين  الوطني  الن�سيد  بعد 

ملوؤ�س�سة »اإنيغما« ال�سيد ريا�س قهوجي يف كلمته 

لهذا  كعنوان  الوطني  الأم��ن  مو�سوع  اإختيار  »اإن 

املعر�س جاء نتيجة احلاجة املتزايدة وامللحة لهذا 

القطاع اإقليمياً ودولياً«. واأ�سار اإىل »اإميان املجتمع 

موقعه  اإىل  نظراً  امل��رك��زي،  لبنان  ب��دور  ال��دويل 

والدميقراطي،  املتعدد  نظامه  وتركيبة  اجلغرايف 

مما زاد من م�ستوى الهتمام الدويل به«... واأ�سار 

اإىل »الدعم غر املحدود من فخامة رئي�س اجلمهورية 

الذي  الداخلي،  والأم��ن  اللبناين  اجلي�س  وقيادتي 

�سّهل لنا تنظيم هذا املوؤمتر على عجل«، معلناً »اأن 

ي�ساركون يف هذا املعر�س ميثلون 85  55 عار�ساًَ 

اأمنية ودفاعية دولية من حواىل 15 دولة«.  �سركة 

كما اأعلن عن اإفتتاح فرع للموؤ�س�سة يف لبنان.

اللواء  »اإنيغما«  موؤ�س�سة  رئي�س  قّدم  ذلك  وبعد 

كل  اإىل  تذكارية  هدايا  عينني  البو  خالد  الطيار 

من ممثل فخامة رئي�س اجلمهورية وزير الداخلية 

تنّوع

وتكنولوجيا

عالية

اجلودة

معر�ش االأمن االأول

يف ال�سرق االأو�سط



املحامي زياد بارود، مدير عام قوى الأمن الداخلي 

اللواء اأ�سرف ريفي ومدير عام اجلمارك العميد الركن 

اأ�سعد غامن.

اللواء ريفي

قوى  عام  مدير  األقى  الثانية  اجلل�سة  بداية  يف 

حول  حما�سرة  ريفي  اأ�سرف  اللواء  الداخلي  الأم��ن 

والدرو�س  لبنان  يف  ال�سرطي  العمل  »حت��دي��ات 

وراأى  للم�ستقبل«، 

املعر�س  ه���ذا  »اأن 

فر�سة  يوفر  �سوف 

لاأمنيني  ث��م��ي��ن��ة 

وال���دول  ل��ب��ن��ان  يف 

لاإطاع  امل�����س��ارك��ة 

املبتكرات  اآخ��ر  على 

التكنولوجية يف املجالني الأمني والع�سكري، كما اأنه 

�سيوفر فر�سة ثمينة للم�ساركني، ليتبادلوا اخلربات 

والتجارب مبا يفيد بلدانهم واأمنها، ومبا ي�ساعدهم 

يف النتقال من العمل باأ�ساليب اأمنية بالية ت�سيء 

باأ�ساليب  العمل  اىل  ولاإن�سان،  اأمنية  كقوى  اإلينا 

حتفظ  والعلم،  التكنولوجيا  على  مرتكزة  حديثة 

كرامات الأ�سخا�س وكرامات اأجهزتنا الأمنية«.

لبنان،  يف  ال�سرطي  العمل  حتديات  »اإن  وق��ال: 

فالعامل  العامل،  دول  بقية  تلك يف  تختلف عن  ل 

احلايل اأ�سبح قرية كونية واحدة، فيه تعوملت القيم 

تعوملت  وفيه  العلوم،  نتائج  ومّتمت  واملعارف 

التحديات.  يف  الت�سابه  اأملى  الأمر  وهذا  اجلرمية، 

اإنطاقاً من جتربتي، فاإنني اأرى اأن العمل ال�سرطي 

يف لبنان يواجه حتديات اأ�سا�سية ثاثة وهي:

النظام  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة  الأم����ن  حتقيق   -

وال�ستقرار.

- اإحرتام حقوق الإن�سان واملحافظة على كرامته.

بني  التوازن  لإقامة  املنا�سبة  ال�سيغة  اإيجاد   -

حتقيق الأمن واحرتام حقوق الإن�سان.

نحن نعّلم رجالنا الذين يعّدون ملواجهة العمليات 

الإرهابية اأن َمن تواجهون، هو جمرم واإرهابي واأنتم 

رجال دولة وقانون، من حقكم اأن يكون لكم »حقوق 

اإن�سان« اأي من حقكم اأن حتفظوا حياتكم، اإمنا من 
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معر�ش االأمن االأول يف ال�سرق االأو�سط
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دون اأن تكونوا على �سورته واإل اأ�سبحتم مت�ساوين 

معه«.

واأ�ساف: »ل �سك يف اأن تطبيق مفاهيم »اإحرتام 

حقوق الإن�سان« يف املعارك ال�سارية، �سعب، ل بل 

مكلف، اإل اأنه وبراأيي يبقى انتهاكها اأ�سعب واأكرب 

كلفة، ول اأرى اأننا ميكن اأن ن�سجل اأي انت�سار، مهما 

املجرمني  عن  اأنف�سنا  منّيز  مل  اإذا  جلياً  كان 

والرهابيني«.

كما حتدث اللواء ريفي عن م�ساركة الأمن الداخلي 

اإرهابية كبرة  حالة  اللبناين يف مواجهة  واجلي�س 

وهي »فتح الإ�سام«، م�سراً اإىل اأن »اجلي�س اللبناين، 

معركته  خا�س  الكبرة،  جراحه  من  الرغم  على 

واإدراك كاملني  واإح��رتام، كما خا�سها بوعي  ب�سرف 

الإن�سان وكرامته، وقد ترجم ذلك مب�ساعدة  حلقوق 

املدنيني واأهايل املخّيم من اأجل اخلروج منه، ومل 

يفتح املعركة اإل بعد التاأكد من خروج املدنيني غر 

املعنيني«.

ب�ستاين

امل�ست�سار  األقى 

لاأمني  ال�سخ�سي 

لاأنرتبول  ال��ع��ام 

العميد  ال�����دويل 

ب�ستاين  ج����ورج 

بعنوان  حما�سرة 

والأمن  »الأنرتبول 

روؤي���ة   - ال����دويل 

الذي  الإره��اب  »مواجهة  عن  فتحدث  م�ستقبلية«، 

لعمليات  وعر�س  للدول،  املعا�سر  التحدي  ميثل 

اإرهابية ح�سلت يف عدد من الدول، كما حتدث عن 

نطاق  خارج  كالعمل  اعتمادها  يجب  ا�سرتاتيجيات 

حدود الوطن، والتعاون بني الدول على امل�ستويني 

الإقليمي والعاملي ل�ستئ�سال التهديد الإرهابي«.

وقال: »اإن مركز العمليات والتن�سيق يف الأنرتبول 

الذي يعمل على مدار ال�ساعة طوال اأيام الأ�سبوع، 

ال�سرطة  اأج��ه��زة  اإىل  الفورية  امل�ساعدة  ر  يي�سّ

والفرن�سية  الإنكليزية  باللغات  اأجمع  العامل  يف 

والإ�سبانية والعربية اأي�ساً«.

اإن�ساء مكتب اإقليمي لاأنرتبول خا�س  وختم: »اإن 

بنية  لنا  ر  يي�سّ العربية،  باللغة  الناطقة  بالبلدان 

دائمة من �ساأنها حت�سني قدراتنا على التعاون يف 

ما بيننا ومع بقية العامل« وهو اأ�سحى »حاجة ملحة 

اأكرث من اأي وقت م�سى، مما يجعله ي�ساهم ب�سكل 

كبر يف حتديد ا�سرتاتيجية اأمنية اإقليمية وعاملية 

م�ستدمية، ملحاربة الإرهاب الدويل والإجرام العابر 

للحدود«.

البو عينني

اللواء  »اإنيغما«  موؤ�س�سة  رئي�س  حتدث  ذلك  بعد 

خالد البو عينني الذي قال: »اإن الهدف من تنظيم 

موؤمتر ومعر�س الأمن يف ال�سرق الو�سط، هو جذب 

جميع  يف  املخت�سة  العاملية  ال�ساح  �سركات  كل 

موؤ�س�سات الأمن الداخلي اىل هذا البلد، وت�سجيعها 

من  ت�سنعه  ما  اأب��رز  وعر�س  اإليه،  القدوم  على 

ذات  وبرية  وبحرية  جوية  دفاعية  واأنظمة  اأ�سلحة 

تكنولوجيا متطورة، مما ي�سجع على التعّرف على 

اأبرزها ومواكبة كل جديد يف هذا املجال. لقد اأثبت 

لبنان على الرغم من كل ال�سعاب التي مّر بها، اأنه 

الأمنية  فيها  ال�سناعات، مبا  اأنواع  لكل  جاذب  بلد 

والع�سكرية، مما يعّزز فكرة جناح اإقامة هذا املعر�س 

منطقة  يف  ب��ارزاً  وع�سكرياً  اأمنياً  حدثاً  واعتباره 

ال�سرق الو�سط«.

بروت  يف  »اإنيغما«  مكتب  اإفتتاح  عن  واأعلن 

يف  الرئي�س  مركزه  بعد  لها  الثاين  املكتب  وهو 

�أيار
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اختارت  وباأنها  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة 

بروت مركزاً ملكتبها يف ال�سرق الأو�سط، نظراًَ اىل 

مدى اأهمية دور لبنان من ناحية موقعه اجلغرايف، 

وانفتاحه على العامل، بال�سافة اىل الدور ال�سيا�سي 

والأمني والع�سكري حملياً وعربياً ودولياً.

و�سكر اللواء البو عينني كل من �ساهم يف اإجناح 

فخامة  راأ�سهم  وعلى  »�سمي�س«  ومعر�س  موؤمتر 

رئي�س اجلمهورية العماد مي�سال �سليمان.

الك�سا�سبة

وكانت حما�سرة لرئي�س مفت�سي الأمن العام يف 

يو�سف  فهد  العميد  الها�سمية  الأردنية  اململكة 

مكافحة  احلديثة يف  »الأ�ساليب  بعنوان  الك�سا�سبة 

وميدانياً«، حتّدث فيها عن تعريف  الإرهاب: فكراً 

كل  بناًء على معطيات  وذلك  عاملياً،  اإرهاب  كلمة 

تعّر�س  التي  الإرهابية  العمليات  اىل  واأ�سار  اأمة. 

لها الأمن الأردين، وعن الأ�ساليب احلديثة من اأجل 

مواكبة الإرهاب فكراً وميدانياً. كما حتّدث باإ�سهاب 

كالإغتيال  املتعددة  وو�سائله  الإرهاب  اأ�ساليب  عن 

وا�ستخدام  والنف�سي  الفكري  الإره��اب  ال�سيا�سي، 

واملرتكزات  ال�سرتاتيجية،  و�سرح  املتفجرات... 

مكافحة  يف  الأردن��ي��ة  ال�سيا�سية 

القانونية  امل�ساعدات  كتبادل  الإره���اب، 

اإىل اتفاقات ثنائية  الإرهابيني، والتو�سل  لت�سليم 

اإنتقل اجلميع  حول اجلرمية... ويف نهاية املوؤمتر 

اىل �سالة العر�س، حيث افتتح كل من الوزير بارود 

واللواء ريفي والعميد الركن املقداد ر�سمياً املعر�س، 

وجالوا على اأجنحته التي �سمت �سركات اأمنية من 

الوليات املتحدة الأمركية، اإيطاليا، فرن�سا، اململكة 

الأردنية الها�سمية، جمهورية م�سر العربية والإمارات 

العربية املتحدة، اإ�سافة اإىل �سركات لبنانية ودولية.

اأبواب البيال فتحت للعموم بعد اأن كان اليوم الأول مقت�سراً على املدعوين من اأهل الإخت�سا�س، 

لكن زواراً كباراً توافدوا اي�ساً وجالوا على الأجنحة واملن�سات املختلفة. ويف طليعة هوؤلء قائد اجلي�س 

العماد جان قهوجي، ورئي�س الأركان اللواء �سوقي امل�سري وقائدي القوات اجلوية والقوات البحرية 

يف اجلي�س اللبناين.

قائد اجلي�ش

ورئي�ش االأركان

زارا املعر�ش

معر�ش االأمن االأول يف ال�سرق االأو�سط
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اأجنحة املعر�ش

خ�س�س املعر�س للمنتجات الأمنية اخلا�سة بقوى 

الأمن  اأجهزة  امل�سلحة،  والقوات  الداخلي،  الأم��ن 

العام، اجلمارك، الدفاع املدين، حر�س احلدود، خفر 

ال�سواحل، مكافحة الإرهاب، اجلرمية املنّظمة، الأمن 

الأدلة  الإ�ستق�ساء،  اأجهزة  من  وغرها  ال�سناعي 

اجلنائية والأنرتبول الدويل.

�سارك يف SMES 2009 ن�سيج متكامل من 

والدولية.  والإقليمية  املحلية  الأمنية  ال�سركات 

 78 ميثلون  عار�ساً   53 العار�سني  عدد  فبلغ 

دولة،   15 من  اأكرث  من  واأمنية  دفاعية  �سركة 

اجلي�س  ملغاوير  حية  عرو�س  اىل  بالإ�سافة 

اللبناين وفهود قوى الأمن الداخلي.

من  وا�سعة  ت�سكيلة  املعرو�سات  �سّمت 

الأجهزة الأمنية اأو ذات ال�سلة.

لاإمارات  دولية  اأجنحة  املعر�س  و�سّم 

وم�سر  والأردن  واإيطاليا  املتحدة  العربية 

�سركات  �ساركت  كما  وغ��ره��ا؛  وبولندا 

دولية وعربية بارزة، اإ�سافة اىل ال�سركات 

منتجاتها  ت��ع��ر���س  ال��ت��ي  اللبنانية 

واملنتجات الأجنبية مبوجب وكالت.

اجلي�ش اللبناين

ق�سمه  يف  اللبناين  اجلي�س  عر�س 

داخل املعر�س اأ�سلحة قدمية من حجر 

ال�سوان و»دك« البارود اىل اأول �ساح 

على »الفتيل« العام 1425، فاخرتاع 

هذا  من  اأُري��َد  اجلاهز...  والر�سا�س  اخلرطو�س 

املعر�س تعريف الزائرين اىل اأ�سلحة قدمية 

كما  معروفة.  غ��ر 

كان العر�س الذي قّدمته وحدات من اجلي�س اللبناين، جنم اليوم الثاين 

للمعر�س.

من  وحدات  قّدمت  الزوار  و�ضائر  ال�ضباط  وكبار  قهوجي  العماد  وبح�ضور 

تابعه  عر�ساً  البحرية(  القوات  اجلوية،  القوات  البحر،  )مغاوير  اجلي�س 

احلا�سرون بحما�سة كبرة. نّفذت القوى امل�ساركة يف العر�س مهمات قفز 

من الطوافة لغطا�ضي قتال، واإنزال زوارق مطاطية وهبوط بوا�ضطة احلبال، 

»CSB«، بالإ�سافة  القتال  و�سحب غطا�سني من املياه بدعم من مركب 

اىل دهم مركب اإنزال يف اأثناء املاحة.

املتمّيز  واأدائهم  كفاءاتهم  على  واأثنى  املنّفذين  هناأ  قهوجي  العماد 

بحرفية عالية.

كذلك ي�سار اىل اأن تامذة ال�سنتني الثانية والثالثة يف املدر�سة احلربية، 

متّكنوا من متابعة فعاليات املعر�س، بتوجيه من العماد قهوجي.

العر�ش 

الع�سكري 

جنم اليوم 

الثاين
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مهام  لأب��رز  تلفزيونياً  عر�ساً  اجلي�س  جناح  ق��ّدم 

الهند�سة  فوج  جندَيني من  عن  ماً  اجلي�س، وجم�سّ

يفّككان األغاماً وقنابل عنقودية.

اخرُتعتا  قذيفتني  وج��ود  القادمني  نظر  ولفت 

حملياً وا�سُتعملتا يف معركة نهر البارد للو�سول اىل 

خنادق فتح الإ�سام. كما ُعر�ست املطبوعات التي 

ت�سدر عن مديرية التوجيه يف اجلي�س اللبناين.

املعاون  وتنفيذ  ت�سميم  م��ن  اجلي�س  جناح 

اأندره معيقل، عاونه الرقيب الأول ن�سري ال�سامي 

والعريف روبر ال�ساحلي.

قوى االأمن الداخلي

قوى  مطبوعات  على  نتعّرف  الق�سم  ه��ذا  يف 

الأمن الداخلي. بالإ�سافة اىل وثائق و�سور تاريخية 

عن تاريخ هذه القوى منذ عهد املت�سرفية وحتى 

يومنا هذا.

يرافق هذا العر�س التاريخي مناذج عن الأ�سلحة 

والألب�سة التقليدية ومعلومات عن مهام وتدريبات 

قوى الأمن الداخلي.

اجلمارك

التي  املعدات  اأحدث  عر�ست  اللبنانية  اجلمارك 

والإ�سعاعات،  واملعادن  الطرود  لك�سف  ت�ستخدمها 

للروؤيا  ومناظر  البحرية،  املعدات  اىل  بالإ�سافة 

هذه  تاريخية عن  وملحة  حديثاً،  ُت�ستخدم  الليلية 

القوى.والأهم »دليل املواطن« الذي توّزعه اجلمارك 

اأمام املواطنني واإعامهم عن  لت�سهيل املعامات 

تفا�سيلها.

املديرية العامة

للدفاع املدين

البحري«  »الإنقاذ 

خاله  من  اأرادت  ال��ذي  الوجه  ك��ان 

عر�ست  كما  املعر�س،  هذا  يف  الإط��ال  املديرية 

ت�ستخدمها  التي  املعروفة  الروتينية  املعدات 

من عدة غط�س و�سندوق اإ�سعافات اأولية، معدات 

جديدة ملكافحة الت�سّرب النفطي من خال تطويقه 

ومنع و�سوله اىل ال�سخور حيث ت�سعب معاجلته.

�سركات ومنتجات متنوعة

له  ما  كل  من  منّوعة  ت�سكيلة  املعر�س  ت�سّمن 

عاقة بنظام الأمن واحلماية، من �سمنها البطاقات 

والر�سا�س.  الإنفجارات  من  واحلماية  البا�ستيكية 

اأبرز هذه ال�سركات:

بت�سنيع  �سة  متخ�سّ  :Infotec System  •
اأو  م�سرفية  بطاقات  من  البا�ستيكية  البطاقات 

ع�سكرية اأو مدنية. وقد عر�ست اأمنوذجاً عن الآلت 

اخلا�سة يف هذا املجال.

�سركة   :Global Security Network  •
على  ت��رّك��ز  فرن�سية 
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نظام ر�س مادة للجدران حتميها من الإنفجارات من 

خال �سماكة معينة.

ع�ر�س�ت   :Mitigation Technologies  •
 Safety حماية  �ستائر  عن  من��اذج  ال�سركة  ه�ذه 

الزجاج  م�ع  مت�تّد  والأب�����واب  للنواف�ذ   drape
حواىل  اىل  معي�ّن،  اإنف�جار  عن  الناجتة  وال�سظايا 

اآثاره�ا  من  الأف��راد  فتحم�ي  الأم��ام،  اىل  اأمتار   3

وخماطرها.

Warde Steel •

�سركة   :and Metals
لبنانية ترّكز على منتج اإ�سمه Hardox ُي�ستعمل 

حلماية ال�سيارات والآليات الع�سكرية وت�سفيحها.

النوافذ  ت�سّنع  لبنانية  �سركة   :Alakso  •
يف  فرع  ولها  الر�سا�س  �سد  نة  املح�سّ والأب���واب 

.Salamko الريا�س باإ�سم

رائدة  لبنانية  �سركة   :Octagon Invest  •
ك�سبت  وقد  دولية،  مبعاير  الت�سفيح  جمال  يف 

يف  الغرب  ت�ساهي  فهي  اخلارجية  الدول  ثقة 

هذا املجال. ت�ستطيع هذه ال�سركة تاأمني �سيارات 

لت�سفيح  واأنظمة  الأموال  لنقل  و�سيارات  م�سّفحة 

البنايات والآليات.

هذا  يف  الوكاء  عر�س  ال�سركة،  ل�سدقية  واإثباتاً 

املعر�س اأمنوذجاً عن �سيارة مر�سيد�س مّت ت�سفيحها 

تعقيداً  الأكرث  ال�سيارة هي  ال�سركة.هذه  هذه  لدى 

يف الأنظمة التقنية لل�سيارات.

وقد جنحت ال�سركة يف تفكيكها واإعادة تركيبها 

بوظائفها  اأذى  اأي  اإحلاق  دون  من  الت�سفيح،  بعد 

وفعاليتها. 

 ،Ace ملاركة  وكيلة  �سركة  هي   :Defco  •
ليقاوم  الزجاج  )Film( تو�سع على  عر�ست مادة 

الإنفجارات.

اأنظمة تعّقب ومراقبة

خمت�سة  �سركات  ع��دة  املعر�س  يف  اإ�سرتكت 

واأجهزة  واحل��راري��ة  الب�سرية  التعّقب  باأنظمة 

املراقبة.

 Fugro  •

معر�ش االأمن االأول يف ال�سرق االأو�سط
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 Digital �سركة  متّثل  هولندية  �سركة   :Maps
�سناعية  لأقمار  تعر�س مناذج  الأمركية،   Globe
تلتقط ال�سور )ملون واأبي�س واأ�سود( بتقنية ودقة 

عاليتني.

وبحري  جوي  بعمليات م�سح  تقوم  ال�سركة  هذه 

 Scan�ال طريقة  خ��ال  من  واملنطقة  لبنان  يف 

اجلديدة بالليزر.

• Saft Rasys SAL: عر�ست اأنظمة تعّقب 
لل�سيارات، مع اإمكان التحكم بال�سائق وال�سيارة من 

اإيقافها، عرب نظام يتّم  اأو  خال احلّد من �سرعتها 

تركيبه داخل ال�سيارة تلتقطه الأقمار ال�سناعية.

 :(CDS) Creative Data System  •
تعر�س  ال�سعودية.   Alnahr وكيلة  لبنانية  �سركة 

 Data�ال يف  تو�ضع  الوجوه،  �ضور  اللتقاط  نظاماً 

Base يف حال احلاجة اىل مراقبة اأ�سخا�س معينني 
اإزدحام  يراقب  نف�سه  النظام  وهذا  توقيفهم.  اأو 

ل  ال�سر واجتاهاته، وهو عبارة عن Software يو�سَ

بكامرات مراقبة.

ولل�سركة نف�سها اإجناز اآخر هو املفاتيح الإلكرتونية 

ميكن  ل  معينة  ت�سفرات  ُت��زّود   E - Keys اأو 

فتحها اأو خلعها اأو حماولة تزويرها، فهي تت�سّمن 

معلومات واأرقاماً خا�سة، ول تتاأثر بانقطاع التيار 

الكهربائي.

اإماراتية  �سركة   :Al Hamra Trading  •
تعر�س اأجهزة وكامرات اأمنية للمراقبة، من اأبرز 

ما تقّدمه التكنولوجيا املتطّورة يف هذا املجال.

• Al Fahad: �سركة اإماراتية تعمل يف عدة 
جمالت من اأنظمة حماية وتاأمني مطارات وتاأمني 

مداخل  اىل  و�سرطة...  جي�س  ومع�سكرات  مبان 

وتعّقب  مراقبة  واأنظمة  وكامرات  وخمارج 

واأجهزة اأمنية.

 :Falcon Group  •
ال�سركة الدولية لاأمن واخلدمات، هي �سركة م�سرية 

تعر�س كامرات مراقبة ول�سلكي.

اأنظمة اإت�ساالت تكتية وحكومية

بت�سنيع  تهتم  بولندية  �سركة   :Radmor•
على  موؤخراً  تعمل  الع�سكرية.  الراديوية  الأجهزة 

نظام Radio System وفقاً ملوا�سفات ع�سكرية، 

اىل  بالإ�سافة  وال�سغط،  واحل��وادث  احل��رارة  تتحّمل 

راديو مدين مبوا�سفات ع�سكرية.

اأجهزة  عر�ست  لبنانية  �سركة   :Tabbara  •
اإت�سال اأمنية ل�سلكية.

 Icom وك��ال�����ة  ه�ي   :Power Group  •
ال�سل�كية  بالإت�سالت  متخ�س��سة  الي�اب�اني�ة، 

متخ�س��سة،  اأج��ه��زة  عر�س�ت  وق��د  والا�سلكية، 

وجدي�ده�ا، �سنت�رال Wireless يتح�ّم�ل حتى 15 

ه�اتف.



61

اجلي�ش - العدد رقم 287

�سركات اأمنية خا�سة

والقنابل  الألغام  لنزع  �سركة   :BACTEC  •
لنزع  الوطني  املكتب  اإ�سراف  حتت  العنقودية 

الألغام.

الألغام  من  جمموعة   SMES يف  عر�ست  وقد 

وجدتها يف جنوب لبنان.

دروعاً  ت�سنع  لبنانية  �سركة   :ABSI Co.  •
وكوؤو�ساً وميداليات للجي�س اللبناين والقوى الأمنية.

امللك  م��رك��ز   •

للت�سميم  الثاين  عبداهلل 

�سركات.  ثماين  ي�سم  اأردين  مركز  والتطوير: 

ووحدة  ُبعد،  عن  فيها  التحكم  يتّم  �سيارة  يعر�س 

اأمنوذج عن  حتّكم بال�ساح عن ُبعد، بالإ�سافة اىل 

عربة جوية غر اآهلة، واآلية »اجلواد« التي ُت�ستخدم 

ملكافحة ال�سغب.

• Prosec: �سركة لبنانية اأمنية تعر�س اأجهزة 
اإت�سال واأجهزة ك�سف متفجرات وحقائب، بالإ�سافة 

وكاب  م�سّفحة،  اأم����وال  نقل  ���س��ي��ارات  اىل 

بولي�سية.

االأجهزة واملعدات املتخ�س�سة

من  اأمنية،  معرو�سات   SMES معر�س  ت�سّمن 

ي�ستخدمها  واقية  واأقنعة  واألب�سة  ومعدات  اأ�سلحة 

رجل الأمن.

• Magnum Telecom: تخت�س بالريا�سة 
جديدة  تقنية  عر�ست  وق��د  والأم����ن،  وال�سيد 

الأ�سلحة  للت�سوي�س �سد املتفجرات، بالإ�سافة اىل 

والأع��ت��دة  والر�سا�سات  وامل�سد�سات  القّنا�سة 

الع�سكرية من ثياب واأحذية ومعدات.

�سركة   :Tactical and Technical  •
وقد   ،Mike Sport منتجاتها  عر�ست  اأمركية 

هو  الع�سكرية  الأ�سلحة  من  جديداً  اأمنوذجاً  قّدمت 

511، بالإ�سافة اىل ماركات عاملية ومعدات اأمنية 

معروفة.

لبنانية  �سركة   :Fayoumi Trading  •
عر�ست اأ�سلحة �سيد واأ�سلحة ملكافحة 

ال�������س���غ���ب 

معر�ش االأمن االأول يف ال�سرق االأو�سط
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من  جديد  موديل  اىل  بالإ�سافة  تركية،  �سناعة 

اأ�سلحة ال�سيد على �سكل M16 الع�سكري.

املعر�س  و�سط  يف  مكان   :Laser Shot  •
 Mike�يخترب فيه الهواة، كيفية الرماية وهو تابع ل

.Sport
اإيطالية  �سركة   :Alenia Aeronautica  •
اأمنوذجني  وتعر�س  والطائرات  املحركات  ت�سّنع 

.Sky - yو ATR 42 MP :جديدين لطائرتني

�سركات اإ�ست�سارية وخدمات اأمنية

وموؤمتر  معر�س  هو   :Sofex Jordan  •
�سنتني.  كل  الأردن  يف  ينّظم  اخلا�سة،  املعدات 

وجوده يف معر�س SMES كان لتعريف العار�سني 

 .1996 العام  تاأ�س�س  املعر�س  هذا  اأن  علماً  به، 

فوج  خ��ال  م��ن  فيه  ي�سارك  اللبناين  واجلي�س 

املغاوير.

الربيطانية:  ال�سفارة  التجاري يف  • الق�سم 
ال�سركات  بني  الربط  املعر�س  يف  وج��وده  هدف 

الأمن  جمال  يف  الربيطانية  وال�سركات  اللبنانية 

واحلماية، من خال الإت�سال والتعاون، والأهم التاأكد 

من خلفية كل �سركة واإ�سمها وموا�سفاتها.

�سركة بريطانية، تتعامل   :G2 Systems  •
مع احلكومات وتوؤمن دورات تدريبية حول حماية 

ال�سخ�سيات. 

تقنيات  موؤ�س�سة   :Eshtibak Institute  •
الرمي،  الإم�ساك،  قريبة،  م�سافة  من  الإ�ستباك 

العراك،  ال�ضغط،  نقاط  اإ�ضتهداف  مع  ال�ضرب 

التثبيت مع ال�سرب والك�سر. بالإ�سافة اىل تقنيات 

وامل�سد�س،  وال�سكني  الع�سا  وجتريد  اإ�ستعمال 

الكوع  و���س��رب��ات  واللكم  ال��رك��ل  وتقنيات 

والركبة.

هي دورات لتعّلم الدفاع عن النف�س. ومما ل �سك 

الأف�سل للع�سكريني  اأ�سلوب »اإ�ستباك« هو  اأن  فيه 

لتعزيز  الأمن  وقوى  اجلي�س  النخبة يف  قوات  من 

لياقتهم البدنية ورفع قدراتهم القتالية.

املطبوعات

والأم��ن،  الدفاع  عن  جملة   :Defence 21  •
توّزع يف ال�سرق الأو�سط وجنوبي اأفريقيا. وتغطي 

معظم املعار�س املتخ�س�سة.

جملة لبنانية �سدرت العام  العربي:  • الدفاع 

1976 وكانت اأول جملة دفاعية يف ال�سرق الأو�سط 

رئي�س  والع�سكرية.  الأمنية  باملوا�سيع  متخ�س�سة 

حتريرها العميد الطيار املتقاعد فوزي اأبو فرحات. 

العربية  الدول  كل  يف  املتخ�س�سة  الأخبار  تغطي 

اىل  بالإ�سافة  والربية.  والبحرية  اجلوية  للقوات 

املوا�سيع العاملية التي تنقلها اىل القراء العرب.

جملة تخت�س اي�ساً بالأمن واحلماية  • الدفاعية: 
.Inegma وهي على �سلة بال�سركة املنظمة

اأهمية املعر�ش واأهدافه

ال�سركات التي �سبق ذكرها وغرها الكثر، اإ�سرتكت 
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يف معر�س SMES 2009 لتثبت بالدرجة الأوىل 

وجودها ك�سركات متخ�س�سة بالأمن واحلماية والأمور 

اىل  الأخرى  ال�سركات  بع�س  �سعى  كما  الع�سكرية. 

فتح اأ�سواق جديدة يف لبنان وال�سرق الأو�سط.

االإختتام

املزيد  تدّفق  املعر�س  �سهد  الثالث  يومه  يف 

من املهتمني والزّوار. ويف الباحة اخلارجية للبيال 

مناورة  الداخلي  الأم��ن  ق��وى  من  وح��دات  نّفذت 

الأمن  لقوى  العام  املدير  ح�سرها  احلّية  بالذخرة 

اأ�سرف  ال��ل��واء  ال��داخ��ل��ي 

خالد  الطيار  اللواء  اإنيغما  ورئي�س موؤ�س�سة  ريفي، 

اأ�سعد  الركن  العميد  اجلمارك  ومدير  عينني،  البو 

ال�سيد  اإنيغما  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  والرئي�س  غامن 

الداخلي  الأم��ن  قوى  معهد  وقائد  قهوجي  ريا�س 

وعدد  ال�ضباط  وكبار  ال�ضو�ضي  البديع  عبد  العميد 

ووفود  والدبلوما�سية،  الع�سكرية  ال�سخ�سيات  من 

ر�سمية، اإ�سافة اىل ح�سد كبر من املواطنني.

وبعد اأن ا�ستعر�س اللواء ريفي ثلة من مو�سيقى 

قوى الأمن الداخلي اإفتتح العر�س بالن�سيد الوطني 

واآليات  اجلند  ناقات  اإ�ستعرا�س  وجرى  اللبناين، 

مكافحة اأعمال ال�سغب.

ال�سغب  مكافحة  م��ن  �سرية  امل��ن��اورة  ن��ّف��ذت 

مقّدمة حماكاة لعملية تفرقة متظاهرين وتوقيف 

م�ساغبني، بينما توىل عنا�سر من ال�سرية اخلا�سة 

اخلاطفني  وتوقيف  رهائن  اإنقاذ  مهمة  »الفهود« 

ريفي  اللواء  هناأ  احلا�سرين.وقد  اإ�ستح�سان  و�سط 

كفاءاتهم  على  واأثنى  واأف��راداً،  �سباطاً  املنّفذين 

واأدائهم العر�س بحرفية عالية.

هذا  خال  من  يوؤكد  لبنان  اإن  قال  ريفي  اللواء 

املعر�س اإ�ستعادته دوره الريادي يف املنطقة على 

ال�سعد كافة، ل �سيما الأمن.

ومعر�س  موؤمتر  اإن  قهوجي  ال�سيد  قال  ب��دوره 

SMES 2009 الذي عقد للمرة الأوىل يف لبنان 
اأقيم  التي  الأهداف  واملنطقة، متّكن من حتقيق 

النوعية  امل�ساركة  �سعيد  على  �سواء  اأجلها،  من 

م�ستوى  على  اأو  واللبنانية  والعربية  العاملية 

وامل�ساهمات  واملحا�سرات  العار�سة،  املوؤ�س�سات 

التي تخللت املوؤمتر.

وختم قائاً: هذا النجاح ندين به اي�ساً اىل لبنان 

لتكرار  عليه  نراهن  ال��ذي  املميز  ودوره  وموقعه 

الإقليمي. لكن هذا  ع يف ن�ساطنا  التجربة وللتو�سّ

النجاح مل يكن ليتحقق من دون الرعاية الكرمية 

والدعم  �سليمان  الرئي�س  فخامة  بها  ل  تف�سّ التي 

املطلق الذي تلقيناه من قيادة اجلي�س واملديرية 

معر�ش االأمن االأول يف ال�سرق االأو�سط
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العامة لقوى الأمن الداخلي ومديرية اجلمارك.

اإنيغما يف �سطور

للتحليل  واخلليج  الأدنى  ال�سرق  موؤ�س�سة  تعترب 

 Institute for Near East & Gulf( الع�سكري 

Analysis - Inegma( �سركة حمدودة امل�سوؤولية 
يف  لاإعام  دب��ي  مدينة  يف  احل��رة  املنطقة  يف 

الإمارات العربية املتحدة.

مكتباً  وافتتحت   ،2001 العام  اإنيغما  تاأ�س�ست 

بهدف  بروت  اللبنانية  العا�سمة  يف  لها  جديداً 

دعم اأعمالها ون�ساطاتها يف منطقة ال�سرق الأو�سط 

و�سمال اأفريقيا.

تزويد  على  ن�ساأتها  منذ  املوؤ�س�سة  تعمل 

املوؤ�س�سات الإعامية واملجامع الفكرية واملنظمات 

واحلكومات  الع�سكرية  وال��ق��وات  احلكومية  غ��ر 

الدولية،  اخلا�سة  وال�سركات  الأو���س��ط  ال�سرق  يف 

الع�سكرية  بال�سوؤون  املتعّلقة  املتنوعة  اخلدمات 

والإ�سرتاتيجية. ويتوّزع ن�ساطها على جمالت تقدمي 

وتنظيم  والإ�ست�سارات  الع�سكري  والتحليل  الأبحاث 

املوؤمترات واملعار�س واخلدمات الإعامية م�ستعينة 

وال�سيا�سيني.  الع�سكريني  اخل��رباء  من  مبجموعة 

وتقوم اإنيغما بتنظيم العديد من املوؤمترات وور�س 

العمل واملعار�س الرفيعة امل�ستوى ب�سفة م�ستقلة 

�س  اأو مب�ساركة خمتلف الو�سائل الإعامية، وتتخ�سّ

والأمور  والدفاع  الأم��ن  جمال  يف  الفعاليات  هذه 

الإ�سرتاتيجية، كما اأنها ت�ساعد احلكومات والع�سكريني 

يف تنظيم الندوات واملوؤمترات املتخ�س�سة. 

والإت�سالت  الت�سويق  اإ�سرتاتيجيات  اإنيغما  تطّور 

تبغي  التي  الدولية  والأمنية  الدفاعية  لل�سركات 

هذه  وتتمّيز  املنطقة.  يف  ن�ساطاتها  ت�سويق 

املنطقة  لثقافة  الإعانية  الر�سالة  اخلدمة مباءمة 

واحتياجاتها، مع الرتويج لل�سركة يف و�سائل الإعام، 

وو�سائل  ال�سركة  ممثلي  بني  ما  الإت�سال  وتاأمني 

الإعام اإقليمياً وحملياً.

وتوّفر املوؤ�س�سة خدمات الرتجمة مع خربة ممّيزة 

يف التعابر الع�سكرية العلمية وال�سيا�سية كما تنتج 

التلفزة  حمطات  مع  بالتعاون  اأو  م�ستقل  ب�سكل 

الوثائقية  الربامج  الإع��ام��ي،  الإنتاج  �سركات  اأو 

املتخ�س�سة بال�سوؤون الع�سكرية املختلفة.

اإنيغما قريباً  اإ�سافة اىل ما �سبق ذكره �ستتوىل 

تنظيم املوؤمتر الر�سمي اخلا�س مبعر�س دميدك�س 

اآذار   28( الأوىل  للمرة  �سيقام  الذي   )Dimdex(
البحرية  القوات  2010( من فعالياته موؤمتر قادة 

يف ال�سرق الأو�سط MNEC و�سي�سارك يف املوؤمتر 

العديد من القادة البحريني الأوروبيني والأمركيني 

املطروحة  الرئي�سة  التحديات  ملناق�سة  والدوليني 

حالياً واحللول املمكنة للتغّلب عليها. واعتماداً على 

البحري يف  الدفاع  اأهم املفكرين يف  واآراء  خربات 

املنطقة، �سيعالج موؤمتر قادة بحرية ال�سرق الأو�سط 

والتكنولوجية  والتكتيكية  الإ�سرتاتيجية  الأب��ع��اد 

مع  املفرت�سة،  والدفاعات  املحتملة  للتهديدات 

والقادة  القرار  ل�سانعي  التحليلية  الأفكار  توفر 

الع�سكريني وال�سناعيني بخ�سو�س م�ستقبل الأمن 

يف منطقة ال�سرق الأو�سط.

نوعه  من  موقع  اأول  قريباً  اإنيغما  و�ستطلق 

باللغة  والأمنية  الع�سكرية  لاأخبار  الإنرتنت  على 

والتحاليل  الأخ��ب��ار  امل��وق��ع  و�سيغطي  العربية. 

اخلا�سة باأحدث التطورات يف املنطقة والعامل، اأكان 

الأ�سلحة  نظم  اأو  الأ�سلحة  ل�سفقات  بالن�سبة  ذلك 

احلديثة اأو الأخبار الع�سكرية اأو ال�سيا�سات احلكومية 

www. :وتاأثرها على العامل. وعنوان املوقع هو

.defensesecurityint.com

ت�سوير:

املعاون ربيع �ساهر 

ندين البلعة

على هام�س معر�س 

نائب  عقد  »�سمي�س« 

الإيطايل  الدفاع  وزير 

موؤمتراً  كرو�ستو  غيدو 

فيه:  ق���ال  �سحافياً، 

»اإن احلكومة الإيطالية تقّدر لبنان كثراً، واإنها اأبدت اإهتماماً كبراً بامل�ساركة 

بهذا املعر�س، كبادرة �سداقة للبنان وثقة به. ونحن على يقني اأن لبنان هو 

النموذج الأف�سل، ليكون �سلة الو�سل بني ال�سرق والغرب. وان اجلناح الإيطايل 

يف املعر�س يحمل اإ�سم احلكومة الإيطالية - وزارة الدفاع«.

احلكومة  »اأن  كرو�ستو،  ال�سيد  واأكد 

للبنان  م�ساعدة  قّدمت  الإيطالية، 

بقيمة 200 األف يورو وهي عبارة عن قطع غيار للطوافات، ولديها الإ�ستعداد 

الذي  الإعتداء  وا�ستنكر  الآليات«.  �سعيد  على  امل�ساعدات  املزيد من  لتقدمي 

ا�ستهدف اجلي�س اللبناين يف البقاع، واعترب اأنه يف حال مّت ال�سام والإ�ستقرار، 

»فاإن لبنان �سوف يكون �سوقاً للتبادل التجاري يف جمال الأ�سلحة«.

احلكومة  من  املدعومة  املعار�س،  يف  امل�ساركة  الإيطالية  بال�سركات  ونّوه 

الأقمار  عرب  واملراقبة  ال��رادار  نظام  تطوير  يف  �ساهمت  والتي  الإيطالية، 

ال�سناعية، معرباً عن اإطمئنان باده اىل الو�سع الأمني يف لبنان، حيث ترى 

اأنه ي�سر نحو �سام دائم، وحتقيق وطن �سيد حر م�ستقل، واأن الدولة متّكنت 

من ب�سط �سلطتها على كامل الأرا�سي اللبنانية.

موؤمتر �سحايف لنائب وزير الدفاع االإيطايل

املعر�س  لإقامة  اإختيار بروت  يعود 

هذا العام، اىل الدور الفريد الذي يلعبه 

والذي  املنطقة،  يف  ال�سغر  البلد  هذا 

�سمي »ميزان املنطقة ال�سيا�سي«.

وعلى الرغم من الأحداث التي ع�سفت 

به يبقى لبنان املحور الأول يف املنطقة 

للن�ساطات واملعار�س، خ�سو�ساً بوجود 

الفنادق الفخمة والت�سهيات يف قطاعات 

الإت�سالت واملوا�سات

واخلدمات والإعام.

ملاذا بريوت؟

معر�ش االأمن االأول يف ال�سرق االأو�سط
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مزيد من ال�سباب 

يتعّرفون اىل 

جماالت العمل

يف اجلي�ش

اجلي�س ي�سارك

يف »لقاء مع املهنيني«

الثانوية االإجنيلية الفرن�سية

املتو�ضطة  ال�ضهادتني  �ضفوف  )م��ن  الطالب  ال�ضباط  ع��ّرف 

املدر�ضة  اىل  االإنت�ضاب  وب�ضروط  الع�ضكرية  باملوؤ�ض�ضة  والثانوية( 

احلربية، واأنواع الإختبارات واملناهج املّتبعة فيها.

الطالب التفوا حول ال�ضباط وانهالوا عليهم بكّم من االأ�ضئلة. وكان الفتاً 

ما اأبداه الكثريون من حما�ضة واندفاع لالإنخراط يف اجلي�ض م�ضتقبالً.

الطالب جمد امل�سري بدا م�سّمماً على اأن يكون �سابطاً يف اجلي�س، وهو 

ما يزال يف ال�ضف االأول ثانوي، ي�ضاأل عن �ضروط االإنت�ضاب اىل املوؤ�ض�ضة وعن 

املوؤهات التي ينبغي اأن تتوافر فيه... ومثله فعل عدد من الرفاق.

مبهورين  الطاب  وبدا  الأ�سئلة،  من  الأكرب  احل�سة  له  كانت  املغاوير  فوج 

ب�سورة هذا الفوج.

الطالب ح�سن مزيحم �ساأل عن الإخت�سا�سات يف املوؤ�س�سة الع�سكرية ومَب تفيد 

اإخت�سا�سات الكيمياء والفيزياء، والإقت�ساد والهند�سة يف اجلي�س، و�ساأل عّمن 

التي تعّلم  ان املدر�سة احلربية هي  ُيعّد اخلرائط... كما �ساأل �سامر جرب هل 

ال�ضباط االإخت�ضا�ضات املختلفة.

بالإن�سمام اىل �سفوف  الفتيات  اأحمد عن حق  الطالبة هند  �ساألت  بدورها 

املوؤ�س�سة الع�سكرية.

�سيدة امللئكة للآباء الكبو�سيني

يف الإطار نف�سه، �سارك اجلي�س يف اللقاء املهني الذي اأقامته مدر�سة �سيدة 

النهائية يف حرم  ال�سفوف  الكبو�سيني - بدارو لطابها من  املائكة لاآباء 

املدر�ضة، بهدف تعريفهم اىل �ضروط االإنت�ضاب اىل املدر�ضة احلربية.

جمعية املربات اخلريية

�س للجامعات خال اأ�سبوع الثقافة  كما �سارك اجلي�س يف املعر�س املخ�سّ

الذي اأقامته جمعية املربات اخلرية - ثانوية الرحمة يف النبطية، 

الع�سكرية  الإخت�سا�سات  اىل  الطاب  تعريف  بهدف 

و�ضروط االإنت�ضاب اىل املدر�ضة احلربية.

 Forum des« ،»اأقامت املدر�سة الثانوية االإجنيلية الفرن�سية يف قريطم يوماً بعنوان »لقاء مع املهنيني

Métiers«، لتعريف الطلب باالإخت�سا�سات التي ميكن اأن يّتجهوا اليها يف امل�ستقبل. �سملت ن�ساطات هذا 
اليوم لقاءات مع اإخت�سا�سيني يف جماالت جتارية وطبية وهند�سية وبيئية، وريا�سية وفنية...

الطلب  عّرفوا  الذين  حيدر،  ونا�سر  الدين  �سم�ش  وجدي  واملقّدمان  �ساهني  فرن�سوا  العميد  اجلي�ش  مّثل 

بالإخت�سا�سات واملجالت التي يتيحها الإنخراط يف املوؤ�س�سة الع�سكرية.

ويف االإطار نف�سه، �سارك اجلي�ش يف لقاءات مهنية اأخرى ويف معار�ش خم�س�سة للجامعات.
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�أيار

اإعداد:

العميد اأنطوان جنيم

معار�س دولية

2
0
0

من�سة مثالية للعار�سني9

وم�ساحة وا�سعة لتبادل اخلربات

االإمارات  دولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  اإفتتح 

العربية املتحدة القائد االأعلى للقوات امل�سلحة يوم االأحد 22 

�سباط 2009 الدورة التا�سعة ملعر�ش وموؤمتر الدفاع الدويل - 

اإيدك�ش 2009 - بح�سور ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 

رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي، واأع�ساء املجل�ش 

االأعلى حكام االإمارات وعدد من الوزراء وروؤ�ساء وفود من اأكرث من 

50 دولة عربية واأجنبية، وح�سد من القيادات الع�سكرية وروؤ�ساء 

ال�سركات الدفاعية من خمتلف دول العامل.

»اإيدك�ش«،  تاأ�سي�ش  منذ  نوعه  من  االأول  وهو  االإفتتاح،  حفل 

كان مميزاً والفتاً. بداية، وبعد ال�سلم الوطني، ُعر�ست اأوبريت 

االإلهام التي َرَوت ق�سة بناء دولة االإمارات حتت راية ال�سيخ زايد 

زايد،  بن  خليفة  ال�سيخ  عهد  واإجنازات  نهيان  اآل  �سلطان  بن 

وت�سّمنت عرو�ساً حّية لعدد من االآليات الع�سكرية. ثم قّدم اأكرث 

ك  من 500 طالب وطالبة اإماراتيني فقرات فنية تعرّب عن مت�سّ

االإمارات بقيم اخلري والعطاء واالإن�سانية.

برية  ع��رو���ش  كانت  ذل��ك  بعد 

من�سة  اأم���ام  وج��وي��ة  وبحرية 

االإحتفاالت الكربى يف �ساحة العرو�ش املتحركة؛ فقّدمت ع�سرات 

املتعّددة  اجلند  وناقلت  املدّرعة  والعربات  املدّرعات  من 

االإ�ستعمال التي �ساركت يف تطويرها �سركات وطنية اإماراتية، 

من  قتالية  طائرات  العرو�ش  يف  �ساركت  كما  مثرية.  عرو�ساً 

االإماراتية،  للقوات اجلوية  طرازي ف - 16، ومرياج - 9 تابعة 

وقامت مروحيات تابعة لقيادة العمليات اخلا�سة بعمليات اإنزال 

حربية  طائرات  �ساركت  فيما  املطلوبة،  االأهداف  على  �سريع 

اأخرى يف عرو�ش غري م�سبوقة اأمام املن�سة الرئي�سة.

البحرية  لقوات  التابعة  البحرية  »�ساهني«  �سفينة  و�ساركت 

وبريطانيا  اإيطاليا  من  حربية  �سفن  اىل  اإ�سافة  االإماراتية، 

رائعة  عرو�ساً  االإماراتيون  املظّليون  وقّدم  وفرن�سا.  والهند 

زايد،  ال�سيخ  له  للمغفور  �سوراً  حاملني  مبظلتهم  وهبطوا 

ولرئي�ش الدولة، وغريهما باالإ�سافة اىل اأعلم االإمارات. فيما قّدم 

فريق الدراجات النارية عرو�ساً بهلوانية اأمام املن�سة.

اإماراتي   300 من  اأكرث  قّدمها  تراثية  بفقرة  احلفل  واختتم 

الفن  م��ن  ع��رو���س��اً  وت�سّمنت 

االإماراتي االأ�سيل.
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اإيدك�ش من�سة مثالية 

بات معر�س »اإيدك�س« املن�سة املثالية ل�سناعات 

تكنولوجياتها  اأح��دث  اإب���راز  يف  الراغبة  ال��دف��اع 

وجتهيزاتها والأ�سواق والإ�سرتاتيجيات اأمام اأ�سحاب 

القرار من مناطق العامل املختلفة.

وعلى الرغم من الأزمة املالية العاملية فاإن 55 

األف مرت مربع من »احلدوة الف�سية« )ن�سبة اىل 

�سكل اجلناح الرئي�س للمعر�س حيث يبدو من اجلو 

حربية.  مبعرو�سات  مكتظة  احل�سان(،  حدوة  مثل 

اأحد اأكرب معار�س الدفاع يف  وهكذا احتل اإيدك�س، 

العامل، جميع امل�ساحات الداخلية يف مركز اأبو ظبي 

الوطني للمعار�س )55 األف مرت مربع( اإ�سافة اىل 

امل�ساحات اخلارجية الوا�سعة، بحيث بلغت م�ساحة 

م�ساحة  اأن  اأي  مربع،  مرت  اآلف   108 املعر�س 

باملقارنة  بن�سبة ٪49  ازدادت  الإجمالية  املعر�س 

والتي  ال�سابقة  الدورة  الإجمالية يف  م�ساحته  مع 

كانت 72 األف مرت مربع. 

يف  امل�ساركة  ال��دول  من  دول��ة  كل  اإتبعت  وقد 

املعر�س، والتي يزيد عددها عن 50 دولة 

فعلى  الزبائن.  جلذب  بها  خا�سة  طرقاً 

قلعة  الربيطانيون  اأق��ام  املثال  �سبيل 

خ�سبية عّلقوا على جدارها اأ�سلحة خمتلفة 

اأنهم ميلكون  الأ�سناف، ملّمحني بذلك اىل 

�ساحاً ي�ساعدهم يف الدفاع عن منزلهم كاأنه قلعة 

لهم.

تاريخ  يف  الأوىل  وللمرة  ثانية،  ناحية  م��ن 

ر�سيف  �سفن مبا�سرة على  اأربع  ت  َر�سَ املعر�س، 

املتحدة،  ال��ولي��ات   - )غ��ادي��ات��ور  و�سطه  اأم���ام 

اإيطاليا.   - بتيكا  بريطانيا،   - ت�سيدنيغفولد 

�سارفك�ساك - الهند(، يف حني كانت ال�سفن خال 

ر�سيف  على  را�سية  ُترى  ال�سابقة  اإيدك�س  دورات 

كلم من مركز  ُبعد ما يقارب 20  زايد على  مرفاأ 

املعر�س. فلقد ُحِفَر ر�سيف البطني اأمام هذا املركز 

على عمق 6 اأمتار ما ي�سمح با�ستقبال زورق بحجم 

وُربط  م��رتاً   350 الر�سيف  طول  وبلغ  فرقاطة. 

الزائرين  لنتقال  ت�سهياً  �سّيق  بج�سر  باملعر�س 

نت الإن�ساءات التقليدية لعرو�س الزوارق  اليه. وُح�سِّ

مع  عرو�س  تنفيذ  لل�سركات  �سّهل  ما  ال�سغرة، 

اأو�سع ت�سكيلة من الزوارق والتجهيزات امل�ستعملة 

العرو�س  يف  ف�سارك  الربمائية.  العمليات  يف 

الربمائية اليومية 10 زوارق منها »�سي كيرب« وهو 

ظبي  اأبو  �سركة  �سنع  من  جند  ونقل  قتال  زورق 

ال�سركة  زورق من  وهو  و»اأوبرا 60«  ال�سفن،  لبناء 

الإيطالية كنتياري اأوبرا، والزورق »زودياك هوريكان 

ماخ 2« الفرن�سي.

بالإ�سافة اىل هذا الر�سيف اأجُنزت منطقة جتارب 

ت�سمح  للمعر�س  الكبر  الر�سيف  اأم��ام  موؤقتة 

املدولبة  املدّرعة  للعربات  احلركية  جتارب  باإجراء 

وامل�سل�سلة. وت�سّمنت عدة حواجز ت�سمح للزائرين 

مب�ساهدة القدرات العمانية لكل عربة معرو�سة.

يف  التجهيزات  ال�سنة  ه��ذه  اإيدك�س  اإ�ستقبل 

الأ�سلحة  اأنظمة  اأبرزها:  الدفاع  ميادين  خمتلف 

املوّجهة،  اجلوي  الدفاع  �سواريخ  الدقة،  العالية 

ال�سواريخ  اأنظمة  الإل��ك��رتون��ي��ة،  احل��رب  اأنظمة 

اأجهزة  اأجهزة الإت�سالت،  اأجهزة الرادار،  البال�ستية، 

الروؤية، الذخائر، الأ�سلحة امل�سادة للدروع، الأنظمة 

اجلند  ناقات  والبحرية،  الربية  لاألغام  امل�سادة 

ال�ساحلية،  الدفاع  اأنظمة  املدفعية،  امل��دّرع��ة، 



تقنيات  ال��ب��ح��ري��ة،  ال��ن��اق��ات 

اأنظمة  ال��ت��ح��م��ائ��ي،  ال���دف���اع 

احلرب  اأجهزة  البحري،  الإت�سال 

املركبات  البحرية،  الإلكرتونية 

مّت  وقد  املاأهولة.  غر  البحرية 

الأم��ن  مو�سوع  على  الرتكيز 

الرئي�سة  املحاور  كاأحد  الوطني 

عر�ست  اإذ   ،»2009 ل�»اإيدك�س 

11٪ من ال�سركات امل�ساركة فيه 

اخلا�سة  والأجهزة  الأنظمة  اأحدث 

بالأمن الداخلي وتوفر احلماية.

عرو�ش وموؤمترات 

التا�سعة  ال�����دورة  ���س��ه��دت 

ال�ساحتني  يف  اإي��دك�����س  م��ن 

عرو�ساً  للعرو�س  �ستني  املخ�سّ

ال�سامة  ميادين  يف  داخلية 

والأمن  والإنقاذ،  والنار  وال�سحة، 

الداخلي،  والأم����ن  ال��ت��ج��اري، 

�س  التج�سّ عرو�س  اىل  بالإ�سافة 

احلّية،  والقر�سنة  الإنرتنت  على 

وع��م��ل��ي��ات حت��ري��ر ال��ره��ائ��ن، 

)احلبال(  الهوائية  واجل����ولت 

للقن�س.  امل�سادة  والعمليات 

وك���ذل���ك ُق���ّدم���ت ع���رو����س عن 

الإ�ستخدام العملي ملطافئ احلريق باملواد الرغوية 

 K - 9 وح��دات  تقدمي  ب���ارزاً  وك��ان   .)FOAM(
التابعة ل�سرطة دبي عرو�ساً خا�سة.

من ناحية ثانية قّدمت �سركة »نورثروب غرومن« 

لاإنذار  املتقّدمة  طائراتها  عن  عر�ساً  الأمركية 

املبكر »عني ال�سقر«. كما قام اجلي�س الربيطاين 

يحاكي  اإبداعي  عر�س  لتقدمي  ع�سكريني  باإر�سال 

فكرة مكافحة الإرهاب واأمن احلدود والأمن الداخلي، 

الألغام  البحرية امللكية كا�سحة  كما قامت �سفينة 

»ت�سيدينغفولد« بزيارة املعر�س لعر�س اآخر معدات 

ك�سح الألغام التي تثر الإهتمام يف املنطقة.

»هامر  ل�سيارة  عر�ساً  كذلك  العرو�س  و�سملت 

جتاوز  على  القدرة  ذات  الأمركية  العربة   »113

الطبيعية  والت�ساري�س  الربية  احلواجز  خمتلف 

املختلفة.

يف  الع�سكرية  والقطع  البارجات  قّدمت  كما 

بحرية  عرو�ساً  الرئي�سة  للمن�سة  البحري  امل�سرح 

فيها  �ساركت  خمتلفة 

كافة  امل�ساركة  ال��دول 

يف اإيدك�س 2009.

توّقفت  م��ا  ول��ك��ن، 

فعاليات اإيدك�س 2009 

املنتجات  عر�س  على 

والعرو�س،  الدفاعية 

بل ترافقت مع موؤمتر 

علمي  خليجي  دفاعي 

من  نخبة  مب�����س��ارك��ة 

واخلرباء  الإ�سرتاتيجيني 

والإخ��ت�����س��ا���س��ي��ني يف 

النظريات الأمنية ونظم الدفاع وتكنولوجيا �سناعة 

والدرا�سات  البحوث  اأحدث  الأ�سلحة. فقد مّت عر�س 

ومناق�سة  والإ�سرتاتيجي  الع�سكري  املجال  يف 

منظور  من  العامل  يف  والتحديات  الق�سايا  اأه��م 

اإ�سرتاتيجي �سامل، ما ُعدَّ حماولة اإماراتية لإ�سافة 

الع�سكري  الفكر  اىل  جديدة  ونظريات  مفاهيم 

واخلرباء  ال��دول  وم�ساعدة  العامل،  يف  والدفاعي 

الع�سكريني وال�سيا�سيني والإ�سرتاتيجيني يف تبادل 

اخلربات والتعاون املعلوماتي.

اإختتم اإيدك�س 2009 يف 26 �ضباط 2009 بعد اأن 

حّقق جناحاً كبراً �سواء على م�ستوى عدد ال�سركات 

اأو على  امل�ساركة )897 �سركة( والوفود الر�سمية، 

التي جتاوزت 18 مليار درهم.  ال�سفقات  م�ستوى 

اىل  املعر�س  بهذا  العاملية  ال�سركات  ثقة  واأّدت 

حجز م�ساحات لها - متّنت تو�سيعها - يف الدورة 

العا�ضرة القادمة يف �ضباط 2010.

 

ابرز معرو�سات ايدك�ش 2009

�سركة  من  نظام،  هو   :Vigilaire نظام   •
 ،)Boeing( »بوينغ« 

ل��ل��ق��ي��ادة وامل��راق��ب��ة 

ي��ع��م��ل على  اجل���وي���ة 

قدرات  ويوّفر  الأر���س 

للمراقبة   »C4SIR«
يف  امل��ه��م��ات  واإدارة 

وذلك  املعركة  ميدان 

وبعيداً  ال�ساطئ  فوق 

مهمات  ول��ع��دة  ع��ن��ه 

متزامنة. كما اأنه يجمع 

املعلومات  وي�����وّزع 

وذلك  متعددة  ومن�سات  م�ست�سعرات  من  ال��واردة 

يف اللحظة ذاتها. ويوّفر للقادة اإت�سالت اآمنة وغر 

اآمنة ت�سمح بالإت�سال مبراكز منت�سرة بحراً وبراً وجواً 

وذلك عرب و�سات البيانات التكتية احلديثة ومراكز 

الأر�سية،  ال�سلكية  والإت�سالت  الراديوية  الإت�سالت 

والأقمار ال�سناعية.

737 AEW &C طائرة

للقيادة واالإنذار املبكر

تتمّيز هذه الطائرة التي ت�سّنعها �سركة »بوينغ« 

عاملياً  الأح��دث  املبكر  لاإنذار   »MESA« ب��رادار 

والذي باإمكانه املراقبة 360 درجة على منط جوي 

وبحري.

كما تتمّيز با�ستعمالها ع�سر حمطات عمل قابلة 

املهمة.  اإدارة  يف  املرونة  لزيادة  ال�سكل  لتعديل 

هذا بالإ�سافة اىل امتاكها نظم اإت�سالت متطّورة 

للغاية.

نظام ال�سلح فاير �سادو

(Fire Shadow)
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Boeing 737 - AEW &C طائرة تركية طراز

نظام Fire Shadow خلل اإطلقه



 Fire« ال�����س��اح  ن��ظ��ام  ��م  ��مِّ ���سُ

 »MBDA« Shadow« من �سركة 
ليوفر ل�ساح املدفعية مرونة كبرة 

القوّي  الناري  الدعم  تنفيذ  تخّوله 

العمليات  خ��ال  وال��دق��ي��ق  ال��ف��ّع��ال 

عماين  مبدى  يتمّيز  وهو  القتالية. 

عالية  اإ�سابة  ودقة  كلم  يتعّدى 100 

تخّف�س الأ�سرار اجلانبية. ويبقى خال 

الإ�ستخدام حتت �سيطرة امل�سّغل الذي 

ي�ستطيع حتييده يف اأي حلظة.

يتلقى هذا النظام الحداثيات عرب 

واكت�ساب  واملراقبة،  لا�ستعام   »ISTAR« نظم 

يتلّقى  قد  اإطاقه  وبعد  والإ�ستطاع،  الهدف، 

معلومات حلظية عن الهدف من جمموعة م�سادر 

اأخرى في�سّحح م�ساره.

MPCV برج العربة

قاذف  الغر�س،  املتعّدد  ال��ربج  مفهوم  ُط���وِّر 

ال�سواريخ، بالإ�سرتاك مع �سركة »رينمتال ديفن�س« 

)Rheinmetall Defence(، كما �ساركت جمموعة 
»بن جرب« يف دمج النظام على املركبة. ُعر�س هذا 

الأرا�سي  لكل   »NIMRAD« عربة  على  ال��ربج 

للت�سنيع  ع��ب��داهلل  امللك  مركز  ينتجها  وال��ت��ي 

والتطوير »كادبي« )KADDB(. وقد اأُدخلت عليه 

وال�سيطرة  القيادة  نظام  على  خ�سو�ساً  حت�سينات 

طة  واأخ���رى مب�سّ ال��ب��ي��ان��ات،  ع��ر���س  وجت��ه��ي��زات 

ومعتمدة ت�سمح باإعداد الربج لُينقل جواً.

فهو  ُعر�س  ال��ذي   »MPCV« العربة  برج  اأم��ا 

�سواريخ  باأربعة  وامل�سّلح  للطائرات  امل�ساد 

منوذجاً  ثمة  اأن  وُيذكر   .)Mistral( »مي�سرتال« 

 »EO55« منه م�ساداً للدروع ي�ستخدم امل�ست�سعر

ذاته، و�سواريخ »MILANER« امل�سادة للدروع.

(THAAD) نظام تاد

 Lockheed( مارتن«  »لوكهيد  �سركة  عر�سته 

لل�سواريخ على  Martin( كنظام �ساروخي م�ساد 
ال�سواريخ  لتدمر  �سّمم  وق��د  اأعلى،  ارتفاعات 

وعلى  امل��دى  والق�سرة  املتو�سطة  البال�ستية 

ارتفاعات عالية داخل الغاف اجلوي لاأر�س وخارجه. 

القوات  حلماية  ي�ستعمل  وه��و 

ال�سكنية  وامل��ن��اط��ق  امل�سّلحة 

ا�سة. ول يحمل راأ�ساً  والأماكن احل�سّ

يتمّتع  ب��ل  م��ت��ف��ج��راً 

الدقة  فائق  بتوجيه 

كبرة  بقوة  لي�سطدم 

ل  املعادي  بال�ساروخ 

يحمل  ك��ان  اإن  �سيما 

اأو  كيميائية  روؤو���س��اً 

بيولوجية.

النظام  اأن��ه��ى  وق��د 

التجارب ب�ساروخني �سد 

جتربتني  م��ع  هدفني 

ومن  بعيدة،  مل�سافة 

تنتهي  اأن  امل��ت��وق��ع 

 .2011 العام  التجارب 

كذلك  اأنهى  قد  وك��ان 

الأحادي  الهدف  مرحلة 

التجارب،  برنامج  من 

جتربة  قريباً  و�ستبداأ 

ب�ساروخني  الإع��رتا���س 

على هدف واحد.

الطوافة من دون 

طيار

 MQ - 8B Fire
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برج MPCV على عربة

MBDA من NIMRAD

املفهوم العملين 

 THAAD لنظام

امل�ساد لل�سواريخ
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Scout
�سركة  من  تكتية،  طيار  دون  من  طوافة  هي 

 )Northrop Grumman( غرومن«،  »نورثروب 

قادرة على توفر املعلومات عن الو�سع امليداين 

بدقة بالغة وامل�ساعدة على تعيني الأهداف للقوات 

امل�سّلحة امل�ستقبلية. تقلع وتهبط عمودياً ذاتياً 

من على �سطح اأي �سفينة حربية جمّهزة ل�ستقبال 

رة  حم�ضّ هبوط  بقعة  اأي  من  كما  جوية،  مركبات 

اأو ل. ت�ستطيع البقاء يف اجلو بحمولة عادية اأكرث 

من ثماين �ساعات، والرتفاع حتى 20 األف قدم، 

والتحليق ب�سرعة تتجاوز 125 عقدة/�ساعة. ولكن 

مع حمولة 250 كلغ اإ�سافية ت�ستطيع البقاء يف 

اجلو اأكرث من خم�س �ساعات.وتّت�سف بالقدرة على 

العمليات امل�ستقلة.

اأمتار، ووزنها 1429 كلغ، وقطر  يبلغ طولها 7 

حتديدها  يف  اخلطاأ  ون�سبة  اأمتار،   8.4 مروحتها 

الأهداف اأقل من 12 مرتاً.

للم�سافات،  ليزري  مقيا�س  جتهيزاتها:  من 

احلمراء مع  دون  ما  بالأ�سعة  ب�سري، يعمل  اإلكرتو 

و�سلة اإت�سالت لل�سوت والبيانات وتوافق عماين 

بالإ�سافة   ،)TCS( تكتي  حتّكم  نظ�ام  خال  من 

رادار تكتي ذي فتحة  اىل ما ميكنها حمله مثل: 

ونظام   ،»JTRS« اإت�سالت  ونظام  ا�سطناعية، 

اإنذار من الت�سادم »TCAS« وغرها.

LAV - H العربة

تعترب هذه العربة، التي �سّنعتها �سركة »جرنال 

تطويراً   )General Dynamics( داينميك�س« 

لحقاً لعربتي »LAV - III« الكندية و»�سرتايكر« 

)Stryker( الأمركية، غر اأنها اأكرث طولً، وداخلها 
 25 للقتال(  )جاهزة  الإجمايل  ووزنها  �سعة،  اأكرث 

طناً. حمركها ديزل )Caterpillar C7(، وتتطابق 

مع وزنها نظم الدفع والتعليق.

تتمّيز العربة ذات التدريع املقاوم نران الأ�سلحة 

الألغام  �سد  احلماية  من  عاٍل  مب�ستوى  املبا�سرة 

والعبوات النا�سفة امل�سّنعة حملياً. اأما من الداخل 

اأو  جانبيها  على  كلها  مقاعدها  بتعليق  فتتمّيز 

اإنفجارات  يف �سقفها وذلك حت�سيناً حلمايتها �سد 

اإدراك  اأجهزة ت�سوير لتاأمني  ُزوِّدت  الألغام. وكذلك 

الو�سع امليداين يف كل الإجتاهات.

 LAV« ُجّهزت  املفتوحة  الهند�سة  مببداأ  وعماً 

نوع  م��ن  اإل��ك��رتون��ي��ة  هند�سية  ببنية   »- H
»CANBUS« بغية ت�سهيل حتديث العربة عند 

توافر الأ�سلحة والتكنولوجيا اجلديدة.

العربة املدولبة املحمية �ساندكات 

(SANDCAT) املتعددة الدور
املاأهولة  امل��ن��اط��ق  يف  ال��ع��رب��ة  ه��ذه  تعمل 

�سركة  ت�سّنعها  اأم��ن��ي��ة.  مهمات  تنّفذ  حيث 

وعالية  ال��دور،  متعددة  وهي   ،»OSHKOSH«
وميكن  العمانية،  وامل��رون��ة  واحلماية  ال�سرعة 

اأو  ع�سكرية  مبهمات  للقيام  وجتهيزها  حت�سرها 

الإرهاب،  على  ال�ساملة  للحرب  اأو  داخلية،  اأمنية 

والعمليات اخلا�سة، اأو للم�ساعدة يف اأثناء الكوارث 

اأو ملهمات حفظ ال�سام، الخ...

 HMMWV العربة هامفي

للعمليات اخلا�سة

 AM« �سركة  تنتجها  التي  العربة  هذه  ت�ستند 

 »M1165A1« عربة  هيكل  اىل   »General

MQ - 8B Fire Scout الطوافة من دون طيارLAV - H العربة

SANDCAT عربة �ساندكات
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ا�ستوعبت  اأن��ه��ا  غ��ر  وت�سميمها، 

ت��ع��زي��زات وخ��ي��ارات ك��ث��رة. فقوة 

حمركها تبلغ 190 ح�ساناً، و�سرعتها 

وتت�سّلق  الق�سوى 13 عقدة/�ساعة، 

وانحداراً  درج��ة   60 بزاوية  ارتفاعاً 

بزاوية 40 درجة. ُجّهزت بتدريع حتت 

بدنها وبقاعدة متت�س الطاقة. ميكن 

امل�ساغل،  يف  اأو  ميدانياً  جتهيزها، 

تت�سّمن  ال��ت��ي   »B3« مبجموعة 

وحاجزاً  ل�سطحها،  واآخ��ر  العربة  ملحيط  تدريعاً 

اإختيارية  بالإ�سافة اىل جمموعات  خلفياً،  بال�ستياً 

من وحدات م�ستقلة حلماية الأبواب واجلوانب. اأما 

منوذج العمليات اخلا�سة فتت�سّمن خياراته: وحدة 

الذخرة  ل�سناديق  ثاثية  حجرة  الأ�سلحة،  تعليق 

ووحدات تركيب ر�سا�سات خلفية مع حماور ارتكاز 

راأ�سية ت�سل اىل اأربعة، بالإ�سافة اىل رف جتهيزات 

هذه  ُجّهزت  واأخ��راً  تخزين.  �سندوق  مع  خلفية 

العربة كذلك بثاث وحدات تركيب ر�سا�سات على 

الأبواب اجلانبية.

 MILCAM Recon III املنظار احلراري

Locat IR
يتمّيز هذا املنظار املحمول يدوياً، والذي ت�سنعه 

 4.2( خفة  اأق��ل  ب��وزن   ،)FLIR( »فلر«  �سركة 

كلغ(، وي�ستخدم يف الإ�ستطاع واملراقبة والتحديد 

واإدراك  الهدف،  وموقع  امل�سغل  ملوقع  اجلغرايف 

الو�سع امليداين، اإ�سافة اىل تقييم اأ�سرار املعركة، 

وحماية القوات. ومن ناحية ثانية يّت�سف املنظار 

التاأ�سر  وبخيارات  حجمها،  وك��رب  ال�سورة  بنقاء 

وانخفا�س  الڤيديوي  والت�سوير  الدقيق  الليزري 

اإ�ستهاك الطاقة والتحكم عن ُبعد، كما يعمل من 

.»GPS« خال م�ست�سعر

DINGO 2NC Recce العربة

 »KMW« �سركة  م��ن  العربة  ه��ذه  تتمّتع 

و�سظايا  املتطّورة  اخلفيفة  الأ�سلحة  �سد  باحلماية 

ل��اأف��راد  امل�����س��ادة  والأل���غ���ام  املدفعية  ق��ذائ��ف 

اىل  بالإ�سافة  والآل��ي��ات، 

النووية  احل���رب  ع��وام��ل 

والكيميائية  والبيولوجية 

)NBC(، حيث ي�ستطيع 
ط��اق��م��ه��ا امل���وؤل���ف من 

خم�سة عنا�سر اأن يك�سف 

من  تهديد  اأي  �سريعاً 

مثل هذه احلرب.

القيادة  مق�سورة  اإن 

اجلزء  عن  متاماً  معزولة 

بحيث  للعربة  اخللفي 

اأفراد  اأي فرد من  مبقدور 

ويدخل  يخرج  اأن  الطاقم 

مرتدياً  ال��ع��رب��ة،  اىل 

الآخرين.  العنا�سر  تلويث  دون  من  الواقية  البزة 

كما باإمكان اأي عن�سر من الطاقم املحمي اأن يحّلل 

الهواء اأو يجمع العّينات من الأر�س. 

الدقيقة  املعلومات  نق�س  وعند 

ي�ستعي�س  املحيطة،  البيئة  عن 

العنا�سر عن اخلروج بكبا�س خلفي 

يجمع العّينات من الهواء والأر�س 

التجهيزات  بوا�سطة  ليتم حتليلها 

املتوافرة يف الداخل. ويف حال مّت 

كيميائي.  اأو  نووي  اأي خطر  ك�سف 

الأر���س  بتحديد  اآخ��ر  نظام  يقوم 

خلف العربة تنبيهاً للقوى الاحقة.

�سارية  ال��ع��رب��ة  زّودت  وك��ذل��ك 

للتمّدد  ق��اب��ل��ة  للطق�س  خلفية 

 4 اىل  طولها  ي�سل  بحيث  طولياً 

البيانات  للطاقم جمع  فتتيح  اأمتار 

وت�سجيل  اجلوية،  بالأحوال  املتعّلقة 

�سرعة الرياح واجتاهها و�سغط الهواء 

ورطوبته، واحلرارة ومعدلت ت�ساقط 

املطر. وتقوم م�ست�سعرات يف مقّدم 

العربة باإنباء الطاقم عند احلاجة عن 

مرورها.  منطقة  يف  البيئة  تلّوث 

اأما �ساح العربة فر�سا�س 7.62 ملم اأو 12.7 ملم، 

وقاذف رمانات اآيل عيار 40 ملم.

عربة »اأرافي�ش« ARAVIS من �سركة اأنظمة 

(NEXTER Systems) نك�سرت

مدولبة  مدّرعة   )ARAVIS( »اأرافي�س«  عربة 

ّممت يف الأ�سل لنقل  مع حماية �سد الألغام، وقد �سُ

والإ�ستطاع.  والدورية  املواكبة،  وملهمات  اجلند 

وميكن اأن جتّهز بربيج اأحادي املقعد، ومبدفع عيار 

وخال  ملم.   7.62 عيار  حموري  ور�سا�س  ملم   20

يف  قدراتها  »اأرافي�س«  اأثبتت   2008 اآب  �سهر 

املتحدة،  العربية  الإمارات  الإختبارات يف  منطقة 

حيث اأنها قطعت م�سافة 1700 كلم على الطرق 

حرارة  درجات  يف  اجلبلية  والأرا�سي  ال�سحراء  ويف 

ت�سل اىل 50 درجة مئوية. 

اأ�سا�س هذه العربة هيكل �ساحنة خفيفة من طراز 

 MERCEDES( »5000 - مر�سيد�س - بنز يو«

Benz U - 5000 -(، ولكنها تتمّتع مب�ستوى عاٍل 
 STANAG( 4 من احلماية البالي�ستية، امل�ستوى

4569 -(، واحلماية �سد العبوات النا�سفة املرجتلة. 

عربة العمليات اخلا�سة

DINGO 2NC العربة

 MILCAM املنظار احلراري

Recon III Locat IR
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ويف ن�سختها كناقلة جند باإمكانها حمل طاقم من 

التجهيز.  كاملي  م�ساة  عنا�سر  و�ستة  عن�سرين 

 Nexter( »نك�سرت«  اأنظمة  �سركة  تعر�س  كما 

اأو  اإ�سعاف  �سيارة  بن�سخة  العربة  Systems( هذه 
ديزل  حمرك  العربة  هذه  زّودت  وقد  قيادة.  عربة 

مر�سيد�س - بنز بقوة 218 ح�ساناً وعلبة نقل حركة 

 100 اىل  الق�سوى  »اأرافي�س«  �سرعة  ت�سل  اآلية. 

كلم/�ساعة ويبلغ ا�ستقالها الذاتي 750 كلم.

»كايا« عربة جديدة للحماية �سد االألغام

الرتكية،   )OTOKAR( »اأتوكار«  �سركة  قّدمت 

العربة املدّرعة وبنائها يف �سناعة  رائدة مفهوم 

الدفاع الرتكية، وللمرة الأوىل يف معر�س اإيدك�س 

مع  امل��دّرع��ة  املدولبة  اجلديدة  عربتها   ،2009

احلماية �سد الألغام. وهي الإنتاج الأخر لل�سركة يف 

ما يتعّلق باملفهوم والتطوير لعربة جديدة مدّرعة 

ذات مقاومة لاألغام، ويتزايد الطلب عليها دولياً. 

حماية  تقّدم  عربة  وح�سب  »اأتوكار«  ت�سّمم  ومل 

متزايدة �سد الألغام، واإمنا عربة ذات قدرات عالية 

ّممت  على احلركية على الطرق الوعرة. كما اأنها �سُ

لتوفر لطاقمها حماية بالي�ستية و�سد الألغام، مع 

توفر راحة تامة له يف جميع اأنواع الأرا�سي. ومن 

ُطّورت  الأرا�سي،  كل  يف  اأداء  اأعلى  تقّدم  اأن  اأجل 

اإنطاقاً من هيكل �ساحنة خفيفة من طراز  »كايا« 

 Daimler( »5000 - دميلر - كرايزلر - يونيموغ«

ّممت  ف�سُ  )- Chrysler - Unimog - 5000
بغية  منف�سلتني  وحدتني  يف  الطاقم  مق�سورة 

الوعرة  الأرا�سي  يف   Unimog قدرات  اإ�ستعمال 

اأما »كايا 4*4« فهي عربة ذات حماية  وتعّهدها. 

الوظيفة ت�سمح  الألغام وتقّدم بنية متعّددة  �سد 

حاجات  وفق  اأو  كلها  املهمات  اأنواع  مع  بتكّيفها 

الزبائن.

ALTV العربة اخلفيفة التكتية

 )ACMAT( اأكمات  الفرن�سية  ال�سركة  عر�ست 

 »ALTV« اجل��دي��دة  التكتية  اخلفيفة  عربتها 

املزدوجة  اأو  املق�سورة  امل��ف��ردة  بن�سختيها: 

املق�سورة. وهي ترتكز اىل هيكل جيب 4*4 مع 

ج�سر خلفي متني ذي اإنزلق حمدود اأو مع تقييد 

يعمل  عنفياً  حمركاً  ُزّودت  التفا�سلي.  الرت�س 

بالديزل �سعته 2.5 ليرت وقوته 170 ح�ساناً، ودورانه 

اليدوية  ال�سرعة  علبة  اأما  بالدقيقة.  دورة   4000

اأن  وميكن  خلفية.  وواحدة  اأمامية  �ست  ف�سرعتها 

ت�سل �سرعة العربة الق�سوى اىل 170 كلم/�ساعة، 

املق�سورة  كلم.   1600 اىل  الذاتي  وا�ستقالها 

اخللفي  اجلزء  فيما  مبقعدين،  جمّهزة  الأ�سا�سية 

مزّود مقعدين لثاثة اأ�سخا�س كل منهما. احلماية 

البالي�ستية هي على م�ستوى +B4، بينما م�ستوى 

احلماية �سد الألغام هو »Stanag 4569«. وميكن 

 )ACMAT( »اأكمات«  من   »ALTV« جتّهز  اأن 

مبركز �ساح دائري لر�سا�س عيار 12.7 ملم ومراكز 

حمورية لر�سا�س 7.62 ملم اأو لقاذف رمانات عيار 

40 ملم.

ت�ستخدم العربة »ALTV« الوحدات اللوج�ستية 

اأو القوات اخلا�سة مع م�ستوى عاٍل من احلركية يف 

الوعرة منها. وميكن  الأرا�سي حتى  اأنواع  خمتلف 

نقلها بالطائرة، كما رميها باملظلة.
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م�سباح اجليب الع�سكري العايل 

التقنية

متّنت  الأمركية  الدفاع  وزارة  من  طلب  عقب 

اجليب  م�سباح  نظام  من  جديد  جيل  تطوير  فيه 

�سب�سيال  »اي��ن��وف��ا  �سركة  �سّممت  امل��ح��م��ول، 

بروجكت�س ديفيجن«، امل�سباح »اينفور�س كولور« 

)Inforce Color( املتكّيف متاماً مع كل الأو�ساع 
التكتية جلندي القرن احلادي والع�سرين. �سنع بدنه 

من الكربون الفائق اخلفة وزناً، ويحمل يف موؤخره 

ت�سمح  �سلك  طوله  وعلى  وحيداً،  للتيار  قاطعاً 

بتثبيت امل�سباح على بنادق الهجوم اأو امل�سد�سات 

الآلية. �سّمم هذا امل�سباح لي�ستعمل بيد واحدة، مع 

قاطع تّيار دّوار يف موؤخره. وميكن اأن يوّفر اإ�ساءة 

دائمة واإ�ساءة موؤقتة. وت�سمح قدرة �سبط امل�سباح 

باإ�ساءة مرتجرجة، واإ�ساءة بالأ�سعة ما دون احلمراء، 

وبروؤية ليلية اأو بقراءة اخلرائط �ضمن �ضروط االأمان.

للماء  مقاوم  كولور«  »اينفور�س  اجليب  م�سباح 

وال�سدمات، ول يكت�سف باحلرارة. وهكذا يكون اآخر 

تكنولوجيا للجندي احلديث ويف ظروف القتال كلها.

ب ت ر - 7 ديفندر

(BTR - 7 Defender)
ن�سخة جديدة اأخرى من العربة ب ت ر - 80 حققتها 

ال�سركة الأوكرانية »�سيكرتوم انرتنا�سيونال«، وهي 

ترتكز اىل الهيكل القيا�سي للعربة ب ت ر - 80، 

ولكن مع حت�سينات عديدة. العام 2008، خ�سعت 

كلم( �سمن  األف  اأكرث من 30  )على  لعدة جتارب 

الأوكرانية،  امل�سلحة  القوات  من  اإختيارها  اإط��ار 

ُجّهزت  ديفندر.   7  - ر  ت  ب  اإ�سم  عليها  واأطلق 

�سركة  من  �سرعة  وعلبة  جديدين،  ديزل  مبحركي 

�سرعة  ت�سل   .»FTP IVECO TECTOR«
العربة الق�سوى اىل 100 كلم/�ساعة على م�سافة 

860 كلم. اأما لكونها برمائية كذلك، ف�سرعتها يف 

املاء بني 9 و10 كل�م/�ساع�ة خ�ال 20 �س�اع�ة م�ن 

الع��وم. وك�م�ا يف الع�ربة الأ�س�لي�ة ب ت ر - 80، 

ُجّه��زت الع�ربة ب ت ر - 7 ديفندر 

بكّوة من كل جهة من البدن لل�سماح 

العربة  لعنا�سر امل�ساة بال�سعود اىل 

والنزول منها بكل �سرعة. وميكن اأن 

جتّهز كذلك بربيجات خمتلفة: 

ر�سا�س  املقعد مع  اأحادي  بريج   -

ملم   7.62 عيار   PKT تي  ك  بي 

اأو  ور�سا�س NSVT عيار 12.7 ملم 

ر�سا�س KPVT عيار 14.5 ملم.

- بريج مزدوج املقعد مزّود مدفعاً 

 »3TM - 1« ملم   30 عيار  اآل��ي��اً 
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ور���س��ا���س��اً 

�سواريخ  وقاذيف  ملم،   7.62 عيار   PKT حمورياً 

م�سادة للدروع.

العربة ب ت ر - 7 ديفندر مدولبة لنقل اجلند، 

وميكن جتهيزها بتدريع اإ�سايف ما يزيد من حماية 

العربة كما الطاقم، ل �سيما �سد الألغام الأر�سية.

العربة ب ت ر - 4 ذات الربيج بارو�ش 

 (PARUS)
 )BTR - 4 PARUS( عربة ب ت ر - 4 بارو�س

الأوكرانية  ال�سركة  �سنعتها   8*8 جند  ناقلة  هي 

ال�سركة  من  ق�سم  وهي   ،»UKRINMASH«
»UKRSPETSEXPORT«. ُرّكبت وحدة القتال 
»بارو�س« على من�سة م�ستقرة على املحورين، وقد 

ُجّهزت بنظام ب�سري للت�سديد بالتلفزيون، وتظهر 

�سا�سات  على  العربة  وقائد  للرامي  املعلومات 

اأما الربيج  العربة.  الكمبيوتر املثبتة على هيكل 

»بارو�س« املزدوج املقعد فم�سّلح مبدفع عيار 30 

ملم، ور�سا�س حموري عيار 7.62 ملم، و6 قواذف 

رمانات مدخنة، وقاذيف �سواريخ م�سادة للدروع.

ناقلة اجلند املدرعة املدولبة ال�سينية تايب 

(TYPE 07 P) 07 ب

تعتمد العربة املدولبة، ناقلة اجلند ال�سينية من 

ب   07 تايب   ،)NORINCO( »نورينكو«  �سركة 

)TYPE 07 P( على هيكل مدرعة 8*8 وتتمّتع 
بحركية عالية وقدرات ممتازة يف الأرا�سي الوعرة، 

و�سهولة  ممتازة،  وحماية  فائقة،  نران  وبقدرة 

لأداء  ت�سّمم  اأن  وميكن  العمليات.  يف  اإ�ستخدام 

دعم  �سواريخ،  قاذفة  اإ�ستطاع،  وظائف خمتلفة: 

ناري، ت�سليح، مركز قيادة، ... الخ.

اإنها عربة قتال مثالية للعمليات امل�سادة لاإرهاب 

ّممت ب�سكل خا�س لاإ�ستخدام يف  والتظاهرات. و�سُ

الأرا�سي ال�سحراوية. ميكن جتهيزها بربيج مزدوج 

املقعد م�سّلح مبدفع عيار 30 ملم ور�سا�س حموري 

عيار 7.62 ملم. اأما �سرعتها الق�سوى فتبلغ 100 

وت�سل  كلم.   600 الذاتي  وا�ستقالها  كلم/�ساعة، 

�سرعتها الق�سوى يف املاء كعربة برمائية 4 كلم/

�ساعة.

قاذفة ال�سواريخ املتعّددة الفوهة ال�سينية 

AR1A عيار 300 ملم
الفوهة  املتعّددة  ال�سواريخ  اإط��اق  نظام  اإن 

ال�سيني اجلديد AR1A عيار 300 ملم من �سركة 

نورينكو ال�سينية، هو نظام هجومي و�ساح دفاع. 

اأو  كتيبة  وباإمكانه تنفيذ مهمات رمي عادة عرب 

اأنه قادر  اأ�سا�سية، حتى  بطارية رمي كوحدة رمي 

كذلك على تنفيذ مهمات رمي م�ستقل بوا�سطة 

قاذف واحد. ويتمّتع هذا النظام باأنظمة متطّورة 

ملقاومة الظروف املناخية، ونظام للقيادة والتحّكم 

من  كبرة  ت�سكيلة  يدّمر  اأن  وميكنه  وال��دع��م. 

الأهداف كمواقع املدفعية العدوة، وقوات الأ�سلحة 

جتّمعات  اأو  القتال،  وجمموعات   )NBC( اخلا�سة 

قوات.

اأنابيب،   10  -  8 من  بقاذف  النظام  هذا  ُجّهز 

ويبلغ مداه الأق�سى 130 كلم، مع حتليق اأق�سى 

حتى 650 كلم.

�سركة ITT تقّدم اأنظمة للإت�ساالت

وللحرب االإلكرتونية

انطلق معر�س وموؤمتر اأبو ظبي للدفاع الدويل منذ 

اأر�سية  اإىل  وا�ستند  قوياً   1993 العام  الأوىل  دورته 

دولة   34 بلغت  التي  العاملية  امل�ساركة  من  �سلبة 

العام  دورة  العدد يف  ازداد  ما  و�سرعان  �سركة.  و350 

1994 اإىل 40 دولة و608 �سركات.

�سهدت دورة العام 2005 نقلة نوعية يف هذا املجال لي�سل العدد اىل 49 

دولة و800 �سركة لرتفع يف دورة العام 2007 اىل 50 دولة و862 �سركة، 

فيما بلغ عدد ال�سركات امل�ساركة يف دورة العام 2009 نحو 905 �سركات 

عاملية، واأجنحة وطنية لإثنني وخم�سني دولة.

ويك�سف ح�سور الوفود الر�سمية من اأعلى امل�ستويات الدفاعية يف العامل 

حر�س الدول على الوجود يف معر�س اإيدك�س، حيث اإرتفع عدد وزراء الدفاع 

امل�ساركني من 46 وزيراً للدفاع ح�سروا الدورة الأوىل اإىل اأكرث من 64 وزيراً 

للدفاع ح�سروا اإفتتاح الدورة املا�سية، بينما �سارك يف دورة اإيدك�س 2009 

اأكرث من 143 وفداً ر�سمياً ع�سكرياً من جميع اأنحاء العامل.

كما يو�سح الإرتفاع الكبر لعدد زوار اإيدك�س من املخت�سني واملهتمني 

يف  والدفاعية  الع�سكرية  الأج��ن��دة  يف  املعر�س  ه��ذا  فعالية  واخل��رباء 

املعلومات بني  وتبادل  اخلربة  نطاق  تو�سيع  تاأثره يف  ومدى  العامل، 

الع�سكريني، حيث ازداد عدد الزوار الذي يقت�سر على كبار رجال الأعمال 

الدورة  زائر يف  األف   22 ني من  واملخت�سّ والع�سكريني  القرار  واأ�سحاب 

الأوىل اىل اأكرث من 50 األف زائر يف دورة العام 2007.

الدول  عدد  يف  الزيادة  انعك�ست  لقد 

وال�سركات امل�ساركة على امل�ساحة الإجمالية للمعر�س والتي ازدادت من 20 

األف مرت مربع العام 2003 اإىل 24 األف مرت مربع العام 2007 لرتفع 

اإجمايل م�ساحة املعر�س اىل 55 األف مرت مربع العام 2009 بزيادة حواىل 

ال�سعفني عن معر�س العام 2003.

معر�ش 

اإيدك�ش 

باالأرقام
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 ITT �سركة  عر�ست  اإيدك�س 2009  معر�س  يف 

املنتجات واخلدمات الآتية:

االإت�ساالت: • اأنظمة 
�سمن اإطار دعم العمليات يف العراق ودول اأخرى 

يف   »ITT« �سركة  اإ�ستمرت  الأو�سط،  ال�سرق  يف 

التقنية.  العالية  لاإت�سالت  التكتية  احللول  توفر 

 100 ح��واىل  املوّقعة  الإتفاقيات  قيمة  وبلغت 

الرائدة  ال�سركة  ه��ذه  من  جعل  ما  دولر  مليون 

العاملية يف املنطقة ول �سيما يف ال�سرق الأو�سط. 

وقد حّققت منواً مهماً يف ن�ساطاتها العام 2008 

مقارنة مع ال�سنوات الأخرى.

 SINCGARS,) و�سبرينت  �سينكغارز   •
 :(SPEAR NET

من  اأكرث  �سابقاً  باعت  قد   »ITT« �سركة  كانت 

العامل،  يف  �سينكغارز  اإت�سالت  نظام  األف   430

واأهم املبيعات كانت يف ال�سرق الأو�سط. واقرتحت 

من  اأكرث  الأمركي  اجلي�س  لت�سليم  اإتفاقاً  ال�سركة 

55 األف نظام »�سينكغارز« اجلديد مع م�ستقاته، 

النظام. ويعترب نظام  اإنتاج هذا  الأمر الذي يرفع 

بتح�سينات  ويتمّتع  اخلام�س  اجليل  »�سينكغارز« 

تكنولوجية عديدة.

:(SPEAR NET) • �سبرينت 
من  املحمول  للراديو  اجلديدة  التكنولوجيا  هو 

اىل  للت�سدير  متوافر  حالياً  وهو   ،»ITT« �سركة 

ال�سرق الأو�سط، وقد ا�سرتته اإ�سبانيا حديثاً.

االإلكرتوين: • النظام 
ALQ - 211 )V( 4، هو نظام احلرب الإلكرتونية 
الذي اختارته تركيا وباك�ستان )من�سمتني اىل ثاث 

دفاع  كنظام  و�سيلي(  بولونيا،  عمان،  هي  اخرى 

ذاتي مل�ستخدمي الطائرة ف - 16 الأمركية. واىل 

نظاماً   75 من  اأكرث  ت�سليم  مّت  الآن 

اإ�سافة اىل 140 نظاماً مطلوباً.

ومراقبة: رادار  • اأنظمة 
الرتكية  ال��دف��اع  وزارة  ت�سّلمت 

 »ITT« �سركة  من  رادار  نظام   13

احل�سور يف اإيدك�ش 2009

- �سانك هونغ جانغ - نائب قائد 

القوات الربية الكورية.

- اللواء فريزر ممثل اأركان اجلي�س 

الملاين.

رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ف���وي،  ي��ول��ي��ه   -

تكنولوجيا و�سناعة الدفاع الوطني ال�سيني.

- اللواء هلكن اي�سمبارك ممثل وزير الدفاع 

ال�سويدي.

احلر�س  وكيل  الدعى  عبداهلل  نا�سر  اللواء   -

الوطني الكويتي.

- مراذ بايار وكيل وزارة الدفاع لل�سناعات 

املدفعية يف تركيا.

- اجلرنال �سي �سول رئي�س اأركان قوات دفاع 

جنوب اأفريقيا. 

القوات امل�سلحة  ايرو لفونني مدير عام   -

الفنلندية.

- كمال مرجان وزير الدفاع التون�سي.

رئي�س  نائب  الفريح  جا�سم  مهند  اللواء   -

هيئة الأركان ال�سوري.

- الفريق اأول الركن موحان حافظ امل�ست�سار 

الع�سكري الأقدم للوزارة العراقية.

مدير  الغرابلي  �سلي�م  م��روان  الدكتور   -

قطاع  يف  الع�سكرية  ال�س��وؤون  اإدارة 
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املرور   حركة  ملراقبة   10 بينها  من 

اأول  القوات اجلوية. و�سُي�سّلم  ل�سالح 

العام  مطلع   »RAPCON« رادار 

.2010

 F N) سركة ف ن هر�ستال�

HERSTAL) تقّدم اآخر جديدها 
التكنولوجي

الرائدة  هر�ستال،  �سركة  قّدمت 

اخلفيفة  الأ�سلحة  اإنتاج  العاملية يف 

جديدين تكنولوجيني بني جمموع ما 

عر�سته يف اإيدك�س 2009.

»�سكار«  الهجومية  • البندقية 
:(SCAR)

و�سمولية  دق���ة  ب��ك��ل  اخ��ت��ربت��ه��ا 

وا�ستح�سنتها وحدات القوات اخلا�سة.

الدولة  جامعة  يف  القومي  الأم��ن 

العربية.

- اللواء بحري �سميح ممثل رئي�س 

الأركان الرتكي.

- الفريق فريو ابفلرت نائب رئي�س 

اأركان القوات امل�سلحة النم�سوية.

- اللواء الركن حممد م�سعود حماد 

م��ع��اون اآم��ر ال��دف��اع اجل��وي ممثل 

اأمني اللجنة العامة املوؤقتة للدفاع 

الليبي.

وكيلة  �سيتوفونا  ديانا  ال�سّيدة   -

وزارة اخلارجية يف �سلوفاكيا.

من  الت�سيف  ليونيد  الفريق   -

وزارة دفاع جمهورية بيارو�سيا.

- الفريق نيكولي ماكاروف رئي�س 

الأول  النائب  امل�سلحة  القوات  اأركان 

لوزير الدفاع الرو�سي.

- اللواء املهند�س جان لوك لبوريورو�س ممثل 

يف  للت�سلح  العامة  املفو�سية  تطوير  مدير 

منطقة ال�سرق الأو�سط واأفريقيا يف فرن�سا.

- الفريق وليم غورتني قائد القيادة املركزية 

اخلام�س  الأ�سطول  وقائد  الأمركية  البحرية 

الأمركي.

- بكار عبدو دو�سار حممد وزير دفاع جمهورية 

القمر املتحدة.

- بيون موكون مفّو�س وزير الدفاع الكوري.

- اللواء هانز جو�سني في�سار ممثل رئي�س اأركان 

القوات امل�سلحة الأملانية.

- اللواء جو�سيبي برناردي�س نائب قائد القوات 

اجلوية الإيطالية.

الأ�سلحة  ع��ام  مدير  دار  �سجاعات  الفريق   -

واملعدات يف القوات امل�سلحة  الباك�ستانية.

هيئة  رئي�س  الرعود  �سليمان  حممد  اللواء   -

العمليات امل�سرتكة الأردين.

اأركان  رئي�س  نائب  فيغوري�س  اندرو  اللواء   -

الدفاع  وزارة  يف  وال��ق��درات  للمعدات  الدفاع 

الربيطانية.

- وزير الدفاع الفرن�سي هرفيه موران.

- وزير الدفاع الربيطاين جون هوتون.

غارو�ساف  الت�سيكي  الدفاع  وزي��ر  نائب   -

كويريفا.

ال��دك��ت��ور ح�سني  ال��ت��ن��زاين  - وزي��ر ال��دف��اع 

مويني.
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 SCAR« وتت�سّمن جمموعة البندقية النموذج

L -« اأو )�سكار اخلفيفة( وعيارها 5.56*45 ناتو، 
الثقيلة(  �سكار  )اأو   »SCAR - H« والنموذج 

وعيارها 7.62*51 ناتو، والنموذج قاذف الرمانات 

.»FN 40 GL«
 FN HERSTAL ال�سلح  • نظام 

:LRWS
ُبعد،  ع��ن  ت��دار  خفيفة  ع��ن حمطة  ع��ب��ارة  ه��و 

وتتمّتع بزاوية كبرة يف الإرتفاع والإنخفا�س ما 

ّممت  ي�سمح بدفاع متقارب لعربة اأو وحدة قتال. �سَ

النظام »LRWS« )حمطة ال�ساح اخلفيف املدارة 

وهو  هر�ستال«،  ن  »ف  �سركة  و�سّنعته  ُبعد(  عن 

ومعاجلتها مع  الأخطار وحتديدها  باكت�ساف  يقوم 

تركيبه  وميكن  واأمنه.  الرامي  راحة  على  احلفاظ 

ن�سره يف  اأو  اخلفيفة،  العربات  اأنواع  جميع  على 

ا�سة كال�سفارات،  مكان ثابت حلماية املناطق احل�سّ

ووكالت الأمن، واملن�ساآت الع�سكرية، ولتوفر الأمن 

للمناطق احلدودية.

زورق متعّدد االإ�ستعمال الع�سكري من �سركة 

زودياك - فرن�سا

يف  نة  املح�سّ اجلديدة  املن�ساآت  من  م�ستفيدة 

اإيدك�س 2009، عر�ست ال�سركة الفرن�سية  معر�س 

ت�سنع  التي  الدولية   )ZODIAC( »زودي���اك« 

زوارق هوائية وا�سعة الإ�ستعمال يف ميدان الدفاع 

»زودياك  اجلديد  زورقها  العاملي،  امل�ستوى  على 

 Zodiac Hurricane(  »2  - م��اخ  ه��وري��ك��ان 

Mach - 2(، وهو زورق �سريع جداً ميكن اإ�ستعماله 
يف الظروف كافة. وي�سمح ت�سميم بدنه بتقلي�س 

الإجت��اه مع  ا�ستقراره يف  وزي��ادة  امل��اء  مقاومته 

ّمم ل�ستعمال وحدات ال�سرطة،  ال�سرعة الكبرة. و�سُ

اخلا�سة،  القوات  عمليات  ويف  ال�سواحل،  وحر�س 

والوحدات املقاومة لاإرهاب.

جيل اآلية دفع رباعي من اإحدى �سركات 

جمموعة اجلابر

�سركات  اإح��دى  �سي�ستمز«  لن��د  »اجلابر  قّدمت 

اخلدمات  تقدمي  يف  �سة  املتخ�سّ اجلابر  جمموعة 

واملنتجات لقوات دولة الإمارات العربية امل�سّلحة، 

تتمّيز  والتي  الرباعي  الدفع  ذات  »جيل«  اآلية 

جلميع  الكلي  الدفع  نظام  مع  التحرك  ب�سرعة 

العجات، ما يعطي حماية وقائية عالية من خماطر 

الألغام الأر�سية والتعّر�س لنران العدو.

نظام داغر من كيواويتك

عاملياً يف  الرائدة  »كيواويتك«  قّدمت جمموعة 

نظام  و�سناعتها  الليلية  الروؤية  معدات  ت�سميم 

»داغر« وهو اأحدث نظام عايل التقنية، يتمّيز باأنه 

يقّدم للم�ستخدم جملة من اخليارات مثل الكامرا 

الأر�سية  املواقع  حتديد  وجهاز  امللّونة  النهارية 

وبو�سلة رقمية مغنطي�سية.

جمالت  يف  املثايل  لاإ�ستخدام  متاح  والنظام 

الداخلي  والأم��ن  والبحرية  الربية  احل��دود  مراقبة 

وتاأمني  الإره����اب  ومكافحة  املن�ساآت  وحماية 

ميكن  ال��ذي  النظام  اأثبت  ولقد  القوات.  �سامة 

الظروف  اقتناوؤه ب�سعر منخف�س كفاءة عالية يف 

املناخية ال�سعبة من قبل امل�ستخدمني املدنيني 
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تعاين  التي  املناطق  يف  خ�سو�ساً  والع�سكريني، 

نق�ساً يف الطاقة. 

اآر جي 31 ناقلة جند

من بي اأيه اإي �سي�ستمز

الأول  العاملي  الظهور   2009 اإيدك�س  �سهد 

لناقات  الناجحة  ال�سل�سلة  من  الأح��دث  للنموذج 

اجلند امل�سادة لاألغام »اآر جي« التي تنتجها »بي 

اأيه اإي �سي�ستمز« لأنظمة الدفاع الأر�سية يف جنوب 

اأفريقيا. ومّت تطوير �سل�سلة اآليات »اآر 

اأفريقيا  جنوب  منطقة  من  خربة  على  بناًء  جي« 

مثل  اآل��ي��ات  خ��ال  من  وذل��ك  عقود  لثاثة  متتد 

»كا�سبر« و»مامبا« و»مفيزي«.

من  لاألغام  امل�سادان  اجلديدان  املقعدان  وُيعّد 

عنا�سر التطوير الأحدث يف الآلية »اآر جي 31 ام كيه 

اإ�سافية مل�ستخدميها  6 ايه« حيث يوفران حماية 

املمكن  من  التي  القطنية  الفقرات  اإ�سابات  �سد 

عن  الناجمة  ال�سادمة  امل��وج��ات  نتيجة  حدوثها 

ويحتوي  الأر�سية.  الألغام  تفجرات 

خا�سة  م��ك��ّون��ات  ع��ل��ى  امل��ق��ع��دان 

للتخفيف من ال�سدمات جرى اإنتاجها 

لأنظمة  اأفريقيا  جنوب  �سركة  يف 

التجارب  اأثبتت  اذ  الأر�سية،  الدفاع 

من  بع�ساً  املكّونات متت�ّس  اأن هذه 

لتفجرات  امل�ساحب  الراأ�سي  الدفع 

الألغام، ما يقّلل من احتمال اإلإ�سابة 

الأر�سية  الألغام  تفجرات  حالة  يف 

الكبرة.

وقامت �سركة »لند �سي�ستمز اأو اإم 

�سي« التابعة ل�»بي اأيه اإي �سي�ستمز« 

ب��رتخ��ي�����س م���ن ���س��رك��ة »ج����رنال 

كندا  �سي�ستكز« يف  لند  ديناميك�س 

التي   »31 جي  »اآر  اآليات  بت�سنيع 

ي�ستخدمها اجلي�س الأمركي. واأبدت 

عدة دول اأوروبية رغبتها يف ا�ستخدام الآلية »اآر جي 

31« امل�سادة لاألغام يف قواتها امل�سّلحة كان اآخرها 

طلب اإ�سباين بتوريد مائة اآلية من هذا النوع.

ج�سور ع�سكرية من �سركة دبليو اف اي ال

باقة  الربيطانية  ال  اي  اف  دبليو  �سركة  قّدمت 

متنوعة من اجل�سور الع�سكرية اأثبتت كفاءة عالية 

حالت  يف  وتركيبها  ن�سرها  �سهولة  حيث  من 

للدعم  ج�سرها  وك���ان  ال���ط���وارئ. 

اإن �سركات الإمارات العربية املتحدة اأثبتت للعامل مهارتها يف منتجات 

الدفاع وذلك يف جناح احتل من املعر�س م�ساحة 10517 مرتاً مربعاً هي 

الأكرب، وتت�سّمن اأكرث من 89 �سركة.

ومن الأجنحة الدولية يف املعر�س:

- اأملانيا: 3280 مرتاً مربعاً و57 �سركة.

- الوليات املتحدة: 2381 مرتاً مربعاً و44 �سركة.

- تركيا: 2214 مرتاً مربعاً و39 �سركة.

- اإيطاليا: 1472 مرتاً مربعاً و35 �سركة.

- فرن�سا: 1256 مرتاً مربعاً و44 �سركة.

- رو�سيا: 540 مرتاً مربعاً و27 �سركة.

- الأردن: 207 اأمتار مربعة.

- اململكة العربية ال�سعودية: 186 مرتاً مربعاً.

- الكويت: 84 مرتاً مربعاً.

- قطر: 36 مرتاً مربعاً.

اأما باقي امل�سرتكني يف املعر�س فكانوا: بريطانيا، كوريا، اأو�سرتاليا، 

ال�سني، بلجيكا، بولونيا، البو�سنة، باك�ستان، الربتغال، الربازيل، ت�سيكيا، 

كرواتيا، هنغاريا، رومانيا، �سربيا، واأوكرانيا.

اأبرز امل�ساركني يف معر�ش اإيدك�ش 2009
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الربي املعروف ب�»ام 18« الذي يعترب اأطول ج�سر 

غر معدين يف العامل قد ا�ستخدم بعد العمليات 

الع�سكرية يف العراق العام 2003 وهو ج�سر �سهل 

الرتكيب اإذ ميكن لثمانية جنود ن�سره على امتداد 

اجل�سر  اأكرث من �ساعة. ويبلغ عر�س  46 مرتاً يف 

4.3 اأمتار وحمولته تقّدر ب�80 طناً.

الذي  جواً  املحمول  البحري  اجل�سر  اأي�ساً  وهناك 

يتحّمل مرور �ساحنات بحمولة 35 طناً بكل �سهولة. 

وميكن لفرق الإنت�سار ال�سريع والطوارئ الع�سكرية 

واملوؤ�س�سات احلكومية الأخرى ووكالت الإغاثة ن�سر 

هذا اجل�سر يف اأي منطقة يف العامل خال 48 �ساعة 

فقط.

ال�سندوقية  العوار�س  ذو  املتو�سط  ج�سرها  وكان 

معاير  ت�سكيل  اأع��اد  قد 

�سناعة اجل�سور الع�سكرية 

العام  اإطاقه  مّت  عندما 

الوقت  1971، ومنذ ذلك 

اأك���رث من  ا���س��ت��خ��دام  مّت 

امتداد  على  ج�سر   500

العامل لاأغرا�س الع�سكرية 

وع���م���ل���ي���ات الإغ����اث����ة 

والطوارئ.

تركيب  ���س��ه��ول��ة  اإن 

وقت  اجل�����س��ور يف  ه���ذه 

�سريع لاأغرا�س املتعددة 

ج��ع��ل��ه��ا ت���ك���ون اخل��ي��ار 

الإغاثة  لعمليات  الأمثل 

خمتلف  يف  الإن�سانية 

العامل. وت�ستخدمها  اأنحاء 

 40 يف  امل�سّلحة  القوات 

يف  التمّيز  بف�سل  دول��ة 

الهند�سية  الت�ساميم 

املبتكرة.

نظام اإطلق جديد من بي اأيه اإي �سي�ستمز

تقوم �سركة »بي اأيه اإي �سي�ستمز« بتطوير نظام 

اإطاق متطّور من �ساأنه اأن ي�سع مقّدرات الطائرات 

من دون طيار املعّززة يف خدمة الوحدات القتالية 

الربية يف ال�سفوف الأمامية يف املعركة.

�سيمّكن هذا النظام الف�سائل من امتاك مقدرات 

املراقبة اجلوية التي تتمّتع بها الفرقة، حيث اأن 

وا�سحة  تبدو  اليوم  املعركة  ميدان  يف  امل�سكلة 

املعركة  ميدان  يف  بالإنت�سار  تقوم  الف�سائل  لأن 

احلجم  �سغرة  طيار  دون  من  طائرات  م�ستخدمة 

ل تزن اأكرث من 5 كلغ وحتمل اأجهزة اإح�سا�س ذات 

لدى  تتوافر  فيما  حم��دودة،  عملياتية  م��ق��ّدرات 

�سل�سلة القيادة العليا طائرات من دون طيار تزن 

قوية  اإح�سا�س  باأجهزة  وتتمّتع  كلغ   25 ح��واىل 

اإطاق  اأنظمة  اىل  حتتاج  اأنها  غر  فعالية،  واأكرث 

متوافرة  غر  املركبات«  »كالتي حتمل يف  خا�سة 

املع�سلة  ه��ذه  وحل��ّل  الف�سيلة.  م�ستوى  على 

املعلومات  جلمع  الو�سيلة  هذه  الف�سيلة  وتزويد 

الإ�ستخبارية �سعت �سركة »بي اأيه اإي �سي�ستمز« اىل 

اإبتكار م�سروع من�سة الإطاق الذكية التي ت�ستخدم 

مدفع الهاون لإطاق طائرة من دون طيار تزن 25 

كلغ اإذ خ�سع هذا النموذج اىل جتارب مكّثفة وهو 

الآن يف مرحلة التطوير. وت�سعى ال�سركة من �سمن 

اأهدافها الرئي�سة يف هذا امل�سروع اىل تخفيف وزن 

الطائرة اىل 20 كلغ.

معدات حافظة

من موؤ�س�سة بيلكان االأمريكية

عر�ست موؤ�س�سة »بيلكان« الأمركية منتجاتها من 

حقائب و�سناديق حفظ الأجهزة واملعدات والأ�سياء 

الثمينة واأنظمة الإ�ساءة املتطّورة. وتعترب بيلكان 

وت�سنيع  ت�سميم  العاملية يف  ال�سركات  اأكرب  من 

هذه املنتجات غر قابلة للتلف التي ت�ستخدمها 

قطاعات كثرة مثل الأمن و�سلطات تنفيذ القانون.

وهي تقوم منذ اأكرث من 30 عاماً بت�سنيع اأكرث 

من 60 نوعاً من هذه املنتجات ال�سامدة �سد املاء 

الظروف  حتت  وحفظها  ا�سة  احل�سّ املعدات  لنقل 

املناخية ال�سعبة على اإمتداد العامل. ولقد �سمدت 

هذه احلقائب عندما األقيت من الطائرات الهجومية 

ويف اأثناء العمليات البحرية حتت املاء وهي حتمل 

�سربات  منّظمات  مثل  دقيقة  ومعدات  اأجهزة 

القلب والإلكرتونيات والكامرات.

كما تعر�س املوؤ�س�سة جمموعة من اأجهزة 

ذات  للبيئة  وال�سديقة  املتطّورة  الإ�ساءة 

الكفاءة العالية من حيث الطاقة وت�ستخدم 

بطاريات قابلة لإعادة ال�سحن تعمل ملدة 

50 األف �ساعة.





تربز ما بني فرتة واأخرى، يف و�سائل االإعلم اأخبار عن اأزمة ال�سحراء الغربية، تراوح ما بني ازدياد 

من�سوب التوتر اأو االإ�ستباكات، اأو عقد املفاو�سات، خ�سو�ساً تلك التي عقدت موؤخراً يف نيويورك )مانها�ست(.

والقليل يعرف، اأو يتذّكر هذه االأزمة املن�سّية، والتي م�سى على وجودها وا�ستمرارها اأكرث من ثلثني عاماً، حتى اليوم. 

فما هي هذه االأزمة؟ وما اأ�سبابها؟ وَمن هم االأطراف الذين ي�سرتكون يف هذا النزاع؟ واأين هي هذه ال�سحراء؟ وَمن هم �سكانها، 

وعلى ماذا يتنازعون؟ �سنحاول يف ما ياأتي االإجابة عن هذه الت�ساوؤالت، وتلّم�ش اآفاق احللول، يف اإطار العلقات الدولية احلالية، وتبّدل 

موازين القوى املحلية والعاملية.
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موازين القوى املحلية والعاملية.
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اأين تقع ال�سحراء الغربية؟

اأفريقيا،  غ��رب  �سمال  الغربية  ال�سحراء  تقع 

جنوب املغرب مبا�سرًة، م�ساحتها 266 األف كلم2 

وموريتانيا  ال�سرقي،  ال�سمال  من  اجلزائر  حتدها 

من  الأطل�سي  واملحيط  واجل��ن��وب،  ال�سرق  من 

اإ�سرتاتيجياً  موقعاً  متتلك  بذلك  وهي  الغرب، 

مهماً. يبلغ عدد �سكان ال�سحراء الغربية 393 األف 

ن�سمة وفق اإح�ساءات العام 2008، ن�سفهم يعي�س 

يف العا�سمة »العيون«، اأكرب مدن املنطقة، وهوؤلء 

ال�سكان ي�سّكلون جمموعة من القبائل اأهمها:

- اأولد تيدرارين، جدهم »اأحمد بن غنبور«، هاجر 

اىل ال�سحراء من املغرب.

- الركيبات: ينت�سبون اىل الأدار�سة يف ال�سمال 

املغربي.

الأدار�سة  اىل  ينت�سبون  العينني:  ماء  ال�سيخ   -

اأي�ساً.

- تكنة: وت�سم اآيت حل�سن، اآيت مو�سى وعلي، 

يكوت، اآيت اأو�سي.

اآيت عمران ثم العرو�سيني وهم  اأولد دليم -   -

من الأدار�سة كذلك.

تتقا�سم هذه القبائل الن�ساطات والأدوار، فهناك 

وغرها،  والتجارة  ال�سيد  متار�س  حرفية  قبائل 

يهتم  من  ومنهم  القتال،  متار�س  قبائل  وهناك 

بال�سوؤون الدينية واإن�ساء »الزوايا الدينية«.

 - عربية  اأ���س��ول  من  الغربية  ال�سحراء  �سكان 

)اللهجة  العربية  اللغة  يتكلمون  اأمازيغية، 

والأمازيغية  العربية  من  مزيج  وهي  احل�سانية( 

ويدينون بالإ�سام على مذهب الإمام مالك.

تاريخ املنطقة

الفينيقيني قد و�سلوا  اأن  املوؤرخني  يرى بع�س 

مبئات  املياد  قبل  ما  منذ  املنطقة،  تلك  اىل 

ال�سنني، واأقاموا حمطات لهم على ال�ساحل الغربي 

وهناك  الأطل�سي،  املحيط  على  املطل  الأفريقي 

�سكان  وخ�سو�ساً  املناطق،  هذه  ب�سكان  ات�سلوا 

واأقاموا  تزاوجوا  وطبعاً  الرببر،  وجبال  ال�سحراء 

عاقات جتارية، ومن هنا يعتقد بع�س املوؤرخني 

املنطقة،  تلك  �سعوب  يف  فينيقية  اأ�سول  وجود 

ولكن مل يتم تاأكيد ذلك علمياً، حتى اليوم.

اأفريقيا  ل�سمال  الروماين  الإجتياح  فاإن  كذلك، 

يف القرنني الثاين والثالث )ب. م(، اأحدث تخلخاً 

حيث  الغربية،  لل�سحراء  ال�سكانية  الرتكيبة  يف 

ال�سمال  ومناطق  ليبيا  �سحراء  من  ا�سُتقدمت 

قبيلتا »�سنهاجة« و»زناتية« الرببريتان وا�ستقرتا 

الثامن  القرن  ال�سحراء املغربية، ومع مطلع  يف 

هجرات  الإ�سامي  الفتح  مع  و�سلت  امل��ي��ادي، 

اأر���س  اىل  العربية،  اجل��زي��رة  �سبه  م��ن  عربية 

بني  اجلديد  الدين  اإنت�سر  حيث  الغربية  ال�سحراء 

ال�سكان.

الدولة  تاأ�س�ست  ع�سر  احل���ادي  ال��ق��رن  مطلع 

املذهب  على  موؤ�س�سها  وك��ان  »امل��راب��ط��ي��ة«، 

وقد  ال�سكان،  بني  املذهب  هذا  فتعّمم  املالكي، 

اإجتماعي  نظام  اإق��ام��ة  على  امل�سلمون  عمل 

متطّور، واأنع�سوا احلياة الإقت�سادية وخ�سو�ساً جتارة 

الذهب من مايل التي كانت تعرف يف ذلك الوقت 

باإ�سم ال�سودان. وتوالت الهجرات العربية اىل هذه 

واخلام�س  ع�سر  احلادي  القرنني  بني  ما  املنطقة 

اىل  ونفوذها  �سيطرتها  بوا�سطة  وتغلغلت  ع�سر، 

الذهب«،  و»وادي  احلمراء«،  »ال�ساقية  منطقتي 

بطابعها  وطبعتها  موريتانيا،  اأرا���س��ي  واأغلب 

العربي والإ�سامي املميز. 

ال�سحراء الغربية يف الع�سور احلديثة

اإ�سبانيا  �سيطرة  الغربية حتت  ال�سحراء  �سقطت 

اإ�سبانية  مقاطعة  اىل  وحتولت  1884م،  العام 

القومي  ال�سعور  تنامي  مع  ولكن   ،1934 العام 

احلرب  عقب  »ال�����س��ح��راوي��ني«،  ل��دى  وال��وط��ن��ي 

الإ�ستعماري،  املد  اإنح�سار  ومع  الثانية  العاملية 

وت�ساعد حركات الإ�ستقال يف العامل وخ�سو�ساً يف 

اأفريقيا )املغرب، اجلزائر، تون�س وم�سر وال�سودان 

وغرها(، بداأت املطالبة برحيل الإ�سبان عن تلك 

حرب  الغربية  ال�سحراء  �سكان  وخا�س  املنطقة، 

ع�سابات �سدهم خال فرتة خم�سينيات و�ستينيات 

و�سبعينيات القرن الع�سرين، وبعد ذلك، مّت توحيد 

»جبهة  باإ�سم  العامل  عرفها  مبنظمة  املقاومة 

البولي�ساريو« )Polisario(، وهي تعني: »اجلبهة 

الذهب«  ووادي  احلمراء  ال�ساقية  لتحرير  ال�سعبية 

 Popular Front for the Liberation of(

املوارد

متتاز اأرا�سي ال�سحراء الغربية 

باحتوائها على ثروة هائلة من 

وث��روة  وال��ف��ولذ،  الفو�سفات، 

واعدة على طول  نفطية كبرة 

املحيط  على  املطل  �ساطئها 

اىل  بالإ�سافة  ه��ذا  الأطل�سي، 

ثروة �سمكية �سخمة.
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 Saguia el - Hamra
احلمراء،  )ال�ساقية   .)and Rio de Oro

ال�سحراء  �سمن  ملنطقتني  اإ�سمان  الذهب  ووادي 

الغربية(.

�سّنتها هذه  التي  الع�سابات  وحتت �سغط حرب 

�سغط  وتزايد  الإ�سبانية،  القوات  �سد  املنظمة 

اإ�سبانيا من  بان�سحاب  املطالب  الإ�سباين  ال�سارع 

الدويل، قررت  وكذلك املجتمع  الغربية،  ال�سحراء 

املنطقة،  من  الإن�سحاب   1975 العام  اإ�سبانيا 

املنطقة  دول  بني  ونزاعاً  م�سكلة  جعلته  اأن  بعد 

ثانية،  »البولي�ساريو« من جهة  وجبهة  من جهة، 

فكيف ذلك؟

امل�سكلة والنزاع

الإ�سباين عر�ست  الإن�سحاب  العام 1975 وقبيل 

العدل  حمكمة  على  الغربية  ال�سحراء  ق�سية 

الدولية، اآنذاك كان الو�سع على ال�سكل الآتي:

مغربية  اأر�س  هي  ال�سحراء  باأن  تدعي  املغرب 

اأن  فيها  تعترب  اأدل��ة  قّدمت  وق��د  القدمي،  منذ 

ما  �سمن  مغربية  اأر���س  وموريتانيا  ال�سحراء 

تقّدمت  كذلك  الكبر«،  ب�»املغرب  يعرف  كان 

اأر�س  هي  الغربية  ال�سحراء  اأن  بادعاء  موريتانيا 

موريتانية تريد ا�ستعادتها.

الطرف الآخر كان جبهة »البولي�ساريو« باعتبارها 

متثل ال�سعب ال�سحراوي الذي ي�سكن هذه املنطقة 

قوات  �سد  »الغرّية«  حرب  باأعمال  يقوم  زال  وما 

التام  بالإ�ستقال  يطالب  وهو  الإ�سبانية،  الإحتال 

بقية  عن  م�ستقلة  دول��ة  واإع��ان  املنطقة  لهذه 

الأطراف، وكانت اجلزائر تدعم هذه اجلبهة ومتّدها 

بكل حاجاتها.

الإقليم  منح  اىل  متيل  فكانت  اإ�سبانيا  اأم��ا 

تابعة  دولة �سحراوية تكون  واإقامة  ذاتياً  اإ�ستقالً 

لها.

الأط���راف  اإدع����اءات  الدولية  املحكمة  رف�ست 

الغربية  ال�سحراء  اأن  فيه  اعتربت  قراراً  واأ�سدرت 

تخ�س اأهلها، وحقهم يف تقرير امل�سر.

اإتفاق مدريد

املغرب  من  وكل  اإ�سبانيا  بني  ما  الإتفاق  عقد 

الثاين 1975، وفيه  وموريتانيا، يف 14 ت�سرين 

مّت اإقت�سام ال�سحراء الغربية فنالت املغرب معدل 

اإ�سبانيا ٪35  الثلث، ومنحت  الثلثني وموريتانيا 

وحرية  الفو�سفات  مناجم  اإ�ستثمار  حقوق  من 

ال�سيد يف املياه الإقليمية لل�سحراء. وقد رف�ست 

بية
غر

 ال
راء

ح
�س

ال

املغرب

اجلزائر

مايل

ال�سنغال

موريتانيا
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اأق�سى  يف   )Tindoff( تندوف  مدينة  وتعترب 

حلكومة  الرئي�س  املقر  للجزائر  الغربي  اجلنوب 

من  الآلف  ع�سرات  مع  البولي�ساريو  منظمة 

مدينة  وتبعد  ال�سحراويني  واملقاتلني  الاجئني 

تندوف حواىل 50 كلم عن حدود املغرب وال�سحراء 

الغربية )يبلغ عدد �سكانها اليوم حواىل 100 األف 

ن�سمة(.

البولي�ساريو  جبهة  قوات  بني  ما  القتال  اإندلع 

والقوات املغربية املوريتانية من جهة  من جهة 

اأخرى، غري اأن موريتانيا واأمام �ضغوط داخلية وتغرّي 

حتتله  كانت  الذي  الق�سم  من  اإن�سحبت  ال�سلطة، 

العام 1979، على اأن ت�سّلمه لقوات البولي�ساريو، 

اإل اأن القوات املغربية فاجاأت اجلميع واحتلت هذا 

�سيطرة  حتت  بكاملها  ال�سحراء  واأ�سبحت  الق�سم، 

التاج املغربي.

اإ�ستمر القتال ما بني املغرب وقوات البولي�ساريو 

املدعومة من اجلزائر والتي تدّخلت ب�سكل مبا�سر 

اجلي�س  جي�سها مع  اإ�ستبك  حيث  احلرب  يف هذه 

املغربي و�ضقط لهما قتلى وجرحى. وبعد �ضغوط 

املبا�سر  تدّخلها  اجلزائر  اأوقفت  وعربية،  دولية 

املغرب  �سد  حربها  »البولي�ساريو«  تابعت  بينما 

طيلة فرتة الثمانينيات وحتى مطلع الت�سعينيات 

منظمة  ت��دّخ��ل��ت  عندما  امل��ا���س��ي  ال��ق��رن  م��ن 

لإطاق  حداً  وو�سعت   1991 العام  املتحدة  الأمم 

»مينور�سو«  باإ�سم  عرفت  بعثة  واأر�سلت  النار، 

 )Minurso - Mission des Nations Unies
 pour l׳Organisation d׳un Référendum
الأمم  بعثة  اأي   ،au Sahara Occidental(

املتحدة لتنظيم اإ�ستفتاء يف ال�سحراء الغربية.

النار،  اإط��اق  وقف  مبراقبة  البعثة  هدف  حدد 

ال�سحراء؛  م�سر  على  الإ�ستفتاء  اإج��راء  ومبا�سرة 

ما  وهو  الإ�ستقال،  اأو  للمغرب،  الإن�سمام  اإما  اأي 

ال�سحراوي،  لل�سعب  امل�سر  تقرير  حق  يعني 

الإ�ستفتاء، ولكن  العام 1992 لإجراء هذا  وقد حّدد 
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وتابعت  الإت��ف��اق،  ه��ذا  البولي�ساريو  منظمة 

الإ�سبانية،  ال��ق��وات  �سد  الع�سكرية  عملياتها 

قيام  اأعلنت   1976 العام  من  �ضباط  �ضهر  ويف 

اإ�سم  اجلزائر حتت  من  مدعومة  امل�ستقلة  دولتها 

الدميقراطية.  العربية  ال�سحراوية  اجلمهورية 

 )SADR( )Sahrawi Arab Democratic
املنفى،  يف  لها  حكومة  وعّينت   Republic(
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اخلاف حول من يحق له اأن 

الإ�ستفتاء  هذا  يف  ي�سّوت 

وجبهة  ال���غ���رب  ب���ني  م���ا 

حتى  التحقيق  بعيد  اأمراً  منه  جعل  البولي�ساريو 

الآن، فالبولي�ساريو تعترب اأن املغرب اإ�ستقدم اىل 

الآلف من امل�ستوطنني  الغربية ع�سرات  ال�سحراء 

املغاربة لتغير دفة الأغلبية ال�سحراوية املطالبة 

بالإ�ستقال التام، ل�سالح اجلهة التي تطالب ب�سم 

حتت  الذاتي  احلكم  ملنحه  اأو  للمغرب،  الإقليم 

اقرتح  كما  احل��الت،  اأح�سن  يف  املغرب  �سلطة 

املغرب يف ما بعد. وملا مل ي�سل الطرفان اىل حل 

فقد ا�ستمرت الأزمة منذ ذلك الوقت وحتى اليوم، 

على الرغم من الو�ساطات الدولية املتعددة.

الو�سع القانوين لل�سحراء الغربية

ومواقف االأطراف

من  الإن�سحاب  نّيتها  اإ�سبانيا  اأعلنت  عندما 

الأمم  ق���رارات  مع  اإن�سجاماً  الغربية،  ال�سحراء 

وحق  كافة،  الإ�ستعمار  اأ�سكال  باإلغاء  املتحدة 

ال�سحراء  ق�سية  رفعت  لل�سعوب،  امل�سر  تقرير 

من  ك�سكل  الدولية،  العدل  حمكمة  اىل  الغربية 

املحكمة  نظرت  وقد  القانونية،  النزاعات  اأ�سكال 

الأطراف  طلبات  وناق�ست  قانونياً،  الق�سية  يف 

ميلك  وما  منها،  كل  وادع��اءات  فيها،  امل�سرتكة 

احلق  تثبت  وم�ستندات  قانونية  براهني  من 

بعد  ولكن  ال�سحراء،  هذه  ملكية  يدعيه يف  الذي 

الدولية  املحكمة  اأ�سدرت  وامل��داولت  املناق�سات 

ميلك  ل  املدعية  الأط��راف  من  اأي��اً  ب��اأن  حكمها، 

الإثبات الكايف للحق يف ملكية ال�سحراء، واعتربت 

اأن ال�سحراء تعود لأهلها الذين ي�سكنون فيها ولهم 

احلق يف اإدارة اأنف�سهم وتقرير م�سرهم، وهذا ما 

رف�سته كل من املغرب وموريتانيا واإ�سبانيا، بينما 

اأّيدته منظمة »البولي�ساريو«، لذلك �سارعت هذه 

الأطراف ما عدا الأخرة اىل عقد »اإتفاق مدريد«.

مواقف الدول من االأزمة

اأزمة ال�سحراء الغربية منطقة جتاذب  �سّكلت 

وا�ستقطاب للعديد من الدول، راوحت ما بني 

خ�سو�ساً  املبا�سر،  والدعم  للحل،  الو�ساطات 

يف فرتة احلرب الباردة ما بني املع�سكرين 

�ضقوط  وبعد  لكن،  وال��غ��رب��ي،  ال�ضرقي 

النار  اإط��اق  وتوقف  ال�سوڤياتي  الإحت��اد 

العام 1991، فقد اإجتهت الأزمة نحو احلل بانتهاج 

الأمم  تدّخل  من  الرغم  وعلى  ال�سيا�سية،  الطرق 

املتحدة وبع�س الدول الأوروبية والوليات املتحدة، 

ومنظمة الدول الأفريقية وجامعة الدول العربية، 

فاإن الأزمة مل ت�سل بعد اىل بّر الأمان واحلل الذي 

من  الأطراف  مواقف  اأما  كافة.  الأطراف  ير�سي 

احلل فيمكن اإيجازها مبا ياأتي:

• املغرب:
يف  هامني  وت��اأث��ر  بقوة  املغرب  يتمتع 

على  عملياً  يده  بو�سع  قام  وقد  املنطقة، 

ويطالب  الغربية  ال�سحراء  من  الأكرب  الق�سم 

ا�ستفتاء  اأي  من  يخ�سى  وهو  اليه،  ب�سمها 

ويكون  ل�سروطه،  يخ�سع  ل  ال�سحراء  م�سر  على 

بالفو�سفات  الغني  الإقليم  خ�سارة  يف  �سبباً 

والرثوة ال�سمكية.

البولي�ساريو: • جبهة 
يف  للمغرب  املناوئ  الرئي�س  الطرف  زالت  ما 

الرغم من  ال�سحراء، وعلى  ال�سيادة على  حقه يف 

الكثري من  الدعم بعد �ضقوط  الكثري من  فقدانها 

من  الرغم  وعلى  العامل،  يف  الي�سارية  الأنظمة 

مب�ساكلها  لن�سغالها  لها،  اجلزائري  الدعم  تدين 

م�ساعر  على  تراهن  ت��زال  ما  اأنها  اإل  الداخلية، 

ال�سعب ال�سحراوي ورغبته يف الإ�ستقال.

• اجلزائر:
والتقليدي  الأ�سا�سي  ال��داع��م  اجل��زائ��ر  �سّكلت 

فاأمّدتها  اإنطاقها،  منذ  البولي�ساريو  جلبهة 

مع  �سراعها  يف  بالرجال  وحتى  وال�ساح  باملال 

املغرب، غر اأن ظروف اجلزائر يف الفرتة الأخرة، 

هذه  على  اأّث��ر  الدولية  القوى  م��وازي��ن  وت��ب��ّدل 

ما،  ثمناً  البولي�ساريو  تدفع  اأن  ويخ�سى  العاقة، 

اخلارجية  اجلزائرية  ال�سيا�سة  رياح  تغّر  نتيجة 

وانعكا�ساتها بالتايل على املوقف اجلزائري الداعم 

الدائرة  املفاو�سات  البولي�ساريو يف  جبهة  لتوّجه 

حول م�سر ال�سحراء.

• فرن�سا:
امل�ستعمرة  وه��ي  فرن�سا،  اأن  البع�س  ي��رى 

ال�سابقة للدول التي لها عاقة مبلف ال�سحراء، ل 

تخفي ميلها الظاهر ل�سالح املغرب ولكن اىل احلد 

الذي ل يغ�سب اجلزائر والتفريط بها، وهي حتّبذ 

اإ�ستمرار النزاع حتى ل يقوى طرف بحجم املغرب، 

واأهمية اجلزائر، كذلك فاإن تغّر ال�سيا�سة الفرن�سية 

من اليمني اىل الي�سار، اأو العك�س يوؤثر يف الرتدد 

احلا�سل يف املوقف الفرن�سي.

• اإ�سبانيا:
اإ�سبانيا كم�ستعمر �سابق لل�سحراء،  يعترب و�سع 

كافيني  �سببني  امل��غ��رب  م��ع  عاقاتها  وت��وت��ر 

لهتمامها بو�سع ال�سحراء، وهي ل تريد للمغرب 

لأن  اإن�سحاباً،  اأو  اأن يتخّل�س من هذا امللف �سماً، 

ذلك �سيقود املغرب اىل املطالبة مبدينتي �سبته 

اإ�سبانيا  زال��ت  ما  واللتني  املغربيتني  ومليلة 

حتتلهما.

املتحدة: • الواليات 
الدولية،  مكانتها  من  موقفها  ت�ستمد  وه��ي 

والو�ساية العاملية على مناطق النزاع، وهي حتى 

ال�سحراء،  على  املغرب  ب�سيادة  تعرتف  مل  اليوم 

والعاهل  املغرب  �سيا�سة  اىل  متيل  كانت  واإن 

للحل )م�سروع  ولذلك قامت مببادرات  املغربي، 

بيكر( و�سّجعت ملفاو�سات مانها�ست يف نيويورك 

ل اىل حل. بني اأطراف النزاع للتو�سّ

مفاو�سات »مانها�ست« واحلل املنتظر

 )Manhasset( »مانها�ست«  مفاو�سات  تعترب 

وجبهة  جهة،  من  املغرب  بني  ما  نيويورك  يف 

مفاو�سات  اأول  اأخ��رى،  جهة  من  »البولي�ساريو« 

جاءت  وقد  املتنازعني،  الطرفني  بني  مبا�سرة 

 1754 )الرقم  الدويل  الأمن  لقرار جمل�س  نتيجة 

تاريخ 30 ني�سان 2007(، الذي حّث الطرفني على 

الدخول يف مفاو�سات مبا�سرة، بنّية طيبة، وبدون 

�ضروط م�ضبقة. كذلك فقد مّدد القرار مهمة قوات 

 31 ال�سحراء حتى  )مينور�سو( يف  املتحدة  الأمم 

ت�سرين الأول 2007.

اىل  بالإ�سافة  الطرفان،  عقد   2007 العام  خال 
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من  جولتني  وموريتانيا،  اجل��زائ��ر  عن  ممثلني 

الإجتماعات من دون التو�سل اىل اأي نتيجة تذكر. 

اأي   2008 العام  اأخريان  جولتان  حتّقق  مل  كذلك، 

ما  فالق�سية  ولذلك  الأط��راف،  مواقف  يف  خرق 

ير�سي  حل  اىل  النزاع  ي�سل  ومل  معّلقة  ت��زال 

اأن مهمة قوات الأمم املتحدة  الأطراف كافة، كما 

والتي مددت فرتة وليتها حتى ني�سان 2009 على 

اأمل ح�سول الإ�ستفتاء، ما تزال تنتظر، اإما الو�سول 

اىل حل ما، اأو متديد اآخر، قد يتمدد... اأو ينفجر 

اأن  النزاع  طريف  اأحد  �سعر  ما  اإذا  جمدداً،  الو�سع 

نتائج املفاو�سات، اأو ال�سغوطات ل تلبي م�ساحله 

اأن بع�س الدول الكربى قد يلجاأ  اأو طموحاته، كما 

اىل ذلك اإذا راأت اأن م�ساحلها يف املنطقة مهّددة، 

اإذا قامت حتالفات ما بني منظمة »البولي�ساريو«، 

اأو  الوليات املتحدة،  التي تعتربها  الدول  وبع�س 

الإ�سرتاتيجي  اأمنها  تهّدد  الأوروب��ي،  الإحتاد  دول 

وكوريا  واإيران  ورو�سيا  ال�سني  مثل  دول  وخ�سو�ساً 

ال�سمالية، اأو اإحدى دول اأمركا الاتينية، املناوئة 

لل�سيا�سات الغربية.

املراجع:

1- http://News.BBC.CO.UK/2/hi/
Africa Western Sahara.

2- CIA-The World factbook-Western 
Sahara.

3- Polisario - Wikipedia - The Free 
Encyclopedia.

4- Madrid Accords - Wikipedia - UN 
Opinion.

5- Legal Status of Western Sahara.
ملفات   - املعرفة   - الغربية  ال�سحراء  اأزمة   -6

Google.Com :خا�سة

7- احلياة - العدد 16801 - تاريخ 2009/4/4 

- جمل�س الأمن ي�ستعد ملناق�سة ق�سية ال�سحراء.

ما هو احلل املنتظر؟
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اإعداد:

اح�سان مرت�سى

باحث يف ال�سوؤون الإ�سرائيلية

ل �سك يف اأن احلكومة اليمينية املتطرفة التي 

نتنياهو  برئا�سة  العدو  كيان  يف  موؤخراً  ّكلت  �سُ

الدماء  و�سفك  احل��رب  رجلي  م��ن  ك��ل  وع�سوية 

املجتمع  واق��ع  عن  تعرّب  اإمن��ا  وب���اراك،  ليربمان 

الإ�سرائيلي احلايل يف انزياحه اأكرث فاأكرث نحو املزيد 

ال�سام. ويف هذا  ورف�س  والعدوانية  التطّرف  من 

ال�سياق ي�سر علماء الإجتماع ال�سيا�سي الإ�سرائيلي 

ر هذا  اىل العديد من العوامل والأ�سباب التي تف�سّ

الإ�سرائيليني  اأغلبية  تبني  اأبرزها  ومن  الإنزياح، 

اىل  بالإ�سافة  وحتميته،  ال�سراع«  »اأبدية  عقيدة 

العربي  اجلانب  يف  ال�سريك«  »اإن��ع��دام  عقيدة 

درور  دانيال  الكاتب  ويرى  الفل�سطيني.  وخ�سو�ساً 

املحا�سر يف جامعة بن غوريون، اأن نقطة التحّول 

التي قادت اىل ريادة هذه النظرية تكمن يف ف�سل 

موؤمتر »كمب ديڤيد« يف اأواخر العام 1999 الذي 

يا�سر  الراحل  الفل�سطيني  الرئي�س  من  كاً  جمع 

اجلرنال  الأ�سبق  اإ�سرائيل  وزراء  ورئي�س  عرفات 

اإيهود باراك، ومن َثمَّ اإندلع اإنتفا�سة الأق�سى اإثر 

الزيارة الإ�ستفزازية التي قام بها رئي�س احلكومة 

الأق�سى  امل�سجد  باحة  اىل  �سارون  اآرييل  الأ�سبق 

على  عر�س  اأن��ه  اأعلن  بعدما  وذل��ك  القد�س،  يف 

اإ�سرائيلي  لزعيم  ميكن  ما  اأق�سى  الفل�سطينيني 

مل  وبالتايل  رف�سوا،  ولكنهم  ال�سراع  حلّل  عر�سه 

يعد لإ�سرائيل �سريك للت�سوية.

نخب  تبّنتها  وامللّفقة  املفتعلة  الذريعة  هذه 

ذات  النخب  فيها  مبا  خمتلفة،  وثقافية  �سيا�سية 

التي  تامر  ي��ويل  مثل  الي�سارية،  التوجهات 

»ال�سام  العام حلركة  املدير  تتوىل من�سب  كانت 

الي�سار  اأحد منّظري  كان  الذي  لندن  ويارون  الآن«، 

كبار  اأحد  اىل  حتّول  اأن  لبث  ما  لكنه  ال�سهيوين 

املتطرفني يف اأثناء حرب غزة. وقد �سار املجتمع 

من  و�سواها  النخب  هذه  اأعقاب  يف  الإ�سرائيلي 

اأن  دون  من  والديني،  ال�سوفيني  اليمني  نخب 

الآخر وما يعانيه من  يلتفت اىل عذابات الطرف 

املادية  للحقوق  و�سلب  وا�سطهاد  وحيف  ظلم 

واملعنوية، مثل احل�سار الظامل وبناء جدران الف�سل 

العن�سري وم�سادرة الأرا�سي وهدم البيوت واإتاف 

املحا�سيل والأرزاق والقتل ملجرد القتل.

تفا�سيل  يف  تقّدم  ما  �سوء  على  تاأملنا،  واإذا 

احلكومة  رئي�س  اأبرمها  التي  الإئتافية  الإتفاقات 

والتي ت�سّكل  اجلديدة بنيامني نتنياهو )بيبي(، 

اأنف�سنا  جند  امل�ستقبلي،  احلكومة  برنامج  عملياً 

اأمام خمطط لتعطيل العملية التفاو�سية والتح�سر 

القوانني  امل��زي��د م��ن  و���س��ّن  لأع��م��ال ع��دوان��ي��ة 

العن�سرية. فالإتفاق بني الليكود وحزب »اإ�سرائيل 

اأفيغدور  املتطّرف  العن�سري  بزعامة  بيتنا« 

لليهود  الأ�سويل  الديني  �سا�س  وح��زب  ليربمان 

مفاو�سات  عن  حديث  اأي  من  يخلو  ال�سرقيني، 

حما�س  حركة  على  امل��ربم  الق�ساء  عن  بل  �سام 

»الإرهاب«  ي�سميه  ما  على  الق�ساء  وعن  غزة  يف 

الفل�سطينية.  ال�سلطة  باأموال  للتحكم  والدعوة 

�سبابي  ب�سكل  فدعا  العمل  حزب  الإتفاق مع  اأما 

مع  اإقليمي  ل�سام  اإ�سرائيل  »�سعي  اىل  غام�س 

ذكر  على  الإتيان  دون  املجاورة« من  الدول  جميع 

اجلانب الفل�سطيني. والإتفاق مع حزب »اإ�سرائيل 

بيتنا« يق�سي باأن تكّثف احلكومة الإ�ستيطان بني 

الأمر  اأدوميم،  معاليه  وم�ستعمرة  القد�س  مدينة 

لقيام  احتمال  اأي  على  ق�ساًء مربماً  يق�سي  الذي 

دولة فل�سطينية متوا�سلة جغرافياً ويعزل القد�س 

علماً  الفل�سطينية.  الأرا�سي  �سائر  عن  باأكملها 

اإنه لن  باأن رئي�س هذا احلزب ليربمان قال تكراراً 

يقبل الإن�سحاب من ه�سبة اجلولن ورف�س مبادئ 

اأن  معترباً  للحرب  الإ�ستعداد  اىل  ودعا  اأنابولي�س 

اإ�سرائيل  اأن  واأ�ساف  ال�سام.  جتلب  لن  التنازلت 

منذ العام 1967 تنازلت عن اأرا�سٍ تزيد عن ثاثة 

اأ�سعاف م�ساحتها، فهي تنازلت عن �سيناء واأر�س 
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ال�سفة والقطاع ووّقعت اإتفاق اأو�سلو ولكن كل ذلك 

مل يحقق ال�سام.

الرتقب  من  اأج��واء  اأوج��دت  املواقف  ه��ذه  مثل 

واحلذر يف ال�ساحتني العربية والدولية. ويف الداخل 

ت�سيبي  املعار�سة  زعيمة  و�سفت  الإ�سرائيلي 

ليفني، رئي�سة حزب كادميا، حكومة نتنياهو باأنها 

حكومة »�سراء الذمم« وقالت عن حزب العمل باأنه 

اإل عن  ول يبحث  والقيم  اجلوهر  حزب يفتقد اىل 

ب�»الرجل  الإ�سرائيلي  اجلمهور  وو�سفت  الكرا�سي. 

هذه  راأ�سه  على  نتنياهو  األقى  ال��ذي  ال�سعيف« 

احلكومة امل�سخمة، التي ت�سم وزراء ل�سوؤون ل �سيء 

الألقاب  من  وكثر  مهام  دون  من  ووزراء  ونواباً 

ليربمان  ليفني  وانتقدت  لل�سخرية.  امل��ث��رة 

القانونية علماً  املوؤ�س�سات  ت�سّلم كل  الذي  وحزبه 

باأن رئي�سه يخ�سع لتحقيقات جنائية وفقاً لائحة 

اإتهام طويلة.

ب��اراك يف  نتنياهو مع  اأخ��رى يتفق  ناحية  من 

قيادة  ب��روز  اإنتظار  وج��وب  على  احلالية  املرحلة 

فل�سطينية تقبل مبا رف�سه الرئي�س الفل�سطيني 

الراحل يا�سر عرفات وتكون يف الوقت نف�سه قادرة 

على  الرجان  ويتفق  كما  اخليار.  هذا  فر�س  على 

تتمحور حول  اأن  اجلديدة يجب  احلكومة  اأن مهمة 

مواجهة اإيران وم�سروعها النووي، ل �سيما يف ظ�ل 

ال�سيا�سة الأمركية اجلديدة التي تنحو منحى احلوار 

حلول  اإ�سرائيل  تريد  فيما  الدبلوما�سية،  واحللول 

العقوبات الإقت�سادية القا�سية اأولً و�سولً اىل احللول 

ال�سياق تتم قراءة ما قامت  الع�سكرية. ويف هذا 

قوافل متوين  اإ�سرائيل من �سرب  به 

ودللة  ر�سالة  باأنها  ال�سودان  يف 

واإزاء  الطويلة.  اإ�سرائيل  يد  على 

والع�سكرية  ال�سيا�سية  العربدة  هذه 

اأكرث  البعيد  غر  امل�ستقبل  يف  املنطقة  تبدو 

العامل  قيادات  ي�سع  الذي  الأمر  وغلياناًَ،  توتراً 

نتنياهو  يّتفق 

م����ع ب������اراك 

امل��رح��ل��ة  يف 

على  احل��ال��ي��ة 

اإنتظار  وج��وب 

ب����روز ق��ي��ادة 

فل�س�ط�يني���ة 

تقبل مبا رف�سه 

الرئي�ش الراح�ل يا�سر عرف�ات

االأمريكية  ال�سيا�سة  ظل  يف 

منحى  تنحو  التي  اجلديدة 

احلوار واحللول الدبلوما�سية، 

فر�ش  اىل  اإ�سرائيل  ت�سعى 

العقوبات القا�سية و�سوالً اىل 

احللول الع�سكرية
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اأمام  الفل�سطينية  القيادات  �سيما  ول  العربي 

م�سوؤوليات م�سرية كربى. واإذا كان العامل وبع�س 

الفائزة  حما�س  حكومة  قاطع  قد  العربية  ال��دول 

الإع��رتاف  لرف�سها  غ��زة  قطاع  يف  دميوقراطياً 

باإ�سرائيل واأنزلت بها الكارثة الكربى اإثر ما �سمي 

بعملية »الر�سا�س امل�سهور«، فكيف �سيواجه هذا 

املواقف  واأوروب��ا،  اأمركا  وخ�سو�ساً  اليوم  العامل 

التي  ال�سام  الراف�سة ملبادئ  الإ�سرائيلية اجلديدة 

�سيكون  وكيف  نف�سها؟  الدولية  الأ�سرة  و�سعتها 

موقف الرئي�س الأمركي اجلديد اأوباما عند لقائه 

نتنياهو يف البيت الأبي�س لبحث مع�سات ال�سام 

يف املنطقة؟ وماذا �سيفعل املبعوث ميت�سل اأمام 

ق�سم الأرا�سي وتو�سيع امل�ستوطنات وهدم البيوت 

الغربية؟  ال�سفة  اأنحاء  و�سائر  القد�س  العربية يف 

وماذا �سيفعل ميت�سل بخ�سو�س الأرا�سي ال�سورية 

واللبنانية املحتلة يف اجلولن ومزارع �سبعا؟ وماذا 

�سيفعل بق�سية الاجئني وحق العودة وما اىل ذلك، 

اإ�سرائيل  حتاول  ملحة  غر  اأمور  يف  التفكر  قبل 

جرائمها  عن  الأن��ظ��ار  ل�سرف  الأول��وي��ة  اإعطاءها 

امل�ستمرة يف القتل والهدم والإحتال.

املحافظني  تيار  من  اأقطاب  قّدم   1996 العام 

دوغا�س  بينهم  من  املتحدة  الوليات  يف  اجلدد 

فيث وريت�سارد برل وبول وولفوفيتز تقدير موقف 

اإ�سرتاتيجي اىل نتنياهو ع�سية تروؤ�سه احلكومة يف 

بالإبتعاد  حينه،  يف  ون�سحوه  تلك،  الأوىل  وليته 

»ت�سعف  راأيهم  بح�سب  لأنها  ال�سام  عملية  عن 

القائم على  املفهوم  تبني  اىل  ودعوه  اإ�سرائيل« 

موازين القوى. واليوم مع حكومة نتنياهو الثانية 

تبدو الأمور على حالها ويبدو التوّجه الإ�سرتاتيجي 

»العادلة  �سوره  بكل  ال�سام  خيار  دفن  نحو  اجلديد 

وم�ساًء  �سبحاً  العرب  بها  ينادي  التي  وال�ساملة« 

ولكن من دون جدوى. كما ويبدو اأنه لن يكون هناك 

فرق بني اأن ت�سع حكومة نتنياهو العراقيل اأمام 

الفل�سطينية  ال�سلطة  مع  املفاو�سات  اإ�ستئناف 

لأن  اليها  العودة  تقبل  اأن  اأو  ال�سورية،  واحلكومة 

ومبداأ  مرفو�س  الدولتني  فمبداأ  �سيان.  الأمرين 

لأن  ذلك  اأي�ساً  مرفو�س  اجلولن  من  الإن�سحاب 

الأمني  احل��زام  �ستبقى  اجل��ولن  »ه�سبة 

فاإىل  اإ�سرائيل«!!  لدولة  ال�سرقي 

متى ت�ستمر اخلافات وامل�ساحنات 

العربية على �سلخ جلد الدب قبل 

اإ�سطياده؟!  





اإعداد: نادر عبد العزيز �سايف

دكتوراه دولة يف احلقوق 

حمام بالإ�ستئناف
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2
0
0

9

ال�سروط العامة لإعالن الإفال�س

اأن يكون املدين تاجراً،  ي�ضرتط الإعالن االإفال�ض: 

واأن يتوقف عن دفع ديونه التجارية.

التاجر: • �سفة 
هم  التجار  التجارة،  قانون  من   9 للمادة  �سنداً 

اأولً الأ�سخا�س الذين تكون مهنتهم القيام باأعمال 

مو�سوعها  يكون  التي  ال�سركات  وثانياً:  جتارية. 

التي يكون مو�سوعها مدنياً  ال�سركات  اأما  جتارياً. 

�سركات  اأو  املغفلة  ال�سركات  �سفة  اتخذت  ولكنها 

التو�سية امل�ساهمة فتخ�سع جلميع موجبات التجار 

هو  فالتاجر  والإفا�س.  الإحتياطي  ال�سلح  ولأحكام 

التجارية؛  بالأعمال  القيام  يحرتف  ال��ذي  الفرد 

الحرتاف،  �سبيل  على  الأعمال  بتلك  يقوم  اأن  اأي 

بعمل  يقوم  الذي  ال�سخ�س  اأما  اخلا�س.  وحل�سابه 

هذا  اأهمية  كانت  اأياً  تاجراً  يعترب  فا  واحد  جتاري 

ال�ضخ�ض  يكون  اأن  القانون  ي�ضرتط  ومل  العمل. 

اإذ  ت��اج��راً؛  لعتباره  التجاري  ال�سجل  يف  م�سجاً 

�سبيل  على  التجارية  بالأعمال  يقوم  اأن  يكفي 

كان حمظوراً  ولو  حتى  اخلا�س،  وحل�سابه  الحرتاف 

عليه القيام بالأعمال التجارية مبقت�سى القوانني؛ 

كاملوظفني واملحامني، وحتى ولو كان م�سترتاً وراء 

اىل  اإ�سافة  اإفا�سه،  �سهر  يجوز  حيث  اآخر،  �سخ�س 

الأعمال  ملمار�سة  وامل�سلكية  التاأديبية  اجل��زاءات 

كان  واإذا  الإجراء.  املرعية  للقوانني  خافاً  التجارية 

اأو  الطواف  كالبائع  التجار؛  �سغار  يعفي  القانون 

على  املفرو�سة  املوجبات  بع�س  من  باملياومة، 

التجار، مثل م�سك الدفاتر التجارية والت�سجيل يف 

الإفا�س  لنظام  يخ�سعون  فهم  التجاري،  ال�سجل 

ويجوز اإعان افا�سهم اإذا توقفوا عن دفع ديونهم 

التجارية.

يكون  ال��ت��ي  ال�سركات  الإف��ا���س  يتناول  كما 

مدنياً  مو�سوعها  يكون  والتي  جتارياً،  مو�سوعها 

واتخذت �سفة ال�سركات املغفلة اأو �سركات التو�سية 

يقومون  الذين  الأ�سخا�س  خال  ومن  امل�ساهمة، 

من  و693   692 املادتني  لن�س  وفقاً  باإدارتها 

قانون العقوبات. فعند اإفا�س �سركة جتارية، ينال 

العقاب: ال�سركاء امل�ساربون الذين اعتادوا التدخل 

يف اأعمال ال�سركة، ومديرو �سركة التو�سية بالأ�سهم 

وال�سركات املحدودة امل�سوؤولية، واملديرون واأع�ساء 

جمل�س الإدارة والوكاء املفو�سون واأع�ساء جمال�س 

ال�سركات  وعمال  املحا�سبة  ومفو�سو  املراقبة 

اأقدموا باأنف�سهم  اإذا  املذكورة وال�سركات املغفلة، 

على ارتكاب عمل من اأعمال الإفا�س الحتيايل اأو 

�سهلوا اأو اأتاحو ارتكابه عن ق�سد منهم، اأو اإذا ن�سروا 

اأن�سبة  وزعوا  اأو  حقيقية  غر  موازنات  اأو  بيانات 

عندما يعجز املدين عن الوفاء بديونه، يحق لدائنيه اأن ي�ستوفوا حقوقهم عن طريق التنفيذ 

على اأمواله. اأما اإذا كان املدين تاجراً وتوقف عن دفع ديونه التجارية يف مواعيد ا�ستحقاقها، 

فيتم اإعلن اإفل�سه بحكم من املحكمة املخت�سة، بغ�ش النظر عما اإذا كان املدين تاجراً مو�سراً 

الثمن  وتوزيع  جماعية  ت�سفية  املدين  اأموال  ت�سفية  على  االإفل�ش  نظام  ويقوم  مع�سراً.  اأو 

الناجت منها على الدائنني، كٌل بن�سبة دينه حتقيقاً للم�ساواة بني الدائنني، واإبطال الت�سرفات 

التي يربمها املدين خلل الفرتة ال�سابقة على االإفل�ش )امل�سماة بفرتة الريبة(، وغّل يد املفل�ش 

عن اإدارة اأمواله والت�سّرف بها. وقد ن�ست املادة 489 من قانون التجارة على اأنه »يعترب يف 

املالية به  الثقة  التجارية، وكل تاجر ال يدعم  االإفل�ش كل تاجر ينقطع عن دفع ديونه  حالة 

اأنها غري �سرعية«.  فنظام االإفل�ش هو نظام خا�ش بالتجار وحدهم، وال  اإال بو�سائل يظهر بجلء 

يطّبق على غريهم.

غري اأنه قد يكون االإفل�ش ناجماً عن اأفعال جرمية يرتكبها التاجر بق�سد االإعتداء على حقوق 

دائنيه وحرمانهم من ا�ستيفاء حقوقهم اأو جزء منها. وقد ن�ست املادة 689 وما يليها من قانون 

يعترب  التي  احلاالت  على  اللبناين  العقوبات 

االإفل�ش فيها جرماً جزائياً يعاقب عليه القانون. 

نوعني:  على  هي  اجلرائم  هذه  اأن  ويتبني 

االإفل�ش االحتيايل واالإفل�ش التق�سريي.

جرائم االإفل�ش
يف القانون اللبناين
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واإذا  ع��ق��وب��ات(.   692 )م���ادة  وهمية 

بعقوبة  يعاقب  جتارية،  �سركة  اأفل�ست 

من  اأق��دم  من  كل  التق�سري  الإف��ا���س 

ال�سركة  اإدارة  يف  املذكورين  الأ�سخا�س 

جرم  ارتكاب  على  مل�سلحتها  العمل  اأو 

املادة  يف  عليها  املن�سو�س  اجلرائم  من 

1/690 و2 و3 ويف املادة 691 عقوبات.

له يف  امل��اأذون  القا�سر  ف��اإن  ذل��ك،  اىل 

الر�سد  اأن يبلغ �سن  التجارة قبل  ممار�سة 

بلغ  كمن  يعامل  ع��ام��اً(  ع�سر  )ثمانية 

قانون  من   217 للمادة  �سنداً  الر�سد  �سن 

�سهر  يجوز  وبالتايل  والعقود،  املوجبات 

اإفا�سه.

التاجر  �سفة  املدين  يف  تتوافر  اأن  ويجب 

جرمية  به  تقوم  الذي  الفعل  ارتكابه  وقت 

ال�سفة  تلك  عنه  زال��ت  ول��و  حتى  الإف��ا���س، 

بتاريخ ماحقته بهذا اجلرم.

التجارية: الديون  دفع  عن  • التوقف 
مواعيد  يف  التجارية  ال��دي��ون  دف��ع  ع��دم  اأي 

ا�ضتحقاقها. وال ي�ضرتط اأن ينقطع التاجر عن دفع 

ينقطع عن  اأن  يكفي  بل  التجارية،  ديونه  جميع 

الديون  تلك  م�سدر  اأكان  �سواء  فقط،  اأحدها  دفع 

اأم غر نقدي. ويجب  اأم غر عقدي، نقدياً  عقدياً 

حلاجات  اأو  جتارياً  املدفوع  غر  الدين  يكون  اأن 

جتارية، ولي�س مدنياً؛ كاأن يكون حلاجاته ال�سخ�سية 

اإفا�س  اإعان  اأو منزله. ول يجوز  اأو حلاجات عائلته 

التاجر، ولو كان مع�سراً، ما دام يفي ديونه التجارية 

و�ضائل  تكون  اأن  �ضرط  ا�ضتحقاقها،  مواعيد  يف 

الإيفاء م�سروعة. اإذ يعترب التاجر متوقفاً عن الدفع 

بو�سائل  اإل  به  املالية  الثقة  يدعم  مل  اإذا  اي�ساً 

يكون  اأن  ويجب  م�سروعة.  غر  اأنها  بجاء  يظهر 

التوقف  بتاريخ  الدين املتوقف عن دفعه جتارياً 

ومعني  النزاع،  من  خالياً  يكون  واأن  الدفع،  عن 

املقدار، وم�ستحق الأداء.

اعتبار  م��دى  تقدير  اجلزائي  للقا�سي  ويعود 

فا  التجارية،  ديونه  دف��ع  عن  متوقفاً  التاجر 

التوقف  �ساأن  يف  التجارية  املحكمة  لقرار  حجية 

للمحكمة  يجوز  اإذ  الإفا�س،  �سهر  الدفع ويف  عن 

اجلزائية املخت�سة اأن حتكم بجرمية الإفا�س حتى 

ق�ست  قد  املخت�سة  التجارية  املحكمة  كانت  ولو 

للمحكمة  ظهر  واإذا  االإفال�ض.  �ضروط  توافر  بعدم 

عر�ساً يف اأثناء حماكمة مدنية اأو جتارية اأو جزائية 

اإفا�س ظاهرة فيحق لها، واإن  ان التاجر يف حالة 

الإفا�س  اأحكام  اأن تطبق  الإفا�س مل يعلن،  يكن 

وفقاً للمادة 498 من قانون التجارة. ويجوز اإثبات 

التوقف عن دفع الديون التجارية بو�سائل الإثبات 

تقديرها  يعود  حيث  كافة،  واخلطية  ال�سخ�سية 

للقا�سي الناظر بالنزاع.

جناية االإفل�ش االإحتيايل

ن�ست املادة 689 من قانون العقوبات على اأنه 

ال�ساقة  بالأ�سغال  ويعاقب  حمتالً  مفل�ساً  »يعترب 

املوؤقتة حتى �سبع �سنوات كل تاجر مفل�س اأخفى 

دفاتره اأو اختل�س اأو بّدد ق�سماً من ماله اأو اعرتف 

موا�سعة بديون غر متوجبة عليه، �سواء يف دفاتر 

اأو �سكوك ر�سمية اأو عادية اأو مبوازنته«. كما ن�ست 

اأن »كل تاجر  املادة 693 من قانون التجارة على 

مفل�س اأخفى دفاتره اأو اختل�س اأو اأخفى جزءاً من 

موجوداته اأو ات�سح اأنه ادعى احتيالً كونه مديوناً 

مدرجات  يف  ذلك  كان  �سواء  عليه،  لي�س  بدين 

دفاتره اأو يف �سكوك ر�سمية اأو يف التزامات ذات 

حمتالً  مفل�ساً  يعد  املوازنة،  يف  اأو  خا�س  توقيع 

ويعاقب بالعقوبة املخت�سة بالإفا�س الإحتيايل«.

الدفاتر: • اإخفاء 
الإخفاء هو اإبعاد الدفاتر ذاتها اأو حمتوياتها عن 

اإطاع الدائنني، اإما بتمزيقها اأو اإحراقها، واإما عرب 

ب�سرف  ك�سطها  اأو  حموها  اأو  حمتوياتها  طم�س 

النظر عما اإذا كانت تلك الدفاتر اإلزامية مبقت�سى 

القانون اأم اإختيارية.

تبديده: اأو  بع�سه  اأو  املال  • اإختل�ش 
التاجر  املدين  م��ال  اإب��ع��اد  بالإختا�س  يق�سد 

حقهم  ا�ستعمال  من  ملنعهم  دائنيه  متناول  عن 

اإتافه  اأو  حقوقهم،  ل�ستيفاء  عليه  التنفيذ  يف 

اأو  وهبه  اأو  بيعه  اأو  عنه  التخلي  اأو  ا�ستهاكه  اأو 

اإخفاء  اأما  اآخر.  �سخ�س  باإ�سم  م�سرف  يف  اإيداعه 

اىل  اإنتمائه  اإنكار  اأو  وج��وده  اإنكار  فيعني  امل��ال 
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اأموال التفلي�سة؛ كنقل املال اأو جزء منه من متجر 

اأو  التاجر  بيت  اىل  اأو  جمهول  متجر  اىل  معروف 

اأكان  و�سواء  الزوجة.  ملك  باأنه  الإدع��اء  اأو  قريبه، 

قابل  حق  جمرد  اأم  مادياً  عقاراً،  اأم  منقولً  املال 

للتقدير بالنقود.

متوجبة: غري  بديون  موا�سعة  • االإعرتاف 
غ�س  بق�سد  اآخ��ر  ل�سخ�س  بديون  الإع��رتاف  اأي 

الدائنني وخداعهم والإ�سرار بهم؛ كاأن يقر املفل�س 

بدين وهمي اآخر يف ذمته ل وجود له قط، فيكون 

التاجر  بني  التواطوؤ  ويتوافر  حقيقي  غر  الدين 

املفل�س والدائن املزعوم.

االإحتيايل: االإفل�ش  جرمية  • عقوبة 
ال�ساقة املوؤقتة حتى �سبع �سنوات  الأ�سغال  هي 

اإمكان تعليق  اإ�سافة اىل  )املادة 689 عقوبات(، 

اأو  املوؤقت  املنع  تدابر  وفر�س  ون�سره  القرار 

�سركة  يف  القيام  اأو  التجارة  ممار�سة  عن  املوؤبد 

اأو  املراقبة  اأو  الإدارة  اأعمال  اأو  وظائف  باإحدى 

املحا�سبة )م 698 عقوبات(.

�سنداً  الإحتيايل  الإفا�س  عقوبة  ي�ستحق  كما 

للمادة 695 من قانون العقوبات:

اختا�س  على  املفل�س  مل�سلحة  اأق��دم  من   -1

منها  الثابتة  بع�سها،  اأو  اأمواله  كتم  اأو  اإخفاء  اأو 

واملنقولة.

م�ستعار  باإ�سم  اأو  باإ�سمه  احتيالً  تقّدم  من   -2

لتثبيت ديون وهمية يف طابق الإفا�س.

3- من ارتكب وهو يتعاطى التجارة باإ�سم وهمي 

جرمية الإفا�س الإحتيايل.

جنحة االإفل�ش التق�سريي

الإف��ا���س  ع��ن  التق�سري  الإف���ا����س  يختلف 

املدين  يق�سد  الأوىل مل  احلالة  اأنه يف  الإحتيايل 

العناية  يبذل  مل  اإمنا  بدائنيه،  الإ�سرار  املفل�س 

واحلر�س الواجبني يف عمله فاأهمل اإدارته اأو اأقدم 

اإنهيار  اىل  اأّدت  بالرعونة  مّت�سمة  ت�سرفات  على 

م�سروعه التجاري وعّر�ست حقوق الدائنني لل�سياع، 

خافاً حلالة الإفا�س الإحتيايل التي تفرت�س توافر 

النية اجلرمية لدى املفل�س بالإ�سرار بدائنيه وفق 

ما جرى تف�سيله.

التق�سري اىل نوعني: وجوبي  الإفا�س  ويق�سم 

)اإلزامي(، وجوازي )اإختياري(.

الوجوبي: التق�سريي  • االإفل�ش 
ن�ست املادة 690 من قانون العقوبات على اأنه 

»يعترب مفل�ساً مق�سراً ويعاقب باحلب�س من �سهر 

اىل �سنة كل تاجر متوقف عن الدفع:

1- اإذا كان قد ا�ستهلك مبالغ باهظة يف عمليات 

وهمية على الب�سائع اأو بالبور�سة.

اأقدم بعد التوقف عن الدفع ويف �سبيل  اإذا   -2

باأقل  لبيعها  ب�سائع  �سراء  على  الإفا�س  تاأخر 

اأو تداول  اأو عقد للغاية نف�سها قرو�ساً  من ثمنها 

�سندات اأو تو�سل بطرق اأخرى للح�سول على املال.

اإيفاء  على  الدفع  التوقف عن  بعد  اأقدم  اإذا   -3

دائن اإ�سراراً بكتلة الدائنني.

اأو نفقات بيته  ال�سخ�سية  ُوِجدت نفقاته  اإذا   -4

القانون  زائدة عن احلد. وتناولت املادة 633 من 

الوجوبي  التق�سري  الإف��ا���س  ح��الت  ال��ت��ج��اري 

وحددتها اي�ساً باأربع حالت هي نف�سها التي ن�س 

عليها قانون العقوبات.

فاإذا  احل�سر،  �سبيل  على  حم��ّددة  احل��الت  هذه 

حالة  توافر  من  املخت�س  اجلزائي  القا�سي  حتّقق 

دفع  املنقطع عن  التاجر  اإدانة  عليه  وجب  منها، 

الوجوبي  التق�سري  بالإفا�س  التجارية  ديونه 

ومعاقبته باحلب�س من �سهر اىل �سنة.

- اإ�ستهلك مبالغ باهظة يف عمليات وهمية 

التاجر  اإق��دام  اأي  بالبور�سة:  اأو  الب�سائع  على 

اإنفاق  على  التجارية  ديونه  دفع  عن  املتوقف 

عمليات  مثل  وهمية؛  عمليات  يف  كبرة  مبالغ 

احلظ والقمار واملجازفات يف البور�سة.

الدفع،  عن  التوقف  بعد  املفل�ش  اإق��دام   -

ب�سائع  �سراء  على  االإفل�ش،  تاأخري  �سبيل  ويف 

لبيعها باأقل من ثمنها اأو عقد للغاية نف�سها 

اأو تداول �سندات اأو تو�سل بطرق اأخرى  قرو�ساً 

توافر  يجب  وهنا  املال:  على  للح�سول  مرهقة 

عن  التوقف  بعد  الأفعال  هذه  اإق��رتاف  �سرطني: 

الدفع، واأن يكون الهدف منها تاأخر �سهر اإفا�سه. 

تاريخ  حتديد  بالنزاع  الناظر  للقا�سي  ويعود 

وتاريخ  التجارية  ديونه  دفع  عن  املفل�س  توقف 

املفل�س  نية  وا�ستخا�س  الأفعال،  تلك  اإرتكابه 

كاأن  اإفا�سه.  اإعان  تاأخر  �سبيل  يف  منها  وهدفه 

يقدم التاجر املفل�س، بعد ثبوت توقفه عن دفع 

اإفا�سه،  اإعان  تاأخر  �سبيل  ويف  التجارية  ديونه 

اىل و�سائل ملتوية من اأجل تاأخر اإنهيار م�سروع 

التجاري. 

- اإقدام املفل�ش بعد التوقف عن الدفع على 

ي�سّكل  وهذا  الدائنني:  بكتلة  اإ�سراراً  دائن  اإيفاء 

اإخالالً وا�ضحاً مببداأ امل�ضاواة بني الدائنني، وي�ضرتط 

التاجر  الإيفاء بعد توقف  اأن يكون  يف هذه احلالة 

مل  ولو  حتى  التجارية،  ديونه  دفع  عن  املفل�س 

تتوافر لدى املفل�س نية الإ�سرار بالدائنني، ويعود 

تقدير ذلك للمحكمة الناظرة بالنزاع.

اأو نفقات  ال�سخ�سية  - زيادة نفقات املفل�ش 

بيته عن احلد: اأي اأن يقدم التاجر املفل�س على 

زيادة  اأو  نف�سه  على  ال�سخ�سية  نفقاته  زي��ادة 

من  الرغم  على  املعقول  احلد  عن  بيته  نفقات 

اأو  مفرطة  نفقاته  تكون  ك��اأن  املالية؛  �سائقته 

فاح�سة بالن�سبة اىل اإيراداته. وُتعّد تلك النفقات 

زائدة عن احلد اإذا جاوزت ما ينفقه �سخ�س عادي له 

املورد ذاته ويف مثل ظروفه.

اجلوازي: التق�سريي  • االإفل�ش 
ن�ست املادة 691 من قانون العقوبات على اأنه 

باحلب�س  ويعاقب  مق�سراً  مفل�ساً  يعترب  اأن  ميكن 

املفرو�س اأعاه كل تاجر مفل�س:

1- اإذا عقد مل�سلحة الغر بدون عو�س، تعهدات 

ج�سيمة بالن�سبة اىل و�سعيته عندما تعهد بها.

بتنظيم  املتعلقة  بالقواعد  يتقّيد  مل  اإذا   -2

�سجل التجارة.

من  يوماً  ع�سرين  خ��ال  يف  يقدم  مل  اإذا   -3

توقفه عن الدفع الت�سريح الازم مبقت�سى قانون 

التجارة اىل قلم املحكمة، اأو اإذا كان هذا الت�سريح ل 

يت�سّمن اأ�سماء جميع ال�سركاء املت�سامنني.

4- اإذا مل مي�سك دفاتر جتارية اأو مل ينّظم اجلردة 

اأو  ناق�سة  جردته  اأو  دفاتره  كانت  اإذا  اأو  بال�سبط، 

اللبناين القانون  يف  االإفل�ش  جرائم  اللبناين  القانون  يف  االإفل�ش  جرائم  اللبناين  القانون  يف  االإفل�ش  جرائم  اللبناين  القانون  يف  االإفل�ش  جرائم 



غر اأ�سولية اأو ل تبنّي حقيقة ما له وما عليه ومل 

يكن مع ذلك ثمة غ�س.

اإذا تكّرر اإفال�ضه ومل يتم �ضروط عقد ال�ضلح   -5

ال�سابق.

على  التجاري  القانون  من   634 امل��ادة  ون�ست 

ميكن  الآتية  احلالت  اإحدى  يف  يوجد  تاجر  كل  اأن 

اعتباره مفل�ساً مق�سراً:

بدون  الغر  حل�ساب  نف�سه  على  اأخذ  اإذا  اأولً:   -

اىل  بالنظر  ج��داً  باهظة  تعترب  التزامات  مقابل 

حالته وقت التزامها.

قد  يكن  ومل  جمدداً  افا�سه  عن  اأعلن  اإذا  ثانياً: 

�سلح  مبقت�سى  عليه  املفرو�سة  املوجبات  اأوفى 

�سابق.

- ثالثاً: اإذا مل يعمل مبقت�سى املوجبات املخت�سة 

ب�سجل التجارة.

- رابعاً: اإذا مل يقّدم لقلم املحكمة خال ع�سرين 

يوماً من تاريخ انقطاعه عن الدفع الت�سريح الذي 

ل  املذكور  الت�سريح  كان  اأو  القانون،  هذا  يوجبه 

يت�سّمن اأ�سماء جميع ال�سركاء املت�سامنني.

بجرد  يقم  ومل  دفاتر  ينّظم  مل  اإذا  خام�ساً:   -

اأو  ناق�سة  اجلرد  وقوائم  الدفاتر  كانت  اأو  �سحيح 

خمالفة لاأ�سول اأو مل تكن مطابقة حلالته احلقيقية 

يف ما له وما عليه، ما مل يكن هناك خداع.

متوقفاً  التاجر  وكان  احل��الت  هذه  توافرت  ف��اإذا 

الناظر  للقا�سي  ميكن  التجارية،  ديونه  دفع  عن 

بالنزاع اإعان اإفا�سه ومعاقبته باحلب�س من �سهر 

اىل �سنة، مبا له من �سلطة تقديرية بالنظر اىل 

ح�سن نية التاجر و�سمعته، فا تكون املحكمة جمربة 

على اإعان الإفا�س يف هذه احلالت واإنزال العقوبة 

املذكورة.

- عقد تعهدات ج�سيمة مل�سلحة الغري بدون 

عو�ش: اأي اإقدام التاجر املفل�س على عقد تعهدات 

بها  تعهد  عندما  و�سعيته  اىل  بالن�سبة  ج�سيمة 

اإثقال  الغر بدون عو�س، مما يوؤدي اىل  مل�سلحة 

ذمة التاجر واإرهاق م�سروعه التجاري بدون مقابل 

ملا تعهد به؛ كقبول التاجر �سندات جماملة بدون 

مقابل اأو رهن ماله تاأميناً لدين �سخ�س اآخر بدون 

مقابل. ويجب اإثبات ج�سامة هذه التعهدات بالنظر 

يهدد  مما  بها،  تعهد  عندما  التاجر  و�سعية  اىل 

كيان م�سروعه التجاري اأو يوؤدي اىل ا�سطرابه.

- عدم التقّيد بالقواعد املتعلقة بتنظيم 

على  التجارة  قانون  فر�س  لقد  التجارة:  �سجل 

التاجر بع�س املوجبات؛ مثل الت�سجيل يف ال�سجل 

الت�سجيل يف املرا�سات  التجاري وذكر مكان ورقم 

التقّدم  وعدم  عنه  ال�سادرة  والإي�سالت  والفواتر 

ببيانات غر �سحيحة عن �سوء نية. فاإذا مل يتقّيد 

ديونه  دف��ع  عن  وتوقف  القواعد  بهذه  التاجر 

بجرم  ومعاقبته  اإدانته  للمحكمة  ميكن  التجارية، 

اخلا�سة  العقوبات  اىل  اإ�سافة  التق�سري  الإفا�س 

بكل خمالفة لتلك القواعد.

اللزم خلل ع�سرين  الت�سريح  - عدم تقدمي 

هذا  كان  اإذا  اأو  الدفع  عن  توقفه  من  يوماً 

ال�سركاء  جميع  اأ�سماء  يت�سّمن  ال  الت�سريح 

قانون  م��ن   491 امل���ادة  ن�ست  املت�سامنني: 

الإفا�س  ق�سية  ترفع  اأن  يجوز  اأنه  على  التجارة 

ويجب  نف�سه،  التاجر  من  بت�سريح  املحكمة  اىل 

ع�سرين  خال  الت�سريح يف  بهذا  يتقّدم  اأن  عليه 

يوماً من تاريخ انقطاعه عن الدفع واإل ا�ستهدف 

لرتكاب جنحة الإفا�س التق�سري، وعليه اأن يودع 

على  وم�سّدق  لة  مف�سّ موازنة  نف�سه  الوقت  يف 

كونها مطابقة حلالة موجوداته والديون املطلوبة 

القواعد وتوقف  التاجر بهذه  فاإذا مل يتقّيد  منه. 

اإدانته  للمحكمة  ميكن  التجارية،  ديونه  دفع  عن 

ومعاقبته بجرم الإفا�س التق�سري. 

- عدم م�سك دفاتر جتارية وتنظيم اجلردة 

مي�سك  مل  املفل�س  اأن  تبنّي  فاإذا  االأ�سول:  وفق 

اإذا  اأو  بال�سبط  اجلردة  ينّظم  مل  اأو  جتارية  دفاتر 

كانت دفاتره اأو جردته ناق�سة اأو غر اأ�سولية اأو ل 

ذلك  مع  يكن  ومل  عليه  وما  له  ما  حقيقة  تبنّي 

اأو نية الإ�سرار  ثمة غ�س )اأي مل يكن هناك خداع 

ومعاقبته  اإدانته  للمحكمة  فيمكن  بالدائنني(، 

بجرم الإفا�س التق�سري.

- تكرار اإفال�س التاجر من دون اأن ينفذ �سروط 

�سهر  ج��رى  قد  ك��ان  اإذا  ال�سابق:  ال�سلح  عقد 

للوفاء  ب�سيط  �سلح  على  ح�سل  ثم  التاجر  اإفا�س 

بديونه التجارية، لكنه مل ينّفذ �ضروط هذا ال�ضلح 

ديونه  دفع  لعدم  جديدة  مرة  اإفا�سه  �سهر  وجرى 

بجرم  ومعاقبته  اإدانته  للمحكمة  ميكن  التجارية، 

الإفا�س التق�سري.

التق�سريي: االإفل�ش  جرمية  • عقوبة 
هي احلب�س من �سهر اىل �سنة )املادة 690 و691 

عقوبات(، اإ�سافة اىل اإمكان تعليق القرار ون�سره 

وفر�س تدابر املنع املوؤقت اأو املوؤبد عن ممار�سة 

التجارة اأو القيام يف �سركة باإحدى وظائف اأو اأعمال 

الإدارة اأو املراقبة اأو املحا�سبة )م698 عقوبات(.

مع  �ضواء  لنف�ضه،  ي�ضرتط  الذي  الدائن  اأن  كما 

ب�سبب  اآخر، نفعاً خا�ساً  اأي �سخ�س  اأو مع  املفل�س 

ا�سرتاكه يف اقرتاع اأرباب الديون، اأو يجري اتفاقاً 

اأموال  من  مل�سلحته  نفعاً  لي�ستجلب  خ�سو�سياً 

املفل�س، يعاقب باحلب�س مع ال�سغل من �سهر اىل 

�سنة وبغرامة ل جتاوز ال�ستماية األف لرة، وميكن 

اأن ترفع عقوبة احلب�س اىل �سنتني )املادة 696 

عقوبات(.

ويعاقب زوج املفل�س وفروعه واأ�سوله واأ�سهاره 

من الدرجات نف�سها، الذين يختل�سون اأو ي�سرقون اأو 

يخفون �سندات تخ�س طابق التفلي�سة، من دون اأن 

يكونوا على اإتفاق مع املفل�س اأو يتدخلون تدخاً 

ال�سرقة  وتكون عقوبتهم هي عقوبة  معه،  فرعياً 

املحددة يف املادة 648 عقوبات وهي احلب�س مع 

اأ�سهر اىل �سنتني والغرامة حتى  ال�سغل من �ستة 

ع�سرة اآلف لرة لبنانية )املادة 697 عقوبات(.

• املراجع:
- د. م�سطفى كمال طه: القانون التجاري، الأوراق 

التجارية والإفا�س، الدار اجلامعية للطباعة والن�سر، 

بروت، 1992.

العتداء على  د. حممود جنيب ح�سني: جرائم   -

الأموال، من�سورات احللبي احلقوقية، بروت.

قانون  يف  حم��ا���س��رات  النقيب:  عاطف  د.   -

العقوبات، الق�سم اخلا�س، بروت، 1995.

اللبناين القانون  يف  االإفل�ش  جرائم  اللبناين  القانون  يف  االإفل�ش  جرائم  اللبناين  القانون  يف  االإفل�ش  جرائم  اللبناين  القانون  يف  االإفل�ش  جرائم 
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�أيار

حتقيق:

رميا �سليم �سومط

كارال حداد

نو�دي

2
0
0

اأف�سل اخلدمات لراحة الرواد9

والرفاهية واجلودة باأف�سل االأ�سعار

النادي الع�سكري املركزي

توا�سل ع�سكري ومدين

�ساعات من الت�سلية املفيدة مي�سيها رّواد النادي 

الع�سكري ما بني النادي ال�سحي واأحوا�س ال�سباحة 

الريا�سية واملطاعم. كل ذلك �سمن  والقاعات 

اأجواء ح�سارية راقية تعك�س �سيا�سة النادي 

الهادفة اىل خلق فر�سة للتوا�سل ما 

مدين،  واآخر  ع�سكري  جمتمع  بني 

بال�سرة  يتمتعون  ممن  واأفراده 

كما  احلميد،  وال�سلوك  احل�سنة 

العميد  ال��ن��ادي  رئي�س  ي��وؤك��د 

الركن ح�سن اأيوب.

ريا�سة وا�سرتخاء

يجد  ال�����س��ح��ي  ال����ن����ادي  يف 

قاعاته  �سمن  مبتغاهم  الريا�سيون 

املتنّوعة املزّودة اأحدث التجهيزات الريا�سية.

تتيح  احل��دي��د  لريا�سة  �سة  املخ�سّ فالقاعة 

الريا�سية  الآلت  ع�سرات  ا�ستخدام  للم�سرتكني 

�سمن بقعة ف�سيحة ومريحة، فيما هم ي�ستمعون 

التلفزة  �سا�سات  ي�ساهدون  اأو  املو�سيقى  اىل 

ما  الريا�سية،  املعدات  مواجهة  يف  املو�سوعة 

ي�ستفيد  حيث  م��زدوج��ة  الريا�سة  متعة  يجعل 

الريا�سي من �سّد ع�سات ج�سمه وا�سرتخاء اأع�سابه 

يف الوقت نف�سه. 

ال�سرقي  وال��رق�����س  الأي��روب��ي��ك  ق��اع��ات  يف 

الريا�سة مع فر�سة  الزائر متعة  والتايكواندو يجد 

املتخ�س�سني.  امل��دّرب��ني  خ��ربات  من  الإ�ستفادة 

اأي��وب،  الركن  العميد  يوؤكد  كما  فامل�سرتكون، 

يف  املدّربني  خدمات  من  الإ�ستفادة  لهم  يحق 

ق��ل��ب  يف 

وعلى  ب��ريوت  العا�سمة 

م�سافة غري بعيدة من عامل االأعمال 

واملراكز التجارية، يرتاح النادي الع�سكري 

البريوتي،  البحر  �ساطئ  على  امل��رك��زي 

ال�سباط  يرتادها  عريقة،  اإ�ستجمام  واحة 

املدنيون،  وامل�سرتكون  ومدعووهم، 

ال�سرتاحة من �سخب احلياة واالأعمال 

و�سجيج املدينة.



102

اجلي�ش - العدد رقم 287

ال�سرقي  والرق�س  الأيروبيك  جمال 

والتايكواندو مقابل بدل مادي رمزي.

يف دفء ال�سم�ش

ل تنتهي املتعة يف النادي ال�سحي 

واإمنا  الريا�سية،  القاعات  حدود  عند 

والراحة يف  الإ�سرتخاء  ترافق حمّبي 

ال�سباحة  حلو�س  �سة  املخ�سّ القاعة 

ال�ساخن املياه. ومتتاز هذه القاعة ب�سقف وجدران 

ليتمتع  ال�سم�س  نور  بدخول  ي�سمح  ما  زجاجية 

بدفئه ال�سابحون.

امل�سرتك  ي�ستطيع  الإ���س��رتخ��اء،  م��ن  مل��زي��د 

اخلا�سة  والغرف  اجلاكوزي  اأحوا�س  بني  ما  التنّقل 

وال�سونا،  بالبخار 

كما  للرجال  واآخر  للن�ساء  منها  بق�سٍم  �سة  واملخ�سّ

ي�سر رئي�س النادي.

�سباحة واألعاب مائية

القاعات  داخ��ل  الريا�سة  من 

ال��ري��ا���س��ة يف  اىل  امل��غ��ل��ق��ة 

الطلق  الهواء 

حيث  �سا�سعة،  م�����س��اح��ات  �سمن 

ال�سباحة  ممار�سة  للم�سرتك  ميكن 

ي�سحرك  بحر  يف  املائية  الألعاب  اأو 

فرحاً  ترق�س  التي  الأ�سماك  م�سهد 

منظر  وه��و  النظيفة،  مياهه  يف 

على  ن��راه  ل  رمب��ا  اأو  ن���راه،  بالكاد 

اللبنانية  ال�سواطئ  على  الإط��اق، 

للنفايات مبختلف  التي باتت مكّباً 

اأنواعها.

�ساطئ  عن  نظافة  ال�سباحة  اأح��وا���س  تقل  ول 

خلّوهما  بعد  يومياً  تنظيفه  يتم  فكاهما  البحر، 

اأيوب،  الركن  العميد  يوؤكد  كما  وذلك  ال��زّوار،  من 

رئي�ش النادي 

العميد الركن 

ح�سن ايوب

حو�ش ال�سباحة

جانب من امل�سبح يف ظل املنارة
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الذي ي�سّدد على نظافة ال�ساطئ والأحوا�س حفاظاً 

على �سامة الزائرين وراحتهم.

مدّربني  وج��ود  اىل  ال��ن��ادي  رئي�س  ي�سر  كما 

اىل  اإ�سافة  للم�سرتكني،  جماناً  ال�سباحة  لتعليم 

وجود طاقم من املنقذين املنت�سرين خال ف�سل 

ال�سيف على طول ال�ساطئ اخلا�س بالنادي ويف 

عند  الفوري  للتدخل  ال�سباحة  اأح��وا���س  حميط 

ح�سول اأي حادث.

لل�سغار اي�ساً ح�ستهم على ال�ساطئ من خال 

جانبه  اىل  متتد  بهم،  خا�س  لل�سباحة  حو�س 

الألعاب  من  اأنواع  عدة  مزّودة  ف�سيحة  بقعة 

املخ�س�سة لاأولد.

وجبات �سهية

بعد تعب ال�سباحة والريا�سة، لي�س هناك اأف�سل 

من وجبة �سهية يتلّذذ املرء بتناولها مع عائلته اأو 

واإمكان  الطعام  اأ�سدقاء له، يف مكان يوؤمن جودة 

الوقت نف�سه. هذا ما  اإختيار الطبق املف�سل يف 

الع�سكري املركزي من خال �سالت  النادي  يوؤّمنه 

وهو  التقليدي  املطعم  فهناك  املتنوعة.  الطعام 

عبارة عن قاعة كبرة وحديثة ت�ستوعب ما يفوق 

بناًء  اإما  فيها  الطعام  ويقّدم  �سخ�س  اخلم�سمئة 

لائحة طعام يومية. وهناك  اأو وفقاً  الطلب  على 

ال�ساطئ،  املوجود مبحاذاة  ال�سيني  املطعم  اأي�ساً 

حيث ي�ستمتع رّواده بالوجبات ال�سريعة وال�سلطات 

على وقع اأمواج البحر ويف دفء اأ�سعة ال�سم�س.

»املق�سف«،  النادي  يف  املميزة  القاعات  من 

وهو ق�سم يق�سده الأع�ساء وامل�سرتكون وعائاتهم 

فيه  وتقّدم  والت�سلية،  لاإ�سرتاحة  ومدعووهم 

امل�سروبات واحللويات.

امل�سبح املغلق

قاعة االأيروبيك
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للعب  خم�س�سة  �سغرة  قاعة  املق�سف  ي�سمل 

الورق وال�سطرجن وطاولة الزهر. وما ميّيزها اللون 

الأخ�سر ال�سارخ الذي ينب�س حياة على طاولتها، 

وينعك�س ب�سا�سة على وجوه رّواد النادي.

لل�سخ�سيات  خم�س�سة  قاعة  اي�ساً  املق�سف  يف 

اأرجاءها  يلّف  ال��ذي  بالهدوء  تتمّيز   ،»VIP«
ومينع  اأث��اث��ه��ا،  تغمر  التي  الدافئة  وب��الأل��وان 

التدخني يف اأرجائها.

من هدوء الداخل اىل �سخب البحر، �سناك عربي 

اىل جانب حو�س ال�سباحة يقّدم الوجبات ال�سريعة، 

الفول  »برتويقة«  رّواده  يتلّذذ  ف�سيح  وتّرا�س 

على  والدرد�سة  �سباحاً،  ال�ساج  وخبز  واحلم�س 

»نف�س الأركيلة« باقي اأوقات النهار.

ما ميّيز خمتلف قاعات الطعام يف النادي نوعية 

هذا  ويف  الأ�سعار،  تدين  مقابل  وجودته  الطعام 

الإطار ي�سر رئي�س النادي اىل اأن النادي موؤ�س�سة 

امل����ادي،  ال���رب���ح  ت��ت��وخ��ى  ل 

مداخيلها  من  ت�ستفيد  واإمن��ا 

لتمويلها الذاتي فقط.

وعن �ضروط تخزين الطعام 

املواد  اأن  يوؤكد  وتقدميه، 

من  ���س��راوؤه��ا  يتم  الأول��ي��ة 

ويتم  املتعهدين،  اأف�سل 

�ساحية  ع��ل��ى  ال��ك�����س��ف 

وطرق  امل�ستعملة  املواد 

تخزينها من قبل طبيب 

اي�ساً  وه��ن��اك  بيطري. 

على  دائ���م���ة  رق���اب���ة 

ال�������ربادات وو���س��ائ��ل 

ال��ت��دف��ئ��ة وال��ت��ربي��د 

اخلا�سة بالطعام.

مطبخ  اأن  وي�سيف 

املطبخ

ملعب للكبار... ولل�سغار اأي�ساً

املطعم
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ب��اأح��دث امل��ع��دات، وي��دي��ره طاقم  ال��ن��ادي جمّهز 

يف  ونظيفة  مفلرتة  فهي  املياه  اأما  متخ�س�س. 

جميع اأنحاء النادي.

�سروط 

االإ�سرتاك 

يف النادي 

الع�سكري

يعترب �ضباط اجلي�ض يف اخلدمة الفعلية

الع�سكري  النادي  يف  حكماً  امل�سرتكني  من  وعائاتهم 

املركزي، حيث يتم ح�سم مبلغ 25000 ل.ل. من راتبهم 

ال�ضهري لهذه الغاية. اأما ال�ضباط املتقاعدون في�ضرتكون 

عن  �سهرياً  ل.  ل.  األ��ف   150 هو  رم��زي  ببدل  اإختيارياً 

العائلة باأ�سرها.

على �سعيد امل�سرتكني املدنيني، يتم الإ�سرتاك مببلغ 

600.000 ل. ل. �سنوياً عن رب العائلة، و400.000 ل. 

ل. عن زوجته، و200.000 ل. ل. عن كل فرد من اأبنائه

من عمر خم�س �سنوات حتى اخلام�سة والع�سرين.

املق�سف

مقهى

و�سناك



ال�ساليهات 

والكابينات

�ساليه  �ستني  املركزي  الع�سكري  النادي  ي�سم 

وعائالتهم.  لل�ضباط  �ضة  خم�ضّ كابني  وثالثمئة 

يتم تاأجرها خال مو�سمني، املو�سم ال�سيفي من 

حزيران حتى ت�سرين الثاين، وباقي املدة للمو�سم 

ال�ستوي.

يتم تاأجي�ر ال�ساليهات بن�سبة ثمانني يف املئة 

اجلي�ض  �ضباط  ل�ضالح 

ي�ستف�يد  اأن  ع��ل��ى 

املتقاع�دون  ال�����ض��ب�����اط 

)من  املئة  بن�سبة 15 يف 

ال�ضب�اط(  ح�ضة  اإج��م��ايل 

يف  ع�سرين  ت��اأج��ر  ويتم 

امل��ئ��ة ل��ب�����اق��ي ال��ق�����وى 

ي�ستفيد  اأن  على  الأمنية، 

ال�����ض��ب��اط امل��ت��ق��اع��دون 

ال��ت��اب��ع��ني ل��ه��ذه ال��ق��وى 

بن�سبة ٪15.

الركن  العميد  املركزي  الع�سكري  النادي  رئي�س  يوؤكد             

ح�ضن اأيوب اأن اإختيار امل�ضرتكني املدنيني يف النادي يخ�ضع ل�ضروط 

حمددة، اأبرزها اأن يكونوا من ذوي امل�ستويات العلمية والإجتماعية 

كيفية اإختيار امل�سرتكني املدنيني

يعود  عريق  جمّمع  امل��رك��زي،  الع�سكري  النادي 

تاريخه اىل اأيام الإنتداب الفرن�سي حيث اأن�ساأه اجلي�س الفرن�سي حتت ت�سمية 

»احلّمام الع�سكري«. ويرتبط النادي الع�سكري املركزي بقيادة اجلي�س - اأركان 

اجلي�س للعديد - جهاز اإدارة النوادي - اإدارياً مقر عام منطقة بروت.

وعائالتهم  ال�ضباط  فيه  يلتقي  الئ��ق  مكان  توفري  اىل  ال��ن��ادي  يهدف 

ومدعووهم، واىل توثيق عرى االألفة وال�ضداقة بني ال�ضباط، اإ�ضافة اىل تاأمني 

اأف�سل م�ستوى ممكن من اخلدمات الإجتماعية والثقافية والريا�سية والرتفيهية 

باأ�سعار منا�سبة.

اآالت ريا�سية متنوعة

قاعة الريا�سة

االأكواريوم جانب من الكابينات

الرتا�ش

اأف�سل

م�ستوى

106

اجلي�ش - العدد رقم 287



107

اجلي�ش - العدد رقم 287

ي�سر  الإط�����ار  ه���ذا  يف 

اىل  اأي���وب  ال��رك��ن  العميد 

�سيتم  ال�ساليهات  ثلث  اأن 

يومي  ب�سكل  ت��اأج��ره��ا 

بهدف خدمة ال�ضباط الذين 

يف  يقطنون 

قيادة  عن  ال�سادر  القرار  ويق�سي  بعيدة.  اأماكن 

الأيام  تتعدى  ل  ملدة  اليومي  بالإيجار  اجلي�س 

الثاثة.

ت�سوير: را�سيل تابت

الائقة، واأن يتمتعوا ب�سمعة طيبة واأخاق حميدة.

ويو�سح يف الإطار نف�سه اأنه لي�س من ح�سانة لأي من امل�سرتكني 

يف النادي، وكل من يوؤدي �سلوكه اىل طرح عامات الإ�ستفهام حوله، 

يلغى اإ�سرتاكه على الفور.

�س لوقوف �سيارات الرواد،                        - مبنى من ثاث طبقات خم�سّ

ويت�سع ل� 400 �سيارة.

- العديد من نقاط البيع التي توؤّمن خدمة الزبائن على ال�ضاطئ.

بوا�ضطة  مرتابطة  جميعها  فيه  البيع  ونقاط  ومطاعمه  النادي  مرافق   -

و�سبط  ومراقبة  لت�سهيل   )Mega( موحد  وبرنامج   ،)Network( �سبكة 

البيع.

- تغطي �سبكة ال�Internet Wireless اأرجاء النادي كافة.

واملياه   Satellite وخدمة  والتربيد  التدفئة  مزّودة  ال�ساليهات  جميع   -

ال�ساخنة، وعلى مدار ال�ساعة.

- النادي مزّود تدفئة وتربيد مركزيني، ومعدات ميكانيكية متطورة.

يف النادي

قاعة للت�سلية

خزائن للم�سرتكني

اأق�سام النادي

منظر عام للم�سبح

حمل لبيع ادوات الريا�سة





�أيار

اإعداد:

ليال �سقر

بيئتنا

2
0
0

9
»حملة النقيب الطيار ال�سهيد �سامر حّنا

للتحريج من اجلّو«

تقنية غري تقليدية 

الإعادة تكوين 

الغطاء االأخ�سر

النادي اللبناين لليخوت

من الريا�سة اىل البيئة

اأطلق النادي اللبناين لليخوت بالتعاون مع وزارة البيئة 

»حملة النقيب ال�سهيد الطيار �سامر حّنا للتحريج من 

اجلّو«. هدف احلملة حتريج املناطق املحروقة يف لبنان، 

وهي تندرج يف �سياق اإ�سرتاتيجية جديدة يعتمدها 

النادي يف مواجهة الكوارث التي تتعّر�ش لها

غابات لبنان واأحراجه.

ملاذا التحريج من اجلّو؟

وكيف تتم هذه العملية وما هي ن�سبة جناحها؟

رئي�ش النادي اللبناين لليخوت يتناول التفا�سيل معّرفاً 

بالنادي الريا�سي املندفع اىل امل�ساهمة يف احلفاظ على 

البيئة ون�ساطات اأخرى.
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من الريا�سة اىل البيئة

اآب 2005،  لليخوت يف  اللبناين  النادي  تاأ�س�س 

باملراكب  اخلا�سة  بالن�ساطات  اأ�ساً  يعنى  وه��و 

البحرية يف لبنان، وينّظم ال�سباقات.

�سامل  ربيع  البحري  الكابنت  هو  النادي  رئي�س 

احلائز �سهادات حملية ودولية )بطل لبنان عن فئة 

اإدارة  على  يعاونه   )1995 العام  ال�سراعية  الألواح 

النادي فريق عمل متكامل ومتمّيز يف عمله.

هواية  حتويل  اىل  النادي  �سعى  اإنطاقه  منذ 

)وما  ال�سراعية  والأل���واح  اليخوت  حيازة  وريا�سة 

اىل  لاأغنياء  ريا�سة  من  الريا�سة(  بهذه  يتعّلق 

ويف  كافة.  الإجتماعية  الفئات  مبتناول  ريا�سة 

تعّلم  جمانية  مدار�س  اإن�ساوؤه  ياأتي  الإط��ار  هذا 

)من  البحرية  واملاحة  الإبحار  ريا�ستي  املهتمني 

هذه املدار�س مدر�سة ال�»Sailing School« يف 

البرتون(.

وبالعودة اىل حملة النادي اأو الن�ضاط االأخري الذي 

ا�سطلع به، وهو كما �سبق وذكرنا حملة »النقيب 

ال�سهيد الطيار �سامر حّنا للتحريج من اجلّو«، ي�سرح 

موؤهلة  بذور  ر�ّس  اىل  تهدف  اأنها  �سامل  الكابنت 

زراعياً يف املناطق احلرجية التي طالتها احلرائق 

املزروعة  امل�ساحة  تقّدر  ال�سابقة.  املوا�سم  يف 

بحيث  مربع،   مرت  األف  و500  مايني  ب�3  اليوم 

يتّم ر�ّس كمية تغطي م�ساحة تراوح بني 400 األف 

اىل مليون مرت مربع يف كل طلعة. وقد مّت اختيار 

وتكثيف  الوقت  لخت�سار  اجل��ّو  من  الر�ّس  تقنية 

عملية الزراعة، وللو�سول اىل املناطق التي يتعّذر 

الو�سول اليها بالو�سائل التقليدية، والتي اإذا تكّبدنا 

من  نتمكن  فلن  مرة،  للزراعة  اليها  الو�سول  عناء 

الو�سول اليها ثانية لرّيها. اأما يف ما خ�س تكثيف 

اإنه يف كل طلعة يتّم ر�ّس  القول  الزراعة فيكفي 

نقل البذور اىل املروحيات

..وتفريغها يف م�ستوعب خا�ش

متهيداً لنرثها
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حلمولة  الطائرة  تّت�سع  اإذ  �سنوبر  حبة   600.000

ن�سف طن من بذور ال�سنوبر وميكنها نرث 8 مايني 

حبة لأن الطن الواحد يتاألف من 16 مليون حبة.

هذا  يطابق  جديدة  مرة  الإخ��رتاع«،  اأّم  »احلاجة 

املثل الواقع، فقد ا�ستطاع القّيمون على احلملة 

بالتعاون مع املوؤ�س�سة الع�سكرية اإبتكار جهاز لر�ّس 

من  اإح�سارها  مّت  التي  اجلديدة  فالأجهزة  البذور. 

اخلارج تعّذر تركيبها على طوافات اجلي�س ب�سبب 

مع  يتاءم  جهاز  اإبتكار  اأوج��ب  كما  تقني،  عائق 

الإمكانات املتاحة. وقد مّت تركيب هذا اجلهاز على 

من  الإ�ستفادة  يتيح  ب�سكل  الع�سكرية  الطوافات 

البذور  لنرث  الطوافة  الذي حتدثه مروحيات  الهواء 

ب�سكل اأ�سمل.

الو�سول اىل هذه النتيجة تطلب جهوداً اإ�ستمرت 

مع  والعمل  التدريب  من  اأ�سهر  اأربعة  من  اأك��رث 

قاعدة بروت اجلوية، قبل التاأكد من �ساحية هذا 

اجلهاز وهو الوحيد والفريد من نوعه يف لبنان.

ممّيزات التقنية اجلديدة

امل�ستعملة  البذور  اأن  احلملة  ما ميّيز هذه  اأهم 

حملية، اأي اأنها »بنت الأر�س« وبالتايل تتاأقلم مع 

الرتبة ب�سهولة، كما ت�ستطيع تاأمني الرطوبة التي 

تلزمها من اجلّو لتتقي العط�س.

البذور التي مّت نرثها من اجلّو، اإ�ستطاعت اإجتياز 

الإنبات  عملية  من  والثانية  الأوىل  املرحلتني 

اأولً، ثم  اأنها غر�ست نف�سها بالرتبة  اأي  الطبيعية 

املحروقة  املناطق  م�ساحة  قّدرنا  اإذا 

ت�سجر  كلفة  ف��اإن  هكتار،  األ��ف  ب���217 

هذه املناطق بالطرق التقليدية تتعدى 

خال  م��ن  اإمن���ا  دولر،  مليون  ال�����300 

»النقيب  حملة  تعتمدها  التي  الطريقة 

للتحريج  حّنا  �سامر  ال�سهيد  الطيار 

املروحيات  اإ�ستخدام  عرب  اأي  اجل��ّو«،  من 

التابعة للجي�س اللبناين يف ر�ّس البذور 

من اجلّو، فالكلفة تقّدر مبا بني 20 و30 مليون دولر فقط. واحلملة 

اخلام�س  يف  انتهت   2008 الأول  كانون  مطلع  اأعمالها  بداأت  التي 

من ني�سان 2009، وكانت مناطق القرعون، بكيفا، �سهر الأحمر اآخر 

احلملة  اأمل تو�سيع عمل  البذور فيها، على  مّت نرث  التي  املناطق 

ودائرة ن�ساطها يف ال�سنة املقبلة لت�سمل اأ�سنافاً جديدة.

احلملة مقارنة

بالطرق التقليدية

تنمو
رب و

لتك
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نبتت لها غر�سة �سغرة، هذا ما �سهدته املناطق 

التي زرعت اأولً )كفيفان ور�سمّيا(. يبقى للنباتات 

)جفاف  الأ�سعب  وهي  الثالثة  املرحلة  جتتاز  اأن 

قد جنحت ٪100،  الإنبات  عملية  لتكون  ال�سيف( 

الأوىل  املرحلتني  قطعت  التي  ال�ستول  ن�سبة 

والثانية من هذه العملية و�سلت اىل 70٪ يف كل 

املناطق، ويتوقع اأن توؤثر حرارة ال�سيف على ٪40 

من ال�ستول، لكن القّيمني على احلملة يعتربون اأنه 

احلملة  لتكون  منها،  ن�سبة ٪10  ت�سمد  اأن  يكفي 

حملة ناجحة ن�سبياً.

الآن هي:  بالبذور حتى  ها  ر�سّ التي مّت  املناطق 

�سّدة،  كرم  القبّيات،  عندقت،  ر�سمّيا،  كفيفان، 

القمر،  دي��ر  الدبية،  ج���ران(،   - )جربتا  ال��ب��رتون 

القرعون، بكيفا و�سهر الأحمر.

�سملت  امل�ستعملة  البذور 

بر  ل�سنو ا

بذور  اىل  اإ�سافة   ،)٪10( البلوط   ،)٪70( اجلّوي 

ال�سنوبر الربي، اخلّروب، العف�س وال�سنديان...

اأولً  املحلي،  ال�سوق  من  البذور  هذه  �سراء  مّت 

لبنان وحترتم  الرتبة يف  تتاءم مع طبيعة  لأنها 

املتحدة  الأمم  ملعاهدة  تنفيذاً  وثانياً  خ�سائ�سها، 

ال�سوق اخلارجي.  التي متنع �سراء هذه املواد من 

اأكرب  الأن�سب، للح�سول على  النوعية  وقد مّت �سراء 

ن�سب من الإنبات.

الدرا�سة التي �سبقت احلملة 

وامل�ساهمون فيها

الزراعية  املهند�سة  عبيد  ليديا  الدكتور  اأع��ّدت 

اأ�سنافاً  عت درا�ستها لت�سمل  الدرا�سة للحملة، وو�سّ

الربي،  وال�ضنوبر  واخل��روب  كالبلوط  اأخ��رى  حملية 

ال�سناعيني،  بع�س  بت�سّرف  الدرا�سة  و�سعت  كما 

ل�ستخراج حّب ال�سنوبر الربي من »الأكواز« متهيداً 

اأ�سهمت منظمة  لزراعتها ال�سنة املقبلة. كذلك 

القّيمني  ب��ت��زوي��د   FAO�ال

احلملة  ع��ل��ى 

معلومات اإ�سافية تفيد منها لنتائج اأف�سل.

ويوؤكد �سامل:

»كان لتعاون قيادة اجلي�س دور اأ�سا�سي يف اإجناح 

ر�ّس  املخت�سني  با�ستطاعة  يكن  مل  اإذ  احلملة، 

البذور من اجلّو لول م�ساهمة قيادة اجلي�س بتقدمي 

الغاية.  لهذه  وت�سخرها  الع�سكرية  املروحيات 

املوؤ�س�سة  فاإن  ثانية،  جهة  من  اأما  جهة،  من  هذا 

املناطق  اإط��ف��اء  يف  �ساركت  كونها  الع�سكرية 

املحروقة �سابقاً، تعرف كيفية الو�سول اليها جمدداً 

لتتمكن من نرث البذور فوقها.

نظرة  الواقعة  هذه  مع  تغّرت  ذل��ك،  من  اأك��رث 

نذير   حتليقها  كان  فقد  الهليكوبرت  اىل  املدنيني 

حدوث احلرائق، واإذا بها تظهر لتن�سر الأمل بعودة 

الإخ�سرار اىل مناطق خ�سرته.

وزارة البيئة اأ�سهمت عرب رعاية الوزير ال�سخ�سية 

للحملة اإذ اعتربها من اأولويات اإهتماماته. كذلك، 

تزويدها  عرب  احلملة  يف  امل��دين  الدفاع  �سارك 

املحروقة،  املناطق  عن  الطوبوغرافية،  اخلرائط 

املدين  للدفاع  العام  املدير  مواكبة  اىل  اإ�سافة 

العميد الطيار املتقاعد دروي�س حبيقة احلملة يوماً 

بيوم.

واي�ساً، يعاون بع�س 

مراحل منو البذور
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تعاونت  كما  احلملة،  لإجن��اح  اللبنانية  اجلمعيات 

بنهار  احلكمة  مدر�سة  و�ساهمت  املناطق  بلديات 

رمزي يف ر�سمّيا.

من الريا�سة اىل مدى اأو�سع

حتّول ن�ضاط النادي من ن�ضاط ريا�ضي اىل ن�ضاط 

اإجتماعي لي�سّكل ر�سالة من نادي اليخوت اللبناين 

اىل كل املنظمات الأهلية يف لبنان معنية كانت 

اأم مل تكن بالنواحي البيئية، كي تعمل على ال�سّق 

وبالتايل  التحريج.  اإعادة  على  وبالتحديد  البيئي 

�س كل من هذه املوؤ�س�سات  يتمنى النادي اأن تخ�سّ

لهذه  وجهودها  وقتها  من  ق�سماً  املنظمات  اأو 

 ،»Go To Green« الغاية. �سعار احلملة بعنوان 

تف�سراً ملا �سبق.

حملية  ن�ساطات  بني  النادي  ن�ساطات  تتوّزع 

من  يذكر  املحلي  ال�سعيد  على  دول��ي��ة.  واأخ���رى 

مدار�س  واإق��ام��ة  ب��ط��ولت  تنظيم  ن�ساطاته: 

البحرية  واملاحة  الإبحار  لريا�ستي  جمانية  تعليم 

طول  على  �سيفية  مب��ه��رج��ان��ات  وامل�ساهمة 

ال�ساطئ واإقامة ن�ساطات اإجتماعية. يذكر هنا اأن 

النادي كان من اأوائل املبادرين اىل تكرمي �سهداء 

املوؤ�س�سة الع�سكرية الذين ا�ست�سهدوا يف معركة 

نهر البارد، وذلك عرب زرع غر�سات اأرٍز باأ�سمائهم 

يف منطقة الأرز.

على م�ستوى الن�ساطات ذات الطابع الدويل، 

»يوم  تنظيم  اىل  ال��ن��ادي  ي�سعى 

ب������روت ل��ل��ي��خ��وت« 

 Beirut (

Sailing Day(، العام املقبل، حيث �سر�سو 
عدد من ال�سفن التاريخية )52 �سفينة 

م���ن ال���ع���امل(، ع��ل��ى ط��ول 

اللبناين،  ال�����س��اط��ئ 

لبنان  تاريخ  يف  نوعه  من  االأ�ضخم  يعترب  ن�ضاط 

على امل�ستوى ال�سياحي، و�ستطلق خاله ال�سفينة 

الفينيقية التي يعمل النادي على اإن�سائها.

ور
�سخ

 ال
ني

 ب
ى

حت
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�أيار

اإعداد:

تريز من�سور

�قت�ساد ومال

2
0
0

9

قطاع

االأزهار وال�ستول

يف لبنان

اإنتاج يغّطي حاجة ال�سوق

وتطّلع اىل دعم

يطلق الت�سدير

حياتنا،  يف  مهمة  م�ساحات  وال�ستول  االأزهار  حتتل 

ر�سائلنا،  تنقل  املختلفة،  منا�سباتنا  تلزم  فهي 

وتن�سر من حولنا البهجة والعذوبة.

داخل املنازل وعلى ال�سرفات كما يف احلدائق، تتوىل 

حياة  تلوين  مهمة  التزيينية  والنباتات  االأزه��ار 

ب�سدة  يفتقدها  جماالت  حوله  من  ومتّد  االإن�سان، 

اإذا  خ�سو�ساً 

كان من �سكان املدن.

يف  تعمل  لبنان  يف  العاملة  اليد  من  املئة  يف   3

حاجة  اإنتاجه  يغّطي  الذي  وال�ستول  االأزهار  قطاع 

ال�سوق املحلية، وي�سّدر بن�سبة 20 يف املئة، غري اأن 

العاملني يف هذا القطاع تعرت�سهم معوقات كثرية 

حترمهم بهجة جمال يخرج من اأياديهم واأرا�سيهم.

يف  الزراعية  قطاعاتنا  اأحد  واقع  على  اإ�ساءة 

نقيب  زيد  اأبو  جوزف  ال�سيد  مع  لقاء 

مزارعي االأزهار وال�ستول.



اإنتاج يلبي حاجة 

ال�سوق اللبناين

ال�سيد جوزف اأبو زيد قال بداية »اإن لبنان ي�ستورد 

من  والب�سل(  )كالبذور  وال�ستول  الأزهار  لإنتاج  الأولية  املواد 

من  اليورو.  �سرف  �سعر  ارتفاع  ب�سبب  اأمركا،  من  وموؤخراً  هولندا 

الأ�سناف التي ن�ستورد مواد اأولية لإنتاجها: اجلربرا، القرنفل، الورد، 

اجلنة،  ع�سفور  الن�سيم،  �سّم  الغايول،  الكريزنتام،  التوليب، 

جيب �سوفيل، و�سواها«.

واأو�سح اأن »البذور امل�ستوردة هي من نوع هايربد ف 

1 - ف 2 - ف Hiperde F1 - F2 - F3( 3( اأو البذور 

كبرة  كميات  تنتج  والتي  اجلودة  العالية  املهّجنة 

واأ�سنافاً جديدة )التوليب الأ�سود مثاً(«.

و�ستولً  اأزه��اراً  اللبناين  الإنتاج  ي�سمل  واأ�ساف: 

منها: الدفلى، الروماران )اإكليل اجلبل(، اجلرانيوم، 

بوغانفيليا  الكريزنتام،  اأن��واع��ه،  على  القرنفل 

اىل  والغاردينيا،  واليا�سمني  الفل  )املجنونة(، 

�ستول الأرز وال�سنوبر واخلرنوب وال�سوح وال�سرو )على 

والغار  وال��دل��ب  وال�سربني  اأن��واع��ه( 

وال�سف�ساف والكينا...

ي�ستطيع  هل   •
ه����ذا ال��ق��ط��اع 

ت����ل����ب����ي����ة 

م��ت��ط��ل��ب��ات 

ال���������س����وق 

امل���ح���ل���ي 

وما  وحاجاته، 

ن�سبة  ه���ي 

االإ�سترياد؟

- بالطبع يغّطي 

حاجات  الإن��ت��اج  ه��ذا 

ال�سوق املحلي ومتطلباته، 

الأن��واع  بع�س  ت�سدير  وباإمكاننا 

العربية مثل دبي،  الدول  كالفل والغاردينيا والفيكو�س، وغرها، اىل بع�س 

الكويت، ال�سعودية والعراق، ولكن ن�سبة الت�سدير ل تتعدى ال�20 يف املئة 

من قيمة الإنتاج.

والإ�ستراد  الت�سدير.  ن�سبة  ت��وازي  الإ�ستراد  ن�سبة  اإن  القول  وميكننا 

ال��ب��ذور( ي�سمل  اإط���ار  )خ���ارج 

ال�ستول التي يفوق عمرها ال�سنتني وما فوق، كاخلوخ الأحمر 

)بروتو�س بي�ساري( وال�سربني الأخ�سر )كيوبر�سي�س لياندي(، وهذه ال�ستلة 

اأخرى  اأ�سناف  هناك  وكذلك  اجلبل.  اىل  ال�ساحل  من  وت��زرع  ج��داً،  مطلوبة 

كالأي�سر، وهي �ستلة باهظة الثمن )ثاثة اآلف دولر(، يبلغ طولها نحو املرت 

ع�سا  عن  عبارة  وهي  الهوفورا،  �ستلة  وكذلك  الواحد،  املرت  وعر�سها  ون�سف 

الأ�سفل  برية تطّعم، ومن ثم تتدىل اىل 

وتزهر كعنقود العنب باللونني 
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ال�سيد جوزيف ابو زيد

نقيب مزارعي االزهار وال�ستول



اإ�سافة  والأبي�س،  البنف�سجي 

ال�ستول  فهذه  الكاميليا...  الأزاليه،  الأوركيدي،  �ستول  اىل 

ح�سا�سيتها  اىل  نظراً  لبنان،  يف  اإنتاجها  جداً  ال�سعب  من  الأخ��رة  الثاث 

ودقة منّوها، فهي حتتاج اىل خ�سو�سية يف الزرع ويف التنمية، داخل خيم 

�سعر  اأن  علماً  ثابت،  للحفاظ على مناخ  كمبيوتر  اأجهزة  ومزّودة  �سة  متخ�سّ

املرت الواحد لهكذا خيمة يبلغ 50 دولراً اأمركياً، وهذه كلفة تتخّطى قدرات 

مزارعي القطاع يف لبنان.

اإنتاج  »اإن  ق��ائ��اً:  واأ���س��اف 

وال�ستول  الأزهار 

حاجة  يفوق  ال�سيف  يف 

الطلب  ازدي��اد  من  الرغم  على  ال�سوق، 

ال�ستاء  ف�سل  يف  اأما  والأعرا�س،  املنا�سبات  بف�سل 

الأعياد  ول �سيما يف موا�سم  الأزهار،  ا�ستراد  فاإننا نحتاج اىل 

اأجل  من  الدولة،  دعم  اىل  بحاجة  نحن  لذلك  مثاً.  الع�ساق  كعيد 

تاأمني قطعة اأر�س لإن�ساء معر�س دائم لل�ستول والأزهار، ي�ساهم يف 

تعزيز قدرات الت�سدير، وي�ساعد �سغار املزارعني على ت�سريف 

اإنتاجهم.

ت�ساهم  للبنان  املجاورة  الدول  يف  املناف�سة  اأن  كما 

يف تقلي�س قدرتنا على احلد من الت�سدير نظراً اىل 

الدعم الذي تقّدمه هذه الدول اىل مزارعيها يف هذا 

اأن كلفة  الإنتاج خ�سو�ساً  القطاع، ما يخّف�س كلفة 

اليد العاملة لديهم اأقل«.

بوزارتي  الإت�سال  »مّت  اأّنه  اآخر،  اإطار  يف  واأو�سح 

الزراعة والبيئة، بغية تقدمي امل�ساعدة وامل�ساهمة 

يف اإعادة ت�سجر امل�ساحات املحروقة، ولكن اجلواب 

كان �سلبياً، بحجة عدم توافر الأموال«.

م�ساكل

امل�ساكل  هي  • ما 
يعانيها  ال��ت��ي 

هذا القطاع؟

امل�ساكل   -

ومنها  عديدة 

الإنتاج،  كلفة 

غ���اء الأدوي����ة 

وال��������ب��������ذور 

والأ�����س����م����دة، 

واليد  وال��ن��اي��ل��ون 

اىل  اإ�سافة  العاملة، 

املختربات  يف  النق�س 

اجلديدة.  وال�ستول  البذور  لإنتاج 

اإ�سافة اىل ندرتها،  اأ�سعار الأرا�سي الزراعية وتقّلبها،  اإرتفاع  وهناك م�ساألة 

اإن�ساء  الأرا�سي غر م�سّنفة يف بع�س املناطق، وبالتايل ميكن  اأن  باعتبار 

مبنى على اأية قطعة اأر�س، وفقاً مل�سالح معّينة. ي�ساف اىل ذلك عدم توافر 

وتكبدهم  الأجانب،  العمال  تاأ�سرات  تاأمني  و�سعوبة  للري،  الكافية  املياه 
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ال�����س��رائ��ب 

ع���ل���ى الإق����ام����ة 

فكلفة  ال��ع��م��ل.  واإج������ازة 

مقارنة  مرتفعة،  الأجانب  العمال 

بالدول املجاورة، علماً اأنه ل يوجد عمال 

زراعيون لبنانيون يف لبنان«.

القطاع  هذا  حجم  ي�سّكل  ماذا   •
الوطني  االإقت�ساد  اىل  بالن�سبة 

العام؟

القطاع،  هذا  دعم  مّت  حال  يف   -

الإقت�ساد  ب����دوره  ي��دع��م  ف��اإن��ه 

يف   5 بن�سبة  ال��ع��ام  الوطني 

املئة  يف   3 اأن  علماً  املئة، 

اللبنانية،  العاملة  اليد  من 

الأزه���ار،  قطاع  من  تعي�س 

بعد  الثالثة  املرتبة  يف  ياأتي  الذي 

دعم  على  النقابة  قدرات  ولأّن  والفواكه.  اخل�سار 

املزارعني حمدودة جداً، بداأ عدد اأع�سائها يتناق�س من 140 

اىل 90 ع�سواً، واإننا ن�سعى اليوم اىل تاأمني ال�سمان 

القرو�س  تاأمني  يف  ون�ساهم  لاأع�ساء،  ال�سحي 

من امل�سارف عرب كفالت.

واأ�سار اىل »اأن 

املزارع  يجنيها  التي  الأرب��اح 

خال املوا�سم، قد تق�سي عليها اإحدى الكوارث الطبيعية، وما 

اأكرثها يف هذه الفرتة: اإرتفاع احلرارة والربد القار�س«...

للإغاثة  العليا  الهيئة  من  دعم  اأي  االأزهار  قطاع  تلّقى  • هل 
بعد اأية كارثة طبيعية؟

الإطاق،  اأية تعوي�سات على  القطاع  يتلَق هذا  - مل 

فمثاً قّدرنا خ�سائر حرب متوز واأر�سلناها اىل 

لغاية  زالت  وما  الزراعة،  وزارة 

اليوم يف اأدراجها.
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معر�ش ال�ستول واالأزهار

ال�ستول  معر�ش  تنظيم  من  الهدف  هو  ما   •
واالأزهار ال�سنوي؟

والأزهار  ال�ستول  معر�س  النقابة  تنّظم  التوايل،  على  التا�سعة  لل�سنة   -

ال�سرفات  تزيني  مو�سم  باأ�سبوع(،  الأم  عيد  )قبل  الربيع  اأول  يف 

واملداخل.

الربيع،  مو�سم  طيلة  املعر�س  ي�ستمر 

من  املزارعني  اإنتاج  ي�سم  وهو 

ال�ستول،  اأن��واع  اأجود 

وب��اأ���س��ع��ار 

ومدرو�سة.  جيدة 

الإ�ست�سارة  املعر�س  ويقّدم 

بعدة  ويقوم  للزبائن،  املجانية 

املدار�س  اإ�ستقبال طاب  ن�ساطات منها 

حرك�ة  اأم��ا  الأزه���ار.  زرع  اأ�سول  وتلقينهم 

الإقب�ال علي�ه فهي جي�دة، وتتط�ّور �سنوياً 

بن�سب عالية.

هذا  بدعم  زي��د  اأب��و  طالب  ختاماً، 

الدولة  مطالباً  وتعزيزه  القطاع 

لإقامة  اأر���س  قطعة  بتخ�سي�س 

م��ع��ر���س دائ����م، ي�����س��اه��م يف 

املزارعني،  اإن��ت��اج  ت�سريف 

الإن���ت���اج  ذوي  خ�����س��و���س��اً 

املتوا�سع.

الأدوية  كلفة  بتخفي�س  طالب  كما 

الزراعية واإن�ساء خمترب لإنتاج بذور ال�ستول، واإبرام 

العقود مع اأ�سحاب امل�ساتل.

ت�سوير:

را�سيل تابت
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�أيار

اإعداد:

تريز من�سور

�أ�سماء المعة

2
0
0

9
�ساعرية مفرطة

وعفوية طاغية

كتب احلرف بري�سة الزهر

ونحت الإح�سا�س باإزميل اجلمال واحلب

جوزف اأبي �ساهر

بني ال�سعر والر�سم والنحت، وبني الكتاب 

واملقال ال�سحايف برنامج تلفزيوين واأغنية 

وم�سرحية. اأخذه ال�سعر اليه، عّلمه الفرح 

واحلزن، اأعطاه ملمح الوجه وب�سمات 

االأ�سابع، وكتب على هويته علماته الفارقة.

اإنه ال�ساعر والر�سام والنحات واالإعلمي جوزف 

اأبي �ساهر، املعروف بغزارة اإنتاجه، وتنّوعه 

بني ال�سعر املحكي والف�سيح والكتابات 

ال�سحافية الدورية والدرا�سات واالأبحاث 

وامل�سرح واالأغاين... 

يف بيت �سرفته البحر

ولد ال�ساعر جوزف اأبي �ساهر يف غادير - جونيه 

وزّناره  البحر،  �سرفته  بيت  يف   ،)1947-7-27(

البكر  الإبن  وهو  الع�سافر،  واأ�سوات  الأخ�سر  اللون 

لعائلة موؤلفة من ثاثة �سبيان.

موهبة  خالها  جميلة منت  هادئة  طفولة  عا�س 

ال�سعر لديه، طفولة حني يخرب عنها يتدّفق ال�سعر 

طوفاً على ال�سطور والكام املحكي: »من باب بيتنا 

املزّنر باللون الأخ�سر وزهر اللوز و�سوات الع�سافر، 

واللي �سّباكو بيفتح ع البحر واملدى، طلعت بعمر 

بور.  البعدا  باحلقايل  العب  �سوي،  واأكرت  ال�سنتني 

الق�س فّكرو دهب،  را�سي قبوعه من  بال�سيف ع 

البيت،  �سوار  ك�سرتا من مق�سبة  ق�سبة  وح�ساين 

اأنا  ارج��ع  كنت  احلفايف،  و�سوك  الغبار  ورفاقي 

وياهن ع البيت«.

يف يوم من تلك الأيام »�سمعت دع�سات خلفي، 

التفتت، �سفت بّيي حامل باإيدو كتابني ملّونني، 

ببيت  حّطن  وحّم��اي��ه،  وم��رباي��ه  وقلم  ودف��رتي��ن 

بالعربي  الأبجدّيه،  تتعّلم  رح  ال�سنة  الكتب... 

كنت  واإذا  تكتب.  تعرف  وت�سر  وبالفرن�ساوي، 

كلمات  كانت  تلك  دهب«.  �سنانك  بي�سرو  �ساطر 

الوالد يوم دخوله اىل املدر�سة.

 - القرية  مدر�سة  يف  الإبتدائية  علومه  تلقى 

لراهبات  ال�سيدة  مدر�سة  اىل  انتقل  ثم  غادير، 

يف  الر�سل  معهد  اىل  وبعدها  املقد�سة،  العائلة 

حارة  ثانوية  من  الثانوية  ال�سهادة  وحاز  جونية، 

�سخر.

اإثر وفاة والده، تابع درا�سته لياً حيث حاز دبلوم 

يف  ال�سحافة  يف  نهاراً  وعمل  وحما�سبة،  جت��ارة 

ي�ستقي  الفرتة  هذه  وكان يف  »اجلريدة«،  جريدة 
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املعلومات 

الر�سم  م��ف��ات��ي��ح  ح���ول 

وقواعده من الر�سام �سمر اأبي را�سد.

الكتابة والر�سم واحل�ساب

ز  التميُّ هذا  وعن  الكتابة  يف  رفاقه  بني  متّيز 

بكتابة  املدر�سة  رفاقي يف  بني  »متّيزت  يقول: 

احل�ضابية.  املواد  بكل  وال�ضقوط  االإن�ضاء  موا�ضيع 

جمعة  كل  ناخد  كّنا  واملطالعة.  بالر�سم  ومتّيزت 

املجال  وبه�  ملّخ�س،  عّنو  ونكتب  نقراأه  كتاب، 

ملارون  جبابرة«  »اأقزام  كتاب  رفاقي.  ع  تفّوقت 

بالكتب،  حّببني  عبود 

وتنني،  م��رة  وح��اول��ت 

من  اطلبو  ارج��ع  واأك���رت، 

املكتبة، وما كانو يعطوين 

الكتاب:

- م��ّرة وح��ده بيكفي، يف 

غرك لزم يقراه.

بعد  اط��ل��ب��و،  وب��ق��ي��ت   ...

اآخدو،  ارجع  دوري  �سار  �سهرين 

ونقلت  ن�سختو،  اق��راه  ما  وب��دل 

ر�سوان  بري�سة  وكانت  فيه،  املر�سومه  ال�سور 

القليلة  القرو�س  وّفر  �سرت  يومها،  من  ال�سهال. 

كتب.  ا�سرتي  ت  باملنا�سبات  ياها  يعطونا  اللي 

ب�  تنعّد  مبكتبتي  الكتب  �سارت  لوقت  و�سلت 

الألوف«.

يف احلادية ع�سرة من عمره، اأر�سل اأوىل كلمات 

كتبها فوق بيا�س الورق اىل جملة »دنيا الأحداث«، 

وكانت ت�سدرها الأديبة لورين الريحاين، ثم �سارك 

اإ�سمه  و�سار  جوائز،  ون��ال  للر�سم  م�سابقتها  يف 

يتكّرر يف �سفحات هذه املجلة، التي فتحت الباب 

اأراد  له ما  باأن يعّد جملة خا�سة به، وكان  لرغبته 

عرب ورقة كبرة.

كتب ولّون ور�سم، و�سدرت ثاثة اأعداد من هذه 

تيّمناً  »الك�ساف«،  وعنوانها  الورقة«  »اجلريدة 

يف  اليها  ينتمي  ك��ان  التي  الك�سفية  باحلركة 

ز
ائ

و
ج

 و
ة

م
�س

اأو



 29 �ساهر  اأب���ي  جل���وزف 

بلون  كلمات   ،)1973( لها  حكايات  منها:  كتاباً 

عينيها )1975(، دفرت �سعر - باملحكية اللبنانية )1978(، 

ر�سالة اىل حبيبتي )1976 - و�سدر بالفرن�سية �سنة 1979، 

ترجمة وديع مبارك(، القبلة و�سحر ال�سفاه )1980(، اليا�س 

 - رحباين  الأخ��وان   ،)1985( العا�سق  ال�سحايف  �سبكة  اأبي 

 ،)1987( ال�سيف  دفاتر   ،)1986( ذاتية  �سرة  من  هوام�س 

و�سدر  الفرن�سية،  اىل  ترجم   -  1990( املنفى  يف  يوميات 

حيدر  عدنان  الربوف�سورين  برتجمة   1994 العام  بالإنكليزية 

 ،)1994( مرمي  يا   ،)1993( البحر  العا�سق  اأنا  برد(،  ومايكل 

اأنطوان قازان )�سل�سلة »الكبار«: 1995(، البطريرك اليا�س احلويك 

امراأة )1996(، قمح  »الكبار«: 1995(، �سفر من كتاب  )�سل�سلة 

ملائدة الع�سافر )1999(، حكاية كل يوم )2001(، مو�سوعة الزجل 

اللبناين - �سعراء ظرفاء - 6 اأجزاء )الطبعة الأوىل 2000 - الطبعة 

الوقت  ناطور  الغيم   ،)2006( الزهر  يفّل  ما  قبل   ،)2005 الثانية 

)2008(، نقله اىل الفرن�سية الدكتور اأمني زيدان )2008(، زهر بّري 

)2008(، اأهل الرمل )2009(، اأيوب تابت �ساعر الوّدي )2009(.

ل�  »حّبي  هنا:  ويقول  )جونية(.  الر�سل  معهد 

انت�سب  خايّن  وباحلرا�س،  احلقايل  ب�  الهو�سلة 

لك�سافة املعهد، ولأّول مّرة منت بخيمة بعيد عن 

البيت، ولأّول مّرة تعّرفت ع جملة »ال�سيكرليك« 

لأول  طلعت   )1956( ذاتها  وبال�سنة  الك�سفية. 

مّرة ع م�سرح املعهد �سارك بحفلة اآخر ال�سنة«.

اإ�سماً  ا�ستعار  ع�سرة،  اخلام�سة  يكمل  اأن  قبل 

ليكتب به يف جملة »الدبور« التي كانت يومها 

باإ�سمه، واىل جانب  يف زمن العّز، ثم ن�سر زجاً 

»الدبور»«، اأر�سل كتابات قليلة اىل جملة »ن�سف 

الليل« للروائي بيار روفايل.

ي�ستمر  اأن  اأمنية  الفتى  نف�س  يف  ا�ستعلت 

ح�سوله  اإح��رتاف، عرب  �سبه  اىل  و�سولً  بالكتابة، 

الأرز«  »�سدى  جملة  امتياز  على   )1968 )العام 

وزارة  يومها  ت�سّمى  )كانت  الإع��ام  وزارة  من 

وخلقت  ق��رن،  ربع  املجلة  وا�ستمرت  الأن��ب��اء(. 

حولها حركة ثقافية مميزة يف منطقة ك�سروان.

رقعة ال�سوء تّت�سع

اأ�سرة  اىل  فان�سم  الإح��رتاف  »�سورة«  اكتملت 

ق�سم  وت�سّلم   ،)1969 )�سنة  »اجلريدة«  جريدة 

الثقافة...  فق�سم  املحليات،  ثم  اخلارجيات، 

اأكرث  يتابع يف  وهو  تّت�سع،  ال�سوء  رقعة  وبداأت 

من اإجتاه لتحقيق هواية اأ�سبحت مهنة ودرباً اىل 

املعرفة املتعددة الوجوه.

قال فيه نائب نقيب ال�سحافة، الوزير ال�سابق 

ورئي�س  اجل��ري��دة  �ساحب  وه��و  �سكاف،  ج��ورج 

حتريرها:

»عندما ان�سّم الينا يف »اجلريدة«، كان الأ�سغر 

تويّل  والأجدر على  الأقدر  كان  ولكنه  بيننا،  �سناً 

بالأعمال  والقيام  الأعباء،  وحتّمل  امل�سوؤوليات 

وروح  عميق  وبتفّهم  وجّدية  بر�سانة  الكبرة 

يف  بالتقدير:  جدير  اأعماله  يف  وهو  مرحة... 

وال�سعر  اللبناين،  ال�سعر  يف  كما  ال�سحافة، 

ويف  النحت،  يف  كما  الر�سم  يف  العربي، 

خمتلف اأعماله املو�سوعّية«.

بعد »اجلريدة« تنّقل يف غر موقع، من 

حمّرر وكاتب ومدير حترير، ورئي�س حترير، 

�سحف  يف  ثقافية  اأق�سام  عن  وم�سوؤول 

اللواء،  اجلديد،  املدينة،  منها:  وجمات 

ل�سان  اللبناين،  اجلندي  الأح��رار،  العمل، 

الأن���وار...  ال��دي��ار،  اجلمهورية،  احل��ال، 

الأحرار  البناوؤون  الأح��داث،  دنيا  �س  واأ�سّ

وغرها.

اإي��ق��اف  ال�����س��ح��اف��ة  ت�ستطع  مل 

هذا  رغبات  يف  اجلامح«  »احل�سان 

من  املزيد  اىل  املتطّلع  ال�ساب 

يف  جانبها،  اىل  فعمل  النجاحات، 

وكتابة  وتقدميها  الربامج  اإع��داد 

واإذاعة  لبنان،  لإذاع��ة  الأغنيات 

ب���روت(،  ل��ن��دن« )يف  »ه��ن��ا 

لبنان،  �سوت  اإذاع��ات:  ثم يف 

لبنان احلر، �سوت اجلبل، �سوت 

التي  احللقات  وفاقت  احلق، 

كتبها، اأو قّدمها الثاثة اآلف 

حلقة اإذاعية.

اي�ساً،  جانبها  واىل   ...

تلفزيونية  اأع��م��الً  وّق��ع 

ع����دي����دة، م��ن��ه��ا: مع 

النوادي،  ن��ادي  النجوم، 

مدر�سة  زم��ان��و،  فلتة 

امل���واه���ب، ك��ب��ارن��ا، 

• اأو�سمة:
كومندور  رتبة  من  التقدم  على  للت�سجيع  الفرن�سية  املوؤ�س�سة  و�سام   -

.)1972(

- و�سام املنظمة الإن�سانية من رتبة فار�س )1973(.

وحملية: عاملية  • جوائز 
العامل )مهرجان  لاأطفال يف  اأغنية  كلمات  لأف�سل  الذهبية  امليدالية   -

زكينو دورو - 1986 - اإيطاليا( باإ�سراف منظمة اليوني�سف.

- جائزة اأف�سل تغطية اإعامية ملهرجان ميخائيل نعيمة )1978(.

- ميدالية العام 1987 من جمل�س اإمناء ك�سروان - الفتوح لأف�سل اإنتاج 

اأدبي و�سعري.

- ميدالية مهرجان الفكر والفن الأول - معهد الر�سل )1988(.

- ج�ائ�زة الأب ال�سه�ي�د بط�ر�س اأب�ي عق�ل للفن�ون الت�سكيلي�ة )1993(.

- ميدالية ال�سرف للك�ساف املاروين اللبناين )1998(.

- درع مهرجان يوم الثقافة )نّوار 2000(.

- جائزة �سعيد عقل: عن جمموعة خطب ملكات )2 متوز 2003(.

- قادة اجلدارة للقائد - اإحتاد ك�ساف لبنان )2008(.

- ميداليات تذكارية وتقديرية.

ت
فا

وؤل
م
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زغار  حكايات   3  -  )1980( احل��ظ  اإ���س��وارة 

)1981( - بدنا نعي�س )1981( - بوجنور يا زغار 

العاملية  ال�سنة  وحي  )من  التجربة   -  )1982(

زهرة   -  )1985( الفرح  بيت   - جلربان 1983( 

 1987( زرزور  مغامرات   -  )1986( ال��رم��ان 

و1992 - 1993( - ملني العيد )1991( - حوار 

 -  )1993( الدهب  كروم   -  )1991( الطر�سان 

مني اأخد العيد )1994( - تاج الأمرة )1994 - 

1995( - لويزا وبياع القمح )1995 - 1996(.

- كتابة اأغنيات م�سرحيات خا�سة بالأطفال.

)من  العا�سرة«  ال�ساعة  »م�سرح  اأغنيات  كتابة   -

1985 اىل 2006(.

- اإعداد مهرجان ك�سروان الأول )1987(.

ويف م�سرح الدمى له:

 )1986( احلرية  جنمة   -  )1985( الغابة  عرو�س 

- �سكور والأمرة نور )1987( - �سكور والأمرة نور 

ال�سطور  �سكور   -  )1988( الثاين  اجل��زء   -

الدهبي  والع�سفور  �سكور   -  )1991(

نويل  وب��اب��ا  ���س��ك��ور   -  )1994(

.)1994(

اأعمال م�سرحية

دفاتر  �سنة،  عن  �سنة  �سباب،  يا  الباب  ع 

على  الربامج  هذه  عر�ست  وقد  ال�سعراء... 

  ART, NBN, MTV, LBC ال�:  �سا�سات 

وتلفزيون لبنان.

يف امل�سرح

امل�������س���رح،  يف 

قّدم 20 م�سرحية 

لل�سغار  �سة  خم�سّ

م��ث��ل: اأ����س���وارة 

احل���ظ، 

مغامرات  نعي�س،  بدنا  زغ���ار،  حكايات   3

ع�سرة  اىل  اإ�سافة  العيد...  اأخد  مني  زرزور، 

معظم  وت�سّمنت  املتحركة،  للدمى  اأعمال 

اأ�سيفت اىل »ربرتوار«  اأغنيات،  هذه الأعمال 

كبر له باأ�سوات كبار املغنني: وديع ال�سايف، 

ماجدة الرومي، ماري �سليمان، جوزف نا�سيف 

»طري  اأغنية  بينها  من  وفازت  وغرهم... 

طري يا ع�سفورة« التي كتبها �سنة 1986، 

وغّنتها ال�سيدة ماجدة الرومي، وحّلنها اإح�سان 

املنذر، بجائزة امليدالية الذهبية يف مهرجان 

لاأطفال  اأغنية  كلمات  لأف�سل  دورو،  زكينو 

 - اليوني�سف  منظمة  )باإ�سراف  العامل  يف 

اإيطاليا(.

ويخرب: »�سنة 1986، ومبهرجان 

منظمة  باإ�سراف  دورو،  زكينو 

�ساركت  باإيطاليا،  اليوني�سف 

اإ�سمها  لبنانية  طفلة 



ندين ظريفة. قّدمت للجنة املهرجان اأغنية كتبا 

اللجنة  نا�سيف.  زكي  الفنان  للمنا�سبة  خ�سو�سي 

م�س  لبنان،  اأطفال  بني  معروفة  اأغنية  طلبت 

»الع�سفورة«،  اأغنية  ندين  نّقت  خا�سة.  اأغنية 

اإّمها  مبرافقة  الطفلة  وا�سطرت  اللجنة،  وافقت 

اإيطايل  ب�ساعر  لاإجتماع  كبري  م�سافة  تقطع 

»الع�سفورة«  اأغنية  من  مقاطع  يرتجم  يقدر 

العربية والإيطالية.  تتغّنى باملهرجان باللغتني: 

كانت  نتيجتا  اللجنة  تعلن  ما  وقبل  �سار،  وهيك 

باجلايزة  الأغنية  فوز  توّقعت  الإيطالية  ال�سحف 

ندين  وحملتلي  وف��ازت  كلمات،  لأف�سل  الأوىل 

�سّلمتني  للبنان،  اإيطاليا  من  الدهبية  امليدالية 

ياها بال�سفارة الإيطالية بح�سور ال�سفر وامللحق 

الثقايف«.

الر�سم والنحت

بعد ال�سحافة والإذاعة والتلفزيون وامل�سرح، قّدم 

جوزف اأبي �ساهر جمموعة من الأعمال يف الر�سم 

لبنان،  يف  به  خا�سة  معار�س  �ستة  عرب  والنحت 

و19 م�ساركة، كما عر�ست اأعماله يف: �ساو باولو، 

وملبورن  الأورغ���واي،  الأرجنتني،  جنرو،  دي  ريو 

»الفن  مو�سوعة  يف  اإ�سمه  واأدرج  ا�سرتاليا،   -

تعليق  مع  عام  مئة  خال  اللبناين«  الت�سكيلي 

وتقومي لأعماله.

اىل  اجته  ثم  ومن  املائيات،  بداياته  يف  ر�سم 

يف  الأه��م  اجلزء  امل��راأة  وكانت  الرمزي.  التنقيط 

الروح  من  تبداأ  للحياة،  املتنّف�س  فهي  حياته، 

و�سولً اىل اجل�سد. »فاأنا اأر�سمها يف كلماتي، اإنها 

ن�سفي الأجمل والأحب، به اأتاألق واأباهي ال�سوء«.

الثاثني  قاربت  وه��ي  املوؤلفات،  وتبقى   ...

�ستة  من  اللبناين  الزجل  يف  ومو�سوعة  كتاباً 

اأجزاء، وترجم �سعره و�سدر بالفرن�سية والإنكليزية، 

كتاب  اأبرزها  من  وموؤلفات  درا�سات  عنه  و�سدرت 

للدكتور خري�ستو جنم عنوانه: »عطر الرغبات يف 

�سعر جوزف اأبي �ساهر«.

قال فيه ال�ساعر بول�س �سامة منذ اأكرث من ربع 

قرن:

»هذا ال�ساب املتوّهج حيوّية ي�سيطر ال�سعر عليه، 

كتاباته  يف  وال�سعر  الأدبية،  كتاباته  يف  فال�سعر 

ال�سحافية، ويف كامه الأنيق، ويف مظهره، ويف 

فّنه، وحتى يف عاقاته مع النا�س«.

يف  و���س��ارك  وميداليات،  وج��وائ��ز  اأو�سمة  ن��ال 

الندوات  مئات  ويف  عربية  �سعرية  مهرجانات 

والأم�����س��ي��ات والإط�����الت امل��ن��ربي��ة والإذاع���ي���ة 

يوم  عقل  �سعيد  ال�ساعر  و�سفه  والتلفزيونية. 

�سّلمه جائزته:

»�سفات جوزف اأبي �ساهر كثرة، اأبرزها ال�سجاعة 

والكرم واجلمال. اأحّب لديه �سجاعة القول يف اأمور 

ل يحيد عنها لقناعته بها. واأحّب لديه اجلمال �سعراً 

وفناً يف كل ما كتب ور�سم. واأحّب لديه الكرم يف 

�سخائه على حمّبته رفاقه خال حياته ال�سحافية«.

قبل وبعد

القا�سي،  اإنعام  ال�سيدة  تزّوج من  العام 1979، 

)هند�سة  األي�سا  ولدين،  من  موؤلفة  عائلة  �سا  واأ�سّ

ديكور( واأدون )تخ�س�س �سمعي ب�سري(.

اأبي  جوزف  عمل  البدايات،  ويف  ال�سحافة  قبل 

الزراعة،  وزارة  ويف  امل�سارف  اأح��د  يف  �ساهر 

ويتحدث عن هذه املرحلة ويقول: »توظفت بالبنك 

الأرقام  لل�سنة،  و�سلت  ما  ملدة  بجونية،  املتحد 

هربت،  مفتوح.  بابو  حب�س  والوظيفة  بّتعب، 

ورجعت اكتب باأكرت من جملة من دون ما اأقب�س، 

ولأنو احلال ما لزم يبقى هيك، ولأنو ت�سميمي ما 

قّدمت  وبيخل�س.  ول �سعف، ممرق �سّيق  تغّر، 

طلب م�سكول بق�سيدة ملدير وزارة الزراعة بهيج 

مزنر... وكانت الق�سيدة بطاقة التو�سية ل� اأخد فيا 

ب�س  وظيفة  اجلديد،  العامل  ع  وفّت  وحّبا،  املدير 

ما يف �سغل، ما يف مكتب اقعد وراه واأقرا جريدة 

وا�سرب قهوة، واأنطر حدا جايي يطالب مبعاملة.

الزراعي،  الإر�ساد  بدايرة  اعملو  �سي  عا  فّت�ست 

لقيت كتب موّزعة ما حدا بي�ساأل عنا غر الغبار. 

ْكل  هيدا املطرح املنا�سب اإيل. طالبت بزاوية، �سَ

مكتبة تنجمع فيا الكتب، زحت الغبار عّنا، ميكن 

ميكن  فيا.  وياقيه  كتاب،  يعتاز  يوم  ب�سي  حداً 

قلت، م�س اأكرت.

اخل�سب  من  حاجز  انحط  بالدايرة،  ممرق  باآخر 

ع  بيطل  �سّباك  حّد  وكر�سي  طاولة  وخلفو  والقزاز 

الّدرب.

- هاملطرح مطرحك.

... وقعدت، وجبت ورق اأبي�س، والقلم بجيبتي، 

�سرت اأكتب، واأّلف، واجمع الكتب ورّتبا.

التفتت  ال�سباك،  ق��زاز  ع  �سوت  �سمعت  بيوم 

افتح  ت  قّربت  مبنقارو،  ي��ّدق  عم  دوري  �سفت 

ال�سباك طار. تاين يوم جبت معي فتافيت خبز، 

ونطرت،  القزاز،  �سّكرت  ال�سباك،  فل�سنت ع حرف 

عندي  �سار  ياكلو.  و�سارو  اإج��و  ال��دوري،  ع�سافر 

�سحاب جداد.
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بقب�س  مياوم،  ب�س  �سحيح،  ر�سمي؟  موّظف 

اأجرة النهار 5 لرات.

وهي  ينطرا  حدا  بدو  ما  بالدولة  الوظيفة  ولأّنو 

بتنطر حال، �سرت اآخد ماأذونيات خروج من رئي�س 

اإ�سمي  كان  اللبنانية.  الإذاع���ة  ع  وروح  الدايرة 

�سهوان  يو�سف  امللّحن  اختار  عليها.  �سبقني 

بالإذاعة  وت�سّجلت  حّلنها  ق�سايدي،  من  ق�سيدة 

»هّلل  الأغنية:  وعنوان  املغرتبني  �سنة  ملنا�سبة 

هّلل يا لبنان«.

الق�سيدة واحلياة

هي  �ساهر،  اأبي  جوزف  اىل  بالن�سبة  الق�سيدة 

التي  وال�سور  وامل�ساعر  الأحا�سي�س  عن  التعبر 

تتكّد�س اأمام ناظريه، اأو يف خميلته: »ومن حقي 

اأو  والقلب،  العقل  رغبة، يف يفء  بها  اأحتفظ  اأن 

بهّية  العيد  اىل  واأر�سلها  ال�سم�س  ثياب  األب�سها 

امراأة  اأو حية مثل  وردة،  ندّية مثل  اأو  فجر،  مثل 

ي�ستقبل  �ساطئ  اىل  الأزرق  م��وج  من  طالعة 

ويوّدع«.

ال�سعر عموماً هو الب�سر وال�سجر والزهر والعواطف 

وال�سجر والنجوم. »اإنه اأحد اأبرز �سور احلياة والناطق 

الأحا�سي�س وامل�ساعر والإنفعالت.  الر�سمي بل�سان 

كما  الع�سر،  فو�سى  �سوته  على  تطغى  ق��د 

والقلب، ولكنه مرتبط  العقل  تطغى على �سوت 

وتتجّدد  ويورث،  يرث  الذي  بالإن�سان  بالدميومة، 

الوجوه والأفكار والأ�ساليب، واللغات ت�ستوعب،  به 

اأ�سكالً  لل�سعر  يعطي  الذي  التطور  وترافق 

ل  اأو  نقبلها،  جديدة، 

اأنها  امل��ه��م  نقبلها. 

نهر  ال��وج��ود  قلب  يف 

ومن  م����اوؤه،  ي��ج��ّف  ل 

ي�سرب منه، ل يعط�س 

واحل���ب  اجل���م���ال  اىل 

واحلق اأبداً. واأما ال�ساعر 

اهلل  منحه  ال���ذي  فهو 

اللحظة  امتاك  نعمة 

منها  ت���ول���د  ال���ت���ي 

الأزمنة«.

�سنة،  ���س��ت��ني  ب��ع��د 

»اليوم بوقاف وبلتفت 

م���رق،  ال��ل��ي  ك���ل  ع 

باقي اإّنو اللي تعّلمتو 

م��ن احل��ي��اة ك��ان اأك��رب، 

التجربة  كان  اأهم،  كان 

بنارها  احرتقت  اللي 

ونّورتلي  �سبيعي، 

ال�����درب. خ��ّل��ت��ن��ي ما 

بعرفو،  اللي  ب�  اكتفي 

ع  اأو�سال  اأقدر  رح  ما  واأكيد  واأكرت،  اأكرت،  بعد يف 

البّدي ياه. ب�س ما رح اأوقف، ول ب� فية اأي �سجرة. 

احلياة  من  بيطلعلي  ما  ق��در  ما�سي،  �سّل  رح 

ام�سي. ما�سي وعم فّت�س ع كل �سي، بحب اأعرف 

كل �سي«.

البواب  كل  وافتح  احلياة،  حب  احلياة  »عّلمتني 

وفوت، ومتل ما بقول بق�سيدة من ق�سايدي:

ما املطارح النا

وامل�ستقبل النا

جايي ع الطريق

ورح متحي ايدينا الزمان العتيق«.

هذا  يف  وله  والتلفزيون،  لاإذاعة  �ساهر  اأبي  جوزف  كتب 

املجال ع�سرات الأعمال والربامج منها:

اللبنانية(. )الإذاعة  �سعر  و�سوية  )�سعر(  �سعب  • حكاية 
ومن  املواهب  �سيعة  الثقافة،  �سوت  ومثل،  • ق�سة 

دفاتر ايامنا )�سوت لبنان(.

احلر(. )لبنان  امل�سا  وقناديل  الدين،  دغو�س  خوابينا،  • من 
احلبيب  بقرب  و�ساعة  �سباب،  يا  الباب  ع  النوادي،  • نادي 

)كتابة ن�سو�س - املوؤ�س�سة اللبنانية لاإر�سال(.

ال�سخ�سيات  من  العديد  حول  تلفزيونية  وثائقية  برامج   •
والأعام )املوؤ�س�سة اللبنانية لاإر�سال وتلفزيون لبنان(.
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ر�سم ونحت
الت�سكيلية: • املعار�ش 

جبيل   - الفنية  الرابطة   ،)1979( برمانا   - بخعازي  �سنرت،  غاب  ر�سم:   -

بيت  واللون«  العطر  »مرايا   ،)1993( بروت   - الفنانني  �سالون   ،)1986(

احلريف - زوق مكايل )2009(.

- نحت: »مرايا الغابات« - غالري دار بخعازي - بروت )1997(، »اإيقاع 

 - الأمل��اين   - اللبناين  البيت   - ال�سجر« 

جونية )2000(.

لبنان: يف  م�سرتكة  • معار�ش 
 -  1976( علما  �ساحل  الفنية  الفرقة 

الفن  دار   :78 لبنان  و1983(،   1980

والأدب - بروت )1977(، الفن اللبناين: 

الأ�سرفية   - الأقد�سني  القلبني  مدر�سة 

كازينو  اللبنانيون:  الفنانون   ،)1978(

لبنان )1979(، معر�س اأول نوار: الأ�سرفية 

ال��روح  جامعة   - ن���وار  معر�س   ،)1979(

 ،)1980( املارونية  غزير  اإكلريكية  و1983(،   1980( الك�سليك   - القد�س 

اأوتيل األك�سندر - بروت )1982(، فنون لبنانية - بروت )1983 و1986(، 

بوليفر ولو بري�سم - جل الديب )1987(، �ستا�سيون دي زار )1993(، غالري 

اأ�سكال - الك�سليك )1996 - 1997(، غالري �سادر للثقافة والفنون )نحت - 

اللبناين  البيت  املياد:  معر�س   ،)1999

الأملاين - جونية )نحت - 1999(.

لبنان: خارج  م�سرتكة  • معار�ش 
 ،)1981( جينرو  دي  ريو   - باولو  �ساو 

 ،)1982( الأورغواي   ،)1982( الأرجنتني 

ملبورن - ا�سرتاليا )1993(.

»الفن  م��و���س��وع��ة  يف  اإ���س��م��ه  اأدرج 

مع  عام«  مئة  خال  اللبناين  الت�سكيلي 

تعليق وتقومي لأعماله.







املودة  اىل  اأحوجنا  ما   •

حياتنا  يف  واالإخ���اء،  والتعاون 

العلقات  يعطي  مما  اليومية، 

�سفة  واجلماعات،  االأف��راد  بني 

املتبادلة،  والثقة  االإي��ث��ار، 

�سعاب،  لتذليل  وامل�����وؤازرة، 

وحت��ق��ي��ق جن���اح���ات، وت��وف��ري 

االأرزاق، فيقوى االأفراد واجلماعات 

ولي�ش  البع�ش،  ببع�سهم 

بع�سهم  على  ب��االإ���س��ت��ق��واء 

االإ�ستقواء:  ه��ذا  الأن  البع�ش، 

وتفكيك  للعلقات،  اإ���س��ع��اف 

للبغ�ساء  وانت�سار  للمجتمع، 

بني النا�ش.

يتقّدم  �سعب،  م��ن  م��ا   •

ت�سود،  دول���ة  م��ن  وم���ا  وي��رق��ى، 

وتباغ�ست  الأف���راد  تنافر  م��ا  اإذا 

لأن  املواطنون،  وتنابذ  اجلماعات، 

و�سراً  وتفرقة  ه��دم��اً،  ذل��ك،  يف 

للفو�سى  وا�ستدعاًء  الهاوية،  اىل 

واملجهول.

وعرب  درو�ش  التاريخ،  • يف 

اأمم  عن  وم�ساهدات،  و�سهود 

اأجم��اداً،  �سنعت  ودول،  و�سعوب 

وانت�سارات،  وح�سارات،  وثقافات 

يف  واالإنتظام  التما�سك  بفعل 

على  للدولة  العامة  القوانني 

واالإخاء  واالإعتدال،  العدل  قاعدة 

العامة  واحل��ري��ات  وامل�����س��اواة، 

واخلا�سة.

و�سعوب  دالت،  دول  من  • كم 

يف  اإن���دث���رت  واأمم  ت��ق��ه��ق��رت، 

اأو ذاك:  ال��ت��اري��خ، ح��ني ق��ال ه��ذا 

اأن��ا ال��دول��ة، وال��دول��ة اأن��ا، وعندما 

وح��اول  اأخ����رى،  على  فئة  طغت 

تطويعه.  اأو  الآخ���ر  اإل��غ��اء  ط��رف 

الدولة  ق��وة  اأي�ساً،  التاريخ  ويف 

وبقاوؤها: من وحدة اأر�سها و�سعبها 

وموؤ�س�ساتها.

االأي���ام،  �سباحات  م��ع   •

اأماكن  اىل  منا،  ك��ل  ينطلق 

ال��ع��م��ل، وم��ق��اع��د ال��درا���س��ة، 

االإداري��ة  امل�سوؤولية  ومواقع 

يف  للم�ساهمة  وغ���ريه���ا، 

العامة،  واخل��دم��ات  االإن��ت��اج 

للدولة،  والئنا  على  والتاأكيد 

خلل  من  الوطن،  اىل  واالإنتماء 

ال�سعور بالواجب، واالإئتمان على 

وِعلماً  عملً  الوطنية  امل�سلحة 

وعلقات وت�سحيات.

العمل  م���ن  ال���ه���ارب���ون   •

ال��وف��اء اىل  ال��ب��ط��ال��ة، وم��ن  اىل 

ال���غ���در، وم���ن امل�����س��وؤول��ي��ة اىل 

يف  �سغاراً  يبقون:  الام�سوؤولية، 

علم  يف  و�سفراً  احل�ساب،  علم 

املهمات،  يف  واإ�سفراراً  الأ�سوات، 

ح�ساب  على  الزمن  في�ستهلكون 

الوقت، واأرغفة النا�س على ح�ساب 

اأرزاق النا�س، ويفقدون الهوية يف 

العاقات  يف  والإ�ستقامة  الإنتماء، 

وي�سقطون من ذاكرة الأيام.

يومي  اإمتحان  احلياة،   •

واالأهلية  اجل��دارة  يف  منا،  لكل 

القيام  �سعيد  على  والكفاءة، 

حتّمل  على  والقدرة  بالواجبات، 

امل�����س��وؤول��ي��ات، وال��ت��ج��ّدد يف 

واملثابرة  الطموح،  �سناعة 

على تذليل التحديات، و�ساعتئٍذ 

ومثلً  م��ث��االً  م��ن��ا،  ك��ل  ي��ك��ون 

نف�سه  على  عالة  اأو  للآخرين، 

وعلى احلياة.

النائمني  اأن  �سحيحاً،  • اأَولي�س 

ك�سلهم  حول  واملتحّلقني  �سباحاً، 

يبحثون  غرهم،  خبز  وال�سارقني 

وعن  زرع،  دون  م��ن  ح�ساد  ع��ن 

ظال  وعن  موا�سم،  دون  من  جني 

من دون �سجر، ويحملون اأ�سماء من 

دون هوية؟
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�أيار

بقلم:

حممد �سلمان

بطاقة ملونة
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�أيار

�سيفنا و�لقلم

2
0
0
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ملحمة البطولة

م����اذا ج�����ررُت ورائ�����ي م���ن ���س��ن��ا ال��ّن��غ��ِم

غ��ّن��ي��ُت ب��ا���س��م��ه��ِم، مل ت��ب��َق ���س��ادح��ٌة

ي��ا قلمي الأه�������واِل:  ق���ال يف  ال����ذي  اأن����ا 

جبٍل اىل  ف��ان��ظ��ْر  ه���م!  ُج���ن���دَك  ل��ب��ن��ان 

اجل���ن���وِب لظى اأر������سِ  خ��ل��ُت امل���اح���َم يف 

اأمٍل اىل  ُه����ّب����ي  اأْن  ي��������زاأُر  والأرُز 

معقِلها اأب������راج  وم����ْن  اجل���ن���وب  اأر�������سُ 

وطني يف  داَم  م��ا  ُن��ب��ت��ل��ى،  اأن  ���س��رَّ  م��ا 

غ�سٌن بكى  م��ات��وا...!!  قائدهم:  ق��ال  م��ذ 

��ب��ْت ق���ف���راَء م��وِط��ِن��ِه��ْم دم����اوؤه����م خ�����سّ

حا�سُنُهْم...؟ والأرُز  ُي��ّت��م��وا...؟  اأب��ن��اوؤه��م 

�سقطوا َم����ن  اأب����ن����اُء  اأن���ه���م  َي��ك��ف��ي��ه��م 

ُفجعوا ق��د  ب��الأه��ِل  الأُىل  اليتامى  لي�س 

��ِب امل��ج��ه��ول اأ����س���اأُل���ُه �����سُ اأط������وُف ب��ال��نُّ

كرٍب ال���راأ����سَ يف  ي��ح��ن��ي  ال��ب��ن��ف�����س��ِج  ع��ن 

م��ل��ح��م��ٍة اأب������ط������اُل  ُخ����ل����دي  مي������ّر يف 

وم�����س��وا ل��ن��ا  اإرث�������اً  ت���رك���وا  ىل  الأُ ه����ُم 

هْم �سَ تنفُّ ُق���رٍب  ع��ن  ْلِب  ال�سُّ يف  �سمعُت 

وهنوا م��ا  ب���الإمي���اِن  ال��ُك��ف��ِر  ع��ل��ى  رّدوا 

ال���ّدم���ِع ف��ي��ه �سدى ل��غ��ر  ه���ذا ���س��ري��ٌح 

ل��ب��ن��اُن م��ن ن��غ��م��ة ال��ي��ن��ب��وع، م��ن عبِق

م��ن اأرج������واٍن، وم���ن ن��ح��ِت ال���زم���اِن، ومن

اأب����ٍد م���ن  الأك��������واِن،  اهلل يف  ل��ف��ت��ِة  م���ن 

رّب�������اُه م���وط���ن���َك الأر������س�����ّي، حت��ف��ُظ��ُه

يف ك����لِّ ���س��خ��ٍر ه��ن��ا ي�����روي ح��ك��اَي��َت��ن��ا

َغٌر �سِ هل  ق���اَل...؟  من  امل��دى؟  غُر  ال�سّ هو 

�سفٍن يف  الإب����ح����اَر  اأق���ل���َق  َم���ن  ون���ح���ُن 

طفولتِه يف  ���س��ع��راً  ل��ل��ك��ون  ق�����سَّ  َم���ن 

ق����ْل ل���ل���ُب���ن���اِة: ب��غ��ر ال���دم���ع ل وط���ٌن

دِم اأغ����ن����ي����اُت  ج����ب����نٍي  ك������ّل  وف��������وَق 

با�سمهِم الأدواِح  ع��ل��ى  وغ���ّن���ت  اإلّ 

العلِم ُح���م���رِة  يف  دم���ي  خ��ي��وَط  �ضل�ضْل 

ل���ذك���رِه���م اإل  ه����ام����َت����ُه  ي����ح����ِن  مل 

��َرِم وال�����سّ الأ����س���اِء  ع��ل��ى  مت�سي  والأُ����س���د 

الأمِل م�����ع  اإل  امل�����رجت�����ى  ي����ك����رُب  ل 

م��ن��ه��دِم غ����َر  اأو  م��ن��ه��دم��اً  ب�����اَت  م���ا 

ج��ي�����ٌس ي�����س��ي��ُد ع��ل��ى الأن���ق���ا����سِ وال����ّرمِم

القمِم يف  الأرُز  تغّنى  لكْن  ال�سفِح،  يف 

دمائهِم م��ن  ط��ي��ب��اً  ال��ق��ف��ُر  ف��اع�����س��و���س��َب 

ُيتمهِم حت��ن��اِن  م��ن  امل��ج��ِد  �سمخُة  ل...!! 

بنف�سهِم ج����ادوا  َم���ن   ، ال���ع���زِّ ���س��اح��ة  يف 

مِم...! وال������ذِّ احل���قِّ  ي��ت��ام��ى  ال��ي��ت��ام��ى  اإن 

ع���ن ب���اق���ِة ال���غ���اِر، ع���ن اإك��ل��ي��ِل جم��ده��ِم

ع���ن ال�������س���دوِر ت��ل��ّق��ت ج���اح���ِم احل��م��ِم

غ���اب���وا، وم����ا غ�����اَب ف���ج���ٌر ع���ن دي���اره���ِم

احل�����رِم الأب�����ن�����اُء يف  ت����وؤمت����ُن  ع��ل��ي��ه 

ل�سملهِم اأف����واج����اً  ال��ُب��ع��ِد  يف  و���س��ْم��ُت 

مِم بال�سّ ال��ب��ه��ت��اِن  ��ع��ة  ���سَ ع��ل��ى  رّدوا 

فا�ستلِم اأرُز  ي���ا  ال��ع��ل��ى  ���س��ري��ُح  ه���ذا 

ِم َن�سَ من  ال�سربني،  �سوعِة  من  ال�سف�ساف، 

����س���تٍّ ط�������واٍل، وم����ن ح���رف���ّي���ة ال���َك���ِل���ِم

ال����ِق����َدِم اأع����ج����وب����ِة  اىل  ل��ه��ي��ف��اً  ي���ن���و 

منتِقِم ع�سِف  م��ن  مغت�سٍب،  غ���دِر  م��ن 

ب�����ذٌل م���ن ال�������روِح والأك�����ب�����اِد وال��ن��ع��ِم

��ب��ِل وال��ِع��َظ��ِم؟ ن��ى ب��ال��نُّ يف َم��ن ي��ل��ُف ال��دُّ

مّل����ا ت����زل ل��ل��ع��ل��ى اأُ�����س����ط����ورَة ال��ِه��م��ِم

��َج��ِم َم����ن ع���ّل���م احل���ي���َل اإف����ات����اً م���ن ال��لُّ

ل�������اأُمِم جم������َد  ل  دٍم  ب���غ���ر  وق���������ْل: 

ال�ساعر

جورج غريب

عذريني يا عيون ل كنت حّباآ

لأنو احل�سن ما بعمرو تخّبا

حلمت بعيون وجفون وم�ساعر

�سمعت اآهات

عا متجيد رّبا

لب�ست ثوب التوا�سع

كنت ثائر

على التقليد قلبي ما ترّبى

العقل جامح خيالو بال�سمائر

كامو من اأمل ليلو تنّبا

بقريحة �ساعر ت�سبق م�سائر

خيوط  على  ف��ج��رو  وبت�ضوفو 

ال�سرائر

ال�سعر من �سماوات الوحي

اإلهام عّبا

... نْفخ من مت باري هالب�سائر

على اآفاق هالدنيا اْلرباها

ُعطي ال�ساعر

مفاتيح التوقع

من �سمر اهلل

بت�سوف الب�سائر

ويلمح بطرف َعينو املخّبا

املقدم

توفيق نعيم يزبك

عيون

عا البكرا...

قوم

هالنومي اإل����ك  َم��ن��ه��ا  ق���وم 

والأ���س��ى كومي ك��وم��ي  ال��ه��ّم 

بالعومي غ��رق  قبلك  ي��ون��ان 

هالقومي وق���وم  متلو  اط��ل��ع 

اجلي�س �سباب  زهرة  يا  جان  يا 

لي�س رب��ي  يا  بت�ساأل  دموعنا 

العي�س ج��ان  ي��ا  لبقلك  ك��ان 

رمي�س لإب��ن  �سورة  ر�سم  اهلل 

والبخور امل�سك  ابن  يا  جان  يا 

ال�سدور بقلب  ت  غ�سّ و�سهقات 

وعاود طلع من قلب �سبع بحور

��ح ال��ع��ت��م��ات وال��دي��ج��ور وك�����سّ

لتزورا ب��ّك��ر  ال�سما  ق�����س��دت 

مقهورا القلب  ج��ّوا  ون��ه��دات 

م�ستورا الإمي����ان  م��ع  بعيلة 

لل�سورا ب����رواز  اإل����ك  وج��اب��ك 

العقيد اليا�ش اأبو خليل 

اللواء احلادي ع�سر

اىل روح الفقيد الغايل 

املقّدم جان حاطوم
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وقفة عز

اأي��������������������اُر وق���������ف���������ُة ع������������ٍز ك�����ل�����ه�����ا ع������رُب

م�����اأث�����رًة ال����ن����ا�����سِ  غ������دا يف  ����س���ن���ع���َت جم�������داً 

ق�����د ن��������اَل ����س���ع���ُب���َك ن���������س����راً اأن��������ت ����س���ان���ع���ُه

روع����ت����ه����ا ال������ت������اري������ُخ  �����س����ج����َل  ح����ق����ب����ٍة  يف 

ول�����ق�����ن اخل�����������س�����َم در��������س�������اً ف����ي����ه ت�������س���ح���ي���ٌة

خ����ط����ٌر �����ه  م�����������سّ اإن  ل�������ه  احل��������م��������اُة  ن�����ح�����ن 

اأم��������ٍل اىل  ي�������س���ع���ى  اأم������������ٌل  �����س����ع����ب����ِه  يف 

ع����ل����ٍم اىل  ي������رق������ى  ع������ل������ٌم  اأرزِه  يف 

ف�����رٍح والأج��������ي��������اُل يف  ال����ف����خ����ِر  م�����وئ�����َل  ي�����ا 

ب������ي������ارُق ال����ن���������س����ِر اأم���������س����ت رم��������َز وح����دت����ِه

ك�������ُل ال�����ب�����ط�����ولِت ك�����ان�����ْت ف����ي����ك ُت���خ���ت�������س���ُر

�����س����وُر ل����ه����ا  رم����������ٌز  ل����ه����ا  ب�����ي�����ٍت  ك������ل  يف 

وك������������ْم ������س�����ن�����ع�����َت واأجم�������������������اٌد ل�����ن�����ا ك�����رُث

اأث�������ُر ل����ه����ا  اأف�������ع�������الً  امل������ج������ِد  ����س���ف���ح���ِة  يف 

ق�������دُر ردُه  م�������ا  ال�������وغ�������ى  اأراَد  واإن 

اخل����ط����ُر اأم�������ع�������َن  اإن  ل������ه  ال��������ف��������داُء  ن�����ح�����ُن 

ي���ح���ت�������س���ُر ل���ل���ع���ل���م  �����س����ول����ه  يف  واجل�������ه�������ُل 

ي�����ام�����������سُ ال�����ن�����ج�����َم والآم�������������������اُل ت������زده������ُر

اأب�����ط�����ال�����ك ال���������س����ي����ُد ب��������الأخ��������اِق ت�����س��ت��ه��ُر

ووح�������������دُة ال���������س����ع����ِب ب��������الإمي��������اِن ت���ن���ت�������س���ُر

حممد عبد الرحمن دمج

مبنا�سبة عيد ال�سهداء

ال تفكر انو اللريات...

ي������ا رئ����ي���������س وي��������ا م������روؤو�������س

امل���������ا ب����ي����ح����ف����ظ خ�������ر ب�������ادو

امل���������ا ب����ي����ح����ف����ظ خ�������ر ب�������ادو

ب�������ك�������را م�����ت�����ل�����و ب����ي����ع����ت����ادو

ي����ل����ي ب���ي�������س���رق م�������ال ال����ع����ام

وح�����ت�����ى ي����ع����ّم����ر ق�������س���ر رخ������ام

ي������ا م�����وظ�����ف ������س�����ون ال���ن���ع���م���ي

ل���ق���م���ي ت������اك������ل  ت�����ف�����ّك�����ر  ول 

دولرات ت�����ك�����ّد������س  م����ه����م����ا 

وت�������رك�������ب اأف�������خ�������م ������س�����ي�����ارات

ب��ف��ل��و���س ال�������س���ئ���م���ة  ت���ب���ي���ع���و  ل 

م��ن�����س��ط��ب اإ����س���م���و م���ن ال��ق��ام��و���س

ولدو ي�������رّب�������ي  ب�����������ّدو  ك�����ي�����ف 

وب����ي����ط����ل����ع ح�����ّظ�����ن م���ن���ح���و����س

ب������������ّدو م�������ن ن����ف���������س����و ي����ن����ام

ع�����ا ب��������ادو ب���ي���ع���م���ل ج���ا����س���و����س

وخ����������������رات ب�������������ادك اإح������م������ي

ط���ع���م���ت���ه���ا ب�������ت�������ذّل ن���ف���و����س

وت����ب����ن����ي ب�����ال�����ع�����ايل ع�����م�����ارات

ال������ل������رات اإن������������و  ت�����ف�����ّك�����ر  ل 

ال���ن���ام���و����س م����ن  ذّرة  ب���ت�������س���وى 

حممد عادل ال�سيد / برجا - ال�سوف ر�سالة

اأقول لنف�سي اأمراً ل تاأباُه

اإ�سربي و�سابري على ما قدر اهلُل

فال�سرُب فرٌج وللهم منفرٌج

واجل�سُد ذهب كي يلقى من �سواُه

والعنَي تبكي على فراقك اأنوُر

والروح تنادي رباه ورباُه

�سهادة و�سهيد

ويف ليلة عيد...

وودعناُه...

�سيظل يف القلب والروح

خالداً... لن نن�ساُه

�سيظُل وطناً حمقاً

ويف الأوطان ذكراُه...

جومانا اخلطيب

اأكتبي،  تكتبي؟  مل  »مل��اذا  يل:  قالت 

لطاملا اأحببت ما تكتبينه«.

اله�ّس  الهروب  اأ�ستطيع؟! هل هو  مَل ل 

فتتجّرح  ر  �سيتك�سّ اأن��ه  م��ن  ب��د  ل  ال��ذي 

مراآتي؟

الورق  على  داخلي  يف  ما  اأفرغت  اأاإن 

ال�سائعة  باحلقيقة  مني  اعرتافاً  �سيكون 

يف عروقي؟

اآٍه، اأبي، اأقول باأنني م�ستاقة وبي لوعة 

ينر  ال��ذي  الف�سي  الظل  زل��ت  ما  لأن��ك 

على  تطغى  �سورك  زالت  وما  حتركاتي، 

ما تراه عيناي اخلائفتان من روؤية �سواك، 

والتائهتان يف �سواد مل اأعرفه من قبل.

جماله  ع�اد  وما  �سديقي،  الليل  يعد  مل 

�سحر خ�سر

زوجة املوؤهل الأول خ�سر فرحات

اىل روح والدي
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ومل  يوا�سي�ني  �سكون�ه  عاد  وما  يغريني، 

تع��د جنوم�ه ت�روي يل األ�ف ق�س�ة وق�س�ة.

ال�سيد  الر�سني  الهادئ  قمره  عني  رحل 

�سديقي  وحت��ّول  احل��ازم،  املتوا�سع  الأب��ّي 

املثقل،  راأ�سي  تغزو  اأ�سباح  اىل  الوحيد 

واىل  ال�سغرة،  اأنفا�سي  يكتم  مارد  واىل 

وخوفاً  ا�سطراباً  علّي  تنهال  �سور جمنونة 

من الإعرتاف بفقدانك...

اأعد  ومل  ال�سحرية،  الع�سا  اأملك  اأعد  مل 

الزمان  �ساعة  ول  الوردية،  الأح��ام  اأمل�ك 

واأُرج�ع  بك  واأحل�م  لأ�سّم�ك  العجيب�ة، 

ناف�ذتي  اأفتح  زل�ت  ما  ولكني  زمان�ك، 

البنف�سجية لأنني اأعرف باأنك ترقد اأمامها 

فترتاءى يل اأماً يحّلق يف ال�سماء، واأ�سعر 

حفر  من  ت�سحبني  ال�سنوبرية  باأنفا�سك 

بربرية.

ولكني ل اأ�سمع �سوتك ول اأملك �سوى اأن 

الإميان،  ب�سذا  العابق  قربك  تراب  اأمل�س 

ف�رمبا عن�ده��ا اأعت�رف مبا

كنت اأهرب منه واأخ�ساه...

ت�سّفحت اجلريدة �سفت النعي بكلمات

كلمات �سودا وكل حروفها حزناين

�سفت الإ�سم قلت: يا رب ت�سرت ب�ساعات

كا�س املوت عا كل النا�س جاين

املقدم جان حاطوم راح بلحظات

مثل احللم... لبى نداء رباين

تارك العم توفيق �سفر مع احل�سرات

وعيلة كرمية عا فراق ال�سهر دمعاين

تارك ثاث اأخوة وثاث خّيات

عا فراق خي حمب العيون بكاين

تارك ال�»بي« مو�سى باأ�سعاب ال�ساعات

والم اإ�سعاف فرج بالدمع غرقاين

تارك غادة زوجة وفية مع الدمعات

بنت احل�سب والن�سب ببيت كبر ربياين

تارك مو�سى وجورج بكل منا�سبات

يحملوا ال�سم ويذكروا النا�س ب�سابط مرجاين

تارك رفاق باجلي�س بكل �ساحات

وتارك قائد �سهم بجي�س لبناين

اأم�س دقت اأجرا�س تربل دقات

ت اأجرا�س رناين... ومن كرت احلزن غ�سّ

ب������ج������رح امل�����������س�����اع�����ر ع������ن������دا األ�����������ف غ����اي����ة

م�����ه�����ارة ع�������ن�������دا  يف  ب������ال������ك������ذب  ح�����ت�����ى 

ق������ال������وا ب������األ������ف ال����غ����ل����ط����ة ع������ن �����س����ط����ارة

ق��������ال��������وا ب�����������س�����رع�����ا ال��������ه��������وا ل����ل����ت����ج����ارة

ب�����ق�����ل�����ب ال������ق������ل������ب ب�����ن�����ي�����ت�����ا م������غ������ارة

ب������ع������دم������ا ع������ا�������س������ت ع��������م��������را مب������������رارة

ل�����ل�����������س�����دارة ح�����ب�����ا  و������س�����ل�����ت  ايل  اأن������������ا 

الإم��������������ارة ������س�����ي�����دة  ع����م����ل����ت����ا  ايل  اأن������������ا 

و��������س�������رت م�������غ�������روم ف����ي����ه����ا ع�������ن ج���������دارة

�����س����ك����ب����ت دم�������������وع ع����ي����ن����ي����ي ب�������غ�������زارة

وم���������ن الإجن��������ي��������ل وله��������������وت ال����ن���������س����ارى

ت��������ا ج�����ب�����ا ح������ج������اب م�����ك�����ت�����وب ب����ط����ه����ارة

ع�����ط�����ارة ف����ي����ه����ا  ايل  الأ�����������س����������واق  وم���������ن 

ور����س���م���ت���ا ب���ري�������س���ة ا�����س����ل م�������س م�����س��ت��ع��ارة

ح�����ب�����ك�����ت رم��������و���������س ع����ي����ن����ي����ي ������س�����ت�����ارة

وحل�������ت�������ى ت�������زي�������د اع��������ج��������اب ون�������������س������ارة

وب�����ل�����ي�����ل�����ة ك�������ان�������ت ه���������اج���������رة ق������م������ارا

لأ��������س�������ا ال��������غ��������ادر واأب�������������س������ع اأ���������س��������رارا

ه�����واي�����ة ع������ن������دا  يف  ال�����ق�����ل�����وب  وب�����ط�����ع�����ن 

ع��������ا ح�����������ال ب������ت������ك������ذب ق�������ب�������ال امل�������راي�������ة

ق������ل������ت ي���������ا ن�������ا��������س �������س������و ه�����احل�����ك�����اي�����ة

ب�����ه�����واي�����ي �������س������رع������ا  غ���������ر  رح  ق������ل������ت 

حل������ت������ى ت�����ع�����ي�����������س وحت���������������س ب����ه����ن����اي����ي

وداق��������������ت م�������ن امل����������ر ت�������ا ي�����ح�����ا ك����ف����اي����ة

حل�����ت�����ى ت����ل����ي����ق ب����ا�����س����م����ي وم���������س����ت����واي����ي

وع��������ا ق����ل����ب����ي ع���ط���ي���ت���ه���ا ك������ل ال����و�����س����اي����ة

و�������س������رت م�����ه�����وو������س ف���ي���ه���ا م������ن ال����ب����داي����ة

و������س�����ق�����ي�����ت�����ا م��������ي م��������ا ال�������ه�������ا ن����ه����اي����ة

وم����������ن ال����������ق����������راآن اخ������������رتت األ������������ف اآي�������ة

ط�������ه�������ارة ن������ا�������س ع������ا�������س������وا ب����ال����ه����داي����ة

������س�����ح�����دت ب�������خ�������ور وراأي����������ت����������ا ب����ع����ن����اي����ة

وب��������دم��������ي ب�������دل�������ت ح�������������ربات ال��������دواي��������ة

ج����اي����ي ايل  ال�������ري�������ح  ع����ن����ه����ا  اب������ع������د  ت�������ا 

ب�����ح�����ري�����ر اخل�������������ام ل����ب���������س����ت����ا ال����ع����ب����اي����ة

ب���������س����ّم����ا ال�����ق�����ات�����ل ����س���ق���ي���ت���ن���ي دواي���������ي

ح��������ّن��������ت ورج����������ع����������ت ت������ك������ف������ي ح�����ي�����ات�����ا

وب���������س����ي����ف ال������غ������در ط���ع���ن���ت���ن���ي ب����اآف����اي����ي

ناكرة اجلميل

املعاون غ�سان خّروز

قيادة اجلي�س - اأمانة الأركان

دقت اأجرا�ش تربل

املوؤهل االأول

املتقاعد يف اجلي�ش 

�سبحي جري�ش - دير االأحمر

اىل روح املقدم جان حاطوم
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حت��ت ع��ن��وان »م��اآث��رك��م 

املجل�ش  كّرم  التكرمي«  منائر 

جبيل  ب���لد  يف  ال��ث��ق��ايف 

والع�سرين  االإثنني  موؤ�س�سيه 

يف حفل ح�سره مدير عام وزارة الرتبية الدكتور 

�سليمان،  مي�سال  العماد  اجلمهورية  رئي�ش  ممثلً  يرق  فادي 

مي�سال  العماد  الرئي�ش  وممثل  اجلميل،  اأمني  الرئي�ش  وممثل 

عون، باال�سافة اإىل نواب املنطقة وروؤ�ساء اأحزاب وبلديات وفعاليات 

ثقافية وق�سائية ودينية واجتماعية وجمع من املدعوين.

مب�ساركة  )جبيل(  احلويك  البطريرك  م�سرح  يف  االإحتفال  اأقيم 

اأنطوان  النقيب  بقيادة  الداخلي  االأمن  قوى  مو�سيقى  اأورك�سرتا 

الن�سيد  اأوالً  الفرقة  وعزفت  مراد.  زياد  الرائد  وح�سور  طعمه 

الوطني ثم قّدمت خلل الكلمات ويف اخلتام، مقطوعات رحبانية 

ورافقها يف بع�ش االأغنيات الفنان اجلبيلي �سادي عيدموين.

�أيار

تكرمي

2
0
0

9
املجل�س الثقايف يف

باد جبيل يكّرم موؤ�س�سيه

اإفتتاح وكلمات

املهند�سة  افتتاحاً  التعريف  توّلت 

مرهج  ت��ري��ز  م����اري  امل��ع��م��اري��ة 

)نائب  منر  ومنر  الإع��ام(  )م�سوؤولة 

كلمة  يف  ق���ال  ال����ذي  ال��رئ��ي�����س( 

التقدمي:

وُنْزُر  مد  موانئ  والثقافة  »جبيل 

هنا  ال��ع��امل،  معلمي  معلمو  ج��زر. 

حتت  جمراً  بعدهم،  ال��ذي  مطلُّهم، 

الرماد خبى. منه انطلقتم... خباأمت 

الفقراء،  اأك��ي��ا���س  يف  الكِلم  لآل���ئ 

اأربع  الُدنى.  على  اأطللتم  وباجلنى 

واخلرب...  العلم  على  �سنة  واأربعون 

الثقافة  جمعتم  الأول  جمل�سكم  يف 

و�سعتم  وم��ا  جم���دداً؛  معاً،  وجبيل 

معاً  كنتم  م��ك��ي��ال.  حت��ت  ���س��راج��اً 

كل  يف  جمال  ث��ورات  وال�ستينيات 

والنو�ستاجليا.  فقُدها  لها  جم��ال. 

اأجنحة  تغمرنا  الرجوع،  حلظات  يف 

كموناليزا  دامعة  با�سمة  الذكريات 

ر�سمتها ري�سة الوقت املتداعي على 

ِفكر  ال�سور.  وحفايف  ال�سَر  حيطان 

ياأخذنا على رحيلكم، وفكر يرّدنا اىل 

األي�س  ت��غ��ادروا،  مل  لكنكم  بقائكم. 

تعود  منائركم  ماآثركم  ها  كذلك. 

امت�ساق  ح��ني  احل�ساد،  عند  اإلينا 

الُعمر.  تكّد�س  ح��ني  ال�سنابل... 

نغادر  ال�سنني  وغالة  اأعمالكم  بغال 

البيادر. نغربل اأفكاركم وتذكارات وما 

ُكتب. يف املعجن خمرة... ويختمر 

العجني ويتقّمر خبز احلنني.

يف  هنا  الآن  اإن��ك��م 

رفيقة  اخ���ت���اج���ات 

يف  ت�ستدعي  درب، 

رابطة،  تاأ�سي�س  ذكرى 

جمع  اآخر  رابط  بدايات 

هنا  الآن  اإنكم  اثنني. 

واأحفاد،  اأولد  عيون  يف 

ت�سكنون  جيناتهم  يف 

تاأخر  مهما   - لياأتي  املا�سي،  من 

ا�ستياق  يف  هنا  الآن  اإنكم  الآتي.   -

اأق���ارب واأح��ب��اب واأ���س��ح��اب وط��اب، 

تعيدون اإلينا حلظات حب كاأنها �سمع 

الهياكل. على اأ�سواء َمن ح�سروا نعرب 

اىل اأفياء من رحلوا... ورمبا نغار من 

لكنها  جمتمعني،  عرفوهم  الذين 

بريئة هذه الغرة.

يا   - التكرمي  حفل  ن��وؤم  نحن  ه��ا 

التاأ�سي�س  زمن  من  الباقون  الثاثة 

اأن  غر  نهديها...  عندنا  خيل  ول   -

حتيتنا  اأّدي��ن��ا  لأننا  يغمرنا  الفرح 

ترزقون،  بيننا  اأحياء  واأنتم  عرفاناً، 

نحن  ها  مديداً.  العمر  لكم  متمنني 

الغياب.  ا�ستعادة  يف  معكم  نقف 

�سهواً  تناثرت  اأوراق��اً  نلملم  اأن��روح 

لأن  نكتفي  بتحية  اأم  وهناك،  هنا 

ال�سماء،  يف  جذوراً  نبتت  لهم  بذوراً 

الثقايف  العمل  عروق  وتغلغلت يف 

جينات  يف  ���س��م��ات  ف��ا���س��ت��ح��ال 

املجل�س  اأن  تعّلمنا  منكم  احل�سارة؟ 

املظهر  يفتعل  ل  تطوعي  عمل 

واملنرب، بل طبيعياً اإليه ين�ساب كي 

يكون الإثمار من م�سك وعنرب.

�سوؤال...  با  عطاء  العطاء  اأجمل 

عطرها  عن  يوماً  الأزه��ار  �ساألت  هل 

عن  والري�سات  حلنها  عن  والطيور 

له  اأمل  عن  �ساأل  القلم  وهل  لونها؟ 

بالأعمار.  الأعمال  ُتقا�س  ل  �سال؟ 

ول ُتقام �ساة ال�ست�سقاء يف الأر�س 

خزن  على  قادر  ال�سجر  ول  املطرة. 

هذه  ول��ك��ن  العا�سفة...  مطر  ك��ل 

جمرد حتية متوا�سعة منا، من زمن 

احل�ساد«.

املجل�س  رئي�س  كلمة  كانت  ث��م 

الثقايف الأ�ستاذ طنو�س ن�سار وفيها:

الإداري����ة  الهيئة  يف  »ي�سّرفنا 

باكورة  تكون  اأن  للمجل�س  اجلديدة 

املجل�س  موؤ�س�سي  تكرمي  اأعمالنا 

ويزيدنا  جبيل،  ب��اد  يف  الثقايف 

فخامة  ح�سور  بقناعاتنا  اإمي��ان��اً 

العماد  اللبنانية  اجلمهورية  رئي�س 

ب�سعادة  مم��ث��اً  �سليمان  مي�سال 

الدكتور فادي يرق. يوم زرنا فخامة 

الرئي�س يف الق�سر اجلمهوري اأو�سانا 

بال�ستمرارية والوفاء، وها نحن اليوم 

يف  واحل��ن��اج��ر  الأق���ام  �سدى  جنمع 

اإبداع  �سدى  وال�سمائر،  الأيام  جعبة 

والعلم،  والفن  بالفكر  املوؤ�س�سني 

عابقاً  وع��ط��راً  خمرياً  لوناً  ف�ساروا 

جبيل  لهم  و�سارت  جبيل،  حلدائق 

ماآثرهم  يحمي  الثقافة  من  �سوراً 

وي�سون اإبداعهم ويقّر لهم باجلميل.

ثاثة  اإل  الكبار  هوؤلء  من  يبَق  مل 

عبلة  ال�سيدة  بعمرهم:  اهلل  اأط��ال 

اأبي  فيليب  واملحامي  عبداهلل  اأبي 

وما  الها�سم،  فكتور  والأ�ستاذ  فا�سل 

زالوا ي�سيفون اىل ذلك ال�سدى نغماً 

الكنائ�س  باأجرا�س  يختلط  مباركاً 

جمرد حتية

من زمن 

احل�ساد
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يف  تتعانق  وه��ي  امل���اآذن  وتكبر 

�سماء جبيل«.

واألقى املحامي فيليب اأبي فا�سل 

كلمة املوؤ�س�سني وفيها:

اأقف اأمامكم ب�سعورين متناق�سني: 

الأول،  وامتنان.  ور�سى  وحزن،  اأ�سف 

رفاقي  تكرمي  يف  متكلماً  اأق��ف  اأن 

�سبقوين  الذين  املجل�س  موؤ�س�سي 

اإىل الدار الأخرى، فرتاجعني �سورهم 

�سبق  م��ا  عهد  م��ن  ���س��ورة  ���س��ورة 

التاأ�سي�س  عهد  اإىل  التاأ�سي�س 

الوجوه  فيه  رحلت  ال��ذي  اليوم  اإىل 

هو  يعّزي  ما  اأن  غر  اآخر،  بعد  وجهاً 

خمل�سني  م�ستقيمني  عا�سوا  اأنهم 

وملتزمينها،  وحمبتها  ملوؤ�س�ستهم 

على  ن��ادم��ني  مب�سرتها  فخورين 

اأكرث،  يفعلوا  اأن  ي�ستطيعوا  اأنهم مل 

الثقافية  قدراتهم  يف  لنق�س  ل 

اأما  امل��وارد.  ل�سعف  بل  واملعرفية 

فم�سدره  والمتنان  الر�سى  �سعور 

وم�سرتها  نف�سها  امل��وؤ���س�����س��ة 

املرفوعة الراأ�س امل�ستقلة امللتزمة 

الراف�سة الإلزام.

فباخت�سار  التاأ�سي�س،  �سرة  اأم��ا 

عرف  م��ا  اأث��ر  على  ب���داأت  ق��د  كلي 

تنادت  اإذ   1958 ب��ث��ورة  ي��وم��ذاك 

جبيل  منطقة  من  مثقفة  جمموعة 

املرحوم  الأول  الرئي�س  يتقّدمها 

اإجتماعات  عدة  عاقدة  عازار،  ن�سيب 

لباد  ثقافية«  »راب��ط��ة  لتاأ�سي�س 

املوؤ�س�سني  يف  وال��اف��ت  ج��ب��ي��ل. 

ال�سيا�سي  احلديث  يدخلوا  مل  اأنهم 

الأي��ام،  من  ي��وم  يف  املجل�س  اىل 

عن  يوم  يف  باملقابل  ميتنعوا  ومل 

هكذا  ال�سيا�سة.  فل�سفة  يف  البحث 

ول  بالكليات  تهتم  الثقافة،  ه��ي 

اجلزئيات، تبحث  اإىل مزالق  تنزلق 

املبادئ والأ�س�س، وتبتعد عن احلالت 

اخلا�سة التي ُتعرف يف عامل التلمذة 

ب�»ال�ستثناءات«.

فيلم وكتيب ودروع

ختاماً، ُعر�س فيلم وثائقي يلخ�س 

كتيب  ُوَزع  كما  املوؤ�س�سني  حياة 

و�سورهم.  �سَرهم  من  بع�ساً  ي�سم 

متهيداً  مرهج  املهند�سة  وق��ال��ت 

للموؤ�س�سني:  الوفاء  دروع  لتقدمي 

ورد.  مواكب  الوفاء  تكرمهم:  »اأن 

التقدير تعب اأيام اأثمر ولن ين�سى. 

يبقى  اأن  الواجب  تكرمهم،  اأن 

كم  القلوب.  يف  ذخائر  اأثرهم 

عمل  َم��ن  نتذّكر  اأن  جميل  هو 

جمتمع،  ا�ستنها�س  �سبيل  يف 

َمن اأ�س�س جمل�ساً ثقافياً ليجمع 

وال���راأي  الفكر  اأه���ل  م��ن  نخبة 

تكوكبت حول نهج فكري �سليم، 

يف  غ�سب  ك��ف��ورة  وتعملقت 

الكلمة احلرة  الظلم لتبقى  وجه 

ونبل  امل��ح��ب��ة  كطهر  زع��ي��م��ة 

وعداً  اأعط  تكرمهم،  اأن  ال�سلم. 

ر�سموه،  ما  على  حتافظ  ب��اأن 

نحل.  خلّية  املجل�س  يبقى  واأن 

اأن يبقى املجل�س حالة ثقافية 

مل  اإن  احل��رة  فالكلمة  م�ستمرة 

ول  ت�سع  ل  الفرح  كما  تطلق 

حرب  املرتهنة  الكلمة  تنبئ. 

ما  املوؤ�س�سون،  اأيها  م�سموم. 

كاأجنحة  مواقف  اإل  منكم  اأخذنا 

كتبتم  مبا  اإل  كتبنا  وما  ن�سور 

بحرب اأ�سود نوره م�سيء«.

الناقد  ه���م:  وامل��وؤ���س�����س��ون 

ن�سيب عازار )1904 - 1982( 

 -  1905( اجل��ر  �سكراهلل  وال�ساعر 

�سومط  ف����وؤاد  وال�����س��اع��ر   )1975

جورج  والطبيب   )1972  -  1907(

با�سيل )1911 - 1975( وال�سحايف 

 )1991  -  1911( �سبلي  ب��دي��ع 

 1914( با�سيل  ڤكتور  والأدي����ب 

احل��اج  حليم  وال��ن��ح��ات   )1996  -

جوزف  والكاتب   )1990  -  1915(

وال�ساعر   )1996  -  1918( الها�سم 

 )2006  -  1919( ي��زب��ك  نعيم 

 1920( ن�سر  م���روان  والقت�سادي 

�سعيبي  اأدي��ب  وال�ساعر   )2003  -

)1921 - 1986( والإقت�سادي منر 

والأديب   )2007  -  1921( برباري 

 )2006  -  1923( �سيخاين  �سمر 

 -  1924( ع��ب��ود  ن��دمي  وال��ق��ا���س��ي 

ن�سيب  الفل�سفي  واملفكر   )2004

والإقت�سادي   )2001  -  1925( منر 

عبد اجلليل نا�سر )1926 - 2002( 

واملربية عبلة اأبي عبداهلل )1926( 

 -  1927( يزبك  اإم��ي��ل  واملحامي 

قرداحي  لوي�س  واملهند�س   )1983

)1929 - 1992( وال�سحايف يعقوب 

واملربي   )1996  -  1930( خليفة 

واملحامي   )1931( الها�سم  ڤكتور 

فيليب اأبي فا�سل )1937(.
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�أيار

اإعداد:

ندين البلعة

متفرقات ثقافية

2
0
0

9

من هو قرقو�ش؟

ق��رق��و���س ه��و ب��ه��اء ال��دي��ن اأب��و 

الأ�سدي،  عبداهلل  بن  قرقو�س  �سعيد 

العام 597 هجرية )1201  املتويف 

الدين  �ساح  خ��ادم  كان  ميادية(. 

الذي حّرره وجعله من بني م�ساعديه 

ديار  عنه حلكم  اأنابه  ثم  الق�سر  يف 

م�سر، واعتمد عليه يف اإدارتها.

فبنى  ق��دي��راً،  رج��اً  قرقو�س  ك��ان 

ال�سور املحيط بالقاهرة، وبنى قلعة 

اجل��ب��ل وال��ق��ن��اط��ر يف 

اجليزة، على طريق الأهرام. 

على  الدين  �ساح  ا�ستوىل  وعندما 

مدينة عكا �سّلمها له.

الأدب���ي���ات  ُع����رف ق��رق��و���س يف 

مزاجية  �سخ�سية  ب��اأن��ه  ال�سعبية 

اليه  فُن�سبت  والأط����وار،  الأط��ب��اع 

املثل  م�سرب  باتت  عجيبة  اأحكام 

قيل:  والع�سوائية، حتى  الغرابة  يف 

»حكم قرقو�س« تعبراً عن املزاجية 

يف احلكم وال�سلطة.

قرقو�ش

على امل�سرح

ال�سفات  ب��ني  م��ا  العمل  يجمع 

ُن�سب  ما  وبع�س  للرجل  التاريخية 

اليه من اأحكام، اإ�سافة اىل ما اقت�ساه 

�سخ�سيات  م��ن  امل�سرحي  العمل 

واأحداث وحوارات طريفة ومعرّبة. 

�سخ�سية  ك�����س��رواين  منر  د  ج�سّ

دور،  ك��ل  يف  و���س��اأن��ه  ق��رق��و���س، 

اأداء  اىل  ياأخذه  الذي  ال�سغف  عا�س 

اخل�سبة  على  تامة  و�سيطرة  مبدع 

وجمهورها.

مزيجاً  قرقو�س  �سخ�سية  اختزنت 

م���ن: اجل���ن���ون، ال��ع��ب��ث، ال��ده��اء، 

احلنكة، الطغيان، الظلم والق�سوة... 

هذه  »اإك��ت�����س��اف  اأراد  ك�����س��رواين 

ال�سخ�سية، تقّم�سها«، واإ�سافتها اىل 

�سجله الفني، وهذا ما ح�سل.

متوقعاً  ك�سرواين  اأداء  كان  اإذا  لكن 

وه���و ���س��اح��ب ر���س��ي��د ف��ن��ي كبر، 

امل�ستوى  يف  كانت  املفاجاأة  ف��اإن 

وهم  الآخ��رون،  املمثلون  بلغه  الذي 

املرئي  ق�سم  يف  ط��اب  جمموعة 

وامل�سموع يف اجلامعة.

�سميم  من  فازليان  برج  �سّفق 

قلبه متابعاً العر�ش بتاأّثر وا�سح، 

م�سدوداً اىل اخل�سبة بكل جوارحه. 

وعندما انتهت امل�سرحية وتقّدم 

مل  اجلمهور،  ليحيوا  املمثلون 

دموعاً  م�سح  نف�سه،  يتمالك 

درجتني  ونزل  �سريعة،  انهمرت 

وال�سباب  ال�سبايا  من  باقة  حميياً  ك�سرواين،  منري  ب�سدة  معانقاً  و�سطها  اىل  تقّدم  اخل�سبة.  عن  تف�سلنه 

�ساركوا يف »حكم قرقو�ش«، م�سرياً بيده: »براڤو« لقد اأجدمت.

»حكم قرقو�ش« عمل م�سرحي ينطلق معه امل�سرح اجلامعي يف جامعة �سيدة اللويزة )كلية االإن�سانيات(. 

والعمل من بطولة منري ك�سرواين، تاأليف د. من�سور عيد، اإخراج �سام حلود، والكوريغرافيا ل�سادي ري�سا.

اليا�س  للدكتور  جديدان  اإ�سداران 

العمل  جمال  يف  النا�سط  ال�سويري 

من اأجل �سامة املواطن يف خمتلف 

»�سالح  هما:  والإ�سداران  امليادين. 

املرورية«،  ال�سامة  مع  وحكايته 

و»الطريق اىل اهلل واحدة«.

املوؤلف  يدعم  الأول  الكتاب  يف 

م�سرته الطويلة يف العمل من اأجل 

من  مرورية  ثقافة  مبادئ  تر�سيخ 

�ساأنها احلّد من احلوادث التي حت�سد 

معلوم  هو  وكما  يومياً.  ال�سحايا 

يف  ج��داً  نا�سط  ال�سويري  فالدكتور 

قّراء  ويعرفه  املجال،  ه��ذا 

العديد  قّراء  كما  »اجلي�س« 

التي  واملجات  ال�سحف  من 

يداأب على الكتابة لها.

املوؤلف  اخ��ت��ار  امل���رة  ه��ذه 

لتوعيتهم  ال�سباب  اىل  يتوّجه  اأن 

بحياة  اأودت  ق�سة  اأح��داث  خال  من 

الق�سة(،  عماد �سقيق �سالح )بطل 

وتركت خلفه عائلة تعي�س املاأ�ساة. 

الق�سة ل تتوقف عند حدود ما  لكن 

الذي وقع يف  ال�ساب  يخّلفه فقدان 

�سر  بحادث  وتويف  الإدم��ان  حبائل 

�سببه ال�سرعة اجلنونية.

فاملوؤلف يدعو اىل فتح باب الأمل 

واملبادرة والتحّرك عرب الأ�ستاذ وائل، 

جتربتها  ب��اأن  للعائلة  اأوح��ى  ال��ذي 

اأخرى  اأن تكون لتوعية عائات  يجب 

و�سباب اآخرين. ويف النهاية تتجاوب 

معه العائلة وت�سبح الأم نا�سطة يف 

القيادة  مبادئ  ن�سر  هدفها  جمعية 

اآلمها  على  لتنت�سر  ال�سليمة، 

مبهمة اإن�سانية نبيلة.

العلم  دار  ع��ن  ���س��ادر  ال��ك��ت��اب 

املرورية(  ال�سامة  للمايني )حمور 

وفيه ر�سوم لكارل �سمعان.

واح���دة«  اهلل  اىل  »ال��ط��ري��ق  اأّم���ا 

ال�سادر عن دار املحّجة البي�ساء، فهو 

ويف  احل��ي��اة  يف  ت��اأم��ات  جمموعة 

عاقة الإن�سان بربه وباأخيه الإن�سان. 

جديد اليا�ش ال�سويري: كتابان ال واحد

قرقو�ش لي�ش غريباً عن ع�سرنا
عمل م�سرحي

يعيد اإحياء �سخ�سيته



مغامرة،  مبثابة  ك��ان  الأم���ر 

امل�سرح  يف  له  خم�سرم  فنان 

من  »غابة  و�سط  طويل  ب��اع 

واأنا  جمازفون  »هم  الهواة«، 

اأحب املغامرة، فما املانع؟!« 

يقول ك�سرواين.

الهواة  التمارين،  ب���داأت 

كل  لبذل  ا�ستعداداً  اأب���دوا 

والوقوف  ال��ازم��ة  اجل��ه��ود 

واأم��ام  قدير  ممثل  اأم���ام 

اجل���م���ه���ور. ت��وا���س��ل��ت 

التمارين، وتعّمق التعاون 

»اللغة  وج���دت  اأن  اىل 

امل�سرتكة« بني اجلميع.

قرقو�ش

بالكوميديا

���س��ام حلود  امل��خ��رج 

جتربة  قرقو�س«  »حكم  يف  خا�س 

مهمة، وعمل بجهد لت�سل املجموعة 

الدكتور  املوؤلف  اأّم��ا  الإت��ق��ان.  اىل 

لك�سرواين  ت��رك  فقد  عيد  من�سور 

�سخ�سية  ليبني  الت�سّرف  ح��ري��ة 

مكّماً  نف�سه،  من  اإنطاقاً  قرقو�س 

قف�سة  معاملها،  معّمقاً  ال�سورة 

والنتيجة  ه��ن��اك،  حركة  هنا،  م��ن 

قطعة فنية حّية وطريفة �سارك يف 

واملخرج  واملمثل  املوؤلف  �سياغتها 

والكوريغراف...

�سخ�سية  امل�سرحية  قّدمت 

بعيداً  كوميدي  اإط��ار  يف  قرقو�س 

نكهة  التاريخي.  الإط��ار  رتابة  عن 

تظلان  لطيفة،  ون��ك��ت��ة  ���س��اخ��رة 

املزاجي  احلاكم  �سخ�سية  تقّلبات 

والظامل واملحّنك يف اآن. ويف موازاة 

الإنتقال الر�سيق لك�سرواين من حالة 

يف  ر�ساقة  لها،  م�سادة  اأخ��رى  اىل 

الفنية،  واللوحات  الرق�سات  توزيع 

اآخر،  اىل  جو  من  اجلمهور  اأخذ  ويف 

اإن لكل زمن »قرقو�سه«  القول  ويف 

ويف كل رعية مظلومون وممالقون، 

منا�سلون وم�سحوقون«...

على  ت��ع��ر���س  ال��ت��ي  امل�سرحية 

اللوي�زة  �سي�دة  جامع��ة  م�سرح 

وُعمان  ال�سام  بي�ن  تتنق�ل  �س�وف 

ودب����ي. وه�����ي ق��د ت��ك�����ون حمط�ة 

�سباي�ا  جمموعة  منه�ا  تنطل�ق 

امل�سرحي.  الفن  رحاب  اىل  و�سباب 

قد  ق��رق��و���س«  »ح��ك��م  يف  جناحهم 

ميّهد لحرتافهم.
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يعود ريع العرو�سات 

لطاب اجلامعة، بهدف 

اإقامة ن�ساطات توّظف 

الطاب،  قدرات  فيها 

للمواهب  ت�سجيعاً 

لاأخطار  ودرءاً  ال�سابة، 

ب�سبابنا  حتيط  التي 

اليوم.

ة
حي

ر
�س

مل
ع ا

ري

اآمن  »َم��ن  كل  اىل  مهدى  والكتاب 

باملحبة واأتقن فن حمبة الآخرين... 

نحو  براأ�سها  ال�ساخمة  الهامات  اىل 

ال�سماء لل�ساة من اأجل اجلميع، اىل 

بني  الوئام  ر�سالة  لن�سر  اعني  ال�سّ

اأبناء جميع الأديان ال�سماوية... واىل 

اهلل  الطريق اىل  باأن  يوؤمن  َمن  كل 

واحدة«.

ت
�
ء
ا
�س
ح
�إ

ماء

داتا

الإجتماعية  العلوم  يف  للمجازين  تكرمياً 

وللعاملني  والإح�ساء،  والإع��ام  وال�سيا�سية 

حماته  اإطاق  ومبنا�سبة  داتا«،  »ماء  والباحثني يف 

»ماء  نّظم  الإنتخابية،  الأجواء  ملواكبة  الإ�ستطاعية 

العام  ال��راأي  اإ�ستطاعات  على  تدريب  دورة  دات��ا« 

ق�سر  يف  ال��دورة  اأقيمت  النيابية.  الإنتخابات  حول 

الأوني�سكو - بروت، واأجنز خالها 70 متدّرباً اإ�ستطاعاً 

خرباء  باإ�سراف  �سخ�ساً   1350 قابلوا  حيث  ميدانياً، 

الإجتماعية  والعلوم  الإح�ساء  يف  جامعيني  واأ�ساتذة 

وال�سيا�سية.

اإ�ستعداد  حول  الإ�ستطاع  نتائج  اأعلن  داتا«  »ماء 

اإعامية  ندوة  يف  النيابية  لاإنتخابات  اللبنانيني 

والبلديات  الداخلية  وزي��ر  معايل  برعاية  عقدت 

وتخّللتها  ال�سحافة،  نقابة  بارود، يف  زياد  املحامي 

على  ال�سهادات  ت��وزي��ع  مّت  اخل��ت��ام  ويف  كلمات. 

املتدّربني.

ع�سرات املتدّربني ا�ستطلعوا اإ�ستعداد اللبنانيني 

للإنتخابات وت�سّلموا �سهاداتهم

الدكتور اليا�س ال�سويري

هو رئي�س اجلمعية اللبنانية لل�سامة 

العامة، ورئي�س جلنة النقل الربي يف 

منظمة ال�سامة العاملية، وممّثل املنظمة 

لدى الأمم املتحدة.





يف �سجل �خللود

اجلي�س  ق���ي���ادة  ن��ع��ت 

املتقاعد  ال��رك��ن  العميد 

موري�س اأبو رعد الذي تويف 

بتاريخ 2009/4/25.

م����وال����ي����د  م�������ن   -

1937/1/25 - عندقت - 

ق�ساء عكار.

اجلي�س  يف  ت��ط��ّوع   -

�سابط  ت��ل��م��ي��ذ  ب�����س��ف��ة 

بتاريخ 1957/10/7.

اعتباراً  م��ازم  لرتبة  رق��ي   -

يف  وت���دّرج   ،1960/9/16 من 

ركن  عميد  رتبة  حتى  الرتقية 

اعتباراً من 1987/7/1.

- حائز:

 1961/12/31 و���س��ام   •
التذكاري.

احلرب. • و�سام 
اللبناين  ال�ستحقاق  • و�سام 

الف�سي من الدرجة الثالثة.

من  الوطني  الرز  و�سام   •
رتبة فار�س.

من  الوطني  الرز  و�سام   •
رتبة �سابط.

اللبناين  ال�ستحقاق  • و�سام 
من الدرجة الثانية.

من  الوطني  الرز  و�سام   •
رتبة كومندور.

اللبناين  ال�ستحقاق  • و�سام 
من الدرجة الأوىل.

الوطنية. الوحدة  • و�سام 
اجلنوب. فجر  • و�سام 

الع�سكري  التقدير  و�سام   •
من الدرجة الف�سية.

اجلي�س  قائد  العماد  • تنويه 
مرتني.

اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 
5 مرات.

املنطقة. قائد  • تهنئة 
- تابع عدة دورات درا�سية يف 

الداخل واخلارج.

- متاأهل وله ثاثة اأولد.

نعت قيادة اجلي�س العميد الركن 

ال��ذي  جرج�س  دخ��ي��ل  املتقاعد 

تويف بتاريخ 2009/4/7.

 ،1953/2/19 مواليد  من   -

دير ميما�س - ق�ساء مرجعيون.

ب�سفة  اجلي�س  يف  ت��ط��ّوع   -

تلميذ �سابط يف املدر�سة احلربية 

اعتباراً من 1972/11/13.

- رقي لرتبة مازم اعتباراً من 

الرتقية  1975/8/1، وتدّرج يف 

حتى رتبة عميد ركن اعتباراً من 

.2004/1/1

- اأحيل على التقاعد اعتباراً من 

.2008/8/30

- حائز:

الوطني  الرز  • و�سام 
من رتبة فار�س.

ال�ستحقاق  و���س��ام   •
اللبناين درجة ثالثة.

ال���وح���دة  و�����س����ام   •
الوطنية.

اجلنوب. فجر  • و�سام 
ال�ستحقاق  و���س��ام   •
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال��درج��ة 

الثانية.

الع�سكري  التقدير  و�سام   •
من الدرجة الف�سية.

من  الوطني  الرز  و�سام   •
رتبة �سابط.

اجلي�س  قائد  العماد  • تنويه 
ثاث مرات.

اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 
16 مرة.

ال��ع��ام  امل���دي���ر  تهنئة   •
لاإدارة.

مرتني. اللواء  قائد  • تهنئة 
- تابع عدة دورات درا�سية يف 

الداخل واخلارج.

- متاأهل وله ثاثة اأولد.

العميد الركن املتقاعد

موري�ش اأبو رعد

بال  اجلندي  اجلي�س  قيادة  نعت 

بتاريخ  تويف  الذي  عما�سة  اأحمد 

.2009/4/17

 -  1985/3/4 مواليد  م��ن   -

 - جبيل  بنت  ق�ساء   - فرون  بلدة 

حمافظة النبطية.

بتاريخ  اجلي�س  يف  ت��ط��ّوع   -

 .2008/12/27

احلادي  امل�ساة  ل��واء  ع��داد  من   -

ع�سر.

- عازب.

اجلندي بلل

اأحمد عما�سة
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العميد الركن املتقاعد

دخيل ميلد جرج�ش
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من �لقلب

2
0
0

9

غدر 

ب��ك ق���در ال��زم��ان 

فهويت  امل��ن��ون  ي��د  عليك  وق�ست 

األيمة ونزلت  كالن�سر من عليائك، فكانت الفاجعة 

اأذهلنا  الذي  الناعي  ن�سّدق  اخل�سارة ج�سيمة، ومل 

قمر  وخ�سوف  ال�سبوح  وجهك  �سم�س  بك�سوف 

من  عاماً  وثمانني  اإثنني  عن  الو�ساء  جبينك 

اجلندية  �سابة  بذلك  لنفتقد  الزمان،  عمر 

وعنفوان الرجولة وعزم ال�سباب.

خدمة  يف  ق�سيتها  عاماً  ع�سر  خم�سة 

قيادة  بامتياز  متوّلياً  وال��ب��اد  العلم 

م�سّجاً يف  الطران،  �ساح  �سرب يف 

الذكريات  اجلي�س  �سجات  حنايا 

املهني  ال�سمر  على  املرتكزة 

احلّي والإخا�س والتفاين للمهنة 

ال�سريفة التي اأحببتها مدى 

احلياة.

كانوا  َم���ن  ع��رف��ك 

مازماً  باإمرتك 

م���ت���وا����س���ع���اً 

فاأحبوك،  با�ساً  طياراً  قائداً  وعرفوك  ف�سادقوك 

كما  واملربي.  واملر�سد  والأخ  الأب  لهم  كنت  لأنك 

كنت للروؤ�ساء حمط اأنظار ومو�سع ثقة وفخر وكنت 

القائد العادل الذي يقرن احلزم باحللم وال�سّدة باللني 

وحتّليت بال�سجاعة واملناقبية الع�سكرية،  فت�سابكت 

واإباء  باعتزاز  فحملتها  الوفاء  جنوم  منكبيك  على 

لأنك اأحببت �سعار جي�سك امليمون »�سرف - ت�سحية 

اأو�سمة  بثاثة  العارم  عت �سدرك  ر�سّ كما  وفاء«،   -

وطنية لتفتخر بها وتفخر بك وتخّلد ذكراك وب�سالتك 

يف تاريخ اجلي�س الأبّي، وتابعت الدورات الدرا�سية 

واملجّلي  املمّيز  فكنت  واخل��ارج،  لبنان  العليا يف 

وا�ستحققت الثناء والتقدير والعتزاز والإكبار.

ناداك اجلي�س فلّبيت ونادتك العائلة فرّبيت، فماذا 

خلوق  ويّف  اأخ  مزايا  عن  املفجوعة  للعائلة  نقول 

وعن �سديق خمل�س �سدوق عا�سرناه دهراً ل ُين�سى. 

منحك اهلل من نعمه ثاث زنابق فّواحات واقتب�سوا 

عنك حكمة العقاء فكنت الزوج احلنون والأب الروؤوف 

والأخ ال�سفوق، اأهديتهم 

والإباء  العّزة 

وغ����ر�����س����ت 

ن��ف��و���س��ه��م  يف 

النبل والكرب فن�ساأوا منذ نعومة 

الإخا�س واملحبة والإميان  اأظفارهم على 

وحب اجلي�س وعبادة لبنان.

رفاقك،  عنق  يف  اأمانة  اأخي  يا  عائلتك  واإن 

يحيطونها،  ال�ساح  وباأخوة  يحمونها  العّز  ب�سيوف 

اأّديناه  ب�سرفنا  وق�سماً  قطعناه  اأنف�سنا  على  وعداً 

اأمام اهلل والعامل والتاريخ »�سنبقى اأوفياء«. فاأنت 

اأزلّية  دار  اىل  الفناء  دار  من  انتقلت  بل  مل متت 

حفنة  معك  حاماً  املفجوعة،  اأر�سون  موّدعاً  خالدة 

من ترابها وغر�سة من اأرز لبنان لتغر�سها يف النعيم 

الأبدي كما غر�ستها يف قلب كل ع�سكري حّر كرمي 

اأبّي.

العميد الركن املتقاعد جوزيف روكز

اىل ال�سديق النقيب الطيار 

املرحوم جوزف قرطباوي
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و�سديق  م�سلٍّ  رفيق  االأليف  احليوان 

التعبري  يف  ال�سدق  اأبرزها  ن��ادرة  �سفات  متّيزه  خمل�ش. 

والعرفان باجلميل، مما يجعل تربيته يف املنزل جتربة رائعة وفريدة، لكنها يف الوقت نف�سه 

ترّتب على مرّبيه الكثري من امل�سوؤوليات، ال �سيما جلهة العناية ب�سحته وعافيته منعاً الإ�سابته 

باالأمرا�ش املعدية التي ت�سّر ب�سحة اأفراد االأ�سرة.

كيفية العناية باحليوانات االأليفة، وب�سكل خا�ش الكلب والقطط، وطرق الوقاية 

من االأمرا�ش والعدوى يف حديث مع الطبيب البيطري اإيلي نقوال.

ظاهرة ماألوفة

املاألوفة  الظواهر  من  املنزلية  احليوانات  باتت 

وقد  الأخرة.  ال�سنوات  اللبناين يف  املجتمع  يف 

والقطط داخل املنازل اىل  الكاب  ارتفعت ن�سبة 

�سبعني يف املئة مقابل ثاثني يف املئة لكاب 

حتتل  الأخ���رة  كانت  اأن  بعد  واحل��را���س��ة،  ال�سيد 

الن�سبة الأعلى يف الأوقات ال�سابقة، وذلك بح�سب 

ما يوؤكد الطبيب البيطري اإيلي نقول يف حديثه 

ملجلة »اجلي�س«.

اأن عدد الكاب والقطط املنزلية  كما ي�سر اىل 

ي�سل  البيطري  الطب  عيادات  ت�ستقبلها  التي 

حالياً اىل اخلم�سني األف يف بروت وجوارها فقط.

ت�ربي�ة  اأن  نق�ول  ايلي  الدكت��ور  وي�و�س�ح 

�سحة  على  خطر  اأي  ت�سّكل  ل  الأليفة  احلي�وان�ات 

مّتت  ما  اإذا  املنزل  اأف��راد 

ل  لاأ�سول،  وفقاً  بها  العناية 

�سيما جلهة العناية الطبية والنظافة اليومية.

العناية باحليوانات االأليفة

اإتباع  يجب  الأ�سرة،  اأف��راد  �سامة  على  حفاظاً 

يت�سّمن  املنزلية  للحيوانات  وق��ائ��ي  برنامج 

اخل�سي،  الدورية،  واللقاحات  الطبية  الفحو�سات 

والعناية بالأ�سنان.

�سراء  ف�ور  امل�ذكور  الب�رنامج  تطب�يق  يبداأ 

احليوان الأليف وذلك عرب زيارة الطبيب البيطري 

�سحية  م�ساكل  اأي  يعاين  ل  اأن��ه  من  اأولً  للتاأكد 

برنامج  مبا�سرة  اخل��ط��وة  ه��ذه  يلي  خ��ط��رة، 

من  بدءاً  والقطط  للكاب  ُتعطى  التي  اللقاحات 

عمر ال�سهرين تقريباً.

�سرورة  اىل  نقول  الدكتور  ي�سر  الإطار  هذا  يف 

اأمرا�س  �سد  دوري  ب�سكل  املنزلية  الكاب  تلقيح 

ال�سعار.  اأو  والكَلب  وال�سفرة  والطاعون  ال�سلل 

كما يجب حمايتها من الديدان )وهي طفيليات 

الأدوية  اأقرا�س  اله�سمي( عرب  اجلهاز  توجد يف 

التي يجب اأن تتناولها كل ثاثة اأ�سهر.

ت�ساب  اأن  ميكن  املنزلية  الكاب  اإن  وي�سيف: 

ج��راء  م��ن  اجل���رب  م��ن  ب��اأن��واع  اأو  بالفطريات 

ه  التنّبّ يجب  اأمر  وهو  ال�ساردة،  بالكاب  اإختاطها 

اليه وا�ست�سارة الطبيب البيطري يف حال ح�سول 

العدوى منعاً لنتقالها اىل الإن�سان. كذلك تتعّر�س 

من  باأنواع  لاإ�سابة  ال�سيف  ف�سل  خال  الكاب 

الطفيليات يتّم عاجها مبرهم خا�س يو�سع على 

عنق الكلب.

اىل  نقول  الدكتور  ي�سر  القطط،  خ�س  ما  يف 

يجب  كما  ال�سعار.  اأو  الكَلب  �سد  تلقيحها  �سرورة 

فح�سها بني احلني والآخر للتاأكد من عدم اإ�سابتها 

الذي  البق  اأو  الرباغيث  اأو  املعوية  بالطفيليات 

اأن عاج هذه  ميكن اأن ي�سيب حميط الأذن، علماً 

تربية

احليوانات االأليفة

حذار اإهمال الوقاية!

اإعداد:

رميا �سليم �سومط



ب��امل��اء  ال��ي��دي��ن  • غ�����س��ل 
وال�سابون بعد اإطعام احليوان الأليف وغ�سله اأو اللعب معه.

له  ال�سماح  وعدم  العائلة،  حّمام  يف  الأليف  احليوان  غ�سل  عدم  بال�سرب من مياه املرحا�س.• 

به  واملو�سى  فقط  له  �س  املخ�سّ الطعام  املنزيل  احليوان  • اإطعام 
اللحم  الكاب  اإطعام  اأن  اىل  الإ���س��ارة  مع  البيطري،  الطبيب  قبل  من 

النيء يوؤدي اىل اإ�سابتهم بالديدان والطفيليات يف املعدة.

حدوثها  ح��ال  يف  الإ�سابات 

يتّم من خال اأدوية ي�سفها الطبيب البيطري.

االإ�ستحمام ونظافة االأ�سنان

على  احلفاظ  اأهمية  على  نقول  الدكتور  ي�سّدد 

الإ�ستحمام  طريق  عن  الأليفة  احليوانات  نظافة 

عرب  باأ�سنانها  العناية  اىل  اإ�سافة  والتم�سيط، 

الي�وم�ي  الت�نظي�ف 

ة  بف���ر�س��ا

الأ�س��ن�����ان، 

وال��ت��ن��ظ��ي��ف 

مرة كل �سنة لدى 

الطبيب البيطري.

اىل  وب��ال��ن�����س��ب��ة 

القطط، من ال�سروري 

م�ساألة  اىل  الإن��ت��ب��اه 

اأن  ميكن  التي  املخالب 

لأف��راد  اخلدو�س  ت�سّبب 

املنزل.  اأث��اث  اأو  الأ���س��رة 

الطبيب  عند  املخالب  ق�ّس  البع�س  يختار  وهنا 

ل البع�س الآخر تقليم الأظافر  البيطري، فيما يف�سّ

�سة لهذه  يف املنزل اأو اإخفائها حتت اأغطية خم�سّ

الغاية.

الوقاية من االأمرا�ش 

اجلن�سية وال�سرطانية

�سامة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  اإط����ار  يف 

قواعد للعناية باحليوانات االأليفة
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داخل  حيوان  برتبية  ال��ق��رار  اتخاذ  عند 

اىل نقطة هامة  اأولً  الإنتباه  املنزل، يجب 

وهي اأن العدوى من احليوانات الأليفة ت�سّكل 

وكبار  احلوامل  والن�ساء  الأطفال  على  خطراً 

بع�س  من  يعانون  الذين  والأ�سخا�س  ال�سن 

يعانون  الذين  اأو  والربو،  احل�سا�سية  اأمرا�س 

كامل�سابني  املناعة  جهاز  يف  �سعف  من 

بال�سرطان اأو الإيدز. فاإذا كانت داخل الأ�سرة 

اإقتناء  بعدم  ُين�سح  احل��الت،  هذه  من  اأي 

حيوان األيف.

قبل اإقتناء حيوان األيف

احل����ي����وان����ات 

ين�سح  الأليفة، 

نقول  ال���دك���ت���ور 

ب��خ�����س��ي ال���ك���اب 

املنزلية  وال��ق��ط��ط 

ت���ف���ادي���اً ل��اأم��را���س 

لهروب  ومنعاً  اجلن�سية، 

واختاطه  الأليف  احليوان 

بهدف  ���س��اردة  بحيوانات 

اخل�سي  اأن  واأو�سح  التزاوج. 

الثمانية  قبل عمر  اإجمالً  يتّم 

للكاب  البلوغ  �سن  وهو  اأ�سهر 

والقطط. ولكن ذلك ل مينع اإجراء 

العملية بعد هذه ال�سن اي�ساً.

اجلمعية  ت�سر  نف�سه  ال�سياق  يف 

خ�سي  اأن  البيطري  للطب  الأمركية 

اإمكان  من  يقّلل  املنزلية  احليوانات 

ك�سرطان  ال�سرطانية  بالأمرا�س  اإ�سابتها 

الثدي اأو �سرطان الربو�ستات.

اإكت�ساف موؤ�سرات املر�ش

لن يكون احليوان الأليف رفيقاً م�سّلياً ومفيداً ما 

مل يتمّتع ب�سحة جيدة.

لذا ينبغي على مرّبي احليوانات املنزلية مراقبة 

و�سعها ال�سحي با�ستمرار، والتنّبه اىل الدلئل التي 

ت�سر اىل �سوء �سحتها.

يف هذا الإطار، تن�سح اجلمعية الأمركية للطب 

حال  يف  البيطري  الطب  اىل  باللجوء  البيطري 

ماحظة عامات املر�س الآتية لدى احليوان الأليف:

ال�سهية.  • فقدان 
يف  ملحوظة  زي��ادة  اأو  ملحوظ  هبوط   •

الوزن.

زائد. ب�سكل  املياه  • اإ�ستهاك 
طبيعي. غر  اإ�سهال  اأو  التبّول  يف  • �سعوبة 
اأو  التمّدد  يف  و�سعوبة  غريب،  �سلوك   •

النهو�س.

الكريه. النَف�س  اأو  ال�سعر،  فقدان  • الق�سرة، 
اأو  الأن��ف  من  طبيعية  غي�ر  اإف�����رازات   •

العينني.
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جميعنا كب�سر نهوى امل�ساومة على اأ�سعار 

ال�سلع قبل ابتياعها، لكننا يف قرارة اأنف�سنا 

ل �سراء ال�سلع املرتفعة االأثمان. والباعة  نف�سّ

املتمّر�سون بطباع النا�ش يعلمون ذلك جيداً، 

لذا، فهم يحاولون قدر امل�ستطاع، الدوران 

حول هذا املحور بهدف تعزيز معنويات 

الزبائن من جهة، وحتقيق الربح املادي من 

جهة ثانية.

اإن تقدير املنتجات الثمينة واالإعجاب بها، 

يرتبط عموماً بتقدير الذات والثقة العالية 

بالنف�ش، وهذا يعود بح�سب الباحثني اىل 

عوامل بيولوجية خفّية، ورثناها عن اأجدادنا، 

وما زالت را�سخة يف اأدمغتنا.

ما هي هذه العوامل، وكيف ُت�سريرَّ التوّجهات 

الب�سرية؟

الدماغ م�سوؤول

اأنطونيو راجنيل من  اأعّدها الربوف�سور  ح�سب درا�سة 

من  وُن�سرت  التقنية،  للعلوم  كاليفورنيا  موؤ�س�سة 

�سمن حما�سر اأكادميية العلوم الوطنية الأمركية، 

فاإن الإن�سان الذي يختار ال�سلعة الغالية الثمن 

لها  مطابقة  منها  اأرخ�س  �سلع  بني  من 

من حيث النوعية، يفعل ذلك لي�س لأنه 

�سعرها  لتاأثر  نتيجة  بل  بها،  معجب 

بح�سب  وه���ذا  دم��اغ��ه.  خ��اي��ا  يف 

اىل  يعود  اليها،  امل�سار  الدرا�سة 

اأ�سباب فطرية �سناأتي على ذكرها.

دعم  قد  كان  راجنيل  الربوف�سور  اأن  والافت 

نظريته هذه بتجارب عملية و�ضعت النقاط على احلروف 

غياب  وخ�سو�ساً يف  بها،  والتعّلق  الأ�سناف  بانتقاء  يتعلق  ما  يف 

املنطق ال�سليم، والإعتماد على امل�ساعر الغرائزية.

ما هي هذه التجارب؟

التجارب امل�سار اليها، اأجريت 

على جمموعة من النا�س يف اأثناء  

احت�سائهم اأنواعاً من النبيذ قّدمت 

والافت  واأ�سعار ممّوهة.  باأ�سماء  لهم 

لهذه  الذين خ�سعوا  اأكرثية  اأن  الأمر  يف 

امل�سنفة  النبيذ  اأنواع  اإ�ست�ساغوا  التجارب، 

�سحة  عدم  من  الرغم  على  الثمن،  بالغالية 

الت�سنيف. والافت اأي�ساً اأن �سعورهم باملتعة يف 

اأثناء احت�سائها كان �سعوراً حقيقياً �سّجلته الفحو�سات 

ال�سعاعية خلايا الدماغ. وهنا ال�سر الذي حاول الباحثون 

الك�سف عنه بطرق خمتلفة.

يف الواقع، كان الربوف�سور راجنيل قد اأخ�سع حواىل ع�سرين 

متطّوعاً للت�سوير الدماغي بالرنني املغنطي�سي، وا�ستخدم يف 

ينا
ملاذا ت�ستهو

االأ�سياء

الثمينة

غ الب�سري
الدما

�سلع
ر ال

واأ�سعا
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اأثناء الت�سوير خدعة تقنية اأتاحت له مراقبة �سريان الدم يف الق�سرة ال�سدغية 

الدماغية الو�سطى، وذلك خال احت�ساء املتطّوعني النبيذ. وُعرف اأن اأنواع النبيذ 

كانت جميعها م�سنوعة من  املقّدم 

اأن  علماً  نف�سه،  العنب  نوع 

بح�سب جودة كل نوع.  راوحت ما بني خم�سة دولرات وت�سعني دولراً  الأ�سعار 

وُعرف اي�ساً اأن فريق الأبحاث كان يغ�س، كما �سبق واأ�سرنا، يف حتديد الأ�سعار 

اأثناء  اأن ال�سور ال�سعاعية املاأخوذة يف  للمتطّوعني. واملده�س يف املو�سوع، 

التجارب اأظهرت اإزدياداً ملحوظاً يف املنطقة الدماغية املذكورة، وذلك بالتزامن 

مع حتديد �سعر مرتفع للنبيذ املحت�سى. وهنا ل بد من الإ�سارة اىل اأن املنطقة 

الدماغية املعنّية بالبحث هي اجلزء الدماغي امل�سوؤول عن الإ�ستجابة لت�ساعد 

الن�ضاط الدماغي، وخ�ضو�ضاً خالل ت�ضجيل م�ضاعر االإختبارات املمتعة. فما هي 

احلقيقة وراء ذلك؟

االإحتماالت املطروحة

احلقيقة التي اأظهرتها الدرا�سة اإكتنفها بع�س الغمو�س لرتباطها بعدد من 

الإحتمالت، علماً اأن فريق الدكتور راجنيل اإخت�سرها باحتمالني اأ�سا�سيني، نورد 

اأهم ما �سّمنهما من اآراء وحتاليل.

اإن اإنحياز العقل الب�سري اىل النوعية الأف�سل، اإرتبط منذ ن�سوء اخَللق بعملية 

التعّلم الفطرية الهادفة اىل حت�سني فر�س بقاء الن�سل. وح�سب اإعتقاد الدكتور 

راجنيل، فاإن ميكانيكية التعّلم هذه كانت من اأهم العوامل التي �ساعدت اأجدادنا 

على الإختيار ال�سحيح عن طريق التفرقة بني ال�سيىء واجليد والأجود. ومع تطّور 

الذي  الأمر  بالأ�سعار،  ترتبط  اجلودة  بداأت  املال،  اإ�ستخدام  وبداية  املجتمعات 

اأر�سى هذا املفهوم اجلديد يف الأدمغة املعا�سرة. وعلى هذا الأ�سا�س اأ�سبح �سعر 

ال�سلع جزءاً ل يتجزاأ من عملية الإنتقاء الفطرية لختيار الأف�سل.

ع��ل��ى ك���ل، ف���اإن 

ارتباط �ضعر ال�ضلع 

واجل��ودة  بالنوعية 

ق���د ي��ت��خ��ط��ى من 

عملية  املبداأ  حيث 

الإنتقاء اىل اعتبارات 

لها  ح�سر  ل  ب�سرية 

حب  م��ق��ّدم��ه��ا،  ويف 

الظهور، واإر�ساء الذات، 

الآخرين  من  والتقّرب 

ع��رب ���س��رف الأم�����وال، 

اجلن�س  م��ن  وخ�سو�ساً 

الآخر. وهو واقع يخدم يف 

عرب  البقاء  حب  م�سمونه 

التطّور والتنا�سل.

الذي  الثاين  الإحتمال  اأما 

فيتمحور  الدرا�سة،  اأوردت��ه 

ب���»ادع��اء  ي�سمى  م��ا  ح��ول 

على  »احل��ك��م  اأو  التقييم« 

ب�سرية  ميزة  وه��ي  اجل��ودة« 

لزم���ت الإن�����س��ان م��ن��ذ فجر 

احل�سارات وجنمت عنها عادات 

اأهمها:  من  خمتلفة  ع�سرية 

حب الإقتناء، وجمع الأ�سياء الثمينة والقّيمة.

احلالة  ال�سحيح عن هذه  التعبر  التقييم« هو  »اإدع��اء  قد ل يكون م�سطلح 

احلكم  يّدعون  ل  التحف  اأو  املقتنيات  بجمع  املتعّلقني  معظم  لأن  ال�سائعة، 

على جودتها، بل يرونها جميلة بالفعل، وي�سعون اىل اإقتنائها. واملثال على 

ذلك جامعو اللوحات اجلد عادية والتي يرونها جميلة ويبتاعونها باأ�سعار باهظة 

لأ�سباب خمتلفة منها: التوّجهات وامليول ال�سخ�سية، اإ�سافة اىل التاأثر البدائي 

بوقع ال�سعر املرتفع. هذا التحليل لتاأثر الأ�سعار يف الدماغ الب�سري قد يزرع 

بع�س الوعي يف نف�س امل�ستهلك، وقد يعترب عاماً فّعالً يف برجمة مقرتحات 

الت�سويق والرتويج ل�سلع من قبل التجار.

على هذا الأ�سا�س ي�سبح على كل من التاجر وامل�ستهلك اإر�ساء التوازن املطلوب 

وفق مقايي�س الطبيعة من جهة، والو�سع الإقت�سادي من جهة ثانية.

لكن... هل باإمكاننا اإخ�ساع م�ساعرنا البدائية لأحكام املنطق يف وقت تطغى 

فيه هذه امل�ساعر على العقول وحتكم �سيطرتها؟ وهل باإمكان املتحكم بالعقول 

واجليوب عدم اإ�ستغال هذه الثغرة الب�سرية مل�ساحلهم ال�سخ�سية؟

ما بني اجليوب والعقول وامل�ساعر، يكمن اجلواب!





اأقام  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س  قائد  برعاية 

 Ski( العمق  يف  التزلج  �سباق  املغاوير  ف��وج 

 Summit( القمة  حت��دي  بعنوان:   )de Fond
Challenge(، وذلك يف منطقة الأرز، اإنطاقاً من 
راأ�س امل�سعد )فم امليزاب( وحتى القرنة ال�سوداء 

ذهاباً واإياباً. 

اجلي�س  من  ريا�سية  فرق  ال�سباق  يف  �ساركت 

والأجهزة الأمنية وقوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف 

الذكور  من  مدنيني  ريا�سيني  جانب  اىل  لبنان، 

والإناث.

الفائزين  على  اجلوائز  توزيع  جرى  اخلتام  ويف 

االأرز، بح�ضور ممثل قائد اجلي�ض  يف نادي �ضباط 

التزلج،  مدر�سة  قائد  خر  حممد  الركن  العميد 

املغاوير  فوج  قائد  روك��ز  �سامل  الركن  والعقيد 

كلمة  األ��ق��ى  ال���ذي 

باملنا�سبة �سكر فيها 

العماد  اجلي�س  قائد 

على  ق��ه��وج��ي  ج���ان 

ال�سباق.  هذا  رعايته 

وقد جاءت النتائج على 

ال�سكل التايل:

العام: • الت�سنيف 
- املركز االأول: العريف 

رميون حد�سيتي )مدر�سة 

التزلج(.

- املركز الثاين: اجلندي 

مارون حنا )مدر�سة التزلج(.

العريف  الثالث:  املركز   -

اأحمد كنعان )مدر�سة التزلج(.

)ذكور(: املدين  • الت�سنيف 
- املركز االأول: كري�ستيان فرن�سي�س.

- املركز الثاين: جنيب �سليبا.

- املركز الثالث: اأني�س اأبو جودة.

)اإناث(: املدين  • الت�سنيف 
- املركز االأول: نور كروز.

- املركز الثاين: مي�سال عري�سة.

- املركز الثالث: ليليان جعجع.

�أيار

اإعداد:

نينا عقل خليل

�أخبار ريا�سية

2
0
0

9

فوج املغاوير

ينّظم �سباق

التزلج يف العمق

و»يتحدى القمة«
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نّظم الإحتاد اللبناين 

لبنان  بطولة  للتزلج 

ل�����س��ب��اق ال��ع��م��ق يف 

منطقة  يف  ال��ت��زل��ج 

اجلي�س  الأرز، مب�ساركة 

ال��ل��ب��ن��اين والأن���دي���ة 

الإحتادية.

ب���ل���غ���ت م�����س��اف��ة 

ال�سباق 10 كلم للرجال 

لل�سيدات  وخ��م�����س��ة 

والنا�سئني والنا�سئات. 

ال���رج���ال  ف���ئ���ة  ويف 

اجلي�س  ريا�سيو  حقق 

الأوىل  الثاثة  املراكز 

مدر�سة  من  وجميعهم 

التزلج.

على  فجاءت  الفنية  النتائج  اأّم��ا 

النحو الآتي:

الرجال: • فئة 
- االأول: العريف رميون حد�سيتي.

- الثاين: العريف اأحمد كنعان.

الرقيب  الثالث:   -

اأحمد بطيخ.

ال�سيدات: • فئة 
ليليان  االأوىل:   -

كروز )الأرز(.

ليلى  الثانية:   -

)ال�سقور  ع��ّب��ود  حل��ود 

الأرز الريا�سي(.

النا�سئني: • فئة 
- االأول: اإدي عري�سة 

)لو�ساليه(.

�سربل  ال��ث��اين:   -

ط������وق )ال�������س���ب���اب 

الريا�سي ب�سري(.

ال����ث����ال����ث:   -

اأنطونيو�س فخري )ال�سباب الريا�سي 

ب�سري(.

النا�سئات: • فئة 
- االأوىل: نور كروز )الأرز(.

الثانية: نان�سي عبود )ال�سقور   -

الأرز الريا�سي(.

ك��م��ا ���س��ارك ف��ري��ق اجل��ي�����س يف 

العمق  �سباق  يف  ال��ت��زل��ج  لعبة 

الأرز،  منطقة  يف  اأق��ي��م  ال����ذي 

كل  من  ومتزجلني  مدّربني  ب��اإدارة 

والتابعني  و�سلوفاكيا  ت�سيكيا  من 

ملدر�سة التزلج، وذلك اىل جانب 23 

مت�سابقاًَ اأجنبياً.

اجلي�ش يحرز املراكز 

الثلثة االأوىل يف 

بطولة لبنان لتزلج 

العمق وي�سارك يف 

�سباق العمق

اإجتماعات  يف  امل�سري  يو�سف  الرائد  �سارك 

الإحتاد العربي للريا�سة الع�سكرية التي عقدت يف 

العربية يف م�سر، حيث تقّرر و�سع  مقر اجلامعة 

 2009 للعام  روزنامة 

وا�ست�سافة لبنان �سباقات العدو الريفي.

و�سارك احلكم الدويل الرائد فادي الكبي بتحكيم 

بطولة العرب لل�سباب يف امل�سارعة التي اأقيمت 

يف جمهورية م�سر العربية )14 و2009/3/18( 

الإحتاد  �سهادة تقدير من  البطولة  ختام  ونال يف 

العربي للعبة.

م�ساركة وتقدير

�سارك فريق اجلي�س يف كرة الطاولة يف بطولة كاأ�س 

لبنان التي جرت على ملعب نادي املون ل�سال - عني 

منه،   21 ولغاية   2009/4/16 من  اعتباراً  �سعادة 

ومب�ساركة 167 لعباً من عدة اأندية.

كما �سارك فريق اجلي�س يف كرة الطاولة يف بطولة 

نادي  ملعب  على  جرت  التي  للرجال،  الربيع  كاأ�س 

ومب�ساركة  و2009/3/7   6  ،4 بتواريخ  ل�سال  املون 

160 لعباً من عدة فرق.

كاأ�ش لبنان

لكرة الطاولة

وبطولة كاأ�ش الربيع



البلدي  ب��روت  ملعب  على  اأقيم 

اللقاء الأول من املجموعة »اأ« �سمن 

القوى  األ��ع��اب  يف  اجلي�س  بطولة 

 8 ،7 اأيام  وذلك خال  للعام 2009، 

و2009/4/9.

النتائج جاءت على النحو الآتي يف 

ت�سنيف الأفراد:

مرت:  200 • رك�ش 
لواء  من  �سعيب  حممد  اجلندي   -

احلر�س اجلمهوري، الأول.

لواء  من  غ�سن  مياد  العريف   -

احلر�س اجلمهوري، الثاين.

من  اأي��وب  علي  الأول  الرقيب   -

اللواء اللوج�ستي، الثالث. 

مرت:  800 • رك�ش 
- اجلندي ع�سمت غريزي من اللواء 

احلادي ع�سر، الأول.

- ال��رق��ي��ب زي���اد ع��ون م��ن ل��واء 

احلر�س اجلمهوري، الثاين.

يون�س  مو�سى  حممد  العريف   -

من لواء امل�ساة اخلام�س، الثالث. 

مرت:  3000 • رك�ش 

من  الدركو�سي  حممد  الرقيب   -

لواء احلر�س اجلمهوري، الأول.

- العريف حممد العجمي من لواء 

امل�ساة الثاين، الثاين.

لواء  من  عوا�سة  ح�سني  الرقيب   -

احلر�س اجلمهوري، الثالث. 

حديد: كرة  • رمي 
لواء  من  عبيد  ب��دري  العريف   -

احلر�س اجلمهوري، الأول.

- الرقيب حممد اخلطيب من لواء 

احلر�س اجلمهوري، الثاين.

لواء  م��ن  �سامل  �سائر  الرقيب   -

امل�ساة الثاين ع�سر، الثالث. 

رمح: • رمي 
لواء  من  احل�سن  طالب  الرقيب   -

احلر�س اجلمهوري، الأول.

لواء  من  العلي  اأحمد  الرقيب   -

امل�ساة اخلام�س، الثاين.

لواء  م��ن  طعمة  حنا  امل��ع��اون   -

امل�ساة اخلام�س، الثالث. 

عاٍل: • وثب 
لواء  من  الديراين  علي  اجلندي   -

امل�ساة احلادي ع�سر، الأول.

اللواء  من  غ�سن  تركي  العريف   -

اللوج�ستي، الثاين.

- الرقيب ح�سني دند�سي من لواء 

امل�ساة الثامن، الثالث. 

النحو  على  الفرق  ت�سنيف  وج��اء 

الآتي:

- لواء احلر�س اجلمهوري، الأول.

- لواء امل�س�اة احلادي ع�سر، الثاين.

- اللواء اللوج�ستي، الثالث.
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بطولة اجلي�ش

يف األعاب القوى 

�سارك فريق اجلي�س يف لقاء ودي يف األعاب 

القوى اأقيم على ملعب نادي اجلمهور بتاريخ 

اأندية.  عدة  من  فرق  مب�ساركة   ،2009/4/2

على  الع�سكريون  حّققها  التي  النتائج  وجاءت 

النحو الآتي:

مرت:  400 • رك�ش 
احلر�س  ل��واء  م��ن  �سعيب  حممد  اجل��ن��دي   -

اجلمهوري، الأول.

احلر�س  ل���واء  م��ن  غ�سن  م��ي��اد  ال��ع��ري��ف   -

اجلمهوري،  الثالث. 

مرت:  800 • رك�ش 

احلادي  اللواء  من  غريزي  ع�سمت  اجلندي   -

ع�سر، الأول.

احلر�س  ل���واء  م��ن  ع���ون  زي���اد  ال��رق��ي��ب   -

اجلمهوري، الثاين.

فوج  م��ن  امل��ح��م��ود  م�سطفى  ال��ع��ري��ف   -

املغاوير، الثالث. 

رمح: • رمي 
احلر�س  ل��واء  من  احل�سن  طالب  الرقيب   -

اجلمهوري، الأول.

التدخل  ف��وج  م��ن  م���راد  حممد  الرقيب   -

اخلام�س،  الثالث. 

طويل: • وثب 
احلر�س  ل��واء  من  النداف  اأ�سامة  الرقيب   -

اجلمهوري، الأول.

احلر�س  ل���واء  م��ن  ���س��رور  داوود  الرقيب   -

اجلمهوري، الثاين.

عاٍل: • وثب 
- العريف تركي غ�سن من اللواء اللوج�ستي، 

الثاين.

امل�ساة  ل��واء  من  الديراين  علي  اجلندي   -

احلادي ع�سر، الثالث. 

اجلي�ش ي�سارك

يف لقاء ودي

يف األعاب القوى
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يف  اجلي�س  فريق  اأح��رز 

لبنان  بطولة  التايكواندو 

)الدرجة  الأح��م��ر  للحزام 

جممع  يف  جرت  والتي  احل��ايل،  للعام  الثانية( 

الع�سكري  الريا�سي  حلود  اإميل  العماد  الرئي�س 

حّققها  التي  النتائج  وهنا  نادياً.   15 مب�ساركة 

الع�سكريون يف املرتبة الأوىل:

كلغ: العريف حامت حنا من اللواء   58 • وزن 
الثاين.

كلغ: الرقيب الأول ايلي الهّد من   62 • وزن 

اللواء الثاين ع�سر.

من  اأي��وب  ري�سار  العريف  كلغ:   72 وزن   •
فوج املدفعية الأول.

كلغ: الرقيب جوزف اأبو عيد من   78 • وزن 
لواء احلر�س اجلمهوري.

با�س�م  الأول  الرقيب  كلغ:   84 فوق  وزن   •
احل�سي�ن من اللواء اللوج�ستي.

اجلي�ش بطل لبنان

يف التايكواندو

للعام 2009

املراكز  اجلي�س  ع���داوؤو  حّقق 

ال�ساحية  ���س��ب��اق  يف  الأوىل 

الذي  كلم   4 مل�سافة  اخلام�س 

جرى على ملعب مدر�سة �سيدة 

اجلمهور بتاريخ 2009/3/15.

ويف ما يلي النتائج:

الرجال: • فئة 

العجمي من  العريف حممد   -

لواء امل�ساة الثاين، الأول.

الدركو�سي  حممد  الرقيب   -

اجلمهوري،  احل��ر���س  ل���واء  م��ن 

الثاين.

- اجلندي عمر عي�سى من لواء 

احلر�س اجلمهوري، الثالث. 

القدامى: • فئة 
من  عوا�سة  ح�سني  الرقيب   -

لواء احلر�س اجلمهوري، الأول.

- الرقيب علي عو�س من فوج 

التدخل الثالث، الثاين.

اللطيف  عبد  عمر  الرقيب   -

من فوج املغاوير، الثالث. 

اجلي�ش يتاألق يف �سباق ال�ساحية اخلام�ش مل�سافة 4 كلم

اأقيمت يف الأردن بطولة امللك عبداهلل الثاين الدولية 

 2009/4/2 من  اعتباراً  وذلك  املاكمة،  يف  ال�سابعة 

بينها  من  عربية  دول  �ست  مب�ساركة  منه   7 ولغاية 

البطولة  بنتيجة  واأحرز  اجلي�س.  مبنتخب  لبنان ممثاًَ 

املعاون  من  وكل  ف�سية،  ميدالية  �سلوم  العريف جند 

ميدالية  البتلوين  فرا�س  والعريف  طحان  عبا�س 

برونزية.

ع�سكريو  �سارك  كذلك، 

اجلي�س يف لعبة املاكمة 

�سمن منتخب لبنان يف 

البطولة العربية 26 يف 

اأقيمت  والتي  اللعبة، 

يف م�سر اعتباراً من 20 

اآذار املن�سرم ولغاية 27 

بنتيجتها  واأح���رز  منه. 

�سلوم  جن���د  ال��ع��ري��ف 

ميدالية برونزية.

فريق اجلي�ش يف امللكمة 

ي�سارك يف بطولتي امللك 

عبداهلل الثاين الدولية 

ال�سابعة وبطولة م�سر 

العربية

بطولة  للتايكواندو  اللبناين  الإحت��اد  نّظم 

اللعبة، وذلك بتاريخي 23  بطولة لبنان يف 

العماد  الرئي�س  جممع  يف  و2009/3/30 

اميل حلود الريا�سي الع�سكري. وكان بنتيجتها 

اأن فاز كل من بيا وايلي ولدي املوؤهل برنارد 

نادر باملركزين الأولني واأحرزا البطولة.

يتلقيان  وايلي  بيا  اأن  بالذكر،  واجل��دي��ر 

الريا�سي يف  زرعا  اأبو  نادي  تدريباتهما يف 

منطقة احلازمية.

بيا وايلي نادر بطل

لبنان يف التايكواندو





ة
ع
ط
ا
ق
ت
مل
�
 
ت
ا
م
ل
ك
ل
�
 
ة
ق
ب
ا
�س
م

اإعداد: فيليب �سّما�ش

�جلائـــزة

لرة400.000

لبنانية

1234567891011121314151617181920

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

اال�سم: ........................................................................................................................................................

العنوان: .....................................................................................................................................................

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

160

اجلي�ش - العدد رقم 287



م�سابقة الكلمات املتقاطعة تقدمها 

للفائزين  وتخ�س�ش  لقرائها  »اجلي�ش« 

اربعماية  قيمتها  مالية  جوائز  فيها 

بوا�سطة  ت��وزع  لبنانية،  لرية  الف 

القرعة على اربعة فائزين.

ة
ق

اب
�س

مل
ا

ط 
رو

ــ
�س

• اأفقياً:
اجلي�س  فيها  اإ�ستب�سل  معركة   -1

اللبناين، �سياج الوطن، اأحّبك.

2- ع�سل، كتب ودّون، اأ�سلح ال�سدع، 

نهر يف ال�سني.

جب�لي،  ورد  اأفريقي�ة،  دول�ة   -3

يف  وتعب  جّد  ال�سم�ال،  يف  بل�دة 

العمل. 

جائزة  نال  راحل  اأمركي  كاتب   -4

نوبل، دولة اآ�سيوية.

كوين،  لأنتوين  م�سهور  فيلم   -5

يف  مدينة  اأوروب�����ي،  ك��رة  ف��ري��ق 

ال�سودان.

6- اإ�سطرَم، فّك، يذهبان من مكان 

اىل اآخر.

ع�سكرية،  رتبة  �سفا،  نقي�س   -7

. يطلع ويلتف النبات، مبتّلّ

8- ملك فار�سي، يرقد، مت�سابهان.

ال��ث��اين ملمثل  الإ���س��م  اأرت��ب��ك،   -9

م�سري، ن�ستعيد.

احلوا�س،  اإحدى  اأداة  للتعريف،   -10

ال�سجاعة والإقدام يف القتال.

ك�ثي�راً،  اأك��ل  ج�����زم،  ح��رف   -11

على  الع�ط��اء  مت�س���ل،  �سمي��ر 

�سب�يل اجلزاء، رفق بالإبل.

مدن  م��ن  م��ت�����س��ل،  ���س��م��ر   -12

اخلليج، عملنا اىل، �سواعد.

الثياب،  اإرتديتم  الوقت،  �سار   -13

يقذف احلجر.

14- يخ�سني، الإ�سم الثاين ملغنية 

اأمركية، ي�سلح العمل.

تف�سل  مدينة  اأمركية،  ولية   -15

بني قارتي اأوروبا واآ�سيا.

16- �سخر عظيم، قّوم الرمح، مرفاأ 

�سعودي.

17- نوتة مو�سيقية، بحر من بحور 

ت�سبغ  اأحمر  �سباغ  حار�س،  ال�سعر، 

به اجللود.

18- �سيارات نقل الركاب، بلدة يف 

ك�سروان، دعمكم.

19- خ�سن �سوته، ينام على ظهره، 

عجوز فانية، ترَك. 

�سواحي  من  الُب�سط،  �سانع   -20

لندن، حّرك وهّز، يف الفم.

راحل،  اأمركي  وخمرج  ممثل   -21

عرفت، يجري يف العروق.
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• عمودياً:
1- مرفاأ يف اليابان، احلّداد، وارم ال�سفة.

بطلة  عرث،  القمح،  فيه  يجمع  كبر  بيت   -2

كاأ�س العامل يف كرة القدم �سابقاً، �سقوا الأر�س.

اأرجعت  3- الإ�سم الثاين لكاتب فرن�سي راحل، 

ال�سيء، اأويت، مقيا�س اأر�سي.

القدم  كرة  يف  العامل  كاأ�س  بطلة  يك�سب،   -4

�سابقاً، برج م�سهور.

5- معجم يف اللغة لإبن منظور، رجل �سديد.

، من ملوك اإنكلرتا، فيزيائي وكيميائي  6- �سقَّ

اإنكليزي راحل.

اإ�سم  مقام،  قام  بالأجنبية،  اأن��ت  الأ�سل،   -7

حمله عدة ملوك.

ن وظريف الوجه، فن عربي قدمي، من  8- ح�سَ

الطيور، فنانة لبنانية.

9- مدينة يف اليونان، من اأع�ساء اجل�سم، الإ�سم 

الثاين لإمرباطورة �سابقة.

10- ال�سيخ ال�سعيف، عا�سمة دولة يف اأمركا 

الو�سطى، اأداة ن�سب.

11- اأحد الوالدين، حزن، يداعب وميازح، جبان.

م�سرية،  ممثلة  اأفريقية،  دولة  ناحية،   -12

منازل. 

يقل  برازيلي،  كرة  فريق  الرمان،  زهر   -13

وجوده.

�ست  وحت�سّ ت  ما�سَّ مت�سابهة،  اأح���رف   -14

الأيدي، من الطيور.

طلق  الذباب،  وط��نَّ  �سوَّت  البناء،  رفع   -15

الوجه، مدينة فرن�سية.

اأفريقية،  دول���ة  ال��زم��ن،  م��ن  م��ق��دار   -16

لاإ�ستدراك، ن�سجر.

النجارة،  لوازم  من  �سجاع،  �سيد  للتاأوه،   -17

مطربة لبنانية راحلة، �سيدة.

�ساعر  مرتفع،  اأمركي،  وخم��رج  ممثل   -18

لبناين.

19- دولة يف اأمركا اجلنوبية، اأ�سد، احلرب.

20- دولة يف اأمركا الو�سطى، عا�سمة اآ�سيوية، 

حّدثك، �سجر له ثمرة حمراء.

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.

 - التوجيه  مديرية   - الريزة   - اجلي�ش  قيادة  التايل:  العنوان  اىل  احللول  • 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 اأيار   25 احللول  لقبول  موعد  • اآخر 

حل العدد ال�سابق

• املعاون جورج تابت   
املفت�سية العامة.

• املعاون علي يون�ش  
اللواء الثاين.

• العريف احمد عبداهلل
فوج املغاوير.

• �سربل الق�سوف
انطليا�س - املنت.
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العميد الركن �سالح حاج �سليمان

مدير التوجيه
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هل اإّن اإقدام اأحد اأبناء املوؤ�س�سة الع�سكرية على عمل ما ينعك�ش عليها باأكملها، اأم 

�ساحلاً،  املذكور  العمل  املوؤ�س�سة  به من دون غريه؟ وهل تتبّنى  اإنه يبقى حم�سوراً 

وت�سحب اليد منه، �سيئاً عاطلً؟ وفوق هذا وذاك، هل متنع املوؤ�س�سة احل�ساب عن اأبنائها، 

ظاملني كانوا اأو مظلومني، وهي املوؤمتنة على حماية القانون ورعاية تطبيقه على 

كامل الوطن وجميع املواطنني؟ 

خيوط دقيقة تف�سل بني تلك املفاهيم، واخليال فيها �سيء والواقع �سيء اآخر، اإلّ اأن 

الغالب يف االآراء هو اأن املدر�سة عائلة كبرية، تتوّحد يف انتماء اأبنائها، ويف تدريبهم 

واأداء مهماتهم، واأ�ساليب تخاطبهم ولبا�سهم وماأكلهم وم�سربهم،  وهذا لي�ش منافياً 

للحريات ال�سخ�سية واملبادئ االإن�سانية وال خمالفاً لروح التطّور، اإذ اأن املوؤ�س�سة لي�ست 

اإنهم يرتقون بها  اأفراد، بل هي كيان واحد ببنيه هوؤالء مت�سامنني.  جمّرد جمموعة 

وهي ت�سمخ بهم. يتناوبون على حرا�ستها، ويتقا�سمون اأفراحها واأتراحها. مينحونها 

اإ�سمها  والرعاية، وتطلق  الر�سا  بدورها متنحهم  �سبيلها، وهي  وي�سّحون يف  اجلهد، 

عليهم، فاإذا هي: املوؤ�س�سة الع�سكرية، واإذا هم الع�سكريون اأبناء اجلي�ش.

وبني  لنا، من جهة،  رفاق  ن�ساأت بني  ورّد  اأخذ  م�ساألة  املقدمة  اىل هذه  بنا  �سارت 

البع�ش،  ال�سواء، وافرت�ش  الدويل على  اأخرى، يف املحّلي منه، ويف  الق�ساء من جهة 

م الع�سكري خميبني  لفرتة من الزمن، اأن هوؤالء قد اأقدموا على املحظور، وتنكروا للق�سَ

كل االآمال. ولو ثبت ما قيل، ال �سمح اهلل، الأّدت النتيجة ببع�ش ذاك البع�ش، على االأقل، 

ما،  وعلى  َمن،  اإذ على  الكبري،  اخللل  يكون  وعندها  نف�سها،  االأم  باملوؤ�س�سة  ال�سك  اىل 

يكون االإتكال اإذاك، بعد اهلل؟

الرتبية  فيهم  ونكّرم  �سهاداتهم،  اىل  اأُ�سيفت  جديدة  ب�سهادة  زملءنا  نهنئ  اإننا 

ال�ساحلة، وجنّدد االإفتخار بجي�سنا مَبن �سّم، وما حوى.

مه الداعي اىل احلفاظ على علم البلد، والّذود  ويعود كّل منا بالذاكرة، هنا، اىل ق�سَ

عن الوطن: »اأق�سم باهلل العظيم...«، كّل ذلك لي�ش من باب الذكرى الوجدانية، اإمنا من 

باب جتديد العهد واإحياء الهمم، واالإ�ستعداد الإبقاء العقيدة الع�سكرية ناب�سة نا�سعة، 

ت�سود يف العقول واالأفكار من جيل اىل جيل، �سلبة كال�سخر يف جبالنا، نقية كالثلج 

الوا�سل بيننا وبني االأفلك واالآفاق.

م َعوٌد على ق�سَ
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