
2
0
1
0 
ي
ي
ي
ي
ي
 ي
ي
ي
ي
ي
 ي
 ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
 ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
 ي
ي
ي
ي
ي
 ي
 ي
2
9
5 
ي
ي
ي
ي
 ي
ي
ي
ي
ي
ي

ييييييي ييييييي





4  ......................... الدفاع  وزير  استقباالت 
11  ...................... اجليش  قائد  استقباالت 
             25  ................... األركان  رئيس  استقباالت 
مناسبات ............................................. 31
اخبار ونشاطات ................................... 36
مؤسساتنا ........................................... 47
بحث وإنقاذ .........................................  61
62  ................................. وأبحاث  دراسات 
قضايا اقليمية ...................................  68

70  ....................................... دولي  قانون 
سالح .................................................. 73
لبنان األخضر .......................................  95
اسماء المعة ...................................... 101
106  .................................... وفنون  ثقافة 
109  .......................... وجاوب  مجلتك  إقرأ 
119 .............................. رحلة في االنسان 
123  .................................. رياضية  أخبار 
كلمتي .............................................  130

باإلضافة الى األبواب الثابتة املتنوعة

رئيسة التحرير: نهى اخلوري
سكرتيرة التحرير: إلهام نصر تابت

املدير الفني: حسن عاصي
Graphic Designer: Roland Zakhia

قيادة اجليش اللبناني
مديرية التوجيه - اليرزة
هاتف: 1701
العنوان على شبكة االنترنت:
www.lebarmy.gov.lb

ل��ب��ن��ان: ف���ي  ال��س��ن��وي  االش����ت����راك   •
لبنانية ليرة   100.000 لألف��������راد:   •
لبنانية ل��ي��رة   200.000 للمؤسسات:   •

اميركي دوالر   200 العربية:  وال��دول  قبرص   •
اميركي دوالر   250 واف��ري��ق��ي��ا:  اوروب����ا   •
اميركي دوالر   300 واوق��ي��ان��ي��ا:  اميركا   •

• سعر املجلة:
3000
ليرة لبنانية

طبعت على مطابع:
شمص للطباعة والنشر ش.م.ل.

هاتف: 7- 6- 01/707735

توزيع:
»الناشرون« ش.م.م.

لتوزيع الصحف واملطبوعات

عنوان املجلة

رعاية  حتت  كوبنهاغن  مؤمتر  قمة  عقدت 
أمام  وب��رز  دول��ة.   192 ممثلي  وبحضور  املتحدة  األمم 
ومنظمات  وباحثني  دول  رؤس��اء  من  املجتمعني  ه��ؤالء 
التغّير  وق��ف  في  متّثل  كبير  حت��ّد  بالبيئة،  مهتمة 
البشري.  اجلنس  مصير  يتهّدد  داهم  كخطر  املناخي 
األرض  إلن��ق��اذ  احلقيقية  اإلرادة  ك��ان��ت  ه��ل  لكن 

متوافرة حقاً في هذا التجّمع العاملي الضخم؟

تدريب  حركة  اللبناني  اجليش  يشهد 
مستوى  ورفع  العسكريني  قدرات  صقل  بهدف  ناشطة 
خالل  متّ  السياق،  ه��ذا  وف��ي  ومهاراتهم.  كفاءاتهم 
ال��ق��وات  ف��ي  دورت���ني  تخريج  املنصرمة  األس��اب��ي��ع 

البحرية ودورتني في مدرسة القوات اخلاصة.

من  حشد  أمام  قهوجي  جان  العماد  تعّهد 
القتلة  تعّقب  سيواصل  اجليش  بأن  الشهداء  عائالت 
سياق  في  ذلك  جاء  وقد  الزمن...  طال  مهما  املجرمني 
الرتباء  ن��ادي  في  تكرميي  حفل  خ��الل  ألقاها  كلمة 
ودعم  تنسيق  جلنة  تنظيم  من  الفياضية  في  املركزي 

نشاطات أبناء شهداء اجليش اللبناني.
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وزير الدفاع الوطني يستقبل السفير الروسي

... وسفيرة الواليات املتحدة األميركية

استقبل وزير الدفاع الوطني األستاذ الياس املر، سفير روسيا السيد 
سرغاي بوكني وبحث معه موضوع املساعدات العسكرية الروسية.

استقبل الوزير املر، سفيرة الواليات املتحدة األميركية السيدة 
ميشيل سيسون وعرض معها موضوع املساعدات املقررة للجيش.

استقبل الوزير املر، سفير مصر السيد فؤاد البديوي وعرضا شؤوناً 
ذات اهتمام مشترك.

استقبل الوزير الياس املر، سفيرة بريطانيا فرنسيس غاي، حيث 
جرى عرض للعالقات الثنائية بني البلدين.

... والسفير املصري

... والسفيرة البريطانية



... وقائد قوات
األمم املتحدة املؤقتة

... ووفداً من
حزب الطاشناق

... وممثل األمني العام
لألمم املتحدة

... ووفداً من كتلة
الوفاء للمقاومة

استقبل الوزير املر، قائد قوات األمم املتحدة املؤقتة في لبنان 
اجلنرال كالوديو غراتزيانو وعرض معه عمل القوة والتعاون املشترك 

مع وزارة الدفاع.

استقبل وزير الدفاع الوطني، وفداً من حزب الطاشناق برئاسة األمني 
العام للحزب هوفيك مخيتاريان يرافقه النائب آغوب بقرادونيان الذي 
هنأه بعودته من أميركا كما جرى تداول األوضاع العامة. 

استقبل الوزير املر، في مكتبه في اليرزة، ممثل األمني العام لألمم 
املتحدة السيد مايكل وليامز وعرض معه األوضاع األمنية في البالد، كما 
متنى السيد وليامز خالل اللقاء أفضل األمنيات للوزير املر ولوزارته 
ملناسبة حلول العام اجلديد.

استقبل الوزير املر، وفداً من كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب 
علي عمار يرافقه النائبان نواف املوسوي وعلي املقداد. وأكد الوزير 

املر حرصه على ضرورة املزاوجة بني دور اجليش ودور املقاومة مبا 
يضمن احلفاظ على وحدة البلد وسيادته واستقالله.
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التقى كبار الضباط في املفتشية العامة

وزير الدفاع الوطني: املفتشية يجب
أن تكون عصباً أساسياً في وزارة الدفاع

كل مستشفى ال يطّبق العقد يفسخ عقده       واملـلـف يحـال الـى احملكـمـة العسكـريـة الياس  االستاذ  الوطني  الدفاع  وزير  ترأس 
املر في مكتبه في وزارة الدفاع، اجتماعاً لكبار 
الضباط في املفتشية العامة في الوزارة برئاسة 

اللواء الركن ميشال منسى.
الصحافيني  الى  املر  الوزير  حتدث  اللقاء  بعد 
من  الدفاع  وزارة  في  العامة  »املفتشية  وقال: 
املفروض أن تكون عصباً أساسياً في مؤسسة 
تقريباً  عاماً  أربعني  ومنذ  الوطني.  الدفاع  وزارة 
كانت  العامة  املفتشية  أو  العام  التفتيش 
نريد  الذي  فالضابط  ترضية،  وظيفة  وكأنها 
والضابط  العامة  املفتشية  في  نضعه  إراحته 
الذي ال جند له عمالً نضعه في املفتشية العامة، 
املفتشية  العالم  جيوش  كل  في  أنه  حني  في 
من  التي  وهي  اجليوش،  كل  عصب  هي  العامة 
املفروض أن تفتش في كل قطعة وكل إدارة في 
وعلى  تقريرها،  الدفاع  وزير  الى  وترفع  اجليش 
به  تقوم  جيد  عمل  على  التهنئة  تتم  أساسه 
غيرها،  أو  إدارة  أو  فوجاً  أو  لواء  أكانت  القطعة 

أو تتم العقوبات«.
لبناني  عسكري  ألف   60 »هناك  ــاف:  وأض
آالف  مع  اللبنانية  ــي  األراض على  منتشرون 
يقومون  ــواج  أف و10  لــواء   11 ضمن  الضباط 
مبهمة ضبط األمن ومكافحة اإلرهاب ويسهرون 
وكما  القانون.  ويطبقون  املواطنني  أمن  على 
كل  تؤمن  أن  هّمي  املاضية،  ــرة  امل في  قلت 
قطعة للعسكري الذي يخدم فيها في اجلنوب 
والبقاع والشمال وبيروت وجبل لبنان وفي القرى 
البعيدة، كل حاجاته حسب القانون، فقد طلبت 

اليوم من املفتشية العامة أن تبدأ باألمور التي 
بالنسبة  ولكنها  صغيرة  تعتبر  أن  املمكن  من 
وصول  من  بالتأكد  تبدأ  وهي  جداً  كبيرة  إلّي 
الطعام في وقته الى كل عسكري في القطعة التي 
يعمل فيها، وما إذا كان يصل ساخناً ونوعيته 
مطلوب  هو  ما  وحسب  الشروط  دفتر  حسب 
أن تكون عليه الوجبة من الناحية الصحية أي 
التي  املوضوع  لهذا  العاملية  واملعايير  النظافة 

من املفترض أن تطبق«.
يطّبب  كيف  هي  الثانية  »النقطة  وتابع: 
الى  باإلضافة  الــدفــاع،  فــوزارة  العسكري، 
عدد  مع  متعاقدة  هي  العسكري،  املستشفى 

ويجب  لبنان،  في  اخلاصة  املستشفيات  من 
العسكري كيف يطّبب  أن يسأل  املفتش  على 
يؤمن  وكيف  يطببه  كيف  املستشفى  وليس 
له اخلدمة، فوزارة الدفاع تدفع للمستشفيات 
على  املوجود  باجلندي  لتهتم  أمــواالً  اخلاصة 
وأن نسمع  نوعية اخلدمة  أن نعرف  نريد  األرض. 
من اجلندي وعلى هذا األساس ستتم محاسبة 
املستشفيات إذا كان هناك من ال يطبق شروط 

العقد املوّقع بينه وبني الوزارة«.
االنضباط  فهي  الثالثة  النقطة  »أما  وأردف: 
ــذاء  واحل القلنسوة  البدلة،  من  يبدأ  ــذي  ال
عن  التفتيش  ايضاً  وسيتم  اجلندي  لهندام 
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كل مستشفى ال يطّبق العقد يفسخ عقده       واملـلـف يحـال الـى احملكـمـة العسكـريـة

هذا املوضوع. وقد قسمنا العمل، فكل مفتش 
يتسلم قطعة وخالل 3 أيام سأتسّلم مشروع 
يتم  ال  والتفتيش  به.  سيبدأون  الذي  العمل 
بني الثامنة صباحاً والثانية بعد الظهر فحسب، 
إدارات  باقي  عن  تختلف  اجليش  فمؤسسة 
النهار  خالل  ساعة   24 نعمل  نحن  الدولة، 
منتصف  عند  يتم  أن  ميكن  والتفتيش  والليل، 
الليل وفي الثالثة صباحاً وفي الثامنة صباحاً، كما 
ميكن أن يتم عند منتصف النهار ايضاً، وسيتم 
التفتيش على مدار الـ24 ساعة. وقد طلبت أن 
عن  كامل  ملف  قصير  وقت  خالل  لدي  يكون 
يعامل  كيف  األرض،  على  موجودة  قطعة  كل 
وأين  العسكريني؟  لوازم  تؤمن  كيف  اجلندي؟ 

اجليد  العمل  وأين  لنحاسب  التقصير  يكمن 
لنكافئ. لهذا السبب هناك ورشة عمل كبيرة 
لوزارة  التابعة  اجليش  في  العامة  واملفتشية 
الدفاع ليست منفى أو مستودعاً بل هي مؤسسة 
فّعالة أعطاها القانون صالحيات كاملة وشاملة 
وواسعة ستطبق صالحياته وستطبق القانون 

ملصلحة العسكريني ومصلحة اجليش«.
املواطن  من  ضريبة  تتقاضى  »الدولة  وقال: 
وزارة  ومنها  ـــوزارات  ال على  مــوازنــات  ــوزع  ت
اجلندي  على  احلفاظ  نريد  ونحن  الــدفــاع، 
الــذي  املــواطــن  وعلى  األرض  على  املــوجــود 
تذهب  أين  يعرف  أن  ويجب  للدولة  ضريبة  دفع 

األموال التي يدفعها، وهذا عمل مفيد للجميع 
يوماً   60 وخالل  املكلف،  واملواطن  وللجيش 
اجلندي  هندام  ناحية  من  أكان  نتائجه  سترون 
أو طبابته في املستشفيات أو نوعية طعامه في 
القطعة التي يخدم فيها. سيكون هناك نقلة 

نوعية كبيرة«.
وزارة  في  إداري  إصالح  بداية  هي  هل  وسئل: 
الى  بحاجة  ليس  »اجليش  فأجاب:  الدفاع؟ 
للوطن  الفقري  العمود  هو  فاجليش  إصــالح، 
واجليش هو أصلح مؤسسة في الدولة اللبنانية 
ولكن ال أحد كامالً ولو لم يكن هناك سبب لوجود 
مفتشية عامة ومفتشني في اجليش ملا أوجدهم 
القانون. اليوم اجليش بالنسبة الى املؤسسات 

األخرى في الدولة أفضل بكثير ويعطي نتيجة 
من   ٪100 الــى  نوصله  أن  نريد  باملائة،   90
اإلنتاجية والفعالية واالنضباط ونوعية اخلدمة 
للعسكريني، لهذا السبب من املؤكد أنه أصعب 
أن نحسن باجليش من أن نحسن بغير إدارة ألنه 
فكل  مرتفعة  املؤسسة  فعالية  تكون  عندما 
واحد باملئة فوق التسعني أصعب من البدء من 

الصفر ولكن هذه املهمة بدأنا بها اليوم«. 
عن  شــكــاوى  وردتــكــم  هــل  ايــضــاً:  وسئل 
في  العسكريون  لها  يتعرّض  معاملة  سوء 
التي  ــراءات  االج هي  وما  املستشفيات  بعض 
الى  »بالنسبة  أجاب:  بحقها؟.  ستتخذونها 

بل  الشكاوى  من  عدداً  تلّقينا  املستشفيات 
يشعر  عندما  الشكاوى.  ترد  بــدأت  باألحرى 
االهتمام،  املوضوع  هذا  نولي  أننا  العسكري 
كانت  إن  الدفاع  لوزارة  شكاوى  ويرفع  يتشجع 
لديه مشكلة معينة، لهذا السبب سنعمد الى 
من  اجليش  في  القطع  كل  على  بجردة  القيام 
خالل التفتيش ونسأل كل عسكري إذا عانى مع 
أي مستشفى في لبنان أي تقصير وعما إذا كانت 
نوعية الطبابة، باملستوى املطلوب، فنحن نوّقع 
وهناك  املطلوب،  املستوى  أساس  على  العقد 
العقود  يطبق  ال  املستشفيات  بعض  بالتأكيد 
كما يجب وال يتعاطى مع الضباط والعسكريني 
بأمرين:  سنقوم  سنفعل؟  فماذا  يجب،  كما 
األول هو فسخ العقد، والثاني إحالة امللف الى 
احملكمة العسكرية، فليس هناك كبير في هذه 
املؤسسة إال اجلندي اللبناني الذي يقدم حياته 
للوطن وهذا أكبر عنوان في وزارة الدفاع. لذلك 
طبيب  أو  ملستشفى  تغطية  هناك  تكون  لن 
العسكري  تعط  ولم  خالفت  إذا  ملؤسسة  وال 
حقه، وستحول مستشفيات الى النيابة العامة 

العسكرية لتحصيل حقوق العسكريني«.
لتولي  توجد  لم  العسكرية  »احملكمة  وتابع: 
مدنية  سيارة  بني  اصطدام  نوع  من  ملفات 
وأخرى عسكرية وحسب، وعندما حتول مستشفى 
رسمي  بيان  سيصدر  العسكرية  احملكمة  الى 
التحويل،  أسباب  فيه  توضح  الدفاع  وزارة  من 
أن  مصلحة  له  سياسياً  هناك  أن  أعتقد  وال 
أهاليهم  وراء ظهره 60 ألف عسكري مع  يضع 
في  شخص  مليون  نصف  أي  املتقاعدين  ومع 
هناك  أن  أعتقد  ال  امللف،  بهذا  معنيني  لبنان 
سياسياً بدءاً مني لديه مصلحة أن يتدخل بهذا 

املوضوع«.
وأضاف: »ملف احملكمة العسكرية سنتداوله 
الدفاع  وزارة  في  وسنعقد  املقبل  االسبوع 
اجتماعاً تنظيمياً ينظم ونرى ما هي النواقص 
التي حتتاجها احملكمة العسكرية، ولكن تأكدوا 
حادث  مشكلة  يعاجلوا  أن  عملهم  ليس  متاماً 
سير بل ان أساس عملهم محاسبة من يخالف 
الوطني،  الدفاع  وزارة  مؤسسة  في  القانون 
احملاكمة  الى  ويحولونه  ــاب  اإلره يحاسبون 
يجب أن يحاسبوا املؤسسات التي تتعاطى مع 

الوزارة إذا خالفت القانون«.
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الياس  احملامي  الوطني  الدفاع  وزيــر  كّثف 
املر، اجتماعاته العسكرية واألمنية في مكتبه 
في وزارة الدفاع الوطني، واستهلها باجتماع مع 
فيه  عرضا  قهوجي،  جان  العماد  اجليش  قائد 
األوضاع العامة في البالد وتفعيل العمل وتعزيز 
املخابرات  مبدير  اجتمع  ثم  العسكريني.  شؤون 

العميد الركن ادمون فاضل.
موسعاً  اجتماعاً  املر  الوزير  ترأس  كذلك، 
حضره كبار الضباط في املديرية العامة لإلدارة، 
في مكتبه في اليرزة، وذلك برئاسة اللواء حسن 
العام  املدير  الدفاع،  وزير  استقبل  ثم  محسن. 
وقائد  ريفي،  أشرف  اللواء  الداخلي  األمن  لقوى 
وحدة القوى السّيارة العميد روبير جبور، وكان 

عرض للتعاون بني اجليش وقوى األمن.

زار وزير الدفاع الوطني األستاذ الياس 
املر، وبأوقات مختلفة، قائد اجليش 
العماد جان قهوجي، في مكتبه في اليرزة، 
وجرى بحث أوضاع املؤسسة العسكرية 
وحاجاتها للمرحلة القادمة.

الوزير املر يجتمع
بقائد اجليش وكبار الضباط

وزير الدفاع الوطني
وقائد اجليش
يبحثان أوضاع
املؤسسة العسكرية
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جلي�ش
اسستقباالت قائد ا

كانون الثاين

قائد اجليش يستقبل السفير البولوني

... وقائد قوات األمم املتحدة املؤقتة

... والقنصل ماهر اخلير

... ورئيس أركان القوات املسّلحة البرتغالية

استقبل قائد اجليش العماد جان قهوجي، في مكتبه في اليرزة، سفير 
بولونيا السيد توماسز نيغودزيس وبحثا األوضاع العامة.

استقبل العماد جان قهوجي، في مكتبه في اليرزة، قائد قوات األمم 
املتحدة املؤقتة في لبنان اجلنرال كالوديو غراتزيانو، وتداوال سبل 
تعزيز التعاون املشترك لترسيخ االستقرار في املناطق احلدودية، 

واإلجراءات املتخذة في حال حصول أي تطّور جديد يتعلق ببلدة الغجر. 
وفي وقت الحق، زار اجلنرال غراتزيانو العماد قائد اجليش وبحثا 

الشؤون املتعلقة مبهمات القوات الدولية.

استقبل العماد قائد اجليش، في مكتبه في اليرزة، القائم بأعمال 
السفارة اللبنانية في أوستراليا القنصل ماهر اخلير، وتداوال األوضاع 

العامة.

استقبل العماد قهوجي، في مكتبه في اليرزة، رئيس أركان القوات 
املسّلحة البرتغالية اجلنرال لويس فاسكو فالنسا بنيتو. وجرى تداول 

سبل تفعيل التعاون بني اجليشني اللبناني والبرتغالي، كما جرى بحث 
شؤون تتعلق مبهمات الوحدة البرتغالية العاملة ضمن قوات األمم 

املتحدة املؤقتة في لبنان.
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ً ... وامللحق العسكري الكوري مودعا

... والنائب محمد كبارة... واحلاكم السابق ألندية الليونز الدولية

... ورئيس جمعية »سوليد« اللبنانية

... واألمني العام للمجلس األعلى
اللبناني - السوري استقبل قائد اجليش، في مكتبه في اليرزة، امللحق العسكري الكوري 

الكولونيل جيا وونغ ليم في زيارة وداعية.

استقبل العماد جان قهوجي، في مكتبه في اليرزة، احلاكم السابق 
ألندية الليونز الدولية احملامي ميشال إقليموس، وجرى تداول عدد من 

األنشطة االجتماعية.

استقبل قائد اجليش، في مكتبه في اليرزة، النائب محمد كبارة وبحثا 
األوضاع العامة في البالد.

استقبل قائد اجليش، في مكتبه في اليرزة، رئيس جمعية »سوليد« 
اللبنانية السيد غازي عاد. وجرى التداول في اجلهود التي تبذلها 

اجلمعية للكشف عن مصير املفقودين خالل األحداث، وسبل تفعيل 
التعاون مع اجليش في هذا املجال.

استقبل العماد قائد اجليش، في مكتبه في اليرزة، األمني العام 
للمجلس األعلى اللبناني - السوري األستاذ نصري خوري وبحثا األوضاع 

العامة في البالد.
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... والوزير الصفدي والنائب عبد العزيز... والنائب انطوان سعد

... والنائب السابق ناصر قنديل... والنائب دوري شمعون

... والنائب سامي اجلميل

استقبل العماد قهوجي، في مكتبه في اليرزة، النائب أنطوان سعد 
وتداوال شؤوناً عامة.

استقبل العماد قائد اجليش، في مكتبه في اليرزة، الوزير محمد 
الصفدي والنائب قاسم عبد العزيز وجرى بحث الشؤون احمللية.

استقبل قائد اجليش، في مكتبه في اليرزة، النائب دوري شمعون، الذي 
قّدم له التهنئة مبناسبة األعياد.

استقبل قائد اجليش العماد قهوجي، في مكتبه في اليرزة، النائب 
السابق ناصر قنديل.

استقبل العماد قهوجي، في مكتبه في اليرزة، النائب سامي اجلميل 
الذي أثنى على دور اجليش وجهوده املبذولة في احلفاظ على األمن 

واالستقرار.
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... والوزير السابق أالن طابوريان

... واملدير العام لقوى األمن الداخلي... واملدير العام لألمن العام

... ووفداً من رابطة
قدماء القوى املسلحة اللبنانية

... والوزير السابق فايز شكر

استقبل العماد قهوجي، في مكتبه في اليرزة، الوزير السابق أالن 
طابوريان وبحثا شؤوناً عامة.

استقبل العماد جان قهوجي، في مكتبه في اليرزة، املدير العام لألمن 
العام اللواء الركن وفيق جزيني.

استقبل قائد اجليش، في مكتبه في اليرزة، اللواء أشرف ريفي على رأس 
وفد من املديرية، لتقدمي التهاني مبناسبة األعياد املجيدة.

استقبل قائد اجليش، في مكتبه في اليرزة، وفداً من رابطة قدماء 
القوى املسلحة اللبنانية، الذي قّدم له التهنئة مبناسبة األعياد.

استقبل العماد قائد اجليش، في مكتبه في اليرزة، الوزير السابق فايز 
شكر.
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... واملدعي العام في احملكمة الدولية... ووفداً من قضاة احملكمة العسكرية

... ومدير عام الصندوق الوطني للضمان االجتماعي... ومدير عام وزارة االتصاالت

... واملدير العام املساعد
في شركة سوليدير

استقبل العماد جان قهوجي، في مكتبه في اليرزة، وفداً من قضاة 
احملكمة العسكرية برئاسة العميد الركن نزار خليل، للتهنئة باألعياد 

املجيدة.

استقبل قائد اجليش، في مكتبه في اليرزة، املدعي العام في احملكمة 
الدولية القاضي دانيال بلمار.

استقبل العماد قهوجي، في مكتبه في اليرزة، مدير عام وزارة 
االتصاالت الدكتور محمد يوسف.

استقبل العماد جان قهوجي، في مكتبه في اليرزة، مدير عام الصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي الدكتور محمد كركي.

استقبل العماد قهوجي، في مكتبه في اليرزة، املدير العام املساعد في 
شركة سوليدير السيد جورج نور.
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ً ... ووفداً من اجلامعة الهاشمية... ووفداً فلسطينيا

... ووفداً من مجموعة العمل 
األميركية ألجل لبنان

استقبل العماد قائد اجليش، في مكتبه في اليرزة، وفداً فلسطينياً من 
املكتب السياسي في اجلبهة الشعبية - القيادة العامة، ضّم كالً من 

السادة: رامز مصطفى، أبو عرب سالمة وأبو محمد خالد.

استقبل قائد اجليش العماد جان قهوجي، في مكتبه في اليرزة، وفداً 
من اجلامعة الهاشمية، ضم كالً من الدكتور طراد الهاشم والسيد رعد 

الهاشم.

استقبل العماد قهوجي، في مكتبه في اليرزة، وفداً من مجموعة العمل األميركية من أجل لبنان 
)American task force for Lebanon( وجرى خالل اللقاء بحث موضوع املساعدات 

األميركية للجيش اللبناني.

... ووفداً سويسرياً
استقبل قائد اجليش، في مكتبه في اليرزة، وفداً من جمعية 

»Polyathlon« السويسرية.
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... ورئيس بلدية بيروت

... ووفداً من احتاد بلديات الضنية... ووفداً من بلدية برج حمود

... وممثل حركة اجلهاد االسالمي

... ووفداً من احتاد بلديات
شرق زحلة

استقبل قائد اجليش، في مكتبه في اليرزة، رئيس بلدية بيروت عبد 
املنعم العريس.

استقبل قائد اجليش، في مكتبه في اليرزة، وفداً من بلدية برج حمود 
قّدم التهنئة مبناسبة األعياد.

استقبل العماد جان قهوجي، في مكتبه في اليرزة، وفداً من احتاد 
بلديات الضنية، هنأه باألعياد.

استقبل العماد جان قهوجي، في مكتبه في اليرزة، ممثل حركة اجلهاد 
االسالمي في فلسطني السيد أبو عماد الرفاعي. وتناول البحث الوضع 

الفلسطيني العام وشؤوناً تتعلق بالالجئني الفلسطينيني في لبنان.

استقبل العماد قهوجي، في مكتبه في اليرزة، وفداً من احتاد بلديات 
شرق زحلة قّدم التهاني باألعياد.
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... ووفداً من مجالس البيئة في عكار

... ووفداً من أمراء الدعوة وأهل الشورى... ووفداً من تلفزيون املنار

... ووفداً من تكتل
اجلمعيات والروابط األهلية اللبنانية

... ووفداً من عائلة املرحوم
اللواء الركن املتقاعد زين العابدين مكي

استقبل العماد جان قهوجي، في مكتبه في اليرزة، وفداً من مجالس 
البيئة في منطقة عكار برئاسة الدكتور انطوان ضاهر.

استقبل قائد اجليش العماد جان قهوجي، في مكتبه في اليرزة، وفداً 
من تلفزيون »املنار«.

استقبل العماد قهوجي، في مكتبه في اليرزة، وفداً من أمراء الدعوة 
وأهل الشورى في لبنان، حيث أثنى على دور اجليش وجهوده في طمأنة 

اللبنانيني واحلفاظ على أمنهم واستقرارهم.

استقبل قائد اجليش، في مكتبه في اليرزة، وفداً من تكتل اجلمعيات 
والروابط األهلية اللبنانية.

استقبل العماد قهوجي، في مكتبه في اليرزة، وفداً من عائلة املرحوم 
اللواء الركن املتقاعد زين العابدين مكي الذي شكره على تقدمي 

التعزية بالفقيد.
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ت القيادة
ن�ساطا

كانون الثاين

وفد القيادة يزور الرئيس 
سليمان مهنئاً باألعياد

العماد قهوجي: 
نعاهدكم بذل 

أقصى املستطاع 
ونتطّلع الى تلبية 

احتياجات املؤسسة

استقبل فخامة رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان في القصر اجلمهوري، قائد اجليش العماد 
العسكري وعدد  وأعضاء املجلس  الركن شوقي املصري  اللواء  األركان  رئيس  يرافقه  جان قهوجي 

من كبار ضباط القيادة، وذلك لتقدمي التهاني مبناسبة عيدي امليالد ورأس السنة.
من  واألمنية  العسكرية  األجهزة  بعمل  الزائر،  الوفد  أمام  الرئيس  فخامة  نّوه  وقد 
على  والسهر  العمل  من  مزيد  الى  عنها  املسؤولني  داعياً  االستقرار،  ترسيخ  أجل 
الوطن  ألمن  واحلقيقي  الفعلي  الضمان  تشّكل  التي  املؤسسات  هذه  وحدة 
لبنان  استعاد  بعدما  خصوصاً  أفضل  ستكون  األمور  أن  الى  وطمأن  واملواطن. 
يشّكل  ذلك  أن  معتبراً  املغتربني،  أبنائه  وثقة  به  والعربي  اخلارجي  العالم  ثقة 
في  تساهم  التي  احلقيقي  النهوض  ورشة  لبدء  اللبنانيني  للمسؤولني  حافزاً 
حتقيق االستقرار واالزدهار. ونّبه األجهزة األمنية والعسكرية وفي مقدمها اجليش من 

املخططات العدائية اإلسرائيلية داعياً الى اجلهوزية الدائمة ملجابهتها.
وألقى العماد قائد اجليش كلمة توّجه فيها الى رئيس اجلمهورية قائالً:

فخامة الرئيس
النفوس،  والثقة في  الى جتديد األمل  أيام قليلة تفصلنا عن إطاللة عام جديد، وهذا ما يدفعنا 
مستندين في ذلك، الى رصيد كبير من اإلجنازات الباهرة، التي مت حتقيقها في ظل عهدكم امليمون، 
بالتعاون مع  واخلالص،  اإلنقاذ  متابعة مسيرة  وتصميم على  وعزم  إرادة صلبة  لديكم من  ما  والى 

جميع املخلصني من أبناء الوطن.
وأضاف: »وسط األزمات التي عرفها لبنان خالل املراحل السابقة، وفي غمرة اشتداد التناقضات 
املشكالت  بأن  يروّج  واحملللني،  املراقبني  من  الكثير  انبرى  املصالح،  واشتباك  القناعات  واحتدام 
القائمة عصّية على احللول، مشككاً بقدرة اللبنانيني على انتشال وطنهم من الكبوات التي يتخّبط 
إذ  عقب،  على  رأساً  املعادلة  معها  وانقلبت  تبّددت،  ما  سرعان  التشاؤمية  النظرة  هذه  لكن  بها، 
ترويض  احلكيمة،  ومواقفكم  السديدة  برؤيتكم  املقرون  الالمحدود،  صبركم  بفضل  استطعتم 
املصاعب وتذليل العقبات، وبالتالي إعادة لّم الشمل وتوحيد الصفوف، وصوالً الى تشكيل حكومة 
الوحدة  ضفة  الى  املصير،  على  والقلق  االنقسام  ضفة  من  البالد  معها  انتقلت  جامعة،  وطنية 

واالستقرار واالزدهار«.
خلف  األصدقاء  والى  اجلوار  في  األشقاء  الى  أبنائه  وهموم  الوطن  قضايا  حملتم  »لقد  وأردف: 
البحار، فعملتم مع األشقاء على متتني روابط األخوة بني اجلميع وأحياناً على التقريب في ما بينهم، 
كل  استخدام  في  وحقه  احلقيقية،  لبنان  صورة  العالم،  أصقاع  شتى  في  لألصدقاء  أظهرمت  كما 
طاقات شعبه ملقاومة العدوان ودرء املخاطر عنه، وطالبتم املجتمع الدولي بدعم اجليش لتمكينه 
لبنان  أي قوة ميتلكها  أن  والبعيد،  للقريب  الوطني على أكمل وجه، مؤكدين  بدوره  من االضطالع 
هي للدفاع عن أرضه وسيادته واستقالله وليس لالعتداء على أحد، وهي تصب أوالً وآخراً في خدمة 

السالم واالستقرار«.



كانون الثاين 2010
21

اجلي�ش - العدد رقم 295

وتابع: »إن املؤسسة العسكرية التي كان لكم شرف إعالء مداميكها وترسيخ مبادئها ونهجها، 
تزداد قوة ومتاسكاً يوماً بعد يوم، وتتسارع فيها ورشة النهوض والبناء على مختلف األصعدة، ال 
سيما في ظل توجيهاتكم ورعايتكم املستمرة لها، وإننا نعاهدكم بذل أقصى املستطاع دفاعاً وأمناً 
وإمناءً، ملواكبة خطواتكم املستقبلية، متطلعني في الوقت عينه، الى تلبية ما حتتاجه املؤسسة من 
أعتدة وأسلحة متطورة، تتناسب مع حجم األعباء امللقاة على عاتقها، كما نطمح الى مزيد من 
االهتمام بالقضايا املعيشية واالجتماعية للعسكريني، خصوصاً جلهة بناء املستشفى العسكري 
احلديث، الذي نعّول عليه الكثير من أجل تعزيز القدرات اللوجستية والطبية للجيش. ونحن على 
التي تشمخ بكم وتبادلكم احملبة  ثقة تامة بأنكم ستكونون خير معني ونصير لهذه املؤسسة، 

والتقدير والوفاء«.
وختم العماد قهوجي كلمته: »باسم ضباط ورتباء وأفراد اجليش اللبناني أتوّجه الى فخامتكم والى 
عائلتكم الكرمية وجميع العاملني في رئاسة اجلمهورية، بأحرّ التهاني وخالص التمنيات مبناسبة 

حلول األعياد املجيدة، ودمتم سنداً للجيش وأمالً للشعب ورمزاً لوحدة الوطن«.
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قـــائـــد  زار 
العماد  اجليش 
قهوجي  ـــان  ج
رأس  عــــلــــى 
عسكري  ـــد  وف
ــم  رفــــيــــع ض
ـــان  رئــيــس األرك
الــلــواء الــركــن 
املصري  شوقي 
املجلس  وأعضاء 
العسكري وعدداً 
ضباط  كبار  من 

الرابية، وذلك لتقدمي  القيادة، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الياس املر في منزله في 
التهنئة مبناسبة عيدي امليالد ورأس السنة.

أن  الى  مشيراً  وقيادته،  باجليش  السياسية  السلطة  ثقة  عن  الزائر  الوفد  أمام  املر  الوزير  أعرب  وقد 
هذه الثقة إضافة الى التوافق السياسي العام في البالد، ال بد أن ينعكسا دعماً للمؤسسة العسكرية في 
الوطني، عمالنياً  الدفاع  وزارة  العزم على تفعيل عمل مؤسسات  مبوازاة ذلك،  املقبلة، مؤكداً  املرحلة 

وإدارياً، لكي تتمكن من االضطالع بدورها املطلوب على أكمل وجه.
من  كان  إن  اجليش،  قدرات  تعزيز  السياسية  السلطة  إرادة  الدفاع  وزير  أكد  اجليش،  تسليح  وحول 
التي وعد بتقدميها  والهبات  أو من خالل املساعدات  الغاية،  املناسبة لتحقيق هذه  املبالغ  خالل رصد 
اإلرهاب،  مواجهة  في  الدولي  املجتمع  بتأييد  يحظى  اجليش  أن  الى  الفتاً  الصديقة،  الدول  من  العديد 

وهناك تقدير كبير ملا حققه في هذا املجال.
متّثل  املقاومة  هذه  بأن  أوضح  املقاومة،  حول  الدول  مفاهيم  في  اختالف  من  يظهر  ما  الى  وبالنسبة 
شريحة واسعة من اللبنانيني، وهي اكتسبت شرعيتها من حق الشعب الطبيعي في حترير أرضه وردع 

العدوان.
ساطع  دليل  هو  البالد،  بها  مرّت  التي  املراحل  أصعب  في  اجليش  متاسك  بأن  املر،  الوزير  وختم 
وأمنه  الوطن  الضمانة احلقيقية للحفاظ على وحدة  باستمرار  الذي شّكل  على عظمة هذا اجليش، 

واستقراره.
من جهته، شكر العماد قهوجي وزير الدفاع على ثقته باملؤسسة العسكرية، ودعمه قرار القيادة في ما 
يتعلق بالترقيات األخيرة، وما يبذله من جهود حثيثة لإلسراع في عملية جتهيزها وتسليحها، مؤكداً بأن 
اجليش راسخ في مبادئه وثوابته، وهو على استعداد لبذل أقصى التضحيات، لكي يبقى ساعد الدولة 

القوي في عملية االنتقال بالوطن نحو مزيد من التقدم واالزدهار.

وفد القيادة 
يهنئ

وزير الدفاع
مبناسبة األعياد
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اجليش  قائد  يرافقه  املر  الياس  الوطني  الدفاع  وزير  زار 
قيادة  مقر  الضباط،  كبار  من  وعدد  قهوجي  جان  العماد 
القوة الدولية املؤقتة في الناقورة. وكان في استقبال الوفد 
وأركــان  غراتزيانو  كالوديو  اجلنرال  املذكورة  القوة  قائد 
القيادة، باالضافة الى قائد منطقة جنوب الليطاني العميد 
عاملني  وموظفني  األلوية  قادة  من  وعدد  مسن  خليل  الركن 

في القوة الدولية.
املتحدة  األمم  قــوات  عناصر  من  ثلة  استعراض  وبعد 
واجلنرال  اجليش  قائد  جانب  الى  املر  الوزير  وضع  املؤقتة، 
»اليونيفيل«  ضحايا  نصب  على  الزهر  من  إكليالً  غراتزيانو 
ترحيبية شكر  غراتزيانو كلمة  اجلنرال  ألقى  بعدها  الـ273. 
مقر  الى  زيارتهما  على  قهوجي  والعماد  املر  الوزير  فيها 
بالتعاون  اجلانبان  اليه  يطمح  ما  حتقيق  مؤكداً  القيادة، 
القوة  قائد  بجهود  كلمته  في  املر  الوزير  ــّوه  ون الوثيق. 
لهم  متمنياً  فيها،  العاملني  وجميع  قيادته  وأركان  الدولية 
أعياداً مجيدة وأياماً سعيدة. كذلك وّجه حتية شكر وإكبار 
لبنان  تساعد  والتي  املذكورة  القوة  في  املشاركة  الدول  الى 
باالستقرار  تنعم  التي  خصوصاً  اجلنوب  وبلدات  وحكومته 
ه بالشكر الى املجتمع الدولي الذي يكرّس  واألمن. كما توجّّ
اهتماماً كبيراً للبنان من خالل وجود هذه القوات في اجلنوب، 
مشدداً على حرص احلكومة اللبنانية واجليش اللبناني على 
والتزام  كافة،  ببنوده   1701 القرار  وتنفيذ  األمن  تثبيت 
اجليش اللبناني التنسيق املستمر مع قيادة القوات الدولية 

في هذا اإلطار.
من  أنه  املر،  الوزير  اعتبر  اإلسرائيلية  التهديدات  وحول 
لبنان،  دفاعه  ووزير  اإلسرائيلي  العدو  يهدد  أن  املفاجئ  غير 
دفاع  كوزارة  ودورنا  عاماً،  ثالثني  منذ  مستمر  التهديد  فهذا 
أرضنا  األرض  ألن  املتاحة  الوسائل  بكل  أرضنا  عن  ندافع  أن 
 2006 متوز  حرب  ففي  بلداتنا.  والبلدات  شعبنا  والشعب 
حرب  خالل  وكذلك  الشهداء،  ودفع  اللبناني  اجليش  صمد 
على  حفاظاً  الشهداء  لتقدمي  مستعد  اليوم  وهو  اإلرهاب، 

أرضه ووطنه وحماية شعبه.
واعتبر أن لكل بيت في لبنان حق الدفاع عن نفسه وأرضه 
وشرفه، ولهذا قلنا في البيان الوزاري شعباً ومقاومة وجيشاً.

واختتمت الزيارة بلقاء عمل في مقر القيادة تبودلت خالله 
الهدايا التذكارية.

الوزير املر والعماد قهوجي
في مقر القوة الدولية

للتهنئة باألعياد
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االأركان
اسستقباالت رئيسش 

كانون الثاين

رئيس األركان يستقبل
النائب أنطوان سعد

... والنائب ميشال احللو

... والقنصل ماهر اخلير

استقبل رئيس األركان اللواء الركن شوقي املصري في مكتبه في 
اليرزة، النائب أنطوان سعد الذي أثنى على دور اجليش واجلهود التي 

يبذلها لترسيخ األمن واالستقرار في البالد.

استقبل اللواء الركن املصري، في مكتبه في اليرزة، النائب ميشال 
احللو وبحثا األوضاع العامة.

استقبل رئيس األركان، في مكتبه في اليرزة، القائم بأعمال السفارة 
اللبنانية في استراليا القنصل ماهر اخلير، الذي قّدم له التهنئة مبناسبة 

األعياد، وأثنى على دور اجليش واجلهود التي يبذلها لترسيخ األمن 
واالستقرار في البالد.
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... وعضو مجموعة العمل األميركي ألجل لبنان

... وقائد القوة البحرية الدولية... ومسؤولة املنظمة األميركية ملساعدة الالجئني

... ووفداً من البرملان الدولي لألمن والسالم
استقبل اللواء الركن شوقي املصري، في مكتبه في اليرزة، عضو 

مجموعة العمل األميركي من أجل لبنان السيد جاي غازال من أصل 
لبناني ووفداً مرافقاً. وتناول اللقاء موضوع مساعدة اإلدارة األميركية 

اجليش اللبناني جلهة احلصول على تقدميات عسكرية في مجاالت 
التسليح والعتاد.

استقبل رئيس األركان، في مكتبه في اليرزة، مسؤولة املنظمة 
األميركية ملساعدة الالجئني في الشرق األدنى السيدة مارتني بطيش، 

وجرى تداول موضوع تسهيل أعمال املنظمة املرتقب تنفيذها في 
محيط مخيم نهر البارد واملخيمات الفلسطينية كافة.

استقبل اللواء الركن شوقي املصري، في مكتبه في اليرزة، األدميرال 
مانهارد قائد القوة البحرية العاملة ضمن قوات األمم املتحدة املؤقتة 

في لبنان، على رأس وفد عسكري أملاني مرافق. وجرى بحث التعاون 
البحري بني اجليشني الصديقني األملاني واللبناني.

استقبل اللواء الركن شوقي املصري، في مكتبه في اليرزة، وفداً من 
البرملان الدولي لألمن والسالم، ضم كالً من: الدكتور عامر طراف، 

السيد عماد أبو سعيد واحملامي رائد عبدالله. وقد جرى بحث موضوع 
متابعة املؤمتر الدولي الذي سيقام في لبنان خالل شهر آذار من العام 

احلالي.

... ووفداً من برنامج األمم املتحدة للتنمية
استقبل رئيس األركان، في مكتبه في اليرزة، مسؤول برنامج األمم 
املتحدة للتنمية )U. N. D. P( للشرق األوسط السيد زبير مرشد 

ترافقه السيدة سيلني مويرود، واملنسقة العامة لدى احلكومة في ما 
خص برنامج اإلمناء السيدة نتالي زعرور. وجرى خالل اللقاء تداول 

موضوع إدارة الكوارث في حال حصولها، وكيفية التنسيق بني الوزارات 
واإلدارات الرسمية ملعاجلتها، باالضافة الى املساعدات التي ميكن أن 

يقّدمها برنامج األمم املتحدة للتنمية.
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... وامللحق العسكري البريطاني

... ووفداً من مجموعة الضمان األميركية... ووفداً من قدماء القوى املسلحة

... ووفداً من حركة لبنان الشباب... ووفداً لبنانياً

استقبل رئيس األركان اللواء الركن املصري، في مكتبه في اليرزة، 
امللحق العسكري البريطاني املقدم جايلز تايلور يرافقه املستشار 

العسكري لدى السفارة البريطانية في لبنان العقيد املتقاعد روبرت 
نايت. الوفد الزائر أعرب عن رغبة السلطات البريطانية تقدمي 

املساعدت في مجالي التدريب واللوجستية.

استقبل رئيس األركان، في مكتبه في اليرزة، وفداً من قدماء القوى 
املسلحة اللبنانية، الذي قّدم له التهنئة مبناسبة األعياد.

استقبل اللواء الركن شوقي املصري، في مكتبه في اليرزة، وفداً من 
مجموعة الضمان األميركية لصاحبها عماد احلاج، الذي قّدم التهنئة 

مبناسبة األعياد.

استقبل رئيس األركان، في مكتبه في اليرزة، وفداً لبنانياً ضم السادة: 
سمير اخلطيب، ساطع أرناؤوط وماري لويز أبو جودة، وجرى تداول 

موضوع إعادة إعمار مخيم نهر البارد.

استقبل اللواء الركن شوقي املصري، في مكتبه في اليرزة، وفداً من 
حركة لبنان الشباب برئاسة السيد وديع حنا، وضم كالً من السيدين 

ايلي متى وطوني فرسان. وقد أثنى أعضاء الوفد على دور اجليش 
واجلهود التي يبذلها لترسيخ األمن واالستقرار في البالد.
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إعداد: روجينا خليل

وفاء
وقفة 

كانون الثاين

احتفال تكرميي لعائالت الشهداء

العـمــاد قهوجي يتعّهد مواصلة 
تعـّقـــب املجرمني مهما طال الزمـن

جان  العماد  تعّهد 
حشد  أمام  قهوجي 
الشهداء  عائالت  من 
سيواصل  اجليش  بأن 
ــب الــقــتــلــة  ــّق ــع ت
طال  مهما  املجرمني 

الزمن...
ــك  وقــــد جــــاء ذل
كلمة  ــاق  ــي س ــي  ف
حفل  خــالل  ألقاها 
ــادي  ــي ن تــكــرميــي ف
ــزي  ــرك ــاء امل ــب ــرت ال
من  الفياضية  فــي 
تنسيق  جلنة  تنظيم 

ودعم نشاطات أبناء شهداء اجليش اللبناني.
جان  مارلني  السيدة  االحتفال  حضرت 
قهوجي عقيلة قائد اجليش الى جانب أعضاء 
والشخصيات  املدعوين  من  وعــدد  اللجنة 

واملؤسسات االجتماعية الداعمة. 
أن  كلمته  في  قهوجي  العماد  اعتبر  وقد 
الشهداء هم حجر الزاوية في بنيان املؤسسة 
تستمد  الزكية  دمائهم  وبفضل  العسكرية 
أّكد  وقوة استمرارها، كما  املؤسسة مناعتها 
لبنان  بقاء  سوى  يوازيه  ال  الدماء  هذه  ثمن  أن 
الشهداء  ذوي  وعاهد  مستقالً،  سيداً  حراً 
الذي  اجليش  أعناق  في  أمانة  سيبقون  بأنهم 

طال  مهما  املجرمني  القتلة  تعّقب  سيواصل 
الزمن.

جوانا  اآلنسة  اللجنة  رئيسة  ألقت  ثم 
باحلضور  فيها  ــت  ــب رّح كلمة  قهوجي 
وجميع  اجليش  قيادة  الى  بالشكر  وتوّجهت 
أهــداف  عرضت  بعدها  الداعمة،  اجلهات 
بافتتاح  واعدة  املرتقبة  ونشاطاتها  اللجنة 
عائالت  بحاجات  يعنى  قريباً  خاص  مركز 
أرجاء  كل  في  وأبنائهم  الشهداء  العسكريني 
يسير  جزء  هو  لهم  الوفاء  بأن  مؤّكدة  الوطن، 
افتدوا  الذين  امليامني  الوفاء ألبطال اجليش  من 
بأرواحهم الطاهرة أرض الوطن وكرامة شعبه.
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لألوالد  ترفيهي  برنامج  االحتفال  وتخلل 
الرسل  سيدة  مدرسة  من  فريق  تنظيم  من 
قّدموا فيه باقة من األغاني واأللعاب والعروض 

الترفيهية.
لعائالت  وقــّدمــت  كوكتيل  أقيم  ختاماً 

الشهداء هدايا رمزية.





نتنفس حياته والشهادة
املغاوير،  فوج  نظم  اجليش،  قيادة  من  بدعم 
الشهيد  الركن  اللواء  مؤسسة  مع  بالتعاون 
فرنسوا احلاج ومؤسسة املقدم املغوار الشهيد 
األعياد  ملناسبة  حفالً  العاقوري،  صبحي 

املباركة.
عائالت  مع  نكون  أن  ــا  »أردن

وزوجاتهم،  أوالدهم  الشهداء، 
وفاء  لفتة  رغبناها  عيد...  كل  في 

بهذه  البليغ«.  واجلرح  معاناتهم  نفهم  ألننا 

احلاج  فرنسوا  لودي  السيدة  تصف  الكلمات 
املغاوير  فوج  ضيافة  في  أقيم  الذي  النشاط 
املغوار  املقدم  زوجة  ليا  السيدة  مع  بالتعاون 

الشهيد صبحي العاقوري.
مع  حية  الذكرى  تبقى  أن  »غايتنا  وتضيف: 
فشعور  ــرح...  اجل لشفاء  متواضعة  محاولة 
شفاء  من  جزء  هي  شهيد،  ابن  أنه  مبيزة  الولد 

جرحه«.

مناسسبات
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إعداد: ندين البلعة

»سوبـر  بابا نويل«
مؤسستا اللواء الركن احلاج واملقدم عاقوري احتفلتا باألعياد في ضيافة املغاوير

الذي  ذلك  نويل«  بابا  »سوبر 
رومية  في  املغاوير  ثكنة  زار 
من  هابطاً  األعياد  مبناسبة 
والفرح  الهدايا  حامالً  طوافة 
أبناء  من  األطفال  مئات  الى 
األمهات  مخصصاً  الشهداء، 

ايضاً بهدايا.

كانوا  املغاوير،  نويل«  »البابا 
وأهدوا  أسخياء  كانوا  كثراً، 
الفرح  من  يوماً  ضيوفهم 
برنامج  إطار  في  والبهجة 
فقراته  من  فقرة  كل  كانت 

عيدية.

ـل
اغ

شـ
وم

»للمغاوير الصغار«



احلاج:  لودي  السيدة  تقول  التحضيرات  وعن 
رجالنا  تعب  أمام  جداً  صغير  جزء  هو  »تَعبنا 
في اجليش. زوجة العسكري تعيش كل مراحل 
حياته الصعبة بل تتنفس حياته العسكرية. 
الى زوجة الشهيد، فهي تتنفس  بالنسبة  أما 

شهادته«.

»فرحهم يطمئننا...«
العقيـد الركن شامل روكـز، قائد فوج املغاوير 
يوضـح أن جلـنة شّكـلـت في الفــوج لتعــمل 
الشهــيديـن  مؤسســتي  مع  بالتعــاون 

على  عاقــوري(  واملقــدم  احلــاج  )الــلواء 
إجنــاح النشاط.  

املكان  بتحضير  الفوج  عناصر  ُعني  ويقول: 
أوالد شهدائنا األبرار، وحتضير  ليليق باستقبال 
برنامج يتضمن نشاطات تستهويهم، فرحهم 
القطع  الى  دائماً  يأتوا  أن  ويهّمنا  يطمئننا 
العسكرية لكي يشعروا بوجود آبائهم وكأنهم 

يرعونهم من عٍل، وهذه واجبات كل عسكري.

االحتفال
ليلى  السابقة  الوزيرة  برعاية  االحتفال  أقيم 
قائد فوج  الى جانب  الصلح حمادة وحضورها 
املغاوير العقيد الركن شامل روكز وعقيلة قائد 
كما  قهوجي،  صفير  مارلني  السيدة  اجليش 
فرنسوا  الشهيد  الركن  اللواء  عقيلة  حضرت 
خليل  الشهيد  الركن  اللواء  وعقيلة  احلاج 
كنعان وعقيلة املقدم املغوار الشهيد صبحي 
وعرض  العلم  تكرمي  مراسم  وتخلله  العاقوري. 

فني  وآخـــر  عسكري 
كل  إحيائه  في  شارك 
طوني  الفنانني  مــن 
وروال  العمر  زين  كيوان، 

سعد.

كلمات
الوطني  النشيد  بعد 
مقتضب  فيلم  عرض 
تضّمن  نحن«،  »من  بعنوان  املغاوير  فوج  عن 

مشاهد من تدريبات الفوج ونشاطاته.
اللواء  مؤسسة  كلمة  الفيلم  أعقبت 
زوجته  ألقتها  احلاج  فرنسوا  الشهيد  الركن 
البطولة  رجالنا  »قدر  قالت:  التي  احلاج  لودي 
وأبناء  زوجات  ونحن  لبنان،  ليبقى  والشهادة 
املسيرة من  وأهاليهم، قدرنا متابعة  الشهداء 
افتدوه  الذي  الوطن  بناء  في  املساهمة  أجل 

بدمائهم«.
وأضافت: »عندما ننشئ مؤسسة على إسم 
بعائالت  واالهتمام  ذكراه،  فلتخليد  الشهيد 

الشهداء..«.
كالً  أن  معتبرة  الشهداء  أوالد  الى  وتوّجهت 
منهم يحمل أكبر وسام وطني، وعليهم متابعة 
عن  مبتعدين  واجليش  بالوطن  مؤمنني  املسيرة 
العلمي،  التحصيل  الى  منصرفني  الطائفية، 
من  يرعونهم  الذين  آلبائهم  فخراً  ليكونوا 

السماء.

في  ساهم  من  كل  احلاج  السيدة  وشكرت 
لعائالت  األول  بالراعي  بدءاً  النشاط  إقامة هذا 
كما  وزوجته،  قهوجي  جان  العماد  الشهداء 
الركن  اللواء  وزوجة  املغاوير  فوج  قائد  شكرت 

الشهيد خليل كنعان.
صبحي  الشهيد  املقدم  مؤسسة  كلمة 
»هذا  قالت:  التي  ليا،  زوجته  ألقتها  العاقوري 
الرجال،  خيرة  من  رجاالً  يحتضن  الذي  املكان 
والتوق  الشغف  ففيه  عادي.  عمل  مركز  ليس 
لي  كان  املكان  هذا  في  املستقبل.  صنع  الى 
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تصنعون  كنتم  ومعاً  رفيق  لكم  وكان  حبيب، 
غداً أفضل للوطن«.

زلت  ما  أنك  الــّي  يُخّيل  زوجها:  وخاطبت 
مكتبك،  وراء  جتلس  امللعب،  في  تركض  هنا، 
أخريات  نساء  الى  وتوجهت  جــنــودك...  بني 
صور  أخرى  أماكن  في  أو  املكان  هذا  في  لهن 
ذكرياتك  احتضني  أقول:  منكن  لكل  وذكريات، 
الصعاب  عليك  اشتدت  مهما  وروحك،  بقلبك 
كما  عليائه  من  يرافقك  فحبيبك  تخافي،  ال 

يرافقني حبيبي.

قائد  حّيت  اخلتام  وفي 
دعمه،  وشكرت  اجليش 
ــل من  ــرت ك ــك كــمــا ش
ـــاز هذا  إجن ــي  ف ســاهــم 

املشروع.
وّجه  املغاوير  فوج  قائد 
عن  معرباً  كلمة،  بــدوره 
أعزاء  بأوالد  الكبير  الفرح 
هم أمانة غالية بالنسبة 
ــوج واجلــيــش.  ــف الـــى ال

في  ونريدكم  نحبكم  قائالً:  هؤالء  الى  وتوّجه 
إال  يكتمل  ال  ففرحنا  سعيدة،  مناسبة  كل 
مبشاركتكم... وفي ختام كلمته شكر اجلميع.

بابا نويل
أدرك  الثكنة  أجواء  في  الطوافة  حتليق  مع 
نويل«  »بابا  مع  ستهبط  هداياهم  أن  األوالد 
فسادت بينهم أجواء احلماسة والفرح والترقب، 
فإذ بعدة »بابا نويالت« يهبطون باحلبال لتوزيع 
فرِح  هذا  املغاوير.  من  عناصر  مبساعدة  الهدايا 

بالكاميرا،  وتلك  بالكومبيوتر،  وذلك  بدراجته، 
حلظات ملؤها الدهشة والسعادة.

الفني،  احلفل  بدء  مع  اكتملت  الفرح  أجواء 
تعاقبوا  سعد،  وروال  كيوان  طوني  العمر،  زين 
احلضور  معايدين  أغانيهم،  أجمل  تقدمي  على 

زارعني البهجة في القلوب.

»تبقوا سياج الوطن«
املؤسسة  مــن  العمر  ــن  زي الفنان  تقدم 
العسكريني  وخاطب  معايداً  العسكرية 

عليكم  »ينعاد  بالقول: 
وتبقوا سياج الوطن«.

ــه  ــرح ـــن ف ـــر ع ـــّب وع
املناسبة،  في  باملشاركة 

وقال:
اجليش  »مــنــاســبــات 
أغلى  الكثير،  لي  تعني 
وأنا  صوتي  هو  أملكه  ما 
للجيش  بتقدميه  سعيد 

وشهدائه وأوالدهم«.
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بعد مراسم تكرمي العلم أمام النصب التذكاري لشهداء الفوج قّدم عناصر من الفوج عرضاً 
عسكرياً ودعوا األوالد الى املشاغل حيث أتيح للراغبني منهم أن يقّلدوا العسكريني منّفذين 

جولة املقاتل، والتسّلق والهبوط...
السهل  من  يكن  ولم  الشجاع،  القوي،  املغوار  دور  بأداء  شغوفني  كانوا  الصغار«  »املغاوير 

إخراجهم من املشاغل عندما حان وقت الغداء.

تكرمي العلم 
ومشاغل
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طات
اأخبار ون�سا

كانون الثاين

إعداد: نينا عقل خليل
       ليال صقر

       جان دارك أبي ياغي

ـــادي  ـــن ـــا ال ـــي أح
في  اإلجــتــمــاعــي 
البلمند  جــامــعــة 
السنوية  ــرى  ــذك ال
الستشهاد  الثانية 
فرانسوا  الركن  اللواء 
احتفال  خالل  احلاج، 
»وفــاء  عنوان  حمل 
ـــك  ـــه« وذل ـــدمـــائ ل
الرئيس  احلـــرم  ــي  ف
ــة فــي  ــع ــام ــج ــل ل
حضور  في  الشمال، 

العماد  اجليش  قائد  ممثالً  ريحانا  الياس  العميد 
الركن  العقيد  املغاوير  فوج  قائد  جان قهوجي، 
إيلي  السيد  الشهيد  اللواء  جنل  روكز،  شامل 
اجلامعة  وعمداء  الضباط  من  ــدد  وع ــاج  احل

وأساتذتها وطالبها.
ونشيد  اللبناني  الوطني  النشيد  بداية 
روح  عــن  صمت  دقيقة  ــوقــوف  وال اجلامعة 
كاكيش،  دانا  الطالبة  من  فترحيب  الشهيد، 
السيد  اإلجتماعي  النادي  رئيس  كلمة  ثم 
مارك خوري أكد فيها أن »اللواء الركن الشهيد 
فرنسوا احلاج ميّثل الشرف والتضحية والوفاء، 
في  شريفاً  ذروتها،  حتى  اجلندية  عاش  وهو 
في  بالذات  التضحية  حتى  معطاء  القتال، 
سبيل الوفاء للوطن. وهو استشهد وترك وراءه 
وروح مترد، وأصبح في قصص  مؤسسة وشعباً 
احلرية،  لواء  حمل  قائداً  الكبار  وأفكار  الصغار 

فاستشهد لتبقى احلرية...«.
وبعد فيلم قصير يلخص مسيرة اللواء الركن 
منذ  العسكرية  املؤسسة  في  احلاج  فرنسوا 
البداية وحتى استشهاده، ألقى العميد ريحانا 
القائد  فيها  وصف  كلمة  اجليش  قائد  وبإسم 
وقال:  بتضحياته«.  املتّوج  بـ»الكبير  الشهيد 
»ال عطاء أكرم من عطاء الشهيد، وال فداء أنبل 
بتضحياته،  املتوج  الكبير  إنه  أعظم،  إيثار  وال 
بالعزة  املكللة  احلرية  وطريق  احلق  مدماك  هو 
القلم،  أو  بالكلمة  يشهد  البعض  والكرامة. 
ورزق  مال  من  يداه  وسعت  مما  اليسير  يقدم  أو 
حياته  يبذل  من  فهو  الشهيد  أما  ومقتنى، 
ويجود بزهرة شبابه فداء لشعبه، فيبقى على 
سيد  كما  الوطن،  في  اللقاء  سيد  الزمان،  مرّ 
اللقاء في املدى األبعد، حيث شمس احلياة التي 

ال تغيب، ونهر اخللود الذي ال ينضب.

املواطنية  بأنفاس  العابق  احلفل  هذا  في 
من  حتية  توجيه  خالله  من  أردمت  والذي  احلّقة، 
الركن  اللواء  البار  الشهيد  روح  إلى  األعماق 
وتقديراً  له،  وفائكم  عن  تعبيراً  احلاج،  فرنسوا 
لتضحياته الكبيرة، نستذكر بكل فخر وإعتزاز 
كما  اجليش  افتقده  الذي  البطل،  هذا  سيرة 
والسماء،  األرض  عليه  فأدمعت  بأسره،  الوطن 

وانحنت له شمُّ اجلبال هيبًة وإجالالً وإكراماً.
الصامد،  اجلنوب  رميش عند تخوم  بلدة  فمن 
حيث ترعرع بني أحضانها ومنا على محبة الوطن، 
مدرسة  إلى  ــداد،  واألج اآلبــاء  بأرض  واإلرتباط 
خطواته  في  أثبت  ضابطاً  والوفاء،  الشرف 
بها  التي ال يحظى  للمسؤولية  أهل  أنه  األولى 
إال نخبة الرجال، ثم انبرى إلى ساحات العطاء، 
يجّسد آماله وطموحه باجلهد والتعب والعرق، 
إذ لم يتوان يوماً عن خوض أشرس املعارك، أو عن 

جامعة البلمند 
حتيي ذكرى 
استشهاد

اللواء الركن 
فرنسوا احلاج
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نصب تذكاري 
للشهيد محمد درة 

في يونني

القيام مبهمة تكاد تكون أقرب إلى املستحيل، 
وإميان  نادرة  وبطولة  فائقة  بشجاعة  متسلحاً 
خطا  وهكذا  ووطنه.  جيشه  بقضية  راسخ 
اإلجناز  تلو  اإلجناز  يحقق  العسكرية،  مسيرته 
ويترك بصماته الواضحة في كل موقع شغله، 
خالصة  هي  حمراء  بشهادة  حياته  تّوج  حتى 

تراكم مجد جمع من كل أطرافه.
املنظار  في  املتعددة  ومزاياه  مآثره  جانب  وإلى 
بقدرات  الشهيد  متّتع  البحث،  العسكري 
بسمات  وحتّلى  واســعــة،  وثقافية  علمية 

الرجل  مثال  كان  إذ  رفيعة،  وإنسانية  أخالقية 
وجهده  عمله  إلى  دائماً  املستند  العصامي 
ومثابرته، وثقته الراسخة بنفسه، مبتعداً عن 
العيش ومغريات احلياة، حتى جعل من  شغف 
اخلدمة  ومن  األول،  بيته  العسكرية  املؤسسة 
هّمه  ومرؤوسيه  رفاقه  من  مقربة  على  والبقاء 

الطاغي وهاجسه الدائم، وإضافة إلى كل ذلك، 
األثر  العالية  ومعنوياته  القوي  حلضوره  كان 
والطمأنينة في  العنفوان  روح  الكبير في بعث 
وقدرة  باتوا معه أكثر عزماً  الذين  نفوس هؤالء، 

املشاكل  وتخّطي  الشاقة،  املهام  تنفيذ  على 
والصعاب...«.

النادي  إلى  بالشكر  توّجه  كلمته  ختام  وفي 
من  كل  وإلى  البلمند  جامعة  في  اإلجتماعي 
إدارة  خصوصاً  اإلحتفال،  إقامة  في  أسهم 
اجلامعة. كما توّجه بتحية إكبار وإجالل إلى روح 
الشهيد في عليائه...
شكر  وبـــــــدوره، 
احلاج  فرنسوا  إيلي 
ـــة عــلــى  ـــع ـــام اجل
الطيبة،  مبادرتها 
لوالده  كلمات  ورّدد 
في  »أنتم  الشهيد: 
تنّوع  ــن  ــوط ال هــذا 
ما  ــذا  وه تناقض،  ال 
وال  أعطوا  ميّيزكم، 

تأخذوا، كونوا قياديني ال أتباعاً«.
وفي اخلتام، قّدم عميد شؤون الطالب الدكتور 
وقّدم  ريحانا،  العميد  الى  درعاً  انطوان جرجس 

رئيس النادي درعاً مماثلة إلى السيد إيلي احلاج.

أزيحت في بلدة يونني - البقاع الشمالي الستارة عن نصب تذكاري للرقيب الشهيد محمد دياب درة الذي 
استشهد في 2007/7/14 في أحداث مخيم نهر البارد، وذلك خالل احتفال أقيم في حسينية يونني حضره 
العقيد الركن جورج نادر ممثالً قائد اجليش العماد جان قهوجي، ونواب وقيادات من حركة أمل وحزب الله وضباط 

الفوج املجوقل والعسكريون رفاق الشهيد.
كلمة  إلى  كلمات  عـدة  اإلحتفـال  تخـللت 
الفوج  قائـد  ألقـاها  التي  اجليش  قــيــادة 
الشهـيد  بـمزايا  نــّوه  ــذي  ال املـجـوقـل، 
بلغت  التي  وتضحياته  واندفاعه  ومناقبيـته 

ذروتها باإلستشهاد. 
درة  ديــاب  محمد  عن  نتحدث  عندما  وقــال: 
واإلعتزاز،  الفخر  يغمرنا  الشهداء،  من  ورفاقه 

ففي شهادتهم عزة لبنان ومنعته.



دروع  تقدمي  حفل  التوجيه  مديرية  أقامت 
األولى  الثالث  املراتب  في  املصّنفة  للوحدات 

على صعيد التوجيه املعنوي للعام 2009.
الركن  العميد  التوجيه  اإلحتفال مدير  ترأس 
العماد  اجليش  قائد  ممثالً  سليمان  حاج  صالح 
املصّنفة  الوحدات  قادة  بحضور  قهوجي  جان 
وضباط من مختلف القطع والوحدات واأللوية.
رئيس  قّدم  اللبناني،  الوطني  النشيد  بعد 
جلنة التقييم للخطة التوجيهية للعام 2009 
مبرمجاً  الصغير موجزاً  الركن عاطف  العميد 
واملعايير   2010 للعام  التقييم  خطة  عن 

الوحدات  لتقييم   2009 العام  اتبعت  التي 
أقسام  ــاء  رؤس بحضور  وذلــك  العسكرية، 

التوجيه في هذه الوحدات.
الركن  العميد  التوجيه  مدير  ألقى  ذلك  بعد 

صالح حاج سليمان كلمة القيادة:
حتتاج  اجليوش  أن  به،  املسّلم  من  كان  »إذا 
قتالية، متّكنها  وكفاءات  قدرات عسكرية  إلى 
فمن  واألمنية،  الدفاعية  مهماتها  تنفيذ  من 
تنب  لم  إن  اجليوش  هذه  أن  أيضاًَ  به  املسّلم 
على أسس ومبادئ وثوابت سليمة، ترسم لها 
إطار  وحتدد  حتقيقها،  وسبل  الوطنية  أهدافها 
استخدام قوتها، فقد تصبح عرضة لإلنحراف 
الكبوات،  في  والسقوط  الصحيح  املسار  عن 
دورها  ويتراجع  املعنوية  هالتها  تخبو  وبالتالي 
ضعف  عنصر  قوتها  وتستحيل  الوطني، 

عليها وعبئاً على أوطانها وشعوبها.
في  املعنوي  التوجيه  دور  يتجّلى  هنا،  من 
اجليش، أوالًَ من خالل نقل تلك األسس واملبادئ 
مبنتهى  كافة،  العسكريني  إلــى  والثوابث 
خالل  من  وثانياً،  والوضوح.  والشفافية  الدقة 
العمل املستمر على ترسيخها في نفوسهم، 
لها.  استيعابهم  مدى  على  الدائم  والوقوف 
تعديلها  أو  صياغتها  إعادة  خالل  من  وثالثاً، 
وفقاً لقرار قيادة اجليش، وتوجيهات السلطات 

السياسية، التي متليها الظروف والتطورات.
من  عقود  طوال  اللبناني  اجليش  أثبت  لقد 
هذا  في  سّباٌق  بل  ال  عريٌق  جيش  أنه  الزمن، 
الشعبة   - اجليش  قيادة  عن  صدر  إذ  املجال، 
املنصرم،  القرن  من  الستينيات  في  اخلامسة، 
اعتبره  ــذي  وال الوطنية،  التنشئة  كتاب 
ومنهجه  مضمونه  حيث  من  حينه  في  النّقاد 
وإنسانية  وطنية  قيمة  ذا  صياغته،  وأسلوب 

وأدبية رفيعة.
التوجيه  كتاب   2005 العام  خالل  صدر  ثم 
واإلعداد املعنوي، الذي ضم بني دفتيه صفحات 
أخرى  وصفحات  السابق،  املرجع  في  ورد  مما 
التي  املستجدات  مختلف  تناولت  جديدة، 
والعسكري.  الوطني  الصعيدين  على  طرأت 
قد  املعنوي  التوجيه  أن  فيه،  شــّك  ال  وممــا 
اجليش،  أداء  حتسني  في  فاعلة،  بصورة  أسهم 
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تكرمي الوحدات املجلية في التوجيه املعنوي

كرّمت قيادة اجليش الفنان التشكيلي والشاعر غاندي بو ذياب في حفل أقيم في ردهة 
الشرف في املدرسة احلربية.

حضر احلفل العميد الركن وليد سلمان قائد املدرسة احلربية ممثالً العماد جان قهوجي 
إلى جانب وفد ضّم العقيد جوزيف بدوي والرائد يحيى الكردي، وحشٌد من ضباط اجليش.

الزيتية  اللوحة  العماد جان قهوجي على  باسم  بالفنان وشكره  العميد سلمان  رّحب 
التي قّدمها لقائد اجليش، ومتنى له العطاء املستمر.

شعار  له  وقّدم  الفنان  إلى  قهوجي  العماد  وّجهه  شكر  كتاب  سلمان  العميد  تال  كما 
اجليش عربون امتنان. ثم دُعي اجلميع لتبادل األنخاب.

الفنان غاندي بو ذياب إضافة إلى كونه شاعراً ورساماً وفناناً تشكيلياً، هو عضو في نقابة 
الكائن في منطقة اجلاهلية، الشوف،  الفنون«  الفنانني احملترفني ورئيس جمعية »كهف 
وهو عبارة عن متحف ومحترف يضمُّ إبداعات الفنان، وقد صّنف كمرفق سياحي يستقبل 
 Mosaïqueالـ لوحات  من  ومجموعة  تراثية،  قطع  على  للتعرّف  والطلبة  السّياح 

ولوحات تراثية، ومنحوتة فسيفسائية ثالثية األبعاد بعنوان »بيروت والسالم العاملي«.

قيادة اجليش 
تكرم الفنان 

غاندي بو ذياب



مبسؤولياتهم  العسكريني  شعور  تعميق  وفي 
ملؤسستهم  والئهم  وترسيخ  وواجباتهم، 

ووطنهم.
في  اجليش  متاسك  ذلــك،  على  دليل  وخير 
في  الناصعة  وصورته  األليمة،  األحداث  أثناء 

على  أجمعوا  طاملا  الذين  املواطنني،  أذهــان 
دوره، وأعربوا عن اعتزازهم به، ورأوا فيه خشبة 
األزمات  خالل  الوحيد  احلل  وأحياناً  اخلالص 

القاسية التي مرّ بها الوطن.
في  املعنوي  التوجيه  تفعيل  أجــل  ومــن 
ــدت  ــم ـــش، ع ـــي اجل
إلى  التوجيه  مديرية 
تقييم  خطة  وضــع 
هدفت  لــلــوحــدات، 
من  ــد  ــأك ــت ال ـــى  إل
العسكريني  فهم 
ــــة  ــــاس ــــي ــــس ال
املعتمدة  التوجيهية 
ــادة  ــي ــل ق ــب ـــن ق م
في  الــواردة  اجليش، 
وفي  املذكور،  املرجع 
املنشورات  مجمل 

إلى  املديرية،  هذه  عن  الصادرة  والتعاميم 
اإلعالمية  املعدات  جهوزية  من  التأكد  جانب 
بصورة  قيودها  ومسك  الوحدات  في  املتوافرة 

صحيحة.
وقد تبنّي بنتيجة التقييم الذي جرى تنفيذه 
قادة  إيالء  دقيقة،  ومعايير  عادلة  شروط  وفق 
تلقني  في  الفتة  جدية  وضباطها  الوحدات 
تعهد  وفي  التقييم،  مواضيع  العسكريني 
وأرشفة  اإلعالمية  واللوحات  التصوير  أجهزة 
على  بناءً  للمهمات،  العائدة  والصور  األفالم 

التعليمات الصادرة بهذا اخلصوص.
أسماء  مــجــدداً  أعلن  أن  يسعدني  واآلن 
الوحدات الثالث الفائزة بعملية التقييم وهي:

- املرتبة األولى: فوج املدفعية األول.
- املرتبة الثانية: الفوج املجوقل.

- املرتبة الثالثة: الطبابة العسكرية.
جان  العماد  اجليش  قائد  باسم  ختاماً 
قادة  إلى  التقدير  بخالص  أتوجه  قهوجي، 
خالل  مميز  جهد  من  بذلوه  ما  على  الوحدات 
الوحدات  قادة  أهنئ  كما  السابقة،  السنة 
التقدم  دوام  للجميع  متمنياً  الــفــائــزة، 

والنجاح«.
الــدروع  التوجيه  مدير  سّلم  اخلتام،  وفي 
األولى  املرتبة  درع  تسّلم  وقد  الفائزين  الى 
غابي  الركن  العميد  األول  املدفعية  فوج  قائد 
الفوج  قائد  الثانية  املرتبة  ودرع  حمصي، 
املجوقل العميد الركن جورج نادر، ودرع املرتبة 
العميد  العسكرية  الطبابة  قائد  الثالثة 
نخب  اجلميع  وشرب  سليم،  موريس  الركن 

املناسبة.
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مارون  الركن  العميد  العسكرية  اجلنوب  منطقة  قائد  حضور  في 
املتحدة  األمم  قوات  وقائد  قهوجي،  جان  العماد  اجليش  قائد  ممثالً  خريش 
اجليش  وعدد من كبار ضباط  غراتزيانو  اجلنرال كالوديو  لبنان  املؤقتة في 
من  دفعة  تخريج  حفل  الناقورة،  منطقة  في  أقيم  الدولية،  والقوات 
الضباط والرتباء في اجليش، الذين تابعوا دورة »وحدة التعاون العسكري« 

)CIMIC( بإشراف القوات املذكورة.
وبعد تسليم الشهادات للمتخرجني، نقل العميد الركن خريش تهنئة 
بذلها  التي  اجلهود  على  مثنياً  والرتباء،  للضباط  اجليش  قائد  العماد 
أهمية  على  غراتزيانو  اجلنرال  شّدد  جهته،  ومن  الدورة.  خالل  املدرّبون 
في  واضحة  مساهمة  أسهم  الذي  اللبناني،  اجليش  مع  الوثيق  التعاون 
تعزيز قدراته، وفي ترسيخ استقرار املناطق احلدودية، ومتتني أواصر الثقة 

بني اجلميع.

زار السيد توماس بولينغز من مركز جنيف الدولي للعمليات اإلنسانية 
باأللغام  املتعلقة  لألعمال  اللبناني  املركز   ،»GICHO« األلغام  لنزع 
اآليلة  اخلطوات  دراسة  بهدف  منه،   19 ولغاية   2009/12/12 من  اعتباراً 
 IMSMA New« لبرنامج  اجلديد  اجليل  الستخدام  اإلنتقال  إلى 

.»Generation
فهمي  محمد  العميد  املركز  قائد  حضرها  التي  اللقاءات  وخــالل 
 »IMSMA« البرنامج  حول  شروحات  بولينغز  السيد  قّدم  وضباطه، 
اجليل اجلديد، وباملقابل عرض الضباط حاجات املركز من البرنامج اجلديد. 
الناقورة  املتحدة في  التابعة لألمم  األلغام  نزع  إلى وحدة  زيارة  كما كانت 

واملركز اإلقليمي لألعمال املتعلقة باأللغام في النبطية.

شهادات لدورة »وحدة التعاون العسكري«

IMSMA مندوب مركز جنيف الدولي للعمليات اإلنسانية لنزع األلغام بحث برنامج اجليل اجلديد
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شاركت جلنة من ضباط اجليش برئاسة العميد الركن موريس سليم رئيس الطبابة العسكرية، في الورشة التقييمية التي عقدتها جمعية تنظيم 
األسرة في فندق املوفنبيك في بيروت، بهدف تقييم النشاطات التي مت تنفيذها مع املؤسسة العسكرية، من أجل بلورتها ومتابعة إجنازها للوصول إلى 

أفضل النتائج.

مكتب  من  فريق  زار 
اجلغرافية  الشؤون 
في األركان املشتركة 
برئاسة  الفرنسية 
لو  ــــك  أري املـــقـــدم 
مديرية  كــويــديــك، 
اجلغرافية  الشؤون 
اللبناني  اجليش  في 
ـــدف تــفــعــيــل  ـــه ب

التعاون املشترك.
الزيارة،  استهلت 
بلقاء عمل في مكتب 
مدير الشؤون اجلغرافية العميد الركن باخوص باخوص، حيث أبدى الفريق 
وتبادل  الشؤون اجلغرافية  بالتعاون بني اجليشني في مجال  الرغبة  الزائر 

اخلبرات.
برونيت  دانيال  الرائد  الفرنسي  العسكري  امللحق  مساعد  أبدى  كما 
اإلستعداد لتقدمي املساعدة في مجال التدريب في فرنسا لضباط املديرية 
الزيارة عرض إيجاز حول عمل املديرية ومهماتها  وأفرادها. كذلك، تخلل 
األمور  إلى مناقشة بعض  باإلضافة  ريشار مالك،  املهندس  املقدم  قّدمه 
هذا  في  املستخدمة  احلديثة  والبرامج  معها  التعامل  وكيفية  التقنية 

املجال.
كما كانت جولة على األقسام واملصالح اطلع خاللها الوفد على سير 
العمل وأبدى إعجابه بالتقنية العالية التي يعمل بها والنتائج احملققة 

في ظل اإلمكانات املتواضعة.

ورشة تقييمية للتعاون بني اجليش وجمعية تنظيم األسرة

وفد عسكري فرنسي
في مديرية الشؤون اجلغرافية
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في إطار برنامج املساعدات األميركية املخصصة للجيش اللبناني، تسّلم اللواء اللوجستي 
عبر مرفأ بيروت، 60 آلية »هامفي«، كجزء من إجمالي املساعدات املقررة للجيش.

تسّلم آليات
من الواليات املتحدة األميركية

ومحيطها  جونيه  كانت  امليالد  عيد  عشية 
)رمبا(، لكنها  العالم  أكبر كعكة ميالد في  مع 

ال شك من أطيبها.
انطوان  الشيف  توقيع  حتمل  عمالقة  كعكة 
احلاج الذي عمل بإشرافه 200 أستاذ وتلميذ من 
عدة معاهد ومدارس فندقية، على أمل أن تدخل 

كعكتهم كتاب »غينيس« لألرقام القياسية.
اإلحتفال كان برعاية وزير السياحة فادي عبود 
وحضوره، كما حضر النائب الدكتور فريد الياس 
اخلازن والنائبة جيلبرت زوين والنائبان السابقان 
منصور غامن البون وفريد هيكل اخلازن، والعقيد 
رفعت اخلطيب ممثالً العماد قائد اجليش، وجمع 
الشخصيات  ــن  م
ـــات  ـــي ـــل ـــاع ـــف وال
إضافة  واملواطنني، 
ـــة  ــــــى مـــنـــدوب إل

»غينيس«.
الوطني  النشيد 
كلمة  ثم  افتتاحاً 
جلــنــة مــهــرجــانــات 

بإيالء  وعد  الذي  عبود  الوزير  فكلمة  جونيه 
خصوصاً  تستحقه  الــذي  اإلهتمام  جونيه 
قبلة  تكون  ألن  يؤهلها  مبا  تتمتع  املنطقة  أن 

سياحية.
الكعكة  عن  حتدث  احلاج  انطوان  الشيف 
وقد  أيــام،  ثالثة  إلجنازها  العمل  استمر  التي 
صنعت من أجود املكونات لتكون األطيب وليس 
أمتار   208 بلغ  طولها  إن  وقال  وحسب.  األكبر 
وقطرها 20 سنتمتراً وقد استعمل في صنعها: 
16600 بيضة، 800 كلغ من الطحني، 750 كلغ 
من  كلغ   450 الزبدة،  من  كلغ   800 السكر،  من 
الكاكاو، 70 كلغ سكر  الشوكوال، 50 كلغ من 

بودرة، و16 ألف قطعة زينة.
وسط  الكعكة  قطعت  اإلحتفال  نهاية  في 
إطالق األلعاب النارية، ودعي اجلميع الى تذوّقها.

الشيف أنطوان يحاول دخول »غينيس« بأكبر كعكة ميالد
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الشهداء  العسكريني  بعائالت  الدائم  اهتمامها  إطــار  في 
فنية  حفالت  األعياد  وملناسبة  اجليش  قيادة  أقامت  وأبنائهم، 
البقاع  الشمال،  في  العسكرية  املناطق  قيادات  في  وترفيهية 
وجبل لبنان، وذلك بإشراف ضباط من قيادات املناطق وحضور أبناء 
الشهداء من املناطق كافة. تخللت احلفالت الترفيهية، برامج فنية 
متنوعة ومرح وتسلية، إلى تقدمي عروض سحرية ومساعدات مالية 

وهدايا على األوالد من قبل بابا نويل واللجان املكّلفة 
التنظيم واإلشراف على النشاطات.

ألوالد  ترفيهية  حفلة  جنم  ميشال  سليم  املهندس  أقام 
والشمال،  لبنان  جبل  منطقتي  في  الشهداء  العسكريني 

وذلك في مجمع الصواري في البترون.
حضر احلفلة عدد من الضباط والرتباء إلى أبناء الشهداء 

وتخللها توزيع هدايا من قبل بابا نويل على 
احلاضرين، وحفل كوكتيل لهم.

حفالت األعياد في املناطق العسكرية

حفلة ترفيهية
لعائالت شهداء اجليش

في البترون
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بحضور مدير التوجيه في اجليش اللبناني العميد الركن صالح حاج سليمان، أقامت شركة APP العاملية )إحدى أكبر 
مجموعات تصنيع الورق في العالم( حفل توزيع جوائز في فندق الهوليداي إن ألفضل خمسة مستوردي ورق لبنانيني.

وقد حازت شركة »غرين غلوري« التي توزّع الورق في لبنان والعديد من الدول العربية واألفريقية، املرتبة األولى.

تكرمي أفضل
مستوردي ورق

لبنانيني

إجازة في العلوم السياسية 
واإلدارية للرائد فؤاد نعمة

نال الرائد فؤاد فهد نعمة من لواء 
املشاة احلادي عشر، إجازة في العلوم 
السياسية واإلدارية من كلية احلقوق 

والعلوم السياسية في اجلامعة 
اللبنانية.

إجازة في إدارة األعمال
 للمالزم األول شادي شاكر

حاز املالزم األول شادي خالد 
شاكر من فوج التدخل اخلامس، 

إجازة في إدارة األعمال، إختصاص 
متويل ومؤسسات مالية، من كلية 

العلوم اإلقتصادية وإدارة األعمال في اجلامعة اللبنانية.

إجازة في 
العلوم 

السياسية 
واإلدارية 

للمالزم األول 
رجا عامر

نال املالزم األول رجا صالح عامر من لواء 
املشاة التاسع، إجازة في العلوم السياسية 

واإلدارية من كلية احلقوق والعلوم السياسية 
واإلدارية في اجلامعة اللبنانية.

شهادة جامعية في العناية التمريضية
للمؤهل حسن حسن

حاز املؤهل حسن علي حسن من الطبابة العسكرية 
شهادة جامعية في العناية التمريضية، )شعبة األمراض 
السرطانية واألورام اخلبيثة( من كلية العلوم التمريضية 

في جامعة القديس يوسف.

إجازة في التاريخ للمعاون عمر خليفة

حاز املعاون عمر حسن خليفة من مقر عام منطقة جبل 
لبنان، إجازة في التاريخ من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

في اجلامعة اللبنانية.







تأسيس املركز
من  كانت  اللقاء  بداية 

عن  موجزة  حملة  خالل 
املركز،  هذا  تأسيس 

العميد  فــأوضــح 
إسحق  الــركــن 

قائالً:
تــنــفــيــذاً 
بني  ملــشــروع 

اللبنانية  الدولتني 
احلكومة  قــّدمــت  والفرنسية 

مليون  ونصف  مليون  قدره  مبلغاً  الفرنسية 
يورو ملساعدة احلكومة اللبنانية في تعزيز أمن 
يُصرف  أن  على   2008 العام  من  اعتباراً  املطار، 

على سبعة مشاريع هي:
لسالمة  خــاص  تدريب  مركـز  إنشاء   -1

من  ــران  ــي ــط ال
في  العاملني  جميع  تدريب  أجل 

املطار.
2- إنشاء وحدة كالب بوليسية.

إنشاء   -3
ـــــــــدة  وح
كـــــشـــــف 
ــرات  ــج ــف ــت امل

وتفكيكها.
4- إنشاء شبكة 
إتــصــاالت جــديــدة 
األجهزة  مختلف  بني 

العاملة في املطار.
اإلطفاء  وحدة  تعزيز   -5

في املطار.
عمليات  غرفة  تطوير   -6
مبعدات  وجتهيزها  ــار  ــط امل

حديثة.
في  التحقيق  مجال  في  متقدم  تدريب   -7

قضايا التهريب.

وؤسسسساتنا
م
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إعداد: العميد انطوان جنيم

نه
وأم

ار 
ط

 امل
مة

سال

مـركـز تـدريـب تعـزيز أمن املـطــار

في أيادٍ أمينة

بعد حوادث اإلرهاب التي تعرّضت لها املطارات وحركة الطيران 
على  مطاراتها  أمن  تعزيز  إلى  املعنية  الدول  جلأت  العالم  في 
املستويات كافة عديداً وعتاداً وتدريباً، باإلضافة إلى أمن حدودها.

فــمــن وفي ركب هذا التطور سارت احلكومة اللبنانية. 
احلدود  أمن  قوات  تدريب  مشروع  إطار  ضمن 

املطار  ــن  أم تعزيز  تــدريــب  مركز  أنشئ 
)CERSA( في مطار رفيق احلريري الدولي.
كان  املركز  هــذا  إلــى  أكثر  وللتعرف 

جوزف  الركن  العميد  رئيسه  مع  لقاء 
املطار  حرم  في  مكتبه  في  إسحق، 

وكان احلديث اآلتي.

العميد الركن جوزف إسحق

رئيس املركز
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وقد افتتح مركز تدريب تعزيز أمن املطار بتاريخ 
زياد  الداخلية  وزير  معالي  بحضور   2009/1/15
بارود والسفير الفرنسي اندريه باران ومدير عام 
ومدير  ريفي،  أشرف  اللواء  الداخلي  األمن  قوى 
عام قوى األمن العام اللواء الركن وفيق جزيني.

املركز؟ عديد  هو  • ما 
- يضم املركز إلّي مديراً مساعداً هو العميد 
نبهان أبو حيدر )من قوى األمن الداخلي( واثني 
 4 وأربعة مدنيني موزعني كاآلتي:  عشر ضابطاً 
ضباط من اجليش، 5 من قوى األمن الداخلي، 3 
الطيران  من  مدنيني  موظفني  العام،  األمن  من 
املدني، ومراقبني مساعدين من املديرية العامة 

للجمارك.
التدريب،  هي  للمركز  الرئيسة  املهمة   •
فكيف  اســمــه،  فــي  بصراحة  الــبــارز  ــر  األم

تقاربون هذه املهمة وتنفذونها؟
- مباشرة بعد افتتاح املركز، وفي 2009/1/6 
دارت عجلة العمل فيه، وبدأت مرحلة التدريب، 
ُحّضروا  الذين  املدربني  مع  اإلنطالقة  وكانت 
الوطنية  املــدرســة  إشـــراف  حتــت  للتدريب 
واجلمارك  الشرطة  من  وضباط  املدني  للطيران 
الفرنسية، وذلك في دورة دامت شهرين بحسب 
املدني  الطيران  التي تفرضها منظمة  القواعد 
)حتديداً امللحق 17(. وأتبعت هذه الدورة بدروس 

اللغة  فــي  تقوية 
الفرنسية ملدة شهر 
أعطاها  املركز  في 
املركز  من  مدرّسون 

الثقافي الفرنسي.
تابع  ـــك  ذل بــعــد 
ـــدة  ــــون ومل ــــدرب امل
املدرسة  في  شهر 
للطيران  الوطنية 
 - تولوز  في  املدني 
محاضرات  فرنسا 
وسائل  على  تدريب 
احلديثة  التدريس 
ــن  ـــي مـــجـــال أم ف
الطيران  وســالمــة 
املدني، باإلضافة إلى 
أجهزة  على  اإلطالع 
احلديثة  التفتيش 
أكبر  في  املعتمدة 
فرنسا.  في  املطارات 
ُمنَح  اخلــتــام  ــي  وف
املـــدربـــون شــهــادة 
مدرب أمن طيران من 

املستوى األوروبي. 
املدربني  على  عالوة 
ثالثة  ملدة  دورة  ومساعدي  شخصياً  أنا  تابعت 
املدني  للطيران  الوطنية  املدرسة  في  أسابيع 
في تولوز - فرنسا على اإلدارة األكادميية واملالية 
طريقة  على  أخــرى  أسابيع  وثالثة  للمركز، 
واملشاركة  املركز  واملؤمترات في  الدورات  تنظيم 

في الندوات في اخلارج.

دورات وتدريبات
مواد؟ من  التدريب  دورات  تتضمن  • ماذا 

بأمن  املتعلقة  كلها  املواد  التدريب  شمل   -
املطار والطائرة في آن ومنها:

- أمن البضائع.

تدريبات ودورات

سالمة املطار وأمنه في أيادٍ أمينة
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- تفتيش املسافرين.
- تفتيش حقائب اليد وحقائب املستودع.
-التفتيش اجلمركي على بضائع الشحن.

- التدقيق في جوازات السفر.
الهبوط  ــات  ــاح وس املــطــار  ممــرات  ــن  أم  -
والطائرات املتوقفة على املدارج وتأمني محيط 

املطار.
- طريقة التعامل مع املسافرين وكيفية حل 

املشاكل بينهم واملوظفني.

- مسؤوليات قائد الطائرة.
- مسؤوليات شركات الطيران األمنية.
- تبادل املعلومات حول اإلرهاب الدولي.

وكم  اآلن،  إلى  نُّفذت  التي  الدورات  هي  • ما 
يتبقى؟

ورشة  اآلن،  إلى  إنشائه  حلظة  منذ  املركز   -
أخرى،  تُسّلم  تدريب  فــدورة  تهدأ،  ال  تدريب 
مدني  أو  عامل  أو  موظف  أي  استثناء  دون  من 
إنهاء  اآلن  إلى  مت  وقد  املطار.  في  عسكري  أو 

الدورات اآلتية:
التنظيفات  لعمال  املطار  وسالمة  أمن   -
 342 حوالى  )عددهم  املطار  في  العاملني 

موظفاً(.
السينية  األشعة  على  تدريبية  دورة   -

واجلمارك  الداخلي  األمن  قوى  لعناصر 
العاملني في املطار )عددهم حوالى املئتي 

عنصر...(.
املدني  الطيران  وسالمة  أمن  على  دورة   -
موظف   500 )حوالى  احلــرة  السوق  ملوظفي 

لغاية اآلن(.
- دورة تدريبية لعناصر اإلستقصاء في جهاز 

أمن املطار.
)مدربي  األثر  اقتفاء  مكتب  لعناصر  دورة   -

الكالب البوليسية(.
شركات  في  األمن  ملوظفي  تدريبية  دورة   -

الطيران.
املدافعة  كتيبة  لعناصر  أمنية  دورات   -

العاملني في املطار، والدورات مستمرة.

املركز؟ ينفذها  أخرى  مهمات  ثمة  • هل 
آنفاً  املذكورة  كلها  املهمات  إلى  تضاف   -
أخرى كثيرة ومنها على سبيل املثال ال احلصر، 
التي  املشاريع  في  األكادميية  املساعدة  تقدمي 

السفارة  تنّفذها 
مطار  فــي  الفرنسية 

دورة  استضافة  الدولي،  احلريري  رفيق 
إرشاد  خالل  من  احلرائق  إطفاء  تقنيات  حول 
اجليش  من  لعناصر  األرض  من  إليها  الطوافات 
املدني،  والدفاع  الداخلي  األمن  وقوى  اللبناني 

استضافة تخريج دورة الكالب البوليسية...
في  العاملني  العناصر  تدريب  لدورات  بد  • ال 
أن  ووظائفهم  فئاتهم  مختلف  على  املطار 

تستكمل، فما هي املهمات الالحقة؟
للعناصر  التدريب  تعهد  إلى  باإلضافة   -
للدورات املذكورة، سوف يبدأ  اخلاضعني سابقاً 
على  العاملني  األمنيني  العناصر  تدريب  الحقاً 

احلدود البرية والبحرية.
وبعد نهاية التدريب سيلجأ املركز إلى مراقبة 
اجلودة في العمل األمني في املطار وعلى احلدود، 
وذلك وفق ما تنص عليه املادتان 3و4 من امللحق 

17 التفاقية منظمة الطيران املدني الدولي.
مع  التوأمة  لتحقيق  جاهدين  نسعى  كما 
املدرسة الوطنية للطيران املدني )ENAC( أي 
جعل مركزنا إقليمياً مبعنى أن من يريد التدريب 
إلى  يلجأ  العربية  الدول  من  العربية  باللغة 

مركزنا بدالً من الذهاب إلى فرنسا.
أخرى  أمور  األساسي  اجلهد  هذا  إلى  تضاف 

نطمح إلى حتقيقها ومنها:
مبوضوع  والندوات  الدورات  وإقامة  حتضير   -

أمن املطارات.
التي  الــدول  مع  التدريبية  املعارف  تبادل   -
أمن وسالمة  للبنان في مجال  املساعدة  تقدم 

الطيران.
الذين  املجاورة  البلدان  عناصر  مع  دورات   -

يعملون داخل املطارات وغيرها...
حاجات وطموحات

رئيس املركز يتحدث الى رئيس قسم املطبوعات

سالمة املطار وأمنه في أيادٍ أمينة
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أجابنا  املركز  أرجاء  في  بجولة  نقوم  أن  قبل 
العميد الركن اسحق عن سؤالنا حول حاجات 

املركز امللحة، فقال:
ثمة  وجه  أكمل  على  بواجباتنا  القيام  بغية 

حاجات ماسة تبرز وأهمها:
والفني  واملالي  اإلداري  التنظيم  إصــدار   -
بحيث يكون للمركز استقاللية كما هي احلال 

في جميع املراكز املماثلة.
الداخلية  وزيــر  سلطة  حتت  املركز  وضع   -

املديرية  عبر  أو  مباشرة  وإشرافه  والبلديات 
اإلدارية املشتركة.

وعناصر  معلوماتية  مبرمجي  تأمني   -
ــزة  ــه واألج الكمبيوترات  لصيانة 

التعليمية.
- إنشاء موقع إلكتروني للمركز: 

www.cersalb.com
www.cersa.gov.lb
www.avsec.gov.lb

- تأمني معدات 
كيفية  على  للتدريب 

مماثلة  تكون  واحلقائب  الركاب  تفتيش 
الدول  في  واملرافئ  املطارات  في  املعتمدة  لتلك 

املتقدمة في هذا املجال.
تؤمن  مبــعــدات  احملــاضــرات  قاعة  جتهيز   -

الترجمة الفورية.
املساعدة  املواد  وتأمني  املركز  عديد  زيادة   -

كالقرطاسية واآلليات وآالت الطباعة.
وختم متوجهاً بالشكر إلى الدولة الفرنسية 
بازوتي  مارك  الفرنسي  املنسق  إلى  وبخاصة 
والرائد الفرنسي ديدييه كونستان على كل ما 

قدموه ليظهر هذا املركز إلى الوجود.

يجب على كل دولة متعاقدة أن:
ينفذون  الذين  األشــخــاص  إخضاع  تكفل   •

اإلختيار. وإجراءات  الشخصية  للتحريات  األمن  ضوابط 
بكل  األمن  ضوابط  ينفذون  الذين  األشخاص  متتع  تضمن   •
وافياً  تدريباً  وتدريبهم  مبهماتهم  لإلضطالع  الالزمة  القدرات 
ومسك  املدني  الطيران  ألمن  الوطني  البرنامج  شــروط  وفق 
ذات  األداء  قواعد  وضع  ويجب  بشأنهم.  مالئمة  سجالت  وحتديث 
الصلة وإجراء تقييم أولي ودوري للتحقق من مراعاة هذه القواعد.

الكشف  بعمليات  يقومون  الذين  األشخاص  إجازة  تكفل   •
املدني  الطيران  ألمن  الوطني  برنامجها  لشروط  وفقاً  األمني 
باإلستمرارية  تتسم  بصورة  األداء  مستويات  بلوغ  لضمان 

واملوثوقية.
املختصة  السلطة  تلزم   •
برنامج  وحتديث  وتنفيذ  وضــع 
ــة جــــودة أمــن  ــب ــراق ــي مل ــن وط
من  للتأكد  املــدنــي  الــطــيــران 
الوطني  لبرنامجها  االمتثال 

والتحقق من كفاءته. املدني  الطيران  ألمن 
منتظمة  بصورة  يخضع  األمنية  التدابير  تنفيذ  أن  تضمن   •
املدني.  الطيران  ألمن  الوطني  للبرنامج  االمتثال  من  للتحقق 
تقييم  أساس  على  املراقبة  عملية  وتواتر  أولويات  حتديد  ويجب 

املختصة. السلطة  جتريه  الذي  املخاطر 
واإلستقصاء  واإلختبارات  األمن  تدقيق  عمليات  إلجراء  • ترتب 
للبرنامج  اإلمتثال  من  للتأكد  منتظمة  بصورة  والتفتيش 
السريع  التصحيح  ولتأمني  املدني  الطيران  ألمــن  الوطني 

والفّعال ألي من أوجه القصور.

شروط مراقبة اجلودة

سالمة املطار وأمنه في أيادٍ أمينة
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إعداد: ندين البلعة
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يشهد اجليش اللبناني حركة 

تدريب ناشطة بهدف صقل قدرات 

العسكريني ورفع مستوى كفاءاتهم 

ومهاراتهم. وفي سياق التدريب 

اإلختصاصي متّ خالل األسابيع 

املنصرمة تخريج دورتني في القوات 

البحرية ودورتني في مدرسة القوات 

اخلاصة.
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السيطرة على األضرار
ومكافحة احلريق

جونية  قاعدة  في  تدريبية  دورة  البحرية  القوات  من  عسكريون  تابع 
على  السيطرة  الــدورة  موضوع  أملاني.  تدريب  فريق  بإشراف  البحرية 
األضرار ومكافحة احلريق )Damage Control(، وقد استمرت مدة 

خمسة أسابيع.
في نهاية الدورة أقيم حفل تخريج حضره قائد القوات البحرية العميد 
املساعدات  ومنّسق  األملاني  التدريب  وفريق  املعّلم،  علي  البحري  الركن 
تقدمي  اإلحتفال  تخلل   .Diel املقدم  األملانية  السفارة  في  العسكرية 

الدروع وشعار اجليش لفريق التدريب.

إنقاذ السفن وطوارئ الغطس
تقنيات إنقاذ السفن الغارقة، قّص احلديد وتلحيمه حتت املاء، وتقنيات 
معاجلة الطوارئ الطبية الناجتة عن الغطس، محاور تضّمنتها دورة ثانية 

أقيمت في قاعدة جونية البحرية بإشراف فريق تدريب أميركي.
رتباء  نادي  )في  إحتفال  في  شهاداتهم  تسّلموا  الدورة  في  املشاركون 
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القاعدة( ترأسه العقيد الركن البحري جوزف سركيس ممثالً قائد القوات 
فوج  وقائد  البحريتني،  وبيروت  جونية  قاعَدتَي  قائدا  وحضره  البحرية، 
حضر  كما  الهندسة،  وفوج  البحرية  القوات  من  وضباط  البحر،  مغاوير 
الرائد Richard Balestri )من مكتب التعاون الدفاعي لدى السفارة 

األميركية في لبنان(.
وّجه رئيس اإلحتفال كلمة باملناسبة، شكر فيها اجلانب األميركي على 
جهده إلجناح هذه الدورة، وهنأ فيها العسكريني املتدربني وشّجعهم على 
املستوى  على  إيجابي  تأثير  من  لذلك  ملا  والعطاء،  اجلهد  من  املزيد  بذل 

الشخصي وعلى املؤسسة العسكرية.
املتدربني  مهارات  تقديره  عن  األميركي  التدريب  فريق  رئيس  أعرب  كما 

وخصوصاً في مجال الغطس.
واختتم اإلحتفال بتبادل الدروع وكوكتيل.

تابع الدورة ضباط وعناصر من القوات البحرية وفوج مغاوير البحر وفوج 
التفتيش  بتقنيات  تتعّلق  وتطبيقية  عملية  دروس  وتخّللها  الهندسة. 
قدرة  الغّطاسون  املتدربون  أظهر  وقد  الغارقة.  السفن  وإنقاذ  املاء،  حتت 

عالية في هذا املجال.
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مغاوير في كل زمان ومكان
ساسني  الياس  الركن  العقيد  اخلاصة  القوات  مدرسة  قائد  ترأس 
ممثالً العماد قائد اجليش احتفال تخريج دورة مغوار )42( التي حملت إسم 

الرائد الشهيد املغوار ميشال مفلح. 
شرمي،  جورج  الركن  العميد  العسكرية  الغرفة  رئيس  اإلحتفال  حضر 
البحر  مغاوير  فوج  قائد  روكز،  شامل  الركن  العقيد  املغاوير  فوج  قائد 
العقيد الركن عبد الكرمي هاشم، قائد الفوج املجوقل العقيد الركن جورج 
نادر، إلى جانب قادة وضباط من مختلف القطع العسكرية باإلضافة إلى 

عائلة الشهيد مفلح ووفد من عائالت املتخرجني.
بعد وصول علم اجليش ومراسم التكرمي، بدأ اإلحتفال بالنشيد الوطني 
اللبناني ومعزوفة نشيد الشهداء، ثم تذّكر التالمذة املتخرجون، الشهداء 

مرددين عبارة »لن ننساهم أبداً«.
الحقاً تقّدم طليع الدورة املالزم جورجي يعقوب لَقَسم اليمني: »أنا مغوار 
في كل زمان ومكان، أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبي كامالً حفاظاً 
على علم بالدي وذوداً عن وطني لبنان« ورّدد اجلميع »والله العظيم«. ثم 
طلب تسمية الدورة بإسم الرائد املغوار الشهيد ميشال مفلح، ليتسّلم 

من بعدها املتخرجون شهاداتهم.

تسليم  ــك  ذل أعقب 
درع الدورة لعائلة الشهيد وآخر إلى رئيس اإلحتفال 
على  اجليش،  قائد  بإسم  املتخرجني  هنأ  الذي  ساسني  الركن  العقيد 
ترويض  وإرادة  والثبات  الصبر  وروح  عالية  بكفاءة  املغوار  »دورة  اجتياز 
اإلنضمام  وهو  واحداً،  أعينكم هدفاً  واضعني نصب  واملشقات،  الصعاب 

إلى رجال النخبة في اجليش...«.
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باملكانة  ـــّوه  ن كــمــا 
في  اخلاصة  الــوحــدات  تكتسبها  التي  الرفيعة 

اجليوش، مرّكزاً على أهمية التدريب النوعي خالل الدورات لتحديد الكفاءة 
القتالية لهذه الوحدات، حاثاً املتخرجني على احملافظة على ما اكتسبوه 
من معارف، ووضع طاقاتهم اجلديدة في خدمة وحداتهم، ليسهموا في 

تعزيز قدراتها وتفعيل أدائها على مختلف الصعد.

مآثر  ساسني  الركن  العقيد  وتناول 
الشهيد مفلح فقال: »اعلموا أن وفاءكم للشهيد، يكون بالتزام القيم 

للمؤسسة  املطلق  الوالء  مقّدمتها  وفي  أجلها،  من  مضى  التي  واملبادئ 
واإلميان الراسخ بلبنان واالستعداد لبذل الغالي والنفيس في سبيله«.

الدورة
َمت الدورة إلىثالث مراحل يشرحها العقيد الركن ساسني باآلتي:  ُقسِّ
 .347 اًواجتازها  عنصر   781 إليها  تقّدم  أسبوعني  ملدة  حتضيرية  مرحلة 
تلتها مرحلة حتضير جسدي ومعنوي وتقني ملدة أربعة أسابيع، تتضّمن 
بواسطة  هبوط  سريعة،  سير  متارين  حراب،  )إشتباك،  البدنية  التنشئة 
احلبال، جولة هوائية وأرضية والتعاون مع البحرية...( اجتازها 193 عنصراً. 
تعايش  ومرحلة  ومناورات  دوريات  وقد تضمنت  )تكتية(  األخيرة  واملرحلة 

)72 ساعة من دون أكل(.
املشاركني  بعدد  متّيزت  الدورة  هذه  أن  ساسني  الركن  العقيد  يوضح 
قبل  األساسية  قطعهم  في  حتضيرهم  بفضل  وذلك   )192( واملتخرّجني 
خضوعهم للدورة، وأيضاً بفضل اندفاعهم لإلنضمام إلى رجال النخبة 

في اجليش.
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التعامل مع الطوافات
التي  التاسعة  القوات اخلاصة بتخريج دورة املجوقل  احتفلت مدرسة 

حملت إسم الرقيب الشهيد علي موسى )من الفوج املجوقل(.
القوات  مدرسة  قائد  ساسني  الياس  الركن  العقيد  االحتفال  حضر 

املجوقل  الفوج  قائد  اجليش،  قائد  اخلاصة ممثالً 
العقيد الركن جورج نادر وقادة األلوية واألفواج.

على  فيها  هنأهم  املتخرجني،  الى  كلمة  وّجه  ساسني  الركن  العقيد 
انضمامهم الى رجال النخبة في اجليـش، شارحاً لهم أهمية االحتراف 
اخلاصة.  القوات  مهمات  في  البـدنية  واللياقة  املعنـوي  والوعي  التقني 
واالستفادة من كل تطور في هذا  واملثابرة  اجلهد  كما شّدد على ضرورة 

املجال. 
الرقيب  إسم  إطالق  رافقت  التي  واالعتزاز  الفخر  مشاعر  عن  عّبر  وقد 
أثناء  في  استشهد  الذي  هو  الــدورة،  هذه  على  موسى  علي  الشهيد 
متمنياً  شعبه،  وسالمة  جيشه  كرامة  عن  دفاعاً  البارد  نهر  معركة 

للمتخرجني، باسم العماد جان قهوجي، دوام النجاح والتقدم.
والرياضة  اليومي  التدريب  أوقف  إذا  شراسته  العسكري  »يفقد 
أهمية  على  نادر  الركن  العقيد  يشّدد  الكلمات  بهذه  املستمرة«، 
على  مرّكزاً  املجوقل،  الفوج  عناصر  يتابعها  التي  الدائمة  التدريبات 
دورة املجوقل التاسعة التي هي األخيرة ضمن املنهاج القدمي للتدريبات 
)ضمن 10 أسابيع والشرط الوحيد هو جناح العنصر في االختبار الطبي 

والرياضة، للخضوع للدورة(.
نهرا،  جان  الرائد  بينهم  من   ،29 منهم  تخرّج  عنصراً   156 الدورة  تابع 



والتدريب(  )العمليات  الثالث  الفرع  في  ضابط 
ومسؤول عن التدريبات في املجوقل، وهو يعتبر أن أهم ما تضمنته هذه 

الدورة كان التدريبات على التعامل مع الطوافات.
احلبال،  تسّلق  على  التركيز  كان  )أسبوعان(  التحضيرية  املرحلة  في 
درس أعمدة، حركات سويدية، سباحة، متارين سير، جولة مخاطرة وكرات 

طبية.
مرحلة التنشئة البدنية )3 أسابيع( ارتكزت على الرياضة ومتارين سير 
ودروس في االشتباك واحلراب. أما املرحلة التقنية )أسبوعان( فخصصت 
على  الهبوط  الطوافة،  من  والترّجل  الصعود  الطوافات:  مع  للتعامل 
بواسطة  والهبوط   )rappel( احلبال  بواسطة  الهبوط  علو منخفض، 
احلبال  على  الهبوط  الى  باإلضافة  هذا   .)Fast rape( السريع  احلبل 

العنكبوت، هبوط  احلبال، هبوط  بواسطة  إخالء جرحى  عن حائط، 
العصفور امليت )dead Bird( والهبوط احلرّ.

الدوريات  وتضّمنت  أسابيع(   3( التكتية  التنشئة  مرحلة  وأخيراً 
الطوافات  باستعمال  دوريات  استطالع(،  إغارة،  )كمني،  الراجلة 
)العمليات املجوقلة( ومترين سير نهاية الدورة وهو عبارة عن انكفاء 
الدورة وااللتحاق بالقوات الصديقة ضمن مسافة تصل الى 70 كلم.
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القادمة  املجوقل  دورات 
جديد  ملنهاج  وفقاً  ستتم 
مدرسة  في  أسابيع   7 ضمن 
الشرط  أما  اخلاصة.  القوات 

ــــي لــلــعــنــاصــر  ــــاس األس
هذه  متابعة  ليستطيعوا 
حائزين  يكونوا  أن  فهو  الدورة، 

شهادة مغوار.
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 Danny الباخرة  غرق  مأساة 
الهوجاء  العاصفة  بسبب   FII
كانون   17( لبنان  ضربت  التي 
من  خّففت  ــرم(،  ــص ــن امل األول 
وقعها اجلهود الكبيرة التي بذلها 
عناصر  طليعتهم  وفي  املنقذون 
بحيث  اللبنانية،  البحرية  القوات 
متّ إنقاذ 40 بحاراً من أصل الطاقم 

املؤلف من 83، وانتشلت 16 جثة.
تلّقى  البحري  الناطور  دير  مركز 
التي  الباخرة  من  اإلستغاثة  نداء 
كانت ترفع علم بنما وعلى متنها 
مختلفة،  جنسيات  من  بحاراً   83
رأس  ألف   50 بنحو  محّملة  وهي 

ماشية.
مراكب القوات البحرية وزوارقها 
إستغاثة  نداء  تلقيها  فور  حترّكت 
على  للغرق  تعرّضت  التي  الباخرة 

بعد 11 ميالً غرب جزر الرمكني.
العاصفة  ــدة  ش ــى  ال ــراً  ــظ ون
وبُعد  ــوج  امل مستوى  ــاع  ــف وارت
كانت  الشاطئ  عــن  الــبــاخــرة 
ومعّقدة  صعبة  االنقاذ  عملية 

غرفة  إنشاء  اقتضى  ما  للغاية، 
الكوارث،  إلدارة  بحرية  عمليات 
أقيمت  إذ  ــوراً  ف نّفذ  الــذي  األمــر 
أعمال  مسّير  برئاسة  الغرفة 
البحري  العميد  البحرية  القوات 
هذه  مهمة  وكانت  ــارودي.  ب نزيه 
ومتابعة  وتنسيق  إدارة  الغرفة 
واإلنقاذ  اإلغاثة  عمليات  مختلف 
املعنية،  اجلهات  قبل  من  املنّفذة 
البحرية  بالقوات  متّثلت  والتي 
البحري  النقل  ومديرية  اللبنانية 
والدفاع  طرابلس(  مرفأ  )رئاسة 
اللبناني  األحمر  والصليب  املدني 

واملديرية العامة لألمن العام وفرع 
مخابرات منطقة الشمال.

البالغة  الظروف  من  الرغم  على 
عمليات  استمرت  الصعوبة 
شاركت  التي  واإلنــقــاذ  البحث 
البحرية  القوات  مراكب  فيها 
املتحدة  األمم  لقوات  تابعة  وأخرى 
طوافتي  الى  لبنان  في  املؤقتة 
للمركز  تابعتني  بريطانيتني  إنقاذ 
وبعض  واإلنقاذ،  للبحث  الدولي 
كانت  التي  التجارية  السفن 

موجودة في املنطقة. 
العمليات  هذه  حصيلة  وكانت 

الفضل  يعود  شخصاً   40 إنقاذ 
اندفاع  الــى  إنقاذهم  في  األول 
من  البحرية  القوات  عسكريي 
من  بالرغم  وأفــراد،  ورتباء  ضباط 
ِقَدم العتاد املتوافر وتواضعه. كما 
بحرية  عمليات  غرفة  إنشاء  وأن 
رأس  بقيادة  وطارئة  فورية  بصورة 
كان  البحرية،  القوات  في  الهرم 
في  احلاسم  والدور  األكبر  األثر  له 
الغرقى  من  ممكن  عدد  أكبر  إنقاذ 

ونقلهم الى أماكن معاجلتهم.
اجلمهورية  رئيس  ــدى  أب ــد  وق
أسفه  سليمان  ميشال  العماد 
منت  على  غرقت  التي  للضحايا 
مقّدماً   »Danny FII« الباخرة 
تنتمي  التي  ــدول  ال الــى  تعازيه 
وشاكراً  الضحايا،  هــذه  اليها 
األملانية  والبحرية  الدولية  القوات 
اجليش  مؤازرتها  والبريطانية 
اللبناني والصليب األحمر والدفاع 
منّوهاً  اإلنقاذ،  عمليات  في  املدني 
باجلهود التي بُذلت في هذا املجال.
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بحث واإنقاذ

كانون الثاين

إعداد: روجينا خليل

Danny FII الباخرة
مأساة خّفف من وقعها

ً إنقاذ 40 بحارا
بجهود إستثنائية
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دراسسات واأبحاث

كانون الثاين

بوابة الصني الغربية على طريق احلرير

سينكيانغ أو تركستان الشرقية

رّدد الكثير من وسائل اإلعالم في الفترة األخيرة أخبار اإلضطرابات التي وقعت في إقليم سينكيانغ 
وتدّخل قوات عسكرية صينية لوقف هذه اإلضطرابات والقالقل. فأين يقع اإلقليم وما هي األسباب 
تدفع  والتي  الضحايا،  من  به  بأس  ال  عدد  بحياة  أودت  التي  اإلضطرابات  هذه  حدوث  الى  أّدت  التي 
السلطات الصينية الى التدخل بقوة ملنع وقوع حوادث مشابهة في املستقبل؟ إن محاولة اإلجابة 
على هذه التساؤالت قد تلقي الضوء على اجلانب األكبر من هذه املشكلة الدائمة، والتي تؤرق جفون 

السلطات الصينية منذ عقود، ورمبا منذ قرون ايضاً.

املوقع واحلدود واملساحة
الصني  خارطة  الــى  نظرنا  إذا 
سينكيانغ  إقليم  أن  نرى  اإلدارية 
ــرب من  ــغ ــى ال ــص ــي أق يــقــع ف
الشعبية  الــصــني  جمهورية 

.)PRC(
حوالى  اإلقليم  مساحة  تبلغ 
يقارب  ما  )أي  ــم2  ــل 1.660.000ك
من  ــده  ــح وي ــــران(،  إي مساحة 
كل  الغرب  ومن  روسيا  الشمال 
قيرغيزستان،  كازاكستان،  من 
أفغانستان،  طــاجــكــســتــان، 
اجلنوب  ومن  والهند،  باكستان 
إقليم التيبت وجزء من الهند، أما 
من جهة الشرق فتحده جمهورية 
األراضي  بباقي  ويتصل  منغوليا 
وتشكل  ايضاً،  شرقاً  الصينية 

إعداد: الدكتور أحمد عّلو
                     عميد متقاعد
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1/6 مساحة  الشاسعة حوالى  املساحة  هذه 
الصني البالغة 9.6 ماليني كلم2.

اإلقليم في اجليوبوليتيك
حوالى  سينكيانغ  إقليم  سكان  عدد  يبلغ 
وفق  يتوزعون  وهم   )2007( نسمة  مليون   21

االتنيات اآلتية:
- ويغور: ٪45.

- هان: ٪41.

- قازاق: ٪7.
- هّوي: ٪5.

- قيرغيز: ٪1.
- منغول: ٪0.8.

أخرى  إتنيات  من  قليلة  أعداد  اليهم  يضاف 
مختلفة.

الدين  يعتنقون  مبعظمهم  اإلقليم  سكان 
قومية  فهم  الهان  عدا  ما  السني  اإلسالمي 
صينية غير مسلمة )كونفوشية وغيرها(. أما 
الهّوي فهم من العرق الصيني ولكنهم يدينون 

باإلسالم. 
والصحراوية  اجلبلية  بطبيعته  اإلقليم  ميتاز 
في  »زنغاريا«  حوضي  من  يتشّكل  أنه  ذلك 

بينهما  تفصل  اجلنوب  في  و»تــارمي«  الشمال 
 )Tian Shan( شان  تيان  جبال  سلسلة 
ارتفاع  أعلى  يبلغ  التي  السماوية(،  )اجلبال 
)Victory Peak(، وفي شرقها  لها 7349م 
155م  مبعدل   )Turpan( توربان  منخفض 
جزء  هي  السلسلة  وهذه  البحر،  سطح  حتت 

من جبال الهيماليا.
عدد  بها  يحيط  صحراء  عن  عبارة  والتارمي 
بإسم  الصحراء  هذه  وتعرف  الــواحــات،  من 
 )Taklamakan( »تاكالمكان«  صحراء 
وهي تسمية أطلقها سكان اإلقليم »الويغور« 
إذا  »أنك  مبعنى  العربية  من  مأخوذة  أنها  ويبدو 
 Go and( أبــداً«  منها  تخرج  فلن  دخلتها 

.)you will never come out
كلم   1000 حوالى  الصحراء  هــذه  طــول 
الشمالي  طرفيها  وعلى  كلم   400 وعرضها 
الصني  من  احلرير«  »طريق  متر  كانت  واجلنوبي 
نحو الغرب. والى الشرق منها تقع صحراء »لوب 
االستراتيجي  املركز  وهي   )Lop Nor( نور« 
أولى  أجرت  حيث  الصينية  النووية  للتجارب 
جتاربها العام 1964، كما أن املنطقة تستخدم 
وحتوي  البالستية  الصاروخية  للتجارب  اليوم 

البالستية  الصواريخ  إطالق  منصات  من  عدداً 
اإلقليم إحدى  للقارات، وهذا ما يعطي  العابرة 
الصينية  السياسة  في  االستراتيجية  مزاياه 
الدفاعية الى جانب مميزات أخرى سيأتي ذكرها.

ثروات اإلقليم وموارده
األقاليم  أغنى  من  سينكيانغ  إقليم  يعتبر 
الصينية بثرواته الطبيعية واملواد اخلام الالزمة 
في حركة االقتصاد الصيني، فهو يحتوي على 
احتياط نفطي قدر بـ21 مليار طن وميثل 30٪ من 
حجم موارد النفط في الصني، كذلك فقد قدر 
احتياط الغاز الطبيعي في اإلقليم بحوالى 10 
تريليون م3، أي ما يشّكل 34٪ من حجم الغاز 
الطبيعي في بالد الصني، كما أنه يحتوي على 
مليون  بـ220  يقدر  احلجري  الفحم  من  مخزون 
واإلقليم  البالد.  إنتاج  يوازي 40٪ من  ما  أي  طن 
هو األول في مناطق الصني بإنتاجه، يضاف الى 
كل هذا ثروة حيوانية كبيرة وإنتاج للقطن هو 
األقاليم،  بقية  الى  بالنسبة  الصني  في  األول 
احلديد  تشمل  حديثة  صناعات  الى  باالضافة 
ودلت  والتعدين،  والنسيج  والغزل  والصلب 
اإلقليم  أراضــي  أن  والتقديرات  االكتشافات 
وغيرها  والكوبالت  اليورانيوم  خامات  حتتوي 
على  الــنــادرة  املعادن  من  األصناف  عشرات 

مستوى البالد الصينية.

تاريخ اإلقليم
سينكيانغ  إقليم  أن  املؤرخني  معظم  يجمع 
ينتمي جغرافياً الى منطقة واسعة كانت متتد 
ومنغوليا  سيبيريا  في  الروسية  السهوب  من 
جنوباً  والهند  شرقاً  الصني  بالد  الى  شماالً 
بحر  حتى  الوسطى  آسيا  تراب  كامل  وتشمل 
هذه  وكانت  األســود.  البحر  حتى  ورمبا  قزوين 
الرعاة  لقبائل من  مرتعاً  الشاسعة  املساحات 
العرق  الى  ينتمون  مبعظمهم  الذين  الرحل، 
هذه  على  أطلق  السبب  ولهذا  القدمي،  التركي 
الترك،  بالد  أي  »التركستان«  إسم  املنطقة 
في  ــراك  األت جــدود  بعد  ما  في  انحدر  ومنها 
تركيا احلالية. كثير من هذه القبائل والقوميات 
مع  أصبحت  معينة  مناطق  في  استوطن 
ميتاز  املنطقة  تاريخ  كان  وإن  لها،  أوطاناً  الزمن 
في  القبائل  هذه  صراع  من  مستمرة  بحركة 



في  القائمة  الدول  من  اجلوار  مع  أو  بينها  ما 
وصلتها  وقد  التاريخ،  من  الغابرة  الفترات  تلك 
األمــوي  العهد  منذ  اإلسالمية  الفتوحات 
هذه  من  اشتهر  وقد  امليالدي(  الثامن  )القرن 
قوية  دوالً  أنشأت  التي  القوميات  أو  القبائل 
الويغور والقيرغيز والطاجيك واألوزبك والتيبت 
واألفغان وغيرهم، ولذلك سميت بالدهم في ما 
بأوزبكستان  نسمع  واليوم  لهم،  نسبة  بعد 
القيرغيز  بالد  أي  وقيرغيزستان  األوزبك  بالد  أي 

كانوا  الذين  الويغور  بالد  )أي  وويغورستان، 
إقليم سينكيانغ  يشكلون 90٪ من سكان 
القرن  نهاية  في  اليها  الصني  ضمته  الذي 
اليوم  يطالبون  الويغور  عشر(.  التاسع 
دولتهم  إلقامة  الصني  عن  باالستقالل 
»ويغورستان«  إســم  حتت  املستقلة 
»جمهورية  يوم  ذات  سموها  كما  أو 
أعلنوا  عندما  الشرقية«  التركستان 
معظم  بهم  واعترفت  استقاللها 
ما  ســرعــان  الصني  ولكن  ـــدول،  ال
أراضي  الى  وضمها  احتاللها  أعادت 
اجلمهورية الصينية الشعبية العام 

1949 في عهد ماو تسي تونغ.

احلدود اجلديدة
أن  الويغور  قبائل  استطاعت 
سيطرتها  وتفرض  دولة  تقيم 
التاسع  القرن  منذ  على جوارها 

مع  دائــم  صــراع  في  بقيت  ولكنها  امليالدي 
الصني  حتتل  فتارة  الصني،  في  احلاكمة  األسر 
البالد عن احلكم  وتارة تستقل هذه  البالد  هذه 
أو  الصيني  احلاكم  قوة  وفق  وذلك  الصيني، 
ضعف هذه القبائل أو صراعها في ما بينها. وقد 
استطاع بعض زعماء هذه القومية وخصوصاً 
القرن  من  الثاني  النصف  في  بك  يعقوب  اخلان 
ويتحالف  قوية  دولة  يقيم  أن  عشر  التاسع 
جهة  من  الصني  بوجه  للوقوف  انكلترا  مع 
ووجه روسيا القيصرية من جهة ثانية، كما أن 
مصلحة روسيا كانت تقضي مبنع متدد االنكليز 
املنطقة  هذه  كانت  لذلك  املنطقة،  هذه  في 
الدول  ومصالح  الدولي  القوى  مليزان  تخضع 
مصلحة  اتفقت  وملا  الوقت،  ذلك  في  الكبرى 
الصينية  »شينغ«  أسرة  مصلحة  مع  القيصر 

مت القضاء على دولة الويغور وُضّمت الى الصني 
العام 1884، وأطلق عليها إسم سينكيانغ أي 

»احلدود اجلديدة«.

محاوالت استقاللية فاشلة
بعد ضم اإلقليم الى الصني عمدت احلكومة 
مراعاة  ذاتياً  حكماً  منحه  الــى  الصينية 
والدينية  واالتنية  الدميوغرافية  لتركيبته 
الشيوعي  احلــزب  وأن  خصوصاً  )مسلمون( 
ــم، وقد  ــاك ــان هــو احل ك

هذا  من  التخلص  الويغور  حاول 
احلكم عبر محاوالت كثيرة لالستقالل على مرّ 
العقود املاضية ولكنها باءت بالفشل لعدد من 

األسباب منها:
إدخال  الى  الصينية  السلطة  عمدت  لقد   -
عسكرية  فرق  وهي  واإلنتاج«  البناء  »فيالق 
املسرّحني  العسكريني  مــن  أو  نظامية 
الهان(  قومية  من  )جميعهم  وعائالتهم 
تطوير  في  ضخمة  بعملية  القيام  وباشرت 
ومصانع،  وجسور،  طرق  بناء  مثل  اإلقليم، 
كذلك  وصناعية.  زراعية  وقرى  ومدن،  وزراعة، 
املواطنني  من  كبيرة  أعــداد  نقل  الى  عمدت 
اإلقليم  في  ووّطنتهم  الشرق  من  الصينيني 
الدميوغرافية كما  تركيبته  لتغيير  في محاولة 

أن  فبعد  الويغور،  يقول 
السكان،  من   ٪90 يشّكلون  هؤالء  كان 

الى  يضاف   .٪50 من  أقل  الى  نسبتهم  تدنّت 
احلساسة  واملواقع  املراكز  أغلب  انتقال  ذلك 
كذلك  الهان  الى  وإدارته  اإلقليم،  سلطة  في 
قدمية  )تركية  األم  الويغور  لغة  إلغاء  محاوالت 
الويغور  منع  ومحاوالت  عربية(،  بحروف  تكتب 
من إقامة شعائرهم الدينية اجلماعية أو القيام 
باالحتفاالت الدينية. كل ذلك رفع درجة التوتر 
الى  اإلقليم  والهان في  الويغور  ما بني قوميتي 
حد وقوع االشتباكات الدامية بينهما، وتدّخل 
شرطة  من  الصينية  العسكرية  السلطات 
وتشريد  الهان  املواطنني  لصالح  مخابرات  أو 
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هذه  أدت  لقد  مصادرهم.  تقول  كما  الويغور 
سكان  بني  النفوس  شحن  الى  التصرفات 
الى  تراكمها  أدى  دامية،  أحداث  ووقوع  االقليم 
بروز حركات وطنية ويغورية تطالب باالستقالل 
الويغوري  االنسان  بحقوق  تطالب  ــرى  وأخ

واملساواة مع بقية املواطنني في الصني.

رؤية الصني لإلقليم
 أو عقب آخيل املارد الصيني

أحد  سينكيانغ  إقليم  أن  الصني  تعتبر 
نهضتها  في  االستراتيجية  القوة  نقاط  أهم 
األول  الطاقة  احتياط  مركز  فهو  الصناعية، 
املدني  الصيني  ــارد  امل نهوض  في  الضروري 
نحو  الغربية  الصني  بوابة  وهو  والعسكري، 
أنابيب  خطوط  متر  وعبره  وروسيا  آسيا  وسط 
كما  الصني،  باجتاه  منها،  اآلتية  والغاز  النفط 
هذا  في  املوعودة  املشاريع  من  الكثير  هناك  أن 
على  الصني  بوابة  كان  الذي  فاإلقليم  املجال. 

اليوم  يشّكل  القدمية  البرية«  احلرير  »طريق 
فعالً بوابة لطريق حرير من نوع آخر، فمنه تأتي 
اخليرات وعبره اإلمدادات من الطاقة، ومن خالله 
يجري التصدير البري من الصني باجتاه دول آسيا 
الوسطى وروسيا وحتى سائر بالد الغرب، لذلك 
فهي لن تسمح ألي قوة أن تنازعها فيه أو حتاول 
كان،  من  كائناً  الداخلية  شؤونه  في  التدخل 
إشارة  شنغهاي  منظمة  بنود  بعض  في  ولعل 

صينية واضحة حول هذا املوضوع. 

موقف روسيا
يخشى  السابق  السوڤياتي  ــاد  االحت كــان 
انتقال  من  خوفاً  سابقاً  اإلقليم  استقالل 
ولكن  الوسطى،  آسيا  جمهوريات  الى  العدوى 
بعد سقوطه العام 1991 واستقالل هذه الدول 
وأن  خصوصاً  االقليم،  استقالل  يعارض  ال  بات 
مليون   200 حوالى  توطني  الى  تسعى  الصني 
وهذا  روسيا،  تقول  كما  االقليم  في  صيني 

تلك  في  روسيا  حدود  على  خطراً  يشّكل  ما 
املنطقة )التي تكاد تخلو من السكان(، وهذا ما 
واستراتيجياً  جيوبولتيكياً  خلالً  ايضاً  يشّكل 
ما بني الصني وروسيا، ولعل هذا أحد املواضيع 
أو القضايا التي يتم تداولها من خالل منظمة 
آسيا  ودول  والصني  روسيا  بني  ما  »شانغهاي«، 

الوسطى األعضاء فيها.

موقف الغرب
والواليات املتحدة

موضوع  من  صريحاً  موقفاً  الغرب  يتخذ  لم 
الشعب  حقوق  يؤيد  كان  وإن  فهو  اإلقليم 
الويغوري في تقرير املصير إال أنه ال يريد إغضاب 
مثالً  املتحدة  الواليات  أن  نرى  لذلك  الصني، 
تستخدم املوضوع وفق مصاحلها وسياساتها 
مع الصني، وتقارب موضوع حقوق اإلنسان فيه 
بخفر وحياء، أو الستخدامه ورقة بوجه الصني 

في الوقت املناسب.
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موقف تركيا
انتفاضة  واحلكومة،  التركي  الشعب  أيّد 
)تركستان  سينكيانغ  إقليم  في  الويغور 
بسياسة  ونّددوا  الستقالله  ودعوا  الشرقية( 
العتبارهم  وذلك  جتاهه،  الصينية  احلكومة 
وتركيا  واحدة،  تركية  قومية  يشّكلون  أنهم 
االستراتيجيني(  املنّظرين  بعض  يقول  )كما 
حتى  متتد  التي  الكبرى  تركيا  إلقامة  تسعى 
 150 حوالى  )تضم  الشرقية  التركستان 
عظمى  دولة  الى  تتحول  وبذلك  تركي(،  مليون 
واملواقع  املــوارد  من  هائلة  إمكانات  متتلك 

البحر  وحتى  الصني  حدود  من  االستراتيجية 
املتوسط، فتصبح العباً جيوستراتيجياً مهماً 

في الصراع األوراسي - الغربي.

الدول العربية واإلسالمية
مضاد  موقف  أي  العربية  الــدول  تتخذ  لم 
التي  الصداقة  الى  نظراً  الصينية  للسياسة 
املتينة  االقتصادية  والعالقات  بالصني  تربطها 
القضايا  مع  الدائم  الصني  ولوقوف  معها، 
شأناً  املوضوع  تعتبر  وهي  العادلة  العربية 
مصلحة  وفق  معاجلته  جتري  داخلياً،  صينياً 

الدولة ومنطق وحدة الوطن الصيني.

السياسة واالقتصاد واالستراتيجيا
الصينية  باللغة  إقليم سينكيانغ  إن قضية 
أو  العربية  باللغة  الشرقية  التركستان  أو 
هي  الويغورية،  أو  التركية  باللغة  ويغورستان 
إستراتيجية،   - إقتصادية   - سياسية  قضية 
امليالد  قبل  األول  األلــف  ومنذ  اإلقليم  فهذا 
املصالح  ــدام  ص مجال  كــان  الــيــوم،  وحتى 
مبعناها  احمللية  السلطة  بني  ما  والهوية، 
فهو  الصينية،  والسلطة  القبلي   - الشعبي 
حكم  حتت  وطــوراً  الصيني  احلكم  حتت  تارة 
سياسية  بعالقات  ارتبطوا  الذين  »اخلانات« 

في  الكبرى  الدول  من  تلك  أو  هذه  مع  دولية 
الدول  مصالح  منظومة  ووفق  املاضية،  القرون 
الكبرى وصراع النفوذ، ولكن اإلقليم ومنذ أكثر 
من قرنني من الزمن ما يزال حتت سلطة احلكم 
قومية   56 حوالى  تضم  والصني  الصيني، 
القوي  يحاول  عالم  في  العظمى  الدولة  وهي 
لإلقليم  سمحت  ولو  الضعيف.  يأكل  أن  فيه 
مشابهة،  حالة  ستواجه  فهي  باالستقالل 
منغوليا  إقليم  في  وكذلك  التيبت  إقليم  في 
اجلنوب،  في  وتايوان  الشمال،  في  الداخلية 
وذلك يعني انهيار الدولة الصينية ككل، لذلك 
من  أي  لدى  انفصالي  توجه  أي  أن  تعتبر  فهي 

هذه القوميات عمالً عدائياً جتاه األمة الصينية 
والدولة، وستستخدم في منع وقوعه أو قمعه 
املتاحة بيديها، وكل السياسات  الوسائل  كل 
التي  بقوة«  »إضرب  سياسة  وليس  املناسبة، 
فحسب،  ويغورستان  إقليم  في  تستخدمها 
فمصلحة الصني العظمى فوق أي اعتبار ديني 
املجتمع  فئة من مكونات  إتني ألي  أو  أو قومي 
املّس  حاولت  مهما  الصينية،  والدولة  الصيني 
قوته  أسباب  وإضعاف  الصيني  الكيان  بوحدة 

وارتقائه.

املراجع:
في  الكامل   - األثــيــر  ــن  اب  -
التاريخ - مطبعة صادر - بيروت 
»دخــل   5 ص   -  5 ج   -  1982
اإلسالم الى اإلقليم العام 96 هـ 
- 715م على يد قتيبة بن مسلم 

الباهلي )كاشغر(.
 23  - تــاميــس  اجنــلــز  ــوس  ل  -
حقوق   -  2009 الثاني  تشرين 

االنسان في الصني.
 - EAST Turkistan
 information Center -
Uygur.org/Arabic.
- www.Uygorworld.
com/sgt/m21.htm.
- News.Xinhuanet.
com.
 - Xinjiang:Farwest
China.

هامش:
طريق احلرير هي طريق كانت تربط الصني براً 
الى  شماالً  وتتفرع  الوسطى  آسيا  عبر  بأوروبا 
البحر  حتى  سوريا  نحو  وغرباً  األسود  البحر 
وكانت  الهندي،  احمليط  حتى  وجنوباً  املتوسط 
تنقل احلرير الصيني نحو هذه البالد وغيرها من 
الثقافات  وتبادل  لنقل  طريقاً  وكانت  البضائع، 
واألفكار خالل حقبات طويلة من التاريخ القدمي 

واملتوسط. 
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إعداد:
إحسان مرتضى

باحث في الشؤون 
االسرائيلية

يعتبر غابي شيفر، أستاذ العلوم 
العبرية،  اجلامعة  في  السياسية 
تربط  التي  اخلاصة  العالقات  أن 
اإلسرائيلية  السياسية  النخب 
والقضائية  االقتصادية  بالنخب 
وبالنخب  ــي،  ــاس أس بشكل 
اإلعالمية بشكل فرعي، قد جعلت 
تعمل  اإلسرائيلية  الدميوقراطية 
فحسب.  ظاهري  رسمي  بشكل 
كما وأن تدهور النخب السياسية 
قد  والنوعية  الكاريزما  حيث  من 
أدى الى حالة من اإلحباط الشديد 
بسبب  اجلــمــهــور  ـــاط  أوس ــي  ف
بانعدام  السائد  العام  الشعور 
العدل،  وانعدام  االستقامة 
اإلسرائيلية،  فالدميوقراطية 
تعد  ــم  »ل شيفر،  بحسب 
القيمة  عدمية  زخرفة  من  أكثر 
بالفساد«.  مليء  سياسي  جلهاز 
في  السريع  التغير  جاء  هنا  ومن 
واحدة  تكمل  لم  التي  احلكومات، 
الكاملة  واليتها  فترة  قط  منها 
ونصف  عقد  من  أكثر  مدى  على 
ــن، وهـــذه كــانــت حال  ــزم مــن ال
وباراك  ونتنياهو  بيريس  حكومات 
تتمكن  لم  التي  وأوملــرت،  وشارون 
أعمالها  مسؤولية  حتّمل  مــن 
واالقتصادية  السياسية  وقراراتها 
ــواء،  س حــد  على  والعسكرية 
قانونية  ملساءالت  أغلبها  وخضع 
الذي  األمــر  وأخالقية،  وقضائية 
ترك تأثيرات عميقة على املجتمع 
والقيادية،  السياسية  واخلريطة 
اتخاذ  رئيس على عملية  وبشكل 
شهدناها  ــور  األم ــذه  وه الــقــرار. 
بشكل أساسي بعد احلرب الثانية 
وبعد   2006 الــعــام  لبنان  على 

التي  املصهور«  »الرصاص  عملية 
شّنت على قطاع غزة أواخر العام 
2008، حيث دار اجلدل الداخلي في 
احلرب  شرعية  حول  ليس  الكيان، 
األسلوب  حــول  ــا  وإمن ــدوان،  ــع وال
ومدى  القرار  اتخاذ  في  والسرعة 
واملجتمع  واجليش  الدولة  جاهزية 
النوع،  ــذا  ه مــن  حـــروب  ــوض  خل
وحول ماهية العالقة بني احلكومة 
ــرق  وط العسكرية  ــادة  ــي ــق وال
وسياسياً  عسكرياً  احلرب  إدارة 
وإعالمياً، األمر الذي يترك تداعياته 
اخلريطة  على  واخلطيرة  العميقة 
القيم  منظومة  وعلى  السياسية 
اإلتنية  والــعــالقــات  واملفاهيم 
الكيان.  هــذا  في  واالجتماعية 
اليها  املشار  التطورات  وأن  كما 
تغيراً  نفسها  عكست  قد  آنفاً 
لدى  األساسية  املفاهيم  فــي 
مكانة  تصّور  حول  اإلسرائيليني 
دولة  من  املنطقة:  في  الكيان 
ما  أقصى  كان  معزولة  هامشية 
املنطقة  في  قبولها  هو  تتمناه 
وإقامة عالقات سالم، حتى لو كان 
بارداً، مع جيرانها، الى دولة، آخر ما 
مع  بها،  العربي  االعتراف  يعنيها 
فرض التعامل معها، سراً أو علناً، 
إنتقائية تخدم مصاحلها  بطريقة 
عاتقها  على  وتأخذ  وأخيراً،  أوالً 
»صراع  في  الطويلة  ــذراع  ال دور 

احلضارات«.
اإلسرائيلي  املجتمع  خضع  لقد 
يزال  وما  األخيرين  العقدين  خالل 
وتأثيرات  لعوامل  الــيــوم،  حتى 
التحوالت  في  ساهمت  جوهرية 
فيه  احلاصلة  والسياسية  احلزبية 

ومن أبرزها ما يلي:

إسرائيـل في حمــأة التحـــّوالت السياسية والعسكرية
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أ - العوملة اإلقتصادية والثقافية.
االقتصادية  السياسات   - ب 
واخلصخصة  النيوليبرالية 
املركزي  االقتصاد  من  واالنتقال 

املوّجه الى اقتصاد السوق احلرة.
اجلــدد  احملافظني  ظــاهــرة   - ج 
األبحاث  مراكز  من  بعدد  ممثلة 
أفكارهم  وترجمة  االستراتيجية 

ومواقفهم الى سياسات.
واخلسارة  الدولة  دور  تراجع   - د 
في جميع مجاالت احلياة، ال سيما 
اخلدمات  خصخصة  أعقاب  في 

األساسية.
املجتمع  نقلت  العوامل  هذه 
جمعاني  مجتمع  من  اإلسرائيلي 
فرداني، حيث طغيان  الى مجتمع 
والفئوية  الشخصية  املصالح 

والقطاعية.
التاريخ  في  الباحثون  أشار  لقد 
أن  الــى  اإلسرائيلي  العسكري 
الثالث في  الوزراء  رئيس  أوملرت هو 
تاريخ إسرائيل الذي متّ تضليله من 
بعد  العسكرية،  القيادات  جانب 
بيغن وبيريس، لكن احلقيقة هي أن 
قرارات احلرب التي اتخذت في العقد 
األخير كانت مجرد مخرج من أزمة 
املستمرة  السياسي  القرار  صنع 
جنون  بسبب   1967 العام  منذ 
والتحوالت  ناحية،  من  العظمة 
االقتصادية والسياسية والثقافية 
السياستني  في  اإلجماع  وغياب 
اخلارجية واألمنية من ناحية أخرى، 
بالقضية  يتعلق  ما  في  خصوصاً 
حيثياتها  بكل  الفلسطينية 
وتفرعاتها اجلغرافية والدميوغرافية 
والسياسية والعسكرية واألمنية. 
التحّوالت  السياق جاءت  وفي هذا 
مؤسسات  وتطّور  االيديولوجية 
القيم  وتغّير  املــدنــي  املجتمع 
السياسي  االنقسام  وتعّمق 

والشرخ اإلتني وحترر وسائل اإلعالم 
من قبضة الدولة وحتّول دور األحزاب 
املركز  وضــعــف  الــقــيــادة  ــط  ومن
املهيمن وزعزعة االستقرار. وأوملرت 
كان رئيس الوزراء الثالث من اجليل 
السياسية  القيادة  في  الثاني 
لم  الــذي  ــاراك(  وب نتنياهو  )بعد 
في  القرار  اتخاذ  عبء  أمام  يصمد 
أما حكومة شارون  األزمات،  حلظة 
حالً  فاعتبرت  أوملرت  سبقت  التي 
قيادات  الى  بالعودة  نظام  ألزمة 
وغيابها  الدولة،  مؤسسي  جيل 
والفراغ  األزمــة  بعودة  تسّبب 
ثقة  وتدهور  الدولة  دور  وانحسار 
ومؤسسات  بأجهزة  اجلمهور 
بعد  خصوصاً  احلاكمة،  السلطة 
في  السلطة  هذه  عناصر  انخراط 
الكاريزما  وفقدان  الفساد  قضايا 
القيادية املطلوبة وعبادة املصالح 

الشخصية.
السياسي،  الصعيد  على  هذا 
العسكري،  الصعيد  على  أمــا 
اتخاذ  في  والــتــردد  الفشل  فــإن 
احلرب  أهداف  في  والغموض  القرار 
مجرياتها  في  احلاصلة  والفوضى 
ووقائعها، قد جعلت اإلسرائيليني 
أداء  أمام  خائفني  مذهولني  يقفون 
االنضمام  حوافز  وأمام  جيشهم 
يأتي  ايضاً  السياق  هذا  في  اليه. 
نظرة  فــي  والتخّبط  الــتــحــّول 
واالنتصار  احلرب  الى  اإلسرائيليني 
الهوية  أن  املعروف  فمن  فيها. 
مرتبطة  اإلسرائيلية  الوطنية 
العسكرية.  بالقوة  وثيقاً  ارتباطاً 
هذا  من  مواجهة  أي  فإن  ولذلك 
نصراً  نتيجتها  تكون  ال  القبيل 
لم  لو  حتى  وحاسماً،  كاسحاً 
تكن حرباً تهدد الوجود، إمنا تفهم 
اخلالصية،  للرؤيا  انهيار  أنها  على 
من  سلسلة  بالتالي  تسبب  وهي 

اليأس  في  تنعكس  الفعل  ردود 
والهستيريا  والغضب  واالحباط 
ــوار  واخل باالنكسار  والــشــعــور 
القلق  على  التأكيد  الى  والعودة 
الوجودي. من هنا بدأ في إسرائيل 
بعد تقريري فينوغراد وغولدستون 
حساب  من  نــوع  خــاص  بشكل 
التعبير  يتم  جماعي  قومي  نفس 
اإلعالم  وسائل  عبر  بوضوح  عنه 
وعبر املقاالت واملقابالت التي تعّبر 
وخيبة  بالصدمة  الشعور  عن 
»النصر«  إن  قيل  حتى  ــل،  األم
الله«  »حـــزب  مــع  ـــروب  احل فــي 
مسألة  الى  حتّول  قد  و»حماس« 
»شعور«. وضمن هذه األجواء جاء 
االنسحاب من جنوب لبنان العام 
غزة  قطاع  عن  واالنفصال   2000
إضعاف  عنوان  حتت   ،2005 العام 
حتت  بهما  واالستفراد  الفريقني 
مظلة سياسية أفضل. إال أن كل 
حالة  توقف  لم  ــراءات  اإلج هذه 
التدهور املادي واملعنوي في أوضاع 
األفضل  البشرية  فالقوى  اجليش، 
اخلاص  القطاع  نحو  توّجهت 
الهاي  وعالم  احلرة  املهن  ونحو 
واملكافأة  الترقي  حيث  تيك،   -
ـــاز،  واالجن التحصيل  بحسب 
ذلك  دون  ومــا  املتوسطون  أمــا 
واجليش  السياسة  الى  فذهبوا 
على  سلباً  انعكس  الــذي  األمــر 
الضباط  شريحة  نوعية  مستوى 
هذا  فــي  فاملالحظ  والــقــيــادة. 
من  الضباط  فئة  تراجع  املجال 
وتقدم  )أشكينازي(  غربية  أصول 
واملهاجرين  الشرقيني  فئات 
وهي  القوميني  واملتدينني  الروس 
املنتفعني  مــن  فــئــات  جميعاً 
وسيلة  اجليش  في  وجدوا  الذين 
واالقتصادية  املهنية  لإلستفادة 

ورفع مكانتهم االجتماعية.

إن قرارات احلرب التي 
اتخذت في العقد 

األخير كانت مجرّد 
مخرج من أزمة صنع 

القرار السياسي 
واملستمرة منذ 

العام 1967 بسبب 
جنون العظمة من 
ناحية، والتحوالت 

االقتصادية 
والسياسية 

والثقافية واألمنية 
من ناحية أخرى.

إن الفشل والتردد 
في اتخاذ القرار 

والغموض في 
أهداف احلرب 

والفوضى احلاصلة 
في مجرياتها 

ووقائعها، قد جعلت 
اإلسرائيليني يقفون 

مذهولني خائفني أمام 
أداء جيشهم وأمام 

حوافز االنضمام اليه.
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قانون دويل

كانون الثاين

إعداد: رميا سليم ضومط

كومينوس: املشكلة ليست في القانون بل في عدم إحترامه
بعض  يرى  جنيف،  إتفاقيات  توقيع  على  عاماً  ستني  مرور  بعد   •
بحاجة  وأنها  املعاصرة  احلروب  ظروف  مع  تتالءم  تعد  لم  أنها  النقاد 

إلى إعادة صياغة، ما رأيك في ذلك؟
ركائز  أهم  من  جنيف  إتفاقيات  تعتبر   -
مجموعة  وهــو  اإلنساني،  الدولي  القانون 
القواعد التي يجب تطبيقها في احلروب بهدف 
توقفوا  الذين  واألشخاص  املدنيني  حماية 
اجلرحى  بينهم  ومن  القتال،  في  املشاركة  عن 
واملرضى من العسكريني وأسرى احلرب. علماً أن 
بل  احلروب،  وقف  إلى  تهدف  ال  اإلتفاقيات  هذه 
املسلحة  النزاعات  وحشية  من  احلد  إلى 
اخلاصة  األساليب  تنظيم  طريق  عن 
في  حتى  أنه  تؤكد  فاإلتفاقيات  باحلرب. 
تخطيها،  عدم  يجب  حدود  هناك  احلرب 
في  املطلق  احلــق  للعسكريني  ليس  إذ 
املتاحة،  الوسائل  مختلف  استخدام 
وإمنا يجب على االستراتيجية العسكرية 
من  حتد  التي  العسكرية  العمليات  تنظيم 

اخلسائر واألضرار في صفوف املدنيني. 
من هنا ترى اللجنة الدولية للصليب األحمر 
األطر  أفضل  تشّكل  تزال  ما  اإلتفاقيات  أن 
الذين  واألشخاص  املدنيني  حلماية  املتاحة 
قد  وهي  القتال.  في  املشاركة  عن  توقفوا 
سنة  الستني  مر  على  كبيراً  جناحاً  حققت 
في  واملساعدة  حتصى  ال  أرواح  بإنقاذ  املاضية 
ومواساة  املشتتة  العائالت  آالف  شمل  جمع 
تطورت  أنها  كما  احلــرب.  أســرى  من  املاليني 
شهد  حيث  السنني،  مر  على  واضح  بشكل 
عزّز  إضافيني،  بروتوكولني  اعتماد   1977 العام 
األول منهما حماية ضحايا النزاعات املسلحة 
حماية  الثاني  البروتوكول  عزّز  فيما  الدولية، 
مبا  الدولية،  غير  املسلحة  النزاعات  ضحايا 

فيها احلروب األهلية.
والتسعينيات  الثمانينيات  سنوات  وشهدت 
التنفيذ  حّيز  أخــرى  دولية  معاهدات  دخــول 
حرّمت أسلحة تقليدية معينة، كاأللغام األرضية املضادة لألفراد وكذلك 
األسلحة الكيميائية. ولعل اإلجناز األبرز كان العام املاضي حيث وّقعت 

قبل ستني عاماً، أضاءت إتفاقيات جنيف 
الذي  الغنب  ظلمة  في  عدالة  شمعة 
العاملية  احلــرب  اء  جــرّ من  املاليني  عاشه 
مرور عقود  وبعد  اليوم  وتداعياتها.  الثانية 
جسيمة  تغّيرات  العالم  خاللها  شهد 
زال  ما  هل  الدولية،  النزاعات  صعيد  على 
حفظ  في  فعاليتها  جنيف  التفاقيات 

حقوق املواطنني في احلروب املعاصرة؟
للصليب  الدولية  اللجنة  دور  هو  ما 
األحمر في احلفاظ على روح اإلتفاقية التي 

ترنو إلى احترام األفراد وكرامتهم؟
تواجه  التي  التحديات  ــرز  أب هــي  مــا 

اتفاقيات جنيف في عاملنا اليوم؟
أسئلة يجيب عليها رئيس بعثة اللجنة 
السيد  لبنان  األحمر في  للصليب  الدولية 

جورج كومينوس، بينما يتطرق املسؤول اإلعالمي في البعثة إلى عملها في مجال نشر مبادئ 
القانون الدولي اإلنساني.

كومينوس: القانون الدولي 
ً اإلنساني حقق جناحاً كبيرا
لكن التحديات ما تزال كثيرة

هل حتافظ اتفاقيات جنيف على فعاليتها
في احلروب املعاصرة؟
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أكثر من مئة دولة معاهدة تاريخية ضد استخدام الذخائر العنقودية.
في  أو  اإلنساني  الدولي  القانون  في  ليست  املشكلة  أن  جند  هنا  من 
هو  وهذا  بإستمرار  وخرقه  القانون  احترام  عدم  في  هي  إمنا  اإلتفاقيات، 
التحدي الكبير الذي نواجهه اليوم. فهناك إنتهاكات جسيمة كالنزوح 
األسرى.  معاملة  وسوء  العشوائية  الهجمات  وشن  للمدنيني  اجلماعي 
أبعد،  حّد  إلى  املوجودة  القواعد  التزام  مت  ولو  حدود،  لها  احلروب  فحتى 
املسلحة.  النزاعات  تفرزها  التي  املآسي  املمكن جتّنب معظم  لكان من 
اإلنتهاكات لم يعد  الكثير من هذه  أن  إيجابية وهي  أن ثمة جوانب  بيد 
زادت  أفعالهم  املسؤولني عن  أن مساءلة  بالتغاضي عنها، كما  يسمح 

بشكل مضطرد عبر احملاكم الدولية واحملكمة اجلنائية الدولية.
اإلنساني  الدولي  القانون  يواجهها  التي  التحديات  أبرز  هي  ما   •

حالياً؟
والغموض  املسلحة  للنزاعات  املتغيرة  الطبيعة  التحديات  تلك  - من 
شيئاً  املدنيون  أصبح  إذ  واملدنيني.  املقاتلني  بني  التمييز  خلطوط  املتزايد 
وفي  الفعلي.  بالقتال  وثيقة  صلة  ذات  أنشطة  في  يشاركون  فشيئاً 
فال  املدنيني،  عن  بوضوح  أنفسهم  دائماً  املقاتلون  مييز  ال  ذاته،  الوقت 
يختلطون  إنهم  بل  علناً،  السالح  يحملون  وال  العسكري  الزي  يرتدون 
ذلك  نتيجة  أيضاً.  بشرية  دروعاً  املدنيون  ويُستخدم  املدنيني،  بالسكان 
تعسفاً.  أم  ذلك  كان  خطأ  املدنيني،  استهداف  املرجح  من  أصبح  كله، 
وصار أفراد القوات العسكرية محط خطر متزايد، فعندما يتعّذر عليهم 
التعرّف على الطرف اخلصم بشكل مناسب، يتعرضون للهجوم على يد 

أفراد تشير الدالئل كلها إلى أنهم مدنيون.
في  هنا  فتتمثل  بالتحديات  املتعلقة  األخرى  الرئيسة  املسألة  أما 
وقد  املعاصرة،  املسلحة  النزاعات  يطبع  الذي  التكافؤ  عدم  تزايد 
أصبحت الفروق بني األطراف املتحاربة، وال سيما في ما يتعلق بالقدرات 
إلى  يُنظر  ورمبا  السابق.  من  وضوحاً  أكثر  والعسكرية  التكنولوجية 
في  واحداً  طرفاً  يخدم  بأنه  اإلنساني  الدولي  القانون  لقواعد  اإلمتثال 
الطرف  ينتهك  األحوال،  أسوأ  وفي  اآلخر.  الطرف  حساب  على  النزاع 
اإلنساني،  الدولي  للقانون  األساسية  القواعد  عسكرياً  الضعيف 
أحد  عمد  وإذا  التوازن.  لتحقيق  محاولة  في  قوة،  أشد  خصم  وجه  في 
الطرفني إلى مخالفة القواعد بصورة متكررة، تكون األوضاع مهددة بأن 
تتدهور بسرعة ويصبح كل شيء فيها مباحاً. وهذه الدوامة التنازلية من 
األساسية  وغايته  اإلنساني  الدولي  القانون  أمام  تقف عقبة  أن  شأنها 
أن نستشف  لذلك يجب  احلرب.  أوقات  املعاناة في جميع  نحو تخفيف 

كل السبل التي حتول دون وقوع ذلك.
التحديات  إلى  اإلرهاب وكيفية مكافحته، إضافة  أيضاً مسألة  هناك 
أن  علماً  أوطانهم  في  النازحني  بحماية  املرتبطة  والقانونية  اإلنسانية 
اإلنتهاكات التي يتعرض لها القانون الدولي اإلنساني هي أكثر األسباب 

التي تؤدي إلى النزوح في النزاعات املسلحة.
تطبيق  إطار  في  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  دور  هو  ما   •

إتفاقيات جنيف؟
- واكبت اللجنة الدولية اإلتفاقيات منذ توقيعها، لكن اللجنة ليست 

املتنازعة  الذي يذّكر األطراف  دور الوسيط  إمنا هي تلعب  القانون  مالكة 
عن  ملخصاً  حكوماتها  تزويد  طريق  عن  الدولي،  القانون  التزام  بواجب 
املدنيني  حتترم  املسلحة  القوى  أن  من  للتأكد  باحلروب  اخلاصة  القواعد 
وحقوقهم وكذلك األسرى واجلرحى واملمتلكات الدينية واملستشفيات. 
أرض  على  القانون  تطبيق  من  للتأكد  ميدانياً  اللجنة  تتدّخل  ثم  ومن 
القانون  خرق  حال  وفي  وامللجأ.  األدوية  وتأمني  اجلرحى  وإلخالء  املعركة، 
جنمع املعلومات التي تظهر هذا اخلرق، ونقّدم التقارير للدولة التي قامت 
يتوّقف  وهنا  األخطاء.  وتصحيح  مسؤولياتها  حتّمل  أجل  من  باخلرق 
القانون  تطبيق  في  السياسية  اإلرادة  وجود  على  مهمتنا  في  جناحنا 
القانون  احترام  ضرورة  على  بإستمرار  نشّدد  لذلك  اخلروقات،  ووقف 
قواعد  تلزمها  التي  الدول  غير  من  املسلحة  واجلماعات  الدول  ونناشد 
ترجمة  أجل  من  الضرورية  السياسية  باإلرادة  التحلي  أيضاً  اإلتفاقيات 

أحكامها القانونية إلى واقع على األرض.

دورات تدريبية
في  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  بعثة  في  اإلعالمي  املسؤول 
»اجليش«  مجلة  إلى  حتّدث  ليختبور  دو  كاردون  كريستيان  السيد  لبنان 
بهدف  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  بها  تقوم  التي  املساعي  عن 
إلى  الدولي اإلنساني. وأشار في هذا اإلطار  بالقانون  تعريف املجتمعات 
املؤسسات  من  وأشخاص  األمنية  القوى  يتابعها عناصر  تدريبية  دورات 

احلكومية والوزارات لإلملام بتفاصيل القانون املذكور.
في  سنوات  منذ  اللبناني  اجليش  مع  العمل  بدأنا  لبنان  في  وأضاف: 
برنامج تعليم القانون الدولي اإلنساني، الذي يشمل تدريب مدربني من 

ضباط اجليش ليقوموا بعدها باملهمة نفسها مع مجموعات أخرى.
كذلك ندعم اجليش اللبناني عبر إرسال ضباط إلى اخلارج ملتابعة دورات 
تعليمية خاصة باخلبراء واملتخصصني. وقد وصل اجليش إلى مرحلة من 
على  والتدريب  اإلنساني  الدولي  القانون  لتعليم  تؤّهله  اإلستقاللية 

قواعده.
وأشار السيد دو ليختبور إلى أن البرنامج التدريبي في لبنان ال يقتصر 
على عناصر اجليش فحسب وإمنا يطال أيضاً املجموعات املسّلحة ضمن 
باشرنا  وأضاف:  الله«.  »حزب  عناصر  وكذلك  الفلسطينية،  املخيمات 
األدنى  احلد  لتعليمهم  املجموعات  هذه  من  عناصر  مع  دورات  تنظيم 
من احلقوق والواجبات اخلاصة باحلروب كاحترام حقوق املدنيني واجلرحى 

وأصول العناية الطبّية.
وتابع: يشمل برنامجنا أيضاً تالمذة اجلامعات حيث نعمل حالياً على 
في  للمشاركة  إلى كندا  تالميذ سيسافرون  ثالثة  فريق مؤلف من  دعم 
مسابقة دولية حول القانون الدولي اإلنساني. وأضاف أن دعم اجلامعات 
ووثائق  كتباً  وتزويدهم  اجلامعيني  األساتذة  بعض  تدريب  عبر  أيضاً  يتم 

حول القانون الدولي اإلنساني.
وناشـد كريستيان وسائل اإلعالم ألداء دورها في تعريف املواطنني إلى 
حلقوق  العاملي  اإلعالن  وبني  بينه  ما  والتفريق  اإلنساني  الدولي  القانون 

اإلنسان.





إعداد: العميد انطوان جنيم
كانون الثاين

م

ومشتقاتها

60

برشنغ  للدبابة  األولي  النموذج  الى   )M60( م60  الدبابة  نسب  يرجع 
)Pershing T26 - E3( مع نهاية احلرب العاملية الثانية. وكانت الدبابة 
برشنغ م - M - 26 Pershing( 26( فرشة اختبار لتصّور جديد: إستعمال 
تدريع حسن االنحدار، وتعليق بقضيب إلتوائي، األمران اللذان شّكال األساس 
للدبابة مM46( 46( التي استخدمت تصميم الهيكل األساسي نفسه مع 
حتسينات، وأخيراً الدبابة مM47( 47( التي تضّمنت حماية باليستية وإدارة 

رمي وتصميماً أفضل.

 48 - م  للدبابة  الثانية كان  العاملية  احلرب  بعد  دبابة كامل  أول تصميم 
وم60  برشينغ  بني  جسراً  شّكلت  التي  ملم   90 عيار  مدفع  مع   )M48(
)M60(. وكانت م48 أول دبابة قتال أميركية منذ العام 1953 وحتى إنتاج 
الدبابة م60 أواخر اخلمسينيات من القرن املاضي. ولكن لم يكن التصميم، 
كما في انطالق كل سالح جديد، من غير مشاكل. ومع ظهور الدبابة الروسية 

ت - T - 55( 55( بات جلياً أن الدبابة م - 48 لم تكن مناسبة.
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م
60

الدبابة م60
العام 1956 حصلت اإلستخبارات اإلنكليزية 
القتال  دبابة  عن  مفّصلة  معلومات  على 
الروسية الرئيسة ت - 54، فقرر اإلنكليز تطوير 
العدو. وكانت  دبابة قادر على تدمير هذا  مدفع 
ل  السبطانة  املخّدد  الدبابة  مدفع  النتيجة 
7 - 105 ملم )L7 - 105mm( الذي جرّبته 
أكثر  فوجدته  األميركية  املتحدة  الواليات 
تفوقاً من األسلحة التجريبية التي كانت قيد 
جديد  مبغالق  جتهيزه  بالتالي  وقرّرت  التطوير، 

.)M68( 68وأطلقت عليه إسم م
تقريباً،  نفسه  الــوقــت  ــي  وف
هي   )M48( م48  الدبابة  كانت 
الدبابة النموذجية جليش الواليات 
كان  حني  في  األميركية  املتحدة 
دبابة  تطوير  على  العمل  يجري 
متوسطة جديدة )ت 95( لم تدخل 
خط االنتاج على الرغم من بعض 
تقرّر  املتقدمة. عندئٍذ  خصائصها 
م48،  الدبابة  تطوير  في  املضي 
قدمياً  مدفعاً  ــزوّدة  م كانت  التي 
احلرب  خــالل  ــّور  ُط ملم   90 عيار 
الدبابة  لتنافس  الثانية،  العاملية 
السوفياتية اجلديدة ت - 54. فتم 
 )M68( 68تركيب املدفع اجلديد م
عيار 105 ملم في برج الدبابة م48 
احملرك  وتبديل   ،)M48 A2(  2 أ 

 AVDS« طراز  ديزل  بآخر  األساسي 
الدبابة  وسميت   ،»- 1790 - 2

 )XM60( 60 اجلديدة، مدفعاً ومحرّكاً، إكس إم
م48  دبابات  ثالث  إنتاج  وأعيد  التجربة.  بهدف 
جتارب  محطة  في  اختبرت  املقياس  هذا  على 
وقاعدة  نوكس  وفورت  تشرشل،  وفورت  يوما، 

إجلني اجلوية.
الى  طلب  أول  تقدمي  جرى   1959 نيسان  وفي 
مصنع   ،)CHRYSLER( كرايزلر  شركة 
التي  اجلديدة  الدبابة  إلنتاج  للدفاع،  ديــالوار 
وفي   .)M60( م60  بإسم  تعرف  أصبحت 
دبابة   180 إنتاج  بدأ  نفسه  العام  من  حزيران 
م60 في ترسانة الدبابات في ديترويت، التي هي 
مصنع الدبابات الوحيد املستعمل في الواليات 
األميركي،  اجليش  وميتلكه  األميركية،  املتحدة 

ولكن تديره شركة كرايزلر. 
 )M60( م60  الدبابة  سلسلة  خلفت 
احملّسن  التصميم  ووّفر  وم48.  م47  سلسلتي 
واألقل  أكثر،  وحركية  متزايداً  عمالنياً  مدًى 
دمج  كما  واخلدمة،  الوقود  التزود  إعــادة  من 
م60  الدبابة  وُجّهزت  محّسناً.  رئيساً  سالحاً 
مبحرك كونتنتال ف - 12 )750 قدرة حصانية( 
)AVD3 - X750 - 2C( ديزل يُبرّد بالهواء. 
ناقل  عبر  النهائي  املقود  الى  القدرة  وتنتقل 
حركة  نقل  وحدة  مع  ُمدمج  متصالب  حركة 

العربة  هذه  هيكل  أما  تفاضلية.  وكبح  وقيادة 
املسبوك  الــفــوالذ  مــن  واحـــدة  قطعة  فهو 
مقّسمة الى قسمني: واحد للطاقم في األمام 

وآخر للمحرك في املؤخرة.
وأُدخلت  أربعة،  الى  الطاقم  أفراد  عدد  وُقّلص 
واستعملت  النيران،  إدارة  حتسينات على نظام 
مجموعة توليد القادرة نفسها العائدة للدبابة 
م47 واملفضية الى الدبابة م48. وهكذا لم تكن 
من  نسخة  غير   1959 العام  حتى  م60  الدبابة 
هيكل  ومقدمة  ديزل،  محرك  ذات  م48  الدبابة 
ملم،   105 عيار  ومدفع  أعلى،  وارتفاع  جديدة، 
وأثبتت اختالفها ما يكفي لتضمن رقماً جديداً 

كان م60.

ُجّهزت  الرئيس،  مدفعها  الــى  باإلضافة 
م240  احملوري  بالرشاش  م60  الدبابة  سلسلة 
املضاد  والرشاش  ملم،   7.62 عيار   )M240(
12.7مــلــم.  عيار   )M58( م85  للطائرات 
ببرج  شبيه  ببرج  األولى  الدبابات  واحتفظت 
امتلكت هيكالً  ولكنها   ،)M48( الدبابة م48 
م  باليستية أفضل، وقد ُصمِّ معّدالً مع حماية 
على شكل زورق مكّور مصنوع من خمس قطع 
باليستية  حماية  لتوّفر  دُمجت  الفوالذ  من 

ممتازة للطاقم والتجهيزات في الداخل.

بدأ إنتاج هذه السلسلة العام 1960، فصنعت 
وأول  م60  دبابة  ألف   15 حوالى  كرايزلر  شركة 
وانتهى   .1961 العام  كان  اخلدمة  الى  دخول 
إنتاجها العام 1983، في حني حوِّل 5400 منوذج 
قدمي منها الى الدبابة م60 أ M60 A3( 3( مع 

نهاية العام 1990.
م60  الدبابة  من  األولي  اإلنتاج  معظم  أُرسل 
أوروبا ملوازنة الدبابة ت - 54 الروسية التي  الى 
كانت آنذاك منتشرة بشكل واسع في جيوش 
حلف وارسو. وكان يُنظر الى الدبابة األميركية 
األخرى  مع  الثغرة  تسد  أنها  على  اجلديدة 

الروسية.
)M60 A1( 1 الدبابة م60 أ
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النموذج   »M60 A1« الدبابة  كانت 
العام  الى   1963 العام  من  لإلنتاج  األساسي 
1980، مزوّداً املدفع اإلنكليزي لL7( 7( عيار 105 
 63( الدخان  ونازع  )غالف(،  حراري  ُكّم  مع  ملم 
اجلديد،  البرج  تصميم  الى  وباإلضافة  قذيفة(. 
لم يطرأ أي تعديل يذكر على الهيكل األساسي 
في  طفيفة  تغييرات  باستثناء  م60  للدبابة 

جتهيزاته.
الدبابة  إنتاج  بدأ   1962 العام  من  اعتباراً 
 1 إي  م60  التطوير  خالل  ُسّميت  التي   ،1 أ  م60 

ومطلع  الستينيات  أواخر  وبني   ،)M60 E1(
إنتاجها  كان  املاضي  القرن  من  السبعينيات 
للحفاظ  الشيء  بعض  معتدل  بنمط  يجري 
وكنتيجة  فحسب.  مفتوحاً  اإلنتاج  خط  على 
ترّكز   -  1973 أكتوبر  حرب   - الغفران  يوم  حلرب 
بحيث  اإلنتاج  ــادة  زي على  األساسي  اجلهد 
ويزداد  املدّمرة،  دباباتها  من  إسرائيل  تعّوض 
وتزايد  للغاية.  مستواه  تدنّى  الذي  االحتياط 
اإلنتاج باطراد من منتصف السبعينيات وحتى 
البدن  سبك  في  أولــي  نقص  بسبب  آخرها، 
حتى   1975 العام  شهرياً  دبابة   48 من  والبرج، 
األول  تشرين  في  اإلنتاج،  ذروة  في  دبابة،   129

.1978

التي   ،1 أ  م60  اجلديدة،  النسخة  هذه  وكانت 
دخلت  قد  تذكر،  مشاكل  أي  دون  من  أنتجت 
خالل  النظامية  اجليش  وحــدات  الى  اخلدمة 
على  سنتني  من  أقل  بعد  أي   ،1962 العام  ربيع 
األميركية.  املصانع  من  م60  دبابة  أول  خروج 
األميركي،  اجليش  وحــدات  في  دخولها  وبعد 
النمسا،  املتحدة ومنها  الواليات  تزوّدها حلفاء 
أنتجت  التي  وإيران، وإسرائيل، واألردن وإيطاليا، 
1 في مصانع  أ  م60  دبابة  ترخيص 200  مبوجب 
شتاير  شركة  أعادت  النمسا  وفي  ميالرا.  أوتو 

داميلر بوخ تصنيع الدبابة م60 أ 1 وفق النسخة 
م60 أ 3.

أُعيد تصميمه، إسفيني  الدبابة ببرج  تتمتع 
أفضل،  باليستية  حماية  وذي  الشكل 
 105 عيار  م68  الرئيس  للمدفع  جديد  ومركن 
نظام  غير  من  ــى  األول النسخ  وكانت  ملم. 
أواسط  أضيف  الذي   )AOS( املدفع  استقرار 
من  القاتلة  اإلصابة  ليحّسن  السبعينيات 
مسدداً  املدفع  على  احلفاظ  مع  األولى  الطلقة 
أثناء حترّك الدبابة. وغدت هذه  على الهدف في 
في  املدرّعة  للقوى  الرئيسة  الدعامة  الدبابة 
ومطلع  الستينيات  خالل  األميركي  اجليش 
ملم   105 عيار  م68  فمدفعها  السبعينيات. 

ل7  االنكليزي  املدفع  عن  املعدلة  النسخة  هو 
)L7( باستعمال قفل املغالق األميركي املنزلق 
الدبابة  في  املدفع  هذا  استعمل  وقد  عمودياً. 
أبرامز مM1 ABRAMS( 1(، قبل أن يستبدل 
مبدفع جديد عيار 120 ملم في الدبابة م1 أ 1/أ 2.
اإلسرائيلي  اجليش  في  لتجربتها  ونتيجة 
خالل حرب تشرين 1973، متّت مرحلة أخرى في 
مدرّعة  ذقن  بإدخال  قضت  م60  الدبابة  تطوير 
مع  هيدرولي  سائل  واستعمال  للبرج  إضافية 
نقطة التهاب منخفضة لتقليص خطر احلرائق 

الداخلية. 
كان  و1975   1974 العامني  وبني 
الدبابة  في  األساسي  التطوير 
أهلية  تطوير  برنامج   ،1 أ  م60 
مّيز  الذي   )RISE( املختار  العتاد 
يجعل  جديد  محرك  صنع  تصّور 
احملرك  تغيير  أخــرى،  أمور  بني  من 
أسهل بكثير. والعام 1977 ُحّدثت 
بإضافة  مجدداً   1 أ  م60  الدبابة 
دون  ما  باألشعة  سلبية  مناظير 
واآلمر  والرامي  للسائق،  احلمراء 
دون  من  ليالً  بالرؤية  سمح  ما 
احلاجة الى إضاءة باألشعة ما دون 
الدبابة  هذه  على  وأطلق  احلمراء. 
M60 A1 RISE/« إســـم 
الى  وباإلضافة   ،»PASSIVE
 AVDS - 1790« احملرك اجلديد
برنامج  ساعد  الذي   - 2C« RISE
أضيفت  قوته،  تعزيز  في   »RISE«
على  البرج  جانبي  الى  دخان  قــواذف  بطارية 

طريقة الدبابة تشيفنت.
 52.6171( طناً   58 الدبابة  هذه  وزن  يبلغ 
كلغ(، وطاقمها يتألف من أربعة: اآلمر، الرامي، 
على  نُّظم  فقد  برجها  أما  والسائق.  امللقم، 
الى  الرامي  النموذجية:  األميركية  الطريقة 
وامللقم  اآلخر،  وأعلى  مباشرة  وخلفه  اليمني 
داخله  أما  املدفع.  مؤخرة  عند  اليسار  الى 
في  القتال  دبابات  معظم  مع  باملقارنة  فرحب 
الى كونه  ونظراً  املاضي.  القرن  الستينيات من 
مخّفف  من  آخر  زوج  إضافة  الى  احتاج  أثقل 

الصدمات الى عجلتي الطريق.
القتال  دبابة  في عملية درع الصحراء، كانت 
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األميركية  البحرية  املشاة  لقوات  الرئيسة 
املفاعل  )التدريع  إرا   1 أ  م60  الدبابة  )املارينز( 
املضاف  بالتدريع  اخلارج  من  ومجّهزة  املتفجر(، 
الروسية  للدبابة  مساوية  واعتبرت   )ERA(
»عاصفة  عمليات  وخالل   .)T - 72(  72  - ت 
 210 بحوالى  املارينز  قوات  دفعت  الصحراء« 
دبابات م60 أ 1 مجّهزة بالتدريع املفاعل املتفجر 
الى ميدان املعركة دعماً لقوات املشاة البحرية 
وكانت  العاصمة.  الكويت  داخل  السعودية 
حرب  في  الكويت  تدخل  التي  الدبابات  أولى 

عاصفة الصحراء. 

)M60 A2( 2 الدبابة م60 أ
الدبابتني  مثل  مــدّمــرة  كدبابة  مت  ُصمِّ

وولــفــرايــن   )Hellcat( هلكات 
العاملية  احلرب  في   )Wolverine(

الثانية. نُشرت في كتائب الدبابات 
أوروبا  في  املدرّعة  الفرق  من  كجزء 
عملية  بعد  السبعينيات  أواسط 
وخالل  وشــاقــة.  طويلة  تطوير 
مهمة  مشاكل  نشأت  التجارب 
مع البرج اجلديد، فلم يبدأ اإلنتاج 
العام  فعالً  وتوّقف   1973 العام  إال 
1975 بعد تصنيع 540 دبابة فقط. 
إي1   1 أ  م60  الدبابة  ـــوِّرت  ُط
ــالل  خ  )M60 A1 E1(
ولم  املاضي  القرن  من  الستينيات 
العام  إنتاجها حتى  إتفاقية  توقع 
1971 عندما وافق اجليش األميركي 
مع  مجّددة  دبابة   526 شراء  على 
البرج اجلديد/ نظام مدفع. وأطلق 
 2 أ  م60  إسم  الدبابة  هذه  على 
نظام  مزوّدة  وكانت   )M60 A2(

املدفع/الصاروخ شيليالغ 152ملم )13 صاروخاً 
و33 قذيفة(، وأول قائس مدى اليزري يوضع قيد 

اخلدمة.
التقليدية  الذخيرة  املدفع   - القاذف  يطلق 
الصاروخ  أو  كامالً  لإلحتراق  القابلة  باحلشوة 
م هذا األخير  شيليالغ املوّجه بالليزر. وقد ُصمِّ
املدرّعة  القتال  لعربات  الرئيس  السالح  ليكون 
 ،)M551 Sheridan(  551 م  شريدان 
وم60 أ 2، وم ب ت MBT 70( 70(. وهو صاروخ 

قاذف   - املباشر يطلق من مؤتلف مدفع  الرمي 
كان  والتحصينات.  الدبابات  ضد  فّعاالً  وكان 
ستة  وقطره  إنشاً   45 وطوله  باونداً،   60 وزنه 
الى  توجيهه  ميكن  إطالقه  وبعد  إنــشــات. 
الهدف بواسطة نظام حتّكم مرّكب على عربة 
اإلطالق، وللرامي أمرة مباشرة في عملية توجيه 
الصاروخ حشوة  ويحمل  الهدف.  الى  الصاروخ 

ثمانية الشكل.
سّبب  لإلحتراق  القابلة  الذخيرة  ظرف  إن 
اإلطــالق.  فشل  بينها  ومن  خطيرة  مشاكل 
تشتعل  تترك  أن  ميكن  أطلقت  قذيفة  فبقية 
بطيئاً داخل املغالق لتطفئها القذيفة التالية. 
ولكن املشكلة هذه ُحّلت من خالل إدخال نظام 
CBSS )نظام كنس املغالق املقفل( وهو عبارة 

يستعمل  الضغط  العالي  للهواء  نظام  عن 
لتنظيف املغالق بعد كل طلقة. وهكذا لم تعد 
السبطانة،  مفرّغ  الى  بحاجة   2 أ  م60  الدبابة 
مؤخرة  في  نتوء  داخل  النظام  هذا  وُضع  وقد 
جميع  الحقاً  به  وُجــّهــزت  ــرك،  احمل مقصورة 
والتي  اخلدمة  في  املوضوعة   2 أ  م60  الدبابات 
وعلى  السبطانة.  مفرّغات  مزوّدة  أصالً  كانت 
خيبة  الدبابة  هذه  عرفت  هذا،  كل  من  الرغم 
أمل. فخالل التجارب، برزت مشاكل خطيرة مع 

البرج اجلديد، ولم يبدأ اإلنتاج حتى العام 1973، 
ليتوقف العام 1975. وفي آخر األمر، حتّول البرج 
شيليالغ/ الدبابة  وخرجت  خردة،  الى  اجلديد 
م60 أ 2 من اخلدمة نهائياً العام 1981، ولكنها 
حتضير  عملية  في  قّيماً  تقنياً  بحثاً  وّفــرت 

.)M - 1( 1 - الدبابة م

)M60 A3( 3 الدبابة م60 أ
 M60(  3 أ  الدبابة م60  أول دفعة من  دخلت 
من  توليفة  وكانت   .1978 العام  اخلدمة   )A3
أ 1  جميع التحديثات التي حلقت بالدبابة م60 
)M60 A1( مضافاً اليها جهاز تفريغ الدخان 
 105 للمدفع  حراري  وغالف   ،)M239( م239 
ملم، وقائس مدى جديد وحاسب باليستي مع 

مستشعر مناخي على سطح البرج. ومع ذلك، 
بعد دخولها اخلدمة بوقت قصير، نسخة أخرى 
الدبابة  اخلدمة:  ايضاً  هي  دخلت  منها  ثانوية 
م60 أ M60 A3 TTS( 3( املزوّدة منظار دبابة 
هجيناً  باليستياً  حاسباً  تدمج  والتي  حرارياً، 
للمدى  وقائساً  الكترونية،  صمامات  ذي  غير 
ليزرياً، ونظام استقرار البرج. لقد كانت نسخة 

محّسنة جداً عن سابقتها.
 )M60 A3( 3 وُجّهزت جميع الدبابات م60 أ
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تشّوه  )لتالفي  حراري  وغالف  هواء،  مبرشحات 
ليزري  مدى  وقائس  105ملم،  للمدفع  املدفع( 
الكتل  ذات   T142 سرافات  الى  باإلضافة 
الكاوتشوك الثمانية، مولّد التيار املتناوب 650 
مدخنة،  قنابل  قواذف  ستة  بالزيت،  املبرّد   - أ 
هالون  آلي  حريق  إطفاء  ونظام  دخــان،  مولد 

.)HALON(
طيف  معاجلة  على  القدرة   3 أ  م60  للدبابة 
دقيقة،  بأسلحة  األرضية  العدوة  األهداف  من 
الرمي  على  بالقدرة  معزّزة  ومساحية،  نقطية 

خالل التحرّك.
في  أساسي  هجوم  كسالح  استعملت 
عمليات  أنواع  جميع  خالل  املدرعات  كتائب 
الصراع اخلفيف  الظروف، من  القتال ومختلف 

الشدة الى املواقف النووية وغير النووية كجزء 
كافة.  األسلحة  من  مشترك  فريق  هجوم  من 
للقوات  حاسم  كعنصر  استعملت  كما 
الدفاع،  وفي  عدوة.  قوة  أي  لهزمية  املسلحة 
شّكلت جزءاً من القوى املشتركة من مختلف 
ومقاومته  عدو  هجوم  أي  لتالفي  األسلحة 

ودحره أو تدميره.
 M60 A3(  3 أ  م60  الدبابة  حّلت  وهكذا 
TTS( محل الدبابة م48 )M48( والدبابة م60 

.)M60 A1( 1 أ
أولى الدبابات م60 أ 3 نُشرت في أملانيا أواسط 
مصر  مثل  كثيرة  دول  بها  وُعزّزت   .1979 العام 
واململكة العربية السعودية واألردن التي أجرت 

عليها حتديثات حتت إسم مشروع فنيكس.
خرجت الدبابة م60 أ 3 من اخلدمة العام 1997، 
اخلطوط  في  الرئيسة  الدبابة  بقيت  ولكنها 
األمامية، في القرن الواحد والعشرين، في عدد 

من الدول األخرى.
الدبابة  مع  طويلة  قصة  فلها  إسرائيل  أما 
شامل  لتحديث  الدبابة  أخضعت  فلقد  م60. 
وقبة  إسرائيلي  جديد  )غالف(  حراري  كم  مع 
مركبني  ملم   7.62 عيار  رشاشني  الدبابة،  آمر 
 CL - املدخن  الساتر  نظام  سطحني،  على 

سلبياً  حماية  تدريع  كذلك  وأضافت   .3030
جديدة  سرفات  اجلانبية(،  التنانير  )ويضم 
محركاً  ميركافا(،  دبابة  به  ُجّهزت  )كالتي 
 »AVDS - 1790 - 5A Disel« ،ًجديدا
عامل  نيران  إدارة  نظام  حصانية(،  قدرة   905(
كما   .)MATADOR( اإللكتروني  باحلاسب 
أنتجت إسرائيل منوذجاً محدثاً من الدبابة م60 
سّمته صابرا )SABRA( وجّهزته مبدفع أملس 

عيار 120 ملم.

مشتقات الدبابة م60
الدبابة  هناك عربتان مشتقتان من سلسلة 
م728  الهندسي  القتال  دبابة  أوالهما  م60، 
ملد  م60  اجلسر  الدبابة  وثانيتهما   )M728(

اجلسور بواسطة اإلنزال الى املاء.
بواجبات  لتقوم  م728  الدبابة  ُصّممت  وقد 
مختلفة على مسرح القتال وهي مزوّدة شفرة 
العوائق،  لرفع   A شكل  على  وإطــاراً  جارفة، 
التحصينات  لــدك  ملم   165 عيار  ومدفعاً 
محورياً،  ملم   7.62 عيار  ورشاشاً  امليدانية، 

ورشاشاً مضاداً للطائرات عيار 12.7ملم.
اإلنزال  بواسطة  اجلسور  ملد  م60  الدبابة  أما 
م48  الدبابة  تشبه  فهي   )AVLB( املاء  الى 
شكل  على  جسر  ولها   )M48 AVLB(
فجوات  فوق  للعبور  يستعمل  مقص 
عرضه 18.288 متراً. هذا باإلضافة الى 
خاصة  ألغراض  أنتجت  مشتقات 
مثل الدبابة م60 كاسحة األلغام.

تاريخ م60 العمالني
• فيتنام:

فيتنام  حــرب  في  استخدمت 
الدبابة  من  مختلفتان  نسختان 
 )AVLB( م60، هما الدبابة اجلسر
املعتمدة على هيكل الدبابة م60، 
 M728( ودبابة القتال الهندسي
CEV( التي حملت املدفع القصير 
األستون عيار 165ملم الذي يطلق 

حشوة مدبّبة.
• إسرائيل:

 1 أ  وم60  م60  الدبابة  دخلت 
حرب  خالل  إسرائيل  في  اخلدمة 
في   1973 الــعــام  الغفران  ــوم  ي
وأرسلت  ــوالن.  اجل مرتفعات  في  كما  سيناء 
الواليات املتحدة األميركية دبابات م60 إضافية 
احلرب،  وبعد  وبعده.  قبل عدوانها  إسرائيل  الى 
الدبابات  من  الكثير  اإلسرائيلي  اجليش  تسّلم 
الى حتديث  1، ثم عمد الحقاً  أ  وم60  وم60  م48 
لبنان  اجتياحه  في  الستعمالها  م60  الدبابات 
اإلسرائيلية  التعديالت  وتضّمنت   .1982 العام 
متفّجر  مفاعل  وتدريع  جديدة  سرفات  إضافة 
)ERA(، ونظام إدارة نيران جديد، وغالف حراري 
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بعد  م60  الدبابة  على  أطلق  وقد  دخان.  وطارد 
 ،)MAGACH( التعديالت إسم ماغاش  هذه 
وهي وصلت الى الرقم 7 )ماغاش 7( وما تزال في 

اخلدمة الى اليوم.
• الكويت:

 M60 A1( رايــز   1 أ  م60  الدبابة  دخلت 
األميركية  البحرية  املشاة  قوات  مع   )RISE
»عاصفة  حرب  أثناء  في  محدودة  عمليات  في 
املدرّع  السالح  لتواجه   1991 العام  الصحراء« 
 ،55 ت   ،55  - ت54  دبابات  من  املؤلف  العراقي 
ت62، تايب 69، ت72. وكانت قد ُجّهزت بالتدريع 
العاصمة  الــى  الدخول  وساندت   »ERA«
حرب  في  يومني  خالل  دخلت  حيث  الكويت 

دون  من  دبابة  تدمير  نتيجتها  كانت  املطار  في 
خسائر في األرواح.

أخرى: • دول 
حتى العام 2005 كانت الدبابة م60 بنماذجها 
البحرين،  في  اخلدمة  في  تــزال  ما  املختلفة 
ــران،  إي اليونان،  مصر،  البرازيل،  البوسنة، 
تايوان،  تركيا،  إسبانيا،  البرتغال،  إسرائيل، 
الواليات  وتستمر  الدول.  من  وغيرها  تايالند، 
بانتظار  املتحدة في احلفاظ على مخزون منها 
استعمالها  أو  حتويلها،  تدميرها،  بيعها، 
الرغم  على  األسلحة  اختبارات  في  كأهداف 

هيكلها  يستعمل  التي  العربات  بعض  أن  من 
حتديث  لعمليات  ويخضع  اخلدمة،  قيد  تزال  ما 
أساساً  تشّكل  م60  الدبابة  أن  كما  عديدة. 
التي  اجلديدة  الدبابات  تصاميم  من  للعديد 
أبراج  مع  ولكن  الهيكل  يستخدم  بعضها 

جديدة، وحتديثات كثيرة. 

الدبابة م60 في لبنان
 3 م60أ  دبابات  عشر  اللبناني  اجليش  تسّلم 
نظام  وفق  تعمل  منها  ست   ،)M60 A3(
املتطّور،  احملّسن(  الرمي  ضبط  )نظام   IFCS
احلراري  الدبابة  موّجه   ،TTS نظام  وفق  وأربع 

)بيريسكوب(.

واخلصائص: • اإلمكانات 
احلرب  ــروف  ظ في  العمل  على  الــقــدرة   -

الكيميائية واجلرثومية.
جهاز  ــزوّدة  )م احلركة  حالة  في  الرماية   -

استقرار(.
- عبور مستنقعات حتى عمق 122 سم من 

دون جتهيز.
- عبـور املياه بعد التجهيز حتى عمق 411.5 

سم.
- الرؤية الليلية في جميع الظروف بواسطة 
جهاز رؤية حراري يعمل باألشعة ما دون احلمراء 

)البريسكوب احلراري(.
من قواذف دخانية على  دخانياً  تولّد ستاراً   -

جانبي البرج، ومن احملرك ايضاً.
- مجّهزة بنظام إطفاء حريق آلي.

العددية: • املميزات 
 942.61 األمام(:  الى  )املدفع  الدبابة  طول   -

سم. )املدفع الى اخللف(: 825.5 سم.
- ارتفاع الدبابة: 3.28 م.

- عرض الدبابة: 3.63م.
 45.72 بطنها(:  )ارتفاع  األرض  عن  احلماية   -

سم.
- السرعة القصوى: 51.5 كلم/ساعة.

- االستقالل الذاتي: 499 كلم تقريباً.
- إجتياز حاجز: 61 سم من اخللف، و91.5 

سم من األمام.
- إجتياز خندق: 259 سم.

- قدرة التسّلق: إنحدار 54 درجة.
- قدرة إنحدار جانبي: إنحدار 30 درجة.

- الوزن جاهزة للقتال: 56.5 طناً.
- سعة خزانات الوقود: 1457 ليتراً.

• التسليح:
- مدفع عيار 105 ملم.

 7.62 عيار  م240  نوع  محوري  رشيـش   -
ملم.

نوع  )لآلسر(  للطائرات  مضاد  رشاش   -
م85 عيار 12.7 ملم.

للدبابة: النار  • وحدة 
- 63 قذيفة مدفع.

- 600 طلقة عيار 12.7 ملم.
- 1000 طلقة عيار 7.62 ملم.

- 8 قنابل يدوية.
- 24 قنبلة مدخنة.

القذائف: • أنواع 
- خارق ذو زعـانف )APFSDS( مداها 3500 

م.
- خارق )APDS( مداها 3000 م.

- خارق للتدريب، مداها 3000 م.
- متفجر، )HEP( مداها 4700 م.

- مجوف، )HEAT( مداها 3000 م.
- دخاني، )WP( مداها 4700 م.

مداها   )Apers( لألشخـاص،  مضـاد   -
4400 م.
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الركن  اللواء  اجليش  قيادة  نعـت 
املتقاعد زيـن العابـدين مكي الذي 

توفي بتاريخ 2009/12/5.
أركي،   ،1930 العام  مواليد  من   -

قضاء صيدا. 
بصـفـة  اجلـيش  في  تطـّوع   -

تلميذ ضابط بتاريخ 1949/11/1.
من  اعتباراً  مالزم  لرتبة  رقي   -
الترقية  في  وتــدرّج   ،1951/12/1
من  اعتباراً  ركن  لواء  رتبة  حتى 

.1982/1/1
- حائز:

النجمة  ذو  ــرب  احل ــام  وس  •
البرونزية.

الفضي. االستحقاق  • وسام 
فارس  درجة  من  األرز  وسام   •

ألعمال حربية.

وســــــــــام   •
 1 9 6 1 /1 2 /3 1

التذكاري.
االستحقاق  • وسام 
ذو  الفضي  اللبناني 

السعف.
األرز  ـــــام  وس  •
رتبة  ــن  م ــي  ــن ــوط ال

ضابط.
األرز  وســـام   •
رتبة  ــن  م ــي  ــن ــوط ال

كومندور.
اللبــناني  االستحقاق  • وسام 

من الــدرجة األولى.
رتبة  من  الوطني  األرز  وسام   •

ضابط أكبر.
اجليش  قائد  العماد  تنويه   •

مرتني.
اجليش  قائد  العماد  تهنئة   •

ثالث مرات.
في  دراسية  دورات  عدة  تابع   -

الداخل واخلارج.
- متأهل وله ولدان.

نعت قيادة اجليش العميد الركن 
املتقاعد جيل بستاني الذي توفي 

بتاريخ 2009/12/3.
دير   1921 العام  مواليد  من   -

القمر - الشوف.
الفرنسية  البحرية  في  تطّوع   -
ثم   1942/2/10 من  اعتباراً  احلرّة 
وعنّي  اللبناني  باجليش  التحق 
من  اعتباراً  الضباط  مدرسة  في 

.1945/9/1
من  اعتباراً  مالزم  لرتبة  رقي   -
الترقية  في  وتــدرّج   ،1950/10/9
من  اعتباراً  ركن  عميد  رتبة  حتى 

.1976/1/1
- حائز :

التذكارية. فلسطني  • ميدالية 
اللبناني  االستحقاق  • ميدالية 

الفضية.

األرز  ـــــام  وس  •
ــة  ــن درج الــوطــنــي م

فارس.
وســــــــــام   •
 1 9 6 1 /1 2 /3 1

التذكاري.
االستحقاق  • وسام 
ذو  الفضي  اللبناني 

السعف باالقدمية.
األرز  ـــــام  وس  •
ــة  ــن درج الــوطــنــي م

ضابط.
من  االردني  االستقالل  • وسام 

الدرجة الثانية.
االكوادور. حكومة  • وسام 

احلرب. • وسام 
رتبة  من  الوطني  األرز  وسام   •

كومندور.

اجليش  قائد  العماد  تنويه   •
ثالث مرات.

اجليش  قائد  العماد  تهنئة   •
مرتني.

في  دراسية  دورات  عدة  تابع   -
الداخل واخلارج.

- متأهل وله ستة أوالد.

اللواء الركن املتقاعد زين العابدين مكي

العميد الركن املتقاعد جيل بستاني



زياد  املعاون  اجليش  قيادة  نعت 
بتاريخ  توفي  الــذي  عبيد  أنطون 

.2009/12/2
- من مواليد 1967/2/22 - قنطرة 
- قضاء عكار - محافظة الشمال.

من  اعتباراً  اجليش  في  تطّوع   -
.1986/11/1

- من عداد منطقة جبل لبنان - 
موقع صربا.

- حائز :

احلرب. • وسام 
الوطنية. الوحدة  • وسام 

اجلنوب. فجر  • وسام 
• وسام االستحقاق اللبناني 

من الدرجة الرابعة البرونزي.
اجليش  قائد  العماد  • تنويه 

خمس مرات.
اجليش  قائد  العماد  • تهنئة 

24 مرة.
اللواء. قائد  • تهنئة 

- عازب.

نعت قيادة اجليش املجّند املمّددة خدماته حسني محمد شومان الذي 
توفي بتاريخ 2009/12/3.

- من مواليد 1990/1/15- سرعني الفوقا. 
- مّددت خدماته في اجليش اعتباراً من 2009/10/5. 

- من عداد لواء املشاة الثامن - الكتيبة 85.
- عازب.
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العميد  اجلــيــش  قــيــادة  نعت 
توفي  الذي  املتقاعد سمير عثمان 

بتاريخ 2009/12/4.
برج   1937 العام  مواليد  من   -

البراجنة - قضاء بعبدا.
- تطّوع في اجليش بصفة تلميذ 

ضابط اعتباراً من 1959/1/1.
من  اعتباراً  مالزم  لرتبة  رقي   -
الترقية  في  وتــدرّج   ،1962/9/14
من  اعــتــبــاراً  عميد  رتبة  حتى 

.1991/1/1
- حائز :

التذكاري.  1961/12/31 • وسام 
مرتني. احلرب  • وسام 

اللبناني  االستحقاق  وسام   •
فضي  الــثــالــثــة  الـــدرجـــة  ــن  م

باالقدمية.

• وسام األرز الوطني 
من رتبة فارس.

االستحقاق  • وسام 
الدرجة   من  اللبناني 

الثانية.
• وسام األرز الوطني 

من درجة ضابط.
االستحقاق  • وسام 
الدرجة  من  اللبناني 

األولى.
الــوحــدة  وســـام   •

الوطنية.
اجلنوب. فجر  • وسام 

من  العسكري  التقدير  • وسام 
الدرجة الفضية.

اجليش  قائد  العماد  تنويه   •
ثالث مرات.

اجليش  قائد  العماد  تهنئة   •
أربع مرات.

املنطقة. قائد  • تهنئة 
في  دراسية  دورات  عدة  تابع   -

الداخل واخلارج.
- متأهل وله أربعة أوالد.

العميد املتقاعد سمير عثمان

املعاون زياد انطون عبيد

املجّند املمّددة خدماته حسني محمد شومان
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إعداد: رميا سليم ضومط
ليال صقر

روجينا خليل
كانون الثاين

وعود ومطالب
التي استمرت  القمة  أعمال 
في  افتتحت  ــني،  ــوع ــب أس
األول  ــون  كــان مــن  الــســابــع 
رئيس  مضيفها  بنداء   2009
لوكي  الرس  الدمناركي  الوزراء 
طالب  ـــذي  ال ــن  ــوس ــم راس
حكومات العالم باالستجابة 
البشرية«باتخاذها  ــال  »آلم
مشكلة  ملواجهة  إجــراءات 
تهّدد  التي  احلراري  اإلحتباس 

كوكب األرض«.
قاعة  في  االفتتاح  حفل 
سنتر«  بيال  دو  براهي  »تيشو 
عرض  قصير  بفيلم  استُهل 
ستواجهها  التي  الــكــوارث 
التغّير  بسبب  العالم  شعوب 
راسموسن  ــال  وق املناخي. 
من  قِدموا  مندوب   1200 أمام 
»أنتم  العالم:  أنحاء  مختلف 
قصيرة  فترة  خالل  مؤمتنون 
داعياً  البشرية«،  آمال  على 
بالده  عاصمة  تتحول  أن  الى 
أسبوعني  خالل  كوبنهاغن 
)مرفأ  »هوبنهاغن«  ــى  ال

األمل(.
املؤمتر  منبر  على  وتعاقب 

الشخصيات  من  العديد 
ومختصني  خبراء  من 

البيئة  عــلــم  فــي 
التي  املخاطر  لعرض 

احلراري  االحتباس  قضية  من  العالم  يواجهها 
والتغّير املناخي الذي يهدد بذوبان ثلوج العالم، 
ما يرفع مستوى البحار وقد يغرق دوالً بأكملها، 

إضافة الى انقراض أنواع من النبات واحليوان 

وانتشار األمراض...
األول  األسبوع  في  القمة  أعمال  ترّكزت 

مسودة  صياغة  مهمة  على 
متوافق  عاملية  مــعــاهــدة 
عليها من كل الدول واألقطاب 
األميركية  اإلدارة  املشاركة. 
وعدت بأنها ستتعّهد بخفض 
ــازات  ــغ ال ــن  م انبعاثاتها 
املئة  في   17 بنسبة  الدفيئة 
أســاس  على   2020 الــعــام 
وهذا   ،2005 العام  مستويات 
يعني 4 في املئة بالنسبة الى 
التي   1990 العام  مستويات 
لبروتوكول  أساساً  اعتمدت 
 1991 العام  )املوّقع  »كيوتو« 
العام  العمل به  والذي ينتهي 
بأن  تعّهدت  كما   ،)2012
بنسبة  انبعاثاتها  تخفض 
على   2030 العام  املئة  في   42
أساس مستويات العام 2005. 
الرئيس  نية  عن  اإلعالن  وكان 
األخير  اليوم  األميركي حضور 
من املفاوضات، إشارة واضحة 
الوصول  تعتزم  إدارته  أن  الى 
الى نتيجة واضحة في املؤمتر.

اإلحتاد  أوحــى  املقابل،  في 
حركة  يتزّعم  بأنه  ــي  األوروب
املناخي.  التغّير  مكافحة 
أنه  هنا  بــاإلشــارة  ويجدر 
أعقبت  التي  الفترة  خالل 
صدور »كيوتو«، التزمت 
منذ  اإلحتــــاد  دول 
خفض   ،2008 العام 
العام  بحلول  املئة  في   20 بنسبة  انبعاثاتها 
وقد   .1990 العام  مستويات  مع  مقارنة   2020
معلنة  ــي  األوروب املوقف  الى  روسيا  انضمت 
بني  انبعاثاتها  خفض  الى  ستسعى  أنها 

إتفاق كوبنهاغن لم يخلص الى قيود ملزمة

هل يتوقف 
أغنياء األرض
عن تدميرها؟

سطوة املال أم مستقبل الكرة األرضية؟!
هكذا ميكن إيجاز التحّدي األكبر في قمة مؤمتر كوبنهاغن التي عقدت 
في منطقة بيال سنتر وسط العاصمة الدمناركية، حتت رعاية األمم املتحدة 

وبحضور ممثلي 192 دولة.
أمام هؤالء املجتمعني من رؤساء دول وباحثني ومنظمات مهتمة بالبيئة، 
وقف التغّير املناخي كخطر داهم يتهّدد مصير اجلنس البشري. لكن هل 
متوافرة  الدفيئة  غازات  مخاطر  من  األرض  إلنقاذ  احلقيقية  اإلرادة  كانت 

حقاً في هذا التجّمع العاملي الضخم؟
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20 و25 في املئة بحلول العام 
2020 بعدما كانت حتدثت في 

املاضي عن نسبة ال تتجاوز 15 في املئة. 
مقدمها  وفي  الناشئة،  الكبرى  الــدول  أما 
فما  افريقيا،  وجنوب  والبرازيل  والهند  الصني 
للدول  التاريخية«  »املسؤولية  على  تصرّ  زالت 
الصناعية الشمالية في ضّخ الغازات الدفيئة 
تضّحي  لن  بأنها  ــرت  وذك األرض،  ــواء  أج في 
بنموها اإلقتصادي وال ببرامج مكافحة الفقر. 
امللّوثني  أكبر  الصني،  أعربت  السياق،  وفي 
خفض  على  عزمها  عن  العالم،  مستوى  على 
»كثافة الكربون« بني 40 الى 45 في املئة بحلول  

العام2020 مقارنة مع مستوى العام 2005.
تضرراً  األكثر  وهي  األفريقية،  القارة  وطالبت 
بإصالح  الصناعية  الدول  املناخي،  التغّير  من 

املناخي  التغّير  ملكافحة  وبتعويضات  األضرار 
تلك  مع  التكّيف  من  تتمكن  ولكي  جهة،  من 
التغّيرات من جهة ثانية. أما اجلزر الصغيرة التي 
فتجّمعت  وجودها،  البحر  مياه  ارتفاع  يهدد 
خالله  من  أملت  الذي  »أوسيس«  حتالف  ضمن 
أتى  ذلك،  مقابل  في  بوضوح.  صوتها  إيصال 
املوقف العربي بني الالمبالي والصامت؛ وحدها 
حاربت  السعودية،  وتتقّدمها  النفطية  الدول 
على  ضريبة  بفرض  التعهد  يتم  أال  أجل  من 
الكربون، ما يكلف الدول املصدرة للنفط والغاز 
خسارة تقدر بنحو 3 آالف مليار دوالر حتى العام 

.2050
مجموعة  داخل  اإلنقسام  من  الرغم  وعلى 
إيران  مثل  املتشددين  األعضاء  بني  »أوبك«  دول 

اخلليج  دول  وبني  وليبيا  واجلزائر  وفنزويال 

للنفط(،  عاملي  منتج  )أول  السعودية  وأبرزها 
الذهب  عن  الدفاع  على  الطرفان  اتفق  فقد 
األسود. أما بالنسبة الى دول مثل مصر وتونس 
مواقف  رفعت  فقد  واألردن،  وسوريا  ولبنان 
بحثت  أنها  غير  العربي  التضامن  حول  معلنة 
تغّير  آثار  مع  التكيف  بهدف  التمويل  عن  أوالً 
املناخ من دون أن تقّدم خططاً واضحة في هذا 

املجال.

اتفاق من دون قيود ملزمة
ـــــدورة  ــت ال ــم ــت ــت اخ

اخلــامــســة 
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عشرة ملؤمتر األمم املتحدة للتغّيرات املناخية في 
كوبنهاغن في 19 كانون األول 2009 عقب ثالثة 
عشر يوماً من املفاوضات حول التحرك الدولي 
اإلحتباس  ظاهرة  ملكافحة  به  القيام  الواجب 
التغّيرات  لقضية  احلاسمة  واملواجهة  احلراري 
املؤمتر  أعمال  انتهت  وقد  العاملية.  املناخية 
تلك  حول  املنتظر  اإلتفاق  الى  التوّصل  دون  من 
املواضيع األساسية. ووّجهت انتقادات قوية الى 
املؤمتر الذي بدأ حتت شعارات برّاقة وقوية من دون 
أن يخلص الى النتائج املرجوة. ولكن على الرغم 
من ذلك فإن البعض نظــر 
النتائج  الى 

نظرة إيجابية، حيث أنه ما زال هناك شعاع من 
األمل في املقررات التي خرج بها املؤمتر بالرغم 

من ضآلتها.
بـ»اتفاق  للمؤمتر  الرئيس  اإلجنــاز  ومتّثل 
رئيس   30 نحو  اليه  توّصل  الذي  كوبنهاغن« 
والذي  احلراري،  االحتباس  دولة ملكافحة ظاهرة 
حدد سقف ارتفاع حرارة سطح األرض بدرجتني 
الثورة  قبل  عليه  كانت  مبا  مقارنة  مئويتني 
ملساعدة  مالي  صندوق  وبإنشاء  الصناعية، 
هذه  تداعيات  مواجهة  على  الفقيرة  الــدول 
قانونياً  دولة  أي  يلزم  لم  االتفاق  لكن  الظاهرة. 

خفض اإلنبعاثات ولم يفرض قيوداً محددة.
فما مدى التزام الدول وهل ينسى املشاركون 

ما تعهدوا به مع مرور الزمن؟
أرضنا مهّددة

وضغوطات  واحتجاجات  شعبية  مظاهرات 
الى  إضافة  كوبنهاغن،  قمة  جلسات  رافقت 
عريضة موّقعة من قبل عشرة ماليني شخص 
املجتمعني  طالبت  العالم  دول  مختلف  من 
االحتباس  من  للحّد  ملموسة  بالتزامات 
عّلقوا  البيئي  املجال  في  ناشطون  ــراري.  احل
فعله  ميكن  ما  أقل  هذا  إن  بالقول  ذلك  على 
حلّث املسؤولني على القيام بخطوات ملموسة 
كوكب  يهّدد  الذي  املظلم  املصير  مواجهة  في 
األرض من جرّاء التغّير املناخي، ودعوا الى ضرورة 
توعية املجتمعات جتاه حقيقة التغّير املناخي 
تزايد  األرض بفعل  اليه احلياة على  وما ستؤول 

إنبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون.
األرض كوكب صالح للحياة بفضل مجموعة 
يراعيها  أن  التي ينبغي  والتوازنات  العوامل  من 
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اإلنسان في نشاطاته، فمناخ 
ألن  احلياة  على  يساعد  األرض 
في  الدفيئة  غازات  تركيزات 
الغالف اجلوي )خصوصاً ثاني أوكسيد الكربون(، 
حتبس جزءاً من ضوء الشمس املنعكس بعيداً 
عن سطحها مما يعطي الكوكب دفئاً معتدالً. 
اإلنساني.  النشاط  بفعل  يتغّير  بدأ  األمر  لكن 
النشاطات  ازدادت  الصناعية،  الثورة  فمنذ 
الوقود  استعمال  اخلصوص  وعلى  البشرية، 
والغاز  والنفط  الفحم  حرق  عبر  األحفوري 
والسيارات  الطاقة  مصانع  في  الطبيعي 

الغابات  إزالة  الى  إضافة  املصانع،  من  وسواها 
املنبعث  امليثان  ذلك  الى  واسع. يضاف  بشكل 
النفايات  ومطامر  البقر  وتربية  األرز  مزارع  من 
 CFC«الـ أما  الغاز.  وأنابيب  املناجم  وأشغال 
املسؤولة   »Chloro Fluoro Carbons
النيتري  واألوكسيد  األوزون  طبقة  تآكل  عن 
الكيميائيات(  من  وغيرها  األســمــدة  )مــن 
فتساهم ايضاً في مشكلة تغّير املناخ بسبب 

احتباسها للحرارة...
ما املقصود

بتغّير املناخ؟
تغّير  أي  هو  املناخ  تغّير 
معدل  في  املدى  وطويل  مؤثر 
حالة الطقس يحدث ملنطقة 

معينة.
يشمل التغيير معدل درجات 
املتساقطات،  معدل  احلــرارة، 
التغّيرات  هذه  الرياح.  وحالة 
بسبب  ايضاً  حتدث  أن  ميكن 
الديناميكية  العمليات 
بسبب  أو  كالبراكني،  لألرض 

األشعة  شــدة  في  كالتغّير  خارجية،  قــوى 
ومؤخراً  الكبيرة  النيازك  أو سقوط  الشمسية 

بسبب نشاطات اإلنسان.
الدولية  احلكومية  الهيئة  أفادت   2007 العام 
املعنية بتغّير املناخ »IPCC« )الهيئة العلمية 
العليا التابعة لألمم املتحدة(، أن أسباباً بشرية 
تكمن وراء معظم زيادات درجات احلرارة العاملية. 
فقد ازدادت تركيزات ثاني أوكسيد الكربون في 
الغالف اجلوي من نحو 280 جزءاً في املليون في 

عصر ما قبل التصنيع الى نحو 430 حالياً، 

جزءاً  الـ550  النسبة  هذه  تبلغ  أن  املتوقع  ومن 
في املليون، في وقت مبّكر ال يتعّدى سنة 2035، 
وعندئٍذ قد يرتفع معدل درجات احلرارة العاملية 
الى أكثر من درجتني مئويتني. لذلك فإن مخزون 
أضعاف  ثالثة  يتعدى  أن  ميكن  الدفيئة  غازات 
نسبة  يجعل  ما  القرن،  نهاية  مع  عليه  هو  ما 
خمس  من  أكثر  الى  ــرارة  احل ارتفاع  احتمال 
الى  تصل  املقبلة  العقود  خالل  مئوية  درجات 

خمسني في املئة على األقل.  
وبالعودة الى التوّجه نحو تطوير الصناعة في 
األعوام الـ150 املنصرمة الذي أّدى الى استخراج 

األطنان  مليارات  ــرق  وح
ــود  ــوق ــن ال م
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بشكل  يودي  فهو  الطاقة،  لتوليد  األحفوري 
كما  سنوياً،  شخص  ألف   150 بحياة  مباشر 
احلّية  األن��واع  من   ٪20 على  حكم  أن  سبق 
 .2050 العام  حلول  مع  باالنقراض  البرية 
يكّبد  بــدأ  أن  سبق  املناخ  تغّير  فــإن  لذلك 
الصناعات العاملية خسارات مبليارات الدوالرات 
التي  األكالف  الى  إضافة  الزراعية  كالصناعات 

ترتبها مواجهة ظروف مناخية قصوى. 

عواقب التغّير املناخي
األخطر  التهديد  اآلن  املناخ  تغّير  يعتبر 
بالبشرية،  يتربّص  الذي 
ـــر  ـــؤث ـــي وس

بشكل ملحوظ على شكل من أشكال احلياة 
على الكرة األرضية. ويؤكد العلماء أنه في حال 
عدم وضع حّد ملشكلة تغّير املناخ، فمن املتوقع 
واقتصادية  واجتماعية  بيئية  كوارث  حصول 

تهّدد الوجود البشري.
بالظهور  بدأت  السلبية  اآلثار  فإن  وبالفعل 
األساسية،  احلياة  عناصر  وطالت  دول  عدة  في 
والصحة  الغذائية  املواد  وشح  املياه  كتأمني 

والبيئة.
وتتلخص هذه اآلثار السلبية باآلتي:

البحر: مستوى  • ارتفاع 
أن  املتوقع  من  األرض،  ــرارة  ح ترتفع  حني 
ذوبان  بسبب  البحر  سطح  مستوى  يرتفع 
ملياه  احلــراري  والتمّدد  اجلليدية  الصفائح 
اجلليدية  الصفائح  ذوبان  وسيؤدي  احمليطات، 
ارتفاع  الى  وغرينالند،  االنتاركتيكا  في 

مستوى سطح البحر حوالى 14 متراً، وإذا زادت 
تتمّدد  سوف  درجتني،  من  أكثر  العاملية  احلرارة 
مياه البحر ما سيؤدي الى ارتفاع آخر يراوح بني 
5 و7 أمتار. واالرتفاع في مستوى البحر قد يؤدي 

بدوره الى تغيير شديد في البيئة الساحلية.
القصوى: املناخية  • الكوارث 

يؤدي  املناخ  تغّير  أن  على  متزايدة  أدلة  ثمة 
القصوى،  املناخية  األحداث  تواتر  في  زيادة  الى 
والعواصف.  واجلفاف  والفيضانات  كالكوارث 
أكثر  ُقتل  املاضي،  القرن  من  الثمانينيات  في 
مناخية  أحداث  جرّاء  من  شخص   700.000 من 
قصوى وجلبت التسعينيات مزيداً من الكوارث 
الطبيعية التي تسارعت وتيرتها بشكل مّطرد 
مخّلفة ماليني الضحايا واملشرّدين، إضافة الى 

األمراض واخلسائر االقتصادية اجلّمة واملآسي.
املياه: • موارد 

اجلفاف  اجتاح  ــرارة،  احل درجــات  ارتفاع  مع 
وموجات احلر الكرة األرضية، حيث يتوقع ازدياد 
مياه  في  نقصاً  يعانون  الذين  األشخاص  عدد 
الشرب من 5 مليارات الى 8 مليارات شخص في 

غضون خمسني عاماً.
• الزراعة:

كبير.  خطر  الى  الزراعة  املناخ  تغّير  يعرّض 
خمس  من  أكثر  تخسر  أن  نامية  لدول  وميكن 
من  وخيمة  عواقب  الى  يؤدي  ما  محصولها 

حيث األمن الغذائي.
سترتفع أسعار املواد الغذائية، وسوف تعاني 
احملاصيل  أن  كما  أكثر،  حرارياً  إجهاداً  املاشية 
إضافة  احلر،  موجات  جرّاء  من  ضرراً  ستشهد 
املتزايدة ستؤثر مباشرة على  املياه  أن ندرة  الى 
األرض  خسارة  الى  كذلك  تؤدي  وسوف  الزراعة 
)ظاهرة  ــي  األراض من  مزيد  وتصّحر  اخلصبة 
التعرية(. فتغّير َمواطن النباتات وازدياد اجلفاف 
تفاقم  الى  سيؤدي  املتساقطات  أمناط  وتغّير 
مباشر  غير  بشكل  سيزداد  وتلقائياً  التصّحر. 
وبالتالي  الكيميائية  األسمدة  استخدام 

سيتفاقم التلوث السام. 
البيولوجي: • التنّوع 

البيولوجي  التنّوع  سيتأثر  املناخ،  تغّير  مع 
التوزيع  أمناط  ستتأثر  مستويات...  عدة  على 
والسلوكيات واحلجم والتكوين ومساكن أنواع 
كثيرة من احليوانات والنباتات. ويتوقع اخلبراء أن 
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بحلول  جنس  مليون  ينقرض 
مباشرة  كنتيجة   2050 العام 
للتغّير املناخي. كما أن األحراج ستتأثر بشكل 
هائل بتغّير املناخ. فحرائق الغابات ستزداد مع 
ارتفاع احلرارة. وسيؤدي املناخ املتغّير الى تغّير 

في توزيع الغابات.
• الصحة:

مستويات  بسبب  العامة  الصحة  ستتأثر 
املتزايدة.  الكربون  أوكسيد  ثاني  انبعاثات 
املعدية  األمـــراض  تشهد  أن  ايضاً  ويتوقع 
ــاداً  ازدي ــرارة  احل ارتفاع  عن  الناجتة  ــراض  واألم
سوف  املثال،  سبيل  على  املناخ.  تغّير  بسبب 
األحمر.  املّد  زيادة  الى  احمليطات  احترار  يسبب 
سوف  الترسب  مستويات  في  االرتفاع  أن  كما 
يؤدي الى زيادة في معدالت احلمى، وسوف يؤدي 
أخرى  وأمــراض  املالريا،  انتشار  الى  التصّحر 

منقولة باحلشرات واملاء.
الصحة  ملنظمة  تقرير  أفاد  اإلطار،  هذا  في 
العاملية العام 2002 أن تغّير املناخ كان مسؤوالً 
اإلسهال  مبرض  اإلصابات  من   ٪2.4 حوالى  عن 
العالم وعن 6٪ من حاالت املالريا في  أرجاء  في 

بعض الدول املتوسطة الدخل.
الغذاء: • إنتاج 

يخضع  العربي  العالم  في  الغذائي  األمن 

واقتصادية  بيئية  ضغوط  الى  طويل  وقت  منذ 
واملوارد  السائدة،  اجلفاف  وحاالت  واجتماعية، 
املضطربة،  الزراعية  واألمناط  احملــدودة،  املائية 
وانخفاض  السكاني  والنمو  املفرط،  والرعي 
تغّير  ومع  والتكنولوجيا.  املعرفة  مستويات 
حاالت  ستزداد  األمطار  هطول  وتقلبات  املناخ 

اجلفاف، وتتفاقم أكثر مشكلة إنتاج الغذاء.
• السياحة:

السياحة مهمة لعدد من االقتصادات ومنها 
االقتصاد العربي، لكنها مثل معظم قطاعات 
تغّير  لتأثيرات  تتعرّض  االقتصادي،  النشاط 

املناخ.
بدرجة  تعتمد  السياحي  املقصد  جاذبية 
مؤشر  وباستعمال  ــاخ،  ــن امل على  كبيرة 
الراحة  مؤشر  فإن  املتنوعة،  املناخية  العوامل 
في  املناخية  املتعة  درجة  يقيس  السياحية، 

موقع معني.
الراحة  مؤشر  ينخفض  قد  املناخ  تغّير  مع 
العقود  خالل  العربي  العالم  في  السياحية 
بأنها  املصّنفة حالياً  املناطق  املقبلة. ومعظم 
سينخفض  و»ممتازة«  جــداً«،  و»جيدة  جيدة 
العام  بحلول  املقبول  حتت  ما  الى  تصنيفها 
ومن  املناخ.  تغّير  املالمة على  تقع  2080، حيث 

احلرارة في فصل  ارتفاع  ذلك  األمثلة على 

اجلفاف،  ــات  ــوج وم الصيف، 
املتطرفة،  املناخية  ــداث  واألح
النظم  وتــدهــور  املــيــاه،  ــّح  وش

االيكولوجية.
التحتية: • البنى 

تغّير  يــؤثــر  أن  املتوقع  مــن 
البنى  على  كبير  بشكل  املناخ 
العالم،  أنحاء  في  التحتية 
فالبنية التحتية للنقل معرّضة 
في  متوقعة  لــزيــادات  عموماً 
ــات احلـــرارة وتــكــرار األيــام  درج

مستوى  وارتفاع  العواصف،  وهبوب  احلــارة، 
البحار، والبنى التحتية في املناطق الساحلية 
الرتفاع  اخلصوص  على  معرّضة  العربية 
احملتملة  القوية  والعواصف  البحار  مستويات 
والبحرين  مصر  في  ذروتها  تبلغ  األخطار  وهذه 

واإلمارات.
املياه  ــداد  إم نظم  موثوقية  تتأثر  ــوف  وس
بتضاؤل اإلمدادات املائية العذبة وارتفاع معدل 

وتتعرّض  احلــرارة.  درجــات 
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ألحداث  اخلصوص  على  املبتذلة  املياه  شبكات 
قصيرة،  فترات  في  املفرطة  األمطار  هطول 
الطاقة  وتوليد  البحار.  مستويات  وارتفاع 
سوف يعوقه ارتفاع درجات احلرارة احمليطة التي 
وقدرتها،  الغازية  التوربينات  كفاءة  ستخفض 
احلرارية.  املعامل  في  التبريد  كفاءة  وتخفض 
وتوزيعها  الطاقة  نقل  شبكات  تصبح  وسوف 
أكثر عرضة لألعطال، إذ تغدو األحداث املناخية 

املتطرفة أكثر تكراراً.

حلول برسم احلكومات واألفراد
الوراء. هذا  إلى  بدأت وال عودة  املناخية  األزمة 
والتي  املتزايدة  والدراسات  املعطيات  تؤكده  ما 
النفط  إحراق  من  أكثرنا  كلما  أنه  إلى  تشير 
والفحم وإنتاج ثاني أوكسيد الكربون، فسوف 
نفسها  الدراسات  وتؤكد  سوءاً.  الوضع  يزداد 
دول  جميع  قبل  من  الفوري  التحرك  ضــرورة 
العاملية عبر  األزمة  للمشاركة في حل  العالم 
لم  الذي  األمر  والتزامها،  دولية،  اتفاقات  إبرام 
لم  حيث  كوبنهاغن  قمة  حتقيقه  في  تنجح 
تتمكن من إلزام املشاركني توقيع تعّهد خّطي 
يحمي األرض ويضمن عدم بقاء املقررات مجرّد 

وعود وهمية.

طاقة صديقة للبيئة
املناخ  تغّير  لوقف  املطروحة  احللول  تقوم 
إنتاجنا  طريقة  تغيير  على  األولــى  بالدرجة 
استخدام  من  التقليص  وبالتالي  الطاقة، 
الوقود األحفوري من خالل تعزيز فعالية الطاقة 
من  املستمدة  أي  املتجّددة  الطاقة  واعتماد 
املوارد الطبيعية التي تتجّدد أو التي ال ميكن أن 
الشمسية  كالطاقة  مستدامة(،  )طاقة  تنفذ 
الطاقة  استخدام  إيجابيات  أبرز  من  والهواء. 
وعلى  ينضب،  وال  مجاني  الوقود  أن  املتجددة 
عكس الطاقة التقليدية فإن الطاقة املتجددة 
ال تؤدي إلى تلّوث سام، كما أنها ال تتأثر بأسعار 
وبالتالي  اإلمداد،  بانقطاع  أو  املتقلبة  النفط 
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كما  إقتصادياً،  استقراراً  توّفر 
توّفر الطاقة املتجّددة وظائف 
التي  تلك  مــن  جــودة  أكثر 

توفرها مصادر الوقود التقليدية.
واملياه  الرياح  من  املتجددة  الطاقة  تنتج 
والشمس، كما ميكن إنتاجها من حركة األمواج 
واملد واجلزر، أو من حرارة األرض الباطنية، وكذلك 
من احملاصيل الزراعية واألشجار املنبتة للزيوت.

حالياً، يكمن اإلنتاج األكبر للطاقة املتجددة 
بواسطة  الكهرمانية  القوة  محطات  في 
األماكن  ــدت  وج أينما  العظيمة  الــســدود 
املياه،  ومساقط  األنهار  على  لبنائها  املناسبة 
على  تعتمد  التي  الطرق  استخدام  إلى  إضافة 
الرياح  فطاقة  الشمسية.  والطاقة  الرياح 
ونضجاً  تطوراً  املتجددة  الطاقات  أكثر  تعتبر 
بعد احملطات الكهربائية، وهي مستخدمة على 
نطاق واسع في البلدان املتقدمة وبعض البلدان 
النامية التي وضع الكثير منها أهدافاً طموحة 
مزيج  في  املتجددة  الطاقة  مشاركة  لنسبة 
على  املتزايد  الطلب  ومواجهة  لديها،  الطاقة 
أسعار  تصاعد  تسارع  مع  خصوصاً  الطاقة 

الوقود.
األخيرة  اآلونة  في  مألوفاً  أصبح  وقد 
استخدام مصادر الطاقة املتجددة إلنتاج 
الناجتة عن تشغيل  الكهرباء كالطاقة 
طواحني الهواء التي زادت بشكل كبير 
املنازل  ماليني  بتغذية  يسمح  مبا 

بالكهرباء من دون تلوث.
وضعت  عــديــدة  بــلــدان  وهــنــاك 
إنتاجها  نسبة  لــزيــادة  خططاً 
تغطي  بحيث  املتجددة  للطاقة 
بنسبة  الطاقة  من  احتياجاتها 

20٪ من إستهالكها العام 2020.

معوقات إنتشار الطاقة املتجددة
التنمية  في  املتجددة  الطاقة  تساهم 
تصل  لم  تكنولوجياتها  أن  غير  املستدامة، 
تكنولوجيا  إليه  وصلت  الــذي  النضج  إلى 
تعاني  زالــت  ما  وبالتالي  التقليدي،  الوقود 
إنتشارها  دون  حتول  التي  املعوقات  من  الكثير 
عن  احلديثة  املعلومات  إلى  اإلفتقار  وأهّمها، 
دون  والتطبيقات، ما يحول  والفوائد  التكاليف 
العوائق  ذلك  بعد  تأتي  مناسبة،  قرارات  اتخاذ 
متويل  على  احلصول  عــدم  مثل  التمويلية 
التمويل من مصادر  آلية  وانعدام  األجل،  طويل 
باملخاطر  البنوك  موظفي  إملام  وعدم  محلية، 
إلى  معاجلتها  وكيفية  توقعها،  ينبغي  التي 
توافر  وعدم  التضخم،  معدالت  ارتفاع  جانب 
التمويل اإلستثماري األولّي. وهناك عوائق أخرى 
تترّكز على أسعار الطاقة احلالية التي ال تشمل 
التكلفة اإلجتماعية والبيئية، وتركيز اإلعانات 
وضعف  التقليدي،  الوقود  على  الضخمة 
الدولة  وسيطرة  اخلــاص،  القطاع  مشاركة 
البناء  ضعف  جانب  إلى  الطاقة،  قطاع  على 

توافر  وعدم  املتجددة  للطاقة  املؤسسي 

واإلستثمار  التنمية  لتشجيع  عملية  خطط 
في الطاقة املتجددة.

مصادر الطاقة املتجددة
الشمسية: • الطاقة 

تستخدم الطاقة الشمسية حالياً في أنحاء 
أضعاف  تؤمن  أن  وميكنها  العالم  من  متعددة 
العالم  في  للطاقة  احلالي  اإلستهالك  معّدل 
ميكن  صحيح.  بشكل  إستغاللها  متّ  ما  إذا 
الكهرباء  الطاقة الشمسية إلنتاج  استخدام 
وال يحّد  للتبريد.  أو حتى  أو للتسخني  مباشرة 
الشمسية  للطاقة  املستقبلية  اإلمكانات 
سوى استعدادنا لإلستفادة من الفرصة، وذلك 
أن الشمس تؤمن ما يعادل 10000 مرة أكثر مما 
الطاقة  موارد  من  جمعاء  اإلنسانية  حتتاجه 

املجانية اجلاهزة لإلستخدام.
الهوائية: • الطاقة 

إن طاقة الرياح )الطاقة الهوائية( هي مصدر 
النمو األسرع في العالم،  الطاقة الذي يشهد 

وتقنيتها بسيطة أكثر مما توحي.
وموزّعة  جداً  واسعة  العالم  في  الريح  موارد 
جيداً في املناطق والبلدان كافة. ومع استخدام 
أن  الريح  لطاقة  ميكن  احلالية،  التكنولوجيا 
تؤمن حوالى 53000 تيراوات ساعة في السنة. 
املتوقع  العالم  طلب  مرتني  مبعدل  هذا  ويفوق 
هاماًَ  يترك مجاالً  ما   ،2020 العام  الطاقة  على 
اآلن.  من  عقود  بعد  حتى  الصيانة  في  للنمو 
من  يكفي  ما  وحدها  املتحدة  الواليات  ومتلك 
الطاقة  من  حاجاتها  من  أكثر  لتغطي  الريح 

مبعدل 3 مرات.
الطاقة   •
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احليوية:
الكتلة  بطاقة  املعروفة  احليوية  الطاقة  إن 
العضوية  املـــواد  استخدام  هــي  احليوية، 
تقنيات  بواسطة  وقــود  مبثابة  )كالنباتات( 
كجمع الغاز والتغويز )حتويل املواد الصلبة إلى 

غاز(، واإلحتراق والهضم )للفضالت الرطبة(. إذا 
ما مت استخدام الكتلة احليوية بشكل مناسب 
املتجددة،  للطاقة  قّيماً  مصدراً  تشّكل  فإنها 
وقود  إنتاج  يعتمد على كيفية  لكن معظمها 

الكتلة احليوية.
يتضمن بعض املصادر الهامة لطاقة الكتلة 

احليوية:
• النفايات 

)مسالخ،  الرطبة 
وتصنيع  الــطــعــام 

الطعام(.
الــنــفــايــات   •
املنزلية  )الــنــفــايــات  املختلطة  الصلبة 

والتشذيب(.
من  )بقايا  الثانوية  احلرجية  املنتجات   •

نشر اخلشب والعمليات احلرجية(.
املائية: • الطاقة 

ضخم  مخزون  على  املتحركة  املياه  حتتوي 
املياه  أكانت  ســواء  الطبيعية،  الطاقة  من 
ميكن  احمليط.  في  أمواجاً  أو  جار  نهر  من  جزءاً 
تسخير هذه الطاقة وحتويلها إلى كهرباء علماً 
انبعاث  إلى  يؤدي  ال  املياه  من  الطاقة  توليد  أن 
قابل  طاقة  مصدر  هي  كذلك  الدفيئة.  غازات 
بفضل  باستمرار  تتجّدد  املياه  ألن  للتجديد 
يحتاجه  ما  كل  الهيدرولوجية.  األرض  دورة 
دائم  املياه هو مصدر  الكهرباء من  توليد  نظام 
للمياه اجلارية كاجلدول أو النهر. وخالفاً للطاقة 

الشمسية أو طاقة الريح، ميكن للمياه أن تولّد 
 24 مبعدل  ومتواصل،  مستمر  بشكل  الطاقة 

ساعة في اليوم.

إدخار املال والطاقة
يقصد بفعالية الطاقة أو ترشيد استهالكها 
بالعمل  القيام  إلى  تؤدي  التي  الطرق  مختلف 
من  الــخ...(  واحلركة،  واحلــرارة  )الضوء،  نفسه 
وهي  الطاقة.  من  أقل  كمية  استعمال  خالل 
ال  التي  واإلنــارة  الفعالة  السيارات  تغطي 
واملمارسات  الطاقة  من  الكثير  تستهلك 

الصناعية املتطورة ومواد العزل احلراري املطورة 
إلى  باإلضافة  البناء،  قطاع  في  واملستخدمة 
تكنولوجيات أخرى. ومبا أن ادخار الطاقة يوازي 
غالباً إدخار املال، ميكن القول إن فعالية الطاقة 

مربحة جداً.
يكفي  ولتأمينها،  كبيرة،  قدرة  وللفعالية 
الفردي  املستوى  على  بسيطة  بأعمال  القيام 
سقف  على  العازلة  املــادة  من  املزيد  كوضع 
املنزل أو شراء غسالة ذات فعالية كبيرة عندما 

تتعطل الغسالة القدمية. يؤدي ذلك إلى ادخار 
املال والطاقة في آن. إال إن اإلدخار األكبر ال يقوم 
على هذه اخلطوات اإلضافية، فاألرباح الفعلية 
بكامله  املفهوم  في  التفكير  إعادة  عن  تنتج 
حتى  أو  بكاملها  السيارة  أو  بكامله  املنزل  أي 
بأن  سنتفاجأ  حينئٍذ،  بكامله.  النقل  نظام 
احتياجاتنا من الطاقة قد هبطت بنسبة 4 إلى 

10 مرات ما نصرفه اليوم.
يجب،  كما  العازلة  املــواد  وضع  خالل  فمن 
منه،  األسفل  اجلزء  حتى  املنزل  سقف  من  أي 
إضافياً(، يصبح طلب  يتطلب استثماراً  )وهذا 
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استخدام  بالتالي  ويكفي  جداً،  ضئيالً  احلرارة 
ثمن  يعّوض  ثمناً،  وأرخص  أصغر  تدفئة  جهاز 
النتيجة  تكون  وهكذا  اإلضافية.  العزل  مواد 
منزالً ال يحتاج إال الى ثلث الطاقة التي يحتاج 
مواد  من  املزيد  وضعنا  وإذا  عادي.  منزل  اليها 
الفعالية،  شديد  تهوئة  نظام  واعتمدنا  العزل 
يبدو  الُعشر.  الى  التدفئة  إلى  احلاجة  تتقلص 
األمر مذهالً، إال أن آالفاً من هذه املنازل الشديدة 
الفعالية قد بُني فعالً في أوروبا خالل السنوات 
للمستقبل،  حلماً  ليس  هذا  األخيرة.  العشر 

إمنا جزء من حياة آالف العائالت اليومية.
الطاقة  فعالية  قدرة  من  فعلياً  ولإلستفادة 
تخدم  حكومية  سياسات  وضع  من  أوالً  بد  ال 
هذه الغاية، مثل وضع معايير أداء دنيا للمنازل 
من  الكهربائية،  واألدوات  والسيارات  واملكاتب 
للطاقة.  املبرر  احلد من اإلستهالك غير  شأنها 
فثمة معايير سالمة دنيا مطبقة في اإلجمال، 
تهملها  ما  غالباً  الطاقة  تفعيل  معايير  أن  إال 
ما تكون ضعيفة جداً. من  أو غالباً  احلكومات، 
عملية  في  الفردية  املبادرة  أهمية  تظهر  هنا 
أكثر  تدابير  ظهور  حني  إلى  الطاقة  ترشيد 

شمولية على مستوى احلكومات.

دور األفراد
لألفراد  أن  البيئي  احلقل  في  الباحثون  يؤكد 
املناخي.  التغّير  من  احلد  عملية  في  مهماً  دوراً 
اإلتفاقيات  فإن  »غرينبيس«  جمعية  وبحسب 
وحدها  تكون  لن  املستوى  الرفيعة  الدولية 
اخلطير.  املناخي  للتغّير  حد  بوضع  كفيلة 
لدى  سلوكية  تغييرات  ــداث  إح من  بد  ال  إذ 
يتعلق  ما  في  سيما  وال  واملجتمعات،  األفــراد 
ووسائل  السكن  مستوى  على  بالتفضيالت 

النقل واستهالك األطعمة.
»غرينبيس«  تقدم  املــوضــوع  ــذا  ه ــول  ح
www. ــت  ــرن ــت اإلن عــلــى  مــوقــعــهــا  ــي  ف
 greenpeace .org /lebanon
املساهمة  كيفية  خاللها  من  تشرح  إرشادات 
يأتي  ما  في  املناخ.  تغّير  من  احلد  في  الفردية 

عرض مختصر لها:
حمامك: في  الطاقة  • وّفر 

تتسّبب  ــدة  واح حرارية  سعرة  أن  تعلمنا 
درجة  مبعدل  املاء  من  واحد  غرام  حرارة  بارتفاع 

املرتبة  في  يحل  املياه  تسخني  أن  كما  واحدة. 
األنظمة  قائمة  في  اجلو  تدفئة  بعد  الثانية 
التي تستهلك أكبر قدر من الطاقة في املنزل. 
املياه  تسخني  كيفية  هو  املوضوع  في  واملهم 
أن أشعة  بالذكر  واستخدامها بكفاءة. وجدير 
املياه  لتسخني  مجانية  طاقة  توفر  الشمس 

وجتفيف الغسيل.
منزلك: في  الطاقة  • وّفر 

أطرد »لصوص الطاقة« من منزلك! الواقع أن 
لم  وإن  حتى  املنزلية،  األجهزة  من  كبيراً  عدداً 

يستهلك  التشغيل،  قيد  يكن 
الكم  يفوق  مبقدار  الطاقة 
هذا  تغيير  ميكنك  املطلوب. 
قرارات  اتخاذ  خالل  من  الواقع 
األجهزة  شــراء  لدى  حكيمة 
وأيضاً من خالل بعض  املنزلية، 
وعندئذ،  البسيطة  احلــيــل 
حساباتك  أن  ستكتشف 
»حسابك  ــاً  ــض وأي املنزلية 

املناخي« تبدو أفضل حاالً.
باإلضاءة: • وّفر 

النهار  خالل  الستائر  إفتح 
الشمس،  ــوء  ض مــن  لــإلفــادة 
املصابيح  أغــطــيــة  ــف  ــّظ ن
املتراكم،  الغبار  من  والثريات 
الفاحت.  باللون  ــدران  اجل واطــل 
الغرف  في  النور  أطفئ  أيضاً 

غير املستعملة.
املصابيح  استعمال  ان 
للطاقة  املوّفرة  الكهربائية 

املصابيح  فهذه  ملحاً،  أمــراً  بات   ،)C.F.L(
الكهربائية  الطاقة  من  فقط   ٪20 تستهلك 
تشغيلها  وعمر  العادية،  املصابيح  إلى  قياساً 
وميكن  الــعــادي،  املصباح  عمر  أضعاف   10
إلى  دون احلاجة  األخير، من  تركيبها مكان هذا 

متديدات جديدة.
مطبخك: في  الطاقة  • وّفر 

األنسب  أنه  كما  األفضل،  هو  املنزلي  الطبخ 
املنزلي  فالطبخ  أيضاً.  البيئة  إلى  بالنسبة 
التي  الكربونية  االنبعاثات  »حساب«  يجعل 
تتسّبب بها أقل بكثير مما يكون عليه في حال 

واملجّمدة.  السريعة  الوجبات  استهالك 

حتى  لــكــن 
ـــذه  ــــي ه ف
ميكن  احلالة، 
من  للعديد 
الـــطـــهـــاة 
ــــض  ــــف خ
مـــــعـــــدل 

وفي  ملحوظ،  بشكل  الطاقة  استهالكهم 
الوقت نفسه توفير املال.

والتدفئة: التبريد  في  • وّفر 

بذكاء.  والتدفئة  التبريد  وسائل  إستخدام 
من الضروري أن ينعم كل شخص باجلو املالئم 
أن  هو  املهم  لكن  الفصول.  كل  في  منزله  في 
تدفئ أو تبرّد منزلك فحسب وليس اجلو احمليط. 
كفاءة  حتقق  ال  التي  والتبريد  التدفئة  فوسائل 
في  األكبر  الدين  مصدر  تشّكل  تزال  ال  الطاقة 
وإمكان  األفراد.  من  للعديد  املناخية  احلسابات 

هذا  في  الطاقة  توفير 
يبدو  املجال 



كانون الثاين 2010
93

اجلي�ش - العدد رقم 295

البسيطة  احلــيــل  فبعض  جـــداً،  كــبــيــراً 
واإلستثمارات املتبّصرة قد يساعد على خفض 

فواتير التدفئة والتبريد مبعدالت ملحوظة.

صفقة خضراء إلبعاد شبح اجلوع
إن اإلستثمار في الطاقة املتجّددة واستغالل 
األساسي  الهدف  الى  إضافة  يحّقق  مواردها 
التغّير  مــن  احلـــّد  ــو  وه
املـــنـــاخـــي، 

البطالة  مكافحة  وهي،  أهمية  تقّل  ال  أهدافاً 
الفقر  من  واحلّد  جديدة،  عمل  فرص  خلق  عبر 
هو  ذلك  على  األبرز  املثل  العالم.  في  واجلوع 
اجلديد«  العاملي  األخضر  االقتصاد  »مبادرة 
في  للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج  أطلقها  التي 
نهاية العام 2008 ملواجهة األزمات الثالث التي 
واألزمة  والغذاء  الوقود  أي:  العالم،  شهدها 

املالية.
خالل  من  للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج  سعى 
العاملية  األسواق  إحياء  الى  املذكورة  املبادرة 
من  إنقاذه  ميكن  من  تنقذ  عمل  فرص  وخلق 
املليار  عددهم  فاق  الذين  العالم  في  اجلائعني 

شخص.
ــر« أو  ــض ــادرة »اإلقــتــصــاد األخ ــب قــامــت م
على  اجلديدة«  اخلضراء  العاملية  »الصفقة 
استثمارات  اجتاه  في  العاملي  اإلقتصاد  توجيه 
الطاقة  ومشاريع  النظيفة  التكنولوجيا 
التحتية  والبنى  املستدامة،  والزراعة  النظيفة 
أنها  مؤكدة  والتربة،  كالغابات  الطبيعية 
ومكافحة  احلقيقي  للنمو  األفضل  الطريقة 
في  التوظيف  معدل  وزيادة  املناخية  التغّيرات 

القرن الواحد والعشرين.

ثالثة  للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج  حّدد  وقد 
أركان تقوم عليها »الصفقة العاملية اخلضراء« 
في  وإدراجها  الطبيعة  خدمات  تقييم  وهي 
احلسابات القومية والدولية، وخلق فرص العمل 
من خالل الوظائف اخلضراء، ووضع السياسات 
الى  اإلنتقال  تسريع  على  القادرة  واألدوات 
التنمية  الــى  الساعي  األخضر  اإلقتصاد 

االقتصادية عبر مشاريع صديقة للبيئة.
البيئة  في  خبراء  يعّلق  املوضوع  هذا  حول 
اليوم  نحتاجه  ما  هي  البيئية  اإلستثمارات  أن 
للحّد من البطالة، واملساعدة في متكني اقتصاد 
الدول ورّد العافية اليه. فالتقنية اخلضراء قادرة 
بأشواط  تفوق  مبعدالت  عمل  فرص  تأمني  على 
والطاقة  كالنفط  التقليدية  الطاقة  تقنيات 

النووية.
»معهد  مؤسس  ــراون  ب ليستر  وبحسب 
ما  إذا  فإنه  واشنطن  في  األرض«  سياسات 
مع  الشمسية  والطاقة  الريح  طاقة  قارنا 
تفوقانها  أنهما  جند  فإننا  مثالً،  الفحم  طاقة 
من حيث كثافة العمالة مبعدل مرتني الى ثالث 
مرات، وهو ما يعني أننا إذا ما كنا مهتمني حقاً 
بإيجاد املزيد من الوظائف، فإننا يجب أن نهتم 



الطاقة  بترشيد 
الطاقة  وكذلك 

املتجّددة. 
باتت  البيئية  النظريات  هــذه 
التي  ــدول  ال بعض  في  واضحة 
توّجهت الى استثمارات بيئية في 
اإلطار  هذا  في  األساسية.  البنى 

املسؤول  التنفيذي  املدير  شتايز  أكيم  يشير 
له  تقرير  في  للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج  عن 
أن الواليات املتحدة خّصصت قسماً كبيراً من 
أوباما  أقرّها  التي  االقتصادي  التحفيز  خطة 
أميركي  دوالر  مليار   825 قيمتها  تبلغ  والتي 
لرفع الطاقة املتجّددة وجتهيز مليون منزل ضد 
عوامل الطقس، ورفع كفاءة شبكة الكهرباء 
في البالد. وأشار الى أن مثل هذه االستثمارات 
ماليني  اخلمس  يقارب  ما  توليد  على  قــادرة 
البناء  صناعتي  ودعــم  »خــضــراء«،  وظيفة 

والهندسة.
افريقيا،  جنوب  في  أنه  ايضاً  التقرير  وأورد 
املاء«  أجل  من  »العمل  مبادرة  من  يستفيد 
التي تدعمها احلكومة ما يزيد عن ثالثني ألف 
عامل، من بينهم نساء وشباب وذوو احتياجات 
افريقيا  جنوب  حكومة  أن  الى  وأشار  خاصة. 

مليون  ستني  ــى  ــوال ح تنفق 
ملكافحة  ســنــويــاً  دوالر 

الغريبة  ــات  ــنــبــات ال
احلياة  تــهــّدد  التي 

وإمــدادات  البرية، 
واملقاصد  املــيــاه، 
الــســيــاحــيــة 
واألراضي  املهمة، 

مرّجحاً  الزراعية، 
ما  استغالل  يتم  أن 

مليون  أربعني  عن  يزيد 
الغريبة  النباتات  من  طن 

الطاقة،  حملطات  كوقود  احملصورة 
احتياجات  إجمالي  من  املئة  في  إثنني  يوّفر  ما 
عن  يزيد  ما  خلق  عن  فضالً  الطاقة،  من  البالد 

خمس آالف فرصة عمل إضافية.
القرن  في  العالم  أن  شتايز  يؤكد  تقريره  في 
اإلحتياج  أشد  في  بات  والعشرين  الواحد 

شأنه  من  الذي  األخضر«  »اإلقتصاد  الى 

ــة  ــح ــاف ــك م
وخلق  الفقر 
فــــــرص عــمــل 
الى  إضافة  جديدة، 
املناخ  تغّير  مــن  ــّد  احل
وانبعاث ثاني أوكسيد الكربون 
هذه  األرضية.  الكرة  مستقبل  يهّدد  الــذي 
النظرية يشاطره فيها مئات اخلبراء في املجال 
البيئي، وماليني املواطنني في العالم، ومع ذلك 
فإن أصوات هؤالء مجتمعني لم تتمّكن من خرق 

كوبنهاغن  في  سنتر  بيال  في  املجتمعني  آذان 
حلّثهم على اخلروج بنتائج أكثر تفاؤالً ال بل أكثر 

حكمة في مسألة تطال املصير البشري.

املراجع:
- Green Peace.org/Lebanon.
 - Wikipedia - the free
encyclopedia.
- Unep.com.
- مجلة البيئة والتنمية، عدد تشرين الثاني/

كانون األول 2009.
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راوحت  كوبنهاغن«  »اتفاق  أعقبت  التي  الفعل  ردود 
بني اعتباره خطوة أولى الى األمام وبني توصيف نتائجه 

بالكارثية.
رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون وصف نتائج قمة 
طريق  على  أولى«  »خطوة  بأنها  كوبنهاغن  في  املناخ 
معاهدة شرعية ملزمة ويجب أن تقبل بها الدول سريعاً.

وقالت املستشارة األملانية أجنيال ميركل: »إنها خطوة 
الى األمام مع أنني كنت أمتنى أن يكون هناك املزيد، لقد كنا أمام أمرين: إما عدم االتفاق على شيء 
أو الوصول الى ما حققناه حتى اآلن«. ورأى رئيس املفوضية األوروبية جوزيه مانويل باروسو أن هذا 

النص هو أفضل من ال شيء حتى وإن كان أدنى من املنتظر.
التوّصل اليه في مؤمتر األمم  كذلك وصف رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر االتفاق الذي متّ 
املتحدة للمناخ بأنه »كامل وواقعي«. وأضاف: »اآلن يتوّجب على كل الدول أن تلتزم القيام بأعمال 

ملموسة من أجل التصّدي للتغّيرات املناخية في إطار معاهدة جديدة«.
وبدا اإلحتاد األوروبي مرتاحاً بعد االتفاق الذي متّ التوّصل اليه حول املناخ في كوبنهاغن مع إقراره 

بأنه ال يلّبي طموحاته.
من جهته أشاد األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون باتفاق قمة كوبنهاغن للمناخ باعتباره 

بداية أساسية لكنه اعترف بأنه لم يحّقق اآلمال املرجوة.
في املقابل احتج عدد كبير من مندوبي دول اجلنوب بشدة على مشروع االتفاق الذي متّ التوّصل 
اليه. وأعرب مندوب أرخبيل توفالو، في احمليط الهادئ، عن معارضته الشديدة لإلتفاق الذي حّدد 
درجتني مئويتني كحّد أقصى الرتفاع حرارة األرض وشّبهه بـ»حفنة من األموال من أجل خيانة 
شعبنا ومستقبلنا«. وأعربت بوليڤيا عن »معارضتها التامة للوسائل التي اعتمدت« مّتهمة 
الدميوقراطية  أمام  عقبة«  »يقف  بأنه  املؤمتر،  رئيس  راسموسن،  الرس  الدمناركي  الوزراء  رئيس 

والشفافية.
ووصف الوفد السوداني الى قمة كوبنهاغن لومومبا ستانيسالس ديا - بينغ 
اإلتفاق الذي متّ التوّصل اليه في العاصمة الدمناركية بأنه األسوأ في التاريخ 
وأنه يعتبر مبثابة احملرقة بسبب آثاره التي ستلحق الدمار واملوت بشعوب 
افريقيا على حّد تعبيره. ووصف باسكال هوستينغ رئيس منظمة 

السالم األخضر الفرنسية نتائج املؤمتر بالكارثية.

م؟
ألما

ى ا
ة ال

طو
خ



املشروع األخضر

برزت احلاجة الى إنشاء املشروع 
الــذي  التقّلص  بعد  األخــضــر 
لبنان  في  الزراعية  الرقعة  أصاب 
السريع،  السكان  عدد  وازديــاد 
الغابات  مساحة  في  والنقص 
أنشئ  وعندما  احلرجية.  والثروة 
كان  الستينيات  مطلع  املشروع 
الدخل  مستوى  رفع  أهدافه  من 
من  كبير  عدد  وترسيخ  الوطني 
في  الزراعي  احلقل  في  العاملني 
من  جــزء  حــّل  وبالتالي  قراهم، 

مشكلة النزوح إلى املدينة.
املهمات  خالل  من  املشروع  نّفذ 

مشاريع  من  العديد  به  املنوطة 
ـــــي وشــّق  ــالح األراض ــص ــت اس
البرك  وإنشاء  الزراعية  الطرقات 
اللبنانية  املناطق  في  اجلبلية 

كافة.
اليوم قد نكون في أمّس احلاجة 
املشروع،  هذا  نشاط  تفعيل  إلى 
»اجليش«  مجلة  أحواله؟  هي  فما 
الدكتورة  املشروع  رئيسة  التقت 

غلوريا أبو زيد.

كانون الثاين

إعداد: تريز منصور

عجز اإلنتاج الزراعي في لبنان يقارب الـ ٪80

املشروع األخضر
طلبات املزارعني باآلالف واملوازنة »بالقطارة«
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ما هو املشروع األخضر؟
باملشروع  زيد  أبو  عرّفت  بداية 
ذات  عامة  إدارة  هــو  ــر:  ــض األخ
خاصة  ومالية  ــة  إداري صالحيات 
الــزراعــة،  ــر  وزي لوصاية  تخضع 
فؤاد  الرئيس  عهد  في  تأّسس 
مبوجب   ،1963 الــعــام  شــهــاب 
تاريخ   13335 الــرقــم  املــرســوم 
أعمال  به  وأنيطت   ،1963/7/10
الزراعية.  الطرقات  التحريج وشّق 
بأعمال  إليه  عهد   ،1965 والعام 
الزراعية  ـــي  األراض استصالح 
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ومساعدة املزارعني الستكمال األعمال الالزمة 
من  واالستفادة  استثمارها  بغية  ألراضيهم 
خيراتها، باإلضافة إلى شّق الطرقات الزراعية. 
املشروع  مهمات  إلى  مؤخراً  أضيفت  ولقد 
خصص  حيث  الطبيعية،  احملميات  األخضر 
بغية  لبنانية  ليرة  مليون   30 مبلغ  للمشروع 
الري  ألعمال  املياه،  خزانات  أو  البرك  إنشاء 
القرار  واملساعدة في إطفاء احلرائق. ولقد صدر 
في هذا اخلصوص ونحن بانتظار صدور املرسوم 

اجلمهوري له.
ُحّدد للمشروع األخضر مالك إداري وآخر فني، 
وحرجياً  زراعياً  مهندساً   350 من  أكثر  ضّم 
من  األولى  السنوات  في  إدارياً  وموظفاً  ومدنياً 
أقل  إلى  تناقص  العدد  هذا  ولكن  عمله،  بداية 
رتّبت  التي  األليمة  األحداث  بفعل  الثلث  من 
اليوم  وهو  إضافية،  مسؤوليات  املشروع  على 

يضم فقط 68 موظفاً ومتقاعداً وأجيراً.
مساحة  زيادة  إلى  األخضر  املشروع  يهدف 
املساحات  زيــادة  وكذلك  الزراعية،  ــي  األراض
الوحدة  في  اإلنتاجية  مضاعفة  بغية  املروية، 
املزارع  الزراعية، وتأمني مصدر عيش الئق ميّكن 
فاتورة  عبء  من  ويخّفف  أرضه،  في  البقاء  من 

املشروع   األخضر
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البلدان  معظم  بثقلها  ينوء  التي  الغذاء 
لبنان  في  الفاتورة  هذه  وقيمة  لبنان.  ومنها 
قيمة  تتخطى  ال  بينما  دوالر،  مليارات   3 تبلغ 
دوالر،  مليار   1.2 حدود  اللبناني  الزراعي  اإلنتاج 
وهذا يعني عجزاً يقّدر بـ80 في املئة في بعض 

السلع.
وتضيف أبو زيد:

بالعديد  األخضر  املشروع  قام  تأسيسه  منذ 
طرقات  وشّق  األراضي  استصالح  عمليات  من 
حتريج  تولى  كما  جبلية،  برك  وإنشاء  زراعية 
إنشاء  إلى  إضافة  وجتميلها،  بيروت  مدينة 
في  املزارعني  على  إنتاجها  وتوزيع  املشاتل 

املناطق اللبنانية كافة.
التحريج  أعــمــال  إنتقلت   1978 الــعــام 
على  نعمل  ونحن  الزراعة،  وزارة  إلى  والتجميل 

استعادة هذه الصالحيات.
كبيرة  مساحات  األخضر  املشروع  استصلح 
اللبنانية  املناطق  مختلف  في  األراضــي  من 

األراضي  للزراعة،  قابلة  مساحات  إلى  وحّولها 
باتت تنتج  التي إستصلحت في العاقورة مثالً 

من التفاح ما يوازي 4 ماليني دوالر سنوياً.

من يستفيد من املشروع؟
مزارعاً   62832 األخضر  املشروع  من  استفاد 
كما  اللبنانية.  والبلدات  القرى  جميع  في 
ــي  األراض من  هكتاراً   34840 استصالح  مت 
 1100( دومن  ألف   11 إضافة  ومتّت  الهامشية، 
هكتار( إلى األراضي املروية، وإنشاء خزانات من 
كذلك  6037275م2  مبساحة  املسلح  الباطون 
 739.5 بطول  زراعياً  طريقاً   271 وتعبيد  شّق  مت 
اعتماد  على  املزارعني  املشروع  يشّجع  كلم. 
الري.  أقنية  وقد ساهم في متديد  احلديث،  الري 
وجوده  عبر  للمزارعني  خدماته  يؤمن  أنه  كما 
في ثماني مناطق: النبطية، صيدا، سن الفيل، 
طرابلس، دورس )بعلبك(، زحلة، واإلدارة املركزية 
في الرملة البيضاء، )مركزان في كل محافظة( 

املشروع   األخضر



ليكون قريباً منهم وليخفف من حجم األعباء 
التي يتكّبدونها.

يلّبي  يعد  لم  املشروع  أن  بالذكر هنا،  واجلدير 
الوقت احلاضر نظراً  الزراعية في  شّق الطرقات 
إلى عدم توافر مّساحي أراضي )بإستثناء تنفيذ 

طريق واحدة، وهي طريق كفرتون في عكار(.
قّدم  اجلبلية،  البرك  مبشاريع  يتعلق  ما  في 
  )IFAD( الزراعية  للتنمية  الدولي  الصندوق 
بفائدة  دوالر  مليون   14 بقيمة  قرضاً  للمشروع 
من  جبلية  برك  إنشاء  بغية   ،٪1.4 متحركة 
شأنها زيادة الرقعة املروية، وبالتالي زيادة إنتاج 
املزارع ومدخوله، هذه القروض تنتظر إقرارها في 

مجلس الوزراء.
يقوم املشروع اليوم بإنشاء ثالث برك جبلية 
الدميان  وواحدة في  الشوفية،  بلدة مرستي  في 
وأخرى في بلدة عروبة في قضاء الهرمل. وهذه 
من  الالزمة  ــوال  األم صــرف  تنتظر  املشاريع 

باملشروع  اخلاص  اإلحتياط 

األخضر في وزارة املالية.
وما  املساعدات  على  احلصول  آلية  هي  • ما 

هي قيمتها؟
جتيب أبي زيد عن هذا السؤال بالقول:

تبلغ موازنة املشروع األخضر نحو 10 مليارات 
واملشاريع  واألجور  الرواتب  بني  تتوزع  وهي  ليرة، 

املنوطة باملشروع األخضر.
ماليني   10 اليــوم  مـــزارع  لكــل  يحــــق 
لبنانية.  ليرة  مليون   30 واألوقاف  لبنانية،  ليرة 
املزارع  يتقدم  أن  ينبغي  املبلغ  على  للحصول 
بطلبه إلى أي مركز من مراكز املشروع األخضر، 

ومهندسني  فنيني  بـــدوره  يرسل  ــذي  ال
من  للتحقق  األرض،  على  للكشف 

أنها تتطابق واملواصفات الفنية.
املشروع  يلبي  حد  أي  • إلى 

التي  الطلبات  األخــضــر 
ترده؟

األخضر  املشروع  مراكز  لدى  زيد:  أبي  تقول 
آالف الطلبات، ولكن ال ميكننا تلبية أكثر من 15 
في املئة منها، نظراً الى حجم املوازنة الضئيل. 
الطلبات  من  املئة  في   7 فقط  نلبي  نحن 
على  وبناء  التقدمي،  وتاريخ  املناطق  وفق  وذلك 

األفضليات.
من  الرغم  على  أنه  زيد  أبي  اعتبرت  أخيراً 
األخضر  املشروع  فإن  والتحديات،  الصعوبات 
ما زال يعمل في املناطق اللبنانية كافة، ويقّدم 
الدعم للمزارع، بغية إبقائه في أرضه والعيش 

بكرامته.
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إستصالح استصالح األراضي في  األخضر  املشروع  مساعدات  من  اإلستفادة  شروط 
األراضي هي كما يأتي:

مستثمراً  أو  مستأجراً  أو  مالكاً  الطلب  صاحب  املزارع  يكون  أن   •
للعقار املراد استصالحه.

.٪40 نسبة  األرض  إنحدار  يتعدى  ال  • أن 
.٪60 دون  األرض  في  الصخور  نسبة  تكون  • أن 

للبناء. مفرزة  األرض  تكون  ال  • أن 
محمية. ضمن  محرّجة  األرض  تكون  ال  • أن 

املشروع األخضر







والدة صوت
القطريب  سلوى  ولدت  طرابلس،   - املينا  في 
أيلول 1950(، وهي من أصل كوراني من  )في 17 

بلدة بترومني - قضاء الكورة.
املوشحات  ومغني  القدير  العود  والدها عازف 
صليبا القطريب، الذي تعاون مع كبار امللحنني 
أمثال محمد عبد الوهاب، والشيخ زكريا أحمد 

وكل من عزف على العود في الثالثينيات.
ربّت  منزل  ربّة  حيدر،  فدوى  السيدة  والدتها 
الطفلة  وهي  والعلم،  الطموح  على  عائلتها 

السابعة بني خمس شقيقات وثالثة أشقاء. 
ولغايـة  االبتدائيــة  علومـهــا  تلقـت 
الثانوية في مدرسة زهرة اإلحسان في منطقة 
بحكم  الوالد  إليـها  إنتقل  التي  األشرفية، 

ظروف عمله وتنقالته الفنية. 

حبها للرياضة استحوذ على وقتها وشغلها 
رياضية  كانت  اجلامعية.  دراستها  متابعة  عن 
نادي  فريق  إلــى  إنتسبت  األول،  الطراز  من 
منتخب  إلى  ثم  ومن  املضرب  لكرة  الكهرباء 
صعيد  على  بطوالت  عدة  حققت  وقد  لبنان، 
املباريات  من  العديد  في  وشــاركــت  لبنان، 

الرياضية في دول عربية.
جميالً  صوتاً  القطريب  سلوى  امتلكت 
منذ  تأثرت  وقد  نوعه.  من  وفريداً  قوياً  رخامياً، 
أصول  لّقنها  الذي  بوالدها،  أظافرها  يناعة 
الغناء. كانت تغني في احلفالت العائلية، فهي 
الطرب  يعشق  فيه  من  كل  منزل  في  نشأت 

والغناء ويتمّتع بالصوت اجلميل.
سلوى  حياة  في  كبيراً  دوراً  الصدفة  لعبت 
املسرحي  املخرج  التقت  حني  القطريب، 
واملؤلف املوسيقي روميو حلود، الذي كان خطيب 
شقيقتها الكسندرا، ويبحث عن صوت جميل 
ملسرحيته. بخجل أسمعته مقطعاً، فأعجب 
بصوتها املميز القوي املشبع طرباً، 
وبشكلها اجلميل وطّلتها البهية. 
بدأ  العشرين،  عمر  في  وهكذا 
متنّقلة  وتألقت  الفني،  مشوارها 

من قمة إلى أخرى.
في  موهبتها  فرض  من  متّكنت 
لبنان  في  األغنية  نهضة  زمــن 
إسمها  فبرز  العربية،  والبالد 
ومبوهبتها  الكبار،  زمن  في 
ـــة الــشــخــصــيــات  ـــراف وظ
املسرح  ــي  ف جّسدتها  الــتــي 
بجدارة  استحقت  االستعراضي، 

لقب »سيدة املسرح«.
شّكلت   1974 العام  من  إعتباراً 
قّدم  فنياً،  ثنائياً  حلود  روميو  مع 

أعماالً مميزة في الغناء واملسرح.
أدوار  القطريب  ســلــوى  أّدت 
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إعداد: تريز منصور
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سيدة على اخلشبة وفي احلياة

سلوى القطريب
سرقها الوقت وما برحت تغني

املوهبة.  وأصالة  اإلطاللة  وبهاء  الصوت  امتلكت جمال  احلياة،  وفي  املسرح  سيدة على 
عملت بصدق لفنها وعائلتها ووطنها. احتلت مساحة كبيرة على الساحة الفنية وفي 

قلوب الناس. 
سلوى القطريب أو »ماي فير ليدي« )My Fair Lady( كما لّقبت، رحلت باكراً، قبل 

األوان بكثير، تاركة الكثير من البصمات احللوة.



البطولة في مسرحيات روميو 
حلود إلى جانب نخبة من الفنانني الكبار ومنهم: 
شويري،  إيلي  بركات،  ملحم  كرباج،  انطوان 
وعصام  صليبا  غسان  حنا،  طوني  ياغي،  عبدو 
رّجي، كما تعاملت مع كبار امللحنني ومن بينهم 
زكي ناصيف، وإيلي الشويري والياس الرحباني.

رصيدها املسرحي والثقافي
مسرحياً  عمالً   11 القطريب  سلوى  قّدمت 
الــذي   ،)1974( سنغف«  »سنغف  أولــهــا، 
بعده  وكـــرّت  اإللــيــزيــه،  مسرح  على  ــرض  ع
 ،)1977( اجلبل«  »بنت  فمن  األعمال.  سبحة 
 ،)1979( و»أوكسيجني«   )1978( ــرّد«  »زم إلى 
لبنان،  في  االستعراضية  النجمة  صيت  ذاع 
في  املشاركة  لبنان  تلفزيون  عليها  فعرض 
هامة  محطة  كان  الذي  »شهرزاد«،  مسلسل 
في مسيرتها الفنية، وقد ُعرفت من خالله في 

األقطار العربية كافة.
بعد ذلك تتالت العروض على النجمة الكبيرة، 
في  األندلس«  »مسرح  مهرجان  أحيت  حيث 
لتلعب  لبنان  إلى  عادت  ثم   .)1980( الكويت 
على  »ياسمني«  مسرحية  في  البطولة  دور 
ستار«  »سوبر  ومسرحية  »اإلليزيه«،  مسرح 
وكذلك  لبنان،  كازينو  مسرح  خشبة  على 

»أمل«  ثم مسرحية  البيكاديللي،  على مسرح 
.)1983(

العمل  وتوقف  اللبنانية،  احلرب  سعير  اشتد 
العربية  البالد  من  العروض  لكن  املسرحي، 
في  القطريب  سلوى  شاركت  أن  فكان  توالت، 
 )1984( اجلزائر  في  العربية  األغنية  مهرجان 
شاركت  كما  اجلزائرية.  احلكومة  دعوة  ملبية 
العام نفسه في »معرض بغداد الدولي«، والعام 
لتلبي  الثالث«.  »احللم  مسرحية  قّدمت   1985
في السنوات الالحقة دعوات وزارات الثقافة في 
العديد من الدول العربية )االردن، سوريا، االمارات 
العربية املتحدة والكويت(، وحفالت فنية برفقة 

فرقتها املوسيقية.
سّجل العام 1987 حدثاً بارزاً في حياة سلوى 
في  املميزة  بإطاللتها  تألقت  حيث  القطريب، 
بإسم  تقدير  جائزة  ومنحت  جرش،  مهرجانات 

املهرجان.
اللحودي،  املسرح  إلى  عادت   1988 والعام 
جديدة  بحلة  اجلبل«  »بنت  مسرحية  لتقّدم 

على مسرح كازينو لبنان.
في  اللبنانية  اجلالية  دعوة  لّبت   1989 العام 
وأحيت حفلتني على  أميركا،  في  أجنلوس  لوس 

 Long Beach Convention« مسرح 
لتحيي  لبنان  إلى  عادت  ثم  ومن   ،»Theatre
بيبلوس  وفي   ،)1991( صور  في  مهرجانات  عدة 

.)1992(
األميركية  للجامعة  الـ125  العيد  وملناسبة 
غنائية  حفلة   1991 العام  أحيت  بيروت،  في 
وكانت   ،»GREEN FIELD«الـ ملعب  على 
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تكرمياً لعطائها الفني املمّيز، حازت السيدة سلوى القطريب العديد من اجلوائز والدروع 
وامليداليات أهمها:

- جائزة سعيد عقل 1976.
- جائزة تقدير للعطاء الفني من مدينة لوس أجنلوس 1989.

- دروع تقديرية من العماد إميل حلود )يوم كان قائداً للجيش( ومن العماد ابراهيم طنوس.
- درع تكرميي من بلدية عمشيت.

- ميدالية االستحقاق الذهبي برتبة ضابط من الرئيس العماد ميشال سليمان.

جوائز ودروع وميداليات



املرة االولى التي يُستعمل فيها هذا امللعب 
لغير النشاطات الرياضية.

بني العام 1992 والعام 1996 مرت سنوات 
عمالً،  القطريب  سلوى  تقّدم  أن  دون  من 
تليق  فنية  أعمال  توافر  عدم  فرضه  غيابها 

بقدراتها ومستواها.
»األغنية  مهرجان  في  شاركت   1996 العام 
مبشاركة  ظبي  أبو  في  أقيم  الذي  العربية« 
)ماجدة  العرب،  واملطربات  املطربني  من  العديد 
وذكرى  سعيد  سميرة  اجلزائرية،  وردة  الرومي، 
الخ...(، وتخّلل املهرجان مسابقة أفضل مطرب 
القطريب  سلوى  فحازت  عربية،  أغنية  وأفضل 
مغنية  كأفضل  الذهبي«  »الصقر  جائزة 

روميو  أحلان  من  )»ذكريات«  أغنية  وألفضل 
املسرحي  ظهورها  أما  حلود(. 

فكان  األخــيــر، 
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 ،1998 العام  بيبلوس  مهرجانات  في 
حيث قّدمت مسرحية »ياسمني«.

من ثكنة إلى ثكنة
حّيزاً  القطريب  سلوى  خّصصت 
للجيش  وفنها  وقتها  من  مهماً 
محبتها  عمق  عن  معّبرة  اللبناني، 
التسعينيات  في  له.  وتقديرها 
في  املنتشرة  ثكناته  جتوب  راحت 
وحتيي  كافة،  اللبنانية  املناطق 
فيها احلفالت. كما خصت اجليش 
يا  »وحــدك  أبرزها:  أغــان،  بعدة 
كلمات  مــن  لبنان«  عسكر 
هادر  و»يا  ناصيف،  زكي  وأحلان 
العميد  كلمات  من  بعيد«  من 
الركن املتقاعد عبدالله واكيم 
يا  و»أنــت  حلود،  روميو  وأحلــان 

وأحلان  ريشة  أبو  لبنان« شعر عمر 
روميو حلود، و»يا جيش لبنان« من كلمات وأحلان 
كلمات  من  األرزة«  و»سلّمتك  الرحباني،  الياس 
جيش  و»يــا  حلــود،  روميو  ــان  وأحل زغيب  هنري 
جورج  وأحلــان  احلر  نزار  كلمات  من  الفرسان« 
كلمات  من  آب«  من  أول  »يا  كان  وآخرها  عبود، 

وأحلان ايلي شويري العام 1995.
مديرية  أعّدته  الذي  البرنامج  في  أيضاً  غّنت 
)العام  اإلستقالل«  في  »املرأة  بعنوان  التوجيه 
األولى  السيدة  فيه  شاركت  ــذي  وال  ،)1996
معوض،  نايلة  السابقة  النائبة  الهراوي،  منى 
الصحافية مي منّسى والسيدة بهيجة الصلح 
)ابنة الرئيس رياض الصلح(. أما نشاطها الفني 
األخير مع اجليش اللبناني فكان مشاركتها في 
احلفلة الفنية، التي أقيمت ملناسبة عيد اجليش 

في بلدة عمشيت العام 2001.

سلوى والعائلة
حلود  ناهي  املنتج  من  تزوجت   1979 العام 
)شقيق املخرج وامللحن روميو حلود( وأجنبت منه 

إبنة )آلني 22 عاماً(.
الغناء  في  والدتها  خطى  على  آلني  تسير 
وهي  األجنبي،  الغناء  جتيد  أنها  كما  والتمثيل 
واإلخراج  واملوسيقى  املسرح  حائزة شهادة في 
القديس  جامعة  من  والسينمائي  املسرحي 
اإلليزيه،  مدرسـة  في  مسرح  وأستاذة  يوسف، 

م  تقو و
ـــاً  ــــ ـــي ـــال ح

بتصـوير مسـلسـل تلفزيوني، بعد أن شاركت 
وفي  التلفـزيونية،  املسلسالت  من  العديد  في 

مهـرجانات بعلبك )مسرحية فرقة كركال(. 
»الفيدوف«  جائـــزة  أيضــاً  آليــن  حازت 
لألغنيــة،  العامليــة  املهرجـانات  )جلنــة 
مهرجــان البحر املتوسط، تركيا العام 2004(، 
)فرنسا  الفرنكــوفونية،  األغنيـة  وجـائــزة 

العام 2005(.
أحبت سلوى القطريب فّنها، وإعتبرته رسالة 
إلى  الفرح  وإدخال  الناس  إسعاد  في  تساهم 

صاحبة  كانت  قلوبهم. 
خاصة  فنية  شخصية 
بريئة  إنسانة  وكانت  ومميزة، 
مرحة،  متواضعة،  صادقة، 
أول  فهي  ونظامية،  حساسة، 
وآخر  املسرح،  إلى  الواصلني 
أن  استطاعت  وقد  املغادرين. 
روميو  املخرج  طموحات  تواكب 
حلود، صاحب الشخصية الفنية 
عند  وتكون  والصعبة،  القاسية 
من  الرغم  وعلى  ظنه.  حسن 
على  وجرأتها  املميز  حضورها 

املسرح، كانت إنسانة خجولة.
الوسط  صخب  في  تنخرط  لم 
عائلتها  تخص  أن  واختارت  الفني 

بوقتها ورعايتها.
املستوى  تــدنــي 
الفني كان يشعرها 
باحلزن مع ذلك كانت 
تقول: »ثمة أصوات 
فلتأخذ  جميلة 

نصيبها...«.
الثماني  السنوات  في 
األخيرة من حياتها، تقربّت 
سلوى كثيراً من الله، وانغمست في 
تنشد  كانت  حيث  الكنسي،  العمل 
ومتّيزت  العظيمة،  اجلمعة  في  اآلالم  تراتيل 

بأنشودة »العطاء« من أحلان روميو حلود.
كانت نباتية في غذائها ومتارس الرياضة يومياً، 
 ،2009 شباط  من  عشر  الرابع  صباح  في  فجأة 
شعرت بإنزعاج في معدتها، ما لبث أن حتّول إلى 
إثر الفحوصات الطبية أنه  نزيف دماغي، وتبنّي 
ناجت عن ورم دماغي، أدخلها في غيبوبة، ملدة 18 
يوماً، حيث فارقت احلياة في 4 آذار عن عمر يناهز 
واستعراضية  غنائية  مسيرة  تاركة  عاماً،   59

حافلة بأجمل األغنيات واملسرحيات...
جناة  بصوت  صوتها  شّبهوا  التي  املطربة 
بـ»شفيعة  زمالؤها  ونعتَها  البدايات،  في  علي 
الفنانني«، قّدمت أغاٍن ستبقى في األذهان وفية 
املطربات  من  كواحدة  لها  وشاهدة  لذكراها، 
برحت  ما  الوقت  سرقها  وإن  فهي  القديرات، 

تغني.
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في البال

في رصيد سلوى الفني 120 أغنية، ومن 

»خدني  السهر«،  »طال  اجلميلة:  أغانيها 

معك«، »شو في خلف البحر«، »على نبع 

»وعدوني«،  غّني«،  غّني  »بدي  امليي«، 

بقلبي«،  »اسمك  العيد«،  »قالولي 

العبا«،  »بو  الوقت«،  »سرقني 

»عنقودي  ســنــة«،  كــل  »مــش 

احللو«، »قولولي وينن«، »ميكن 

بكرا«، »يا رايح«.





»حول بناء الدولة في لبنان«

الدكتور  الكاتب  إصدارات  آخر  لبنان«  في  الدولة  بناء  »حول 
وإدارة  اإلقتصادية  العلوم  كلية  في  متفرغ  )أستاذ  داغر  ألبير 

باب  من  االقتصاد  األولى  وللمرة  فيه  عالج  الذي  األعمال(، 
السياسة، وتطرّق إلى مواضيع لم يتم التطرّق اليها أبداً في 

األدبيات، املنشورة حول مسألة بناء الدولة في لبنان، فاحتاً بذلك آفاقاً 
جديدة للنقاش الوطني.

يعالج الدكتور داغر في القسم األول من كتابه وفي فصوله األربعة 
معضلة بناء الدولة اللبنانية، هل هي دولة قانون، وهل هي قادرة على 
لبنان  في  اعتمدت  التي  اإلقتصادية  اخليارات  وهل  ممارسة سيادتها، 
منذ خمسينيات القرن العشرين على األقل، عزّزت بناء الدولة، وهل 

النظام السياسي في لبنان هو نظام دميوقراطي ليبرالي؟
بها  تتّميز  التي  والشرعية،  العقالنية  احلكومية  اإلدارة  ويعرّف 

الدولة الغربية احلديثة.
كما يعرض من خالل مقاربة، مقارنة وضع املؤسسة العسكرية في 

النظام السياسي اللبناني.
اللبنانية منذ  الدولة  بها  أخذت  التي  اإلقتصادية  اخليارات  ويعرض 
إعطاء  قامت على  أنها  ويظهر  العشرين،  القرن  مطلع خمسينيات 
مصالح  حساب  على  املالية«  الريوع  »أصحاب  ملصالح  األولوية 
ريعية،  رأسمالية  وجود  عكست  وأنها  الصناعيني«،  »الرأسماليني 

كان لها دور سلبي في عملية بناء الدولة اللبنانية.
ويناقش أيضاً التجربة اللبنانية مبا هي عليه كتعبير عن دميوقراطية 
احلريات  بتوفير  املتمثلة  األخيرة،  هذه  عناصر  مستعرضاً  ليبرالية، 

على  السياسية 
املدنية  احلقوق  حساب 

بني  الكبيرة  واملسافة  للمواطنني، 
النموذج اللبناني وبني مناذج الدميوقراطية الليبرالية األصلية.

صفحات  وعبر  داغر  الدكتور  فيه  عالج  فقد  الثاني،  القسم  أما 
لبنان،  في  الدولة  بناء  لعميلة  املقترح  اإلقتصادي  احملتوى  فصليه، 
بديلة  مقاربة  واقتراح  ليبرالية،  النيو  املقاربة  نقد  خالل  من  وذلك 
منتج  اقتصاد  بناء  إلى  وتهدف  اآلسيوية،  البلدان  جتربة  تستوحي 
النظريات  عرض  كما  الدولية...  األســواق  في  املنافسة  على  قادر 
ليعرض  التنافسية،  بناء  ميدان  في  كالسيكية  النيو  اإلقتصادية 
بعد ذلك التجربة التاريخية اآلسيوية في امليدان االقتصادي، مظهراً 

التباين بني املقاربتني.
ال تقتصر النصوص املنشورة في هذا الكتاب على توصيف أزمة بناء 
على  تقتصر  وال  واإلقتصادي،  السياسي  بوجهيها  لبنان  في  الدولة 
تذّكر  بل  املجال،  هذا  في  املطلوب  للبديل  اإلقتصادي  احملتوى  عرض 
بالشروط املطلوبة لبناء دميوقراطية ليبرالية أصلية، غير موجودة في 

لبنان حتى الساعة.

كتاب للدكتور
ألبير داغر
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الياس عطوي في 
»أحببتهم...

فكتبت لهم«

البلدة  مغدوشة،  شاعر  أهو  عليه،  نطلقه  لقب  أّي  نحار 
احلبيبة الى قلبه، حيث ولد وترعرع، وعلى أرضها الطّيبة كان له مع 
ربّة الشعر لقاء مبّكر، بحيث لم يلبث أن احتل املقام األول بني اقرانه؟
أم هو شاعر اجلنوب الذي غّناه في معظم قصائده، حتى إنه عندما 
املنسّية«، لم ينس  األيام  العربية شعراً قصيدة »نهر  إلى  ترجم لي 

جنوبه العزيز، فخاطبه بهذا البيت:
سافر فطريق احلّب على قصص العشاق جنوبية

وال غرابة في ذلك، فاجلنوب، وتراب اجلنوب، في ضميره ووجدانه، كما 
هي مغدوشته، وكما هو لبنان األثير الى قلبه أكثر ما يكون.

أم تراه شاعر احلّب والغزل بامتياز، أم شاعر العنفوان بامتياز أكبر؟
أم هو شاعر لبنان فحسب، على غرار سعيد عقل؟

هذا املغدوشي الذي سلخ عمره في محراب الشعر واحلب والتغزّل 
شعر  وآخراً  أوالً  هو  الذي  اجلديد،  ديوانه  في  اآلن،  تغّير  أتراه  باملرأة، 

مناسبات، كما سيحلو للبعض أن يسّميه.
له  يحسب  وال  به،  يعتّد  ال  املناسبات  شعر  أن  يّدعون  الذين  فإلى 
يكتب  لم  أي شيء  العاملي،  أو  العربي،  األدب  في  نقول: هل  حساب، 

إالّ في املناسبات؟
وبعد، فالياس عطوي هو هو في كل ما سّطر، من »نارانا« )1962( 
إلى آخر قصيدة في ديوانه الثاني عشر شاعر شعره خواّص العطر، 

تقبل عليه إقبال الورود والزهور.
إنه الشعر الذي يثير مشاعرك، وحماستك، فتقرأه بشغف وافتتان، 
وتدهشك في كل قصيدة، بل كل بيت، تلك اللمعات واإلشراقات التي 

طاملا تقت إليها.
الشاعر  هذا  أبى  ولقد 

بقواعد  يتقّيد  أن  إال  األصيل  اجلنوبي 
والغموض،  التعقيد  عن  بخاصة  فابتعد  العروض، 

بحيث جاءت قصائده وكأنها مستمدة من وحي علوي. فال صناعة 
الى  يحتاج  ال  الذي  امللهم،  الشعر  هو  هذا  ولعل  تكّلف،  وال  فيها 

شهادة من أحد.
وعلى الرغم من شهرته الواسعة، وذيوع صيته، بقي الرجل بتواضع 

القديسني، وفي براءة االطفال.
أجل، لقد ظل طفالً ينعم بأحالم األطفال وطموحاتهم. وإالّ كيف 
تراه استطاع أن ينظم كل هذه الدرر التي تّتسم بالبراءة وببساطة 

األبرار؟
»أحببتهم... فكتبت لهم« مجموعة قصائد موّجهة إلى كثير من 
الشخصيات السياسية والوطنية التي كان لها دور فاعل في احلياة 
بأن  نرد عليه  املبالغات،  أن فيها بعض  تزال. وملن يعتقد  العامة، وما 
ورفع لها في  بها،  يراها هكذا بعني احملبة، ألنه أعجب فعالً  شاعرنا 

قلبه محراباً، فأية غرابة إن خّصها بقسم من هذه العاطفة؟

جان ساملة

شعر
ال يحتاج

الى شهادة
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ــــال  ــــم أع
ــــة،  ــــوم ــــرس م

مرّكبة،  معجونة،  منحوتة، 
باللحظة  مسكوبة  مجّمعة،  مطّعجة، 

الزمانية واملكانية، مشبوكة باإلحساس والعصب، ضّمها 
محترف الرسام والنحات مارون احلكيم في بلدته مزرعة يشوع.

في أعمال مارون احلكيم شغف وغريزة، ضجيج وهدوء، فرح وحزن، 
جدلية  وقبح،  جمال  وسكون،  ثورة  وركون،  انقالب  وتفاؤل،  تشاؤم 
واستسالم، رفض وقبول، حرفية وبدائية وعي وعفوية، بحث وفطرية، 

جدية وتهكم، حلم وواقع، روحانية ومادية...
شأن  ذلك  في  شأنها  منها،  جزءاً  اللوحات  في  حّلت  الرسم  أدوات 

أدوات آخرى كاملسامير واألشرطة...
أخرى  لوالدات  تشّيد  التجربة  هذه  »إن  معرضه:  عن  احلكيم  يقول 

قد  مبنعطفات 
أو  مكّملة  تكون 

تكتفي بذاتها.
حتريض  هو  املهّم 
على  اجلمالي  ــس  احل
الوقوع  دون  من  التوالد، 
والفوز  املألوف،  ركود  في 
االنتفاضات  امتحان  في 
ــاالت،  واحل لألزمنة  املفاجئة 
مبتكرة  صياغة  الى  والوصول 
تواجه  التي  التحديات،  لكل 
التجارب املستجدة اخلارجة من رحم 
الدؤوبة.  املتواصلة  واملمارسة  اخليال 
العميقة  األسئلة  تطرح  التجربة  هذه 

املشروعة،  لكنها والتساؤالت  ومشّكك.  ومستغرب  حائر  لكل 
في  العمر  ثواني  يبّدد  فنان  وألحالم  املعجزات،  جلرح  ضوءاً  تفتح 
ال  توقه  أشرعة  لعل  اجلمالي،  الفني  اإلحترافي  التنقيب  تفاصيل 

تهتدي الى التفاصيل اآلمنة«.
حاضرها  رهافة  ومن  املجرّب  ماضيها  خزّان  من  تغرف  احلكيم  يد 

الطازج واحتماالتها، لتجعل من الفن معلماً موازياً للحياة... 

آخر إبداعات مارون احلكيم

ال خطيئة في الفن
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مجلتك  »إقــــرأ 
موعد  ـــــاوب«  وج
كل  مطلع  يتجدد 
مجلة  أعــداد  عام. 
للعام  ــش«  ــي »اجل

2009 بني أيديكم وعلى صفحاتها 
اإلجابة  تخّولكم  التي  املعلومات 
أجوبتكم  جّهزوا  األسئلة.  عن 
التوجيه  مديرية  الى  وأرسلوها 
مجلة   - املطبوعات  قسم   -

»اجليش«.
ليرة  مليون  اجلوائز  قيمة   •

لبنانية موزعة كاآلتي:
- اجلائزة األولى: 300.000 ل. ل.
- اجلائزة الثانية: 200.000 ل.ل.

- خمس جوائز قيمة كل منها: 
100.000 ل.ل.

احللول:  لتسّلم  موعد  آخر   •
20 شباط 2010.

آذار  عدد  في  النتائج  تنشر   •
.2010

- كاتب صيني له كتاب »فن احلرب« الصادر منذ 
2500 عام وما زال معتمداً حتى اليوم، من هو؟

تزييف  جرم  اللبناني  القانون  يصّنف  كيف   -2
النقود والعمالت. أيعتبره جناية أم جنحة؟

أميركي  قمر صناعي  املاضي اصطدم  العام   -3
أول  احلادث كان  بآخر عسكري روسي،  لإلتصاالت 
اصطدام بني آلتني صنعهما اإلنسان في الفضاء، 

في أي يوم وأي شهر حصل؟
4- نحات وفنان تشكيلي لبناني ولد العام 1950 
وانتخب رئيساً جلمعية الفنانني العام 1998، من 

هو؟
5- متى حصل اتفاق مدريد الذي قسم الصحراء 
هي  ومن  وإسبانيا؟  وأثيوبيا  املغرب  بني  الغربية 

اجلهة التي رفضته؟

بطبع  اإلذن  إعطاء  املخولة  اجلهة  هي  من   -6
اخلرائط في لبنان ونشرها؟

سكني  ــرض  ق على  احلــصــول  ميكن  هــل   -7
من  سابقاً  للمستفيدين  اإلسكان  جهاز  من 

املؤسسة اإلسكانية العامة؟
ــدورة  ال بيروت  استضافت  تاريخ  أي  في   -8

السادسة لأللعاب الفرنكوفونية؟
9- ما إسم العريف في اجليش اللبناني الذي حّل 
ثانياً في بطولة األلعاب الفرنكوفونية السادسة 

)بيروت 2009(؟
10- ما عنوان الفيلم الذي أجنزته رميا الرحباني 
عاصي  لغياب  والعشرين  الثالثة  الذكرى  في 

الرحباني؟

إقرأ مجلتك
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ــاح ــن ج رّف  ـــش  ـــي رم فـــــوق  نـــســـر  يــــا 
ـــــي تـــلـــّبـــســـك الــــوشــــاح وقـــــــاّل ألم
قـــــاّل ملــــرتــــي احلـــامـــلـــي املـــصـــبـــاح
ــــــاح ــــــدر وّض ــــي يـــــا ب ــــن وقـــــّلـــــو إلب
ــاح ــف ـــــدرب ك ـــي ب ـــاق ـــم عــلــى رف ـــّل س
ـــالح ـــس ــــو ال ــــدت ــــن وطــــنــــا وح ــــّل وق

ــوت ــم ــي ـــش مــــا ب ـــي بــــا نـــســـر إبـــــن رم
ـــوت ـــاق ـــي ــــن املــــرجــــان وال أنـــصـــع م
ــن الـــالهـــوت ــاي ــع ــي ــا ب ــم ــس ـــعـــرش ال ب
ــوت ــي ــو حـــمـــى بــلــبــنــان كــــل ب ــب ــل ق
ـــــو مـــن ســمــا بــيــروت لـــو شــــال روح
منحوت بــالــســمــا  ــدك  ــج م ــش  ــي رم يـــا 

خطيئة األنــــــام  ـــي  ف ــــداوة  ــــع ال زرع 
ــدة ــوه ــا الـــكـــون الــعــظــيــم ل ــه ــوى ب ــه ف
ــة ــل ــل رذي ــي ــم ـــصـــرح اجل ــا ال ــن هــدمــت ل
ــة ــع ــــــالل مــنــه دم فـــجـــرت عــلــى األط
ــارف شــاهــقــاً ــع ــم ــل ـــــوداً ل ــت ط ــن قـــد ك
ــــارة الــعــلــم املـــضـــيء حتــّجــبــت ومــــن
ــدى ــع ال ـــل  ك ـــاً  ـــب راع طــيــفــك  زال  ـــا  م
ـــّت الــفــدا ــــل، ب ــل، كــنــت األم ــط ــب ـــت ال أن
فـــاديـــاً ــه  ــت ــم رس ـــــذي  ال الـــطـــريـــق  إن 
ــا فــراقــك ــن ــي ــــزّ ف ــــداً قـــد ح يـــا خــــال

لبنان مــوطــنــي  ــا  ي ــرق  ــش ال ـــاج  ت لــبــنــان 
االخـــوان مــن  أكــثــر  ــوا  س أرضـــك  عــا  ربينا 
ــان ــاألوط ع مــنــحــّن  األرز  ــون  ــص غ نــحــنــا 
ــج الــنــيــران ــوّه ــت ــر وت ــم ــّن اجل ــج مــهــمــا ي
وسمعان بطرس  مع  الزمن  مــرّ  عا  عشنا 
ــا إميــان نــحــنــا بــحــب الــوطــن فــي عــنــدن
االنــســان تهملوا  ال  الــوطــن  حاكمني  ــا  وي
ــزان ــي ــامل ـــــوزون ب هــيــدا كــــالم املــعــي م
شجعان وجــدودنــا  ــن  ــوط ال جــنــود  نحنا 
لبنان علم  شّكلوا  سوا  ــوا  راح ما  ومطرح 

ــي وعـــلـــى صــحــابــي ــي ــى ب ــل ـــم ع ـــّل وس
ــي ــاب ــب ــي انـــشـــغـــل مــــن إيـــــد أح ــل ــل ي
ــي ــاب ــي ــغ ب ـــــــــوالد  ال درب  ـــــّور  ـــــن ت
ــي ــاب ــس ــح ـــد الــــكــــان ب ـــي ـــرص ـــــد ال زي
ــي ــاب ــت ــك الـــكـــتـــبـــو بــــلــــون الــــعــــز ب
ــــي ــــاب ـــــل إره ــــع ك ــــرّك ــــي ـــي ب ـــل ـــل ي

بــيــشــيــخ مــــا  األرز،  مـــثـــل  ـــــــزروع  م
ــرف الــتــلــطــيــخ ــع ــي ـــا ب ـــال م طـــهـــرو ص
ــخ ــي ــوب ــت ــو وميـــنـــع ال ــب ــع ــش ــع ل ــف ــش وي
ــخ ــي ــس ال بـــعـــد  الـــســـيـــخ  عـــنـــو  ورّد 
ـــخ ـــري ـــــــس امل ــــرة والم ــــج غــــّطــــى امل
ــخ ــاري ــت ــل ــــخ ل ــــاري ـــب ت ـــت ــــك ك ــــن واب

ـــــــاءُ ـــلـــشـــعـــوب مــــعــــرةٌ ووب هــــي ل
ــــة نـــكـــبـــٌة وبــــــالءُ ــــري ــــب عــــــّم ال
ــــــردى الـــدهـــمـــاءُ ـــة ال ـــي دهــمــتــه داه
ـــاءُ ـــض ـــرم ــــي حـــرهـــا ال فـــكـــأنـــهـــا ف
ــى اجلــــــوزاءُ ــل ــع ـــي ال ــــزٍ ف ــــود ع ـــو ط ه
ـــت وضـــيـــاءُ ـــئ ـــف أنــــــــوار فـــضـــٍل أط
ــــورى وصــــفــــاءُ ــــل يـــبـــعـــث األمـــــــن ل
ـــالءُ ـــم ع ـــوي  ـــت ـــح ي ال  قــــامــــوســــك 
ـــاءُ ـــض ـــك وم ـــال ـــي س ـــاص ـــع ـــــم امل رغ
ـــٌة حــــمــــراءُ... ـــع ــك دم ــن ـــي الـــعـــني م ف

وجــدانــي وبــكــل  انحفر  ــدري  ــص ب إســمــك 
ونــصــرانــي مبسلم  حــكــي  ـــد  واح يـــوم  وال 
عالثاني بيحّن  غصن  شي  انكسر  ما  كل 
فرحاني بقلوب  اجلــمــر  لهيب  منطفي 
شبعاني ام  ــن  م ــا  ــوف ال حليب  رضــعــنــا 
وحــدانــي بجناح  نسر  حــّلــق  ــا  م ــرو  ــم وع
انساني بــيــكــون  الــغــنــم  ـــي  راع ــات  ــاع س
لساني تــايــنــبــري  ــهــدا  ب ــو  قــول ــل  ض ورح 
ــر بـــزنـــود عــريــانــي ــح ــب ــــواج ال شـــّقـــوا م
لبناني تــفــاح  األرض  ــل  ــك ب ــــــوا  وزرع

يا نسر
فوق رميش

دمعٌة على...

نحنا جنود الوطن

العقيد الياس أبو خليل
الى روح

اللواء الركن الشهيد
فرنسوا احلاج

العقيد غسان محفوض
اللواء التاسع

في الذكرى الثانية الستشهاد
اللواء الركن فرنسوا احلاج

محمد عادل السيد
برجا - الشوف
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العلي صنني  جبني  ع  »الصقر«  غّط 
ضّمو جبل  عــّمــد  ــد«  ــم »وح ــال  ق
اجنلي ليل  يا  قال  الغيم  فوق  طار 
ــو ــض عــيــونــو وانــســفــك دّم ــّم غ

ـــورْك وج ظلمك  عتمة  لــيــل  ــا  ي
بحلمْك تخزق  البطولة  مهما 
نــورْك ــا  ــوف ال جــنــاح  على  نحنا 
ــورْك ــض ــرا الــفــجــر بــغــّيــر ح ــك ب

الليْل ظــالم  بتخزق  شمس  ــا  ي
والــويــْل الظلم  مــن  إال  بخاف  مــا 
ميْل فرد  عا  والشرف  احملبة  حيث 
سهيْل جنم  بس  طويلة  العتمة 
ــْك ــل ــس ــر وامل ــي ــاخل ــا ع ــن ــدلّ ــي ب
الليْل عتم  واســـود  حلك  مهما 

وخــّي صديق  يــا  الرويهب  جــورج 
ــن بــعــدْك ــا لــبــنــان م ال تــخــاف ع
ــّي ــون نــبــع امل ــك ــا ن ــدرن نــحــنــا ق
ونضّمْك هاجليل  عطش  ـــروي  ن
تنهاْر رح  القهر  ـــروح  ص بــكــرا 
دمْك انسفك  ما  مطرح  وبشوف 
ــاْر ــذك ت ــر  ــاط اخل بقلب  ــك  ــم رس

مرقنا وســاحــل  بحر  عــا  مــا  كــل 
هون بعدو  ــورج  ج بيقولو  رفاقك 
اجلبل قال  وباجلمهور  وبعبدا  بُكّبا 
»هّمك« وبيحملوا  بطل  »رويهب« 

املقدم توفيق نعيم يزبك
الى أرواح شهداء من دورة لبيك 

لبنان: النقيب جورج صقر والعقيد 
جورج الرويهب واملالزم علي حمد

غّط »الصقر«

متنيات
للعام اجلديد

سميرة إسماعيل
إبنة العريف الشهيد

حسن إسماعيل

املؤهل األول
عون عون

احملكمة العسكرية

ــــام اجلــايــي ـــا يـــا ع ـــدن ب
الناس دمـــوع  كــل  ومتــســح 

منا ــع  ــم ــس ت ــب  ــل ــط ــن وم
صغار فينا  الــبــعــد  حــتــى 

ـــالدي ــل ب ــك ــب ل ــل ــط ــن وم
الشر رمـــوز  عــنــا  ــل  ــرح وت

ــي ــال ــغ ــان ال ــن ــب ــل بـــدنـــا ب
ـــان ــرو أوط ــي مـــا نـــوالـــي غ

القلب من  منقوال  وكلمة 
وحتــمــي بـــالدي مــن األشـــرار

ــي ــراي يــعــلــو بــالــســعــد ال

ــي ــاي ــف ــص ــــا م ــــواي ــــن وال

ــز حــكــايــي ــع ــل وحتـــكـــي ل

نهايي للحقد  ونــوضــع 

معاليي ــا  ــن ــت راي ــى  ــق ــب وت

ــــن كــفــايــي تــعــطــيــنــا أم
ــد والــيــاس ــم ــروف وأح ــع وم

تعلمنا احلــــب  ودرس 
ــة يــصــيــروا كــبــار ــب ــاحمل ب

ــادي ــع ــس تــلــبــس ثــــوب ال
وتخضر تــعــلــى  واألرزي 

ــي ــعــدال ال علينا  ــود  ــس ت
ـــان اإلمي درب  نــضــيــع  ـــا  وم

هالشعب حتــفــظ  ربـــي  ــا  ي
ـــار ــر فــيــنــا كـــل دي ــم ــع وت

تعّلوا عالفتنة  لبنانيني،  يــا 
عجينو واملواطن  معجن،  الوطن 
جبينو نرفعلو  محتاج،  الوطن 
ساكنينو للي  محتاج،  الوطن 
يدينو اآلخر  تا  دين،  مش  الوطن 
الوطن للشعب، كل الشعب دينو
ناظرينو للي  كــرم،  مش  الوطن 
وميينو شمالو  عن  سلة  الوطن 
بانينو لــلــعــداوة  مــش  ــوطــن  ال
وحنينو واحلــب  للسلم،  الوطن 
يقينو عا  عايش  هالشعب  اتركوا 
وأنينو أوجاعو  صرخات  اسمعوا 
تهينوا ــا  م بــالــطــبــابــة  حــقــو 
تعينوا واجــب  املعرفة،  وبحقل 
ــو ــن ــدي ــي واع ــل ـــل وعـــــود ي ك
سنينو ومــدة  املوسمي،  الكالم 
سائلينو مدرك  شخص،  كل  لو 
هاملينو يلي  ــرد  ــف ال ــان  ك ــا  م
عرينو يسترجع  ــدل  ــع ال وملــا 
بنينو عــا  سيد  بيعود  الــوطــن 

والفرصة استغّلوا انبذوا األحقاد، 
البلجّلوا الشعب  وحدة  وخميرو، 
احتّلوا ــي  ال ضــد  ــز،  ع بوقفة 
يعّلوا عم  إسمو  ــق،  احل بثبات 
يستظّلوا أو  ــروا  يــحــّق حتى 
يصّلوا وخلوة  وجامع  بكنيسة 
مطّلو فــي  ســايــب،  عنقود  وال 
طّلوا نواطير  عناقيدها،  مــن 
محّلو يسكن  رح  ـــاب  اإلره وال 
ظّلو بتشيد  ناصعة،  ـــادي  وأي
ــة خـــيـــارو، مــا تــخــّلــوا بــحــري
تخّلوا مــا  ســـدوا  عليه  ـــن  ودَي
بسجّلو ــذل  ال من  ــون  أه ــرض  امل
ــوم قــّلــوا ــي ــني، ال ــل ــاه ألنـــو اجل
تذلّو ما  أشرف  بالسيف  الضرب 
مّلوا املضمون  من  ــارغ،  ف حكي 
يحلو رح  بالتساوي  التعامل 
وصّلو مــا  بعدو  ــق،  ح بيشكي 
سجّلو يتبّيض  الظلم  وملــا 
يكبر املــجــد  بــدو  األرز  وبــظــل 

كلو الكون  على  سيد  ويرجع 

اتركوا 
هالشعب 

عايش
عا يقينو
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بقلم: محمد سلمان

مرآة  والكفاءة  القوة،  مرآة  والتواضع  اللسان،  مرآة  الصدق   •
مرآة  واألمانة  الشجاعة،  مرآة  واحلذر  اإللتزام،  مرآة  والثبات  النجاح، 
والكفاءة  والتواضع  الصدق  دون  من  احلياة  تستقيم  فهل  اإلميان. 

والثبات واحلذر واألمانة واإلميان؟

لها. هوية  ال  مستعارة  وجوه  • األقنعة 
والنميمة مشروع فتنة.

والنفاق سيولة في األلفاظ، وجفاف في اإلقناع.
واحلقد صدأ في النفوس، وسوء في السلوك.

قول  واإلدعاء  السرقة،  سقفها  وثروة  اجلوع،  سقفه  شبع  والطمع 
سقفه اجلهل.

واخلوف هروب إلى األمام.

صديقي: • سألني 
ما هي حكمة يومك؟ قلت: القناعة من دون كسل، والصبر من دون 

ملل.
وما هو كتابك املفضل؟

قلت: كتاب لم أقرأه بعد.
وما هي فضيلة الفضائل؟

قلت: العرفان باجلميل.
وما الذي يستهويك من الشعارات احلّقة؟

قلت: لبنان قرية في اجلغرافيا، وكون في التاريخ.

صعيد  على  واالستحقاقات  والصعاب  التحديات  هي  كثيرة   •
للقدرات  اجلامعة  واملواقف  الواحدة،  اللبنانية  اإلرادة  وتبقى  الوطن. 
التحديات، وصناعة اإلنتصار  الوطنية، هي املعيار في مواجهة تلك 

على املصاعب في كل زمان ومكان.

وما  األوطان.  رصيف  على  وطناً  يكون  ولن  يوماً،  لبنان  كان  • ما 
كان شعبه يوماً ولن يكون منسياً في ذاكرة الزمان.

هو  وإنتاج،  وعمل  وحصاد،  وزرع  ومحراث،  وحقل  وكتاب،  • قلم 
نحن  وبتراثه  نبقى  أجله  ومن  نقوى،  فيه  بلبنان  النهوض  فعل 

األرقى.

درب،  نفع  وما  عازفها،  أنت  تكن  لم  إن  قيثارة،  نفع  ما  وطني:  • يا 
وما  قمره،  أنت  تكن  لم  إن  ليل،  نفع  وما  وجهتها،  أنت  تكن  لم  إن 

نفع حب إن لم تكن أنت حّبه.





ميكن تعريف اإلجهاض بأنه الفعل الذي من شأنه إنهاء حالة احلمل عبر قتل اجلنني في رحم أمه أو 
إخراجه عمداً من رحمها قبل املوعد الطبيعي لوالدته، حتى ولو خرج حياً وقابالً للحياة. وال يعتبر 
إجهاضاً إذا خرج اجلنني من الرحم حياً أو ميتاً نتيجة أعراض صحية أدت الى تقلصات 

في عضالت الرحم.
وقد حرصت أغلبية التشريعات على معاقبة فعل اإلجهاض 
واعتباره جرمية جزائية ألنه يشّكل اعتداء على حق اجلنني في 
احلياة وفي منوه الطبيعي داخل الرحم حتى الوالدة الطبيعية، 
كما يشّكل إعتداء على صالحية املرأة في احلمل واإلجناب، وكذلك 
وعاقب  وازدهاره.  الستمراره  ضماناً  التكاثر  في  املجتمع  حق  على 
القانون اللبناني في املواد من 539 حتى 546 من قانون العقوبات، على 
آخر  شخص  يرتبكه  أو  بنفسها  احلامل  املرأة  ترتكبه  الذي  اإلجهاض 
على  عاقب  كما  باإلجهاض،  التسّبب  وعلى  رضاها،  دون  من  أو  برضاها 
بيع وسائط اإلجهاض أو ترويجها أو تسهيل استعمالها، وشّدد العقوبة 

عندما يكون الفاعل طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو أحد مستخدميهم.

شروط ارتكاب جرمية اإلجهاض
توافر  اإلجهاض  جرمية  الرتكاب  يشترط 
الرحم،  في  اجلنني  وجود  ذكرها:  اآلتي  العناصر 
وتوافر  اإلجهاض،  الى  ــؤدي  امل الفعل  وقــوع 

القصد اجلرمي.
الرحم: في  اجلنني  • وجود 

يشترط الرتكاب جرمية اإلجهاض وجود حمل 
في  اجلنني  على  اإلعتداء  ووقوع  حامل،  إمرأة  أو 
رحمها. فجرمية اإلجهاض تقع على اجلنني في 
وال  الوالدة.  وبداية  املمتدة بني اإلخصاب  الفترة 
يشترط مرور مدة معينة على اإلخصاب وبلوغ 
األفعال  أما  النمو.  من  معينة  درجة  اجلنني 
تؤلف  فال  بعدها  أو  الفترة  تلك  قبل  الواقعة 
ما  القانون  عليها  يعاقب  وال  اإلجهاض،  جرمية 

تؤلف  لم 
أفعال  إجهاضاً  تعد  فال  أخــرى.  جرمية 

أو  احلمل  منع  حبوب  كتناول  اإلخصاب  منع 
جسم  في  الدخول  من  املنوي  احليوان  منع 
أو منع  الرحم  الى  البويضة  أو منع وصول  املرأة 
التي  األفعال  إجهاضاً  تعد  ال  كما  تلقيحها. 
سالمته  أو  املولود  حياة  متّس  أن  شأنها  من 
قتالً  األفعال  هذه  تعد  قد  بل  الوالدة؛  أثناء  في 
روحاً  اكتسب  مولود  على  واقعة  ألنها  إيذاء  أو 

وحياة عادية.
اإلجهاض: الى  املؤدي  الفعل  • وقوع 

ارتكاب فعل  اإلجهاض  لقيام جرمية  يُشترط 
أمه  رحم  من  خروجه  أو  اجلنني  موت  الى  يؤدي 
ذلك  أكان  سواء  لوالدته،  الطبيعي  املوعد  قبل 

وقد  بدونه.  أم  العنف  بواسطة 
كإعطاء  كيميائية؛  اإلجهاض  وسائل  تكون 
حقناً  أو  أقراصاً  أو  عقاقير  أو  أدويــة  احلامل 
من  يكون  الرحم  عضالت  في  تقلصات  حتدث 
الرحم.  داخل  قتله  أو  اجلنني  إخــراج  شأنها 
معنوية  أو  نفسية  الوسائل  تلك  تكون  وقد 
احلامل  املرأة  ترويع  وسائل  استعمال  بواسطة 
حتدث  بأمور  مفاجأتها  أو  نفسياً  تعذيبها  أو 
الرعب في نفسها. وقد تكون وسائل اإلجهاض 
أو  الرحم  الى  أداة  أو  بآلة  كالدفع  ميكانيكية؛ 
تدليكه  أو  احلامل  جسم  الى  أشعة  توجيه 
من  إخراجه  أو  اجلنني  قتل  الى  يؤدي  بشكل 
مكان  من  رميها  أو  احلامل  ضرب  أو  الرحم، 

اإلجهاض
جرائم
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إعداد: نادر عبد العزيز شافي
           دكتوراه دولة في احلقوق

محام باإلستئناف



جرائم
مرتفع، أو ممارسة احلامل رياضة عنيفة...

وقد يصدر فعل اإلجهاض عن احلامل نفسها، 
أو عن غيرها، أو برضاها، أو بناء على طلبها، أو 
أن  يشترط  وال  عنها.  رغماً  أو  رضاها،  دون  من 
ارتكاب جرم  تبقى احلامل على قيد احلياة بعد 
اإلجهاض؛ فقد يرتكب هذا الفعل بقتل احلامل 
إلجهاضها، فنكون أمام جرميتي قتل وإجهاض.

حتّقق  يجب  ــاض  ــه اإلج جــرميــة  ــوع  ــوق ول
اجلنني  موت  صورتيه:  بإحدى  املتمثلة  نتيجته 
املوعد  قبل  الرحم  من  خروجه  أو  الرحم،  في 
وقابالً  حياً  خرج  ولو  حتى  لوالدته،  الطبيعي 
حقه  على  اعتداءً  يشّكل  هذا  ألن  للحياة، 
الوالدة  وفي  أمه  رحم  في  الطبيعي  النمو  في 
اكتمال منوه  والدته قبل  الى  إضافة  الطبيعية، 
الطبيعي حيث يندر أن يعيش طويالً، أو يعيش 
مريضاً وبحاجة الى عالج دائم طاملا بقي على 

قيد احلياة.
بني  السببية  عالقة  تتوافر  أن  يشترط  كما 
من  خروجه  أو  اجلنني  ومــوت  اإلجهاض  فعل 
أن  أي  لوالدته؛  الطبيعي  املوعد  قبل  الرحم 
التي  األفعال  لتلك  نتيجة  اإلجهاض  يكون 

هدفت اليه.
جرم  ارتكاب  في  اجلرمي  القصد  توافر   •

اإلجهاض:
يُشترط لوقوع جرمية اإلجهاض توافر القصد 
اإلجهاض؛  الى  املؤدي  الفعل  الرتكاب  اجلرمي 
وإرادتـــه  املـــرأة  بحمل  املتهم  علم  ومنها 
املؤدي  الفعل  املتهم  ارتكب  فإذا  إجهاضها. 
ارتكابه،  حلظة  جاهالً،  وكان  اإلجهاض  الى 
أنها حامل، كأن يعمد الى ضربها أو قذفها من 
الى  ذلك  ويؤدي  أرضاً،  طرحها  أو  مرتفع  مكان 
اإلجهاض،  جرمية  عن  يُسأل  ال  فهو  إجهاضها 
إذا  إيذائها  جرمية  ارتكابه  عن  يُسأل  لكنه 

توافرت شروطها القانونية.
كما يجب أن يعلم الفاعل أن من شأن فعله 
يتوقع  أن  يجب  وكذلك  احلامل.  املرأة  إجهاض 
اجلرمية  النتيجة  حدوث  فعله،  وقت  املتهم 
خروجه  أو  اجلنني  مبوت  اإلجهاض  في  املتمثلة 
لوالدته؛  الطبيعي  املوعد  قبل  أمه  رحم  من 
يعلم  المرأة  مادة  بإعطاء  شخص  يقوم  كأن 
اجلنني  تضر  ال  أنها  يعتقد  لكنه  حامل،  أنها 
عن  يُسأل  فال  منوه،  في  تساعد  أنها  يعتقد  أو 

ارتكابه جرمية إجهاضها إذا حصل ذلك من دون 
إثبات  توافر القصد اجلرمي لديه، وهذه مسألة 

يعود أمر تقديرها الى احملكمة الناظرة بالنزاع.
وأيضاً يجب أن تتجه إرادة املتهم الى إجهاض 
املرأة احلامل؛ فال يُعتبر مرتكباً جلرمية اإلجهاض 
إيالمها  امرأة حامل بقصد  أقدم على ضرب  إذا 
في جسدها من دون أن تكون إرادته متجهة الى 
جرمية  عن  احلالة  هذه  في  يُسأل  إذ  إجهاضها، 

إيذاء وليس عن جرمية إجهاض.

صور جرائم اإلجهاض 
وعقوبتها

النصوص  من  يثبت 
عاقبت  التي  القانونية 
وجود  اإلجهاض  على 
ــذه  ــه ــــور ل ــــدة ص ع
منها  لكل  ــم،  ــرائ اجل
عن  تختلف  عقوبة 
مقدار  بحسب  األخرى 
ووسيلتها  جسامتها 
القائم  والــشــخــص 
على  وهي  بارتكابها، 

النحو اآلتي:
احلامل  إجهاض   •

نفسها:
من   541 ــادة  امل نصت 

طرّحت  إمرأة  »كل  أنه:  على  العقوبات  قانون 
أو  الــوســائــل  مــن  استعملته  مبــا  نفسها 
من  باحلبس  تعاقب  برضاها  غيرها  استعمله 

سنة الى ثالث سنوات«.
قصداً  نفسها  احلامل  املرأة  تقدم  فعندما 
الى  تؤدي  أن  شأنها  من  أفعال  ارتكاب  على 
املوعد  قبل  رحمها  من  خروجه  أو  اجلنني  موت 
جرمية  ارتكبت  قد  تكون  لوالدته،  الطبيعي 
ثالث  الى  سنة  من  باحلبس  وتعاَقب  اإلجهاض 
تلقاء  من  ذلك  على  أقدمت  ســواء  سنوات. 
من  حتريض  أو  اقتراح  على  بناء  أو  نفسها، 
إجهاضها  من  غيرها  مّكنت  أو  آخر،  شخص 

برضاها.
إجهاض  على  توافق  أن  للمرأة  يجوز  فال 
ودينية  إنسانية  رسالة  لــألم  إذ  جنينها؛ 
آالم  وحتّمل  ــاب  واإلجن احلمل  في  واجتماعية 

احلمل والوالدة ومتاعبها.
لكن املادة 545 من قانون العقوبات نصت على 
محافظة  اإلجهاض  جرم  ترتكب  التي  املرأة  أن 
مخّفف  ــذر  ع مــن  تستفيد  شرفها،  على 
املخّفف  العذر  هذا  من  ويستفيد  للعقوبة، 
للمحافظة  اإلجهاض  جرمية  يرتكب  من  أيضاً 
على شرف أحد فروعه أو قريباته حتى الدرجة 
للمرأة  عار  مصدر  احلمل  يكون  فقد  الثانية. 
غير  جنسية  عالقة  نتيجة  يكون  كأن  احلامل؛ 
شرعية، أو نتيجة تعرضها الغتصاب، أو نتيجة 

من  عليها  أجري  إصطناعي  لتلقيح  تعرضها 
لهذا  دفعاً  اإلجهاض  على  فتقدم  رضاها،  دون 

العار ومحافظة على شرفها.
اإلجهاض  جرمية  ارتكاب  يجوز  ال  أنــه  إال 
كاإلجهاض  إقتصادية؛  أو  إجتماعية  ألسباب 
والدخل  كبيراً  األسرة  أفراد  عدد  يكون  عندما 
على  يرّجح  احلياة  في  اجلنني  حق  أن  إذ  قليالً؛ 

املركز اإلجتماعي واإلقتصادي لألسرة. 
أما إذا كان احلمل أو اجلنني يشّكل خطراً على 
جسيم،  بخطر  أو  باملوت  احلامل  املــرأة  حياة 
توافرت  إذا  الضرورة  حالة  أحكام  تطبيق  ميكن 
املادة 229 من  القانونية، حيث نّصت  شروطها 
الفاعل  يعاقب  »ال  أنه:  على  العقوبات  قانون 
عن  به  يدفع  أن  الى  الضرورة  أجلأته  فعل  على 
غيره  ملك  أو  ملكه  عن  أو  غيره  عن  أو  نفسه 
فيه  هو  يتسّبب  لم  محدقاً  جسيماً  خطراً 
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اإلجهاض

قصداً شرط أن يكون الفعل متناسباً واخلطر«.
اإلجهاض  جواز  عن  جارياً  التساؤل  يزال  وال 
الطبي عندما يكون اجلنني مصاباً مبرض خطير 
أو مشّوهاً في رحم أمه، لعدم وجود نص قانوني 

واضح وصريح يعالج هذه املسألة.
برضاها: احلامل  إجهاض  على  الغير  • إقدام 

نصت املادة 542 من قانون العقوبات على أنه: 
َمن أقدم بأي وسيلة كانت على تطريح إمرأة أو 
محاولة تطريحها برضاها، عوقب باحلبس من 
سنة الى ثالث سنوات. وإذا أفضى اإلجهاض أو 

الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت 
املرأة عوقب الفاعل باألشغال الشاقة من أربع 
العقوبة من خمس  وتكون  الـى سبع سنوات. 
الى عشر سنوات إذا نتج املوت عن وسائل أشد 

خطراً من الوسائل التي رضيت بها املرأة«. 
ويستفيد من العذر املخّفف َمن يرتكب جرمية 
اإلجهاض للمحافظة على شرف أحد فروعه أو 
قريباته حتى الدرجة الثانية، سنداً للمادة 545 

من قانون العقوبات.
دون  من  احلامل  إجهاض  على  الغير  • إقدام 

رضاها:
على  العقوبات  قانون  من   543 املادة  نصت 
من  إمرأة  بتطريح  قصد  عن  تسّبب  »َمن  أنه: 
خمس  الشاقة  باألشغال  عوقب  رضاها  دون 
عن  العقوبة  تنقص  وال  األقــل.  على  سنوات 
الوسائل  أو  اإلجهاض  أفضى  إذا  سنوات  عشر 

املستعملة الى موت املرأة«.
وقد نصت املادة 544 من قانون العقوبات على 
وجوب تطبيق نص املادتني 542 و543 املذكورتني 
حتى ولو كانت املرأة التي أُجريت عليها وسائل 
النص خروجاً  التطريح غير حامل. ويعتبر هذا 
اإلجهاض  جرمية  في  العامة  القواعد  على 
في  جنني  وجود  تشترط  التي  اليها،  املشار 
اجلرمية  هذه  شروط  كأحد  حامل  امــرأة  رحم 
وضع  أراد  اللبناني  املشترع  أن  إال  وعناصرها. 
نص خاص في املادة 544 املذكورة ملنع إستفادة 
أسباب  مــن  املجرمني 
تعفيهم  قد  قانونية 
مسؤولية  حتّمل  من 
اجلرمية،  أفعالهم 
معاقبتهم  فــأوجــب 
على  إقدامهم  عند 
اســتــعــمــال وســائــل 
والتطريح  لإلجهاض 
املرأة  كانت  ولو  حتى 
عليها  أُجــريــت  التي 
غير  التطريح  وسائل 

حامل.
التسّبب  جرمية   •

بإجهاض حامل:
 588 للمادة  سنداً 
املادتني  على  معطوفة 
يعاقب  العقوبات،  قــانــون  مــن  و557   554
على  سنوات  عشر  املؤقتة  الشاقة  باألشغال 
أو  اجلــرح  أو  بالضرب  قصداً  أقــدم  َمن  األكثر 
بإجهاض حامل وهو على علم  اإليذاء وتسّبب 

بحملها.
عليها  املنصوص  اجلرمية  هذه  تتحقق  فلكي 
توافر  يقتضي  وتكتمل،  558 عقوبات  املادة  في 
أو  الضرب  فعل  حصول  أولها  عناصر:  أربعة 
إجهاض  وثانيها  القصدي،  ــذاء  اإلي أو  اجلرح 
بني  سببية  رابطة  وجود  وثالثها  حامل،  إمرأة 
ورابعها  اإلجهاض،  وبني  القصدي  الفعل  هذا 

أن يكون الفاعل على علم بحمل هذه اإلمرأة.
تسهيل  أو  ترويج  أو  لنشر  الدعاية  • جرمية 

إستعمال وسائط اإلجهاض أو بيعها:
 209 املادة  على  معطوفة   539 املادة  عاقبت 
عام  محل  في  دعاية  كل  العقوبات،  قانون  من 

أو مكان مباح للجمهور أو بالكالم أو بالكتابة 
واألفالم  والشمسية  اليدوية  والصور  والرسوم 
والشارات والتصاوير، يقصد منها نشر وسائط 
استعمالها،  تسهيل  أو  ترويجها  أو  اإلجهاض 
من  وبالغرامة  سنتني  الى  شهرين  من  باحلبس 

مئة ألف الى خمسماية ألف ليرة.
العقوبات  قانون  من   540 املادة  عاقبت  كما 
عرض  أو  باع  َمن  كل  ذاتها،  املذكورة  بالعقوبة 
للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواداً معدة إلحداث 
طريقة  بأي  استعمالها  سّهل  أو  اإلجهاض 

كانت. 
املرتكبة  اإلجهاض  جرمية  عقوبة  • تشديد 
أحد  أو  صيدلي  أو  ـــرّاح  ج أو  طبيب  ــن  م

مستخدميهم:
نصت املادة 546 من قانون العقوبات على أنه: 
في  عليها  املنصوص  اجلنح  إحدى  ارتكب  إذا 
هذا الفصل طبيب أو جرّاح أو قابلة أو صيدلي 
أو أحد مستخدميهم فاعلني كانوا أو محرّضني 
أو متدخلني، شّددت العقوبة وفقاً للمادة 257. 
ويكون األمر كذلك إذا كان املجرم قد اعتاد بيع 
العقاقير وسائر املواد املعدة للتطريح. ويتعرّض 
املجرم فضالً عن ذلك للمنع من مزاولة مهنته 
أو عمله وإن لم يكونا منوطني بإذن السلطة أو 

نيل شهادة، وميكن احلكم ايضاً بإقفال احملل. 
هؤالء  عقوبة  تشديد  سبب  أن  ويالحظ 
استغاللهم  هو  هنا،  املذكورين  األشخاص 
والفنية  الطبية  وخبرتهم  ومركزهم  صفتهم 
في ارتكاب جرائم اإلجهاض بهدف اإلثراء املادي 
غير املشروع ألسباب مخالفة للمبادئ الدينية 

واإلنسانية واألخالقية واإلجتماعية.

املراجع:
- شرح قانون العقوبات - القسم اخلاص، د. 
العربية -  دار النهضة  محمود جنيب حسني - 

القاهرة 1992.
- جنايات جبل لبنان اجلنوبي، غ 1، قرار رقم 
عدد   ،1996 ق.،  ن.   ،1996/5/30 تاريخ   ،96/185

10، ومرجع حمورابي اإللكتروني الرقم 413.

كانون الثاين 2010
117

اجلي�ش - العدد رقم 295





العالقة بينهما حتت 
مجهر األبحاث
من جديد

اإللـتهـابــات
هل تكـون سبـبـاً لـألمــراض النفسية؟
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إعداد: غريس فرح
كانون الثاين

الكائنات  ُحّملت  مضى،  ما  في 
ـــراض  األم أوزار  ــيــة  املــرئ غــيــر 
حينها  عرفت  والتي  النفسية، 
الذي  اجلن  إلى  نسبة  بـ»اجلنون«، 
كان يُعتقد أنه يسكن أصحابها. 
النفسية  العلوم  فجر  بزوع  ومع 
صّوبت  العشرينيات،  بداية  في 
التربية  باجتاه  اإلتــهــام  أصابع 
الظنون  بــدأت  بعدها  اخلاطئة. 
الوراثية،  اجلينات  ــول  ح ــوم  حت
عن  تنجم  قد  التي  ـــراض  واألم
وعلى  تسلسلها.  في  أخطاء 
على  العلم  تعرّف  من  الرغم 
والڤيروسات  اجلراثيم  عالقة 
إالّ  الشائعة،  ــراض  األم مبعظم 
باألمراض  ربطها  محاولتهم  أن 
غير  بقيت  والعصبية  النفسية 
مكتملة، لنقص الدالئل. مع ذلك 
بالغة  دالئل  إلى  الكثيرون  يشير 
األهمية تؤكد هذه العالقة ودورها 

في نشوء هذه األمراض.
ــل، وكيف  ــدالئ ال ــذه  مــا هــي ه

اهتدى العلم إلى وجودها؟



هل تــكـون سبـبـاً لـألمــراض النفسية؟
أين يكمن السبب؟اإللـتهـابــات

بالعدوى  العقلي  املرض  ربط  إلى  اإلجتاه  كان 
اكتشاف  منذ  بدأ  قد  الڤيروسية،  أو  اجلرثومية 
عالقة مرض السيفليس باالضطرابات الذهانية 
التي تظهر بعد سنوات من استفحاله. ولكن، 
استخدامه  وبداية  البنيسيلني،  اكتشاف  بعد 
نظريات  كانت  السيفليس،  مرضى  عالج  في 
األمر  الهشيم،  في  كالنار  انتشرت  قد  فرويد 
احلقل  فــي  البحث  بنسيان  تسّبب  ــذي  ال

اجلرثومي، والتركيز على التحليل الفرويدي. 
إلى  التعرّف  منذ  جذري  بشكل  اإلجتاه  تغّير 
عالقة األمراض النفسية والعصبية باالضطراب 
الهرموني الدماغي البيولوجي املنشأ، وبالتالي 
هذا  وعلى  الكيميائية.  باألدوية  عالجها  جناح 
األساس بدأ البحث عن سبب اخللل في ترابط 
بأخطاء  وعالقته  الدماغي،  العصبي  النبض 

التسلسل اجليني.
كان  ــذي  ال الــوراثــي  العامل  إلــى  بالنسبة 
لعقود  املسؤولية  من  األكبر  اجلزء  ل  ُحمِّ قد 
أوردتها  التي  الــدراســات  غالبية  فإن  خلت، 
الصحف العلمية، وفي مقدمها مجلة العلوم 
العامل  أن  األميركية، كانت قد أعلنت بوضوح 
األمراض  لغز  مفتاح  لوحده  يعتبر  ال  الوراثي 
عدم  فكان  اإلقتناع،  هذا  سبب  أما  النفسية. 
وضوح نتائج األبحاث التي أجريت على التوائم، 
وعدم توّصلها إلى دالئل قاطعة في ما يختص 
هذا  وعلى  النفسي.  باملرض  الوراثة  بعالقة 
التقنيات  مبساعدة  األبحاث  تتالت  األساس، 
من  العلماء  مّكن  الذي  األمر  احلديثة،  املخبرية 
والڤيروسات في قلب اخلاليا.  آثار اجلراثيم  رؤية 
اإلكتشافات  وتتابع  الدراسات،  تواصل  ومع 
توّجهت األنظار إلى مسارات جديدة، علماً أنها 

ال تعتبر ثابتة حتى اآلن.

كيف بدأت هذه اإلكتشافات؟
 Psychology مجلة  أوردت  كــمــا 
املاضي  العقد  فــإن  األميركية،   today
بإسم  عرفت  علمية  تقنية  إستخدام  شهد 
 )PCR املتسلسل  اجلزيئيات  تفاعل  تقنية 
 polymerase Chain Reaction(
وهي تقنية تستخدم من أجل تكبير جزيئيات 
بالغة الصغر في التسلسل اجليني، وبفضلها، 

املجهري  األحياء  علم  إختصاصيو  اكتشف 
آثاراً غير متالشية تركتها اجلراثيم والڤيروسات 
تسّبب،  الذي  األمر  اجلزيئيات،  هذه  بعض  في 
اجلينات  في  بخلل  الباحثني،  اعتقاد  بحسب 
الوراثية. وحسب ما أوردته املجلة، فإن العلماء 
اجلزيئيات  مقارنة  إلى  الحق  وقت  في  توّصلوا 
مخّلفات  وجــود  ومتابعة  بالبحث،  املعنية 
الشوكي  النخاغ  سائل  في  املجهرية  األحياء 
وكانت  النفسيني.  املرضى  لبعض  العائد 
تقنية التصوير بالرنني املغنطيسي، قد مّكنت 
الباحثني من رؤية أبعاد الدماغ ومتابعة نشاطه، 
للدماغ  اجلراثيم  غزو  آثار  ضبط  سّهل  ما  وهو 
اإلختصاصيني  فإن  ذلك،  مع  املشهود.  باجلرم 
املوضوع،  عن  الفصل  الكلمة  إعالن  في  ترددوا 
بسبب التضليل الذي تتبعه األحياء املجهرية 

في أثناء غزوها أجسامنا وأدمغتنا.

كيف يتم هذا التضليل؟
ليبكني،  إيــان  الدكتور  أجراها  دراســة  في 
وعلم  ــاب  ــص األع علم  إختصاصيي  ــد  أح
فإن  كاليفورنيا،  جامعة  في  املجهري  األحياء 
عموماً  تتبع  الدماغ،  إلى  تصل  التي  اجلراثيم 
 Treponema فجرثومة  مختلفة.  طرقاً 
السيفليس،  مرض  تسّبب  التي   Pollidum
فهي  مباشراً،  طريقاً  املثال  سبيل  على  تأخذ 
اجلنسية،  العملية  طريق  عن  اجلسم  تدخل 
من  وتتوّجه  اجلنني،  الى  احلامل  األم  عبر  أو 
وحني  الدماغ.  إلى  الليمفاوي  اجلهاز  خالل 
بالتهاب بعض  بالتكاثر، تتسّبب  تتمركز وتبدأ 
مادة  من  اآلخر  البعض  وجترّد  العصبية،  اخلاليا 
أو  يبطئ  الذي  األمر   ،»Myelin« »النخاعني« 
اخلاليا،  بني  التواصل  أو  العصبي  النبض  يوقف 

ويولّد بعد أعوام العوارض الذهانية.
بالنسبة الى ڤيروس نقص املناعة املكتسبة 
مراحله  إحدى  خالل  يتسّبب  والــذي   )HIV(
اإلنتحار،  إلى  وامليل  والذهان  بالقلق  املتّطورة، 
استراتيجية  عبر  الدماغ  إلى  يتسّلل  فهو 
العصبية  اخلاليا  مهاجمة  من  فبدالً  التخفي. 
السيفليس،  جرثومة  تفعل  كما  مباشرة، 
جلهاز  الداعمة  األجسام  بالتهاب  يتسّبب 
املناعة، أو املدافعة عن اجلسم واملعروفة بإسم 
الڤيروس  يتمّكن  وعندما  املضادة«.  »األجسام 

إثر  الدماغ  إلى  خلسة  التوّجه  من  املذكور 
إلى تصنيع  لدى وصوله  يلجأ  بإحداها،  تعلقه 
»سيتوكني«  باسم  تعرف  غرويّة  بروتينات 
باخلاليا  االلتصاق  مهمتها   ،)Cytokines(
املسمى  الڤيروس  أن  وُعرف  وإتالفها.  العصبية 
يتبع   Clamydia Pneumoniae
الدماغ  إلى  التسّلل  في  نفسها  الطريقة 
التسّبب  أجل  من  السيتوكني  مادة  وتصنيع 

مبرض الزهامير.

تضليل اجلسم ملهاجمة نفسه
جرثومة  عمل  رصــد  من  الباحثون  متّكن 
 Streptococcal( الستريبتوكوس 
اللوزتني  بالتهاب  تتسّبب  والتي   ،)Bacteria

واجلهاز التنفسي.
حتّفز  اجلسم،  اجلرثومة  هذه  تهاجم  فعندما 
األجسام  جيوش  لتستدعي  اإلنــذار  جهاز 
املضادة. وعندما تبدأ املعركة، تختبئ في جهاز 
املناعة ذاته، كالذئب في ثوب احلمل. ولتتجنب 
عمل  تقّلد  بروتينات  بشكل  تتخفى  الهجوم، 
يفهمـها  لم  وألســبــاب  اجلسم.  بروتينات 
العلماء حتى اآلن، فإن أجسام بعض األشخاص 
الوضع تهاجم نفسها، وتصّوب  املعنيني بهذا 
املوجودة  العصبية  الكتلة  باجتاه  أسلحتها 
ترجمـة  مهمتها  والتي  الدماغ،  أسفل  في 

املعلومات املنقولة عبر احلواس. 
بالتدمير  املعروفة  العملية  هذه  أن  واملعروف 
الذاتي، تطاول األطفال أكثر من البالغني لعدم 
نضج جهازهم املناعي، وهو ما يعرّض بعضهم 
مقّدمها  في  وسلوكية،  ذهنية  الضطرابات 

اخلوف والقلق واضطراب الوسواس القهري.

البكتيريا واألجنة في األرحام
إنكلترا  مجلة  نقلتها  معلومات  ــارت  أش
 New England( احلــديــثــة  الطبية 
بذور  أن  إلــى   )Journal Medicine
األمراض النفسية قد تزرع في األدمغة في أثناء 
ذكرت  كما  والدليل  األرحام.  في  األجنة  وجود 
الصحيفة أن موجات اإلنفلونزا التي شهدتها 
من  مجموعات  وأصابت  عقود،  منذ  إنكلترا 
موجات  سنوات  بعد  تبعتها  احلوامل،  النساء 
األحداث،  طاولت  التي  النفسية  األمراض  من 
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هل تــكـون سبـبـاً لـألمــراض النفسية؟
الشخصية«. اإللـتهـابــات »إنفصام  مرضى  مقدمها  وفي 

معدل  ارتفاع  على  الصحيفة  أكدت  كذلك 
صفوف  في  الشخصية  بانفصام  اإلصابة 
املكتظة  األحــيــاء  فــي  املــولــوديــن  ـــداث  األح
بالسكان وحتديداً في فصل الشتاء، حيث تكثر 

األمراض التنفسية.
بأن  اعتقاداً  العلماء  كّون  املنطلق،  هذا  من 
الڤيروس الذي يتسّبب باإلنفلونزا لدى احلوامل، 
قد يستقر في أدمغة األجنة في مرحلة معينة 
تكوين  باضطراب  ويتسّبب  تطورهم،  من 
مفاعيله  تظهر  خلل  وهو  العصبية،  خالياهم 

في مرحلة البلوغ، أي في بداية الشباب.
منذ  بها  قامت  التي  الدراسة  أن  والالفت 
في  مانولديز  لورا  األعصاب  إختصاصية  أعوام، 
من  عدد  إلى  أشارت  األميركية،  يايل  جامعة 
واجلراثيم  الڤيروسات  بنقل  املّتهمة  الوسائل 
النفسية، وهو ما أكّدته  املسببة لإلضطرابات 
التي   »Lancet« البريطانية  الصحيفة 
أشارت بأصابع اإلتهام إلى غرف الوالدة، واألدوات 
اجلراحية، إضافة إلى السكن في املدن املكتظة 

ومزارع احليوانات. 
وباإلشارة إلى احليوانات، أحملت الدراسة الى أن 
مرض كروتز فيلد جاكوب الذي يعتقد أنه ينتقل 
البشر، هو منتشر أكثر مما نظن،  إلى  البقر  من 
بداية  في  تشخيصه  يسيئون  البعض  أن  إالّ 
إالّ  الزهامير،  مرض  وبني  بينه  ويخلطون  مراحلة 
كفيلة  هي  الدقيقة  املخبرية  الفحوصات  أن 

بوضع حد للشكوك حول وجود اجلرثومة املشار 
إليها، وإخضاع املعنيني بها للعالج.

ماذا يقترح الباحثون؟
بالقضاء  يعد  العلم  أن  ــرى  ن اآلن،  حتى 
حتت  وضعـها  أو  االلتهابـات  مسّببـات  على 
السيطرة، علماً أن مفاعيل غزوهـا أجسامــنا 
ال  بأشـكال  البعـض  لدى  ترّسخت  قد  تكون 

ميكن حصرها.
أحد  إصابة  لدى  األهل  يعانيه  الذي  األلم  إن 
آخر،  ألــم  يعادله  ال  نفسي،  مبــرض  أوالدهــم 
يعتبر  ال  األمراض  من  النوع  هذا  وأن  خصوصاً 

حتى اآلن مقبوالً من املجتمع.
ولكن إذا ما علمنا وتأكدنا أن املرض النفسي 
هو جرثومي أو ڤيروسي املنشأ، فإننا سنتقبله 
تشير  وهنا  بالذنب.  شعور  أو  خجل  ــدون  ب
الدراسات الى أن ليس كل طفل يصاب بالتهاب 
في احلنجرة، أو كل جنني تتعرض أمه لإلنفلونزا، 
ألن  للخوف  داعي  ال  لذا  نفسي.  مبرض  يصاب 
والتصدي،  املقاومة  على  مقدرته  جسم  لكل 
ويشدد  الوقاية.  كما  دورها  الوراثة  تلعب  وهنا 
حماية  في  ألهميتها  الوقاية  على  املعنيون 
جهاز املناعة من جحافل اجلراثيم والڤيروسات، 

وينصحون باتباع التوصيات اآلتية:
- تناول الوجبات الصحية في أوقات منتظمة، 
وخصوصاً  الطعام  نظافة  مبراقبة  ويوصى 

اللحوم.
- غسل اليدين بانتظام وخصوصاً قبل تناول 

العادي  الصابون  باستخدام  ويوصى  الطعام. 
غير املضاد للجراثيم. فاألخير يزيد من تكاثرها 
املقاومة  اجلراثيم  من  أجيال  منو  يحفز  كونه 

للمضادات احليوية.
- جتنب اإلختالط باملرضى، وفي حال اإلضطرار 

الى ذلك، يوصى بوضع أقنعة واقية.
ضد  الــســنــوي  التلقيح  إغــفــال  ــدم  ع  -

الڤيروسات.
- في حال وجود ظروف صحية مالئمة لظهور 
اإللتهابات، يستحسن بحث األمر مع الطبيب 
املختص. كذلك يوصى مبراقبة عوارض االلتهاب 
بنوبات  تتمثل  ما  عــادة  وهي  حصولها  لدى 
وتشنج  اجلسم،  حرارة  درجات  وارتفاع  البرد 

العضالت.
في  املشكوك  اجلنسية  العالقات  جتّنب   -

سالمتها.
إهمال  وعــدم  بــاكــراً،  النوم  على  احلــرص   -
إضطرابات النوم في حال حصولها. فقد يكون 

ذلك مؤشراً لوجود اضطرابات نفسية.
مع  التكّيف  ومحاولة  الضغوط  جتّنب   -

مفاعيلها.
- في حال اإلضطرار الى تناول مضادات حيوية، 
يوصى مبراعاة إرشادات الطبيب، وعدم التوقف 

عن تناول الدواء قبل انتهاء اجلرعة احملددة.
- جتّنب احليوانات املنزلية ألنها تنقل اجلراثيم 
والڤيروسات، وفي حال وجودها، يوصى بعرضها 

دورياً على الطبيب البيطري.
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كانون الثاين

إعداد: نينا عقل خليل

جان  العماد  اجليش  قائد  برعاية 
الركن  بالعميد  ممثالً  قهوجي 
اجلزيرة  نــادي  نظم  ــوب،  أي حسن 
»الثالث  امليالد  سباق  الرياضي 

النادي  مسبح  في  واخلمسني«، 
حتت  املنارة،   - املركزي  العسكري 
إشراف االحتاد اللبناني للسباحة.

رؤساء  من  عدد  السباق  حضر 
عن  وممثلون  والــنــوادي  االحتـــادات 
من  وحشد  األمنية  األجهزة  قادة 
املواطنني. وقد شارك فريق اجليش 
واألندية  اجلمعيات  فرق  جانب  الى 
املسلحة  القوى  وفــرق  االحتادية 
والدفاع املدني وفوج إطفاء بيروت 
واجلمعيات.  ــدارس  امل من  وطــالب 
أحرز  النهائية،  النتيجة  وفــي 
)فئة  فاتول  ومكرم  جورج  التوأم 
اإلناث(،  )فئة  ميوت  ونبال  الذكور( 

ــد اجلــيــش.  ــائ كـــأس الــعــمــاد ق
القوى  فئة  في  النتيجة  وجــاءت 
األمنية  القوى  بني  من  العسكرية 

املسلحة على النحو اآلتي:
اخلطيب  رفعت  األول  الرقيب   -
األول،  الثاني،  التدخل  فوج  من 

بتوقيت 7.16 د.
لواء  من  جرمش  ميالد  الرقيب   -
بتوقيت  الثاني،  اجلمهوري،  احلرس 

7.43 د.
اللواء  من  زيعور  علي  املؤهل   -
بتوقيت 8.46  الثالث،  اللوجستي، 

د.

اجليش يشارك
في سباق امليالد الـ53 في 

السباحة
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لبنان  كـــأس  بــطــولــة  جـــرت 
للعام  للسباحة  اخلــامــســة 
اللبناني  اإلحتاد  بإشراف  املنصرم، 
 2009/12/20 بتاريخ  وذلك  للعبة، 
وشارك  اجلمهور،  نادي  مسبح  في 

فيها سباحو فريق اجليش الى جانب 153 سباحاً وسباحة من 14 نادياً.
وهنا النتائج التي أحرزها العسكريون:

حرة: • 200م 
- العريف شربل نقوال من القوات 

البحرية، الثالث.
اخلطيب  رفعت  األول  الرقيب   -

من فوج التدخل الثاني، الرابع.
لواء  من  جرمش  ميالد  الرقيب   -

احلرس اجلمهوري، اخلامس.
متنوع: • 100م 

- الرقيـب رباح رباحـي من املركز العالي للرياضة العسكرية، اخلامس.

في  الشطرجن  لعبة  في  اجليش  فريق  صّنف 
الثانية  املركز األول ضمن بطولة لبنان للدرجة 
اللبناني  اإلحتــاد  نظمها  والتي  اللعبة،  في 
ولغاية   2009/11/21 من  اعتباراً  للشطرجن 
2009/12/6 في مبنى اجلامعة العربية ومجّمع 
الرياضي العسكري.  العماد اميل حلود  الرئيس 
وقد تأهل فريق اجليش الذي فاز برصيد 30 نقطة 
األولى.  الدرجة  أندية  مصاف  الى  البطولة،  في 

أما الفريق املشارك في البطولة فتألف من كل 
من:

العقيد الركن الياس أبو جودة، العقيد الركن 
أنطوان  الركن  العقيد  األسمر،  جوزيف  اإلداري 
أسامة  النقيب  نادر،  أبي  شارل  املقدم  احللبي، 
جمال  املالزم  فواز،  قاسم  األول  املالزم  جوهر، 
الشامية، املالزم عز الدين بو ظهر، املؤهل وسيم 
سالمي، املعاون مروان شربل، املعاون عيد فارس، 

واملجّند املمّددة خدماته خالد نعناعة.

املبارزة،  لعبة  في  لبنان  منتخب  مع  اجليش  فريق  من  عسكريون  شارك 
من  اعتباراً  سوريا  في  أقيمت  التي  عشرة  السادسة  العربية  البطولة  في 
نتيجة  وفي  عربية.  دول  تسع  جانب  الى  وذلك  منه،   8 ولغاية   2009/12/3
الثاني،  املركز  الثاني  التدخل  فوج  فياض من  ڤيكتور  العريف  أحرز  البطولة، 
الصعيد  على  الثالث  املركز  في  اإلشارة  فوج  من  فياض  جورج  العريف  وحل 

اإلفرادي. أما على صعيد الفرق، فقد حل الفريق اللبناني في املركز الثالث.

بطولة كأس لبنان 
اخلامسة للسباحة

فريـق اجليش يحتـّل املركـز األول فـي الشطـرنـج العـادي

البطولة العربية السادسة عشرة للمبارزة
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الدرجة   - املالكمة  لعبة  في  العامة  لبنان  بطولة  اجليش  فريق  أحرز 
قاعة  في  للعبة  اللبناني  اإلحتاد  نظمها  التي  الرجال،  فئة  عن  الثانية، 

املدينة الرياضية في بيروت اعتباراً من 2009/12/20 ولغاية 23 منه.
وهنا النتائج الفنية للعسكريني:

- وزن 69 كلغ: اجلندي حسن عدوية من اللواء اللوجستي، األول.
- وزن 91 كلغ: اجلندي ربيع طراف من اللواء اللوجستي، األول.

اللعبة،  في  اجليش  لفريق  تكرميياً  حفالً  للمالكة  اللبناني  اإلحتاد  أقام 
في قاعة أوتيل غاليـريا - اجلناح، في حضور قائد املركز العالي للرياضة 
بالل  العقيد  الفريق  رئيس  بطرس،  جورج  الركن  العميد  العسكريـة 
الشوا، رئيس االحتاد اللبناني للعبة السيد محمود اخلطاب وشخصيات.
فيها  نّوه  كلمة  اخلطاب  السيد  االحتــاد  رئيس  ألقى  وللمناسبة، 
في  الفضية  بامليدالية  فاز  الذي  اجليش  فريق  من  شاهني  وائل  بالعريف 
كما  املنصرم،  العام  خالل  بيروت  في  جرت  التي  الفرنكوفونية  األلعاب 

أشاد بدور اجليش والعبيه العسكريني.
فريق  بإجنازات  خليلي  محمد  السيد  االحتاد  عام  أمني  نّوه  وبــدوره، 

املالكمة في املركز العالي للرياضة العسكرية.
ميداليات  أحرزوا  الذين  الفريق  أفراد  على  اجلوائز  وزّعت  اخلتام،  وفي 
ذهبية وبرونزية خالل مشاركتهم في بطوالت جرت خالل العامني 2008 

و2009 في لبنان وفي اخلارج.
لألندية  األمان  لشركة  الرياضية  اللجنة  أقامت  نفسه،  اإلطار  وفي 
جرى  صيدا،  في  اإلمنائي  الديـن  بهاء  احلاج  مجمع  في  مماثالً  احتفاالً 
ضمنهم  ومن  الرياضيني  واألبطال  الرياضية  الشخصيات  تكرمي  خالله 

العريف وائل شاهني.

شاركت املدرسة احلربية في دورة اخلريف الرياضية باأللعاب اإلجمالية 
التي نظمتها اجلامعة اللبنانية الدولية على مالعبها في صيدا بتواريخ 
2، 3، 7، 8، 9 و2009/12/21 في كرة القدم، كرة السلة والكرة الطائرة. أما 

النتيجة فكانت حلول املدرسة احلربية في املركز األول في الكرة الطائرة 
وإحرازها الكأس. كما حل فريقها في لعبة كرة القدم في املركز الثاني، 

وفي املركز الثالث في لعبة كرة السلة.

اجليش يحرز بطولة لبنان العامة
للدرجة الثانية في املالكمة

اإلحتاد 
اللبناني 

للمالكمة
يكرّم

منتخب
اجليش

املدرسة
احلربية
تشارك

في دورة اخلريف 
الرياضية

باأللعاب اإلجمالية
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احتفل اجلندي محمود النشار
بعقد خطوبته

على اآلنسة منال تركي الترك.

احتفل اجلندي محمد حسن قاسم
بزفافه الى اآلنسة

كاتيا احمد ابو حمدان.
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إعداد: فيليب شّماس
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400.000اجل

ليرة لبنانية
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مسابقة الكلمات املتقاطعة تقدمها 
للفائزين  »اجليش« لقرائها وتخصص 
اربعماية  قيمتها  مالية  جوائز  فيها 
بواسطة  تــوزع  لبنانية،  ليرة  الف 

القرعة على اربعة فائزين.

مسابقة  كل  • تستبعد 
غير مقتطعة من املجلة، ويكتب احلل بخط 

واضح داخل املربعات وترسل الصفحة بكاملها مع احلل.
التوجيه  مديرية   - اليرزة   - اجليش  قيادة  التالي:  العنوان  الى  احللول  • ترسل 

- مجلة »اجليش« - »مسابقة الكلمات املتقاطعة«.
املناطق. جميع  في  اجليش  ثكن  في  باليد  املسابقة  تسليم  املشترك  • باستطاعة 

.2010 شباط   10 احللول  لقبول  موعد  • آخر 
املقبل. العدد  في  النتائج  • تعلن 

قة
ساب

امل
ط 

رو
شــ

أفقياً:  •
املناخ. قمة  استضافت  عاصمة  املناخ،  قمة  استضافت  دولة   -1

أوروبية. مدرّبات، عاصمة  أوروبية،  2- عاصمة 
أريد. 3- ممثل أميركي والد ممثل، خوف وفزع، 

برازيلي. فريق كرة  الوجد،  للنهي، متحّير من شدة   -4
السباع، يقوى ومينت. نوع من  5- نشحذ السكني، سعل، 

أميركية. والية  غربية، نسلُه،  ريح   -6
املاء. الرحّي، صّب  املاء،  7- ينفض ويفرق 

الصافي. العسل  طريق،   -8
 2 في  ولد  أميركي  ممثل  القدمية،  روما  شعراء  أعظم  موسيقية،  نوتة   -9

.1930 تشرين األول سنة 
تاهيتي. في  مطار  الكاميرون،  في  مرفأ  يابانية،  مدينة   -10

راحلة. أميركية  الثاني ملمثلة  اإلسم   ،2007 توفي سنة  11- ممثل مصري 
الوالدين، أميرة بريطانية راحلة. 12- وجع، شحم، من صفاته تعالى، أحد 

الباب. الفيء، مدينة في سويسرا، سّد  آلة طرب، متشابهان، رجَع   -13
14- ضعف، أمنع عن، ذُّل.

قايضني. آسيوية،  عملة  متصل،  ضمير  سهل،  َسير   -15
16- إسم موصول، يحّبك.

تعَب. لبنانية،  مطربة  النعام،  ولد   -17
أعتمد  والك،  مضَغ  باملكان،  القاطن  سيف،   -18

على.
لعابه،  قدمي،  إكتشاف  موسيقية،  نوتة   -19

البناء. أصل 
عدم  دول  مؤسسي  من  أميركية،  واليــة   -20

اإلنحياز.
الكرم،  قضبان  راحل،  أميركي  وممثل  مغن   -21

روسيا. في  نهر 

عمودياً:  •
أبناء. مصرية،  ممثلة  أميركية،  مدينة   -1

بـ»الصاعقة«. لقب  قرطاجي  قائد  مغربي،  مرفأ  كلثوم،  ألم  أغنية   -2
املجر، تعَب. رومانيا قرب حدود  العصافير، مدينة في  3- آللئ، نوع من 
لبنانية. فنانة  املوسيقى«،  بـ»شاعر  لقب  راحل  لبناني  موسيقي   -4

لغة. أميركي،  النعاس، ممثل  متايُل من   -5
أرقد. راحلة،  أوروبية  6- ملكة 

بلدة في قضاء جبيل. يدّق املسك،   -7
ايران، خرّب. إمارة عجمان، مقاطعة في جنوبي  8- مدينة في 

في  مدينة  إبيّض،  متتالية،  قصيرة  غفوات  قاعد  وهو  غفا  لبناني،  ممثل   -9
. بلجيكا

إمبراطور  أوساكا،  مطار  فيها  يوجد  يابانية  مدينة  متشابهان،  دّسُه،   -10
روماني.

أفرّق بني األشياء. الرائحة،  نبات طيب  البقاع،  بلدة في  11- بيت، 
نّط. أميركي، صغار األغصان،  12- ممثل 

راحل. لبناني  نقابي  أوروبي،  نهر  13- إشتّدت عنقه، صار هزيالً، 
وهزّ. للمنادى، حرّك  أفالم سلفستر ستالون،  14- سّنور، من 

اليد، متشابهان. راحة  أقرأ،  النجم،  15- طلع 
عصبه. يبس  أنغوال،  عاصمة  املقاييس،  من   -16

فيلسوف  الوسطى،  أميركا  في  ــة  دول  -17
راحل. فرنسي  وفيزيائي  ورياضي 

أسرعوا  راحل،  غاني  لرئيس  الثاني  اإلسم   -18
جماعة. القوس،  صّوتت  وركضوا، 

ونكانف،  نعاضد  املتحدة،  الواليات  في  نهر   -19
احللويات. من 

نال  أميركي  ممثل  نفوز،  للكتابة،  يُستعمل   -20
أوسكار. جائزة 

حمّيد   احمد  • املؤهل 
اللواء اللوجستي - مديرية املشاغل.

يوسف  شربل  • العريف 
مديرية القوامة.

عيتور  حسن  • املعاون 
اللواء الثالث - الكتيبة 36.

ميراكيان   كريكور  • اوهانس 
برج حمود.

ون
ائز

لف
ا
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بقلم:
العميد الركن
صالح حاج سليمان
مدير التوجيه

أكرموا الشهداء

جتاه  به  نقوم  عّما  الرضا  من  بشيء  نفوسنا،  داخل  في  نشعر  قد 
هيئات  به  تقوم  ما  الحظنا  ما  إذا  خصوصاً  عائالتهم،  وجتاه  الشهداء، 
عديدة في مجتمعنا املدني على هذا الصعيد. لكّن ذلك ال يوازي، بالتأكيد، 
التضحيات الكبرى التي قّدمها الشهداء، والتي يقّدمها بالتالي كّل واحد 

من أفراد عائالتهم، أباً وأّماً وأخاً وأختاً وزوجًة وأوالداً وأصحاباً وأصدقاء.
في األمر تكرار للكالم من دون شك، وفيه إعادة للتعبير عن املشاعر واإلفصاح 
عن مكنونات األفئدة، لكّن ذلك هو من باب التأكيد ال من باب الدوران في حلقة 
الذكرى،  وترجيع  والتكرمي  والعبادة  والصالة  الترتيل  باب  من  أيضاً  وهو  مفرغة، 
وهو إحياء لنضارة احلبر الذي تكتب به أسماء األبطال في سجالت اخللود. إّن في 
تلك الشعائر، التي قد ال تؤدي فائدة كبيرة في شؤون املادة واألرقام، جتديداً للقاء 
مع طيف الشهيد، ومع قامات ذويه التي لم تلن في الشدائد، والتي لم تشُك ولم 

تنُح ولم تبِك إاّل في حدود التعبير عن فيض العاطفة وعمق احملبة ولوعة الفراق.
املؤسسة  قدر  هو  هذا  مئة...  عشرة،  شهيد،  خمسون...  عشرون،  سنتان،  سنة، 
وقادةً  قيادةً  زمانها،  قدمي  منذ  تدرك،  والتي  املواطنني،  بثقة  تتزين  التي  العسكرية 
عصرنا  في  خصوصاً  تعرف،  والتي  كواهلها،  على  امللقاة  املسؤولية  حجم  وعناصر، 
بالشكل  مهماتها  تنفيذ  من  لها  متكيناً  والسالح،  العتاد  الى  احلاجة  حجم  املنظور، 

األكمل واألسرع، وإفساحاً أمامها في مواكبة اجليوش احلديثة في الدول املتقدمة.
وهنا ال بّد من حسرة الئمة ومن استغراب عتابي: إّن ما نطلبه من دعم ما هو إاّل احلاجة 
واالستعراض،  والعرض  والتخزين  للخزن  حال  بأّي  ليس  وهو  بالواجب،  القيام  الى  امللّحة 
فعدوّنا اخلارجي يكشف عن براثنه وأطماعه في كل وقت، واعتداءاته تطّل بقرنها من حني 
الى حني، وعدوّنا الداخلي، اإلرهاب الذي مُيضي الوقت بني نوم ونهوض، وبني اختفاء وظهور، 

ال يغيب عن بالنا، وال نغيب عن باله.
إنّنا نشعر بشيء من الرضا عّما نقوم به جتاه شهدائنا، لكّن هناك الكثير ممّا يجب وما ميكن 
عمله، ومن يجدر تذكيرهم بالعمل كثيرون، وأوّل من ميتلكون العلم بهم هم شهداؤنا هؤالء. 
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