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اإحياًء لذكراه ووفاًء لت�سحياته وت�سحيات 
رفاقه يف املوؤ�س�سة الع�سكرية، اإفتتحت كلية العلوم 
)الفنار(  الثاين  الفرع  اللبنانية -  اجلامعة  يف 
بالتن�سيق مع اجلي�ش اللبناين وموؤ�س�سة اللواء الركن 
ال�سهيد فرن�سوا احلاج، حديقة اللواء الركن ال�سهيد 
فرن�سوا احلاج، واأزيحت ال�ستارة عن ن�سب تذكاري 

له، وُمنحت جائزته للمتفوقني يف الكلية.

اأرخت ماأ�ساة الطائرة االأثيوبية املنكوبة 
بثقلها على كاهل الوطن، لكن اجلهود ت�سافرت 
ملواجهتها. وكما يف كل مرة، كان اجلي�ش حا�رضًا، 
وجهوده مل تقَو عليها اأمواج البحر والعا�سفة مل تثِن 
عنا�رضه عن القيام بالواجب، فكانوا اأقوى من القدر.

قادة  مع  اجتماعاً  اجلي�ش  قائد  عقد 
االألوية واالأفواج، وعر�ش معهم الو�سع املحلي والعام، 
وال �سيما التهديدات االإ�رضائيلية امل�ستمرة للبنان، 
ونتائج عمليات البحث والتفتي�ش عن ركاب الطائرة 
التوجيهات  واأعطى  املكنوبة وحطامها،  االأثيوبية 
الالزمة يف ما يتعلق مبهمات اجلي�ش يف املرحلة 

املقبلة.
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تلبية لدعوة ر�سمية من نظريه الرو�سي

الرئي�س العماد �سليمان يعترب اأن لرو�سيا دورًا هاماً
يف اإر�ساء �سالم عادل و�سامل يف املنطقة

الرئي�س ميدفيديف ي�ؤكد دعم بالده الكامل لبنان
يف خمتلف املجاالت وي�سف الزيارة بـ»التاريخية«

يف خط�ة هي االأوىل من ن�عها لرئي�س لبناين، قام الرئي�س 
العماد مي�سال �سليمان بزيارة ر�سمية اىل رو�سيا االحتادية على 
راأ�س وفد ر�سمي، تلبية لدع�ة ر�سمية من نظريه الرو�سي دميرتي 

ميدفيديف.
متح�رت الزيارة التي و�سفها الرئي�سان اللبناين والرو�سي 
ال�سداقة  اأوا�رص  وتعزيز  تط�ير  عملية  ح�ل  بـ»التاريخية« 
وعالقات التعاون بني بلديهما، واأودت اىل نتائج اإيجابية من 

بينها تاأكيد الرئي�س ميدفيديف على دعم بالده الكامل لبنان 
يف خمتلف املجاالت، وم�افقة رو�سيا على ا�ستبدال امل�ساعدة 
الع�سكرية من طائرات »ميغ 29« بط�افات ع�سكرية من طراز »مي 
24« املتط�رة، والتي تعترب من اأهم الط�افات الع�سكرية يف 
ال�سناعة الرو�سية، اإ�سافة اىل ت�قيع اإتفاق تعاون ع�سكري ي�ؤدي 
اىل تعاون م�ستمر يف جماالت التجهيز والعتاد والتدريب بني 

اجلي�سني اللبناين والرو�سي.



لقاء ثنائي
 - لبنانية  بقمة  مو�سكو  اىل  ال��زي��ارة  تّوجت 
الرئي�سني  ب��ني  ثنائي  بلقاء  ب���داأت  رو�سية، 
يف  اخل�����راء  القاعة  يف  وميدفيديف  �سليمان 
ق�ر الكرملني، حتّول اىل اجتماع مو�ّسع ان�سم 

اليه اأع�ساء الوفدين اللبناين والرو�سي.
الرو�سي  ال��رئ��ي�����س  رّح���ب  ال��ق��م��ة،  ب��داي��ة  يف 
الزيارة التي يقوم بها  بنظريه اللبناين وا�سفاً 
الثنائية  العالقات  تناول  ثم  ب�»التاريخية«. 
بني البلدين، موؤكداً دعم رو�سيا الكامل لبنان، 
اللبناين  اجلي�س  ق���درات  بتعزيز  واهتمامها 

والقوى الأمنية ل�سون لبنان وحمايته.
نظريه  �سليمان  الرئي�س  �سكر  جهته،  م��ن 
لرو�سيا  اأن  واعترب  احلار،  ل�ستقباله  الرو�سي 
عادل  �سالم  اإر�ساء  اأج��ل  من  توؤديه  هاماً  دوراً 

املنطقة.  يف  و�سامل 
ك��م��ا و����س���ع ن��ظ��ريه 
اأج����واء  يف  ال��رو���س��ي 
ال������ت������ه������دي������دات 
الإ�������رائ������ي������ل������ي������ة 
بحق  امل���ت���وا����س���ل���ة 
رو�سيا  داعياً  لبنان، 

اأ�ساليب  اعتماد  اىل 
����س���غ���ط م��ن��ا���س��ب��ة 
لإل���������زام اإ����رائ���ي���ل 
ت��ط��ب��ي��ق ال����ق����رارات 
خ�سو�ساً  ال��دول��ي��ة، 
بعودة  املتعّلقة  تلك 
الفل�سطينيني اىل اأر�سهم، جمدداً موقف لبنان 

الراف�س التوطني.
واأ�سار الرئي�س �سليمان يف حديثه اىل الأهداف 
زيارته  خالل  من  حتقيقها  ياأمل  التي  الثالثة 
اأن تبقى رو�سيا اىل جانب  اىل مو�سكو، واأولها 
لبنان يف الق�سايا امل�سريية التي تواجه منطقة 
الثاين فهو حت�سني  اأما الهدف  الأو�سط.  ال�رق 
الثقافية  امل�ستويات  على  الثنائية  العالقات 
والإقت�سادية والتجارية وال�سياحية. يف حني اأن 
ع�سوية  جمال  يف  التن�سيق  هو  الثالث  الهدف 
لبنان غري الدائمة يف جمل�س الأمن الدويل كون 

رو�سيا ع�سواً دائماً يف هذا املجل�س.

اللقاء ال�سحايف
اأعقب القمة املو�ّسعة لقاء �سحايف يف �سالون 

حول  م�سرتك  بيان  �سدور  تاله  »املليخيت«، 
ال�سداقة  اأوا���ر  وتعزيز  تطوير  عملية  تفعيل 
اللبنانية  اجلمهورية  بني  التعاون  وع��الق��ات 

والإحتاد الفدرايل الرو�سي.
اللقاء  خ���الل  ميدفيديف  ال��رئ��ي�����س  حت���دث 
بني  الإيجابية  الثنائية  العالقات  عن  ال�سحايف 

تعزيزها  فر�س  وعن  ورو�سيا،  لبنان 

والتعليم  الثقافة  بينها  من  جم��الت  ع��دة  يف 
واملالحة  وامل��ي��اه  والإ���س��ت��ث��م��ارات  وال��ط��اق��ة 
اأن  واأك��د  البيئة.  وحماية  وال�سياحة  البحرية 
هناك اآفاقاً جديدة تفتح يف ما يتعّلق بالتعاون 

الع�سكري الفني.
الرو�سي  ال��رئ��ي�����س  ت��ط��ّرق  اأخ����رى  ج��ه��ة  م��ن 
بات  كونه  لبنان  به  ي�سطلع  ال��ذي  ال��دور  اىل 
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على  و�سّدد  الأم��ن،  جمل�س  يف  دائم  غري  ع�سواً 
اىل  ت��ه��دف  حم���اولت  اأي  ترف�س  رو���س��ي��ا  اأن 
تدعو  وهي  الداخلية،  لبنان  �سوؤون  يف  التدّخل 
اجلمهورية  اأرا���س��ي  �سيادة  على  احلفاظ  اىل 
اأن  اللبنانيني  على  واأن��ه  ووحدتها،  اللبنانية 
ين�س  ما  وفق  باأنف�سهم  كافة  م�سائلهم  يحّلوا 

عليه الد�ستور اللبناين.

الرئي�س �سليمان
بدوره، �سكر الرئي�س �سليمان نظريه الرو�سي 
على تاأييد دولته الدائم لبنان، وم�ساهمتها يف 
اعتماد القرار 1701 الذي يلتزمه لبنان ويعمل 
اىل  واأ�سار  تطبيقه.  على  اإ�رائيل  اإل��زام  على 
توافق لبنان ورو�سيا على �رورة ال�سعي لإزالة 
ال�سالم  اإحياء عملية  التي حتول دون  العراقيل 
ال�سامل والكامل يف ال�رق الأو�سط على اأ�سا�س 
اأكد  واإذ  ال�سلة.  ذات  الدولية  ال�رعية  قرارات 
الإ�رائيلية  التهديدات  وت��رية  ت�ساعد  على 
حتّرك  اىل  دع��ا  فاإنه  وموؤ�س�ساته،  لبنان  �سد 
دويل وقائي ورادع لوقف هذه التهديدات، ول 

�سيما على �سعيد جمل�س الأمن.
ظاهرة  حديثه  يف  اللبناين  الرئي�س  وتناول 
التعاون  ع��ل��ى  ال��ب��ل��دي��ن  وت��اأك��ي��د  الإره�����اب 

والتن�سيق من اأجل مواجهة هذا اخلطر.

التعاون الع�سكري
الع�سكري  التعاون  مو�سوع  اىل  تطّرق  كذلك 
اأن  مو�سحاً  وم��و���س��ك��و،  ب���ريوت  ب��ني 

طويل  تعاون  حتقيق  اىل  ت�سعيان  احلكومتني 
القائم  التعاون  تعزيز  �سيتم  اأن��ه  علماً  الأم��د، 
من  والتخّل�س  الألغام  نزع  جمال  يف  رو�سيا  مع 

القنابل العنقودية. 
بامل�ساعدات  ال��ل��ب��ن��اين  ال��رئ��ي�����س  واأ����س���اد 
الع�سكرية التي قّدمتها رو�سيا للجي�س اللبناين 
من  طائرات  ع�ر  لتقدمي  الإ�ستعداد  واأهمها 
اللبناين، ما  طراز »ميغ 29« كهبة ل�سالح اجلو 
ع�سكري  تعاون  اتفاق  توقيع  �رورة  يف  �ساهم 
وتدريب  بالعتاد  اجلي�س  تزويد  على  يرتكز 
اأنه يف  بالذكر،  وال�سباط. واجلدير  الع�سكريني 
وبناًء  اجلانبني،  بني  الع�سكري  للملف  متابعة 
على طلب اجلانب اللبناين الذي قام بدرا�سات 

الرو�سية، وافقت  بالهبة  تقنية ومهنية تتعّلق 
امل�ساعدة  ا�ستبدال  على  الرو�سية  ال�سلطات 
بطوافات   »29 »ميغ  طائرات  من  الع�سكرية 
والتي  املتطورة   »24 »مي  طراز  من  ع�سكرية 
تعترب من اأهم الطوافات الع�سكرية يف ال�سناعة 
الرو�سية، وذلك ل�سّد حاجة اجلي�س امللّحة لهذا 
تزويدها  مع  خ�سو�ساً  املروحيات  من  النوع 

�سواريخ خا�سة بها.

لقاءات وزيارات
يف  وج���وده  اأث��ن��اء  يف  �سليمان  الرئي�س  عقد 
�سخ�سيات  مع  اللقاءات  من  �سل�سلة  مو�سكو 
بلقاء  اإ�ستهلها  وثقافية،  وديبلوما�سية  دينية 
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الإنطاكية  للكني�سة  البطريركي  املعتمد  مع 
الأرثوذوك�سية لدى البطريركية الأرثوذوك�سية 
نيفون  امل���ط���ران  رو���س��ي��ا  وع��م��وم  مل��و���س��ك��و 
�سيقلي، الذي اأطلعه على اأو�ساع اأبناء اجلالية 
يف مو�سكو ودور املطرانية يف تثبيت اإنتمائهم 

لوطنهم الأم.
الكني�سة  بطريرك  اي�ساً  الرئي�س  والتقى 
الأرثوذوك�سية الرو�سية البطريرك كرييل الذي 
الطيبة  القلبية  العالقات  عن  باإ�سهاب  حتدث 
بال�سعب  الأرثوذوك�سية  الكني�سة  تربط  التي 
اىل  البطريرك  قّدم  اللقاء،  ختام  ويف  اللبناين. 
عن  ع��ب��ارة  تذكارية  هدية  �سليمان  الرئي�س 
رئي�س  له  وق��ّدم  نادرين،  ذهبيني  �سمعدانني 
حمفورة  الأرز  خ�سب  م��ن  قطعة  اجل��م��ه��وري��ة 
النقود  من  قطعة  داخلها  ويف  اأرزة  �سكل  على 

البيزنطية النادرة.
الرو�سي  الإفتاء  دار  �سليمان  الرئي�س  وزار 
املفتيني  �سورى  جمل�س  رئي�س  التقى  حيث 
وتناول  ال��دي��ن،  ع��ني  راوي  املفتي  لرو�سيا 
يف  امل�سلمون  ب��ه  يقوم  ال��ذي  ال���دور  احل��دي��ث 
اأبناء  خمتلف  بني  العملي  التقارب  حوار  اإغناء 

ال�سعب الرو�سي.
اجلالية  اأب��ن��اء  �سليمان  ال��رئ��ي�����س  وال��ت��ق��ى 
فندق  يف  ال��رو���س��ي��ة  العا�سمة  يف  اللبنانية 
�سفري  اأق��ام��ه  ا�ستقبال  حفل  خ��الل  »الريتز« 
لبنان يف مو�سكو عا�سم جابر على �رف الرئي�س 

والوفد املرافق.
اإق���رتاع  م��و���س��وع  اليهم  حديثه  يف  وت��ن��اول 
بني  رابط  يوجد  »ل  اأنه  اىل  م�سرياً  املغرتبني 
اجلن�سية،  وا�ستعادة  الق���رتاع  �سن  تخفي�س 
واق���رتاع  اإق��راره��م��ا،  يتم  اأن  يجب  ف��الأم��ران 
ال���وزاري  ال��ب��ي��ان  ن�����س عليه  اأم���ر  امل��غ��رتب��ني 
حق  وهذا  النيابية،  النتخابات  قانون  وت�سمنه 
للمغرتبني الذين �سيقرتعون. ل يجوز اأن نعيد 
اجلن�سية ملن فقدها من باب التوازن الطائفي، 
امل�ساألتني،  ب��ني  ال��رب��ط  ب��ع��دم  قلت  ول��ذل��ك 
بوطنه  تعلقاً  اأكرث  وجعله  املغرتب  جلذب  بل 
واإي�سال  ال�سيا�سية،  احل��ي��اة  يف  وم�ساركته 
الذين فقدوا  اللبنانيني  اىل  اأكرب  لبنان ب�سكل 
قدرة  وتو�سيع  الإه��م��ال،  ج��راء  من  جن�سيتهم 
دوماً،  به  نتغنى  الذي  الإنت�سار  عامل  يف  لبنان 
يجب  لذلك،  اجلن�سية.  با�ستعادة  يتم  وه��ذا 



دون  من  الثالثة  املوا�سيع  هذه  اإقرار 
للتعيينات،  اآلية  و�سع  علينا  بينها.  ربط  اأي 
مكان  اأي  من  الكفوء  وتو�سل  من�سفة  تكون 
اجلي�س  تعيينات  يف  يح�سل  كما  متاماً  ك��ان، 

اللبناين فاملنا�سب القيادية يف اجلي�س موزعة 
منا�سفة اإمنا لي�س على اأ�سا�س الإنتماء املذهبي 
لل�سابط اأو ال�سيا�سي، بل على العك�س لأن من 
يتم  ال�سيا�سة،  اأو  املذهبية  اىل  انتماء  يظهر 

ا�ستبعاده عن الوظيفة يف اجلي�س، من 
هنا نقول اإن الوحدة الوطنية حمققة يف اجلي�س 
عليه  ت�سبح  اأن  يجب  ما  وه��ذا  ممتاز،  ب�سكل 
الدولة، احرتاماً لل�سباب  وخياراتهم ال�سيا�سية، 
�سيا�سياً  انتماًء  اختار  املر�سح  اأن  ي�سعر  ل  كي 
اأو حزباً لأجل الو�سول اىل من�سب ما، واحرتاماً 
للمن�سب الذي يدفع ال�سعب �رائب يف �سبيل 
اىل  امل�����س��وؤول  ي�سل  ف��ال  ع��ل��ي��ه،  امل��ح��اف��ظ��ة 
الوطني،  بل  ال�سيا�سي  انتمائه  عرب  املن�سب 
الوطن،  �سبيل  يف  قّدمها  التي  والت�سحيات 
الطائفية  تبعد  تعيينات  اآلية  اىل  يحتاج  فهذا 

ال�سيا�سية«.
العرب  ال�سفراء  �سليمان  الرئي�س  والتقى 
باإ�سمهم  حتدث  الذين  مو�سكو  يف  املعتمدين 
جابر،  عا�سم  اللبناين  ال�سفري  ال�سلك  عميد 
برئي�س اجلمهورية وم�سرياً اىل ما حتقق  مرحباً 

على ال�ساحة اللبنانية يف ظل �سيا�سته.
زار  م��و���س��ك��و،  يف  الأخ����ري  ي��وم��ه  ويف 
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حيث  ال��دوم��ا  جمل�س  مقر  �سليمان  الرئي�س 
الذي  غريزلوف،  بوري�س  ال�سيد  رئي�سه  التقى 
اأكد وقوف بالده اىل جانب لبنان م�سرياً اىل اأن 
التي  ال��دول  اأول  من  كان  ال�سوڤياتي  الإحت��اد 

اعرتفت با�ستقالل لبنان العام 1943.
�سليمان  الرئي�س  ج��ال  زي��ارات��ه،  �سمن  وم��ن 
والوفد املرافق يف ال�ساحة احلمراء حيث اطلعوا 

على معاملها التاريخية العريقة.
اجلندي  ن�سب  �سليمان  الرئي�س  زار  كما 
قرب  الك�سندروف�سكي  حديقة  يف  املجهول 
ا�ستقبله عدد من كبار �سباط  الكرملني، حيث 
اجل��ي�����س ال��رو���س��ي، وق���ام ب��و���س��ع اإك��ل��ي��ل من 

الزهر.

�سهادة الدكت�راه الفخرية
والوفد  الرئي�س  انتقل  زي��ارت��ه،  خ��ت��ام  يف 
املرافق اىل مقر معهد »مغيمو« الدويل الرو�سي 
والديبلوما�سية  ال�سرتاتيجية  ل��ل��درا���س��ات 
وال�سيا�سية التابع للخارجية الرو�سية. وكان يف 
اأناتويل  اجلامعة  رئي�س  املدخل  عند  ا�ستقباله 
وعر�سا  فرابيوف،  ال�سيد  ونائبه  توركونوف 
الذين  املحا�رين  وك��ب��ار  املعهد  ت��اري��خ  ل��ه 
الأمريكيان  الرئي�سان  بينهم  ومن  ا�ست�سافهم 
وامل�ست�سارة  كلينتون  وبيل  الأب  بو�س  جورج 
لالأمم  العام  والأم��ني  مريكيل  اجنيال  الأملانية 

املتحدة ال�سابق كويف اأنان. 
املحا�رات  قاعة  اىل  اجلميع  انتقل  بعدها 
ال�سيد  األ���ق���ى  ح��ي��ث  اجل��ام��ع��ة  يف  ال���ك���ربى 

�سليمان،  بالرئي�س  ترحيبية  كلمة  توركونوف 
ثم طلب من احل�سور الوقوف لتقدمي ال�سهادة 
التي ورد فيها: »اإن املجل�س الأكادميي جلامعة 
للعالقات  »مغيمو«  ومعهد  الوطنية  مو�سكو 
الدولية التابع لها قرر منح الدكتوراه الفخرية 
لفخامة الرئي�س العماد مي�سال �سليمان، رئي�س 

يف  الفاعلة  مل�ساهمته  اللبنانية،  اجلمهورية 
التعاون  اأوج��ه  وتوطيد  ال�سالم  اأ�س�س  تدعيم 
فيما  الأمم«،  بني  ال�سداقة  وعالقات  ال��دويل 
درع  توركونوف  ال�سيد  �سليمان  الرئي�س  منح 

الرئا�سة.
وارتدائه  ال��دك��ت��وراه  �سهادة  ت�سّلمه  وبعد 
األقى  باملنا�سبة،  اخلا�سني  والقبعة  الثوب 

دور  فيها  ت��ن��اول  حم��ا���رة  �سليمان  الرئي�س 
الدولية  وعالقاته  واحل�ساري  التاريخي  لبنان 
هذه  عليها  قامت  التي  الأ�س�س  م�ستعر�ساً 
العالقات ب�سكل عام ومع رو�سيا ب�سكل خا�س، 

هنا ن�سها:
ح�رصة رئي�س اجلامعة

ال�سيدات وال�سادة االأ�ساتذة
�سعادة ال�سفراء

ال�سيدات وال�سادة
بكل م�ساعر ال�سداقة والإعتزاز، اأعرّب لكم عن 
الفخرية  الدكتوراه  �سهادة  مبنحي  �سعادتي 
من جامعتكم العريقة التي نكّن لها كل تقدير. 
الوا�سع،  العاملي  التاأثري  ذات  اجلامعة  ه��ذه 
تلعب  وال��ت��ي  امل��رم��وق��ة  العلمية  وامل��ك��ان��ة 
وقد  العظيم،  بلدكم  ت��اري��خ  يف  مم��ّي��زاً  دوراً 
وال�سيا�سة  الفكر  ميادين  يف  كبار  منها  تخّرج 
والدبلوما�سية، ودخلت موؤخراً جمموعة غيني�س 
العاملية، نظراً للرقم القيا�سي الذي �سّجلته يف 

تدري�س اللغات.
اجلامعة  لرئي�س  اخل��ال�����س  بال�سكر  اأت��وّج��ه 

واأ�ساتذتها والعاملني فيها على هذه املبادرة 
موؤثراً  �سعوراً  نف�سي  يف  طبعت  التي  النبيلة 
واأظهرت مدى الهتمام والتقدير للبُعد العلمي 
العالقات  عليه  ترتكز  الذي  والفكري  والثقايف 

بني بلدينا.
واإنني من على هذا املنرب اأمتنى اأن يكون هذا 
اللقاء منا�سبة لتعميق التعاون والتوا�سل بني 
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البحث  جمالت  يف  العلمية  ومعاهدنا  جامعاتنا 
تخّرج  وقد  ل،  كيف  كافة.  والتدريب  والتعليم 
املدار�س  من  وعلمائنا  مفكرينا  من  العديد 
كوكبة  لبنان  اأعطت  التي  الرو�سية  واجلامعات 
رائدة من الأدباء والعلماء والأطباء واملهند�سني 
�ساهمت  كما  ��ام��ني...  وال��ر���سّ واملو�سيقيني 
يف  ال��رو���س،  امل�ست�رقني  من  رائ��دة  جمموعة 
العربية  احل�سارة  اىل  الرو�سي  ال�سعب  تعريف 
عموماً واللبنانية خ�سو�ساً طوال عقود. اإ�سافة 
جمال  يف  الأورث��وذوك�����س��ي��ة  الكني�سة  دور  اىل 
بني  احل�����س��اري  ال��ت��ف��اع��ل  وت��ع��زي��ز  التثقيف 

�سعبينا عرب الع�سور.
اأيها االأ�سدقاء

رئي�س  فيها  يقوم  التي  الأوىل  امل��رة  اإن��ه��ا 

ر�سمية  بزيارة  اللبنانية  للجمهورية 
اىل رو�سيا منذ ا�ستقالله العام 1943، واإقامة 
العام  البلدين  ب��ني  الدبلوما�سية  العالقات 
بالتاريخية  و�سفها  ميكن  زيارة  وهي   ،1944
اأتوا�سل  اأن  بالتايل  ي�رين  املنطلق،  هذا  من 
ب�سعة  املعروف  اجلامعي  الإط��ار  هذا  يف  معكم 

اطالع امل�رفني عليه وبرفيع م�ستوى رّواده.
العقود  خ��الل  لبنان  �سورة  على  طغت  لقد 
املا�سية م�ساهد العنف واحلروب التي �سهدها 
اليوم  واجباتنا  اأوىل  من  ويبقى  عليه.  �سّنت  اأو 
الفعلية  لبنان  �سورة  على  لالإ�ساءة  ن�سعى  اأن 
الطويل  تاريخه  عرب  تكّونت  التي  وامل�رقة 
ومّكنت �سعبه من ال�سمود بعّزة وكرامة يف وجه 

التحديات كافة.

قدمية  ح�سارة  اأر�س  الأع��زاء،  اأيها  لبنان،  اإن 
�سواطئه  من  انطالقاً  �سعبها،  نقل  وعريقة، 
ال�سنني،  اآلف  منذ  امل�ساملة،  املتو�سطية 
اىل  ومنها  اليونان،  اىل  متقدمة  اأبجدية  عنا�ر 
والتبادل  احل��وار  لغة  مغّلباً  الأوروب��ي��ة،  القارة 

احلر يف تعاطيه مع العامل اخلارجي.
العام  اىل  د���س��ت��وره  ي��ع��ود  ال���ذي  ول��ب��ن��ان، 
يف  برملانية  دميقراطية  اأق��دم  ميّثل   ،1926
الراأي واملعتقد،  الأو�سط؛ ويعتمد حرية  ال�رق 
وتتعاي�س على اأر�سه ثماين ع�رة طائفة خمتلفة 
ميثاقية  ق��اع��دة  على  ال�سلطة  يف  تت�سارك 
ملمار�سة  �سعيه  اإط��ار  يف  عرف  وقد  توافقية. 

عرب  لل�سلطة  تداولً  الدميقراطية 
دورية،  ورئا�سية  نيابية  انتخابات 

واعتداءات  اأزم��ات  من  له  تعّر�س  مما  بالرغم 
املركزية  �سلطته  قدرة  لفرتة،  اأعاقت  وحروب 

وح�سن عمل موؤ�س�ساته.
املتحدة  الأمم  ملنظمة  موؤ�س�س  ع�سو  لبنان 
�سياغة  يف  و�سارك  العربية،  ال��دول  وجلامعة 
الإن�����س��ان، و�ساهم  ال��ع��امل��ي حل��ق��وق  الإع����الن 
والفكرية  الأدبية  النه�سة  يف  فعلية  ب�سورة 
منذ  واأم�سى  ع�ر،  التا�سع  القرن  اأواخر  العربية 
وطبياً  ثقافياً  مركزاً  املا�سي  القرن  منت�سف 
الأو�سط،  لل�رق  و�سياحياً  وم�رفياً  وجامعياً 

ومنرباً للراأي احلر.
وقد ن�سج ال�سعب اللبناين مع ال�سعب الرو�سي 
عرب القرون املا�سية، و�سائج اإن�سانية وفكرية 
وحمفوظاتنا  عبادتنا  ُدور  عليها  ت�سهد  روحية 

وكتب التاريخ.
لنتكا�سة  تعّر�س  نا�سئة  كدولة  لبنان  اأن  اإلّ 
فل�سطني  يف  حلت  التي  النكبة  ج��راء  من  اأوىل 
اآلف  ع�رات  تدفق  اىل  واأّدت   ،1948 العام 
املحدودة  اأر�سه  اىل  الفل�سطينيني  الالجئني 
امل�ساحة واملوارد. ثم عاد وعانى اأزمات داخلية 
اجتياحني  اىل  ال�ستينيات  نهاية  منذ  وتعّر�س 
اإ�رائيليني وا�سعني العامني 1978 و1982، 
واىل  الغالية،  اأر�سنا  من  اأج��زاء  لحتالل  اأّدي��ا 
املدمرة  الإ�رائيلية  الع��ت��داءات  من  �سل�سلة 
كان اآخرها عدوان متوز 2006، وهي اعتداءات 
ا�ستدعت �سدور القرار 452 عن جمل�س الأمن 
العام   1701 وال��ق��رار   ،1978 العام  ال��دويل 
2006، والتي دعت جميعها لن�سحاب اإ�رائيل 

اللبنانية،  الأرا���س��ي  جميع  م��ن  ����روط  ب���دون 
يف  العاملة  املتحدة  الأمم  ق��وة  اىل  وع��ه��دت 
اجلنوب، املعروفة باليونيفيل، مبهمة م�ساعدة 
�سيادتها  ا�ستعادة  على  اللبنانية  احلكومة 

وب�سط �سلطتها على كامل تراب الوطن.
وقد وجد لبنان دوماً يف رو�سيا املنا�ر القوي 

والداعم احلازم يف مواجهة هذه املحن.
ت�سامن  بف�سل  متّكن،  قد  لبنان  وكان  هذا، 
معظم  حت��ري��ر  م��ن  وجي�سه  وم��ق��اوم��ت��ه  �سعبه 
ي�سعى  وه��و   ،2000 العام  املحتلة  اأرا�سيه 
بجميع   1701 ال��ق��رار  تنفيذ  لفر�س  ال��ي��وم 
اأرا���سٍ  من  له  تبقى  ما  وا�سرتجاع  مندرجاته، 
حمتلة يف اجلزء ال�سمايل من قرية الغجر ومزارع 
�سبعا وتالل كفر�سوبا، مبختلف الطرق املتاحة 
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للتوافق  �سعيه  مع  بالتزامن  وذلك  وامل�روعة، 
�ساملة.  دف��اع��ي��ة  وط��ن��ي��ة  ا�سرتاتيجية  ع��ل��ى 
وي�ستند لبنان لتحقيق هذه الأهداف على جممل 
ال�سديقة  ال��دول  دع��م  وعلى  الذاتية  قدراته 
عن  الأوىل  امل�سوؤولة  املتحدة  الأمم  ومنظمة 

املحافظة على الأمن وال�سلم الدوليني. 
ك��م��ا مت���ّك���ن م���ن حت�����س��ني م���ع���دلت من��وه 
وامل�ستثمرين  ال�سواح  من  املزيد  وا�ستقطاب 
بريوت  اأُعلنت  بحيث  الثقافية  حركته  وتفعيل 
وُنّظمت  للكتاب  دولية  عا�سمة  املا�سي  العام 
فنية  وم��ه��رج��ان��ات  م��وؤمت��رات  لبنان  رب���وع  يف 

رفيعة امل�ستوى.
باأن  ت��ق��ّدرون  فاإنكم  اجل��ه��د،  ه��ذا  ومب���وازاة 
لبنان،  يف  والتقّدم  وال�ستقرار  ال�سالم  توطيد 
وت�سّعبها،  الإقليمية  امل�ساكل  تداخل  بفعل 

يف  و�سامل  ع��ادل  �سالم  لتحقيق  بحاجة  يبقى 
ال�رق الأو�سط ككل. وعنا�ر هذا احلل متوافرة 
ذات  الدولية  ال�رعية  ق��رارات  يف  ذاتها  بحد 
و�سماناته،   مدريد  موؤمتر  ومرجعية  ال�سلة، 
واملبادرة العربية لل�سالم التي اعتمدها القادة 
هذه   ،2002 العام  بريوت  يف  بالإجماع  العرب 
من  اإ���رائ��ي��ل  لن�سحاب  تدعو  التي  امل��ب��ادرة 
كامل الأرا�سي التي حتتلها منذ العام 1967، 
عا�سمتها  م�ستقلة  فل�سطينية  دول��ة  واإن�ساء 
القد�س ال�رقية، و�سمان عدم توطني الالجئني 
الفل�سطينيني يف الدول العربية التي ل ت�سمح 
بتوطينهم،  كلبنان،  اخلا�سة،  اأو�ساعها  لها 
العودة  يف  وال�رعي  الطبيعي  حلقهم  اإ�سافة 

اىل اأر�سهم وديارهم الأ�سلية.
اأ�رت اىل ذلك خالل  الأح��وال، كما  ويف مطلق 
خربة  فاإن  ميدفيديف،  الرئي�س  مع  حمادثاتي 
حتقيق  �سعوبة  اىل  ت�سري  الطويلة  ال�سنوات 
تقّدم جوهري على م�سار احلل ال�سامل والعادل 

بق�سية ال�رق الأو�سط:
1- اإذا مل تتوافر لدى اإ�رائيل اإرادة �سيا�سية 
فعلية بالتزام خيار ال�سالم، الذي اعتربه العرب 

يف بريوت خياراً ا�سرتاتيجياً.
موقفاً  ال��دويل  املجتمع  يعتمد  مل  واإذا   -2

�ساغطاً لتغليب هذا اخليار.
وا�سح ومهل  برنامج  واإذا مل يتم حتديد   -3

زمنية معقولة للتنفيذ.
اإ�رائيل  لإل���زام  ال�سعي  ا�ستمرار  م��ع  ذل��ك، 
القد�س  وت��ه��وي��د  امل�ستوطنات  ب��ن��اء  ب��وق��ف 

وفر�س احل�سار على غزة واعتماد 
كما  ال���دويل،  للقانون  املخالفة  املمار�سات 

اأ�سار اىل ذلك تقرير »غولد�ستون«.
اأيها االأ�سدقاء

لالأمم  العامة  اجلمعية  اأم��ام  كلمتي  يف  قلت 
الكيان  فل�سفة  اإن   2008 اأيلول  يف  املتحدة 
والعي�س  والوفاق  احل��وار  على  تقوم  اللبناين 
امل�سرتك. وها نحن نكرر هذا القول يف جامعتكم 
اإمياننا العميق  العريقة، م�ستندين يف ذلك اىل 
بدورنا الإن�ساين والعاملي، واىل طموحنا الأكيد 
والتقنية  العلمية  جتربتكم  م��ن  الإف���ادة  اىل 
التوافق  ق��اع��دة  على  التعاي�س  اإن  احلديثة. 
املجتمعات  من  العديد  يواجهه  حتدٍّ  واحل��وار، 

القائمة على التعددية. وقد متّكن لبنان، يف ما 
خ�ّسه، من اإثبات مقدرته على رفع هذا التحدي 
بنجاح، بالرغم من ال�سعوبات، وبلورة مفاهيم 
وتثبيت  ال�سلطة  يف  امليثاقية  امل�����س��ارك��ة 

دعائمها.
بلدينا  بني  امل�سرتكة  العالقات  تاريخ  اإن 
يدفعنا لالرتقاء بها يف اإطار امل�سالح امل�سرتكة،  
بها  ون��وؤم��ن  جتمعنا  التي  الإن�سانية  وال���روؤى 
املدّمرة  والنزاعات  احل��روب  من  خ��اٍل  ع��امل  يف 
الإره��اب  مكافحة  على  يقوم  ع��امل  لل�سعوب. 
والتمييز العن�ري والفقر والتلّوث والإ�ستئثار 
ويعمل  الطبيعية،  وامل��وارد  بالرثوات  امل��ادي 
وجعل  ال�سامل  ال��دم��ار  اأ�سلحة  من  احل��ّد  على 
منطقة  متييز،  ب��دون  الأو���س��ط،  ال�رق  منطقة 

خالية من الأ�سلحة النووية.

لبنان  بني  واملعا�رة  القدمية  العالقات  اإن 
بني  وثيقة  اأوا�ر  اىل  ت�سري  الرو�سي  والإحت��اد 
نعمل  ونحن  ال��زاه��رة،  وبالدكم  العربي  ال�رق 
جمال  يف  ك��اف��ة:  امل��ج��الت  يف  تطويرها  على 
فيه،  دور  الرو�سي  لالحتاد  متو�سطي  اأوروب��ي 
ومكافحة  النمو  اىل  يتطلع  اآ�سيوي  جمال  ويف 
على  يعّول  عربي  جمال  ويف  العاملية،  الأزم��ات 
لالإن�سانية؛  خدمة  بالدكم  مع  �ساعدة  عالقات 
يف اخت�سار، لبنان والحتاد الرو�سي طرفان يف 
التاريخ  معطيات  اىل  ا�ستناداً  عاملية،  نه�سة 
التاأ�سي�س  يف  موغل  تاريخ  اجلغرافيا.  وحقائق 
ذات  اجل��غ��رايف  املوقع  ومعطيات  احل�ساري، 
والقت�ساد  الثقافة  يف  العظمى  ال��ت��اأث��ريات 
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وال�سيا�سة.
يف  اإن�سانية  ثقافة  ه��ي  ال�����س��الم  ثقافة  اإن 
ب��الآخ��ر مهما  الع���رتاف  ت��ق��وم على  ج��وه��ره��ا، 
كانت معتقداته و�سيا�سته وم�ساحله امل�روعة، 
من  ك�رط  للعدالة  نف�سه  الوقت  يف  وت�سعى 

ال�روط الأ�سا�سية لهذا ال�سالم.
ولبنان امللتزم احلوار بني احل�سارات، يوؤكد 
الحتالل  منطق  م��ن  بعيداً  اجل��وه��ر  ه��ذا  على 
وال���ع���دوان؛ ون��وؤم��ن ب���اأن رو���س��ي��ا الحت��ادي��ة 
على  من  دع��وت  ولقد  الإمي���ان.  ه��ذا  ت�ساركنا 
جلعل  املنطلق،  ه��ذا  من  املتحدة  الأمم  منرب 
والأديان  احل�سارات  حلوار  دولياً  مركزاً  لبنان 
والثقافات. فلبنان هو، كما تراه رو�سيا، موئالً 
وثقافية  اإن�سانية  ط��اق��ات  يختزن  ح�سارياً 
رئي�سة  ونقطة  م�ساحته،  تتجاوز  واقت�سادية 
يف  الن�سطة  دبلوما�سيتها  ارت��ك��از  نقاط  م��ن 

ال�رق الأو�سط.
اإن �سالت لبنان ببالدكم قائمة على التعاون 
والح�����رتام امل��ت��ب��ادل وال��ت��ف��اع��ل الإي��ج��اب��ي. 
ونطمح لإقامة اأف�سل العالقات معكم، اإن على 
جمل�س  مداولت  خالل  من  اأو  الثنائي  ال�سعيد 
ع�سويته  خالل  من  لبنان  �سيكون  حيث  الأمن، 
عن  الدفاع  يف  معكم  املجل�س،  يف  الدائمة  غري 
املتحدة  الأمم  م��ب��ادئ  وع��ن  ال��دويل  القانون 

و�رعتها ومقا�سدها.
اأجريتها  ال��ت��ي  امل��ح��ادث��ات  زادت��ن��ي  ول��ق��د 
وامل�سوؤولني  ميدفيديف  الرئي�س  فخامة  مع 
خالل  الروحية  القيادات  مع  ولقاءاتي  الرو�س، 
هذين اليومني، اإمياناً مب�ستقبل واعد للعالقات 
يف خمتلف املجالت بني رو�سيا والعامل العربي 

عامة، وبني لبنان ورو�سيا ب�سكل خا�س.
اأيها االأ�سدقاء

واإ�سكاليات  حتديات  بو�سوح،  اليوم  نواجه 
مواكبتها  ع��ل��ي��ن��ا  حت��ّت��م  وم���ع���ّق���دة  ���س��ع��ب��ة 
يرتكز  دوؤوب  وعمل  ثابتة  ب��روؤى  ومعاجلتها 
احلفاظ  مع  ولكن  العلمي،  التقّدم  على  حتماً 
لكل  احل�ساري  والتاريخ  الثقافية  الهوية  على 

جمتمع ب�ري.
والتفاعل  وال��ت��ن��ّوع  ال��ت��ع��ّدد  م��ف��اه��ي��م  اإن 
والن�سهار هي من الثوابت التاريخية لل�سعوب 
التي يجب احلفاظ عليها وتر�سيخها وحت�سينها 
القيم  على  باحلفاظ  الكفيلة  وحدها  هي  لأنها 

والتعاون  وامل�ساواة  والعدل  لل�سالم  احلقيقية 
املجموعات  خم��ت��ل��ف  ب���ني  واخل�����الق  امل���ب���دع 

واحل�سارات.
باجتاه  جريئة  جتربة  رو�سيا  يف  خ�ستم  لقد 
الدميقراطية  على  قائم  جديد  نظام  اإر���س��اء 
مع  تتماهى  اخلطوات  وهذه  الفر�س.  وتكافوؤ 
وتثبيت  الإن�سان  حقوق  لإع��الء  الدائم  �سعينا 
ال�سعب  راأي  ع��ن  ت��ع��رّب  ال��ت��ي  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

وخ�سو�سية املجتمعات وفرادتها.
اإن التم�ّسك بهذه الثوابت وهذه القيم يوؤدي 
والعادلة  ال�ساملة  التنمية  حتقيق  اىل  فعالً 

داخل جمتمعاتنا وبني دول العامل.
اأيها االأعّزاء

التكنولوجي  والتطّور  العلمية  الإجن��ازات  اإن 
اإذا مل يقرتن بالقيم الإن�سانية،  يبقى منقو�ساً 
هو  العلم  اأن  على  ع�سور  منذ  توافقنا  وق��د 
هي  الأخالقية  القيم  واأن  ت��ق��ّدم،  كل  اأ�سا�س 

التي تبعث فيه الروح كما تفعل باجل�سد.
فالعلماء واملفّكرون الذين حملوا عرب الأجيال 
فعلياً  �ساهموا  والذين  والنور  املعرفة  م�ساعل 
يف تكوين احل�سارات والثقافات اأدركوا اأهمية 

التفاعل واحلوار بني خمتلف ال�سعوب.
كذلك، وبالرغم من اأهمية التيار الذي تنامى 
القت�ساد  عوملة  باجتاه  املا�سي  القرن  اأواخر 

اأوجه احلركة داخل املجتمعات  وتقنني خمتلف 
فاإن  و�ساملة،  منطية  تنظيمية  اأطر  يف  الب�رية 
الإن�ساين بني املجموعات، من �سمن  الت�سامن 
احرتام خ�سو�سياتها يبقى حاجة و�رورة. وقد 
جاءت الأزمة املالية العاملية لتوؤكد على �رورة 
العامة  اإدارت��ن��ا  مفهوم  يف  والتعّمق  التعا�سد 
التقّدم  حتقيق  يكفل  مبا  العاملية،  للم�ساكل 

الإقت�سادي والإجتماعي املنا�سب ل�سعوبنا. 
كما اأكدت �رورة قيام ال�سلطات العامة بدور 
للنظام  اأخالقية  لو�سع �سوابط  ووازن  م�سوؤول 
تفّلتاً  اأق��ل  ي�سبح  بحيث  والراأ�سمايل  امل��ايل 
اإ�سافة ل�رورات  واأكرث رحمة، 
اأه��داف  حتقيق  يف  امل�ساهمة 
و�سعتها  التي  الثالثة  الألفية 
دور  ولرو�سيا  املتحدة.  الأمم 
النظام  ه���ذا  ب��ل��ورة  يف  اأك��ي��د 
وتثبيت  اجل����دي����د  ال�������دويل 
اأن  يفرت�س  وال���ذي  دعائمه، 
عن  نف�سه  ال��وق��ت  يف  يبتعد 
الم���ت���ي���ازات الأي��دي��ول��وج��ي��ة 

اخلالفية والت�سادمية.
ح�رصة رئي�س اجلامعة

اأع�������رّب ل���ك���م ت�����ك�����راراً عن 
اع����ت����زازي مب��ن��ح��ي ���س��ه��ادة 
واأعتربها  الفخرية  الدكتوراه 
موّجهة  �سادقة  اأخ��وي��ة  لفتة 
ال��ذي  ال��ل��ب��ن��اين  ال�����س��ع��ب  اىل 
م�ساعر  اأع��م��ق  لبلدكم  ي��ك��ّن 
واعلموا  وال�سداقة.  الإح��رتام 
اجلامعات  ل��دور  الكبري  الإه��ت��م��ام  اأويل  اأن��ن��ي 
اأوؤمن  لأين  الأبحاث،  ومراكز  العلمية  واملعاهد 
واملوئل  تقّدم،  لأي  القيادية  القاطرة  باأنها 
والتطوير  التنمية  �سيا�سات  منه  تنطلق  الذي 

والتنوير لأي جمتمع.
اليكم دعوة  اأوّجه  اأن  وي�ريّن بهذه املنا�سبة، 
كثب  عن  لالإطالع  الرئي�س،  ح�رة  لبنان  لزيارة 
واإث��راء  اجلامعي،  وعاملنا  بالدنا  اأو���س��اع  على 
والفكري  والأكادميي  الثقايف  التعاون  م�ساحة 

التي جتمعنا.
ع�ستم
عا�ست اجلامعة
وعا�ست ال�سداقة اللبنانية - الرو�سية
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�سدر اإعالن م�سرتك حول تفعيل عملية تطوير وتعزيز اأوا�ر 
ال�سداقة وعالقات التعاون بني اجلمهورية اللبنانية والحتاد 

الفدرايل الرو�سي هنا ن�سه:
عالقتهما  تطوير  اىل  ي�سعيان  اأنهما  الطرفان  يوؤكد   -1
وتعاونهما البّناء على اأ�سا�س مبادئ العالقات الدولية املعرتف بها عامة، 
عة منظمة الأمم املتحدة،  وكذلك على اأ�سا�س املبادئ التي تن�س عليها �رُ

مبا يف ذلك تلك املتعلقة بامل�ساواة، والحرتام والثقة املتبادلني.
الأقطاب  ُيعتمد نظام عاملي متعدد  اأن  ينبغي  اأنه  الطرفان  2- يعتقد 
وعادل ودميقراطي يف القرن الواحد والع�رين، يرتكز على اأ�س�س الت�سليم 
بال�سلطة العليا للقانون الدويل، وعلى احرتام �سيادة جميع اأع�ساء املجتمع 
الدويل وم�ساحلهم ال�رعية؛ وكذلك على التدابري اجلماعية التي تت�سّدى 
تنفيذها،  دون  وحتول  الأم��ن  وجه  يف  تقف  التي  والتحديات  للتهديدات 
اإطراد التطّور، ان�سجاماً مع الدور التن�سيقي الرئي�س الذي تلعبه  وت�سمن 

منظمة الأمم املتحدة.
بينهما  والتعاون  التن�سيق  عملية  قيام  الطرفان  ي�سمن  �سوف   -3
املخت�سة  ووكالتها  املتحدة،  الأمم  ملنظمة  التابعة  الهيئات  اإطار  �سمن 
الدولية،  بامل�ساكل  ما يخت�س  الأخرى يف  الدولية  اإطار املنظمات  و�سمن 
ومنها احلوؤول دون ح�سول النزاعات الإقليمية والبحث عن ت�سوية �سلمية 
الدولة،  ح��دود  تتعدى  التي  املنظمة  اجلرمية  مكافحة  على  والعمل  لها، 
اأموال الأعمال  وبالأخ�س مكافحة جتارة املخدرات غري امل�روعة وتبيي�س 
الإجرامية وعائداتها، والعمل اي�ساً على مكافحة تدهور حالة البيئة، وعلى 
تعزيز الأهداف اجلماعية واملقاربات املتعددة الأطراف بغية �سمان الأمن 
الأمن،  جمل�س  فعالية  تدعيم  وبغية  العاملي،  امل�ستوى  على  وال�ستقرار 
الأمم  ملنظمة  التابعة  الأخ��رى  الرئي�سة  واملنظمات  العمومية،  واجلمعية 

املتحدة، و�سمان تاأقلمها مع وقائع عامل جديد.
ال�ستقرار على  بهدف تعزيز  بالتعاون �سوياً  الطرفان  4- �سوف يقوم 
ال�ساحة الدولية، ومكافحة تكاثر اأ�سلحة الدمار ال�سامل وو�سائل تطويرها 
وت�سليمها، واحلوؤول دون ح�سول �سباق على الت�سلح يف الف�ساء اخلارجي. 
و�سوف يقوم الطرفان بتن�سيق جهودهما وت�سهيل عملية حتويل منطقة 
و�سائل  ومن  ال�سامل  الدمار  اأ�سلحة  من  خالية  منطقة  اىل  الأو�سط  ال�رق 

تطويرها وت�سليمها.
5- �سوف يقوم الطرفان بتن�سيق جهودهما بغية التو�سل اىل حل �سامل 
 ،1397  ،338  ،242 ال��ق��رارات  اأ�سا�س  على  الأو���س��ط  ال�رق  يف  وع��ادل 
و1515 التي اتخذها جمل�س الأمن الدويل، وعلى اأ�سا�س قرارات املجتمع 
ومبادرة  مدريد  مرجعية  مبادئ  ذلك  يف  مبا  ال�سلة،  ذات  الأخ��رى  ال��دويل 

يف  املنعقد  العربية  القمة  موؤمتر  خالل  اعتمادها  مّت  التي  العربية  ال�سالم 
بريوت العام 2002.

ومن �ساأن هذا احلل اأن ي�سمن ان�سحاب اإ�رائيل من كامل الأرا�سي املحتلة 
يف حزيران/يونيو العام 1967، واإن�ساء دولة فل�سطينية م�ستقلة وقابلة 
للحياة، وحتقيق حّل عادل مل�سكلة الالجئني الفل�سطينيني وفقاً لقرارات 

جمل�س الأمن وقرارات اجلمعية العمومية ملنظمة الأمم املتحدة.
6- ي�سدد الطرفان على �رورة تطبيق قرار جمل�س الأمن الرقم 1701 
الأمم  قوة  اىل  املوكلة  للمهمة  الكامل  الدعم  وتقدمي  مندرجاته  بجميع 
اللبناين يف مهمة  املتحدة املوؤقتة يف لبنان )Unifil(، مل�ساعدة اجلي�س 

احلفاظ على �سيادة لبنان ووحدته و�سالمة اأرا�سيه.
وبجميع مظاهره  اأ�سكاله  الإره��اب مبختلف  ب�سدة  الفريقان  ي�سجب   -7
و�سيم�سيان يف التعاون على ال�سعيد الدويل على مكافحة الإرهاب طبقاً 
الأمم املتحدة، وق��رارات جمل�س  ال��دويل، و�رعة  القانون  ملعايري وقواعد 

الأمن الدويل ذات ال�سلة.
8- �سوف يقوم الفريقان بت�سجيع حوار احل�سارات بغية ت�سهيل التفاهم 
الديانات والثقافات املختلفة يف بلديهما، وعلى  والثقة املتبادلني بني 

ال�سعيد العاملي.
ال�سبل املتاحة، على تطوير  بالت�سجيع، بكل  الفريقان  9- �سوف يقوم 
امل�ستوى  على  ذلك  يف  مبا  وحت�سينه،  بينهما  ال�سيا�سي  احل��وار  م�ستوى 
يف  بينهما،  الثنائية  العالقات  وتطوير  تعزيز  على  و�سيعمالن  الربملاين، 
على  وكذلك  والثقافة،  والطاقة  والإ�ستثمار  والقت�ساد  التجارة  جمالت 
ال�سعيد الإن�ساين، ويف ميادين التعليم والريا�سة وال�سياحة، ويف جمالت 
اأخرى من التعاون. ولهذه الغاية، �سوف ي�سهمان يف اإن�ساء وا�ستخدام اآليات 

الت�ساور والتوا�سل املنا�سبة.
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كلمة الطالب
التي تتخ�ّس�س  الطالبات  اإحدى  األقت  بعدها 
الطالب  با�سم  كلمة  الأو�سط  ال�رق  �سوؤون  يف 
هناأت فيها الرئي�س �سليمان على 
الفخرية  الدكتوراه  �سهادة  نيله 

رئي�س  با�ستقبال  زمالئها  �سعادة  عن  واأعربت 
ومهد  وال��ك��رام��ة  ال��ع��ّز  »ب��ل��د  لبنان  جمهورية 
اأعربت  واإذ  الأو�سط«.  ال�رق  ولوؤلوؤة  احل�سارة 
عن العتزاز بالعالقات املمّيزة التي جتمع بني 
بالدها ولبنان، فاإنها اأملت يف اأن ينه�س لبنان 

من جديد يف ظل قيادة الرئي�س �سليمان.
كبار  ح�ره  للمنا�سبة  كوكتيل  اأقيم  وبعدها 
املدعوين واأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي العربي 
الذين هناأوا الرئي�س �سليمان على منحه �سهادة 

الدكتوراه الفخرية.
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دفاع
زير ال

زيارة و

اآذار

يف زيارة اىل الوليات املتحدة الأمريكية تكّللت بالنجاح يف 
زيادة حجم امل�ساعدات الع�سكرية للجي�س اللبناين، اأعلن نائب 
اليا�س  الأ�ستاذ  الوطني  الدفاع  وزير  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س 
املر »اأن الوليات املتحدة الأمريكية قررت عرب كتاب ر�سمي 
دولر  مليون  بقيمة  جديدة  ع�سكرية  م�ساعدات  لبنان  منح 
اأنها وعدت بالنظر  اللبناين، كما  تلبية حلاجات اجلي�س  فوراً 
يف قرارها الأخري ب�ساأن الإجراءات الإحرتازية املت�سّددة التي 
فر�ستها على امل�سافرين اللبنانيني يف املطارات الأمريكية«.
وفد  راأ���س  على  وا�سنطن،  اىل  زيارته  املر  الوزير  ا�ستهل 
يف  امل�سوؤولني  كبار  مع  اإجتماعات  �سل�سلة  بعقد  ع�سكري، 
روبرت  الأم��ريك��ي  نظريه  راأ�سهم  وعلى  الأمريكية  الإدارة 
يوؤكد على »جتهيز اجلي�س  ر�سمياً  الذي �سّلمه كتاباً  غيت�س 
وتقدمي  القوى،  و�سائر  والتدّخل  اخلا�سة  والأف��واج  اللبناين 
فوراً،  دولر  مليون   267 بقيمة  واإ�سافية  جديدة  م�ساعدة 
حلاجاته  وفقاً  اللبناين  اجلي�س  اأع��ّده  الذي  الربنامج  و�سمن 
والتجهيز  التدريب  على  القائم  امل�سرتك  الربنامج  و�سمن 

والذي �سنبداأ به قريباً«.
كذلك، التقى الوزير املر م�ساعد الرئي�س الأمريكي ل�سوؤون 
الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب جون برينن وم�ست�سار الأمن 
ال�سفري  ح�سور  يف  بلنكن،  ط��وين  الرئي�س  لنائب  القومي 

وزير الدفاع الوطني يجري حمادثات بّناءة
مع امل�سوؤولني الأمريكيني

م�ساعدات اأمريكية للجي�س
بـ267 ملي�ن دوالر
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وقد  �سديد.  انطوان  ال�سيد  الأمريكية  العا�سمة  يف  اللبناين 
اأثار الوزير املر مع برينن م�ساألة الإجراءات الأمنية التي بداأت 
يف  اللبنانيني  امل�سافرين  اإخ�ساع  اأخ��رياً  املتحدة  الوليات 
واأبدى  اإلغائها.  �رورة  على  و�سّدد  لها  الأمريكية  املطارات 
بنظرة  الأمر  در�س  باإعادة  ووعد  تفّهمه  الأمريكي  امل�سوؤول 

اإيجابية واإبالغ الوزير املر بالنتيجة.
ال�رق  اىل  الرئا�سي  املوفد  مع  املّر  الوزير  اي�ساً  واجتمع 
الو�سط ال�سناتور جورج ميت�سل وعر�س معه التطورات املهمة 
التي يقوم بها على �سعيد التح�سري لإطالق عملية ال�سالم يف 
املنطقة، ولحقاً اجتمع وزير الدفاع الوطني مع م�ساعد وزيرة 
اخلارجية ل�سوؤون ال�رق الأو�سط ال�سفري جيفري فيلتمان. كما 
ا�ستقبل يف جناحه يف الفندق م�ست�سار الرئي�س اأوباما ل�سوؤون 

الأمن القومي لل�رق الأو�سط داين �سابريو.
ويف وا�سنطن اي�ساً، افتتح وزير الدفاع الوطني اليا�س املر 
اأعمالها  ب��داأت  التي  امل�سرتكة  الع�سكرية  اللجنة  اجتماعات 
والتدريب  التعاون  برنامج  بحث  ل�ستكمال  وا�سنطن  يف 
والتجهيز. وقد ح�ر عن اجلانب اللبناين العمداء: لوي�س حنا، 

عبد الرحمن الأيوبي، جورج �رمي والعقيد فادي دميان.
واختتم الوزير املر وم�ساعد وزير الدفاع الأمريكي ل�سوؤون 
للجنة  ال��ث��اين  الإج��ت��م��اع  فري�سبو  األك�سندر  ال���دويل  الأم���ن 
على  و���س��ّددا  وا�سنطن.  العا�سمة  يف  الأمريكية  الع�سكرية 
الوليات  بني  الأم��د  الطويلة  الع�سكرية  الثنائية  ال�راكة 
امل�سرتكة  الع�سكرية  فاللجنة  ولبنان.  الأمريكية  املتحدة 
توّفر فر�سة للوليات املتحدة ولبنان لإلتزام اأهداف التعاون 

الع�سكري لالأعوام املقبلة. وكان الوزير املر قد عقد اجتماعاً 
بان كي مون يف مقر  ال�سيد  لالأمم املتحدة  العام  الأم��ني  مع 

املنظمة الدولية وبحث معه التطورات يف لبنان واملنطقة.



اآذار 2010
250

اجلي�ش - العدد رقم 297



اآذار 2010
19

اجلي�ش - العدد رقم 297

جلي�ش
اسستقباالت قائد ا

اآذار

قائد اجلي�س ي�ستقبل
ال�سفري الفرن�سي

... ووفدًا من
منظمة االأونروا

... وال�سفري
الدامناركي

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف 
الريزة، �سفري فرن�سا ال�سيد دني�س بييتون يرافقه امللحق 

الع�سكري العقيد فيليب بيرتيل، حيث قّدم العماد قهوجي 
التعزية جمدداً لل�سفري الفرن�سي بوفاة زوجته، فيما 

ثّمن ال�سفري بييتون اجلهود التي بذلها اجلي�س لنت�سال 
ال�سحايا وحطام الطائرة الأثيوبية املنكوبة، موؤكداً على 

التعاون الفرن�سي يف هذا املجال.

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد قهوجي ويف ح�سور رئي�س 
الأركان اللواء الركن �سوقي امل�ري، وفداً من منظمة 

الأونروا �سّم كالً من املفو�س العام لالأونروا ال�سيد فيليبو 
غراندي، وم�ساعدته ال�سيدة ماركو األي�س وم�سوؤول الأونروا 

يف لبنان ال�سيد �سلفاتوري لومباردو. وجرى تداول مو�سوع 
اإعادة اإعمار خميم نهر البارد.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف 
مكتبه يف الريزة، �سفري الدامنارك 
ال�سيد جان توب كري�ستن�سن 
وبحثا الأو�ساع العامة.
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... ورئي�س اأركان منظمة مراقبة الهدنة 
التابعة لالأمم املتحدة

... والنائب
ي��سف خليل

... وامللحق الع�سكري
االأمريكي

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، 
رئي�س اأركان منظمة مراقبة الهدنة التابعة لالأمم املتحدة 

)UNISCO( اللواء مود روبرت يرافقه م�ست�ساره 
ال�سيا�سي ال�سيد مارغو كارمينياين ورئي�س مكتب ارتباط 

بريوت املقدم هلموت بنكو. وقد تناول البحث الأو�ساع 
العامة يف لبنان واملنطقة.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، النائب 
يو�سف خليل الذي اأعرب عن تقديره دور اجلي�س 

وجهوده املبذولة لطماأنة املواطنني واحلفاظ على اأمنهم 
وا�ستقرارهم.

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد قهوجي، 
يف مكتبه يف الريزة، امللحق الع�سكري 
الأمريكي املقدم جامي�س لنتز. وجرى 
خالل اللقاء تداول �سبل تفعيل عالقات 
التعاون بني اجلي�سني اللبناين والأمريكي.
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... والنائب
خ�رص حبيب

... ووزير ال�سباب
والريا�سة

... والنائب
هادي حبي�س

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، 
يف مكتبه يف الريزة، النائب خ�ر 

حبيب وا�ستعر�سا الأو�ساع العامة 
يف البالد.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، 
يف مكتبه يف الريزة، وزير ال�سباب 

والريا�سة علي ح�سني عبداهلل وجرى 
بحث ال�سوؤون املحلية.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 
يف الريزة، النائب هادي حبي�س 
وتداول اأو�ساعاً عامة. 
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... والنائب ال�سابق
اميل اميل حل�د

... ووفدًا من اجلالية اللبنانية
يف اأنغ�ال

... ومفّ��س احلك�مة املعاون
لدى املحكمة الع�سكرية

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف 
مكتبه يف الريزة، النائب ال�سابق 
اميل اميل حلود، وتناول البحث 

الأو�ساع العامة.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من 
اجلالية اللبنانية يف اأنغول برئا�سة الأ�ستاذ فار�س �سبيتي، 

حيث اأثنى الوفد على اجلهود التي يبذلها اجلي�س لرت�سيخ 
ال�ستقرار يف البالد وم�ساعدة املواطنني.

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد قهوجي، 
يف مكتبه يف الريزة، مفّو�س احلكومة 
املعاون لدى املحكمة الع�سكرية القا�سي 
�سامي �سادر. وتناول البحث �سوؤوناً تتعلق 
باملحكمة الع�سكرية.
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ت القائد
لقاءا

اآذار

ع��ق��د ق��ائ��د اجل��ي�����س ال��ع��م��اد ج���ان قهوجي، 
اجتماعاً مع قادة الألوية والأفواج، وعر�س معهم 
التهديدات  �سيما  ول  والعام،  املحلي  الو�سع 
عمليات  ونتائج  للبنان،  امل�ستمرة  الإ�رائيلية 
البحث والتفتي�س عن ركاب الطائرة الأثيوبية 
املكنوبة وحطامها، واأعطى التوجيهات الالزمة 
يف ما يتعلق مبهمات اجلي�س يف املرحلة املقبلة.
قوة  »اإن  اللقاء:  خالل  قهوجي  العماد  وقال 
ما  ملواجهة  ال��ك��ربى  ال�سمانة  ت�سّكل  لبنان 
قد  وحت��دي��ات  اأخ��ط��ار  م��ن  باملنطقة  يع�سف 
ت�سيب اجلميع، وهذه القوة تنبع بالدرجة الأوىل 
الفقري  العمود  يعترب  ال��ذي  جي�سه،  ق��وة  من 

للدولة ومو�سع ثقة اللبنانيني جميعاً«.
يف  اجلي�س  مهمة  »اإن  اجلي�س:  قائد  واأ�ساف 
احلفاظ على اأمن البالد وا�ستقرارها تبقى مهمة 
ت�سع  الع�سكرية  واملوؤ�س�سة  ورا�سخة،  ثابتة 

ن�سب اأعينها يف معر�س قيامها بالواجب، احلفاظ على الوحدة الوطنية 
بالعودة  الأح���وال  من  ح��ال  اأي  يف  ت�سمح  لن  وه��ي  امل�سرتك،  والعي�س 

بالوطن اىل ما�سي الت�رذم والنق�سام«. 
قهوجي  العماد  اأكد  للبنان،  امل�ستمرة  الإ�رائيلية  التهديدات  وعن 
بلغت  مهما  حمتمل  اإ�رائيلي  اعتداء  اأي  ملواجهة  الدائمة  »اجلهوزية 
الت�سحيات«، وقال: »تهديدات العدو لن ترهب اجلي�س الذي يتم�ّسك 

بحّقه املقّد�س يف الدفاع عن الوطن«.
البحث  عملية  يف  الع�سكرية  ال��وح��دات  »بجهود  اجلي�س  قائد  ون��ّوه 
والتفتي�س عن �سحايا الطائرة الأثيوبية املنكوبة وحطامها«. لفتاً اىل 

اأن »هذه اجلهود لقت تقدير اأركان الدولة واملواطنني على حد �سواء«.
وبالن�سبة اىل الإنتخابات البلدية املقبلة، اأكد »بدء التح�سري امليداين 
من  املواطنني  جميع  ميّكن  ال��ذي  ال�سليم  الأمني  املناخ  وتوفري  لها 

التعبري عن اآرائهم بحرية تامة«.
اجلي�س  التدريب يف  على »تفعيل  م�سدداً  اجلي�س  قائد  العماد  وختم 
والن�سباط  املناقبية  احل��دود،  اأق�سى  اىل  الع�سكريني،  التزام  وعلى 
والبتعاد عن ال�سيا�سة والتعامل مع املواطنني بروح امل�سوؤولية والوعي 

والتجّرد«.

التقى قادة الألوية والأفواج

قائد اجلي�س
ينّ�ه بجه�د ال�حدات الع�سكرية 

وي�ؤكد اأن تهديدات العدو
لن ترهب اجلي�س

الذي يتم�ّسك بحقه املقّد�س
يف الدفاع عن ال�طن
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االأركان
اسستقباالت رئيسش 

اآذار
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... وامللحق الع�سكري االأمريكي
رئي�س االأركان ي�ستقبل وفدًا من

مركز الدرا�سات االإ�سرتاتيجية االأمريكي

... وامللحق الع�سكري الربيطاين

ا�ستقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، امللحق الع�سكري 
الأمريكي املقدم جيم�س لنتز، وجرى بحث تفا�سيل الزيارة التي 
�سيقوم بها اللواء الركن امل�ري اىل الوليات املتحدة الأمريكية.

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن �سوقي امل�ري يف مكتبه يف 
الريزة، وفداً من مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية الأمريكي )NESA( �سّم 

كالً من الدكتور �سامي حجار والربوف�سور دوغال�س لوفالك. وجرى بحث 
جمالت التعاون الأكادميي بني اجلي�س واملركز املذكور.

ا�ستقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، امللحق الع�سكري 
الربيطاين املقدم جيلز تايلر. وجرى تداول مو�سوع بناء من�ساأة خا�سة 
بالتدريب على حفظ الأمن الداخلي.

... ووفدًا من حركة »لبنان ال�سباب«

... ورئي�س اجلامعة اللبنانية

ا�ستقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من »حركة لبنان 
ال�سباب« �سّم كالً من ال�سادة: وديع حنا، كمال برهوم، طوين فر�سان، 

ايلي متى واأنطوان بخعازي. وقّدم الوفد خالل اللقاء كتاب �سعر ودعوة 
لرئي�س الأركان حل�سور ندوة.

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن �سوقي امل�ري، يف مكتبه يف 
الريزة، الدكتور زهري �سكر رئي�س اجلامعة اللبنانية، وجرى التطرق خالل 
اللقاء اىل التعاون املتبادل بني اجلي�س واجلامعة.





اإعداد: نينا عقل خليل

طات
اأخبار ون�سا

اآذار
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قام وفد من كلية الدفاع الرنوجية �سّم 34 �سخ�ساً )نواب، مدراء 
جولة  �سمن  لبنان  اىل  بزيارة  عقداء...(  عمداء،  م�ست�سارين،  عامني، 

ت�سمل بع�س دول املنطقة.
الزيارة لقاء للوفد الرنوجي تتقدمه �سفرية الرنوج، يف قاعة  تخلل 
الإيجاز يف مبنى قيادة اجلي�س يف الريزة، مع نائب رئي�س الأركان للعمليات 
العميد الركن عبد الرحمن �سحيتلي، يف ح�سور قائد قطاع جنوبي الليطاين 

بالوكالة ورئي�س جهاز الرتباط بني قيادة اجلي�س اللبناين وقوات 
العمليات  مدير  م�سن،  خليل  الركن  العميد  املوؤقتة  املتحدة  الأمم 
اللقاء  الوفد خالل  ا�ستمع  الركن مارون احلتي و�سباط. وقد  العميد 

اىل اإيجاز حول انت�سار اجلي�س اللبناين ومهمته يف قطاع جنوبي الليطاين 
والتن�سيق القائم بينه وبني قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

الإن�سانية«  اأطلقت »موؤ�س�سة الوليد بن طالل 
ليلى  ال�سابقة  ال��وزي��رة  الرئي�س  بنائبة  ممثلة 
املوؤ�س�سة  رئي�س  من  وبتوجيه  حمادة،  ال�سلح 
جهاز  مكننة  م�����روع  ط���الل،  ب��ن  الوليد  الأم���ري 
الإ�سكان يف اجلي�س والذي يوؤمن الربط املتكامل 
لبنان  يف  املنت�رة  وامل�سارف  املراكز  كل  مع 
املوؤ�س�سة  داخ���ل  ال��ت��وا���س��ل  �سبكة  وت��ط��وي��ر 

الع�سكرية.
ثكنة  ال�سلح  الوزيرة  زارت  ال�سياق،  هذا  ويف 
�سكري غامن يف الفيا�سية حيث د�ّسنت امل�روع، 
وكان يف ا�ستقبالها رئي�س جهاز الإ�سكان العميد 
الركن جان �سلوم وقائد منطقة جبل لبنان العميد 
الركن يو�سف جرمانو�س وعدد من كبار ال�سباط 

يف القيادة.
اأه��داف  ي�رح  وثائقي  عر�س  ال��زي��ارة،  خ��الل 
عمل  تطوير  بغية  تنفيذه  وتفا�سيل  امل�روع 
للعميد  كلمة  وكانت  وت�سهيله.  الإ�سكان  جهاز 

�سلوم قال فيها: »اإن ما تقومون به لهو ا�ستمرار 
الرئي�س  دولة  بها  اآمن  التي  واملبادئ  للم�سرية 
الراحل ريا�س ال�سلح الذي �سّطر بدمائه الزكية 
ملحمة الوحدة الوطنية اللبنانية، واأوّد اأن اأعرّب عن 
�سكري ل�سمو الأمري الوليد بن طالل رئي�س هذه 
كل  مع  ال��دفء  تبعث  التي  الإن�سانية  املوؤ�س�سة 
اإ�راقة �سم�س، فهي تعطي من دون حدود وتهب 
الأمل وتبل�سم جرح كل حمتاج ومري�س ومعّوق، 

القدرة  موؤ�س�ستكم  يف  ن���رى  واإن��ن��ا 
لي�س  باملمار�سة،  الكلمة  تقرن  التي 
من  وتقّدمونه  قّدمتموه  ما  خالل  من 
واإمنا  وم�ساهمات فح�سب،  م�ساعدات 
بامل�ساهمة  ال��رائ��د  دوره���ا  يف  اي�ساً 
الجتماعي  ال���س��ت��ق��رار  ت��وف��ري  يف 
اللبنانيني،  نفو�س  يف  والطماأنينة 
الدائم  املوؤ�س�سة  توّجه  نقّدر  ونحن 
اجلي�س  موؤ�س�سة  ن�رة  نحو  وال�سّباق 

وم�ساعدتها مراراً وتكراراً.
وبعدما ت�سّلمت ال�سيدة ال�سلح درعاً تقديرية 
�رورة  على  �سّددت  �سلوم،  الركن  العميد  من 
برهنت  موؤ�س�سة  »كونها  اجلي�س  موؤ�س�سة  دعم 
كل  بثقة  حتظى  التي  لبنان  يف  الوحيدة  اأنها 
اللبنانيني«. ويف اخلتام، كانت جولة داخل اأق�سام 
الأعمال. وقبل  اطلعت خاللها على �سري  املركز 

املغادرة زارت قيادة منطقة جبل لبنان.

وفد من كلية الدفاع الرنوجية
يف زيارة اإطالعية اىل لبنان

»م�ؤ�س�سة ال�ليد بن طالل االإن�سانية« تد�ّسن م�رصوع مكننة جهاز االإ�سكان يف اجلي�س



اآذار 2010
30

اجلي�ش - العدد رقم 297

»جوقة  لقدامى  تكرميي  احتفال  جونيه،  يف  الع�سكري  املجمع  يف  اأقيم 
لبنان  حترير  يف  �ساهموا  الذين  والفرن�سيني  اللبنانيني  من  ال�����رف« 

وفرن�سا خالل احلرب العاملية الثانية.

لبنان  جبل  منطقة  قائد  جرمانو�س  يو�سف  الركن  العميد  احلفل  ح�ر 
ممثالً قائد اجلي�س العماد جان قهوجي والقائم باأعمال ال�سفارة الفرن�سية 

ال�سيد ديدييه �سابري.

املفو�سية  بعثة  ل��دى  الأوروب���ي  الإحت���اد  برامج  م�سوؤولة  زارت 
الأوروبية يف اجلمهورية اللبنانية ال�سيدة �ساندرين برتوين ترافقها 
يف  بالألغام  املتعلقة  لالأعمال  الإقليمي  املركز  برتوين  نينا  الآن�سة 
اخلطة  من  تنفيذها  مّت  التي  املراحل  على  الإطالع  بهدف  النبطية، 
الإ�سرتاتيجية لنزع الألغام من قبل املركز اللبناين لالأعمال املتعلقة 

بالألغام. 
اليه،  املوكلة  واملهمات  املركز  اأق�سام  على  اإطالعية  جولة  وبعد 
انتقل الوفد اىل بع�س ور�س معاجلة قنابل عنقودية تابعة لكل من 
وجمعية  ليف  بيت  بلدة  يف  الرنوجية  ال�سعبية  امل�ساعدات  جمعية 

الدامناركية يف بلدة تولني ومنظمة املجموعة  الكن�سية  امل�ساعدات 
قّدم  حيث  الغربية،  زوطر  بلدة  يف  »ماغ«  الألغام  لنزع  الإ�ست�سارية 
كل فريق اإيجازاً حول طريقة عمله والأ�ساليب املعتمدة يف التنظيف.
عنقودية  قنابل  معاجلة  حقل  ويف  الوفد  تابع  اجلولة،  ختام  ويف 
قنابل  تفجري  عملية  الفوقا،  حومني  بلدة  يف  اللبناين  للجي�س  تابع 
اأعمال  العثور عليها يف مكانها. ويف اخلتام قّدم م�سرّي  مّت  عنقودية 
املركز الإقليمي لالأعمال املتعلقة بالألغام يف النبطية الرائد �سارمن 
رحال درعاً تذكارية اىل ال�سيدة برتوين التي �ساركت عنا�ر املركز 

الغداء.

تكرمي
قدامى

»ج�قة ال�رصف«

م�س�ؤولة برامج االإحتاد االأوروبي يف ج�لة اإطالعية على ور�س اإزالة قنابل عنق�دية يف اجلن�ب



مل��ن��ا���س��ب��ة اإع������الن ب���ريوت 
ومنح  للكتاب  عاملية  عا�سمة 
الأدبية،  العمر  في�سل  جائزة 
الثقافة  وزارة  مع  وبالتعاون 

الت�سيكلي  الفن  حمرتف  »جمعية  اأطلقت  الأوني�سكو  ومنظمة  اللبنانية 
 2010  -  2009 للعام  الأدبية  اإ�سداراتها  را�سيا   - والفنون«  للثقافة 
الأوني�سكو  ق�ر  قاعة  يف  اأقيم  احتفال  يف  ومبدعون«  »كّتاب  بعنوان: 
الفاعليات  من  كبري  وح�سد  اجلمهورية،  رئي�س  فخامة  عن  ممثل  بح�سور 
الأجهزة  قادة  عن  وممثلني  الإجتماعية،  والهيئات  والدينية  ال�سيا�سية 

الع�سكرية، ووجوه فنية وثقافية من خمتلف املناطق اللبنانية.
قال  بكلمة  را�سيا �سوقي دلل  رئي�س جمعية حمرتف  املهرجان  اإفتتح 
اخلري  ي��درك  من  ال�سمر،  واجلباه  واجلبال  الأرز  لبنان  ي��درك  »من  فيها 
والعطاء يف تراب لبنان، من يدرك فناً واأدباً و�سعراً يف هذا اللقاء، يدرك 
الغاب والع�سافري والزقزقات  الأعا�سري باملدى والريح بقلب  ما تفعله 

بطلوع الفجر، و�سهي احلب مع ال�سف�ساف«.
يف  والأدب��ي  ال�سعري  النتاج  من  جديدة  كوكبة  اليوم  »نطلق  واأ�ساف: 
املناطق  ومن  را�سيا  والفنون  للثقافة  الت�سكيلي  الفن  حمرتف  جمعيتنا 
اللبنانية كافة، من خالل جائزة في�سل العمر الأدبية وهي خطوة اأردناها 
الفكر  حركة  متّيز  على  لنوؤكد  للكتاب  عاملية  عا�سمة  لبريوت  هدية 

والإبداع يف لبنان...«.
العمر قال فيها: »لبنان احلبيب هو  ال�سيد في�سل  مانح اجلائزة  كلمة 
الوطن الثاين لكل مواطن كويتي ملا لهذا البلد اجلميل بطبيعته ونا�سه 
اأ�سحت عوا�سم لبنانية كحمانا  الطيبني من موّدة ومعّزة يف قلوبنا حتى 
وبحمدون وعاليه عوا�سم كويتية يف لبنان، وها اأنا اليوم بني اأهلي اأقف 
م�روراً بكّتاب و�سعراء لبنانيني طالتهم اجلائزة الأدبية وهو ف�سل يعود 

بالدرجة الأوىل هلل 
عز وجل ولرئي�س 
ج��م��ع��ي��ة حم��رتف 
الفنان  را���س��ي��ا 
دلل  ����س���وق���ي 
احلثيث  وع��م��ل��ه 
لإجن�����������اح ه����ذه 
ال��ف��ك��رة وال��ت��ي 
���س��ت�����س��ت��م��ر يف 

اليوم بهذه اجلائزة يف لبنان تاأتي  اأن �سعادتي  باإذن اهلل، كما  امل�ستقبل 
متزامنة مع العيد الوطني يف الكويت وعيد التحرير، فتحية من القلب من 

اإبن الكويت لأبناء وطني الثاين لبنان كافة«... 
وق�سيدة  قي�س  غازي  ال�ساعر  األقاها  الفائزين  وال�سعراء  الأدب��اء  كلمة 
لل�ساعرة ندى طربيه، ويف اخلتام قّدم رئي�س اجلمعية �سوقي دلل للعمر 
الفائزة وهي كتاب  الكّتاب وال�سعراء كتبهم  درع وفاء وتقدير. ثم وّقع 
للفنان عارف اأبو لطيف بعنوان »حني يتكلم الطني« وكتاب لل�ساعر نبيل 
اأبو عبدو باللغة الفرن�سية وديوان �سعر لندى طربيه بعنوان »عطر الندى« 
توزيع  مّت  كما  املدينة«،  »قناديل  بعنوان  قي�س  غازي  لل�ساعر  ورواي��ة 
العام  منذ  اجلمعية  لن�ساطات  اأر�سف  الذي  را�سيا  حمرتف  جمعية  كتاب 
1992 ولغاية 2009 وكتاب اجلمعية عن ال�سداقة اللبنانية - الكندية 

بالقلم والري�سة.

البيان  التوجيه  مديرية   - اجلي�س  قيادة  عن  �سدر 
اإعادة  اإطار مهمة  بتاريخ 2010/2/17، ويف  الآتي: 
التابعة  التقنية  اللجنة  اأجن��زت  الأزرق،  اخلط  تعليم 
تابع  متخ�س�س  فريق  مع  وبالتعاون  اللبناين  للجي�س 

لقوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، اأعمال التحّقق 
تعليمها  جرى  وقد  رمي�س.  بلدة  قبالة  نقطة   11 من 
ب�سورة نهائية. وبذلك، تكون اللجنة قد اأمّتت التحّقق 

من 34 نقطة حدودية منذ تكليفها بهذه املهمة.
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اجلي�س يتحقق 
من 34 نقطة 

حدودية

»حمرتف را�سيا« 
يحتفي

باإ�سداراته االأدبية
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يف اإطار حملة اإعادة ت�سجري املناطق وحتريجها، �ساهمت 
طوافات تابعة للقوات اجلوية، بر�س بذور ال�سنوبر فوق 

الأحراج التي اجتاحتها احلرائق يف مناطق: البرتون، كرم 
�سدة، القبيات، عندقت، را�سيا والبقاع الغربي.

نال الرائد الطيار مو�سى خليل نّداف من 
قاعدة رياق اجلوية، درجة البكالوريو�س يف 
تقنيات املعلومات واحلو�سبة من اجلامعة 
العربية املفتوحة.

»الإنفاق الع�سكري والتنمية الب�رية يف البلدان العربية« عنوان الأطروحة 
غامن  اأبي  جويل  الزميلة  اأعدتها  التي  اللبنانية  الدكتوراه  �سهادة  لنيل 
والإجتماعية  الإن�سانية  العلوم  العايل للدكتوراه يف  وناق�ستها يف املعهد 
- اجلامعة اللبنانية، اأمام جلنة من الأ�ساتذة موؤلفة من: الدكتور اإبراهيم 
اأمني بي�سون، الدكتور عبده فيليب  اأحمد  �سامل يو�سف مارون، الدكتور 
توتليان  م���ارال  وال��دك��ت��ورة  غو�س  بطر�س  رمي��ون  الدكتور  ي���ربودي، 

غيدانيان، وحازت درجة جيد جداً. كما عر�ست اللجنة يف نهاية املناق�سة 
على الزميلة اأبي غامن، فكرة طباعة هذه الأطروحة با�سم اجلامعة اللبنانية 

وعلى نفقتها اخلا�سة.
�سّلطت اأبي غامن ال�سوء يف اأطروحتها على ما �سّكله الإنفاق الع�سكري، 
بالطريقة التي ح�سل فيها يف الدول العربية، من عائق يف جمال حتقيق 
قادرة على جتاوز  اليوم غري  تزال حتى  ما  التي  ال��دول،  التنمية يف هذه 
على  متنوعة  م�ساكل  معاناتها  يف  �سعوبها  ا�ستمرت  والتي  النمو،  عتبة 

ال�سعيدين الإقت�سادي والإجتماعي.

نال املعاون �ربل اليا�س عرجا 
من اأركان اجلي�س للتجهيز، اإجازة 
يف احلقوق من كلية احلقوق 
والعلوم ال�سيا�سية والإدارية يف 
اجلامعة اللبنانية.

ر�س بذور 
ف�ق 

املناطق 
التي 

اجتاحتها 
احلرائق

بكال�ري��س يف تقنيات 
املعل�مات واحل��سبة
للرائد الطيار م��سى نّداف

دكت�راه للزميلة ج�يل اأبي غامن بدرجة جيد جدًا

اإجازة يف احلق�ق
للمعاون �رصبل عرجا







بثقلها  املنك�بة  االأثي�بية  الطائرة  ماأ�ساة  اأرخت 
وم�اطنني،  وم�ؤ�س�سات  دولــة  ال�طن،  كاهل  على 
متنها،  على  كان�ا  الذين  ال�سحايا  اأهايل  وحّملت 
ذكرى األيمة، لن متح� اآثارها اأم�اج عاتية مهما 

علت وال رياح عا�سفة مهما هّبت!
تعّددت االأ�سباب، اأ�سباب الكارثة، والنتيجة واحدة: 
فقدان اأعزاء واأحباء واأهل واأ�سدقاء، اأقلع�ا وغادروا 

بعد وداع وغاب�ا... على اأمل اللقاء.
املــرارة �ست�ستمر يف  مــّرت، لكن  مرحلة ع�سيبة 

فقدوا  َمــن  قل�ب 
اأحبتهم...

لكن  حّلت،  قا�سية  ظــروف 
مل�اجهتها  ت�سافرت  اجله�د 
لتخّطي  ت�سابكت  وال�س�اعد 
القائل  باملثل  وعمالً  االأزمة، 
ولغدرات  ولل�سيف  »لل�سيف 
الزمان«، كان اجلي�س حا�رصًا، 
كما يف كل مرة ي�اجه فيها 
كارثة،  اأو  مــاأ�ــســاة  الــ�طــن 
ملا  اإنقاذًا  ال�رصيع  للتدّخل 
ميــكــن اإنـــقـــاذه، وملــــّد يد 
امل�ساعدة حيث تدع� احلاجة.
يف  الي�م،  ذاك  فجر  منذ 
اخلام�س والع�رصين من كان�ن 
الثاين 2010، عملت خمتلف 
قيادة  يف  املعنية  االأجــهــزة 

خمتلف  وا�ستنفرت  تامة،  وجه�زية  عالية  مب�س�ؤولية  اجلي�س 
التي  االأثي�بية  الطائرة  عن  البحث  اأعمال  مل�اكبة  الق�ى 
�سقطت يف البحر وانت�سال ال�سحايا الذين كان�ا على متنها، 

وبلغ عددهم الت�سعني.
عمليات القيادة اأ�سدرت االأوامر اىل اجلهات املعنية لتنفيذ 
املهمة، وجرى التن�سيق والتعاون بني خمتلف االأجهزة، وواكبت 
مديرية الت�جيه اأعمال البحث واالإنقاذ التي نّفذتها الق�ات 
الع�سكرية،  والطبابة  البحر،  مغاوير  وف�ج  والبحرية،  اجل�ية 
واالأل�ية واالأفــ�اج املنت�رصة يف نطاق عملية البحث، وف�جا 
املــغــاويــر والــهــنــد�ــســة، اىل 
ق�ى االأمن الداخلي والدفاع 
االأحمر  والــ�ــســلــيــب  املــــدين 
باالإ�سافة  وغــريهــا،  اللبناين 
اىل ق�ى اأجنبية وق�ات االأمم 
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان...

الكارثة  هــذه  اأن  �سحيح 
كــانــت االأ�ــســد قــ�ــســاوة بني 
لبنان،  عرفها  التي  الك�ارث 
اإاّل اأن التعامل مع م�ساعبها 
جاء متاأنياً وم�س�ؤوالً، وقد مّن 
ممّيز  وجهد  عالية  خربة  عن 
الع�سكرية  الـــ�حـــدات  لـــدى 

كافة.
فماذا يف تفا�سيل ما حدث 

ميدانياً؟
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جه�د اجلي�س
مل تقَ� عليها اأم�اج البحر 
والعا�سفة مل تثِن عنا�رصه

عن القيام بال�اجب

اإعداد: العميد اأنط�ان جنيم
رميا �سليم �س�مط
با�سكال مع��س ب� مارون
ندين البلعة
روجينا خليل
ليال �سقر الفحل



مع نائب رئي�س االأركان للعمليات
العميد الركن عبد الرحمن �سحيتلي

بداية اللقاءات للوقوف على حقيقة ما ح�سل، 
كانت مع نائب رئي�س الأركان للعمليات العميد 
ا�ستف�رنا  ال��ذي  �سحيتلي  الرحمن  عبد  الركن 
الإنقاذ  عملية  يف  �ساركت  التي  القوى  عن  منه 
اأّنه  فاأو�سح  بينها،  م��ا  يف  التن�سيق  وكيفية 

اللبناين  اجلي�س  م��ن 
بالإ�سافة  ����س���ارك، 
اجلي�س  اأرك������ان  اىل 
ومديرية  للعمليات 
من:  ك��ل  العمليات، 
ال����ق����وات ال��ب��ح��ري��ة، 
البحر،  مغاوير  وف��وج 
الع�سكرية،  والطبابة 
الع�سكرية،  وال�رطة 
واألوية امل�ساة الثالث 
وال�����س��اب��ع وال��ث��ام��ن 
وال��ت��ا���س��ع واأف������واج 
التدخل الثاين والرابع 

واخلام�س، وفوج املغاوير، وفوج الهند�سة.
و�ساركت كذلك قوى الأمن الداخلي واملديرية 
العامة للدفاع املدين، وال�سليب الأحمر اللبناين، 

وفوج اإطفاء بريوت.
م��ن:  فك��انت  امل�س��اركة  الأجنبي�ة  الق�وى  اأما 
املت��حدة  الأم��������م  ق��وات  يف  البحري��ة  ال��ق��وة 
الآتية:  بالدول  واملتمثلة  لبنان  يف  املوؤق��ت��ة 
البحرية  ال��ي��ون��ان،  تركيا،  اإي��ط��ال��ي��ا،  اأمل��ان��ي��ا، 
 USNS( م��دم��رت��ني  ب��وا���س��ط��ة  الأم���ريك���ي���ة 
 ،)GRAPPLE - USS RAMAGE
���س��ف��ي��ن��ت��ني م���دن���ي���ت���ني م��ت��خ�����س�����س��ت��ني 
 ODESSEY EXPLORER - OCEAN(
من  غّطا�سني  بريطانية،  طوافة   ،)ALERT
حتت  بالبحث  متخ�ّس�سني  الأمريكية  البحرية 

املاء، طائرة فرن�سية وفريق خرباء فرن�سيني.
ال�ساعة  احل��ادث  الإب���الغ عن وق��وع  زم��ن  بني 

من  دق��ي��ق��ة  و45   2
ك��ان��ون   25 ���س��ب��اح 
ال����ث����اين وال�������س���اع���ة 
6.15، اأي خالل اأقل 
م���ن اأرب�����ع ���س��اع��ات، 
التنفيذ  اىل  ون��ظ��راً 
ال��دق��ي��ق وال�����س��ارم 
القوى  ا�ستنفار  يف 
وج����ه����وزي����ة غ���رف���ة 
ملواكبة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
اأعمال البحث والإنقاذ 
القوى  ه��ذه  وتوجيه 
احل����ادث  م���ك���ان  اىل 

كلم،   5 بعد  على  والناعمة  خلدة  �ساطئ  قبالة 
واحلطام  اجلثث  انت�سال  عمليات  ب��داأت  حتى 
اأنّوه  اأن  بالو�سائل املتوافرة. وهنا ل بّد يل من 
باجتماعات التن�سيق التي كانت تعقد برئا�ستي 
يف قيادة القوات البحرية وكانت ت�سم ممثلني 
خاللها  و�سعت  وال��ت��ي  امل�ساركة  ال��ق��وى  ع��ن 
وكذلك  كافة،  امل�ساركة  ال��ق��وات  عمل  خطط 
بالجتماعات التي كانت تعقد على منت ال�سفن 
عمليات  ملتابعة  امل�ساركة  واملدنية  الأجنبية 
البحث وتن�سيقها واقرتاح ما ميكن فعله لت�ريع 

العملية.
ما ه� �سبب املفارقة التي ح�سلت   •
بني مكان تلقي اإ�سارات ال�سندوق االأ�س�د 
من قبل املدمرة االأمريكية ومكان هذا 

ال�سندوق ح�سب اخلرباء الفرن�سيني؟
وجود  ب��الآت��ي:  تف�سريها  ميكن  املفارقة   -

اأّدى  والذي  النقطتني  بني  يربط  الذي  الوادي 
ال���رتددات  عربها  انتقلت  �سوتية  قناة  دور 
اأن  �سيما  ول  الأ�سود،  ال�سندوق  اىل  ال�سوتية 
حاجزاً  �سّكلت  تكون  قد  املياه  طبقات  ح��رارة 
�سمح  ما  امل��ذك��ورة،  ال��رتددات  عليه  انعك�ست 
كيلومرتات   10 م�سافة  على  اإ���س��ارات  بتلقي 
بوا�سطة جهاز ال�سونار التابع للمدّمرة الأمريكية، 
والذي مّت تعديله خ�سي�ساً للم�ساعدة يف البحث 
لقط  جهاز  اأي  توافر  عدم  ظل  يف  الطائرة  عن 

لهذه الغاية.
بعد هــذه التجربة القا�سية، ما هي   •
اأي  مل�اجهة  ترونها  التي  االقرتاحات 

حادث مماثل يف امل�ستقبل؟
- قبل كل �سيء اأريد اأن األفت اىل اأن الفرتة 
قيا�سية  كانت  املهمة  اإجن��از  ا�ستغرقها  التي 
باملقارنة مع الوقت الذي ت�ستغرقه عادة كوارث 
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وتو�سيحاً  ال��ع��امل.  يف  �سابقاً  ح�سلت  مماثلة 
ا�ستغرقت  التي  العملية  اأن  اىل  اأ�سري  لذلك، 
25 يوماً، كانت من بينها 5 اأيام اأوىل من دون 
التي  الأ�سود  ال�سندوق  لذبذبات  لقطة  اأجهزة 
م�ساًء   2010/1/29 يف  لبنان  اىل  و�سلت 
�سباح  ا�ستثمارها  وب��داأ  الفرن�سي  الفريق  مع 
اأخرى  اأي��ام   3 اىل  بالإ�سافة   ،2010/1/30
متّيزت بالطق�س العا�سف وقوة البحر وفر�ست 
العمل  اأن  يعني  م��ا  ال��ب��ح��ث،  عمليات  ت��وق��ف 

الفعلي ا�ستغرق حواىل 17 يوماً. 
اأما الإقرتاحات فهي:

باملعدات  والبحرية  اجلوية  القوات  جتهيز   -
لل�سالمة  الدولية  املوا�سفات  و�سمن  الالزمة 
النوئية  ال��ظ��روف  خمتلف  يف  للعمل  والأم����ان 

ال�سعبة.
- حتديد اأحد مراكز الأبحاث والدرا�سات التابع 
الإمكانات  اإح�ساءات عن  اإجراء  للدولة وتكليفه 
املتوافرة لدى القطاعني العام واخلا�س والتي 
ميكن الإفادة منها ملواجهة اأي كوارث اأو اأخطار 

قد تتعّر�س لها البالد.
املوقع  ليكون  وت�سميته  م��ك��ان  حت��دي��د   -
كارثة  اأي  ح�سول  عند  اليه  للتوّجه  امل��رك��زي 
اإدارة مركزية للقيادة وال�سيطرة  تاأمني  بهدف 
لتمكينه  يلزم  مبا  وجتهيزه  الأزمة  معاجلة  على 

من القيام باملهمة.
- تعيني فوري ملدير الأزمة عند ح�سولها من 
الوزارات  الإيعاز اىل  اأن يتّم  قبل احلكومة على 
وال��ق��ط��اع��ات ال��ع��ام��ة واخل��ا���س��ة ك��اف��ة لو�سع 

الو�سائل املطلوبة بت�رّفه.

غ��رف��ة  اإن���������س����اء   -
ب���اإدارة  ملحقة  اإع���الم 
الأزمة يتم من خاللها 
و�سائل  م��ع  التعامل 

الإعالم كافة.
غ���رف  حت�����س��ري   -
تكون  نّقالة  عمليات 
اإدارة  مل��رك��ز  ت��اب��ع��ة 
الأزم�������ة الأ���س��ا���س��ي 
ويتّم نقلها اىل مكان 
ح�سول الأزمة لتاأمني 

الإدارة العمالنية.

مع مدير العمليات
العميد الركن مارون احلتي

احلتي  م��ارون  الركن  العميد  العمليات  مدير 
اأو�سح بداية اأنه فور تلّقي نباأ �سقوط الطائرة، 
اإفادة  القيادة، ومّتت  ا�ستنفرت غرفة عمليات 
و50   2 ال�ساعة  حواىل  اأي  الرتاتبية  ال�سلطات 

دقيقة من �سباح 25 كانون الثاين. 
ا�ستنفرت  املكتب  اىل  ح�سوري  بعد  وتابع: 
املحاذية  وال��ربي��ة  واجل��وي��ة  البحرية  ال��ق��وات 
الدامور  نهر  حتى  الكلب  نهر  م��ن  لل�ساطئ 
واي�ساً فوج مغاوير البحر. وبداأت عملية جتميع 
امل�ساة  )ل��واء  العيان  ال�سهود  من  املعلومات 
ال��ت��ا���س��ع، وم��دي��ري��ة امل��خ��اب��رات( وم���ن غرفة 
عمليات الطريان املدين التي مّت ف�سل �سابط 
اليها. واأ�سدر اأول اأمر للقوات البحرية بالتوّجه 
اىل بقعة ال�سقوط املحتملة لبدء عملية الإنقاذ، 
قاعدة  من  بحرية  قطع  ث��الث  اأبحرت  وبالفعل 
بريوت البحرية عند الثالثة و35 دقيقة. وكذلك 
املتحدة  الأمم  ق���وات  م��ن  امل����وؤازرة  طلب  مّت 
الرت��ب��اط.  ج��ه��از  بوا�سطة  لبنان  يف  امل��وؤق��ت��ة 
املخت�سة  الأجهزة  مع  التن�سيق  بداأ  وباملقابل 
الأحمر...(،  ال�سليب  امل��دين،  )الدفاع  بالإنقاذ 

وكان همنا الأول اإنقاذ الأحياء والناجني.
ويف اأثناء زيارة الرئي�س العماد مي�سال �سليمان 
�رحت  اجل��ي�����س،  ق��ي��ادة  يف  العمليات  غ��رف��ة 
الطائرة  حطام  ب��اأن  واأف���دت  احل��ادث  حيثيات 
الناعمة،  غرب  امليل  ون�سف  ميلني  على  يقع 
وهو املكان الذي ُوجد فيه حقاً احلطام واجلثث 

والأ�سالء والأمتعة...

وعن الآلية التي نظمت عمل القوى والأجهزة، 
والتن�سيق يف ما بينها، قال العميد الركن احلتي:
غرفة  اجلي�س  قيادة  عمليات  بغرفة  ارتبطت 
الأمن  وقوى  املدين،  الطريان  مديرية  عمليات 
الأحمر،  وال�سليب  الإط��ف��اء،  وف��وج  ال��داخ��ل��ي، 
العمليات  غرفة  اىل  بالإ�سافة  املدين،  والدفاع 
امل�سرتكة ب�سقيها البحري واجلوي اللذين ن�ّسقا 
بدورهما مع غرفتي العمليات يف القوات اجلوية 
الأمنية  ال�سلطات  ن�ّسقت  كما  الربية.  والقوات 
غرفة  مع  احل��ّرة  الأجنبية  املدنية  واملوؤ�س�سات 
العمليات  غرفة  اىل  بالإ�سافة  القيادة  عمليات 

امل�سرتكة.
• مــن اأيـــن كــانــت نقطة االنــطــالق يف 

البحث، وكيف مّت تن�سيق العمليات؟
لوقوع  املحتمل  املكان  عن  الإف���ادة  ف��ور   -
الطائرة والذي ذكرته يف ما �سبق، ُوجهت جميع 
القوى اىل هناك ل �سيما بعدما ُعرث على �سرتة 
الإثنني  وي��وم  املنكوبة.  للطائرة  تابعة  جن��اة 
جوية،  طلعة   12 تنفيذ  مّت  الثاين  كانون   25
بريوت  ق��اع��دة  م��ن  بحرية  قطعة   11 وخ��رج��ت 
ا�ستطالع وفرق غط�س من  البحرية، وجمموعات 
بريوت  اإطفاء  فوج  واأق��ام  البحر،  مغاوير  فوج 
ال�ساطئ  ط��ول  على  مراقبة  ون��ق��اط  دوري���ات 
امل��ق��اب��ل مل��ك��ان احل�����ادث، و���س��ارك��ت �سفن 
يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات  من  وطوافات 
املدين  الدفاع  من  اإنقاذ  فرق  و�سعدت  لبنان، 
للجي�س  التابعة  الع�سكرية  الطوافات  على منت 
اللبناين، ودخلت املياه الإقليمية اللبنانية باخرة 
يف  و�ساركت   ،OCEAN ALERT الأب��ح��اث 
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بطوافتني  الربيطانية  ال�سلطات  البحث  عملية 
ومّت  بطوافة.  والقرب�سية  بطوافة  والفرن�سية 
حطام  وبع�س  جثة   14 انت�سال  الأول  اليوم  يف 

الطائرة.
هذا  على  العمل  يف  اجلي�س  ق��وى  وا�ستمرت 
املنوال يف البقعة املحّددة حتى نهاية املهمة. 
متّثلت  عقبات  العملية  تنفيذ  �سادفت  وق��د 
وت�ريعاً  للعمل  وت�سهيالً  املناخية.  بالعوامل 
ت�سّمن  الع�سكرية  ال�رطة  من  فريق  اأُر�سل  له، 
من  وف��ري��ق  جنائية،  اأدل���ة  وع��ن��ا���ر  حمّققني 

ومّت  وممر�سني  طبيباً  �سّم  الع�سكرية  الطبابة 
اللبناين  الأحمر  التن�سيق يف ما بينها وال�سليب 
القانوين  ال��الزم  لإج���راء  الداخلي  الأم��ن  وق��وى 
ال�سلطات  لت�سليم  متهيداً  اجلي�س،  جهة  من 
عمل  جنح  وملا  عليه.  العثور  يتم  ما  املخت�سة 
مراكب  اىل  نقلت  ال��رب،  على  املنظومة  ه��ذه 

الإنقاذ لتقوم بواجباتها يف البحر.
هذا من دون اأن نن�سى اأنه مّت و�سع م�ستوعب 
براد على منت مركب الإنزال امل�سارك يف الإنقاذ 
الالزم  اإج��راء  بعد  فيها  والأ�سالء  اجلثث  حلفظ 
قاعدة  اىل  نقلها  وقبل  وتو�سيبها  القانوين 

بريوت البحرية.
وقد منعت هذه املركزية يف الإدارة والتنفيذ 
ح�سول اأي فو�سى طوال فرتة الأعمال املتعلقة 

بالطائرة املنكوبة.
مع مدير الت�جيه

العميد الركن �سالح حاج �سليمان
مديرية التوجيه كان لها دور اإعالمي م�سوؤول 
نقلت من خالله ال�سورة الواقعية ملا كان يجري 
اأو�ساع  م��راع��اة  مع  واإن��ق��اذ،  بحث  عمليات  من 
على  وللوقوف  وال�سحايا.  املفقودين  عائالت 
دورها، كان لقاء مع مدير التوجيه العميد الركن 

�سالح حاج �سليمان.
كيف واكبت مديرية الت�جيه عملية   •

البحث عن الطائرة املنك�بة؟
- واكبت مديرية التوجيه ظروف الكارثة منذ 
العلم  الأقل  على  اأو  حل�سولها  الأوىل  الدقائق 
بها. وهذا هو داأبها مع كل الأحداث التي حت�سل 
التي يكون للموؤ�س�سة  تلك  يف الوطن خ�سو�ساً 

الع�سكرية اليد الطوىل يف معاجلتها.
مديرية التوجيه بداأت عملها انطالقاً من غرفة 
التي  الأم��ور  جمريات  متابعة  بهدف  العمليات 
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وقائد  الدفاع  وزي��ر  مبا�ر  ب�سكل  عليها  اأ���رف 
مكان  اىل  انطلقت  اأرهاطها  اأن  كما  اجلي�س. 
الع�سكرية  الإج���راءات  لتغطية  البحر  يف  العمل 
اأعمال  متابعة  �سعيد  ع��ل��ى  ���س��واء  امل��ت��خ��ذة 
الإنقاذ التي تابعتها الوحدات، خ�سو�ساً اأعمال 
املراقبني والغطا�سني، اأو على �سعيد التوا�سل 
ال�سبق  هّم  بها  ي�سري  التي  الإع��الم  و�سائل  مع 
تف�سريات  اإط��الق  يف  الإ�ستعجال  اىل  ال�سحايف 

للحدث مت�رّعة يف بع�س احلالت.
بياناً   20 حواىل  التوجيه  مديرية  عن  و�سدر 
على  الكامل  احل��ر���س  م��ع  متكاملة،  متتابعة 
عر�س املعلومات ال�سحيحة وامل�سوؤولة، والتي 
تعرقل  ول  جهة،  من  الإغ��اث��ة  اأعمال  تعرقل  ل 
التحقيقات ول ت�سيء اىل م�ساعر اأهايل ال�سحايا 

من جهة اأخرى.
وقد دعت مديرية التوجيه و�سائل الإعالم اىل 

مبا�رة  ميدانية  زيارة 
اىل بقعة احلدث على 
ع�سكري  مركب  منت 
الإطالع على  مّت  حيث 

�سري العمل.
وك����ان����ت م��دي��ري��ة 
ذلك  كل  يف  التوجيه 
احلر�س  كل  حري�سة 
الأمور  تو�سيف  على 
ب���اأ����س���ل���وب اإع���الم���ي 
خ�سو�ساً  م�����س��وؤول 
ع����ل����ى ال�������س���ع���ي���د 
اأن  الإن�����س��اين، ح��ي��ث 

حالة ال�سحايا كانت ت�ستدعي املزيد من النتباه 
يف اختيار الألفاظ والتعابري.

�سحيح اأن هذه الكارثة هي الأ�سد ق�ساوة بني 
مع  التعامل  اأن  اإل  لبنان،  عرفها  التي  الكوارث 
م�ساعبها جاء متاأنياً وم�سوؤولً وقد مّن عن خربة 
الع�سكرية  ال��وح��دات  ل��دى  ممّيز  وجهد  عالية 

كافة.

مع قائد ال�رصطة الع�سكرية
العميد �سليم حداد

هذه  خ��الل  الع�سكرية  ال�رطة  دور  ك��ان  م��ا 
الكارثة؟

ال�رطة  ق��ائ��د  اىل  ت��وّج��ه��ن��ا  ال�����س��وؤال  ب��ه��ذا 
اأن  فاأو�سح  ح��داد،  �سليم  العميد  الع�سكرية 
مهمة ال�رطة الع�سكرية منذ اليوم الأول للكارثة 
متّثلت يف ت�سكيل ج�ر توا�سل بني قطع اجلي�س 

التمييزية  العامة  والنيابة  الإغاثة  يف  العاملة 
اجلثث  كانت  فلقد  حتقيق.  اأي  اإج��راء  دون  من 
مكان  م��ن  تنقل  وغ��ريه��ا  والأم��ت��ع��ة  والأ����س���الء 
واجلوية  البحرية  ب��ريوت  قاعدتي  اىل  احل��ادث 
التحقيق  ق�سمي  م��ن  م��ف��ارز  ت�ستقبلها  حيث 
تنظيم  اىل  وتعمد  ال�رطة،  يف  اجلنائية  والأدل��ة 
اأولية  ومعلومات  للجثث  �سوراً  ت�سّم  حما�ر 
ال�سليب  مع  اجلثامني  تواكب  ثم  وم��ن  عنها، 
احلريري  رفيق  م�ست�سفى  اىل  اللبناين  الأحمر 
الداخلي  الأم��ن  قوى  اىل  ت�سّلم  حيث  احلكومي 
مبوجب حما�ر قانونية مع الأغرا�س ال�سخ�سية 
كما  اجلثة.  على  التعّرف  على  ت�ساعد  قد  التي 
لل�سندوقني  املواكبة  بتاأمني  ال�رطة  قامت 

الأ�سودين اىل املطار مع جلنة التحقيق.
التي  الأوىل  املرة  كانت  اأنها  بالذكر  واجلدير 
البحر،  عر�س  يف  الع�سكرية  ال�رطة  فيها  تخرج 
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اإذ �سعدت املفارز اىل الزوارق حيث كانت تتّم 
عملية الك�سف والتوثيق وتنظيم املحا�ر.

الطبابة الع�سكرية
م�ست�ى عاٍل من اجلدية وامل�س�ؤولية 

واالإحرتاف
اأرج��اء  ه��ّزت  التي  املنكوبة  الطائرة  ك��ارث��ة 
خمتلفة  قطع  جهود  ت�سافر  ا�ستدعت  الوطن، 
من اجلي�س اللبناين للم�ساركة يف عمليات البحث 

والإنقاذ.
من بني امل�ساركني، كانت الطبابة الع�سكرية 
ال�سحايا  وانت�سال  البحث  عمليات  واكبت  التي 
الإخ���الء،  عمليات  انتهاء  وحتى  بدايتها  منذ 
الركن  العميد  الطبابة  رئي�س  اأ�سار  ما  بح�سب 

موري�س �سليم.
دوره��ا  الع�سكرية  الطبابة  اأّدت  واأ���س��اف: 
عن  البحث  خ��الل  الطبي  الإ����راف  يف  الطبيعي 
�سحايا الطائرة. وقد كّلفت لهذه الغاية وحدات 
الع�سكري املركزي ومن طبابة  امل�ست�سفى  من 
القطع  م�ساركة  لبنان  وجبل  ب��ريوت  منطقتي 
والوحدات الع�سكرية يف الأعمال املطلوبة، ومّت 

تق�سيم املهمة اىل ثالثة حماور:
بعد  ال�سحايا  بجثامني  الإه��ت��م��ام  الأول، 
انت�سالها من املياه، وهي مهمة قامت بها فرق 
عر�س  يف  الإن���زال  مراكب  على  متناوبة  طبية 

البحر.
لالإ�راف  الغّطا�سني  عمل  مواكبة  وال��ث��اين، 
تقّيدهم  م��ن  وال��ت��اأك��د  الطبية،  النواحي  على 
ومتابعتهم  �سليم،  لغط�س  الالزمة  بالإر�سادات 
اأي م�ساعفات قد تنتج عن  با�ستمرار ملواجهة 

الغط�س املتكرر.
منعاً  وتعقيمها  ال���زوارق  تطهري  وال��ث��ال��ث، 

لنتقال اجلراثيم وامليكروبات.
وانت�سال  البحث  اأن مهمة  �سليم  العميد  واأكد 
جثامني ال�سحايا مل تكن بال�سهلة على الإطالق 
امل�ساركني،  الع�سكريني  جميع  اىل  بالن�سبة 

فالو�سع اإن�ساين جداً ودقيق للغاية، وقد تعامل 
اإن�سانية،  وماأ�ساة  وطنية  كارثة  مع  الع�سكريون 
اأبدوا يف مهمتهم م�ستوى عاٍل  اأنهم  اىل  م�سرياً 

من اجلدية وامل�سوؤولية والإحرتاف.

م�اكبة عمل الغّطا�سني
الفريق  ع�����راوي  الطبيب  العقيد  ت��راأ���س 
الغط�س يف  اأعمال  الطبي على  الإ���راف  املكّلف 
بقعة عمل مغاوير البحر. وقد ذكر يف حديثه اىل 
جملة »اجلي�س« اأن اأعمال الغط�س لعمق يتجاوز 
الأمر  وكذلك  معينة،  قواعد  لها  مرتاً  الثالثني 
بالن�سبة اىل الغط�س املتكّرر واملتتايل. واأ�ساف 
اأن عاملي العمق والوقت الذي ت�ستغرقه عملية 
الغط�س يوؤثران على �سغط الدم، وعلى كيفية 

كان  هنا  من  امل��اء.  حتت  من  الغّطا�س  �سعود 
ال�سحية  بال�روط  التقّيد  اىل  الإنتباه  واج��ب 
للغط�س، ل �سيما اأن الغّطا�سني كانوا مندفعني 
للغاية، وقد نّفذوا عمليات غط�س يومية متكررة 
طق�س  ظل  ويف  م��رتاً،  الثالثني  جت��اوز  عمق  يف 

عا�سف ومياه باردة جداً.
كان  الطبي  الفريق  اأن  الطبيب  العقيد  واأكد 
للتدخل  وج��اه��زاً  م�ستمرة،  ب�����س��ورة  م��وج��وداً 
اأي  ح�سول  ح��ال  يف  اأو  ال��ط��ارئ��ة،  احل���الت  يف 
وقد  املتكرر.  الغط�س  عن  ناجتة  م�ساعفات 
الأول��ي��ة  الإ���س��ع��اف��ات  الإ���س��ت��ع��دادات  �سملت 
تزويد  عرب  الطبية  والإ�سعافات  املركب،  على 
الغّطا�س بالأوك�سيجني من قبل طبيب التخدير 
والإنعا�س يف حال اقت�سى الأمر ذلك، بالإ�سافة 

اآذار 2010
40

اجلي�ش - العدد رقم 297

د
د

لع
 ا

ف
مل



اىل الإ�سعافات املتوافرة عرب غرفة ال�سغط يف 
مركز مغاوير البحر.

مبعاينة  ق���ام  ال��ط��ب��ي  ال��ف��ري��ق  اأن  واأ����س���اف 
الغط�س  عن  نتجت  التي  الب�سيطة  امل�ساعفات 
قواعد  الع�سكريني  التزام  اأن  موؤكداً  املتكرر، 
ت��ام،  ب��اح��رتاف  امل��ه��م��ة  وتنفيذهم  الغط�س 
بالرغم من اندفاعهم ال�سديد، حال دون ح�سول 
تنفيذ  اىل  اأدى  كما  اأهمية،  ذات  م�ساعفات 

املهمة على اأكمل وجه.

حفظ اجلثث بطريقة الئقة
الرحمن  عبد  هيثم  الطبيب  النقيب  واك��ب 
�سمن  بدايتها  منذ  والإن���ق���اذ  البحث  عملية 
الإنزال يف  مراكب  املوجود على  الطبي  الفريق 

عر�س البحر.
�سدور  منذ  ب��داأت  املهمة  اأن  اىل  اأ�سار  وق��د 
التكليف عن رئا�سة الطبابة، حيث �ُسّكلت فرق 
املمر�سني  من  وطاقم  اأطباء  من �سباط  موؤلفة 
الالزمة،  الطبية  باملعدات  زّودوا  والتقنيني، 
وتناوبوا العمل على مراكب الإنزال، ويف قاعدة 
بريوت البحرية يف الأماكن التي خ�س�ست حلفظ 

جثث ال�سحايا.
وقد اأو�سح النقيب الطبيب اأن مهمة الفريق 
جثامني  بت�سّلم  ق�ست  الإن����زال  م��راك��ب  على 
ثم  ومن  الغّطا�سون،  ينت�سلها  التي  ال�سحايا 
يف  لئقة  بطريقة  وحفظها  وترميزها  ف��رزه��ا، 
الأ�سا�سية  معاملها  حفظ  بهدف  خا�سة  اأكيا�س 
يف  اأن��ه  واأ���س��اف  اجلنائي.  للتحقيق  املطلوبة 
مرحلة ثانية، كان يتّم جمع الأكيا�س يف برادات 

يف  اجلثث  جمع  مراكز  اىل  نقلها  حلني  خا�سة 
بعدئٍذ  لنقلها  متهيداً  البحرية،  بريوت  قاعدة 

اىل م�ست�سفى بريوت احلكومي.
اأن  الرحمن  عبد  الطبيب  النقيب  اأو�سح  وقد 
البحر كان يف توا�سل  العامل يف عر�س  الطاقم 
وامل�ست�سفى  الع�سكرية  الطبابة  م��ع  دائ���م 
الع�سكري املركزي، حيث توىل فريق من الأطباء 
باملعدات  الإن��زال  مركب  على  العاملني  اإم��داد 
لإجناح  املطلوبة  الحتياجات  وخمتلف  الالزمة 

مهمتهم.
به  قامت  ال��ذي  اجلماعي  العمل  اأن  واأ���س��اف 
ال�سامل  اجلماعي  العمل  من  ج��زءاً  كان  الطبابة 
الذي نّفذته جميع الوحدات امل�ساركة مب�سوؤولية 
بحجم  واإح�سا�ساً  ال�سحايا  لأرواح  احرتاماً  تامة 

الكارثة الوطنية.
تعقيم الزوارق وتطهريها

الزوارق امل�ساركة  الطبابة يف تعقيم  عن دور 
يف عمليات البحث حتّدثت املوظفة املدنية يف 
لينا  ال�سيدة  املركزي  الع�سكري  امل�ست�سفى 
�سعد �سيدي، فاأ�سارت اىل اأن الطبابة الع�سكرية 
اأ�سندت اىل فرع مكافحة العدوى يف امل�ست�سفى 
تنظيف  كيفية  حول  التوجيهات  اإعطاء  مهمة 
الزوارق وتعقيمها، وذلك ب�سبب تلّوثها ب�سوائل 
بيولوجية من جراء حتّلل اجلثث. واأ�سارت �سيدي 
اىل اأن الهدف من التعقيم منع انتقال اأي عدوى 
للعنا�ر امل�ساركني يف املهمة ب�سبب اجلراثيم.

من  ع��دد  تنظيف  بعمليات  قمنا  واأ���س��اف��ت: 
اأعطينا  كما  وتعقيمها،  املطاطية  ال����زوارق 
كيفية  ح��ول  للغّطا�سني  ال��الزم��ة  التوجيهات 
معر�ساً  كونه  وتعقيمه  الغط�س  لبا�س  تنظيف 

للتلّوث ب�سبب التما�س املبا�ر مع اجلثث. 

ف�ج الهند�سة
عمل باأق�سى جه�زية وم�س�ؤولية

فوج الهند�سة مبا ميلك من خربة وعتاد وعديد 
يف  نف�سه  و�سع  اخلا�سة،  املهمة  لهذه  منا�سب 
اخلدمة ملوؤازرة مغاوير البحر ودعمهم يف بحثهم 

عن مفقودي الطائرة الأثيوبية املنكوبة.
»بداأت املهمة يف 28 كانون الثاين املا�سي، 
يقول العقيد ايلي نا�سيف قائد فوج الهند�سة، 
بو�سع  اجلي�س  قيادة  تعليمات  �سدرت  حني 
التجهيزات  مع  اخلا�س  الهند�سي  الدعم  �رية 
بت�رّف  و���س��ون��ار  غط�س  م��ع��دات  م��ن  ال��الزم��ة 
انت�سال  على  تعمل  ب��داأت  التي  البحر  مغاوير 

�سحايا الطائرة املنكوبة من قاع البحر.
واجلدير بالذكر اأن عنا�ر هذه ال�رية اخلا�سة 
هم خرباء ذخائر ومتفجرات وغّطا�سون حمرتفون 
يف الوقت عينه، وينّفذ هوؤلء دورات تدريبية مع 
من  خا�سة  فرق  ومع  اللبنانية  البحرية  القوات 
اىل  خ�سي�ساً  تاأتي  الأمريكية  البحرية  القوات 

لبنان لهذه الغاية.
الرائد فادي �ساهني اآمر �رية الدعم الهند�سي 
اخلا�س �رح طبيعة املهمة التي اأوكلت اليهم: 
ملوؤازرة  عملنا  بداأنا  الطائرة  موقع  ُحّدد  عندما 
الطائرة،  �سحايا  انت�سال  يف  البحر  مغاوير  فوج 
البقعة  �سمن  حم��ّددة  بقعة  لنا  خ�ّس�ست  حيث 

الكبرية التي مّت حتديدها يف وقت �سابق.
وبداأ غط�ّا�سو الفوج ين�زلون اىل الأعماق اأزواجاً، 
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وهي الطريقة املثلى لتاليف ح�سول اأية حوادث 
حمتملة، وكان ي�ستغرقهما الو�سول اىل الأعماق 
حواىل 3 دقائق، فيق�سيان حواىل ع�رة دقائق 
وحتديد  بالبحث  القا�سي  الدقيق  عمله�ما  يف 
مو�سع اجلثث وو�سعها يف الأكيا�س املخ�س�سة 
على  اخلا�سة  باحللقة  تعليقها  ثم  وم��ن  لها، 
املظلة املعّباأة، بالهواء، والتي بدورها ترفعها 

اىل �سطح املاء لتو�سع يف الزورق املخت�س.
�سطح  اىل  بال�سعود  الغّطا�سان  يبداأ  بعدها 
املاء ب�سكل تدريجي، لي�سّلما املهمة اىل ثنائي 

اآخر ي�ستعد بدوره للغط�س.
• ما الذي مّيز عملكم كف�ج هند�سة عن 

باقي القطع امل�ساركة يف املهمة؟
التي  احلديثة  الغط�س  معدات  اىل  اإ�سافة   -
بالتفتي�س  اخلا�س  ال�سونار  جهاز  فاإن  منلكها، 
اخلم�سة  حواىل  منذ  عليه  ح�سلنا  الذي  البحري 
�ساهم  ن��وع��ه،  م��ن  ط��راز  اأح���دث  ويعترب  اأ�سهر 

ب�سكل كبري يف عملية البحث داخل الأعماق.
الزورق وهو  املرّكز على  وميكن لهذا اجلهاز 
كهربائي  بكابل  م��رب��وط  ���س��اروخ  �سكل  على 
�سا�سة  ع��ل��ى  وم��و���س��ول  ق��دم��اً   150 ب��ط��ول 
الكومبيوتر اخلا�س به، اأن يقوم عند اإنزاله داخل 
ناحية،  كل  من  مرت  ال���600  حواىل  مب�سح  املاء 
اأحيان كثرية عملية البحث  الأمر �سّهل يف  وهذا 
عن جثة وجدت ثم ُفقدت ل�سبب من الأ�سباب اأو 
عن اأي قطعة من الطائرة بقيت اجلثة قربها اأو 

يف داخلها.
وعن امل�ساكل التي عرقلت �سري عملية البحث 
اأجاب الرائد �ساهني: اإن العمل على هذا العمق 
الكبري مل يكن �سهالً اأبداً، خ�سو�ساً واأن الغّطا�س 
ل ي�ستطيع البقاء والعمل ملدة طويلة من دون 
اأن يوؤثر ال�سغط على رئتيه ويتعب ب�رعة كبرية 

مهما كان حمرتفاً.
كذلك حتفل هذه املنطقة من البحر بالتيارات 
يزيد  ما  العا�سفة،  الأي��ام  يف  خ�سو�ساً  القوية 
فت�سبح  املياه  ويعّكر  �سعوبة  الغط�س  عملية 
الظروف  هذه  �ساهمت  وقد  جداً،  �سيئة  الروؤية 
الطبيعية بتاأخري عملنا بع�س ال�سيء يف انت�سال 

ال�سحايا بال�رعة املطلوبة.

كانت  بالقول:  حديثه  �ساهني  الرائد  وختم 
عملنا  اأن  وب��ع��د  اجل��م��ي��ع،  على  �سعبة  جت��رب��ة 
القول  ميكننا  متوا�سلني،  اأ�سبوعني  ح��واىل 
باأق�سى  عملنا  وعديد  عتاد  من  باإمكاناتنا  اإننا 
ال�سحايا  اأه��ايل  لتجنيب  وم�سوؤولية  جهوزية 

املزيد من الأ�سى يف انتظار جثامني اأبنائهم.

ف�ج مغاوير البحر
مل يعرقلهم م�ج ومل تثنهم عا�سفة 

عن القيام مبهمتهم
»يف اجتماع لقادة الأفواج، توّجه قائد اجلي�س 
العماد جان قهوجي اليهم منّوهاً باجلهود التي 
الذيول  مبعاجلة  امل�ساهمة  يف  جي�سنا  بذلها 
وامل�ساكل الناجتة عن كارثة الطائرة الأثيوبية، 
و�سام  اإنه  البحر...  مغاوير  فوج  خا�س  وب�سكل 
لنا نفخر به، لأننا كنا على قدر امل�سوؤولية التي 

و�سعتها القيادة على عاتقنا«. 
الكرمي  الركن عبد  العقيد  بداأ  الكلمات  بهذه 
البحر حديثه عن دور  ها�سم، قائد فوج مغاوير 

الفوج يف هذه الفاجعة.
الثاين  كانون   25 �سباحاً...  الثالثة  ال�ساعة 
البحر...  يف  �سقطت  اأثيوبية  طائرة   ...2010
ه عنا�ر  ات�سال من عمليات القيادة... اأمر بتوّجّ

فوج مغاوير البحر اىل مكان احلادثة.
مل يعرقلهم موج ومل تثنهم عا�سفة عن القيام 
مبهمتهم، بل توّجه قائد الفوج واأركانه وعنا�ره 
البحرية، وتوّزعوا  الفور اىل قاعدة بريوت  على 
على مراكبه الكبرية، فهم ل ي�ستطيعون التدّخل 

.)Zodiac( بزوارقهم ال�سغرية
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منذ ال�ساعة االأوىل
ها�سم  ال��رك��ن  العقيد  راح  دقيق  بتف�سيل 
الأوىل لهذه  ال�ساعة  ي�رد ما واجهه وفوجه منذ 

املهمة:
يف  ال��ف��وج  عنا�ر  ك��ل  ���س��ارك  اأوىل  كمرحلة 
بالإ�سافة اىل دوريات  انت�سال اجلثث واحلطام 

م�ستمرة يف البحر.
وال��ث��ال��ث، وو�سط  ال��ث��اين  ال��ي��وم��ني  اأم���ا يف 
الطائرة،  وجود  مكان  حول  املعلومات  ت�سارب 
املعطيات  وعر�سنا  الفوج  و�سباط  اجتمعت 

للتو�سل اىل نتائج منطقية.
الأجنبية  ال�����س��ف��ن  ح�����رت  ال��وق��ت  ه���ذا  يف 

للم�ساعدة يف اإيجاد ال�سندوقني الأ�سودين.
ن�رنا جمموعاتنا على طول ال�ساطئ من الرملة 

البي�ساء اىل الناعمة، وتابع غّطا�سونا عملية �سرب 
املنطقة من خالل غط�س اإنتقائي حت�سباً لإيجاد 
اأي دليل اأو عالمة تر�سدنا اىل احلقيقة، ولتحديد 

حطام اأو اأ�سالء اأو جثث عالقة.

معطيات متقدمة
يوم 28 كانون الثاين نزلت جمموعات كبرية 
من الفوج مقابل �ساطئ الناعمة وخلدة ملتابعة 
عمليات البحث حتت املاء، متجهني نحو تاأكيد 
�سقوط الطائرة على م�سافة قريبة من ال�ساطئ 
)10 اىل 15 كلم من ال�ساطئ على عمق حواىل 

1300 اىل 1400 مرت(.
كما  معطيات،  ع��دة  اىل  ا�ستندوا  ذل��ك  ويف 

يو�سح قائد الفوج:
من  تنتقل  والأ�سالء  احلطام  اأن  وجدنا  بدايًة 
 - ال�سعديات  منطقة 
الناعمة باجتاه �ساطئ 
الأوزاع���ي مع  خلدة - 
)جنوبي  التيار  حركة 

- غربي(.
ح�سلنا  اأننا  والأه��م 
ع���ل���ى �����س����ورة ك���ان 
ق���د ال��ت��ق��ط��ه��ا اأح���د 
امل����واط����ن����ني ي���وم 
احل����ادث����ة ال�����س��اع��ة 
�سباحاً،  ال�����س��اد���س��ة 
كالزيت  بقعة  تظهر 

يف البحر.

مكان  املنطقة  على  الك�سف  ا�ستطعنا  وق��د 
ياطراً  رمينا  ال�سورة حيث  املوجودة يف  البقعة 
قريبة  بجثة  نفاجاأ  بنا  واإذ  املنطقة،  لتحديد 
الثاين من  ي��وم  وذل��ك  امل��اء  وج��ه  )50م( على 
�سباط. وبالتايل اأ�سبحنا على �سبه يقني بوجود 
وبا�رنا  بالتحديد  البقعة  ه��ذه  يف  ال��ط��ائ��رة 

عمليات الغط�س والبحث.
وتابع مغاوير البحر الغط�س حتى �ساعة متاأخرة 
الطائرة  جناح  م��ن  ق�سماً  ف��وج��دوا  الليل،  م��ن 
اأن  دون  من  ال�سخور  بني  عالقة  متحّللة  وجثة 
يتمّكنوا من انت�سالها نظراً اىل �سعوبة الو�سول 
التي  املناخية  الظروف  واىل  اىل مكان وجودها 

رافقت عملية الغط�س.
وبالرغ��م من ذل�ك تابع��وا العم��ل حت��ى �س�اع��ة 
م�تاأخرة م�ن الل�يل، اىل اأن اأم�ره��م ن��ائ��ب رئي�س 
ل  حتى  امل��اء  من  ب��اخل��روج  للعمليات  الأرك���ان 

يتعّر�س اأي من الع�سكريني خلطر اأو �رر.
ل اليها  واإزاء املعط��يات اجلدي��دة الت��ي تو�سّ
وعر�س  واجلثث  واحل��طام  الأ�سالء  عن  الف��وج 
اليها  تو�سلوا  ال��تي  النظر  وجه��ة  الفوج  قائد 
والتي  املنط��قية  ال�ستنت��اجات  خ��الل  م��ن 
اأعطى  حمدد،  مكان  يف  الط��ائرة  بوجود  تق��ول 
الدعم  حتويل  بوج��وب  تعليم��اته  اجلي�س  قائد 
الكامل مل�ساعدة فوج مغاوير البحر يف عمليات 

البحث.
بريوت  قاع��دة  يف  اجتم��اع  ُعقد  ذل��ك،  اإث��ر 
القطع  خمتلف  م��ن  ���س��ب��اط  ح���ره  ال��ب��ح��ري��ة 
 USNS اأم���ريك���ي م���ن  امل�����س��ارك��ة، وف���ري���ق 
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قدرات  لديها  اأمريكية  )بارجة   Grapple
هائلة يف عمل البحار مع فريق غط�س( بالإ�سافة 

.Ocean Alert�اىل امل�سوؤول عن ال
مغ��اوي�ر  ف��وج  قائد  نظر  وجهة  �س��رح  وبعد 
الطائرة  ���س��ق��������وط  م��ك��ان  وحت��دي��������د  ال��ب��ح��ر، 
مرب��ع  كيلوم�رت  �سم��ن  منطقة  يف  افت��را�سي��اً 
الن��اعمة،  �ساطئ  ع��ن  كلم   3 تبعد  حمتمل، 
املنطقة  تلك  اىل   Ocean Alert توّج��هت 

ووجدت الطائرة.

ال�سندوق االأ�س�د االأول
ُوج����دت ال��ط��ائ��رة وب����داأ ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإي��ج��اد 
ها�سم  الركن  العقيد  الأ�سودين.  ال�سندوقني 

يتابع �رحه املف�ّسل:
�سباطنا  دّرب  ف��رن�����س��ي��اً  ف��ري��ق��اً  اأح�����رن��ا 
وع�سكريينا على جهاز )Indicator( يلتقط 
امل��وج��ة 37  )اأي  الأ����س���ود  ال�����س��ن��دوق  م��وج��ة 

ون�سف(.
ال�سندوق  م��ك��ان  حت��دي��د  ا�ستطعنا  وه��ك��ذا 
يزن  الذي  الطائرة  ذيل  جناح  يف  الأول  الأ�سود 
حواىل 3 - 4 طن وطوله حواىل 20 مرتاً. فكانت 

امل�سكلة يف كيفية رفعه لنت�سال ال�سندوق. 
 USNS Grapple�بال ا�ستع�ّنا  عندها 

الذيل،  ل�سحب  ل��ي��الً  ال��واح��دة  حتى  وعمل��نا 
يكن  مل  ولك��ن  التحقي���ق  جلنة  فريق  مبرافق��ة 

ال�سندوق موجوداً.
ال�سندوق  عن  للبحث  عدنا  الثاين  اليوم  يف 
الأول، وبعد 25 دقيقة من بدء عملية الغط�س، 
ذلك  ك��ان  وبالطبع  انت�ساله،  فريقنا  ا�ستطاع 

اأهمية  م���ع  ي���رتاف���ق 
ان���ت�������س���ال الأ�����س����الء 
فال�سندوق  واجلثث، 

ي�ستطيع حل اللغز.

تعليمات... 
وال�سندوق الثاين

 Ocean�ال اأرادت 
م�سح  اإج��راء   Alert
للمنطقة،  ت�سويري 
ما كان �سيوؤخر عملية 
ان���ت�������س���ال اجل���ث���ث. 

اإ�سافية  مهلة  ها�سم  ال��رك��ن  العقيد  فطلب 
التعليمات  اإ�ستك�سافية وكانت  للقيام بغط�سة 
وا�سحة منذ اليوم الأول للمهمة، بو�سع اأي جثة 
يجدها الغّطا�سون يف الكي�س املخ�ّس�س، ورفعها 
اىل �سطح املاء.وعلى الرغم من املاأ�ساة، كانت 
البحر كبرية،  الغّطا�سني من فوج مغاوير  فرحة 
كما يلفت قائد الفوج، لأنهم ا�ستطاعوا انت�سال 
عدة جثث. وراحوا يقومون بعدة غط�سات يومياً 

على عمق 45م.
غّطا�سو  وجد  البحث،  عمليات  متابعة  وخ��الل 
من  جم���رداً  ال��ث��اين  الأ���س��ود  ال�سندوق  ال��ف��وج 

عن  300م  ح���واىل  بعد  على  وذل���ك  ال��ذاك��رة، 
ال�سندوق الأول.

ميكن  ال��ذاك��رة  اأن  الإخت�سا�سيون  واأو���س��ح 
فاعتمد  ما.  �ربة  نتيجة  40م  اىل   30 تبعد  اأن 
ق��ائ��د ال��ف��وج ط��ري��ق��ة »ك��ن�����س ال��ق��ط��اع« )من 
مربعات  اىل  املنطقة  تق�سيم  بعيد،  اىل  قريب 

�سغرية واإنزال الغّطا�سني للبحث �سرباً ب�سرب(، 
وا�ستطاعوا اإيجاد ذاكرة ال�سندوق خالل يومني.
واملقتنيات  الأ�سالء  انت�سال  عمليات  وكانت 
اإح�سار  مّت  وق���د  ال���وق���ت.  ط����وال  م�����س��ت��م��رة 
الأ�سالء  لت�سوير   Odyssey Explorer
فيها  نقطة   64 حتديد  فتم  مكانها.  وحتديد 
انت�سالها  الفوج  ا�ستطاع عنا�ر  اأ�سالء �سغرية، 

خالل يومني.
ملاذا؟

الأق��اوي��ل  ك���رثت  امل��ع��ان��اة،  ه���ذه  خ�سم  يف 
طرح  ذهننا  اىل  وتبادر  الت�ساوؤلت،  وتعّددت 
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اإحدى تلك الت�ساوؤلت على قائد الفوج.
من  لغّطا�سني  ت�سمح�ا  مل  ملـــاذا   •
وحدات وفرق اأخرى، مل�ساعدتكم يف هذه 

العمليات؟
املحّللة  اجلثث  روؤي��ة  اأن  من  متاأكداً  كنت   -
والتعاطي معها على عمق خطر، كانت �ست�سّبب 

الأمر.  ه��ذا  يعتْد  مل  َم��ن  على  �سلبية  فعل  رّدة 
الناحية.  هذه  يف  املخاطرة  باإمكاننا  يكن  مل  لذا 
الذين  عنا�رنا  اح��رتاف  من  متاأكدون  اأننا  كما 
وواجهوا  تذّمر  اأي  دون  من  الو�سع  مع  تعاطوا 
كل ال�سعاب وامل�سقات مب�سوؤولية واإ�رار على 

ل اىل النتائج املرجّوة. التو�سّ
ال�سبب الآخر كان �سيق املنطقة حيث كنا ننّفذ 
املهمة )50 اىل 100م عر�س، بطول 300م( 
اأي مكان انت�سار احلطام. فعدد الغّطا�سني لدينا 
ي�ستطيع تغطية هذه املنطقة واأكرث لذا مل يكن 

وارداً الإ�ستعانة بغّطا�سني اإ�سافيني.

وثمة �سبب اآخر ميكن �رحه كالآتي:
من  الكثري  وجدنا  بغط�ساتنا،  نقوم  كنا  فيما 
واملجوهرات  والأم����وال  اخل��ا���س��ة  املقتنيات 
هذا  يف  والأوام���ر  للركاب...  الثبوتية  والأوراق 
وتق�سي  لع�سكريينا  وا�سحة  كانت  امل��ج��ال 
بت�سليم كل ما يتّم اإيجاده اىل اجلهات املخت�سة 

هذا  يف  جي�سنا  املفقودين.  لأه��ايل  لإعادتها 
هام  اأمر  وهذا  عالية  باأخالقيات  يتحّلى  املجال 

جداً.
بفوج  والبحث  العمل  ُح�ر  الأ���س��ب��اب،  لهذه 
الهند�سة  ف��وج  من  ح�سرية  مع  البحر  مغاوير 
حتت  واج��ب��ه��م  اأّدوا   ،Sonar ج��ه��از  مت��ل��ك 

ال�سيطرة العملية لفوج مغاوير البحر.
احرتاماً مل�ساعر النا�س

عبد  الركن  العقيد  اأبدى  على هام�س حديثنا، 
و�سائل  بع�س  م��ن  امتعا�سه  ها�سم  ال��ك��رمي 
الإعالم الذي كان يعرقل جناح العمليات بطريقة 

من الطرق. فقد حاول بع�س الو�سائل احل�سول 
على معلومات اأو �سور عن عملنا، ولكن الأمر جاء 
وا�سحاً من القيادة مبنع ت�ريب اأي منها، اىل اأي 
خ�سو�سية  على  حفاظاً  كانت،  جهة  اأو  �سخ�س 

املو�سوع واحلالة، واحرتاماً مل�ساعر النا�س.
وبع�س  الإع��الم  و�سائل  بع�س  جعل  الأمر  هذا 

جهة  من  خميلتهم،  يف  ي�سرت�سلون  الإعالميني 
حتليل املعطيات كاأن يقولوا مثالً اإن ال�سندوق 
ال�سائعات  من  وغريها  اإخ��ف��اوؤه  مت  قد  الأ�سود 
بوقوع  الزعم  حّد  اىل  و�سلت  التي  والأق��اوي��ل 
مغاوير  ف��وج  يف  العمليات  ج��راء  من  اإ�سابات 

البحر.
بل  مهمتنا،  متابعة  ع��ن  يردعنا  مل  ه��ذا  ك��ل 
بدورنا،  كبرياً  اإمياننا  وكان  اأنف�سنا  على  اتكلنا 
وواجبنا  اأهلنا  هم  عنهم  نبحث  من  باأن  و�سعرنا 

اأن جندهم ون�ساعد اأهلهم.
ويتابع قائد فوج مغاوير البحر التنويه بجهود 
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ع�سكرييه ذاكراً �سهادة توّجه بها رئي�س الفريق 
يوماً  ي��َر  مل  باأنه  قائالً   Grapple الأم��ريك��ي 
والتزامه واحرتافيته.  باإ�راره  الفريق  مثل هذا 
وقد  غط�سات  بثالث  ق��ام  الأم��ريك��ي  فالفريق 
التقنيات  م��ن  ال��رغ��م  على  منه  ف��رد  اأ���س��ي��ب 
اأما مغاوير  التي ميلكونها،  والأجهزة املتطورة 

ومل  الغط�سات  مب��ئ��ات  ق��ام��وا  فقد  البحر 
ُي�سب اأحد.

اإرادة هزمت التكن�ل�جيا
�سباط  ك���ان  ال���ف���وج،  ق��ائ��د  ج��ان��ب  اىل 
والتحليالت،  ال���ق���رارات  يف  ي�����س��ان��دون��ه 
ا�ستطاعوا جميعهم قيادة عمليات ناجحة يف 

حّل لغز الطائرة الأثيوبية املنكوبة.
املقدم فادي خّمول، رئي�س الفرع الثالث 

والتدريب(  )العمليات  البحر  مغاوير  ف��وج  يف 
يو�سح اأن »ال�سرب والإندفاع والثبات باملوقف 
املتابعة.  على  �ساعدتنا  الع�سكريني  و�سجاعة 
 The« اأحد ال�سباط الأمريكيني عنا وكما قال 
 »Will defeated the technology
التكنولوجيا  هزمنا  واإ���رارن��ا  باإرادتنا  اأننا  اأي 
لنا اليها. ول  التي مل توؤد اىل النتائج التي تو�سّ
ميكن اأن ننكر خربة ع�سكريينا وخربتنا و�سنوات 
خالل  من  خ�سو�ساً  املجال،  هذا  يف  تخ�ّس�سنا 
مهمات �سابقة �ساركنا فيها )مثالً: حادثة طائرة 
يف  املتوا�سل  التدريب  من  �سنوات  كوتونو(... 
والت�سميم  الإرادة  بهذه  زّودت��ن��ا  املجال  ه��ذا 

للمتابعة وتخّطي ال�سعوبات.
اأما بالن�سبة اىل ما ا�ستخل�سناه من هذه املهمة 
بالتحديد، فاإننا اأظهرنا قدراً كبرياً من التعاون 
اأرك���ان  �سعيد  ع��ل��ى  وال��ت��م��ا���س��ك  والتن�سيق 
و�سباط الفوج وعنا�ره. وم�ستقبالً، �سوف نعمل 
على زيادة عدد الغّطا�سني يف الفوج وتزويدهم 
وتدريب  اىل تطويرهم  بالإ�سافة  الالزم  العتاد 
فريق غط�س يعمل على عمق يتخّطى ال�65 مرتاً 
الذي هو احلّد الأق�سى الذي ن�ستطيع حتى الآن 
البحري  العمل  تكثيف  علينا  اإذاً  اليه.  الو�سول 
التجربة  ه��ذه  واأن  خ�سو�ساً  ع�سكريينا،  ل��دى 
وفوجنا  ال�سحيح  هو  ك��ان  خيارنا  اأن  اأظ��ه��رت 

يتمّيز بقدرات متنوعة بحراً وبراً وجواً«.

اأثبتنا جدارتنا
رئي�س  كفوري،  ف��ادي  الرائد  اأّك��د  جهته  من 
التخطيط  نتيجة  اأن��ه  ال��ف��وج،  يف  الثاين  الفرع 
تنفيذ  على  والإ���رار  ال�سلبة  والإرادة  الدقيق 
املهمة مهما كان الثمن، جنح فوج مغاوير البحر 
واأثبت جدارته جمدداً بالعمل يف خمتلف الظروف 
وذلك نتيجة العمل الدوؤوب والتدريب القا�سي 

واملكّثف يف املجالت كافة.
عنا�ر  نّفذها  التي  العمليات  كل  اأن  واأ�ساف 
من  ت�سويرها  مّت  املهمة  ه��ذه  خ��الل  ال��ف��وج 

وباإمكاناتهم  ال��ف��وج  يف  التوجيه  عنا�ر  قبل 
)فوق  الأف��الم  جميع  اأُر�سلت  وقد  املتوا�سعة. 
ل�ستثمارها  التوجيه  مديرية  اىل  وحتته(  البحر 

عند املقت�سى.
غّطا�س�ن... ع�سكري�ن... اإن�ساني�ن

غّطا�سو الفوج كانت لهم كلمتهم و�سهادتهم 
يف ما يخ�ّس الكارثة. 

فمن جهته يوّكد املوؤهل الأول ابراهيم الألطي 
اأن اأبرز ال�سعوبات كانت من الأحوال الطبيعية، 
هذا  مثل  يف  يغط�سون  التي  الأوىل  املرة  فهي 
اجلثث  مع  التعامل  اىل  بالإ�سافة  الطق�س... 
تعّلمه  ما  اأب��رز  كان  وقد  لنت�سالها.  واملعاناة 

كمن  كنا  اأننا  من  الرغم  على  الياأ�س  »عدم  هو 
يبحث عن اإبرة يف كومة ق�س ولكن اإ�رار القائد 

وال�سباط زادنا عزماً على املتابعة«.
هذه  على  �سّدد  �سعيد  عامر  الأول  امل��وؤه��ل 
الفكرة اي�ساً »فبطبيعة احلال، عندما نرى قائد 
الفوج  و�سباط  حلظة،  يفارقنا  ل  اأمامنا  فوجنا 

مندفعني، كل هذا يزيدنا اإندفاعاً.
اأما الفرق بني ما تدّربنا عليه وما واجهناه يف 
دون  من  نتدّرب  كغّطا�سني  اأننا  العملية،  هذه 
من  واجهناه  ما  عك�س  على  خطر  اأي  م�سادفة 

طق�س �سعب وجثث وحطام وغريه«.
»اأهمية  على  فريّكز  بحرة  حممود  املوؤهل  اأما 
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اجلماعي  العمل  و�رورة  الغط�س،  برفيق  الثقة 
اإذ اأن العمل الفردي ممنوع. وهذا ما ا�ستنتجناه 
رفيقي  كنا  عندما  خ�سو�ساً  العملية،  هذه  يف 
واأنا ننت�سل جثة قبطان الطائرة من غرفة الأمرة 

حتت املاء«.
تدريباتنا  عن  خمتلفة  جديدة  جتربة  »كانت 
ماروين،  غ�سان  الأول  املعاون  يقول  للحرب« 
ه��دوء  تتطّلب  اإن�سانية  مهمة  ك��ان��ت  »ف��ق��د 
ذنب  ل  اأ�سخا�ساً  ننت�سل  كنا  لأننا  اأع�ساب، 
لهم ول دخل لهم يف احلرب. مل نكن نتعامل مع 
عدو... وقد عّلمتنا هذه املهمة اأهمية التدريب 
امل�ستمر اإذ ل يعرف ال�سخ�س متى يلجاأ اليه، بل 

علينا اأن نكون يف جهوزية م�ستمرة«.
الذي  خم��ل��وف،  �سيمون  الأول  امل��ع��اون  اأم���ا 
�سارك من قبل يف مهمة كوتونو، فيو�سح الفرق 
بني املهمتني: »يف كوتونو كانت الطائرة على 
حتت  الأ���س��ود  ال�سندوق  عن  وبحثنا  ال�ساطئ 
طافية  كانت  التي  اجلثث  �سحبنا  كما  امل���اء، 
الطائرة  مع  املهمة  هذه  يف  اأما  املاء.  وجه  على 
الطائرة  م��ك��ان  ع��ن  نبحث  فكنا  الأث��ي��وب��ي��ة، 
وتدّرجت ال�سعوبات بني خطر الغط�س و�سعوبة 

الروؤية...«.
وقد اأجمع كل الغّطا�سني على الطابع الإن�ساين 
مكان  نف�سه  ي�سع  منهم  فكل  املهمة،  لهذه 
املهمة  اإمت��ام  بوجوب  وي�سعر  ال�سحايا،  اأه��ايل 
لكي ي�ساهم يف التخفيف من حرقة الأهل... »اإننا 

نقوم بواجب اإن�ساين جتاه ربنا والوطن«!!

للتاريخ...
يف ختام هذا ال�رح امل�سهب، وال�سهادات احلّية 
تولّها فوج  التي  املهمة  اأو�سحت طبيعة  التي 
الركن  العقيد  الفوج  قائد  يختم  البحر،  مغاوير 
الكرمي ها�سم: »لقد قمنا بعمل تعجز عنه  عبد 
اأنف�سنا مرة  لنثبت  والدول و�سنتابع  الأ�ساطيل 
جديدة يف اأي مكان يدعونا اليه الواجب. من هنا 
اأ�سكر كل فرد وعن�ر من الفوج �ساهم يف اإجناح 
اأحاطوا  الذين  ال�سباط  اىل  و�سولً  املهمة  هذه 
بي والذين اأّمنوا امل�ساندة اللوج�ستية واحلماية 
كلٌّ ح�سب مهمته ودوره. ونوؤّكد اأن عمل القوات 

اخلا�سة هو عمل فريق، فال اأحد ينجح مبفرده.
واحلمد هلل اأننا اأثبتنا اأن فوج مغاوير البحر هو 
على قدر امل�سوؤولية اأمام القيادة واأمام ال�سعب 

اللبناين. 

الق�ات البحرية
عمل اإيجابي وفّعال يف ظل ظروف 

اإن�سانية �ساغطة
يف  الأثيوبية  الطائرة  �سقوط  خرب  ورود  عند 
البحر من برج املراقبة يف مطار رفيق احلريري 
الرادارية  ال�سبكة  عمليات  غرفة  اإىل  ال��دويل 
وزوارق  مراكب  �سارعت  البحرية،  ال��ق��وات  يف 
البحريتني  وبريوت  جونية  قاعدتي  يف  البحرية 
اىل الإبحار فوراً باإجتاه �ساطئ الأوزاعي يف خلدة 
على ُبعد ثالثة كيلومرتات تقريباً من ال�ساطئ. 

للبدء  الوا�سلني  اأول  البحرية  القوات  وكانت 
على  اأن�سئت  وق��د  والإن���ق���اذ،  البحث  بعملية 
البحرية  بريوت  قاعدة  يف  عمليات  غرفة  الفور 
البحري  العميد  البحرية  القوات  قائد  برئا�سة 
نزيه بارودي وعدد من ال�سباط والأركان وقادة 
القواعد، ملواكبة الكارثة يف ظل ظروف مناخية 
�سعبة للغاية وحتت عوامل �ساغطة. بعدها ح�ر 
�سابط عمليات ال�سبكة الرادارية الرائد البحري 
للقيام  اأولية  خطة  بو�سع  قام  الذي  عالّم  زياد 
الإعتبار  بعني  اآخ���ذاً  والإن��ق��اذ،  البحث  بعملية 
واإجتاه  وقوة  الطائرة  ل�سقوط  املحتمل  املكان 
البحرية  اإث��ره��ا  على  ف��ح��ّددت  وال��ري��اح،  البحر 
كان  وق��د  الطائرة  ل�سقوط  التقريبي  املوقع 

موقعاً اإفرتا�سياً.
والطق�س  العتاد املتطّور  توافر  وب�سبب عدم 
والإنقاذ  البحث  عمليات  ا�ستغرقت  العا�سف، 
فرتة طويلة لإنهاء املهمة. ولكن يجدر بالإ�سارة 
هنا اأنه على الرغم من طول فرتة البحث والإنقاذ، 

عمليات  اىل  ن�سبة  ممتازة  قيا�سية  فرتة  تبقى 
البحث املنّفذة دولياً يف حوادث الطريان.

نزيه  البحري  العميد  البحرية،  القوات  قائد 
جانب  واإىل  الكارثة،  حلظة  منذ  ق��ال:  ب��ارودي 
وجمموعة  اجلوية  والقوات  البحر  مغاوير  فوج 
القوات  ب��داأت  الهند�سة،  فوج  من  متخ�ّس�سة 
وبالإ�سافة  ت��وّق��ف.  دون  م��ن  العمل  البحرية 
املتوافرة  واللوج�ستية  الب�رية  الطاقات  اإىل 
بالقوى  ف��وري��ة  ب�����س��ورة  اإ���س��ت��ع��ان��ت  ل��دي��ه��ا، 
الدولية  القوات  نطاق  �سمن  العاملة  البحرية 
قدراتها  ا�ستخدام  يف  م�سكورة  �سارعت  التي 
عمل  ق��ط��اع��ات  ُخ�ّس�ست  وق���د  امل��ت��ط��ورة«، 
لبوارجها احلربية وهي املركب احلربي الرتكي 
الإيطايل  املركب   »TCG BOZCAADA«
احلربي »ITS ZEFFIRO« واملراكب احلربية 
 «FGS PEGNITZ»، «FGS الأمل��ان��ي��ة 

.LABOE»، «FGS MOSTEL»
بعدها، مّت تطوير خطة البحث والتفتي�س وفقاً 
للمعطيات امل�ستجدة ف�ساركت يف العملية باخرة 
 »OCEAN ALERT« متخ�س�سة  مدنية 
اإىل  اإ���س��اف��ة  ب���ريوت،  كانت م��وج��ودة يف م��رف��اأ 
 USNS« الأبحاث  جمال  يف  متخ�س�سة  �سفن 
وقد   »USS RAMAGE«و  »GRAPPLE
التي �ساهمت  نتائج ممتازة، فهي  كان لعملها 

يف ت�ريع عملية امل�سح بالأجهزة املتطّورة.
وي�سري هنا املالزم الأول البحري اأحمد اليا�س 
كل  م��نت  على  اإرت��ب��اط  �سابط  وج��ود  اإىل  ���رّي 
عن  البحث  عملية  يف  �ساركت  اأجنبية  ب��اخ��رة 
كان  وقد  املنكوبة.  الأثيوبية  الطائرة  اأنقا�س 
دوره مهماً جداً وعمله دقيقاً، يراقب العمل على 
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ال�سورة والأحداث  الأجنبية وينقل  البواخر  منت 
القيادة  غ��رف��ة  اىل  امل�����س��ت��ج��ّدة  وال��ت��ط��ّورات 
والعمليات يف قاعدة بريوت البحرية وبالعك�س، 
ميكن  ول  الطرفني  ب��ني  الو�سل  �سلة  فهو 

للبواخر الأجنبية العمل يف غيابه.

تن�سيق العمل
املهمة،  يف  املعنية  الأج��ه��زة  ك��رثة  اإىل  نظراً 
عمليات  غرفة  اإن�ساء  ج��داً  ال�����روري  م��ن  ك��ان 
الأركان  رئي�س  نائب  من  بتوجيه  مو�ّسعة  اأخرى 
للعمليات العميد الركن عبد الرحمن �سحيتلي، 
والقوات  العمليات  مدير  من  كل  فيها  �سارك 
البحر  مغاوير  وف��وج  اجلوية  والقوات  البحرية 

الداخلي  الأم����ن  وق���وى  الع�سكرية  وال�����رط��ة 
وال��ط��ب��اب��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة وم��دي��ري��ة ال��ط��ريان 
وال�سليب  امل���دين  ال��دف��اع  وم��دي��ري��ة  امل���دين 
الفرن�سية  البعثة  اإىل  اإ�سافة  اللبناين،  الأحمر 
املتخ�ّس�سة التي ح�رت اىل لبنان للم�ساركة يف 

عملية حتديد موقع �سقوط الطائرة.
البحري جوزف واكيم،  الركن  العقيد  وبح�سب 
من�ّسق العمل يف هذه الغرفة بني البحرية وفوج 
التحقيق عرب قيادة  باإ�راف جلنة  البحر  مغاوير 
وي�سار  املعنيني يجتمعون  فاإن جميع  اجلي�س، 
اإ�ستثمارها  اىل جتميع املعلومات كافة ثم يتّم 
للتنفيذ  وحتويلها  البحرية  ال��ق��وات  قبل  من 

امليداين.
وقد �ساهم املجل�س الوطني للبحوث العلمية 
ومببادرة من الدكتور كابي خلف بتزويد القوات 
 R.O.V -Remoted( ب��ج��ه��از  ال��ب��ح��ري��ة 
متخ�س�س   )Operator Vehicule

بالت�سوير امل�سّجل حتت املاء.
الركن  العقيد  وبح�سب  الأوىل،  املرحلة  ففي 
موقع  حتديد  ج��رى  ال��غ��رّي��ب،  ج��وزي��ف  البحري 
الأ�سود  وال�سندوق  الطائرة  ل�سقوط  اإفرتا�سي 
والركام  اجلثث  اإنت�سار  معطيات  من  اإنطالقاً 
راداري  اآخر موقع  اإىل  اإ�سافة  املاء،  على �سطح 
ومبعاونة  احل�سابية.  العمليات  وبع�س  للطائرة 

الفريق الفرن�سي الذي و�سل يف الوقت املحدد 
املواقع  تاأكيد  مّت  م��ت��ط��ّورة،  ب��اأج��ه��زة  م����زّوداً 
بحث  عمليات  وبعد  واأخ��رياً  �سابقاً.  املفرت�سة 
الأول ومّت  الأ�سود  ال�سندوق  م�سنية، ُعرث على 

اإنت�ساله وت�سليمه اىل جلنة التحقيق.
البحري  الركن  العقيد  قام  لحقة،  مرحلة  ويف 
 R.O.V�ال بت�سغيل  البحوث  مركز  مع  الغرّيب 
التابع للمركز املذكور على منت مراكب الإنزال 
الثاين  الأ���س��ود  ال�سندوق  موقع  حتديد  بغية 
الذي يحمل م�سّجل املكاملات يف قمرة القيادة 

)Voice Recorder(، وقد جنحوا يف ذلك 
الإيجابي والفّعال بعد  الأثر  فعالً وكان لعملهم 
الأنفا�س والبحث واجلهد  اأيام عديدة من حب�س 

املتوا�سلني.
من  وهو  فرج  طارق  البحري  الرائد  اأ�سار  وقد 
ال�سباط الذين كانوا يتابعون العمل ميدانياً على 
اأحد مراكب الإنزال، اإىل اأن مراكب الإنزال كانت 
والأ�سالء  اجلثث  ت�ستقبل  التي  الربادات  حتمل 
املنت�سلة من البحر وكان على متنها جهاز طبي 
يف  متخ�ّس�س  فريق  الع�سكرية،  الطبابة  م��ن 
الع�سكرية  ال�رطة  من  وفريق  اجلنائية  الأدل��ة 
اإ�سافة اىل فريق غّطا�سني من القوات البحرية 
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يقومون بالغط�س والبحث عن اأي ج�سم له عالقة 
 R.O.V�بال الإ�ستعانة  بعد  املنكوبة  بالطائرة 
فيتاأكد  هدفاً  وي��ح��ّدده  باجل�سم  ي�ستبه  ال��ذي 

الغّطا�سون منه على الفور.
العمل  نذكر هنا، مدى خطورة  اأن  املهم  ومن 
الذي كان يقوم به الغّطا�سون اىل عمق 40 مرتاً 

يف غياب غرفة ال�سغط.
والتفتي�س،  البحث  لعمليات  ومواكبًة  كذلك، 
ال�سلب  القعر  ذات  املطاطية  ال��زوارق  كانت 
)Rigide hull Inflated Boat( تعمل 
عن  عبارة  وه��ي  اللبناين.  ال�ساطئ  ط��ول  على 
البحري  الأول  امل��الزم  بح�سب   ،Platform
اإحداها،  منت  على  ك��ان  ال��ذي  املجذوب  خليل 
الغّطا�سون  ينت�سلها  التي  اجلثث  نقل  مهّمتها 
الإنزال  مراكب  ابتعاد  حال  يف  ال�رعة  وجه  على 

عن موقع الإنت�سال.
ختاماً، اإن القوات البحرية يف اجلي�س اللبناين، 
�سباطاًَ ورتباَء واأفراداً، كانوا ي�سعرون بالغ�ّسة 
حول الإمكانات املتوافرة بني اأيديهم خ�سو�ساً 
واأن لهم ملء الثقة بقدراتهم املهنية والتقنية 
والو�سائل  التقنيات  ا�ستعمال  تخّولهم  التي 
اأكانت  ���س��واء  بها،  الإ�ستعانة  مّت  التي  كافة 
ر�سد  اأجهزة  اأو  احلجم  متو�سطة  حربية  مراكب 

وتعّقب اأو حتى عتاد بحث وغريها.
القوات  ا�ستطاعت  فقد  ذل��ك،  من  وبالرغم 
القيام  والدائمة،  التامة  بجهوزيتها  البحرية، 
اإن�سانية  عوامل  ظل  يف  وف��ّع��ال  اإيجابي  بعمل 

ومناخية �ساغطة.

الق�ات اجل�ية
ا�ستطالع وج�الت بحث وم�ساعدة

يف االإخالء
بعد تلقي ات�سال من غرفة العمليات اجلوية 
يف برج املراقبة يف مطار رفيق احلريري الدويل، 
قائد  اأمر  اأثيوبية،  مدنية  طائرة  اختفاء  مفاده 
املعلويل  �سمري  الركن  العميد  اجلوية  القوات 
طلب  كما  البحث.  لأعمال  الطوافات  بتح�سري 
لالإلتحاق  كافة  والفنيني  الطيارين  ا�ستدعاء 

بالقاعدة ب�سورة فورية.
ل��ن��ا كيفية  ي�����رح  ال���ق���وات اجل���وي���ة  ق��ائ��د 
فجر  ب��زوغ  »عند  املهمة:  هذه  يف  قواته  تدّخل 
2010/1/25 اأي حواىل ال�ساعة 6.20 متّكن 

الطائرة  ج�سم  من  اأجزاء  م�ساهدة  من  الطيارون 
�سعاعها  دائرة  �سمن  املياه  �سطح  على  تطفو 
بني  طافياً  اجلثث  من  وع��دد  مرت   500 ح��واىل 
الركام. فاأعطي الأمر للبحث باأف�سلية اأوىل عن 
من  وذل��ك  بالطوافات  واإخالئهم  اأحياء  ناجني 
املنطقة املمتدة من الناعمة حتى راأ�س بريوت. 
وعند التاأكد من عدم وجود ناجني اأحياء، بو�رت 

عملية انت�سال اجلثث مب�ساعدة الغّطا�سني.
بريوت  قاعدة  من  اإرتباط  �سابط  وعّينا  هذا 
للمطار  ال��ت��اب��ع  امل���راق���ب���ة  ب����رج  يف  اجل���وي���ة 
نفّذتها  التي  والإنقاذ  البحث  رحالت  لتن�سيق 
من  اع��ت��ب��اراً  املتحدة  والأمم  اجل��وي��ة  ال��ق��وات 

2010/1/25 ولغاية 27 منه.

تف�سيل املهمات يف اجل�
القوات  نّفذتها  التي  املهمات  تف�سيل  عن 
املعلويل  الطيار  الركن  العميد  اأو�سح  اجلوية، 
خم�س  ُن��ف��ّذت   2010/1/25 ب��ت��اري��خ  اأن���ه 
�ساعات طريان على الطوافة �سيكور�سكي و13 
دقيقة  و40   UH-1H الطوافة  على  �ساعة 
انت�سال  فا�ستطاعوا  �سي�سنا،  نوع  الطائرة  على 
بوا�سطة  جثتني  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ج��ث��ث،  �ست 

طوافة بريطانية.
قام  ن��ف�����س��ه،  ال���ي���وم  ويف 
والأ�سغال  الداخلية  وزراء 
العام�ة  ال�سحة   - ال��ع��ام��ة 
اجلي�س  قائد  اىل  بالإ�سافة 
وم���دي���ر ع����ام ق����وى الأم����ن 
منطقة  با�ستطالع  الداخلي، 
طوافة  ب��وا���س��ط��ة  احل����ادث 

�سيكور�سكي.
الأيام  يف  نّفذنا  ذل��ك،  اإىل 
ال��ت��ال��ي��ة ���س��اع��ات ط���ريان 
التفتي�س  م��ه��م��ة  ل�����س��ال��ح 
جمموعها  ب��ل��غ  والإن����ق����اذ، 

61.35 �ساعة.
اجلوي�ة  ال��ق��وات  �ساركت 
ُع��ق��د يف ق��ي��ادة  ب��اإج��ت��م��اع 
بح�س�ور  البحرية  ال��ق��وات 
بعملية  امل��ع��ن��ي��ني  ج��م��ي��ع 
الت�ساور  ومّت  التفتي�س، 
حطام  ع��ن  البحث  لتفعيل 

قطاعات  وتق�سيم  العمل  وتنظيم  ال��ط��ائ��رة 
البحث.

وقد ُعق�د اجتماع ثاٍن �سّم اإىل اجلهات املعنية، 
وفداً من مكتب التحقيق الفرن�سي BEA ووفداًَ 
من �ركة Boeing ووفداً من ال�ركة الأثيوبية 

لتبادل املعلومات والتن�سيق امل�سرتك.
�سع�بات ولكن...

واجهتها  ال��ت��ي  ال�����س��ع��وب��ات  ع��ن  ب��احل��دي��ث 
العميد  ذك��ر  العملية،  ه��ذه  يف  اجلوية  القوات 
تتعّلق  التي  الأوىل  النقطة  املعلويل  الركن 
مما  الطائرة  وقوع  اأماكن  حول  الآراء  بت�سارب 
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اأّدى اإىل خ�سارة الوقت بالتفتي�س.
الأج��ه��زة  يف  ال��ن��ق�����س  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ه���ذا 
بني  التن�سيق  �سعوبة  والأه���م  امل��ت��ط��ّورة... 
وت�سارب  امل��ه��م��ة  ب��داي��ة  يف  ك��اف��ة  اجل��ه��ات 
اجلي�س  قيادة  تداركته  ما  وه��ذا  ال�سالحيات، 
بني  تن�سيقية  اجتماعات  تنفيذ  اىل  وب��ادرت 

املكّلفني بالتفتي�س لتوحيد العمل وتن�سيقه.
على  اجلثث  اإنت�سال  عملية  ُنفذت  ذل��ك،  اإىل 
م�ستوى عاٍل من الإحرتافية على الرغم مما كان 
يحيط بها من خطورة يف الأحوال اجلوية ال�سيئة 

والأمواج العاتية.
اجل��وي��ة �سل�سلة  ال��ق��وات  ل��ق��ائ��د  ك���ان  وق���د 
لتجّنب  للم�ستقبل،  وت��و���س��ي��ات  اإق���رتاح���ات 
اإ����راك  فطلب  امل��ه��م��ات،  وتفعيل  الأخ���ط���اء 
التحقيق،  جلنة  يف  اجلي�س  قيادة  عن  مندوب 
عمليات  تنفيذ  عن  املبا�رة  امل�سوؤولة  كونها 
البحث والإنقاذ، ولوجود عدد كبري من ال�سباط 
بالتحقيق  كافية  خربة  ذوي  اجلوية  القوات  يف 

بحوادث الطريان.
عمليات  غرفة  اإن�ساء  ���رورة  اإىل  اأ���س��ار  كما 
وتفعيل  للتن�سيق  اجلي�س  قيادة  �سعيد  على 
العمل عند ح�سول حوادث مماثلة م�ستقبالً. هذا 
بالإ�سافة اإىل حتقيق جتهيزات مالحية راديوية 
اأماكن  على  والدللة  التفتي�س  على  للم�ساعدة 

�سقوط الطائرة وال�سندوق الأ�سود.
القوات  بني  املبا�ر  التن�سيق  ب�رورة  وختم 
اجل��وي��ة وامل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ط��ريان امل��دين 
اجلوية  القوات  �سباط  خ��ربات  من  لالإ�ستفادة 
املحققني يف حوادث طائرات، وحتليل احلادث 
املعنية  الأط��راف  باقي  مع  بالتعاون  واأ�سبابه 

باحلادث.
الدفاع املدين

اإمكانات وجه�د الإمتام عمليات البحث 
و�سرب االأعماق

وزارة  ل��دى  ت�سّكلت  ال��ك��ارث��ة،  ح�سول  ف��ور 
اأّدت  مركزية،  عمليات  غرفة  الوطني  الدفاع 

واإدارة  التن�سيق  مو�سوع  يف  الأ�سا�سي  ال��دور 
الأزمة.

زياد  الوزير  اللبناين  الداخلية  وزي��ر  وطلب 
الدفاع  ال��ب��ح��ري يف  الإن��ق��اذ  ف��رق  م��ن  ب���ارود 
املدين اللبناين اأن تكون بت�رّف غرفة عمليات 

قيادة اجلي�س.
العمل  �سالمة  تكفل  التي  الإج��راءات  ولإمتام 
ما  انت�سال  يف  املرجّوة  النتائج  اإىل  للو�سول 
ما  على  واحل�سول  ال�سحايا  جثث  من  اأمكن 
ت�سافرت  الأثيوبية،  الطائرة  حطام  من  اأمكن 
الأم��ن  ج��ه��ود ك��ل م��ن ق��ي��ادة اجلي�س وق���وى 
الأحمر  وال�سليب  امل��دين  وال��دف��اع  الداخلي 
لقوات  تابعة  وط��واف��ات  ب��واخ��ر  اإىل  اإ���س��اف��ة 
والفرن�سية  الأمريكية  وال�سفن  »اليونيفيل«، 

الإنقاذ... املتخ�ّس�سة بعمليات 
كلها اإمكانات وجهود احّتدت لإمتام عمليات 
البحث و�سرب الأعماق بحثاً عن اأي جديد بالرغم 

من الطق�س العا�سف وال�سعوبات.
الدفاع  من  150عن�راً  اإنت�ر  الكارثة،  �سباح 
على  ومتطوعني  م��راك��ز  روؤ���س��اء  ب��ني  امل��دين 
دوري��ات  خ��الل  من  وتوّجهوا  ال�ساطئ،  ط��ول 
املنطقة  بتفتي�س  وقاموا  احل��ادث  حيث  اىل 
بريوت،  راأ�س  حتى  اجلّية  �ساطئ  من  املمتدة 
وجمع  اجلثث  اإنت�سال  على  مهمتهم  واقت�رت 
ال�ساطئ  ط��ول  على  املبعرثة  الطائرة  قطع 

وت�سليمها اىل قيادة اجلي�س. 
للدفاع  م��راك��ز  انت�رت  التالية،  الأي���ام  يف 
مهمة  العنا�ر  ووا�سل  ال�ساطىء،  على  املدين 
الأ�سد �سعوبة  انها  ُيجمع كل من �سارك فيها، 

واأملاً.
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اإفتتاح وكلمات
بعد الن�سيد الوطني ون�سيد اجلامعة، ترحيب 
فيلم  ُع��ر���س  ث��م  با�سيل،  ربيكا  الطالبة  م��ن 

وثائقي يتحّدث عن ت�سحيات اجلي�س.
قّدم الحتفال ممثل الأ�ساتذة يف الكلية الدكتور ايلي نعمة، الذي قال: 
»نكّرم روحك الطاهرة ونكّرم من خاللك روح كل �سهيد من �سهداء جي�سنا 
البا�سل. تكرمينا لك هو عربون احرتام وحمبة وفعل اإميان وامتنان لهذه 

املوؤ�س�سة ال�سامنة واجلامعة الوطن«... 

كلمة الهيئة الطالبية
توّجه رئي�س الهيئة الطالبية اأنطوين املعّلم اىل ال�سهيد احلاج بالقول: 
يعترب  متخاذل  ملطلق  ونوؤكد  اأمثالك،  بال�سهداء  عالياً  راأ�سنا  نرفع  »اإننا 
يعرف  ول  جاهل  اأنه  الع�سكرية،  باملوؤ�س�سة  امل�سا�س  على  ق��ادراً  نف�سه 
رجالت املجد«. ومن ثم ُعر�س فيلم م�سّور عن مراحل اإن�ساء احلديقة، من 

اإعداد الهيئة الطالبية يف الكلية.

كلمة وديع العب�سي
متويل  يف  �ساهم  الذي  العب�سي  وديع  ال�سيد 
اإن�ساء احلديقة قال: »اإن امل�سكلة الكربى التي 
اجلامعة  يف  ال�سيا�سة  خرجت  لقد  ال�سيا�سة.  هي  لبنان  يف  التعليم  تواجه 
عن مفهوم اجليل اجلديد الثائر، الذي ي�سبو اىل التغيري وجعلت منه جيل 
م�ستزملني، ي�سريون عمياناً وراء الزعيم«. واأطلق نداء: »اأبعدوا ال�سيا�سة 

عن اجلامعات، واأبعدوا اجلامعات عن ال�سيا�سة«.

كلمة قائد اجلي�س
ممثل قائد اجلي�س العميد الركن جورج نادر قائد الفوج املجوقل األقى 

الكلمة الآتية:
ي�رّفني اأن اأنقل اليكم حتية قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، وتقديره 
اللواء  الكبري  اجلي�س  �سهيد  با�سم  حديقة  بافتتاح  الكرمية،  مبادرتكم 
ارتباطكم  اأ�سمى تعبري، عن عمق  احلاج، معرّبين يف ذلك  الركن فرن�سوا 
ق�سى  الذي  البطل،  ال�سهيد  هذا  لدماء  ووفائكم  الع�سكرية،  باملوؤ�س�سة 
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اإعداد: جان دارك اأبي ياغي

ذكراهم خالدة

اآذار

اإفتتاح حديقة فرن�س�ا احلاج ومنح جائزته 
للمتفّ�قني يف كلية العل�م - الفرع الثاين

وت�سحيات  لت�سحياته  ووفــاًء  لذكراه  اإحياًء 
اإفتتحت  الع�سكرية،  امل�ؤ�س�سة  يف  رفاقه 
الفرع  اللبنانية -  العل�م يف اجلامعة  كلية 
الثاين )الفنار( بالتن�سيق مع اجلي�س اللبناين 
احلاج  فرن�س�ا  ال�سهيد  الركن  الل�اء  وم�ؤ�س�سة 

فرن�س�ا  ال�سهيد  الركن  الل�اء  حديقة 
احلاج، برعاية رئي�س اجلامعة زهري 

علي  الكلية  بعميد  ممثالً  �سكر 
الركن  العميد  وح�س�ر  منيمنة، 
قائد اجلي�س  نادر ممثالً  ج�رج 

العماد جان قه�جي والرائد اأحمد اأب� �ساهر ممثالً 
مدير عام ق�ى االأمن الداخلي الل�اء اأ�رصف ريفي 
بلديتي  ورئي�سي  حداد  مارلني  املنت  وقائمقام 
 - الب��رصية   - واجلــديــدة  غ�س�ب  كمال  الفنار 
اجلامعة،  الفروع يف  ومدراء  جبارة  اأنط�ان  ال�سد 
وعائلة الل�اء الركن ال�سهيد احلاج و�سباط 
وع�سكريني وروؤ�ساء االأق�سام االأكادميية، 
العل�م  كليتي  وطـــالب  مــ�ظــفــي 

وال�سحة الفروع الثانية.



الدفاع  م�سرية  يف  والإره����اب،  ال��غ��در  ي��د  على 
وال��ذود عن وطن  وال���رتاب،  والأه��ل  العلم  عن 

الر�سالة والكرامة والعنفوان.
اأيها احلفل الكرمي

والقلب  بالفكر  امل�����س��ّي��د  ال��ع��م��ل  ل��ه��ذا  اإن 
وال�ساعد معاً، والقيم قبل احلجر، معاٍن ودللت 
قامات  وت��رت��ف��ع  ال��زه��ور  تنمو  ف��غ��داً  ك��ث��رية، 
باألوان  وامل�ساكب  الأحوا�س  وتت�سح  الأ�سجار، 
اجتاه،  كل  يف  عبريها  وي�سوع  والأم���ل،  الفرح 
في�ستن�سق القا�سدون والعابرون ن�سائم احلرية 
اأن  اإل  اأب��ى  مقدام،  فار�س  �سدر  من  ال�ساعدة 
يكون حراً �ساخماً ممانعاً يف وجه اأ�سباح الكراهية 
والظالم. وغداً ياأتي �سباب لبنان الواعد اىل هذه 

ماآثر  في�ستذكرون  الغّناء،  احلديقة 
الآباء ال�سهداء الذين ارت�سوا مبلء 
احلياة  ه��ذه  عن  الرحيل  اإرادت��ه��م 
من  والأحفاد  الآباء  ليعرف  الدنيا، 
بعدهم طعم الطماأنينة وال�ستقرار 

وال�سالم.
اأن  اجلميع  ي���درك  ك��ذل��ك  وغ���داً 
فوق الأغ�سان البا�سقة التي تظّلل 
الأر�س بدافع حب العطاء وعاطفة 
اأبناء  جميع  ي��ظ��ّل��ل  َع��َل��م  الأب�����وة، 
الوطن، ي�ستحق كل تكرمي واإجالل، 
وتهون يف �سبيله الت�سحية باملهج 

والأرواح.
�سهيدنا البطل

افتديته  ال���ذي  ال��وط��ن  ه��و  ه��ا 
ب��اأغ��ل��ى م��ا ل��دي��ك، ي����زداد وح��دة 
ومت��ا���س��ك��اً وا���س��ت��ق��راراً، وه��ا هو 
العمر  ربيع  وهبته  ال��ذي  اجلي�س 
ومناعة  قوة  يزداد  ال�سباب،  وزهر 
�راً  املرتب�سني  وج��ه  يف  و�سالبة 
بهذا الوطن، �سعباًَ واأر�ساً وتاريخاً 
دماوؤك  ا�ستحالت  فلقد  وح�سارة. 
هادراً  نهراً  الأب��رار  رفاقك  ودم��اء 
جارفاً، ينت�ر للحق وميحق الباطل 

ويق�س م�ساجع القتلة املجرمني، ويعلن على املالأ اأن لبنان لن يكون بعد 
اليوم �ساحة للطامعني والغادرين، يف ظل جي�س يحميه، ويوؤمن جنوده اأن 

ال�سهادة يف �سبيله هي الطريق اىل الن�ر واخللود.
الأوىل، واأمام  التعليمية  اللبنانية، املوؤ�س�سة  من هنا من رحاب اجلامعة 
هذا املكان الذي �سيحمل اإ�سمك وذكراك العطرة اىل الأبد، نعاهدك رفاقاً 

اأوفياء  نبقى  باأن  واأ�سدقاء،  واأهالً 
للق�سم، اأمناء على مبادئك وقيمك، 
�سهدائن��ا  قافل��ة  تتوق�ف  ل  واأن 
اأحب�بت،  ال����ذي  ل��ب��ن��ان  اأج����ل  م��ن 
تتهدده،  اأخط��اراً  هناك  اأن  طاملا 
تقدمه  طريق  تعرت�س  وم�ساعب 

وازدهاره.
جان  العماد  اجلي�س  قائد  با�سم 
ال�سهيد  ع��ائ��ل��ة  اأح��ي��ي  ق��ه��وج��ي، 
بال�سكر  واأت��وّج��ه  ال�سابرة،  الأبية 
البي�ساء  الأي�����ادي  ���س��اح��ب  اىل 
ورئي�س  العب�سي،  ودي���ع  ال�سيد 
الدكتور زهري �سكر ممثالً  اجلامعة 
بالدكتور جورج الرحباين، وكل من 
واإقامة  احلديقة  افتتاح  يف  اأ�سهم 

هذا احلفل.
يف  ال�سهيد  لروح  واخللود  املجد 
خمل�سني  اأخ��وة  ودمتم  عليائها، 

للجي�س والوطن.

كلمة رئي�س اجلامعة
علي  الدكتور  العلوم  كلية  عميد  األقاها  اللبنانية  اجلامعة  رئي�س  كلمة 
با�ست�سهاد  لي�س  كربى  اأهمية  لها  احل��اج  »�سهادة  ق��ال:  ال��ذي  منيمنة 
اإبن اجلنوب  واإمنا كونه  الوطن فح�سب،  اأمن  اأجل حماية  �سابط كبري من 
عليه  غريباً  فلي�س  الإ�رائيلي،  للعدو  املواجهة  رمي�س  مدينة  واإب��ن 

الت�سحية والوفاء من اأجل كل الوطن«.
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كلمة م�ؤ�س�سة الل�اء الركن ال�سهيد فرن�س�ا احلاج
اإيلي  جنله  حتّدث  احلاج  فرن�سوا  ال�سهيد  الركن  اللواء  موؤ�س�سة  باإ�سم 
اأف�سل،  غد  نحو  بالوطن  »�سريوا  قائالً:  الطالب  اىل  ه  توّجّ ال��ذي  احل��اج 
تناف�سوا على املعرفة وانبذوا الفتنة والتفرقة ومت�ّسكوا باحلق وحافظوا 
على اجلي�س كي يحافظ اجلي�س على الأر�س والوطن«، معلناً اأن »موؤ�س�سة 
احلاج قررت بالتعاون مع اجلامعة اللبنانية منح جائزة فرن�سوا احلاج اىل 
درا�سته  بداأ  احلاج  فرن�سوا  اأن  اىل  واأ�سار  العلوم«.  كلية  يف  املتفوقني 
اجلامعية يف كلية العلوم وت�سّجل له اجلامعة تفّوقه فيها قبل اأن ينخرط 

يف املوؤ�س�سة الع�سكرية.

اإجنازات اجلي�س يف فيلم
الفوج  من  كحيل  ربيع  النقيب 
عن  م�سوراً  فيلماً  عر�س  املجوقل 
التي  واحل����روب  وع��ت��اده  اجلي�س 
خا�سها ومعركة نهر البارد، بهدف 
وال�سعب  اجلي�س  ب��ني  التوا�سل 
احلقيقية  ال�������س���ورة  واإظ����ه����ار 
للجي�س يف حياته اليومية ومهماته 
الذي ميار�سه، وتفعيل  والتدريب 
احلوار بني الع�سكريني واملدنيني 
اأن  اىل  واأ���س��ار  بينهما.  والتفاعل 
الرقم 7  العلوم هي اجلامعة  كلية 
املجوقل  الفوج  فيها  ينّظم  التي 

عرو�ساً ع�سكرية.

اإفتتاح احلديقة
ال�سهيد  �سور  رفعت  حيث  اخلارجية  الباحة  اىل  اجلميع  اإنتقل  ختاماً، 
احلاج ولفتات كتب عليها »لن يرتجل القائد ال�سهيد والفار�س الكبري 
ويف  يبقى  القلوب  يف  لأنه  جواده  عن  احلاج  فرن�سوا  الركن  اللواء  الراحل 
الركن  اللواء  حديقة  وافتتحوا  يحيا«،  واجلي�س  واجلنوب  لبنان  تاريخ 
ال�سهيد فرن�سوا احلاج واأزاحوا ال�ستارة عن الن�سب التذكاري له وهو من 

الربونز للنحات جورج عون.
وح�ر اجلميع عر�ساً ع�سكرياً للفوج املجوقل من قفزات �ريعة وهبوط 
على احلبال على وقع مو�سيقى اجلي�س احلما�سية. ومن ثم كان كوكتيل 

باملنا�سبة.  
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تعريف املفق�د
ول  خ��ربه،  انقطع  ال��ذي  الغائب  هو  املفقود 
عّرفه  وق��د  موته.  من  حياته  ول  مكانه،  يعرف 
بتاريخ  ال�سادر  املحمديني  لغري  الإرث  قانون 
1959/6/23 يف املادة 33 التي ن�ست على 
مكان  يعرف  ل  الذي  الغائب  هو  »املفقود  اأن 

وجوده ول ُيعلم اأحي هو اأم ميت«.
الأحوال  قانون  من   126 امل��ادة  ح��ّددت  كما 
بتاريخ  ال�سادر  الدرزية  للطائفة  ال�سخ�سية 
1948/2/24 اأن »املفقود هو الغائب الذي 

ل يدرى مكانه ول تعلم حياته ول وفاته«.
وهذه احلالة ت�ستدعي الهتمام يف كل ما 

يتعلق بحقوق املفقود واأمواله نتيجة الغمو�س 
املفقود  م��ك��ان  جهل  ع��ن  ال��ن��اجت��ني  وال�����س��ك 
وحياته اأو وفاته، وم�سري عائلته وزوجه وورثته 
وعالقاته مع الأ�سخا�س الآخرين والغري يف كل ما 

يتعلق باحلقوق والواجبات.

كيف يتم اإعالن وفاة املفق�د؟
يتم عندما  وفاة املفقود  اإعالن  اأن  املبداأ هو 
اأو  ال�رعية  الإثبات  بطرق  الفعلي  موته  يثبت 

القانونية، ومنذ التاريخ الثابت بهذه الطرق.
الفقهاء  فاإن  الفعلية،  وفاته  تثبت  مل  اإذا  اأما 
مدة  م�سي  بعد  تقديراً  مبوته  احلكم  يجيزون 
امل�سلمني  عند  وك��ان��ت  اأق���ران���ه،  يعي�سها  ل 
اأي  �سنة؛  و120   90 بني  ت��راوح  وامل�سيحيني 
من  الأق�سى  احل��د  املفقود  عمر  يبلغ  عندما 

العمر.
اأنه مبوجب القوانني املرعية الإجراء حالياً  اإل 
يف لبنان، ميكن التمييز بني الأحكام القانونية 
على  املطبقة  وتلك  امل�سلمني  على  املطبقة 

امل�سيحيني: 

اأ- اإعالن وفاة املفق�د من امل�سلمني:
قانون  وال�سيعة  ال�سنة  امل�سلمني  على  يطّبق 
ال�سادر  واجلعفري  ال�سني  ال�رعي  الق�ساء 
�سيما  ل  وتعديالته،   1962/7/16 بتاريخ 
القانون الرقم 95/434، الذي يحّدد الأ�سول 
الواجب اتباعها لإثبات وفاة املفقودين والذي 
عّدل بع�س الأحكام املن�سو�س عليها يف قانون 

الق�ساء ال�رعي املذكور.
وقد ن�ست املادة 386 من هذا القانون على 
بناًء على طلب ذي  الإقرار ق�سائياً،  اأنه: ميكن 
يف  املقيم  الأجنبي  اأو  اللبناين  بوفاة  م�سلحة، 
لبنان الذي اختفت اآثاره يف لبنان اأو خارج لبنان 
يف ظروف يغلب فيها هالكه ومل يعرث معها على 

جثته وفق الأحكام الآتية:
1- يقدم طلب اإقرار الوفاة مبوجب ا�ستدعاء 
الطائفة  اىل  بالن�سبة  املخت�سة  املحكمة  اىل 
التي ينتمي اليها املطلوب اإعالن وفاته، وتبت 
املذاكرة،  غرفة  يف  بالطلب  املذكورة  املحكمة 
الالزم،  القرار  اأجل تكوين قناعتها لتخاذ  ومن 
تعتمد طرق الإثبات ال�رعية املختلفة مبا فيها 

القرائن والن�ر والإعالن.
التحريات  ن��ت��ي��ج��ة  اىل  ا���س��ت��ن��اداً   -2
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اإعداد: نادر عبد العزيز �سايف
           دكتوراه دولة يف احلقوق

حمام بالإ�ستئناف

عندما نتكلم عن مفق�د، هذا يعني اأننا نتكلم على و�سع اإن�ساين �سعب جدًا، ويزداد االأمر �سع�بة عندما يتعلق االأمر مباأ�ساة 
قا�سية. وهنا نتذّكر ماأ�ساة الطائرة االأثي�بية املكن�بة التي بلغ عدد �سحاياها اأكرث من 90، بني �سحية ومفق�د، اأغلبيتهم من 
اللبنانيني واالأثي�بيني والعراقيني اإ�سافة اىل جن�سيات اأخرى كزوجة ال�سفري الفرن�سي يف لبنان. ونت�ّجه بالتعازي للجميع، 

اأعانهم اهلل على م�اجهة هذه الفاجعة.
اإال اأنه ال بد من راأي قان�ين يف كل ما يتعّلق باملفق�د ب�جه عام: تعريفه القان�ين، كيف يتم االإعالن عن وفاته، ومن 
ال�فاة وبعدها، تاأثري  اإعالن  اأم�اله خالل فرتة غيابه قبل  �س�ؤون  اإدارة  يت�ىل 

الفقدان على الزواج، ظه�ر املفق�د بعد فرتة من الزمن.

اأحكام املفق�د



اأحكام
املفق�د
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الغيبة  ك��ان��ت  واإذا  امل��ذك��ورة  والتحقيقات 
فيها  يغلب  ظروف  يف  حا�سلني  الأث��ر  واختفاء 
مدة  الختفاء  على  م�ست  قد  وكانت  الهالك، 
املحكمة  تقرر  الأق��ل،  على  هجرية  اأع��وام  اأربعة 
والتحريات  التحقيقات  مو�سوع  ال�سخ�س  وفاة 
العتبار  الأخذ بعني  وتق�سي بتحرير تركته مع 

ما ميكن اأن يرتتب له من حقوق.
اىل  بالإ�سافة  ال��وف��اة  اإق���رار  حكم  ين�ر   -3
الطرق  بكل  قانوناً  عليها  املن�سو�س  الطرق 
التي ترى املحكمة فائدة منها ويبلغ اىل النيابة 
املخت�سة  العليا  ال�رعية  املحكمة  لدى  العامة 

واىل هذه املحكمة من دون ابطاء.
الرجائي  احلكم  �سفة  امل��ذك��ور  للحكم   -4
من  وال�ستئناف  والعرتا�س  للتعديل  القابل 
قبل النيابة العامة لدى املحكمة ال�رعية العليا 
ل  الأح��وال  كل  ويف  م�سلحة،  ذي  كل  قبل  ومن 
ي�سبح نافذاً اإل بعد ت�سديقه من قبل املحكمة 
ال�رعية العليا بعد الطالع على مطالعة النيابة 
هذه  الت�سديق  معاملة  وت��وىل  لديها،  العامة 

�سفة العجلة.
فيطبق  ال���دروز،  املوحدين  اىل  بالن�سبة  اأم��ا 
الدرزية  للطائفة  ال�سخ�سية  الأح���وال  قانون 
ون�ست   ،1948/2/24 ب��ت��اري��خ  ال�����س��ادر 
املادة 134 منه على اأنه يحكم القا�سي مبوت 
انق�ساء  الهالك بعد  الذي يغلب عليه  املفقود 
الأح��وال  يف  اأم��ا  فقده،  تاريخ  من  �سنوات  ع�ر 
املدة  اأم��ر  فيرتك  الهالك  فيها  يغلب  ل  التي 
التي يحكم مبوت املفقود بعدها اىل القا�سي، 
املوؤدية  الطرق  بجميع  عنه  التحري  بعد  وذلك 
ول  اأو ميتاً  اإذا كان املفقود حياً  ما  اىل معرفة 

يجوز اأن تقل هذه املدة عن ع�ر �سنوات.
ب- اإعالن وفاة املفق�د من امل�سيحيني:
الإرث  قانون  من  و35   34 امل��ادت��ان  ن�ست 
الرقم  بالقانون  املعدلتان  املحمديني  لغري 
اإذا  املفقود  بوفاة  يحكم  اأنه  على   ،95/434
اأربع  مدة  اأخباره  وانقطاع  اآث��اره  اختفاء  ا�ستمر 
�سنوات على الأقل منذ تاريخ غيابه وذلك بناًء 
الطلب  يف  وتبت  م�سلحة،  ذي  كل  طلب  على 
حمل  لها  التابع  املدنية  البتدائية  املحكمة 
اإقرار  للمطلوب  الأخ��ري  ال�سكن  اأو  اإقامته 
حا�سالً  الفقدان  كان  واإذا  ق�سائياً،  وفاته 

املحكمة  اخت�سا�س  م��ن  فيكون  لبنان  خ��ارج 
البتدائية املدنية يف بريوت.

وتنظر املحكمة املذكورة يف غرفة املذاكرة يف 
طلب اإقرار وفاة املفقود ق�سائياً، وتعتمد من 
اأجل تكوين قناعتها، على خمتلف طرق الإثبات 
املحلية  ال�سحف  يف  الن�ر  فيها  مبا  القانونية 
و�سائل  وخمتلف  الق��ت�����س��اء  عند  والأج��ن��ب��ي��ة 
والأخ��ذ  فائدتها  املحكمة  ت��رى  التي  الإع���الن 
بالقرائن، وخ�سو�ساً يف احلالت والظروف التي 

يغلب فيها الهالك ول يعرث معها على اجلثة.
اأنه  الق�سائية  الجتهادات  بع�س  اعترب  وقد 
يف حالة الوفاة الناجتة عن حكم ق�سائي، يعترب 

املفقود ميتاً بتاريخ �سدور احلكم.
اأن   اعتربت  اللبنانية  التمييز  حمكمة  اأن  اإل 
احلكم بثبوت الوفاة هو، يف جميع احلالت حكم 
واقعة  ثبوت  تاريخ  اىل  مفعوله  يعود  اإع��الين 
الوفاة ولي�س اىل تاريخ النطق باحلكم القا�سي 
الواقعية  الوفاة  يثبت  الذي  فاحلكم  بثبوتها. 
اأن اخلالف يدور فقط حول  اإل  اإعالين،  هو حكم 
احلكم الذي يق�سي بالوفاة الفرتا�سية، وهذه 
�روطها  وتكتمل  حت�سل  الإفرتا�سية  الوفاة 
�روطها  ت��واف��ر  عند  بثبوتها  عندئٍذ  ويحكم 
التثبت  على  القا�سي  دور  ويقت�ر  القانونية، 
منها، فهو ل ين�سئ حالة الوفاة بحكمه بل يعلن 
مل  ما  قانوناً،  املفرت�س  وقوعه  بتاريخ  احلدث 
يقم الدليل على اأن الغائب اأو املختفي قد مات 
كامل  توافر  من  بالرغم  حياً  زال  ما  اأنه  اأو  قبالً 
وفاته  معها  يفرت�س  التي  القانونية  القرائن 

بتاريخ اكتمالها.  

كيف تتم اإدارة �س�ؤون املفق�د؟
نف�سه  حق  يف  حياً  يعترب  املفقود  اأن  املبداأ 

وميتاً يف حق غريه.
تعنّي  اأن  للمحكمة  كان  وكيالً،  يرتك  مل  فاإذا 
اأحد،  منه  يرث  ول  اأمواله،  على  للمحافظة  قّيماً 
ويكون  بوفاته.  احلكم  قبل  امراأته  تتزوج  ول 
الوكيل اأو القّيم مبثابة احلار�س الق�سائي الذي 
املفقود  اأم���وال  على  املحافظة  عليه  يتوجب 
لدى  بحقوقه  واملطالبة  م�ستحقاته  وقب�س 

اأمواله  من  مبلغ  اأي  ���رف  ي�ستطيع  ول  الغري، 
اإذن  على  احل�سول  بعد  اإل  باأمالكه  الت�رف  اأو 

املحكمة امل�رفة على اأمواله.
على  امل��ذك��ور  باحلكم  اإ���س��ارة  ت��دوي��ن  ويتم 
امل�رفية،  وح�ساباته  وعقاراته  املفقود  اأموال 
ويتم ت�سجيل كل ما له من حقوق وما عليه من 
املحكمة  اإ���راف  حتت  خا�س  �سجل  يف  موجبات 

املخت�سة.
وقد ن�ست املادة 127 وما يليها من قانون 
ال�سادر  الدرزية  للطائفة  ال�سخ�سية  الأح��وال 
املفقود  ترك  اإذا  اأنه   ،1948/2/24 بتاريخ 
م�ساحله  واإدارة  اأمواله  حلفظ  غيابه  قبل  وكيالً 
فال ينعزل وكيله بفقده اإل اإذا ظهرت خيانته اأو 
تق�سريه، ولي�س للوكيل تعمري عقارات املفقود 
اإذا احتاجت اىل تعمري اإل باإذن القا�سي. واإذا مل 
القا�سي  ُين�ّسب عنه  يكن املفقود ترك وكيالً 
عقاراته  وري��ع  غالته  واأخ��ذ  اأمواله  حلفظ  قّيماً 
وللقّيم  غ��رم��اوؤه.  بها  اأق��ّر  التي  ديونه  وقب�س 
اليه الف�ساد  باإذن القا�سي ما يت�سارع  اأن يبيع 
غري  اأمواله  ومن  املنقولة  املفقود  اأم��وال  من 
اإذا مل يكن  اخلراب،  اىل  اآيالً  يكون  ما  املنقولة 
للغائب نقود متكن من الرتميم ويحفظ القّيم 
اإذا  للمفقود  ليعطيه  القا�سي  مبعرفة  الثمن 
اأو ملن ي�ستحقه من ورثته بعد احلكم  ظهر حياً 
اأن ينفق من مال املفقود على  مبوته. وللقّيم 
حفظ  يقت�سيه  ما  وعلى  نفقته  عليه  جتب  من 
للقّيم  ي���اأذن  اأن  وللقا�سي  املفقود.  اأم���وال 
اأن يقّدم  القّيم  باخل�سومة عن املفقود. وعلى 
بدخل  القا�سي  اىل  ح�ساباً  �سنة  كل  نهاية  يف 
يعد  اإن���ذاره  بعد  امتنع  واإذا  وخرجه،  املفقود 

اً وُيعزل. مق�رّ
الغائب  اأم��وال  على  للمحافظة  القّيم  ويبقى 
ظهور  وب��ع��د  ح��ي��ات��ه،  اأو  م��وت��ه  يعلم  ل  ال���ذي 
اأو ثبوت وفاته وظهور ورثته، ينتهي  املفقود 
اأوىل  ورثته  اأو  ال�سخ�س  لأن  القيمومة،  م��رّبر 
بت�سّلم الأموال والأمالك بالذات اأو بوا�سطة من 

يولونه اأمر املحافظة عليها.
املذكورة  الوفاة  اإع��الن  �روط  توافر  بعد  اأما 
ويجوز  زواجه  ينحّل  بوفاته،  احلكم  وبعد  اأعاله، 

عّدتها  انق�ساء  بعد  باآخر  ال��زواج  لزوجته 
وفقاً  ورثته  على  تركته  وت��وّزع  ال�رعية، 
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للقواعد ال�رعية التابع لها املعلنة وفاته.
اأن  ق�سائياً  وفاته  املقّررة  املفقود  ولورثة 
يت�رّفوا  اأن  لهم  يحق  ول  ب��اأم��وال��ه،  ينتفعوا 
عليها  يرتبوا  اأن  اأو  للملكية  ناقالً  ت�رفاً  بها 
اإل بعد م�سي �ست �سنوات على  عينية،  حقوقاً 
ال�سحف  يف  الوفاة  اإق��رار  املت�سمن  احلكم  ن�ر 
فيها  وج��وده  امل��ق��ّدر  البالد  و�سحف  املحلية 
)املادة  الن�ر  ه��ذا  على  اأ�سهر  �ستة  وانق�ساء 
386 من قانون الق�ساء ال�رعي واملادة 36 من 

قانون الإرث لغري املحمديني(.
ويعلق ن�سيب املفقود من اإرث غريه وق�سطه 
تنق�سي  اأن  اىل  ل��ه،  اأو���س��ى  اإذا  الو�سية  م��ن 
اخلم�س �سنوات على �سدور احلكم مبوته، فريد 
بعد انق�ساء هذه املدة ن�سيبه يف الإرث اىل من 
الو�سية اىل  يرث مورثه عند موته وق�سطه من 
خالل  حياً  املفقود  ظهر  واإذا  املو�سي.  ورث��ة 
جميع  اأخ��ذ  بوفاته  احلكم  بعد  �سنوات  خم�س 
اأمواله من اأيدي الورثة املعلق له من اإرث غريه 
هذه  م�سي  بعد  حياً  ظهر  واإن  الو�سية،  وم��ن 
املدة اأخذ ما بقي باأيدي الورثة. ول يحول ذلك 
اأمواله  من  الغري  اىل  ات�سل  ما  ا�سرتداد  دون 
ب�سوء نية )وفقاً للمادتني 37 و38 من قانون 

الإرث لغري املحمديني(.
قانون  م��ن  يليها  وم��ا   135 امل���ادة  ون�ست 
اأنه  على  الدرزية  للطائفة  ال�سخ�سية  الأح��وال 
بني  تركته  تق�سم  املفقود،  مبوت  احلكم  بعد 
اأنه ل يحق  ورثته املوجودين وقت احلكم على 
م�سي  قبل  الإرث  م��ن  �سيء  ع��ن  التفرغ  لهم 
الدرجة  بالوفاة  احلكم  اكت�ساب  على  �سنتني 
القطعية. واإذا عاد املفقود اأو تبنّي اأنه ما يزال 
حياً بعد احلكم مبوته فالباقي من ماله يف اأيدي 
يطالب  منه  ذه��ب  وم��ا  عينياً  ي�سرتده  ورث��ت��ه 

بثمنه بتاريخ الت�رف به.
• اأحكام خا�سة بامل�ظف املفق�د:

نظام  م���ن   20 امل�����ادة  م���ن   3 ال��ب��ن��د  ن�����س 
املوظفني ال�سادر باملر�سوم ال�سرتاعي الرقم 
112 بتاريخ 1959/6/12 املعدل بالقانون 
على   ،1995/5/15 تاريخ   95/434 الرقم 
اأحكام خا�سة يف حالة فقدان موظف، وهي على 
وانقطعت  املوظف  فقد  اإذا  الآت��ي:  الوجه 
اخلدمة،  اأث��ن��اء  يف  اآث���اره  واختفت  اأخ��ب��اره 

�رفت رواتبه لأ�سحاب ال�ستحقاق املن�سو�س 
عليهم يف قانون التقاعد حتى اأقرب التاريخني: 
بلوغه �سن التقاعد اأو انق�ساء ع�ر �سنوات على 
املخت�س  الق�ساء  قبل  م��ن  ق�سائياً  فقدانه 
بالن�سبة اىل الطائفة التي ينتمي اليها، وتعترب 
يف  داخلة  رواتبه  خاللها  تدفع  التي  املدة  هذه 
الأ�سا�س  ه��ذا  على  وت�سفى  الفعلية،  اخلدمة 

حقوق ورثته موؤقتاً وفقاً لأحكام القانون.
 2000/214 ال��رق��م  ال��ق��ان��ون  ن�����س  وق���د 
اأحكام  على   2000/5/26 بتاريخ  ال�سادر 
ا�ستثنائية وخا�سة باملوظف املفقود، فن�ست 
اإ�ستثنائية،  اأنه: ب�سورة  الأوىل منه على  املادة 
على  يحال  اأو  املفقود  املوظف  حقوق  ت�سفى 
�سدور  م��ن  ���س��ن��وات  ع�ر  م���رور  بعد  التقاعد 
 1995/5/15 تاريخ   434 الرقم  القانون 
وذلك اإذا مل يبلغ املوظف املفقود �سن التقاعد 
ال��ق��ان��وين ق��ب��ل ه���ذه امل���دة ومل ي�����س��در ق��رار 
بحكم  املوظف  يعترب  اآخ��ر  ر�سمي  اأو  ق�سائي 

املتوفى.

ماذا يف حاالت الزواج الثانية؟
اأخباره،  وانقطعت  زوجته  عن  الرجل  غاب  اإذا 
وبعد اإعالن وفاته تزوجت من رجل اآخر، ثم ظهر 
هذا املفقود، ما الو�سع القانوين لزواجها؟ وما 

و�سع ما قب�سته من اإرث وحقوق �رعية؟
�ساأنه  املعلنة وفاته، تطبق يف  عاد وظهر  اإذا 
التي  الطائفة  لدى  املعتمدة  ال�رعية  حقوقه 
ينتمي اليها. وتبقى مرعية الإجراء يف ما يتعلق 
يف  عليها  املن�سو�س  الأح��ك��ام  ال��زوج  باختفاء 
قانون حقوق العائلة العثماين، كما تبقى مرعية 
واختفاء  الغيبة  ب��ح��الت  يتعلق  م��ا  يف  الإج���راء 
الهالك  فيها  يغلب  التي  الظروف  غري  يف  الأثر 
ينتمي  التي  الطائفة  ل��دى  املعتمدة  الأح��ك��ام 
اليها الغائب )الفقرتان 5 و6 من املادة 386 

من قانون الق�ساء ال�رعي(.
ف���ق���ان���ون ح���ق���وق ال��ع��ائ��ل��ة وامل��ن��اك��ح��ات 
 1917/10/25 بتاريخ  ال�سادر  واملفارقات 

وتعديالته العام 1921، مّيز بني حالتني:
ام��راأة  بتفريق  ُحكم  اإذا  االأوىل:  احلالة   •

ظهر  ثم  باآخر،  وتزوجت  زوجها،  فقدان  ب�سبب 
الزواج  ف�سخ  يوجب  ل  فظهوره  الأول،  ال��زوج 

الأخري )املادة 128 من قانون حقوق العائلة(.
فمن حق الزوجة اأن تطلب تفريقها عن زوجها 
خرب  على  الوقوف  من  يئ�ست  اأن  بعد  املفقود 
حياته من مماته، خ�سو�ساً يف ظروف يغلب فيها 
طابع الهالك كاحلرب اأو الغرق اأو حادث مميت، 
اأمام املحكمة املخت�سة، ثم يكون  ويكون ذلك 

من حقها اأن تتزوج من اآخر وفق الأ�سول.
زوجها  ظهر  اإذا  احل��ال��ة،  ه��ذه  ويف  وبالتايل، 
ال�سابق، يعترب زواج املراأة من رجل اآخر �سحيحاً 
بعد  جرى  قد  كان  اإذا  املفعول،  �ساري  ويبقى 
حكم  على  امل��راأة  وا�ستح�سلت  زوجها  فقدان 
ظهر  ولو  حتى  الفقدان،  هذا  ب�سبب  بطالقها 
اآخ��ر.  �سخ�س  م��ن  زواج��ه��ا  بعد  املفقود  ذل��ك 
ويكون على الزوجة، يف حالة ظهور املفقود، اأن 
ترد ما قب�سته من اإرث، وحتتفظ مبا قب�سته من 
حقوق �رعية؛ كنفقة معي�ستها ومعي�سة اأولدها 

مثالً. 
�سخ�س  بوفاة  ُحكم  اإذا  الثانية:  احلالة   •
فاإن  اآخ��ر،  ب�سخ�س  زوجته  تزوجت  ثم  مفقود، 
حتققت حياة الزوج الأول ينف�سخ الزواج الثاين 

)املادة 129 من قانون حقوق العائلة(.
الزواج،  عقد  انحالل  اىل  ت��وؤدي  الوفاة  اأن  اإذ 
اأن تتزوج من غريه بعد  الزوجة  ويكون من حق 

انق�ساء عدتها ال�رعية ووفقاً لالأ�سول.
زوجها  ظهر  اإذا  احل��ال��ة،  ه��ذه  ويف  وبالتايل، 
ال�سابق، يعترب الزواج الثاين مف�سوخاً، لأنه ُبني 
التفريق  �سبب  على  ولي�س  الوفاة،  �سبب  على 
هذه  يف  عليها  وي��ك��ون  الأوىل.  احل��ال��ة  يف  كما 
حقوق  ومن  اإرث  من  قب�سته  ما  ترد  اأن  احلالة 

�رعية با�ستثناء النفقة.

املراجع:
ال�رعية  املبادئ  حمم�ساين:  �سبحي  د.   •
ل��ل��م��الي��ني، ب���ريوت،  ال��ع��ل��م  وال��ق��ان��ون��ي��ة، دار 

.1981
رقم  قرار  املدنية،  لبنان  جبل  اإ�ستئناف   •

86/79، تاريخ 1968/7/1.
 ،89/29 رق��م  ق��رار  م��دين،  متييز   •

تاريخ 1989/10/31.
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ن�سمع ما بني 
فرتة واأخرى 
االإ�سطرابات  اأخبار 
واملظاهرات التي 
جتري يف بالد 
 )Tibet( التيبت
وتدّخل ق�ات االأمن 
ال�سينية لقمع هذه 
االإ�سطرابات اأو 
احت�ائها. فاأين تقع 
هذه البالد؟ وَمن 
ه� �سعبها، وملاذا 
باالإ�ستقالل  يطالب 
اأو بحق تقرير 
امل�سري؟
�سنحاول يف هذه 
الق�سرية  الدرا�سة 
االإجابة عن هذه 
الت�ساوؤالت وغريها، 
مما يعطي �س�رة 
�سبه وا�سحة عما 
يجري هناك، 
ونتائجه... واأ�سبابه 

التيبت
�رصاع ف�ق �سقف العامل

بني »ب�ذا« و»مارك�س«...

م�قع وم�ارد و�سكان
• امل�قع اجلغرايف:

و�سط  يف  ال��ت��ي��ب��ت  ب���الد  ت��ق��ع 
ال�رقية فوق ه�سبة مرتفعة مبعدل  اآ�سيا  قارة 
منطقة  اأعلى  وهي  البحر،  �سطح  فوق  4200م 
م�سكونة يف العامل لذلك تعرف ب�»�سقف العامل« 
�سل�سلة  وت�سم   .)Roof of the World(
ج��ب��ال ال��ه��ي��م��الي��ا امل��رت��ف��ع��ة مب��ع��دل يفوق 
بالد  بني  ما  فا�سالً  ت�سّكل  وه��ي  ال�����5000م، 
ال�����س��ني وال��ه��ن��د وت�����س��م اأع��ل��ى ق��م��م ال��ع��امل، 
وت�سّكل جبالها منبعاً لأكرث اأنهار اآ�سيا واأغزرها، 
مثل: يانغت�سي - النهر الأ�سفر، نهر الإندو�س - 
ت�سمية  عليها  يطلق  ولذلك  والغاجن.  امليكونغ 
»ق�ر املاء لآ�سيا«. كما اأن جبال الهيماليا تعني 
باللغة ال�سن�سكريتية »مقر الثلج«، وفيها 
قمة جبل »اإڤر�ست« )8848م اأو 8882م( 
على حدودها اجلنوبية مع »النيبال«، وهي 

اأعلى قمم العامل.
• امل�ارد الطبيعية:

التيبت  منطقة  ت��ع��ت��رب 
العامل  م��ن��اط��ق  اأغ��ن��ى  م��ن 
يقّدر  ال���ذي  ب���الأوران���ي���وم 
احتياط  م��ن   ٪50 ب��ح��واىل 
حتتوي  اأن��ه��ا  كما  ال��ع��امل، 



اآذار 2010
62

اجلي�ش - العدد رقم 297

على كميات كبرية من احلديد والذهب والنحا�س 
وغريها من املعادن الثمينة، كذلك لديها ثروة 

كبرية من الغابات، والبرتول والغاز الطبيعي.
• الرثوة احلي�انية:

خمتلف  من  كبرية  ث��روة  التيبت  ب��الد  متتلك 
اأنواع احليوان، كاجلياد واملاعز والغنم والثريان 
املعروفة با�سم »الياك« )Yak( الغزيرة ال�سعر.

• ال�سكان:
اآ�سيا  �سعوب  اىل  ينتمي  التيبتي  ال�سعب 
لهذه  اأعطي  ومنه  العرقية  و�ساللتها  الو�سطى 
ب��ح��واىل 6  اإ���س��م��ه��ا، وي��ق��ّدر ع��دده��م  املنطقة 
ماليني اإن�سان يف العامل، ويقيم يف منطقة التيبت 
حواىل 4.5 اىل 5 ماليني ن�سمة يدين معظمهم 
 Tibetan( التيبتية«  »ال��ب��وذي��ة  بالديانة 
تعرف  م�سلمة  اأقلية  وهناك   .)Buddism

با�سم »كا�سي«.

تاريخ التيبت
ال�سابع  القرن  يف  اأن��ه  امل��وؤرخ��ني  بع�س  ي��رى 
امليالدي اأ�س�س »�سونغ ت�سن غامبو« اإمرباطورية 
ملكه  ولتدعيم  التيبت،  بالد  يف  وقوية  وا�سعة 
تزوج من اأمرية �سينية من العائلة املالكة، كذلك 
تزوج من اأمرية اأخرى نيبالية. ويعتقد اأن هاتني 
الأمريتني اأدخلتا الديانة البوذية اىل هذه البالد، 
اأ�سبحت  و797م  742م  ب��ني  م��ا  ال��ف��رتة  ويف 
القرن  يف  للدولة.  الر�سمية  الديانة  هي  البوذية 



التيبتية   - البوذية  امل��دون��ات  ووف��ق  التا�سع 
ال�سالم  معاهدات  من  عدد  وجود  مالحظة  ميكن 
معاهدة  اأهمها  وال�سني.  التيبت  مملكة  بني  ما 
العام 822 واملحفورة على ثالثة اأعمدة ما يزال 
التيبت )ل�سا(. ولكن  اأحدها وا�سحاً يف عا�سمة 
التا�سع يالحظ تال�سي هذه  القرن  منذ منت�سف 

اململكة وحتّولها اىل اإقطاعيات متناثرة.
يف الن�سف الثاين من القرن العا�ر وحتى الثاين 
ع�ر ميكن مالحظة ازدياد انت�سار البوذية بقوة، 

خ�سو�ساً من قبل املعلمني الهنود.
الثاين  القرن  يف  ال�سني  املغول  اجتياح  بعد 
ب��داأت  ي���وان  اأ����رة  خ��ان  ق��ب��الي  وتاأ�سي�س  ع�ر 
عالقات جيدة مع بوذيي التيبت، والعام 1357م 
 )Gelugpa( »غالوغبا«  نظام  موؤ�س�س  ولد 

ومعناها »الأفا�سل« وهي املدر�سة التي انحدر 
الروحيون  التيبت  لمات«، حكام  »الدالي  منها 
والزمنيون. وهنا ميكن ذكر اأولهم املعروف با�سم 
»غندون دروب« )1391 - 1474م(. والدالي 
لما لقب لأكرب الرهبان البوذيني يف بالد التيبت 
احلكمة«  »حميط  اأو  احلكمة«  »الوا�سع  ومعناها 

الزعيم  وه���و   )Ocean of wisdom(
املعروفة  التيبتية  البوذية  للطائفة  ال��روح��ي 
 Bonnets( ال�����س��ف��راء«  »ال��ق��ب��ع��ات  با�سم 
بلغة  حميط   = تعني  وال���دالي   .)Jaunes
املغول، وتعني احلكمة بلغة اأهل التيبت، بينما 
 Maître( »كلمة »لما« تعني »ال�سيد الروحي
ال�سن�سكريتية. ويعتقد  اللغة  Spirituel( يف 
اأهل التيبت البوذيون اأن الدالي لمات ي�سّكلون 
وتنتقل  يتنا�سخون  اأنهم  بحيث  خطية  متوالية 
اأرواحهم يف جيل جديد كلما مات دالي لما، لذلك 
اإ�سارات معينة  فهم يفت�سون عن طفل ما وفق 
للتاأكد  اختباراً  ويجرون  عليه  تظهر  وعالمات 
الأدي��رة  اأح��د  اىل  ياأخذونه  ذلك  وبعد  ذل��ك،  من 
فيعّلمونه الديانة البوذية لي�سبح دالي لما يف 

ما بعد وهكذا... 
املمتدة  ال��ف��رتة  يف 
حتى   1368 م�����ن 
1644 ميكن مالحظة 
»منغ«  اأ�����رة  هيمنة 
ال�سينية   )Ming(
و�سلطة  ن�ساط  على 
ب���الد  يف  ال����ب����وذي����ة 
وفقاً  وذل���ك  التيبت 

ملوؤرخي ال�سني املعا�رين.
و1949   1644 بني  ما  التاريخية  الفرتة  اأما 
فيمكن اعتبار التيبت حتت �سلطة حكم »الدالي 
للدولة  كرئي�س  ت��ارة  التيبتية  واحلكومة  لم��ا« 

وطوراً كتابع لمرباطور ال�سني.
اأين التيبت يف لعبة االأمم؟

يف الن�سف الثاين من القرن التا�سع ع�ر ومطلع 
القرن الع�رين، وقعت التيبت �سحية لعبة الأمم 
رو�سيا  مع  الهند  يف  العظمى  بريطانيا  و���راع 
اأخ��رى،  جهة  م��ن  وال�سني  جهة  م��ن  القي�رية 
فقد �سعت بريطانيا لحتالل التيبت،  وخ�سيت 
رو�سيا ذلك، لأنه يعني ال�سيطرة على قلب اآ�سيا، 
التيبت  ب��الد  احتالل  بريطانيا  ا�ستطاعت  وق��د 
والعا�سمة ل�سا بعد معركة قا�سية العام 1904 
جتارية  معاهدات  التيبت  حكام  على  وفر�ست 
ور�سمت احلدود ما بني ال�سني والهند وهو ما 
يعرف ب�»خط مكماهون«، وهذا اخلط ما زال مثار 
نزاع ما بني التيبت والهند من جهة وال�سني من 

جهة اأخرى حتى اليوم.
القوات  رحيل   1908 العام  ال�سني  ا�ستغلت 
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و�سيطرت  فاجتاحتها  التيبت  من  الربيطانية 
�سقوط  وب��ع��د   ،1912 ال��ع��ام  ح��ت��ى  عليها 
العام  اجلمهورية  واإعالن  ال�سيني  الإمرباطور 
من  ال�سينيني  بطرد  التيبتيون  قام   ،1911
جديدة  �سينية  و�ساية  اأي  ورف�سوا  بالدهم 
ا�ستقالل  اإع���الن  مبثابة  ه��ذا  وك���ان  عليهم 
بالدهم، وبالفعل فقد اأعلن الدالي لما الثالث 
ع�ر اإ�ستقالل التيبت العام 1913، وبداأ عملية 
اإ�سالح جذرية يف دولته من اإ�سدار عملة وطنية 

خا�سة، بنوك، طوابع، جوازات �سفر، واأوجد علماً 
خا�ساً لبالده.

وبريطانيا  ال�سني  اجتماع  ويف   1914 العام 
اىل  التيبت  ب���الد  ق�سمت  والتيبت  العظمى 
»التيبت اخلارجي«، ُتدار مبا�رة من قبل الدالي 
لما، و»التيبت الداخلي« وُتدار مبا�رة من قبل 
ال�سني مع وجود �سلطة »روحية« فقط للدالي 
لما، ولكن هذا الإتفاق مل يعّمر طويالً لأن ال�سني 
مل توّقع عليه، وبعد انتهاء احلرب العاملية الأوىل، 
اأ�سبح الق�سم املعروف بالتيبت الداخلي جزءاً من 
املقاطعات ال�سينية املعروفة )كينغهاي - خام 
- �سي�سوان( وبقي الق�سم اخلارجي حتت �سلطة 

الدالي لما.
يف  ال�سلطة  اىل  تونغ  ماوت�سي  و���س��ول  بعد 
التحرير  جي�س  دخ��ل   ،1949 ال��ع��ام  ال�سني 
 1950 العام  التيبت  منطقة  ال�سيني  ال�سعبي 
بعد مقاومة �سعيفة من قبل اجلي�س التيبتي غري 

املجّهز وال�سعيف.
الدالي  وّقع ممثلون عن  اأيار 1951  ويف 23 

ع�ر  ال�����راب�����ع  لم������ا 
)احل�����������ايل( ات���ف���اق 
للتحرير  نقطة  ال���17 
التيبت  لبالد  ال�سلمي 
ا�ستمرار  حتت تهديد 
التحرير  جي�س  تقّدم 
ال�سيني  ال�����س��ع��ب��ي 

.)Apl(

خالل العام 1956 حاول التيبتيون الثورة بدعم 
ال�سيني يف  الإحتالل  الوليات املتحدة �سد  من 
عدد من مناطق البالد، وامتدت الأعمال املقاومة 
حتى  و1959  و1958   1957 الأع����وام  حتى 
العا�سمة  وخ�سو�ساً  البالد  اأنحاء  جميع  �سملت 
ل�سا، ولكن هذه الثورة قمعتها ال�سني بالقوة، 

ففّر الدالي لما والتجاأ اىل الهند منذ ذلك العام 
اأق��ام يف  األف �سخ�س، حيث  وحلقه حواىل 100 
مدينة درام�سال الهندية واأعلن من هناك حكومته 

يف املنفى.
العام 1965 اأعلنت ال�سني بالد التيبت منطقة 
و�سمن  ال�سينية  ال�سلطة  حتت  احلكم  ذاتية 

حدودها الإقليمية.
باللغة   Xizan هي  اليوم  فالتيبت  وهكذا 

)Tufan( ومعناها »بيت  اأو توفان  ال�سينية، 
كنوز الغرب« بالن�سبة اىل ال�سني. وم�ساحة هذه 
كلم2،   1.220.000 ح��واىل  اليوم  املنطقة 
�سّم  قبل  بالدهم  اأن  التيبت  اأه��ل  يعترب  بينما 
الأخرى  ال�سني  اأقاليم  اىل  اأرا�سيها  من  اأج��زاء 
يعرف  ما  وهو  كلم2  مليون   2.5 حواىل  كانت 
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بالتيبت الكربى اأو بالد التيبت التاريخية.
فيبلغ  الذاتي  احلكم  ذات  املنطقة  �سكان  اأما 
عددهم حواىل 3 ماليني اإن�سان، وتعترب العا�سمة 
األف   200 ح��واىل  و�سكانها  امل��دن  اأك��رب  ل�سا 

ن�سمة.

جدال ف�ق �سقف العامل
من  ج��زء  هو  التيبت  اإقليم  اأن  ال�سني  تعترب 
اأر�سها الوطنية وتقّدم لدعم راأيها حججاً تاريخية 
اأنها  تعود ملئات ال�سنني، كما اأنها تقّدم حججاً 
والإ�ستغالل  العبودية  من  املنطقة  تلك  ح��ّررت 
الإقطاعي ال�سائد فيها، واأنها جعلت منها بالداً 
اأقامت فيها املدار�س وامل�ست�سفيات  متقدمة، 
والطرق و�سكك احلديد، كما اأنها اأقامت امل�سانع 
وح�ّسنت الزراعة ورفعت م�ستوى املعي�سة لأبناء 
اأي  عن  التخّلي  تقبل  لن  ال�سني  اأن  كما  البالد، 
جزء من هذه الأر�س ملا حتتويه من ثروات، مهما 
كانت الأ�سباب، وملا متّثله من موقع ا�سرتاتيجي، 
اىل  )الهان(  ال�سينيني  نقل  عملية  فاإن  كذلك 
اأك��رث من  اىل  ال��ي��وم  ع��دده��م  وارت��ف��اع  الإقليم 
مليوين �سيني يطرح ت�ساوؤلت عديدة حول معنى 
احلكم الذاتي الذي يطالب به التيبتيون، كما اأن 
دعوى الإنف�سال �ست�سجع قوميات �سينية اأخرى 
على املطالبة بذلك، وهذا ما لن تقبل به ال�سني 

مطلقاً.

حك�مة التيبت يف املنفى
تعترب هذه احلكومة التي يراأ�سها الدالي لما 
الوجود  اأن  غيات�سو  تنزن  )احل��ايل(  ع�ر  الرابع 
ابتداأ  اأجنبي  اح��ت��الل  ه��و  ب��الده��م  يف  ال�سيني 

لأر�سهم  ال��غ��زو  م��ع 
 -  1949 ال��ع��ام��ني 
1950 من قبل جي�س 
ال�سيني،  ال��ت��ح��ري��ر 
وت��ت��ه��م احل��ك��وم��ات 
قتلت  باأنها  ال�سينية 
مليون   1.2 ح���واىل 
التيبت،  اأه�����ل  م���ن 
تغيري  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل 
الإقليم  دميوغرافيا 
اآلف  ن��ق��ل  م��ن خ���الل 

كما  ب��الده��ا،  يف  وتوطينهم  ال��ه��ان  ال�سينيني 
تتهم ال�سني بتدمري الثقافة واحل�سارة التيبتية 
واملعابد البوذية، كذلك تلويث البيئة من خالل 
النفايات  ودف��ن  اليورانيوم  تخ�سيب  عملية 
التي  الغابات  وقطع  التيبت،  ب��الد  يف  النووية 
كانت ت�سّكل يوماً خزاناً عاملياً لالأوك�سجني على 
ل  فاأ�سبحت  كلم2،  األف  مب�ساحة 220  الأر���س 
ت�سّكل �سوى 40 األف كلم2 اليوم فح�سب، ولكن 

الدالي لما ومنذ العام 1979 مل يعد يطالب 
ملناطق  واقعي  ذات��ي  بحكم  بل  بال�ستقالل 
ال�سلمية. وقد  التيبت، وبالطرق  وجود �سعب 
اأن  اإل  العام 1989،  لل�سالم  نوبل  جائزة  ُمنح 
�سعب التيبت ما زال ينتف�س بني فرتة واأخرى 
�سد الوجود ال�سيني يف بالده بقيادة الرهبان 

البوذيني.
م�قف القان�ن الدويل واالأمم املتحدة

يف  التيبت  بحكومة  دول���ة  اأي  ت��ع��رتف  مل 

الدول  لئحة  ف��اإن  كذلك  اإعالنها،  منذ  املنفى، 
الأمم املتحدة بتحريرها  التي تطالب  والأقاليم 
اإ�سم بالد التيبت عليها،  للعام 2008 مل تدرج 

كذلك مل تذكر اأن ال�سني هي قوة منتدبة.
ع�سوية  قبول  اأثناء  يف  املتحدة  الأمم  اأن  كما 
العام  ع�سويتها  يف  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية 
على  ال�����س��ني  ���س��ي��ادة  ع��ل��ى  حت��ت��ج  مل   1971
التيبت، هذه ال�سيادة التي قبلتها جميع الدول 
التي اأقامت عالقات دبلوما�سية مع ال�سني منذ 

العام 1949.
كذلك فاإن ال�سعب التيبتي مل ي�ساأل يوماً حول 
الو�سع القانوين لالإقليم، فوفق القانون الدويل 
له حق احلكم الذاتي وهو ما مل ي�ستفد منه حتى 
جنيف  يف  الدولية  الق�ساة  جلنة  اأن  كما  اليوم، 
ا�ستفتاء  اأن  تعترب   )CIJ حكومية،  غري  )منظمة 
الو�سع امل�ستقبلي لالإقليم قد ي�ساهم يف  حول 

حل ال�راع ال�سيا�سي على التيبت.
حدود الق�ة

قد  كانت  واإن  عظمى،  دول��ة  ال��ي��وم  ال�سني 
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ماوت�سي  ثورة  مع  املارك�سي  الفكر  على  قامت 
تونغ العام 1949، فاإنها اليوم قطب رئي�س يف 
�سيا�سة العامل واقت�ساده وهي تلعب دوراً بارزاً 
والإقت�سادية  ال�سيا�سية  امليادين  خمتلف  يف 

الدولية، ولن تقبل اأي م�سٍّ مبا تعتربه حدودها 
الوطنية املعرتف بها دولياً، لذلك فهي حتتاج 
الهائل  �سكانها  عدد  لحتواء  تراب  ذّرة  كل  اىل 
مورد  لكل  حتتاج  اأنها  كما  ن�سمة،  مليار   1.3
اأر������س  يف  ط��ب��ي��ع��ي 
الوا�سعة  اأق��ال��ي��م��ه��ا 
مناطق  يف  خ�سو�ساً 
احل�����ك�����م ال�����ذات�����ي 
الداخلية  كمنغوليا 
والتيبت،  و�سينغيانغ 
ب��اأي منها  ول��ن تفرط 
الثمن،  ك����ان  م��ه��م��ا 
وم���ه���م���ا ارت���ف���ع���ت 

عامل  هو  اليوم  فعامل  هناك،  اأو  هنا  من  اأ�سوات 
القوة  ه��ذه  على  قائمة  ال��دول  وعالقات  القوة 
لن  التيبت  ب��وذي��ي  ف���اإن  ل��ذل��ك  وامل�����س��ال��ح، 
خالل  من  هذه  القوة  معادلة  تغيري  ي�ستطيعوا 
دعاوى الالعنف وال�سالم التي ينادي بها الدالي 
لم��ا، وه��و ال��ذي ي��درك جيداً ح��دود قوته وقوة 
تدعمه  التي  العامل  يف  الأخ��رى  والقوى  ال�سني 

كالهند والوليات املتحدة الأمريكية.

املراجع واله�ام�س:
 • History of Tibet - Is Tibet
part of China? www.Google.

com.
• Global security.org.

 • Turmoil in Tibet - why
 Tibetans revolt against

Chinese rule?
 • Tibet - www.Wikipedia -

Free Encyclopedia.
 137 العدد  الكرتونية:  اأوان:  �سحيفة   •
ال�سني  بعنوان:  مقال   ،2008/4/4 تاريخ 
بقلم  املعّقدة  العالقات  من  تاريخ  والتيبت... 

توفيق املديني.

:Lhasa  - • ل�سا 
باللغة  وم��ع��ن��اه��ا  ال��ت��ي��ب��ت  اإق��ل��ي��م  ع��ا���س��م��ة 
 Place of( الآل��ه��ة«  »م��ق��ر  ال�سن�سكريتية 
Gods(. ترتفع حواىل 3490م عن �سطح البحر 
الأوك�سجني  من   ٪68 على  يحتوي  ه��واوؤه��ا   -
البحر.  م�ستوى  على  امل��وج��ود  بالهواء  مقارنة 
 Potala وفيها ق�ر الدالي لما، ويعرف با�سم
وقد و�سعته منظمة اليون�سكو على لئحة الرتاث 

العاملي، ويحتوي اأكرث من 1000 غرفة.
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اإعداد:
اإح�سان مرت�سى

باحث يف ال�سوؤون ال�رائيلية

اإ�رائيل  حتتل  ال��ذي  ال��وق��ت  يف 
ك��ل من  وا���س��ع��ة يف  اأرا�����س عربية 
ويف  ول��ب��ن��ان،  و���س��وري��ا  فل�سطني 
ال��وق��ت ال����ذي ي��ع��ل��ن ك��ب��ار ق��ادة 
نواياهم  امل��ع��ا���رة  ال�سهيونية 
بق�سف ال�سد العايل يف م�ر وق�سف 
واحتالل  �سوريا  واجتياح  ط��ه��ران 
وتدمري  لبنان  واجتياح  عا�سمتها 
فيه،  الأ�سا�سية  التحتية  البنى  كل 
مع ما ينطوي عليه ذلك من ارتكاب 
جمازر وفظائع وانتهاكات للقوانني 
ويف  الإن�سانية،  واحلقوق  الدولية 
قيام  اإ�رائيل  متنع  ال��ذي  الوقت 
كيان فل�سطيني جمتزاأ وحما�ر 
ومقّطع الأو�سال بامل�ستوطنات 
واجل�������دران ال��ع��ن�����ري��ة، ويف 
الواقع  ي��ع��اين  ال���ذي  ال��وق��ت 
كثرياً  وال��ع��رب��ي  الفل�سطيني 
وفقدان  والختالفات  التمّزق  من 
الروؤية الإ�سرتاتيجية البعيدة املدى 
ال�سيا�سية  الأ���س��ع��دة  �ستى  على 
ويف  والإجتماعية،  والإقت�سادية 
اأنها  اإ�رائيل  تّدعي  ال��ذي  الوقت 
ال�رق  لوحدها متّثل ن�سف منطقة 
الأو�سط برّمتها، ول تخجل، ت�ريحاً 
متلك  باأنها  ب��الإق��رار  تلميحاً،  اأو 
التقليدية  الأ�سلحة  اأ�سكال  خمتلف 
وغري التقليدية مبا يف ذلك الأ�سلحة 
ما  يف  ظهرت  التي  دولياً  املحّرمة 
�سمي »عملية الر�سا�س امل�سكوب« 
الفو�سفور  م��ث��ل  غ���زة  ق��ط��اع  يف 
وما  الإن�سطارية  والقنابل  الأبي�س 
اىل ذلك، فاإن اإ�رائيل نف�سها تّدعي 
باأنها دولة  واإعالناً  ليالً ونهاراً و�راً 
وجودها  يف  وم��ه��ّددة  م�ست�سعفة 
اىل  ال�سكاوى  تقدمي  عن  تكف  ول 
قذيفة  م��ن  ال���دويل  الأم���ن  جمل�س 

بدائية هنا اأو �ساروخ بدائي هناك، 
ال��دف��اع عن  وه��ذا كله حتت �سعار 
اأمنها التام واملطلق بوجه ما ت�سميه 
اأن  �سك  ول  واملخربني.  الإره���اب 
ه���ذا امل��ف��ه��وم الأم���ن���ي الأح�����ادي 
من  وتغطية  جتاوباً  يلقى  اجلانب 
ذات  الكربى  العاملية  ال��دول  قبل 
هذا  قيام  يف  الأ�سا�سية  امل�سلحة 
حل�سول  واملانع  الغا�سب  الكيان 
اأي تطور اإيجابي يف اأي دولة عربية 
من  خوفاً  املنطقة،  يف  اإ�سالمية  اأو 
م�ساحلها  على  ال�سعوب  �سحوة 
فقدان  من  وخوفاً  العليا  الوطنية 
الطاقة  منابع  م��ن  الق���رتاب  �سبل 
الأ�سا�سية،  وم�سادرهما  وامل���ال 
ولهذا ال�سبب ترف�س اإ�رائيل ومن 
يدعمها يف املنطقة والعامل ح�سول 
امل�ستوى  على  حتى  ت��ط��ورات  اأي 
الدفاعي، ترمي اىل حماولة حت�سني 
بع�س الدول من اأو�ساعها العلمية 
حتى  ال�سناعية  اأو  التكنولوجية  اأو 
الوقائية  املجالت  لو كان ذلك يف 
وامل��دن��ي��ة، والأن��ك��ى م��ن ك��ل ذلك 
والإتفاقات  ال�����س��الم  خ��ي��ارات  اأن 
من  اأ�سحابها  حتِم  مل  والتفاهمات 
اجلربوت ال�سهيوين الإ�رائيلي ول 

من اأطماعه الظاهرة اأو امل�سترتة.
يف �سوء كل ما تقدم ل ميكن اعتبار 
الذرائع والأعذار الأمنية الإ�رائيلية، 
جمرد حم��اولت حلماية ال��ذات، كما 
عرّبت عن ذلك الأدبيات التقليدية 
لل�سيا�سة اخلارجية الإ�رائيلية، بل ل 
ميكن اعتبارها �سوى منطق ذرائعي 
ال�سيطرة  �سيا�سة  ت��ربي��ر  ه��دف��ه 
وف���ر����س ال��ه��ي��م��ن��ة ع��ل��ى الأر�����س 
�سمن  والب�رية  املادية  وامل���وارد 
دوائ���ر ت��ب��داأ ب��ال��دول امل��ج��اورة ول 

والعاملــي املطلق  اإ�ــرائــيــل   اأمــن 
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�رقاً  ال�سني  حدود  عند  اإل  تنتهي 
كله  وهذا  غرباً،  املغرب  يف  وطنجة 
اخرتاقات  اأي  ح�سول  منع  اأجل  من 
ل�ستعادة  ترمي  اأمنية  اإختاللت  اأو 
اإطار  يف  وذل��ك  امل�سلوبة،  احلقوق 
بالردع  ال�ستقرار  فر�س  نظرية 
ثم  ومن  به  التهديد  على  والقدرة 
اإجبار الأطراف العربية املختلفة على 
اإ�رائيل منا�سباً  الإ�ستجابة ملا تراه 
ويف  وتو�ّسعها.  احتاللها  ل�ستمرار 
الدولة  رئي�س  يقول  ال�سياق  ه��ذا 
كتابه  يف  بريي�س  �سمعون  احل��ايل 
ال�رق الأو�سط اجلديد: »اإن مو�سوع 
مو�سوعاً  اعتباره  ميكن  ل  الأم���ن 
قابالًَ للنقا�س اأمام اأي رئي�س حكومة 
اإ�رائيلية، اإنه مو�سوع حياة اأو موت 
فاإن  وعليه  جميعاً.  الينا  بالن�سبة 
اأن  يجب  الإ�رائيلي  لالأمن  النظر 
يتقّدم �سلم الأولويات قبل تنّف�س 
الهواء، وبقدر ما ن�سغط اأمنياً على 
فر�س  لنا  تتوافر  ما  بقدر  اأعدائنا 
اأما اجلرنال يفاآل  البقاء والوجود«. 
اأن »م��ف��ه��وم الأم���ن  اآل����ون ف���ريى 
الإ�رائيلي، حتى قبل اإن�ساء الدولة، 
اإمنا يعتمد على ما ورد يف التوراة من 
ي�سادر  من  اأن  جاء  حيث  ن�سو�س، 
اإ�رائيل،  بني  طموحات  اأو  اأح���الم 
اإمنا ي�سادر حقاً �رعياً �رّعه الرب، 
كما وي�سادر القوة الروحية اجلبارة 
التي تدفع اليهود للعمل واملثابرة 
والت�سحية يف �سبيل حلم �سهيون 

واأر�س امليعاد«.
هذا احلراك الإ�سرتاتيجي العقيدي 
نقل اإ�رائيل - بح�سب راأي �سمعون 
»العمق  م��رح��ل��ة  م���ن   - ب��ريي�����س 
امل�سادة  و»ال�ربة  الإ�سرتاتيجي« 
»ال���ردع  مرحلة  اىل  الإ�ستباقية« 
الإ�ستباقي«  و»الهجوم  ال��ن��ووي« 
عنها«  للدفاع  القابلة  و»احل���دود 
تربيراً لالإحتفاظ بالأرا�سي املحتلة 

واأط���ول  ممكن  ن��ط��اق  اأو���س��ع  على 
مظلة  حتت  كله  وه��ذا  ممكنة،  مدة 
التي  ال�ساملة  الدولية  احلماية  من 
من  اخل��ال���س  خلفية  ع��ل��ى  ت��ق��وم 
عقدة الهولوكو�ست اليهودي الذي 
الأوروبية  النازية  بارتكابه  تتهم 
اليهودية  الفعل  ردة  خماوف  ومن 
احلقبة  تلك  من  لالإنتقام  اجلاحمة 

ال�سوداء يف تاريخ الإن�سانية جمعاء.
الأمن  نظرية  اأن  اإذن  لنا  يتبني 
بال�سمانات  تكتفي  ل  الإ�رائيلي 
الدولية،  والدبلوما�سية  ال�سيا�سية 
ويف  و�سهولة  بكرثة  متوافرة  وهي 
اي�ساً  اإن��ه��ا تطالب  ب��ل  ك��ل وق��ت، 
الداخلية  العملية  الو�سائل  بتوفري 
النظرية  هذه  جت�سيد  على  القادرة 
حكومة  رئي�سة  قالته  م��ا  ح��د  على 
»اإن  م��ائ��ري:  غ��ول��دا  الراحلة  ال��ع��دو 
الآخرين  من  �سماناً  لي�س  نريده  ما 
لأم��ن��ن��ا، ب��ل ن��ري��د ظ���روف���اً مادية 
وحدوداً يف هذه البالد ت�سمن ب�سكل 
اأكيد عدم ن�سوب حرب اأخرى«. وهذا 
الإ�رائيلي  الأم��ن  اأن  عملياً  يعني 
اإقليمياً  ومرّكبة  معّقدة  ظاهرة  هو 
الع�سكرية  القوة  وتت�سّمن  ودولياً 
والإ�ستيطان  اليهودية  والهجرة 
املعاك�سة  وال��ه��ج��رة  ��ع  امل��ت��و���سّ
ال�ستات  اىل  اإ�رائيل  من  املكبوحة 
الإقت�سادية  ال��ق��اع��دة  وت��ق��وي��ة 
الأمني  ال���دويل  احل���راك  وتوظيف 
ل�سالح  والدبلوما�سي  وال�سيا�سي 
الأمن الإ�رائيلي املطلق، من طريق 
توافر كامل املعلومات الإ�ستخبارية 
برمتها  املنطقة  دول  عن  ال��الزم��ة 
املنا�سب  الوقت  يف  ل�ستخدامها 
ل�سالح متطلبات الأمن الإ�رائيلي، 
خ�سو�ساً �سمن الدوائر القريبة يف 
واجل��ولن  الغربية  ال�سفة  من  كل 
اإي���ران  اىل  و���س��ولً  لبنان  وج��ن��وب 

وباك�ستان وال�سودان.

ل��ق��د ا���س��ت��خ��دم وزي�����ر ال���دف���اع 
ديان  مو�سيه  ال��راح��ل  الإ�رائيلي 
مع  »»ال��الخ��ي��ار«  ح���رب  م�سطلح 
ا�سحق  وحت���دث  ال��ع��رب��ي،  املحيط 
الأ�سبق،  احلكومة  رئي�س  راب���ني، 
لو�سف  ال���راق���دة«  ع��ن »احل����رب 
ال��ع��الق��ة ال��ق��ائ��م��ة ب��ني اإ���رائ��ي��ل 
املبا�ر.  وغ��ري  املبا�ر  وحميطها 
م�سوؤولون  ا���س��ت��خ��دم  ب��ع��د  م��ا  يف 
اأ�سموه  م��ا  لح��ق��ون  اإ���رائ��ي��ل��ي��ون 
»احلرب املنخف�سة احلدة« للدللة 
بني  الوا�سحة  اخلطط  انعدام  على 
احلرب وال�سلم يف تعامل اإ�رائيل مع 
حميطها الإقليمي. ويف هذا ال�سياق 
الوعي«  »ك��ي  نظرية  اي�ساً  ب��رزت 
تعني  التي  والعربي  الفل�سطيني 
الياأ�س وال�ست�سالم وعدم  بث روح 
امل�سلح  الكفاح  ا�ستمرار  ج���دوى 
احلقوق  ل�سرتجاع  ناجعة  كو�سيلة 
امل�����س��ل��وب��ة، وب��ال��ت��ايل ف���الأر����س 
الزمان  من  اأي  العرب،  من  اخلالية 
املجال  ه��ي  ال��ع��رب��ي،  ال��ت��اري��خ  اأو 
احليوي الذي ميكن توطني ال�سعب 
كيان  اىل  وحتويله  فيه  اليهودي 
عدواين ا�ستيطاين يقوم على خدمة 
يف  الغربية  الإ�سرتاتيجية  امل�سالح 
الأر�س  اأما  الوظيفية.  الدولة  اإطار 
ال�سهاينة  عليها  ي�ستويل  ال��ت��ي 
فيجب اأن يتم تعقيمها و�سلخها من 
العربي وحتويلها  التاريخي  زمانها 
�رورة  مع  �رف  يهودي  مكان  اىل 
هذا  مبثل  الإلزامي  العربي  الإق��رار 
هذا  ومثل  ال�سلخ.  وذاك  التعقيم 
باحلقد  واملوبوء  العن�ري  املكان 
الآخر  على  وال�ستعالء  والكراهية 
اإمنا يحميه ما �سماه حاييم ارون�سون 
الذي  الإحتكاري  النووي«  »احلائط 
م�سلح  ح��زام  داخ��ل  اإ�رائيل  يحمي 
من امل�ستوطنات والأ�سلحة النووية 

والكيميائية والبيولوجية.

يق�ل �سيم�ن 
بريي�س يف كتابه 

ال�رصق االأو�سط 
اجلديد: »اإن 
م��س�ع االأمن

يجب اأن يتقّدم 
�سلم االأول�يات 

قبل تنّف�س 
اله�اء، وبقدر ما 
ن�سغط اأمنياً على 
اأعدائنا بقدر ما 

تت�افر لنا فر�س 
البقاء وال�ج�د«

يق�ل اجلرنال يفاآل 
اآل�ن 

»اأن من ي�سادر 
اأحالم اأو طم�حات 

بني اإ�رصائيل،
اإمنا ي�سادر حقاً 

�رصعياً �رّصعه الرب، 
كما وي�سادر الق�ة 

الروحية اجلبارة 
التي تدفع اليه�د 

للعمل واملثابرة 
والت�سحية يف 

�سبيل حلم �سهي�ن 
واأر�س امليعاد«
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اإعداد: ندين البلعة
اآذار

حتديات
يف م�اجهة 
الق�ى امل�سّلحة

البيئة االأمنية 
الدولية وتغرّي 
�سفة احلرب...

التحديات االإ�سرتاتيجية التي 
�ست�اجهها الق�ات امل�سّلحة 
يف القرن احلادي والع�رصين 
كانت م��س�ع حما�رصة يف كلية 
ف�ؤاد �سهاب للقيادة واالأركان 
 Dougelas األقاها الربوف�س�ر
Lovelace  مدير مركز الدرا�سات 
االإ�سرتاتيجية يف كلية احلرب 
التابعة للق�ات الربية االأمريكية 
يف مركز ال�رصق االأدنى وجن�ب 
اآ�سيا للدرا�سات االإ�سرتاتيجية 
)NESA( التابع جلامعة الدفاع 
 .)NDU( ال�طني يف وا�سنطن
ا�ستمع اىل املحا�رصة قائد 
الكلية العميد الركن علي احلاج 
�سليمان، �سباط من خمتلف االأجهزة 
وال�حدات، �سباط مركز البح�ث 
والدرا�سات االإ�سرتاتيجية و�سباط 
دورة االأركان الرابعة والع�رصين.

النزاع امل�ستمر والتغرّيات
الآراء  اأن  بداية  دوغال�س  الربوف�سور  اأو�سح 
اجلي�س  راأي  تعك�س  ل  املحا�رة  يف  ال���واردة 
راأي���ه �سخ�سي ول��ك��ن من  ب��ل ه��ي  الأم��ريك��ي، 
اأمريكي. وقد تناول فيها �ستة عناوين  منظور 

رئي�سة:
والإجت��اه��ات  امل�ستمر«  »ال��ن��زاع  مفهوم   -

املوؤثرة على البيئة الأمنية الدولية.
- عوامل التغيري يف النزاع.

- التعقيدات بالن�سبة للقوات امل�سّلحة.
ع�سكرية  ل��ق��وى  الأ���س��ا���س��ي��ة  امل���ي���زات   -

م�ستقبلية ناجحة.
- قواعد العمل امل�سرتكة.

- التداعيات على تطوير القوى.
العوامل  ع��ل��ى  دوغ��ال���س  ال��ربوف�����س��ور  رّك���ز 
طبيعة  تغرّي  والتي  ال��دويل  الأم��ن  يف  امل��وؤث��رة 
احلرب و�سفتها، ذاكراً على اأ�سا�سها املميزات 
القوى  ل��دى  تتوافر  اأن  يجب  التي  الأ�سا�سية 

امل�سّلحة ملواجهة كل التغيريات.
يف  ب���رز  م�سطلح  ه��و  امل�����س��ت��م��ر«  »ال���ن���زاع 
الوليات املتحدة الأمريكية لتحديد املواجهات 
هم  لعبني  اىل  والأف���راد  ال��دول  تتخّطى  التي 
لتحقيق  العنف  ل�ستخدام  دائم  ا�ستعداد  على 
يخلق  ما  والأيديولوجية،  ال�سيا�سية  غاياتهم 
وغمو�ساً  تعقيدات  م�سبوقة،  غ��ري  تقلبات 
يتطّلب  م��ا  وه��ذا  ال��دول��ي��ة.  الأمنية  البيئة  يف 
التجّدد  على  قادرين  تعليم  وموؤ�س�سات  قادة 

والتكّيف، متمّكنني وخم�رمني ثقافياً.

االإجتاهات امل�ؤّثرة
�سبعة عوامل توؤّثر على البيئة الأمنية الدولية 

وتغرّي �سفة احلرب، وهي على النحو الآتي:
وجهها  ج��ان��ب  اىل  ال��ت��ي  الــعــ�ملــة:   •
وحرية  العامل  ترابط  يف  الإيجابي 

ُتزعزع  عنا�ر  تن�ر  العاملي،  والإزده��ار  التجارة 
ال�ستقرار، خ�سو�ساً من خالل الإنرتنت وو�سائل 
م�ستقر،  غ��ري  ن��ف��وذ  اىل  ت���وؤدي  ال��ت��ي  الإع����الم 
ال�سعوب  اأن منافعها لي�ست موّزعة على  بحيث 

بالت�ساوي.
وتقّوي  »ت��ق��ّوي��ن��ا  وه��ي  التكن�ل�جيا:   •
الأعداء«. فاأعداء ال�سالم هم اي�ساً قادرون على 
والعتداء  اخلاطئة  املعلومات  لن�ر  ا�ستخدامها 
الكراهية  على املن�ساآت احل�سا�سة وبث ر�سائل 

والعدائية ب�سورة اأ�رع من املا�سي.
عدم  اىل  ب��دوره  ي��وؤدي  النم� ال�سكاين:   •
املدن،  يف  يعي�س  الأك��رب  فالق�سم  ال�ستقرار. 
وهذا التمّدن املتزايد يخدم الأعداء املحتملني 
من متمّردين وثّوار ويوؤّمن لهم الأرباح واحلماية، 
في�سمح باأن ي�سبحوا �سمن هذا البحر من املدن 

من دون اأن ي�سعر بهم اأحد.
• زيــادة الطلب على املــ�ارد: هو اجتاه 
�سيىء، فالطلب على املوارد الأ�سا�سية يتزايد 
املواد  يف  النق�س  اىل  ي��وم  بعد  يوماً  وي���وؤدي 

الأولية، ويزيد النزاعات عليها.
تغرّي املــنــاخ والــكــ�ارث الطبيعية:   •
الدول  يف  خ�سو�ساً  للنزاع  حمتملة  م�سادر  هي 
ال��ن��ام��ي��ة، ل��ع��دم ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��ف��اع��ل مع 
املتغرّيات والكوارث. وبعك�س املا�سي، مل تعد 
اإن املعاناة  الكوارث حم�سورة يف بلد واحد، بل 
تهّز  الإع���الم،  و�سائل  تطّور  خ��الل  من  الب�رية، 

املجتمع الدويل والعامل.
• انت�سار اأ�سلحة الدمار ال�سامل واأ�سلحة 
منها  البي�ل�جية  املتقّدمة  التكن�ل�جيا 
معرفة  ميكن  واجلرث�مية:  والكيميائية 
ميكن  هل  ولكن  الأ�سلحة،  ه��ذه  وج��ود  اأم��اك��ن 
اأيدي  يف  تقع  رمبا  مر�ٍس؟  ب�سكل  بها  التحّكم 

اأ�رار ي�سيئون ا�ستخدامها.
وهي  الفا�سلة:  اأو  املق�رّصة  الـــدول   •
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الدول التي ل قدرة لها للحفاظ على اأرا�سيها، 
وبع�سها يكون ملجاأ لالإرهابيني.

تغيري �سفة احلرب
البيئة  على  توؤثر  التي  الإجتاهات  جانب  اىل 
الأمنية الدولية، جند عوامل تغرّي �سفة احلرب، 
بدءاً بتنّوع الالعبني، حيث مل تعد النزاعات تن�ساأ 
غري  بالنزاعات  م���روراً  فح�سب،  اجليو�س  بني 
الإعالم؛  و�سائل  قبل  من  وتغطيتها  املرتقبة 
املقاتلون الهجينون الذين �سي�ستخدمون مزيجاً 
ومنظومات  التكتيكات  م��ن  ووا���س��ع��اً  متنوعاً 
امل�سّلحة  القوات  تبقى  لن  وبالتايل  الأ�سلحة، 

للدولة هي املالك احل�ري للتكنولوجيا.
اأنه لن يكون لدينا ترف كما  من هنا ن�ستنتج 
بل  واح��د،  عدو  مع  قواتنا  لتطوير  املا�سي  يف 
�سنكون بحاجة اىل قوى تتكّيف يف كل �ساعات 

النزاع و�سد كل الأعداء.

ميزات اأ�سا�سية

ع�سكرية  لقوى  الأ�سا�سية  ال�سفات  تكمن 
تكون  اأن  اأهمها  اأطر،  عدة  يف  ناجحة  م�ستقبلية 
اأي  يف  املهمات  بكل  القيام  على  ق��ادرة  مرنة 
تواجهها  التي  الأ�سلحة  كل  مع  وتتكّيف  وقت، 

يف اأي معركة.
للقوات  اي�ساً  اأ�سا�سية  �سفة  ه��و  ال��ت��ن��ّوع 
قابلة  مبتكرة  تكون  اأن  يجب  التي  امل�سّلحة 
اأف�سل  ابتكار  جلهة  مرنة  عقيدة  مع  للتغرّي، 
الطرق لتكييف العقيدة ح�سب الو�سع الراهن، 
مبا ي�سمح للوحدات بالتنّوع والتكّيف والتغيري.

امل�سّلحة  ال��ق��وات  تكون  اأن  يجب  باخت�سار 
متنوعة )التنّوع يف ا�ستخدام القدرات(، حممولة، 
لالإ�ستدامة  قابلة  احل��رك��ة(،  )خفيفة  ر�سيقة 

والعمل املتبادل.
املهارات  توافر  يف  فتكمن  الأهم  النقطة  اأما 
وال���ق���درة ع��ل��ي ال��ت��ع��ام��ل م��ع جم���الت جديدة 
معاجلة  القوى  ت�ستطيع  بحيث  العدو،  يخلقها 
ال�سيا�سي  ال��ف��ري��د  اإط��اره��ا  �سمن  ح��ال��ة  ك��ل 

)التكّيف(،  والإ�سرتاتيجي 
واأعمال  ن�ساطات  وتنفيذ 

الأم�������ن، الإرت����ب����اط، 
البناء  واإع��ادة  الإغاثة 

خالل  امل�ستمر  التقييم  اىل  بالإ�سافة  والإعمار، 
العمليات ل�ستنباط العرَب والقيام بالتح�سينات 

والتعديالت الالزمة.
اأ�سا�سي يف تطوير  عامل  كما ل ميكن جتاهل 
القوى الع�سكرية، وهو الثقافة واملعارف وزيادة 
قدرات فهم اللغات والثقافات املختلفة )قادة 
اأولً  هم  املبدعون  القادة  ثقافياً(.  خم�رمني 
الذين �سيقودون القوى اىل هذا التطّور الثقايف 

والقدرة على التكّيف والتطّور والتحليل.
 Dougelas ال���ربوف�������س���ور  واخ���ت���ت���م 
بع�س  عن  بالإجابة  املحا�رة   Lovelace
الأ�سئلة الإ�ستي�ساحية، ثم ت�سّلم درعاً تقديرية 
احل��اج  علي  ال��رك��ن  العميد  الكلية  ق��ائ��د  م��ن 

�سليمان.







الدكتور  العايل  الرتبية والتعليم  برعاية وزير 
للن�ر  نوبلي�س  دار  احتفلت  منيمنة،  ح�سن 
مو�سوعة  ب��اإط��الق  احل��ق  عبد  نبيل  ل�ساحبها 
اللواء  تاأليف  من  والع�سكري  ال�سيا�سي  التاريخ 

الركن الدكتور يا�سني �سويد.
�سيا�سية  �سخ�سيات  الإح��ت��ف��ال  يف  ���س��ارك 
الأجهزة  قادة  عن  وممثلون  وثقافية  وع�سكرية 
الأمنية يتقّدمهم ممثل قائد اجلي�س العماد جان 
قهوجي العميد الركن اأحمد املقداد قائد منطقة 
بريوت، وممثل املدير العام لالأمن الداخلي اللواء 
اأ�رف ريفي العقيد جوزيف كال�س، وممثلون عن 
�سفارات دول عربية واأجنبية و�سباط من اخلدمة 
الإعالميني  م��ن  وح�سد  وم��ت��ق��اع��دون  الفعلية 
والتلفزيونات  واملجالت  لل�سحف  واملمثلني 

املحلية.
نقابة  مقر  يف  اأق��ي��م  ال���ذي  الإح��ت��ف��ال  اإفتتح 
وحتّدث  الوطني،  بالن�سيد  اللبنانية  ال�سحافة 
خالله كل من معايل الوزير الدكتور عدنان ال�سيد 
للن�ر  نوبلي�س  دار  و�ساحب  وموؤ�س�س  ح�سني 
نبيل عبد احلق والدكتور ع�سام خليفة والعميد 
الدكتور �سمري اخلادم واملوؤلف اللواء د. يا�سني 
�سويد. وقّدم الإحتفال ال�سحايف الأ�ستاذ غ�سان 

�سديد.
اأهمية  على  مداخالتهم  يف  املتحّدثون  اأجمع 
الركن  ال��ل��واء  تناولها  التي  التاريخية  احلقبة 
�سويد يف مو�سوعته التي بلغت �ستة ع�ر جملداً، 
كما اأ�سادوا بدار نوبلي�س للن�ر لرعايتها الدائمة 
املوؤلفني  خا�سة  وب�سورة  والكّتاب،  املفّكرين 

الع�سكريني.
باإجناز  اأ���س��اد  ح�سني  ال�سيد  ع��دن��ان  ال��وزي��ر 
املو�سوعة الع�سكرية وال�سيا�سية التي تتاألف من 
�ستة ع�ر جملداً والتي اإ�سطلع اللواء الركن �سويد 
التاريخية  احلقائق  على  مرّكزاً  اإجنازها  مبهمة 
والعلمية. وراأى اأن كتابة التاريخ حتتاج اإىل جتّرد 
ومو�سوعية واإقرار بوقائع املا�سي، وقد جاء هذا 

العمل متّوجاًَ لهذه احلقيقة.
نوبلي�س،  دار  �ساحب  احلق  عبد  نبيل  ال�سيد 
اأكد، من جهته، اأنه ومنذ اإعالنها عا�سمة عاملية 
الإجنازات  على  قدرتها  بريوت  اأثبتت  للكتاب، 
واملو�سوعات  الكتب  باإ�سدار  الكربى  الثقافية 
متحّدية ال�سائعات عن تراجع الكتاب اأمام زحف 
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م��س�عة »التاريخ 
اللبناين ال�سيا�سي 

والع�سكري«
لل�اء الركن املتقاعد 
الدكت�ر يا�سني �س�يد

تعالج  �ساملة  مو�سوعة  والع�سكري«،  ال�سيا�سي  اللبناين  »التاريخ 
وحتى  املعنية  الإمارة  عهد  منذ  والع�سكري  ال�سيا�سي  لبنان  تاريخ 

الإ�ستقالل وجالء اجليو�س الأجنبية عن لبنان.
املقاطعات اللبنانية خالل عهد الإمارات املعنية وال�سهابية وباقي 
اآل حرفو�س و�سيفا مع تركيز على الأمريين فخر الدين  الأمراء مثل 
املقاطعات  لهذه  الع�سكرية  التنظيمات  ال�سهابي.  وب�سري  املعني 

ومعارك اأمرائها عوجلت يف املو�سوعة.
عهود القائمقاميتني واملت�رفية والإنتداب واجلمهورية اللبنانية 
ال�سيا�سية  الدقائق  جميع  مع  بتف�سيل  عوجلت  والثانية  الأوىل 

والع�سكرية خالل هذه العهود.
وثائق الوحدات الع�سكرية اللبنانية خالل عهد الإنتداب جمعت يف اأربعة اأجزاء م�سّورة 

من م�سادرها الفرن�سية.
وع�سكرياً  �سيا�سياً  بالدرا�سة  املعنية  املرحلة  خالل  لبنان  عن  معرفته  يجب  ما  كل 

جتدها يف هذه املو�سوعة مف�سلة وموثقة من خالل عمل اأكادميي وتاأريخي كامل.

ات
�م
معل

عة
�س�

مل�
 ا
عن



التكنولوجيا. فاإ�سدارات نوبلي�س تطوف البلدان 
اأنه ما زال للكتاب حّيز كبري يف  العربية لت�سهد 

عاملنا العربي.
الأوىل  املرة  اأنها  راأى  خليفة  ع�سام  الدكتور 
عن  احلجم  بهذا  مو�سوعة  و�سع  فيها  يتم  التي 
جملداً   16( ف��رد  موؤلف  قبل  من  لبنان  تاريخ 
اأربع  منها  �سفحة   6039  - الكبري  احلجم  من 
ڤان�سان  ق�ر  اأر�سيف  من  خمطوطات  جملدات 
الفرن�سي - وخرائط عمالنية وجغرافية  للجي�س 
متنوعة(. وهذا العمل يتناول املعارك الع�سكرية 
العثماين  الفتح  منذ  اأر�سنا  فوق  ح�سلت  التي 
حتى الإ�ستقالل ب�سكل علمي وتف�سيلي ودقيق. 
امل�سادر  من  كبري  ع��دد  على  امل��وؤّل��ف  وارت��ك��ز 

واملراجع العربية والفرن�سية.
لبنان  املوؤلف  بروؤية  خليفة  الدكتور  واأ�ساد 
اأ�ساد  كما  وعلمانياً.  ودميقراطياً  قوياً  وطناً 
يف  التحولت  وباإظهاره  ومو�سوعيته  مبرونته 
تاريخ لبنان منذ الفتح العثماين. و�سكر الدكتور 
الطباعة وجمال  خليفة دار نوبلي�س على »اأناقة 
واإخراجها  املوؤرخني  اأعمال  تبني  وعلى  الإخ��راج 

اإىل النور«.
اأن  اإىل  اأ���س��ار  اخل��ادم  �سمري  الدكتور  العميد 
املعنية  الإم��ارات��ني  عهدي  تعالج  املو�سوعة 
وال�سهابية وع�سور القائمقاميتني واملت�رفية 
اللبنانية  اجلمهورية  اإىل  و�سولً  الكبري،  ولبنان 

الأوىل فجالء اجليو�س الأجنبية عن لبنان.
واأ�ساد العميد اخلادم باملو�سوعية التي جتّلت 
املنهجي  التاريخي  والت�سل�سل  املو�سوعة  يف 
وتعدد املراجع والتحليل املنطقي فيها. واقرتح 
العميد اخلادم اأن تعّمم هذه املو�سوعة لتعتمد 
يف مناهج التعليم يف املدار�س احلربية وكليات 
لبنان  يف  البحوث  وم��راك��ز  واجلامعات  الأرك���ان 

واخلارج.
كتابة  اأن  راأى  �سويد  يا�سني  د.  الركن  اللواء 
التاريخ اإقرار و�سناعته قرار، وهي تلزم املوؤرخ 

اجلاد والر�سني مبا يكتب.
تاأليف  يف  منهجيته  ع���ن  ت��ك��ّل��م  اأن  وب��ع��د 
املو�سوعة، اقرتح ت�سكيل جمل�س لكتابة التاريخ 
اللبناين على غرار »املجل�س الد�ستوري« بحيث 
بكتابة  ويكّلفون  »ال��ي��م��ني«  اأع�����س��اوؤه  يحلف 
املناهج  يف  لعتماده  املوّحد  اللبناين  التاريخ 

الدرا�سية يف لبنان.
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مغاوير البحر اأنتم...
نعم اأنتم

تقّدمتم...
�سبقتم جراأتكم

نعم اأنتم
... هدَر البحر وزجمر

كنتم اأنتم
فقط اأنتم...

... نادى املنادي:
يا رجال!

فلّبيتم نداء قلوب
اأهاليكم

... �رخ البحر:
َمن يقتحم

كنتم اأنتم...
اأجل اأنتم

اأبطالً من جي�سنا كنتم
ب�سمٍت عملتم...
انتزعتم جثامني

رحلة املوت من املوت
من بط�س البحر وغدره

لينغر�سوا يف حنايا الوطن
اأزاهري تعبق حباً 

و�سكراً لكم.

اأبطاالً
من جي�سنا كنتم

اأّماهمغاوير الرحلة 409

ح�سن عا�سي

علي يا�سني غامن
كفر�سوبا

اأح�������م�������اة اأر��������س�������ي اأن������ت������م الأ���������س��������داءُ
ل������ل������ج������اِه ع����������ّز ل�����ل�����رج�����ول�����ة اأه����ل����ه����ا
ط�����وب�����ى م����غ����اوي����ر ال����ب����ح����ار ف��ح�����س��ب��ك��م
ب���ع���زم���ك���م ال�����ع�����ب�����اب  ذاك  ف����م����خ����رمت 
ون���ه�������س���ت���م ح����ي����ث ال�����������س�����داُد ت����ع����رّثت
ورف�����ع�����ت�����م ال�����������س�����ن�����دوق ب����ع����د جت���ّل���د
وح�����م�����ل�����ت�����م ب�����ع�����ن�����اي�����ة اأ����������س���������الء َم�����ن
ج����ه����ودك����م ت������ك������ّل  األّ  اأق���������س����م����ت����م 
ع�������اه�������دمت اأه�����������ل ال���������س����ح����اي����ا اإن�����ك�����م
ب������ورك������ت������م ي�������ا ج�����ن�����دن�����ا ب���ع���ط���ائ���ك���م
ودّره ال������ب������ح������ار  م������غ������اوي������ر  ت�����ي�����ه�����اً 
ل������الأر�������س اأن�����ت�����م ل����ل����روا�����س����ي ط����وده����ا
ن����ى ذه����ل����ت ل����وق����ع ف���ع���ال���ك���م ك�����ل ال����دُّ
ال������ذي ن���ن�������س���ى  ل  امل���������دين  ودف�����اع�����ن�����ا 
م������ن ع����زم����ك����م ق����������ّرت ع�����ي�����ون اأح�����ب�����ٍة
���ن���ا اأن�����ت�����م ع����ي����ون ال����ل����ي����ل اأن�����ت�����م اأن�������سُ
����ّط����رت ل����ك����م احل������������روُف ب������ع������ّزٍة ق�����د �����سُ
ل�������س���م���وخ���ك���م غ����ّن����ى ال�����ب�����دي�����ُع م����ف����اخ����راً
ط����وب����ى ح����م����اة الأر������������س اأن�����ت�����م درع���ه���ا
ل�����و ����س���ئ���ت���م ث����ن����ي ال���������س����ع����اب ف��ع��ل��ت��م
ُح����ّي����ي����ت ي�����ا م�����غ�����وار ب����ح����ري ي�����ا ���س��ن��ى
ي������ا ج���ي�������س���ن���ا امل�������ق�������دام م����ث����ل����ك اإن����ن����ا

اأح�������م�������اة اأر��������س�������ي اأن������ت������م الأ���������س��������داءُ
ل������ل������ج������اِه ع����������ّز ل�����ل�����رج�����ول�����ة اأه����ل����ه����ا
ط�����وب�����ى م����غ����اوي����ر ال����ب����ح����ار ف��ح�����س��ب��ك��م
ب���ع���زم���ك���م ال�����ع�����ب�����اب  ذاك  ف����م����خ����رمت 
ون���ه�������س���ت���م ح����ي����ث ال�����������س�����داُد ت����ع����رّثت
ورف�����ع�����ت�����م ال�����������س�����ن�����دوق ب����ع����د جت���ّل���د
وح�����م�����ل�����ت�����م ب�����ع�����ن�����اي�����ة اأ����������س���������الء َم�����ن
ج����ه����ودك����م ت������ك������ّل  األّ  اأق���������س����م����ت����م 
ع�������اه�������دمت اأه�����������ل ال���������س����ح����اي����ا اإن�����ك�����م
ب������ورك������ت������م ي�������ا ج�����ن�����دن�����ا ب���ع���ط���ائ���ك���م
ودّره ال������ب������ح������ار  م������غ������اوي������ر  ت�����ي�����ه�����اً 
ل������الأر�������س اأن�����ت�����م ل����ل����روا�����س����ي ط����وده����ا
ن����ى ذه����ل����ت ل����وق����ع ف���ع���ال���ك���م ك�����ل ال����دُّ
ال������ذي ن���ن�������س���ى  ل  امل���������دين  ودف�����اع�����ن�����ا 
م������ن ع����زم����ك����م ق����������ّرت ع�����ي�����ون اأح�����ب�����ٍة
���ن���ا اأن�����ت�����م ع����ي����ون ال����ل����ي����ل اأن�����ت�����م اأن�������سُ
����ّط����رت ل����ك����م احل������������روُف ب������ع������ّزٍة ق�����د �����سُ
ل�������س���م���وخ���ك���م غ����ّن����ى ال�����ب�����دي�����ُع م����ف����اخ����راً
ط����وب����ى ح����م����اة الأر������������س اأن�����ت�����م درع���ه���ا
ل�����و ����س���ئ���ت���م ث����ن����ي ال���������س����ع����اب ف��ع��ل��ت��م
ُح����ّي����ي����ت ي�����ا م�����غ�����وار ب����ح����ري ي�����ا ���س��ن��ى
ي������ا ج���ي�������س���ن���ا امل�������ق�������دام م����ث����ل����ك اإن����ن����ا

اأّماُه دمعي ينهمْر
والربُد يف اخلارج

اأّماُه يا دفئي
من ع�سفِة الرعِد
من قر�سِة الربِد
يا اأمي يف العيد

ماذا �ساأهديك
وقلبي ال�ريد

لن يكفي عمري
لن تكفي الدنيا

اأّماُه اأهديك
�سالتي احللوة

يا ربُّ يا رحمان
ل تك�ر اخلاطر

لأّمي احلنون
يف حّبها مفتون

من فجِر هذا العمر
عمري لها مرهون

ولن اأوفيها
فرحها عر�سي
وحزنها دمعي

املقدم
ت�فيق نعيم يزبك
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بنت لبنان

بعيد االأم 
فرحتنا كبريي

عيد االأم
بدون اأم

���س��ب��ح��ان اهلل اخل���ل���ق ه��احل�����س��ن ���س��و ف��ّت��ان
ول�������ّون ���س��ف��اف��ك ح����ال م����ن زه������رة ال���رم���ان
وخ���ّط���ط ب��دق��ة ال��رم�����س وال���ع���ني والأج���ف���ان
خيطان ال�سم�س  وه���ج  غ���زل  ج��م��ال��ك  ك��رام��ة 
ال��ف��ن��ان ال���ب���در مّت واأب�������دع  وم����ن ب��ع��د م���ا 
وح���ّط���ك م���ا ب���ني احل���ب���ق وال���ف���ل وال��ري��ح��ان
����ع ج��ب��ي��ن��ك ب���ل���وؤل���وؤ ع�����ّس��ق��و مب��رج��ان ور�����سّ
لبنان ب���ن���ت  ي����ا  وح����ي����دي  خ��ل��ق��ت��ك  وق����ّل����ك 

ك�����ب�����ريي ف�����رح�����ت�����ن�����ا  الأم  ب�����ع�����ي�����د 
ب�����ي�����������س�����ارا ه����������زت ال�������ع�������امل ب������اأ�������رو
وي�������ام�������ا ع����ي����ون����ه����ا ������س�����ه�����رت ل����ي����ايل
وب������������ني ولده������������������ا ت�����ن�����������ر ع������دال������ة
ج�����روح�����ي ب����ي����ب����ل���������س����م  الأم  ح������ن������ان 
وط����م����وح����ي اآم������������ايل  ب����ن����ي����ت  ح����ب����ا  وع 
ث���م���ي���ن���ة درة  ي��������ا  ال�������ك�������ل  اأم  ي��������ا 
م�����ث�����ل رب������������ان ب�����ي�����ق�����ود ال�������س���ف���ي���ن���ة
ب������ع������ي������دك ج������ي������ت ق������دم������ل������ك ه����دي����ة
ولأن��������������ك غ�����ال�����ي�����ة ون�����ف�����������س�����ك اأب�����ي�����ة
و�����س����و ن���ف���ع ال�����ك�����ون ي�����ا اأم��������ي ب���دون���ك
و������س�����و م�����ا ع���م���ل���ت م�����ا ب�����دف�����ع دي����ون����ك

ي������ا اأم����������ي ه������ال������دين ب������دون������ك ح���زي���ن���ة
م�������دة ب�������ع�������د  ج�������������اي  الأم  ع�������ي�������د 
ك�����ن�����ت ك�������ل ع���������ام اإك�����ت�����ب�����ل�����ك ب���������رّدة
ل�����ك�����ن ه�����ال�����������س�����ن�����ة، خ�������ط�������وات ي�������دّي
رح�������ت�������ي وخ�����������������رت ف�����ي�����ك امل�������������وّدة
خ�����������رت ال������������ورد وال�����ع�����ط�����ر امل�����ن�����ّدي
خ�������������رت ع������ي������ون ع�������م ب�����ت�����ق�����ول ب�������ّدي
��������س�������درك ت����ف����ر�����س����ي م�����ث�����ل امل������خ������ّدة
م��������ب��������ارح ع�����ن�����دم�����ا جت���������������اوزت ح��������ّدي
ن�����ده�����ت�����ك ل����ي���������س م�������ا ك�����ن�����ت ت���������رّدي
�����رخ����ت ب����امل����وت �����س����ار امل�������وت ����س���ّدي
ُوّدي ورد  زرع������ت������ك  ل������و  اع�����ذري�����ن�����ي 
اع������ذري������ن������ي ل������و خ����ي����ال����ك ظ������ل ح������ّدي
ر�������س������اك ������س�����ار ب��������دي ال������ق������ول ج������ّدي

ح����ب����ك ب������اإي������دو ب����ق����ال����ب ط����ه����ر ول����ي����وين
ليموين ف��ن��د  م���ن  ���س��ح��ر  خ������دودك  وط���ّع���م 
م�سنوين ���س��ف��ار  ال��ع��ف��اف  ل�����س��ون  ����س���ارو 
مكنوين ب��ال�����س��ح��ر  اإل������ك  ع���ب���اي���ي  ���ل  وف�������سّ
ع����الأر�����س ج���اب���ك ح��م��ام��ي وغ�����س��ن زي��ت��وين
و�����رت����ي ب���ل���ون ال����زه����ر وال���ث���ل���ج م���ده���وين
وع���ّل���ق ع���ا ����س���درك م���ن ال��ن��ج��م��ات اأي���ق���وين
وع����ا غ���ري ه����الأر�����س م���ا ب�����س��م��ح��ل��ك ت��ك��وين

ال���ل���ي ف�����س��ال ك��ب��ري ع وج������ودي وم�����س��ريي
ب���ي���م���ي���ن���ا ب����ال����ل����ط����ف ه���������زت ������ري�����ري
ب����ج����ن����ب ال�����ط�����ف�����ل ت����ت����ك����م����ل ر�����س����ال����ة
مب���ح���ب���ة ����س���اف���ي���ة و�������س������وق وب�������س���ريي
وب�������ع�������دا ع����اي���������س����ة ب����ق����ل����ب����ي وروح���������ي
ن�����س��ريي ت���ب���ق���ى  رح  ال�������س���ع���ب  وب�����ي�����وم 
ب�����ح�����ي�����ات�����ك ك����ل����ه����ا ك�����ن�����ت الأم�����ي�����ن�����ة
ل���������س����ط احل���������ب وال������رح������ل������ة ق�������س���ريي
ت������������رد ج�����م�����ي�����ل�����ك ال���������غ���������ايل ع���ل���ي���ي
���س��ك��ن��ت��ي م���ه���ج���ت���ي وروح���������ي و����س���م���ريي
ب���ي���غ���ف���ى ال����ن����ج����م وب���ت�������س���ه���ر ع���ي���ون���ك
امل�����ب�����ال�����غ ب�����ال�����وف�����ا �������س������ارت ك���ت���ريي

ب����������الك ������س�����و ب�����ت�����������س�����وى ج����اوب����ي����ن����ي
ب���ه���امل���دي���ن���ة اأم  دون  م�������ن  واأن�������������ا 
ق�������س���ي���دة م�����ن ن����ه����ي����دي، وت�����س��م��ع��ي��ن��ي
����س���ب���ق���ت���ي���ه���ا ب����رح����ي����ل����ك ي�������ا ح���زي���ن���ة
ك�������ن�������ت ع������امل������ح������ب������ة ت����ع����ل����م����ي����ن����ي
ع����ل����ى �����س����ف����اف����ك ع����ن����دم����ا ت���ب���و����س���ي���ن���ي
مل���������ا ��������س�������اه�������دك وت�����������س�����اه�����دي�����ن�����ي
وب�����ل�����ه�����ف�����ات احل������ن������اي������ا ت���غ���م���ري���ن���ي
ع����ل����ى ن���ع�������س���ك ب���������رخ����ات����ي واأن����ي����ن����ي
وح��ن��ي��ن��ي �����س����وت����ي  ع����ل����ى  وع����ي����ت����ي  ول 
غ���ل���ب���ن���ي، وغ�����رق�����ت خ�������س���اب ال�����س��ف��ي��ن��ة
ف������ي������ك �������س������م ع������ط������ر ال����ي����ا�����س����م����ي����ن����ة
ح������ت������ى ن�����اغ�����������س�����ك وت����ن����اغ���������س����ي����ن����ي
ب����ح����ق����ك م�������ا غ����ل����ط����ت م���������رة ب���ح���ي���ات���ي

حممد عادل ال�سيد
برجا - ال�سوف

حممد عبد الرحمن دمج

اىل روح املرحومة والدتي
امل�ؤهل االأول ع�ن 

ع�ن
����س���احم���ي���ن���ياملحكمة الع�سكرية م����������رة  غ�����ل�����ط�����ان  واإذا 
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سسيفنا و القلــم

الزجل
زينة الرتاث

م�سيئة ربنا

اىل اأمي

م�������ارق ع����ا ب����ي����در ُح������ب ن���ا����س���ي���ه ال����زم����ان
ك�������اف�������ر ب�����ح�����ق�����و ه������ال������ده������ر اجل�����ب�����ان
الأوان ف������وات  ع����ا  دّم  ن��ب��ك��ي  م����ا  وح���ت���ى 
���س��ق��ي��ت��و ال�����ق�����وايف م���ع���ّت���ق���ة ب��ال��ع��ن��ف��وان
ي���ا ع��م��ر م���ا ب��ت��ن��ق��ا���س ب���ال���ي���وم ال���ل���ي ك��ان
ي�����ا ف����ك����ر ن����ا�����س����ع م�����ا ب���ي���ن���ح���ّد مب���ك���ان
وب��ي��ل�����س��ان ع���ط���ر  ���س��ع��ي��ب  زي�����ن  روح  ي����ا 
اجل��ن��ان ورود  و���س��ب��ع��ل��ي  ال��ق��م��اط��ي  روح 
وع����ب����د اجل���ل���ي���ل ب���ح���ق م���ع���ج���زة ال���ع���ي���ان
و�سنديان اأرز  ���س��م��وخ  م��و���س��ى  احل���ن  وب���و 
وزغ���ي���ب م���ن ق���دم���و����س ج����اب ال�����س��وجل��ان
ه�����ودي ت���اري���خ ���س��م��وخ��ن��ا وح���ل���م و���س��م��ان
ي����ا ولدن��������ا ان����ت����و ال���ع���ر����س وامل���ه���رج���ان
خ������ّل������وا ال������زج������ل زي�����ن�����ة ت���������راث ب����الدن����ا

اط�����وع�����ن�����ا ب����اجل����ي���������س وم�������س���ي���ن���ا ����س���وا
م���������رت الي�������������ام م�����ت�����ل ن���������س����م����ة ه�����وى
ن��ك��وى او خ���ت���ي���ار ق���ل���ب  ����س���ب  م����ا ه��م��ه��ا 
ف����ق����دن����ا ����س���ع���ي���د ب����ع����دو ب���ع���م���ر ال����غ����وى
م����ا ه������اب ال�������س���ه���ادة ب�������س���اح���ات ال������ردى
دوا و����س���ف���ة  ول  ي���ف���ي���د  ك������ان  ع������الج  ل 
وال���������ب���������ّي ي����ب����ك����ي ب�����ح�����رق�����ا واأ�������س������ى
ال�سفا وت���رج���و  ع��امل�����س��اي��ب  ك���ب���ار  الأه������ل 
رب�����ي�����ت ع���ي���ل���ة ع�����ال�����ط�����ه�����ارة وال���ت���ق���ى
وزوج�������ة ح���ن���وين ت��ك��ف��ك��ف دم������وع ال���رج���ى
���س��ع��ي��د خ��ي��ي ورف���ي���ق���ي ان����ت ع�����س��ن��ا ���س��وا

ي�������ا ع�����ي�����د ي�������ا اأن���������������س�������ودة الإمي�����������ان
م����ظ����ل����ل ب������ف������ّي ج�����ن�����اح�����ك الأك��������������وان
اأ����������������رار ك�������ل ال�������ك�������ون خ����ل����ق����ت ف���ي���ك
ح�����ت�����ى �����س����ف����ات����ك ك�����ام�����ل�����ة ن���ع���ط���ي���ك
م���ف���ت���وح ق���ل���ب���ه���ا  ْل  احل�����ن�����ون�����ة  الأم 
وم����ن����ه����ا ب���ي���ط���ل���ب ت������ا ي�������س���ي���ل ال�������روح
زه��������ر احل�����ق�����ال�����ة وري������ح������ة ال����ق����ن����دول
وح�����ت�����ى ن�������س���ي���م���ات ال���������س����ب����ح ب���ت���ق���ول

وم����ن وق����ت روك�����ز م���ا ارت������وى ع����ّز واأم�����ان
و���س��ّي��ب ح��ن��ي��ن��و م���ن ق��ب��ل م���ا ال���وق���ت ح��ان
ال���ه���وان اأو ع���ا ف��ك��ر م���ا ب��ري���س��ى  ع���ا ع��م��ر 
����س���م���را ل��ف��ح��ه��ا خ����اط����ري ب����وه����ج احل���ن���ان
ك���م���ان ت����وع����ى  رح  واأح����������الم  ح�����ا������ر،  اأو 
ل���ون���ك ���س��م��ا وم�����ن ����س���دره���ا ح���رف���ك ب��ي��ان
و����س���ح���رور ك����ان ال��ف��ج��ر ك����ان ال�����س��م��ع��دان
ك���ي���ان ل���ل���م���ن���رب  ال�����ك�����ان  ح������رب  وادوار 
واأ����س���ع���د ���س��ع��ي��د اجل����وه����رة وال���ك���ه���رم���ان
ج��ن��ح��و م����ا ب����ني ال�����س��م�����س وامل�����ري�����خ ب���ان
واآخ��������ر ن���غ���م م�������س���ح���ور ع����ا وت������ار ال��ك��م��ان
وجن����م����ة مت�������ّرد وه���ج���ه���ا ت���ال�������س���ب���ح ب���ان
ب���الم���ت���ح���ان ت�����س��ق��ط��وا  ال����وف����ا ل  ب���وق���ت 
وح����ام����ل جم����د ل���ب���ن���ان ع����ا ط������ول ال����زم����ان

وال������ع������زم �����س����دي����د ب����ع����دو م�����ا ا����س���ت���وى
ت��ن��ق��ي ال��ع��ن��اق��ي��د ال��ط��ي��ب��ي ل��ف��ي��ه��ا ن���وى
امل����دى ع����ا خ����ط  او ج���ن���دي  ����س���اب���ط ك�����ان 
ح���م���ل �����س����الح ب����ال����ب����ارد حت������دى ال���ع���دى
ل����ك����ن ال����ع���������س����ال ع����اجل���������س����م اه����ت����دى
ال�����س��م��ا رب  وت����ن����اج����ي  ت�������س���ج���د  والأم 
وفا �ساحب  وخدمتو  بحياتو  لكان  �سعيد  عا 
ب�������س ال�����ق�����در ق���ا����س���ي وال����ع����م����ر ان��ت��ه��ى
ارب�������������ع ������س�����م�����وع م��������ن ن����������ور و�����س����ن����ا
بينت�سى م����ا  جم����د  راي������ة  ا����س���م���ك  ح���ام���ل���ي 
ال��ع��م��ر لنطوى ع�����رة  ع���ال���ف���راق وع����ا  ح�����رة 

ع���اط���ي���ك ال�������س���م���ا  رّب  �����س����و  حم���������س����ود 
وك��������ل ال���������دين ي������ا ع����ي����د ف�����رح�����ت ف��ي��ك
م����ن����ّق����ى ع������ا ������س�����در ال������ن������ور ت���ن���ق���اي���ي
ب������ده������ا زي��������������ادة ح������������روف ال�����ق�����راي�����ي
مي���ي���ل ول�������ده�������ا  ب������������ّدو  اإذا  ع����ن����ه����ا 
ب���ت�������س���اع���دو ت�����ا ال����������روح م���ن���ه���ا ي�����س��ي��ل
ن���ك���ه���ت���ه���ا الأّم��������������������ات  اىل  ه�������دي�������ت 
م���ه���م���ا ال���������دين ف���ي���ه���ا احل������ي������اة ت���ط���ول

العقيد اليا�س 
اأب� خليل

الرقيب االأول
نهاد عجيب

اىل روح الفقيد
الرقيب الأول

�سعيد جنيب احلكيم

جرجي الكريدي

ن���ك���ه���ت���ه���ا الأم  ب��������ال  ط����ي����ب����ة  م�����������س 

ول ح���������ول  ل  ه�����ي�����ك  رب������ن������ا  م�������س���ي���ئ���ة 





امل�ؤ�س�سة ت�ستقبل 450 
طفالً كل �سنة

»اخل�����دم�����ة الإج���ت���م���اع���ي���ة 
 - لبنان  يف  الطفولة  ل�سالمة 
�سي�سوبيل، موؤ�س�سة اإجتماعية 
امل������ادي،  ال����رب����ح  ت��ب��غ��ي  ل 
اأ�س�ستها اإيڤون ال�سامي العام 
بالأطفال  تعنى  وهي   ،1976
امل�سابني باإعاقة وبعائالتهم.
�سنوياً  املوؤ�س�سة  ت�ستقبل 
م�سابني  ط��ف��الً   450 ح���واىل 
اأو  ج�سدية  اأو  عقلية  باإعاقة 

الطبية  اخلدمات  لهم  وتوؤمن  التوّحد،  باأمرا�س 
�سمن  والإج��ت��م��اع��ي��ة  وال��رتب��وي��ة  والتاأهيلية 
رعايتهم  وتتم  كافة.  حلاجاتهم  �ساملة  مقاربة 
العرقية  عائالتهم  انتماءات  عن  النظر  بغ�س 

وال�سيا�سية والدينية والإجتماعية.
اجلمعية  ت��ع��م��ل  ذل���ك  اىل  اإ���س��اف��ة 
ل��ت��اأه��ي��ل وب��ن��اء ك��ي��ان اإن�����س��اين متني 

بفرح  ويعي�س  اأولً  نف�سه  على  يعتمد  ومتوازن 
الإط���ار  ه��ذا  يف  ا�ستطاعت  وق��د  حميطه؛  م��ع 
اليوم  يعمل  حيث  الإن�سغالية  املعاجلة  تاأمني 
من  كبري  عدد  املختلفة  �سي�سوبيل  م�ساغل  يف 

ميوله  ب��ح�����س��ب  ك���ل  الأولد 
والعقلية.  اجل�سدية  وقدرته 
�سناعة  يف  يعمل  م��ن  فمنهم 
الكافيترييا،  يف  اأو  ال�سوكول 
اخلياطة  يف  يعملون  من  وثمة 
والزراعة  للطباعة  والتح�سري 

وغريها من املجالت.

م�سادر التم�يل متعددة 
واجلي�س اأحدها

كــيــف يــتــم تاأمني   •
م�ؤ�س�سة  لتم�يل  م�سادر 

خريية بهذا احلجم؟
تو�سح ال�سيدة �سايف:

ياأتي  الأ�سا�سي  التمويل  ك��ان  املا�سي  يف 
مب�ساعدتنا  موؤ�س�سات  تهتم  حيث  فرن�سا  من 

اإعداد:
با�سكال معّ��س ب� مارون

اآذار
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»حافظنا على »روح 
العيلة« على مدى 
االأيام فكل منا يقّدم 
ما ي�ستطيعه يف هذه 
ال�سلة. واهتمامنا االأويل 
ه� الناحية االإن�سانية 
والروحية الأطفال 
امل�ؤ�س�سة و�سبابها«. 
هكذا بداأت ال�سيدة 
فاديا �سايف حديثها 
عن م�ؤ�س�سة ال�سي�س�بيل 
وا�سافت: »هدفنا متابعة 
حياة االأطفال امل�سابني 
باإعاقة منذ ال�الدة 

وال�سماح
 لهم بعي�س حياة كرمية 
لي�سبح�ا بدورهم �سه�دًا 
يحمل�ن ر�سالة لالآخرين.
وبالفعل فقد اختربت 
م�ؤ�س�ستنا وعلى مر 30 
�سنة، النتائج االإيجابية 

ملقاربتها الفريدة ومنافعها 
على االأطفال وعائالتهم. 
فنحن ن�ؤمن اأن حياة كل 
فرد مهمة، مهما كانت 

اإعاقته قا�سية، ويجب اأن 
نعي�سها كاأنها احتفال الأن 
احلب اأق�ى من كل �سيء«.

خمترب حتليل امل�سي واحلركة 
يف ال�سي�سوبيل

االأول من ن�عه يف 
املنطقة وخدماته للجميع



وكباراً.  �سغاراً  اأطفالنا  حاجات  تاأمني  على 
وزارة  ب��داأت  ه��وؤلء  اىل  فاإ�سافة  اليوم  اأم��ا 
بالتمويل،  بامل�ساهمة  الإجتماعية  ال�سوؤون 
تاأُل جهداً  التي مل  الع�سكرية  كذلك املوؤ�س�سة 
حاجات  تاأمني  على  »ال�سي�سوبيل«  مل�ساعدة 
واجلدير  ال�سنوية.  ميزانيتنا  من  وجزء  الأطفال 
وّقع  عقد  ومبوجب  اجلي�س  موؤ�س�سة  اأن  بالذكر 
بيننا اأّمنت لأفرادها حق ال�ستفادة من خدمات 

خمترب حتليل امل�سي واحلركة يف موؤ�س�ستنا.

وال�سيادلة  الأطباء  من  الكثري  لنا  يقّدم  كما 
جمانية  اإ�ست�سارات  من  العينية  م�ساعداتهم 

واأدوية ب�سعر الكلفة.
بع�س  فاإن  هذه  التمويل  م�سادر  اىل  اإ�سافة 
دعم  يف  ي�ساعد  املي�سورة  والعائالت  الأه��ايل 
بدورنا  ا�ستطاعته.  ق��در  على  كل  موؤ�س�ستنا 
ال�سوكول  ك�سناعة  ذاتية  متويل  م�سادر  اأّمنا 
املنزلية  وال��ب��ي��ا���س��ات  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  وامل���ون���ة 
خالل  احلرفية  واملعار�س  املعايدة  وبطاقات 
حتليل  خمترب  ت�سغيل  وعائدات  الأعياد،  فرتة 

امل�سي واحلركة والن�ساطات املنظمة �سنوياً.
تكّلف  ل  والتي  التبّني  برامج  اأطلقنا  وق��د 
وميكن  �سهرياً  لبنانية  لرية  اآلف   10 من  اأكرث 
لنا فيتكّفل  يقّدمها  اأن  بامل�ساعدة  راغب  لكل 
اأن  العلم  مع  لدينا.  اليومية  الطفل  مب�ساريف 
الطبية  بامل�ساريف  يتكّفلون  اأ�سخا�ساً  هنالك 
ماليني  الثالثة  �سنوياً  تبلغ  قد  والتي  لالأطفال 

لرية لبنانية.

خمترب امل�سي واحلركة
اأحدث امل�ساريع يف ال�سي�سوبيل خمترب حتليل 
لبنان  يف  نوعه  من  الأول  وهو  واحلركة.  امل�سي 
 2005 ال��ع��ام  املوؤ�س�سة  اأن�ساأته  واملنطقة، 
اخلدمات  اأف�����س��ل  ت��ق��دمي  على  منها  ح��ر���س��اً 
دعم  و�سائل  تاأمني  يف  منها  ورغبة  التاأهيلية، 
جديدة ت�ساهم يف تطوير قدراتها املتخ�س�سة 
والتاأهيلي.  الطبي  واملجالني  الإعاقة  عامل  يف 
يعاين  بالغ  اأو  طفل  كل  املخترب  ه��ذا  ويخدم 
لبنان  يف  احل��رك��ة  اأو  امل�سي  يف  ا���س��ط��راب��ات 
فريدة  العالية  تقنياته  لأن  املجاورة،  وال��دول 
يقدمها  التي  والنتائج  املنطقة،  يف  نوعها  من 
ت�سّكل قفزة نوعية يف العناية الطبية واملتابعة 

املتخ�س�سة.
اخللل  تقي�س  درا���س��ات  وج��ود  ع��دم  ي�سّكل 
عائقاً  الإن�����س��ان  ج�سم  ح��رك��ة  ويف  امل�سي  يف 
اأم����ام و���س��ف ع��الج��ات ه��ادف��ة وم��الئ��م��ة، لذا 
يف  واحل��رك��ة  امل�سي  حتليل  »خم��ت��رب  ي�ساعد 
املفا�سل  حل��رك��ة  مف�ّسل  ت�سخي�س  و���س��ع 
وامل�ستوى  الأف��ق��ي  امل�ستوى  على  وقيا�سها 
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ال�سهمي  وامل�ستوى   )Frontal( اجلبهي 
العالج  حتديد  يف  ي�ساهم  مما   ،)Sagittal(

الأن�سب حلالة املري�س«.
ولالإ�ستفادة من هذا املخترب ينبغي اأن يكون 
اأو  م�ستقل  ب�سكل  امل�سي  على  قادراً  املري�س 
بوا�سطة اأجهزة م�ساعدة كما ميكن لأي �سخ�س 
اإجراء الفحو�سات يف هذا املخترب �رط احل�سول 

على و�سفة طبية وبعد حجز موعد م�سبق.
واحلركة«  امل�سي  حتليل  »خم��ت��رب  ويعترب 
حتت  ما  الأ�سعة  على  يعتمد  لأن��ه  ج��داً  متطوراً 
من  متطورة  معلوماتية  تقنيات  وعلى  احلمراء 
الإن�سان  ج�سم  حلركة  �سامل  حتليل  اإج��راء  اأجل 
وحتديد امل�ساكل وال�سعاب كما وتوجيه �سبل 

العالج والتاأهيل.
التمارين  غرفة  املخترب  ي�سبه  ال��داخ��ل  م��ن 
الريا�سية مع فارق ميثله وجود الدمى والألعاب 
التي و�سعت لإلهاء الأطفال الذين قد ي�سعرون 
وُرّكزت  الفحو�سات.  اإجراء  التوتر خالل  ببع�س 
يف �سقف املخترب كامريات مراقبة تلتقط �سوراً 
التحليل  على  للم�ساعدة  ال��زواي��ا  خمتلف  من 
يف  خلالً  يعاين  �سخ�س  لأي  الثالثية  ب��الأب��ع��اد 
نتيجة مر�س يف جهازه  امل�سي  اأو  احلركة  جهاز 

الع�سبي اأو العظمي.



امل�ستفيدون
امل�سي  حتليل  مبخترب  الإ���س��ت��ع��ان��ة  تتم 
منها:  ك��ث��رية  مر�سية  ح���الت  يف  واحل��رك��ة 
اجلهاز  يف  املحيطية  اأو  املركزية  الإ�سابات 
الع�سبي مثل: ال�سلل الدماغي ومر�س ال�سي�ساء 
امل�سقوقة )Spina Bilida(، داء بركن�سون، 
ال�سفيحات  باريه، مر�س ت�سّلب  متالزمة غالن 
اعتاللت   ،)Sclérose  en Plaque(
 Neuropathie( الأع�����س��اب  حم���ورات  يف 

عدم   ،)axionale Périphérique
اأو  ال�����س��ف��ل��ى  الأط������راف  ال��ت�����س��اوي يف ط���ول 
يف  ر�سحية  اإ���س��اب��ات  ب��ال��ت��واءات،  اإ�سابتها 
لدى  خ�سو�ساً  الأربطة،  يف  اأو  الع�سل  العظم، 

الريا�سيني.
كذلك يقّدم املخترب خدماته لتقييم ا�ستعمال 
وجود  حال  ويف  البرت  حالة  يف  البديلة  الأجهزة 
ت�سّوهات يف اجلهاز العظمي مثل التواء العمود 

الفقري )Scoliose(، وت�سّوهات الأرجل.
اأية  يبث  ل  الفح�س  هذا  اأن  بالذكر  واجلدير 
اأو احلقن،  الوخز  اأنه ل ي�ستدعي  اإ�سعاعات كما 

والأهم اأنه ل ي�سّبب اأي اأمل.

طريقة العالج
يف  املخت�س  الفيزيائي  املعالج  يقوم  بداية 
املخترب باإجراء فح�س �ريري للمري�س لدرا�سة 
اأماكن  يف  يل�سق  ث��م  وامل��ف��ا���س��ل،  الع�سل 
)حم�س�سات  كروية  عالمات  اجل�سم  من  حمددة 
ن�ساط  قيا�س  بوحدة  خا�سة  واأ�سالكاً  ال�سوء( 
يف  امل�سي  املري�س  م��ن  ويطلب  الع�سالت، 
�سالة جمّهزة بكامريات لقطة/مر�سلة لالأ�سعة 
ما حتت احلمراء، وهي تلتقي خالل احلركة م�سار 
حم�س�سات ال�سوء املل�سقة على ج�سم املري�س. 
بعدها يتم ت�سجيل حركة امل�سي على عدة مراحل 
ون�ساط الع�سل بوا�سطة وحدة القيا�س اخلا�سة 
املري�س  ب��ه  يقوم  ال��ذي  اجلهد  في�سّجل  ب��ه، 
بينما  للقوى،  امل�سي على بالطة ح�سا�سة  خالل 
التي  التحاليل  باإجراء  اإلكرتونية  برامج  تقوم 
قبل: طبيب جهاز  ودرا�ستها من  تقييمها  يتم 
العظم والطبيب املتخ�س�س بتكنولوجيا الطب 

وميكانيك ج�سم الإن�سان واملعالج الفيزيائي.
وعند انتهاء الفح�س كامالً تتم مقارنة نتائج 
لفحو�سات  معلومات  قاعدة  مع  الفحو�سات 
فئة  اىل  ينتمون  اأ�سحاء  اأ�سخا�س  على  اأجريت 
وا�سح  طبي  تقرير  و�سع  ويتم  نف�سها.  العمر 
ومب�ّسط يت�سّمن عر�ساً للخلل الذي مّت حتديده 

وحتليالً للعوامل امل�سّببة له ، والناجمة عنه.
منذ  يعتمد  الفح�س  هذا  اأن  بالذكر  واجلدير 
الت�سخي�س لدى  الثمانينيات واأظهر فعالية يف 
لكل  حاجة  واأ���س��ب��ح  امل��ر���س��ى،  م��ن  كبري  ع��دد 
حتديد  على  ي�ساعد  اإذ  ج��ّراح  اأو  معالج  طبيب 

وتوجيه العالج املالئم حلالة كل مري�س.
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اإعداد: غري�س فرح
اآذار

التهيئة  اإن  الق�ل  البديهي  من 
احلروب،  خماطر  مل�اجهة  الع�سكرية 
حت�رّص الع�سكريني لتحّمل ال�سدمات، 
وتعّلمهم طرق احلماية الذاتية. لكن 
هذا ال�اقع ال ينطبق على املدنيني 
الذين يعي�س معظمهم حالة احلرب 

بدون تدريب م�سبق.
اأنف�سهم يف قلب  وقد يجدون 
اخل�ف،  و�سالحهم  املــ�اجــهــة، 
الفعل  ورّدات  واالأمل، 

الغرائزية اخلاطئة.
امل�سكلة،  هذه  مل�اجهة 
هل يكفي االعتماد على 
الدولية،  الــقــ�انــني 
واالإر�ــــــــــســــــــــادات 
وحمالت  املحلية، 
من  اأم  االإغاثة، 
االأف�سل تكثيف 
الــــتــــ�عــــيــــة 

امل�سبقة عرب التحذير من 
حلظات  الغرائزية يف  االإنفعاالت 

املتعّلقة  املعل�مات  ون�رص  اخلطر، 
وتنمية  �سبطها،  بهدف  بخلفياتها، 

ق�اعد ال�عي واحلماية الذاتية.
االإخت�سا�سي�ن النف�سي�ن يف جمال 
الك�ارث يرتاأون احلل الثاين. لهذا 
ال�سدامات  تزايد  ونتيجة  ال�سبب، 
ــات االإرهـــــــاب،  ــي ــل ــم ــة وع ــاملــي ــع ال
تناولت  الدقة  بالغة  اأبــحــاث  جــرت 
ي�ّلدها  التي  الب�رصية  ال�سل�كيات 
اخل�ف، االأمر الذي األقى ال�س�ء على 
بع�س م�سّبباتها، و�سّهل اىل حٍد ما، 

و�سع برامج علمية لالإنقاذ.
واأين  ال�سل�كيات،  هــذه  هــي  مــا 

تكمن جذورها؟

�سل�كيات 
بدافع اخل�ف

بغ�س النظر عن املذابح التي 
اأثناء  يف  ال��ع��زل  امل��واط��ن��ني  بحق  ُترتكب 

يق�سون  ال�سحايا  م��ن  الكثري  ف��اإن  احل���روب، 
ي�سّببها  التي  الواعية  غري  فعلهم  رّدات  ب�سبب 
اخل���وف، ومنها ال��ت��داف��ع ال���ذي ق��د ي���وؤدي اىل 
يكون  ل  عندما  وال��ه��روب  وامل���وت،  الإخ��ت��ن��اق 
خمططاً له، اإ�سافة اىل »التجّمد«، اأو ال�سلل الذي 
ي�سيب احلركة والتفكري، ويفقد اأ�سحابه مقدرة 
اإنقاذ النف�س. ول ين�سى الباحثون التهّور الذي 
يلجاأ اليه البع�س حني يلقون باأنف�سهم يف املياه 
بق�سد الهروب من اخلطر، الأمر الذي يوؤدي اىل 

غرقهم. وهنا يجدر 
يف  الغو�س  اأن  بالإ�سارة 

كما  يت�سّبب  اخل��وف  بدافع  املياه 
ت�سري الدلئل كافة، بغرق اأمهر ال�سباحني.

ما هي اأ�سباب هذه ال�سل�كيات؟
ح�سب ما اأوردته الدرا�سات، فاإن الدماغ الب�ري 
البدائية،  ال��ذاك��رة  اىل  ال�سدة  اأوق���ات  يف  يلجاأ 

املدنيون

يف اأثناء احلروب

ساري؟
   احل�

يهم 
ل وع

 ن�ؤه
كيف
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وي�ستلهم منها التحّركات التي اأ�سهمت يف بقاء 
الأجنا�س عرب الع�سور. وال�سوؤال املطروح: ملاذا 

يح�سل ذلك؟
على  اأك���دت  اليها،  امل�سار  الأب��ح��اث 
يحتاج  ال��ب�����ري،  ال��دم��اغ  اأن 
الأح���������������وال  يف 
اىل  ال���ع���ادي���ة، 
ث������واٍن م���ع���دودة 
اأو  اإ���س��ارة  للتقاط 
اخل���ارج،  م��ن  معلومة 
بالطرق  والتفاعل معها 
لكن  املنا�سبة.  العقالنية 
خالل  وخ�سو�ساً  ال�سدمات، 
تت�سّبب  واحل���روب،  ال��ك��وارث 
اخلاليا  بني  التوا�سل  بانخفا�س 
يبطئ  ال����ذي  الأم�����ر  ال��ع�����س��ب��ي��ة، 
بالتايل  ويعرقل  املعلومات  و�سول 
مع  الواعي  والتجاوب  حتليلها  عملية 
يلجاأ  الأ���س��ا���س  ه��ذا  وع��ل��ى  معطياتها. 
الدماغ اىل الذاكرة البدائية، ويعطي الأوامر 
خالل  الب�ري  الإدراك  م�ستوى  وفق  بالت�رّف 
العلن  اىل  تظهر  ال�سبب  ولهذا  التطور.  مراحل 
روا�سب الإنفعالت غري الإرادية اخلاطئة، وغري 

املن�سجمة مع معطيات الأمر الواقع.
بالإ�سارة اىل الذاكرة البدائية، يلفت الباحثون 
اىل روا�سب بالغة الأهمية، ويدعون اىل تعميمها 
وطاأة  حتت  املياه  ابتالع  ومنها:  خماطرها  لدرء 
احلاجة  تدعو  عندما  بال�سلل  والتح�ّسن  اخلوف، 

اىل الهروب.

ملاذا يبتلع اخلائف املاء؟
اإذا ما اأخذنا بالعتبار تاريخ التطور الب�ري، جند 
تخّللها من ظروف  وما  الياب�سة،  احلياة على  اأن 
التنّقل والهجرة والتعاي�س مع املخاطر، �سّكلت 
اأ�سا�س ن�سوء �سلوكيات التكّيف الفطرية، والتي 
�سبق واأ�رنا اليها. وهي �سلوكيات تتحّكم بها، 
وظيفية،  بيولوجية  تغريات  الباحثني،  بح�سب 
ومنها  اخل��ط��ر.  م�سادر  مواجهة  منها  ال��ه��دف 
لت�ريع  الع�سالت  ت�سّخم  املثال،  �سبيل  على 
الهروب، وتزايد دقات القلب، ووترية التنف�س، 
وعلى  الأوك�سجني.  من  لالإ�ستزادة  الفم  وفتح 
اأو  يتعّطل،  ال��ذي  اخل��ائ��ف  ال�سابح  ف��اإن  ه��ذا، 

املدنيون

يف اأثناء احلروب

ساري؟
   احل�

يهم 
ل وع

 ن�ؤه
كيف



التوا�سل  يتباطاأ 
ل  دم��اغ��ه،  خاليا  بني  املعريف 

بد واأن ي�ستعيد ال�سلوكيات البدائية التي �سبق 
الفم  فتح  اأهمها  ومن  الياب�سة،  على  وتطّورت 
لدى  وخ�سو�ساً  الأوك�سيجني،  من  لالإ�ستزادة 
ال�سعور بالإختناق. وبهذا يعّر�س نف�سه للغرق، 
ال�سباحة  تقنيات  تطبيق  باإمكانه  كان  وقت  يف 

املكت�سبة لإنقاذ نف�سه.

متى يت�سّبب اخل�ف بال�سلل؟
التي  الفطرية  ال�سلوكيات  اأن  املعروف  من 
اأو  ب��ال��ه��روب  ع��م��وم��اً  تتمّثل  اخل���وف  ي��ف��رزه��ا 
املّتبعة  الو�سائل  من  و�سواها  والبكاء  بال�راخ 
مبجملها  وهي  النجدة.  طلب  اأو  النف�س،  لإنقاذ 
التي  الوظيفية  ال��ت��غ��رّيات  تعك�س  اإن��ف��ع��الت 
هرمون  تدّفق  عن  والناجمة  اليها،  واأ�رنا  �سبق 

الأدرينالني املفاجئ يف الدم.
اأو  ال�سلل  ظاهرة  الباحثون  يف�ّر  كيف  لكن... 

التجّمد يف حلظات ال�سدة؟

مرحلة  خ��الل 
من  ال�����س��ب��ع��ي��ن��ي��ات 

كان  وعندما  املا�سي،  القرن 
الربوفي�سور الأمريكي دانييل جون�سون 

وال�سلوكيات  الإن��ف��ع��الت  ح��ول  بحثاً  ي��ج��ري 
الفردية خالل الأحداث الطارئة، لحظ اأن معظم 
حٍد  اىل  بدائية  كانت  امل�سّجلة  الفعل  رّدات 
بعيد. وعندما علم عرب ال�ستق�ساءات اجلارية اأن 
معظم الذين يق�سون يف الأبنية املحرتقة، كانوا 
وال�راخ،  احلركة  عن  والعجز  بال�سلل  ي�سابون 
حاول قدر امل�ستطاع تف�سري هذا الأمر باأ�سكال 

خمتلفة.
النب�س  توّقف  على  املالمة  و�سع  البداية  يف 
الع�سبي. لكنه، بعد الغو�س يف هذا املو�سوع، 
�سلوك  هي  »التجّمد«  فعل  رّدة  اأن  لديه  تبنّي 
بدائي ي�سبه �سلوك بع�س احليوانات ال�سغرية 
واملعروف  »امل����وت«.  ب��ظ��اه��رة  حتتمي  ال��ت��ي 

حتتمي  احلية  الكائنات  من  الكثري  اأن 
غرائزياً من اخلطر عرب التظاهر باملوت، 
لدى م�سادفتها حيوان كا�ر.  وخ�سو�ساً 
هو  ال�سلوك،  هذا  وراء  الفطري  وال�سبب 
يهاجم  ل  ال��ك��ا���رة  احل��ي��وان��ات  معظم  اأن 

الكائنات امليتة.
باأن  القائلة  للنظرية  تبّنيه  كان  هنا  ومن 
حالة ال�سلل التي ت�سيب الإن�سان اخلائف، قد 
الذاكرة  را�سخاً يف  بدائياً تكيفياً  تكون �سلوكاً 
حمركاً  الطارئة  الأح��داث  تكون  ورمبا  الفطرية. 

لإحيائه.

كيف ن�اجه هذه ال�سل�كيات؟
الأمريكية  ال��ع��ل��وم  جملة  اأوردت����ه  م��ا  ح�سب 
م��ن خ��الل درا���س��ة ت��ن��اول��ت الأح����داث الطارئة 
�سعوبة  ف���اإن  امل��دن��ي��ني،  على  وانعكا�ساتها 
اأثناء  يف  وخ�سو�ساً  احلدث،  ب�ساعة  مع  التاأقلم 
يف  يحّتم  اأ�سبح  الإره����اب  وعمليات  احل���روب 
النفعالت  ال�سوء على  الوقت احلا�ر، ت�سليط 
ثّم  ومن  كافة،  ذكرها  على  اأتينا  التي  الق�رية 
الواعية  ال��ربجم��ة  اإي��ق��اع��ات  على  �سبطها 
للعقل احل�ساري املتطور. ولتحقيق 
من  اجلماعي  بالتاأهيل  يو�سى  ذلك، 
اىل  تدعو  خا�سة،  اإر�سادية  برامج  خالل 

الإلتزام بتو�سيات اأهمها:
الفعل  رّدات  ج����ذور  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ّرف   •
الأمر  الذاكرة،  يف  �سلبياتها  وتر�سيخ  الفطرية، 

الذي قد ي�ساعد يف جتّنبها عند احلاجة.
خا�سة،  يومية  ذهنية  بتمارين  القيام   •

الهدف منها تقوية التفكري املنطقي ال�سليم.
القرارات،  اتخاذ  يف  الرتّوي  على  • التدّرب 

وخ�سو�ساً يف حالت الطوارئ.
اجلماعي.  التوا�سل  اإحياء  على  احلر�س   •
العقالين  الفكر  يغّلب  الغري،  مع  فالتوا�سل 

على ال�سلوك الغرائزي.
املعنية  الأمنية  القوى  تو�سيات  التزام   •
ت��اأم��ني احل��م��اي��ة و���س��ب��ل الإج����الء ع��ن املواقع 

اخلطرة.
مراكز  تعميم  ب�����رورة  ال��ب��اح��ث��ون  وي��و���س��ي 
ال��ت��اأه��ي��ل ال�����س��ل��وك��ي، وخ�����س��و���س��اً يف ال���دول 
املعّر�سة ملخاطر احلروب، والإرهاب والكوارث 

الطبيعية.
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اإعداد: ناديا متى فخري
اآذار

اأم مثالية + اأب �سالح =

عائلة متما�سكة وم�ستقبل واعد لالأوالد

ال �سك اأن تربية االأطفال تعّد 
م�س�ؤولية م�سرتكة بني االأم واالأب 
على حّد �س�اء وتتطّلب حكمة 
ومرونة ومزيدًا من ال�عي والن�سج 
ك�نها ت�ؤّثر اىل حّد بعيد يف من� 
الطفل وتكّيفه مع حميطه وحتقيق 
ذاته...
ويلعب اجل� العائلي دورًا هاماً 
يف حتقيق رفاهية الطفل و�سعادته 
ومتّتعه بال�سحة النف�سية والعقلية 
واجل�سدية والروحية واالأخالقية، ويف 
تنمية البذور اخلرّية فيه، ويف رفد 
مهاراته وقدراته الذاتية.
فباالإ�سافة اىل احلاجات البي�ل�جية 
كالغذاء ال�سحي واله�اء والن�ساط 
واحلركة والراحة، يحتاج الطفل 
اىل العاطفة واحلب واحلنان، 
واىل ال�سع�ر باالأمان واالإ�ستقرار 
والطماأنينة من اأجل منٍ� �سحي 
ونف�سي واجتماعي �سليم.

دور االأم يف الرتبية
�سخ�سية  لها  تكون  اأن  يجب  املثالية  الأم 
متزنة واأن تكون نا�سجة ن�سجاً اإنفعالياً، مبعنى 
اأن ل تكون طفلة يف عواطفها ويف �سلوكها واأن 
والأم  الإنفعال.  املزاج و�ريعة  ل تكون متقّلبة 
اأطفالها  على  اإنفعالتها  ُت�سقط  ل  املثالية 
ب��ح��ي��ث ت��ن�����س��ب م��ت��اع��ب��ه��ا ل��ه��م وت����رى فيهم 
النق�س  واأوج��ه  وعيوبها  اأخطائها  لكل  م�سدراً 
على  ق��ادرة  تكون  اأن  ويجب  �سخ�سيتها...  يف 
خلق جو من الأمان ي�ستمتع فيه الطفل؛ كذلك 
فوق  اأم��وراً  الطفل  الأم من  اأن تطلب  ينبغي  ل 
ويجب  واهتماماته،  ميوله  عن  بعيدة  اأو  طاقته 
اأن تظّل هادئة يف مواجهة ال�سعاب ويف التعامل 
مع الظروف ومواقف احلياة اليومية ب�سكل مرن، 
اأخطاء طفلها من دون  واأن تعمل على ت�سحيح 

اأن تفقده الثقة بنف�سه.
يف  ب��دوره��ا  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ه��ي  املثالية  والأم 
تنتابها  اأن  دون  من  وعقالنية  بهدوء  الأ����رة 
نزعات الأنانية وحب الذات، ويف املقابل، يجب 
على  لالإعتماد  تدريجياً،  اأولده��ا  الأم  تدفع  اأن 

اأنف�سهم كي ل يغلب عليهم الطابع الإتكايل.
ولكن.... هناك اأمهات ميلن اىل تربية الأطفال 
فهي  ل��ذات��ه،  ولي�س  ل��الأم  الطفل  يكون  لكي 
عن  وقت  كل  يف  يربهن  اأن  الطفل،  من  تطلب 
مطلقاً  خ�سوعاً  ل�سلطانها  يخ�سع  واأن  لها  حبه 
هذه  مثل  وتعترب  عمياء،  طاعة  يطيعها  واأن 
الطاعة دليالً على احلب... فمثل هذه الأم تخلق 
لدى الطفل ال�سعور باخلوف والقلق وتقتل فيه 

القرارات،  اتخاذ  على  وال��ق��درة  امل��ب��ادرة  روح 
وتعيق  الطفل  من��و  تعّطل  الأم���ور  ه��ذه  ومثل 

اكتمال ن�سجه العقلي والنف�سي.
وه���ن���اك من���ط ت��ع��ت��م��ده ب��ع�����س الأم���ه���ات، 
على  والت�سلطية  الدكتاتورية  بالنزعة  ميتاز 
عند  الإجت���اه  ه��ذا  مثل  ويظهر  الأ�����رة،  اأف���راد 
اأو  ال�سند  وج���ود  م��ن  ُح��رم��ن  ال��الت��ي  الأم��ه��ات 
الأ�سلوب  اىل  يلجاأن  ولذلك  باحلماية،  ال�سعور 
الدكتاتوري كو�سيلة لتغطية مثل هذا ال�سعور 

بالنق�س وعدم الأمان.
وهناك الأم التي ت�سعى لكي تكون اأماً مثالية 
قيام  خري  بر�سالتها  القيام  اىل  تّواقة  وتكون 
كانت  اإن  وحتى  ال�سحيحة؛  الأعمال  تعمل  واأن 
على دراية بفنون رعاية الأطفال، اإلّ اأنها ت�سبح 
حتقيق  يف  ورغبتها  احل���اّد  �سمريها  �سحية 
الكمال املطلق يف كل �سيء، فتعمل على تطبيق 
من  حرفياً  تطبيقاً  والرتبوية  ال�سحية  القواعد 
دون  وم��ن  طفلها  مع  التعامل  يف  مرونة  دون 
اأطفالها  الفردية بني طفل من  الفروق  مراعاة 
باأن  الع��رتاف  ب�رورة  نذّكر  وهنا  اآخ��ر.  وطفل 
لكل طفل قدراته وا�ستعداداته وميوله، ويجب 
ل  كي  واإمكاناته،  قدراته  �سوء  على  نعامله  اأن 
احل�سا�سية  و�سديد  متوتراً  قلقاً،  طفالً  نخلق 

وعدمي املرونة.
ومتيل  التوتر  عليها  فيغلب  القلقة،  الأم  اأما 
اىل توّقع ال�ر يف جميع احلالت، فهي تفرت�س 
اأطفالها،  اىل  بالن�سبة  الإهتمامات  اأ�سواأ  دائماً 

وهذا التوتر �رعان ما ينتقل اىل اأبنائها.



دور االأب وتاأثريه
حياة  يف  ه��ام��اً  دوراً  الأب  يلعب  ال��واق��ع،  يف 
اأبنائه، فهو م�سدر ال�سلطة يف املنزل، ويرى فيه 
و�سنداً  املادية  حاجتهم  لإ�سباع  م�سدراً  الأبناء 
ي�ستمدون منه احلماية والأمان. اىل ذلك، ي�سعر 
القوة،  فيه  وي��رى  اأبيه  جتاه  بالإعجاب  الطفل 
كما يجعله يرغب يف تقليده وتقّم�س �سخ�سيته 
ويتوّحد معه؛ وحيث اأن الأب يلعب دوراً ريادياً 
ولأن  �سخ�سيته،  ت�سكيل  ويف  اإبنه  تن�سئة  يف 
واملثال  احل�سنة  القدوة  وال��ده  يف  يرى  الطفل 
الطيب وال�سلطة مبعنى الكلمة، من هنا ينبغي 
الأبوية  لل�سخ�سية  املثال  يكون  اأن  الأب  على 
ووجدانه  بفكره  اأولده  مع  يعي�س  واأن  الراقية، 
نف�سه  على  م�سيطراً  دائماً  واأن يكون  وعواطفه 
وت�سري  هادئة  �سلطته  تكون  واأن  وانفعالته، 

على ال�سواب.
لفرويد،  النف�سي  التحليل  لنظرية  وتبعاً 
اأبيه.  ب�سخ�سية  عميقاً  تاأثراً  يتاأثر  الطفل  فاإن 
والواقع، اأن الأطفال ميت�ّسون كثرياً من عادات  
اأبنائه  �سخ�سية  يف  تاأثريه  ويظهر  وقيمه،  الأب 
الثانية  الأطفال �سن  اأكرث ما يظهر عندما يبلغ 
من عمرهم. ولكن يتوقف الدور الذي ميكن اأن 
�سخ�سيته،  على  اأبنائه  تربية  يف  الأب  به  يقوم 
الأب  وهناك  القا�سي   - املت�سّلط  الأب  فهناك 

ال�سعيف... وهكذا.
الواقع  يف  ه��و  املت�سلط  ال��دك��ت��ات��ور  ف���الأب 
اأ�سلوب  باتباع  وج��وده  يثبت  اأن  يريد  �سعيف 
مثل  اأبناء  ومييل  واأطفاله،  زوجته  مع  اخل�سونة 
وعدم  بالكبت،  وال�سعور  القلق،  اىل  الأب  هذا 
ف�سالً  ال�سخ�سية،  هويتهم  حتديد  على  القدرة 
عدم  ذل��ك  اىل  ي�ساف  بالنق�س،  ال�سعور  عن 
القدرة على الن�سج واكت�ساب �سخ�سية مرتددة. 
يف  عانى  قد  نف�سه  الأب  يكون  الغالب،  ويف 
طفولته امل�سكالت الإنفعالية التي تركت اآثاراً 

يف �سخ�سيته وقولبتها يف قالب خ�سن وجامد.
عن  �سعفهوعجزه  فبحكم  ال�سعيف،  الأب  اأما 
احتواء اأ�رته، فاإن ال�سورة التي يقّدمها لطفله 
ت�سمح  بحيث  القوة  من  تكون  ل  �سخ�سيته  عن 
ويتمّثل  واإياها  يتوّحد  اأو  يتقّم�سها  اأن  للطفل 
بها يف فكره ويف �سلوكه، فالطفل يف هذه احلالة 
اأو من النموذج الذي  يعاين احلرمان من املثال 
الأم��ان، ويف  يحتذيه، ومن ثم فاإنه ي�سعر بعدم 

مثل هذه احلالة غالباً ما يكون لرّد فعل الطفل 
والإنفعايل،  الإجتماعي  تكّيفه  يف  �سيىء  تاأثري 

ويف ثقته بنف�سه وبالآخرين.
وهنالك اي�ساً الأب الذي يتغّيب با�ستمرار عن 
اأوقاته  ت�سغل  التي  العمل  ظروف  ب�سبب  اأ�رته 
اأو ب�سبب �سفره، اأو قد يكون ال�سبب: الطالق اأو 
الوفاة، وهنا يكون الغياب اأ�سبه باأزمة يعانيها 

الولد.
وعلى هذا، فاإن تغّيب الأب، اأكان هذا الغياب 
بالن�سبة  األيمة  م�سكلة  يعترب  دائماً  اأو  موؤقتاً 
ورعايته  الأب  وجود  من  فاحلرمان  الأبناء،  اىل 
بوجود  ي�سعر  الإب��ن  يجعل  وتوجيهه  وحمايته 
بهذا  وعاطفياً  انفعالياً  ويتاأثر  نق�س يف حياته 
الغياب الذي يتحّول اىل �سبب مبا�ر ل�سطراب 
عدوانياً  يجعله  مما  الزائدة  وح�سا�سيته  �سلوكه 
ع�سبي  الآخرين،  وي�ستفّز  ينتقد  الت�رّف،  يف 
املخاوف  تتجاذبه  ال��ت��ط��ّل��ب،  وك��ث��ري  امل���زاج 
الإجتماعي...  حميطه  عن  الإن��ع��زال  يف  والرغبة 

ينعك�س  وه�����ذا 
حياته  على  �سلباً 
حت�سيله  وع��ل��ى 
ال��ع��ل��م��ي وي��ن��ذر 
ومينعه  بالإخفاق 
م�����ن ال�������س���ع���ور 

بامل�سوؤولية.
ول�����ك�����ن ه����ذه 
امل�����������س�����ك�����ل�����ة 
ت���������س����ت����ط����ي����ع 
ت���ت���ّج���ن���ب  اأن 
اأم  ح��دوث��ه��ا ك��ل 
بالوعي  ت��ّت�����س��م 
وال����ن���������س����ج... 
ف��ح��ني ت��ع��ّو���س 
الأم هذا احلرمان 
بحكمتها  الأب��وي 
وات�������زان�������ه�������ا 
واه����ت����م����ام����ه����ا 
ب���اح���ت���ي���اج���ات 
اأولده������������������������ا 
واح��ت�����س��ان��ه��م 
�سامالً  احت�ساناً 
ي�����������دراأ ع��ن��ه��م 

الأخطار ويقوي فيهم امليل اىل الثقة بالنف�س 
بذلك  فهي  حولهم،  من  العامل  على  والإنفتاح 
ت�ساهم يف تكوين �سخ�سيتهم ب�سورة متوازنة، 
ال�سالمة  لهم  تكفل  النف�سية  الناحية  وم��ن 
املعنوية وتعّزز لديهم قابلية التكّيف الإيجابي.
اأن  ���رورة  هو  اليه  النتباه  يجب  ما  عموماً... 
ين�ساأ الأبناء على الثقة بالنف�س والحرتام وحمبة 

الآخر...
الأم��ور  معاجلة  م��ن  ب��ّد  ل  التن�سئة  فعل  ويف 
احل�سا�سة، كالإح�سا�س بالفراغ والظلم واحلرمان 
اىل  بهم  وي��دف��ع  الأب��ن��اء  ي��وؤمل  ال��ذي  العاطفي 
ال�سلوكيات  اىل  وامليل  النف�س  على  الإنطواء 

ال�سلبية.
ون�سعى  اأولدنا  نقّيد  اأن  ينبغي  ل  وبالتايل... 
رغباتنا  ير�سي  قالب  يف  �سخ�سيتهم  �سّب  اىل 
من دون اأن نح�سب ح�ساباً لطموحاتهم واأمانيهم 

واحتياجاتهم.
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طرق تعبري االأطفال عن 
انفعاالتهم

ال��ب��اح��ث��ون ط���رق تعبري  ق�����ّس��م 
اأربع  اإىل  انفعالتهم  عن  الأطفال 

مراحل:
الرت��ب��اط  م��رح��ل��ة  ه��ي  الأوىل   -

�سهور،  ثمانية  عمر  وحتى  ال���ولدة  من  ومتتد 
فيها يحاول الطفل اأن يقيم عالقة مع ال�سخ�س 
)يناغي،  بامل�ساعر  تعبريه  طريق  عن  احلا�سن 

يبت�سم، يبكي...(.
الآخرين  مع  التوا�سل  مرحلة  هي  الثانية   -
اأ�سهر ولغاية الثمانية ع�ر  ومتتد من عمر �ستة 
�سهراً يطّور خاللها الطفل قدراته لالإ�ستجابة مع 

الآخرين وير�سل اإ�سارات ويرّد باإ�سارات.
- يف املرحلة الثالثة، يبداأ الطفل بتطوير رموز 
وترتاوح  معانيها،  وتبادل  وم�ساركتها  معّينة 
وث��الث  ون�سف  �سنة  عمر  ب��ني  امل��رح��ل��ة  ه��ذه 

�سنوات.
التفكري  مرحلة  فهي  الرابعة،  املرحلة  اأم��ا   -

الإنفعايل، 
وت�����ب�����داأ يف 

ع�����م�����ر ث�����الث 
وت�ستمر  �سنوات 

ح��ت��ى اخل��ام�����س��ة من 
املرحلة،  هذه  يف  العمر. 

على  ق���ادراً  الطفل  ي�سبح 
بانفعالته  ب��وع��ي  ال��ت��ف��ك��ري 

وي�ستطيع  بتجاربه،  اأفكاره  وربط 
التمييز بني اخليال والواقع وتظهر لديه مهارة 
العالقة  اإدراك  ميكنه  وبالتايل  امل�سكالت،  حّل 

بني ال�سلوك والنتائج.

اأهّم امل�سكالت 
االإنفعالية عند الطفل

نتيجة  الإنفعالية  امل�سكلة  حتدث 
تّت�سم  حالة  وه��و  اإنفعايل  اإ�سطراب  وج��ود 
ن�سبة  منا�سبة  غري  اإنفعالية  فعل  ردود  بحدوث 
اإىل الفعل الذي اأثارها، اأو ال�سبب الذي حركها، 
يقت�سيه  مم��ا  اأق���ل  اأو  فيها،  مبالغ  اإم���ا  فهي 

املوقف.
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اإنفعاالت االأطفال بني �سن 
الثانية والثالثة كثرية 
ومتن�عة. ولكن الطفل يف 
هذه ال�سن يك�ن قادرًا على 
اال�ستيعاب، ومب�ساعدة االأهل 
ميكن اأن ي�سبح قادرًا على 
ال�سيطرة على انفعاالته اإذا 
كانت �سلبية، اأو على التعبري 
عنها اإذا كانت اإيجابية.
وبح�سب االإخت�سا�سية يف علم 
النف�س العيادي ندين عجيل، 
مييل الطفل اىل التعّلم من 
خالل التقليد، ولذلك فاإنه 

يتعّلم ال�سل�كيات 
من االأ�سخا�س املحيطني به. 
ويعترب هذا العمر، الفرتة 
املثالية لكي يق�م االأهل 

بتلقني طفلهم من�ذج ون�ع 
ال�سل�ك الذي يرغب�ن اأن 

يروه فيه. ومن خالل تلقني 
الطفل ال�سل�ك املنا�سب، فاإن 
االأهل يف ال�اقع ي�ساعدون 

طفلهم على الت�ا�سل 
املنا�سب مع املجتمع عندما 

يكرب. فاإنفعاالتهم هي 
عبارة عن رغباتهم ون�اياهم 

وهي تعك�س معتقداتهم 
واأهدافهم...

اإنفعاالت االأطفال

اأ�سا�س يف تك�ين 
�سخ�سيتهم

اإعداد: روجينا خليل
اآذار



بالتكوين  للطفل  النف�سي  التكوين  يرتبط 
فالأطفال  اجل�����س��م،  و���س��الم��ة  ال��ف��ي��زي��ول��وج��ي 
يف  للوقوع  عر�سة  اأقل  ونف�سياً  بدنياً  الأ�سوياء 
م�سكالت اأو ا�سطرابات نف�سية. والطفل العنيد 
اأو الغ�سوب، بح�سب عجيل يفقد �سيطرته على 
�سلوكه جتاه ال�سغوط النف�سية اأكرث من الطفل 

املثايل غري القلق والودود.
• الغ�سب:

عند  الإنفعالية  امل�سكالت  اأب��رز  من  الغ�سب 
وتكوين  منّوه  يف  اأ�سا�سي  �سلوك  وهو  الطفل، 
�سخ�سيته. ففي حال مل يغ�سب الطفل ويتعّلم 
�سغري،  �سن  يف  وهو  غ�سبه  على  ي�سيطر  كيف 
مالئم  ب�سكل  الت�رّف  على  ق���ادراً  يكون  فلن 
اأنه �سيفقد القدرة على  اإىل جانب  عندما يكرب، 

التعبري عن م�ساعره احلقيقية.
الر�سى،  وع���دم  بالكبت  متعّلق  والغ�سب 
ي�رخ  اأر�ساً  فربف�س طلب للطفل، قد ينطرح 
ورّدة الفعل هذه تبدو غري متوازنة. لكن يف هذه 
ال�سن، يعجز الطفل عن جتاوز غ�سبه منفرداً مما 
يتطّلب الإ�ستماع اليه وال�سرب يف التعاطي معه. 
فبعد اأن ي�ستعيد هدوءه، ُي�ستح�سن اأن نو�سح له 
اأنه يحق له التعبري عن غ�سبه، لكن هذا ل يعني 

اأنه �سيغرّي اآراء الأهل وينال مبتغاه.
هناك اأ�سلوبان للغ�سب هما:

وهو  الإيجابي  الغ�سب   •
خاللها  ي��ع��رّب  ال��ت��ي  احل���ال���ة 
الرف�س  اأو  ب��ال�����راخ  ال��ط��ف��ل 
تخريبها،  اأو  الأ���س��ي��اء  ك�ر  اأو 
وع�������ادة ت��ظ��ه��ر ه�����ذه احل���ال���ة 
الإنب�ساطيني  الأط���ف���ال  ل���دى 

.)Extroversion(
تبدو  ال��ذي  ال�سلبي  الغ�سب   •
وانطواء  اإن�سحاب  �سكل  يف  مظاهره 
الطفل  نرى  حيث  للم�ساعر،  كبت  مع 
يرف�س الطعام اأو الذهاب اىل املدر�سة 

هذه  وتظهر  والديه،  مع  اخل��روج  اأو 
الإنطوائيني  الأطفال  لدى  احلالة 

.)Introversion(
الطفل ميكن  اأن �سلوك  ومبا 
خالل  م��ن  ت�سكيله  ي��ت��ّم  اأن 
التعّلم، فعلى الأهل اأن يقوموا 
�ستكون  النتيجة  اأن  باإفهامه 
�سلبية يف حال مل ي�ستمع اإىل ما 
يقولونه له، اأما يف حال ا�ستماعه 
لهم، فاإن النتائج تكون اإيجابية. 
اأهمية  اإىل  هنا،  الإ���س��ارة  ويجب 
فكرة  طفلهم  ل��دى  اأن  من  التاأكد 
جتاه  فعلهم  رّدة  �ستكون  عما  وا�سحة 
بكائه، فعقل الأطفال ال�سغار بحاجة اإىل اأن 

تكون التعليمات املقّدمة له ب�سيطة ووا�سحة.
اتباع  اأن  ال��درا���س��ات وال��ت��ج��ارب  اأك���دت  وق��د 
على  تاأثرياً  الأكرث  احِلَيل واملكافاأة هو  اأ�سلوب 
ميكن  امل��ث��ال،  �سبيل  فعلى  الأط��ف��ال،  �سلوك 
عن  تتوقف  مل  »اإذا  لطفلهم:  يقولوا  اأن  لالأهل 
اأو »عندما تكون  ال�راخ، فلن تذهب يف نزهة« 

لطيفاً مع اأختك، ميكنك اأن تلعب معها«...
وبذلك ي�سبح قادراً على فهم ال�سبب والتاأثري 
اأن تكون عواقب �سلوك الطفل  ب�سلوكه ويجب 
وت�رّفاته ب�سيطة ومبا�رة. ول يف�ّسل اخلرباء اأن 
الطفل  ت�رّفات  على  والنتائج  العواقب  تكون 
منه  �سيء  اأخذ  �سيتم  اأنه  له  يقال  كاأن  �سلبية، 
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اأك���دت الأب��ح��اث وج���ود ع��الق��ة ب��ني اللعب ومن��و الإب���داع 

التطهري  بوظيفة  اللعب  ي��ق��وم  وك��ذل��ك  الأط��ف��ال.  عند 

الإيهامي  ال��ل��ع��ب  ي�ستخدم  فالطفل  ال�سيكولوجي، 

الكبار.  قبل  من  عليه  تقع  التي  ال�سغوط  عن  للتنفي�س 

اللعب  اع��ت��رب  النف�سي  التحليل  نظريات  م��ن  وك��ث��ري 

من  الطفل  ي�ستطيع  ال��ذي  الطريق  اأو  املعرَب  مبثابة 

فاللعب  رغباته.  واإر�ساء  اإنفعالته  يعرّب عن  اأن  خالله 

احلالة  عن  للتعبري  نقل  اأداة  هو  الطفل  اىل  بالن�سبة 

الداخلية. كذلك، ل يجب على الآباء احلكم بال�سلبية 

على اأطفالهم الذين يلعبون ول يجب توجيه الّلوم 

ومواجهتهم  اللعب  بالكّف عن  ومطالبتهم  اإليهم 

بالعبو�س والتوبيخ...

يف االإبداع
ور اللعب 

د



كعقاب، فذلك لن يوؤثر جيداً 
على �سلوكه.

وم��ن اأه���م الأم����ور ال��ت��ي يجب 
انفجر  ح��ال  يف  الأه���ل  يّتبعها  اأن 
»فن  هي  الغ�سب  بنوبات  الطفل 
الأه��ل  جتاهل  يعني  ول  التجاهل«. 
عمل  اأن��ه  اأو  يكرهونه  اأن��ه��م  لطفلهم 
فّعالة  و�سيلة  اإنه  بل  جانبهم،  من  حقود 
ومبا�رة لإيقاف ال�سلوك غري املرغوب به، 
اخلرباء  بح�سب  الطريقة  هذه  جناح  و�سبب 
ليهداأ«  الفر�سة  يعطيه  الطفل  »عزل  اأن  هو 

وعندئٍذ يعيد الأهل التوا�سل معه.
• اخل�ف:

»الغ�سب«، تذكر عجيل م�سكالت  اإىل  اإ�سافة 
اخلوف  منها  الأطفال  يواجهها  اأخ��رى  اإنفعالية 
اإل  عليه  وال�سيطرة  به  التحّكم  ميكن  ل  ال��ذي 
عليه  ال��ت��ع��ّرف  مّت  فمتى  امل��ح��ي��ط،  خ���الل  م��ن 
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اأ���س��ب��اب��ه ميكن جت����اوزه. واخل���وف حالة  وع��ل��ى 
اإنفعالية طبيعية ت�سعر بها كل الكائنات احلية 
تتفاوت  وبدرجات  متعّددة  اأ�سكال  يف  ويظهر 
والرعب  والفزع  الهلع  اىل  واحليطة  احلذر  بني 
للمحافظة على  ����روري  وه��و  ال��ه��روب.  ورمب��ا 
اخلوف  تعّدى  اإذا  ولكن  اخلطر.  وقت  يف  احلياة 
ال�سلوك  يعرقل  مر�ساً  اأ�سبح  الطبيعي،  م��داه 
من  طفلكم  ا�ستكى  اإذا  لذلك،  احلرية.  ويقّيد 

يجب  غرفته،  يف  »وح�����ٍس«  وج���ود 
الإ�ستماع اإليه وطماأنته، فال�سخرية 
لي�ست باحلّل، اإمنا م�ساعدته بطرد 
ال�ساحرات قد يريحه. ومن الأف�سل 
الوحو�س  وج����ود  ب��ع��دم  اإق��ن��اع��ه 
ووجودكم  حمبتكم  بقدر  وتذكريه 

دائماً حلمايته.
• الغرية:

اأ�سكال  م��ن  اآخ���ر  �سكل  ال��غ��رية 
اإن��ف��ع��الت الأط��ف��ال، وه��ي عبارة 
الغ�سب  اإنفعالت  من  مرّكب  عن 
وال���ك���راه���ي���ة واحل������زن وال��ق��ل��ق 
ي�سعر  عندما  وحت��دث  والعدائية. 
يفقد  وعندما  بالتهديد  الطفل 
احلب والدفء العاطفي. اإنها مظهر 

مدى  ي��و���س��ح 

ح�������س���ا����س���ي���ة 
بوالديه  العاطفية  عالقته  حيث  م��ن  الطفل 
حياته.  من  الوىل  اخلم�س  ال�سنوات  يف  وتظهر 
لذلك يجب التنّبه اىل عدم التفريق بني الأطفال 
وعدم مقارنة الطفل بغريه، واإبراز نواحي القوة 

لديه والعمل على تنمية ثقته بنف�سه. 
الأخ���وة، يجب  م��ن  ال��غ��رية  حالة  ويف 

اجلديد من  للمولود  الطفل  تهيئة 
خالل اللعب معه والتكلم معه عن 

اأخيه املقبل واأنه �سيحبه ويلعب 
معه...

• اإنفعاالت اأخرى:
ه���ن���اك اأ����س���ك���ال اأخ����رى 

كاخلجل  الأط����ف����ال  لن���ف���ع���الت 
وال��ف��رح واحل���زن وغ��ريه��ا، يعرّب 
ع��ن��ه��ا الأط���ف���ال وي��ج��ب على 
الأه�����ل م�����س��ارك��ت��ه��م اإي���اه���ا. 
اإبنتكم  اإليكم  ت��اأت��ي  فعندما 
اأنا  »اأن��ظ��روا،  تقول:  مبتهجة 
ت�سجيع  عليكم  يجب  اأم����رية! 
اأي �سخرية  هذه الفرحة من دون 
الطفل  يكون  عندما  اأما  انتقاد.  اأو 
حزيناً لأمٍل اأو ف�سٍل ما اأو يبكي خل�سارٍة 
جانبه  اىل  والوقوف  موا�ساته  فيجب  ما، 
جتدون  قد  ذل��ك،  اىل  اإ�سافًة  عنه.  والتخفيف 
الأطفال  مع  الإخ��ت��الط  يتجّنب  خجولً  طفلكم 
الآخ���ري���ن اأو ح��ت��ى م��ع ال��ك��ب��ار م��ن��ه��م، اأق���ارب 
يف  امل�ساركة  اىل  مييل  ول  غ��رب��اء،  اأم  ك��ان��وا 
ال�سمت  اأو  البعد  مف�ّسالً  الإجتماعية  املواقف 

الأه��ل  على  يجب  احل��ال��ة،  ه��ذه  يف  والتحّفظ. 
الإجتماعية  والعالقات  املهارت  طفلهم  تعليم 
كما  اللعب  جمموعات  يف  واإ���راك��ه  وتدعيمها، 
لديه  وت��زرع  متدحه  عبارات  اإ�سماعه  ميكنهم 
واندفاعه  اإرادت����ه  وت��ع��ّزز  النف�س  يف  ال��ث��ق��ة 
من  الإجتماعي  الو�سط  يف  والإندماج  للم�ساركة 
يوؤدي  قد  واإهماله  الطفل  خجل  وجتاهل  حوله. 
اىل ا�ستمرارية هذه احلالة حتى يكرب، مما يعيق 
منّوه النف�سي خالل مرحلتي املراهقة وال�سباب، 
ي�سعب  التي  التامة  العزلة  اىل  الأمر  ويتفاقم 

معها التاأقلم.
من هنا، يجب على الأهل عدم اإهمال اأي حالة 
اأ�سا�سية يف  اأطفالهم لأنها  اإنفعالية يعرّب عنها 
منّوهم وتكوين �سخ�سية �سليمة وقوية لديهم، 
املجتمع  يف  التكّيف  خاللها  من  ي�ستطيعون 

ومواجهة الغري باأ�ساليب نا�سجة وم�سوؤولة.
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الرقيب  اجلي�س  قيادة  نعت 
الذي  حب�سي  فهد  زاهي  الأول 

تويف بتاريخ 2010/2/22.
- من مواليد 1973/10/5 
 - بعلبك  ق�ساء   - ال��زرازي��ر   -

حمافظة البقاع. 
بتاريخ  اجلي�س  يف  ت��ط��ّوع   -

.1992/3/24
- من عداد الفوج املجوقل.

- حائز:
احلرب. • و�سام 

الع�سكري. التقدير  • و�سام 

م��ي��دال��ي��ة   •
امل�������وؤمت�������رات 

للعام 2002.
ت����ن����وي����ه   •
ال���ع���م���اد ق��ائ��د 
اجل���ي�������س اأرب�����ع 

مرات.
ت���ه���ن���ئ���ة   •
ال���ع���م���اد ق��ائ��د 
 23 اجل����ي���������س 

مرة.
خم�س  الفوج  قائد  • تهنئة 

مرات.
- متاأهل وله ولدان.

نعت قيادة اجلي�س اجلندي عي�سى �سومان 
الذي ا�ست�سهد بتاريخ 2010/2/26.

�رعني   -  1988/6/3 مواليد  م��ن   -
الفوقا - ق�ساء بعلبك.

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 2008/2/26.
- من عداد لواء امل�ساة الثامن - الكتيبة 

.82
- حائز :

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

مرتني. اجلي�س  قائد  العماد  • تنويه 
الع�سكري  املجل�س  رئي�س  تنويه   •

مرتني.
- متاأهل بدون اأولد.

ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����س امل��ج��ّن��د امل��م��ّددة 
خدماته ح�سن اأحمد زعرور الذي تويف بتاريخ 

.2010/2/12
عر�سال-   ،1989/4/5 مواليد  من   -

البقاع.
من  اع�����ت�����ب�����اراً  خ����دم����ات����ه  م���������ّددت   -

.2009/3/31
العا�ر - الكتيبة  - من عداد لواء امل�ساة 

.102
- حائز :

اجلي�س. قائد  العماد  • تنويه 
اجلي�س. قائد  العماد  • تهنئة 

الع�سكري. املجل�س  رئي�س  • تنويه 
- عازب.
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الرقيب االأول زاهي فهد حب�سي

اجلندي ال�سهيد
عي�سى �س�مان

املجّند املمّددة خدماته
ح�سن اأحمد زعرور





اإعداد: نينا عقل خليل
اآذار
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قهوجي  ج��ان  ال��ع��م��اد  اجلي�س  ق��ائ��د  ب��رع��اي��ة 
ممثالً بالعميد الركن ح�سن اأيوب رئي�س النادي 
الع�سكري املركزي، نظم املركز العايل للريا�سة 
�سباق   ،2010 �سباط   21 وبتاريخ  الع�سكرية 
رك�س مل�سافة 5 كلم، ملنا�سبة الذكرى ال�سنوية 
الع�سكرية،  للريا�سة  ال��دويل  املجل�س  لإن�ساء 
�سارك فيه 746 عداًء وعداءة ميثلون بالإ�سافة 

املديرية  عدائي  اللبناين،  اجلي�س  عدائي  اىل 
العامة  واملديرية  الداخلي  الأم��ن  لقوى  العامة 
الدولة  لأم���ن  العامة  وامل��دي��ري��ة  ال��ع��ام  ل��الأم��ن 
املتحدة  الأمم  وقوات  الإطفاء  وفوج  واجلمارك 
املوؤقتة يف لبنان وعدد من اجلامعات واملدار�س 
اىل  بالإ�سافة  الريا�سية،  والأندية  والحت��ادات 

اأفراد عائالت الع�سكريني واملدنيني.

العماد  ممثل  اىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال�سباق،  ح�ر 
باغا�س  ال�سيد  اأندوني�سيا  �سفري  اجلي�س،  قائد 
املجل�س  ل��دى  لبنان  بعثة  ورئي�س  هاب�سورو 
الدويل للريا�سة الع�سكرية وقائد املركز العايل 
للريا�سة الع�سكرية العميد الركن جورج بطر�س 
الداخلي  الأم��ن  وقوى  اجلي�س  �سباط  من  وعدد 
اللبناين  والحت��اد  الإطفاء  وف��وج  العام  والأم��ن 

�سباق رك�س مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية
لإن�ساء املجل�س الدويل للريا�سة الع�سكرية

كاأ�س العماد قائد اجلي�س
لالإ�سباين خ�ان ل�ي�س ك�ر�سادو

واللبنانية ماريا بيا نعمة



لألعاب القوى واأهايل امل�ساركني.
وقد ق�سم املت�سابقون اىل جمموعتني، الأوىل 
واإناث(،  )ذكور  وال�سباب  النا�سئني  فئة  متثل 
والثانية متثل الرجال وال�سيدات، وبعد اأن اأعطى 
للفئات  الن��ط��الق  اإ���س��ارة  اجلي�س  قائد  ممثل 
التجمع  نقطة  من  املت�سابقون  انطلق  كافة، 
باملنارة  م��روراً  املركزي،  الع�سكري  النادي  يف 
النفق  اأول  اىل  و�سولً  البحر  كورني�س  باجتاه 
امل�سبح  اىل  العودة  ثم  فيني�سيا،  فندق  مقابل 

الع�سكري.
من  واأف��راد  ورتباء  �سباط  ال�سباق  على  اأ���رف 
النتائج  اأما  الع�سكرية.  للريا�سة  العايل  املركز 

الفنية فكانت على النحو الآتي:
• الفئة العمرية 14 - 15�سنة:

• ذك�ر:
بعبدا،   - الأنطوين  املعهد  �ساهني،  مكرم   -

الأول.
- مايكل ب�سو�س، اجلمهور، الثاين.

- خ�ر اخل�ر، فينيقيا - �سور، الثالث.
• اإناث:

- جويل فغايل، اجلمهور، الأوىل.

- ليا ا�سكندر، اجلمهور، الثانية.
- كورين فريحة، اجلمهور، الثالثة.
• الفئة العمرية 16 - 17�سنة:

• ذك�ر:
اأديب الب�ستاين، املعهد الأنطوين - بعبدا،   -

الأول.
- دانيال ب�سو�س، اجلمهور، الثاين.

- ر�سوان نعمان، خريبة اجلندي، الثالث.
• اإناث:

- �سارة عوايل، فينيقيا - �سور، الأوىل.
- رّيا عاقل، اجلمهور، الثانية.

جمعية  ���س��ح��ادة،  احل��اج  جنان   -
ال�سالمية،   اخل��ريي��ة  امل��ق��ا���س��د 

الثالثة.
• الفئة العمرية 18 - 25�سنة:

• رجال:
لواء  من  عوا�سة  بالل  اجلندي   -

امل�ساة الأول، الأول.
لواء  من  حممود  حمزة  اجلندي   -

امل�ساة الأول، الثاين.
- العريف ح�سني قي�س، الثالث.

• �سيدات:
بعبدا،   - الن��ط��وين  املعهد  ب�سمة،  ا�سيل   -

الأوىل.
- زهراء خليل، جمعية بريوت ماراتون، الثانية.

- جوليا مطر، فينيقيا - �سور، الثالثة.
• الفئة العمرية 26 - 35�سنة:

• رجال:
احلر�س  ل����واء  م���ن  عي�سى  ع��م��ر  اجل���ن���دي   -

اجلمهوري، الأول.
امل�ساة  ل��واء  م��ن  العجمي،  حممد  العريف   -

الثاين، الثاين.
ل��واء احلر�س  زي��اد ع��ون، من  الأول  الرقيب   -

اجلمهوري، الثالث.
• �سيدات:

لعدائي  لبنان  عرب  جمعية  نعمة،  بيا  ماريا   -
الطرق، الأوىل.

- راكيل رم�سان، م�ستقلة، الثانية.
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- اآنا ماريا بوليكو، الكتيبة اليطالية، الثالثة.
• الفئة العمرية 36 - 45 �سنة:

• رجال:
- الرقيب الأول ح�سني عوا�سة من لواء احلر�س 

اجلمهوري، الأول.
الأول علي عو�س من فوج التدخل  - الرقيب 

الثالث، الثاين.
- املعاون نقول مرتا من مديرية املخابرات، 

الثالث.
• �سيدات:

-اإلغا طراد، العدائني القدامى، الأوىل.
- نهى بي�سون، العدائني القدامى، الثانية.

- دانيا نا�ر، العدائني القدامى، الثالثة.
• الفئة العمرية 46 - 55 �سنة:

• رجال:
ال�سبانية،  الكتيبة  لوي�س كور�سادو،  - خوان 

الأول.
فرنانديز،  انطونيو   -

الكتيبة ال�سبانية، الثاين.
جمعية  بجاين،  روجيه   -
عرب لبنان لعدائي الطرق، 

الثالث.
• �سيدات:

- رباب رم�سان، جمعية 
بريوت ماراتون، الأوىل.

الفئة العمرية 56   •
�سنة وما ف�ق:

• رجال:
- وليام دايفدز، العدائني القدامى، الأول.

القدامى،  ال��ع��دائ��ني  ازم��ارل��ي��ان،  مانويل   -
الثاين.

- العقيد املتقاعد �سهاب دعكور، الثالث.
• �سيدات:

لبنان لعدائي  اغاجنيان، جمعية عرب  بربارة   -
الطرق، الأوىل.

- اإيڤون ن�ر، العدائني القدامى، الثانية.
- تريز �ركي�س، م�ستقلة، الثالثة.

يف اخلتام، مّت توزيع امليداليات على الفائزين، 
من  كور�سادو،  لوي�س  خ��وان  العداء  ت�سّلم  كما 
الأمم  ق��وات  �سمن  العاملة  الإ�سبانية  الكتيبة 
املتحدة املوؤقتة، كاأ�س العماد قائد اجلي�س من 
العداءة  ت�سّلمت  حني  يف  اأي��وب،  الركن  العميد 
ماريا بيا نعمة الكاأ�س نف�سها من العميد الركن 
ل�سباط  كوكتيل  حفل  اأقيم  ثم  بطر�س.  جورج 
قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف مق�سف النادي 

الع�سكري املركزي.
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فاز فريق اجلي�س لألعاب القوى يف بطولة لبنان 
الع�سكريون  ح�سد  اأن  بعد  ال�ساحية،  ب�سباق  الفردية 
ملعب  ع��ل��ى  ج���رت  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة  يف  الأوىل  امل��راك��ز 
القوى  لألعاب  اللبناين  الحت��اد  باإ�راف  اجلمهور  نادي 

ومب�ساركة مئة لعب ولعبة. وجاءت النتائج كالآتي:
من  عوا�سة  ح�سني  الأول  الرقيب  املركز االأول:   •

لواء احلر�س اجلمهوري.
• املركز الثاين: اجلندي عمر عي�سى من لواء احلر�س 

اجلمهوري.
لواء  من  العجمي  حممد  العريف  الثالث:  املركز   •

امل�ساة الثاين.

جامعة  مقر  يف  ال�سنوي  اجتماعه  الع�سكرية  للريا�سة  العربي  الحت��اد  عقد 
الدول العربية يف القاهرة اعتباراً من 2010/1/30 ولغاية 2010/2/5، 
يو�سف  والرائد  الرحباين،  فادي  العقيد  التنفيذي  املكتب  ع�سو  ح�سور  يف 
لبنان  ا�ست�سافة  تقّرر  وقد  الع�سكرية.  للريا�سة  العايل  املركز  من  امل�ري 

الثانية  العربية  ال���دورة 
يف  الطائرة  الكرة  لعبة  يف 
كما  املقبل،  ني�سان  �سهر 
مّت توزيع الدعوات للدول 
اىل  امل�����س��ارك��ة،  العربية 
روزنامة  وحت�سري  در���س 

العام 2011.

اجلي�س يف�ز ببط�لة لبنان 
الفردية يف �سباق ال�ساحية

اجلي�ش ي�سارك يف االجتماع ال�سنوي
لالحتاد العربي للريا�سة الع�سكرية
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حلود  اميل  العماد  الرئي�س  جممع  يف  اأقيمت 
الريا�سي الع�سكري - مار روكز، بطولة اجلي�س 
يف لعبة ال�سطرجن للعام 2010 مب�ساركة �سباط 
ورتباء واأفراد من خمتلف قطع اجلي�س ووحداته. 

وقد جاءت نتائج البطولة على النحو الآتي:
• االأول: املالزم جمال ال�سامية.
• الثاين: املعاون عيد فار�س.

• الثالث: املوؤهل و�سيم �سالمة.
بط�لة اجلي�س يف ال�سطرجن

العماد  ال��رئ��ي�����س  جم��م��ع  يف  اأق��ي��م��ت 
مار   - الع�سكري  الريا�سي  حلود  اميل 
الطاولة  كرة  يف  اجلي�س  بطولة  روك��ز، 
من  اع��ت��ب��اراً  وذل����ك   ،2010 ل��ل��ع��ام 
ما  ويف  منه.   5 ولغاية   2010/2/3

يلي النتائج:
- الرقيب الأول م�سطفى الدقدوقي 

من مو�سيقى اجلي�س، الأول.
من  اليا�س  موري�س  الأول  الرقيب   -

فوج التدخل الأول، الثاين.
الدين  �سيف  وائ��ل  الأول  الرقيب   -

من مو�سيقى اجلي�س، الثالث.

بطولة اجلي�س يف كرة 
الطاولة

الرقيب االأول 
م�سطفى الدقدوقي 

يف الطليعة

• كرة قدم:
ب������ت������اري������خ   •

لواء  فريقي  ب��ني  ودي���ة  م��ب��اراة  اأق��ي��م��ت   ،2010/2/10
لواء  فريق  بفوز  انتهت  �سور،  بلدية  و�رطة  ال�سابع  امل�ساة 

امل�ساة ال�سابع بنتيجة 4 - 2.
• بتاريخ 2010/2/12، تبارى فريقا لواء امل�ساة ال�سابع 
الأخري  ملعب  على  جرت  مباراة  يف  ع�ر  الثاين  امل�ساة  ول��واء 

وانتهت بفوز فريق لواء امل�ساة ال�سابع بنتيجة 3 - 1.
اللواءين  • بتاريخ 2010/2/16، جرت مباراة ودية بني 
ل  مقابل  بهدف  الثاين،  اللواء  بفوز  انتهت  والثاين،  العا�ر 

�سيء للفريق العا�ر.
• بتاريخ 2010/2/18، لعب فريقا لواء امل�ساة ال�سابع 
ملعب  على  ج��رت  ودي��ة  مباراة  خ��الل  التا�سع،  امل�ساة  ول��واء 

فريق اللواء ال�سابع وانتهت بالتعادل 1 - 1 لكل منهما.
احلر�س  ل���واء  ف��ري��ق  ف��از   ،2010/2/23 ب��ت��اري��خ   •
احلادي  امل�ساة  ل��واء  فريق  على  ودي  لقاء  خالل  اجلمهوري 

ع�ر، وذلك بنتيجة 7 - 2.

متفرقات ريا�سية
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احتفل املالزم الأول
مي�سال �سليبا

بزفافه
اىل الآن�سة

رنا فواز.

احتفل الرقيب
جورج �ساهني
بعقد خطوبته

على الآن�سة
ريتا عبود.
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املتقاطعة  الكلمات  م�سابقة 
لقرائها  »اجلــيــ�ــس«  تقدمها 
وتخ�س�س للفائزين فيها ج�ائز 
الف  اربعماية  قيمتها  مالية 
ب�ا�سطة  تـــ�زع  لبنانية،  لــرية 

القرعة على اربعة فائزين.

• ت�ستبعد 
كل م�سابقة غري مقتطعة من املجلة، 

ويكتب احلل بخط وا�سح داخل املربعات وتر�سل 
ال�سفحة بكاملها مع احلل.

• تر�سل احلل�ل اىل العن�ان التايل: قيادة اجلي�س - الريزة - مديرية 
الت�جيه - جملة »اجلي�س« - »م�سابقة الكلمات املتقاطعة«.

• با�ستطاعة امل�سرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف ثكن اجلي�س يف جميع املناطق.
• اآخر م�عد لقب�ل احلل�ل 10 ني�سان 2010.

• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

قة
اب
�س
مل
 ا
ط
رو
ســ
�

• اأفقياً:
حمبتي،  اآذار،   21 يف  به  نحتفل   -1

اأحد الف�سول.
م�سابح  راح�����ل،  ع��رب��ي  ف��ن��ان   -2

م�سهورة يف ولية فلوريدا.
3- يوا�سلون، مدينة يف فرن�سا.

باك�ستان،  يف  م��دي��ن��ة  ع��م��ل��ت،   -4
ولدت  فرن�سية  لأديبة  الثاين  الإ�سم 

يف رو�سيا �ساحبة »�سورة جمهول«.
5- اأعانهم، رجع الفيء، اأعلى ال�سدر، 

ق�سد املكان، �سمري مت�سل.
لبنانية،  ملمثلة  ال��ث��اين  الإ���س��م   -6

متحف يف مدريد.
7- رافعة، مرافقتهم، �سياط.

الثاين  الإ�سم  الهند،  يف  مدينة   -8
ِعلم  موؤ�س�س  اأم��ريك��ي  نف�س  لعامل 

ال�سلوكي، مدخل.
رفعوا  جر،  حرف  لبناين،  مطرب   -9

وانتزعوا من.
مو�سيقي  م���وؤل���ف  ي���ع���رتف،   -10

اأملاين، نوتة مو�سيقية.
اإ�سباين  �ساعر  اأر�سي،  مقيا�س   -11

راحل نال جائزة نوبل، رجع عن.
فرن�سي  لر�سام  الثاين  الإ�سم   -12
راحل، تهّياأ للحملة يف احلرب، �سعف، 

يرّقق ويح�ّسن ال�سعر.
ي�ستخدم  عطف،  ح��رف  خ��ادم،   -13

ال�سيء.
اإ�سبارة،  بالبكاء،  �سوته  رفع   -14

جاه وغنى.

ويو�سف  �سوقي  لفريد  فيلم   -15
�ساهني، مدينة يف الوليات املتحدة.

الأمين،  نقي�س  الف�سول،  اأحد   -16
حتّددون ال�سفرة.

الأمرا�س،  من  بالع�سا،  �رب   -17
لعبة  ُت����رّدد يف  اجل��ي��و���س،  جت��ري��ه��ا 

الطاولة.
الأم��ر،  يف  و�سجاعتي  �سّدتي   -18
دي��اره،  ع��ن  بُعد  م�سيته،  يف  تثاقل 

لعبة ريا�سية.
النّهاق،  ال��زم��ن،  م��ن  م��ق��دار   -19
اأم��ريك��ي، ع�رة  م�����س��ّور وف��ي��زي��ائ��ي 

ماليني.
ال��ك��الم، ���س��اللت يف  20- غ��رائ��ب 

اأوغندا، اأ�ساروا اىل.
بريطانية،  م��دي��ن��ة  ���س��ّن��ور،   -21

يك�رونها ويدقونها.

عم�دياً:  •
ال�سدع. اأ�سلح  اإ�ستعطاف،  راحل،  لبناين  ملحن   -1

الطعام. اأكل  جاع،  اخليل،  من  جماعة  ويهتزون،  ي�سطربون   -2
لبنانية. بلدة  جر،  حرف  ال�سم�س،  طلوع  اللمع،  بي  اأ لهند  م�سل�سل   -3
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• املعاون علي زريق  
لواء امل�ساة ال�ساد�س - ال�رية 601.

• اجلندي فالي�سا اخل�ري 
الطبابة الع�سكرية.

• العريف اأمين �سالح 
فوج مغاوير البحر.

• زينب علي ملك  
حي الأبي�س - �سارع اجلامو�س.
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بقلم:
العميد الركن
�سالح حاج �سليمان
مدير التوجيه

ال�سع�ر االإن�ساين

اأي  يقولون،  كما  بالزمن،  احل��زن  يواَجه 
الذاكرة  �سفحة  على  امل�ساهد  وت��وايل  الأي���ام  مب��رور 

بحيث يحّل م�سهد حمل اآخر، فيخّفف من �سطوته واإن يكن ل يلغيه. هناك اأمور 
عديدة تكرب مع الزمن، اأما احلزن فيرتاجع بعد اأن يحفر ما ميكنه حفره من معامل 
يدري،  َمن  ما،  فرح  يليه  وقد  ويهداأ،  يتناق�س  اإنه  والفوؤاد.  النف�س  يف  الذكرى 
الأمل،  احلياة �سفحات خمتلفة، بع�سها م�سيء وبع�سها مظلم ظامل عميق  ففي 

وهذه هي حكمة اخلالق يف خلقه.
اأما عن الآثار التي تركتها ماأ�ساة الطائرة الأثيوبية يف النفو�س، باآلمها واأوجاعها 
ومتاعبها وق�ساوتها وغرابتها، وتف�سرياتها العلمية والتقنية، فاإن الزمن مل ميّر بعد. 
ويعرف اجلميع اأنه من ال�سعب جداً اأن ينجو راكب يف مثل هذه الكوارث، كما يعرفون 
اأن املوت يرتافق مع حالت قا�سية ي�سعب حتّملها يف اأحيان كثرية، وي�سعب و�سفها 
اي�ساً، من هنا ما توّجهنا به اىل و�سائل الإعالم من �رورة العناية باختيار العبارات يف 

حتديد الأو�ساف والتب�سري بامل�ساعب والرتهيب من الأهوال والآلم.
�سحب  اىل  اإ�سافة  الكارثة،  نتائج  تعالج  وهي  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  هموم  بني  كان 
ال�سحايا، والتفتي�س عن ال�سندوق الأ�سود، وجتميع ما ميكن جتميعه من احلطام ت�سهيالً 
الإن�سانية  الأ�سول  واتباع  الأه��ايل،  م�ساعر  على  احلر�س  الهموم  تلك  بني  كان  للتحقيق، 
اأو  الوفاة على فرا�س يف عيادة  الراحلني. مل تكن  الأعزاء  الكالم عن رفات  والجتماعية يف 
الدنيا،  والأحبة. كانت يف املجهول من  الأهل  اأو بني  البيت  اأنها مل تكن يف  م�ست�سفى، كما 
بني الأر�س وال�سماء، ل بل بني ثنايا الغيوم التي تطلقها البحار نحو الأعايل، اأو بالأحرى عند 
�سطح املاء بعد التالطم الرهيب الذي جرى، وقد تكون حا�سلة يف جزء ختامي منها حتت املاء 
تخّطت  النتيجة،  يف  املحتوم.  القعر  وظالم  الليل  عتمة  مواجهة  من  ع�سرية  حلظات  بعد  اي�ساً 
ب�ساعة الفاجعة حدود املعقول، نالت من الأج�ساد كل منال، ولول الإميان باهلل والت�سليم باأمره، 
والطمئنان اىل العلم، والثقة باأبطال اجلي�س، وال�سمولية يف ماأ�ساة توّزع حملها على الكثريين، 
لكان من ال�سعب دفن اأي �سحية حتت الرتاب. وهل لأم اأن توّدع ابنها من دون اأن تراه، اأو لرفاق 
اإّن الأحوال خمتلفة كثرياً  اأن ي�سعروا بوجود جثمانه يف الداخل؟  اأن يهدهدوا كفن فقيد من دون 
ال�ستائر،  وب�سط  الأق��الم،  وتنظيم  الأل�سنة  �سبط  الأمر  ويقت�سي  مرير،  والواقع  املاأ�ساة،  هذه  مع 

بالقما�س حيناً... واحلياء حيناً اآخر.
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