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• �سعر املجلة:
3000

لرية لبنانية

• اال��������ش���ت���راك ال���������س����ن����وي يف ل���ب���ن���ان:

• قرب�ص والدول العربية 200 :دوالر امريكي

للم�ؤ�س�سات 200.000 :ل�ي�رة لبنانية

• ام�يرك��ا واوق��ي��ان��ي��ا 300 :دوالر امريكي

•
•

للأفــــــــراد 100.000 :ل�ي�رة لبنانية

• اوروب�����ا واف��ري��ق��ي��ا 250 :دوالر امريكي

إإسستقباالت
و
ز
ي
ر
ا
لدف عا
ت�رشين الأول

وزير الدفاع الوطني ي�ستقبل
القائم ب�أعمال �سفارة الواليات املتحدة الأمريكية
�إ�ستقبل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ اليا�س املر ،القائم ب�أعمال
�سفارة الواليات املتحدة الأمريكية ال�سيد توما�س دوتن الذي �أكّ د دعم
بالده القوي ا�ستمرار التعاون الع�سكري مع لبنان والعمل على ا�ستمرار
برنامج امل�ساعدات الأمريكية املقررة للجي�ش اللبناين.

 ...وال�سفري
الإيراين

 ...وال�سفرية
الأملانية

�إ�ستقبل الوزير اليا�س املر ،يف مكتبه يف الريزة،
�سفري �إيران الدكتور غ�ضنفر ركن �آبادي على ر�أ�س
وفد من �أركان ال�سفارة ،يف زيارة بروتوكولية،
عر�ضت خاللها العالقات بني البلدين.

 ...وال�سفري اللبناين يف وا�شنطن
�إ�ستقبل الوزير اليا�س املر� ،سفري لبنان يف وا�شنطن ال�سيد �أنطوان
�شديد الذي �أكّ د ا�ستمرار العمل بربنامج امل�ساعدات الأمريكية املقررة
للجي�ش اللبناين.
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�إ�ستقبل وزير الدفاع الوطني� ،سفرية �أملانيا
ال�سيدة بريجيت �سيفكر وبحث معها تعزيز
العالقات الع�سكرية بني البلدين.

 ...ووفد ًا من
الكونغر�س
الأمريكي

 ...والنائب
عا�صم قان�صو

 ...ووفد ًا
فرن�سياً

�إ�ستقبل الوزير اليا�س املر ،وفداً من الكونغر�س
الأمريكي برئا�سة النائب جيم مار�شال .وخالل
اللقاء ،بحث مو�ضوع التزام الواليات املتحدة دعم
لبنان ،قويا ً م�ستقالً ودميوقراطيا ً.

 ...واللواء
الركن
املتقاعد
�سعيد عيد

�إ�ستقبل وزير الدفاع الوطني ،النائب عا�صم
قان�صو وبحثا �أو�ضاعا ً عامة.

�إ�ستقبل الوزير املر ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً
من جمل�س ال�شيوخ الفرن�سي برئا�سة رئي�س جلنة
ال�صداقة اللبنانية  -الفرن�سية ال�سيناتور �أدريان
غوتريون ،يف ح�ضور �سفري فرن�سا ال�سيد دوين
بييتون.

�إ�ستقبل الوزير املر يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س
جمل�س الدفاع الأعلى املنتهية خدمته اللواء الركن
املتقاعد �سعيد عيد مودعا ً .وقد �أ�شاد الوزير املر
مبا ق ّدمه اللواء عيد يف خدمته امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ولبنان.

 ...واللجنة الوطنية للقانون الدويل الإن�ساين
�إ�ستقبل الوزير اليا�س املر ،اللجنة الوطنية للقانون الدويل الإن�ساين
ت�ضم ممثلني عن جميع الوزارات والإدارات املعنية بالقانون
التي
ّ
يف لبنان.
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يتربع مبليار لرية لت�سليح اجلي�ش
وزير الدفاع
ّ

�أعلن نزوالً عند القرار الذي اتخذه رئي�س اجلمهورية يف اجلنوب ب�إن�شاء
�صندوق دعم لت�سليح وجتهيز اجلي�ش اللبناين� ،أننا قمنا بالتح�ضريات
منذ اليوم التايل ب�إ�رشاف فخامة الرئي�س وبالتن�سيق اليومي بالدقائق
مع العماد قائد اجلي�ش لإطالق هذا ال�صندوق .واليوم وبعدما ات�صلت
مب�رصف لبنان وفتحنا ح�سابا ً فيه هدفه ت�سليح اجلي�ش وجتهيزه� ،س�أعلن
عن اخلطوات التي �سنقوم بها يف الأي��ام املقبلة .و�سيتم �إن�شاء جلنة
من الع�سكريني ومن قدامى الع�سكريني ومن املجتمع املدين� ،سيدات
يتم عر�ضها على رئي�س اجلمهورية وقيادة اجلي�ش
ورجاالً لتح�ضري خطة ّ
للتوا�صل م��ع اللبنانيني يف لبنان ويف
االغرتاب» .

�أعلن وزير الدفاع الوطني اليا�س املر �إن�شاء �صندوق وفتح ح�ساب يف
م�رصف لبنان لدعم اجلي�ش وت�سليحه ،متربعا ً با�سمه كمواطن وبا�سم والده
النائب مي�شال املر مببلغ مليار لرية لبنانية.
هذا الإع�لان جاء خالل مناورة ع�سكرية لفوج مغاوير اجلي�ش يف ثكنة
رومية ،يف ح�ضور قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي وقائد فوج املغاوير
العميد الركن �شامل روكز وعدد من كبار ال�ضباط والإعالميني.
وقال املر يف كلمة �ألقاها�« :أردت من هذا املوقع وهذا الفوج بالذات
الذي ت�أ�س�س العام  1966والذي ق ّدم فوج نخبة يف اجلي�ش اللبناين� ,أن

وزير الدفاع الوطني يبحث مع
العماد قهوجي التطورات الأخرية
و�ش�ؤون امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
زار نائب رئي�س احلكومة وزير الدفاع الوطني
الأ�ستاذ اليا�س املر ،قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وتباحثا يف �ش�ؤون
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وا�ستعر�ضا الأح���داث
الأمنية والتطورات على ال�ساحة اللبنانية.
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و�أ�شار اىل �أن «هذا ال�صندوق �سيكون ب�إ�رشاف
�رشكة « »auditالعاملية التي �ستعلن �شهريا ً
�أ�سماء املتربعني لهذا ال�صندوق وب�إ�رشاف
قيادة اجلي�ش �أي�ضا ً ،على �أن يقام �سور حت ّدد
مكانه القيادة يحفر على كل حجر منه �إ�سم كل
تربع لهذا ال�صندوق يف لبنان ويف الإغرتاب،
َمن ّ
لأن��ن��ا نعترب �أن اجلي�ش يف قلب ك��ل �شخ�ص
ويريد �أن يحفر �إ�سمه على �صخرة وتبقى ذكراه
حمفورة» .
و�أك��د �أن «جمل�س ال���وزراء �سيناق�ش م�رشوع
يت�ضمن
قانون �أع� ّده قائد اجلي�ش مع �أركانه،
ّ
خطة لثالث �سنوات لت�سليح اجلي�ش .و�سي�شارك
يف هذه اجلل�سة �ضباط �إخت�صا�صيون ل�رشح هذه
اخلطة بالتف�صيل وهذه م�س�ؤولية احلكومة وم�س�ؤولية املواطنني الذين
يتربعون لهذا ال�صندوق».
ّ
«من يريد �أن يعطي مثالً للبنانيني �أن اجلي�ش ثقة ،ونداء
و�أ�شار اىل �أن َ
فخامة الرئي�س ثقة ،وقائد اجلي�ش العماد قهوجي ثقة ومقدام ،عليه �أن
متربع لهذا
يبد�أ بذاته .لذلك �أردت اليوم ومن فوج املغاوير �أن �أكون �أول
ّ
ال�صندوق كمواطن ب�إ�سمي اليا�س املر وب�إ�سم مي�شال املر مببلغ مليار
لرية لبنانية».
بعد ذل��ك ،ق � ّدم مغاوير اجلي�ش م��ن��اورة ع�سكرية تخلّلها هبوط من
الطوافات وت�سلّق وهبوط على احلبال وقتال وجها ً لوجه.

الوزير املر يف �إ�سبانيا
يف �إطار جولة على عدد من الدول امل�شاركة يف قوات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة يف لبنان ،زار وزي��ر الدفاع الوطني الأ�ستاذ اليا�س املر،
�إ�سبانيا والتقى وزير اخلارجية ميغل �أنخل موراتينو�س يف ح�ضور
ال�سفري اللبناين يف مدريد �شكري عبود و�أركان اخلارجية الإ�سبانية.
كذلك ،التقى الوزير املر نظريته الإ�سبانية ال�سيدة كارمن �شاكون
يف مقر وزارة الدفاع ،حيث �أقيم احتفال ر�سمي .كما تخلل الزيارة،
حفل غداء على �رشف الوزير املر دعت اليه ال�سيدة �شاكون ،وح�رضه
�أركان الوزارة.
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قائد اجلي�ش ي�ستقبل
القائم ب�أعمال ال�سفارة الأمريكية
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،القائم
ب�أعمال ال�سفارة الأمريكية ال�سيد توما�س دوتون الذي �أكّ د ا�ستمرار
الإدارة الأمريكية تقدمي الدعم للجي�ش اللبناين.

 ...وال�سفري ال�سوري
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري �سوريا ال�سيد علي
عبد الكرمي علي ،وجرى تداول الأو�ضاع العامة .

 ...وال�سفري الرتكي
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي� ،سفري تركيا ال�سيد �إينان
�أوزيلديز يف زيارة تعارف ،وتناول البحث �سبل التعاون بني اجلي�شني
اللبناين والرتكي.
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 ...ووفد ًا �أمريكياً

 ...وال�سفري اللبناين
يف الواليات املتحدة الأمريكية

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،امللحق الع�سكري
الأمريكي ال�سيد روبرت ماكو�شيون يرافقه العقيد جوزف رانك ،يف
ح�ضور القائم ب�أعمال ال�سفارة الأمريكية ال�سيد توما�س دوتون وامللحق
الع�سكري املقدم جيم لنتز .وجرى تداول �سبل تعزيز التعاون الع�سكري
بني اجلي�شني اللبناين والأمريكي.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري لبنان يف الواليات
املتحدة الأمريكية ال�سيد �أنطوان �شديد الذي �أكّ د للعماد قهوجي عدم
توقف امل�ساعدات الأمريكية للجي�ش اللبناين.

 ...ونائب م�ساعد وزيرة اخلارجية الأمريكية
ل�ش�ؤون ال�رشق الأدنى
ا�ستقبل العماد قهوجي ،نائب م�ساعد وزيرة اخلارجية الأمريكية
ل�ش�ؤون ال�رشق الأدنى ال�سيد جاكوب وال�سن ،يف ح�ضور القائم ب�أعمال
ال�سفارة الأمريكية ال�سيد توما�س دوتون .وجرى خالل اللقاء بحث
عالقات التعاون الع�سكري بني جي�شي البلدين ،مع الت�أكيد على موا�صلة
برنامج دعم اجلي�ش اللبناين.

 ...وامل�ساعد اخلا�ص للموفد الأمريكي
اىل ال�رشق الأو�سط

 ...ووفد ًا من قيادة
العمليات اخلا�صة الأمريكية

�إ�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،ال�سيد فريد هوف
امل�ساعد اخلا�ص للموفد الأمريكي اىل ال�رشق الأو�سط جورج ميت�شيل،
يرافقه القائم ب�أعمال ال�سفارة الأمريكية ال�سيد توما�س دوتون وال�سيد
روبرت ماكو�شيون .وقد �أكّ د ال�سيد هوف ا�ستمرار الإدارة الأمريكية
بتقدمي الدعم للجي�ش اللبناين.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من قيادة
العمليات اخلا�صة يف اجلي�ش الأمريكي برئا�سة اجلرنال �شارل كليفالند،
وجرى بحث �سبل تعزيز قدرات الوحدات اخلا�صة يف اجلي�ش اللبناين ،ال
�سيما يف جمال التدريب.
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 ...ونائب املدير الإقليمي
لوكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكي

 ...وقائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وبتواريخ خمتلفة ،قائد
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة اللواء �ألبريتو �أ�سارتا ،وبحث معه الو�ضع يف
اجلنوب و�سبل تعزيز التعاون والتن�سيق بني اجلي�ش والقوات الدولية،
ال �سيما يف �ضوء قرار جمل�س الأمن القا�ضي بالتمديد �سنة �أخرى ملهمة
القوة املذكورة.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،نائب املدير
الإقليمي لوكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكي يف منطقة ال�رشق
الأو�سط ال�سيد مارك روموهر على ر�أ�س وفد مرافق ،وتناول البحث
برنامج امل�ساعدات الأمريكية املقررة للجي�ش اللبناين.

 ...وامللحق الع�سكري الفرن�سي
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،امللحق الع�سكري
الفرن�سي العقيد فيليب برتيل ،وتداوال �سبل تعزيز عالقات التعاون
الع�سكري بني اجلي�شني اللبناين والفرن�سي.

 ...وامللحق الع�سكري البلجيكي

 ...وامللحق الع�سكري امل�رصي

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،امللحق الع�سكري البلجيكي
العقيد جان فان جيلز يف زيارة وداعية مبنا�سبة انتهاء مهماته يف لبنان،
ق ّدم فيها خلفه العقيد غاي كاليز.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،امللحق
الع�سكري امل�رصي العقيد حممد عبد العظيم عبد احلميد ال�سيد يف زيارة
وداعية ،ق ّدم خاللها خلفه العقيد �أ�رشف �صالح الدين �أحمد حممد.
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 ...ورئي�س بعثة اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر

 ...وقائد القوات البحرية
يف القيادة الو�سطى الأمريكية

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س بعثة اللجنة
الدولية لل�صليب الأحمر ال�سيد جورج كوفينو�س ترافقه ال�سيدة
كا�ساندرا فارتيل .وجرى خالل اللقاء بحث �سبل تفعيل التعاون بني
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وال�صليب الأحمر.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،قائد القوات البحرية
يف القيادة الو�سطى الأمريكية الأمريال مارك فوك�س على ر�أ�س وفد
تطرق البحث اىل العالقات الثنائية بني اجلانبني و�سبل
مرافق ،وقد ّ
تعزيز التعاون الع�سكري بني البحريتني اللبنانية والأمريكية.

 ...وقائد القوة امل�شرتكة
يف القوات امل�سلحة املاليزية
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،قائد القوة امل�شرتكة
يف القوات امل�سلحة املاليزية الأمريال جميل بن عثمان ،وتباحثا حول
مهمات الوحدة املاليزية يف القوات الدولية و�سبل تعزيز التعاون
الع�سكري بني اجلانبني.

 ...والرئي�س �أمني اجلميل

 ...ومدير ال�سيا�سات الدولية يف القوات
امل�سلحة الكورية

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س
اجلمهورية الأ�سبق ال�شيخ �أمني اجلميل ،وتداوال الأو�ضاع العامة.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،مدير ال�سيا�سات الدولية يف
القوات امل�سلحة الكورية العميد كيونغ �سو�شني .وجرى بحث مهمات
الوحدة الكورية العاملة يف �إطار القوة الدولية و�سبل تعزيز التعاون
الع�سكري بني اجلي�شني اللبناين والكوري.
اجلي�ش  -العدد رقم 304
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 ...والنائب �إدغار معلوف
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب �إدغار معلوف
وبحثا �أو�ضاعا ً عامة.

 ...والنائب ن�ضال طعمة

 ...والنائب قا�سم عبد العزيز

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب ن�ضال طعمة الذي
�أعرب عن تقديره جهود امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب قا�سم عبد العزيز
وبحثا �ش�ؤونا ً عامة.

 ...والنائب الوليد �سكرية

 ...والنائب عماد احلوت

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب الوليد
�سكرية الذي ن ّوه بجهود �أفراد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف تثبيت الأمن
والإ�ستقرار.

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب عماد احلوت الذي
�أثنى على دور اجلي�ش.
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 ...والنائب خالد زهرمان

 ...والنائب �سيمون �أبي رميا

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب خالد زهرمان
ووفداً مرافقا ً.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب �سيمون �أبي رميا
وا�ستعر�ضا الأو�ضاع العامة يف البالد.

 ...والنائب حكمت ديب
ا�ستقبل القائد العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب حكمت
ديب وجرى بحث ال�ش�ؤون املحلية.

 ...والنائب غ�سان خميرب

 ...والنائب �آغوب بقرادونيان

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب غ�سان خميرب
وتداوال ال�ش�أن العام.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب �آغوب بقرادونيان
وبحثا الأو�ضاع العامة يف البالد.
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 ...والنائب �سليم كرم

 ...والوزير حممد ال�صفدي

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب �سليم كرم
وتداوال الأو�ضاع العامة.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،الوزير حممد ال�صفدي
وتداوال �ش�ؤونا ً عامة.

 ...والوزير مي�شال فرعون
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وزير الدولة ل�ش�ؤون
جمل�س النواب مي�شال فرعون ،الذي �أكّ د بعد اللقاء على �أهمية دور
وحيا جهوده يف
اجلي�ش املف�صلي يف حت�صني ال�سيادة والإ�ستقاللّ ،
التج�س�س
الدفاع عن احلدود وتطبيق القرار  ،1701وك�شف �شبكات
ّ
وحماية ال�سلم الأهلي ،داعيا ً اىل تعزيز قدراته و�إمكاناته.

 ...والوزير ال�سابق �إيلي �سكاف

 ...والوزير ال�سابق كرمي بقرادوين

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،الوزير ال�سابق �إيلي �سكاف
وتباحثا الأو�ضاع العامة.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،الوزير ال�سابق كرمي
بقرادوين الذي �أعرب عن تقديره جهود امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
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 ...والوزير ال�سابق حم�سن دلول

 ...ومدير عام قوى الأمن الداخلي

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،الوزير ال�سابق حم�سن دلول
وبحثا �ش�ؤونا ً عامة.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،مدير عام قوى الأمن
الداخلي اللواء �أ�رشف ريفي ،على ر�أ�س وفد من كبار �ضباط املديرية.

 ...وم�سيرّ �أعمال جهاز �أمن املطار

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،م�سيرّ �أعمال جهاز �أمن
املطار العميد يا�رس حممد.

 ...ومدير عام م�ؤ�س�سة الإ�سكان

 ...ورئي�س الهيئة الناظمة للإت�صاالت

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،مدير عام م�ؤ�س�سة
الإ�سكان ال�سيد حممد يون�س ،يرافقه ال�سيد عبداهلل حيدر.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س الهيئة الناظمة
للإت�صاالت الأ�ستاذ عماد حب اهلل يرافقه ال�سيد باتريك عيد.
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 ...والأمني القطري حلزب البعث

 ...ووفد ًا من املجل�س الوطني للإعالم

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،الأمني القطري حلزب
البعث الوزير ال�سابق فايز �شكر.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من املجل�س
الوطني للإعالم برئا�سة الأ�ستاذ عبد الهادي حمفوظ وجرى تداول
ال�ش�ؤون العامة.

 ...ووفد ًا من جبهة العمل الإ�سالمي
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من جبهة العمل
الإ�سالمي برئا�سة ال�شيخ زهري جعيد.

 ...ووفد ًا من الهيئة الوطنية لرف�ض الفتنة
ودعم املقاومة

جتمع الأطباء العائدين من غزة
 ...ووفد
ّ

جتمع الأطباء
ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفد ّ
العائدين من غزة برئا�سة الدكتور غ�سان جعفر.
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 ...ووفد ًا من مطارنة البقاع

 ...ووفد ًا من اللجنة املنظمة ل�سفينتي
«مرمي »و«ناجي العلي»

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من مطارنة
�ضم ال�سادة املطارنة :اندريه حداد ،بول�س �سفر ،من�صور حبيقة،
البقاع ّ
ا�سبرييدون خوري ،اليا�س رحال و�سمعان عطااهلل.

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من اللجنة اخلا�صة
�ضم كالً من ال�سادة :رئي�س حركة
بال�سفينتني «مرمي» و«ناجي العلي» ّ
فل�سطني احلرة يا�رس �شلق ،ال�سيدة �سمر احلاج ،الإعالمية رميا فرح
واملحامية ماي خري�ش.

 ...ورئي�س حركة الإ�ستقالل
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س حركة
الإ�ستقالل مي�شال مع ّو�ض وجرى التداول بالأو�ضاع العامة.

 ...واملحامي جوزيف �أبو فا�ضل

 ...ووفد ًا من بلدية �شدرا

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،املحامي والكاتب
ال�سيا�سي جوزيف �أبو فا�ضل ،وتناول البحث الأو�ضاع العامة.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من بلدية �شدرا
برئا�سة ال�سيد جورج يو�سف خليل.
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 ...ووفد ًا من بلدية �صور

 ...ووفد ًا من بلدية عندقت

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من بلدية �صور
برئا�سة رئي�س البلدية ح�سن دبوق ،يرافقهم رئي�س احتاد بلديات �صور
ال�سيد عبد املح�سن احل�سيني.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من بلدية عندقت
�أعرب عن تقديره اجلي�ش.

 ...ووفد ًا من خماتري لبنان
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من خماتري لبنان،
�أثنى على اجلهود التي يبذلها اجلي�ش لتعزيز الأمن والإ�ستقرار يف
خمتلف املناطق اللبنانية.

 ...ووفد ًا من م�شايخ
م�ؤ�س�سة العرفان التوحيدية

التجمع الوطني
 ...ووفد ًا من
ّ
للإ�صالح الإقت�صادي

ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من م�شايخ
م�ؤ�س�سة العرفان التوحيدية الذي �أعرب عن تقديره اجلهود التي تبذلها
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية للحفاط على الأمن والإ�ستقرار.

التجمع الوطني
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من
ّ
تطرق البحث اىل �ش�ؤون عامة.
للإ�صالح الإقت�صادي ،وقد ّ
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جولة

القائد

ت�رشين الأول

�آلية لت�سليح اجلي�ش،
�أكّ �����د ق���ائ���د اجلي�ش
قائد اجلي�ش يتفقّد ال�رشطة الع�سكرية
ال��ع��م��اد ج���ان قهوجي وينوه بالعملية التي نفّذتها مديرية املخابرات يف �شتورا وخ��ط��وة وزي���ر ال��دف��اع
ّ
على «موا�صلة الإدارة
الوطني الداعمة يف هذا
الأمريكية تنفيذ برنامج امل�ساعدات الع�سكرية للجي�ش» ،كما ن ّوه الإط��ار» ،الفتا ً اىل �أن «قوة اجلي�ش هي قوة للدولة وم�ؤ�س�ساتها،
«بالعملية الأمنية التي نفّ ذتها مديرية املخابرات يف بلدة �شتورا ،و�ضمانة للمناخ الدميقراطي يف البالد».
و�أك��د العماد قهوجي «موا�صلة الإدارة الأمريكية تنفيذ برنامج
خالل �شهر �آب املن�رصم ،والتي كانت ت�ستهدف اعتقال اثنني من
امل�ساعدات الع�سكرية للجي�ش اللبناين ،و�أن ال عوائق تعرت�ض ذلك،
�أخطر الإرهابيني يف لبنان».
كالم قائد اجلي�ش جاء خالل جولة تفقّدية لقيادة ال�رشطة الع�سكرية وفق ما �رصّح به ال�سيد فريديريك هوف امل�ساعد اخلا�ص للمبعوث
يف الريحانية ،حيث اطلع على ن�شاطاتها املختلفة ،ثم اجتمع اىل الأمريكي اىل ال�رشق الأو�سط خالل زيارته الأخرية للقيادة ،حيث نقل
ال�ضباط والع�سكريني ،و�أعطى توجيهاته ال�لازم��ة ،م�شدداً «على تقدير الكونغر�س والإدارة الأمريكية لأهمية الإ�ستقرار يف لبنان،
دور ال�رشطة الع�سكرية يف احلفاظ على قيم اجلي�ش واالن�ضباط ودور اجلي�ش يف حمايته».
من جهة �أخرى ،ن ّوه قائد اجلي�ش «بالعملية الأمنية التي قامت بها
العام يف امل�ؤ�س�سة ،اىل جانب تنفيذ املهمات الأمنية اخلا�صة،
والإ�ضطالع مبهمات ال�ضابطة العدلية» ،مثنيا ً على «�إ�رساعها يف مديرية املخابرات م�ؤخراً يف بلدة �شتورا ،والتي كانت ت�ستهدف
التنبه واليقظة،
والتقيد اعتقال اثنني من �أخطر الإرهابيني يف لبنان ،داعيا ً اىل
�إجن��از التحقيقات ،وحر�صها على مراعاة �أ�صول التحقيق
ّ
ّ
مت�س الإ�ستقرار الأمني الذي
يبيته املت�رضّرون من �ضغائن،
بالإجراءات القانونية».
ّ
�إزاء ما ّ
ثمن العماد قهوجي «مبادرة رئي�س اجلمهورية اىل �إطالق تنعم به خمتلف املناطق اللبنانية».
وقد ّ
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إإسستقباال
رئي�س الأركان ي�ستقبل
الوزير ال�سابق عبد اللـه فرحات

ت رئ
يسس ألا

ت�رشين الأول

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي امل�رصي يف مكتبه يف
الريزة ،الوزير ال�سابق الدكتور عبد اللـه فرحات ،وجرى التطرق
للموا�ضيع العامة يف البالد.

ر

كان

 ...وقائد جمموعة مراكب
كا�سحات الألغام الفرن�سية

ا�ستقبل رئي�س الأركان يف مكتبه يف الريزة ،قائد جمموعة مراكب
كا�سحات الألغام الفرن�سية العقيد البحري فريدريك برينون ،يرافقه
قادة املراكب الثالثة التابعة للمجموعة ،وامللحق الع�سكري الفرن�سي
العقيد فيليب باتريل.
وجرى خالل اللقاء التطرق للموا�ضيع امل�شرتكة والتعاون بني
البحريتني الفرن�سية واللبنانية وفوج مغاوير البحر.

 ...وال�شاعر �إميل نون
ا�ستقبل اللواء الركن امل�رصي ،يف مكتبه يف الريزة ،ال�شاعر �إميل نون
الذي ق ّدم ديوانه ال�شعري اخلام�س حتت عنوان «ر�سائل اىل ال�سماء».

�إفطار بح�ضور اللواء الركن امل�رصي
مثّل رئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي امل�رصي العماد قائد اجلي�ش يف حفل �إفطار يف دار الطائفة الدرزية ،ح�رضه ممثلون عن
الر�ؤ�ساء الثالثة بالإ�ضافة اىل مفتي اجلمهورية ال�شيخ حممد ر�شيد قباين وممثلون عن باقي ر�ؤ�ساء الطوائف امل�سيحية والإ�سالمية
يف لبنان ،بالإ�ضافة اىل وزراء ونواب و�شخ�صيات �سيا�سية واجتماعية و�أمنية وق�ضائية .وقد �ألقى �شيخ عقل طائفة املوحدين الدروز
ر�ص ال�صفوف والت�أكيد على ثالوث اجلي�ش
ال�شيخ نعيم ح�سن كلمة �ش ّدد خاللها على الوحدة الوطنية بني جميع اللبنانيني ،ودعا اىل ّ
وال�شعب واملقاومة يف مواجهة العدو الإ�رسائيلي ،وعلى دعم م�سرية م�ؤ�س�سات الدولة لإنها�ض لبنان من كبوته.
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تعيني

اللواء الركن عدنان مرعب
�أميناً عاماً للمجل�س
الأعلى للدفاع

ت�رشين الأول

مبوجب املر�سوم الرقم  4785ال�صادر
قرر جمل�س الوزراء
بتاريخ ّ ،2010/8/23
تعيني العميد الركن عدنان مرعب �أمينا ً
عاما ً للمجل�س الأعلى للدفاع ورقّ اه اىل رتبة
لواء ركن ،بدالً من اللواء الركن �سعيد عيد
الذي �أحيل على التقاعد اعتباراً من تاريخ
 ،2010/8/24ومبوجب املر�سوم الرقم
 4891تاريخ .2010/8/26
ويف ما يلي نبذة عن ال�سرية الذاتية للواء
الركن مرعب:
 من مواليد  - 1954/4/7بلدة البرية ق�ضاء عكار. يحمل �شهادة البكالوريا اللبنانية -الق�سم الثاين ،وهو يتقن اللغتني الفرن�سية
والإنكليزية ،بالإ�ضافة اىل العربية.
 تط ّوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابط بتاريخ .1973/10/1وتدرج يف الرتقية حتى رتبة عميد ركن اعتباراً من
 رقي لرتبة مالزم اعتباراً من ،1976/7/1ّ
.2004/1/1
 تولىّ وظائف قيادية خمتلفة خالل خدمته الع�سكرية منها :قائد كتيبة ،رئي�س ق�سم الإن�ضباطوالق�ضاء الع�سكري يف �أركان اجلي�ش للعديد ،قائد لفيف الدرو�س والعمليات يف املدر�سة احلربية
ورئي�س جهاز املرا�سم يف �أركان اجلي�ش للعديد.
 تابع عدة دورات درا�سية يف الداخل ويف اخلارج� ،أبرزها دورة �أركان يف اململكة العربية ال�سعودية،ودورة دفاع وطني يف جمهورية م�رص العربية.
 نال عدة �أو�سمة بالإ�ضافة اىل تنويه العماد قائد اجلي�ش وتهنئته مرات عديدة. -مت�أهل وله خم�سة �أوالد.
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معو�ض بو مارون
�إعداد :با�سكال
ّ

ك�����رم�����ت قيادة
ّ
اجل���ي�������ش الأم���ي��ن
العام ملجل�س الدفاع
الأعلى اللواء الركن �سعيد عيد
ملنا�سبة �إحالته على التقاعد.
املجمع الع�سكري
وقد �أقيم يف
ّ
يف جونيه حفل غ��داء ح�رضه
ق��ائ��د اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد جان
قهوجي ورئي�س الأركان اللواء
الركن �شوقي امل�رصي ومدير
عام الأمن العام اللواء الركن
وفيق جزيني ،وعدد كبري من
قادة الأجهزة الأمنية وال�سلطات
الع�سكرية وكبار ال�ضباط.
بداية الن�شيد الوطني �ألقى
نوه خاللها بجهود
بعدها العماد قهوجي كلمة ّ
اللواء الركن عيد.

ت

كرمي

ت�رشين الأول

و�أ����ص���ول اللياقة
الإج���ت���م���اع���ي���ة� ،أم���ا
�أن ي��ك� ّ�رم واح����داً من
�أف���راد عائلته ،فهذا
�إ�ستثنائي ،وال يح�صل
�إال يف ح��االت خا�صة،
ول����ق����ا�ؤن����ا ه���ذا
ه���و الإ���س��ت��ث��ن��اء
واخل�صو�صية.

املجمع الع�سكري
حفل غداء يف
ّ
على �شـرف اللـواء الركـن �سعيد عيد
كلمة قائد اجلي�ش
ا�ستهل قائد اجلي�ش كلمته مرحبا ً باحل�ضور
وقال:
نكرم فيها
نلتقي اليوم يف منا�سبة عطرة ّ
�أحد �أبناء عائلة اجلي�ش ،الذين �سموا
فوق العادة ،علما ً و�أخالقا ً و�إخال�صا ً
للم�ؤ�س�سة وال��وط��ن ،عنيت به
اللواء الركن �سعيد عيد.
و�أن
ي��ك��رم امل����رء �ضيفا ً
ّ
ع��زي��زاً ،فهذا �أم��ر طبيعي
مت����ل����ي����ه الأع��������������راف
وال����ت����ق����ال����ي����د،

�أيها الرفاق
هذه لي�ست املرة الأوىل ،ولن تكون الأخرية،
التي نو ّدع فيها رفيقا ً لل�سالح ،فهناك دائما ً
ومن يذهب ،ويف كال احلالتني ،يبقى
َمن ي�أتي َ
الهدف الأ�سمى للجميع ،متابعة م�سرية ال�رشف
والت�ضحية وال���وف���اء ،و�إن اختلفت الطرق
وتع ّددت الأ�شكال .ف�إذا كانت ر�سالة اجلندي
يف اخل��دم��ة الفعلية ه��ي ال��دف��اع ع��ن الأه���ل
وال�ت�راب وال���ذود ع��ن علم ال��ب�لاد ،اىل جانب
تكري�س طاقاته وجهوده مل�ؤ�س�سته� ،سعيا ً اىل
االرتقاء بها نحو الأف�ضل ،واحلفاظ على دورها
كمرجعية وطنية موثوقة ،و�ضمانا ً �أكيداً ل�صون
وح��دة الوطن ودرء الأخطار املحدقة به ،ف�إن
دور اجلندي يف التقاعد ،هو ن�رش املبادئ واملثل
الع�سكرية يف املجتمع امل��دين والعمل على
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تر�سيخها يف نفو�س �أكرب �رشيحة من املواطنني،
يج�سد دور الر�سول الويف ،الذي على
وهو بذلك ّ
عاتقه تقع م�س�ؤولية التوعية والتغيري.
لقد عرفنا اللواء الركن عيد يف �أثناء خدمته
يف م�ؤ�س�سة اجلي�ش ،واح��داً من نخبة ال�ضباط،
والتجرد ونكران
الذين جعلوا من الع�صامية
ّ
الذات والتفاين يف �أداء الواجب� ،أ�سلوب عمل
ونهج ح��ي��اة ،فلم ي�سمح لنف�سه بالوقوع يف
�رشك املتاهات من �أي نوع كانت ،كذلك مل يهن
�أم��ام ال�صعاب� ،أو ي�تر ّدد يف تنفيذ املهمات
الدقيقة .كما عرفناه اي�ضا ً خالل خدمته ك�أمني
عام للمجل�س الأعلى للدفاع ،وع�ضو يف املجل�س
الع�سكري ،خري م�ؤمتن على الأمانة� ،ساهراً على
تعزيز ق��درات القوات امل�سلحة والتن�سيق يف
ما بينها ،منقّبا ً برجاحة عقله و�صفاء �ضمريه،
ع��ن �أف�ضل الأف��ك��ار واخل��ط��ط الكفيلة بر�سم
ال�سيا�سة الدفاعية والأمنية يف البالد.
لقد كان عمله ال�صامت هذا� ،أبلغ متكلّم عن
مناقبيته والتزامه ،وكانت ب�صماته املطبوعة
يف كل الوظائف التي �شغلها� ،أ�سطع برهان
على �إجنازاته امل�ضيئة.
و�أ�ضاف قائالً:
نغتنم فر�صة لقائنا ال��ي��وم ،لن�ؤكد جمدداً
ال��ت��زام القيادة ثابتتني �أ�سا�سيتني ،الأوىل

وه��ي ال��وف��اء ل��دم��اء ال�����ش��ه��داء ،ولت�ضحيات
�أجيال امل�ؤ�س�سة ،فامل�ؤ�س�سة التي ال حتفظ
�إرث �أبنائها ،تفقد �أ�صالتها وزخم اندفاعها
وا���س��ت��م��رار مكانتها امل��ع��ن��وي��ة� .أم���ا الثابتة
الثانية ،فهي احل��ف��اظ على ر�سالة اجلي�ش،
لي�س من خ�لال ا�ضطالعه بواجباته الدفاعية
�صمام
والأمنية فح�سب ،بل من خالل ا�ستمراره ّ
املتفرد عن �سائر
�أمان لوحدة ال�شعب اللبناين،
ّ
ال�شعوب بتن ّوعه وت��وازن��ات��ه الدقيقة ،التي

جعلت منه منوذجا ً للحرية واالنفتاح واحلوار،
ومركز تفاعل ح�ضاري وثقايف للإن�سانية جمعاء.
من هنـا ،واجهنـا بكل القوة العدو الإ�رسائيلي
والإره������اب ال��ل��ذي��ن ي�����ش��كّ �لان بطبيعتيهما
العن�رصية والأ���ص��ول��ي��ة ،النقيـ�ض الوا�ضح
لل�شعب اللبناين ،ف�أكّ ـدنا للأول مراراً وتكراراً
و���ص��والً اىل امل��واج��ه��ة البطولية الأخ��ي�رة يف
منطقة العدي�سة� ،أن اجلي�ش لن يتنازل عن
حقه املقد�س يف الدفاع عن ال�سيادة الوطنية،
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و�أن لبنان لن يكون لقمة �سائغة
�أمام �أطماعه� ،أو م�رسحا ً مل�ؤامراته
ومرتعا ً لعمالئه ،و�أك��دن��ا للثاين
�أي الإره��اب ،يف �أثناء معركة نهر
ال��ب��ارد وم��ا ت�لاه��ا ،و���ص��والً اىل ما
ج���رى يف ب��ل��دة ���ش��ت��ورا بالأم�س
القريب ،رف�ض ال�شعب اللبناين
بكل فئاته وط��وائ��ف��ه ،ه��ذا اجل�سم
ال��غ��ري��ب ع��ن ت��اري��خ��ن��ا وقيمنا،
وعزم اجلي�ش على اقتالع �أ�شواكه
اخلبيثة �أينما وجدت.
وبالتزامن مع جهوزية اجلي�ش
الدائمة للت�صدي لهذين اخلطرين
بكل الإم��ك��ان��ات امل��ت��اح��ة ومهما
بلغت الت�ضحيات ،نتطلع ب�أمل
وثقة ،اىل احل�صول على قدرات
ع�سكرية ن��وع��ي��ة ،تتيح للجي�ش
القيام مبهماته الدفاعية والأمنية
ب�صورة �أكرث فاعلية ،م�ستندين يف
التوجه اجلديد لأرك��ان
ذل��ك اىل
ّ
ال��دول��ة ،ال �سيما امل��ب��ادرة التي
�أطلقها م���ؤخ��راً فخامة الرئي�س
ال��ع��م��اد مي�شال �سليمان،
وب��ا��شر بدعمها وزي��ر الدفاع
الوطني الأ�ستاذ اليا�س املر.
ويف ختام كلمته ،هن�أ العماد
قهوجي اللواء الركن عدنان
م��رع��ب مبن�صبه اجلديد،
ك����أم�ي�ن ع���ام للمجل�س
الأع���ل���ى ل��ل��دف��اع،

وق����ال« :ن��ح��ن ع��ل��ى ثقة
ب ��أن��ه �سيكون خ�ير خلف
خلري �سلف».
ث��م ق��� ّدم للمحتفى به
درع����ا ً ت��ذك��اري �ا ً تكرميا ً
للجهود التي بذلها خالل
خدمته الع�سكرية.

اللواء الركن عيد
ب���دوره �أل��ق��ى ال��ل��واء الركن
عيد كلمة ا�ستهلها بتوجيه
ال�شكر اىل العماد قهوجي
واحل�ضور ،وقال:
ل���ق���د ان��ق�����ض��ى

حواىل الـ 40عاما ً على التحاقي بهذه امل�ؤ�س�سة،
م�ؤ�س�سة ال�رشف والت�ضحية وال��وف��اء ،حاولت
خاللها القيام بواجبي على �أكمل وج��ه ،وكان
العطاء بيني وبينها متبادالً� .أعطيتها زهرة
�شبابي ومعظم �أي��ام حياتي ،و�أعدها باملزيد
عند الإقت�ضاء ،ويف املقابل �أعطتني �أكرث مما
�أعطيتها� ،أعطتني العلم والثقافة واخلربة يف
الكثري من املجاالت.
لقد تط ّوعت �شابا ً يافعا ً يجهل �أم��ور احلياة
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و�أ�رسارها وها �أنا الآن �أتركها رجالً
نا�ضجا ً عجنته الأي���ام وال�سنون
والتجارب.
�سيدي العماد
ي�صفني بع�ض رف���اق ال���دورة
ب ��أين �صاحب مدر�سة تقول ب�أن
العمل ال����د�ؤوب والإخ�ل�ا����ص ل��ه ال
ب��د �أن يو�صال الإن�����س��ان اىل �أرف��ع
املراتب والوظائف و�أعالها ،و�أنا ال
أ� ّدعي لنف�سي ذلك ،ولكنني وبكل
�أمانة من امل�ؤمنني بهذه املدر�سة
وامل��ن��ا��صري��ن ل��ه��ا ،وجت��رب��ت��ي يف
احل��ي��اة الع�سكرية ت ��ؤي��د �صحة
ه��ذه ال��ن��ظ��ري��ة ،ووق���ويف �أمامكم
الآن بهذه ال�صفة وه��ذا التكرمي
خري دليل على ذلك� .إن هذا لي�س
بالغريب على النهج املتبع يف هذه
ومتيزها عن �سواها
امل�ؤ�س�سة الأم
ّ
من م�ؤ�س�سات الدولة و�إداراتها.
يف اخل��ت��ام �أق����ول ،لي�س بالأمر
الي�سري مغادرة احلياة الع�سكرية
والإن��ت��ق��ال اىل احل��ي��اة املدنية،
ف��ل��ي�����س م���ن ال�����س��ه��ل على
امل���رء الإب��ت��ع��اد ع��ن الرفـاق
والأ�صدقاء والذكريات .ولكني
�أق����ول وب��ك��ل ���ص��ـ��دق� ،أنتم
باقون يف قلبي ويف عقلي اىل
�آخر يوم يف حياتي ،بارك اهلل
جهودكم والوطن بحاجة
لت�ضحياتكم.

ت

كرمي

ت�رشين الأول

�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

برعاية قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي
وح�ضوره� ،أقيم حفل
تكرمي لع�ضو املجل�س
الع�سكري اللواء الركن
نبيل قرعة مبنا�سبة
�إحالته على التقاعد.
ح�رض احلفل �أع�ضاء
املجل�س الع�سكري ونواب
رئي�س الأركان وعدد من
كبار �ضباط القيادة .وقد
�ألقى العماد قهوجي كلمة
نوه فيها ب�إجنازات اللواء
ّ
الركن قرعة الذي ترك
ب�صماته يف كل الوظائف
التي �شغلها ،كما �أثنى
على اجلهود التي بذلها
طوال فرتة خدمته.

�إحتفال يف الريزة مبنا�سبة �إحالة اللواء الركن نبيل قرعة على التقاعد
العماد قهوجي
ا�ستهل قائد اجلي�ش كلمته
متوجها ً اىل احل�ضور بالقول:
ّ
�إنها احلياة الع�سكرية ،ندخل
اليها من بابها الوا�سع ،فتيانا ً
ت�����ض� ّ�ج يف ع��روق��ه��م م�شاعر
الإعتزاز باالنتماء اىل م�ؤ�س�سة
اجلي�ش ،و��ش�رف خ��دم��ة العلم
وال��وط��ن ،ف�لا نبخل بجهد �أو
الق�سم
ع��رق �أو دم ملتزمني
َ
وال��واج��ب ،م�ؤمنني باملبادئ
ال��ع�����س��ك��ري��ة وامل�����س � ّل��م��ات
ال��وط��ن��ي��ة ،ل��ك��ن ح�ي�ن يينع
الثمر وين�ضج احل�صاد ،حتطّ
امل�سرية رحالها ،فنم�ضي اىل
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احلياة العامة فخورين
بر�صيدنا الكبري م��ن العطاء ،مطمئني
البال اىل �أن ال�شعلة �ستبقى م�ضاءة والأمانة
�ستبقى م�صانة.
و�أ�ضاف قائالً:
كرمت قيادة اجلي�ش
بالأم�س غري البعيدّ ،
ع�ضوين يف املجل�س الع�سكري هما :اللواء
الركن �سعيد عيد واللواء الركن ح�سن حم�سن
نكرم
مبنا�سبة �إحالتهما على التقاعد ،واليوم ّ
للغاية عينها اللواء الركن نبيل قرعة ،ويف هذا
التكرمي �أكرث من داللة ومعنى ،فهو يعبرّ عن
عرفان القيادة بجهود ه ��ؤالء ال��ق��ادة ،يف بناء
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وتطويرها نحو الأف�ضل،
وع��ن تقديرها ت�ضحياتهم اجل�سام ،ال �سيما
خ�لال املحطات ال�صعبة التي م� ّ�ر بها اجلي�ش
والوطن .كما ي�شري هذا التكرمي ب�شكل وا�ضح،
اىل �أن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية كعادتها ،تبادل
الوفاء بالوفاء والعطاء بالعطاء ،وهي حري�صة
َّ
كل احلر�ص على �صون �إجنازات �أبنائها ،وجعلها
قدو ًة للحا�رض وامل�ستقبل.
ت�شهد م�سرية اللواء الركن قرعة ،ب�أنه كان
واحداً من خرية �ضباط اجلي�ش ،فعلى ال�صعيد
ال�شخ�صي ،كان مثال ال�ضابط املتطلّع
امل��ت��ن� ّور ،املتمايز ب�صفاء فكره
ورج��اح��ة عقله ودماثة

�أخ�ل�اق���ه ،وامل��ت��م��اي��ز �أي�����ض �ا ً ب�����ص�بره الوا�سع
ومناقبيته ال�صلبة وقيمه الرا�سخة.
وعلى ال�صعيد العمالين ،ت�شهد له م�سريته
اي�ضا ً �أنه مل يت�أخر يوما ً عن امل�شاركة يف معارك
الدفاع عن لبنان ويف تنفيذ املهمات الدقيقة
واحل��رج��ة ،م��واج��ه�ا ً الأخ��ط��ار ب���إرادت��ه املتينة
و�شجاعته املعهودة.
�أما خالل ال�سنوات الأخ�يرة ،فكان ن�صيبه �أن
يتوىل م�س�ؤوليتني ب��ارزت�ين ،الأوىل ،توليه
رئ��ا���س��ة جل��ن��ة م��ت��اب��ع��ة �أو����ض���اع الع�سكريني
املفقودين ،حيث ثابر على البحث واال�ستك�شاف
والتنقيب مقتفيا ً ك��ل �أث���ر وم��ع��ل��وم��ة ،حتى
ا�ستطاع حتديد م�صري الكثري منهم ،وتكوين
ملف �شامل عن الق�ضية ،ميكن اعتماده كمرجع
موثوق للإنطالق من خالله اىل املراحل القادمة.
�أم��ا امل�س�ؤولية الثانية ،فكانت تولّيه مركز
متفرغ يف املجل�س الع�سكري ،والتي
ع�ضو
ّ
�أك��د من خاللها م��رة �أخ��رى جدارته وم�شاركته
الفاعلة يف طرح الأفكار الب ّناءة ،واقرتاح اخلطط
ال�سليمة ،و�صوغ القرارات املنا�سبة.
وختم قائالً:
لقد ب��ات��ت م�ؤ�س�ستنا ال��ي��وم ،مو�ضع ثقة
اللبنانيني جميعا ً ،بعد �أن �أثبتت جهوزيتها
الدائمة حلماية الوطن ،وق ّدمت قوافل ال�شهداء
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الأب��رار يف مواجهة العدو الإ�رسائيلي والإرهاب
والعابثني مب�سرية الأمن واال�ستقرار ،فدعونا
نغتنم هذه الفر�صة ،لن�ؤكد جمدداً احلر�ص على
�صون �إرث امل�ؤ�س�سة ومكت�سباتها الوطنية،
والعزم على موا�صلة درب ال�رشف والت�ضحية
وال���وف���اء ،مهما ا���ش��ت��دت امل�����ص��اع��ب وغلت
الت�ضحيات.
ال�شكر والتقدير اىل ال��ل��واء ال��رك��ن قرعة،
ومع �أ�صدق التمنيات لك بالتوفيق يف مقبل
الأيام ،ثق يا رفيق ال�سالح ب�أن �أبواب امل�ؤ�س�سة
�ستبقى م�رشعة �أمامك ،وهي تدعوك اىل جتديد
اللقاء معها با�ستمرار ،ونحن على يقني كبري،
ب�أنك �ستكون لها خري مدافع غيور ور�سول و ّ
يف.
اللواء الركن قرعة
بدوره �ألقى املحتفى به كلمة قال فيها:
يف ذاك الأول من �آب  ،1975ت�سلّمت ال�سيف
فكُنته ،وما زلت.
ثمانية وثالثون �سنة رتعت خاللها يف زمان
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ومكاناتها.
علي ه��ذا الزمان غري المح
ما
ُ
�شئت �أن مي� ّ�ر ّ
�صت كياين.
أغويت برهة منه
وج��ودي ،ف�
ُ
تقم ْ
ّ
�شاقني �أن تتخلّد �أك�ثر مني تلك املكانات
فبت
الرثثارة اجلامدة ف�
أ�سكنت فيها طيفا ً مني ُّ
ُ

مروياتها .من بيدرها نقدتني امل�ؤ�س�سة
من
ّ
�ب ال����شرف والت�ضحية والوفاء،
الع�سكرية ح� ّ
ف�أطعمته عائلتي ال�صغرى فالكربى عاملا ً
ومعلّما ً �أن اجلي�ش �إن هو �إال �سيف لبنان ي�سلّه،
هو وحده� ،أبنا�ؤه عندما يته ّدد خطر.
رفاق دربي ،زمالئي
ما �أح��ي�لاه ذاك العمر م�ضى بينكم ومعكم.
فوا�سع قلوبكم ناداين نت�آلف ونت�آخى فنب�ضت

قلوبنا معا ً على وقع الإمي��ان واملحبة ،وعميق
ع��ق��ول��ك��م و�أف���ك���ارك���م �إ���س��ت��ه��واين فجذبني،
وك��ان الكون ب��أ��سراره وعلومه ميدانا ً نت�سابق
فيه ونقطف م��ن حقوله ثمار العلم والفكر
نتبادلها نطرحها يف الفكر اجلماعي مل�ؤ�س�ستنا
الع�سكرية.
رفاق دربي ،زمالئي
واكـتمــلـت ،مـع
جهــدت لبلــوغ الكـمــال
ُ
ْ
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م��ق��ـ��ـ��ـ��دار بلـوغــه،
ق��ن��اع��ت��ي ،فلكـم منـي
�ألـف �شكـر.
�سيدي العماد
على م�شارف نهاية حياتي
الع�سكرية ،كان يل ال�رشف �أن
�أعمل اىل جانبكم يف املجل�س
الع�سكري ،وكم كانت مثمرة
ه���ذه امل��رح��ل��ة .ل��ق��د
عرفت
ُ
ف��ي��ك��م ،ك��م��ا ع���ه���دي ب��ك��م،
الإن�����س��ان الإن�����س��ان وال��رج��ل
ال���رج���ل :الإن�������س���ان ب�صدقه
وحمبته وعفويته
و�صدقيته
ّ
ّ
و�أخ�ل�اق���ه ،ال��رج��ل مبواقفكم
ال�صلبة و�إرادتكم اخليرّ ة.
�أغ���ادرك���م ال��ي��وم وك��ل��ي فخر
واع��ت��زاز و�إمي��ان ب ��أن جي�شنا ب�ألف
خري ،ويف تاريخه �ألف �ألف مالكية و�ألف
�ألف �شجرة العدي�سة.
�أغ��ادرك��م مطمئنا ً �أوالدي و�أب��ن��اء وطني �أن
فقروا عينا ً واه��ن��أوا وكونوا له
للبنان جي�شه
ّ
ومعه ،فقوة لبنان من قوة جي�شه ثم �أبنائه.
تخلل االحتفال تقدمي قائد اجلي�ش درع �ا ً
تذكارية للواء الركن قرعة ،ويف اخلتام قطع
قالب حلوى و�رشب اجلميع نخب املنا�سبة.

من
اورات
ت�رشين الأول
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هي الأفواج اخلا�صة يف اجلي�ش اللبناين ،تثابر
على التمارين والتدريبات ،دائمة اال�ستعداد
لكل ما يواجهه الوطن ،ولأي مهمة تطر�أ .وهو
عودنا على التمارين
فوج املغاوير ال��ذي ّ
املميزة ،يف �أعايل اجلبال ومب�شاركة عدة قوى �أخرى.
ّ
� 17أيلول  2010كان املوعد مع مترين تكتي جديد
احلية ،نفّذه فوج املغاوير بالإ�شرتاك مع فوج املدرعات
بالذخرية
ّ
وفوجي املدفعية الأول والثاين ،الفوج امل�ضاد للدروع ،القوات اجلوية،
الأول
َ
فوج الهند�سة والطبابة الع�سكرية ،يف منطقة جرود العاقورة.
ح�رض التمرين رئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي امل�رصي ،عدد من كبار �ضباط اجلي�ش وقادة
الوحدات الكربى ،اىل جانب عدد من امللحقني الع�سكريني العرب والأجانب� ،ضباط دورة قائد كتيبة
الدفعة  37يف كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان ،وح�شد من املدعوين املدنيني.
اجلي�ش  -العدد رقم 304

35

ت�رشين الأول 2010

املثابرة على
التمرين ...خربة ووقاية
توجه بالتقدير للذين
اللواء الركن امل�رصي ّ
املنفّ
ذين
ح����ّض�رّ وا ه��ذا التمرين ون�� ّوه مبهارة
و�أدائ��ه��م وحرفيتهم« .فتمرين ك��ه��ذا ملدة
�ساعة ،يتطلّب �أياما ً و�أ�سابيع من التح�ضري،
وجهداً كبرياً ومتقنا ً» .وتابع« :الهدف الأ�سا�سي
من هذا التمرين هو �أن يبقى الع�سكري مت�آلفا ً
مع �سالحه ،بالإ�ضافة اىل الرتكيز على كيفية
ال���ت���ع���اون ب�ي�ن خم��ت��ل��ف الأ���س��ل��ح��ة
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الع�سكرية (طريان ،مدفعية� ،صواريخ،
دبابات ،هند�سة )...وذلك يف ظروف املعركة
احلقيقية».
بعدها ،انتقل ال��ل��واء ال��رك��ن امل����صري ل�رشح
نقاط الإختالف بني التمرين النظري واملعركة
احلقيقية« :خ�ل�ال ال��ت��دري��ب��ات ميكن

درا������س�����ة ك����ل خ��ط��وة
وكيفية
التحرك بدقة ،على عك�س الواقع
ّ
حيث نواجه عدواً ال يرحم ب�سالحه وذخريته .هذا
بالإ�ضافة اىل امل�شاكل التقنية التي ميكن �أن
تطر�أ على الآليات ،ون�سبة �ضمان �صالحيتها
حتى نهاية املعركة ،والنق�ص بالذخائر.»...
كما لفت اىل �رضورة حماية النف�س
وجت ّنب الإرباكات التي قد حتدث
يف �صفوف الع�سكريني.
و���ش � ّدد رئي�س الأرك����ان على �أن

«الأه��م من م�شاهدة التمرين ،هو تقييمه
خ�ص�ص
ونقده من خالل جلنة
متخ�ص�صة .فكما ُت ّ
ّ
غرفة عمليات م�شرتكة لتطبيق التمرين ،يجب
�أن تحُ ّدد جلنة ،لي�س بهدف النقد واملحا�سبة بل
للإ�ضاءة على الأخطاء التي ار ُتكبت لتالفيها.
وت��ط� ّ�رق اىل �أهمية ك��ل �سالح ���ش��ارك يف هذه
املناورة من حيث دقة الرماية وفعالية م�شاركة
هذه الأ�سلحة.
جي�ش حمرتف
رئي�س الأرك��ان تابع مو�ضحا ً� ،أن
املهمات التي ينفّ ذها اجلي�ش
ب ��إم��ك��ان��ات��ه امل��ت��وا���ض��ع��ة،
اىل ج��ان��ب امل��ه��م��ات التي
مميزاً
ينفّ ذها با�ستمرار على الأر�ض ،جعلته ّ
وحمرتفا ً .من هنا يجب الإ�ستفادة وخلق
الفر�ص للتدريب� ،إذ تنتظرنا مهمات
كبرية من حفظ الأم��ن ومواجهة العدو
الإ�رسائيلي...
و�أك��د �أن��ه «ال ميكن التهاون مع �أي
خلل �أمني ،فكل خملّ بالأمن هو خ�صم
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لنا مهما كانت هويته .علينا �أن
همنا
نبقى كتلة واحدة
ّ
مرتا�صة وج�سما ً واحداًّ ،
الأول والأوحد الوطن واملواطن».
كما ن ّوه رئي�س الأركان بدور الوحدات اخلا�صة،
وختم بالت�شديد على توجيهات قائد اجلي�ش
للع�سكريني باملزيد من اال�ستعداد واليقظة
ملواجهة �أي اعتداء �إ�رسائيلي على لبنان ،وبذل
�أق�صى اجلهود لطم�أنة املواطنني ،وتر�سيخ
م�سرية الأمن واال�ستقرار يف البالد.

�إ�سرتاحة
ال�صخور
العميد ال��رك��ن ���ش��ام��ل روك����ز ،قائد
ف��وج امل��غ��اوي��ر ،افتتح امللخ�ص عن
اجلي�ش  -العدد رقم 304
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ه���ذه امل���ن���اورة يف خيمة كبرية
ن�صبها عنا�رص الفوج قرب
ا����س�ت�راح���ة ال�����ص��خ��ور يف
العاقورة« :الهدف من هذه
املناورة مترين القادة والوحدات على
م�ستوى �ألفاف تكتية وفرعية ،وهي
(امل��ن��اورة) مترين م�شرتك مع عدة
وحدات ع�سكرية �أخرى».
ب��ع��ده��ا �أو���ض��ح العميد الركن
مت ت�ضييق امل�ساحات
روك��ز �أن��ه ّ
امل�ستخدمة يف منطقة التمرين
لتظهري املناورة بالإ�ضافة اىل
كثافة التن�سيق بني الوحدات
املنفّ ذة ودقّ ته لتاليف الأخطار
واحل��������وادث .ث���م �أ����ش���ار اىل
الو�ضع العام� ،أي ال�سيناريو
ال���ذي ُن��فّ ��ذت على �أ�سا�سه
هذه املناورة« :يقوم العدو
بعملية هجومية لتو�سيع
بقعة �سيطرته يف بلدات
ال��ع��اق��ورة  -امل��ج��دل -
�أف��ق��ا ،وف��ر���ض �أم��ر واقع
يف دفاع دائري ثابت،

كما لديه القدرة على الدفاع اجلوي».
هدف العدو :تو�سيع بقعة �سيطرته ،لت�شمل
التالل املحيطة ببلدات العاقورة  -املجدل
و�ضهر عري�ض ال�سنديانة ،وتو�سيع بقعة
عملياته بالتن�سيق مع باقي اخلاليا الإرهابية
لت�شمل معظم الأرا�ضي اللبنانية ،بالإ�ضافة اىل
فر�ض حالة من التوتر وعدم اال�ستقرار يف البالد.
معطيات املعركة
عن معطيات املعركة بتفا�صيلها ،كان الكالم
لرئي�س الفرع الثاين يف فوج املغاوير الرائد عمر
جملّد« :مهمة قيادة اجلي�ش ا�ستعادة �سلطة
ال��دول��ة على املنطقة امل��ه � ّددة ،حجم القوى
ح���واىل  80ع��ن����صراً ،ال�سكان م��وال��ون وميكن
الإ�ستعانة بهم يف اال�ستعالم واللوج�ستية،
الطق�س م �� ٍ
ؤات فهو م�شم�س ،واحتمال و�صول
درج���ة احل����رارة اىل  30درج���ة مئوية ال ي�ؤثر
ب�صورة كبرية على الأعمال احلربية.
بعد التح�ضري الإ�ستعالمي حلقل املعركة،
يخل�ص ا�ستنتاج درا�سة الأر�ض اىل �أن املكان
�صالح لتنفيذ املهمة :منطقة مفتوحة ملرور
جميع �أن��واع الآليات من املحاور كافة من دون
�أي ح��واج��ز �أو ع��وائ��ق ،م��ع ت��وقّ ��ع التفخيخات
والعراقيل من قبل العدو.
اىل ذل�����كُ ،ي��ح��ت��م��ل جل��وء
بع�ض ال��ع��ن��ا��صر الإره��اب��ي�ين
اىل امل��ن��ازل املدنية للإحتماء
وا���س��ت��ع��م��ال ال�����س��ك��ان ك���دروع
ب�رشية .كما ُيحتمل تعاطف بع�ض
ال�سكان م��ع الإره��اب��ي�ين و�إن���ذار
ه ��ؤالء والعمل على عرقلة �أعمال
ال�صديق القتالية».
القوى والعمليات
املق ّدم ج��ورج �صقر ،رئي�س الفرع
ال��ث��ال��ث يف امل��غ��اوي��ر ،ي����شرح فكرة
امل���ن���اورة م��ف��� ّ��ص�لاً كيفية التنفيذ:
«يهاجم ف��وج امل��غ��اوي��ر ق���وات العدو
ال�ستعادة ال�سيطرة على القطع وملنعه
م��ن الإف�ل�ات والإن��ت�����ش��ار داخ���ل البلدات
والقرى� .أريد تدمري وحدات العدو يف منطقة
جرد العاقورة (وطى الربيج  -بركة احلمرا)

اجلي�ش  -العدد رقم 304

39

ت�رشين الأول 2010

وحميطها ،لذلك �س�أعمد
اىل ع��زل بقعة العمليات ،بالقيام
بعمليات �إنزال جوية على م�سافات �آمنة وهجوم
على حمورين بلفيفني فرعيني و�رسية مغاوير،
�درع��ات �إحتياط
مع الإحتفاظ بلفيف فرعي م� ّ
طوال فرتة العمليات� ،ضمن ثالث مراحل».
وتابع املقدم �صقر ال�رشح م�ضيفا ً« :يكون
التمركز دفاعيا ً على ح � ّد التقدم ،ه��و مهمة
فوج املغاوير و�صوالً اىل ت�سليم القطاع لفوج
املدرعات الأول ،واجلهد الرئي�س لناحية الغرب.
يتم دعم املغاوير دعما ً جويا ً بطوافات قاذفة
ّ
م���ز ّودة �صواريخ « »Hotو«،»Hell fire
هذا بالإ�ضافة اىل  3هوكر هنرت و 5طوافات
«غازيل» ملهات الدعم اجلوي القريب.
ي�ستفيد فوج املغاوير يف �أثناء الهجوم من
ن�ي�ران ��سري��ة املدفعية  100ملم وراج��م��ات

ب��الإ���ض��اف��ة اىل
�صواريخ  122ملم،
مرب�ض هواوين ،دبابة م 60وم .48
الدعم الهند�سي
جمموعة من فوج الهند�سة تدعم العمليات
وتنفيذها .وعن دور هذه املجموعة كان ال�رشح
لآم���ر ��سري��ة الهند�سة الثانية امل��ق��دم جهاد
ب�شعالين الذي �أو�ضح �أن دور الهند�سة يرتكز
على املهاجمة واحلركية والعرقلة واحلماية:
«تت�ألف جمموعة الهند�سة امل�شاركة يف هذه
امل���ن���اورة م��ن �أرب����ع جم��م��وع��ات ب�ين ح�ضائر
نقابني ،خرباء متفجرات ورهط كالب بولي�سية.
يف التنفيذ نبد�أ باخلرق كمرحلة �أوىل ومن ثم
ال�سيطرة على مركز القيادة بالتفجري والك�شف
على الأج�سام امل�شبوهة ،يقوم بها رهط الكالب
البولي�سية وخرباء املتفجرات».
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الدعم اجلوي
العقيد الركن الطيار ف��ادي لبكي،
رئي�س ق�سم الإ���س��ت��ع�لام يف القوات
اجل��وي��ة ،ي�برز دور ال��دع��م اجل��وي م��ع الإ�شارة
اىل �أن الإه��ب��اط �سيتم يف �أم��اك��ن مك�شوفة
لت�سهيل ر�ؤيتها« :ينتقل �رسب من الطوافات
م��ن قاعدتي ب�يروت وري���اق اجلويتني ،ي�أخذ
يتم حتميل
مكان انتظار لبدء املعركة وعندها ّ
الع�سكريني من مكان ي�سمى الـ«Pick Up
 .»Zoneي�شرتك �سالح اجلو مع امل�شاة
وال��ق��وى ال��ت��ي ت��ت��ق� ّدم �ضمن توقيتات
حم���ددة .هنا ال ب��د م��ن الإ���ش��ارة اىل �أن
منطقة امل��ع��رك��ة ه��ي منطقة �صعبة
ل��ل��رم��اي��ة والإن�������زال اجل���وي�ي�ن ،فهي
مت�شابهة الت�ضاري�س وال ميكن للطوافات
املتحركة حتديد الهدف ب�سهولة».

املرة
الأوىل

مت يف هذه املناورة،
ّ
وللمرة الأوىل ،ا�ستخدام دبابة الـ م  60التي
ترمي يف �أثناء ال�سري لتبيان �أهميتها لأنها ال
وختم العقيد
تتوقف للرماية وبالتايل ال تكون هدفا ً �سهالً
لرماية العدو .وقد تبينّ من خالل املناورة ب�أن
ال���رك���ن ال��ط��ي��ار
لبكي �رشحه بالقول �أنه
�إ�صابتها ممتازة ودقيقة.
ُ
ِ
َ
�أخذ بعني الإعتبار وقوع �أي
مت ا�ستخدام دبابة م  48التي
كذلكّ ،
عطل بالطوافات �أو �سوء بالأحوال
تتوقف للرمي ،وكان الهدف من ذلك
اجلوية.
مميزات كل منها ونقاط
الرتكيزعلى ّ
واختتم العميد ال��رك��ن روك��ز م��ن بعده هذا
الإختالف بينها.
املف�صل عن املناورة الفتا ً اىل كثافة
ال�رشح
ّ
ت�ضم
القوى والأوامر وتخ�صي�ص غرفة عمليات
ّ
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�ضباطا ً من خمتلف
ال��ق��وى امل�شاركة ،لإعطاء
�أوامر مبا�رشة مركزية ودقيقة.
على الأر�ض ...خمتلف
ُ
مت حتديد الهدف ...افتتاح النار »...و�أعلن
« ّ
بدء املناورة بعد انتقال اجلميع من مكان ال�رشح
اىل مكان تطبيق املناورة يف جرود العاقورة.
املرحلة الأوىل :دعم مدفعي ل�صالح الوحدات
امل�شاركة خالل عمليات الإنزال و�إعادة اللحمة
و�إحكام الطوق .تغطية تق ّدم الوحدات والرتكيز

على ��ضرب مراكز القيادة والرمي والإحتياط
لدى العدو.
دعم جوي على بقعة العمليات ،رمايات 155
على ثالث تالل هي الأه��داف الأ�سا�سية وذلك
خ�لال �أرب���ع دق��ائ��ق ،تليها  20ثانية كحيطة
ملجموعة املدفعية.
رمايات « ...124خفّ ف منط الرمي« .»...كفّ
نريان الراجمات »...وتدخّ ل طوافات الـ«غازيل»
م��ع رم��اي��ة ���ص��واري��خ و« ...12.7ع���زل بقعة
العمليات »...عمليات �إنزال لهذا الهدف.
بقعة التمرين مك�شوفة وميكن ر�ؤي��ة �سري
الأح����داث بتفا�صيلها ،بالإ�ضافة اىل ال�رشح
واملف�صل ال��ذي ق ّدمه العميد الركن
املتقن
ّ
روكز.
وت��ت��اب��ع ال��ع��م��ل��ي��ات���� :ص���واري���خ م�����ض��ادة
للطائرات ...رماية هاون  120و 81و�سط بقعة
الأه����داف ...نقل رماية ال��ه��اون على الأه��داف
امل��ت��ق��دم��ة ...ت��داب�ير ح��ي��ط��ة ...م��ع��اجل��ة حقل
�ألغام بوا�سطة كا�سحة �ألغام ...رماية على �آخر
منطقة العمليات لتغطية عملية �إنزال «Fast
 »Roopعلى مركز القيادة ...مهاجمة الأهداف
تتم بحركة ونار.
ّ
�إكت�شاف �أج�سام م�شبوهة داخل الهدف تطلب

تدخّ ل خرباء متفجرات لتنظيف مركز القيادة
وجت��ه��ي��ز ع��ب��وات ل��ت��ف��ج�يره� ...إ���ص��اب��ة بليغة
وحاجة للإخالء اجل��وي للم�صابني»ATV« ...
ملطاردة الهاربني� ...إطباق راجل على الهدف
مت �إخالء
مع مالالت ...م�ست�شفى ميداين نقالّ ...
اجلرحى و�سحب �آلية معطلة بعد �أن فتح فريق
الهند�سة �ساتراً ترابيا ً كان �صنعه العدو ل�شلّ
مت
حركة عنا�رص اجلي�ش ومنعهم من التقدمّ .
�إحكام ال�سيطرة على منطقة احلدث وتوقيف
املخربني ...انتهت العملية بنجاح!
ّ
بعد انتهاء امل��ن��اورة ،اجتمع رئي�س الأرك��ان
بالعنا�رص الذين نظّ موا هذه املناورة ونفّ ذوها
وه ّن�أهم على كفاءتهم ،لينتقل بعدها اجلميع
لتناول غداء ح�ضرّ ه الفوج للح�ضور.
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و�سام احلرب
على بريقي اللواءين
التا�سع واحلادي ع�رش

أأخبار
و
ن
ش
ش
ا
طات
ت�رشين الأول

�إعداد :نينا عقل خليل

ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وح�رضه عدد من �ضباط اجلي�ش
ومن قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة والأجهزة الأمنية اللبنانية.
مت تقليد و�سام
وبعد ت�أدية مرا�سم التكرمي ملمثل العماد قائد اجلي�شّ ،
احلرب بتعليق �شارته على بريق كل من اللواءين يف ح�ضور قائديهما
العميد الركن ف�ؤاد هيدمو�س والعميد الركن �صادق طلي�س.

اح ُتفل يف ثكنة حممد عثمان
يف منطقة مرجعيون ،بتقليد و�سام احلرب لكل من لواءي امل�شاة التا�سع
واحلادي ع�رش ،تقديراً لل�شجاعة ونكران الذات اللذين �أبداهما عنا�رص كل
من اللواءين ،خالل الت�صدي للعدو الإ�رسائيلي يف حميط بلدة العدي�سة يف
الثالث من �شهر �آب املن�رصم .تر�أ�س الإحتفال العميد الركن رفعت �شكر

تنويه من قائد اجلي�ش ن ّوه العماد قائد اجلي�ش ب�أعمال
كل من لواء امل�شاة التا�سع ولواء
امل�شاة احلادي ع�رش ،وجاء يف الأمر العام ال�صادر عنه ما يلي:
ين ّوه العماد قائد اجلي�ش ب�أعمال كل من ل��واء امل�شاة التا�سع ولواء
امل�شاة احل���ادي ع�رش وذل��ك لل�سبب ال��ت��ايل« :بتاريخ ،2010/8/3
تعر�ضت املراكز الع�سكرية يف حميط بلدة العدي�سة العتداء و�إطالق نار
ّ
مبختلف الأ�سلحة م�صدرها العدو الإ�رسائيلي يف اجلهة املقابلة� ،صمدت
القوى يف مواقعها مظهرة عن �شجاعة ونكران للذات».
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الذكرى الثانية ال�ست�شهاد النقيب حنا
�أحيت قيادة اجلي�ش وعائلة النقيب ال�شهيد
الطيار �سامر حنا و�أبناء بلدة تنورين ،الذكرى
ّ
ال�سنوية الثانية ال�ست�شهاده ،حيث �أقيم
قدا�س �إحتفايل يف كني�سة �سيدة الإنتقال يف
تنورين الفوقا ،يف ح�ضور وزير العمل النائب
بطر�س ح��رب ،العميد ال��رك��ن الطيار غ�سان
�شاهني م�سيرّ �أعمال القوات اجلوية ممثالً قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي ،العميد جورج وهبة
ممثالً املدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء
�أ�رشف ريفي ،العقيد الركن عفيف �صالح ممثالً
مدير املخابرات العميد �إدمون فا�ضل ،املقدم
�رشبل �أنطوان ممثالً املدير العام للأمن العام
ال��ل��واء الركن وفيق جزيني ،النقيب يو�سف
كو�سى مم��ث�لاً ق��ائ��د ال���درك العميد �أنطوان
�شكور ،املالزم الأول ب�سام حكم ممثالً املدير
العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة ،وفد من
كبار ال�ضباط ورف��اق ال�شهيد ،رئي�س بلدية
تنورين ال�شيخ منري طربيه و�أع�ضاء املجل�س
البلدي ،خماتري تنورين وح�شد كبري من �أهايل
املنطقة وقرى وبلدات منطقة البرتون.
احتفل بالذبيحة الإلهية كاهن الرعية الأب
�أغناطيو�س داغ��ر يعاونه الأب م��ارون حرب،
مب�����ش��ارك��ة ال��رئ��ي�����س ال��ع��ام ال�����س��اب��ق جلمعية
املر�سلني اللبنانيني الأب جورج حرب والأبوين
معني �سابا وج��ورج م��راد .وبعد تالوة الإجنيل
ثمن فيها مزايا
املقد�س �ألقى الأب داغر عظة ّ

ال�شهيد.
و�ألقى ممثل العماد
قائد اجلي�ش العميد
الركن الطيار �شاهني
كلمة جاء فيها:
«يف ت����ن����وري����ن
ال��ع��ن��ف��وان والإب�����اء،
ال���ب�����ش�ر ك���م���ا احل��ج��ر
ينطقان با�سم الوطن
وب��ا���س��م املواطنية
احل����� ّق�����ة ،ك���ي���ف ال،
وه��ي عرو�س ال�شمال والنجمة ال�رشقية على
خ ّد جباله ،وهي مهد الأ�صالة والرتاث ،وربيبة
الأرز وال�سنديان ،ومنبع ال�شعراء واملفكرين
املبدعني ،وقبل ذلك كله ،هي مقلع الرجال
الأبطال ،الذين مل يت�أخروا يوما ً عن تلبية نداء
العلم ،والإنخراط يف �صفوف اجلي�ش ،باذلني
الت�ضحيات اجل�سام يف �ساحات احلرية والكرامة.
تكرم جمدداً �إبنها البار
لقد �أبت تنورين �إال �أن ّ
النقيب �سامر حنا ،من خالل �إقامة قدا�س وجناز
لراحة نف�سه الطاهرة ،فنعم هذه املبادرة التي
حتيي �شعلة الأمل يف النفو�س ،وت�ؤكّ د �أن �شعبا ً
يقتفي م�آثر �شهدائه ويق ّد�س دماءهم الزكية،
هو �شعب جدير باحلياة احلرة الكرمية.
�أيها الأخوة الأعزاء
لقد افتقد اجلي�ش با�ست�شهاد النقيب �سامر
حنا ،واح��داً من خرية رجاله ال�شجعان،
الذين �سموا بت�ضحياتهم ،كما �أرادوا
لوطنهم �أن يرتقي وي�سمو �إىل العلى،
فكان ن�رساً بكل ما للكلمة من معنى،
ن�رساً ي�أبى ظلمة الكهوف ويع�شق نور
القمم ،ن�رساً ال يعرف التعب وامللل،
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و�إذا ك��ان من موجب
ال���س�تراح��ة ق�صرية،
ف���م���و����ض���ع���ه���ا ب�ين
�أجنحة الغيوم� ،أو يف
�أح���د م���دارج وحدته،
حت�������ض�ي�راً لتنفيذ
مهمة جديدة.
ل��ك��ن م�����س�يرت��ه مل
تقف عند ه��ذا احلد،
�إذ ���ش��اء ال���ق���در �أن
ي��ت�� ّوج��ه��ا ب�شهادة
ح����م����راء ت���ف���وق كل
ت�����ض��ح��ي��ة وع���ط���اء،
يف ح����ادث م ��أ���س��وي
اه���ت��� ّزت ل��ه �ضمائر
اللبنانيني جميعا ً،
وه����و ي���ق���وم مبهمة
ت���دري���ب ف����وق ت�لال
اجل��ن��وب ،ا�ستعداداً
ملواجهة �أي اعتداء
�إ��سرائ��ي��ل��ي حمتمل،
فكانت دما�ؤه الزكية قربانا ً طاهراً على مذبح
الوحدة الوطنية.
�شهيدنا البطل
م��ن هنا ،م��ن �أح�ضان بلدتك التي �أحببت،
نتوجه بتحية �إكبار و�إجالل اىل روحك الطاهرة،
ّ
ونعاهدك اليوم وكل ي��وم ،ب��أن نبقى �أوفياء
ملبادئك� ،أمناء على دمائك ،كما نعاهد عائلتك
الأبية ال�صبورة ،التي فطرتك �صغرياً على حب
الوطن واجلي�ش والتي متثّل ظلك اجلميل على
هذه الأر���ض ،ب�أن تبقى امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
مالذها الدائم ،و�إىل جانبها يف ال�رسّاء وال�رضّاء،
فكل رجال هذه امل�ؤ�س�سة هم �أخوة و�أبناء لها.
دامت م�آثر ال�شهيد نربا�سا ً لل�رشف والت�ضحية
والوفاء ،و�صفحة م�رشقة يف �سجل اخللود.
وكان �سبق القدا�س الإلهي ،و�ضع �إكليل من
الزهر من قبل ممثل العماد قهوجي وعائلة
ال�شهيد على الن�صب التذكاري للنقيب الطيار
�سامر حنا ،كما عزفت م��ف��رزة م��ن مو�سيقى
اجلي�ش عزفة املوتى والزم��ة الن�شيد الوطني
ون�شيد ال�شهداء ،ووقف احل�ضور دقيقة �صمت
�إجالالً لروح ال�شهيد.

يكرم قوات الأمم
اجلي�ش
ّ
املتحدة يف ذكرى ت�أ�سي�سه
كرمت قيادة اجلي�ش ،وملنا�سبة الذكرى اخلام�سة
ّ
وال�ستني لت�أ�سي�س اجلي�ش ،قيادة ق��وات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة وكبار ال�ضباط فيها ،ف�أقامت حفل
�إفطار يف «مطعم �أفندينا» يف مدينة �صور ،ح�رضه
العميد الركن القيم لوي�س حنا ممثالً قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي ،قائد القوات الدولية اللواء
�ألربتو �أ�سارتا ونائبه اجل�نرال �سانتي بونفانتي
و�ضباط ال��ق��وات امل��ذك��ورة ،وق��ائ��د قطاع جنوب
الليطاين ال�سابق العميد الركن خليل امل�سن ،وقائد
جهاز املخابرات يف اجلنوب العميد علي �شحرور،
و�ضباط من �أجهزة القيادة ومن القطع والألوية.
وللمنا�سبة� ،أل��ق��ى العميد ال��رك��ن امل�سن كلمة
حيا فيهـــا �أرواح الع�سكريني ال�شهــداء الذين
ّ
�سقــطوا يف مــواجهــة العدو الإ�رسائيــلي يف منطــقــة
العديــ�سة ،م�شيداً ب��الإجن��ازات التي حتقّقت منذ
توجه
عدوان متوز العام  2006ولغاية تاريخه ،كما ّ
بال�شكر للقوات الدولية على ما تبذله من جهد
وت�ضحية يف �سبيل �إجناز مهمتها الإن�سانية يف لبنان .وقال:
يف مثل هذه الأيام من العام  ،2006كان لبنان من �أق�صى �شماله �إىل
مدمر ،طاول الب�رش كما احلجر من
�أق�صى جنوبه،
يتعر�ض لعدوان �إ�رسائيلي ّ
ّ
دون رحمة وب�شكل فاق كل ت�ص ّور .فيما كانت هذه املنطقة اجلميلة من
لبنان ت�شهد ذروة العدوان ،قتلى وجرحى وم�رشّدون بالآالف ،غيوم �سوداء
تغطي كل مكان ،وال ملج أ� وال معني.
خالل هذه احل��رب ،قاوم اللبنانيون وجي�شهم بعناد وعنفوان ،وبقي
لبنان �صامداً منيعا ً� ،إىل �أن �صدر قرار جمل�س الأمن الرقم  ،1701فانت�رش
اجلي�ش اللبناين على امتداد احلدود اجلنوبية ،للدفاع عن �أر�ضه و�شعبه،
وب�سط الإ�ستقرار يف هذه املنطقة ،كما ا�ستقدمت قوات دولية يف مهمة
م�ؤازرة اجلي�ش ،وم�ساعدة املواطنني على العودة اىل بيوتهم و�أرزاقهم،
وم�ساندتهم �إمنائيا ً واجتماعيا ً ،لتعزيز �صمودهم يف �أر�ضهم ،ومتكينهم
تدريجا ً من ممار�سة حياتهم الطبيعية.
امل�شهد اليوم قد تغيرّ بالكامل ،الأر���ض التي �أحرقت حت ّولت اىل
دمرت �أعيد بنا�ؤها من جديد ،امل�رشّدون عادوا
حدائق غ ّناء ،البيوت التي ّ
معبدة و�سالكة،
اىل بيوتهم ،الطرقات التي كانت مليئة باحلفر �أ�صبحت ّ
الأعمال ازدهرت ،افتتحت مطاعم وفنادق ت�ستقبل ال�سياح واملغرتبني،
و�أ�ضحى الهدوء خميما ً على كل مكان بدل �أزيز الر�صا�ص ودوي القنابل.
هذا ما ح�صل بالفعل ،وكان جلهود اجلي�ش اللبناين والقوات الدولية
معا ً ،الف�ضل الأول يف حتقيق الأمن وال�سالم ،فيما تكفل ال�شعب اللبناين
العظيم ب�إجناز الباقي خالل � 4أعوام ،وهو �إجناز تعجز عنه �أكرث �شعوب
العامل ح�ضارة وتق ّدما ً وغنى.
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�أيها احل�ضور الكرمي
متجرد للو�ضع يف جنوب لبنان ،يدرك مدى التزام اجلي�ش
�إن �أي مراقب
ّ
اللبناين الدقيق قرار جمل�س الأمن الرقم  ،1701ويف املقابل يدرك مدى
جتاهل العدو الإ�رسائيلي هذا القرار ،والذي يرتجم يوميا ً بخروقاته اجلوية
والبحرية والربية الأرا�ضي اللبنانية.
لكن حر�ص اجلي�ش على تر�سيخ الإ�ستقرار يف اجلنوب ،يوازيه �إ�رصاره
على ممار�سة واج��ب��ه الأ�سا�سي يف ال��دف��اع ع��ن �سيادة ال��وط��ن وترابه
املقد�س ،وما املواجهة التي خا�ضها بالأم�س القريب �ضد قوى العدو يف
مت�سك اجلي�ش مبمار�سة هذا احلق امل�رشوع
منطقة العدي�سة� ،إال ت�أكيد على ّ
بكل الإمكانات ومهما بلغت الت�ضحيات.
نحيي
يف الذكرى اخلام�سة وال�ستني لت�أ�سي�س اجلي�ش اللبناين ،دعونا ّ
�شهداءنا الأبرار ،وجن ّدد العزم على متابعة امل�سرية معا ً ،يداً بيد وكتفا ً
اىل جانب كتف من �أجل حتقيق �أهدافنا املن�شودة.
�أتق ّدم من وحدات القوات الدولية ،املمثلة بال�ضباط املوجودين بيننا،
بال�شكر العميق ملا تبذله من جهد وت�ضحية يف �سبيل �إجناز مهمتها النبيلة
يف لبنان ،مع التمنيات لكم بالعودة �ساملني اىل عائالتكم و�أوطانكم،
فخورين مبا عملتم و�أجنزمت ،وكل عام و�أنتم ب�ألف خري.
كذلك� ،ألقى اللواء �أ�سارتا ب��دوره كلمة �أثنى فيها على دور اجلي�ش
اللبناين وتعاونه ،م�ؤكداً �سهر القوات الدولية على تفعيل الثقة بني
اجلانبني ،و�سعيها ال��دائ��م لتمتني ج�سور التوا�صل م��ع املواطنني
اجلنوبيني.

47

ت�رشين الأول 2010

�آليات هبة من القوة الدولية للجي�ش
يف �سياق التعاون بني اجلي�ش
اللبناين وق���وات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة ،ج��رى يف الناقورة حفل
ت�سلّم �آليات مق ّدمة هبة من قبل
ه���ذه ال���ق���وات ل�����ص��ال��ح اجلي�ش
ال��ل��ب��ن��اين ،ح����ضره العميد الركن
القيم لوي�س حنا ن��ائ��ب رئي�س
الأرك������ان للتجهيز مم��ث�لاً قائد
اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد ج���ان قهوجي،
وق���ائ���د ال���ق���وة ال��دول��ي��ة ال��ل��واء
�ألبريتو �أ���س��ارت��ا� ،إىل جانب عدد

كبري من ال�ضباط.
وخ�ل�ال احل��ف��ل� ،أل��ق��ى العميد
الركن القيم حنا كلمة �شكر فيها
القوة الدولية على «امل�ساعدة
امل��ق � ّدم��ة ،مثنيا ً ع��ل��ى جهودها
امل��ب��ذول��ة ل�تر���س��ي��خ الإ�ستقرار
يف املناطق احل��دودي��ة ،وم ��ؤكّ ��داً
ت��ع��زي��ز التن�سيق ب�ين اجلانبني
على خمتلف الأ�صعدة» .وبدوره
�أل��ق��ى ال��ل��واء �أ���س��ارت��ا كلمة �أ�شار
فيها اىل �أن «التعاون بني القوة

الدولية واجلي�ش اللبناين يعترب
ح��ج��ر ال���زاوي���ة يف ت��ط��ب��ي��ق ق���رار
جمل�س الأم����ن ال��رق��م ،»1701

من ّوها ً «ب ��أداء اجلي�ش الذي �أثبت
م��راراً التزامه الدقيق تنفيذ هذا
القرار».

قاعة
ريا�ضية
يف ثكنة
مرجعيون
هبة
�إ�سبانية
ّ
وجهزت باملعدات الالزمة املق ّدمة
د�شنت يف ثكنة مرجعيون قاعة ريا�ضية ّ
هبة من قبل الوحدة الإ�سبانية ل�صالح اجلي�ش اللبناين ،باحتفال ح�رضه العميد
الركن ف�ؤاد هيدمو�س ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،قائد الكتيبة
الإ�سبانية العاملة �ضمن قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة العميد جوان غوميز دو
�ساالزار مينغيز ،بالإ�ضافة اىل عدد كبري من ال�ضباط.
وبعد عزف الن�شيدين اللبناين والإ�سباين من قبل مفرزة من مو�سيقى
اجلي�ش ،وافتتاح القاعة الريا�ضية� ،سلّم العميد الركن هيدمو�س كتاب �شكر
ودرعا ً تذكاريا ً با�سم العماد قائد اجلي�ش اىل العميد مينغيز.
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و�سام الأرز الوطني
للأمريال الإيطايل
�سانديللي
�أقيمت على منت ال�سفينة احلربية الإيطالية «Pattugliatore
 »Borsiniالرا�سية يف مرف�أ بريوت ،حفلة تكرميية للأمريال الإيطايل
باولو �سانديللي قائد القوة البحرية العاملة �ضمن قوات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة ،وذلك مبنا�سبة انتهاء مهماته ومغادرته لبنان نهائيا ً.
ح�رض احلفل العميد الركن بانو�س منجيان ممثالً قائد اجلي�ش العماد

جان قهوجي ،قائد القوات البحرية العميد البحري نزيه بارودي و�ضباط
من قيادة اجلي�ش ومن القوات البحرية والقوة الدولية.
وللمنا�سبة ،قلّد العميد الركن منجيان الأم�يرال الإيطايل �سانديللي
وجه كلمة �شكره فيها على
و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�س ،كما ّ
جهوده من ّوها ً بت�ضحيات القوة الإيطالية.

التا�سع واحل���ادي ع�رش و�ضباط وح��دات
رماية مدفعية يف الناقورة بني اجلي�ش وقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
ال��ل��واء التا�سع وم���ن ف��وج��ي املدفعية
نفّ ذ اجلي�ش اللبناين وقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة رماية مدفعية بالذخرية الأول والثاين ومن القوات الدولية.
ومتيزت الرماية بتع ّدد القطع احلربية
ّ
احلية والر�شا�شات من عيار 12.7ملم و20ملم باجتاه البحر من مرب�ض اللبنانية امل�ستعملة ،ف�إىل جانب مدفعني من عيار 155ملم مدى كل منهما
ّ
 30كلم تابعني للواء التا�سع� ،شاركت �آليات فرن�سية من نوع «لوكلري»
جنوب خميم الناقورة ،وذلك يف �إطار التعاون بني اجلانبني.
�شارك يف الرماية التي �أطلق عليها �إ�سم «رعد  -نيوتون» قوة فرن�سية ومالالت من نوع �أم .113
وقد متكّ ن الع�سكريون وبدعم وم ��ؤازرة من القوة الفرن�سية من �إحباط
من فوج التدخل ال�رسيع مع ّززة بدبابات من نوع «لوكلري» ووحدات من لواء
امل�شاة التا�سع ،و�أ�رشف عليها قائد �أركان القوة الدولية اجلرنال الفرن�سي الهجوم املفرت�ض على اجلي�ش اللبناين يف منطقة ر�أ�س الناقورة ،كما جنحت
كزافييه دو افلمون ،وقائد منطقة جنوب الليطاين ال�سابق العميد الركن وحدات املدفعية اىل جانب وحدات م�ؤللة من نوع �أم  113يف �ص ّد االعتداء
خليل امل�سن يف ح�ضور ق��ادة �ألوية امل�شاة :اخلام�س ،ال�سابع ،الثامن ،بعدما عملت على تغطية القوة املدفعية بوابل من الر�شا�شات الثقيلة.
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من الطب الوقائي اىل احلماية ال�صحية
الندوات التدريبية م�ستمرة يف الطبابة
يف �إطــار الربنامــج التدريبــي الـهـادف اىل
ب��ن��اء ق���درات ال��وح��دات الطبيــة يف اجلي�ش،
ت��وا���ص��ل الطبابــة الع�سكريـــة نــدواتـهــا
التدريبــيــة ،وق��د افتتحت يف ه��ذا الإطــار
النــدوة التدريبــية الرابعة التي ا�ستمرت
خم�سة �أي����ام حت��ت ع��ن��وان «ع��م��ل��ي��ات الطب
الوقائي ،املراقبة ال�صحية ،املخاطر الطبية،
قوة احلماية ال�صحية».
�أ��شرف على الإع��داد للدورة املعاون التقني
لرئي�س الطبابة الع�سكرية العميد ال�صيديل
�سعيد الأ���س��م��ر وف��ري��ق م��ن ال�����ض��ب��اط ،وقام
بالتدريب فريق ع�سكري �أمريكي متخ�ص�ص

ت�����اب�����ع ل���ل���ق���ي���ادة
الو�سطى الأمريكية.
ت��اب��ع ال����دورة عدد
ك��ب�ير م���ن ال�ضباط
والرتباء واملوظفني
املدنيني من الطبابة
الع�سكرية وطبابات
املناطق ومن قطع اجلي�ش العمالنية ووحداته،
كما ان�ضم اليها فريق من ال�صليب الأحمر
اللبناين.
وق���د مت� ّ�ي��ز ك��ل ال��ذي��ن ت��اب��ع��وا ال����دورة من
ع�سكريني ومدنيني ب��الإن��دف��اع واجل��دي��ة ،ما

دف��ع ف��ري��ق ال��ت��دري��ب اىل التنويه مب�ستوى
املتدربني والثناء على م�ستواهم
املتميز
ّ
والتزامهم املطلق.
يف ختام ال��دورة� ،أقيم حفل تخريج وتوزيع
املتخرجني يف ن��ادي الرتباء
ال�شهادات على
ّ

اجلي�ش
وال�صليب
الأحمر
يناوران
معاً
يف �إط��ار تبادل
اخل���ب��رات ،نفّ ذ
كل من فوج املغاوير يف ثكنة غ�سان رمان
يف روم��ي��ة ،ول���واء امل�����ش��اة ال��ث��اين ع�رش يف
منطقة الكني�سة قرب بعبدات ،مناورتني
م�شرتكتني مع ال�صليب الأحمر اللبناين.
ففي �إط��ار التدريب� ،شارك عنا�رص من
فوج املغاوير يف تعريف عنا�رص ال�صليب
مميزات طوافة الإخالء وكيفية
الأحمر على ّ
التعامل معها بحيث ت�شارك الفريقان
مت
يف �إخ�لاء م�صابني من �أر���ض املعركة و ّ
نقلهم بوا�سطة الطوافة اىل امل�ست�شفى
امليداين.
نفّ
يف الإط��ار عينه ،ذ امل�شاركون �إخالء
م�صابني من �أماكن مرتفعة اىل الأر�ض
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املركزي  -الفيا�ضية ،تر�أ�سه رئي�س الطبابة
الع�سكرية العميد ال��رك��ن م��وري�����س �سليم
يف ح�ضور ع�ضو مكتب التعاون والتن�سيق
الأم�ي�رك���ي يف ���س��ف��ارة ال���والي���ات املتحدة
الأمريكية الرائد �إري��ك ماك وفريق التدريب

الأم�يرك��ي ،بالإ�ضافة اىل التالمذة وع��دد من
�ضباط الطبابة الع�سكرية.
تخلل احل��ف��ل ت��ب��ادل دروع ت��ذك��اري��ة بني
الفريقني اللبناين والأمريكي ،و�ألقى العميد
املتخرجني
ال��رك��ن �سليم كلمة ه � ّن � أ� فيها
ّ

بوا�سطة حبل هبوط.
م����ن ج���ه���ة �أخ�������رى،
���درب امل�شاركون
ت� ّ
على معاجلة �إ�صابات
احل�������رب وف����رزه����ا،
وحت���دي���د درج��ات��ه��ا
ح�������س���ب ال���ف���ئ���ات،
وط���رق �إخ�لائ��ه��ا اىل
امل�ست�شفيات.
نفّ
يف الإطار عينه ذ
ل���واء امل�����ش��اة الثاين
ع����شر م���ن���اورة �أخ���رى
م��ع ال�صليب الأحمر
يف منطقة الكني�سة
قرب بعبدات ،بحيث
ط��� ّوق ع��ن��ا��صر اللواء
م��ك��ان وق���وع انفجار
بعد حم��اول��ة اغتيال
�سقط فيها عدد من
القتلى واجلرحى ...ف�أقام عنا�رص اللواء حاجزاً قطع الطريق �أمام
من يحاول التق ّدم نحو �ساحة الإنفجار �أو مكان الإغتيال ،بهدف
ت�سهيل عمل فريق الإخالء وعنا�رص ال�صليب الأحمر.
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وحثّهم على متابعة حت�صيلهم العلمي ،كما
�شكر ال��ف��ري��ق الأم�يرك��ي على اجل��ه��ود التي
ب��ذل��ه��ا لإجن����اح ال�����دورة ،واع����داً ب��امل��زي��د من
الدورات يف �إطار التعاون القائم بني اجلي�شني
اللبناين والأمريكي.

تخريج دورة حول برنامج املبيعات الع�سكرية اخلارجية
جرى يف كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان
حفل تخريج دفعة من ال�ضباط والرتباء من
خمتلف قطع اجلي�ش و�أل��وي��ت��ه� ،أن��ه��وا دورة
تدريبية ح��ول ب��رام��ج املبيعات الع�سكرية
اخل��ارج��ي��ة ( )F.M.Sب ��إ��شراف فريق تدريب
�أمريكي.
ح�رض احلفل العميد الركن القيم لوي�س حنا
ممثالً العماد قائد اجلي�ش ،و�ضباط من �أجهزة
القيادة والكلية و�أع�����ض��اء فريق التدريب.

وق���د �أل��ق��ى العميد
ال���رك���ن ال��ق��ي��م حنا
ك��ل��م��ة ���ش��ك��ر فيها
ال�سلطات الأمريكية
على دعمها امل�ستمر
اجلي�ش .ويف اخلتام،
و ّزع����ت ال�شهادات
املتخرجني كما ق ّدم درع تذكاري لرئي�س
على
ّ
فريق التدريب وهدايا تذكارية لأع�ضائه.

اجلي�ش ينهي
التحقّق من
 11نقطة بني
يارون وعيرتون
�أ�صــدرت قيادة اجلي�ش
 م���دي���ري���ة ال��ت��وج��ي��ه،بيانا ً �أعلنت فيه «�أنها
مت���ت ،ويف نهاية �شهر
�أ ّ
�آب امل��ن����صرم ،التحقــق
النهائي من  11نقطــة
تقــع بني بلدتي يارون
وع��ي��ت��ـ��ـ��رون ،وذل����ك يف
�إط������ار ع��م��ل��ي��ة �إع���ـ���ـ���ادة
تعليم اخلـط الأزرق الذي
قامــت به اللجنة التقنــية
التابعة للجي�ش اللبناين
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ف��ري��ق
طوبــوغــرايف تابع لقوات
الأمم املتحدة امل�ؤقتة».
و�أ����ش���ارت ال��ق��ي��ادة يف
بيانها اىل �أن��ه تبينّ �أن
ف��وارق قيا�سات النقاط
امل����ذك����ورة ه���ي �ضمن
احل����دود امل�����س��م��وح بها،
و�سيتم تثبيت معاملها
ّ
تباعا ً.
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وفد بريطاين يف مركز
البحوث والدرا�سات
الإ�سرتاتيجية
زار امللحق الع�سكري الربيطاين
امل��ق��دم ج��اي��ل��ز ت��اي��ل��ور ي��راف��ق��ه كل
من ال�سيد جريميي �شيفرز والآن�سة
ملى زه��ر ،مركز البحوث والدرا�سات
الإ�سرتاتيجية ،والتقى مدير املركز
العميد الركن مي�شال املري يف ح�ضور
عدد من ال�ضباط.

�إدارة العمليات الإن�سانية
لنزع الألغام من «ماغ»
�إىل ال�سلطات اللبنانية

زار م�ست�شار رئي�س ق�سم العمليات يف
مركز جنيف الدويل للعمليات الإن�سانية
لنزع الألغام ال�سيد مايك كندلني ،املركز
اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام يف
الفيا�ضية واملركز الإقليمي يف النبطية،
حيث كان يف ا�ستقبالهما رئي�س املركز
مت
اللبناين العميد حممد فهمي .وق��د ّ
خ�لال ال��ل��ق��اءي��ن التباحث ح��ول كيفية
انتقال �إدارة برنامج العمليات الإن�سانية
لنزع الألغام من وحدة نزع الألغام التابعة
ل��ل���أمم امل��ت��ح��دة «� »UNMACإىل
ال�سلطة الوطنية يف لبنان.

الإ�ستعالم
الع�سكري
يف حلقة
درا�سية
لبنانية
�أمريكية

يطلع
وفد ياباين ّ
على معاجلة القنابل العنقودية

�أق�����ي�����م�����ت يف
ف����وج امل��غ��اوي��ر
حلقة درا�سية يف
جمال الإ�ستعالم
ال����ع���������س����ك����ري
ت��اب��ع��ه��ا �ضباط
وع�������س���ك���ري���ون
م����ن ال����وح����دات
اخلا�صة و�أ�رشف عليها �ضباط من القيادة الو�سطى الأمريكية.
ت�ضمن برنامج الندوة ،درو�سا ً يف التح�ضري الإ�ستعالمي حلقل املعركة
ّ
وطرق �إيجاد ،تثبيت ،ا�ستغالل وحتليل املعلومات بالإ�ضافة اىل متارين
عملية .ويف اخلتام� ،أقيم حفل تخريج وتوزيع �شهادات ح�رضه قائد الفوج
العميد الركن �شامل روكز والعقيد فيلتمان من اجلي�ش الأمريكي.

ال�شيف رمزي يف مطبخ مقر عام اجلي�ش

زار النائب يف ال�برمل��ان الياباين ال�سيد ما�ساهي�سا �ساتو
يرافقه �سفري ال��ي��اب��ان يف لبنان ال�سيد كوات�شي كاوكامي
و�ضابط االرتباط يف ال�سفارة النقيب كيوتاكا هيفو�شي ،حقل
معاجلة قنابل عنقودية يف بلدة �شقرا ،يقوم مبعاجلته رهط من
فوج الهند�سة يف لواء الدعم .وقد ا�ستمع الوفد اىل �إيجاز من �آمر
الور�شة حول عمل الرهط يف احلقل.

اجلي�ش  -العدد رقم 304

�أ��شرف مدير ع��ام مدر�سة الكفاءات الفندقية ال�شيف رمزي
ال�شويري على تدريب عدد من الطهاة الع�سكريني ،يف مطابخ
منطقة جبل لبنان .الطهاة الع�سكريون مار�سوا مهماتهم يومي
 2و� 3أيلول املا�ضي م�ستفيدين من خربة ال�شيف وتوجيهاته،
وذلك يف مطبخ مقر عام اجلي�ش.
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جي�ش العلم والثقافة
دكتوراه يف
العالقات
الدولية
والدرا�سات
الإ�سرتاتيجية
للعميد الركن
حممد عبد
الأمري �سبيتي

جي�ش العلم والثقافة

جي�ش العلم والثقافة

ن��ال العميد الركن حممد عبد الأم�ير �سبيتي ،من ع��داد مركز البحوث
والدرا�سات الإ�سرتاتيجية ،دكتوراه يف العالقات الدولية والدبلوما�سية من
جامعة  - C.E.D.Sباري�س يف مو�ضوع «ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية يف
ال�رشق الأو�سط وانعكا�ساتها على لبنان  »2010 - 1945بدرجة م�رشّف جداً
مع تهنئة اللجنة الفاح�صة « .»Summa Cum Laudeالدرا�سة التي
�أع��دت باللغة الإنكليزية �ألقت ال�ضوء على ماهية ال�سيا�سة اخلارجية
الأمريكية وكيفية �صناعتها وتنفيذها يف العامل عموما ً وال�رشق الأو�سط
حتديداً ،وانعكا�ساتها على لبنان منذ  1945وحتى � 2010إن من خالل
التدخل الع�سكري املبا�رش العامني  1958و� 1982أو غري املبا�رش� ،أو من
خالل التدخل الدبلوما�سي املبا�رش وغري املبا�رش خالل ال�سنوات املن�رصمة.

جمتمع اجلي�ش

بكالوريو�س
يف �إدارة الأعمال
للمالزم الأول
طوين �أيوب

دبلوم يف
البيولوجيا اجلزئية
للمالزم الأول
عامر احلجار

�إجازة يف العلوم
ال�سيا�سية والإدارية
للمالزم الأول
�سهيل جعفر

ن���ال امل��ل�ازم الأول طوين
��سرك��ي�����س �أي������وب م���ن ف��وج
ال��ت��دخ��ل اخل��ام�����س� ،شهادة
ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف �إدارة
الأع��م��ال م��ن ج��ام��ع��ة الآداب
وال��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف
لبنان.

حاز املالزم الأول عامر زياد
حجار م��ن ال�رشطة الع�سكرية
���ش��ه��ادة درا����س���ات ع��ل��ي��ا يف
اخت�صا�ص البيولوجيا اجلزئية
()Molecular Biology
من اجلامعة الأمريكية للعلوم
والتكنولوجيا.

ن��ال امل�ل�ازم الأول �سهيل
ع����ب����ود ج���ع���ف���ر م�����ن ف����وج
امل��درع��ات الأول� ،إج����ازة يف
العلوم ال�سيا�سية والإداري��ة
م��ن كلية احل��ق��وق والعلوم
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة والإداري��������ة يف
اجلامعة اللبنانية.

�إجازة فنية للرقيب الأول �أحمد خالد بطيخ
امليكانيك الهوائي وال�صيانة
ال�صناعية من املديرية العامة
للتعليم املهني والتقني.

ح����از ال���رق���ي���ب الأول �أح��م��د
خ��ال��د بطيخ م��ن ق��اع��دة بريوت
البحرية� ،إجازة فنية يف اخت�صا�ص

اجلي�ش  -العدد رقم 304
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احتفل امل��ع��اون جورج
اخل�������وري ب���زف���اف���ه �إىل
اجلندي جي�سيكا �أبو ك�سم.

ت��ن��ف��ي��ذ ًا مل�����ض��م��ون خ��ط��ة التعليم
والتدريب ،التي و�ضعتها �أركان اجلي�ش
للعمليات  -مديرية التعليم للعام ،2010
خ�صو�صاً جلهة �إطالق م�شاريع التعاون مع
اجلامعات ومراكز الأب��ح��اث والدرا�سات
املختلفة ،حملياً ،و�إقليمياً ،ودولياً ،قام
وف��د من مركز ال�رشق الأدن���ى وجنوب
�آ�سيا للدرا�سات الإ�سرتاتيجية ()NESA
بزيارة اىل لبنان تخ ّللها �إقامة ور�شة عمل
يف كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان
حتت ع��ن��وان« :حماية الأم��ن الوطني»
�ضم الوفد
(.)Homeland Security
ّ
كالً من :عميد املركز الدكتور جون باالرد،
الدكتور �سامي احلجار ،املقدم دافيد
�آالي (امللحق الع�سكري ال�سابق يف
ال�سفارة الأمريكية يف بريوت) والدكتور
برت تا�سينغ (من معهد احلرب التابع
للقوات الربية الأمريكية� ،ضابط طيار
�سابق يف املارينز).
حماور الور�شة
�شارك يف ور�شة العمل �ضباط من كلية ف�ؤاد
�شهاب للقيادة والأرك���ان وم��ن خمتلف �ألوية
اجلي�ش وقطعه ،و�ضباط من قوى الأمن الداخلي
والأمن العام و�أمن الدولة واجلمارك ،ومندوبون
من وزارات الداخلية والبلديات ،الأ�شغال العامة
والنقل ،اخلارجية واملغرتبني ،ومن املديرية
العامة للدفاع املدين وجمعية ال�صليب الأحمر
اللبناين والهيئة العليا للإغاثة.
�إ�ستمرت ور�شة العمل ثالثة �أي���ام .يف اليوم
الأول تركّ ز النقا�ش على مفهوم م�س�ألة الأمن
من جوانبها كافة ،وج��رى التعريف بالواجبات
الأ�سا�سية امللقاة على عاتق احلكومات بهذا
اخل�صو�ص ،واعترب توفري الأم��ن ك ��أي م�س�ألة
�إ�سرتاتيجية تقوم على عنا�رص القوة الوطنية
التي تت�شكّ ل بدورها من نتاج ن�شاطات متنوعة
�إق��ت�����ص��ادي��ة ،م��ال��ي��ة ،ع�سكرية ،دبلوما�سية،
�إ�سرتاتيجية� ...إلخ وهي دعائم الأمن الوطني.
م���داخ�ل�ات ال��ي��وم ال��ث��اين ��شرح��ت ال����دور غري
التقليدي الذي قد ت�ضطلع به القوى امل�سلحة
يف معر�ض حفظها �أم��ن الوطن من خ�لال دعم

ورششة
عمل
ت�رشين الأول

�إعداد :با�سكال معو�ض بو مارون

دعائم الأمن
الوطني متعددة
و�إمكانات اجلي�ش
�إحتياط �إ�سرتاتيجي
ال�سلطات املدنية .وهذا يح�صل عندما ت�ستنفد
الأجهزة املدنية من ر�سمية وخا�صة طاقاتها
يف مواجهة كارثة بيئية �أو طبيعية� ،أو حتى من
خالل امل�ساعدة يف �إعادة الأو�ضاع اىل طبيعتها
بعد ح�صول نزاعات �أو حروب �أهلية �أو تقليدية
م��دم��رة ،وه��ذه ال��ف�ترة ت�سمى بفرتة التعايف،
تتم الإ�ستعانة بالقوى امل�سلحة (اجلي�ش)
حيث ّ
لرفد ال�سلطات املدنية بالإمكانات والطاقات
املتوافرة لدى اجلي�ش ،والتي ت�شكّ ل الإحتياط
الإ�سرتاتيجي لت�أمني الإ�ستقرار الوطني خالل
الأزمات وبعدها.
مت عر�ض الفل�سفة احلديثة لنظرية الأمن
كما ّ
يف العامل والتغيري الذي طر�أ عليها نتيجة الت�سارع
الهائل للتطورات العاملية على الأ�صعدة كافة،
وبالتايل ف ��إن مهمات القوى امل�سلحة مل تعد
حم�صورة بالعمل الع�سكري التقليدي القائم
على فكرة املحافظة على ح��دود الوطن و�أمنه
ح����صراً ،بل تع ّدت ذل��ك اىل �أم��ور �أك�ثر تعقيداً
ومنها مثالً ت�أمني الن�شاط الإقت�صادي والبنى
التحتية وحمايتها ،وتنفيذ القوانني واحلفاظ
على البيئة ودرء الأخطار املحدقة بها ،وت�أمني
الأمن ال�صحي والغذائي� ،إ�ضافة اىل م�سائل �أخرى
تتعلق ب�أ�سلحة الدمار ال�شامل ،والإرهاب املحلي
والعاملي ،والهجمات �ضد �شبكات الكمبيوتر،
والأوب��ئ��ة وال��ك��وارث الطبيعية ،وال��ت��ج��ارة غري
امل�رشوعة ،واجلرمية املنظمة املحلية �أو العابرة
اجلي�ش  -العدد رقم 304
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احلدود ...الخ.
اليوم الثالث والأخ�ير ،كان يوما ً عمليا ً ،فقد
قُ�سم امل�شاركون اىل �أرب��ع جمموعات لتنفيذ
مترين عملي حول كيفية مواجهة تف�شي مر�ض
خطري (كمر�ض اجل��دري) يف مناطق وا�سعة من
العامل �شمل ع�رشات ال��دول خ�صو�صا ً يف منطقة
ال�رشق الأو���س��ط .ق ّدمت كل جمموعة ت�ص ّورها
ملواجهة اخلطر ال��داه��م واج�ت�راح احل��ل��ول له.
الفكرة الأ�سا�سية كانت ح��ول كيفية ت�ضافر
وتكامل اجلهود الوطنية وخمتلف عنا�رص القوة
يف الأمة ،ع�سكرية ومدنية ،ملواجهة اخلطر الداهم
و�إيجاد حلول منا�سبة له.
زيارات ون�شاطات
خ�لال �إقامته يف لبنان ،زار وف��د مركز ال�رشق
الأدن��ى وجنوب �آ�سيا للدرا�سات الإ�سرتاتيجية
( )NESAك�لاً م��ن قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ،ورئي�س الأرك��ان اللواء الركن �شوقي
امل�رصي ،وم�سيرّ �أعمال �أركان اجلي�ش للعمليات
العميد الركن رفعت �شكر ،وقائد كلية ف�ؤاد
�شهاب للقيادة والأرك���ان العميد الركن علي
احل��اج �سليمان ,ومدير التعليم العميد الركن
خ��ال��د ح��م��ادة .كما ج��ال ال��وف��د على املناطق
ال�سياحية واملعامل الأثرية والطبيعية يف لبنان.
ويف ختام ال��زي��ارة �أقامت كلية ف ��ؤاد �شهاب
للقيادة والأرك���ان حفل توقيع برنامج تعاون
لثالث �سنوات بني الكلية ومركز  .NESAتر�أ�س
احلفل قائد الكلية العميد الركن علي احلاج
�سليمان وح�رضه مدير التعليم العميد الركن
خالد حمادة ،مدير مركز البحوث والدرا�سات
الإ�سرتاتيجية و�ضباطه ،و�ضباط ممثلون عن
�أرك��ان اجلي�ش للتجهيز والتخطيط والعمليات
ومديرية املخابرات.
وبعد التوقيع �أقيم حفل تبادل �أنخاب ق ّدم
خالله قائد الكلية ب�إ�سم قائد اجلي�ش دروع �ا ً
تذكارية لعنا�رص الوفد الأمريكي الزائر.

حماض
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الت�أليل حما�رضة يف قاعة العماد
جنيم يف وزارة ال��دف��اع ال��وط��ن��ي بعنوان
«املعلوماتية يف اجلي�ش وجماالت ا�ستخدامها يف جمال

ت�رشين الأول

�إعداد :ليال �صقر الفحل
القيادة وال�سيطرة».
هدف املحا�رضة بالأ�سا�س كان عر�ض البحوث التي
نفّذتها الوحدات امل�شاركة ،ومن ثَ ّم مناق�شة هذه
البحوث بغية ا�ستثمارها يف تطوير �أداء الوحدات
واقرتاح ما هو منا�سب يف املجاالت التي تناولتها
البحوث وتعميمها.

رة

التق ّدم التقني
تطرقت املحا�رضة يف ق�سمها الأول اىل التق ّدم
ّ
التقني املت�سارع يف حقل االت�صاالت والذي
�أ ّدى اىل تطوير و�سائلها وتنويعها ،حيث �شهد
ه��ذا احلقل ث��ورة كانت نتيجة حتمية لثورة
املعلومات.
وعر�ضت املحا�رضة ملراحل تط ّور املعلومات
ب���دءاً م��ن ث��ورة و�سائل االت�����ص��ال �أوالً وث��ورة
احلا�سبات الإلكرتونية ثانيا ً وثورة املعلوماتية
�أخرياً .و�رشح ال�ضباط املحا�رضون تط ّور مراحل
احلا�سبات اىل حوا�سيب ،كما عر�ضوا لأنواع
�شبكات االت�صال من �شبكات حملية (Local
 )Area Networkاىل ال�شبكات الوا�سعة
امل��ج��ال (،)Wide Area Network
والح��ظ��وا يف ه��ذا اخل�صو�ص كيف �أن تط ّور
الإت�صاالت ونظم املعلومات ا�ستوجب املزيد
م��ن امل��ع��رف��ة والإ���س��ت��ف��ادة م��ن الإكت�شافات
اجلديدة وا�ستثمارها يف املجاالت كافة ،فكان
من الطبيعي �أن ُتدخل الدول العوامل الع�سكرية
يف ح�ساباتها لت�ستخدم ه��ذه التكنولوجيات
يف حتديث �أدائها وت�ضمن جناحها يف �أعمالها
املتنوعة.

ت�رسيع عملية ت��ب��ادل املعلومات ومعاجلتها
وا�ستثمارها .من هذا املنطلق ت�صبح احلرب
لعبة يربح فيها من ميلك تقنيات �أكرث وو�سائل
تكنولوجية �أوف��ر .ال��دول النامية ومنها لبنان
حتاول بدورها الإ�ستفادة من التقدم التقني
عرب تغيري ا�سرتاتيجيات عمل امل�ؤ�س�سات على
اختالفها ،ومنها امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
ف�أين موقع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف لبنان من
تطور الإت�صاالت ونظم املعلومات؟
ت��ن��اول الف�صل ال��ث��اين م��ن امل��ح��ا��ضرة ملحة
تاريخية عن ا�ستخدام املعلوماتية يف اجلي�ش
اللبناين وال��واق��ع احل���ايل ل��ه��ذا اال�ستخدام،
وال�صعوبات التي تواجه تط ّوره .عر�ض يف هذا
ال�سياق اي�ضا ً ت�سليم اجلي�ش اللبناين �أول جهاز
 Computerغداة انتهاء احلرب العربية
الإ�رسائيلية ال��ع��ام  ،1967و�إن�����ش��اء مديرية
الت�أليل وم��ن َث� ّ�م ت�أ�سي�س جهاز ت�أليل عمل
الأركان املركزي ،الذي يرتبط برئي�س الأركان،
وي�ؤلّل �أعمال �أرك��ان اجلي�ش العائدة ل�ش�ؤون
العديد ،التجهيز ،العمليات والتخطيط ،كما
يحلّل ويربمج وي�ضع برامج تقنية عائدة ل�رسية
حفظ املعلومات و�إعطائها...

و�سائل الإت�صاالت
ك��ذل��ك ت��ن��اول��ت امل��ح��ا��ضرة م�ساهمة تط ّور
و�سائل الإت�صاالت يف تفعيل �إدارة العمليات
ال��ع�����س��ك��ري��ة ،خ�����ص��و���ص �ا ً يف جم���ال ال��ق��ي��ادة
وال�سيطرة ع�بر اخ��ت��زال امل�سافات م��ن خالل

�أنظمة املعلوماتية
ثم عر�ض املحا�رضون م�رشوع تطوير �شبكة
معلوماتية داخلية خا�صة باجلي�ش ،وا�ستحداث
القيادة �أنظمة معلوماتية تتوافق مع طبيعة
عمل �أجهزتها وخمتلف وحداتها� ،سعيا ً اىل
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مواكبة التط ّور التكنولوجي العاملي ما جعلها
�سباقة يف مواكبة التط ّور العلمي والتقني،
ّ
بالرغم من �ض�آلة الإمكانات املادية املتاحة.
وق ّدم ال�ضباط املحا�رضون اي�ضا ً ر�ؤية عملية
وعلمية لتطوير ا���س��ت��خ��دام املعلوماتية يف
القيادة وال�سيطرة ،بحيث تعتمد الإت�صاالت
يف م�سارح العمليات على نظم ات�صال حديثة
تدمج مع حوا�سيب �إلكرتونية متقدمة ،فنظراً
اىل �أهمية الإت�����ص��االت ،م��ن ال����ضروري توفري
و�سائل رقابة وحماية ملنع العدو من اقتحام
ال�شبكات.
���رق امل���ح���ا��ض�رون الجت����اه����ات ت��ط � ّور
وت����ط� ّ
املعلوماتية يف ال��ع��امل و�أث��ره��ا على القيادة
وال�سيطرة ،بحيث �أن التق ّدم التكنولوجي
الكبري وظهور منتجات ع�سكرية �أتاح تطويرها
لال�ستخدام امل���دين ،ف�أ�صبحت ن�سبة كبرية
م��ن ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات م���زدوج���ة الإ���س��ت��خ��دام:
م��دين وع�سكري .فبينّ املحا�رضون من خالل
عر�ضهم �أثر الثورة التكنولوجية احلالية على
احلرب احلديثة ،ما يوجب على الدول احلديثة
تخ�صي�ص م��ب��ال��غ منا�سبة للتحديث جت ّنبا ً
ملفاج�آت تكنولوجية خطرية ومواكبة املواقع،
مبا يتيح التعامل مع الإلكرتونيات بكفاءة
و�أ�سلوب علمي �سليم.
وق��د خل�صت امل��ح��ا��ضرة اىل ح��اج��ة اجلي�ش
اللبناين املل ّحة اىل ا�ستخدام املعلوماتية يف
القيادة وال�سيطرة ،متا�شيا ً مع جيو�ش العامل
املتق ّدمة.

وق ف
ة وفاء
ت�رشين الأول

�إعداد :روجينا خليل

حفل لعائالت الع�سكريني

ا
ل
�
ش
هد

�إح��ي��ا ًء ل��ذك��رى انت�صار اجلي�ش
اللبناين يف معركة نهر البارد ،ويف
�سياق �أعمالها اخلريية ،دعت
جلنة تن�سيق ودع��م ن�شاطات
�أبناء �شهداء اجلي�ش اللبناين
اىل ح��ف��ل ع�����ش��اء و�إف��ط��ار
ل�������ع�������ائ���ل���ات

اجلي�ش  -العدد رقم 304

ال��ع�����س��ك��ري�ين ال�����ش��ه��داء� ،أق��ي��م
يف ن����ادي ال���رت���ب���اء امل���رك���زي يف
الفيا�ضية.
ح�رض احلفل كل من العميد الركن
غ�سان �أب��و في�صل ممثالً العماد
جان قهوجي ،عقيلة العماد قائد
اجلي�ش ال�سيدة مارلني قهوجي،
ال�����س��ي��دة جن����وى م���ن�ّي�رّ زوج���ة

60

ت�رشين الأول 2010

اء

العميد الركن
مي�شال منيرّ  ،رئي�سة
اللجنة ال�����س��ي��دة ج��وان��ا قهوجي
م��دل��ج و�أع�����ض��اء اللجنة :جوي�س
منيرّ  ،نينا مفلح ،ميكال �آجن مدلج،
ك��ل��ود ه�ل�ايل ،ب��ا���س��ك��ال �سلوم،
���س��ام��ي��ا ع���ب���داهلل ،مي��ن��ى مر�شاد،
با�سمة قلوط والعميد �أنطوان

ع��ازار اىل جانب ح�شد من عائالت
ال�شهداء و�أوالده���م الذين قارب
عددهم  242ولداً.
بعد الن�شيد الوطني اللبناين
والوقوف دقيقة �صمت عن �أرواح
ال�شهداء� ،ألقت ال�سيدة با�سكال
رحبت
�سلوم كلمة با�سم اللجنة ّ
فيها باحل�ضور وقالت:
«ال�شهيد ال ميوت ،ذكراه باقية
يف قلوبنا يف كل يوم وكل حلظة
م����ن ح��ي��ات��ن��ا،
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وبف�ضل ت�ضحيات ال�شهداء ما
زلنا قادرين على العي�ش يف وطن
حر وم�ستقل».
و�أ�ضافت �سلوم:
«�إن جمعيتنا �ست�ستمر يف دعم
�أب��ن��ائ��ه��ا مب���ا ق��� ّدره���ا اهلل عليه،
ف��ت��ق��دمي��ات��ه��ا رم��زي��ة ن�سبة اىل
الدماء التي ق ّدمها رجالنا».
ت���وج���ه���ت ب��ال�����ش��ك��ر اىل
ث����م
ّ
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،امل�ؤ�س�سة
تن�س ولو
الأم وقيادتها التي مل
َ
للحظة ع��ائ�لات ال�����ش��ه��داء وهي
ال�سند الأكرب للجمعية.
ويف خ��ت��ام احل��ف��ل ج��رى تقدمي
ه��داي��ا رم��زي��ة لعائالت
ال�شهداء.

صصي

فو
خمي ام

ت

ت�رشين الأول

�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

�أوالد ال�شهداء الكبار يهتمون بال�صغار
يف خميـم بيت الدين واجلميع على دروب امل�س�ؤولية
فرحة و�سع الكون
خم��ي��م ه����ذا ال�����ص��ي��ف امل��خ��� ّ��ص�����ص لأب���ن���اء
الع�سكريني ال�شهداء �أقيم يف ثكنة بيت الدين،
وتخلّلته اىل الن�شاطات زيارة مفاجئة قام بها
رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان
وقائد اجلي�ش العماد جان قهوجي.
ا�س ُتقبل الرئي�س وقائد اجلي�ش
بباقات الورد ق ّدمها الأوالد
لهما عربون حمبة وتعبرياً

ال�صيف للأوالد م�ساحة ل ّلعب
وامل��رح واللهو ،واملخيمات تن�شط خالل
العطلة الطويلة لتتيح لل�صغار واليافعني ق�سطاً
�رضورياً من املتعة واالنطالق واي�ضاً من الإفادة.
املخيمات يف كنف م�ؤ�س�سة اجلي�ش جتربة عمرها �سنوات
وحمطة فرح جتمع ع�رشات الأوالد ،وهي �إن غابت ق�رس ًا ب�سبب
الظروف ،فقد عادت اىل االنطالق منذ العام املا�ضي مع م�ؤ�س�سة
املقدم ال�شهيد �صبحي العاقوري.
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ع��ن الفرحة ال��ت��ي غ��م��رت قلوبهم بلقائهما،
ورحبوا
و�أن�����ش��دوا الن�شيد ال��وط��ن��ي اللبناين
ّ
بهما على الطريقة الك�شفية التي تعلّموها يف
املخيم ،قبل �أن تلقي ال�سيدة مادلني �أبي را�شد
كلمة امل�ؤ�س�سة التي �ش ّددت فيها على �أن الأب
هو املثل ال�صالح لكل ول��د« ،وفرحة �أوالدن��ا
اليوم �أكرب من «و�سع الكون» ،لأنهم على الرغم
من فقدانهم �آب��اء �شهداء هم فخر امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ،فقد حلّ بينهم �أبوان اثنان :فخامة
الرئي�س وح�رضة قائد اجلي�ش».
رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة ���ش�� ّدد يف كلمته على
�أهمية املخيمات داخل الثكنات الع�سكرية ما
وينمي فيهم ال�شعور
يع ّزز الإلفة بني الأوالد
ّ
باالنتماء اىل الوطن و�صون كرامته .ثم دار
حديث و ّدي بني الرئي�س والأوالد قبل التقاط
ال�صورة التذكارية وانتهاء الزيارة التي ختمها
الرئي�س من ّوها ً بر�سالة م�ؤ�س�سة املقدم ال�شهيد
�صبحي العاقوري ،ومق ّدما ً لها كل الدعم الالزم
مل�ساندتها يف م�شوارها الطويل.
ن�شاطات املخيم
�شارك يف املخيم  70ول��داً ت��راوح �أعمارهم
بني  7و� 14سنة ،توىل الإ�رشاف عليهم وتنفيذ
الن�شاطات امل��ق� ّ�ررة لهم من�شّ طون من �أوالد
ال�شهداء راوح��ت �أعمارهم بني  15و� 18سنة
وعددهم  25من�شّ طا ً اىل فريق العمل املتط ّوع،
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ك��ان��وا ق��د تابعوا يف املخيم ال�سابق دورات
متخ�ص�صة يف هذا املجال.
ّ
التوا�صل والتفاعل مع الآخرين من �أبرز �أهداف
تق�صد منظّ موه تعويد الأوالد على
املخيم الذي
ّ
حتمل امل�س�ؤولية ،ف�أ�صابوا ع�صفورين بحجر
ّ
واحد من خالل تكليف �أبناء �شهداء باالهتمام
ب�أبناء �شهداء �آخرين �أ�صغر منهم �سنا ً .اىل ذلك
متحورت ن�شاطات املخيم حول �أهداف رئي�سة
منها احرتام القانون واحرتام الطبيعة والنظام
الذي يتحكّ م بعنا�رصها.
�أم��ا اللهو والت�سلية فكانت لهما ح�صتهما
خ�ص�صا بحيز ٍ
واف.
اي�ضا ً� ،إذ ّ
ّ
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الن�شاطات التي نفّ ذت خارج املخيم �شملت
زي��ارة اىل قاعدة ب�يروت البحرية حيث كانت
املفاج�أة رحلة على منت �إح��دى اخلافرات .ويف
النادي الع�سكري املركزي �أم�ضى املخيمون
ليتعرفوا يف ما بعد اىل حممية
�أوقاتا ً جميلة،
ّ
�أرز الباروك والأماكن الأثرية يف بيت الدين،
وق�رص مو�سى...
ليايل املخيم حفلت بال�سهرات� ،أغانٍ،
ورق�ص ،و�صاج ونار ...ويف كل الأحوال
فرح و�أوقات جميلة.
كما كان لل�صليب الأحمر اللبناين
ن�شاط داخ��ل املخيم :دورة �رسيعة يف الر�سم
والنظافة ال�شخ�صية ،و�ألعاب ،و� ٍ
أغان...
ت�صوير :الرقيب الأول
بالل �صالح

كلمة
�شكر

القيمني
ال��ع��اق��وري وك���ل
ّ
ع��ل��ى امل��خ��ي��م ،ب��ط��اق��ة �شكر من
القلب اىل كل من :قيادة اجلي�ش
لوقوفها الدائم اىل جانب عائالت
ال�شهداء وم�ؤ�س�سة العاقوري،
�أع�ضاء «جمعية �أ�صدقاء البيئة
اخل�رضاء»  -الباروك ،قائد موقع
بيت الدين العميد الركن عفيف
ال�شيخ علي لكل الت�سهيالت التي
ق ّدمها لإق��ام��ة املخيم يف موقع
بيت ال��دي��ن ،رئي�س م�ستو�صف

�إن الف�ضل
يف جناح كل خميم يعود
بالدرجة الأوىل اىل ت�ضافر جهود
كل فريق العمل ،واىل التعاون
ال���ذي ي��ب��دي��ه �أ���ص��ح��اب الأي����ادي
البي�ضاء امل��م��دودة واملفتوحة
دائما ً الحت�ضان �أوالد الع�سكريني
وج��ه��ت
ال�������ش���ه���داء .م���ن ه���ن���اّ ،
ال�����س��ي��دة ل��ي��ا ال��ع��اق��وري با�سم
م�ؤ�س�سة املقدم ال�شهيد �صبحي
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م�����وق�����ع ب��ي��ت
ال��دي��ن املقدم
ال��ط��ب��ي��ب �أك�����رم
ح�لاوي وعقيلته لينا� ،آم��ر �رسية
القيادة واخلدمة يف املوقع الرائد
ع��م��اد طربيه الهتمامه ب��الأم��ور
اللوج�ستية ،رئي�س فرع التغذية
يف ب��ي��ت ال���دي���ن ال���رائ���د �سائد
الغ�صيني ،واىل كل املن�شّ طني
وامل��ن���� ّ�ش��ط��ات ال��ذي��ن جن��ح��وا يف
اخ��ت��ب��اره��م الأول ،واىل ك��ل َمن
�ساهم يف جناح املخيم من قريب
�أو من بعيد.

العنف

ال�شخ�صية العدوانية الإ�رسائيلية

مفهوم مق ّد�س

ع��ن��دم��ا ال���ت����أم ���ش��م��ل امل���ؤمت��ر
ال�صهيوين الأول يف بازل ب�سوي�رسا
ال��ع��ام  ،1897ك��ان هناك خليط
عجيب من فقهاء التلمود الذين
اب��ت��دع��وا �صيغة «دي����ن ال��ع��ودة
ودين العمل» ،ومن فقهاء القومية
اال�ستعمارية والفا�شية الذين
ك��ان��وا يعتقدون �أن ك��ل �شيء يف
ه���ذا ال��وج��ود ي��ج��ب �أن ي��ت� ّ�م بح ّد
ال�����س��ي��ف .وق���د �أده�������ش وج��ود
هذا اخلليط الغريب يف قاعة
واحدة هرتزل �أبا ال�صهيونية
نف�سه ال��ذي ق��ال يف خطابه:
«�إن ال�صهيونية ق ّدمت �شيئا ً
ع��ظ��ي��م�ا ً ي��ك��اد ي��ك��ون م�ستحيالً
حتى الآن وه���و االحت����اد الوطيد
ب�ين العنا�رص ال��ي��ه��ود احلديثني
امل��ت��ط��رف�ين وال��ع��ن��ا��صر اليهود
املحافظني».
وق����د ظ��ه��ر م���ن ب�ي�ن العنا�رص
القوميني املتطرفني �شخ�صان
ك��ان لهما الأث��ر البالغ على م�سار
امل�����ش�روع ال�����ص��ه��ي��وين ب��رم��ت��ه يف
ف��ل�����س��ط�ين وامل��ن��ط��ق��ة العربية
ق��ب��ل �إق����ام����ة ال����دول����ة ال��ع�بري��ة
وبعدها وهما :داڤيد بن غوريون
وف�لادمي�ير جابوتن�سكي .الأول
ك��ان قائد وم�ؤ�س�س التنظيمات
ال�سيا�سية والنقابية يف فل�سطني
(ح��زب العمال واله�ستدروت �أي
احت��اد نقابات العمال) وجناحهما
ال��ع�����س��ك��ري امل��ت��م � ّث��ل يف منظمة
الهاغاناه الإرهابية التي حت ّولت يف

�إعداد:
�إح�سان مرت�ضى
باحث يف ال�ش�ؤون اال�رسائيلية
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ما بعد اىل ما �سمي «جي�ش الدفاع
الإ�رسائيلي» الر�سمي العام .1948
وب��ن غ��وري��ون هو ال��ذي علّم جيل
امل�ستوطنني الأوائ��ل� ،أال يعتمدوا
على احلاخامات يف تف�سري املقطع
ال��وارد يف التوراة «لك �أعطي هذه
الأر����ض» بل على القوة امل�سلّحة
رب��ى �أجياالً من
وحدها .وهو ال��ذي ّ
امل�ستوطنني على �أن يتخذوا من
ال�شخ�صيات املحاربة الوارد ذكرها
يف التوراة مثل يو�شع بن نون مثاالً
وقدوة .واعترب بن غوريون �أن مبد�أ
ال����شر ه��و املنت�رص حتى الآن و�أن
القوة هي التي تهيمن يف التاريخ.
الزعيم املتطرف ال��ث��اين الذي
كان له ت�أثري خطري على امل�سارين
ال�سيا�سي وال��ع�����س��ك��ري للحركة
ال�صهيونية اي�ضا ً ،هو فالدميري
جابوتن�سكي ال��ذي ولد يف رو�سيا
ون�ش�أ بعيداً عن اليهودية ،وقد
در����س يف �إي��ط��ال��ي��ا وت���أثّ��ر عميقا ً
ب�أفكار عتاة الفا�شية الذين كانوا
يعلمون تالميذهم «�أن احلياة ال
تخ�ضع حلكم الق�ضاء والقدر ،بل
الإن�سان هو الذي ي�صنع امل�ستقبل
بنف�سه» .وكان من �أقواله يف تلك
احلقبة الت�أ�سي�سية لل�صهيونية:
«�إن ال�سيا�سة ه��ي ال��ق��وة .ونحن
ال من��ل��ك ه���ذه ال��ق��وة .ي��ج��ب على
ال�صهيونية �أن ت�سعى لكي ت�صبح
ق����وة» ،وب��ق��ي ه���ذا ���ش��ع��اره حتى
نهاية حياته .وم��ن �أق��وال��ه اي�ضا ً:
«ال ميكن مقارنة مهنة ال�سالح ب�أية

مهنة �أخ���رى ،فهي ترفع الإن�سان
الذي يعتنقها اىل درجة �أ�سمى من
م�ستوى احلياة العادية» .ومن ثم
بادر اىل تنظيم وارتكاب جمموعة
م��ن امل��ج��ازر �ضد الفل�سطينيني
العرب يف القد�س ويافا يف مطلع
الع�رشينيات حت��ت ق��ي��ادة منظمة
ات�����س��ل (امل��ن��ظ��م��ة الع�سكرية
القومية) .و�إثر وفاته ت�سلّم مناحيم
بيغن القيادة و�صوالً اىل نتنياهو
يف الوقت احلا�رض.
ي��������روي ال����ك����ات����ب امل����ع����ادي
لل�صهيونية مو�شيه منوحني الذي
ق��دم اىل فل�سطني العام 1904
�أن���ه ف��وج��ئ بال�سلوك ال��ع��دواين
املتع�صب لليهود املوجودين
ّ
يف فل�سطني ،ال �سيما �أن ج � ّده
ك��ان قد علّمه يف رو�سيا املبادئ
الأخالقية  -الإن�سانية ال��واردة يف
التوراة� .أحبب لأخيك الإن�سان كما
حتب لنف�سك وال تقتل وال ت�رسق
وال ت�����ش��ت� ِ�ه م��ا ل��غ�يرك وال تفعل
لغريك م��ا ال حت��ب �أن يفعله لك.
�أما يف املدر�سة الدينية املوجودة
يف القد�س فقد انقلبت املعايري
واملقايي�س متاما ً «كانوا يتوخون
من تكرار �شعارات� :أر�ضنا� ،شعبنا،
م�سقط ر�أ���س��ن��ا ،ت�سميم �أفكارنا
لكي نتحول اىل يهود قوميني».
و�أ���ض��اف« :لقد علمونا �أن نكره
العرب و�أن نحتقرهم .وف��وق هذا
كله �أن نطردهم من وطننا وم�سقط
ر�أ�سنا ...لأن هذه البالد هي بالدنا
ولي�ست بالدهم».
ع��ن��د ن��ه��اي��ة احل����رب العاملية
الثانية ،التي �أحلقت الكارثة بالعامل
ب�أ�رسه� ،صار الغزو واحتالل �أرا�ضي
ال�شعوب الأخرى وبلدانها ،ناهيك
من القتل والتهجري حتت ال�سالح
والإرهاب ،من الأمور
املحرمة لي�س
ّ

احلرب الراحل مو�شيه ديان ،ت�صف
�شخ�صية وال��ده��ا ف��ق��ال��ت« :هل
تعلم مم��ن ك��ان ي��خ��اف؟ لقد كان
التعر�ض للخوف ،لدرجة
يخاف من
ّ
�أن املخاوف الإن�سانية الطبيعية
وال�سليمة تدفع جانبا ً وال يعود لها
وج��ود» .وو�صفه يت�سحاق �صاديه
قائد «البلماح» بقوله�« :إن��ه رجل
خطر ،ال يعرف ال�تر ّدد ،وال يعرف
كبح جماح نف�سه وال يعرف الأخالق،
�إنه قادر على عمل �أي �شيء» .وهذه
ال�صفات ت�شمل من دون �شك كل
ال��ق��ي��ادات ال�صهيونية ال�سابقة
والالحقة ،فلقد و�صف ال�صحايف
الإ�رسائيلي �إيالن توما�س الإرهابي
�آرييل �شارون بقوله�« :إنه �إن�سان ال
ميلك مبادئ وال يوجد لديه والء...
�إن��ه خمل�ص لنف�سه فح�سب وهو
يقوم بدو�س حتى رفاقه .والقوة
�ب ال�سيطرة
ال��ت��ي حت� ّ�رك��ه ه��ي ح� ّ
والرغبة يف ح�شد القوة ،ال�سيطرة
م��ن �أج����ل ال�����س��ي��ط��رة وال���ق���وة من
�أجل القوة» .ونحن جميعا ً �شهدنا
و�شاهدنا جتلّيات ه��ذه ال�صفات
املتكررة يف
الوح�شية يف املجازر
ّ
فل�سطني ولبنان وم�رص و�سوريا
والأردن و����ص���والً اىل ال�سودان
وتون�س والعراق.

فح�سب بن�ص القوانني الدولية،
ح�سب ��شرع��ة الأمم امل��ت��ح��دة ،بل
حم� ّ�رم �ا ً �أخ�لاق��ي �ا ً يف نظر املجتمع
ال���دويل وال����ر�أي ال��ع��ام العاملي،
�إال �أن ق��ادة احل��رك��ة ال�صهيونية
بكل تالوينها و�أطيافها� ،ساروا
بعك�س القوانني والأعراف ورفعوا
م��ف��ه��وم ال��ع��ن��ف ���ض��د ال��ع��رب اىل
م�ستوى القدا�سة ،و�أنتجوا بالتايل
من���اذج م��ن ال�شخ�صيات الباردة
عاطفيا ً والعدوانية حتى النخاع،
من �أم��ث��ال مو�شيه دي��ان وا�سحق
راب�ين و�شمعون بريي�س ومناحيم
بيغن و�آري��ي��ل ���ش��ارون وبنيامني
نتنياهو و�إيهود ب��اراك و�سواهم،
مم��ن ح��اول��وا ال��ظ��ه��ور والت�رصّف
وف��ق �صفات وموا�صفات �شاذة
ع���ن ���س��ائ��ر ال��ب����شر حت���ت ع��ن��وان
«حترير النف�س اليهودية من عقدة
اخلوف» ،من طريق تعطيل ال�ضمري
وقتل العواطف الإن�سانية .ومن
خ�لال ه��ذه املدر�سة ن�ش�أ اجلندي
الإ�رسائيلي العدواين الذي ال يعرف
الرحمة واملنغلق على ذاته والذي
ال يعرف ح��رارة الإنفعال واملفعم
باحلقد واال�ستعالء على ك��ل من
ح��ول��ه .ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق كتبت
ال��روائ��ي��ة ياعيل دي��ان �إب��ن��ة وزير

يعترب بن غوريون �أن مبد�أ ال�رش

هو املنت�رص حتى الآن و�أن القوة
هي التي تهيمن يف التاريخ

يعترب جابوتن�سكي �أن مهنة ال�سالح

ترفع الإن�سان الذي يعتنقها اىل درجة
�أ�سمى من م�ستوى احلياة العادية
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�إن �إ��سرائ��ي��ل يف ال��وق��ت الراهن
ت�شهد ح��ال��ة م��ن �سيطرة �أج���واء
اليمني املتطرف املتمثّل ب�شكل
خ���ا����ص يف ح���زب���ي «ال��ل��ي��ك��ود»
و«�إ�رسائيل بيتنا» ،وذل��ك بعد �أن
ا�ستغل «ال��ل��ي��ك��ود» �إ�سقاطات
احل��روب الفا�شلة على لبنان اىل
�أق�صى الإ�ستغالل .فلقد عار�ض
نتنياهو الإن�سحاب الأحادي اجلانب
من لبنان �أوالً وم��ن ثم من قطاع
غ��زة كما �أراد ذل��ك ���ش��ارون الذي
ان�سلخ ع��ن ح��زب «ال��ل��ي��ك��ود» يف
حينه و�أ�س�س حزب «كادميا» الذي
�شاء التمو�ضع يف الو�سط ال�سيا�سي
الإ�رسائيلي ،وبالتايل �أعاد نتنياهو
االعتبار ملركبات ال���ردع والقوة
واحل�������س���م وروح امل����ب����ادرة اىل
ال�سيا�سات الإ�رسائيلية ،ومتكّ ن
بالتايل من ت�سويق نف�سه على �أنه
رجل دولة يف نظر الإ�رسائيليني يف
�أوق��ات الأزم��ات وح��االت املواجهة
الع�سكرية وال�سيا�سية على حد
�سواء .كذلك مل ي�أت من فراغ جناح
ح��زب «�إ��سرائ��ي��ل بيتنا» بقيادة
ل��ي�برم��ان ال��ع��ن����صري ال�شوفيني،
برفع عدد مقاعده يف الكني�ست� ،إذ
ا�ستطاع احلزب ورئي�سه ت�شخي�ص
�أو�ضاع املجتمع اليهودي ب�شكل
دقيق من حيث ال�شعور بخيبة الأمل
من حكومة �أوملرت ال�سابقة وتنامي
الكراهية وال��ع��داء للعرب عموما ً
وعرب �إ�رسائيل ب�شكل خا�ص ،الذين
رفع بوجههم �شعار «ال مواطنية من
دون والء» و�شعار التبادل ال�سكاين
ال��ذي ي�شمل مناطق عربية داخل
اخلط الأخ�رض (حدود العام )1967
وه�����ذا ي��ع��ن��ي ت��ط��ب��ي��ق �سيا�سة
«الرتان�سفري» �أي الرتحيل الق�رسي
الذي كان قد بد�أ منذ العام 1948
ومل ينته حتى الآن.

دراسس

ات و أأب
ح
ا
ث
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مي��������ك��������ن
تعريف الإنفاق
ال��ع�����س��ك��ري لأمة
ما� ،أو لدولة ،ب�أنه
امليزانية �أو املوارد املالية
املخ�ص�صة لتعزيز القوى
ّ
امل�سلحة ل��ه��ذه ال��دول��ة �أو
الأمة و�صيانتها ودميومتها،
وتعك�س هذه امليزانية كيفية
وم��دى ت���دارك التهديدات
واملخاطر التي تواجهها� ،أو
حجم الو�سائل والقوى التي
تنوي ا�ستخدامها لذلك ،كما
�أنها تعطي فكرة حول كمية
النفقات التي تنوي �رصفها
يف ال�سنوات القادمة ،ل�رشاء
ال�سالح� ،أو زيادة القوات.

�إعداد :د� .أحمد َع ّلو
عميد متقاعد

الإقت�صاد ال�سيا�سي للأمن
الدويل
ي���ع���ت�ب�ر ب���ع�������ض امل���ح��� ّل���ل�ي�ن
الإ�سرتاتيجيني �أن العامل خا�ض
���س��ب��اق��ا ً ل��ل��ت�����س � ّل��ح خ��ل�ال ف�ترة
احل����رب ال���ب���اردة م���ا ب�ي�ن حلفي
ال��ن��ات��و ( ،)NATOووار����س���و
( ،)WARSOWب��زع��ام��ة كل
من ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
والإحتاد ال�سوڤياتي ال�سابق ،وقد
أ� ّدى هذا ال�سباق اىل زيادة الإنفاق
الع�سكري يف العامل ب�شكل عام،
ويف ك��ل م��ن الإحت���اد ال�سوڤياتي
والواليات املتحدة ب�شكل خا�ص.
ارت��ف��ع ه���ذا الإن���ف���اق خ�ل�ال فرتة
�سبعينيات القرن املا�ضي ،وتزايد
مع بداية الثمانينيات بعد �أن �أعلن
الرئي�س الأم�يرك��ي رون��ال��د ريغن
عن مبادرته الإ�سرتاتيجية (حرب
النجوم) ،لري ّد فيها على التف ّوق
ال��ك� ّ�م��ي ل�ل�إحت��اد ال�سوڤياتي يف
ال�صواريخ الإ�سرتاتيجية والأ�سلحة
الذرية ولردم اله ّوة بني القطبني
املتناف�سني.
زاد الإنفاق الع�سكري الأمريكي
يف تلك الفرتة عن  ٪8من الدخل
ال��ق��وم��ي الأم�يرك��ي يف ح�ين كان
الإحت����اد ال�سوڤياتي ق��د جت��اوز
ن�سبة  ٪16من دخله القومي يف
الإنفاق على الت�سلّح ،ولأن الدول الكربى تعي�ش هاج�سا ً وجوديا ً يف منع
كمي ،فقد زاد الإحتاد ال�سوڤياتي من
اخل�صم من �إحراز تف ّوق نوعي �أو ّ
معدل �إنفاقه الع�سكري لري ّد على املبادرة الأمريكية ،وهذا ما �شكّ ل بداية
النهاية النهياره الإقت�صادي نهاية ثمانينيات القرن املا�ضي ،وبالتايل
انهياره ال�سيا�سي والأمني ،والع�سكري ،ثم انهيار عقد الإحتاد ككل مطلع
الت�سعينيات من القرن نف�سه .ولكن ميكن مالحظة �أن الإنفاق الع�سكري

الإنفاق الع�سكري يف العامل

ما بني الأمن الدويل والإقت�صاد ال�سيا�سي

الإنفاق الع�سكري
العام 2009
ا�ستـــنـاداً اىل الـكــتــاب ال�سـنـــوي
مل��ع��ه��د ���س��ت��وك��ه��ـ��ـ��ومل ال���ـ���دويل
لأبحـاث ال�سالم «Stockholm
International Peace
Research
Institute
») (Sipriف����إن ح��ج��م الإن��ف��اق
الع�سكري يف العامل قــد بلغ العــام  ،2009حواىل  1.531تريليون دوالر
(�أي �ألف وخم�سماية وواحد وثالثني مليــار دوالر (ح�سب قيمة الدوالر العام
 ،)2008وهذا ي�شكّ ل زيادة  ٪6عن معدل الإنفاق للعام  ،2008وزيادة
حواىل  ٪49عن العــام .2000
من جهة �أخ��رى ي�شكّ ل ه��ذا الإن��ف��اق ن�سبة  ٪2.7من الدخل القومي
العاملي )GDP( ،للعام .2009

كل م ّنا يدفع �سنوياً
 4.5دوالر للتنمية
وال�سالم و 255للت�س ّلح!
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 310مليار دوالر� ،أما بقية العامل فيبلغ �إنفاقه جمتمعا ً حواىل  ٪14.7من
احلجم العاملي �أي ما يقدر بحواىل  220مليار دوالر.
وميكن هنا مالحظة ارتفاع الإنفاق الع�سكري يف كل من:
 الهند  - ٪67اململكة العربية ال�سعودية  - ٪67كوريا اجلنوبية - ٪48فرن�سا  - ٪7الربازيل  ، ٪30وه��ذه الزيادة املئوية قيا�سا ً
على حجم الإنفاق الع�سكري يف كل من هذه الدول العام ( ،2009مقارنة
ب�إنفاقها العام .)2000
�أما يف �إ�رسائيل فقد ارتفعت موازنة الإنفاق الع�سكري من  9مليار دوالر
العام  2000اىل حواىل  13مليار دوالر العام  2010و 14مليار العام
 .2011وتعترب �إ�رسائيل من الدول امل�ص ّدرة للأ�سلحة وامل�ستوردة لها يف
الوقت نف�سه .وهي من �ضمن الدول الع�رش الأوىل يف العامل يف هذا املجال.

العاملي يف فرتة احلرب الباردة بلغ الذروة وزاد حجمه على �ألف وخم�سماية
مليار دوالر كمعدل �سنوي ،ولكن مع انتهاء هذه احلرب ،فقد انخف�ض
حجم هذا الإنفاق ،مع بقاء الواليات املتحدة الأمريكية فح�سب ك�أكرب دولة
تنفق على الت�سلّح ،ولكن منذ مطلع القرن احلادي والع�رشين عاد حجم
الإنفاق الع�سكري اىل الإرتفاع اىل م�ستويات احلرب الباردة ورمبا �أكرث.

ال�سالح جتارة مربحة
«�إن كل مدفع �صنع ،وكل بارجة حربية �أبحرت ،وكل �صاروخ �أطلق ،يعني
باملح�صلة النهائية ل�صو�صية و�رسقة من �أولئك اجلائعني الذين ال يجدون
غذاءهم ،و�أولئك الذين يربدون وال يجدون الثياب التي تك�سوهم ،فالعامل
مع ال�سالح ال ينفق املال فح�سب� ،إنه ينفق عرق عماله ،وعبقرية علمائه
و�آم��ال �أطفاله ،وه��ذه لي�ست طريقة للحياة مبعناها احلقيقي .فتحت
�ضباب التهديد باحلرب ،ت�صلب الإن�سانية فوق �صليب من فوالذ».
(دوايت �أيزنهاور ،الرئي�س ال�سابق للواليات املتحدة .)1960 - 1952
يرى البع�ض �أن جتارة ال�سالح هي �سبب رئي�س يف انتهاك حقوق الإن�سان،
ذلك �أن بع�ض الدول ينفق على الت�سلح و«الع�سكر»� ،أكرث مما ينفقه على
التنمية الإجتماعية والبنى التحتية ،والرعاية ال�صحية ملجتمعاتها .لكن
وكما �أن الدول حتتاج اىل �ضمان �أمنها يف هذا العامل املتقلّب ولها احلق يف
ذلك ،ف�إن من حقوق ال�شعوب واملجتمعات اي�ضا ً �أن يخ�ضع اقتناء ال�سالح
اىل معايري تراعي حاجاتها اىل التنمية والرعاية.
يرى بع�ض امل�صادر �أن �أرباح بيع ال�سالح تبلغ �سنويا ً ما بني  45و60
مليار دوالر تقريبا ً ،ويذهب حواىل  2/3كمية ال�سالح املباع اىل الدول
النامية .كذلك ميكن مالحظة �أن البائع الأكرب لل�سالح يف العامل هو الدول
اخلم�س �صاحبة الع�ضوية الدائمة يف جمل�س الأم��ن ال��دويل (الواليات
املتحدة  -رو�سيا  -فرن�سا  -بريطانيا وال�صني) ،فهذه الدول اخلم�س
جمتمعة بالإ�ضافة اىل �أملانيا و�إيطاليا ،ا�ستحوذت على �أكرث من  ٪80من
�سوق بيع ال�سالح ما بني العامني  2001و ،2008كما �أن ق�سما ً ال ب�أ�س به
من الأ�سلحة املباعة ذهب اىل �أنظمة تنتهك فيها حقوق الإن�سان ،وهذا ما
ت ّدعي الدول الكربى حمايته!!؟

الدول الأكرث �إنفاقاً على الت�س ّلح
ا�ستناداً اىل كتاب «�سيربي» ( )Sipriال�سنوي للعام  2010ف�إن
الدول الأكرث �إنفاقا ً على الت�سلّح هي الآتية:
• الواليات املتحدة الأمريكية :تعترب الأوىل عامليا ً من حيث �إنتاج
الأ�سلحة وبيعها واقتنائها ،كما �أنها الدولة الأوىل يف العامل يف حجم �إنفاقها
الع�سكري الذي بلغ العام  2009حواىل  700مليار دوالر ،ما ي�شكّ ل ن�سبة
 ٪46.5من حجم الإن��ف��اق العاملي ،ومبعدل  ٪4من دخلها القومي،
وهي بذلك تتف ّوق على جميع دول جمموعة  G8جمتمعة (وهي جمموعة
وت�ضم من بني الدول الأقوى اقت�صاديا ً يف
احلوار وال�رشاكة االقت�صادية)،
ّ
العامل الواليات املتحدة ،اليابان� ،أملانيا ،فرن�سا ،بريطانيا� ،إيطاليا ،كندا
ورو�سيا .كما �أنها تتف ّوق يف �إنفاقها على خ�صومها جمتمعني ،وهي تكاد
ت�ساوي يف �إنفاقها ن�صف الإنفاق الع�سكري يف العامل.
• ال�صني :احتلت ال�صني املرتبة الثانية يف العامل يف �إنفاقها الع�سكري
مبعدل  ٪6.6من حجم الإنفاق العاملي للعام  ،2009ومبا يعادل حواىل
 100مليار دوالر.
• فرن�سا :حتتل فرن�سا املركز الثالث مبعدل � ٪4.2أي بحواىل 63مليار
دوالر من الإنفاق العاملي البالغ  1.53مليار دوالر للعام .2009
• بريطانيا :يوازي �إنفاقها  ٪3.8من حجم الإنفاق العاملي� ،أي حواىل
 57مليار دوالر.
• رو�سيا الإحتادية :ومعدل �إنفاقها الع�سكري للعام  2009كان
� ،٪3.5أي ما يوازي  53مليار دوالر .وبعد ذلك ت�أتي جمموعة من ع�رش
دول جمموع �إنفاقها جمتمعة حواىل  ٪20.7من الإنفاق العاملي �أي حواىل
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�إنتاج الأ�سلحة
يعترب «معهد �ستوكهومل ال��دويل لأبحاث ال�سالم» (�سيربي(Sipri
�أن ال�رشكات الكربى املئة الأوىل يف العامل للعام ( 2008خارج ال�صني)
تابعت تق ّدمها يف بيع ال�سالح ،الذي ازداد حواىل  39مليار دوالر ليبلغ
 385مليار دوالر ،وعلى الرغم من �أن ال�رشكات الأمريكية املنتجة الأ�سلحة
بقيت تهيمن على باقي ال�رشكات الكربى ،ف�إنه للمرة الأوىل تتف ّوق
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ا�ستمرار بيع ال�سالح لهذه الأطراف ،بل تلعب احيانا ً دوراً رئي�سا ً يف افتعال
النزاعات واحل��روب ،وذل��ك من خالل ت�أثريها «امل���ادي» ،واملعنوي يف
بع�ض �أركان الأنظمة يف هذه الدول� ،سواء لعقد ال�صفقات املربحة� ،أم
لت�أجيج اخلالفات بني بع�ض الدول� ،أو بني فئات ال�شعب الواحد نف�سه
وهذا ما ي�ؤمن ازدهار مبيعاتها ،و�أرباحها ،وتنمية اقت�صادها ،حتى �أن هذه
«املجمعات ال�صناعية الع�سكرية» متلك من القوة والنفوذ يف بع�ض الدول
ّ
الكربى ،وخ�صو�صا ً الواليات املتحدة الأمريكية ،ما يجعلها ت�ؤثر ب�شكل
فاعل على قرارات احلرب وال�سالم يف العامل ،وذلك عرب �أع�ضاء يف جمل�سي
ال�شيوخ والنواب� ،أو عرب دعم بع�ض املر�شحني لرئا�سة اجلمهورية ،وهذا
ما حذّر منه ذات يوم من العام  1961الرئي�س الأمريكي ال�سابق دوايت
�أيزنهاور يف خطبة ال��وداع ،عندما حذّر ال�شعب الأمريكي من خطورة هذا
النفوذ على �سيا�سة الواليات املتحدة ودوره��ا �إذا كانت تريد فعالً �أن
تكون زعيمة العامل احلر وقائدة له نحو ال�سالم والإزدهار ،وقد �أثبت الواقع
هذه الر�ؤيا� .إن كلفة طائرة « »F22واحدة حواىل  100مليون دوالر وهذا
يكفي لت�شجري  4900كلم 2من الأر�ض اجلرداء �أو املت�ص ّحرة ،مما يحفظ
البيئة ،ويزيد من �إمكان الأر�ض تقدمي الغذاء .كذلك ف�إن ميزانية الأمم
املتحدة ال�سنوية ،بفروعها جميعا ً ال تتعدى  30مليار دوالر وهي ال تتعدى
 ٪1.5من حجم الإنفاق الع�سكري يف العامل ،ويف حني يدفع كل �إن�سان
على هذا الكوكب  4.5دوالرات خلدمة ال�سالم والتنمية والق�ضاء على
الفقر عرب الأمم املتحدة (قيمة امليزانية) ،فهو يدفع  255دوالراً بدالً عن
نفقات الت�سلّح يف العامل ...ف�أي عدالة هذه؟! فبدالً من الق�ضاء على الفقر
ببع�ض هذه امليزانيات والنفقات و�إطعام مليار جائع يف العامل ،يزداد
التطرف
ال�سالح ويتك ّد�س ومعه يزداد الفقراء ،ومع تنامي الفقر يتنامى
ّ
والأ�صولية والإره��اب ،وهذا يدفع اىل زيادة الطلب على �رشاء الأ�سلحة،
فك�أمنا هذا هو املطلوب لت�ستمر عجلة الإقت�صاد يف الدول الكربى الغنية!

ال�رشكة الربيطانية ( )BAEيف مبيعاتها وت�س ّجل �أعلى ن�سبة من مثيالتها
الأمريكيات ،وغريها يف العامل.
الإنفاق الع�سكري والأزمة الإقت�صادية العاملية
كان للأزمة الإقت�صادية العاملية التي ب��د�أت مع نهاية العام 2007
ت�أثريها القليل ن�سبيا ً على الإنفاق الع�سكري العام  ،2009ذلك �أن
احلكومات جل�أت اىل تخفي�ض نفقاتها وتعزيز الإنفاق على القطاع العام
الحتواء حالة الركود والك�ساد الإقت�صادي وت�أجيل تخفي�ض العجز ،لذلك
املخ�ص�ص للنفقات الع�سكرية كان �ضئيالً ن�سبيا ً ،مل
ومبا �أن الإحتياط
ّ
تت�أثر هذه النفقات بالأزمة ،كذلك ف�إن بع�ض الدول ذات املوارد (نفط،
غاز) حقق �أرباحا ً �إ�ضافية الرتفاع �أ�سعار هذه ال�سلع ،وهذه الأرباح الإ�ضافية
دفعتها ثمنا ً لأ�سلحة جديدة �أو ت�سديداً لعقود قدمية متفق عليها ،وبذلك
مل تت�أثر بالأزمة الإقت�صادية يف �إنفاقها الع�سكري بل ميكن مالحظة �أن
هناك دوالً �ضاعفت من �إنفاقها الع�سكري حلماية مواردها هذه خوفا ً من
التهديد واملخاطر الداخلية� ،أو اخلارجية ،ولذلك ف�إن  9من الدول الع�رش
الأوىل املرتفعة الإنفاق الع�سكري زادت من هذا املعدل العام .2009
احلق للأقوى؟!
ت�سعى ال��دول لتحقيق �أمنها ،وحماية حدودها ومواردها ،و�شعوبها،
وحفظ كربيائها الوطني والقومي ،يف ع��امل ت�سود فيه �رشعة «احلق
للأقوى» ،لذلك فهي دائما ً تنفق على �إعداد قواتها امل�سلّحة وجتهيزها
بالو�سائل الكفيلة بالدفاع عن نف�سها �ضد �أي عدو �أو خطر حمتمل ،كذلك
ي�سعى بع�ض الأنظمة يف العامل لال�ستعداد الع�سكري ملواجهة �أي خطر
داخلي ،قد ي�أتي من داخل الدولة نف�سها� ،أو خطر �أعمال �إرهابية ته ّدد
تخ�ص�ص ج��زءاً من ميزانياتها
الكيان وال�شعب وال�سلطة ،لذلك فهي
ّ
الوطنية للإنفاق الع�سكري ،ولتلبية هذه احلاجة �أو ال�رضورة ،فالأمن عن�رص
�أ�سا�سي يف بقاء الدول وا�ستمرارها ،والأمن ال يتحقّق يف عاملنا �إال با�ستخدام
ال���ق���وة وو���س��ائ��ل��ه��ا امل��ادي��ة
م��ن �أ�سلحة وق���وات ع�سكرية
خمتلفة ،ل��ل��دف��اع �أو للردع.
ول��ك��ن م���ن ال�ل�اف���ت يف ع��امل
ال����ي����وم ال�������دور الأ����س���ا����س���ي
ال���ذي تلعبه تلك املجمعات
ال�������ص���ن���اع���ي���ة ال��ع�����س��ك��ري��ة
«Military - Industry
 »Complexesيف الدول
الغنية والقوية يف ال��ع��امل يف
توجيه ال�سيا�سات الكربى هنا
وهناك ،ودور مراكز الأبحاث
ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا يف اخ��ت��راع� ،أو
ت�سعري ب����ؤر للنزاع يف �أرج���اء
العامل� ،أو بني الدول ،لت�أمني
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من فراغ �أو نتيجة تفاعالت ظرفية� ،إمنا �أتت يف قلب
جتمع اللجان والروابط ال�شعبية يدعم ت�سليح اجلي�ش
املعاناة اللبنانية التي عا�شها ال�شعب اللبناين و�أهل
ّ
اجلنوب والبقاع الغربي خ�صو�صا ً».
وبذلك ف�إن قــراره «وطني م�صــريي ،لأن ت�سليح اجليــ�ش اللبناين مل
«جتمع
يف �إط��ار احلملة الوطنية لدعم ت�سليح اجلي�ش اللبناين ،عقد
ّ
اللجان وال��رواب��ط ال�شعبية» م ��ؤمت��راً �صحافيا ً ،يف نقابة ال�صحافة ،يعد ق�ضيــة تقنيــة فح�ســب (على الأهميــة الق�صوى لــهذا اجلانب)،
بح�ضور العقيد البحري نقوال رعيدي ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان بل لأن ت�سليحه واحت�ضانه من قبــل املواطنــني وال��دول ال�شقيقة
للتجمع معن ب�شور وممثلني عن الأحزاب والقوى وال�صديقة يحمالن م��ع� ٍ
�ان كبرية وا�سرتاتيجية ،خ�صو�صا ً و�أن دور
املن�سق العام
قهوجي،
ّ
ّ
اجلي�ش وا�ضح �أ�شد الو�ضوح ل�ضمان هوية لبنان و�سيادته وا�ستقالله
ال�سيا�سية و�شخ�صيات �سيا�سية واجتماعية.
بعد الن�شيد الوطني ،والوقوف دقيقة �صمت عن �أرواح �شهداء اجلي�ش وا�ستقراره.»...
و�أ�ضاف�« :إذا كانت املعادلة التي ي�صمد من خاللها لبنان حت ّتم تالحم
واملقاومة وال�صحافة ،حت ّدث نقيب ال�صحافة حممد البعلبكي ،داعيا ً اىل
«دعم م�ؤ�س�سة اجلي�ش اىل �أق�صى حدود الدعم املمكن ،كي تتمكن من ال�شعب واجلي�ش واملقاومة ،فمن الطبيعي ،ال بل من املطلوب �أن يكون
اجلي�ش ركنا ً قويا ً يف هذه املعادلة ،قويا ً ب�سالحه وعتاده كما هو قوي
ت�أدية مهمتها الوطنية على �أكمل وجه».
التجمع بنهجه ومعنوياته .من هنا نعلن ت�أييدنا مبادرة الرئي�س مي�شال �سليمان،
بعدها� ،ألقى الوزير ال�سابق ب�شارة مرهج ،وهو من �أع�ضاء
ّ
تطرق فيها اىل م��ب��ادرة رئي�س اجلمهورية جلهة �آملني من كل القوى ال�سيا�سية وال�شعبية احت�ضان هذه املبادرة والعمل
امل�ؤ�س�سني ،كلمة
ّ
م�ساهمة اجلميع يف ت�سليح اجلي�ش ،وق��ال «�إن هذه املبادرة مل ت�أت امل�شرتك لبلورتها وتنفيذ م�ضمونها».

ثالثة م�شاريع موفّ رة للطاقة الكهربائية

 امل����شروع الثالث :يطالالإنارة العامة ،يف ظل ما ن�شهده من
�إنارة للأوتو�سرتادات العامة يف و�ضح النهار ،فيما هي مظلمة ليالً،
وهذا الأمر يعود اىل �سبب �أ�سا�سي يكمن يف �أن البلديات وامل�ؤ�س�سات
العامة والإدارات العامة املعنية ال تدفع فواتريها اىل كهرباء لبنان،
لذلك هي غري مهتمة �إذا �أنارت يف النهار ،وتكمن الفكرة يف توزيع
«الفوتو �سن�رس» اىل كل البلديات ،بكلفة ب�سيطة مع الرتكيب املجاين،
ويحدث وفراً �سنويا ً على اخلزينة
ما يوجد نظاما ً ّ
موحداً لكل البلدياتُ ،
يف ظل م�ستحقات كهرباء لبنان من امل�ؤ�س�سات العامة ،التي تناهز
 500مليار لرية .لذلك ،جند �رضورة لو�ضع حد لهذا الأمر ،والتعاطي
بجدية مع الإنارة العامة لن�صل اىل وقت تكون فيه الإنارة العامة على
ال�شم�س وعلى الهواء».
و�أع��ل��ن ال��وزي��ر با�سيل ع��ن موعد �إط�ل�اق م��ؤمت��ر منتدى «بريوت
للطاقة» يف � 30أيلول و 1ت�رشين الأول اجلاري ،يف فندق مرتوبوليتان
باال�س �أوتيل ،الذي يهدف اىل ن�رش ثقافة حفظ الطاقة وا�ستخداماتها
املتج ّددة ،وت�شجيع التوا�صل والتكامل بني املعنيني ،و�صانعي
القرار من القطاعني العام واخلا�ص.

�أع���ل���ن وزي����ر ال��ط��اق��ة وامل��ي��اه
امل��ه��ن��د���س ج��ب�ران ب��ا���س��ي��ل عن
اعتماد ا�سرتاتيجية وطنية �شاملة لكفاءة الطاقة ،مرفقة مع م�رشوع
قانون حلفظها ،الفتا ً اىل �أن وزارة الطاقة واملياه و�ضعت هذه اخلطة،
على �أن تتق ّدم بها قريبا ً اىل جمل�س ال���وزراء ،متهيداً لإق��راره��ا يف
املجل�س النيابي ،وذلك خالل م�أدبة غداء على �رشف عدد من الإعالميني
وامل�رصفيني ،يف فندق «مرتوبوليتان باال�س» يف �سن الفيل.
و�أ���ض��اف�« :إن ه��دف ه��ذه اخلطة هو الو�صول اىل مرحلة يعتمد
فيها اللبنانيون على �سبل توفري الطاقة ،و�إن الوزارة على ا�ستعداد
وجهوزية لإطالق امل�شاريع الثالثة يف هذا املجال ،وهي:
 امل�رشوع الأول :اللمبات املوفّ رة التي �ستبد�أ يف �أول ت�رشينالأول� ،إذ �ستو ّزع  3ماليني ملبة موفّ رة للطاقة على مليون منزل ،ما
ي�ؤدي اىل حتقيق وفر �سنوي �إجمايل بحدود  76مليون دوالر.
 امل�رشوع الثاين� :سخانات املياه الذي �سينطلق يف ت�رشينالثاين ،و�سيوقّ ع يف م�رصف لبنان ،حيث تق ّدم امل�صارف قرو�ضا ً
ب�سيطة ،وبفائدة �صفر يف املئة ،مع تق�سيط على � 5سنوات ،و�س ُت�سهم
الوزارة بـ 200دوالر لكل �سخان �شم�سي.
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«ر�سائل اىل ال�سماء» ديوان خام�س لل�شاعر �إميل نون
ال�شاعر �إميل ن��ون ،يف «ر�سائل اىل ال�سماء»
جمع ك��ل الإح��ت��ف��االت واملنا�سبات يف دي��وان
واحد هو اخلام�س ن�رشها �شعراً لبنانيا ً على 592
�صفحة ،فكانت افتتاحيته:
ديوان خام�س ،واملوا�ضيع كتار
وعا بيادر �أر�ضنا طاب البدار
حمبة من بالدي غاللها
موا�سم ّ
من جنوبها ،لبقاعها ،ل�شمالها
للجبل ...والعا�صمة واالنت�شار
لقد جمع ال�شاعر يف ديوانه اجلديد ق�صائد
�ألقاها يف منا�سبات خمتلفة دينية واجتماعية
و�سيا�سية ،و�أه��داه اىل جميع �أحبائه وعائلته
و�أهله واىل كل �أبناء بلدة م�شم�ش الغالية على
قلبه التي فيها �أب�رص النور...

خ�ص غبطة البطريرك الكاردينال مار
وقد
ّ
ن�رصاهلل بطر�س �صفري ال�شاعر بربكة ر�سولية
�ضمنها م��ا �شمل ال��دي��وان م��ن «موا�ضيع
ّ
مت��ت ب�صلة اىل ال��دي��ن ،وام��ت��داح بطولة
واحل�ض على املحافظة
اجلي�ش اللبناين،
ّ
على الأخالق الفا�ضلة ،وبع�ض املراثي،
�أ�سميتموها ر�سائل اىل ال�سماء ،ف�ضالً
عن املنا�سبات التي كانت لكم فيها
�أقوال قوبلت بالر�ضى.»...
يف زمن بتنا ننتمي فيه اىل ع�رص
فقدان الذاكرة ،ي�أتي ال�شاعر �إميل نون� ،أمني �رس
نقابة �شعراء الزجل ،واحلائز و�سام الإ�ستحقاق
اللبناين م��ن فخامة رئي�س اجلمهورية العام
 ،2006لي� ّؤرخ وير�سم ،ويرتك يف البال �صورة

ِ
ي�ستهدفك...
ميكن

«موارد»
تخ�ص�ص
ّ
�إ�صدارها
اجلديد
لعقوبة
الإعدام

ن��ق��ي��ة،
لأع�������������ي�������������اد
واح��ت��ف��االت وم��ن��ا���س��ب��ات حتتل
جزءاً ،ال ب�أ�س به ،يف روزنامة حياتنا اليومية.

�صدر العدد  15من جملة موارد
املتخ�ص�صة بالرتبية على حقوق الإن�سان
ّ
والتي ي�صدرها برنامج ال�رشق الأو�سط يف منظمة العفو
الدولية ويع ّدها املكتب الإقليمي يف بريوت.
ي�ضم جمموعة من الوثائق
خم�ص�ص لعقوبة الإعدام وهو
العدد
ّ
ّ
واملقاالت وامل�ساهمات .ومن مواده :ملاذا تعار�ض منظمة العفو
الدولية عقوبة الإع��دام؟ �أحكام الإع��دام وعمليات الإع��دام العام
 ،2009عقوبة الإعدام بني القانون الدويل واملمار�سة يف البلدان
العربية ،التحالفات الوطنية والإقليمية لإلغاء عقوبة الإعدام،
وموا�ضيع �أخرى...
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لل�سنة التا�سعة على التوايل تطلق وزارة ال�صحة العامة حملة وطنية
للك�شف املبكر عن �رسطان الثدي ،واحلملة متتد ما بني الأول من ت�رشين
الأول احلايل و�آخر كانون الأول .2010
ِ
ي�ستهدفك ،الك�شف
ال�شعار الذي اعتمدته احلملة هذا العام هو «ميكن
املبكر ينقذ احلياة»� .أما هدفها الرئي�س فن�رش التوعية حول �رسطان الثدي
و�أهمية الت�شخي�ص املبكر للمر�أة من خالل الفح�ص الذاتي والفح�ص
الطبي والفح�ص ال�شعاعي� .إ�شارة اىل �أنه ميكن �إجراء الفح�ص ال�شعاعي
طوال فرتة احلملة يف امل�ست�شفيات احلكومية واخلا�صة واملراكز الطبية
امل�شاركة يف هذه احلملة ،ب�أ�سعار خمفّ �ضة.
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�إعداد :تريز من�صور

قلم احرتف الدراما م�ضيئا ً على م�شاكل املجتمع و�أوجاعه

أ
�
�
ش
ن
ي�س ك
ـ
ر
فا ي
خ
و
ري
ما قبل العا�صفة لي�س كما بعدها

كاتب وروائي قادر على
نقل واقعنا ،وت�سليط
ال�ضوء على م�شكالتنا،
وجت�سيدها �أمامنا يف
حلقات تلفزيونية ال
منل من متابعة �أدق
ّ
تفا�صيلها ،فهي ال تخلو
من الت�شويق واحلبكة
الدرامية ومن حتويل
القارئ �إىل �أ�سري ال
ي�ستطيع �إبعاد نظره
عن ال�شا�شة ،ملتابعة
تهب مرتني»
«العا�صفة
ّ
و«ن�ساء يف العا�صفة»
وغريهما� ...إنه الأديب
والكاتب الكبري �شكري
�أني�س فاخوري ،الذي
امتاز قلمه بالدقة
واحلكمة واملنطق.
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والدة �أديب
ولد الأديب �شكري جورج فاخوري (املعروف
ب�شكري �أن��ي�����س ف��اخ��وري) يف دم�شق يف 15
�شباط  ،1953وهو من �أ�صل طرابل�سي .والده
الأدي���ب واملفكر ج��ورج �أني�س ف��اخ��وري ،نا�رش
كتاب «ن�سف الأ�ضاليل مرحلة �أ�سا�سية يف �إزالة
�إ�رسائيل» ،وكان يعمل يف جمال الر�سم واحلفر
الفني� .أما والدته ال�سيدة لوري�س مكرزل ،فربة
منزل وهي �شقيقة �أ�صحاب جملة الدبور مي�شال
وف�ؤاد مكرزل.
ن� أش� فاخوري يف بريوت وحيداً لوالديه ،وت�أثّر
منذ طفولته مبثالية والده وان�ضباطه ،وقد كان
�صديقه على الرغم من انه يكربه ب�أربعني عاما ً،
وكان طويل الأناة قوي الإرادة و�صاحب منطق،
وقد اعتربه كاتبا ً حمرتفا ً منذ نعومة �أظفاره.
واكت�سب من والدته الق�ساوة واحلنان ،وهي
التي ا�ضطلعت بدور الأب والأم يف �أثناء غياب
والده بداعي العمل ،وبعد وفاته على �أثر حادث
�سيارة م�ؤ�سف يف دولة الكويت العام .1979
التح�صيل العلمي
تلقّى علومه الإبتدائية يف مدر�سة النه�ضة
يف الأ��ش�رف���ي���ة ،وح����از ال�����ش��ه��ادة املتو�سطة
«الربوڤيه»� .أكرث ما كان يزعجه يف تلك املرحلة
�ساعة الفنون اليدوية� ،أما ح�صة الإن�شاء فكانت
الأحب اىل قلبه ،لأن موهبته حمل القلم وكتابة
كل ما يجول يف خاطره ،وما اكتنزه من الق�ص�ص
العربية والأجنبية ،التي كانت ترويها له يوميا ً
خالته (�ألي�س م��ك��رزل) ،التي �آمنت مبوهبته
الأدبية و�ش ّجعته ،وكانت تقر أ� كل ما يكتب.
ت�أثر �شكري بفن الق�صة ما جعله قريبا ً من
احلرف والكلمة و�أ�سلوب التعبري ،كما تفاعل مع
مبخيلته اىل البعيد.
�أبطالها ،وذهب
ّ
عندما كتب �أول مقطوعة كان يف �سن العا�رشة
وك��ان��ت «ر���س��ال��ة اىل �أم����ي» ن����شرت يف جملة
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«الدبور»� ،أما باكورة ق�ص�صه التي كتبها يف
�سن الرابعة ع�رشة من عمره ( )1967فكانت
بعنوان «�إنت�صار الأب��ط��ال» ،تلتها ق�صتان
«�أق����وى م��ن ال��ق��در» و»ج�����س��د وام�����ر�أة» .و�إىل
جانب الق�صة كتب عدة ق�صائد ،كما كتب يف
عطلة ال�صيف ،العديد من امل�شاهد امل�رسحية
ال�صغرية «الإ�سكت�شات» ومثّلها مع �أوالد احلي
�أمام الأهايل يف عطلة نهاية الأ�سبوع ،مقابل ربع
لرية كثمن لبطاقة احل�ضور.
بعد ال�شهادة املتو�سطة انتقل اىل مدر�سة

الـ«�سي .ت��ي� .أي» يف منطقة الأ�رشفية وحاز
�شهادة الفل�سفة العام  ،1971ثم انت�سب اىل
تخرج
اجلامعة اللبنانية  -كلية الآداب ،التي ّ
فيها ح��ام�لاً �إج���ازة يف اللغة العربية و�آدابها
العام  1975مع بداية احلرب اللبنانية .ونتيجة
لتف ّوقه الدائم نال منحة ملتابعة درا�ساته يف
جامعة ال�سوربون ،ولكن ثقافته الإنكليزية
حالت دون اال�ستفادة من هذه املنحة.
العام  ،1976تزوج من الآن�سة يوالند �أمني
ا�سطفان من بلدة العريون ق�ضاء بكفيا ،ورزقا
ولدين ،ه�شام (حائز ما�سرت ب�إدارة الأعمال من
�أمريكا  -متزوج ويعمل يف دبي) ،وعمر (طبيب
متخ�ص�ص يف جراحة العني).
ّ
ال�صحافة منربه الأول
دخ��ل �شكري �أني�س ف��اخ��وري معرتك احلياة
ال��ع��م��ل��ي��ة ،ح��ي��ث م���ار����س م��ه��ن��ة ال��ت��ع��ل��ي��م يف
مدر�ستي النه�ضة و«ال .ا����س.اي» ،ب��دءاً من
�سنته الثامنة ع�رشة ،وبعد ح�صوله على الإجازة،
�سافر اىل الكويت للعمل مع وال��ده يف منظمة
ال���دول العربية امل�����ص� ّدرة ل��ل��ب�ترول ،كم�رشف

مرحلة الثمانينيات رواية «غبطته وال�شيخ».
وم��ن��ذ ال��ع��ام  ،1986ب���د�أ بكتابة ال��درام��ا
التلفزيونية ،وكان �أول تيلي فيلم كتبه «اللوحة
الأخ�ي�رة» ،لتلفزيون لبنان و�أحلقه مب�سل�سل
وكرت ال�سبحة ،وكتب العام
«مذنبون ولكن» ّ
« 1993ال �أم�س بعد اليوم» للم�ؤ�س�سة اللبنانية
للإر�سال...
العام  1994عاد اىل تلفزيون لبنان وكتب
تيلي فيلم «الثلج الدافئ» وم�سل�سالت «ربيع
�ب م��رت�ين»« ،ن�ساء
احل���ب»« ،العا�صفة ت��ه� ّ
يف العا�صفة» ،و«ا�سمها ال» �إىل حني �إغالق
تلفزيون لبنان العام .2001
بعد ذلك بد أ� بكتابة امل�سل�سالت لتلفزيون
 MTVفكان باكورة �أعماله م�سل�سل «غداً
يوم �آخ��ر» وم�سل�سل «ال�سبيل» لتلفزيون الـ
 .SAT7وبعدها انتقل اىل امل�ؤ�س�سة اللبنانية
ل�ل�إر���س��ال وك��ت��ب جم��م��وع��ة «ح��ك��اي��ات» ومن
�ضمنها «اب��ن��ت��ي»« ،ال��غ��ري��ب��ة»« ،ال�سجينة»،

على املطبوعات واملن�شورات
ال�صادرة عن هذه املنظمة .ويف
تلك ال��ف�ترة� ،أي العام 1977
ك��ت��ب رواي������ة «اجل���ائ���ع���ون»
التي حت ّدثت عن ج��وع اجليل
اجلديد للعالقات العاطفية،
وت��ق��ع يف ث�لاث��ة �أج�����زاء .كما
كتب جمموعة من الق�ص�ص
ال�صغرية ن�رشت يف ال�صحف
ال��ك��وي��ت��ي��ة ك����ـ«الأن����ب����اء»
و«القب�س» و«الر�أي العام»
و«الوطن»...
ال��ع��ام  1981ع���اد اىل
ل��ب��ن��ان ،ال���وط���ن الأح����ب
اىل قلبه ،و�أن� أش� مطبعة
جت���اري���ة «م���رك���ز لبنان
ال���ف���ن���ي»،
خم�ص�صا ً
ّ
وق��ت��ه يف ت��ل��ك الفرتة
لعامل الطباعة ،ولكنه
مل يتخلّ عن كتاباته
اخلا�صة به ،فكتب يف
اجلي�ش  -العدد رقم 304
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«ابني»« ،ق�ضية يو�سف» و«خطوة حب»...
وكان قد كتب يف تلك الفرتة اي�ضا ً لربنامج
«احل��ل ب�إيدك» ال��ذي ق ّدمته رانيا ب��ارود على
�شا�شة تلفزيون اجلديد  ،NEW TVكما كتب
للتلفزيون عينه م�سل�سلني ،الأول «ام��ر�أة من
�ضياع» والثاين «لأنه احلب».
وه��و اليوم ب�صدد �إكمال م�سل�سل «ا�سمها
ال» ،الذي بد أ� عر�ضه على �شا�شة تلفزيون لبنان
منذ نحو ع�رش �سنوات� ،إ�ضافة اىل حت�ضري بع�ض
امل�شاريع والأعمال امل�ستقبلية.
وير�أ�س الكاتب �شكري �أني�س فاخوري منذ
العام  2005ق�سم املرئي وامل�سموع ،يف كلية

العلوم ال�سينمائية يف جامعة الكفاءات  -عني
�سعادة.
قبل العا�صفة وبعدها
ت�أثر الأديب �شكري �أني�س فاخوري ب�أدباء عرب
عامليني �أمثال �إح�سان عبد القدو�س ،وال �سيما
بعد ق��راءة �أول رواي��ة له «ال تطفئ ال�شم�س».
ق��راءات ودرا���س��ات عديدة تفاعلت مع موهبة
ف��ذّة متظهرت ب�أ�سلوب خ��ا���ص ،تفاعل معه
اجلمهور يف العديد من امل�سل�سالت الدرامية
ال��ت��ي كتبها ،م��ع��اجل�ا ً فيها خمتلف م�شاكل
املجتمع و�آفاقه ،من خمدرات و�إعاقة وحب بني

ديانتني خمتلفتني...
ب��رزت ق��درات فاخوري الكتابية و�إب��داع��ه يف
تهب مرتني» الذي كتب
م�سل�سل «العا�صفة ّ
منه �سبع حلقات لتلفزيون لبنان� ،إث��ر انتهاء

جوائز وتقدير
ن��ال �شكري �أني�س فاخوري العديد
من الدروع واجلوائز وكان �آخرها جائزة
الـ«مورك�س دور» لأف�ضل كاتب لثالث
�سنوات كان �آخرها العام  .2007كما
كرمته جامعات وم�ؤ�س�سات عديدة.
ّ

احل��رب اللبنانية ال��ع��ام  ،1994حيث برزت
احلاجة اىل تفعيل امل�ؤ�س�سات على �أنواعها،
وال �سيما الإع�لام��ي��ة منها ال��ت��ي ه��ي واجهة
و�صمام الأمان يف التثقيف والتوجيه.
املجتمع
ّ
وهكذا طلب الزميل ج��ان خ��وري (مذيع �أخبار
يف ت��ل��ف��زي��ون ل��ب��ن��ان) م��ن ال��ك��ات��ب وامل ��ؤل��ف
�شكري �أني�س فاخوري ،كتابة م�سل�سل لبناين
يعالج ق�ضايا الزواج ،العائلة ،واحلب ويحاكي
ال�شباب ،م�ؤلف من �سبع حلقات ،ووفق كلفة
تهب
�إنتاج معقولة ،و ّ
مت��ت كتابة «العا�صفة ّ
مرتني».
ولكن بعد عر�ض �أرب��ع حلقات من امل�سل�سل
العام  ،1994طلب مدير التلفزيون ال�سيد ف�ؤاد
نعيم من الكاتب �شكري �أني�س فاخوري ،كتابة
مائة حلقة لهذا امل�سل�سل ،الذي بد�أ با�ستقطاب
�رشيحة وا�سعة من املجتمع اللبناين� ،إن مل نقل

�أول ن�ص
�أول ن�ص كتبه �شكري �أني�س
ف��اخ��وري ك��ان بعنوان ر�سالة �إىل
�أم����ي ،وق���د ن����شرت��ه جم��ل��ة ال��دب��ور
( )1963يف زاوي��ة «بريد الوكر»
حتت عنوان �صحايف امل�ستقبل.
وق��ال حم��رر ال�صفحة�« :صباح
يوم عيد الأم كتب الطفل �شكري
فاخوري لأمه هذه الكلمة« ...بريد
ال��وك��ر» ي�سعده �أن ي�س ّجل هذه
الوم�ضة اخليرّ ة لقلم �شاب ...يب�رش
مب�ستقبل زاهر يف دنيا القلم.»...
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م�رصي بعنوان «�رصخة ح��ب»� ،أما
ال�شعب ب�أكمله .وقد �أخرجه ميالد
الفيلم ال��ث��اين فكــان مل�صلحة
ال��ه��ا���ش��م ،كما ���ض� ّ�م نخبة كبرية
��شرك��ة «روت����ان����ا» حت��ـ��ت ع��ن��وان
من املمثلني اللبنانيني و�أبرزهم
«اجلمعة  ،»7.30وهو من بطولة
رىل حمادة (جمال ���س��امل) ،فادي
�سريين عبد النور� ،إخ��راج �سعيـد
�إبراهيم (نادر �صباغ) ،ورد اخلال
املاروق.
رباط) ،جان ق�سي�س ،جوزف
(غوى ّ
وك����ان ق���د ب����د أ� ب��ك��ت��اب��ت��ه بني
نانو� ،أنطوانيت عقيقي ،وغريهم...
العامني  2006 - 2005و�أر�سل
ب��د�أ الكاتب فاخوري بالت�أليف،
ق�سما ً منه �إىل م�رص ،لكنه علم من
وت��ت��ال��ت احل��ل��ق��ات م��ن ع����شرة �إىل
روتانا �أن��ه مل يتم البدء بالتنفيذ
ع�رشين فثالثني ...وعندما و�صل
بحجة �أن فكرة «خطف �إبنة وزير
اىل الت�سع والأربعني� ،أ�صبح هذا
الداخلية امل�رصي مل ترق للرقابة
امل�سل�سل حديث النا�س ،وب��د�أوا
بالتماهي مع �شخ�صيات امل�سل�سل،
امل�رصية التي حتفظت عنها».
يكتب امل��ؤل��ف من وح��ي الزمن
حيث ب���د�أ ال��رج��ال ي��ق� ّل��دون نادر
ال����ذي ي��ع��ي�����ش��ه ،وم���ن الطبيعي
�إ�ضافة �إىل الكتابة الدرامية وامل�سل�سالت ،ن�رش
�صباغ (الرجل اجلغل «زير ن�ساء»)،
ّ
�أن ي�شعر ب��اخل��وف ،ل��ذا يحر�ص
للكاتب �شكري �أني�س فاخوري العديد من امل�ؤلفات وهي:
وك���ذل���ك ج��م��ال ���س��امل (ال���زوج���ة
فاخوري على تقدمي حدث جديد،
 الع�صفور وقف�ص النار (جمموعة ق�ص�صية).املتمردة التي ال تخ�ضع وال تنك�رس
ّ
ق�ص�صية).
(جمموعة
أبي
�
�سجن
يوم
غوى
وهفواته)،
زوجها
رياء
�أم��ام
ول���و ب�سيط ،ت���دور ح��ول��ه وقائع
احللقة ب�أ�سلوب م�ش ّوق ما يجعل
 جدي والأر�ض (جمموعة ق�ص�صية).رب���اط ،وغ�يره��م م��ن ال�شخ�صيات
احل��ل��ق��ات خمتلفة ال���واح���دة عن
 ال�صيد الثمني (ق�صة).الذين انطبعوا ب�أذهان النا�س.
 اقطع وعداً (ق�صة).ب��ع��د ت��ف��اع��ل امل��ج��ت��م��ع م��ع هذا
الأخرى.
وي�سعى من خالل «الفال�ش باك»
 وحدها املحبة (ق�صة).امل�سل�سل ،طبع مدير تلفزيون
اىل تو�ضيح م��وق��ف غ�ير متوقع
ل��ب��ن��ان ف�����ؤاد ن��ع��ي��م املل�صقات
ل�شخ�صية معينة يثري ت�سا�ؤالت
للممثلني ،ونظّ م لقاءات �شعبية
معهم يف قاعة «الفيتريو �سكوب» �سابقا ً ،على �شا�شات التلفزة اللبنانية .لقد متكّ ن هذا ل���دى امل�����ش��اه��د .الأه��م��ي��ة تكمن يف �سيطرة
امل�سل�سل من البقاء يف �ضمري النا�س ووجدانهم ،الكاتب على الق�صة كاملة يف ذهنه ،وا�ستخدام
للتعرف عليهم و�أخذ تواقيعهم.
ّ
والنتيجة كانت املزيد من عر�ض احللقات وتغلغل اىل �أحاديثهم ،وال �سيما ال�شباب منهم .هذا الأ�سلوب يف الوقت املنا�سب ،و�إال فقدت
�أ�سبوعيا ً (حلقتان يف الأ�سبوع) ،كما دخل الإغراء واع � ُت�بر «ال��ع��ا���ص��ف��ة ت� ّ�ه��ب م��رت�ين» ،تاريخا ً الأح���داث ترابطها ال�صحيح ،و�شعر امل�شاهد
املادي بحيث ارتفع �سعر احللقة من  600دوالر مف�صليا ً للدراما اللبنانية ،بحيث �أ�صبح النقاد بعدم القدرة على فهم تفا�صيل الق�صة.
يتبع يف كتاباته تقنيات ال�سيناريو التي
�إىل  1000دوالر ،وبالتايل �أ�صبحت املهمة يقولون« ،ما بعد العا�صفة ،وما قبل العا�صفة».
بات املوعد الإثنني ال�ساعة الثامنة والن�صف تفر�ض تقدمي امل�شهد مع �إبراز �أدق التفا�صيل،
�أ�صعب وخ�صو�صا ً على الكاتب ،حيث ال عودة
اىل ال����وراء .و���س��ار اجلميع �إىل الأم���ام فرحني مق ّد�سا ً لكثريين م��ن اللبنانيني ،وتغلغلت كحركات املمثل يف �أثناء �أدائه دوره (نظراته،
بالن�رص املحقّق يف ه��ذا امل�سل�سل ،ال��ذي بلغ �شخ�صيات امل�سل�سل �إىل الالوعي و�سكنت فيه .تعابري وجهه ،انفعاالته )...هذا ما يقوم به غالبا ً
عدد حلقاته  ،177ليحتل بذلك املرتبة الأوىل وهنا تكمن خطورة الدراما التي ميكنها بناء يف ق�ص�صه ،حيث يكتب على ال��ورق ما يو ّد
ر�ؤيته على ال�شا�شة.
يف تاريخ الدراما اللبنانية ،وليكون الأول عربيا ًَ املجتمع �أو تدمريه.
هدفه من الكتابة ت�سليط ال�ضوء على م�شكلة
«الدراما لي�ست تاريخا ً ،يقول فاخوري ،بل هي
من ناحية عدد احللقات ومل�ؤلف واحد ،علما ً �أن
امل�سل�سل امل�رصي «ليايل احللمية» امل�ؤلف من حماكاة للحياة وواجبها املقد�س عدم تك�سري �أو واقع �إجتماعي معني ،ويقول:
«م��ا مييزنا كك ّتاب لبنانيني معاجلتنا هذا
ثالثة �أجزاء والذي يعترب الأكرب عربيا ً ،مل يتجاوز قيم املجتمع».
الواقع بتفا�صيله وجر�أته ،مع املحافظة على
الت�سعني حلقة.
الأخالقيات واح�ترام امل�شاهد .هذه اجل��ر�أة ،يف
تهب مرتني»� ،إىل
�أع��اد م�سل�سل «العا�صفة
فاخوري وال�سينما
ّ
لفاخوري فيلمان �سينمائيان روائيان ،الأول الواقع واملعاجلة ،هي �سبب حتفّ ظ العرب عن
الدراما اللبنانية قيمتها وهيبتها ،يف ظل �أجواء
�سيطرت فيها الدراما امل�رصية واملك�سيكية كتبه مل�صلحة �صفوت غطا�س وهو فيلم لبناين �رشاء �إنتاجنا».

لف
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ا
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حوادث املرور
باتت من العناوين الرئي�سة
يف ن�رشات الأخبار وتقارير ال�صحف.
فال يكاد مي�ضي يوم ال ن�سمع فيه خرب
فاجعة خ ّلفها حادث �سري :من مقتل
تخرجه ،اىل م�رصع فتاة
�شاب يوم
ّ
يف ريعان �شبابها ،اىل خ�سارة
طفل مل يعرف بعد حلو احلياة �أو
مرها ...وامل�ؤ�سف �أن هذه احلوادث
ّ
مطرد ،يف
ازدياد
يف
أ�سوية
�
امل
ّ
حني تنعك�س نتائجها ال�سلبية على
خمتلف الأ�صعدة� ،إجتماعياً ونف�سياً
واقت�صادياً ...فهل من حلول؟

امل�شكلة يف �إطارها العاملي
ت�شكّ ل حوادث املرور ثاين �أ�سباب
ال��وف��ي��ات يف ال��ع��امل لفئة الأعمار
التي ت���راوح ب�ين اخلم�سة �أع��وام
والت�سعة والع�رشين ع��ام�ا ً ،وهي
ثالث �أ�سباب الوفيات بالن�سبة
اىل فئة الأع��م��ار ال��ت��ي ت���راوح ب�ين الثالثني
والأرب��ع��ة و�أرب��ع�ين عاما ً ،وذل��ك بح�سب تقرير
ملنظمة الأمم املتحدة .وتخلّف حوادث املرور
�سنويا ً �أكرث من مليون ون�صف قتيل يف العامل
�إ�ضافة اىل �أك�ثر من خم�سني مليون جريح �أو
مع ّوق .وحتذّر منظمة ال�صحة العاملية من خماطر
ارتفاع �ضحايا املرور بن�سبة تقارب الثمانني يف
املئة بحلول العام � 2010إذا مل ُتتخذ الإجراءات
ال�رضورية للح ّد منها .كما تق ّدر العواقب املادية
للحوادث بحواىل  518مليار دوالر �سنويا ً.
وي�ضيف التقرير �أن ح�صيلة اخل�سائر الب�رشية
يف املنطقة العربية من جراء احلوادث � 26ألف
قتيل �سنويا ً و� 250أل��ف م�صاب� ،إ�ضافة اىل
خ�سائر مادية تق ّدر ب�ستني مليار دوالر �سنويا ً.
يف ل��ب��ن��ان ،حت�صد ح���وادث ال�سري �أك�ث�ر من
خم�سمئة قتيل �سنويا ً يف بلد يكاد يتجاوز عدد
�سكانه الأربعة ماليني ن�سمة.

ت�رشين الأول

�إعداد :رميا �سليم �ضومط
ليال �صقر الفحل
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�أ�سباب احلوادث املرورية
�أ�سباب احل��وادث املرورية متع ّددة ،منها ما
يتعلق بالعن�رص الب�رشي ومنها ما يتعلق بعوامل
�أخ��رى كو�ضع الطرقات وامل��رك��ب��ات ،غري �أن
العن�رص الأول يبقى الأهم بح�سب ر�أي الدكتور
اليا�س ال�شويري رئي�س جلنة النقل الربي يف
منظمة ال�سالمة العاملية وممثل املنظمة لدى
الأمم املتحدة.
وي�ؤكد الدكتور ال�شويري �أن �أخطاء م�ستعملي
الطريق من �سائقني وم�شاة ،هي ال�سبب الرئي�س
لكثري م��ن احل���وادث .وي��ع� ّدد �أب���رز الت�رصّفات
اخلاطئة لل�سائقني موجزاً �إياها بتجاوز ال�رسعة
التقيد
املخ�ص�صة ،والتجاوز اخلاطئ ،وع��دم
ّ
ّ
ب�أولويات املرور� ،إ�ضافة اىل القيادة يف االجتاه
املعاك�س لل�سري ،وعدم مراعاة �آداب املرور عند
التعامل مع الركاب وامل�شاة.
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وم�����������ن
�أخ������ط������اء
ا ل�سا ئقني
اي�������������ض������ا ً
القيادة حتت
ت�أثري الكحول
الد
كتور اليا�
س ال�شويري
�أو ال���ت���ع���ب
والإره����������������اق
ما ي ��ؤدي اىل غياب الرتكيز الذهني يف �أثناء
القيادة.
وعلى �صعيد امل�شاة يرى الدكتور ال�شويري
التقيد
�أن �أبرز الأخطاء املقرتفة تتمثّل بعدم
ّ
املخ�ص�صة لعبور امل�شاة ،وخمالفة
بالأماكن
ّ
الإ�شارات ال�ضوئية ،وال�سري على الطريق على
الرغم من وجود الأر�صفة.
من جهة �أخرى ،يو�ضح الدكتور ال�شويري �أن

و�ضع الطرقات ي�شكّ ل �سببا ً مبا�رشاً يف وقوع
بع�ض احل��وادث وذل��ك لوجود ع��دة �أخطاء من
بينها ع��دم توافر العدد الكايف من العالمات
واحلواجز على املنعطفات اخلطرة ،وعدم كفاية
الأر�صفة اخلا�صة بامل�شاة� ،إ�ضافة اىل غياب
التخطيط عند �إن�شاء الطرق وع��دم الإهتمام
بالبنية التحتية ،مثل �إيجاد �أماكن لت�رصيف مياه
ال�شفة للحيلولة دون وقوع �أعطال مفاجئة يف
والت�سبب بحوادث الإ�صطدام.
ال�سيارات
ّ
وي�شري ال��دك��ت��ور ال�شويري اي�ضا ً اىل دور
املركبات يف
الت�سبب بحوادث املرور ،مو�ضحا ً
ّ
�أن �صالحية املركبة تعترب من العنا�رص الرئي�سة
ٍ
وال�سـائق هـو
ل�ضمان ال�سالمة امل��روري��ـ��ة،
امل�س�ؤول الأول والأخ�ي�ر عن ه��ذه ال�صالحية،
وذل���ك ب���إج��راء الفحو�صات ال��دوري��ة وتفقّد
التجهيزات الف ّنية ،مثل الإ���ض��اءة والفرامل
وامل���ق���ود ،وك��ذل��ك ال��ت��ق� ّ�ي��د باحلموالت
امل�����س��م��وح ب��ه��ا وزن����ا ً
وحجما ً.

العم

يد جوز

يف ال
دويهي

م�رشوع
�إ�سرتاتيجية مرورية
حترك
�إزاء واقع ال�سري امل�أ�سوي ،كان ال بد من ّ
ر�سمي وال��دع��وة اىل ت�ضافر جهود الأجهزة
احلكومية كافة ،من �أجل خف�ض عدد احلوادث
واحل ّد مما ينتج عنها من م� ٍ
آ�س.
ت�ضم
وقد ت�ألّفت جلنة من قوى الأمن الداخلي
ّ
�ضباطا ً ذوي خربة ويرت�أ�سها العميد جوزيف
الدويهي .و�ضعت اللجنة م�رشوع �إ�سرتاتيجية
ت�ضمنت ر�ؤي��ة �شاملة مل�شكلة ال�سري
مرورية
ّ
وح����ددت �أط���ر احل���ل م��ن خ�ل�ال ت��ك��ام��ل �أدوار
الوزارات والإدارات والهيئات والأجهزة املعنية
بهذا القطاع .هذه الإ�سرتاتيجية التي ما تزال
تقر ،تهدف
م�رشوعا ً من �ضمن م�شاريع كثرية مل ّ
اىل حماية املجتمع اللبناين من الآث��ار ال�سلبية
الناجمة ع��ن ح���وادث ال�����س�ير ،وت��وع��ي��ة �أف���راد

املجتمع ح��ول تطبيق ق��واع��د و�آداب امل��رور،
وتنمية الإح�سا�س بامل�س�ؤولية لدى املواطن
اللبناين يف ما يتعلّق بال�سالمة املرورية .وتهدف
الإ�سرتاتيجية اي�ضا ً اىل حت�سني م�ستوى كفاءة
العاملني يف جم��ال امل��رور �إ�ضافة اىل تطوير
وت�صويب ال��ت��ع��ارف ب�ين الأج��ه��زة املخت�صة
باملرور واجلمعيات الأهلية املعنية ،وتخفيف
الأزمات املرورية من خالل �إجراءات ت�ضمن حرية
التنقل وال�سري على �شبكة طرق حديثة ووفق
نظام متطور ي�ضمن �سالمة املواطن.
دور القطاعات يف تنفيذ الإ�سرتاتيجية
املرورية
يبينّ م�رشوع الإ�سرتاتيجية املرورية دور كل
قطاع يف احل � ّد من ح��وادث الطرق ويف تنفيذ
الإ�سرتاتيجية املرورية وفق ما ي�أتي:
•جمل�س النواب:
 �سن قوانني كفيلة بحماية املنتفعني منتو�صلت
الطرق ،باعتماد �أف�ضل الأنظمة التي
ّ
اليها الدول املتط ّورة ،وذلك
ع�ب�ر �إن�����ش��اء جل��ن��ة برملانية
خ��ا���ص��ة بالتوعية وال�سالمة
املرورية ُتعنى مب�شاكل ال�سري
وحوادثه.
 �سن قانون لإن�شاء وزارةامل���وا����ص�ل�ات ال��ت��ي تخت�ص
بتنظيم ج��وان��ب ه��ذا احلقل
كافة.
 الإ���س�راع ب ��إ���ص��دار قانونال�����س�ير اجل���دي���د م���ع م��راع��اة
الأ�س�س الآتية� :إن�شاء قاعدة
م��ع��ل��وم��ات ت�����ش��م��ل ق�ضايا
وخمالفات ال�سري كافة واعتماد نظام النقاط،
ي�ضاف اليها اعتبار رخ�صة ال�سوق امتيازاً
ثم الت�ش ّدد يف العقاب،
م�ؤقتا ً ولي�س دائما ً ومن ّ
واعتماد م��ب��د�أ ت�صاعدية الغرامة والعقوبة،
يلي ذل��ك ت�ضمني القانون �إلزامية تدري�سه
يف امل��دار���س ،ال �سيما يف امل��راح��ل التكميلية
والثانوية ،واعتماد مادة ال�سري كمادة �إلزامية
الجتياز الإمتحانات الر�سمية� ،إ�ضافة اىل منع
ا�سترياد ال�سيارات امل�ستعملة لأكرث من خم�س
�سنوات ،ومنع ا�سترياد الدراجات امل�ستعملة
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نهائيا ً ،وو�ضع الأ�س�س املنظّ مة ال�سترياد هذا
النوع من املركبات اجلديدة والت�ش ّدد بطريقة
بيعها...
• جمل�س الوزراء:
 �إن�����ش��اء جمل�س وط��ن��ي لل�سالمة املروريةي��ك��ون امل��رج��ع الوحيد ال���ذي ي��ق�ترح �سيا�سة
احلكومة اللبنانية يف ال�ش�أن امل��روري وي�ضع
اخل��ط��ط ال�لازم��ة لتح�سينه م��ن ج��وان��ب��ه كافة،
يراقب التنفيذ جلهة درا�سة �أ�سباب احلوادث
ومع ّوقات نظام ال�سري وي ّتخذ بالتايل القرارات
ال�لازم��ة لتح�سني ال����دورة امل���روري���ة واتخاذ
الإجراءات الالزمة لتنظيم النقل العام وتخفي�ض
جراء حوادث ال�سري.
عدد القتلى واجلرحى من ّ
 تفعيل دور مديرية الإح�صاء املركزي يفجم��ال الإح�����ص��اءات امل��روري��ة وربطها بقاعدة
ب��ي��ان��ات لإ���ص��داره��ا ت��ب��اع �ا ً ،و�إط��ل�اع املجل�س
الوطني لل�سالمة املرورية املعنية بها التخاذ
القرارات املنا�سبة على �ضوئها.
• وزارة الرتبية:

 ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت�شجيع امل��واط��ن�ين ب�شتىالتقيد ب��ق��واع��د ال�����س�ير .من
ال��و���س��ائ��ل على
ّ
هنا على ال���وزارة عقد دورات خا�صة لتوعية
املعلمني يف ما خ�ص ال�سالمة املرورية وال�سالمة
العامة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي والدفاع
املدين وال�صليب الأحمر واجلمعيات الأهلية...
 م�ساهمة امل���دار����س واجل��ام��ع��ات يف ن�رشمفاهيم ال�سالمة ال��ع��ام��ة واح��ت�رام القوانني
والأنظمة وتعميم مبادئ القيادة ال�سليمة عند
ال�شباب.

• وزارة الإعالم:
 تعريف املجتمع على امل�آ�سي الناجتة عنالتقيد
ح��واث ال�سري وخماطرها وعلى ��ضرورة
ّ
بقوانني و�أنظمة امل��رور ،لذلك ال بد من �إن�شاء
متخ�ص�صة يف جمال الإعالم.
جلنة وطنية �إعالمية
ّ
تنبه اىل خماطر احل��وادث
 و�ضع �إع�لان��ات ّواملخالفات ،وتخ�صي�ص برامج تثقيفية تتعلق
بث
بقانون ال�سري العام و�إلزام و�سائل الإعالم ّ
�إعالنات حول التوعية املرورية.
• وزارة ال�صحة ،ال�صليب الأحمر ،الدفاع
املدين:
 �إن�شاء قاعدة بيانات تبينّ اخل�سارة الوطنيةالناجمة ع��ن ح���وادث ال�سري ،وذل���ك ع�بر ربط
امل�ست�شفيات وغرف عمليات ال�صليب الأحمر
اللبناين والدفاع املدين ،وقيادة اجلي�ش وقوى
الأم���ن ال��داخ��ل��ي ب����وزارة ال�صحة ،و�إ�صدارها
مبوجب درا�سات و�إح�صاءات �شهرية ف�صلية
و�سنوية ،وتزويدها اجلهات املعنية للأخذ بها
وبناء القرارات ال�صحيحة عليها.
 تفعيل خدمة ال��ط��وارئ يف امل�ست�شفياتواملراكز الطبية ،وجتهيزها ب�أف�ضل الو�سائل
ال��ط��ب��ي��ة وت���دري���ب ال��ع��ام��ل�ين ف��ي��ه��ا ل�ضمان
جراء
�رسعة التدخل يف �إ�سعاف امل�صابني من ّ
حوادث ال�سري ،وفر�ض �إلزامية ا�ستقبالهم يف
امل�ست�شفيات واملراكز الطبية كافة ،ومن جهة
ثانية ،دعم ال�صليب الأحمر اللبناين والدفاع
املدين لتمكينهما من تعزيز وحتديث وتفعيل
�سيارات الإ�سعاف وجتهيزها كما يجب.
• وزارة الأ�شغال العامة والنقل:
 ��ضرورة التن�سيق التام مع جمل�س الإمن��اءوالإع��م��ار والبلديات يف كل ما يتعلق ب�إن�شاء
ال��ط��رق وم��وا���ص��ف��ات��ه��ا الفنية وجتهيزاتها
امل��روري��ة ل�ضمان ح�سن تنفيذها وبالتايل
�صيانتها.
 حت�سني �شبكة الطرق القائمة وتطويرهاو�إن�شاء طرق جديدة وفق املوا�صفات الدولية،
وتكليف فرق خا�صة ل�صيانة الطرق ،وتنظيم
وحتديد �إجتاهات ال�سري على الطرق يف الأرا�ضي
اللبنانية كافة ،وجتهيزها ب�إ�شارات التوجيه
واملنع والداللة.
 ف�صل خطوط �سري ال�شاحنات واملركباتالكبرية عن خطوط �سري ال�سيارات ال�سياحية،

تكثيف املمرات اخلا�صة بامل�شاة ،و�ضع خمطط
حيز التنفيذ للح ّد من الإزدح��ام،
النقل العام ّ
�إن�����ش��اء ن��ق��اط ث��اب��ت��ة ع��ل��ى امل��ح��اور الرئي�سة
والدولية كافة وبالإجتاهني وجتهيزها مبيازين
خا�صة ل�ضبط حموالت ال�شاحنات.
 الإ��س�راع يف �إن�شاء ج�سور امل�شاة ،م�شاركة�أج���ه���زة امل�����رور يف �أع���م���ال ت��خ��ط��ي��ط امل���دن
والطرقات وامل�شاريع الإعمارية ،والتن�سيق مع
وزارة الطاقة واملياه لإيجاد احللول الكفيلة
ب ��إن��ارة الطرق الرئي�سة والدولية ليالً وعدم
تطبيق برامج التقنني عليها.
•وزارة املالية:
 العمل على تخفي�ض الر�سوم اجلمركيةور���س��وم امليكانيك على ال�سيارات احلديثة
حث املواطنني على التخلّي عن القدمية
بهدف ّ
منها.
 زي��ادة الإع��ت��م��ادات ال�سنوية التي تر�صدل�صيانة جتهيزات ال�سالمة املرورية.
وهنا ي�شري وا�ضعو الإ�سرتاتيجية �أنه ينبغي
الأخ��ذ بعني االعتبار �أن كلفة
�إن�������ش���اء ال���ط���رق و�صيانتها
ب��ال�����ش��ك��ل ال�����ص��ح��ي��ح تنتج
مداخيل ملالية الدولة ،لذلك
ف�إن دور وزارة املالية ال يقلّ
عن دور ال���وزارات الباقية يف
جمال ال�سالمة املرورية.
• وزارة الإقت�صاد:
 ف��ر���ض �إل��زام��ي��ة الت�أمنيعلى جميع املركبات و�إن�شاء
ق����اع����دة ب���ي���ان���ات حل�����وادث
ال�سري والأ��ض�رار املالية تربط
م�ؤ�س�سات و��شرك��ات الت�أمني
كافة بهذه القاعدة ،بهدف حتديد اخل�سارة
الوطنية الناجتة عن ح��واث ال�سري و�إ�صدارها
بعد تقييم �آثارها الإقت�صادية مبوجب درا�سات
�شهرية وف�صلية و�سنوية.
 اعتماد �آلية عملية ملراقبة ح��وادث ال�سريعن طريق م�سك قيود لهذه الغاية من �ش�أنها
�أن ت���ؤدي اىل �إع���ادة النظر ب�أق�ساط الت�أمني
تبعا ً لعدد احل���وادث التي يرتبكها ال�شخ�ص
امل�ستفيد من الت�أمني.
• وزارة العدل:
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 تعميم حماكم ال�سري على الأرا�ضي اللبنانيةكافة ،ومكننة عمل حماكم ال�سري وربطها بهيئة
�إدارة ال�سري واملركبات وقوى الأمن الداخلي.
بث املخالفات املرورية املحالة
 الإ�رساع يف ّاىل الق�ضاء.
• وزارة الداخلية والبلديات:
 تفعيل عمل عنا�رص �رشطة ال�سري يف البلديات،والتن�سيق م��ع املديرية العامة لقوى الأم��ن
الداخلي لإخ�ضاع عنا�رص ال�رشطة لدورات تدريبية
ت� ّؤهلهم القيام مبهماتهم على �أك��م��ل وجه،
والتن�سيق مع وزارة الأ�شغال العامة والنقل،
وجتهيز الطرق يف النطاق البلدي مب�ستلزمات
ال�سالمة امل��روري��ة ك��اف��ة ،وات��خ��اذ الإج����راءات
حرة للم�شاة.
الكفيلة ب�إبقاء الأر�صفة ّ
 تخطيط ال�سري الت�شغيلي يف ما خ�ص جمالعمل هيئة �إدارة ال�سري والآل��ي��ات� ،أي تطوير
�إ�سرتاتيجيات �إدارة ال�سري ،وحت�ضري اخلطط
متفرغة من مهند�سني
الالزمة وتوظيف كادرات
ّ
ومراقبني ذوي خربة يف مراكز التحكّ م باملرور.

 العمل على تطوير املعاينة امليكانيكيةوالت�ش ّدد فيها.
 تنظيم �أر�شيف م�صالح ت�سجيل ال�سيارات. اعتماد من���اذج حديثة وم��ت��ط � ّورة يف منحرخ�ص ال�سوق ،واعتماد الأحرف والأرقام معا ً يف
ترميم اللوحات ل�ضمان �سهولة قراءتها بالعني
املجردة.
ّ
 تعزيز م��ف��ارز ال�سري بال�صورة الفوريةوبالعدد ال�لازم من ال�ضباط والعنا�رص ،يليها
متمرن
فتح دورت�ين متتاليتني لرتبة درك��ي
ّ

متخ�ص�ص بال�سري ،ث��م ت��دري��ب وتخ�صي�ص
ّ
ال��ع��دد ال�ل�ازم م��ن ال�ضباط وال��رت��ب��اء يف �إدارة
ثم اختيار العدد الالزم من
املرور و�أزماته ،ومن ّ
ال�ضباط والرتباء والأفراد من �أ�صحاب الكفاءة
لتوليّ �إدارة غرفة العمليات امل�شرتكة مع هيئة
�إدارة ال�سري.
 حتقيق كامل الأعتدة والتجهيزات من �آلياتو�أج��ه��زة وفاح�ص لن�سبة الكحول يف ال��دم ،ثم
جتهيز مركز �إ�صدار حما�رض ال�ضبط بالتجهيزات
ال�لازم��ة وتطبيق �أح��ك��ام ق��ان��ون ال�سري وعدم
اعتماد اال�ستن�ساب.
 و�ضع وتعديل الت�رشيعات والأنظمة الالزمةلإن�شاء جهاز م��روري متخ�ص�ص ُيعنى بال�ش�أن
املروري بكل بنوده.
 و�ضع الإح�صائيات ح��ول ح���وادث ال�سريوالأ�رضار واخل�سائر الناجمة عنها ال�ستثمارها من
قبل املراجع املخت�صة.
«كن هادي»
اىل �أن يقر م�رشوع
الإ�سرتاتيجية املرورية
ال������ذي ع��ر���ض��ن��ا �أب�����رز
مفا�صله� ،أو ي��ق� ّ�ر �سواه
من امل�شاريع ،تظل معاجلة
م�����ش��ك��ل��ة ال�����س�ير يف لبنان
ره��ن�ا ً ب ��إج��راءات وح��ل��ول ظ��رف��ي��ة ي��ل��ج� أ� اليها
املعنيون ،ت�ؤازرهم جهود بع�ض امل�ؤ�س�سات
غري احلكومية.
م��ن امل�ؤ�س�سات غ�ير احلكومية التي ُتعنى
باحل ّد من ح��وادث ال�سري جمعية «كن هادي»،
وهي جمعية �إن�سانية ال تتوخى الربح ،ت�أ�س�ست
يف ت�رشين الأول من العام .2006
�أه���داف اجلمعية كما توجزها ال�سيدة لينا
التوجه
جربان ،الع�ضو امل�ؤ�س�س يف اجلمعية ،هي
ّ
اىل ال�شباب اللبناين وخ�صو�صا ً فئة الأعمار التي
تراوح بني  15و 29عاما ً ،وذلك بهدف توعيتهم
و�إر�شادهم وحمايتهم من خماطر حوادث ال�سري.
مت اختيار فئة ال�شباب لأن حوادث ال�سري
وقد ّ
امل�سبب الثاين ملوت ال�شباب يف العامل،
هي
ّ
وامل�سبب الأول يف لبنان.
ّ
�أما اخلطوات التي اتخذت لتحقيق الأهداف
امل��ذك��ورة ،فت�رشحها ال�سيدة ج�بران مو�ضحة

�أن �أوىل املبادرات التي اتخذتها اجلمعية بعد
�إن�شائها كانت تزويد ال�صليب الأحمر اللبناين
برناجما ً �إلكرتونيا ً للمعلومات والإح�صاءات عن
حوادث ال�سري ،ميكّ ن العاملني فيه من الإحاطة
مبعلومات دقيقة حول حوادث ال�سري ،وجدولتها
�ضمن قائمة ت��ب�ّيننّ م��ك��ان احل���ادث و�ساعته،
و�أ���س��ب��اب��ه ون��ت��ائ��ج��ه� ،إ���ض��اف��ة اىل موا�صفات
امل�صاب ،ونظام ال�سالمة يف ال�سيارة ،وغريها
من املعلومات التي تو�ضع يف خدمة املعنيني
ي�سهل عليهم القيام بخطوات عمالنية للح ّد
ما
ّ
من حوادث ال�سري.
حذار ال�رسعة!
ت�ضيف ال�سيدة ج�بران� ،أن الدرا�سات التي
قامت بها اجلمعية �أظهرت �أن ال�سبب الأول
حل����وادث ال�سري يف لبنان ه��و جت���اوز ال�رسعة
الق�صوى ،يليه القيادة بحالة ال�سكر ،وبحالتي
الإرهاق والتعب ،م�شرية اىل �أن عدم و�ضع حزام
الأمان واخلوذة (ل�سائقي الدراجات النارية) هي
�أ�سباب قد �أ ّدت اىل م�ضاعفة الأ�رضار الناجتة عن
احلوادث ،بح�سب ما �أثبتت الدرا�سات.
وت��ت��اب��ع ال�����س��ي��دة ج�ب�ران �أن���ه �أم����ام احللول
املقرتحة لعالج م�شكلة حوادث ال�سري ،والتي
ح ّددتها اجلمعية بالتطبيق احل���ازم لقانون
ال�سري ،ومعاجلة و�ضع الطرقات ،والت�أكد من
ا�ستيفاء �آليات ال�سري �رشوط ال�سالمة ،وتوعية
ال�سائقني و�إر�شادهم ،اختارت اجلمعية احللّ
الأخ�ير كون احللول الأخ��رى ال تندرج يف �إطار
�صالحياتها �أو �إمكاناتها.
من هنا با�رشت برنامج توعية ي�شمل حملتني
���س��ن��وي�ا ً ،ي��ت� ّ�م خاللهما ن�رش ر���س��ائ��ل التوعية
والإر�شاد عرب عدة و�سائل ،من �ضمنها اللوحات
الإعالنية على الطرقات ،واملنا�شري ،واملقابالت
وتت�ضمن جميعها ن�صائح لل�شباب
التلفزيونية،
ّ
تقيهم الوقوع يف حوادث ال�سري .ويف هذا الإطار،
عر�ضت اجلمعية �أخ�يراً على �شا�شات التلفزة
املحلية ع�رش ن�صائح لل�سائقني م ��أخ��وذة من
قانون ال�سري اللبناين ،مدة الواحدة منها ع�رشون
مت متريرها بني الربامج وامل�سل�سالت،
ثانية ّ
ويتم حاليا ً حت�ضري ع�رشين ن�صيحة مماثلة.
ّ
حمالت التوعية
تتم
ت�ؤكد ال�سيدة جربان �أن حمالت التوعية ّ
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�ي مع
اي�ضا ً بطريقة مبا�رشة عرب التوا�صل احل� ّ
الطالب يف املدار�س واجلامعات وذلك من خالل
حم��ا��ضرات تلقيها جل��ان التوعية يف اجلمعية
مب��ع��دل م��رت�ين اىل ث�لاث م���رات يف الأ�سبوع،
وتتوجه اىل املتلقني بح�سب �أعمارهم (من �سن
ّ
اخلم�س �سنوات وحتى ال�سابعة ع�رشة).
ت�ش ّدد املوا�ضيع املطروحة لل�صغار على
كيفية ال��ت����صرّف داخ����ل ال�����س��ي��ارة والبا�ص
امل��در���س��ي� ،إ���ض��اف��ة اىل الو�سائل ال�صحيحة
الجتياز الطريق ،وقراءة �إ�شارات ال�سري ب�أ�سلوب
مب�سط� .أم��ا الأك�بر �سنا ً ،فتعر�ض لهم �أ�سباب
ّ
ح���وادث ال�سري ،وتتم مناق�شة الأخ��ط��ار التي
يتعر�ض لها ال�سائق.
ّ
�وج��ه امل��ح��ا��ضرات اىل ال�سائقني
�
�ت
�
ت
�ك
�
�ذل
ك�
ّ
املحرتفني يف ال�رشكات وامل�صارف ،حيث تبحث
معهم اللجان طرق القيادة الوقائية وكيفية
تفادي حواث الطرقات.

وت�شري ال�سيدة ج�بران اىل خطوات عمالنية
قامت بها اجلمعية لتعميم ثقافة عدم القيادة
يف حالة ال�سكر ،مو�ضحة �أنه من امل�ستحيل منع
ال�شباب من ال�سهر �أو �رشب الكحول يف احلفالت،
ولكنه من املمكن جداً مرافقتهم يف �سهراتهم
وت�شجيعهم على ال��ع��ودة يف �سيارات الأج��رة
بدالً من القيادة ب�أنف�سهم .من هنا كانت فكرة
« »Taxi Nightالتي تقوم على تنظيم
حفلتني لل�شباب ���س��ن��وي�ا ً ،تتكفّ ل خاللهما
اجلمعية نقل ال�ساهرين ذهابا ً و�إيابا ً ،فت�ش ّجعهم
بذلك على عدم القيادة بعد �رشب الكحول حفاظا ً
على �سالمتهم و�سالمة مرافقيهم يف ال�سيارة.

اىل �أن الأه��ل يجب �أن يكونوا املثال ال�صالح
لأوالدهم وللمجتمع.

تن�سيق مع امل�ؤ�س�سات احلكومية
يف �إط����ار عملها يف جم���ال ال��ت��وع��ي��ة ،تتوىل
جمعية «كن ه��ادي» التن�سيق مع امل�ؤ�س�سات
احلكومية ال �سيما ق��وى الأم��ن الداخلي التي
واكبت حمالتها من �أجل ا�ستخدام حزام الأمان،
ويحررون بحقهم
�إذ ير�صد عنا�رصها املخالفني
ّ
حما�رض �ضبط.
وت�ؤكد ال�سيـدة جربان �أن تعــاون اجلمــعية مــع
وزارة الداخلية وثيق جداً ،وكذلــك الأمر مع وزارة
الأ�شغال .وت�شري يف هذا الإطــار اىل �أن اجلمعية
ق ّدمت عاك�سات �ضوئية (عبارة عن �إ�شارات
مت
�ضوئية فو�سفورية تعلّق على الأع��م��دة) ّ
تثبيتها على الطريق ال�رسيع اخلا�ص باحلازمية
 �أوتيل ديو ،واحلازمية  -الكرنتينا.ويتم حاليا ً و�ضع عاك�سات مماثلة على الأعمدة
املمتدة م��ن ط��ري��ق ذوق م�صبح حتى عيون

«يازا»
جتمع �أهلي ت�أ�س�س
جمموعة ي��ازا ()Yasa
ّ
�إثر وفاة ال�شاب طارق عا�صي العام  1994يف
حادث �سري م�ؤ�سف.
ت��ه��دف ه���ذه اجلمعية اىل ت ��أم�ين وتطوير
ال�سالمة ال��ع��ام��ة واىل ت�لايف وق���وع احل���وادث
والإ���ص��اب��ات الناجتة عنها ،وذل��ك ع��ن طريق
توعية املجتمع املدين ون�رش املعرفة بني �أفراده
وم�ؤ�س�ساته.
منذ ت�أ�سي�سها يف لبنان تعاونت «ي��ازا» مع
م�ؤ�س�سات وهيئات حملية �أهلية وحكومية منها
اجلي�ش وق��وى الأم��ن الداخلي ،وزارة الداخلية
والدفاع املدين واللجنة اللبنانية للوقاية من
احلوادث املدر�سية وغريها للح�ؤول دون هذه

ال�سيمان ،علما ً �أن اجلمعية تكفّ لت �صيانة هذه
العاك�سات.
يف �إط��ار التعاون مع امل�ؤ�س�سات الر�سمية،
ت�سعى جمعية «كن هادي» اىل تعاون مع وزارة
الرتبية بهدف �إدخال برنامج التوعية من حوادث
ال�سري يف املنهاج التعليمي الر�سمي.
يف اخلتام ت�ؤكد ال�سيدة جربان �أن م�س�ؤولية
احل��� ّد م��ن ح���وادث ال�سري ه��ي واج���ب م�شرتك
بني امل�ؤ�س�سات احلكومية واجلمعيات الأهلية
واملواطنني ،م�ش ّددة على دور الأهايل يف توعية
التقيد
�سن مبكرة ح��ول ��ض�رورة
�أوالده���م يف ّ
ّ
بقوانني ال�سري ،والتزام ح��زام الأم��ان ،م�شرية

احلوادث...
وت�شارك ي��ازا مع ه��ذه املنظمات يف
ن�شاطات وبرامج عديدة ومكثّفة تهدف
اىل تطوير ال�سالمة العامة ،منظمة
حمالت وق��اي��ة م��ن �أن���واع احل��وادث
كافة عرب جميع و�سائل التوعية
والتثقيف املتاحة� ،إ�ضافة اىل
متابعة املطالب والتو�صيات
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��ح��ق��ي��ق �أه�����داف
املجموعة ،كما ي�ؤكد لنا ال�سيد كامل ابراهيم
(من يازا).
تتجه الـ Yasaال��ي��وم وب�شكل خ��ا���ص اىل
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العن�رص ال�شبابي لتوعيته حول موا�ضيع ال�سالمة
العامة والوقاية من احلوادث من خالل �رشكات
عديدة وم�ؤ�س�سات �إعالمية وتربوية ،وت�شارك
يف الإعداد للقوانني املتعلقة بال�سالمة العامة
يف عدد من الدول العربية.
تهدف ن�شاطات «يازا» بوجه خا�ص اي�ضا ً اىل
حتقيق �سالمة الأطفال عرب التنبيه اىل و�ضعهم
داخل كرا�سي الأمان للمحافظة على �سالمتهم
خالل القيادة .وتركّ ز على �أهمية جلو�س الأطفال
دون العا�رشة يف املقاعد اخللفية .وحر�صا ً على
حتقيق �سالمة امل�شاة ،تطالب ب�إقامة ج�سور
خم�ص�صة لهم على الطرقات كافة ،وت�شارك
ّ
يف توعيتهم على ��ضرورة ا�ستخدام الر�صيف.
وترى �أن احل ّد من حوادث ال�سري ي�ستلزم �صيانة
الطرق والبنى التحتية ،وتوعية ال�شباب حول
م�ضار ا�ستهالك ال��ك��ح��ول ،ون����شر ثقافة عدم
القيادة يف حاالت النعا�س والإرهاق.
ت�سعى «يازا» من جهة �أخرى اىل تطوير منح
�إج����ازات ال�سوق واىل تطوير ب��رام��ج حت�سني
ال��ق��ي��ادة ،وق��د �أط��ل��ق��ت ف��ري��ق�ا ً ي��ت��وىل �إلقاء
املحا�رضات يف املدار�س لت�شجيع الطلبة و�أهلهم
على تطوير �سلوكياتهم يف القيادة للوقاية من
حوادث ال�سري.
ويف م����وازاة ذل���ك �أع����دت ب��رن��اجم �ا ً لتزويد
ال�سائقني القدامى واجل���دد م��ب��ادئ القيادة
ال�سليمة القائمة على �أ�س�س علمية ،من �أجل
تطوير مهاراتهم يف القيادة واالرتقاء بها اىل
امل�ستوى املطلوب.
كيف يتحقق ذل��ك؟ يجيـب ابراهيـم :من
خــالل ور�شة عمـل تدريبية
نظـرية تركّ ز
ب�����ال�����درج�����ة
ا لأ و ىل
ع��ل��ـ��ى مــبادئ
ال�����ق�����ـ�����ي�����ـ�����ادة
ال���دف���ـ���اع���ي���ـ���ة،
باال�ستعـانة ب�أحدث
الو�سائل امل�ستخدمـة
ابراهي
م كامل
يف ال�������ت�������دري�������ب
لل�سماح للم�شاركني
ب����ت���������ص���� ّور ج��م��ي��ع ال�سيناريـوهات ب�أ�سلوب
علمي ،مع عـر�ض وم�ضات معبرّ ة عن احلوادث

وم��ن ه��ذه الو�سائــل «Chart, Magnetic
 ...»Board, Videosيعود الربنامج بفائدة
كبرية على �رشكات الت�أمني عرب خف�ض خ�سائرها
الناجمة ع��ن خمالفات ال�سري ال��ت��ي يرتكبها
ال�سائقون.
وترى «ي��ازا» ��ضرورة تطوير �أنظمة الإ�سعاف
وال���ط���وارئ يف ل��ب��ن��ان ،وه��ي عملت على هذه
النقطة مع اللجنة اللبنانية للوقاية من احلوادث
امل��در���س��ي��ة ( ،)Lasaبحيث تنظم دورات
تدريبية على مبادئ الإ�سعاف الأويل الهادف اىل
م�ساعدة النا�س على معرفة كيفية التعامل مع
وقوع الإ�صابات للح ّد من تفاقمها.
ولأن ال��وق��اي��ة ت��ظ��لّ ال��ع�لاج الأجن����ع ،حتظى
ن�شاطات التوعية ب�أهمية مطلقة ،فتن�رش من
ه��ذا املنطلق ن�رشات �إعالنية لتوعية ال�شباب
الناطق باللغة العربية يف جميع �أنحاء العامل،
ع�بر م��واق��ع �إل��ك�ترون��ي��ة �شبابية تتعلّق
بتن�شيط دور ال�شباب
يف ال�سالمة املرورية
م�����ن �أج�������ل حتقيق
الأهداف امل�شار اليها.
كما ت�سعى ي��ازا جاهدة
لزيادة ال�رشاكة والتعاون
م���ع م ��ؤ���س�����س��ات املجتمع
الأه�����ل�����ي وامل����ؤ����س�������س���ات
احل�����ك�����وم�����ي�����ة املعنية ب��احل� ّد م��ن احل��وادث
يف ال��دول العربية ،وت�سعى اىل زي��ادة التعاون
ال���دويل للوقاية م��ن ح���وادث ال�سري م��ن خالل
ن�شاطات واتفاقات.

هذا ما
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حوادث ال�سري بالأرقام
ت��ب�ّي�نّ �إح�����ص��اءات امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة لقوى
الأم����ن ال��داخ��ل��ي  -هيئة الأرك�����ان � -شعبة
اخل��دم��ة وال��ع��م��ل��ي��ات� ،إن ح����وادث ا�صطدام
ال�����س��ي��ارات ه��ي الأك�ث�ر ت��ك��راراً� ،إذ

���ر ي��وم
ال مي� ّ
ال ن�سمع فيه عن حوادث وقعت
هنا وهناك� ،أ ّدت اىل �إ�صابات مميتة و�أخرى خلّفت �إعاقات دائمة،
�إما ب�سبب ال�رسعة �أو ب�سبب الإهمال ،وغريها من الأ�سباب التي حترم �آباء
و�أمهات من �أوالده��م وحترم �أبناء من �آب��اء و�أمهات �أو حترم �أ�شقاء من
اخواتهم.
يف ما يلي �شهادات لوجع �أنا�س غيرّ حادث �سري جمرى حياتهم (نقالً عن
موقع يازا على االنرتنت).
• �إيلي الرحباين �شهيد حي حلوادث ال�سري امل�أ�سوية يف لبنان:
ا�صطدمت �سيارة ايلي الرحباين بينما كان يقود م�رسعا ً بعمود كهرباء
يف منطقة البرتون ،كان عائداً و�صديقه من �سهرة �رشبا خاللها الكحول،
لدرجة منعت ايلي من الرتكيز على مدى ال�رسعة التي كان يقود بها،
و�أن�سته و�ضع حزام الأمان .قوة االرتطام رمت به على بعد ع�رشة �أمتار من
ال�سيارة والنتيجة �شلل رباعي وبالتايل تعطيل كامل لأطرافه.

ح�صل!

كن جزء ًا من احلل
ال�سائقون وامل�شاة هم املعنيون ب�شكل
مبا�رش مب�شكلة احل��وادث املرورية ،وبالتايل
تقع عليهم م�س�ؤولية امل�ساهمة ب�شكل ف ّعال
يف و�ضع حلول ل�سالمة الطرقات.
يف م��ا يلي �إر����ش���ادات وتعليمات و�ضعتها
منظمة ال�صحة العاملية بر�سم املواطنني بهدف
الوقاية من حوادث ال�سري.
• �إربط حزام الأمان:
�إن ربط حزام الأم��ان يقلّل خطر القذف خارج
والتعر�ض لإ�صابات خطرية ومميتة
املركبة
ّ
مبعدل يراوح بني  40و.٪60

• ال ت�رسع:
�إن خف�ض متو�ســط ال�رسعة بن�سبة  ٪5من
�ش�أنــه تقلــي�ص عدد الت�صادمــات املميتــة
بنحو .٪30
• �إحر�ص على ارتداء اخلوذة:
ينجم معظم وفيات
���س��ائ��ق��ي ال���دراج���ات
النارية عن �إ�صابات
ال���ر�أ����س� .إن ارت���داء
���س��ائ��ق ال����دراج����ات
ال���ب���خ���اري���ة اخل����وذة
ب��ط��ري��ق��ة �صحيحة
ميكن �أن يقلّ�ص خطر
ال���وف���اة بنحو ٪40
وخ���ط���ر الإ����ص���اب���ات
الوخيمة بن�سبة .٪70
• ك����ن مرئياً
ب����و�����ض����وح على
الطريق:
تعر�ض
يزداد خطر ّ
امل�������ش���اة و�سائقي
ال���دراج���ات حل���وادث
الطرق نظراً ل�صعوبة ر�ؤيتهم على الطريق� .إن
ارت��داء مالب�س زاهية �أو عاك�سة لل�ضوء جتعل
ر�ؤيتهم �أكرث و�ضوحا ً للآخرين على الطريق ،مما
ي�ساعد على تفادي الت�صادم.
• �إياك �أن ت�رشب اخلمر قبل القيادة:
�إن تعاطي الكحول قبيل القيادة يزيد من خطر
ال��ت��ع� ّ�ر���ض حل���وادث

الطرق ،كما يزيد من احتمال حدوث �إ�صابات
خ��ط�يرة �أو ال��وف��اة� .إن �إ���ص��دار ق��ان��ون يحظر
القيادة على متعاطي امل�سكرات من �ش�أنه �أن
يقلّ�ص الوفيات الناجمة عن ح��وادث الطرق
بنحو .٪20
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ت���ق���ارب ن�����س��ب��ت��ه��ا ال������ـ ٪70من
ال��ع��دد الإج��م��ايل ل��ل��ح��وادث وفق
�إح�صاءات الأعوام 2009 ،2008
و�(2010إح�صاءات  2010لغاية
�آخر �آب).

يف م��ا يلي الأرق���ام
م���ع ال��ع��ل��م �أن ع��دد
القتلى ال��وارد فيها
ه��و �أق���ل م��ن العدد
ال��ف��ع��ل��ي ل����ه�����ؤالء،
فاالح�صاءات ت�شمل
فقط الذين يتوفون
خالل احلادث مبا�رشة،
بينما ثمة من يتوفون
بعد ذلك ب�سبب �إ�صاباتهم.
• املجموع العام حلوادث ال�سري الواقعة
خالل العام :2008
 حادث.4770 : -قتيل.478 :

ب�����ش��دة به،
وي��دخ��ل يف غيبوبة كاملة،
قبل �أن يخطفه املوت...
• �رشبل خري�ش ابن الأربعة �أعوام مالك
ودع والديه اىل دنيا الآخرة:
ّ
يروي ب�سام خري�ش بلوعة م�أ�ساة فقدان ابنه
�رشبل .كان يجهل �أن الطفل بعد عمر ال�سنة ي�ستمر يف اجللو�س يف كر�سي
ويحمل الوالد نف�سه م�س�ؤولية موت ابنه جلهله هذه الأمور ،ويقول
الأمان،
ّ
�إنه لو علم بذلك لكان �رشبل ما يزال بينهم اليوم ،وي�ضيف �أن وفاة �رشبل
دفعت به للن�ضال مع اجلمعيات التي تعنى بالوقاية من حوادث ال�سري،
لن�رش الوعي واحل�ؤول دون موت الأطفال والكبار بحوادث ال�سري.
كلفت رحلة ق�ضاء عطلة نهاية الأ�سبوع يف منطقة اجلنوب عائلة خري�ش
خ�سارة ج�سيمة ،خ�سارة غيرّ ت حياة عائلة اىل الأبد ،و�أطف�أت �شمعة غالية
و�أ�سكتت �ضحكات كانت مت أل البيت وحياة الأهل.
كيف الهروب من �سيارة توقفت يف و�سط الطريق على �أوتو�سرتاد
الزهراين ،حاول الوالد تفاديها ،وجنح يف ذلك لكنه َف َق َد ال�سيطرة على
�سيارته لت�صطدم بلمح الب�رص بعمود �أدى اىل �إ�صابة �رشبل يف ر�أ�سه واىل
نزيف حاد وفارق احلياة بعد فرتة وجيزة.

«ال �أندم على كوين �أ�صبحت مقعداً بقدر ما �أ�شعر باحل�رسة على الأمل الذي
�سببته لأهلي و�إخوتي والأ�شخا�ص الذين يحبونني» يقول ايلي� .أما والدته
فت�شكر اهلل كل يوم على نعمة �أن ابنها بقي حيا ً.
• اليا�س كمال العقيقي ابن الـ 24ربيعاً ع�شق هواية الدراجات
الإلكرتونية حتى املوت:
تخ�ص�ص اليا�س العقيقي بالهند�سة يف جامعة �سيدة اللويزة ،وعمل
مدر�سا ً يف مدر�سة �سيدة اللويزة ،وكانت هوايته قيادة الدراجات
الإلكرتونية .مار�س هوايته على الطرقات اجلبلية وال�ساحلية وحتى على
الأوتو�سرتاد حيث كان يتنقل على منت دراجته الإلكرتونية الـ»،»ATV
غري عابئ باملخاطر التي تت�أتى عن ركوب هكذا دراجات.
انطلق اليا�س يف رحلته الأخرية على منت دراجة املوت من منطقة ذوق
مكايل حيث ي�سكن ،و�شاء القدر �أن ي�ضع دراجته بني �سيارتني على
�أوتو�سرتاد جونيه � -أدما ،لتقذف به �إحداهما نحو الر�صيف فريتطم ر�أ�سه
اجلي�ش  -العدد رقم 304

 جريح.6882 :• تق�سيم احل��وادث ح�سب نوع الآليات
املت�صادمة:
 حوادث ال�سيارات: حادث.3239 : قتيل.342 :جريح.4960 :
 حوادث ال�شاحنات: حادث.287 : قتيل.46 : جريح.476 : حوادث الدراجات: حادث.1244 : قتيل.90 : جريح.1446 :• املجموع العام حلوادث ال�سري الواقعة
خالل العام :2009
 حادث.4644 : قتيل.513 : جريح.6508 :• تق�سيم احل��وادث ح�سب نوع الآليات
املت�صادمة:
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 حوادث ال�سيارات: حادث.3333 : قتيل.403 : جريح.4874 : حوادث ال�شاحنات: -حادث.207 :

 -قتيل.43 :

 جريح.342 : حوادث الدراجات: حادث.1104 : قتيل.67 : جريح.1292 :• املجموع العام حلوادث ال�سري الواقعة
خالل الن�صف الأول من العام :2010
 حادث.2268 : قتيل.245 : -جريح.3244 :

تعميم

• تق�سيم احل��وادث ح�سب نوع الآليات
املت�صادمة:
 حوادث ال�سيارات: حادث.1531 : قتيل.173 : جريح.2331 : حوادث ال�شاحنات: حادث.173 : قتيل.29 : جريح.296 : حوادث الدراجات: حادث.564 : قتيل.43 : جريح.617 :• خالل متوز و�آب فقط:
�س ّجل خالل �شهر متوز املا�ضي وق��وع 245
حادث �سري جنم عنها مقتل � 43شخ�صا ً و�سقوط
 437جريحا ً� .أما �شهر �آب ف�س ّجل رقما ً قيا�سيا ً
حيث وقع خالله  258حادثا ً �أ ّدت اىل مقتل 51
�شخ�صا ً وجرح � 370آخرين.

���ص��در ع���ن ق���ي���ادة اجلي�ش
التعميم الرقم واحد حول ارتفاع اخل�سائر
الب�رشية واملادية من جراء تكاثر حوادث ال�سري،
وجاء يف التعميم:
 -1ارتفعت يف الآونة الأخرية ن�سبة حوادث ال�سري الهامة
التي �أ�سفرت عن م�رصع العديد ،بحيث �أ�صبح الو�ضع ي�شكّ ل
ظاهرة يجب التوعية اىل خماطرها و�آثارها ال�سلبية التي جتاوزت
اخل�سائر الب�رشية لتطال الو�ضع الإقت�صادي ومو�سمي ال�سياحة
والإ�صطياف.
� -2إن عدم احرتام قوانني ال�سري هو �أول ما يلفت �إنتباه ال�سائح �أو
الزائر لدى خروجه من مطار الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري.
املتخ�ص�صون على �أن حوادث
ُ -3يجمع املواطنون العاديون واخلرباء
ّ
التقيد بقوانني
ال�سري ناجمة مبعظمها عن ال�رسعة اجلنونية وع��دم
ّ
ال�سري من جهة ،وتقاع�س الأجهزة املعنية الإدارية والأمنية يف تطبيق
القوانني ،بدءاً من �إجراءات احل�صول على رخ�ص ال�سوق� ،إ�ضافة
اىل الرتاخي يف بع�ض الإرتكابات واملخالفات كتعاطي
الكحول من قبل بع�ض ال�سائقني.
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�إعداد :د .ح�سني حمود
�أ�ستاذ حما�رض يف كلية الزراعة
اجلامعة اللبنانية

ت�رشين الأول

العطـر...
جـالـــ�س
َ
يـهـــجرك البـرغـ�ش
�أجمل الأم�سيات يق�ضيها
النا�س يف احلديقة �أو
على ال�رشفة ،وما من �شيء
ي�ستطيع �أن يع ّكر �صفو
هذه الأم�سيات مثل الربغ�ش.
التقيد
احلل ب�سيط جد ًا وهو
ّ
بالإجراءات الوقائية وا�ستخدام
املكافحة الكيميائية غري
ال�ضارة وزرع النباتات
العطرية املتوافرة يف
الأ�سواق،
والفعالة جد ًا يف
ّ
�إبعاد الربغ�ش عن املجال�س
العائلية وال�سهرات الليلية.
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اخل�صائ�ص البيولوجية
للربغ�ش
تنتمي ح�رشة الربغ�ش اىل ف�صيلة
 Culicidaeورت��ب��ة ثنائية
الأج��ن��ح��ة ( .)Dipteraيوجد
يف ل��ب��ن��ان �إث��ن��ا ع����شر ن��وع �ا ً �أهمها
ن��وع  Culex Pipiensالذي
متر هذه
ميثل حواىل  ٪80منهاّ .
احل�رشة خالل منوها ب�أربعة �أطوار
هي :البي�ضة والريقة (البعو�ض)
والعذراء والبالغة .يتغذى الذكر
والأن���ث���ى ال��ب��ال��غ��ان يف ال��ظ��روف
ال��ع��ادي��ة م��ن رح��ي��ق الأزه����ار ،غري
�أن الأنثى يف مرحلة و�ضع البي�ض
تتغذى م��ن ال��دم لت�أمني امل��واد
ال�بروت��ي��ن��ي��ة ال�����ض�روري���ة لن�ضج
ب��ي�����ض��ه��ا ،ي�����س��اع��ده��ا يف ذل��ك
الرتكيبة اخلا�صة لفمها امل��ز ّود
�أج��زاء دقيقة ت�ساعدها على ثقب
اجللد وامت�صا�ص ال��دم .واجلدير

بالذكر �أن �أنثى الربغ�ش ت�ضع كل ع�رشة �أيام
ما بني مئة ومئتي بي�ضة ،وميكن �أن تقل هذه
الفرتة يف حال ارتفاع درج��ات احل��رارة مبعدل
�أكرب .غري �أن درجات احل��رارة العالية هذه هي
يف الوقت نف�سه ذات ت�أثري �سلبي على البالغات
من الربغ�ش ،حيث �أنها حت ّد من حركتها خالل
النهار .ول��ذا ن��رى �أن الربغ�ش ين�شط ب�شكل
خا�ص يف �ساعات ال�صباح وامل�ساء عندما تتد ّنى
درجات احلرارة بع�ض ال�شيء .وال بد من التنويه
ب�أن ح�رشة الربغ�ش متلك القدرة على الطريان
مل��دة � 4 - 1ساعات م��ن دون انقطاع حيث
تقطع م�سافة  2 - 1كلم بال�ساعة ،وهناك �أنواع
من الربغ�ش تقطع م�سافة  10كلم خالل الليلة
الواحدة� .أما بالن�سبة اىل �أمكنة و�ضع البي�ض
فهي امل�ستنقعات والربك والبحريات واملياه
الراكدة يف الأنهار واجل��داول والينابيع ،كذلك
جتمع املياه وخ�صو�صا ً اخلزانات على
يف �أمكنة ّ
ري املزروعات �أو
ال�سطوح واملياه الراكدة بعد ّ
بعد التنظيف بني املباين ال�سكنية ،كما ت�ضع
�أنثى الربغ�ش بيو�ضها يف الأوعية التي ت�رشب
منها الطيور واملوا�شي يف املزارع.
احلد من تكاثر الربغ�ش
الإج��راءات الوقائية للحد من �أع��داد الربغ�ش
احليز الأهم يف مكافحته ،وبالتايل احل ّد
ت�شكّ ل
ّ
التعر�ض للأمرا�ض التي
من �إزعاجه ومن �إمكان
ّ
ينقلها .و�أهم هذه الإجراءات:
 احل��ر���ص دائ��م �ا ً على و���ض��ع ال��غ��ط��اء علىخزانات املياه لأن اخلزان املفتوح ميثّل ب�ؤرة
مثالية لتكاثر الربغ�ش.
ري املزروعات و�أحوا�ض الورود
 الإعتدال يف ّلأن ا�ستعمال كميات كبرية من املياه ي�ؤدي اىل
جتمعها وركودها.
ّ
منع
جتمع املياه حول الأبنية والعمل على
ّ
ت�رصيفها وتنظيفها.
 التنظيف امل�ستمر خلزانات املياه و�أحوا�ضال�سباحة والأوع��ي��ة التي ت�رشب منها الطيور
واملا�شية.
 �إتباع �أ�سلوب الوقاية ،وهذا يعني �رضورةمكافحة يرقة الربغ�ش �أي البعو�ض يف بداية
الربيع يف امل�ستنقعات وال��ب��ح�يرات وال�برك
لتجمع املياه.
وروافد الأنهر والأمكنة الأخرى
ّ

�أم��ا لتج ّنب ل�سعات الربغ�ش فيمكن ارتداء
الثياب ال��ت��ي تغطي الأط����راف� ،أو طلي جلد
اجل�سم ب�أحد امل�ستح�رضات املخ�ص�صة لطرد
الربغ�ش� ،أو زرع النباتات العطرية حول البيوت
ويف احلدائق.
املكافحة م�س�ؤولية َمن؟
على غرار امل�شاكل الأخ��رى املتعلقة ب�صحة
الإن�����س��ان ،ي��ب��دو �أن امل�س�ؤولية ع��ن مكافحة
الربغ�ش ر�سميا ً يف لبنان قد تاهت و�ضاعت يف
�أدراج تقا�سم امل�س�ؤولية بني الوزارات .وبكلمة
�أو�ضح فامل�س�ؤولون يف وزارة الزراعة ينفون �أي
عالقة للوزارة بالإ�رشاف على ا�ستخدام مبيدات
الربغ�ش ،م�ؤكدين �أن هذا الأمر هو من �صالحية
وزارة ال�صحة العامة ،يف الوقت الذي نرى �أن
ال�سوق اللبنانية مليئة باملبيدات امل�رصّح
بدخولها وامل��ج��ازة ل�ل�إ���س��ت��خ��دام يف مكافحة
الربغ�ش .لهذا ال�سبب جند �أن امل�س�ؤول الفعلي
عن ا�ستخدام املبيدات الكيميائية �ضد الربغ�ش
ه��و ع��دد قليل م��ن البلديات مب��ب��ادرة ذاتية،
ي�ستخدم بع�ضها الطريقة الأمثل وهي مكافحة
يرقات الربغ�ش (البعو�ض) يف �أماكن تفقي�سها،
غري �أن الق�سم الأكرب من تلك البلديات وللأ�سف
يلج�أ اىل احلل الأخري �أي مكافحة احل�رشة البالغة
ت�سببه
عندما تبد�أ غزوها املواطنني ،مع ما
ّ
من ح�سا�سية وحكاك و�أمرا�ض ميكن �أن تكون
ف ّتاكة .هذه البلديات تر�ش املبيدات احل�رشية
على الطرق وبني املنازل ال�سكنية.
املتبعة يف لبنان
طرق مكافحة الربغ�ش
ّ
�إن �أكرث الطرق انت�شاراً يف مكافحة الربغ�ش يف
لبنان هي ال�ضباب ال�ساخن الذي يعتمد على
املواد البرتولية كاملازوت والكاز .هذه الطريقة
مكلفة للغاية (ح��واىل  120دوالراً للربميل
الواحد) مقارنة مع ال�ضباب البارد الذي يعتمد
على املاء والذي هو �أقل �رضراً للبيئة .ت�ستعمل
مولدات ال�ضباب ال�ساخن التي تنتج قطريات
�صغرية بحجم حواىل  25ميكرونا ً� ،أما مولدات
ال�ضباب البارد والتي تعتمد على املاء فيزيد
حجم قطراتها بع�ض ال�شيء .غري �أن ا�ستخدام
مولدات ال�ضباب ينجم عنه �أ�رضار جمة كحاالت
ت�سمم النبات
الت�سمم والإختناق� ،إ�ضافة اىل
ّ
ّ
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واحليوان.
ال ب��د م��ن الت�أكيد يف ه��ذا ال�صدد على �أن
الطريقة التي ت�ضمن �أف�ضل النتائج يف مكافحة
الربغ�ش هي املكافحة املبكرة والوقائية ،وهذا
يعني مكافحة ه��ذه احل�رشة يف مرحلة الريقة،
�أي البعو�ض يف بداية الربيع ،من خ�لال ر�ش
جتمع املياه وامل�ستنقعات والبحريات
�أمكنة
ّ
وال�برك وح��ول البيوت .ه��ذا الأم��ر يتطلب بتا ً
�رسيعا ً مبعنى ح�رص ه��ذه امل�س�ؤولية يف وزارة
واحدة لتتمكن من و�ضع خطة وا�ضحة ،ولتكلّف
�أجهزتها املخت�صة بتنفيذها كل �سنة على جميع
الأرا�ضي اللبنانية.
النباتات العطرية
فعالة لإبعاد الربغ�ش
و�سيلة ّ
يف ال�سوق اللبنانية ال��ي��وم ع��دد ال ب��أ���س به
من النباتات العطرية التي حتتوي على زيوت
طيارة وم��واد �أخ��رى ط��اردة �أو رادع��ة للربغ�ش،
وخ�صو�صا ً مادة كومارين التي ال تتحملها هذه
احل�رشة ،ومواد �أخرى كثرية .بع�ض هذه النباتات
معروف جداً من غالبية اللبنانيني لأنه يتحدر
بالأ�صل من مناطق حو�ض املتو�سط ،وبع�ضها
الآخ��ر يتحدر بالأ�صل من مناطق �أخ��رى� ،إال �أن
معظمها متوافر يف الأ�سواق اللبنانية� .أهم هذه
النباتات:
• الف��ان��د ( :)Lavandeه��ي �شجرية
�أو جنيبة ت���زرع يف احل��دائ��ق جل��م��ال �أزه��اره��ا
البنف�سجية ورائحتها العطرة الذكية ،حتتوي
على زيت عطري ي�ؤهلها لأن ت�ستخدم كنبتة
طبية ،كما حتتوي على مادة كومارين التي ال
يتحملها الربغ�ش ولينالول وتانني وغريها.
ّ
• روزم����اري����ن (Rosmarinus
 :)officinalisتنتمي ه���ذه النبتة اىل
جمموعة البهارات ،وهي ما تزال ت�ستعمل منذ
عقود طويلة من الزمن يف مكافحة الربغ�ش.
هذه النبتة ميكن زرعها يف حو�ض على ال�رشفة
�أو يف الرتبة الدائمة يف احلديقة ،فهي يف الوقت
�زي��ن املكان وت�شكّ ل
نف�سه ت�ضفي جماالً وت� ّ
و�سيلة ف ّعالة لإبعاد الربغ�ش.
اخلبــيــزة والليمــونيــة
• هـجيــن
ّ
( :)Citrosa geraniumتعــترب هاتان
النبتــتان م��ن �أفــ�ضل النبــاتات يف �إبـعـاد

بي�ضاء اللون.
املخـــملــية
•
ّ
(:)Tagetes
ن�����������س�����ب�����ة اىل
�أوراق�����ه�����ـ�����ـ�����ا
ال���������ش����ب����ي����ه����ة
ب����احل����ري����ر م��ن
حيث التكوين.
معروف عن هذه
النبتة منذ �أم��د
بعيد �أن وجودها
ي���ب���ع���د ح�����ش�رات
امل��ن والربغ�ش.
�إنها نبتة �سنوية

ال�برغ�����ش ،والدليـل
على �أهميتهـمـا �إبتكـار نبتة جديدة
من عائلة اخلبيـزة وبخ�صائ�ص الليمونيـة.
تربى هذه النبتة يف حو�ض يف احلديقة �أيام
ّ

احل���ر ،ويف ف�صل ال�شتاء
تنقل اىل الداخل.
• �أج���ي���رات�������وم
( : )A g e r a t u m
حتوي هذه النبتة مادة
ال���ك���وم���اري���ن ال���ت���ي ال
يتحملها الربغ�ش وت�ستعمل يف
ّ
�صناعة الأدوية املخ�ص�صة ملكافحته.
يجدر بالإ�شارة �أن الأج�يرات��وم حت��وي بع�ض
املواد ال�سامة ،لذا ينبغي عدم حكّ �أوراقها على
اجللد .تعطي هذه النبتة عادة �أزه��اراً زرقاء �أو
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حت����ب ال�����ش��م�����س ميكن
��ش�را�ؤه���ا مبختلف الأ�شكال
والأحجام بحيث تتنا�سب مع
كل حديقة كما ت��زرع بكل
�سهولة من البذور.
• ت���ول���ب���اغ���ي���ا
(Tulbaghia
 :)Violaceaeتفوح من هذه النبتة رائحة
كثيفة �شبيهة برائحة الب�صل ،تنمو حتى ارتفاع
� 70سم وميكن زراعتها يف الأح��وا���ض كما يف
الرتبة .تزهر هذه النبتة من �أوا�سط الربيع حتى
�أواخر اخلريف.
�إن زراع���ة ه��ذه النبتة يف ع��دة �أح��وا���ض يف
احلديقة �أو على ال�رشفة ال بد �أن يخفف كثرياً
من �صوت الربغ�ش املزعج ،كما �أن و�ضعها على
النافذة مينع دخول الربغ�ش اىل البيت.

• احل����ب����ق
(:)Ocumum Basilicum
نبتة حولية �سنوية ي�صل ارتفاعها
ح��ت��ى ��� 40 - 30س��م� ،أوراق��ه��ا
بي�ضوية ال�شكل و�أزهارها �صغرية
تتجمع يف اجلزء الأعلى من ال�ساق،
ّ
ت�����راوح �أل���وان���ه���ا ب�ي�ن الأب��ي�����ض
وال��وردي والأرج��واين وتفوح منها
رائحة عطرة وحتتوي على عدد من
الزيوت الطيارة.
أق������ح������وان
• ال
(Calendula
 :)officinalisنبتة �سنوية ذات جذع
مت�ش ّعب تغطيه ال�شعريات وي�صل ارتفاعها
حتى � 60 - 30سم� .أزهارها �صفراء �أو برتقالية
اللون وهي نبتة متو�سطية وحتتوي زيتا ً طياراً
وعدداً كبرياً من املواد الأخرى.
• دات��ورة ( :)Daturaنبتة �سنوية من
العائلة الباذجنانية ذات جذع قائم وم�ستقيم،
يحمل �أوراق���ا ً بي�ضوية ال�شكل ،قامتة اللون
على ال�سطح وفاحتة اللون على الظهر ،تفوح
من �أزهارها رائحة كريهة وتنمو جانب الطرق
واملباين ويف احلدائق والب�ساتني .معروف �أن
هذه النبتة �سامة للغاية �إال �أن �أوراقها ت�ستخدم
لأغرا�ض طبية ،وهي ف ّعالة جداً �ضد الربغ�ش
والنامو�س.

• كاتامربا ( :)Catambraهي �شجرة
�إ�ستوائية قادرة على �إبعاد جميع احل�رشات ،وقد
بد�أت ال�سلطات الإيطالية جنوب ميالنو م�رشوع
ت�شجري وا�سع يرمي اىل ن�رش هذه ال�شجرة ليتمكّ ن
الأطفال مع �أهلهم من اللعب يف الهواء النقي
بدون �أ�صوات الربغ�ش املزعج ول�سعاته.
• �شجرة الزيزفون (� :)Tilia spإن
ال��رائ��ح��ة العطرية للزيزفون تطرد الربغ�ش
والنامو�س من املنازل .هذه النبتة هي �سهلة
التكاثر ،فيكفي �أن ن�أخذ فرعا ً منها يف نهاية
ف�صل ال�شتاء ونزرعه يف الأر�ض حتى ينمو �شجرة
جديدة.
• �شجرة الأوكاليبتو�س (Eucalyptus
� :)spشجرة ظل ودواء حيث حتتوي �أوراقها
مرة املذاق على
على زيت طيار وتانني ومادة ّ
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�����ش����ك����ل
م�ستحلب لطرد الربغ�ش.
تنبعث م��ن ه��ذه ال�شجرة رائحة
ق��وي��ة جت��ع��ل م�ستحيالً اق�ت�راب
ال�برغ�����ش منها ،وه��ي ت���زرع على
�أط��راف امل�ستنقعات والبحريات بهدف �إبعاد
الربغ�ش عن املناطق ال�سكنية.
(Jasminum
• ال���ي���ا����س���م�ي�ن
 :)polyanthumن��ب��ات مت�سلّق عطري
يتح ّدر م��ن منطقة ح��و���ض املتو�سط ،ي�صل
طولها حتى � 5أم��ت��ار� ،أوراق��ه��ا خ����ضراء قامتة
و�أزه��اره��ا بي�ضاء �أو �صفراء اللون ورائحتها
م�ستحبة.
ّ
• الزنزخلت (:)Melia azedarach
�شجرة قدمية العهد يف منطقة حو�ض املتو�سط،
يوجد منها ن��وع��ان ب����أوراق مت�ساقطة �أو غري
مت�ساقطة يف ف�صل ال�شتاء.
�إ�ضافة اىل هذه القائمة ميكن �أن نخ�ص بالذكر
البخور الذي هو لي�س �إال �صمغ ال�صنوبر املحرتق
والذي ميكن ا�ستعماله داخل املنزل وخارجه.

�أحياناً قد ال ميكن تفادي �إعادة
بع�ض التالمذة عامهم الدرا�سي،
لكن من املمكن جعل الأمر �أقل
�صعوبة .فالر�سوب وبالتايل �إعادة
ال�صفّ جتربة قا�سية بالن�سبة اىل
يق�ض م�ضجعه
هم
ّ
الولد ،ال بل ّ
ويزعزع ثقته بنف�سه .فما العمل
تعر�ض ولدنا لهذه التجربة؟
�إذا
ّ

ت�رشين الأول

�إعداد :رميا �سليم �ضومط

امل�شكلة وتداعياتها
الر�سوب هو �أحد الإحتماالت التي
يواجهها الطالب عند تراجعه يف
�أدائ��ه املدر�سي� ،إما ب�سبب �إهماله
ال�شخ�صي� ،أو نتيجة م�شكلة يف
التعلّم� ،أو ب�سبب الت�أخّ ر يف مادة ما،
�أو غريها من الأ�سباب التي ت�ؤدي
اىل نتيجة واحدة هي الر�سوب و�رضورة �إعادة
ال�سنة الدرا�سية .فكيف يت�أقلم الطالب مع
هذا الو�ضع؟
يف درا�سة قام بها باحثون �أمريكيون تبينّ �أن
اخلوف من الر�سوب والبقاء يف ال�صف نف�سه
هو �أحد الهموم الأ�سا�سية لدى التالمذة ،حيث
يحتل املرتبة الثالثة بعد اخلوف من فقدان
الب�رص ،واخل��وف من م��وت �أح��د الوالدين .لذا
ف�إن �إعالن نب أ� الر�سوب و��ضرورة �إع��ادة ال�سنة

اخلوف من �إعادة ال�صف �أحد �أبرز هموم التالمذة

كيف نواجه امل�شكلة �إذا ح�صلت؟
املدر�سية يخلّف ت��أث�يراً �سلبيا ً على م�شاعر
التلميذ وعلى �سلوكه العاطفي  -الإجتماعي.
�سيتعر�ض الختالل يف الثقة
فالتلميذ الرا�سب
ّ
بالنف�س وتقدير الذات ،و�سوف ي�شعر باخلجل
من رفاقه وحميطه ،و�سينتابه اي�ضا ً �إح�سا�س
بالقلق من الإحتماالت املنتظرة كهزء الرفاق
و�سخريتهم� ،أو خ�����س��ارة ال��زم�لاء القدامى،
�إ�ضافة اىل ال�شعور بالدونية ،واخل���وف من
الف�شل مرة �أخرى� .إزاء هذه امل�شاعر ,قد تخبو
رغ��ب��ة التلميذ يف متابعة حت�صيله العلمي،
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ورمب��ا تنتابه رغبة يف ترك املدر�سة ال �سيما
ح�سا�سة
�إذا كان يف �سن املراهقة ،وهي مرحلة ّ
يتعر�ض فيها امل��راه��ق اىل كثري م��ن امل ّد
ّ
واجلزر يف م�شاعره .وي�شري اخلرباء اىل �أن طرق
التعبري تختلف بني تلميذ و�آخ��ر ،حيث يخفي
البع�ض م�شاعره احلقيقية جتاه الر�سوب حتت
�ستار الالمباالة ،بينما يظهر �آخرون �إح�سا�سهم
باخليبة والقلق بو�ضوح ،وقد يرف�ض البع�ض
العودة اىل املدر�سة نف�سها خوفا ً من ازدراء
الزمالء و�سخريتهم.

دور الأهل
عند ر�سوب التلميذ ي�شعر معظم الأهل
بالغ�ضب واخليبة ،وهو �أمر طبيعي �رشط �أال
يتجاوز ه��ذا ال�شعور احل � ّد املقبول بحيث
ي ��ؤدي اىل ��ضرر معنوي للتلميذ الرا�سب،
ب��ه��دف احل��ف��اظ ع��ل��ى راب����ط ال�صداقة
وتهدئة خم��اوف الإب���ن املحبط .كما ين�صح
اخل��ب�راء الأه����ل بت�شجيع التلميذ الرا�سب
على بناء �صداقات جديدة مع زمالئه اجلدد
ومتتينها عرب دعوات خارج دوام املدر�سة.
• الت� ّأكد من عدم وجود م�شاكل �صحية
ك�أن ي�شعر ب�أنه منبوذ� ،أو فا�شل وغري منتج،
�أو غري حمبوب من قبل ذويه.
م��ن هنا ين�صح اخل�ب�راء الأه���ل باعتماد
موقف �إيجابي مل�ساعدة التلميذ الرا�سب
يف اجتياز املرحلة احلرجة ب�أقل �رضر معنوي
مم��ك��ن ،وي��ق � ّدم��ون يف ه��ذا الإط����ار بع�ض

الن�صائح التي ت�ساعد يف ب��دء �سنة درا�سية
جديدة خالية من الهموم.
من �أوىل اخلطوات الواجب على الأهل اتخاذها
قبل املبا�رشة ب�إيجاد احللول ،عر�ض امل�شكلة
عرب احل��وار مع التلميذ الرا�سب حول ال�سبب
ال��ذي �أدى اىل ف�شله .هل هو عدم ا�ستيعاب
�رشوحات املعلمني؛ �أم هو عدم الرتكيز يف �أثناء
ال�رشح؟ هل هو عدم تخ�صي�ص الوقت الكايف
للدر�س يف املنزل� ،أم ال�سبب كره مل��ادة ما؟
هل هناك �أ�سباب �أخ��رى ،وبالتايل ما هي هذه
الأ�سباب؟
بعد الت�أكد من معرفة �سبب الف�شل يبد�أ
الأه���ل بالتفاهم على احل��ل��ول املنا�سبة مع
التلميذ ال��را���س��ب بالتن�سيق م��ع املعلمني
و�إدارة املدر�سة.

خطوات عملية
اخلطوة التالية هي حت�ضري التلميذ الرا�سب
لقبول فكرة �إعادة ال�صف الدرا�سي وامل�ضي
ويتم ذلك عرب
قدما ً يف عامه الدرا�سي اجلديد.
ّ
اخلطوات الآتية:
• تقدمي الدعم الإيجابي :على الوالدين
�أن ي�رشحا للولد الرا�سب �أن �إعادة ال�صف نف�سه
لي�ست ع��ق��اب�ا ً و�إمن���ا فر�صة ج��دي��دة للنجاح
وتخطّ ي العواقب التي �أ ّدت اىل الف�شل.
• ت���أم�ين امل�����س��ان��دة ع��ل��ى ال�صعيد
الإجتماعي :قد ي�شعر الولد الرا�سب �أنه خ�رس
�صداقاته املدر�سية عند ر�سوبه.
لذا يجب على الأه��ل تنظيم لقاءات دورية
م��ع رف��اق��ه القدامى خ��ارج ال���دوام املدر�سي
كدعوتهم اىل املنزل �أو املنتزه يف �أيام العطلة
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ت�ؤدي اىل الت� ّأخر يف التع ّلم :من املفيد
يف هذه احلالة زي��ارة الطبيب لفح�ص النظر
وال�سمع لأن �أي م�شكلة ب�سيطة يف �إحدى هاتني
احلا�ستني قد ت�ؤدي اىل �صعوبات يف التعلّم.
• متابعة الدرو�س ب�شكل يومي :الت�أكّ د
ما �إذا كان التلميذ ينهي درو�سه ب�شكل تام
يوميا ً� ،أو �أنه يك ّد�سها ليوم الإمتحان.
• تبديل املدر�سة �إذا اقت�ضى الأمر:
يظهر بعـ�ض الأوالد رف�ضـا ً قاطعا ً للعودة اىل
مدر�ستـهم ال�سابقة بعد ر�سـوبهـم وف�شلهم.
وهنا ال بـ�أ�س من بدايـة جـديـدة يف مدر�سة
�أخ���رى �إذا ك��ان م��ن ���ش��ـ��أن ه��ذا الأم���ر تهدئة
خماوف التلميذ و�إنقـاذه من ال�شعـور بالف�شل
والإحباط.
و�أخ�ي�راً ،يقول اخل�براء �أن��ه �إذا ك��ان من غري
املمكن تفــادي �إعـادة ال�سنــة الدرا�سيــة يف
ح��ال ال��ر���س��وب ،ف��إن��ه مـن املمكن جعل هذه
العملية �أق��ل �صعوبة وذل��ك بت�ضافر جهود
الأه���ل وامل��در���س��ة ل��دع��م التلمــيذ الرا�سب
ودفعه اىل الأمام ،مع الت�أكيد �أنه من ال يعمــل
ال يفــ�شل ،لذا فالف�شل يجب �أن يكون حــافزاً
لعطاء �أف�ضل.

ت�رشين الأول

تتميز نبتة العنب بتاريخ عريق يعود اىل ما قبل خم�سة
ّ
�أو �ستة �آالف �سنة حيث عرث علماء الآثار امل�رصية على بذور
هذه النبتة مع مومياء الفراعنة القدامى.
وت��رج��ح نظريات امل���ؤرخ�ين �أن الفينيقيني ك��ان��وا �أول
امل�ساهمني بنقل نبتة العنب اىل ال��ع��امل ون�رشها ،عرب

�إعداد:
د .ح�سني حمود

�أ�ساطيلهم البحرية التي كانت تبحر يف مياه البحر الأبي�ض
املتو�سط وجتوب مرافئه .هذه املراجع التاريخية ت� ّؤكد �أن
الفينيقيني نقلوا نبتة العنب من م�رص و�سوريا اىل اليونان
وروما و�أجزاء �أخرى من العامل� .أما بالن�سبة اىل لبنان فيعود
تاريخ زراعة العنب فيه اىل عهد الفينيقيني والرومان.

كلوا عنبـاً وال تهملوا ورقـه

�إنتاج العنب وم�شتقاته
يف العامل
تفيد �إح�صائيات املكتب
ال�����دويل ل��ل��ع��ن��ب والنبيذ
ب ��أن �إنتاج وا�ستهالك عنب املائدة كفاكهة
طازجة ،هما يف منو م�ستمر وذلك بف�ضل قيمته
الغذائية والفيزيولوجية العالية .وت�ؤكّ د هذه
الإح�صائيات �أن  ٪83من جممل �إنتاج العنب
يتم ت�صنيعه و�أن  ٪12ي�ستهلك
يف ال��ع��امل ّ
كفاكهة طازجة و�أن  ٪5منه ي�ستعمل لإنتاج
العنب املجفف �أي الزبيب.
ت�ضيف ه��ذه الإح�صائيات �أن �أع��ل��ى معدل
�إ�ستهالك للعنب الطـازج ( 40كلغ لـلفرد
ال��واح��د �سنويا ً) �س ّجــل يف لبــنان و�سـوريا
والأردن وبع�ض ال��دول العربية الأخ��رى ،يليه
كل من تركــيا وقرب�ص مبعدل  20كلغ للفرد
الواحد �سنويا ً ثم بلغــاريا و�إيطـاليا مبعدل
ي����راوح ب�ين  10و 20ك��ل��غ للـفرد الواحــد
�ســنويا ً ،و�أخـرياً دول فرن�سا و�أملــانيـا وبلجــيكا
وهــولندا وت�شيــكيا وال���والي���ات املتحــدة
الأميـركية حيث ال يتجاوز معدل الإ�ستهالك
للفرد  5كلغ �سنويا ً.
يف م��ا يتعلق ب�إنتــاج وا�ستهــالك ع�صري
العنب ،ت��ؤك��د الإح�صائيات �أن ه��ذا القطاع
ي�شهد ت�صاعداً م�ستمراً .فالواليات املتحدة
الأمريكية حتتل املرتبة الأوىل يف �إنتاج ع�صري
العنب بينما تت�ص ّدر فرن�سا الدول الأوروبية يف
هذا الإنتاج.

يتم جتفيفها
هناك كميات قليلة من العنب ّ
وحتويلها اىل زب��ي��ب �أو ي�ص ّنع منها دب�س
العنب ،غري �أن الن�سبة الكربى من �إنتاج العنب
ي��ت� ّ�م ت�صنيعها �أو حتويلها اىل نبيذ (�أك�ثر
من � ،)٪80أما تفل العنب الذي نح�صل عليه
بعد تكرير العنب و�صنع النبيذ في�ستخدم
يف �صناعة ال�سبريتو ال��ذي ي�ستعمل ب��دوره
يف ال�صناعة الكيميائية وال��ط��ب .ه��ذا التفل
ي�ستخدم بعد ذلك كعلف للموا�شي �أو لإنتاج
الأ�سمدة الع�ضوية و�إنتاج مادة التانني.
بذور العنب ت�ستخدم بدورها للح�صول على
الزيت علما ً ب�أنها حتتوي على ن�سبة ٪20 - 10
�أو �أكرث من الزيت.
حمتويات العنب ومكوناته
ترمي زراعة العنب اىل الإ�ستفادة من ثماره
التي ت�ست�أثر بح�صة كبرية من تغذية الإن�سان
ملا لها من قيمة عالية من الناحيتني الغذائية
والطبية ،حيث �أن كل كلغ من ثمار العنب يوفر
للإن�سان حواىل  ٪30من جممل الطاقة احلرارية
اليومية التي يحتاج اليها اجل�سم الب�رشي.
يحتوي العنب على عنا�رص مفيدة للغاية وهي
ال�سكريات واحلوام�ض واملواد املعدنية� ،أمثال
البوتا�س وال�صوديوم والكل�سيوم واملغنزيوم
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والفو�سفور والكربيت واحل��دي��د واملنغنيز
والأمل��ن��ي��وم والكلور وال��ب��ور وال��ي��ود وغريها.
كذلك يحتوي العنب على عدد من الڤيتامينات
�أمثال أ� وب وث ،ومواد عطرية ومادة التانني
وري��زف�يرات��ول .ه��ذه امل��ك��ون��ات م��وج��ودة يف
العنب يف �أف�ضل �أ�شكالها البيولوجية املنا�سبة
للج�سم الب�رشي.
�أهم مكونات العنب �سكر العنب (غلوكوز)
و�سكر الفاكهة (فروكتوز) اللذان ميت�صهما
ج�سم الإن�سان ب�سهولة .فع�صري العنب غني
ب��ه��ذي��ن ال��ن��وع�ين م��ن ال�سكر (٪25 - 15
و�أكرث).
�أما احلوام�ض املوجودة يف العنب على �شكل
�أم�لاح ،بن�سب متالئمة مع ال�سكريات ،فتوفر
بدورها طعما ً لذيذاً ومنع�شا ً ،وهي مهمة جل�سم
الإن�سان وت�ؤدي دور املعقم والواقي من ت�أثري
امليكروبات املوجودة فيه .ولقد لوحظ ب�أن
تناول ع�صري العنب لفرتة طويلة ي ��ؤدي اىل
تقوية ج�سم الإن�سان ب�أكمله و�صالبة اجلهاز
الع�صبي ب�شكل خا�ص .هذا الت�أثري الإيجابي
على ال�صحة ي��ع��ود اىل وج���ود ع��دد كبري من
الڤيتامينات داخل ع�صري العنب.
ب�ين اخل�صائ�ص الفيزيولوجية العديدة
نخ�ص بالذكر ،تنظيم �إنتقال الدم
للڤيتامينات
ّ

داخل الأوعية وال�رشايني الدموية وامل�ساعدة
على تقويتها وزيادة �صالبتها.
امل��واد املعدنية التي يحتويها العنب هي
بدورها ذات �أهمية عالية بالن�سبة اىل عمليات
البناء والتج ّدد يف اجل�سم الب�رشي� ،أم��ا وجود
البوتا�سيوم ب�أعلى ن�سبة يف ع�صري العنب
كمدر للبول .من
في�ؤدي دوراً �إيجابيا ً للغاية
ّ
ناحية �أخ��رى �إن وج��ود الآزوت والكلور بن�سبة
منخف�ضة يف ع�صري العنب اىل جانب غياب
الدهون ،يعطي للعنب دوراً خا�صا ً ومميزاً يف
عملية تخفيف الوزن وب�شكل خا�ص يف
�أثناء معاجلة بع�ض الأمرا�ض.

العنب ،فهي
تتميز ع��ن غريها م��ن الفواكه
ّ
جمة على �صحة الإن�سان نذكر �أهمها:
بفوائد ّ
 ال��ت ��أث�ير الإي��ج��اب��ي مل���ادة ري��زف�يرات��ول( )Resveratolيف احل���� ّد م���ن ت�صلّب
ال�رشايني وتخفي�ض ن�سبة الكول�سرتول يف الدم،
وخ�صو�صا ً الكول�سرتول ال�سيىء ( )LDLمما
يقلّل الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب .يذكر
�أن �أ���ص��ن��اف
ال�����ع�����ن�����ب

والبذور

امل��واد العطرية املتوافرة يف ع�صري العنب
تلعب دوراً مزدوجا ً ،فهي من ناحية ت�ساعد على
فتح ال�شهية ومن ناحية �أخرى ت�ساهم يف زيادة
�إف��راز الع�صارة ال�صفراوية .اىل ذلك يحتوي
العنب على مواد �أخرى قادرة على حماية ج�سم
والت�سمم.
الإن�سان من الإلتهابات
ّ
الفوائد ال�صحية لثمار العنب
نظراً اىل املكونات العديدة املذكورة لثمار

ال����داك����ن����ة ال���ل���ون
حت������ت������وي ع���ل���ى
م�������ركّ �������زات
�أعلى من هذه
املادة.
 ي�����س��اع��دال���ع���ن���ب على
تن�شيط الكبد
و�������س���ل��ام������ة
وظ��ائ��ف��ه و�إدرار
ال�صفراء ب�صورة منتظمة.
 ي�����س��اه��م ال��ع��ن��ب يف تخفي�ض حامــ�ضيرت�سب يف املفا�صل
الفــوليك يف الدم والذي
ّ
ويت�سبب ب��الأمل وهو ما يعرف بداء
والأط��راف
ّ
النقر�س.
 ت�ؤكـد الأبحـاث �أن البالد املنتجــة العــنببكميــات واف����رة تكــاد تكــون خالـية من
�أمرا�ض ال�رسطــان ،بف�ضل احتواء العنب على
العديد من امل��واد التي ت�ساعــد علـى �إخراج
امل���واد ال�رسطانية وطرحها خ��ارج اجل�سم ،ال
�سيما �أن العنب يحـتوي على ع��دد كبــري من
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الڤيتــامينــات وامل��ع��ادن وامل���واد امل�ضادة
للأك�سدة� ،إ�ضافة اىل الألياف.
 ي�ساعد العنب يف معاجلة ه�شا�شة العظاموتهدئة ال�سعال وطرد البلغم ،كما ي�ساعد يف
الوقاية من �آالم اللثة وت�ساقط الأ�سنان.
يجــب الإ�شارة اىل �أن الإكثار من �أكــل العنب
ميكن �أن ي ��ؤدي اىل الإ�سهــال واحلمــو�ضــة،
والأ���س��ـ��ـ��ـ��و أ� مـن ذلــك اىل �إمكــان
الإ���ص��اب��ة مبر�ض ال�سكري نتيجة
ت��ر��ّ�س��ب ك��م��ي��ة ع��ال��ي��ة م���ن �سكر
الغلوكوز يف الدم.
لورق العنب فوائد
ال حت�صى وال تع ّد
حت��ت��وي �أوراق العنب
على كمية عالية من
ڤيتامينات ب1
وب 2وب6
ال��������ض��روري�����ة
ل��ع��م��ل اجلهاز
ال���ع�������ص���ب���ي
والعديد من
ال��ع��م��ل��ي��ات
احليوية ،كذلك حتتــوي عـلى ڤيتـاميـــن ث
الــذي يـ�ســاهم يف زي��ـ��ادة مـــناعــة اجل�ســم،
وڤيتــامني أ� الـ�رضوري ل�سالمة اجللد وجتدد
الأن�سجة التالفة.
�أوراق ال��ع��ن��ب غ��ن��ي��ة ب���الأم�ل�اح املعدنية
كالبوتا�سيوم واحلديد والفو�سفور وحتتوي
على كمية عالية م��ن ال�سكريات الأح��ادي��ة
الب�سيطة كالغلوكوز والفركتوز ،وه��ي مواد
�سهلة اله�ضم وال تتح ّول اىل دهون بل ي�ستطيع
الكبد تخزينها حلني احلاجة اليها.
من ناحية �أخرى� ،أوراق العنب غنية بالألياف
التي متنع الإم�����س��اك وتنظّ م م�ستوى ال�سكر
والكول�سرتول يف اجل�سم وحتتوي على �أحما�ض
ع�ضوية مثل الرتتريك واملاليك وال�سرتيك
وال�سك�سنيك والنيكوتنيك .ه��ذه الأحما�ض
الع�ضوية تفيد يف معادلة الأحما�ض ال�ضارة
الناجتة ع��ن ه�ضم بع�ض الأط��ع��م��ة كاللحوم
والأ�سماك والبي�ض والدهنيات ،والتقليل من
ت�أثريها ال�ضار على الإن�سان.

�سيفنا و القلــم
يا جمد �أهلي

العقيد اليا�س �أبو خليل
اىل روح �شهيدي
لواء امل�شاة احلادي ع�رش
يف بلدة العدي�سة
الرقيب روبري الع�شي والرقيب
عبداللـه الطفيلي

�ش ّد العزميي

حممد عادل ال�سيد
برجا  -ال�شوف

يا حامي
الأوطان
اليا�س جربون

ي�������ا جم�������د �أه�������ل�������ي وف������خ������ر �أج�������������دادي و�أح���������ل���������ام ورد ب������خ������اط������ر والدي
ي�����ا ����ش���م�������س ال���ع���دي�������س���ة ي�����ا ن������ار ون�����ور م������ن ج�����ن�����وب �����س����اط����ع ب�������س���م���ا ب���ل��ادي
�����م������د ال���������ه���������ادي م��������ع ال������ف������ادي
������ص�����اح ال����ب����ط����ل وت����ك������ ّ���ش����ح ال����دي����ج����ور وت������ع� ّ
روب������ي�����ر وع��������ب��������داهلل ي�������ا ع�����م�����ر زه�������ور �إن������ت������و ر�������س������ايل و�أ��������ش������رف �����ش����ه����ادي
�أر������������ض ال�����ك�����رام�����ة ب���ت���ي���ب�������س وب���ت���ب���ور �إن م�������ا ع�����ط�����اه�����ا ال�������ع������� ّز ز ّوادي
ك��������ل ������ش��ب��ر ف����ي����ه����ا ري�����ح�����ت�����و ب����خ����ور ب����ط����ه����ر وق������دا�������س������ة ج����ب����ل �أو وادي
ع�����ا ح������دودن������ا م���ه���م���ا ال�������دواه�������ي ت�����دور ب����ي����ب����ق����ى امل�����خ�����اط�����ر درب�������ه�������ا ع�������ادي
وب���ن���ف���و����س���ن���ا روح ال����ق������ َ���س����م ب���ت���ث���ور ح�����ت�����ى ال�������وف�������ا ل���ل���ت�������ض���ح���ي���ة ي�����ن�����ادي
ي��������ا ل�������������واء « »11ان����������ت ال�����������س�����ور وق����ل����ع����ة وم�������ن�������ارة ج���ي�������ش���ن���ا ال�����ه�����ادي
م�����ن ع�������رق �أ�����ش����ب����ال����ك ������ش�����ذا ال���ع���ط���ور وب����ي���������ض ال���������ص����ف����ائ����ح وه����ج����ه����ا ب������ادي
ي�������ا ق������ائ������د ب�����ح�����ب ال���������ش����ع����ب م���غ���م���ور ول������ب������ن������ان ع������ن������دك ������ص��ل��ا وع������ب������ادي
م�������ن حت�������ت ج����ن����ح����ك الط������ي������ة ال����ط����ي����ور ت������ن������ده ب����ل����ي����ل ال�����ظ�����ل�����م ي�������ا ع�����م�����ادي
ومب�����ع�����ق�����ل ال������ي������رزة وط���������ن ال����ن���������س����ور ب�����ت������أب�����ى ي������ا ن�������س�ر ت�����ك�����ون ع ح����ي����ادي
����س���ل���ي���م���ان ي���ل���ل���ي ح���ك���م���ت���و م�����ن ده�����ور و�أ�� ّ�����س�������������س ط�����ري�����ق ون�����ه�����ج وم�����ب�����ادي
و������ص�����ت ع ح������ ّ���ص����ادي
���ب����ه وي����������ص��رخ م������ن ق����ل����ب م����ق����ه����ور :ح�����ق�����ول ال�����ف��ت��ن
ّ
ي����ن� ّ
مي�������ا ب��ي�����ض
ب��������دي ت������ا ي����ب����ق����ى ج���ي�������ش���ن���ا م���ن�������ص���ور م���������ش ع����ي����ب ن���ب���ق���ى �����س����ود ّ
ال����ع����ي����ب وج������رمي������ة ال������ل������ون ال������رم������ادي
ي������ا ج����ي���������ش ب���ل��ادن������ا ������ش����� ّد ال����ع����زمي����ي وال ت����ر�����ض����خ ل�����ل�����ح�����روب ول���ل���ه���زمي���ي
ب�������دن�������ا ن����ع����ي���������ش �أح������������������رار ب�����وط����� ّن�����ا ون����ن���������س����ى ك�������ل وي���ل���ات�������و الأل�����ي�����م�����ي
وم�����ث�����ل م������ا ب������الأم�������������س �إخ��������������وان ك��� ّن���ا ن����ف����رح ب����ق����دا�����س ج���م���ع���ت���ن���ا ال��ع��ظ��ي��م��ي
ي�������رج�������ع ب�����ال�����ف�����ط�����ر �أح��������م��������د وح������ ّن������ا ي������دقّ ������و ال����ط����ب����ل ومي������������� ّدوا ال���ول���ي���م���ي
ون���������س����ه����ر ع���ال���ق�������ص���ي���د وع����امل����ع���� ّن����ى وت�������رج�������ع ك�������ل ع��������ادات��������و ال����ق����دمي����ي
����ي�����ي ����س���ل���ي���م���ي
وت������رج������ع �أر�������ض������ن������ا ب����ه����ال����ك����ون ج��� ّن���ة ون�����ب�����ن�����ي ب���ل���ادن�������ا ب�����ن� ّ
���س����ر اجل�����رمي�����ي
ق������� ّل�������ن ي������رح������ل������وا الأع���������������������داء ع���� ّن����ا ق�����ب�����ل م�������ا ي���ن���ك�������ش���ف �� ّ
م�������ا ب������دن������ا ي��������س��رق�����وا الأح�������ل�������ام م���� ّن����ا وم������ا ب����دن����ا ن����ع����ود ل���ل���م���ا����ض���ي و����س���ج��� ّل���و
ون�������رج�������ع م�����ث�����ل م�������ا رج������ع������ت ح���ل���ي���م���ي

يا جي�ش بالدي به ّنيك
بعيدك ما بقدر كافيك
انت يا حامي الأوطان
اطلب مني �شو ما كان
لو تطلب روحي بعطيك
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لوال وجودك بلبنان
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�صدقني يا �أحلى جي�ش
بحبك ما بعرف قدي�ش
هيدا كا�سك بالعايل
يخلينا واهلل يخليك
يا جي�ش بالدي به ّنيك

�سيفنا و القلــم
بي
ّ
و�صية ّ

حممد عبد الرحمن دمج
برجا  -ال�شوف

�أبطالك ر�صيد

�إيلي ن�سيم الع�شي

ب���اي���دك ي���ا اب���ن���ي ال��ع��ل��م م���ن �أق������وى �سالح
وح����ت����ى م�����ا ب��ي��ن امل���ج���ت���م���ع ت���ب���ق���ى كبري

وال������ط���ي��ر ح����ت����ى ي����ط��ي�ر الزم������ل������و ج���ن���اح
م�����ّ��ض���ي ال���ل���ي���ايل در�������س ت���ت���ن���ال ال��ن��ج��اح

ت���ع��� ّل���م وغ��ي��ر ال���ع���ل���م م�������ش مم���ك���ن يفيد
وب���ع���د ال��ت��ع��ب ب��ت��ع��ي�����ش م��ت��ه � ّن��ي و�سعيد

��������رر �أل����������وف ال���ع���ب���ي���د
وي�����ام�����ا وي�����ام�����ا ح� ّ
وب����ع����د ع����ت����م ال����ل����ي����ل ب���ي���ط���ل ال�������ص���ب���اح

اجل����ه����ل ي�����ا ب����ن����ي ه�������دم ب����ي����وت ال����وف����ا
اجل����اه����ل ع������دو ال����ن����ور ق���ن���دي���ل���و ان��ط��ف��ى

وف�������رق م����ا ب��ي�ن ال���ن���ا����س ب�����س��ن�ين اجل��ف��ا
ّ
وال����ل����ي جن����ح ب���ال���ع���ل���م م��ك��ت��ب��ل��و ال���ف�ل�اح

خ����ده����ا ن�����ص��ي��ح��ة و�����ش����وف ����ش���وال���ه���ا عرب
وت��ت��ع��ي�����ش ط�����ول ال���ع���م���ر ي����ا ب���ن���ي معترب

وب��ي��ن ال���ن���ج���وم ال��ب�����س��م��ا ب�������ش���وف���ك قمر
��م���ل ع��ل��وم��ك ي���ا اب���ن���ي وب���ع���ده���ا ب�ترت��اح
ك� ّ

ون�������� ّور ب��ع��ل��م��ك ع����ق����ول ال���ن���ا����س ي����ا بني
�ي
ح������روف ال���و����ص���ي���ة ي����ا اب���ن���ي غ���ال���ي���ة ع��ل� ّ

وام�������ش دروب احل��ق��ي��ق��ة ع���ن ����ص���دق نيي
اح��ف��ظ��ه��ا وخ��ل��ي��ه��ا ع���ل���ى �����ص����درك و����ش���اح

ي�����ا ج���ي�������ش���ن���ا �إل�����ن�����ا ب�����أب����ط����ال����ك ر���ص��ي��د
رج���ال���ك يف ع��ن��دا زن����ود �أق�����وى م���ن احل��دي��د
ح���ت���ى ال����ع����دو ي�����ض��ل ع����ن �أر������ض�����ي بعيد
م���ا خ��ف��ت م���ن ال���ر����ص���ا����ص وال����واب����ل يزيد
���دي����ة ال���ع���ي���د
����ش���ف���ن���ا ب����ت����ال����ت �آب ع����ي� ّ
رب����������و ب���ال�������س���م���ا
روب�����ي����ر ق�����اع�����د ج����ن����ب ّ

���دم����ن �أرزن��������ا و���ش��ع��ب��و ال��ع��ن��ي��د
ب���ي���ف���دو ب� ّ
����س�ل�اح���ن ب�����أر�����ض امل���ع���رك���ة ب�ي�رع���د رع��ي��د
را������س�����و ب���ت���ق���ط���ع م�����ن وري����������دو ل���ل���وري���د
����م ع�����������������الأرزات م������ا ت����ن����م���� ّد �إي������د
مل�����ه� ّ
ب��ي�����س��ق��ط ���ش��ه��ي��د وع���اب���ط ب�����إي����دو �شهيد
وب�����ج����� ّن�����ة ال������رح������م������ان ع������ب������داهلل �أك����ي����د

ق���ال���وا ي���ا ���ش��اع��ر ل��ي�����ش ت��ف��ك�يرك �صفن
ق���ل���ت���ل���ه���ن ج���ي�������ش ال�����وط�����ن ق���ل���ب���و ره���ن
ب����وق����ت امل�����ع�����ارك ب���اخل���ف���ى �أو ب��ال��ع��ل��ن
م�����ا زال ع���� ّن����ا ج���ي�������ش ب���امل���ه���ج���ي �سكن
ب��ح��ل��ف ب����رب ال���ك���ون ل���و ب��ي�����س��ق��ط �شهيد

ع���امل���ع���رك���ة ل���������ص����ارت ب���ج���ن���وب ال���وط���ن
ب���ي���ح���م���ي وط����� ّن�����ا ب����ال���������ش����داي����د وامل����ح����ن
م������ا يف ف��������رق ب���ي��ن �أن�������ط�������ون وح�������س���ن
����ص���ن���دي���د ب������دو ي�������ض���لّ ع�����م�����رور ال���زم���ن
������ي ل�������وال ب���ي���ن���دف���ن
ب���ي���ب���ق���ى ب���ق���ل���ب���ي ح� ّ
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العميد الإداري املتقاعد
حممد نواف كامل حاطوم
نعت قيادة اجلي�ش العميد الإداري
املتقاعد حممد نواف كامل حاطوم
الذي تويف بتاريخ .2010/8/12
 من مواليد  ،1942/2/1برجالرباجنة  -ق�ضاء بعبدا.
 ع �ّي��نّ يف اجل��ي��ـ��ـ�����ش ب��رت��ب��ـ��ـ��ة��رن ب��ت��اري��خ
م��ل��ازم �إداري م���ت���م� ّ
.1968/11/1
 رق��ي ل��رت��ب��ة م�ل�ازم �أول �إداريوتدرج
اعتباراً من ،1972/7/1
ّ
يف الرتقية حتى رتبة عميد �إداري
اعتباراً من .1997/1/1
 حائز:• و�سام اجلرحى.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من

الدرجة الثالثة.
• و�سام الأرز الوطني
من رتبة فار�س.
• و���س��ام اال�ستحقاق
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال��درج��ة
الثانية.
• و�����س����ام ال����وح����دة
الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري من الدرجة الف�ضية.
• ت��ن��وي��ه ال��ع��م��اد ق��ائ��د اجلي�ش
مرتني.
• تهنئة ال��ع��م��اد ق��ائ��د اجلي�ش
�سبع مرات.

 ت��اب��ع ع��دة دورات درا���س��ي��ة يفالداخل.
 -مت�أهل وله �أربعة �أوالد.

مرا�سم تكرميية و�أكاليل زهر يف وداع رتيبني من الوحدة الفرن�سية
يف ح�ضور العقيد ح�سن حيدر ممثالً وزير الدفاع
الوطني اليا�س املر وقائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ،وم�ساعد امللحق الع�سكري الفرن�سي
املقدم فيليب كامبوليف�س وعدد من �ضباط
اجلي�ش والقوة الدولية� ،أقيمت يف مطار رفيق
احلريري الدويل ،مرا�سم تكرمي املعاون الأول
ري�شارد غياتو من الوحدة الفرن�سية والذي ق�ضى
من جراء حادث �سري يف �أثناء تنفيذ مهمة يف جنوب
لبنان.
كذلك ،تر�أ�س العقيد اندريه رحال ممثالً وزير
الدفاع الوطني الأ�ستاذ اليا�س املر والعماد قائد
اجلي�ش مرا�سم تكرمي العريف فرن�سوا فراديت من
الوحدة الفرن�سية نف�سها ،والذي ق�ضى اي�ضا ً من
جراء حادث �سري خالل تنفيذ مهمة يف جنوب لبنان.
تخلل املرا�سم التكرميية لل�شهيدين ،و�ضع
�إكليلني من الزهر با�سم العماد قائد اجلي�ش
مت تقليدهما �أو�سمة التقدير
على نع�شيهما ،كما ّ
الع�سكري من الدرجة الربونزية.
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اجلندي ح�سني حممد الأطر�ش
نعت قيادة اجلي�ش اجلندي ح�سني
حممد الأط��ر���ش ال��ذي ت��ويف بتاريخ
.2010/8/31
 م��ن م��وال��ي��د -1983/8/10يونني  -بعلبك  -حمافظة البقاع.
 ت��ط � ّوع يف اجل��ي�����ش اع��ت��ب��اراً من.2008/12/27

 من عداد فوج التدخل الأول. حائز:• ت��ن��وي��ه ال��ع��م��اد ق��ائ��د اجلي�ش
ورئي�س املجل�س الع�سكري.
• تهنئة ال��ع��م��اد ق��ائ��د اجلي�ش
ورئي�س املجل�س الع�سكري.
 -عازب.

اجلندي حممد املهدي ح�سن الر�شعيني
نعت قيادة اجلي�ش اجلندي حممد
امل��ه��دي ح�سن الر�شعيني ال��ذي
تويف بتاريخ .2010/8/3
 م��ن م��وال��ي��د -1991/5/11بلدة ال��ك��واخ  -ق�ضاء الهرمل -
حمافظة البقاع.
 -ت��ط � ّوع يف اجل��ي�����ش اع��ت��ب��اراً من

.2009/6/10
 من عداد اللواء اللوج�ستي. حائز:• تهنئة العماد قائد.
 -عازب.

اجلندي جورج يو�سف جريج
نعت قيادة اجلي�ش اجلندي جورج
يو�سف جريج ال��ذي ت��ويف بتاريخ
.2010/9/9
 م��ن م��وال��ي��د -1988/4/18ب��ل��دة حكر ال�شيخ ط��اب��ا  -ق�ضاء
عكار  -حمافظة ال�شمال.
 -ت��ط � ّوع يف اجل��ي�����ش اع��ت��ب��اراً من

.2010/2/8
 م����ن ع������داد م��ع�����س��ك��ر ع���رم���انللتدريب.
 -عازب.

املج ّند املم ّددة خدماته عبد الر�سول حممود مقدم
نعت قيادة اجلي�ش املج ّند املم ّددة
خدماته عبد الر�سول حممود مقدم
الذي تويف بتاريخ .2010/9/7
 م��ن م��وال��ي��د -1986/7/25برج الرباجنة  -بريوت.
��ار
�
��ب
�
��ت
�
اع
 م����� ّددت خ��دم��ات��هاً من
.2009/3/30

 من عداد مقر عام منطقة بريوت. حائز:• ت��ن��وي��ه ال��ع��م��اد ق��ائ��د اجلي�ش
مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
 -عازب.
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�إعداد :نينا عقل خليل

�أحرز فريق اجلي�ش لقب بطولة لبنان العامة يف
�ألعاب القوى للعام  ،2010التي نظمها الإحتاد
اللبناين للعبة على ملعب نادي اجلمهور اعتباراً
م��ن  2010/8/5ولغاية  8منه ،يف ح�ضور
رئي�س الإحت���اد ور�ؤ���س��اء الأن��دي��ة وم�س�ؤوليها
وريا�ضيني.
وقد فاز ريا�ضيو اجلي�ش يف املركز الأول من
بني ت�سعة �أندية م�شاركة وذلك بر�صيد 190
نقطة� .أما النتائج التي حقّقها الع�سكريون فقد
جاءت على النحو الآتي:
• رك�ض  100مرت:
 اجلندي حممد �شعيب ،الثاين.• رك�ض  200مرت:
 اجلندي حممد �شعيب ،الثاين.• رك�ض  400مرت:
 اجلندي خالد من�صور ،الثالث.• رك�ض  800مرت:
 اجلندي ع�صمت غريزي ،الأول.• رك�ض  1500مرت:
 اجلندي علي �سويدان ،الأول. املعاون نقوال مرتا ،الثاين.• رك�ض  10000مرت:
 -الرقيب الأول ح�سني عوا�ضة ،الأول.

اجلي�ش بطل لبنان يف
�ألعاب القوى
 اجلندي عمر عي�سى ،الثاين.• رك�ض  5000مرت:
 الرقيب الأول ح�سني عوا�ضة ،الأول. العريف حممد العجمي ،الثاين.• رك�ض  400*4مرت:
 حل كل من الرقيب با�سم �سالمة واجلنود:خالد من�صور ،علي الزعبي وع�صمت غريزي يف
املركز الأول.
• �سباق  100*4مرت:
 حل كل من املعاون علي �أي��وب واجلنود:�أحمد حم�سن ،حممد �شعيب وحممد قا�سم يف
املركز الأول.
• �سباق  3000مرت موانع:
 العريف حممد العجمي ،الأول. العريف ح�سني قي�س ،الثالث.• �سباق  110مرت حواجز:
 املعاون علي �أيوب ،الثاين. العريف م�صطفى املحمود ،الثالث.• �سباق  400مرت حواجز:
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 العريف علي قدوح ،الثاين.• �سباق  10كلم م�شي:
 الرقيب الأول علي عو�ض ،الأول.• �إطاحة املطرقة:
 الرقيب الأول حممد اخلطيب ،الثاين. العريف الأول جورج ها�شم ،الثالث.• وثب طويل:
 العريف ف�ؤاد يونان ،الثاين. اجلندي حممد ابراهيم طريجي ،الثالث.• رمي كرة حديدية:
 العريف بدري عبيد ،االول. الرقيب الأول حممد اخلطيب ،الثاين.• رمي الرمح:
 الرقيب الأول طالب احل�سن ،الأول. الرقيب الأول حممد مراد ،الثاين.• رمي القر�ص:
 العريف الأول جورج ها�شم ،الأول. العريف بدري عبيد ،الثاين.• وثب ثالثي:
 الرقيب الأول �أ�سامة نداف ،الأول. الرقيب الأول داوود �رسور ،الثالث.• وثب ٍ
عال:
 -اجلندي علي الديراين ،الثالث.

فوج التدخل الثاين بطل اجلي�ش يف ال�سباحة
�أح���رز فريق ف��وج التدخل ال��ث��اين ،ولل�سنة
الثانية على التوايل ،لقب بطولة اجلي�ش للعام
 2010يف ال�سباحة ،وال��ت��ي ج��رت يف النادي
الع�سكري املركزي بتاريخي  5و2010/8/6
مب�����ش��ارك��ة ع�سكريني م��ن ال��رت��ب ك��اف��ة من
الوحدات الكـربى والأفـواج والقطع امل�ستقلة.
ويف النتيجة النهائيـة للبطولة ،حل فريق
ف���وج ال��ت��دخ��ل ال���ث���اين يف امل���رك���ز الأول يف
الت�صنيف النهائي للبطولة ،تاله لواء احلر�س
اجلمهوري يف املركز الثاين ثم فوج املغاوير
يف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث� .أم���ا ن��ت��ائ��ج الت�صنيف
الإف���رادي لل�سباقات ،فقد ج��اءت على النحو
الآتي:

• �سباق الـ 50مرت حرة (رجال):
 الرقيب رب���اح رب��اح��ي م��ن امل��رك��ز العايلللريا�ضة الع�سكرية ،الأول.
 ال��رق��ي��ب ج��اك خم��اي��ل م��ن ف��وج الأ�شغالامل�ستقل ،الثاين.
 الرقيب الأول رفعت اخلطيب م��ن فوجالتدخل الثاين ،الثالث.
• �سباق الـ 100مرت حرة (رجال):
 العريف �رشبل نقوال من القوات البحرية،الأول.
 الرقيب الأول رفعت اخلطيب م��ن فوجالتدخل الثاين ،الثاين.
 -اجلندي وائل زيادة من ال�رشطة الع�سكرية،

الثالث.
• �سباق البدل  50*4مرت ًا (رجال):
 املعاون علي الراعي والرقيب الأول توفيقاحلد�شيتي والرقيب ميالد جرم�ش والعريف
حم��م��ود اب��راه��ي��م ،جميعهم م��ن ل���واء احلر�س
اجلمهوري ،يف املركز الأول.
 امل��ؤه��ل م���روان ال���دايل وامل��ع��اون��ان ف�ؤادعكا�شة وج���وزف مطر واجل��ن��دي �أح��م��د نظام،
جميعهم من فوج املغاوير ،يف املركز الثاين.
 الرقيب رفعت اخلطيب والعريفان بياركجك وف���ادي اجل���وين واجل��ن��دي �أح��م��د �شموا،
جميعهم من ف��وج التدخل ال��ث��اين ،يف املركز
الثالث.

اجلي�ش بطل لبنان يف التجذيف للعام 2010

�أحرز فريق اجلي�ش بطولة لبنان
للعام  2010يف التجذيف والتي
نظمها الإحت��اد اللبناين للعبة ،يف
مركز التدريب التابع له يف حو�ض مرف أ� بريوت.
وق��د �شارك يف البطولة ع��دة �أن��دي��ة منت�سبة
اىل الإحت����اد ،ويف الت�صنيف النهائي ،حقّق
الع�سكريون (فئة فوق � 23سنة) املركز الأول
يف �سباق الأرغوميرت بر�صيد  38نقطة ،كما
فازوا يف املركز الأول يف �سباقات املاء بر�صيد
 84نقطة.
وهنا النتائج الفنية للع�سكريني:
• �سباق الأرغوميرت:
• وزن خفيف 1000م:
 العريف ابراهيم عبود من فوج املغاوير،الأول.
 العريف روبري جبور من اللواء اللوج�ستي،الثاين.
 العريف جورج خمول من لواء امل�شاة الثامن،الثالث.
• وزن ثقيل 1000م:

 الرقيب م��ارون اخل��وري من املركز العايلللريا�ضة الع�سكرية ،الأول.
 العريف الأول �إيلي مو�سى من املركز العايلللريا�ضة الع�سكرية ،الثاين.
 الرقيب ط��وين روح��ان��ا من قاعدة بريوتالبحرية ،الثالث.
• �سباق املاء:
• فردي وزن خفيف 1000م:
 العريف ابراهيم عبود ،الأول. العريف جورج خمول ،الثاين. ال��ع��ري��ف ري�����ش��ار ح���داد م��ن ف��وج التدخلالثاين ،الثالث.
• فردي وزن ثقيل 1000م:
 امل��ع��اون ح�سني حمية من املركز العايلللريا�ضة الع�سكرية ،الأول.
 الرقيب حممد خالد من لواء امل�شاة الأول،الثاين.
 العريف الأول ايلي مو�سى ،الثالث.اجلي�ش  -العدد رقم 304
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• زوج���ـ���ي وزن خـفـيـف
1000م:
 العريفان ابراهيم عبود وروبريجبور ،يف املركز الأول.
 العريفان ري�شار ح��داد وج���ورج خم��ول يفاملركز الثاين.
• زوجي مفتوح 1000م:
 املعاون ح�سني حمية والرقيب حممد خالديف املركز الأول.
 الرقيب مارون اخلوري والعريف الأول ايليمو�سى يف مركز الثاين.
• رباعي مفتوح 1000م:
 حل كل من الرقيب مارون اخلوري ،العريفالأول اي��ل��ي مو�سى والعريفني روب�ي�ر جبور
وابراهيم عبود ،واملعاون ح�سني حمية (قائد
الدفّ ة) يف املركز الأول.
 حل كل من الرقيبني حممد خالد وطوينروحانا والعريف الأول ايلي مو�سى والعريف
ري�شار حداد واجلندي علي حمية (قائد الدفّ ة)
يف املركز الثاين.

لواء احلر�س اجلمهوري
بطل اجلي�ش يف كرة ال�سلة
يف ح�ضور ممثل قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ،العميد الركن ج��ورج بطر�س قائد
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية ،و�ضباط
ال��ري��ا���ض��ة وال��رم��ي يف الأل���وي���ة وال��وح��ـ��دات،
ج��رت امل��ب��اراة النهائية لبطـولة اجليـ�ش يف
ك��ـ��رة ال�سلـة للعام  ،2010وذل���ك بتاريخ
.2010/8/26
جممع الرئي�س العماد
املباراة التي �أقيمت يف ّ
�إميل حلود الريا�ضي الع�سكري  -مار روكز،
جمعت فريقي ل��واء احلر�س اجلمهوري ولواء
امل�شاة اخلام�س ،وانتهت بفوز فريق لواء
احلر�س اجلمهوري بنتيجة  63 - 74و�إحرازه
لقب البطولة.
�أما الت�صنيف النهائي للفرق فجاء على النحو
الآتي:
 لواء احلر�س اجلمهوري ،الأول. لواء امل�شاة اخلام�س ،الثاين. -اللواء اللوج�ستي ،الثالث.

اجلي�ش يف املراكز الأوىل

بطولة لبنان لرفع اجلرن املحدلة واملخل
�أح��رز فريق اجلي�ش املراكز الأوىل يف بطولة
لبنان يف رف��ع اجل��رن واملحدلة واملخل للعام
 ،2010ال��ت��ي نظّ مها ن���ادي ال��غ��ول��دن ب��ادي
الريا�ضي يف الدكوانة يف مقر بيت املونة يف
منطقة ال��ب�ترون ب��ت��اري��خ  2010/8/21يف
ح�ضور �شخ�صيات ر�سمية وفعاليات وح�شد من
املواطنني.
وكانت النتائج التي حقّقها الع�سكريون قد
جاءت على النحو الآتي:
• رفع املحدلة:
• وزن  70كلغ:
 العريف علي �شومان من لواء امل�شاة الثاينع�رش ،الأول.
 امل��ع��اون �أح��م��د اخل��ال��د م��ن امل��رك��ز العايلللريا�ضة الع�سكرية ،الثالث.

• وزن  80كلغ:
 العريف �أحمد قميحة من فوج احلدود الربيةالثاين ،الأول.
• وزن  90كلغ:
 الرقيب غ�سان زيتون من لواء الدعم ،الأول. املج ّند املم ّددة خدماته الهادي حمية من لواءامل�شاة الثاين ،الثالث.
• وزن  100كلغ:
 املج ّند املم ّددة خدماته الهادي حمية ،الأول.• وزن فوق  100كلغ:
 ال��ع��ري��ف الأول ج��وزي��ف داوود م��ن فوجاملغاوير ،الأول.
• رفع اجلرن:
• وزن  70كلغ:
 العريف علي �شومان ،الأول.اجلي�ش  -العدد رقم 304
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 املعاون �أحمد اخلالد ،الثاين.• وزن  90كلغ:
 الرقيب غ�سان زيتون ،الأول.• وزن فوق 110كلغ:
 العريف الأول جوزيف داوود ،الأول.• رفع املخل:
• وزن  90كلغ:
 الرقيب غ�سان زيتون ،الأول.• وزن  100كلغ:
 الرقيب الأول حمي الدين �سيف الدين منلواء امل�شاة الثاين ع�رش ،الأول.
 املج ّند امل��م � ّددة خدماته ال��ه��ادي حمية،الثالث.
• وزن فوق  100كلغ:
 -العريف الأول جوزيف داوود ،الأول.

�أق��ام مقر ع��ام اجلي�ش بطولة ك�أ�س املقر
للعام  2010يف �ألعاب القوى ،كرة القدم،
كرة ال�سلة ،الكرة الطائرة وكرة اليد.
�شارك يف البطولة �ضباط وع�سكريون من
القطع والأجهزة التابعة للمقر.
وهنا نتائج البطولة:
• كرة القدم:
 مديرية املخابرات ،يف املركز الأول. جهاز �إ�سكان الع�سكريني املتط ّوعني ،يفاملركز الثاين.
 مقر عام اجلي�ش ،يف املركز الثالث.• كرة ال�سلة:
 مديرية املخابرات ،يف املركز الأول. �أركـان اجليـ�ش للعديد ،يف املركز الثاين. مديرية الت�أليل ،يف املركز الثالث.• كرة اليد:
 مديرية الت�أليل ،يف املركز الأول. مقر عام اجلي�ش ،يف املركز الثاين. �أمانة الأركان ،يف املركز الثالث.• الكرة الطائرة:
 مديرية املخابرات ،يف املركز الأول. �أركان اجلي�ش للعديد ،يف املركز الثاين. مديرية الت�أليل ،يف املركز الثالث.• �سباق 1500م:
 املج ّند في�صل الكك ،الأول. -املالزم �شادي �أبو زين ،الثاين.

اجلي�ش
ي�شارك
يف دورتي
املحبة
الدولية
ونادي
الن�ضال
يف لعبة
املالكمة

بطولة ك�أ�س مقر عام اجلي�ش
يف الألعاب الريا�ضية
للعام 2010
مديرية املخابرات
يف الطليعة
 املعاون الأول علي اجلمال ،الثالث.• �سباق 3000م:
 املعاون نقوال مرتا ،الأول. املج ّند في�صل الكك ،الثاين. امل�ؤهل الأول فادي رم�ضان ،الثالث.• رمي الرمح:
 الرقيب الأول مارون كرم ،الأول. امل�ؤهل بالل عبد الفتاح ،الثاين. امل�ؤهل مالك العنداري ،الثالث.• رمي الكرة احلديدية:
 املعاون حممد امل�رصي ،الأول. الرقيب الأول علي احل�سني ،الثاين. الرقيب الأول علي احلاج ح�سني ،الثالث.• وثب طويل:
 اجلندي قا�سم ن�صار ،الأول. املعاون حممد امل�رصي ،الثاين. امل�ؤهل عادل ال�ساحلي ،الثالث.• رمي قر�ص:

�شارك فريق اجلي�ش يف املالكمة يف دورتي املحبة الدولية ونادي
الن�ضال اللتني �أقيمتا يف اجلمهورية العربية ال�سورية� ،إىل جانب
مالكمني من دول� :سوريا ،قطر ،كازاخ�ستان ،فل�سطني ،الأردن واليمن.
ويف الت�صنيف الإف��رادي لبطولة دورة املحبة الدولية ،حقّق املعاون
الأول عبا�س طحان من لواء امل�شاة الثاين ع�رش ،املركز الثالث (يف الوزن
 60كلغ) وذلك من �أ�صل �سبعني مالكما ً.
ويف دورة الن�ضال الدولية ،حلّ اجلندي �أحمد عثمان من فوج املدرعات
الأول يف املركز الثاين (وزن  64كلغ) ،والعريف جند �سلوم يف املركز
نف�سه (وزن  75كلغ) ،يف حني ح��لّ املعاون �شادي طوبيا يف املركز
الثالث (وزن  57كلغ).
وقد �شارك يف الدورة واحد و�ستون مالكما ً.
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 املعاون حممد امل�رصي ،الأول. الرقيب الأول خالد �أبو هميا ،الثاين. املالزم �شادي �أبو زين ،الثالث.• وثب ثالثي:
 املعاون حممد امل�رصي ،الأول. امل�ؤهل عادل ال�ساحلي ،الثاين. امل�ؤهل مالك العنداري ،الثالث.• رك�ض 100م:
 اجلندي قا�سم ن�صار ،الأول. اجلندي حممد املزهر ،الثاين. امل�ؤهل الأول خالد خري الدين ،الثالث.• رك�ض 200م:
 املعاون حممد امل�رصي ،الأول. الرقيب الأول خالد �أبو هميا ،واملعاونالأول �أني�س العنان ،يف املركز الثاين.
 العريف بالل �شبلي ،الثالث.• رك�ض  400م:
 املعاون نقوال مرتا ،الأول. املج ّند حممود م�سيكي ،الثاين. املعاون حممد امل�رصي ،الثالث.• رك�ض  800م:
 املعاون نقوال مرتا ،الأول. اجلندي رامي ذبيان ،الثاين. -اجلندي حممد عقيل ،الثالث.

املعاون الأول
حممود علي �أحمد مدرباً
دولياً يف �سيف املبارزة
�شارك املعاون الأول حممود علي �أحمد
م��ن ل���واء امل�����ش��اة ال��ث��ام��ن (م��ف�����ص��ول اىل
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية) يف دورة
تدريبية يف �سيف املبارزة نظّ مها الإحتاد
ال��دويل للعبة .وقد نال املعاون الأول يف
نهاية ال��دورة �شهادة دولية منح مبوجبها
مدرب ل�سالح �سيف املبارزة.
لقب ّ

متفرقات ريا�ضية
مت
ض
فرقات ريا� ية
متفرقاتتريا�ضية
مت
ي
فرقا ريا�ض ة
تريا�ضية
متفرقات
متفرقا
ر
يا
�
ض
ي
ة
متفرقات ريا�ضية
مت
فرقات ريا�ضية
متفرقاتر ريا�ضية
مت
فرقات يا�ضية
متفرقات ريا�ضية
مت
فرقات ريا�ضية
متفرقات ريا�ضية

�أق���ي���م���ت خ��ل��ال ف�صل
ال�صيف ،ع��دة مهرجانات
ولقاءات ريا�ضية� ،شارك
فيها اجلي�ش اىل جانب
بع�ض الأن��دي��ة الريا�ضية
وت���أل��ق يف ال��ع��دي��د منها
ونال ك�ؤو�سا ً وميداليات.
وج���اءت نتائج اللقاءات
ال��ت��ي �أق��ي��م��ت يف خمتلف
امل��ن��اط��ق اللبنانية على
النحو الآتي:
• الكرة الطائرة:
• بتاريخ ،2010/7/31
تبارى فريقا لواء احلر�س
اجل�����م�����ه�����وري ون�������ادي
القلمون يف لقاء ودي �أقيم على ملعب ن�رصي
واكيم الريا�ضي يف املية ومية ،انتهى بفوز
فريق لواء احلر�س اجلمهوري بنتيجة � -3صفر.
• بتاريخ  ،2010/7/31فاز فريق اجلي�ش
يف اللعبة على فريق نادي الأم��ن العام يف لقاء
�أقيم على ملعب نادي ح�صارات وذلك بنتيجة
� -2صفر.
• بتاريخ  ،2010/8/1فاز فريق اجلي�ش
على ف��ري��ق ن���ادي ح��ب��وب بنتيجة � -3صفر،
خالل لقاء جرى على ملعب نادي حبوب الثقايف
الريا�ضي الإجتماعي.
• بتاريخ  ،2010/8/2ج��رت مباراة على
ملعب ال��ن��ادي الثقايف الريا�ضي م�شم�ش -
جبيل ،ب�ين فريقي ل���واء احل��ر���س اجلمهوري
ون���ادي غ��زي��ر� ،أ���س��ف��رت ع��ن ف��وز فريق اللواء
بنتيجة .1 - 2
• بتاريخ  ،2010/8/2تقابل فريقا فوج
املدفعية الأول وح��ام��ات يف ل��ق��اء ج��رى على
ملعب نادي حبوب الثقايف الريا�ضي الإجتماعي،
وانتهى بفوز فريق الفوج بنتيجة .1 - 2
• ب��ت��اري��خ  ،2010/8/4ج��رى ل��ق��اء بني
فريقي اجلي�ش وال�رشطة ال�سوري على ملعب
ن��ادي ال�شوير الريا�ضي� ،أ�سفر عن فوز فريق
اجلي�ش بنتيجة � - 3صفر.
• بتاريخ  ،2010/8/4ف��از ف��ري��ق فوج
املدفعية الأول على ف��ري��ق ال��ن��ادي الثقايف
الريا�ضي م�شم�ش يف مباراة ج��رت على ملعب

النادي الأخري ،بنتيجة
� - 2صفر.
• ب�������ت�������اري�������خ
 ،2010/8/5وفا ًء
ل�����ذك�����رى ال��ن��ق��ي��ب
الطيار ال�شهيد �سامر
ح��ن��ا� ،أق��ي��م ل��ق��اء بني
ف����ري����ق����ي اجل���ي�������ش
ون���ادي تنورين على
ملعب الفريق الأخري،
ان��ت��ه��ى ب��ف��وز فريق
اجلي�ش بنتيجة - 2
�صفر.
• ب�������ت�������اري�������خ
 ،2010/8/5تقابل فريقا ف��وج املدفعية
الأول ون���ادي ال�برب��ارة ،يف م��ب��اراة ج��رت على
م��ل��ع��ب ن����ادي ح�����ص��ارات ال��ري��ا���ض��ي الثقايف
الإجتماعي وانتهت بفوز فريق ن��ادي الرببارة
بنتيجة � - 2صفر.
• بتاريخ  ،2010/8/6ج��رت م��ب��اراة بني
فريقي اجلي�ش ون���ادي ال�شوير على ملعب
الأخريوانتهت بفوز فريق اجلي�ش بنتيجة 3
 �صفر.• ب��ت��اري��خ  ،2010/8/6و�ضمن ال���دورة
الريا�ضية ال��ت��ي نظّ متها بلدية كفردني�س
ب��رع��اي��ة ق��ائ��د اجلي�ش مم��ث�لاً بالعقيد ح�سان
هرمو�ش من لواء امل�شاة الثالث� ،أقيمت مباراة
تكرميا ً للعريف ال�شهيد علي عدنان القادري،
على ملعب مدر�سة كفردني�س الر�سمية القدمية
جمعت فريقي البلدة ولواء امل�شاة الثالث الذي
فاز بنتيجة .1 - 3
• بتاريخ � ،2010/8/7شارك فريق اجلي�ش
بلقاء �ضد ن���ادي مو�سيقى ال�شوير امل�ؤلف
من العبي منتخب لبنان ،وذل��ك �ضمن الدورة
الريا�ضية ال��ت��ي ج��رت على ملعب نادي
ال�شوير الريا�ضي ،و�أح���رز فريق اجلي�ش
املركز الثاين.
• بتاريخ  ،2010/8/9تبارى فريقا فوج
املدفعية الأول واملعني �صيدا يف مباراة
ج��رت على ملعب ن���ادي قدمو�س  -عربا
وانتهت بفوز الفريق الأخ�ير بنتيجة - 3
�صفر.
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• بتاريخ  ،2010/8/16جرت مباراة ودية
بني فريقي لواء احلر�س اجلمهوري واملديرية
ال��ع��ام��ة ل�ل�أم��ن ال��ع��ام ع��ل��ى ملعب ن���ادي �إده
الريا�ضي ،وانتهت بفوز الفريق الأخري بنتيجة
.1 - 2
• بتاريخ  ،2010/8/19حقّق فريق فوج
املدفعية الأول ف��وزاً على فريق ن��ادي النجوم
 جونيه بنتيجة  ،1 - 2وذلك خالل لقاء جرىعلى ملعب نادي �شبيبة حامات.
• بتاريخ  ،2010/8/19تقابل فريقا لواء
احلر�س اجلمهوري ونادي م�شم�ش الريا�ضي يف
لقاء جرى على ملعب نادي الرببارة الريا�ضي
و�أ�سفر عن فوز فريق اللواء بنتيجة .1 - 2
• بتاريخ � ،2010/8/22شارك فريق لواء
امل�شاة اخلام�س يف لقاء ودي �ضد فريق نادي
دل��ه��ون� ،ضمن امل��ه��رج��ان ال���ذي نظّ مه نادي
الرابية اخل�رضاء  -مغدو�شة على ملعبه ،وانتهى
بفوز فريق نادي دلهون بنتيجة � - 3صفر.
• بتاريخ  ،2010/8/23تبارى فريقا فوج
املدفعية الأول والأم����ن ال��ع��ام يف ل��ق��اء جرى

نتائج جيدة لفريق اجلي�ش يف مهرجان ريا�ضي لل�سباحة
جممع بورتيميليو مهرجانا ً ريا�ضيا ً يف ال�سباحة،
نظم
ّ
املجمع الراحل �إميل الب�ستاين ،وذلك بتاريخ
تكرميا ً مل�ؤ�س�س
ّ
 2010/8/27يف احلو�ض الأوملبي التابع له� ،شارك فيه
ريا�ضيو فريق اجلي�ش اىل جانب ريا�ضيني من عدة �أندية.
ويف الت�صنيف النهائي للمهرجان ،حلّ العريف الأول �رشبل
نقوال من القوات البحرية يف املركز الأول ،وكل من الرقيبني
ميالد جرم�ش من لواء احلر�س اجلمهوري والرقيب رباح رباحي
من املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية يف املركز الثالث .وقد
ت�سلّم الفائزون يف ختام املهرجان ك�ؤو�سا ً وميداليات.
على ملعب ن��ادي القلعة  -اخل��ارب��ة يف جبيل،
وانتهى اللقاء بفوز فريق الأم��ن العام بنتيجة
� - 2صفر.
• بتاريخ  ،2010/8/25و�ضمن املهرجان
الريا�ضي الذي نظّ مه نادي الفرزل الريا�ضي،
���ش��ارك ف��ري��ق ل���واء امل�شاة الثالث يف مباراة
جرت على ملعب الفرزل �ضد الفريق املنظم،
وخ�رس بنتيجة � - 3صفر.
• بتاريخ  ،2010/9/1لعب فريقا اجلي�ش
ون��ادي ال�صداقة الريا�ضي م��ب��اراة ودي��ة على
ملعب الفريق الأخ�ي�ر ،وج��اءت النتيجة - 30
 23ل�صالح نادي ال�صداقة.
• بتاريخ  ،2010/9/3تبارى فريقا فوج
املدفعية الأول ونادي �أطل�س  -الفرزل� ،ضمن
املهرجان ال��ذي نظّ مه ال��ن��ادي امل�ضيف على
ملعبه ،وانتهى اللقاء بفوز فريق نادي �أطل�س
بنتيجة .2 - 3
• بتاريخ  ،2010/9/4ف��از ف��ري��ق فوج
املدفعية الأول على ف��ري��ق ن���ادي ال�برب��ارة
بنتيجة  ،1 - 3خ�ل�ال ل��ق��اء ودي ج���رى على

ملعب نادي الفيدار الريا�ضي.
•كرة ال�سلة:
• بتاريخ  ،2010/7/27تبارى فريق لواء
امل�شاة الأول ون��ادي العرين الريا�ضي وديا ً
على ملعب ن����صري واك��ي��م الريا�ضي  -املية
ومية ،وكانت النتيجة  40 - 35ل�صالح نادي
العرين الريا�ضي.
• بتاريخ  ،2010/9/1و�ضمن املهرجان
ال���ذي ن��ظّ ��م��ه ن���ادي �شبيبة امل���رج  -جديدة
مرجعيون على ملعبه� ،شارك فريق لواء امل�شاة
التا�سع يف مبارتني وديتني ،وف��از على فريق
بلدة القليعة بنتيجة  ،32 - 34يف حني خ�رس �أمام
فريق جديدة مرجعيون بنتيجة .49 - 44
• بتاريخ  ،2010/9/4تبارى فريقا الفوج
املجوقل و�شباب القبيات يف لقاء ودي جرى
على ملعب مدر�سة �سيدة ال�سالم يف القبيات،
وانتهى بفوز فريق ال��ف��وج املجوقل بنتيجة
.66 - 70
•كرة القدم:
• بتاريخ  ،2010/7/29جرت مباراة ودية
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على ملعب ن�رصي واك��ي��م الريا�ضي يف املية
وم��ي��ة ،تقابل فيها فريقا ل��واء امل�شاة الأول
ون���ادي العرين الريا�ضي و�أ���س��ف��رت ع��ن فوز
فريق اللواء الأول بنتيجة .7 - 13
• بتاريخ  ،2010/8/5فاز فريق لواء امل�شاة
التا�سع على فريق ن��ادي اخليام بنتيجة - 3
�صفر ،وذل��ك خالل لقاء ودي جرى على ملعب
بلدة اخليام.
•�سباق بدل 1000*4م:
• بتاريخ  ،2010/8/8نظمت عائلة الرائد
ال�شهيد غالب قلوط� ،سباق البدل 1000*4م
ال���ذي ان��ط��ل��ق م��ن ���س��اح��ة الن�صب التذكاري
ل��ل��رائ��د ال�شهيد و���ص��والً اىل املبنى اجلديد
لبلدية اخليام ،وقد �شارك فيه فريق لواء امل�شاة
التا�سع اىل جانب عدة فرق وفاز يف املركز الأول.
• ميني فوتبول:
• بتاريخ  ،2010/9/2نظّ م ن��ادي �شبيبة
امل��رج يف ج��دي��دة مرجعيون دورة ريا�ضية يف
لعبة ك��رة القدم امل�صغّرة (امليني فوتبول)
على ملعبه��� ،ش��ارك فيها فريق ل��واء امل�شاة
التا�سع اىل جانب فريقي
ب��ل��دت��ي ح��وم�ين ودب�ي�ن.
ويف النتيجة النهائية ،فاز
ف��ري��ق ال��ل��واء على فريق
ب���ل���دة ح���وم�ي�ن ب����ضرب��ات
اجلزاء  ،2 - 3يف حني خ�رس
�أم��ام فريق دب�ين بنتيجة
.1 - 5
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�شــروط امل�سابقة

م�سابقة الكلمات املتقاطعة
تقدمها «اجل��ي�����ش» لقرائها
وتخ�ص�ص للفائزين فيها جوائز
مالية قيمتها اربعماية الف
ل�يرة لبنانية ،ت���وزع بوا�سطة
القرعة على اربعة فائزين.

• ت�ستبعد كل
م�سابقة غري مقتطعة من املجلة،
ويكتب احلل بخط وا�ضح داخل املربعات وتر�سل
ال�صفحة بكاملها مع احلل.
• تر�سل احللول اىل العنوان التايل :قيادة اجلي�ش  -الريزة -
مديرية التوجيه  -جملة «اجلي�ش» « -م�سابقة الكلمات املتقاطعة».
• با�ستطاعة امل�شرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف ثكن اجلي�ش يف جميع املناطق.
• �آخر موعد لقبول احللول  25ت�رشين الأول .2010
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

• �أفقياً:
مترنات اجلي�ش على ا�ستعمال الأ�سلحة املختلفة ،جنود� ،شجعان.
ّ -1
 -2دولة يف �أمريكا الو�سطى ،ر�سام فرن�سي ،فيلم لأم كلثوم.
 -3نح ّدد النظر اليه ،لبا�س معروف ،بحر ،مدينة يف ايران.
متمهل ومبطئ.
 -4نت�صاحب يف ال�سري مع ،ي�صون،
ّ
كاملقيد ،متواجدون يف.
 -5فرح ،م�شوا
ّ
 -6دولة �أوروبية ،طلع كرث حمل ال�شجر ،من �أبطال «�شاهنامة» للفردو�سي ،ريق.
 -7مدينة م�رصية ،فعل ،و�سط الظَ هر ،راحة يدي.
 -8مدينة قدمية يف م�رص ،نقي�ض املجهول ،مدينة يف بلجيكا.
� -9رشيعة ،قطيع من بقر الوح�شُ ،عرف الديك.
 -10عملة �آ�سيوية.
 -11م�شى خلف� ،أول فيلم روائي لبناين.
 -12مدينة يف رو�سيا على نهر دنيرب� ،سيد �شجاع.
� -13إرتفع يف الطريان ،كاتب و�شاعر رو�سي راحل� ،ضمري منف�صل.
� -14أ�سد ،ذئبة ،نعام ،بلدة يف املنت.
 -15ما على وجه الأر�ض من فتات احل�شي�ش ،فيزيائي �إنكليزي �إكت�شف البنزين،
رتبة ع�سكرية ،للنداء.
 -16بلدة يف ق�ضاء جزين ،مغنية لبنانية ،والية �أمريكية.
 -17ن�شط البعري ،خرق يف احلائط� ،أتكلم ب�صوت
�صممت على.
منخف�ض ،ممثل دولة عند دولة �أخرىّ ،
 -18فيلم م�شهور ل�����س��ت��ي��ورات غ��راجن��ر� ،أك��امل
و�أباحث ،يوم الأحد بلغة �أجنبية.
� -19شجاع ج���ريء ،م��ن ال��ط��ي��ور� ،شاعر م�رسحي
فرن�سي راحل.
� -20أج���يء� ،سريها وم��روره��ا ،يعا�ضد ويكانف،
هدم.
َ
 -21لقب �إنكليزي ،قرعت الباب ،دول��ة عربية،
�أطول �أنهر فرن�سا.

• عمودياً:
 -1مدينة مغربية ،مدينة �أملانية ،بلدة لبنانية ،مدينة م�رصية.
� -2آلة احلائك ،ثابتا ً يف مو�ضعه ،فنان لبناين.
 -3ممثلة �أمريكية ولدت العام  ،1923مقدار من الزمن ،من �أبطال حرب ا�ستقالل
اليونان.
 -4تثاقل يف م�شيته ،طرف من احلديث ،راق ،جواب.
�سحب.
� -5شارط� ،ش ّدة الأمر ،والية �أمريكية،
َ
 -6نهر يف �سوي�رسا ،ت�أتي بعد ،من قبائل الهنود احلمر ،فيزيائي فرن�سي ا�شتهر
باخرتاع ميزان احلرارة املعروف با�سمه.
 -7نهر �أوروبي ،فيلم لفاتن حمامة عن ق�صة لطه ح�سني ،عرق يف العنق.
�سئمُ ،يرجع ال�شيء� ،أغنية لريا�ض ال�سنباطي .
 -8طائر غريد،
َ
 -9خمرج م�رصي راحل ،مر�ضهُ� ،ضمري منف�صل.
 -10تناولت ال�شيء ب�رسعة� ،شاعرة مغنية عبا�سية ،مدينة يف رومانيا.
ون�ضب ،عائلة.
 -11دواء� ،صاحب «املنزلة بني املنزلتني» ،ن�ش ماء الغدير
َ
وتلهب.
إ�ضطرم
 -12دولة �أفريقيةُ ،يعرف بالقري�شة ،ت َعب� ،
ّ
َ
 -13من احلبوب ،نهر �أفريقي� ،أديب و�سيا�سي �أمريكي راحل من �أ�صل �إنكليزي.
 -14مدينة فل�سطينية ،الإ�سم الثاين لفنان لبناين راحل ،دولة �أوروبية.
 -15مادة خمدرة ،دولة �أفريقية ،يجري يف عروقي� ،إ�شت ّد الأمر.
� -16أوج � َع اجل��رح ،نوتة مو�سيقية ،من املعادن،
يل�صقان ال�شيء بع�ضه ببع�ض.
 -17معركة لنابليون ،ن��وع م��ن ال�سمك ،نرخي
ال�ستار.
 -18حاجز ،ف َزع ،بحرية يف و�سط ايرلندا ،ب�سط يده،
عا�صمة �أفريقية.
� -19صادفنا وقابلنا� ،أداة ن�صب� ،سقيهم ،دولة
�أفريقية.
� -20سهل والن خلقه ،قاعة اال�ستقبال ،مدينة يف
هجم.
نيجرييا،
َ

الفائزون
• املعاون الأول وليد عبد اهلل
فوج التدخل الأول.

• املعاون الأول ح�سني غازي

• العريف جوين �سمعان

الغرفة الع�سكرية.
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• �سامية رحمة

انطليا�س  -مزهر.

جي�ش الوطن
كلمتي

بقلم:
العميد الركن
�صالح حاج �سليمان
مدير التوجيه

كلمتي

ت�شهد الأو�ساط الكالمية �أحيانا ً ،يف املقابالت الإعالمية الف�ضفا�ضة �أو
يف املكتوبات ال�صحافية املتفرقة ،تف�سريات وحتليالت وتوقّ عات حول ما
يجري وما ميكن �أن يجري يف البالد ،وحول الأداء احلا�صل والأداء املفرت�ض
للجي�ش ،مع حم��اوالت تلقائية من البع�ض هنا والبع�ض هناك ل�ش ّد احلبال،
كلّ يف اجتاهه ،من دون �أن يلغي ذل��ك� ،أو ي�ؤثر ،يف الآراء املو�ضوعية التي
ت�ضبط ال�ش ّد املذكور ،وال تدع للمخيلة مكانا ً يف �ش�ؤون ال�رصاع و�شجون الت�شنج،
و�صفحات مقاربة الألوان ،واخللط الع�شوائي يف ما بينها.
لقد واجه اجلي�ش ا�ستحقاقات خمتلفة� ،صعبت حينا ً والنت حينا ً �آخر ،وخرج من
مواجهتها ناجحا ً مظفّراً ،وخرجت معه الوحدة الوطنية معافا ًة �سليمة .ولي�س يف
ت�شنجات الو�ضع الداخلي ما تتم مراعاته ومداراته �أكرث من الوحدة ،ولي�س هناك
ما يتم احلر�ص عليه �أكرث من الأمن واال�ستقرار .و�أبناء م�ؤ�س�ستنا الع�سكرية ،بجميع
رتبهم ومواقعهم ،يعرفون ذلك ،وي�صمدون يف تطبيق �أحكامه والتزام معانيه ،متاما ً
كما يقفون بكلّ ثقة وثبات �أمام �آلياتهم يف ال�شوارع والأحياء.
�صحيح � ّأن اجلي�ش غري منحاز اىل فريق من فرقاء ال�سيا�سة� ،إمنا هو غري حمايد يف
ق�ضايا الوطن على الإطالق� .إ ّنه معني بكل �شيء ،وم�س�ؤول ودائم ال�سهر ،يحمي الد�ستور
وي�ضمن املمار�سة امل�س�ؤولة للحرية ،ويحفظ الأمن واال�ستقرار ،وقبل هذا وذاك يدافع
ذرة من تراب الوطن ،ويقف مارداً بطالً مغامراً يف مواجهة
عن الكرامة الوطنية وعن كل ّ
اال�ستحقاقات والت�صدي للأعداء� ،إنطالقا ً من العدو الإ�رسائيلي بكل �أطماعه ومناوراته ،مروراً
اىل الإرهاب بكل تبعاته و�أ�شكاله ،مع احلر�ص يف كل حال من الأحوال على �إبقاء �أمن الوطن
واملواطن خطا ً �أحمر ال ي�سمح بتجاوزه وال يربر التهاون يف معاجلته.
يفرق بني �أن
وي�ستمر اجلي�ش يف �إبقاء الوحدة الوطنية يف ر�أ�س اهتماماته ،وهو يف ذلك ال ّ
مطبقا ً لها ،م�رشفا ً على بناء
يكون رمزاً لتلك الوحدة بحيث يتمثّل به الآخرون جميعا ً� ،أو �أن يكون ّ
قواعدها ،عامالً يف �سبيل تر�سيخها واملحافظة عليها ومنع امل�سا�س بها� ،أو الإخالل ب�أحكامها
ومبادئها ،والنيل من �رصحها ال�شامخ وبنيانها العامر ،الرا�سخ يف التاريخ.

كلمتي
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