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• �سعر املجلة:

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

• قرب�ص والدول العربية 200 :دوالر امريكي

لرية لبنانية

• للم�ؤ�س�سات 200.000 :ل�يرة لبنانية

• ام�يرك��ا واوقيانيا 300 :دوالر امريكي

3000

• للأفــــــــراد 100.000 :ل�يرة لبنانية

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

إإسستقباالت
و
ز
ي
ر
ا
لدف عا
كانون الثاين

وزير الدفاع الوطني
اليا�س املر ي�ستقبل
نظريته الإ�سبانية

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ اليا�س
املر ،نظريته الإٍ�سبانية ال�سيدة كارمني �شاكون،
وتخلَّل اللقاء بحث الأو�ضاع ال�سيا�سية الراهنة على
ال�ساحتني اللبنانية والإقليمية.

 ...و�سفرية الواليات املتحدة الأمريكية

 ...واملمثل اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني اليا�س املر� ،سفرية الواليات املتحدة
الأمريكية ال�سيدة مورا كونيللي.

ا�ستقبل وزي��ر الدفاع الوطني ،املمثل اخلا�ص للأمني العام للأمم
املتحدة ال�سيد مايكل وليامز.

ومفو�ض احلكومة
...
ّ
لدى املحكمة الع�سكرية
ا�ستقبل ال��وزي��ر امل��ر ،مف ّو�ض
احلكومة لدى املحكمة الع�سكرية
القا�ضي �صقر �صقر.
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 ...ووفد ًا من نقابتي �أطباء لبنان
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني ،وفداً من نقابتي �أطباء لبنان وال�شمال
برئا�سة نقيب �أطباء لبنان الدكتور �رشف �أبو �رشف ،ونقيب �أطباء ال�شمال
الدكتور فواز البابا .وجرى خالل اللقاء بحث �سبل تعزيز الطبابة
الع�سكرية.

 ...ومدير املخابرات
ا�ستقبل الوزير املر ،يف مكتبه يف الريزة ،مدير املخابرات يف اجلي�ش
العميد الركن �إدمون فا�ضل الذي �أطلعه على امل�ستج َّدات الأمنية يف
البالد والتدابري املتخذة من قبل املديرية على هذا ال�صعيد.

وزير الدفاع بحث �أو�ضاع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية واحتياجاتها مع قائد اجلي�ش العماد قهوجي
زار دولة رئي�س جمل�س الوزراء ،وزير الدفاع
الوطني ،الأ�ستاذ اليا�س امل��ر ،قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي يف مكتبه يف الريزة ،وجرى
بحث �أو�ضاع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية واحتياجاتها
وج��ه��وزي��ت��ه��ا ل��ل��دف��اع ع��ن ال��وط��ن واحل��ف��اظ
على �أمنه وا�ستقراره .وق��د ن � ّوه ال��وزي��ر املر
بجهود اجلي�ش لطم�أنة املواطنني ،و�أثنى على
الإجنازات التي حققها م�ؤخراً يف ر�صد وتفكيك
�شبكات الإره��اب والعمالة ،وك�شف منظومتي
التج�س�س والت�صوير اللتني كان قد زرعهما
العدو الإ�رسائيلي يف مرتفعات جبلي الباروك
و�صنني.
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زيارة ر
سسمية
كانون الثاين

قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي زار اجلمهورية العربية ال�سورية

ت�أكيد على عالقات التعاون الأخوية
بني جي�شي البلدين

ا�ستقبل رئي�س اجلمهورية العربية ال�سورية الدكتور ب�شار الأ�سد ،قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف ق�رص ال�شعب بدم�شق ،حيث مت التداول
يف التطورات الراهنة ،وعالقات التعاون الأخوية بني جي�شي البلدين
ال�شقيقني ،مبا يخدم م�صاحلهما امل�شرتكة ،ودور م�ؤ�س�سة اجلي�ش يف
حت�صني �أمن وا�ستقرار لبنان.
بعدها ا�ستقبل نائب القائد العام للجي�ش والقوات امل�سلحة ،وزير
الدفاع العماد علي حبيب العماد قهوجي ،وكان اجتماع مت خالله البحث
يف ال�سبل الكفيلة بتح�صني ق��درة اجلي�شني على مواجهة الأخ��ط��ار
الإ�رسائيلية ،وتن�سيق الإج��راءات امليدانية املتخذة ،وتبادل املعلومات
الأمنية ملكافحة الإرهاب و�ضبط احلدود� ،إ�ضاف ًة �إىل تفعيل التعاون يف
جماالت التدريب واللوج�ستية.
وكان قائد اجلي�ش قد و�صل �إىل دم�شق ،يف زيارة للقيادة ال�سورية،
وا�ستقبله يف مبنى القيادة رئي�س هيئة �أركان اجلي�ش والقوات العربية
ال�سورية العماد داوود راجحة ،حيث مت �إج��راء مرا�سم التكرمي الالزمة،
وا�ستعرا�ض حر�س ال����شرف .ثم انتقل االث��ن��ان �إىل قاعة كبار ال��زوار،
وعقد اجتماع عمل تناول البحث خالله خمتلف املوا�ضيع ذات االهتمام
امل�شرتك .وقد �ش ّدد اجلانبان على التوا�صل الدائم ،واملتابعة الدقيقة
لكل ما مت التوافق عليه.
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إإسستقباال

ت قائ
د
ا
جل
يشش

كانون الثاين

قائد اجلي�ش ي�ستقبل ال�سفري الفرن�سي

 ...وال�سفري الأندوني�سي

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري
فرن�سا ال�سيد دنيز بييتون يرافقه امللحق الع�سكري العقيد فيليب
برتيل ،وتناول البحث الأو�ضاع العامة و�سبل تعزيز التعاون بني اجلي�شني
اللبناين والفرن�سي.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري دولة �إندوني�سيا
ال�سيد دميا�س �سامودرا رام ،يف زي��ارة تعارف مبنا�سبة توليه مهماته
اجلديدة يف لبنان.

 ...وال�سفري ال�سوري

 ...وال�سفري الإيراين

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري اجلمهورية العربية
ال�سورية ال�سيد علي عبد الكرمي علي الذي ق ّدم له التهاين مبنا�سبة حلول
الأعياد املجيدة وبحث معه الأو�ضاع الأمنية.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف ال�يرزة �سفري اجلمهورية
الإ�سالمية الإيرانية يف لبنان ال�سيد غ�ضنفر ركن �أبادي ،يرافقه امللحق
الع�سكري الإيراين العقيد �سعيد كرميي.
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 ...و�سفرية الواليات
املتحدة الأمريكية
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفرية الواليات املتحدة
الأمريكية ال�سيدة مورا كونيللي يرافقها ملحق الدفاع الأمريكي العقيد
جوزيف رانك.

وال�سفري الهولندي
ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري هولندا ال�سيد
هريو ديبور.

 ...واملن�سق اخلا�ص للأمني
العام للأمم املتحدة
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،املن�سق اخلا�ص
للأمني العام للأمم املتحدة ال�سيد مايكل وليامز.

 ...وقائد قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،قائد
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة اللواء �ألبريتو �أ�سارتا يرافقه م�ست�شاره
ال�سيا�سي والإعالمي ال�سيد ميلو�س �شرتوغر .وتناول البحث الو�ضع يف
اجلنوب و�سبل تعزيز التعاون والتن�سيق بني اجلي�ش والقوات الدولية.
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والنائب
�أمني وهبة
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة،
النائب �أمني وهبة.

 ...والنائب
م�صطفى ح�سني
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب م�صطفى ح�سني،
وتداوال ال�ش�أن العام.

 ...والنائب
بهية احلريري
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،النائبة بهية احلريري
وجرى بحث ال�ش�ؤون املحلية.

 ...والنائب
حممد احلجار
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب حممد احلجار
وا�ستعر�ضا الأو�ضاع العامة.
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 ...والنائب
�سيمون �أبي رميا
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب �سيمون �أبي رميا،
وجرى بحث ال�ش�ؤون العامة يف البالد.

 ...والنائب
�أغوب بقرادونيان
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب �أغوب بقرادونيان
ودار احلديث حول ال�ش�ؤون العامة.

 ...والنائب
الوليد �سكرية
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف ال�يرزة ،النائب الوليد �سكرية
وتداوال الأو�ضاع العامة.

 ...والنائب
�أ�سعد حردان
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب �أ�سعد
حردان.
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 ...والنائب
فريد اخلازن
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب فريد
اخلازن وبحثا �ش�ؤونا ً عامة.

 ...والنائب ال�سابق
مروان �أبو فا�ضل
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب ال�سابق مروان �أبو
فا�ضل.

 ...ووفد ًا من رابطة قدماء
القوات امل�سلحة اللبنانية
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفدا ً من
رابطة قدماء القوات امل�سلّحة اللبنانية برئا�سة العماد املتقاعد �إبراهيم
طنو�س ،حيث قدموا له التهاين مبنا�سبة حلول الأعياد املجيدة.

 ...ومدير عام
قوى الأمن الداخلي
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،مدير عام قوى الأمن
الداخلي اللواء �أ�رشف ريفي وتداوال الأو�ضاع الأمنية و�سبل تعزيز
التعاون والتن�سيق بني اجلانبني على هذا ال�صعيد.
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 ...ومدير عام �أمن الدولة

 ...واملدير العام للأمن العام بالإنابة

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،مدير عام �أمن الدولة اللواء
جورج قرعة ،وجرى بحث التعاون الأمني القائم بني امل�ؤ�س�ستني.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،املدير العام للأمن
العام بالإنابة العميد رميون خطار على ر�أ�س وفد مرافق.

 ...ورئي�س الهيئة التنفيذية
يف القوات اللبنانية

 ...ورئي�س
حركة اال�ستقالل

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف ال�يرزة ،رئي�س حركة اال�ستقالل
ال�سيد مي�شال مع ّو�ض.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س الهيئة
التنفيذية يف القوات اللبنانية الدكتور �سمري جعجع.

 ...وال�صحايف
غ�سان بن جدو
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،ال�صحايف غ�سان بن
جدو الذي قدم التهنئة مبنا�سبة حلول الأعياد املجيدة.
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كذلك ،ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة،
امللحق الدفاعي لدى ال�سفارة الأمريكية العقيد جوزف
رانك وبحثا عالقات التعاون الع�سكري بني جي�شي البلدين،
وقن�صل لبنان العام يف �سيدين ال�سيد روبري نع ّوم ،والوزير
ال�سابق وئام وهاب ،ووزير اخلارجية ال�سابق فوزي �صلوخ،
و�أمني عام املجل�س الأعلى ال�سوري – اللبناين الأ�ستاذ
ن�رصي خوري ،و�أمني الهيئة القيادية حلركة «املرابطون»
العميد الركن املتقاعد م�صطفى حمدان على ر�أ�س وفد
مرافق ،وقائد وحدة القوى ال�سيارة يف قوى الأمن الداخلي
جبور ،وامل ّدعي العام املايل القا�ضي علي
العميد روبري ّ
ابراهيم ،والرئي�س ال�سابق لهيئة ال�صندوق املركزي يف
وزارة املهجرين ال�سيد �شادي م�سعد ،ووفدا ً من �ضباط
جهاز �أمن املطار ق ّدم له التهاين مبنا�سبة حلول الأعياد،
ورئي�س ديوان املحا�سبة القا�ضي عوين رم�ضان ،والنائب
العام اال�ستئنايف يف ال�شمال القا�ضي عمر حمزة ،ومف ّو�ض
احلكومة لدى املحكمة الع�سكرية القا�ضي �صقر �صقر
وبحثا �ش�ؤونا ً تتعلق بالق�ضاء الع�سكري ،ومدير م�ؤ�س�سة
ال�رشق الأدنى واخلليج للتحليل الع�سكري الدكتور ريا�ض
قهوجي ،واملدير ال�سابق للأمن العام اللواء املتقاعد جميل
ال�سيد ،وامللحق الع�سكري ال�سعودي اللواء املهند�س
حممد بن ابراهيم احلجاج الذي �سلّمه دعوة ر�سمية لزيارة
اململكة العربية ال�سعودية ،وامللحق الع�سكري الت�شيكي
العقيد كاريل نيجديل يف زيارة بروتوكولية مبنا�سبة
توليه مهماته اجلديدة ،واملحامي والكاتب وال�سيا�سي
جوزيف �أبو فا�ضل ،ومندوب ال�سيد علي ال�سي�ستاين يف
لبنان ،احلاج حامد اخلفاف الذي �شكره على التعزية بوفاة
والدته ،وال�سيد �أ�رشف مكارم الذي �شكره على م�ساهمة
اجلي�ش الف ّعالة يف �إجناح حفل تقدمي العلم اللبناين
الأكرب يف العامل ،و�سلّمه �شهادة مو�سوعة غيني�س يف هذا
املجال ،وال�سيدة فاديا �أبي غامن مع وفد مرافق ،ووفداً
من جتار جبيل ،ووفدا ً من ر�ؤ�ساء احتاد بلديات ب�رشي،
حيث �أكد �أع�ضاء الوفد دعمهم امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ووقوفهم �إىل جانبها ،ورئي�س املجل�س البلدي يف النبي
�شيت ،يرافقه عدد من �أع�ضاء املجل�س وخماتري البلدة،
ووفداً من بلدية كفرحتى ،ووفداً من بلدية �شبعا ،ووفداً
من بلدية كرم املهر ،ورئي�س بلدية الفنار ال�سيد كمال
غ�صوب على ر�أ�س وفد من �أع�ضاء املجل�س البلدي ،ووفداً
من بلدية عيدمون �ضم رئي�س البلدية ال�سيد م�صطفى
ابراهيم و�أع�ضاء املجل�س البلدي ،وفدا ً من بلدية �ضهر
ال�صوان �ضم رئي�س البلدية ال�سيد ن�رصي ميالن و�أع�ضاء
ّ
املجل�س البلدي ،ورئي�س احتاد بلديات جبيل ال�سيد فادي
مارتينو�س.

 ...ورئي�س حترير «ال�رشق القطرية»

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س حترير �صحيفة «ال�رشق
القطرية» الأ�ستاذ جابر احلرمي.

 ...ووفد ًا من «�صدى البلد»
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من �صحيفة «�صدى
البلد».

 ...ورئي�س
بلدية زحلة

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف ال�يرزة،
رئي�س بلدية زحلة املهند�س جوزف دياب املعلوف.
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وت�ي�رة اخل�لاف��ات ال�سيا�سية يف
مبنا�سبة حلول ال��ع��ام اجلديد،
امللحقون الع�سكريون زاروا العماد قهوجي
الآونة الأخرية لي�س بالأمر الغريب
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان
مهنئني بالعام اجلديد
ق��ه��وج��ي ،يف مكتبه يف ال��ي�رزة،
ع��ل��ى امل���ن���اخ ال���دمي���ق���راط���ي يف
وفد رابطة امللحقني الع�سكريني
لبنان ،وهو لن ينعك�س �سلبا ً على
معنويات اجلي�ش ،وق��راره احلازم
العرب والأجانب ،برئا�سة امللحق
ب��ال��ت�����ص��دي ل��ل��م��خ�لّ�ين مب�����س�يرة
ال��ع�����س��ك��ري ال�����س��ع��ودي ال���ل���واء
اال�ستقرار يف البالد ،فاحلفاظ على
امل��ه��ن��د���س حم��م��د ب���ن اب��راه��ي��م
الأم��ن ميثل �أول��وي��ة مطلقة لدى
احل�����ج�����اج� ،إىل ج���ان���ب مم��ث��ل��ي
اجل��ي�����ش ،ك��ون��ه ي�شكل الأر���ض��ي��ة
منظمة م��راق��ب��ة ال��ه��دن��ة وق���وات
ال�صلبة لإع����ادة �إن��ت��اج التوافق
الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان
ال�سيا�سي ،و�إيجاد احللول ملختلف
وم�ساعديهم.
امل�شاكل القائمة ،معربا ً عن ثقته
وقد �ألقى العماد قهوجي كلمة
ب ��أن��ه بف�ضل ج��ه��ود امل�ؤ�س�سة
باملنا�سبة �أثنى فيها على جهود
امللحقني الع�سكريني التي �أثمرت مزيداً من التوا�صل والتعاون بني الع�سكرية و�سائر ال��ق��وى الأم��ن��ي��ة ،وح��ر���ص ال��ق��ادة امل�س�ؤولني على
اجلي�ش اللبناين وجميع جيو�شهم ،كما ن َّوه بت�ضحيات قوات الأمم املتحدة امل�صلحة الوطنية العليا� ،سن�ستطيع جتاوز الأو�ضاع الراهنة واالنطالق
امل�ؤقتة يف لبنان ،م�شدداً على �أهمية احلفاظ على ا�ستقرار املناطق �إىل مرحلة جديدة.
وحول ت�سليح اجلي�ش ،لفت العماد قهوجي �إىل حتقيق خطوات �إيجابية
احلدودية ،والتن�سيق القائم بني اجلي�ش والقوات الدولية والتزام اجلانب
اللبناين القرار  ،1701بل اي�ضا ً ترتبط بنوايا العدو الإ�رسائيلي الذي ما يف هذا املجال ،نتيجة امل�ساعدات التي ق َّدمتها دول �شقيقة و�صديقة
يزال يحتل �أجزاء من �أر�ضنا ،ويتمادى يف انتهاك ال�سيادة اللبنانية عرب من دون �رشوط م�سبقة.
كما �ألقى عميد امللحقني الع�سكريني اللواء املهند�س احلجاج ،كلمة
اخلروقات الربية والبحرية واجلوية ،وزرع �شبكات العمالة ومنظومات
التج�س�س والت�صوير .و�أ�ضاف العماد قهوجي م�ؤكدا ً ا�ستعداد اجلي�ش ا�ستهلها بتوجيه التهنئة للعماد قهوجي وللم�ؤ�س�سة الع�سكرية اللبنانية
ملواجهة خمطَّ طات العدو واعتداءاته ،وحق ال�شعب اللبناين يف ا�ستخدام مبنا�سبة الأعياد املجيدة ،م�ؤكدا ً با�سم امللحقني الع�سكريني موا�صلة
جميع م�صادر قوته لدرء الأخطار املحدقة بالوطن.
دعم بلدانهم للجي�ش اللبناين ،وم�شيداً بالإجنازات التي حققها ،خ�صو�صا ً
ويف ما يتعلق بالأو�ضاع الداخلية� ،أ�شار العماد قهوجي �إىل �أن ت�صاعد يف جمال مكافحة الإرهاب والتج�س�س و�ضبط الأمن.

العماد قهوجي على ر�أ�س وفد ه ّن�أ وزير الدفاع مبنا�سبة الأعياد املجيدة
ا�ستقبل نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء وزير
ال��دف��اع ال��وط��ن��ي ال��ي��ا���س امل���ر ،يف م��ن��زل��ه يف
ال��راب��ي��ة ،قائد اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي،
يرافقه رئي�س الأرك���ان ال��ل��واء الركن �شوقي
امل�رصي و�أع�ضاء املجل�س الع�سكري وعدد من
كبار �ضباط القيادة ،الذين ق َّدموا له التهاين
ملنا�سبة حلول الأعياد املجيدة.
ويف خالل اللقاء� ،شكر العماد قهوجي الوزير
املر على ما بذله من جهد حملي ودويل خالل
املرحلة ال�سابقة يف �سبيل تطوير امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية وتعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية.
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قائد اجلي�ش
يتفقد املدر�سة احلربية
اجلي�ش بات اليوم �أكرث قوة
ومناعة يف مواجهة التحديات
ودرء الأخطار املحدقة بالوطن
�أكد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي جهوزية
اجلي�ش الكاملة لدرء الأخطار املحدقة بالوطن،
ال �سيما تلك التي ميثِّلها العدو الإ�رسائيلي
والإره�������اب ،و�إىل ج��ان��ب��ه��م��ا ك��ل م��ن ي��ح��اول
اقتنا�ص الظروف للنيل من اال�ستقرار الداخلي
والتعر�ض مل�سرية ال�سلم الأهلي يف البالد.
ُّ
كالم قائد اجلي�ش جاء خالل تفقُّده املدر�سة
احلربية يف الفيا�ضية حيث جال على �أق�سامها
واطلع على �سري التدريب فيها .ثم اجتمع �إىل
تالمذة �ضباط ال�سنة الأوىل يف ح�ضور قائد
املدر�سة و�ضباطها و�أعطى توجيهاته الالزمة.
وخالل اللقاء �أكّ د العماد قهوجي على �أهمية
التدريب يف اجلي�ش مبختلف مراحله وم�ستوياته.
كونه ي�شكل �إحدى الو�سائل الف َّعالة للتعوي�ض
عن �أي نق�ص يف العديد والعتاد ،منوها ً يف هذا
الإطار «بدور املدر�سة احلربية وجهود كوادرها
التعليمية والإداري����ة يف تن�شئة رج��ال الغد،
الذين على عاتقهم �ستقع م�س�ؤولية احلفاظ
على �إجنازات اجلي�ش والعمل على تطويره نحو
الأف�ضل والأكمل ،مبا يتنا�سب والتقدم العلمي
والع�سكري الذي ي�شهده العامل املعا�رص».
وا���ش��ار قائد اجلي�ش �إىل �أن «اجلي�ش بات
اليوم �أكرث قوة ومناعة يف مواجهة التحديات
بف�ضل �صوابية نهجه امل�ؤ�س�ساتي ،وت�ضحيات
ع�سكرييه ،وال��ت��زام��ه��م ال��ث��واب��ت الوطنية
اجل��ام��ع��ة» ،م ��ؤك��داً «جهوزيته الكاملة ل��درء
الأخ��ط��ار املحدقة بالوطن ال �سيما تلك التي
ميثلها ال��ع��دو الإ��سرائ��ي��ل��ي والإره�����اب ،و�إىل
جانبهما كل من يحاول اقتنا�ص الظروف للنيل
م��ن اال�ستقرار ال��داخ��ل��ي والتعر�ض مل�سرية
ال�سلم الأهلي يف البالد».
وختم العماد قهوجي ،داعيا ً التالمذة اجلدد
�إىل «ت��ق��دمي امل��ث��ل يف التم�سك باملناقبية
واالن�����ض��ب��اط ،واجل��دي��ة يف اكت�ساب املعارف
الع�سكرية والعامة ،والبقاء على ا�ستعداد دائم
لتلبية نداء الواجب».
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يف جولة تفقدية
على فوج املغاوير
القائد ي�ؤكد
ان اجلي�ش
�سيكون باملر�صاد
لكل من يحاول �إثارة
الفتنة �أو ا�ستغالل
الظروف لت�صعيد
املوقف والتعدي
على �أرواح املواطنني
وممتلكاتهم
�أكّ د قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي �أن «التدابري امليدانية
اال�ستثنائية التي ا ّتخذتها
وحدات اجلي�ش يف خمتلف
املناطق اللبنانية ،قد القت
ارتياح جميع اللبنانيني وخمتلف
املراجع ال�سيا�سية والروحية
وال�شعبية».
كالم العماد قائد اجلي�ش جاء
خالل تفقّده فوج املغاوير يف
ثكنة رومية حيث جال على
وحداته واطلع على ن�شاطاته مبا
فيها بناء من�ش�آت تدريبية تابعة
للفوج.
ويف كلمة �ألقاها العماد
قهوجي �أمام قائد الفوج
و�ضباطه و�أفراده و�أثنى فيها
على جهودهم وت�ضحياتهم،
�شدد على «جهوزية اجلي�ش
الدائمة للتدخل حيث تدعو
احلاجة ،وعزمه على فر�ض
الأمن واال�ستقــرار مبعزل عن
متر
التطورات ال�سيا�سية التي ّ
بها البالد» .كما �أكّ د قائد اجلي�ش
«بقاء اجلي�ش باملر�صاد لكل من
يحاول �إثارة الفتنة �أو ا�ستغالل
الظروف لت�صعيد املوقف
والتعدي على �أرواح املواطنني
وممتلكاتهم».
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إإسستقباال
رئي�س الأركان ي�ستقبل
�سفري جامعة الدول العربية يف فرن�سا

ت رئ
يسس ألا

كانون الثاين

 ...والنائب
�إيلي عون

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي امل�رصي يف مكتبه يف الريزة،
�سفري جامعة ال��دول العربية يف فرن�سا الدكتور نا�صيف حتي يرافقه
الدكتور وليد عربيد.

 ...ووفد ًا فرن�سياً

ا�ستقبل اللواء الركن امل�رصي ،يف مكتبه يف الريزة،
النائب �إيلي عون وبحثا �ش�ؤونا ً عامة.

 ...وممثلني عن الأمم املتحدة واحلكومة الرنوجية
وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن امل�رصي ،يف مكتبه يف الريزة ،الوفد
الفرن�سي يف مباحثات الأرك��ان اللبنانية – الفرن�سية امل�شرتكة العميد
فيليب غينيه يرافقه م�ساعد مدير التعاون وا ألم��ن الدفاعي يف وزارة
اخلارجية الفرن�سية ال�سيد لوي�س بلني ،وامللحق الع�سكري الفرن�سي
يف لبنان العقيد فيليب باتريل .وتناول البحث مفاو�ضات الأركان بني
اجلي�شني اللبناين والفرن�سي ،وجماالت التعاون يف التدريب والتجهيز.
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ا�ستقبل اللواء الركن امل�رصي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً برئا�سة ال�سيدة
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العنقودية ،وم�ساعدة املجتمع الدويل واحلكومة الرنوجية لبنان وجي�شه
يف مواجهة هذا التحدي ،ومتابعة العمل إلجن��ازه يف أ�ق��رب وقت ممكن،
وكذلك انعقاد م�ؤمتر لهذه الغاية يف لبنان خالل العام احلايل.
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 ...وامللحق الع�سكري ال�سعودي

 ...ووفد ًا من الربملان الدويل للأمن وال�سالم

ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،امللحق الع�سكري ال�سعودي
يف لبنان اللواء املهند�س حممد بن ابراهيم احلجاج ،وتباحثا يف مو�ضوع
التعاون الع�سكري بني اجلي�شني اللبناين وال�سعودي.

ا�ستقبل اللواء الركن امل�رصي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفدا ً من الربملان
الدويل للأمن وال�سالم برئا�سة الوزير الدكتور الفردو مايوالز .وتناول
البحث �أو�ضاع املخيمات الفل�سطينية يف لبنان من الناحيتني الأمنية
والإن�سانية ،ودور اجلي�ش يف حفظ الأمن يف هذه املخيمات.

 ...ورئي�س احلزب
ال�سوري القومي االجتماعي
ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن امل�رصي ،يف مكتبه يف الريزة،
رئي�س احلزب ال�سوري القومي االجتماعي جناح عبد امل�سيح ،الدكتور
علي حيدر على ر�أ�س وفد مرافق ،وجرى تداول الأو�ضاع العامة يف البالد
ودور اجلي�ش يف املحافظة على ال�سلم الأهلي.

 ...ووفد ًا من �ضباط
جهاز �أمن املطار
ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي امل�رصي ،يف مكتبه يف
الريزة ،وفدا ً من �ضباط جهاز �أمن املطار ،ق ّدم له التهاين مبنا�سبة حلول
العام اجلديد.

كذلك ،ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب ال�سابق عبد اهلل فرحات الذي �أ�شاد بجهود اجلي�ش ل�ضبط الأمن يف البالد واحلفاظ
على م�سرية ال�سلم الأهلي ،م�ؤكداً رهان اللبنانيني جميعا ً على دور امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،وامللحق الع�سكري الفرن�سي العقيد فيليب باتريل وبحثا
مو�ضوع التعاون الع�سكري امل�شرتك بني اجلي�شني اللبناين والفرن�سي للعام احلايل ،ووفداً من رجال الأعمال واالقت�صاديني يف مدينة طرابل�س،
ووفداً من بلدية ر�أ�س املنت برئا�سة الأ�ستاذ ع�صام مكارم الذي طلب م�ساعدة اجلي�ش يف �إزالة الألغام يف بقعة تابعة للبلدة املذكورة ،ووفدا ً من �آل
مقداد برئا�سة ال�سيد طالل مقداد.
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أأخبار
و
ن
ش
ش
ا
طات
مناورة بالذخرية احلية يف الناقورة بني
اجلي�ش وقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة

كانون الثاين

�إعداد :نينا عقل خليل

نفذت وحدات م�شرتكة من �سالحي املدفعية يف لواء امل�شاة اخلام�س ووحدة التدخل
ال�رسيع الفرن�سية العاملة يف �إطار قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة ،مناورة بالذخرية احلية
يف جنوب الناقورة ،ا�ستخدمت خاللها القوة الفرن�سية �أربعة مدافع ميدان متحركة من
عيار  155ملم ،فيما ا�ستخدمت وحدة اجلي�ش مدفعي هاون ثابتني من العيار نف�سه،
وذلك يف �إطار التعاون بني اجلانبني.
ح�رض املناورة و�أ�رشف عليها ،نائب القائد العام لقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة اجلرنال
�سانتي بونفانتي ،قائد منطقة جنوب الليطاين العميد الركن �صادق طلي�س ،قائد
لواء امل�شاة اخلام�س العميد الركن �رشبل �أبو خليل ،وكبار ال�ضباط من اجلانبني .وقد
�أطلق الع�سكريون املنفذون خم�سا ً و�ستني قذيفة باجتاه �أهداف وهمية يف عر�ض البحر
حمققني �إ�صابات دقيقة.
النقاط ،وو�ضع عالمات لنقاط �أخرى مت التحقق
�أعلنت قيادة اجلي�ش – مديرية التوجيه �أنه «يف
تعليم اخلط الأزرق
منها ب�صورة نهائية ،وقد بلغ جمموع النقاط التي
�إط��ار عملية �إع��ادة تعليم اخلط الأزرق ،توا�صل
اللجنة التقنية التابعة للجي�ش اللبناين بالتعاون مع فريق طوبوغرايف تابع مت تعليمها منذ بدء عمل اللجنة ولغاية تاريخه 68 ،نقطة تقع يف القطاع
لقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،عملها عند اخلط املذكور ،حيث املمتد بني بلدتي علما ال�شعب وبليدا».
قامت بتاريخ  2010/12/6قبالة بلدة بليدا ،ب�إجراء قيا�سات لعدد من
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اجلي�ش يت�س ّلم �أعتدة وجتهيزات ع�سكرية �إيطالية
يف ح�ضور العميد الركن �صادق طلي�س قائد
ق��ط��اع ج��ن��وب الليطاين مم��ث�لاً ق��ائ��د اجلي�ش
العماد جان قهوجي ،وقائد الوحدة الإيطالية
العاملة �ضمن قوات للأمم املتحدة امل�ؤقتة
اجلرنال غوغلييلمو لوجي ميغليتيا وعدد من

ال�ضباط ،جرى يف ثكنة بنوا بركات يف �صور،
حفل ت�سلّم كمية من الأع��ت��دة والتجهيزات
الع�سكرية قدمتها ال��وح��دة الإي��ط��ال��ي��ة هبة
مل�صلحة اجلي�ش اللبناين.
تخلّل االحتفال كلمة العميد الركن طلي�س

الذي �شكر الوحدة الإيطالية على مبادرتها،
ثم تال كتاب �شكر با�سم العماد قائد اجلي�ش
و�سلّمه �إىل اجلرنال لوجي ميغلييتا.
وختاما ً ،جرى تبادل ال��دروع التذكارية بني
اجلانبني.

يف �إط����ار ب��رن��ام��ج امل�����س��اع��دات الأم�يرك��ي��ة
املخ�ص�صة للجي�ش اللبناين ،ت�سلّم ال��ل��واء
ِّ
اللوج�ستي وعرب مرف�أ بريوت ،ع ّدة مدافع من

مدافع و�أعتدة وذخائر
�أمريكية للجي�ش

عيار  155ملم و�أعتدة وذخائر خمتلفة .وي�أتي
ذلك كجزء من �إجمايل امل�ساعدات الأمريكية
املقررة للجي�ش.
َّ
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وفود القيادة تهنئ الع�سكريني بالأعياد

مبنا�سبة الأع��ي��اد ،قامت
وف���ود م��ن ق��ي��ادة اجلي�ش
ب�����زي�����ارات �إىل ق���ي���ادات
املناطق وال��ق��وات اجلوية
وال���ب���ح���ري���ة وامل�����دار������س
واملعاهد واملواقع والألوية
وال���وح���دات ال��ت��اب��ع��ة لها،
وال���ق���ط���ع امل�����س��ت��ق��ل��ة يف
�أم��اك��ن انت�شارها ،ونقلت
�إىل الع�سكريني توجيهات
قيادة اجلي�ش ،وق َّدمت لهم
التهاين با�سم قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي.

تدابري �أمنية و�أعمال �إغاثة ور�ش مبيدات

مب��ن��ا���س��ب��ة الأع�����ي�����اد و�إق����ام����ة
احتفاالت خا�صة بهذه املنا�سبة يف خمتلف
املناطق اللبنانية ،ات��خ��ذت وح���دات اجلي�ش
ت��داب�ير �أمنية ا�ستثنائية ح��ول دور العبادة
وحميطها وال��ط��رق الرئي�سة وامل�ؤ�س�سات
العامة واملرافق ال�سياحية ،وامل�صالح الأجنبية
والعربية ،وذلك لطم�أنة املواطنني واحلفاظ
على ال�سالمة العامة .وقد �شملت هذه التدابري،
انت�شارا ً للعنا�رص وت�سيري دوريات و�إقامة حواجز

ثابتة ومتحركة وتركيز نقاط مراقبة.
ويف �إط��ار املهمات الإمنائية التي ينفذِّها
اجلي�ش بالتعاون والتن�سيق مع وزارة الزراعة،
قامت طوافات تابعة للقوات اجلوية اللبنانية،
وب��ت��واري��خ خم��ت��ل��ف��ة ،ب��ر���ش م��ب��ي��دات خا�صة
مب��ك��اف��ح��ة ح����شرة ال�����ص��ن��دل ف���وق الأح�����راج يف
منطقتي جبل لبنان وال�شمال.
ك��ذل��ك ،ع��م��ل��ت وح����دات اجل��ي�����ش املنت�رشة
عمالنيا ً يف خمتلف املناطق على فتح الطرقات
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املقطوعة بالثلوج ،و�إخ�لاء مئات
ال�سيارات العالقة ،بوا�سطة الآليات الهند�سية
التابعة لها ،خ�صو�صا ً يف �أعايل ك�رسوان ،بعلبك،
الهرمل ،عكار ،البقاع الغربي ورا�شيا.
وقامت الوحدات �أي�ضا ً ب�أعمال �إغاثة و�إخالء
املواطنني الذين حا�رصتهم الثلوج ،يف غري
م��ن��ط��ق��ة ،ومت ت��ق��دمي اال���س��ع��اف��ات الأول��ي��ة
ل��ل��م�����ص��اب�ين ون��ق��ل��ه��م �إىل امل�����س��ت��و���ص��ف��ات
وامل�ست�شفيات القريبة.

اجلمعية العمومية لرابطة قدماء القوى امل�سلحة اللبنانية
عقدت اجلمعية العمومية لرابطة قدماء القوى امل�سلحة اللبنانية
برئا�سة العماد املتقاعد ابراهيم طنو�س اجتماعها ال�سنوي يف
ن��ادي الرتباء املركزي يف الفيا�ضية .وبحث املجتمعون خالل
اللقاء �ش�ؤونا ً تنظيمية و�إدارية بالإ�ضافة �إىل الن�شاطات املزمع
تنفيذها خالل العام احلايل ،و�سبل تعزيز التوا�صل مع امل�ؤ�س�سة
الأم وو�ضع طاقات الرابطة بت�رصفها.

احتفال وتقليد دروع تذكارية يف الذكرى العا�رشة لت�أ�سي�س الفندق الع�سكري املركزي
مبنا�سبة ذك���رى م���رور ع����شر ���س��ن��وات على
ت�أ�سي�س الفندق الع�سكري امل��رك��زي� ،أقيم
اح��ت��ف��ال ت��ك��رمي��ي مل��وظ��ف��ي �أوت���ي���ل م��ون��رو
وع�����س��ك��ري�ين ه��م م��ن ع���داد ط��اق��م ال��ف��ن��دق
املذكور.
ح�رض االح��ت��ف��ال رئي�س الفندق الع�سكري
العقيد الإداري ناجي عرموين ،نقيب �أ�صحاب
الفنادق ورئي�س جمل�س �إدارة ال�رشكة املديرة
للفندق الأ�ستاذ بيار الأ�شقر ،مدير عام «مونرو
واملكرمون.
غروب» الأ�ستاذ غ�سان نعمان
ّ
افتتح االحتفال بالن�شيد الوطني ،ثم القى
العقيد الإداري ناجي عرموين كلمة �شكر فيها

«�إدارة الفندق على لفتتها بتكرمي عنا�رص
اجلي�ش الذين م�ضى على خدمتهم يف الفندق
مدة ع�رش �سنوات» ،الفتا ً �إىل �أن «اخلدمة هي
عمل م�شرتك بني القطاع ال�سياحي واجلي�ش
ب��ح��ي��ث �أن ك�ل� ًا م��ن��ه��م��ا ���س��ي��ت��ع��ام��ل م��ع ه��ذا
املو�ضوع ب�رشف وت�ضحية ووفاء».
كذلك� ،أ�شاد العقيد عرموين «برعاية قائد
اجلي�ش ال��ع��م��اد ج��ان قهوجي ل��ه��ذا املرفق
ال�سياحي الذي يوفر الإقامة الهانئة والكرمية
للرواد والوفود من مدنيني وع�سكريني� ،آمالً
ّ
بالتقدم امل�ستمر وم�شدداً على �أهمية ت�ضافر
اجل��ه��ود ب�ين القطاعني الع�سكري وامل��دين
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لإعطاء �أف�ضل النتائج ال�سياحية واخلدماتية
والأمنية».
وج���ه م��دي��ر ع��ام «م��ون��رو غ��روب»
وب����دورهّ ،
ال�سيد غ�سان نعمان كلمة �شكر فيها احل�ضور
على العمل اجل��اد واجلهود التي بذلت خالل
ال�سنوات الع�رش ،داع��ي�ا ً �إىل التعاون الدائم
لتحقيق امل�صالح امل�شرتكة.
و�أع���ق���ب االح���ت���ف���ال ،غ����داء ح����ضره ك���ل من
الع�سكريني وامل��وظ��ف�ين التابعني ل�رشكة
«كابيتال هو�سبيتاليتي» (�أوت��ي��ل مونرو،
�أوتيل برنتانيا واملركزية �سويت�س) وتخلّله
تقدمي هدايا تذكارية.

جلان اجلي�ش با�رشت �أعمال
الك�شف على الأ�رضار الناجمة
عن العوا�صف الطبيعية

«اجلي�ش م�ؤ�س�سة للجميع» حما�رضة يف جامعة �سيدة اللويزة

�أعلنت مديرية التوجيه يف قيادة اجلي�ش يف بيان
�صدر بتاريخ � 2010/12/27أنه «�ستقوم جلان
خمت�صة من اجلي�ش وبالتن�سيق مع الهيئة العليا
َّ
للإغائة ،ب�أعمال الك�شف على الأ��ضرار التي حلقت
باملواطنني من ج��راء العوا�صف الطبيعية التي
ح�صلت اعتباراً من  2010/12/10وحتى تاريخه.
ل��ذا تدعو قيادة اجلي�ش ،املواطنني املت�رضرة
ممتلكاتهم �إىل حت�ضري امل�ستندات الثبوتية
ال�شخ�صية ،وامل�ستندات القانونية لهذه املمتلكات،
والتوجه �إىل مقار وجود اللجان ،وخماتري ور�ؤ�ساء
البلديات يف املناطق املت�رضِّرة كافة ،وذلك اعتباراً
من تاريخ  2011/1/3وحتى انتهاء املهمة .كما
ت�أمل القيادة من ه�ؤالء املواطنني �إيالء املو�ضوع
االهتمام الالزم ،بغية �إجناز �أعمال الك�شف ب�أق�صى
�رسعة ممكنة.
مل��زي��د م��ن اال���س��ت��ف�����س��ار مي��ك��ن االت�����ص��ال على
الأرق����ام– 01/281284 – 01/293421 :
01/293651

موقع اجلي�ش على
الهاتف املحمول
لبت جلنة املحا�رضات الثانية دعوة جمعية «�شباب لبنان نحو
ّ
الوطنية» لإل��ق��اء حما�رضة بعنوان «اجلي�ش لي�س م�ؤ�س�سة
حمايدة ،بل هو م�ؤ�س�سة للجميع» ،وذلك يف حرم جامعة اللويزة
 NDUيف ذوق م�صبح� ،أمام حواىل  75م�ستمعا ً من الأ�ساتذة
والطالب.
خمول من مديرية التوجيه ،والرائد
�ضمت اللجنة كالً من رئي�سها العميد �أ�سعد ّ
اليا�س �سلوم من منطقة جبل لبنان.
وقد ا�ستهل اللقاء بكلمة مل�س�ؤول العالقات اخلارجية يف اجلامعة الأ�ستاذ �سهيل
مطر� ,أكد فيها ��ضرورة التوا�صل بني امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وال�شباب
اجلامعي ,ملواجهة الكثري من ال�شائعات التي تنت�رش يف املجتمع عن
طريق الإعالم.
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يف �إط���ار مواكبة اجلي�ش للتطور املت�سارع يف
ميدان الإع�لام ،ومن �أجل �إي�صـال �أخبـار امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ال���واردة يف موقـع اجلي�ش الإل��ك�تروين
للجميع ،بال�رسعة الق�صوى ،عمدت قيادة اجلي�ش-
مديرية التوجيه �إىل �إ�ضافة ن�سخة الكرتونية خا�صة
بالهاتف املحمول ( ،)mobile versionوهي
ن�سخـة خمت�رصة و�رسيعـة عن املوقــع ،تتناول الأخبــار
والن�شاطات ،وميكـن الدخول �إليها عرب العنوانني
الر�سميــني www.lebarmy.gov.lb :او
 ،www.lebanesearmy.gov.lbبوا�سطــــــة
الهاتف املحمول ،يف ح��ال وج��ود ا���ش�تراك بخدمة
الإنرتنت.
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حفالت وهدايا لأبناء الع�سكريني ال�شهداء يف املناطق الع�سكرية

يف �إطار االهتمام الذي
ت��ول��ي��ه ق���ي���ادة اجل��ي�����ش
ل��ع��ائ�لات ال��ع�����س��ك��ري�ين
ال�����ش��ه��داء وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا
لأو����ض���اع���ه���م� ،أق���ام���ت
ك��م��ا ال���ع���ادة ك��ل �سنة،
ومب���ن���ا����س���ب���ة الأع����ي����اد
امل��ج��ي��دة ،ح��ف�لات فنية
وت��رف��ي��ه��ي��ة يف ق��ي��ادات
امل��ن��اط��ق الع�سكرية يف
ال�����ش��م��ال ،ال��ب��ق��اع وجبل
ل��ب��ن��ان .وق��د ت��خ� َّل��ل احل��ف�لات
تقدمي هدايا للأوالد من مواليد العام  1997وما فوق ،بالإ�ضافة
�إىل م�ساعدات مالية وبرامج ترفيهية.
�إىل ذلك نظَّ مت �إدارة مدر�سة «مون ال�سال» يوما ً ترفيهيا ً يف ثكنة
الفوج املجوقل يف غو�سطا �شارك فيه حواىل  140تلميذاً �إىل جانب
اجلي�ش  -العدد رقم 307

�أبناء �شهداء الفوج.
تخلل الربنامج تقدمي
�أ�����س����ات����ذة امل���در����س���ة
وتالمذتها هدايا لأبناء
الع�سكريني ال�شهداء.
وق���دم ع�سكريو الفوج
ع����رو�����ض ه���ب���وط ع��ل��ى
احل��ب��ال قبل �أن ينتقل
اجل����م����ي����ع �إىل ح��ف��ل
كوكتيل.
ك���ذل���ك �أق������ام ال�����س��ي��د
�إبراهيم جرجي ا�سطفان حفل
غ��داء لأوالد الع�سكريني يف ن��ادي الرتباء املركزي يف الفيا�ضية
وذلك بح�ضور ممثل قائد اجلي�ش و�إ�رشاف �ضباط ورتباء يف قيادة
منطقة ب�يروت وق��د ت�سلم الأوالد هدايا من بابا نويل وام�ضوا
�ساعات من املرح والت�سلية.
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دورتهم حملت ا�سم
النقيب ال�شهيد
مارون الليطاين

� 10ضباط و137
ع�سكرياً �إىل
�صفوف املغاوير

مل مينع الطق�س العا�صف الذي
افتتح ال�سنة اجلديدة147 ،
متخرجاً من االحتفال بح�صولهم
على لقب مغوار بعد خو�ضهم
وتخطيهم �أق�سى
�صعوبات الدورة
ِّ
االختبارات والتمارين.
�إنها الدورة  44التي ُ�سميت
تيم ًنا بالنقيب املغوار ال�شهيد
ُّ
مارون الليطاين ،فكان خري
مثال للذين تابعوها ،احتذوا
م�آثره وحت ّلوا بال�شجاعة فاجتازوا
العراقيل وارتقوا عن جدارة �إىل
�صفوف املغاوير.
كان حفل التخريج يوم الثالثاء
 2011/1/4يف
املقر اجلديد
ّ
ملدر�سة القوات اخلا�صة يف حامات
تتخرج
 وهي الدورة الأوىل التيّ
من هذا املوقع -حيث مثل العماد
قائد اجلي�ش ،قائد املدر�سة
العقيد الركن اليا�س �سا�سني.
وح�رض االحتفال العميد الركن
�شامل روكز قائد فوج املغاوير
ومدربو املدر�سة وقادة
و�ضباط
ّ
الأفواج والألوية والوحدات التي
تخرج منها ع�سكريون يف هذه
َّ
الدورة� ،أو ممثلون عنهم،
بالإ�ضافة �إىل عائلة ال�شهيد
الليطاين وح�شد من
املتخرجني.
�أهايل
ّ

دورا

ت وت
خريج

كانون الثاين

�إعداد :ندين البلعة
كلمة القائد
وجه العقيد الركن �سا�سني كلمة للمتخرجني
ّ
با�سم قائد اجلي�ش ،ه ّن�أهم فيها على �صمودهم
و�صربهم لتخطّ ي هذه الدورة وقال :
تتخرجون اليوم مبلء الثقة والعنفوان بعد �أن
َّ
مميز دورة مغوار ،حتلّيتم خاللها
�أنهيتم بنجاح َّ
بروح ال�صرب والثبات و�إرادة تروي�ض ال�صعاب
وامل�شقات وا�ضعني ن�صب �أعينكم هدفً ا واح ًدا
وهو االن�ضمام �إىل رجال النخبة يف اجلي�ش حيث
ت�صبح اجل���ر�أة بطولة ا�ستثنائية والت�ضحية
تر�صع جبني امل�ؤ�س�سة والوطن.
�أكاليل غار ِّ
ثم انتقل للتنويه بالوحدات اخلا�صة التي
تكت�سب مكانة رفيعة يف اجليو�ش ،انطالقً ا من
طبيعة مهماتها وم�ستوى تنظيمها وجتهيزها
وتدريبها ،وهي متثِّل ر�أ�س احلربة يف مواجهة
�سيما مواجهة
الأعداء الأ�ش ّد
خطرا على لبنان ،ال ّ
ً
العدو الإ�رسائيلي ال��ذي ميتلك �أ�سلحة حديثة
وتكنولوجيا متط ِّورة ،وكذلك الإره��اب الذي
ي�ستند يف �أعماله الإج��رام��ي��ة �إىل و�سائل غري
م�ألوفة و�أ�ساليب غري تقليدية.
من هنا ي�شكِّ ل التدريب التخ�ص�صي االحرتايف
الذي خ�ضعتم له خالل الدورة ،العامل الأ�سا�سي
يف حتديد الكفاءة القتالية للوحدات اخلا�صة،
والتي متكّ نها من ا�ستخدام خمتلف الأعتدة
والأ�سلحة والتقنيات املتوافرة
ل��دي��ه��ا ،وب��ال��ط��ري��ق��ة الف�ضلى
التي ت�ؤدي �إىل حتقيق الإنتاجية
ال��ق�����ص��وى وال��ن��ت��ي��ج��ة ال��ب��اه��رة،
فحافظوا على ما اكت�سبتموه من
معارف ،و�ضعوا طاقاتكم اجلديدة
يف خدمة وحداتكم ،لت�سهموا يف
تعزيز قدراتها وتفعيل �أدائها
على خمتلف ال�صعد.
و�أ���ض��اف ق��ائ�لا“ :دورتكم هي
دورة النقيب امل��غ��وار ال�شهيد
اجلي�ش  -العدد رقم 307

32

كانون الثاين 2011

م���ارون الليطاين ال��ذي �سقط يف معركة نهر
ال��ب��ارد �ضد الإره���اب ال��غ��ادر ،منت�رصًا بدمائه
الزكية لكرامة جي�شه وحق �شعبه املقد�س يف
العي�ش بحرية و�أم��ان ،فلتبق م�آثره البطولية
ونربا�سا ت�ستمدون منه نبل العطاء
هديا لكم،
ً
ً
ومعاين الت�ضحية .واعلموا �أن وفاءكم لل�شهيد
يكون بالتزام القيم واملبادئ التي م�ضى من
�أجلها ،ويف مقدمها الوالء املطلق للم�ؤ�س�سة،
واالمي���ان الرا�سخ بلبنان ،واال�ستعداد لبذل
الغايل والنفي�س يف �سبيله.
با�سم ق��ائ��د اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي،
تخرجكم يف هذا اليوم امل�رشق
�أهنئكم مبنا�سبة ّ
الواعد ،متمنيا ً لكم دوام النجاح والتقدم.
ع�شتم -عا�ش اجلي�ش -عا�ش لبنان
			
جمريات احلفل
ق�� ّدم حفل
التخرج م�ساعد قائد املدر�سة
ّ
امل��ق��دم ال��رك��ن ايلي عقل ال��ذي �أع��ل��ن بداية
احرتاما،
و�صول علم اجلي�ش ،فوقف احل�ضور
ً
و�إىل العلم على وقع مقطع من الن�شيد الوطني
اللبناين ومعزوفة ال�شهداء.
و�صول العقيد الركن اليا�س �سا�سني ممثالً
افتتاحا ثم �ساد
قائد اجلي�ش ،الن�شيد الوطني
ً
ال�صمت عندما �أعلن قائد العر�ض «فلن�ستذكر

�شهداءنا» و�أجاب املتخرجون ثالثًا «لن نن�ساهم
دائما و�أب� ًدا ،يف كل
�أب��داً» .فال�شهداء حا�رضون
ً
مكان وزم���ان ،يف قلوب رف��اق ال�سالح ،ومن
�أجلهم يبذلون اجلهود وي�رصّون على النجاح
�إكراما ً لذكراهم.
مير احلفل طب ًعا من دون ن�شيد املغاوير
ال ّ
املتخرجون بثقة وعنفوان ليتق ّدم
الذي تاله
ّ
من بعدها طليع ال���دورة امل�لازم يحيى عقل
املتخرجني مم�سكًا
لق�سم اليمني با�سم كل
ّ
بعلم اجلي�ش�« :أن��ا مغوار يف كل زمان ومكان
دفاعا
�أق�سم باهلل العظيم �أن �أقوم بواجبي كامالً
ً

عن علم بالدي وذو ًدا
ع��ن وط��ن��ي ل��ب��ن��ان».
وي��������ر ّدد م����ن ب��ع��ده
امل���ت���خ���رج���ون«واهلل
ّ
العظيم».
 «م�����اذا اخ�ت�رمتلت�سمية دورتكم؟»
 «دورة النقيبامل����غ����وار ال�����ش��ه��ي��د
مارون الليطاين».
اجلي�ش  -العدد رقم 307

33

كانون الثاين 2011

ويعلن العقيد الركن �سا�سني موافقته با�سم
�سم دورتكم دورة النقيب
قائد اجلي�ش« :فل ُت َّ
املغوار ال�شهيد مارون الليطاين».
ت��خ� ّ�رج يف ه��ذه ال���دورة � 10ضباط و 137
ع�سكريا .وقد ق ّدم طليع الدورة والعقيد الركن
ً
�سا�سني درع ال��دورة لعائلة ال�شهيد ،بعد �أن
ت�سلّم املتخرجون �شهاداتهم.
واختتم العر�ض مبغادرة علم اجلي�ش وحفل
كوكتيل للمنا�سبة ثم ال�صورة التذكارية مع
واملدربني.
قائد املدر�سة و�ضباطها
ّ

يف ث

كناتنا

كانون الثاين

�إعداد :ندين البلعة

مد

من برما
ن
ا
إ
إ
ىل
حاما

ر�
سة ا

إ
�
ع
دا

د
ا
لن

هنا ين�ش�أ
ع����ن����ا���ص�ر
ال��������ق��������وات
اخل��ا���ص��ة ...من هنا
وتتخرج حامل ًة لقب مغوار
تخرجت النخبة
ّ
َّ
ت� ُّ�ي��ز يف احلياة الع�سكرية...
و�شهادة مَ َ
�أ�سا�س كل اخت�صا�صات الوحدات اخلا�صة
يف اجلي�ش اللبناين.
�إنها مدر�سة القوات اخلا�صة ،التي هي
�دل ا�سمها ،من� أش� عنا�رص القوات
وكما ي� ّ
اخلا�صة يف اجلي�ش من مغاوير ومغاوير
بحر وجموقل ومكافحة .ال يدخل �إليها وال
املميزون،
يتخرج فيها � ٌّأي كان!! بل هم
ّ
ّ
النخبة ،ال��ذي��ن ي�صمدون يف وج��ه كل
ال�صعوبات التدريبية حتى النهاية،
الذين ي�ستحقّون لقب «مغوار» وبالتايل
الإنت�ساب ل ٍّأي من الأفواج اخلا�صة.

خ
ب

لق
و
ا
ت

ا

خل
ا�صة

م
�
ست

م ّر

تواريخ
قبل �إن�شاء مدر�سة القوات اخلا�صة ،كانت
�رسية من فوج املغاوير مع �آمرها ،تقوم بتدريب
عنا�رص الفوج و�إع��داده��م للقب مغوار ،وذلك
حتى العام  1988مع انتهاء ال��دورة الثانية
�س ِّم َي «مبخيم
ع�رشة .العام � 1991أن�شئ ما ُ
تدريب املغاوير» ال��ذي ت� ىّ
�ول �إع���داد ال��دورة
لتقرر من بعدها قيادة اجلي�ش
الثالثة ع�رشة،
ّ
تخ�صي�ص امتياز للمغاوير ،كما يف خمتلف
جيو�ش العامل ،وت�أ�سي�س «مدر�سة املغاوير
والقوات اخلا�صة» العام  ،1992التي ارتبطت
ع�ضويا بفوج املغاوير وكانت مهمتها تدريب
ً
عنا�رص مل�صلحة الفوجُ .ع ِّدلَت ت�سمية املدر�سة
اجلي�ش  -العدد رقم 307
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عرف مبدر�سة املغاوير
العام  1994و�أ�صبحت ُت َ
لت�ستقلّ من بعدها عن الفوج با�سم «مدر�سة
ال���ق���وات اخل��ا���ص��ة» ب��ت��اري��خ 1996/9/2
وترتبط مبا�رش ًة بقيادة اجلي�ش – �أركان اجلي�ش
للعمليات ،فتوكَ ل �إليها منذ العام 2000
مهمة تدريب عنا�رص و�إعدادهم ل�صالح الوحدات
اخلا�صة يف اجلي�ش.
مترك َزت املدر�سة يف حملّة مار �شعيا  -برمانا
حتى تاريخ  2010/8/20حيث انتقلت �إىل
م��ك��ان متركزها اجل��دي��د يف ح��ام��ات  -ق�ضاء
البرتون وهي تتبع اليوم �إداري�ا ً لفوج مغاوير
البحر وعمالنيا ً لقيادة اجلي�ش � -أركان اجلي�ش
للعمليات.

�أ�سباب الإنتقال
ق��ائ��د م��در���س��ة ال��ق��وات اخل��ا���ص��ة العقيد
م�سهبا عن
�رشحا
الركن اليا�س �سا�سني يق ّدم ً
ً
مقرها احل��ايل،
ماهية املدر�سة اجل��دي��دة يف
ّ
ومتيزها.
ّ
• مل��اذا انتقلت امل��در���س��ة �إىل منطقة

حامات؟
 � ّإن تغيرياملوقع اجلغرايف
ملدر�سة القوات
اخل��ا���ص��ة ه���و من
�ضمن خطة التطوير
والتح�سني يف ماهية
املدر�سة وفعاليتها.
وت�برز �أهمية موقعها
اجل��دي��د ه���ذا م��ن حيث
قربها من القوات اجلوية
 ق��اع��دة ح��ام��ات اجلوية،وم��ن البحر ،بالإ�ضافة �إىل
� ّأن املنطقة هذه غري م�أهولة
بال�سكان وبالتايل هي تنا�سب
ط��ب��ي��ع��ة ال��ت��دري��ب��ات امل��ب��ك��رة
�اج��ا يف
وامل��ت��ن � ّوع��ة التي كانت
ت�سبب �إزع� ً
ّ
املقر ال�سابق للمدر�سة.
ّ
�إذاً هذا املوقع اجلديد للمدر�سة مثايل� ،إذ
ي� ّؤمن الأ�س�س الطبيعية الثالثة التي تقوم عليها
اجلي�ش  -العدد رقم 307
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التدريبات
ب�ر
وه�����ي :ال� ّ
وال����ب����ح����ر واجل������� ّو،
م���ا ي�����س� ّ�ه��ل ت��ط��ب��ي��ق ال��ت��م��اري��ن
التدريبية.
• �إىل ذلك ،ما الذي يختلف يف املدر�سة
اجلديدة؟
ت�ضم عد ًدا
هيكليتها ف�أ�صب َحت
 تو�سّ عتّ
ّ
��درب�ي�ن يف ح�ين ك��ان
�أك�ب�ر م��ن ال�����ض��ب��اط امل� ّ
يتم ف�صل �ضباط من الوحدات اخلا�صة
�سابقًا ّ
للتدريب يف املدر�سة� .إذا ً �أ�صبح للمدر�سة
فريق عملها اخلا�ص ،طب ًعا مع متابعة التح�سني
املدربني يف امل�ستقبل.
لزيادة عدد
ّ

حتديدا
مفاهيم �أكرث
ً
• كيف ميكن و�صف منهجية العمل يف
مدر�سة القوات اخلا�صة؟
 نعمل على حتديد مفهوم «دورة املغاوير»أ�سا�سا
وتطبيقها بقوانينها .فهي قد �أ�صبحت � ً
تخ�ص�ص القوات اخلا�صة التي
لكل دورات
ّ
انطالقً ا منها ينتقل العن�رص امل��غ��وار ليتابع
باقي ال��دورات – و�صوالً �إىل حت�سني مفهوم
القوات اخلا�صة ،لناحية نظام النجاح والر�سوب
يف الدورة ،التدريب على متطلبات املهمات يف
لبنان (مكافحة الإره��اب والعدو الإ�رسائيلي)،

والعمل على قانون « »by the bookوفق
كتاب مفهوم القوات اخلا�صة وي�شمل مثالً:
تطبيق م��ع��ي��ار ال��ن��ق��اط ال�����س��وداء (ع��ق��وب��ات
وحما�سبات ،هي كعالمات ُتعطى بالنظر �إىل
الإن�����ض��ب��اط وال��ع��م��ل ب���روح ال��ف��ري��ق �أو الغ�ش
وخمالفة التعليمات الداخلية والعامة ...ير�سب
العن�رص يف الدورة �إذا ح�صل على �أكرث من ثالث
نقاط �سوداء) ،بالإ�ضافة �إىل توقيت متارين
ال�سري ال�رسيع والأوزان واجل��والت وامتحانات
العبور من مرحلة �إىل �أخرى ...وغريها.
والأهم هو منهاج العمل يف تدريب املغوار على
تنفيذ عمليات خلف
خطوط العدو ،الذي
مت تثبيته وتطويره
ّ
يف املدر�سة.
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هيكلية املدر�سة
تت�ألّف هيكلية مدر�سة القوات اخلا�صة من
عدة �أق�سام ُت��و َّزع عليها خمتلف املهمات كلٌّ
�ضمن اخت�صا�صه:
• قيادة املدر�سة و�أركانها.
ىّ
تتول تدريب العنا�رص يف
• �رسية التعليم التي
خمتلف الدورات التي ُتنظَّ م يف املدر�سة.
وت�ضم ف�صيلة
• �رسية احلماية واخل��دم��ات
ّ
متوين ونقل ،ف�صيلة حماية ومفرزة �صحية.
ىّ
وتتول املهمات املتعلّقة باخلدمات وال�صيانة
واحلماية.
• ق�سم حت�ضري ال���درو����س لإع�����داد ب��رام��ج
ىّ
يتول
التدريب ملختلف الدورات .وهذا الق�سم
املدربني ومنفّذي الربامج للتمكن
التن�سيق مع
ّ
من تنظيم �أكرث من دورة يف الوقت نف�سه.

وت�����ت� ىّ
����ول م���در����س���ة
ال��ق��وات اخل��ا���ص��ة ع��� ّدة مهمات
تدريبية ت�صقل مهارات الع�سكريني ،عنا�رص
الوحدات اخلا�صة ،وت� ّؤهلهم ليكونوا النخبة يف
اجلي�ش.
دورة مغوار
هي الدورة الأ�سا�سية ملختلف اخت�صا�صات
القوات اخلا�صة ،ومنها ينطلق الع�سكري �إىل
التخ�ص�ص.
ّ
تهدف �إىل �إعداد نخبة من املقاتلني الذين
يتم ّتعون بلياقة بدنية ونف�سية وتقنية عالية
من �أجل تنفيذ مهمات يف ظروف غري اعتيادية
ت�صعب على املقاتل العادي.
متت ّد على ثالثة �أ�شهر وتنق�سم �إىل ثالث
مراحل ،أُ��ضي َفت �إليها مرحلة رابعة هي مرحلة
الـ� 100ساعة .تبد�أ باملرحلة التح�ضريية التي
هي عبارة عن الإ�ستعداد البدين والفحو�صات
الطبية والإخ���ت���ب���ارات اجل�����س��دي��ة وال��درو���س

النظرية الع�سكرية.
تليها املرحلة الأوىل ،مرحلة
حتمل امل�شقات وال��ت��دري��ب ال��ب��دين للقتال.
ّ
ت�أتي من بعدها املرحلة الثانية وهي مرحلة
تقنيات ودوري���ات القتال والإ�ستطالع خلف
أخريا مرحلة الـ� 100ساعة التي
خطوط العدو.و� ً
متخ�ص�صة يف
تقت�ضي �رضورة �إن�شاء جمموعات
ّ
عمليات الدهم و�إخ�ضاعها لعمليات تدريبية
مكثّفة وم�شابهة للواقع.
مدرب مغوار
دورة ّ
�درب�ين للقيام
ه��ي تهدف �إىل �إع���داد م� ّ
بتن�شئة عنا�رص القوات اخلا�صة و�إعدادهم،
من خالل الرتكيز على تقنيات التدريب
واكت�سابهم وال��ت��م� ّ�ر���س على الأم���ور
الفنية والتقنية لهذا الإخت�صا�ص.
تخ�ص�ص مت��ت � ّد ع��ل��ى ف�ترة
ف��ه��ي دورة
ّ
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�سا على الأمرة و�إعطاء
�شهرين،
متر ً
ّ
َ
وتت�ضمن ّ
الدرو�س والرتكيز على التدريب واملواد
املدرب يف
الأ�سا�سية التي قد يعطيها
ّ
الدورة (ا�شتباك ،حراب ،خرائط� ،أ�سلحة،
للمدرب �أن
توجه ،متف ّجرات .)...وميكن
ّ
ّ
مغوارا.
رتيبا �أو �ضابطً ا
يكون
ً
ً
دورة مع ّلم هبوط
تخ�ص�ص يف جم��ال القوات اخلا�صة يف
هو
ّ
الت�سلّق والهبوط ب�أ�شكاله كافة ،ويقت�ضي
امل�ستعمل،
معرفة ت��ام��ة ب��احل��ب��ال وال��ع��ت��اد
َ
وال�ترك��ي��ز على درو����س ال��ه��ب��وط عند تنفيذ
التمارين وامل��ه��م��ات التكتية .ه��ذه ال���دورة
درو�سا
تخ ّول الع�سكري التدريب بحيث يتابع
ً
يف التعامل مع الطوافات ،عقد احلبال ،ت�سلّق
وهبوط على �أنواعه ،وبالتايل

ي��ك��ون خم���والً لأن يكون
م�������س����ؤوالً ع���ن م�����ش��اغ��ل
التدريب يف جميع �أن��واع
التمارين املماثلة.
دورة الدعم الهند�سي
يف �أ�����س����ا�����س ت��ن��ظ��ي��م
ت�������ش���ك���ي���ل جم���م���وع���ة
ال����ق����وات اخل��ا���ص��ة،
تت�ضمن
ي��ج��ب �أن
ّ
ك�������ل ح���������ض��ي�رة
هند�سيا،
عن�رصًا
ً
�إذ ت��ق�����ض��ي
ال�����������ض���رورة
ال��ع��م�لان��ي��ة
حت�������ض�ي�ر
ع���ن���ا��ص�ر

م��������ن
خم��ت��ل��ف ال����وح����دات
وتدريبهم على ا�ستعمال املتفجرات
الع�سكرية والتعامل معها وتفكيك
الأل��غ��ام على �أن��واع��ه��ا ون��زع��ه��ا ،وو�ضع
الن�سفيات...
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دورات
التخ�شّ ن
ه���������ي خ����ا�����ص����ة
ب��ال��ت�لام��ذة ال�ضباط
والتالمذة الرتباء ،كما
ميكن �أن يتابعها بع�ض
التعرف على
الأف��واج بغية
ّ
خمتلف ن�����ش��اط��ات ال��ق��وات
والبحر
اخلا�صة يف جمال الربّ
ّ
واجل ّو والإطّ الع على بع�ض التقنيات امل�ستعملة
من قبل هذه القوات.

م�شاريع م�ستقبلية
بطبيعة احل��ال ،وق��د انتقلت املدر�سة �إىل
مقرها اجل��دي��د ،فهي يف ور���ش��ة عمل قائمة
ّ
لتح�سينها وتطويرها .فقد �أ�صبحت املدر�سة
ٍ
ٍ
باكتفاء ذات� ٍ
ن�سبي م��ن حيث عدد
��ي
تتم ّتع
ال�ضباط ،ويتم العمل على �إعادة �إعمار املبنى
وتو�سيعه.
مت �إجن��از عدد من امل�شاغل
ويف هذا املجال ّ

دورات �أخرى
ُي�ضاف �إىل ما ذ ُِك��ر دورات حت�ضري
عنا�رص منت َدبني ملتابعة دورات خا�صة
يف اخل����ارج ،م��ن خ�لال مت��اري��ن �إع���ادة
ت��أه��ي��ل وذل���ك ل��ت��ف��ادي ر�سوبهم يف
تعهد قتال
اخلارج� .إىل جانب دورات ّ
خ��ا���ص ل�ل�أل��وي��ة والأف������واج ،ودورات
اخ��ت�����ص��ا���ص ق����وات خ��ا���ص��ة ملكاتب
.5-4-3-2-1
ىّ
تتول مدر�سة القوات اخلا�صة مهمات
كما
�أمنية و�أخ���رى قتالية بنا ًء على �أوام���ر قيادة
اجلي�ش.
• ما هي املميزات املطلوبة ملتابعة دورة
املغوار الأ�سا�سية؟
 يخ�ضع املتق ّدم �إىل ال���دورة لفحو�صاتطبية ونف�سية حم ّددة للقوات اخلا�صة ،ويجب
يتميز بقدرة ج�سدية عالية وم�ستوى فكري
�أن
ّ
وعلمي مقبول .كل من يتخطّ ى هذه الفحو�صات
التي هي مبنزلة مباريات دخول ،يكون م�ؤهالً
ملتابعة دورة مغوار .ولكن ال ي�ستطيع اجلميع

املتابعة وال�صمود حتى النهاية ،ففي الآخر
نحن النخبة ونحتاج �إىل النخبة.
��ق��دم يف هذا
• م��ا ه��ي احل��واف��ز ال��ت��ي ُت َّ
املجال؟
مهم بح ّد ذاته
 � ّإن لقب «مغوار» هو حافزّ
يجذب الع�سكريني ،رتباء و�ضباطً ا ملتابعة هذه
أبوابا
الدورة� .إ�ضافة �إىل � ّأن هذه الدورة تفتح � ً
وا�سعة على دورات �إىل اخل���ارج ،كما تعطي
اجلنود امتياز التط ّوع والإل��ت��ح��اق بالوحدات
اخلا�صةّ � .أم��ا بالن�سبة �إىل ال�ضباط فهي ت ؤ�ثّر
على م�ستقبلهم الع�سكري.
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ك��اجل��ول��ة ال��ه��وائ��ي��ة ،و ُن ِ
��ق��ل ب��رج
الهبوط ( )rappelم��ن برمانا،
وم�شبه
وجولة �أر�ضية قيد الإن�شاء
ّ
الرمي .EST2000
ه����ذا ب���الإ����ض���اف���ة �إىل م��دي��ن��ة
منوذجية لقتال ال�شوارع� ،أن�ش�أها
اجلي�ش ال�بري��ط��اين �ضمن قطاع
ويتم العمل على �إن�شاء
املدر�سة.
ّ
م��دي��ن��ة ق��ت��ال ���ش��وارع ب��ال��ذخ�يرة
احلية كتقدمة من الأمريكيني.
ويجدر بالإ�شارة �أ ّن��ه ،وحتى اليوم ،ما تزال
تخ�ص�ص الأف��ـ��واج اخلا�صـة ُتفـ َت َتح
دورات
ّ
مقر كل فـوج بعد �أن يتابع عنا�رصه دورة
يف ّ
املغوار.
ولكن املدر�سة تعمل على م�رشوع زيادة عدد
املن�ش�آت جلمع كل دورات اخت�صا�ص الوحدات
اخلا�صة فيها (مغاوير بحر ،جموقل ومكافحة
�إره��اب) ،بحيث ُتعطى كل ال�شهادات يف هذا
املجال من مدر�سة ال��ق��وات اخلا�صة �صانعة
وخمرجة ال�شهداء.
الأبطال
ّ

حماض
رضات
كانون الثاين

�إعداد :ندين البلعة

يف �إطار خطة التعليم والتدريب
تن�ص على
للعام  2010التي
ّ
تنظيم حما�رضات وندوات على
�صعيد اجلي�ش يلقيها ع�سكريون �أو
مدنيون وتتناول موا�ضيع وطنية،
ا�سرتاتيجية ،اقت�صادية واجتماعية،
�ألقى �سفري جامعة الدول العربية يف
باري�س ال�سيد نا�صيف حتي حما�رضة
بعنوان«الت�سوية يف منطقة ال�رشق
الأو�سط وال�سيناريوهات املطروحة»،
يف قاعة العماد جنيم  -الريزة.
تق ّدم احل�ضور رئي�س الأركان
اللواء الركن �شوقي امل�رصي ممثالً
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
وح�رض عدد من كبار �ضباط اجلي�ش
والأجهزة الأمنية ،والأ�ساتذة
اجلامعيني وممثلي و�سائل الإعالم،
وامللحقني الع�سكريني العرب
املعتمدين يف لبنان.
ملحة تاريخية
ق ّدم حتي قراء ًة مل�سارات الت�سوية يف ال�رشق
الأو�سط ال��ذي اق�ترن تاريخه احلديث بتاريخ
ال�رصاع العربي -الإ�رسائيلي.
ليخرج
فبعد هزمية  ،1967جاء م�ؤمتر مدريد ُ
الق�ضية الفل�سطينية م��ن ال��دائ��رة العربية
�سا �إم�ساك الواليات املتحدة بزمام الأمور
مكر ً
ّ
�أم��ام وج��ود رم��زي لباقي الأط���راف وخ�ضوعها
كر�س الرئي�س كلينتون
للأمر الواقع .وبعد �أن ّ
االن��خ��راط الأم�يرك��ي يف الق�ضية ،ج��اءت �إدارة
الرئي�س بو�ش لتعتمد

الت�سوية يف منطقة ال�رشق الأو�سط
وال�سيناريوهات املطروحة
ال�سفري نا�صيف حتي :على العرب االنتقال
�إىل �سيا�سة القرار والفعل
مناه�ضا لهذا االنخراط ،وح�صلت قطيعة
نه ًجا
ً
يف ال��ن��ظ��رة اال�سرتاتيجية الأم�يرك��ي��ة لل�رشق
الأو�سط .لقد كانت هذه املرحلة ع�رص الهند�سة
تعر�ضت لثالثة �أمور
التغيريية للق�ضية التي ّ
جمرد
الفتة :التهمي�ش ،النظر �إليها على �أنها ّ
ق�ضية فتح معرب وت�سهيل م��رور ورف��ع حاجز
هنا وه��ن��اك ،وثالثا ً حت ّولها �إىل م�س�ألة �رصاع
ا�سرتاتيجي كال�سيكي بعد �أن كانت ق�ضية
وطنية وقومية.
بعد ذلك ،كان م�ؤمتر �أنابولي�س الذي �أطلق
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حلظية ،و�أ�صبحت ق�ضية
مرحلية
عملية ت�سوية
ّ
ّ
فل�سطني م� ّؤجلة يف ظل قيام دول َتي �أمر واقع
وهدنة متو ّترة .وتبعه مبادرة ال�سالم العربي يف
بريوت ،التي واجهتها �إ�رسائيل بحرب.
�أين فعالية �أمريكا؟
دع��ا الرئي�س الأم�يرك��ي احل���ايل �أوب��ام��ا �إىل
منطق التف ّوق الأخالقي ،و�أكّ ��د يف خطابه على
يخ�ص
الفكرية .ويف ما
االع�ت�راف بالتع ّددية
ّ
ّ
الق�ضية الفل�سطينية ،عدنا مع �أوباما �إىل مرحلة
«م���ا ق��ب��ل ب��و���ش» يف

�رضورة االنخراط الأمريكي بحلّ
الق�ضية ومركزيتها ووجوب
حلّها.
م��ن جهة �أخ����رى� ،شكّ ل
وق��ف اال�ستيطان الكلّي
خم���اط���رة غ�ي�ر حم�سومة
ب�����س��ب��ب ط��ب��ي��ع��ة ال��ن��ظ��ام
الأم�يرك��ي وق��� ّوة اللوبي
امل������ ّؤي�����د لإ���س�رائ����ي����ل يف
�أمريكا والعالقة الأمريكية –
جدية
الإ�رسائيلية ،ما طرح ت�سا�ؤالت
ّ
حول فعالية �أمريكا يف ما يتعلّق بعملية ال�سالم
يف ال�رشق الأو�سط.
ور�أى حتي � ّأن ا�ستمرار اال�ستيطان (530
�ألف �شخ�ص ي�سيطرون على  %42من ال�ضفة
الغربية) يخنق اجلغرافيا ومينع �إمكان قيام
دولة فل�سطينية ،و�أن التعامل الدويل الغربي-
الأمريكي مع الأمر �شكّ ل خرقا ً فا�ض ًحا للقوانني
الدولية كافة حت ّول �إىل عائق �أمام ال�سالم ،ف�إىل
عن�رص غري م�ساعد ومعطّ ل يف حتقيق هذا ال�سالم،
ف�إىل احلديث عن التحميل االنتقائي .وقال :لقد
أ�سريا يف �إط��ار �أمريكي يف
�أ�صبح الفل�سطيني � ً
ظلّ الت�شكيك ب�صدقية االلتزامات واملواقف.
املفاو�ضات وامل�ساعي
�أو�ضح الدكتور حتي ان ال�سلطة الفل�سطينية
ت��ق��وم مب��ح��ادث��ات غ�ير م��ب��ا��شرة لإ���ش�راك باقي
الأطراف العربية يف الت�سوية التي عدنا انطالقً ا
منها �إىل مفهوم املفاو�ضات الأم�يرك��ي��ة -
للتو�صل
الإ�رسائيلية والأمريكية  -الفل�سطينية
ّ
�إىل اتفاق �شامل على �أن تخرج �إىل ت�سوية خالل
ال�سن َتني القادم َتني .ولكن كل عنا�رص هذه
املفاو�ضات دلّت �إىل ا�ستحالة النجاح يف حماولة
�إط�ل�اق مفاو�ضات فل�سطينية � -إ�رسائيلية
مبا�رشة� ،إذ ثمة معوقات كثرية منها:
املرجعيات ال��ذي ي�شكّ ل العائق
 ���ص��دامّ
الأول �أم�����ام م�����س��ار

َ
طرفني
املفاو�ضات� .إذ � ّأن التفاو�ض بني �أي
��ي حم��� ّدد من
م��ت��ن َ
��ازع�ين يتم يف �إط����ا ٍر م��رج��ع ٍّ
قبل االثنني (ق��رارات جمل�س الأم��ن  -خريطة
الطريق .)...ومقابل املرجعيات الفل�سطينية
الثابتة ،دخلت �إ�رسائيل املفاو�ضات من خالل
مرجعي بل من خ�لال مرجعيات �أحادية
ف��راغ
ّ
مناق�ضة للمرجعيات الدولية (كاالعرتاف مثالً
بيهودية الدولة ،ما ال ميكن املوافقة عليه �إذ
يكر�س نظام ف�صل عن�رصي وم�صادرة للذاكرة
ّ
الفل�سطينية).
 �����ص����دام امل����ق����ارب����ات ،ب��ح��ي��ث ي��ن��ظ��رالفل�سطينيون �إىل املفاو�ضات كعملية ت�سوية
لل�رصاع يف حني يعتربها الإ�رسائيليون ك���إدارة
لهذا ال�رصاع .فما ترغب وت�رصّح به �إ�رسائيل هو
اتفاق مرحلي طويل الأمد ي� ّؤجل �أي حلّ جذري.
 اخ��ت�لال فا�ضح يف ت���وازن الفرقاء بحيثيكون ال��راغ��ب غري ق��ادر وال��ق��ادر غري راغ��ب،
يف ظلّ الن�شاط الكبري الذي تقوم به �إ�رسائيل
لتغيري الواقع.
 غياب �أي طرف ثالث ي�ضطلع بدور املراقبَ
الطرفني.
و�صلة الو�صل بني
الق�ضية الفل�سطينية
ُي�ضاف �إىل ذل��ك � ّأن
ّ
أولية �ضاغطة يف �ساحة
لي�ست م�س�ألة م�شتعلة �أو � ّ
الدولية يف ال�رشق الأو�سط ،باملقارنة
ال�سيا�سات
ّ
مع �أفغان�ستان والعراق...
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خ�ضم �إعادة التمو�ضع
يف
ّ
الأمريكي ،ت ّت�سم اللحظة
الآنية مبا ي�أتي:
 ت�����ش�� ّدد �أم�يرك��ي �إ�رسائيلي يف اتخاذالقرارات.
 ي�شكّ ل امل�سارال�سوري  -الإ�رسائيلي
وع��ل��اق�����ات ����س���وري���ا
اال�سرتاتيجية يف املنطقة،
�أهمية كربى يف امل�ؤ�س�سة الأمنية
الإ�رسائيلية� ،إىل جانب �أربعة �أمور �أ�سا�سية هي
ال�سلمية ،ما
االن�سحاب والأمن واملياه والعالقة
ّ
ي�شكّ ل م�س�ألة الغية يف حماوالت �سالم ج ّدية.
 بروز طروحات �إ�رسائيلية قدمية  -جديدةغري ُمعل َنة تعود �إىل �إيجاد �صيغة �أردن��ي��ة -
فل�سطينية م�ستقبلية.
 عدم �إمكان ا�ستغالل املوارد بحيث ت�ستغلّ�إ�رسائيل  %83من املياه اجلوفية يف ال�ضفة
الغربية.
مالحظات لبنانية
�إن نظرنا ب�شكل تيليغرايف ،تظهر �أمامنا خم�س
مالحظات على ال�صعيد اللبناين يف هذا الإطار:
• لبنان كان وما زال و�سيبقى ،امللعب الأكرث
«ارت�شافً ا» لل�رصاعات الإقليمية ،وبالتايل الأكرث
أثريا يف حلّ الق�ضية.
ت� ً
• ���ض��رورة ت��ع��زي��ز ال���ت���وازن امل��ج��ت��م��ع��ي -
ال�سيا�سي والدبلوما�سي على احلدود اللبنانية
 الإ�رسائيلية.التنبه �إىل تاليف االنزالق يف �أي مواجهة دامية
•
ّ
قد تريدها �إ�رسائيل للبنان والتي ال تتعلّق
أخ�ص يف
بال�رضورة بالق�ضية الفل�سطينية ،بل بال ّ
ما يتعلّق بالعالقة مع �إيران.
املعنية
• على لبنان وال�سلطات اللبنانية
ّ
التم�سك بالقرار  1701وال��ت��ح ّ��رك لتعزيزه
ّ
وال�������س���ي���ط���رة ع��ل��ى

اخلرق الإ�رسائيلي لهذا القرار.
• عدم ال�سماح بانتقال خالفات
�شمال الليطاين �إىل جنوبه.
�سيناريوهات
ت��ن��اول ح�� ّت��ي ال�����س��ي��ن��اري��وه��ات
املطروحة يف ظلّ الو�ضع القائم
و�ص ّنفها كما ي�أتي:
• ال���ت���وا����ص���ل �أو ا���س��ت��م��رار
امل���ف���او����ض���ات وب����ل���� َورة �أف���ك���ار
�أمريكية «كلينتونية» (كلينتون)
والتزامها لت�صبح ر�سالة �ضاغطة
على �إ�رسائيل تدفعها للقبول مبا
ي��ج��ب ال��ق��ي��ام ب���ه ،وذل���ك من
خالل البحث يف نقاط املرحلة
النهائية لل�رصاع.
• ���س��ي��ن��اري��و ف���كّ االرت��ب��اط
ال����ذي ي��ن���� ّ�ص ع��ل��ى ان�سحاب
�إ�رسائيل من ال�ضفة الغربية،
ما ي�شكّ ل ت�سوية مرحلية ولكن
دائمة ِ
توجد الظروف املالئمة يف
ظلّ �إعادة �إحياء مبطّ ن للحلّ الأردين ودفع
الفل�سطينيني �إىل الأردن.
• نقل الق�ضية الفل�سطينية �إىل الأمم املتحدة
التو�صل �إىل قناعة – ولو مت�أخرة – ب�رضورة
بعد
ّ
أمركَ ة الت�سوية .وبالتايل الذهاب
و�ضع حدود ل َ
�إىل جمل�س الأم���ن و�إ���ص��دار ق���رار ق��ي��ام دول��ة
فل�سطينية.
• �سيناريو انفجار الو�ضع لع ّدة �أ�سباب ت�ؤ ّدي
�إىل نتيجة واح��دة :انتفا�ضة مدنية وع�سكرية
و�صدام �إ�رسائيلي  -فل�سطيني والتحذير من
عدم �إمكان اال�ستمرار يف الت�سوية يف ظلّ التو ّتر
وانك�شاف الق�ضية الفل�سطينية �أمام ال�رصاعات
العربية.
• � ّأما ال�سيناريو اخلام�س والأخري ،فهو مدريد
ج��دي��دة �أو جم��� ّددة .وال��ت��واف��ق يف ه��ذا املجال
ي�������ش���كّ ���ل م�����ص��ل��ح��ة

ه��ذا ال�سيناريو ي���أت��ي م��ن الباب
العربي – الفل�سطيني ،واالنتقال
من �سيا�سة املنا�شدة ور ّد الفعل
�إىل �سيا�سة القرار والفعل .ومن
قائما
دون ذل��ك �سيبقى ال����صراع
ً
دائما يف �إط��ار الوقوف
و�سنبقى
ً
على قارعة الطريق.

جلميع الأط����راف على الأ�س�س الآت���ي ذكرها:
فر�ض التوا�صل وامل�صاحلة الفل�سطينية -
الفل�سطينية� ،إع��ادة �إحياء �آلية دول الطوق،
التوجه نحو عوا�صم القرار ،حمل مبادرة ال�سالم
ّ
والت�سوية ،ومقاربة جديدة تقوم على دعوة
مل�ؤمتر دويل قائم ودائم.
يهتم مب��واك��ب��ة املفاو�ضات
ه��ذا امل���ؤمت��ر
ّ
ومتابعتها وتقييمها وتوفري ال�ضمانات لدفعها
يتم دعوة القوى الأ�سا�سية
نحو الأم��ام ،بحيث ّ
و�إ���ش�راك اجلميع يف ه��ذه الت�سوية ال��دول��ي��ة,
�سمى بالهند�سة املعكو�سة من
وذلك عرب ما ُي ّ
والتو�صل �إىل ال�ضمانات
خالل تعريف النهاية
ّ
والقرارات الداعمة لها.
هذا ال�سيناريو هو الوحيد الواقعي للتو�صل
�إىل حلّ فعلي لل�رصاع وفق ح ّتي .واملدخل �إىل
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اللواء الركن امل�رصي:
�أهمية الت�ضامن العربي
يف ختام املحا�رضة� ،ألقى اللواء
ال��رك��ن امل����صري كلمة �أكّ ���د فيها
�أهمية الت�ضامن العربي ملواجهة
العدو الإ�رسائيلي الذي و�صفه
بالعدو اال�ستثنائي القائم على
القتل وخَ � ْ�رق حقوق الإن�سان
وق��رارات الأمم املتحدة ،وهو
حتى ال��ي��وم ال�سبب الوحيد
يف ف�شل حماوالت ال�سالم ،من
خالل خمطّ طاته امل�ستمرة ل�رضب
الوحدة الداخلية والعربية.
تطرق رئي�س الأرك��ان �إىل
من جهة �أخرى ّ
الدور الذي ي ؤ� ّديه العدو الإ�رسائيلي يف ما ُيخاط
يف لبنان من فنت و�رصاعات داخلية .من هنا �ش ّدد
على �رضورة الوحدة الداخلية ك�أ�سا�س لالنطالق
�إىل التعاون مع املحيط العربي ملواجهة هذا
العدو.
ويف هذا الإط��ار �أكّ ��د جهوزية اجلي�ش الدائمة
ملواجهة �أي حماولة لإثارة الفتنة والعبث ب�أمن
م�شريا �إىل � ّأن دور اجلي�ش امليداين
املواطنني،
ً
ويتح�صن بوعي اجلميع خطورة
�إنمّ��ا يكتمل
ّ
ا�ستمرار الأو�ضاع الراهنة ،وتغليبهم م�صلحة
الوطن العليا على �أي م�صلحة �أخرى.
ويف اخلتام ،كانــت الكـلمـة الأخــرية كــلمــة
�شــكــ ٍر لل�سفري ح ّتي ال��ذي ق�� ّدم ل��ه رئيـ�س
الأركان درع اجلـي�ش التذكـاري عـربون امتـنان
وتـقـدير.

بح ث
ع
س
س
كري
كانون الثاين

�إعداد :روجينا خليل

املناورة الأر�ضية – اجلوية

يف �سياق البحوث
الع�سكرية التي تعر�ضها
قطع اجلي�ش ،ت�شاركت
القوات اجلوية وفوج
املغاوير يف �إعداد بحث
حول «تكامل املناورة
الأر�ضية  -اجلوية يف
الأماكن املبنية ودور
الطوافات فيه» .جرى
عر�ض البحث يف كلية
ف�ؤاد �شهاب للقيادة
والأركان بح�ضور عدد من
قادة الأفواج وال�ضباط
املعنيني وهو يلقي ال�ضوء
على كيفية ك�سب احلرب
خ�صو�صا
بعد ربح املعركة
ً
يف الأماكن املبنية،
ودور القوات اجلوية يف
امل�ساعدة على ك�سبها.

ا
ل
يف الأماكن املبنية ودورطو

الف�صل الأول
يف الف�صل الأول ،حت���دث العقيد ح�سيب
عبدو ،م�ساعد قائد فوج املغاوير ،عن القتال
يف الأماكن املبنية �أي يف م�ساحات من الأر�ض
�أقيمت فوقها �شوارع وم�ساكن ومن�ش�آت �صناعية
وبنى حتتية ،بحيث يتطلَّب القتال بداخلها �إتباع
طرق و�أ�ساليب خا�صة ،وهو من �أ�صعب �أن��واع
القتال حيث يحتاج �إىل جتهيزات وحت�ضريات
خا�صة و�أف��راد على م�ستوى ع� ٍ
�ال من التدريب
واللياقة البدنية و�رسعة الت�رصف والقدرة على
االبتكار والروح املعنوية العالية.
وتناول الق�سم الأول قتال الوحدات اخلا�صة
يف الأماكن املبنية حيث املناطق املبنية �أربعة
�أن����واع :ق��رى �صغرية وك��ب�يرة ،وم��دن �صغرية

وكبرية� .أما نوعا العمليات الع�سكرية الوحيدان
يف ه��ذه املناطق فهما :العمليات الع�سكرية
اجلراحية� ،أي احلاالت الدقيقة وال�رسية والعمليات
الع�سكرية املركَّ زة � .أعقب ذلك �رشح ملميزات
وهجوميا
ه��ذه العمليات و�إدارت���ه���ا دف��اع� ً�ي��ا
ً
وذلك يف ما يتعلق بالوحدات الكال�سيكية كما
بالوحدات اخلا�صة.
يف الق�سم ال��ث��اين ,ع��ر���ض دور الأ�سلحة يف
العمليات القتالية الدفاعية والهجومية يف
الأماكن املبنية.
ويف الق�سم الثالث ج��اءت �إج���راءات القيادة
وال�سيطرة واملحظورات الع�سكرية والتقييدات
�ضت كيفية معاجلة الأه��داف
الدولية .كما ُع ِر َ
وتق�سيم الوحدات املقاتلة �إىل وحدات �صغرية
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ا
ف
ا

(معارك الوحدات ال�صغرية).
وختاما دور االت�صاالت وت�أثري
ً
الأماكن املبنية على العمليات القتالية
الدفاعية والهجومية .

ت

الف�صل الثاين
�إن ال��ت��ط��ور ال���ذي ط���ر�أ على دور ال��ط�يران،
وخ�صو�صا يف احلروب احلديثة ،جعل منه عن�رصًا
ً
أ�سا�سيا وفعاالً يف جميع �أنواع الأعمال القتالية،
�
ً
وبالتايل ارتبط عمله بعمل القوات الربية .ومهما
اختلفت مهمة هذه القوات ،فمن ال�صعب �أن
يكتب لها النجاح يف عملها من دون ت�أمني غطاء
ج��وي لها .وم��ن �أج��ل تكامل عمل ال��ط�يران مع
القوات الأخ��رى ال بد من وجود خطط للتن�سيق

فــــــــــ

والتعاون يف ما بينها ،لذلك قبل البدء ب�أي عمل
ع�سكري ،ويف فرتة التح�ضري للأعمال القتالية،
يتم و�ضع تعليمات لتنظيم التعاون والتن�سيق
بني القوات اجلوية والربية.
يف ه��ذا الإط���ار حت�� َّدث العقيد ال��رك��ن ب�سام
يا�سني ،معاون قائد القوات اجلوية
للتخطيط ،ع��ن دور ال��ق��وات
اجلوية يف الأماكن املبنية .وقد
جاء يف الق�سم الرابع ال�رشح عن
املراقبة والقيادة وال�سيطرة
ال���ذي ي��ب��د�أ بو�صف املنطقة
املبنية و�صعوبة االت�صاالت
َّ
واللجوء بالتايل �إىل طائرات
امل��راق��ب��ة �أو ال��ط��ائ��رات من
دون طيار التي تزايدت �أهميتها يف
العمليات الع�سكرية .ف ��إىل جانب �إحلاقها
خ�سائر باملقاتلني ،ت�ستطيع هذه الأخرية �أن
تكتيا حتى �أ�صغر وحدة
ا�ستطالعا
ت�ؤمن
ً
ً
توفِّ
مقاتلة على الأر���ض ،كما ر
امل��راق��ب��ة ال��دائ��م��ة .وك��ذل��ك
ي�����س��اع��د ا���س��ت��خ��دام الأج��ه��زة
احل��راري��ة يف حتديد الأه���داف
ليالً ،كونها ت�ستطيع الر�ؤية
م��ن خ�ل�ال ال��دخ��ان وال��ظ�لام،
فتكون بالتايل فعالة يف رفع
م�ستوى املراقبة واالت�صاالت
يف الأم��اك��ن املبنية م��ا يزيد
ق��درة القائد على ال�سيطرة
على ال��ق��وى وجم��ري��ات الأح���داث
ب�شكل �أكرب.
الق�سم اخلام�س تناول مهمات القوات اجلوية
يف الدعم الناري القريب والبعيد ،من ت�أمني
التغطية اجلوية �إىل الدعم �أو امل�ساندة بالنار
تعر�ض هذا
وال��دع��م بالنقل والإخ��ل�اء .كذلك ّ
الق�سم �إىل خماطر القتال يف الأم��اك��ن الآهلة
لناحية الدعم اجلوي القريب والتدابري الواجب
اتخاذها يف اختيار الأ�سلحة املنا�سبة لهذا الدعم
وتكتيك الطريان املقاتل والطوافات.
ويف الق�سم ال�ساد�س �رشح العقيد الركن يا�سني
العمليات امل�شرتكة بني القوات الربية والقوات
اجلوية والتخطيط والتن�سيق يف ما بينها لي�أتي
التنفيذ مل�صلحة املهمة ويف الوقت املنا�سب،

فــــــــــــيها

و�أ�شار �إىل �أن هذا التخطيط يكون بو�ضع برنامج
عمل عام و�آخر يومي ميكن تعديله الحقًا ح�سب
ما يفر�ضه تطور املعركة.
ت�ضمن ه��ذا الق�سم تعليمات التن�سيق
كما
َّ
والتعاون ما بني القوات اجلوية والربية وحتديد
العمليات امل�����ش�ترك��ة (امل��ج��وق��ل��ة) وم��ب��ادئ
ا�ستخدامها وخططها (خطة مناورة �أر�ضية ،خطة
وختاما
هبوط ،خطة حتميل وخطة ترتيب،)...
ً
حتدث عن �آلية تنفيذ العملية املجوقلة.
الف�صل الثالث
يف هذا الف�صل �رشح الرائد حممد الأم�ين من
الفرع الثالث يف فوج املغاوير «تكامل املناورة
الأر�ضية اجلوية» فتناول يف الق�سم ال�سابع من
البحث دور الطوافات يف القتال يف الأماكن
املبنية� ،أن��واع��ه��ا ،مميزاتها ،وكيفية حتديد
الأهداف والداللة عليها وتقنية مهاجمة الأهداف
املدرعة املتحركة.
�أم��ا يف الق�سم الثامن ال��ذي ي��دور حول �إدارة
العمليات فقد تناول القوة الب�رشية والتدريب
تطرق �إىل مو�ضوع دمج العمليات
يف البداية ،ثم َّ
الربية اجلوية وتوفري ميدان معركة �إلكرتوين
�إ�ضافة �إىل العمل والتن�سيق بني خمتلف الأ�سلحة
(القوات املدرعة وامليكانيكية ،عمليات القوات
اخلا�صة ،الأ�سلحة امل�ضادة للدبابات� ،أ�سلحة
الرمي غري املبا�رش وعمليات الطوافات).
بعدها �أعطى تعليمات التعاون والتن�سيق
م��ع ال��ق��وات ال�بري��ة ،ث��م ت��ن��اول جهاز م�ساندة
العمليات :مهمته و�أنواع طلبات امل�ساندة اجلوية
ودور �ضابط التوجيه املتقدم فيه .وختم هذا
الف�صل بق�سم تا�سع قدم فيه �أمثلة عن ا�ستخدام
الدعم اجلوي منها :معركة نهر البارد وهي خري
نظريا.
مثال ميكن تقدميه لتدعيم ما �سبق �رشحه
ً
اخلال�صة العامة والتو�صيات
«�إن عمل الدعم اجلوي هو �أ�سا�سي ومهم يف
دع��م امل��ن��اورة الأر�ضية يف القتال يف الأماكن
املبنية .لكن بقي هناك بع�ض ال�صعوبات التي
ميكن �أن ت�ؤثر على املناورة ،»....بهذه الكلمات
�أنهى قائد فوج املغاوير العميد الركن �شامل
روكز هذا اللقاء متحدثًا يف اخلال�صة العامة عن
ال�صعوبات التي تواجه خمتلف القوات الربية
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واجلوية يف املعارك يف الأماكن املبنية ومنها،
الطق�س والعوامل الطبيعية وحركة الرياح ما
وي�صعب دقة حتديد الأهداف،
ي�ؤثر على الر�ؤية
ِّ
كما � ّأن ق��رب ال�صديق من العدو يف املناطق
يقيد القوات اجلوية يف دعمها وي�ص ّعب
َّ
املبنية ِّ
عليها التحرك بحرية وراحة...
هذه وغريها من العوامل حتول دون ا�ستطاعة
ال��ق��وات اجل��وي��ة ت ��أدي��ة دوره���ا ال��داع��م ب�شكل
كامل ،غري �أنها تبقى قوة م�ساندة قد ت�ساعد
على تق�صري زم��ن املعركة وتخفيف اخل�سائر
يف �صفوف القوى املهاجمة� .أم��ا االق�تراح��ات
والتو�صيات فقد �أتت على ال�شكل الآتي:
 ميكن ل��ق��ي��ادة اجلي�ش �أن ت�ضع تقريراًتف�صيليا بكل الدرو�س والعرب التي ا�ستقتها
ً
القوى املهاجمة من خالل التجربة امليدانية التي
واجهتها ،ومنها ما يعود �إىل النق�ص يف التدريب
الفردي �أو تدريب الوحدات ملواجهة هذا النوع
من القتال.
 برزت احلاجة خالل �أكرث من حمطة �إىل وجوباهتمام القيادات امليدانية ب�أمن منطقة العمليات
الأو�سع (كامل منطقة ال�شمال) ،و�أم��ن حماور
االنتقال والتموين ،من ًعا لأي مفاج�آت قد حت�ضرّ
لها اجلماعات الإرهابية ،والتي ميكن �أن حتتفظ
باملبادرة لإقامة كمائن وحت�ضري تفجريات من
�أجل قطع التموين �أو قتل ع�سكريني ومدنيني �أو
�أ�رسهم لت�ستعملهم للم�ساومة على وقف العملية
الع�سكرية.
 العمل على �إن�شاء قيادة وحدات خا�صة تعنىبهذه الوحدات وتعمل على تفعيل عملها حتى
�أ�صغر وحدة فيها ،على �أن يتم التدريب بحيث
يتنا�سب مع طبيعة الأماكن املبنية.
 العمل على عدم زج جميع الوحدات اخلا�صةيف معركة طويلة ،واالحتفاظ باحتياط من هذه
الوحدات ب�شكل دائم.
وخ�صو�صا
موحدة
 ا�ستعمال �أن��واع ذخ�يرة ًَّ
لل�سالح ذي الرمي املبا�رش وغري املبا�رش لتج ُّنب
الأخطاء والإ�صابات اجل�سيمة التي ح�صلت.
ويف اخلتام ا�ست�شهد العميد الركن روكز بقول
جوليو دوهيت« :يبت�سم الن�رص له�ؤالء الذين
يتوقَّ عون التغيريات يف طابع احل��رب ولي�س
له�ؤالء الذين ينتظرون لتكييف �أنف�سهم بعد �أن
حتدث التغيريات».

�أع � ّد فوجا احل��دود الربية الأول
والثاين حما�رضة م�شرتكة يف قاعة
العماد جنيم يف وزارة الدفاع
الوطني بعنوان« :االنت�شار احلايل
واملرتقب للفوج ،منظومة القيادة
وال�سيطرة واالت�����ص��ال على �ضوء
مهمات مراقبة و�ضبط احلدود».
فوج احلدود الربية الأول
ُ�سمت املحا�رضة �إىل ق�سمني ،عر�ض الأول
ق ِّ
منها فوج احلدود الربية الأول ،حيث حت َّدث كل
من العميد ع�صام كرم ،قائد الفوج ،وم�ساعده
العميد �إبراهيم حاطوم ،والعقيد فوزي اخلوري
مرت
والنقيب �سيزار و ّن��ا ،عن املراحل التي ّ
بها عمليات مراقبة احلدود ال�شمالية و�ضبطها
من خالل �إن�شاء القوة امل�شرتكة والفوج ،كما
عر�ضوا �سبل تطوير العمل لتذليل القيود
ومواجهة التحديات على �ضوء التجربة العملية.
الواقع �أن اجلرائم احلدودية تن�ش�أ نتيجة عدة
عوامل �أبرزها �ضعف م�ستوى مراقبة احلدود
و���ض��ب��ط��ه��ا ،و���ض��ع��ف الأن��ظ��م��ة ال��ت��ي تعاقب
املجرمني واملتعاونني معهم .وع��دم تنظيم
الدولة حدودها يولّد بيئة خ�صبة لن�شوء عدة
م�شاكل �أبرزها كرثة النزاعات بني املواطنني
ح���ول منطقة احل����دود وال��ت��ي ت��ت��ع � ّداه��ا �إىل
يعر�ض التعاون
�صدامات بني ال�سلطات ،ما ّ
الإقليمي وحتقيق الأهداف امل�شرتكة لتوحيد
�أمن املناطق للخطر.
ر�سميا بني الدول
فتنظيم احلدود و�إعالنها
ً
امل��ت��ج��اورة ُي��ع � ّد م��ن ال��ب��ده� ّ�ي��ات ال�سيا�سية،
طبيعيا يف تثبيت
أ�سا�سيا وحقًا
مطلبا �
ويعترب
ً
ً
ً
احلدود وفق ما جاء يف البحث.
و�أو�ضح البحث من جهة �أخرى ،التعاون الوثيق
ب�ين الفريق اال�ست�شاري الأمل���اين والأج��ه��زة
اللبنانية املعنية وهو ما يتلخّ�ص يف �أه��داف
امل����شروع التجريبي ملراقبة و�ضبط احل��دود
ال�شمالية ومكافحة اجلرائم املرتبطة باحلدود
والق�ضاء عليها ،وتعزيز التعاون والتن�سيق بني
الأجهزة اللبنانية املعنية يف �إطار عملية �إدارة
احلدود .كما تناول �رضورة �إن�شاء مركز عمليات
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�إعداد :ليال �صقر الفحل
وات�صاالت م�شرتك يف املنطقة ال�شمالية مع ما
يتطلَّبه ذلك من تدريب و�إعادة تدريب للأجهزة
اللبنانية املعنية ب�أمن احلدود وبتجهيزها مبا
يتطابق مع املعايري الدولية و�ضبط احلدود،
�إ�ضافة �إىل وج��وب حت�سني تبادل املعلومات
بني هذه الأجهزة.
�أو���ص��ى امل��ح��ا��ضرون بالعمل ع��ل��ى تفعيل
التوا�صل مع �أهايل املنطقة احلدودية من خالل
تلبي حاجات هذه املناطق
و�ضع ا�سرتاتيجية ِّ
على الأ�صعدة الأمنية والإمنائية كافة ،وذلك
وع�سكريا مع القوى املوجلة
إداري��ا
ً
بالتن�سيق � ً
�ضبط احلدود من اجلانب الآخ��ر .كما دعوا �إىل
معاجلة مو�ضوع ت��داخ��ل احل���دود والأرا���ض��ي
وذلك من خالل تر�سيم �رسيع للحدود .ومت َّنى
املحا�رضون لو يتم
ف�صل ق��ي��ادة فوج
الربية الأول
احلدود
ّ
ع���ن ق���ي���ادة ال��ق��وة
امل�شرتكة وانتقال
ق��ي��ادت��ه �إىل نقطة
و�سطية �ضمن قطاع
امل�س�ؤولية لت�سهيل
ع���م���ل���ي���ة ال���ق���ي���ادة
وال�������س���ي���ط���رة ع��ل��ى
املجموعات
عمالنيا،
ً
م��ع الإ����ش���ارة �إىل �أن
ذلك يتطلَّب الإ��سراع
يف �إن�شاء �رسية الدعم
يف الفوج ،وجتهيزها
ب��غ��ي��ة زي�������ادة ع���دد
نقاط املراقبة لقمع
ال�����ت�����ج�����اوزات .ك��م��ا
�أو���ص��ى امل��ح��ا��ضرون
ب����������ض��رورة ت���ع���زي���ز
التعاون ب�ين فوجي
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احل����دود ال�بري��ة الأول وال��ث��اين جل��ه��ة �ضبط
احلدود و�س ّد الثغرات بني قطاعي امل�س�ؤولية،
و���ش � ّددوا على تعميم ا�ستخدام نظام تبادل
امل��ع��ل��وم��ات ( )CLIOب�ين ق��ي��ادة اجلي�ش
عمالنيا.
والوحدات املنت�رشة
ً
ويف اخلتام �أو�صى املحا�رضون ب�أهمية تطوير
القوانني والأنظمة مبكافحة �أعمال التهريب.
فوج احلدود الربية الثاين
عر�ض العميد الركن مروان ال�شدياق ،قائد
فوج احل��دود الربية الثاين ،الق�سم الثاين من
معتربا عملية �ضبط احلدود اللبنانية
املحا�رضة
ً
ال�سورية غاية يف الأهمية على �صعيد اال�ستقرار
الأمني واالقت�صادي للبلدين .و ُع ِر�ضت يف هذا
الإطار احللول التقنية ل�ضبط احلدود والعوامل
امل�ؤثرة يف تنفيذ منظومة القيادة وال�سيطرة

يف ظل العقبات الناجمة عن حميط عمل الفوج
ومنها التهريب ال��ذي ي����ؤدي �إىل �صدامات
علما انه مورد رزق لفئة
عديدة مع املواطنني ً
منهم .وتناول البحث خطورة تطور ال�صدامات
بني املواطنني واجلي�ش �أو القوة امل�شرتكة،
ما يفر�ض متابعة عمالنية و�سيا�سية على �أعلى
امل�ستويات.
من ثم عر�ض البحث واق��ع العمل والتطوير
املطلوب حتقيقه ال�ستكمال �إن�شاء الفوج مع
ما يتطلبه الأم��ر من تعديالت يف نظام العمل
والو�سائل ...
كذلك مت عر�ض مهمات الفوج من ممار�سة
وظيفة ال�ضابطة العدلية الع�سكرية واملدنية
يف بقعة العمليات ،ومراقبة احلدود ال�شمالية
ال����شرق��ي��ة ل��ل��ح ��ؤول دون ال��ت��ه��ري��ب ول�ضبط
املخالفات.
وت��ط� َّ�رق ،من جهة ثانية� ،إىل ��ضرورة �إن�شاء
نظام القيادة وال�سيطرة .و�رشح العميد الركن
ال�شدياق �أ�س�س هذه املنظومة والتي ت�ستوجب
�إع��ادة متو�ضع وح��دات الفوج �ضمن قطاعات
هند�سية
ثابتة للعمل� ،إ�ضافة �إىل تنفيذ �أ�شغال
ّ
(�سواتر ،خنادق) تتيح معاجلة الو�ضع و�إدراجه
حتت القيادة العمالنية ملجموعة قوى الأمن
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الداخلي.
امللح يف هذا اخل�صو�ص ا�ستكمال
واملطلب
ّ
جتهيز ال��ف��وج بالعديد والعتاد واملن�ش�آت،
ومراعاة اتخاذ التدابري املنا�سبة لتاليف ت�ضارب
عمل الفوح مع عمل القوة امل�شرتكة.
ال�صعوبات والتو�صيات
ال�صعوبات ال��ت��ي تعرت�ض تنفيذ
املنظومة وفق البحث عديدة منها
ما هو لوج�ستي وع��م�لاين ،وما
هو على م�ستوى العديد.
م��ن ال�صعوبات
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اللوج�ستية �رضورة �شق طرقات ترابية
و�إق��ام��ة مبنى ي ّت�سع لقيادة الفوج
وامل��خ��ازن التابعة له و�رسية القيادة
واخل��دم��ة وغ��رف��ة عمليات و�إر���ش��اد
وت�أليل وحمطة حم��روق��ات ع�سكرية،
�إ�ضافة �إىل وج��وب تامني جتهيزات
وع��ت��اد منا�سبني لتنفيذ املهمات
امل��ط��ل��وب��ة م���ن ال���ف���وج ،ث���م تنفيذ
الأ�شغال الهند�سية املطلوبة لإقفال
املعابر واملمرات غري املم�سوكة من
قبل املراكز الثابتة وذلك عرب و�ضع
مف�صلة ل��ه��ذه الغاية م��ن قبل فوج
درا���س��ة
ّ
الهند�سة بالتن�سيق مع قيادة الفوج.
�أما ال�صعوبات العمالنية فتتلخَّ�ص بت�أمني
احلماية املبا�رشة لهذه املراكز من خالل �إقامة
حت�صينات وم��راك��ز رم���ي ،وت ��أم�ين االت�صال
ال�سلكي والال�سلكي بوا�سطة و�سيلتي ات�صال
على الأق��ل بعد �إع���داد درا���س��ة من قبل فوج
الإ�شارة لإيجاد الو�سيلة الأن�سب لهذه الغاية،
يليها ت�أمني ح�ضرية �رشطة ع�سكرية وعدد
من املحققني العدليني من �أجل التحقيق مع
املوقوفني ،ثم �إقامة مركز للتدريب النوعي
على العتاد والآليات والتجهيزات التي �سوف
تتوافر للفوج.
ال�صعوبات لناحية العديد تتلخَّ�ص يف عدم
وج��ود العدد الكايف من املج ّندين من جهة،
ومن الرتباء واالخت�صا�صيني �أو خريجي مدر�سة
�سلبا على تنفيذ
الرتباء من جهة ثانية ،ما ي�ؤثر ً
املهمات والتي ت�ستدعي كفاءة تامة.
�أو���ص��ى العميد ال��رك��ن ال�شدياق يف نهاية
املحا�رضة ب�رضورة التن�سيق بني املعنيني من
جهة وبينهم وبني ال�سلطات املدنية واملحلية
م��ن جهة �أخ���رى ،وذل��ك بهدف اكت�ساب ثقة
املواطنني .كما �أ���ش��ار �إىل ��ضرورة التوا�صل
ب�ين ق��ي��ادة ال��ف��وج وجل��ان احل���دود اللبنانية
ال�سورية العاملة ،وذلك لتفادي النزاعات بني
املواطنني اللبنانيني وال�سوريني على جانبي
احلدود .كما �ش ّدد على وجوب ال�سعي لت�رشيع
بع�ض املعابر� ،إ�ضافة �إىل و�ضع خطة اجتماعية
ِ
توج ُد
واقت�صادية ل�سكان القرى والبلدات
فر�ص عمل له�ؤالء املواطنني من ًعا للمخالفات
والتهريب.

بح

ثو
توصصيا

يف �إطار خطة التعليم والتدريب للعام 2010
أعدت �أفواج التدخل الثاين والرابع واخلام�س
� َّ
ع�سكريا مو�ضوعه «�ضبط جتمعات العمال
بحثًا
ً
كانون الثاين
الأجانب ودور الوحدات الع�سكرية فيها على
�ضوء �أمثلة واقعية».
يف البداية ��شرح العقيد الركن عماد
الدين مراد الأ�سباب املوجبة للبحث و�أهميته
�إعداد :با�سكال معو�ض بو مارون
خ�صو�صا �أن العمالة الأجنبية (�سواء
الكبرية
ً
كانت �رشعية �أو غري �رشعية) ت�ؤثر بالرتكيبة اللبنانية �أقله على امل�ستوى الأمني.
ق�سم الباحثون مو�ضوعهم �إىل ف�صلني ،يحمل الأول عنوان «العمالة الأجنبية يف لبنان
ّ
وم�رشوعيتها القانونية» ،والثاين «الوحدات الع�سكرية والعمالة الأجنبية».

ت

		
الوحدات الع�سكرية و�ضبط جتمعات
العمال الأجانب
الق�سم الرابع كان بعنوان «دور الوحدات
جتمعات العمال الأجانب»
الع�سكرية يف �ضبط ُّ
وقد �ألقاه الرائد ق�سطنطني ق�سطنطني ،من
فوج التدخل الثاين ،موج ًزا دور الأجهزة الأمنية
م�شريا �إىل
يف �ضبط جتمعات ه ��ؤالء العمال،
ً
دور اجلي�ش الذي كُ لِّف مهمة مراقبة الأجانب
ونظرا
يف �إطار تكليفه باملحافظة على الأمن.
ً
�إىل انت�شار اجلي�ش العمالين فقد �أ�صبح م�س�ؤوالً
بطريقة مبا�رشة ع��ن �ضبط العمال الأج��ان��ب

دور الوحدات الع�سكرية يف �ضبط جتمعات العمال الأجانب
العمالة الأجنبية والقانون الذي يرعاها
يف الف�صل الأول حت َّدث العميد الركن عبد
ال�سالم �سمحات ،قائد ف��وج التدخل الرابع،
متناوالً تدفق العمالة الأجنبية �إىل لبنان يف ظل
غياب �سيا�سة عمل وا�ضحة يف لبنان وارتفاع
مع َّدالت اال�ستثمار فيه ،ودخول املر�أة اللبنانية
جمال العمل� ،إ�ضافة �إىل �إحجام اللبنانيني عن
ممار�سة بع�ض الأعمال.
ُّ
واعترب �أن من �أ�سباب تدفق ه��ذه العمالة
أي�ضا عدم توافر فر�ص عمل كافية يف بع�ض
� ً
البلدان الآ�سيوية والإف��ري��ق��ي��ة ملواطنيها،
و�إمكان �إخراج املبالغ التي يتقا�ضاها العمال
الأجانب لقاء عملهم من دون �أن حتكمها �أي
قوانني �أو �ضوابط �أو �رضائب (ح��واىل 125
مت حتويلها �إىل اخل���ارج خالل
مليون دوالر ّ
الن�صف الأول من العام  .)2009كل ذلك جعل
من لبنان مق�ص ًدا للعمال الأجانب الذين تفتقر
جميع الأبحاث والإح�صاءات �إىل �أرق��ام دقيقة
حول �أعدادهم.
وت��ن��اول العميد الركن �سمحات يف الق�سم
الثاين القوانني التي ترعى العمال الأجانب
ومنها املر�سوم الرقم  17561ال�صادر بتاريخ
 1964/9/18ال���ذي ن��ظّ ��م ع��م��ل الأج��ان��ب
يف لبنان (�ضم ًنا الالجئني الفل�سطينيني)،
وقد انطلق من مبد�أ املعاملة باملثل �إذ على
كل �أجنبي يرغب بالدخول �إىل لبنان لتعاطي

مهنة �أو عمل (ب�أجر �أو من دون��ه) ،احل�صول
على موافقة وزارة العمل قبل جميئه� ،إال
�إذا كان فنا ًنا فيح�صل عندها على املوافقة
من املديرية العامة للأمن العام .بيد �أن هذا
املر�سوم ا�ستثنى العمال ال�سوريني الذين
يخ�ضعون لأح��ك��ام االتفاقية امل��وقَّ ��ع��ة بني
حكومتي لبنان و���س��وري��ا ،وبالتايل ال ميكن
�إح�صاء ه�ؤالء �أو معرفة �أماكن عملهم.
أي�ضا م�شكلة
ال��وج��ود الفل�سطيني يطرح � ً
م�شابهة حيث �أن املخيمات غ�ير م�ضبوطة
�إح�صائيا ناهيك من كونها مالذًا �آم ًنا للعمالة
الأجنبية املخالفة.
			
جغرافيا التجمعات
الف�صل الثاين عر�ضه الرائد كمال كمال ،من
جتمع
فوج التدخل الثاين ،وتناول فيه �أماكن ُّ
العمال الأجانب يف لبنان وهي مرتبطة بطبيعة
عملهم �إ�ضافة �إىل جتمعات املبيت (الآنية
وامل�ؤقتة).
فالعمالة العربية والأج��ن��ب��ي��ة م��و َّزع��ة على
الأرا���ض��ي اللبنانية كافة :يف القرى (العمل
ب��ال��زراع��ة) وامل���دن (اخل��دم��ات) .كما ت�شكّ ل
الطرق وال�ساحات واجل�سور والور�ش �أماكن
املخيمات
لتجمعات الأج���ان���ب ،ناهيك م��ن
َّ
الفل�سطينية والأح��ي��اء الفقرية ،م��ا يتطلَّب
�ضبط هذه التجمعات ومراقبتها.
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والت�رصُّف مع املخلِّني بالأمن واملخالفني ،مبا
يف ذلك القيام بالدهم وامل�سح اال�ستعالمي
واحل��واج��ز الثابتة �أو الظرفية ،وال��دوري��ات
والكمائن.
كما ذكّ ��ر الرائد ق�سطنطني ب��دور املديرية
العامة لقوى الأمن الداخلي واملديرية العامة
ل�ل�أم��ن ال��ع��ام وامل��دي��ري��ة العامة للجمارك يف
مراقبة عمل الأجانب يف لبنان وتنظيمه.
تو�صيات
ق��ام الرائد نبيل عبد اهلل ،من ف��وج التدخل
تطرقت
اخلام�س ،بتلخي�ص �أبرز النقاط التي
ّ
لها املحا�رضة ب�أق�سامها الأرب��ع��ة .بعدها تال
الرائد جوزيف �شهال ،من فوج التدخل اخلام�س،
التو�صيات التي قالت ب�رضورة �إن�شاء جهاز
خا�ص لإح�صاء تو ّزع العمالة الأجنبية وحتديدها
بالتعاون مع �أجهزة الدولة كافة والهيئات
ال�شعبية يف املخيمات الفل�سطينية ،وحث
ال��وك��االت املدنية ذات الطابع الإح�صائي
على االهتمام باملو�ضوع� ،إ�ضافة �إىل �أهمية
و���ض��ع ت����شري��ع��ات ل�ضبط ال��ع��م��ال��ة ال�سورية
مرورا مبكافحة �شبكات الإجتار
والفل�سطينية
ً
بالعمالة الأجنبية ،و�إجبار �أرب��اب العمل على
التقيد مبو�ضوع الن�سبية بني العمالة الأجنبية
ُّ
واللبنانية ،و�صوالً �إىل تر�شيد املجتمع اللبناين
لتقبل العمل املتوا�ضع
وخ�صو�صا ال�شباب منه
ً
ّ
كونه �أف�ضل من البطالة.

�أق��ي��م يف مق�صف وزارة
الدفاع حفل تكرمي الوحدات
الفائزة يف اختبار التقييم
على �صعيد التوجيه والإعداد
املعنوي بح�ضور مدير التوجيه
العميد ال��رك��ن ح�سن �أي��وب
ممثالً قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي ،و�ضباط مديرية
التوجيه و�ضباط توجيه �ألوية
اجلي�ش وقطعه كافة.

مناسسبة
كانون الثاين

�إعداد :با�سكال معو�ض بو مارون

مغاوير البحر واملجوقل واحلر�س اجلمهوري
طليعة الوحدات يف تقييم ا لإعداد املعنوي

اجلي�ش ر�سالة وقيم ومبادئ

مدير التوجيه يف احتفال تكرميي
تقييم التوجيه
الن�شيد الوطني بداية ثم ايجاز من املقدم
�أني�س اخل��وري� ،أمني �رس جلنة تقييم الوحدات
على �صعيد التوجيه ،عر�ض فيه عمل اللجنة لهذا
العام والأ�س�س التي اتبعت يف التقييم وبع�ض
اعتبارا
املقرتحات .و�أ�شار �إىل �أن اللجنة قامت
ً
من �أول �أيار ولغاية نهاية �شهر �آب بزيادة 45
وحدة ع�سكرية يف �أماكن متركزها �أو انت�شارها
العمالين بغية �إجراء تقييم التوجيه.
و�رشح �أن عملية التقييم نفِّ ذت على م�ستويني:
الأول ،م�ستوى الوحدة الكربى وتناول عملها
على �صعيد التوجيه املعنوي مبا ي�شمله من
عتاد للتوعية ول��وح��ات �إعالمية وب��رام��ج خطة
التعليم وال�سجالت الواجب م�سكها مع الأر�شيف
وامللف الذهبي ،والثاين ،م�ستوى الع�سكريني
ع�سكريا من خمتلف
عينة تت�ألف من 20
ً
و�شمل ِّ
الرتب والوظائف خ�ضعوا الختبار خطي مدته
مت الـت�أكد من مدى اطالع
ن�صف �ساعة حيث َّ
الع�سكريني على املن�شورات وامل�ستندات،
ومعرفتهم بالأنا�شيد الع�سكرية ،وم�شاركتهم يف
اللوحات التوجيهية ،وقدرتهم على اال�ستيعاب
والفهم والتكلم باملوا�ضيع التوجيهية.
وختم املقدم خوري �رشحه ب�أن عملية التقييم
إداري���ا �رشيفًا بني الوحدات
�أظ��ه��رت
تناف�سا � ً
ً
حيث ق َّدمت كل وحدة �أف�ضل ما لديها لإعطاء
ال�صورة ال�صحيحة وال�صادقة عن مدى اهتمام
�ضباط التوجيه فيها بالتعاطي مع التوجيه

امل��ع��ن��وي .ث��م ق��دم
اق�تراح��ات لتح�سني
عملية التقييم للعام
املقبل.
كلمة مدير التوجيه
بعدها �ألقى العميد
ال��رك��ن ح�سن �أي���وب
كلمة ال��ع��م��اد قائد
اجل��ي�����ش للمنا�سبة
وجاء فيها:
�أيها ال�ضباط
مل يكن اجلي�ش يف
يوم من الأيام ،عدي ًدا
ل�اح���ا وق�����درات
و����س� ً
مادية �أخرى فح�سب،
ب����ل ه����و ق���ب���ل ذل���ك
ك��ل��ه ،ر���س��ال��ة وقيم
وم���ب���ادئ ،تت�ضافر
م��� ًع���ا وت��ت��ك��ام��ل ،يف
م�سرية �أداء الواجب
الع�سكري والوطني.
فالقدرات القتالية مهما بلغ حجمها وفعاليتها
وتط ُّورها ،ال ميكن �أن ت�ؤدي غر�ضها املن�شود
من دون تن�شئة وطنية �سليمة وتوجيهات دائمة
وظرفية ،يتلقَّاها ال�ضباط واجلنود ،بحيث تكفل
و�ضع تلك القدرات يف مكانها ال�صحيح ،وبالتايل
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قيام اجلي�ش ب��دوره الوطني املطلوب وحماية
�إجنازاته ،و�صوالً �إىل تر�سيخ الثقة املتبادلة بني
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية و�أبناء الوطن كافة.
انطالقً ا من هذه احلقائق يتجلَّى دور التوجيه
الع�سكري املعنوي ،يف �إع��داد اجلندي ال�صالح

ق

و�سـالحا
عديـدا
قبـل �أن يكـون
ً
ً

إن�سانيا� ،أوالً ،من خالل �صوغ
أخالقيا و�
وطنيا و�
ً
ً
ً
املواد التوجيهية امل�ستقاة من مبادئ اجلي�ش
وثانيا ،من خالل
وثوابته وتوجيهات قيادته،
ً
نقل هذه امل��واد �إىل الوحدات مبنتهى الدقة
وال��و���ض��وح ،وث��ال � ًث��ا ،م��ن خ�لال الإ���ش�راف على

ت��ل��ق��ي��ن��ه��ا بال�شكل
امل��ط��ل��وب ،وراب��� ًع���ا،
من خالل العمل على
تطويرها كلما دعت
احلاجة.
�أيها ال�ضباط
لقد �أث��ب��ت جي�شنا
منذ انطالقة م�سريته
وح��ت��ى ي��وم��ن��ا ه���ذا،
�أنه يف طليعة جيو�ش
ال��ع��امل ،ال��ت��ي تعنى
بالتوجيه املعنوي،
كعن�رص �أ���س��ا���س��ي يف
احل��ف��اظ ع��ل��ى ح�سن
�أداء اجلي�ش ومتا�سكه
ومناعته �أمام الأخطار
والتحديات.
ومم��ا ال �شك فيه،
�أن متايز م�ؤ�س�ستنا
يف ه��ذا املجال نابع،
بالدرجة الأوىل ،من
امل�س�ؤوليات اجل�سام
امللقاة على عاتقها،
وال�����ت�����ي ت���ت���ع��� َّدى
ج��ه��وده��ا امل��ب��ذول��ة
يف الدفاع والأمن والإمن��اء� ،إىل جهد �آخر ال يقل
�أهمية ،وه��و الإ�سهام يف احلفاظ على ر�سالة
لبنان التاريخية ،كملتقى للح�ضارات وواح��ة
للتنوع واالنفتاح واحلوار.
�إذن من حقنا جمي ًعا� ،أن نفخر بهذا الإرث
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ال��ع��ري��ق ال���ذي جت � َّل��ت ث��م��اره
اليانعة ببقاء اجلي�ش ح�صن
الوطن و�ضمانة وحدته ،على
ال��رغ��م م��ن التجارب املريرة
والأحداث القا�سية التي �أملت
أي�ضا يف مناقبية
به ،كما جتلت � ً
اجل���ن���دي ال���ل���ب���ن���اين ،وع��م��ق
التزامه ر�سالته و�صالبة والئه
للم�ؤ�س�سة والوطن.
وم��ن �أج��ل تفعيل التوجيه
املعنوي يف اجلي�ش ،عمدت
مديرية التوجيه كما تعلمون،
�إىل و�ضع خطة تقييم للوحدات ،الهدف منها هو
الت�أكد من فهم الع�سكريني ال�سيا�سة التوجيهية
املعتمدة من قبل القيادة ،وال��وارد بع�ضها يف
كتاب التوجيه والإع��داد املعنوي ال�صادر عن
هذه املديرية العام  ،2005وبع�ضها الآخر يف
خمتلف املن�شورات والتعاميم التي ت�صدرها
تباعا� ،إ�ضافة �إىل الت�أكد من جهوزية املعدات
ً
الإعالمية املتوافرة يف الوحدات ،وم�سك قيودها
ب�صورة �صحيحة.
تقدما
ولقد �أظهرت عملية التقييم هذا العام،
ً
قيا�سا على ال�سنوات املا�ضية ،وهذا
ملحوظً ا
ً
دليل وا�ضح على جدية قادة الوحدات و�ضباطها
تعليما
يف �إيالء التوجيه املعنوي االهتمام الكايف،
ً
و�إ�رشافً ا ومتابعة.
وي�سعدين الآن �أن �أعلن �أ�سماء الوحدات الثالث
الفائزة بعملية التقييم وهي:
 فوج مغاوير البحر يف املرتبة الأوىل. الفوج املجوقل يف املرتبة الثانية. لواء احلر�س اجلمهوري يف املرتبة الثالثة.�ام��ا ،وب��ا���س��م ق��ائ��د اجلي�ش ال��ع��م��اد جان
خ��ت� ً
قهوجي� ،أن��� ّوه بجهودكم املبذولة خ�لال هذا
متمنيا
العام ،كما �أهنئ قادة الوحدات الفائزة،
ً
للجميع دوام النجاح والتقدم.
ويف اخل��ت��ام ،ق � َّدم العميد الركن �أي��وب درع
التوجيه با�سم ق��ائ��د اجلي�ش لكل م��ن قائد
مغاوير البحر العقيد الركن عبد الكرمي ها�شم،
وقائد الفوج املجوقل العميد الركن جورج نادر،
والعميد الركن ح�سن ك��رمي من ل��واء احلر�س
اجلمهوري ،ثم �رشب اجلميع نخب اجلي�ش والوطن
يف حفل كوكتيل �أقيم للمنا�سبة.

مبا

درات
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جتمع بني لبنان وفرن�سا
م�ساحة وا�سعة من الثقافة
والقيم الإن�سانية؛ فبني
هذين البلدين املتقابلني
ع��ل��ى �ضفتي املتو�سط
ت���اري���خ ح��اف��ل ب��ع�لاق��ات
ال�صداقة والتعاون التي
جت � َّل��ت ب����أوج���ه �شتى
منها م�����س�يرة ت��ع��اون
م����شرق��ة ب�ين جي�شي
ال��ب��ل��دي��ن ت��ع��ود �إىل
ع��ق��ود م���ن ال���زم���ن ال
�سيما يف جماالت الت�سليح
وال��ت��دري��ب وامل���ن���اورات
القتالية �إىل جانب �إقامة
العديد من الن�شاطات الثقافية...
دوم��ا عزمها
وقد �أك��دت فرن�سا
ً
على متابعة هذه امل�سرية وامل�ضي
قدما .فبعد توقيع االتفاقية
بها
ً
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل�����ش��ب��ه ال��ت��ك��ت��ي
“ ”Janusبني اجلي�شني اللبناين
والفرن�سي ال��ع��ام ،2005
نظم
َّ
جهاز التعاون الفرن�سي الع�سكري
التقني يف لبنان م�سابقة (،)Jeu
ه��ي الأوىل م��ن نوعها يف اللغة
والثقافة الفرن�سيتني (�شباط
 ،)2010وق��د حظيت مب�شارك ٍة
و�إق��ب� ٍ
�ال كبريين م��ن قبل
عنا�رص اجلي�ش اللبناين.
ممثال اجل��ان��ب الفرن�سي
يف ه��ذا امل����شروع �رشحا
لنا مهمتهما يف التعاون
مع اجلي�ش اللبناين
عموما
ً
وتدري�س اللغة الفرن�سية
يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
خ�صو�صا.
اللبنانية
ً

�إعداد :روجينا خليل

تعزيز اللغة الفرن�سية يف اجلي�ش اللبناين

موعد امل�سابقة يف ن�سختها الثانية يقرتب

�إ�ستع ّدوا ملزيد من اجلوائز

جماالت التعاون
يف تعزيز اللغة
الفرن�سية
يعي جهاز التعاون
نِّ
الفرن�سي الع�سكري
ال��ت��ق��ن��ي يف ل��ب��ن��ان
اث����ن��ي�ن م�����ن ك���ب���ار
ال�ضباط الفرن�سيني
ي���ع���م���ل���ون ب�������دوام
ك��ام��ل كم�ست�شارين
يف اجل��ي�����ش اللبناين
وح��ال� ً�ي��ا ه��م��ا :املقدم
الركن �إمانويل كوا�سبيل
دوم�سنيل ومركزه يف كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة
والأرك��ان ،واملقدم �ستيفان بيوار�س ومركزه
أي�ضا عن
يف املدر�سة احلربية ،وهو امل�س�ؤول � ً
تدري�س اللغة الفرن�سية يف مدر�سة الرتباء يف
بعلبك .وهما م�س�ؤوالن كذلك عن تن�سيق اللغة
الفرن�سية وتعليمها يف خمتلف القطع والأق�سام
يف اجلي�ش اللبناين ،وذل���ك ب ��إ��شراف مديرية
التعليم يف قيادة اجلي�ش.
بف�ضل ذوي اخل�ب�رة وامل�ساهمة الرتبوية
للإدارة التعليمية للمركز الثقايف الفرن�سي يف
بريوت ( ،)C.C.Fتعمل «بعثة التعاون الأمني
الدفاعي» (La Mission de Coopération
 )de Sécurité et de défenseعلى تعليم
اللغة الفرن�سية وتدري�سها يف خمتلف الهيئات
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امل�س�ؤولة عن الدفاع والأم��ن العام يف لبنان
(اجلي�ش ،قوى الأمن الداخلي والأمن العام).
العام  ،2010تعلَّم �أك�ثر من  1500عن�رص
متت تن�شئة عدد كبري منهم
اللغة الفرن�سية و َّ
(رتباء و�أفراد) يف املركز الثقايف الفرن�سي يف
ب�يروت لي�صبحوا ق��ادري��ن على تعليم اللغة
الفرن�سية ب�أنف�سهم يف خمتلف ال��وح��دات
طالبا نالوا
تخرج ح��واىل 75
ً
الع�سكرية .وقد َّ
�شهادات يف اللغة الفرن�سية (Diplômes
 d’Etudes de Langue Française ،)D.E.L.Fكما ُمنحت ال�شهادة الع�سكرية يف
اللغة الفرن�سية (Certificats Militaires
� )de Langue Française – C.M.L.Fإىل
 700ع�سكري .وهذه ال�شهادة تخ ِّول �أ�صحابها

الذهاب �إىل فرن�سا يف دورات تدريبية وتعفيهم
من امتحان اللغة هناك.
�ساهم التعاون الفرن�سي الع�سكري التقني
يف حتديث املع َّدات والتجهيزات املعلوماتية
وال�سمعية  -الب�رصية لأك�ث�ر م��ن  7قاعات
ق�سما ال ب��أ���س ب��ه م��ن هذه
ت��دري�����س .و� َّأم��ن��ت
ً
امل�ساهمات بعثة التعاون الأم��ن��ي الدفاعي
مبا�رشة .وكان للم�ساعدات التي ق َّدمتها عدة
�رشكات فرن�سية ولبنانية ،من خ�لال رعايتها
امل�سابقة يف اللغة والثقافة الفرن�سيتني التي
�أجريت يف �شباط  ،2010الدور الأكرب يف تقدم
جمال تعلم اللغة الفرن�سية وتطوره يف اجلي�ش.
امل�سابقة للعام الثاين
يف ���ش��ب��اط ال��ع��ام امل��ا���ض��ي �أج����رى ال��ت��ع��اون
الفرن�سي الع�سكري التقني يف لبنان م�سابقة
ه��ي الأوىل م��ن نوعها يف اجلي�ش اللبناين،
وهدفت �إىل تعزيز الفرنكوفونية وحت�سينها
جناحا
داخ��ل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية .وقد نالت
ً

و�إقباالً كبريين �إذ �شارك فيها حواىل 5000
عن�رص� ،أي ما يقارب  %10من �إجمايل اجلي�ش
مبينني حاجتهم �إىل ن�شاط مماثل
اللبناينِّ ،
وعط�شهم �إىل العلم واملعرفة وال �سيما �إىل
تعلُّم اللغة الفرن�سية.
ت�ضمنت امل�سابقة � 20س�ؤاالً يف املعلومات
العامة عن املجتمع الفرن�سي واللغة الفرن�سية
�إ�ضاف ًة �إىل كتابة مو�ضوع �إن�شائي ع��ام عن
تقريبا يف �إجناح
فرن�سا .وقد �ساهمت � 20رشكة
ً
هذا العمل وتقدمي اجلوائز للفائزين (كمبيوتر

حم���م���ول ،ه���ات���ف خ��ل��وي،
�سفرة �إىل فرن�سا.)...
ولكن امل�ساهمة الأه��م
ّ
ك���ان���ت ع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��د
امل�����ادي ب��ح��ي��ث ق���درت
ال���ت���ق���دمي���ات امل��ال��ي��ة
ب����ح����واىل 25.000
ي����ورو مت ا�ستثمارها
يف حت����دي����ث ق���اع���ات
ال��ت��دري�����س واف��ت��ت��اح
قاعات جديدة.
ون��ظ��را �إىل النجاح
ً
ال��ك��ب�ير ال���ذي �أح���رزه
ق��رر
ه���ذا ال��ن�����ش��اطَّ ،
ج����ه����از ال����ت����ع����اون
الفرن�سي الع�سكري
التقني يف لبنان،
وبدعم من مديرية
التعليم ومن قائد
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المسابقة الثانية لل

ثق
افة واللغة الفرنسية

الكرة
اجلي�ش� ،إع��ادة
ّ
العام  2011ال �سيما
ان ال�رشكات الداعمة
ّ
����س���ت���ج���دد دع��م��ه��ا،
�إ�ضاف ًة �إىل م�ساهمة
�رشكات جديدة.
وبالتايل ف� ّإن جوائز
امل�����س��اب��ق��ة ال��ث��ان��ي��ة
تنوعا
�ستكون �أك�ثر
ً
وقيم ًة من �سابقاتها،
ك��م��ا � ّأن امل�ساهمة
املالية �ستكون �أ�شمل ،ما ميكّ ن اجلي�ش من
افتتاح م��راك��ز ج��دي��دة لتعليم الفرن�سية يف
ال�شمال (مع�سكر عرمان للتدريب) ،ومكتبة
يف بعلبك ،وجتديد ثماين قاعات للتدري�س،
�إ�ضاف ًة �إىل تن�شئة عنا�رص جدد لرفع م�ستوى
تعليم اللغة الفرن�سية.
ت�سهيالت
يقدم جهاز التعاون للم�شاركني يف امل�سابقة
الثانية يف اللغة والثقافة الفرن�سيتني عدة
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ت�سهيالت تتيح اال�ستفادة لأكرب عدد،
وهذه الت�سهيالت هي على النحو الآتي:
 اختيار امل�شرتك الوقت وال��ي��وم اللذينينا�سبانه للخ�ضوع لالمتحان من بني ثالثة �أيام
حم��ددة (�سيتم �إج��راء  3م�سابقات بامل�ستوى
نف�سه يف �أوقات خمتلفة).
 فتح باب الت�سجيل للجميع حتى لعنا�رصفوج املغاوير (مل يكن ب�إمكانهم امل�شاركة يف
يتغيبوا عن تدريباتهم).
امل�سابقة الأوىل كي ال
َّ
 منـح �شهـادة لكــل م�شــرتك يف امل�سابـقةمتـفـوقا �أو ال.
ً
�ســواء �أكــان
 ت��ق��دمي ف��ر���ص �أك�ب�ر ملتابعة دورات يفاملركز الثقايف الفرن�سي يف بريوت.
�أم��ا �آخ��ر فر�صة لال�شرتاك فهي ال��راب��ع من
�شباط  ،2011وكلما كانت امل�شاركة كبرية
وفعالة ي�أتي الدعم ب�شكل �أو�سع وتكون اجلوائز
عديدة ومتنوعة.
ميكن التوا�صل مع جهاز التعاون الفرن�سي
الع�سكري التقني يف لبنان لكل من يهمه الأمر
عرب الربيد الإلكرتوين:
francophonie.fal@hotmail.fr

ورششة

عمل

كانون الثاين

�إعداد :تريز من�صور

التعاون

اجلي�ش وتنظيم الأ�رسة

جمال �إلقاء املحا�رضات وعقد الندوات واللقاءات
املتعلقة بتنظيم الأ�رسة وال�صحة الإجنابية.
وق���ال :لقد و�ضعتم �أ�صابعكم على اجل��رح
وقررمت املواجهة حيث انكف أ� وينكفئ الآخرون.
َّ
ولي�س من احلكمة مبكان �أن يكتفي املرء بلعن
الظالم بل عليه �أن ي�ضيء ال�شمعة تلو ال�شمعة

م�ساعدات متن ِّوعة للطبابة الع�سكرية ،والقيام
القيمة يف جم��االت
ب�سل�سلة م��ن امل��ح��ا��ضرات
ّ
الإر���ش��اد وال��ت��وع��ي��ة ،وامل�����ش��ارك��ة الف َّعالة يف
الن�شاطات التدريبية� ،إىل جانب الدعم املعنوي
املادي لعائالت الع�سكريني ال�شهداء ومعوقي
احلرب.

م�ستـمـر
ّ

�أقامت جمعية تنظيم الأ�رسة يف لبنان ور�شة عمل
تقييمية حول الأن�شطة املحقَّقة يف امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية خالل العام  ،2010وذلك يف فندق
املوفينبيك بح�ضور رئي�س الطبابة الع�سكرية
العميد الركن موري�س �سليم ممثالً العماد قائد
اجلي�ش ،رئي�س اجلمعية ال�سيد توفيق ع�سريان،
ورئي�سة اجلمعية املنتخبة الإعالمية �سو�سن
ع�سريان احل�سيني ،ر�ؤ�ساء الطبابة الع�سكرية يف
املناطق ،املديرة التنفيذية يف اجلمعية ال�سيدة
ومن�سقة امل�رشوع ال�سيدة �سي�سيليا
جنال البزري،
ِّ
ال�شامي ،وع��دد من الأط��ب��اء والإخت�صا�صيات
االجتماعيات العامالت يف اجلمعية.
بعد الن�شيد الوطني �أل��ق��ى العميد الركن
موري�س �سليم كلمة قيادة اجلي�ش نقل فيها
تقدير القيادة ن�شاط جمعية تنظيم الأ��سرة يف
والقيمني على ور�شة العمل التي ت�أتي
لبنان
ِّ
تتوي ًجا للعديد من الن�شاطات امل�شرتكة يف

ملحو ما �أمكن من هذا الظالم .ف�أي خري تنتظره
�أجيال امل�ستقبل �أم��ام تف�شي ظواهر اجلهل
والفقر والبطالة والفو�ضى االجتماعية التي
ت��ذكّ ��ي ن��اره��ا �أ��س�رة ف��اق��دة الب�رص والب�صرية،
مت�ضي �إىل حيث ال تعلم ،فيم�ضي معها املجتمع
والوطن �إىل املجهول.
و�أ�شار �إىل الإجنازات التي ا�ستطاعت حتقيقها
جمعية تنظيم الأ�رسة يف لبنان� ،إن على ال�صعيد
ال��وط��ن��ي ال��ع��ام �أم على �صعيد ال��ت��ع��اون مع
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،وال��ذي جتلّى يف تقدمي
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ثم كانت كلمة رئي�س اجلمعية ال�سيد توفيق
ع�����س�يران ال���ذي ث� ّ�م��ن ج��ه��ود ق��ي��ادة اجلي�ش
وق���ال �إن����ه« :ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ت��وقّ ��ف ال��دع��م
امل��ايل مل�رشوعنا مع اجلي�ش من قبل �صندوق
الأمم املتحدة لل�سكان ،فقد وا�صلنا تنفيذ
امل�رشوع بالوترية نف�سها من احلما�سة والعطاء
تف�سريا مقن ًعا ملوقف
وااللتزام ،و�إن كنا ال جند
ً
ال�صندوق» .و�أ�شار اىل «�إدخال تعديل على ا�سم
اجلمعية حيث �أ�ضيفت �إليه عبارة «للعمل على
التنمية ومتكني الأ��سرة» انطالقً ا من �أن معظم

ي�صب يف هذين املجالني.
جهودنا
ّ
وعر�ضت من�سقة م�رشوع اجلي�ش يف اجلمعية
َّ�صا عن التقرير
ال�سيدة �سي�سليا ال�شامي ملخ ً
ال�سنوي التقييمي لن�شاط اجلمعية مع اجلي�ش
يف املعاهد وامل�ستو�صفات الع�سكرية والألوية
والثكنات ،ت�ضمن بالأرقام عدد امل�ستفيدين،
ونوعية املحا�رضات التي �ألقيت خ�لال العام
 2010مثل الرتبية ال�صاحلة ،احلمل والوالدة،
ال�سيدا والأم���را����ض املتناقلة ع�بر اجلن�س،
الأم���را����ض املرتبطة ب��ال��غ��ذاء ،الإدم����ان على
امل��خ��درات ،ال�صحة الإجنابية للرجل ،و�سائل
منع احل��م��ل ،و�سائل تنظيم الأ��س�رة و��سرط��ان
ال��ث��دي ،وغ�يره��ا م��ن املوا�ضيع التي �أجمعت
الدرا�سة ،كما امل�شاركني ،يف جل�سة التقييم،
على حد �سواء ،على �رضورة تو�سيع �إطار تن ّوعها
تطرقت ال�سيدة
وتفعيلها العام  .2011كما
َّ
ال�شامي يف تقريرها �إىل املعوقات التي واجهت
الأطباء واملحا�رضين خالل الدورات بغية تفاديها
يف امل�ستقبل.
ب��ع��د امل��ن��اق�����ش��ة التقييمية للتقرير بني
امل�شاركني لفت مدير اجلمعية ال�سيد ع�سريان
�إىل �أن ال�ضباط والع�سكريني قد �أبدوا رغبة يف
زيادة عدد الدورات وتن ّوع موا�ضيعها.
وختمت ال�سيدة ال�شامي اللقاء التقييمي
بعر�ض الربنامج ال�سنوي للعام  2011والذي
�سيت�ضمن حما�رضات توعية وتثقيف لتالمذة
�ضباط املدر�سة احلربية ،وتفعيل عمل اجلمعية
يف امل�ستو�صفات الع�سكرية ،وكذلك برامج
توعية وتثقيف يف مدر�سة ال�صحة والأل��وي��ة
والثكنات الع�سكرية� ،إ�ضافة �إىل عقد اجتماعات
دورية تقييمية ل�سري العمل مع رئا�سة الطبابة
الع�سكرية وم�س�ؤويل الطبابة يف املناطق كافة.
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�ش ّك َل البحر ،منذ ِ
الق َدم� ،أهم و�سائل
التجارة واالنتقال ما بني ال�شعوب
مت
وال��دول .ففي اجت��اه البحر وع�بره ّ
الن�شاط الإقت�صادي الدويل ،وانت�رش
التبادل التجاري واحل�ضاري .فح�ضارات
ال�شواطئ كانت لها اليد الطوىل يف
ن�رش الأفكار ،والنمو العقلي ،والنزاعات
رية الفردية ،بخالف املناطق
التحر ّ
ّ
القارية املغ َلقة ،التي
واحل�ضارات
َّ
ميكن و�سمها ب�سمة الأنظمة املقفلة� ،أو
امل�ستب ّدة ،وجمتمعات الإقطاع والريف
واالكتفاء الذاتي القائمة على �أ�سا�س
نظام مغلق اقت�صادياً وفكرياً.

�رصاع وتوازن
�سعـى بعـ�ض امل� ّؤرخــني �إىل �إرجــاع تاريخ
العامل �إىل ��صراع ما بني البحر وال�بر� ،أو نزاع
املحيطات وال��ق��ارات� ،أو ب�صورة �سيا�سية
اجتماعية� ،إىل ��صراع م��ا ب�ين الدميقراطيات
احل�����رة ،ال�سلمية
ال�ساحلية ذات الأن��ظ��م��ة
ّ
وال�شعبيــة ،والأم�براط��وري��ات ال��ق��اري��ة ذات
الأنظمــة القوميــة ،الت�سلُّطيــة واال�ستبــدادية
(���ص��راع الإم�ب�راط���وري���ة ال��ف��ار���س��ي��ة وال��ع��امل
الإغ��ري��ق��ي�� ،ص�راع روم���ا وال�ب�راب���رة ،الإ���س��ـ�لام
وال��ع��امل الإق��ط��اع��ي ،ه��ول��ن��دا و�إم�براط��وري��ة
�شارلكان� ،إنكلــرتا ونابليون ،الدميقــراطيات
�ي�را
الأنكلو�سك�ســونيــة ودول املحـور ،و�أخ ً
م��ا ب�ين حلــف �شمــال الأطلــ�سي والكتـلة
ال�سوفـياتية).
ولكن االختالل يف التوازن التاريخي ما بني
كثريا ما كان ينتهي ب�إقامة
هذه املجتمعات
ً
�إحتادات يتم فيها توازن القوى ما بني الدول
الربية.
ال�ساحلية والدول
ّ
املياه الإقليمية بني امل ّد الإقليمي واجلزر الدويل

�إعداد :د� .أحمد َع ّلو
عميد متقاعد

املياه الإقليمية

TERRITORIAL WATER

بني امل ّد الإقليمي
واجلزر الدويل
البحر العام
ي�شكل مبد�أ الو�صول �إىل البحر نقطة الإنطالق
للقوانني ال��دول��ي��ة املتعلّقة باملوا�صالت،
وبخا�صة للدول الداخلية� ،أي التي ال تطلّ على
�أي بحر.
�أهم املبادئ الأ�سا�سية �أن «البحر العام ُح ّر»
( ،)Libreوه��ذا يعني � ّأن البحر لي�س ملكًا
لأي دولة .وقد تط َّور هذا املبد أ� عرب التاريخ:
فاملفهوم الروماين ال�سابق كان يعترب �أن البحر
املتو�سط ملك الرومان الذين �أطلقوا عليه ا�سم
ا�ستمرت
«بحرنا» ( .)mare Nostrumوقد
ّ
ال���دول والإم�ب�راط���وري���ات ال��ك�برى يف فر�ض
�سيطرتها على البحار واعتبارها ملكًا لها ،حتى
القرن ال�سابع ع�رش عندما ن�رش العامل الهولندي
احل����ر» Mare
غ��رو���س��ي��و���س ك��ت��اب��ه« :ال��ب��ح��ر
ّ
 liberumوفيه يدافع عن نظرية حرية البحار،
معار�ضا بذلك الأ�سبان الذين كانوا يطالبون
ً
بامللكية اخلا�صة للبحر ،وكذلك الربتغاليون
والإيطاليون.
املياه الإقليمية بني امل ّد الإقليمي واجلزر الدويل
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القت دع��وة غرو�سيو�س حول «البحر احل ُّ��ر»
�صداها يف القرن الثامن ع�رش .فمع بنكر�شوك
ب��د أ� التفريق ما بني البحر الإقليمي و�أع��ايل
بحرية هذا البحر ،فبد�أت بذلك
البحار ،واملناداة
ّ
ال��دول تخ ّفف من مغاالتها يف دعوى ال�سيادة
على البحار واقتناعها مب��ب��د�أ امل�لاح��ة احل ّ��رة
من كل قيد .ومع منت�صف القرن التا�سع ع�رش
ي�ستقر كقاعدة
بد�أ مفهوم حرية �أعايل البحار
ّ
مت االتفاق على � ّأن
دولية ُم�سلَّم بها
عامليا ،و ّ
ً
حدود املياه الإقليمية للدول البحرية ي�ساوي
مدى طلقة مدفع من�صوب على ال�شاطئ .وملا
كانت قذائف مدفعية تلك املرحلة ال تتجاوز يف
ا�ستقر الر�أي الدويل
مداها الثالثة �أميال فقد
ّ
على اعتبار �أن حدود البحر العام تبد�أ بعد هذا
وا�ستمر هذا املبد�أ �ساري املفعول حتى
املدى.
ّ
القرن الع�رشين.
تق�سيم مياه البحر
ا�ستقر ال��ر�أي ال��دويل ،بعد مفاو�ضات
لقد
ّ
املياه الإقليمية بني امل ّد الإقليمي واجلزر الدويل

كثرية �إمت ّدت �إىل عقود خلَت ،على � ّأن الدولة
ال�ساحلية متتلك حقًا على البحار التي ت�شاطئ
�إقليمها .فمنذ مطلع القرن الع�رشين وخالله
وحتى الربع الأخري منه ،والدول تتفاو�ض وت�ضع
االتفاقيات لتنظيم حقوق الدول يف امل�سطَّ حات
البحرية القريبة من �أر�ضها ،والبعيدة عنها،
كذلك حقوق الدول التي ال متلك �شاطئًا على
البحر ،وذل��ك انطالقً ا من مبد�أ امل�ساواة بني
ال��دول .فمنذ معاهدة «اله��اي» العام 1907
لتنظيم احل����روب ال��ب��ح��ري��ة وح��ت��ى م��ع��اه��دة
«جامايكا» ال��ع��ام  ،1982و�ضع الكثري من
االتفاقات واملعاهدات التي و�ضعت القواعد
الدولية لتحديد حقوق الدول وواجباتها جتاه
البحار وغريها من الدول التي متتلك احلقوق
ٍ
ب�شكل مت�سا ٍو.
والواجبات نف�سها
تعريفات �رضورية
امل�ستمرة
تو�صلت املفاو�ضات الدولية
لقد
ّ
ّ
�إىل و�ضع تعريفات ال ب ّد منها لتحديد حقوق
الدول ال�ساحلية يف البحار وحتديداتها العملية
على �أر�ض الواقع ،وذلك كما ي�أتي:
ق�صد بها تلك الأجزاء
وي َ
• املياه الداخليةُ :
من البحر التي تتغلغل يف �إقليم الدولة وتتداخل
فيها ،وهي ت�شمل املوانئ ،والأحوا�ض البحرية،
حكما
اخللجان ،البحار الداخلية،
ّ
ولكن لكل منها ً
خا�صا.
ً
• خط الأ�سا�س ( :)Baselineوهو اخلط
امل�ستقيم ال��ذي يجمع بني أ�ط���راف ال��ر�ؤو���س
الربية للإقليم الداخلة يف البحر .وك��ل �أج��زاء
البحر التي تقع جلهة ال�شاطئ من هذا اخلط
��اه��ا داخ��ل��ي��ة تابعة لأم�ل�اك ال��دول��ة
تعترب م��ي ً
ال�ساحلية و�إقليمها ،وت����سري عليها قوانني
الدولة و�سلطانها و�سيادتها القانونية.
• املياه الإقليمية �أو البحر الإقليمي
( :)Territorial Waterهو النطاق البحري
القائم ،واملمت ّد ما بني الإقليم والبحر العام،
انطالقً ا من خط الأ�سا�س ومبدى ال يتجاوز 12
بحريا ،ا�ستنا ًدا �إىل اتفاقية جامايكا العام
ميالً
ً
 ،1982واتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار.
• املنطقة املتاخمة (Contiguous
املياه الإقليمية بني امل ّد الإقليمي واجلزر الدويل

 :)Zoneوهي منطقة �إ�ضافية توازي يف مداها
مدى البحر الإقليمي ولها �أحكام خا�صة.
• امل��ن��ط��ق��ة االق��ت�����ص��ادي��ة اخل��ال�����ص��ة
(:)Exclusive Economic Zone
وهي املنطقة املمت ّدة من خط الأ�سا�س قرب
ال�شاطئ وحتى �أعايل البحار �أو اجلرف القاري.
• اجل����رف ال���ق���اري (Continental
 :)shelfوهو املنطقة التي تبد أ� يف نهايتها
الأر�ض باالنحدار نحو الأعماق ،و�أكرث من 2500
م عمقا ً ،بحيث �أنه ي�صبح من املتعذَّر اال�ستفادة
من مياه البحر لل�صيد ،وي�صعب الو�صول �إىل
القعر ال�ستغالل املوارد.
معاهدة الأمم املتحدة حول قانون البحار
( )1982
تابعت ال��دول مفاو�ضاتها لو�ضع معاهدة
دائمة وملزمة للقانون الدويل املتعلّقة بالبحر،
وخ�صو�صا بعد ت�أ�سي�س الأمم املتحدة العام
ً
تو�صلت �إىل اتفاق مبدئي عرف
 ،1945وقد
ّ
يتم
مبعاهدة جنيف للعام  ،1958ومل��ا مل ّ
االتفاق على بع�ض الأمور اجلوهرية والأ�سا�سية
وخ�صو�صا حقوق ال��دول يف البحر الإقليمي،
ً
وامل��دى املعقول لهذا البحر ،وه��ل هو ملك
للدولة �أم �أنه يخ�ضع ل�سيادتها فح�سب ،فقد
تابعت الدول برعاية الأمم املتحدة املفاو�ضات
مت االتفاق على معاهدة جديدة وقعت
�إىل �أن ّ
يف جزيرة جامايكا يف مدينة Montego Bay
يف  10ك��ان��ون الأول ال��ع��ام  ،1982وعرفت
با�سم «معاهدة الأمم املتحدة لقانون البحار
(United Nations Convention on
)the Law Of the Sea - UNCLOS
حيز التنفيذ يف  16ت�رشين الثاين العام
ودخلت ّ
 ،1994وهي م�ؤلّفة من  320مادة ،و 9مالحق.
 البحر الإقليمي (:)Territorial Seaأق���رت معاهدة الأمم املتحدة ح��ول قانون
� َّ
البحار حق �أي دولة يف �أن مت ّد مياهها الإقليمية
بحريا يبد�أ من خط
�إىل م�سافة ال تتع ّدى  12ميالً
ً
الأ�سا�س املح ّدد وفق هذه املعاهدة.
أق����رت ه���ذه امل��ع��اه��دة ح��ق ك��ل دول��ة
ك��م��ا � ّ
�ساحلية يف ب�سط �سيادتها على ه��ذه املياه
املياه الإقليمية بني امل ّد الإقليمي واجلزر الدويل
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الإقليمية ،وه��ي ت�شمل الف�ضاء ال��ذي يعلو
هذه املياه ،وكذلك طبقات الأر�ض التي توجد
حتت هذه املياه ،وما بينهما من موارد وثروات
�سمكية �أو معدنية .ولكنها فر�ضت على الدول
ال�ساحلية ال�سماح لل�سفن الأجنبية بحق «املرور
ال�بريء» ( ،)innocent passageوب�شكل
ال يتعار�ض مع �أم��ن ه��ذه ال��دول��ة و�سالمتها،
يعر�ض الإقليم للخطر �أو لل�رضر .وللدولة
�أو ّ
ال�ساحلية احلق يف ال�صيد وا�ستثمار كل املوارد
املتاحة يف البحر� ،أو القعر� ،أو الطبقات ال�سفلى
من القعر وا�ستخراج الرثوات املتاحة من نفط
وغاز ومعادن خمتلفة.
 امل��ن��ط��ق��ة امل��ت��اخ��م��ة (Contiguous :)Zoneورد يف املادة  33من معاهدة الأمم
امل��ت��ح��دة ال�سابق ذك��ره��ا �أن م��ن ح��ق ال��دول
البحرية �إقامة منطقة متاخمة لبحرها الإقليمي
املياه الإقليمية بني امل ّد الإقليمي واجلزر الدويل

امل

التي تقع ما بعد املنطقة االقت�صادية اخلا�صة
تعترب �أعايل البحار ،وي�رسي عليها مبد�أ «حرية
البحار» وهي مفتوحة لكل ال��دول ،ال�ساحلية
منها واملقفلة (من دون �سواحل) ،ال�ستخدامها
ك��م��ا ت�����ش��اء ،م��ا ع���دا جت���ارة ال��ع��ب��ي��د ،تهريب
املخدرات ،القر�صنة� ،أو �إقامة حمطات راديوية
�أو تلفزيونية غري مرخّ �ص بها .ولهذه املنطقة
وكيفية ا�ستثمارها �أح��ك��ام خا�صة وردت يف
االتفاقية بالتف�صيل.

إ�ضافيا ما بعد حدود بحرها
بحريا �
متت ّد  12ميالً
ً
ً
الإقليمي باجتاه البحر ال��ع��ام ،متار�س فيها
�صالحيات اجلمارك ،ومكافحة الهجرة ،ومراقبة
الأمور ال�صحية لل�سفن التي تقع �ضمن بحرها
الإقليمي وهذه املنطقة (�أي على م�سافة تبلغ
بحريا من خط الأ�سا�س كح ّد �أق�صى).
 24ميالً
ً
وللدولة احلق يف تطبيق قانونها اخلا�ص على
كل خمالفة لقوانينها اخلا�صة املتعلّقة باملياه
الإقليمية ،من حفاظ على ثروتها ال�سمكية،
وم��ن��ع ال��غ�ير م��ن ال�صيد يف ه��ذه امل��ي��اه� ،أو
ا�ستغالل الأر�ض حتت هذه املياه� ،أو ا�ستخراج
�أي مادة �أو التنقيب عنها ،لأنها حق من حقوق
الدولة ال�ساحلية� ،ش�أنها �ش�أن البحر الإقليمي.
 الـمنطقـــة االقـتـ�صاديـــة اخلا�صــة( :)Exclusive Economic Zoneهي
��ارا م��ن خط
متتد حتى  200ميل بحري اع��ت��ب ً

يل

املياه الإقليمية بني امل ّد الإقليمي واجلزر الدويل

الأ�سا�س .وللدولة البحرية احلق يف التنقيب،
وا�ستخدام امل��وارد املوجودة يف البحر وقعره
منا�سبا من �إن�شاءات
وحتته ،و�إق��ام��ة ما ت��راه
ً
لتوليد الطاقة� ،أو البحوث العلمية ،ولكن
يعر�ض املالحة والبيئة البحرية لأي
ب�شكل ال ّ
خماطر م�رضّة ،وال يتعار�ض مع حقوق ال��دول
الأخرى املقابلة �أو املجاورة.
 اجلرف القاري :ي�شمل اجلرف القاري لأيدولة �ساحلية قاع �أر���ض امل�ساحات املغمورة
وباطنها التي متت ّد �إىل ما وراء بحرها الإقليمي،
يف جميع �أنحاء االمتداد الطبيعي لإقليم تلك
ال��دول��ة ال�بري حتى ال��ط��رف اخل��ارج��ي للحافة
القارية� ،أو �إىل م�سافة  200ميل بحري من خط
الأ�سا�س� ،إذا مل يكن الطرف اخلارجي للحافة
ميت ّد �إىل تلك امل�سافة.
 �أع��ايل البحار (� :)High Seasإن املياهاملياه الإقليمية بني امل ّد الإقليمي واجلزر الدويل
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البحر لي�س ملكاً لأحد
من املنطقي �أن البحر لي�س ملكا ً لأحد ،فالدول
البحرية ،و�إن فر�ضت �سلطتها و�سيادتها
خالل التاريخ على بع�ض امل�سطَّ حات املائية
التي ت�شاطئ �أقاليمها بحكم الأم���ر الواقع
وال�سيطرة على �سطحه ،وحركة النقل فوقه،
يوما �أنها متتلك
�إال �أنها مل ت�ستطع �أن تدعي ً
مياه هذه البحار� ،أو توقف حركتها الطبيعية،
أي�ضا والواقعي �أن الأر�ض
ولكن من املنطقي � ً
الواقعة حتت املياه ميكن اعتبارها امتدا ًدا
طبيعيا للياب�سة ولأرا�ضي الإقليم� ،أو هي جزء
ً
من الإقليم مغمور باملياه .وما و�ضعته الدول
وال�شعوب من �أعراف� ،أو معاهدات� ،أو قوانني
لي�س �إالّ لتنظيم حقوق ه��ذه ال���دول وح��دود
حرية كل منها بالت�رصّف مبياه البحار وقعرها
وما حتته حفاظً ا على حياة �شعوبها ومواردها
وو�سائل عي�شها بطريقة حتمي حقوق الآخرين،
ومتنع النزاع� ،أو التعدي على هذه احلقوق.
• املراجع
• www.un.org/dept:UN convention
on the law of the sea 1982.
• القانون الدويل العام� :شارل رو�سو -مرتجم،
الأهلية للن�رش والتوزيع -بريوت .1987
• القانون الدويل العام :علي �صادق �أبو هيف
 -من�ش�أة املعارف بالإ�سكندرية .1975

�ترا وفق
• امليل البحري ي�ساوي  1852م ً
القانون الدويل فيكون عر�ض البحر الإقليمي
 22،224 = 22,224x12كلم.
املياه الإقليمية بني امل ّد الإقليمي واجلزر الدويل

�إ�سـرائيـل يف مـ�أزق هـ�شــــــــــــ
تعاين �إ�رسائيل يف ه��ذه املرحلة
من وجودها �أزم��ة متع ِّددة الأوج��ه
واجلوانب تعود �إىل ف�شل مرتاكم
يف ح��ي��ث��ي��ات ع��ق��ي��دت��ه��ا الأم��ن��ي��ة
امل��ت��ط�� ِّورة .وك��ان��ت ه���ذه الأزم���ة
قد ب��د�أت مبا�رشة يف �أعقاب حرب
ثم تراكمت
حزيران العام َّ ،1967
عنا�رصها ومظاهرها يف �سل�سلة من
التطورات ك��ان �أب��رزه��ا النهو�ض
وال��ت��ح��دي العربي والفل�سطيني
ب��ت�����ص��ع��ي��د امل���ق���اوم���ة ،و�إدخ�����ال
التو�سعي ال�صهيوين
امل�رشوع
ّ
يف املنطقة يف م�آزق فاقمتها
ال�ضغوطات على النازحني
اليهود الذين راح��ت تتزايد
�أع��داده��م يف االجت��اه املعاك�س
من داخل الكيان �إىل اخلارج ودول
ال�شتات .وعلى ال��رغ��م م��ن متكن
الزعماء ال�صهاينة من احتالل �أجزاء
كبرية من الأرا���ض��ي الفل�سطينية
وت�رشيد ق�سم كبري من �أ�صحابها
الأ���ص��ل��ي�ين ،ف����إن امل�ستوطنني
ال��ي��ه��ود ال���واف���دي���ن مل ينعموا
بالهدوء وال�سالم والطم�أنينة كما
كانت تعدهم به الوكالة اليهودية
و�سائر و�سائل الدعاية والإع�لام
ال�صهيونية .كما �أن عوامل القوة
التي اعتمدت عليها املنظمات
ال�صهيونية لإقامة الكيان – الدولة
حاليا �إ�شكالية الثقة
باتت تواجه
ً
بها .واجلي�ش الإ�رسائيلي و�سائر
القوى الأمنية الداعمة له مل تعد
حم��ط الثقة املطلقة كما كانت
عليه احل��ال يف املا�ضي ،ذل��ك �أن
ال��ق��وة الع�سكرية الإ�رسائيلية مل

�إعداد:
�إح�سان مرت�ضى
باحث يف ال�ش�ؤون اال�رسائيلية
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تعد ق��ادرة على حتقيق كل �شيء
و�أي �شيء يف وقت ق�صري وخاطف،
ومن دون تكبد خ�سائر فادحة يف
الأموال والأرواح .وقد وردت كلمة
«ف�شل» يف التقرير الأويل للجنة
فينوغراد التي حقَّقت يف نتائج
ح���رب ال��ع��ام  2006م��ا جمموعه
164م���رة .وك�شف تقرير مراقب
الدولة حول دور «اجلبهة الداخلية»
و�أو���ض��اع��ه��ا خ�لال احل��رب نف�سها
ن��ق��اط ت��ق�����ص�ير وف�����ش��ل ك��ث�يرة.
أي�ضا،
وك�شفت حتقيقات خمتلفة � ً
بع�ضها ق�ضائي ،عن وجود ف�ساد
م�ستمر وانتهاكات قيمية و�أخالقية
وم�سلكية يف �صفوف �ضباط اجلي�ش
وعنا�رصه ورتبائه على حد �سواء،
الأم��ر ال��ذي زاد من ح��دة النقا�ش
يف ال��داخ��ل الإ��سرائ��ي��ل��ي ح��ول دور
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ومكانتها
خ�صو�صا يف
يف �صنع ال��ق��رارات،
ً
ظ��ل غياب الن�صو�ص القانونية
ال��وا���ض��ح��ة وامل����ح���� َّددة ،وت��ن��ام��ي
الدعوة لو�ضع قيود على تدخالتها
نتيحة اهتزاز الثقة بها بعد ف�شلها
يف حتقيق ال��ع��دي��د م��ن الأه���داف
القومية والأمنية ،وكذلك يف ظل
ت��راج��ع احتماالت ن�شوب احل��روب
الكال�سيكية الكربى يف املنطقة،
وتهربا
إحجاما
الأمر الذي انعك�س � ً
ً
من �أداء اخلدمة الع�سكرية الإلزامية،
والتخفِّ ي وراء درا�سة ال��ت��وراة �أو
الإ�صابة ب�إمرا�ض تعفي من �أداء
هذه اخلدمة .وقد ك�شف نائب وزير
الأمن الإ�رسائيلي اجلرنال املتقاعد
متان فيلنائي عن �أنه على الرغم من

ــــــــــــا�شـة جبـهتهـا الداخليـة
ونيف على انتهاء
مرور �أربع �سنوات ِّ
حرب لبنان الثامنة ( ،)2006ف�إن
اخلدمات بني ال���وزارات املختلفة
يف الدولة العربية ما تزال قائمة.
و�أ�ضاف فيلنائي �أن هذه اخلدمات
حت���ول دون تطبيق التو�صيات
وت��ع��رق��ل مهمات اال���س��ت��ع��دادات
حلماية نقطة ال�ضعف الأ�سا�سية يف
الكيان وهي اجلبهة الداخلية ،التي
بح�سب ر�أيه �ستتح َّول يف �أي حرب
قادمة �إىل جبهة القتال الأ�سا�سية
ب��ك��ل م���ا ت��ع��ن��ي��ه ال��ك��ل��م��ة .ور�أى
فيلنائي يف درا���س��ة �أج��راه��ا حول
املخاطر الإ�سرتاتيجية املحدقة
بالدولة العربية العام � ،2011أن
 %40فقط من اجلبهة الداخلية
واقع حتت احلماية والباقي ما يزال
متاما.
مك�شوفً ا ً
واعترب فيلنائي �أن التهديدات
ال��ت��ي تخ�ضع لها جبهة �إ�رسائيل
الداخلية �إمن��ا تكمن يف الأ�سا�س
يف ال�����ص��واري��خ املنحنية امل�سار
وال�����ص��واري��خ البال�ستية ال��ق��ادرة
على �إ�صابة كل الأه��داف املدنية
وغ�ير املدنية يف �إ��سرائ��ي��ل والتي
ؤو���س��ا خمتلفة
ممكن ت��زوي��ده��ا ر� ً
الأنواع والأحجام .وقد حت َّول تهديد
هذه ال�صواريخ بالتايل� ،إىل جانب
العمليات الفدائية ال��ت��ي ميكن
تنفيذها يف ال��داخ��ل� ،إىل تهديد
�إ���س�ترات��ي��ج��ي بكل معنى الكلمة
لأن �أع����داء ال��دول��ة ال��ع�بري��ة على
متاما �أنهم ال
حد قوله «يدركون
ً
يقدرون على االنت�صار على اجلي�ش
الإ��سرائ��ي��ل��ي يف ���س��اح��ة امل��ع��رك��ة،

طويالً .و�سخر املعلِّق الع�سكري
يف ه��ذه ال�صحيفة ال�صهيونية
عامو�س هارئيل يف تقرير له من
حماولة ت�ضخيم �إع�لام العدو من
جدوى منظومة «القبة الفوالذية»
وق��ال يف تقريره ه��از ًئ��ا« :بيان
مهم �صادر عن احلكومة الإ�رسائيلية
�وج��ه اىل ك��ل م��ن اي���ران وح��زب
وم� َّ
اهلل وح��م��ا���س :ن��رج��و منكم ت�أجيل
ك��ل ن��واي��اك��م يف �شن ح��رب ملدة
ث�لاث �سنوات ،فنحن نعمل على
توزيع �أقنعة لل�سكان يف الأ�شهر الـ
 36املقبلة» ،و�أ�ضاف بال�سخرية
نف�سها�« :إن �أخ��ب��ار �آخ���ر �أ�سبوع
كانت �إيجابية �إذ ن�رشت امل�ؤ�س�سة
الأمنية تقديرات متفائلة تتعلَّق
ب���إح��راز ت��ق��دم ملحوظ يف تطوير
منظومة القبة الفوالذية العرتا�ض
ال�صواريخ وه��ي �أن��ب��اء ت�شري �إىل
�إمكان تزويد اجلي�ش الإ�رسائيلي �أول
بطارية من هذه املنظومة حلماية
مدينة �سديروت مقابل قطاع غزة
يف �شهر �أي���ار م��ن ال��ع��ام املقبل،
أقر املجل�س الوزاري امل�صغَّر
فيما � َّ
بتمويل م�رشوع توزيع �أقنعة واقية
على الإ�رسائيليني بد ًءا من ال�شهر
املقبل» .وبح�سب الكاتب ف�إن هذه
اخلطوات مهمة و�رضورية لتح�سني

وبالتايل ف�إنهم �سيعملون على
ح�سم املعركة عن طريق اجلبهة
�ستتعر�ض ل�رضبات
الداخلية التي
َّ
كبرية وخطرية ما �سي�ؤثر على �سري
املعارك وعلى �آلية ح�ساب نتائج
احلرب».
واعتربت جهات �أمنية �إ�رسائيلية
م�س�ؤولة �أنه يف اجلي�ش معروف من
هو القائد ومن هي الوحدات ومن
هو م�س�ؤول عنها ،يف حني �أن الأمور
يف اجلبهة الداخلية مل حتدد حتى
الآن .ومن هنا جاء القرار بت�شكيل
اجلبهة الداخلية يف اجلي�ش لكن مع
ا�ستمرار وجود عدم و�ضوح يف هذه
خ�صو�صا ب�سبب
اجلبهة حتى الآن،
ً
النق�ص يف امليزانيات.
�صحيفة «ه�آرت�س» ،من ناحيتها،
�شكَّكت يف جهوزية كيان العدو
حلماية جبهته الداخلية من �صواريخ
املقاومة و�صواريخ دول املمانعة
خ�صو�صا �إي���ران و�سوريا يف حال
ً
ان��دالع حرب �إقليمية ،و�أكَّ ���دت �أن
امل�سار من �أجل حتقيق ذلك ما يزال

التهديدات التي تخ�ضع لها جبهة
�إ�رسائيل الداخلية �إمنا تكمن يف
الأ�سا�س يف ال�صواريخ املنحنية امل�سار
وال�صواريخ البال�ستية القادرة على
�إ�صابة كل الأهداف املدنية وغري
املدنية يف �إ�رسائيل والتي ممكن
ؤو�سا خمتلفة الأنواع
تزويدها ر� ً

اجلي�ش  -العدد رقم 307

63

كانون الثاين 2011

قدرة دفاع �إ�رسائيل عن مواطنيها...
�إال �أن ن�رش مثل ه��ذه البطاريات
يف القرى واحل��دود ال�شمالية (مع
عاما كامالً ووفق
لبنان) يتطلَّب ً
��سرع��ة ال��ت��وزي��ع امل��خ��طَّ ��ط ل��ه ف ��إن
ا�ستكمال التجهيز �سي�ستغرق ثالثة
�أعوام بعد بدء امل�رشوع.
يف امل��ق��اب��ل ر�أى ال��ك��ات��ب �أن
اجلي�ش الإ�رسائيلي ما يزال يراهن
على ال��دم��ج ب�ين الهجوم اجل��وي
والعمليات ال�بري��ة ال��ت��ي ت�شمل
اح��ت�لال م��ن��اط��ق يف حم��اول��ة منه
لإيجاد رد على تهديد ال�صواريخ.
و�إذا ف�شلت ه��ذه الإج����راءات ف�إن
اجلبهة الداخلية الإ�رسائيلية بح�سب
�ستتعر�ض ل�رضبات مكثفة
هارئيل
َّ
يف �أي مواجهة مقبلة ،و�سيكون من
ال�صعب على �إ�رسائيل م��رة �أخ��رى
التو�صل �إىل ح�سم املعركة و�إحراز
ُّ
ما ي�شبه الن�رص على �أعدائها ،فالأمر
ب��ات متوقفًا على ق���درة �صمود
الإ�رسائيليني لفرتة طويلة وعلى
حمكما ،يف
توزيع امل��وارد توزي ًعا
ً
حني ال يبدو �أن اجلبهة الداخلية
الإ�رسائيلية �ستكون على ا�ستعداد
مل��واج��ه��ة ح��رب متوا�صلة وذل��ك
ب�سبب وج��ود «ف��ج��وات كبرية يف
التجهيزات ويف ق��درة ال�سيطرة
وال��رق��اب��ة املتعلقة مب�ؤ�س�سات
الإن��ق��اذ وال��ط��وارئ وا�ستعدادات
املحلية».
ال�سلطات
َّ
وق��د ن�رشت �صحيفة «يديعوت
ا�ستطالعا جاء فيه �أن
�أح��رون��وت»
ً
 %59من امل�ستطلعني ي��رون �أن
متر يف فرتة ع�صيبة ،و�أن
بالدهم ّ
 %43ي�����ش��ع��رون ب����أن �أم��ن��ه��م قد
ت�ضع�ضع ب�صورة ك��ب�يرة ،ور�أى
� %57أنه لي�س يف الأفق �شخ�صيات
ج��دي��دة ج��دي��رة مبن�صب رئا�سة
احلكومة.

ما هي خطة اللواء عند
تعر�ض قطاعه لكارثة
ُّ
طبيعية �أو بيئية؟
اللواءان التا�سع والعا�رش
قدما �إجابة عن هذا ال�س�ؤال
َّ
من خالل حما�رضة م�شرتكة
�ألقيت يف كلية ف�ؤاد
�شهاب للقيادة والأركان،
وتناولت تنظيم اللواء
ملواجهة الو�ضع الطارئ
مبا يف ذلك التعامل مع
امل�ؤ�س�سات واجلمعيات
الر�سمية واخلا�صة.
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�إعداد :ليال �صقر الفحل

اللواء العا�رش
ُ�سمت امل��ح��ا��ضرة �إىل
ق ِّ
ق�����س��م�ين :ع��ر���ض الأول
�ضباط من اللواء العا�رش
هم العميد الركن اليا�س
�سمعان (م�����س��اع��د قائد
ال��ل��واء ) ،والعقيد منري
�أب��و زي��د (رئي�س الق�سم
الثالث) ،والعقيد الركن
��ب���ود (رئ��ي�����س
ي��و���س��ف ع� ّ
الق�سم الثاين) ،والعقيد الركن وليد احلاج (قائد الكتيبة  ،)106و�شمل
العر�ض بداي ًة مفاهيم ح��ول الأزم���ات وال��ك��وارث و�أنواعها و�إدارت��ه��ا.
فالأزمة فعل يحتاج �إىل فعل م�ضاد يعتمد ب��دوره على طبيعة الأزم��ة
وم�ستواها واخلطر الذي ت�شكله على امل�ؤ�س�سة �أو النظام .لذلك ف�إن �إدارة
الأزمات الأمنية والكوارث الطبيعية هي الفن الأ�صعب .والتحدي يكمن
تتعر�ض لها الأر�ض من دون �إنذار وي�صعب
يف مواجهة الكوارث التي
َّ
على الدول مواجهتها ما يجعل اخل�سائر فادحة .و�أ�شار املحا�رضون �إىل
�أن تطور املجتمعات الب�رشية ،وازده��ار ال�صناعة والعمران ،وما يرتتب
على التكنولوجيا احلديثة من خماطر �إىل جانب النكبات ،جعل التفكري
الإن�ساين يتط َّور يف ميدان احلماية بق�صد املحافظة على العن�رص الب�رشي،
بحيث بد�أت احلكومات ت�أخذ بكل ما هو جديد يف جمال مكافحة الكوارث
وحماية الإن�سان وممتلكاته من خالل حتليل الأخطار ودرا�ستها واحتمال
حدوثها ،واال�ستعداد لها عرب جتهيز الإمكانات املادية والب�رشية والفنية،
�إ�ضافة �إىل امل�سعى احلكومي لتوعية املواطنني حول �إر�شادات ال�سالمة
وكيفية التعامل مع املخاطر.
واعتربوا �أن �أهم مق ِّومات النجاح هي يف الوقاية من نتائج الكوارث ما
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ي�ستلزم منظومة �إدارية وا�ضحة يف خطوطها الثابتة وقيمها
العامة من �أجل بناء جهاز �إداري متط ِّور عرب ا�ستحداث غرف
عمليات مهمتها ت�شخي�ص الأزم��ات ودرا�سة �أ�سبابها و�إدارتها بكفاءة
وتقليل �آثارها ال�سلبية على الفرد واملجتمع.
يف ه��ذا الإط���ار �أو���ض��ح املحا�رضون �أن ه��دف البحث تعريف الكارثة
الطبيعية �أو البيئية من حيث مفهومها وطرق معاجلتها �أوالً ،وت�سليط
ثانيا ،ومعرفة نظام �إدارة
ال�ضوء على متطلِّبات �إدارة الأزمة وخ�صائ�صها ً
الأزمات من خالل اختيار فريق �إدارة الأزمة والآلية امل�ستخدمة يف �إدارة
الفريق ثالثًا ،ودور اللواء و�أجهزة الدولة يف مواجهة الأزمات والكوارث
راب ًعا.
وقد �أو�صى الباحثون ب�إعداد برامج تدريبية ميدانية للكوادر الأمنية
غالبا
تنطلق من خربات �سابقة للتعامل مع احلدث ،لأن وقوع الأحداث
ً
متخ�ص�صة يف كيفية
ما ي�أتي من دون �أعرا�ض مبا يف ذلك تكوين وحدات
ِّ
مواجهة �أخطار الكوارث الطبيعية� ،إ�ضافة �إىل تطوير عمل اللجنة الوطنية
لإدارة الكوارث التي �أن�شئت يف لبنان العام  2008وتفعيله.
كما �أو���ص��وا بتطوير املناهج الأم��ن��ي��ة يف امل�ؤ�س�سات الأك��ادمي��ي��ة
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�أنحاء كثرية من العامل.
املحا�رضون �أو�ضحوا �أن هدف البحث كان ت�سليط ال�ضوء على �إمكان
ح��دوث ال��زالزل يف لبنان ،و�أ�سلوب التعامل معها من خالل امل�شاركة
الفعالة ملختلف الأجهزة ،ومن �ضمنها الع�سكرية ،لذلك �سلَّطوا ال�ضوء
على دور اجلي�ش الذي ال يقت�رص فح�سب على الدفاع عن الوطن وحفظ
�أمنه ،بل يتع َّداه �إىل �أعمال الإغاثة والإنقاذ يف �إبان الكوارث الطبيعية.
و�أ�شاروا �إىل دور اجلي�ش من خالل اللجنة الوطنية
�ضمت خمتلف الأجهزة
لإدارة الكوارث التي
َّ
التابعة للجي�ش �إ�ضافة �إىل الوزارات املعنية يف
الدولة ،مذكِّ رين بالتمرين على �إدارة كارثة ناجمة
عن وقوع زلزال ،الذي ُنفِّ ذ يف منطقة �رصيفا (اجلنوب)
بالتعاون مع اليونيفيل ومب�شاركة الأجهزة املعنية يف الدولة.
دورا فعاالً يف الت�ص ِّدي للكوارث على �أن
وخل�صوا �إىل �أن للجي�ش ً
تكون وحدات اجلي�ش ،ومنها الوحدة الكربى (اللواء) ،ذات تنظيم
خا�ص يجعله �أ�شبه بالنواة ال�صلبة والأ�سا�سية يف عملية
التدخُّ ل والإغاثة.
�أو�صى املحا�رضون بتفعيل عمل اللجنة الإدارية لإدارة
الكوارث واتخاذ الإج���راءات الوقائية من خالل و�ضع
القوانني للبناء وا�ستخدام الأرا���ض��ي بحيث تكون
م�صممة ملقاومة ال��زالزل و�إقامة املن�شئات
الأبنية
َّ
ال�صناعية والنفطية والكهربائية يف مناطق نائية بعي ًدا عن التجمعات
غالبا ما تندلع يف من�ش�آت كهذه عند
ال�سكنية كون احلرائق والإنفجارات
ً
حدوث زالزل.
كما مت َّنوا �إع��داد ف��رق مهمات خا�صة من القوات امل�سلحة والدفاع
املدين وال�صليب الأحمر وخمتلف الوزارات املعنية يف الدولة وتدريبهم،
�إ�ضافة �إىل فتح قنوات التعاون مع القطاع اخلا�ص بغية اال�ستفادة من
جميع التجارب يف مواجهة الكوارث الطبيعية ،وطلب امل�ساعدة لو�ضع
ا�سرتاتيجيات يف جمال تخفيف الأخطار الناجمة عن الكوارث.
تطرقت التو�صيات �إىل ��ضرورة �إع��داد خطط �إعالمية ،وحلقات
كما
َّ
توعية للمواطنني عرب امل�ؤمترات والندوات واللقاءات والربامج العلمية
املختلفة والتي ت�ساعد �إىل حد بعيد يف �إي�ضاح الإج��راءات املطلوبة يف
�أثناء الكوارث وكيفية تنفيذها.
من جهة �أخرى طالب املحا�رضون بو�ضع نظام �إنذار مبكر للمد البحري
لتخفيف الأخطار املحدقة عند ح��دوث زل��زال حتت امل��اء (ت�سونامي)،
و�إبعاد اال�ستثمارات الع�شوائية التي تزيد من ح�سا�سيتها للت�أثر ب�أي مد
بحري.
أخ�ي�را �أو���ص��ى امل��ح��ا��ضرون بالقيام بعملية م�سح �شاملة م��ن قبل
و� ً
اخت�صا�صيني جلميع البنى التحتية واملواقع احليوية يف لبنان لتحديد
مدى قدرتها على مقاومة الزالزل.
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والأم��ن��ي��ة مب��ا ي��ت�لاءم م��ع الإي��ق��اع
ال�رسيع ملتغيرِّ ات اخلريطة الأمنية.
ث��م متنى امل��ح��ا��ضرون ل��و يتم �إدراج
درو���س خا�صة يف كيفية الت�رصُّف يف �أثناء
ح��دوث ال��ك��وارث الطبيعية يف مناهج التعليم ،والأخ��ذ بتجارب الغري،
وتعزيز الأبحاث العلمية .كما حر�صوا �أخريا على الرتكيز على ِ
�شق الإر�شاد
ً
يف املحافظة على الطاقة وتر�شيد ا�ستعمال الوقود واملحروقات.
اللواء التا�سع
يف الق�سم الذي ق َّدمه اللواء التا�سع من املحا�رضة ،والذي كان بعنوان
«الزالزل» ،حا�رض كل من العميد الركن نزيه عزام (قائد اللواء) ،والعقيد
الركن مي�شال نقوال (رئي�س الق�سم الأول) ،والعقيد �سيمون اخلوري
(الكتيبة  ،)96والرائد عامر عامر (الكتيبة .)95
ِ
أ�رضارا بالهياكل االجتماعية واالقت�صادية
تحُ ْ دثُ الزالزل خ�سائر فادحة و� ً
والبيئية للبلدان ،وتعرقل حتقيق التنمية امل�ستدامة ،من هنا �أهمية
خ�صو�صا بعد �سل�سلة الهزات التي �رضبت
املو�ضوع
ً
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دخلت اخلدمة يف �سبعينيات القرن املا�ضي وما تزال تعي�ش ع�رصها

الدبابة ت – 72

سسالح
كانون الثاين
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الأ�صل
رمبا كانت الدبابة ت –  ،64عندما ظهرت،
دبابة القتال الأك�ثر ت��ط��وراً يف ال��ع��امل� ،إال �أن
امل�شاكل املبكرة مع املحرك ( 5TDFبوك�سرت
ديزل �شبيه مبحرك  60Lيف دبابة �شيفنت)،
وعجالت اجل��ر ،وع��دم دق��ة مدفعها الرئي�س،
حثّت املديرين ال�سوفيات على البحث عن
بديل للدبابة منخف�ض التقنية مع �أداء م�شابه،
�سيما بعدما بانت الكلفة العالية للوحدة،
ال ّ
وطريقة العمل املكثَّف للم�صنع.
جهز بها
لقد ك��ان��ت ال��دب��اب��ة غالية ج���داً ل ُت ّ

امل�سمى «الهدف � 172إم  »M 172حت�سينات
َّ
و�أنهاه .ودام��ت التجارب امليدانية من العام
وب َع ْيد املوافقة،
� 1971إىل العام ُ .1973
ت��وقَّ ��ف��ت م��ب��ا��شرة ��شرك��ة CHELYABINSK
 TANKعن ت�صنيع الدبابتني ت  55-وت
تتجهز لإنتاج الدبابة اجلديدة
 62و�رشعتَّ
ت .72 -
و�أخ�يراً ��سرّب الكولونيل البولوين ريت�شارد
كوكلن�سكي ،ب�ين العامني  1971و1982
بع�ض الوثائق التقنية اخلا�صة بالدبابة ت -
� 72إىل وكالة اال�ستخبارات الأمريكية.

م�ستهلكي حلف وار���س��و .وكانت
�أف�ضل �صن ًعا و�أكرث متانة ،ولكن
بتدريع �أق��ل ج��ودة الفتقاره �إىل
طبقة ال�سرياميك املحتوي الراتنج
داخ����ل م���ق��� َّدم ال��ب�رج وال��ت��دري��ع
امل���ن���ح���در ،وال���ت���ي ا���س��ت��ب��دل��ت
بالفوالذ .وكذلك امتلكت الدبابة
ت 72 -ج  T - 72Gالبولونية
ت��دري��ع�ا ً �أق���ل �سماكة باملقارنة
م��ع امل��ع��ي��ار املعتمد يف اجلي�ش
ال�سوفياتي ( 410ملم للربج).

جيو�ش املدرعات ال�سوفياتية من دون ذكر
دول حلف وار�سو.
واع��ت��ب��ارا ً م��ن ال��ع��ام  1967ط��� ِّورت دبابة
«اق���ت�������ص���ادي���ة» م����ن ال��ت�����ص��م��ي��م ال���ق���دمي
 V-46ل��ل��م��ج��م��وع��ة امل���ح���رك���ة يف م�صنع
 URALVAGON ZAVODيف م��دي��ن��ة
 .NIZHNY TAGILوك�������ان رئ��ي�����س
املهند�سني ليونيد كارت�سيف ق��د ابتكر
«ال��ه��دف  »172الت�صميم ال��ب��دئ��ي ،و�أدخ��ل
ف��ال�يري فنديكتوف على ال��ن��م��وذج البدئي

ق�صة الإنتاج
كانت الدبابة ت –  ،72بني �سبعينيات القرن
الع�رشين وتفكك الإحت��اد ال�سوفياتي ،الدبابة
الأكرث �شيوعا ً جلهة ا�ستعمالها من قبل اجلي�ش
ال�سوفياتي .كما � ُ��ص � ِّد َرت �إىل دول �أخ��رى يف
حلف وار�سو مثل فنلندا والهند والعراق و�إيران
و�سوريا ثم يوغو�سالفيا ،كما كانت ُت ْ�س َت ْن َ�سخ
يف مكان �آخر ب�إجازة �أو من دونها.
�أما الن�سخ امل�صنوعة ب�إجازة ،فكانت ت�صنع
يف بولونيا وت�شيكو�سلوفاكيا ال�سابقة مل�صلحة

وقبل العام  1990كانت ن�سخ الت�صدير من
ه��ذه الدبابة ت  72 -ال�سوفياتية ال�صنع،
وب�شكل مماثل ،مبنزلة �أدن��ى للدول الزبائن
خارج حلف وار�سو (�أغلبها من الدول العربية).
�سبب م�شاكل لوج�ستية حقيقية هو عدم
وما ّ
ال��ق��درة على ت��ب��ادل العديد م��ن قطع الغيار
والآالت ب�ين الن�سخ ال��رو���س��ي��ة والبولونية
والت�شيكو�سلوفاكية من هذه الدبابة.
ح َّدثت يوغو�سالفيا دبابة ت  72 -لت�صبح
الدبابة م  84 -احلديثة واملتط ّورة ،وباعت
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ال��ت��دري��ع م��ن الأوران��ي��وم
امل�ستنفد للمدفع عيار
125ملم يف رو�سيا على
�شكل املقذوف BM-32
منذ ح��واىل العام 1978
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن��ه��ا مل
تن�رش وه��ي �أق���ل اخ�تراق�ا ً
م��ن قذيفة التنغ�ستني
 BM-42ال��ت��ي ت��ق��ارن
يف قدرتها الإخرتاقية مع
القذيفة االملانية DM-
.53

منها املئات حول العامل خالل ثمانينيات القرن
و�سمى العراقيون دبابتهم ت 72 -
الع�رشين.
ّ
جمعوها من قطع
با�سم «�أ�سد بابل» مع �أنهم ّ
الغيار التي كانت تبيعها لهم رو�سيا كطريقة
للهروب من حظر الت�سلّح املفرو�ض من الأمم
املتحدة على ال��ع��راقّ � .أم��ا معظم امل�شتقات
في�ضم ال��دب��اب��ة البولونية PT-9
احل��دي��ث��ة
ّ
 Twardyوالرو�سية ت  .90 -والعديد من
ال��دول ،ومنها رو�سيا و�أوك��ران��ي��ا ،ق � ّدم �أي�ضا ً
حزمات حتديث للدبابات القدمية ت .72 -
ا�ستمرت الن�سخ املختلفة من هذه الدبابة
ّ
يف مرحلة الإنتاج لعقود ،وتغيرّ ت موا�صفات
تدريعها ب�شكل ملحوظ .فالدبابة الأ�صلية
امتلكت تدريعا ً فوالذيا ً متجان�سا ً يف قالب واحد
يج�سد تكنولوجيا التدريع ذي الفوا�صل ،وكانت
ّ
حممية جيدا ً وفق مقايي�س �أوائل ال�سبعينيات.
العام  ،1979بد�أ ال�سوفيات ب�صناعة الدبابة
ت  72 -املع ّدلة مع التدريع املركّ ب امل�شابه
لتدريع ت  64 -يف مقدم الربج وجبهة الهيكل.
و�أواخ��ر الثمانينيات ُج ِّهزت الدبابات ت72-
ال�سوفياتية (كما يف عدة دبابات يف �أمكنة �أخرى
من العامل) بقرميدات التدريع املفاعل وبطبقة
�إ�ضافية من «ال�سجاد» احلاجب التوليفي ABV
التي تخدم كذلك كمانع انزالق القدم.

املقيا�س البعدي الاليزري ظهر يف الدبابة
ت  72 -منذ العام  1978وقد ُج ِّه َزت الن�سخ
الأوىل مبقيا�س ب�رصي خمتلف املنظر الذي مل
يكن ممكنا ً ا�ستعماله للم�سافات الأدنى .وافتقر
بع�ض ن�سخ الت�صدير �إىل املقيا�س البعدي حتى
العام � ،1985أو وحدها دبابات �آمري ال�رسايا
والف�صائل (الن�سخة  )T-72Kا�ستقبلته.
وبعد العام  ،1985تز ّودت الدبابات احلديثة
من ت 72-التدريع املفاعل كمعيار،
واملحرك
ّ
الأكرث قوة  ،V-84واملدفع الرئي�س املح ّدث
الت�صميم ال��ذي ي�ستطيع �إط�ل�اق ال�صواريخ
�وج��ه��ة امل�����ض��ادة ل��ل��دروع م��ن ال�سبطانة.
امل� ّ
وغ � َدت الدبابة ت 72-مع هذا التطوير �أكرث
قوة وكلفة من الدبابة ت ،80-بيد �أن القليل
من هذه الن�سخ الأخ�يرة و�صل �إىل حلفاء حلف
وار�سو املنزعجني اقت�صاديا ً ،كما �إىل زبائن
�أجانب قبل �سقوط الكتلة ال�سوفياتية منفردة
العام .1990
منذ العام ُ ،2000ق ِّدمت دبابات الت�صدير
مع جهاز ال��ر�ؤي��ة الليلية بالت�صوير احل��راري
م��ن �صنع فرن�سي (على ال��رغ��م م��ن �أن��ه كان
الأف�ضل ا�ستعمال نظام «ب��وران-ك��ات��ري��ن»
يت�ضمن الت�صوير
امل�����ص� ّن��ع حم��ل��ي�ا ً وال����ذي
ّ
و�ص ِّن َعت القذائف خارقة
احلراري الفرن�سي)ُ .
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النماذج
ال����ن����م����اذج ال��رئ��ي�����س��ة
م���ن ال���دب���اب���ة ت 72 -
�� ُ��ص� ِ
��ن��� َع���ت يف االحت�����اد
ال�����س��وف��ي��ات��ي ورو���س��ي��ا.
و�أ�ضيف �إىل دبابة القيادة حرف ك من كلمة
( Komandorskiyال��ق��ي��ادة بالرو�سية)
لت�صبح ت  72 -ك ،و�إىل الدبابة ذات التدريع
امل��ف��اع��ل ح���رف  Vم���ن ك��ل��م��ة Vzryvnoy
(املتفجر بالرو�سية) لت�صبح ت  72 -يف
.T-72V
• ت 72-اورال (:)1973
الن�سخة الأ���ص��ل��ي��ة م�سلّحة مب��دف��ع �أمل�س
ال�سبطانة عيار 125ملم ومقيا�س بعدي ب�رصي
متطابق (�أي ي�ستعمل املبادئ الآلية والب�رصية
لل�سماح بالعامل عليه بتحديد م�سافة هدف
مرئي).
• ت� 72-أ (:)1979
�أ�ضيف �إىل الدبابة الأ�صلية :مقيا�س بعدي
الي��زري و�إدارة رم��ي الكرتونية ،تعزيز قوي
جلبهة الربج وقمته بالتدريع املركّ ب (امللقب
بـ دويل بارتون  Dolly Partonح�سب وكالة
الإ���س��ت��خ��ب��ارات الأم�يرك��ي��ة) ،اح��ت��ي��اط م�سبق
لتدريع مفاعل ،قواذف رمانات داخنة ،تدريع
على �شكل زعنفة مركب على واقيات الو�صل،
تغيريات داخلية.
• ت72-م:
ن�سخة «من��وذج ال��ق��رد» للت�صدير( ،من��وذج
القرد هي الت�سمية غري الر�سمية التي �أطلقتها

ال��ق��ي��ادة الع�سكرية ال�سوفياتية على ن�سخ
�درع��ة،
التجهيزات الع�سكرية ،م��ن ع��رب��ات م� ّ
وطائرات و�صواريخ� )...شبيهة بالدبابة ت72-
�أ  T72-Aو�إمنا مع تدريع �أكرث �سماكة و�أنظمة
�ص ِّن َعت كذلك يف
�أ�سلحة منخف�ضة امل�ستوىُ .
بولونيا وت�شيكو�سلوفاكيا ال�سابقة.
• ت 72ب :)1985( T-72B
مدفع رئي�س جديد ،جهاز ا�ستقرار� ،أجهزة
ت�سديد و�إدارة رمي قادرة على �إطالق ال�صاروخ
��وج���ه  .9M119 SVIRت��دري��ع Super
امل� ّ
يت�ضمن تدريعا ً �إ�ضافيا ً يف
Dolly Parton
ّ
مق ّدم الهيكل ،حمرك مط ّور  840ح�صانا ً بخاريا ً
(.)KW 626
• ت:)1995( 90-
وتت�ضمن امليزات
حتديث الدبابة ت72-
ّ
التقنية للدبابة الأثقل والأكرث تعقيدا ً ت 80 -
�سمى T-72
 .T-80ويف الأ���ص��ل كانت �س ُت ّ
.BU
�إن ت�صميم الدبابة ت 72-ط ّور �أي�ضا ً وفق
ال��ن��م��اذج اجل��دي��دة الآت��ي��ة :دب��اب��ة �أ���س��د بابل
(ال���ع���راق) ،م( 84-يوغو�سالفيا) ،م95-
دغ���م���ان ( M-95 Degmanك���روات���ي���ا)،
م�( 2001-رصبيا) ،ب ت 91-تواردي PT-91
( Twardyبولونيا) ،ت ( 90 -رو�سيا) ،دبابة
�إك�س ( EXالهند) ،و( TR-125رومانيا).
ميزات الدبابة ت 72 -
ت�شرتك ال��دب��اب��ة ت 72-ب��ع��دة م��ي��زات يف
الت�صميم م��ع ب��اق��ي ال��دب��اب��ات ال�سوفياتية
الأ�صل .وبع�ض هذه امليزات اعترب نواق�ص
باملقارنة املن�صفة مع دب��اب��ات حلف �شمال
الأطل�سي ،ولكن معظمها كان نتيجة الطريقة
امل��رغ��وب يف تطبيقها ان��ط�لاق �ا ً م��ن خ�برات
ال�سوفيات العملية يف احلرب العاملية الثانية.
وعلى الرغم من �أن هذه الدبابة �أقل اعتماداً
على الكهرباء من بع�ض دبابات القتال الرئي�سة
الغربية .ف�إنها تبقى مع ذلك بحاجة �إىل طاقة
كهربائية للعمليات واحلركة.
الوزن
�إن الدبابة ت 72-خفيفة ال���وزن للغاية،
( 41طنا ً) ،و�صغرية جداً باملقارنة مع دبابات

�ص ِّمم العديد
القتال الرئي�سة الغربية .ولقد ُ
م��ن ال��ط��رق واجل�����س��ور يف دول حلف وار���س��و
ال�سابق بحيث ت�ستطيع حتمل تنقل الدبابات
ت 72-يف ت�شكيلة ،يف ح�ين ال ميكن البتة
�أن تعربها دب��اب��ات حلف �شمال الأطل�سي �أو
حتى واحدة تلو الأخرى منها ما يعني تقلي�ص
حركتها ب�شكل ملحوظ .الدبابة ت 72-الأم
هي منخف�ضة الطاقة ن�سبيا ً مع ن�سخة مفرطة
ال�ضغط م��ن كتلة حم��رك ال��دي��زل الأ���س��ا���س
املخ�ص�ص للدبابة ت 34-من احلرب
V-12
ّ
العاملية الثانية� .أم��ا ال�سال�سل فتجري على
بتعرف
عجالت طريق كبرية القطر ما ي�سمح
ُّ
�سهل على الدبابة ت 72-وم�شتقاتها (عائلة
ال��دب��اب��ة ت 80/64-متتلك ع��ج�لات طريق
�صغرية ن�سبيا ً)� .أما الراحة يف الركوب فرديئة
املجهزة بجهاز
باملقارنة مع الدبابات الغربية
ّ
تعليق هدرودينامي.
�ص ِّم َمت الدبابة ت 72-الجتياز نهر غائ�صة
ُ
م�ستعملة �شنوركل قليل القطر ُيجمع يف
الدبابة .وز ِّود كل فرد من الطاقم جهاز تنف�س
مب�سطا ً مو�ضوعا ً يف �صندوق العدة للحاالت
ّ
املحرك حتت املاء فيجب
الطارئة .ف�إذا توقف
ّ
�أن ي��دور خ�لال �ست ث��وان و�إال غمرت املياه
غرفة املحرك نظراً �إىل فقدان ال�ضغط .وتعترب
طريقة ال�شنوركل خطرة ولكنها مهمة ج��دا ً
للحفاظ على احلركية العمالنية.
احلماية NBC
حتظى الدبابة ت 72-بنظام حماية �شامل
�ضد �أي هجوم ن���ووي ،بيولوجي ،وكيميائي
( .)NBCفلقد كُ ِ�س َي داخ��ل الهيكل وال�برج
بقما�ش توليفي م�صنوع من مك ّون البورون
بهدف تقلي�ص دخول الإ�شعاعات الناجمة عن
انفجارات قنبلة نيوترونية .وكذلك ز ّود الطاقم
هواء نظيفا ً يوفّ ره نظام �شامل لرت�شيح الهواء.
وي��ح��ول ال�ضغط ال��زائ��د طفيفا ً دون دخ��ول
التل ّوث عرب ال�صمامات والو�صالت .كما ي�سمح
ا�ستعمال ملقم �آيل للمدفع الرئي�س بطرد ق�رسي
للدخان �أك�ثر فاعلية باملقارنة م��ع التلقيم
اليدوي التقليدي ملدافع الدبابة ،بحيث ميكن
ن��ظ��ري�ا ً احل��ف��اظ على ع��زل مق�صورة القتال
بعيدا ً عن  NBCزمنا ً غري حمدود� .أما دبابات
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الت�صدير ت 72-فال تتمتع بالبطانة الداخلية
التي هي قيا�سية يف الدبابة الرو�سية و�إمن��ا
هي عبارة عن طبقة من القما�ش اال�صطناعي
املحتوي على ر�صا�ص بحيث يوفّ ر درجة من
احلماية �ضد مفاعيل �إ�شعاعات النيوترون
والنب�ضات الكهراطي�سية.
داخل الدبابة
مثل ال��دب��اب��ات ال�سوفياتية الرتاثية كلها
تخلّ�ص ت�صميم الدبابة ت 72-من الداخل

الف�سيح يف ع���ودة �إىل �شبح دب��اب��ة �صغري
وا�ستعمال فاعل للتدريع �إىل درجة ا�ستبدال
ال��رج��ل ال��راب��ع يف ال��ط��اق��م مبلقم �آيل .وه��ذه
الإ���ض��اف��ة الأ���ص��غ��ر ت��زي��د الإن���ه���اك املعنوي
واجل�سدي للطاقم (على الرغم من �أنه يف اخلدمة
ُيدعم طاقم الدبابة مبيكانيكي ينتقل مع وحدة
الدعم الع�سكري) .من ناحية ثانية ،يتطلّب
ال�ضيق �أفرا َد طاقم ق�صار القامة وفق
الداخل
ّ

الطول الأق�صى املح ّدد يف اجلي�ش ال�سوفياتي
بـ 1,6م (قيود الطول نف�سها مفرو�ضة يف
املدرعة الأخرى ال�سوفياتية العهد).
العربات
ّ
ويتمتع ت�صميم ت 72-الأ�سا�سي بفتحات
ر�ؤي���ة �صغرية ج���داً للبريي�سكوب وح��ت��ى مع
املقايي�س املربكة لدبابات القتال ،فحقل
ر�ؤي��ة ال�سائق يتقلّ�ص ب�شكل ملحوظ يف حال
�إقفال فتحته� .أما نظام القيادة فهو ت�صميم
ثنائية ذراع التوجيه التقليدي بدالً من عجلة
القيادة �أو ذراع القيادة ال�شائعة يف الدبابات

يج�سد تكنولوجيا التدريع ذي
املتجان�س الذي
ّ
الفوا�صل .ويعتقد �أن ال�سماكة الق�صوى تبلغ
 280ملم ،وعند �أن��ف ال�برج  80ملم ،وعند
املنحدر  200ملم م��ن ال��ت��دري��ع ال�صفيحي
اجلديد الذي عندما ُيلوى يوفر �سماكة تراوح
بني  500و 600ملم على طول خط الت�سديد.
�أما النموذج الأخري من الدبابة ت72-
فمجهز
ّ
بحماية تدريع مركّ ب م�شابه لتدريع ت�شوبهام
امل�ستعمل يف الدبابات الغربية احلديثةُ .ج ِّهزت
الدبابة ت 72-م (ن�سخة الت�صدير من الدبابة

الغربية احلديثة ،الأمر الذي يتطلّب اال�ستعمال
امل�ستقر تقريبا ً لليدين ما يعقّد ا�ستعمال
ال�رسعات ال�سبع اليدوية يف علبة ال�رسعة.

ال�سوفياتية ت� 72-أ) بتدريع خمتلف باملقارنة
مع الدبابة ت� 72-أ :فلقد كانت متتلك فوالذا ً
مركّ با ً خمتلفا ً يف جتويف الربج مينحها حماية
�أق��ل �ض ّد قذائف ( HEATال�شديدة الإنفجار
امل�ضادة للدبابات) والقذائف اخلارقة الدروع
(� .)APأم����ا ال��دب��اب��ة امل��ح � ّدث��ة ت 72-م1
فمجهزة بتدريع �إ�ضايف� ،سماكته
T72-M1
ّ
16ملم على �صفيحة املنحدرُ ،ينتج زيادة يف

التدريع
�إن ت��دري��ع احلماية للدبابة ت� 72-إزداد
قوة من جيل �إىل جيل .فربج الدبابة ت72-
�ص ِنع من تدريع الفوالذ التقليدي
الأ�سا�س ُ
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احلماية الأفقية �ضد قذائف  HEATو .AP
كما ُج ِّه َزت كذلك يف الربج بتدريع مركب �أح َدث
مع العامل املح�شو بالكريات.
جمهز بتدريع
بع�ض من��اذج الدبابة ت72-
َّ
مفاعل متف ّجر زاد احلماية قبل كل �شيء �ضد
ال��ذخ�يرة م��ن ن��وع  ،HEATوبع�ض النماذج
الأخ��ي�رة منها امل����ز ّود ه��ذا ال��ت��دري��ع الثقيل
(للم�ساعدة يف مقاومة قذائف  HEATو AP
احلديثة) ،ما يزال غري حممي كفاية �ضدها.
�أما النموذج الأخري من الدبابة ت ،72-مثل
حم�سنُ ،يرى
ت 72-ب فقد ُج ّهز برجها بتدريع
ّ
بو�ضوح من خالل نتوء مق ّدمه وي�سمى ح�سب
اال�ستخبارات الغربية با�سم ت��دري��ع «دويل
بارتون .»Dolly Parton
وكذلك ز ّود املنحدر تدريعا ً �إ�ضافيا ً .كما
ُج ِّهزت الن�سخ الأخرية من الدبابة ت 72-بي/
بي ،T-72 B/B1 1ومناذج الدبابة ت� 72-أ
بطبقة م�ضادة للإ�شعاعات على �سقف الهيكل.
النموذج البدائي من الدبابة ت 72-افتقد
التنانري (احل��واج��ب) اجلانبية ،ب��دالً من �أل��واح
التدريع الزعنفية على كل جانب من الق�سم
الأم��ام��ي م��ن الهيكل يف ال��ن��م��وذج الأ���س��ا���س
الأ�صلي .وعندما دخلت الدبابة ت 72-اخلدمة
املجهز
ال��ع��ام  1979كانت النموذج الأول
ّ
بتنانري جانبية من البال�ستيك تغطي الق�سم
الأع��ل��ى من نظام التعليق ،مع �أل���واح فا�صلة
حلماية جانب �صناديق الوقود واملعدات.
وعلى عك�س الدبابات الغربية احلديثة ،تخزن
الدبابة ت 72-الذخرية يف مق�صورة الطاقم
بالإ�ضافة �إىل الربج .وهذا يعني �أنه �إذا اخترُ ِقَ ت
املق�صورة الرئي�سة ،ميكن للذخائر �أن تنفجر،
�أي ميكن قتل الطاقم وق��ذف ال�برج عاليا ً يف
الهواء ،كما يف لعبة الأطفال Jack-in-the-
( boxوه��ي لعبة تلعب املو�سيقى فيبتهج
مهرج فيفاجئهم
الأط��ف��ال حتى يظهر فج�أة
ّ
لتزيد بهجتهم) ،وهذا ما كانت تتق�صد فعله
الطواقم الأمريكية التي تواجه الدبابة العراقية
ت 72-خالل حرب اخلليج.
و�أكّ ����دت جملة Jane’s International
 Defense Reviewيف عدد متوز � 1997أن
بعد انهيار االحتاد ال�سوفياتي �سنحت الفر�صة
ملحللني �أمريكيني و�أملان �أن يتف ّح�صوا دبابة

ت� 72-سوفياتية ال�صنع م���ز ّودة التدريع
 Kontakt-5 ERAفيثبت لهم ع��دم قدرة
ق��ذائ��ف ال��دب��اب��ات الأمل��ان��ي��ة والأم�يرك��ي��ة على
خ��رق ه��ذا ال��ت��دري��ع ،الأم���ر ال��ذي ن�شَّ ط عملية
تطوير �أك�ث�ر ق��ذائ��ف ال��دب��اب��ات ح��داث��ة مثل
 .M829A2, M829A3وك��ان��ت ردة فعل
م�صححي الدبابات الرو�سية �أن��واع�ا ً حديثة
ِّ
من التدريع املفاعل الثقيل مبا فيه تدريع
 Reklitو.Kaktus
املدفع
ز ّودت ال��دب��اب��ة ت 72-مدفعا ً رئي�سا ً من
�سل�سلة  2A46عيار 125ملم ،كان ذا �ش�أن
�أعظم من املدفع القيا�س عيار 105ملم يف
الدبابات الغربية ع�رصذاك ،وا�ستمر �أهم بقليل
م��ن امل��دف��ع 120م����ل����م/ل 44املنت�رش على
بع�ض الدبابات الغربية احلديثة .وكنموذج
للدبابات ال�سوفياتية ،هذا املدفع قادر على
املوجهة امل�ضادة للدروع
�إط�لاق ال�صواريخ
ّ
كما القذائف الرئي�سة القيا�سية ومنها قذائف
 HEATو( APFSDSالقذيفة اخلارقة الدروع
ذات الزعنفة امل�ستقرة والنعل املنبوذ).
يبلغ اخلط�أ يف ه��ذا املدفع م�تراً يف امل��دى،
ويرتبط م��داه الأق�صى بو�ضع زاوي��ة الإرتفاع
االيجابية .ولقد ز ّود طبلة �ضغط احتياطية
متكاملة ت�ساعد يف التفريغ ال�رسيع للدخان
من ال�سبطانة بعد �إط�لاق النار .وهذه الأخرية
بعيارها البالغ  125ملم ت�شتهر بقوة كافية
لتخرتق الدبابة حائطا ً �سماكته � 40سم من
الباطون امل�سلّح ،ولكن لي�س من دون ت�أثري
�سلبي على دق��ة امل��دف��ع يف �إط�لاق��ه ال��ن��ار يف
ما بعد .وق��د ��سرت �شائعات يف جيو�ش حلف
الأطل�سي يف احل��رب ال��ب��اردة الأخ�ي�رة مفادها
�أن الرتاجع الهائل للمدفع ال�ضخم  125ملم
قد ي�رض جهاز النقل امليكانيكي بكامله يف
الدبابة ت .72-وك��ان على �آم��ر ه��ذه الدبابة
مرتني عندما تكون
�أن يعطي �أمر �إطالق النار ّ
رت�ض
الدبابة
تتحرك« :ن��ار ،ن��ار» ...وك��ان ُيف َ
ّ
�أن ت�سمح الطلقة الأوىل لل�سائق �أن يف�صل
اجلهاز الفا�صل لتاليف تدمري جهاز النقل عندما
يكون الرامي يطلق املدفع عند الأم��ر الثاين.
ويف الواقع ُتثبت تكتية ال�سكون ال�شائع هذه،

وب�شكل كبري ،دقة النريان يف الدبابة و� ْأن لي�س
عليها �أن تفعل �شيئا ً مع ال�تراج��ع �أو ال�رضر
امليكانيكي يف �أي �شيء.
ال ميتلك معظم ال��دب��اب��ات ت 72-مناظري
الت�صوير احلراري ( ،FLIRحتى تلك امل�ص ّدرة
�إىل العامل الثالث) ،مع �أنها كلها تتمتع مبيزة
(وما دون) «لونا» امل�ضيء بالأ�شعة ما دون
احل��م��راء .فمناظري الت�صوير احل���راري باهظة
الثمن ج���داً ،ون��ظ��ام  FLIRالرو�سي اجلديد،
«منظومة الت�صوير احل��راري ب��وران -كاترين
� »Buran- Catherineأُ ِ
دخل وح�سب حديثا ً
يف الدبابة ت 80-يو �إم .T-80 UM
من ناحية ثانية ،ال متتلك غالبية الدبابات
ت 72-امل�صنوعة خ��ارج االحت��اد ال�سوفياتي
ال�سابق املقيا�س البعدي ال�لاي��زري يف حني

الأف���ق بغية خف�ض م ��ؤخ��رة امل��غ�لاق و�إع���ادة
الت�سديد بالقذيفة اجلديدة .وت�ستغرق عملية
الت�سديد النهائي بوا�سطة مقيا�س بعدي
اليزري وكمبيوتر بال�ستي من ثالث �إىل خم�س
جيد التدريب وبارع
ثوان .وميكن لدبابة بطاقم ّ
و�إمنا مبلقم ذاتي �صيانته غري وافية (الأمر غري
ال�شائع يف فرق مدرعات النخبة �أو احلر�س) �أن
تطلق حواىل  8قذائف م�س ّددة بالدقيقة� .أما
يف الدبابات الغربية حيث امللقم من �أف��راد
الطاقم تتم عملية التلقيم ب�رسعة �أكرب وتتطلب
فقط بني  3و 5ث� ٍ
�وان ،يف الوقت الذي ي�س ِّدد
فيه الرامي املدفع ويطلق القذيفة فور �صدور
�إ�شارة اجلهوز عن امللقم .وت�ستطيع احلديثة
من هذه الدبابات �أن تطلق بني  12و 18قذيفة
م�س ّددة يف الدقيقة باملقارنة مع  8قذائف يف

تتم ّتع تلك امل�ص ّنفة للت�صدير بنظام �إدارة
رمي من منزلة �أدنى ومبلقم �آيل.

غالبية الت�صاميم ال�سوفياتية والرو�سية.
�أخ��ي�راً ،ال��دب��اب��ات ال�سوفياتية والرو�سية
جميعها امل�ص ّنعة بعد احلرب العاملية الثانية
�ص ِّم َمت بزوايا ارتفاع حمدودة ن�سبيا ً للمدفع
ُ
الرئي�س .ويعود ال�سبب �إىل حقيقة �أن املظهر
اجل��ان��ب��ي امل��ن��خ��ف�����ض ل��ل��دب��اب��ة وق��م��ة ال�برج
املنخف�ضة ب�شكل متماثل يدفعان م��ؤخ��رة
املدفع �إىل االحتكاك بقمة الربج ما مينع خف�ض
املدفع (كان هذا الأمر يبدو تعوي�ضا ً منطقيا ً
للمظهر اجلانبي املنخف�ض ،مع العلم �أن هذا
القرار ُح ِفظ يف الن�سخ الأح��دث من الدبابات
الرو�سية مثل بالك ايغل ،وت 120-84-التي

امللقم الذاتي
يرتكز هذا امللقم الذاتي �إىل ذاك املوجود
يف �سل�سلة ال��دب��اب��ة ت 62-م��ع حت�سينات
ميكانيكية ،وه��و �إىل ح � ّد م��ا بطيء وعر�ضة
تعهده جيدا ً.
لعدم اال�شتغال
اجليد �إن مل يتم ّ
ّ
وهو بحاجة �إىل ما بني �سبع و 15ثانية لتلقيم
قذيفة جديدة يف املدفع الرئي�س ،ما يجعل
ت�سديد ه��ذا الأخ�ير غري ممكن نظراً �إىل كون
امللقم بحاجة �إىل رفع املدفع  3درجات فوق
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يبدو �أنها �أظهرت �أن القرار الأ�سا�سي كان
خاطئا ً ،ف ُحلَّت حاليا ً امل�س�ألة بارتفاع طفيف يف
مظهر الدبابة) .وميكن خف�ض املدفع الرئي�س
طفيفا ً جدا ً حتت خط الأفق ،فقط درجات قليلة
قد ال تبدو ذات �ش�أن ،حتى نتذكّ ر �أنه يف املواقع
مت �إث��ب��ات الأهمية الفائقة لو�ضع
الدفاعية َّ
«الهيكل املنخف�ض» مع الدبابة املختبئة خلف
قمة تلّة ،والتي ال ينك�شف منها �سوى فوهة
مدفعها وج��زء من برجها املرئي من الهدف
املتوقّ ع.
�أما الدبابات الغربية فتتم ّتع بزاوية ارتفاع
�أك�بر وميكنها �أن تختبئ يف و�ضع «الهيكل
املنخف�ض» م��ع امل��دف��ع و��شري��ط ���ض� ّ�ي��ق من
ال�برج يف حني �أن الت�صاميم ال�سوفياتية ال
ت�ستطيع ،يف معظم الظروف� ،أن ت�رشع يف �أخذ
هذا الو�ضع البتة لأنها غري قادرة على خف�ض
مدافعها ما يكفي لتختبئ خلف قمة وترمي
على �أ�سفل تلة .وميكن ت�سجيل �أ���ص��ل هذا
النق�ص مل�صلحة التمويه .وك��ان��ت العقيدة
التكتية للإحتاد ال�سوفياتي تقوم على ت�أكيد
الهجوم على الدفاع يف احل��رب .لذلك مل يكن
للم�صممني الرو�س �أن
مهما ً ،ب�شكل خا�ص،
ّ
تكون دبابتهم قادرة على
�أخ����ذ م��واق��ع دف��اع� ّ�ي��ة
لفرتات طويلة .وهذا
الأم�����ر ي��ت��ع��ار���ض مع
حتمية ال��ن��ظ��رة الغربية
�إىل م��ث��ل ه���ذه ال��دب��اب��ات
كدبابة ليوبارد االملانية ودبابة
لوكلريالفرن�سية واب��رام��ز الأم�يرك��ي��ة التي
�ص ِّم َمت للقتال يف حرب دفاعية �ضد اجتياح
ُ
�سوفياتي متوقع �ضد دول حلف الناتو.
اخلدمة
يف االحت��اد الرو�سي �أك�ثر من  5000دبابة
ت 72-منها حواىل  2000يف اخلدمة الفعلية
و 3000يف الإحتياط .وت�ستعمل �أكرث من دولة
عرب العامل هذه الدبابة.
يعتقد بع�ض املحلّلني �أن املدفع الرئي�س
ت 72-عيار  125ملم  2A46قادر على تدمري
�أي دبابة قتال رئي�سة حديثة يف العامل اليوم.
وم��ع ذل��ك ،ويف ث�لاث منا�سبات عندما التقت

اجليو�ش امل�ستعملة الدبابة ت 72-اجليو�ش
الغربية املالكة دبابات قتال رئي�سة :يف لبنان
ال��ع��ام ���( 1982ض��د امل�يرك��اف��ا الإ�رسائيلية
والدبابة م 60-الأمريكية) ،يف العراق العام
�( 1991ضد الدبابة م� 1أبرامز الأمريكية ،م60
�أ 1والدبابة الربيطانية ت�شالنجر )1ويف العراق
ثانية العام .2003
يف ه��ذه املنا�سبات كلها �أظ��ه��رت الدبابة
ت 72-القليل من النجاح كما الف�شل .وبعد
االجتياح اال�رسائيلي ال��ع��ام  1982يف لبنان
�أعلنت كل من �سوريا وا�رسائيل تف ّوق دبابتها.
ويف احل��رب�ين ،ح��رب اخلليج وح���رب ال��ع��راق،
هزمت وح��دات الدبابات العراقية �رش هزمية
وال�سبب يعود �أك�ثر �إىل �أن طواقم الدبابات
ت 72-كانوا قليلي التدريب وك��ان التفوق
اجلوي مل�صلحة احللفاء منه �إىل عيوب �شابت
الدبابة ت 72-نف�سها.
ع��ل�اوة ع��ل��ى ذل���ك،
يف م���واج���ه���ة �أك�ث�ر
ال���دب���اب���ات

الغربية حداثة كانت ن�سخ
دب��اب��ات اجلي�ش العراقي قدمية غ�ير حم ّدثة
�آن��ذاك .لقد كانت الدبابات ت 72-العراقية
من الن�سخ امل�ص ّدرة الأق��ل ق��درة بحيث �أنها
مل جت ّدد ب�شكل ذي �ش�أن ،وترمي قذائف �أقل
قوة (غالبا ً ما تكون بخارق للفوالذ ،وبن�صف
احل�شوة من املتف ّجر).
رِ
يف ك��ان��ون ال��ث��اين ُ ،2009ن����ِشر �أن احلكومة
العراقية تفاو�ض ل����شراء حتى  2000دبابة
ت ،72-ودباباتها بحاجة �إىل �إع��ادة التعمري
والتحديث.
يف �أيلول � 2009أعلن �أن فنزويال تخطّ ط ل�رشاء
 92دبابة ت 72-رو�سية.
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تاريخها القتايل
•  :1989-1979الــحـــرب ال�سوفــيــاتيــة
يف �أفــغــانــ�ستان (ا�ستعمـلها الإحت��ـ��اد
ال�سوفياتي).
•  :1988-1980احلرب االيرانية العراقية
(ا�ستعملها الطرفان).
•  :1982لبنان (���س��وري��ا خ�لال االجتياح
الإ�رسائيلي).
•  :1983احل���رب الأه��ل��ي��ة يف ��س�ري النكا
(الهند).
•  :1989-1986ح��رب احل��دود يف جنوب
�إفريقيا (كوبا).
•  :1994-1988ح��رب ناغورنو-كاراباخ
(�أرمينيا و�أذربيجان).
•  :1993-1988احلرب الأهلية اجلورجية.
•  :1992-1991احل��ـ��ـ��رب يف ج��ـ��ن��وب
�أو�سيتيا.
•  :1993-1992احلرب يف �أبخازيا.
•  :1991-1990ح��رب اخلليج الفار�سي
الأوىل (العراق).
•  :2002-1990احل�����رب الأه���ل���ي���ة يف
�سرياليون.
•  :2001-1991حـــــــــــــــــــــــــروب
يوغو�سالفيا (يوغو�سالفيا).
•  :1991حرب الأي��ام الع�رشة
(يوغو�سالفيا).
•  :1995-1991حرب ا�ستقالل
كرواتيا (يوغو�سالفيا ،حرب كرايينا،
كرواتيا وجمهورية �رسب�سكا).
•  :2001مقدونيا (مقدونيا).
•  :1994احلرب الأهلية يف رواندا (�أوغندا).
•  :1996-1994ح��رب ال�شي�شان الأوىل
(رو�سيا ،ال�شي�شان).
•  :1999حرب ال�شي�شان الثانية (رو�سيا).
•  :2001ح��ـ��ـ��رب ال�����ص��ـ��ـ��ح��راء الغــربية
(املغرب).
•  :2003اجتياح العراق (العراق).
•  :2003حرب اخلليج الثانية (العراق).
•  :2008احلرب يف جنوب �أو�سيتيا (رو�سيا
وجورجيا).
•  :2009حرب الأ�سبوع الواحد بني ميامنار
وبنغالد�ش (ميامنار).

النماذج املختلفة والت�شغيل
ا�ستعمل هيكل ال��دب��اب��ة ت 72-ق��اع��دة
لت�صاميم عربات ثقيلة �أخرى منها ما ي�أتي:
  BMPTدب��اب��ة ثقيلة للمواكبة والدعماملتقارب.
  TOS-1دبابة راجمة �صواريخ بالباريوماحلراري مع � 30أنبوب قذف بدالً من الربج.
  BREM-1دبابة م�ساعفة مع رافعة 12طنا ً ،و�أخرى  25طنا ً� ،شفرة جرافة ،جتهيزات
جر ،و�أدوات.
  IMR-2دب��اب��ة هند�سة قتال م��ع ون�شتل�سكوبي  11طنا ً وكالّبات ،ومو�ضع ل�شفرة
جرافة �أو حمراث ،ونظام نزع �ألغام.
مدرعة قادرة على
  MTU-72دبابة ج�رس ّم ّد ج�رس عر�ضه  18مرتاً خالل  3دقائق.
حتديث الدبابة تT-72 72-
عرفت عائلة ال��دب��اب��ة ت� 72-سل�سلة من
ال��ت��ح��دي��ث��ات ف��ل��ق��د ق�� ّدم��ت ��شرك��ة KMOB
الأوك��ران��ي��ة ال��دب��اب��ة  T-72MPم��ع �أج��ه��زة
الت�سديد  .SAGEM SAVANكما ط � ّورت
جمهزة مبدفع �أمل�س عيار 120ملم وفق
ن�سخة ّ
معايري حلف ناتو ومز ّود ملقّما ً �آليا ً.
�أم��ا �رشكة  Uralvagonzavodالرو�سية
ت�ضمن
فقد قدمت حتديثا ً للدبابة T-72M1
ّ
حم��رك دي��زل بقوة  1000ح�صان ،ومدفعا ً
�أمل�سا ً جديداً عيار 125ملم ،ونظام �إدارة رمي
جديدا ً مع �أجهزة ت�سديد ليلي/نهاري م�ستقرة
 Sosna-Uللرامي والآم��ر وحا�سبا ً بالي�ستيا ً
رقميا ً ،ونظام مالحة بالأقمار ال�صناعية وتدريعا ً
مفاعالً متف ّجراً ونظام �أرينا للتدابري امل�ضادة.
�أم����ا اجل��م��ه��وري��ة الت�شيكية ف��ق��د ح � ّدث��ت
�أ�سطولها من دبابات  T-72M1ليحمل �إ�سم
 .T-72CZوت�سلّمت �أوىل ه��ذه ال��دب��اب��ات
امل��ح� ّدث��ة يف ك��ان��ون ال��ث��اين  2004والأخ�ي�رة
وت�ضمن التحديث نظام
نهاية العام .2006
ّ
�إدارة باحلا�سوب وجمموعة طاقة م��ع حمرك
بركينز  CV12بقوة  1000ح�صان وجهاز
نقل حركة �آيل .وح ّدثت �رشكة ZTS Dubrica
ال�سلوفينية دبابات .T-72 Moderna
يف حزيران  ،2002وقّ عت �رشكة Obrum
البولونية اتفاقا ً مع �رشكة ريختال الند �سي�ستم

االملانية للتعاون يف جم��ال حتديث حتديث
دب��اب��ات ت 72-التابعة للجي�ش البولوين
باالعتماد تكنولوجيا الدبابة ليوبارد.
وق ّدمت ع � ّدة �رشكات �أنظمة لتحديث نظام
�إدارة رم��ي عائلة ال��دب��اب��ة ت 72-م��ع ق��درة
الت�صوير احلراري.
م�ستخدمو الدبابة ت72-
على عك�س الدبابتني ت 64-وت،80-
�ص ّدرت هذه الدبابة ب�شكل وا�سع جداً ب�إجازة
حتى قبل انهيار الإحتاد ال�سوفياتي.
وتخدم هذه الدبابة يف عدة دول �أبرزها:
اجلزائر 500 :دبابة (النموذج ،)72AG-T
ان��غ��وال 50 :دب��اب��ة� ،أرم��ي��ن��ي��ا 102 :دب��اب��ة،
�أذرب���ي���ج���ان 175:دب��اب��ة ،ب�لارو���س��ي��ا1225:
دب��اب��ة ،بلغاريا 433 :دب��اب��ة ،ك��روات��ي��ا30 :
دبابة ،فنلندا 162 :دبابة،
ج����ورج����ي����ا66 :
دب��اب��ة ،ك��اراب��اخ
ال���ع���ل���ي���ا316 :
دبابة ومعظمها مت اال�ستيالء
عليه خ�لال ح��رب ك��اراب��اخ،
امل����ج����ر 238 :دب����اب����ة،
ال�����ه�����ن�����د 1100:دب���اب���ة،
اي����ران 250:دب��اب��ة ،ال��ع��راق:
 100دب���اب���ة ،ك��ازاخ�����س��ت��ان:
 650دب��اب��ة ،الكويت 157 :دبابة،
قريغ�ستان 210 :دبابة ،ليبيا 260 :دبابة،
مقدونيا 31 :دب��اب��ة ،امل��غ��رب 148 :دبابة
(النموذج ت 72-ب ف) ،بولونيا 772 :دبابة،
جمهورية ت�شيكيا 278 :دبابة ،رومانيا30 :
دب��اب��ة ،رو�سيا 9000 :دب��اب��ة� ،رصبيا304 :
دبابات� ،سرياليون :دبابتان� ،سلوفاكيا272 :
دبابة� ،سوريا 1500 :دبابة ،طاجيك�ستان40:
دبابة ،ترك�ستان 570 :دبابة� ،أوكرانيا1200:
دبابة ،اليمن 39 :دبابة.
• معلومات تقنية ت72-م :T72M
• الأبعاد:
 الطول 9.53 :م. العر�ض3.36 :م. االرتفاع2.226 :م. الوزن 44.5 :طن.اجلي�ش  -العدد رقم 307
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 الطاقم� 3 :أ�شخا�ص (�آمر دبابة� ،سائقٍ ،رام).
املحرك :ديزل  12ا�سطوانة  7متعدد الوقود
 1-84-Vبقوة  840ح�صانا ً.
• الأداء:
 ال�رسعة الق�صوى على الطريق 60 :كلم �/سا. ال�رسعة الق�صوى يف الأر���ض الوعرة45 :كلم�/سا.
 معدل القدرة 18 :ح�صانا بالطن. اال�ستقاللية الذاتية 500 :كلم. ال�ضغط على الأر�ض 0.9 :كلغ�/سم. القدرة على اجتياز جمرى مياه  1.2م مندون حت�ضري و � 5أمتار مع �شنوركل.
 اجتياز خندق عر�ضه  2.8م. اجتياز عائق عمودي بعلو  0.8م. االنحدار الأق�صى 30 :درجة.• الت�سلح:
 -مدفع �أمل�س ال�سبطانة عيار  125ملم

 2A46Mم��ع ج��ه��از ا�ستقرار هيدروليكي
 2E42-2 JASMINومم�شط على �شكل
دوالب ي�سع  22قذيفة ،منط الرمي من 8-6
طلقات بالدقيقة 45 ،قذيفة على منت الدبابة.
 ر�شا�ش حموري ب ك ت  PKTعيار 7.62ملم مع  2000طلقة.
ر�شا�ش للدفاع اجلوي  NSVTعيار 12.7ملم مع  3000طلقة.
  8هواوين مدخنة  902Bعيار 82ملم• جتهيزات:
 ر�ؤي���ة ليلية � TPN-3-49أو TPN-4 TVN-4لل�سائق.
 �إدارة رم����ي  1A40-1ق������ادرة علىتوجيه ال�����ص��واري��خ SVIR 9K 120 (AT-
 )11SNIPER Bوترمى من املدفع.

 حا�سب بالي�ستي .1V528 م�سبار لقيا�س الريح. راديو . 173-R نظام مكافحة احلريق .3ETS13 INEJ حماية NBC اختياريا ً نظام نزع الألغام .KMT-6• احلماية:
 ت��دري��ع م��رك��ب  NDZوت���دري���ع مفاعلكونتاكت .KONTAKT-5

وم�صنعة ب�إجازة يف دول حلف وار�سو ،مقيا�س
بعدي اليزري .TPD-K1
 ت 72-م : T-72mن�سخة للت�صديروم�صنعة ب�إجازة يف دول حلف وار�سو،
ت����دري����ع م���ع��� َّزز
ب���������ص����ف����ائ����ح

زي��ادة التدريع يف مقدم ال�برج مع �إطباقات
 ،BDDتركيب �صفيحة �سماكتهاها  20ملم
حم�سن للمحرك
على املنحدر اخلفيف ،تربيد
َّ
ي�سمى  DOLLY PARTONيف ال��والي��ات
املتحدة ،ق��درة رم��ي ال�صاروخ �سفري SVIR
.9K119

ن�سخ الدبابة ت72-
• اجليل الأول:
املو�ضوع � :172أول منوذج بدئي ،حمرك.V-45
 املو�ضوع172م:ثاين منوذج بدئي ،حمرك.V-46
 ت� 72-أول ن�سخة يف �سل�سلة الإنتاج وقدجهزت مبقيا�س بعدي توافقي TPD-2-49
وباملدفع 2A26M
 ت 72-ك  T-72Kم�شتقة للقيادة ومنهان�سختان:
 لل�رسايا جمهزة بجهازي راديو R-123M�أو .R-173
 للكتائب والأف���واج جمهزة ب�أجهزة راديو R-123Mو R-173و R-130Mوهوائي
تل�سكوبيك طول � 20أمتار.
 -ت 72-ف  :T-72vن�سخة للت�صدير

م�ضافة على املنحدرات اخلفيفة والربج.
• اجليل الثاين:
ت�72-أ :ن�سخة �صنعت ب�ين العامني 1979و ،1985مدفع  2A46ومقيا�س بعدي
اليزري  ،TPD-K14تركيب تنانري حماية من
البال�ستيك على اجلانبني.
ت� 72-أك T-72AKللقيادة.
ت� 72-أم  T-72AMهي الدبابة ت 72-أ�
مع مقيا�س بعدي توافقي املرتاجع.
ت� 72-أف :T-72AVتركيب قرميدات من
التدريع املفاعل.
ت� 72-أ�إم ب��ن��ان T-72AM BANAN
حتديث مع تركيب حم��رك  6TD-2وتغطية
جيدة بتدريع مفاعل اجليل الأول.
• اجليل الثالث:
حم�سنة �صنعت اعتبارا من
 ت 72-ب ن�سخةَّ
العام  ،1985حمرك  ،84-Vمدفع ،2A46M

 ت 72-ب� T-72BSMTإنتاج
العام � 1984شنوركل مركب
يف م�ؤخرة الربج و�إ�ضافة درج ثالث �إىل اليمني.
 ت 72-ب  T-72B1 1من دون قدرة رمي�صواريخ.
 ت 72-ب ك  T-72BKوت 72-ب ك 1- T-72BK1للقيادة.
 ت 72-ب ف  T-72BVوت 72-ب1ف T-72B1Vه��ي الت�سمية �شبه الر�سمية
للدبابتني  72B-Tو  T-72B1عندما تزودان
تدريعا ً مفاعالً.
 ت�72-س و ت�72-سT-72S1 T-72S :ن�سختان للت�صدير م�شتقتان من T-72B1
 -T-72Bتقلي�ص عدد قرميدات كونتاكت
� KONTAKTإىل .155
 ت 72-م1م ن�سخة للت�صدير وم�صنعةب�إجازة يف دول حلف وار�سو.
• اجليل الرابع:
 تــدريــع الــربج عــزز �أيـــ�ضا ً ومــن نوع���� ،NDZص���اروخ ���س��ف�ير 9M119SVIR
 227 ،)(AT-11SNIPERق��رم��ي��دة من
التـــدريع كونتــاكـــت امل��ع��ـ��ـ��روف با�ســم
يف
SUPER DOLLY PARTON
الواليات املتحدة.
 ت 72-ب �إم  T-72BMه��ي الدبابةت 72-ب 1T-72B1جمهزة بتدريع مفاعل
من اجليل الثاين كونتاكت  5-وSMTM199
ح�سب ت�سمية حلف ناتو.
 ت 72-بي يو  t-72 BUن�سخة حمدثةمن ت 72-ب �إم �صنعتها رو�سيا حتت ا�سم
ت.90-
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قدا�س يف الذكرى ال�سنوية
ال�ست�شهاد العقيد ميالد النداف
و�أبلح حتيي ذكرى الرائد ال�شهيد طوين �سمعان
و�إحياء �أربعني املقدم ال�شهيد عبدو جا�رس
مب��ن��ا���س��ب��ة ال���ذك���رى ال�����س��ن��وي��ة
ال�ست�شهاد العقيد املغوار ميالد
ال��ن��داف� ،أق��ام��ت عائلة ال�شهيد
قدا�سا
بالتعاون مع فوج املغاوير
ً
وج��ن��ا ًزا ل��راح��ة نف�سه يف كني�سة
القيامة  -نيو رو�ضة.
ح�رض القدا�س وفد قدم التعازي
ب��ا���س��م ق��ائ��د ال��ف��وج و���ض��ب��اط��ه،
و�أ�صدقاء ال�شهيد .وتر�أ�س الذبيحة
الإلهية الأب طوين النداف �شقيق
ال�شهيد والأب ج����وزف ه� ّل��ي��ط.
وق��د ا�ستذكر الأخ�ي�ر ال�شهيد يف
متكلما عن معنى ال�شهادة،
عظته
ً
«ف��ال�����ش��ه��داء ال مي��وت��ون ول��ذل��ك
نحيي ذكراهم يف كل �سنة» .كما
�أعاد الأب هلّيط �إىل الذاكرة م�آثر
أهمها
العقيد ال�شهيد النداف ومن � ّ
عائلته التي حملت ا�سمه وما زالت
حتافظ على ذك���راه يف ك��ل زم��ان
ومكان ،بالإ�ضافة �إىل ال�صورة التي
حمبيه
تركها ال�شهيد يف قلوب
ّ
وبخا�صة رفاق ال�سالح الذين ي�أبون
ن�سيان �شهدائهم.

ذكرى العقيد املغوار ال�شهيد ميالد النداف
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�أربعون املقدم ال�شهيد عبدو جا�رس
�أحيت قيادة اجلي�ش وبلدة �صغبني وعائلة
املقدم عبدو جا�رس ذكرى مرور �أربعني يوما ً
على ا�ست�شهاده ,ف�أقامت قدا�سا ً وجنازاً يف
كني�سة م��ار جرج�س يف �صغبني يف ح�ضور
ال��ن��ائ��ب روب�ي�ر غ���امن ،ومم��ث��ل��ة ع��ن النائب
العماد مي�شال ع��ون ،والنائبني ال�سابقني
�إيلي فرزيل وفي�صل الداوود ،والعميد �رشبل
�أب��و في�صل ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي وممثلني ع��ن م��دي��ري ق��وى الأم��ن
الداخلي والأم��ن العام و�أمن الدولة ،ورئي�س
فرع املخابرات يف منطقة البقاع العميد ح�سني
خليفة ورف��اق ال�سالح و�أف��راد عائلة ال�شهيد

و�أهايل بلدته.
القى الرئي�س العام للرهبانية
امل���ارون���ي���ة امل��رمي��ي��ة الأب���ات���ي
�سمعان �أبو عبده كلمة حت َّدث فيها
عن املقدم ال�شهيد عبدو جا�رس
الذي �سقط واملعاون زياد املي�س
بر�صا�ص م�سلحني يف جمدل عنجر
يف �سبيل واجب الدفاع عن الأمن
واال�ستقرار ومالحقة املجرمني.
كذلك ،كانت كلمات لرفاق دورة ال�شهيد
وزوج��ت��ه ماغي و�شقيقه .و�أع��ق��ب القدا�س
م�سرية باجتاه لوحة تذكارية لل�شهيد �أمام

ذكرى الرائد ال�شهيد طوين �سمعان
يف ال�سياق نف�سه �أحيت بلدة �أبلح ذكرى الرائد
ال�شهيد طوين �سمعان .وبدعوة من رئي�س البلدية
روبري �سمعان �أقيم احتفال تكرميي �شاركت فيه
جمعية ك�شاف الرتبية الوطنية .تخللت االحتفال
م�سرية ك�شفية وكلمات .كما �أ�ضاء �أهايل البلدة
ال�شموع تخلي ًدا لذكرى ال�شهيد.
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منزل العائلة ،حيث ازيحت ال�ستارة عنها،
وذلك مب�شاركة عائلة املعاون ال�شهيد زياد
املي�س.
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يد ًا بيد
كانون الثاين

�إعداد :روجينا خليل

جوانا قهوجي:

 2010كان حافالً
بالن�شاطات ونطمح
وجهدا
�إىل الأف�ضل عمالً
ً

واملتنوعة ،وبرعاية قائد اجلي�ش
يف �سياق ن�شاطاتها العديدة
َّ
العماد جان قهوجي ،نظمت «جلنة تن�سيق ودعم ن�شاطات �أبناء
تكرمييا لعائالت الع�سكريني
�شهداء اجلي�ش اللبناين» حفل غداء
ً
ال�شهداء من املحافظات كافة ،يف نادي الرتباء املركزي يف
الفيا�ضية وذلك مبنا�سبة الأعياد املجيدة.
ح�رض االحتفال العميد الركن غ�سان �أبو في�صل ممثالً قائد اجلي�ش،
ال�سيدة مارلني قهوجي عقيلة القائد ،رئي�سة اللجنة ال�سيدة جوانا
قهوجي مدلج ،العميد طوين عازار و�أع�ضاء اللجنة� ،إىل جانب عدد
من املدعوين وال�شخ�صيات وامل�ؤ�س�سات االجتماعية الداعمة ،ومن
بينهم ال�سيد جوزيف جعجع ممثل �رشكة «�إيبكو» ،ال�سيد روجيه
مطر ممثل «بوبليفيل» ،وال�سيد �إيلي فغايل ممثل «�سوليدير»،
�إ�ضافة �إىل ح�شد من عائالت ال�شهداء و�أوالدهم.

ترحيب وكلمات
ب��ع��د الن�شيد ال��وط��ن��ي ،وال���وق���وف دقيقة
�صمت ع��ن �أرواح ال�����ش��ه��داء� ،أل��ق��ت رئي�سة
فرحبت
اللجنة ال�سيدة مدلج كلم ًة باملنا�سبة
َّ
وتوجهت باملعايدة للجميع وبال�شكر
باحل�ضور
َّ
�إىل ق��ي��ادة اجل��ي�����ش ع��ل��ى اهتمامها ال��دائ��م
ب�أو�ضاع عائالت ال�شهداء وم�ساندة اللجنة يف
�أعمالها الإن�سانية .وتابعت« :لقد كان العام
 2010ح��اف�لاً بالن�شاطات يف جلنة تن�سيق
ودع��م ن�شاطات �أبناء �شهداء اجلي�ش ,وال بد
اجلي�ش  -العدد رقم 307
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لنا يف هذا الإط��ار من �أن
نعدكم � ّأن الآت��ي �سيكون �أف�ضل،
عمالً وجهدا ً.
وب��ع��د تقدميها مل��ح��ة ع��ن جممل
�إجن��ازات اللجنة خالل العام الفائت
وال ���س� ّ�ي��م��ا ح��ف��ل ال��ع�����ش��اء يف جممع
البيال الذي لقي م�ساهمة «كرمية»
��م���ا ،اغ��ت��ن��م��ت ال��ف��ر���ص��ة لتوجه
��ي� ً
ودع����م����ا ً ق� ّ
�سيما
ال�شكر والتقدير للمحبني الداعمني وال ّ
املوجودين منهم.
و�أ�ضافت« :ي�رسّين كذلك �أن �أعلن عن افتتاح
مركز م�ؤقت للجمعية يف منطقة جونيه ،ونحن

على ا�ستعداد ال�ستقبال جميع العائالت التي
تعاين م�شاكل من �أي نوع كانت».
ويف اخل��ت��ام ���ش��ك��رت جميع ال��ع��ائ�لات على
م�شاركتهم يف الن�شاطات التي نظمتها اللجنة
خالل العام الفائت ومتنت �أن تكون امل�شاركة
اجلي�ش  -العدد رقم 307
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العام � 2011أك�بر بهدف
خلق جو من الألفة بني �أبناء ال�شهداء
من املناطق اللبنانية كافة.
وقد تخلل احلفل برامج ترفيهية
م��ن تنظيم «ف��ري��ق ر�سالة �سالم»
من معهد الر�سل يف جونيه ,وفريق
« ،»Kids Powerم��ع ال�����س��اح��رة
�أمربوزيا وال�سيدة �أيوبي التي ق ّدمت الر�سم
على ال��وج��وه ل�ل�أط��ف��ال امل�شاركني� ،أدخلت
الفرح والبهجة اىل قلوب الأوالد ،كما قدمت
اللجنة هدايا رمزية لأك�ثر من  500ول��د من
�أبناء ال�شهداء.

ب
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برنامج الرحلة
جتمعوا يف مطار رفيق احلريري
امل�شاركون
َّ
الدويل والفرحة تغمر قلوبهم� :أهازيج و�أحاديث
وتوقعات ملا ينتظرهم من �أوقات ممتعة.
��وج��ه ال���زوار
م��ن م��ط��ار ال��ق��اه��رة ت َّ
�إىل فندق كونكورد ال�سالم
ح���ي���ث ت�����س��لَّ��م��وا
غ���رف���ه���م

قبل �أن تبد�أ رحلة اال�ستك�شاف.
ظهرا بزيارة �إىل املتحف
بد�أ برنامج الرحلة
ً
تعرف الأوالد
الوطني يف و�سط العا�صمة حيث َّ
توجهوا ع�رصا ً �إىل
�إىل تاريخ م�رص القدمي ،ثم َّ
ن��ادي اجل��زي��رة يف ال��زم��ال��ك وق��ام��وا بجولة يف
القاعات الريا�ضية كما تناولوا وجبة ع�شاء يف
النادي.
يف ال��ي��وم ال��ث��اين� ،إ���س��ت��ه��لّ �أب��ن��اء ال�شهداء
ن��ه��اره��م ب��رح��ل��ة ا�ستك�شاف �إىل
الأه��رام��ات �إطلعوا خاللها
ع���ل���ى احل�������ض���ارة
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حملتهم �إليها جمد ًدا �أجنحة الـ«ميدل �إي�ست»

مبنا�سبة الأع���ي���اد ،ولل�سنة
نظمت
الثانية على التوايلَّ ،
�رشكة طريان ال�رشق الأو�سط
يف لبنان رحلة �سياحية لأوالد
الع�سكريني ���ش��ه��داء �ساحة
ال�رشف والواجب �إىل جمهورية
م�رص العربية.
ال��رح��ل��ة ال��ت��ي ا�ستغرقت
ثالثة �أي��ام� ،شارك فيها 40
��دا م��ن املناطق اللبنانية
ول� ً
كافة ،ورافقهم فريق عمل من
الع�سكريني واملدنيني برئا�سة
العقيد هادي �أو�سي.
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ال��ف��رع��ون��ي��ة
و�أخ�����������ذوا �����ص����وراً
ف��وت��وغ��راف��ي��ة ع��ل��ى ظهر
«احلنطور».
بعد الغداء �إنطلق اجلميع يف الرحلة
يف النيل حيث ج��ال��وا يف �أن��ح��اء القرية
الفرعونية وتعرفوا م��ن خ�لال التماثيل
واملنحوتات على طريقة حياة الفراعنة .وكان
اخلتام م�سا ًء بحفلة ع�شاء و�سهرة غنائية.
ويف اليوم ما قبل الأخري �أم�ضى الأوالد نهارهم
يف «درمي بارك» حيث كان يف انتظارهم برنامج
حافل من رق�صة التنورة �إىل و�صالت �ضاحكة
املهرجني �إ�ضافة �إىل الألعاب املتن ّوعة.
مع
ّ

ا
م
ا
ت
وا
ل
ن
يل
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يف اليوم الثالث والأخ�ير و ّدع �أبناء ال�شهداء
اجلمهورية امل�رصية بزيارة �إىل الأماكن الدينية
فجالوا بداية يف الكنائ�س القبطية ،ثم زاروا
جامع حممد علي وقلعته .وقبل التوجه �إىل
مطار القاهرة ت��وقَّ ��ف ال��وف��د يف حدائق
الأزهر حيث ا�ستمتع الأوالد باملناظر
اخل�لاّب��ة ،وح��ف��ظ��وا ع�بر ال�صور
ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة ذك��ري��ات
الأي�����ام اجل��م��ي��ل��ة التي
�أم�����������ض�����وه�����ا يف
ال���ع���ا����ص���م���ة
امل�رصية.
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و�أعود �إىل �رصح الرجولة واملعرفة من جديد،
لكن هذه امل� ّ�رة ،لي�س بداعي تنفيذ مهمة ما،
ْ
ٍ
�أو بق�صد زي��ارة عزيز من رف��اق ال�سالح ،بل
ك�أب مثل �سائر الآباء ،تع�صف به م�شاعر الأب ّوة،
ويتحرق �شوقا ً للقاء ولده احلبيب ،الذي كان
ق��د غ���ادره قبل �أ���س��ب��وع لاللتحاق باملدر�سة
احلربية.
ال ال��زم��ن ه��و داف��ع ال�شوق لأن��ه ق�صري ،وال
املكان لأنه داخل الوطن وقريب .فال�سبب �أبعد
من ذلك و�أعمق .هو �أ�شبه ب�شعور «الطائر الأم»،
حني ي�صلب عود �صغارها ،وتكت�سي �أجنحتها
بالري�ش ،فتربح ع�شها الأب���وي �إىل الف�ضاء
الطلق ،خا�ضعة ل�سلطان التغيري ،را�ضخة
مل�شيئة احلياة.
�إنه �شعور ينبع من تهيب املرء �رصاع مراحل
العمر ،ال��ذي يعادل �صفراً يف م�سرية الزمن
مزيج من
الالمتناهية ،و�أخ�يراً ولي�س �آخ��راً ،هو
ٌ
الأم��ل والعطاء والت�ضحية ،املتج�سد يف تلبية
ال�شجرة ق��وة اال�ستمرار ،حني تبذل �أوراق��ه��ا
لتجني الزهر ،وتبذل الزهر لتجني الثمر ،على
الرغم من �أنها �ست�ؤول �إىل النار يف ي� ٍ
�وم من
الأيام.
الآباء والأمهات والأخوة والأخوات ،تقاطروا �إىل
املدر�سة من خمتلف مناطق الوطن وعائالته،
واحت�شدوا عند امل��دخ��ل اخل��ارج��ي ينتظرون
حلظة اللقاء ،ويف حوزتهم زاد مما ل ّذ وطاب
من الطعام� ،إكراما ً لأحبائهم الذين �سيهجرون
مائدة املنزل لفرتة طويلةّ � ،أما التالمذة فقد
اجتمعوا �صفوفا ً مرتا�صة يف اجلهة املقابلة،
و�أنظارهم ت�صول وجت��ول ،علّها تلتقط وجه
قريب بني اجلموع.
م��ا ه��ي �إالّ دق��ائ��ق م��ع��دودات ،حتى يدخل
اجلميع �إىل فناء املدر�سة ،ويختلط الأحبة يف
ٍ
م�شهد م�ؤثّر ،يلفه العناق وتغمره الدموع ،دموع
الفرح واحلزن يف �آن واحد.
تتوزع اجلموع على ال�ساحات ،عائالت عائالت،
ويجل�سون يف الأم��اك��ن ال��ت��ي هي�أتها قيادة
ٍ
ب�شكل متقن وم��درو���س ،مبا يليق
املدر�سة
بالزائرين ال�ضيوف.
يبد�أ م�شوار الزيارة باطمئنان الأهل �إىل �صحة
الأبناء و�أم��وره��م ،ويف املقابل يطمئّن الأبناء
�إىل �أو�ضاع �أف��راد العائلة و�أح��وال الأ�صدقاء،

حم
طات
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العقيد دانيال احلداد
مديرية التوجيه

ث��م يت�شعب احل��دي��ث وي��ط��ول ...ولكم كانت
ده�شتي كبرية ح�ين ب���ادرين ول��دي بالتحية
قائالً «احرتامي �سيادة العقيد» ومل يتجر�أ على
عناقي �إالّ عندما اتخذت �أوالً زمام املبادرة.
مبعث الده�شة ،كان قدرة ولدي على الت�أقلم
مع احلياة الع�سكرية خالل �أ�سبوع واحد ،وطي
�صفحات امل��ا���ض��ي ب��ك��لّ م��ا فيها م��ن الدلع
وال�سطحية وال�لام��ب��االة ،لكن �رسعان ما يخبو
هذا الإح�سا�س ،و�أن��ا �أرج��ع بالذاكرة �إىل بداية
م�شواري الع�سكري ،وا�ستعر�ض م�شاهد تلك
الفرتة ،التي ال تزال را�سخة يف �أعماق ذاتي.
مبنتهى اجلدية والرتكيز ،ي�سرت�سل التلميذ
الغرير يف �رشح تفا�صيل حياته اليومية ،هذا
تلميذ متقدم عاقبه ليلة �أم�����س ببزة ميدان
ا�ستمرت �ساعة كاملة ،وذاك تلميذ طلب منه
الغط�س يف بركة امل��اء ،ومتريغ وجهه وثيابه
بالوحل ،وثالث �أمره بالزحف و�سري القرف�صاء
وال��ت��دح��رج ،م��ع تقدير �أب��ع��اد امللعب ط��والً
وعر�ضا ً...
ينتقي التلميذ عباراته بدقة ،حماوالً احلفاظ
على ر�صانته ورباطة ج�أ�شه ،و�ضبط تعابري
وج��ه��ه وح��رك��ات ي��دي��ه ،خ�شية ال��ظ��ه��ور �أم��ام
املخيب للآمال ،فرتاه
الأهل مبظهر ال�ضعيف
ّ
يردد بني الفينة والأخرى« :لقد تعودت هكذا
ع��ق��وب��ات ،وب���ات مب��ق��دوري جعل امل���درب �أو
املتقدم يتعب وميل ،حتى ي�شعر وك�أنه �رشيكي
يف تنفيذ العقوبة».
الو�ضع بالن�سبة �إل��ي��ه ،مل يكن مريحا ً مئة
باملئة ،فهو يريد التوفيق بني ر�ضى الأهل
من جهة ،ور�ضى مدرب ال�سنة و�ضباطها من
جهة ثانية� ،إذ �أن ه�ؤالء ال ينفكون عن التجوال
بني احل�شود ،للت�أكد من ح�سن �سري الأم��ور،
وا�ستطالع ردات فعل اجلانبني ،بغية الوقوف
على مدى جناح الزيارة ،وحتقيق الغاية املرج ّوة
منها.
يف غمرة اللقاء املفعم باللهفة وال�شوق،

�ساعات مت�ضي ك�أنها حلظات ،وقبل �أن يت�سلم
املوعد مفتاح الوداع بقليل ،ت�صدح �صفارات
الرتباء من ك��لّ اجت��اه ،معلنة انتهاء الزيارة،
فيهب اجلميع من مقاعدهم حماولني اقتنا�ص
�آخر الكلمات والقبل والنظرات ،ومن ثم يتفرق
ال�شمل يف اجتاهني معاك�سني.
يف زحمة اختالط امل�شاعر والأ�صداء واخلياالت،
غادرت وعائلتي املكان ،ول�سان حايل يقول:
ِ
حييت يا مدر�سة الكرامة والعنفوان ،فعلى
ب�ساطك النا�صع ،يطيب للنجوم �أن تنهمر
وللمجد �أن ي�سرتيح.
ِ
حييت يا معجن رجال الغد ،ويا قلعة �شاخمة
يف وج��ه ال��ري��اح ،ال جتيد ال��ق��راءة �إالّ يف كتاب
الوطن والعلم ،فهل ين�سى اللبنانيون �أنك كنت
العابرة للطوائف واملذاهب واملناطق يف خ�ضم
الأحداث ،و�أنك �أبيت �إالّ �أن تكوين ج�رس توا�صل
يف ما بينهم ،يوم ع ّز املعني والن�صري؟
���س� ِ�ل� َ�م �إرث����ك ال��ذه��ب��ي و�أب���ن���ا�ؤك امليامني
املخل�صون ،الذين د�أبوا على حفظ العهد ونقل
ال�شعلة من جيل �إىل جيل.
بوركتم �أيها التالمذة ،لأنكم خمرية الوطن
وملح ال�شباب ،وال�سيوف امل�سلولة يف وجه باعة
الأر�ض والهوية ،ويف وجه ناكري و�صية الأجداد
والآباء ،وعابدي كنوز الذهب والف�ضة!
بوركتم ،لأنه يف ٍ
غد � ٍآت ال حمالة� ،سوف يكون
من بينكم �أب��ط��الٌ �شجعان ،ي�صنعون امل�آثر
وي��زرع��ون �أغ��را���س الإمي���ان بالوطن ،و�شهداء
�أبرار ،يج�سدون بالدم القاين معاين �ألوان العلم،
وير�صعون جبني لبنان بالعزة والفخار...
ف��ي��ا زم���ن��� ،ص� ْ�ن طلتهم ال��ب��ه��ي��ة ،واح��ف��ظ
أنر
�شبابهم ،و�أ�شح عن وجوههم �ضباب الأيام ،و� ْ
لهم طريق املجد والعلى...
� ّأما �أنت �أيها اجلي�ش ،فا�شمخ ب�أبنائك اجلدد،
وزغ��رد للنجوم التي �ست�سطع يف �سماك بعد
حني ،لأنك الأ�صل واجلذور و�أبو اجلميع ،وللأب
ال�صالح الكلمة الأوىل والأخرية...
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جابت م�ؤ�س�سة املقدم ال�شهيد
�صبحي العاقوري املناطق اللبنانية
حاملة الفرح �إىل مئات الأوالد
مبنا�سبة الأعياد.
خ�صت �أبناء الع�سكريني
امل�ؤ�س�سة ّ
ال�شهداء بربنامج حافل ،بد�أ بزيارة
«بابا نويل» لل�صغار وانتهى
مبخيم تزلج لليافعني ،لكنها
مل
أوالدا �آخرين تربطهم
تن�س � ً
َ
بال�شهيد �أوا�رص وطيدة قوامها
الت�ضحية وال�رشف والوفاء.

العيد يف كنف م�ؤ�س�سة
ال�شهيد العاقوري

 ...ولكم منا
احلب والفرح
والوفاء

«خدين معك»
برعاية قائد اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي،
زارت م�ؤ�س�سة املقدم املغوار ال�شهيد �صبحي
العاقوري بالتن�سيق والتعاون مع امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية �أوالد الع�سكريني ال�شهداء (�ساحة

وق ف
ة وفاء
كانون الثاين

�إعداد :جان دارك �أبي ياغي
ال�رشف) يف خمتلف املناطق اللبنانية .اجلولة
�إ�ستغرقت ثالثة �أيام و ّزعت خاللها الهدايا على
الأوالد من عمر � 13سنة وما دون.
وقد رافق فريق عمل امل�ؤ�س�سة يف جولتهم
ه��ذه ال��ف��ن��ان و���س��ام �صباغ ال���ذي ارت���دى زي
وخ�ص
«ب��اب��ا ن��وي��ل»
ّ
امل��ن��ا���س��ب��ة ب��ح��ل��ق��ة
تلفزيونية ُعر�ضت

يف �إطار برناجمه
«خ���دين م��ع��ك» على
���ش��ا���ش��ة ت��ل��ف��زي��ون
«.»OTV
�إ�ستخدم �صباغ يف تنقالته كل و�سائل النقل
وبحرا وج � ًوا للو�صول اىل منازل
املمكنة ب� ً�را
ً
عائالت ال�شهداء يف املناطق اللبنانية كافة،
حامالً لكل طفل الهدية التي طلبها مرفقة
ببطاقة معايدة حتمل �صورة ال�شهيد
مرتديا
ً
زي «بابا نويل»
ومذيلة بعبارة «هللِ رجالٌ �إن هم
َّ
�أرادوا �أرا َد» .وتخلل اجلولة عرو�ض ع�سكرية
ق��ام بها ف��وج املغاوير يف �أث��ن��اء حفل توزيع
الهدايا على الأوالد يف مدر�سة املودرن �سكول
 حلبا ،ف�أثارت ده�شة الأوالد وزادت �إعجابهمبجي�شهم املغوار.
البوار
نظمت م�ؤ�س�سة العاقوري حفلة
يف بلدة البوار ّ
اجلي�ش  -العدد رقم 307
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ترفيهية لأوالد البلدة يف مبنى البلدية ،ح�رضها
ممثل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي العقيد
عتيق الذي
�أحمد وهبي ورئي�س البلدية قزحيا ّ
�ألقى كلمة �أ�شاد فيها باملقدم ال�شهيد �صبحي
العاقوري الذي �سكن البلدة وما تزال ذكراه
حية فيها.
ويف اخلتام وزعت الهدايا على حواىل 750
ول�� ًدا عا�شوا بهجة العيد
فرحا ت��رك �أث��ره يف
ً
ق��ل��وب��ه��م .ك��م��ا ق���� ّدم رئي�س

ال������ب������ل������دي������ة
درع��ا م�شرتكً ا با�سم البلدية وب�إ�سم م�ؤ�س�سة
ً
العاقوري اىل ممثل قائد اجلي�ش عربون �شكر
وتقدير على رعايته.
دير الأحمر
يف بلدة دير الأحمر  -ق�ضاء بعلبك� ،شارك
حواىل  650ول ًدا يف حفلة ترفيهية بدعوة من
م�ؤ�س�سة املقدم ال�شهيد �صبحي العاقوري
ح����ضره��ا مم��ث��ل ق��ائ��د اجل��ي�����ش العقيد غ�سان
حمفو�ض ،وممثلون عن اجلمعيات االجتماعية
وكاهن رعية �سيدة الربج اخلوري ملحم �شيت
وذوو الأوالد ،وتخلل احلفلة توزيع هدايا على
عر�ضا
أي�ضا
م�رسحيا.
ً
الأوالد الذين ح�رضوا � ً
ً

غادير
و�أقامت م�ؤ�س�سة العاقوري بالتعاون مع رعية
مار فوقا – غادير ،حفلة ترفيهية لأوالد البلدة
الذين بلغ عددهم ح��واىل  800ول��د ن��ال كل
منهم هديته� .أقيمت احلفلة على م�رسح �سينما
 – La Citéجونيه ،بح�ضور ممثل قائد اجلي�ش
العقيد الركن با�سكال �أب��ي اليا�س ،وكاهن
الرعية اخلوري جوزف �سلّوم.
كازينو لبنان
بدعوة من رئي�س جمل�س �إدارة كازينو لبنان
الأ�ستاذ حميد كريدي ،وبالتن�سيق والتعاون مع
مدير املطاعم يف الكازينو ال�سيد �إدغار معلوف،
ح�رض حواىل  150ول ًدا من �أبناء ال�شهداء من عمر
� 6سنوات وما فوق مع ذويهم ال�سريك العاملي
«. »Circus

تزلج بني اللقلوق والأرز
نظمت م�ؤ�س�سة
لأول م� ّ�رة منذ ت�أ�سي�سها,
ّ
خميما لتعلّم
املقدم ال�شهيد �صبحي العاقوري
ً
التزلج حلواىل  60ول ًدا من �أبناء الع�سكريني
ال�شهداء الذين تراوح �أعمارهم بني  15و20
�سنة .فعلى مدى ثالثة �أيام �أم�ضوها يف رحاب
فوج املغاوير  -ثكنة �صقور القمم يف اللقلوق،
ق ُِّي�ض للم�شاركني �أن يعي�شوا جتربة مميزة.
منذ و�صولهم و�ضعت قيادة الفوج بت�رصّفهم
مدربني من عنا�رص الفوج و� ّأمنت كل م�ستلزمات
ّ
الراحة ال�رضورية لإقامتهم اىل عتاد التدريب
اخلا�ص بالتزلج ،وك��ان الدر�س الأول كيفية
ا�ستعماله والت�أقلم معه.

قائد فوج املغاوير العميد الركن �شامل روكز
رح��ب بال�شباب وال�صبايا ،و�أب��دى اال�ستعداد
ّ
لتلبية طلباتهم م�ؤك ًدا �أنهم �سوف يكونون يف
بيوتهم كلما زاروا الثكنة ،فل�شهداء اجلي�ش
خ�صو�صا مكانة مميزة
عموما و�شهداء املغاوير
ً
ً
يف القلب ،فكيف ب�أوالدهم؟
�ضيافة املغاوير كانت كرمية � ّأما الثلوج يف
توجه الأوالد
اللقلوق فلم تكن كذلك ،لذلك ّ
واملدربون اىل منطقة الأرز حيث طبيعة املكان
ّ
�أف�ضل ملمار�سة ريا�ضة التزلج ،هناك كان يف
ا�ستقبالهم قائد مدر�سة التزلج العميد الركن
رح��ب بهم وو�ضع بت�رصّفهم
حممد خري ال��ذي ّ
ع�����د ًدا �إ���ض��اف� ً�ي��ا من
امل��درب�ين وال��ع��ت��اد،
ودع��اه��م �إىل زي���ارة

امل���ن���ط���ق���ة ���س��اع��ة
ي�شا�ؤون يف ال�صيف
ك��م��ا يف ال�����ش��ت��اء مل��م��ار���س��ة �أي ن�شاط
يختارونه ،واق�ترح عليهم زي��ارة غابة اجلي�ش
يف املنطقة التي يتولّ �صيانتها عنا�رص من
مدر�سة التزلج منذ حواىل � 6سنوات.
تعرفوا اىل مدر�سة
امل�شاركون يف املخيم
َّ
التزلج وامل��ه��م��ات املنوطة بها والبطوالت
الريا�ضية التي �شاركت فيها مع الرائد ريان
وثائقيا عن عمليات
فيلما
معيكي ،و�شاهدوا
ً
ً
الإنقاذ يف مو�سم الثلج ،قبل �أن ينتقلوا اىل
ت�ضمن مترين
موقع التزلج لبدء التدريب الذي
َّ
�سري مع راكيت على الثلج مل�سافة  8كلم.
وت�ضمن برنامج التدريب �إقامة م�شاغل ت�سلق
وهبوط يف �أفقا – العاقورة ،وو�ضع �إكليل من
الورد على ن�صب الرائد الطيار ال�شهيد �سامر
حنا يف تنورين عربون تقدير ووفاء ال�ست�شهاده.
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خربات وانطباعات
خ�لال الأي��ام الثالثة التي عا�شها الأوالد يف
�وع��ا جدي ًدا
رح��اب الب�ساط الأب��ي�����ض ،خ�بروا ن� ً
من الن�شاطات التي ع ّودتهم عليها م�ؤ�س�سة
امل��ق��دم ال�شهيد �صبحي ال��ع��اق��وري ،وحتت
ع��ن��وان«Camping with my family :
» tooد َّونوا انطباعاتهم على «فاي�سبوك».
• ب�سام العبد اهلل (� 21سنة) ،يقول« :مل �أتردد
حلظة واحدة عندما طُ لب مني امل�شاركة يف خميم
التزلج يف اللقلوق ،وقد اختربنا يف هذا املخيم،
�إىل ريا�ضة التزلج،
التعرف عن كثب �إىل حياة
ّ

ال���ع�������س���ك���ري يف
اخلدمة الفعلية والت�أقلم معها ول��و لفرتة
ق�����ص�يرة،
ف�شكرا مل�ؤ�س�سة ال��ع��اق��وري على
ً
اجل��ه��ود التي تبذلها يف �سبيل الرتفيه عن
�أوالد �شهداء اجلي�ش ،على �أمل �أن نلتقي العام
املقبل على الثلج يف خميم �آخر».
• �إيلني مارون (� 17سنة)« :يجب امل�شاركة يف
ن�شاطات م�ؤ�س�سة العاقوري لأن يف كل ن�شاط
نتعلّم �شيئًا جدي ًدا ،ففي هذا املخيم تعلّمت
ريا�ضة التزلّج التي مل �أكن �أتقنها قبالً� ،أحببت
زيارة مدر�سة التزلج يف الأرز و�أمتنى املزيد،
والتعرف على �أنا�س جدد».
ّ
ح�سان عواد (� 18سنة) :كان املخيم بالن�سبة
• ّ
«تعرفنا خالله على مواقع
�إليه رحلة من العمر،
ّ
للجي�ش اللبناين ،واختربنا �صعوبة العي�ش يف
تلك املناطق اجلبلية ،كما زرن��ا غابة اجلي�ش
وحممية الأرز
وتعرفنا �إىل مبادئ فن التزلج،
ّ
ف�شكرا مل�ؤ�س�سة العاقوري على هذه الفر�صة
ً
التي �أتاحت لنا بناء �صداقات متينة».

العميد الركن املتقاعد فرن�سوا با�سيل جنادري
نعت قيادة اجلي�ش
ال���ع���م���ي���د ال����رك����ن
امل��ت��ق��اع��د فرن�سوا
ب��ا���س��ي��ل ج���ن���ادري
ال���ذي ت��ويف بتاريخ
.2010/12/8
 من مواليد العام ،1923الأبي�ض –
ال�سودان.
 تط ّو ع يف اجلي�شب�������ص���ف���ة ت��ل��م��ي��ذ
���ض��اب��ط ،و �أحل����ق يف
املدر�سة احلربية يف
حم�ص اع��ت��ب��اراً من
،1 9 4 5 /1 0 /1
وت���درج يف الرتقية
ح���ت���ى رت���ب���ة ع��م��ي��د
ركن اعتبار ا ً من .1975/4/4
 حائز:• و�سام احلرب على �أثر معركة
املالكية.

• ميدالية اال�ستحقاق اللبناين
ا لف�ضية .
• ميدالية فل�سطني التذكارية.
• Chevalier de l’ordre
du mérite social

• و����س���ام اال���س��ت��ق�لال
ا لأردين م���ن ال���درج���ة
الرابعة.
• و�����س����ام احل������رب ذو
النجمة الربونزية.
• و�������س������ام ����ص���ل���ي���ب
اال���س��ت��ح��ق��اق مل��ن��ظ��م��ة
مالطة الع�سكرية.
• و����س���ام ال��ق��دي�����س�ين
ب���ط���ر����س وب���ول�������س م��ن
درجة �ضابط.
• و�������س������ام ال�����ق�����وات
امل�����س��لّ��ح��ة م����ن درج����ة
����ض���اب���ط م����ن ال�����ص�ين
الوطنية.
• و�سام الأرز من درجة
فار�س.
• م��ي��دال��ي��ة ال�����ش�رف للت�شجيع
والتقدم من اجلمعية الفرن�سية.
• و�سام العر�ش املراك�شي من
درجة �ضابط.

املعاون ابراهيم حممد ال�صميلي
ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش امل��ع��اون
اب��راه��ي��م �أح��م��د ال�صميلي ال��ذي
تويف بتاريخ .2010/12/1
 من مواليد  ،1971/3/1بلدةال�صويري – ق�ضاء البقاع الغربي
– حمافظة البقاع.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ.1990/5/15
 من عداد منطقة البقاع – قيادةاملنطقة.
 حائز:• و�سام فجر اجلنوب.
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• و�سام الوحدة الوطنية.
• و����س���ام اال���س��ت��ح��ق��اق
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال���درج���ة
الرابعة ،برونزي.
• و������س�����ام ال���ت���ق���دي���ر
الع�سكري.
• ت��ن��وي��ه ال��ع��م��اد ق��ائ��د
اجلي�ش �أربع مرات.
• تهنئة ال��ع��م��اد قائد
اجلي�ش  21مرة.
• تهنئة قائد املنطقة
�سبع مرات.
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• تهنئة قائد الكتيبة.
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

املعاون الأول حمد علي �ضاهر

• و�سام اال�ستحقاق الع�سكري
الربتغايل من الدرجة الثانية.
• و���س��ام اال���س��ت��ح��ق��اق اللبناين
الف�ضي ذو ال�سعف.
• و����س���ام 1961/12/31
التذكاري.
• و�سام ا لأرز من درج��ة �ضابط
با لأقدمية.
• و�سام ا لأرز من رتبة كوموندور.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة ا لأوىل (مذهب).
• و���س��ام ا لأرز م��ن رتبة �ضابط
�أكرب.
• ن��وه ب�أعماله على الفرقة �إثر
معركة املالكية.
• نوه ب�أعماله على اللواء.
• تهنئة ال��ع��م��اد ق��ائ��د اجلي�ش
مرتني.
• تهنئة قائد املدر�سة احلربية
مرتني.
 تابع عدة دورات درا�سية يفالداخل واخلارج.
 -مت�أهل وله �أربعة �أوالد.

ن�����ع�����ت ق�����ي�����ادة
اجل��ي�����ش امل��ع��اون
الأول ح��م��د علي
�����ض����اه����ر ال������ذي
ت��������ويف ب����ت����اري����خ
.2010/12/13
 م�����ن م���وال���ي���د،1 9 6 3 /7 /1
�أك�����روم – ق�����ض��اء
ع��ك��ار – حمافظة
ال�شمال.
 ت��������ط��������وع يفاجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ
.1984/1/1
 من عداد ال�رشطة الع�سكرية. حائز:• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين
من الدرجة الرابعة ،برونزي.
• و�سام التقدير الع�سكري.

• امليدالية الع�سكرية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش
خم�س مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
 22مرة.
• تهنئة قائد ال�رشطة.
• تهنئة قائد القطعة �ست
مرات.
 -مت�أهل وله خم�سة �أوالد.

العريف بالل عبداهلل الرفاعي
نعت قيادة اجلي�ش العريف بالل
عبداهلل الرفاعي الذي تويف بتاريخ
.2010/11/30
 م��ن مواليد ،1967/3/27مدينة بعلبك – ق�ضاء بعلبك –
حمافظة البقاع.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ.1990/5/15
من عداد لواء امل�شاة احلادي ع�رش
– الكتيبة .115
 حائز:• و�سام فجر اجلنوب.

• و�سام الوحدة الوطنية.
• و����س���ام اال���س��ت��ح��ق��اق
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال���درج���ة
الرابعة ،برونزي.
• و������س�����ام ال���ت���ق���دي���ر
الع�سكري.
• ت��ن��وي��ه ال��ع��م��اد ق��ائ��د
اجلي�ش �أربع مرات.
• تهنئة ال��ع��م��اد قائد
اجلي�ش  25مرة.
• ت��ه��ن��ئ��ة ق��ائ��د ال��ل��واء
مرتني.
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• تهنئة قائد الكتيبة ت�سع مرات.
 -مت�أهل وله ولدان.
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يرتبط العمال برب العمل مبوجب عقد عمل مبقت�ضاه يجعل �أحد املتعاقدين عمله رهن
خدمة الفريق الآخر وحتت �إدارته مقابل �أجر يلتزم هذا الفريق �أداءه له (�سند ًا للمادة
 624من قانون املوجبات والعقود) .في�صبح الأجري يف مركز التابع لرب العمل ي�أمتر
ب�أوامره ويخ�ضع لإدارته ولإ�رشافه .ويف مقابل ذلك ،يلتزم رب العمل عدة موجبات جتاه
عماله ين�ص عليها عقد العمل والأعراف و�أنظمة امل�ؤ�س�سات الداخلية وعقود العمل اجلماعية
واالتفاقيات واملعاهدات الدولية وقوانني املوجبات والعقود والعمل .وميكن و�ضع موجبات
رب العمل �ضمن �أربعة �أق�سام :موجب دفع
الأجر ،وموجب التقيد بالتنظيم القانوين
للعمل ،وموجب و�ضع نظام داخلي للعمل،
وموجب الوقاية وال�سالمة .وه��ذا املوجب
علما
الأخري هو ما �سنتناوله يف ما ي�أتي ً
ب�أنه ي�شكل ركيزة البحث يف م�س�ؤولية �أرباب
العمل عن الأ�رضار الالحقة بالعمال.

�إعداد :نادر عبد العزيز �شايف
دكتوراه دولة يف احلقوق
حمام بالإ�ستئناف
املجتمع الدويل
ووقاية العمال و�سالمتهم
أ�س�سا و�أنظمة قانونية
و�ضع املجتمع الدويل � ً
كفيلة بحماية العمال ووقايتهم .تذكر يف هذا
الإط��ار اجلهود التي بذلتها اجلمعية الدولية
للحماية القانونية للعمال ،ومن بعدها منظمة
العمل الدولية م��ن �أج��ل �إ���ص��دار التو�صيات
وتوقيع املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي
منها على �سبيل املثال:
 �إتفاقية الوقاية من �إ�صابات العمل الرقم( 31العام .)1929
 �إت��ف��اق��ي��ة ال��ف��ح�����ص ال��ط��ب��ي ل�ل�اح���داث يفال�صناعة الرقم ( 77العام .)1946
 �إتفاقية حماية �صحة العمال يف �أماكن العملالرقم ( 97العام .)1953
 �إتفاقية اخلدمات اخلا�صة بال�صحة املهنيةالرقم ( 112العام .)1959
 االت��ف��اق��ي��ة املتعلقة بحماية العمل مناال�شعاعات امل�ؤينة الرقم  115املو�ضوعة يف
جنيف العام .1960
 �إتفاقية الو�سائل ال�صحية يف املحالتواملكاتب الرقم ( 120العام .)1964

ينجم عنها �أي خطر على �صحتهم وحياتهم غري
اخلطر املالزم لإجراء العمل على منوال عادي.
• �أن يقوم بكل تدبري واجب ت�ستلزمه ماهية
العمل والأح��وال التي يتمم فيها حلماية حياة
العمال وامل�ستخدمني �أو اخل���دم ،ول�صيانة
�صحتهم يف �أثناء الأعمال التي يقومون بها حتت
�إدارته وحل�سابه.
ويكون رب العمل �أو ال�سيد م�س�ؤوالً عن كل
خمالفة لهذه الأحكام.
كما فر�ضت املادة  61من قانون العمل على
�أرب��اب العمل �إتخاذ االج��راءات الكفيلة بحماية
�صحة الأجراء من الأمرا�ض ووقايتهم من الأخطار
يف العمل .و�أولت املادة  62من القانون نف�سه

موجبات �أرباب العمل بت�أمني الوقاية وال�سالمة

للعمال وم�س�ؤوليتهم عن حوادث وطوارىء العمل
 االتفاقية الدولية ب�ش�أن الوقاية وال�سيطرةع��ل��ى الأخ���ط���ار املهنية ال��ن��اجت��ة ع��ن امل���واد
والعوامل امل�سببة لل�رسطان الرقم ( 139العام
.)1974
 االتفاقية الدولية ب�ش�أن ال�سالمة وال�صحة يفاملناجم الرقم ( 176العام  ،)1995وغريها.
ان�ضم لبنان اىل هذه االتفاقيات مبوجب
وقد
َّ
القانون الرقم  116تاريخ .1999/10/25
امل�س�ألة يف القانون اللبناين
كان امل�شرتع اللبناين مواكبا ً موجب ت�أمني
وقاية العمال و�سالمتهم حيث فر�ضت املادة
 647من قانون املوجبات والعقود على رب
العمل:
• �أن ي�سهر على توفري ما يلزم من �رشوط
ال�����س�لام��ة �أو ال�صحة يف امل�����ص��ان��ع وال��غ��رف،
وبالإجمال يف جميع الأماكن التي يقدمها للعمال
�أو امل�ستخدمني �أو اخلدم ليتمكَّنوا من تنفيذ
العمل.
• �أن ي�سهر على العدد والآالت والأدوات،
وبالإجمال جميع الأ�شياء التي يقدمها للعمال
وامل�ستخدمني �أو اخلدم لتنفيذ العمل حتى ال
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احلكومة �سلطة ا�ست�صدار مرا�سيم لتحديد
التدابري العامة للحماية وال��وق��اي��ة ال�صحية
وك��ل م��ا يتعلق بال�سالمة والإن����ارة والتهوئة
وجتديد الهواء وت�أمني املياه ال�صاحلة لل�رشب
واملراحي�ض و�إخ���راج الغبار وال��دخ��ان وت�أمني
االحتياطات �ضد احلرائق ،وغريها.
�إىل ذلك ،فقد �صدر العام  1951املر�سوم
التطبيقي ال��رق��م  1951/6341امللغى
باملر�سوم الرقم  2004/11802املتعلِّق
بتنظيم الوقاية وال�سالمة وال�صحة املهنية يف
امل�ؤ�س�سات كافة اخلا�ضعة لقانون العمل ،حيث
فر�ض على رب العمل القيام بعدة �إج��راءات
وتدابري لوقاية العمال وت�أمني �سالمتهم ،ومن
بينها:
• و�ضع حاجز �أو �سياج حُمكَ م حول الأماكن
اخل��ط��رة وح���ول جميع امل��ول��دات الكهربائية
واملحركات الدوارة والدواليب الرقا�صة� ،رشط
�أن حتقق ال��وق��اي��ة الكاملة م��ن اخل��ط��ر ال��ذي
و�ضعت لتجنبه ،وحت��ول دون مالم�سة الأج��راء
ملنطقة اخلطر ط��وال ف�ترة الت�شغيل ،و�أن ال
تعيق الأجراء يف �أداء عملهم� ،أو تعطّ ل االنتاج.
• تعليق لوحات �إر�شادية بجوار الآالت يف

مكان العمل الر�شاد الأج���راء �إىل ط��رق العمل
ال�صحيحة واحتياطات الوقاية الواجب عليهم
اتباعها.
• التحقُّق دوري����ا ً ،ب�أنف�سهم �أو بوا�سطة
اخت�صا�صيني ،من �أن الآالت �أو املعدات �أو املواد
التي ي�ستعملها الأج��راء ،ال تر ِّتب �أخطاراً على
�صحتهم و�سالمتهم �إذا ا�ستعملوها اال�ستعمال
ال�صحيح ،وتوفري املعلومات الكافية والالزمة
ب�����ش��أن الطريقة ال�صحيحة لرتكيب الآالت
واملعدات وا�ستعمالها ،واال�ستخدام ال�سليم
للمواد ،وتوفري معلومات عن �أخ��ط��ار الآالت
وامل��ع��دات ،وعن اخل�صائ�ص اخلطرية للمواد
الكيميائية وللعوامل �أو املنتجات الفيزيائية
والبيولوجية ،وكذلك وج��ود تعليمات ب�ش�أن
كيفية جتنب الأخطار ،و�إجراء درا�سات وبحوث
علمية وتقنية لتلبية التزامات الوقاية وال�سالمة
املذكورة.
• على ك��ل م�ؤ�س�سة تعر�ضت حل���ادث �أو
حريق �أن تبلغ وزارة العمل خطيا ً بالأمر خالل
مدة �أق�صاها � 24ساعة ،وعليها �إر�سال �سجل
ب��ح��وادث ال��ع��م��ل اىل ال�����وزارة م���رة ك��ل �ستة
�أ�شهر .ويقوم مفت�ش العمل املهند�س ب�إجراء
تعر�ضت للحادث �أو
ك�شف على الآالت التي َّ
للحريق ويتخذ مدير عام وزارة العمل ،نتيجة
التحقيق ،ال��ق��رار امل��ن��ا���س��ب ب�����ش ��أن رخ�صة
ا�ستعمال املحركات .وعلى �صاحب العمل �أن
يوفر الو�سائل ال�رضورية ملنع احلريق ،واتخاذ
التدابري كلها الآيلة �إىل ال�سيطرة عليه وت�أمني
�سالمة العمال يف حال ح�صوله كت�أمني الأجهزة
واملواد الالزمة للإطفاء وتوفري املخارج و�سوى
ذلك.
• مراعاة الأحكام القانونية املتعلقة بتحديد
ال�رشوط الفنية والوقائية اخلا�صة مبتطلبات
ال�سالمة العامة يف جتهيزات امل�صاعد ،وت�أمني
�صيانتها ب�شكل دوري.
• حت�صني الأدراج واملمرات واملعابر كلها
بحواجز متينة .كما يجب �أن ت�صان كل فوهة
موجودة يف �أر�ض امل�ؤ�س�سة.
• كل بناء يراد �إن�شا�ؤه يزيد علوه عن الثالثة
�أمتار يجب �أن ي�صان ويو�ضع حوله حاجز ،كما
يجب جتهيزه ب��الأدوات التي متكِّ ن الأ�شخا�ص
املوجودين فيه من تثبيت �أقدامهم و�أيديهم

عند احلاجة.
• �إذا �أجري العمل داخل حجرة �أو حو�ض خزان
�أو حفرة �أو �أن��ب��وب �أو مدخنة �أو �أي حمل �آخر
يتعر�ض فيه
تت�صاعد منه �أبخرة خطرة �إىل حد
َّ
الأجراء للخطر ،وجب اتخاذ التدابري الالزمة التي
حت��دد بقرار من وزي��ر العمل ،ويوفر �صاحب
العمل م��ع��دات منا�سبة للحماية ال�شخ�صية،
ويعمل على �صيانتها ويلزم الأجري ا�ستعمالها،
واحلفاظ عليها.
َّ
• و�ضع جهاز خا�ص (�شفاط) ح��ول الآالت
التي ت�ستعمل لطحن �أو نخل املواد التي ينبعث
منها غبار قابل لاللتهاب �أو االن��ف��ج��ار ،كما
يو�ضع جهاز ملنع الغبار من الت�رسب �إىل داخل
امل�ؤ�س�سة واحليلولة دون جتمعه فيها.
• و���ض��ع جت��ه��ي��زات خ��ا���ص��ة ح���ول امل��راج��ل

امل�ؤينة �أو تتداوله �أو ت�ستخدمه �أن ت�ستح�صل
على رخ�صة بذلك من وزارة العمل ،وعليها
�أن تتخذ جميع االحتياطات ال�رضورية لكفالة
حماية فعالة للعاملني يف ما يخت�ص ب�صحتهم
و�سالمتهم من الإ�شعاعات امل�ؤينة �إىل �أدنى حد
ممكن عمليا ً ،وفق الأ�صول.
• حظر تكليف �أي �أج�ير �أو ال�سماح له ب�أن
ينقل يدويا ً اي حمل قد ي�ؤدي ب�سبب وزنه اىل
تعري�ض �صحته �أو �سالمته للخطر.
• توفري معدات ومالب�س الوقاية واحلماية
الفردية للأجراء ،و�صيانتها واحلفاظ عليها يف
حالة �صاحلة لال�ستعمال من دون حتميل الأجراء
�أي تكلفة ،على �أن يحظر ا�ستعمال هذه املالب�س
خارج �أمكنة العمل.
• �إبقاء �أمكنة العمل نظيفة خالية من الروائح

واخلزانات البخارية.
• و�ضع جهاز خا�ص ملنع ت����سرّب الغبار �أو
الدخان �أو �أي م��واد كيماوية �أو غريها ت�سبب
�رضرا ً للأجراء.
• التقيد التام باالحتياطات الوقائية العامة
خل��زن امل��واد اخلطرة ،كف�صل امل�ستودع عن
قاعة االنتاج واملرافق الأخرى ،و�أن يكون مبنيا ً
مبوا�صفات مكافحة احلريق والعزل احل��راري
و�أن تتوافر داخله التهوئة املنا�سبة للمواد
املخ َّزنة فيه ،وممرات كافية ت�سهل الو�صول اىل
�أق�سامه كافة .كما يجب �أن يكون جمهزاً ب�آالت
االطفاء الالزمة واملنا�سبة .وتلزم امل�ؤ�س�سة
و�ضع عالمات حتذيرية بالعربية وبلغة �سهلة
الفهم يف �أماكن العمل لتنبيه العاملني الذين
يتعر�ضون خلطر املواد الكيميائية اخلطرة �أو
امل�رسطنة .كما ينبغي �إع��داد برامج تثقيفية
و�إر�شادية عن ال�رسطان املهني واتخاذ اخلطوات
الالزمة للوقاية منها.
• على كل م�ؤ�س�سة لديها �أي م�صدر للأ�شعة

امل����ضرة بال�صحة واملنبعثة م��ن �أي جم��رى �أو
مرفق �صحي.
• ال يجوز القيام بالعمل يف الآب��ار وجم��اري
الغاز و�آبار املياه القذرة� ،أو يف �أي مكان يحتوي
على غ��ازات م�رضَّة �إال بعد معاجلة بيئة العمل
واتخاذ االحتياطات الالزمة لوقاية الأج��راء من
الأ��ضرار الناجتة عن اي غاز �أو غبار �أو دخان �أو
نفايات قد تتولَّد يف �أثناء العمل.
• �إذا ك��ان ن��وع العمل ي����ؤدي �إىل ترطيب
الأر�ض لدرجة تتجمع فيها املياه وجب جتهيز
الأر���ض بو�سائل كافية لت�رصيف املياه ،و�أن
تبقى هذه الو�سائل يف حالة جيدة .كما يجب �أن
تكون الأر�ض �صلبة وم�ستوية وخالية من احلفر
والثقوب وغريها من العوائق التي قد ت�سبب
التعرث �أو ال�سقوط �أو اال�صطدام .و�أن تغطى
الفتحات الأر�ضية الالزمة لأداء العمل ب�أغطية
متينة �أو بو�ضع �سياج حولها ملنع �سقوط
الأجراء والأ�شياء يف هذه الفتحات.
• �إن�شاء مرافق �صحية كافية ومالئمة للأجراء

اجلي�ش  -العدد رقم 307

90

كانون الثاين 2011

ال��ذي��ن يعملون يف امل��ؤ���س�����س��ة ،واملحافظة
على نظافتها و�إن��ارت��ه��ا ،و�صنع �أر�ضها من
م��ادة �صلبة ،وو�ضع �أب���واب كاملة لها تقفل
وتخ�ص�ص دورة مياه مك َّونة من
من الداخل.
َّ
مرحا�ض وحو�ض بحنفية مبعدل دورة لكل 15
�أج�يرا ً .ويجب �أن تكون دورة املياه قريبة ويف
�أماكن ميكن الو�صول �إليها ب�رسعة ،وال تفتح
على �أماكن العمل مبا�رشة بل يجب �أن يكون
ال��دخ��ول �إليها بوا�سطة مم��ر رئي�س تهوئته
جيدة .وتخ�ص�ص مرافق �صحية م�ستقلة للإناث.
وت��ك��ون املر�شات (ال��دو���ش) �إج��ب��اري��ة بن�سبة
واحدة لكل � 15أجريا ً �أو �أقل يف ال�صناعات التي
ينتج عنها تلوث �أج�سام الأج��راء مب��واد �ضارة
بال�صحة� ،أو �سامة� ،أو ت�ؤثر على نظافتهم.
وتزود املرافق ال�صحية واملر�شات ال�صابون

ال��ع��م��ل ،وال��ت��ي ي��زي��د ع��دد الأج����راء فيها عن
اخلم�سة ع�رش �أجرياً� ،أن يكون لديها طبيب يقوم
مقام «طبيب العمل» يف حال عدم وجوده ،وذلك
ملراقبة حالة الأجراء ال�صحية والقيام بالو�سائل
الوقائية وال�صحية يف �أماكن العمل ،ولتخفيف
التعر�ض ل�ل�أم��را���ض املعدية واملهنية
خطر
ُّ
وح��وادث العمل .وعلى هذه امل�ؤ�س�سات �إبالغ
وزارة العمل عن ا�سم الطبيب �أو اطباء العمل
فيها .ويعترب الفح�ص الطبي ل�ل�أج��راء قبل
ا�ستخدامهم ملزم ب�رصف النظر ع��ن عددهم
يف امل�ؤ�س�سة .وحت��دد �ساعات عمل الطبيب
بن�سبة عدد الأج��راء ،وذل��ك مبعدل �ساعة على
الأقل يف ال�شهر لكل خم�سة ع�رش �أج�يرا ً .ويقوم
�أ�صحاب العمل بدفع �أجرة الأطباء لديهم ،وال
يرت َّتب �أي تكاليف على الأجري ب�سبب املعاينات

وو�سائل التن�شيف املنا�سبة.
• ت�أمني مياه �صاحلة لل�رشب بوا�سطة موارد
تو�ضع يف مراكز مالئمة بطريقة ي�سهل على
جميع الأج��راء الو�صول �إليها ،ويجب �أن تكون
هذه املياه �سائلة من مورد عام �أو �أي مورد �آخر
يوافق عليه طبيب الق�ضاء وطبيب امل�ؤ�س�سة.
�أم��ا املياه التي يتناولها الأج���راء من الأوعية
فيجب �أن جتدد مرة على الأقل يوميا ً وي�شار �إىل
هذه الأوعية بو�ضوح بعبارة (ماء ال�رشب).
• ت�أمني الو�سائل الالزمة والكافية جللو�س
الأج��راء والأج�ي�رات اللذين يقومون ب�أعمالهم
وهم واقفون ،وكذلك يف �أثناء الفر�ص التي
تتاح لهم لال�سرتاحة.
• و�ضع �صندوق �أو خزانة حتتوي على املواد
الالزمة للإ�سعاف الأويل ،و�إذا زاد عدد الأجراء
عن خم�سني �شخ�صا ً يجب و�ضع �صناديق �أخرى
مبعدل �صندوق واحد على الأقل لكل خم�سني
�شخ�صا ً.
• على جميع امل�ؤ�س�سات التي تخ�ضع لقانون

ال�رسيرية والفحو�صات املخربية وال�شعاعية.
ويتم �إخ�����ض��اع جميع العاملني يف امل�ؤ�س�سة
للفحو�صات الطبية واملخربية قبل بدء العمل
وخالله .وقد ن�ص على هذا املوجب املر�سوم
الرقم  1960/4568املتعلق بتعيني طبيب
يف كل من امل�صالح العامة وامل�ؤ�س�سات التي
تخ�ضع لقوانني العمل لأجل مراقبة حالة الأجراء
ال�صحية .ويحق لعدة م�ؤ�س�سات االتفاق يف ما
بينها لإيجاد م�ستو�صف طبي واحد ،وعلى هذه
امل�ؤ�س�سات �إب�لاغ وزارة العمل عن وج��ود هذا
امل�ستو�صف ونظام عمله.
• يخ�ضع االج��راء الذين يقرر ا�ستخدامهم يف
تعر�ضهم ملادة البنزين �أو ملنتجات
�أعمال قد ِّ
حتتوي عليها لك�شف طبي �شامل قبل التعيني
لإث��ب��ات �صالحيتهم ل��ه��ذا العمل .ويت�ضمن
الك�شف فح�صا ً للدم ومعاينات طبية دورية كل
�ستة ا�شهر ،يف اثناء العمل .وال ت�ستخدم الن�ساء
اللواتي يثبت طبيا ً �أن��ه��ن ح��وام��ل والأم��ه��ات
املر�ضعات والأح����داث ،يف عمل ينطوي على
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التعر�ض للبنزين �أو ملنتجات حتتوي عليه.
• تعطى املحاكم الناظرة يف الدعاوى الناجتة
ع��ن خمالفة �أح��ك��ام ه��ذا امل��ر���س��وم ح��ق وقف
ا�ستعمال الآالت ووق��ف الأع��م��ال الناجت عنها
ال�رضر وتعيني التدابري الواجب اتخاذها لتاليف
اخلطر وذل��ك ع�لاوة عن العقوبة املن�صو�ص
عنها يف القوانني املرعية االجراء...
• يقت�ضي حماية املعلومات ال�رسية التي
تر�سل لل�سلطة املخت�صة والتي ميكن لك�شفها
�أن ي�سيء �إىل م�رشوع �صاحب العمل ،على �أن ال
ت�ؤدي هذه ال�رسية �إىل خماطر كبرية على الأجراء
�أو اجلمهور �أو البيئة.
ويتبينَّ مم��ا �سبق ،م��دى �إه��ت��م��ام امل�شرتع
اللبناين يف حتديد موجبات رب العمل على
�صعيد وقاية العمال وحماية �سالمتهم ،من
خ�لال وج���وب �إحاطتهم علما ً مبخاطر العمل
و�إت��خ��اذ االحتياطيات والإج�����راءات ال�رضورية
والالزمة .وهو ر َّتب على رب العمل امل�س�ؤولية
الكاملة يف ح��ال ع��دم اح�ترام تلك املوجبات،
جزائيا ً �أو مدنيا ً.
م�س�ؤولية رب العمل عن الأ�رضار
الالحقة بالعمال
يعترب رب العمل م�����س ��ؤوالً ع��ن الإ���ص��اب��ات
املفاجئة الناجمة عن عامل خارجي والتي تلحق
بالأجري ب�سبب تنفيذ عقد العمل �أو مبنا�سبة
تنفيذ هذا العقد وذل��ك وفق قانون ط��وارىء
العمل ال�صادر باملر�سوم اال�شرتاعي الرقم
 ،1983/136الذي يبقى �ساري املفعول حتى
و�ضع �أحكام قانون ال�صندوق الوطني لل�ضمان
الالجتماعي املتعلقة ب��ف��رع ط���وارىء العمل
والأمرا�ض املهنية مو�ضع التنفيذ.
�إن ��شروط تطبيق �أح��ك��ام ق��ان��ون ال��ط��وارىء
ال�������ص���ادر ب��امل��ر���س��وم اال����ش�ت�راع���ي ال��رق��م
1983/136هي الآتية:
• �أن ي��ك��ون امل�صاب �أج��ي�راً مرتبطا ً بعقد
ا�ستخدام.
• �أن يكون احل���ادث م��ن ن��وع ط���ارىء العمل
الناجم عن عامل خارجي ومفاجىء و�أن ي�ؤدي
�إىل �رضر ج�سدي .ويعترب اخللل العقلي مبنزلة
�إ�صابة ج�سمانية بدنية .وال ُيعت ّد باملر�ض
املهني الذي يح�صل ب�صورة بطيئة متمادية

يف �أثناء قيام الأجري بعمله كاملر�ض الع�صبي،
فالت�سمم ال�رسيع الناجم عن م�رشوب مل َّوث يعترب
موجبا للتعوي�ض� ،أم��ا الت�سمم
ط���ارىء عمل
ً
البطيء الناجم ع��ن امل��ي��اه املو�ضوعة حتت
ت�رصّف الأجري فيعترب نوعا ً من املر�ض املهني
اخلارج عن نطاق قانون ط��وارىء العمل ،وهذا
ي�شكل ق�����ص��وراً يف الت�رشيع امل��رع��ي الإج���راء
وي�ستوجب تدخل امل�شرتع ل�سده وتغطيته.
• �أن ي��ك��ون ال���ط���ارىء ب�سبب تنفيذ عقد
اال�ستخدام �أو مبنا�سبته .ويعترب طارئًا مبنا�سبة
يتعر�ض له الأجري يف �أثناء
العمل احلادث الذي
ّ
ذهابه اىل العمل �أو عودته منه� ،رشط �أن يكون
الذهاب والإياب من دون توقف �أو �إنحراف عن
الطريق الطبيعي ل�سبب م�ستقل عن العمل.
• �أن ي��ك��ون ال����ضرر امل�شكو منه ن��اج��م�ا ً عن

�أقل من � 35سنة.
  700يوم من �أجره املتو�سط� ،إذا كان عمره�أكرث من � 35سنة و�أقل من � 50سنة.
  600يوم من �أجره املتو�سط� ،إذا كان عمره�أكرث من � 50سنة.
و�إذا جت���اوز الأج����ر احل���د الأدن�����ى الر�سمي
للأجور ،ال يحق للأجري �أن يتقا�ضى� ،إ�ضافة �إىل
التعوي�ضات املذكورة �أعاله �سوى:
 ربع ( )4/1هذه التعوي�ضات عن اجلزء منالأجر الذي يزيد عن احلد الأدنى للأجور ولغاية
�ضعف هذا احلد.
 ثمن ( )8/1هذه التعوي�ضات عن اجلزءمن الأج��ر ال��ذي يزيد عن �ضعفي احلد الأدن��ى
الر�سمي للأجور (م  3من قانون طوارىء العمل).
• التعوي�ض عن العجز اجلزئي:

طارىء العمل� ،أي �أن تتوافر �صلة �سببية بني
االثنني ،حيث تعترب الإ�صابة �أو الأ��ضرار ناجتة
عن الطارىء امل�شكو منه.
• �أن يتم تقدمي دعوى التعوي�ض عن طارىء
العمل خالل مهلة �سنة من تاريخ وقوع احلادث
�أو ختام التحقيق فيه �أو التوقف ع��ن دفع
التعوي�ض امل�ؤقت (م  31من قانون طوارىء
العمل) .وتعترب مهلة ال�سنة مهلة �إ�سقاط ال يتم
قطعها �أو وقفها كما هي احلال يف مهلة مرور
الزمن.

�سبب احلادث عجزاً م�ستدميا ً جزئيا ً حق
 �إذا َّللم�صاب �أن يتقا�ضى تعوي�ضا ً يتنا�سب مع
اخل�سارة التي حلقت مبقدرته على الك�سب.
وه���ذه امل��ق��درة ميثلها التعوي�ض ال��واج��ب
ت�سديده عندما يكون العجز م�ستدميا ً كليا ً .و�إذا
كان العطب مذكوراً يف اجلدول امللحق بقانون
ط���وارىء العمل كانت اخل�����س��ارة التي حلقت
ب��الأج�ير امل�صاب يف مقدرته على الك�سب،
معادلة للن�سبة املئوية املعينة يف اجل��دول
امل��ذك��ور� .أم��ا �إذا ك��ان العطب غري مذكور يف
هذا اجلدول ،فيعود ملجل�س العمل التحكيمي
حق تقدير اخل�سارة الالحقة يف مقدرة الأجري
امل�صاب على الك�سب ،بعد �أن ي��ؤخ��ذ بعني
االعتبار خربة الأجري وكفاءته يف العمل (م  4من
قانون طوارىء العمل).
 �إذا �سبب احل��ادث عجزاً م�ؤقتا ً عن العمل،حق للم�صاب ابتداء من اليوم الأول الذي يلي
احلادث وملدة �أق�صاها ت�سعة �أ�شهر �أن يتقا�ضى
(من دون فرق بني �أيام العمل و�أيام التعطيل)،

التعوي�ض عن �أ�رضار و�إ�صابات
طارىء العمل
• التعوي�ض عن العجز الكلي:
�إذا توافرت ��شروط ط��ارىء العمل املذكورة
�أع�لاه ،و�سبب احل��ادث للأجري عجزاً م�ستدميا ً
كليا ً ،وكان �أجره ال يتع َّدى احلد الأدنى الر�سمي
للأجور ،حق له �أن يتقا�ضى تعوي�ضا ً يعادل:
 800 -يوم من �أجره املتو�سط� ،إذا كان عمره
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تعوي�ضا ً قدره ثالثة �أرباع الأجر اليومي الأخري.
ويق�صد بهذا الأج��ر ،الأج��ر الأ�سبوعي مق�سوما ً
على �ستة (� )6إذا كان الأج��ر �أ�سبوعيا ً ،و�أجر
خم�سة ع�رش يوما ً مق�سوما ً على اثني ع�رش ()12
�إذا كان الأجر ي�سدد كل خم�سة ع�رش يوما ً ،والأجر
ال�شهري مق�سوما ً على خم�سة وع�رشين (� )25إذا
كان الأجر م�شاهرة .ويدفع التعوي�ض اليومي
يف املكان والزمان اللذين يح�صل فيهما الدفع
عادة يف امل�ؤ�س�سة ،وال يجوز �أن تتجاوز الفرتة
بني دفعتني متتاليتني خم�سة ع�رش يوما ً (م 5
من قانون طوارىء العمل).
• التعوي�ض عن الوفاة:
�إذا �أدى احلادث �إىل وفاة الأجري ،وكان �أجره
ال يتعدى احلد الأدنى الر�سمي للأجور ي�ستحق
لورثته ،تعوي�ضا ً حده الأق�صى �أجرة  500يوم.
و�إذا جتاوز الأجر احلد الأدنى الر�سمي للأجور ،ال
يحق لورثة الأجري �سوى:
 رب��ع ( )4/1التعوي�ضات امل��ذك��ورة عناجل��زء م��ن الأج���ر ال��ذي يزيد ع��ن احل��د الأدن��ى
الر�سمي للأجور ولغاية �ضعف هذا احلد.
 ثمن ( )8/1التعوي�ضات امل��ذك��ورة عناجل��زء من الأج��ر ال��ذي يزيد عن �ضعفي احلد
الأدنى الر�سمي للأجور.
وبالإ�ضافة �إىل التعوي�ض املذكور يتحمل
�صاحب العمل نفقات ال��دف��ن وذل���ك لغاية
�ضعفي احلد الأدنى الر�سمي للأجور (م  6من
قانون طوارىء العمل) .ويقت�ضي التو�ضيح �أن
التعوي�ض عن الوفاة ال يعود للورثة ال�رشعيني،
بل لأ�صحاب احلق املحددين يف القانون اخلا�ص
ال�صادر يف  1974/8/2بطريقة تختلف عن
الأحكام االرثية وت�شمل جميع الطوائف.
يتحمل رب العمل جميع نفقات املعاجلة
كما
َّ
الطبية �أيا ً كانت مدة هذه املعاجلة وقيمتها.
ويلزم رب العمل �إج��راء عقود ت�أمني مع �رشكة
ت�أمني ل�ضمان التعوي�ضات واملعاجلة (م 12
من قانون طوارىء العمل) .وتعترب ديون الأجري
�أو ورثته امل�صاب بطارىء عمل مكفولة بامتياز
خا�ص (م  14من قانون ط��وارىء العمل)� ،إال
�أن القانون مل يح ّدد رتبة هذا االمتياز وفئته.
ويعود �أمر النظر بالدعاوى الناجمة عن تطبيق
ق��ان��ون ط�����وارىء ال��ع��م��ل �إىل جمل�س العمل
التحكيمي املوجود يف منطقة امل�ؤ�س�سة.

يف غياب فيلمون وهبي قالت
ف��ي�روز« :ك���ل ال��ل��ي تركنت
ا�شتاقولك وكل اللي جايني
رح ي��ح��ب��وك» .رح��ل منذ ربع
قرن ،وما زال يخاطبنا ب�أحلان
ع�صية على التقليد ،و�ستظل
َّ
ا�ستثنائيا
مو�سيقاه عنوا ًنا
ً
مل��وه��ب��ة ر�أ���س��م��ال��ه��ا ال��ف��ط��رة
والأ���ص��ال��ة .موهبة جت�� ّل��ت يف
التلحني والتمثيل وجعلته الـ
«مونولوجي�ست» الذي مل ي� ِأت
الزمن مبثله.

أأسسماء
المعة
كانون الثاين

�إعداد :تريز من�صور

«�شيخ امللحنني»

ف
ي
ل
م
و
ن وهـ

ــبي

من كفر�شيما
يف عرين الفنانني ،كفر�شيما ،املدينة التي
حافظت على ت��راث القرية وتقاليدها ،ولد
الفنان فيلمون وهبي ال��ع��ام  .1916وال��ده
�سعيد وهبي كان خمتار كفر�شيما و�شيخ �صلح،
�أما والدته فهي ال�سيدة ماري �أيوب.
ب��د�أ حياته الدرا�سية يف مدر�سة ال�شويفات
الدولية التي كان يذهب �إليها مت�أبطً ا العود.
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الفنية
فموهبته
َّ
����را .وم��ن��ذ
ب������رزت ب�����اك� ً
البداية متلَّكته وراحت حتفر عالماتها .على
الرغم من معار�ضة وال��ده انت�رصت يف النهاية
موهبته على كل �شيء ،فانقطع عن الدرا�سة
باكرا حمتفظً ا بعمله يف
والتحق بركاب الفن
ً
جمال املهن احلرة مل�ساعدة الأهل.

م�سبقًا بطريقته هذه يف التلحني،
ب��دت مالمح الده�شة على وجهي
خ�صو�صا و�أن العود نائم على ظهر
ً
خزانته !! قطع ا�ستغراقه بالعمل
«عمو�...أنا
ليب ِّدد ده�شتي قائال:
ّ
دائما!! ما بعرف دو..
هيك ...جاهز
ً
ري..مي ..وغريها وال �أتعامل معها
..ل��ك��ن ه��ات يل ف��ات��ورة ال�سمان
و�شوف كيف بلحنها!!» .وفعالً قام
الراحل �سمري حلمي الحقًا بتدوين
نوتة الأغنية ،وغريه قام بتوزيعها
وت���دري���ب ال��ف��رق��ة املو�سيقية،
و���ص��دح��ت ح��ن��ج��رة ال��ف��ه��د بلحن
فيلمون ب�أغنية ومن قبلها �أغنيات
عديدة وكلها حملت ب�صمات كل
منهما يف الإبداع والأ�صالة».

بداية الطريق
يف فل�سطني كانت انطالقة فيلمون وهبي
كمطرب (العام  ،)1946لكنه ما لبث �أن وجد
نف�سه يف التلحني واملو�سيقى فالتحق مع
زمالئه �أمثال حليم الرومي ونقوال امل ِّني و�سامي
ال�صيداوي وزكي نا�صيف والأخوين الرحباين
واملخرج �صربي ال�رشيف ب�إذاعة ال�رشق الأدنى
يف خم�سينيات القرن املا�ضي ،ثم ب�إذاعة لبنان
الر�سمية.
ت�ألق جنمه يف التلحني والت�أليف والتمثيل
الكوميدي ،هو الفنان املوهوب الذي مل يدر�س
النوتة �أب ًدا كما قال فيه املو�سيقار حممد عبد
الوهاب.
ي َّت�صف العباقرة مبواهب فطرية .فاملخرتع
�أدي�����س��ون اخ�ت�رع امل�صباح الكهربائي على
الرغم من ر�سوبه يف م��ادة الريا�ضيات عندما
كان طفالً ،وفيلمون وهبي عبقري ق َّدم �أروع
املميزة من غري �أن يدر�س
الأحل���ان ال�رشقية
َّ
املو�سيقى وحتى من دون �أن يتقن العزف
على العود� ،أو على غريه من الآالت املو�سيقية
التي ال غنى لأي ملحن عن ا�ستخدامها خالل
ممار�سة التلحني� .أم��ا �أدوات التلحني مثل
التدوين (النوتة املو�سيقية) وما يتبعها من

علوم الأوزان والإيقاعات واملقامات فلم ي�س َع
يف حياته �إىل تعلُّم �شيء منها ،لكنه �إمتلكها
بالفطرة التي كانت كل ر�أ�سماله �إىل الإح�سا�س
بالأ�صالة.
ال لغة للموهبة
ال لغة للموهبة وال هوية ،مقولة �أثبتها فيلمون
�ادرا على جعل الأمريكيني
وهبي الذي كان ق� ً
مثالً ي�ضحكون لنكاته من دون �أن يفهموا كلمة
مما يقوله .كان ميتلك من الظرف ما مكَّنه من
دخول القلوب كلها.
يروي �أحد �أ�صدقاء فيلمون وهبي عنه كيف
َّ
مق�صبة» لفهد ب�لان يف
حل��ن �أغنية «عباية
َّ
�سوريا العام  1978يقول�« :إ�ستقبلنا الراحل
فيلمون يف �شقته بب�شا�شته وطيبة لقائه
امل��ع��ت��ادة� .س�أله «ال��ف��ه��د» :ه��ل انتهيت من
اللحن �أب��و عماد؟ �أج��اب� :س�أبد أ� الآن!! �رسرت
�شخ�صيا والدة حلن جديد لهذا
�أنني �س�أ�شهد
ً
العبقري الذي �أحبه و�أع�شق �أحلانه ،فكيف بد أ�
يلحن؟ �سحب طاولة خ�شبية �صغرية و�أخذ ينقر
ِّ
عليها ب�أ�صابعه ،ويدندن م�س َّودة اللحن قائالً
لفهد بالن بني احلني والآخر « :قول معي �أبو
طالل ،قول معي!!» .وعلى الرغم من معرفتي
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رحلة ال�صيد والتلحني
�أج���م���ل �أحل�����ان ف��ي��ل��م��ون وه��ب��ي
ولدت خالل رحالت ال�صيد الذي كان من �أحب
ال��ه��واي��ات �إىل قلبه .وم��ن رف��اق��ه يف رح�لات
ال�صيد الرئي�س الراحل اليا�س �رسكي�س والنواب
ال�سابقون �سامي اخلطيب ومي�شال �سا�سني
وجن���اح واك��ي��م وغ�يره��م ،وم��ن الفنانني كان
يتمتع برفقة ملحم بركات ون�رصي �شم�س الدين
و�آخرين .كان يهوى العزف على �آلة العود بعد
منت�صف الليل ومن بني �أنامله خرجت مئات من
�أجمل الأحلان .جنح يف اخرتاق الطوق الرحباين
ح��ول ال�سيدة ف�يروز فكان تعاونه معها قمة
جناحه .خالل م�سرية تعاونه الطويلة مع الأخوين
رح��ب��اين ،كانت له ح�صة مميزة .فالرحبانيان
وفريوز �أدركوا �أي مرتبة ا�ستثنائية يف الإبداع
ينتمي �إليها فيلمون وهبي وكانت النتيجة
جمموعة �أغان لفريوز من �أجمل ما �سمعته �أذن
وحفظه وج��دان« .جايبلي �سالم»« ،يا مر�سال
املرا�سيل»« ،ي��ا دارة دوري فينا»« ،م��ن عز
ال��ن��وم بت�رسقني»« ،ب��ك��رم ال��ل��ول��و»« ،ليلية
برتجع يا ليل»« ،الطاحونة»« ،يا رايح»« ،فايق
«�صيف يا �صيف»�« ،أنا خويف»« ،يا
يا هوى»ّ ،
كرم العاليل»« ،طريي يا طيارة»« ،على ج�رس
اللوزية» ،ويف ما بعد «ورقو الأ�صفر» و«�إ�سوارة
العرو�س» و�سواهما من �شعر جوزف حربٍ � .
أغان

مونولوجات فكاهية بينها« :همربغر»،
«فيلمون �أتى» ،و«البو�سطجي».
ومن �أهم امل�رسحيات التي
كتبها بالإ�شرتاك

ت��ت��ج � َّدد ن�ضارتها
وي���������������زداد �أل����ق����ه����ا
وح�ضورها يف الوجدان من جيل
�إىل جيل .بني الأخوين رحباين وفيلمون
وهبي خبز الفن واحلياة وملحهما ،والكثري من
الق�ص�ص و«النهفات» ،ومنها �أن �أم عا�صي
عندما �سمعت «ي��ا دارة دوري فينا» قالت
لعا�صي« :ريتك تقربين �شو حلوي هالغنية ما
بقى ي�صري �أحلى من هيك» ،فر ّد عا�صي قائالً:
«هيدي حلّنها القرد (فيلمون)م�ش �أنا».
متع ّدد املواهب
حلّن فيلمون وهبي ل�صباح وودي��ع ال�صايف
ون����صري �شم�س ال��دي��ن وجن��اح �سالم و�سمرية
توفيق وع�صام رجي وملحم بركات ،و�سواهم
من كبار الفنانني اللبنانيني .كما حلَّن لفنانني
كبار يف ال��ع��امل العربي مثل وردة اجلزائرية
و�رشيفة فا�ضل وفايزة �أحمد.
كما يف التلحني ب��رع فيلمون يف التمثيل
على امل�رسح الرحباين �إىل حد و�صفه بالعمود
الفقري لهذا امل�رسح .وكان الرحبانيان يغازالنه
بلقب «فاكهة امل�رسحية اللذيذة» .وكملحن
فقد ك��ان الوحيد ال��ذي تغ ِّني له ف�يروز حل ًنا
واح � ًدا على الأق��ل يف م�رسحياتها وقد و�صفته
ب��أن��ه «�سبع الأغنية و�شيخ امللحنني»� .أب��رز
امل�رسحيات التي �شارك فيها« :يعي�ش يعي�ش»،
«نا�س من ورق»« ،بياع اخل���وامت»« ،لولو»،
«ن��اط��ورة املفاتيح» و«املحطة» �إىل العديد
ت�ضمن
ألبوما
َّ
من اال�ستك�شات .كما �أ���ص��در � ً

مع ال�شاعر جورج جرداق «ق�ضية و�رصاحة» التي
مثَّل فيها مع الفنان ال�سوري دريد حلام .كما
�شارك كتابة وتلحي ًنا ومتثيالً يف م�رسحية «�ست
ال�ستات» للفنانة �صباح مع الفنان الراحل
و�سيم طبارة ,والتي عر�ضت على خ�شبة م�رسح
«�ستاركو» يف بريوت �أوائ��ل ال�سبعينيات من
القرن املا�ضي.
كان �أول من ن�رش الأغنية اللبنانية يف العامل
اعتبارا من منت�صف
وخ�صو�صا يف م�رص
العربي
ً
ً
ٍ
اخلم�سينيات من خالل �أغان مثل «دخل عيونك
حاكينا»« ،عالع�صفورية» (���ص��ب��اح)�« ،شب
الأ�سمر جنني»« ،برهوم حاكيني»(جناح �سالم)،
«برتحلك م�شوار» و«حلوي وك��ذاب��ي» (ودي��ع
ال�صايف)� .إنت�رشت �أعماله يف الكويت واخلليج
العربي من خالل �أغاين غريد ال�شاطىء وحممد
الباقر وغريهما.
وخ�صو�صا
ترجمت �أعماله ومو�سيقاه يف �أوروبا
ً
�أغنيات «ب�سيطة» و«داي�شتك بوم» و»قلبي
نازل دق» وغريها ،على يد �أ�ساتذة مو�سيقيني
مثل الإيطايل �إدواردو بيانكو والربيطاين رون
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غودوين ،كما ان�شدت فريوز �أغنيته ال�شهرية
«جايبلي �سالم» يف باري�س يف احتفاالت الذكرى
املئتني للثورة الفرن�سية ،ويومها كان �صوت
فريوز ال�صوت العربي الوحيد الذي �شارك يف
�إحياء الذكرى.
ف���اق ع���دد �أحل����ان ال��ف��ن��ان ف��ي��ل��م��ون وهبي
الأل���ف���ي حل���ن .ك��م��ا �أن����ه ���ش��ارك يف
ال��ع��دي��د م���ن امل��ه��رج��ان��ات
اللبنانية والعربية انطالقً ا
من مهرجانات بيت الدين �إىل
مهرجانات بعلبك الدولية ومهرجانات
الأرز وجبيل ومعر�ض دم�شق ال��دويل وم�رسح
البيكاديلي ف��م����سرح ال��ك��اب��ي��ت��ول و�ستاركو
وغريهما برفقة رفاق الدرب فريوز والأخوين
الرحباين و�صباح ووديع ال�صايف ون�رصي �شم�س
الدين.
أبوة
بني املوهبة وال ّ
خ�لال احل��رب اللبنانية ت ��أمل فيلمون وهبي
كثريا لرتكه بلدته كفر�شيما ق�رسًا ،ليمكث يف
ً
عاما ،وا�صل م�سريته
بلدة بعبدات زهاء ع�رشين ً
مقدما �أروع الأحل��ان لل�سيدة
الإبداعية خاللها
ً
ف�يروز ومنها« :فايق يا ه��وا» «ومل��ا عالباب
منتودع» «ويا ريت».
رف�ض الألقاب التي ا�سبغت عليه با�ستثناء
لقب «�شيخ امللحنني» ال��ذي �أطلقته عليه
فريوز و�أحب لقب «ابن ال�شعب».
تزوج الفنان فيلمون وهبي العام  1946من
ال�سيدة جورجيت خوري (كانت مطربة عرفت
با�سم تغريد ال�صغرية ولديها ع��دة �أعمال
وت�سجيالت �إذاعية وقد حلن لها فيلمون العديد
من الأحلان ومنها« :خدعتني العني» «وحملتني
فوق الأمل» وغريها ...ولكنها اعتزلت الغناء بعد
الزواج .ولقد رزقهما اهلل ب�أربعة �أوالد:
ع��م��اد ،ماج�ستري يف ال��ع��ل��وم ال�سيا�سيةوال��ق��ان��ون ال���دويل م��ن اجلامعة الأم�يرك��ي��ة يف
ب�ي�روت .ع���ازب ورث ع��ن وال���ده روح النكتة
والفكاهة.
 �سعيد ،خبري جتميل و�صاحب م�ؤ�س�سة،متزوج ولديه ول��دان فيلمون وماريتا .ورث
موهبة التلحني عن والده وميلك �صو ًتا جميالً.
� -أحلان (ربة املنزل).

 ربيع (�إجازة يف �إدارة الأعمال من الوالياتاملتحدة الأمريكية).
مثاليا
ابا حنو ًنا
وكرميا
ً
كان فيلمون وهبي ً
ً
أحب لبنان
مع عائلته ،متوا�ض ًعا
ً
وعفوياّ � .
وبلدته كفر�شيما حتى ال��رم��ق الأخ�ير،
ومتيز مب�ساعدة الفقراء واملحتاجني
ّ
والإ�صالح بني النا�س حتى �أطلق عليه
مطبقًا بذلك
لقب «�شيخ �صلح»
ِّ
عمر بيت»
قول والده «يف كل قرية ّ
ربي �صاحب.
�أي ّ
عمر فيلمون وهبي بيو ًتا كثرية
ّ
يف ذاك���رة النا�س وت��رك للأجيال
عظيما �سيظل يخاطبنا
فنيا
ً
�إر ًث��ا ً
ع�صيا على
ب�صوت فريوز و�سيظل
ّ
التقليد واملحاكاة.
رح��ل يف  5ت�رشين ال��ث��اين ال��ع��ام ،1985
لكن مو�سيقاه �ستظل حتمل �إلينا ال�سالم
واجلمال.

�إن��ن��ي ال �أع���� ّزي مب��وت فيلمون وهبي
العظيم �إمنا �أعزي الأ�صوات التي كانت
تنهل من منبعه الغزير.
حممد عبد الوهاب

قالوا يف فيلمون و

مات فيلمون...
غابت ال�ضحكة ...وانك�رس �سيف
كان ثالثة :النفحة ال�شعبية اللي قالل بيب ّدعوا مثال ،وال�ضحكة والطلة
العمالقة البتلّي م�رسح ووطن.
�سعيد عقل
كل اللي تركنت ا�شتاقولك
وكل اللي جايني رح يحبوك

هبي

كان جمل ًِّيا على م�رسح الذوق امل�رشقي
وج��م��االت لبنان ،وه��و يجيء من �سحر
ال�رشق ،من تراثات ال�رشق ،من طرب هذه
الدنيا العربية اخلالبة �إىل عر�ش الأغنية ال�شعبية
يف لبنان.
املطران جورج خ�رض

لو ينبع النهر بني �أ�صابع العطاء لقلت �أن الفن نهر ،ومن �أدى ر�سالته
ب�صدق ...هو العطاء.
من يح ّده املوت ويطوي �صفحته للن�سيان يكون قد �أخفق يف الزرع
واحل�صاد.
لكن من يخرق ال�سحاب ليمطر بني من عرفه بالذكرى الطيبة والأعمال
اخليرّ ة  ...يبقى على الرغم من �أي فراق!
د� .ألني فرحات
اخت�صا�ص علوم مو�سيقية

فريوز

جوائز و�أو�سمة

حاز الفنان فيلمون وهبي تقديراً لعطاءاته الفنية
املميزة العديد من اجلوائز والأو�سمة منها و�سام الأرز
وو�سام اال�ستحقاق من لبنان ،وعدة �أو�سمة من اجلي�ش اللبناين ،اىل جائزة �سعيد
عقل والعديد من الأو�سمة العربية.
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�إعداد :جان دارك ابي ياغي
رميا �سليم �ضومط
ندين البلعة

مهرجان اليوم العربي للم�رسح يف بريوت
كرم الثنائي لطيفة و�أنطوان ملتقى
ّ
رائدي امل�رسح اللبناين

ِ
مل�رسح َّيني لبنانيني
مل يكن احتفاالً بامل�رسح العربي فح�سب ،بل تكرميا ً
خا�صة يف زمن الت�أ�سي�س وما بعده لطيفة و�أنطوان
اثنني �شكّ ال حالة
ّ
ملتقى ،اللذين ا�ضطلعا بدور بارز وجوهري يف حتويل امل�رسح اللبناين
وتطوره.
وقد افتتحت فاعليات الدورة الثالثة ملهرجان الهيئة العربية
للم�رسح  -مهرجان امل�رسح العربي ،برعاية ال�شيخ �سلطان بن
غ�صت
حممد القا�سمي يف «ق�رص الأوني�سكو» يف بريوت ،حيث
ّ
قاعات الق�رص الداخلية واخلارجية و�صالة العرو�ض ب�أهل امل�رسح
من فنانني ومثقفني لبنانيني وعربا ً ميثلون  17دولة عربية.
احلفل االفتتاحي قدمته الفنانة جوليا ق�صار بالرتحيب بامل�شاركني من
 17دولة عربية وبر�ؤ�ساء النقابات الفنية والوفود امل�رسحية والأكادميية
يف اليوم العربي للم�رسح وبجميع الذين جتمعهم اللغة امل�رسحية.

ثم حت ّدث رئي�س ق�سم امل�رسح والفنون اجلميلة يف اجلامعة اللبنانية،
مدير الدورة ،جان داوود الذي �ش ّدد على ارادة احلياة واحلب واجلمال
والنه�ضة مقابل الت�شويه والعنف.
ثم كانت كلمة ممثل وزير الثقافة املدير العام عمر حلبلب متكلما ً

ا����س���ت���ه���ل احل��ف��ل
ب��ال��ن�����ش��ي��د ال��وط��ن��ي
كرمت نهاد طربيه
رواد ال�رشق ّ
اللبناين ،ت�لاه كلمة
�صوت اجلبل الأ�شم ورفيق الذكريات اجلميلة للمحتفى ب��ه �شكر
خاللها جلنة التكرمي
برعاية وزير الداخلية والبلديات املحامي زياد
خا�صا
ورح��ب بكل يد �ساهمت با�ستمراريته،
َّ
ً
ب��ارود ممثالً مبدير عام ال��وزارة خليل احلجل ،بالذكر اجلالية اللبنانية يف عامل االغرتاب.
قدم احلفل الإعالمي روبري فرجنية وتخلّلته
كرمت جلنة رواد ال�رشق الفنان اللبناين نهاد
ّ
طربيه يف حفل �شاركت يف �إحيائه الأورك�سرتا كلمات تناولت م�سرية الفنان م�شيدة بدوره يف
الكال�سيكية التابعة ملو�سيقى ق��وى الأم��ن عامل الفن اللبناين.
الداخلي بقيادة الرائد زياد مراد.
بداية حتدثت مديرة العالقات العامة يف جلنة
ح�رض احلفل العقيد �أحمد بدران ممثالً رئي�س تكرمي رواد ال�رشق الدكتورة مفيدة عابد ناقلة
�أرك��ان اجلي�ش اللواء الركن �شوقي امل�رصي� ،شوق اللبنانيني �إىل �شدو الفنان طربيه و�إىل
�إىل ع��دد م��ن الفعاليات الثقافية والفنية فنه الذي تزهو به قمم الوطن.
ثم كانت كلمة لنائب رئي�س اللجنة الأ�ستاذ
حمبي املطرب الكبري
والإعالمية ،واملئات من ّ
روبري ال�صفدي الذي ذكّ ر بت�شجيع املو�سيقار
«�صوت اجلبل الأ�شم».
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الكبري فريد الأطر�ش لنهاد طربيه يف بداية
طريقه ،وحت � َّدث عن م�شاركته املطرب وديع
ال�صايف الغناء ال��ع��ام  ،1980وع��ن ت�صاعد
م�شريا �إىل ت�رصيح للملحن بليغ حمدي
�شهرته
ً
ب����أن امل��ط��رب ن��ه��اد طربيه ه��و ال��وح��ي��د على
ال�ساحة العربية القادر على ملء الفراغ الذي
خلفه املطرب عبد احلليم حافظ.
كما حت ّدث ال�صفدي عن االت�صال الهاتفي
الذي تلقّاه نهاد طربيه من املو�سيقار حممد
عبد الوهاب يف �أثناء مقابلة له عرب �أثري �إذاعة
ال�رشق العام  ،1990حيث طلب منه �أن يعيد
ب�صوته �أغاين املو�سيقار الكبري.
مت عر�ض فيلم وثائقي حول م�سرية
بعدها ّ
نهاد طربيه الفنية ،تاله كلمة الإعالمي الدكتور
جمال فيا�ض ال��ذي �أك��د �أن طربيه هو رفيق
دائما ب�صوته
ذكرياتنا اجلميلة ،احلا�رض يف بالنا
ً

عن «امل�رسح الذي هو الأ�صل و�سحر اللقاء وال�شكل الأرقى للتعبري عن
احلياة والتحوالت».
واعتلى املن�صة �أمني عام الهيئة العربية للم�رسح ا�سماعيل العبداهلل
ناقالً حتيات القا�سمي ومعتربا ً انعقاد الدورة يف بريوت ما هو �إال عرفان
وتقدير للمدينة التي �سهرت وت�سهر على الثقافة العربية .
تال بعده الفنان العراقي القدير الدكتور يو�سف العاين ر�سالة اليوم
العربي للم�رسح يف االيجاب وال�سلب واحللم وال�شباب ,مفتاح امل�رسح الآتي.
ثم ُعر�ض فيلم وثائقي عن الثنائي املبدع �أنطوان ولطيفة ملتقى
ب�صوت النقيب جان ق�سي�س ،يخت�رص حكاية امل�رسح اللبناين الذي تركا
ب�صماتهما على جبينه وعلى جبني الوطن.
وبعد تكرمي الثنائي الرائع انطوان ولطيفة ملتقى مبنحهما درع
الهيئة العربية للم�رسح� ،صعد الزوج والفنان ملتقى اىل امل�رسح
تعر�ضها
و�سط ت�صفيق حاد واعتذر عن عدم ح�ضور زوجته ب�سبب ّ
أي�ضا �إىل عظمة الفنان الذي
وحمبته،
م�شريا � ً
ً
و�صفه العمالق عبد الوهاب «بالزميل».
كلمة «الأ�صدقاء» �ألقاها رئي�س بلدية �صوفر
�شيا ،و�أكد فيها �أن املحتفى به
ال�سيد يو�سف ّ
فورا �أن تكت�شفها يف
هو حالة خا�صة ت�ستطيع ً
ابتعاده عن الرخي�ص وال�سطحي ويف �إخال�صه
لفنه ولوطنه.
ثم كانت كلمة للإعالمية رميا جنم ب ّجاين التي
�أ�شادت بـ «قمر الغناء و�صوت اجلبل الأ�شم»،
نديا على
م�شرية �إىل �أن نهاد طربيه «�أط��ل ً
جمهوره ،ف�أطربه وا�ستقطبه و�أم�سى يف �سماء
جنما ال يعرف الأف���ول» .و�إذ ا�ستعادت
الفن ً
الإع�لام��ي��ة حلظات جميلة جمعتها باملحتفى
به خالل لقاء تلفزيوين ق� َّدم لها خالله �أغنية
«يا �أمرية يا بنت الأم��راء» ،طلب مق ّدم احلفل
روبري فرجنيه من الفنان طربيه االن�ضمام �إىل

حلادث �أقعدها يف املنزل ،والقت كلمته االرجتالية وغري املربجمة
�صدى وا�سعا ً لدى احل�ضور حت ّدث فيها عن م�شوار وتعب 60
ً
�سنة من دون �أن يلقى اهتماما ً ال من وزير وال من حاكم بامل�رسح.
املهرجان الذي ا�ستمر �ستة �أيام ُق ّدم خالله �أربعة ع�رش عر�ضا ً عربيا ً
ومن بينها �أربعة لبنانية ،جت َّولت بني «م�رسح بريوت» و»م�رسح بابل»
و«م�رسح املدينة» يف بريوت ،و»الرابطة الثقافية» و«م�رسح بيت الفن»
يف طرابل�س� .أما االفتتاح فكان على م�رسح ق�رص الأوني�سكو مع م�رسحية
حقائب (تون�س) .
يذكر �أن يوم امل�رسح العربي �أطلقته الهيئة العربية للم�رسح التي
أقرت �أن حتتفل كل البلدان العربية
انبثقت يف ال�شارقة العام  2007و� ّ
يوم  10كانون الثاين/يناير من كل عام بهذه املنا�سبة .ولقد عقدت
الدورة االوىل ملهرجان امل�رسح العربي يف القاهرة  ،وانطلقت الثانية يف
تون�س� ،أما الدورة الثالثة لهذا العام فكانت يف بريوت.

الإعالمية ليقدما �سويا الأغنية املذكورة مبا�رشة
على امل�رسح ،ما القى ا�ستح�سانا وت�صفيقا حا ًدا
من قبل اجلمهور.
مدير ع��ام الإذاع���ة اللبنانية الأ�ستاذ حممد
�إبراهيم خاطب املحتفى به قائال« :تكرميك
لي�س نهاية امل��ط��اف و�إمن���ا ال��ب��داي��ة� ...أن��ت
و�أت��راب��ك �ستبقون عالمة من عالمات نه�ضة
الأغنية اللبنانية».
يف كلمته �أ���ش��ار ممثل ال��وزي��ر ب��ارود ال�سيد
خليل احلجل �إىل ان �أغ��ن��ي��ات الفنان طربيه
دخلت الرتاث ال�شعبي اللبناين والعربي ،و�أن
املطرب اللبناين ق ّدر له ان يعا�رص كبار العظماء
يف الفن العربي.
يف اخلتام ت�سلم الفنان نهاد طربيه �شهادة
التقدير م��ن ال��دك��ت��ورة جن��اة نعيمة م�س�ؤولة
الثقافة يف جلنة تكرمي رواد ال�رشق ،ومن بعدها
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ت�سلّم الدرع من رئي�س اللجنة الأ�ستاذ �أنطوان
عطوي.
وانتهى احلفل بغناء املحتفى به �أغنية “�أنا
جندي و�إ�سمي لبنان” بتوزيع جديد للرائد زياد
مراد.

ت�أهيل املكتبة الوطنية ينطلق

على �أبواب العام اجلديد
�أعلن وزير الثقافة �سليم وردة
البدء ب�أعمال ت�أهيل املكتبة
الوطنية يف احتفال �أقيم يف مقر
املكتبة يف ال�صنائع مثَّل خالله
وردة رئي�س احلكومة �سعد
الدين احلريري وح�رضه عدد
من ال�شخ�صيات .املبنى الكائن
يف ال�صنائع افتتح مع حديقته
 1908كمدر�سة عليا للتجارة
والفنون واملهن ليتح َّول من
بعدها �إىل كلية احلقوق التابعة
للجامعة اللبنانية .و�سي�ضم اليوم
املكتبة الوطنية التي حتوي �ألوف
املخطوطات و�أهم الكتب الكربى ،وتناف�س �أكرب
املكتبات الوطنية وفق ما قالته عريفة احلفل التي
�أ�شارت �إىل �أن مبادرة �أمري دولة قطر ال�شيخ حمد بن
خليفة �آل ثاين �أتاحت انطالقة امل�رشوع.
�إيلي جربايل رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة erga
عر�ض الت�ص ُّور الهند�سي للمبنى من خالل فيلم
وثائقي.
اخلطوة الأوىل �ستكون �إعادة تعمري املبنى الذي

م�ساهمته يف حتقيق هذا امل�رشوع .وقد �أو�ضح الوزير
�أن «النهو�ض مبكتبتنا الوطنية مل ينح�رص باحلفاظ
على ثروة لبنان من كتب وخمطوطات مت �إنقاذها
دمرت و�سط بريوت ولكنه يف
من ويالت احلرب التي ّ
ر�ؤية م�ستقبلية �أراد �أن تتح َّول املكتبة الوطنية �إىل
بعد جديد هو ذروة احلداثة يف و�ضع اخلدمات بني
�أيدي كل راغب باملعرفة والقراءة والبحث اجلدي».
ثم دعا احل�ضور �إىل ت�ص ُّور «املكتبة الوطنية
نقطة الثقل الثقايف الوطني ..وعلى توا�صل مع
أي�ضا
�شبكة املكتبات املناطقية التي �ستكون هي � ً
م�شبوكة بع�ضها مع البع�ض بحيث ت�ؤمن لكل املنطق اللبنانية القريبة
والنائية حق املعرفة واالنفتاح على كل الثقافات ...و�ستعود املكتبة
الوطنية التي �أن�شئت العام  1921حجر الزاوية يف ثقافة امل�ستقبل.»....
ومل ين�س وزير الثقافة توجيه ال�شكر لفخامة رئي�س اجلمهورية اللبنانية
ورئي�س الوزراء ووزراء الثقافة ال�سابقني الذين تابعوا هذه البادرة حتى
اليوم ،ثم توجه بال�شكر للم�ؤ�س�سة اللبنانية للمكتبة الوطنية الداعمة.

�سيحتفظ ب�شكله اخلارجي الأثري ويعاد ت�صميمه ب�شكل حديث� .سوف
ي�ضم املبنى ثالثة طوابق ت�ستوعب حواىل � 200ألف كتاب ،وميكن �أن
ي�صل العدد �إىل نحو مليون ون�صف مليون كتاب يف ما بعد.
الوزير ورده عبرَّ يف كلمته عن فخره ب�أن تكون كتب لبنان الوطنية من
ومعلما من معامل احل�ضارة يف توا�صلها
�أبرز املراكز الثقافية يف املنطقة،
ً
�شاكرا �أمري قطر على
مع الكتاب واملعرفة � ًأيا كانت الو�سائط والو�سائل،
ً
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�إعداد :جان دارك �أبي ياغي
العام � 2009أعلنت منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (الأوني�سكو)
موقع جبل مو�سى حممية من حمميات املدى احليوي يف العامل .ويف �أواخر ت�رشين
ر�سميا بعد �أن كانت جمعية حماية جبل مو�سى
الأول  2010جرى افتتاح املحمية
ً
التنوع البيولوجي يف املوقع يف �إطار
قد با�رشت ن�شاطها الهادف �إىل حماية
ُّ
موله مكتب التعاون والتنمية يف �سفارة �إيطاليا.
م�رشوع َّ
حتدثت عن
«اجلي�ش» �إلتقت مديرة امل�رشوع ال�سيدة �سمرية منا�سا التي
َّ
املوقع و�أهمية احلفاظ على ثرواته وتراثه ،مو�ضحة املفهوم الذي على �أ�سا�سه
تقام حمميات املدى احليوي			.

حمميا
املدى احليوي بات
ً

جبل مو�سى :كنوز الطبيعة
التنوع
حتت�ضن
ُّ
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حمميات املدى احليوي يف العامل
ويف لبنان
ب���د�أت حكاية اجلبل – املحمية م��ع اعتماد
اللجنة اال�ست�شارية الدولية مل�رشوع «الإن�سان
واملحيط احليوي» ،التابعة ملنظمة الأوني�سكو،
«جبل مو�سى» اللبناين و 16موق ًعا مماثالً يف
بلدان �أخرى كمحميات جديدة للمحيط احليوي
املحميات اجلديدة ارتفع
يف العامل .وباعتماد
َّ
ع��دد حمميات املحيط احليوي يف العامل �إىل
 547حممية تنت�رش يف 107دول من بينها
 24يف العامل العربي ،ثالث منها يف لبنان
(مع �أرز ال�شوف وجبل الريحان) الأمر الذي
يجعله الثالث بني  12دولة عربية يف جمال
فيحكى
حمميات املحيط احليوي� .أما الإ�سم ُ
�أنه يعود �إىل �أحد امل�شايخ اللبنانيني من �آل
ال��دح��داح وا�سمه مو�سى ال��ذي ُي��روى عنه �أنه
انتقم ملقتل جنل �أمري املنطقة يف ذلك الزمن،
فما كان من الأمري �إال �أن وهبه اجلبل الذي حمل
ا�سمه.
كل الطرقات ت�ؤدي
تقع حممية جبل مو�سى يف ق�ضاء ك�رسوان على
رتا �شمال
م�سافة  45كيلوم ً
ال��ع��ا���ص��م��ة ب��ي�روت،

وتبلغ م�ساحتها 6500
ه��ك��ت��ار ،وي����راوح ارتفاعها
غربا
عن �سطح البحر بني  350م ً
رتا ً
و 1700مرت �رشقً ا .ميكن الو�صول �إليها من
ك�رسوان عرب طريق جعيتا – ع�شقوت  -وطى
اجلوز� ،أو من قهمز يف اجتاه «نهر الدهب»� ،أو
من منطقة الفتوح عرب طريق غزير – القطني.
وم��ا ت���زال �آث���ار ال��ط��ري��ق ال��روم��ان��ي��ة يف اجت��اه
اجلبل انطالقً ا من بلدة املعاملتني ال�ساحلية
ظ��اه��رة للعيان ،وه��ي �شبيهة ب ��آث��ار البيوت
اخلم�سة القائمة يف ر�أ���س اجلبل والتي كانت
ت�ضم «ك��رخ��ان��ة» للحرير مل يبق منها �سوى
املعمرة
هياكل وبع�ض احلجارة و�أ�شجار التوت
ِّ
املحيطة بها.
كنوز وثروات
حت��ت��وي حم��م��ي��ة ال��ن��ط��اق احل���ي���وي يف جبل
غنية ومتن ِّوعة من النباتات
مو�سى على ثروة َّ
نوعا من
واحليوانات .فهناك �أك�ثر من ً 350
نوعا من الأ�شجار على الأقل،
النباتات ،و ً 20
نوعا من النباتات الفريدة يف لبنان.
ونحو ً 30
املحمية حتى تخال نف�سك
وما �إن تدخل م�ساحة
َّ
داخل �إحدى البقع الأمازونية� ،أو �أمام رقعة من
الربية املتن ِّوعة
الأدغال الإفريقية ،فالأ�شجار
َّ
تن�سج غطا ًء �أخ�رض داك ًنا بديع التكوين.
برية جتمع يف طياتها
ي�ضم جبل مو�سى غابة َّ
�أ�شجار ال�سنديان والعف�ص وال�صنوبر الربي
واللزاب والبلوط ال�شعري والعرعر والزعرور
والغار �إ�ضافة �إىل جمموعة من الأ�شجار املثمرة
الربية كالتفاح وخ��وخ ال��دب والإجا�ص الربي
وال��ل��وز وال��ك��رز والقيقب ،ال��ذي تتخذه كندا
�شعارا لعلمها �إذ �إن ورقته ت�شبه الورقة التي
ً

ت��ت��و��َّ�س��ط ال��ع��ل��م ال��ك��ن��دي .وه��ن��اك
جمموعة كبرية ومتنوعة من النباتات العطرية
وال��ط��ب� َّ�ي��ة كال�سحلبية ال�بري��ة وب��خ��ور م��رمي
و�شقائق النعمان� ،إ�ضافة �إىل نوع من ال�صعرت
النادر الذي مييل لون ورقه �إىل الأحمر.
و�أظهرت درا�سة �أولية �أع َّدها اخت�صا�صي يف
جمعية «املبادالت املتو�سطية» الفرن�سية �أن
هناك جمموعة كبرية من الطيور الكا�رسة كالن�رس
وال�شوحة ،وت�شكيلة �أخرى من الع�صافري التي
تتميز بها املنطقة منها دجاج الأر�ض واحلجل،
َّ
وكانت �سابقًا حمط �أنظار ال�صيادين و�ضحية
املحمية بوجود
بنادقهم .وق��د يفاج أ� زوار
َّ
حتما،
الثعلب وال�ضبع واخلنزير الربي ،لكنه،
ً
لن يغيرِّ م�ساره قبل
�أن ميعن النظر فيها
خ�صو�صا �إذا كانت
ً
امل����رة الأوىل ال��ت��ي
ي�شاهد فيها حيوانات
مماثلة بعدما ق��ر�أ �أو
�سمع عنها الكثري.
الإرث الثقايف
والأثري للجبل
�أه����������داف ج��م��ع��ي��ة
ح��م��اي��ة ج��ب��ل مو�سى
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�إىل �أن م�����ش��ت�لاً لأن����واع
الأ�شجار املوجودة يف اجلبل
توجه لإقامة
�أقيم يف قهمز .وثمة
ُّ
م�شتلني �آخ��ري��ن يف م�شاتي ويح�شو�ش
للحفاظ على التنوع احليوي يف اجلبل.
بح�سب م��دي��رة ال�سياحة البيئية
للجبل ال�سيدة �سمرية منا�سا تتمثَّل يف حماية
التنوع احليوي الغني يف اجلبل ،واحلفاظ على
الإرث الثقايف والأث��ري فيه ،وت�شجيع التنمية
االجتماعية واالقت�صادية امل�ستدامة .وتو�ضح
منا�سا �أن اخلطوات التي ُنفِّ ذَت يف هذا الإطار
هي ت�أهيل امل�سارات يف املحمية ،ون�رش الفتات
�إر�شادية خ�شبية ،وت�أهيل موقع البيوت الأثرية
داخل املحمية ،وبناء القدرات الب�رشية .و�أ�شارت
املحمية باتت ت�ضم �أربعة حرا�س
�إىل �أن �أ�رسة
َّ
و�أرب��ع��ة مر�شدين ،ولفتت �إىل �أن اجلمعية
حتر�ص على التعريف باجلبل وت�سويق ال�سياحة
البيئية ف��ي��ه وذل���ك م��ن خ�ل�ال جم��م��وع��ة من
الأدوات التوا�صلية
ب���ي���ن���ه���ا امل����وق����ع
الإل��ك�تروين @ info
jabalmoussa.
���ي����ب
 ،orgوك����ت� ِّ
«ج��ب��ل م��و���س��ى بني
الأ�سطورة والواقع»،
وك�������را��������س «ج���ب���ل
مو�سى
�سريا» (دليل
ً
ال�����س��ي��اح��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة
والتنوع البيولوجي
يف املحمية) .و�أ�شارت
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املدى احليوي
حمميات امل��دى احليوي �إىل ت�شجيع
تهدف
َّ
العالقة املتوازنة بني الإن�سان والطبيعة ،فهي
�أكرث من جمرد مناطق حممية .وكانت الأوني�سكو
قد �ص َّنفت خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية ثالثة
مواقع يف لبنان كمحميات للمدى احليوي �أولها
�أرز ال�شوف العام  ،2005ثم جبل الريحان العام
 ،2007فجبل مو�سى العام  .2009و�إذا عدنا
�إىل �أ�صل احلكاية نقر�أ �أن فكرة �إن�شاء املحميات
الطبيعية يف لبنان انطلقت من ال�رضورة احليوية
للإبقاء على التوازن يف الطبيعة ،وحماية احلياة
الفطرية ،و�إعادة ت�أهيلها وحتريج �أر�ضها ،الأمر
التزاما و�أبحاثًا علمية ،وت�ضافر
الذي يتطلّب
ً
اجلهود كافة لت�شكيل ق��وة مثقَّفة �ضاغطة
وم ؤ�ثِّرة .واملحميات الطبيعية ال تعني بال�رضورة
�أمكنة مغلقة �أو ممنوعة على العامة ،بل ترمي
�إىل منع �أذى الإن�سان عن الطبيعة ،والعبث
بها ،ف�ضالً عن الق�ضاء على بع�ض املمار�سات
التقليدية اخلاطئة ،من هنا يتطلَّع البيئيون
يف لبنان اليوم وباهتمام بالغ �إىل حماية بحرية
«عميق» يف �سهل البقاع لكونها م�ستنق ًعا
فري ًدا من نوعه يف منطقة ال�رشق الأو�سط ولها
طبيعيا
نظامها البيئي اخلا�ص ،ما يجعلها موئالً
ً
ملئات الأنواع من النباتات املائية واحليوانات،
ف�ضالً عن �أنها موئل نادر ال بديل منه ملئات من
�أنواع الطيور املقيمة واملهاجرة.

ترميم القرية الرتاثية
من امل�شاريع التي �أعلنت جمعية حماية جبل
مو�سى بدء العمل بها ترميم القرية الرتاثية
التقليدية امل��وج��ودة يف اجلبل ،والتي يعود
عمرها �إىل نحو � 200سنة ،وت�شكِّ ل هذه املبادرة
جز ًءا من م�رشوع ت�شجيع ال�سياحة البيئية يف هذه
املنطقة يف فتوح ك�رسوان املدعوم من مكتب
ال�����ت�����ع�����اون يف

و���ش��ك��رت اجلمعية
اجلي�ش اللبناين على
ا�ستجابته طلبها نقل
هذه املعدات واملواد
ب��امل��روح��ي��ة م��ا �أت���اح
«تفادي ا�ستخدام �أي
و�سيلة نقل

ال�سفـارة الإيطالــية لدى لبنان.
وك��ان��ت مروحية تابعة للقـوات اجل��وي��ة يف
اجلي�ش اللبناين ب�إمرة العقيد عبدو �صقر قد
تولّت نقل  13ط ًنا من معدات البناء من
بلدة مريوبا �إىل داخل جبل مو�سى متهي ًدا
لإطالق عملية ترميم ما يعرف بـ «موقع
البيوت» يف هذا اجلبل.
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قهمز  -بيدر ال�شوك و���ص��والً �إىل
م�شاتي .جمموعة م��ن امل�شاركني
ق�صريا مل��دة �ساعة
�ارا
ً
�سلكت م�����س� ً
ون�صف �ساعة ،يف حني قاد بطل الت�سلُّق
اللبناين مك�سيم �شعيا املجموعة الثانية
م�سارا طويالً ا�ستغرق نحو
التي �سلكت
ً
�أربع �ساعات.

�أخرى غري �صديقة للبيئة ميكن �أن
تلحق ال�رضر بطبيعة اجلبل».
وثمنت اجلمعية «اجلهود التي بذلها وزير
َّ
الداخلية زياد بارود لت�أمني نقل املعدات بهذه
الطريقة» م�شرية �إىل �أن «بارود هو الذي كان
أي�ضا بدعم عدد �آخر من
وراء الفكرة» ،و�أ�شادت � ً
ال�رشكاء لعملها وم�شاريعها.
وي�شمل الرتميم ثالثة بيوت تراثية منوذجية

مبنية ب��احل��ج��ارة القدمية
مع نظام مائي يقوم على خ��زان حتت الأر���ض
ي�ستخدم لتخزين املياه وللري.
افتتاح املحمية
االف���ت���ت���اح ال��ر���س��م��ي ل��ل��م��ح��م��ي��ة ج����رى يف
 2010/10/23بح�ضور وزي���ر ال�سياحة
فادي عبود و�سفراء و�شخ�صيات ،وقد نظِّ مت
للمنا�سبة جولتا م�شي يف املحمية انطلقتا من
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�شارك يف اجلولتني وزير ال�سياحة فادي عبود
وال�سفرية الربيطانية فران�سي�س م��اري غاي
وال�سفري البلجيكي يوهان فريكامن والنائب
ال�سابق �صالح حنني ورئي�س مكتب التعاون
الإيطايل للبنان و�سوريا فابيو ميلوين.
وقد �شدد عبود على �أهمية �أن يتعرف زوار
لبنان على هذا اجلانب املهم من ال�سياحة فيه.

�أم��ا �شعيا ف��ر�أى �أن من ال����ضروري �أن يتعرف
ال�شعب اللبناين على م��ا يف ب��ل��ده م��ن كنوز
طبيعية و�أن يحافظ عليها لي�س لنا فح�سب
ولكن لأجيال امل�ستقبل.
كما كانت كلمة لرئي�س جمعية حماية جبل
م��و���س��ى ب��ي��ار ���ض��وم��ط ���ش��ك��ر ف��ي��ه��ا ال�سفري
الإيطايل ال�سابق غربيال كيكيا وا�صفًا �إياه ب�أنه
�صديق كبري للبنان وجلبل مو�سى و�شكر فريق
ال�سفارة ومكتب التعاون الإيطايل وقال« :كلما
مدمرة وغري م�ؤذية
تعرف النا�س بطريقة غري ِّ
�إىل جمال هذا اجلبل �سيكونون حري�صني عليه،
وكلما ا�ستفاد منه �سكان املنطقة �سيتم�سكون
ب��ه ،وهكذا يتم احلفاظ على التنوع احليوي
بطريقة �أف�ضل لأن النا�س �سيكونون معنيني
تاليا الأن�شطة املدمرة وامل�ؤذية
به ،و�سترتاجع ً
للبيئة».
جمعية حماية جبل مو�سى
يجدر بالإ�شارة �أن جمعية حماية جبل مو�سى
منظمة غري حكومية مقرها جونية ،وهي منذ
ت�أ�سي�سها ال��ع��ام  ،2007تعمل على حماية
امل��وارد الطبيعية جلبل مو�سى و�صون تراثه
الثقايف .وي�ضم �أع�ضاء اجلمعية �صوتهم �إىل
املنا�ضلني لأجل ما تبقى من م�ساحات
خ�رضاء يف لبنان ،وتوعية املجتمع على
�أهمية ه��ذه ال�ث�روات ،وانعكا�سها
على حياة الإن�سان ،والدفاع عن
املحميات.
وت����أم���ل يف امل�����س��ت��ق��ب��ل يف
�إن�������ش���اء م���راك���ز ا���س�تراح��ة
وب��ي��وت �ضيافة يف ج��وار
املحمية ،و�إط�لاق م�رشوع
«م��ون��ة ج��ب��ل مو�سى»
يف ل��ف��ت��ة لت�شجيع
امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي
على اال�ستثمار يف ال�سياحة
البيئية.
املحميات يف لبنان
عاما على �إن�شاء �أول حممية يف لبنان
بعد ً 12
و�صل العدد �إىل  7هي :جزر النخل ،و�شاطىء
�صور ،وح��رج �إه���دن ،و�أرز ال�شوف ،وبنتاعل،

واليمونة ،و�أرز تنورين،
وهي ت�شكل ن�سبة 4.5
يف املئة من م�ساحة لبنان
�إ����ض���اف���ة �إىل امل��ح��م��ي��ات
التي �أن�شئت مببادرة خا�صة
كم�ستنقع عميق وح��رج بعبدا
وحرج حري�صا ووادي قنوبني،

وت�����ل�����ك
ال��������ت��������ي
�������ص������درت
ق������������������رارات
وزارية حلمايتها
ك���م���ح���م���ي���ة ك����رم
������ش�����ب�����اط وج����ب����ل
ال��ري��ح��ان وال��ق��م��وع��ة.
ل��ك��ن �إىل �أي م��دى و�صل مفهوم املحميات
�إىل عقول النا�س مبختلف فئاتهم؟ و�إىل �أي حد
جنحت املحميات يف بلوغ �أهدافها؟
اخل��ط��وة الأوىل ال��ت��ي الم�ستها املحميات
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مت����� َّث�����ل�����ت يف
وق�����ف ال���ت���ع���دي���ات
ع��ل��ى امل��ح��م��ي��ات م���ن ق��ب��ل ع�شاق
قتل الطيور ،و�إب��ادة الرثوة النباتية،
وحم�تريف التحطيب ومنتجي الفحم.
متت نتيجة
والثابت �أن هذه اخلطوة َّ
ت��ف��اه��م ب�ي�ن م���دي���ري امل��ح��م��ي��ات،
واملجتمعات املحلية املحيطة التي
طاولتها التوعية البيئية بطريقة �أو
ب ��أخ��رى� ،أو ب�ين مر�شدي املحميات
وط�ل�اب امل��دار���س ال��ذي��ن طاولتهم
الرتبية البيئية احلديثة .و�أظ��ه��رت
الدرا�سات التي �أعدتها كلية العلوم
يف اجلامعة اللبنانية مل�صلحة وزارة
ارتفاعا يف �أع���داد احليوانات
البيئة
ً
وال��ط��ي��ور وال���زواح���ف وال�برم��ائ��ي��ات
احلية املفيدة يف
وغريها من الكائنات َّ
املحميات الطبيعية ،كنتيجة طبيعية
ملنع اال�ستخدام غري الر�شيد ملوارد
ه���ذه امل��ح��م��ي��ات ،وكنتيجة لأع��م��ال
حماية الأنواع واملحافظة على موائلها
وم�ساكنها الطبيعية .واقرتنت الدرا�سة بوقائع
�أظ��ه��رت ان ع��دد الأن���واع املفرخة للطيور يف
نوعا العام
حممية �أرز ال�شوف ارتفع من ً 28
نوعا العام  ،2004وازداد
� 1998إىل نحو ً 60
�وع��ا يف حممية ح��رج �إه��دن
ع��دده��ا م��ن  26ن� ً
�وع��ا العام
ال��ع��ام � 1999إىل م��ا يفوق  50ن� ً
 .2003ولفتت الدرا�سة �إىل �أن عدد م�ؤيدي
املحميات الطبيعية ارتفع بدوره بعدما كانت
تواجه فكرة �إن�شائها مبعار�ضة �شديدة .وي�أتي
التقومي ليبينِّ �أن املحميات كان لها الدور غري
املبا�رش يف �إعادة ت�أهيل � ٍ
دمره
أرا�ض و�إ�صالح ما َّ
�سهلت عمل الباحثني العمليني
الإن�سان .كما َّ
لإجراء الدرا�سات يف حميط علمي معروف.

رحلة

يف
ا إلنسس نا

كانون الثاين

يف معظم الأحيان ،ت�صدر
الأحكام القانونية باال�ستناد
�إىل �أقوال �شهود العيان
الذين ميثلون �أمام الق�ضاء
للإدالء مبعلوماتهم .وه�ؤالء
كما هو معروف ،يعتمدون على
ر�ؤيتهم للأ�شخا�ص �أو الأحداث ذات
ال�صلة باجلرم .لكن ماذا لو ثبت
علميا �أن �شهود العيان يخطئون
ً
يتعمدون الكذب،
أنهم
ل
ال
ا،
ن
�أحيا
ً
ّ
ت�سجلها
بل لأن الر�ؤية التي
ّ
ذاكرتهم قد تكون م�ض ّللة� ،أو غري
ذات �صدقية.

الطامة الكربى
�إذا كان هذا االفرتا�ض �صحي ًحا ،فلماذا
يخطئ بع�ض ال�شهود ،وعلى �أي �أ�سا�س
يبنون �شهاداتهم؟
ح�سب درا�سة �أجرتها جملة العلوم الأمريكية،
ف�إن معاينة ال�شاهد للم�شتبه به ،ترتبط بعملية
انتقائه من بني جمموعة �صور حتتفظ بها
مراكز ال�رشطة .وهذا يعتمد على الرتابط بني
املالمح التي يحتفظ بها ال�شاهد ل�صاحب
اجلرم ،وبني �أحد الر�سوم التي يفرت�ض �أنها
تعك�س �صفاته .وبعد انتقاء �صورة املتهم� ،أو
عموما من ال�شاهد توقيع
التعرف عليه ،يطلب
ً
ّ
اع�تراف خطي ي��ؤكّ ��د �ص ّحة انتقائه .وح�سب
الأعراف ال�سائدة ،ف� ّإن الق�ضاة لدى �إ�صدارهم
الأحكام بحق املوقوفني يولون �أهمية بالغة
لأقوال ال�شهود لعدم درايتهم �أن بع�ضها قد
يكون خمطئًا ،وهنا الطامة الكربى.
الذاكرة قد ت�ضطرب لدى اال�ستجواب
املحلِّلون النف�سيون الذين يولون �أهمية
بالغة لهذه الناحية الإن�سانية ،ي��ؤك��دون �أن

�إعداد :غري�س فرح

مل
ا
ذ
ا
تخونهم الذاكرة؟
�شهود العيان...

عدم ت�شكيك الق�ضاء ب��إدالءات
(وخ�صو�صا
�شهود العيان
ً
الذين يق�سمون اليمني على
ويتم�سكون ب ��أدق
�ص ّحتها،
ّ
تفا�صيلها) ،ينبع من االعتقاد
ال�شائع بعمل الذاكرة.
فالذاكرة ،بح�سب ما هو معروف،
تعمل ك�رشيط الت�سجيل� ،أي �أنها
تعيد �إىل ذهن ال�شاهد ،ن�سخة طبق
الأ���ص��ل عن �صور الأح���داث التي
عاينها ،وذلك يف كل مرة يحاول
ا�ستعادة تفا�صيلها .لكن يبدو
�أن االخت�صا�صيني النف�سيني
يحلّلون ه��ذه الناحية بطريقة
علمية ب��ع��ي��دة ك��ل ال��ب��ع��د عن
الأعراف ال�سائدة.
فالدماغ بر�أيهم ال يعيد �إىل
الأذه������ان ��شري��ط ال��ذك��ري��ات
امل�����س� َّج��ل��ة ،ب��ل يعيد �صوغ
جزئياتها املفكَّكة بطريقة
ت�ؤمن ترابطها لدى حماولة
ا���س��ت��ذك��اره��ا .ويح�صل �أن
بع�ض �أجزاء هذه الذكريات
قد ال يلتئم يف �أثناء عملية
اال�ستذكار لع ّدة �أ�سباب،
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يت�سبب مبغالطات ت�شوب �إف��ادة
الأم��ر ال��ذي
ّ
تزج ب�أبرياء يف ال�سجون.
ال�شاهد وقد ّ
وح�����س��ب م��ا �أكّ ���دت���ه جم��ل��ة ال��ع��ل��وم
الأم�يرك��ي��ة ،ف����إن ال��درا���س��ات التي
�أج��ري��ت يف جامعة كاليفورنيا بهذا
ال�ش�أن� ،أكّ دت �أن �إعادة تركيب جزئيات
وخ�صو�صا يف �أثناء الأحداث
الذكريات
ً
اجلرمية ،يعترب عمالً بالغ الدقة ،ويلزمه
الكثري من اال�سرتخاء الفكري ،وه��و ما
وخ�صو�صا
ي�صعب على ال�شاهد حتقيقه،
ً
�إذا مل يكن على معرفة م�سبقة بامل ّتهم.
دائما
هذا ال يعني �أن �شهود العيان هم
ً
على خ��ط ��أ ،وال��دل��ي��ل �أن �شهاداتهم يف
املحاكم كانت وما تزال الركيزة الأ�سا�سية
ال��ت��ي ُت��ب��ن��ى عليها الأح���ك���ام .ل��ك��ن ،كما
�سبق و�أ�رشنا ،فقد يكون ال�شاهد واثقًا من
معلوماته يف الوقت الذي تثبت الدالئل كافة
عدم �صدقيتها.
�إن ت�أكيد ال�شاهد على �ص ّحة �أقواله املغلوطة،
ينبع كما ذكرنا �سابقًا من عجز دماغه عن �إعادة
�صوغ ذكرياته بطريقة �صحيحة .وهذا يح�صل
عموما حتت وط�أة ال�ضغوط ،ومنها على �سبيل
ً
يوجهها حمامو الدفاع
املثال ،الأ�سئلة التي
ّ
ومتتزج �إيحاءاتها بال�صور املفكّ كة يف الذاكرة،
يت�سبب با�ستعادة ذكريات كاذبة.
الأمر الذي
ّ
الذكريات الكاذبة
وطرق احل ّد من خماطرها
�أكّ ����دت درا���س��ة �أج��رت��ه��ا املحلّلة النف�سية
الأمريكية �إليزابيت لوفترن و�أوردت��ه��ا جملّة
العلوم الأمريكية� ،إمكان ابتداع �أدمغة الكثريين
ذكريات كاذبة ،وهذا يح�صل لدى �إخ�ضاع ه�ؤالء
لأن���واع م��ن تقنيات غ�سل الأدم��غ��ة .وال�لاّف��ت
�أن املعنيني بهذه ال��ذك��ري��ات ي����صرُّون على
يت�سبب بت�ضليل الق�ضاء.
�صدقيتها الأمر الذي
ّ
م��ن ه��ذا املنطلق ،يعتمد بع�ض املحاكم
الأمريكية تقنيات خمتلفة ،الهدف منها حت�سني
دقة �إفادات �شهود العيان ومنها :دفعهم �إىل
متابعة �أف�لام مل�شاهد حية م�شابهة للم�شاهد
التي ت�ضمنتها �أحداث اجلرمية املعنيني بها.
وبح�سب املحلّلني ف�إن هذه التقنية قد حتدث
يف �أدمغة ال�شهود يقظة ت�ؤمن �إع��ادة تركيب
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املعلومات التي بحوزتهم ب�شكل �أكرث دقّ ة.
�إىل ذل���ك ،جت���ري �أم��ام��ه��م ع��رو���ض ل�صور
املتهمني على ��شري��ط فيديو ،وي�ت�رك لهم
الوقت الكايف للتدقيق مبالحمهم قبل الإدالء
ب�إفادتهم ،هذا مع العلم �أن هذه الإف��ادات ال
تعترب كافية يف بع�ض املحاكم ،ما مل تقارن
بعينات خمربية ودالئ��ل ملمو�سة م�أخوذة من
م�رسح اجلرمية.
دور اخلرباء النف�سيني
املعلوم �أن اال�ستعانة بخرباء اخت�صا�صيني يف
علم النف�س لتحليل معاينات �شهود العيان يف
املحاكم ،قد تتيح للق�ضاة جماالً �أكرب للتفكري
قبل �إ�صدار الأح��ك��ام .ويجدر بالذكر عدد من
العوامل النف�سية ال�ضاغطة التي ي�أخذها ه�ؤالء
اخل�براء باالعتبار ،لت�أثريها ال�سلبي يف ر�ؤي��ة
ال�شاهد ودقة مالحظته ،ومنها ما ي�أتي:
• خ�ضوع ال�شاهد ل�ضغوط حادة يف �أثناء وجوده
يف م�رسح اجلرمية �أو لدى ا�ستجوابه الحقًا.
•وج���ود ال�����س�لاح ق��د ي���زرع اخل���وف يف نف�س
ال�شاهد ،ويزعزع ر�ؤيته للأ�شخا�ص ال�ضالعني
يف احلدث اجلرمي.
• اعتماد املجرمني �أ�ساليب التمويه كالأقنعة
و�سواها.
• وج��ود ف��وارق عرقية بني ال�شاهد وبع�ض
املوجودين يف م�رسح اجلرمية ،الأمر الذي يدفع
به �إىل اتهامهم.
• للوقت ال��ذي ار ُتكب خالله احل��دث اجلرمي
دور بالغ الأهمية على �صعيد تو�ضيح ر�ؤي��ة
ال�����ش��اه��د ل��ل��م��ج��رم�ين .وامل���ع���روف �أن معظم
اجلرائم ُيرتكب ب�رسعة تفوق مقدرة ال�شاهد
على التمييز.
• ال ين�سى اخل�براء غياب العالمات الفارقة
كالنقو�ش على الأذرع وال��ق��ام��ات الفارعة،
ترت�سخ
و�سواها من اخل�صائ�ص الالفتة التي قد
ّ
يف ذهن ال�شاهد وتوقد ذاكرته.
�إذن� ،شهود العيان ،حتى ولو �أق�سموا اليمني
القانونية العتقادهم ب�ص ّحة �أقوالهم ،تبقى
ال�شبهات حائمة حول �صدقيتها ،ما مل تقارن
بالدالئل الثابتة .وم��ن هنا �أهمية اال�ستعانة
بالفحو�ص املخربية التي ال ت�ضلّلها امل�شاعر
وال �أطياف الر�ؤى املم َّوهة.

�سيفنا و القلــم

يا �أبي�ض
الكفّني

ب�����������ش��ل��ال ن�����ب�����ع ال����ت���������ض����ح����ي����ة ت����غ���� ّن����ا
ت�����ه����� ّن�����ا ي�������ا �أرز ب����ج����ي���������ش����ك ت���ه��� ّن���ا
ك��������ف ال������ب������ط������ول������ة مب������ذب������ح������ه حت���� ّن����ا
ج����ي���������ش����ك ق�������واف�������ل ل�����ل�����ف�����دى م�����ن�����ذور
وال ت�����خ�����اف ي������ا ل����ب����ن����ان م���ه���م���ا ي���ج���ور
ع����ل����ي����ن����ا ال�������ده�������ر وال��������غ��������در ي���ت���ج��� ّن���ا
وال�������������غ�������������ار اك�������ل�������ي�������ل�������و
ن����ح����ن����ا م����ن����ع���������ش����ق ري������ح������ة امل����ن����ت����ور
ي������زي������ن������ا
ّ
ّ
وع������ ّن������ا �أم����������ل ب����ي����ط����ل �����س����ب����ت ال����ن����ور
وب����������� ّدا ال����ق����ي����ام����ة ت�����ق�����وم ع����ال����ك����ف����ار
وي����خ����ل���������ص م�������ن الأ����������ش��������رار م����وط���� ّن����ا
ت والدن������������ا ت�����ب����� ُّك�����وا ب�����ي�����وم ع����ي����ادن����ا
وي������ا جم����رم��ي�ن ال����ل����ي ق�������ص���دت���وا ب�ل�ادن���ا
ون����ح����ن����ا جن����ب����ل ب����ال����ع���� ّز ا����س���ت�������ش���ه���ادن���ا
ب�����ال�����غ�����در ان������ت������و �����س��ل�اح����ك����ن جم����ب����ول
�أق�������������زام ان�����ت�����و ب���ت���ط���ل���ع���وا ب�����ع����� ّدادن�����ا
ل�����ل�����ح�����رب ن����ح����ن����ا ل�������و ق������رع������ت ط����ب����ول
����ه�����ر ت������������راب الأرز
وم����ن����ق����ل����ك����ن م����ه����م����ا ال�������زم�������ان ي���ط���ول
ت م����ن����ك����ن ن�����ط� ّ
ن����ح����ن����ا ن�������ذرن�������ا ل������ل�������أرز �أج�����������س�����ادن�����ا
ّ
����ي�����ة
���ي����ي
ي��������ا �أب������ي�������������ض ال������ك������ف���ي��ن وال�����ن� ّ
وع�������ب�������دو ح����ب����ي����ب ال�����ق�����ل�����ب ي�������ا خ� ّ
���ي����ة
درب��������������ك ب�������ل�������ون ال�������ف�������ل �����س����ط����رت����و
وت��������اري��������خ��������ك م���������ن ال���������ع��������� ّز غ����ن� ّ
والأرز ل�����ب�����������س�����ت�����وا الأل�������وه�������ي�������ة
���������م ال��������وط��������ن ع�����ك�����ت�����اف�����ك ح���م���ل���ت���و
ه� ّ
وت����ت���������ض����ل زي������ن������ة ع�����������ص�����در ل���ب���ن���ان
ب�������دم�������ك ت������������راب الأر������������������ض زي����ن����ت����و
ّ
�������ش������ف������ن������اك �أي��������ق��������ون��������ة ب����ط����ول����ي����ة
اهلل م����ع����ك ي������ا ن�������س�ر ح����� ّل�����ق ع���ال���غ�������س���ق
اهلل م���ع���ك ي�����ا ����س���ي���ف ع���ال���ظ���ل���م امن�����ش��ق
ج����اي����ي ت����أ����ش���ح���ذ ع���ط���ر م�����ن ك���م���ك ع��ب��ق
م����ا ج���ي���ت اب���ك���ي ع��ل��ي��ك ي����ا ف���خ���ر ال���رج���ال
���ب����ى ال����ك����ون ف���خ���ر وم���رج���ل���ي
ج����اي����ي ت����أ����ش���ب���ع ع������ ّز و�����ش����م����وخ وك���م���ال
م����ن ن���ب���ع ع� ّ
وب����ع����دو ط�����ري م����ن ع���م���ر ط����رب����ون احل��ب��ق
وت���ي�������ش���م���خ���و الأرزات ع���ن���ه���ن م�����ا غ��ل��ي
ب�����ع�����دو ط�������ري وال�����������دم ب����ع����روق����و غ��ل��ي
و�����س����طَّ ����ر م��ل��اح�����م ل����ل����ف����دى وامل����رج����ل����ي
رخ���������ص ح���ي���ات���و ال����ك����ان����ت ب���ع���ز ال���رب���ي���ع
ول�������وال رح������ل ي����ا �أم ال���ب���ط���ل ال ت��زع��ل��ي
ه����ي����ك رج��������ال ب��ي�رح����ل����و مب�������ش���ه���د م���ري���ع
ول���ب���ن���ان ت ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى ���ش��م��وخ��و الأب����ي
م�����ا ب���ت���ع���م���ر الأوط�������������ان ت����ت�������ش�رب جن��ي��ع
ق���ل���و ي�����ا ع����ب����دو ه������ات ����ش���و ع����ن����دك �إيل
ع����ر�����ش ال��������ش��رف وال���ت�������ض���ح���ي���ة م�ت�ر�أ����س���ة
دم�������وا ن�������اذرو مل ��أ���س�����س��ة
وع����ب����دو ال���ل���ل���ي ّ
��فّ
دم������و ����س���ق���ي ل�������ش���ل���وح �أرزة م���ق��� ّد����س���ة
ك�������رم�������ال ج���������ذع الأرز م�������ا ي�������ص� ���ر
م����ا ذكّ ���������روا ب���ال���ب���ي���ت ����ش���و ف����ك����رو ن�����س��ي
�����س ال����ت����ف����اين ال�������ـ ب���ق���ل���ب خم�����ّض�ر
وح�������� ّ
ب����ي����ن���������س����ى والدو وك����������ل �أح�����ب�����اب�����و
وه����ي����ك ال����ب����ط����ل ب�����احل�����رب وق�������ت ال���ك���ر
وب�����ي�����روح ي���ف���ت���ح ل���ل���ب���ط���ول���ة م���در����س���ة
الرائد حامت القع�سماين
با�سم رفاق دورة املق ّدم
ال�شهيد عبدو جا�رس
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بطاقة
معايدة

ال�شاعر �إميل نون

طيور
ال�سالم

ال�شاعر حممد
عبد الرحمن دمج
برجا ال�شوف

بكتب ع
�سطح البدر!..

املقدم توفيق
نعيم يزبك

�أوام������������ر ق������������رارات ال�����ق�����ي�����ادة ال���������ص����ادرة
����ن
����ب ال�����وط� ْ
وج���ي�������ش���ن���ا امل���� ْت���������ش����بًّ����ع ب�����ح� ّ
وع����ال���������ش����ع����ب ������س�����ه�����ران يف ك������ل امل���ح���ن
ج��ي�����ش ال���ب���ط���ول���ه ب���وح���دت���و ب��ي��ط��ف��ي ال��ف�تن
������ر ال����زم����ن
وع�������ا
ْ
����س���ح���ق���ة االره������������اب م�����ا م� ّ
ب����ق����ل����وب ك������ل ال�����ن�����ا������س ب������ب���ل��ادي ق��ط��ن
وع�������ا م�����ذب�����ح الأوط��������������ان م������دف������وع ال���ت���م���ن
وج���ي�������ش���ن���ا ب���ق���ل���ب���و ال��������ويف ����ش���ع���ب���و ح�����ض��ن
وال�������ش���اع���ر ال����ل����ي ب���� ُح����ب ه���اجل���ي�������ش ا ْن���ف�ت�ن
وك�������ل م������ا ج�����ن�����دي ِف���������دا الأرزه ان����دف����ن
وروح ال���������ش����ه����اده ب���ت���ط���ل���ع لجْ ����� ّن�����ة َع�������� َد ْن
��ن
وه���ال�������س���ن���ه اجل�����اي�����ي ان���������ش����اهلل ْب���ي���ن���ع��� َل� ْ

ك������ ّل������ه������ا ح�����ك�����م�����ه وت������������������ر ِّوي وم�������ق�������دره
حم�����ب�����ت�����و ب������ك������ل ال�������ق�������ل�������وب م�������������ص������ َّوره
وح������م������اي������ت������و ك���������ل احل�����������������دود م�������ز َّن�������ره
وب�����ي�����������ض�����لّ ق������������ ّوه م�������ا ب���ت��رج������ع ل�����ل�����ورا
ودم ال���������ش����ه����اده ال����ف����ي ن���ه���ر ب��������ارد ج���رى
وب����ي���������ض����ل ل�����ل�����ت�����اري�����خ �أك������ب�����ر م����ف����خ����ره
دم �أغ�������ل�������ى ج�����وه�����ره
م�������ن ك�������ل ن����ق����ط����ة ْ
وب������ال����������ش��رف وال����ت���������ض����ح����ي����ه م����ه����م����ا ج����رى
م������ن م�����در������س�����ة ه����اجل����ي���������ش ح�����ام�����ل حم��ب�ره
���ي����ة الأب���������ط���������ال ������ش�����ع�����رو ب���ي���ن�ب�رى
ل����ت����ح� ّ
دم������ه������ا ب�����ي����روي ال���ث��رى
وه�����ال�����������ش�����ه�����اده ّ
ب������������احل������������وار وب��������ال�����������������س����ل���ام م��������ن�������� َّوره

������س��ل��ام و�أم�����������ن ل����ب����ـ����ـ����ـ��ل�ادي احل���ب���ي���ب���ـ���ـ���ـ���ـ���ه
روح����������ي ي������ا ط�����ي�����ور احل��������ب ج��ي��ب��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي
و�����ص����ف����ي ه�����اجل�����و م������ن ب����ع����د امل�������ص���ي���ب���ه
ب���ل���ك���ي غ����ي����وم ه�������الإي�������ام راح��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��وا
ورج������ع������ت ب�������س���م���ت���و ت�����ق�����رب ن�����ص��ي��ب��ـ��ـ��ـ��ي
وج����ي����ب����ي ال�����ل�����ي جن��������رح ب���ل�������س���م ج����راح����و
وزر ال�����������ورد ي�����������س������أل ع������ن ح��ب��ي��ب��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي
ون��������س��ر اجل��������و ي�����ت�����غ�����اوى ب���ج���ن���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���اح���ـ���ـ���و
وك���ت���ي���ب���ة احل�������ب م�����ن ب����ع����دا ك��ت��ي��ب��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ه
وب���������س����م����ات الأم����������ل ع����ال����ت����م الح��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��و
وت�����رج�����ع م�������ض���ح���ك ال����دن����ي����ا ال��ك��ئ��ي��ـ��ـ��ـ��ب��ـ��ـ��ه
وخ������ري������ف احل����������زن ت����ت����ه����دا ري���ـ���ـ���ـ���ـ���اح���ـ���ـ���و
ب���ل���ي���ل���ه ه����ال����ك����ة وظ����ل����م����ة ره��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي��ب��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ه
ول�����ي�����ل الأ��������س�������ود ي���ب�����ش�ر ���ص��ب��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��اح��ـ��ـ��ـ��و
ب���ف���ج���ر ج����دي����د واحل���ل���ـ���ـ���ـ���ه ق�����ش��ي��ـ��ب��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ه
ون����ق����ت����ل ف���ت���ن���ة اخل���������ص����م ب�����س��ـ��ـ��ـ��ـ�لاح��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��و
ي�����ا ����ش���م�������س احل�������رب ع�����ن ه������الأر�������ض غ��ي��ب��ي
ك����ف����ان����ا ح��������روب ه�������الأم�������ات ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��اح��ـ��ـ��وا
وج������اب������وا ل����ل����وط����ن ف���ت���ن���ـ���ه م��ري��ـ��ب��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي
و�أف������اع������ي ال���ت���ف���رق���ة ه���ال�������س���م ف��اح��ـ��ـ��ـ��ـ��وا
وب����ع����د ك�����ل امل�����آ�����س����ي وال�����ض��ح��اي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا
وط����ن����ن����ا ال������ي������وم ب���ي���ل���م���ل���م ج���راح���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���و
ال��ف��ق�ير مب��وط��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي ب��ي��دف��ع �رضيبــــــــي
ب���ي��ن ال������وع������ي وال������ل�����اّ وع��������ي مل����ح����ة ب����صر
���ب����ى ال���ع���ط���ر
راح ال�����ف�����رح م�����ن ج����� ّون�����ا ت����خ� ّ
ي�����ا ت��������راب ح��ل��م��ـ��ـ��ـ��ـ��ي ل�����ـ م���ـ���ـ���ا ان��ت��ث��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ر
ب���ت���رك ه����م����وم����ي وال������زه������ر ف�������وق ال�������ش���ج���ر
راج��������ع ت����امل����ل����م م�����ن ظ���روف���ـ���ـ���ـ���ـ���ي «ده�������ر»
وح����� ّت�����ى م�����ا ت����ب����دل وردة ل�����ـ ع���ال���ب���ـ���ـ���ـ���اب
وح�����ت�����ى م������ا ي����ط����ل����ع ع���������ش����ب ع�����الأع�����ت�����اب
وك�������رم�������ال روح ل������ـ ب����ع����ده����ن �أح����ب����ـ����ـ����اب
ب����ك����ت����ب ع����ا�����س����ط����ح ال������ب������در ك��������ان وغ������اب
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والآخ رح ب���ت�������ش��� ّل���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ع ظ��ن��ون��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي
م�����ن خ����ل����ف ����ض���ي���ع���ة ن����ائ����ي����ة ن�����س��ون��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي
ي����������ا ح��������ب��������اب ع��������م��������ري ال ت������ل������وم������وين
خ��ب��ون��ـ��ـ��ـ��ـ��ي
ل����ك����ن «ب����ب����ي����ت» ال�������ش���ع���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ر ّ
و�إت����������رك ع���ل���ى ال�������ش���ب���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���اك �أي��ق��ون��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ه
وال ي�����������روح ع�����ط�����ر ل�������ـ ط�������������وروا ف����ن����وين
ب����خ���� ّل����ي ال���وف���ـ���ـ���ـ���ا ل���ل�������ش���ع���ر خم��زون��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي
ب��������دار ال��� ّن���ع���ي���م ع����ي����ون ي��ح��م��ـ��ـ��ـ��ـ��ون��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي
ودم��������ع الأ�������س������ى ب�������س���ك���ب م�����ن ع��ي��ون��ـ��ـ��ـ��ـ��ي
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يا جي�شنا

ال�شاعر قي�رص اخلوري -

الربازيل

ي���ا ج��ي�����ش��ن��ا اهلل ي���ب���ارك فيــــــــك
وي�����ض��ل ا���س��م��ك ل��ل��وف��ا ع��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��وان
ي���ا ك��ن��زن��ا ال���غ���ايل و�أم������ل لبنــــان
واج������ب ن��ح��ب��ك م����ن ق���ل���ب م��ل��ي��ـ��ـ��ان

وي�������ص���ون ك����ل ج����ن����ودك وي��ح��م��ي��ك
والأرز ي���ف���رح ف��ي��ك وي��ه� ّن��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ك
وق����ت ال���ل���زوم ���س��ي��اج منالقيــــك
وم��ف��رو���ض ف��ي��ن��ا ق��ل��وب��ن��ا نهديـــك

مل���ا اب��ت��دا الع�صيــــان
ي��ا جي�شنا ّ
ن���� ّح����وك ،ت���ا ي�����ص�ير احل���ب���ل ف��ل��ت��ان

ق��ال��وا ب��ح��ق��ك ك��ل��م��ة الت�شكيـــــــك
مل���ا اخل���اي���ن وال���دخ���ي���ل ��شري��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ك

������رد ال��ط��غ��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ان
ومل�����ا ك���ف���ر ومت� ّ
���ص � ّح��وا ال��ط��ر���ش وف � ّت��ح��وا العميان
ظ��� ّن���وا ب��ل��ب��ن��ان ان��ت��ه��ى الإن�����س��ـ��ـ��ـ��ان
وال ع������اد ي����ت����ك���� ّون �أم�������ل ح������رزان

و����ص���ار ال���وط���ن ع���ا ح��فّ ��ة التفكيك
���ش��اف��وا و���س��م��ع��وا ح��ف��ل��ة التزريـــك
وم���ا ع���اد ي�����س��وى �شعبنا متليـــــك
وال ع����اد ي��ن��ف��ع م��رج��ل��ة وحت��ري��ـ��ـ��ـ��ك

��ب ب��ل�ادك ،ينخيـــــــــك
ي����ا ج��ي�����ش��ن��ا ب����ج����ن����ودك امل�������ردان
ط � ّل��ي��ت ،ح� ّ
يقويـــــــــك
�إمي���ان���ك و�إخ�ل�ا����ص���ك
����ش��� ّدي���ت م���ن ع����زم ال�����ص��خ��ر �إمي����ان
ّ
اهلل ي���ب���ارك ف��ي��ـ��ـ��ك ويخليـــــــــــك
خ��� ّل���ي���ت ف���ي���ك ال���ع���ق���ل وال����وج����دان
وب� ّ�ي��ن��ت ك��ي��ف ح��ك��اي��ت��ك بتكـــــــون
ب��ره��ن��ت ان����ك ���س��ي��د امل��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��دان
ال��وط��ـ��ـ��ـ��ـ��ن ل���ل���واج���ب ي��ن��ادي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ك

بدلة العز
طريين ربيو عالع�شــــق بكيـــــــر
يروحوا على دروب الهوا م�شاوير
ومرة �إلـــــو قالـــــت بهاك نــــهار
ّ
بتحبني بتكتـــــب �إيل �أ�شعــــــــــار
لكن حلتى نكمـــــــّل امل�شــــــــوار
حتى اجلارة لو حكــت واجلـــــــار
ودغري عبينت فار�س الأحـــــــالم
ب�ســــــــام
البي بثـــــــغر ّ
�سلّم على ّ
قلّـــــو البيقول احلق ما بينــــــــالم
زارع �أنــــــا مع بنتك الأحـــــــالم
�شو بت�شــــتغل قلّو �إنت يا فـــــــالن
قلو يف عندي �أر�ض كـــم فـــــــدان
قلو �إبنـــــي �شايفــــــــك فهمـــــــان
ما بحب تزعل ،فيك مــ�ش كنعــــان

ط��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��اي��ر ب�����س��ـ��ـ��ـ��ـ��م��ا ب��ـ��ـ��ـ��ـ�لادي
م����ث����ل ال���ن���ج���م���ة ال����ع����م ت��ل��م��ع
����س�ي�رت���ك ع���ل���ى ل�������س���ان والدي
م������ا ب�����ق�����در ع���ن���ه���ا �إم���ـ���ـ���ـ���ن���ع
ومل��ـ��ـ��ـ��ـ��ا ت���ه���ب الأع��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ادي
ل�����غ��ي��ر اخل�������ال�������ق م�������ا ت����رك����ع
وب����دم����ك روح ال�����ش��ه��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ادة
ب�������������الأرز ال������ع������ايل ت�����س��ـ��ـ��م��ع
ف��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��داك دم��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي ووالدي
ح����ت����ى الأع�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ادي �إم����ن����ع
اف��ت��خ��ر بجي�شــــــك ي���ا ل��ب��ن��ان
حت��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ة م���ن���ا ت��ط��ل��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ع
ج��ب��ي��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��و ال�������دامي م��رف��ـ��ـ��ـ��وع
و���س��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��وف��و ب�����ض��ل��ه��ا تلمع
اجلندي م�صطفى يا�سني
لواء امل�شاة احلادي ع�رش

فلّـــت ال�شمعة ب�آخر م�شــــــوار
وفل احلبيب وعم بـــدوب دمـــــوع
و�أفكار ب�تروح وجتـــــي �أفكــار
�شو �صار ي�س�أل تـــالع�شق ممــــنـوع
يدر�س طبيب ويك�شـــف �أ�سـرار
عاجلــــامعة راح بقلب موجــــــوع
قلّـــــو ن�صيبك �إنت م�ش عـ ّنـــــا
وخبـــــرو املو�ضــــــوع
تلفن ّ
لعمو ّ
بلــــكي حمامي ي�سري �أو قا�ضـي
د�شرّ الطـــب وراح عالقــــــــــانــون
وي�صبح �أبوها بو�ضعهن را�ضي
ويربح �صبية بحبـــــها جمـــــــــنون
قلّـــو ما تنطر هيك عالفا�ضـــي
وخبـــرو امل�ضمـــــون
تالقى ب�أبوها ّ
�إقنع وهاجي البنــــــت ت�ست ّنــــى
متلك �صهر ما بحب عندي يكــــــون
مر العي�ش
وملّاالي�أ�س�سيطــــــرعالتفكيــــــــر
وح�س بحياتو �صارت ّ
ي�رصخ بحبك يا وطـــــن قديــ�ش
عاجليـ�ش راح بفــــــوج ملغاويــــــر
بـــي البنت �شافو ببــــدلة اجلي�ش
و�صدفــي ب�شارع كان عـــم ب�سيـــــر
ّ
خود البنت يـــا رب تتهنــــــــى
قرب وقلّـــــو هيك بـــــ ّدي ت�صيــــر
ّ
متــــلك �صهر �شو كنت �إمتنـّـــى

�شب و�صبية بـــ�أر�ض موطنـــّـا
ودرب ال�سعادة مــــا بي�ستنـــــى
بعرف �إنت بالقلـــب كاتبنــــــي
بتدوب يف وعـــم تدوبنـــــــــي
تف�ضل لعنــــا روح وطلبنــــــي
فينا ن�ضب ل�سانهــــن عنــــــــــا
��شرف ع�شية متل هبة ريـــــــح
وعرم متل �شي ديك ب ّدو ي�صيح
ّ
وقول احلقيقة كتيــــر فعل منيح
بـــــارك وخ� ّل��ي كفـــنا حمـــــ ّنا
حتى جتي والبنــــت تطلبـــــها
وعنـــدي جتارة فلو�س تك�سبـها
لكـــن الدنيه م�ش جمربــــــــها
مثلك �صهر ما كنـــت بتمنــــى
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�سيفنا و القلــم

عائلة
من�صور
الرحباين
توجه التحية
ل�سوريا
يف ذكرى
رحيله

وج��ه��ت عائلة ال��ف��ن��ان اللبناين
و�شعبا الحت�ضانها
الراحل من�صور الرحباين التحية �إىل �سوريا قائ ًدا
ً
املدر�سة الرحبانية منذ بداياتها واحاطتها باحلب والتقدير.
و�أ�شارت العائلة يف بيان مبنا�سبة الذكرى الثانية لرحيل هذا املبدع الكبري
�إىل العالقة اخلا�صة الطويلة التي جمعته ب�سوريا ،جمددة تقديرها للتكرمي
الدائم واحلب الكبري الذي طاملا عربت عنه لهذه املدر�سة وللراحل على وجه
اخل�صو�ص.
ودعت العائلة �إىل ا�ستذكار الراحل ،احلا�رض يف غيابه و�أعماله  ،حيث �أقيم
قدا�س وجناز لراحة نف�سه يف كني�سة مار ميخائيل يف حارة الغوارنة – انطليا�س،
بح�ضور �أف��راد العائلة وجمع من حمبي من�صور والفن
الرحباين.

وبد�أت ال�شهادة

ت�ضيع الهوية
عيب
ّ

ب�����د أ� م���ع ا���س��ت��ي��ق��اظ ال�����ش��ه��ادة
والت�ضحية� ،رصخ «لبيك لبنان» ،زرع
بندقية ال�رشف يف قلب احلقد ،ونزع
�ودي��ة حمامة احل��ري��ة،
م��ن قلب ال��ع��ب� ّ
فحماها مبجد اهلل� ،إنه جي�شنا.
�رشف خطّ كتاب الن�صرّ ب�رشف الوالء.
ت�ضحية ،ومن يقاوم ت�ضحية خرجت
من فكر الإله!؟
وفاء �إنه عنوان من عناوين الن�رص.
عزمية ت�سهر يف �أح�ضان الوطن،
تغمر ترابه بعطر ال�شهادة ،بحرارة
الدم ،ب�صوت الغ�ضب.
فالكلمة الأخ��ي�رة لل�شهادة و�إن
ك��ان��ت ال��ت�����ض��ح��ي��ة م���ن ���ص��ن��ع فكر
اخلالق ،فال�شهادة هي اجلوهر الذي
عليه ترتكز الت�ضحية.

��������س�������اف�������رت وق������ل������ن������ا م���ع���ل���ـ���ـ���ي�������ش
ط���������ام���������ح جت�������ن�������ي ل������ق������م������ة ع����ي���������ش
ط�������� ّول��������ت وم�����������ا ق�����ل�����ن�����ا ل���ي���ـ���ـ���ـ���ـ�������ش
���ي����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ي ك���ت�ي�ر
م������ت������غ ��ّي��رّ ي���������ا خ� ّ
ن���������ص����ي����ح����ة �����س����م����ع����ه����ا م������ ّن������ي وروق
ب���������� ّدك ت�����اك�����ل خ����ب����ز ف���رن���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ج���ي
ت���������ه��������� ّدى و�إم�����������������ش��������ي ع���������ا م���ه���ل���ك
�إيل ب����ي����ن���������س����ى �أ�������ص������ل������و وف�������ص���ل���و
�إليّ ب����ي����ن���������س����ى م�����ا������ض�����ي ج����������دودو
وي����������� ّل�����������ي ب���������������دو ي������ج������ن������ي اخل����ي���ر
وال����������ب����������ي����������زع�����ب����ر ب���������امل���������ي���������زان
و�إن ج�����ي�����ت ت����ق����ي���������س����و ب����ال����ن����ا�����س
و������ش����رّي����������ب ال�������ك�������ا��������س احل�����������س�����ا������س
وي���������� ّل����������ي ب�����ي�����ن�����������س�����ى �أخ�����������ط�����������اءوا
وال������ق������ل������ب������و ف������ا�������ض������ي م���������ن احل������ب
ب�������وج�������ودو �إن ����ض���ح���ك���ت���ل���وا ال���ن���ا����س
�����ي������ي
رج�������������������اع ال���������ص��������ل��������ك ي������������ا خ� ّ
���ي����ع����ت امل�������ال
م�����������ش ع�����ي�����ب �إذا �����ض� ّ

جو اليا�س من�صور
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الرقيب الأول
حممد حدادة
�������������������������ر ب�������ح�������ي�������ات�������ك
������������ش�����������ب وح�
ّ
وي��������������������زي��������������������دو م��������������ص����ري���������ات���������ك
رج���������ع���������ت ت������ف������اج������ئ������ن������ا ق�����دي�����������ش
م�������ي������ن م���������������ش�������ق�������ل�������ب ع������ق���ل��ات������ك
م����������ا ت�����ت�����ق�����ل�����ب م�������ت�������ل ال�������������س������وق
وم������������ا ت�����ن�����������س�����ى ط������ع������م امل�������رق�������وق
������ي�������ة اه�����ل�����ك
وم������������ا ت�����ن�����������س�����ى و��������ص� ّ
مب�������������������ش���������وارو ال�������ع�������م�������ر ب����ي����ه����ل����ك
امل�������������س������ت������ق������ب������ل م���������������ش ل��������������والدو
ي���������������������������زرع ّح��������������ب��������������و ب�����������ب�����ل�����ادو
ب�����ي�����غ�����������ض�����ب ع������ل������ي������ه ال������رح������م������ن
ال ب������ي������ن������ق������ا�������س وال ب������ي������ن������زان
م��������ا ب����ي���������س����ك����ر م��������ن �أول ك����ا�����س
ب����ي���������س����ت����ع����ظ����م �أخ����������ط����������اء ال�����ن�����ا������س
ال ب�����������ح�����������ب وال ب������ي������ن������ح������ب
ح�������ك�������م�������ا ب�������غ�������ي�������اب�������و ب����ي����ن���������س����ب
��������ي���������ي
ل�����ت����رب����������اي����������ة � ّإم�������������������������ي وب� ّ
ال�������ع�������ي�������ب ت�������� ّ�����ض������ي������ع ال�������ه������� ّوي�������ة

بقلم :حممد �سلمان
• جميل �أن تكون من �سكان الوطن ،والأجمل �أن تكون م�سكونا ً
بحب الوطن.
ففي احلالة الأوىل� :أنت رقم.
ويف احلالة الثانية� :أنت القمة والقيمة.

• ت�أن�س الأوتار �إىل �أنغامها ،والطيور �إىل ف�ضائها ،واحلقول اىل
بيادرها ،واملو�سم �إىل خرياتها ،والظالل �إىل �أ�شجارها ،والورود
�إىل عطرها ،وال�ل�آىلء �إىل بحارها ،والقلوب �إىل قلوبها ،والعزمية
�إىل �سواعدها ،وال�صباحات �إىل فجرها ،والأقالم �إىل حمابرها ،تلكم
�صناعة احلياة ،ال حياة م�صطنعة.

• ر�سالة:
كتب �إليها يقول:
ن�سجت من جدائلك عباءة ال�شعر لق�صائدي.
و�أبحر على الغزل من موانئ الفرح يف ال�سفر �إىل دارتك.
واجعل من موعد لقائنا ميالد ًا جديد ًا ليوم ميالدنا.

• ع ّلمني �أهلي حب ال�ضيعة ،وع َّلمتني ال�ضيعة حب الوطن،
ومن هانت عليه �ضيعته ،هان عليه وطنه ،ففي ال�ضيعة
�أبجدية الوطن ،ويف الوطن �أبجدية العامل.
• �إىل �ضيعتي �أرحل مع الغمام ،و�أطوف من عليائها فوق مطارح
الطفولة معانقا ً الذكريات ،وزائراً مدر�ستي الأوىل التي �أ�ضاءت من
�أمامي قناديل احلروف وال�سطور يف كتاب احلياة.

• كتبت �إليه تقول:
�أنت املعنى لكل حرف.
�أنت املغنى لكل عزف.
�أنت ال�صدى لكل �صوت.
�أنت املبتدا واخلرب واملنتهى لكل حب.

• معادلة:
الرتدد :دوران حول النف�س و�سري �إىل الوراء.
ّ
والت�رسع� :رسعة باملقلوب.
ّ
والتهور� :سقوط يف املجهول.
ّ
والتطفّل :ح�ضور بالت�سول.
والتكاذب :مهارة يف النفاق.
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• �شخ�صان يت�ساويان يف الف�شل وال�سقوط هما:
من يعتلي �أكتاف غريه للو�صول ومن يتعاىل على غريه
للوجاهة.
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من
بعو�ضة تدل
متهم
�إىل ّ

كل وا ٍد
ع
صصا
كانون الثاين

بف�ضل بعو�ضة ،جمرد بعو�ضة،
�ألقت ال�رشطة الفنلندية القب�ض
ع��ل��ى م�����ش��ب��وه .فلقد اكت�شفت
ه���ذه احل����شرة يف ���س��ي��ارة م����سروق��ة يف
مدينة �سيناجوكي بعد مت�شيط دقيق �أجراه
املحققون .وم��ن حتليل احلم�ض النووي
 ADNيف الدم الذي اتخمت به البعو�ضة
مت ك�شف هوية الرجل املتهم.

�سينما
انتجت اململكة العربية ال�سعودية
فيلمها ال�سينمائي الأول ،ولكنها ال تقر
بوجود �صاالت �سينما على �أرا�ضيها .لذا
كان على ال�سعوديني من �أجل ح�ضور هذا
الفيلم «كيف احل���ال»� ،أن ينتقلوا �إم��ا �إىل
البحرين �أو �إىل دولة الإمارات العربية.

البيئة �أي�ضاً و�أي�ضاً
تن�س
�أن���ت ذاه���ب �إىل نيودلهي؟ ال
َ
�سلّتك .فا�ستعمال كي�س بال�ستيك
ي�ستحق عقوبة قدرها خم�س �سنوات
�سجنا ً �أو � 100ألف روبية ( حواىل 1600
ي��ورو) .لقد �أعلنت �سلطات العا�صمة
الهند ،وبكل و�ضوح ،عن �إدراكها حجج
البيئيني :ف�أكيا�س «بويل �أتيلني» حتتاج
�إىل مئات ال�سنوات لتتحلَّل ،هي ت�س ّد
حمى
الأقنية واملجاري وت�سهم يف انت�شار ّ
ال�ضنك واملالريا كما ي�ؤكد املدافعون عن
البيئة.

بول حتت الدو�ش توفر املياه
ّ
�أن��ق��ذوا ال��ك��وك��ب :ب�� ّول حت��ت ال��دو���ش.
«�إن التب ُّول خالل اال�ستحمام ي�سمح لكل
�شخ�ص بتوفري �أكرث من  4300ليرت
من مياه ال�رشب يف ال�سنة» ،ح�سبما
�أكدت اجلمعية الأهلية الربازيلية يف
�إع�لان بثّه التلفزيون الربازيلي.
والإع����ل����ان ي���دع���و «ال����رج����ال
والن�ساء والأوالد من كل الأعمار
والطبقات االجتماعية واملهن
�إىل امل�ساهمة يف احلفاظ على
البيئة».

�آداب ال�سلوك قتلت
الإنكليز يف «التيتانيك»

بان هو ا�سم عائلة
كي مون
يكافح �أم�ين ع��ام ملنظمة
االمم املتحدة بان كي مون
من �أجل التوقف عن اخللط بني
ا�سم عائلته (�شهرته) وا�سمه.
يوجه
قرر رئي�س مكتبه �أن ِّ
فلقد َّ
مذكرة بهذا الأم��ر �إىل موظفي
املنظمة يف العامل كله من �أجل
حتا�شي �أي ارت��ب��اك ل�ل�أم�ين العام
ول�����س��ائ��ر حم���اوري���ه على
ح��د م��ا ج���اء يف �صحيفة
اندبندنت.
فبعد م��رور �أك�ثر من �سبعة
ع�رش �شهراً م��ن ت�سلُّمه الأم��ان��ة
م��ن �سلفه ك���ويف �أن����ان ا�ستمر
ع��دد م��ن ر�ؤ���س��اء ال���دول باخلط�أ
مبناداتهم الأم�ين العام بال�سيد
كيمون �أو ال�سيد م��ون ،يف حني
�أن ا���س��م عائلته ه��و ب��ان
كما يعلن ال�سيد فيجاي
نامبيار الذي يطالب الكل
بتمرير هذه املعلومة بكل
تكتم و�رسية �إىل ال�سلطات
وامل�ؤ�س�سات وال�شخ�صيات
(يف الأ�سماء الكورية ي�سبق
ا���س��م ال��ع��ائ��ل��ة الأ���س��م
الأول).

ق��د تكلّف �آداب ال�سلوك غاليا ً.
فخالل غرق الباخرة «تيتانيك» ،كان
«الربيطانيون ينتظرون دوره��م يف �صف
طويل لل�صعود �إىل زوارق النجاة ،يف حني كان
الأمريكيون يتدافعون لإنقاذ حياتهم» ،هذا ما
اعتقد به الباحث الأ���س�ترايل دافيد �سافاج،
وكانت النتيجة �أن ال�ضحايا الإنكليز �أكرث من
الأمريكيني .ويقدر �سافاج ،االخت�صا�صي
يف االق��ت�����ص��اد ال�����س��ل��وك��ي يف جامعة
التكنولوجيا يف كونزيالند �أنه يف موقف
حا�سم يكون ال�سلوك ق�ضية غريية (حب
الغري) و�أعرافً ا اجتماعية .فلقد كان القبطان
�إدوارد جون �سميث ي�رصخ وال�سفينة تغرق« :كونوا
بريطانيني ،يا �سادة ،كونوا بريطانيني».
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�إعداد :روجينا خليل

مقر عام اجلي�ش
اختتم مو�سم

 2010الريا�ضي

ك�أ�س البطولة
ملديرية
املخابرات

النتائج
• كرة القدم:
 املركز الأول :مديريةاملخابرات.
 امل��رك��ز ال��ث��اين :جهاز�إ�����س����ك����ان ال��ع�����س��ك��ري�ين
املتطوعني.
 امل��رك��ز ال��ث��ال��ث :مقرعام اجلي�ش.
• الكرة الطائرة:
 املركز الأول :مديريةاملخابرات.
 املركز الثاين� :أرك��اناجلي�ش للعديد.
 امل�����رك�����ز ال���ث���ال���ث:مديرية الت�أليل.
• كرة اليد:
 املركز الأول :مديريةالت�أليل.
 امل��رك��ز ال���ث���اين :مقرعام اجلي�ش.
 املركز الثالث� :أمانةالأركان.
• كرة ال�سلة:
 املركز الأول :مديريةاملخابرات.
 املركز الثاين :مديريةالت�أليل.

اختتم مقر عام اجلي�ش
مو�سم  2010الريا�ضي
ك�����رم خ�لال��ه
ب��اح��ت��ف��ال
ّ
ريا�ضييه الذين احتلوا
امل�����راك�����ز الأوىل يف
البطوالت على �صعيد املقر
والتي ك��ان �آخ��ره��ا ك�أ�س
املقر لألعاب القوى.
ت��ر�أّ���س االح��ت��ف��ال ال��ذي �أق��ي��م يف
ملعب ال�ي�رزة ق��ائ��د امل��ق��ر العميد
الركن �إبراهيم من�صور بح�ضور عدد من
ال�ضباط بالإ�ضافة �إىل القوى امل�شاركة
والريا�ضيني املج ِّلني املحتفى بهم.
نوه
قائد املقر �ألقى كلمة باملنا�سبة َّ
فيها «ب�أهمية الريا�ضة ب�شكل عام
و�أهميتها يف م�ؤ�س�سة اجلي�ش ب�شكل
خا�ص» ،ومتنى «�أن تكون امل�شاركة
يف البطوالت الريا�ضية املقبلة �أكرث
كثافة» ،كما هن�أ يف اخلتام املجلني
من خمتلف قطع املقر والأجهزة التابعة
�سيما مديرية املخابرات التي
له وال ّ
ت�صدرت البطولة .و�أعقب كلمته ت�سليم
َّ
الك�ؤو�س وامليداليات الع�سكريني
الريا�ضيني املجلني.
اجلي�ش  -العدد رقم 307
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 امل���رك���ز ال��ث��ال��ث:جهاز ت�أليل عمل الأركان املركزي.
• �سباق 1500م:
 املركز الأول :املجند في�صل الكك. املركز الثاين :املالزم �شادي �أبو زين. امل��رك��ز ال��ث��ال��ث :امل��ع��اون الأول علياجلمال.
• �سباق 3000م:
 املركز الأول :املعاون نقوال مرتا. املركز الثاين :املجند في�صل الكك.اجلي�ش  -العدد رقم 307
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 امل�����رك�����زالثالث :امل�ؤهل
االول ف������ادي
رم�ضان.
• رمي الرمح:
 امل��رك��ز الأول:الرقيب الأول مارون
كرم.
 امل���رك���ز ال���ث���اين:امل������ؤه�����ل ب��ل��ال ع��ب��د
الفتاح.
 امل����رك����ز ال���ث���ال���ث:امل�ؤهل مالك العنداري.
• كرة احلديد:
 املركز الأول :املعاونحممد امل�رصي.
 املركز ال��ث��اين :الرقيبالأول علي احل�سني.
 امل��رك��ز ال��ث��ال��ث:ال��رق��ي��بالأول علي احلاج ح�سني.
• وثب طويل:
 املركز االول :اجلندي قا�سمن�صار.
 املركز الثاين :املعاون حممد امل�رصي. املركز الثالث :امل�ؤهل عادل ال�ساحلي.• رمي القر�ص:
 املركز االول :املعاون حممد امل�رصي. املركز الثاين :الرقيب االول خالد �أبوهميا.
 املركز الثالث:املالزم �شادي �أبو زين.• وثب ثالثي:

 املركز االول:املعاون حممد امل�رصي.
 املركز الثاين :امل�ؤهل عادل ال�ساحلي. املركز الثالث :امل�ؤهل مالك العنداري.• رك�ض 100م:
 -املركز الأول :اجلندي قا�سم ن�صار.

 املركز الثاين :اجلندي حممد املزهر. املركز الثالث :امل�ؤهل الأول خالد خريالدين.
• رك�ض 200م:
 املركز الأول :املعاون حممد امل�رصي. املركز الثاين :الرقيب الأول خالد �أبوهميا ،املعاون �أول �أني�س العنان.
 املركز الثالث :العريف بالل �شبلي .• رك�ض 400م:
 املركز الأول :املعاون نقوال مرتا. املركز الثاين :املجند حممود م�سيكي. املركز الثالث :املعاون حممد امل�رصي.• رك�ض 800م:
 املركز الأول :املعاون نقوال مرتا.اجلي�ش  -العدد رقم 307
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 امل��رك��ز ال��ث��اين:اجلندي رامي ذبيان.
 املركز الثالث :اجلندي حممد عقيل.يف النتائج الإجمالية �أتى الت�صنيف النهائي
للقطع امل�شاركة كما ي�أتي:
 مديرية املخابرات يف املركز الأول. �أركان اجلي�ش للعديد يف املركز الثاين. مديرية الق�ضايا الإداري���ة واملالية يفاملركز الثالث.
ويف خ��ت��ام االح��ت��ف��ال ان��ت��ق��ل امل���دع���وون
و���ض��ب��اط م��ق��ر ع���ام اجل��ي�����ش وال��ري��ا���ض��ي��ون
املجلُّون �إىل باحة كتيبة املدافعة حيث �أقيم
حفل كوكتيل.

أأخبا
ر
ر
ي
ا
ض
ض ية
كانون الثاين

�إعداد :نينا عقل خليل

بطولة الإ�ستقالل التا�سعة للتجذيف للجي�ش
�أق����ام االحت����اد ال��ل��ب��ن��اين ل��ل��ت��ج��ذي��ف بطولة
اال�ستقالل التا�سعة يف اللعبة ،يف حو�ض مرف�أ
بريوت وعلى مدى ثالثة �أيام ،وقد �أحرز فريق
اجلي�ش امل��رك��ز الأول يف الت�صنيف النهائي
ل�سباقات املاء والأرغوميرت.
ت�ضم ّنت البطولة خم�سة �سباقات ج��اءت
نتائجها على النحو الآتي:
• �سباقات املاء  1000م:
• فردي رجال ،وزن خفيف:
 املركز الأول :العريف ابراهيم عبود. املركز الثاين :العريف جورج خمول.• فردي رجال ،وزن مفتوح:
 املركز الأول :العريف �إيلي مو�سى. -املركز الثاين :املعاون ح�سني حمية.

 املركز الثالث :الرقيب مارون اخلوري.• زوجي رجال ،وزن خفيف:
 امل��رك��ز الأول :العريفان �إب��راه��ي��م عبودوروبري جبور.
• زوجي رجال ،وزن مفتوح:
 امل��رك��ز الأول :امل���ع���اون ح�����س�ين حميةوالرقيب حممد خالد.
 امل��رك��ز ال��ث��اين :ال��رق��ي��ب م���ارون اخل��وريوالعريف الأول �إيلي مو�سى.
• رباعي رجال ،وزن مفتوح:
 امل��رك��ز الأول :ال��رق��ي��ب م���ارون اخل��وريوالعريف الأول �إيلي مو�سى والعريفان روبري
جبور وجورج خمول ،واجلندي علي حمية قائ ًدا
للدفّ ة.

• �سباق االرغوميرت  1000م:
• رجال وزن خفيف:
 املركز الأول :العريف �إبراهيم عبود. املركز الثاين :العريف روبري جبور.• رجال وزن ثقيل:
 املركز الأول :الرقيب مارون اخلوري. املركز الثاين :العريف الأول �إيلي مو�سى.• ترتيب الفرق:
يف الت�صنيف النهائي ل�سباقات امل��اء ،حلّ
فريق اجلي�ش يف املركز الأول من �أ�صل �أربعة
�أندية م�شاركة بر�صيد  73نقطة.
ويف الت�صنيف النهائي ل�سباقات الأرغوميرت،
حلّ فريق اجلي�ش يف املركز الأول من �أ�صل ثالثة
�أندية م�شاركة بر�صيد  28نقطة.

جائزة مالية للرقيب الأول ح�سني عوا�ضة

كرم رئي�س جمل�س �إدارة �رشكة
ّ
« »UFAوع�ضو جمل�س الأمناء يف جمعية بريوت ماراتون ال�سيد هرني
رقما جدي ًدا يف �سباق
�شلهوب ،الرقيب الأول ح�سني عوا�ضة لت�سجيله ً
بلوم بريوت ماراتون  2010والذي بلغ � 2.30.31س ،والرقم ال�سابق
� 2.30.36س ،وذلك بحفل �أقيم يف مقر ال�رشكة يف و�سط بريوت.
ح�رض احلفل رئي�س االحت��اد اللبناين لأل��ع��اب القوى ال�سيد عبد اهلل
اجلي�ش  -العدد رقم 307

���ش��ه��اب ،ق��ائ��د امل���رك���ز ال��ع��ايل
للريا�ضة الع�سكرية العميد الركن جورج بطر�س ،ورئي�سة جمعية بريوت
ماراتون ال�سيدة مي اخلليل ،بالإ�ضافة �إىل �أع�ضاء يف جمعيات ريا�ضية
وجمل�س �أمناء جمعية بريوت ماراتون والهيئة الإدارية وموظفي �رشكة
مت ت�سليم الرقيب الأول عوا�ضة جائزة مالية قيمتها
« ،»UFAوقد ّ
� 25ألف دوالر.
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اجلي�ش يت�ألق يف بطولة لبنان للم�صارعة بدرجتيها الأوىل والثانية
����ش���ارك ف���ري���ق اجل��ي�����ش يف لعبة
امل�صارعة يف بطولتي لبنان يف اللعبة
(الدرجة الأوىل والثانية) اللتني �أقيمتا
يف ق��اع��ة وح���دة الأن�����ش��ط��ة الريا�ضية
يف ب��ئ��ر ح�����س��ن ،حت��ت �إ���ش�راف االحت���اد
اعتبارا من
اللبناين للم�صارعة وذلك
ً
 2010/12/4ولغاية  12منه .ويف
النتيجة النهائية ،حلّ فريق اجلي�ش يف
املركز الأول يف بطولة الدرجة الأوىل
بر�صيد  50نقطة للم�صارعة احل� ّ�رة،
و  48نقطة للم�صارعة الرومانية.
ويف بطولة الدرجة الثانية ،حلّ فريق
اجلي�ش يف املركز الثاين بر�صيد 30
نقطة يف امل�صارعة احلرة ،ويف املركز
الثالث بر�صيد  27نقطة يف امل�صارعة
الرومانية.
وج��اءت النتائج الفنية ل�ل�أوائ��ل يف
البطولتني على النحو الآتي:
• نتائج بطولة لبنان للم�صارعة –
درجة �أوىل:
احلرة:
• امل�صارعة ّ
 وزن  55كلغ  :العريف تامر عبيد،الأول.
 -وزن  60كلغ :الرقيب الأول حممد

الغو�ش ،الأول.
 وزن  66ك��ل��غ :ال��رق��ي��ب كمالاخلطيب ،الأول.
 وزن  74كلغ :املعاون حممد خ�رضخليل ،الأول.
 وزن  84كلغ :العريف �إبراهيماخلطيب ،الثاين.
 وزن  96كلغ :العريف الأول عليدمج ،الأول.
 وزن  120ك��ل��غ :اجل��ن��دي وائ��لجعفر ،الثاين.
• امل�صارعة الرومانية:
 وزن  55ك��ل��غ :اجل��ن��دي �سعيدال�شامي ،الأول
 وزن  60كلغ :العريف الأول هيثم�شم�ص ،الأول.
 -وزن  66ك��ل��غ :امل���ع���اون �أح��م��د

بطولة ك�أ�س امليالد يف ال�سواعد واملعدة

نظَّ م نادي الغولدن
ب���ادي ال��ري��ا���ض��ي يف
ال���دك���وان���ة ،ب��ط��ول��ة
ك ��أ���س امل��ي�لاد يف ال�����س��واع��د ،املعدة
والعار�ضة للعام املن�رصم ،وذل��ك يف
قاعدة النادي بتاريخ 2010/12/11
يف ح�ضور �شخ�صيات ر�سمية وع�سكرية
ومواطنني.
وك���ان���ت ال��ن��ت��ائ��ج ال���ت���ي ح� َّق��ق��ه��ا
الع�سكريون قد جاءت على النحو الآتي:
• فوق � 24سنة:
 -اجلندي عثمان من فوج املدرعات

اخلالد ،الأول.
 وزن  75كلغ :العريف الأول �أحمدرفاعي ،الأول.
 وزن  84كلغ :العريف �أحمد قميحة،الثاين.
 وزن  96كلغ :الرقيب ب�شار �أبوقلفوين ،الثاين.
 وزن  120ك��ل��غ :اجل��ن��دي وائ��لجعفر ،الثالث.
• نتائج بطولة الدرجة الثانية:
احلرة:
• امل�صارعة ّ
 وزن  84ك��ل��غ :املجند امل��م��ددةخدماته حممد احلجار ،الأول.
 وزن  96ك��ل��غ :املجند امل��م��ددةخدماته الهادي حمية ،الأول.
 وزن  120كلغ :العريف جوزيفعي�سى ،الأول.
• امل�صارعة الرومانية:
 وزن  84ك��ل��غ :املجند امل��م��ددةخدماته حممد احلجار ،الثاين.
 وزن  96ك��ل��غ :املجند امل��م��ددةخدماته الهادي حمية ،الأول.
 وزن  120كلغ :العريف ج��وزفعي�سى ،الثالث.

الأول.
 اجلندي بالل نا�رص من لواء امل�شاةالتا�سع ،الثالث.
• فوق � 26سنة:
 ال��ع��ري��ف علي ���ش��وم��ان ،م��ن ل��واءامل�شاة الثاين ع�رش ،الأول.
• فوق � 29سنة:
 الرقيب غ�سان زي��ت��ون ،من لواءالدعم ،الأول.
 -الرقيب فريا�س البتلوين ،من لواء
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احل��ر���س اجلمهوري،
والعار�ضة
الثالث .
• فوق � 38سنة:
 العريف �إيهاب حمدان من املركزالعايل للريا�ضة الع�سكرية ،الأول.
ويف النتيجة النهائية ،ف��از اجلندي
�أحمد عثمان يف املركز الأول بر�صيد
 326نقطة ،تاله العريف علي �شومان
يف املركز الثاين بر�صيد  283نقطة،
يف حني �ص َّنف اجلندي ب�لال نا�رص يف
املركز الثالث يف الرتتيب العام يف
�أطول مدة على العار�ضة.
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بطولة لبنان ل�سباق الن�صف ماراتون

ف����از ال��رق��ي��ب الأول
ح�سني ع��وا���ض��ة و�إل��غ��ا
ط���راد يف بطولة لبنان
ل��ن�����ص��ف امل�����ارات�����ون
رتا ،الذي
 21.1كيلوم ً
نظَّ مه االحت���اد اللبناين
لأل��ع��اب القوى انطالقً ا
م��ن جبيل و���ص��والً �إىل
عم�شيت ثم العودة على
ال��ط��ري��ق ال��ب��ح��ري��ة اىل
ملعب ف���ؤاد �شهاب يف
جونية.
�شارك يف ال�سباق نحو مئة عداء وعداءة
م��ن ال���ن���وادي االحت���ادي���ة� ،إىل ع���دد من
الأج��ان��ب تق َّدمتهم �سفرية بريطانيا يف
لبنان ال�سيدة فرن�سي�س غاي التي احتلت
املرتبة الأوىل يف فئتها العمرية.
ويف م��ا ي��ل��ي ال��ن��ت��ائ��ج الفنية للفئات
العمرية:
• رجال:
• دون � 40سنة:
 الرقيب الأول ح�سني عوا�ضة ،الأول. اجلندي عمرعي�سى ،الثاين. -الرقيب �أحمد دركو�شي ،الثالث.

• � 44-40سنة:
 الرقيب الأول عمر عبد اللطيف ،الأول.• � 49 – 45سنة:
 �أ�سامة رعد ،الأول. �أحمد خليفة ،الثاين. زياد ب�ستاين ،الثالث.• � 54 – 50سنة:
 ح�سني زيتون ،الأول. �شكري نخول ،الثاين. مي�شال الغزال ،الثالث.• � 59 – 55سنة:
 مي�شال م�سلم ،الأول.� -سمعان مو�سى ،الثاين.
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 �سامي متى ،الثالث.• ال�سيدات:
• دون � 40سنة:
 ميلي�سا رزق ،الأوىل �أرين كا�سابيان ،الثانية. غينا الأ�سري ،الثالثة.• � 44 – 40سنة:
 �إلغا طراد ،الأوىل.• � 49 – 45سنة:
 �صباح حجيج ،الأوىل. غوانالك حايك ،الثانية.• � 59 – 55سنة:
 -فرن�سي�س غاي ,الأوىل.

�سباق امليالد الـ  54يف ال�سباحة
برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ممثالً
بالعميد الركن �صالح قي�س� ،أقام نادي اجلزيرة
ال��ري��ا���ض��ي ،وحت���ت �إ���ش�راف االحت����اد اللبناين
لل�سباحة� ،سباق امل��ي�لاد ال��ـ  ،54يف م�سبح
النادي الع�سكري املركزي يف بريوت ،بح�ضور
ع�ضو اللجنة الأوملبية الدولية واللبنانية طوين
خ���وري ،العقيد ن��اج��ي امل����صري مم��ث�لاً املدير
العام لقوى الأمن الداخلي ،نائب رئي�س اللجنة
الأوملبية اللبنانية مليح عليوان ،ع�ضو اللجنة
الأوملبية اللبنانية وم�ست�شار وزي��ر ال�شباب
والريا�ضة م��ازن رم�ضان ،ور�ؤ���س��اء احت��ادات
ريا�ضية واجتماعية وع�سكرية ،وجمهور غفري
من الأهايل وامل�شجعني.
�شارك يف ال�سباق فريق اجلي�ش �إىل جانب

الأندية االحتادية والقوى امل�سلّحة .وقد افتتح
احلفل بالن�شيد الوطني اللبناين ،ثم الوقوف
دقيقة �صمت �إج�ل�االً لأرواح �شهداء اجلي�ش
اللبناين والوطن ،بعدها اطلق العميد الركن
�صالح قي�س و�أع�ضاء نادي اجلزيرة حمامتني
ترمزان اىل ال�سالم واملحبة ليعلن ممثل القائد
بدء امل�سابقات.
وجاءت النتيجة يف فئة الع�سكريني من بني
القوى الأمنينة امل�سلَّحة على النحو الآتي:
• فئة ال�ضباط (م�سافة  400مرت):
 املركز الأول :املالزم الأول ندمي الربهون. املركز الثاين :املالزم الأول �رشبل �سماحةوالرائد ربيع ق�صب.
•فئة الرتباء والأف��راد (م�سافة  800مرت
حرة):
 امل��رك��ز الأول:اجلندي وائل زيادة.
 امل��رك��ز ال��ث��اين:الرقيب الأول رفعت
اخلطيب.
 امل��رك��ز الثالث:العريف الأول �رشبل
نقوال.
ويف اخل��ت��ام ،ق� َّدم
ممثل ق��ائ��د اجلي�ش
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العميد الركن �صالح قي�س وكبار املدعوين
الك�ؤو�س وامليداليات والدروع للفائزين ،وقد
نالت نبال ميوت من نادي اجلزيرة ك�أ�س العماد
ق��ائ��د اجلي�ش ع��ن فئة ال�سيدات لتحقيقها
�أف�ضل وقت ( 4.36.00د) يف �سباق الـ 400
مرت ،كما نال الك�أ�س نف�سها مكرم فاتول عن
فئة الرجال لتحقيقه �أف�ضل وق��ت(11،48،5
د) يف �سباق الـ  500مرت.

لواء احلر�س
اجلمهوري
بطل اجلي�ش
يف كرة اليد
يف ح�ضور قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي,
مم��ث�لاً بالعميد ال��رك��ن ج���ورج ب��ط��ر���س ،قائد
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية ،و�ضباط
من خمتلف القطع وال��وح��دات ،ج��رت املباراة
النهائية يف لعبة كرة اليد للعام املن�رصم والتي
جمعت فريقي لواء احلر�س اجلمهوري واللواء
اللوج�ستي على ملعب جممع الرئي�س العماد
�إميل حلود الريا�ضي الع�سكري ،وانتهت بفوز
فريق لواء احلر�س اجلمهوري بنتيجة 22 - 23
و�إحرازه لقب البطولة.
�أما الت�صنيف النهائي للفرق فجاء وفق الآتي:
• لواء احلر�س اجلمهوري ،الأول.
• اللواء اللوج�ستي ،الثاين.
• لواء امل�شاة الأول ،الثالث.

بطولة امليالد لكرة الطاولة
�شارك فريق اجلي�ش لكرة الطاولة
يف بطولة امليالد باللعبة التي نظمها
ن��ادي الأدب والريا�ضة يف كفر�شيما
اعتبارا من  2010/12/27ولغاية
ً
 30منه ،حتت �إ�رشاف االحتاد اللبناين
للّعبة ومب�شاركة 84
العبا والعبة من
ً
ناديا ومن بينهم فريق اجلي�ش.
ً 14
وهنا النتائج الفنية التي حقَّقها
الع�سكريون:
 الرقيب الأول موري�س اليا�س منفوج التدخل الأول ،اخلام�س.
 الرقيب الأول وائل �سيف الدينمن مو�سيقى اجلي�ش ،ال�ساد�س.
 الرقيب الأول م�صطفى الدقدوقيمن مو�سيقى اجلي�ش ،التا�سع.

بطولة
ك�أ�س لبنان
اخلام�سة
لل�سباحة

ب�����رع�����اي�����ة وزي������ر
ال�شبــاب والريا�ضــــة،
ج���رت ب��ط��ول��ة ك��أ���س
ل���ب���ن���ان اخل���ام�������س���ة
ل��ل�����س��ب��اح��ة ل��ل��ع��ام
امل���ن�����ص�رم ب����إ��ش�راف
االحت��������اد ال��ل��ب��ن��اين
للعبة وذل��ك بتاريخ
 2010/12/27يف
م�سبح نادي اجلمهور،
���ش��ارك فيها فريق
اجلي�ش �إىل جانب عدة
�أندية.
وه��ن��ا ن��ت��ائ��ج التي
حققها الع�سكريون:
•  200م حرة:
 ال��ع��ري��ف الأول�رشبل نقوال من قاعدة
ب���ي��روت ال��ب��ح��ري��ة،
الرابع.
 ال��رق��ي��ب م��ي�لادج���رم�������ش م����ن ل����واء
احل��ر���س اجل��م��ه��وري،
اخلام�س.
 اجل���ن���دي وائ���لزي�����ادة م���ن ال����شرط��ة
الع�سكرية ،ال�ساد�س.
• 100م متنوع:
 الرقيب رب��اح رباحي من املركز العايلللريا�ضة الع�سكرية ،اخلام�س.
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 الرقيب جاك خمايل من فوج اال�شغالامل�ستقل ،ال�ساد�س.

حقَّق العريف و�سيم عبيد من
�أقيمت يف نادي بودا يف �أدما،
اجلودو
يف
املفتوح
للوزن
العامة
لبنان
بطولة
ب��ط��ول��ة ل��ب��ن��ان ال��ع��ام��ة ل��ل��وزن
ق���ادة ج��ون��ي��ة ال��ب��ح��ري��ة امل��رك��ز
الأول ،تاله الرقيب الأول زين
املفتوح يف اجلودو التي نظمها
االحت��اد اللبناين للعبة بتاريخ  ،2010/12/27و�شارك فيها فريق الدين �شمره من فوج التدخل الرابع يف املركز الثالث ،ويف املركز اخلام�س
اجلي�ش �إىل جانب عدة �أندية ريا�ضية .ويف الت�صنيف الإفرادي للبطولة ،الرقيب الأول ح�سام ال�شل من فوج التدخل الرابع.

متفرقات
ريا�ضية
بنتيجة .48 - 76
• ب�������ت�������اري�������خ
،2010 /12 /23
جرى لقاء بني فريقي
اجلي�ش والريا�ضي
فيطرون �أ�سفر عن فوز الفريق الأخري بنتيجة
• كرة ال�سلة:
• بتاريخ ��� ،2010/11/25ش��ارك فريق .56 - 66
اجلي�ش يف لقاء ودي �ضد فريق اجلامعة احلديثة
• بتاريخ  ،2010/12/27ت��ب��ارى فريقا
ل�ل�إدارة والعلوم يف الدامور� ،ضمن املهرجان اجلي�ش و�إحياء الريا�ضة يف مباراة جرت على
الذي نظَّ مته اجلامعة املذكورة ،وانتهى بفوز ملعب ال��ف��ري��ق الآخ����ر ،وان��ت��ه��ت ب��ف��وز فريق
ض .53 -
بنتيجةريا61
فريق اجلي�ش بنتيجة .58 - 66
اجلي�شوعات
ض ضي ة م ن
الطائرة:ضية منوعات رياضضية
ا
�اركت ري
• الكرة
فريق
• بتاريخ ،2010/11/26م�ن�و�ش�عا
فريق مدر�سة القدي�س
اجلي�ش بلقاء ودي
• بتاريخ  2010/11/25جرت مباراة على
�ضدضضية
ا
ي
ر
جاورجيو�س يفعات
ب�صاليم على ملعب املدر�سة ملعب اجلامعة احلديثة ل�ل��إدارة والعلوم يف
املذكورة،منو
الدامور بني فريقي اجلي�ش واجلامعة املذكورة،
وفاز بنتيجة .38-33
• بتاريخ  ،2010/11/26تقابل فريقا
لواء احلر�س اجلمهوري والثانوية الإجنيلية يف
�شهادة مدرب
زحلة يف مباراة جرت على ملعب ثكنة اللواء،
وانتهت بفوز فريق اللواء بنتيجة .23 - 57
دويل يف املبارزة
• بتاريخ  ,2010/12/3ج��رى لقاء ودي
ن��ال ك��ل م��ن امل��ع��اون الأول حممود
بني فريقي لواء امل�شاة الثاين وثانوية راهبات
علي �أح��م��د ،وامل��ع��اون زي���اد جلبوط
القلبني الأقد�سني يف عندقت �أ�سفر عن فوز
والرقيب الأول بهيج �رشانق «�شهادة
فريق اللواء الثاين بنتيجة .18 - 56
م��درب دويل يف لعبة امل��ب��ارزة» بعد
• ب��ت��اري��خ  ،2010/12/19ف���از فريق
اجلي�ش على فريق �أبناء نبتون يف مباراة جرت
متابعتهم بنجاح دورة يف اللعبة يف
فورميا يف �إيطاليا.
ع��ل��ى م��ل��ع��ب احل��ك��م��ة اجل��دي��دة
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ا�سفرت عن فوز فريق اجلي�ش بنتيجة .2 – 3
• كرة القدم:
• بتاريخ  ،2010/11/26جرت مباراة ودية
على ملعب لواء احلر�س اجلمهوري ،تقابل فيها
فريقا اللواء والثانوية االجنيلية ،و�أ�سفرت عن
فوز فريق اللواء بنتيجة .1 - 4
بتاريخ  ،2010/12/3ف��از فريق ل��واء
منو•عات
ر
ي
ا
ض
ض
امل�����ش��اة ال��ث� ي
�اينة ع��ل�م�ى ف��ري��ق ث��ان��وي��ة راه��ب��ات
ن
و
عندقتر بنتيجة ،1 – 5
القلبني الأقد�سني يف عات
ي
ا
ض
ملعب الثانوية.
وذلك خالل لقاء ودي جرى على ضية
• بتاريخ  ،2011/1/9جرت مباراة ودية
ب�ين فريقي ل��واء امل�شاة ال�ساد�س وجمعية
ن��ادي الت�ضامن الريا�ضي – ال��ه��رم��ل ،على
ملعب ال��ن��ادي الأخ��ي�ر ،وان��ت��ه��ت بالتعادل
ال�سلبي.
• كرة القدم لل�صاالت:
• بتاريخ � ،2010/11/26أقيم لقاء ودي
يف لعبة ك��رة ال��ق��دم لل�صاالت ،ب�ين فريقي
اجلي�ش ومدر�سة �صيدون الر�سمية ،على ملعب
املدر�سة امل��ذك��ورة ،و�أ�سفر ع��ن ف��وز فريق
اجلي�ش بنتيجة .2 - 6

جمت

مع
ا
جل
ي
شش
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�إعداد :نينا عقل خليل

دبلوم
مهند�س مدين
للمالزم الأول علي �شحرور

�إجازة يف العلوم
ال�سيا�سية والإدارية
للمالزم ابراهيم �رشقاوي

ن����ال امل���ل��ازم ع��ل��ي ح�سني
�شحرور من لواء امل�شاة ال�سابع
– الكتيبة  ،74دبلوم مهند�س
م���دين م��ن كلية ال��ه��ن��د���س��ة يف
اجلامعة اللبنانية.

ن���ال امل��ل�ازم اب��راه��ي��م عبد
ال��ر���ض��ا ��ش�رق���اوي م��ن �أرك����ان
اجلي�ش للعمليات – املركز
ال��ل��ب��ن��اين ل�ل�أع��م��ال املتعلقة
ب���الأل���غ���ام� ،إج�����ازة يف ال��ع��ل��وم
ال�سيا�سية والإداري���ة من كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية
والإدارية يف اجلامعة اللبنانية.

دبلوم درا�سات عليا
يف التاريخ
للمعاون الأول
علي زعيرت

�شهادة اجلدارة
يف علم اجتماع العمل
للم�ؤهل الأول نزير ياغي
نال امل�ؤهل الأول نزير م�صطفى
ياغي من لواء امل�شاة احلادي ع�رش،
�شهادة اجل���دارة يف علم اجتماع
العمل من معهد العلوم االجتماعية
يف اجلامعة اللبنانية.

إ�جازة
يف الفل�سفة
للمعاون
ا�سما
عيل حيدر

نال املعاو
ن ا�سماعيل
حممد حيدر
من املديرية
العامة ل إل
دارة� ،إجازة
تعليمية يف ا
لفل�سفة من
كلية الآدا
ب والعلوم
الإن�سانية
يف اجلامعة
اللبنانية.

نال املعاون الأول علي ح�سني
زعيرت من معهد التعليم دبلوم
درا����س���ات عليا يف ال��ت��اري��خ من
اجلامعة الإ�سالمية يف لبنان.

�إجازة يف
اجلغرافيا للمجند
املمددة خدماته
نزار حرب

�إجازة
يف اللغة
العربية
للجندي
منتهى مرهج
ن�����ال�����ت اجل����ن����دي
منتهى م��ره��ج م��ن منطقة ال�����ش��م��ال – ال����شرط��ة
الع�سكرية� ،إجازة يف اللغة العربية من كلية الآداب
والعلوم الإن�سانية يف اجلامعة اللبنانية.
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نال املجند املمددة
خدماته ن��زار عبداهلل
حرب من لواء امل�شاة التا�سع – الكتيبة � ،73إجازة
تعليمية يف اجلغرافيا من كلية الآداب والعلوم
الإن�سانية يف اجلامعة اللبنانية.
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احتفل اجلندي �أ�سامة
عجاج بزفافه
�إىل الآن�سة
ال�صياح.
نرمية
ّ

احتفل املج ّند
املمددة خدماته
عالء الدنف بعقد
خطوبته على الآن�سة
وداد حليمة.
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احتفل املعاون
�ضياء �شاذبك بزفافه
�إىل الآن�سة
�سوزان عزام.
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�شــروط امل�سابقة

م�سابقة ال��ك��ل��م��ات املتقاطعة
ت��ق��دم��ه��ا «اجل��ي�����ش» ل��ق��رائ��ه��ا
وتخ�ص�ص للفائزين فيها جوائز
مالية قيمتها اربعماية الف لرية
لبنانية ،توزع 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 � 10شباط .2011
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.
• عمودياً:
 وا�صل و َواىل ،دولة يف �أمريكا الو�سطى ،مدينة يف �أملانيا. -2معذِّبون� ،أغنياء ،علَّق بـِ.
 -3مدينة هندية� ،رصَّ ،دولة �إفريقية ،مدينة �إيرانية.
 -4قطع احلبل� ،إحدى القارات ،حرف ن�صب ،والية �أمريكية.
جنل ،برية� ،أحد هدايف ك�أ�س العامل ،جبال عظيمة.
ْ -5
ُ
حتي ،تعطفون وت�شفقون على� ،س َّنور.
� -6أ�رشف على ،رُّ
 -7اال�سم الثاين ملمثلة �أمريكية ،نار م َّتقدة ،ت�ضعانه يف تلبك وحرية.
ظلم ،يجيئهُ ،مقر الكونغر�س الأمريكي.
َ -8
 -9من كانت �أ�سنانهم ق�صرية ملتزقة على غار الفم ،ت�سرتخني يف الأمر،
تثاقل يف م�شيته ،من �أع�ضاء اجل�سم ،وحدة وزن.
� -10إ�ضطربنا ،القليل الوجود ،مدينة �سعودية.
� -11رسب ،عتب عليهم ،للنهي ،ممثلة �سورية راحلة.
 -12جاع� ،أنباء� ،سيف ،للت�أوه ،دواء.
جهز من الطعام لل�سفر.
 -13براغي ،زاد وكرث ،نا�رصهم وق َّواهم ،ما ُي َّ
� -14إنف�صـلت عن غـريها وانعـزلت ،للإ�سـتدراك ،حـ َّدد النظـر �إىل ،من
الفراعنة.
 -15مل�س� ،شجر معروف� ،أ�شهر ملوك الدولة البابلية ،يخ�صنا.
 -16قط َع ،اال�سم الثاين لكيميائي �إنكليزي نال
جائزة نوبل ،مقيا�س غربي ،للتف�سري.
 -17اال�سم الثاين لوزير لبناين راحل ،ماتوا من
دق وك�رس ،ت�سببها احلروب.
الربدَّ ،
 -18طريقة� ،شاعر فرن�سي راحل� ،ألهو و�ألعب،
نعام.
 -19ذئب ،معدن� ،رشيعة� ،إحدى �سال�سل الأند�س
ال�رشقية.
 -20ج��اع��ت ،طائر وهمي كبري ،بلدة لبنانية،
حاجز.

• �أفقياً:
 -1فعل عدواين متار�سه �إ�رسائيل �ضد لبنان� ،سياج الوطن ،ال�شجاعة والإقدام.
 -2عا�صمة عربية ،عا�صمة عربية ،عا�صمة عربية.
�سمن غاية
احليات� ،أكملَ ،
من
 -3بحرية يف الفيليبني ،نوع من الزجاج ،نوع
َ
َّ
ال�سمن.
 -4جد قبائل عربيةِ ،مثل ِ
وقرن ،ال ُيباح بها.
 -5حرب وقتال ،ينت ُجه الفرن� ،أ�رسع يف الكالم.
 -6م�ؤ�س�س ال�صليب الأحمر ،عاد ،تقلب الإناء على ر�أ�سه ،طائر حا ّد الب�رص.
 -7م�ؤلف مو�سيقي �أملاين ،يطعن بالرمح.
 -8ح ّولك من مو�ضع �إىل �آخر ،مت�شابهان ،من �سادة اجلاهلية َم َدحهُ زهري بن �أبي
�سلمى.
 -9نوتة مو�سيقية� ،شارطكم و�سابقكم على ،الهالك ومل يبقَ �أحد ِمن.
 -10رفقَ بالإبل.
 -11اكت�شفهُ فا�سكو دي غاما العام  ،1497مت�شابهان.
فرح.
 -12عا�صمة �أوروبية،
�سئم� ،صادفتم وقابل ُتمَ ،
َ
� -13آخر ليلة من القمر ،ت َدعون وتهملون ،يعاجلها.
مليا� ،أ�سا�س كل م�رشوع.
 -14بلدة لبنانية� ،أنظر فيه ًّ
 -15دولة افريقية ،نتقاي�ض� ،شجر �إذا �أكلته الإبل قل�صت م�شافرها ،يك�سو
الطائر.
� -16أديب لبناين راحل ،حفر الأر�ض ،مذيع لبناين.
 -17ممثل �أمريكيِ ،نبايل ،مت�شابهان.
 -18نوع من الدببة ،ماركة �أف�لام ت�صوير� ،أكل
الطعام ،ال�ش�أن.
�-19ضعف� ،أوالد الأ�سود ،عا�صمة دولة يف �أمريكا
اجلنوبية.
� -20صفا ،ي�شحذ ال�سكني ،لفظة هجاء ،جن�س
زهر ،دولة عربية.
 -21بحر عظيم� ،أغنية ملحمد عبد الوهاب� ،أحد
ال�شهورُ ،عنق.

الفائزون
• املعاون الأول بول كرم
لواء امل�شاة الثالث  -ال�رسية .301

• العريف خالد عز الدين
املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام.
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• فاطمج املزبودي
خلدة  -القبة.

يتجدد مطلع كل عام.
«اق��ر�أ جم ّلتك وج��اوب» موعد
َّ
�أعداد جملة «اجلي�ش» للعام  2010بني �أيديكم وعلى
تخولكم الإجابة عن الأ�سئلة.
�صفحاتها املعلومات التي
ّ
و�أر�سلوها �إىل مديرية التوجيه  -ق�سم املطبوعات  -جملة
«اجليـ�ش».
• قــيـمـــة اجلوائز ملــيون ليــرة لبنانيــة مــو ّزعــة على
�سبعة فائزين كالآتـي:
 اجلائزة الأوىل 300.000 :ل.ل. اجلائزة الثانية 200.000 :ل.ل. خ��م�����س ج���وائ���ز ق��ي��م��ة ك���ل منها: 100.000ل.ل.
• �آخر موعد لت�س ّلم احللول:
�20شباط .2011
• ت���ن���ـ���ـ�����ش�ر
النتــائج يف
ع�����دد �آذار
.2011

مت اف��ت��ت��اح مركز
-1ب����� ّأي ت��اري��خ ّ
تدريب تعزيز �أمن املطار؟
-2ب��� ّأي تاريخ �سقطت الطائرة
الأثيوبية؟
مت اف��ت��ت��اح
 -3ب������ ّأي ج��ام��ع��ة ّ
حديقة اللواء ال�شهيد فرن�سوا
احلاج؟
-4ب���� ّأي تاريخ ول��د النقيب
ملحم كرم و�أين؟
-5كم ينخف�ض بحر قزوين
عن �سطح البحر العام؟
-6كم تبعد منطقة برحليون يف ق�ضاء ب�رشي
عن بريوت؟
-7ماذا
�سميت دورة ال�ضباط 2010؟
ّ
-8كم تبلغ م�ساحة اخلليج العربي؟
-9ك��م بلغت م�ساحة العلم اللبناين الذي
عر�ض يف مطار رياق؟
�-10أي���ن ج��رت �أول بطولة لكرة القدم يف
العامل؟
اجلي�ش  -العدد رقم 307
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؟

�رس
ما
ّ
هذا النجاح؟
مميزة
مر بنا ا�ستحقاق �صعب منذ �أيام ،مل يكن منفردا ً على الإطالق ،فا�ستحقاقاتنا َّ
ّ
وال ت�شبه ا�ستحقاقات �أحد ،وهي تتواىل وتتتابع ،وما من واحد فيها �إالّ ويرتبط بالآخر.
اال�ستحقاق يتبع رفيقه و�سليله وابن ع�شريته ،واملجموع �سل�سلة طويلة نتم َّنى من
الأعماق �أن تنتهي� .سل�سلة ال نعرف بدايتها� .أتينا �إىل احلياة وكانت
وثمارا �شوكية على غ�صون
�أمامنا �شواهد على �صخور هذا الوطن،
ً
دبت احلرائق يف الغابة من �أق�صاها
�أ�شجاره� ،إنها ال حترتق حتى و�إن َّ
�إىل �أق�صاها ،يف الطول ويف العر�ض ويف كل اجتاه.
كانت الأوام��ر للوحدات الع�سكرية يف معاجلة �أخطار اال�ستحقاق
درب��ت عنا�رصها على
امل��ذك��ور ،التزام التن�شئة الع�سكرية التي ّ
مبادئها منذ اليوم الأول للخدمة يف اجلي�ش ،وجنحت .كانت الأوامر :ه�ؤالء �أخوة لكم و�أخوات،
وه��ؤالء �أهلكم� .أنتم وه��ؤالء �أبناء وطن واحد ،يظلِّلكم علم واحد ،وت�رشبون من نبع واحد،
وتبذلون اجلهد والعرق يف حقل واحد ،و�أم�س واليوم وغ ًدا ،ت�ض ّحون بالدم الواحد يف مواجهة
العدو الواحد� :إ�رسائيل .كانت الأوام��ر� :أنتم بني �أهلكم� ،أيها اجلنود اعتمدوا �شجاعتكم
و�شدة ب�أ�سكم وقدرتكم على ال�صرب والتحمل واالنتظار ،وم�آثركم يف الت�ضحية والت�سامح،
ومتر�سكم على امل�ؤالفة ما بني املحبة والق�ساوة ،وعاجلوا الأم��ر .ال تن�سوا �أنكم يف بلد
ُّ
دميوقراطي ي�ضع حرية التعبري يف ر�أ�س الأولويات ،و�أنتم باملقابل يف بلد يحتاج اىل الأمن
واال�ستقرار كي ينه�ض وينطلق �رسي ًعا نحو الأمام .تلقّوا ال�رضبات ب�صدوركم وال تدعوا للدم
مكا ًنا يظهر فيه� .إحفظوا الدم يف �رشايني القلوب ،وا�ضبطوا امل�شاعر الغا�ضبة.
هكذا احت�ضن اجلي�ش الوطن ،ورعى �أبناءه ،وما �أحالها �شهادات ارتفعت من هنا ومن
هناك ،من داخل ومن خارج ،عن جنود م�ؤ�س�سة ال�رشف والت�ضحية ...لقد ر�أينا ه�ؤالء عرب
�شا�شات التلفزة ،ور�أينا �صورهم على �صفحات اجلرائد ،بالهندام القانوين ،ومع ال�سالح
حتمله الزنود ال�سمر ،وهم ي�ستخدمون رمو�ش العيون يف املحافظة على كل �شيء ،وينجحون.
انت�صارا .لكن ال،
لو كان الأمر يف مواجهة �أعداء ،لقلنا بطولة .ولو كان �ضد خ�صوم ،لقلنا
ً
مع ما جرى نقول هذه عقالنية ،وهذه وحدة مثالية يحق لنا �أن نتغ َّنى بها ،و�أن ن�شري �إىل
�إنها �أ�سا�س وحدة الوطن .وهذه منهجية يف معاملة املواطنني ك�أ�سنان امل�شط ،وامل�شط هو
متوازيا حا ًدا منذ البداية،
ق�صريا
�شبيه الأوراق ال�صغرية يف �شلوح الأرز ،التي تزين �شعرها
ً
ً
بالطريقة عينها التي يعتمدها جنود لبنان ،وال يخطئون ،ال بل ينجحون.
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بقلم:
العميد الركن
ح�سن �أيوب
مدير التوجيه

