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عنوان املجلة

مدر�سة القوات اخلا�سة، هي وكما يدّل 

اجلي�ش  يف  اخلا�سة  القوات  عنا�رص  من�ساأ  ا�سمها، 

من مغاوير ومغاوير بحر وجموقل ومكافحة.

بل  ك��ان!!  اأيٌّ  فيها  ج 
ّ
يتخر وال  اإليها  يدخل  ال 

وجه  يف  ي�سمدون  الذين  النخبة،  املمّيزون،  هم 

الذين  النهاية،  حتى  التدريبية  ال�سعوبات  كل 

الأيٍّ  االإنت�ساب  وبالتايل  »مغوار«  لقب  ي�ستحّقون 

من االأفواج اخلا�سة.

اأكد  الع�سكرية،  الوحدات  على  جولة  يف 

العماد قهوجي جهوزية اجلي�ش الكاملة لدرء االأخطار 

لها العدو  املحدقة بالوطن، ال �سيما تلك التي ميثِّ

اقتنا�ش  يحاول  من  وكل  واالإره���اب،  االإ�رصائيلي 

الظروف للنيل من اال�ستقرار الداخلي وال�سلم االأهلي.
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العربية  اجلمهورية  رئي�ش  ا�ستقبل 

ال�سورية الدكتور ب�سار االأ�سد، قائد اجلي�ش العماد 

مت  حيث  بدم�سق،  ال�سعب  ق�رص  يف  قهوجي،  جان 

التعاون  وعالقات  الراهنة،  التطورات  التداول يف 

ودور  ال�سقيقني،  البلدين  جي�سي  بني  االأخ��وي��ة 

موؤ�س�سة اجلي�ش يف حت�سني اأمن وا�ستقرار لبنان.
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دفاع
ير ال

اإسستقباالت وز

كانون الثاين

وزير الدفاع الوطني 

اليا�س املر ي�ستقبل 

نظريته الإ�سبانية

... واملمثل اخلا�س للأمني العام للأمم املتحدة... و�سفرية الوليات املتحدة الأمريكية

... ومفّو�س احلكومة 

لدى املحكمة الع�سكرية

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ اليا�س 

املر، نظريته الإٍ�سبانية ال�سيدة كارمني �ساكون، 

وتخلَّل اللقاء بحث الأو�ساع ال�سيا�سية الراهنة على 

ال�ساحتني اللبنانية والإقليمية.

املتحدة  الوليات  �سفرية  املر،  اليا�س  الوطني  الدفاع  وزير  ا�ستقبل 

الأمريكية ال�سيدة مورا كونيللي.

للأمم  العام  للأمني  اخلا�س  املمثل  الوطني،  الدفاع  وزي��ر  ا�ستقبل 

املتحدة ال�سيد مايكل وليامز.

مفّو�س  امل��ر،  ال��وزي��ر  ا�ستقبل 

الع�سكرية  املحكمة  لدى  احلكومة 

القا�سي �سقر �سقر.
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... ووفدًا من نقابتي اأطباء لبنان 

... ومدير املخابرات

وزير الدفاع بحث اأو�ساع املوؤ�س�سة الع�سكرية واحتياجاتها مع قائد اجلي�س العماد قهوجي

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني، وفداً من نقابتي اأطباء لبنان وال�سمال 

برئا�سة نقيب اأطباء لبنان الدكتور �رشف اأبو �رشف، ونقيب اأطباء ال�سمال 

الدكتور فواز البابا. وجرى خلل اللقاء بحث �سبل تعزيز الطبابة 

الع�سكرية.

ا�ستقبل الوزير املر، يف مكتبه يف الريزة، مدير املخابرات يف اجلي�س 

ات الأمنية يف  العميد الركن اإدمون فا�سل الذي اأطلعه على امل�ستجدَّ

البلد والتدابري املتخذة من قبل املديرية على هذا ال�سعيد.

الدفاع  وزير  الوزراء،  رئي�س جمل�س  دولة  زار 

اجلي�س  قائد  امل��ر،  اليا�س  الأ�ستاذ  الوطني، 

العماد جان قهوجي يف مكتبه يف الريزة، وجرى 

اأو�ساع املوؤ�س�سة الع�سكرية واحتياجاتها  بحث 

وج��ه��وزي��ت��ه��ا ل��ل��دف��اع ع��ن ال��وط��ن واحل��ف��اظ 

املر  ال��وزي��ر  ن��ّوه  وق��د  وا�ستقراره.  اأمنه  على 

واأثنى على  بجهود اجلي�س لطماأنة املواطنني، 

الإجنازات التي حققها موؤخراً يف ر�سد وتفكيك 

منظومتي  وك�سف  والعمالة،  الإره��اب  �سبكات 

زرعهما  قد  كان  اللتني  والت�سوير  التج�س�س 

الباروك  جبلي  مرتفعات  يف  الإ�رشائيلي  العدو 

و�سنني.





كانون الثاين 2011
7

اجلي�ش - العدد رقم 307

زيارة رسسمية

كانون الثاين

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

تاأكيد على علقات التعاون الأخوية 

بني جي�سي البلدين

ا�ستقبل رئي�س اجلمهورية العربية ال�سورية الدكتور ب�سار الأ�سد، قائد 

اجلي�س العماد جان قهوجي، يف ق�رش ال�سعب بدم�سق، حيث مت التداول 

البلدين  جي�سي  بني  الأخوية  التعاون  وعلقات  الراهنة،  التطورات  يف 

يف  اجلي�س  موؤ�س�سة  ودور  امل�سرتكة،  م�ساحلهما  يخدم  مبا  ال�سقيقني، 

حت�سني اأمن وا�ستقرار لبنان.

وزير  امل�سلحة،  والقوات  للجي�س  العام  القائد  نائب  ا�ستقبل  بعدها 

الدفاع العماد علي حبيب العماد قهوجي، وكان اجتماع مت خلله البحث 

الأخ��ط��ار  مواجهة  على  اجلي�سني  ق��درة  بتح�سني  الكفيلة  ال�سبل  يف 

املعلومات  وتبادل  املتخذة،  امليدانية  الإج��راءات  وتن�سيق  الإ�رشائيلية، 

الأمنية ملكافحة الإرهاب و�سبط احلدود، اإ�سافًة اإىل تفعيل التعاون يف 

جمالت التدريب واللوج�ستية. 

ال�سورية،  للقيادة  زيارة  يف  دم�سق،  اإىل  و�سل  قد  اجلي�س  قائد  وكان 

اأركان اجلي�س والقوات العربية  وا�ستقبله يف مبنى القيادة رئي�س هيئة 

اللزمة،  التكرمي  مرا�سم  اإج��راء  مت  حيث  راجحة،  داوود  العماد  ال�سورية 

ال��زوار،  كبار  قاعة  اإىل  الث��ن��ان  انتقل  ثم  ال�����رشف.  حر�س  وا�ستعرا�س 

الهتمام  ذات  املوا�سيع  البحث خلله خمتلف  تناول  اجتماع عمل  وعقد 

امل�سرتك. وقد �سّدد اجلانبان على التوا�سل الدائم، واملتابعة الدقيقة 

لكل ما مت التوافق عليه.
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جلي�ش
اإسستقباالت قائد ا

كانون الثاين

قائد اجلي�س ي�ستقبل ال�سفري الفرن�سي

... وال�سفري ال�سوري

... وال�سفري الأندوني�سي

... وال�سفري الإيراين

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، �سفري 

فيليب  العقيد  الع�سكري  امللحق  يرافقه  بييتون  دنيز  ال�سيد  فرن�سا 

برتيل، وتناول البحث الأو�ساع العامة و�سبل تعزيز التعاون بني اجلي�سني 

اللبناين والفرن�سي.

العربية  اجلمهورية  �سفري  الريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  ا�ستقبل 

ال�سورية ال�سيد علي عبد الكرمي علي الذي قّدم له التهاين مبنا�سبة حلول 

الأعياد املجيدة وبحث معه الأو�ساع الأمنية.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، �سفري دولة اإندوني�سيا 

مهماته  توليه  مبنا�سبة  تعارف  زي��ارة  يف  رام،  �سامودرا  دميا�س  ال�سيد 

اجلديدة يف لبنان.

اجلمهورية  �سفري  ال��ريزة  يف  مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  العماد  ا�ستقبل 

اأبادي، يرافقه امللحق  ال�سيد غ�سنفر ركن  الإيرانية يف لبنان  الإ�سلمية 

الع�سكري الإيراين العقيد �سعيد كرميي.
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... واملن�سق اخلا�س للأمني 

العام للأمم املتحدة

... وقائد قوات الأمم

املتحدة املوؤقتة

وال�سفري الهولندي

... و�سفرية الوليات 

املتحدة الأمريكية

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، املن�سق اخلا�س 

للأمني العام للأمم املتحدة ال�سيد مايكل وليامز.

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، قائد 

قوات الأمم املتحدة املوؤقتة اللواء األبريتو اأ�سارتا يرافقه م�ست�ساره 

ال�سيا�سي والإعلمي ال�سيد ميلو�س �سرتوغر. وتناول البحث الو�سع يف 

اجلنوب و�سبل تعزيز التعاون والتن�سيق بني اجلي�س والقوات الدولية.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، �سفري هولندا ال�سيد 

هريو ديبور.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، �سفرية الوليات املتحدة 

الأمريكية ال�سيدة مورا كونيللي يرافقها ملحق الدفاع الأمريكي العقيد 

جوزيف رانك.



كانون الثاين 2011
11

اجلي�ش - العدد رقم 307

... والنائب

بهية احلريري

... والنائب

حممد احلجار

... والنائب

م�سطفى ح�سني

والنائب

اأمني وهبة

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، النائبة بهية احلريري 

وجرى بحث ال�سوؤون املحلية.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، النائب حممد احلجار 

وا�ستعر�سا الأو�ساع العامة.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، النائب م�سطفى ح�سني، 

وتداول ال�ساأن العام.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة،

النائب اأمني وهبة.



كانون الثاين 2011
12

اجلي�ش - العدد رقم 307

... والنائب

الوليد �سكرية

... والنائب

اأ�سعد حردان

... والنائب

اأغوب بقرادونيان

... والنائب

�سيمون اأبي رميا

�سكرية  الوليد  النائب  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي،  العماد  ا�ستقبل 

وتداول الأو�ساع العامة.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، النائب اأ�سعد 

حردان.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، النائب اأغوب بقرادونيان 

ودار احلديث حول ال�سوؤون العامة.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، النائب �سيمون اأبي رميا، 

وجرى بحث ال�سوؤون العامة يف البلد.
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... ووفدًا من رابطة قدماء 

القوات امل�سلحة اللبنانية

... ومدير عام

قوى الأمن الداخلي

... والنائب ال�سابق 

مروان اأبو فا�سل

... والنائب

فريد اخلازن

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من 

رابطة قدماء القوات امل�سّلحة اللبنانية برئا�سة العماد املتقاعد اإبراهيم 

طنو�س، حيث قدموا له التهاين مبنا�سبة حلول الأعياد املجيدة.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، مدير عام قوى الأمن 

الداخلي اللواء اأ�رشف ريفي وتداول الأو�ساع الأمنية و�سبل تعزيز 

التعاون والتن�سيق بني اجلانبني على هذا ال�سعيد.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، النائب ال�سابق مروان اأبو 

فا�سل.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، النائب فريد 

اخلازن وبحثا �سوؤوناً عامة.
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... وال�سحايف

غ�سان بن جدو

... واملدير العام للأمن العام بالإنابة

... ورئي�س

حركة ال�ستقلل

... ومدير عام اأمن الدولة

... ورئي�س الهيئة التنفيذية

يف القوات اللبنانية

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، ال�سحايف غ�سان بن 

جدو الذي قدم التهنئة مبنا�سبة حلول الأعياد املجيدة.

العام للأمن  الريزة، املدير  العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف  ا�ستقبل 

العام بالإنابة العميد رميون خطار على راأ�س وفد مرافق.

ال�ستقلل  حركة  رئي�س  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  ا�ستقبل 

ال�سيد مي�سال معّو�س.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، مدير عام اأمن الدولة اللواء 

جورج قرعة، وجرى بحث التعاون الأمني القائم بني املوؤ�س�ستني.

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س الهيئة 

التنفيذية يف القوات اللبنانية الدكتور �سمري جعجع.
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... ورئي�س حترير »ال�رشق القطرية«

... ووفدًا من »�سدى البلد«

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س حترير �سحيفة »ال�رشق 

القطرية« الأ�ستاذ جابر احلرمي.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من �سحيفة »�سدى 

البلد«.

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

امللحق الدفاعي لدى ال�سفارة الأمريكية العقيد جوزف 

رانك وبحثا علقات التعاون الع�سكري بني جي�سي البلدين، 

وقن�سل لبنان العام يف �سيدين ال�سيد روبري نعّوم، والوزير 

ال�سابق وئام وهاب، ووزير اخلارجية ال�سابق فوزي �سلوخ، 

واأمني عام املجل�س الأعلى ال�سوري – اللبناين الأ�ستاذ 

ن�رشي خوري، واأمني الهيئة القيادية حلركة »املرابطون« 

العميد الركن املتقاعد م�سطفى حمدان على راأ�س وفد 

مرافق، وقائد وحدة القوى ال�سيارة يف قوى الأمن الداخلي 

العميد روبري جّبور، واملّدعي العام املايل القا�سي علي 

ابراهيم، والرئي�س ال�سابق لهيئة ال�سندوق املركزي يف 

وزارة املهجرين ال�ضيد �ضادي م�ضعد، ووفداً من �ضباط 

جهاز اأمن املطار قّدم له التهاين مبنا�سبة حلول الأعياد، 

ورئي�س ديوان املحا�سبة القا�سي عوين رم�سان، والنائب 

العام ال�ستئنايف يف ال�سمال القا�سي عمر حمزة، ومفّو�س 

احلكومة لدى املحكمة الع�سكرية القا�سي �سقر �سقر 

وبحثا �سوؤوناً تتعلق بالق�ساء الع�سكري، ومدير موؤ�س�سة 

ال�رشق الأدنى واخلليج للتحليل الع�سكري الدكتور ريا�س 

قهوجي، واملدير ال�سابق للأمن العام اللواء املتقاعد جميل 

ال�سيد، وامللحق الع�سكري ال�سعودي اللواء املهند�س 

حممد بن ابراهيم احلجاج الذي �سّلمه دعوة ر�سمية لزيارة 

اململكة العربية ال�سعودية، وامللحق الع�سكري الت�سيكي 

العقيد كاريل نيجديل يف زيارة بروتوكولية مبنا�سبة 

توليه مهماته اجلديدة، واملحامي والكاتب وال�سيا�سي 

جوزيف اأبو فا�سل، ومندوب ال�سيد علي ال�سي�ستاين يف 

لبنان، احلاج حامد اخلفاف الذي �سكره على التعزية بوفاة 

والدته، وال�سيد اأ�رشف مكارم الذي �سكره على م�ساهمة 

اجلي�س الفّعالة يف اإجناح حفل تقدمي العلم اللبناين 

الأكرب يف العامل، و�سّلمه �سهادة مو�سوعة غيني�س يف هذا 

املجال، وال�سيدة فاديا اأبي غامن مع وفد مرافق، ووفداً 

من جتار جبيل، ووفداً من روؤ�ساء احتاد بلديات ب�رشي، 

حيث اأكد اأع�ساء الوفد دعمهم املوؤ�س�سة الع�سكرية 

ووقوفهم اإىل جانبها، ورئي�س املجل�س البلدي يف النبي 

�سيت، يرافقه عدد من اأع�ساء املجل�س وخماتري البلدة، 

ووفداً من بلدية كفرحتى، ووفداً من بلدية �سبعا، ووفداً 

من بلدية كرم املهر، ورئي�س بلدية الفنار ال�سيد كمال 

غ�سوب على راأ�س وفد من اأع�ساء املجل�س البلدي، ووفداً 

من بلدية عيدمون �سم رئي�س البلدية ال�سيد م�سطفى 

ابراهيم واأع�ساء املجل�س البلدي، وفداً من بلدية �سهر 

ال�ّسوان �سم رئي�س البلدية ال�سيد ن�رشي ميلن واأع�ساء 

املجل�س البلدي، ورئي�س احتاد بلديات جبيل ال�سيد فادي 

مارتينو�س.

... ورئي�س 

بلدية زحلة

ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي،  العماد  ا�ستقبل 

رئي�س بلدية زحلة املهند�س جوزف دياب املعلوف.



اإعداد: تريز من�سور

كانون الثاين 2011
250

اجلي�ش - العدد رقم 307



اجلديد،  ال��ع��ام  حلول  مبنا�سبة 

العماد جان  اجلي�س  ا�ستقبل قائد 

ال����ريزة،  يف  مكتبه  يف  ق��ه��وج��ي، 

الع�سكريني  رابطة امللحقني  وفد 

امللحق  برئا�سة  والأجانب،  العرب 

ال��ع�����س��ك��ري ال�����س��ع��ودي ال���ل���واء 

امل��ه��ن��د���س حم��م��د ب���ن اب��راه��ي��م 

مم��ث��ل��ي  ج���ان���ب  اإىل  احل�����ج�����اج، 

وق���وات  ال��ه��دن��ة  م��راق��ب��ة  منظمة 

لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم 

وم�ساعديهم.

كلمة  قهوجي  العماد  األقى  وقد 

جهود  على  فيها  اأثنى  باملنا�سبة 

بني  والتعاون  التوا�سل  من  مزيداً  اأثمرت  التي  الع�سكريني  امللحقني 

اجلي�س اللبناين وجميع جيو�سهم، كما نوَّه بت�سحيات قوات الأمم املتحدة 

املناطق  ا�ستقرار  على  احلفاظ  اأهمية  على  م�سدداً  لبنان،  يف  املوؤقتة 

احلدودية، والتن�سيق القائم بني اجلي�س والقوات الدولية والتزام اجلانب 

اللبناين القرار 1701، بل اي�ساً ترتبط بنوايا العدو الإ�رشائيلي الذي ما 

اأر�سنا، ويتمادى يف انتهاك ال�سيادة اللبنانية عرب  اأجزاء من  يزال يحتل 

ومنظومات  العمالة  �سبكات  وزرع  واجلوية،  والبحرية  الربية  اخلروقات 

اجلي�س  ا�ستعداد  موؤكداً  قهوجي  العماد  واأ�ساف  والت�سوير.  التج�س�س 

طات العدو واعتداءاته، وحق ال�سعب اللبناين يف ا�ستخدام  ملواجهة خمطَّ

جميع م�سادر قوته لدرء الأخطار املحدقة بالوطن.

ويف ما يتعلق بالأو�ساع الداخلية، اأ�سار العماد قهوجي اإىل اأن ت�ساعد 

يف  ال�سيا�سية  اخل��لف��ات  وت���رية 

الآونة الأخرية لي�س بالأمر الغريب 

ع��ل��ى امل���ن���اخ ال���دمي���ق���راط���ي يف 

لبنان، وهو لن ينعك�س �سلباً على 

احلازم  وق��راره  اجلي�س،  معنويات 

ب��ال��ت�����س��دي ل��ل��م��خ��ّل��ني مب�����س��رية 

ال�ستقرار يف البلد، فاحلفاظ على 

لدى  مطلقة  اأول��وي��ة  ميثل  الأم��ن 

الأر���س��ي��ة  ي�سكل  ك��ون��ه  اجل��ي�����س، 

التوافق  اإن��ت��اج  لإع����ادة  ال�سلبة 

ال�سيا�سي، واإيجاد احللول ملختلف 

امل�ساكل القائمة، معرباً عن ثقته 

املوؤ�س�سة  ج��ه��ود  بف�سل  ب��اأن��ه 

على  امل�سوؤولني  ال��ق��ادة  وح��ر���س  الأم��ن��ي��ة،  ال��ق��وى  و�سائر  الع�سكرية 

والنطلق  الراهنة  الأو�ساع  جتاوز  �سن�ستطيع  العليا،  الوطنية  امل�سلحة 

اإىل مرحلة جديدة.

وحول ت�سليح اجلي�س، لفت العماد قهوجي اإىل حتقيق خطوات اإيجابية 

التي قدَّمتها دول �سقيقة و�سديقة  امل�ساعدات  نتيجة  يف هذا املجال، 

من دون �رشوط م�ضبقة.

كلمة  احلجاج،  املهند�س  اللواء  الع�سكريني  امللحقني  عميد  األقى  كما 

ا�ستهلها بتوجيه التهنئة للعماد قهوجي وللموؤ�س�سة الع�سكرية اللبنانية 

موا�سلة  الع�سكريني  امللحقني  با�سم  موؤكداً  املجيدة،  الأعياد  مبنا�سبة 

دعم بلدانهم للجي�س اللبناين، وم�سيداً بالإجنازات التي حققها، خ�سو�ساً 

يف جمال مكافحة الإرهاب والتج�س�س و�سبط الأمن.
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امللحقون الع�سكريون زاروا العماد قهوجي

مهنئني بالعام اجلديد

العماد قهوجي على راأ�س وفد هّناأ وزير الدفاع مبنا�سبة الأعياد املجيدة

وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  ا�ستقبل 

ال��دف��اع ال��وط��ن��ي ال��ي��ا���س امل���ر، يف م��ن��زل��ه يف 

قهوجي،  ج��ان  العماد  اجلي�س  قائد  ال��راب��ي��ة، 

�سوقي  الركن  ال��ل��واء  الأرك���ان  رئي�س  يرافقه 

من  وعدد  الع�سكري  املجل�س  واأع�ساء  امل�رشي 

التهاين  له  قدَّموا  الذين  القيادة،  �ضباط  كبار 

ملنا�سبة حلول الأعياد املجيدة.

ويف خلل اللقاء، �سكر العماد قهوجي الوزير 

ودويل خلل  من جهد حملي  بذله  ما  على  املر 

املوؤ�س�سة  تطوير  �سبيل  يف  ال�سابقة  املرحلة 

الع�سكرية وتعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية.
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قائد اجلي�س

يتفقد املدر�سة احلربية

اجلي�س بات اليوم اأكرث قوة 

ومناعة يف مواجهة التحديات 

ودرء الأخطار املحدقة بالوطن

اأكد قائد اجلي�س العماد جان قهوجي جهوزية 

اجلي�س الكاملة لدرء الأخطار املحدقة بالوطن، 

الإ�رشائيلي  العدو  لها  ميثِّ التي  تلك  �سيما  ل 

ي��ح��اول  م��ن  ج��ان��ب��ه��م��ا ك��ل  واإىل  والإره�������اب، 

اقتنا�س الظروف للنيل من ال�ستقرار الداخلي 

�س مل�سرية ال�سلم الأهلي يف البلد.
ُّ
والتعر

ده املدر�سة  كلم قائد اجلي�س جاء خلل تفقُّ

اأق�سامها  الفيا�سية حيث جال على  احلربية يف 

اإىل  واطلع على �سري التدريب فيها. ثم اجتمع 

قائد  ح�ضور  يف  الأوىل  ال�ضنة  �ضباط  تالمذة 

املدر�سة و�سباطها واأعطى توجيهاته اللزمة.

اأهمية  العماد قهوجي على  اأّكد  اللقاء  وخلل 

التدريب يف اجلي�س مبختلف مراحله وم�ستوياته. 

الة للتعوي�س  كونه ي�سكل اإحدى الو�سائل الفعَّ

عن اأي نق�س يف العديد والعتاد، منوهاً يف هذا 

الإطار »بدور املدر�سة احلربية وجهود كوادرها 

الغد،  رج��ال  تن�سئة  يف  والإداري����ة  التعليمية 

احلفاظ  م�سوؤولية  �ستقع  عاتقهم  على  الذين 

على اإجنازات اجلي�س والعمل على تطويره نحو 

الأف�سل والأكمل، مبا يتنا�سب والتقدم العلمي 

والع�سكري الذي ي�سهده العامل املعا�رش«.

بات  »اجلي�س  اأن  اإىل  اجلي�س  قائد  وا���س��ار 

التحديات  مواجهة  يف  ومناعة  قوة  اأكرث  اليوم 

بف�سل �سوابية نهجه املوؤ�س�ساتي، وت�سحيات 

الوطنية  ال��ث��واب��ت  وال��ت��زام��ه��م  ع�سكرييه، 

ل��درء  الكاملة  »جهوزيته  م��وؤك��داً  اجل��ام��ع��ة«، 

التي  تلك  �سيما  ل  بالوطن  املحدقة  الأخ��ط��ار 

واإىل  والإره�����اب،  الإ���رشائ��ي��ل��ي  ال��ع��دو  ميثلها 

جانبهما كل من يحاول اقتنا�س الظروف للنيل 

مل�سرية  والتعر�س  ال��داخ��ل��ي  ال�ستقرار  م��ن 

ال�سلم الأهلي يف البلد«.

اجلدد  التلمذة  داعياً  قهوجي،  العماد  وختم 

باملناقبية  التم�سك  يف  امل��ث��ل  »ت��ق��دمي  اإىل 

املعارف  اكت�ضاب  يف  واجل��دي��ة  والن�����ض��ب��اط، 

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

�صيك�ن باملر�صاد

لكل من يحاول اإثارة 

الفتنة اأو ا�صتغالل 

الظروف لت�صعيد 

امل�قف والتعدي 

على اأرواح امل�اطنني 

وممتلكاتهم

اأّكد قائد اجلي�ش العماد جان 

قهوجي اأن »التدابري امليدانية 

اّتخذتها  التي  اال�ستثنائية 

وحدات اجلي�ش يف خمتلف 

املناطق اللبنانية، قد القت 

ارتياح جميع اللبنانيني وخمتلف 

ال�سيا�سية والروحية  املراجع 

وال�سعبية«.

كالم العماد قائد اجلي�ش جاء 

خالل تفّقده فوج املغاوير يف 

ثكنة رومية حيث جال على 

وحداته واطلع على ن�ساطاته مبا 

فيها بناء من�ساآت تدريبية تابعة 

للفوج.

ويف كلمة األقاها العماد 

قهوجي اأمام قائد الفوج 

و�سباطه واأفراده واأثنى فيها 

على جهودهم وت�سحياتهم،  

�سدد على »جهوزية اجلي�ش 

الدائمة للتدخل حيث تدعو 

احلاجة، وعزمه على فر�ش 

االأمن واال�ستقــرار مبعزل عن 

 
ّ
التطورات ال�سيا�سية التي متر

بها البالد«. كما اأّكد قائد اجلي�ش 

»بقاء اجلي�ش باملر�ساد لكل من 

يحاول اإثارة الفتنة اأو ا�ستغالل 

الظروف لت�سعيد املوقف 

والتعدي على اأرواح املواطنني 

وممتلكاتهم«.
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الأركان
اإسستقبالت رئيسش 

كانون الثاين

رئي�ش الأركان ي�صتقبل

�صفري جامعة الدول العربية يف فرن�صا

... والنائب 

اإيلي ع�ن

ا�ستقبل رئي�ش االأركان اللواء الركن �سوقي امل�رصي يف مكتبه يف الريزة، 

يرافقه  حتي  نا�سيف  الدكتور  فرن�سا  يف  العربية  الــدول  جامعة  �سفري 

الدكتور وليد عربيد.

ا�ستقبل اللواء الركن امل�رصي، يف مكتبه يف الريزة، 

النائب اإيلي عون وبحثا �سوؤوناً عامة.

... وممثلني عن الأمم املتحدة واحلك�مة الرنوجية ... ووفدًا فرن�صياً

وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي
ا�ستقبل رئي�ش االأركان اللواء الركن امل�رصي، يف مكتبه يف الريزة، الوفد 

العميد  امل�سرتكة  الفرن�سية   – اللبنانية  االأركــان  مباحثات  يف  الفرن�سي 

وزارة  يف  الدفاعي  واالأمــن  التعاون  مدير  م�ساعد  يرافقه  غينيه  فيليب 

الفرن�سي  الع�سكري  وامللحق  بلني،  لوي�ش  ال�سيد  الفرن�سية  اخلارجية 

االأركان بني  البحث مفاو�سات  العقيد فيليب باتريل. وتناول  يف لبنان 

اجلي�سني اللبناين والفرن�سي، وجماالت التعاون يف التدريب والتجهيز.

ا�ستقبل اللواء الركن امل�رصي، يف مكتبه يف الريزة، وفداً برئا�سة ال�سيدة 

اأنات اأبل�سن �سم ممثلني عن كل من: االأمم املتحدة، احلكومة الرنوجية، 

برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، حيث جرى بحث مو�سوع االألغام والقنابل 

العنقودية، وم�ساعدة املجتمع الدويل واحلكومة الرنوجية لبنان وجي�سه 

اأقــرب وقت ممكن،  الإجنــازه يف  العمل  ومتابعة  التحدي،  هذا  مواجهة  يف 

وكذلك انعقاد موؤمتر لهذه الغاية يف لبنان خالل العام احلايل.
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... ووفدًا من الربملان الدويل لالأمن وال�صالم

... ووفدًا من �ضباط

جهاز اأمن املطار

... ورئي�ش احلزب

ال�ص�ري الق�مي الجتماعي

... وامللحق الع�صكري ال�صع�دي

الركن امل�رصي، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من الربملان  اللواء  ا�ستقبل 

وتناول  مايوالز.  الفردو  الدكتور  الوزير  برئا�سة  وال�سالم  لالأمن  الدويل 

االأمنية  الناحيتني  من  لبنان  يف  الفل�سطينية  املخيمات  اأو�ساع  البحث 

واالإن�سانية، ودور اجلي�ش يف حفظ االأمن يف هذه املخيمات.

ا�ستقبل رئي�ش االأركان اللواء الركن �سوقي امل�رصي، يف مكتبه يف 

الريزة، وفداً من �سباط جهاز اأمن املطار، قّدم له التهاين مبنا�سبة حلول 

العام اجلديد.

كذلك، ا�ستقبل رئي�ش االأركان، يف مكتبه يف الريزة، النائب ال�سابق عبد اهلل فرحات الذي اأ�ساد بجهود اجلي�ش ل�سبط االأمن يف البالد واحلفاظ 

على م�سرية ال�سلم االأهلي، موؤكداً رهان اللبنانيني جميعاً على دور املوؤ�س�سة الع�سكرية، وامللحق الع�سكري الفرن�سي العقيد فيليب باتريل وبحثا 

مو�سوع التعاون الع�سكري امل�سرتك بني اجلي�سني اللبناين والفرن�سي للعام احلايل، ووفداً من رجال االأعمال واالقت�ساديني يف مدينة طرابل�ش، 

ووفداً من بلدية راأ�ش املنت برئا�سة االأ�ستاذ ع�سام مكارم الذي طلب م�ساعدة اجلي�ش يف اإزالة االألغام يف بقعة تابعة للبلدة املذكورة، ووفداً من اآل 

مقداد برئا�سة ال�سيد طالل مقداد.

ا�ستقبل رئي�ش االأركان اللواء الركن امل�رصي، يف مكتبه يف الريزة، 

رئي�ش احلزب ال�سوري القومي االجتماعي جناح عبد امل�سيح، الدكتور 

علي حيدر على راأ�ش وفد مرافق، وجرى تداول االأو�ساع العامة يف البالد 

ودور اجلي�ش يف املحافظة على ال�سلم االأهلي.

ا�ستقبل رئي�ش االأركان، يف مكتبه يف الريزة، امللحق الع�سكري ال�سعودي 

يف لبنان اللواء املهند�ش حممد بن ابراهيم احلجاج، وتباحثا يف مو�سوع 

التعاون الع�سكري بني اجلي�سني اللبناين وال�سعودي.





�أعلنت قيادة �جلي�ش – مديرية �لتوجيه �أنه »يف 

تو��صل  �لأزرق،  �خلط  تعليم  �إع��ادة  عملية  �إط��ار 

�للجنة �لتقنية �لتابعة للجي�ش �للبناين بالتعاون مع فريق طوبوغر�يف تابع 

لقو�ت �لأمم �ملتحدة �ملوؤقتة يف لبنان، عملها عند �خلط �ملذكور، حيث 

قامت بتاريخ 2010/12/6 قبالة بلدة بليد�، باإجر�ء قيا�صات لعدد من 

التحقق  مت  اأخرى  لنقاط  عالمات  وو�ضع  النقاط، 

منها ب�ضورة نهائية، وقد بلغ جمموع النقاط التي 

مت تعليمها منذ بدء عمل �للجنة ولغاية تاريخه، 68 نقطة تقع يف القطاع 

�ملمتد بني بلدتي علما �ل�صعب وبليد�«.

طات
أأخبار ونششا

كانون ألثاين

�إعد�د: نينا عقل خليل
مناورة بالذخرية احلية يف الناقورة بني 

اجلي�ش وقوات الأمم املتحدة املوؤقتة

تعليم اخلط الأزرق

نفذت وحدات م�ضرتكة من �ضالحي املدفعية يف لواء امل�ضاة اخلام�س ووحدة التدخل 

ال�رسيع الفرن�ضية العاملة يف اإطار قوات الأمم املتحدة املوؤقتة، مناورة بالذخرية احلية 

يف جنوب الناقورة، ا�ضتخدمت خاللها القوة الفرن�ضية اأربعة مدافع ميدان متحركة من 

عيار 155 ملم، فيما ا�ضتخدمت وحدة اجلي�س مدفعي هاون ثابتني من العيار نف�ضه، 

وذلك يف �إطار �لتعاون بني �جلانبني.

ح�رس املناورة واأ�رسف عليها، نائب القائد العام لقوات الأمم املتحدة املوؤقتة اجلرنال 

قائد  طلي�س،  �ضادق  الركن  العميد  الليطاين  جنوب  منطقة  قائد  بونفانتي،  �ضانتي 

لواء امل�ضاة اخلام�س العميد الركن �رسبل اأبو خليل، وكبار ال�ضباط من اجلانبني. وقد 

اأطلق الع�ضكريون املنفذون خم�ضاً و�ضتني قذيفة باجتاه اأهداف وهمية يف عر�س البحر 

حمققني �إ�صابات دقيقة.
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يف �إط����ار ب��رن��ام��ج �مل�����ص��اع��د�ت �لأم��رك��ي��ة 

ال��ل��واء  ت�ضّلم  اللبناين،  للجي�س  �ضة  املخ�ضِّ

من  مد�فع  عّدة  بروت،  مرفاأ  وعرب  �للوج�صتي 

عيار 155 ملم واأعتدة وذخائر خمتلفة. وياأتي 

�لأمركية  �مل�صاعد�ت  �إجمايل  من  كجزء  ذلك 

رة للجي�ش.
َّ
�ملقر
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اجلي�ش يت�سّلم اأعتدة وجتهيزات ع�سكرية اإيطالية

مدافع واأعتدة وذخائر 

اأمريكية للجي�ش

يف ح�ضور العميد الركن �ضادق طلي�س قائد 

اجلي�س  ق��ائ��د  مم��ث��الً  الليطاين  ج��ن��وب  ق��ط��اع 

الإيطالية  الوحدة  وقائد  قهوجي،  جان  العماد 

املوؤقتة  املتحدة  لالأمم  قوات  �ضمن  العاملة 

من  وعدد  ميغليتيا  لوجي  غوغلييلمو  �جلرن�ل 

�ضور،  يف  بركات  بنوا  ثكنة  يف  جرى  ال�ضباط، 

والتجهيزات  الأع��ت��دة  من  كمية  ت�ضّلم  حفل 

هبة  الإي��ط��ال��ي��ة  ال��وح��دة  قدمتها  الع�ضكرية 

اللبناين. مل�ضلحة اجلي�س 

طلي�س  الركن  العميد  كلمة  الحتفال  تخّلل 

مبادرتها،  على  الإيطالية  الوحدة  �ضكر  الذي 

اجلي�س  قائد  العماد  با�ضم  �ضكر  كتاب  تال  ثم 

و�صّلمه �إىل �جلرن�ل لوجي ميغلييتا.

بني  التذكارية  ال��دروع  تبادل  جرى  وختاماً، 

�جلانبني.
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تدابري اأمنية واأعمال اإغاثة ور�ش مبيدات

مب��ن��ا���ص��ب��ة �لأع�����ي�����اد و�إق����ام����ة 

خمتلف  يف  املنا�ضبة  بهذه  خا�ضة  احتفالت 

�جلي�ش  وح���د�ت  �ت��خ��ذت  �للبنانية،  �ملناطق 

العبادة  دور  ح��ول  ا�ضتثنائية  اأمنية  ت��داب��ري 

واملوؤ�ض�ضات  الرئي�ضة  وال��ط��رق  وحميطها 

العامة واملرافق ال�ضياحية، وامل�ضالح الأجنبية 

واحلفاظ  املواطنني  لطماأنة  وذلك  والعربية، 

على ال�ضالمة العامة. وقد �ضملت هذه التدابري، 

انت�ضاراً للعنا�رس وت�ضيري دوريات واإقامة حواجز 

ثابتة ومتحركة وتركيز نقاط مراقبة.

ها  ينفذِّ التي  الإمنائية  املهمات  اإط��ار  ويف 

�لزر�عة،  وز�رة  مع  و�لتن�صيق  بالتعاون  �جلي�ش 

قامت طو�فات تابعة للقو�ت �جلوية �للبنانية، 

ب��ر���س م��ب��ي��دات خا�ضة  وب��ت��واري��خ خم��ت��ل��ف��ة، 

مب��ك��اف��ح��ة ح�����رسة ال�����ض��ن��دل ف���وق الأح�����راج يف 

منطقتي جبل لبنان وال�ضمال.

املنت�رسة  اجل��ي�����س  وح����دات  ع��م��ل��ت  ك��ذل��ك، 

عمالنياً يف خمتلف املناطق على فتح الطرقات 

مئات  واإخ��الء  بالثلوج،  املقطوعة 

ال�ضيارات العالقة، بوا�ضطة الآليات الهند�ضية 

التابعة لها، خ�ضو�ضاً يف اأعايل ك�رسوان، بعلبك، 

الهرمل، عكار، البقاع الغربي ورا�ضيا.

واإخالء  اإغاثة  باأعمال  اأي�ضاً  الوحدات  وقامت 

غري  يف  الثلوج،  حا�رستهم  الذين  املواطنني 

م��ن��ط��ق��ة، ومت ت��ق��دمي ال���ض��ع��اف��ات الأول��ي��ة 

امل�����ض��ت��و���ض��ف��ات  اإىل  ون��ق��ل��ه��م  ل��ل��م�����ض��اب��ني 

وامل�ضت�ضفيات القريبة.

قامت  �لأع��ي��اد،  مبنا�صبة 

�جلي�ش  ق��ي��ادة  م��ن  وف���ود 

ق���ي���اد�ت  �إىل  ب�����زي�����ار�ت 

�جلوية  و�ل��ق��و�ت  �ملناطق 

و�ل���ب���ح���ري���ة و�مل�����د�ر������ش 

واملعاهد واملواقع والألوية 

لها،  �ل��ت��اب��ع��ة  و�ل���وح���د�ت 

وال���ق���ط���ع امل�����ض��ت��ق��ل��ة يف 

ونقلت  انت�ضارها،  اأم��اك��ن 

توجيهات  الع�ضكريني  اإىل 

قيادة �جلي�ش، وقدَّمت لهم 

اجلي�س  قائد  با�ضم  التهاين 

�لعماد جان قهوجي.
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اجلمعية العمومية لرابطة قدماء القوى امل�سلحة اللبنانية

احتفال وتقليد دروع تذكارية يف الذكرى العا�رشة لتاأ�سي�ش الفندق الع�سكري املركزي

عقدت اجلمعية العمومية لرابطة قدماء القوى امل�ضلحة اللبنانية 

يف  ال�ضنوي  اجتماعها  طنو�س  ابراهيم  املتقاعد  العماد  برئا�ضة 

خالل  املجتمعون  وبحث  الفيا�ضية.  يف  املركزي  الرتباء  ن��ادي 

اإىل الن�ضاطات املزمع  اللقاء �ضوؤوناً تنظيمية واإدارية بالإ�ضافة 

تنفيذها خالل العام احلايل، و�ضبل تعزيز التوا�ضل مع املوؤ�ض�ضة 

الأم وو�ضع طاقات الرابطة بت�رسفها.

على  ���ض��ن��وات  ع�����رس  م���رور  ذك���رى  مبنا�ضبة 

اأقيم  امل��رك��زي،  الع�ضكري  الفندق  تاأ�ضي�س 

اح��ت��ف��ال ت��ك��رمي��ي مل��وظ��ف��ي اأوت���ي���ل م��ون��رو 

وع�����ض��ك��ري��ني ه��م م��ن ع���داد ط��اق��م ال��ف��ن��دق 

�ملذكور.

الع�ضكري  الفندق  رئي�س  الح��ت��ف��ال  ح�رس 

اأ�ضحاب  نقيب  عرموين،  ناجي  الإداري  العقيد 

املديرة  ال�رسكة  اإدارة  ورئي�س جمل�س  الفنادق 

للفندق الأ�ضتاذ بيار الأ�ضقر، مدير عام »مونرو 

مون.
ّ
غروب« الأ�ضتاذ غ�ضان نعمان واملكر

القى  ثم  الوطني،  بالن�ضيد  الحتفال  افتتح 

العقيد الإداري ناجي عرموين كلمة �ضكر فيها 

عنا�رس  بتكرمي  لفتتها  على  الفندق  »اإدارة 

الفندق  الذين م�ضى على خدمتهم يف  اجلي�س 

هي  »اخلدمة  اأن  اإىل  لفتاً  �ضنوات«،  ع�رس  مدة 

واجلي�س  ال�ضياحي  القطاع  بني  م�ضرتك  عمل 

اأن ك���اًل م��ن��ه��م��ا ���ض��ي��ت��ع��ام��ل م��ع ه��ذا  ب��ح��ي��ث 

املو�ضوع ب�رسف وت�ضحية ووفاء«.

قائد  »برعاية  عرموين  العقيد  اأ�ضاد  كذلك، 

�ملرفق  ل��ه��ذ�  قهوجي  ج��ان  �ل��ع��م��اد  �جلي�ش 

ال�ضياحي الذي يوفر الإقامة الهانئة والكرمية 

اآمالً  وع�ضكريني،  مدنيني  من  والوفود  واد 
ّ
للر

اأهمية ت�ضافر  على  بالتقدم امل�ضتمر وم�ضدداً 

وامل��دين  الع�ضكري  القطاعني  ب��ني  اجل��ه��ود 

واخلدماتية  ال�ضياحية  النتائج  اأف�ضل  لإعطاء 

و�لأمنية«.

وب����دوره، وّج���ه م��دي��ر ع��ام »م��ون��رو غ��روب« 

ال�ضيد غ�ضان نعمان كلمة �ضكر فيها احل�ضور 

خالل  بذلت  التي  واجلهود  اجل��اد  العمل  على 

الدائم  التعاون  اإىل  داع��ي��اً  الع�رس،  ال�ضنوات 

لتحقيق امل�ضالح امل�ضرتكة.

واأع���ق���ب الح���ت���ف���ال، غ����داء ح�����رسه ك���ل من 

ل�رسكة  التابعني  وامل��وظ��ف��ني  الع�ضكريني 

مونرو،  )اأوت��ي��ل  هو�ضبيتاليتي«  »كابيتال 

وتخّلله  �صويت�ش(  و�ملركزية  برنتانيا  �أوتيل 

تقدمي هدايا تذكارية.



»اجلي�ش موؤ�س�سة للجميع« حما�رشة يف جامعة �سيدة اللويزة

نحو  لبنان  الثانية دعوة جمعية »�ضباب  املحا�رسات  لّبت جلنة 

موؤ�ض�ضة  لي�س  »اجلي�س  بعنوان  حما�رسة  لإل��ق��اء  الوطنية« 

حمايدة، بل هو موؤ�ض�ضة للجميع«، وذلك يف حرم جامعة اللويزة 

NDU يف ذوق م�ضبح، اأمام حواىل 75 م�ضتمعاً من الأ�ضاتذة 
والطالب.

�ضمت اللجنة كالً من رئي�ضها العميد اأ�ضعد خّمول من مديرية التوجيه، والرائد 

اليا�س �ضلوم من منطقة جبل لبنان.

وقد ا�ضتهل اللقاء بكلمة مل�ضوؤول العالقات اخلارجية يف اجلامعة الأ�ضتاذ �ضهيل 

وال�ضباب  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  بني  التوا�ضل  ���رسورة  فيها  اأكد  مطر، 

عن  املجتمع  يف  تنت�رس  التي  ال�ضائعات  من  الكثري  ملواجهة  اجلامعي، 

طريق الإعالم.

جلان اجلي�ش با�رشت اأعمال 

الك�سف على الأ�رشار الناجمة 

عن العوا�سف الطبيعية

موقع اجلي�ش على 

الهاتف املحمول

�أعلنت مديرية �لتوجيه يف قيادة �جلي�ش يف بيان 

�أنه »�صتقوم جلان  بتاريخ 2010/12/27  �صدر 

العليا  الهيئة  مع  وبالتن�ضيق  اجلي�س  من  ة  خمت�ضَّ

حلقت  التي  الأ���رسار  على  الك�ضف  باأعمال  لالإغائة، 

التي  الطبيعية  العوا�ضف  ج��راء  من  باملواطنني 

ح�ضلت اعتباراً من 2010/12/10 وحتى تاريخه.

املت�رسرة  املواطنني  اجلي�س،  قيادة  تدعو  ل��ذا 

الثبوتية  امل�ضتندات  حت�ضري  اإىل  ممتلكاتهم 

ال�ضخ�ضية، وامل�ضتندات القانونية لهذه املمتلكات، 

وروؤ�ضاء  وخماتري  اللجان،  وجود  مقار  اإىل  والتوجه 

رة كافة، وذلك اعتباراً 
ِّ
البلديات يف املناطق املت�رس

من تاريخ 2011/1/3 وحتى �نتهاء �ملهمة. كما 

املو�ضوع  اإيالء  املواطنني  هوؤلء  من  القيادة  تاأمل 

باأق�ضى  الك�ضف  اأعمال  اإجناز  الالزم، بغية  الهتمام 

�رسعة ممكنة.

مل��زي��د م��ن ال���ض��ت��ف�����ض��ار مي��ك��ن الت�����ض��ال على 

 –  01/281284  –  01/293421 �لأرق����ام: 

01/293651

يف  املت�ضارع  للتطور  اجلي�س  مواكبة  اإط���ار  يف 

املوؤ�ض�ضة  اأخب�ار  اإي�ض�ال  اأجل  ومن  الإع��الم،  ميدان 

الإل��ك��رتوين  اجلي�س  موق�ع  يف  ال���واردة  الع�ضكرية 

اجلي�س-  قيادة  عمدت  الق�ضوى،  بال�رسعة  للجميع، 

مديرية التوجيه اإىل اإ�ضافة ن�ضخة الكرتونية خا�ضة 

وهي   ،)mobile version( �ملحمول  بالهاتف 

ن�ضخ�ة خمت�رسة و�رسيع�ة عن املوق��ع، تتناول الأخب��ار 

العنوانني  عرب  اإليها  الدخول  وميك�ن  والن�ضاطات، 

�و   www.lebarmy.gov.lb �لر�صمي��ني: 

بوا�ضط������ة   ،www.lebanesearmy.gov.lb
بخدمة  ا���ض��رتاك  وج��ود  ح��ال  يف  املحمول،  الهاتف 

الإنرتنت. 
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حفالت وهدايا لأبناء الع�سكريني ال�سهداء يف املناطق الع�سكرية

الذي  الهتمام  اإطار  يف 

ت��ول��ي��ه ق���ي���ادة �جل��ي�����ش 

ل��ع��ائ��الت ال��ع�����ض��ك��ري��ني 

�ل�����ص��ه��د�ء وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا 

لأو����ض���اع���ه���م، اأق���ام���ت 

�صنة،  ك��ل  �ل���ع���ادة  ك��م��ا 

ومب���ن���ا����ص���ب���ة �لأع����ي����اد 

فنية  ح��ف��الت  امل��ج��ي��دة، 

وت��رف��ي��ه��ي��ة يف ق��ي��اد�ت 

يف  الع�ضكرية  امل��ن��اط��ق 

وجبل  ال��ب��ق��اع  ال�����ض��م��ال، 

ل��ب��ن��ان. وق��د ت��خ��لَّ��ل احل��ف��الت 

بالإ�ضافة  1997 وما فوق،  العام  لالأولد من مواليد  تقدمي هدايا 

�إىل م�صاعد�ت مالية وبر�مج ترفيهية.

مت اإدارة مدر�ضة »مون ل�ضال« يوماً ترفيهياً يف ثكنة  اإىل ذلك نظَّ

الفوج املجوقل يف غو�ضطا �ضارك فيه حواىل 140 تلميذاً اإىل جانب 

اأبناء �ضهداء الفوج.

تقدمي  �لربنامج  تخلل 

�أ�����ص����ات����ذة �مل���در����ص���ة 

لأبناء  هدايا  وتالمذتها 

ال�ضهداء.  الع�ضكريني 

الفوج  ع�ضكريو  وق���دم 

ع����رو�����س ه���ب���وط ع��ل��ى 

ينتقل  �أن  قبل  �حل��ب��ال 

ح��ف��ل  اإىل  اجل����م����ي����ع 

كوكتيل.

ك���ذل���ك �أق������ام �ل�����ص��ي��د 

حفل  ا�ضطفان  جرجي  اإبراهيم 

الفيا�ضية  يف  املركزي  الرتباء  ن��ادي  يف  الع�ضكريني  لأولد  غ��داء 

قيادة  يف  ورتباء  �ضباط  واإ�رساف  اجلي�س  قائد  ممثل  بح�ضور  وذلك 

وام�ضوا  نويل  بابا  من  هدايا  الأولد  ت�ضلم  وق��د  ب��ريوت  منطقة 

�صاعات من �ملرح و�لت�صلية.
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اإعداد: ندين البلعة

خريج
دورات وت

كانون الثاين

مل مينع الطق�س العا�صف الذي 

افتتح ال�صنة اجلديدة، 147 

متخرجاً من االحتفال بح�صولهم 

على لقب مغوار بعد خو�صهم 

يهم اأق�صى  �صعوبات الدورة وتخطِّ

االختبارات والتمارين.

اإنها الدورة 44 التي �ُصميت 

ًنا بالنقيب املغوار ال�صهيد  تيمُّ

مارون الليطاين، فكان خري 

مثال للذين تابعوها، احتذوا 

ماآثره وحتّلوا بال�صجاعة فاجتازوا 

العراقيل وارتقوا عن جدارة اإىل 

�صفوف املغاوير.

كان حفل التخريج يوم الثالثاء 

 اجلديد 
ّ
2011/1/4 يف املقر

ملدر�صة القوات اخلا�صة يف حامات 

ج 
ّ
- وهي الدورة االأوىل التي تتخر

من هذا املوقع- حيث مثل العماد 

قائد اجلي�س، قائد املدر�صة 

العقيد الركن اليا�س �صا�صني. 

وح�رض االحتفال العميد الركن 

�صامل روكز قائد فوج املغاوير 

بو املدر�سة وقادة 
ّ
و�سباط ومدر

االأفواج واالألوية والوحدات التي 

ج منها ع�صكريون يف هذه 
َّ
تخر

الدورة، اأو ممثلون عنهم، 

باالإ�صافة اإىل عائلة ال�صهيد 

الليطاين وح�صد من 

جني.
ّ
اأهايل املتخر

دورتهم حملت ا�سم 

النقيب ال�سهيد

مارون الليطاين

 10 �سباط و137 

ع�صكرياً اإىل

�صفوف املغاوير

كلمة القائد

وّجه العقيد الركن �سا�سني كلمة للمتخرجني 

با�سم قائد اجلي�ش، هّناأهم فيها على �سمودهم 

و�سربهم لتخّطي هذه الدورة وقال :

جون اليوم مبلء الثقة والعنفوان بعد اأن 
َّ
تتخر

اأنهيتم بنجاح مميَّز دورة مغوار، حتّليتم خاللها 

بروح ال�سرب والثبات واإرادة تروي�ش ال�سعاب 

وامل�سقات وا�سعني ن�سب اأعينكم هدًفا واحًدا 

وهو االن�سمام اإىل رجال النخبة يف اجلي�ش حيث 

والت�سحية  ا�ستثنائية  بطولة  اجل���راأة  ت�سبح 

ع جبني املوؤ�س�سة والوطن.  اأكاليل غار تر�سِّ

التي  اخلا�سة  بالوحدات  للتنويه  انتقل  ثم 

تكت�سب مكانة رفيعة يف اجليو�ش، انطالًقا من 

وجتهيزها  تنظيمها  وم�ستوى  مهماتها  طبيعة 

مواجهة  يف  احلربة  راأ�ش  ل  متثِّ وهي  وتدريبها، 

ا على لبنان، ال �سّيما مواجهة 
ً
االأعداء االأ�سّد خطر

حديثة  اأ�سلحة  ميتلك  ال��ذي  االإ�رسائيلي  العدو 

الذي  االإره��اب  وكذلك  رة،  متطوِّ وتكنولوجيا 

غري  و�سائل  اإىل  االإج��رام��ي��ة  اأعماله  يف  ي�ستند 

ماألوفة واأ�ساليب غري تقليدية.

ل التدريب التخ�س�سي االحرتايف  من هنا ي�سكِّ

الذي خ�سعتم له خالل الدورة، العامل االأ�سا�سي 

اخلا�سة،  للوحدات  القتالية  الكفاءة  يف حتديد 

االأعتدة  خمتلف  ا�ستخدام  من  متّكنها  والتي 

املتوافرة  والتقنيات  واالأ�سلحة 

الف�سلى  وب��ال��ط��ري��ق��ة  ل��دي��ه��ا، 

االإنتاجية  حتقيق  اإىل  توؤدي  التي 

ال��ق�����س��وى وال��ن��ت��ي��ج��ة ال��ب��اه��رة، 

من  اكت�سبتموه  ما  على  فحافظوا 

معارف، و�سعوا طاقاتكم اجلديدة 

يف  لت�سهموا  وحداتكم،  خدمة  يف 

اأدائها  وتفعيل  قدراتها  تعزيز 

على خمتلف ال�سعد.

هي  “دورتكم  ق��ائ��ال:  واأ���س��اف 

ال�سهيد  امل��غ��وار  النقيب  دورة 

نهر  معركة  يف  �سقط  ال��ذي  الليطاين  م���ارون 

بدمائه  ا 
ً
منت�رس ال��غ��ادر،  االإره���اب  �سد  ال��ب��ارد 

يف  املقد�ش  �سعبه  وحق  جي�سه  لكرامة  الزكية 

البطولية  ماآثره  فلتبق  واأم��ان،  بحرية  العي�ش 

العطاء  نبل  هدًيا لكم، ونربا�ًسا ت�ستمدون منه 

اأن وفاءكم لل�سهيد  ومعاين الت�سحية. واعلموا 

التي م�سى من  واملبادئ  القيم  بالتزام  يكون 

للموؤ�س�سة،  املطلق  الوالء  مقدمها  ويف  اأجلها، 

لبذل  واال�ستعداد  بلبنان،  الرا�سخ  واالمي���ان 

الغايل والنفي�ش يف �سبيله.

قهوجي،  ج��ان  العماد  اجلي�ش  ق��ائ��د  با�سم 

جكم يف هذا اليوم امل�رسق 
ّ
اأهنئكم مبنا�سبة تخر

الواعد،  متمنياً لكم دوام النجاح والتقدم.

ع�ستم- عا�ش اجلي�ش- عا�ش لبنان

   

جمريات احلفل

املدر�سة  قائد  م�ساعد  ج 
ّ
التخر حفل  ق��ّدم 

بداية  اأع��ل��ن  ال��ذي  عقل  ايلي  ال��رك��ن  امل��ق��دم 

احرتاًما،  احل�سور  فوقف  اجلي�ش،  علم  و�سول 

واإىل العلم على وقع مقطع من الن�سيد الوطني 

اللبناين ومعزوفة ال�سهداء. 

ممثالً  �سا�سني  اليا�ش  الركن  العقيد  و�سول 

قائد اجلي�ش، الن�سيد الوطني افتتاًحا ثم �ساد 

ال�سمت عندما اأعلن قائد العر�ش »فلن�ستذكر 
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�سهداءنا« واأجاب املتخرجون ثالًثا »لن نن�ساهم 

واأب��ًدا، يف كل  اأب��داً«. فال�سهداء حا�رسون دائًما 

ومن  ال�سالح،  رف��اق  قلوب  يف  وزم���ان،  مكان 

النجاح  على  ون 
ّ
وي�رس اجلهود  يبذلون  اأجلهم 

اإكراماً لذكراهم.

املغاوير  ن�سيد  دون  من  طبًعا  احلفل   
ّ
مير ال 

ليتقّدم  وعنفوان  بثقة  جون 
ّ
املتخر تاله  الذي 

عقل  يحيى  امل��الزم  ال���دورة  طليع  بعدها  من 

مم�سًكا  جني 
ّ
املتخر كل  با�سم  اليمني  لق�سم 

ومكان  زمان  كل  يف  مغوار  »اأن��ا  اجلي�ش:  بعلم 

اأق�سم باهلل العظيم اأن اأقوم بواجبي كامالً دفاًعا 

عن علم بالدي وذوًدا 

ع��ن وط��ن��ي ل��ب��ن��ان«. 

وي��������رّدد م����ن ب��ع��ده 

ج���ون»واهلل 
ّ
امل���ت���خ���ر

العظيم«.

اخ���رتمت  »م�����اذا   -

لت�سمية دورتكم؟«

النقيب  »دورة   -

امل����غ����وار ال�����س��ه��ي��د 

مارون الليطاين«.

ويعلن العقيد الركن �سا�سني موافقته با�سم 

النقيب  دورة  دورتكم  »فلُت�سمَّ  اجلي�ش:  قائد 

املغوار ال�سهيد مارون الليطاين«.

 137 و  �ضباط   10 ال���دورة  ه��ذه  يف  ج 
ّ
ت��خ��ر

ع�سكرًيا. وقد قّدم طليع الدورة والعقيد الركن 

اأن  بعد  ال�سهيد،  لعائلة  ال��دورة  درع  �سا�سني 

ت�سّلم املتخرجون �سهاداتهم.

وحفل  اجلي�ش  علم  مبغادرة  العر�ش  واختتم 

مع  التذكارية  ال�سورة  ثم  للمنا�سبة  كوكتيل 

قائد املدر�سة و�سباطها واملدّربني.
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اإعداد: ندين البلعة

اتنا
كن

يف ث

كانون الثاين

تمّر
م�س

ب 
نخ

 ال
اد

عد
�سةاإ

خلا
ت ا

قوا
 ال

�سة
در

م
من برمانا اإىل حامات

ين�ساأ  هنا 

ع����ن����ا�����ر 

ال��������ق��������وات 

هنا  من  اخل��ا���س��ة... 

مغوار  لقب  حاملًة  ج 
ّ
وتتخر النخبة  جت 

َّ
تخر

الع�سكرية...  احلياة  يف  ��ز  ��يُّ َتَ و�سهادة 

اخلا�سة  الوحدات  اخت�سا�سات  كل  اأ�سا�س 

يف اجلي�س اللبناين.

هي  التي  اخلا�سة،  القوات  مدر�سة  اإنها 

القوات  عنا�ر  من�ساأ  ا�سمها،  ي��دّل  وكما 

ومغاوير  مغاوير  من  اجلي�س  يف  اخلا�سة 

وال  اإليها  ومكافحة. ال يدخل  بحر وجموقل 

اأيٌّ كان!! بل هم املمّيزون،  ج فيها 
ّ
يتخر

كل  وج��ه  يف  ي�سمدون  ال��ذي��ن  النخبة، 

النهاية،  حتى  التدريبية  ال�سعوبات 

الذين ي�ستحّقون لقب »مغوار« وبالتايل 

االإنت�ساب الأيٍّ من االأفواج اخلا�سة.

تواريخ

كانت  اخلا�صة،  القوات  مدر�صة  اإن�صاء  قبل 

�رسية من فوج املغاوير مع اآمرها، تقوم بتدريب 

وذلك  مغوار،  للقب  واإع��داده��م  الفوج  عنا�رس 

الثانية  ال��دورة  انتهاء  مع   1988 العام  حتى 

»مبخيم   
َ
ي �ُصمِّ ما  اأن�صئ   1991 العام  ع�رسة. 

ال��دورة  اإع���داد  ت��وىلىّ  ال��ذي  املغاوير«  تدريب 

اجلي�ش  قيادة  بعدها  من  ر 
ىّ
لتقر ع�رسة،  الثالثة 

خمتلف  يف  كما  للمغاوير،  امتياز  تخ�صي�ش 

املغاوير  »مدر�صة  وتاأ�صي�ش  العامل،  جيو�ش 

والقوات اخلا�صة« العام 1992، التي ارتبطت 

ع�صوًيا بفوج املغاوير وكانت مهمتها تدريب 

َلت ت�صمية املدر�صة  عنا�رس مل�صلحة الفوج. ُعدِّ

ف مبدر�صة املغاوير 
َ
العام 1994 واأ�صبحت ُتعر

»مدر�صة  با�صم  الفوج  عن  بعدها  من  لت�صتقلىّ 

 1996/9/2 ب��ت��اري��خ  اخل��ا���ص��ة«  ال���ق���وات 

وترتبط مبا�رسًة بقيادة اجلي�ش – اأركان اجلي�ش 

 2000 العام  منذ  اإليها  فتوَكل  للعمليات، 

مهمة تدريب عنا�رس واإعدادهم ل�صالح الوحدات 

اخلا�صة يف اجلي�ش.

متركَزت املدر�صة يف حملىّة مار �صعيا - برمانا 

اإىل  انتقلت  حيث   2010/8/20 تاريخ  حتى 

ق�صاء   - ح��ام��ات  يف  اجل��دي��د  متركزها  م��ك��ان 

مغاوير  لفوج  اإداري��اً  اليوم  تتبع  البرتون وهي 

البحر وعمالنياً لقيادة اجلي�ش - اأركان اجلي�ش 

للعمليات.
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اأ�سباب االإنتقال

ال��ق��وات اخل��ا���ص��ة العقيد  ق��ائ��د م��در���ص��ة 

عن  م�صهًبا  �رسًحا  م  يقدىّ �صا�صني  اليا�ش  الركن 

احل��ايل،  ها 
ىّ
مقر يف  اجل��دي��دة  املدر�صة  ماهية 

ومتيىّزها.

منطقة  اإىل  امل��در���س��ة  انتقلت  • مل��اذا 

حامات؟

تغيري  اإنىّ   -

املوقع اجلغرايف 

القوات  ملدر�صة 

اخل��ا���ص��ة ه���و من 

�صمن خطة التطوير 

ماهية  يف  والتح�صني 

وفعاليتها.  املدر�صة 

موقعها  اأهمية  وت��رز 

اجل��دي��د ه���ذا م��ن حيث 

القوات اجلوية  قربها من 

اجلوية،  ح��ام��ات  ق��اع��دة   -

اإىل  بالإ�صافة  البحر،  وم��ن 

اأنىّ املنطقة هذه غري ماأهولة 

بال�صكان وبالتايل هي تنا�صب 

ط��ب��ي��ع��ة ال��ت��دري��ب��ات امل��ب��ك��رة 

يف وامل��ت��ن��وىّع��ة  اإزع��اًج��ا  ت�صبىّب   كانت  التي 

 ال�صابق للمدر�صة.
ىّ
املقر

اإذ  مثايل،  للمدر�صة  اجلديد  املوقع  هذا  اإذاً 

ن الأ�ص�ش الطبيعية الثالثة التي تقوم عليها  يوؤمىّ

التدريبات 

وه�����ي: ال���رىّ 

وال����ب����ح����ر واجل�������وىّ، 

��ل ت��ط��ب��ي��ق ال��ت��م��اري��ن  م���ا ي�����ص��هىّ

التدريبية.

• اإىل ذلك، ما الذي يختلف يف املدر�سة 
اجلديدة؟

عدًدا  ت�صمىّ  فاأ�صبَحت  هيكليىّتها  عت  تو�صىّ  -

اأك���ر م��ن ال�����ض��ب��اط امل���دّرب���ن يف ح��ن ك��ان 

�ضابًقا يتّم ف�ضل �ضباط من الوحدات اخلا�ضة 

للمدر�صة  اأ�صبح  اإذاً  املدر�صة.  يف  للتدريب 

فريق عملها اخلا�ش، طبًعا مع متابعة التح�صني 

لزيادة عدد املدرىّبني يف امل�صتقبل.
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مفاهيم اأكرث حتديًدا

يف  العمل  منهجية  و�سف  ميكن  كيف   •
مدر�سة القوات اخلا�سة؟

- نعمل على حتديد مفهوم »دورة املغاوير« 

وتطبيقها بقوانينها. فهي قد اأ�صبحت اأ�صا�ًصا 

التي  اخلا�صة  القوات  �ش  تخ�صىّ دورات  لكل 

ليتابع  امل��غ��وار  العن�رس  ينتقل  منها  انطالًقا 

مفهوم  حت�صني  اإىل  و�صولً   – ال��دورات  باقي 

القوات اخلا�صة، لناحية نظام النجاح والر�صوب 

يف الدورة، التدريب على متطلبات املهمات يف 

الإ�رسائيلي(،  والعدو  الإره��اب  )مكافحة  لبنان 

وفق   »by the book« قانون  على  والعمل 

مثالً:  وي�صمل  اخلا�صة  القوات  مفهوم  كتاب 

)ع��ق��وب��ات  ال�����ض��وداء  ال��ن��ق��اط  م��ع��ي��ار  تطبيق 

اإىل  بالنظر  ُتعطى  كعالمات  هي  وحما�صبات، 

الغ�ش  اأو  ال��ف��ري��ق  ب���روح  وال��ع��م��ل  الإن�����ض��ب��اط 

وخمالفة التعليمات الداخلية والعامة... ير�صب 

العن�رس يف الدورة اإذا ح�صل على اأكرث من ثالث 

متارين  توقيت  اإىل  بالإ�ضافة  �ضوداء(،  نقاط 

وامتحانات  واجل��ولت  والأوزان  ال�رسيع  ال�صري 

العبور من مرحلة اإىل اأخرى... وغريها.

والأهم هو منهاج العمل يف تدريب املغوار على 

خلف  عمليات  تنفيذ 

الذي  العدو،  خطوط 

وتطويره  تثبيته  متىّ 

يف املدر�صة.

هيكلية املدر�سة

من  اخلا�صة  القوات  مدر�صة  هيكلية  تتاألىّف 

كلٌّ  املهمات  خمتلف  عليها  ُت��وزَّع  اأق�صام  عدة 

�صمن اخت�صا�صه:

• قيادة املدر�صة واأركانها.
• �رسية التعليم التي تتوىلىّ تدريب العنا�رس يف 

م يف املدر�صة. خمتلف الدورات التي ُتنظَّ

ف�صيلة  وت�صمىّ  واخل��دم��ات  احلماية  �رسية   •
�صحية.  ومفرزة  حماية  ف�صيلة  ونقل،  متوين 

وتتوىلىّ املهمات املتعلىّقة باخلدمات وال�صيانة 

واحلماية.

ب��رام��ج  لإع�����داد  ال���درو����ش  حت�صري  ق�صم   •
التدريب ملختلف الدورات. وهذا الق�صم يتوىلىّ 

ذي الرامج للتمكن  التن�صيق مع املدرىّبني ومنفىّ

من تنظيم اأكرث من دورة يف الوقت نف�صه.
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وت�����ت�����وىلىّ م���در����ص���ة 

ة مهمات  ع���دىّ اخل��ا���ص��ة  ال��ق��وات 

عنا�رس  الع�صكريني،  مهارات  ت�صقل  تدريبية 

لهم ليكونوا النخبة يف  الوحدات اخلا�صة، وتوؤهىّ

اجلي�ش.

دورة مغوار

اخت�صا�صات  ملختلف  الأ�صا�صية  الدورة  هي 

اإىل  الع�صكري  ينطلق  ومنها  اخلا�صة،  القوات 

�ش. التخ�صىّ

الذين  املقاتلني  نخبة من  اإعداد  اإىل   تهدف 

عالية  وتقنية  ونف�صية  بدنية  بلياقة  يتمتىّعون 

من اأجل تنفيذ مهمات يف ظروف غري اعتيادية 

ت�صعب على املقاتل العادي.

ثالث  اإىل  وتنق�صم  اأ�صهر  ثالثة  على  متتدىّ 

رابعة هي مرحلة  اإليها مرحلة  �صيَفت 
ُ
اأ مراحل، 

ال�100 �صاعة. تبداأ باملرحلة التح�صريية التي 

والفحو�صات  البدين  الإ�صتعداد  عن  عبارة  هي 

وال��درو���ش  اجل�����ص��دي��ة  والإخ���ت���ب���ارات  الطبية 

الع�صكرية.  النظرية 

مرحلة  الأوىل،  املرحلة  تليها 

للقتال.  ال��ب��دين  وال��ت��دري��ب  امل�صقات  ل  حتمىّ

مرحلة  وهي  الثانية  املرحلة  بعدها  من  تاأتي 

خلف  والإ�صتطالع  القتال  ودوري���ات  تقنيات 

خطوط العدو.واأخرًيا مرحلة ال�100 �صاعة التي 

�صة يف  اإن�صاء جمموعات متخ�صىّ تقت�صي �رسورة 

تدريبية  لعمليات  واإخ�صاعها  الدهم  عمليات 

مكثىّفة وم�صابهة للواقع.

ب مغوار
ّ
دورة مدر

للقيام  ب��ني  م��درىّ اإع���داد  اإىل  تهدف  ه��ي 

بتن�صئة عنا�رس القوات اخلا�صة واإعدادهم، 

من خالل الرتكيز على تقنيات التدريب 

الأم���ور  على  ���ش 
ىّ
وال��ت��م��ر واكت�صابهم 

الإخت�صا�ش.  لهذا  والتقنية  الفنية 

ف��رتة  ع��ل��ى  مت��ت��دىّ  �ش  تخ�صىّ دورة  ف��ه��ي 
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واإعطاء  الأمرة  على  �ًصا 
ىّ
متر ن  وتت�صمىّ ين، 

َ
�صهر

الدرو�ش والرتكيز على التدريب واملواد 

التي قد يعطيها املدرىّب يف  الأ�صا�صية 

الدورة )ا�صتباك، حراب، خرائط، اأ�صلحة، 

اأن  للمدرىّب  وميكن  رات...(.  متفجىّ ه،  توجىّ

يكون رتيًبا اأو �صابًطا مغواًرا.

دورة معّلم هبوط

يف  اخلا�صة  القوات  جم��ال  يف  �ش  تخ�صىّ هو 

ويقت�ضي  كافة،  باأ�ضكاله  والهبوط  الت�ضّلق 

امل�صتعَمل،  وال��ع��ت��اد  ب��احل��ب��ال  ت��ام��ة  معرفة 

تنفيذ  عند  ال��ه��ب��وط  درو����ش  على  وال��رك��ي��ز 

ال���دورة  ه��ذه  التكتية.  وامل��ه��م��ات  التمارين 

درو�ًصا  يتابع  بحيث  التدريب  الع�صكري  تخوىّل 

ت�صلىّق  احلبال،  عقد  الطوافات،  مع  التعامل  يف 

اأنواعه، وبالتايل  وهبوط على 

يكون  لأن  خم���ولً  ي��ك��ون 

م�������ص���وؤولً ع���ن م�����ص��اغ��ل 

اأن��واع  جميع  يف  التدريب 

التمارين املماثلة.

دورة الدعم الهند�سي

ت��ن��ظ��ي��م  اأ�����ص����ا�����ش  يف 

ت�������ص���ك���ي���ل جم���م���وع���ة 

ال����ق����وات اخل��ا���ص��ة، 

ن  تت�صمىّ اأن  ي��ج��ب 

ك�������ل ح���������ص����رية 

هند�صًيا،  ا 
ً
عن�رس

ت��ق�����ص��ي  اإذ 

ال���������������رسورة 

ال��ع��م��الن��ي��ة 

حت�������ص���ري 

ع���ن���ا����رس 

م��������ن 

خم��ت��ل��ف ال����وح����دات 

املتفجرات  ا�صتعمال  على  وتدريبهم 

وتفكيك  معها  والتعامل  الع�صكرية 

وو�صع  ون��زع��ه��ا،  اأن��واع��ه��ا  على  الأل��غ��ام 

الن�صفيات...

دورات 

التخ�ّسن

ه���������ي خ����ا�����ص����ة 

ال�ضباط  ب��ال��ت��ام��ذة 

كما  الرتباء،  والتالمذة 

بع�ش  يتابعها  اأن  ميكن 

على  ف 
ىّ
التعر بغية  الأف��واج 

ال��ق��وات  ن�����ص��اط��ات  خمتلف 

 
ىّ
والبحر الرىّ  جمال  يف  اخلا�صة 

الع على بع�ش التقنيات امل�صتعملة  واجلوىّ والإطىّ

من قبل هذه القوات.



دورات اأخرى

حت�صري  دورات  ُذِك��ر  ما  اإىل  ُي�صاف 

عنا�رس منتَدبني ملتابعة دورات خا�صة 

يف اخل����ارج، م��ن خ��الل مت��اري��ن اإع���ادة 

يف  ر�صوبهم  ل��ت��ف��ادي  وذل���ك  ت��اأه��ي��ل 

قتال  د  تعهىّ دورات  جانب  اإىل  اخلارج. 

ودورات  والأف������واج،  ل��الأل��وي��ة  خ��ا���ش 

ملكاتب  خ��ا���ص��ة  ق����وات  اخ��ت�����ص��ا���ش 

.5-4-3-2-1

مهمات  اخلا�صة  القوات  مدر�صة  تتوىلىّ  كما 

قيادة  اأوام���ر  على  بناًء  قتالية  واأخ���رى  اأمنية 

اجلي�ش.

ما هي املميزات املطلوبة ملتابعة دورة   •
املغوار االأ�سا�سية؟

لفحو�صات  ال���دورة  اإىل  م  املتقدىّ يخ�صع   -

اخلا�صة، ويجب  للقوات  دة  ونف�صية حمدىّ طبية 

ز بقدرة ج�صدية عالية وم�صتوى فكري  اأن يتميىّ

ى هذه الفحو�صات  وعلمي مقبول. كل من يتخطىّ

موؤهالً  يكون  دخول،  مباريات  مبنزلة  هي  التي 

ملتابعة دورة مغوار. ولكن ل ي�صتطيع اجلميع 

الآخر  ففي  النهاية،  حتى  وال�صمود  املتابعة 

نحن النخبة ونحتاج اإىل النخبة.

م يف هذا  • م��ا ه��ي احل��واف��ز ال��ت��ي ُت��ق��دَّ
املجال؟

ذاته  بحدىّ  حافز مهمىّ  اإنىّ لقب »مغوار« هو   -

يجذب الع�صكريني، رتباء و�صباًطا ملتابعة هذه 

الدورة. اإ�صافة اإىل اأنىّ هذه الدورة تفتح اأبواًبا 

تعطي  كما  اخل���ارج،  اإىل  دورات  على  وا�صعة 

بالوحدات  والإل��ت��ح��اق  التطوىّع  امتياز  اجلنود 

توؤّثر  فهي  ال�ضباط  اإىل  بالن�ضبة  اأّم��ا  اخلا�ضة. 

على م�صتقبلهم الع�صكري.

م�ساريع م�ستقبلية

اإىل  املدر�صة  انتقلت  وق��د  احل��ال،  بطبيعة 

قائمة  عمل  ور���ص��ة  يف  فهي  اجل��دي��د،  ها 
ىّ
مقر

املدر�صة  اأ�صبحت  فقد  وتطويرها.  لتح�صينها 

عدد  حيث  م��ن  ن�صبٍي  ذات���ٍي   
ٍ
باكتفاء ع  تتمتىّ

املبنى  اإعمار  اإعادة  العمل على  ال�ضباط، ويتم 

وتو�صيعه.

امل�صاغل  من  عدد  اإجن��از  متىّ  املجال  هذا  ويف 

ك��اجل��ول��ة ال��ه��وائ��ي��ة، وُن��ِق��ل ب��رج 

برمانا،  م��ن   )rappel( الهبوط 

اأر�صية قيد الإن�صاء وم�صبىّه  وجولة 

.EST2000 الرمي

م��دي��ن��ة  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  ه����ذا 

اأن�صاأها  ال�صوارع،  لقتال  منوذجية 

قطاع  �صمن  ال��ري��ط��اين  اجلي�ش 

اإن�صاء  على  العمل  ويتمىّ  املدر�صة. 

م��دي��ن��ة ق��ت��ال ���ص��وارع ب��ال��ذخ��رية 

احلية كتقدمة من الأمريكيني.

تزال  ما  اليوم،  وحتى  ��ه،  اأنىّ بالإ�صارة  ويجدر 

ُتف�َتَتح  اخلا�ص�ة  الأف�����واج  �ش  تخ�صىّ دورات 

دورة  عنا�رسه  يتابع  اأن  بعد  ف�وج  كل   
ىّ
مقر يف 

املغوار. 

ولكن املدر�صة تعمل على م�رسوع زيادة عدد 

املن�صاآت جلمع كل دورات اخت�صا�ش الوحدات 

ومكافحة  جموقل  بحر،  )مغاوير  فيها  اخلا�صة 

هذا  يف  ال�صهادات  كل  ُتعطى  بحيث  اإره��اب(، 

�صانعة  اخلا�صة  ال��ق��وات  مدر�صة  من  املجال 

جة ال�صهداء.
ىّ
الأبطال وخمر
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اإعداد: ندين البلعة

حماضرضات

كانون الثاين

الت�سوية يف منطقة ال�رشق الأو�سط 

وال�سيناريوهات املطروحة

ال�صفري نا�صيف حتي: على العرب االنتقال 

اإىل �صيا�صة القرار والفعل

يف اإطار خطة التعليم والتدريب 

للعام 2010 التي تن�ّص على 

تنظيم حما�رضات وندوات على 

اأو  �صعيد اجلي�ص يلقيها ع�صكريون 

موا�صيع وطنية،  مدنيون وتتناول 

واجتماعية،  اقت�صادية  ا�صرتاتيجية، 

األقى �صفري جامعة الدول العربية يف 

ال�صيد نا�صيف حتي حما�رضة  باري�ص 

ال�رضق  منطقة  بعنوان»الت�صوية يف 

املطروحة«،  وال�صيناريوهات  االأو�صط 

يف قاعة العماد جنيم - الريزة.

تقّدم احل�صور رئي�ص االأركان 

اللواء الركن �صوقي امل�رضي ممثالً 

قائد اجلي�ص العماد جان قهوجي، 

وح�رض عدد من كبار �ضباط اجلي�ش 

واالأ�صاتذة  االأمنية،  واالأجهزة 

االإعالم،  اجلامعيني وممثلي و�صائل 

العرب  الع�صكريني  وامللحقني 

لبنان. املعتمدين يف 

ملحة تاريخية

ال�رشق  الت�سوية يف  قراءًة مل�سارات  قّدم حتي 

بتاريخ  احلديث  تاريخه  اقتترن  التتذي  الأو�سط 

ال�رشاع العربي- الإ�رشائيلي.

فبعد هزمية 1967، جاء موؤمتر مدريد لُيخرج 

العربية  التتدائتترة  متتن  الفل�سطينية  الق�سية 

الأمور  بزمام  املتحدة  الوليات  اإم�ساك  �ًسا 
ّ
مكر

الأطتتتراف وخ�سوعها  لباقي  رمتتزي  اأمتتام وجتتود 

الرئي�س كلينتون  �س 
ّ
اأن كر الواقع. وبعد  للأمر 

اإدارة  ج��اءت  الق�ضية،  يف  الأم��رك��ي  الن��خ��راط 

الرئي�س بو�س لتعتمد 

النخراط، وح�ضلت قطيعة  لهذا  مناه�ًضا  نهًجا 

لل�رشق  الأم��رك��ي��ة  ال�ضرتاتيجية  ال��ن��ظ��رة  يف 

الأو�ضط. لقد كانت هذه املرحلة ع�رش الهند�ضة 

اأمور  لثلثة  �ست 
ّ
تعر التي  للق�سية  التغيريية 

د 
ّ
جمر اأنها  على  اإليها  النظر  التهمي�ش،  لفتة: 

حاجز  ورفتتع  متترور  وت�سهيل  معرب  فتح  ق�سية 

�رشاع  م�ساألة  اإىل  حتّولها  وثالثاً  وهتتنتتاك،  هنا 

ق�ضية  كانت  اأن  بعد  كال�ضيكي  ا�ضرتاتيجي 

وطنية وقومية.

اأطلق  الذي  اأنابولي�ش  موؤمتر  كان  ذلك،  بعد 

عملية ت�ضوية مرحلّية حلظّية، واأ�ضبحت ق�ضية 

واقع  اأمر  موؤّجلة يف ظل قيام دولَتي  فل�سطني 

وهدنة متوّترة. وتبعه مبادرة ال�ضالم العربي يف 

بريوت، التي واجهتها اإ�رشائيل بحرب.

اأين فعالية اأمريكا؟

اإىل  اأوبتتامتتا  احلتتتايل  الأمتتريكتتي  الرئي�س  دعتتا 

على  خطابه  يف  واأّك��د  الأخالقي،  التفّوق  منطق 

يخ�ّس  ما  ويف  الفكرّية.  بالتعّددية  العتتتراف 

الق�ضية الفل�ضطينية، عدنا مع اأوباما اإىل مرحلة 

»متتتا قتتبتتل بتتو�تتس« يف 
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�رشورة النخراط الأمركي بحّل 

ووجوب  ومركزيتها  الق�سية 

حّلها.

�سّكل  اأختتتترى،  جهة  متتن 

الكّلي  ال�ستيطان  وقتتف 

حم�سومة  غتتتري  خمتتتاطتتترة 

ب�����ض��ب��ب ط��ب��ي��ع��ة ال��ن��ظ��ام 

اللوبي  وقتتتّوة  الأمتتريكتتي 

املتتتتتوؤّيتتتتتد لإ�تتتترشائتتتتيتتتتل يف 

 – الأمريكية  والعلقة  اأمريكا 

جدّية  ت�ساوؤلت  طرح  ما  الإ�رشائيلية، 

حول فعالية اأمريكا يف ما يتعّلق بعملية ال�سلم 

يف ال�رشق الأو�سط.

 530( ال�ستيطان  ا�ستمرار  اأّن  حتي  وراأى 

ال�سفة  من   %42 على  ي�ضيطرون  �ضخ�ش  األف 

قيام  اإمكان  ومينع  اجلغرافيا  يخنق  الغربية( 

دولة فل�سطينية، واأن التعامل الدويل الغربي- 

الأمركي مع الأمر �ضّكل خرقاً فا�ضًحا للقوانني 

الدولية كافة حتّول اإىل عائق اأمام ال�سلم، فاإىل 

عن�رش غري م�ساعد ومعّطل يف حتقيق هذا ال�سلم، 

فاإىل احلديث عن التحميل النتقائي. وقال: لقد 

يف  اأمريكي  اإطتتار  يف  اأ�سرًيا  الفل�سطيني  اأ�سبح 

ظّل الت�ضكيك ب�ضدقية اللتزامات واملواقف.

املفاو�صات وامل�صاعي

اأو�سح الدكتور حتي ان ال�سلطة الفل�سطينية 

تتتقتتوم مبتتحتتادثتتات غتتري متتبتتا�تترشة لإ�تتتترشاك باقي 

الأطراف العربية يف الت�ضوية التي عدنا انطالًقا 

 - الأمتتريكتتيتتة  املفاو�سات  مفهوم  اإىل  منها 

ل  الإ�رشائيلية والأمريكية - الفل�سطينية للتو�سّ

اإىل اتفاق �ضامل على اأن تخرج اإىل ت�ضوية خالل 

هذه  عنا�رش  كل  ولكن  القادمَتني.  ال�سنَتني 

املفاو�ضات دّلت اإىل ا�ضتحالة النجاح يف حماولة 

اإ�رشائيلية   - فل�سطينية  مفاو�سات  اإطتتتلق 

مبا�رشة، اإذ ثمة معوقات كثرة منها:

العائق  ي�سّكل  التتذي  املرجعّيات  �تتستتدام   -

متت�تتستتار  اأمتتتتتام  الأول 

طرَفني  اأي  بني  التفاو�ش  اأّن  اإذ  املفاو�ضات. 

 حمتتتّدد من 
ٍّ
اإطتتتتاٍر متترجتتعتتي متتتتتنتتازَعتتني يتم يف 

الأمتتن - خريطة  )قتترارات جمل�س  الثنني  قبل 

الفل�سطينية  املرجعيات  ومقابل  الطريق...(. 

خلل  من  املفاو�سات  اإ�رشائيل  دخلت  الثابتة، 

اأحادية  مرجعيات  ختتلل  من  بل   
ّ
مرجعي فتتراغ 

مثلً  )كالعراف  الدولية  للمرجعيات  مناق�سة 

اإذ  الدولة، ما ل ميكن املوافقة عليه  بيهودية 

للذاكرة  �ش نظام ف�ضل عن�رشي وم�ضادرة 
ّ
يكر

الفل�سطينية(.

ب��ح��ي��ث ي��ن��ظ��ر  - �����ض����دام امل����ق����ارب����ات، 

الفل�سطينيون اإىل املفاو�سات كعملية ت�سوية 

كتتاإدارة  الإ�رشائيليون  يعتربها  حني  يف  لل�رشاع 

اإ�رشائيل هو  ح به 
ّ
ال�رشاع. فما ترغب وت�رش لهذا 

اتفاق مرحلي طويل الأمد يوؤّجل اأي حّل جذري.

بحيث  الفرقاء  تتتتوازن  يف  فا�سح  اختتتتتلل   -

ال��راغ��ب غر ق��ادر وال��ق��ادر غر راغ��ب،  يكون 

اإ�رشائيل  به  تقوم  الذي  الكبر  الن�ضاط  ظّل  يف 

لتغيري الواقع.

- غياب اأي طرف ثالث ي�ضطلع بدور املراقب 

و�سلة الو�سل بني الطرَفني.

الفل�ضطينية  الق�ضّية  اأّن  ذل��ك  اإىل  ُي�ضاف 

لي�ست م�ساألة م�ستعلة اأو اأولّية �ساغطة يف �ساحة 

ال�ضيا�ضات الدولّية يف ال�رشق الأو�ضط، باملقارنة 

مع اأفغان�ضتان والعراق...

يف خ�سّم اإعادة التمو�سع 

اللحظة  تّت�ضم  الأمركي، 

الآنية مبا ياأتي:

- تتت�تتستتّدد اأمتتريكتتي 

اتخاذ  اإ�رشائيلي يف   -

القرارات.

امل�سار  ي�سّكل   -

ال�سوري - الإ�رشائيلي 

وعتتتتتلقتتتتتات �تتتستتتوريتتتا 

ال�ضرتاتيجية يف املنطقة، 

اأهمية كربى يف املوؤ�س�سة الأمنية 

اأ�ضا�ضية هي  اأمور  اأربعة  اإىل جانب  الإ�رشائيلية، 

الن�ضحاب والأمن واملياه والعالقة ال�ضلمّية، ما 

ي�سّكل م�ساألة لغية يف حماولت �سلم جّدية.

جديدة   - قدمية  اإ�رشائيلية  طروحات  بروز   -

 - اأردن��ي��ة  �ضيغة  اإيجاد  اإىل  تعود  ُمعلَنة  غر 

فل�سطينية م�ستقبلية.

- عدم اإمكان ا�ستغلل املوارد بحيث ت�ستغّل 

ال�سفة  يف  اجلوفية  املياه  من   %83 اإ�رشائيل 

الغربية.

مالحظات لبنانية

اإن نظرنا ب�ضكل تيليغرايف، تظهر اأمامنا خم�ش 

مالحظات على ال�ضعيد اللبناين يف هذا الإطار:

• لبنان كان وما زال و�ضيبقى، امللعب الأكرث 
»ارت�ساًفا« لل�رشاعات الإقليمية، وبالتايل الأكرث 

تاأثرًيا يف حّل الق�سية.

• ������رشورة ت��ع��زي��ز ال���ت���وازن امل��ج��ت��م��ع��ي - 
اللبنانية  احلدود  والدبلوما�ضي على  ال�ضيا�ضي 

- الإ�رشائيلية.

• التنّبه اإىل تاليف النزلق يف اأي مواجهة دامية 
تتعّلق  ل  والتي  للبنان  اإ�رشائيل  تريدها  قد 

بال�رشورة بالق�سية الفل�سطينية، بل بالأخ�ّس يف 

ما يتعّلق بالعلقة مع اإيران. 

املعنّية  اللبنانية  وال�ضلطات  لبنان  على   •
لتعزيزه  ك 

ّ
والتتتتتحتتر  1701 بالقرار  التم�ّضك 

وال�������ض���ي���ط���رة ع��ل��ى 
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اخلرق الإ�رشائيلي لهذا القرار.

خالفات  بانتقال  ال�ضماح  عدم   •
�سمال الليطاين اإىل جنوبه.

�صيناريوهات

تتتنتتاول حتتّتتتي التت�تتستتيتتنتتاريتتوهتتات 

القائم  الو�سع  ظّل  يف  املطروحة 

و�سّنفها كما ياأتي:

ا�تتستتتتتمتترار  اأو  التتتتتتتوا�تتتستتتل   •
املتتتفتتتاو�تتتستتتات وبتتتتلتتتتَورة اأفتتتكتتتار 

)كلينتون(  »كلينتونية«  اأمركية 

�ساغطة  ر�سالة  لت�سبح  والتزامها 

مبا  للقبول  تدفعها  اإ�رشائيل  على 

ي��ج��ب ال��ق��ي��ام ب���ه، وذل���ك من 

املرحلة  نقاط  يف  البحث  خالل 

النهائية لل�رشاع.

• ���ض��ي��ن��اري��و ف���ّك الرت��ب��اط 
ان�ضحاب  ع��ل��ى  ي��ن�����ّش  ال����ذي 

الغربية،  ال�سفة  من  اإ�رشائيل 

ولكن  مرحلية  ت�سوية  ي�سّكل  ما 

يف  املالئمة  الظروف  توِجد  دائمة 

الأردين ودفع  للحّل  مبّطن  اإحياء  اإعادة  ظّل 

الفل�سطينيني اإىل الأردن.

• نقل الق�ضية الفل�ضطينية اإىل الأمم املتحدة 
ل اإىل قناعة – ولو متاأخرة – ب�رشورة  بعد التو�سّ

َكة الت�سوية. وبالتايل الذهاب 
َ
و�سع حدود لأمر

واإ�تتستتدار قتتترار قتتيتتام دولتتة  الأمتتتن  اإىل جمل�س 

فل�سطينية.

• �ضيناريو انفجار الو�ضع لعّدة اأ�ضباب توؤّدي 
وع�ضكرية  مدنية  انتفا�ضة  واح��دة:  نتيجة  اإىل 

من  والتحذير  فل�سطيني   - اإ�رشائيلي  و�سدام 

عدم اإمكان ال�ستمرار يف الت�سوية يف ظّل التوّتر 

وانك�ضاف الق�ضية الفل�ضطينية اأمام ال�رشاعات 

العربية.

اأّما ال�سيناريو اخلام�س والأخري، فهو مدريد   •
اأو جم���ّددة. وال��ت��واف��ق يف ه��ذا املجال  ج��دي��دة 

يتتت�تتتستتتّكتتتل متت�تتستتلتتحتتة 

ذكرها:  الآت���ي  الأ�ض�ش  على  الأط����راف  جلميع 

 - الفل�سطينية  وامل�ساحلة  التوا�سل  فر�س 

الطوق،  دول  اآلية  اإحياء  اإع��ادة  الفل�ضطينية، 

التوّجه نحو عوا�ضم القرار، حمل مبادرة ال�ضالم 

دعوة  على  تقوم  جديدة  ومقاربة  والت�ضوية، 

ملوؤمتر دويل قائم ودائم.

املفاو�سات  مبتتواكتتبتتة  يهتّم  املتتوؤمتتتر  هتتذا 

ومتابعتها وتقييمها وتوفر ال�ضمانات لدفعها 

الأ�ضا�ضية  القوى  يتّم دعوة  الأم��ام، بحيث  نحو 

التتدولتتيتتة،  الت�سوية  هتتذه  يف  اجلميع  واإ�تتتترشاك 

من  املعكو�ضة  بالهند�ضة  ُي�ضّمى  ما  وذلك عرب 

ال�ضمانات  اإىل  ل  والتو�ضّ النهاية  خالل تعريف 

والقرارات الداعمة لها.

للتو�سل  الواقعي  الوحيد  ال�سيناريو هو  هذا 

اإىل  واملدخل  حّتي.  لل�رشاع وفق  حّل فعلي  اإىل 

الباب  متتن  يتتاأتتتي  ال�سيناريو  هتتذا 

والنتقال  الفل�ضطيني،   – العربي 

الفعل  ورّد  املنا�سدة  �سيا�سة  من 

ومن  والفعل.  القرار  �سيا�سة  اإىل 

قائًما  ال�����رشاع  �ضيبقى  ذل��ك  دون 

الوقوف  اإط��ار  يف  دائًما  و�ضنبقى 

على قارعة الطريق.

اللواء الركن امل�رضي:

اأهمية الت�صامن العربي

اللواء  األقى  املحا�رشة،  ختام  يف 

فيها  اأّكتتتد  كلمة  املتت�تترشي  التتركتتن 

ملواجهة  العربي  الت�سامن  اأهمية 

العدو الإ�رشائيلي الذي و�سفه 

بالعدو ال�ضتثنائي القائم على 

الإن�ضان  حقوق  ق 
ْ
وَخ��ر القتل 

وهو  املتحدة،  الأمم  وقتترارات 

الوحيد  ال�ضبب  ال��ي��وم   حتى 

يف ف�سل حماولت ال�سلم، من 

ل�رشب  امل�ستمرة  خمّططاته  خلل 

الوحدة الداخلية والعربية.

اإىل  الأركتتان  ق رئي�س 
ّ
اأخرى تطر من جهة 

الدور الذي يوؤّديه العدو الإ�رشائيلي يف ما ُيخاط 

يف لبنان من فنت و�رشاعات داخلية. من هنا �سّدد 

على �رشورة الوحدة الداخلية كاأ�ضا�ش لالنطالق 

هذا  ملواجهة  العربي  املحيط  مع  التعاون  اإىل 

العدو.

الدائمة  اجلي�س  اأّكتتد جهوزية  الإطتتار  ويف هذا 

ملواجهة اأي حماولة لإثارة الفتنة والعبث باأمن 

املواطنني، م�سرًيا اإىل اأّن دور اجلي�س امليداين 

خطورة  اجلميع  بوعي  ويتح�ّسن  يكتمل  اإّنتتا 

م�سلحة  وتغليبهم  الراهنة،  الأو�ساع  ا�ستمرار 

الوطن العليا على اأي م�ضلحة اأخرى.

ك��لم��ة  الأخ��رة  الك�لم�ة  كان��ت  اخلتام،  ويف 

رئيت�س  لتته  قتتّدم  التتذي  حّتي  لل�سفري  �ستتكتتٍر 

امتتنان  التذكتاري عتربون  الأركان درع اجلتي�س 

وتتقتدير. 
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يف �ضياق البحوث 

الع�ضكرية التي تعر�ضها 

قطع اجلي�ش، ت�ضاركت 

القوات اجلوية وفوج 

املغاوير يف اإعداد بحث 

حول »تكامل املناورة 

الأر�ضية - اجلوية يف 

الأماكن املبنية ودور 

الطوافات فيه«. جرى 

عر�ش البحث يف كلية 

فوؤاد �ضهاب للقيادة 

والأركان بح�ضور عدد من 

قادة الأفواج وال�ضباط 

املعنيني وهو يلقي ال�ضوء 

على كيفية ك�ضب احلرب 

ا  بعد ربح املعركة خ�ضو�ضً

يف الأماكن املبنية، 

ودور القوات اجلوية يف 

امل�ضاعدة على ك�ضبها. 

الف�ضل الأول

ح�سيب  العقيد  حت���دث  الأول،  الف�سل  يف 

القتال  عن  املغاوير،  فوج  قائد  م�ساعد  عبدو، 

الأر�ض  من  م�ساحات  يف  اأي  املبنية  الأماكن  يف 

اأقيمت فوقها �سوارع وم�ساكن ومن�ساآت �سناعية 

وبنى حتتية، بحيث يتطلَّب القتال بداخلها اإتباع 

اأن��واع  اأ�سعب  من  وهو  خا�سة،  واأ�ساليب  طرق 

وحت�سريات  جتهيزات  اإىل  يحتاج  حيث  القتال 

التدريب  من  ع��اٍل  م�ستوى  على  واأف��راد  خا�سة 

على  والقدرة  الت�رصف  و�رصعة  البدنية  واللياقة 

البتكار والروح املعنوية العالية. 

اخلا�سة  الوحدات  قتال  الأول  الق�سم  وتناول 

اأربعة  يف الأماكن املبنية حيث املناطق املبنية 

اأن����واع: ق��رى �سغرية وك��ب��رية، وم��دن �سغرية 

وكبرية. اأما نوعا العمليات الع�سكرية الوحيدان 

الع�سكرية  العمليات  فهما:  املناطق  ه��ذه  يف 

اجلراحية، اأي احلالت الدقيقة وال�رصية والعمليات 

ملميزات  �رصح  ذلك  اأعقب   . زة  املركَّ الع�سكرية 

وهجومًيا  دف��اع��ًي��ا  واإدارت���ه���ا  العمليات  ه��ذه 

كما  الكال�سيكية  بالوحدات  يتعلق  ما  وذلك يف 

بالوحدات اخلا�سة.

يف  الأ�سلحة  دور  ع��ر���ض  ال��ث��اين،  الق�سم  يف 

يف  والهجومية  الدفاعية  القتالية  العمليات 

الأماكن املبنية.

القيادة  اإج���راءات  ج��اءت  الثالث  الق�سم  ويف 

وال�سيطرة واملحظورات الع�سكرية والتقييدات 

الأه��داف  معاجلة  كيفية  ت  ُعِر�سَ كما  الدولية. 

وتق�سيم الوحدات املقاتلة اإىل وحدات �سغرية 

ال�سغرية(.  الوحدات  )معارك 

وتاأثري  الت�سالت  دور  وختاًما 

الأماكن املبنية على العمليات القتالية 

الدفاعية والهجومية .

الف�ضل الثاين

ال��ط��ريان،  دور  على  ط���راأ  ال���ذي  ال��ت��ط��ور  اإن 

ا 
ً
ا يف احلروب احلديثة، جعل منه عن�رص وخ�سو�سً

اأ�سا�سًيا وفعالً يف جميع اأنواع الأعمال القتالية، 

وبالتايل ارتبط عمله بعمل القوات الربية. ومهما 

اأن  ال�سعب  فمن  القوات،  هذه  مهمة  اختلفت 

يكتب لها النجاح يف عملها من دون تاأمني غطاء 

ال��ط��ريان مع  اأج��ل تكامل عمل  ج��وي لها. وم��ن 

القوات الأخ��رى ل بد من وجود خطط للتن�سيق 
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والتعاون يف ما بينها، لذلك قبل البدء باأي عمل 

ع�سكري، ويف فرتة التح�سري لالأعمال القتالية، 

يتم و�سع تعليمات لتنظيم التعاون والتن�سيق 

بني القوات اجلوية والربية.

ب�سام  ال��رك��ن  العقيد  الإط���ار حت��دَّث  ه��ذا  يف 

يا�سني، معاون قائد القوات اجلوية 

ال��ق��وات  دور  ع��ن  للتخطيط، 

اجلوية يف الأماكن املبنية. وقد 

جاء يف الق�سم الرابع ال�رصح عن 

وال�سيطرة  والقيادة  املراقبة 

املنطقة  بو�سف  ي��ب��داأ  ال���ذي 

الت�سالت  و�سعوبة  املبنيَّة 

طائرات  اإىل  بالتايل  واللجوء 

من  ال��ط��ائ��رات  اأو  امل��راق��ب��ة 

يف  اأهميتها  تزايدت  التي  طيار  دون 

اإحلاقها  جانب  ف��اإىل  الع�سكرية.  العمليات 

اأن  الأخرية  ت�ستطيع هذه  باملقاتلني،  خ�سائر 

وحدة  اأ�سغر  حتى  تكتًيا  ا�ستطالًعا  توؤمن 

ر  مقاتلة على الأر���ض، كما توفِّ

امل��راق��ب��ة ال��دائ��م��ة. وك��ذل��ك 

ي�����س��اع��د ا���س��ت��خ��دام الأج��ه��زة 

الأه���داف  احل��راري��ة يف حتديد 

الروؤية  ت�ستطيع  كونها  ليالً، 

م��ن خ���الل ال��دخ��ان وال��ظ��الم، 

رفع  يف  فعالة  بالتايل  فتكون 

والت�سالت  املراقبة  م�ستوى 

يزيد  م��ا  املبنية  الأم��اك��ن  يف 

ال�سيطرة  على  القائد  ق��درة 

على ال��ق��وى وجم��ري��ات الأح���داث 

ب�سكل اأكرب.

الق�سم اخلام�ض تناول مهمات القوات اجلوية 

تاأمني  من  والبعيد،  القريب  الناري  الدعم  يف 

بالنار  امل�ساندة  اأو  الدعم  اإىل  اجلوية  التغطية 

هذا  �ض 
ّ
تعر كذلك  والإخ����الء.  بالنقل  وال��دع��م 

الآهلة  الأم��اك��ن  يف  القتال  خماطر  اإىل  الق�سم 

الواجب  والتدابري  القريب  الدعم اجلوي  لناحية 

اتخاذها يف اختيار الأ�سلحة املنا�سبة لهذا الدعم 

وتكتيك الطريان املقاتل والطوافات.

ويف الق�سم ال�ساد�ض �رصح العقيد الركن يا�سني 

العمليات امل�سرتكة بني القوات الربية والقوات 

اجلوية والتخطيط والتن�سيق يف ما بينها لياأتي 

التنفيذ مل�سلحة املهمة ويف الوقت املنا�سب، 

واأ�سار اإىل اأن هذا التخطيط يكون بو�سع برنامج 

عمل عام واآخر يومي ميكن تعديله لحًقا ح�سب 

ما يفر�سه تطور املعركة.

التن�سيق  تعليمات  الق�سم  ه��ذا  ن  ت�سمَّ كما 

والتعاون ما بني القوات اجلوية والربية وحتديد 

وم��ب��ادئ  )امل��ج��وق��ل��ة(  امل�����س��رتك��ة  العمليات 

ا�ستخدامها وخططها )خطة مناورة اأر�سية، خطة 

وختاًما  ترتيب...(،  وخطة  حتميل  خطة  هبوط، 

حتدث عن اآلية تنفيذ العملية املجوقلة.

الف�ضل الثالث

من  الأم��ني  حممد  الرائد  �رصح  الف�سل  هذا  يف 

الفرع الثالث يف فوج املغاوير »تكامل املناورة 

الأر�سية اجلوية« فتناول يف الق�سم ال�سابع من 

الأماكن  يف  القتال  يف  الطوافات  دور  البحث 

حتديد  وكيفية  مميزاتها،  اأن��واع��ه��ا،  املبنية، 

الأهداف والدللة عليها وتقنية مهاجمة الأهداف 

املدرعة املتحركة.

اإدارة  حول  ي��دور  ال��ذي  الثامن  الق�سم  اأم��ا يف 

والتدريب  الب�رصية  القوة  تناول  فقد  العمليات 

ق اإىل مو�سوع دمج العمليات 
َّ
يف البداية، ثم تطر

اإلكرتوين  معركة  ميدان  وتوفري  اجلوية  الربية 

اإ�سافة اإىل العمل والتن�سيق بني خمتلف الأ�سلحة 

)القوات املدرعة وامليكانيكية، عمليات القوات 

اأ�سلحة  للدبابات،  امل�سادة  الأ�سلحة  اخلا�سة، 

الرمي غري املبا�رص وعمليات الطوافات(.

والتن�سيق  التعاون  تعليمات  اأعطى  بعدها 

ت��ن��اول جهاز م�ساندة  ث��م  ال��ربي��ة،  ال��ق��وات  م��ع 

العمليات: مهمته واأنواع طلبات امل�ساندة اجلوية 

هذا  وختم  فيه.  املتقدم  التوجيه  �سابط  ودور 

الف�سل بق�سم تا�سع قدم فيه اأمثلة عن ا�ستخدام 

الدعم اجلوي منها: معركة نهر البارد وهي خري 

مثال ميكن تقدميه لتدعيم ما �سبق �رصحه نظرًيا.

اخلال�ضة العامة والتو�ضيات

يف  ومهم  اأ�سا�سي  هو  اجلوي  الدعم  عمل  »اإن 

الأماكن  يف  القتال  يف  الأر�سية  امل��ن��اورة  دع��م 

املبنية. لكن بقي هناك بع�ض ال�سعوبات التي 

ميكن اأن توؤثر على املناورة....«، بهذه الكلمات 

�سامل  الركن  العميد  املغاوير  فوج  قائد  اأنهى 

روكز هذا اللقاء متحدًثا يف اخلال�سة العامة عن 

الربية  القوات  خمتلف  تواجه  التي  ال�سعوبات 

ومنها،  املبنية  الأماكن  يف  املعارك  واجلوية يف 

ما  الرياح  وحركة  الطبيعية  والعوامل  الطق�ض 

ب دقة حتديد الأهداف،  يوؤثر على الروؤية وي�سعِّ

املناطق  يف  العدو  من  ال�سديق  ق��رب  اأّن  كما 

د القوات اجلوية يف دعمها وي�سّعب  املبنيَّة يقيِّ

عليها التحرك بحرية وراحة...

هذه وغريها من العوامل حتول دون ا�ستطاعة 

ال��ق��وات اجل��وي��ة ت��اأدي��ة دوره���ا ال��داع��م ب�سكل 

ت�ساعد  قد  م�ساندة  قوة  تبقى  اأنها  غري  كامل، 

اخل�سائر  وتخفيف  املعركة  زم��ن  تق�سري  على 

الق��رتاح��ات  اأم��ا  املهاجمة.  القوى  �سفوف  يف 

والتو�سيات فقد اأتت على ال�سكل الآتي:

تقريراً  ت�سع  اأن  اجلي�ض  ل��ق��ي��ادة  ميكن   -

ا�ستقتها  التي  والعرب  الدرو�ض  بكل  تف�سيلًيا 

القوى املهاجمة من خالل التجربة امليدانية التي 

واجهتها، ومنها ما يعود اإىل النق�ض يف التدريب 

الفردي اأو تدريب الوحدات ملواجهة هذا النوع 

من القتال. 

- برزت احلاجة خالل اأكرث من حمطة اإىل وجوب 

اهتمام القيادات امليدانية باأمن منطقة العمليات 

حماور  واأم��ن  ال�سمال(،  منطقة  )كامل  الأو�سع 

النتقال والتموين، منًعا لأي مفاجاآت قد حت�رصّ 

لها اجلماعات الإرهابية، والتي ميكن اأن حتتفظ 

باملبادرة لإقامة كمائن وحت�سري تفجريات من 

اأجل قطع التموين اأو قتل ع�سكريني ومدنيني اأو 

اأ�رصهم لت�ستعملهم للم�ساومة على وقف العملية 

الع�سكرية.

- العمل على اإن�ساء قيادة وحدات خا�سة تعنى 

بهذه الوحدات وتعمل على تفعيل عملها حتى 

اأ�سغر وحدة فيها، على اأن يتم التدريب بحيث 

يتنا�سب مع طبيعة الأماكن املبنية.

- العمل على عدم زج جميع الوحدات اخلا�سة 

باحتياط من هذه  واالحتفاظ  يف معركة طويلة، 

الوحدات ب�سكل دائم.

ا  وخ�سو�سً دة  موحَّ ذخ��رية  اأن��واع  ا�ستعمال   -

الرمي املبا�رص وغري املبا�رص لتجنُّب  لل�سالح ذي 

الأخطاء والإ�سابات اجل�سيمة التي ح�سلت.

ويف اخلتام ا�ست�سهد العميد الركن روكز بقول 

الذين  لهوؤلء  الن�رص  »يبت�سم  دوهيت:  جوليو 

ولي�ض  احل��رب  طابع  يف  التغيريات  عون  يتوقَّ

لهوؤلء الذين ينتظرون لتكييف اأنف�سهم بعد اأن 

حتدث التغيريات«.



فوج احلدود الربية الأول

الأول  عر�ض  ق�سمني،  اإىل  املحا�رضة  مت  ُق�سِّ

منها فوج احلدود الربية الأول، حيث حتدَّث كل 

من العميد ع�سام كرم، قائد الفوج، وم�ساعده 

العميد اإبراهيم حاطوم، والعقيد فوزي اخلوري 

ت 
ّ
مر التي  املراحل  عن  وّن��ا،  �سيزار  والنقيب 

بها عمليات مراقبة احلدود ال�سمالية و�سبطها 

كما  والفوج،  امل�سرتكة  القوة  اإن�ساء  خالل  من 

القيود  لتذليل  العمل  تطوير  �سبل  عر�سوا 

ومواجهة التحديات على �سوء التجربة العملية.

الواقع اأن اجلرائم احلدودية تن�ساأ نتيجة عدة 

احلدود  مراقبة  م�ستوى  �سعف  اأبرزها  عوامل 

ال��ت��ي تعاقب  الأن��ظ��م��ة  و���س��ب��ط��ه��ا، و���س��ع��ف 

تنظيم  وع��دم  معهم.  واملتعاونني  املجرمني 

عدة  لن�سوء  خ�سبة  بيئة  يوّلد  حدودها  الدولة 

املواطنني  بني  النزاعات  كرثة  اأبرزها  م�ساكل 

اإىل  ت��ت��ع��ّداه��ا  وال��ت��ي  احل����دود  منطقة  ح���ول 

التعاون  �ض 
ّ
يعر ما  ال�سلطات،  بني  �سدامات 

لتوحيد  امل�سرتكة  الأهداف  وحتقيق  الإقليمي 

اأمن املناطق للخطر.

الدول  بني  ر�سمًيا  واإعالنها  احلدود  فتنظيم 

ال�سيا�سية،  ال��ب��ده��ّي��ات  م��ن  ُي��ع��ّد  امل��ت��ج��اورة 

اأ�سا�سًيا وحًقا طبيعًيا يف تثبيت  ويعترب مطلًبا 

احلدود وفق ما جاء يف البحث.

واأو�سح البحث من جهة اأخرى، التعاون الوثيق 

والأج��ه��زة  الأمل���اين  ال�ست�ساري  الفريق  ب��ني 

اأه��داف  يف  يتلّخ�ض  ما  وهو  املعنية  اللبنانية 

احل��دود  و�سبط  ملراقبة  التجريبي  امل�����رضوع 

باحلدود  املرتبطة  اجلرائم  ومكافحة  ال�سمالية 

والق�ساء عليها، وتعزيز التعاون والتن�سيق بني 

اإدارة  عملية  اإطار  يف  املعنية  اللبنانية  الأجهزة 

احلدود. كما تناول �رضورة اإن�ساء مركز عمليات 

وات�سالت م�سرتك يف املنطقة ال�سمالية مع ما 

يتطلَّبه ذلك من تدريب واإعادة تدريب لالأجهزة 

مبا  وبتجهيزها  احلدود  باأمن  املعنية  اللبنانية 

احلدود،  و�سبط  الدولية  املعايري  مع  يتطابق 

املعلومات  تبادل  حت�سني  وج��وب  اإىل  اإ�سافة 

بني هذه الأجهزة.

تفعيل  ع��ل��ى  بالعمل  امل��ح��ا���رضون  اأو���س��ى 

التوا�سل مع اأهايل املنطقة احلدودية من خالل 

املناطق  هذه  حاجات  تلبِّي  ا�سرتاتيجية  و�سع 

وذلك  كافة،  والإمنائية  الأمنية  الأ�سعدة  على 

املوجلة  القوى  مع  وع�سكرًيا  اإدارًي��ا  بالتن�سيق 

اإىل  الآخ��ر. كما دعوا  اجلانب  �سبط احلدود من 

والأرا���س��ي  احل���دود  ت��داخ��ل  مو�سوع  معاجلة 

ومتنَّى  للحدود.  �رضيع  تر�سيم  خالل  من  وذلك 

يتم  لو  املحا�رضون 

فوج  ق��ي��ادة  ف�سل 

احلدود الربّية الأول 

ع���ن ق���ي���ادة ال��ق��وة 

وانتقال  امل�سرتكة 

نقطة  اإىل  ق��ي��ادت��ه 

قطاع  �سمن  و�سطية 

لت�سهيل  امل�سوؤولية 

ع���م���ل���ي���ة ال���ق���ي���ادة 

وال�������س���ي���ط���رة ع��ل��ى 

عمالنًيا،  املجموعات 

اأن  اإىل  الإ����س���ارة  م��ع 

الإ���رضاع  يتطلَّب  ذلك 

الدعم  �رضية  اإن�ساء  يف 

وجتهيزها  الفوج،  يف 

ب��غ��ي��ة زي�������ادة ع���دد 

لقمع  املراقبة  نقاط 

ال�����ت�����ج�����اوزات. ك��م��ا 

اأو���س��ى امل��ح��ا���رضون 

ب�������������رضورة ت���ع���زي���ز 

فوجي  ب��ني  التعاون 

�سبط  جل��ه��ة  وال��ث��اين  الأول  ال��ربي��ة  احل����دود 

احلدود و�سّد الثغرات بني قطاعي امل�سوؤولية، 

تبادل  نظام  ا�ستخدام  تعميم  على  و���س��ّددوا 

اجلي�ض  ق��ي��ادة  ب��ني   )CLIO( امل��ع��ل��وم��ات 

والوحدات املنت�رضة عمالنًيا.

اأو�سى املحا�رضون باأهمية تطوير  ويف اخلتام 

القوانني والأنظمة مبكافحة اأعمال التهريب.

فوج احلدود الربية الثاين

قائد  ال�سدياق،  مروان  الركن  العميد  عر�ض 

من  الثاين  الق�سم  الثاين،  الربية  احل��دود  فوج 

املحا�رضة معترًبا عملية �سبط احلدود اللبنانية 

ال�سورية غاية يف الأهمية على �سعيد ال�ستقرار 

الأمني والقت�سادي للبلدين. وُعِر�ست يف هذا 

الإطار احللول التقنية ل�سبط احلدود والعوامل 

وال�سيطرة  القيادة  منظومة  تنفيذ  يف  املوؤثرة 

اإعداد: ليال �صقر الفحل

نية
مهمات عمال
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الأول  الربية  احل��دود  فوجا  اأع��ّد 

والثاين حما�رضة م�صرتكة يف قاعة 

الدفاع  وزارة  يف  جنيم  العماد 

الوطني بعنوان: »النت�صار احلايل 

القيادة  منظومة  للفوج،  واملرتقب 

�صوء  على  والت�����ص��ال  وال�صيطرة 

مهمات مراقبة و�صبط احلدود«.
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يف ظل العقبات الناجمة عن حميط عمل الفوج 

�سدامات  اإىل  ي���وؤدي  ال��ذي  التهريب  ومنها 

عديدة مع املواطنني علًما انه مورد رزق لفئة 

منهم. وتناول البحث خطورة تطور ال�سدامات 

امل�سرتكة،  القوة  اأو  واجلي�ض  املواطنني  بني 

ما يفر�ض متابعة عمالنية و�سيا�سية على اأعلى 

امل�ستويات.

والتطوير  العمل  واق��ع  البحث  عر�ض  ثم  من 

مع  الفوج  اإن�ساء  ل�ستكمال  حتقيقه  املطلوب 

العمل  نظام  يف  تعديالت  من  الأم��ر  يتطلبه  ما 

والو�سائل ...

ممار�سة  من  الفوج  مهمات  عر�ض  مت  كذلك 

واملدنية  الع�سكرية  العدلية  ال�سابطة  وظيفة 

ال�سمالية  احلدود  ومراقبة  العمليات،  بقعة  يف 

ول�سبط  ال��ت��ه��ري��ب  دون  ل��ل��ح��وؤول  ال�����رضق��ي��ة 

املخالفات.

اإن�ساء  ���رضورة  اإىل  ثانية،  جهة  من  ق، 
َّ
وت��ط��ر

الركن  العميد  و�رضح  وال�سيطرة.  القيادة  نظام 

ال�سدياق اأ�س�ض هذه املنظومة والتي ت�ستوجب 

قطاعات  �سمن  الفوج  وح��دات  متو�سع  اإع��ادة 

ثابتة للعمل، اإ�سافة اإىل تنفيذ اأ�سغال هند�سّية 

)�سواتر، خنادق( تتيح معاجلة الو�سع واإدراجه 

الأمن  قوى  ملجموعة  العمالنية  القيادة  حتت 

الداخلي. 

ا�ستكمال  امللّح يف هذا اخل�سو�ض  واملطلب 

واملن�ساآت،  والعتاد  بالعديد  ال��ف��وج  جتهيز 

ومراعاة اتخاذ التدابري املنا�سبة لتاليف ت�سارب 

عمل الفوح مع عمل القوة امل�سرتكة.

ال�صعوبات والتو�صيات

تنفيذ  تعرت�ض  ال��ت��ي  ال�سعوبات 

منها  عديدة  البحث  وفق  املنظومة 

وما  وع��م��الين،  لوج�ستي  هو  ما 

العديد.  م�ستوى  على  هو 

ال�سعوبات  م��ن 

اللوج�ستية �رضورة �سق طرقات ترابية 

الفوج  لقيادة  يّت�سع  مبنى  واإق��ام��ة 

القيادة  و�رضية  له  التابعة  وامل��خ��ازن 

واإر���س��اد  عمليات  وغ��رف��ة  واخل��دم��ة 

ع�سكرية،  حم��روق��ات  وحمطة  وتاأليل 

جتهيزات  تامني  وج��وب  اإىل  اإ�سافة 

املهمات  لتنفيذ  منا�سبني  وع��ت��اد 

تنفيذ  ث���م  ال���ف���وج،  م���ن  امل��ط��ل��وب��ة 

لإقفال  املطلوبة  الهند�سية  الأ�سغال 

من  املم�سوكة  غري  واملمرات  املعابر 

و�سع  عرب  وذلك  الثابتة  املراكز  قبل 

فوج  قبل  م��ن  الغاية  ل��ه��ذه  مف�ّسلة  درا���س��ة 

الهند�سة بالتن�سيق مع قيادة الفوج.

بتاأمني  �ض  فتتلخَّ العمالنية  ال�سعوبات  اأما 

اإقامة  خالل  من  املراكز  لهذه  املبا�رضة  احلماية 

الت�سال  وت��اأم��ني  رم���ي،  وم��راك��ز  حت�سينات 

ات�سال  و�سيلتي  بوا�سطة  والال�سلكي  ال�سلكي 

فوج  قبل  من  درا���س��ة  اإع���داد  بعد  الأق��ل  على 

الغاية،  لهذه  الأن�سب  الو�سيلة  لإيجاد  الإ�سارة 

وعدد  ع�سكرية  �رضطة  ح�سرية  تاأمني  يليها 

مع  التحقيق  اأجل  من  العدليني  املحققني  من 

النوعي  للتدريب  مركز  اإقامة  ثم  املوقوفني، 

التي �سوف  والتجهيزات  والآليات  العتاد  على 

تتوافر للفوج.

عدم  يف  �ض  تتلخَّ العديد  لناحية  ال�سعوبات 

جهة،  من  املجّندين  من  الكايف  العدد  وج��ود 

ومن الرتباء والخت�سا�سيني اأو خريجي مدر�سة 

الرتباء من جهة ثانية، ما يوؤثر �سلًبا على تنفيذ 

املهمات والتي ت�ستدعي كفاءة تامة.

نهاية  يف  ال�سدياق  ال��رك��ن  العميد  اأو���س��ى 

من  املعنيني  بني  التن�سيق  ب�رضورة  املحا�رضة 

جهة وبينهم وبني ال�سلطات املدنية واملحلية 

ثقة  اكت�ساب  بهدف  وذل��ك  اأخ���رى،  جهة  م��ن 

التوا�سل  ���رضورة  اإىل  اأ���س��ار  كما  املواطنني. 

اللبنانية  احل���دود  ال��ف��وج وجل��ان  ق��ي��ادة  ب��ني 

ال�سورية العاملة، وذلك لتفادي النزاعات بني 

جانبي  على  وال�سوريني  اللبنانيني  املواطنني 

لت�رضيع  ال�سعي  وجوب  على  �سّدد  كما  احلدود. 

بع�ض املعابر، اإ�سافة اإىل و�سع خطة اجتماعية 

توِجُد  والبلدات  القرى  ل�سكان  واقت�سادية 

فر�ض عمل لهوؤلء املواطنني منًعا للمخالفات 

والتهريب.

مليات
ع

دود
بة احل

مراق

طها
�صب

و





العمالة الأجنبية والقانون الذي يرعاها

عبد  الركن  العميد  حتدَّث  الأول  الف�صل  يف 

الرابع،  التدخل  ف��وج  قائد  �صمحات،  ال�صالم 

متناولً تدفق العمالة الأجنبية اإىل لبنان يف ظل 

وارتفاع  لبنان  يف  وا�صحة  عمل  �صيا�صة  غياب 

معدَّلت ال�صتثمار فيه، ودخول املراأة اللبنانية 

جمال العمل، اإ�صافة اإىل اإحجام اللبنانيني عن 

ممار�صة بع�ض الأعمال.

العمالة  ه��ذه  ق  تدفُّ اأ�صباب  من  اأن  واعترب 

توافر فر�ض عمل كافية يف بع�ض  اأي�ًصا عدم 

ملواطنيها،  والإف��ري��ق��ي��ة  الآ�صيوية  البلدان 

العمال  يتقا�صاها  التي  املبالغ  اإخراج  واإمكان 

اأي  حتكمها  اأن  دون  من  عملهم  لقاء  الأجانب 

 125 )ح��واىل  �رضائب  اأو  �صوابط  اأو  قوانني 

خالل  اخل���ارج   اإىل  حتويلها  مّت  دولر  مليون 

الن�صف الأول من العام 2009(. كل ذلك جعل 

من لبنان مق�صًدا للعمال الأجانب الذين تفتقر 

دقيقة  اأرق��ام  اإىل  والإح�صاءات  الأبحاث  جميع 

حول اأعدادهم. 

الق�صم  يف  �صمحات  الركن  العميد  وت��ن��اول 

الأجانب  العمال  ترعى  التي  القوانني  الثاين 

ومنها املر�صوم الرقم 17561 ال�صادر بتاريخ 

الأج��ان��ب  ع��م��ل  ن��ّظ��م  ال���ذي   1964/9/18

الفل�صطينيني(،  الالجئني  )�صمًنا  لبنان  يف 

على  اإذ  باملثل  املعاملة  مبداأ  من  انطلق  وقد 

لتعاطي  لبنان  اإىل  بالدخول  يرغب  اأجنبي  كل 

احل�صول  دون��ه(،  من  اأو  )باأجر  عمل  اأو  مهنة 

اإل  جميئه،  قبل  العمل  وزارة  موافقة  على 

املوافقة  على  عندها  فيح�صل  فناًنا  كان  اإذا 

هذا  اأن  بيد  العام.  لالأمن  العامة  املديرية  من 

الذين  ال�صوريني  العمال  ا�صتثنى  املر�صوم 

بني  ��ع��ة  امل��وقَّ التفاقية  لأح��ك��ام  يخ�صعون 

ميكن  ل  وبالتايل  و���ص��وري��ا،  لبنان  حكومتي 

اإح�صاء هوؤلء اأو معرفة اأماكن عملهم.

م�صكلة  اأي�ًصا  يطرح  الفل�صطيني  ال��وج��ود 

م�صبوطة  غ��ر  املخيمات  اأن  حيث  م�صابهة 

للعمالة  اآمًنا  مالًذا  كونها  من  ناهيك  اإح�صائيا 

الأجنبية املخالفة.

   

جغرافيا التجمعات

الف�صل الثاين عر�صه الرائد كمال كمال، من 

ع  اأماكن جتمُّ وتناول فيه  الثاين،  التدخل  فوج 

العمال الأجانب يف لبنان وهي مرتبطة بطبيعة 

)الآنية  املبيت  جتمعات  اإىل  اإ�صافة  عملهم 

واملوؤقتة(.

على  م��وزَّع��ة  والأج��ن��ب��ي��ة  العربية  فالعمالة 

)العمل  القرى  يف  كافة:  اللبنانية  الأرا���ص��ي 

ت�صّكل  كما  )اخل��دم��ات(.  وامل���دن  ب��ال��زراع��ة( 

اأماكن  والور�ض  واجل�صور  وال�صاحات  الطرق 

املخيَّمات  م��ن  ناهيك  الأج���ان���ب،  لتجمعات 

يتطلَّب  م��ا  الفقرة،  والأح��ي��اء  الفل�صطينية 

�صبط هذه التجمعات ومراقبتها.

  

الوحدات الع�ضكرية و�ضبط جتمعات 

العمال الأجانب

الوحدات  »دور  بعنوان  كان  الرابع  الق�صم 

عات العمال الأجانب«  الع�صكرية يف �صبط جتمُّ

من  الرائد ق�صطنطني ق�صطنطني،  األقاه  وقد 

فوج التدخل الثاين، موجًزا دور الأجهزة الأمنية 

اإىل  م�صًرا  العمال،  ه��وؤلء  جتمعات  �صبط  يف 

الأجانب  مراقبة  مهمة  ُكلِّف  الذي  اجلي�ض  دور 

ا 
ً
الأمن. ونظر اإطار تكليفه باملحافظة على  يف 

اإىل انت�صار اجلي�ض العمالين فقد اأ�صبح م�صوؤولً 

الأج��ان��ب  العمال  �صبط  ع��ن  مبا�رضة  بطريقة 

ف مع املخلِّني بالأمن واملخالفني، مبا 
ُّ
والت�رض

ال�صتعالمي  وامل�صح  بالدهم  القيام  ذلك  يف 

وال��دوري��ات  الظرفية،  اأو  الثابتة  واحل��واج��ز 

والكمائن.

املديرية  ب��دور  ق�صطنطني  الرائد  ذّك��ر  كما 

العامة  واملديرية  الداخلي  الأمن  لقوى  العامة 

يف  للجمارك  العامة  وامل��دي��ري��ة  ال��ع��ام  ل��الأم��ن 

مراقبة عمل الأجانب يف لبنان وتنظيمه.

تو�ضيات

التدخل  ف��وج  من  اهلل،  عبد  نبيل  الرائد  ق��ام 

قت 
ّ
تطر التي  النقاط  اأبرز  بتلخي�ص  اخلام�ص، 

تال  بعدها  الأرب��ع��ة.  باأق�صامها  املحا�رضة  لها 

الرائد جوزيف �صهال، من فوج التدخل اخلام�ض، 

جهاز  اإن�صاء  ب�رضورة  قالت  التي  التو�صيات 

خا�ض لإح�صاء توّزع العمالة الأجنبية وحتديدها 

والهيئات  كافة  الدولة  اأجهزة  مع  بالتعاون 

وحث  الفل�صطينية،  املخيمات  يف  ال�صعبية 

الإح�صائي  الطابع  ذات  املدنية  ال��وك��الت 

اأهمية  اإىل  اإ�صافة  باملو�صوع،  الهتمام  على 

ال�صورية  ال��ع��م��ال��ة  ل�صبط  ت�����رضي��ع��ات  و���ص��ع 

الإجتار  �صبكات  مبكافحة  مروًرا  والفل�صطينية 

على  العمل  اأرب��اب  واإجبار  الأجنبية،  بالعمالة 

التقيُّد مبو�صوع الن�صبية بني العمالة الأجنبية 

واللبنانية، و�صولً اإىل تر�صيد املجتمع اللبناين 

ا ال�صباب منه لتقّبل العمل املتوا�صع  وخ�صو�صً

كونه اأف�صل من البطالة.
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صصيات
بحث وتو

كانون الثاين

دور الوحدات الع�ضكرية يف �ضبط جتمعات العمال الأجانب

اإعداد: با�ضكال معو�ض بو مارون

يف اإطار خطة التعليم والتدريب للعام 2010 

ت اأفواج التدخل الثاين والرابع واخلام�ض  اأعدَّ

العمال  بحًثا ع�ضكرًيا مو�ضوعه »�ضبط جتمعات 

على  فيها  الع�ضكرية  الوحدات  ودور  الأجانب 

�ضوء اأمثلة واقعية«.

عماد  الركن  العقيد  �ششرح  البداية  يف 

الدين مراد الأ�ضباب املوجبة للبحث واأهميته 

ا اأن العمالة الأجنبية )�ضواء  الكبرية خ�ضو�ضً

كانت �رعية اأو غري �رعية( توؤثر بالرتكيبة اللبنانية اأقله على امل�ضتوى الأمني. 

ق�ّضم الباحثون مو�ضوعهم اإىل ف�ضلني، يحمل الأول عنوان »العمالة الأجنبية يف لبنان 

وم�روعيتها القانونية«، والثاين »الوحدات الع�ضكرية والعمالة الأجنبية«.
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اإعداد: با�سكال معو�ض بو مارون

مناسسبة

كانون الثاين

اجلمهوري واحلر�س  واملجوقل  البحر  مغاوير 

املعنوي الإعداد  تقييم  يف  الوحدات  طليعة 

اجلي�ض ر�سالة وقيم ومبادئ        قبـل اأن يكـون عديـًدا و�سـالًحامدير التوجيه يف احتفال تكرميي

وزارة  مق�سف  يف  اأقــيــم 

الدفاع حفل تكرمي الوحدات 

التقييم  اختبار  يف  الفائزة 

على �سعيد التوجيه والإعداد 

املعنوي بح�سور مدير التوجيه 

اأيــوب  ح�سن  الــركــن  العميد 

العماد  اجلي�ض  قائد  ممثالً 

جان قهوجي، و�ضباط مديرية 

�لتوجيه و�ضباط توجيه �ألوية 

اجلي�ض وقطعه كافة.

تقييم التوجيه

املقدم  من  ايجاز  ثم  بداية  الوطني  الن�شيد 

الوحدات  تقييم  جلنة  �رس  اأمني  اخل��وري،  اأني�س 

على �شعيد التوجيه، عر�س فيه عمل اللجنة لهذا 

العام والأ�ش�س التي اتبعت يف التقييم وبع�س 

اللجنة قامت اعتباًرا  اأن  اإىل  املقرتحات. واأ�شار 

من اأول اأيار ولغاية نهاية �شهر اآب بزيادة 45 

انت�شارها  اأو  اأماكن متركزها  ع�شكرية يف  وحدة 

العمالين بغية اإجراء تقييم التوجيه.

ذت على م�شتويني:  و�رسح اأن عملية التقييم نفِّ

عملها  وتناول  الكربى  الوحدة  م�شتوى  الأول، 

من  ي�شمله  مبا  املعنوي  التوجيه  �شعيد  على 

خطة  وب��رام��ج  اإعالمية  ول��وح��ات  للتوعية  عتاد 

التعليم وال�شجالت الواجب م�شكها مع الأر�شيف 

الع�شكريني  م�شتوى  والثاين،  الذهبي،  وامللف 

نة تتاألف من 20 ع�شكرًيا من خمتلف  و�شمل عيِّ

مدته  خطي  لختبار  خ�شعوا  والوظائف  الرتب 

اطالع  مدى  من  ال�تاأكد  متَّ  حيث  �شاعة  ن�شف 

وامل�شتندات،  املن�شورات  على  الع�شكريني 

ومعرفتهم بالأنا�شيد الع�شكرية، وم�شاركتهم يف 

اللوحات التوجيهية، وقدرتهم على ال�شتيعاب 

والفهم والتكلم باملوا�شيع التوجيهية.

وختم املقدم خوري �رسحه باأن عملية التقييم 

الوحدات  بني  �رسيًفا  اإدارًي���ا  تناف�ًشا  اأظ��ه��رت 

اأف�شل ما لديها لإعطاء  حيث قدَّمت كل وحدة 

اهتمام  وال�شادقة عن مدى  ال�شحيحة  ال�شورة 

التوجيه  مع  بالتعاطي  فيها  التوجيه  �ضباط 

امل��ع��ن��وي. ث��م ق��دم 

لتح�شني  اق��رتاح��ات 

التقييم للعام  عملية 

املقبل.

كلمة مدير التوجيه

بعدها األقى العميد 

اأي���وب  ح�شن  ال��رك��ن 

قائد  ال��ع��م��اد  كلمة 

للمنا�شبة  اجل��ي�����س 

وجاء فيها:

�أيها �ل�ضباط

يف  اجلي�س  يكن  مل 

يوم من الأيام، عديًدا 

و����ش���الًح���ا وق�����درات 

فح�شب،  اأخرى  مادية 

ب����ل ه����و ق���ب���ل ذل���ك 

وقيم  ر���ش��ال��ة  ك��ل��ه، 

تت�شافر  وم���ب���ادئ، 

م���ًع���ا وت��ت��ك��ام��ل، يف 

الواجب  اأداء  م�شرية 

الع�شكري والوطني.

فالقدرات القتالية مهما بلغ حجمها وفعاليتها 

املن�شود  غر�شها  توؤدي  اأن  ل ميكن  وتطوُّرها، 

من دون تن�شئة وطنية �شليمة وتوجيهات دائمة 

اها ال�ضباط واجلنود، بحيث تكفل  وظرفية، يتلقَّ

و�شع تلك القدرات يف مكانها ال�شحيح، وبالتايل 

وحماية  املطلوب  الوطني  ب��دوره  اجلي�س  قيام 

اإجنازاته، و�شولً اإىل تر�شيخ الثقة املتبادلة بني 

املوؤ�ش�شة الع�شكرية واأبناء الوطن كافة.

انطالًقا من هذه احلقائق يتجلَّى دور التوجيه 

ال�شالح  اجلندي  اإع��داد  يف  املعنوي،  الع�شكري 



�شوغ  خالل  من  اأولً،  واإن�شانًيا،  واأخالقًيا  وطنًيا 

اجلي�س  مبادئ  امل�شتقاة من  التوجيهية  املواد 

خالل  من  وثانًيا،  قيادته،  وتوجيهات  وثوابته 

الدقة  مبنتهى  الوحدات  اإىل  امل��واد  هذه  نقل 

وال��و���ش��وح، وث��ال��ًث��ا، م��ن خ��الل الإ�����رساف على 

بال�شكل  ت��ل��ق��ي��ن��ه��ا 

امل��ط��ل��وب، وراب���ًع���ا، 

على  العمل  خالل  من 

دعت  كلما  تطويرها 

احلاجة.

�أيها �ل�ضباط

جي�شنا  اأث��ب��ت  لقد 

م�شريته  انطالقة  منذ 

وح��ت��ى ي��وم��ن��ا ه���ذا، 

اأنه يف طليعة جيو�س 

تعنى  ال��ت��ي  ال��ع��امل، 

املعنوي،  بالتوجيه 

يف  اأ���ش��ا���ش��ي  كعن�رس 

ع��ل��ى ح�شن  احل��ف��اظ 

اأداء اجلي�س ومتا�شكه 

ومناعته اأمام الأخطار 

والتحديات.

فيه،  �شك  ل  ومم��ا 

موؤ�ش�شتنا  متايز  اأن 

نابع،  املجال  ه��ذا  يف 

من  الأوىل،  بالدرجة 

اجل�شام  امل�شوؤوليات 

عاتقها،  على  امللقاة 

وال�����ت�����ي ت���ت���ع���دَّى 

ج��ه��وده��ا امل��ب��ذول��ة 

يف الدفاع والأمن والإمن��اء، اإىل جهد اآخر ل يقل 

ر�شالة  على  احلفاظ  يف  الإ�شهام  وه��و  اأهمية، 

وواح��ة  للح�شارات  كملتقى  التاريخية،  لبنان 

للتنوع والنفتاح واحلوار.

الإرث  بهذا  نفخر  اأن  جميًعا،  حقنا  من  اإذن 

ال��ع��ري��ق ال���ذي جت��لَّ��ت ث��م��اره 

ح�شن  اجلي�س  ببقاء  اليانعة 

على  وحدته،  و�شمانة  الوطن 

املريرة  التجارب  م��ن  ال��رغ��م 

والأحداث القا�شية التي اأملت 

به، كما جتلت اأي�ًشا يف مناقبية 

اجل���ن���دي ال���ل���ب���ن���اين، وع��م��ق 

التزامه ر�شالته و�شالبة ولئه 

للموؤ�ش�شة والوطن.

التوجيه  تفعيل  اأج��ل  وم��ن 

عمدت  اجلي�س،  يف  املعنوي 

التوجيه كما تعلمون،  مديرية 

اإىل و�شع خطة تقييم للوحدات، الهدف منها هو 

التاأكد من فهم الع�شكريني ال�شيا�شة التوجيهية 

املعتمدة من قبل القيادة، وال��وارد بع�شها يف 

عن  ال�شادر  املعنوي  والإع��داد  التوجيه  كتاب 

الآخر يف  العام 2005، وبع�شها  هذه املديرية 

ت�شدرها  التي  والتعاميم  املن�شورات  خمتلف 

املعدات  من جهوزية  التاأكد  اإىل  اإ�شافة  تباًعا، 

الإعالمية املتوافرة يف الوحدات، وم�شك قيودها 

ب�شورة �شحيحة. 

ولقد اأظهرت عملية التقييم هذا العام، تقدًما 

وهذا  املا�شية،  ال�شنوات  على  قيا�ًشا  ملحوًظا 

دليل وا�شح على جدية قادة الوحدات و�شباطها 

يف اإيالء التوجيه املعنوي الهتمام الكايف، تعليًما 

واإ�رساًفا ومتابعة.

وي�شعدين الآن اأن اأعلن اأ�شماء الوحدات الثالث 

الفائزة بعملية التقييم وهي:

- فوج مغاوير البحر يف املرتبة الأوىل.

- الفوج املجوقل يف املرتبة الثانية.

- لواء احلر�س اجلمهوري يف املرتبة الثالثة.

جان  ال��ع��م��اد  اجلي�س  ق��ائ��د  وب��ا���ش��م  خ��ت��اًم��ا، 

هذا  خ��الل  املبذولة  بجهودكم  اأن���ّوه  قهوجي، 

العام، كما اأهنئ قادة الوحدات الفائزة، متمنًيا 

للجميع دوام النجاح والتقدم.

درع  اأي��وب  الركن  العميد  ق��دَّم  اخل��ت��ام،  ويف 

قائد  م��ن  لكل  اجلي�س  ق��ائ��د  با�شم  التوجيه 

مغاوير البحر العقيد الركن عبد الكرمي ها�شم، 

وقائد الفوج املجوقل العميد الركن جورج نادر، 

احلر�س  ل��واء  من  ك��رمي  ح�شن  الركن  والعميد 

اجلمهوري، ثم �رسب اجلميع نخب اجلي�س والوطن 

يف حفل كوكتيل اأقيم للمنا�شبة.
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اإعداد: روجينا خليل

كانون الثاين 2011
54

اجلي�ش - العدد رقم 307

مبادرات

كانون الثاين

تعزيز اللغة الفرن�سية يف اجلي�ش اللبناين

موعد امل�سابقة يف ن�سختها الثانية يقرتب

وفرن�سا  لبنان  بني  جتمع 

الثقافة  من  وا�سعة  م�ساحة 

فبني  الإن�سانية؛  والقيم 

هذين البلدين املتقابلني 

املتو�سط  �سفتي  ع��ل��ى 

ت���اري���خ ح��اف��ل ب��ع��اق��ات 

التي  والتعاون  ال�سداقة 

�ستى  ب���اأوج���ه  ��ت  جت��لَّ

ت��ع��اون  م�����س��رة  منها 

جي�سي  ب��ني  م�����رق��ة 

اإىل  ت��ع��ود  ال��ب��ل��دي��ن 

ع��ق��ود م���ن ال���زم���ن ل 

�سيما يف جمالت الت�سليح 

وال��ت��دري��ب وامل���ن���اورات 

اإقامة  جانب  اإىل  القتالية 

العديد من الن�ساطات الثقافية...

عزمها  دوًم��ا  فرن�سا  اأك��دت  وقد 

على متابعة هذه امل�سرة وامل�سي 

التفاقية  توقيع  فبعد  قدًما.  بها 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل�����س��ب��ه ال��ت��ك��ت��ي 

بني اجلي�سني اللبناين   ”Janus“
م  نظَّ  ،2005 ال��ع��ام  والفرن�سي 

الع�سكري  الفرن�سي  التعاون  جهاز 

 ،)Jeu( التقني يف لبنان م�سابقة

اللغة  يف  نوعها  م��ن  الأوىل  ه��ي 

)�شباط  الفرن�شيتني  والثقافة 

مب�ساركٍة  حظيت  وق��د   ،)2010

قبل  م��ن  كبرين  واإق��ب��اٍل 

عنا�ر اجلي�ش اللبناين.

الفرن�سي  اجل��ان��ب  ممثا 

�رحا  امل�����روع  ه��ذا  يف 

التعاون  يف  مهمتهما  لنا 

عموًما  اللبناين  اجلي�ش  مع 

الفرن�سية  اللغة  وتدري�ش 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  يف 

ا. خ�سو�سً اللبنانية 

اإ�ستعّدوا ملزيد من اجلوائز

جمالت التعاون

يف تعزيز اللغة 

الفرن�سية

يعينِّ جهاز التعاون 

الع�سكري  الفرن�سي 

ل��ب��ن��ان  يف  ال��ت��ق��ن��ي 

اث����ن����ي م�����ن ك���ب���ار 

الفرن�سيني  ال�سباط 

ي���ع���م���ل���ون ب�������دوام 

كم�ست�سارين  ك��ام��ل 

اللبناين  اجل��ي�����ش  يف 

املقدم  ه��م��ا:  وح��ال��ًي��ا 

كوا�سبيل  اإمانويل  الركن 

دوم�سنيل ومركزه يف كلية فوؤاد �سهاب للقيادة 

ومركزه  بيوار�ش  �ستيفان  واملقدم  والأرك��ان، 

عن  اأي�ًسا  امل�س�ؤول  وه�  احلربية،  املدر�سة  يف 

يف  الرتباء  مدر�سة  يف  الفرن�سية  اللغة  تدري�ش 

بعلبك. وهما م�سوؤولن كذلك عن تن�سيق اللغة 

الفرن�سية وتعليمها يف خمتلف القطع والأق�سام 

مديرية  ب��اإ���راف  وذل���ك  اللبناين،  اجلي�ش  يف 

التعليم يف قيادة اجلي�ش.

الرتب�ية  وامل�ساهمة  اخل���رة  ذوي  بف�سل 

الفرن�سي يف  الثقايف  للمركز  التعليمية  للإدارة 

بريوت )C.C.F(، تعمل »بعثة التعاون الأمني 

 La Mission de Coopération( »الدفاعي

de Sécurité et de défense( على تعليم 
اللغة الفرن�سية وتدري�سها يف خمتلف الهيئات 

لبنان  يف  العام  والأم��ن  الدفاع  عن  امل�سوؤولة 

)اجلي�ش، قوى الأمن الداخلي والأمن العام(.

عن�ر   1500 من  اأك��ر  تعلَّم   ،2010 العام 

تن�سئة عدد كبري منهم  ت  الفرن�سية ومتَّ اللغة 

الفرن�سي يف  الثقايف  املركز  واأفراد( يف  )رتباء 

اللغة  تعليم  على  ق��ادري��ن  لي�سبحوا  ب��ريوت 

ال��وح��دات  خمتلف  يف  باأنف�سهم  الفرن�سية 

نالوا  طالًبا   75 ح��واىل  ج 
َّ
تخر وقد  الع�سكرية. 

 Diplômes( الفرن�سية  اللغة  يف  �سهادات 

 d’Etudes de Langue Française -

يف  الع�سكرية  ال�سهادة  ُمنحت  كما   ،)D.E.L.F
 Certificats Militaires( الفرن�سية  اللغة 

اإىل   )de Langue Française – C.M.L.F
700 ع�سكري. وهذه ال�سهادة تخ�ِّل اأ�سحابها 



الذهاب اإىل فرن�سا يف دورات تدريبية وتعفيهم 

من امتحان اللغة هناك.

التقني  الع�سكري  الفرن�سي  التعاون  �ساهم 

املعلوماتية  والتجهيزات  ات  املعدَّ حتديث  يف 

قاعات   7 م��ن  لأك���ر  الب�رية   - وال�سمعية 

ب��ه م��ن هذه  ب��اأ���ش  ��ن��ت ق�سًما ل  واأمَّ ت��دري�����ش. 

الدفاعي  الأم��ن��ي  التعاون  بعثة  امل�ساهمات 

عدة  قدَّمتها  التي  للم�ساعدات  وكان  مبا�رة. 

رعايتها  خ��ال  من  ولبنانية،  فرن�سية  �رشكات 

امل�سابقة يف اللغة والثقافة الفرن�سيتي التي 

اأجريت يف �سباط 2010، الدور الأكرب يف تقدم 

جمال تعلم اللغة الفرن�سية وتط�ره يف اجلي�ش.

امل�سابقة للعام الثاين

يف ���س��ب��اط ال��ع��ام امل��ا���س��ي اأج����رى ال��ت��ع��اون 

م�سابقة  لبنان  يف  التقني  الع�سكري  الفرن�سي 

اللبناين،  اجلي�ش  يف  نوعها  م��ن  الأوىل  ه��ي 

وحت�سينها  الفرنكوفونية  تعزيز  اإىل  وهدفت 

جناًحا  نالت  وقد  الع�سكرية.  املوؤ�س�سة  داخ��ل 

 5000 حواىل  فيها  �سارك  اإذ  كبريين  واإقبالً 

اجلي�ش  اإجمايل  من   %10 يقارب  ما  اأي  عن�ر، 

مماثل  ن�ساط  اإىل  حاجتهم  نني  مبيِّ اللبناين، 

اإىل  �سيما  ول  واملعرفة  العلم  اإىل  وعط�سهم 

تعلُّم اللغة الفرن�سية. 

املعلومات  يف  �سوؤالً   20 امل�سابقة  ت�سمنت 

العامة عن املجتمع الفرن�سي واللغة الفرن�سية 

عن  ع��ام  اإن�سائي  مو�سوع  كتابة  اإىل  اإ�سافًة 

فرن�سا. وقد �ساهمت 20 �ركة تقريًبا يف اإجناح 

هذا العمل وتقدمي اجلوائز للفائزين )كمبيوتر 

حم���م����ل، ه���ات���ف خ��ل���ي، 

�سفرة اإىل فرن�سا...(.

الأه��م  امل�ساهمة  ولكّن 

ك���ان���ت ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د 

امل�����ادي ب��ح��ي��ث ق���درت 

ال���ت���ق���دمي���ات امل��ال��ي��ة 

 25.000 ب����ح����واىل 

ا�ستثمارها  مت  ي����ورو 

ق���اع���ات  حت����دي����ث  يف 

ال��ت��دري�����ش واف��ت��ت��اح 

قاعات جديدة.

النجاح  اإىل  ا 
ً
ون��ظ��ر

ال��ك��ب��ري ال���ذي اأح���رزه 

ر 
َّ
ه���ذا ال��ن�����س��اط، ق��ر

ج����ه����از ال����ت����ع����اون 

الع�سكري  الفرن�سي 

لبنان،  يف  التقني 

مديرية  من  وبدعم 

قائد  ومن  التعليم 

ة 
ّ
الكر اإع��ادة  اجلي�ش، 

العام 2011 ل �سيما 

الداعمة  ال�ركات  اّن 

����س���ت���ج���دد دع��م��ه��ا، 

م�ساهمة  اإىل  اإ�سافًة 

�ركات جديدة.

وبالتايل فاإّن جوائز 

امل�����س��اب��ق��ة ال��ث��ان��ي��ة 

تنوًعا  اأك��ر  �ستكون 

وقيمًة من �سابقاتها، 

امل�ساهمة  اأّن  ك��م��ا 

من  اجلي�ش  ميّكن  ما  اأ�سمل،  �ستكون  املالية 

يف  الفرن�سية  لتعليم  ج��دي��دة  م��راك��ز  افتتاح 

ومكتبة  للتدريب(،  عرمان  )مع�سكر  ال�سمال 

للتدري�ش،  قاعات  ثماين  وجتديد  بعلبك،  يف 

م�ستوى  لرفع  جدد  عنا�ر  تن�سئة  اإىل  اإ�سافًة 

تعليم اللغة الفرن�سية.

 ت�سهيات

يقدم جهاز التعاون للم�ساركي يف امل�سابقة 

عدة  الفرن�سيتي  والثقافة  اللغة  يف  الثانية 

ت�سهيلت تتيح ال�ستفادة لأكرب عدد، 

وهذه الت�سهيلت هي على النحو الآتي:

اللذين  وال��ي��وم  الوقت  امل�سرتك  اختيار   -

ينا�سبانه للخ�س�ع لامتحان من بني ثاثة اأيام 

بامل�ستوى  م�سابقات   3 اإج��راء  )�سيتم  حم��ددة 

نف�سه يف اأوقات خمتلفة(.

لعنا�ر  حتى  للجميع  الت�سجيل  باب  فتح   -

باإمكانهم امل�ساركة يف  فوج املغاوير )مل يكن 

بوا عن تدريباتهم(. امل�سابقة الأوىل كي ل يتغيَّ

امل�ساب�قة  يف  م�س��رتك  لك��ل  �سه�ادة  من�ح   -

ا اأو ل. �س��واء اأك��ان مت�ف�وًقً

يف  دورات  ملتابعة  اأك���رب  ف��ر���ش  ت��ق��دمي   -

املركز الثقايف الفرن�سي يف بريوت.

من  ال��راب��ع  فهي  لل�سرتاك  فر�سة  اآخ��ر  اأم��ا 

كبرية  امل�ساركة  كانت  وكلما   ،2011 �سباط 

وفعالة ياأتي الدعم ب�سكل اأو�سع وتكون اجلوائز 

عديدة ومتنوعة.

الفرن�سي  التعاون  جهاز  مع  التوا�سل  ميكن 

الع�سكري التقني يف لبنان لكل من يهمه الأمر 

عرب الربيد الإلكرتوين:

francophonie.fal@hotmail.fr
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اأقامت جمعية تنظيم الأ�رسة يف لبنان ور�شة عمل 

امل�ؤ�ش�شة  يف  قة  املحقَّ الأن�شطة  ح�ل  تقييمية 

وذلك يف فندق  العام 2010،  الع�شكرية خالل 

الع�شكرية  الطبابة  رئي�س  بح�ش�ر  امل�فينبيك 

العميد الركن م�ري�س �شليم ممثالً العماد قائد 

اجلي�س، رئي�س اجلمعية ال�شيد ت�فيق ع�شريان، 

�ش��شن  الإعالمية  املنتخبة  اجلمعية  ورئي�شة 

ع�شريان احل�شيني، روؤ�شاء الطبابة الع�شكرية يف 

املناطق، املديرة التنفيذية يف اجلمعية ال�شيدة 

قة امل�رسوع ال�شيدة �شي�شيليا  جنال البزري، ومن�شِّ

والإخت�شا�شيات  الأط��ب��اء  من  وع��دد  ال�شامي، 

الجتماعيات العامالت يف اجلمعية.

الركن  العميد  األ��ق��ى  ال�طني  الن�شيد  بعد 

فيها  نقل  اجلي�س  قيادة  كلمة  �شليم  م�ري�س 

يف  الأ�سسرة  تنظيم  جمعية  ن�شاط  القيادة  تقدير 

تاأتي  التي  العمل  ور�شة  على  والقيِّمني  لبنان 

يف  امل�شرتكة  الن�شاطات  من  للعديد  تت�يًجا 

جمال اإلقاء املحا�رسات وعقد الندوات واللقاءات 

املتعلقة بتنظيم الأ�رسة وال�شحة الإجنابية. 

اجل��رح  على  اأ�شابعكم  و�شعتم  لقد  وق���ال: 

رمت امل�اجهة حيث انكفاأ وينكفئ الآخرون. 
َّ
وقر

ولي�س من احلكمة مبكان اأن يكتفي املرء بلعن 

الظالم بل عليه اأن ي�شيء ال�شمعة تل� ال�شمعة 

ملح� ما اأمكن من هذا الظالم. فاأي خري تنتظره 

اجلهل  ظ�اهر  تف�شي   اأم��ام  امل�شتقبل  اأجيال 

التي  الجتماعية  والف��شى  والبطالة  والفقر 

والب�شرية،  الب�رس  ف��اق��دة  اأ����رسة  ن��اره��ا  ت��ذّك��ي 

مت�شي اإىل حيث ل تعلم، فيم�شي معها املجتمع 

وال�طن اإىل املجه�ل.

واأ�شار اإىل الإجنازات التي ا�شتطاعت حتقيقها 

جمعية تنظيم الأ�رسة يف لبنان، اإن على ال�شعيد 

مع  ال��ت��ع��اون  �شعيد  على  اأم  ال��ع��ام  ال���ط��ن��ي 

تقدمي  يف  جتّلى  وال��ذي  الع�شكرية،  امل�ؤ�ش�شة 

والقيام  الع�شكرية،  للطبابة  متن�ِّعة  م�شاعدات 

جم��الت  يف  القّيمة  امل��ح��ا���رسات  م��ن  ب�شل�شلة 

يف  الة  الفعَّ وامل�����ش��ارك��ة  وال��ت���ع��ي��ة،  الإر���ش��اد 

الن�شاطات التدريبية، اإىل جانب الدعم املعن�ي 

املادي لعائالت الع�شكريني ال�شهداء ومع�قي 

احلرب.

ثم كانت كلمة رئي�س اجلمعية ال�شيد ت�فيق 

ع�����ش��ريان ال���ذي ث��ّم��ن ج��ه���د ق��ي��ادة اجلي�س 

وق���ال اإن����ه: »ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ت���ّق��ف ال��دع��م 

�شندوق  قبل  من  اجلي�س  مع  مل�رسوعنا  امل��ايل 

تنفيذ  وا�شلنا  فقد  لل�شكان،  املتحدة  الأمم 

والعطاء  احلما�شة  نف�شها من  بال�ترية  امل�رسوع 

واللتزام، واإن كنا ل جند تف�شرًيا مقنًعا مل�قف 

ال�شندوق«. واأ�شار اىل »اإدخال تعديل على ا�شم 

اجلمعية حيث اأ�شيفت اإليه عبارة »للعمل على 

اأن معظم  انطالًقا من  الأ���رسة«  التنمية ومتكني 

اإعداد: تريز من�صور
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جه�دنا ي�شّب يف هذين املجالني. 

اجلمعية  يف  اجلي�س  م�رسوع  من�شقة  وعر�شت 

التقرير  عن  �ًشا  ملخَّ ال�شامي  �شي�شليا  ال�شيدة 

اجلي�ش  مع  اجلمعية  لن�شاط  التقييمي  ال�شنوي 

يف املعاهد وامل�شت��شفات الع�شكرية والأل�ية 

امل�شتفيدين،  عدد  بالأرقام  ت�شمن  والثكنات، 

العام  خ��الل  األقيت  التي  املحا�رسات  ون�عية 

2010 مثل الرتبية ال�شاحلة، احلمل وال�لدة، 

اجلن�س،  ع��ر  املتناقلة  والأم���را����س  ال�شيدا 

على  الإدم����ان  ب��ال��غ��ذاء،  املرتبطة  الأم���را����س 

و�شائل  للرجل،  الإجنابية  ال�شحة  امل��خ��درات، 

و���رسط��ان  الأ����رسة  تنظيم  و�شائل  احل��م��ل،  منع 

اأجمعت  التي  امل�ا�شيع  م��ن  وغ��ريه��ا  ال��ث��دي، 

التقييم،  جل�شة  يف  امل�شاركني،  كما  الدرا�شة، 

على حد �ش�اء، على �رسورة ت��شيع اإطار تنّ�عها 

ال�شيدة  قت 
َّ
تطر كما   .2011 العام  وتفعيلها 

ال�شامي يف تقريرها اإىل املع�قات التي واجهت 

الأطباء واملحا�رسين خالل الدورات بغية تفاديها 

يف امل�شتقبل. 

بني  للتقرير  التقييمية  امل��ن��اق�����ش��ة  ب��ع��د 

امل�شاركني لفت مدير اجلمعية ال�شيد ع�شريان 

اإىل اأن ال�شباط والع�شكريني قد اأبدوا رغبة يف 

زيادة عدد الدورات وتنّ�ع م�ا�شيعها. 

التقييمي  اللقاء  ال�شامي  ال�شيدة  وختمت 

والذي   2011 للعام  ال�شن�ي  الرنامج  بعر�س 

لتالمذة  وتثقيف  ت�عية  حما�رسات  �شيت�شمن 

�شباط املدر�شة احلربية، وتفعيل عمل اجلمعية 

برامج  وكذلك  الع�شكرية،  امل�شت��شفات  يف 

والأل���ي��ة  ال�شحة  مدر�شة  يف  وتثقيف  ت�عية 

والثكنات الع�شكرية، اإ�شافة اإىل عقد اجتماعات 

دورية تقييمية ل�شري العمل مع رئا�شة الطبابة 

الع�شكرية وم�ش�ؤويل الطبابة يف املناطق كافة.
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عميد متقاعد

دراسسات واأبحاث

كانون الثاين

املياه الإقليمية

TERRITORIAL WATER

بني املّد الإقليمي 

واجلزر الدويل

اأهم و�سائل  الِقَدم،  البحر، منذ  �سّكَل 

ال�سعوب  بني  ما  والنتقال  التجارة 

والببدول. ففي اجتبباه البحر وعببره مّت 

وانت�رش  الدويل،  الإقت�صادي  الن�صاط 

التبادل التجاري واحل�ساري. فح�سارات 

يف  الطوىل  اليد  لها  كانت  ال�سواطئ 

ن�رش الأفكار، والنمو العقلي، والنزاعات 

املناطق  بخالف  الفردية،  رّية 
ّ
التحر

التي  املغَلقة،  ة  القاريَّ واحل�سارات 

ميكن و�سمها ب�سمة الأنظمة املقفلة، اأو 

امل�ستبّدة، وجمتمعات الإقطاع والريف 

اأ�سا�س  على  القائمة  الذاتي  والكتفاء 

نظام مغلق اقت�سادياً وفكرياً.

املياه الإقليمية بني املّد الإقليمي واجلزر الدويلاملياه الإقليمية بني املّد الإقليمي واجلزر الدويلاملياه الإقليمية بني املّد الإقليمي واجلزر الدويل

�رشاع وتوازن

تاريخ  اإرجــاع  اإىل  امل�ؤّرخــني  بعـ�ض  �سعـى 

نزاع  اأو  ــر،  وال البحر  بني  ما  �ــراع  اإىل  العامل 

�سيا�سية  ب�س�رة  اأو  والــقــارات،  املحيطات 

الدميقراطيات  بــني  مــا  �ــراع  اإىل  اجتماعية، 

ال�سلمية  ة، 
ّ
احلـــــر الأنــظــمــة  ذات  ال�ساحلية 

ذات  الــقــاريــة  ــات  ــ�ري ــراط والأم وال�سعبيــة، 

وال�ستبــدادية  الت�سلُّطيــة  الق�ميــة،  الأنظمــة 

ــعــامل  ـــة الــفــار�ــســيــة وال )�ـــــراع الإمـــراطـــ�ري

الإغــريــقــي، �ـــراع رومـــا والـــرابـــرة، الإ�ــســـــام 

والــعــامل الإقــطــاعــي، هــ�لــنــدا واإمــراطــ�ريــة 

الدميقــراطيات  ونابلي�ن،  اإنكلــرتا  �سارلكان، 

واأخـــًرا  املحـ�ر،  ودول  الأنكل��سك�ســ�نيــة 

والكتـلة  الأطلــ�سي  �سمــال  حلــف  بــني  مــا 

ال�س�فـياتية(.

بني  ما  التاريخي  الت�ازن  يف  الختال  ولكن 

باإقامة  ينتهي  كان  ما  كثًرا  املجتمعات  هذه 

اإحتادات يتم فيها ت�ازن الق�ى ما بني الدول 

ال�ساحلية والدول الرّية.

البحر العام

ي�سكل مبداأ ال��س�ل اإىل البحر نقطة الإنطاق 

بامل�ا�سات،  املتعّلقة  الــدولــيــة  للق�انني 

وبخا�سة للدول الداخلية، اأي التي ل تطّل على 

اأي بحر.

 »
ّ
ُحر العام  »البحر  اأن  الأ�سا�سية  املبادئ  اأهم 

ملًكا  لي�ض  البحر  اأّن  يعني  وهــذا   ،)Libre(

التاريخ:  عر  املبداأ  هذا  تط�َّر  وقد  دولة.  لأي 

فاملفه�م الروماين ال�سابق كان يعتر اأن البحر 

املت��سط ملك الرومان الذين اأطلق�ا عليه ا�سم 

ت 
ّ
ا�ستمر وقد   .)mare Nostrum( »بحرنا« 

الــكــرى يف فر�ض  والإمـــراطـــ�ريـــات  الـــدول 

�سيطرتها على البحار واعتبارها ملًكا لها، حتى 

اله�لندي  العامل  ن�ر  عندما  ع�ر  ال�سابع  القرن 

 Mare »
ّ
غــرو�ــســيــ��ــض كــتــابــه: »الــبــحــر احلــــر

liberum وفيه يدافع عن نظرية حرية البحار، 
يطالب�ن  كان�ا  الذين  الأ�سبان  بذلك  ا  معار�سً

الرتغالي�ن  وكذلك  للبحر،  اخلا�سة  بامللكية 

والإيطالي�ن.

 »
ّ
احُلــر »البحر  ح�ل  غرو�سي��ض  دعــ�ة  لقت 

بنكر�س�ك  فمع  ع�ر.  الثامن  القرن  يف  �سداها 

واأعــايل  الإقليمي  البحر  بني  ما  التفريق  بــداأ 

البحار، واملناداة بحرّية هذا البحر، فبداأت بذلك 

ال�سيادة  دع�ى  يف  مغالتها  من  تخّفف  الــدول 

ة 
ّ
احلــر املــاحــة  مبــبــداأ  واقتناعها  البحار  على 

ع�ر  التا�سع  القرن  منت�سف  ومع  قيد.  كل  من 

كقاعدة   
ّ
ي�ستقر البحار  اأعايل  حرية  مفه�م  بداأ 

اأّن  على  التفاق  ومّت  عاملًيا،  بها  ُم�سلَّم  دولية 

ي�ساوي  البحرية  للدول  الإقليمية  املياه  حدود 

ال�ساطئ. وملا  مدى طلقة مدفع من�س�ب على 

كانت قذائف مدفعية تلك املرحلة ل تتجاوز يف 

الدويل  الراأي   
ّ
ا�ستقر فقد  اأميال  الثاثة  مداها 

اأن حدود البحر العام تبداأ بعد هذا  على اعتبار 

 هذا املبداأ �ساري املفع�ل حتى 
ّ
املدى. وا�ستمر

القرن الع�رين.

تق�سيم مياه البحر

مفاو�سات  بعد  الــدويل،  الــراأي   
ّ
ا�ستقر لقد 
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الدولة  اأّن  على  خَلت،  عق�د  اإىل  اإمتّدت  كثرة 

ال�ساحلية متتلك حًقا على البحار التي ت�ساطئ 

وخاله  الع�رين  القرن  مطلع  فمنذ  اإقليمها. 

وحتى الربع الأخر منه، والدول تتفاو�ض وت�سع 

حات  التفاقيات لتنظيم حق�ق الدول يف امل�سطَّ

عنها،  والبعيدة  اأر�سها،  من  القريبة  البحرية 

كذلك حق�ق الدول التي ل متلك �ساطًئا على 

بني  امل�ساواة  مبداأ  من  انطاًقا  وذلــك  البحر، 

 1907 العام  »لهــاي«  معاهدة  فمنذ  الــدول. 

مــعــاهــدة  وحــتــى  الــبــحــريــة  ــــروب  احل لتنظيم 

من  الكثر  و�سع   ،1982 الــعــام  »جامايكا« 

الق�اعد  و�سعت  التي  واملعاهدات  التفاقات 

جتاه  وواجباتها  الدول  حق�ق  لتحديد  الدولية 

احلق�ق  متتلك  التي  الدول  من  وغرها  البحار 

وال�اجبات نف�سها ب�سكٍل مت�ساٍو. 

تعريفات �رشورية

ة 
ّ
الدولية امل�ستمر لت املفاو�سات  لقد ت��سّ

حق�ق  لتحديد  منها  بّد  ل  تعريفات  و�سع  اإىل 

الدول ال�ساحلية يف البحار وحتديداتها العملية 

على اأر�ض ال�اقع، وذلك كما ياأتي:

• املياه الداخلية: وُيق�َسد بها تلك الأجزاء 
من البحر التي تتغلغل يف اإقليم الدولة وتتداخل 

فيها، وهي ت�سمل امل�انئ، والأح�ا�ض البحرية، 

اخللجان، البحار الداخلية، ولكّن لكل منها حكًما 

ا. خا�سً

اخلط  وه�   :)Baseline( الأ�سا�س  خط   •
الــروؤو�ــض  اأطـــراف  بني  يجمع  الــذي  امل�ستقيم 

اأجــزاء  وكــل  البحر.  يف  الداخلة  لاإقليم  الرية 

اخلط  هذا  من  ال�ساطئ  جلهة  تقع  التي  البحر 

الــدولــة  ـــاك  لأم تابعة  داخــلــيــة  مــيــاًهــا  تعتر 

ق�انني  عليها  وتــ�ــري  واإقليمها،  ال�ساحلية 

الدولة و�سلطانها و�سيادتها القان�نية.

الإقليمي  البحر  اأو  الإقليمية  املياه   •
)Territorial Water(: ه� النطاق البحري 
العام،  والبحر  الإقليم  بني  ما  واملمتّد  القائم، 

انطاًقا من خط الأ�سا�ض ومبدى ل يتجاوز 12 

مياً بحرًيا، ا�ستناًدا اإىل اتفاقية جامايكا العام 

1982، واتفاقية الأمم املتحدة لقان�ن البحار.

 Contiguous( املتاخمة  املنطقة   •

Zone(: وهي منطقة اإ�سافية ت�ازي يف مداها 
مدى البحر الإقليمي ولها اأحكام خا�سة.

املببنببطببقببة القببتبب�ببسبباديببة اخلببالبب�ببسببة    •
 :)Exclusive Economic Zone(

قرب  الأ�سا�ض  خط  من  املمتّدة  املنطقة  وهي 

ال�ساطئ وحتى اأعايل البحار اأو اجلرف القاري.

 Continental( البببقببباري  اجلببببرف   •
نهايتها  يف  تبداأ  التي  املنطقة  وه�   :)shelf
الأر�ض بالنحدار نح� الأعماق، واأكرث من 2500 

ر ال�ستفادة  م عمقاً، بحيث اأنه ي�سبح من املتعذَّ

اإىل  ال��س�ل  وي�سعب  لل�سيد،  البحر  مياه  من 

القعر ل�ستغال امل�ارد.

معاهدة الأمم املتحدة حول قانون البحار

)1982 (

معاهدة ل��سع  مفاو�ساتها  ــدول  ال  تابعت 

 دائمة وملزمة للقان�ن الدويل املتعّلقة بالبحر،

العام املتحدة  الأمم  تاأ�سي�ض  بعد  ا   وخ�س��سً

عرف مبدئي  اتفاق  اإىل  لت  ت��سّ وقد   ،1945 

يتّم مل  وملــا   ،1958 للعام  جنيف   مبعاهدة 

 التفاق على بع�ض الأم�ر اجل�هرية والأ�سا�سية

الإقليمي، البحر  يف  الــدول  حق�ق  ا   وخ�س��سً

ملك ه�  وهــل  البحر،  لهذا  املعق�ل   واملــدى 

فقد فح�سب،  ل�سيادتها  يخ�سع  اأنه  اأم   للدولة 

 تابعت الدول برعاية الأمم املتحدة املفاو�سات

التفاق على معاهدة جديدة وقعت مّت  اأن   اإىل 

Montego Bay يف جزيرة جامايكا يف مدينة 

وعرفت  ،1982 الــعــام  الأول  كــانــ�ن   10  يف 

البحار لقان�ن  املتحدة  الأمم  »معاهدة   با�سم 

(United Nations Convention on 
the Law Of the Sea - UNCLOS) 

ودخلت حّيز التنفيذ يف 16 ت�رين الثاين العام 

1994، وهي م�ؤّلفة من 320 مادة، و9 ماحق.

 :)Territorial Sea( البحر الإقليمي -

قان�ن  حــ�ل  املتحدة  الأمم  معاهدة  ت 
َّ
اأقـــر

البحار حق اأي دولة يف اأن متّد مياهها الإقليمية 

اإىل م�سافة ل تتعّدى 12 مياً بحرًيا يبداأ من خط 

الأ�سا�ض املحّدد وفق هذه املعاهدة.

ــة  ت هـــذه املــعــاهــدة حــق كــل دول
ّ
كــمــا اأقــــر

املياه  هــذه  على  �سيادتها  ب�سط  يف  �ساحلية 

يعل�  ــذي  ال الف�ساء  ت�سمل  وهــي  الإقليمية، 

هذه املياه، وكذلك طبقات الأر�ض التي ت�جد 

حتت هذه املياه، وما بينهما من م�ارد وثروات 

�سمكية اأو معدنية. ولكنها فر�ست على الدول 

ال�ساحلية ال�سماح لل�سفن الأجنبية بحق »املرور 

وب�سكل   ،)innocent passage( الــريء« 

و�سامتها،  الــدولــة  هــذه  اأمــن  مع  يتعار�ض  ل 

وللدولة  لل�رر.  اأو  للخطر  الإقليم  �ض 
ّ
يعر اأو 

ال�ساحلية احلق يف ال�سيد وا�ستثمار كل امل�ارد 

املتاحة يف البحر، اأو القعر، اأو الطبقات ال�سفلى 

من القعر وا�ستخراج الرثوات املتاحة من نفط 

وغاز ومعادن خمتلفة.

 Contiguous( املــتــاخــمــة  املــنــطــقــة   -

الأمم  املادة 33 من معاهدة  ورد يف   :)Zone
ــدول  ال حــق  مــن  اأن  ذكــرهــا  ال�سابق  املــتــحــدة 

الإقليمي  لبحرها  متاخمة  منطقة  اإقامة  البحرية 



متتّد 12 مياً بحرًيا اإ�سافًيا ما بعد حدود بحرها 

فيها  متار�ض  الــعــام،  البحر  باجتاه  الإقليمي 

�ساحيات اجلمارك، ومكافحة الهجرة، ومراقبة 

التي تقع �سمن بحرها  لل�سفن  ال�سحية  الأم�ر 

الإقليمي وهذه املنطقة )اأي على م�سافة تبلغ 

اأق�سى(.  الأ�سا�ض كحّد  بحرًيا من خط  24 مياً 

وللدولة احلق يف تطبيق قان�نها اخلا�ض على 

كل خمالفة لق�انينها اخلا�سة املتعّلقة باملياه 

ال�سمكية،  ثروتها  على  حفاظ  من  الإقليمية، 

اأو  ــاه،  املــي هــذه  يف  ال�سيد  مــن  الــغــر  ومــنــع 

ا�ستغال الأر�ض حتت هذه املياه، اأو ا�ستخراج 

اأي مادة اأو التنقيب عنها، لأنها حق من حق�ق 

الدولة ال�ساحلية، �ساأنها �ساأن البحر الإقليمي.

اخلا�ســة  القـتـ�ساديـــة  الـمنطقـــة   -

هي    :)Exclusive Economic Zone(

خط  مــن  اعــتــبــاًرا  بحري  ميل   200 حتى  متتد 

التنقيب،  يف  احلق  البحرية  وللدولة  الأ�سا�ض. 

وقعره  البحر  يف  امل�ج�دة  املــ�ارد  وا�ستخدام 

اإن�ساءات  من  منا�سًبا  تــراه  ما  واإقــامــة  وحتته، 

ولكن  العلمية،  البح�ث  اأو  الطاقة،  لت�ليد 

لأي  البحرية  والبيئة  املاحة  �ض 
ّ
يعر ل  ب�سكل 

الــدول  حق�ق  مع  يتعار�ض  ول  ة، 
ّ
م�ر خماطر 

الأخرى املقابلة اأو املجاورة.

لأي  القاري  اجلرف  ي�سمل  القاري:  اجلرف   -

املغم�رة  امل�ساحات  اأر�ــض  قاع  �ساحلية  دولة 

وباطنها التي متتّد اإىل ما وراء بحرها الإقليمي، 

تلك  لإقليم  الطبيعي  المتداد  اأنحاء  جميع  يف 

الــطــرف اخلــارجــي للحافة  الــري حتى  الــدولــة 

القارية، اأو اإىل م�سافة 200 ميل بحري من خط 

للحافة  اخلارجي  الطرف  يكن  مل  اإذا  الأ�سا�ض، 

ميتّد اإىل تلك امل�سافة.

املياه  اإن   :)High Seas( البحار  اأعــايل   -

التي تقع ما بعد املنطقة القت�سادية اخلا�سة 

»حرية  مبداأ  عليها  وي�ري  البحار،  اأعايل  تعتر 

ال�ساحلية  الــدول،  لكل  مفت�حة  وهي  البحار« 

منها واملقفلة )من دون �س�احل(، ل�ستخدامها 

كــمــا تــ�ــســاء، مــا عـــدا جتـــارة الــعــبــيــد، تهريب 

املخدرات، القر�سنة، اأو اإقامة حمطات رادي�ية 

اأو تلفزي�نية غر مرّخ�ض بها. ولهذه املنطقة 

يف  وردت  خا�سة  اأحــكــام  ا�ستثمارها  وكيفية 

التفاقية بالتف�سيل.

البحر لي�س ملكاً لأحد

من املنطقي اأن البحر لي�ض ملكاً لأحد، فالدول 

و�سيادتها  �سلطتها  فر�ست  واإن  البحرية، 

املائية  حات  امل�سطَّ بع�ض  على  التاريخ  خال 

ال�اقع  الأمـــر  بحكم  اأقاليمها  ت�ساطئ  التي 

ف�قه،  النقل  وحركة  �سطحه،  على  وال�سيطرة 

متتلك  اأنها  ي�ًما  تدعي  اأن  ت�ستطع  مل  اأنها  اإل 

الطبيعية،  حركتها  ت�قف  اأو  البحار،  هذه  مياه 

اأن الأر�ض  اأي�ًسا وال�اقعي  ولكن من املنطقي 

امتداًدا  اعتبارها  ميكن  املياه  حتت  ال�اقعة 

اأو هي جزء  الإقليم،  طبيعًيا للياب�سة ولأرا�سي 

الدول  وما و�سعته  باملياه.  الإقليم مغم�ر  من 

اأو ق�انني  اأو معاهدات،  اأعراف،  وال�سع�ب من 

وحــدود  الـــدول  هــذه  حق�ق  لتنظيم  اإلّ  لي�ض 

وقعرها  البحار  مبياه  ف 
ّ
بالت�ر منها  كل  حرية 

وم�اردها  �سع�بها  حياة  على  حفاًظا  حتته  وما 

وو�سائل عي�سها بطريقة حتمي حق�ق الآخرين، 

ومتنع النزاع، اأو التعدي على هذه احلق�ق.

• املراجع
• www.un.org/dept:UN convention 
on the law of the sea 1982. 

• القان�ن الدويل العام: �سارل رو�س�- مرتجم، 
الأهلية للن�ر والت�زيع- بروت 1987.

• القان�ن الدويل العام: علي �سادق اأب� هيف 
- من�ساأة املعارف بالإ�سكندرية 1975.

وفق  مــرًتا   1852 ي�ساوي  البحري  امليل   •
الإقليمي  البحر  عر�ض  فيك�ن  الدويل  القان�ن 

22،224x12 = 22،224 كلم.
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اإعداد:

�إح�ضان مرت�ضى

باحث يف ال�ش�ؤون اال�رسائيلية

املرحلة  ه��ذه  يف  اإ�رسائيل  تعاين 

االأوج��ه  دة  متعدِّ اأزم��ة  وج�دها  من 

مرتاكم  ف�شل  اإىل  تع�د  واجل�انب 

يف ح��ي��ث��ي��ات ع��ق��ي��دت��ه��ا االأم��ن��ي��ة 

امل��ت��ط���ِّرة. وك��ان��ت ه���ذه االأزم���ة 

حرب  اأعقاب  يف  مبا�رسة  ب��داأت  قد 

العام 1967، ثمَّ تراكمت  حزيران 

عنا�رسها ومظاهرها يف �شل�شلة من 

النه��ض  اأب��رزه��ا  ك��ان  التط�رات 

والفل�شطيني  العربي  وال��ت��ح��دي 

ب��ت�����ش��ع��ي��د امل���ق���اوم���ة، واإدخ�����ال 

ال�شهي�ين  الت��ّشعي  امل�رسوع 

يف املنطقة يف ماآزق فاقمتها 

النازحني  على  ال�شغ�طات 

تتزايد  راح��ت  الذين  اليه�د 

اأع��داده��م يف االجت��اه املعاك�ض 

من داخل الكيان اإىل اخلارج ودول 

متكن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  ال�شتات. 

الزعماء ال�شهاينة من احتالل اأجزاء 

الفل�شطينية  االأرا���ش��ي  من  كبرية 

اأ�شحابها  من  كبري  ق�شم  وت�رسيد 

امل�شت�طنني  ف���اإن  االأ���ش��ل��ي��ني، 

ينعم�ا  مل  ال����اف���دي���ن  ال��ي��ه���د 

كما  والطماأنينة  وال�شالم  بالهدوء 

كانت تعدهم به ال�كالة اليه�دية 

واالإع��الم  الدعاية  و�شائل  و�شائر 

الق�ة  ع�امل  اأن  كما  ال�شهي�نية. 

املنظمات  عليها  اعتمدت  التي 

ال�شهي�نية الإقامة الكيان – الدولة 

الثقة  اإ�شكالية  حالًيا  ت�اجه  باتت 

و�شائر  االإ�رسائيلي  واجلي�ض  بها. 

تعد  مل  له  الداعمة  االأمنية  الق�ى 

كانت  كما  املطلقة  الثقة  حم��ط 

اأن  ذل��ك  املا�شي،  يف  احل��ال  عليه 

مل  االإ�رسائيلية  الع�شكرية  ال��ق���ة 

تعد ق��ادرة على حتقيق كل �شيء 

واأي �شيء يف وقت ق�شري وخاطف، 

يف  فادحة  خ�شائر  تكبد  دون  ومن 

االأم�ال واالأرواح. وقد وردت كلمة 

للجنة  االأويل  التقرير  يف  »ف�شل« 

نتائج  يف  قت  حقَّ التي  فين�غراد 

جمم�عه  م��ا   2006 ال��ع��ام  ح���رب 

مراقب  تقرير  وك�شف  164م���رة. 

الدولة ح�ل دور »اجلبهة الداخلية« 

واأو���ش��اع��ه��ا خ��الل احل��رب نف�شها 

نييقيياط تييقيي�ييشيير وفيي�ييشييل كييثييرة. 

وك�شفت حتقيقات خمتلفة اأي�ًشا، 

ف�شاد  وج�د  عن  ق�شائي،  بع�شها 

م�شتمر وانتهاكات قيمية واأخالقية 

وم�شلكية يف �شفوف �شباط اجلي�ش 

�ش�اء،  حد  على  ورتبائه  وعنا�رسه 

النقا�ض  ح��دة  من  زاد  ال��ذي  االأم��ر 

يف ال��داخ��ل االإ���رسائ��ي��ل��ي ح���ل دور 

ومكانتها  الع�شكرية  امل�ؤ�ش�شة 

يف  ا  خ�ش��شً ال��ق��رارات،  �شنع  يف 

القان�نية  الن�ش��ض  غياب  ظ��ل 

ال���ا���ش��ح��ة وامل����ح����دَّدة، وت��ن��ام��ي 

الدع�ة ل��شع قي�د على تدخالتها 

نتيحة اهتزاز الثقة بها بعد ف�شلها 

الأهيييداف  ميين  الييعييديييد  يف حتقيق 

ظل  يف  وكذلك  واالأمنية،  الق�مية 

احل��روب  ن�ش�ب  احتماالت  ت��راج��ع 

املنطقة،  يف  الكربى  الكال�شيكية 

وتهرًبا  اإحجاًما  انعك�ض  الذي  االأمر 

من اأداء اخلدمة الع�شكرية االإلزامية، 

اأو  ال��ت���راة  درا�شة  وراء  ي  والتخفِّ

اأداء  من  تعفي  باإمرا�ض  االإ�شابة 

هذه اخلدمة. وقد ك�شف نائب وزير 

االأمن االإ�رسائيلي اجلرنال املتقاعد 

متان فيلنائي عن اأنه على الرغم من 

�إ�ضـر�ئيـل يف مـاأزق هـ�ضــــــــــــا�ضـة جبـهتهـا �لد�خليـة
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مرور اأربع  �شن�ات ونيِّف على انتهاء 

حرب لبنان الثامنة )2006(، فاإن 

املختلفة  ال����زارات  بني  اخلدمات 

قائمة.  تزال  ما  العربية  الدولة  يف 

واأ�شاف فيلنائي اأن هذه اخلدمات 

الت��شيات  تطبيق  دون  حت����ل 

اال���ش��ت��ع��دادات  مهمات  وت��ع��رق��ل 

حلماية نقطة ال�شعف االأ�شا�شية يف 

الكيان وهي اجلبهة الداخلية، التي 

حرب  اأي  يف  �شتتح�َّل  راأيه  بح�شب 

االأ�شا�شية  القتال  اإىل جبهة  قادمة 

وراأى  ال��ك��ل��م��ة.  ت��ع��ن��ي��ه  م���ا  ب��ك��ل 

ح�ل  اأج��راه��ا  درا���ش��ة  يف  فيلنائي 

املحدقة  االإ�شرتاتيجية  املخاطر 

اأن   ،2011 العام  العربية  بالدولة 

الداخلية  اجلبهة  من  فقط    %40

واقع حتت احلماية والباقي ما يزال 

مك�ش�ًفا متاًما.

التهديدات  اأن  فيلنائي  واعترب 

اإ�رسائيل  جبهة  لها  تخ�شع  ال��ت��ي 

االأ�شا�ض  يف  تكمن  اإمن��ا  الداخلية 

امل�شار  املنحنية  ال�����ش���اري��خ  يف 

ال��ق��ادرة  البال�شتية  وال�����ش���اري��خ 

املدنية  الأهييداف  كل  اإ�شابة  على 

والتي  اإ���رسائ��ي��ل  يف  املدنية  وغ��ري 

خمتلفة  ��ا  روؤو���شً ت��زوي��ده��ا  ممكن 

االأن�اع واالأحجام. وقد حت�َّل تهديد 

اإىل جانب  بالتايل،  ال�ش�اريخ  هذه 

ميكن  ال��ت��ي  الفدائية  العمليات 

تهديد  اإىل  ال��داخ��ل،  يف  تنفيذها 

الكلمة  معنى  بكل  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي 

ال��ع��ربي��ة على  ال��دول��ة  اأع����داء  الأن 

ال  اأنهم  متاًما  »يدرك�ن  ق�له  حد 

يقدرون على االنت�شار على اجلي�ض 

االإ���رسائ��ي��ل��ي يف ���ش��اح��ة امل��ع��رك��ة، 

على  �شيعمل�ن  فاإنهم  وبالتايل 

اجلبهة  طريق  عن  املعركة  ح�شم 

ل�رسبات  �ض 
َّ
�شتتعر التي  الداخلية 

كبرية وخطرية ما �شي�ؤثر على �شري 

نتائج  ح�شاب  اآلية  وعلى  املعارك 

احلرب«.

اإ�رسائيلية  اأمنية  جهات  واعتربت 

م�شوؤولة اأنه يف اجلي�ش معروف من 

ه� القائد ومن هي ال�حدات ومن 

ه� م�ش�ؤول عنها، يف حني اأن االأم�ر 

حتى  حتدد  مل  الداخلية  اجلبهة  يف 

القرار بت�شكيل  االآن. ومن هنا جاء 

اجلبهة الداخلية يف اجلي�ض لكن مع 

ا�شتمرار وج�د عدم و�ش�ح يف هذه 

ا ب�شبب  اجلبهة حتى االآن، خ�ش��شً

النق�ض يف امليزانيات.

�شحيفة »هاآرت�ض«، من ناحيتها، 

العدو  كيان  جه�زية  يف  كت  �شكَّ

حلماية جبهته الداخلية من �ش�اريخ 

املمانعة  دول  و�ش�اريخ  املقاومة 

حال  يف  و�ش�ريا  اإي���ران  ا  خ�ش��شً

اأن  ���دت  واأكَّ اإقليمية،  حرب  ان��دالع 

امل�شار من اأجل حتقيق ذلك ما يزال 

الع�شكري  املعلِّق  و�شخر  ط�يالً. 

ال�شهي�نية  ال�شحيفة  ه��ذه  يف 

له من  عام��ض هارئيل يف تقرير 

من  العدو  اإع��الم  ت�شخيم  حماولة 

جدوى منظ�مة »القبة الف�الذية« 

»بيان  ه��ازًئ��ا:  تقريره  يف  وق��ال 

مهم �شادر عن احلك�مة االإ�رسائيلية 

��ه اىل ك��ل م��ن اي���ران وح��زب  وم���جَّ

تاأجيل  منكم  ن��رج���  وح��م��ا���ض:  اهلل 

ن���اي��اك��م يف �شن ح��رب ملدة  ك��ل 

على  نعمل  فنحن  �شن�ات،  ث��الث 

ت�زيع اأقنعة لل�شكان يف االأ�شهر ال� 

بال�شخرية  واأ�شاف  املقبلة«،   36

اأ�شب�ع  اآخ���ر  اأخ��ب��ار  »اإن  نف�شها: 

امل�ؤ�ش�شة  ن�رست  اإذ  اإيجابية  كانت 

تتعلَّق  متفائلة  تقديرات  االأمنية 

تط�ير  يف  ملح�ظ  ت��ق��دم  ب��اإح��راز 

منظ�مة القبة الف�الذية العرتا�ض 

اإىل  ت�شري  اأن��ب��اء  وه��ي  ال�ش�اريخ 

اإمكان تزويد اجلي�ض االإ�رسائيلي اأول 

حلماية  املنظ�مة  هذه  من  بطارية 

مدينة �شديروت مقابل قطاع غزة 

املقبل،  ال��ع��ام  م��ن  اأي���ار  �شهر  يف 

ر   املجل�ض ال�زاري امل�شغَّ
َّ
فيما اأقر

اأقنعة واقية  بتم�يل م�رسوع ت�زيع 

ال�شهر  من  بدًءا  االإ�رسائيليني  على 

املقبل«. وبح�شب الكاتب فاإن هذه 

اخلط�ات مهمة و�رسورية لتح�شني 

قدرة دفاع اإ�رسائيل عن م�اطنيها... 

البطاريات  ه��ذه  مثل  ن�رس  اأن  اإال 

)مع  ال�شمالية  واحل��دود  القرى  يف 

ووفق  كامالً  عاًما  يتطلَّب  لبنان( 

��ط ل��ه ف��اإن  ���رسع��ة ال��ت���زي��ع امل��خ��طَّ

ا�شتكمال التجهيز �شي�شتغرق ثالثة 

اأع�ام بعد بدء امل�رسوع.

اأن  ال��ك��ات��ب  راأى  امل��ق��اب��ل  يف 

يراهن  يزال  ما  االإ�رسائيلي  اجلي�ض 

اجل���ي  الهج�م  ب��ني  ال��دم��ج  على 

ت�شمل  ال��ت��ي  ال��ربي��ة  والعمليات 

اح��ت��الل م��ن��اط��ق يف حم��اول��ة منه 

ال�ش�اريخ.  تهديد  على  رد  الإيجاد 

فاإن  االإج����راءات  ه��ذه  ف�شلت  واإذا 

اجلبهة الداخلية االإ�رسائيلية بح�شب 

�ض ل�رسبات مكثفة 
َّ
هارئيل �شتتعر

يف اأي م�اجهة مقبلة، و�شيك�ن من 

اأخ��رى  م��رة  اإ�رسائيل  على  ال�شعب 

اإىل ح�شم املعركة واإحراز  ل  الت��شُّ

ما ي�شبه الن�رس على اأعدائها، فاالأمر 

�شم�د  ق���درة  على  مت�قًفا  ب��ات 

وعلى  ط�يلة  لفرتة  االإ�رسائيليني 

يف  حمكًما،  ت�زيًعا  امل���ارد  ت�زيع 

الداخلية  اجلبهة  اأن  يبدو  ال  حني 

االإ�رسائيلية �شتك�ن على ا�شتعداد 

وذل��ك  مت�ا�شلة  ح��رب  مل���اج��ه��ة 

يف  كبرية  »ف��ج���ات  وج���د  ب�شبب 

ال�شيطرة  ق��درة  ويف  التجهيزات 

مب�ؤ�ش�شات  املتعلقة  وال��رق��اب��ة 

وا�شتعدادات  وال��ط���ارئ  االإن��ق��اذ 

ال�شلطات املحليَّة«.

»يديع�ت  �شحيفة  ن�رست  وق��د 

اأن  فيه  جاء  ا�شتطالًعا  اأح��رون���ت« 

اأن  ي��رون  امل�شتطلعني  من   %59

واأن  ع�شيبة،  فرتة  يف   
ّ
متر بالدهم 

اأم��ن��ه��م قد  ب���اأن  ي�����ش��ع��رون   %43

وراأى  ك��ب��رية،  ب�ش�رة  ت�شع�شع 

57% اأنه لي�ض يف االأفق �شخ�شيات 

رئا�شة  مبن�شب  ج��دي��رة  ج��دي��دة 

احلك�مة.

�لتهديد�ت �لتي تخ�ضع لها جبهة 

�إ�رس�ئيل �لد�خلية �إمنا تكمن يف 

�لأ�ضا�س يف �ل�ضو�ريخ �ملنحنية �مل�ضار 

و�ل�ضو�ريخ �لبال�ضتية �لقادرة على 

�إ�ضابة كل �لأهد�ف �ملدنية وغري 

�ملدنية يف �إ�رس�ئيل و�لتي ممكن 

تزويدها روؤو�ًضا خمتلفة �لأنو�ع
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اإعداد: ليال �صقر الفحل

ت
واإرششادا

 توعية 

كانون الثاين

اللواء يف

الكوارث
مواجهة 

طبيعية
ال

لبيئية
وا

ما هي خطة اللواء عند 

�ض قطاعه لكارثة 
ُّ
تعر

طبيعية اأو بيئية؟

اللواءان التا�صع والعا�رش 

ما اإجابة عن هذا ال�صوؤال  قدَّ

من خالل حما�رشة م�صرتكة 

األقيت يف كلية فوؤاد 

�صهاب للقيادة والأركان، 

وتناولت تنظيم اللواء 

ملواجهة الو�صع الطارئ 

مبا يف ذلك التعامل مع 

املوؤ�ص�صات واجلمعيات 

الر�صمية واخلا�صة.

اللواء العا�رش 

اإىل  املضضحضضا�ضضرة  مت  ُق�سِّ

الأول  عضضر�ضضض  قضض�ضضسضضمضضن: 

العا�رش  اللواء  من  �ضباط 

اليا�ض  الركن  العميد  هم 

قائد  )مضض�ضضسضضاعضضد  �سمعان 

منري  والعقيد   ،) الضضلضضواء 

الق�سم  )رئي�ض  زيضضد  اأبضضو 

الركن  والعقيد  الثالث(، 

ي��و���ض��ف ع���ّب���ود )رئ��ي�����س 

الق�ضم الثاين(، والعقيد الركن وليد احلاج )قائد الكتيبة 106(، و�سمل 

واإدارت��ه��ا.  واأنواعها  وال��ك��وارث  الأزم���ات  ح��ول  مفاهيم  بدايًة  العر�س 

الأزم��ة  طبيعة  على  ب��دوره  يعتمد  م�ضاد  فعل  اإىل  يحتاج  فعل  فالأزمة 

وم�ضتواها واخلطر الذي ت�ضكله على املوؤ�ض�ضة اأو النظام. لذلك فاإن اإدارة 

الأزمات الأمنية والكوارث الطبيعية هي الفن الأ�ضعب. والتحدي يكمن 

وي�ضعب  اإنذار  دون  من  الأر�س  لها  �س 
َّ
تتعر التي  الكوارث  مواجهة  يف 

اإىل  املحا�رشون  واأ�ضار  فادحة.  اخل�ضائر  يجعل  ما  مواجهتها  الدول  على 

يرتتب  وما  والعمران،  ال�ضناعة  وازده��ار  الب�رشية،  املجتمعات  تطور  اأن 

التفكري  النكبات، جعل  جانب  اإىل  احلديثة من خماطر  التكنولوجيا  على 

الإن�ضاين يتطوَّر يف ميدان احلماية بق�ضد املحافظة على العن�رش الب�رشي، 

بحيث بداأت احلكومات تاأخذ بكل ما هو جديد يف جمال مكافحة الكوارث 

وحماية الإن�ضان وممتلكاته من خالل حتليل الأخطار ودرا�ضتها واحتمال 

حدوثها، وال�ضتعداد لها عرب جتهيز الإمكانات املادية والب�رشية والفنية، 

اإ�ضافة اإىل امل�ضعى احلكومي لتوعية املواطنني حول اإر�ضادات ال�ضالمة 

وكيفية التعامل مع املخاطر.

واعتربوا اأن اأهم مقوِّمات النجاح هي يف الوقاية من نتائج الكوارث ما 

ي�ضتلزم منظومة اإدارية وا�ضحة يف خطوطها الثابتة وقيمها 

ر عرب ا�ضتحداث غرف  اإداري متطوِّ اأجل بناء جهاز  العامة من 

بكفاءة  واإدارتها  اأ�ضبابها  ودرا�ضة  الأزم��ات  ت�ضخي�س  مهمتها  عمليات 

وتقليل اآثارها ال�ضلبية على الفرد واملجتمع. 

الكارثة  تعريف  البحث  ه��دف  اأن  املحا�رشون  اأو���ض��ح  الإط���ار  ه��ذا  يف 

وت�ضليط  اأولً،  معاجلتها  وطرق  مفهومها  حيث  من  البيئية  اأو  الطبيعية 

ال�ضوء على متطلِّبات اإدارة الأزمة وخ�ضائ�ضها ثانًيا، ومعرفة نظام اإدارة 

اإدارة  الأزمة والآلية امل�ضتخدمة يف  اإدارة  الأزمات من خالل اختيار فريق 

والكوارث  الأزمات  الدولة يف مواجهة  واأجهزة  اللواء  ثالًثا، ودور  الفريق 

رابًعا.

الأمنية  للكوادر  ميدانية  تدريبية  برامج  باإعداد  الباحثون  اأو�ضى  وقد 

غالًبا  الأحداث  وقوع  لأن  احلدث،  مع  للتعامل  �ضابقة  من خربات  تنطلق 

�ضة يف كيفية  ما ياأتي من دون اأعرا�س مبا يف ذلك تكوين وحدات متخ�ضِّ

مواجهة اأخطار الكوارث الطبيعية، اإ�ضافة اإىل تطوير عمل اللجنة الوطنية 

لإدارة الكوارث التي اأن�ضئت يف لبنان العام 2008 وتفعيله.

الأك��ادمي��ي��ة  املوؤ�ض�ضات  يف  الأم��ن��ي��ة  املناهج  بتطوير  اأو���ض��وا  كما 
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والأم��ن��ي��ة مب��ا ي��ت��الءم م��ع الإي��ق��اع 

الأمنية.  اخلريطة  ات  ملتغريِّ ال�رشيع 

اإدراج  يتم  ل��و  امل��ح��ا���رشون  متنى  ث��م 

اأثناء  يف  ف 
ُّ
الت�رش كيفية  يف  خا�ضة  درو���س 

الغري،  بتجارب  والأخ��ذ  التعليم،  مناهج  يف  الطبيعية  ال��ك��وارث  ح��دوث 

وتعزيز الأبحاث العلمية. كما حر�ضوا اأخرًيا على الرتكيز على �ِضق الإر�ضاد 

يف املحافظة على الطاقة وتر�ضيد ا�ضتعمال الوقود واملحروقات.

اللواء التا�صع

التا�ضع من املحا�رشة، والذي كان بعنوان  اللواء  مه  يف الق�ضم الذي قدَّ

»الزلزل«، حا�رش كل من العميد الركن نزيه عزام )قائد اللواء(، والعقيد 

اخلوري  �ضيمون  والعقيد  الأول(،  الق�ضم  )رئي�س  نقول  مي�ضال  الركن 

)الكتيبة 96(، والرائد عامر عامر )الكتيبة 95(.

دُث الزلزل خ�ضائر فادحة واأ�رشاًرا بالهياكل الجتماعية والقت�ضادية  ْ
حُتِ

اأهمية  هنا  من  امل�ضتدامة،  التنمية  حتقيق  وتعرقل  للبلدان،  والبيئية 

ا بعد �ضل�ضلة الهزات التي �رشبت  املو�ضوع خ�ضو�ضً

اأنحاء كثرية من العامل.

اإمكان  على  ال�ضوء  ت�ضليط  كان  البحث  هدف  اأن  اأو�ضحوا  املحا�رشون 

امل�ضاركة  خالل  من  معها  التعامل  واأ�ضلوب  لبنان،  يف  ال��زلزل  ح��دوث 

ال�ضوء  �ضلَّطوا  لذلك  الع�ضكرية،  الأجهزة، ومن �ضمنها  الفعالة ملختلف 

الوطن وحفظ  الدفاع عن  الذي ل يقت�رش فح�ضب على  على دور اجلي�س 

اه اإىل اأعمال الإغاثة والإنقاذ يف اإبان الكوارث الطبيعية.  اأمنه، بل يتعدَّ

واأ�ضاروا اإىل دور اجلي�س من خالل اللجنة الوطنية 

الأجهزة  خمتلف  �ضمَّت  التي  الكوارث  لإدارة 

التابعة للجي�س اإ�ضافة اإىل الوزارات املعنية يف 

رين بالتمرين على اإدارة كارثة ناجمة  الدولة، مذكِّ

ذ يف منطقة �رشيفا )اجلنوب(  عن وقوع زلزال، الذي ُنفِّ

بالتعاون مع اليونيفيل ومب�ضاركة الأجهزة املعنية يف الدولة.

اأن  على  للكوارث  ي  الت�ضدِّ يف  فعالً  دوًرا  للجي�س  اأن  اإىل  وخل�ضوا 

تكون وحدات اجلي�س، ومنها الوحدة الكربى )اللواء(، ذات تنظيم 

عملية  يف  والأ�ضا�ضية  ال�ضلبة  بالنواة  اأ�ضبه  يجعله  خا�س 

ل والإغاثة. التدخُّ

اأو�ضى املحا�رشون بتفعيل عمل اللجنة الإدارية لإدارة 

و�ضع  خالل  من  الوقائية  الإج���راءات  واتخاذ  الكوارث 

تكون  بحيث  الأرا���ض��ي  وا�ضتخدام  للبناء  القوانني 

املن�ضئات  واإقامة  ال��زلزل  ملقاومة  مة  م�ضمَّ الأبنية 

التجمعات  عن  بعيًدا  نائية  مناطق  يف  والكهربائية  والنفطية  ال�ضناعية 

ال�ضكنية كون احلرائق والإنفجارات غالًبا ما تندلع يف من�ضاآت كهذه عند 

حدوث زلزل.

والدفاع  امل�ضلحة  القوات  من  خا�ضة  مهمات  ف��رق  اإع��داد  متنَّوا  كما 

املدين وال�ضليب الأحمر وخمتلف الوزارات املعنية يف الدولة وتدريبهم، 

اإىل فتح قنوات التعاون مع القطاع اخلا�س بغية ال�ضتفادة من  اإ�ضافة 

لو�ضع  امل�ضاعدة  وطلب  الطبيعية،  الكوارث  مواجهة  يف  التجارب  جميع 

ا�ضرتاتيجيات يف جمال تخفيف الأخطار الناجمة عن الكوارث.

وحلقات  اإعالمية،  خطط  اإع��داد  ���رشورة  اإىل  التو�ضيات  قت 
َّ
تطر كما 

توعية للمواطنني عرب املوؤمترات والندوات واللقاءات والربامج العلمية 

املطلوبة يف  الإج��راءات  اإي�ضاح  بعيد يف  اإىل حد  ت�ضاعد  والتي  املختلفة 

اأثناء الكوارث وكيفية تنفيذها.

اإنذار مبكر للمد البحري  اأخرى طالب املحا�رشون بو�ضع نظام  من جهة 

)ت�ضونامي(،  امل��اء  حتت  زل��زال  ح��دوث  عند  املحدقة  الأخطار  لتخفيف 

واإبعاد ال�ضتثمارات الع�ضوائية التي تزيد من ح�ضا�ضيتها للتاأثر باأي مد 

بحري.

قبل  م��ن  �ضاملة  م�ضح  بعملية  بالقيام  امل��ح��ا���رشون  اأو���ض��ى  واأخ���رًيا 

لتحديد  لبنان  يف  احليوية  واملواقع  التحتية  البنى  جلميع  اخت�ضا�ضيني 

مدى قدرتها على مقاومة الزلزل.
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الأ�ضل

عندما ظهرت،   ،64  – الدبابة ت  كانت  رمبا 

اأن  اإال  ال��ع��امل،  يف  ت��ط��وراً  االأك��ر  القتال  دبابة 

امل�ساكل املبكرة مع املحرك 5TDF )بوك�سرت 

�سيفنت(،  دبابة  يف   60L مبحرك  �سبيه  ديزل 

الرئي�س،  مدفعها  دق��ة  وع��دم  اجل��ر،  وعجالت 

عن  البحث  على  ال�سوفيات  املديرين  حّثت 

بديل للدبابة منخف�س التقنية مع اأداء م�سابه، 

للوحدة،  العالية  الكلفة  بانت  بعدما  �سّيما  ال 

وطريقة العمل املكثَّف للم�سنع.

بها  لُتجّهز  ج���داً  غالية  ال��دب��اب��ة  ك��ان��ت  لقد 

ذكر  دون  من  ال�سوفياتية  املدرعات  جيو�س 

دول حلف وار�سو.

دبابة  ط���وِّرت   1967 ال��ع��ام  م��ن  واع��ت��ب��اراً 

»اق���ت�������س���ادي���ة« م����ن ال��ت�����س��م��ي��م ال���ق���دمي 

م�سنع  يف  امل���ح���رك���ة  ل��ل��م��ج��م��وع��ة   V-46
م��دي��ن��ة  يف    URALVAGON ZAVOD
رئ��ي�����س  وك�������ان   .NIZHNY TAGIL
ابتكر  ق��د  كارت�سيف  ليونيد  املهند�سني 

واأدخ��ل  ال��ب��دئ��ي،  الت�سميم   »172 »ال��ه��دف 

البدئي  ال��ن��م��وذج  على  فنديكتوف  ف��ال��ري 

ى »الهدف 172 اإم  M 172« حت�سينات  امل�سمَّ

العام  من  امليدانية  التجارب  ودام��ت  واأنهاه. 

املوافقة،  وُبَعْيد   .1973 العام  اإىل   1971

 CHELYABINSK ���رك��ة  م��ب��ا���رة   ��ف��ت  ت��وقَّ

وت    55- ت  الدبابتني  ت�سنيع  عن   TANK
اجلديدة  الدبابة  الإنتاج  ز  تتجهَّ و�رعت    62-

ت - 72.

ريت�سارد  البولوين  الكولونيل  ب 
ّ
���ر واأخ��راً 

و1982   1971 العامني  ب��ني  كوكلن�سكي، 

بع�س الوثائق التقنية اخلا�سة بالدبابة  ت - 

72 اإىل وكالة اال�ستخبارات االأمركية.

ق�ضة الإنتاج

كانت الدبابة ت – 72، بني �سبعينيات القرن 

الدبابة  ال�سوفياتي،  االإحت��اد  وتفكك  الع�رين 

االأكر �سيوعاً جلهة ا�ستعمالها من قبل اجلي�س 

يف  اأخ��رى  دول  اإىل  َرت  ��دِّ ���سُ كما  ال�سوفياتي. 

حلف وار�سو مثل فنلندا والهند والعراق واإيران 

ُت�ْسَتْن�َسخ  كانت  كما  يوغو�سالفيا،  ثم  و�سوريا 

يف مكان اآخر باإجازة اأو من دونها.

ت�سنع  فكانت  باإجازة،  امل�سنوعة  الن�سخ  اأما 

يف بولونيا وت�سيكو�سلوفاكيا ال�سابقة مل�سلحة 

وكانت  وار���س��و.  حلف  م�ستهلكي 

ولكن  متانة،  واأكر  �سنًعا  اأف�سل 

اإىل  الفتقاره  ج��ودة  اأق��ل  بتدريع 

طبقة ال�سراميك املحتوي الراتنج 

م ال����رج وال��ت��دري��ع  داخ����ل م���ق���دَّ

امل���ن���ح���در، وال���ت���ي ا���س��ت��ب��دل��ت 

الدبابة  امتلكت  وكذلك  بالفوالذ. 

البولونية    T - 72G ت - 72ج 

باملقارنة  �سماكة  اأق���ل  ت��دري��ع��اً 

اجلي�س  يف  املعتمد  امل��ع��ي��ار  م��ع 

للرج(.  ملم   410( ال�سوفياتي 

من  الت�سدير  ن�سخ  كانت   1990 العام  وقبل 

ال�سنع،  ال�سوفياتية   72  - ت  الدبابة  ه��ذه 

الزبائن  للدول  اأدن��ى  مبنزلة  مماثل،  وب�سكل 

خارج حلف وار�سو )اأغلبها من الدول العربية(. 

عدم  هو  حقيقية  لوج�ستية  م�ساكل  �سّبب  وما 

الغيار  قطع  م��ن  العديد  ت��ب��ادل  على  ال��ق��درة 

والبولونية  ال��رو���س��ي��ة  الن�سخ  ب��ني  واالآالت 

والت�سيكو�سلوفاكية من هذه الدبابة.

لت�سبح   72  - ت  دبابة  يوغو�سالفيا  حدَّثت 

وباعت  واملتطّورة،  احلديثة   84  - م  الدبابة 



منها املئات حول العامل خالل ثمانينيات القرن 

الع�رين. و�سّمى العراقيون دبابتهم ت - 72 

قطع  من  جّمعوها  اأنهم  مع  بابل«  »اأ�سد  با�سم 

الغيار التي كانت تبيعها لهم رو�سيا كطريقة 

االأمم  الت�سّلح املفرو�س من  للهروب من حظر 

امل�ستقات  معظم  اأّم��ا  ال��ع��راق.  على  املتحدة 

 PT-9 البولونية  ال��دب��اب��ة  في�سّم  احل��دي��ث��ة 

من  والعديد   .90  - ت  والرو�سية   Twardy
اأي�ساً  ق��ّدم  واأوك��ران��ي��ا،  رو�سيا  ومنها  ال��دول، 

حزمات حتديث للدبابات القدمية ت - 72.

الدبابة  هذه  من  املختلفة  الن�سخ  ت 
ّ
ا�ستمر

موا�سفات  وتغّرت  لعقود،  االإنتاج  مرحلة  يف 

االأ�سلية  فالدبابة  ملحوظ.  ب�سكل  تدريعها 

امتلكت تدريعاً فوالذياً متجان�ساً يف قالب واحد 

يج�ّسد تكنولوجيا التدريع ذي الفوا�سل، وكانت 

اأوائل ال�سبعينيات.  حممية جيداً وفق مقايي�س 

الدبابة  ب�سناعة  ال�سوفيات  بداأ   ،1979 العام 

ت - 72 املعّدلة مع التدريع املرّكب امل�سابه 

لتدريع ت - 64 يف مقدم الرج وجبهة الهيكل. 

ت-72  الدبابات  زت  ُجهِّ الثمانينيات  واأواخ��ر 

ال�سوفياتية )كما يف عدة دبابات يف اأمكنة اأخرى 

من العامل( بقرميدات التدريع املفاعل وبطبقة 

 ABV اإ�سافية من »ال�سجاد« احلاجب التوليفي

التي تخدم كذلك كمانع انزالق القدم.

الدبابة  يف  ظهر  الاليزري  البعدي  املقيا�س 

َزت الن�سخ  ت - 72 منذ العام 1978 وقد ُجهِّ

الذي مل  املنظر  ب�ري خمتلف  االأوىل مبقيا�س 

يكن ممكناً ا�ستعماله للم�سافات االأدنى. وافتقر 

بع�س ن�سخ الت�سدير اإىل املقيا�س البعدي حتى 

ال�رايا  اآمري  دبابات  وحدها  اأو   ،1985 العام 

ا�ستقبلته.   )T-72K )الن�سخة  والف�سائل 

احلديثة  الدبابات  تزّودت  العام 1985،  وبعد 

ك 
ّ
من ت-72 التدريع املفاعل كمعيار، واملحر

االأكر قوة  V-84، واملدفع الرئي�س املحّدث 

ال�سواريخ  اإط���الق  ي�ستطيع  ال��ذي  الت�سميم 

ال�سبطانة.  م��ن  ل��ل��دروع  امل�����س��ادة  امل��وّج��ه��ة 

اأكر  التطوير  هذا  مع  ت-72  الدبابة  وغ��َدت 

قوة وكلفة من الدبابة ت-80، بيد اأن القليل 

اإىل حلفاء حلف  االأخ��رة و�سل  الن�سخ  من هذه 

زبائن  اإىل  كما  اقت�سادياً،  املنزعجني  وار�سو 

اأجانب قبل �سقوط الكتلة ال�سوفياتية منفردة 

العام 1990.

الت�سدير  دبابات  مت  ُقدِّ  ،2000 العام  منذ 

احل��راري  بالت�سوير  الليلية  ال��روؤي��ة  جهاز  مع 

كان  اأن��ه  م��ن  ال��رغ��م  )على  فرن�سي  �سنع  م��ن 

»ب��وران-ك��ات��ري��ن«  نظام  ا�ستعمال  االأف�سل 

الت�سوير  يت�سّمن  وال����ذي  حم��ل��ي��اً  امل�����س��ّن��ع 

خارقة  القذائف  و�ُسنَِّعت  الفرن�سي(.  احلراري 

ال��ت��دري��ع م��ن االأوران��ي��وم 

عيار  للمدفع  امل�ستنفد 

على  رو�سيا  يف  125ملم 

 BM-32 سكل املقذوف�

 1978 العام  ح��واىل  منذ 

ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن��ه��ا مل 

اخ��رتاق��اً  اأق���ل  تن�ر وه��ي 

التنغ�ستني  قذيفة  م��ن 

ت��ق��ارن  ال��ت��ي   BM-42
مع  االإخرتاقية  قدرتها  يف 

DM- االملانية  القذيفة 

.53

النماذج

ال����ن����م����اذج ال��رئ��ي�����س��ة 

 72  - ت  ال���دب���اب���ة  م���ن 

االحت�����اد  يف  ���ِن���َع���ت  ����سُ

ال�����س��وف��ي��ات��ي ورو���س��ي��ا. 

كلمة  من  ك  حرف  القيادة  دبابة  اإىل  واأ�سيف 

بالرو�سية(  )ال��ق��ي��ادة   Komandorskiy
لت�سبح ت - 72 ك، واإىل الدبابة ذات التدريع 

 Vzryvnoy ك��ل��م��ة  م���ن   V ح���رف  امل��ف��اع��ل 

يف   72  - ت  لت�سبح  بالرو�سية(  )املتفجر 

.T-72V
• ت-72 اورال )1973(:

اأمل�س  مب��دف��ع  م�سّلحة  االأ���س��ل��ي��ة  الن�سخة 

ال�سبطانة عيار 125ملم ومقيا�س بعدي ب�ري 

االآلية والب�رية  )اأي ي�ستعمل املبادئ  متطابق 

هدف  م�سافة  بتحديد  عليه  بالعامل  لل�سماح 

مرئي(.

• ت-72 اأ )1979(:
بعدي  مقيا�س  االأ�سلية:  الدبابة  اإىل  اأ�سيف 

قوي  تعزيز  الكرتونية،  رم��ي  واإدارة  الي��زري 

جلبهة الرج وقمته بالتدريع املرّكب )امللقب 

ب� دويل بارتون Dolly Parton ح�سب وكالة 

اح��ت��ي��اط م�سبق  الأم��رك��ي��ة(،  الإ���س��ت��خ��ب��ارات 

تدريع  داخنة،  رمانات  قواذف  مفاعل،  لتدريع 

على �سكل زعنفة مركب على واقيات الو�سل، 

تغيرات داخلية.

• ت-72م:
)من��وذج  للت�سدير،  ال��ق��رد«  »من��وذج  ن�سخة 

القرد هي الت�سمية غر الر�سمية التي اأطلقتها 
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ن�سخ  على  ال�سوفياتية  الع�سكرية  ال��ق��ي��ادة 

م��دّرع��ة،  ع��رب��ات  م��ن  الع�سكرية،  التجهيزات 

وطائرات و�سواريخ...( �سبيهة بالدبابة ت-72 

اأ  T72-A واإمنا مع تدريع اأكر �سماكة واأنظمة 

يف  كذلك  �ُسنَِّعت  امل�ستوى.  منخف�سة  اأ�سلحة 

بولونيا وت�سيكو�سلوفاكيا ال�سابقة.

:)1985( T-72B ت72 ب •
اأجهزة  ا�ستقرار،  جهاز  جديد،  رئي�س  مدفع 

ت�سديد واإدارة رمي قادرة على اإطالق ال�ساروخ 

 Super ت��دري��ع   .9M119 SVIR امل���وّج���ه 

يف  اإ�سافياً  تدريعاً  يت�سّمن   Dolly Parton
مقّدم الهيكل، حمرك مطّور 840 ح�ساناً بخارياً 

.)KW 626(

• ت-90 )1995(:
امليزات  وتت�سّمن  ت-72  الدبابة  حتديث 

التقنية للدبابة االأثقل واالأكر تعقيداً ت - 80 

 T-72 �سُت�سّمى  كانت  االأ���س��ل  ويف   .T-80
.BU

وفق  اأي�ساً  طّور  ت-72  الدبابة  ت�سميم  اإن 

ال��ن��م��اذج اجل��دي��دة االآت��ي��ة: دب��اب��ة اأ���س��د بابل 

م-95  )يوغو�سالفيا(،  م-84  )ال���ع���راق(،  

)ك���روات���ي���ا(،   M-95 Degman دغ���م���ان 

 PT-91 م-2001 )�ربيا(، ب ت-91 تواردي

Twardy )بولونيا(، ت - 90 )رو�سيا(، دبابة 
اإك�س EX )الهند(، وTR-125 )رومانيا(.

ميزات الدبابة ت - 72

يف  م��ي��زات  ب��ع��دة  ت-72  ال��دب��اب��ة  ت�سرتك 

ال�سوفياتية  ال��دب��اب��ات  ب��اق��ي  م��ع  الت�سميم 

نواق�س  اعتر  امليزات  هذه  وبع�س  االأ�سل. 

�سمال  حلف  دب��اب��ات  مع  املن�سفة  باملقارنة 

الطريقة  نتيجة  كان  معظمها  ولكن  االأطل�سي، 

خ��رات  م��ن  ان��ط��الق��اً  تطبيقها  يف  امل��رغ��وب 

ال�سوفيات العملية يف احلرب العاملية الثانية. 

اعتماداً  اأقل  الدبابة  هذه  اأن  من  الرغم  وعلى 

على الكهرباء من بع�س دبابات القتال الرئي�سة 

اإىل طاقة  بحاجة  مع ذلك  تبقى  فاإنها  الغربية. 

كهربائية للعمليات واحلركة.

الوزن

للغاية،  ال���وزن  خفيفة  ت-72  الدبابة  اإن 

)41 طناً(، و�سغرة جداً باملقارنة مع دبابات 

العديد  م  �ُسمِّ ولقد  الغربية.  الرئي�سة  القتال 

وار���س��و  حلف  دول  يف  واجل�����س��ور  ال��ط��رق  م��ن 

الدبابات  تنقل  حتمل  ت�ستطيع  بحيث  ال�سابق 

البتة  ميكن  ال  ح��ني  يف  ت�سكيلة،  يف  ت-72 

اأو  االأطل�سي  �سمال  حلف  دب��اب��ات  تعرها  اأن 

االأخرى منها ما يعني تقلي�س  حتى واحدة تلو 

االأم  ت-72  الدبابة  ملحوظ.  ب�سكل  حركتها 

مفرطة  ن�سخة  مع  ن�سبياً  الطاقة  منخف�سة  هي 

االأ���س��ا���س  ال��دي��زل  حم��رك  كتلة  م��ن  ال�سغط 

احلرب  من  ت-34  للدبابة  املخ�ّس�س   V-12
على  فتجري  ال�سال�سل  اأم��ا  الثانية.  العاملية 

ف 
ُّ
بتعر ي�سمح  ما  القطر  كبرة  طريق  عجالت 

)عائلة  الدبابة ت-72 وم�ستقاتها  �سهل على 

طريق  ع��ج��الت  متتلك  ت-80/64  ال��دب��اب��ة 

الركوب فرديئة  الراحة يف  اأما  �سغرة ن�سبياً(. 

الغربية املجّهزة بجهاز  الدبابات  باملقارنة مع 

تعليق هدرودينامي.

غائ�سة  نهر  الجتياز  ت-72  الدبابة  َمت  �ُسمِّ

يف  ُيجمع  القطر  قليل  �سنوركل  م�ستعملة 

د كل فرد من الطاقم جهاز تنف�س  الدبابة. وزوِّ

للحاالت  العدة  �سندوق  يف  مو�سوعاً  مب�ّسطاً 

ك حتت املاء فيجب 
ّ
الطارئة. فاإذا توقف املحر

املياه  غمرت  واإال  ث��وان  �ست  خ��الل  ي��دور  اأن 

غرفة املحرك نظراً اإىل فقدان ال�سغط. وتعتر 

ج��داً  مهمة  ولكنها  خطرة  ال�سنوركل  طريقة 

للحفاظ على احلركية العمالنية.

NBC احلماية

�سامل  حماية  بنظام  ت-72  الدبابة  حتظى 

وكيميائي  بيولوجي،  ن���ووي،  هجوم  اأي  �سد 

وال��رج  الهيكل  داخ��ل   
َ
ُك�ِسي فلقد   .)NBC(

البورون  مكّون  من  م�سنوع  توليفي  بقما�س 

عن  الناجمة  االإ�سعاعات  دخول  تقلي�س  بهدف 

انفجارات قنبلة نيوترونية. وكذلك زّود الطاقم 

هواء نظيفاً يوّفره نظام �سامل لرت�سيح الهواء. 

دخ��ول  دون  طفيفاً  ال��زائ��د  ال�سغط  وي��ح��ول 

التلّوث عر ال�سمامات والو�سالت. كما ي�سمح 

ا�ستعمال ملقم اآيل للمدفع الرئي�س بطرد ق�ري 

التلقيم  م��ع  باملقارنة  فاعلية  اأك��ر  للدخان 

اليدوي التقليدي ملدافع الدبابة، بحيث ميكن 

القتال  مق�سورة  ع��زل  على  احل��ف��اظ  ن��ظ��ري��اً 

دبابات  اأما  حمدود.  غر  زمناً   NBC عن  بعيداً 

الداخلية  الت�سدير ت-72 فال تتمتع بالبطانة 

واإمن��ا  الرو�سية  الدبابة  يف  قيا�سية  هي  التي 

اال�سطناعي  القما�س  من  طبقة  عن  عبارة  هي 

من  درجة  يوّفر  بحيث  ر�سا�س  على  املحتوي 

النيوترون  اإ�سعاعات  مفاعيل  �سد  احلماية 

والنب�سات الكهراطي�سية.

داخل الدبابة

كلها  الرتاثية  ال�سوفياتية  ال��دب��اب��ات  مثل 

الداخل  من  ت-72  الدبابة  ت�سميم  تخّل�س 

�سغر  دب��اب��ة  �سبح  اإىل  ع���ودة  يف  الف�سيح 

ا�ستبدال  درجة  اإىل  للتدريع  فاعل  وا�ستعمال 

وه��ذه  اآيل.  مبلقم  ال��ط��اق��م  يف  ال��راب��ع  ال��رج��ل 

االإن���ه���اك املعنوي  ت��زي��د  االأ���س��غ��ر  االإ���س��اف��ة 

واجل�سدي للطاقم )على الرغم من اأنه يف اخلدمة 

ُيدعم طاقم الدبابة مبيكانيكي ينتقل مع وحدة 

يتطّلب  ثانية،  ناحية  من  الع�سكري(.  الدعم 

الداخل ال�سّيق اأفراَد طاقم ق�سار القامة وفق 



الطول االأق�سى املحّدد يف اجلي�س ال�سوفياتي 

يف  مفرو�سة  نف�سها  الطول  )قيود  1،6م  ب� 

العهد(.  ال�سوفياتية  االأخرى  املدّرعة  العربات 

بفتحات  االأ�سا�سي  ت-72  ت�سميم  ويتمتع 

مع  وح��ت��ى  للبري�سكوب  ج���داً  �سغرة  روؤي���ة 

فحقل  القتال،  لدبابات  املربكة  املقايي�س 

حال  يف  ملحوظ  ب�سكل  يتقّل�س  ال�سائق  روؤي��ة 

ت�سميم  فهو  القيادة  نظام  اأما  فتحته.  اإقفال 

عجلة  من  بدالً  التقليدي  التوجيه  ذراع  ثنائية 

الدبابات  يف  ال�سائعة  القيادة  ذراع  اأو  القيادة 

الغربية احلديثة، االأمر الذي يتطّلب اال�ستعمال 

ا�ستعمال  يعّقد  ما  لليدين  تقريباً  امل�ستقر 

ال�رعات ال�سبع اليدوية يف علبة ال�رعة.

التدريع

اإزداد  ت-72  للدبابة  احلماية  ت��دري��ع  اإن 

ت-72  الدبابة  فرج  جيل.  اإىل  جيل  من  قوة 

التقليدي  الفوالذ  تدريع  من  �ُسِنع  االأ�سا�س 

املتجان�س الذي يج�ّسد تكنولوجيا التدريع ذي 

تبلغ  الق�سوى  ال�سماكة  اأن  ويعتقد  الفوا�سل. 

وعند  ملم،   80 ال��رج  اأن��ف  وعند  ملم،   280

ال�سفيحي  ال��ت��دري��ع  م��ن  ملم   200 املنحدر 

تراوح  �سماكة  يوفر  ُيلوى  عندما  الذي  اجلديد 

بني 500 و600 ملم على طول خط الت�سديد. 

الدبابة ت-72 فمجّهز  من  االأخر  النموذج  اأما 

ت�سوبهام  لتدريع  م�سابه  مرّكب  تدريع  بحماية 

زت  امل�ستعمل يف الدبابات الغربية احلديثة. ُجهِّ

الدبابة ت-72 م )ن�سخة الت�سدير من الدبابة 

ال�سوفياتية ت-72 اأ( بتدريع خمتلف باملقارنة 

مع الدبابة ت-72 اأ: فلقد كانت متتلك فوالذاً 

حماية  مينحها  الرج  جتويف  يف  خمتلفاً  مرّكباً 

االإنفجار  )ال�سديدة   HEAT قذائف  �سّد  اأق��ل 

امل�سادة للدبابات( والقذائف اخلارقة الدروع 

م1  ت-72  امل��ح��ّدث��ة  ال��دب��اب��ة  اأم����ا   .)AP(

�سماكته  اإ�سايف،  بتدريع  فمجّهزة   T72-M1
يف  زيادة  ُينتج  املنحدر،  �سفيحة  على  16ملم 

 .AP و   HEAT قذائف  �سد  االأفقية  احلماية 

َزت كذلك يف الرج بتدريع مركب اأحَدث  كما ُجهِّ

مع العامل املح�سو بالكريات.

بتدريع  ز  جمهَّ ت-72  الدبابة  من��اذج  بع�س 

احلماية قبل كل �سيء �سد  زاد  متفّجر  مفاعل 

النماذج  وبع�س   ،HEAT ن��وع  م��ن  ال��ذخ��رة 

الثقيل  ال��ت��دري��ع  ه��ذا  امل����زّود  منها  االأخ����رة 

 AP و   HEAT قذائف  مقاومة  يف  )للم�ساعدة 

احلديثة(، ما يزال غر حممي كفاية �سدها.

مثل  ت-72،  الدبابة  من  االأخر  النموذج  اأما 

ت-72 ب فقد ُجّهز برجها بتدريع حم�ّسن، ُيرى 

ح�سب  وي�سمى  مقّدمه  نتوء  خالل  من  بو�سوح 

»دويل  ت��دري��ع  با�سم  الغربية  اال�ستخبارات 

.»Dolly Parton بارتون

كما  اإ�سافياً.  تدريعاً  املنحدر  زّود  وكذلك 

زت الن�سخ االأخرة من الدبابة ت-72 بي/ ُجهِّ

اأ  بيT-72 B/B1 1، ومناذج الدبابة ت-72 

بطبقة م�سادة لالإ�سعاعات على �سقف الهيكل.

افتقد  ت-72  الدبابة  من  البدائي  النموذج 

األ��واح  من  ب��دالً  اجلانبية،  )احل��واج��ب(  التنانر 

الق�سم  من  جانب  كل  على  الزعنفية  التدريع 

االأ���س��ا���س  ال��ن��م��وذج  يف  الهيكل  م��ن  االأم��ام��ي 

االأ�سلي. وعندما دخلت الدبابة ت-72 اخلدمة 

املجّهز  االأول  النموذج  كانت   1979 ال��ع��ام 

الق�سم  تغطي  البال�ستيك  من  جانبية  بتنانر 

فا�سلة  األ���واح  مع  التعليق،  نظام  من  االأع��ل��ى 

حلماية جانب �سناديق الوقود واملعدات.

وعلى عك�س الدبابات الغربية احلديثة، تخزن 

الطاقم  مق�سورة  يف  الذخرة  ت-72  الدبابة 

باالإ�سافة اإىل الرج. وهذا يعني اأنه اإذا اخرُتَِقت 

اأن تنفجر،  الرئي�سة، ميكن للذخائر  املق�سورة 

يف  عالياً  ال��رج  وق��ذف  الطاقم  قتل  ميكن  اأي 

Jack-in-the- الهواء، كما يف لعبة االأطفال

فيبتهج  املو�سيقى  تلعب  لعبة  )وه��ي   box
فيفاجئهم  ج 

ّ
مهر فجاأة  يظهر  حتى  االأط��ف��ال 

فعله  تتق�سد  كانت  ما  وهذا  بهجتهم(،  لتزيد 

الطواقم االأمركية التي تواجه الدبابة العراقية 

ت-72 خالل حرب اخلليج.

 Jane’s International جملة  واأّك����دت 

Defense Review يف عدد متوز 1997 اأن 
بعد انهيار االحتاد ال�سوفياتي �سنحت الفر�سة 

اأن يتفّح�سوا دبابة  اأمركيني واأملان  ملحللني 
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التدريع  م���زّودة  ال�سنع  �سوفياتية  ت-72 

قدرة  ع��دم  لهم  فيثبت   Kontakt-5 ERA
ق��ذائ��ف ال��دب��اب��ات االأمل��ان��ي��ة واالأم��رك��ي��ة على 

ط عملية  ال��ذي ن�سَّ االأم���ر  ال��ت��دري��ع،  خ��رق ه��ذا 

مثل  ح��داث��ة  ال��دب��اب��ات  ق��ذائ��ف  اأك���ر  تطوير 

فعل  ردة  وك��ان��ت   .M829A2، M829A3
حديثة  اأن��واع��اً  الرو�سية  الدبابات  حي  م�سحِّ

تدريع  فيه  مبا  الثقيل  املفاعل  التدريع  من 

.Kaktusو Reklit

املدفع

من  رئي�ساً  مدفعاً  ت-72  ال��دب��اب��ة  زّودت 

�ساأن  ذا  كان  125ملم،  عيار   2A46 �سل�سلة 

يف  105ملم  عيار  القيا�س  املدفع  من  اأعظم 

الدبابات الغربية ع�رذاك، وا�ستمر اأهم بقليل 

على  املنت�ر  120م����ل����م/ل44  امل��دف��ع  م��ن 

وكنموذج  احلديثة.  الغربية  الدبابات  بع�س 

على  قادر  املدفع  هذا  ال�سوفياتية،  للدبابات 

للدروع  امل�سادة  املوّجهة  ال�سواريخ  اإط��الق 

كما القذائف الرئي�سة القيا�سية ومنها قذائف 

الدروع  HEAT وAPFSDS )القذيفة اخلارقة 
ذات الزعنفة امل�ستقرة والنعل املنبوذ(.

امل��دى،  يف  م��رتاً  املدفع  ه��ذا  يف  اخلطاأ  يبلغ 

االإرتفاع  زاوي��ة  بو�سع  االأق�سى  م��داه  ويرتبط 

احتياطية  �سغط  طبلة  زّود  ولقد  االيجابية. 

للدخان  ال�ريع  التفريغ  يف  ت�ساعد  متكاملة 

االأخرة  وهذه  النار.  اإط��الق  بعد  ال�سبطانة  من 

كافية  بقوة  ت�ستهر  ملم   125 البالغ  بعيارها 

من  �سم   40 �سماكته  حائطاً  الدبابة  لتخرتق 

تاأثر  دون  من  لي�س  ولكن  امل�سّلح،  الباطون 

ال��ن��ار يف  اإط��الق��ه  امل��دف��ع يف  �سلبي على دق��ة 

حلف  جيو�س  يف  �سائعات  ���رت  وق��د  بعد.  ما 

مفادها  االأخ���رة  ال��ب��اردة  احل��رب  يف  االأطل�سي 

ملم   125 ال�سخم  للمدفع  الهائل  الرتاجع  اأن 

يف  بكامله  امليكانيكي  النقل  جهاز  ي�ر  قد 

الدبابة  ه��ذه  اآم��ر  على  وك��ان  ت-72.  الدبابة 

تكون  عندما  تني 
ّ
مر النار  اإطالق  اأمر  يعطي  اأن 

ُيفرَت�س  وك��ان  ن��ار«...  »ن��ار،  ك: 
ّ
تتحر الدبابة 

يف�سل  اأن  لل�سائق  االأوىل  الطلقة  ت�سمح  اأن 

اجلهاز الفا�سل لتاليف تدمر جهاز النقل عندما 

الثاين.  االأم��ر  عند  املدفع  يطلق  الرامي  يكون 

ال�سائع هذه،  ال�سكون  ُتثبت تكتية  الواقع  ويف 

وب�سكل كبر، دقة النران يف الدبابة واأْن لي�س 

ال�رر  اأو  ال��رتاج��ع  مع  �سيئاً  تفعل  اأن  عليها 

امليكانيكي يف اأي �سيء.

مناظر  ت-72  ال��دب��اب��ات  معظم  ميتلك  ال 

FLIR، )حتى تلك امل�سّدرة  الت�سوير احلراري 

اأنها كلها تتمتع مبيزة  الثالث(، مع  العامل  اإىل 

دون  ما  باالأ�سعة  امل�سيء  »لونا«  دون(  )وما 

باهظة  احل���راري  الت�سوير  فمناظر  احل��م��راء. 

اجلديد،  الرو�سي   FLIR ون��ظ��ام  ج���داً،  الثمن 

كاترين  ب��وران-  احل��راري  الت�سوير  »منظومة 

دِخل وح�سب حديثاً 
ُ
Buran- Catherine«  اأ

.T-80 UM يف الدبابة ت-80 يو اإم

الدبابات  غالبية  متتلك  ال  ثانية،  ناحية  من 

ال�سوفياتي  االحت��اد  خ��ارج  امل�سنوعة  ت-72 

حني  يف  ال��الي��زري  البعدي  املقيا�س  ال�سابق 

اإدارة  بنظام  للت�سدير  امل�سّنفة  تلك  تتمّتع 

رمي من منزلة اأدنى ومبلقم اآيل.

امللقم الذاتي

املوجود  ذاك  اإىل  الذاتي  امللقم  هذا  يرتكز 

حت�سينات  م��ع  ت-62  ال��دب��اب��ة  �سل�سلة  يف 

وعر�سة  بطيء  م��ا  ح��ّد  اإىل  وه��و  ميكانيكية، 

اإن مل يتم تعّهده جيداً.  اال�ستغال اجلّيد  لعدم 

وهو بحاجة اإىل ما بني �سبع و15 ثانية لتلقيم 

يجعل  ما  الرئي�س،  املدفع  يف  جديدة  قذيفة 

كون  اإىل  نظراً  ممكن  غر  االأخ��ر  ه��ذا  ت�سديد 

فوق  درجات   3 املدفع  رفع  اإىل  بحاجة  امللقم 

واإع���ادة  امل��غ��الق  م��وؤخ��رة  خف�س  بغية  االأف���ق 

عملية  وت�ستغرق  اجلديدة.  بالقذيفة  الت�سديد 

بعدي  مقيا�س  بوا�سطة  النهائي  الت�سديد 

خم�س  اإىل  ثالث  من  بال�ستي  وكمبيوتر  اليزري 

ثوان. وميكن لدبابة بطاقم جّيد التدريب وبارع 

واإمنا مبلقم ذاتي �سيانته غر وافية )االأمر غر 

اأن  اأو احلر�س(  النخبة  ال�سائع يف فرق مدرعات 

اأما  بالدقيقة.  م�سّددة  قذائف   8 حواىل  تطلق 

اأف��راد  من  امللقم  حيث  الغربية  الدبابات  يف 

الطاقم تتم عملية التلقيم ب�رعة اأكر وتتطلب 

د  الذي ي�سدِّ الوقت  ث��واٍن، يف  فقط بني 3 و5 

فيه الرامي املدفع ويطلق القذيفة فور �سدور 

احلديثة  وت�ستطيع  امللقم.  عن  اجلهوز  اإ�سارة 

من هذه الدبابات اأن تطلق بني 12 و18 قذيفة 

م�سّددة يف الدقيقة باملقارنة مع 8 قذائف يف 

غالبية الت�ساميم ال�سوفياتية والرو�سية.

والرو�سية  ال�سوفياتية  ال��دب��اب��ات  اأخ����راً، 

الثانية  العاملية  احلرب  بعد  امل�سّنعة  جميعها 

للمدفع  ن�سبياً  حمدودة  ارتفاع  بزوايا  َمت  �ُسمِّ

اأن املظهر  اإىل حقيقة  ال�سبب  الرئي�س. ويعود 

اجل��ان��ب��ي امل��ن��خ��ف�����س ل��ل��دب��اب��ة وق��م��ة ال��رج 

م��وؤخ��رة  يدفعان  متماثل  ب�سكل  املنخف�سة 

املدفع اإىل االحتكاك بقمة الرج ما مينع خف�س 

منطقياً  تعوي�ساً  يبدو  االأمر  هذا  )كان  املدفع 

هذا  اأن  العلم  مع  املنخف�س،  اجلانبي  للمظهر 

الدبابات  من  االأح��دث  الن�سخ  يف  ُحِفظ  القرار 

الرو�سية مثل بالك ايغل، وت-84-120 التي 



كان  االأ�سا�سي  القرار  اأن  اأظهرت  اأنها  يبدو 

خاطئاً، فُحلَّت حالياً امل�ساألة بارتفاع طفيف يف 

مظهر الدبابة(. وميكن خف�س املدفع الرئي�س 

طفيفاً جداً حتت خط االأفق، فقط درجات قليلة 

قد ال تبدو ذات �ساأن، حتى نتذّكر اأنه يف املواقع 

لو�سع  الفائقة  االأهمية  اإث��ب��ات  متَّ  الدفاعية 

»الهيكل املنخف�س« مع الدبابة املختبئة خلف 

فوهة  �سوى  منها  ينك�سف  ال  والتي  تّلة،  قمة 

الهدف  من  املرئي  برجها  من  وج��زء  مدفعها 

املتوّقع.

ارتفاع  بزاوية  فتتمّتع  الغربية  الدبابات  اأما 

»الهيكل  و�سع  يف  تختبئ  اأن  وميكنها  اأك��ر 

من  ���س��ّي��ق  و���ري��ط  امل��دف��ع  م��ع  املنخف�س« 

ال  ال�سوفياتية  الت�ساميم  اأن  حني  يف  ال��رج 

اأخذ  يف  ت�رع  اأن  الظروف،  معظم  يف  ت�ستطيع، 

البتة الأنها غر قادرة على خف�س  الو�سع  هذا 

وترمي  قمة  خلف  لتختبئ  يكفي  ما  مدافعها 

هذا  اأ���س��ل  ت�سجيل  وميكن  تلة.  اأ�سفل  على 

العقيدة  وك��ان��ت  التمويه.  مل�سلحة  النق�س 

تاأكيد  على  تقوم  ال�سوفياتي  لالإحتاد  التكتية 

يكن  مل  لذلك  احل��رب.  يف  الدفاع  على  الهجوم 

اأن  الرو�س  للم�سّممني  خا�س،  ب�سكل  مهماً، 

تكون دبابتهم قادرة على 

اأخ����ذ م��واق��ع دف��اع��ّي��ة 

وهذا  طويلة.  لفرتات 

االأم�����ر ي��ت��ع��ار���س مع 

الغربية  ال��ن��ظ��رة  حتمية 

ال��دب��اب��ات  ه���ذه  م��ث��ل  اإىل 

ودبابة  االملانية  ليوبارد  كدبابة 

التي  االأم��رك��ي��ة  واب��رام��ز  لوكلرالفرن�سية 

اجتياح  �سد  دفاعية  حرب  يف  للقتال  َمت  �ُسمِّ

�سوفياتي متوقع �سد دول حلف الناتو.

اخلدمة

دبابة   5000 من  اأك��ر  الرو�سي  االحت��اد  يف 

ت-72 منها حواىل 2000 يف اخلدمة الفعلية 

و3000 يف الإحتياط. وت�ستعمل اأكرث من دولة 

عر العامل هذه الدبابة.

الرئي�س  املدفع  اأن  املحّللني  بع�س  يعتقد 

ت-72 عيار 125 ملم 2A46 قادر على تدمر 

اليوم.  العامل  حديثة يف  رئي�سة  قتال  دبابة  اأي 

التقت  عندما  منا�سبات  ث��الث  ويف  ذل��ك،  وم��ع 

اجليو�س  ت-72  الدبابة  امل�ستعملة  اجليو�س 

الغربية املالكة دبابات قتال رئي�سة: يف لبنان 

االإ�رائيلية  امل��رك��اف��ا  )���س��د   1982 ال��ع��ام 

العام  العراق  يف  االأمركية(،  م-60  والدبابة 

1991 )�سد الدبابة م1 اأبرامز االأمركية، م60 

اأ1 والدبابة الريطانية ت�سالنجر1( ويف العراق 

ثانية العام 2003.

الدبابة  اأظ��ه��رت  كلها  املنا�سبات  ه��ذه  يف 

وبعد  الف�سل.  كما  النجاح  من  القليل  ت-72 

لبنان  يف   1982 ال��ع��ام  اال�رائيلي  االجتياح 

اأعلنت كل من �سوريا وا�رائيل تفّوق دبابتها. 

ال��ع��راق،  وح���رب  اخلليج  ح��رب  احل��رب��ني،  ويف 

هزمية  �ر  العراقية  الدبابات  وح��دات  هزمت 

الدبابات  طواقم  اأن  اإىل  اأك��ر  يعود  وال�سبب 

التفوق  وك��ان  التدريب  قليلي  كانوا  ت-72 

�سابت  عيوب  اإىل  منه  احللفاء  مل�سلحة  اجلوي 

الدبابة ت-72 نف�سها.

ع����الوة ع��ل��ى ذل���ك، 

اأك���ر  م���واج���ه���ة  يف 

ال���دب���اب���ات 

الغربية حداثة كانت ن�سخ 

حمّدثة  غ��ر  قدمية  العراقي  اجلي�س  دب��اب��ات 

العراقية  ت-72  الدبابات  كانت  لقد  اآن��ذاك. 

اأنها  بحيث  ق��درة  االأق��ل  امل�سّدرة  الن�سخ  من 

اأقل  قذائف  وترمي  �ساأن،  ب�سكل ذي  مل جتّدد 

وبن�سف  للفوالذ،  بخارق  تكون  ما  )غالباً  قوة 

احل�سوة من املتفّجر(.

احلكومة  اأن  ُن�����ِر   ،2009 ال��ث��اين  ك��ان��ون  يف 

دبابة   2000 حتى  ل�����راء  تفاو�س  العراقية 

التعمر  اإع��ادة  اإىل  بحاجة  ودباباتها  ت-72، 

والتحديث.

يف اأيلول 2009 اأعلن اأن فنزويال تخّطط ل�راء 

92 دبابة ت-72 رو�سية.

تاريخها القتايل

ال�سوف��ي��اتي��ة  ال��ح���رب   :1989-1979  •
االإحت�����اد  )ا�ستعم�لها  اأف��غ��ان���ستان  يف 

ال�سوفياتي(.

العراقية  االيرانية  احلرب   :1988-1980  •
)ا�ستعملها الطرفان(.

االجتياح  خ��الل  )���س��وري��ا  لبنان   :1982  •
االإ�رائيلي(.

النكا  ����ري  يف  االأه��ل��ي��ة  احل���رب    :1983  •
)الهند(.

جنوب  يف  احل��دود  ح��رب   :1989-1986  •
اإفريقيا )كوبا(.

ناغورنو-كاراباخ  ح��رب   :1994-1988  •
)اأرمينيا واأذربيجان(.

• 1988-1993: احلرب االأهلية اجلورجية.
ج�����ن��وب  يف  احل��������رب   :1992-1991  •

اأو�سيتيا.

• 1992-1993: احلرب يف اأبخازيا.
الفار�سي  اخلليج  ح��رب   :1991-1990  •

االأوىل )العراق(.

يف  االأه���ل���ي���ة  احل�����رب   :2002-1990  •
�سراليون.

ح�������������������������روب   :2001-1991  •
يوغو�سالفيا )يوغو�سالفيا(.

الع�رة  االأي��ام  حرب   :1991  •
)يوغو�سالفيا(.

ا�ستقالل  1991-1995: حرب   •
كرواتيا )يوغو�سالفيا، حرب كرايينا، 

كرواتيا وجمهورية �رب�سكا(.

• 2001: مقدونيا )مقدونيا(.
• 1994:  احلرب االأهلية يف رواندا )اأوغندا(.

االأوىل  ال�سي�سان  ح��رب   :1996-1994  •
)رو�سيا، ال�سي�سان(.

• 1999: حرب ال�سي�سان الثانية )رو�سيا(.
الغ��ربية  ال�����س��������ح��راء  ح��������رب   :2001  •

)املغرب(.

• 2003:  اجتياح العراق )العراق(.
• 2003: حرب اخلليج الثانية )العراق(.

• 2008:  احلرب يف جنوب اأو�سيتيا )رو�سيا 
وجورجيا(.

الواحد بني ميامنار  االأ�سبوع  حرب   :2009  •
وبنغالد�س )ميامنار(.
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النماذج املختلفة والت�ضغيل

ق��اع��دة  ت-72  ال��دب��اب��ة  هيكل  ا�ستعمل 

لت�ساميم عربات ثقيلة اأخرى منها ما ياأتي:

والدعم  للمواكبة  ثقيلة  دب��اب��ة   BMPT  -

املتقارب.

بالباريوم  �سواريخ  راجمة  دبابة   TOS-1  -

احلراري مع 30 اأنبوب قذف بدالً من الرج.

 12 رافعة  مع  م�ساعفة  دبابة   BREM-1  -

جتهيزات  جرافة،  �سفرة  طناً،   25 واأخرى  طناً، 

جر، واأدوات.

ون�س  م��ع  قتال  هند�سة  دب��اب��ة   IMR-2  -

ل�سفرة  ومو�سع  وكالّبات،  طناً   11 تل�سكوبي 

جرافة اأو حمراث، ونظام نزع األغام.

MTU-72  دبابة ج�ر مدّرعة قادرة على   -

مّد ج�ر عر�سه 18 مرتاً خالل 3 دقائق.

T-72 72-حتديث الدبابة ت

من  �سل�سلة  ت-72  ال��دب��اب��ة  عائلة  عرفت 

 KMOB ال��ت��ح��دي��ث��ات ف��ل��ق��د ق��ّدم��ت ���رك��ة 

اأج��ه��زة  م��ع   T-72MP ال��دب��اب��ة  االأوك��ران��ي��ة 

ط��ّورت  كما   .SAGEM SAVAN الت�سديد 

ن�سخة جمّهزة مبدفع اأمل�س عيار 120ملم وفق 

معاير حلف ناتو ومزّود ملّقماً اآلياً.

الرو�سية   Uralvagonzavod �ركة  اأم��ا 

فقد قدمت حتديثاً للدبابة T-72M1 ت�سّمن 

ومدفعاً  ح�سان،   1000 بقوة  دي��زل  حم��رك 

اإدارة رمي  اأمل�ساً جديداً عيار 125ملم، ونظام 

جديداً مع اأجهزة ت�سديد ليلي/نهاري م�ستقرة 

بالي�ستياً  وحا�سباً  واالآم��ر  للرامي   Sosna-U
رقمياً، ونظام مالحة باالأقمار ال�سناعية وتدريعاً 

مفاعالً متفّجراً ونظام اأرينا للتدابر امل�سادة.

ح��ّدث��ت  ف��ق��د  الت�سيكية  اجل��م��ه��وري��ة  اأم����ا 

اإ�سم  ليحمل   T-72M1 دبابات  من  اأ�سطولها 

ال��دب��اب��ات  ه��ذه  اأوىل  وت�سّلمت   .T-72CZ
ال��ث��اين 2004 واالأخ���رة  امل��ح��ّدث��ة يف ك��ان��ون 

نظام  التحديث  وت�سّمن   .2006 العام  نهاية 

حمرك  م��ع  طاقة  وجمموعة  باحلا�سوب  اإدارة 

وجهاز  ح�سان   1000 بقوة   CV12 بركينز 

 ZTS Dubrica نقل حركة اآيل. وحّدثت �ركة

.T-72 Moderna ال�سلوفينية دبابات

 Obrum �ركة  وّقعت   ،2002 حزيران  يف 

البولونية اتفاقاً مع �ركة ريختال الند �سي�ستم 

حتديث  حتديث  جم��ال  يف  للتعاون  االملانية 

البولوين  للجي�س  التابعة  ت-72  دب��اب��ات 

باالعتماد تكنولوجيا الدبابة ليوبارد.

نظام  لتحديث  اأنظمة  �ركات  ع��ّدة  وقّدمت 

ق��درة  م��ع  ت-72  ال��دب��اب��ة  عائلة  رم��ي  اإدارة 

الت�سوير احلراري.

م�ضتخدمو الدبابة ت-72

وت-80،  ت-64  الدبابتني   عك�س  على 

باإجازة  جداً  وا�سع  ب�سكل  الدبابة  هذه  �سّدرت 

حتى قبل انهيار االإحتاد ال�سوفياتي.

وتخدم هذه الدبابة يف عدة دول اأبرزها:

 ،)72AG-T )النموذج  دبابة   500 اجلزائر: 

دب��اب��ة،  اأرم��ي��ن��ي��ا: 102  دب��اب��ة،  ان��غ��وال: 50 

اأذرب���ي���ج���ان:175 دب��اب��ة، ب��الرو���س��ي��ا:1225 

 30 ك��روات��ي��ا:  دب��اب��ة،   433 بلغاريا:  دب��اب��ة، 

دبابة،   162 فنلندا:  دبابة، 

 66 ج����ورج����ي����ا: 

دب��اب��ة، ك��اراب��اخ 

 316 ال���ع���ل���ي���ا: 

اال�ستيالء  مت  ومعظمها  دبابة 

عليه خ��الل ح��رب ك��اراب��اخ، 

دب����اب����ة،   238 امل����ج����ر: 

ال�����ه�����ن�����د:1100 دب���اب���ة، 

اي����ران:250 دب��اب��ة، ال��ع��راق: 

ك��ازاخ�����س��ت��ان:  دب���اب���ة،   100

دبابة،   157 الكويت:  دب��اب��ة،   650

دبابة،   260 ليبيا:  دبابة،   210 قرغ�ستان: 

دبابة   148 امل��غ��رب:  دب��اب��ة،   31 مقدونيا: 

)النموذج ت-72 ب ف(، بولونيا: 772 دبابة، 

 30 رومانيا:  دبابة،   278 ت�سيكيا:  جمهورية 

 304 �ربيا:  دب��اب��ة،   9000 رو�سيا:  دب��اب��ة، 

دبابات، �سراليون: دبابتان، �سلوفاكيا: 272 

دبابة، �سوريا: 1500 دبابة، طاجيك�ستان:40 

دبابة، ترك�ستان: 570 دبابة، اأوكرانيا:1200 

دبابة، اليمن: 39 دبابة.

:T72M معلومات تقنية ت-72م •
• الأبعاد:

- الطول: 9.53 م.

- العر�س: 3.36م.

- االرتفاع: 2.226م.

- الوزن: 44.5 طن.

- الطاقم: 3 اأ�سخا�س )اآمر دبابة، �سائق، راٍم(.

املحرك: ديزل 12 ا�سطوانة 7 متعدد الوقود 

V-84-1 بقوة 840 ح�ساناً.
• الأداء:

- ال�رعة الق�سوى على الطريق: 60 كلم /�سا.

 45 الوعرة:  االأر���س  يف  الق�سوى  ال�رعة   -

كلم/�سا.

- معدل القدرة: 18 ح�سانا بالطن.

- اال�ستقاللية الذاتية: 500 كلم.

- ال�سغط على االأر�س: 0.9 كلغ/�سم.

- القدرة على اجتياز جمرى مياه 1.2 م من 

دون حت�سر و 5 اأمتار مع �سنوركل.

- اجتياز خندق عر�سه 2.8 م.

- اجتياز عائق عمودي بعلو 0.8 م.

- االنحدار االأق�سى: 30 درجة.

• الت�ضلح:
ملم   125 عيار  ال�سبطانة  اأمل�س  مدفع   -

هيدروليكي  ا�ستقرار  ج��ه��از  م��ع    2A46M
�سكل  على  ومم�سط    2E42-2 JASMIN
الرمي من 8-6  دوالب ي�سع 22 قذيفة، منط 

طلقات بالدقيقة، 45 قذيفة على منت الدبابة.

- ر�سا�س حموري ب ك ت PKT  عيار 7.62 

ملم مع 2000 طلقة.

-ر�سا�س للدفاع اجلوي NSVT  عيار 12.7 

ملم مع 3000 طلقة.

- 8 هواوين مدخنة 902B عيار 82ملم 

• جتهيزات:
 TPN-4 اأو   TPN-3-49 ليلية  روؤي���ة   -

TVN-4 لل�سائق.
على  ق������ادرة   1A40-1 رم����ي  اإدارة   -

SVIR 9K 120 )AT- ال�����س��واري��خ  توجيه 

11SNIPER B( وترمى من املدفع.



.1V528 حا�سب بالي�ستي -

- م�سبار لقيا�س الريح.

.  173-R راديو -

.3ETS13 INEJ نظام مكافحة احلريق -

NBC حماية -

.KMT-6 اختيارياً نظام نزع االألغام -

• احلماية:
مفاعل  وت���دري���ع   NDZ م��رك��ب  ت��دري��ع   -

.KONTAKT-5 كونتاكت

ن�ضخ الدبابة ت-72

• اجليل الأول:
حمرك  بدئي،  منوذج  اأول   :172 -املو�سوع 

.V-45
- املو�سوع172م:ثاين منوذج بدئي، حمرك 

.V-46
اأول ن�سخة يف �سل�سلة االإنتاج وقد  - ت-72 

 TPD-2-49 توافقي  بعدي  مبقيا�س  جهزت 

2A26M وباملدفع

- ت-72 ك T-72K م�ستقة للقيادة ومنها 

ن�سختان:

 R-123M راديو  بجهازي  جمهزة  لل�رايا   -

.R-173 اأو

راديو  باأجهزة  جمهزة  واالأف���واج  للكتائب   -

وهوائي   R-130Mو  R-173و   R-123M
تل�سكوبيك طول 20 اأمتار.

للت�سدير  ن�سخة   :T-72v ف  ت-72   -

باإجازة يف دول حلف وار�سو، مقيا�س  وم�سنعة 

.TPD-K1 بعدي اليزري

للت�سدير  ن�سخة   :   T-72mم ت-72   -

وار�سو،  حلف  دول  يف  باإجازة  وم�سنعة 

ت����دري����ع م���ع���زَّز 

ب���������س����ف����ائ����ح 

م�سافة على املنحدرات اخلفيفة والرج.

• اجليل الثاين:
العامني  ب��ني  �سنعت  ن�سخة  -ت-72اأ: 

1979 و1985، مدفع 2A46 ومقيا�س بعدي 

TPD-K14، تركيب تنانر حماية من  اليزري 

البال�ستيك على اجلانبني.

ت-72 اأكT-72AK  للقيادة. 

اأ  T-72AM هي الدبابة ت-72  اأم  ت-72 

مع مقيا�س بعدي توافقي املرتاجع.

ت-72 اأفT-72AV: تركيب قرميدات من 

التدريع  املفاعل.

 T-72AM BANAN ب��ن��ان  اأاإم  ت-72 

وتغطية   6TD-2 حم��رك  تركيب  مع  حتديث 

جيدة بتدريع مفاعل اجليل االأول.

• اجليل الثالث:
نة �سنعت اعتبارا من  - ت-72 ب ن�سخة حم�سَّ

 ،2A46M 84، مدفع-V العام 1985، حمرك

اإطباقات  مع  ال��رج  مقدم  يف  التدريع  زي��ادة 

ملم   20 �سماكتهاها  �سفيحة  تركيب   ،BDD
للمحرك  ن  حم�سَّ تريد  اخلفيف،  املنحدر  على 

ال��والي��ات  يف   DOLLY PARTON ي�سمى 

 SVIR �سفر  ال�ساروخ  رم��ي  ق��درة  املتحدة، 

.9K119

ب  ت-72   -

اإنتاج   T-72BSMT
العام 1984 �سنوركل مركب 

يف موؤخرة الرج واإ�سافة درج ثالث اإىل اليمني.

- ت-72 ب T-72B1 1 من دون قدرة رمي 

�سواريخ. 

- ت-72 ب ك T-72BK وت-72 ب ك 1 

T-72BK1  -للقيادة.
T-72BV وت-72 ب1ف   - ت-72 ب ف 

الر�سمية  �سبه  الت�سمية  ه��ي   T-72B1V
للدبابتني 72B-T و T-72B1 عندما تزودان 

تدريعاً مفاعالً.

  T-72S1 T-72S :ت-72�س و ت-72�س -

 T-72B1 من  م�ستقتان  للت�سدير  ن�سختان 

كونتاكت  قرميدات  عدد  تقلي�س   -T-72B
KONTAKT اإىل 155.

وم�سنعة  للت�سدير  ن�سخة  م1م   ت-72   -

باإجازة يف دول حلف وار�سو.

• اجليل الرابع:
نوع  وم��ن  اأي����ساً  ع��زز  ال��رج  ت��دري��ع   -

 9M119SVIR ���س��ف��ر    ����س���اروخ   ،NDZ
من  ق��رم��ي��دة   227  ،))AT-11SNIPER
با�س��م  امل��ع��������روف  كونت��اك���ت  الت���دريع 

يف    SUPER DOLLY PARTON
الواليات املتحدة.

الدبابة  ه��ي   T-72BM اإم  ب  ت-72   -

مفاعل  بتدريع  جمهزة   1T-72B1ب ت-72 

 SMTM199من اجليل الثاين كونتاكت -5 و

ح�سب ت�سمية حلف ناتو.

حمدثة  ن�سخة   t-72 BU يو  بي  ت-72   -

ا�سم  حتت  رو�سيا  �سنعتها  اإم  ب  ت-72  من 

ت-90.
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ذكراهم خالدة

كانون الثاين

ذكرى العقيد املغوار ال�شهيد ميالد النداف
مب��ن��ا���س��ب��ة ال���ذك���رى ال�����س��ن��وي��ة 

ميالد  املغوار  العقيد  ال�ست�سهاد 

ال�سهيد  عائلة  اأق��ام��ت  ال��ن��داف، 

بالتعاون مع فوج املغاوير قدا�ًسا 

كني�سة  يف  نف�سه  ل��راح��ة  وج��ن��اًزا 

القيامة - نيو رو�سة.

التعازي  القدا�س وفد قدم  ح�رض 

ب��ا���س��م ق��ائ��د ال��ف��وج و���س��ب��اط��ه، 

واأ�سدقاء ال�سهيد. وتراأ�س الذبيحة 

االإلهية االأب طوين النداف �سقيق 

ه��ّل��ي��ط.  ج����وزف  واالأب  ال�سهيد 

يف  ال�سهيد  االأخ���ر  ا�ستذكر  وق��د 

ال�سهادة،  عظته متكلًما عن معنى 

»ف��ال�����س��ه��داء ال مي��وت��ون ول��ذل��ك 

كما  �سنة«.  كل  يف  ذكراهم  نحيي 

ماآثر  الذاكرة  اإىل  هّليط  االأب  اأعاد 

العقيد ال�سهيد النداف ومن اأهّمها 

عائلته التي حملت ا�سمه وما زالت 

زم��ان  ك��ل  يف  ذك���راه  على  حتافظ 

ومكان، باالإ�سافة اإىل ال�سورة التي 

حمّبيه  قلوب  يف  ال�سهيد  تركها 

وبخا�سة رفاق ال�سالح الذين ياأبون 

ن�سيان �سهدائهم.

قدا�س يف الذكرى ال�شنوية

ال�شت�شهاد العقيد ميالد النداف

واأبلح حتيي ذكرى الرائد ال�شهيد طوين �شمعان

واإحياء اأربعني املقدم ال�شهيد عبدو جا�رس
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ذكرى الرائد ال�شهيد طوين �شمعان
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اأحيت قيادة اجلي�س وبلدة �سغبني وعائلة 

يوماً  اأربعني  مرور  ذكرى  جا�رض  عبدو  املقدم 

يف  وجنازاً  قدا�ساً  فاأقامت  ا�ست�سهاده،  على 

ح�سور  يف  �سغبني  يف  جرج�س  م��ار  كني�سة 

ال��ن��ائ��ب روب���ر غ���امن، ومم��ث��ل��ة ع��ن النائب 

ال�سابقني  والنائبني  ع��ون،  مي�سال  العماد 

اإيلي فرزيل وفي�سل الداوود، والعميد �رضبل 

جان  العماد  اجلي�س  قائد  ممثالً  في�سل  اأب��و 

االأم��ن  ق��وى  م��دي��ري  ع��ن  وممثلني  قهوجي 

ورئي�س  الدولة،  واأمن  العام  واالأم��ن  الداخلي 

فرع املخابرات يف منطقة البقاع العميد ح�سني 

ال�سهيد  واأف��راد عائلة  ال�سالح  خليفة ورف��اق 

واأهايل بلدته.

للرهبانية  العام  الرئي�س  القى 

امل���ارون���ي���ة امل��رمي��ي��ة االأب���ات���ي 

�سمعان اأبو عبده كلمة حتدَّث فيها 

جا�رض  عبدو  ال�سهيد  املقدم  عن 

الذي �سقط واملعاون زياد املي�س 

بر�سا�س م�سلحني يف جمدل عنجر 

يف �سبيل واجب الدفاع عن االأمن 

واال�ستقرار ومالحقة املجرمني.

ال�سهيد  دورة  لرفاق  كلمات  كانت  كذلك، 

القدا�س  واأع��ق��ب  و�سقيقه.  ماغي  وزوج��ت��ه 

اأمام  لل�سهيد  تذكارية  لوحة  باجتاه  م�سرة 

عنها،  ال�ستارة  ازيحت  حيث  العائلة،  منزل 

زياد  ال�سهيد  املعاون  عائلة  وذلك مب�ساركة 

املي�س.

يف ال�سياق نف�سه اأحيت بلدة اأبلح ذكرى الرائد 

ال�سهيد طوين �سمعان. وبدعوة من رئي�س البلدية 

روبر �سمعان اأقيم احتفال تكرميي �ساركت فيه 

جمعية ك�ساف الرتبية الوطنية. تخللت االحتفال 

م�سرة ك�سفية وكلمات. كما اأ�ساء اأهايل البلدة 

ال�سموع تخليًدا لذكرى ال�سهيد.
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يدًا بيد

كانون الثاين

اإعداد: روجينا خليل
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لعائال

جوانا قهوجي: 

2010 كان حافالًً 

بالن�شاطات ونطمح

اإىل الأف�شل عمالً وجهًدا

عة، وبرعاية قائد اجلي�ش  يف �شياق ن�شاطاتها العديدة واملتنوَّ

العماد جان قهوجي، نظمت »جلنة تن�شيق ودعم ن�شاطات اأبناء 

�شهداء اجلي�ش اللبناين« حفل غداء تكرميًيا لعائالت الع�شكريني 

ال�شهداء من املحافظات كافة، يف نادي الرتباء املركزي يف 

الفيا�شية وذلك مبنا�شبة الأعياد املجيدة.

ح�رض الحتفال العميد الركن غ�شان اأبو في�شل ممثالً قائد اجلي�ش، 

ال�شيدة مارلني قهوجي عقيلة القائد، رئي�شة اللجنة ال�شيدة جوانا 

قهوجي مدلج، العميد طوين عازار واأع�شاء اللجنة، اإىل جانب عدد 

من املدعوين وال�شخ�شيات واملوؤ�ش�شات الجتماعية الداعمة، ومن 

بينهم ال�شيد جوزيف جعجع ممثل �رضكة »اإيبكو«، ال�شيد روجيه 

مطر ممثل »بوبليفيل«، وال�شيد اإيلي فغايل ممثل »�شوليدير«، 

اإ�شافة اإىل ح�شد من عائالت ال�شهداء واأولدهم.

ترحيب وكلمات

دقيقة  وال���وق���وف  ال��وط��ن��ي،  الن�شيد  ب��ع��د 

رئي�شة  األ��ق��ت  ال�����ش��ه��داء،  اأرواح  ع��ن  �شمت 

بت  فرحَّ باملنا�شبة  كلمًة  مدلج  ال�شيدة  اللجنة 

هت باملعايدة للجميع وبال�شكر  باحل�شور وتوجَّ

ال��دائ��م  اهتمامها  ع��ل��ى  اجل��ي�����ش  ق��ي��ادة  اإىل 

يف  اللجنة  وم�شاندة  ال�شهداء  عائالت  باأو�شاع 

العام  كان  »لقد  وتابعت:  الإن�شانية.  اأعمالها 

تن�شيق  جلنة  يف  بالن�شاطات  ح��اف��الً   2010

بد  ول  اجلي�ش،  �شهداء  اأبناء  ن�شاطات  ودع��م 
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اأن  الإط��ار من  لنا يف هذا 

اأف�شل،  �شيكون  الآت��ي  اأّن  نعدكم 

عمالً وجهداً.

جممل  ع��ن  مل��ح��ة  تقدميها  وب��ع��د 

الفائت  العام  خالل  اللجنة  اإجن��ازات 

جممع  يف  ال��ع�����ش��اء  ح��ف��ل  ���ش��ّي��م��ا  ول 

»كرمية«  م�شاهمة  لقي  الذي  البيال 

لتوجه ودع����م����اً ق���ّي���ًم���ا، اغ��ت��ن��م��ت ال��ف��ر���ش��ة 

�شّيما  ول  الداعمني  للمحبني  والتقدير  ال�شكر 

املوجودين منهم.

ين كذلك اأن اأعلن عن افتتاح 
ّ
واأ�شافت: »ي�رس

ونحن  جونيه،  منطقة  يف  للجمعية  موؤقت  مركز 

التي  العائالت  جميع  ل�شتقبال  ا�شتعداد  على 

تعاين م�شاكل من اأي نوع كانت«.

على  ال��ع��ائ��الت  جميع  ���ش��ك��رت  اخل��ت��ام  ويف 

اللجنة  نظمتها  التي  الن�شاطات  م�شاركتهم يف 

خالل العام الفائت ومتنت اأن تكون امل�شاركة 

بهدف  اأك��ر   2011 العام 

خلق جو من الألفة بني اأبناء ال�شهداء 

من املناطق اللبنانية كافة.

ترفيهية  برامج  احلفل  تخلل  وقد 

�شالم«  ر�شالة  »ف��ري��ق  تنظيم  م��ن 

وفريق  جونيه،  يف  الر�شل  معهد  من 

ال�����ش��اح��رة  م��ع   ،»Kids Power«

الر�شم  قّدمت  التي  اأيوبي  وال�شيدة  اأمروزيا 

اأدخلت  امل�شاركني،  ل��الأط��ف��ال  ال��وج��وه  على 

قدمت  كما  الأولد،  قلوب  اىل  والبهجة  الفرح 

من  ول��د   500 من  لأك��ر  رمزية  هدايا  اللجنة 

اأبناء ال�شهداء.
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ولل�شنة  �لأع���ي���اد،  مبنا�شبة 

مت  نظَّ �لتو�يل،  على  �لثانية 

�لأو�شط  �ل�رشق  طري�ن  �رشكة 

لأولد  �شياحية  رحلة  لبنان  يف 

�شاحة  ���ش��ه��د�ء  �لع�شكريني 

�ل�رشف و�لو�جب �إىل جمهورية 

م�رش �لعربية.

��شتغرقت  �ل��ت��ي  �ل��رح��ل��ة 

 40 فيها  �شارك  �أي��ام،  ثالثة 

�للبنانية  �ملناطق  م��ن  ول���ًد� 

كافة، ور�فقهم فريق عمل من 

�لع�شكريني و�ملدنيني برئا�شة 

�لعقيد هادي �أو�شي.

برنامج �لرحلة

�حلريري  رفيق  مطار  يف  عو�  جتمَّ �مل�ساركون 

�لدويل و�لفرحة تغمر قلوبهم: �أهازيج و�أحاديث 

وتوقعات ملا ينتظرهم من �أوقات ممتعة.

ــه �لـــزو�ر  مــن مــطــار �لــقــاهــرة تــوجَّ

�ل�سالم  كونكورد  فندق  �إىل 

ـــث تــ�ــســلَّــمــو�  حـــي

غـــرفـــهـــم 

قبل �أن تبد�أ رحلة �ال�ستك�ساف.

�ملتحف  �إىل  بزيارة   �
ً
ظهر �لرحلة  برنامج  بد�أ 

ف �الأوالد 
َّ
�لوطني يف و�سط �لعا�سمة حيث تعر

�إىل  ع�رص�ً  هو�  توجَّ ثم  �لقدمي،  م�رص  تاريخ  �إىل 

�لــزمــالــك وقــامــو� بجولة يف  نــادي �جلــزيــرة يف 

يف  ع�ساء  وجبة  تناولو�  كما  �لريا�سية  �لقاعات 

�لنادي.

�ل�سهد�ء  ــاء  ــن �أب �إ�ــســتــهــّل  ــاين،  ــث �ل �لــيــوم  يف 

�إىل  ��ستك�ساف  بــرحــلــة  نــهــارهــم 

خاللها  �إطلعو�  �الأهــر�مــات 

عـــلـــى �حلـــ�ـــســـارة 

�لــفــرعــونــيــة 

و�أخـــــــــــذو� �ــــســــور�ً 

ظهر  ــى  عــل فــوتــوغــر�فــيــة 

»�حلنطور«.

بعد �لغد�ء �إنطلق �جلميع يف �لرحلة 

�لقرية  �أنــحــاء  يف  جــالــو�  حيث  �لنيل  يف 

�لتماثيل  خــالل  مــن  وتعرفو�  �لفرعونية 

و�ملنحوتات على طريقة حياة �لفر�عنة. وكان 

�خلتام م�ساًء بحفلة ع�ساء و�سهرة غنائية. 

ويف �ليوم ما قبل �الأخري �أم�سى �الأوالد نهارهم 

يف »درمي بارك« حيث كان يف �نتظارهم برنامج 

�ساحكة  و�سالت  �إىل  �لتنورة  رق�سة  من  حافل 

جني �إ�سافة �إىل �الألعاب �ملتنّوعة.
ّ
مع �ملهر
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�ل�سهد�ء  �أبناء  وّدع  و�الأخــري  �لثالث  �ليوم  يف 

�جلمهورية �مل�رصية بزيارة �إىل �الأماكن �لدينية 

ز�رو�  ثم  �لقبطية،  �لكنائ�س  يف  بد�ية  فجالو� 

�إىل  �لتوجه  وقبل  وقلعته.  علي  حممد  جامع 

حد�ئق  يف  �لــوفــد  ــف  تــوقَّ �لقاهرة  مطار 

�الأزهر حيث ��ستمتع �الأوالد باملناظر 

�ل�سور  عــر  وحــفــظــو�  �خلــالّبــة، 

�لــفــوتــوغــر�فــيــة ذكــريــات 

�لتي  �جلــمــيــلــة  �الأيـــــام 

�أمـــــ�ـــــســـــوهـــــا يف 

�لـــعـــا�ـــســـمـــة 

�مل�رصية.
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الرجولة واملعرفة من جديد،  اإىل �رصح  واأعود 

ما،  تنفيذ مهمة  بداعي  لي�س  ة، 
ّ
امل��ر لكْن هذه 

بل  ال�سالح،  رف��اق  من  عزيٍز  زي��ارة  بق�سد  اأو 

كاأب مثل �سائر الآباء، تع�سف به م�ساعر الأبّوة، 

كان  الذي  احلبيب،  ولده  للقاء  �سوقاً  ويتحرق 

باملدر�سة  لاللتحاق  اأ���س��ب��وع  قبل  غ���ادره  ق��د 

احلربية.

ول  ق�سري،  لأن��ه  ال�سوق  داف��ع  ه��و  ال��زم��ن  ل 

املكان لأنه داخل الوطن وقريب. فال�سبب اأبعد 

من ذلك واأعمق. هو اأ�سبه ب�سعور »الطائر الأم«، 

اأجنحتها  وتكت�سي  �سغارها،  عود  ي�سلب  حني 

الف�ساء  اإىل  الأب���وي  ع�سها  فتربح  بالري�س، 

را�سخة  التغيري،  ل�سلطان  خا�سعة  الطلق، 

مل�سيئة احلياة.

مراحل  املرء �رصاع  تهيب  من  ينبع  �سعور  اإنه 

الزمن  م�سرية  يف  �سفراً  يعادل  ال��ذي  العمر، 

اآخ��راً، هو مزيٌج من  ولي�س  واأخ��رياً  الالمتناهية، 

تلبية  يف  املتج�سد  والت�سحية،  والعطاء  الأم��ل 

اأوراق��ه��ا  تبذل  حني  ال�ستمرار،  ق��وة  ال�سجرة 

على  الثمر،  لتجني  الزهر  وتبذل  الزهر،  لتجني 

من  ي��وٍم  يف  النار  اإىل  �ستوؤول  اأنها  من  الرغم 

الأيام.

الآباء والأمهات والأخوة والأخوات، تقاطروا اإىل 

وعائالته،  الوطن  مناطق  خمتلف  من  املدر�سة 

ينتظرون  اخل��ارج��ي  امل��دخ��ل  عند  واحت�سدوا 

وطاب  لّذ  مما  زاد  حوزتهم  ويف  اللقاء،  حلظة 

الذين �سيهجرون  لأحبائهم  اإكراماً  الطعام،  من 

فقد  التالمذة  اأّما  طويلة،  لفرتة  املنزل  مائدة 

املقابلة،  اجلهة  يف  مرتا�سة  �سفوفاً  اجتمعوا 

وجه  تلتقط  عّلها  وجت��ول،  ت�سول  واأنظارهم 

قريب بني اجلموع.

يدخل  حتى  م��ع��دودات،  دق��ائ��ق  اإلّ  ه��ي  م��ا 

يف  الأحبة  ويختلط  املدر�سة،  فناء  اإىل  اجلميع 

م�سهٍد موؤّثر، يلفه العناق وتغمره الدموع، دموع 

الفرح واحلزن يف اآن واحد. 

تتوزع اجلموع على ال�ساحات، عائالت عائالت، 

قيادة  هياأتها  ال��ت��ي  الأم��اك��ن  يف  ويجل�سون 

يليق  مبا  وم��درو���س،  متقن  ب�سكٍل  املدر�سة 

بالزائرين ال�سيوف.

 يبداأ م�سوار الزيارة باطمئنان الأهل اإىل �سحة 

الأبناء  يطمّئن  املقابل  ويف  واأم��وره��م،  الأبناء 

الأ�سدقاء،  واأح��وال  العائلة  اأف��راد  اأو�ساع  اإىل 

كانت  ولكم  وي��ط��ول...  احل��دي��ث  يت�سعب  ث��م 

بالتحية  ول��دي  ب���ادرين  ح��ني  كبرية  ده�ستي 

قائالً »احرتامي �سيادة العقيد« ومل يتجراأ على 

عناقي اإلّ عندما اتخذت اأولً زمام املبادرة.

مبعث الده�سة، كان قدرة ولدي على التاأقلم 

وطي  واحد،  اأ�سبوع  خالل  الع�سكرية  احلياة  مع 

الدلع  م��ن  فيها  م��ا  ب��ك��ّل  امل��ا���س��ي  �سفحات 

يخبو  ما  �رصعان  لكن  وال��الم��ب��الة،  وال�سطحية 

بداية  اإىل  بالذاكرة  اأرج��ع  واأن��ا  الإح�سا�س،  هذا 

تلك  م�ساهد  وا�ستعر�س  الع�سكري،  م�سواري 

الفرتة، التي ل تزال را�سخة يف اأعماق ذاتي.

التلميذ  ي�سرت�سل  والرتكيز،  اجلدية  مبنتهى 

هذا  اليومية،  حياته  تفا�سيل  �رصح  يف  الغرير 

ميدان  ببزة  اأم�����س  ليلة  عاقبه  متقدم  تلميذ 

منه  طلب  تلميذ  وذاك  كاملة،  �ساعة  ا�ستمرت 

وثيابه  وجهه  ومتريغ  امل��اء،  بركة  يف  الغط�س 

القرف�ساء  و�سري  بالزحف  اأمره  وثالث  بالوحل، 

ط��ولً  امللعب  اأب��ع��اد  تقدير  م��ع  وال��ت��دح��رج، 

وعر�ساً...

احلفاظ  التلميذ عباراته بدقة، حماولً  ينتقي 

تعابري  و�سبط  جاأ�سه،  ورباطة  ر�سانته  على 

اأم��ام  ال��ظ��ه��ور  وج��ه��ه وح��رك��ات ي��دي��ه، خ�سية 

فرتاه  لالآمال،  املخّيب  ال�سعيف  مبظهر  الأهل 

يردد بني الفينة والأخرى: »لقد تعودت هكذا 

اأو  ع��ق��وب��ات، وب���ات مب��ق��دوري جعل امل���درب 

املتقدم يتعب وميل، حتى ي�سعر وكاأنه �رصيكي 

يف تنفيذ العقوبة«.

مئة  مريحاً  يكن  مل  اإل��ي��ه،  بالن�سبة  الو�سع 

الأهل  ر�سى  بني  التوفيق  يريد  فهو  باملئة، 

من  و�سباطها  ال�سنة  مدرب  ور�سى  جهة،  من 

جهة ثانية، اإذ اأن هوؤلء ل ينفكون عن التجوال 

الأم��ور،  �سري  ح�سن  من  للتاأكد  احل�سود،  بني 

الوقوف  بغية  اجلانبني،  ردات فعل  وا�ستطالع 

على مدى جناح الزيارة، وحتقيق الغاية املرجّوة 

منها.

وال�سوق،  باللهفة  املفعم  اللقاء  غمرة  يف 

�ساعات مت�سي كاأنها حلظات، وقبل اأن يت�سلم 

املوعد مفتاح الوداع بقليل، ت�سدح �سفارات 

الزيارة،  انتهاء  معلنة  اجت��اه،  ك��ّل  من  الرتباء 

فيهب اجلميع من مقاعدهم حماولني اقتنا�س 

اآخر الكلمات والقبل والنظرات، ومن ثم يتفرق 

ال�سمل يف اجتاهني معاك�سني.

يف زحمة اختالط امل�صاعر واالأ�صداء واخلياالت، 

غادرت وعائلتي املكان، ول�سان حايل يقول:

فعلى  والعنفوان،  الكرامة  مدر�سة  يا  حييِت 

تنهمر  اأن  للنجوم  يطيب  النا�سع،  ب�ساطك 

وللمجد اأن ي�سرتيح.

حييِت يا معجن رجال الغد، ويا قلعة �ساخمة 

اإلّ يف كتاب  ال��ق��راءة  ال��ري��اح، ل جتيد  وج��ه  يف 

الوطن والعلم، فهل ين�سى اللبنانيون اأنك كنت 

العابرة للطوائف واملذاهب واملناطق يف خ�سم 

اأن تكوين ج�رص توا�سل  الأحداث، واأنك اأبيت اإلّ 

يف ما بينهم، يوم عّز املعني والن�سري؟

امليامني  واأب���ن���اوؤك  ال��ذه��ب��ي  اإرث����ك  ���س��ِل��َم 

املخل�سون، الذين داأبوا على حفظ العهد ونقل 

ال�سعلة من جيل اإىل جيل.

الوطن  خمرية  لأنكم  التالمذة،  اأيها  بوركتم 

وملح ال�سباب، وال�سيوف امل�سلولة يف وجه باعة 

الأر�س والهوية، ويف وجه ناكري و�سية الأجداد 

والآباء، وعابدي كنوز الذهب والف�سة!

بوركتم، لأنه يف غٍد  اآٍت ل حمالة، �سوف يكون 

املاآثر  ي�سنعون  �سجعان،  اأب��ط��اٌل  بينكم  من 

و�سهداء  بالوطن،  الإمي���ان  اأغ��را���س  وي��زرع��ون 

اأبرار، يج�سدون بالدم القاين معاين األوان العلم، 

وير�سعون جبني لبنان بالعزة والفخار... 

واح��ف��ظ  ال��ب��ه��ي��ة،  ���س��ْن طلتهم  زم���ن،  ف��ي��ا 

 
ْ
�سبابهم، واأ�سح عن وجوههم �سباب الأيام، واأنر

لهم طريق املجد والعلى...

اأّما اأنت اأيها اجلي�س، فا�سمخ باأبنائك اجلدد، 

بعد  �سماك  يف  �ست�سطع  التي  للنجوم  وزغ��رد 

حني، لأنك الأ�سل واجلذور واأبو اجلميع، ولالأب 

ال�سالح الكلمة الأوىل والأخرية...
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اإعداد: جان د�رك �أبي ياغي

جابت م�ؤ�ش�شة �ملقدم �ل�شهيد 

�شبحي �لعاق�ري �ملناطق �للبنانية 

حاملة �لفرح �إىل مئات �الأوالد 

مبنا�شبة �الأعياد.

�مل�ؤ�ش�شة خ�ّشت �أبناء �لع�شكريني 

�ل�شهد�ء بربنامج حافل، بد�أ بزيارة 

»بابا ن�يل« لل�شغار و�نتهى 

مبخيم تزلج لليافعني، لكنها 

مل تن�َس �أوالًد� �آخرين تربطهم 

بال�شهيد �أو��رص وطيدة ق��مها 

�لت�شحية و�ل�رصف و�ل�فاء.

»خدين معك«

قهوجي،  ج��ان  العماد  اجلي�ش  قائد  برعاية 

زارت موؤ�ص�صة املقدم املغوار ال�صهيد �صبحي 

املوؤ�ص�صة  مع  والتعاون  بالتن�صيق  العاقوري 

)�صاحة  ال�صهداء  الع�صكريني  اأوالد  الع�صكرية 

اجلولة  اللبنانية.  املناطق  خمتلف  يف  ال�رشف( 

اإ�صتغرقت ثالثة اأيام وّزعت خاللها الهدايا على 

االأوالد من عمر 13 �صنة وما دون.

جولتهم  يف  املوؤ�ص�صة  عمل  فريق  رافق  وقد 

ال���ذي ارت���دى زي  ال��ف��ن��ان و���ص��ام �صباغ  ه��ذه 

وخ�ّش  ن��وي��ل«  »ب��اب��ا 

امل��ن��ا���ص��ب��ة ب��ح��ل��ق��ة 

ُعر�صت  تلفزيونية 

برناجمه  اإطار  يف 

م��ع��ك« على  »خ���دين 

���ص��ا���ص��ة ت��ل��ف��زي��ون 

.»OTV«

اإ�صتخدم �صباغ يف تنقالته كل و�صائل النقل 

منازل  اىل  للو�صول  وج��ًوا  ا 
ً
وبحر ا 

ً
ب��ر املمكنة 

كافة،  اللبنانية  املناطق  يف  ال�صهداء  عائالت 

مرفقة  طلبها  التي  الهدية  طفل  لكل  حامالً 

مرتدًيا  ال�صهيد  �صورة  حتمل  معايدة  ببطاقة 

 رجاٌل اإن هم 
ِ
لة بعبارة »هلل زي »بابا نويل« ومذيَّ

ع�صكرية  عرو�ش  اجلولة  وتخلل  اأراَد«.  اأرادوا 

توزيع  حفل  اأث��ن��اء  يف  املغاوير  ف��وج  بها  ق��ام 

الهدايا على االأوالد يف مدر�صة املودرن �صكول 

- حلبا، فاأثارت ده�صة االأوالد وزادت اإعجابهم 

بجي�صهم املغوار.

 �لب��ر

يف بلدة البوار نظّمت موؤ�ص�صة العاقوري حفلة 

ترفيهية الأوالد البلدة يف مبنى البلدية، ح�رشها 

ممثل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي العقيد 

البلدية قزحيا عتّيق الذي  اأحمد وهبي ورئي�ش 

األقى كلمة اأ�صاد فيها باملقدم ال�صهيد �صبحي 

ذكراه  تزال  وما  البلدة  �صكن  الذي  العاقوري 

حية فيها.

 750 حواىل  على  الهدايا  وزعت  اخلتام  ويف 

يف  اأث��ره  ت��رك  فرًحا  العيد  بهجة  عا�صوا  ول��ًدا 

رئي�ش  ق����ّدم  ك��م��ا  ق��ل��وب��ه��م. 

ال������ب������ل������دي������ة 

موؤ�ص�صة  وباإ�صم  البلدية  با�صم  م�صرتًكا  درًع��ا 

�صكر  اجلي�ش عربون  قائد  اىل ممثل  العاقوري 

وتقدير على رعايته.

 دير �الأحمر

�صارك  بعلبك،  ق�صاء   - االأحمر  دير  بلدة  يف 

حواىل 650 ولًدا يف حفلة ترفيهية بدعوة من 

العاقوري  �صبحي  ال�صهيد  املقدم  موؤ�ص�صة 

غ�صان  العقيد  اجل��ي�����ش  ق��ائ��د  مم��ث��ل  ح�����رشه��ا 

االجتماعية  اجلمعيات  عن  وممثلون  حمفو�ش، 

وكاهن رعية �صيدة الربج اخلوري ملحم �صيت 

االأوالد، وتخلل احلفلة توزيع هدايا على  وذوو 

ا م�رشحًيا. االأوالد الذين ح�رشوا اأي�ًصا عر�صً

�لعيد يف كنف م�ؤ�ش�شة 

�ل�شهيد �لعاق�ري

... ولكم منا 

�حلب و�لفرح 

و�ل�فاء
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 غادير 

واأقامت موؤ�ص�صة العاقوري بالتعاون مع رعية 

مار فوقا – غادير، حفلة ترفيهية الأوالد البلدة 

كل  ن��ال  ول��د   800 ح��واىل  عددهم  بلغ  الذين 

اأقيمت احلفلة على م�رشح �صينما  منهم هديته. 

La Cité – جونيه، بح�صور ممثل قائد اجلي�ش 
وكاهن  اليا�ش،  اأب��ي  با�صكال  الركن  العقيد 

الرعية اخلوري جوزف �صّلوم. 

 كازين� لبنان 

لبنان  كازينو  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  من  بدعوة 

االأ�صتاذ حميد كريدي، وبالتن�صيق والتعاون مع 

مدير املطاعم يف الكازينو ال�صيد اإدغار معلوف، 

ح�رش حواىل 150 ولًدا من اأبناء ال�صهداء من عمر 

6 �صنوات وما فوق مع ذويهم ال�صريك العاملي 

. »Circus«

تزلج بني �للقل�ق و�الأرز

موؤ�ص�صة  نظّمت  تاأ�صي�صها،  منذ  ة 
ّ
م��ر الأول 

املقدم ال�صهيد �صبحي العاقوري خميًما لتعّلم 

الع�صكريني  اأبناء  من  ولًدا   60 حلواىل  التزلج 

و20   15 بني  اأعمارهم  تراوح  الذين  ال�صهداء 

اأم�صوها يف رحاب  اأيام  �صنة. فعلى مدى ثالثة 

فوج املغاوير - ثكنة �صقور القمم يف اللقلوق، 

ُقيِّ�ش للم�صاركني اأن يعي�صوا جتربة مميزة.

فهم 
ّ
منذ و�صولهم و�صعت قيادة الفوج بت�رش

مدّربني من عنا�رش الفوج واأّمنت كل م�صتلزمات 

التدريب  عتاد  اىل  الإقامتهم  ال�رشورية  الراحة 

كيفية  االأول  الدر�ش  وك��ان  بالتزلج،  اخلا�ش 

ا�صتعماله والتاأقلم معه.

قائد فوج املغاوير العميد الركن �صامل روكز 

اال�صتعداد  واأب��دى  وال�صبايا،  بال�صباب  رّح��ب 

اأنهم �صوف يكونون يف  لتلبية طلباتهم موؤكًدا 

اجلي�ش  فل�صهداء  الثكنة،  زاروا  كلما  بيوتهم 

ا مكانة مميزة  عموًما و�صهداء املغاوير خ�صو�صً

يف القلب، فكيف باأوالدهم؟

يف  الثلوج  اأّما  كرمية  كانت  املغاوير  �صيافة 

االأوالد  توّجه  لذلك  كذلك،  تكن  فلم  اللقلوق 

واملدّربون اىل منطقة االأرز حيث طبيعة املكان 

التزلج، هناك كان يف  ريا�صة  اأف�صل ملمار�صة 

ا�صتقبالهم قائد مدر�صة التزلج العميد الركن 

فهم 
ّ
بت�رش وو�صع  بهم  رّح��ب  ال��ذي  خري  حممد 

ع�����دًدا اإ���ص��اف��ًي��ا من 

امل��درب��ني وال��ع��ت��اد، 

زي���ارة  اإىل  ودع��اه��م 

امل���ن���ط���ق���ة ���ص��اع��ة 

ال�صيف  يف  ي�صاوؤون 

ن�شاط  اأي  مل��م��ار���ص��ة  ال�����ص��ت��اء  يف  ك��م��ا 

اجلي�ش  غابة  زي��ارة  عليهم  واق��رتح  يختارونه، 

من  عنا�رش  �صيانتها  يتوىّل  التي  املنطقة  يف 

مدر�صة التزلج منذ حواىل 6 �صنوات.

مدر�صة  اىل  فوا 
َّ
تعر املخيم  يف  امل�صاركون 

والبطوالت  بها  املنوطة  وامل��ه��م��ات  التزلج 

ريان  الرائد  مع  فيها  �صاركت  التي  الريا�صية 

عمليات  عن  وثائقًيا  فيلًما  و�صاهدوا  معيكي، 

اىل  ينتقلوا  اأن  قبل  الثلج،  مو�صم  يف  االإنقاذ 

موقع التزلج لبدء التدريب الذي ت�صمَّن مترين 

�صري مع راكيت على الثلج مل�صافة 8 كلم.

وت�صمن برنامج التدريب اإقامة م�صاغل ت�صلق 

اإكليل من  العاقورة، وو�صع   – اأفقا  وهبوط يف 

ال�صهيد �صامر  الطيار  الرائد  الورد على ن�صب 

حنا يف تنورين عربون تقدير ووفاء ال�صت�صهاده.

خرب�ت و�نطباعات

يف  االأوالد  عا�صها  التي  الثالثة  االأي��ام  خ��الل 

جديًدا  ن��وًع��ا  خ��ربوا  االأب��ي�����ش،  الب�شاط  رح��اب 

موؤ�ص�صة  عليها  عّودتهم  التي  الن�صاطات  من 

وحتت  ال��ع��اق��وري،  �صبحي  ال�صهيد  امل��ق��دم 

 »Camping with my family ع��ن��وان:  

نوا انطباعاتهم على »فاي�صبوك«. »too دوَّ

• ب�صام العبد اهلل )21 �صنة(، يقول: »مل اأتردد 
حلظة واحدة عندما ُطلب مني امل�صاركة يف خميم 

التزلج يف اللقلوق، وقد اختربنا يف هذا املخيم، 

اإىل حياة  ف عن كثب 
ّ
اإىل ريا�صة التزلج، التعر

ال���ع�������ص���ك���ري يف 

لفرتة  ول��و  معها  والتاأقلم  الفعلية  اخلدمة 

على  ال��ع��اق��وري  ملوؤ�ص�صة  ا 
ً
ف�صكر ق�����ص��رية، 

عن  الرتفيه  �صبيل  يف  تبذلها  التي  اجل��ه��ود 

اأوالد �صهداء اجلي�ش، على اأمل اأن نلتقي العام 

املقبل على الثلج يف خميم اآخر«.

• اإيلني مارون )17 �صنة(: »يجب امل�صاركة يف 
ن�شاط  كل  يف  الأن  العاقوري  موؤ�ص�صة  ن�صاطات 

تعّلمت  املخيم  هذا  ففي  جديًدا،  �صيًئا  نتعّلم 

ريا�صة التزّلج التي مل اأكن اأتقنها قبالً، اأحببت 

املزيد،  واأمتنى  االأرز  يف  التزلج  مدر�صة  زيارة 

ف على اأنا�ش جدد«.
ّ
والتعر

• ح�ّصان عواد )18 �صنة(: كان املخيم بالن�صبة 
فنا خالله على مواقع 

ّ
اإليه رحلة من العمر، »تعر

يف  العي�ش  �صعوبة  واختربنا  اللبناين،  للجي�ش 

اجلي�ش  غابة  زرن��ا  كما  اجلبلية،  املناطق  تلك 

التزلج،  فن  مبادئ  اإىل  فنا 
ّ
وتعر االأرز  وحممية 

الفر�صة  هذه  على  العاقوري  ملوؤ�ص�صة  ا 
ً
ف�صكر

التي اأتاحت لنا بناء �صداقات متينة«.



اجلي�ش  قيادة  نعت 

ال���ع���م���ي���د ال����رك����ن 

فرن�سوا  امل��ت��ق��اع��د 

ب��ا���س��ي��ل ج���ن���ادري 

بتاريخ  ت��ويف  ال���ذي 

.2010/12/8

العام  مواليد  من   -

 – الأبي�ش   ،1923

ال�سودان.

اجلي�ش  يف  تطّوع   -

ب�������س���ف���ة ت��ل��م��ي��ذ 

���س��اب��ط، واأحل����ق يف 

يف  احلربية  املدر�سة 

من  اع��ت��ب��اراً  حم�ش 

 ،1 9 4 5 /1 0 /1

الرتقية  يف  وت���درج 

ح���ت���ى رت���ب���ة ع��م��ي��د 

.1975/4/4 اعتباراً من  ركن 

حائز:   -

معركة  اأثر  على  احلرب  و�سام   •
املالكية.

اللبناين  ال�ستحقاق  ميدالية   •
. لف�سية ا

التذكارية. فل�سطني  ميدالية   •
 Chevalier de l’ordre  •

du mérite social

ال���س��ت��ق��ال  و����س���ام   •
ال���درج���ة  م���ن  الأردين 

الرابعة.

ذو  احل������رب  و�����س����ام   •
الربونزية. النجمة 

����س���ل���ي���ب  و�������س������ام   •
ال���س��ت��ح��ق��اق مل��ن��ظ��م��ة 

الع�سكرية. مالطة 

ال��ق��دي�����س��ني  و����س���ام   •
ب���ط���ر����ش وب���ول�������ش م��ن 

�سابط. درجة 

ال�����ق�����وات  و�������س������ام   •
امل�����س��ّل��ح��ة م����ن درج����ة 

����س���اب���ط م����ن ال�����س��ني 

الوطنية.

درجة  من  الأرز  و�سام   •
فار�ش.

للت�سجيع  ال�������رف  م��ي��دال��ي��ة   •
الفرن�سية. اجلمعية  من  والتقدم 

من  املراك�سي  العر�ش  و�سام   •
�سابط. درجة 

ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش امل��ع��اون 

ال��ذي  ال�سميلي  اأح��م��د  اب��راه��ي��م 

تويف بتاريخ 2010/12/1.

- من مواليد 1971/3/1، بلدة 

ال�سويري – ق�ساء البقاع الغربي 

– حمافظة البقاع.
ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����ش  يف  ت���ط���وع   -

.1990/5/15

- من عداد منطقة البقاع – قيادة 

املنطقة.

- حائز: 

• و�سام فجر اجلنوب.

• و�سام الوحدة الوطنية.
ال���س��ت��ح��ق��اق  و����س���ام   •
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال���درج���ة 

الرابعة، برونزي.

ال���ت���ق���دي���ر  و������س�����ام   •
الع�سكري.

ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  ت��ن��وي��ه   •
اجلي�ش اأربع مرات.

قائد  ال��ع��م��اد  تهنئة   •
اجلي�ش 21 مرة.

املنطقة  قائد  تهنئة   •
�سبع مرات.

• تهنئة قائد الكتيبة.
- متاأهل وله ثاثة اأولد.

كانون الثاين 2011
86

اجلي�ش - العدد رقم 307

العميد الركن املتقاعد فرن�سوا با�سيل جنادري

املعاون ابراهيم حممد ال�سميلي



بال  العريف  اجلي�ش  قيادة  نعت 

عبداهلل الرفاعي الذي تويف بتاريخ 

.2010/11/30

 ،1967/3/27 مواليد  م��ن   -

 – بعلبك  ق�ساء   – بعلبك  مدينة 

البقاع. حمافظة 

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����ش  يف  ت���ط���وع   -

.1990/5/15

من عداد لواء امل�ساة احلادي ع�ر 

– الكتيبة 115.
- حائز:

• و�سام فجر اجلنوب.

• و�سام الوحدة الوطنية.
ال���س��ت��ح��ق��اق  و����س���ام   •
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال���درج���ة 

الرابعة، برونزي.

ال���ت���ق���دي���ر  و������س�����ام   •
الع�سكري.

ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  ت��ن��وي��ه   •
اجلي�ش اأربع مرات.

قائد  ال��ع��م��اد  تهنئة   •
اجلي�ش 25 مرة.

ال��ل��واء  ق��ائ��د  ت��ه��ن��ئ��ة   •
مرتني.

• تهنئة قائد الكتيبة ت�سع مرات.
- متاأهل وله ولدان.
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العريف بالل عبداهلل الرفاعي

املعاون الأول حمد علي �ساهر الع�سكري  ال�ستحقاق  و�سام   •
الثانية. الدرجة  من  الربتغايل 

اللبناين  ال���س��ت��ح��ق��اق  و���س��ام   •
ال�سعف. ذو  الف�سي 

 1961/12/31 و����س���ام   •
التذكاري.

�سابط  درج��ة  من  الأرز  و�سام   •
بالأقدمية.

• و�سام الأرز من رتبة كوموندور.
من  اللبناين  ال�ستحقاق  و�سام   •

)مذهب(. الأوىل  الدرجة 

�سابط  رتبة  م��ن  الأرز  و���س��ام   •
اأكرب.

اإثر  الفرقة  على  باأعماله  ن��وه   •
املالكية. معركة 

اللواء. على  باأعماله  نوه   •
اجلي�ش  ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  تهنئة   •

مرتني.

احلربية  املدر�سة  قائد  تهنئة   •
مرتني.

يف  درا�سية  دورات  عدة  تابع   -

واخلارج. الداخل 

اأولد. اأربعة  - متاأهل وله 

ن�����ع�����ت ق�����ي�����ادة 

اجل��ي�����ش امل��ع��اون 

علي  ح��م��د  الأول 

�����س����اه����ر ال������ذي 

ت��������ويف ب����ت����اري����خ 

.2010/12/13

م���وال���ي���د  م�����ن   -
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ق�����س��اء   – اأك�����روم 

حمافظة   – ع��ك��ار 

ال�سمال.

يف  ت��������ط��������وع   -

اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ 

.1984/1/1

- من عداد ال�رطة الع�سكرية.

- حائز:

اجلنوب. و�سام فجر   •
الوطنية. الوحدة  و�سام   •

اللبناين  ال�ستحقاق  و�سام   •
برونزي. الرابعة،  الدرجة  من 

الع�سكري. التقدير  و�سام   •

الع�سكرية. امليدالية   •
اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •

مرات. خم�ش 

اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
22 مرة.

ال�رطة. قائد  تهنئة   •
�ست  القطعة  قائد  تهنئة   •

مرات.

اأولد. - متاأهل وله خم�سة 





املجتمع الدويل

ووقاية العمال و�سالمتهم

�أ�س�ًسا و�أنظمة قانونية  و�سع �ملجتمع �لدويل 

�لعمال ووقايتهم. تذكر يف هذ�  كفيلة بحماية 

�لدولية  �جلمعية  بذلتها  �لتي  �جلهود  �لإط��ار 

منظمة  بعدها  ومن  للعمال،  �لقانونية  للحماية 

�لتو�سيات  �إ���س��د�ر  �أج��ل  م��ن  �لدولية  �لعمل 

�لتي  �لدولية  وتوقيع �ملعاهد�ت و�لتفاقيات 

منها على �سبيل �ملثال: 

�لرقم  �لعمل  �إ�سابات  �لوقاية من  �إتفاقية   -

31 )�لعام 1929(.

- �إت��ف��اق��ي��ة �ل��ف��ح�����ص �ل��ط��ب��ي ل���اح���د�ث يف 

�ل�سناعة �لرقم 77 )�لعام 1946(.

- �إتفاقية حماية �سحة �لعمال يف �أماكن �لعمل 

�لرقم 97 )�لعام 1953(.

- �إتفاقية �خلدمات �خلا�سة بال�سحة �ملهنية 

�لرقم 112 )�لعام 1959(.

من  �لعمل  بحماية  �ملتعلقة  �لت��ف��اق��ي��ة   -

�لرقم 115 �ملو�سوعة يف  �ملوؤينة  �ل�سعاعات 

جنيف �لعام 1960.

�ملحات  يف  �ل�سحية  �لو�سائل  �إتفاقية   -

و�ملكاتب �لرقم 120 )�لعام 1964(.

- �لتفاقية �لدولية ب�ساأن �لوقاية و�ل�سيطرة 

�مل���و�د  ع��ن  �ل��ن��اجت��ة  �ملهنية  �لأخ���ط���ار  ع��ل��ى 

و�لعو�مل �مل�سببة لل�رسطان �لرقم 139 )�لعام 

.)1974

- �لتفاقية �لدولية ب�ساأن �ل�سامة و�ل�سحة يف 

�ملناجم �لرقم 176 )�لعام 1995(، وغريها.

وقد �ن�سمَّ لبنان �ىل هذه �لتفاقيات مبوجب 

�لقانون �لرقم 116 تاريخ 1999/10/25.

امل�ساألة يف القانون اللبناين

تاأمني  موجب  مو�كباً  �للبناين  �مل�سرتع  كان 

�ملادة  فر�ست  حيث  و�سامتهم  �لعمال  وقاية 

رب  على  و�لعقود  �ملوجبات  قانون  من   647

�لعمل:

�رشوط  من  يلزم  ما  توفري  على  ي�سهر  �أن   •  

و�ل��غ��رف،  �مل�����س��ان��ع  يف  �ل�سحة  �أو  �ل�����س��ام��ة 

وبالإجمال يف جميع �لأماكن �لتي يقدمها للعمال 

تنفيذ  من  نو�  ليتمكَّ �خلدم  �أو  �مل�ستخدمني  �أو 

�لعمل.

و�لأدو�ت،  و�لآلت  �لعدد  على  ي�سهر  �أن   •  

للعمال  يقدمها  �لتي  �لأ�سياء  جميع  وبالإجمال 

ل  �لعمل حتى  لتنفيذ  �أو �خلدم  و�مل�ستخدمني 

ينجم عنها �أي خطر على �سحتهم وحياتهم غري 

�خلطر �ملازم لإجر�ء �لعمل على منو�ل عادي.

 • �أن يقوم بكل تدبري و�جب ت�ستلزمه ماهية 

حياة  حلماية  فيها  يتمم  �لتي  و�لأح��و�ل  �لعمل 

ول�سيانة  �خل���دم،  �أو  و�مل�ستخدمني  �لعمال 

�سحتهم يف �أثناء �لأعمال �لتي يقومون بها حتت 

�إد�رته وحل�سابه.

كل  عن  م�سوؤولً  �ل�سيد  �أو  �لعمل  رب  ويكون 

خمالفة لهذه �لأحكام. 

كما فر�ست �ملادة 61 من قانون �لعمل على 

بحماية  �لكفيلة  �لج��ر�ء�ت  �إتخاذ  �لعمل  �أرب��اب 

�سحة �لأجر�ء من �لأمر��ص ووقايتهم من �لأخطار 

يف �لعمل. و�أولت �ملادة 62 من �لقانون نف�سه 

لتحديد  مر��سيم  ��ست�سد�ر  �سلطة  �حلكومة 

�ل�سحية  و�ل��وق��اي��ة  للحماية  �لعامة  �لتد�بري 

و�لتهوئة  و�لإن����ارة  بال�سامة  يتعلق  م��ا  وك��ل 

لل�رسب  �ل�ساحلة  �ملياه  وتاأمني  �لهو�ء  وجتديد 

وتاأمني  و�ل��دخ��ان  �لغبار  و�إخ���ر�ج  و�ملر�حي�ص 

�لحتياطات �سد �حلر�ئق، وغريها.

�ملر�سوم   1951 �لعام  �سدر  فقد  ذلك،  �إىل 

�مللغى   1951/6341 �ل��رق��م  �لتطبيقي 

�ملتعلِّق   2004/11802 �لرقم  باملر�سوم 

يف  �ملهنية  و�ل�سحة  و�ل�سامة  �لوقاية  بتنظيم 

�ملوؤ�س�سات كافة �خلا�سعة لقانون �لعمل، حيث 

�إج��ر�ء�ت  بعدة  �لقيام  �لعمل  رب  على  فر�ص 

وتد�بري لوقاية �لعمال وتاأمني �سامتهم، ومن 

بينها:

�لأماكن  حول  َكم  محُ �سياج  �أو  حاجز  و�سع   •  

�لكهربائية  �مل��ول��د�ت  جميع  وح���ول  �خل��ط��رة 

�لرقا�سة، �رشط  �لدو�رة و�لدو�ليب  و�ملحركات 

�ل��ذي  �خل��ط��ر  م��ن  �لكاملة  �ل��وق��اي��ة  حتقق  �أن 

�لأج��ر�ء  مام�سة  دون  وحت��ول  لتجنبه،  و�سعت 

ل  و�أن  �لت�سغيل،  ف��رتة  ط��و�ل  �خلطر  ملنطقة 

تعيق �لأجر�ء يف �أد�ء عملهم، �أو تعّطل �لنتاج.

يف  �لآلت  بجو�ر  �إر�سادية  لوحات  تعليق   •  
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يرتبط العمال برب العمل مبوجب عقد عمل مبقت�ساه يجعل اأحد املتعاقدين عمله رهن 

خدمة الفريق الآخر وحتت اإدارته مقابل اأجر يلتزم هذا الفريق اأداءه له )�سندًا للمادة 

العمل ياأمتر  التابع لرب  الأجري يف مركز  والعقود(. في�سبح  624 من قانون املوجبات 

باأوامره ويخ�سع لإدارته ولإ�رشافه. ويف مقابل ذلك، يلتزم رب العمل عدة موجبات جتاه 

عماله ين�ص عليها عقد العمل والأعراف واأنظمة املوؤ�س�سات الداخلية وعقود العمل اجلماعية 

والتفاقيات واملعاهدات الدولية وقوانني املوجبات والعقود والعمل. وميكن و�سع موجبات 

اأق�سام: موجب دفع  اأربعة  رب العمل �سمن 

القانوين  بالتنظيم  التقيد  وموجب  الأجر، 

للعمل،  داخلي  نظام  و�سع  وموجب  للعمل، 

املوجب  وه��ذا  وال�سالمة.  الوقاية  وموجب 

علًما  ياأتي  ما  �سنتناوله يف  ما  هو  الأخري 

باأنه ي�سكل ركيزة البحث يف م�سوؤولية اأرباب 

العمل عن الأ�رشار الالحقة بالعمال.

�إعد�د: نادر عبد العزيز �سايف

           دكتور�ه دولة يف �حلقوق

حمام بالإ�ستئناف

موجبات اأرباب العمل بتاأمني الوقاية وال�سالمة 

للعمال وم�سوؤوليتهم عن حوادث وطوارىء العمل



�لعمل  ط��رق  �إىل  �لأج���ر�ء  لر�ساد  �لعمل  مكان 

عليهم  �لو�جب  �لوقاية  و�حتياطات  �ل�سحيحة 

�تباعها. 

بو��سطة  �أو  باأنف�سهم  دوري����اً،  ق  �لتحقُّ  •  

�خت�سا�سيني، من �أن �لآلت �أو �ملعد�ت �أو �ملو�د 

على  �أخطار�ً  ب  ترتِّ ل  �لأج��ر�ء،  ي�ستعملها  �لتي 

�سحتهم و�سامتهم �إذ� ��ستعملوها �ل�ستعمال 

و�لازمة  �لكافية  �ملعلومات  وتوفري  �ل�سحيح، 

�لآلت  لرتكيب  �ل�سحيحة  �لطريقة  ب�����س��اأن 

�ل�سليم  و�ل�ستخد�م  و��ستعمالها،  و�ملعد�ت 

�لآلت  �أخ��ط��ار  عن  معلومات  وتوفري  للمو�د، 

للمو�د  �خلطرية  �خل�سائ�ص  وعن  و�مل��ع��د�ت، 

�لفيزيائية  �ملنتجات  �أو  وللعو�مل  �لكيميائية 

ب�ساأن  تعليمات  وج��ود  وكذلك  و�لبيولوجية، 

�لأخطار، و�إجر�ء در��سات وبحوث  كيفية جتنب 

علمية وتقنية لتلبية �لتز�مات �لوقاية و�ل�سالمة 

�ملذكورة.

�أو  حل���ادث  تعر�ست  موؤ�س�سة  ك��ل  على   •  

خال  بالأمر  خطياً  �لعمل  وز�رة  تبلغ  �أن  حريق 

�سجل  �إر�سال  وعليها  �ساعة،   24 �أق�ساها  مدة 

�ل�����وز�رة م���رة ك��ل �ستة  �ل��ع��م��ل �ىل  ب��ح��و�دث 

باإجر�ء  �ملهند�ص  �لعمل  مفت�ص  ويقوم  �أ�سهر. 

�أو  للحادث  �ست 
َّ
تعر �لتي  �لآلت  على  ك�سف 

نتيجة  �لعمل،  وز�رة  عام  مدير  ويتخذ  للحريق 

رخ�سة  ب�����س��اأن  �مل��ن��ا���س��ب  �ل��ق��ر�ر  �لتحقيق، 

�أن  �لعمل  �ساحب  وعلى  �ملحركات.  ��ستعمال 

و�تخاذ  �حلريق،  ملنع  �ل�رسورية  �لو�سائل  يوفر 

�لتد�بري كلها �لآيلة �إىل �ل�سيطرة عليه وتاأمني 

�سالمة �لعمال يف حال ح�سوله كتاأمني �لأجهزة 

و�ملو�د �لازمة لاإطفاء وتوفري �ملخارج و�سوى 

ذلك.

 • مر�عاة �لأحكام �لقانونية �ملتعلقة بتحديد 

مبتطلبات  �خلا�سة  و�لوقائية  �لفنية  �ل�رشوط 

�ل�سالمة �لعامة يف جتهيز�ت �مل�ساعد، وتاأمني 

�سيانتها ب�سكل دوري.

كلها  و�ملعابر  و�ملمر�ت  �لأدر�ج  حت�سني   •  

فوهة  كل  ت�سان  �أن  يجب  كما  متينة.  بحو�جز 

موجودة يف �أر�ص �ملوؤ�س�سة.

 • كل بناء ير�د �إن�ساوؤه يزيد علوه عن �لثالثة 

�أن ي�سان ويو�سع حوله حاجز، كما  �أمتار يجب 

�لأ�سخا�ص  ن  �لتي متكِّ ب��الأدو�ت  يجب جتهيزه 

و�أيديهم  �أقد�مهم  تثبيت  من  فيه  �ملوجودين 

عند �حلاجة. 

 • �إذ� �أجري �لعمل د�خل حجرة �أو حو�ص خز�ن 

�آخر  حمل  �أي  �أو  مدخنة  �أو  �أن��ب��وب  �أو  حفرة  �أو 

�ص فيه 
َّ
�أبخرة خطرة �إىل حد يتعر تت�ساعد منه 

�لأجر�ء للخطر، وجب �تخاذ �لتد�بري �لازمة �لتي 

�ساحب  ويوفر  �لعمل،  وزي��ر  من  بقر�ر  حت��دد 

�ل�سخ�سية،  للحماية  منا�سبة  م��ع��د�ت  �لعمل 

ويعمل على �سيانتها ويلزم �لأجري ��ستعمالها، 

و�حلفاظ عليها.

�لآلت  ح��ول  اط(  )�سفَّ خا�ص  جهاز  و�سع   •  

�لتي ت�ستعمل لطحن �أو نخل �ملو�د �لتي ينبعث 

كما  �لن��ف��ج��ار،  �أو  لالتهاب  قابل  غبار  منها 

�إىل د�خل  �لت�رسب  �لغبار من  يو�سع جهاز ملنع 

�ملوؤ�س�سة و�حليلولة دون جتمعه فيها.

 • و���س��ع جت��ه��ي��ز�ت خ��ا���س��ة ح���ول �مل��ر�ج��ل 

و�خلز�نات �لبخارية.

�أو  �لغبار  ب 
ّ
ت�����رس ملنع  خا�ص  جهاز  و�سع   •  

ت�سبب  غريها  �أو  كيماوية  م��و�د  �أي  �أو  �لدخان 

�رسر�ً لاأجر�ء.

• �لتقيد �لتام بالحتياطات �لوقائية �لعامة   

عن  �مل�ستودع  كف�سل  �خلطرة،  �مل��و�د  خل��زن 

قاعة �لنتاج و�ملر�فق �لأخرى، و�أن يكون مبنياً 

�حل��ر�ري  و�لعزل  �حلريق  مكافحة  مبو��سفات 

للمو�د  �ملنا�سبة  �لتهوئة  د�خله  تتو�فر  و�أن 

�ملخزَّنة فيه، وممر�ت كافية ت�سهل �لو�سول �ىل 

�أق�سامه كافة. كما يجب �أن يكون جمهز�ً باآلت 

�ملوؤ�س�سة  وتلزم  و�ملنا�سبة.  �لالزمة  �لطفاء 

�سهلة  وبلغة  بالعربية  حتذيرية  عامات  و�سع 

�لذين  �لعاملني  لتنبيه  �لعمل  �أماكن  �لفهم يف 

�أو  �خلطرة  �لكيميائية  �ملو�د  خلطر  يتعر�سون 

تثقيفية  بر�مج  �إع��د�د  ينبغي  كما  �مل�رسطنة. 

و�إر�سادية عن �ل�رسطان �ملهني و�تخاذ �خلطو�ت 

�لازمة للوقاية منها.

 • على كل موؤ�س�سة لديها �أي م�سدر لاأ�سعة 

ت�ستح�سل  �أن  ت�ستخدمه  �أو  تتد�وله  �أو  �ملوؤينة 

وعليها  �لعمل،  وز�رة  من  بذلك  رخ�سة  على 

لكفالة  �ل�رسورية  �لحتياطات  جميع  تتخذ  �أن 

ما يخت�ص ب�سحتهم  للعاملني يف  حماية فعالة 

و�سامتهم من �لإ�سعاعات �ملوؤينة �إىل �أدنى حد 

ممكن عملياً، وفق �لأ�سول.

باأن  له  �ل�سماح  �أو  �أج��ري  �أي  تكليف  حظر   •  

ينقل يدوياً �ي حمل قد يوؤدي ب�سبب وزنه �ىل 

تعري�ص �سحته �أو �سامته للخطر.

و�حلماية  �لوقاية  وماب�ص  معد�ت  توفري   •  

�لفردية لاأجر�ء، و�سيانتها و�حلفاظ عليها يف 

حالة �ساحلة لا�ستعمال من دون حتميل �لأجر�ء 

�أي تكلفة، على �أن يحظر ��ستعمال هذه �ملاب�ص 

خارج �أمكنة �لعمل.

 • �إبقاء �أمكنة �لعمل نظيفة خالية من �لرو�ئح 

�أو  جم��رى  �أي  م��ن  و�ملنبعثة  بال�سحة  �مل�����رشة 

مرفق �سحي. 

وجم��اري  �لآب��ار  يف  بالعمل  �لقيام  يجوز  ل   •  

�لغاز و�آبار �ملياه �لقذرة، �أو يف �أي مكان يحتوي 

�لعمل  بيئة  معاجلة  بعد  �إل  ة 
َّ
م�رس غ��از�ت  على 

من  �لأج��ر�ء  لوقاية  �لازمة  �لحتياطات  و�تخاذ 

�أو  �أو دخان  �أو غبار  �لناجتة عن �ي غاز  �لأ���رس�ر 

نفايات قد تتولَّد يف �أثناء �لعمل.

ترطيب  �إىل  ي���وؤدي  �لعمل  ن��وع  ك��ان  �إذ�   •  

�لأر�ص لدرجة تتجمع فيها �ملياه وجب جتهيز 

و�أن  �ملياه،  لت�رسيف  كافية  بو�سائل  �لأر���ص 

تبقى هذه �لو�سائل يف حالة جيدة. كما يجب �أن 

تكون �لأر�ص �سلبة وم�ستوية وخالية من �حلفر 

ت�سبب  قد  �لتي  �لعو�ئق  من  و�لثقوب وغريها 

تغطى  و�أن  �ل�سطد�م.  �أو  �ل�سقوط  �أو  �لتعرث 

باأغطية  �لعمل  لأد�ء  �لازمة  �لأر�سية  �لفتحات 

�سقوط  ملنع  حولها  �سياج  بو�سع  �أو  متينة 

�لأجر�ء و�لأ�سياء يف هذه �لفتحات.

 • �إن�ساء مر�فق �سحية كافية ومائمة لاأجر�ء 
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و�ملحافظة  �مل��وؤ���س�����س��ة،  يف  يعملون  �ل��ذي��ن 

من  �أر�سها  و�سنع  و�إن��ارت��ه��ا،  نظافتها  على 

تقفل  لها  كاملة  �أب���و�ب  وو�سع  �سلبة،  م��ادة 

من  مكوَّنة  مياه  دورة  �ص  وتخ�سَّ �لد�خل.  من 

مرحا�ص وحو�ص بحنفية مبعدل دورة لكل 15 

�أن تكون دورة �ملياه قريبة ويف  �أج��ري�ً. ويجب 

تفتح  ول  ب�رسعة،  �إليها  �لو�سول  ميكن  �أماكن 

يكون  �أن  يجب  بل  مبا�رسة  �لعمل  �أماكن  على 

تهوئته  رئي�ص  مم��ر  بو��سطة  �إليها  �ل��دخ��ول 

جيدة. وتخ�س�ص مر�فق �سحية م�ستقلة لاإناث. 

بن�سبة  �إج��ب��اري��ة  )�ل��دو���ص(  �ملر�سات  وت��ك��ون 

و�حدة لكل 15 �أجري�ً �أو �أقل يف �ل�سناعات �لتي 

�سارة  مب��و�د  �لأج��ر�ء  �أج�سام  تلوث  عنها  ينتج 

نظافتهم.  على  توؤثر  �أو  �سامة،  �أو  بال�سحة، 

�ل�سابون  و�ملر�سات  �ل�سحية  �ملر�فق  وتزود 

وو�سائل �لتن�سيف �ملنا�سبة.

مو�رد  بو��سطة  لل�رسب  �ساحلة  مياه  تاأمني   •
على  ي�سهل  بطريقة  مالئمة  مر�كز  يف  تو�سع 

تكون  �أن  ويجب  �إليها،  �لو�سول  �لأج��ر�ء  جميع 

هذه �ملياه �سائلة من مورد عام �أو �أي مورد �آخر 

يو�فق عليه طبيب �لق�ساء وطبيب �ملوؤ�س�سة. 

�لأوعية  من  �لأج���ر�ء  يتناولها  �لتي  �ملياه  �أم��ا 

فيجب �أن جتدد مرة على �لأقل يومياً وي�سار �إىل 

هذه �لأوعية بو�سوح بعبارة )ماء �ل�رسب(.

جللو�ص  و�لكافية  �لازمة  �لو�سائل  تاأمني   •
باأعمالهم  يقومون  �للذين  و�لأج���ري�ت  �لأج��ر�ء 

�لتي  �لفر�ص  �أثناء  يف  وكذلك  و�قفون،  وهم 

تتاح لهم لا�سرت�حة.

�أو خز�نة حتتوي على �ملو�د  • و�سع �سندوق 
�لأجر�ء  عدد  ز�د  و�إذ�  �لأويل،  لاإ�سعاف  �لازمة 

عن خم�سني �سخ�ساً يجب و�سع �سناديق �أخرى 

�لأقل لكل خم�سني  مبعدل �سندوق و�حد على 

�سخ�ساً.

• على جميع �ملوؤ�س�سات �لتي تخ�سع لقانون 

�ل��ع��م��ل، و�ل��ت��ي ي��زي��د ع��دد �لأج����ر�ء فيها عن 

�خلم�سة ع�رس �أجري�ً، �أن يكون لديها طبيب يقوم 

مقام »طبيب �لعمل« يف حال عدم وجوده، وذلك 

ملر�قبة حالة �لأجر�ء �ل�سحية و�لقيام بالو�سائل 

�أماكن �لعمل، ولتخفيف  �لوقائية و�ل�سحية يف 

و�ملهنية  �ملعدية  ل��اأم��ر����ص  �ص 
ُّ
�لتعر خطر 

�إباغ  �ملوؤ�س�سات  هذه  وعلى  �لعمل.  وح��و�دث 

�لعمل  �طباء  �أو  �لطبيب  ��سم  عن  �لعمل  وز�رة 

قبل  ل��اأج��ر�ء  �لطبي  �لفح�ص  ويعترب  فيها. 

عددهم  ع��ن  �لنظر  ب�رشف  ملزم  ��ستخد�مهم 

�لطبيب  عمل  �ساعات  وحت��دد  �ملوؤ�س�سة.  يف 

على  �ساعة  مبعدل  وذل��ك  �لأج��ر�ء،  عدد  بن�سبة 

�أج��ري�ً. ويقوم  �ل�سهر لكل خم�سة ع�رس  �لأقل يف 

ول  لديهم،  �لأطباء  �أجرة  بدفع  �لعمل  �أ�سحاب 

ب �أي تكاليف على �لأجري ب�سبب �ملعاينات  يرتتَّ

و�ل�سعاعية.  �ملخربية  و�لفحو�سات  �ل�رسيرية 

�ملوؤ�س�سة  يف  �لعاملني  جميع  �إخ�����س��اع  ويتم 

�لعمل  بدء  قبل  و�ملخربية  �لطبية  للفحو�سات 

�ملر�سوم  �ملوجب  هذ�  على  ن�ص  وقد  وخاله. 

�لرقم 1960/4568 �ملتعلق بتعيني طبيب 

�لتي  و�ملوؤ�س�سات  �لعامة  �مل�سالح  من  يف كل 

تخ�سع لقو�نني �لعمل لأجل مر�قبة حالة �لأجر�ء 

ما  يف  �لتفاق  موؤ�س�سات  لعدة  ويحق  �ل�سحية. 

بينها لإيجاد م�ستو�سف طبي و�حد، وعلى هذه 

هذ�  وج��ود  عن  �لعمل  وز�رة  �إب��اغ  �ملوؤ�س�سات 

�مل�ستو�سف ونظام عمله.

يف  ��ستخد�مهم  يقرر  �لذين  �لج��ر�ء  يخ�سع   •
�سهم ملادة �لبنزين �أو ملنتجات 

ِّ
�أعمال قد تعر

حتتوي عليها لك�سف طبي �سامل قبل �لتعيني 

ويت�سمن  �لعمل.  ل��ه��ذ�  �ساحيتهم  لإث��ب��ات 

�لك�سف فح�ساً للدم ومعاينات طبية دورية كل 

�ستة ��سهر، يف �ثناء �لعمل. ول ت�ستخدم �لن�ساء 

و�لأم��ه��ات  ح��و�م��ل  �أن��ه��ن  طبياً  يثبت  �للو�تي 

على  ينطوي  عمل  يف  و�لأح����د�ث،  �ملر�سعات 

�لتعر�ص للبنزين �أو ملنتجات حتتوي عليه. 

• تعطى �ملحاكم �لناظرة يف �لدعاوى �لناجتة 
�أح��ك��ام ه��ذ� �مل��ر���س��وم ح��ق وقف  ع��ن خمالفة 

عنها  �لناجت  �لأع��م��ال  ووق��ف  �لآلت  ��ستعمال 

�تخاذها لتايف  �لو�جب  �لتد�بري  �ل�رسر وتعيني 

�ملن�سو�ص  �لعقوبة  عن  ع��اوة  وذل��ك  �خلطر 

عنها يف �لقو�نني �ملرعية �لجر�ء...

�لتي  �ل�رسية  �ملعلومات  حماية  يقت�سي   •
تر�سل لل�سلطة �ملخت�سة و�لتي ميكن لك�سفها 

�أن ل  �إىل م�رسوع �ساحب �لعمل، على  �أن ي�سيء 

توؤدي هذه �ل�رسية �إىل خماطر كبرية على �لأجر�ء 

�أو �جلمهور �أو �لبيئة.

�مل�سرتع  �إه��ت��م��ام  م��دى  �سبق،  مم��ا  ويتبنيَّ 

على  �لعمل  رب  موجبات  حتديد  يف  �للبناين 

من  �سامتهم،  وحماية  �لعمال  وقاية  �سعيد 

�لعمل  مبخاطر  علماً  �إحاطتهم  وج���وب  خ��ال 

�ل�رسورية  و�لإج�����ر�ء�ت  �لحتياطيات  و�إت��خ��اذ 

ب على رب �لعمل �مل�سوؤولية  و�لازمة. وهو رتَّ

�ملوجبات،  تلك  �ح��رت�م  ع��دم  ح��ال  يف  �لكاملة 

جز�ئياً �أو مدنياً. 

م�سوؤولية رب العمل عن الأ�رشار 

الالحقة بالعمال

�لإ���س��اب��ات  ع��ن  م�����س��وؤولً  �لعمل  رب  يعترب 

�ملفاجئة �لناجمة عن عامل خارجي و�لتي تلحق 

مبنا�سبة  �أو  �لعمل  عقد  تنفيذ  ب�سبب  بالأجري 

ط��و�رىء  قانون  وفق  وذل��ك  �لعقد  هذ�  تنفيذ 

�لرقم  �ل�سرت�عي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لعمل 

1983/136، �لذي يبقى �ساري �ملفعول حتى 

و�سع �أحكام قانون �ل�سندوق �لوطني لل�سمان 

�لعمل  ط���و�رىء  ب��ف��رع  �ملتعلقة  �لاجتماعي 

و�لأمر��ص �ملهنية مو�سع �لتنفيذ. 

�ل��ط��و�رىء  ق��ان��ون  �أح��ك��ام  ���رشوط تطبيق  �إن 

�ل�������س���ادر ب��امل��ر���س��وم �ل����س���رت�ع���ي �ل��رق��م 

1983/136هي �لآتية:

بعقد  مرتبطاً  �أج����ري�ً  �مل�ساب  ي��ك��ون  �أن   •
��ستخد�م.

�لعمل  ط���ارىء  ن��وع  م��ن  �حل���ادث  �أن يكون   •
يوؤدي  و�أن  ومفاجىء  خارجي  عامل  عن  �لناجم 

�لعقلي مبنزلة  �خللل  �إىل �رشر ج�سدي. ويعترب 

باملر�ص  ُيعتّد  ول  بدنية.  ج�سمانية  �إ�سابة 

متمادية  بطيئة  ب�سورة  يح�سل  �لذي  �ملهني 
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�لع�سبي،  �لأجري بعمله كاملر�ص  �أثناء قيام  يف 

فالت�سمم �ل�رسيع �لناجم عن م�رسوب ملوَّث يعترب 

�لت�سمم  �أم��ا  للتعوي�ص،  موجًبا  عمل  ط���ارىء 

حتت  �ملو�سوعة  �مل��ي��اه  ع��ن  �لناجم  �لبطيء 

ف �لأجري فيعترب نوعاً من �ملر�ص �ملهني 
ّ
ت�رس

�لعمل، وهذ�  �خلارج عن نطاق قانون ط��و�رىء 

�لإج���ر�ء  �مل��رع��ي  �لت�رسيع  يف  ق�����س��ور�ً  ي�سكل 

وي�ستوجب تدخل �مل�سرتع ل�سده وتغطيته.

عقد  تنفيذ  ب�سبب  �ل���ط���ارىء  ي��ك��ون  �أن   •
�ل�ستخد�م �أو مبنا�سبته. ويعترب طارًئا مبنا�سبة 

�ص له �لأجري يف �أثناء 
ّ
�لعمل �حلادث �لذي يتعر

�أن يكون  �أو عودته منه، �رشط  ذهابه �ىل �لعمل 

�لذهاب و�لإياب من دون توقف �أو �إنحر�ف عن 

�لطريق �لطبيعي ل�سبب م�ستقل عن �لعمل.

عن  ن��اج��م��اً  منه  �مل�سكو  �ل�����رسر  ي��ك��ون  �أن   •

�سببية بني  تتو�فر �سلة  �أن  �أي  �لعمل،  طارىء 

�لأ���رس�ر ناجتة  �أو  �لإ�سابة  �لثنني، حيث تعترب 

عن �لطارىء �مل�سكو منه.

• �أن يتم تقدمي دعوى �لتعوي�ص عن طارىء 
�لعمل خال مهلة �سنة من تاريخ وقوع �حلادث 

دفع  ع��ن  �لتوقف  �أو  فيه  �لتحقيق  ختام  �أو 

قانون طو�رىء  من  )م 31  �ملوؤقت  �لتعوي�ص 

�لعمل(. وتعترب مهلة �ل�سنة مهلة �إ�سقاط ل يتم 

�أو وقفها كما هي �حلال يف مهلة مرور  قطعها 

�لزمن.

التعوي�ص عن اأ�رشار واإ�سابات

طارىء العمل

• التعوي�ص عن العجز الكلي:
�ملذكورة  �لعمل  ط��ارىء  ���رشوط  تو�فرت  �إذ� 

م�ستدمياً  عجز�ً  لالأجري  �حل��ادث  و�سبب  �أع��اله، 

كلياً، وكان �أجره ل يتعدَّى �حلد �لأدنى �لر�سمي 

لاأجور، حق له �أن يتقا�سى تعوي�ساً يعادل:

- 800 يوم من �أجره �ملتو�سط، �إذ� كان عمره 

�أقل من 35 �سنة.

- 700 يوم من �أجره �ملتو�سط، �إذ� كان عمره 

�أكرث من 35 �سنة و�أقل من 50 �سنة.

- 600 يوم من �أجره �ملتو�سط، �إذ� كان عمره 

�أكرث من 50 �سنة.

�لر�سمي  �لأدن�����ى  �حل���د  �لأج����ر  جت���اوز  و�إذ� 

لاأجور، ل يحق لاأجري �أن يتقا�سى، �إ�سافة �إىل 

�لتعوي�سات �ملذكورة �أعاه �سوى:

- ربع )4/1( هذه �لتعوي�سات عن �جلزء من 
�لأجر �لذي يزيد عن �حلد �لأدنى لالأجور ولغاية 

�سعف هذ� �حلد.

�جلزء  عن  �لتعوي�سات  هذه   )8/1( ثمن   -
�لأدن��ى  �ل��ذي يزيد عن �سعفي �حلد  �لأج��ر  من 

�لر�سمي لاأجور )م 3 من قانون طو�رىء �لعمل(.

• التعوي�ص عن العجز اجلزئي:

- �إذ� �سبَّب �حلادث عجز�ً م�ستدمياً جزئياً حق 

مع  يتنا�سب  تعوي�ساً  يتقا�سى  �أن  للم�ساب 

�لك�سب.  على  مبقدرته  حلقت  �لتي  �خل�سارة 

�ل��و�ج��ب  �لتعوي�ص  ميثلها  �مل��ق��درة  وه���ذه 

ت�سديده عندما يكون �لعجز م�ستدمياً كلياً. و�إذ� 

كان �لعطب مذكور�ً يف �جلدول �مللحق بقانون 

حلقت  �لتي  �خل�����س��ارة  �لعمل كانت  ط���و�رىء 

�لك�سب،  على  مقدرته  يف  �مل�ساب  ب��الأج��ري 

�جل��دول  يف  �ملعينة  �ملئوية  للن�سبة  معادلة 

يف  مذكور  غري  �لعطب  ك��ان  �إذ�  �أم��ا  �مل��ذك��ور. 

�لتحكيمي  �لعمل  ملجل�ص  فيعود  �جلدول،  هذ� 

�لأجري  مقدرة  يف  �لاحقة  �خل�سارة  تقدير  حق 

بعني  ي��وؤخ��ذ  �أن  بعد  �لك�سب،  على  �مل�ساب 

�لعتبار خربة �لأجري وكفاءته يف �لعمل )م 4 من 

قانون طو�رىء �لعمل(.

�لعمل،  عن  موؤقتاً  عجز�ً  �حل��ادث  �سبب  �إذ�   -

�لأول �لذي يلي  �ليوم  �بتد�ء من  حق للم�ساب 

�حلادث وملدة �أق�ساها ت�سعة �أ�سهر �أن يتقا�سى 

)من دون فرق بني �أيام �لعمل و�أيام �لتعطيل(، 

تعوي�ساً قدره ثاثة �أرباع �لأجر �ليومي �لأخري. 

مق�سوماً  �لأ�سبوعي  �لأج��ر  �لأج��ر،  بهذ�  ويق�سد 

و�أجر  �أ�سبوعياً،  �لأج��ر  كان  �إذ�   )6( �ستة  على 

ع�رس )12(  �ثني  على  مق�سوماً  يوماً  ع�رس  خم�سة 

�إذ� كان �لأجر ي�سدد كل خم�سة ع�رس يوماً، و�لأجر 

�ل�سهري مق�سوماً على خم�سة وع�رسين )25( �إذ� 

�ليومي  �لتعوي�ص  ويدفع  م�ساهرة.  �لأجر  كان 

يف �ملكان و�لزمان �للذين يح�سل فيهما �لدفع 

�أن تتجاوز �لفرتة  عادة يف �ملوؤ�س�سة، ول يجوز 

بني دفعتني متتاليتني خم�سة ع�رس يوماً )م 5 

من قانون طو�رىء �لعمل(.

• التعوي�ص عن الوفاة:
�أجره  وكان  �لأجري،  وفاة  �إىل  �حلادث  �أدى  �إذ� 

�لر�سمي لاأجور ي�ستحق  �لأدنى  ل يتعدى �حلد 

لورثته، تعوي�ساً حده �لأق�سى �أجرة 500 يوم. 

و�إذ� جتاوز �لأجر �حلد �لأدنى �لر�سمي لاأجور، ل 

يحق لورثة �لأجري �سوى:

عن  �مل��ذك��ورة  �لتعوي�سات   )4/1( رب��ع    -
�جل��زء م��ن �لأج���ر �ل��ذي يزيد ع��ن �حل��د �لأدن��ى 

�لر�سمي لاأجور ولغاية �سعف هذ� �حلد. 

عن  �مل��ذك��ورة  �لتعوي�سات   )8/1( ثمن    -
�حلد  �سعفي  عن  يزيد  �ل��ذي  �لأج��ر  من  �جل��زء 

�لأدنى �لر�سمي لاأجور.

يتحمل  �ملذكور  �لتعوي�ص  �إىل  وبالإ�سافة 

لغاية  وذل���ك  �ل��دف��ن  نفقات  �لعمل  �ساحب 

)م 6 من  لاأجور  �لر�سمي  �لأدنى  �حلد  �سعفي 

قانون طو�رىء �لعمل(. ويقت�سي �لتو�سيح �أن 

�لتعوي�ص عن �لوفاة ل يعود للورثة �ل�رسعيني، 

بل لأ�سحاب �حلق �ملحددين يف �لقانون �خلا�ص 

عن  تختلف  بطريقة   1974/8/2 يف  �ل�سادر 

�لأحكام �لرثية وت�سمل جميع �لطو�ئف.

ل رب �لعمل جميع نفقات �ملعاجلة  كما يتحمَّ

وقيمتها.  �ملعاجلة  هذه  مدة  كانت  �أياً  �لطبية 

�رشكة  مع  تاأمني  عقود  �إج��ر�ء  �لعمل  رب  ويلزم 

 12 )م  و�ملعاجلة  �لتعوي�سات  ل�سمان  تاأمني 

من قانون طو�رىء �لعمل(. وتعترب ديون �لأجري 

�أو ورثته �مل�ساب بطارىء عمل مكفولة بامتياز 

�إل  �لعمل(،  ط��و�رىء  قانون  من   14 )م  خا�ص 

وفئته.  �لمتياز  هذ�  رتبة  يحّدد  مل  �لقانون  �أن 

�أمر �لنظر بالدعاوى �لناجمة عن تطبيق  ويعود 

�لعمل  جمل�ص  �إىل  �ل��ع��م��ل  ط�����و�رىء  ق��ان��ون 

�لتحكيمي �ملوجود يف منطقة �ملوؤ�س�سة.
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اإعداد: تريز من�صور

أأسسماء المعة

كانون ألثاين

»�صيخ امللحنني«

فيلمون وهـــبي
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يف غياب فيلمون وهبي قالت 

الــلــي تركنت  فــــروز: »كـــل 

جايني  اللي  وكل  ا�صتاقولك 

ربع  منذ  ــل  رح يــحــبــوك«.  رح 

قرن، وما زال يخاطبنا باأحلان 

و�صتظل  التقليد،  على  ة  ع�صيَّ

ا�صتثنائًيا  عنواًنا  مو�صيقاه 

ملــوهــبــة راأ�ــصــمــالــهــا الــفــطــرة 

جتــّلــت يف  موهبة  ــة.  ــال ــص والأ�

التلحني والتمثيل وجعلته الـ 

»مونولوجي�صت« الذي مل ياأِت 

الزمن مبثله.   

من كفر�صيما

التي  املدينة  كفر�شيما،  الفنانني،  عرين  يف 

ولد  وتقاليدها،  القرية  ت��راث  على  حافظت 

وال��ده   .1916 ال��ع��ام  وهبي  فيلمون  الفنان 

�شعيد وهبي كان خمتار كفر�شيما و�شيخ �شلح، 

اأما والدته فهي ال�شيدة ماري اأيوب.

ال�شويفات  مدر�شة  يف  الدرا�شية  حياته  ب��داأ 

العود.  متاأبًطا  اإليها  يذهب  كان  التي  الدولية 

ة  الفنيَّ فموهبته 

ا. وم��ن��ذ 
ً
ب������رزت ب�����اك�����ر

على  عالماتها.  حتفر  وراحت  متلَّكته  البداية 

النهاية  يف  انت�رصت  وال��ده  معار�شة  من  الرغم 

الدرا�شة  عن  فانقطع  �شيء،  كل  على  موهبته 

يف  بعمله  حمتفًظا  ا 
ً
باكر الفن  بركاب  والتحق 

جمال املهن احلرة مل�شاعدة الأهل.
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بداية الطريق

وهبي  فيلمون  انطالقة  كانت  فل�شطني  يف 

اأن وجد  كمطرب )العام 1946(، لكنه ما لبث 

مع  فالتحق  واملو�شيقى  التلحني  يف  نف�شه 

زمالئه اأمثال حليم الرومي ونقول املنِّي و�شامي 

الرحباين  والأخوين  نا�شيف  وزكي  ال�شيداوي 

الأدنى  ال�رصق  باإذاعة  ال�رصيف  �شربي  واملخرج 

يف خم�شينيات القرن املا�شي، ثم باإذاعة لبنان 

الر�شمية.

والتمثيل  والتاأليف  التلحني  يف  جنمه  تاألق 

الكوميدي، هو الفنان املوهوب الذي مل يدر�س 

النوتة اأبًدا كما قال فيه املو�شيقار حممد عبد 

الوهاب.

فاملخرتع  فطرية.  مبواهب  العباقرة  يتَّ�شف 

على  الكهربائي  امل�شباح  اخ���رتع  اأدي�����ش��ون 

عندما  الريا�شيات  م��ادة  يف  ر�شوبه  من  الرغم 

اأروع  م  قدَّ عبقري  وهبي  وفيلمون  طفالً،  كان 

يدر�س  اأن  غري  من  املميَّزة  ال�رصقية  الأحل���ان 

العزف  يتقن  اأن  دون  من  وحتى  املو�شيقى 

على العود، اأو على غريه من الآلت املو�شيقية 

خالل  ا�شتخدامها  عن  ملحن  لأي  غنى  ل  التي 

مثل  التلحني  اأدوات  اأم��ا  التلحني.  ممار�شة 

من  يتبعها  وما  املو�شيقية(  )النوتة  التدوين 

الأوزان والإيقاعات واملقامات فلم ي�شَع  علوم 

اإمتلكها  لكنه  منها،  �شيء  تعلُّم  اإىل  حياته  يف 

بالفطرة التي كانت كل راأ�شماله اإىل الإح�شا�س 

بالأ�شالة.

ل لغة للموهبة

ل لغة للموهبة ول هوية، مقولة اأثبتها فيلمون 

الأمريكيني  جعل  على  ق��ادًرا  كان  الذي  وهبي 

مثالً ي�شحكون لنكاته من دون اأن يفهموا كلمة 

نه من  مما يقوله. كان ميتلك من الظرف ما مكَّ

دخول القلوب كلها.

كيف  عنه  وهبي  فيلمون  اأ�شدقاء  اأحد  يروي 

يف  ب��الن  لفهد  بة«  مق�شَّ »عباية  اأغنية  ��ن  حلَّ

الراحل  العام 1978 يقول: »اإ�شتقبلنا  �شوريا 

لقائه  وطيبة  بب�شا�شته  �شقته  يف  فيلمون 

من  انتهيت  ه��ل  »ال��ف��ه��د«:  �شاأله  امل��ع��ت��ادة. 

�رصرت  الآن!!  �شاأبداأ  اأج��اب:  عماد؟  اأب��و  اللحن 

لهذا  جديد  حلن  ولدة  �شخ�شًيا  �شاأ�شهد  اأنني 

بداأ  فكيف  اأحلانه،  واأع�شق  اأحبه  الذي  العبقري 

ن؟ �شحب طاولة خ�شبية �شغرية واأخذ ينقر  يلحِّ

قائالً  اللحن  م�شوَّدة  ويدندن  باأ�شابعه،  عليها 

اأبو  لفهد بالن بني احلني والآخر : »قول معي 

معرفتي  من  الرغم  وعلى  معي!!«.  قول  طالل، 

التلحني،  م�شبًقا بطريقته هذه يف 

وجهي  على  الده�شة  مالمح  ب��دت 

ا واأن العود نائم على ظهر  خ�شو�شً

بالعمل  ا�شتغراقه  قطع   !! خزانته 

»عّمو...اأنا  قائال:  ده�شتي  د  ليبدِّ

هيك... جاهز دائًما!! ما بعرف دو..

ري..مي.. وغريها ول اأتعامل معها 

ال�شمان  ف��ات��ورة  يل  ه��ات  ..ل��ك��ن 

و�شوف كيف بلحنها!!«. وفعالً قام 

الراحل �شمري حلمي لحًقا بتدوين 

نوتة الأغنية، وغريه قام بتوزيعها 

املو�شيقية،  ال��ف��رق��ة  وت���دري���ب 

ال��ف��ه��د بلحن  و���ش��دح��ت ح��ن��ج��رة 

فيلمون باأغنية ومن قبلها اأغنيات 

كل  ب�شمات  حملت  وكلها  عديدة 

منهما يف الإبداع والأ�شالة«.

رحلة ال�صيد والتلحني

اأج���م���ل اأحل�����ان ف��ي��ل��م��ون وه��ب��ي 

اأحب  الذي كان من  ولدت خالل رحالت ال�شيد 

رح��الت  يف  رف��اق��ه  وم��ن  قلبه.  اإىل  ال��ه��واي��ات 

ال�شيد الرئي�س الراحل اليا�س �رصكي�س والنواب 

�شا�شني  ومي�شال  اخلطيب  �شامي  ال�شابقون 

كان  الفنانني  وم��ن  وغ��ريه��م،  واك��ي��م  وجن���اح 

يتمتع برفقة ملحم بركات ون�رصي �شم�س الدين 

اآلة العود بعد  واآخرين. كان يهوى العزف على 

منت�شف الليل ومن بني اأنامله خرجت مئات من 

الرحباين  الطوق  اخرتاق  الأحلان. جنح يف  اأجمل 

قمة  معها  تعاونه  فكان  ف��ريوز  ال�شيدة  ح��ول 

جناحه. خالل م�شرية تعاونه الطويلة مع الأخوين 

فالرحبانيان  مميزة.  ح�شة  له  كانت  رح��ب��اين، 

الإبداع  ا�شتثنائية يف  اأي مرتبة  اأدركوا  وفريوز 

النتيجة  وكانت  وهبي  فيلمون  اإليها  ينتمي 

اأذن  اأجمل ما �شمعته  اأغان لفريوز من  جمموعة 

مر�شال  »يا  �شالم«،  »جايبلي  وج��دان.  وحفظه 

عز  »م��ن  فينا«،  دوري  دارة  »ي��ا  املرا�شيل«، 

»ليلية  ال��ل��ول��و«،   »ب��ك��رم  بت�رصقني«،  ال��ن��وم 

برتجع يا ليل«، »الطاحونة«، »يا رايح«، »فايق 

يف يا �شيف«، »اأنا خويف«، »يا  يا هوى«، »�شّ

ج�رص  »على  طيارة«،  يا  »طريي  العاليل«،  كرم 

اللوزية«، ويف ما بعد »ورقو الأ�شفر« و»اإ�شوارة 

العرو�س« و�شواهما من �شعر جوزف حرب. اأغاٍن 
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ن�شارتها  د  ت��ت��ج��دَّ

وي���������������زداد األ����ق����ه����ا 

جيل  من  الوجدان  يف  وح�شورها 

الأخوين رحباين وفيلمون  اإىل جيل. بني 

وهبي خبز الفن واحلياة وملحهما، والكثري من 

عا�شي  اأم  اأن  ومنها  و»النهفات«،  الق�ش�س 

قالت  فينا«  دوري  دارة  »ي��ا  �شمعت  عندما 

لعا�شي: »ريتك تقربين �شو حلوي هالغنية ما 

بقى ي�شري اأحلى من هيك«، فرّد عا�شي قائالً: 

»هيدي حّلنها القرد )فيلمون(م�س اأنا«.

متعّدد املواهب

ال�شايف  وودي��ع  ل�شباح  وهبي  فيلمون  حّلن 

و�شمرية  �شالم  وجن��اح  ال��دي��ن  �شم�س  ون�����رصي 

و�شواهم  بركات،  وملحم  رجي  وع�شام  توفيق 

ن لفنانني  من كبار الفنانني اللبنانيني. كما حلَّ

اجلزائرية  وردة  مثل  العربي  ال��ع��امل  يف  كبار 

و�رصيفة فا�شل وفايزة اأحمد.

التمثيل  يف  فيلمون  ب��رع  التلحني  يف  كما 

بالعمود  و�شفه  حد  اإىل  الرحباين  امل�رصح  على 

الفقري لهذا امل�رصح. وكان الرحبانيان يغازلنه 

وكملحن  اللذيذة«.  امل�رصحية  »فاكهة  بلقب 

حلًنا  ف��ريوز  له  تغنِّي  ال��ذي  الوحيد  ك��ان  فقد 

و�شفته  وقد  م�رصحياتها  يف  الأق��ل  على  واح��ًدا 

اأب��رز  امللحنني«.  و�شيخ  الأغنية  »�شبع  ب��اأن��ه 

امل�رصحيات التي �شارك فيها: »يعي�س يعي�س«، 

»لولو«،  اخل���وامت«،  »بياع  ورق«،  من  »نا�س 

العديد  اإىل  و»املحطة«  املفاتيح«  »ن��اط��ورة 

ن  ت�شمَّ األبوًما  اأ���ش��در  كما  ال�شتك�شات.  من 

»همربغر«،  بينها:  فكاهية  مونولوجات 

»فيلمون اأتى«، و»البو�شطجي«.

ومن اأهم امل�رصحيات التي 

بالإ�شرتاك  كتبها 

مع ال�شاعر جورج جرداق »ق�شية و�رصاحة« التي 

دريد حلام. كما  ال�شوري  الفنان  مع  مثَّل فيها 

�شارك كتابة وتلحيًنا ومتثيالً يف م�رصحية »�شت 

الراحل  الفنان  مع  �شباح  للفنانة  ال�شتات« 

والتي عر�شت على خ�شبة م�رصح  و�شيم طبارة، 

من  ال�شبعينيات  اأوائ��ل  بريوت  يف  »�شتاركو« 

القرن املا�شي.

العامل  يف  اللبنانية  الأغنية  ن�رص  من  اأول  كان 

ا يف م�رص اعتباًرا من منت�شف  العربي وخ�شو�شً

اخلم�شينيات من خالل اأغاٍن مثل »دخل عيونك 

»�شب  )���ش��ب��اح(،  »عالع�شفورية«  حاكينا«، 

الأ�شمر جنني«، »برهوم حاكيني«)جناح �شالم(، 

)ودي��ع  وك��ذاب��ي«  و»حلوي  م�شوار«  »برتحلك 

واخلليج  الكويت  يف  اأعماله  اإنت�رصت  ال�شايف(. 

ال�شاطىء وحممد  غريد  اأغاين  من خالل  العربي 

الباقر وغريهما.

ا  ترجمت اأعماله ومو�شيقاه يف اأوروبا وخ�شو�شً

و«قلبي  بوم«  و»داي�شتك  »ب�شيطة«  اأغنيات 

نازل دق« وغريها، على يد اأ�شاتذة مو�شيقيني 

اإدواردو بيانكو والربيطاين رون  مثل الإيطايل 

ال�شهرية  اأغنيته  فريوز  ان�شدت  كما  غودوين، 

»جايبلي �شالم« يف باري�س يف احتفالت الذكرى 

املئتني للثورة الفرن�شية، ويومها كان �شوت 

الذي �شارك يف  الوحيد  العربي  ال�شوت  فريوز 

اإحياء الذكرى.

ف���اق ع���دد اأحل����ان ال��ف��ن��ان ف��ي��ل��م��ون وهبي 

الأل���ف���ي حل���ن. ك��م��ا اأن����ه ���ش��ارك يف 

ال��ع��دي��د م���ن امل��ه��رج��ان��ات 

انطالًقا  والعربية  اللبنانية 

اإىل  الدين  بيت  مهرجانات  من 

ومهرجانات  الدولية  بعلبك  مهرجانات 

وم�رصح  ال��دويل  دم�شق  ومعر�س  وجبيل  الأرز 

و�شتاركو  ال��ك��اب��ي��ت��ول  ف��م�����رصح  البيكاديلي 

والأخوين  فريوز  الدرب  رفاق  برفقة  وغريهما 

الرحباين و�شباح ووديع ال�شايف ون�رصي �شم�س 

الدين.

بني املوهبة والأبّوة

وهبي  فيلمون  ت��اأمل  اللبنانية  احل��رب  خ��الل 

ليمكث يف  ا، 
ً
ق�رص بلدته كفر�شيما  لرتكه  كثرًيا 

بلدة بعبدات زهاء ع�رصين عاًما، وا�شل م�شريته 

لل�شيدة  الأحل��ان  اأروع  مقدًما  خاللها  الإبداعية 

يا ه��وا« »ومل��ا  عالباب  ف��ريوز ومنها: »فايق 

منتودع« »ويا ريت«. 

با�شتثناء  عليه  ا�شبغت  التي  الألقاب  رف�س 

عليه  اأطلقته  ال��ذي  امللحنني«  »�شيخ  لقب 

فريوز واأحب لقب »ابن ال�شعب«.

تزوج الفنان فيلمون وهبي العام 1946 من 

ال�شيدة جورجيت  خوري )كانت مطربة عرفت 

اأعمال  ع��دة  ولديها  ال�شغرية  تغريد  با�شم 

وت�شجيالت اإذاعية وقد حلن لها فيلمون العديد 

من الأحلان ومنها: »خدعتني العني« »وحملتني 

فوق الأمل« وغريها... ولكنها اعتزلت الغناء بعد 

الزواج. ولقد رزقهما اهلل باأربعة اأولد:

ال�شيا�شية  ال��ع��ل��وم  يف  ماج�شتري  -ع��م��اد، 

ال���دويل م��ن اجلامعة الأم��ريك��ي��ة يف  وال��ق��ان��ون 

النكتة  روح  وال���ده  ع��ن  ورث  ع���ازب  ب���ريوت. 

والفكاهة.

موؤ�ش�شة،  و�شاحب  جتميل  خبري  �شعيد،   -

ورث  وماريتا.  فيلمون  ول��دان  ولديه  متزوج 

موهبة التلحني عن والده وميلك �شوًتا جميالً.

- اأحلان )ربة املنزل(.



وهبي  فيلمون  مب��وت  اأع����ّزي  ل  اإن��ن��ي 

العظيم اإمنا اأعزي الأ�شوات التي كانت 

تنهل من منبعه الغزير.

حممد عبد الوهاب

مات فيلمون...

غابت ال�شحكة... وانك�رص �شيف

كان ثالثة: النفحة ال�شعبية اللي قالل بيبّدعوا مثال، وال�شحكة والطلة 

العمالقة البتّلي م�رصح ووطن.

�صعيد عقل

كل اللي تركنت ا�شتاقولك 

وكل اللي جايني رح يحبوك

فروز

امل�رصقي  الذوق  ًيا على م�رصح  كان جملِّ

�شحر  من  يجيء  وه��و  لبنان،  وج��م��الت 

ال�رصق، من تراثات ال�رصق، من طرب هذه 

ال�شعبية  الأغنية  عر�س  اإىل  اخلالبة  العربية  الدنيا 

يف لبنان.

املطران جورج خ�رض

لو ينبع النهر بني اأ�شابع العطاء لقلت اأن الفن نهر، ومن اأدى ر�شالته 

ب�شدق... هو العطاء.

الزرع  يف  اأخفق  قد  يكون  للن�شيان  �شفحته  ويطوي  املوت  يحّده  من 

واحل�شاد.

لكن من يخرق ال�شحاب ليمطر بني من عرفه بالذكرى الطيبة والأعمال 

اخلرّية ... يبقى على الرغم من اأي فراق!

د. األني فرحات

اخت�صا�ص علوم مو�صيقية
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اإدارة الأعمال من الوليات  - ربيع )اإجازة يف 

املتحدة الأمريكية(.

كان فيلمون وهبي اًبا حنوًنا مثالًيا وكرمًيا 

لبنان  اأحّب  وعفوًيا.  متوا�شًعا  عائلته،  مع 

الأخ��ري،  ال��رم��ق  حتى  كفر�شيما  وبلدته 

واملحتاجني  الفقراء  مب�شاعدة  ومتّيز 

والإ�شالح بني النا�س حتى اأطلق عليه 

بذلك  مطبًِّقا  �شلح«  »�شيخ  لقب 

قول والده »يف كل قرية عّمر بيت« 

اأي رّبي �شاحب.

كثرية  بيوًتا  وهبي  فيلمون  عّمر 

لالأجيال  وت��رك  النا�س  ذاك���رة  يف 

يخاطبنا  �شيظل  عظيًما  فنًيا  اإرًث��ا 

ب�شوت فريوز و�شيظل ع�شّيا على 

التقليد واملحاكاة.

 ،1985 ال��ع��ام  ال��ث��اين  ت�رصين   5 يف  رح��ل 

ال�شالم  اإلينا  حتمل  �شتظل  مو�شيقاه  لكن 

واجلمال.

حاز الفنان فيلمون وهبي تقديراً لعطاءاته الفنية 

املميزة العديد من اجلوائز والأو�شمة منها و�شام الأرز 

وو�شام ال�شتحقاق من لبنان، وعدة اأو�شمة من اجلي�س اللبناين، اىل جائزة �شعيد 

عقل والعديد من الأو�شمة العربية.

جوائز واأو�صمة

لوا يف فيلمون وهبي
قا
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من هنا وهناك

كانون الثاين

اإعداد: جان دارك ابي ياغي

رميا �ضليم �ضومط

ندين البلعة

مهرجان اليوم العربي للم�رسح يف بريوت

م الثنائي لطيفة واأنطوان ملتقى
ّ
كر

رائدي امل�رسح اللبناين

مل يكن احتفاالً بامل�رسح العربي فح�سب، بل تكرمياً مل�رسِحيَّني لبنانيني 

واأنطوان  لطيفة  بعده  وما  التاأ�سي�س  زمن  يف  ة  خا�سّ حالة  �سّكال  اثنني 

اللبناين  امل�رسح  وجوهري يف حتويل  بارز  بدور  ا�سطلعا  اللذين  ملتقى، 

وتطوره.

العربية  الهيئة  ملهرجان  الثالثة  الدورة  فاعليات  افتتحت  وقد 

بن  �سلطان  ال�سيخ  برعاية  العربي،  امل�رسح  مهرجان   - للم�رسح 

غ�ّست  حيث  بريوت،  يف  االأوني�سكو«  »ق�رس  يف  القا�سمي  حممد 

امل�رسح  باأهل  العرو�س  و�سالة  واخلارجية  الداخلية  الق�رس  قاعات 

عربية. دولة   17 ميثلون  وعرباً  لبنانيني  ومثقفني  فنانني   من 

احلفل االفتتاحي قدمته الفنانة جوليا ق�سار بالرتحيب بامل�ساركني من 

17 دولة عربية وبروؤ�ساء النقابات الفنية والوفود امل�رسحية واالأكادميية 

يف اليوم العربي للم�رسح وبجميع الذين جتمعهم اللغة امل�رسحية.

 ثم حتّدث رئي�س ق�سم امل�رسح والفنون اجلميلة يف اجلامعة اللبنانية، 

ارادة احلياة واحلب واجلمال  الذي �سّدد على  ،جان داوود  الدورة  مدير 

والنه�سة مقابل الت�سويه والعنف. 

متكلماً  حلبلب  عمر  العام  املدير  الثقافة  وزير  ممثل  كلمة  كانت  ثم 

برعاية وزير الداخلية والبلديات املحامي زياد 

احلجل،  خليل  ال��وزارة  عام  مبدير  ممثالً  ب��ارود 

نهاد  اللبناين  الفنان  ال�رسق  رواد  جلنة  مت 
ّ
كر

االأورك�سرتا  اإحيائه  يف  �ساركت  حفل  يف  طربيه 

االأم��ن  ق��وى  ملو�سيقى  التابعة  الكال�سيكية 

الداخلي بقيادة الرائد زياد مراد.

رئي�س  اأحمد بدران ممثالً  العقيد  ح�رس احلفل 

امل�رسي،  �سوقي  الركن  اللواء  اجلي�س  اأرك��ان 

والفنية  الثقافية  الفعاليات  م��ن  ع��دد  اإىل 

الكبري  واملئات من حمّبي املطرب  واالإعالمية، 

»�سوت اجلبل االأ�سم«.

ا����س���ت���ه���ل احل��ف��ل 

ب��ال��ن�����س��ي��د ال��وط��ن��ي 

كلمة  ت��اله  اللبناين، 

�سكر  ب��ه  للمحتفى 

التكرمي  خاللها جلنة 

ا  خا�سً با�ستمراريته،  �ساهمت  يد  بكل  ��ب  ورحَّ

بالذكر اجلالية اللبنانية يف عامل االغرتاب.

وتخّللته  فرجنية  روبري  االإعالمي  احلفل  قدم 

كلمات تناولت م�سرية الفنان م�سيدة بدوره يف 

عامل الفن اللبناين.

بداية حتدثت مديرة العالقات العامة يف جلنة 

تكرمي رواد ال�رسق الدكتورة مفيدة عابد ناقلة 

واإىل  طربيه  الفنان  �سدو  اإىل  اللبنانيني  �سوق 

فنه الذي تزهو به قمم الوطن.

االأ�ستاذ  اللجنة  رئي�س  لنائب  كلمة  كانت  ثم 

روبري ال�سفدي الذي ذّكر بت�سجيع املو�سيقار 

بداية  يف  طربيه  لنهاد  االأطر�س  فريد  الكبري 

وديع  املطرب  م�ساركته  عن  وحت��دَّث  طريقه، 

ت�ساعد  وع��ن   ،1980 ال��ع��ام  الغناء  ال�سايف 

بليغ حمدي  للملحن  ت�رسيح  اإىل  م�سرًيا  �سهرته 

ال��وح��ي��د على  ن��ه��اد طربيه ه��و  ب���اأن امل��ط��رب 

الذي  الفراغ  ملء  على  القادر  العربية  ال�ساحة 

خلفه املطرب عبد احلليم حافظ.

الهاتفي  االت�سال  عن  ال�سفدي  حتّدث  كما 

حممد  املو�سيقار  من  طربيه  نهاد  تلّقاه  الذي 

اإذاعة  اأثري  اأثناء مقابلة له عرب  الوهاب يف  عبد 

يعيد  اأن  منه  طلب  حيث   ،1990 العام  ال�رسق 

ب�سوته اأغاين املو�سيقار الكبري.

م�سرية  حول  وثائقي  فيلم  عر�س  مّت  بعدها 

نهاد طربيه الفنية، تاله كلمة االإعالمي الدكتور 

رفيق  هو  طربيه  اأن  اأك��د  ال��ذي  فيا�س  جمال 

ذكرياتنا اجلميلة، احلا�رس يف بالنا دائًما ب�سوته 

مت نهاد طربيه
ّ
رواد ال�رسق كر

�ضوت اجلبل الأ�ضم ورفيق الذكريات اجلميلة
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عن »امل�رسح الذي هو االأ�سل و�سحر اللقاء وال�سكل االأرقى للتعبري عن 

احلياة والتحوالت«. 

العبداهلل  ا�سماعيل  للم�رسح  العربية  الهيئة  عام  اأمني  املن�سة  واعتلى 

ناقالً حتيات القا�سمي ومعترباً انعقاد الدورة يف بريوت ما هو اإال عرفان 

وتقدير للمدينة التي �سهرت وت�سهر على الثقافة العربية .

اليوم  العاين ر�سالة  الدكتور يو�سف  القدير  العراقي  الفنان  تال بعده 

 العربي للم�رسح يف االيجاب وال�سلب واحللم وال�سباب، مفتاح امل�رسح االآتي.

ملتقى  ولطيفة  اأنطوان  املبدع  الثنائي  عن  وثائقي  فيلم  ُعر�س  ثم 

تركا  الذي  اللبناين  امل�رسح  يخت�رس حكاية  ق�سي�س،  جان  النقيب  ب�سوت 

ب�سماتهما على جبينه وعلى جبني الوطن.

درع  مبنحهما  ملتقى  ولطيفة  انطوان  الرائع  الثنائي  تكرمي  وبعد 

امل�رسح  اىل  ملتقى  والفنان  الزوج  �سعد  للم�رسح،  العربية  الهيئة 

�سها 
ّ
تعر ب�سبب  زوجته  ح�سور  عدم  عن  واعتذر  حاد  ت�سفيق  و�سط 

املربجمة  وغري  االرجتالية   كلمته  والقت  املنزل،  يف  اأقعدها  حلادث 

 60 وتعب  م�سوار  عن  فيها  حتّدث  احل�سور  لدى  وا�سعاً  �سدًى 

بامل�رسح. حاكم  من  وال  وزير  من  ال  اهتماماً  يلقى  اأن  دون  من   �سنة 

عربياً  عر�ساً  ع�رس  اأربعة  خالله  ُقّدم  اأيام  �ستة  ا�ستمر  الذي  املهرجان 

بابل«  و«م�رسح  بريوت«  »م�رسح  بني  جتوَّلت  لبنانية،  اأربعة  بينها  ومن 

و»م�رسح املدينة« يف بريوت، و«الرابطة الثقافية« و»م�رسح بيت الفن« 

م�رسحية  مع  االأوني�سكو  ق�رس  م�رسح  على  فكان  االفتتاح  اأما  طرابل�س.  يف 

حقائب )تون�س( .

التي  للم�رسح  العربية  الهيئة  اأطلقته  العربي  امل�رسح  يوم  اأن  يذكر 

ت اأن حتتفل كل البلدان العربية 
ّ
انبثقت يف ال�سارقة العام 2007 واأقر

الثاين/يناير من كل عام بهذه املنا�سبة. ولقد عقدت  يوم 10 كانون 

الدورة االوىل ملهرجان امل�رسح العربي يف القاهرة ، وانطلقت الثانية يف 

تون�س، اأما الدورة الثالثة لهذا العام فكانت يف بريوت.

الذي  الفنان  عظمة  اإىل  اأي�ًسا  م�سرًيا  وحمبته، 

و�سفه العمالق عبد الوهاب »بالزميل«.

كلمة »االأ�سدقاء« األقاها رئي�س بلدية �سوفر 

ال�سيد يو�سف �سّيا، واأكد فيها اأن املحتفى به 

اأن تكت�سفها يف  هو حالة خا�سة ت�ستطيع فوًرا 

اإخال�سه  ويف  وال�سطحي  الرخي�س  عن  ابتعاده 

لفنه ولوطنه.

ثم كانت كلمة لالإعالمية رميا جنم بّجاين التي 

االأ�سم«،  الغناء و�سوت اجلبل  ب� »قمر  اأ�سادت 

على  ندًيا  »اأط��ل  طربيه  نهاد  اأن  اإىل  م�سرية 

�سماء  يف  واأم�سى  وا�ستقطبه  فاأطربه  جمهوره، 

ا�ستعادت  واإذ  االأف���ول«.  يعرف  ال  جنًما  الفن 

باملحتفى  جمعتها  جميلة  حلظات  االإع��الم��ي��ة 

اأغنية  خالله  لها  م  ق��دَّ تلفزيوين  لقاء  خالل  به 

االأم��راء«، طلب مقّدم احلفل  اأمرية يا بنت  »يا 

اإىل  االن�سمام  الفنان طربيه  روبري فرجنيه من 

االإعالمية ليقدما �سويا االأغنية املذكورة مبا�رسة 

على امل�رسح، ما القى ا�ستح�سانا وت�سفيقا حاًدا 

من قبل اجلمهور.

حممد  االأ�ستاذ  اللبنانية  االإذاع���ة  ع��ام  مدير 

»تكرميك  قائال:  به  املحتفى  خاطب  اإبراهيم 

اأن��ت  ال��ب��داي��ة...  واإمن���ا  امل��ط��اف  نهاية  لي�س 

نه�سة  عالمات  من  عالمة  �ستبقون  واأت��راب��ك 

االأغنية اللبنانية«.

ال�سيد  ب��ارود  ال��وزي��ر  ممثل  اأ���س��ار  كلمته  يف 

طربيه  الفنان  اأغ��ن��ي��ات  ان  اإىل  احلجل  خليل 

واأن  والعربي،  اللبناين  ال�سعبي  الرتاث  دخلت 

املطرب اللبناين قّدر له ان يعا�رس كبار العظماء 

يف الفن العربي.

�سهادة  طربيه  نهاد  الفنان  ت�سلم  اخلتام  يف 

م�سوؤولة  نعيمة  جن��اة  ال��دك��ت��ورة  م��ن  التقدير 

الثقافة يف جلنة تكرمي رواد ال�رسق، ومن بعدها 

اأنطوان  االأ�ستاذ  اللجنة  الدرع من رئي�س  ت�سّلم 

عطوي.

“اأنا  اأغنية  به  املحتفى  بغناء  احلفل  وانتهى 

جندي واإ�سمي لبنان” بتوزيع  جديد للرائد زياد 

مراد.



اجلديد  العام  اأبواب  على 

اأعلن وزير الثقافة �سليم وردة 

املكتبة  تاأهيل  باأعمال  البدء 

الوطنية يف احتفال اأقيم يف مقر 

خالله  مثَّل  ال�سنائع  يف  املكتبة 

�سعد  احلكومة  رئي�س  وردة 

عدد  وح�رسه  احلريري  الدين 

الكائن  املبنى  ال�سخ�سيات.  من 

حديقته  مع  افتتح  ال�سنائع  يف 

للتجارة  عليا  كمدر�سة   1908

من  ليتحوَّل  واملهن  والفنون 

التابعة  احلقوق  كلية  اإىل  بعدها 

للجامعة اللبنانية. و�سي�سم اليوم 

املكتبة الوطنية التي حتوي األوف 

اأكرب  وتناف�س  الكربى،  الكتب  واأهم  املخطوطات 

املكتبات الوطنية وفق ما قالته عريفة احلفل التي 

اأ�سارت اإىل اأن مبادرة اأمري دولة قطر ال�سيخ حمد بن 

خليفة اآل ثاين اأتاحت انطالقة امل�رسوع.

 erga اإدارة جمموعة  رئي�س جمل�س  اإيلي جربايل 

فيلم  خالل  من  للمبنى  الهند�سي  الت�سوُّر  عر�س 

وثائقي.

اإعادة تعمري املبنى الذي  اخلطوة االأوىل �ستكون 

�سوف  حديث.  ب�سكل  ت�سميمه  ويعاد  االأثري  اخلارجي  ب�سكله  �سيحتفظ 

اأن  األف كتاب، وميكن  ي�سم املبنى ثالثة طوابق ت�ستوعب حواىل 200 

ي�سل العدد اإىل نحو مليون ون�سف مليون كتاب يف ما بعد.

الوزير ورده عربَّ يف كلمته عن فخره باأن تكون كتب لبنان الوطنية من 

اأبرز املراكز الثقافية يف املنطقة، ومعلًما من معامل احل�سارة يف توا�سلها 

ا اأمري قطر على 
ً
مع الكتاب واملعرفة اأًيا كانت الو�سائط والو�سائل، �ساكر

م�ساهمته يف حتقيق هذا امل�رسوع. وقد اأو�سح الوزير 

اأن »النهو�س مبكتبتنا الوطنية مل ينح�رس باحلفاظ 

اإنقاذها  لبنان من كتب وخمطوطات مت  على ثروة 

من ويالت احلرب التي دّمرت و�سط بريوت ولكنه يف 

روؤية م�ستقبلية اأراد اأن تتحوَّل املكتبة الوطنية اإىل 

بعد جديد هو ذروة احلداثة يف و�سع اخلدمات بني 

اأيدي كل راغب باملعرفة والقراءة والبحث اجلدي«. 

الوطنية  »املكتبة  ت�سوُّر  اإىل  احل�سور  دعا  ثم 

مع  توا�سل  وعلى  الوطني..  الثقايف  الثقل  نقطة 

�سبكة املكتبات املناطقية التي �ستكون هي اأي�ًسا 

القريبة  اللبنانية  البع�س بحيث توؤمن لكل املنطق  م�سبوكة بع�سها مع 

املكتبة  و�ستعود  الثقافات...  كل  على  واالنفتاح  املعرفة  حق  والنائية 

الوطنية التي اأن�سئت العام 1921 حجر الزاوية يف ثقافة امل�ستقبل....«. 

ومل ين�س وزير الثقافة توجيه ال�سكر لفخامة رئي�س اجلمهورية اللبنانية 

ورئي�س الوزراء ووزراء الثقافة ال�سابقني الذين تابعوا هذه البادرة حتى 

اليوم، ثم توجه بال�سكر للموؤ�س�سة اللبنانية للمكتبة الوطنية الداعمة. 
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اإعداد: جان د�رك �أبي ياغي

حمميات

كانون الثاين

�لعام 2009 �أعلنت منظمة �لأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلوم و�لثقافة )�لأوني�سكو( 

موقع جبل مو�سى حممية من حمميات �ملدى �حليوي يف �لعامل. ويف �أو�خر ت�رشين 

�لأول 2010 جرى �فتتاح �ملحمية ر�سمًيا بعد �أن كانت جمعية حماية جبل مو�سى 

�إطار  �لبيولوجي يف �ملوقع يف  ع  �لتنوُّ �إىل حماية  �لهادف  ن�ساطها  با�رشت  قد 

له مكتب �لتعاون و�لتنمية يف �سفارة �إيطاليا. م�رشوع موَّ

عن  ثت  حتدَّ �لتي  منا�سا  �سمرية  �ل�سيدة  �مل�رشوع  مديرة  �إلتقت  »�جلي�ش« 

�أ�سا�سه  �ملوقع و�أهمية �حلفاظ على ثرو�ته وتر�ثه، مو�سحة �ملفهوم �لذي على 

تقام حمميات �ملدى �حليوي.   

حمميات �ملدى �حليوي يف �لعامل

ويف لبنان

اعتماد  م��ع  املحمية   – اجلبل  حكاية  ب���داأت 

»الإن�سان  مل�رشوع  الدولية  ال�ست�سارية  اللجنة 

واملحيط احليوي«، التابعة ملنظمة الأوني�سكو، 

يف  مماثالً  موقًعا  و16  اللبناين  مو�سى«  »جبل 

اأخرى كمحميات جديدة للمحيط احليوي  بلدان 

ارتفع  اجلديدة  املحميَّات  وباعتماد  العامل.  يف 

اإىل  العامل  يف  احليوي  املحيط  حمميات  ع��دد 

547 حممية تنت�رش يف 107دول من بينها 

العربي، ثالث منها يف لبنان  العامل  24 يف 

)مع اأرز ال�سوف وجبل الريحان( الأمر الذي 

يجعله الثالث بني 12 دولة عربية يف جمال 

حمميات املحيط احليوي. اأما الإ�سم فُيحكى 

اآل  من  اللبنانيني  امل�سايخ  اأحد  اإىل  يعود  اأنه 

اأنه  عنه  ُي��روى  ال��ذي  مو�سى  وا�سمه  ال��دح��داح 

انتقم ملقتل جنل اأمري املنطقة يف ذلك الزمن، 

فما كان من الأمري اإل اأن وهبه اجلبل الذي حمل 

ا�سمه.

كل �لطرقات توؤدي

تقع حممية جبل مو�سى يف ق�ساء ك�رشوان على 

�سمال  كيلومرًتا   45 م�سافة 

ال��ع��ا���س��م��ة ب����ريوت، 

املدى احليوي بات حممًيا

جبل مو�سى: كنوز �لطبيعة

ع حتت�سن �لتنوُّ
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 6500 م�ساحتها  وتبلغ 

ارتفاعها  وي����راوح  ه��ك��ت��ار، 

البحر بني 350 مرًتا غرًبا  عن �سطح 

و1700 مرت �رشًقا. ميكن الو�سول اإليها من 

وطى   - ع�سقوت   – جعيتا  طريق  عرب  ك�رشوان 

اجلوز، اأو من قهمز يف اجتاه »نهر الدهب«، اأو 

من منطقة الفتوح عرب طريق غزير – القطني. 

وم��ا ت���زال اآث���ار ال��ط��ري��ق ال��روم��ان��ي��ة يف اجت��اه 

ال�ساحلية  املعاملتني  بلدة  من  انطالًقا  اجلبل 

البيوت  ب��اآث��ار  �سبيهة  وه��ي  للعيان،  ظ��اه��رة 

كانت  والتي  اجلبل  راأ���س  يف  القائمة  اخلم�سة 

�سوى  منها  يبق  مل  للحرير  »ك��رخ��ان��ة«  ت�سم 

رة  هياكل وبع�س احلجارة واأ�سجار التوت املعمِّ

املحيطة بها.

كنوز وثرو�ت

ال��ن��ط��اق احل���ي���وي يف جبل  حت��ت��وي حم��م��ي��ة 

النباتات  من  ومتنوِّعة  ة  غنيَّ ثروة  على  مو�سى 

من  نوًعا   350 من  اأك��ر  فهناك  واحليوانات. 

الأقل،  على  الأ�سجار  من  نوًعا   20 و  النباتات، 

لبنان.  الفريدة يف  النباتات  نوًعا من  ونحو 30 

وما اإن تدخل م�ساحة املحميَّة حتى تخال نف�سك 

داخل اإحدى البقع الأمازونية، اأو اأمام رقعة من 

املتنوِّعة  ة  الربيَّ فالأ�سجار  الإفريقية،  الأدغال 

تن�سج غطاًء اأخ�رش داكًنا بديع التكوين. 

ة جتمع يف طياتها  ي�سم جبل مو�سى غابة بريَّ

الربي  وال�سنوبر  والعف�س  ال�سنديان  اأ�سجار 

والزعرور  والعرعر  ال�شعري  والبلوط  واللزاب 

والغار اإ�سافة اإىل جمموعة من الأ�سجار املثمرة 

الربي  والإجا�ص  ال��دب  وخ��وخ  كالتفاح  الربية 

كندا  تتخذه  ال��ذي  والقيقب،  وال��ك��رز  وال��ل��وز 

التي  الورقة  ت�سبه  ورقته  اإن  اإذ  لعلمها  �سعاًرا 

��ط ال��ع��ل��م ال��ك��ن��دي. وه��ن��اك  ت��ت��و���سَّ

العطرية  النباتات  من  ومتنوعة  كبرية  جمموعة 

م��رمي  وب��خ��ور  ال��ربي��ة  كال�سحلبية  ��ة  وال��ط��ب��يَّ

اإ�سافة اإىل نوع من ال�سعرت  و�سقائق النعمان، 

النادر الذي مييل لون ورقه اإىل الأحمر.

يف  اخت�سا�سي  اأعدَّها  اأولية  درا�سة  واأظهرت 

اأن  الفرن�سية  املتو�سطية«  »املبادلت  جمعية 

هناك جمموعة كبرية من الطيور الكا�رشة كالن�رش 

التي  الع�سافري  من  اأخرى  وت�سكيلة  وال�سوحة، 

ز بها املنطقة منها دجاج الأر�س واحلجل،  تتميَّ

و�سحية  ال�سيادين  اأنظار  حمط  �سابًقا  وكانت 

بوجود  ة  املحميَّ زوار  يفاجاأ  وق��د  بنادقهم. 

حتًما،  لكنه،  الربي،  واخلنزير  وال�سبع  الثعلب 

قبل  م�ساره  يغريِّ  لن 

فيها  النظر  ميعن  اأن 

كانت  اإذا  ا  خ�سو�سً

ال��ت��ي  الأوىل  امل����رة 

ي�ساهد فيها حيوانات 

اأو  ق��راأ  بعدما  مماثلة 

�سمع عنها الكثري.

�لإرث �لثقايف 

و�لأثري للجبل

اأه����������داف ج��م��ع��ي��ة 

مو�سى  ج��ب��ل  ح��م��اي��ة 
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البيئية  ال�سياحة  م��دي��رة  بح�سب 

حماية  يف  تتمثَّل  منا�سا  �سمرية  ال�سيدة  للجبل 

الغني يف اجلبل، واحلفاظ على  التنوع احليوي 

التنمية  وت�سجيع  فيه،  والأث��ري  الثقايف  الإرث 

وتو�سح  امل�ستدامة.  والقت�سادية  الجتماعية 

الإطار  َذت يف هذا  ُنفِّ التي  اأن اخلطوات  منا�سا 

هي تاأهيل امل�سارات يف املحمية، ون�رش لفتات 

اإر�سادية خ�سبية، وتاأهيل موقع البيوت الأثرية 

داخل املحمية، وبناء القدرات الب�رشية. واأ�سارت 

حرا�س  اأربعة  ت�سم  باتت  ة  املحميَّ اأ�رشة  اأن  اإىل 

اجلمعية  اأن  اإىل  ولفتت  مر�سدين،  واأرب��ع��ة 

حتر�س على التعريف باجلبل وت�سويق ال�سياحة 

من  جم��م��وع��ة  خ���الل  م��ن  وذل���ك  ف��ي��ه  البيئية 

التوا�سلية  الأدوات 

ب���ي���ن���ه���ا امل����وق����ع 

info @ الإل��ك��رتوين 

jabalmoussa .

����ب  وك����ت����يِّ  ،org
»ج��ب��ل م��و���س��ى بني 

والواقع«،  الأ�سطورة 

وك�������را��������س »ج���ب���ل 

مو�سى �سرًيا« )دليل 

ال�����س��ي��اح��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة 

البيولوجي  والتنوع 

يف املحمية(. واأ�سارت 

لأن����واع  م�����س��ت��الً  اأن  اإىل 

اجلبل  يف  املوجودة  الأ�سجار 

لإقامة  ه  توجُّ وثمة  قهمز.  يف  اأقيم 

ويح�سو�س  م�ساتي  يف  اآخ��ري��ن  م�ستلني 

للحفاظ على التنوع احليوي يف اجلبل.

�ملدى �حليوي

ت�سجيع  اإىل  احليوي  امل��دى  حمميَّات  تهدف 

العالقة املتوازنة بني الإن�سان والطبيعة، فهي 

اأكر من جمرد مناطق حممية. وكانت الأوني�سكو 

قد �سنَّفت خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية ثالثة 

مواقع يف لبنان كمحميات للمدى احليوي اأولها 

اأرز ال�سوف العام 2005، ثم جبل الريحان العام 

2007، فجبل مو�سى العام 2009. واإذا عدنا 

اإىل اأ�سل احلكاية نقراأ اأن فكرة اإن�ساء املحميات 

الطبيعية يف لبنان انطلقت من ال�رشورة احليوية 

لالإبقاء على التوازن يف الطبيعة، وحماية احلياة 

الفطرية، واإعادة تاأهيلها وحتريج اأر�سها، الأمر 

وت�سافر  علمية،  واأبحاًثا  التزاًما  يتطّلب  الذي 

�ساغطة  فة  مثقَّ ق��وة  لت�سكيل  كافة  اجلهود 

رة. واملحميات الطبيعية ل تعني بال�رشورة  وموؤثِّ

ترمي  بل  العامة،  اأو ممنوعة على  اأمكنة مغلقة 

والعبث  الطبيعة،  عن  الإن�سان  اأذى  منع  اإىل 

بها، ف�سالً عن الق�ساء على بع�س املمار�سات 

البيئيون  يتطلَّع  هنا  من  اخلاطئة،  التقليدية 

يف لبنان اليوم وباهتمام بالغ اإىل حماية بحرية 

م�ستنقًعا  لكونها  البقاع  �سهل  يف  »عميق« 

الأو�سط ولها  ال�رشق  فريًدا من نوعه يف منطقة 

نظامها البيئي اخلا�س، ما يجعلها موئالً طبيعًيا 

ملئات الأنواع من النباتات املائية واحليوانات، 

ف�سالً عن اأنها موئل نادر ل بديل منه ملئات من 

اأنواع الطيور املقيمة واملهاجرة. 
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ترميم �لقرية �لرت�ثية

اأعلنت جمعية حماية جبل  التي  امل�ساريع  من 

الرتاثية  القرية  ترميم  بها  العمل  بدء  مو�سى 

يعود  والتي  اجلبل،  يف  امل��وج��ودة  التقليدية 

ل هذه املبادرة  عمرها اإىل نحو 200 �سنة، وت�سكِّ

جزًءا من م�رشوع ت�سجيع ال�سياحة البيئية يف هذه 

مكتب  من  املدعوم  ك�رشوان  فتوح  املنطقة يف 

ال�����ت�����ع�����اون يف 

ال�سف�ارة الإيطال��ية لدى لبنان.

يف  اجل��وي��ة  للق�وات  تابعة  مروحية  وك��ان��ت 

العقيد عبدو �سقر قد  باإمرة  اللبناين  اجلي�س 

من  البناء  معدات  من  طًنا   13 نقل  توّلت 

بلدة مريوبا اإىل داخل جبل مو�سى متهيًدا 

ب� »موقع  لإطالق عملية ترميم ما يعرف 

البيوت« يف هذا اجلبل. 

اجلمعية  و���س��ك��رت 

على  اللبناين  اجلي�س 

ا�ستجابته طلبها نقل 

هذه املعدات واملواد 

ب��امل��روح��ي��ة م��ا اأت���اح 

»تفادي ا�ستخدام اأي 

نقل  و�سيلة 



اأن  ميكن  للبيئة  �سديقة  غري  اأخرى 

تلحق ال�رشر بطبيعة اجلبل«.

وزير  بذلها  التي  »اجلهود  اجلمعية  نت  وثمَّ

الداخلية زياد بارود لتاأمني نقل املعدات بهذه 

اأن »بارود هو الذي كان  اإىل  الطريقة« م�سرية 

وراء الفكرة«، واأ�سادت اأي�ًسا بدعم عدد اآخر من 

ال�رشكاء لعملها وم�ساريعها.

وي�سمل الرتميم ثالثة بيوت تراثية منوذجية 

القدمية  ب��احل��ج��ارة  مبنية 

الأر���س  حتت  خ��زان  على  يقوم  مائي  نظام  مع 

ي�ستخدم لتخزين املياه وللري.

�فتتاح �ملحمية

الف���ت���ت���اح ال��ر���س��م��ي ل��ل��م��ح��م��ي��ة ج����رى يف 

ال�سياحة  وزي���ر  بح�سور   2010/10/23

مت  نظِّ وقد  و�سخ�سيات،  و�سفراء  عبود  فادي 

من  انطلقتا  املحمية  يف  م�سي  جولتا  للمنا�سبة 

اإىل  و���س��ولً  ال�سوك  بيدر   - قهمز 

امل�ساركني  م��ن  جمموعة  م�ساتي. 

�ساعة  مل��دة  ق�سرًيا  م�����س��اًرا  �سلكت 

ون�سف �ساعة، يف حني قاد بطل الت�سلُّق 

اللبناين مك�سيم �سعيا املجموعة الثانية 

ا�ستغرق نحو  التي �سلكت م�ساًرا طويالً 

اأربع �ساعات.

�سارك يف اجلولتني وزير ال�سياحة فادي عبود 

غاي  م��اري  فران�سي�س  الربيطانية  وال�سفرية 

والنائب  فريكامن  يوهان  البلجيكي  وال�سفري 

التعاون  مكتب  ورئي�س  حنني  �سالح  ال�سابق 

الإيطايل للبنان و�سوريا فابيو ميلوين.

زوار  يتعرف  اأن  اأهمية  على  عبود  �سدد  وقد 

لبنان على هذا اجلانب املهم من ال�سياحة فيه. 
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يتعرف  اأن  ال�����رشوري  من  اأن  ف��راأى  �سعيا  اأم��ا 

كنوز  م��ن  ب��ل��ده  يف  م��ا  على  اللبناين  ال�سعب 

فح�سب  لنا  لي�س  عليها  يحافظ  واأن  طبيعية 

ولكن لأجيال امل�ستقبل.

جبل  حماية  جمعية  لرئي�س  كلمة  كانت  كما 

ال�سفري  ���س��ك��ر ف��ي��ه��ا  ب��ي��ار ���س��وم��ط  م��و���س��ى 

الإيطايل ال�سابق غربيال كيكيا وا�سًفا اإياه باأنه 

�سديق كبري للبنان وجلبل مو�سى و�سكر فريق 

ال�سفارة ومكتب التعاون الإيطايل وقال: »كلما 

موؤذية  رة وغري  النا�س بطريقة غري مدمِّ تعرف 

اإىل جمال هذا اجلبل �سيكونون حري�سني عليه، 

وكلما ا�ستفاد منه �سكان املنطقة �سيتم�سكون 

احليوي  التنوع  على  احلفاظ  يتم  وهكذا  ب��ه، 

معنيني  �سيكونون  النا�س  لأن  اأف�سل  بطريقة 

به، و�سترتاجع تالًيا الأن�سطة املدمرة واملوؤذية 

للبيئة«.

جمعية حماية جبل مو�سى

مو�سى  جبل  حماية  اأن جمعية  بالإ�سارة  يجدر 

منذ  وهي  جونية،  مقرها  حكومية  غري  منظمة 

حماية  على  تعمل   ،2007 ال��ع��ام  تاأ�سي�سها 

تراثه  و�سون  مو�سى  جلبل  الطبيعية  امل��وارد 

اإىل  �سوتهم  اجلمعية  اأع�ساء  وي�سم  الثقايف. 

املنا�سلني لأجل ما تبقى من م�ساحات 

خ�رشاء يف لبنان، وتوعية املجتمع على 

وانعكا�سها  ال���روات،  ه��ذه  اأهمية 

عن  والدفاع  الإن�سان،  حياة  على 

املحميات.

وت���اأم���ل يف امل�����س��ت��ق��ب��ل يف 

اإن�������س���اء م���راك���ز ا���س��رتاح��ة 

ج��وار  يف  �سيافة  وب��ي��وت 

م�رشوع  واإط��الق  املحمية، 

مو�سى«  ج��ب��ل  »م��ون��ة 

لت�سجيع  ل��ف��ت��ة  يف 

امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي 

ال�سياحة  يف  ال�ستثمار  على 

البيئية.

�ملحميات يف لبنان

بعد 12 عاًما على اإن�ساء اأول حممية يف لبنان 

و�ساطىء  النخل،  جزر  اإىل 7 هي:  العدد  و�سل 

وبنتاعل،  ال�سوف،  واأرز  اإه���دن،  وح��رج  �سور، 

واليمونة، واأرز تنورين، 

وهي ت�سكل ن�سبة 4.5 

يف املئة من م�ساحة لبنان 

امل��ح��م��ي��ات  اإىل  اإ����س���اف���ة 

خا�سة  اأن�سئت مببادرة  التي 

بعبدا  وح��رج  عميق  كم�ستنقع 

قنوبني،  ووادي  حري�سا  وحرج 

وت�����ل�����ك 

ال��������ت��������ي 

�������س������درت 

ق������������������رارات 

حلمايتها  وزارية 

ك���م���ح���م���ي���ة ك����رم 

������ش�����ب�����اط وج����ب����ل 

ال��ري��ح��ان وال��ق��م��وع��ة. 

م��دى  اأي  اإىل  و�سل مفهوم املحميات ل��ك��ن 

اإىل عقول النا�س مبختلف فئاتهم؟ واإىل اأي حد 

جنحت املحميات يف بلوغ اأهدافها؟

املحميات  لم�ستها  ال��ت��ي  الأوىل  اخل��ط��وة 

�����ل�����ت يف  مت�����ثَّ

وق�����ف ال���ت���ع���دي���ات 

ق��ب��ل ع�ساق  م���ن  امل��ح��م��ي��ات  ع��ل��ى 

النباتية،  الروة  واإب��ادة  الطيور،  قتل 

الفحم.  ومنتجي  التحطيب  وحم��رتيف 

نتيجة  ت  متَّ اخلطوة  هذه  اأن  والثابت 

ت��ف��اه��م ب���ني م���دي���ري امل��ح��م��ي��ات، 

التي  املحيطة  املحلية  واملجتمعات 

اأو  بطريقة  البيئية  التوعية  طاولتها 

املحميات  مر�سدي  ب��ني  اأو  ب��اأخ��رى، 

طاولتهم  ال��ذي��ن  امل��دار���ص  وط���اب 

واأظ��ه��رت  احلديثة.  البيئية  الرتبية 

العلوم  كلية  اأعدتها  التي  الدرا�سات 

وزارة  مل�سلحة  اللبنانية  اجلامعة  يف 

احليوانات  اأع���داد  يف  ارتفاًعا  البيئة 

وال��ط��ي��ور وال���زواح���ف وال��ربم��ائ��ي��ات 

وغريها من الكائنات احليَّة املفيدة يف 

طبيعية  كنتيجة  الطبيعية،  املحميات 

ملوارد  الر�سيد  غري  ال�ستخدام  ملنع 

لأع��م��ال  وكنتيجة  امل��ح��م��ي��ات،  ه���ذه 

حماية الأنواع واملحافظة على موائلها 

وم�ساكنها الطبيعية. واقرتنت الدرا�سة بوقائع 

يف  للطيور  املفرخة  الأن���واع  ع��دد  ان  اأظ��ه��رت 

العام  نوًعا   28 من  ارتفع  ال�سوف  اأرز  حممية 

1998 اإىل نحو 60 نوًعا العام 2004، وازداد 

اإه��دن  ح��رج  ن��وًع��ا يف حممية  م��ن 26  ع��دده��ا 

العام  ن��وًع��ا   50 يفوق  م��ا  اإىل   1999 ال��ع��ام 

موؤيدي  عدد  اأن  اإىل  الدرا�سة  ولفتت   .2003

كانت  بعدما  بدوره  ارتفع  الطبيعية  املحميات 

اإن�سائها مبعار�سة �سديدة. وياأتي  تواجه فكرة 

التقومي ليبنيِّ اأن املحميات كان لها الدور غري 

ره  املبا�رش يف اإعادة تاأهيل اأرا�ٍس واإ�سالح ما دمَّ

العمليني  الباحثني  عمل  لت  �سهَّ كما  الإن�سان. 

لإجراء الدرا�سات يف حميط علمي معروف.





ذا
ملا

اإعداد: غري�س فرح
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لإنسسان
يف ا

رحلة 

كانون الثاين

�شهود العيان...

تخونهم الذاكرة؟

يف معظم الأحيان، ت�شدر 

الأحكام القانونية بال�شتناد 

العيان  �شهود  اأقوال  اإىل 

الذين ميثلون اأمام الق�شاء 

وهوؤلء  مبعلوماتهم.  للإدلء 

على  يعتمدون  معروف،  هو  كما 

روؤيتهم للأ�شخا�س اأو الأحداث ذات 

ثبت  لو  ماذا  لكن  باجلرم.  ال�شلة 

يخطئون  العيان  �شهود  اأن  علمًيا 

اأحياًنا، ل لأنهم يتعّمدون الكذب، 

ت�شّجلها  التي  الروؤية  لأن  بل 

ذاكرتهم قد تكون م�شّللة، اأو غري 

ذات �شدقية.

الطامة الكربى

االفرتا�ض �صحيًحا، فلماذا  اإذا كان هذا 

اأ�صا�ض  اأي  وعلى  ال�صهود،  بع�ض  يخطئ 

يبنون �صهاداتهم؟

ح�صب درا�صة اأجرتها جملة العلوم االأمريكية، 

فاإن معاينة ال�صاهد للم�صتبه به، ترتبط بعملية 

بها  حتتفظ  �صور  جمموعة  بني  من  انتقائه 

الرتابط بني  على  يعتمد  وهذا  ال�رشطة.  مراكز 

ل�صاحب  ال�صاهد  بها  يحتفظ  التي  املالمح 

اأنها  يفرت�ض  التي  الر�صوم  اأحد  وبني  اجلرم، 

تعك�ض �صفاته. وبعد انتقاء �صورة املتهم، اأو 

ف عليه، يطلب عموًما من ال�صاهد توقيع 
ّ
التعر

وح�صب  انتقائه.  �صّحة  ي��وؤّك��د  خطي  اع��رتاف 

االأعراف ال�صائدة، فاإّن الق�صاة لدى اإ�صدارهم 

بالغة  اأهمية  يولون  املوقوفني  بحق  االأحكام 

الأقوال ال�صهود لعدم درايتهم اأن بع�صها قد 

يكون خمطًئا، وهنا الطامة الكربى.

الذاكرة قد ت�شطرب لدى ال�شتجواب

اأهمية  يولون  الذين  النف�صيون  املحلِّلون 

اأن  ي��وؤك��دون  االإن�صانية،  الناحية  لهذه  بالغة 

ب��اإدالءات  الق�صاء  ت�صكيك  عدم 

ا  )وخ�صو�صً العيان  �صهود 

اليمني على  الذين يق�صمون 

ب��اأدق  ويتم�ّصكون  �صّحتها، 

االعتقاد  من  ينبع  تفا�صيلها(، 

ال�صائع بعمل الذاكرة.

معروف،  هو  ما  بح�صب  فالذاكرة، 

اأنها  اأي  الت�صجيل،  ك�رشيط  تعمل 

تعيد اإىل ذهن ال�صاهد، ن�صخة طبق 

التي  االأح���داث  �صور  عن  االأ���ص��ل 

يحاول  مرة  كل  يف  وذلك  عاينها، 

يبدو  لكن  تفا�صيلها.  ا�صتعادة 

النف�صيني  االخت�صا�صيني  اأن 

بطريقة  الناحية  ه��ذه  يحّللون 

عن  ال��ب��ع��د  ك��ل  ب��ع��ي��دة  علمية 

االأعراف ال�صائدة.

اإىل  يعيد  ال  براأيهم  فالدماغ 

االأذه������ان ���رشي��ط ال��ذك��ري��ات 

�صوغ  يعيد  ب��ل  ��ل��ة،  امل�����ص��جَّ

بطريقة  كة  املفكَّ جزئياتها 

حماولة  لدى  ترابطها  توؤمن 

اأن  ويح�صل  ا���ص��ت��ذك��اره��ا. 

بع�ض اأجزاء هذه الذكريات 

اأثناء عملية  قد ال يلتئم يف 

اأ�صباب،  لعّدة  اال�صتذكار 
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اإف��ادة  ت�صوب  مبغالطات  يت�صّبب  ال��ذي  االأم��ر 

ال�صاهد وقد تزّج باأبرياء يف ال�صجون.

وح�����ص��ب م��ا اأّك���دت���ه جم��ل��ة ال��ع��ل��وم 

التي  ال��درا���ص��ات  االأم��ريك��ي��ة، ف���اإن 

بهذا  كاليفورنيا  جامعة  يف  اأج��ري��ت 

ال�صاأن، اأّكدت اأن اإعادة تركيب جزئيات 

االأحداث  اأثناء  يف  ا  وخ�صو�صً الذكريات 

اجلرمية، يعترب عمالً بالغ الدقة، ويلزمه 

ما  وه��و  الفكري،  اال�صرتخاء  من  الكثري 

ا  ي�صعب على ال�صاهد حتقيقه، وخ�صو�صً

اإذا مل يكن على معرفة م�صبقة باملّتهم.

هذا ال يعني اأن �صهود العيان هم دائًما 

يف  �صهاداتهم  اأن  وال��دل��ي��ل  خ��ط��اأ،  على 

املحاكم كانت وما تزال الركيزة االأ�صا�صية 

كما  ل��ك��ن،  االأح���ك���ام.  عليها  ُت��ب��ن��ى  ال��ت��ي 

من  واثًقا  ال�صاهد  يكون  فقد  واأ�رشنا،  �صبق 

معلوماته يف الوقت الذي تثبت الدالئل كافة 

عدم �صدقيتها.

اإن تاأكيد ال�صاهد على �صّحة اأقواله املغلوطة، 

ينبع كما ذكرنا �صابًقا من عجز دماغه عن اإعادة 

�صوغ ذكرياته بطريقة �صحيحة. وهذا يح�صل 

عموًما حتت وطاأة ال�سغوط، ومنها على �سبيل 

الدفاع  حمامو  يوّجهها  التي  االأ�صئلة  املثال، 

ومتتزج اإيحاءاتها بال�صور املفّككة يف الذاكرة، 

االأمر الذي يت�صّبب با�صتعادة ذكريات كاذبة.

الذكريات الكاذبة

وطرق احلّد من خماطرها

النف�صية  املحّللة  اأج��رت��ه��ا  درا���ص��ة  اأّك����دت 

جمّلة  واأوردت��ه��ا  لوفترن  اإليزابيت  االأمريكية 

العلوم االأمريكية، اإمكان ابتداع اأدمغة الكثريين 

ذكريات كاذبة، وهذا يح�صل لدى اإخ�صاع هوؤالء 

وال��الّف��ت  االأدم��غ��ة.  غ�صل  تقنيات  م��ن  الأن���واع 

على  ون 
ُّ
ي�����رش ال��ذك��ري��ات  بهذه  املعنيني  اأن 

�صدقيتها االأمر الذي يت�صّبب بت�صليل الق�صاء.

املحاكم  بع�ض  يعتمد  املنطلق،  ه��ذا  م��ن 

االأمريكية تقنيات خمتلفة، الهدف منها حت�صني 

اإىل  اإفادات �صهود العيان ومنها: دفعهم  دقة 

للم�صاهد  م�صابهة  حية  مل�صاهد  اأف��الم  متابعة 

بها.  املعنيني  اجلرمية  اأحداث  ت�صمنتها  التي 

وبح�صب املحّللني فاإن هذه التقنية قد حتدث 

تركيب  اإع��ادة  توؤمن  يقظة  ال�صهود  اأدمغة  يف 

املعلومات التي بحوزتهم ب�صكل اأكرث دّقة.

ل�صور  ع��رو���ض  اأم��ام��ه��م  جت���ري  ذل���ك،  اإىل 

لهم  وي���رتك  فيديو،  ���رشي��ط   على  املتهمني 

االإدالء  قبل  مبالحمهم  للتدقيق  الكايف  الوقت 

ال  االإف��ادات  هذه  اأن  العلم  مع  هذا  باإفادتهم، 

تقارن  مل  ما  املحاكم،  بع�ض  يف  كافية  تعترب 

من  ماأخوذة  ملمو�صة  ودالئ��ل  خمربية  بعينات 

م�رشح اجلرمية.

دور اخلرباء النف�شيني

املعلوم اأن اال�صتعانة بخرباء اخت�صا�صيني يف 

علم النف�ض لتحليل معاينات �صهود العيان يف 

املحاكم، قد تتيح للق�صاة جماالً اأكرب للتفكري 

من  عدد  بالذكر  ويجدر  االأح��ك��ام.  اإ�صدار  قبل 

العوامل النف�صية ال�صاغطة التي ياأخذها هوؤالء 

روؤي��ة  يف  ال�صلبي  لتاأثريها  باالعتبار،  اخل��رباء 

ال�صاهد ودقة مالحظته، ومنها ما ياأتي:

• خ�سوع ال�ساهد ل�سغوط حادة يف اأثناء وجوده 
يف م�رشح اجلرمية اأو لدى ا�صتجوابه الحًقا.

• وج���ود ال�����ص��الح ق��د ي���زرع اخل���وف يف نف�ض 
ال�صالعني  لالأ�صخا�ض  روؤيته  ويزعزع  ال�صاهد، 

يف احلدث اجلرمي.

• اعتماد املجرمني اأ�صاليب التمويه كاالأقنعة 
و�صواها.

وبع�ض  ال�صاهد  بني  عرقية  ف��وارق  • وج��ود 
املوجودين يف م�رشح اجلرمية، االأمر الذي يدفع 

به اإىل اتهامهم.

اجلرمي  احل��دث  خالله  ارُتكب  ال��ذي  • للوقت 
روؤي��ة  تو�صيح  �صعيد  على  االأهمية  بالغ  دور 

معظم  اأن  وامل���ع���روف  ل��ل��م��ج��رم��ني.  ال�����ص��اه��د 

ال�صاهد  مقدرة  تفوق  ب�رشعة  ُيرتكب  اجلرائم 

على التمييز.

الفارقة  العالمات  غياب  اخل��رباء  ين�صى  • ال 
الفارعة،  وال��ق��ام��ات  االأذرع  على  كالنقو�ض 

و�صواها من اخل�صائ�ض الالفتة التي قد ترت�ّصخ 

يف ذهن ال�صاهد وتوقد ذاكرته.

اإذن، �صهود العيان، حتى ولو اأق�صموا اليمني 

تبقى  اأقوالهم،  ب�صّحة  العتقادهم  القانونية 

تقارن  مل  ما  �صدقيتها،  حول  حائمة  ال�صبهات 

اال�صتعانة  اأهمية  هنا  وم��ن  الثابتة.  بالدالئل 

امل�صاعر  ت�صّللها  ال  التي  املخربية  بالفحو�ض 

وال اأطياف الروؤى املموَّهة.
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�سيفنا و القلــم

الرائد حامت القع�سماين

با�سم رفاق دورة املقّدم 

ال�سهيد عبدو جا�رس

وي����خ����ل���������ص م�������ن الأ�������������������رسار م����وط����ّن����ا

ن����ح����ن����ا ن�������ذرن�������ا ل��������������أرز اأج�����������س�����ادن�����ا

�������س������ف������ن������اك اأي��������ق��������ون��������ة ب����ط����ول����ي����ة

وب����ع����دو ط�����ري م����ن ع���م���ر ط����رب����ون احل��ب��ق

ق���ل���و ي�����ا ع����ب����دو ه������ات ����س���و ع����ن����دك اإيل

وب�����������روح ي���ف���ت���ح ل���ل���ب���ط���ول���ة م���در����س���ة

ت���ه���ّن���ا ب����ج����ي���������س����ك  اأرز  ي�������ا  ت�����ه�����ّن�����ا 

ج����ي���������س����ك ق�������واف�������ل ل�����ل�����ف�����دى م�����ن�����ذور

ي���ج���ور م���ه���م���ا  ل����ب����ن����ان  ي������ا  ت�����خ�����اف  ول 

ن����ح����ن����ا م����ن����ع���������س����ق ري������ح������ة امل����ن����ت����ور

وع������ّن������ا اأم����������ل ب����ي����ط����ل �����س����ب����ت ال����ن����ور

وي������ا جم����رم����ن ال����ل����ي ق�������س���دت���وا ب����دن���ا

ب�����ال�����غ�����در ان������ت������و �����س�����ح����ك����ن جم����ب����ول

ل�����ل�����ح�����رب ن����ح����ن����ا ل�������و ق������رع������ت ط����ب����ول

وم����ن����ق����ل����ك����ن م����ه����م����ا ال�������زم�������ان ي���ط���ول

وع�������ب�������دو ح����ب����ي����ب ال�����ق�����ل�����ب ي�������ا خ����ّي����ي

درب��������������ك ب�������ل�������ون ال�������ف�������ل �����س����ط����رت����و

ه����������ّم ال��������وط��������ن ع�����ك�����ت�����اف�����ك ح���م���ل���ت���و

ب�������دّم�������ك ت������������راب الأر������������������ص زي����ن����ت����و

امن�����س��ق ع���ال���ظ���ل���م  ����س���ي���ف  ي�����ا  م���ع���ك  اهلل 

م����ا ج���ي���ت اب���ك���ي ع��ل��ي��ك ي����ا ف���خ���ر ال���رج���ال

ج����اي����ي ت���اأ����س���ب���ع ع������ّز و�����س����م����وخ وك���م���ال

ب�����ع�����دو ط�������ري وال�����������دم ب����ع����روق����و غ��ل��ي

رخ���������ص ح���ي���ات���و ال����ك����ان����ت ب���ع���ز ال���رب���ي���ع

ه����ي����ك رج��������ال ب����رح����ل����و مب�������س���ه���د م���ري���ع

م�����ا ب���ت���ع���م���ر الأوط�������������ان ت����ت���������رسب جن��ي��ع

وع����ب����دو ال���ل���ل���ي دّم�������وا ن�������اذرو مل��اأ���س�����س��ة

ي�������س���ّف���ر م�������ا  الأرز  ج���������ذع  ك�������رم�������ال 

وح�������������صّ ال����ت����ف����اين ال�������� ب���ق���ل���ب خم�������رس

وه����ي����ك ال����ب����ط����ل ب�����احل�����رب وق�������ت ال���ك���ر

ب�����������س������ل ن�����ب�����ع ال����ت���������س����ح����ي����ة ت����غ����ّن����ا

ك��������ف ال������ب������ط������ول������ة مب������ذب������ح������ه حت����ّن����ا

ع����ل����ي����ن����ا ال�������ده�������ر وال��������غ��������در ي���ت���ج���ّن���ا

وال�������������غ�������������ار اك�������ل�������ي�������ل�������و ي������زّي������ن������ا

وب�����������ّدا ال����ق����ي����ام����ة ت�����ق�����وم ع����ال����ك����ّف����ار

ع����ي����ادن����ا ب�����ي�����وم  �����وا  ت�����ب�����كُّ ولدن������������ا  ت 

ون����ح����ن����ا جن����ب����ل ب����ال����ع����ّز ا����س���ت�������س���ه���ادن���ا

اأق�������������زام ان�����ت�����و ب���ت���ط���ل���ع���وا ب�����ع�����ّدادن�����ا

الأرز ت������������راب  ن�����ط�����ّه�����ر  م����ن����ك����ن  ت 

ي��������ا اأب������ي�������������ص ال������ك������ّف������ن وال�����ن�����ّي�����ة

وت��������اري��������خ��������ك م���������ن ال���������ع���������ّز غ����ن����ّي����ة

الأل�������وه�������ي�������ة ل�����ب�����������س�����ت�����وا  والأرز 

وت����ت���������س����ل زي������ن������ة ع�����������س�����در ل���ب���ن���ان

ع���ال���غ�������س���ق ح�����ّل�����ق  ن���������رس  ي������ا  م����ع����ك  اهلل 

ج����اي����ي ت���اأ����س���ح���ذ ع���ط���ر م�����ن ك���م���ك ع��ب��ق

م����ن ن���ب���ع ع����ّب����ى ال����ك����ون ف���خ���ر وم���رج���ل���ي

غ��ل��ي م�����ا  ع���ن���ه���ن  الأرزات  وت���ي�������س���م���خ���و 

����ر م������ح�����م ل����ل����ف����دى وامل����رج����ل����ي و�����س����طَّ

ت��زع��ل��ي ل  ال���ب���ط���ل  اأم  ي����ا  رح������ل  ول�������ول 

ول���ب���ن���ان ت ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى ���س��م��وخ��و الأب����ي

ع����ر�����ص ال�����������رسف وال���ت�������س���ح���ي���ة م���راأ����س���ة

م���ق���ّد����س���ة اأرزة  ل�������س���ل���وح  ����س���ق���ي  دم������و 

م����ا ذّك���������روا ب���ال���ب���ي���ت ����س���و ف����ك����رو ن�����س��ي

اأح�����ب�����اب�����و وك����������ل  ولدو  ب����ي����ن���������س����ى 

يا اأبي�ض 

الكّفني
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�سيفنا و القلــم

ال�ساعر اإميل نون  

ال�ساعر حممد

عبد الرحمن دمج

برجا ال�سوف

املقدم توفيق 

نعيم يزبك

بطاقة 

معايدة

طيور 

ال�سالم

بكتب ع 

�سطح البدر!..

اأوام������������ر ق������������رارات ال�����ق�����ي�����ادة ال���������س����ادرة

وج���ي�������س���ن���ا امل����ْت���������س����بًّ����ع ب�����ح�����ّب ال�����وط�����ْن

امل���ح���ن ك������ل  يف  ������س�����ه�����ران  وع����ال���������س����ع����ب 

ج��ي�����ص ال���ب���ط���ول���ه ب���وح���دت���و ب��ي��ط��ف��ي ال��ف��ن

 ال����زم����ن
ّ
وع�������ا ����س���ْح���ق���ة الره������������اب م�����ا م�������ر

ب����ق����ل����وب ك������ل ال�����ن�����ا������ص ب������ب�������دي ق��ط��ن

وع�������ا م�����ذب�����ح الأوط��������������ان م������دف������وع ال���ت���م���ن

وج���ي�������س���ن���ا ب���ق���ل���ب���و ال��������ويف ����س���ع���ب���و ح�����س��ن

وال�������س���اع���ر ال����ل����ي ب����ُح����ب ه���اجل���ي�������ص اْن���ف���ن

ان����دف����ن   الأرزه  ِف���������دا  ج�����ن�����دي  م������ا  وك�������ل 

َع��������َدْن جْل�����ّن�����ة  ب���ت���ط���ل���ع  ال���������س����ه����اده  وروح 

وه���ال�������س���ن���ه اجل�����اي�����ي ان���������س����اهلل ْب���ي���ن���ع���َل���ْن 

ي وم�������ق�������دره ك������ّل������ه������ا ح�����ك�����م�����ه وت������������������روِّ

حم�����ب�����ت�����و ب������ك������ل ال�������ق�������ل�������وب م�������������س������وَّره

�������ره وح������م������اي������ت������و ك���������ل احل�����������������دود م�������زنَّ

وب�����ي�����������س�����ّل ق������������ّوه م�������ا ب������رج������ع ل�����ل�����ورا

ج���رى  ب��������ارد  ن���ه���ر  ال����ف����ي  ال���������س����ه����اده  ودم 

وب����ي���������س����ل ل�����ل�����ت�����اري�����خ اأك������������ر م����ف����خ����ره  

ج�����وه�����ره اأغ�������ل�������ى  دْم  ن����ق����ط����ة  ك�������ل  م�������ن 

وب������ال�������������رسف وال����ت���������س����ح����ي����ه م����ه����م����ا ج����رى 

م������ن م�����در������س�����ة ه����اجل����ي���������ص ح�����ام�����ل حم����ره

ل����ت����ح����ّي����ة الأب���������ط���������ال ������س�����ع�����رو ب���ي���ن���رى

وه�����ال�����������س�����ه�����اده دّم������ه������ا ب����������روي ال������رى 

ب������������احل������������وار وب��������ال�����������������س���������م م��������ن��������وَّره

روح����������ي ي������ا ط�����ي�����ور احل��������ب ج��ي��ب�����������������������ي

ب���ل���ك���ي غ����ي����وم ه�������الإي�������ام راح�����������������������������������وا

وج����ي����ب����ي ال�����ل�����ي جن��������رح ب���ل�������س���م ج����راح����و

ون�����������رس اجل��������و ي�����ت�����غ�����اوى ب���ج���ن���������������������������اح�����������و

وب���������س����م����ات الأم����������ل ع����ال����ت����م لح�����������������������������و

وخ������ري������ف احل����������زن ت����ت����ه����دا ري�������������������اح�����������و

ول�����ي�����ل الأ��������س�������ود ي���ب�������رس ���س��ب��������������������اح�����������و

ون����ق����ت����ل ف���ت���ن���ة اخل���������س����م ب�����س���������������ح�����������������و

ك����ف����ان����ا ح��������روب ه�������الأم�������ات ن��������������������اح��������وا

واأف������اع������ي ال���ت���ف���رق���ة ه���ال�������س���م ف��اح��������������وا

وط����ن����ن����ا ال������ي������وم ب���ي���ل���م���ل���م ج���راح�����������������������������������و

�رسيب��������ي ب��ي��دف��ع  مب��وط��ن�����������������������������ي  ال��ف��ق��ر 

������س������م واأم�����������ن ل����ب��������������������دي احل���ب���ي���ب�������������������ه

و�����س����ف����ي ه�����اجل�����و م������ن ب����ع����د امل�������س���ي���ب���ه

ورج������ع������ت ب�������س���م���ت���و ت�����ق�����رب ن�����س��ي��ب�����������ي

ح��ب��ي��ب��������������������ي ع������ن  ي�����������س�����األ  ال�����������ورد  وزر 

وك���ت���ي���ب���ة احل�������ب م�����ن ب����ع����دا ك��ت��ي��ب�����������������������ه

وت�����رج�����ع م�������س���ح���ك ال����دن����ي����ا ال��ك��ئ��ي�����������ب��������ه

ب���ل���ي���ل���ه ه����ال����ك����ة وظ����ل����م����ة ره�����������������ي��ب��������������������ه

ب���ف���ج���ر ج����دي����د واحل���ل���������������ه ق�����س��ي�����ب��������������������������ه

ي�����ا ����س���م�������ص احل�������رب ع�����ن ه������الأر�������ص غ��ي��ب��ي

وج������اب������وا ل����ل����وط����ن ف���ت���ن�������ه م��ري�����ب�����������������������ي

وب����ع����د ك�����ل امل����اآ�����س����ي وال�����س��ح��اي�����������������������������ا

ب������ن ال������وع������ي وال�������������ّ وع��������ي مل����ح����ة ب�����رس

ال���ع���ط���ر ت����خ����ّب����ى  ج�����ّون�����ا  م�����ن  ال�����ف�����رح  راح 

ي�����ا ت��������راب ح��ل��م��������������ي ل������ م�����������ا ان��ت��ث��������������������ر

ب�������رك ه����م����وم����ي وال������زه������ر ف�������وق ال�������س���ج���ر

راج��������ع ت����امل����ل����م م�����ن ظ���روف�������������������ي »ده�������ر« 

ع���ال���ب���������������اب ل������  وردة  ت����ب����دل  م�����ا  وح�����ّت�����ى 

وح�����ت�����ى م������ا ي����ط����ل����ع ع���������س����ب ع�����الأع�����ت�����اب

اأح����ب��������������اب ب����ع����ده����ن  ل�������  روح  وك�������رم�������ال 

ب����ك����ت����ب ع����ا�����س����ط����ح ال������ب������در ك��������ان وغ������اب

ظ��ن��ون�����������������������ي ب���ت�������س���ّل�����������������������ع  رح  والآخ 

م�����ن خ����ل����ف ����س���ي���ع���ة ن����ائ����ي����ة ن�����س��ون�����������������ي

ت������ل������وم������وين ل  ع��������م��������ري  ح��������ب��������اب  ي����������ا 

ل����ك����ن »ب����ب����ي����ت« ال�������س���ع�����������������������ر خ��ّب��ون��������������ي

واإت����������رك ع���ل���ى ال�������س���ب�����������������������اك اأي��ق��ون�����������������ه

ف����ن����وين ط�������������وروا  ل��������  ع�����ط�����ر  ي�����������روح  ول 

ب����خ����ّل����ي ال���وف���������������ا ل���ل�������س���ع���ر خم��زون��������������������ي

ب��������دار ال���ّن���ع���ي���م ع����ي����ون ي��ح��م��������������ون�����������������������ي

ودم��������ع الأ�������س������ى ب�������س���ك���ب م�����ن ع��ي��ون��������������ي
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ال�ساعر قي�رص اخلوري - الرازيل

املعاون رجى يون�ض

لواء امل�ساة الثاين - الكتيبة 21

يا جي�سنا

بدلة العز

اجلي�ض اللبناين

في��������ك ي���ب���ارك  اهلل  ج��ي�����س��ن��ا  ي���ا 

وي�����س��ل ا���س��م��ك ل��ل��وف��ا ع��ن�����������������وان

لبن����ان واأم������ل  ال���غ���ايل  ك��ن��زن��ا  ي���ا 

واج������ب ن��ح��ب��ك م����ن ق���ل���ب م��ل��ي��������ان

الع�سي����ان اب��ت��دا  مّل���ا  جي�سنا  ي��ا 

ن����ّح����وك، ت���ا ي�����س��ر احل���ب���ل ف��ل��ت��ان

د ال��ط��غ��ي�����������������ان
ّ
ومل�����ا ك���ف���ر ومت�������ر

العميان وف��ّت��ح��وا  ال��ط��ر���ص  ���س��ّح��وا 

ظ���ّن���وا ب��ل��ب��ن��ان ان��ت��ه��ى الإن�����س�����������ان

ح������رزان اأم�������ل  ي����ت����ك����ّون  ع������اد  ول 

ي����ا ج��ي�����س��ن��ا ب����ج����ن����ودك امل�������ردان

����س���ّدي���ت م���ن ع����زم ال�����س��خ��ر اإمي����ان

خ���ّل���ي���ت ف���ي���ك ال���ع���ق���ل وال����وج����دان

ب��ره��ن��ت ان����ك ���س��ي��د امل��ي��������������������دان

ال��وط��������������ن ل���ل���واج���ب ي��ن��ادي�����������������������ك

وي�������س���ون ك����ل ج����ن����ودك وي��ح��م��ي��ك

وي��ه��ّن��ي�����������������ك ف��ي��ك  ي���ف���رح  والأرز 

من�قي����ك ���س��ي��اج  ال���ل���زوم  وق����ت 

نهدي���ك ق��ل��وب��ن��ا  ف��ي��ن��ا  وم��ف��رو���ص 

الت�سكي�������ك ك��ل��م��ة  ب��ح��ق��ك  ق��ال��وا 

مل���ا اخل���اي���ن وال���دخ���ي���ل ���رسي�����������������ك

التفكيك ح��ّف��ة  ع���ا  ال���وط���ن  و����س���ار 

التزري���ك ح��ف��ل��ة  و���س��م��ع��وا  ���س��اف��وا 

متلي�����ك �سعبنا  ي�����س��وى  ع���اد  وم���ا 

م��رج��ل��ة وحت��ري�����������ك ي��ن��ف��ع  ع����اد  ول 

ينخي���������ك ب�����دك،  ح���ّب  ط��ّل��ي��ت، 

يقوّي���������ك واإخ��������س���ك  اإمي���ان���ك 

ويخلي�����������ك ف��ي��������ك  ي���ب���ارك  اهلل 

بتك�������ون ح��ك��اي��ت��ك  ك��ي��ف  وب��ّي��ن��ت 

طرين ربيو عالع�س����ق بكي�������ر

يروحوا على دروب الهوا م�ساوير

ة اإل�����و قال�����ت بهاك ن����هار
ّ
ومر

بتحبني بتكت�����ب اإيل اأ�سع����������ار

ل امل�س��������وار
ّ
لكن حلتى نكم�������

واجل�������ار لو حك��ت  اجلارة  حتى 

ودغري عبين فار�ص الأح��������م

 بث�������غر ب�ّس��������ام
ّ
�سّلم على البي

قّل�����و البيقول احلق ما بين���������م

الأح��������م بنتك  مع  اأن������ا  زارع 

�سو بت�س����تغل قّلو اإنت يا ف��������ن

قلو يف عندي اأر�ص ك���م ف�������دان

قلو اإبن�����ي �سايف��������ك فهم�������ان

ما بحب تزعل، فيك م���ص كنع����ان

وفل احلبيب وعم ب���دوب دم�����وع

�سو �سار ي�ساأل ت���الع�سق مم����ن�وع

موج������وع بقلب  راح  عاجل����امعة 

تلفن لعّمو وخّب�����رو املو�س������وع

د�رسّ الط���ب وراح عالق����������ان��ون

ويربح �سبية بحب�����ها جم���������نون

ت�قى باأبوها وخّب���رو امل�سم�����ون

متلك �سهر ما بحب عندي يك������ون

ومّلا الياأ�ص �سيط������ر عالتفكي��������ر

عاجلي��ص راح بف������وج ملغاوي������ر

و�سدف��ي ب�سارع كان ع���م ب�سي�����ر

ب وقّل�����و هيك ب�����ّدي ت�سي����ر
ّ
قر

���ى
ّ
اإمتن� مت����لك �سهر �سو كنت 

�ا
ّ
موطن��� ب���اأر�ص  و�سبية  �سب 

بي�ستن�����ى م����ا  ال�سعادة  ودرب 

كاتبن������ي بالقل���ب  اإنت  بعرف 

تدوبن���������ي وع���م  يف  بتدوب 

وطلبن������ي روح  لعن����ا  تف�سل 

عن����������ا ل�سانه����ن  ن�سب  فينا 

ري�������ح هبة  متل  ع�سية  ���رسف 

م متل �سي ديك بّدو ي�سيح
ّ
وعر

وقول احلقيقة كتي����ر فعل منيح

حم�����ّنا كف���نا  وخ��ّل��ي  ب�����ارك 

تطلب�����ها والبن����ت  جتي  حتى 

تك�سب�ها فلو�ص  جتارة  وعن���دي 

جمرب��������ها م�ص  الدنيه  لك���ن 

بتمن����ى كن���ت  ما  �سهر  مثلك 

م�س������وار باآخر  ال�سمعة  فّل���ت 

اأفك��ار وجت�����ي  ب��روح  واأفكار 

اأ�س�رار ويك�س���ف  طبيب  يدر�ص 

ع�ّن�����ا م�ص  اإنت  ن�سيبك  قّل�����و 

اأو قا�س�ي بل����كي حمامي ي�سر 

را�سي بو�سعهن  اأبوها  وي�سبح 

عالفا�س���ي تنطر هيك  ما  قّل���و 

ت�ستّن����ى البن������ت  وهاجي  اإقنع 

 العي�ص
ّ
وح�ص بحياتو �سارت مر

قدي���ص وط�����ن  يا  بحبك  ي�رسخ 

 البنت �سافو بب����دلة اجلي�ص
ّ
ب���ي

تتهن��������ى رب  ي���ا  البنت  خود 

ط�����������������اي��ر ب�����س��������������م��ا ب���������������دي

ولدي ل�������س���ان  ع���ل���ى  ����س���رت���ك 

ومل��������������ا ت���ه���ب الأع��������������������ادي

ال�����س��ه�����������������������ادة روح  وب����دم����ك 

وولدي دم��������������������ي  ف�����������������داك 

ل��ب��ن��ان ي���ا  بجي�س������ك  اف��ت��خ��ر 

ج��ب��ي��ن�����������������و ال�������دامي م��رف�����������وع

م����ث����ل ال���ن���ج���م���ة ال����ع����م ت��ل��م��ع

م������ا ب�����ق�����در ع���ن���ه���ا اإم���������������ن���ع

ل�����غ�����ر اخل�������ال�������ق م�������ا ت����رك����ع

ب�������������الأرز ال������ع������ايل ت�����س��������م��ع

ح����ت����ى الأع�����������������������������ادي اإم����ن����ع

حت��ي��������������ة م���ن���ا ت��ط��ل��������������������������������ع

تلمع ب�����س��ل��ه��ا  و���س��ي�����������������������وف��و 

اجلندي م�سطفى يا�سني

لواء امل�ساة احلادي ع�رس
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الرقيب الأول

حممد حدادة

عيب ت�سّيع الهوية وبداأت ال�سهادة

��������س�������اف�������رت وق������ل������ن������ا م���ع���ل�����������ي�������ص

ط���������ام���������ح جت�������ن�������ي ل������ق������م������ة ع����ي���������ص

ط��������ّول��������ت وم�����������ا ق�����ل�����ن�����ا ل���ي�����������������������ص

 ي���������ا خ����ّي����������������������������������ي ك���ت���ر
ّ

م������ت������غ������ر

وروق م������ّن������ي  �����س����م����ع����ه����ا  ن���������س����ي����ح����ة 

ب����������ّدك ت�����اك�����ل خ����ب����ز ف���رن�����������������������������������ج���ي

ت���������ه���������ّدى واإم�����������������س��������ي ع���������ا م���ه���ل���ك

وف�������س���ل���و اأ�������س������ل������و  ب����ي����ن���������س����ى  اإيل 

ج����������دودو م�����ا������س�����ي  ب����ي����ن���������س����ى  اإيّل 

وي�����������ّل�����������ي ب���������������دو ي������ج������ن������ي اخل��������ر

وال����������ب����������ي����������زع����������ر ب���������امل���������ي���������زان

ب����ال����ن����ا�����ص ت����ق����ي���������س����و  ج�����ي�����ت  واإن 

ي����������ب ال�������ك�������ا��������ص احل�����������س�����ا������ص
ّ
و�����������رس

وي����������ّل����������ي ب�����ي�����ن�����������س�����ى اأخ�����������ط�����������اءوا

وال������ق������ل������ب������و ف������ا�������س������ي م���������ن احل������ب

ال���ن���ا����ص ����س���ح���ك���ت���ل���وا  اإن  ب�������وج�������ودو 

رج�������������������اع ل���������س��������ل��������ك ي������������ا خ������ّي������ي

امل�������ال �����س����ّي����ع����ت  اإذا  ع�����ي�����ب  م�����������ص 

 ب�������ح�������ي�������ات�������ك
ّ
������������س�����������ب وح��������������������������ر

وي��������������������زي��������������������دو م�������������������رسي���������ات���������ك

رج���������ع���������ت ت������ف������اج������ئ������ن������ا ق�����دي�����������ص

م��������������ن م���������������س�������ق�������ل�������ب ع������ق�������ت������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

وم������������ا ت�����ن�����������س�����ى و��������س�������ّي�������ة اه�����ل�����ك

مب�������������������س���������وارو ال�������ع�������م�������ر ب����ي����ه����ل����ك

امل�������������س������ت������ق������ب������ل م���������������ص ل��������������ولدو

ي���������������������������زرع ّح��������������ب��������������و ب�����������ب������������دو

ب�����ي�����غ�����������س�����ب ع������ل������ي������ه ال������رح������م������ن

ب������ي������ن������زان ول  ب������ي������ن������ق������ا�������ص  ل 

ك����ا�����ص اأول  م��������ن  ب����ي���������س����ك����ر  م��������ا 

ب����ي���������س����ت����ع����ظ����م اأخ����������ط����������اء ال�����ن�����ا������ص

ب������ي������ن������ح������ب ول  ب�����������ح�����������ب  ل 

ح�������ك�������م�������ا ب�������غ�������ي�������اب�������و ب����ي����ن���������س����ب

ل����������رب����������اي����������ة اإّم�������������������������ي وب���������ّي���������ي

������ي������ع ال�������ه�������ّوي�������ة ال�������ع�������ي�������ب ت�������������سّ

ب�����داأ م���ع ا���س��ت��ي��ق��اظ ال�����س��ه��ادة 

زرع  لبنان«،  »لبيك  �رسخ  والت�سحية، 

ونزع  احلقد،  قلب  يف  ال�رسف  بندقية 

احل��ري��ة،  حمامة  ال��ع��ب��ودّي��ة  قلب  م��ن 

اإنه جي�سنا. اهلل،  فحماها مبجد 

�رسف خّط كتاب الن�رسّ ب�رسف الولء.

ت�سحية، ومن يقاوم ت�سحية خرجت 

من فكر الإله!؟

اإنه عنوان من عناوين الن�رس.  وفاء 

الوطن،  اأح�سان  يف  ت�سهر  عزمية 

بحرارة  ال�سهادة،  بعطر  ترابه  تغمر 

الغ�سب.  ب�سوت  الدم، 

واإن  لل�سهادة  الأخ����رة  فالكلمة 

م���ن ���س��ن��ع فكر  ال��ت�����س��ح��ي��ة  ك��ان��ت 

الذي  اجلوهر  هي  فال�سهادة  اخلالق، 

الت�سحية. ترتكز  عليه 

اليا�ض من�سور جو 

اللبناين  ال��ف��ن��ان  عائلة  وج��ه��ت 

اإىل �سوريا قائًدا و�سعًبا لحت�سانها  التحية  الرحباين  الراحل من�سور 

املدر�سة الرحبانية منذ بداياتها واحاطتها باحلب والتقدير.

واأ�سارت العائلة يف بيان مبنا�سبة الذكرى الثانية لرحيل هذا املبدع الكبر 

للتكرمي  ب�سوريا، جمددة تقديرها  التي جمعته  الطويلة  اخلا�سة  الع�قة  اإىل 

الدائم واحلب الكبر الذي طاملا عرت عنه لهذه املدر�سة وللراحل على وجه 

اخل�سو�ص. 

اأقيم  ، حيث  واأعماله  غيابه  احلا�رس يف  الراحل،  ا�ستذكار  اإىل  العائلة  ودعت 

قدا�ص وجناز لراحة نف�سه يف كني�سة مار ميخائيل يف حارة الغوارنة – انطليا�ص، 

والفن  من�سور  حمبي  من  وجمع  العائلة  اأف��راد  بح�سور 

الرحباين.

عائلة

من�سور 

الرحباين 

توجه التحية 

ل�سوريا

يف ذكرى 

رحيله











بقلم: حممد �سلمان

• تاأن�س الأوتار اإىل اأنغامها، والطيور اإىل ف�ضائها، واحلقول اىل 
والورود  اأ�ضجارها،  اإىل  والظالل  خرياتها،  اإىل  واملو�ضم  بيادرها، 

والعزمية  قلوبها،  اإىل  والقلوب  بحارها،  اإىل  والللالآىلء  عطرها،  اإىل 

اإىل �ضواعدها، وال�ضباحات اإىل فجرها، والأقالم اإىل حمابرها، تلكم 

�ضناعة احلياة، ل حياة م�ضطنعة.

الوطن،  ال�سيعة حب  متني  وعلَّ عّلمني اأهلي حب ال�سيعة،   •
ال�سيعة  ففي  وطنه،  عليه  هان  �سيعته،  عليه  هانت  ومن 

اأبجدية الوطن، ويف الوطن اأبجدية العامل.

• اإىل �ضيعتي اأرحل مع الغمام، واأطوف من عليائها فوق مطارح 
الطفولة معانقاً الذكريات، وزائراً مدر�ضتي الأوىل التي اأ�ضاءت من 

اأمامي قناديل احلروف وال�ضطور يف كتاب احلياة.

• معادلة:
الرتّدد: دوران حول النف�س و�سري اإىل الوراء.

ع: �رسعة باملقلوب.
ّ
والت�رس

والتهّور: �سقوط يف املجهول.

والتطّفل: ح�سور بالت�سول.

والتكاذب: مهارة يف النفاق.

اأن تكون م�ضكوناً  والأجمل  الوطن،  اأن تكون من �ضكان  جميل   •
بحب الوطن.

ففي احلالة الأوىل: اأنت رقم.

ويف احلالة الثانية: اأنت القمة والقيمة.

• ر�سالة:
كتب اإليها يقول:

ن�سجت من جدائلك عباءة ال�سعر لق�سائدي.

واأبحر على الغزل من موانئ الفرح يف ال�سفر اإىل دارتك.

واجعل من موعد لقائنا ميالدًا جديدًا ليوم ميالدنا.

• كتبت اإليه تقول:
اأنت املعنى لكل حرف.

اأنت املغنى لكل عزف.

اأنت ال�ضدى لكل �ضوت.

اأنت املبتدا واخلرب واملنتهى لكل حب. 

• �سخ�سان يت�ساويان يف الف�سل وال�سقوط هما:
من يعتلي اأكتاف غريه للو�سول ومن يتعاىل على غريه 

للوجاهة.
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صصا
من كل واٍد ع

كانون الثاين
بعو�ضة تدل 

�إىل مّتهم

�ضينما

�لبيئة �أي�ضاً و�أي�ضاً

بعو�ضة،  بعو�ضة، جمرد  بف�ضل 

القب�ض  الفنلندية  ال�رشطة  األقت 

اكت�ضفت  فلقد  م�����ض��ب��وه.  ع��ل��ى 

ه���ذه احل�����رشة يف ���ض��ي��ارة م�����رشوق��ة يف 

مدينة �ضيناجوكي بعد مت�ضيط دقيق اأجراه 

النووي  احلم�ض  حتليل  وم��ن  املحققون. 

به البعو�ضة  اتخمت  الذي  الدم  ADN يف 
مت ك�ضف هوية الرجل املتهم.

ال�ضعودية  العربية  اململكة  انتجت 

فيلمها ال�ضينمائي االأول، ولكنها ال تقر 

لذا  اأرا�ضيها.  بوجود �ضاالت �ضينما على 

هذا  ح�ضور  اأجل  من  ال�ضعوديني  على  كان 

اإىل  اإم��ا  ينتقلوا  اأن  احل���ال«،  »كيف  الفيلم 

البحرين اأو اإىل دولة االإمارات العربية.

تن�َض  ال  نيودلهي؟  اإىل  ذاه���ب  اأن���ت 

بال�ضتيك  كي�ض  فا�ضتعمال  �ضّلتك. 

�ضنوات  خم�ض  قدرها  عقوبة  ي�ضتحق 

�ضجناً اأو 100 األف روبية ) حواىل 1600 

العا�ضمة  �ضلطات  اأعلنت  لقد  ي��ورو(. 

حجج  اإدراكها  عن  و�ضوح،  وبكل  الهند، 

البيئيني: فاأكيا�ض »بويل اأتيلني« حتتاج 

ت�ضّد  هي  لتتحلَّل،  ال�ضنوات  مئات  اإىل 

االأقنية واملجاري وت�ضهم يف انت�ضار حّمى 

ال�ضنك واملالريا كما يوؤكد املدافعون عن 

البيئة.

بان هو ��ضم عائلة بّول حتت �لدو�ش توفر �ملياه

كي مون
اأن��ق��ذوا ال��ك��وك��ب: ب��ّول حت��ت ال��دو���ض. 

»اإن التبوُّل خالل اال�ضتحمام ي�ضمح لكل 

�ضخ�ض بتوفري اأكرث من 4300 ليرت 

ح�ضبما  ال�ضنة«،  يف  ال�رشب  مياه  من 

اأكدت اجلمعية االأهلية الربازيلية يف 

الربازيلي.  التلفزيون  بّثه  اإع��الن 

واالإع���������الن ي���دع���و »ال����رج����ال 

والن�ضاء واالأوالد من كل االأعمار 

والطبقات االجتماعية واملهن 

على  احلفاظ  يف  امل�ضاهمة  اإىل 

البيئة«.

ملنظمة  ع��ام  اأم��ني  يكافح 

مون  كي  بان  املتحدة  االمم 

التوقف عن اخللط بني  اأجل  من 

وا�ضمه.  )�ضهرته(  عائلته  ا�ضم 

ه  ر رئي�ض مكتبه اأن يوجِّ
َّ
فلقد قر

موظفي  اإىل  االأم��ر  بهذا  مذكرة 

اأجل  من  كله  العامل  يف  املنظمة 

العام  ل��الأم��ني  ارت��ب��اك  اأي  حتا�ضي 

على  حم���اوري���ه  ول�����ض��ائ��ر 

�ضحيفة  يف  ج���اء  م��ا  ح��د 

اندبندنت.

�ضبعة  اأك��رث من  م��رور  فبعد 

االأم��ان��ة  ت�ضلُّمه  م��ن  �ضهراً  ع�رش 

ا�ضتمر  اأن����ان  ك���ويف  �ضلفه  م��ن 

ع��دد م��ن روؤ���ض��اء ال���دول باخلطاأ 

بال�ضيد  العام  االأم��ني  مبناداتهم 

حني  يف  م��ون،  ال�ضيد  اأو  كيمون 

ب��ان  ه��و  عائلته  ا���ض��م  اأن 

فيجاي  ال�ضيد  يعلن  كما 

نامبيار الذي يطالب الكل 

بتمرير هذه املعلومة بكل 

تكتم و�رشية اإىل ال�ضلطات 

وال�ضخ�ضيات  واملوؤ�ض�ضات 

ي�ضبق  الكورية  االأ�ضماء  )يف 

ا���ض��م ال��ع��ائ��ل��ة االأ���ض��م 

االأول(.

�آد�ب �ل�ضلوك قتلت 

�لإنكليز يف »�لتيتانيك«

غالياً.  ال�ضلوك  اآداب  تكّلف  ق��د 

كان  »تيتانيك«،  الباخرة  غرق  فخالل 

�ضف  يف  دوره��م  ينتظرون  »الربيطانيون 

كان  حني  يف  النجاة،  زوارق  اإىل  لل�ضعود  طويل 

ما  هذا  حياتهم«،  الإنقاذ  يتدافعون  االأمريكيون 

�ضافاج،  دافيد  االأ���ض��رتايل  الباحث  به  اعتقد 

وكانت النتيجة اأن ال�ضحايا االإنكليز اأكرث من 

االأمريكيني. ويقدر �ضافاج، االخت�ضا�ضي 

جامعة  يف  ال�����ض��ل��وك��ي  االق��ت�����ض��اد  يف 

اأنه يف موقف  التكنولوجيا يف كونزيالند 

)حب  غريية  ق�ضية  ال�ضلوك  يكون  حا�ضم 

القبطان  كان  فلقد  اجتماعية.  واأعراًفا  الغري( 

اإدوارد جون �ضميث ي�رشخ وال�ضفينة تغرق: »كونوا 

بريطانيني، يا �ضادة، كونوا بريطانيني«.





ضضية
ت ريا

بطوال

كانون الثاين

كانون الثاين 2011
127

اجلي�ش - العدد رقم 307

اإعداد: روجينا خليل

مقر عام اجلي�ش 

اختتم مو�سم 

2010 الريا�سي

كاأ�س البطولة

ملديرية

املخابرات

اجلي�س  عام  مقر  اختتم 

الريا�ضي   2010 مو�ضم 

م خ��ال��ه 
ّ
ب��اح��ت��ف��ال ك�����ر

احتلوا  الذين  ريا�ضييه 

يف  الأوىل  امل�����راك�����ز 

البطولت على �ضعيد املقر 

كاأ�س  اآخ��ره��ا  ك��ان  والتي 

املقر لألعاب القوى.

ت��راأّ���س الح��ت��ف��ال ال��ذي اأق��ي��م يف 

العميد  امل��ق��ر  ق��ائ��د  ال���رزة  ملعب 

الركن اإبراهيم من�ضور بح�ضور عدد من 

ال�شباط بالإ�شافة اإىل القوى امل�شاركة 

والريا�ضيني املجلِّني املحتفى بهم.

ه  األقى كلمة باملنا�ضبة نوَّ قائد املقر 

عام  ب�ضكل  الريا�ضة  »باأهمية  فيها 

ب�ضكل  اجلي�س  موؤ�ض�ضة  يف  واأهميتها 

امل�ضاركة  تكون  »اأن  ومتنى  خا�س«، 

اأكرث  املقبلة  الريا�ضية  البطولت  يف 

كثافة«، كما هناأ يف اخلتام املجلني 

من خمتلف قطع املقر والأجهزة التابعة 

التي  املخابرات  مديرية  �ضّيما  ول  له 

رت البطولة. واأعقب كلمته ت�ضليم  ت�ضدَّ

الع�ضكريني  وامليداليات  الكوؤو�س 

الريا�ضيني املجلني.

النتائج

• كرة القدم:
مديرية  الأول:  املركز   -

املخابرات.

جهاز  ال��ث��اين:  امل��رك��ز   -

اإ�����س����ك����ان ال��ع�����س��ك��ري��ن 

املتطوعن.

مقر  ال��ث��ال��ث:  امل��رك��ز   -

اجلي�ش. عام 

• الكرة الطائرة:
مديرية  الأول:  املركز   -

املخابرات.

اأرك��ان  الثاين:  املركز   -

للعديد. اجلي�ش 

ال���ث���ال���ث:  امل�����رك�����ز   -

التاأليل. مديرية 

• كرة اليد:
مديرية  الأول:  املركز   -

التاأليل.

مقر  ال���ث���اين:  امل��رك��ز   -

اجلي�ش. عام 

اأمانة  الثالث:  املركز   -

الأركان.

• كرة ال�ضلة:
مديرية  الأول:  املركز   -

املخابرات.

مديرية  الثاين:  املركز   -

التاأليل.



ال��ث��ال��ث:  امل���رك���ز   -

جهاز تاأليل عمل الأركان املركزي.

• �ضباق 1500م:
- املركز الأول: املجند في�سل الكك.

- املركز الثاين: املالزم �سادي اأبو زين.

علي  الأول  امل��ع��اون  ال��ث��ال��ث:  امل��رك��ز   -

اجلمال.

• �ضباق 3000م:
- املركز الأول: املعاون نقول مرتا.

الثاين: املجند في�سل الكك. - املركز 

امل�����رك�����ز   -

املوؤهل  الثالث: 

ف������ادي  الول 

رم�سان.

• رمي الرمح:
الأول:  امل��رك��ز   -

الرقيب الأول مارون 

كرم.

ال���ث���اين:  امل���رك���ز   -

امل�����وؤه�����ل ب�����الل ع��ب��د 

الفتاح.

ال���ث���ال���ث:  امل����رك����ز   -

العنداري. مالك  املوؤهل 

• كرة احلديد:
املعاون  الأول:  املركز   -

امل�رصي. حممد 

الرقيب  ال��ث��اين:  املركز   -

الأول علي احل�سن.

ال��ث��ال��ث:ال��رق��ي��ب  - امل��رك��ز 

الأول علي احلاج ح�سن.

• وثب طويل:
قا�سم  اجلندي  الول:  املركز   -

ن�سار.

- املركز الثاين: املعاون حممد امل�رصي.

ال�ساحلي. الثالث: املوؤهل عادل  - املركز 

• رمي القر�س:
- املركز الول: املعاون حممد امل�رصي.

اأبو  خالد  الول  الرقيب  الثاين:  املركز   -

. هميا

اأبو زين. - املركز الثالث:املالزم �سادي 

•  وثب ثاثي:
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الول:  املركز   -

املعاون حممد امل�رصي.

- املركز الثاين: املوؤهل عادل ال�ساحلي.

- املركز الثالث: املوؤهل مالك العنداري.

•  رك�س 100م:
- املركز الأول: اجلندي قا�سم ن�سار.

- املركز الثاين: اجلندي حممد املزهر.

- املركز الثالث: املوؤهل الأول خالد خري 

الدين.

•  رك�س 200م:
- املركز الأول: املعاون حممد امل�رصي.

اأبو  خالد  الأول  الرقيب  الثاين:  املركز   -

العنان. اأني�ش  اأول  هميا، املعاون 

- املركز الثالث: العريف بالل �سبلي .

•  رك�س 400م:
- املركز الأول: املعاون نقول مرتا.

الثاين: املجند حممود م�سيكي. - املركز 

- املركز الثالث: املعاون حممد امل�رصي.

•  رك�س 800م:
- املركز الأول: املعاون نقول مرتا.

ال��ث��اين:  امل��رك��ز   -

اجلندي رامي ذبيان.

- املركز الثالث: اجلندي حممد عقيل.

اأتى الت�سنيف النهائي  يف النتائج الإجمالية 

ياأتي: كما  امل�ساركة  للقطع 

- مديرية املخابرات يف املركز الأول.

اأركان اجلي�ش للعديد يف املركز الثاين.  -

يف  واملالية  الإداري���ة  الق�سايا  مديرية   -

الثالث. املركز 

امل���دع���وون  ان��ت��ق��ل  الح��ت��ف��ال  خ��ت��ام  ويف 

و���ض��ب��اط م��ق��ر ع���ام اجل��ي�����ش وال��ري��ا���ض��ي��ون 

اأقيم  املدافعة حيث  كتيبة  باحة  اإىل  املجلُّون 

كوكتيل. حفل 
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ضضية
بار ريا

اأخ

كانون الثاين

اإعداد: نينا عقل خليل

بطولة الإ�ستقالل التا�سعة للتجذيف للجي�ش

ل��ل��ت��ج��ذي��ف بطولة  ال��ل��ب��ن��اين  اأق����ام االحت����اد 

مرفاأ  حو�ض  يف  اللعبة،  يف  التا�سعة  اال�ستقالل 

اأحرز فريق  اأيام، وقد  بريوت وعلى مدى ثالثة 

النهائي  الت�سنيف  يف  االأول  امل��رك��ز  اجلي�ض 

ل�سباقات املاء واالأرغوميرت. 

ج��اءت  �سباقات  خم�سة  البطولة  ت�سمّنت 

نتائجها على النحو االآتي:

• �سباقات املاء 1000 م:
• فردي رجال، وزن خفيف:

 - املركز االأول: العريف ابراهيم عبود.

- املركز الثاين: العريف جورج خمول.

•  فردي رجال، وزن مفتوح:
- املركز االأول: العريف اإيلي مو�سى.

- املركز الثاين: املعاون ح�سني حمية.

- املركز الثالث: الرقيب مارون اخلوري.

• زوجي رجال، وزن خفيف:
عبود  اإب��راه��ي��م  العريفان  االأول:  امل��رك��ز   -

وروبري جبور.

• زوجي رجال، وزن مفتوح:
حمية  ح�����س��ني  امل���ع���اون  االأول:  امل��رك��ز   -

والرقيب حممد خالد.

- امل��رك��ز ال��ث��اين: ال��رق��ي��ب م���ارون اخل��وري 

والعريف االأول اإيلي مو�سى.

• رباعي رجال، وزن مفتوح:
اخل��وري  م���ارون  ال��رق��ي��ب  االأول:  امل��رك��ز   -

روبري  والعريفان  مو�سى  اإيلي  االأول  والعريف 

قائًدا  حمية  علي  واجلندي  خمول،  وجورج  جبور 

للدّفة.

• �سباق الرغوميرت 1000 م:
• رجال وزن خفيف:

- املركز االأول: العريف اإبراهيم عبود.

- املركز الثاين: العريف روبري جبور.

• رجال وزن ثقيل:
- املركز االأول: الرقيب مارون اخلوري.

- املركز الثاين: العريف االأول اإيلي مو�سى.

• ترتيب الفرق:
حّل  امل��اء،  ل�سباقات  النهائي  الت�سنيف  يف 

اأربعة  اأ�سل  من  االأول  املركز  يف  اجلي�ض  فريق 

اأندية م�ساركة بر�سيد 73 نقطة. 

االأرغوميرت،  ل�سباقات  النهائي  الت�سنيف  ويف 

حّل فريق اجلي�ض يف املركز االأول من اأ�سل ثالثة 

اأندية م�ساركة بر�سيد 28 نقطة.

�رشكة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  م 
ّ
كر

ال�سيد هرني  ماراتون  االأمناء يف جمعية بريوت  »UFA« وع�سو جمل�ض 

�سباق  رقًما جديًدا يف  لت�سجيله  االأول ح�سني عوا�سة  الرقيب  �سلهوب، 

بلوم بريوت ماراتون 2010 والذي بلغ 2.30.31 �ض، والرقم ال�سابق 

2.30.36 �ض، وذلك بحفل اأقيم يف مقر ال�رشكة يف و�سط بريوت. 

اهلل  عبد  ال�سيد  القوى  الأل��ع��اب  اللبناين  االحت��اد  رئي�ض  احلفل  ح�رش 

���س��ه��اب، ق��ائ��د امل���رك���ز ال��ع��ايل 

للريا�سة الع�سكرية العميد الركن جورج بطر�ض، ورئي�سة جمعية بريوت 

اأع�ساء يف جمعيات ريا�سية  اإىل  ماراتون ال�سيدة مي اخلليل، باالإ�سافة 

�رشكة  وموظفي  االإدارية  والهيئة  ماراتون  بريوت  جمعية  اأمناء  وجمل�ض 

قيمتها  مالية  جائزة  عوا�سة  االأول  الرقيب  ت�سليم  مّت  وقد   ،»UFA«

25 األف دوالر. 

جائزة مالية للرقيب الأول ح�سني عوا�سة
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لعبة  يف  اجل��ي�����ض  ف���ري���ق  ����س���ارك 

اللعبة  لبنان يف  امل�سارعة يف بطولتي 

)الدرجة االأوىل والثانية( اللتني اأقيمتا 

الريا�سية  االأن�����س��ط��ة  وح���دة  ق��اع��ة  يف 

يف ب��ئ��ر ح�����س��ن، حت��ت اإ�����رشاف االحت���اد 

من  اعتباًرا  وذلك  للم�سارعة  اللبناين 

ويف  منه.   12 ولغاية   2010/12/4

النتيجة النهائية، حّل فريق اجلي�ض يف 

االأوىل  الدرجة  بطولة  يف  االأول  املركز 

ة، 
ّ
احل��ر للم�سارعة  نقطة   50 بر�سيد 

الرومانية.  للم�سارعة  نقطة   48 و 

فريق  حّل  الثانية،  الدرجة  بطولة  ويف 

 30 بر�سيد  الثاين  املركز  يف  اجلي�ض 

نقطة يف امل�سارعة احلرة، ويف املركز 

الثالث بر�سيد 27 نقطة يف امل�سارعة 

الرومانية.

يف  ل��الأوائ��ل  الفنية  النتائج  وج��اءت 

البطولتني على النحو االآتي:

نتائج بطولة لبنان للم�سارعة –   •
درجة اأوىل:

ة:
ّ
• امل�سارعة احلر

- وزن 55 كلغ : العريف تامر عبيد، 

االأول.

- وزن 60 كلغ: الرقيب االأول حممد 

الغو�ض، االأول.

كمال  ال��رق��ي��ب  ك��ل��غ:   66 وزن   -

اخلطيب، االأول.

- وزن 74 كلغ: املعاون حممد خ�رش 

خليل، االأول.

اإبراهيم  العريف  كلغ:   84 وزن   -

اخلطيب، الثاين.

االأول علي  العريف  - وزن 96 كلغ: 

دمج، االأول.

وائ��ل  اجل��ن��دي  ك��ل��غ:   120 وزن   -

جعفر، الثاين.

• امل�سارعة الرومانية:
�سعيد  اجل��ن��دي  ك��ل��غ:   55 وزن   -

ال�سامي، االأول

- وزن 60 كلغ: العريف االأول هيثم 

�سم�ض، االأول.

اأح��م��د  امل���ع���اون  ك��ل��غ:   66 وزن   -

اخلالد، االأول.

- وزن 75 كلغ: العريف االأول اأحمد 

رفاعي، االأول.

- وزن 84 كلغ: العريف اأحمد قميحة، 

الثاين.

اأبو  ب�سار  الرقيب  كلغ:   96 وزن   -

قلفوين، الثاين.

وائ��ل  اجل��ن��دي  ك��ل��غ:   120 وزن   -

جعفر، الثالث.

• نتائج بطولة الدرجة الثانية:
ة:

ّ
• امل�سارعة احلر

امل��م��ددة  املجند  ك��ل��غ:   84 وزن   -

خدماته حممد احلجار، االأول.

امل��م��ددة  املجند  ك��ل��غ:   96 وزن   -

خدماته الهادي حمية، االأول.

جوزيف  العريف  كلغ:   120 وزن   -

عي�سى، االأول.

• امل�سارعة الرومانية:
امل��م��ددة  املجند  ك��ل��غ:   84 وزن   -

خدماته حممد احلجار، الثاين.

امل��م��ددة  املجند  ك��ل��غ:   96 وزن   -

خدماته الهادي حمية، االأول.

ج��وزف  العريف  كلغ:   120 وزن   -

عي�سى، الثالث.

م نادي الغولدن  نظَّ

ب���ادي ال��ري��ا���س��ي يف 

ال���دك���وان���ة، ب��ط��ول��ة 

ال�����س��واع��د، املعدة  امل��ي��الد يف  ك��اأ���ض 

يف  وذل��ك  املن�رشم،  للعام  والعار�سة 

قاعدة النادي بتاريخ 2010/12/11 

يف ح�سور �سخ�سيات ر�سمية وع�سكرية 

ومواطنني.

��ق��ه��ا  وك���ان���ت ال��ن��ت��ائ��ج ال���ت���ي ح��قَّ

الع�سكريون قد جاءت على النحو االآتي:

• فوق 24 �سنة:
- اجلندي عثمان من فوج املدرعات 

االأول.

- اجلندي بالل نا�رش من لواء امل�ساة 

التا�سع، الثالث.

• فوق 26 �سنة:
ال��ع��ري��ف علي ���س��وم��ان، م��ن ل��واء   -

امل�ساة الثاين ع�رش، االأول.

• فوق 29 �سنة:
لواء  من  زي��ت��ون،  غ�سان  الرقيب   -

الدعم، االأول.

- الرقيب فريا�ض البتلوين، من لواء 

اجلمهوري،  احل��ر���ض 

الثالث .

• فوق 38 �سنة:
املركز  اإيهاب حمدان من  العريف   -

العايل للريا�سة الع�سكرية، االأول.

اجلندي  ف��از  النهائية،  النتيجة  ويف 

بر�سيد  االأول  املركز  يف  عثمان  اأحمد 

326 نقطة، تاله العريف علي �سومان 

بر�سيد 283 نقطة،  الثاين  املركز  يف 

يف  نا�رش  ب��الل  اجلندي  �سنَّف  حني  يف 

يف  العام  الرتتيب  يف  الثالث  املركز 

اأطول مدة على العار�سة.

بطولة كاأ�ش امليالد يف ال�سواعد واملعدة والعار�سة

اجلي�ش يتاألق يف بطولة لبنان للم�سارعة بدرجتيها الأوىل والثانية
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االأول  ال��رق��ي��ب  ف����از 

واإل��غ��ا  ع��وا���س��ة  ح�سني 

لبنان  بطولة  يف  ط���راد 

ل��ن�����س��ف امل�����ارات�����ون 

الذي  كيلومرًتا،   21.1

اللبناين  االحت���اد  مه  نظَّ

انطالًقا  القوى  الأل��ع��اب 

اإىل  و���س��والً  جبيل  م��ن 

عم�سيت ثم العودة على 

ال��ط��ري��ق ال��ب��ح��ري��ة اىل 

يف  �سهاب  ف��وؤاد  ملعب 

جونية.

وعداءة  عداء  مئة  نحو  ال�سباق  يف  �سارك 

ع���دد من  اإىل  االحت���ادي���ة،  ال���ن���وادي  م��ن 

يف  بريطانيا  �سفرية  متهم  تقدَّ االأج��ان��ب 

احتلت  التي  ال�سيدة فرن�سي�ض غاي  لبنان 

املرتبة االأوىل يف فئتها العمرية.

للفئات  الفنية  ال��ن��ت��ائ��ج  ي��ل��ي  م��ا  ويف 

العمرية:

• رجال: 
• دون 40 �سنة: 

- الرقيب االأول ح�سني عوا�سة، االأول.

- اجلندي عمرعي�سى، الثاين.

- الرقيب اأحمد دركو�سي، الثالث.

• 40-44 �سنة: 
- الرقيب االأول عمر عبد اللطيف، االأول.

• 45 – 49 �سنة:
- اأ�سامة رعد، االأول.

- اأحمد خليفة، الثاين.

- زياد ب�ستاين، الثالث.

• 50 – 54 �سنة:
- ح�سني زيتون، االأول.

 -  �سكري نخول، الثاين.

- مي�سال الغزال، الثالث.

• 55 – 59 �سنة:
- مي�سال م�سلم، االأول.

 - �سمعان مو�سى، الثاين.

- �سامي متى، الثالث.

• ال�سيدات:
• دون 40 �سنة: 

- ميلي�سا رزق، االأوىل

- اأرين كا�سابيان، الثانية.

- غينا االأ�سري، الثالثة.

• 40 – 44 �سنة:
- اإلغا طراد، االأوىل.

• 45 – 49 �سنة:
- �سباح حجيج، االأوىل.

- غوانالك حايك، الثانية.

• 55 – 59 �سنة:
- فرن�سي�ض غاي، االأوىل.
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برعاية قائد اجلي�ض العماد جان قهوجي ممثالً 

بالعميد الركن �سالح قي�ض، اأقام نادي اجلزيرة 

اللبناين  االحت����اد  اإ�����رشاف  وحت���ت  ال��ري��ا���س��ي، 

م�سبح  يف   ،54 ال���  امل��ي��الد  �سباق  لل�سباحة، 

املركزي يف بريوت، بح�سور  الع�سكري  النادي 

ع�سو اللجنة االأوملبية الدولية واللبنانية طوين 

املدير  مم��ث��الً  امل�����رشي  ن��اج��ي  العقيد  خ���وري، 

العام لقوى االأمن الداخلي، نائب رئي�ض اللجنة 

اللجنة  ع�سو  عليوان،  مليح  اللبنانية  االأوملبية 

ال�سباب  وزي��ر  وم�ست�سار  اللبنانية  االأوملبية 

احت��ادات  وروؤ���س��اء  رم�سان،  م��ازن  والريا�سة 

غفري  وجمهور  وع�سكرية،  واجتماعية  ريا�سية 

من االأهايل وامل�سجعني.

جانب  اإىل  اجلي�ض  فريق  ال�سباق  يف  �سارك 

االأندية االحتادية والقوى امل�سّلحة. وقد افتتح 

الوقوف  ثم  اللبناين،  الوطني  بالن�سيد  احلفل 

اجلي�ض  �سهداء  الأرواح  اإج���الالً  �سمت  دقيقة 

الركن  العميد  اطلق  بعدها  والوطن،  اللبناين 

حمامتني  اجلزيرة  نادي  واأع�ساء  قي�ض  �سالح 

ترمزان اىل ال�سالم واملحبة ليعلن ممثل القائد 

بدء امل�سابقات.

بني  من  الع�سكريني  فئة  يف  النتيجة  وجاءت 

القوى االأمنينة امل�سلَّحة على النحو االآتي:

• فئة ال�سباط )م�سافة 400 مرت(:
- املركز االأول: املالزم االأول ندمي الربهون.

�سماحة  �رشبل  االأول  املالزم  الثاين:  املركز   -

والرائد ربيع ق�سب.

•فئة الرتباء والأف��راد )م�سافة 800 مرت 
حرة(:

االأول:  امل��رك��ز   -

اجلندي وائل زيادة.

ال��ث��اين:  - امل��رك��ز 

االأول رفعت  الرقيب 

اخلطيب.

الثالث:  امل��رك��ز   -

�رشبل  االأول  العريف 

نقوال.

 ويف اخل��ت��ام، ق��دَّم 

اجلي�ض  ق��ائ��د  ممثل 

املدعوين  وكبار  قي�ض  �سالح  الركن  العميد 

الكوؤو�ض وامليداليات والدروع للفائزين، وقد 

نالت نبال ميوت من نادي اجلزيرة كاأ�ض العماد 

لتحقيقها  ال�سيدات  فئة  ع��ن  اجلي�ض  ق��ائ��د 

اأف�سل وقت )4.36.00 د( يف �سباق ال� 400 

عن  فاتول  مكرم  نف�سها  الكاأ�ض  نال  كما  مرت، 

وق��ت)11،48،5  اأف�سل  لتحقيقه  الرجال  فئة 

د( يف �سباق ال� 500 مرت.

 �سباق امليالد الـ 54 يف ال�سباحة
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ب�����رع�����اي�����ة وزي������ر 

ال�سب��اب والريا�س����ة، 

ج���رت ب��ط��ول��ة ك��اأ���ض 

ل���ب���ن���ان اخل���ام�������س���ة 

ل��ل�����س��ب��اح��ة ل��ل��ع��ام 

امل���ن�������رشم ب���اإ����رشاف 

االحت��������اد ال��ل��ب��ن��اين 

بتاريخ  وذل��ك  للعبة 

يف   2010/12/27

م�سبح نادي اجلمهور، 

فريق  فيها  ���س��ارك 

اجلي�ض اإىل جانب عدة 

اأندية.

التي  ن��ت��ائ��ج  وه��ن��ا 

حققها الع�سكريون:

• 200 م حرة:
االأول  ال��ع��ري��ف   -

�رشبل نقوال من قاعدة 

ب������ريوت ال��ب��ح��ري��ة، 

الرابع.

م��ي��الد  ال��رق��ي��ب   -

ج���رم�������ض م����ن ل����واء 

احل��ر���ض اجل��م��ه��وري، 

اخلام�ض.

وائ���ل  اجل���ن���دي   -

زي�����ادة م���ن ال�����رشط��ة 

الع�سكرية، ال�ساد�ض.

• 100م متنوع:
العايل  املركز  من  رباحي  رب��اح  الرقيب   -

للريا�سة الع�سكرية، اخلام�ض.

اال�سغال  فوج  من  خمايل  جاك  الرقيب   -

امل�ستقل، ال�ساد�ض.
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بطولة امليالد لكرة الطاولة

بطولة 

كاأ�ش لبنان 

اخلام�سة 

لل�سباحة

لواء احلر�ش 

اجلمهوري

بطل اجلي�ش

يف كرة اليد

العماد جان قهوجي،  اجلي�ض  قائد  يف ح�سور 

قائد  ب��ط��ر���ض،  ج���ورج  ال��رك��ن  بالعميد  مم��ث��الً 

و�ضباط  الع�ضكرية،  للريا�ضة  العايل  املركز 

املباراة  ج��رت  وال��وح��دات،  القطع  خمتلف  من 

النهائية يف لعبة كرة اليد للعام املن�رشم والتي 

واللواء  اجلمهوري  احلر�ض  لواء  فريقي  جمعت 

العماد  الرئي�ض  جممع  ملعب  على  اللوج�ستي 

الع�سكري، وانتهت بفوز  الريا�سي  اإميل حلود 

فريق لواء احلر�ض اجلمهوري بنتيجة 23 - 22 

واإحرازه لقب البطولة.

اأما الت�سنيف النهائي للفرق فجاء وفق االآتي:

• لواء احلر�ض اجلمهوري، االأول.
• اللواء اللوج�ستي، الثاين.

• لواء امل�ساة االأول، الثالث.

الطاولة  لكرة  اجلي�ض  فريق  �سارك 

نظمها  التي  باللعبة  امليالد  بطولة  يف 

كفر�سيما  يف  والريا�سة  االأدب  ن��ادي 

ولغاية   2010/12/27 من  اعتباًرا 

اللبناين  االحتاد  اإ�رشاف  حتت  منه،   30

من  والعبة  العًبا   84 ومب�ساركة  لّلعبة 

14 نادًيا ومن بينهم فريق اجلي�ض.

قها  حقَّ التي  الفنية  النتائج  وهنا 

الع�سكريون:

من  اليا�ض  موري�ض  االأول  الرقيب   -

فوج التدخل االأول، اخلام�ض.

الدين  �سيف  وائل  االأول  الرقيب   -

من مو�سيقى اجلي�ض، ال�ساد�ض.

- الرقيب االأول م�سطفى الدقدوقي 

من مو�سيقى اجلي�ض، التا�سع.
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• كرة ال�سلة:
فريق  ���س��ارك   ،2010/11/25 بتاريخ   •
اجلي�ض يف لقاء ودي �سد فريق اجلامعة احلديثة 

املهرجان  �سمن  الدامور،  يف  والعلوم  ل��الإدارة 

بفوز  وانتهى  املذكورة،  اجلامعة  مته  نظَّ الذي 

فريق اجلي�ض بنتيجة 66 - 58.

فريق  ���س��ارك   ،2010/11/26 بتاريخ   •
اجلي�ض بلقاء ودي �سد فريق مدر�سة القدي�ض 

املدر�سة  ملعب  على  ب�ساليم  يف  جاورجيو�ض 

املذكورة، وفاز بنتيجة 38-33.

فريقا  تقابل   ،2010/11/26 بتاريخ   •
االإجنيلية يف  والثانوية  اجلمهوري  احلر�ض  لواء 

اللواء،  ثكنة  ملعب  على  جرت  مباراة  يف  زحلة 

وانتهت بفوز فريق اللواء بنتيجة 57 - 23.

ودي  لقاء  ج��رى   ،2010/12/3 بتاريخ   •
بني فريقي لواء امل�ساة الثاين وثانوية راهبات 

فوز  عن  اأ�سفر  عندقت  يف  االأقد�سني  القلبني 

فريق اللواء الثاين بنتيجة 56 - 18.

فريق  ف���از   ،2010/12/19 ب��ت��اري��خ   •
مباراة جرت  نبتون يف  اأبناء  اجلي�ض على فريق 

ع��ل��ى م��ل��ع��ب احل��ك��م��ة اجل��دي��دة 

بنتيجة 76 - 48.

ب�������ت�������اري�������خ   •
 ،2010 /12 /23

جرى لقاء بني فريقي 

والريا�سي  اجلي�ض 

بنتيجة  االأخري  الفريق  فوز  عن  اأ�سفر  فيطرون 

.56 - 66

فريقا  ت��ب��ارى   ،2010/12/27 بتاريخ   •
على  جرت  مباراة  يف  الريا�سة  واإحياء  اجلي�ض 

فريق  ب��ف��وز  وان��ت��ه��ت  االآخ����ر،  ال��ف��ري��ق  ملعب 

اجلي�ض بنتيجة 61 - 53.

• الكرة الطائرة:
على  مباراة  2010/11/25 جرت  بتاريخ   •
يف  والعلوم  ل���الإدارة  احلديثة  اجلامعة  ملعب 

الدامور بني فريقي اجلي�ض واجلامعة املذكورة، 

ا�سفرت عن فوز فريق اجلي�ض بنتيجة 3 – 2.

• كرة القدم:
• بتاريخ 2010/11/26، جرت مباراة ودية 
على ملعب لواء احلر�ض اجلمهوري، تقابل فيها 

فريقا اللواء والثانوية االجنيلية، واأ�سفرت عن 

فوز فريق اللواء بنتيجة 4 - 1.

ل��واء  فريق  ف��از   ،2010/12/3 بتاريخ   •
امل�����س��اة ال��ث��اين ع��ل��ى ف��ري��ق ث��ان��وي��ة راه��ب��ات 

 ،1  –  5 بنتيجة  االأقد�سني يف عندقت  القلبني 

وذلك خالل لقاء ودي جرى على ملعب الثانوية.

ودية  مباراة  جرت   ،2011/1/9 بتاريخ   •
وجمعية  ال�ساد�ض  امل�ساة  ل��واء  فريقي  ب��ني 

على  ال��ه��رم��ل،   – الريا�سي  الت�سامن  ن��ادي 

بالتعادل  وان��ت��ه��ت  االأخ����ري،  ال��ن��ادي  ملعب 

ال�سلبي.

• كرة القدم لل�ساالت:
ودي  لقاء  اأقيم   ،2010/11/26 بتاريخ   •
فريقي  ب��ني  لل�ساالت،  ال��ق��دم  ك��رة  لعبة  يف 

اجلي�ض ومدر�سة �سيدون الر�سمية، على ملعب 

فريق  ف��وز  ع��ن  واأ�سفر  امل��ذك��ورة،  املدر�سة 

اجلي�ض بنتيجة 6 - 2.

اأدما،  بودا يف  نادي  اأقيمت يف 

ب��ط��ول��ة ل��ب��ن��ان ال��ع��ام��ة ل��ل��وزن 

املفتوح يف اجلودو التي نظمها 

فريق  فيها  و�سارك   ،2010/12/27 بتاريخ  للعبة  اللبناين  االحت��اد 

اأندية ريا�سية. ويف الت�سنيف االإفرادي للبطولة،  اجلي�ض اإىل جانب عدة 

من  عبيد  و�سيم  العريف  ق  حقَّ

ق���ادة ج��ون��ي��ة ال��ب��ح��ري��ة امل��رك��ز 

زين  االأول  الرقيب  تاله  االأول، 

الدين �سمره من فوج التدخل الرابع يف املركز الثالث، ويف املركز اخلام�ض 

الرقيب االأول ح�سام ال�سل من فوج التدخل الرابع.

بطولة لبنان العامة للوزن املفتوح يف اجلودو

متفرقات 

ريا�سية

�سهادة مدرب 

دويل يف املبارزة

االأول حممود  م��ن امل��ع��اون  ن��ال ك��ل 

جلبوط  زي���اد  وامل��ع��اون  اأح��م��د،  علي 

»�سهادة  �رشانق  بهيج  االأول  والرقيب 

بعد  امل��ب��ارزة«  لعبة  يف  دويل  م��درب 

يف  اللعبة  يف  دورة  بنجاح  متابعتهم 

فورميا يف اإيطاليا.
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جلي�ش
جمتمع ا

كانون الثاين

اإعداد: نينا عقل خليل

اإجازة يف العلوم 

ال�سيا�سية والإدارية 

للمالزم ابراهيم �رشقاوي

دبلوم

مهند�س مدين

للمالزم الأول علي �سحرور

�سهادة اجلدارة

يف علم اجتماع العمل 

للموؤهل الأول نزير ياغي

اإجازة

يف اللغة 

العربية

للجندي

منتهى مرهج

اإجازة يف 

اجلغرافيا للمجند 

املمددة خدماته 

نزار حرب

دبلوم درا�سات عليا

يف التاريخ

للمعاون الأول

علي زعيرت

فل�سفة 
اإجازة يف ال

للمعاون

ا�سماعيل حيدر

اب��راه��ي��م عبد  امل����ازم  ن���ال 

ال��ر���ض��ا ����رق���اوي م��ن اأرك����ان 

املركز   – للعمليات  اجلي�ش 

املتعلقة  ل��اأع��م��ال  ال��ل��ب��ن��اين 

ال��ع��ل��وم  اإج�����ازة يف  ب���الأل���غ���ام، 

ال�ضيا�ضية  والعلوم  احلقوق  كلية  من  والإداري���ة  ال�ضيا�ضية 

اللبنانية. اجلامعة  والإدارية يف 

ح�ضني  ع��ل��ي  امل������ازم  ن����ال 

ال�ضابع  امل�ضاة  لواء  من  �ضحرور 

مهند�ش  دبلوم   ،74 الكتيبة   –
ال��ه��ن��د���ض��ة يف  كلية  م��ن  م���دين 

اجلامعة اللبنانية.

نال املوؤهل الأول نزير م�ضطفى 

ياغي من لواء امل�ضاة احلادي ع�ر، 

اجتماع  علم  يف  اجل���دارة  �ضهادة 

العمل من معهد العلوم الجتماعية 

يف اجلامعة اللبنانية.

ن�����ال�����ت اجل����ن����دي 

ال�����رط��ة   – ال�����ض��م��ال  منطقة  م��ن  م��ره��ج  منتهى 

اإجازة يف اللغة العربية من كلية الآداب  الع�ضكرية، 

والعلوم الإن�ضانية يف اجلامعة اللبنانية.

نال املجند املمددة 

عبداهلل  ن��زار  خدماته 

حرب من لواء امل�ضاة التا�ضع – الكتيبة 73، اإجازة 

والعلوم  الآداب  كلية  من  اجلغرافيا  يف  تعليمية 

الإن�ضانية يف اجلامعة اللبنانية.

ح�ضني  علي  الأول  املعاون  نال 

دبلوم  التعليم  معهد  من  زعيرت 

من  ال��ت��اري��خ  يف  عليا  درا����ض���ات 

اجلامعة الإ�ضامية يف لبنان.

نال املعاون ا�ضماعيل 

حممد حيدر من املديرية 

اإجازة  لاإدارة،  العامة 

تعليمية يف الفل�ضفة من 

والعلوم  الآداب  كلية 

اجلامعة  يف  الإن�ضانية 

اللبنانية.
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احتفل املعاون 

�ضياء �ضاذبك بزفافه 

اإىل الآن�ضة

�ضوزان عزام.

احتفل اجلندي اأ�ضامة 

عجاج بزفافه

اإىل الآن�ضة

نرمية ال�ضّياح.

احتفل املجّند 

املمددة خدماته

عاء الدنف بعقد 

خطوبته على الآن�ضة 

وداد حليمة.







اإعداد: فيليب �شّما�س
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املتقاطعة  ال��ك��ل��م��ات  م�شابقة 

ت��ق��دم��ه��ا »اجل��ي�����س« ل��ق��رائ��ه��ا 

جوائز  فيها  للفائزين  وتخ�ش�س 

مالية قيمتها اربعماية الف لرية 

لبنانية، توزع بوا�شطة القرعة على 

اربعة فائزين.

• ت�شتبعد كل م�شابقة غري 
مقتطعة من املجلة، ويكتب احلل بخط 

وا�شح داخل املربعات وتر�شل ال�شفحة بكاملها مع احلل.

• تر�شل احللول اىل العنوان التايل: قيادة اجلي�س - الريزة - 
مديرية التوجيه - جملة »اجلي�س« - »م�شابقة الكلمات املتقاطعة«.

• با�شتطاعة امل�شرتك ت�شليم امل�شابقة باليد يف ثكن اجلي�س يف جميع املناطق.
• اآخر موعد لقبول احللول 10 �شباط 2011.

• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

ة
ق
ب
شا
�
مل

ا
 
ط

و
ر
ــ
�ش

• اأفقياً:
1- فعل عدواين متار�سه اإ�رسائيل �سد لبنان، �سياج الوطن، ال�سجاعة واالإقدام.

2- عا�سمة عربية، عا�سمة عربية، عا�سمة عربية.

غاية  �سمَن  اأكمَل،  احليَّات،  من  نوع  الزجاج،  من  نوع  الفيليبني،  يف  بحرية   -3

ال�سمن.

4- جد قبائل عربية، ِمثل وِقرن، ال ُيباح بها.

5- حرب وقتال، ينتُجه الفرن، اأ�رسع يف الكالم.

6- موؤ�س�س ال�سليب االأحمر، عاد، تقلب االإناء على راأ�سه، طائر حاّد الب�رس.

7- موؤلف مو�سيقي اأملاين، يطعن بالرمح.

8- حّولك من مو�سع اإىل اآخر، مت�سابهان، من �سادة اجلاهلية َمَدحهُ زهري بن اأبي 

�سلمى.

9- نوتة مو�سيقية، �سارطكم و�سابقكم على، الهالك ومل يبَق اأحد ِمن.

10- رفَق باالإبل.

11- اكت�سفهُ فا�سكو دي غاما العام 1497، مت�سابهان. 

12- عا�سمة اأوروبية، �سئَم، �سادفتم وقابلُتم، فرَح.

13- اآخر ليلة من القمر، تَدعون وتهملون، يعاجلها.

ا، اأ�سا�س كل م�رسوع. 14- بلدة لبنانية، اأنظر فيه مليًّ

يك�سو  م�سافرها،  قل�ست  االإبل  اأكلته  اإذا  �سجر  نتقاي�س،  افريقية،  دولة   -15

الطائر.

16- اأديب لبناين راحل، حفر االأر�س، مذيع لبناين.

17- ممثل اأمريكي، ِنبايل، مت�سابهان.

اأكل  ت�سوير،  اأفللالم  ماركة  الدببة،  من  نوع   -18

الطعام، ال�ساأن.

19-�سعف، اأوالد االأ�سود، عا�سمة دولة يف اأمريكا 

اجلنوبية.

جن�س  هجاء،  لفظة  ال�سكني،  ي�سحذ  �سفا،   -20

زهر، دولة عربية.

اأحد  الوهاب،  عبد  ملحمد  اأغنية  عظيم،  بحر   -21

ال�سهور، ُعنق.

• عمودياً:
- وا�سل وَواىل، دولة يف اأمريكا الو�سطى، مدينة يف اأملانيا.

بون، اأغنياء، علَّق بلِ. 2- معذِّ

، دولة اإفريقية، مدينة اإيرانية.
َّ
3- مدينة هندية، �رس

4- قطع احلبل، اإحدى القارات، حرف ن�سب، والية اأمريكية.

5- جْنل، برية، اأحد هدايف كاأ�س العامل، جبال عظيمة.

، تعطفون وت�سفقون على، �سنَّور. �رسف على، حتريرُّ
ُ
6- اأ

7- اال�سم الثاين ملمثلة اأمريكية، نار متَّقدة، ت�سعانه يف تلبك وحرية.

8- ظلَم، يجيئهُ، مقر الكونغر�س االأمريكي.

االأمر،  يف  ت�سرتخني  الفم،  غار  على  ملتزقة  ق�سرية  اأ�سنانهم   كانت  من   -9

تثاقل يف م�سيته، من اأع�ساء اجل�سم، وحدة وزن. 

10- اإ�سطربنا، القليل الوجود، مدينة �سعودية.

11- �رسب، عتب عليهم، للنهي، ممثلة �سورية راحلة.

12- جاع، اأنباء، �سيف، للتاأوه، دواء.

ز من الطعام لل�سفر. 13- براغي، زاد وكرث، نا�رسهم وقوَّاهم، ما ُيجهَّ

من  اإىل،  النظلر  د  حلدَّ لالإ�سلتدراك،  وانعلزلت،  غلريها  عن  اإنف�سللت   -14

الفراعنة.

15- مل�س، �سجر معروف، اأ�سهر ملوك الدولة البابلية، يخ�سنا.

نال  اإنكليزي  لكيميائي  الثاين  اال�سم  16- قطَع، 

جائزة نوبل، مقيا�س غربي، للتف�سري.

من  ماتوا  راحل،  لبناين  لوزير  الثاين  اال�سم   -17

الربد، دقَّ وك�رس، ت�سببها احلروب.

واألعب،  األهو  راحل،  فرن�سي  �ساعر  طريقة،   -18

نعام.

19- ذئب، معدن، �رسيعة، اإحدى �سال�سل االأند�س 

ال�رسقية.

لبنانية،  بلدة  كبري،  وهمي  طائر  جللاعللت،   -20

حاجز.

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

• اجلندي وليد �شفيق العماطوري
لواء امل�ساة التا�سع.

• العريف خالد عز الدين
املركز اللبناين لالأعمال املتعلقة باالألغام.

• فاطمج املزبودي
خلدة - القبة.
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عام.  كل  مطلع  د  يتجدَّ موعد  وج��اوب«  جمّلتك  »�ق��ر�أ 

وعلى  �أيديكم  بني   2010 للعام  »�جلي�ش«  جملة  �أعد�د 

�لأ�سئلة.  عن  �لإجابة  تخّولكم  �لتي  �ملعلومات  �سفحاتها 

و�أر�سلوها �إىل مديرية �لتوجيه - ق�سم �ملطبوعات - جملة 

»�جلي��ش«.

على  ق��ي�م���ة �جلو�ئز مل��يون لي��رة لبناني��ة م��وّزع��ة   •
�سبعة فائزين كالآت�ي:

- �جلائزة �لأوىل: 300.000 ل.ل.

- �جلائزة �لثانية: 200.000 ل.ل.

منها:  ك���ل  ق��ي��م��ة  ج���و�ئ���ز  خ��م�����ش   -

100.000 ل.ل.

• �آخر موعد لت�سّلم �حللول: 
20�شباط 2011.

ت���ن���������������ر   •
يف  �لنت��ائج 

�آذ�ر  ع�����دد 

.2011

مركز  اف��ت��ت��اح  مّت  ت��اري��خ  1-ب����اأّي 

تدريب تعزيز اأمن املطار؟ 

الطائرة  �سقطت  تاريخ  2-ب��اأّي 

الأثيوبية؟

اف��ت��ت��اح  مّت  ج��ام��ع��ة  ب�����اأّي   -3

فرن�سوا  ال�سهيد  اللواء  حديقة 

احلاج؟

النقيب  ول��د  تاريخ  4-ب���اأّي 

ملحم كرم واأين؟

قزوين  بحر  ينخف�ض  5-كم 

عن �سطح البحر العام؟

6-كم تبعد منطقة برحليون يف ق�ساء ب�رشي 

عن بريوت؟

7-ماذا �ضمّيت دورة ال�ضباط 2010؟

8-كم تبلغ م�ساحة اخلليج العربي؟

الذي  اللبناين  العلم  م�ساحة  بلغت  9-ك��م 

عر�ض يف مطار رياق؟

يف  القدم  لكرة  بطولة  اأول  ج��رت  10-اأي���ن 

العامل؟



؟
بقلم:

العميد الركن

ح�سن اأيوب

مدير التوجيه

ّ
ما �رس

هذا النجاح؟

زة   بنا ا�ستحقاق �سعب منذ اأيام، مل يكن منفرداً على الإطالق، فا�ستحقاقاتنا مميَّ
ّ
مر

ول ت�سبه ا�ستحقاقات اأحد، وهي تتواىل وتتتابع، وما من واحد فيها اإلّ ويرتبط بالآخر. 

من  نتمنَّى  طويلة  �سل�سلة  واملجموع  ع�سريته،  وابن  و�سليله  رفيقه  يتبع  ال�ستحقاق 

الأعماق اأن تنتهي. �سل�سلة ل نعرف بدايتها. اأتينا اإىل احلياة وكانت 

الوطن، وثماًرا �سوكية على غ�سون  اأمامنا �سواهد على �سخور هذا 

اأ�سجاره، اإنها ل حترتق حتى واإن دبَّت احلرائق يف الغابة من اأق�ساها 

اإىل اأق�ساها، يف الطول ويف العر�ض ويف كل اجتاه.

ال�ستحقاق  اأخطار  معاجلة  يف  الع�سكرية  للوحدات  الأوام��ر  كانت 

على  عنا�رصها  دّرب��ت  التي  الع�سكرية  التن�سئة  التزام  امل��ذك��ور، 

مبادئها منذ اليوم الأول للخدمة يف اجلي�ض، وجنحت. كانت الأوامر: هوؤلء اأخوة لكم واأخوات، 

واحد،  نبع  من  وت�رصبون  واحد،  علم  يظلِّلكم  واحد،  وطن  اأبناء  وه��وؤلء  اأنتم  اأهلكم.  وه��وؤلء 

وتبذلون اجلهد والعرق يف حقل واحد، واأم�ض واليوم وغًدا، ت�سّحون بالدم الواحد يف مواجهة 

�سجاعتكم  اعتمدوا  اجلنود  اأيها  اأهلكم،  بني  اأنتم  الأوام��ر:  كانت  اإ�رصائيل.  الواحد:  العدو 

والت�سامح،  الت�سحية  وماآثركم يف  والنتظار،  والتحمل  ال�سرب  باأ�سكم وقدرتكم على  و�سدة 

بلد  يف  اأنكم  تن�سوا  ل  الأم��ر.  وعاجلوا  والق�ساوة،  املحبة  بني  ما  املوؤالفة  على  �سكم 
ُّ
ومتر

دميوقراطي ي�سع حرية التعبري يف راأ�ض الأولويات، واأنتم باملقابل يف بلد يحتاج اىل الأمن 

وال�ستقرار كي ينه�ض وينطلق �رصيًعا نحو الأمام. تلّقوا ال�رصبات ب�سدوركم ول تدعوا للدم 

مكاًنا يظهر فيه. اإحفظوا الدم يف �رصايني القلوب، وا�سبطوا امل�ساعر الغا�سبة. 

ومن  هنا  من  ارتفعت  �سهادات  اأحالها  وما  اأبناءه،  ورعى  الوطن،  اجلي�ض  احت�سن  هكذا 

عرب  هوؤلء  راأينا  لقد  والت�سحية...  ال�رصف  موؤ�س�سة  جنود  عن  خارج،  ومن  داخل  من  هناك، 

ال�سالح  ومع  القانوين،  بالهندام  اجلرائد،  �سفحات  على  �سورهم  وراأينا  التلفزة،  �سا�سات 

حتمله الزنود ال�سمر، وهم ي�ستخدمون رمو�ض العيون يف املحافظة على كل �سيء، وينجحون.

لو كان الأمر يف مواجهة اأعداء، لقلنا بطولة. ولو كان �سد خ�سوم، لقلنا انت�ساًرا. لكن ل، 

اإىل  واأن ن�سري  اأن نتغنَّى بها،   لنا  مع ما جرى نقول هذه عقالنية، وهذه وحدة مثالية يحق 

اإنها اأ�سا�ض وحدة الوطن. وهذه منهجية يف معاملة املواطنني كاأ�سنان امل�سط، وامل�سط هو 

�سبيه الأوراق ال�سغرية يف �سلوح الأرز، التي تزين �سعرها ق�سرًيا متوازًيا حاًدا منذ البداية، 

بالطريقة عينها التي يعتمدها جنود لبنان، ول يخطئون، ل بل ينجحون.
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