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لبنانية ل��رية   200.000 للموؤ�س�سات:   •

• قرب�ص والدول العربية: 200 دوالر امريكي

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

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

• �سعر املجلة:
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لرية لبنانية

توزيع: »النا�رشون« �ش.م.م.

لتوزيع ال�صحـف واملطبوعـات

عنوان املجلة

�سنوًيا،  تقليًدا  االأرز«  »اإغ��ارة  اأ�سبح 

برعاية  امل��غ��اوي��ر  ف��وج  يقيمه  ال��ذي  وال�سباق 

واملدنيني،  الع�سكريني  بني  يجمع  اجلي�س  قائد 

يف  ال�سباق  اللبنانية.  القمم  ف��وق  يتناف�سون 

على  ج��رى  فهو  اإ�سافات،  حمل  الثالثة،  ن�سخته 

مرحلَتني: االأوىل من اأرز تنورين وحتى اأرز ب�رصي 

)بتاريخ 6/5 اآذار 2011(، والثانية مترين �سري 

يف جبل ال�سيخ )بتاريخ 13/12 اآذار(.

NAVI- Sailor 3000 ECDIS-i م�سّبه 

مالحة حديث دخل حّيز اخلدمة يف اجلي�س اللبناين 

بهدف رفد القوات البحرية مبزيد من القدرات. ما هو 

هذا امل�سّبه، ما اأهميته، وكيف يتّم التدريب عليه...؟ 

االإجابات عن هذه االأ�سئلة متوافرة »يف ثكناتنا«.
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قهوجي  جان  العماد  اجلي�س  قائد  زار 

اململكة العربية ال�سعودية ملبًِّيا دعوة ر�سمية وجهها 

امل�سلحة  للقوات  العامة  االأركان  هيئة  رئي�س  اإليه 

ال�سعودية الفريق االأول الركن �سالح بن علي املحيا.

ا 
ً
خالل الزيارة، اإلتقى العماد قهوجي م�سوؤولني كبار

يف مقدمهم �سمو ويل العهد االأمري �سلطان بن عبد 

العزيز اآل �سعود.

5





الو�صول

اآذار اجلاري يرافقه وفد  ال�ساد�س من  العماد قهوجي بريوت يف  غادر 

اإىل اململكة العربية ال�سعودية كان يف  من كبار ال�سباط، ولدى و�سوله 

العامة  الأركان  رئي�س هيئة  اجلوية،  الريا�س  قاعدة  ا�ستقباله، يف مطار 

علي  بن  �سالح  الركن  الأول  الفريق  ال�سعودية  امل�سلحة  للقوات 

مرا�سم  له  اأدي��ت  اأن  بعد  الع�سكرية.  الفروع  وق��ادة  املحّيا 

في�سل  امللك  كلية  اإىل  قهوجي  العماد  ه  توجَّ التكرمي، 

اجل���وي���ة ح��ي��ث ا���س��ت��ق��ب��ل��ه 

قائدها اللواء الركن علي بن جوير احلمد، وقاما 

من  عدد  يتابع  التي  الكلية  اأق�سام  على  بجولة 

تدريبية  دورة  اللبنانيني  ال�سباط  التالمذة 

اأو�ساع  على  قهوجي  العماد  اطلع  وقد  فيها. 

هوؤلء ال�سباط كما ا�ستمع اإىل اإيجاز حول تنظيم 

الكلية ومهماتها. 

يف  ال��دف��اع  وزارة  يف  كانت  التالية  املحطة 

الريا�س حيث عقد العماد قهوجي ورئي�س هيئة الأركان العامة اإجتماًعا 

بني  الثنائية  العالقات  ا�ستعرا�س  الإجتماع  وتخلَّل  الأخ��ر،  مكتب  يف 

اجلي�سني ال�سقيقني واخلطوات الآيلة اإىل تعزيزها على خمتلف ال�سعد.

لقاء ويل العهد

ختام اليوم الأول للزيارة ُتوِّج بلقاء �ساحب ال�سمو امللكي 

الدفاع  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب   - العهد  ويل 

العام  واملفت�س  وال��ط��ران 

زيارة رسسمية

اآذار

اآذار 2011
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العماد قهوجي

يف زيارة ر�سمية 

اإىل ال�سعودية

لقاء ويل العهد 

وم�صوؤولني 

وتاأكيد عمق 

العالقات بني 

البلدين

زار قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي اململكة العربية ال�صعودية ملبًِّيا 

امل�صلحة  للقوات  العامة  الأرك��ان  هيئة  رئي�ش  اإليه  وجهها  ر�صمية  دعوة 

ال�صعودية الفريق الأول الركن �صالح بن علي املحيا.

ا 
ً
الزيارة ا�صتمرت عدة اأيام اإلتقى خاللها العماد قهوجي م�صوؤولني كبار

يف مقدمهم �صمو ويل العهد الأمري �صلطان بن عبد العزيز اآل �صعود.



�سعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلطان  الأم��ر 

رّح��ب �ساحب  الريا�س. وق��ّد  يف دارت��ه يف 

املرافق،  والوفد  قهوجي  بالعماد  ال�سمو 

اللبناين  اجلي�س  دور  تقديره  عن  معرًبا 

وقيادته، وحر�س بالده على متابعة دعمه 

وتوفري امل�ساعدات له.

العماد قهوجي �ساحب  �سكر  من جهته، 

ب��اأو���س��اع  ال��ب��ال��غ  اه��ت��م��ام��ه  ع��ل��ى  ال�سمو 

وحّيا  اللبنانية،  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

ال�رشيفني  احلرمني  خادم  بقيادة  اململكة 

على  العزيز،  عبد  بن  عبداهلل  امللك  جاللة 

رة جتاه اجلي�س اللبناين، 
ِّ
مبادراتها املتكر

الع�سكرية،  قدراته  تعزيز  اإىل  والهادفة 

وم�ساندته يف اأداء مهماته الوطنية. 

لقاء وزير الدفاع والطريان

ال�سمو  اجل��ي�����س ���س��اح��ب  ق��ائ��د  ال��ت��ق��ى 

وال��ط��ران  ال��دف��اع  وزي��ر  م�ساعد  امللكي 

�سلطان  بن  خالد  الأم��ر  العام  واملفت�س 

بحث  وج��رى  �سعود،  اآل  العزيز  عبد  ب��ن 

اجلي�سني  بني  الع�سكري  التعاون  جمالت 

ال�سقيقني و�سبل تطويرها.

املرافق  والوفد  العماد قهوجي  زار  كما 

للقوات  والأرك�����ان  ال��ق��ي��ادة  كلية  م��ق��ر 

عن  اإي��ج��از  اإىل  ا�ستمع  ح��ي��ث  امل�سلحة 

تنظيمها ومهماتها ومناهجها التعليمية قدَّمه قائدها اللواء الركن حممد 

بن عو�س �سحيم.

وزار اأي�ًسا العماد قهوجي كلية امللك عبد العزيز احلربية حيث كان يف 

ف 
َّ
ا�ستقباله العميد الركن �سالح اأحمد الزهراين الذي رافقه يف جولة تعر

تنظيمها  حول  اإيجاز  اإىل  وا�ستمع  ومن�ساآتها،  الكلية  اأق�سام  اإىل  خاللها 

وبراجمها التدريبية ون�ساطاتها املختلفة.

مة وال�صالمل للطائرات الإلكرتونيات املتقدِّ

يومها  يف  ال��زي��ارة  برنامج 

�رشكتي  قهوجي  العماد  زار  فقد  ن�ساطات.  عدة  اأي�ًسا  ت�سّمن  الثالث 

مة وال�سالمل للطائرات، حيث كان يف ا�ستقباله مديرا  الإلكرتونيات املتقدِّ

منهما  كل  وقدم  والأق�سام  املن�ساآت  على  واإي��اه  جال  اللذان  ال�رشكتني 

اإيجاًزا حول عمل �رشكته واجنازاتها.

مع اجلالية اللبنانية

والإ�ستثمار  العمل  العماد قهوجي دعوة جمل�س  لّبى  كذلك 

ع�ساء  حفل  اإىل  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  اللبناين 

اأق��ي��م ع��ل��ى ���رشف��ه وال��وف��د 

اآذار 2011
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وح�سد  زين  مروان  اللواء  اململكة  يف  لبنان  �سفر  احلفل  ح�رش  املرافق. 

من اجلالية اللبنانية. وقد األقى العماد قهوجي كلمة هناأ فيها اللبنانيني 

يف ال�سعودية على ت�سامنهم وجناحاتهم املميزة، موؤكًدا عزم املوؤ�س�سة 

الع�سكرية حماية ال�سلم الأهلي يف لبنان، ومما جاء يف الكلمة:

اأيها الأخوة الأعزاء 

الر�سالة  التاريخ وطن  الذي طاملا كان منذ فجر  لبنان،  اإّن وطننا 

وتفاعل  واحل���وار  لالنفتاح  ومن��وذًج��ا  واحل�����س��ارة،  والإب����داع 

�ساخًما  ال��ي��وم  ي�ستمر  ال��ع��امل،  �سعوب  ب��ني  ال��ث��ق��اف��ات 

املقيمني  ب��اأب��ن��ائ��ه  ع��زي��ًزا 

ر�سالته  يج�ّسدون  ال��ذي��ن  وامل��غ��رتب��ني، 

احل�سارية بقيمهم وثقافاتهم واإجنازاتهم 

ال�سعوب.  �سائر  مع  املميَّزة  وعالقاتهم 

بة  الأر����س الطيِّ اأن��ت��م يف ه��ذه  ووج��ودك��م 

بالتحديد، مدعاة فخر واعتزاز لكم ولأبناء 

جاهدين  تعملون  اأّنكم  اإذ  ا، 
ً
جميع� الوطن 

اإليه من تطلُّعات  ما ت�سبون  على حتقيق 

واأهداف، وعلى الإ�سهام يف نهو�س اململكة 

متتلكون  مبا  ورفدها  ال�سعودية  العربية 

من خربات وطاقات ومعارف، وفاًء ل�سعبها 

الرحب  على  ا�ست�سافكم  ال��ذي  املعطاء 

الوقت عينه ترفدون لبنان  وال�سعة،  ويف 

اأهله يف  اإمكانات مل�ساركة  من  لديكم  مبا 

م�سرة البناء والتطور.

اأيها الأخوة الأعزاء

التي  ال�سعبة  الظروف  من  الرغم  على 

فاإن  العربية،  البلدان  من  العديد  بها  مير 

املخاطر  من  حم�سًنا  ا  قويًّ ي�ستمر  لبنان 

وال��ت��ح��دي��ات، م��ت��ج��اوًزا ت��داع��ي��ات تلك 

حدٍّ  اأق�سى  اإىل  وانعكا�ساتها  ال��ظ��روف 

اللبنانيني  اإمي��ان  اإىل  يعود  وه��ذا  ممكن، 

العميق بهذا الوطن، ومت�ّسكهم بوحدتهم، 

دفعوا  التي  القا�سية  التجارب  ووعيهم 

واأرزاق���ه���م  اأرواح���ه���م  م��ن  غ��ال��ًي��ا  ثمنها 

ت�سحيات  اإىل  اأي�ًسا  ويعود  وممتلكاتهم، 

اجلي�س و�سائر القوى الأمنية، التي التزمت جميًعا حماية الوطن يف اأ�سعب 

املراحل واأ�سدها خطورة.

اأيها الأعزاء

كونوا على ثقة باأّن جي�سكم �سيبقى كم�ا عهدمتوه �سّمام الأمان ودرع 

املواطن،  باأمن  بالإخالل  كانت  جهة  لأي  ي�سمح  ولن  احل�سني،  الوطن 

واإعادة عقارب ال�ساعة اإىل الوراء مهما بلغت ال�سعوبات والتحديات.

واعلموا اأن الوحدة الوطنية هي الركيزة الأ�سا�س لال�ستقرار، 

عملكم  خ��الل  فمن  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  طليعي  دورك��م  واأن 

�سورة  نقل  على  ال����دوؤوب 

اآذار 2011
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خالل  وم��ن  اخل���ارج،  اإىل  احلقيقية  لبنان 

اإمّنا ت�سهمون  تعاونكم وتوحيد جهودكم، 

يف اإر�ساء دعائم هذه الوحدة التي ل بّد من 

ولحًقا  ا، 
ً
حا�رش ثمارها  الوطن  يح�سد  اأن 

عند عودتكم اإىل الوطن الأم.

يف جّدة

اأنهى العماد قهوجي زيارته اإىل اململكة 

يف جدة اإذ كانت له حمطة يف معهد قوات 

ا�ستقباله  يف  ك��ان  حيث  اجل���وي،  ال��دف��اع 

قائد املعهد اللواء الركن عثمان بن عبداهلل ال�سهري، الذي جتوَّل واإياه يف 

اإيجاًزا  م له  اأق�سام املعهد واأطلعه على جتهيزاته القتالية والفنية، وقدَّ

عن تنظيمه ومهماته.

ا�ستقباله  يف  وكان  الغربي،  الأ�سطول  مقر  اجلي�س  قائد  زار  ذلك  بعد 

قائد الأ�سطول اللواء الركن البحري خالد احلمدان، الذي رافقه يف جولة 

لالأ�سطول  التابعة  املركزية  العمليات  وغرفة  البحرية  الوحدات  �سملت 

تنظيم  عن  اإيجاز  اإىل  منه  ا�ستمع  كما  »ال��دّم��ام«،  احلديثة  والفرقاطة 

الأ�سطول وجتهيزاته ومهماته ون�ساطاته املختلفة.

التكرمي  مرا�سم  و�سط  قهوجي  العماد  غادر  بالرتحاب  ا�ستقبل  وكما 

رئي�س  ا�ستقباله  يف  كان  حيث  الدويل  احلريري  رفيق  مطار  اإىل  لي�سل 

الأركان اللواء الركن �سوقي امل�رشي، ومديرا املخابرات والتوجيه، وعدد 

من كبار ال�سباط.

توجيهات  على  ب��ن��اًء 

خ����������ادم احل����رم����ني 

ال�������ري���ف���ني ج��الل��ة 

عبد  ب��ن  ع��ب��داهلل  امللك 

ا 
ً
ال���ع���زي���ز، وت��ق��دي��ر

التي  زة  املميَّ للجهود 

اجلي�ش  ق��ائ��د  ب��ذل��ه��ا 

قهوجي  ج���ان  ال��ع��م��اد 

من اأجل تعزيز عالقات 

بني  والأخ���وة  التعاون 

العربية  لبنان واململكة 

وجي�صيهما  ال�صعودية 

ال�صقيقني، قّلد �صاحب 

م�صاعد  امللكي  ال�صمو 

وزير الدفاع والطريان 

واملفت�ش العام الأمري 

خالد بن �صلطان بن عبد 

العزيز اآل �صعود العماد 

امللك  و���ص��ام  قهوجي 

عبد العزيز من الدرجة 

امل��م��ت��ازة، وذل���ك يف 

حفل ا�صتقبال اأقيم يف 

ال�صمو  �صاحب  مكتب 

يف الريا�ش.

اآذار 2011
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و�صام امللك 

عبد العزيز







ت القائد
اإسستقباال

اآذار
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قائد اجلي�ش ي�ستقبل ال�سفري الرتكي

...وال�سفرية ال�سوي�رسية

...و�سفرية الوليات املتحدة الأمريكية

...ووفدًا من جمل�ش ال�سيوخ الأمريكي

اإ�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، �سفري 

اأوزيلديز يرافقه امللحق الع�سكري العقيد  اإينان  جمهورية تركيا ال�سيد 

علي طا�ش. جرى خالل اللقاء بحث الأو�ساع العامة و�سبل تعزيز التعاون 

بني اجلي�سني اللبناين والرتكي.

اإ�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، �سفرية دولة �سوي�رسا ال�سيدة 

روث فلينت، وجرى عر�ش للو�سع العام.

�سفرية  الييريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي،  العماد  اجلي�ش  قائد  اإ�ستقبل 

الوليات املتحدة  الأمريكية ال�سيدة مورا كونيللي، يرافقها ملحق الدفاع 

الأمريكي العقيد جوزف رانك، وتناول البحث الأو�ساع العامة.

من  وفييًدا  الييريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي،  العماد  اجلي�ش  قائد  اإ�ستقبل 

وال�سيناتور  كاين  ماك  جون  ال�سيناتور  �سّم  الأمريكي،  ال�سيوخ  جمل�ش 

جوزف ليربمان، ترافقهما ال�سفرية الأمريكية ال�سيدة مورا كونيللي ووفد 

الثنائية  الع�سكرية  العامة والعالقات  الأو�ساع  ال�سفارة. وجرى بحث  من 

امل�ساعدات  برنامج  تطوير  �سبل  اإىل  بالإ�سافة  البلدين،  جي�سي  بني 

رة ل�سالح اجلي�ش اللبناين.
َّ
الأمريكية املقر
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...ورئي�ش اأركان الدفاع الإيطايل

...ووفدًا ع�سكرياً اأمريكياً

...وقائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة

...ووفًدا من قوات الأمم املتحدة املوؤقتة

اإ�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، رئي�ش اأركان الدفاع 

الإيطايل اجلرنال بياجيو اأبريت يف ح�سور ال�سفري الإيطايل ال�سيد 

جوزيبي مورابيتو ووفد ع�سكري مرافق. وجرى بحث التعاون الع�سكري 

بني اجلي�سني اللبناين والإيطايل، واأو�ساع الوحدة الإيطالية العاملة 

�سمن قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

اإ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، قائد العمليات 

اخلا�سة يف القيادة الو�سطى الأمريكية اجلرنال ت�سارلز كليفالند على 

راأ�ش وفد ع�سكري مرافق، ومّت تداول �سبل تعزيز عالقات التعاون 

الع�سكري بني اجلي�سني اللبناين والأمريكي.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، قائد قوات الأمم 

املتحدة املوؤقتة اللواء األبريتو اأ�سارتا. وتناول البحث الأو�ساع الأمنية 

يف منطقة اجلنوب، كما مّت الت�سديد على اأهمية التعاون والتن�سيق بني 

اجلي�ش اللبناين والقوات الدولية.

اإ�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، وفًدا من قوات الأمم 

املتحدة املوؤقتة �سّم امل�ست�سار ال�سيا�سي لقائد هذه القوات ال�سيد 

ميلو�ش �سرتوغر وامل�سوؤول الإعالمي فيها ال�سيد نرياج �سينغ، وعدًدا 

من ال�سحافيني.
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...والنائب دوري �سمعون

...والنائب نعمة اللـه اأبي ن�رس

...والنائب علي املقداد

...والنائب فادي الأعور ووفدًا مرافقاً

اإ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، النائب دوري 

�سمعون وبحثا اأو�ساًعا عامة.

اإ�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، النائب نعمة الليه اأبي ن�رس 

وتداول اأو�ساًعا عامة.

اإ�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، النائب علي املقداد 

على راأ�ش وفد من نقابة اأ�سحاب املحالت التجارية يف بعلبك، وتناول 

البحث �سوؤون املنطقة.

اإ�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، النائب فادي الأعور 

على راأ�ش وفد مرافق.
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...والنائب روبري غامن

والعميد البحري املتقاعد اأ�سعد غامن

...والأب نعمة اللـه ها�سم

...واملدير العام للأمن العام بالإنابة

...وعائلة اللواء الركن الراحل جورج الها�سم

اإ�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، كالًّ من النائب روبري غامن 

واملدير ال�سابق للجمارك العامة العميد البحري املتقاعد اأ�سعد غامن، 

حيث قّدما له درًعا تذكارًيا عربون �سكر وتقدير، على اإطالق اإ�سم قائد 

اجلي�ش الراحل العماد ا�سكندر غامن على الثكنة الع�سكرية املن�ساأة يف 

بلدة �سغبني.

اإ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، الأب نعمة اليله 

ها�سم على راأ�ش وفد مرافق.

اإ�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، املدير العام لالأمن العام 

بالإنابة العميد رميون خطار، وبحثا التعاون امل�سرتك بني املوؤ�س�ستني.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، عائلة اللواء الركن الراحل 

جورج الها�سم، التي �سكرته على تقدمي واجب التعزية.
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قائد اجلي�ش يتفقد فوج مغاوير البحر

كذلك، ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي يف مكتبه يف 

الريزة، كالً من: امللحق الع�سكري ال�سعودي اللواء املهند�ش حممد 

بن ابراهيم احلجاج، وقائد الكتيبة الكورية العاملة �سمن قوات الأمم 

املتحدة املوؤقتة يف لبنان العقيد كيم توب مع وفد مرافق، ورئي�سة 

حمكمة التمييز الع�سكرية القا�سي األي�ش �سبطيني العم، واللواء الركن 

املتقاعد يحيى رعد، واأمني عام رابطة املغرتبني اللبنانيني يف العامل 

الأ�ستاذ نبيل حرفو�ش يرافقه ال�سفري عبدالرحمن ال�سلح واملحامي كلود عازوري، واملحامي والكاتب ال�سيا�سي جوزيف اأبو فا�سل.

نّوه قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي بجهود 

وباأدائهم  الأخييرية،  املرحلة  خالل  الع�سكريني 

اإىل  اإياهم  داعًيا  وال�سدقية،  الثقة  من  املزيد  اأك�سبهم  الذي  د 
ّ
املتجر

»بذل اأق�سى امل�ستطاع حفاًظا على اأمن املواطن وحريته وكرامته«.

يف  البحر  مغاوير  فييوج  تفّقده  خييالل  جيياء  اجلي�ش  قائد  العماد  كييالم 

ن�ساطاته  على  لييالإّطييالع  وحداته  مراكز  على  بجولة  وقيامه  عم�سيت، 

التدريبية.

»اأهمية  على  قهوجي  الييعييميياد  �ييسييّدد  وقييد 

اأن  �ساأنه  من  والييذي  اخلا�سة،  الوحدات  يف  النوعي  التدريب  تكثيف 

م�سرًيا  وفاعلية«،  ب�رسعة  الدقيقة  املهمات  تنفيذ  على  قدراتها  يعّزز 

يف هذا الإطار اإىل »دورها الطليعي يف مواجهة اأخطار العدو الإ�رسائيلي 

والإرهاب، والعابثني مب�سرية ال�سلم الأهلي يف البالد«.

...ورئي�ش احتاد بلديات ب�رسي

اإ�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، رئي�ش احتاد بلديات ب�رسي 

ال�سيد اإيلي خملوف على راأ�ش وفد مرافق.
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رئي�ش الأركان ي�ستقبل وفدًا اإيطالياً

اإ�ستقبل رئي�ش الركان اللواء الركن �سوقي امل�رسي، وفًدا اإيطالًيا 

يتقدَّمه رئي�ش اأركان الدفاع اجلرنال بياجيو اأبرات، حيث عقد اجتماع 

عمل يف قاعة الإيجاز عر�ست خالله مهمات اجلي�ش ب�سكل عام و�سبل 

التعاون بني اجلي�ش اللبناين وقوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، 

والتي ي�سارك فيها اجلانب الإيطايل بقوة اأ�سا�سية ومهمة. 

...وقائد الفرقاطة الفرن�سية كا�سارد

ا�ستقبل رئي�ش الأركان اللواء الركن امل�رسي يف مكتبه يف الريزة، قائد 

الفرقاطة الفرن�سية كا�سارد CASSARD يرافقه امللحق الع�سكري 

الفرن�سي العقيد فيليب باتريل، حيث جرى بحث مو�سوع التعاون 

الع�سكري بني جي�سي البلدين.

�سوقي  الييركيين  الييلييواء  الأركييييان  رئي�ش  لييّبييى 

امل�رسي، على راأ�ش وفد ع�سكري مرافق، دعوة 

نظريه الإماراتي الفريق الركن حمد حممد ثاين 

الرميتي، للم�ساركة يف فعاليات معر�ش الدفاع 

اإيدك�ش 2011 الذي جرى خالل الفرتة املمتدة 

بني 20 و24 �شباط املن�رصم، يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة.

وقد التقى رئي�ش الأركان خالل الزيارة نظريه 

التعاون  متتني  �سبل  معه  وبحث  الإميياراتييي 

بالإ�سافة  والإميياراتييي،  اللبناين  اجلي�سني  بني 

اجلوية  للقوات  امل�ساعدة  تقدمي  اإمكان  اإىل 

والبحرية اللبنانية.

للواء  حما�رسة  الزيارة  برنامج  وتخلَّل 

الركن امل�رسي حول مو�سوع »التعاون 

احلييروب  ظييروف  الع�سكري يف  املييدين 

والييوفييد  جييوليية  اإىل  املتكافئة«،  غييري 

على  لالإطالع  املعر�ش  على  املرافق 

اأحدث التقنيات الع�سكرية املعرو�سة 

من قبل ال�رسكات املختلفة اجلن�سية.

الأركييان  رئي�ش  لّبى  املعر�ش،  هام�ش  وعلى 

والوفد املرافق دعوة رئي�ش اجلامعة اللبنانية 

الثقافية املهند�ش األفريد متى اإىل حفل ع�ساء 

رئي�ش الركان يف الإمارات

جولة يف اإيدك�ش ولقاءات
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جولة لّلواء الركن امل�رسي 

�سمالً وجنوباً

اأقيم على �رسفه يف اأبو ظبي. وخالل احلفل األقى 

املهند�ش متى كلمة اأ�ساد فيها »بدور اجلي�ش 

اللبناين، درع الوطن وعماد ا�ستقراره، و�سامن 

ن  ت�سمِّ باأن  احلكومة  مطالًبا  امل�سرتك،  عي�سه 

وامللمو�ش  اجلييدي  الإلييتييزام  الييييوزاري  بيانها 

التجهيز«،  م�ستوى  على  اجلي�ش  قدرات  تعزيز 

حيوي  م�رسوع  متويل  اجلامعة  »دعم  عن  معلًنا 

اجلوية  اللبناين  اجلي�ش  لقاعدة  من�ساآت  لإقامة 

يف مطار حامات«.

الركن  الييلييواء  الأركيييان  رئي�ش  �سكر  وبيييدوره 

املبذولة  اجلهود  على  متى  املهند�ش  امل�رسي 

اجلي�ش  »مييوقييف  مييوؤكييًدا  اجلييييي�ييش،  مل�ساعدة 

املوؤ�س�سة  وبييقيياء  اللبنانيني  جميع  احلا�سن 

ال�سيا�سية،  التجاذبات  عن  بعيدة  الع�سكرية 

مهما  والإ�ستقرار  الأهلي  ال�سلم  على  واحلفاظ 

كانت الت�سحيات«.

دعوة  وال�شباط  الأرك��ان  رئي�س  لّبى  كذلك، 

جوزف  املحامي  برئا�سة  اللبناين  العمل  جمل�ش 

دبي،  يف  �رسفه  على  اأقيم  غييداء  حفل  اإىل  نهرا 

اأعقبه جولة داخل مكاتب املجل�ش بالإ�سافة اإىل 

تبادل الدروع التذكارية.

ويف اإطار الزيارة، اإلتقى العميد الركن اأنطوان 

كما  الإماراتية،  البحرية  القوات  قائد  اأنطون 

زار العميد الركن الطيار غ�سان �ساهني قيادة 

القوات اجلوية الإماراتية.

الركن  الييلييواء  الأركييييان  رئي�ش  نيييوَّه 

تبذلها  التي  باجلهود  امل�رسي  �سوقي 

طماأنة  �سبيل  يف  الع�سكرية  الوحدات 

املواطنني اإىل اأمنهم و�سالمتهم.

كالم رئي�ش الأركان، جاء خالل تفّقده 

قيادة منطقة ال�سمال الع�سكرية وعدًدا 

يف  املنت�رسة  الع�سكرية  الييوحييدات  من 

جال  حيث  وحميطها،  طرابل�ش  مدينة 

العمل  �سري  على  واّطلع  مراكزها  على 

فيها.

ويف لقائه مع ال�شباط والع�شكريني، 

قائد  توجيهات  الأركيييان  رئي�ش  عّمم 

باجلهود  منّوًها  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش 

�سبيل  يف  الع�سكرية  الييوحييدات  تبذلها  التي 

كما  و�سالمتهم.  اأمنهم  اإىل  املواطنني  طماأنة 

مناقبية  من  اأبيييدوه  ما  على  الع�سكريني  هّناأ 

و�ييسييرب وثييبييات خييالل الييفييرتة الأخييييرية، مثنًيا 

ارتباطاتهم  وعمق  ال�سمال  اأبناء  مواطنية  على 

كّل  يف  لها  واحت�سانهم  الع�سكرية  باملوؤ�س�سة 

الأوقات والظروف.

متا�سك  اأن  مييوؤكييًدا  الأركييييان،  رئي�ش  وخييتييم 

اجلييييي�ييش وبيييقييياءه عييلييى ميي�ييسييافيية واحيييييدة من 

ال�سيا�سية،  الأو�ساع  تبّدل  عن  مبعزل  اجلميع، 

الوطن  وحدة  ل�سون  الأوىل  ال�سمانة  ي�سّكالن 

اإجناح  وموؤ�س�ساته، وي�سهمان ب�سورة فاعلة يف 

�ش 
ّ
مهماته، واإنقاذ البالد من الأزمات التي تتعر

لها بني احلني والآخر.

الركن  الييلييواء  الأركيييان  رئي�ش  تفّقد  كذلك، 

الع�سكرية،  اجليينييوب  منطقة  قيييييادة  امليي�ييرسي، 

جال  حيث  واليي�ييسييابييع،  الأول  امليي�ييسيياة  ولييييواءي 

جزين  �سيدا،  يف  وحداتها  انت�سار  مراكز  على 

الإدارييييية  اأو�ييسيياعييهييا  على  واّطييلييع  والنبطية، 

واللوج�شتية وامليدانية، ثم اجتمع اإىل ال�شباط 

قائد  توجيهات  اإليهم  ونقل  والع�سكريني 

اجلي�ش العماد جان قهوجي.

الييركيين امليي�ييرسي خيييالل اللقاء  الييلييواء  ونييييّوه 

اعتداء  اأي  ملواجهة  الوحدات  هذه  »بجهوزية 

تبذلها  الييتييي  وبيياجلييهييود  حمتمل،  ا�ييرسائيييييلييي 

ومب�ساندتها  اجلنوبية،  املناطق  اأمن  لرت�سيخ 

احلياتية  املييجييالت  يف  للمواطنني  الييدائييميية 

والإمنائية«.

واأّكد رئي�ش الأركان اأن تفاين اجلي�ش يف تنفيذ 

مهماته الدفاعية على احلدود، ومهماته الأمنية 

يف  جتّلت  التي  بوحدته  وت�سّبثه  الييداخييل،  يف 

ت بها البالد، ي�سّكالن 
ّ
اأ�سعب املراحل التي مر

وا�ستقراره،  اأمنه  و�سمانة  الوطن  وحدة  �سمام 

داأبوا  ما  ال�ستمرار على  اإىل  الع�سكريني  داعًيا 

والإبتعاد  الوطنية،  بثوابتهم  التم�ّسك  عليه يف 

والبقاء  واملذهبية،  والطائفية  الفئوية  عن 

على م�سافة واحدة من اجلميع، مبعزل عن تبدل 

الأو�ساع والظروف.
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اإعداد: نينا عقل خليل

يوم القوات 

امل�سلحة الرو�سية 

يف النادي 

الع�سكري املركزي

القوات  )ي��وم  الوطن«  حماة  »ي��وم  مبنا�سبة 

عالقات  م��ن  وان��ط��الًق��ا  ال��رو���س��ي��ة(،  امل�سلحة 

االحت��ادي��ة  رو�سيا  ب��ن  التقليدية  ال�سداقة 

واجلمهورية اللبنانية، اأحيت ال�سفارة الرو�سية 

لبنان  يف  ال��رو���س��ي��ة  الع�سكرية  وامللحقية 

الع�سكري املركزي  النادي  ر�سمًيا يف  ا�ستقباالً 

يف بريوت.

م احل�سور وفد من قيادة اجلي�ش اللبناين  تقدَّ

ح�سن  الركن  العميد  التوجيه  مدير  راأ�سه  على 

اأيوب ممثالً قائد اجلي�ش، يرافقه قائد القوات 

ومدير  ب��ارودي،  نزيه  البحري  العميد  البحرية 

باالألغام  املتعلقة  لالأعمال  اللبناين  امل��رك��ز 

العميد حممد فهمي، وم�ساعد مدير املخابرات 

يف  االإدارة  ق�سم  ورئي�ش  اخلالد،  با�سم  العميد 

مديرية التوجيه املقدم االإداري ح�سام حويك.

االأجانب  الع�سكريون  امللحقون  احلفل  ح�رض 

ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  من  وح�سد  لبنان  يف 

من  ع��دد  اإىل  اإ�سافة  والع�سكرية،  والدينية 

االأعمال  ورج��ال  اللبنانية  الرو�سية  العائالت 

واملجتمع اللبناين الرو�سي.

لدى  الع�سكري  امللحق  اال�ستقبال  يف  وك��ان 

كورما�سوف  رافيل  اللواء  الرو�سية  ال�سفارة 

و�ضباط  بوتا�ضيف  �ألك�ضي  �ملقدم  وم�ضاعده 

من ال�سفارة الرو�سية وعقيالتهم.

ب��ع��د االإ���س��ت��ق��ب��ال وال��رح��ي��ب ع��ل��ى اأن��غ��ام 

احل�سور  اإنتقل  الرو�سية،  واالأغاين  املو�سيقى 

اإىل حفل كوكتيل.

امللحقن  راب��ط��ة  عميد  ق��ام 

واالأج��ان��ب  العرب  الع�سكرين 

املعتمدين يف لبنان، امللحق الع�سكري ال�سعودي اللواء املهند�ش حممد 

احلجاج يرافقه امللحقون الع�سكريون بزيارة اإىل مدر�سة التزلج يف منطقة 

االأرز.

وا�ستمعوا  خري  حممد  الركن  العميد  املدر�سة  قائد  الزائرين  اإ�ستقبل 

املدر�سة  ح��ول  اإي��ج��از  اإىل  منه 

الع�سكرية  العاملية  واملباريات 

التي �سارك يف مهماتها وتدريباتها باالإ�سافة اإىل البطوالت، اأعقب ذلك 

جولة يف اأرجاء املنطقة مار�ش خاللها من يرغب من امللحقن وعائالتهم 

ريا�ضة �لتزلج. وختاًما �أقيم على �رشف �لوفد حفل غد�ء يف نادي �ل�ضباط 

يف �لأرز ح�رشه قائد �ملوقع ورئي�س �لنادي وعدد من �ل�ضباط.

ملحقون ع�سكريون اأجانب يف زيارة اإىل مدر�سة التزلج



املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة  ا�ست�سافت 

واأم��ن  احل��دود  »مراقبة  ملوؤمتر  االأوىل  ال��دورة 

املوانىء واملطارات« يف فندق اتالنت�ش - دبي.

رعت املعر�ش وزارة الدفاع االإماراتية ونظمه 

واخلليج  االأدن�����ى  ال�����رضق  م��رك��ز   INEGMA
للتحليل الع�سكري.

���س��ارك يف امل��وؤمت��ر م��ن��دوب��ون م��ن االإم���ارات 

باك�ستان، �سنغافورة،  لبنان،  العربية املتحدة، 

ا  عرو�سً م��وا  ق��دَّ املتحدة،  وال��والي��ات  نيجرييا 

لة حول �لتد�بري �لتي تتخذها هذه �لدول  مف�ضَّ

امل��ط��ارات  واأم���ن  احل���دود  مراقبة  يف جم���االت 

�لركن  �لعميد  م  قدَّ �لإط��ار  هذ�  ويف  و�ملو�نئ. 

و�سبط  مراقبة  جلنة  رئي�ش  كرجيان،  مانويل 

امل�رضوع  عن  مف�سالً  ا  عر�سً اللبنانية،  احل��دود 

�للبنانية  �حل���دود  على  ��ذ  ُن��فِّ �ل��ذي  �لتجريبي 

تقدمي  لناحية  �ملانحة  �ل��دول  دعمته  و�ل��ذي 

والتدريب،  واخلربات  اللوجي�ستية  امل�ساعدات 

العتاد  من  الق�سوى  اال�ستفادة  على  ز  ركَّ وقد 

هذ�  يف  ت�ضتعمل  �لتي  رة  �ملتطوِّ و�لتكنولوجيا 

املجال.

�لأهمية  على  �لت�ضديد  متَّ  �ملوؤمتر  بد�ية  يف 

واملرافق.  احل��دود  اأم��ن  دور  لفهم  توىل  التي 

م��ة حول  وب��ع��ده��ا مت��ح��ورت �لإي���ج���از�ت �مل��ق��دَّ

اأم��ن  تعزيز  يف  التكنولوجية  ال��ت��ط��ورات  دور 

املعابر  على  امل�ستعملة  والتقنيات  املطارات 

غري  الهجرة  مكافحة  بغية  ال��ربي��ة،  احل��دودي��ة 

ال�رضعية وعمليات الت�سلل عرب احلدود ومراقبة 

باالإ�سافة  وخ��روج��ه��ا،  الب�سائع  دخ��ول  حركة 

عرب  اجل��رائ��م  حتقيق  يف  ال���دويل  التعاون  اإىل 

احلدود الدولية وحماربة التزوير املتقن باأوراق 

وقد  ال�سخ�سية.  وانتحال  ر�سمية  وم�ستندات 

�لتي  �لتحديات  على  �أي�ًضا  ثون  �ملتحدِّ ��ز  ركَّ

ا  وخ�سو�سً الدولية  البحرية  احل��دود  تواجهها 

�ضبكات �لقر�ضنة �لعابرة لهذه �حلدود.

التهديدات  على  بالركيز  امل��وؤمت��ر  اإختتم 

�مل��ح��اور  خمتلف  ت�ضمل  �ل��ت��ي  �مل�ضتقبلية 

وم��ط��ار�ت،  برية،  )ح��دود  ك��اأه��د�ف  �ملرفقية 

وموانىء(.
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املدير العام للإدارة ي�ستقبل وفًدا جامعًيا من الدامنارك

موؤمتر يف دبي حول مراقبة احلدود واأمن املوانىء واملرافىء

الرحمن  عبد  ال��رك��ن  ال��ل��واء  ل����الإدارة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ا�ستقبل 

�سفري  تقدَّمه  كوبنهاغن،  جامعة  من  دامناركًيا  وفًدا  �سحيتلي، 

الدامنارك ال�سيد يانتوب كري�سن�سن ودبلوما�سيون من ال�سفارة.

ح�رش �للقاء رئي�س مكتب �لدر��ضات يف �لقيادة و�ضباط، وجرى 

خالله بحث توفري معلومات يحتاجها الوفد الزائر من اأجل اإعداد 

وهي   MILITACRT TIDSSKRIFT جملة  يف  ين�رض  تقرير 

�لتعاون  �إمكانات  ��ضتطالع  مت  كما  متخ�ض�ضة.  ع�ضكرية  جملة 

امل�ستقبلي بن اجلي�سن اللبناين والدامناركي.



االأ�سلحة  اإزالة  مكتب  رئي�ش  زار 

االأم��ريك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  يف 

ير�فقه  هادريك،  ديني�س  �ل�ضيد 

ال�سيد  االأمريكية  ك��ورب«  »داي��ن  �رضكة  مدير 

لالأعمال  �للبناين  �ملركز  ز�ها�ضو�ضكي  ج��ورج 

املتعلقة باالألغام، بهدف االإّطالع على املراحل 

�خلطة  تنفيذ  يف  �للبناين  �جلي�س  قطعها  �لتي 

اال�سراتيجية لنزع االألغام ولبحث اإمكان زيادة 

�لعمليات  برنامج  تنفيذ  ل�ضتكمال  �لتعاون 

االإن�سانية لنزع االألغام.

ت��خ��لَّ��ل ب��رن��ام��ج ال���زي���ارة، ل��ق��اء ال���وف���د مع 

من  وع��دد  فهمي  حممد  العميد  املركز  رئي�ش 

�لإجن��از�ت و�حلاجات  �ل�ضباط جرى خالله بحث 

ف��وج  م��رك��زي  ال��وف��د  زار  ك��م��ا  امل�ستقبلّية. 

املتعلقة  لالأعمال  االإقليمي  واملركز  الهند�سة 

النبطية،  يف  �سمعون  ع�سام  ثكنة  يف  باالألغام 

يف  االأل��غ��ام  ن��زع  م�ساريع  م���دراء  التقى  حيث 

اإ�رضاف  حتت  العاملة  احلكومية  غري  اجلمعيات 

ا تدليلًيا يف حقل �لتدريب  �ملركز، و�ضاهد عر�ضً

اخلا�ش داخل الثكنة حول عمل كا�سحة االألغام.

كذلك �ّطلع �لوفد على �لتدريب �لذي تنفذه 

 )MMCS( لالألغام االأو�سط  ال�رضق  �رضكة خرباء 

لعنا�رشها متهيًد� لبدء عملهم يف منطقة حول.

الوطنية  املنظمة  اإىل  جولة  للوفد  وكانت 

اللبنانية لنزع االألغام والقنابل غري املنفجرة يف 

بلدة برج قالويه، واإىل ور�سة نزع الغام م�سركة 

جمعية  من  فريق  بن  الغرب  �سوق  منطقة  يف 

 )DCA( الدامناركية  الكن�سية  امل�ساعدات 

�لتابعة لفوج  �لألغام«  وجمموعة »كالب ك�ضف 

الإزالة  الدويل  املركز  اإىل  باالإ�سافة  الهند�سة، 

.)IDC( االألغام

جمعية  م��ن  وف��د  ق��ام  نف�سه،  ال�سياق  ويف 

 )DCA( الدامناركية  الكن�سية  امل�ساعدات 

العامل،  لديها يف  العمليات  اأق�سام  روؤ�ساء  �سم 

لبنان،  يف  �ل�ضنوي  موؤمترها  عقد  ومبنا�ضبة 

املتعّلقة  ل��الأع��م��ال  اللبناين  امل��رك��ز  ب��زي��ارة 

املركز  رئي�ش  ا�ستقباله  يف  وك��ان  ب��االأل��غ��ام 

مف�ضالً  �رشًحا  ق��ّدم  �ل��ذي  فهمي  حممد  �لعميد 

حول �لآلية �لتي يعتمدها �ملركز يف عمله. بعد 

م�سكلة  حول  وثائقًيا  فيلًما  الوفد  ح�رض  ذلك، 

خّلفها  ال��ت��ي  العنقودية  وال��ق��ن��اب��ل  االأل��غ��ام 

االإحتالل االإ�رضائيلي.

ال��ل��ب��ن��اين  امل���رك���ز  ع���ق���دت يف 

ور�سة  باالألغام  املتعّلقة  لالأعمال 

ع��م��ل حت�����س��رًيا الإط����الق ب��رن��ام��ج 

»�سبل تعزيز االإرادة والثقة بالنف�ش« الهادف 

�ضينفذ  �لربنامج  �لأل��غ��ام.  م�ضابي  دع��م  �إىل 

احل��ايل،  ال��ع��ام  م��ن  اأي���ار  �سهر  خ��الل  لبنان  يف 

املتعّلقة  امل��ع��ل��وم��ات  م��رك��ز  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

مادي�سون  جامي�ش  جلامعة  )ت��اب��ع  ب��االأل��غ��ام 

�لأمريكية(، �لذي �أر�ضل وفًد� �إىل لبنان.

من  ونا�سطون  ممثلون  الور�سة  يف  ���س��ارك 

�للجنتني  يف  �أع�����ض��اء  �لأه��ل��ي��ة،  �جل��م��ع��ي��ات 

�ل��وط��ن��ي��ت��ني ل��ل��ت��وع��ي��ة م��ن خم��اط��ر �لأل��غ��ام 

اجلامعات:  م��ن  ط��الّب  ال�سحايا،  وم�ساعدة 

القدي�ش  االأم��ريك��ي��ة،  اللبنانية  االأم��ريك��ي��ة، 

�لأمم  برنامج  عن  وممثلون  و�لبلمند،  يو�ضف 

املتحدة االإمنائي )UNDP( واملجتمع املدين 

االإجتماعية.  خالد  حممد  الدكتور  وموؤ�س�سات 

واالأفكار  التح�سريات  امل�ساركون  ناق�ش  وقد 

�لآيلة �إىل �إطالق �لربنامج م�ضتقبالً.

لبنان  يف  وج��وده  خ��الل  ز�ر  �لأم��ريك��ي  �لوفد 

يف  و�ل��ت��اأه��ي��ل  للتنمي�ة  �ل��وط��ن��ي  �مل���رك���ز 

للعي�ش  متكن  جمعية  وم��رك��ز  عبيه،  ب��ل��دة 

ا�ستمع  حيث  النبطية،  منطقة  يف  با�ستقاللية 

اإىل �رضوحات من قبل ممثلي املركز واجلمعية 

تنفيذها  يتم  �لتي  و�لأن�ضطة  �خلدمات  حول 

ع��ل��ى ���س��ع��ي��دي م�����س��اع��دة ���س��ح��اي��ا االأل���غ���ام 

و�لتوعية من خماطرها.

�لثانية، وبتو�ريخ خمتلفة، يف  �لقيادة، �ضاركت جلنة �ملحا�رش�ت  �لن�ضاط �لتوجيهي �لذي ت�ضطلع به  �ضمن 

لقاء�ت دعت �إليها عدة مد�ر�س وقد �لقى �ل�ضباط حما�رش�ت عن �جلي�س ومهماته ودوره �لوطني.

�سملت جولة جلنة املدار�ش: احلكمة - اجلديدة، ال�سان جورج - احلدث، دار العناية - ال�ساحلية، االإليزيه - 

احلازمية، االإنرنا�سونال كولدج - ديك املحدي، والثانوية االإجنيلية الفرن�سية.

وقد رافق املحا�رضات حوارات مع الطالب واإجابات عن اأ�سئلتهم.
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املتابعة الدولية 

متوا�سلة يف نزع الألغام

»�سبل تعزيز الإرادة 

والثقة بالنف�س«

يف ور�سة عمل

لدعم م�سابي الألغام

جلنة املحا�رضات 

الثانية يف 

لقاءات جديدة



يف اإط����ار ال��ت��دري��ب امل�����س��رك بن 

املتحدة  االأمم  وقوات  اللبناين  اجلي�ش 

املوؤقتة، وبالتعاون مع االأجهزة االأمنية 

وعدد من الوزارات املخت�ّسة والهيئات 

الر�سمّية واملنّظمات االإن�سانّية املعنّية 

الكوارث  عن  الناجمة  االأ���رضار  مبعاجلة 

�جلي�س  من  وح��د�ت  ذت  نفَّ �لطبيعية، 

وق���وى االأم���ن ال��داخ��ل��ي وق���وات االأمم 

امل��وؤق��ت��ة مت��ري��ًن��ا يف مدينة  امل��ت��ح��دة 

�سور وعلى مدى يومن متتالين حول 

فر�سية وقوع زلزال غري متوّقع واإعالن 

حالة طوارئ اإن�سانية وا�سعة.

�إ�ضم  حمل  �لذي  �لتمرين  على  �أ�رشف 

»United Beacon«، اأو »املناورة املوحدة«، 

كل من قائد قوات االأمم املتحدة املوؤقتة اللواء 

الليطاين  جنوب  قطاع  قائد  اأ�سارتا،  األبريتو 

قائد  ن��ائ��ب  طلي�ش،  ���س��ادق  ال��رك��ن  العميد 

القوات الدولية العميد الركن �سانتي بوفانتي، 

�لعميد  �ل���ق���و�ت  ه���ذه  �أرك�����ان  هيئة  رئ��ي�����س 

كز�فييه فوملونت وكبار �ل�ضباط من �جلانبني. 

االأمن  و�ساركت فيه وحدات من اجلي�ش وقوى 

ا 
ً
عن�رض  277 �سمت  الدولية  والقوات  الداخلي 

�إىل جانب جمموعات من  �آلية ومروحتني،  و70 

الدفاع املدين وال�سليب االأحمر اللبناين وفوج 

ال��وزارات  عن  وممثلن  �سور  وبلدية  االإطفاء 

املخت�سة.

ط��وارئ  ف��رق  انت�سار  التمرين  �سمل  وق��د 

رة 
ّ
املت�رض للمناطق  واأر���س��ي  ج��وي  وا�ستطالع 

وعمليات بحث واإنقاذ واإغاثة واإخالء، باالإ�سافة 

يف اإط����ار احل��ف��اظ ع��ل��ى االأم����ن واال���س��ت��ق��رار 

ومكافحة �جلر�ئم �ملنّظمة على �أنو�عها، نّفذت 

�ملناطق  خمتلف  يف  �ملنت�رشة  �جلي�س  وح��د�ت 

دهم  �ضملت  ��ضتثنائية  �أمنية  تد�بري  �للبنانية 

ثابتة  حواجز  واإقامة  للعدالة،  مطلوبن  منازل 

وظرفية، وت�سيري دوريات موؤللة وراجلة.

 227 وقد متّكنت هذه �لوحد�ت من توقيف 

�ضخ�ًضا من جن�ضيات خمتلفة، بع�ضهم مطلوب 

و�لبع�س  توقيف،  م��ذك��ر�ت  مبوجب  للعد�لة 

وقد  متعّددة.  وخمالفات  جر�ئم  لرتكابه  �لآخر 

�إىل  �مل�ضبوطات  مع  �ملوقوفني  ت�ضليم  مّت 
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دة  مناورة موحَّ

يف �سور

ليل �أمني ون�شاط �إمنائي
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تفكيك منظومة 

جت�س�س وت�سوير 

اإ�رضائيلية

اأعمال االإطفاء واإزالة الركام والتخّل�ش من  اإىل 

تعزيز  �إىل  �لتمرين  ه��دف  �ملتفّجرة.  �مل���و�د 

بغية  امل�ساركة  القوى  بن  التن�سيق  ق��درات 

طبيعية  كارثة  حدوث  عند  بفاعلية  االإ�ستجابة 

وذلك يف حدود الو�سائل والقدرات املتاحة.

�ملنّفذين،  بجهود  عليه  �مل�رشفون  ن��ّوه  وقد 

التن�سيق  وح�سن  للمهمة،  ا�ستجابتهم  و�رضعة 

بني خمتلف �لوحد�ت �مل�ضاركة.

املراجع املخت�ّسة الإجراء الالزم.

ويف �إطار �لن�ضاط �لإمنائي �ملتو��ضل، �ضاهمت 

وبالتن�سيق  اجل��وي��ة،  للقوات  تابعة  ط��واف��ات 

بر�ّش  ج��دي��د«،  م��ن  اأخ�����رض  لبنان  »جمعية  م��ع 

حواىل 1050 كلغ من بذور �خلروب و�ل�ضنوبر 

وال�سنديان، فوق م�ساحة تفوق ال� 1000 دومن 

بلدات:  يف  احلرائق  اجتاحتها  التي  االأحراج  من 

الفوقا،  النبطية  القمر،  دي��ر  الدبية،  �سحيم، 

كفررمان، جرجوع ودير �لزهر�ين.

���س��در ع��ن ق��ي��ادة اجل��ي�����ش - 

مديرية �لتوجيه، �لبيان �لآتي:

من  متخ�س�سة  وح���دة  ق��ام��ت 

 2011/3/17 بتاريخ  �جلي�س 

جت�س�ش  م��ن��ظ��وم��ة  ب��ت��ف��ك��ي��ك 

وت�سوير زرعها العدو االإ�رضائيلي 

ع��ل��ى �ضكل ���ض��خ��رة مم��وه��ة يف 

منطقة �سمع قرب �سور. وياأتي 

�ملنظومة  ه���ذه  ع��ل��ى  �ل��ع��ث��ور 

عليها  ح�سلت  معلومات  نتيجة 

م�سادر  من  املخابرات  مديرية 

وحدات  با�رضت  حيث  املقاومة، 

فنية من �ملديرية بالك�ضف على 

املنظومة وتفكيكها ونقلها من 

مكانها.

هي  �ملكت�ضفة  و�مل��ن��ظ��وم��ة 

حتوي:  اأج���زاء  خم�سة  عن  عبارة 

اإر���س��ال  ون��ظ��ام  ت�سوير،  نظام 

ال�������س���ور، ون���ظ���ام ا���س��ت��ق��ب��ال 

باملنظومة،  التحكم  اإ���س��ارات 

كافية  بالطاقة  تغذية  وم�ضادر 

ملدة طويلة، وجهاز تربيد.

املكت�سفة  املنظومة  ت��وؤم��ن 

املمتد  اجلنوبي  ال�ساحل  تغطية 

وهي  �ضور،  حتى  �لبيا�ضة  من 

عالية، حيث  فنية  بتقنية  تعمل 

طائرات  بوا�سطة  ت�سغيلها  يتم 

ال�سور  تلتقط  التي  اال�ستطالع 

يف  الت�سوير  نظام  م��ن  مبا�رضة 

املنظومة.

ت���ل���ف���ت ق�����ي�����ادة اجل���ي�������ش 

���رضورة  اإىل  ال��ك��رام  املواطنن 

يتم  م�ضبوه  ج�ضم  لأي  �لتنبه 

به،  العبث  وع��دم  عليه،  العثور 

حت�ضباً لإمكانية تفجريه، و�إفادة 

اأقرب مركز ع�سكري عنه  لي�سار 

اىل اإجراء الالزم من قبل االأجهزة 

املخت�سة.
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م�سابقة »اللغة والثقافة الفرن�سيتني«

نّظمت البعثة الع�سكرية لدى ال�سفارة الفرن�سية يف لبنان، وباالإ�سراك 

مع مديرية �لتعليم يف قيادة �جلي�س )بتو�ريخ 16، 18 و2011/2/21( 

مباريات يف »اللغة والثقافة الفرن�سيتن«، وذلك بهدف تعزيز التعاون 

�هتمام  م�ضتوى  ورف���ع  و�لفرن�ضي،  �للبناين  �جلي�ضني  ب��ني  �لثقايف 

الع�سكرين باللغة الفرن�سية.

�ضارك يف �ملباريات �ضّباط ورتباء و�أفر�د من خمتلف �لوحد�ت و�لقطع، 

و�سيتّم يف وقت الحق توزيع اجلوائز االإجمالية واالإفرادية على الفائزين.

�سحب تومبول 

يف موؤ�س�سة 

القت�ساد

اأعلنت موؤ�س�سة 

االقت�ساد اأنه 

�أجري يف مركزها 

الرئي�ش يف منطقة 

بد�رو، وبتاريخ 

 2011/2/10

�سحب التومبوال على 

�سيارة ني�سان موديل 

2011 وجوائز اأخرى. 

وقد فاز �لعريف 

ز�هي عودة من 

موقع بعلبك ب�سيارة 

ني�سان وت�سلَّمها 

يف ح�ضور �ضباط 

م�سوؤولن. ويف ما 

ياأتي الئحة اإ�سمية 

بالرابحن.

�ال�شم و�ل�شهرة اجلائزة

�لعريف ز�هي عودة .......................................................................NISSAN SUNNY 2011
�سلطان املغربي ق�سيمة �رضاء بقيمة 83.000 ل.ل. )ثالثة وثمانون �ألف ل.ل(.........................

دالل البنا ق�سيمة �رضاء بقيمة 90.000 ل.ل. )ت�ضعون �ألف ل.ل(..................................

با�سمة نادر ق�سيمة �رضاء بقيمة 100.000 ل.ل. )مئة �ألف ل.ل(.....................................

ليا برمو ق�سيمة �رضاء بقيمة 100.000 ل.ل. )مئة �ألف ل.ل(.....................................

اأنطوان اخلوري ق�سيمة �رضاء بقيمة 100.000 ل.ل. )مئة �ألف ل.ل(.....................................

ح�سن خليفة ق�سيمة �رضاء بقيمة 100.000 ل.ل. )مئة �ألف ل.ل(.....................................

علي بزيع ق�سيمة �رضاء بقيمة 117.000 ل.ل. )مئة و�ضبعة ع�رش �ألف ل.ل.(...................

ANZALE VILMA ق�سيمة �رضاء بقيمة 117.000 ل.ل. )مئة و�ضبعة ع�رش �ألف ل.ل.(...................

حممد احلجار ق�سيمة �رضاء بقيمة 117.000 ل.ل. )مئة و�ضبعة ع�رش �ألف ل.ل.(...................

�سبحية كراكال ق�سيمة �رضاء بقيمة 117.000 ل.ل. )مئة و�ضبعة ع�رش �ألف ل.ل.(...................

�سانيل �سلهوب ق�سيمة �رضاء بقيمة 80 د.اأ. )ثمانون دوالر اأمريكي(........................................

بول حلو ق�سيمة �رضاء بقيمة 123.000 ل.ل. )مئة وثالثة وع�رشون �ألف ل.ل(...............

ميادة نعمة ق�سيمة �رضاء بقيمة 100 د.اأ. )مئة دوالر اأمريكي(..........................................

جمال نا�ضيف ق�سيمة �رضاء بقيمة 102 د.اأ. )مئة د.اأ. ودوالران(...........................................

ريتا م�سلم الدب�ش نظارات �سم�سية بقيمة 150 د.اأ. )مئة وخم�سون دوالر اأمريكي(......................

حممود طالب نظارات �سم�سية بقيمة 150 د.اأ. )مئة وخم�سون دوالر اأمريكي(......................

�ضمري نا�ضيف ق�سيمة �رضاء بقيمة 150 د.اأ. )مئة وخم�سون دوالر اأمريكي(............................

�إبر�هيم ملد�ن ق�سيمة �رضاء بقيمة 150 د.اأ. ) مئة وخم�سون دوالر اأمريكي(...........................

خالد علي ق�سيمة �رضاء بقيمة 200 د.اأ. )مئتا دوالر اأمريكي(.........................................

يون�ش ال�سيد مكو�ة وهوفر يدوية....................................................................................

�رضبل بدر ................................................................................... BTU 9000 مكيف

غ�سوب ملحم DVD بقيمة 250 د.اأ. )مئتان وخم�سون دوالر اأمريكي(................................
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قائد القوات اخلا�صة الأمريكية

يف املنطقة الو�صطى يزور املجوقل

يف اإطار التن�سيق والتعاون الدائَمني بني الوحدات 

اللبناين والأمريكي، قام قائد  اخلا�سة يف اجلي�َسني 

الو�سطى  املنطقة  يف  الأمريكية  اخلا�سة  ال��ق��وات 

 Major General Charles( اللواء �سارلز كليفلند

الأف��واج  اإىل  بزيارة  مرافق،  وفد  مع   )Cleveland
اخلا�سة ومدر�سة القوات اخلا�سة يف اجلي�ش اللبناين. 

هدف الزيارة تفّقد فرق التدريب الأمريكية والإّطالع 

على التدريبات.

غو�سطا  يف  املجوقل  الفوج  ثكنة  اإىل  و�سوله  لدى 

جورج  الركن  العميد  الفوج  قائد  ا�ستقباله  كان يف 

الفريق  جانب  اإىل  الفوج،  و�ضباط  واأرك��ان��ه  ن��ادر، 

التدريبي الأمريكي الذي يعمل حالًيا معهم. كليفلند 

وانتقل  اجلارية،  التدريبات  بع�ش  على  بجولة  قام 

من بعدها اجلميع اإىل نادي �ضباط الفوج حيث اأقيم 

بني  تذكارية  هدايا  تبادل  تخّلله  �رشفه،  على  غداء 

الطرَفني.

اإيجابية اإنطباعات 

ق خاللها اإىل الهدف 
ّ
خ�ّش اللواء كليفلند جمّلة »اجلي�ش« مبقابلة تطر

اإنطباعات  مبدًيا  الطرَفني،  بني  امل�صرتك  التدريب  وقّيم  الزيارة  من 

البداية  اللبنانية: يف  اخلا�صة  الوحدات  مع  التعاون  خ�ّش  ما  اإيجابية يف 

اللبناين،  اجلي�ش  يف  اخلا�صة  القوات  بتدريب  نقوم  ل  »اأننا  اإىل  اأ�صار 

وميّثلون  اأ�صّداء  رجال  اإنهم  عملهم،  يف  بارعون  هم  معهم.  نتعاون  بل 

جي�صهم ب�صكٍل ممّيز، ومدعاة فخر لوطنهم«.

 والتعاون بني الطرَفني قال:
ّ
وعن اأهمية التدريب امل�صتمر

داخل  والتدريب  بالتدّرب  فقط  نكتِف  مل  اإذا  اأه��ّم  تكون  »الفائدة 

وحداتنا اخلا�صة، بل جتاوزناهما اإىل التعاون مع وحدات اأخرى. فالتفاعل 

بني الفريَقني والتفاهم املتبادل، هو ما ُيغني اخلربة التدريبية ويوؤّدي 

اإىل حت�صني املعارف الع�صكرية لدى اجلهَتني«.

وعن نظرته اإىل اجلي�ش اللبناين قال:

من  تنبع  ينّفذها  التي  الع�صكرية  واملهمة  جي�صكم ممتاز،  اأّن  »اأعتقد 

كليفلند: بارعون اأ�سّداء

ومدعاة فخر لوطنهم



القلب. واجلي�ش اللبناين يتمّيز بالتزامه ق�صايا وطنه، واإميانه باملهمة 

التي يوؤّديها. ون�صيحتي الوحيدة هي اأن يتابع اأداء ما يقوم به حالًيا.

تاأدية  يف  باحرتاف  يتمّيزون  �صباب  وع�صكريون  ِعظام  قادة  لديكم 

على  ي��دّل  تاريخي  ب�صجلٍّ  جي�صكم  يتمّيز  كما  ومهّماتهم.  واجباتهم 

اخل��ربة، الإح���رتاف، الإن��دف��اع واإل��ت��زام عميق يف ت��اأدي��ة ال��واج��ب. هذه 

ة حتّقق جلي�صكم 
ّ
الدائمة وامل�صتمر التدريبات  اإىل  املقّومات بالإ�صافة 

النجاح«.

وقال:

العماد جان قهوجي براأيي يف هذا  اللبناين  اأعلمُت قائد اجلي�ش  »لقد 

املجال. يف لبنان، ويف و�صط جي�صه، اأ�صعر وكاأنني يف وطني. اإذ لدّي ثقة 

�إىل  و�جل��د�رة،  و�لعزم  �لثبات  يلتزم  حمرتف  بجي�ش  حموط  باأنني  تامة 

اأن تدوم.  اأمتّنى  التي جتمعنا والتي  القدمية واملمّيزة  ال�صداقة  جانب 

نحن جي�صان مت�صابهان لأّن وحداتنا اخلا�صة متّثل النخبة«.

وختم كليفلند:

هذا  خالل  ومن  ذلك.  ميكننا  حيث  للم�صاعدة  با�صتمرار  نعمل  »اإننا 

فيه  ملا  اجلي�َصني  بني  املتطّلبات  يف  البحث  يتّم   
ّ
امل�صتمر التعاون 

م�صلحة الطرَفني. ولكن يف نهاية الأمر، اأعود اإىل م�صاألة التزام الواجب 

توا�صع  من  الرغم  على  م��راًرا  جدارته  اأثبت  اللبناين  فاجلي�ش  بعمق، 

اأ�صلحته وعتاده وحمدودّيتهما«.

التعاون بني اجلانَبني

ماهية  �صارًحا  »اجلي�ش«  اإىل  بدوره  حتّدث  نادر  جورج  الركن  العميد 

التعاون مع فرق تدريب اأمريكية، قال:

املنطقة  يف  الأمريكية  اخلا�صة  القوات  قائد  هو  كليفلند  »اجل��رال 

الو�صطى، وتتبع له املجموعات التدريبية التي تدّرب وحداتنا اخلا�صة. 

يويل اللواء كليفلند اأهمية ق�صوى لهذا التدريب، حيث اأن معظم املواد 

التي نتعاون يف التدّرب عليها ماألوف لدى عنا�رصنا، ولكننا نلتزم تعّهد 

التدريب بني اجلانَبني.

اخلا�صة  للوحدات  تخ�صي�صها  يتّم  اأعتدة  ثّمة  ذل��ك،  اإىل  بالإ�صافة 

امليدانيني(،  )للم�صعفني  اأولية  اإ�صعافات  حقائب  ومنها  اللبنانية، 

الفريق  رئي�ش  تنويه  اإىل  واأ���ص��ار  ذل��ك«.  وغ��ري  قتال  هند�صة  وعتاد 

املجوقل  عنا�رص  ب��خ��ربة   Capitaine Steve Crowe التدريبي 

الدرو�ش  اأّن  حيث  ا�صتيعابهم،  و�رصعة  اإ�صغائهم  وح�صن  وان�صباطهم 

التي تتطّلب �صاعَتني يتّم اإنهاوؤها بن�صف �صاعة... 

زار قائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان اللواء األبريتو 

يف  بركات  بنوا  ثكنة  يف  الليطاين  جنوب  قطاع  قيادة  اأ�صارتا 

يف  طلي�ش  �صادق  الركن  العميد  القطاع  قائد  والتقى  �صور، 

ح�ضور �ضباط من �جلانبني.

الليطاين  جنوب  قطاع  عن  اإيجاز  تقدمي  مّت  اللقاء،  وخ��الل 

حفل  اإىل  احل�صور  دع��ي  ثم  الدولية،  ال��ق��وات  مع  ون�صاطاته 

كوكتيل.

قائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة

يف زيارة اإىل قطاع جنوب الليطاين
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جزء من اخلطة 

اخلم�سية

ب��ارودي،  نزيه  البحري  العميد  يو�ضح  بداية 

قائد القوات البحرية، اأن قيادة القوات البحرية 

البحرية  ال��ق��وات  مدر�ضة  تفعيل  ب�ضدد  هي 

جلهة تاأمني اأماكن الئقة للتدريب، وم�ضاعدات 

تلّبي  تدريبية  م�ضاغل  اإىل  اإ�ضافة  رة  متطوِّ

حاجاتها يف تاأهيل العنا�رص ملواكبة 

املراكب احلديثة التي يتّم تزويد 

القوات البحرية اإياها.

اأملانيا  جمهورية  تقّدمه  الذي  بالدعم  وينّوه 

االحتادية للقوات البحرية مل�ضاعدتها يف اإعادة 

وقد  وتدريبًيا...(،  )لوج�ضتًيا،  قدراتها  تكوين 

كان تاأمني م�ضبه مالحي ذي موا�ضفات عاملية 

يف اإطار هذا الدعم.

لتاأهيل  اأ�ضا�ضية  دع��ام��ة  احل��دي��ث  امل�ضّبه 

اليي�ييضييبيياط واليييرتيييبييياء والأفييييييييراد الييبييحييرييين 

�ضي�ضّكل  وهو  امل�ضتقبل،  يف  االإخت�ضا�ضيني 

جزًءا من جمموعة و�ضائل التدريب التي 

ناأمل حتقيقها من �ضمن خطة خم�ضّية 

و�ضَعتها قيادة القوات البحرية الإعادة 

البحرية  ال��ق��واع��د  وت��اأه��ي��ل  هيكلتها 

وم�ضاغلها، وفق ما يقول قائد القوات 

البحرية.

التنفيذ

ال��ع��ق��ي��د ال���رك���ن ج����وزف ال��غ��رّي��ب، 

يف  وال��ت��وج��ي��ه  ال��ت��األ��ي��ل  ق�ضم  رئي�س 

القوات البحرية وامل�ضوؤول عن درا�ضة 

يقّدم  وتنفيذه،  املالحة  م�ضّبه  م�رصوع 

وكيفية  امل�ضّبه  هذا  عن  م�ضهًبا  �رصًحا 

ا�ضتقدامه، فيقول: مل�ضّبه املالحة هذا 

العمليات  مدر�ضة  يف  �ضادفناه  �ضبيه 

اأهميته،  اإىل  ا 
ً
ونظر اأملانيا.  يف  البحرية 

اللبنانية  ال��ب��ح��ري��ة  ال���ق���وات  ق��ام��ت 

امل�رصوع  ه��ذا  تطبيق  اإم��ك��ان  بدرا�ضة 

واجلهة  القيادة  موافقة  وبعد  لديها. 

االأملانية، مّت تلزمي هذا امل�رصوع ل�رصكة 

البحرية  املالحية  باملعدات  خمت�ّضة 

مع  تتعامل  التي  نف�ضها  ال�رصكة  وهي 

القوات البحرية االملانية.

وقد مّت تنفيذ امل�ضّبه وحتقيقه خالل 

 PC Based ثالثة اأ�ضهر وهو عبارة عن

Simulator يحتوي على كمبيوترات 
ت�ضتطيع تدريب ع�رصة تالمذة يف اآن واحد.

وظائف امل�سّبه

اأهميته  اإىل  ا 
ً
نظر امل�ضّبه  ه��ذا  ا�ضتقدام  مّت 

البحري،  املالحي  التدريب  جم��ال  يف  الفائقة 
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م�ضّبه مالحة حديث يف القوات البحرية

كثري من التدريب قليل من اخلطاأ

NAVI- Sailor 3000 ECDIS-i : اإنه م�سّبه مالحة حديث دخل حّيز اخلدمة 
يف اجلي�ش اللبناين بهدف رفد القوات البحرية مبزيد من القدرات.

ب عليه، وكيف 
ّ
ماهية هذا امل�سّبه، اأهميته، اإىل اأي مرحلة و�سلت عمليات التدر

يتّم التدريب...؟ يف ما ياأتي اإجابات عن كل هذه الأ�سئلة يف حديث مع قائد 

الق�ات البحرية العميد البحري نزيه بارودي، وال�سباط امل�س�ؤولني عن 

درا�سة م�رشوع م�سّبه املالحة وتنفيذه.
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اإعداد: ندين البلعة
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ووظائفه تغطي املهمات االآتي ذكرها: تدريب 

مناورات  بحرية،  مناورات  تالمذة،  لع�رصة  مالحة 

اإ���ض��ت��خ��دام ع��ّدة  �ضمن االأح��وا���س وامل��راف��ئ، 

ال��رادارات، حماكاة الظروف املناخية  اأنواع من 

تدريب  اأماكن  حماكاة  )عوا�ضف...(،  ال�ضعبة 

تدريب  كونغ...(،  هونغ  )االإ�ضكندرية،  واقعية 

 Electronic( واملالحة  البحرية  اخلرائط  على 

 Charts and display information
system( من خالل املنظومة البحرية العاملية 
العاملية  املنظمة  حّددتها  التي   »ECDIS«

 )Simulation( ت�ضبيه   ،»IMO« للبحار 

منت  على  امل��وج��ودة  االإلكرتونية  التجهيزات 

 )Bridge( بال�ضفن  اخلا�ضة  املالحة  مق�ضورة 

وجهاز   ،Echo sound االأع��م��اق  �ضابر  مثل 

برنامج  ذكر،  ما  اإىل  وُي�ضاف  ال�رسعة...  قيا�س 

من  يدير  للمدّرب   »Master Software«

ل  للتو�ضّ التدريبية ويتحّكم بها  العملية  خالله 

اإىل تقييم التالمذة.

االإبحار،  عنا�رص  اإىل  باالإ�ضافة  امل�ضّبه،  وهذا 

ال��راداري��ة  ال�ضبكة  منظومة  تدريب  ي�ضتطيع 

املنت�رصة على طول ال�ضاطئ اللبناين.

التدريب عليه

على  الآن  حتى  تدريبية  مراحل  ثالث  ُنِفَذت 

والثانية  االأوىل  املرحلتني  يف  امل�ضّبه.  ه��ذا 

توىّل فريق من ال�رصكة املخت�ضة تدريب عنا�رص 

و�ضباط من القوات البحرية على كيفية تعّهد 

امل��الزم  ويقول  وت�ضغيله.  و�ضيانته  امل�ضّبه 

امل���ه���ن���د����س رام����ي 

القوات  اإن  �ضاهني، 

من  ت�ضعى  البحرية 

خ�����الل ال���ت���دري���ب���ات 

االكتفاء  حتقيق  اإىل 

اأك����ر  يف  ال�����ذات�����ي 

امل�����ج�����االت، »ل��ك��ي 

اأمورنا  تدّبر  ن�ضتطيع 

اأي  م���ع  وال���ت���ع���ام���ل 

اأي  دون  م��ن  ط����ارئ 

ت���دّخ���ل خ��ارج��ي. 

ل���ذل���ك واك��ب��ن��ا 

تركيب  م���راح���ل 

وطريقة  امل�ضّبه 

عطل  وق��وع  حال  يف  التدّخل  وكيفية  ت�ضغيله 

ما«.

ويف امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة، ت���وىّل ف��ري��ق امل��اين 

ت�ضغيل  على  الع�ضكريني  من  جمموعة  تدريب 

امل�ضّبه واإعطاء الدرو�س عليه. وهوؤالء بدورهم، 

�ضيدّربون االآخرين.

هذا امل�ضّبه قابل للتطوير م�ضتقبالً من خالل 

برامج اإ�ضافية تخّوله اأداء املزيد من الوظائف، 

والتخاطب  املراكز،  بني  التخاطب  برامج  مثل 

ال��راداري��ة وامل��راك��ب يف البحر،  ب��ني امل��راك��ز 

والقيام بعمليات بحث واإنقاذ، وهبوط طوافات 

تكتية  مناورة  برامج  اإىل  املراكب،  منت  على 

بني املراكب احلربية الع�ضكرية... والعديد من 

رة االأخرى. الربامج املتطوِّ

اأنواع  عّدة  حماكاته،  يف  امل�ضّبه  هذا  يت�ضّمن 

ولوج�ضتية(  وجتارية  )ع�ضكرية  املراكب  من 

على  ي�ضاعد  ما  وال�ضفات،  االأح��ج��ام  خمتلفة 

على  امل��راك��ب  اأن����واع  م��ع  الع�ضكري  ت��اأق��ل��م 

خمتلفة  مناطق  املحاكاة  ت�ضمل  كما  اختالفها. 

التاأقلم  املتدّربون  ي�ضتطيع  بحيث  للتدريب، 

وم�����ض��اع��دات  طبيعتها  بح�ضب  امل��واق��ع  م��ع 

من  يزيد  ذل��ك  ك��ل  وبالطبع  فيها...  امل��الح��ة 

البحري وي�ضاعده على مواجهة  الع�ضكري  خربة 

تاليف  له  ويتيح  نوعها،  كان  مهما  �ضعوبة  اأي 

االأخطاء لدى التنفيذ. 

 

اإىل املدر�سة

امل��الح��ة،  م�ضّبه  ع��ن  ال��ن��ظ��ري��ة  اللمحة  ب��ع��د 
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العميد البحري بارودي مع الفريق الأملاين

متابعة وتنفيذ درو�ش وتدريب
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كان  حيث  البحرية  القوات  مدر�ضة  اإىل  انتقلنا 

الركن  العقيد  املدر�ضة  قائد  ا�ضتقبالنا  يف 

على  اأي�ًضا  ي�رسف  الييذي  حييداد،  طييوين  البحري 

اإىل  لفت  وق��د  امل�ضّبه.  على  التدريب  تنفيذ 

لزيادة  امل�ضّبه  هذا  على   
ّ
م�ضتمر التدريب  اأن 

بدورهم  الذين  والع�ضكرين  ال�ضباط  معارف 

وقد  البحرية.  القوات  عنا�رص  باقي  �ضيدّربون 

مّت التن�ضيق مع الفريق االملاين لتنظيم دورات 

لديهم  �ضباط  يتابعها  ومتخ�ّض�ضة  معّمقة 

اخلربة الالزمة يف نظام املالحة.

اأّما عن كيفية دمج هذا الربنامج مع الربامج 

امل��در���ض��ة،  يف  امل��وج��ودة  االأخ����رى  التدريبية 

املالحة  م��ادة  اأن  اإىل  املدر�ضة  قائد  في�ضري 

التالمذة  وب��رام��ج  منهاج  يف  اأ�ضا�ًضا  م��وج��ودة 

يتدّربون  التي  والأجييهييزة  والييرتييبيياء،  ال�ضباط 

افتتاح  د 
ّ
ومبجر املراكب.  على  موجودة  عليها 

االأعمال  �ضمن  اإدخاله  �ضيتّم  قريًبا،  الربنامج 

التطبيقية للمالحة، ما �ضيوؤّدي اإىل توفري عتاد 

وحمروقات وي�ضاعد يف تاليف االأخطاء، مع العلم 

ويف  امل��راك��ب  منت  على  املبا�رص  التدريب  اأن 

املراكز قيمته العملية اأكر اأهّمية.

غرفة امل�سّبه

امل���دّرب  يعطي  ح��ي��ث  امل�����ض��ّب��ه،  غ��رف��ة  اإىل 

بعمل  للبدء  للمتدّربني  ال��الزم��ة  التعليمات 

تطبيقي على غرف االإمرة والقيادة اأو مق�ضورة 

�ضا�ضات  على  امل��وج��ودة   )Bridge( املالحة 

مق�ضورات(.   10 )وعددها  اأمامهم  الكمبيوتر 

ال���رائ���د ال��ب��ح��ري 

اأح����م����د ب�����ض��ارة 

)م�����������������دّرب يف 

القوات  مدر�ضة 

ال��ب��ح��ري��ة( وامل��ع��اون 

غ��ا���ض��ب��ار ان�����ض��ان��ي��ان 

)رت��ي��ب م���دّرب على 

يرافقاننا  امل�ضّبه(، 

ل�������رصح  ج�����ول�����ة  يف 

داخل  العمل  جمريات 

الغرفة.

يتابع  ال��ب��داي��ة  يف 

���ا  ال���ت���الم���ذة درو����ضً

اخل��رائ��ط  ع��ن  نظرية 

من  وامل��ن��اورات.  املالحية  والقوانني  وال��رادار 

خالل  م��ن  امل�ضّبه  على  التطبيق  يتّم  بعدها 

وتفادي  الربنامج  ت�ضغيل  ت�ضمل  تعليمات 

امل�ضاكل وكيفية ايجاد احلّل يف حال وقوعها، 

ع��دم  ح���ال  يف  للباقني  ال�����ض��الم��ة  ت��اأم��ني  اإىل 

لالإنذار  عاملي  نظام  �ضمن  وذلك  احلّل،  اإيجاد 

 Global Maritime Distress Safety(

.)System- GMDSS
 computer( �ضا�ضات  ثالث  امل��دّرب  اأم��ام 

واحد  بخادم  مو�ضولة   )of the instructor
التدريبي.  الربنامج  على  يحتوي   )server(

ال�ضا�ضة  على  فتظهر  املالحة  برنامج  ل  ُي�ضغَّ

تطبيق  مكان  امل��دّرب  فيختار  مف�ّضلة  خارطة 

تركيز  ي��ت��ّم   zoom خ���الل  وم���ن  ال��ت��دري��ب، 

اخلطوط  التفا�ضيل:  على  للح�ضول  ال�ضورة 

البحرية  الطرقات  الياب�ضة،  ح��دود  واالأع��م��اق، 

تعيق  ال��ت��ي  االأج�����ض��ام  ال�ضفن،  تتبعها  ال��ت��ي 

والربنامج  والر�ضو...  االإب���رار  مناطق  املالحة، 

جمّهز لالإنتقال من خريطة اإىل اأخرى ومن موقع 

اإىل اآخر اأوتوماتيكًيا.

امل��دّرب  يختار  التدريب،  نقطة  اختيار  عند 

املهمة  نوع  الطق�س،  حالة  يت�ضّمن  �ضيناريو 

عرب  بريد  نقل  اإنقاذ،  عمليات  �ضفينة،  )قطر 

منطقة  يف  اإب��ح��ار  نفط،  تعبئة  اإع���ادة  االإب��ح��ار، 

�ضبابية، اإبحار يف منطقة تكر فيها ال�ضفن...(. 

ويجب تنفيذ املهمة مع مراعاة قوانني املالحة 

العاملية من عمق حمّدد، وطريق حمّدد...

من  املتدّرب  يطبقها  خمتلفة  �ضيناريوهات 
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العقيد الركن ج�زف الغرّيبيف مكتب قائد القوات البحرية

الرائد البحري اأحمد ب�سارة
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تطبيقها  قبل  امل�ضّبه،  خ��الل 

ع��ل��ى االأر��������س وامل���خ���اط���رة 

الآخييرييين  اأو  نف�ضه  بتعري�س 

لالأخطاء.

�ضا�ضتا  امل����ت����دّرب  اأم�����ام 

مق�ضورة  تظهران  كمبيوتر 

بتلك  متاًما  ال�ضبيهة  القيادة 

امل��وج��ودة على امل��راك��ب يف 

الواقع. عندما يحّدد له املدّرب 

ال�����ض��ي��ن��اري��و وامل��وا���ض��ف��ات 

الالزمة ملهمته، يبداأ بتنفيذها 

مراعًيا قوانني املالحة البحرية 

يف اختيار امل�ضلك ال�ضحيح بح�ضب نوع املهمة 

من  والقوانني.  بالتعليمات  متقيًدا  واملركب، 

حيث  بحذافريها،  الدرو�س  تطبيق  �رصورة  هنا 

على  اوتوماتيكًيا  مييتييدّرب  كييل  عمل  ظ  ُيحفَّ

عمل  تقييم  ي�ضتطيع  ال��ذي  امل���دّرب  �ضا�ضة 

التعليمات  وُتعطى  الأخطاء  كلٍّ منهم، فُتحَفظ 

والت�ضحيحات الالزمة.

املهمة  ب��ن��وع  ي��ت��ح��ّك��م  اأن  ل��ل��م��دّرب  مي��ك��ن 

و�ضعوباتها واإدخال تغيريات للتاأكد من كيفية 

تاأقلم التلميذ مع االأو�ضاع الطارئة.

مالحظات

ميكن ا�ضتخدام هذا الربنامج الإجراء امتحانات 

ال�ضباط القادة لالإنتقال لقيادة مراكب كبرية. 

 best( فهو يعطي احلّل االأن�ضب لكل �ضيناريو

solution(، وعلى ال�ضابط املناورة للو�ضول 
اإىل هدفه، ويتّم ت�ضجيل اأخطائه.

و�ضائل  ع��ّدة  على  الربنامج  هذا  يحتوي  كما 

ت�ضاعد يف املالحة )GPS...( ي�ضتطيع املدّرب 

اإي��ق��اف  ح��ري��ة  ل��ه  تتيح  بطريقة  بها  التحّكم 

و�ضيلة معّينة الأي تلميذ يختاره، مبعنى تعطيل 

قدرة  من  للتاأكد  حواجز  ا�ضطناع  اأو  االأجهزة 

التلميذ على التاأقلم اإيجابًيا مع التغيريات.

ال�رسوري  من  اأّنه  ب�ضارة  البحري  الرائد  يوؤّكد 

البدء  قبل  وموا�ضفاته  املركب  على  ف 
ّ
التعر

با�ضتخدامه: موا�ضفاته، اأمرة القيادة ومعدالت 

التحكم بال�رصعة فيه... كل هذه موجودة �ضمن 

لوحة تعريف فيها يتّم التحّكم بال�رصعة واختيار 

املحركات  وق���درة  ال�ضحيحة،  امل��وا���ض��ف��ات 

والتوقف املفاجئ...

الرادار

الإنتقال  الربنامج  هذا  خالل  من  اأي�ًضا  ميكن 

امل��واق��ع،  لتحديد  ال�����رادارات  ا�ضتخدام  اإىل 

ال�ضخ�س  ع��ني  ه��و  ف��ال��رادار 

بخا�ضة  املركب  يقود  ال��ذي 

 Blind( الليلية  القيادة  يف 

ال  ول��ك��ن   .)Navigation
ي��ج��ب االت��ك��ال ع��ل��ى ال����رادار 

م�ضاعدة  و�ضيلة  هو  بل  وحده 

ب��ال��روؤي��ة  م�ضاندتها  وي��ج��ب 

التفا�ضيل  ومتابعة  الب�رصية 

بدقة لتجّنب العوائق.

وُيييييرافييييق هييييذا الييربنييامييج 

املتكامل كتّيب للمدّرب واآخر 

تفا�ضيل  يت�ضّمن  للتالمذة، 

بكل  عمله...  وطريقة  وماهيته  الربنامج  ه��ذا 

تفا�ضيله الدقيقة.

االأمل����ان  امل���دّرب���ني  اأن  ب���االإ����ض���ارة  وي��ج��در 

جهد  ولكن  االأق���الم،  وروؤو����س  االأ�ض�س  ق��ّدم��وا 

الع�ضكريني املتدّربني كان هو االأهم يف متابعة 

هذا  ماهية  معرفة  يف  وال��ت��ع��ّم��ق  ال��ت��دري��ب��ات 

تدري�ب  وبالت�ايل  عليه  العمل  وكيفية  امل�ضّبه 

الباقني بوا�ض�طته. 

اإىل  البحرية  القوات  مدر�ضة  قائد  ي�ضري  كما 

�ضعي املدر�ضة الأن يكون لديها امل�ضّبه االأكر 

 Bridge Team Navigation( ت��ط��وًرا 

Simulator( وهو غرفة قيادة ومالحة متقّدمة، 
تخت�ّس بتدريب فريق كامل. هذه الغرفة ن�ضخة 

طبق االأ�ضل عن مق�ضورة القيادة على ال�ضفن 

وفيها املوؤثرات والتفا�ضيل ذاتها... كل ذلك 

وقدراتهم  الع�ضكريني  معارف  �ضقل  بهدف 

التدريبية والعمالنية.

اآذار 2011
32

اجلي�ش - العدد رقم 309

املعاون غا�سبار ان�سانياناملالزم املهند�ش رامي �ساهني

نظريات وتطبيق







كلمة ال�سفرية

كلمة  �ألقت  �لأملانية  �ل�سفرية 

عن  بلمحة  ��ستهّلتها  باملنا�سبة 

للجي�ش  �لأمل��ان��ي��ة  �مل�ساعد�ت 

�للبناين بعد حرب متوز 2006، 

تظهر  �أن  نت�سّور  »مل  وقالت: 

�مللحوظة  �ل��ن��ت��ائ��ج  ه���ذه  م��ث��ل 

�سهدنا  فقد  ق�سري.  وق��ت  يف 

جي�سكم،  ل��دى  �لكبري  �لإن��دف��اع 

مع  �ملمّيز  �لع�سكريني  وتعاون 

و�ليونيفيل،  �لأملانية  �لبحرية 

م�سّددة على »�أهمية هذ� �لتعاون 

يف مر�قبة �حلدود �لبحرية«. و�إذ 

�أملانيا ثالثة  �إىل تقدمي  �أ�سارت 

متطّور...  ر�د�ري  ونظام  مر�كب 

ما  �مل���زي���د،  ث��م��ة  �أن  �أردَف������ت 

من  �للبنانية  �لبحرية  �سيمّكن 

�للبنانية  �ل�سو�طئ  كل  مر�قبة 

و�سبطها ب�سكل متطّور.

كما �سّددت �ل�سفرية �لأملانية 

تابعها  �لتي  �لتدريبية  �ل���دور�ت  �أهمية  على 

ويتابعها عنا�رص من �لبحرية �للبنانية يف �لبحرية 

�لعنا�رص  باقي  بدورهم  يدّربو�  لكي  �لأملانية 

على �ل�سفن يف �ملجالت كافة.

قبل  من  مّت  �ل��ذي  �لتدريب  �إىل  قت 
ّ
تطر ثم 

فريق �أملاين على �مل�سّبه �جلديد، و�لذي يو�زي 

�لتطّور  حيث  م��ن  �لأمل���اين  �مل�سّبه  باأهميته 

و�حلد�ثة، �سارحًة نطاق �لعمل عليه.

�أّما عن �أهد�ف جمهورية �أملانيا �لإحتادية من 

متكني  »نريد  �ل�سفرية:  فقالت  �لتعاون  هذ� 

�لإقليمية  مياهها  �سبط  من  �للبنانية  �لبحرية 

و�لتحّكم بها. لقد �أجنزنا تقّدًما يف هذ� �ملجال، 

�للبنانية  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل���ق���و�ت  �أظ���ه���رت  ح��ي��ث 

وح�سب،  �لروتينية  مهماتها  يف  لي�ش  قدر�تها، 

��ا خ��الل �حل���الت �ل��ط��ارئ��ة... وكل  ول��ك��ن �أي�����سً

لبنانيني  لول دعم قادة  ليتحّقق  ذلك مل يكن 

باأمنيات  كلمتها  وختمت  ومتابعتهم«.  و�أملان 

مل�ستقبل ز�هر وجناح مع �مل�سّبه �جلديد.

العميد الركن حّنا

من جهته، �ألقى �لعميد �لركن لوي�ش حّنا كلمًة 

با�سم قائد �جلي�ش للمنا�سبة، ومّما قاله:

على  دلل��ة  ه��ي  بلَدين  ب��ني  �ل�سد�قة  »�إّن 

ملبادئ  و�لتكاتف  و�لتعاون  �لتفاعل،  �إر�دة 

و�أهد�ف �إن�سانية م�سرتكة. ويف هذ� �لإطار، ننظر 

�للبنانيني  �لتي جتمع  �لعالقة  تاريخ  �إىل  بفخر 

�أظ��ه��رت ق��وة �إمي��ان  ب��الأمل��ان. ه��ذه �لعالقات 

و�لإنفتاح  و�حل���و�ر،  �ل�سالم،  بثقافة  �لأّم��َت��ني 

ت�سّكل  �لتي  و�مل�ساو�ة  و�لعد�لة  �حلرية  وقيم 

نو�ة �لتطّور و�لإ�ستقر�ر.

عملها  با�ستمر�ر  �أثبتت  �لأملانية  �حلكومة  �إّن 

مت�سامنًة  �ل�سد�قة  ه��ذه  على  �حل��ف��اظ  على 

الأو�ساط  اإىل  املحّقة  مطالبه  وحاملًة  لبنان  مع 

دَعَمت  �لمل��ان��ي��ة  �حلكومة  �أّن  كما  �ل��دول��ّي��ة. 

رة 
ّ
�ملتكر مبادر�تها  خالل  من  �للبناين  �جلي�ش 

�إىل  �إ�سافة  ع�سكرًيا.  ع��ت��اًد�  جي�سنا  لتزويد 

�لأ�سا�سية  �لدور�ت �لتدريبية وتبادل �خلرب�ت 

يف �ملهمات �لربية و�لبحرية. وهذ� �مل�سّبه �لذي 

�لقو�ت  و�لذي هو هبة ملدر�سة  �ليوم،  ند�ّسنه 

�لبحرية، ي�سّكل �إثباًتا و��سًحا للدعم �لأملاين.

�لهبة  ه��ذه  �للبناين  �جلي�ش  ُي��ق��ّدر  وق���ال: 

ولكن  وح�سب  �ملادية  لقيمتها  لي�ش  �لكرمية 

�ملنا�سبة  هذه  ويف  �ملعنوية.  لأهميتها  �أي�ًسا 

�أي  تقدمي  �لتز�مه  جم��دًد�  �جلي�ش  قائد  يوؤّكد 

مع  �لطرَفني  بني  �لتعاون  على  لالإبقاء  جهد 

�لتطّلع لي�ساله �إىل �أعلى درجاته.

للحكومة   
ّ

�أع��رب �أن  �أوّد  �جلي�ش،  قائد  وبا�سم 

م�ساعر  عمق  عن  و�جلي�ش  و�ل�سعب  �لأملانية 

�لأملانية  لل�سفرية  و�سكر  و�متناننا،  تقديرنا 

�آم��الً  �مل�سّبه،  ه��ذ�  لتد�سني  �مل��ر�ف��ق  و�ل��وف��د 

فيه  مب��ا  �مل�ستقبل  يف  �لتعاون  م��ن  باملزيد 

�لأف�سل ل�سد�قة �لبلَدين و�جلي�َسني«.

تلى ذلك جولة على �مل�سّبه مع عر�ش لكيفية 

�لعمل عليه، ليقر�أ من بعدها �لعميد �لركن حّنا 

كتاب �ل�سكر �ملوّجه لل�سفرية �لأملانية ويقّدم 

ومّت  ووف���اء.  �سكر  عربون  تذكارية  درًع��ا  لها 

تبادل �لأنخاب يف حفل كوكتيل للمنا�سبة.
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بتاريخ 2011/3/10، قامت ال�سفرية الملانية يف لبنان Mrs. Birgitta Siefker- Eberle بتد�سني م�سّبه املالحة 

يف مدر�سة القوات البحرية يف جونيه بح�سور ممثل قائد اجلي�س العميد الركن لوي�س حّنا، نائب رئي�س الأركان للتجهيز، 

اإىل جانب قائد القوات البحرية العميد البحري نزيه بارودي، قائد املدر�ضة العقيد حداد وح�ضد من �ضباط القوات البحرية 

ووفد املاين.
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ضضوء
حتت ال

اآذار

�إد�رة �لعمليات �لع�سكرية 

خالل �لتظاهر�ت 

و�لتجمعات �لكبرية

25 كانون الأول 

خري دليل...

غرفة العمليات

ع�سكرية  قطعة  �لعمليات  غ��رف��ة  لي�ست 

م�ستقّلة بحّد ذ�تها، بل تتبع ملديرية �لعمليات 

�أي  تنفيذ  خالل  �جلي�ش  �سيطرة  �أد�ة  وُتعترّب 

�لوطن.  م�ساحة  كامل  على  بها  ُيكلَّف  مهّمة 

جهوزيتها  مهّمة  �لعمليات  مدير  على  وتقع 

�ملادية و�لعمالنية و�إد�رتها.

مهمات هذه �لغرفة و�سالحيتها هي وفق ما 

يفيدنا �لعميد �لركن �حلتي على �لنحو �لآتي:

- تنظيم �لعمليات �حلربية و�إد�رتها.

 للموقف.
ّ
- تقدير م�ستمر

�أي  و�إد�رة  �ملمكنة  �لأعمال  �لقائد  تزويد   -

مهمة يطلبها.

ومع  ك��اف��ة  �جلي�ش  �أج��ه��زة  م��ع  �لتن�سيق   -

�ملعنيني بح�سب �لو�سع.

�لالزمة  و�خلطية  �ل�سفهية  �لأو�مر  �إ�سد�ر   -

للقوى وتوثيقها.

�لغرفة ل تدير وحد�ت �جلي�ش فح�سب،  هذه 

�لأمنية  �لأجهزة  مع  وتن�ّسق  �لأو�م��ر  تعطي  بل 

و�ملوؤ�س�سات �ملدنية �لأخرى، وهي يف جهوزية 

مع  يتنا�سب  بنمط  ونهاًر�  ليالً  وتعمل  د�ئمة 

�حلالة، وترتفع جهوزيتها ت�ساعدًيا مع �لو�سع 

�لعام.

ماهية التدخل

يجيب  �لأر����ش؟  على  �لعمليات  ت��د�ر  كيف 

معتمًد�  �ل�����س��وؤ�ل  ع��ن  �حل��ت��ي  �ل��رك��ن  �لعميد 

تظاهر�ت 25 كانون �لثاين �ملا�سي منوذًجا:

و�لأخ���ذ بعني  �مل��وق��ف  تقدير  م��ن  �ن��ط��الق��اً 

كان  فقد  مو�طنني،  مو�جهة  يف  �أننا  �لإعتبار 

�ل�سماح  وع��دم  �لغ�سب  ��ستيعاب  �ملطلوب 

و�خلا�سة  �لعامة  �لأم���الك  على  تعّديات  ب��اأي 

ممكن  ق��در  ب��اأق��ّل  وذل��ك  �ملدنيني...  على  �أو 

و�لقوى  �ملتظاهرين  �سفوف  يف  �خل�سائر  من 

�لأمنية على حّد �سو�ء.

»يف بد�ية �لعمليات، وعلى �لرغم من حتديد 

نقاط  وج��ود  اإم��ك��ان   
َ
ظهر احل�ّسا�سة،  النقاط 

�أخرى، فتّم �عتماد جهوزية �نت�سار مرنة ت�سمح 

ترتفع  مكان  �أي  يف  �جلهد  وبرتكيز  بالتدّخل 

وترية �لعمليات فيه«. 

مرتكزات

على  �لرتكيز  مّت  �لعملية  ه��ذه  تنفيذ  خ��الل 

املحّتم  النجاح  لتاأمني  ���روري��ة  ن��ق��اط  ع��دة 

للمهمة:

�ملبا�رصين  و�ل��روؤ���س��اء  �ل��ق��ي��ادة  متابعة   -

�لأحد�ث.

�ل��روؤ���س��اء  قبل  م��ن  �ل��ف��وري��ة  �لفعل  رّدة   -

و�إفادة �لقيادة.

على  وذل��ك  وقت  خالل  �لإ�ستجابة  �أهمية   -

م�ستوى �لقيادة كما على م�ستوى �لع�سكريني 

يف �مليد�ن.

- �سبط �لنف�ش على كل �لأ�سعدة.

و�رصيع،   
ّ
م�ستمر ب�سكل  �ملعلومات  ورود   -

على غرفة عمليات �لقيادة للتمّكن من تقدير 

�ملوقف و�قرت�ح �لقر�ر�ت �ملنا�سبة، و�ّتخاذها 

وترجمتها �إىل �أو�مر.

عّدة  يف  ومتابعتها  �ل�سغب  �أعمال  معاجلة   -

�إعد�د: ندين البلعة
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»مراجعة ما بعد احلدث: 

- اأجِنَزت املهمة بنجاح باأقل عدد 

ممكن من الإ�ضابات واخل�ضائر يجب 

التنّبه اإىل بع�ض الأخطاء وتالفيها يف 

امل�ستقبل«.

بعد  ���روري��ة  تقييمية  عملية  هي 

كان  مهما  ع�ضكرية  مهمة  اأي  تنفيذ 

نوعها.

لكن عندما تكون املهمة اأمنية، فاإن 

دقيقة  معايري  ولتقييمها  لتنفيذها 

التعامل مع  تفر�ضها �رورات مراعاة 

املواطنني.

تفرت�ض  اجلي�ض  مهمة  الأ�ضا�ض  يف 

وجوده بعيًدا من املدنيني، 

غري اأن تكليفه حفظ الأمن 

على  يجعله  والإ���ض��ت��ق��رار 

واح��ت��ك��اك  معهم  مت��ا���ضٍ 

ا عندما  مبا�ر بهم، خ�ضو�ضً

بالتعامل  الأم���ر  ق  يتعلَّ

اأو  �ضعبية  ت��ظ��اه��رات  م��ع 

جتمعات ب�رية كبرية.

وان���ط���الًق���ا م���ن ح��ر���ض 

اجلي�ض على اإمتام واجباته 

ن��ح��و ي��ت��ي��ح حفظ  ع��ل��ى 

الإ�ضتقرار العام وامل�ضلحة 

�ض 
ُّ
الوطنية من دون التعر

بالتعبري  اللبنانيني  حلق 

ملو�ضوع  كان  راأيهم،  عن 

عات  التجمُّ م��ع  التعامل 

��ز ك��ب��ري يف  ال��ب�����ري��ة ح��يِّ

برامج التدريب.

اها  تلقَّ التي  التدريبات 

مناقبيتهم  على  معطوفة  الع�ضكريون 

وتن�ضئتهم الوطنية، جعلت اللبنانيني 

ا واأن لبنان  ي�ضهدون لأدائهم، خ�ضو�ضً

الكثري  الأخ���رية  الأع���وام  خ��الل  �ضهد 

مع  ترافقت  التي  الإ�ضتحقاقات  من 

تظاهرات وحتركات �ضعبية كبرية.

مواكبة  يف  العمليات  ت��دار  فكيف 

العمليات  مدير  الإ�ضتحقاقات،  هذه 

م��ارون  الركن  العميد  اجلي�ض  يف 

احلتي ي�رح.
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�أماكن بالوقت نف�سه .

ما  �خلالقة،  بالروح  �لروؤ�ساء  حتّلي  �رصورة   -

�لأو�ساع  مع  و�لتاأقلم  �حللول  �رجتال  يخّولهم 

�لطارئة.

خالل  من  �لعالية  �ملعنوية  �ل��روح  جتّلي   -

وثقة  �لرت�تبّيني،  بروؤ�سائه  �لع�سكري  ثقة 

عن  �ل�سادرة  بالأو�مر  و�لأف��و�ج  �لألوية  قادة 

�لعمليات و�لثقة بالنجاح.

- وج���ود ال�����س��ب��اط ع��ل��ى الأر�����ض ع��ل��ى كل 

�مل�ستويات.

مبادئ عمالنية

ي��ل��ّخ�����ش �ل��ع��م��ي��د �ل��رك��ن �حل��ّت��ي �مل��ب��ادئ 

�ملهّمة  ه��ذه  تنفيذ  يف  �لأ�سا�سية  �لعمالنية 

يتّم  حيث  �ملماثلة  �مل��ه��م��ات  م��ن  و���س��و�ه��ا 

�ملناطق  يف  �لإنت�سار  على  بالأ�سا�ش  �لرتكيز 

�حل�سا�سة، وعدم �ل�سماح بتاًتا بقطع �لطرقات 

�لرئي�سة مع �إبقاء قوى �حتياطية جاهزة لفتحها 

�لبقاء  �أو�م��ر  ت�سدر  ذلك  �إىل  �لقطع.  حال  يف 

على ��ستعد�د تام ملوؤ�زرة �لوحد�ت �ملجاورة، 

ويتّم تعزيز �لوحد�ت مبا�رصًة مع بدء �لتحركات 

�لإحتجاجية ومبا يتنا�سب مع �لو�سع.

بكل  خا�سة  خطط  تو�سع  ذل��ك،  جانب  �إىل 

�لأماكن  يف  �جلهود  تركيز  تطور  ووفق  وحدة، 

مبا  �حلاجة  عند  بقوة  �لتدخل  ويتم  �ل�ساخنة، 

يتنا�سب وخطورة �حلدث. من هنا تظهر �أهمية 

تقدير �ملوقف و�لو�سع بال�سكل �ل�سحيح. ويف 

هذ� �لإطار ينّوه مدير �لعمليات بجهود مديرية 

�لتي  �ملناطق،  خم��اب��ر�ت  وف���روع  �مل��خ��اب��ر�ت 

تعمل  �لأر���ش،  على  �جلي�ش  بحو��ش  و�سفها 

ن  �لعمليات لتتمكَّ بالتن�سيق مع مديرية  د�ئًما 

�أركان �جلي�ش للعمليات من ��ستخال�ش �لقر�ر 

�لأن�سب وحتويله �إىل �أو�مر للوحد�ت �ملنّفذة.

حتديات واأخطاء

تظهر  �لأر����ش،  على  مهّمة  �أي  تنفيذ  خ��الل 

يتبنّي  تنفيذها. كما  ات تعرقل  عقبات وحتديَّ

�لأخ��ط��اء  بع�ش  �لعمليات،  تقييم  بعد  م��ن 

و�نتقادها  عليها  �لرتكيز  �مل�سوؤولون  يق�سد 

لتالفيها يف ما بعد.

من �أبرز هذه �لعقبات و�لتحديات:

- �إبقاء �لتن�سيق بني �لوحد�ت �ملنّفذة.

- �لبطء �لإد�ري يف معاجلة بع�ش �ملو��سيع 

�مللّحة.

- حتقيق �لتجان�ش على م�ستوى فريق �لعمل 

ا �أن هذ� �لفريق  د�خل غرفة �لعمليات خ�سو�سً

ا من �أجهزة �أمنية خمتلفة. ي�سم �أ�سخا�سً

- ي�ساف �إىل ما ذكر عقبات تقنية من بينها 

�لنق�ش يف عتاد مكافحة �ل�سغب لدى �لوحد�ت 

�ملنّفذة.

خطوط وقواعد

يعطي �لقائد خالل تنفيذ �أي مهمة توجيهاته 

خطوط  مبنزلة  وه��ي  اأوام���ر  اإىل  ُت��رَج��م  التي 

�حلفاظ  وتر�عي  جتاوزها.  م�سموح  غري  حمر�ء 

�إ�سافة  وحمايتهم  �لع�سكريني،  معنويات  على 

�إىل حماية �لعتاد و�لآليات و�ملر�كز �لع�سكرية، 

مع  والتعامل  املفرط  العنف  ا�ستخدام  وعدم 

وتفّهم  باحرت�م  �ملدنيني 

�إن��ح��ي��از،  دون  م���ن  وح����زم 

رّد�ت  ��ستيعاب  وحم��اول��ة 

فعلهم.

وي�����س��ري �ل��ع��م��ي��د �ل��رك��ن 

مثل  يف  �أن�����ه  �إىل  �حل���ّت���ي 

ه�����ذه �مل����ه����م����ات، ن��ذك��ر 

مو�طنني  مع  »نتعامل  باأننا  د�ئًما  �لع�سكريني 

�أن يعرف  �ملقابل يجب  ع��دو«... يف  ولي�ش مع 

�ملدنيون �أن �جلندي هو �إن�سان قبل كل �سيء، 

ق م�سلحة �جلميع. و�أن �لتعاون معه يحقِّ

ا�ضتنتاجات ومتابعة

يتابع �لع�سكريون يف �لوحد�ت كافة �لدور�ت 

�لتجمعات  مع  بالتعامل  �خلا�سة  �لتدريبية 

 �
ً
نظر �لتدريبات  هذه  تفعيل  و�سيتم  �لب�رصية، 

هذ�  يف  �لعمليات  مدير  ويقول  �أهميتها.  �إىل 

�ل�سدد:

»ينت�رص �جلي�ش على كامل م�ساحة �لوطن منذ 

عليه  مفرو�ش  �لإنت�سار  وه��ذ�  طويلة،  ف��رتة 

�لد�خلي.  �لإ�ستقر�ر  على  �حلفاظ  من  ن  ليتمكَّ

�رصورة  �آخ��ر،  جي�ش  �أي  على  م  ُيحتِّ و�سٌع  هكذ� 

عن  يغيب  وق��د  �ل��ط��ارئ  م��ع  يومًيا  �لتعامل 

با�ستمر�ر  �سلوكه  يجب   »�
ً
»م��دي��ر ا  خطًّ نظره 

ُي�سّمى  م��ا  �مل��ج��ه��ول. ه��ذ�  �ل��وق��وع يف  ل��ع��دم 

م�سلًكا(.  �ل�ِسالكة )من �سلك،  �أو  �ل�سرت�تيجية 

وتعمل �لقيادة با�ستمر�ر لتحديد هذه �ل�ِسالكة 

�جلهد  ت�سييع  وع��دم  �مل�سار  على  للحفاظ 

�لد�ئم يف �لتعامل مع �لطارئ.

تفعيل  على  �لعمل  يجب  فيقول:  �أخ��رًي�  �أّم��ا 

عمليات  غرف  يف  و�ل�سيطرة  �لقيادة  منظومة 

فريق،  بروح  �لعمل  تفعيل  جانب  �إىل  �لقطع، 

و�ل��رتك��ي��ز على ت��ب��ادل �مل��ع��ل��وم��ات و�ل��ت��اآزر 

قه �جلي�ش ولي�ش  فالنتيجة �لنهائية هي ما يحقِّ

�أو هذ� �جلهاز  �أو تلك،  �لقطعة  قه هذه  ما حتقِّ

�أو �سو�ه.

غرفة عمليات القيادة

يجب  وبالتايل  حتّللها  �ملعلومات،  �لقيادة  عمليات  غرفة  ى  تتلقَّ

بح�سب  �ملمكنة  �لأعمال  لعر�ش  خال�سة  �إىل  خاللها  من  ل  تتو�سّ �أن 

تاأتي  �لأح��ي��ان  بع�ش  يف  ولكن  �لقائد.  يطلبها  �لتي  �مل�سامني 

�ملهمات مفاجئة ول يت�سّنى لها �لقيام بهذه �لآلية، ما يتطّلب من 

مدير �لعمليات �أحياًنا �أخذ �لقر�ر مبا�رصًة و�إعطاء �لأو�مر �لالزمة و�إفادة 

�لقائد.

�لأو���س��اع  خ��الل  �لعمليات  غرفة  يف  �جلي�ش  قائد  يح�رص  مالحظة: 

�حلرجة، ويديرها �إىل جانب مدير �لعمليات.

خطة التطوير

�لتي  �ل��ت��ط��وي��ر  ���س��م��ن خ��ط��ة 

�لعمليات،  مديرية  عليها  تعمل 

معلوماتية  ب��ر�م��ج  �إدخ���ال  يتم 

يح�سل  ما  كل  ملتابعة  حديثة 

�لتو��سل  من خالل  �لأر�ش  على 

�لد�ئم مع غرفة عمليات �لقيادة، 

للعمليات   
ّ
�مل�ستمر و�لتحديث 

و�لتحركات ب�سكل �آين.





الذي  اأيدك�س،  يعد 

تنظيمه  ع��ل��ى  ت�����رف 

�ركة اأبو ظبي الوطنية 

مع  بالتعاون  للمعار�س 

للقوات  العامة  القيادة 

معر�س  اأك��ر  امل�سلحة، 

جم��ال  يف  �س  متخ�سِّ

م�ستوى  على  ال��دف��اع 

الأو�سط  ال�رق  منطقة 

وهو  اإفريقيا.  و�سمال 

ي�ستقطب اأكر ال�ركات 

العاملية  ال�����س��ن��اع��ي��ة 

واأع��رق��ه��ا، واأك���ر من 

اإىل  ل  حت���وَّ لقد  ذل��ك 

ج��دول  على  ثابت  بند 

�ركات  ك��رى  اأع��م��ال 

ال�����س��ن��اع��ة ال��دف��اع��ي��ة 

التكنولوجيا  و�ركات 

و�سهدت  والت�سويق. 

م��ن��ه   2011 ن�����س��خ��ة 

فعاليات واأن�سطة جديدة 

من بينها اإطالق معر�س 

»نافدك�س« اأول معر�س 

الدفاع  يف  �س  متخ�سِّ

ال�سواحل  واأمن  البحري 

يف ال�رق الأو�سط. وهو 

يتيح الفر�سة اأمام كل 

واملهتمني  املخت�سني 

التكنولوجيا  ب��ق��ط��اع 

الدفاعية  وامل���ع���دات 

املتطورة، لالطالع على 

ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د يف 

هذا العامل �سنعه الفكر 

ال��ب�����ري ال��ق��ادر على 

يف  والب���داع  البتكار 

املجالت كافة.

ولية
معارضض د

اآذار

اإعداد: العميد انطوان جنيم

اأيدك�س 2011 و�شع جنباته ون�شاطاته 

مطلًقا نافدك�س للدفاع البحري

ا من 53 دولة والنمر  1060 عار�سً

الإماراتية تناف�س الهامر الأمريكية

الإفتتاح

حتت رعاية ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، 

اإفتتح  املتحدة،  العربية  االمارات  دولة  رئي�س 

ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س 

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، بح�شور 

الفريق اأول ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل 

عهد دبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلَّحة، 

العا�رشة  ال��دورة  فعاليات 

مل���ع���ر����س »اأي���دك�������س« 

 ،2011 و»ن��اف��دك�����س« 

�شباط  م��ن  ال��ع�����ري��ن  يف 

ا�شتمرت  وال��ت��ي   2011

من  والع�رشين  الرابع  حتى 

�شباط 2011.

ك����ان ح��ف��ل االإف���ت���ت���اح 

املعر�ض،  دورات  تاريخ  يف  الأ�شخم  ز  املميَّ

وح�رته وفود عاملية �شمَّت كبار ال�شخ�شيات 

 66 ومنهم  العامل،  حول  والع�شكرية  الدفاعية 

القادة  وكبار  اأرك��ان،  رئي�س  و64  دف��اع  وزي��ر 

الدبلوما�شي  ال�شلك  واأع�����ش��اء  الع�شكريني 

من  ع�شكرية  ووف��ود  الدولة،  لدى  املعتمدين 

ومن  ودول��ي��ة،  وعربية  خليجية  جيو�س  ع��دة 

امل�شتويات القيادية كافة.

حلَّقت يف ف�شاء احلفل طائرتا هيلكوبرت من 

نوع ت�شينوك حتمالن علم الدولة و�شعار معر�س 

اأيدك�س ترافقهما طائرتا اأبات�شي وطائرتا بالك 

ال�شا�شات  فيه  عر�شت  الذي  الوقت  يف  هوك، 

القوات  تاريخ  من  م�شّورة  مقاطع  العمالقة 

امل�شلحة وتطّورها يف دولة الإمارات. كما حّلقت 

خم�س طائرات مقاتلة من 

االأجنحة  ذات  مرياج  طراز 

طائرات  وخم�س  املثلثة، 

فالكون  طراز  من  مقاتلة 

املن�شة  ف���وق   16 اإف 

الرئي�شة بعد عزف الن�شيد 

الوطني.

تقدمي  احل��ف��ل  و���ش��ه��د 



اإنقاذ وهمية  عر�س حي ل�شيناريو رائع لعملية 

ذها  نفَّ �شفينة  ظهر  على  حمتجزين  لرهائن 

اخلا�س، ومت خاللها  الرئا�شة  عنا�رش من حر�س 

��ار  ا���ش��ت��خ��دام ط��ائ��رة ا���ش��ت��ط��اع م��ن دون ط��يَّ

اإيت�س  �شي  ت�شينوك  ط��ائ��رة  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

اإيت�س  يو  ه��وك  ب��الك  وط��ائ��رة  العمودية،   47

 550 اإ���س  اأي��ه  فينيك  وطائرة  العمودية،   60

اإت�س  اآر  ن��وع  من  �رشيعني  وقاربني  العمودية 

اخلا�س  الرئا�شي  احلر�س  عنا�رش  وقام  بي.  اآي 

اأر�شي  بتخلي�ض الرهائن بنجاح واقتحام مبنى 

الربية،  واملركبات  هوك  البالك  طائرة  بدعم 

الق�شاء  م��ن  امل��دّرب��ون  العنا�رش  ن  متكَّ حيث 

اإنقاذ �ريعة وجريئة  على الإرهابيني يف عملية 

ومتقنة.

بعرو�س  االفتتاح  حفل  فعاليات  وتوا�شلت 

ومدرعات  ع�شكرية  ملركبات  مبهرة  ع�شكرية 

اإط��اق  اأ���ش��وات  تخللتها  م��ت��ط��ّورة،  وم��داف��ع 

ر�شا�س وق�شف مواقع اأر�شية وحتليق طائرات 

جمموعة  ا���ش��ت��ع��را���ض  ب��ع��ده��ا  ليتم  اجل���و،  يف 

امل�شاركة  الع�شكرية  امل��رك��ب��ات  اأح���دث  م��ن 

يف امل��ع��ر���ض. وت��اب��ع اجل��م��ه��ور ه��ب��وط فريق 

اآالف  ثمانية  ارتفاع  من  املحرتفني  املظليني 

قدم بدقة ومهارة كبرية اأمام مدّرج اأدنيك، وهم 

علم  باألوان  بالطريان  خا�شة  مالب�س  يرتدون 

الذي  االأوَل  العر�س  االإم��ارات. وكان هذا  دولة 

للمحرتفني  باملظالت  العر�س  جمموعة  تقدمه 

رائع  عر�س  ك��ان  ثم   .2011 اأيدك�س  لفريق 

للمحرتفني يف فريق اأيدك�ض للدراجات النارية 

وممّيزة  حمرتفة  قيادة  مهارات  قدَّموا  حيث 

القفزات  من  جمموعة  واأدوا  النارية  للدراجات 

اال�شتعرا�شية مبهارة و�شيطرة فائقة.

املو�شيقية  ال��ف��رق��ة  ع��زف��ت  اخل���ت���ام  ويف 

املو�شيقية  والفرقة  الع�شكرية  االأ�شرتالية 

النيوزلندية الع�شكرية وفرقة القوات امل�شلحة 

املو�شيقية والفرقة املو�شيقية التابعة ل�رشطة 

اأمام املن�شة الرئي�شة. واختتم احلفل  اأبو ظبي 

با�شتعرا�س اأعالم الدول امل�شاركة التي بلغت 

53 دولة.

الن�شخة  اإفُتِتحت  اأيدك�ض،  معر�ض  جانب  اإىل 

االأول  ال��ب��ح��ري  ال��دف��اع  ملعر�س  االفتتاحية 

�ركة  مر�شى  منطقة  يف   »2011 »نافدك�س 

على  »اأدن��ي��ك«،  للمعار�س  الوطنية  ظبي  اأب��و 

عدة  فيه  و�شاركت  مربع،  األف مرت  م�شاحة 16 

واململكة  االإم���ارات  لدولة  تابعة  بحرية  �شفن 

تنظيم  من  وك��ان  وفرن�شا،  واإيطاليا  املتحدة 

»اأدنيك«  من  بتكليف  اإفنت�س  كالريون  �رشكة 

وبالتعاون مع القيادة العامة للقوات امل�شلحة 

ربط  وتَّ  املتحدة.  العربية  الإم��ارات  دول��ة  يف 

معر�ض  من  يتجزاأ  ل  ج��زًءا  بو�شفه  املعر�ض 

املعار�ض  مركز  من  للم�شاة  ج�ر  عرب  اأيدك�ض 

التقنيات  اأحدث  وعر�س  املر�شى.  منطقة  اإىل 

�شمن مبنى مكيَّف اأقيم خ�شي�ًشا لهذا الغر�س 

بالقرب من املياه اإ�شافة اإىل القوارب الرا�شية 

ع��ل��ى  امل������ي������اه  يف 

التي  امل�شافة  ط��ول 

ال��ط��واف��ات  ت�شغلها 

على  وامل��ع��رو���ش��ات 

ر����ش���ي���ف امل���ي���ن���اء 

وال�����ش��ف��ن احل��رب��ي��ة 

ال���زائ���رة، ك��م��ا ج��رت  

على  ���ة  ح���يَّ ع���رو����س 

املياه.

وي��ع��ك�����س اإط�����الق 

»ن������اف������دك�������������س« 

الحتياجات املتزايدة 

ل�����ش��وق ال����دف����اع يف 

العنا�ر  ال  فعَّ نحو  على  �شيعزز  كما  املنطقة  

القوات  وتفخر  »اأيدك�ض«.  معر�ض  يف  البحرية 

حيث  املعر�س  هذا  باإطالق  االإماراتية  البحرية 

د�ّشن ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم الزورق 

مبنا�شبة  اإنزاله  ت  الذي  »احل�شن«  الإماراتي 

افتتاح الدورة االأوىل للمعر�س. وقد بنت �رشكة 

باكورة  كاأول  الزورق  ال�شفن«  لبناء  ظبي  »اأبو 

�رشكة  و�شارك فيه 88  الوطنية.  ال�رشكة  الإنتاج 

من 17 دولة.

موؤمتر الدفاع اخلليجي

اإفتتح ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان م�شت�شار 

التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  الوطني  االأمن 

لإمارة اأبو ظبي موؤمتر الدفاع اخلليجي يف نادي 

موؤمتر  مع  بالتزامن  امل�شلَّحة،  القوات  �شباط 

املوؤمتر،  م  وتنظِّ  .»2011 »اأيدك�س  ومعر�س 

موؤ�ش�شة  م�شارك،   400 من  اأك��ر  ح�رشه  ال��ذي 

الع�شكري  للتحليل  واخلليج  االأدن���ى  ال�����رشق 

التي  اأدن��ي��ك  ���رشك��ة  م��ن  بتكليف  »اإي��ن��ج��م��ا«، 

مت دورة العام 2011 من معر�شي اأيدك�س  نظَّ

البحري  الدفاع  االفتتاحية من معر�س  والدورة 

نافدك�س، بالتعاون مع القيادة العامة للقوات 

امل�شلحة يف الدولة.

ال��ذي  اخلليجي،  ال��دف��اع  م��وؤمت��ر  وا�شتقطب 

ي��ع��د امل���وؤمت���ر ال��ر���ش��م��ي مل��ع��ر���ض ال��دف��اع 

القادة  كبار  من  ثني  متحدِّ »اأيدك�ض«،  الدويل 

القرار  من �شناع  ونخبة  العامل،  الع�شكريني يف 

وامل�����ش��وؤول��ني احل��ك��وم��ي��ني، وك��ب��ار اخل���رباء 

ال�شاأن  بهذا  واملهتمني  الع�شكريني،  والقادة 

من جميع القطاعات على امل�شتويني االإقليمي 

كبار  من  ع��دد  ح�شور  اإىل  اإ�شافة  والعاملي، 

ووزراء  وع�شكرين،  مدنيني  من  امل�شوؤولني 

العربية  الدول  من  وع�شكريني  و�شباط  وقادة 

اإىل  والأجنبية امل�شاركة يف املوؤمتر واملعر�ض، 

جانب بع�س اأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي العربي 

واالأجنبي.

عبد  خالد  املتقاعد  ال��ل��واء  اأك��د  جانبه،  م��ن 

الأدن��ى  ال�رق  موؤ�ش�شة  رئي�ض  البوعينني  اهلل 

اأهمية  »اإينجما«،  الع�شكري  للتحليل  واخلليج 

اجل��ه��وزي��ة ال��ت��ام��ة وت��وف��ري امل��ع��دات ال��الزم��ة 

ملواجهة التحديات التي تواجه املنطقة، معترًبا 

يتعار�س  ال  التامة  اجلهوزية  على  احلفاظ  اأن 

وتعزيزها،  الدبلوما�شية  اجل��ه��ود  دف��ع  م��ع 

ي�شمن  مبا  املواطن،  رفاهية  على  واملحافظة 

ا�شتقرار دول املنطقة واأمنها اال�شرتاتيجي.

اأما جريالد هاورث، وزير اال�شرتاتيجية االأمنية 

اأهمية  ��د  اأكَّ فقد  املتحدة،  باململكة  الدولية 
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موؤمتر ومعر�ض »اأيدك�ض 2011«، الذي يعقد 

�شعوب  لكل  ج��ًدا  ودقيقة  ح�شا�شة  مرحلة  يف 

حر�س  على  م�شدًدا  العربي،  اخلليج  منطقة 

اململكة املتحدة على بذل كل اجلهود الكفيلة 

باحلفاظ على اأمن دول املنطقة.

3 جل�شات عمل رئي�شة  وناق�ض املوؤمتر خال 

الع�شكرية،  وال�شوؤون  املوا�شيع  من  جمموعة 

الع�شكرية  واالأخطار  التهديدات  حول  متحورت 

املحتملة، واأبرز التكنولوجيات الدفاعية لدول 

الدفاع  قطاعات  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�ض 

اجلوي والربي والبحري.

تراأ�شها  التي  االأوىل،  اجلل�شة  خالل  وحت��دَّث 

اللواء املتقاعد خالد عبد اهلل البوعينني كل من 

الفريق الركن ماركو كويل رئي�س اأركان قيادة 

الدفاع الفنلندية، واللواء الركن �شوقي امل�رشي 

الركن  والفريق  اللبناين،  اجلي�س  اأركان  رئي�س 

امل�شلحة  القوات  قائد  نائب  كا�شدورف  برونو 

ب��دور  مت�شلة  موا�شيع  فتناولوا  االأمل��ان��ي��ة، 

الدفاعية،  الأنظمة  يف  احلديث  الت�شال  اأنظمة 

ال�راعات  يف  التقليدية  الربية  القوات  ودور 

الظريف  الوعي  اأهمية  اإىل  اإ�شافة  الع�شكرية، 

التقنيات  وا���ش��ت��خ��دام��ات  ال��راه��ن��ة  ل��ل��ظ��روف 

الع�شكرية الدفاعية احلديثة.

زت اجلل�شة الثانية، التي تراأ�شها الدكتور  وركَّ

ثيودور كرا�شيك من »اإينجما«، على التهديدات 

الربية النا�شئة التي قد تواجهها دول املنطقة. 

البحري  الركن  العميد  من  كل  فيها  وحت��دَّث 

البحرية  ال��ق��وات  قائد  امل�رشخ  �شامل  اإبراهيم 

االإماراتية، والعميد البحري مارك فوك�س، نائب 

قائد القوات البحرية املركزية وقائد الأ�شطول 

دافيد  البحري  والعميد  االأم��ريك��ي،  اخلام�س 

امللكية  البحرية  �شالح  رئي�س  نائب  توما�س 

اآخر  على  كلماتهم  يف  ��زوا  ركَّ وقد  الأ�شرتالية 

املنطقة،  يف  البحري  الدفاع  واق��ع  م�شتجدات 

احلربية  بالعمليات  مت�شلة  موا�شيع  وناق�شوا 

البحرية املنخف�شة الكثافة على ال�شطح وحتت 

جمل�س  لدول  املحتملة  ات  التحديَّ واأب��رز  املاء، 

ا�شتخدامات  اإىل  اإ�شافة  اخلليجي،  التعاون 

اأحدث التكنولوجيات للتعامل مع مهمات حاالت 

تقييم  اأهمية  اإىل  واأ���ش��اروا  وال��دف��اع.  الهجوم 

النا�شئة  التهديدات 

وت���ف���ع���ي���ل ال��ع��م��ل 

ل�شتخدام  امل�شرتك 

يف  البحرية  ال��ق��وات 

الأنظمة  اخلليج  دول 

ت���دم���ج ال��ع��م��ل��ي��ات 

�شطح  ف��وق  البحرية 

املاء وحتته.

الثالثة  اجلل�شة  اأم��ا 

فرتاأ�شها  واالأخ�����رية 

���ش��ت��ان ج���رن���وف من 

�����رشك����ة »ل���وك���ه���ي���د 

م����ارت����ن«، وحت����دَّث 

فيها كل من اللواء الركن الطيار مالك حبا�شنة 

قائد �شالح اجلو امللكي االأردين، واللواء الركن 

ال�شويدي،  اجلي�س  قائد  جروندفيك  برندت 

والعميد الركن اإريك ماغيل نائب رئي�س اأركان 

القوات الربية الفرن�شية وتناولوا عدة موا�شيع 

تطورات  منها  للمنطقة،  ع�شكرية  اأهمية  ذات 

املركبات  ودور  واآثارها،  البال�شتية  ال�شواريخ 

املحافظة  جمال  يف  واآث��اره��ا  احلديثة  املدرَّعة 

احلركة  وقابلية  للحماية،  الثالثي  التوازن  على 

وقوة ال�شالح، وم�شتقبل �شالح املدفعية.

ال�ركات العار�سة

ق��ي��م��ت ال���دورة ال��ع��ا���رة م��ن اأي��دك�����ض على 
ُ
اأ

اأي بزيادة ن�شبتها  األف مرت مربع  م�شاحة 124 

العام  ال�شابقة  ال���دورة  عن  باملائة   14.58

ا مثَّلوا  2009، و�شهدت م�شاركة 1060 عار�شً

53 دولة، و32 جناًحا وطنًيا اأي بزيادة ن�شبتها 

18.2 باملائة عن ن�شبة امل�شاركني يف الدورة 

زائر  األ��ف   50 من  اأك��ر  وا�شتقطبت  ال�شابقة. 

من جميع اأنحاء العامل و150 وفًدا ر�شمًيا رفيع 

امل�شتوى. 

�شاركت دولة االإمارات فى املعر�س من خالل 

169 �رشكة على م�شاحة معر�شية بلغت 12 األًفا 

و260 مرًتا مربًعا. ووا�شلت الدول التي ت�شارك 

ال��ولي��ات  اأمل��ان��ي��ا،  جم���دًدا يف امل��ع��ر���ض مثل 

وفرن�شا،  اإيطاليا،  تركيا،  االأمريكية،  املتحدة 

لأجنحة  املخ�ش�شة  امل�����ش��اح��ات  اأك���رب  �شغل 

�شاركت  التي  االأخرى  الدول  قائمة  اأما  الدول. 

يف معر�شي اأيدك�ض ونافدك�ض ف�شمَّت كاً من: 

ال�شويد،  باك�شتان،  رو�شيا،  اجلنوبية،  كوريا 

اأ�شرتاليا، الربازيل، بلجيكا، جمهورية الت�شيك، 

اإ�شبانيا، جمهورية �شلوفاكيا، الربتغال، فنلندا، 

بولندا، �رشبيا، �شوي�رشا، كرواتيا، واليونان.

اأبرز املعرو�سات:

عة اإماراتية متعّددة 
ّ
»النمر« مدر

ال�ستخدامات

اأول  اإنتاج  القاب�شة« يف  جنحت �ركة »توازن 

ت�شنيعها  يتم  »النمر«  نوع  من  ع�شكرية  اآلية 

جميع  ف��اإن  ال�ركة،  ووف��ق  الدولة.  يف  بالكامل 

اآليات »النمر« التي �شنعت باأيٍد اإماراتية، ومنها 

باملتطلبات  م��درع، تفي  واآخ��ر غري  مدرع  طراز 

اإنتاج  ن  وتت�شمَّ امل�شلحة،  للقوات  ال�شارمة 

�شيارات بالدفع الرباعي وال�شدا�شي.

�شيارة  تناف�ض  »النمر«  اأن  اخل��رباء،  ويوؤكد 

كانت  التي  االأم��ريك��ي��ة  الع�شكرية  »ال��ه��ام��ر« 

زة  ُت�شّنف باأنها الأوىل يف العامل. واملركبة جمهَّ

ز  وتتميَّ القا�شية.  ال�شحراء  ظ��روف  ملواجهة 

دة، ومتتلك القدرة  كذلك با�شتخداماتها املتعدِّ

على حتمُّل درجات احلرارة العالية، وقد اجتازت 

�شحراء  يف  ال�شيف  ف�شل  خال  �شاقة  جت��ارب 

امل�شتوى  �شمن  �ُشنفت  اأنها  كما  الإم���ارات. 

�شمال  حللف  االآل��ي��ات  ت�شنيف  وف��ق  ال��راب��ع 

جندًيا،   12 حمل  على  ق��ادرة  وه��ي  االأطل�شي 

وق��ود،  خ��زاين  ومتتلك  ح�شان،   300 وقوتها 

على  وق��ادرة  اإ�شايف،  والآخ��ر  اأ�شا�شي  اأحدهما 

ال�شري م�شافة 1500 كيلومرت من دون توقف 

د الوقود، بالإ�شافة اإىل كونها قادرة على  لتزوُّ

املدى.  وطويلة  ق�شرية  قاذفات  مدافع  حمل 

وميكن  للجنود،  حاملة  »ال��ن��م��ر«  وت�شتخدم 
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ولأعمال  ال�شغب،  لأعمال  ي  للت�شدِّ جتهيزها 

ال�رشطة واللوج�شتية، واالإ�شعاف، واالإطفاء، كما 

كلها،  االت�شاالت  اأنظمة  قيادتها  قمرة  زّودت 

واأنظمة الروؤية الليلية، واأجهزة ماحة.

مركبة مقاومة لالألغام 

االأر�شية  عر�شت �رشكة »تك�شرتون« لالأنظمة 

 1117 اإم  امل��رك��ب��ة  االأم���ريك���ي���ة،  وال��ب��ح��ري��ة 

امل�شفحة الهيكل، التي �شنع اأ�شفلها ملقاومة 

ت��اأث��ري ان��ف��ج��ار االأل���غ���ام، وامل��رك��ب��ة »ت��اي��غ��ر« 

اجلديدة لت�شد الفجوة ما بني االأنظمة املدرَّعة 

زان  تتميَّ وهما  ال�شغرية.  واملركبات  الكبرية 

بحركية عالية، وحماية ممتازة وقدرة جيدة على 

معظم  يف  بعد  عن  ُت��دار  نريان  وقوة  النت�شار، 

رات املبتكرة  الأحوال، ومقاومة لاألغام واملتفجِّ

ال�����رشاع��ات  �شمات  اأب���رز  اأح���د  اأ�شبحت  ال��ت��ي 

املعا�رشة.

املدفع »هاوتزر M777« من �ركة »بي 

اإيه اإي �سي�ستمز«

املدفع الذي يقل وزنه عن 4200 كيلوغرام، 

يف  ت�شتخدم  العامل  يف  مدفعية  �شاح  اأول  هو 

على  واالأمل��ون��ي��وم  التيتانيوم  �شبائك  �شنعه 

اإمكاناته  ي��وم��ًي��ا  ي��ربه��ن  وه��و  وا���ش��ع.  ن��ط��اق 

املروحيات،  عرب  نقله  ي�شهل  اإذ  القتال،  يف 

وال��ه��ب��وط ب��ه م��ن اجل���و يف اأ���ش��ع��ب ال��ظ��روف 

طلبت  ول��ق��د  االأر�����س.  وج��ه  على  العملياتية 

الواليات املتحدة االأمريكية 46 مدفًعا اإ�شافًيا 

الطراز، لي�شل عدد املدافع املطلوبة  من هذا 

من الطراز نف�شه اإىل 1001 مدفع.

طائرة »ايه 400 اإم« من ايربا�س 

الع�سكرية

 400 »اي��ه  املهمة  دة  املتعدِّ ال�شحن  طائرة 

 ،2003 ال��ع��ام  م�رشوعها  اأط��ل��ق  وال��ت��ي  اإم«، 

دة واملتنوِّعة  مت لتلبية الحتياجات املتعدِّ �شمِّ

احلادي  للقرن  �شحن  كطائرة  االأوروبية  للدول 

مهمات  تنفيذ  على  ق���ادرة  وه��ي  والع�رشين. 

لوج�شتية  وا�شرتاتيجية  ق�شرية  تكتيكية 

اإىل قدرتها على العمل كناقلة  اإ�شافة  طويلة، 

اإمكانات طريان  من  به  تتمتَّع  ما  بف�شل  وقود 

ُتَعدُّ  وهي  والرتفاع.  ال�رعة  حيث  من  وا�شعة 

اأكر املتطلبات تنوًعا الأي دولة  مثالية لتلبية 

والإن�شانية  الع�شك�رية  املج�الت  يف  العامل  يف 

مل�شلحة  ت��ق��دَّم  اأخ����رى  م��دن��ي��ة  م��ه��م��ات  واأي 

املجتمع. 

ي��شا لنقل ف�رق الإنزال  مت خ�شِّ الطائرة �شمِّ

اجلوي، وميكنه�ا اأن حتمل منها حتى 116 فرقة 

اإنزال جوي بف�شل ج�شمها العري�ض الذي يتيح 

م�شاحة اأكرب بني ال�شفوف، كما اأنها قادرة على 

املظات  مع  عتادهم  بكامل  املظلِّيني  حمل 

الطائرة على  اأداء  امللحقة. وبف�شل  ات  واملعدَّ

قدم،  األ��ف   37 من  الأك��ر  العالية  االرتفاعات 

ف��اإن��ه مي��ك��ن ل��ه��ا اأن 

فرق  باإ�شقاط  تقوم 

من  اخلا�شة  ال��ق��وات 

اإىل  ت�شل  ارتفاعات 

40 األف قدم، لتنفيذ 

مهماتها اخلا�شة.

 THAAD نظام

ال�ساروخي

املتطور حلماية 

القوات الرية

والبنى التحتية 

للمدن

على  ال���دف���اع  م��ن��ظ��وم��ة   ،THAAD ت��ع��ت��رب 

ارتفاعات عالية، من اأهم عنا�رش نظام ال�شواريخ 

البال�شتية الدفاعية التي تتوىلَّ مهمات توفري 

ال�شكانية  والتجمعات  الربية  للقوات  احلماية 

والبنى التحتية للمدن. يعمل النظام يف ميادين 

القتال حيث يقوم باأدوار متعددة من اعرتا�س 

ال�شواريخ البال�شتية الق�شرية املدى والطويلة 

املدى يف طبقات الغاف اجلوي.

وجتهيزها  ن�رها  ب�شهولة  املنظومة  ز  وتتميَّ

مع  متوافق  النظام  اأن  كما  حتريكها.  و�رشعة 

الدفاعية  البال�شتية  ال�شواريخ  اأنظمة  من  اأي 

االأخ������رى، وم��ت��واف��ق م���ع اأق���م���ار االت�����ش��االت 

مع  اخلارجية  اال�شت�شعار  وجم�شات  الف�شائية 

باتريوت-  �شواريخ  منظومة  مع  العمل  اإمكان 

باك 3.

تتكوَّن املنظومة من جمموعة من امللحقات: 

وحدة  رادار،  امل�شتقبالت،  االإط��الق،  ات  من�شَّ

التحكم بالنريان واالت�شاالت ووحدة الدعم. 

�ركة يوروكوبرت ترّكز على قدرات 

مروحياتها

يلبي طراز EC645 من يوروكوبرت متطلَّبات 

ممتاًزا  اأداء  ويقدم  املنطقة  يف  والدفاع  الأمن 

وقمرة وا�شعة واعتمادية عالية.

ال�رشعة  بني   »AS565 »بانر  طائرة  وجتمع 

االأمن  لغايات  املطلوبة  املناورة  على  والقدرة 

التحمل،  على  قدرتها  م��ع  ال��دف��اع،  ومهمات 

عملها  مدى  بات�شاع  ز  تتميَّ مبحركني  ومدعومة 

يف  ت�شاهى  ل  ال��ت��ي  وال��ق�����درات  الت�شغيلي 

والبحث  والتعقب  املاء،  فوق  املراقبة  مهمات 

واالإنقاذ.

كوغار  بوما  �شوبر  عائلة  اأع�شاء  اأح��دث  اأم��ا 

ال�رشكة  هذه  عند   Super Puma Cougar
لتلبية  ��م��ة  امل�����ش��مَّ  EC725 ط���ائ���رة  ف��ه��ي 

امل��ت��ط��ل��ب��ات اجل���دي���دة ل��ل��م��ه��م��ات وحت��دي��ث 

الأ�شاطيل اجلوية مع التو�شع يف جمال املهمات، 

مبا يف ذلك املواجهات والبحث والإنقاذ والنقل 

التكتيكي البعيد املدى واالإخالء الطبي والدعم 

اللوج�شتي واإظهار هذه القدرات �شمن الظروف 

القتالية ال�شعبة.

ويف مهمات النقل التكتيكي للفرق الع�شكرية 

مروحية  تعترب  الغوا�شات،  امل�شاد  والت�شليح 

NH90 من فئة ع�رشة اأطنان مرتية خياًرا مثالًيا. 
ومع نظام التحكم ال�شلكي »فالي-باي-واير« 

العالية  املعايري  مع  املتطورة  املروحية  ف��اإن 

ع�شكرية  ن�شخًة  يف  تتوافر  للحوادث  املقاومة 

»تي تي اإت�س TTH« ون�شخة للعمليات البحرية 

 .»NFHاإن اأف اإت�س«
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مرد مائي حممول خا�س باجلنود 

 International  »ك�شفت �رشكة » بي �شي بي

�شة يف �شناعة عتاد  الربيطانية املتخ�شِّ  BCB
 410 )وزن��ه  »ت�شيلي«  عن  امل��ي��داين  اجلنود 

القادر  املحمول  ال�شخ�شي  امل��ربِّد  غ��رام��ات(، 

مبقدار  ال�رب  ماء  ح��رارة  درج��ة  تخفي�ض  على 

25 درجة مئوية. ففي املناخات احلارة، ي�شمن 

اجليد  ال��ب��ارد  ب��امل��اء  للجنود  ا 
ً
م�شتمر اإم����داًدا 

املذاق. وكونه يعمل بوا�شطة التبخري فح�شب، 

فهو ال يحتاج اإىل اأي بطاريات، حيث مير املاء 

التي  التربيد  زع��ان��ف  م��ن  �شل�شلة  خ��الل  م��ن 

ت�شتخدم فتحات جمهرية دقيقة لل�شماح للماء 

ب اإىل القما�س املحيط. وقد مت اختباره 
ُّ
بالت�رش

الربيطانيني  وال�شحافيني  اجلنود  قبل  من 

العاملني يف اأفغان�شتان الذين اأكدوا فعاليته. 

كا�سيديان تعر�س تقنياتها 

اإ�س  دي  اإي��ه  )اإي  كا�شيديان  �رشكة  عر�شت 

�شة يف  للدفاع واالأمن  EADS�شابًقا(، املتخ�شِّ

تقدمي حلول واأنظمة االأمن اخلا�شة بالقطاعني 

املدين والع�شكري االأنظمة االآتية:

اخ��ت�����ش��ار  )وه����و   DOME دوم  ن��ظ��ام   •
احل�شا�شة  االأهمية  ذات  الكيانات  عن  »الدفاع 

البنية  من�شاآت  حلماية  �ض  خم�شَّ للمهمات«(، 

ات  من�شَّ مثالً  ومنها  ك��ان��ت،  مهما  احل�شا�شة 

الع�شكرية  واملن�شاآت  املوانىء  والغاز،  النفط 

العمليات  مركز  ل  وي�شكِّ املدنية.  واملخيمات 

البيانات  دم��ج  يعالج  حيث  النظام  ه��ذا  ن��واة 

وتقييمها ودعم القرار. وهو ي�شتخدم جمموعة 

لحتياجات  املائمة  ال�شت�شعار  اأج��ه��زة  م��ن 

العنا�رش  مراقبة  اأج��ل  م��ن  املتبع  ال�شيناريو 

البيانات  ويوفر  والبحرية،  واجلوية  االأر�شية 

امل�شتجيبة  وال����وح����دات  ال��ع��م��ل��ي��ات  مل��رك��ز 

املرافقة.

• وحدة »TRGS Sec«، وهي جهاز ا�شت�شعار 
على  االأ�شياء  ك�شف  يتوىلَّ  االأداء  عايل  اأر�شي 

الأر�ض والأهداف البحرية والأهداف التي حتلِّق 

هويتها  وحت��دي��د  منخف�شة  ارت��ف��اع��ات  على 

لتلبية  ي�شاً  وت�شنيفها. وقد ت تطويرها خ�شِّ

وت�شتخدم  الأمنية،  ال�شيناريوهات  متطلبات 

ب�����ش��ك��ل رئ���ي�������ض يف 

احلدود  حماية  اأنظمة 

ح��م��اي��ة  ���ش��ي��اق  ويف 

امل��ن�����ش��اآت احل��ي��وي��ة 

وت�شتند  احل�شا�شة. 

على  ال���وح���دة  ه����ذه 

 AESA تكنولوجيا 

ال�������راداري�������ة ال��ت��ي 

ميكنها اأن حتل مكان 

ال��رادرات  من  العديد 

التقليدية. ويف ميدان 

الدفاع اجلوي، ير�شي 

 TRML-3D رادار 

على  الفائقة  ق��درت��ه  بف�شل  ج��دي��دة  معايري 

يف  التعامل،  من  نه  ميكِّ ما  ال���ش��ارات  معاجلة 

حتى  ه��دف   400 من  اأك��ر  مع  نف�شه،  الوقت 

هذا  يتميز  كما  ال�شعبة.  ال�شاحلية  البيئة  يف 

يف  تركيبه  واإم��ك��ان  العالية  باحلركية  ال���رادار 

وب��اأداء  فقط  دقائق   5 خالل  وت�شغيله  املوقع 

نظام  اأما  ال�شعبة.  الت�شاري�ض  خمتلف  يف  عال 

AMPS )نظام حماية ال�شواريخ املحمول جًوا( 
فهو نظام ذاتي م�شتقل ت ت�شميمه يف املقام 

من  من�شات  على  امل�شتقل  للت�شغيل  االأول 

دون وجود اأنظمة احلرب االلكرتونية املعقدة. 

وبهذا يكون نظام AMPS مالئًما متاًما للربامج 

املحدثة اخلا�شة بالطائرات االأقدم.

للمراقبة   »UAV Tracker« نظام   •  

للمراقبة  خ��ف��ي��ف  ن��ظ��ام  وه���و  واال���ش��ت��ط��الع 

الليلية  ال���ظ���روف  يف  ي��ل��ت��ق��ط،  وال���ش��ت��ط��اع 

والنهارية، �شوًرا عالية الدقة يف املدى الق�شري 

ي�شاهى، مبا  ال  اأداء  ويوفر  فوًرا.  يعاجلها  كما 

الطريان  اأثناء  يف  ال�شثنائي  الثبات  ذل��ك  يف 

ال�رشعة،  العالية  للرياح  العالية  وامل��ق��اوم��ة 

ميدان  ملراقبة  االأمثل  احلل  يعترب  بذلك  وهو 

املعركة.

نظام تدريب متعدد

يف حزمة متنقلة واحدة

املهمات  على  التدريب  تخطيط  نظام  يوفر 

قابالً  يعد  وال��ذي   ،Cubic �رشكة  من   MRPS
ت�شمل  م��ة  م��ت��ق��دِّ اإم��ك��ان��ات  ب��ال��ك��ام��ل،  للن�ر 

ومكافحة  قوة،  مقابل  قوة  خالل  من  اال�شتباك 

وتنفيذ  امل��ب��ا���رش  العمل  وا���ش��ت��ب��اك  االإره����اب 

وتطوير  وال��ت��داب��ري،  واالأ�شاليب  التكتيكات 

والتحليل  وتقييمه  وتنفيذه  الإج���راء  تخطيط 

املهمات  على  والتمرين  التنبوؤي،  والتقييم 

وتطوير املخططات وتعقيبات الأداء والدرو�ض 

امل�شتفادة التي ّت تعلمها. وتت�شمَّن مميزاته 

اإمكان ت�شميمه ح�شب الطلب لتوفري  الرئي�شة 

لتدريب  واقعية  وت��داب��ري  وتكتيكات  خماطر 

ال��وح��دات وال��ق��ادة الأي ح��ادث ط��ارىء حمتمل 

وثنائية  ثاثية  واقعية  ت�شاري�ض  وي�شتخدم 

االأبعاد، اإ�شافة اإىل املهمات الريا�شية احلركية 

وغ���ري احل��رك��ي��ة، وت��ط��ب��ي��ق ت��ق��ن��ي��ات ت��دري��ب 

تدريب  بيئة  اليجاد  وب��ن��اءة  وافرتا�شية  حية 

حقيقية مدجمة واإنتاج خمطط ديناميكي. وهو 

املهمات  على  التمرين  خالل  من  االأداء  يح�ّشن 

الطارئة  للحوادث  والتخطيط  التدابري  وحتليل 

احلزمة  بتوفري  ز  يتميَّ كما  ال��ق��رار.  و�شناعة 

بالتمرين  اخلا�س  التدريب  لنظام  االأ�شا�شية 

على املهمات: من خالل وجود تقنيات تدريب 

بيئة  اأي  الإي��ج��اد  وب��ن��اءة  وافرتا�شية  متقدمة 

ت�شغيلية ثالثية االأبعاد وت�شمح بتحليل التدابري 

وتقييمها لتح�شني التكتيكات اأو االأ�شاليب اأو 

خطط الأحداث الطارئة املحدَّدة. وت�شمل حزمة 

التدريب  بنظام  اخلا�شة  املح�شنة  التدريب 

اخلا�س بالتمرين على املهمات نظام اال�شتباك 

احلي من    MILESS املتعدد  املدمج  الليزري 

للتدريب   COMBATREDI ونظام   Cubic
االفرتا�شي لتنفيذ تدريب جماعي لفريق اأمني 

ز النظام  �شغري يف ممار�شة التدريب. كما يتميَّ

طات والتعقيبات التي  اأي�ًشا بحزمة اإنتاج املخطَّ

توفر الإنتاج ال�ريع للمخطط لأي خطر اأو ن�شاط 
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حمتمل، وت�شتمل على اأدوات لعمل مراجعات ما 

بعد احلدث امل�شممة ح�شب الطلب، واحل�شول 

لتح�شني  االأ�شا�شية  امل�شتفادة  الدرو�س  على 

الأداء، بالإ�شافة اإىل التحليل التنبوؤي اإذ يحدد 

اأمناط  لو�شع  كًما  ويحللها  الت�شغيلية  الأمناط 

للتنبوؤ بالأحداث ذات املخاطر املحتملة يف مهمة 

عمليات  وي�شتخدم  حركية،  غري  اأو  حركية  ما، 

حماكاة بناءة لتنفيذ مناذج مف�شلة وحتليات 

لاأمناط لتحديد تدابري قابلة للتطبيق.

اأنظمة باك�ستانية لتعقب الأهداف ومعدات 

لتحديد ارتفاع الطائرات 

 LASER DESIGNATOR AND نظام •
االأه��داف  ب  وتعقُّ لتحديد    RANGER - 4
العايل،  والأداء  ال��وزن  بخفة  ز  ويتميَّ الليزري 

ب  تعقُّ ومنها  املهمات  م��ن  جمموعة  وي���وؤدي 

الهدف  ارتفاع  وزاوية  املدى  االأهداف وقيا�س 

االأهداف  حتديد  اإىل  باالإ�شافة  ال�شمت،  وزاوية 

املوجهة بالليزر.

نظام باحث املدى الليزري اجلديد من   •
  LASER RANGE FINDER AR- 4 طراز

ز  ويتميَّ وامل�شاة،  املدفعية  �شاحا  وي�شتخدمه 

مهمات  وي���وؤدي  البنية،  ومتانة  ال���وزن  بخفة 

م�شافة  حتى  الهدف  بعد  قيا�ض  منها  دة  متعدِّ

توجيه  وت�����ش��وي��ب  م��رت   -+5 ب��دق��ة  ك��م   10

املدفع. 

 LASER جهاز حتديد الإرتفاع الليزري •
قيا�ض  ي��وؤم��ن  ال��ذي   ALTIMETER AA3
بدقة  والعمودية  املقاتلة  الطائرات  ارتفاعات 

ل اأهم عوامل ال�شامة خال عمليات  عالية، وميثِّ

القاع والهبوط وحركات املناورة اجلوية.

 Skua نظام الهدف الطائر العايل ال�رعة

اإفريقيا  جنوب  من   DENEL �رشكة  عر�شت 

ال�رشعة  ال��ع��ايل  الطائر  ال��ه��دف   Skua ن��ظ��ام  

وذلك   )High Speed Target Drone(

جوي  ه��دف  تعقب  على  ال��ت��دري��ب  الأغ��را���س 

عايل ال�رشعة ومتابعته وتدمريه خالل العمليات 

القتالية يف الرب والبحر واجلو. املنظومة ت�شمل 

ومن�شة  للهدف  من��اذج  ثمانية  اإىل  اأربعة  من 

والهدف  متحركة.  اأر�شية  اإطالق وحمطة حتكم 

مركبة  خفيفة  م��واد  م��ن  ت�شنيعه  مت  الطائر 

باع  ط��ول  م��ع  عالية  ان�شيابية  ومب��وا���ش��ف��ات 

وروعي  اأمتار،   6 وطول  مرت   3.57 اجلناحني 

ل�شمان  الأط��راف  �شابة  اجلناحني  ت�شميم  يف 

القدرة على حمل وزن حتى 160 كغ، وحمولة 

داخلية تقدر ب� 70 كغ من وقود الدفع. وميكن 

وهي  و�رعة  ب�شهولة  الإط���اق  من�شة  جتهيز 

الذاتي  والت�شغيل  التلقيم  باإمكانات  ز  تتميَّ

ا 
ً
بر منا�شبة  نقل  و�شائل  باأي  ونقلها  للمحرك، 

يف  ون�رها  جتهيزها  ميكن  كما  وج���ًوا.  ا 
ً
وب��ح��ر

اإط��اق  اأق��ل من ي��وم واح��د. وبعد  امل��ي��دان يف 

م بامل�شار واملناورة بوا�شطة  الهدف يتم التحكُّ

الطائر  ال��ه��دف  مب��ق��دور  حيث  التحكم  حمطة 

بناًء  مب��ف��رده  ال��ه��دف  ب��اجت��اه  م�شريه  متابعة 

الربجمة،  م�شبق  رحلة  م�شار  اإح��داث��ي��ات  على 

التدريب  مهمة  انتهاء  بعد  الهدف  وا�شتعادة 

الهبوط وال�شتعادة  ا�شتخدام مظات  بوا�شطة 

بالهبوط فوق  ا�شتعادته  اأو حتى  الأر�ض،  على 

املاء. كما اأن الهدف مزود نظام حتديد املوقع 

ل�شهولة  بال�شبط  مكانه  حتديد  ليتم   )GPS(

الو�شول اإليه بعد ا�شرتجاعه وانتهاء مهمته. كما 

عر�شت ال�رشكة املذكورة نظام املركبة اجلوية 

 SEEKER( اال�شتطالع  ملهمات  املاأهولة  غري 

يف  التحليق  على  بقدرته  يتميز  وال��ذي   )400
اجلو ملدة 16 �شاعة، وبحمولة قدرها 100 كغ 

الثنائية،  الت�شوير  وجم�شات  الوقود  فيها  مبا 

ابتداًء من حمطة  الرحلة 250 كلم  ويبلغ مدى 

م النظام العديد من املزايا مثل  الإطاق. ويقدِّ

على  والقدرة  ونهاًرا،  ليالً  اال�شتطالع  مهمات 

حتديد الأهداف ما يوؤمن عملية الدعم والإ�شناد 

عالية  درج��ة  وتاأمني  للمدفعية  النارية  للقوة 

النظام  يقوم  كما  الكرتونًيا.  املعلومات  من 

اأو  احلدودية  املناطق  فوق  الدورية  مبهمات 

املتبادلة  الت�شالت  مزايا  وتوفر  البحرية. 

النموذجي  والت�شميم  واملركبة  القاعدة  بني 

واحلركية العالية قدًرا كبرًيا من املرونة وتفي 

مبتطلبات العمليات اال�شتطالعية.

اإجنازات تكنولوجية ع�سكرية لأوكرانيا

�رشكة  تقوم  التي  الع�شكرية  امل��ع��دات  م��ن 

اأوكر�شبيت�س اك�شبورت االوكرانية بتوريدها:

:Kr Az 5233 VE  سيارة� •
وهي  العالية  امل���رور  قابلية  ذات  ���ش��ي��ارة 

الع�شكرية  الوحدات  من  اأفراد  لنقل  خم�ش�شة 

ملم،   152 العيار  حتى  املدفعية  واالأن��ظ��م��ة 

الطبيعية  ال��ظ��روف  يف  املختلفة  وامل��ع��دات 

واجلوية واأحوال الطرق يف جميع اأرجاء القارات. 

ب�  امل��ع��دات  ك��ام��ل  م��ع  ال�شيارة  وزن  وي��ق��در 

10700 كلغ واحلمولة ب� 6000 كلغ. وميكن 

قدرتها  ت�شل  توربينية  حم��رك��ات  ت��زوي��ده��ا 

الق�شوى  �رشعتها  وتبلغ  ح�شاًنا،   370 حتى 

الوقود  ا�شتهالك  وم��ع��دل  كم/�شاعة   100

33 ليرًتا/ 100 كم. هي مزودة نظام تعديل 
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ر قدرة  �شغط الهواء يف الإطارات تلقائًيا ما يوفِّ

التحمل  قدرة  ذات  االأتربة  على  العالية  املرور 

درج��ات  نطاق  يف  بكفاءة  وتعمل  املنخف�شة. 

حرارة تراوح بني 50 درجة مئوية حتت ال�شفر 

و 60درجة مئوية فوق ال�شفر، وجتتاز املوانع 

املائية حتى عمق 1.5 مرت واملرتفعات التي 

وامل��ن��ح��درات  درج���ة،   35 اإىل  زاوي��ت��ه��ا  ت�شل 

اجلانبية التي ت�شل زاويتها اإىل25  درجة.

• عربة قتال امل�ساة  BMP1 املجنزرة:
عالية  قدرة  وذات  ال�رشعة  عالية  باأنها  متتاز 

االأف��راد  لنقل  ت�شميمها  ومت  امل��ن��اورة،  على 

لهم  الناري  الدعم  وتوفري  امل�شاة  وحدات  من 

ا�شخا�ض   3 من  طاقمها  ويتكوَّن  القتال.  يف 

دة  الدروع امل�شادة  وتنقل 8 جنود وهي م��زوَّ

للر�شا�س ويقدر وزنها القتايل الكامل ب� 13 

طًنا و�رشعتها الق�شوى على الطريق ب� 65 كم/

�شا ويف املاء ب� 7 كم/�شا. اأما حمركها فديزل 

UTD20 قدرته 210 - 221  كيلواط.
:OPLOT  دبابة •

تتمتع هذه الدبابة بقوة نريان عالية وحماية 

االأه��داف  جميع  الإ�شابة  ت�شميمها  ومت  اأمنية 

وكذلك  بالنريان،  املاء  �شطح  وعلى  االأر�شية 

ظروف  يف  ال�رعة  املنخف�شة  اجلوية  الأه��داف 

الوزن  ويبلغ  العدو.  قبل  من  النارية  املقاومة 

الكامل للدبابة 51 طًنا وال�رشعة الق�شوى على 

الطريق  وعلى  كم/�شا   70 املعبد  الطريق 

الوعر اجلاف 45 كم/�شا. اأما ت�شليحها فمدفع 

وتتكوَّن  ال�شبطانة  اأم��ل�����س  ملم   125 ع��ي��ار 

 PKT ور�شا�س  من 46 طلقة  الذخائر  جمموعة 

م�شاد  اخلارجي  والر�شا�س  ملم،   7.62 عيار 

للطائرات عياره12.7 ملم .

• ناقلة الأفراد 
:BTR 4  عة

َّ
املدر

لتجهيز  ت�شتخدم 

ال���وح���دات ال���ق���ادرة 

بعمليات  القيام  على 

خمتلف  يف  ق��ت��ال��ي��ة 

ال���ظ���روف ودرج�����ات 

ت��راوح  التي  احل���رارة 

بني 40 درجة مئوية 

حت�����ت ال�������ش���ف���ر و 

فوق  مئوية  55درجة 

ا�شلحة  ا�شتخدام  ظ��روف  ذل��ك  يف  مبا  ال�شفر 

الدمار ال�شامل من قبل العدو .

�سرتات نظام التريد الذاتي 

طرحت �رشكة »اإ�س بي كيه« االأملانية �شرتات 

نظام التربيد الذاتي التي ت�شتخدم يف املهمات 

احلرارة  من  االأف��راد  حلماية  واملدنية  القتالية 

العالية واحلوادث الناجمة عنها، وزيادة الطاقة 

وهي  املهمات.  اأداء  خال  والرتكيز  الإنتاجية 

التقنية  العالية  تتكوِّن من مادة »اإي كولين« 

واملربِّدة التي حتمي العاملني يف اأماكن العمل 

القتالية واملدنيةمن احلرارة املفرطة بالتربيد 

ال ما يوؤدي اإىل التقليل من اأخطاء ح�شول  الفعِّ

والعمل  الأداء  يف  الإنتاجية  وزي��ادة  احل��وادث 

وتقدم  و�شطي.  كمعدل  باملئة   12 بن�شبة 

هذه املادة اإمكاًنا ب�شيًطا وفعاالً للتربيد خالل 

ب 
َّ
تت�رش اأن  لل�شرتة  ميكن  اإذ  العالية،  احل��رارة 

باإحكام  كميات كبرية من املاء وحتافظ عليها 

ر  التبخُّ اإل عن طريق  املاء منها  بحيث ل يخرج 

ال�شرتة  ر���س  اإن  العالية.  احل��رارة  تاأثري  حتت 

ثماين  مل��دة  ب��اردة  جتعلها  واح��د  ليرت  بكمية 

 20 اإىل  ت�شل  وق��د  و�شطي،  كمعدل  �شاعات 

�شاعة يف ظروف اأخرى يف حني اأن ر�شها بخم�شة 

يف  التعرق  ن�شبة  من  باملئة   20 تقلل  ليرتات 

اجل�شم. 

»�ستوب« نظام بحري حديث من 

»اأ�سل�سان« الرتكية

�شتوب هو نظام بحري حديث ثابت بتحكم عن 

ز بقابلية متو�شطة الدرجة للمن�شات  بعد، ويتميَّ

دة  متعدِّ فعالة  حماية  وح��دة  ويعد  البحرية. 

با�شتخدامها  ي�شمح  اخلفيف  ووزنها  الغايات، 

ال�شفن  مثل  خمتلفة  ميادين  يف  للتطبيقات 

وال��دوري��ات.  ال�شواحل  خفر  وزوارق  الرئي�شة 

وفوق  ممتازة  وق��ذف  تدمري  بخا�شية  ويتمتَّع 

ويتاألف  ج��ًدا.  فعالة  ن��ار  اإط��الق  بطاقة  عادية 

على  يحتوي  مبحورين  ثابت  ب��رج  من  النظام 

ا�شت�شعار  وطاقم  النار  باطالق  التحكم  برنامج 

كهربائي – ب�رشي يلقط االأهداف بطريقة نظام 

اأو با�شتعمال اأجهزة ال�شت�شعار  قتال ال�شفينة 

م�شتقبل.  ب�شكل  معها  ويت�شابك  به  اخلا�شة 

احل�شول  �شتوب  نظام  ا�شت�شعار  ويوفر طاقم 

امل�شتحدث  بالو�شع  املتعلقة  املعلومات  على 

والت�شابك  ونهاًرا  ليالً  االأخطار  على  ف 
ُّ
والتعر

�شتوب  نظام  ز  ويتميَّ والظروف.  الأجواء  بجميع 

ت�شابك  اإم��ك��ان  يعطي  دقيًقا  �شالًحا  بكونه 

ح�شا�ض يف عملية اإطاق النار على الهدف حتت 

تن�شيق التكنولوجيا، مع وجود حا�شوب التحكم 

باإطالق النار وح�شابات خوارزمية ثابتة وحديثة 

يف الرتفاعات واجلوانب مًعا، وذلك با�شتخدام 

نظام حتكم وحتريك اأوتوماتيكي قوي. وترتكز 

للنظام يف وجود تغذية  التقنية  اأهم املميزات 

مم   30 اأو  مم   25 عيار  م��ن  للذخرية  ثنائية 

وهو  مم.   25 ب��ذخ��رية  طلقة   200 م��ق��دار  م��ع 

والدفاع  النظامية  غري  الأخطار  �شد  ي�شتخدم 

اجلوي وحر�س ال�شواحل. 

النموذج اجلديد للبندقية الآلية املتطورة 

»فيلني« 

النموذج  الفرن�شية  �شاجيم  �رشكة  عر�شت 

التي   Felin طراز  االآلية  البندقية  من  اجلديد 

ناحية  م��ن  االآل��ي��ة  ال��ب��ن��ادق  اأف�شل  م��ن  تعترب 

امل��ع��ارك  م��ي��ادي��ن  يف  العالية  وال��دق��ة  الأداء 

لرجال امل�شاة، حيث اجتازت مراحل االختبارات 

�شحراء  يف  �شعبة  مناخية  ظ��روف  يف  القا�شية 

طلقة،   25 البندقية  خم��زن  يت�شع  جيبوتي. 

ما  وبالأ�شعة  حرارية  روؤي��ة  منظار  م��زودة  وهي 

الطلقات 6 كغ.  دون احلمراء، ويبلغ وزنها مع 

زة  جمهَّ متكاملة  منظومة  اإط��ار  يف  تعمل  وهي 

مبعدات ات�شال مربوطة بجهاز كمبيوتر ميّكن 

االأوام���ر  تلقي  م��ن  امل��ي��داين  الف�شيل  ق��ائ��د 

وحتديد االأهداف بدقة وتوجيه عنا�رشه القتالية 

ف على مواقع 
ُّ
ال��ت��ع��ر اإم��ك��ان  م��ع  امل��ي��دان،  يف 
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خالل  من  له  التابعة  املجموعة  اأف��راد  حتركات 

د اإياها كل فرد يف  �ريحة حتديد املواقع املزوَّ

والتوجيه  االت�شال  منظومة  وتعمل  املجموعة. 

مب�شدر طاقة كهربائي وب�شكل متوا�شل ملدة 

20 �شاعة متوا�شلة من دون احلاجة اإىل �شحن 

البطاريات اخلا�شة بالنظام. يبلغ مدى االطالق 

بني300  والدقيق  القاتل  وامل��دى  م   1000

جوية  ظ��روف  يف  البندقية  وتعمل  مرت.  و400 

قا�شية حتت برودة ت�شل اإىل ما دون 20 درجة 

مئوية و اأكر من 53 درجة مئوية ورطوبة عالية 

من دون اأي تاأثري �شلبي على اأدائها، يف الوقت 

الذي ميكن للم�شتخدم اإجراء ال�شيانة للبندقية 

تعقيد.  دون  وم��ن  ب�شهولة  دقيقة   20 خ��الل 

ا�شتخدامه  فيمكن  عليها  املركب  املنظار  اأما 

وتركيبه على اأي بندقية قتالية من اأي طراز. 

�سرتات فرن�سية متنح القوة البدنية 

باألوان  �شرتة  الفرن�شية  �شاغو  �رشكة  عر�شت 

لرجال  م�شاعفة  بدنية  ق��وة  متنح  خمتلفة 

حرا�شة كبار ال�شخ�شيات ومرافقتهم، مع اإمكان 

منح ال�شخ�ض قدرة ثبات على الأر�ض من دون 

ال�شرتة  ز  وتتميَّ التوازن.  يف  اإخال  درجة  اأدنى 

الداخلة  القما�شية  املادة  ونعومة  الوزن  بخفة 

للم�شتخدم،  عالية  مرونة  ر  لتوفِّ ت�شنيعها  يف 

دون  من  طويلة  لفرتات  ارتدائها  على  وقدرة 

خائط  ت�شنيعها  يف  وتدخل  بالتعب.  ال�شعور 

مطابقة  االأم���ان  عالية  بركانية  وخالئط  م��واد 

العامة،  ال�شحة  و����روط  الأم���ان  ملوا�شفات 

الدموية  ال���دورة  دوران  تن�شيط  يف  وت�شاعد 

لي�شعر امل�شتخدم بالن�شاط واحليوية مهما بذل 

تعمل  �شاعات عمل طويلة. كما  من جهد خالل 

اأي  من  امل�شتخدم  ج�شم  حماية  على  ال�شرتة 

ملوثات �شمية. 

روبوت اآيل ملكافحة املواد املتفجرة 

بقدرته  البولندي   IBIS الآيل  الروبوت  يتميز 

الوعرة  الت�شاري�شية  الظروف  يف  العمل  على 

واملتنوعة. ومتنح �رشعة الروبوت الكبرية )10 

تنفيذ  يف  له  املطلوبة  الديناميكية  كم/�ض( 

دفع  ذات  باأنها  من�شته  وتتميَّز  العمليات، 

م�شتقل،  دف��ع  نظام  لها  عجلة  وك��ل  �شدا�شي 

فيه  االأمامية  للعجالت  الطويل  للمحور  وميكن 

احلمل  اآليات  وت�شمن  وا�شعة.  بدرجة  ال��دوران 

امل��درج��ة يف  امل��ت��وازن��ة  وال��راف��ع��ات  املتحركة 

ز  الروبوت الت�شاًقا جيًدا مع �شطح الأر�ض. ويتميَّ

الروبوت بقدرته على رفع حمل كبري ي�شل اىل 

15 كغ مع الذراع املمدودة و30 كغ من دونها 

التحكم  اأمتار. وي�شمح نظام  فيما يبلغ مداه 3 

اآليات  جلميع  امل�شتقل  الت�شغيل  بالروبوت 

الدفع يف اآن واحد، كما ميكن التحكم به من خال 

باأن  الروبوت  ذراع  وميتاز  ال�شوئية.  االألياف 

م�شتقلة،  اأنظمة  بثالثة  الت�رشر  من  حماية  لديه 

واأجهزة  امليكانيكية  التع�شيق  اآل��ي��ات  وه��ي 

امليكانيكي  والتحليل  االإلكرتونية  احلماية 

نظام  ويك�شف  به�ا.  امل�شموح  احلركات  لنطاق 

فني  اأي خلل  عن  با�شتمرار  الذاتي  الت�شخي�ض 

ا بيانات ن�شية عنه على ال�شا�شة  للروبوت عار�شً

امل�شاعدة. وميد الروبوت بالطاقة من بطاريات 

وقت  وي�شل  املتحركة  القاعدة  داخ��ل  مثبتة 

اإىل  البطاريات  من  املزودة  بالطاقة  الت�شغيل 

طريق  عن  بالروبوت  التحكم  ويتم  �شاعات.   8

امليكانيكية.  ل��الأ���رشار  مقاومة  ت�شغيل  حمطة 

بال�شا�شة  باأنها جمهزة  الت�شغيل  ومتتاز حمطة 

عدة  من  ال�شور  وعار�شة   LCD من  امللوَّنة 

كامريات يف اجلهاز. 

املدفع اجلديد املتحرك دونار

االأمريكية  دايناميك�س  جرنال  �رشكة  ك�شفت 

 DONAR دونار  االأويل ملنظومة  النموذج  عن 

املدفعية من اجليل اجلديد. هي ذاتية احلركة 

ومزودة برًجا دواًرا، ومدفًعا من عيار 155 ملم 

ميكن ت�شغيله عن بعد والعمل ب�شكل م�شتقل. 

وتلبي احلاجة املتزايدة اإىل الرمي الدقيق غري 

املبا�ر، لذا من املتوقع اأن يعزز املدفع اأو حتى 

القريب  اجل��وي  الدعم  عمليات  حمل  يحل  اأن 

اأو  التي تنفذها الطائرات ذات االأجنحة الثابتة 

الطائرات املروحية. يبلغ الوزن االجمايل لنظام 

دونار 31 طناً فقط، وهو ما يعني اإمكان نقله 

 A400M جًوا على منت طائرة النقل االأوروبية

وتبلغ  مماثلة.  مقدرات  ذات  اأخرى  طائرات  اأو 

مينح  ما  بخارًيا،  ح�شاًنا   720 املحرك  ق��درة 

كلم   60 اإىل  ت�شل  ���رشع��ة  ك��ك��ل  امل��ن��ظ��وم��ة 

ومت  توقف.  دون  من  كلم    500 حتى  لت�شري 

عياره  مدفًعا  املتحركة  املنظومة  هذه  تزويد 

 56 اأك��ر  اإىل  االأق�شى  م��داه  ي�شل  ملم   155

الافت  النخفا�ض  من  الرغم  وعلى  كيلومرًتا. 

تبقى  فهي  وحجمها،  دون��ار  منظومة  وزن  يف 

جهاز  اأي  اإىل  احلاجة  دون  من  عمالنية  منظومة 

اإ�شايف، حيث توفر رمًيا اجتاهًيا على  ا�شتقرار 

املعركة.  ميدان  كل  ليغطي  درجة   360 مدار 

الت�شغيل  ة  خا�شيَّ ت�شمح  ذل��ك،  اإىل  واإ�شافة 

وقيادة  ت�شبيك  بقدرة  للمنظومة  امل�شتقل 

ز  و�شيطرة مركزيتني )حرب �شبكية(، كما تتميَّ

عربة  بها  تتمتع  التي  العالية  باحلركية  دونار 

تعديلها  مت  التي   ASCOD القتالية  امل�شاة 

املدفعية.  التطبيقات  يف  ا�شتخدامها  اأجل  من 

املنظومة  ق��ي��ادة  مق�شورة  ُف�شلت  وفيها 

املوؤلف فقط  الطاقم  فيه  يعمل  والتي  دونار، 

من �شائق واآمر، عن املدفع املثبت يف اخللف. 

��ز ه���ذه امل��ق�����ش��ورة ب��درج��ة ع��ال��ي��ة من  وت��ت��م��يَّ

احلماية لتعزيز قدرة املنظومة ككل على البقاء 

العربة  وحتمل  ال�شعبة.  القتالية  الظروف  يف 

الدوار للمدفع املزود  الربج  املجنزرة املدرعة 

الكامل وي�شتطيع  االوتوماتيكي  التلقيم  نظام 

وي�شتطيع  واح���د،  وق��ت  يف  قذيفة   30 حمل 

معدل  اإىل  ت�شل  كبرية  ب�رشعة  القذائف  اإطالق 

قطع  دون��ار  وت�شتطيع  الدقيقة.  يف  قذائف   8

حماية  م��زودة  اأنها  كما  مرتين،  بعر�ض  خندق 

من  الطاقم  حماية  اإىل  اإ�شافة  االأل��غ��ام،  �شد 

االأ�شلحة النووية والكيميائية والبيولوجية.
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اللواء الركن جزيني يف ذمة اهلل ويف قلوب حمبيه

ت���ويّف امل��دي��ر ال��ع��ام ال�����ش��اب��ق ل��اأم��ن ال��ع��ام 

اأحد  يف  جزيني،  ابراهيم  وفيق  الركن  ال��ل��واء 

اإث��ر  اإليها  انتقل  التي  املانيا  م�شت�شفيات 

تعر�شه ملر�س ع�شال.

ق�شاء  كفرحتى،  بلدته  يف  الراحل  ع  �شّيِّ وقد 

حا�شد  و�شعبي  ر�شمي  م��اأت  و�شط  ال��زه��راين، 

مي�شال  العماد  اجلمهورية  رئي�ض  ممّثل  تقّدمه 

رئي�ض  وممثل  ب���ارود،  زي��اد  ال��وزي��ر  �شليمان، 

كتلة  ع�شو  بري،  نبيه  االأ�شتاذ  النواب  جمل�س 

التنمية والتحرير النيابية النائب هاين قبي�شي، 

�شعد  الأع��م��ال  ت�ريف  حكومة  رئي�ض  وممّثل 

البيئة حممد رح��ال، ووف��د من  احل��ري��ري وزي��ر 

اهلل، كما ح�ر  ن�ر  ال�شيد ح�شن  اهلل ميّثل  حزب 

القا�شي  التمييز  ع��ام  وم��ّدع��ي  ون���واب  وزراء 

اليا�ض  ال��دف��اع  وزي���ر  ومم��ث��ل  م���ريزا،  �شعيد 

اللواء  قهوجي  جان  العماد  اجلي�س  وقائد  املر 

وع�شكرية  اأمنية  وقيادات  مزهر،  نقول  الركن 

وح�شد  واختيارية  بلدية  وفعاليات  وق�شائية 

املجاورة  والقرى  بلدة كفرحتى  اأبناء  من  كبري 

ولفيف من رجال الدين.

األقى  كفرحتى،  لبلدة  احل�شيني  النادي  ويف 

كلمة  اهلل  ف�شل  حممد  علي  ال�شيد  ال��ع��اّم��ة 

و�شريته  ال��راح��ل  مزايا  فيها  تناول  تاأبينية، 

الوطنية.

املديرية  من  �شفا  كمال  املقدم  األقى  كما 

العامة لالأمن العام كلمة اإعترب فيها اأن من عرف 

تركه،  ال��ذي  الفراغ  م��دى  يعلم  جزيني  اللواء 

اأوقعها  التي  وال�شدمة  خّلفه،  ال��ذي  واحل��زن 

واملحّبني  واأ�شدقائه  عارفيه  نفو�ض  يف  غيابه 

ورفاق ال�شالح. وقال:

لنا  مفجًعا  خ��رًبا  جزيني  اللواء  وف��اة  �شّكلت 

ولكل من عرفه، وكان الذهول واالأ�شى كبريين 

الذهن،  الذي عهدناه حا�رش  ا، وهو 
ً
باكر برحيله 

ا، مواظًبا 
ً
العافية، مثابر �شحيح اجل�شم، موفور 

ومتابًعا م�شوؤولياته من دون كلل ول تعب منذ 

ت�شّلمه  وحتى  اللبناين  اجلي�ض  يف  �شابًطا  كان 

مهامه كمدير عام لالأمن العام منذ العام 2005 

وحتى اأواخر العام 2010، اإال اأن القدر املحتوم 

اأن  االإلهية  االإرادة  و�شاءت  غفلة،  على  دهمه 

ا اإىل جوار رّبه اخلالق عّز وجّل، م�شّلًما 
ً
ينتقل باكر

مب�شيئة اهلل �شبحانه وتعاىل، وما �شاحنا و�شاحه 

واالعت�شام  بال�شرب  الّتم�شك  اإال  امل��وت  اأم��ام 

باالأمل والرجاء والرّتحم على رجل ما زال الوطن 

واالهل والرفاق بحاجة اإليه. خدم وطنه وجي�شه 

واالمن العام باإخال�س واإندفاع وكرامة.

واأ�شاف قائالً:

يف  العام  لاأمن  عام  كمدير  م�شوؤولياته  توىّل 

على  فمار�شها  وطننا،  عا�شها  ع�شيبة  ظروف 

مدى اأكرث من خم�ض �شنوات وحزم وح�شن تدبري.

االأمن  وعرفه  مقداًما،  �شابًطا  اجلي�س  عرفه 

واأ�شدقاوؤه  رفاقه  وعرفه  ا، 
ً
قدير ا 

ً
مدير العام 

خمل�ًشا وفًيا، وعرفه اأهله �شنًدا ل يهتز ودعامة 

يف وقت ال�شّدة.

ما اإن بلغ �شن التقاعد وهو يف عّز العطاء حتى 

دهمه املر�س و�رشعه املوت كما ي�رشع اجلندي 

يف �شاحة القتال.

لالأمن  العامة  امل��دي��ري��ة  با�شم  ال��ي��وم  نقف 

اأم��ام  لننحني  ���ش��ت وخ��دم��ت 
ّ
ت��راأ ال��ت��ي  ال��ع��ام 

االأخ���ري،  ال����وداع  ول��ن��وّدع��ك  ال��ط��اه��ر،  جثمانك 

ولنقدم التعازي اإىل اأهلك واأن�شبائك واأحبائك، 

بالرحمة  يتقبلك  اأن  وجّل  عّز  اهلل  اإىل  مت�رعني 

والر�شوان واأن ي�شكنك ف�شيح جنانه.

ب���ع���د ذل�����������ك، و���ش��ع 

النع�س  بارود على  الوزير 

برتب��ة  االأرز  و�ش��ام  اللب�ناين،  بالع�لم  لّف  الذي 

ف���ار�س.

هنا نبذة عن اللواء الركن وفيق جزيني:

- من مواليد 1951/12/4-بريوت.

�شابط  تلميذ  ب�شفة  اجلي�ض  يف  ت��ط��ّوع   -

بتاريخ 1973/10/1.

 ،1976/7/1 بتاريخ  م��الزم  لرتبة  رّق��ي   -

بتاريخ  لواء ركن  رتبة  الرتقية حتى  وتدّرج يف 

ا عاًما لالأمن العام.
ً
2005/1/7 وعينّي مدير

اأحيل على التقاعد لبلوغه ال�شن القانونية   -

اعتباًرا من 2010/12/4.

- حائز:

ال��درج��ة  م��ن  اللبناين  اال�شتحقاق  و���ش��ام   •
الثالثة.

•  و�شام احلرب مرتني.
•  و�شام االأرز الوطني من رتبة فار�س.

•  و�شام الوحدة الوطنية.
•  و�شام فجر اجلنوب.

الدرجة  م��ن  اللبناين  اال�شتحقاق  و���ش��ام    •
الثانية.

•  و�شام التقدير الع�شكري.
•  و�شام االأرز الوطني من رتبة �شابط.

•  امليدالية التذكارية للموؤمترات.
الدرجة  م��ن  اللبناين  اال�شتحقاق  و���ش��ام    •

االأوىل.

•  ميدالية وزارة الداخلية.
•  و�شام االأرز الوطني من رتبة كومندور.

•  تهنئة العماد قائد اجلي�س 26 مرة.
•  تنويه العماد قائد اجلي�س �شت مرات.

اأربعة  ال�شيدة عائدة ن�ّشار وله  - متاأهل من 

اأبناء.





بني اجليواإكونومي... واجليو�سرتاتيجي

قناة ال�سـوي�س

الذي  بالقدر  الأمم  عالقات  على  مادي  ان�ساين  عمل  يوؤثر  »مل 

ر اإجناًزا اآخر يف  فعله �سق قناة ال�سوي�س، اإذ من ال�سعب اأن نت�سوَّ

حدود القدرة الب�رشية ميكن اأن يغيرّ اأو�ساع الطبيعة اأكرث منها، 

باأكملها  قارة  اختزال  متَّ  ب�سيطة،  جغرافية  »جراحية«  فبعملية 

هي اإفريقيا. القناة اأعادت و�سع م�رش، وامل�رشق العربي يف قلب 

الدنيا وجعلتها بوؤرة اخلريطة العاملية«.

الربوف�سور هالفورد هو�سكينز

موؤرخ اأمريكي معا�رص

القناة وموقعها

قناة ال�سوي�س ممر مائي ا�سطناعي، ي�سل ما  

املتو�سط  والبحر  اجلنوب  يف  الأحمر  البحر  بني 

خمتلف  لعبور  �سالح  املمر  وه��ذا  ال�سمال،  يف 

من  احلربية،  اأو  منها،  التجارية  ال�سفن،  اأن��واع 

ق�سرية  زمنية  م��دة  ويف  م��اح��ي،  ع��ائ��ق  دون 

بكاملها  القناة  تقع  ���س��اع��ات(.  )ع��دة  ن�سبًيا 

ما بني �سبه  الأرا�سي امل�رصية، وتف�سل  داخل 

جزيرة �سيناء امل�رصية من ال�رصق، وبقية الرتاب 

الغرب، بطول ي�سل اىل نحو 163  امل�رصي يف 

كلم. 

���س��ًك��ل امل���وق���ع اجل���غ���رايف ل��ل��ق��ن��اة ال��ب��ع��د 

ال�رصق  منطقة  قلب  يف  مل�رص  ال���س��رتات��ي��ج��ي 

على  جيو�سرتاتيجًيا  لعًبا  وجعلها  الأو���س��ط، 

واجلزيرة  الأح��م��ر  البحر  من  املنطقة  م�ستوى 

وال��دول  امل��ن��دب  ب��اب  م�سيق  حتى  العربية، 

العامل  قلب  يف  قائمة  م�رص  اأن  ومبا  امل�ساطئة. 

وغربه  �رصقه  بني  الو�سط  نقطة  وهي  العربي، 
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تاريًخا  واأعرقها  �سكاًنا،  دوله  واأك��ر  وجنوبه، 

الو�سل  نقطة  اأنها  اإىل  بالإ�سافة  وح�سارة، 

والف�سل بني قارتي اآ�سيا وافريقيا، فقد رفع 

وجعلها  اأهميتها  من  اأرا�سيها  يف  القناة  وجود 

والإمرباطوريات  الكربى،  ال��دول  اأطماع  حمط 

تعاظمت  القدمية مل�رص  الأهمية  القدمية. هذه 

البحرية  ال��ت��ج��ارة  وح��رك��ة  ال��ق��ن��اة  وج���ود  م��ع 

ب�سبب  ان�سائها،  منذ  ال�ستعمارية،  والأ�ساطيل 

الهند،  يف  الربيطانية  امل�ستعمرات  وج���ود 

القرن  مطلع  مع  اخلليج  يف  النفط  واكت�ساف 

الع�رصين، وبروز قوى حيَّة فيها منذ حممد علي 

اأّهل م�رص  با�سا يف القرن التا�سع ع�رص. كل ذلك 

لكي ت�سطلع بدور حموري يجمع العامل العربي 

الإمرباطورية  �سقوط  اإرها�سات  مع  ا  خ�سو�سً

ما  يقطع  كيان  زرع  من  بد  ل  فكان  العثمانية، 

حتاول م�رص و�سله. ولأن بريطانيا كانت الدولة 

م�رص  احتلَّت  فقد  ع�رصذاك،  العامل  يف  العظمى 

مع  وعملت  القناة،  على  �سيطرتها  وفر�ست 

اإن�ساء  ورع��ت  ال��ع��رب،  تفتيت  على  حلفائها 

فل�سطني  اأر�س  فوق  بالقّوة  ا�رصائيل«  »دولة 

خليج  وحتى  ال�سوي�س،  وقناة  مل�رص،  املجاورة 

العقبة. فم�رص كانت عرب التاريخ املمر الإلزامي 

الربي والطبيعي ما بني اآ�سيا واأوروبا واإفريقيا، 

الذي  ال�سرتاتيجي  البحري  املمر  كذلك  وهي 

ي�سل البحر املتو�سط واأوروبا باملحيط الهندي 

حتى  امتداًدا  والهند،  العربي،  للخليج  املواجه 

ال�سني �رصًقا، وامل�ستعمرات الإفريقية ال�رصقية 

جنوًبا، وهذه املنطقة كلها، ت�سكل مدى حيوًيا 

ومن  وم�ساحله.  الغرب  لأمن  وجيو�سرتاتيجًيا 

هنا كان الرتكيز الدويل يف ال�ستحواذ على م�رص 

اأجله  من  خي�ست  ا�سرتاتيجي  كمفتاح  والقناة 

حروب كثرية، و�ُسفكت دماء غزيرة، وانتهكت 

دة. قوانني دولية واأعراف متعدِّ

تاريخ اإن�ساء القناة

البحر  بني  ما  تربط  قناة  اإن�ساء  فكرة  تعود 

الفراعنة  عهد  اإىل  املتو�سط  والبحر  الأح��م��ر 

بع�س  ي��دلُّ  كما  املياد  قبل  الثاين  الأل��ف  يف 

اإىل  ت�سري  التي  القدمية،  واملخطوطات  الآث��ار 

حماولت قام بها بع�س الفراعنة لو�سل البحر 

الأحمر بنهر النيل عرب قناة تعربها ال�سفن من 

الأحمر  البحر  اإىل  منها  اأو  املتو�سط،  اإىل  م�رص 

وال�رصق. ولكن يبدو اأن اخلوف من طغيان مياه 

البحر الأحمر املاحلة على مياه النيل العذبة قد 

لو�سل  املحاولت  اأن  غري  امل�رصوع.  هذا  اأوقف 

الع�سور  يف  ف  تتوقَّ مل  الأح��م��ر  بالبحر  النيل 

التي تلت، فقد ا�ستمرت يف العهود: الفار�سي 

واليوناين والروماين، التي حكمت م�رص، وكذلك 

توقفت  اأن  اإىل  الإ�سامي،  العربي  العهد  يف 

جميء  حتى  ُت�ستاأَنف  ومل  العبا�سي،  الع�رص  يف 

نابوليون بونابرت اإىل م�رص مطلع القرن التا�سع 

و�سل  اإم��ك��ان  ل��درا���س��ة  بعثة  وتعيينه  ع�����رص، 
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اخلرباء  لكن  بقناة.  والأحمر  املتو�سط  البحرين 

الأحمر  البحر  مياه  اأن  الدرا�سات  بعد  ا�ستنتجوا 

ذات م�ستوى اأعلى من م�ستوى البحر املتو�سط 

عمليه  يعيق  ال���ذي  الأم���ر  اأم��ت��ار   10 ب��ح��واىل 

الت�سال بني البحرين.

اأخرى  جلنة  لت  تو�سَّ �سنة  باأربعني  ذلك  بعد 

يف  اأخطات  قد  الأوىل  اللجنة  اأن  اإىل  فرن�سية 

اأن ل فرق يف م�ستوى  احل�ساب حيث تبنيَّ لها 

يف  توؤثر  ل  قناة  �سق  املمكن  وم��ن  البحرين، 

م�ساعد  ال��ف��ك��رة  ��ف  ت��ل��قَّ مياههما.  من�سوب 

دي  ف��ردي��ن��ان��د  م�����رص  يف  الفرن�سي  القن�سل 

امل�رصي  للخديوي  �سديًقا  وك���ان  لي�سب�س، 

�سعيد، فاتفقا على اإن�ساء �رصكة عاملية م�ساهمة 

يف  العمل  بو�رص  فقد  وبالفعل  ال��ق��ن��اة.  ل�سق 

العام 1859 وانتهى بعد ع�رص �سنوات،  ها  �سقِّ

وافتتحت العام 1869. 

امل�رصوع  عرقلة  العظمى  بريطانيا  ح��اول��ت 

الإ�سرتاتيجية  م�ساحلها  يهدَّد  لأنه  الفرن�سي 

وطرقها اإىل الهند، ويجعلها يف خطر ال�ستهداف 

يف  ال�ستعمارية  �سيطرتها  ل�رصب  الفرن�سي 

امل�رصي  احلاكم  اإفا�س  فرتة  فاغتنمت  ال�رصق. 

ال�رصكة  يف  اأ�سهمه  من  �سخمة  كمية  وا�سرتت 

بحيث اأ�سبحت من اأكرب امل�ساهمني فيها.

العام  م�رص  اح��ت��ال  اإىل  ع��م��دت  ذل��ك  وب��ع��د 

1882 وال�سيطرة على القناة بكاملها، لت�سمن 

املوا�سات  وط��رق  ال�سرتاتيجية،  م�ساحلها 

الإفريقية،  التي تربطها مب�ستعمراتها  البحرية 

والهند واخلليج، واأقامت قواعد ع�سكرية كبرية 

على طول جمرى القناة.

ال�رشاع على ال�سوي�س

الأوىل  العاملية  احل���رب  يف  الأت����راك  ح���اول 

كربى  حملة  فاأر�سلوا  القناة  على  ال�سيطرة 

ولكنها   ،1915 �سباط  يف  با�سا  جمال  بقيادة 

تابعت  التي  الإنكليزية  القوات  اأم��ام  ف�سلت 

وتطرد  والعراق  �سوريا  لتحتل  �سمالً  تقدمها 

الأتراك منهما، وذلك بال�سرتاك مع الفرن�سيني 

وفق  معهم  املنطقة  ه��ذه  اقت�سمت  ال��ذي��ن 

اتفاقية »�سايك�س بيكو«.

حاول  فقد  الثانية،  العاملية  احل��رب  يف  اأم��ا 

القناة  اإىل  ال��و���س��ول  والأمل����ان  الإي��ط��ال��ي��ون 

احلب�سة،  عرب  اجلنوب  جهة  من  �سواء  واحتالها 

اأو من جهة الغرب عرب ليبيا ومب�ساعدة الأملان 

طون للو�سول اإليها عرب باد  الذين كانوا يخطِّ

والإنتقال  �ستالينغراد،  احتال  بعد  القوقاز 

اإىل  و�سولً  وفل�سطني  ولبنان  �سوريا  لحتال 

ب�رصب  املخطط  اأف�سلوا  الإنكليز  ولكن  م�رص. 

اجلي�س الإيطايل يف اجلنوب واإيقاف جي�س رومل 

الزحف  ال��رو���س  اأف�سل  كما  »العلمني«،  عند 

الأملاين على اأبواب �ستالينغراد. وبذلك بقيت 

القناة حتت �سيطرة اجلي�س الربيطاين.

منطقة  يف  كبرية  بقوات  بريطانيا  اإحتفظت 

العمل  وت��اأم��ني  حلمايتها  احل��رب  بعد  القناة 

ال�سلطات  م��ع  معاهدة  مبوجب  وذل��ك  فيها، 

الربيطاين هناك كان  الوجود  اأن  بيد  امل�رصية. 

كافًيا للتدخل يف ال�سيا�سة امل�رصية وتوجيهها 

كان  ما  وه��ذا  ال�سرتاتيجية.  م�ساحلها  وف��ق 

ال�سيا�سية  القوى  ل��دى  ومتلماً  نقمة  ي�سبِّب 

امل�����رصي��ة، وامل��ل��ك امل�����رصي، وك��ذل��ك اجلي�س 

امل�رصي.

العام  م�رص(  )ملك  ف��اروق  امللك  اإطاحة  بعد 

ال�رشوط  حت�سني  اجلديد  احلكم  حاول   ،1952

امل�رصية يف املعاهدة املتعلقة بالقناة فطالب 

رف�س  واأم��ام  عنها.  الربيطانية  القوات  بجاء 

الن�����س��ح��اب وام��ت��ن��اع ال��غ��رب ع��ن مت��وي��ل م�رص 

اأو  ال��ع��ايل،  ال�سد  لبناء  �سواء  اجلديد  واحلكم 

القناة،  تاأميم  رت م�رص 
َّ
اأ�سلحة جديدة، قر ل�رصاء 

وقد مّت ذلك منت�سف العام 1956. وجاء الرد 

مع  بالتواطوؤ  »ع�سكرًيا«  ع��دواًن��ا  الربيطاين 

فرن�سا واإ�رصائيل، لإعادة احتال القناة يف مطلع 

الثاين 1956، ولكن املقاومة امل�رصية  ت�رصين 

والأمريكي،  الرو�سي  الدويل  والتدخل  البا�سلة 

املعتدية  القوات  واأج��ربا  العدوان  هذا  اأوقفا 

على الن�سحاب. 

�ست القناة حلرب العام 1967 
َّ
بعد ذلك تعر

ما  �سفتيها  على  املعارك  اأ�رص�س  دارت  حيث 

جعلها غري �ساحلة للماحة. ثم كانت حرب العام 
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القن��اة  امل�رصي�ة  القوات  عربت  حيث   ،1973

ع�سكرية  بعملي�ة  منه��ا  ال�رصقية  اجلبهة  اإىل 

كانت  التي  الإ�رصائ�يلية  القوات  ودحرت  رائعة 

هذه  وانتهت   .1967 العام  منذ  هناك  ترابط 

واإ���رصائ��ي��ل  م�رص  بي�ن  ات��ف��اق��ات  بعقد  احل���رب 

العام  اأم�ام املاحة  القن�اة  اإعادة فتح  اإىل  اأّدت 

 .1975

عت بني الدولتني  كما اأن اتفاقات لل�سام ُوقِّ

وفق  بالعمل  للقناة  �سمح  ما   ،1979 العام 

م�رص  ت�ستفيد  بحيث  جديدة  ا�سرتاتيجية  روؤية 

يخ�سع  عام  م�رصي  كمرفق  القناة  عائدات  من 

امل�سلحة  لعتبارات  الآخ��ري��ن  مع  تعامل��ه  يف 

والتفاقات  واملعاهدات  والقوانني  امل�رصية 

امل��رور  اأت�����اح  م��ا  وه��ذا  ال�سلة،  ذات  الدولية 

ت  اإذ ن�سَّ ا�رصائيل«،  للدول كافة ومنها »دولة 

على   1888 للعام  الق�سطنطينية  معاهدة 

ال�سلم  اأوق��ات  ع��بورها يف  ال��دول يف  حق جميع 

واحلرب )ما عدا تلك التي تكون يف حالة حرب 

مع م�رص(.

اأهمية القناة

اجليو�سرتاتيجية

كلم   193 ح��واىل  ماحًيا  القناة  ط��ول  يبلغ 

البحريات  وعرب  خالها،  ال�سفن  �سري  خط  وفق 

وحتى  جنوًبا  ال�سوي�س  مدينة  من  تعربها  التي 

بني  م��ا  وع��ر���س��ه��ا  ال�����س��م��ال،  يف  �سعيد  ب���ور 

تو�سيعها  على  العمل  ويجري  و200م،   190

و�سيانتها، اأما العمق فحواىل 22 م.

امل�رصية  ال�سوي�س«  ق��ن��اة  »هيئة  وت��ت��وىلَّ 

الإ�رصاف على اإدارة هذا املرفق احليوي واملهم، 

امل�رصي،  ال�سرتاتيجي  ال�سعيد  على  ���س��واء 

العاملي.  اجليو�سرتاتيجي  امل�ستوى  على  اأو 

تعترب الوليات املتحدة قناة ال�سوي�س من اأهم 

النقاط احليوية واملعابر املائية ال�سرتاتيجية 

بقواعد  حتتفظ  فهي  لذلك  القومي،  اأمنها  يف 

فيها  القناة  متر  التي  البحريات  بع�س  يف  لها 

ة( ما يتيح لها التدخل ال�رصيع 
ّ
)التم�ساح، واملر

اأو  اأمنها  على  خطر  لأي  القناة  �س 
ُّ
تعر حال  يف 

اأو اإقفالها، اأو غريذلك من  غرق اإحدى ال�سفن، 

املخاطر الداخلية اأو اخلارجية، وقد اأقامت م�رص 

يربط  ال�سام(  )كوبري  القناة  فوق  عالًيا  ا 
ً
ج�رص

ما بني �سفتيها.

الأهمية 

القت�سادية

ت���ع���ت���رب ال���ق���ن���اة 

للدخ�ل  م�سدر  اأك��رب 

ال���ق���وم���ي امل�������رصي 

وال��غ��از،  النفط  بعد 

فق��د  وال�����س��ي��اح�����ة، 

ما  م��ردوده�����ا  راوح 

مليارات  و5   4 ب��ني 

م��ن  ك����ل  يف  دولر 

 2007 الأع������������وام 

و2008 و2009. 

بنتيج��ة  تاأث�ر  وق��د 

القت�سادية  الأزم�����ة 

ال���ع���امل���ي���ة ال���ع���ام 

والقر�سنة   ،2008

ال�����س��وم��ال��ي��ة ق��رب 

باب املندب )الطرف 

اجل����ن����وب����ي ل��ل��ب��ح��ر 

الحمر(، كم��ا اأن تغريُّ 

ال���ظ�������روف ال��ب��ي��ئ��ي��ة 

وذوب�����ان اجل��ل��ي��د يف 

ال���ق���ط���ب ال�����س��م��ايل 

حركة  على  �سلًبا  اأّث��ر 

ال��ت��ي تعرب  ال�����س��ف��ن 

القناة.

وت�������س���ري ت���ق���اري���ر 

اإىل  ال���ق���ن���اة  ����رصك���ة 

 1200 بني  ما  عبور 

واأح���ي���اًن���ا  و1500 

���س��ف��ي��ن��ة   1800

على  يدل  ما  �سهرًيا، 

ال��ذي  الكبي�ر  ال���دور 

القن��اة  ب��ه  ت�سط��لع 

ال��ت��ج�����ارة  ح��رك��������ة  يف 

البحري  والنقل  العاملي��ة 

النق��ل  اإىل 15% من حجم   10(

ال��ت��ج��اري ال��ب��ح��ري(، م��ن ال�����رصق اإىل ال��غ��رب 

ه��ة  وبالعك�س، وبخا�س�ة ناق��ات النف��ط املتوجِّ

فهي  اأمريك��ا،  اإىل  اأو  اأوروب��ا  اإىل  اخللي��ج  من 

الكيلومرتات  اآلف  ال�سفن  ه���ذه  على  ر  توفِّ

الرج�اء  راأ�س  حول  رحاته��ا  من  الأيام  وع�رصات 

ال�سالح، ما يعني توف�ري مايي�ن الدولرات 

يف  وامل�ست�هلكني  الناقلة  ال�رصكات  على 

العامل.

اأمن القناة اليوم

اأمنها ال�سرتاتيجي يرتبط باأمن  اأن  ترى م�رص 

اأ�سا�سي  ب�سكل  بدوره  املرتبط  ال�سوي�س  قناة 

على  له  امل�ساطئة  وال��دول  الأحمر  البحر  باأمن 

ال�سفتني، اأي دول اجلزيرة العربية، ال�سعودية 
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)ال�سودان  الأفريقية  ال��دول  كذلك  واليمن، 

واأريرتيا ودجيبوتي وال�سومال( املتاخمة لباب 

املندب، وهو امل�سيق الذي ي�سل البحر الأحمر 

وامتداداته  الهندي  واملحيط  العربي  بالبحر 

ودول��ه،  الفار�سي  العربي  اخلليج  ب��اد  داخ��ل 

لذلك تعترب م�رص اأن اأمن اخلليح ودوله هو جزء 

من اأمنها ال�سرتاتيجي، وهي معنية بحماية اأمن 

املتاأتية  املخاطر  �سد  وم��وارده��ا  ال��دول  هذه 

اأو  امل��ع��ادي  ال�سف  يف  تقف  التي  القوى  من 

والفكرية،  ال�سيا�سية  م�رص  لتوجهات  املخالف 

وارتباطاتها ال�سرتاتيجية مع �سيا�سات الغرب، 

وبخا�سة الوليات املتحدة الأمريكية واإ�رصائيل. 

اأي�ًسا  يرتبطان  وم�رص  القناة  اأم��ن  ف��اإن  كذلك 

م�سيق  وحتى  املتو�سط،  الأبي�س  البحر  باأمن 

بحركة  القناة  ارتباط  يعني  وهذا  ط��ارق،  جبل 

ال�سيا�سة والقت�ساد والتجارة يف العامل، وحركة 

والت�سدير،  ال�سترياد  يف  التجارية  الأ�ساطيل 

احلربية  الأ�ساطيل  حركة  ي�ستدعي  الذي  الأمر 

املتو�سط  ال��ب��ح��ر  يف  والأم��ريك��ي��ة  الأوروب���ي���ة 

ال�سني  بحر  وحتى  واخلليج  الهندي  واملحيط 

وال��ي��اب��ان، ورمب���ا امل��ح��ي��ط ال���ه���ادئ، وب��ذل��ك 

ل اأهمية قناة ال�سوي�س اجليو�سرتاتيجية  تت�سكَّ

واأقل كلفة، ما بني �رصق  واأ���رصع،  اأق�رص،  كمعرب 

الكرة الر�سية، وغربها، ما بني م�سادر الطاقة 

ال�رصورية للغرب، ونقلها الآمن، وما بني اأ�سواق 

ال�سناعات  لت�سدير  ال�����رصوري��ة  ال�ستهاك 

الغربية اإىل ال�رصق.

الأهمية القت�سادية  ال�سرتاتيجية  ومع هذه 

بالن�سبة  ���س��واء  اأمنها  هموم  تتكثَّف  للقناة، 

وبخا�سة  ال��ع��امل  دول  لبقية  اأم  م�����رص،  اإىل 

م�رص  يف  حدثت  التي  الأخ���رية  ات  املتغريِّ بعد 

وتداعياتها الإقليمية والعاملية.

هام�س:

كد�ستور  تعترب  الق�سطنطينية:  اإتفاقية   •
تفتح  ي��اأت��ي:  مبا  اأحكامها  وتتلخ�س  للقناة، 

القناة ملرور املراكب التجارية واحلرب�ية جلميع 

الدول  وتتعهد  واحل��رب،  ال�سلم  وق�ت  ال��دول، 

�ساأن��ه  من  عم��ل  ب��اأي  تق��وم  باأل  املتع��اقدة 

عرقلة امل��احة يف الق��ناة، اأو القي�ام باأية اأعمال 

اأو �سدها، كذلك تت�ساوى جميع  عدائية فيها، 

الدول يف احلقوق يف اأثناء عبور القناة، ول يجوز 

التم��ييز يف املعام�لة بني دولة واأخرى. وهناك 

قواع��د تف�سيلية اأخرى تتعلَّق بامل��رور و�رصوطه 

يف ال�سلم، واحلرب، موجودة يف املعاهدة.

هيكل،  ح�سنني  حممد  ال�سوي�س:  ملفات   •
1986، مركز الأهرام للرتجمة والن�رص، ج.م.ع.

• Google - Wikipedia - Suez 

canal. 
• Google en.wikipedia - Suez 

canal  history.

• Google en.wikipedia - Suez 

canal  crisis.

• CIA – world fact book – Egypt.

• www.suezcanal.org.eg/ Suez 

Canal authority. 
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إإغارة إلأرز يف نسسخته إلثالثة: من تنورين وبشرشي إإىل حرمون



اجليشش واملجتمع

اآذار

إأ���س��ب��ح »إإغ���ارة 

إلذي  وإلسسباق  �سنوًيا،  تقليًدإ  إلأرز« 

بني  يجمع  إجليشش  قائد  برعاية  إملغاوير  ف��وج  يقيمه 

إلعسسكريني وإملدنيني، يتنافسسون فوق إلقمم إللبنانية. 

على  ج��رى  فهو  إإ�سافات،  حمل  إلثالثة،  نسسخته  يف  إلسسباق 

إأرز  وحتى  تنورين  إأرز  من  إلأوىل  مرحلَتني: 

وإلثانية   ،)2011 إآذإر   6/5 )بتاريخ  بشرشي 

مترين �سري يف جبل إلشسيخ )بتاريخ 13/12 

إآذإر(.

إلسسباق إلذي بات حدًثا دولًيا، يسستقطب 

ك��ل ع��ام إمل��ئ��ات م��ن إلأج��ان��ب م��ن دول 

هذإ  إملتسسابقني  عدد  بلغ  وقد  خمتلفة. 

حوإىل  بينهم  متباٍر   700 حوإىل  إلعام 

فمدنيون  إلباقون  إأّم��ا  عسسكري.   200

ريا�سية  )ن��وإٍد  خمتلفة  جنسسيات  من 

بلجيكا،  �سويسرشإ،  ودولية(  حملّية 

ت��ش��س��ي��ك��ي��ا، إل���ولي���ات إمل��ت��ح��دة 

إلنمسسا،  هنغاريا،  إلأم��ريك��ي��ة، 

إإىل  إإ�سافة  وإلهند،  نيوزيالندإ 

عسسكريني  وملحقني  ���س��ف��رإء 

وإإعالميني إأجانب. 

إلظروف  إملغاوير  ف��وج  حت��ّدى  فقد 

لبنان  يف  تع�سف  إلتي  وإلطبيعية  وإلأمنية  إلسسيا�سية 

دميقرإطية  ظروف  يف  نعيشش  إأننا  لالأجانب  »ليثبَت  وإملنطقة، 

به  ننعم  إلذي  إلسسالم  إلسسباقات تعبرًيإ عن  وننّظم هذه  طبيعية 

يف لبنان على إلرغم من إلظروف إل�سعبة وإل�رشإعات إلسسيا�سية 

 بها إلدول إلعربية إلأخرى«، كما يوؤّكد قائد فوج 
ّ
إلتي متر

يف  روكز  �سامل  إلركن  إلعميد  إملغاوير 

هذإ  إأهدإف  إأول  حتديده 

إلسسباق.

إإغارة إلأرز يف نسسخته إلثالثة: من تنورين وبشرشي إإىل حرمون

اإعداد: ندين إلبلعة



قبل إلسسباق

على عك�س ما ح�سل العام املا�سي، ا�ستقبلت 

اجلبال املت�سابقني بثوب اأبي�س غّطى امل�سهد 

اإىل  دفعهم  م�سم�س  وطق�س  بكامله،  اجلبلي 

وقد  ا�ستثنائيتني.  وحما�سة  بكثافة  امل�ساركة 

اأرز تنورين  اعتاَدت املنطقة املمتّدة من غابة 

املت�سابقني  احت�سان  ب�رشي،  اأرز  غابة  وحتى 

الذين توّجهوا بدايًة اإىل تنورين بعد ظهر يوم 

ال�سبت 5 اآذار 2011. فال�سباق ُيفتتح ب�سهرة 

�ًسا  ملخَّ روكز  الركن  العميد  خاللها  يقّدم  ناٍر، 

اأه��داف��ه و���رشوط��ه. وق��د مّت ه��ذا العام زرع  عن 

نحو 900 غر�سة اأرز يف غابة اأرز تنورين لتاأكيد 

همية  لأ ا

اأن  فقبل  ال�سباق.  هذا  يكت�سبها  التي  البيئية 

ن�سبها  كبرية  خيمة  اإىل  امل�ساركون  يتوّجه 

ال�سهرة  لتكون  بالالزم  الفوج وجّهزوها  عنا�رش 

ممّيزة، كان عليهم اأن يزرعوا ن�سوب الأرز.

ج��ورج  امل��ق��ّدم  رّح��ب  الوطني،  الن�سيد  بعد 

املغاوير  ف��وج  يف  الثالث  الفرع  رئي�س  �سقر 

ال��ذي  ال��ف��وج  لقائد  الكلمة  ت��ارًك��ا  باحل�سور 

قهوجي  جان  العماد  اجلي�س  قائد   
ّ
»ي�رش قال: 

ويرّكز على �رشورة اإقامة ن�ساطات ذات مردود 

يف  ��ر  وال��ت��وتُّ ئة  ال�سيِّ ال�سفحة  لقلب  وط��ن��ي 

اجلي�س  بني  الدائم  التوا�سل  ولرتكيز  لبنان، 

جبلية.  بروح  الريا�سية  واملناف�سة  واملدنيني 

ول نن�سى �رشورة تعريف ال�سباب اللبناين على 

نحو  ��ه  وال��ت��وجُّ اللبنانية  واجل���رود  املناطق 

الطبيعة والبيئة عرب اكت�ساف جبال 

وعظمته،  وطبيعته  لبنان 

مع  الإحتكاك  اإىل 

الأج����ان����ب 

فوا 
ّ
ليتع��ر

ع���ل���ى ال��ب��ي��ئ��ة 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ول����رَيوا 

ع������الق������ة اجل���ي�������س 

يحت�سنه  الذي  ب�سعبه 

ويتفاعل معه«.

إإيجاز وعشساء قروي

ب��ع��ده��ا ت����وىّل ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن روك����ز ���رشح 

وزّود  و�سريه،  ومراحله  ال�سباق  تنظيم  كيفية 

ل�ضمان  ال�رضورية  ال�رضوط  بع�ض  امل�ضرتكني 

اإ�سابات، حيث  اأي  وقوع  ال�سباق وجتّنب  جناح 

اأن يحوز جهاًزا خلوًيا. كما  كان على كل فريق 

مّت تزويد الفرق اأجهزة ات�سال ميكن من خاللها 

كافة.  ال�سباق  مراحل  يف  حاملها  موقع  حتديد 

وكان على كل فريق )موؤّلف من ثالثة عنا�رش( 

حّدد  كما  ال�سباق.  نهاية  حتى  موّحًدا  يبقى  اأن 

بها   
ّ
�ضيمر التي  النقاط  روك��ز  الركن  العميد 

امل�سرتكون وفق الفئات )45 و30 و18 كلم 

ب��دًءا   ،)Raquetteو  ski randonné بني 

ال�سليب،  بعني  م���روًرا  تنورين  اأرز  غابة  من 

وع��ني روم���ا، وع��ني ال����وردة، وع��ني ال���وادي، 

وب��رك ال��دم، وتّلة احل��وري��ة، وق��راين ال��وادي، 

اجلمل،  وقرنة  الق�سيب،  و�سهر  الديب،  وفم 

وقرنة فم امليزاب، والقرنة ال�سوداء و�سولً اإىل 

التيلي�سياج الع�سكري يف الأرز.

الذين  للم�سرتكني  قروًيا  ع�ساًء  الفوج  ح�رشّ 

اأم�سوا �سهرة رائعة و�سط اجلبال متمّتعني 

املرح وكرم  وباأجواء  الطبيعة  بجمال 

ال�سيافة. وقد اأّمن الفوج خيًما 

وو�سائل  ة 
ّ
ب��اأ���رش جم��ّه��زة 

تدفئة.
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إلإنطالق... إإىل إملسسلك

ط���ِل���َق���ت 
ُ
يف ف��ج��ر ال���ي���وم ال���ت���ايل اأ

حيث  ال�سباق  ببدء  اإي��ذاًن��ا  ال�سهابات 

 ،ski randonné جمموعة  انطلقت 

وعند اخلام�سة والثلث اإنطلقت جمموعة 

اهتّم  امل�سلك،  طول  على   .Raquette
الأحمر  ال�سليب  مب�ساعدة  ال��ف��وج،  عنا�رش 

لأي  حت�ّسًبا  املت�سابقني  مبتابعة  اللبناين، 

تفتي�ض  ونقاط  مراقبة  نقاط  ��َزت  وُركِّ ح��ادث. 

ثلجّية  غرف  ب�سكل  ال�سباق  قبل  حت�سريها  مّت 

)Igloo( يف حني كان متوّقًعا اأن يكون الطق�س 

عا�سًفا. كما مّت تاأريف امل�سلك )كل 100 مرت( 

لت�سهيل مرور امل�سرتكني مع تق�سيمه بالألوان 

وفق الفئات )اأحمر، اأخ�رش، اأزرق واأبي�س(. وقد 

كني�ضة  بني  والإ�ضعافات  التاأّكد  نقاط  َع��ت  ُوزِّ

الرب، برك الدم، حقل الرماية والتيلي�سياج.

ط��ول  ع��ل��ى  املنت�رشين  ب��ني  ك��ام��ل  تن�سيق 

نقطة  عند  ميدانية  عمليات  وغرفة  امل�سلك 

اأرقام هواتف  د امل�سرتكون  ُزوِّ الو�سول. ولقد 

لالإت�سال بهذه الغرفة حيث تابع العميد الركن 

واأو�ضاع  ال�ضباق  الفوج جمريات  روكز و�ضباط 

 wireless ك��ام��ريات  خ��الل  م��ن  امل�سرتكني، 

اإ�سافة  ال�سورة،  لنقل  امل�سلك  على  م��وّزع��ة 

 ،)UAV( اإىل ا�ستعمال طائرات من دون طيار

لالإخالء   - اجلوية  القوات  من   – والهليكوبرت 

الطارئة،  احلالت  عند  ال�سحي  والإخ��الء  اجلوي 

وت�سوير املت�سابقني على امل�سلك.

إلو�سول وإلنتائج

الفرق امل�سرتكة ت�سل  ب�سع �ساعات وبداأت 

اإىل نقطة الو�ضول حيث كان بانتظارها �ضباط 

�ساعة  لت�سجيل  الفوج  من  منّظمون  وعنا�رش 

باملت�سابقني  والإهتمام  الو�سول 

واخُتتم  وم��اء...(.  )طعام 

يف  ال�سباق 

غ�����اب�����ة 

ب�رشي  اأرز 

ت�سليم  مّت  حيث 

اجل����وائ����ز ل��ل��راب��ح��ني 

وال�������س���ه���ادات ل��ل��م�����س��رتك��ني، 

قائد  خري  حممد  الركن  العميد  بح�سور 

مدر�سة التزّلج ممثالً العماد قائد اجلي�س. وقد 

جاءت النتائج على ال�سكل الآتي:

• فئة 45 كلم »Randonné«، ذكور:
 Blanc Christian – الأوىل:  املرتبة   -

 Crettenand Moretti Isabella - Paul
.Henri Monnet

- املرتبة الثانية: املالزم اأول عطية اأبو حيدر 

اأحمد عبدو. اجلندي   – بكر  اأبو  العريف علي   –!
 Gabriel mann  - ال��ث��ال��ث��ة:  امل��رت��ب��ة 

.Stephane laroche – Eddy coudron
• فئة 30 كلم »Randonné«، ذكور:

ج��ورج   – �سو  ليندو�س  الأوىل:  املرتبة   -

�سوايا – افيدي�س كالبكليان.

 – �ضباط  ه��ادي  اجلندي  الثانية:  املرتبة   -

ح�سني  اأول  العريف   – اخلليل  خ�رش  اجل��ن��دي 

زعيرت.

عون  �رشبل  اأول  امل��الزم  الثالثة:  املرتبة   -

حممد  اجل��ن��دي   – ال�سيخ  ابراهيم  اجل��ن��دي   –
املو�سوي.

• فئة 30 كلم »Randonné«، إإناث:
 – تينا كوماتي  الأوىل:  املرتبة   -

�سابني �سوايا – اآنا فرا.

ك��ل��م   18 ف����ئ����ة   •
 ، »R a n d o n n é «

عسسكريون:

العريف  الأوىل:  املرتبة   -

 – �سوفان  حممد  العريف   – مو�سى  ح�سن  اأول 

اجلندي م�سطفى حمو�سه.

- املرتبة الثانية: بالل �سليمان – علي غاوي 

– حممد طح�س.
• فئة 18 كلم »Randonné«، ذكور:

 Cabas – اهلل  عبد  الأوىل: طاين  املرتبة   - 

Frederic – ب�سام احلاج.
)�سفري  �سيت�سك  ي��ن  ال��ث��ان��ي��ة:  امل��رت��ب��ة   -

)�سفري  فركامن  يوهن   – لبنان(  يف  ت�سيكيا 

بلجيكا يف لبنان( – نادي �سخن.

- املرتبة الثالثة: ادكار �سعب – راين �رشبل 

– اديب اأبو حيدر.
• فئة 18 كلم »Randonné«، إإناث:

- املرتبة الأوىل: كلودين عون – رنا جبور – 

اإل�سي فغايل.

- املرتبة الثانية: اإيليان ابي �سديد – دارين 

طرابيه – مارين دوبنفين�سو.

• فئة 18 كلم »Raquette«،  عسسكريون:
 – عماد  جربايل  امل��وؤه��ل  الأوىل:  املرتبة   -

عبد  الأول  الرقيب   – احلاج  علي  اأول  الرقيب 

البا�سط عبد اهلل.

 – احل���وم  عمر  العريف  الثانية:  املرتبة   -

العريف عالء الهباوي – اجلندي حممد ادري�س.

 – ابراهيم  كرمي  اجلندي  الثالثة:  املرتبة   -

حممد  )م.خ(  املجند   – رفاعي  احمد  اجلندي 

ال�رشقاوي.



ك��ل��م   18 ف����ئ����ة   •
»Raquette«، ذكور:

- املرتبة الأوىل: �رشبل �سكر – يو�سف كرم – 

�سالح زعيرت.

 – – اليو عبدو  - املرتبة الثانية: بيار دقاق 

يو�سف غربيال.

 Philippe Petrel  - الثالثة:  املرتبة   -

. Guillaume Petrel - Jean Baptis!
• فئة 18 كلم »Raquette«، إإناث:

بو  مايا   – عقل  ك���ارول  الأوىل:  املرتبة   - 

ن�سار – اإيليز بو ن�سار جاد.

الأ����س���م���ر  ال���ث���ان���ي���ة: مي���ن���ى  - امل���رت���ب���ة 

ال��ه��ي��ب��ة. ب��ات��ري�����س��ي��ا   – ك����رم  ���س��ريي��ن   –!
 Bohyn Helene – ال��ث��ال��ث��ة:  امل��رت��ب��ة   -

.Blanc Manon  - Alix Nasri

�سفرإء وإآخرون...

فال�سفري  �سعادتهم،  عن  امل�سرتكون   
ّ

ع��رب

يف  كبرية  اأهمية  يرى   Jan Cizek الت�سيكي 

ال���ت���ع���اون 

ب�����ني اجل���ي�������س 

اأن  يجب  الذين  واملدنيني 

من  اأف��راد  هم  الع�سكريني  اأن  يدركوا 

املجتمع يدافعون عنهم. وهو وجد هذا الن�ضاط 

اللبنانية  الطبيعة  اكت�ساف  حيث  من  م�سّلًيا 

وممار�سة ريا�سة التزّلج. ال�سفري الذي ي�سارك 

للمرة الثالثة يرى اأّن التنظيم يتح�ّسن �سنة بعد 

�سنة، مبدًيا رغبته بت�سجيع فرق ت�سيكية اأخرى 

للم�ساركة.

 Yohan البلجيكي  ال�سفري  يقّدر  جهته  من 

تنظيم  يف  املغاوير  فوج  جهد   Vor Kaman
اأجل ال�سباب اللبناين،  مثل هذه الن�ساطات من 

ومتابعة  ك��ب��رًيا  جم��ه��وًدا  يتطّلب  الأم���ر  فهذا 

دقيقة لإجناحه. واأ�ساف: »اإّن الطبيعة اللبنانية 

رائعة وهذا ال�سباق هو فر�سة لكت�سافها حيث 

ا اإىل عدم 
ً
ل اأ�ستطيع القيام بذلك مبفردي نظر

اأعجبُت  وقد  بالطرقات.  معرفتي 

جًدا بطريقة تعاون اجلميع وايجاد 

امل�ساعدة حني نحتاج اإليها«.

اأف���راد  م�����س��ارك��ة  ملفتة  ك��ان��ت 

 Patrouille« م��ن��ّظ��م��ي  م���ن 

يف  م  ُينظَّ ال��ذي   »des Glaciers
�سوي�رشا. ففكرة �سباق »اإغارة الأرز« 

م�ستقاة من هذا التقليد الذي �سارك 

فيه العميد الركن روكز على راأ�س فريق 

لبناين واأراد تطبيقه يف لبنان.

 Col. ال�����س��وي�����رشي  ال�����س��ب��اق  منّظمي  اأح���د 

و�سلة  العالقة  اأعاد  الذي   Glassey Gerald
 ،2007 العام  اإىل  اللبناين  اجلي�س  مع  الو�سل 

م  »ُينظَّ ال�سباَقني:  بني  الفرق  ���رشح 

منطقَتني  يف  ال�����س��ب��اق��ان 

طبيعًيا  خمتلفَتني 

)ج�����ب�����ال 

الأل��ب 

واجل����������ب����������ال 

�سوي�رشا  يف  اللبنانية(. 

يجعل  ما  التقنية  املمرات  تكرث 

معرفًة  ويتطّلب  خ��ط��ورة  اأك��رث  ال�سباق 

يف  فُيقام  الأرز«  »اإغ���ارة  اأّم��ا  باجلبال،  دقيقة 

ظروف مناخية وطبيعية خمتلفة«. ويرى تطوًرا 

يف طريقة التنظيم وحتى يف ذهنّية املت�سابقني 

ق��درات��ه��م  وت��ت��ح�����ّس��ن  اأه��داف��ه��م  تختلف  اإذ 

الأم���ان  ه��ّم  لفته  وق��د  والتقنية.  التدريبية 

الأوىل  املرتبة  يف  ي��اأت��ي  ال��ذي   )Security(

موؤّمن  »فامل�سلك  ال��ف��وج،  اهتمامات  �سمن 
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ومراقب ب�سكل ممتاز، وهذا ي�ستحّق التقدير«.

م��ن اجل��ه��ة الأم��ريك��ي��ة، ���س��ارك��ت يف 

ال�����س��ب��اق ع����ّدة ف���رق ت��دري��ب��ّي��ة 

ت���ع���م���ل م�����ع ال����ق����وات 

وق���د  اخلا�سة. 

 Col. John اأّك�����������د 

اأراد  اأّن����ه   Silkman
دع���������م اجل�����ي�����������س يف 

املدنيني  مع  ن�ساطاته 

يتطّلبه  مل��ا  »بخا�سة 

العدد  مع هذا  من جهد 

م���ن امل�����س��رتك��ني من 

جن�سيات خمتلفة، وهذا 

ممّيز وممتع«. وقد لفته 

وروؤي��ة  الطبيعة  جمال 

اجل����ن����ود وامل���دن���ي���ني 

من  اأّم��ا  مًعا.  يتفاعلون 

التنظيمية،  ال��ن��اح��ي��ة 

ف���ي�������س���ي���د »ب���ت���م���ّي���ز 

امل���غ���اوي���ر وخ��ربت��ه��م 

يف ت��ن��ظ��ي��م م��ث��ل ه��ذه 

ا  خ�سو�سً الن�ساطات، 

بنقاط  ي��ت��ع��ّل��ق  م���ا  يف 

امل���راق���ب���ة وال��ت��دق��ي��ق 

وك��ي��ف��ّي��ة ال��ت��ع��ام��ل مع 

الطوارئ...«.

وللمنّظمني رإأيهم إأي�ًسا

وعنا�رضه  املغاوير  فوج  �ضباط  جميع  تعاون 

يف تنظيم هذا ال�سباق. النقيب �سّياد فّواز، اآمر 

الو�سول  بنقطة  اإهتّم  الفوج،  يف  الأوىل  ال�رشية 

الو�سول  نقطة  وتعيني  امل�سلك،  تاأريف  من 

ون�سب اخليم للمت�سابقني وتاأمني اللوج�ستية 

طريقة  درا�سة  مّتت  »وق��د  الالزمة. 

و����س���ول امل�����س��رتك��ني 

ب��دّق��ة مع 

جمّلد،  عمر  ال��رائ��د  ب��اإ���رشاف  جلنة  تخ�سي�س 

لت�سجيل التوقيتات والأرقام ما اأتاح للوا�سلني 

التوّجه مبا�رشًة لالإ�سرتاحة يف اخليم«. 

جبال لبنان إأ�سعب

ال�سوي�رشية  كلم،   45 فئة  يف  الوا�سلني  اأّول 

يف  الأوىل  هي  وفريقها.   Isabella Moretti
�سباق Patrouille des Glaciers وقد عرّبت 

عن بهجتها للم�ساركة يف هذا ال�سباق مب�ساعدة 

اأ�سدقاء لها من Polyliban. ال�سعوبة بالن�سبة 

على طول  الالزمة  الأغرا�س  حمل  اإليها، 
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التي   )Plats( امل�سّطحة  وامل�سافات  امل�سلك، 

تتطّلب جهًدا اأكرب لجتيازها. وهنا تربز اأهمية 

اخلربة  يف  املتقارب  وامل�ستوى  كفريق  العمل 

بني عنا�رش الفريق الواحد.

الدقيق واملمتاز  بالتنظيم   Moretti نّوهت 

معرفة  خ�ّس  ما  يف  وحيًدا  ا 
ً
اأمر مالحظًة  لل�سباق 

ا اإىل 
ً
امل�سلك، فال ميكن »اجتيازه ب�سهولة نظر

يتطّلب  وهذا  باملنطقة  العميقة  معرفتنا  عدم 

اإذا  خ��ارط��ة  حتى  اأو  وا�سحة  وم��ع��امل  اإ���س��ارات 

والوقت  الالزمة  التقنيات  نعرف  لكي  اأمكن، 

ال�سباق  ي�سّهل  م��ا  ل�ستخدامها،  املنا�سب 

ويجعلنا ن�ستفيد اأكرث من الوقت«.

وعن اجلي�س اللبناين تقول: »كان دوره مميًزا 

مكان،  كل  يف  العنا�رش  ك��ان  حيث  التنظيم  يف 

ملتزمني ومندفعني، ما اأجنح ال�سباق«.

يف جبل إلشسيخ...

 بني الق�سم الأول من »اإغارة الأرز« 
ّ
اأ�سبوع مر

�رشَبت  ه��وج��اء  عا�سفة  منه.  ال��ث��اين  والق�سم 

بهاًء  اجلبال  بيا�س  وزاَدت  اللبنانية  الأرا�سي 

تتح�ّسن  اأن  القدر  �ساء  جديدة  ة 
ّ
وم��ر وروع���ًة. 

مّمن   – اأي�ًسا  املئات  لينتقل  اجلوّية  الأح��وال 

ب�رشي،  اإىل  ت��ن��وري��ن  م��ن  ال�سباق  يف  ���س��ارك��وا 

را�سيا  منطقة  اإىل   – ي�����س��ارك��وا  مل  واآخ����رون 

البقاعية للم�ساركة يف مترين �سري ل�ستك�ساف 

جبل ال�سيخ. اآليات ع�سكرّية نَقَلت امل�سرتكني 

تكميلّية  اإىل  رومية  املغاوير يف  ثكنة فوج  من 

بروح  املنطقة  اأه��ايل  ا�ستقبلهم  حيث  را�سيا، 

املغاوير  فوج  جهود  مقّدرين  ممّيزة،  �سيافة 

بالقيام مبثل هذا الن�ضاط ال�ضتوي للمرة الأوىل 

يف املنطقة.

را�سيا   - ال�سيخ  جبل  اإىل  الرحلة  ا�سُتِهلَّت 

بلقاء افُتِتح بالن�سيد الوطني اللبناين ثم كلمة 

الركن املتقاعد مروان  العميد  البلدية  لرئي�س 

املحبة...  القلعة،  الإ�ستقالل،  »را�سيا  زاك��ي: 

على  طويلة  ف��رتة  منذ  املطمورة  البلدة  ه��ذه 

لكي  ال�سياحة  باإمكانات  متّيزها  م��ن  ال��رغ��م 

اعتزازه  واأبدى  الأم��ام«.  نحو  قدًما  بها  ت�سريوا 

جه من »موؤ�س�سة ال�رشف والت�سحية والوفاء 
ّ
بتخر

التي تعّلم املواطن الإن�سهار يف اأر�سه والتجّذر 

وقد  للغرباء«.  ل  لأبنائنا  عليها  للحفاظ  فيها 

القا�سم،  ل  امل�سرتك  باجلامع  »اجلي�س  و�سف 

اللبنانية،  الأطياف  جميع  بني 

امل��ن��ط��ق��ة  ه����ذه  ب��خ��ا���س��ة يف 

ت عليها �سنون 
ّ
العزيزة التي مر

احلرب وبقَيت تعي�س حتت عنوان 

اأب��ن��اء  ك��ل  ب��ني  امل�����س��رتك  العي�س 

لبنان«، خال�ًسا اإىل اأن »ل وطن من دون 

اأن  زاك��ي  الركن  العميد  ومتّنى  جي�س«. 

ي�ضبح هذا الن�ضاط تقليًدا �ضنوًيا، واأن ُي�ضار 

اإىل اإن�ساء مدر�سة تزّلج يف را�سيا »ليتعانق اأرز 

التوا�سل  ه��ذا  ويبقى  حرمون،  قّمة  مع  لبنان 

م�ستمراً«.

لو إأعطيُت

�سحادة  اإدوار  الأب  املنطقة  كاهن  ب���دوره 

ع�سكريني  من  را�سيا  لزائري  موؤثرة  كلمة  وّجه 

اأقالًما وجعلُت  الأغ�سان  اّتخذت  ومدنيني: »لو 

�سحًفا  الزرقاء  القّبة  و�سفحات  مداًدا،  الأبحار 

يخالج  ما  بع�س  لإظهار  تكِفني  لن  واأوراق���اً، 

من  ف��وؤادي  وينازع  وال�����رشور،  الفرح  من  قلبي 

الإ�ستقالل  عرين  يف  بوجودكم  واحلبور  البهجة 

را�سيا، الراب�سة على ه�سبة من �سفوح حرمون 

اللبناين  اجل��ي�����س  اإىل  ت��وّج��ه  ث��م  امل��ق��ّد���س«. 

وبخا�سة فوج املغاوير، قائالً: »لو اأعِطيُت الآن 

ف�ساحًة وبالغًة ونعوًتا واأو�ساًفا، فاأنتم اأرفع من 

كل نعت واأعلى من كل و�سف يا حاملي �سعلة 

والوفاء.  والت�ضحية  ال�رضف  الوطني  الثالوث 

فلذلك مهما بالغُت يف الكالم وغاليُت واأكرثُت 

من مدحكم واأثنيت، اأراين غري مدرك ع�رش مع�سار 

قائالً:  املنطقة  يف  بهم  ورّح��ب  عليه«.  اأنتم  ما 

»اأنتم حماة هذه الأر�س املقّد�سة الغالية، اأنتم 

اجلبل  العايل،  اجلبل  اإىل  �ستنطلقون  اهلل  باإذن 

القدمي  العهد  اأنبياء  اهلل  اأظهر  الذي  املقّد�س 

جتّليه،  وق��ت  قّمته  على  مًعا  اجلديد  والعهد 

واإله  والأم��وات  الأحياء  اإله  اأّنه  ليربهن 

كل العهود...« .

كلمة إلعميد إلركن 

روكز

ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن 

 
ّ

روك�������������ز ع������رب

ع�����ن ال�����س��ك��ر 

وال�����س��ع��ادة 

بالوجود »يف را�سيا 

ال���ت���اري���خ- ال��ق��ل��ع��ة- 

الإ�ستقالل، جنًبا اإىل جنب مع جبل 

ال�سيخ الذي هو رمز من رموز لبنان الأ�سا�سية... 

منطلقات  وم���ن  ل��ب��ن��اين،  كجي�س  ي��ه��ّم��ن��ا 

ُت��زَرع هذه املنطقة يف قلب  اأن  وطنية، 

كل لبناين، بخا�سة اأنكم تزورون هذه 

فون عليها«. ثم رّكز 
ّ
املنطقة وتتعر

الأه��داف املتوخاة  اأخ��رى على  ة 
ّ
مر

اأن  �ضبق  ال��ت��ي  الن�ضاط  ه��ذا  م��ن 

قبل  الأرز  اإغ��ارة  �سباق  يف  ذكرها 

اإي��ج��اًزا عن  ق���ّدم  بعدها  اأ���س��ب��وع. 

مترين ال�سري،  بدًءا من حت�سريه اإىل 

اللوج�ستية  والأم��ور  وامل�سلك  مراحله 

على  اجلميع  ليكون  ال�سحي...  والإخ��الء 

اإذ  الإنطالق.  قبل  الأم��ور  هذه  كل  من  بّينة 

الفوج  عنا�رش  من  �سّباقة  �سري  مفرزة  ��َزت  ُج��هِّ

لت�سري اأمام امل�ساركني. 

اأهايل املنطقة  �سارك املت�سابقون اإىل جانب 

بزّوارها.  احتفالً  البلدية  ته  ح�رشّ قروي  بع�ساء 

َزت غرف املدر�سة بكل و�سائل التدفئة  وقد ُجهِّ

ت روح ال�سيافة والتعاون 
َ
واملنامة، حيث ظهر

وامل��ح��ّب��ة امل��م��ّي��زة ل���دى اأه����ايل را���س��ي��ا. اأك��ل 

الأغاين  وقع  على  ودبكوا  ورق�سوا  امل�ساركون 

الوطنية ثم ارتاح اجلميع حت�سرًيا لل�سري يف 

اليوم التايل.
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إإىل جبل إلشسيخ

التايل،  اليوم  فجر  من  اخلام�سة  ال�ساعة  عند 

ُنقل اجلميع اإىل كرمات احلمرا على �سفح جبل 

وال�   Ski Randonné بال�  وانطلقوا  ال�سيخ 

بجبل  مروًرا  اجلبل  ل�ستك�ساف   Raquette
ال�سام، وادي �سكني، الفاقعة، 

اللويز،  وادي 

ع���ني ج��ورن��اي��ا، 

ال���ب���ي���ت ال���ف���رن�������س���ي، 

وقد  ال�����رشب��ي��ة...  الياب�سة،  م��راح��ات 

كتوقيت  ا 
ً
ظهر ع�رشة  الثانية  ال�ساعة  َدت  ُح���دِّ

نهائي للعودة اإىل نقطة الو�سول. وعند انتهاء 

ال�سليب  من  عنا�رش  فيه  �سارك  الذي  التمرين 

الأحمر اللبناين وفرق من اأهايل املنطقة، اإنتقل 

اجلميع اإىل ثكنة را�سيا )القلعة( حيث 

ال�����س��ه��ادات،  ت�سليم  مّت 

كوكتيل  حفل  ق��ي��م 
ُ
واأ

بح�سور  ل��ل��م��ن��ا���س��ب��ة 

العميد الركن غ�سان 

قائد  ي��ا���س��ني  ب��و 

م���وق���ع را���س��ي��ا 

مم����ث����الً ق��ائ��د 

اجلي�س.

حما�ش إ�ستثنائي وتقدير

على هام�س مترين ال�سري هذا، كان لنا وقفة 

عن  وا 
ّ

ع��رب الذين  القرية  اأه��ايل  بع�س  اآراء  مع 

�سعادتهم با�ستقبال اجلميع يف را�سيا اإىل جانب 

فوج املغاوير. 

�سادي  ال�سّيد  ماراتون  را�سيا  جمعية  رئي�س 

هي  »التي  للفوج،  اخلطوة  بهذه  ن��ّوه  ده��ام، 

التي  را�سيا  تاريخ منطقة  نوعها يف  الأوىل من 

ه اأنظار ال�سعب والإعالم اللبناين والعامل اإىل  ُتوجِّ

من�سّية  ال�ستاء، فقد كانت  را�سيا خالل  منطقة 

اللبنانية،  ال�سلطات  قبل  من  �سنوات  ط��وال 

ال�سورة احلقيقية  والآن جاء من ي�ستطيع نقل 

مدرو�سة  اخلطوة  ه��ذه  تعترب  عنها.  املمّيزة 

ومنّظمة حيث مّت اختيار املحطات بدّقة ووفق 

اأن  واأم��ل  �سليمة«،  تقنية  واأط��ر  علمية  درا�سة 

هذا  اأّن  �سك  »ل  اإذ  ثابًتا،  التقليد  هذا  ي�سبح 

احلدث �ضُيدخل را�ضيا على اخلريطة ال�ضياحية 

ق ال�سّيد دهام اإىل 
ّ
ال�ستوّية اللبنانية«. كما تطر

احلركة  بتفعيل  املنطقة  اأهايل  اهتمام  �رشورة 

ال�سياحية، حيث ل تقّل را�سيا الأثرية اأهمية عن 

املناطق الأخرى. 

احلداد  جورجيت  الدكتور  ت 
ّ

ع��رب جهتها  من 

عن اأهمية هذا الن�ضاط بيئًيا وثقافًيا من حيث 

اللبنانية كافة،  املناطق  املواطن على  تعريف 

وتفعيل املجتمعات املحلية لأخذ دورها، يف ظل 
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الإه��م��ال ال��ذي 

املناطق  يف  نالحظه 

وقد  الإط����ار، وزارة النائية.  ن��ا���س��َدت يف ه��ذا 

الثقافة والبيئة، اإدخال التوعية البيئية كمادة 

اأ�سا�سية يف املناهج التعليمية.

ال�سيدة جو�سلني حلام اأبدت فرحتها »بوجود 

يف  لبنان  اأبطال 

ما بيننا ونحن نفتخر 

ال�سباق  يف  �ست�سارك  وهي  بهم«. 

وت�سّجع  اجلبال،  لت�سّلق  هوايتها  منطلق  من 

جمالها  اإىل  ا 
ً
ن��ظ��ر را�سيا  زي���ارة  على  اجلميع 

واآثارها الفائقة الأهمية.

عودة إلأرز

ال�سيد مي�سال مالك  رئي�س »جمعية حرمون« 

تكلَّم على اجلمعية ودورها يف الإهتمام بالو�سع 

والريا�سي  البيئي 

واحل�������س���اري، »والأه�����م 

العام 1996 على جتميع  اأننا عملنا منذ 

ال��وث��ائ��ق والإث��ب��ات��ات ال�����رشوري��ة على 

جبل  ه��و  )ح��رم��ون(  ال�سيخ  جبل  اأن 

ُكِتب  يافطة  ثّبتنا  وق��د  التجّلي. 

عليها »مقام جتّلي امل�سيح«.

بتنظيم  �سنوًيا  اجلمعية  تقوم 

م�سرية اإىل جبل التجّلي يف 4-5 اآب 

حيث يتّم ال�سعود اإىل القمة وتالوة �سلوات من 

وال�سالم  املنطقة  وحدة  اأجل  من  الطوائف  كل 

ُت�سّمى  طريق  على  تتّم  امل�سرية  ه��ذه  فيها. 

ت�سويه  اجلميع �سّد  اأن  الدواب« حيث  »طريق 

اجل��ب��ل واحل��ف��اظ على ع��ذرّي��ت��ه ومت��ّي��زه. هذا 

الأوىل طريقة للتعاي�ض  الن�ضاط هو يف املرتبة 

املمّيزة  الأع�ساب  على  ف 
ّ
والتعر الطبيعة  مع 

تنّوعها  حيث  من  اجلبل  يف  املوجودة  والنادرة 

يف  مكان  اأي  يف  موجودة  غري  فهي  وفوائدها، 

اإعادة  اأي�ًسا  »ونحاول  زّل��وع...(.  )عجرم،  العامل 

زرع الأرز يف اجلبل حيث اأطلقنا العام املا�سي 
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الأرزة  »ع���ودة 

ح����رم����ون«  اإىل 

و�����س����ن����ت����اب����ع ه����ذا 

مع  اّتفقنا  وق��د  امل�����رشوع. 

زراعة  على  روكز  الركن  العميد 

5000 اأرزة جديدة يف اجلبل، بالتعاون 

مع بلدية را�سيا«.

رإ�سيا... جبل إلشسيخ... إلسسياحة

يف  ال�سياحية  املعامل  اأه��م  من  را�سيا  تعترب 

حيث  الآث����ار  م��ن  الكثري  ت�سّم  فهي  ل��ب��ن��ان، 

ا�ستوطنها الرومان وال�سليبيون وكانت معقالً 

بقلعتها  ال��وادي  را�سيا  ت�ستهر  لل�سهابيني... 

التاريخية التي عرفت با�سم »قلعة ال�ستقالل« 

وهي  ع�رش،  احل��ادي  القرن  اإىل  بناوؤها  ويعود 

كما  لبنان.  ا�ستقالل  رج��الت  احت�سنت  التي 

البلدة  و�سط  يقع  الذي  الأثري  ب�سوقها  تتمّيز 

حموًطا بقرابة 36 بناًء قدمياً، واأر�سه مر�سوفة 

مئتان  وطوله  متقن  هند�سي  ب�سكل  باحلجارة 

وخم�سون مرًتا، ويعود تاريخه اإىل القرن ال�سابع 

التي  ال�سهابية  والآث��ار  الأبنية  نن�سى  ول  ع�رش. 

تعود اإىل العام 1370. اأقدم الكنائ�س يف را�سيا 

احلب�سي«  مو�سى  »م��ار  القدي�س  كني�سة  هي 

بالفن  ومت��ت��از  الكاثوليك،  ال�رشيان  لطائفة 

املعماري الذي ا�ستخدم حجارة العقد يف بنائها 

حيث اتت على �سكل �سفينة، وهي ن�سخة طبق 

كني�سة  ط عن  واملخطَّ ال�سكل  من حيث  الأ�سل 

وحتتفظ  ���س��وري��ا.  يف  التاريخية  جندل  قلعة 

الكني�سة باأيقونة �سفيعها القدي�س مار مو�سى 

تاريخها  يعود  والتي  الوجود،  النادرة  احلب�سي 
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»حمرتف رإ�سيا«: تكرمي إلعميد روكز

مت جمعية »حمرتف
ّ
كر

الفن الت�سكيلي للثقافة والفنون« 

يف  املغاوير  فوج  قائد  را�سيا،  يف 

الركن  العميد  اللبناين  اجلي�س 

تزّلج  �سباق  خ��الل  روك���ز،  �سامل 

�سوقي  اجلمعية  رئي�س  بح�سور  التكرمي  حفل  وج��رى  ال�سيخ.  جبل  على  املغاوير  اإغ��ارة 

دلل، و�ضباط من فوج املغاوير يف مقر قيادة الفوج يف رومية. يف احلفل، اعترب دلل اأن 

م ب�سخ�سه فوج املغاوير واجلي�س اللبناين، وقائده العماد جان 
ّ
تكرمي روكز »يعني اأننا نكر

م الأ�سالة وال�رشف 
ّ
قهوجي على بطولتهم الدائمة وت�سحياتهم الكبرية جتاه الوطن، ونكر

والت�سحية والعنفوان لرجال قدموا الدماء والأرواح لنا ليحيا الوطن«، معترًبا اأنه »لفرتة 

من الزمن ن�سينا اأن جبل ال�سيخ )حرمون( هو ملكية لبنانية بامتياز، حتى اأتى فوج املغاوير 

يف اجلي�س وقائده ليعيدا لنا الثقة بهذا اجلبل الرا�سخ يف التاريخ منذ �ستة اآلف عام«.

من جهته، �سكر العميد الركن روكز تلك البادرة من اجلمعية ورئي�سها جتاه فوج املغاوير 

وما تقّدمه جتاه اجلي�س خالل م�سريتها الوطنية، وقال: »الهدف الأ�سا�سي يف ن�ساطنا على 

جبل ال�سيخ هو نقل �سورة لبنان احلقيقية، من خالل تعريف الأجانب على مدى روعة جبال 

على  جتري  و�رشاعات  حروب  من  يعرفونه  ما  كل  عن  بعيًدا  اللبنانية  والإيجابيات  لبنان، 

اأر�ضه«، لفًتا اإىل اأن »اأهمية الن�ضاط تكمن يف ما يخلقه من فر�ض لتنمية الريف اللبناين، 

وامل�ساهمة يف الإمناء املناطقي من خالل ما تخلقه من حركة«.

ويف ختام احلفل، قّدم دلل »درع حمرتف را�سيا« للعميد الركن روكز، عربون وفاء وحمبة 

وتقدير على جهوده.



اإىل اأكرث من 

خم�سماية �سنة.

يف  يقع  جبل  هو  حرمون  جبل  اأو  ال�سيخ  جبل 

�سوريا ولبنان.

اجلنوب  احلولة يف  و�سهل  بانيا�س  من  ميتد 

احلرير  وادي  وجم��از  القرن  وادي  اإىل  الغربي 

الق�سم  ي�سكل  بذلك  وهو  ال�رشقي،  ال�سمال  يف 

الأكرب والأهم والأعلى من �سل�سلة جبال لبنان 

ال�رشقية التي متتد بني �سوريا ولبنان.

يح�ّده من ال�رشق واجلنوب منطقة وادي العجم 

واإقليم البالن وه�سبة اجلولن يف �سوريا، ومن 

�سهل  من  اجلنوبي  الق�سم  وال��غ��رب  ال�سمال 

البقاع ووادي التيم يف لبنان.

وتعلو  ال�����رضق  يف  الأوىل  ق��م��م:  ث���اث  ف��ي��ه 

م،  وتعلو 2294  الغرب  والثانية يف  2145م 

احلرمون  �سارة  ت�سمى  والثالثة 

وهي الأعلى وتعلو 2814 م.

راأ���س��ه  اإىل  كناية  ال�سيخ  بجبل  وي�سمى 

يكلل  كما  ال�سنة،  اأي��ام  ط��وال  بالثلج  املكلَّل 

ال�سيب راأ�س ال�سيخ.

ن�سبة  ال�سيخ  بجبل  وه  �سمَّ ال��دروز  اإن  ويقال 

بال�سيخ  امل��ع��روف  ه��الل،  اأب��ي  حممد  لل�سيخ 

الفا�سل، وهو اأحد كبار الدعاة الأولياء الأتقياء 

نرى  اأن  اإليه. ميكن  التجاأ  والذي  الدروز،  لدى 

�ساحل  دم�سق،  القد�س،  َعّمان،  قّمته  على  من 

ولهذا  قرب�س.  من  الأ�سواء  وبع�س  فل�سطني 

اأه��ايل  تعا�سد  متّثل  قد�سّية  دللت  اجلبل 

يف  جنب  اإىل  جنًبا  الدائم  وتعاونهم  املنطقة 

وحدة وطنية فريدة من نوعها.

�سنوية  �سيفية  مهرجانات  را�سيا  تنّظم 

ولكن  املناطق،  ك��ل  م��ن  ال�سّياح  ت�ستقطب 

اإىل  اأه�����ايل امل��ن��ط��ق��ة  ي�����س��ري 

الأو�ساع الأمنية التي توؤثر �سلًبا على 

تق�سري  اإىل  بالإ�سافة  هذا  ال�سياحية.  احلركة 

ولكن  ال�سياحة.  ه��ذه  ا�ستثمار  يف  املعنيني 

قومية  ق�سايا  اإنتاج  اإعتاد  اللبناين  ال�سعب 

كل  ًيا  متحدِّ مناطقه  اإحياء  �سبيل  يف  ووطنية 

ال�سعوبات.

ت�سبح  اأن  را�سيا  اأه���ايل  ي��رغ��ب  اخل��ت��ام  يف 

وال���رتاث  الثقافة  ملحّبي  مق�ضًدا  بلدتهم 

والآثار، وملحّبي ريا�سة التزّلج، طالبني يف هذا 

الإطار اأن ُيقام تيلي�سياج ومدر�سة تزّلج. 

الأم��ور  ه��ذه  لكل  الأ�سا�سي  ال��داف��ع  ويبقى 

ال�سعور  هذا  املنطقة،  اإىل  بالإنتماء  ال�سعور 

والتطور  الن�سوج  من  مرحلة  اإىل  ينقلنا  الذي 

الفكري والثقايف.
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مهمة مزدوجة

املغاوير  فوج  عنا�رش  اأن  ُيذكر 

رافقوا  حيث  مزدوجة  مهّمة  نّفذوا 

بكل  كعادتهم،  اللبناين،  ال�سعب 

اأطيافه ويف مناطق خمتلفة. ففي تاريخ 

ال�سعب  من  ق�سم  كان  نف�سه،  الإغارة 

وبروح  بحرية  بالتظاهر  راأيه  عن  يعرّب 

واآخرون من حمّبي  دميقراطية من جهة، 

ن�ساطهم  ميار�سون  والبيئة  الريا�سة 

جانب  اإىل  واجلي�س  و�سالم...  باأمان 

اجلميع.

دعماً وتشسجيعاً

بق�سَميه  الأرز  اإغ���ارة  �سباق  ب��اإجن��از  �ساهم 

موؤ�س�سات واأفراد مدنيون دعموا فوج املغاوير 

 ،FNB Bankو  Mike Sport ن���واٍح:  ع���ّدة  م��ن 

غابي  لل�سّيد   Paper Moon - printing press مطبعة 

من  وغريها   Clementineو  Café Najjar �سعب،  اأب��ي 

موؤ�ض�ضات اإعامية ومبادرات فردّية، اأجنحت هذا احلدث داعمًة 

اللبناين. اجلي�س 







إإعرف جيششك

إآذإر

املوؤ�س�سة الع�سكرية وما تزال توليها لل�سالمة 

الإجراءات  اإىل تطور  والأمن الغذائيني، م�سرًيا 

يف هذا املجال ب�سكل ملحوظ من جهة النظافة: 

ومببّردة(،  جمّهزة  )�سيارات  الت�سّلم  طريقة 

طببريببقببة تببعببامببل الببطببّببباخببني مببع املببباأكبببولت 

�سالمتها  على  وال�سهر  وطهيها  )حت�سريها 

الإج���راء(،  املرعية  ال�����روط  �ضمن  وتقدميها 

يف  ت�ضّمم  حالة  َلت  �ُضجِّ ما  ن��ادًرا  اأنه  العلم  مع 

املطاعم واملطابخ التابعة للنوادي والثكنات، 

حيث ُيح�ررَّ ومنذ ع�رات ال�ضنني، ما ل يقّل عن 

ثالثني اإىل اأربعني األف وجبة يومًيا.

من يراقب هذه ال�سل�سلة الغذائية؟

ي��ق��ول ال���دك���ت���ور م���ن���ّ�: ي���ت���ولرَّ الأط���ب���اء 

القيادة  عّينتهم  الببذيببن  والخت�سا�سيون 

ال��غ��ذاء...  نوعية  ومراقبة  والك�ضف  التدقيق 

�ضخ�ضًيا  اأعمل  الذي  املجال  يف  حتديًدا  واأكرث 

املراحل  البيطري مبراقبة  الطبيب  يقوم  فيه، 

 بها املواد الغذائية بدًءا 
ّ
املت�ضل�ضلة التي متر

من املزرعة مروًرا بامل�ضلخ وحتى و�ضولها اإل 

ال�ضحن. وتتم مراقبة اللحوم والدجاج الطازج 

اإل  بالإ�ضافة  والبي�ض...  املجّلدة،  والأ�ضماك 

احليوانية  املنتوجات  حت��وي  التي  املعّلبات 

كانت  اإذا  فُتقَبل  واملرتديالّ.  والطّن  كاللحوم 

اإذا  اأّم��ا  حم��ّددة،  ملعاي�  وت�ضتجيب  �ضاحلة 

فاإنها  الب�ري،  لال�ضتهالك  �ضاحلة  غ�  كانت 

ُترَف�ض من دون مراجعة. فالطعام الفا�ضد اإذا 

اأ�ضّد فتًكا وخطورة  ما تناوله الع�ضكريون، هو 

من الر�سا�سة...« .

ماذا عن التجهيزات؟

اإّن جتهيز املطابخ ب�ضكل كامل هو اأحد �ضبل 

موؤ�ض�ضة  قامت  وق��د  ال��غ��ذاء...  �ضالمة  تاأمني 

ما  وف���ق  امل��ط��اب��خ  غالبية  بتطوير  اجل��ي�����ض 

والأداء،  النوعية  حت�ضني  هاج�ض  مع  يتما�ضى 

الغذائية ال�سل�سلة 

يو�ضح الدكتور منّ� العوامل التي توؤثر على 

املنتجات  نوعية  من  بدًءا  الغذائية،  ال�ضل�ضلة 

املمتاز  ال�ضنف  م��ن  ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي 

اإل  بالإ�ضافة  اأف�ضل،  نتيجة  على  للح�ضول 

وت�ضنيعها...  ونقلها  املواد  تو�ضيب  طريقة 

ال��ع��م��ل،  اأم���اك���ن  يف  ال�ضحية  ال�������روط  وف���ق 

وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ن��ظ��اف��ة امل��ح��ي��ط اجل��غ��رايف 

تكون  اأن  يجب  حيث  وال���ن���وادي،  للثكنات 

البيئة خالية من اجلراثيم والتلوُّث والقوار�ض 

واحل�رات والنفايات... 

كانت  التي  الأهمية  منّ�  الدكتور  وي��وؤّك��د 
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اإعداد: ندين البلعة

الأي��ام  ه��ذه  ك��ث��ًرا  ن�سمع 

من  �سى  ل تحُ اأن���واع  ع��ن 

الأمرا�ض واجلراثيم. ومع 

ازدياد التلوث ازدادت 

م�سببات الأمرا�ض، وباتت 

اأوىل  م��ن  الغذائية  ال�سالمة 

لتجّنب  واأهّمها  الحتياطات 

الإ���س��اب��ات وال��ف��رو���س��ات. من 

جهتها تويل قيادة اجلي�ض غذاء 

له  ملا  ق�سوى  اأهمية  الع�سكريني 

من تاأثر على �سحتهم وجهوزيتهم 

الدقيقة  املتابعة  وبهدف  العمالنية. 

ل��ك��ي��ف��ي��ة ت�����س��ر امل����اأك����ولت يف 

مّت  الع�سكرية،  والثكنات  ال��ن��وادي 

اأطباء �سّحة واخت�سا�سّيي  التعاقد مع 

يوّفر  مبا  بيطريني  واأط��ب��اء  تغذية 

التوافق مع املعايري ودفاتر ال�رشوط 

والتعليمات اخلا�سة بالتغذية.

)طبيب  منّر  الل�ه  ف�سل  الدكتور 

اأ�ضضسضضتضضاذ حمضضا�ضضرش يف كلية  بضضيضضطضضري، 

اللبنانية،  اجلامعة   - البيطري  الطب 

يف  البيطري  ال�سحي  واحلجر  واال�سترياد  الت�سدير  مل�سلحة  �سابق  ورئي�س 

وزارة الزراعة...( هو اأحد امل�سوؤولني عن ال�سالمة والأمن الغذائي يف اجلي�ض 

اللبناين. ومن خالل خربته يف هذا املجال، ي�رشح اأهمية االأمن الغذائي عموًما 

ا، م�سّدًدا على اأ�س�ض الغذاء ال�سليم ومعايره. والأمن الغذائي الع�سكري خ�سو�سً

لأن �سالمة

الغذاء الع�سكري 

اأ�ضا�ض اجلهوزية 

العمالنية

فعل املراقبة

ر يف كل 
ّ
يتكر

الأوقات

واملراحل



وم��واك��ب��ة ال��ت��ق��ّدم ل��ل��و���ض��ول 

توّفر  التي  النتائج  اأف�ضل  اإل 

حتى  الغذاء.  يف  وال�ضالمة  الأم��ن 

يف  املوجودة  املطابخ  بع�ض  اإّن 

�ضهادة  ح��از  وال��ن��وادي  الثكنات 

»الأيزو« )ISO( العاملية من حيث 

حت�سني النوعية واإبعاد املخاطر.

ز املطابخ باأفران حديثة واآلت  جُتهرَّ

�ضتيل  �ضتنل�ض  م��ادة  من  وط��اولت 

ي�ضهل  ال��ت��ي   Stainless steel
ول  لل�ضداأ  قابلة  غ�  وهي  تنظيفها 

جتذب احل�رات... كما اأّن الأواين واحللل 

وف��رم  ال��ع�����ض���  واآلت  وال�����ض��ك��اك��ني 

وغرف  ال�ضغ�ة  ادات  ال���ررَّ مع  اللحوم 

املراقبة  حت��ت  ه��ي  للتجليد،  ال���رادات 

ة  املعنيرَّ اجلهات  ح��ّددت  وقد  اليومية... 

اإل  للو�ضول  العمل  اآلية  املطابخ  هذه  يف 

تفتي�ض  جداول  ونظمت  املتوخاة،  النتائج 

دورية على م�ضتويات خمتلفة.

تديد النظافة

النظافة هي الطريقة الوحيدة التي تبعد خطر 

95%. لذا يجب اأن تطّبق على  اجلراثيم بن�ضبة 

للحفاظ  ال�رورية  ال�روط  املطبخ  مرافق  كل 

يوؤّكد  كما  الغذائية  وال�ضالمة  النظافة  على 

الذي ي�ضيف: لقد لحظت خالل  الدكتور منّ� 
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ع��م��ل��ي ك���م���راق���ب ���ض��ح��ي ب���اأن 

فيها  يعمل  التي  النوادي  يف  ملفتة  النظافة 

حتر�ض  بطبيعتها  فاملراأة  الن�ضائي،  العن�ر 

على التنظيف والرتتيب ب�ضكل اأف�ضل واأدّق.

النظافة يجب اأن ت�ضمل كل مرافق املطبخ:

الطهاة: كل عن�ر من عنا�ر املطبخ يجب   •
م�ضاب  غ�  وال�ضحة،  البنية  �ضليم  يكون  اأن 

واأن  اجللدية،  اأو  الرئوية  الأم��را���ض  من  ب��اأي 

وتقليم  وثيابه،  ج�ضمه  نظافة  على  يحر�ض 

با�ضتمرار، وق�ّض �ضعره  يديه  اأظافره ونظافة 

وزيت  امل�ضاحيق  ا�ضتعمال  ر  وُيحظرَّ و�ضارَبيه، 

الزينة والعطور. وعند حت�ض� الطعام، ينبغي 

اأبي�ض  مريولً  املطبخ  يف  العامل  يرتدي  اأن 

واأن  املاأكولت،  نظافة  على  حتافظ  وقفازات 

ي�ضع قّبعة على راأ�ضه.

احلر�ض  ينبغي  املاأكولت:  حت�ض�  �ضالة   •
على تنظيف كل الأماكن التي ت�ضتخدم للعمل 

اإل  التنّبه  اإل  بالإ�ضافة  وحت�ض�ه،  بالطعام 

حال  يف  الطّباخني  من  اأي  ح�ضور  عدم  ���رورة 

كان مري�ًسا.

الإغالق  حمكمة  تكون  اأن  يجب  ال��ررَّادات:   •
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى درج����ات احل�����رارة امل��ط��ل��وب��ة 

خا�ض  �ضجّل  الغاية  لهذه  وُيفَتح  وال��الزم��ة، 

اأما  دوري��ة.  ب�ضورة  احل��رارة  درج��ات  لتدوين 

تامة  تكون  اأن  فيجب  الداخلية  الراد  نظافة 

اللحوم  تعليق  )�ضناكل(  كالبات  تعقيم  مع 

التي  بات  الرت�ضُّ واإزالة  زواياه،  زاوية من  وكل 

تنتج عن املاأكولت وغ�ها.

منها  ج��زء  ك��ل  تعقيم  يجب  ��ام��ات:  احل��مرَّ  •
)الكرا�ضي وم�ضكات طارد املياه »ال�ضيفون« 

العاملني  اأو  الطبرَّاخني  وعلى  واحلنفيات...(، 

يف املطبخ اأن يتاأّكدوا من تعقيم اأيديهم وكل 

للجراثيم.  اآثار  عليها  تبقى  ل  يلم�ضون كي  ما 

ح��الت  اإل  ي���وؤّدي  اأن  ميكن  الل��ت��زام  ف��ع��دم 

ت�ضّمم ت�ضيب املتغّذين.

اأكيا�ض حمكمة  • النفايات: يجب و�ضعها يف 
الإغالق ونقلها اإل م�ضافة بعيدة عن املطابخ، 

ل  حتى  رميها  مكان  عن  احليوانات  اإبعاد  مع 

يتلورَّث املحيط. 

معاينة املاأكولت

والأ���ض��م��اك  وال��دج��اج  اللحوم  معاينة  يجب 

امل��ج��ّل��دة وال��ب��ي�����ض ب��دق��ة ت��ام��ة وب��ط��ري��ق��ة 

متخ�ّس�سة:

اللحوم  ت�ضلُّم  قبل  الثكنات:  يف  املعاينة   •
يف  نحرها  عند  ُفِح�َضت  قد  تكون  الثكنات  يف 

بيطريني،  اأطباء  قبل  من  املخت�ّض  امل�ضلخ 

دقيق  وفح�ض  ع��ام  بك�ضف  ي��ق��وم��ون  حيث 

برادات  ُتر�َضل  قبولها  ولدى  الأع�ضاء.  لكل 

اآخر  بيطري  طبيب  يقوم  حيث  الثكنات  اإل 

ر مدى �ضالحيتها.
ّ
بفح�ضها جمدًدا ليقر

���راء  ي��ت��ّم  اأح��ي��اًن��ا  ال��ن��وادي:  يف  املعاينة   •
مبا�رًة  والبي�ض  والدجاج  والأ�ضماك  اللحوم 

من  دورًيببا  عليها  الك�سف  فيتّم  الأ�سواق،  من 

قبل الطبيب البيطري حيث ُتقبل اللحوم ذات 

من  اخلالية  الزهري  اأو  ال��وردي  الأحمر  اللون 

خالية  وعروقها  والإنتفاخ،  والنتوءات  الأورام 

الغامق  الأحمر  اللون  ذات  وترف�ض  الدم.  من 

املائل اإل البّني.

واللون  املت�ضاوي  اجللد  ذات  الدجاج  ُيقبل 

ال��ع��اج��ي وُي��رف�����ض كل  اإل  الأب��ي�����ض امل��ائ��ل 

اأو  النتف،  اأو جروح من جراء  فروج فيه ك�ضور 

رمادية.  اأو  حمراء  بقع  عليه  اأو  اجللد،  مرتّهل 

اخل��ايل  منه  ال��ط��ازج  فيقبل  البي�ض  اأم��ا 

وتتم  اللون،  واملتجان�ض  الروائح،  من 

متخ�ّض�ضة  بطريقة  معاينته 

�ض يف املاء ول يجب  )ُيغطرَّ

اأن يعوم(.

اأّما الأ�ضماك املجّلدة فتنقل ب�ضاحنات مّردة 

ف على الفا�ضد منها من جراء تغّ� 
ّ
ويتّم التعر

اللون والت�ضّوه يف ج�ضمها.

 كيف ت�سّنف املطاعم التابعة

الع�سكرية؟ للنوادي 

ُت��ع��ت��َب��������ر امل��ط��اع��������م ال��ت��اب��ع��������ة ل��ل��ن��������وادي 

املطاعم  اأف�سل  بني  من  الع�سكرية  والثكنات 

املتوافبرة يف  النظافببة  اإن من جهببة  لبنان،  يف 

ال�ض�ه�ر  جه�ة  من  اأو  املط�بخ،  مراف��ق  جميع 

بالط��رق  وطهي��ه  الطع��ام  حت�ض���  على 

ال�ضل��يمة...

وامل�ضوؤولون  النوادي  هذه  روؤ�ضاء  وي�ضّدد 

هذا  يف  ال��ق��وان��ني  تطبيق  على  املطابخ  ع��ن 

الإطار وفق مبداأ الثواب والعقاب.

يفي�ض  ال��ذي  الطعام  اأن  بالذكر  واجل��دي��ر 

يقوم  ما  عك�ض  على  ف��وًرا  ُيتَلف  املوائد  عن 

الت�ضّمم  ح��الت  يف�ّر  ما  املطاعم،  بع�ض  به 

احل��وادث مل يح�ضل  ه��ذه  ومثل  وع��وار���ض��ه... 

يوًما يف مطاعم النوادي الع�سكرية.

ر 
ّ
مني�� الل��ه  ف�ض��ل  الدك��تور  وي��خت��م 

�ض��ه��ده  ال��ذي  امللحوظ  بالتطوُّر  م�ض��ي��ًدا 

ح��يث  م��ن  اإن  ال��ن�����������������وادي،  يف  ال��ط��ع��ام 

والتنويع  التقدي��م  وطري��قة  ال�نظ��افة 

 Buffet, cheese and( باملبباأكبببولت 

.)…wine
من  ة 

ّ
م�ضتم���ر املراقب��ة  وتب��قى 

النوادي  وروؤ�ضاء  املخت�ّض�ني  قبل 

الدائ��م  احل�ض��ور  خ��الل  من 

و���ض��������ع  اأو  امل��ط��اب��������خ  يف 

ك����ام�����ات م��راق��ب��������ة 

كيفية  اإل  ل��ل��ت��ن��ّب��ه 

الطع���ام  حت�ض� 

وتق�دمي��ه.
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وفاء
لفتة 

اآذار

اإعداد:

جان دارك ابي ياغي

تن�سيهـم تعب التمارين
�سفة الفرح متلأ قلوب    االأوالد و

عا
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تزلج
م  يَّ

خم

�سكريني 
 الع

الأبناء

هداء
ال�س

بعد النجاح 

قه  حقَّ ال����ذي 

الأول،  امل��خ��ي��م 

رغبة  عند  ون����زولً 

الع�سكريني  اأولد 

ال�������س���ه���داء، اأق���ام���ت 

ال�سهيد  املقدم  م�ؤ�س�سة 

خميًما  ال��ع��اق���ري  �سبحي 

ثانًيا لتعليم التزلج �سارك فيه 

نح� 70 ولًدا راوحت اأعمارهم بني 

اأم�س�ا  ب�ن  املتدرِّ �سنة.  و20   15

ثالثة اأيام يف رحاب ثكنة اإبراهيم �سل�م 

– العاق�رة التابعة لف�ج املغاوير.
اآم��ر  ا�ستقبالهم  يف  ك��ان  ال������س���ل،  عند 

رّحب  ال��ذي  خليل  �سميح  الرائد  الثكنة  �رسية 

بهم �سي�ًفا اأعزاء على ف�ج املغاوير. وبعد اأن 

ت�سلَّم�ا عتاد التدريب اخلا�ص بالتزلج وتلق�ا 

انتهى  اخل�س��ص،  هذا  يف  الالزمة  الت�جيهات 

فيها  اأظهر  تراثية  فنية  ب�سهرة  الأول  الي�م 

م����اه���ب  الأولد 

بحاجة  ك��ان��ت  خمتلفة 

اإىل فر�سة لإطالقها اإىل العلن.

وفريق  الأولد  اإنطلق  الثاين،  الي�م  يف 

كان  حيث  الأرز  منطقة  اإىل  امل��راف��ق  العمل 

بانتظارهم برنامج حافل بالن�ساطات واللقاءات. 



تن�سيهـم تعب التمارين
�سفة الفرح متلأ قلوب    االأوالد و

عا
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الرائد  التزلج و�سع بت�رسفهم  ففي مدر�سة 

اإ�سافًيا من املدّربني  ريان معيكي عدًدا 

ريا�سة  لإتاحة فر�سة ممار�سة  والعتاد 

وبعد  بالت�ساوي.  للجميع  ال��ت��زل��ج 

تناول�ا  التدريب  من  ط�يل  ي�م 

ال�ضباط  نادي  يف  الغداء  طعام 

ف�ا اإىل هيكليته 
ّ
- الأرز وتعر

يع�دوا  اأن  قبل  اجلديدة 

اإىل ثكنة العاق�رة 

وقد اأن�ساهم الفرح واحلب�ر تعب النهار.

العا�سف  الطق�ص  وب�سبب  الثالث،  الي�م  يف 

ال�سع�د  امل�سارك�ن من  ن  يتمكَّ واملمطر، مل 

ملتابعة  الأرز  منطقة  اإىل  ًدا  جم����دَّ

دع�ة  لّب�ا  واإّنا  التمارين، 

ال�����س��ي��د ���س��ل��ي��م 

زه�����ري 

)�ساحب 

 bread اأف������ران 

اإىل  كفرعبيدا(   -  house
اللقل�ق،   – القلعة  مطعم  يف  الغداء 

قبل اأن يع�دوا اإىل بي�تهم وعا�سفة من الفرح 

متالأ قل�بهم. 

ة، وّج���ه���ت رئ��ي�����س��ة 
ّ
وك���ك���ل م������ر

ليا  ال�سيدة  العاق�ري  م�ؤ�س�سة 

من  كل  اإىل  ا 
ً
�سكر العاق�ري 

�ساهم يف اإجناح املخيَّم، ويف 

اجلي�ص  ق��ي��ادة  الطليعة 

ب�����س��خ�����ص ق���ائ���ده���ا 

العماد جان قه�جي، 

وف�����ج امل��غ��اوي��ر 

ع��ل��ى احل��ف��اوة 

يحوط  ال��ت��ي 

ب��ه��ا اأب��ن��اء 

يني  لع�سكر ا

رح��اب��ه،  ال�����س��ه��داء يف 

واأع�ساء م�ؤ�س�سة العاق�ري على 

ال�قت واجلهد اللذين يقّدم�نهما لإجناح 

من:  كالً  بالذكر  وخ�ّست  امل�ؤ�س�سة،  ن�ساطات 

ال�سيدة مادلني اأبي را�سد، هرني ك�روميليان، 

رمي�ن غالب ودوري كريوز.

ت�س�ير: فوج املغاوير





ششاريع
أأفكار وم

أآذأر

أآذأر 2011
 75

أجليشش - ألعدد رقم 309

م�ضاءلة احلكومة من �ضمن الأهداف»برملان الأطفال«

م ذا لو يتكلَّ فيا حبَّ

ال�ضغار...

اخللفية واملربرات

اإط���اق برملان  ف��ك��رة  ت��دخ��ل 

خا�ص بالأطفال يف �صلب تنفيذ 

اإتفاقية حقوق الطفل، وهي تاأتي 

الذي هو  جت�صيًدا ملبداأ امل�صاركة 

حمور كل احلقوق. ولأّن امل�صاركة 

للهواج�ص  حقيقًيا  متثياً  تعني 

ثقافة  تعني  ولأنها  والتطلُّعات، 

ومنط حياة واأ�صلوب تفكري، ولأنها 

وتعطيه  الطفل،  �صخ�صية  ت�صقل 

وال��دف��اع  املطالبة  على  ال��ق��درة 

وحماية حقوقه، كان لأطفال لبنان 

اإطار موؤ�ص�صاتي يجمعهم من دون 

كل  من  فيه  فيتمثَّلون  اأي متييز، 

امل��ح��اف��ظ��ات وم���ن ك��ل ال��ف��ئ��ات، 

املدار�ص  يف  اأطفالً  اأكانوا  �صواء 

اأو  اإعاقة،  ذوي  اأو  املوؤ�ص�صات،  اأو 

اأطفالً يف خطر.

اإّن احلاجة 

اإل�����ى ت��وفي��ر 

احل���ق���وق الأ���ص��ا���ص��ي��ة 

كاماً  اإع����داًدا  واإع����داده  للطفل، 

املجتمع،  يف  منتجة  ح��ي��اة  ليحيا 

العليا  امل��ث��ل  ب����روح  وت��رب��ي��ت��ه 

املتحدة،  الأمم  ميثاق  يف  املعلنة 

والكرامة  ال�صلم  بروح  ا  وخ�صو�صً

وامل�����ص��اواة  واحل��ري��ة  والت�صامح 

���ص�����ت يف جميع 
ّ
ك��ر ق��د  والإخ������اء، 

املواثيق الدولية ل �صيما اتفاقية 

حقوق الطفل الدولية.

مت��ح��ورت ه��ذه الإت��ف��اق��ي��ة حول 

مبداأ  �صّكل  اأ�صا�صية،  مبادئ  اأربعة 

امل�صاركة اإحدى دعائمها الأ�صا�صية 

تنفيذ  ح�صن  على  يوؤثر  باعتباره 

ورّكزت  وفاعليته.  احلقوق  �صائر 

ال�صيا�صية  الإتفاقية على احلقوق 

اإىل 17(  من 12  )امل��واد  للطفل 

املمار�ضة 

الدميقراطية، 

النفتاح على الآخر، 

اإكت�ضاب مهارات احلوار 

وبناء الثقة بالذات... بع�ض 

من املهارات والكفايات 

ون اإىل  ع املعنيُّ التي يتطلَّ

تعميمها لدى الأطفال من 

خالل »برملان الأطفال« 

الذي اأطلقه منذ فرتة 

وجيزة املجل�ض الأعلى 

للطفولة يف لبنان - وزارة 

ال�ضوؤون الجتماعية.

من اأهداف امل�رشوع 

متكني الأطفال من م�ضاءلة 

احلكومة ب�ضاأن عدد من 

الق�ضايا، فيا حبذا لو 

يتكّلم ال�ضغار...

اإط�اق

م�ص�روع

اإعداد: جان دارك ابي ياغي



الطفل  اإ���راك  على  �صدَّدت  التي 

ا يف  يف احلياة الإجتماعية، خ�صو�صً

اآرائه  ما يتعلَّق بحرية الإعراب عن 

واحرتامها واأخذها يف الإعتبار لدى 

بحياته،  املت�صلة  القرارات  اتخاذ 

)املواد  اجلمعيات  تكوين  وحرية 

.)17-12

ب��رمل��ان  ت��اأ���ص��ي�����ص  رات  م������رِّ  •
لاأطفال عديدة ومنها:

املعرفة  اإىل  الأط��ف��ال  حاجة   -

التي  وامل��وا���ص��ي��ع  حياتهم  ح��ول 

توؤثر عليهم.

ا�صتثمار  اإىل  الأط��ف��ال  حاجة   -

والإ�صتفادة  وقدراتهم  طاقاتهم 

م���ن���ه���ا خل���ل���ق ب���ي���ئ���ة م���وؤات���ي���ة 

مل�صاركتهم.

ت�صكيل  اإىل  الأط��ف��ال  ح��اج��ة   -

ا  فر�صً ت�صمن  من�صجمة  جمموعات 

النظر  بغ�ص  للجميع،  مت�صاوية 

عن ال�صّن والو�صع والإثنية والنوع 

والطبقة  وال���ق���درات  الج��ت��م��اع��ي 

والطائفة وغريها.

- ت��و���ص��ي��ة جل��ن��ة ال��ط��ف��ول��ة يف 

جامعة الدول العربية وقرار القمة 

العربية ب�رورة ا�صتحداث برملان 

الأطفال العرب.

من هم الربملانيون ال�ضغار؟

رئي�ص  ال�صوؤال  ه��ذا  عن  يجيب 

الدكتور  للطفولة  الأعلى  املجل�ص 

اإيلي خمايل قائاً: برملان الأطفال 

���ص��اًب��ا وف��ت��اة  ي��ت��األ��ف م��ن 128 

عاًما(   15 اإىل   12 )من  لبنانيني 

زة،  املتميِّ ال��ق��درات  اأ�صحاب  من 

���ل���ون ال��ق��ط��اع��ات الأه��ل��ي��ة  مي���ثِّ

وم��وؤ���ص�����ص��ات امل��ج��ت��م��ع امل���دين 

والأه��ل  العمل  وامل��دار���ص وف��رق 

مبعدل  كافة  اللبنانية  واملناطق 

25 طفاً من كل حمافظة. ويقوم 

الأط��ف��ال  تعليم  ع��ل��ى  امل�������روع 

لديهم  القيادة  م��ه��ارات  وتنمية 

تدريبهم  و�صيتم  �صنتني.  مل��دة 

على الإجراءات والقواعد والأ�صول 

ال���رمل���ان���ي���ة، و����ص���وغ م�����ص��اري��ع 

قوانني يف الرملان واإجراء البحوث 

والتحّدث اأمام اجلمهور، واملناظرة 

واحلديث اإىل و�صائل الإعام.

من  التجربة  هذه  اأّن  اإىل  وي�صري 

امل�صاركني  لدى  ي  تنمِّ اأن  �صاأنها 

ال��ث��ق��ة ب��ال��ن��ف�����ص وال���ق���درة على 

التعبري عن اأنف�صهم، كما �صتح�صن 

الأف��ك��ار  تنظيم  ع��ل��ى  ق��درات��ه��م 

وبالتايل  وا���ص��ح،  ب�صكل  والآراء 

�صت�صاهم يف تعلمهم الدميقراطية 

وممار�صتها.

اأهداف امل�رشوع 

عن اأهداف امل�روع يقول خمايل: 

»هو اإطار يتيح لعدد من الأطفال 

اإمكان  من املناطق اللبنانية كافة 

عن  والتعبري  والت�صاور  الإلتقاء 

احلكومة  اأع�صاء  وم�صاءلة  اآرائهم 

الوطنية،  الق�صايا  من  عدد  ب�صاأن 

الطفولة  تهم  التي  تلك  ا  خ�صو�صً

وقيم  املواطنة  ثقافة  وتر�صيخ 

ال���دمي���ق���راط���ي���ة ل����دى الأج���ي���ال 

وعيها  تنمية  خ��ال  من  ال�صاعدة 

بحقوقها وواجباتها. هذا بالإ�صافة 

اىل تطوير مهارات القيادة والعمل 

والت�صامح  والت�صالت  اجلماعي 

والثقة بالنف�ص لدى الأطفال«.

الآلية الإنتخابية العامة 

قة ملف م�صاركة الأطفال يف  من�صِّ

ال�صيدة  للطفولة  الأعلى  املجل�ص 

»اجلي�ص«  ل���  عر�صت  بربر  رمي��ا 

م�صاركة  تفعيل  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

بالنقاط  �ص  تتلخَّ التي  الأط��ف��ال 

الآتي ذكرها:

كل  ع���ن  ���ل  مم���ثِّ ان���ت���خ���اب   -1

موؤ�ص�صة يف القطاع.

القطاع  ع��ن  ل  ممثِّ انتخاب   -2

ممثلي  ق��ب��ل  م���ن  ال��ق�����ص��اء  يف 

املوؤ�ص�صات.

من  الق�صاء  جلنة  ت�صكيل   -3

جميع ممثلي القطاعات يف الق�صاء 

ق  من�صِّ اللجنة  ه��ذه  على  وي�����رف 

الق�صاء.

يف  ال��ق��ط��اع  ع�صو  ان��ت��خ��اب   -4

يف  القطاع  ممثلي  من  املحافظة 

الأق�صية.

من  املحافظة  جلنة  تاأليف   -5

املنتخبني  ال��ق��ط��اع��ات  قي  من�صِّ

الأق�صية  يف  كافة  القطاعات  من 

ق  من�صِّ اللجنة  ه��ذه  على  وي�����رف 

املحافظة.

على  القطاع  ممثل  انتخاب   -6

امل�صتوى الوطني من قبل القطاع 

يف املحافظات املختلفة.

للم�روع  الوطنية  اللجنة  اأم���ا   

فتتاألف من:

املنتخبني  القطاعات  ممثلي   -

يف املحافظات.

مل�روع  التاأ�صي�صية  اللجنة   -

امل�صاركة.

- جلنة التدريب الوطنية.

الأط���ف���ال �صوف  اآل��ي��ة مت��ك��ني 

اإع�����داد دورات  ت��ك��ون م��ن خ���ال 

من  ن��ا���ص��ط   600 ل����  ت��دري��ب��ي��ة 

املحافظات كافة بهدف اإك�صابهم 

امل��ع��ارف وامل��واق��ف وامل��ه��ارات 

خال  وم��ن  والعمانية،  احلياتية 
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ت�صمل  للنا�صطني  تدعيم  دورات 

وموا�صيع  ال��ق��ط��اع��ات  موا�صيع 

الطفل،  ح��ق��وق  )اإت��ف��اق��ي��ة  اأخ���رى 

اإىل  املواطنية...(  الدميقراطية، 

لإع���داد  اأخ����رى  ت��دري��ب��ي��ة  دورات 

كافة  املحافظات  من  من�صًقا   60

والتن�صيق  ال��رجم��ة  كيفية  ح��ول 

والإ�راف على تنفيذ الأن�صطة.

اأىل  اأي�ًصا  املتطوعون  ويخ�صع 

وي�صاركون  وتدعيم  تن�صيط  دورة 

لتطبيق  اأك��ر  اأو  ن�شاط  تنفيذ  يف 

مهارات وخرات،  من  اكت�صبوه  ما 

ب��رام��ج  ول��ل��م�����ص��ارك��ة يف و����ص���ع 

الأن�صطة ملناطقهم.

لهذا  ��ع��ة  امل��ت��وقَّ النتائج  وع��ن 

امل�روع قالت بربر:

الدميوقراطية،  املمار�صة  »اإّن 

واكت�صاب  الآخ��ر،  على  والإنفتاح 

م���ه���ارات احل�����وار، وال��ت��ف��او���ص، 

بالذات،  الثقة  وبناء  والت�صامح، 

النتائج  من  هي  النقدي  والفكر 

والتي  ال��رمل��ان،  لهذا  عة  املتوقَّ

لبنان  اأطفال  بها  يتحّلى  اأن  نريد 

و�صلوكيات  قيم  على  فيكرون 

منتجني  ف��اع��ل��ني  م��ن��ه��م  جت��ع��ل 

ق���ادري���ن ع��ل��ى ���ص��ن��اع��ة ل��ب��ن��ان 

امل�صتقبل«. 
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يف احتادنا... قوة

اتفاقية حقوق  من  اإىل 17  املواد من 12  تن�صُّ 

الطفل التي اعتمدت وعر�صت للتوقيع والت�صديق 

ل��اأمم  العامة  اجلمعية  ق��رار  مبوجب  والن�صمام 

املتحدة 25/44 املوؤرخ يف 20 ت�رين الثاين، على 

ما ياأتي:

• املادة 12:
التفاقية  ه��ذه  الأط���راف يف  ال��دول  تكفل    -  1

للطفل القادر على تكوين اآرائه اخلا�صة حق التعبري 

التي مت�ص  الآراء بحرية يف جميع امل�صائل  عن تلك 

الطفل، وتويل اآراء الطفل العتبار الواجب وفق �صن 

الطفل ون�صجه.

تتاح للطفل،  الغر�ص،   2 - لهذا 

بوجه خا�ص، فر�صة ال�صتماع اإليه يف 

اإج��راءات ق�صائية واإداري��ة مت�ص  اأي 

الطفل، اإما مبا�رة، اأو من خال ممثل 

مع  تتفق  بطريقة  مائمة،  هيئة  اأو 

القواعد الإجرائية للقانون الوطني. 

• املادة 13:
حرية  يف  احل��ق  للطفل  يكون   -1

حرية  احل��ق  ه��ذا  وي�صمل  التعبري، 

ط��ل��ب ج��م��ي��ع اأن������واع امل��ع��ل��وم��ات 

دون  واإذاع��ت��ه��ا،  وتلقيها  والأف��ك��ار 

اأو  بالقول  �صواء  للحدود،  اعتبار  اأي 

اأو باأية  اأو الفن،  اأو الطباعة،  الكتابة 

و�صيلة اأخرى يختارها الطفل.

هذا  ممار�صة  اإخ�����ص��اع  يجوز   -  2

احلق لبع�ص القيود، ب�رشط اأن ين�ص القانون عليها 

واأن تكون لزمة لتاأمني ما يلي:

- احرتام حقوق الغري اأو �صمعتهم.

- حماية الأمن الوطني اأو النظام العام، اأو ال�صحة 

العامة اأو الآداب العامة. 

• املادة 14:
الأط��راف حق الطفل يف حرية  ال��دول  1 - حترتم 

الفكر والوجدان والدين.

2 - حت��رتم ال���دول الأط����راف ح��ق��وق وواج��ب��ات 

الوالدين وكذلك، تبًعا للحالة، الأو�صياء القانونيني 

بطريقة  حقه  ممار�صة  يف  الطفل  توجيه  يف  عليه، 

تن�صجم مع قدرات الطفل املتطورة.

اأو  ب��ال��دي��ن  الإج���ه���ار  يخ�صع  اأن  ي��ج��وز  ل   -  3

القانون  عليها  ين�ص  التي  للقيود  اإل  املعتقدات 

والازمة حلماية ال�صامة العامة اأو النظام اأو ال�صحة 

الأ�صا�صية  واحلريات  احلقوق  اأو  العامة  الآداب  اأو 

لاآخرين. 

• املادة 15:
يف  الطفل  بحقوق  الأط���راف  ال��دول  تعرتف   -  1

حرية تكوين اجلمعيات وفى حرية الجتماع ال�صلمي.

باأية  احلقوق  ه��ذه  ممار�صة  تقييد  يجوز  ل   -  2

والتي  للقانون  املفرو�صة طبقا  القيود  قيود غري 

ل�صيانة  دميقراطي  جمتمع  يف  ال�رورة  تقت�صيها 

العام،  النظام  اأو  العامة  ال�صامة  اأو  الوطني  الأمن 

اأو حلماية ال�صحة العامة اأو الآداب العامة اأو حلماية 

حقوق الغري وحرياتهم. 

• املادة 16:
1 - ل يجوز اأن يجرى اأي تعر�ص تع�صفي اأو غري 

اأو منزله  اأ�رته  اأو  قانوين للطفل يف حياته اخلا�صة 

اأو  ب�رفه  قانوين  غري  م�صا�ص  اأي  ول  مرا�صاته،  اأو 

�صمعته.

2 - للطفل حق يف اأن يحميه القانون من مثل هذا 

التعر�ص اأو امل�صا�ص. 

• املادة 17:
التي  الهامة  بالوظيفة  الأط���راف  ال��دول  تعرتف 

ح�صول  اإم��ك��ان  وت�صمن  الإع���ام  و�صائط  توؤديها 

امل�صادر  م��ن  وامل����واد  امل��ع��ل��وم��ات  على  الطفل 

التي  تلك  وبخا�صة  �صتى،  وال��دول��ي��ة  الوطنية 

والروحية  الجتماعية  رفاهيته  تعزيز  ت�صتهدف 

وحتقيقا  والعقلية،  اجل�صدية  و�صحته  واملعنوية 

لهذه الغاية، تقوم الدول الأطراف مبا يلي:

املعلومات  ن�ر  على  الإع��ام  و�صائط  ت�صجيع   -

واملواد ذات املنفعة الجتماعية والثقافية للطفل 

ووفق روح املادة 29.

ون�ر  وتبادل  اإنتاج  يف  الدويل  التعاون  ت�صجيع   -

الثقافية  امل�صادر  من  وامل���واد  املعلومات  ه��ذه 

والوطنية والدولية �صتى.

- ت�صجيع اإنتاج كتب الأطفال ون�رها.

اإياء عناية خا�صة  الإعام على  - ت�صجيع و�صائط 

لاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي اإىل جمموعة 

من جمموعات الأقليات اأو اإىل ال�صكان الأ�صليني.

لوقاية  مائمة  توجيهية  مبادئ  و�صع  ت�صجيع   -

ب�صاحله،   
ُّ
ت�ر التي  واملواد  املعلومات  من  الطفل 

مع و�صع اأحكام املادتني 13 و 18 يف العتبار. 

مواد التفاقية
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من هنا وهناك

اآذار

اإعداد: جان دارك ابي ياغي

الزمن  يف  الأربعاء  »اأحاديث  كتاب  حول 

ال�سعب« للدكتورة �سلوى اخلليل الأمني، 

الأوني�سكو، يف ح�سور  اللقاء يف ق�رص  كان 

الرئي�س ح�سني احل�سيني والدكتور حممد 

علي مو�سى ممثالً الرئي�س الدكتور �سليم 

واأ�سدقاء  املثقفني  من  وح�سد  احل�س، 

»دار  مدير  كلمة  ثم  اللبناين،  الوطني  الن�سيد  مع  البداية  بها.  املحتفى 

نل�سن للن�رص« �سليمان بختي الذي اأدار الندوة وقّدمها: »كتابها اأحاديث 

واجلمال،  واحلكمة  بال�سالح  الأم��ل،  ب�سحوة  بالطيب،  باحلب،  ماأخوذة 

والتي هي من اأهداف احل�سارة«.

الأمني على  اليا�س مراد  ال�سحافيني يف �سوريا  ثم �سكر رئي�س احتاد 

ا يف �سحيفة  م�ساهماتها الغنية وكتاباتها يف ال�سحافة ال�سورية، خ�سو�سً

»البعث« التي يعود تاريخ �سدور عددها الأول اإىل العام 1946.

لوقا  ا�سكندر  الدكتور  من  تهنئة  ر�سالة  بختي  الإعالمي  تال  ذلك  بعد 

مدير مكتب الرئي�س ب�سار الأ�سد اإىل الدكتورة �سلوى اخلليل الأمني.

الأدباء  ثم حتدث القا�سي املتقاعد منيف حمدان فقال: » ُكتب على 

اأن يكونوا خمائر الأمة ومنائرها وقمحها ال�سليبي  وال�سعراء واملفكرين 

وبذارها املوؤ�سل«.

اأعرفها،  اأن  قبل  الأم��ني  اخلليل  �سلوى  الدكتورة  »عرفت  واأ���س��اف: 

فيا طيب من عرفت، فت�رصفت وطيب ما اكت�سفت من جواهر يف فكرها 

ف��اك��ت��ن��زت  والأدب،  وم��واق��ف��ه��ا 

بهذا  اأت�����س��اوف  ورح���ت  واغتنيت 

الفوز املبني. وعرفتها من خالل ما 

ا ونرًثا، وما 
ً
�سّطرت من كتب �سعر

األقت من حما�رصات وما قّدمت من 

مداخالت يف تكرمي«.

اأم���ا امل��ح��ام��ي ك���رمي ب��ق��رادوين 

الدكتورة  اأم��ر  يف  »اإح��رت  فقال: 

الأمني وت�ساءلت يف �رصي: هل هي �ساعرة 

�ساعرة  هي  وهل  ومفكرة؟  اأديبة  اأنها  اأم 

اأنها ملتزمة يف �سعرها  اأم  واأديبة ومفكرة 

واأديبة  �ساعرة  وهل هي  وفكرها؟  واأدبها 

يف  نا�سطة  اأي�ًسا  هي  اأم  ملتزمة  ومفكرة 

اإىل  اجل��ن��وب  م��ن  والأم���ة  ال��وط��ن  ق�سايا 

اجل���ولن م����روًرا ب��غ��زة وال��ق��د���س؟ وك��ان 

جوابي لنف�سي: اإنها جتمع يف �سخ�سها كل 

هذه الأمور واأكرث«.

فاجاأتني  اإنها  �سلوى  يف  »اأق��ول  فتو�س:  نقول  النائب  كلمة  كانت  ثم 

كيف تت�سلَّل من خفايا النف�س والأحالم اإىل احلقيقة الرا�سخة كالطود، ثم 

اأنها ال�ساعرة ذات املالمح املالئكية، فيفي�س  اأو تتنا�سى  هي ل تن�سى 

ا ويوقع على اأحلان عذاب كلما هتفت  ال�سعر من نرثها كلما اآثرت انقبا�سً

اأو ا�ست�سعرت للحرية معنى اآخر غري احلب«.

اخلتام مع كلمة الأمني التي اأو�سحت اأن كتابها »حمالة ال�سوت ال�ساعد 

من فجوات النف�س التي ما عرفت الإطمئنان حلظة فوق م�ساحات اجلنوب 

العاملي حيث طفولتي املن�سيَّة مل تعرف اإل اخلوف والقلق، والهروب من 

القاتلة احلاملة يف روؤو�سها  الإ�رصائيلية، ونارها احلارقة  القنابل  ل�سعات 

الوردية،  العذارى  اأح��الم  وحيث  املبيت،  الإج��رام  وكل  وال�سموم  احلقد 

اليومية مرعة  فرو�سنا  فة جعلت  ومزيَّ معلَّبة  اختفت يف طيَّات ح�سارة 

بالقهر وانحبا�س الفرح... اأعرف باأنني وجدت يف جريدة البعث ال�سورية 

م�ساحة احلرية التي اأعطتني اإياها ال�سحف واملجالت والدوريات وو�سائل 

اء الذين اأده�سوين 
ّ
الإعالم اللبنانية، وكنت �سعيدة جداً بذاك الكّم من القر

ب��ت��وا���س��ل��ه��م م��ع��ي ع���ر ال��ري��د 

الل���ك���روين، وه���ذا م��ا اأ���س��ع��رين 

من  الذي مل متحه  ال��وردي  بالأمل 

العربي  »ال�سعب  مقولة  ذاكرتي 

ليقراأ«.

الدكتورة  ��ع��ت  وّقَّ ال��ن��دوة،  بعد 

الكتاب  الأم����ني  اخل��ل��ي��ل  ���س��ل��وى 

للحا�رصين. 

»اأحاديث الأربعاء« 

ل�سلوى الأمني
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»���س��اح��ب ال��غ��ب��ط��ة وال�����س��ل��ط��ان « 

اجلديد  امل�����رصح��ي  العمل  ع��ن��وان  ه��و 

املحبة«  »�سوت  اإذاع��ة  مه  تقدِّ ال��ذي 

يف  وم���اري«  نايف  »�سنر  م�رصح  على 

املعاملتني.

َمن يتابع العمل يجد جهوًدا اإ�سافية اأ�سفت مل�سات جديدة ومميَّزة عن 

اأعمال �سابقة قدَّمها الأب فادي تابت خمرج العمل وبطله وموؤلفه.

اأكرث من ر�سالة على ال�سعيد الوطني والإن�ساين وهي  امل�رصحية تقدم 

ه وح�سب اإىل املوؤمنني، بل اإىل القيِّمني على الكني�سة، اإذ يف عز  ل تتوجَّ

احلاجة اإىل القمح والطحني خلع البطريرك �سليبه الذهب واأعطاه للثوار 

خ�سًبا،  �سليًبا  يلب�س  اأن  البطريرك  »باإمكان  بثمنه.  ويت�رصفوا  ليبيعوه 

املهم اأن يكون قلبه من ذهب«. 

يف  التاريخ  من  اأحداثها  ت�ستمّد  وطنية  ا�ستعرا�سية،  تاريخية،  م�رصحية 

من  التعّلم  هدفها  دة،  متعدِّ حقبات 

م�ستقبل  اىل  والتطلع  املا�سي  اأخطاء 

اأف�سل.

امل�رصحية،  عنوان  من  ح  يت�سِّ وكما 

حر�س الأب تابت على عدم ربط عمله 

. فقد ا�ستلهم �سخ�سية بطريرك و�سخ�سية حاكم.  با�سم ما اأو بوجه معنيَّ

يف الأوىل، اإ�ستند اإىل �سخ�سية البطريركني مو�سى العكاري وحجول. ويف 

الثانية، اإىل ال�سلطان �سليم الأول ومن جاء بعده. وثمة وجه اآخر للعنوان 

بحيث ميكن اأن يعني اأن »�ساحب الغبطة له اأي�ًسا ال�سلطان«. 

اإ�ستغرق التح�سري للعمل 8 اأ�سهر و�سارك فيه 50 �سخ�ًسا.

ح�سواين،  وليم  عون،  كارول  اخلال،  يو�سف  ن�سار،  بو  جلوزف  البطولة 

بول �سليمان، �سعد حمدان، ونوال كامل، والتاأليف والتوزيع املو�سيقي 

ل�سارل �سالل.

يف  جامًعا  ب��ريوت  يف  �سدر  جديد  كتاب  باأقالمهم«  عطوي  »اليا�س 

يف  قيل  وما  ال�سحف  يف  عطوي  ال�ساعر  عن  كتب  ما  كل  �سفحاته 

�سعره، خالل منا�سبات، اإىل مقابالت اأجريت معه.

�ساعر  عطوي  اليا�س  اإن  الكتاب  مقدمة  يف  �ساملة  جان  يقول 

وعناوين  املرفة،  والقبل  احلب 

العاطفة  وح��ي  من  هي  ق�سائده 

ا�سة، والع�سق املجنون، وهي  اجليَّ

ال�سرية  على  �ساطع  دليل  اأي�ًسا 

لفت  لنف�سه،  ارت�����س��اه��ا  ال��ت��ي 

الأدبية  بداياته  منذ  الإنتباه  اإليه 

اأي  الأوىل،  ال�سعرية  وانطالقته 

)نارانا(  البكر  كتابه  �سدور  منذ 

خم�سة  و�ستلحقها  دواوي��ن  �سبعة  له  �سدر  وقد   .1962 العام 

جديدة وكلها من عيون ال�سعر، ال�سعر امللهم املحلق.

واملجد  اجلمال  على  لديه  املر�سودة  الغالية  بلدته  مغدو�سة  اأما 

احلبيبة  بها، هي  يتغنَّى  وتراه  اإل  منا�سبة  تكاد متر  ما تكون، فال  اأكرث 

الثانية اأو رمبا هي 

الأوىل،  احل��ب��ي��ب��ة 

ينظم  التي  مغدو�سة 

ف��ي��ه��ا اأح���ل���ى ���س��ع��ره 

واأرقه حلًنا. 

وم����ع اج���ت���ي���از ال�����س��اع��ر 

يكت�سب  العمر،  خريف  عتبة 

رقة  ويزداد  �سعره عمًقا جديًدا 

م�سحة  فيه  فتطالعك  وع��ذوب��ة، 

ال��غ��روب ون��ظ��رة ال����وداع ال��دام��ع��ة، 

العاطفة امل�سبوبة وال�سوق  حيث نرى 

اأي��ام  واإىل  ال�سيعة،  اأف��راح  اإىل  امل��رح 

ال�سباب.

ويف هذا يقول:

»الناي يبكي بدمع العني من�سكبا

يا ب�سمة العيد فيها دمعتي �سجٌن

منطربا ب��الأ���س��واء  يب�سم   والعيد 

كيف العزاء وقد وىل ال�سباب �سبا«

»اإليا�س عطوي 

باأقالمهم...«

»�ساحب الغبطة وال�سلطان«

عمل م�رسحي جديد
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احتفلت اجلامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا )AUST( ب�سدور الكتاب الثامن 

يف �سل�سلة من�سوراتها اجلامعية: »حر لأوراق الذاكرة« لل�ساعر جوزف اأبي �ساهر، وفيه 

اإ�ساءات على اأعالم من لبنان. 

�سارك يف الندوة نقيب ال�سحافة حممد البعلبكي الذي نّوه ب� »جهد الزميل اأبي �ساهر 

يف ا�ستذكار �سحافيني كبار كانت لهم ب�سماتهم يف تاريخ ال�سحافة اللبنانية. وهو بهذا 

اجلهد يوؤّرخ حلقبة مباركة من م�سرية �سحافتنا«. 

تلته الأديبة اإميلي ن�رصاهلل ويف كلمتها »... هذا ال�ساعر الذي عرفناه مت�سّلالً بني نب�س 

اجلديد  كتابه  يف  يطّل  الوطن،  ُح��ّب  يف  متفانًيا  احل��روف، 

الذاكرة  يوقظ  حفيفها  لعّل  الأوراق،  فوق  حره  �ساكًبا 

كل  لغياب  وك��ان  غابت،  وج��وه  اإىل  احلياة  نب�س  ويعيد 

فرد بينها افتقاد ووح�سة. وهذا الكتاب اختيار حمبة ملا 

علق يف الذاكرة من اأنوار وجوه الذين اأناروا ظلمة ليالينا 

بفكرهم واإبداعهم يف كل حقل«.

اعتر  ال��ذي  رزق  اإدم���ون  ال��وزي��ر  كلمة  كانت  بعدها 

خ�سو�سيات  تظهر  موّثقة  معلومات  باقة  الكتاب 

وتلفت اإىل �سمائل مّيزت رعيالً ج�ّسد قيًما واحتّل مكانة. 

وجوزف اأبي �ساهر اأحيا يف النف�س زمًنا حُمبًبا، واأيقظ 

م�ساعر، فبّدل التنائي تدانًيا والنقطاع توا�سالً«. 

الكلمة الأخرية كانت للدكتورة اإلهام كالّب الب�ساط 

ي�ستدعي  املتاآلفة،  التناق�سات  كتاب  »اإنه  وفيها 

احلزن  ممرات  وينري  الفرح،  اأجرا�س  برانيم  الأ�سى 

القلب  بعروق  مي�سك  اخلالدين.  �سعلة  يف  الداخلي 

الذي  جيلنا  يف  الأقل  على  الروح،  برع�سات  ُه 
ُ
فنقراأ

يتقّلب بني اأمنيات وخيبات«.

اأب���ي ���س��اه��ر: »ال��ك��ت��اب يف  وخ��ت��م املحتفى ب��ه 

ال�سوء. الكتاب لكم. ما كتبته نقلته باأمانة وحمبة. 

واأ�سحت فيه عن �سعف هو الغبار فوق مراآة. الزمن 

عطى من العمر والوقت 
ُ
اأ اأن  يحمل ممحاة. اأمتنى 

ما ي�سمح يل بتتّمة«.

قّدمت  اللقاء  نهاية  يف 

هيام  اجل��ام��ع��ة  رئي�سة 

اجل��ام��ع��ة  درع  ���س��ق��ر 

وميدالية  امل��وؤل��ف  اإىل 

اجلامعة اإىل اخلطباء مع 

من  الكاملة  املجموعة 

من�سورات اجلامعة. 

وخ����ت����اًم���������ا وّق�����ع 

�ساهر  اأب��ي  ال�ساعر 

كتابه  ُن�����س��خ  ع��ل��ى 

ال���������ذي ق���ّدم���ت���ه 

اجل���ام���ع���ة ه��دي��ة 

للحا�رصين. 
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الإختفاء يقراأه احلا�رص اإحتفاء. فما 

من غياب. ولأن التذّكر وحده يتيح 

�ساء  املا�سي،  م��ع  طويلة  معانقة 

اجلامعة  يف  اللبناين«  الراث  »مركز 

اإط���ار  ويف  الأم��ريك��ي��ة   - اللبنانية 

�سل�سلة الأن�سطة الدورية لل�سنة اجلامعية 2010 – 2011، اأن 

يعانق ذكرى كرم ملحم كرم، بيدين اثنتني: معر�س ل�سحفه 

اأ�سدر  الذي  هو  ويحيي.  يحّيي  وكالم  وخمطوطاته،  وموؤلفاته 

األف ليلة وليلتني من جملته الق�س�سية »األف ليلة وليلة«، وله 

من  ح�سد  الإحتفال  ح�رص  وقد  وق�سة.  رواية  املئة  على  يزيد  ما 

ال�سخ�سيات الفكرية والأدبية والفنية والع�سكرية.

املركز  مدير  مع  كانت  البداية  اللبناين،  الوطني  الن�سيد  بعد 

الليلة  ه��ذه  اأن  »ك��ان يف ظني  ق��ال:  ال��ذي  زغيب  ه��ري  ال�ساعر 

ق�رص  يف  ال��ذك��رى  مهرجان  على  ع��اًم��ا   50 م��رور  ب��ذك��رى  نحتفي 

الأوني�سكو، ولكنني فوجئت لتوي باأننا نحتفل اأي�ًسا مبئوية �سدور 

جريدة البريق«.

حماولة حفر يف فكر كرم ملحم كرم )1903 – 1959( واأدبه، قام 

بها ال�سيد حممد ح�سن الأمني الذي اأ�رص اإىل احلا�رصين: »يخّيل يل اأن 

الن�سف الأول من القرن الع�رصين لو مل ي�سهد حياة هذا الكبري لكان 

اأدبه  قها قارئو  زمًنا ناق�ًسا وخالًيا من تلك النكهة الآ�رصة التي يتذوَّ

وال��ب��اح��ث��ون يف ف��ك��ره وروؤي��ت��ه 

ل��ل��ك��ون واحل��ي��اة والإن�����س��ان«. 

وت���وّق���ف ع��ن��د احل���داث���ة ال��ت��ي 

و�سمت اأدبه ناقلة اإياه اإىل �سفة 

ال��ت��م��ّي��ز وال��ري��ا���س��ة، ف��� »كتب 

»تاأ�سي�س  اأدبه  واإتقان«.  بغزارة 

والفكرية  الأدب��ي��ة  احلداثة  لع�رص 

وخل�س  بعد«.  ما  يف  قامت  التي 

الأمني اىل اأن »�سورة لبنان التي 

يف  ق��ائ��م��ة  انبثاقها  اىل  نتطلَّع 

لأنه  اخلالد  اأدب��ه  ويف  ك��رم  �سرية 

اإن�سايّن النزعة«.

لكرم،  الأدب��ي��ة«  »العا�سفة  يف 

قائالً:  رزق  اإدمون  املحامي  وقف 

»ها هو ماثل يف اللحظة واملدى، 

حي ولو قيل ق�سى، حا�رص ولو ُخّيل 

م�����س��ى«. واأ����س���اف: »يف امل��ق��الت 

اعتنق  جمًعا،  وامل��ج��ل��دات  ف���رادى، 

والعنفوان،  الكرامة  امت�سق  الوطنية، 

وعن  والطائفية«.  املذهبية  رف�س 

ال�سحافة التي عقد عليها كرم قرانه قال رزق: »اختار ال�سحافة 

قدر  اأن  موقًنا  وحفدة،  ولًدا  اأجنبها  والتزمها،  اقتحمها  منطلًقا، 

الإن�سان ال�سهادة، ونذر الأقالم احلقيقة«.

امل�سيحي  »املثقف  عن  فتحدَّث  ال�سماك  حممد  الأ�ستاذ  اأم��ا 

الأدب���اء  م��ن  واأم��ث��ال��ه  ك��رم  »لعل  ك��رم:  ملحم  ك��رم  يف  اللبناين« 

امل�سيحيني العرب كان يف ذهن البابا الراحل يوحنا بول�س الثاين 

الإر���س��اد  وثيقة  �سوغ  على  عملوا  عندما  م�ساعديه  اأذه���ان  ويف 

الر�سويل«. فكان »من خالل كتاباته من الذين اأقاموا حواًرا �سادًقا 

وعميًقا مع امل�سلمني يف لبنان ويف البلدان العربية«. وختم: »هو يف 

اأن  البابا  اأراد  اإىل ما  اإنتاجه الفكري �ساحب ر�سالة تدعو، ول تزال، 

يعمل اللبنانيون امل�سيحيون عليه اليوم وغًدا وبا�ستمرار، وهو تعزيز 

القاعدة التي تقوم عليها ثقافة العي�س امل�سرك«.

»حّدثني اأبي«، هكذا ا�ستعاد البن، نقيب املحامني ال�سابق ع�سام 

كرم، حديث والده اإليه »بعد اثنتني وخم�سني �سنة على موته بتلّطف 

�سغوف ميازجه حنني التذكار«.

واأ�ساف: »كان يحكي معنا كل 

در�سنا.  على  ي�رصف  وك��ان  ي��وم. 

في�سّمن، بكتب من مكتبته، تعليم 

احلكمة«.  مدر�سة  يف  املعلمني 

بررة  »كونوا  اأو�ساهم:  وباللغة 

اأولً«.  لغتكم  لغة.  بكل  باللغة. 

دت  تردَّ لوالده  اأقوالً  الإبن  د  وردَّ

»ال�سحافة  الأي���ام:  األ�سنة  على 

احلق.  الأف��ق  خدينة  الأدب،  مثل 

اأفق اأبعد من التاريخ. واأعر�س من 

الروؤيا. كلهم خافوا من ال�سحافة. 

العقائد.  واأه��ل  املعتقدات  اأه��ل 

على  تخاف  اأن  ال�سحافة  فعلى 

نف�سها من نف�سها اإذا كانت تريد 

اأن تراأ من اخلوف«.
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من اأقوال كرم ملحم كرم

ول  لكم  كرامَة  ل  ال��ّدرزّي:  ّيها 
َ
اأ امل�سلم،  ها  يُّ

َ
اأ  ،

ّ
امل�سيحي ها  يُّ

َ
»اأ

 
ُّ
امل�سيحي َين�سى  يوم  اإلّ  �ساأَن  ول  ق��وَة 

م�سلم،  اأنه  وامل�سلُم   ،
ّ
م�سيحي اأنه 

وا  لُتح�سُّ درزّي،  اأن��ه  وال����درزيُّ 

واح��داً  وط��ن��اً  لكم  اأّن  جميعاً 

ع��ل��ي��ك��م َج���م���ُع م�����س��ي��ئ��ت��ه، 

واإنقاُذه من �سوك الع�سبية 

َيحرمكم  عندئذ  الطائفية. 

�سعرًة  اأّن  وي��درُك   ،
ّ
جنبي

َ
الأ

اإلّ  ت�سُقط  ل  روؤو���س��ك��م  م��ن 

باإرادتكم«.

»مركز الرتاث اللبناين« 

يتذّكر كرم ملحم كرم





معارضض

اآذار

يف  ال��ف��ن«  »���راي��ا  ا�ضت�ضافت 

والنحات  للر�ضام  ا�ضتعادًيا  ا   معر�ضً بكفيا 

 35 عمرها  فنيَّة  م�ضرية  اخت�ر  احلكيم  مارون 

اأجمل  عن  والإزميل  بالري�ضة  خاللها  عرّب  عاًما، 

و�ضّم  والنحت،  الر�ضم  وزنتي  من  اهلل  وهبه  ما 

184 عمالً من منحوتات ور�ضوم واأعمال تركيب 

وجتميع، متّثل مراحل تطور هذا الفنان املميَّزة 

طوال 35 عاًما، وتتحدث عن فرادته وتوّهجه، 

وتف�ضي حكايات ع�ضقه ملحرتفه واأدواته، وحال 

اخللق والإبداع لديه.   

يف م�ضرية مارون احلكيم الكثري من املعار�ض 

جماعية.  اأخ����رى  يف  وامل�����ض��ارك��ات  ال��ف��ردي��ة 

منها  التقليدية  �ضواء  اأجنزها،  التي  والأعمال 

تك�ضف  حديًثا،  تبنَّاها  التي  تلك  اأو 

املعر�ض  جمع  وحيويته.  طاقته  عن 

الر�ضم  مادتي  على  العمل  توازيات 

املراحل  جميع  وا�ضتح�ر  والنحت، 

التي عربها مارون الفنان، و�ضغله 

وموا�ضيعه  تقنياته  على  الدائم 

واجلماليات  الألوان  وا�ضتخدامه 

التعبريية.

دة النربة  الأعمال املعرو�ضة متعدِّ

والأن��ف��ا���ض والأل����وان والأ���ض��وات، 

م��وا���ض��ي��ع��ه��ا ت�����راوح ب���ن ال�����ض��وق 

والرغبات وال�ضهوات والعري والروؤى 

النعتاق  واأن�ضاب  الأمومة  وظالل 

واحلرية وال�ضخرية والتهكم واأنغام 

اجل�ضد وبراعم احلب...

اأن »الفن  الر�ضام مارون احلكيم  يعترب 

على  �ضيطرة  البداية  يف  هو  ونحًتا،  ر�ضًما 

الأدوات واملواد والتقنيات، وهو علم بهذا 

املعنى ويجوز و�ضفه باملهنة، لأن الفنان غري 

ن من تقنياته واأ�ضاليبه  املقتدر وغري املتمكِّ

الفن  عملية  تبداأ  اإًذا  فا�ضل.  فطري  فنان  هو 

التعبري  بال�ضيطرة على املهنة ومن ثم ي�ضبح 

املهنة  اأدوات  ت�ضتعمل  معي�ضة  ر�ضالة  الفني 

ر�ضالة  اإي�ضال  من  ن  للتمكُّ الفنية  ومهاراتها 

الفنان امل�ضتوحاة من حياته واأحا�ضي�ضه، وتاأثر 

الو�ضل  هذا  اليومية.  وامل�ضاهدات  باحلوادث 

ل  حاجة  هو  وم��ا  مهنة  ن�ضميه  ما  بن  ���روري 

ومتمكن.  اأ�ضيل  فنان  كل  عند  عنها  ي�ضتغنى 

اإًذا الفن هو مهنة ور�ضالة«.

امللون  الفنان  يكون  اأن  ال�روري  من  لي�ض 

نوع  لكل  لأن  احلكيم،  يقول  العك�ض  اأو  نحاًتا 

وتقنياته  وم���واده  اأدوات���ه  الفنن  هذين  م��ن 

م�ضريتي  خالل  »�ضعيت  وي�ضيف:  املختلفة. 

ال�����ف�����ن�����ي�����ة 

اإىل  ال��ط��وي��ل��ة 

واإي��ج��اد  بينهما  اجلمع 

مزج  على  ت��ق��وم  ج��دي��دة  لغة 

�ضميته  واح��د  عمل  يف  خ�ضائ�ضهما 

»اللوحة املنحوتة«، هي جتربة بنيتها 

النافر  احل��ج��م  ا���ض��ت��ع��م��ال  ع��ل��ى 

للوحات ومن ثم تلوينها. كما 

الطبيعي  ال��ت��زاوج  ه��ذا  اأن 

واللون  احلجم  ب��ن  م��ا 

اأجن���ب م���ول���وًدا اآخ��ر 

ه����و امل��ن��ح��وت��ة 

امللونة«.
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ا�ضتعادة مل�ضرية

غنية بالتجارب 

مارون احلكيم

يف �رسايا الفن:

اأق�صى ما اأ�صبو اإليه 

اأن ي�صاركني

الآخرون َبْوحي  

اإعداد: تريز من�صور
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الفن  جم��ايل  يف  اأعمل  »ح��ن  بالقول:  وختم 

مكنوناتي  عن  للتعبري  اأمار�ضهما  ونحًتا،  ر�ضًما 

احل��وادث  ومعاي�ضتي  وم�ضاهداتي  الداخلية 

والتجارب ال�ضخ�ضية.  اأبوح لذاتي عن ذاتي واإن 

�ضاركني الآخرون يف هذا البوح فهذا اأق�ضى ما 

حن  الفني  العمل  لأن  واأبتغيه،  اإليه  اأ�ضبو 

مبدعه،  عن  م�ضتقالً  كائًنا  ي�ضبح  ينتهي 

النا�ض  لكل  ملًكا  ي�ضبح  وب��ال��ت��ايل 

الذين ي�ضاهدونه«.



ع����ن����د م�����ا ك���������ّون اإل���������ه ال�����ك�����ون اأك�����وان�����و

وع���ن���وان���و اإ�����س����م����و  ك���ت���ب  اأرزة  ب���غ�������س���ن 

ت الأج�������ي�������ال وال���ع�������س���ور
ّ
وب����ع����د م�����ا م��������ر

ول������ّف������وا ال���������دين اأه���������ل ال����ع����ل����م وال�����ن�����ور

ال�������س���ط���ور ب����ع����ده����ا  ل����ب����ن����ان  ب  ل����ق����ي����وا 

ب��ح��ن��ان��و اأرز  ج����ب����ال  رب����ي����ت  وال����غ���������س����ن 

ف��ي��ه��ا �������س������ارق  اإ������س�����م�����ك  ْل  ال�������س���م�������س 

ل�����������ول وج����������������ودك �������س������و ب����ي���������س����وي����ه����ا

ح��������د ال�����غ�����ي�����م�����ة ال����������زرق����������ة ح�����������دودك

ي�����������ا وط���������ن���������ي وح������������������دك راع������ي������ه������ا

اأرزك غ���������������ايل  ع������ل������ي������ن������ا  ك��������ت��������ر 

ي������ل������ل������ي ت����������رّب����������ا امل���������ج���������د ب�������ع�������ّزك

ع������ي�������������س ب����������ع����������ّزك ��������س�������و ب������ي������ه������ّزك

ب�����ان�����ي�����ه�����ا  
ْ
ل���������������� اهلل  وج���������ب���������ال���������ك 

���������ا ب�����ل�����وح�����ة وك������ن������ت ال����ر�����س����م����ة ت���������اأنَّ

وع�������ب�������واب�������ك م������ر�������س������وم������ة ال����ب���������س����م����ة

م���������ن ال���������ع���������ايل م������ن������ط������ال ال����ن���������س����م����ة

ل������������و غ��������������������رات ت������������راب������������ك ف����ي����ه����ا

�سيفنا و القلــم

طوين مراد

هالعمر 

مرة بيجي

عي�ش بعّزك

لن يرّد �سيمون...
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عندما  النرة  املهّذب  ال�سوت  ذلك  ياأتينا  لن  اليوم  بعد 

ال�سنرتال  رقم  اأو  املكتب،  يف  كنا  اإذا  �سفر  الرقم  نطلب 

عندما نكون خارجه.

لن يرّد �سيمون، ولن يكون هو من يعاجل اىل تلبية طلباتنا 

كّلما تعّطل خط يف الق�سم.

ذلك  ن�سمع  ل��ن  امل��دخ��ل،  اىل  ن�سل  عندما  ال�سباح  ويف 

ال�سوت يقول »�سباح اخلر« من خلف زجاج ال�سنرتال.

غادر �سيمون، غادر باكراً وما كان اأحد مّنا ينتظر اأن يغادر 

باكراً اىل هذا احلّد، وبحادث ماأ�سوي اىل هذا احلّد.

�سعقة كهرباء اأخذت ذلك ال�ساب اخللوق، اللطيف، الفائق 

التهذيب، واملندفع يف اأداء واجبه وخدمة رفاقه.

طن�سا  غ��ر  يف  »م��ا  وك���ان  �سيمون  ع��ن  ن�ساأل  ك��ّن��ا  كلنا 

باجلي�س«.

مكانه رفاق اآخرون �سوف يقومون بواجباتهم.

زج��اج  م��ن خلف  ي��اأت��ي جم���دداً  ل��ن  ال�سوت  ذل��ك  اأّن  غ��ر 

ال�سنرتال، ول عر �سماعة الهاتف...

ق�سم املطبوعات 

ت�������ع�������ي ت�����������ا ن���������������س�������اب�������ق ال�������ري�������ح

وال��������������������������ري��������������������������ح ن�����������������س��������ب��������ق

ون���������ر����������س���������م ي������������ا ح����������ل����������وي زي��������ح

وج����������������������������ّوى ال��������������زي��������������ح ن�����ع�����ل�����ق

ة ب�����ي�����ج�����ي وب����������روح
ّ
ه�����ال�����ع�����م�����ر م�������������ر

وب�����������������روح وم�����������ا م�������رج�������ع م���ن���خ���ل���ق

ع���������اه���������ال���������دين م������ن������ج������ي وم�����ن�����ط�����ل

وم������ت������ل اخل��������ي��������ال م������رج������ع وم����ن����ف����ل

ي�������ا ري���������ت ف����ي����ن����ا ي�������ا ح������ل������وي ن�������س���ل

���������س��������ي ع��������م��������ر ت����������������اين ون������ع������ت������ق

ت�������ع�������ي ت����������ا ن����������راف����������ق ال����ن���������س����م����ي

وع��������ال��������ري��������ح ن������ر�������س������م ال����ب���������س����م����ي

ت����ع����ي ت������ا اك�����ت�����ب ا�����س����م����ك وا�����س����م����ي

ع�����ا غ�������س���ون ح�����د ال�������س���م�������س ت��ت��ع��م�����س��ق

ت�������ع�������ي ت����������ا ن�������������س������اب������ق الأي�����������������ام

ون�����ح�����ل�����م �������س������وا ون�����������������رق الأح������������ام

ون������ر�������س������م ع������ام������ي ع�������ا ك�������ل م����ف����رق

ه�����ال�����ع�����م�����ر م�����������رة ب�����ي�����ج�����ي وب�����������روح

وب������������������روح  وم����������ا م�������رج�������ع م���ن���خ���ل���ق

حممد عادل ال�سيد - برجا ال�سوف



�سيفنا و القلــم

املوؤهل االول 

وليد جريج
اأحلى كلمة

كلمة اأمي و�سوت بّيي

م�ستاق ليك

اإىل اأمي
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وي����ف����ي���������س ق����ل����ب����ي ح������ب م������ن مت��ي

مت���ح���ي ال���ق���ل���ق ت�����ا ن�����اظ�����ري ت��غ��ّن��ي

ول����ف����ظ����ة ي�����ا اأم���������ي ت���خ�������ر ����س���ف���ايف

املوؤهل االول املتقاعد عون عون

م����رق����ت ����س���ن���ة ����س���و ب����ق����ول ي�����ا اأم�����ي

وال�����ع�����ي�����د ج��������اي واحل�������ب�������اب ك���ت���ار

م�������س���ت���اق ل����ي����ك ب�������س���ه���وة الن�����ظ�����ار

م�������س���ت���اق ل����ي����ك، ول���ه���ف���ت���ي اإع�������س���ار

م�������س���ت���اق اإرج��������ع م���ت���ل ط���ف���ل ���س��غ��ر

وي��غ��ف��ى ال�����س��ه��ر، واإن����ت ع��ا ج��ن��ب �رير

ت����ه����ّزي ب��ي��م��ي��ن��ك وال�������س���ع���ادة ت��ط��ر

وع���اج���ب���ه���ت���ي اإي��������دا ال���ي�������س���ار ت�����س��ر

م�������س���ت���اق ل���ي���ك ال���������س����وق م�������س ك���ايف

ي����ا ري������ت ب����ع����دك ع���اي�������س ب��ه��ال��ك��ون

ت���اك���ن���ت ����س���وف ال���ق���ل���ب م������ارق ه���ون

ل���ك���ن غ���ي���اب���ك �����س����ار ����س���وم���ه ل��ع��ون

دم����ي يف  حم����ب����و�����س  احل���������زن  ب�����ع�����دو 

وحم����ب����وب����ت����ي م���������س ه�������ون ي�����ا اأم�����ي

�����س����ّب����ع ع������ي������وين، وي�������رت�������وي ظ���ّم���ي

����س���ّم���ك ع����ا�����س����دري ب����ّو�����س خ�����دودك

وت������داع������ب������ي خ��������������دودي ب���امل���ل���ف���ه

راك��������ع��������ة ب����ال���������س����م����ت وال�����ع�����ف�����ه

���س��ف��ه اأو  اإي��������د  م�����ن  وف��������رح  ب���ه���ج���ه 

ت��ام�����س ع���ي���وين، وب�����س��م��ت��ك ع���ا ط��ول

غ����ي����اب����ك ك������اأن������و ح����م����ل ع����اك����ت����ايف

����اف����ة وم������راي������ت������ي ع�������اط�������ول �����س����فَّ

ح�����ام�����ل ع����اق����ل����ب����ي ح����ب����ك ال���������س����ايف

ح����ت����ى ح����رم����ن����ي �����س����وف����ة ع���ي���ون���ك

حممد عبد الرحمن دمج

ك����ب����ري ف�����رح�����ت�����ن�����ا  الم  ب����ع����ي����د 

ب����ي���������س����ارا ه��������زت ال������ع������امل ب�����اأ������رو

وي������ام������ا ع���ي���ون���ه���ا �����س����ه����رت ل���ي���ايل

وب����������ن ولده���������������ا ت����ن���������ر ع�����دال�����ة

ج����روح����ي ب���ي���ب���ل�������س���م  الأم  ح�����ن�����ان 

وط���م���وح���ي اآم����������ايل  ب���ن���ي���ت  ح����ب����ا  وع 

ث��م��ي��ن��ة درة  ي������ا  ال�����ك�����ل  اأم  ي������ا 

م����ث����ل رب����������ان ب����ي����ق����ود ال�������س���ف���ي���ن���ة

ب�����ع�����ي�����دك ج�����ي�����ت ق�����دم�����ل�����ك ه����دي����ة

ولأن�����������ك غ����ال����ي����ة ون����ف���������س����ك اأب����ي����ة

و����س���و ن���ف���ع ال����ك����ون ي����ا اأم������ي ب���دون���ك

ال����ل����ي ف�������س���ا ع وج��������ودي وم�������س���ري

ب���ي���م���ي���ن���ا ب���ال���ل���ط���ف ه��������زِّت �����ري����ري

ب���ج���ن���ب ال����ط����ف����ل ت���ت���ك���م���ل ر����س���ال���ة

مب���ح���ب���ة ����س���اف���ي���ة و�����س����وق وب�������س���ري

وب�����ع�����دا ع���اي�������س���ة ب���ق���ل���ب���ي وروح�������ي

ن�����س��ري ت��ب��ق��ى  رح  ال�����س��ع��ب  وب���ي���وم 

ب����ح����ي����ات����ك ك����ل����ه����ا ك����ن����ت الأم����ي����ن����ة

ل�������س���ط احل�������ب وال�����رح�����ل�����ة ق�������س���ري

ت����������رد ج����م����ي����ل����ك ال�������غ�������ايل ع���ل���ي���ي

ب��ي��غ��ف��ى ال���ن���ج���م وب���ت�������س���ه���ر ع��ي��ون��ك

امل����ب����ال����غ ب����ال����وف����ا ������س�����ارت ك���ت���ري

و����س���و م����ا ع��م��ل��ت م����ا ب���دف���ع دي���ون���ك

م���ت���ا م����ا ح������دا ب��ي��ه��ت��م ف��ّي��ي

روح������ي ف����داه����ا ون������ور ع��ي��ن��ّي��ي

��ه��ا ال���ث���اين اإن����ت ي���ا ب��ّي��ي ون�����سّ

خل������ّي������ات������ي ك�����ن�����ت وخل�����ّي�����ي

عينيها دم����ع  اإ�������رب  ع��ط�����س��ان 

�سلوعها بن  غل  برك�س  ب��ردان 

اإب�����ن�����ك ان������ا ب���ب���ق���ى »����س���ب���ي«

ل�������ل�������رب ب�������رف�������ع م���ط���ل���ب���ي

ب��ح��ن��ان��ا ال�����دايف ب��ت�����س��ه��ر ع��ل��ّي��ي

اأم�����ي ب���ه���ال���دين اأج���م���ل ه��دّي��ي

م�سوية �سمعات  ع��م��رك  دوب���ت 

م�سمّيه ل�»كلود«  الكبرة  احل�ّسة 

ج����وع����ان ل���ب���و����س���ات اإي���دي���ه���ا

وب���ن���ح���ن���ي ق�����������ّدام اإج����ري����ه����ا

م����ه����م����ا ب����ل����غ ع�����م�����ري ال���ك���ر

ب����ف����ر�����س دروب����������ك ب�����ال�����ورود

العريف كلود من�سور

اإن���������ت ب���ع���ت���م ل���ي���ل���ي ال���ق���م���ر

»اأم������������������������ي« ي����������ا اأح����������ل����������ى ك����ل����م����ة

رّدده�����������������������������ا ل�������������������س���������اين وق�������������ال

ه���������ّي���������ي ال��������ف��������رح��������ة وال�����ب�����������س�����م�����ة

وه�����������ب�����������ت ل��������ل��������دن��������ي��������ي رج�������������ال

 رّق����������������������������ة وح����������ّن����������ي����������ي
ّ
ك����������������������ا

وح�������ك�������ي�������ا ب������ي������ح������ك������ي ع�����������ن ح�������ال

وت����������������ا ك�������اف�������ي�������ه�������ا م������������ا ف������ّي������ي

الأر�����������������������������س ب����������رتك����������ع ك��������رم��������ال

ول�������������و م������ه������م������ا ت����������ب����������ّدل ه�������احل�������ال

 اأح�������������������������وال
ّ

م���������������ا ب���������ت���������ت���������غ���������ر

وك������ل������م������ة »ح������ب������ي������ب������ي« ب����ت���������س����ّل

حل���������ن���������ا و�����������س����������ع����������را وم����������������������ّوال
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�سيفنا و القلــم

فجر احلياة

جوزف �سعد

اأب���������ا امل�������ع�������ارِف اأن�����������َت احل���������بُّ وال����ع����ب����ُق

ا ن�����ف�����َح�����َك ط����ي����ًب����ا ع����ل����ى امل����ا
ً
ي������ا ن�������اث�������ر

����ن����ا م����دار�����سِ يف  الأح������������������راِر  ������س�����ان�����َع  ي������ا 

ق����ال����وا م���ث���ل���م���ا  ع�����ب�����ي�����ًدا  ج 
ِّ
ُت�������خ�������ر مل  ل 

����َك ل������اأج������ي������اِل ت����رع����اه����ا ن������������ذرَت ن����ف���������سَ

اأط�����ف�����اِل�����ك ن����ف���������سِ  يف  ن����ب����ت����ت  ع������زمي������ةٌ 

ا
ً
األ����َب���������س����َت����ه����م ق����������وًة ع������ززَت������ه������م ف����خ����ر

ال�����ده�����ِر م���������س����اع����َب  واج������ه������وا  اإذا  ح����ت����ى 

ْ
ا ل������ك ووف�������������اًء ي������ا ك�����ب�����َر ال���ب�������ر

ً
������س�����ك�����ر

اأج�����ي�����اُل�����ن�����ا رف�������َع�������ْت راي������اِت������ه������ا ف����رًح����ا

ُب ال�������������س������وَء وحت��������رتُق
َ
ف������را�������س������ةٌ ت�������ق�������ر

ب��������ك الأب���������������������وُة واجل�����������م�����������اُل واخل�������ل�������ُق

اأن����������������واُرك ك������م خ������ي������وَط ال����ل����ي����ِل ت����خ����رُق

ف����ال����ع����ل����ُم ن���������وٌر ي���������س����عُّ خ�����ل�����َف�����هُ الأف���������ُق

������س�����اُح�����َك ال������ِق������َي������ُم الأق��������������اُم وال�����������ورُق

ي����ن����دف����ُق وراَح  ُه�������م 
ُ
ف�������ك�������ر ت�����ف�����ّت�����ح 

ل���ل���م���ج���ِد ت�������س���ع���ى ب����ه����م ل����ل����ع����زِّ ي��ن��ط��ل��ق��وا

جت�������ّل�������دوا ف�����������س�����اُح ال�����ف�����ك�����ِر مي���ت�������س���ق���وا

 احل�������ي�������اِة م������ن الإمي��������������ان ي���ن���ب���ث���ُق
ُ
ف�����ج�����ر

ت��ن�����س��ح��ُق اجل�����ه�����ِل  ع�����ات�����ي�����اِت  راأْت  مل�����ا 

جي�ش العلم والثقافة

اإجازة يف اإدارة االأعمال

للعميد الركن

علي احلاج

حاز العميد الركن علي احلاج اإجازة 

يف اإدارة الأعمال من كلية اإدارة 

.)LCU( الأعمال يف اجلامعة اللبنانية – الكندية

اإجازة يف اإدارة االأعمال

للمالزم االأول

اليا�ش احلداد

نال املازم الأول اليا�س نعمة 

احلداد من لواء امل�ساة الثاين 

ع�ر، اإجازة يف اإدارة الأعمال - اخت�سا�س اإدارة، من كلية العلوم 

القت�سادية واإدارة الأعمال يف اجلامعة اللبنانية.

اإجازة تعليمية 

يف التاريخ 

للمعاون االأول 

فاروق

ال�سيخ علي

حاز املعاون الأول فاروق علي ال�سيخ من 

فوج املغاوير اإجازة تعليمية يف التاريخ من 

كلية الآداب والعلوم الإن�سانية يف اجلامعة 

اللبنانية.

اإجازة يف التاريخ للمعاون ربيع حمود

حاز املعاون ربيع اأحمد حمود من لواء احلر�س اجلمهوري 

اإجازة جامعية يف التاريخ من كلية الآداب والعلوم الإن�سانية يف 

اجلامعة اللبنانية.

اإجازة يف التاريخ للجندي ريا�ش عبا�ش

نال اجلندي ريا�س عبا�س نا�ر من فوج الإ�سارة، اإجازة يف 

التاريخ من كلية الآداب والعلوم الإن�سانية يف اجلامعة اللبنانية. 







بقلم: حممد �سلمان

• ثقافة االرتزاق ت�سويق لكلمة من دون نقاط فوق حروفها، 
وزرع للحروف من دون كلمات جتمعها، وكتابة مباعة اأقالمها، 

ومدائح ال �سوت وال �سدى لها، وموائد النفاق اأطباقها.

وثقافة االنتماء: كلمة للحق ومناعة للوالء وممانعة االرتهان 

ولغة مبادئ ال لغة ماآدب.

•  جميل �أن ت�سامر �لنجوم و�أنت حتلم ال �أن ت�سامرها و�أنت تعمل، 
فالدعوة �سحوة  �إدعاء،  ال �ساحب  دعوة  تكون �ساحب  �أن  وجميل 

فكر، و�الإدعاء �سيحة جهل.

•  يف الب�سرية: عني للفكر ويف الب�رص: عني للج�سد.
ففي لغة الب�سرية حكمة، ويف لغة اجل�سد �سهوة.

• يف �حلرث: لغة �الأر�ض.
ويف �حلرف: لغة �حلرب.

ويف �ملعاناة: لغة �ملعاين.

ويف �لتاأفف: لغة �لهو�ن.

ا.
ً
•  املتاأبطون همومهم اأكرث النا�س قعوًدا وفقر

واملتاأبطون اهتماماتهم اأكرث النا�س �سعوًدا وثروة.

ففي الهموم ت�ساوؤم، ويف االهتمامات تفاوؤل.

• من يتكئ على جدار الريح �رسيع ال�سقوط.
ومن يتكئ على احلظ قليل الو�سول.

ومن يتكئ على املديح ال �سهرة له.

ومن يعي�س على الرغيف امل�ستعار اأكرث النا�س جوًعا.

ومن يحلم يف منت�سف النهار: كمن يبني فوق الرمال.

ومن يجادل من دون علم، كمن يكتب من دون وعي.

•   يف املجاملة: ن�سف الكالم.
ويف ال�رصاحة: كل الكالم.

ويف املزايدة: رنني كالم ونق�س يف االأعمال.

• الذاكرة وعاء للذكاء، والذكاء وعاء للإبداع، فالذاكرة من دون 
ذكاء ت�ساب بال�سداأ، والذكاء من دون اإبداع فاقد لل�سدى.
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املعاون الأول 

علي ح�سن حطيط

الرقيب الأول 

خالد حممد 

م�سطفى العجل

الرقيب الأول 

�سيمون اليا�س 

دنكور

العريف 

مارون طنو�س 

بول�س

اجلي�ش  ق��ي��ادة  نعت 

علي  الأول  امل���ع���اون 

ح�سن حطيط الذي تويف 

بتاريخ 2011/2/3.

الدوير، ق�ساء  بلدة  مواليد 1964/3/25،  - من 

النبطية، حمافظة النبطية.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 1983/7/7.

- من عداد فرع خمابرات منطقة اجلنوب.

- حائز:

• و�سام فجر اجلنوب.
•  و�سام الوحدة الوطنية.

•  و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام ال�ستحقاق اللبناين الربونزي درجة رابعة.

• امليدالية الع�سكرية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش خم�ش مرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 20 مرة.
•تهنئة قائد اللواء مرتني.
-  متاأهل وله اأربعة اأولد.

اجلي�ش  ق��ي��ادة  نعت 

خ��ال��د  الأول  ال��رق��ي��ب 

العجل  م�سطفى  حممد 

ال�����ذي ت����ويف ب��ت��اري��خ 

.2011/1/31

القيطع،  جديدة  بلدة   ،1976/4/5 مواليد  من   -

ق�ساء عكار، حمافظة ال�سمال.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 1997/12/15.

- من عداد فوج التدخل الرابع.

- حائز: 

• ميدالية املوؤمترات للعام 2002.
 • و�سام التقدير الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش 3 مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 8 مرات.

• تهنئة قائد الفوج مرتني.
-  متاأهل وله ولدان.

اجلي�ش  ق��ي��ادة  نعت 

�سيمون  الأول  الرقيب 

ال��ي��ا���ش دن��ك��ور ال��ذي 

تويف بتاريخ 2011/2/23.

- من مواليد 1974/11/13، بلدة را�سيا الوادي، 

ق�ساء را�سيا، حمافظة البقاع.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 1992/6/17.

- من عداد لواء الدعم – فوج الإ�سارة.

- حائز:

الدرجة  من  الربونزي  اللبناين  ال�ستحقاق  و�سام   •  

الرابعة.

• و�سام التقدير الع�سكري.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش خم�ش مرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 17 مرة.
• تهنئة قائد اللواء.
• تهنئة قائد الفوج.
-  متاأهل وله ولدان.

اجلي�ش  ق��ي��ادة  نعت 

طنو�ش  مارون  العريف 

ب���ول�������ش ال������ذي ت���ويف 

بتاريخ 2011/2/10

ق�ساء  اأبلح،  بلدة   ،1976/8/26 مواليد  من   -

زحلة، حمافظة البقاع.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 1994/8/9.

- من عداد فوج التدخل الثاين.

حائز:

• و�سام التقدير الع�سكري.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش خم�ش مرات.

•  تهنئة العماد قائد اجلي�ش 15 مرة.
•  تهنئة قائد اللواء �سبع مرات.

•  تهنئة قائد الكتيبة.
•  تهنئة قائد الفوج.

- متاأهل من دون اأولد.





كيف تتاأّثر الأ�شجار املثمرة

باخللل املناخي؟

 خالل العام 
ّ
معروف اأن الأ�شجار املثمرة يف لبنان متر

مع  التفاعل  ح�شيلة  منها  كل  تاأتي  منو،  دورات  باأربع 

العوامل املناخية التي ت�شود يف كل ف�شل من الف�شول الأربعة. 

ففي الربيع ومع بدء ارتفاع حرارة اجلو والرتبة تتفّتح الرباعم 

ا، وهذا 
ً
الورقية والزهرّية لتعطي طروًدا جديدة واأوراًقا وثمر

ما ي�شّمى بدورة النمو التي حتتاج الأ�شجار خاللها اإىل املاء 

واحلرارة كعن�رصين اأ�شا�ش�شّي لكتمال عملّية التزهري وتكوين الثمار 

ال�شيف  والقطاف خالل  الثمار  الدورة حتى ن�شوج  ومنّوها. ت�شتمر هذه 

النهار وتدّن درجات  يرافقه من ق�رص  اأواخ��ره. مع حلول اخلريف وما  اأو 

ا�شتداد  نتيجة  تدريًجا  بالتباطوؤ  الأ�شجار  منو  يبداأ  الليل،  خالل  احل��رارة 

الهبوط  بفعل  كّلًيا  تتجّمد  اأن  اإىل  وت�صلُّبها،  النباتّية  الع�صارة  لزوجية 

الكبري لدرجات احلرارة وت�شاقط الأوراق خالل ف�شل ال�شتاء. وبذلك تكون 

ف  التوقُّ دورة  اأي  ال�صتوي  ال�صكون  طور  يف  دخلت  قد  املثمرة  الأ�صجار 

الكّلي عن النمو. 

الطويل،  �شباتها  م��ن  ت�شتيقظ  لكي 

الأ�شجار املثمرة، وفق نوع كل منها  حتتاج 

احل��رارة  �شاعات  من  حم��ّدد  عدد  اإىل  و�شنفه 

حم��ّددة  زمنّية  ف��رتة  خ��الل  وذل��ك  املنخف�شة 

ت�شتطيع  لكي  ���رصورّي��ان  العامالن  ه��ذان  اأي�ًشا. 

اإىل الأ����ش���ج���ار امل��ث��م��رة  الربيع  بداية  يف  والإنطالق  ال�شكون  طور  ك�رص 

من  العالية  الإحتياجات  ذات  الفاكهة  اأ�شناف  اإن  والنمو.  الرباعم  تفّتح 

�شاعات الربودة ل تنجح زراعتها يف املناطق ذات ال�شتاء الدافىء حيث 

ي�شّبب الدفء تاأّخر عملية تفّتح الرباعم وعدم انتظامها، كما ي�شّبب قّلة 

حّتى  اأو  الإنتاج  وانخفا�ض  الأزهار  وت�شاقط  الأغ�شان  على  الأوراق  عدد 

اإعداد: د. ح�شني حمود

اأ�شتاذ حما�رص يف كلية الزراعة

اجلامعة اللبنانية

مواسسم وخريات
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بات املناخية، اأو  من الآثار ال�شلبية للتقلُّ

ما يعرف باخللل املناخي، تدهور اإنتاج 

بع�ض اأ�شناف الأ�شجار املثمرة يف لبنان، 

وهذه الظاهرة باتت ملحوظة ب�شكل وا�شح.

كيف ميكن التعامل مع هذا الواقع، اأو 

ما هي اأنواع الأ�شجار املثمرة التي ميكن 

اأن يتجه املزارع اللبناين اإىل العتماد 

عليها، وهل من حلول لتدارك التاأثري 

ال�شلبي لرتفاع معدلت احلرارة على 

د اللبنانيون  الأ�شناف التي طاملا تعوَّ

زراعتها؟

كيف نتجنب 

اآثار التقلبات 

املناخية ال�شلبية 

على اأ�شجارنا 

املثمرة؟



تدهور، مع العلم اأن الرباعم الورقية حتتاج اإىل عدد اأكرب من �شاعات 

الربودة لكي تتفّتح مقارنًة بالرباعم الزهرّية لل�شنف نف�شه. اإذا اأردنا 

يف  تتباين  اخلوخ  اأ�شناف  اأن  جند  الأمر  هذا  حول  باأمثلة  ن�شت�شهد  اأن 

اإحتياجاتها من الربودة اإىل حّد كبري، فبينما يحتاج �شنف فلورداغراند 

)اأقل من 7  اأقل من 100 �شاعة من احلرارة املتدّنية  اإىل 

 950 من  اأكرث  ريدهافن  �شنف  يتطّلب  مئوّية(،  درج��ات 

�شاعة من احلرارة املتدّنية، كذلك الأمر بالن�شبة اإىل التفاح 

حيث اأن �شنف غولدن الأ�شفر يحتاج اإىل حواىل 200 �شاعة 

من الربودة، يف حي يتطّلب �شنف غولدن الأحمر ما يقارب 

800 �شاعة من الربودة. هذه الإحتياجات تتفاوت اأي�ًشا بي 

اإىل عدد  اللوزّيات ب�شكل عام حتتاج  اأن  الفاكهة حيث  اأنواع 

اأقل من �شاعات الربودة مقارنة بالتّفاحّيات.

اإنطالًقا مّما ورد اأعاله نرى اأن ال�رشط الأ�صا�صي خلروج ال�صجرة 

املثمرة من طور ال�شكون ودخولها اإىل دورة النمو هو ح�شولها 

على العدد ال�رشوري من �صاعات احلرارة املنخف�صة، والذي يتباين 

اإذا مل حت�شل ال�شجرة على هذه احلاجة  اأّما  ح�شب النوع وال�شنف، 

يف  خلل  اإىل  �صيوؤّدي  ذلك  ف��اإن  والرتبة  اجلو  ح��رارة  اإرتفاع  ب�صبب 

طبيعتها الفيزيولوجّية، يتجّلى يف عدم اإنتظام تفّتح الرباعم الورقّية 

والزهرّية وامتداد فرتة هذا التفّتح لعّدة اأ�شابيع مع ما ينجم عن ذلك من 

تفاوت يف عقد الثمار وحجمها وفرتات ن�شوجها، اإ�شافة اإىل زيادة كلفة 

قطفها وت�شّوه ق�شم منها.

الفاكهة الإ�شتوائّية

ا خ�شبة يف لبنان وجدت اأر�شً

اإ�صتوائّيًة يف لبنان  اأن نزرع فاكهًة  حتى قبل ع�رش �صنوات كانت فكرة 

ا اإرتفاع املعّدل  من �شبه امل�شتحيل، اإلّ اأن التغرّيات املناخية، وخ�شو�شً

اأ�شجار الفاكهة  العام حلرارة اجلو، غرّيت كل املوازين ومل جتعل زراعة 

ا ممكًنا فح�صب، بل جتارًة مربحًة لبع�ض املغامرين الذين 
ً
الإ�صتوائّية اأمر

ب حّظه بينما كان الآخر مدفوًعا برغبة تظّلل اأغ�شان 
ّ
اأراد بع�شهم اأن يجر

�شجرة فريدة من نوعها من حيث ال�شكل.

مل يكن يحلم اأحد من هوؤلء باأن اأ�صجار اجلّوافة والأفوكادو والكيوي... 

�شتزّهر وتنتج ثماًرا ت�شاهي بحجمها ونكهتها تلك املزروعة يف مناطقها 

الإ�شتوائّية الأم.

عاليه  قرى  يف  الفاكهة  هذه  مزارعي  بع�ض  يالحظ  بداأ  �صنتني  فقبل 

عن  مرت   900  –  800 اإرتفاع  على  الواقعة  وبلداتهما  الأعلى  وامل��ن 

بداأت  الثمار  واأن  الربد،  بفعل  تت�شاقط  تعد  مل  الأزه��ار  اأن  البحر  �شطح 

تعقد، ل بل راحت تنمو وتن�صج. باملقابل، كان مزارعو التّفاح، الفاكهة 

مردود  يف  خ�شائر  �شنتي  قبل  كابدوا  قد  املنطقة،  لهذه  التقليدّية 

ب�شبب  املناخّية، وب�شكل خا�ض  التغرّيات  بالذات بفعل  الفاكهة  هذه 

اإنحبا�ض الأمطار و�شّح املياه واجلفاف واإت�شاع دائرة الأمرا�ض واحل�رصات، 

الناجمة عن اإرتفاع حرارة اجلو. هوؤلء متّكنوا من خالل ت�صويق ثمار الكيوي 

من تعوي�ض خ�شائرهم من زراعة التّفاح.

هذا ما ح�شل 

معنا...

جن��اح زراع���ة اجل��ّواف��ة 

�شمري  املواطن  يرويها  ق�ّشة 

زين الدين من الهاللّية قائالً: »كانت 

ر  تت�شدَّ للزينة  �شجرة  د 
ّ
جمر اجلّوافة  �شجرة 

الوالد قطعها قبل عّدة  مدخل منزلنا، وقد طلبت من 

�شنوات، لكّنه رف�ض وبدل ذلك قام بت�شحيلها، ومل يكن حجم ثمار 

هذه ال�صجرة حّتى ذلك احلني يتعّدى حجم حّبة الكرز، ولكّنها بداأت منذ 

العام 2007 تعطي ثماًرا كبرية احلجم تن�شج وذات مذاق اأطيب بكثري 

من اجلّوافة امل�شتوردة وحّتى تلك التي تنمو على ال�شاحل، وقد تفاجاأنا 
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كثرًيا عندما وجدنا اأن الثمار قد بلغت يف ال�صنة التالية حجًما 

اأكرب اإىل جانب وفرة الإنتاج«.

�صوزان اأبو �صعيد من بلدة �صويت غامرت بزراعة الأفوكادو 

تقول: »اإن زراعة اأ�صجار الأفوكادو كانت يف البداية حماولة 

فوجئنا  اأّننا  اإلّ  كثرًيا،  منها  نتاأّمل  مل  وهواية  اأكرث  ل 

اأّنها  م�شيفة  اجل��ي��دة«،  والنوعّية  الوفري  بالإنتاج 

زرعت اأي�ًصا اأغرا�ًصا من الق�صطة والزعرور الإيطايل.

ويوؤكد املواطن �شمري ن�رص من بلدة القرية الواقعة 

والده  اأن  البحر،  �شطح  عن  م��رًتا   1050 اإرتفاع  على 

هذه  خ��الل  تعِط  ومل  �شنة  ع�رصين  قبل  برتقال  �شجرة  زرع 

الفرتة الطويلة اأي �صيء اآخر �صوى الرائحة الزكّية التي تفوح 

قبل  مرة  لأول  اأزه��رت  ال�شجرة  لكن هذه  اأوراقها،  من 

عرفنا  وعندها  ثمارها،  وعقدت  �شنوات  ث��الث 

بعدم  ذل��ك  معّلالً  �شفري،  اأب��و  ن��وع  من  اأّنها 

ت�شاقط الثلوج بوفرة كما كان يح�شل يف 

املا�شي.

الأ�شجار املثمرة التي تتالءم 

مع التغرّيات املناخّية

القادرة على  الفاكهة  اأ�شجار  اإن 

املناخية  املتغرّيات  مع  التكّيف 

الإحتبا�ض  عن  الناجمة  اجل��دي��دة، 

تتمّيز  ال��ت��ي  تلك  ه��ي  احل����راري، 

باخل�شائ�ض الآتي ذكرها:

- اأن تكون ذات اإحتياجات متدّنية 

من الربودة.

وتدي  ج��ذري  جمموع  ذات  تكون  اأن   -

توؤّمن  بحيث  الرتبة  يف  ومتعّمق  ق��وي 

الرطوبة  اإىل  ال��و���ش��ول  طريقه  ع��ن 

ال�رصورّية.

احل����رارة  درج����ات  ت��ت��ح��ّم��ل  اأن   -

العالية واجلفاف.

تنظيم  على  بالقدرة  تتمّتع  اأن   -

من  جزء  اإ�صقاط  طريق  عن  مائي  توازن 

الأوراق يف اأثناء فرتات احلر ال�شديد.

اخل�شائ�ض  ه��ذه  متتلك  التي  املثمرة  الأ�شجار  من  كبري  ع��دد  هناك 

وتعي�ض وتنمو وتثمر يف ظروف الزراعة البعلّية يف لبنان ومنطقة حو�ض 

املتو�شط املعتدلة املناخ، نذكر منها: التي، الزيتون، العنب، الرّمان، 

احللبي،  الف�شتق  التوت،  الك�شتناء،  املحلب،  وك��رز  الطري  كرز  اللوز، 

ال�شفرجل، النخيل وغريها. هذه الأ�شجار، املقاومة للجفاف هي بتكوينها 

فة 
ّ
املتطر اجلّوية  الأح��وال  مواجهة  على  وقدرة  �شالبة  اأكرث  البيولوجي 

والآفات والأمرا�ض الزراعّية. فالف�صتق احللبي مثالً ذو جذر وتدي ي�صل 

عر�شّية  وج��ذور  الرتبة  اأمتار يف   7 عمق  اإىل 

عن  بعيًدا  اأمتار  و10   5 بي  ما  اإىل  ت�شل 

جذور  ذات  بدورها  النخيل  �شجرة  ال�شاق. 

وملوحة  العط�ض  وتتحّمل  عميقة  وت��دّي��ة 

يتحّمل  ال����ذي  ال���رّم���ان  وك��ذل��ك  ال���رتب���ة، 

اجلفاف ب�شكل جّيد، واأ�شّعة ال�شم�ض الالفحة، 

واإنخفا�ض احلرارة يف ال�شتاء اإىل ما بي 13 و15 

حمّددة  اأنواًعا  يتطّلب  ول  ال�صفر،  حتت  مئوّية  درجة 

من الرتبة بل ينجح يف كثري من اأنواع الأرا�صي ويتمّيز مبجموع جذري 

قوي، متنّوع، كثيف ويتعّمق يف الرتبة عّدة اأمتار. اللوز اأي�ًصا من الأ�صجار 

التي تنمو باحلرارة وتعي�ض بالربودة، فهذه ال�شجرة قادرة على مقاومة 

ال�صفر، كما هي  احلرارة املنخف�شة بحيث تتحّمل حتى 27 درجة حتت 

قادرة على حتّمل احلرارة املرتفعة واجلفاف حيث اإحتياجاتها للماء قليلة 

باملقدرة  متتاز  وهي  الرطوبة،  قليلة  بعلّية  مناطق  يف  تزرع  اأن  وميكن 

الأوراق يف ظروف  اإ�صقاط جزء من  التوازن املائي من خالل  على تنظيم 

اجلفاف ال�شديد.

ا 
ً
نظر للجفاف  مقاومة  الأكرث  الأ�صجار  كاإحدى  معروفة  الزيتون  �صجرة 

اإىل جذورها املتعّمقة يف الرتبة، وخري دليل على قّوتها و�شالبتها وجود 

القد�ض(  )يف  عام   2000 اإىل  بع�شها  عمر  ي�شل  معّمرة،  زيتون  اأ�شجار 

وحتى 3000 عام )يف اإيطاليا(. كذلك التني الذي يعي�ض بعالً يف معظم 

املناطق اللبنانّية ويف خمتلف اأنواع الرتبة، وهو ي�شّنف بي اأكرث الأ�شجار 

املثمرة حتّمالً للجفاف. اأّما �شجرة التوت فهي قادرة على حتّمل اجلفاف 

الرتبة  تف�ّشل  ولكّنها  مئوّية(  درج��ة  و44   35 )بي  العالية  واحل��رارة 

ال�شفراء اخلفيفة. اخل�شائ�ض نف�شها من جهة مقاومة اجلفاف تتمّيز بها 

اأي�ًشا اأ�شجار الك�شتناء وال�شفرجل والعنب وكرز الطري وكرز املحلب.

هذه الأنواع من الأ�شجار املثمرة ت�شتطيع اأن حتّل جزًءا من امل�شكلة بحيث 

الربودة كبع�ض  �شاعات  التي تتطّلب عدًدا كبرًيا من  الأنواع  حتّل حمل 

امل�شكلة  من  الآخر  اجلزء  اأّما  وغريها،  واخلوخ  والإجا�ض  التّفاح  اأ�شناف 

فيمكن حّله با�شتخدام بع�ض املواد الكيميائّية التي ت�شتعمل لك�رص طور 

ال�صكون ال�صتوي لدى بع�ض الأ�صجار ومن بينها التفاح والإجا�ض.

اأخرياً يف لبنان م�شاحات وا�شعة مزروعة بالأ�شجار املثمرة التي تنتمي 

مبعظمها اإىل اأنواع التّفاحّيات واللوزّيات واجلوزّيات والتي تتطّلب عدًدا 

كبرًيا من �صاعات الربودة. هذه الأنواع من ال�رشوري املحافظة عليها لكن 

اإ�صتنباط  اإىل  ترمي  التي  والتجارب  والدرا�صات  البحوث  اإجراء  من  بد  ل 

اأ�شناف اأكرث مقاومة لدرجات احلرارة املرتفعة واجلفاف.

واخللل  اجلو  ح��رارة  وارتفاع  احل��راري  الإحتبا�ض  تداعيات  مواجهة  اإن 

املناخي على �شعيد الأمن الغذائي تتطّلب من الدولة اللبنانّية تفّهًما اأكرب 

اإقامة حمّطات  اأكرب بالقطاع الزراعي، من خالل  حلجم امل�شكلة واهتماًما 

والكوادر  ال�رصورّية  وامل��واد  باملختربات  وجتهيزها  الزراعّية  البحوث 

املت�شاقطات  وت��دّن  اجلفاف  تعان  التي  املناطق  يف  وذل��ك  العلمّية، 

املائّية كمنطقة البقاع ال�صمايل، ليتم ا�صتنباط اأ�صناف و�صاللت الأ�صجار 

املثمرة املالئمة للمناطق اجلافة و�شبه اجلافة.
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اإعداد: غري�س فرح
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لإنسسان
يف ا

رحلة 

اآذار

اإحتلَّ الريف مكانة  القدم،  منذ 

اللت�صاقه  االأذه�����ان  يف  مم��ي��زة 

بح�صب  ه��ي  وال��ت��ي  بالطبيعة، 

ملهمة  ال�����ص��ائ��دة،  االأع�����راف 

املبدعني على مدى الع�صور.

ن��ت��ائ��ج  اأن  ي���ب���دو  ل��ك��ن 

ال��درا���ص��ات احل��دي��ث��ة ج��اءت 

مناوئة لهذا املبداأ. ال الأنها تعار�س 

االإيجابي  الطبيعة  تاأثري  نظرية 

الأنها  بل  الب�رشية،  النف�س  على 

املعطيات  جميع  باالعتبار  تاأخذ 

احلياة  ة  كفَّ ح  ترجِّ التي  والدالئل 

�صعيد  على  ودوره���ا  املدينية، 

الفكرية،  �صكانها  وظ��ائ��ف  من��و 

وحتفيزها باجتاه االإنتاج واالإبداع.

م�������اذا ب�����ح�����وزة ال���ب���اح���ث���ني 

امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  االجتماعيني 

ون التاأثري االإيجابي  وكيف يف�رشِّ

وظائف  على  املدينة  يف  للحياة 

العقل الب�رشي؟

كيف تعزِّز احلياة

يف املدن طاقات االإبداع

طبيعة 

احلياة 

املدينية

ع��ل��ى ال��رغ��م من 

ت��ق��لُّ�����ص امل�����س��اف��ات 

تف�سل  التي  اجلغرافية 

الأري���اف بف�سل  امل��دن عن 

ال�رسيعة،  التوا�سل  وو�سائل  املوا�سالت  تطوُّر 

�سكان  م��ن  كبرية  ن�سبة  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 

الريف باتت تعمل يف املدن، اإل اأّن املوهوبني 

نوا - بح�سب املوؤ�رسات كافة- من  منهم مل يتمكَّ

يف  للعي�ص  النتقال  بعد  اإل  قدراتهم  تفعيل 

املدن والتفاعل اليومي مع اأجوائها.

التي  امل��ل��م��و���س��ة،  ال��راه��ني  جميع  اأث��ب��ت��ت 

املبدعني،  اأن  التاريخية،  الوقائع  اأف��رزت��ه��ا 

ا املخرتعني واملكت�سفني، وم�ساهري  وخ�سو�سً

اإل  الكامنة  طاقاتهم  عن  يك�سفوا  مل  الكتاب، 

بح�سب  يعود،  وهذا  امل��دن.  يف  ال�ستقرار  بعد 

ولونها  املدينية  احلياة  طبيعة  اإىل  الباحثني، 

ز. فهذه احلياة التي ي�سهرها  املميَّ

الب�رسي، كفيلة  غليان التفاعل 

يعي�سونها  من  اأدمغة  بتحفيز 

م���ق���دم���ه���ا:  يف  لأ�����س����ب����اب 

غمار  خ��و���ص  اإىل  ال���س��ط��رار 

الأ�سعدة  جميع  على  التناف�ص 

مبوازاة ال�ستجابة ملتطلبات احلياة 

وهذه  دة.  املعقَّ املدينية 

التي  هي  بالذات  العملية 
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د �سكان املدن من بالدة الكتفاء اأو القناعة 
ِّ
جتر

وت�سدُّهم  الأري����اف،  �سكان  بها  يتغنَّى  التي 

بالتايل اإىل منابع الإنتاج والعطاء. 

م�ساوئ  عن  يقال  ما  كل  من  الرغم  على  اإًذا 

التلوث  جلهة  ا  وخ�سو�سً امل���دن،  يف  احل��ي��اة 

وال�سجيج، ومتو�سع الثقل التجاري وال�سناعي، 

من  م�ستمدة  خا�سة  نكهة  احلياة  لهذه  يبقى 

اليقظة  الدماء يف عروقها. فورة حمورها  فورة 

الأدمغة  من  الهائل  الكم  لنمو  دت  مهَّ الدائمة 

التي �سنعت التطور احلايل.

مقوِّمات اليقظة املدينية

م��ات  ح�����س��ب الأب���ح���اث اجل���اري���ة، ت��ن��ب��ع م��ق��وِّ

مقدمها،  يف  خمتلفة  عوامل  من  اليقظة  ه��ذه 

الكثافة ال�سكانية، والتنوع الثقايف واحل�ساري، 

ملواجهة  ال��دائ��م  ال���س��ت��ع��داد  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

ات احلياتية. امل�ستجدَّ

فاللقاءات الب�رسية، وما ينجم عنها من تفاعل 

اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��وج��وه،  وتعبري  الأج�����س��ام،  لغة 

املعطيات التي ترتاكم يف الذاكرة بفعل تتابع 

الأحداث اليومية، تبقى ال�سبيل الأف�سل لتعزيز 

التناف�ص  اآلية  نن�سى  ول  الإب��داع��ي��ة.  احل��واف��ز 

الفطرية التي تنمو يف املدن، كما �سبق واأ�رسنا، 

ب�سكل ل ميكن لالأرياف ا�ستيعابه، مهما بلغت 

ن�سبة التنمية يف اأرجائها.

وه��و  الأه����م،  ال��ع��ام��ل  ال��ب��اح��ث��ون  ين�سى  ول 

املدن،  يف  الجتماعية  البيئة  بحكم  ال�سطرار 

الذي  الأم��ر  غرباء،  اأ�سخا�ص  مع  التوا�سل  اإىل 

يحّتم التعامل معهم بحذر �سديد، وهو ما يحّفز 

اآلية التاأهب التي حتث على العمل  يف العقول 

والإنتاج.

اأو�سلون،  جوديت  النف�ساين  الباحث  وح�سب 

ميت�سيغن  ج��ام��ع��ة  يف  درا����س���ة  اأج����رى  ال����ذي 

باتت  التي  احلديثة  التقنيات  فاإن  الأمريكية، 

الأري���اف  اإىل  وامل��ع��ارف  العلوم  نخبة  تو�سل 

التالحم  مكان  احللول  من  ن  تتمكَّ مل  النائية، 

توؤمنها  التي  احل�سارية  والتعددية  الب�رسي 

املدن.

اأهمية التعددية احل�صارية

من املعروف اأن اأكرثية املنتمني اإىل ثقافات 

وح�سارات واأعراف خمتلفة مييلون بالفطرة اإىل 

الحتماء ببيئتهم الجتماعية، الأمر الذي ي�سهل 

بحرية  وتقاليدهم  عاداتهم  ممار�سة  عليهم 

اأكر.

الأه���داف  املت�سابكة  املدينية  احل��ي��اة  لكن 

والدوافع، تفر�ص على هوؤلء يف معظم الأحيان، 

الحتكاك مبن يخالفونهم امليول واملعتقدات. 

امل�سالح  تخدم  لأ�سباب  عموًما  يح�سل  وه��ذا 

اخلا�سة والعامة.

الجتماعيني،  اخلراء  بح�سب  الحتكاك،  هذا 

هو املنطلق الرئي�ص ل�سعلة الن�سهار املديني. 

الن�سهار الذي ل يجنِّب املجتمع نتائج التقوقع 

ال�سلبية فح�سب، بل ي�سهل اإىل حد بعيد تبادل 

التقدم  بالتايل  ويفّعل  والثقافات،  املعارف 

على غري �سعيد.

التو�صع املديني

واالرتباط الفطري بالريف

اإن  القول  ميكن  تقدم،  ما  كل  اإىل  اإ�سافًة 

وتدفق  ال�سواحي،  لت�سمل  املدن  رقعة  تو�سع 

طمًعا  فيها  والعمل  لالإقامة  الأري���اف  �سكان 

الريف  بالك�سب، مل ي�سقطا من احل�ساب موقع 

ال��ت��وازن  حفظ  يف  �سكانه  ودور  الأذه����ان،  يف 

الدميوغرايف.

التي  املدينية  احلياة  ح��رارة  ف��اإن  ذل��ك،  اإىل 

الن�مط  اإىل  اإ�ساف��ة  و�سفه��ا،  يف  اأ�سهبنا 

نا  يتمكَّ مل  خطواتها،  ر 
ّ
ي�سي� ال��ذي  الإي��ق��اع��ي 

الت�سال  اإىل  اأبنائها  اإطفاء ميل  كما يبدو، من 

بجذورهم.

من  الطبيعة  اإىل  ال��ع��ودة  عليهم  م  يحتِّ ه��ذا 

وقت اإىل اآخر لي�ستعيدوا من خاللها اأنفا�سهم، 

وليت�ساحلوا مع ذواتهم قبل ا�ستئناف حياتهم 

العملية.

الأمر �سهل بالن�سبة اإىل الذين ميلكون بيوًتا 

اإىل هذه  ريفية. لكن ماذا عن الذين يفتقرون 

ال�سرتاحات؟

املدينية  الف�سح��ات  اإىل  يحتاجون  ه���وؤلء 

املفت��وح��ة  الع�ام��ة  احل��دائ��ق  اإىل  اخل��������رساء، 

الأولوي��ات  من  كاف�ة  ال��دول  تعتره��ا  التي 

احل�سارية.

التوا�سل  توؤمن  التي  الوحيدة  الأمكنة  اإنها 

الإيجابي بني �سكان املدن وجذورهم املتاأ�سلة 

يف الأر�ص، مع الإبقاء على دورة التطور الإنتاجي 

يف عروقهم. 





ضضية
بار ريا

أأخ

أآذأر
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اإعداد: نينا عقل خليل

يف الذكرى ال�شنوية لإن�شاء املجل�س 

الدويل للريا�شة الع�شكرية

رك�ض بني النادي الع�سكري 

املركزي وعني املري�سة

املجل�س  لإن�شاء  ال�شنوية  الذكرى  مبنا�شبة 

م املركز العايل  الدويل للريا�شة الع�شكرية، نظَّ

حملتي  بني  رك�س  �شباق  الع�شكرية  للريا�شة 

املري�شة،  وعييني  املييركييزي  الع�شكري  اليينييادي 

مل�شافتي 5 كلم و10 كلم.

ح�رض ال�شباق العميد الركن جورج بطر�س قائد 

املركز ممثالً قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، 

ريا�شية  و�شخ�شيات  الييقييوى،  عيين  وممثلون 

املتحدة  الأمم  قوات  ومن  اجلي�ش  من  و�ضباط 

املوؤقتة يف لبنان.

ال�شباق  يف  �ييشييارك 

ميين اجلي�س  عيييداوؤون 

والأجييييهييييزة الأميينييييية 

والدفاع املدين وفوج الإطفاء وال�شليب الأحمر 

والإحتيييادات  واملييدار�ييس  واجلامعات  اللبناين، 

والأندية الريا�شية والقوات الدولية ومن اأفراد 

عائالت الع�شكريني واملدنيني.

الع�شكري  الييييينييادي  يف  تيييمَّ  اخلييتييييييييام،  ويف 

على  وامليداليات  الكوؤو�س  توزيع  املييركييزي 

الفائزين.

قها الع�شكريون: ويف ما ياأتي النتائج التي حقَّ

- املركز الول: اجلندي بالل عوا�شة من لواء 

امل�شاة الأول.

- املركز الثاين: العريف ح�شني احلاج ح�شن 

من لواء امل�شاة التا�شع.

من  �شويدان  علي  اجلندي  الثالث:  املركز   -

لواء امل�شاة ال�شابع.

الريا�شي  للعام   1000x6 البدل  �شباق  يف  اجلي�س  بطولة  اأقيمت 

البلدي بتاريخي  اأجريا على ملعب بريوت  2011، وذلك �شمن لقاءين 

4 و2011/2/25، وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

• اللقاء الأول:
- لواء امل�شاة احلادي ع�رض، الأول، بتوقيت 16.32.3د.

- لواء احلر�س اجلمهوري، الثاين، بتوقيت 16.35.3د.

- اللواء اللوج�شتي، الثالث، بتوقيت 16.39.2د.

• اللقاء الثاين:
-  لواء امل�شاة احلادي ع�رض، الأول، بتوقيت 16.14.34د.

-  اللواء اللوج�شتي، الثاين، بتوقيت 16.17.27د.

-  لواء احلر�س اجلمهوري، الثالث، بتوقيت 16.19.02د.

1000x6 اللقاءان الأول والثاين لبطولة اجلي�ض يف �سباق البدل



للتزلج  لبنان  بطولة  اجلي�س يف  فريق  �شارك 

التي نظمها الإحتاد اللبناين للعبة، والتي جرت 

مييدرج  على  و2011/2/27   26 بتاريخي 

الأرز،  منطقة  يف  الييدويل  جييران  خليل  جييران 

اإىل  ينتمون  م�شرتًكا  خم�شني  جانب  اإىل  وذلك 

عدة اأندية. 

ويف الت�شنيف النهائي للبطولة، حلَّ العريف 

يف  الأرز  يف  التزلج  مدر�شة  ميين  واكيييييم  تييادي 

املركز ال�شابع ع�رض.
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اجلندي علي �سويدان 

وهدى العو�سي يف 

�سدارة اخرتاق ال�ساحية

اجلي�ض يحتل املركز 

الأول يف الفئات 

العمرية لخرتاق 

ال�ساحية

اجلي�ض

ي�سارك يف بطولة 

لبنان للتزلج

اأحييييرز اجليينييدي عييلييي �ييشييويييدان 

وهدى العو�شي من نادي الأن�شار 

بييطييوليية لييبيينييان الييعيياميية لخيييرتاق 

الإحتييياد  مها  نظَّ الييتييي  ال�شاحية 

حرم  داخل  القوى  لألعاب  اللبناين 

ويف  احليييدث  يف  اجلييامييعييي  املجمع 

اء  عييدَّ مئة  فيها  و�ييشييارك  حميطه، 

اءة ميين عييدة نيييواٍد احتييادييية.  وعييييدَّ

وجاءت النتائج على النحو الآتي:

• فئة الرجال )12كلم(:
- اجلندي علي �شويدان من لواء 

امل�شاة ال�شابع، الأول.

من  ن�رض  مالك  الأول  الرقيب   -

لواء امل�شاة اخلام�س، الثاين.

- العريف ح�شني احلاج ح�شن من 

لواء امل�شاة التا�شع، الثالث.

• فئة ال�سيدات )6كلم(:
 24.40 بتوقيت  )الأن�شار(  العو�شي  هدى   -

دقيقة.

 25.33 بتوقيت  )اإنرتليبانون(  رزق  ميلي�شا   -

دقيقة.

 25.55 بتوقيت  )انرتليبانون(  ب�شما  اآ�شيل   -

دقيقة.

للفئات  لبنان  بطولة  اأقيييييمييت 

العمرية لخرتاق ال�شاحية مل�شافة 

 2011/2/13 بتاريخ  كلم   12

على ملعب نادي اجلمهور، باإ�رضاف 

القوى  لألييعيياب  اللبناين  الإحتييياد 

ومب�شاركة ع�رضة اأندية، وحلَّ فريق 

اجلي�س يف املركز الأول بني الأندية 

امل�ضاركة بر�ضيد �ضت نقاط، وقد 

على  الع�شكريني  نييتييائييج  جييياءت 

ال�شكل الآتي:

اأحييد  الرقيب  الأول:  املييركييز   -

الييدركييو�ييشييي مييين لييييواء احليير�ييس 

اجلمهوري بتوقيت 38.17 د.

الأول  الرقيب  الثاين:  املركز   -

احلر�س  لييواء  ميين  عوا�شة  ح�شني 

اجلمهوري، بتوقيت 39.09 د.

- املركز الثالث: العريف حممد 

الثاين،  امل�شاة  لييواء  من  العجمي 

بتوقيت 39.10 د.



الأمريكية  اجلامعة  مت  نظَّ

 AUCE والتعليم  للثقافة 

اليد  كيييرة  يف  الييربيييييع  دورة 

اجلييامييعييييية بييياإ�يييرضاف الإحتيييياد 

وبح�شور  اليد  لكرة  اللبناين 

ميي�ييشييتيي�ييشييار وزيييييير اليي�ييشييبيياب 

الريا�شية  الدائرة  ورئي�س  اهلل  عبد  علي  الدكتور  والريا�شة 

احلدث  فييرع  مديرة  �شاهني،  يو�شف  املنظمة  اجلامعة  يف 

املدر�شة  يف  الريا�شة  وم�شوؤول  النابل�شي  رميا  الدكتورة 

احلربية املقدم جورج باليكيان وح�شد كبري.

مناف�شة  يف  بفوزها  مة  املنظِّ اجلامعة  اللقب  اأحييرز  وقييد 

مثرية )24 - 19( وحل فريق املدر�شة احلربية يف املركز 

الثاين، ومت اختيار الطالب كامل ن�شار من املدر�شة احلربية 

كاأف�شل لعب. وقد توىل قيادة املباريات احلكم الآ�شيوي يامن دمج.

األقى امل�شت�شار �شاهني كلمة نوَّه خاللها باملوؤ�ش�شة  ويف ختام الدورة 

الع�شكرية وبقيادتها احلكيمة وبدعمها الدائم للن�شاطات اجلامعية �شواء 

ا املدر�شة احلربية املمثلة بقائدها العميد 
ً
الثقافية والريا�شية، و�شاكر

الركن وليد �شليمان.

ز على  بعدها كانت كلمة لرئي�س اجلامعة الدكتور بيار جدعون الذي ركَّ

اأهمية اللقاءات الريا�شية بني املوؤ�ش�شة الع�شكرية واملجتمع املدين. ثم 

وزَّع كبار احل�شور الكوؤو�س وامليداليات على الفائزين.
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كاأ�ض الربيع 

يف كرة اليد

ال�شنوية  الييذكييرى  ملنا�شبة 

م مكتب  ل�شهداء بلدة معركة، نظَّ

ال�شباب والريا�شة وك�شافة الر�شالة الإ�شالمية وجمعية معركة الريا�شية، 

والإجمالية، وذلك  الفردية  الألعاب  ريا�شًيا يف  الثانية، مهرجاًنا  ولل�شنة 

يف  �ييشييارك  وقييد   .2011/3/4 ولغاية   2011/2/25 ميين  اعييتييبيياًرا 

القوى  واألعاب  ال�شاحية  �شباق  يف  الثامن  امل�شاة  لواء  فريقا  املهرجان 

اأندية  عييدة  من  فييرق  جانب  اإىل 

ومدار�س.

الثامن  امل�شاة  لييواء  من  حرب  حممد  العريف  حل  ال�شاحية،  �شباق  يف 

الكرة  يف  اأما  الثالث.  املركز  يف  ح�شن  طارق  واجلندي  الثاين  املركز  يف 

الطائرة، فقد لعب فريق اللواء �شد فريق بلدة معركة، وكانت النتيجة 

3-1 ل�شالح الفريق الأخري.

مهرجان ريا�سي اإحياًء لذكرى ال�سهداء يف معركة



رزق من  اإحتّل اجلندي بالل عوا�شة وميلي�شا 

املركزين  الطرق  لعدائي  ليبانون  اإنييرت  نييادي 

ن�شف  �شباق  يف  والإنييييياث،  لييلييذكييور  الأولييييني 

اإحياء  اأقيم  والييذي  الرابع  ال�شنوي  امليياراتييون 

ونّظمته  عيد،  و�شام  ال�شهيد  الييرائييد  لذكرى 

املديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالتعاون 

الإحتيياد  اإ�يييرضاف  انرتليبانون وحتييت  نييادي  مييع 

اللبناين لألعاب القوى.

من  وعييييداءة  عيييداء   490 ال�شباق  يف  �ييشييارك 

العام  والمييين  الييداخييلييي  الأمييين  وقييوى  اجلي�س 

واأمييين الييدوليية وفيييوج الأطييفيياء وقيييوات الأمم 

نواٍد  اإىل  بالإ�شافة  لبنان،  املوؤقتة يف  املتحدة 

وموؤ�ش�شات وجمعيات. 

الرائد  ن�شب  اأمييام  من  املت�شابقون  انطلق 

ال�شهيد عيد عند تقاطع ال�شفروليه - احلازمية 

اإعطاء �ضارة  ال�ضبية. وتولىّ  اإل ثكنة  وو�ضولً 

العقيد جورج حداد،  الإنطالق قائد �رضية بعبدا 

العميد  ال�شيارة  القوى  الذي مّثل وقائد وحدة 

لقوى  العام  املدير  ال�شباق  راعي  جبور  روبري 

الأمن الداخلي اللواء اأ�رضف ريفي، وذلك بح�شور 

اأ�شارتا  األبريتو  اجلرنال  الدولية  القوات  قائد 

وعدد كبري من ال�ضباط.

ويف النتيجة النهائية حّل اجلندي بالل عوا�شة 

طليعة  يف  رزق  وميلي�شا 

اأن  بييعييد  املييتيي�ييشييابييقييني 

اجتازا م�شافة 21.1 كلم 

بتوقيت 1.14.1 �شاعة 

لكل  �شاعة  و1.3.46 

منهما على التوايل.

الفنية  اليينييتييائييج  وهيينييا 

لل�شباق:

الذكور:

• فئة 18 - 19 �سنة: 
- حبيب حامت )العداوؤون 

القدماء(، الأول.

•فئة 20 - 39 �سنة: 
- اجلندي بالل عوا�شة، 

الأول.

احلاج  ح�شن  العريف   -

ح�شن، الثاين.

مالك  الأول  الرقيب   -

ن�رض، الثالث.

• فئة 40 - 44 �سنة: 
- الرقيب الأول عمر عبد اللطيف، الول.

- زهري ناجي )انرتليبانون( الثاين.

- بربل فرن�شي�شكو )القوة الدولية( الثالث.

• فئة 45 - 49 �سنة: 
- مروان العربي )العداوؤون القدماء( الأول.

- بالل حنوان )انرتليبانون( الأول.
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بطولة لبنان يف 

التايكواندو وميدالية 

ذهبية للني نا�سيف

اأحيييييرزت لييني اإبيينيية الييرائييد 

ل���واء  ن��ا���ض��ي��ف م���ن  ع��ب��د اهلل 

الأول  املركز  الثاين،  امل�شاة 

لعبة  يف  لبنان  بطولة  �شمن 

التايكواندو - احلزام الأ�ضفر، 

�شنة   15 دون  مييا  فييئيية  عيين 

كما  ذهبية.  ميدالية  حمققة 

املركز  �شقيقها يف  ح�شن  حلَّ 

الثالث �شمن البطولة نف�شها.

�شباق �شد ال�شاعة

الرقيب الأول ح�سني عوا�سة يف الطليعة

اأحرز الرقيب الأول ح�شني عوا�شة الرقم القيا�شي اللبناين 

باإ�رضاف  اجلي�س  فريق  مه  نظَّ الييذي  ال�شاعة  �شد  لل�شباق 

الإحتاد اللبناين لألعاب القوى على ملعب بريوت البلدي، اإذ 

�شجل 18548.75 مرًتا.

الع�شكرية  للريا�شة  العايل  املركز  رئي�س  ال�شباق  ح�رض 

العميد الركن جورج بطر�س والأمني العام لالإحتاد نعمة اهلل 

بجاين و�شخ�شيات وريا�شيون.

وقد حل يف املراكز الثالثة الأوىل كل من: 

- الرقيب الأول ح�شني عوا�شه. 

- الرقيب اأحمد الدركو�شي.

- العريف حممد العجمي.

ن�شف ماراتون الرائد ال�شهيد و�شام عيد

اجلندي بالل عوا�سه وميلي�سا رزق يف الطليعة



- اأ�شامة رعد )قوى الأمن الداخلي( الثالث.

• فئة 50 - 54 �سنة:
- روجيه بجاين )انرتليبانون( الثاين.

)الأميين  زيييتييون  ح�شن   -

العام( الثاين.

خييليييييفيية  اأحييييييمييييييد   -

)انرتليبانون( الثالث.

• فئة 55 - 59 �سنة:
غييييزيييييل  احييييييمييييييد   -  

)اليييييعيييييداوؤون الييقييدميياء( 

الأول.

ميي�ييشييلييم  مييييييي�يييشيييال   -

)اليييييعيييييداوؤون الييقييدميياء( 

الثاين.

كييييييييييادار  تييييييييييريي   -

)انرتليبانون( الثالث.

• فئة 60 - 64 �سنة: 
ازمييريليييييان  - مييانييويييل 

)اليييييعيييييداوؤون الييقييدميياء( 

الأول.

لييوتييز  مييييييارك  جيييييان   -

)انرتليبانون( الثاين.

مييو�ييشييى  �يييشيييميييعيييان   -

)اليييييعيييييداوؤون الييقييدميياء( 

الثالث.

• فئة 65 - 69 �سنة: 
- عادل عرقجي )العداوؤون القدماء( الأول.

- فايز الري�س )العداوؤون القدماء( الثاين.

- �شامل من�شور )انرتليبانون( الثالث.

الإناث:

• فئة 18 - 19 �سنة:
- اأ�ضيل ب�ضمة )انرتليبانون( الأول.

القيدمياء(  )اليييييعيييييداوؤون  منتي�س  جنييان   -

الثيانيية.

•فئة 20 - 39 �سنة:
- ميلي�شا رزق )انرتليبانون( الأوىل.

- �ضونيا حنا )انرتليبانون( الثانية.

-جوي�س ن�شار )انرتليبانون( الثالثة.

• فئة 40-44 �سنة: 
- الغا طراد )العداوؤون القدماء( الأوىل.

- مي زيدان )انرتليبانون( الثانية.

- نايلة كنعان )انرتليبانون( الثالثة.

• فئة 45 - 49 �سنة:
- ماري العم )انرتليبانون( الأوىل.

- لري�شا الأعور )انرتليبانون( الثانية.

- لنكا متيم )العداوؤون القدماء( الثالثة.

• فئة 50 - 54 �سنة: 
غيياي  فران�شي�س  الييريييطييانييييية  اليي�ييشييفييرية   -

)انرتليبانون( الوىل.

- بدرازا كالرا  )القوة الدولية( الثانية.

- حنني �شّيد )العداوؤون القدماء( الثالثة.

• فئة 55 - 59 �سنة: 
- جاكي يونان )انرتليبانون( الأوىل.

- بربارة اأغاجانيان )انرتليبانون( الثانية.

- ديدي �ضبىّاغ )انرتليبانون( الثالثة.

خا�س اجلي�س عدة مباريات يف كرة القدم 

وكانت النتائج وفق الآتي:

مباراة  اأقيمت   ،2011/2/7 بتاريخ   -

يف  الأ�شطا  يو�شف  ثكنة  ملعب  على  ودية 

اللوج�شتي  اللواء  فريقي  بني  كفر�شيما، 

انتهت  �ضيدا   - الريا�ضي  عنجر  ونادي 

بالتعادل الإيجابي 2 - 2.

فريقا  تبارى   ،2011/2/14 بتاريخ   -

النجمة  وجمعية  ع�رض  احلادي  امل�شاة  لواء 

الفريق  ملعب  على  معركة،   - الريا�شية 

اللواء  فريق  بفوز  املباراة  وانتهت  الأخري 

بنتيجة 4 - 3.

فريق  لعب   ،2011/2/23 بتاريخ   -

نادي  فريق  �شد  ع�رض  احلادي  امل�شاة  لواء 

ملعب  على  الريا�شي  الجتماعي  جويا 

اللواء  بفوز فريق  املباراة  وانتهت  الأخري، 

بنتيجة 2 - 1.

مباراة  جرت   ،2011/2/24 بتاريخ   -

الثاين  امل�شاة  لواءي  من  كل  فريق  بني 

الفريقني  بني  بالتعادل  انتهت  والعا�رض 

بنتيجة هدف واحد لكل منهما.

مباراة  جرت   ،2011/3/2 بتاريخ   -

على ملعب ثكنة بهجة غامن بني فريق لواء 

الأول،  الرية  احلدود  وفوج  الثاين  امل�شاة 

بنتيجة  الفريقني  بني  بالتعادل  وانتهت 

هدفني لكل منهما.

فريق  لعب   ،2011/3/6 بتاريخ   -

فريق  �شد  ودية  مباراة  الأول  امل�شاة  لواء 

لواء امل�شاة الثاين ع�رض على ملعبه وانتهت 

بالتعادل الإيجابي )1 – 1( للفريقني.
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صصا
من كل واٍد ع

اآذار

ال�رسقات تزداد

عند �سقف العامل

ق متاعك، فهذا 
َ
اأن تت�سّلق قمة اإفر�ست لُي�رس

اأمر ي�سيع احلرج. اإن �رسقات الأمتعة تت�ساعف 

ي�سهر  �سوف  الآن  بعد  ال��ع��امل:  �سقف  عند 

حار�س على اأمتعة املت�سلِّقني، و�سوف يقيم 

م على ارتفاع 6600  يف مع�سكر اأ�سا�سي متقدِّ

مرت. واأكرث فاأكرث يك�سف مت�سلِّقون عن �رسقة 

قناين  اأو  والأطعمة،  الأوك�سيجني،  قناين 

اجلبال  مت�سلقي  جمعية  وحت��اول  ال��غ��از. 

الختال�س  ات�ساع  اأن تخفف من  التيبت  يف 

»ياأخذ  اأن  غالًبا  يحدث  قد  اإن��ه  فتقول 

.»
ً
البع�س اأمتعة الآخرين خطاأ

  AIRBAG ون بكي�س هواء ُم�ِسنُّ

�ضري�ضي  ما  ه��ذا  لل�ضقوط،  م�ضاد   AIRBAG ه��واء  كي�س 

امل�سّنني. لقد وّل عهد ك�رس عنق الفخذ. فبف�سل لواقط، تنتفخ جيوب الهواء يف 

AIRBAG من  1.1 كلغ، يعترب كي�س هواء  اأقل �ضقوط. وبوزن  ع�رش الثانية عند 

ال�رسكة اليابانية »بروب« BROB االإك�ض�ضوار املثايل لكبار العمر. وال �ضيء غريًبا 

يف هذا االخرتاع االآتي من اليابان: فبلد ال�ضم�س امل�رشقة يبلغ عدد البالغني فيه من 

ل الثمانينيون فيه  العمر اأكرث من 65 عاًما حوال 35 مليون �ضخ�س، وميثِّ

اأكرث من 10% من عدد �ضكانه. وما يزال هذا االخرتاع الذي هو عبارة عن 

كي�س هواء مدمج يف �سرتة اأنيقة يف مرحلة النموذج التجريبي الأول.

اإن�سان اآيل

يعتدي على معلمه 

يف  بال�ستا  معمل  يف  �سويدي  عامل  جنح 

بكل  عليه  اع��ت��دى  اأن  بعد  حّقه  ينال  اأن 

لإ�سالحه.  يتح�رسرَّ  كان  اآيل  اإن�سان  وح�سية 

كورون  األف   25 قيمتها  غرامة  على  وح�ضل 

�سدر  حكم  نتيجة  ي��ورو(   2330( �سويدي 

�ضدقت  لو  هزيلة  تعزية  وكانت  مل�ضلحته. 

رواية ال�ضحيفة ذي لوكال THE LOCAL التي 

مفادها: »معتقًدا اأنه قطع التغذية عن االإن�ضان 

الآل��ة  ولكن  ه���دوء،  بكل  منه  اإق���رتب  الآيل، 

بعنف  راأ�سه  على  وقب�ست  فجاأة  ا�ستفاقت 

»وجنح العامل بالدفاع عن نف�سه والإفالت، 

ولكن الإن�سان الآيل امل�ستعمل اأ�سالً لرفع 

االأحجار الثقيلة اإ�ضتطاع اأن يك�رش له اأربعة 

جوهان�سن  ليف  القا�سي  واأعلن  اأ���س��الع. 

ر اأن املعمل ولو كان مذنًبا بالإهمال  الذي قدرَّ

يف  امل�سوؤولية  من  ج��زء  عليه  يقع  فاملّدعي 

اإن العامل كان ذا حظ  هذه الق�سية املحزنة. 

قوي، لقد اأ�سفى على املوت«.

ال متار�س

بعد اليوم

اليوم  بعد  املفيد  غ��ر  م��ن 

طلب رب العمل هاتفًيا وب�ضوت متهّدج غري ممّيز، مّدٍع املر�س امللزم الفرا�س: 

فالعديد  �سوتي.  ف 
ّ
تعر برنامج  بف�سل  الأم��ر  حقيقة  ك�سف  ممكًنا  بات  فلقد 

املتمار�س  الك�سول  لكت�ساف  الكذب  بكوا�سف  ُجّهز  الربيطانية  اجلمعيات  من 

»حتليل  برنامج  ا�ضتطاع  وهكذا  ميل.  دايلي  �ضحيفة  يف  جاء  ما  وفق  ب، 
ّ
املتهر

طلب  مو�ضوع  يف  االإنكليزية  ه��ارو  بلدية  بته 
ّ
جر ال��ذي  ال�ضخ�ضي«  ال�ضوت 

امل�ساعدة ال�سكنية عرب الهاتف، اأن يوّفر على املكلرَّف الربيطاين حوال 420 

األف جنيه ا�ضرتليني. ويف حال التمار�س وبالتايل التغيُّب عن العمل، يقّدر عدد 

املتمار�ضني بواحد لثمانية، االأمر الذي يكلف االقت�ضاد الربيطاين 13 مليار جينه 

ا�سرتليني �سنوًيا.

يوم اخلمي�س نباتي يف مدينة بلجيكية

رت بلديتها 
رَّ
يوم اخلمي�س يف غاند البلجيكية، ل يوؤكل اللحم فيه. فلقد قر

راديو  موقع  على  جاء  ما  وفق  االأ�ضبوع  يف  يوًما  نباتية  مدينتها  تكون  اأن 

وتلفزيون بلجيكا الفرن�سية RTBF، والهدف حماية �سحة املواطنني واإنقاذ 

الكوكب. ويعتمد اأ�ضحاب هذه املبادرة على تقرير للأمم املتحدة مفاده اأن 

اإنتاج اللحم وا�ستهالكه م�سوؤولن عن 18% من غازات الدفيئة. واأبدت املطاعم 

ا�ضتعدادها لتنفيذ االأمر اإما باإقرتاح �ضحن نباتي كل خمي�س، اأو باإلغاء اللحم 

مرة يف الأ�سبوع عن لوائح طعامهم.

اإعداد: العميد انطوان جنيم
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�إقر�أ

جملتك

 وجاوب

�مل�سابقة  �سارك يف  عام  كل  كما يف 

وج��اوب«  جملتك  »�إق���ر�أ  �ل�سنوية 

�لع�سكريني  م��ن  ك��ب��ر  ع���دد 

�أ�سدقاء  �إ�سافة �إىل  وعائالتهم 

وبنتيجة  »�جلي�ش« �ملدنيني. 

�جلو�ئز  توزعت  بالقرعة  �ل�سحب 

على �لنحو �لآتي:

التدخل  �جلائزة �لأوىل 300 �ألف لرة: املعاون ح�سن نعمان، فوج   •
الثالث - �رسية املدرعات الثانية.

• �جلائزة �لثانية 200 �ألف لرة: كري�ستيل اأنطوان رباط.
• �جلائزة �لثالثة 100 �ألف لرة: املعاون الأول علي الورداين، 

اأركان اجلي�ش للعديد - جهاز املرا�سم.

املكحل،  ربيع  املعاون  لرة:  �ألف   100 �لر�بعة  �جلائزة   •
قاعدة رياق اجلوية.

رزق،  اأبي  بول�ش  الأول  الرقيب  �جلائزة �خلام�سة 100 �ألف لرة:   •
اللواء اللوج�ستي -  فوج النقل.

التدخل  فوج  الدهبي،  ماهر  الأول  الرقيب  لرة:  �ألف   100 �ل�ساد�سة  �جلائزة   •
اخلام�ش.

• �جلائزة �ل�سابعة 100 �ألف لرة: جان �سمري نهرا، جونية.

• �ل�سوؤ�ل �لأول:
تدريب  مركز  اإفتتاح  مت  تاريخ  ب��اأي   -

تعزيز اأمن املطار؟

اجلواب: بتاريخ 2009/1/15.

• �ل�سوؤ�ل �لثاين:
- باأي تاريخ �سقطت الطائرة الأثيوبية؟

اجلواب: بتاريخ 2010/1/25.

• �ل�سوؤ�ل �لثالث: 
اإفتتاح حديقة اللواء  اأي جامعة مت  - يف 

ال�سهيد فرن�سوا احلاج؟

اجل������واب: ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم يف اجل��ام��ع��ة 

الثاين )الفنار(. اللبنانية-الفرع 

• �ل�سوؤ�ل �لر�بع: 
كرم  ملحم  النقيب  ول��د  ت��اري��خ  ب��اأي   -

واأين؟

اجلواب: العام 1932 يف دير القمر.

• �ل�سوؤ�ل �خلام�ش: 
�سطح  عن  قزوين  بحر  ينخف�ش  كم   -

البحر العام؟

اجلواب: 28 مرًتا.

• �ل�سوؤ�ل �ل�ساد�ش: 
ق�ساء  يف  برحليون  منطقة  تبعد  كم   -

ب�رشي عن بريوت؟

اجلواب: 104 كلم.

• �ل�سوؤ�ل �ل�سابع: 
- ماذا �ُسميت دورة ال�سباط 2010؟

اجلواب: دورة �سهداء نهر البارد.

• �ل�سوؤ�ل �لثامن:
- كم تبلغ م�ساحة اخلليج العربي؟

اجلواب: 25000 كلم2.

• �ل�سوؤ�ل �لتا�سع:
- كم بلغت م�ساحة العلم اللبناين الذي 

عر�ش يف مطار رياق؟

اجلواب: 65970 مرًتا مربًعا.

• �ل�سوؤ�ل �لعا�رش:
- اأين جرت اأول بطولة لكرة القدم يف 

العامل؟

ال���عام  الأوروغ���واي  يف  اجل����واب: 

.1930



اإعداد: فيليب �شّما�س

زة
ئ
جلا

400.000ا
لرية لبنانية

اال�سم: ..........................................................................................................................................................................................................................

العنوان: .....................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................
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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 15 ني�شان 2011.

• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

ة
ق
ب
سا
�
مل

ا
 
ط

و
ر
ــ
�س

اأفقيا:

1- منا�سبة ُيحتَفل بها يف 21 اآذار، يبداأ يف 21 اآذار، �سياج الوطن.

2- كاتب وفيل�سوف فرن�سي راحل، عا�سمتها يريفان.

حانه اإىل املكان الذي جاء منه، 
ّ
3- دبغ اجللد، و�سيلة لنقل الر�سائل، ي�رس

خل�َص من.

4- زاد وكرث، مدينة بريطانية، عني املاء.

5- اآلة طرب، غ�ّص الدراهم، ُتردد يف لعبة الطاولة، بلدة يف ال�سوف.

6- يقرع اجلر�ص، اأمعَن يف ال�سري، المع، قمر ممتلئ، اأوى.

7- للتعريف، اأ�ساء، �سوت الكلب دون النباح، اأر�سد، اأكرث الكالم على.

8- والية اأمريكية، اأزهر ال�سجر، املبادر اإىل.

9- جزيرة اإيطالية، اإفتخر، �سئمت، منزلنا.

10- �سعر اأ�سفار العيون، اختبار، كامل وناجز.

11- م�سباح، ينرثان ويفرقان املاء، املتخلِّ�ص من العبودية.

12- ينحِرف، �سجر الثمر، ذو الرَبكة، اأرخى ال�سرت.

13- �سعيف، اإجتاَزا، عتب عليك، فريق كرة فرن�سي.

اأمريكي  لرئي�ص  الثاين  االإ�سم  املقايي�ص،  من  �سال،  اخلرب،  يكتم   -14

راحل.

�رسيًفا  ال��ب��اب،  قرعت  مت�سل،  �سمري   -15

فطًنا.

فنانة  ب��ُط��وؤَ،  نقي�ص  احل���ب،  اأم��ر���صَ   -16

�سورية.

17- دكاين، غري متعلم، قطع ال�سيء.

راحل، عا�سمة  18- مطرب ومو�سيقار عربي 

.
َ
اإفريقية، بلي

19- اأذّم، حرف جر، لوحة �سهرية لدافينت�سي.

20- قبل اليوم، اأديب و�ساعر اأمريكي راحل، 

مرفاأ يف الربازيل.

21- بلدة يف اجلنوب، علم ُي�ساهد من بعيد، 

اأ�سوات منخف�سة اأو خفية، ِبزر.

: عمودياً

القفل. رفيق  عربية،  اإمارة  عربية،  اإمارة   -1

مو�سول. اإ�سم  لبناين،  �ساعر  ال�سهور،  اأحد  ال�سني،  يف  مدينة   -2

ال�سهل. نقاي�سهم،  كلثوم،  الأم  فيلم   -3

ه. ن�سرتدُّ بيكو،  جللبري  م�سهورة  اأغنية  اإ�سطرم،   -4

اإ�ستثناء،  اأداة  اأخرجهُ جاك مارتان،  اأعلى عا�سمة يف العامل، فيلم   -5

الفواكه. من 

االأطر�ص. لفريد  فيلم  ويكانفه،  يعا�سده  اأهجم،   -6

نومه. يف  نخر  م�رسية،  ممثلة   -7

ِجَباه. القدمية،  الع�سور  ريا�سيي  اأعظم  هالك،   -8

الوح�ص. بقر  من  قطيع  د، 
ْ
َبر اأمريكية،  والية  البناء،  اأ�سل   -9

فتور،  بعد  الن�شاط  راح��ل،  اإنكليزي  واأدي���ب  ريا�شي  ع��امل   -10

. ن بها مت�سا

ال�سيء. قلب  اإطارات،  ماركة  من،  �سطر   -11

فرن�سي. ممثل  ِمن،  دَنوُت  ايطاليا،  يف  مرفاأ   -12

ووّبخهُ. بهُ  نَّ اأ بريو،  �سمال  يف  مرفاأ  يتبخرت،   -13

على. فا�سَل  باالأجنبية،  منخف�ص  راحل،  م�رسي  وممثل  مطرب   -14

موا�سعهم،  مغّنج،  اآ�سيوية،  عملة   -15

اإىل. رجع 

اأق��م��ُت��م  ال��ب��ن��اء،  و���ش��ق��وط  ن���ه���دام  اإ  -16

معروف. �سجر  غاالت،  ماركة  باملكان، 

و�سط  لزومك  داوى،  قفَز،  يخ�ّسني،   -17

عليها. يتوكاأ  �سجاعة،  املعركة 

نوع  راحل،  فرن�سي  وفيل�سوف  كاتب   -18

مقِبل. االأمريكية،  االأفالم  من 

وعل،  راحل،  اإيرلندي  وروائي  كاتب   -19

. �سعل

مدينة  ال�سَنة،  ال�سفينة،  على  ُين�سب   -20

مبكره. ي�ستهر  حيوان  لبنانية، 

الفائزون

• املعاون الأول ب�شام زكي مراد 
اللواء ال�ساد�ص - الكتيبة 64.

• اجلندي ح�شن اجلمل 
لواء امل�ساة االأول.

• العريف ب�شام ب�شارة 
املديرية العامة لالإدارة.

• ف�شل عبا�س ملي 
النبطية - حبو�ص.
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بقلم:

العميد الركن

ح�سن اأيوب

مدير التوجيه

مهمة اإن�سانية

اختلفت حاالتها،  الزمن،  اإىل ثالثة عقود من  الدولية  بالقوات  لبنان  تعود عالقة 

تلك  هدفت  وقد  اأخرى.  اأحياناً  وتقطعت  اأحياناً  ا�ستمرت  التي  مهماتها،  وتنّوعت 

من  والتاأّكد  االإ�رسائيلي،  االحتالل  اإنهاء  على  التاأكيد  اإىل  دائ��م  ب�سكل  املهمات 

يف  وال�سالم  االأمن  وب�سط  الوطني،  الرتاب  على  الدولة  �سلطة  ب�سط  واإىل  ح�سوله، 

قرى اجلنوب وبلداته.

يف كل مرة، كانت االعتداءات االإ�رسائيلية، ما بني خرق واجتياح واحتالل، هي التي 

ت�ستدعي اإحياء املهمات الدولية وجتديد ت�سحيات دولها واأفرادها: العام 1978 

كان احتالل اجلزء االأكرب من اجلنوب، العام 1983 كان احتالل اأو�سع بلغ العا�سمة، 

العام 1996 كانت جمزرة يف قانا طاولت اجلنود الدوليني اأي�ساً، 

العام 2000 كانت املعركة الفا�سلة وكان االندحار االإ�رسائيلي، 

والعام 2006 كان العدوان االأكرب الذي ت�سمن حماوالت فا�سلة 

تدمري  اإىل  اللجوء  عرب  الداخلية،  ال�سوؤون  يف  وللتدخل  لالحتالل 

مع  اأرزاقهم،  وتخريب  املواطنني  و�رسب  واملوؤ�س�سات  املن�ساآت 

ما رافق ذلك من ت�سليل اإعالمي وتالعب باحلقائق.

التي  املهمات  ولتنفيذ  بواجباتها،  للقيام  مرة  جاهزة يف كل  الدولية  القوات  وكانت 

يكلفها اإياها جمل�س االأمن الدويل وفق االأو�ساع ال�سائدة، وكانت العناوين التي حتملها 

تختلف بني فرتة واأخرى، اإىل اأن اأ�سبحت يف املهمة االأخرية التي اقت�ساها القرار 1701، 

العام 2006: قوات االأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

ال�ساطئ  امتداد  انت�رست على  البحر  البحر والرّب، ففي  القوات بني  تنوعت جهود تلك 

اإىل  اأدى  ما  وهذا  ال�ساحل،  وتاأمني  االإقليمية  املياه  مراقبة  يف  اللبنانية  للبحرية  دعماً 

اإنهاء احل�سار البحري االإ�رسائيلي. ويف الرب دعمت وحدات اجلي�س اللبناين خالل انت�سارها 

التي تن�س على و�سع حد  الدولية  القرارات  اأر�س اجلنوب، وتعاونت معها لتطبيق  يف 

تعيد  فيه  اآمنة  بيئة  و�سمان  اجلنوب  يف  اال�ستقرار  وتر�سيخ  االإ�رسائيلية،  لالعتداءات 

يف  الت�سحيات  ذلك  خالل  الدولية  القوات  قدمت  الطبيعية.  احلياة  اإىل  باأكمله  لبنان 

م اجلي�س اللبناين �سهداءها كما يكرم �سهداءه . 
ّ
العتاد واالأرواح، وقد كر

الدويل  اجلندي  اإخال�س  بفعل  يوم  بعد  يوماً  تر�سخت  فاإنها  املواطن  مع  العالقة  اأما 

اأمام  باأنه  و�سعوره  املواطن  تعاون  وبفعل  اجلها،  من  وبالده  اأهله  ترك  التي  للمهمة 

وقد  ال�سعوب،  بني  احلتمي  بالتعاون  وتوؤمن  احل��دود،  تتخطى  اإن�سانية  دولية  ب��ادرة 

انعك�س ذلك اإيجاباً يف �سوؤون تربوية واإمنائية، يعود بعدها �سيوف هذا الوطن موؤمنني 

اإن كانت احلرب، وال نتاأخر عن اللحاق بركب ال�سالم  باأننا ال نتلكاأ يف الدفاع عن بالدنا 

واحل�سارة اإن بانت الب�سائر.
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