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لبنانية ل��رية   200.000 للموؤ�س�سات:   •
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امريكي دوالر   250 وافريقيا:  اوروب���ا   •
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• �سعر املجلة:

3000

لرية لبنانية

عنوان املجلة

مهًما  ج��زًءا  االإلكرتونية  احلرب  اأ�سبحت 

من احلرب احلقيقية، وبطلها لي�س اجلندي املدجج 

والروبوت  املوجهة  الطائرات  بل  الفتاكة  باالأ�سلحة 

اخل��راء  بع�س  وي��رى  املهمات.  املتعدد  ال��ذك��ي 

الواليات  يف  الع�سكرية  الروبوتات  تكنولوجيا  يف 

املتحدة ان العام 2025 قد ي�سكل منعطًفا مهًما يف 

التحول اىل احلروب التي تعتمد على اجلندي االآيل 

على نطاق وا�سع يف العمليات الع�سكرية.

العاملي  ك 
ّ
التحر رواد  اأح��د  لبنان  كان 

اإقرار  اإىل  اأّدى  مما  العنقودّية،  للذخائر  حد  لو�سع 

حّيز  دخولها  م��ن  �سنة  خ��ال  ا�ستطاعت  اإتفاقية 

التنفيذ تدمري نحو 50 يف املئة من هذه الذخائر 

يف العامل، وتخفيف اأوجاع الكثري من النا�س.
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قهوجي  جان  العماد  اجلي�س  قائد  لّبى 

االأرك��ان  هيئة  رئي�س  اإليه  وّجهها  ر�سمية  دع��وة 

 Martin اجلرنال  االأمريكي  اجلي�س  يف  امل�سرتكة 

املتحدة  الواليات  اإىل  بزيارة  فقام   ،Dempsey

االأمريكية ا�ستمرت ب�سعة اأيام، التقى خالها عدًدا 

من امل�سوؤولني وعر�س معهم العاقات الثنائية بني 

جي�سي البلدين.
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خالل  الأ���س��د  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  اأع��رب 

فايز  الأ���س��ت��اذ  ال��وط��ن��ي  ال��دف��اع  وزي���ر  لقائه 

الكبرية  للجهود  تقديره  عن  دم�سق،  يف  غ�سن 

مع  بالتن�سيق  اللبناين  اجلي�س  بها  يقوم  التي 

البلدين  بني  احل��دود  ل�سبط  ال�سوري  نظريه 

اإف�سال  عن  الأخرية  الآونة  خالل  اأ�سفرت  والتي 

حم����اولت ت��ه��ري��ب ���س��ح��ن��ات من 

البلدين  اأم��ن  ت�ستهدف  الأ�سلحة 

وا�ستقرارهما.

 ح�رض اللقاء وزير الدفاع ال�سوري 

العماد داوود راجحة، الذي كان وّجه 

اللبناين،  نظريه  اإىل  ر�سمية  دعوة 

معه  م�سطحًبا  ال��دع��وة  لبى  ال��ذي 

وفًدا ع�سكرًيا رفيًعا.

عند  ال��ل��ب��ن��اين  ال��وف��د  ا�ستقبل 

نقطة اجلديدة يف منطقة امل�سنع، 

انتقل  ث��م  رف��ي��ع،  ع�سكري  وف���د 

مقر  اإىل  ومنها  ق�سرية  ا�سرتاحة  اإىل  اجلميع 

وزارة الدفاع يف �سوريا، حيث عقدت خلوة بني 

اإىل  الوزيرين غ�سن وراجحة، حتولت بعد ذلك 

الوفدين  ومب�ساركة  برئا�ستهما  مو�سعة  جل�سة 

الع�سكريني اللبناين وال�سوري.

لدم�سق  زيارته  اأن  غ�سن  الوزير  اأو�سح  وقد 

التي  الأخ��وي��ة  العالقات  تعزيز  اإط��ار  يف  تاأتي 

ال�سقيقني،  وال�سعبني  البلدين  ب��ني  جتمع 

املحاولت  كل  من  واأم��ن  اأ�سلب  تبقى  والتي 

امل�سبوهة التي ت�سعى اإىل �رضبها اأو اإىل الإ�ساءة 

ثقته  عن  غ�سن  فايز  الوزير  اأع��رب  كما  اإليها، 

كل  باإحباط  كفيلة  ال�سوري  ال�سعب  اإرادة  باأن 

الوحدة  ت�ستهدف  التي  املوؤامرات 

الوطنية، لأن التالحم بني ال�سعب 

وقيادته كان دائًما و�سيبقى ال�سد 

النيل من  املنيع يف وجه حماولت 

ا�ستقرار �سوريا.

ويف لقاءات الوزير غ�سن، لقاء مع 

البطريرك اغناطيو�س الرابع هزمي 

اأنطاكيا  بطريركية  زي��ارت��ه  خ��الل 

و�سائر امل�رضق للروم الرثوذوك�س 

يف دم�سق، حيث كان حديث �سمل 

الو�سع العام و�سوؤون الطائفة.
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ت�رشين الثاين

زيارة ر�سمية

وزير الدفاع الوطني 

يزور �سوريا

والرئي�س الأ�سد

ر جهود اجلي�س  يقّدّ

اللبناين ل�سبط احلدود



ت�رشين الثاين

زيارة ر�سمية
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 اإلتقى عدداً من كبار 

امل�س�ؤولني 

العماد قهوجي

يف الواليات املتحدة:

الدور الذي يوؤديه 

اجلي�ش ي�سهم يف 

حفظ اال�ستقرار 

االإقليمي

ر�سمية  دع�ة  قه�جي  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  لّبى   

اجلي�ش  امل�سرتكة يف  الأرك��ان  رئي�ش هيئة  اإليه  وّجهها 

Martin Dempsey، فقام بزيارة  الأمريكي اجلرنال 

اأيام،  ب�سعة  ا�ستمرت  الأمريكية  املتحدة  ال�ليات  اإىل 

معهم  وع��ر���ش  امل�س�ؤولني  م��ن  ع���دًدا  خاللها  التقى 

تط�ير  و�سبل  البلدين،  جي�سي  بني  الثنائية  العالقات 

برنامج امل�ساعدات الأمريكية املقررة للجي�ش اللبناين.

اخلا�سة  ال���ح��دات  م��ن  ع���دًدا  ال��زي��ارة  �سملت  كما 

على  قه�جي  العماد  اّطلع  حيث  التدريبية،  واملعاهد 

تنظيمها ون�ساطاتها املختلفة، و�سبل اإ�ستفادة اجلي�ش 

اللبناين من اإمكاناتها.

الأرك���ان  هيئة  رئي�ش  قه�جي  العماد  التقى  وق��د 

وقائد   ،Martin Dempsey اجل���رنال  امل�سرتكة 

واأرك��ان   ،James Mattis اجل��رنال  ال��سطى  القيادة 

م�س�ؤولني  اإىل  اإ�سافة  القيادة  اخلا�سة يف هذه  الق�ات 

اآخرين يف اجلي�ش الأمريكي.

نائب  من  كل  مع  لقاءات  اجلي�ش  لقائد  ك��ان  كذلك 
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ت�رشين الثاين

زيارة ر�سمية

ال�سيد  اخل��ارج��ي��ة  وزي����رة 

 William Burns
لل�س�ؤون  الدفاع  وزير  وم�ساعدة 

 Michele ال�سيدة  الدبل�ما�سية 

 John وال�����س��ن��ات���ر   Flournoy
 Howard وال�����س��ن��ات���ر   McCain

 Darrell Issa وال��ن��ائ��ب   Berman
وعدد من اأع�ساء جمل�سي ال�سي�خ والن�اب.

اللقاءات  هذه  خالل  عر�ش  قه�جي  العماد 

الت�سليح  �سعد  على  اللبناين  اجلي�ش  حاجات 

والتدريب والل�ج�ستية، يف �س�ء املهمات الدفاعية 

اأن  على  الإط��ار  هذا  يف  م�سدًدا  اليه،  امل�كلة  والمنية 

الدور الكبري الذي ي�ؤديه يف حماية لبنان من اأي اإعتداء 

خارجي، ويف مكافحة الإرهاب، ي�سهم ب�سكل او باآخر يف 

الذي ي�سب يف خدمة  الإقليمي  الإ�ستقرار  احلفاظ على 

م�سالح املنطقة و�سع�بها كافة.

ويف امل��ق��اب��ل اأع���رب امل�����س���ؤول���ن الأم��ريك��ي���ن عن 

اجلي�ش  قيادة  تبذلها  التي  الكبرية  اجله�د  تقديرهم 

م�ؤكدين  اجلي�ش،  ق���درات  تعزيز  �سبيل  يف  اللبناين 

اجلي�سني  ب��ني  التاريخية  ال��ت��ع��اون  بعالقة  التم�سك 

برامج  بتط�ير  املتعلق  ب��الده��م  وق���رار  ال�سديقني، 

على  والعمل  اللبناين،  باجلي�ش  اخلا�سة  امل�ساعدات 

اتخاذ املزيد من اخلط�ات الن�عية يف هذا املجال.

املتحدة  ال�ليات  يف  اللبناين  ال�سفري  اأق��ام  ذلك  اإىل 

العماد  اأنط�ان �سديد، حفل ع�ساء على �رشف  الأمريكية 

اجل��رنال  احلفل  ح�رش  وق��د  امل��راف��ق،  وال���ف��د  قه�جي 

الأم��ريك��ي��ني  امل�����س���ؤول��ني  م��ن  وع���دد   Dempsey
وفعاليات اجلالية اللبنانية يف ال�ليات املتحدة.



ت�رشين الثاين

اإ�ستقباالت الوزير
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   وزير الدفاع الوطني 

ي�ستقبل

ال�سفري الإماراتي 

...وال�سفري الرو�سي 

...و�سفرية

الوليات املتحدة الأمريكية

ا�صتقبل وزير الدفاع الوطني ال�صيد فايز غ�صن، يف مكتبه يف الريزة، �صفري دولة الإمارات العربية املتحدة ال�صيد يو�صف الع�صيمي وعر�ض معه 

التطورات يف لبنان واملنطقة و�صبل تعزيز العالقات بني البلدين. وقد نقل ال�صفري الإماراتي اىل الوزير غ�صن دعوة لزيارة معر�ض دبي للطريان، 

الذي �صيقام بني الثالث ع�رش وال�صابع ع�رش من �صهر ت�رشين الثاين.

ا�صتقبل وزير الدفاع الوطني، يف مكتبه يف 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  �صفرية  الييريزة، 

مورا كونيللي، وعر�ض معها الأو�صاع الراهنة 

والتطورات يف لبنان واملنطقة.

ا�صتقبل وزير الدفاع الوطني، يف مكتبه يف الوزارة، �صفري رو�صيا 

ال�صيد الك�صندر زابيكني وبحث معه م�صاألة ت�صليح اجلي�ض.

وبعد اللقاء، اأعلن ال�صفري الرو�صي ا�صتعداد بالده لتقدمي 

م�صاعدات للجي�ض اللبناين، ورغبة رو�صيا يف تفعيل الإتفاقات 

املوقعة بني البلدين، والتي مّت الإتفاق على اتخاذ كّل الإجراءات 

ال�رشورية لتفعيلها وو�صعها مو�صع التنفيذ.
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ت�رشين الثاين

اإ�ستقباالت الوزير

...واملمثل اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة 

...والوزير ال�سابق 

اليا�ص �سكاف 

...وال�سفري 

الربيطاين 

...والنائب اإميل رحمة 

غ�صن،  فايز  الوزير  اإ�صتقبل 

�صفري  اليييييريزة،  يف  مكتبه  يف 

اجلي�ض.  ت�صليح  ق�صية  الإجتماع  وتناول  فليت�رش،  طوم  ال�صيد  بريطانيا 

وقد عر�ض الوزير غ�صن املهمات التي يقوم بها اجلي�ض يف كل املناطق 

اللبنانية جمدداً رف�ض لبنان كل اأ�صكال امل�صاعدات امل�رشوطة.

يف  مكتبه  يف  غ�صن،  فايز  الوزير  اإ�صتقبل 

معه  وا�صتعر�ض  رحمة  اإميل  النائب  الييريزة، 

التطورات العامة.

 ا�صتقبل وزير الدفاع الوطني، يف مكتبه يف الريزة، املمثل اخلا�ض 

لالأمني العام لالأمم املتحدة ال�صيد مايكل وليامز يف زيارة وداعية. 

و�صكل اللقاء منا�صبة مت خاللها عر�ض جممل التطورات الراهنة يف لبنان 

واملنطقة، وقد �صدد ال�صيد وليامز على �رشورة احلفاظ على ال�صتقرار 

ا اأن املنطقة ت�صهد تطورات كثرية، ول بد  والهدوء يف لبنان، وخ�صو�صً

من حت�صني الو�صع اللبناين منًعا لأي انعكا�صات �صلبية.

من ناحيته، اأ�صار الوزير غ�صن اإىل اأن لبنان مدرك ح�صا�صية املرحلة 

ودقتها، وهو يتعامل مع الأمور من هذا املنطلق، واجلميع فيه مدرك 

اأهمية احلفاظ على ال�صتقرار.

ا�صتقبل وزير الدفاع الوطني، يف مكتبه يف الريزة، 

الوزير ال�صابق اليا�ض �صكاف الذي اأكد خالل اللقاء 

�رشورة دعم اجلي�ض اللبناين واللتفاف حوله ملا ميثله 

من �صمانة للبنان واللبنانيني.





ت�رشين الثاين

اإ�ستقباالت القائد
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...وال�سفري الإماراتي

...وال�سفري ال�سرتايل 

قائد اجلي�ص

ي�ستقبل

ال�سفرية الأمريكية مع وفد مرافق

...وال�سفري ال�سوري 

 ا�صتقبل قائد اجلي�ض العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، 

�صفرية الوليات املتحدة الأمريكية ال�صيدة مورا كونيللي، يرافقها 

قائد العمليات اخلا�صة امل�صرتكة اجلرنال جوزف فوتل وملحق الدفاع 

لدى ال�صفارة الأمريكية العقيد بول رو�ض، وجرى خالل اللقاء بحث 

عالقات التعاون بني جي�صي البلدين.

 ا�صتقبل العماد قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف 

الريزة، �صفري �صوريا ال�صيد علي عبد الكرمي 

علي وبحثا الأو�صاع العامة.

ا�صتقبل العماد قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف الريزة، �صفري دولة الإمارات 

العربية املتحدة ال�صيد يو�صف علي الع�صيمي وعر�ض معه التطورات يف 

لبنان واملنطقة.

 ا�صتقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف الريزة، �صفري 

ا�صرتاليا ال�صيد الك�ض برتلم يرافقه امللحق الع�صكري 

العقيد البحري غافن اإيروين، يف زيارة بروتوكولية 

ملنا�صبة ت�صّلم الأخري مهماته اجلديدة يف لبنان.



ت�رشين الثاين

اإ�ستقباالت القائد
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...وقائد القوات 

اخلا�سة الأمريكي 

اجلرنال توفو

...ونائب مدير التخطيط لل�سوؤون ال�سيا�سية 

والع�سكرية يف منطقة ال�رشق الأو�سط

...واأمني عام املجل�ص العلى

اللبناين - ال�سوري 

القوات اخلا�صة يف  الريزة، قائد  ا�صتقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف   

يف  ع�صكري  وفد  راأ�ض  على  توفو  اجلرنال  الأمريكية  الو�صطى  القيادة 

جرى  اللقاء،  وخالل  كونيللي.  مورا  ال�صيدة  الأمريكية  ال�صفرية  ح�صور 

بحث �صبل تعزيز عالقات التعاون الع�صكري بني جي�صي البلدين ومتابعة 

تنفيذ برنامج امل�صاعدات الأمريكية املقررة للجي�ض اللبناين.

التخطيط  مدير  نائب  الييريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي،  العماد  ا�صتقبل   

لل�صوؤون ال�صيا�صية والع�صكرية اخلا�صة مبنطقة ال�رشق الأو�صط يف الأركان 

امل�صرتكة الأمريكية، اجلرنال جون �صارلتون على راأ�ض وفد مرافق، ويف 

ح�صور �صفرية الوليات املتحدة الأمريكية ال�صيدة مورا كونيللي. 

وقد بحثت خالل اللقاء، العالقات الثنائية بني جي�صي البلدين و�صبل 

تعزيزها.

...ووفًدا 

ع�سكرًيا 

بريطانًيا 

...واملن�سق اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة 

العميد  الييريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�ض،  قائد  ا�صتقبل 

يف  الدائمة  امل�صرتكة  القيادة  من  كريبويل  ريت�صارد 

الع�صكري  التعاون  البحث  وتناول  الربيطاين،  اجلي�ض 

بني جي�صي البلدين.

ا�صتقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف الريزة، 

املن�صق اخلا�ض لالأمني العام لالأمم املتحدة 

ال�صيد مايكل وليامز.

ا�صتقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، اأمني عام املجل�ض الأعلى 

اللبناين - ال�صوري الأ�صتاذ ن�رشي خوري، وتناول البحث الأو�صاع العامة.
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ت�رشين الثاين

اإ�ستقباالت القائد ...وم�ساعدة

املفو�ص ال�سامي

ل�سوؤون اللجئني يف جنيف 

...ووزير الثقافة 

...والوزير ال�سابق 

زياد بارود

...والوزير ال�سابق اليا�ص املر

  ...والنائب فادي الأعور 

ا�صتقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف الريزة، 

النائب فادي الأعور.

ال�صامي  ا�صتقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف الريزة م�صاعدة املفو�ض 

�صبل  معها  وعر�ض  فلري،  اإيريكا  ال�صيدة  جنيف  يف  الالجئني  ل�صوؤون 

الالجئني  حماية  �صاأن  يف  اللبنانية  وال�صلطات  املفو�صية  بني  التعاون 

غري الفل�صطينيني وم�صاعدتهم ودور اجلي�ض يف هذا املجال.

ا�صتقبل العماد قائد اجلي�ض، يف مكتبه 

يف الريزة، وزير الثقافة غابي ليون وتداول 

�صوؤوًنا عامة.

ا�صتقبل العماد قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف 

وتداول  بارود  زياد  ال�صابق  الوزير  الريزة، 

�صوؤوًنا عامة. ال�صابق  الوزير  الييريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�ض،  قائد  ا�صتقبل 

اليا�ض املر، وبحثا الأو�صاع يف لبنان.



ت�رشين الثاين

اإ�ستقباالت القائد
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  ...والنائب هرني حلو 

 ...والنائب اأمني وهبة

  ...والوزير ال�سابق حم�سن دلول 

اح 
ّ
...والنائب جمال اجلر

...والوزير ال�سابق وئام وهاب 

ا�صتقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، النائب اأمني وهبة.

ا�صتقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف الريزة، الوزير ال�صابق حم�صن دلول.

اح.
ّ
 ا�صتقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف الريزة، النائب جمال اجلر

ا�صتقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف الريزة، الوزير ال�صابق وئام وهاب.

ا�صتقبل قائد اجلي�ض، 

يف مكتبه يف الريزة، 

النائب هرني حلو.
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ت�رشين الثاين

اإ�ستقباالت القائد

 ...ومدير عام الأمن العام 

...ورئي�ص عام الرهبانية النطونية املارونية  ...ورئي�ص املوؤمتر ال�سعبي اللبناين 

الباتي داوود رعيدي 
ال�صعبي  املوؤمتر  رئي�ض  الريزة،  مكتبه يف  العماد قهوجي، يف  ا�صتقبل 

ا�صتقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، رئي�ض عام الرهبانية اللبناين ال�صيد كمال �صاتيال على راأ�ض وفد مرافق.

النطونية املارونية الباتي داوود رعيدي يرافقه الب �رشبل بو عبود.

ا�صتقبل العماد قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف الريزة، 

مدير عام الأمن العام اللواء عبا�ض اإبراهيم، وجرى بحث 

التعاون الأمني امل�صرتك بني املوؤ�ص�صتني.

كذلك، ا�صتقبل العماد قائد اجلي�ض يف مكتبه يف الريزة، كالً من:

النواب ال�صابقني: �صليم حبيب، نادر �صكر، جهاد ال�صمد، خمايل ال�صاهر، وكرمي الرا�صي، والوزير ال�صابق ابراهيم بيان، وامللحق 

للروم  اأحمد حممد، ومطران بريوت  الدين  اأ�رشف �صالح  العقيد  الع�صكري امل�رشي  العقيد بول رو�ض، وامللحق  الأمريكي  الع�صكري 

الكاثوليك كريل�ض �صليم ب�صرت�ض يرافقه الب اأنطوان ن�رش و�صهيل ابو حال، وال�صيد رايف مدايان، وال�صحايف �صائب دياب، والكاتب 

اأنوار املحبة  الكبري، ووفًدا من جمعية  ابو فا�صل، وال�صيخ عماد اخلازن، ووفًدا من جمعية حملة الزرق  ال�صيا�صي جوزيف  واملحلل 

ونقيب اأ�صحاب امل�صت�صفيات اخلا�صة يف لبنان املهند�ض �صليمان هارون مع وفد مرافق.



16

اجلي�ش - العدد رقم 317

ت�رشين الثاين

اإ�ستقباالت رئي�ش االأركان
 رئي�ص الأركان 

ي�ستقبل ال�سفري 

ال�سرتايل 

...والوزير بانو�ص منجيان

...والنائب الوليد �سكرية 

...وامللحق الع�سكري اليطايل مودعاً...وقائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة

...والنائب

فادي الهرب

ا�صتقبل اللواء الركن وليد �صلمان، يف مكتبه يف 

الريزة، النائب فادي الهرب.

 ا�صتقبل رئي�ض الأركان 

اللواء الركن وليد �صلمان، يف 

مكتبه يف الريزة، �صفري ا�صرتاليا ال�صيد الك�ض برتلم يرافقه امللحق 

الع�صكري اجلديد العقيد البحري غافن اإيروين.

 ا�صتقبل رئي�ض الأركان، يف مكتبه يف الريزة، الوزير بانو�ض منجيان.

ا�صتقبل رئي�ض الركان اللواء الركن وليد �صلمان يف مكتبه يف الريزة، 

النائب الوليد �صكرية.

ا�صتقبل رئي�ض الأركان، يف مكتبه يف الريزة، قائد قوات الأمم املتحدة 

املوؤقتة يف لبنان اجلرنال األبريتو اأ�صارتا الذي قدم له التهنئة مبنا�صبة 

التعاون  تعزيز  �صبل  البحث  تناول  وقد  اجلديد،  من�صبه  يف  تعيينه 

والتن�صيق بني اجلي�ض والقوات الدولية على خمتلف ال�صعد.

امللحق  الييريزة،  يف  مكتبه  يف  �صلمان،  وليد  الركن  اللواء  ا�صتقبل   

قّدم  وداعية  زيييارة  يف  بيتللي،  انطونيو  العميد  اليطايل  الع�صكري 

خاللها خلفه العقيد مي�صال �صاندري.
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اإ�ستقباالت رئي�ش االأركان

كذلك، ا�صتقبل رئي�ض 

الأركان، يف مكتبه يف 

الريزة، كالً من:

النائب ال�صابق عبد اهلل 

فرحات، والأ�صتاذ �صمري 

ال�صاهر، ووفًدا من روؤ�صاء 

بلديات را�صيا وال�صيخ زياد 

رغدا مع وفد بلدية اأكروم.

...وامللحق 

الع�سكري 

امل�رشي

...ووفًدا من اجلماعة الإ�سلمية

...ووفًدا من روؤ�ساء 

بلديات املنت الأعلى

احتفالت تكرمًيا 

للواء الركن �سلمان

ا�صتقبل رئي�ض الأركان، 

يف مكتبه يف الريزة، امللحق 

الع�صكري امل�رشي العقيد الركن اأ�رشف �صالح الدين.

 ا�صتقبل رئي�ض الأركان، يف مكتبه يف الريزة، وفًدا من اجلماعة الإ�صالمية، 

وجرى بحث ال�صوؤون العامة.

وليد  الييركيين  اليييليييواء  ا�صتقبل 

�صلمان، يف مكتبه يف الريزة، وفًدا 

من روؤ�صاء بلديات املنت الأعلى.

 اأقام امللحق الع�صكري ال�صعودي  اللواء حممد احلجاج، 

حفل ع�صاء يف فندق هيليو بوليتان - الرو�صة، مبنا�صبة 

تعيني اللواء الركن وليد �صلمان رئي�ًصا لالأركان.

ح�رش احلفل، اللواء الركن وليد �صلمان وعقيلته، وعدد من 

امللحقني الع�صكريني املعتمدين يف لبنان، و�صخ�صيات.

وللمنا�صبة نف�صها، اأقام جمل�ض رعية ال�صويفات للروم 

الأرثوذك�ض حفالً يف مطعم برج احلمام يف برمانا، يف حني 

اأقام احتاد بلديات املنت الأعلى وحركة لبنان ال�صباب ع�صاًء 

تكرميياً يف مطعم املوال- احلبتور.

تخللت الحتفالت، كلمات تهنئة للواء الركن �صلمان 

الذي ت�صّلم دروًعا تذكارية من اجلهات املنظمة.





الإفتتاح

ح����ف����ل اف����ت����ت����اح 

الإج����ت����م����اع ال���ث���اين 

لت��ف��اق��ي��ة ال��ذخ��ائ��ر 

ال��ع��ن��ق��ودي��ة، ال���ذي 

وزارة  ن����ّظ����م����ت����ه 

بالتعاون  اخل��ارج��ي��ة 

الأمم  ب���رن���ام���ج  م����ع 

امل��ت��ح��دة الإمن���ائ���ي 

وامل����رك����ز ال��ل��ب��ن��اين 

املتعّلقة  ل���أع��م��ال 

ب���الأل���غ���ام، اأق��ي��م يف 

ق�����ر الأون��ي�����س��ك��و، 

ب����رع����اي����ة رئ���ي�������س 

اجل��م��ه��وري��ة ال��ع��م��اد 

م��ي�����س��ال ���س��ل��ي��م��ان 

وح���������س����وره. وح�����ر 

جمل�س  رئي�س  اأي�ًسا 

ال����ن����واب ال����س���ت���اذ 

ن��ب��ي��ه ب���ري ورئ��ي�����س 

جنيب  الوزراء  جمل�س 

عدنان  واملغرتبني  اخلارجية  ووزي��ر  ميقاتي، 

املتحدة  ل���مم  ال��ع��ام  الم��ني  وممثل  من�سور 

والنواب  ال���وزراء  من  وع��دد  دوارت��ي  �سريجيو 

و�سفراء الدول العربية والجنبية املعتمدين يف 

لبنان و�سفراء من وزارة اخلارجية، اإىل ممثلني 

ملنظمات  ممّثلة  و�سخ�سيات  دول��ة   131 عن 

من  وع��دد  امل���دين،  واملجتمع  املتحدة  الأمم 

�سحايا القنابل العنقودية.

ا�ستهل احلفل بالن�سيد الوطني الذي اأن�سدته 

من  ترحيب  كلمة  ثم  الفيحاء«،  »ك��ورال  فرقة 

بعدها  ع�ازار،  دينا  ال�سابقة  لبنان  جمال  ملكة 

األقى الوزير من�سور كلم�ة حول »اتفاقية القنابل 

العنقودية، الفريدة والروؤيوية التي كان للبنان 

وحتققها  تبلورها،  يف  ورائ���دة  جلّية  ب�سمات 

ال��ره��ي��ب«. ال�����س���ح  ه��ذا  يحظر  دويل   ك�سّك 

احلدث  »ه��ذا  �سليمان  الرئي�س  برعاية  ون��ّوه 

الذي  اخلا�س  الهتمام  على  تدل�ي�ً  الكبري، 

الن�سانية  وامل��ب��ادىء  التفاقية  لهذه  يوليه 

معاناة  م��ع  لتماهيه  وجت�سيًدا  تختزن،  التي 

امل�ستمر  ووقوف�ه  العنقودي�ة  الذخائر  �سحايا 

بجانبهم«.

وقال: »منذ بداية عهده، قاد فخامة الرئي�س 

لبنان  �سورة  ليعك�س  امل��ب��ادرة  تلو  امل��ب��ادرة 

بغنى،  ع  امل��ت��ن��وِّ لبنان  ال��ع��امل،  يف  احلقيقية 

اإ�سماع  على  حري�ًسا  فكان  باأ�سالة.  واملنفتح 

���س��وت ل��ب��ن��ان يف امل��ن��ت��دي��ات ال��دول��ي��ة على 

كل  يف  الفاعلة  م�ساركته  و�سمان  اخت�فها 

الإن�سانية  القيم  تعزيز  اإىل  هادف  عاملي  جهد 

امل�سرتكة و�سونها«.
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م�ؤمتر

اإعداد:

با�سكال معّو�ض بو مارون
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الدول الأطراف

توؤّكد يف »اإعالن بريوت«

اأهمية املحافظة على ال�رشاكة

ك العاملي لو�سع حد 
ّ
كان لبنان اأحد رواد التحر

اإتفاقية  اإقرار  اإىل  اأّدى  مما  العنقودّية،  للذخائر 

التنفيذ  حّيز  دخولها  من  �سنة  خالل  ا�ستطاعت 

)العام املا�سي( تدمري نحو 50 يف املئة من هذه 

من  الكثري  اأوج��اع  وتخفيف  العامل،  يف  الذخائر 

النا�ض.

الجتماع  املن�رشم  اأيلول  خالل  ا�ست�ساف  لبنان 

)الجتماع  الإتفاقية  يف  الأط��راف  للدول  الثاين 

 131 التقى ممثلو  حيث  لو���ض(،  كان يف  الأول 

اأيام،  اأربعة  ت 
ّ
لوا بعد نقا�سات ا�ستمر دولة وتو�سّ

اإىل تو�سيات �سدرت حتت عنوان: »اإعالن بريوت«.



كلمة رئي�ض اجلمهورّية

بتوجيه  ا�ستهلها  اجلمهورية  رئي�س  كلمة 

القنابل  �سحايا  الأحياء  »ال�سهداء  اإىل  التحية 

الإجتماع«،  يف  امل�ساركني  واإىل  العنقودية، 

ال�رق،  يف  املتجّذر  »البلد  لبنان  يف  بهم  مرّحًبا 

والذي ا�سطلع منذ القدم، بدور رائد يف جمال 

انطلقت  وقد  والنفتاح.  والتكامل  التوا�سل 

ث�ثة  م��ن  اأك��ر  منذ  ال��ع��امل  اإىل  �سواطئه  م��ن 

�سّكلت  متقدمة،  اأبجدية  عنا�ر  �سنة،  اآلف 

حركة  يف  �سعبه  قبل  م��ن  اأ�سا�سية  م�ساهمة 

التقدم الإن�ساين. وهو ما زال يدعو بثبات، اإىل 

والديانات،  والثقافات  احل�سارات  حوار  تعزيز 

اأي  الت�سادم والح��رتاب، بعيداً من  كبديل عن 

والإره��اب،  والظلم  ف 
ّ
التطر اأ�سكال  من  �سكٍل 

والإخ����اء«. والت�سامن  ال��ع��دال��ة  ق��اع��دة   على 

من  لأك��ر  ممثلني  اليوم،  هنا  »نلتقي  وق��ال: 

غري  املنظمات  م��ن  كبري  ول��ع��دٍد  دول���ة،  مئة 

�سمن  م��ن  النبل،  �سديد  لغر�ٍس  احلكومية، 

املجتمع  عليها  ت��واف��ق  و���س��ي��ا���س��ات  م��ب��ادئ 

ل�س�ح  حٍد  و�سع  اإىل  ال�سعي  وهي  األ  ال��دويل، 

اآثم وفّتاك، وهو القنابل العنقودية. اإن انعقاد 

اتفاقية  يف  الأط���راف  للدول  الثاين  الجتماع 

القنابل العنقودية تعبري عن اإرادتنا ال�سيا�سية 

اجلامعة مبواجهة الآثار املاأ�سوية لهذا ال�س�ح، 

الذي ل مييز مدنًيا عن ع�سكري، ول يفرق بني 

رجل اأو امراأة، اأو �ساب اأو كهل اأو طفل، وي�ستمر 

ب�سورة  وعقود  ل�سنوات 

بعد  ودن���ي���ئ���ة،  ���س��ام��ت��ة 

انتهاء احلروب والنزاعات، 

ال���ق���ت���ل  ع���م���ل���ي���ات  يف 

وهذا  املربجمة.  والإعاقة 

جتديد  منا،  ي�ستوجب  ما 

�سحايا  م�ساعدة  التزامنا 

ه����ذا ال�������س����ح ال��ره��ي��ب 

وت��اأه��ي��ل��ه��م، واإمي��ان��ن��ا 

ب�رورة جتنيب  امل�سرتك 

وي�ته  العامل  �سعوب 

يف امل�ستقبل«.

»مقاربتنا  اأن  واأّكد 

مل��و���س��وع ال��ق��ن��اب��ل 

ال��ع��ن��ق��ودي��ة، اإن��ت��اًج��ا 

وتخزيًنا  وا�ستخداًما 

ون���ق���ً�، ت��ن��ط��ل��ق من 

اإن�سانية،  اع��ت��ب��ارات 

�سوء  يف  ن����درك،  اإذ 

دول  من  العديد  يف  الق�سوة،  �سديدة  جت��ارب 

على  الكارثية  ا�ستخدامه  ت��داع��ي��ات  ال��ع��امل، 

الإن�سان، كما والتحديات التنموية الباهظة التي 

يفر�سها على ال�سعوب بعد انتهاء النزاعات. اإلّ 

ت�سجيل  كذلك  يفر�سان  واملنطق  الواجب  اأن 

على  والتاأكيد  مل�ستعمليه،  ال�سيا�سية  اإدانتنا 

الأذى  املنا�سب عن  التعوي�س  اإلزامهم  �رورة 

و�رح  بها«.  ت�سببوا  التي  الفادحة  والأ����رار 

موؤمتركم  ينعقد  اأن  اأنه »لأمر منطقي  الرئي�س 

يف لبنان بالذات، بعد �سابقه، الذي انعقد العام 

الفائت يف لو�س، اأكر الدول ت�رًرا من القنابل 

القابلة  احلرب  خمّلفات  �سائر  ومن  العنقودية 

ل�إنفجار. ول يخفى على اأي منكم ما خّلفته اآلة 

اإ�رائيل  ا�ستخدمتها  التي  احلرب 

لبنان،  �سد  امل�ستمر  عدوانها  يف 

وب��خ��ا���س��ة خ����ل مت���وز م��ن ال��ع��ام 

اخلراب  من  هائل  كٍم  من   ،2006

اأزه��ق��ت  وق���د  والأذى،  وال���دم���ار 

واأحلقت  الربيئة،  الأرواح  مئات 

ب��اآلف  واملعنوي  اجل�سدي  الأذى 

يكن  ومل  وامل��ع��وق��ني.  اجل��رح��ى 

باإط�ق  وتباهيها،  اإ�رائيل  ت��وّرع  عدم  �سدفة 

ت�سمية »عناقيد الغ�سب« على حربها املدّمرة 

�سد لبنان العام 1996، كا�سفة نياتها املبيتة 

باإيذاء اأكرب عدد ممكن من املواطنني. واإذا كان 

الوقت  من  الكثري  اإىل  حاجة  يف  زال  ما  لبنان 

واجلهد للتعايف من اآثار تلك احلروب العدوانية، 

اأب�سع ف�سولها، واأ�سدها طرحاً للتحديات،  فاإن 

ال�سكنية  جنوبنا  اأرا���س��ي  اإم��ط��ار  يف  متّثل  قد 

ت�سّنى  وق��د  العنقودية.  بالذخائر  والزراعية 

لكم، خ�ل الزيارة امليدانية جلنوب لبنان، ومن 

خ�ل ال�سور التي عاينتموها، اأن تلم�سوا ج�سامة 

واأن  واملادية،  الب�رية  والت�سحيات  اخل�سائر 

تقّدروا حجم اجلهد املطلوب ملحو اآثار اجلرمية 
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وانعكا�ساتها التنموية. فالتقارير ت�سري اإىل اأن 

العام  لبنان  على  عدوانها  خ�ل  األقت  اإ�رائيل 

2006، 4 م�يني قنبلة على م�ساحة 54 كلم 

املئة  يف   67 م�ساحة  تنظيف  مت  حيث  مربع، 

 17 تنظيف  على  العمل  اأمامنا  يزال  ول  منها، 

كلم مربع من الأرا�سي الزراعية واحلرجية، من 

اأجل اإعادتها اإىل الدورة القت�سادية«. 

واأعلن فخامة الرئي�س اأن »القنابل العنقودية 

لبنان،  يف  املدنيني  تطال  اليوم  اإىل  زال��ت  ما 

لهوهم  جمالت  يف  الأبرياء  الأطفال  ا  وخ�سو�سً

حقولهم  يف  الطيبني  وامل���زارع���ني  ال��رح��ب��ة، 

هذه  ت�سّببت  وقد  وجدهم،  رزقهم  وم�ساحات 

اأك��ر  قتل  اأو  باإعاقة  تاريخه  لغاية  القنابل 

�سك�ً  بالتايل  متّثل  وه��ي  �سحية.   400 م��ن 

يومًيا  ترتب�س  دامت  ما  الحت�ل،  اأ�سكال  من 

اإزالتها  من  بعد  نتمكن  ومل  املواطنني،  بحياة 

لطاملا  مفاعيلها.  م��ن  والتخّل�س  بالكامل 

تعالت الأ�سوات للتنديد بالقنابل العنقودية، 

ب�سكل  ال�س�ح  ه��ذا  اإ�رائيل  ا�ستعمال  اأن  اإل 

الأخرية �سد لبنان هزَّ  �سافر وم�سني يف حربها 

يف  بالفعل،  تاريخية  حمطة  و�سّكل  العامل  وعي 

هذا  على  احل��رب  م�سرية 

النوع من القنابل، فكانت 

م���ب���ادرة ال�����روج، وك��ان 

م�����س��ار الت��ف��اق��ي��ة ال��ت��ي 

مدينة  يف  ال��ن��ور  اأب�����رت 

 ،2008 اأي��ار  يف  »دبلن« 

واحتفلنا مبرا�سم اإط�قها 

يف اأو�سلو يف كانون الأول 

.»2008

اإمي��ان  »اأن  اإىل  واأ���س��ار 

لبنان الثابت ب�رورة حظر الأ�سلحة التي تت�سبب 

يف �أذى مفرط، و�لع�سو�ئية �لأثر، وعلى ر�أ�سها 

انخراطه  يف  ترجمته  وجد  العنقودية،  القنابل 

التفاو�سي  امل�سار  يف  الأوىل،  البدايات  منذ 

الذي اأو�سل اإىل اجرتاح هذه التفاقية املهمة. 

لبنان يف  التنفيذ يف  حّيز  التفاقية  ومع دخول 

اأيار 2011، باتت احلكومة اللبنانية  الأول من 

جلهة  �سيما  ل  اأحكامها،  ت��ام  ب�سكل  ملتزمة 

وتنظيف  العنقودية،  الذخائر  �سحايا  م�ساعدة 

اأرا�سيها من خمّلفاتها«.

املانحة  اجل��ه��ات  »ك��ل  لبنان  با�سم  و�سكر 

والداعمة، من دول �سديقة و�سقيقة، وهيئات 

غري  ومنظمات  املتحدة  ل����أمم  تابعة  دول��ي��ة 

»ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل«  ق����وات  �سيما  ول  ح��ك��وم��ي��ة، 

 ،1701 ال��ق��رار  اإط���ار  يف  اجل��ن��وب  يف  العاملة 

والتقنية  املادية  واملعونات  امل�ساعدات  على 

ن�سطلع  ك���ي  ل��ن��ا،  وف��رت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 

بيننا  ال��ت��ع��اون  يظل  اأن  ونتمّنى  بواجباتنا، 

ا وثابًتا حتى النتهاء من تبعات 
ً
وبينها م�ستمر

خّلفها  التي  الثقيلة  العنقودية  القنابل  تركة 

الحت�ل على اأر�سنا. واإين اأغتنم هذه املنا�سبة 

اخلربات  يف  للم�ساركة  لبنان  ا�ستعداد  لأعلن 

الأرا�سي  تنظيف  عمليات  يف  اكت�سبها  التي 

العنقودية وم�ساعدة اجلرحى  بالذخائر  امللّوثة 

وامل�سابني، من خ�ل اأنظمة التعاون الدويل«.

اأن  على  حر�ست  »لقد  قائ�ً:  الرئي�س  وختم 

على  للتاأكيد  موؤمتركم  يف  �سخ�سًيا  اأ���س��ارك 

ولدعم  اأعمالكم،  على  نعّلقها  التي  الأهمية 

القانون  تعزيز  اإط���ار  يف  املخل�سة  جهودكم 

ه��ذه  يف  اأع����رب  اأن  واأود  الإن�����س��اين.  ال����دويل 

»اإع�ن بريوت«،  روؤية  رغبتي يف  املنا�سبة عن 

الذي �سي�سدر يف نهاية الجتماع، حمطة فا�سلة 

يف م�سار التفاقية، وم�ساهمة ل متحى يف الإطار 

القانوين لنزع هذا ال�س�ح، انط�قاً من املدينة 

التي تعرف منذ العهد الروماين »باأم ال�رائع«، 

اأخل�س متنياتي  مع  بكم  ترحيبي  اأكرر  بريوت. 

لكم يف جهودكم النبيلة يف خدمة ر�سالة �سامية، 

ال�رق  يف  �سامل  ���س���م  حتقيق  اإىل  و���س��ولً 

ال�رعية  وقرارات  العدالة  قاعدة  على  الأو�سط 

الدولية واملبادرة العربية لل�س�م«.

فيلم وثائقي

ا�ستهّل  وثائقي  فيلم  عر�س  مّت  ذل��ك،  بعد 

مبّوال غّناه الفتى حممد عبد العال )12 عاًما( 

انفجار قنبلة عنقودية.  الذي فقد رجله ب�سبب 

�سخ�ًسا وقعوا  اأي�ًسا عن 425  الفيلم  وحتّدث 
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التي  العنقودية  القنابل  �سحية  الآن  حتى 

وفكرة  اجل��ن��وب،  ار���س  على  اإ���رائ��ي��ل  رمتها 

توعية النا�س على نوعية هذه القنابل وتركيب 

حتّدث  كما  للم�سابني.  ال�سطناعية  الط��راف 

الأرا�سي امللّوثة  عن تنظيف 67 يف املئة من 

بالقنابل العنقودية، م�سرًيا اإىل اأن اخلطر ما زال 

والتي  الزراعية  امل�ساحات  يف  ا  خ�سو�سً قائًما، 

ت�سيب املزارعني. ويف نهاية ال�ريط عاد مّوال 

ك  الأر�س ب�سوت عبد العال ي�سدح معلًنا التم�ّسّ

بالوطن مهما كان الثمن.

يف اخل��ت��ام، ق��دم��ت ف��رق��ة »ف��ه��د ال��ع��ب��داهلل 

للفنون ال�سعبية« رق�سات من الدبكة اللبنانية 

احل�سور،  اإعجاب  نالت  اللبناين،  والفولكلور 

ت���ه��ا دخ���ول امل��ن�����س��دي��ن الأرب���ع���ني  لفرقة 

بركيف  املاي�سرتو  بقيادة  الفيحاء«  »ك��ورال 

باقة  ق��ّدم��وا  ال��ذي��ن  ت�سالكيان 

حفل  وبعد  الوطنية.  الأغ���اين  من 

على معر�س  احل�����س��ور  ج��ال  الأن��خ��اب  ت��ب��ادل 

والقنابل  الألغام  مل�سابي  فوتوغرافية  �سور 

العنقودية من خمتلف اأنحاء العامل.

اليوم الأّول: لينتِه هذا... يكفي!

يف اليوم التايل بداأ املوؤمترالذي جرت اأعماله 

فا�ستهلت  و»مونرو«،  »فيني�سيا«  فندقي  يف 

الأول  الجتماع  لرئي�س  بكلمة  الأوىل  اجلل�سة 

ال��ذي  �سي�سوليت  تونغلون  الأط���راف  ل��ل��دول 

وبزيادة  العنقودية  الذخائر  ب�»اتفاقية  ن��ّوه 

عدد الدول املن�سّمة اليها ول �سيما تلك التي 

الذخائر  ع��ن  الناجمة  الآث���ار  معاجلة  �ستلتزم 

اىل  تهدف  »التفاقية  اأن  معترًبا  العنقودية«، 

ل�سمان  وفوري  عم�ين  ب�سكل  اأحكامها  تنفيذ 

ا�ستخدامها  ومنع  الأ�سلحة  ه��ذه  انت�سار  ع��دم 

الذخائر  ول�سمان تنظيف املناطق امللّوثة من 

العنقودية وخمّلفات احلرب«.

املتبقية  »ال������دول  ���س��ي�����س��ول��ي��ت  ون��ا���س��د 

اأجل  اأ�رع وقت من  التفاقية يف  اإىل  الن�سمام 

اإزالة الذخائر العنقودية يف العامل اأجمع«، معلًنا 

املوّفرة  اخلدمات  زيادة  على  »التفاق  مّت  اأنه 

لعمليات  املخ�ّس�سة  وامل�����وارد  لل�سحايا 

التنظيف«.

امل��وؤمت��ر  رئ��ا���س��ة  �سي�سوليت  �سلم  بعدها 

من�سور،  ع��دن��ان  ال��ل��ب��ن��اين  اخل��ارج��ي��ة  ل��وزي��ر 

وع���اون���ت���ه امل��م��ث��ل��ة ال���دائ���م���ة ل��ل��ب��ن��ان ل��دى 

ع�����س��اك��ر. جن����  ج��ن��ي��ف  يف  امل���ت���ح���دة   الأمم 

التحرك  رواد  اأحد  لبنان  »كان  من�سور:  وقال 

ال��ع��ن��ق��ودي��ة،  للقنابل  ح��د  ل��و���س��ع  ال��ع��امل��ي 

�سد  ال���اإن�����س��اين  ال�س�ح  ه��ذا  ا�ستخدام  واإن 

مبثابة  ك��ان   2006 ال��ع��ام  �سيف  يف  لبنان 

ب�»م�سار  عرف  ما  اإط�ق  اإىل  اأدت  التي  ال�رارة 

اأف�����س��ى بعد  اأو����س���ل���و« وال�����ذي 

اع��ت��م��اد  اىل  ال�����س��ن��ت��ني  ق���راب���ة 

���س��در يف خ��ت��ام الإج��ت��م��اع ال��ث��اين ل��ل��دول الأط������راف يف اإت��ف��اق��ي��ة 

ي��اأت��ي: م��ا  وت�سّمن   ،»2011 ب���ريوت  »اإع�����ن  العنقودية   ال��ذخ��ائ��ر 

اإىل  العنقودية،  الذخائر  اإتفاقية  يف  الأط��راف  الدول  ممثلو  »نحن،   -1

املتح�دة،  والأم�����م  املوّقعي�ن،  ب�سفته�م  اأخ�����رى  دول  ممثل�ي  جان�ب 

للقناب�ل  املناه��س  والإئت��ف  الأحم�ر،  لل�سلي�ب  الدولية  واللجن�ة 

اأخرى،  وحملية  دولية  وموؤ�س�سات  منّظم�ات  اإىل  بالإ�سافة  العنقودي�ة، 

الذخائر  اإتفاقية  يف  الأط��راف  للدول  الثاين  الإجتماع  يف  اجتمعنا  قد 

لل�رر  حّد  و�سع  التزامنا  تاأكيد  اإعادة  اأجل  من  بريوت،  يف  العنقودي�ة 

ال�ذي ت�سّبب�ه الذخائر العنقودية، ونعمل حتت �سعار: »مًعا من اأجل حياة 

اآمنة«.

عقد  الذي  الأطراف  للدول  الأول  الإجتماع  بنتائج  نرحب  اأننا  كما   -2

يف فينتيان، وبالإلتزامات املذكورة يف اإع�ن فينتيان 2010 ويف خطة 

من  الإلتزامات  هذه  على  بناء  التقدم  اإحراز  اإىل  ون�سعى  فينتيان.  عمل 

خ�ل عملنا يف الإجتماع الثاين للدول الأطراف والإجتماعات التالية.

3- نحن �سعداء بالتقّدم الذي حترزه الدول يف تنفيذ هذه الإتفاقية. 

املخزونات،  تدمري  يتّم  املحرز،  للتقدم  بريوت  تقرير  يف  يظهر  وكما 

م�ساعفة  جهود  ب��ذل  يتّم  اأّن��ه  كما  امللوثة،  الأرا���س��ي  تطهري  وي��ت��ّم 

التعاون  ت��وف��ري  ج��ان��ب  اإىل  العنقودية،  ال��ذخ��ائ��ر  �سحايا  مل�ساعدة 

وامل�ساعدة ال�رورية لهذه املهمات.

 بالتحديات املذكورة يف تقرير بريوت حول 
ّ
4- يف الوقت نف�سه، نقر

التقدم ونحن م�سممون على جتاوز هذه التحديات، با�ستذكار التزامات 

اإحراز  الدول الأطراف املن�سو�س عنها يف خطة عمل فينتيان يف �سبيل 

تقّدم يف تطهري املخزونات وتدمريها، اإىل جانب تو�سيع نطاق اخلدمات 

لل�سحايا والناجني وزيادة م�ستوى املوارد املخ�ّس�سة لهذه املهمات.

من  كبري  ب�سكل  ر 
ّ
ت�ر اآخ��ر  بلد  وه��و  لبنان،  يف  جنتمع  نحن  وه��ا   -5

على  ال�س�ح  لهذا  املدّمرة  التاأثريات  �سهدنا  وقد  العنقودية،  الذخائر 

الأفراد، وعائ�تهم وجمتمعاتهم. وهذا ما دفعنا اإىل تذّكر اأهمية التقّدم 

يف عملنا يف �سبيل معاجلة امل�ساكل املتعّلقة بالذخائر العنقودية التي 

العامل. لذا، وبناء  اأ�سخا�س كثريين حول  اإىل جانب  اللبنانيون  يواجهها 

على  التاأكيد  نعاود  الأط��راف  الدول  نحن،  الإتفاقية،  هذه  اأحكام  على 

التزامنا حتقيق اإلتزامات الإتفاقية من دون اأي تاأخري.

اأظ��ه��رت��ه ك��ل م��ن جمهورية لو���س  ال��ذي  ال��رائ��د  ال���دور  6- ل ي��زال 

الذخائر  من  الكر  الناجني  جانب  اإىل  ولبنان،  ال�سعبية  الدميوقراطية 

ي�سّكلون  ال�س�ح،  ه��ذا  م��ن  روا 
ّ
ت�����ر ال��ذي��ن  والأ���س��خ��ا���س  العنقودية 

ت�رشين الثاين

م�ؤمتر

22

اجلي�ش - العدد رقم 317

تو�سيات املوؤمتر: »اإعالن بريوت«



 اإت����ف����اق����ي����ة ال����ق����ن����اب����ل ال����ع����ن����ق����ودي����ة«.

وقال: »نحن هنا اليوم للم�سي قدًما يف م�سرية 

املروعة.  واآث��اره  ال�س�ح  لهذا  نهائي  حٍد  و�سع 

وما زال اأمامنا الكثري من اخلطوات التي تنتظر 

ماث�ً  العنقودية  القنابل  خطر  دام  ما  الإجن��از، 

ويتهدد حياة الكثريين حول العامل«. 

ال�س�ح يف  نزع  ل�سوؤون  العلى  املمثل  واألقى 

الأمني  كلمة  دورات��ي  �سريجيو  املتحدة  الأمم 

قال:  ومما  مون،  كي  بان  املتحدة  ل�أمم  العام 

تعزيز  يف  �سي�ساهم  ب��ريوت  يف  الجتماع  »ه��ذا 

اأج��ل  م��ن  الأط����راف  ب��ني  وامل�ساعدة  ال��ت��ع��اون 

اأثر  لها  التي  العنقودية  الذخائر  على  الق�ساء 

�سلبي كبري على املواطنني«.

»حواىل  قائلة:  بري  رن��دة  ال�سيدة  وحتدثت 

التي  املوت  كمية  هي  عنقودية  قنبلة  مليوين 

 185 على  الإ�رائيلي  العدوان  اأ�سلحة  وّزعتها 

بلدة خ�ل اآخر يومني من حرب العام 2006 اأي 

مبعدل قنبلة عنقودية لكل اثنني من مواطني 

يوازي  ما  متّثل  جغرافية  م�ساحة  وعلى  لبنان، 

»اإننا نتطلع  اللبنانية...  ربع م�ساحة اجلمهورية 

�سوًيا  فيه  نقفل  التي  املرحلة  بلوغ  اإىل  لهذا 

باًبا من اأبواب اجلحيم الذي يودي �سنوًيا باأرواح 

رة على 
ّ
املفتاح الأ�سا�سي لنجاحنا. واإن مدى ح�سول املجتمعات املت�ر

امل�ساعدة التي حتتاجها �سيعترب مقيا�ًسا لنجاحنا.

7- كما اأننا ن�سجب ا�ستخدام الذخائر العنقودية يف النزاعات احلديثة 

غري  اأذى  ت�سبب  التي  العنقودية  الذخائر  ا�ستخدام  ندين  وبالطبع 

مقبول للمدنيني ول�أ�سياء من قبل اأي كان. تناق�س هذه الأفعال روح 

�سببها  التي  الإن�سانية  امل�ساكل  تفاقم  اإىل  وتوؤدي  وهدفها  التفاقية 

الإ�ستخدام امل�سبق لهذه الأ�سلحة.

بالإ�سافة  العنقودية  الذخائر  ي�ستخدمون  زالوا  ما  الذين  جميع  ندعو 

اقتنائها،  حتى  اأو  واإنتاجها،  بتطويرها،  يقومون  الذين  الأ�سخا�س  اإىل 

والإحتفاظ  وتخزينها،  اإنتاجها،  على  والتحفيز  والت�سجيع  وامل�ساعدة، 

اإلينا  والإن�سمام  الآن  التوقف  اإىل  ندعوهم  الأ�سلحة،  هذه  ومتويل  بها 

يف مهمة الق�ساء عليها.

وان�سّمت  الإتفاقية  التي �سّدقت   63 ال�  بالدول  نرحب  اأننا  كما   -8

اإليها، وعلى وجه اخل�سو�س الدول التي ان�سمت اإىل هذه الإتفاقية منذ 

�ساركتنا يف  التي  الدول  نقدر  اأننا  كما  الأطراف.  للدول  الأول  الإجتماع 

للم�سادقة  ندعوهم  واإذ  الإتفاقية.  توقيع  �سبيل  يف  املبذولة  جهودنا 

اإىل  الإن�سمام  الدول غري املوّقعة على  باأ�رع وقت ممكن ونحّث  عليها 

اأق�ر وقت  اأجل احلر�س على حتقيقها ب�سكل كامل، ويف  الإتفاقية من 

من  قليل  لعدٍد  ان�سماًما  هناك  اأن  نلحظ  لبنان،  يف  وباجتماعنا  ممكن. 

جميع  ونحّث  الإتفاقية،  اإىل  اأفريقيا  �سمال  ودول  الأو�سط  ال�رق  دول 

بلدان املنطقة وخارجها على الإن�سمام اإليها باأ�رع وقت ممكن.

اإىل   2012 للعام  ال���دورات  بني  ما  عمل  برنامج  بو�سع  نرحب   -9

جانب و�سع الإجتماع الثالث للدول الأطراف، خطًطا لإن�ساء وحدات دعم 

اآلية مهمة من �ساأنها ت�سهيل عمل الدول الأطراف  التنفيذ التي تعترب 

الواردة يف خطة عمل فينتيان،  اإلتزاماتها  الإتفاقية وحتقيق  يف تنفيذ 

التطهري، وتدمري  العوامل املحددة مبهل زمنية يف مناطق  مبا يف ذلك 

املخزونات وم�ساعدة ال�سحايا.

للدول  الأول  الإجتماع  منذ  اإح��رازه  مّت  ال��ذي  التقدم  ب��اأن   
ّ
نقر  -10

الدول،  الناجحة بني  ال�راكة  نتيجة  يعترب  اأو�سلو  م�سار  الأطراف وخ�ل 

ال�راكة  هذه  على  احلفاظ  واإن  املدين.  واملجتمع  الدولية  واملنظمات 

تعميمها  جانب  �إىل  وتنفيذها  �لإتفاقية  هذه  ل�سمان  �أ�سا�سي  �رشط  هو 

عاملًيا واإحراز تقّدم. مًعا، ن�ستطيع اأن نقوم باملزيد، طاملا يوجد اأفراد 

الذخائر  من  خال  عامل  وهو  األ  اجلامع  هدفنا  حتقيق  اأجل  من  خطر،  يف 

العنقودية.
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ا�ست�ساف  املوؤمتر  اأعمال  �سمن 

امل����رك����ز الإق���ل���ي���م���ي ل����أع���م���ال 

ثكنة  يف  ب���الأل���غ���ام  امل��ت��ع��ل��ق��ة 

ال��ن��ب��ط��ي��ة  ���س��م��ع��ون يف  ع�����س��ام 

فيه  امل�ساركة  الأجنبية  ال��وف��ود 

جمال  يف  املركز  ن�ساطات  على  اطلعت  حيث 

وم�ساعدة  العنقودية  والقنابل  الأل��غ��ام  ن��زع 

املركز  رئي�س  ح�سور  يف  وذل���ك  ال�سحايا، 

العميد  بالألغام  املتعّلقة  ل�أعمال  اللبناين 

النبطية  املركز يف  اأعمال  وم�سرّي  حممد فهمي 

الرائد بيار بومارون.

قائد  با�سم  فهمي  العميد  رحب  البداية  يف 

اجلي�س العماد جان قهوجي بالوفد الذي �سم 

خمتلفة،  جن�سيات  م��ن  �سخ�س   400 ح��واىل 

م�ساحة  من  مربع  مرت  مليون   55 »اأن  مو�سًحا 

عقب  العنقودية  بالقنابل  ملّوثة  كانت  لبنان 

اجلي�س  اأن  غري   ،2006 مت��وز  ع��دوان  انتهاء 

والدولية،  املحلية  اجلمعيات  مع  بالتعاون 

امل�ساحة  تلك  ثلثي  يفوق  ما  تنظيف  ا�ستطاع 

وبقي الثلث الأخري منها«. ولفت اإىل »احلاجة 

مليون   80 قيمته  تفوق  متويل  اىل  املا�سة 

دولر لإكمال تنظيف ما تبقى، لت�سبح مناطق 

اجلنوب خالية من القنابل نهاية العام 2016 

وخالية من الألغام نهاية العام 2020«.و�سدد 

ولبنان  تنق�سنا  ل  الب�رية  »اخل��ربات  اأن  على 

قادر على م�ساعدة الدول امل�ساركة يف املوؤمتر 

هذا  يف  نوعية  خربات  من  اكت�سبه  مبا  وغريها 

التقني  امل�سح  اأنهى  اجلي�س  اأن  علماً  املجال، 

داً امل�ساحات التي ل تزال ملّوثة«، م�سرًيا  حمدِّ

الأل��غ��ام  لنزع  الإن�سانية  العمليات  »اأن  اإىل 

حتت  تن�سوي  ك��اف��ة  ال��ع��ن��ق��ودي��ة  وال��ق��ن��اب��ل 

اإ�راف اجلي�س، اإل اأننا نوؤمن بالتعاون وال�راكة 

احلقيقية مع القطاع اخلا�س واملجتمع املحلي 

فّعالة  نتائج  يعطي  مما  الأهلية  واجلمعيات 

على ال�سعيد الوطني.

نحن  بالقول:  حديثه  فهمي  العميد  وختم 

���س��ع��ب حم���ٌب لأر����س���ه، م��ت��ع��دد ال��ث��ق��اف��ات 

الأمام  اإىل  التقّدم  على  وم�سمم  واحل�سارات 

دائًما  نعمل  ونحن  ال��وراء،  اإىل  العودة  ولي�س 

�سواء توافر التمويل اأو مل يتوافر.

الوقاية يف جامعة  األقت مديرة تعزيز  بعدها 

اجلمعيات  دور  عن  كلمة  عون  حبوبة  البلمند 

بتوعية  والإهتمام  اجلي�س،  م��وؤازرة  يف  الأهلية 

ال�سحايا  ومب�ساعدة  امل�سابة  القرى  اأه��ايل 

واإعادة اإدماجهم يف املجتمع. 

»الهيئة  مع  بالتعاون  الهند�سة  فوج  ونّفذ 

على  تدريبية  م��ن��اورة  ال�س�مية«  ال�سحية 

واإخ�ء  العنقودي�ة  والقنابل  الألغام  نزع  طرق 

عر�س  ت��ه  امللوث�ة،  املناطق  من  امل�سابني 
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الآلف من املدنيني الأبرياء«.

وكان ال�سفري الربيطاين طوم فليت�ر اأمل »اأن 

يكون هدف اجلميع واحًدا: اأن نخل�س العامل من 

اأن نفتخر باللحظات  القنابل العنقودية ويجب 

هو  العنقودية  القنابل  وموؤمتر  جتمعنا،  التي 

يفوق  ما  �سحب  مّت  لقد  اللحظات.  هذه  اإح��دى 

التداول ونقوم  38 مليون قنبلة عنقودية من 

الربنامج  متخّطني  تدريًجا،  منها  بالتخّل�س 

لدمج  مهمة  فر�سة  الأ���س��ب��وع  ه��ذا  امل��ح��دد. 

بريوت  بيان  وتطويرها...  امل�سرتكة  جهودنا 

يجب اأن يكون اللحظة التي نقول فيها: لينته 

هذا، هذا يكفي«.

رئي�س  لنائبة  كلمة  ك��ان��ت  ث��م 

الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة 

كري�ستني برييل التي حتدثت عن 

التاأثري  مع  التعامل  يف  ولو���س  لبنان  جتربَتي 

�سعبيهما؛  على  العنقودية  للقنابل  القاتل 

وقد اأتت جتربة لبنان لتغري كل �سيء، وتظهر 

القنابل  م�يني  ت�سببه  ال��ذي  التلّوث  للعامل، 

اأيام  ب�سعة  خ�ل  �سا�سعة  ملناطق  العنقودية 

الكبرية  الإع�مية  التغطية  لفتت  وقد  فقط، 

 25 نحو  طالبت  اأ�سهر،  فخ�ل  العامل.  انتباه 

الدويل، من  القانون  بند جديد يف  باإقرار  دولة 

اأجل معاجلة هذه امل�ساألة.

 وحتدث با�سم الإئت�ف العاملي �سد القنابل 

العنقودية بران�سيلوف كابيتينوفيك، وهو اأحد 

 109 بالتزام  فاأ�ساد  ال�ربية،  احلرب  �سحايا 

كاأطراف  دولة   61 وبان�سمام  الإتفاقية  دول 

يف العام املا�سي، داعًيا الدول التي وقعت ومل 

وقت  اأق��رب  يف  بذلك  القيام  اىل  بعد  ت�سادق 

ممكن.

قال  �سحايف  موؤمتر  ويف  الأخ��رى،  القاعة  فى 

اإن  العنقودية،  الذخائر  مكافحة  ائت�ف  ممثلو 

تنفيذ  يف  هائ�ً  تقدًما  اأح��رز  ال��دويل  املجتمع 

العام  العنقودية  ال��ذخ��ائ��ر  ب�ساأن  الإتفاقية 

لأن  التنفيذ،  حّيز  دخولها  منذ  اأي  املن�رم 

فّعالة  خ��ط��وات  ع��دة  ات��خ��ذت  املوّقعة  ال���دول 

تظهر التزامها الإتفاقية حيث اأن�ساأت �سناديق 

العنقودية،  القنابل  خم��زون  لتدمري  خا�سة 

نتيجة لذلك مت تدمري حواىل 50 يف املئة من 

القنابل العنقودية يف جميع اأنحاء العامل.

ق املوؤمترون اإىل �رورة اأن تاأخذ الدول 
ّ
وتطر

موقًفا  املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف  الأط����راف 

العنقودية  الذخائر  �سحايا  مل�ساعدة  ا�ستباقًيا 

والوفاء بالتزامها تدمري خمزونات هذه الذخائر، 

وذلك يف مناق�سة بعنوان »التغّلب على الكارثة: 

اإعادة اإعمار ما بعد احلرب والتنمية يف لبنان«، 

بح�سور ممثلني عن اللجان التوجيهية اللبنانية 

ال�سحايا،  وم�ساعدة  املخاطر  من  التوعية  يف 

من  والناجني  حدود«  ب�  و»اآلم  واليوني�سيف، 

الذخائر العنقودية .

ن�زع  اأحرزت تقدًما كبرًيا ف�ي عملي�ات  لو�س 

حلقة  يف  اخل��رباء  اأو�سح  العنقودي�ة،  الذخائ�ر 

التن�سي�ق  اآلي�ة  لتنفي�ذ  موح�د  »نهج  نقا�س 

املوارد  حكومتها  زادت  فقد  الإتفاقي�ة«،  ف�ي 

املالية لأعمال التخّل�س من الذخائر من حوال�ى 

امللّوثة.  الأرا�س�ي  من  مربًعا  كيلومرًتا   8470

ية
ن
دا

ي
م
ت 

را
يا

ز



ومّت�ت مناق�س�ة خط�ة تنفيذ الإتفاقية من العام 

ث�ثة  وو�سعت   ،2020 العام  وحتى   2010

املناط�ق  اأك��ر  حتديد  اأولها  رئي�سة،  اأه��داف 

ه�و  الثان�ي  املنطقة،  م�س�ح  خ���ل  من  تلوًثا 

العنقودي�ة  الذخائ�ر  �سحاي�ا  ع�دد  م�ن  احل�د 

فه�و  الثال��ث  اأم�ا  له�م،  امل�ساع�دة  وتوفي�ر 

توفي�رالتوعي�ة امل�ستدام�ة من خماط�ر الألغ�ام. 

اليوم الثاين:

نقا�سات قانونية وتقنية

التايل وجرى  اليوم  اأعماله يف  وا�سل املوؤمتر 

و�سع  حول  امل�ساركة  الدول  بني  الآراء  تبادل 

الديناميكية  والتقدميات  وتنفيذها  التفاقية 

لتدمري خمزونات الذخائر العنقودية.

واأ�سار �سفري اإ�سبانيا يف لبنان خوان كارلو�س 

ال��دول  اأوائ���ل  من  كانت  ب���ده  »اأن  اإىل  غافو 

تدمري  اإىل  و���س��ارع��ت  الإتفاقية  تبّنت  التي 

عمدت  كما  تر�سانتها«،  يف  العنقودية  القنابل 

تدريب  اأجل  من  باري�س  مراكز يف  تاأ�سي�س  اىل 

اإجراءات نزع  اخلرباء الدوليني واملحليني على 

الألغام ومن �سمنهم 100 خبري لبناين. وعّلقت 

عن  متحّدثة  التقرير  على  امل�ساركة  ال���دول 

اخلطوات التي �ستعتمدها لتدمري خمزونها من 

القنابل العنقودية.

والدولية  الأهلية  املنظمات  موؤمتر  و�سمن 

الن�سان  حقوق  خرباء  ناق�س  املدين،  واملجتمع 

تطبيق  على  الأط����راف  ال���دول  ت�سجيع  �سبل 

العنقودية  ال��ذخ��ائ��ر  ح��ول  ال��وط��ن��ي  الت�ريع 

الرئي�سة  امل����واد  تف�سري  كيفية  وت��و���س��ي��ح 

هو  الوطني  الت�ريع  اأن  موؤكدين  ل�إتفاقية، 

يجب  واأن��ه  الإتفاقية  لتنفيذ  الأق��وى  الو�سيلة 

الأف��راد  على  جزائية  عقوبات  مع  يرتافق  اأن 

وال�����رك��ات امل��خ��ال��ف��ني اأح���ك���ام الت��ف��اق��ي��ة، 

م�سّددين على �رورة تاأمني امل�ساعدات ال�زمة 

لل�سحايا.

ال�سحايا  م�ساعدة  ب��رام��ج  مندوبو  وناق�س 

»التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الث�ثي 

اأن ي�سمل  اآلية التن�سيق«، الذي ينبغي  لتنفيذ 

فقدوا  اأو  ت�رروا  اأو  اأ�سيبوا  الذين  ال�سحايا 

م�ساعدة  لأن  اأ�رتهم،  اأفراد  من  اأكر  اأو  واحًدا 

فهم  ج��ًدا  مهمة  كافة  النواحي  م��ن  ال�سحايا 

�سيق�سون حياتهم مع تداعيات اإ�سابتهم. 

ال�سعبية  امل�����س��اع��دات  جمعية  ممثلو  اأم���ا 

للعمليات  ال���دويل  جنيف  وم��رك��ز  ال��روج��ي��ة 

ف��ح��ددوا  ل��ب��ن��ان،  يف  الأل��غ��ام  ل��ن��زع  الإن�سانية 

مع  التعامل  يف  للمندوبني  الرئي�سة  املراحل 

املعام�ت  تقييم  وه��ي:  العنقودية  الذخائر 

املكتبية ، عمليات امل�سح التقني وغري التقني، 

واإزالة الألغام.

اليوم الثالث: تعزيز الطابع العلمي 

و�سياغة قوانني وطنية

يف  »العمل  مو�سوع  ويف  الثالث  ال��ي��وم  يف 

الدول  ائت�ف  دعا  العاملي«،  املدين  املجتمع 

باأ�سلحة  املتعلقة  الت��ف��اق��ي��ة  يف  الأط�����راف 

بروتوكول  لإ�سقاط   )CCW( معينة  تقليدية 

مّت  ال��ت��ي  الأ�سلحة  م��ن  لفئة  ال�رعية  اإع����ادة 

والغر�س  الهدف  مع  تعار�سه  وكيفية  حظرها 

وتداعيات  العنقودية،  الذخائر  اإتفاقية  من 

انت�سار  يعيق  �سوف  ذلك  لأن  عليه،  املوافقة 

التفاقية عاملًيا. 

���س��دد امل�����س��ارك��ون يف م��و���س��وع ث���اٍن على 

الجتماعي  اجلن�س  اإدم��اج  من  مزيد  اإىل  احلاجة 

الألغام يف خمتلف  اإزالة  برامج  )Gender( يف 

)لو�س(  فينتيان  عمل  خطة  لأن  العامل،  اأنحاء 

اجلن�سني  بني  امل�ساواة  �رورة  ذكر  على  اأتت 

منظمات  على  ينبغي  ل��ذا  كافة،  امل��ج��الت  يف 

اجلن�سني  م��راع��اة  بالألغام  املتعلقة  الأع��م��ال 

والتوظيف،  بهم،  اخلا�سة  الربجمة  عمليات  يف 

وو�سع امليزانيات والتدريب. 

وعن »عنا�ر التعاون بني الربملانات لتعزيز 

ممثل  غ��ريا  هيكتور  اأو���س��ح  التن�سيق«،  اآلية 

يقت�ر  الّ  ينبغي  اأن��ه  املك�سيك  يف  الإئ��ت���ف 

اأن ليوؤدي  التعاون على احلكومات فح�سب بل 

اأكرب من ت�سديق القوانني، لأن  الربملان دوًرا 

التعاون ميكن اأن ياأتي يف عدة اأ�سكال، مبا يف 

القوانني  العاملي و�سياغة  الطابع  تعزيز  ذلك 

الوطنية  بالن�سبة اإىل التفاقية.
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وثائقي خلطوات دمج امل�سابني وتاأهيلهم يف 

الغداء  طعام  الوفود  تناولت  ثم  جمتمعاتهم. 

يف الثكنة وجالت يف معر�س نّظمت�ه اجلمعيات 

الألغ�ام  ن�زع  جمال  يف  العاملة  املدنية  الأهلية 

ه�ذه  �سحايا  تاأهيل  او  العنقودية  والقنابل 

الآف�ة حي�ث ر�س��م حرفي�ون على الزجاج و�سنع 

الق��س  م�ن  و���س������لً  فخاري�ة  اأوان�����ي  اآخ���رون 

اللبنان�ي. ا للرتاث 
ً
ت�سويق�

يف موازاة ذلك، زار وفد اآخر �سّم ممثلني عن 

الدول امل�ساركة يف املوؤمتر وم�سابي�ن بالألغ�ام 

والأفريقية جمّمع  الأوروبية  الدول  من خمتلف 

ال�رفند،  يف  امل��ع��وق��ني  لتاأهيل  ب��ري  نبيه 

اجلمعية  رئ��ي�����س��ة  ا���س��ت��ق��ب��ال��ه  يف  ك���ان  ح��ي��ث 

ي 
َ
بر رندة  ال�سيدة  املعوقني  لرعاية  اللبنانية 

 واأع�ساء اجلمعية ومديرة املجّمع مهى جباعي.

قام الوفد بجولة ا�ستط�عية على اأرجاء املجّمع 

ب��الأط��راف  املتخ�س�سة  الأق�����س��ام  �سيما  ول 

الفيزيائي  والع�ج  وت�سنيعها  الإ�سطناعية 

وال��ت��ق��دمي��ات مل�����س��اب��ي الأل���غ���ام وال��ق��ن��اب��ل 

العنقودية. 

���رورة  عل�ى  لها  كلمة  يف  ب��ري  و���س��ّددت 

�ل�سغوط  ومم��ار���س��ة  �ل���دويل  �جل��ه��د  تكثيف 

العنقودي��ة  ال��ق��ن��اب�����ل  ا���س��ت��خ��دام  ل��وق��������ف 

واإي��ج��اد  دول��ًي�����ا،  ًم��ا 
ّ
حم��ر ���س���ًح��ا  باعتباره��ا 

املت�ررة  الدول  مل�ساعدة  والتمويل  الآليات 

ول  اأخ���ق  ول  دين  من  »ما  اأن  موؤّك�دة  منه��ا، 

ارت��ك��اب  الإ���رائ��ي��ل��ي  للكيان  ي�سّوغ  قان�ون 

لبنان  ف��ي  الإن�سان  بحق  اجل��رائ��م  ه��ذه  مثل 

اأخ��رى  وت��ارة  بالإحت���ل  ت��ارة  وفل�سطي��ن، 

العنقودي��ة«. بالقناب��ل 
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اخلتام: الإتفاقية بداأت تخفف

اآلم النا�ض

يف اليوم الأخري ناق�س املوؤمترون يف جل�ساتهم 

بتحالف  عاملًيا  »العمل  منها  موا�سيع  ع��دة 

ال�سحايا:  و»م�ساعدة  املدنية«  املجتمعات 

جتارة  و»معاهدة  خطر«  يف  ال�سحية  الرعاية 

ال�رق  يف  الإت��ف��اق��ي��ة  و»م�ستقبل  الأ���س��ل��ح��ة« 

اأعمال  واختتمت  اأفريقيا«.  و�سمال  الأو���س��ط 

ع��ق��د يف فندق  ���س��ح��ايف  ، مب��وؤمت��ر  الج��ت��م��اع 

لبنان  بعثة  لرئي�سة  بكلمة  ا�ستهل  »م��ون��رو«، 

اأّكدت  ع�ساكر  جن�  ال�سفرية  جنيف  يف  الدائمة 

الدول  من  جاءتنا  التي  الفعل  ردود  »اأن  فيها 

اإن  جًدا،  ايجابية  كانت  ال�ركاء  و�سائر  الأع�ساء 

ن�سبة  �سكلت  لقد  احل�سيلة.  او  التنظيم  جلهة 

امل��وؤمت��ر،  يف  امل�ساركة  على  العالية  الق��ب��ال 

التفاقية،  على  موّقعة  دول غري  من  �سيما  ول 

لهدف  قوًيا  دفًعا  املنطقة،  دول  من  وحتديًدا 

تلّم�س  ميكن  حيث  التفاقية،  عاملية  حتقيق 

ذلك بو�سوح من خ�ل املعطيات الإح�سائية.

»اإع�ن  الجتماع  »اعتمد  ال�سفرية:  اأ�سافت 

بريوت« بالإجم��اع، وه�و يعيد التاأكيد على اأهداف 

بنيانها  تدعيم  ���رورة  اىل  وي�سري  التفاقية، 

املوؤ�س�ساتي واآليات تطبيقه�ا. ورحب الجتماع 

ب�»تقرير بريوت حول التقدم املحرز يف تطبيق 

عدًدا  وتبّنى  املن�رم��ة،  ال�سن�ة  الإتفاقية خ�ل 

 من القرارات املهمة التي من �ساأنها تدعيمها«.

بالإجم�اع  الأط�����راف  ال���دول  »تبّن�ت  وتابعت: 

ال����دورات  بي��ن  م��ا  اج��ت��م��اع��������ات  ع��ق��د  م��ب�����داأ 

ب�����س�����ورة ���س��ن��وي�����ة، ف�����ي ج��ن��ي�����ف وت��ع��ي��ني 

امل�ساورات  تن�سي�ق  عملي�ة  يتول�ون  اأ�سخ��ا�س 

املختلف��ة.  املو�سوعي�ة  امل�سائ�ل  �س�اأن  يف 

دع��م  وح�دة  باإن�ساء  ق���راًرا  الجتم�اع  واتخ���ذ 

الرئا�س��ة  وكل�ف  بالتفاقية،  اخلا�س�ة  التنفيذ 

بغي��ة  مفاو�س�ات  اإج�����راء  مهم��ة  اللبناني�ة 

حول  وحم��دد  متكام�ل  اق��رتاح  ال�ى  التو�س�ل 

ووظيفته�ا  العتيدة  التنفيذ  دعم  وح��دة  بنية 

م��ن  �ساأنه�ا  ف�ي  ق��رار  لتخ��اذ  متويله�ا  واآلية 

الأط��������راف«. لل�دول  الثال�ث  الجتم�اع   قب�ل 

الروج  ت�ست�سيف  اأن  الجتماع  »قرر  واأردفت: 

اأي��ل��ول  يف  الأط����راف  ل��ل��دول  الثالث  الج��ت��م��اع 

يف  ال��دائ��م  ال���روج  م��ن��دوب  وت�سمية   ،2012

ل�إتفاقية  رئي�ًسا  كونغ�ستاد  �ستيفن  جنيف 

للعام املقبل«.

تعاون  من  »كل  ع�ساكر  �سكرت  اخلتام  ويف 

اإجناحه،  على  وعمل  املهم  احلدث  هذا  لنعقاد 

واملغرتبني  اخلارجية  وزارة  فريق  ا  وخ�سو�سً

برئا�سة ال�سفري من�سور عبد اهلل ، املركز الوطني 

العميد  برئا�سة  ب��الأل��غ��ام  املتعلقة  ل�أعمال 

حممد فهمي ومن خ�له قيادة اجلي�س اللبناين 

واأفراده، املديرية العامة ل�أمن العام يف وزارة 

الداخلية والبلديات وهيئات املجتمع املدين يف 

لبنان«.

وحت�����ّدث امل��م��ث��ل امل��ق��ي��م ل��ربن��ام��ج المم 

ا 
ً
امل��ت��ح��دة يف ل��ب��ن��ان روب����رت وات��ك��ن��ز، ���س��اك��ر

اإعجابه  مبدًيا  املوؤمتر،  هذا  تنظيم  على  لبنان 

لهذا  ل�إعداد  اأظهره  الذي  الكبري  ب�»الإحرتاف 

املطروح  العمل  برنامج  »اإن  وقال:  الجتماع«، 

كبري ومت�سعب، ونحن م�ستعدون مل�ساعدتكم، 

القنابل  من  نهائًيا  لبنان  يتخّل�س  ان  ونتمنى 

العنقودية العام 2015«.

وق�ال رئي��س وف��د اللجن���ة الدولي�ة لل�سلي�ب 

القناب���ل  �سحاي��ا  »اإن  مونتاني�ه  جورج  الحم��ر 

العنقودي��ة ه��م الذي�ن يلهمونن��ا ف�ي مهمتن�ا، 

وه�ذا  لبن�ان،  ف�ي  الن�ا�س  معان��اة  راأينا  لق�د 

واإنن�ا  عملن�ا..  ف�ي  لن��ا  خمتلًف�ا  منًح�ى  �سك�ل 

باخلي�ر  �ستع�ود  التفاقي�ة  ه�ذه  ب�اأن  واثق�ون 

على �سع�وب العال�م«.

م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال رئ��ي�����س اإئ���ت����ف ال��ذخ��ائ��ر 

العنقودية �ستيف غو�س: »هذا الجتماع برهن 

تبلغ  اأنها  بالرغم من  ناجحة،  التفاقية  اأن  على 

من العمر �سنة واحدة، اإل اأنها بداأت تخفف اأوجاع 

النا�س... اإن الجتماع ناجح على كل امل�ستويات، 

ا جلهة عدد الدول التي تري�د الإن�سم�ام  خ�سو�سً

اأتلفت  التي  الذخائر  وع��دد  التفاقي�ة  ال�ى 

واأي�ًسا على �سعيد تنظيف الأرا�سي«.

نّظمت  للموؤمتر  �سابق  وق��ت  يف  ج��رت  التي  التح�سريات  �سي�اق  يف 

للعمليات  اجلي��س  اأرك��ان  مع  بالتعاون  واملغرتبني  اخلارجية  وزارة 

خ�له��ا  فت 
ّ
عر جل�س��ة  بالألغ�ام  املتعلق��ة  ل�أعمال  الوط��ني  املركز   -

الذخائر  حول  الدولية  والإتفاقيات  املوؤمت����ر  اأهداف  اىل  ال�سحاف�يي��ن 

العنقودية.

العمليات  عن  حما�رة  املركز  رئي�س  فهمي  حممد  العميد  واأل��ق��ى 

لغاية  اللبناين  اجلي�س  حّققها  التي  والإجن��ازات  الألغام  لنزع  الإن�سانية 

تاريخه، بح�سور رئي�س اللجنة املنظمة ل�إجتماع ال�سفري من�سور عبداهلل 

ومديرة تعزيز الوقاية يف جامعة البلمند حبوبة عون، اإىل عدد من ممثلي 

الو�سائل الإع�مية املحلية والعربية والأجنبية.

قبل املوؤمتر



والن�رش،  للطباعة  اخلليج  �رشكة  مت 
ّ
كر  

و�صحيفة  اخلليج«  »م���راآة  جملة  نا�رشة 

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  »ال�����رّواد«، 

الغاية،  ولهذه  الع�صكرية.  امل�ؤ�ص�صة  املميزة يف قيادة  ا جله�ده 
ً
تقدير قه�جي، 

ورئي�ش  املعل�ف،  ماريا  ال�صيدة  لل�رشكة  العام  املدير  �صم  وفد  مكتبه،  يف  زاره 

حترير جملة »مراآة اخلليج« ال�صيد غربيال طرباين، م�صت�صار ال�رشكة ال�صفري ال�صابق 

وفيق جابر، مدير حترير »�صحيفة الرّواد« خليل القا�صي، مديرة العالقات العامة 

دارين عالمة وامل�ّص�ر حممد رحمة.

ويف ختام اللقاء، قدّمت ال�صيدة املعل�ف للعماد قائد اجلي�ش درًعا تكرميية.
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اأخبار ون�شاطات

اإعداد:

نينا عقل خليل

القوات البحرية 

حتتفل 

بالذكرى الـ 59 

لتاأ�سي�سها 

 مبنا�صبة الذكرى ال� 59 لتاأ�صي�ش الق�ات البحرية، اأقيم يف املجمع الع�صكري - ج�نية 

العميد  البحرية  الق�ات  وقائد  قه�جي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ح�رشه  ع�صاء  حفل 

البحري نزيه بارودي وعدد كبري من �ضباط قيادة اجلي�ش والقوات البحرية ومن قوات 

الأمم املتحدة امل�ؤقتة اإىل امللحقني الع�صكريني وعقيالتهم.

األقى قائد الق�ات البحرية كلمة رحب   افتتح احلفل بالن�صيد ال�طني اللبناين، ثم 

امل�صتمر  دعمه  على  اإياه  ا 
ً
�صاكر اجلي�ش،  قائد  العماد  راأ�صهم  وعلى  باحل�ص�ر  فيها 

للق�ات البحرية.

»اخلليج للطباعة والن�رش« 

م العماد قهوجي
ّ
تكر

اأك�����د رئ��ي�����ش   

الأرك�����ان ال��ل���اء 

ال�����رك�����ن ول���ي���د 

�صلمان ان »قرار 

احلا�صم  اجلي�ش 

كان�ا  منطقة  اأي  بالأمن يف  للعابثني  الف�ري  والت�صدي  الأهلي  ال�صلم  م�صرية  حماية  يف 

واىل اأي جهة انتم�ا، فا�صتقرار البالد اأمانة يف اأعناق اجلي�ش ول يج�ز التهاون به حتت اأي 

ظرف من الظروف«؛ كالم رئي�ش الأركان جاء خالل ج�لة تفقد خاللها ف�ج مغاوير البحر 

ن�صاطاتهما  على  اطلع  حيث  الك�صفية،  املدينة  يف  الثاين  املدفعية  وف�ج  عم�صيت  يف 

والعمالنية. التدريبية 

 ويف لقائه مع ال�ضباط والع�ضكريني يف الفوجني، نقل رئي�ش الأركان توجيهات العماد 

والقدرة  العالية  اجله�زية  للحفاظ على  الع�صكرية  ال�حدات  بجه�د  وّن�ه  اجلي�ش،  قائد 

على التدخل ال�رشيع لدى ح�ص�ل اأي حادث امني، داعًيا اإىل مزيد من اليقظة واجله�زية 

على  املهمات  لتنفيذ  ا�صتعداًدا  الن�عي  التدريب  وتكثيف 

اختالفها.

تفّقد ف�جي مغاوير البحر واملدفعية الثاين 

رئي�س الأركان يّنوه بجهود الع�سكريني 

ويوؤكد اأن ا�ستقرار البالد اأمانة يف اأعناقهم



لبنان م�را ك�نيللي  الأمريكية يف  ال�ليات املتحدة  يف ح�ص�ر �صفرية 

قائد  ممثالً  للعمليات  الأركان  رئي�ش  نائب  �صكر  رفعت  الركن  والعميد 

من  ووفد  رو�ش  الك�ل�نيل  لبنان  يف  الأمريكي  الدفاع  وملحق  اجلي�ش، 

ال�ضفارة الأمريكية، عقد يف املجمع الع�ضكري يف جونيه، اجتماع مع �ضباط 

 CFTP، FMF، من اجلي�ش اللبناين �صارك�ا يف برامج التدريب الأمريكية

IMET، خالل ال�صنة الأخرية.
بداية اللقاء كانت مع كلمة ال�صفرية ك�نيللي والك�ل�نيل رو�ش حيث 

اأعربا عن �ضكرهما لل�ضّباط الذين �ضاركوا يف الربامج املذكورة اأو اأ�ضهموا 

يف اإجناحها، كما اأكدا متابعة ال�صلطات الأمريكية تقدمي الدعم اإىل اجلي�ش 

اللبناين.

ال�صفارة  ب�صكر  ا�صتهلها  كلمة  �صكر  الركن  العميد  األقى  ذلك،  بعد   

الأمريكية يف لبنان وال�صفرية ك�نيللي على دع�تها الطيبة اإىل عقد هذا 

اللقاء العامر بروح املحبة وال�صداقة، والذي نرى فيه تت�يًجا ل�صنة زاخرة 

مبثابة  كانت  مماثلة،  �صن�ات  وقبلها  البّناء،  والتعاون  املثمرة  باجله�د 

بحيث  والأمريكي،  اللبناين  اجلي�صني  بني  التعاون  لإرادة  ناجح  اختبار 

الثقة  من  جديدة  حقبة  لنطالق  ال�صلبة  الأر�صية  الختبار،  هذا  اأر�صى 

ا  املتبادلة والعالقات املتينة، نح�صد اإيجابياتها الكثرية الي�م، خ�ص��صً

يف جمال التدريب والتجهيز والتعاون الأمني، اآملني اأن ت�صتمر بكل زخم 

واندفاع خالل املراحل املقبلة.

واأ�صاف:

»ان ال�اجب الأ�صا�صي للجي�ش اللبناين، كان و�صيبقى الدفاع عن لبنان، 

التاريخ  كان  واإذا  الداخلي.  ا�صتقراره  وم�ؤ�ص�صات، و�ص�ن  و�صعًبا  ا  اأر�صً

القيام  يف  واح��دة  للحظة  ت��ردده  بعدم  جلي�صنا  ي�صهد  والقريب،  البعيد 

ب�اجبه الدفاعي والأمني وتقدمي ق�افل ال�صهداء واجلرحى يف �صبيل ذلك، 

فاإنه ي�صهد له اأي�ًصا باأنه مل يكن يف ي�م من الأيام يف م�قع العتداء على 

اأكان يف  الأخطار عن وطنه،  النف�ش ودرء  الدفاع عن  الغري، بل يف م�قع 

م�اجهة العتداءات الإ�رشائيلية اأم يف م�اجهة الإرهاب املجرم والعابثني 

م��رّة، على  اأي  اجلي�ش يف  اإق��دام هذا  دليل على ذلك عدم  بالأمن، وخري 

احتالل اأرا�ٍش لدول جماورة اأو العتداء على �صع�بها، اأو امل�ش با�صتقرارها 

و�صلمها الأهلي.

م�صاعدة  اأي  اأن  ن���ؤك��د  هنا  م��ن   

يف  هي  اجلي�ش،  يت�صّلمها  ع�صكرية 

مكانها ال�صحيح، وتعترب يف مفه�م 

عمالً  ال��دول��ي��ة،  وال�����رشائ��ع  امل�اثيق 

خدمة  يف  ي�صب  واإن�صانًيا،  اأخالقًيا 

ال�صتقرار وال�صالم العامليني«.

اأق��ي��م حفل  الج��ت��م��اع،  ويف خ��ت��ام 

نخب  احل�ص�ر  تبادل خالله  ك�كتيل 

اجلي�صني اللبناين والأمريكي.
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لقاء لبناين 

اأمريكي حول 

برامج التدريب

وفد من مكتب التعاون الدفاعي المريكي يف زيارة اإىل مديرية التاأليل

مكتب  رئي�ش  التاأليل  مديرية  زار   

العقيد  الم��ريك��ي  الدفاعي  التعاون 

ب����ل رو����ش ي��راف��ق��ه ك��ل م��ن ال��رائ��د 

نف�صه(  املكتب  )من  كروك�ران  �صان 

مكتب  )من  ا�صطمب�يل  ط�ين  وال�صيد 

امللحق الع�صكري لدى ال�صفارة(.

خ���الل ال��ل��ق��اء، ا���ص��ت��م��ع ال���ف��د اإىل 

الأق�����ص��ام  روؤ���ص��اء  قّدمهما  اإي��ج��ازي��ن 

وق��ائ��د م��در���ص��ة امل��ع��ل���م��ات��ي��ة، وق��د 

ت�����ص��ّم��ن��ا اخل���ط���ة الإ���ص��رات��ي��ج��ي��ة 

 IMSC - نظام  وعناوين  للمديرية 

 Information Management
 System for Commanders
كما  بدرا�صته.  املديرية  تق�م  وال��ذي 

يف  التاأليل  ح��اج��ات  اللقاء  يف  بحثت 

اجلي�ش وفق اخلطة الإ�صراتيجية.



زار قائد الق�ات اخلا�صة يف القيادة ال��صطى 

بع�ش  مرافق،  ووف��د  ت�ف�  اجل��رال  الأمريكية 

ال�صلطات الع�صكرية يف زيارة ا�صتمرت ي�مني.

وزارة  ب��زي��ارة  ج�لته  ت�ف�  اجل��رال  ا�صتهّل 

ال�صفرية  برفقة  ال���ريزة،  يف  ال�طني  ال��دف��اع 

التقى  حيث  ك�نيللي  م�را  ال�صيدة  الأمريكية 

قائد اجلي�ش العماد جان قه�جي، لينتقل بعدها 

اإىل قاعة الإيجاز حيث عقد لقاء مع نائب رئي�ش 

العميد  للعمليات  الأرك�����ان 

ال��رك��ن رف��ع��ت ���ص��ك��ر، ح�رشه 

الركن  العميد  التعليم  مدير 

خالد حمادة، قائد قطاع جن�ب 

الليطاين العميد الركن �صادق 

مديرية  اأعمال  م�صرّي  طلي�ش، 

ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن 

قائد  بلطجي،  ط��ارق  الطيار 

العميد  اخلام�ش  امل�صاة  ل���اء 

الركن �رشبل ابو خليل و�ضباط. 

الأمريكي  ال�فد  ا�صتمع  وقد 

ح�ل  اإي��ج��از  اإىل  اللقاء  خ��الل 

العام  وال��صع  اجلي�ش  مهمة 

مل��ن��ط��ق��ة ج���ن����ب ال��ل��ي��ط��اين 

واخلط الأزرق.

كذلك، جال ال�فد الأمريكي برفقه قائد قطاع 

مناطق:  على  التعليم،  ومدير  الليطاين  جن�ب 

الناق�رة،  عنجر،  ال���زاين،  العدي�صة،  مرجعي�ن، 

مارون الرا�ش، حيث ا�صتمع اإىل �رشح ح�ل اخلرق 

كذلك  ال����زاين.  منطقة  يف  الأخ���ري  الإ�رشائيلي 

�صملت اجل�لة ثكنة ع�صام �صمع�ن يف النبطية، 

ف�ج املغاوير يف رومية، مدر�صة الق�ات اخلا�صة 

يف حامات، ف�ج مغاوير البحر، والف�ج املج�قل. 

وقد تعرف اجلرال ت�ف� اإىل تاريخ كل من هذه 

ال�حدات واأ�صاليب التدريب واملهمات امل�كلة 

اإليها، كما اأقيمت 

ال����ب����ع���������ش  يف 

م���ن���ه���ا، ح��ف��الت 

على  ا���ص��ت��ق��ب��ال 

ح�ص�ر  يف  ���رشف��ه 

ق����ادة ال����ح���دات 

امل�����������ذك������������رة 

و�����ص����ب����اط����ه����ا 

و�ضباط من اأجهزة 

القيادة.

زار  ك������ذل������ك، 

مدير  نائب  لبنان 

التخطيط لل�ص�ؤون 

ال�������ص���ي���ا����ص���ي���ة 

وال���ع�������ص���ك���ري���ة 

مبنطقة  اخلا�صة 

يف  الأو�صط  ال�رشق 

الركان امل�صركة 

الأمريكية اجلرال 

ج����ن ���ص��ارل��ت���ن 

ال�فد على  ج��ال  وق��د  مرافق،  وف��د  راأ���ش  على 

ول���اء  ري��اق  يف  ال��ث��اين  التدخل  ف���ج  قيادتي 

امل�صاة ال�صاد�ش. ويف الزيارتني، ا�صتمع اجلرال 

امل�كلة  املهمات  ح�ل  �رشوحات  اإىل  الأمريكي 

اطلع على  انت�صارها كما  ال�حدات يف بقعة  اإىل 

برامج التدريب املنفذة.
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اجتماع بني اجلي�س 

والـ»يونيفيل«

يف الناقورة 

يف اإطار التن�صيق الأمني بني اجلي�ش اللبناين وق�ات الأمم املتحدة امل�ؤقتة، 

عقد يف الناق�رة اجتماع �صم عن اجلانب اللبناين مدير العمليات يف اجلي�ش 

اللبناين وقادة ال�حدات الع�صكرية الكربى املنت�رشة يف اجلن�ب وقائد املنطقة 

الإقليمية يف ق�ى الأمن الداخلي، فيما ح�رش عن الق�ات الدولية قائدها الل�اء 

البريت� اأ�صارتا وعدد من اأركانها وقادة وحداتها.

اتخذها اجلي�ش حلماية  التي  الأمنية  العمليات »التدابري   وقد تناول مدير 

م�اكب الق�ات الدولية«، كما مت الت�صديد خالل الجتماع على �رشورة تكثيف 

مكافحة  اإىل  الآي��ل��ة  اخل��ط���ات  من  املزيد  وات��خ��اذ  املجال  ه��ذا  يف  التعاون 

الن�صاطات الإرهابية التي ت�صتهدف اأمن هذه الق�ات و�صالمتها.
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 عقد يف قاعة الإيجاز يف الريزة، اجتماع بني وفد من قيادة اجلي�ش 

ق�ات  لدى  اللبنانية  احلك�مة  ومن�صق  لالإدارة  العام  املدير  برئا�صة 

ق�ات  من  ووفد  �صحيتلي،  الرحمن  عبد  الركن  الل�اء  املتحدة  الأمم 

اجلرال  الق�ات  هذه  قائد  م�صاعد  برئا�صة  امل�ؤقتة  املتحدة  الأمم 

ب�نفنتي.

وقد عر�ش املجتمع�ن م�ا�صيع تتعلق باحل�ار والتن�صيق والتعاون 

بني اجلانبني، و�صبل تعزيز قدرات اجلي�ش اللبناين.

عتاد ع�سكري ايطايل للجي�س

 يف ح�ص�ر قائد قطاع جن�ب الليطاين العميد الركن �صادق طلي�ش 

يف  الغربي  القطاع  وقائد  قه�جي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثالً 

ق�ات الأمم املتحدة امل�ؤقتة اجلرال غ�التيريو ماري� دي �صيك�، اإىل 

جانب عدد من ال�ضباط، جرى يف ثكنة بنوا بركات يف �ضور، احتفال 

ت�صّلم عتاد ع�صكري قّدمته ال�حدة اليطالية اإىل اجلي�ش اللبناين.

 ويف ختام الحتفال، �صّلم العميد الركن طلي�ش كتاب �صكر للجرال 

دي �صيك� ودرًعا تذكارًيا با�صم العماد قائد اجلي�ش.



ب��رع��اي��ة ق��ائ��د اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد ج��ان 

قه�جي، ممثالً بالعقيد الركن علي العلي 

جلنة  اأحيت  الأول،  امل��درع��ات  ف���ج  من 

جبيل ذكرى   – ت��رجت  م��ار جرج�ش  وق��ف 

�صقط�ا  الذين  اللبناين  اجلي�ش  �صهداء 

يف معركة نهر البارد، يف احتفال اأقيم يف 

باحة الكني�صة.

م��ن اجلي�ش  الح��ت��ف��ال ���ض��ب��اط  ح�����رش 

ورئي�ش بلدية ترجت الأ�صتاذ ط�ين جنم، 

الرقيبي  ب�ل�ش  الأب  الرعية  كاهن 

ال�صهداء  وعائالت  املنطقة  وفعاليات 

الع�صكريني واأهايل البلدة.

م��صيقى  من  مفرزة  افتتحت  بداية، 

اجلي�ش الحتفال بالن�صيد ال�طني، وبعد 

لأرواح  اإج����اللً  �صمت  دقيقة  ال���ق���ف 

البلدية  رئي�ش  من  كل  األقى  ال�صهداء، 

ال�صيد جنم والأب الرقيبي كلمات ن�هت 

ال�صهداء بفخر  بدور اجلي�ش وا�صتذكرت 

اأنا�صيد  الح��ت��ف��ال  وتخللت  واع���ت���زاز. 

م��صيقى  من  ثلة  قدمتها  ومعزوفات 

العقيد  بقيادة  اجلي�ش 

و، 
ّ
ح��ر ج����رج  امل��صيقي 

بالإ�صافة اإىل اأغاٍن وطنية 

وع�صكرية قدمتها الفنانة 

منال نعمة ال�صعيبي.

الع�صكرية  الطبابة  يف  اأقيمت   

فعل  ردة  حم�رها  تدريبية  ن��دوة 

الطبي عند ح�ص�ل كارثة،  اجل�صم 

اأ������رشف ع��ل��ي��ه��ا ف��ري��ق اأم���ريك���ي، 

ومن  الطبابة  من  �ضباط  وتابعها 

طبابات املناطق وبع�ش ال�حدات 

الع�صكرية، اإىل مندوبني من وزارة 

ال�صحة  ومنظمة  العامة  ال�صحة 

العاملية وال�صليب الأحمر اللبناين 

والدفاع املدين.

ا�صتمرت  التي  الندوة  ختام  ويف 

اأيام، اأقيم حفل تخريج  اأربعة  نح� 

ال�ضباط يف الريزة، حيث  يف نادي 

�صلم رئي�ش الطبابة العميد الركن 

التدريب  وفريق  �صليم  م�ري�ش 

ال�صهادات للمتخرجني.

�صليم  الركن  العميد  األقى  وقد 

الطبي  الفريق  فيها  �صكر  كلمة 

جناح  يف  ج��ه���ده  على  الأم��ريك��ي 

والطبابة  اللبناين  اجلي�ش  دع��م  ويف  ال��ن��دوة 

م�صبقة  خطط  و�صع  اأهمية  م�ؤكًدا  الع�صكرية، 

اإطار  ال�طني يف  ال�صعيد  الك�ارث على  لإدارة 

احلك�مية  واملنظمات  ال���زارات  يجمع  م�صرك 

رئي�ش  �صّلم  بعدها  ك��اف��ة.  احلك�مية  وغ��ري 

الطبابة اأع�صاء الفريق دروًعا تقديرية.

رئي�ش  ع��ق��ده  عمل  اج��ت��م��اع  ال��ن��دوة،  �صبق 

خالله  ن�ق�صت  الأم��ريك��ي،  ال�فد  مع  الطبابة 

م�ا�صيع واإجراءات متعلقة بها.
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ترجت حتيي ذكرى 

�سهداء نهر البارد 



ت�رشين الثاين

اأخبار ون�شاطات

32

اجلي�ش - العدد رقم 317

مهرجانات زحلة 

ال�سياحية 

تتوج »العني 

ال�ساهرة« عربة 2011

مل�اكب  و�صعبي  ر�صمي  بحفل  ال�صياحية  زحلة  مهرجانات  اختتمت   

عربة  كالعادة  ت�جتها  وق��د  التقليدية،  ال�صن�ية  ال��زه���ر«  »ع��رب��ات 

حتت  وكانت  �صمع�ن  �صمري  الفنان  نفذها  التي  اللبناين«  »اجلي�ش 

�صعار »العني ال�صاهرة«، وذلك يف حتية من بلدية زحلة للجي�ش.

ب�زير  �صليمان ممثالً  مي�صال  العماد  اجلمه�رية  رئي�ش  الحتفال  رعى 

الدولة ل�ص�ؤون جمل�ش الن�اب نق�ل فت��ش، وح�رشه وزير الثقافة كابي 

احلاج  ربيع  العميد  الداخلية،  وزي��ر  ممثالً  عطا  �صارل  العميد  لي�ن، 

ر�صمية  و�صخ�صيات  قه�جي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثالً  �صحادة 

ودينية وفعاليات وممثل�ن عن الأجهزة الأمنية، ورئي�ش بلدية زحلة - 

املعلقة املهند�ش ج�زف دياب املعل�ف وح�صد من امل�اطنني.

حياة  م�صرية  روت  التي  الزه�ر«،  »عربات  ا�صتع�را�ش  تخل�ل  وق�د   

ع�صكري�ن  نف�ذه  ع�صك�ري  ا�صتع�را�ش  العامليني،  الفنانني  بع��ش 

ع�ل�ى  ومن��اورات  احلب��ال  عل�ى  اإن�زالً  �صمل  الثان�ي،  التدخ��ل  ف��ج  من 

الأر�ش.

ت�سجري واإخماد 

حرائق

خمتلفة،  اأوق���ات  يف   

ف�ج  من  عنا�رش  �صاهم 

التدخل الثاين يف حملة 

نظمتها  التي  الت�صجري 

 – م��صى  ح��ش  بلدية 

عنجر يف البلدة. 

ك����ذل����ك ���ص��اه��م��ت 

ال�����ح����دات امل��ن��ت�����رشة 

وب��ال���ص��راك  عمالنًيا، 

مع ق�ى الدفاع املدين 

التي  اإخماد احلرائق  يف 

���ص��ب��ت يف خ����راج ع��دة 

بلدات. 



نظمت »جمعية ت�ري�صم دي�صك�فري« اخلريية برئا�صة ري�صار نخلة زيارة اإىل املتحف الع�صكري 

يارا خ�ري  للعام 2011  لبنان  رافقتهم ملكة جمال  نح� 100 طفل  �صارك فيها  ال��ريزة،  يف 

خمايل.

اجلندي  »�رشيح  اأم��ام  البدوي  ج���زف  العقيد  الع�صكري  املتحف  رئي�ش  الزائرين  ا�صتقبل 

عبداهلل ح�ل  اليا�ش  الأول  امل�ؤهل  املتحف  �رش  اأمني  �رشح قدمه  اإىل  ا�صتمع�ا  املجه�ل«، حيث 

رمزية هذا ال�رشيح.

ثم انتقل اجلميع اإىل ن�صب »ال�صالم والأمل«  الذي �صممه الفنان الفرن�صي اأرمان العام 1995، 

قبل اأن يزوروا املتحف الع�صكري ويتعرف�ا اإىل حمت�ياته من اأ�صلحة واألب�صة ووثائق.

ويف نهاية الزيارة قّدم العقيد ج�زف البدوي با�صم قائد اجلي�ش كتاب تاريخ اجلي�ش – اجلزء 

ال�صيد  اجلمعية  لرئي�ش  الأول 

بدوره  قّدم  الذي  نخلة  ري�صار 

تقدير  �صهادة  ب��دوي  للعقيد 

ب��ا���ص��م اجل��م��ع��ي��ة، ك��م��ا ق���ّدم 

نف�صه  الكتاب  ب��دوي  العقيد 

مللكة جمال لبنان.

وبعد اأخذ ال�ص�ر التذكارية، 

ق��دم��ت ال��ه��داي��ا واحل��ل���ي��ات 

لالأطفال.
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ت�رشين الثاين

اأخبار ون�شاطات »توري�سم دي�سكوفري« 

تزور املتحف الع�سكري 

برفقة ملكة جمال

لبنان واأطفال

تذكري املواطنني بقرار منع ال�سيد اجلي�س يتابع تعليم اخلط الأزرق 

التقنية  اللجنة  ت�ا�صل  الأزرق،  اخلط  تعليم  اإع��ادة  عملية  اإطار  يف 

الأمم  لق�ات  تابع  ط�ب�غرايف  فريق  مع  بالتعاون  للجي�ش،  التابعة 

املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان، عملها عند اخلط املذك�ر، حيث اأنهت خالل 

الأ�صب�ع الأول من �صهر اأيل�ل املن�رشم، التحقق النهائي من 11 نقطة 

تقع بني بلدتي علما ال�صعب 

وال�صهرية، وقامت بتثبيت 

اأن  تبني  اأن  بعد  معاملها، 

النقاط  ق��ي��ا���ض��ات  ف����وارق 

املذك�رة هي �صمن احلدود 

امل�صم�ح بها. وبذلك، تك�ن 

ال��ل��ج��ن��ة ق���د اأجن�����زت حتى 

تاريخه التحقق النهائي من 

99 نقطة على اخلط الأزرق.

 اأ�صدرت مديرية الت�جيه يف قيادة اجلي�ش بياًنا جاء فيه:

خمتل�ف  ف�ي  ال�صي�د  ه�اي�ة  مي��ار���ش  امل�اطني�ن  بع�ش  ي��زال  »ل 

خمالًفا  الليطاين،  جن�ب  منطقة  �صمنه�ا  وم��ن  اللبناني�ة  املناط��ق 

يعر�ص�ه  ال�ذي  الأم�ر  ال�صي�د،  ممار�ص�ة  مبنع  املتعلق�ة  القرارات  بذلك 

القان�ني�ة. للمالحق�ة 

اإن خ�ص��صية بقعة العمليات جن�ب الليطاين، والتدابري التي اتخذها 

وج�د  اأي  من  املنطقة  بخل�  والقا�صية   ،1701 للقرار  تنفيذاً  اجلي�ش 

الأمم  وق���ات  اللبنانية  والأمنية  الع�صكرية  الق�ى  با�صتثناء  م�صّلح 

على  وبخا�صة  ال�صيد  الت�صدد مبنع  تفر�ش  لبنان،  امل�ؤقتة يف  املتحدة 

مقربة من املراكز الع�صكرية وعلى امتداد اخلط الأزرق.

اإىل التقيد بقرارات منع ال�صيد،  تدع� هذه القيادة جميع امل�اطنني 

وعدم التج�ال بالأ�صلحة على اأن�اعها، ل �صيما يف منطقة جن�ب الليطاين 

اإىل  وت�صليمهم  املخالفني  ت�قيف  طائلة  حتت  الدولية،  احلدود  وحتى 

املخت�ش«. الق�صاء 



وال���ص��ت��ق��رار  الأم���ن  احل��ف��اظ على  اإط���ار  يف 

اأن���اع��ه��ا،  على  املنظمة  اجل��رائ��م  ومكافحة 

وبنتيجة التدابري الأمنية التي اتخذتها وحدات 

اأيل�ل  �صهر  خالل  املناطق  خمتلف  يف  اجلي�ش 

من  �صخ�ًصا   168 نح�  ت�قيف  مت  املن�رشم، 

للعدالة  مطل�ب  بع�صهم  خمتلفة،  جن�صيات 

مب���ج��ب م��ذك��رات ت���ق��ي��ف، وال��ب��ع�����ش الآخ���ر 

تتعلق  متعددة  وخمالفات  ج��رائ��م  لرتكابه 

دون  من  اللبنانية  الأرا���ص��ي  داخ��ل  بالتج�ال 

وممن�عات،  اأ�صلحة  وح��ي��ازة  �رشعية،  اإق��ام��ات 

قيادة  اإىل  بالإ�صافة  �رشقة،  باأعمال  والقيام 

�صيارات ودراجات نارية من دون اأوراق ثب�تية.

 33 �صيارة،   37 ف�صملت:  امل�صب�طات  اأما 

دراجة نارية، بالإ�صافة اإىل كميات من الأ�صلحة 

ال��ف��ردي��ة وال��ذخ��ائ��ر، وامل��خ��درات وامل���ازوت 

امل��ه��رب والع���ت���دة ال��ع�����ص��ك��ري��ة والأ���ص��ل��ح��ة 

مع  امل���ق���ف��ني  ت�صليم  مت  وق���د  ال��ف��ردي��ة. 

لإج��راء  املخت�صة  امل��راج��ع  اإىل  امل�صب�طات 

الالزم.

»اأن  بيان  يف  الت�جيه  مديرية  اأعلنت  كذلك، 

اأقدمت  �صخ�صني،  تقل  ني�صان  ن���ع  �صيارة 

ال�صخ�ر   ا���ص��راح��ة  ثكنة  ح��اج��ز  جت���اوز  على 

اللقل�ق  منطقة  يف  املغاوير  لف�ج  التابعة 

وعلى  احلاجز،  عنا�رش  لأوامر  المتثال  دون  من 

اأث���ر ذل��ك ق��ام��ت دوري���ة م��ن ال��ف���ج مبالحقة 

ال�صيارة املذك�رة، حيث متكنت من ت�قيفها. 

امل��خ��درات  م��ن  كمية  على  بداخلها  ع��ر  وق��د 

وقد  اخلفيفة،  احلربية  والذخائر  والأ�صلحة 

اإىل املراجع  �صلم امل�ق�ف�ن مع امل�صب�طات 

املخت�صة«.

خم�ش  اجلي�ش  م��ن  ق���ة  �صبطت  ذل��ك،  اإىل 

الع�صائر يف  اأب يف منطقة دير  اآليات ن�ع بيك 

اإىل  للتهريب  معدة  م�اد  كانت حمملة  البقاع، 

خارج احلدود، وقد �صلمت اىل املراجع الأمنية.

ت�رشين الثاين

اأخبار ون�شاطات
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 وحدات اجلي�س توا�سل 

تنفيذ املهمات الأمنية 

والإمنائية 





طربيه

اللبناين  الوطني  بالن�شيد  االحتفال  ا�شتهل 

مو�شيقى  عزفتهما  اللذين  التجّمع  ون�شيد 

ومّهدت  �شّكر،  اأب��ول��و  ال��رائ��د  بقيادة  اجلي�ش 

ببع�ش  طربيه  بوحيدر  ن��دى  ال�شاعرة  لهما 

كلمة  كانت  ثم  الزجلية،  ال�شعرية  اأبياتها  من 

جورج  الربوف�شور  للتجّمع  املوؤ�ش�ش  للرئي�ش 

طربيه، حتّدث فيها عن ثالثة يفخر باأّنه جايلها: 

اللبناين،  اجلي�ش  ن�شوء  اللبناين،  االإ�شتقالل 

وهي  املتحدة،  لالأمم  العاملية  املنظمة  ون�شوء 

تتجّلى على اأر�شنا باأ�شكال �شّتى منذ اأكرث من 

نقطة  فيمّثل  اللبناين،  اجلي�ش  اأم��ا  عاًما.   60

الدائرة وحجر الزاوية وقطب الرحى، وهو بدوره 

موؤ�ش�شه  عليه  رّب��اه  قيمي  مثّلث  على  يرتكز 

والت�شحية  ال�رشف  �شهاب:  ف��وؤاد  اللواء  واأب��وه 

والوفاء. 

اجلي�ش  تاريخ  اإىل  طربيه  الربوف�شور  واأ�شار 

اجلي�ش  ك���ان  االإ���ش��ت��ق��الل  »ع�شية  وح���ا����رشه: 

ذلك  يف  و�شيا�شته  احل��ّل  هو  وك��ان  باملر�شاد 

واليوم  احل��ق...  واإحقاق  اأمكن  ما  الدماء  حقن 

ة اأن 
ّ
ة تلو املر

ّ
اأي�ًشا حقن الدماء هكذا اأّكد املر

ال�شيف يف غمده اأحّد، ووطاأته اأ�شّد �شّناً بال�شلم 

االأهلي«.

بالقول:  اجلي�ش  قائد  اإىل  بحديثه  توّجه  ثّم 

»اإننا لنفخر اأميا فخر باملوؤ�ش�شة التي تقودون، 

ونعتّز بكم �شامتني �شامدين �شاعني اإىل راأب 

ال�شدع والأم اجلرح يف هذا املجتمع امل�شّدع... 

الراقي  النوعي  احل�شد  ه��ذا  با�شم  ونهنئكم 

ثابًتا  �شجاًعا  قائًدا  وال�شتني  ال�شابع  بعيدكم 

الداخلّية  القطب  الثنائية  العا�شفة  عني  يف 

واخلارجّية يف اآن معتزين بكم رجالً للعام«.

اجلي�ش  لقائد  طربيه  الربوف�شور  ق��ّدم  ث��م 

ممّثاًل بالعميد اأيوب درع »امللتقى« و»التجّمع« 

م���رف���ق���ة ب���امل���ل���ف ال��ت��ح�����ش��ري 

امللتقى  وم��و���ش��وع��ة  ل��ل��م��وؤمت��ر 

ع�رش  الت�شعة  ب��اأج��زائ��ه��ا  ال��ث��ق��ايف 

فني  ب��غ��الف  ���ش��ف��ح��ة(   6300(

البيوتات  وخريطة »جتّمع  مذّهب، 

الثقافية يف لبنان«. 

    

كلمات وموال  

�شفر،  اأحمد  الدكتور  القا�شي 

باحل�شور  فيها  رّح��ب  كلمة  األقى 

مكنوزات  »اأن  م��ع��ت��رًبا  امل��ث��ّق��ف 

وروح  الثقافة  روح  اأن  اأبانت  وال�شنني  االأي��ام 

لبنان هما �شنوان غالبا املكان والزمان واأبقيا 

ق�شيدة  كانت  ثم  امليزان«.  يف  الثقايف  االإرث 

يا�رش  حممد  الدكتور  املتقاعد  القّيم  للعميد 

االأّيوبي.

ال�����ش��ايف وم�شيف  ودي���ع  ال��ك��ب��ر  امل��ط��رب 

كانا  فرن�شي�ش  اإيلي  الدكتور  العميد  املوؤمتر 

خ�ّشهما  حيث  التكرمي  الئحة  على  التاليني 

ومو�شوعة  خا�شة  بدرٍع  و»التجّمع«  »امللتقى« 

فيه  حيا  م��واالً  بعدها  ال�شايف  غّنى  الثقافة، 

اجلي�ش وقائده ب�شوته ال�شّداح الرائع. 

ب��ع��ده��ا ب����داأ ال��ربوف�����ش��ور ط��رب��ي��ه ت��ق��دمي 

واالإب�����داع«  للثقافة  ط��رب��ي��ه  ج���ورج  »ج���وائ���ز 

الثقافة  )�شيف  و»التجّمع«  »امللتقى«  با�شم 

واملو�شوعة( لباقي املكرمني وهم:

بن  ابراهيم  الدكتور  لبنان  يف  اجلزائر  �شفر 

بن  حممد  ُعمان  �شلطنة  �شفر  حا�شي،  ع��وده 

االإعالمية  اإميل خوري،  ال�شحايف  خليل اجلزمي، 

الدكتورة  زغيب،  مو�شى  ال�شاعر  لطيف،  كابي 

الت�شكيلي  الفنان  ن��ادر،  اأبي  �شمعون  كلوديا 

�شوقي دالل.

     

قيادة اجلي�ش

كلمة  اأي��وب  الركن  العميد  األقى  للمنا�شبة 

ت�رشين الثاين

تكرمي

اإعداد:

با�سكال معو�ش بومارون
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يف  الثقافية  البيوتات  وجتّمع  العاملي  اللبناين  للحوار  الثقايف  امللتقى  م 
ّ
كر

لبنان، يف اإطار انعقاد موؤمترهما التا�سع ع�رش، قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،  

الع�سكري  يف  املجّمع  االحتفال يف  اأقيم   .»2011 العام  »رجل  اختياره  ملنا�سبة 

جونيه وح�رشه العميد الركن ح�سن اأيوب مدير التوجيه ممثالً العماد قائد اجلي�ش، 

العماد قهوجي رجل العام 2011



قائد اجلي�ش �شكر فيها »امللتقى« و»التجّمع« 

قائالً:  باحل�شور  ورّح��ب  الكرمية  اللفتة  على 

»اأعرّب عن �شعادتي الختياركم هذا ال�رشح مكاناً 

الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  اإىل  اأحب  لي�ش  للقائكم. 

من اأن ترى اأبناء الوطن يتحّلقون حولها حتلًقا 

الغايات،  نبيل  املعاين  عميق  عفوًيا،  عائلًيا 

ولي�ش اأهم لديها من اأن تكون وحداتها قريبة 

من املواطنني يف �شاعات ال�شّدة، وقريبة اأكرث 

االآن،  عيونكم  يف  وال�شالم.  البحبوحة  اأي��ام  يف 

امل�شاعر  من �شادق  قلوبكم  يختلج يف  ما  اأقراأ 

اإزاء جي�ش لبنان، واأظهر لكم يف الوقت نف�شه، 

�رشف  من  وعقله  اجلي�ش  هذا  قلب  به  يعمر  ما 

التي  الوطنية  القيم  اأجل  من  ووف��اء  وت�شحية 

اأنتم ر�ُشلُها يف لبنان احل�شارة والعامل باأ�رشه«.

من  املواطن  يطلبه  ما  اأق�شى  »اإن  واأ�شاف: 

جي�شه، هو الدفاع عن املواطن يف وجه العدوان 

االأم��ن  ون�رش  ل��الإره��اب،  والت�شّدي  االإ�رشائيلي، 

اللبنانية.  اخلريطة  ام��ت��داد  على  واال�شتقرار 

اأن  هو  املواطن،  من  اجلي�ش  يتمناه  ما  واأغلى 

يف  ي��ة، 
ّ
احل��ر امل��ع��روف:  اللبناين  بالكنز  يتمّتع 

ح����دود امل���ب���ادئ واالأ����ش���ول. 

���خ ال��ن�����ش��وج يف  وم����ا ي���ر����شّ

الفكرية  اجل��ه��ود  ال��ن��ف��و���ش، 

بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  االجتماعية 

اإ�شافة  الثقافية،  مراكزكم 

لتعميق  ة 
ّ

اخل��ر امل�شاعي  اإىل 

ال��ب��ح��ث يف ت��راث��ن��ا ال��وط��ن��ي، 

واالإعداد الإطالالت واعدة على 

الغد امل�رشق. 

هذه م�شلَّمة، ولكن ثمة وجهاً 

بني  رائ��داً  يجعله  للجي�ش  اآخر 

بيوتات الثقافة يف لبنان. فالثقافة لها ح�شتها 

الوافرة يف �شفحات مطبوعات مديرية التوجيه 

اأنغام  ويف  والتلفزيونية،  االإذاع��ي��ة  وبراجمها 

مو�شيقى اجلي�ش، وكم من ع�شكري مهما كانت 

تاركاً  الثقافة  ميادين  يف  وج��ال  �شال  رتبته، 

لتعداد  االآن  �شانحة  غر  والفر�شة  االأث��ر،  اأروع 

اأبرزهم. اأجل، اجلي�ش اللبناين بيت من بيوتات 

الثقافة يف لبنان يع�شق ال�شيف والقلم مًعا«.

العزيزات  »اأيها  بالقول:  اأيوب  العميد  وختم 

لبنان،  الثقافية يف  البيوتات  واالأعزاء يف جتّمع 

يقوم  ووح����دات،  وم��واق��ع  ق��ي��ادة  اجلي�ش،  اإن 

ميليه  ما  وفق  طبيعي،  ب�شكل  الوطني  بواجبه 

القانون وال�شمر، اإالّ اأنه ال يهمل اأي راأي من اأي 

مواطن، فكيف به اإن كان هذا الراأي من اإحدى 

ويعرّب  متّثلون،  التي  الراقية  اللبنانية  النخب 

الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  الإجن��ازات  تقديركم  عن 

واطمئنانكم اإىل دورها الوطني اجلامع.

به  واأتوّجه  اأعود  وقيادته،  للجي�ش  تكرميكم 

اللبنانيني  اإىل  خاللهم  ومن  الع�شكريني،  اإىل 

الثقافية  بيوتاتكم  م��ن  ت��ك��رمي  اإن���ه  جميًعا. 

ب�شخ�ش الربوف�شور جورج طربيه، يعود اجلي�ش 

حيث  باأكملها،  اللبنانية  البيوتات  يف  وينرثه 

والفكر  الوعي  ن�رش  على  بيد  ويًدا  مًعا  �شنعمل 

ورعاية  اجلنود  حمى  يف  احلّقة  والثقافة  احل��ر 

املخل�شني«.

ويف ختام احلفل اأقيمت للمنا�شبة ماأدبة غداء 

مني واحل�شور.
ّ
على �رشف املكر
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ت�رشين الثاين

تكرمي
وبح�سور العميد الركن يو�سف ح�سني ممثاًل مدير عام اأمن الدولة اللواء جورج قرعة، 

اأ�رشف  اللواء  الداخلي  االأمن  قوى  عام  مدير  ممثالً  حبيب  اليا�ش  الركن  والعقيد 

ريفي، والنقيب خمايل حد�سيتي ممثاًل مدير عام االأمن العام اللواء عبا�ش ابراهيم، 

وعدد من ال�صّباط وال�صخ�صّيات الفكرية والثقافية والإجتماعية والإعالمية.

العميد االأيوبي حّيا اجلي�ش وال�سايف عّقب مرجتالً

يا�رش  حممد  الدكتور  املتقاعد  القّيم  العميد  األقاها  ق�شيدة  يف 

االأّيوبي باملنا�شبة، حّيا اجلي�ش وقائده قائالً:

املبتدا ك��ان  اجلي�ش  ت��اج  ظ��ل  يف 

��دا  ق���ائ���ده احل��ك��ي��م ت��ع��مَّ
ِّ
وب�������رش

راع��ًي��ا للثقافة  اأ�شبح  فاجلي�ش 

غمدا
ُ
اأ الثقافة  ُغمد  يف  وال�شيُف 

اإك��ل��ي��ل ل��ب��ن��ان ال��ع��ظ��ي��م ورم���زه

وا  ُج�����رشِّ اإن  ع��ل��ٌم و���ش��ي��ٌف ق��اط��ٌع 

ف��ت��ح��ّي��ًة ل��ل��ق��ائ��د االأع���ل���ى ال���ذي 

دا ال�شيِّ العزيز  لبناَن  ���ش��اغ  ق��د 

ويف »رّدته االإرجتالية« اأ�شاد املطرب الكبر وديع ال�شايف باجلي�ش 

بقوله: 

جبالنا باأعلى  �شامد  يا  جي�ش  يا 

ف��ي��ك ع����االإي����ام م��ن��ق�����ش��ع ح��ال��ن��ا

�شاب التاريخ وخترت عني الزمان

ا�شتقاللنا رم��ز  جي�ش  ي��ا  وب��ع��دك 
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اإعداد:

روجينا خليل ال�شختورة املناورة ال�سنوية 

للقوات البحرية

»موج هادر«

ن
وا

رس
�
ك
و
ت 

و
ري

ب
ني 

ب

ا، 
ً
بني راأ�س بريوت ومنطقة ال�شفرا كان املوج هادر

فال�شاطئ املمتد بني املنطقتني �شهد وقائع عملية 

كربى اأدت اإىل الق�شاء على جمموعة اإرهابية كانت 

حتتجز �شفينة �شياحية رهينة، وتهدد بتفجري ج�رس 

املعاملتني...

»املوج الهادر« كان عنوان املناورة ال�شنوية التي 

نفذتها القوات البحرية مب�شاركة وحدات من القوات 

اجلوية وبع�س األوية اجلي�س واأفواجه، اإ�شافًة اإىل 

وحدات من الأمن العام واجلمارك والنقل الربي 

والبحري والدفاع املدين وال�شليب الأحمر.

يف الوقائع

ح�رض التمرين اإىل جانب رئي�س الأركان اللواء 

الركن وليد �سلمان ممثالً قائد اجلي�س العماد 

جان قهوجي، عدد من كبار �ضباط وزارة الدفاع 

الوطني وقادة الوحدات الكربى، وممثلون عن 

الأمم  قوات  قائد  وعن  الأمنية،  الأجهزة  قادة 

عدد  جانب  اإىل  لبنان،  يف  املوؤقتة  املتحدة 

بع�ض  وم�ضوؤويل  الع�ضكريني،  امللحقني  من 

الإدارات الر�ضمية واملوؤ�ض�ضات الإن�ضانية.

نزيه  البحري  العميد  البحرية  القوات  قائد 

ال�ضنوية  املناورة  مييز  ما  اأّن  اأو�ضح  ب��ارودي 

�ضموليتها،  هو  العام  ه��ذا  البحرية  للقوات 

اإىل  ب��روت  راأ���ض  من  ميتد  العمليات  فم�رسح 

الأجهزة  فيها  �ضاركت  وقد  ال�ضفرا،  منطقة 

العاملة يف ال�ضاأن البحري كافة )وزارة الأ�ضغال 

قوى  اجلمارك،  العام،  الأم��ن  والنقل،  العامة 

البحرية،  امل��راف��ئ  اإدارات  ال��داخ��ل��ي،  الأم���ن 

اللبناين(.  الأح��م��ر  وال�ضليب  امل��دين  ال��دف��اع 

اأو�ضح  امل�ضاركة،  اجلي�ض  قوى  يخ�ض  ما  ويف 

العميد بارودي اأنها ت�ضم اإىل وحدات من قوى 

البحر، قوات برية وجوية، ووحدات خا�ضة.



من  فهو  املناورة  مبو�ضوع  يتعلق  ما  يف  اأما 

املهمة  اأّن  علًما  البالد،  عا�ضتها  اأح��داث  وحي 

رهائن  بتحرير  متثلت  نوعية  عملية  ت�ضمنت 

باخرة  منت  على  اإرهابيون  احتجزهم  مدنيني 

ركاب يف حرم مرفاأ بروت.

ملدير  الكالم  بارودي  العميد  اأعطى  بعدها، 

عمليات  اأم��ر  ع��ن  ملحة  ق��دم  ال��ذي  التمرين، 

القوات البحرية )خطة التمرين(.

يف الو�شع العام...

ح���وادث  ع���دة  ح�ضلت  ���ض��اب��ق��ة،  ب��ت��واري��خ 

اأثرها  على  اللبنانية،  ال�ضجون  يف  وا�ضطرابات 

باأعمال  بالقيام  اإره��اب��ي��ة  جمموعات  ه��ددت 

تهدد �ضالمة الأرا�ضي اللبنانية...

اأنه  ي�رسح  اللبنانية  احلكومة  يف  العدل  وزير 

لأي  الأح��وال  اأي حال من  الر�ضوخ يف  ل ميكن 

ا  خ�ضو�ضً اإرهابي  تنظيم  عن  �ضادرة  مطالب 

بق�ضايا  واملحكومني  بال�ضجناء  يتعّلق  ما  يف 

ال�ضادرة  الق�ضائية  الأح��ك��ام  واإّن  اإره��اب��ي��ة، 

للدولة  مي��ك��ن  ول  تطبيقها  ي��ج��ب  بحقهم 

اللبنانية اأن تتهاون ب�ضاأنها...

عرب  يهدد  الإره��اب��ي  التنظيم  م�ضوؤويل  اأح��د 

بافتعال  اللبنانية  احلكومة  الكرتونية،  مواقع 

اأحداث اأمنية �ضبيهة بالتي ح�ضلت خالل حرب 

مطالبهم  تلبِّ  مل  ح��ال  يف  ال��ب��ارد  نهر  خميم 

التابعني  ال�ضجناء  عن  الإف��راج  طليعتها  ويف 

للتنظيم...

اللبنانية  الم��ن��ي��ة  ل��الأج��ه��زة  ت��واف��رت  وق��د 

معلومات عن حتركات م�ضبوهة لبع�ض العنا�رس 

الداعمني  الفل�ضطينية،  املخيمات  من  عدد  يف 

القوات  �ضبطت  كما  ال���ض��الم،  فتح  تنظيم 

ب�ان كمي�ة 
ّ
اللبناني�ة زورق�ني كانا يهر البحرية 

جمموعات  ل�ضالح  وال��ذخ��ائ��ر  ال�ضلح�ة  م��ن 

ال��ب��داوي  خم��ي��م��ي  داخ����ل  م��ت��م��رك��زة  م�ضلحة 

والر�ضيدية...

 بتاريخ 2011/9/21، عند ال�ضاعة الثالثة 

فجراً، اأقدم عنا�رس م�ضلحون على العتداء على 

املدفون مما  منطقة  اللبناين يف  للجي�ض  حاجز 

 3 وقتل  اآخر  وجرح  جندي  ا�ضت�ضهاد  اىل  ادى 

عنا�رس م�ضلحني. تزامن ذلك مع اعالن موقويف 

فتح ال�ضالم الع�ضيان يف �ضجن روميه،  و�رسح 

احد م�ضوؤويل التنظيم باأن هذا العتداء لي�ض ال 

الفراج  اأكرب يف حال عدم  امنية  بداية لحداث 

عن ال�ضجناء واملعتقلني التابعني له.

يف الو�شع اخلا�س...

 ،04.00 ال�ساعة   2011/9/21 بتاريخ 

اأقدمت جمموعة م�ضلحة تقدر بحواىل 10 عنا�رض 

ال�ضياحية ال�ضفينة  م��نت  اإىل  ال�ضعود  على 

Aphrodite  »خالل ر�ضوها يف مرفاأ بروت، 
اإت�ضال  بوا�ضطة  املجموعة  هذه  قائد  واأعلن 

اأّن  بروت،  مرفاأ  يف  املراقبة  برج  مع  رادي��وي 

ولن  لديها،  رهائن  هم  ال�ضفينة  طاقم  اأف��راد 

معتقليهم  عن  الفراج  بعد  ال  �ضبيلهم  يخلى 

اأي حماولة لالقرتاب من  واأن  يف �ضجن روميه، 

ال�ضفينة اأو مهاجمة املجموعة امل�ضلحة من قبل 

ت�رشين الثاين
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اي جهاز امني �ضوف يوؤدي اىل قتل الطاقم...

 ،5.00 ال�ضاعة   ،2011  /9  /21 بتاريخ 

تفجر  مت  حيث  الم��ن��ي��ة،  الح����داث  ت��ط��ورت 

عبوتني نا�ضفتني قبل ج�رس املعاملتني وبعده، 

ح��واىل30  قوامها  م�ضلحة  جمموعة  واأق��دم��ت 

ال�ضاحلية من جهتي  م�ضلحاً على قطع الطريق 

ب��ه،  املحيطة  البقعة  يف  وحت�ضنت  اجل�����رس، 

واأقامت مراكز قتالية عديدة. ومن املرجح ان 

هذه املجموعة تعمل ب�ضكل مواٍز وبتن�ضيق مع 

 »Aphrodite« ال�ضياحية  ال�ضفينة  خاطفي 

هددت  كما  نف�ضها،  املطالب  حتقيق  بهدف 

بكميات  تفخيخه  مت  اأن  بعد  اجل�رس  بتفجر 

كبرة من املتفجرات...

مقابل  مركب  وج��ود  عن  معلومات  توافرت 

خليج جونية، يحمل على متنه كمية من الذخائر 

والأ�ضلحة لإمداد امل�ضلحني على الرب يف منطقة 

اإىل عر�ض  املعاملتني ولتوفر و�ضيلة هروب 

البحر للم�ضلحني وال�ضجناء بعد الإفراج عنهم...

الرعيل  لدى  موؤكدة  معلومات  توافرت  كما 

ت�ضتيت  الره��اب��ي��ني  ه��دف  اأّن  تفيد  الأع��ل��ى 

ال�ضيطرة  واإ���ض��ع��اف  واإرب��اك��ه  اجلي�ض  جهد 

بع�ض  يف  املنت�رسة  الرهابية  املجموعات  على 

القيام  تقرر  لذلك  الفل�ضطينية،  املخيمات 

بعملية ع�ضكرية م�ضرتكة بني قوى الرب والبحر 

واجلو لتدمر املجموعات الرهابية...

مراحل التمرين

القوة  جمموعات  اأبحرت  الأول�ى،  املرحلة  يف 

وزوارق  ال�ضفن  وتفتي�ض  واحلماية  الربمائية 

ومّت  ال��ع��م��ل��ي��ات،  بقعة  اىل  الأوىل،  ال��ق��ت��ال 

بروت  ومرفاأ  املعاملتني  �ضاطىء  ا�ضتطالع 

بوا�ضطة طائرة �ضي�ضنا.

يف املرحلة الثاني�ة، مّت اإهباط ف�ضيلة جموقلة 

لتطويق العدو وحما�رسته يف املعاملتني ودهم 

مرفاأ  يف   )Aphrodite( ال�ضياحية  ال�ضفينة 

الثالث  التدخل  فوج  من  قوة  قبل  من  بروت 

مع  ذلك  وترافق  متنها،  على  الرهائن  لتحرير 

التابعة  الألغام  ونزع  الإ�ضتطالع  جمموعة  ابرار 

يف  الإنزال  مراكب  لتاأمني  البحر  مغاوير  لفوج 

اأثناء تقدمها لالإبرار.

غازيل  طوافتا  قامت  الثالث�ة،  املرحلة  يف 

الإرهابيني حتت ج�رس املعاملتني ومت  بق�ضف 

واملاللت(  )الدبابات  القتال  جمموعات  اإبرار 

م�ع  بالتزام�ن  املعاملتي�ن،  �ضاط��ئ  عل�ى 

خلي��ج  ف��ي  امل�ضب�وه  امل��رك�����ب  اعت��را�ض 

جوني�ة.

ال��ه��ج��وم �ضد  ن��ف��ذ  ال��راب��ع��ة،  يف امل��رح��ل��ة 

املجموع�ات الرهابي�ة وت�ّم الق�ض�اء عليها...

ب��دق��ة وحرفية  ن��ف��ذت امل���ن���اورة  ه���ذا وق���د 

اللواء  تنويه  ا�ضتحق  ال��ذي  الأم���ر  عاليتني، 

الركن �ضلمان الذي اأثنى على كفاءة الوحدات 

والأ�ضلحة  القوى  التن�ضيق بني خمتلف  وح�ضن 

امل�ساركة.

ت�ضوير:

روبري مرق�س

وجدي عازار - اجلندي جو فرن�شي�س                                                            
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يف ثكنة ال�شخور

م��ن م��ن��اط��ق ق��ري��ب��ة واأخ�����رى ب��ع��ي��دة، ح�رس 

ا�ضتقبلهم  حيث  ال�ضخور  ثكنة  اإىل  املدعّوون 

ي�رسح  اإي��ج��اًزا  يتابعوا  اأن  قبل  املغاوير  ف��وج 

ت��ف��ا���ض��ي��ل امل���ن���اورة وال�����ض��ي��ن��اري��و 

ويو�ضح اأهداف التمرين.

توّجه  ثم  افتتاًحا،  الوطني  الن�ضيد 

اإىل  الفوج  قائد  روك��ز  �ضامل  الركن  العميد 

هو  التمرين  هذا  اأن  مو�ضًحا  بكلمٍة،  احل�ضور 

الفوج  ينّظمها  ال��ت��ي  امل��ن��اورات  �ضمن  م��ن 

من  جديدة  جمموعات  مع  بالتعاون  با�ضتمرار 

مترين  اإىل  »ويهدف  ووحداته.  اجلي�ض  األوية 

فرعي  لفيف  م�ضتوى  على  والوحدات  القادة 

اجلوية  القوات  مع  التعاون  على  والت�ضديد 

وباقي القطع«.

اأن  ���ض��ارًح��ا  امل��الح��ظ��ات  بع�ض  اأ���ض��اف  كما 

م�����ض��اح��ات �ضغرة  ���ض��م��ن  ��ذ  ُت��ن��فَّ امل���ن���اورة 

على  م�����ض��ّدًدا  امل�ضاهدين،  اأم���ام  لتظهرها 

الوحدات املنّفذة  التن�ضيق ودّقته بني  كثافة 

حل�ضن �ضر العملية وتاليف الأخطاء واحلوادث.

بعدها كان الكالم لروؤ�ضاء الفروع الذين �رسح 

كّل منهم دور فرعه يف العملية، قبل اأن ينتقل 
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لتفعيـل التن�شيـق بيـن قــــــــــــوى الرّب وقوى اجلّومناورة »النمر املتحّفز«

اأداء  �شنوًيا لتقومي  املغاوير  بها فوج  التي يقوم  املناورات  �شل�شلة  �شمن 

لواء  مع  بالإ�شرتاك  الفوج  عنا�رس  نّفذ  جهوزّيتهم،  م�شتوى  ورفع  ع�شكرّييه 

امل�شاة ال�شاد�س وفوج املدفعية الثاين والفوج امل�شاد للدروع وفوج الهند�شة 

والقوات اجلوية، متريًنا تكتًيا بالذخرية احلية يف منطقة جرود العاقورة - 

الرام يوم اجلمعة 2011/9/9.

ح�رس التمرين نائب رئي�س الأركان للعمليات العميد الركن رفعت �شكر ممثالً 

من  وعدد  اجلي�س،  قائد  قهوجي  جان  العماد 

الكربى،  الوحدات  وقادة  اجلي�ش  �ضباط  كبار 

الع�شكريني  امللحقني  من  عــدد  جانب  اإىل 

العرب والأجانب وبع�س املدعوين املدنيني.

جرود  يف  التمرين  تنفيذ  نقطة  اإىل  احل�ضور 

العاقورة.

�شيناريو العملية

• الو�ضع: جمموعات اإرهابية تعمل على زعزعة 
بهدف  تخريبّية  باأعمال  والقيام  الداخلي  الأمن 

تو�ضيع بقعة �ضيطرتها لت�ضمل التالل املحيطة 

ببلدات العاقورة، وفر�ض حالة من التوتر وعدم 

الإ�ضتقرار يف البالد.

على  ال��دول��ة  �ضلطة  ا���ض��ت��ع��ادة  امل��ه��م��ة:   •
فوج  القيادة  كّلفت  وق��د  امل��ه��ّددة،  املنطقة 

يف  املتمركزة  العدو  قوات  مبهاجمة  املغاوير 

اإىل  القطاع  وت�ضليم  وتدمرها  العاقورة  جرد 

فوج املدرعات الأول بعد ال�ضيطرة عليه.

ال�ضاد�ض وفوج املدرعات  لواء امل�ضاة  يدعم 



الأول فوج املغاوير الذي تلّقى اأي�ًضا دعًما جوًيا 

)رمايات قاذفة، طوافات قتال مزّودة �ضواريخ 

لالإنزال   UH1H طوافتا   ،Hellfireو  HOT
اإىل  الناري  الدعم  �ضارك يف  ال�ضحي(.  ولالإخالء 

جانب جمموعة الهاون 120 ملم التابعة للفوج، 

)130ملم(،  الثاين  املدفعية  فوج  من  �رسيتان 

وراجمات �ضواريخ )122ملم(.

فكرة املناورة

بغية الق�ضاء على العدو وا�ضتعادة ال�ضيطرة 

على  الطوق  املهاجمون  اأحكم  القطاع،  على 

منطقة  يف  املتمركزة  الإره��اب��ي��ة  املجموعات 

جرد العاقورة، وعمدوا اإىل عزل بقعة العمليات 

اآمنة،  م�ضافات  على  جوية  اإن���زالت  منّفذين 

واملهاجمة على حمورين ون�ضق واحد بلفيَفني 

��ني م��ع الإح��ت��ف��اظ بلفيف ف��رع��ي م��درع  ف��رع��يَّ

احتياط طوال فرتة العمليات.

َذت  ُنفِّ اإذ  مراحل،  على  مّتت  العمليات  وهذه 

مواقع  على  ج��وّي��ة  واأخ����رى  حت�ضرّية  رم��اي��ة 

رمايات  اإىل  بالإ�ضافة  الإرهابية  املجموعات 

حلجب  املحتملة  املراقبة  مراكز  اأم��ام  مدخنة 

ت��ق��ّدم ق����وات ال�����ض��دي��ق امل��ه��اج��م��ة. اأع��ق��ب 

الأول  الفرعيان  اللفيفان  ت��ولّه  هجوم  ذل��ك 

وقاما  وال�رسقي  الغربي  املحوَرين  والثاين على 

جوي  اإن����زال  عملية  ��َذت  ُن��فِّ كما  بتدمرهما، 

بف�ضيلة جموقلة على اأحد الأهداف لتدمره.

ويف املرحلة الأخرة مّت تنظيف البقعة املحتلة 

وت�ضليمها اإىل فوج املدرعات الأول.

اأ�ضا�ضي  دور  لها  ك��ان  الإ�ضتطالع  ف�ضيلة 

البقع احليوّية  اإنزال على  نّفذت عمليات  حيث 

لل�ضيطرة عليها وعزل بقعة العمليات، وتركيز 

العملية  بدء  مع  م/د  ورم��اة  قن�ض  جمموعات 

الهجومية.

كما مّت ا�ضتطالع طبيعة بقعة املعركة وم�ضالك 

البقعة  على  امل�رسفة  والنقاط  فيها،  الهروب 

اإىل  اإ�ضافة  والإ�ضطناعية،  الطبيعية  واحلواجز 

ومراكز  كه 
ّ
حتر وطرق  العدو  اأ�ضلحة  ا�ضتطالع 

املراقبة لديه وهوية العنا�رس الإرهابيني.

تكتية  باأعمال  الهند�ضة  فوج  عنا�رس  �ضارك 

خالل التمرين من خالل كا�ضحة األغام وجمموعة 

الفاّرين  مبالحقة  امل��ن��اورة  وانتهت  نقابني. 

.ATV �بوا�ضطة ال

تهنئة وتنويه

العميد الركن رفعت �ضكر هّناأ الفوج والقوى 

العالية  باملهنية  م�ضيًدا  املناورة  امل�ضاركة يف 

التمرين  هذا  اأهمية  على  م�ضّدًدا  التنفيذ،  يف 

ذ بالذخرة احلّية، لرفع م�ضتوى العنا�رس  الذي ُنفِّ

وحتفيز الوحدات الأخرى للقيام باملثل.

اأه��م��ي��ة م��و���ض��وع امل��ن��اورة  ق اإىل 
ّ
ث��م ت��ط��ر

فاجلي�ض  اإره��اب��ي��ة(،  جمموعة  على  )الق�ضاء 

ا�ضتهدفته  اإرهابية  لعمليات  �ض 
ّ
تعر اأن  �ضبق 

بالإ�ضافة  الأخرى،  والقوى  الدولة  وموؤ�ض�ضات 

اإىل كونه مكّلًفا مهمة حفظ الأمن على الأرا�ضي 

اللبنانية كلها...  
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اأهداف

���ض��ارك��ت يف ه���ذا ال��ت��م��ري��ن ���رساي��ا ال��ق��ت��ال 

املجوقلة، ف�ضيلة الإ�ضتطالع، ف�ضيلة ال�ضحة، 

بالإ�ضافة  اجلوية،  القوات  طوافات  من  و�رسب 

اإىل ع�ضكريني من �رسية القيادة واخلدمة لتمثيل 

العدو.

�ض اأركان الأفواج 
ّ
يهدف هذا التمرين اإىل متر

العمليات اخلا�ضة يف ظّل ما تفر�ضه  يف قيادة 

من  والتقنية  واملكانية  الزمنّية  املعطيات 

باإعداد  ال�رسايا  اآمري  �ض 
ّ
متر اإىل  اإ�ضافة  قيود، 

العمليات اخلا�ضة واإمرتها وتنفيذها والتن�ضيق 

مع وحدات اأخرى م�ضاركة. كما يهدف اإىل تاآلف 

الأخطار  مع  كافة  امل�ضتويات  من  الع�ضكريني 

على  وحّثهم  احلّية  الذخرة  رم��ي  عن  الناجمة 

ال��ن��ران  لتفادي  ال��رم��اي��ات  ال��دق��ة يف  ت��وّخ��ي 

�ض عنا�رس ف�ضيلة 
ّ
ال�ضديقة، بالإ�ضافة اإىل متر

الإ�ضتطالع مبا خ�ض الإنتقال داخل اأرا�ٍض وطاأها 

العدو وتوفر املعطيات الإ�ضتعالمية ال�رسورية 

ال�ضحة  ف�ضيلة  ����ض 
ّ
ومت���ر ال���ف���وج،  ل��ق��ي��ادة 

امليدانيني  وامل�ضعفني 

باأعمال  القتال  ���رساي��ا  يف 

الإ���ض��ع��اف والإخ����الء خالل 

ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ق��ت��ال��ي��ة... 

والهدف الأهم، تقومي العمل امل�ضرتك ونتائجه.

اإيجاز

التمرين  عن  ايجاًزا  احل�ضور  تابع  البداية  يف 

وا�ضتهل العميد الركن جورج نادر قائد الفوج 

العدي�ضة«  »�ضجرة  اعتماد  �ضبب  ب�رسح  الكالم 

مثل  ه��ن��اك  ح�ضل  م��ا  اأن  معترًبا  ل��ه،  ت�ضمية 

ل يف تاريخ لبنان، حيث بادر اجلي�ض  واقعة ُت�ضجَّ

حاول  لأنه  العدو  على  النار  اإطالق  اإىل  اللبناين 

امل�ّض ب�ضجرة لبنانية وكّبده اخل�ضائر. ثم عر�ض 

بدّقة،  امل��ن��اورة  تنفيذ  تقّيد  التي  ال��ع��وام��ل 

كطبيعة الأر�ض والأماكن الآهلة املحيطة ببقعة 

وغرها،  الإ�رسائيلي  بالعدو  والت�ضبيه  التنفيذ 

هذه  ببناء  قاموا  الفوج  عنا�رس  اأّن  اإىل  م�ضًرا 

القرية النموذجية خ�ضي�ًضا لتنفيذ التمرين.

�رسحوا  العملية  امل�ضاركة يف  املجموعات  اآمرو 

من  املو�ضوعة  اخلطة  وفق  جمموعاتهم  اأدوار 

الإ�ضتطالع �رسح  اآمر ف�ضيلة  الفوج.  قبل قيادة 

ت�ضل�ضل الأعمال املنّفذة من قبل الف�ضيلة بعد 

يف  عدوٍّ  با�ضتطالع  الفوج  قيادة  من  اأمر  تلّقي 

عيون  م��ه��ج��ورة يف  ق��ري��ة 

باحتالل  ب���دًءا  ال�ضيمان 

ومهمة  دوري����ات  ق��اع��دة 

تقرير  اإر���ض��ال  ا�ضتطالع، 

العدو وبقعة متركزه، حتقيق  للقيادة عن هذا 

وعند  ال��ع��دو...  مع  والنظر  باملراقبة  التما�ض 

القنا�ضون  ي��ق��وم  ال��ط��واف��ات،  ���ض��وت  �ضماع 
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يف وطى اجلوز

»�شجرة 

العدي�شة«

من  كبري  جمع  و�شط 

الفوج  اأقــام  احل�شور، 

املـــجـــوقـــل مــنــاورتــه 

الــتــكــتــّيــة الــ�ــشــنــوّيــة 

القوات  مع  بالإ�شرتاك 

اجلوّية، بعنوان »�شجرة 

العدي�شة« يف منطقة وطى اجلوز - ك�رسوان، يوم الثالثاء 

مطر  بول�س  الركن  العميد  املناورة  ح�رس   .2011/9/27

نائب رئي�س الأركان للتخطيط ممثالً العماد جان قهوجي 

قائد اجلي�س، اإىل جانب العميد الركن عبد ال�شالم �شمحات 

جلنة  ورئي�س  للعمليات  اجلي�س  اأركان  من 

والأفــواج. كما ح�رس وفد من  الألوية  تقومي 

الأرك��ان،  رئي�ش  ون��واب  القيادة  �ضباط  كبار 

طنو�س  ابراهيم  العماد  والأفــــواج،  اللــويــة  قــادة 

اأبو  قائد اجلي�س الأ�شبق، اللواء املتقاعد حممود طي 

�رسغم موؤ�ش�س الوحدات اخلا�شة، بالإ�شافة اإىل ملحقني 

ع�شكريني ومدنيني من جمعية اأ�شدقاء اجلي�س، روؤ�شاء 

بلديات ورجال دين من الطوائف كافة، اإىل �ضباط الفوج 

املجوقل وع�ضكرييه، �ضباط دورة اآمر �رسية وتالمذة �ضباط 

ال�شنة الثالثة.



بتحقيق التما�ض بالنران من خالل الرمي على 

كة.
ّ
الأهداف املتحر

من جهته �رسح رئي�ض الفرع الثاين يف الفوج، 

والن�ضاطات  وقدراته  ومعنوياته  العدو  موقف 

بعده  من  ق��ّدم  ثم  بها.  يقوم  اأن  ُيحتمل  التي 

املهاجمة  لفيف  وقائد  الثالث  الفرع  رئي�ض 

القوى  وت�ضكيل  العمليات  اأم��ر  ع��ن  مقتطفاً 

تف�ضيلّية  وخ��رائ��ط  ن�ضيخة  اإىل  ب��الإ���ض��ت��ن��اد 

للتمو�ضع. 

حتدث  اخلام�ضة  املجوقلة  القتال  �رسية  اآم��ر 

التي  اإحكام الطوق والعزل  عن مهمة �رسيته يف 

هي يف اأ�ضا�ض اإجناح مهمة الفوج بالتن�ضيق مع 

ف�ضيلة الإ�ضتطالع و�رسايا القتال الأخرى. وتبعه 

كيفّية  ف�ّضل  ال��ذي  الثالثة  القتال  �رسية  اآم��ر 

مهاجمة �رسيته الأهداف املحّددة واحتاللها، واآمر 

املعّززة  �رسيته  هجوم  �رسح  الأوىل  القتال  �رسية 

بف�ضيلة دعم من ال�رسية الرابعة.

الو�شع

منطقة  اإىل  احل�ضور  وانتقل  الإيجاز،  انتهى 

وطى اجلوز حيث مّت تنفيذ التمرين.

العدو  ي��ق��وم  اأن  اح��ت��م��ال  ال��ع��ام:  ال��و���ض��ع   •
ويف  الإره��اب��ي��ة  املنظمات  وبع�ض  الإ�رسائيلي 

يف  الو�ضع  با�ضتغالل  الإ���ض��الم،  فتح  مقّدمها 

خلق  اإىل  تهدف  اإرهابية  باأعمال  للقيام  لبنان 

 1990 فتنة طائفية. اجلي�ض يتوىّل منذ العام 

مهمة حفظ الأمن على الأرا�ضي اللبنانية كافة 

ومالحقة املنظمات الإرهابية والق�ضاء عليها.

غو�ضطا  ثكنتي  يف  املجوقل  الفوج  يتمركز 

املدرعات  فوج  قطاع  �ضمن  ال�ضيمان  وعيون 

الأول، مبهمة احتياط لقيادة اجلي�ض، وهو جاهز 

للتدخل حيث تدعو احلاجة. 

الفوج  ال��ق��ي��ادة  اأبلغت  اخل��ا���ض:  الو�ضع   •
قوامها  �ضغرة  قتالية  جمموعات  اأن  املجوقل 

قرية  داخ��ل  تتمركز  ا 
ً
عن�رس  50 نحو  الإج��م��ايل 

ون  مهجورة يف منطقة وطى اجلوز، حيث يح�رسّ

بع�ض التح�ضينات على �ضكل اأطمات يف نقاط 

ح�ضا�ضة حميطة بالقرية وي�ضتخدمونها كمخافر 

للحر�س.

• املهم�ة: يهاج�م الف�وج املجوق�ل املجموع�ة 
تنفيذ  م���ن  وي���دّم���ره���ا مل��ن��ع��ه��ا  الإره���اب���ي�������ة 

خمّططاته�ا.

التنفيذ

بغية تدمر املجموعة الإرهابية، انتقلت �رسايا 

القتال املجوقلة بالطوافات من بقعة التحميل 

نّفذت  اجل��وز، حيث  اإىل وطى  يف ثكنة غو�ضطا 

التي  احلاكمة  املرتفعات  على  اإهباط  عملية 

العمليات.  بقعة  على  بالنار  ال�ضيطرة  توؤّمن 

وبعد عزل البقعة واإحكام الطوق عليها، قامت 

الإحتفاظ  م��ع  باملهاجمة  جموقلتان  �رسّيتان 

الآتية:  املراحل  وفق  وذل��ك  احتياط،  ب�رسّيتي 

�رسايا  ثالث  بانتقال  متّثلت  حت�ضرّية  مرحلة 

قتال جموقلة بوا�ضطة الطوافات واإحكام �رسية 

القتال املجوقلة اخلام�ضة الطوق على الهدف، 

الثانية  املجوقلتني  القتال  �رسيتي  وتنفيذ 

والثالثة عملية اإهباط يف حميطه.

يف املرحلة الأوىل قامت ال�رسية الثالثة مبهاجمة 

جمموعة الأهداف α وتدمر املجموعة الإرهابية 

قامت  الثانية  املرحلة  ويف  فيها.  املتمركزة 

�رسية القتال الأوىل مبهاجمة الأهداف β وتدمر 

لتتبعها  فيها،  املتمركزة  الإرهابية  املجموعة 

بقعة  تنظيم  اإع��ادة  الثالثة حيث مّتت  املرحلة 

الأول.  امل��درع��ات  لفوج  وت�ضليمها  العمليات 

ب�رسّيَتي  الفوج  احتفظ  العملية  تنفيذ  وخ��الل 

القتال املجوقلتني الثانية والرابعة كاحتياط.

ومعاجلتها  الأهداف  الإنتهاء من مهاجمة  بعد 

بالرمايات القنا�ضة و12،7 ملم و RPG وهاون 

م��ع دع��م ب��ن��ران ط��واف��ات ال��ق��ت��ال »غ��ازي��ل« 

البنهارد« لفتح ثغرات  وا�ضتخدام »م�ضفحات 

الإره��اب��ي��ني  العنا�رس  اأح��د  ق��ام  اجل����دران...  يف 

ب��ال��ف��رار ف��ط��ارده عنا�رس م��ن ال��ف��وج مب���وؤازرة 

طوافة قتال، ومّت �ضّمه اإىل باقي الأ�رسى الذين 

عاملهم الفوج وفق مقت�ضيات معاهدة جنيف. 

بع�ض  العملية  تنفيذ  خالل  للفوج  �ضقط  وقد 

اجلرحى، الذين عوجلوا ميدانًيا ليتّم اإخالوؤهم يف 

ما بعد اإىل اأقرب نقطة اإ�ضعاف.

اخلتام

يف ختام املناورة عرّب العماد ابراهيم طّنو�ض 

و�ضباطه  الفوج  قائد  مهّنًئا  و���رسوره  عن فخره 

العالية  واملهارات  التنفيذ  دّقة  على  وعنا�رسه 

التي يتمّيزون بها.

كما اأبدى اللواء اأبو �رسغم تاأثره بهذه الدعوة 

وذّكرتنا  الع�ضكري  اجل��و  اإىل  »اأع��ادت��ن��ا  التي 

باملعنويات التي كنا ن�ضعر بها قبل تقاعدنا«، 

املوجودة  املغوار  وروح  القيادّية  ال��روح  وحّيا 

يف كل عن�رس، لفًتا اإىل اأن »اجلي�ض لي�ض �ضياج 

الوطن فح�ضب بل هو عموده... واإذا �ضقط هذا 

دون  من  اجلميع  على  ال�ضقف  �ضقط  العمود، 

ا�ستثناء!«.

من جهته هّناأ العميد الركن رفعت �ضكر نائب 

رئي�ض الأركان للعمليات الع�ضكريني على هذه 

والتزام  بدّقة  نّفذوها  التي  املمّيزة  العملية 

تاّمني، واأعطاهم بع�ض التوجيهات.

يف  ال��ف�����وج  ثكنة  اإىل  اجلميع  انتقل  بعدها 

مائدة  اإىل  ق��ائ��ده  ا�ضتبقاه�م  حيث  غو�ضطا 

الغداء.

ت�ضوير: 

اجلندي جو فرن�شي�س

روبري مرق�س
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مناورة روتينّية

قائد اللواء اخلام�ض 

التمرين  اأن  اأو���ض��ح 

تنفيذه  يتّم  روتيني 

بني  ال�ضنة  يف  َتني 
ّ
مر

ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل واأح����د 

الأل����وي����ة امل��ن��ت�����رسة 

ج���ن���وب  ق����ط����اع  يف 

ال���ل���ي���ط���اين. وه����ذا 

بالتحديد  ال��ت��م��ري��ن 

ت�ضّمن رماية مدفعية 

ب���ال���ذخ���رة احل���ّي���ة، 

والر�ضا�ضات من عيار 

البحر،  باجتاه  ملم  و25  ملم   20 ملم،   12،7

ا�ضتفادوا  اأن ع�ضكرّيي �رسية املدفعية  م�ضيًفا 

ب�ضكل خا�ض من خربة انتقال ال�رسية من مركزها 

يتطّلبه  ما  مع  جديد،  رمي  مركز  اإىل  الأ�ضا�ضي 

الأهداف  نحو  للنران  وتوجيه  اإربا�ض  من  ذلك 

املحّددة.

ال�شيناريو

يحاولون  من�ضبطني  غر  اإرهابيون  عنا�رس 
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»رعد نبتون« ين�ّشق رمايات اجلي�س والـ»يونيفيل«

»رعد نبتون« هو عنوان التمرين 

امل�ضرتك الذي نّفذته وحدة الحتياط 

الفرن�شّية التابعة لقوات الأمم 

املتحدة املوؤقتة يف لبنان وعنا�رس 

من الكتيبَتني 51 و 52 يف اللواء 

اخلام�س، يف ح�شور قائد اللواء 

العميد الركن �رسبل اأبو خليل وعدد 

من قادة الوحدات الكربى يف 

اجلي�ش اللبناين و�ضباط من قوات 

الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

التمرين هو عبارة عن رماية 

بالذخرية احلّية على اأهداف بحرية 

بوا�شطة املدفعية والر�شا�شات الثقيلة 

يف منطقة تبعد كيلومرًتا واحًدا عن 

املقر العام لليونيفيل يف الناقورة. 

وقد �شاركت فيه اأي�ًشا وحدات 

متخ�ّش�شة من اليونيفيل من بينها 

�رسية اخليالة ال�شبانية التي ت�شّكل 

كة يف القطاع 
ّ
وحدة الإحتياط املتحر

ال�رسقي، والكتيبة اليرلندية وقوة 

احلماية الأندوني�شية. 



كانت  لليونيفيل،  تابعة  دورية  على  الإعتداء 

حّتم  ال��ذي  الأم���ر  ا�ضتطالعّية،  مبهمة  تقوم 

للجي�ض  وت��دّخ��ل دوري����ة  ق���رب  ع��ن  م��واج��ه��ة 

اليونيفيل. اللبناين مل�ضاندة 

اأمام هذه احلالة الطارئة، ينّفذ عنا�رس اجلي�ض 

عملية  اليونيفيل  عنا�رس  جانب  اإىل  اللبناين 

من  ومنعهم  املعتدين  على  للق�ضاء  متكاملة 

وللمرة  التمرين،  ا�ضتخدم يف هذا  الفرار. وقد 

الأوىل، املدفع الفرن�ضي اجلديد »قي�رس« وهو 

ملم   155 عيار  م��ن  اأ�ضلحة  نظام  ع��ن  ع��ب��ارة 

الثقيلة  الن�ضخة  من  بدلً  �ضاحنة،  على  حممول 

املجنزرة. والهدف من ذلك تعزيز القدرة على 

بعني  الأخذ  مع  للوحدة،  ال�رسيع  والرّد  ك 
ّ
التحر

واحل��ّد  ال�ضكان  اإزع���اج  من  التقليل  الإعتبار 

والبنى  بالطرقات  تلحق  قد  التي  الأ���رسار  من 

الأخرى. التحتّية 

ال��وح��دة  ا�ضتع�انت  ذل���ك،  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 

القتالية   VBCI باآليات  لليونيفيل  التابع�ة 

ور�ضا�ض  25ملم  مدفع  وامل���زّودة  امل�ضّفحة 

12،7 ملم.

دّقة وتقارب

تقومي  اإىل  امل�ضرتك  التدريب  ه��ذا  يهدف 

مهارات املجموعات القتالية وخرباتها وحت�ضني 

وتبادل  الكفاءة  على  احلفاظ  بغية  م�ضتواها 

التن�ضيق  م�ضتوى  رفع  اإىل  بالإ�ضافة  املعرفة، 

بني اجلانبني والتحّقق من القدرة على مواجهة 

دينامًيا  ا  عر�ضً التمرين  �ضمل  وقد  ط��ارئ.  اأي 

ملدفعية كل من القّوَتني ومعداتهما الع�ضكرية، 

ونران  املدفعية  قذائف  ع�رسات  اأطلقت  حيث 

الر�ضا�ضات على اأهداف قبالة ال�ضاطئ، وتوّلت 

�ضفن البحرية اللبنانية تاأمني ال�ضالمة يف البحر 

مب�ضاعدة قوة اليونيفيل البحرية.

نتائج  اأن  خليل  اأب��و  الركن  العميد  ويو�ضح 

ال��ت��ي حّققها  الأه�����داف  واإ���ض��اب��ة  ال��ت�����ض��دي��د 

التمرين  يف  امل�ضاركان  الطرفان 

الرغم  على  وذل��ك  متقاربة  اأت��ت 

التي  والأ�ضلحة  الآليات  حداثة  من 

املتحدة  الأمم  ق��وات  ت�ضتخدمها 

ميكن  وال��ت��ي  لبنان،  يف  املوؤقتة 

الكرتونية  باأنظمة  معظمها  توجيه 

جي�ضنا  متّتع  يوؤّكد  ما  متخ�ّض�ضة، 

باملهنية وامل�ضتوى الإحرتايف. 

يتّم تنظيمها  اإجتماعات دورية  اأن  اإىل  اإ�ضارة 

م�ضتوى  وحت�ضني  امل�ضاكل  م��ن  احل���ّد  بغية 

املوجود  الإرت��ب��اط  جهاز  خ��الل  من  التوا�ضل، 

�ضلة  ي��وؤّم��ن  وال��ذي  الليطاين  جنوب  قطاع  يف 

الو�ضل بني اجلي�ض اللبناين والوحدات التابعة 

لليونيفيل بهدف تخّطي املع�ضالت كافة.

ت�ضوير: روبري مرق�س

اجلندي جو فرن�شي�س
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مناورات ومتارين

»رعد نبتون« ين�ّشق رمايات اجلي�س والـ»يونيفيل«





اأهداف التمرين

اآم��ري  ت��دري��ب  للّتمرين  الأ�ضا�ضي  ال��ه��دف 

ال�رسايا والف�ضائل، واإك�ضابهم اخلربات العملّية 

اإرهابّية وتدمرها.  املطلوبة ملهاجمة جمموعة 

القادة  تدريب  اإط��ار  يف  التمرين  هذا  ويندرج 

ال��ق��رار  وات��خ��اذ  ال�رسيع  امل��وق��ف  تقدير  على 

ال�ضليم وتن�ضيق الأعمال القتالّية بني الوحدات 

القتال  ملبادئ  ال�ضليم  الّتطبيق  من  والّتاأّكد 

وقواعده.

�ضبق املناورة اإيجاز �رسحت خالله فكرتها التي 

متحورت حول عزل بقعة العمليات مع ال�ضيطرة 

على املرتفعات التي تتحّكم بها. مّتت مواجهة 

جاهز  باإحتياط  الإحتفاظ  مع  وتدمره  العدو 

للتدخل طوال مراحل العملية.

�شري العملّيات

م�ضاة  وتوّلت كتيبة  العدّو،  املهاجمون  طّوق 

ي الإمدادات، ومن  عزله ومنعه من الإنت�ضار وتلّقّ

ثّم هاجم اللفيف الّتكتي املعّزز و�رسّية جموقلة، 

املجموعة الإرهابّية وعمل على تدمرها.

ت�ضّمنت املناورة هبوًطا من الّطّوافة وتنفيًذا 

لرمايات )حت�ضرّية، تدمرّية  ورمايات اإعماء(، 

ا�ضتعملت فيها الأ�ضلحة اخلّلبّية واملتفّجرات.

وح�ضن  واحلرفّية  بالّدّقة  امل��ن��اورة  متّيزت 

املهارات  وا�ضتخدام  الوحدات،  بني  الّتن�ضيق 

بال�ّضكل املنا�ضب.
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مناورات ومتارين

اإعداد:

ليال �ضقر

لواء

امل�شاة الثاين 

 الأمان«
ّ
يف »بر

منطقة  يف  القّموعة  �شهل  يف  ا  تكتيًّ متريًنا  الّثاين  امل�شاة  لواء  عنا�رس  نّفذ 

 الأمان«.
ّ
ال�ضمال بعنوان »بر

الكتيبة  من  �رسايا  وثالث  املجوقل  الفوج  من  �رسية  التمرين  يف  �شارك 

الركن ر�ضوان اخلري وملحقون  العميد  ال�ضمال  23، وح�رسه قائد منطقة 

ع�ضكرّيون و�ضّباط من قطع اجلي�ش، اإ�ضافة اإىل �ضّباط اللواء.





نهر  يف  اللبناين  اجلي�ش  انت�صار  ذك��رى  يف 

البارد، وتكرمًيا ل�صهداء اجلي�ش وفوج املغاوير، 

الت�صكيلي  ال��ف��ن  حم���رف  »ج��م��ع��ي��ة  اأق���ام���ت 

نادي  مع  وبالتعاون  را�صيا  والفنون«  للثقافة 

العقبة الريا�صي احتفاالً تكرميًيا تخلله عر�ش 

قتايل حي قّدمه فوج املغاوير يف باحة املعهد 

الفني يف بلدة العقبة.

العماد  اجلي�ش  قائد  ممثل  االإح��ت��ف��ال  ح�رض 

العقيد ح�صيب عبدو، ممثل وزير  جان قهوجي 

ن��واف  ف��اع��ور  اأب��و  وائ��ل  االإجتماعية  ال�����ص��وؤون 

التقي، ممثل وزير الثقافة كابي ليون ال�صيدة 

االأم��ن  ق��وى  ع��ام  مدير  ممثل  ح��داد،  جورجيت 

الداخلي اللواء اأ�رضف ريفي العميد نبيل مظلوم، 

ممثل مدير عام االأمن العام اللواء عبا�ش اإبراهيم 

املالزم االأول جورج رزق، ممثل مدير عام الدفاع 

حيمور،  ب���دوي  خ��ط��ار  رمي���ون  العميد  امل���دين 

را�صيا  قائمقام 

ن��ب��ي��ل امل�����رضي، 

ال�صابق  ال��وزي��ر 

غ���������ازي ���ص��ي��ف 

النائب  ال��دي��ن، 

في�صل  ال�صابق 

رئي�ش  ال���داوود، 

ب���ل���دي���ة را���ص��ي��ا 

ال�������ص���اب���ق زي����اد 

ال��ع��ري��ان  �صبلي 

ومم����ث����ل����ون ع��ن 

وروؤ�صاء  االأح��زاب 

اإجتماعية  وفعاليات  وامل��خ��ات��ر،  البلديات 

و�صعبية من خمتلف املناطق.

ثم  م��ن  اللبناين،  الوطني  الن�صيد  اإفتتاحاً 

العقبة  ن��ادي  رئي�ش  م��ن  ك��ل  كلمات  األقيت 

ر�صيد  ال�صيخ  البلدية  ورئي�ش  حماد،  يو�صف 

ح���م���اد، وخم��ت��ار 

ال���ع���ق���ب���ة ���ص��امل 

ورئي�ش  ح��م��ود، 

حمرف  »جمعية 

�صوقي  را���ص��ي��ا« 

اأ�صاد  الذي  دالل 

ب�������دور اجل��ي�����ش 

وقائده يف حماية 

الوطنية  الوحدة 

يف لبنان والدفاع 

ع������ن االأر�����������ش 

والكرامة، وما هذا اليوم اإال »عربون ب�صيط 

ومنطقة  العقبة  ون��ادي  را�صيا  حمرف  من 

و�صهدائه  البا�صل  اللبناين  جلي�صنا  را�صيا 

االأبطال...«. 

بعد ذلك، مّت تقدمي دروع تكرميية لكل 

العقيد  ممثله  )ت�صّلمه  اجلي�ش  قائد  من 

عبدو(، ولقائد فوج املغاوير ت�صّلمه الرائد 

كليب،  يو�صف  م��ن  ولكل  اللحام،  رفيق 

العريف  والأه��ل  الدين  عز  كمال  وللعريف 

ال�صهيد اأركان عقل.

بعرو�ش  املغاوير  فوج  قام  اخلتام،  ويف 

ت�صفيق  و�صط  متنوعة،  قتالية  ع�صكرية 

احل�صور الذين فاق عددهم االألفي �صخ�ش.   
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جان د�رك �أبي ياغي
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جنم �ساطع يف �سماء اجلي�ش

جرمانو�س  الركن  للعميد  كلمة  احلفل  تخّلل 

النجم  »ه���ذا  ال�شهيد  ببطوالت  فيها  اأ���ش��اد 

له  والذي �شهد  اجلي�س،  �شماء  اأبًدا يف  ال�شاطع 

القريب والبعيد، بعمق حمبته للبنان واإخال�شه 

واإقدامه  امللّمات،  بج�شارته يف  كما  ملوؤ�ش�شته، 

حتى  الع�شكري  الق�شم  والتزامه  املهّمات،  يف 

اآخر نقطة من دمه«، موؤّكًدا اأنه »�شاحب التاريخ 

ف الذي اتخذ من �شعار لوائه »رمادي حياة 
ّ
امل�رش

للبنان«، عنواًنا مل�شريته املفعمة بالت�شحيات 

واالإجناز  الن�رش،  بعد  الن�رش  حمّقًقا  والبطوالت، 

تلو االآخ����ر، يف ���ش��اح��ات ال��دف��اع ع��ن ال��وط��ن، 

روؤي��ت��ه،  و���ش��واب  وج��راأت��ه  مبناقبيته  م�شّكالً 

ت�رشين الثاين

يف القلب

اإعداد:

رميا �سليم �سومط
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برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي 

ممثالً بقائد منطقة جبل لبنان العميد الركن 

نادي  حديقة  اأقيم يف  جرمانو�ش،  يو�سف 

الريزة، حفل اإزاحة ال�ستار عن  ال�ضباط – 

خليل  ال�سهيد  الركن  للواء  تذكاري  ن�سب 

وع�رشين  خم�سة  م��رور  مبنا�سبة  كنعان، 

عائلة  اأفراد  ح�رضه  ا�ضت�ضهاده،  على  عاماً 

ال�سهيد وح�سد من رفاق ال�سالح.

املوا�سفات الفنية للتمثال

الركن  اللواء  متثال 

من  م�شنوع  وهو  برباري،  اأنطوان  للفنان  عمل  كنعان،  خليل  ال�شهيد 

املفقود  ال�شمع  بطريقة  وم�شكوب  القدمي،  الذهب  عيار  من  الربونز، 

على يد الفنان نف�شه. يبلغ ارتفاع التمثال 100 �شنتم، اأما عر�شه فيبلغ 

75 �شنتم، ب�شماكة 45 �شنتم. وقد عّتق بلون اأخ�رش- بّني فلورنتيني.

برباري  الفنان  ا�شتعان  وق��د  اأ�شهر،  �شتة  التمثال  اإجن��از  اإ�شتغرق 

بال�شور الفوتوغرافية والفيديو وباآراء اأفراد عائلة ال�شهيد لبناء �شورة 

كما  ع��ن��ه.  وا���ش��ح��ة 

كتابات  ع��ل��ى  اط��ل��ع 

له، »فيها الكثري من التاأمل والعطاء والنبل« كما ي�شري الفنان برباري، 

ا وكاتًبا ومثّقًفا. وي�شيف 
ً
الذي يوؤكد اأي�ًشا اأن اللواء ال�شهيد كان مفّكر

بنظرة  املمزوجة  البطولة  روح  التمثال  يف  �شكبت  املنطلق  هذا  من  اأنه 

احلقيقية  ال�شورة  وهي  للت�شحية،  امل�شتعد  واالإن�شان  املفّكر  الرجل 

للواء الركن ال�شهيد.

ملنا�شبة مرور خم�شة وع�رشين 

عاًما على ا�شت�شهاده

البطولة والفكر يف 

متثال ن�سفي للواء الركن 

ال�سهيد خليل كنعان



منها  ينهلون  وجنوده،  لوائه  ل�ضباط  مدر�ضة 

والدرو�س  العرب  وي�شتقون  واملبادىء،  القيم 

واملاآثر«.

ق مم��ث��ل ق��ائ��د اجل��ي�����س اىل ظ��روف 
ّ
وت���ط���ر

اأنه  مو�شًحا  كنعان،  الركن  اللواء  ا�شت�شهاد 

 ،1986 العام  من  الفرتة  هذه  مثل  يف  اغتيل 

االأول  الهدف  وك��ان  واخليانة،  الغدر  يد  على 

والنيل  اجلي�س،  ذراع  يّل  اغتياله،  عملية  من 

وبالتايل  الوطني،  ودوره  وح�شوره  موقعه  من 

�شاحة  وجعل  الدولة،  ركائز  زعزعة  يف  االإمعان 

املواطنني  باأمن  للعابثني  م�شتباحة  الوطن 

اأن  واأكد  وكراماتهم.  اأرزاقهم  على  واملعتدين 

اجلرمية  تلك  اإثر  �شالت  التي  �شهيدنا  »دم��اء 

ال��وح�����ش��ي��ة، ق��د ا���ش��ت��ح��ال��ت يف ن��ف��و���س اأب��ن��اء 

وجه  حت��رق  ن��اًرا  جميًعا،  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة 

عهد  فكان  اأظافرهم،  تقّلم  و�شيوًفا  االأع���داء 

واالإ���رشار  العزم  من  مزيًدا  الع�شكريني  ه��وؤالء 

ال�شهيد  وال�شري على خطى  الوطن،  اإنقاذ  على 

مهما ا�شتدت امل�شاعب وغلت الت�شحيات«.

قائد  با�شم  جرمانو�س،  الركن  العميد  ووّج��ه 

ا  وخ�شو�شً ال�شهيد  عائلة  اىل  حتّية  اجلي�س، 

يف  اأي�ًشا  ا�شتهدفت  التي  الفا�شلة  »قرينته 

حتّمل  يف  مثاالً  وكانت  ال��غ��ادر،  االإع��ت��داء  ذل��ك 

يف  �شاهم  م��ن  ك��ل  حّيا  كما  واجل����راح«.  االآالم 

اللواء  م��ع��اه��ًدا   ، ال��ت��ذك��اري  الن�شب  ت�شييد 

نب�س  العطرة  ذك��راه  تبقى  اأن  ال�شهيد  الركن 

»واأن  دروبنا،  �شعلة  اخلالدة  وماآثره  قلوبنا، 

نبذل امل�شتحيل حفاًظا على �شورة لبنان الذي 

لبنان  امل�شتقل،  احلر  ال�شيد  لبنان  افتديت، 

االإن�شان والكرامة والعنفوان«.

كلمة عائلة ال�سهيد

املحامي  �شقيقه  األقاها  ال�شهيد  عائلة  كلمة 

كنعان  الركن  ال��ل��واء  اأن  فاأكد  كنعان،  اإميل 

النبيل  الع�شكري  �شفات  �شخ�شه  يف  جمع 

و�شفات  ولوطنه،  جلي�شه  واملخل�س  وال�شجاع 

جلميع  واحلا�شن  واملتوا�شع  املحب  االإن�شان 

حلم  لطاملا  اأنه  واأو�شح  ورفاقه.  عائلته  اأفراد 

يف  ال�شابط  ذلك  يكون  اأن  اأظافره  نعومة  منذ 

�شفوف اجلي�س اللبناين، م�شرًيا اىل اأن م�شّقات 

العارم  �شغفه  عن  تثنه  مل  الع�شكرية  احلياة 

�شخيًّا  كان  وقد  واالإط���الع،  وال��ق��راءة  بالثقافة 

احلربية  املدر�شة  يف  تالميذه  على  يبخل  فلم 

ويف كلية القيادة واالأركان مبا ح�ّشله من علوم 

ومعرفة. كما اأ�شار اىل اأن املهمات املت�شافرة 

الركن  ال��ل��واء  متنع  مل  الطويلة  وامل�����ش��اف��ات 

ال�شهيد من ممار�شة ريا�شات متعددة واأهمها 

حملّية  انت�شارات  فيها  حّقق  التي  الفرو�شية 

الفار�س  ذلك  »اأت��ذك��رك  واأ���ش��اف:  واإقليمّية. 

اأخالقك  يف  وكذلك  جوادك  �شهوة  على  االأنيق 

وت�رشفاتك وروحك«.
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»اأنتم حرارة قلوبنا وخمرية ذاكرتنا واإلهام �ضمرينا، 

م ال�ضهداء 
ّ
مكم، ونكر

ّ
ومن واجبنا الوطني والأخالقي اأن نكر

ونخّلد ذكراهم، ونتذّكرهم طاملا املوج يتدّفق وما دامت 

ال�ضم�س ت�رشق وتغيب«... عبارات ت�ضّمنتها كلمة العميد 

الركن �رشبل اأبو خليل قائد لواء امل�ضاة اخلام�س، الذي 

مّثل العماد جان قهوجي قائد اجلي�س يف احتفال 

تكرمي �ضهداء اللواء الذين �ضقطوا يف معركة نهر البارد. اأقيم الحتفال يوم ال�ضبت 

2011/9/17 يف مطعم Byblos Palace - جبيل يف ح�ضور �ضباط من خمتلف القطع 

مني.
ّ
بالإ�ضافة اإىل �ضباط اللواء وح�ضد من اأهايل ال�ضهداء املكر

م�ضاهمون
والبدء  اخلام�س  امل�شاة  لواء  �شهداء  تكرمي  حفل 

ع��ّدة  فيهما  اأ�شهم  ال��ت��ذك��اري  الن�شب  بت�شييد 

ال�شادة:  اأب��رزه��م  امل���دين  املجتمع  م��ن  اأ�شخا�س 

العميل  ايلي  دمرجيان،  �رسكي�س  ع��ازار،  جان  مطر،  اليا�س  لطيف،  غابي  ع��ازار،  روجيه 

جميع  خليل  اأبو  الركن  العميد  �شكر  وقد  خليل.  اأبو  وفوؤاد  اخلوري  جان  واملهند�شان 

ا. كما قّدم درًعا اإىل العميد املتقاعد عبد اهلل  امل�شاهمني، مقّدًما لكل منهم درًعا تقديريًّ

واكيم واآخر اإىل الفنان اأمري يزبك الذي غّنى لل�شهداء والوطن وتوّجه بكلمة موؤثرة اإىل 

عائالت ال�شهداء موؤكًدا تعّلقه باملوؤ�ش�شة الع�شكرية. يزبك بلغ قّمة التاأثر وهو يغّني لأم 

ال�شهيد وحني راأى الدموع يف العيون خفت �شوته، فختم بدمعة وحتية...

افتتاح الحتفال

�شمت  ودقيقة  افتتاًحا  الوطني  الن�شيد 

الإحتفال  مقّدم  كلمة  ثم  ال�شهداء،  اأنف�س  عن 

العقيد الركن رائف �شعد، الذي رّحب باحل�شور 

ال��ل��واء  �شهداء  ن�شب  بت�شييد  ال��ب��دء  واأع��ل��ن 

بقرار  احلايك - �رسبا  ثكنة رميون  اخلام�س يف 

من قيادة اجلي�س.

العميد املتقاعد عبداهلل واكيم عّب عن فخره 

اميان  فعل  »فال�شهادة  التكرمي  هذا  بح�شور 

وعائالتهم  ال�شهداء  وتكرمي  والوطن،  بالأر�س 

اخلام�س  اللواء  ب�شعار  وذّكر  لنا«.  ل�رسف عظيم 

اإىل  اإكبار  حتية  موّجًها  للبنان«،  حياة  »رم��ادي 

م �شهداءه
ّ
اللواء اخلام�س يكر

دروع تقديرية ون�ضب تذكاري

ودمعة وحتية



ال�شهداء  ع��ائ��الت  يخ�ّس  ال��ذي  اجلي�س  قائد 

برعايته، ثم األقى ق�شيدًة للمنا�شبة.

ولالأهايل كلمة

ر�شا  الآن�����ش��ة  األقتها  ال�����ش��ه��داء  ذوي  كلمة 

غزال�ي،  اأب���و  روي  ال�شهيد  النقيب  �شقيقة 

و�شّمنته�ا الكثي�ر م�ن امل�شاع�ر العميق�ة. ومّم�ا 

مرتّنحًة  اآًن��ا  اأذهاننا  يف  ذك��راك��م   
ّ
»مت��ر قالته: 

ول  فن�شمعكم  ن��ادب��ة،  م��ت��اأوه��ة  واآون����ة  ف��رح��ة 

وتابعت  نراكم...«.  ول  بكم  ون�شعر  ن�شاهدكم 

»اإىل اأخي روي وفلذات اأكبادكم ورفاق دروبكم 

الرتاب  حتت  ومن  ت�شمخون  قبوركم  يف  اأقول: 

لن  وجن��وم��ك��م  ت��ذب��ل  ل��ن  اأزه��ارك��م  تتعالون، 

جتي��س  وذكراك�م  تاأف�ل، 

يف قلوبنا وقلوب الرف�اق 

اأبًدا، يا من جت�ّشمت فيكم 

ك�ت 
ّ
حر كلما  الوطن  روح 

يا  البنادق،  زناد  اأناملكم 

قراأنا  اأكتافكم  على  من 

والإع��ت��زاز  املحبة  اآي���ات 

وت���ل���ون���ا األ����ف����اظ امل��ج��د 

يا  والإباء،  ال�رسف  و�شطور 

ن�شيج  على  ر�شمتم  م��ن 

ال��وط��ن  اأرزة  ب���زات���ك���م 

نعم  وي��ا  ذهبية،  باأل�وان 

اأي��ادي��ك��م ال��ت��ي ح��ارب��ت 

للوطن  اأم���اًن���ا  فن�شجت 

اأجمع...«.

قائد اللواء

م�شاعده  األقاها  اخلام�س  اللواء  قائد  كلمة 

العميد الركن علي جلوان، الذي قال:

ي��ق��وم��وا  اأن  ب����اهلل  »اأق�������ش���م���وا 

بواجبهم فوفوا بق�شمهم و�شّطروا 

حيث  ال��ب��ارد  نهر  يف  �شهادتهم 

لتق�شيم  جديدة  حماولة  ف�شلت 

لبنان.

لبنان  ليبقى  ح��ي��ات��ه��م  ب��ذل��وا 

معًنى  ف��اأع��ط��وا  اأح����راًرا  ونعي�س 

حلياتنا.

حتت  نن�شوي  اأن  ا 
ً
فخر يكفينا 

مقلع  اخلام�س،  امل�شاة  لواء  راية 

الثالثة واخلم�شني،  الأبطال  هوؤلء 

وباأبطاله  بجي�شه  للبنان  فهنيًئا 

حياتهم  ن���ذروا  ال��ذي��ن  ال�شهداء 

حفاًظا على العلم وذوًدا عن الوطن«.

تقوموا  اأن  ب��اهلل  اأق�شمتم  »اأن��ت��م  واأ���ش��اف: 

ن�شري  واأن  نن�شاكم،  األ  اأق�شمنا  ونحن  بواجبكم 

على خطاكم...«. 

اأه����ايل ال�����ش��ه��داء ق��ائ��الً: »اأم���ا  وت��وّج��ه اإىل 

ح��رارة  فاأنتم  �شهدائنا،  اأه��ل  اأهلنا،  يا  اأنتم 

ومن  �شمرينا،  واإلهام  ذاكرتنا  وخمرية  قلوبنا 

ونكرم  نكرمكم،  اأن  والأخالقي  الوطني  واجبنا 

طاملا  ونتذكرهم  ذك��راه��م،  ونخّلد  ال�شهداء 

ال�شم�س  دامت  وما  يتدفق  املوج 

ت�رسق وتغيب«.

وتابع: »اإّن قدر اللواء اخلام�س، 

جمابهة  ال��ب��ا���ش��ل،  جي�شنا  ك��م��ا 

الأع���داء والإره��اب��ي��ني، وه��و جاهز 

اأبًدا للتحديات وال�شدائد كافة يف 

الع�شيبة. الأيام 

بنادقنا  من�شك  اليوم  نحن  فها 

ال����زن����اد على  ع��ل��ى  واإ���ش��ب��ع��ن��ا 

العدو  مواجهة  يف  الأم��ام��ي  احل��د 

بالقوة  مت�شّلحني  الإ���رسائ��ي��ل��ي، 

بعنف�وان  وم��ذخ��ري��ن  والإق�����دام،  وال�شجاعة 

ح�ب  عّلمون�ا  ال��ذي�����ن  �شهدائن��ا  و�شم��وخ 

بعط�اء  عنه  والدف�اع  عليه  واملحافظ�ة  الوط�ن 

و�شخ�اء«.

وختم: »يا اأهل �شهدائنا، نعدكم باأن نحافظ 

اجلي�س،  ���ش��ه��داء  اأولدك�����م،  ت�شحيات  على 

كلنا  و�شنكون  اإجنازاتكم،  وعلى  لبنان  �شهداء 

يف اللواء اخلام�س م�شاريع �شهداء للحفاظ على 

كّل ما ا�شت�شهدوا من اأجله يف �شبيل اإعالء �شاأن 

ا م�شتقالً«.
ً
الوطن وبقائه موحًدا، �شيًدا حر

الدروع التقديرية

اأبو  الركن  العميد  تقدمي  الإحتفال  تخّلل 

خليل دروًعا تقديرّية لالأهايل مع كتّيب �شهداء 

اللواء يف معركة نهر البارد و�شورة تذكارية. 

اأخرًيا بقي اجلميع اإىل مائدة الغداء.
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يتبارون للفوز      بـ300 مقعــٍد فــي احلربـيــة

يف �شهر اأيلول من كل عام، 

تقيم قيادة اجلي�ش مباراًة 

للدخول اإىل املدر�شة احلربية 

ي�شارك فيها عدد كبري من 

الطالب الذين نالوا معدل 12 

وما فوق يف امتحانات �شهادة 

الق�شم الثاين اأو  البكالوريا – 

ما يعادلها.

الطاحمون اإىل دخول 

املدر�شة احلربية ي�شل 

عددهم اإىل عدة اآالف 

كل عام، لكن على هوؤالء 

اأن يجتازوا بنجاح ثالثة 

اختبارات )النف�شاين، 

الريا�شي والطبي( قبل اأن 

ي�شبحوا مر�شحني فعليني 

ويتقدموا بالتايل اإىل 

االمتحانات اخلطية.

ت�رشين الثاين

اإمتحانات

اإعداد:

روجينا خليل ال�شختورة

56

اجلي�ش - العدد رقم 317

ماذا بعد؟

اإىل  طالب،   2400 ح��واىل  توجه  العام،  ه��ذا 

الرئي�س رفيق احلريري  – مدينة  جممع احلدث 

اجلامعية حيث اأجري االمتحان.

توزع الطالب على 13 قاعة، وعلى مدى ثالثة 

اأيام )من ال�صاعة التا�صعة �صباًحا حتى الرابعة 

بعد الظهر تقريًبا(، خ�صعوا لالمتحان يف املواد 

علوم  عربية،  لغة  وجغرافيا،  ت��اري��خ  االآت��ي��ة: 

فيزياء  وتعريب،  ترجمة  اأجنبية،  لغة  طبيعية، 

تربية  ريا�صيات،  واإقت�صاد،  اإجتماع  وكيمياء، 

مدنية وتن�صئة وطنية.

بعد اإجراء االختباراخلطي، تاأتي مرحلة املثول 

حيث  التقدير(  )اإختبار  الفاح�صة  اللجنة  اأم��ام 

يتم تقييم املر�صحني َخلًقا وُخلًقا، وذلك وفق 

مواعيد حتددها اللجنة الفاح�صة العامة.

ل�300  �صيتاح  جميعها  االختبارات  نهاية  يف 

تالمذة  ب�صفة  احلربية  املدر�صة  دخ��ول  �صاب 

�ضباط، فكيف يتم اختيار 300 تلميذ من بني 

2400 مر�صح؟

وحده الكفء

�صليم  العميد  العامة  الفاح�صة  اللجنة  رئي�س 

اإىل  ي�صل  الكفء  وح��ده  ق��ائ��الً:  يو�صح  ح��داد 

املدر�صة احلربية، فم�صحح االختبارات اخلطية 

ال يعرف اإ�صم �صاحب امل�صابقة التي ي�صححها. 

م�صحَحني  يد  على  وُت�صّحح  امل�صابقات  ز  ُترمَّ

2400 مر�شح



يتبارون للفوز      بـ300 مقعــٍد فــي احلربـيــة

اإىل  ال��ع��الم��ات  اإدخ����ال  وي��ت��م  اخت�صا�صيني 

االأحدث  هو  متخ�ص�س  برنامج  وفق  الكمبيوتر 

اأرك��ان  من  تاأليل  فريق  عليه  يعمل  نوعه،  من 

اجلي�س للعمليات - مديرية التعليم. الربنامج 

النهائية  النتائج  وي�صدر  العالمات  يحت�صب 

واخلطية  الريا�صية  االخ��ت��ب��ارات  ت�صمل  التي 

املراتب  بح�صب  ج��دول  يف  ويرتبها  والتقدير 

الرموز  ُتفكك  وذل��ك يف يوم واح��د. بعد ذل��ك، 

اأمام كّل منها عالمة، وتن�رش  اأ�صماء  اإىل  لتتحول 

االإلكرتوين  املوقع  على  العالمات  مع  االأ�صماء 

 www.lebarmy.gov.lb اللبناين  للجي�س 

)300 مت�صدر( حيث ميكن للمر�صحني معرفة 

نتائجهم.

ويف اخلتام، ي�صري العميد حداد اإىل اأّن التلميذ 

ال�صابط تلميذ فريد من نوعه، عليه اأن يتحّمل 

ويف  والتعليم  ال��در���س  من  م�صاعفة  �صاعات 

الريا�صية  التمارين  اإىل  اإ�صافًة  كافة،  املواد 

والع�صكرية املكثفة التي يخ�صع لها.

ت�صوير: اجلندي هاين ابراهيم
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اجلي�ش هو ال�ضمانة

ال����ن���������ش����ي����دان ال���ل���ب���ن���اين 

ومن  افتتاًحا،  والفل�شطيني 

ث���م ف���رق���ة »ال���ك���وف���ي���ة« يف 

رق�����ش��َت��ن م���ن ال��ف��ول��ك��ل��ور 

رئي�س  فكلمة  الفل�شطيني، 

ممثله  األقاها  ال���وزراء  جمل�س 

�شهداء  بدايتها  يف  ا 
ً
م�شتح�رض

اجلي�س اللبناين الذين �شقطوا 

ال��ب��ارد، »ه��ذا اجلي�س  نهر  يف 

وميثل  ونفتخر  به  نعتّز  الذي 

ال�����ش��م��ان��ة واحل�����ش��ان��ة لأم��ن 

لبنان و�شلمه«.

واملوؤ�ش�شات  ال��دول  و�شكر 

اإع��ادة  ت��زال  ول  دعمت  التي 

واحلكومة  ال��ب��ارد،  نهر  اإعمار 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال���ت���ي ���ش��ت��ت��اب��ع 

كما  الإع��م��ار.  ه��ذا  ا�شتكمال 

�شّدد على اأن ق�شية فل�شطن 

املتحدة،  الأمم  يف  ان��ت�����رضت 

التم�شك بامل�شاحلة  اإىل  ودعا 

القانون  الفل�شطينّية حتت �شقف  اللبنانية - 

اللبناين.

م���ن ب��ع��ده��ا ت����واىل ع��ل��ى ال���ك���ام ك���ل م��ن: 

املفّو�س العام لاأنروا ال�شيد فيليبو غراندي، 

عبداهلل  ال��دك��ت��ور  لبنان  يف  فل�شطن  �شفري 

عام  اإيخور�شت، مدير  اأجنيلينا  ال�شيدة  الأوروبي  الإحتاد  عبداهلل، �شفرية 

الإدارة الفنّية يف ال�شندوق ال�شعودي للتنمية املهند�س ح�شن العّطا�س، 

مدير عام �شندوق اأوبك للتنمية الدولية ال�شيد �شليمان بن جا�رض احلرب�س، 

ورئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة كيان ال�شيد اأحمد احلاطي.

�رضورة  مع  العودة،  بحق  ال��دويل  املجتمع  مت�ّشك  على  اأّك��دت  الكلمات 

حت�شن اأو�شاع الفل�شطينين يف املخيمات املوؤقتة التي يعي�شون فيها. 

التي دعمتها  التي قّدمتها وامل�شاريع  باملبالغ  موؤ�ش�شة  كما ذّكرت كل 

جديدة  اإ�شافية  م�شاهمات  عن  معلنًة  املجال،  هذا  يف  فيها  و�شاهمت 

ل�شتكمال عملية اإعادة اإعمار نهر البارد واإنهاء املدار�س الثاث والأق�شام 

ال�شكنية ال�شبعة املتبقية من املخّيم.

يف اخلتام، وّجه الطالبان الفل�شطينيان )من املخيم( �شعاد عّزام وحممد 

بقاعي كلمة �شكر وختم الإحتفال مع الفنان اأحمد قعبور.

ت�شوير: اجلندي هاين ابراهيم

اأقامت منظمة الأنروا بالتن�ضيق مع جلنة احلوار اللبناين الفل�ضطيني، حفل افتتاح الرزمة 

الأوىل من خميم نهر البارد وثالث من مدار�ش الأنروا وذلك يوم الأربعاء 28 اأيلول 2011. 

ح�رض الإحتفال وزير ال�ضوؤون الإجتماعية وائل اأبو فاعور ممثالً رئي�ش جمل�ش الوزراء جنيب 

ميقاتي، العميد الركن �ضمري احلاج قائد اللواء الثاين ممثالً العماد قائد اجلي�ش، بالإ�ضافة 

اإىل ممثلني عن البعثات وال�ضفارات واملوؤ�ض�ضات الدولية، ممثلي الدول املانحة، رجال دين 

املجتمع  م��ن  وف��اع��ل��ي��ات 

املدين، واأهايل املخّيم.
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مبادرات

اإعداد:

ندين البلعة
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�أو  �ملرتفعات  ح���و�دث  م�صابي  �إن��ق��اذ  �إّن 

�ملنخف�صات �جلبلية و�ل�صخرية يتطلب مهار�ت 

�لو�صول  ا حني يتعذر  وقدر�ت عالية، خ�صو�صً

�إىل هوؤالء بو��صطة و�صائل �لنقل �لربية، �أو حتى 

�صرًي� على �الأقد�م يف بع�ض �الأحيان.

هذ� �لو�قع ��صتدعى تنفيذ مترين م�صرتك بني فوج 

�ملغاوير و�ل�صليب �الأحمر �للبناين )فرع �إ�صعاف جونيه(، حيث تولت �رسية �لقتال 

و�خلرب�ت  �ملهار�ت  الكت�صاب  �الأحمر  �ل�صليب  م�صعفي  تدريب  �الأوىل  �جلبلي 

�لالزمة الإنقاذ جرحى تعر�صو� �إىل حو�دث خطرة يف �أماكن وعرة )جبال، وديان(.

جرى �لتمرين يف منطقة بالوع بلعة �جلبلية )تنورين( حيث �ن�صم �إىل �رسية �لقتال 

�جلبلي �الأوىل فريق �إ�صعاف جونية �ملوؤلف من 65 متطّوًعا.

بد�يًة، قدم مدير �لتمرين در�ًصا نظرًيا مو�صوعه تد�بري �حليطة و�حلذر �لتي يجب 

اتباعها يف اأثناء القيام بالت�ضلق اأو الهبوط اجلبلي، اإ�ضافًة اإىل تدليل على املعدات 

�لتي يجب ��صتعمالها من عتاد وحبال وكيفية ربطها وتفكيكها...

بعدها وزعت فرق �إ�صعاف �ل�صليب �الأحمر على �أربعة م�صاغل حيث نفذ كل منها و�حدة 

من �ملهمات �الآتي ذكرها: �صحب جريح من قعر �لو�دي �إىل قمة �جلبل وبالعك�ض، مترين 

هبوط عن جرف �ضخري وت�ضلق حبل ثابت.

�ل�رسية  �للبناين تعاون  �الأحمر  �ل�صليب  �إ�صعاف جونية يف  ويف �خلتام، �صكر رئي�ض فرع 

وفوج �ملغاوير ومتنى �أن يكون لهم معها لقاء�ت �أخرى لتبادل �خلرب�ت وتعزيز �لقدر�ت.
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مهارات خا�صة

�إعد�د:

روجينا خليل ال�شختورة

�رسية

القتال اجلبلي الأوىل 

تدرب م�شعفني 

على اإنقاذ امل�شابني 

يف الأماكن الوعرة





االفتتاح

نقابة  �صندوق  �أمني  ق�صيفي  جوزف  �ل�صّيد  �ألقى  �ل��دورة،  �فتتاح  يف 

�ض 
ّ
رين كلمًة رّحب فيها باالحتاد �لدويل، ملقًيا �ل�صوء على ما يتعر

ّ
�ملحر

له �الإعالمي من خماطر وال �صيما يف مناطق �حلروب و�لنز�عات. و�صّدد على 

لالإعالميني  �لالزم  �لتدريب  توفري  وهو  �الأ�صا�صي  �لدورة  هدف 

من  �الأوىل  هي  �ل��دورة  هذه  ب��اأن  مو�صًحا  �الأخطار،  من  للوقاية 

كما  لبنان.  يف  تنظيمها  و�لنقابة  �الحتاد  يتوىّل  دور�ت  �صل�صلة 

�أعلن �أن ن�رشة �إلكرتونية �صهرية تخت�ّض بال�صالمة �ملهنّية �صوف 

بامل�صاركني  رّح��ب  جهته  م��ن  كولني  �ل��زم��الء.  ف 
ّ
بت�رش تكون 

وو�صعهم يف �أجو�ء �لدورة مبّيًنا �أهد�فها وغايتها.

م�ضمونها

ت �لدورة ملّدة ثالثة �أيام، وت�صّمنت حما�رش�ت متنّوعة 
ّ
��صتمر

بد�أت بال�رشط �الأ�سا�سي للحماية من �ملخاطر يف خالل �لتغطية، �أال 

وهو �لتخطيط وحتديد �ملخاطر �لتي ميكن مو�جهتها يف مهّمة 

معّينة.

تقييم  كيفّية  على  �أي�ًصا  �ملحا�رش�ت  رّكزت 

�الأول��وي��ة،  وف��ق  ومعاجلتها  �مل�صابني  ح��االت 

�لبالي�صتّية  �لتهديد�ت  من  �لوقاية  و�أ�ص�ض 

و�ل��ه��ج��م��ات �جل��وّي��ة، وت��د�ب��ري �حل��م��اي��ة �لتي 

و�ملباين  �ملكاتب  �أمن  ل�صمان  مر�عاتها  يجب 

�الإعالمية وحمايتها، باالإ�صافة �إىل مبادئ �ل�صالمة يف �أثناء �ل�صفر و�ل�صالمة 

�ل�صخ�صية ومعاجلة حو�دث �لطرقات.

�ملعلومات  كل  �صملت  تطبيقّية  بتمارين  �ل���دورة  �نتهت  وق��د  ه��ذ� 

عدنان  �ل�صّيد  �صّلم  ختامها،  ويف  �ملتدّربون.  تلّقاها  �لتي  و�لتقنيات 

نقابة  يف  و�الإع���الم  �لعامة  �لعالقات  عن  �مل�صوؤول  �ملدير  حجازي، 

يوؤّديها  �لتي  بالر�صالة  م�صيًد�  للم�صاركني،  �ل�صهاد�ت  �ملحررين، 

يف  وبخا�صة  مهار�تهم  زي��ادة  و���رشورة  �الإعالميون، 

جمال تغطية �لنز�عات.
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قدرات مهنية

�إعد�د:

ندين البلعة

االحتاد الدويل لل�ضحافيني ونقابة املحررين

ينّظمان دورة »ال�ضالمة االإعالمية«

»بناء ثقافة ال�ضالمة املهنية لل�ضحافيني يف ال�رشق االأو�ضط« هو عنوان دورة تدريبية 

اأقيمت  لبنان.  يف  املحررين  نقابة  مع  بالتعاون  لل�ضحافيني  الدويل  االحتاد  نظمها 

الدورة يف فندق ليجند - بريوت و�ضارك فيها 13 �ضحافًيا ميّثلون خمتلف الو�ضائل 

االإعالمية، بينهم زميلتان من جملة اجلي�ش - مديرية التوجيه، واأ�رشف عليها م�ضوؤول 

بان التون�ضي زياد الدّبار 
ّ
التدريب يف االحتاد ال�ضّيد Adrian Collin يعاونه املدر

واللبناين فادي الغو�ش.

..
ك.

ر
ضا
�

�ل�صالمة  دورة  يف  �صاركت  �لتي  �ملوؤ�ص�صات 

�الإعالم  وز�رة  رين، 
ّ
�ملحر نقابة  هي:  �الإعالمية 

�جلي�ض،  جملة  �الأج��ان��ب(،  �ملر��صلني  )ق�صم 

جريدة �الأخبار، جريدة �حلياة، جريدة �للو�ء، موقع �صيدون نيوز، 

وحمّطتا »نيو تي يف« و»�أن بي �أن«.





ال�رشق  منطقة  يف  الإق��ل��ي��م��ي  املكتب  نظم 

ال��ت��اب��ع ملنظمة   اأف��ري��ق��ي��ا  الأو����ش���ط و���ش��م��ال 

 RASIT Royal Academy of Science(

علمية  ن���دوة   ،)International Trust
اإجتماعية حول »جتارة الأجنة وعوملة الأن�شاب«، 

يف مبادرة هي الأوىل من نوعها يف لبنان. اأقيمت 

ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  دول���ة  برعاية  ال��ن��دوة 

اللبناين الأ�شتاذ نبيه بري يف فندق الربي�شتول 

يف بريوت، وح�رشها ممثله النائب قا�شم ها�شم، 

العماد  والعقيد نبيل �شعد ممثال قائد اجلي�س 

الأم��ن  ق��وى  ق��ادة  عن  وممثلون  قهوجي  ج��ان 

الداخلي والأمن العام واأمن الدولة بالإ�شافة اإىل 

ال�شخ�شيات  من  وعدد  �شكرية  الوليد  النائب 

ومن  الإخت�شا�س  اأ�شحاب  والعربية  اللبنانية 

الفاعليات الدينية والإجتماعية.

معرفًة  ع��ون  ماغي  الإعالمية  الندوة  قدمت 

باملحا�رشين الذين تناولوا املو�شوع من زواياه 

العلمية والجتماعية والقانونية.

الها�شمي،  ن�رشين  الدكتورة  حتدثت  بدايًة، 

املديرة التنفيذية لالأكادميية امللكية الدولية 

يف  )اإخت�شا�شية  للعلوم 

واأب��ح��اث  الب�رشية  ال��وراث��ة 

اأطفال الأنابيب وال�رشطان(، 

التي تناولت ال�شق العلمي 

اإّن  وق���ال���ت  ل��ل��م��و���ش��وع، 

جت����ارة ال��ب��وي�����ش��ات 

وامل��ن��وي��ات والأج��ن��ة 

جتارة  باتت  الب�رشية 

وا�شع  ب�شكل  رائ��ج��ة 

يف  وكذلك   2000 العام  منذ  لبنان  يف  وخطري 

لبيع  ل��وائ��ح  وه��ن��اك  العربية.  البلدان  بع�س 

بال�رش  تداولها  يتم  واملنويات  البوي�شات  هذه 

والعلن وح�شب العر�س والطلب ومن دون وجود 

واخل��دم��ات  ب��اجل��ودة  تعنى  قانونية  ن�شو�س 

ال�شحية والرقابة على املراكز املعنية.

واأو�شحت اأن عينة احليوانات املنوية ملتربع 

واحد ميكن اأن متنح لعدد ل يقل عن ع�رش ن�شاء، 

من  كبري  بعدد  الن�شاء  تربع  ف��اإّن  املقابل،  يف 

ودعت  املبكر.  العقم  لهن  ي�شبب  البوي�شات 

واأخالقًيا  واجتماعًيا  علمًيا  ال�شوء  ت�شليط  اإىل 

الإن�شان  لإعطاء  امل�شكلة،  هذه  على  وقانونًيا 

ن�شبه  على  احلفاظ  يف  حقه  والعربي  اللبناين 

للم�شاكل  وحت�شًبا  املحرمات  انتهاك  من  خوًفا 

بالأطفال  تلحق  التي قد  والنف�شية  الجتماعية 

واملجتمع.

الدكتور  ال�شابق  النائب 

رئي�س   – �شكرية  ا�شماعيل 

 - ال�شحية  الوطنية  الهيئة 

بالتعبري  اكتفى  جهته  م��ن 

اجلديدة  الأزم��ة  هذه  اأّن  عن 

»املجهولة احل�شب والن�شب«، ما هي اإل امتداد 

ل�شيا�شة الف�شاد امل�شت�رشية يف البلد.

�شو�شن  املحامية  الأ�شتاذة  تلت  ذل��ك،  بعد 

عليها  ين�ص  �أن  يجب  �لتي  �لنقاط  �أب��رز  م��ر�د 

نحو  وتوجيهه  املو�شوع  هذا  لتنظيم  القانون 

التعاطي  يف  حظره  يجب  وما  امل�شتقيم  اخلط 

معه.

قاله:  ومم��ا  ها�شم،  للنائب  كلمة  كانت  ثم 

ه��ذا  اإىل  ال��ط��ب��ي  ال��ت��ط��ور  ي�شل  اأن  »ع��ظ��ي��م 

من  كثري  اإىل  نتنبه  اأن  علينا  لكن  امل�شتوى، 

العربية  الأم���ة  ل��ه  تتعر�س  م��ا  لأّن  امل��ح��اذي��ر 

اأو  حكم  اأو  نظام  ح��دود  عند  يقف  ل  فرتة  منذ 

جمموعة، اإمنا ي�شتهدف العرب وجوًدا وح�شارة 

وهوية، فاإننا مطالبون اليوم بالتنبه اإىل كل ما 

يجري لدينا وحولنا...«.

م�شوؤولياتها  النقابات  »...لتتحمل  واأ�شاف: 

اإىل  ولتبادر  والوطنية،  والإن�شانية  املهنية 

اإىل  ال�شعي  عرب  التنظيم  م�شرية  يف  امل�شاهمة 

اإن�شاء جمل�س اأخالقي مهني يلزم ممار�شي مهنة 

الطب اآدابها، وو�شع م�رشوع قانون لتنظيم عمل 

وحدات اأطفال الأنابيب«.

ال�كالم  اأن  اعتب�روا  احلا�رشين  بع���س  اأّن  غري 

عن م��رشوع قانون، �شاب�ق لأوانه كون��ه مل يت��م 

العلمية  جوانبه  م��ن  املو�ش��وع  ت��ن��اول  بع��د 

والدينية.
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نقا�شات

اإعداد:

روجينا خليل ال�شختورة

جتارة

الأجنة

وعوملة 

الأن�شاب

يف ندوة

RASIT لـ

 RASIT Royal
 Academy
 of Science
 International
Trust

التعليم  خدمة  يف   1968 ال��ع��ام  تاأ�ش�شت  حكومية  غ��ري  دول��ي��ة  منظمة  ه��ي 

الدكتور  الأمري  املوؤ�ش�س �شمو  ورئي�شها  الأمم املتحدة،  والإن�شانية حتت مظلة 

حممد بن امللك في�شل الأول بن ال�رشيف ح�شني الها�شمي. وقد مت افتتاح املكتب 

 RASIT اإ�شم  حتت  لبنان  يف  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�رشق  ملنطقة  الإقليمي 

والوطن  لبنان  ا�شتفادة  بهدف   Middle East & North Africa Region
العربي من برامج املنظمة التي ت�شعى اإىل تطوير البحوث والتعليم والقت�شاد 

والطب واملهن من خالل التعاون مع الهيئات الدولية واحلكومية واملحلية.
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درا�سات واأبحاث

اإعداد:

د. �أحمد َعّلو
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�سيناريوهات 

�حلرب �مل�ستقبلية، 

ودر��سات تطوير �جلندي �لإلكرتوين قد ت�سبه 

رو�يات �خليال �لعلمي، لكن �حلقيقة قد تكون 

يف بع�ض �لأحيان �أغرب من �خليال. طائر�ت بدون 

طيار وحروب بال جنود، �أمور مل تعد �رضًبا من 

�رضوب �خليال �لعلمي، فاحلرب �لإلكرتونية �أ�سبحت 

جزًء� مهًما من �حلرب �حلقيقية، وبطلها لي�ض 

�جلندي �ملدجج بالأ�سلحة �لفتاكة بل �لطائر�ت 

�ملوجهة و�لروبوت �لذكي �ملتعدد �ملهمات.

نحن ن�سمع، وب�سكل �سبه يومي تقريًبا، �ن طائر�ت 

بدون طيار ت�سن هجمات قاتلة يف عدد من �لدول، 

�و تقوم بعمليات �ل�ستطالع و�لر�سد و�لتج�س�ض. 

� �رضورًيا 
ً
وقد �أ�سبح �متالك هذه �لطائر�ت �أمر

لكل جي�ض حديث. حتى �لآن يوّجه هذه �لطائر�ت 

و�لآلت جنود على �لر�ض، ولكن قد ياأتي يوم 

يتوىل فيه جنود  �آليون )روبوت( هذه �ملهمة. 

ويرى بع�ض �خلرب�ء يف تكنولوجيا �لروبوتات �لع�سكرية يف 

�لوليات �ملتحدة �ن �لعام 2025 قد ي�سكل منعطًفا مهًما 

يف �لتحول �ىل �حلروب �لتي تعتمد على �جلندي �لآيل على 

نطاق و��سع يف �لعمليات �لع�سكرية.

من هو؟

���س��م��ي ال���روب���وت 

ب��ال��ع��رب��ي��ة الإن�����س��ان 

الآيل، والرجل الآيل و»الإن�سالة«، 

م�سطلح  ا 
ً
م����وؤخ����ر ظ��ه��ر  وق����د 

لكلمتي  دم���ج  وه���و  »ج�����س��م��ال« 

فعل  منه  ُي�ستق  واآيل«،  »ج�سم« 

»يج�سمل« و»ج�سمالة« وجمعها »ج�ساميل«.

و�سيطرة  باإيعاز  اإما  �سلًفا،  باأعمال مربجمة  القيام  قادرة على  اآلة  هو 

مبا�رشة من الن�سان اأو باإيعاز من برامج حا�سوبية، وغالًبا ما تكون الأعمال 

التي تربمج الإن�سالة على اأدائها اأعمالً �ساقة اأو خطرية اأو دقيقة، مثل 

البحث عن اللغام والتخل�ص من النفايات امل�سعة، اأو اأعمالً �سناعية.

عودة �إىل �لبد�ية

الكاتب  م�رشحية  يف   ،1920 العام  مرة  لأول  »روب��وت«  كلمة  ظهرت 

 Rossumovi« عنوان  حملت  التي  ت�سابيك  كارل  الت�سيكي  امل�رشحي 

الت�سيكية  اللغة  يف  »روب��وت«  كلمة  ترمز   .»univerzální roboti
تعني  التي   »Robota« كلمة  من  م�ستقة  اإنها  اإذ  ال�ساق،  العمل  اإىل 

»ال�ُسخرة اأو العمل الإجباري«. ومبتكر هذه الكلمة هو جوزيف ت�سابيك، 



���س��ق��ي��ق ال���ك���ات���ب امل�����رشح��ي 

ال�سالف الذكر، والذي ابتدعها 

اأخيه  مل�ساعدة  منه  حماولة  يف 

ع��ل��ى اب��ت��ك��ار ا���س��م م��ا ل����آلت 

احلية يف العمل امل�رشحي. ومنذ 

ذلك التاريخ بداأت هذه الكلمة 

اخليال  واأف���م  كتب  يف  تنت�رش 

العاملية  احل��رب  خ���ل  اخ��رع��وا  الأمل���ان  ان  كما  والع�سكري،  العلمي 

على  عج�ت  فوق  تتحرك  كانت  التي  والألغام  الأ�سلحة  بع�ص  الثانية 

ذلك  بعد  ال�سناعة  هذه  تطورت  وقد  احلجم.  �سغرية  دبابات  �سكل 

وا�ستطاعت خ�ل ال�سنوات املا�سية بلورة عدد من الفكار والت�سورات 

اأن  �ساأنه  من  كان  الذي  الأمر  بالإن�سان،  ع�قتها  وتطوير  الآلت،  لتلك 

يفتح اآفاقاً وا�سعة للمخرعني ليبتكروا ويطوروا ما يت�ءم مع احلاجات 

واملتطلبات املتنوعة يف ميادين خمتلفة، وبخا�سة الع�سكرية منها.

حروب تخلق �أنو�ًعا جديدة من �لإرهاب

بطائرات  الهجومية  العمليات  عدد  الأخرية  الع�رش  ال�سنوات  يف  ازداد 

اأفغان�ستان  يف  اأه���داف  على  اأر�سية  قيادة  حمطات  من  طيار  ب��دون 

مت  كما  ولبنان.  وفل�سطني  وال�سومال  اليمن  ويف  والعراق  والباك�ستان 

وا�ستخبارية  ا�ستط�عية  مهمات  يف  الطائرات  من  النوع  هذا  ا�ستخدام 

التي  واخل�سائر  املخاطر  وتخفيف  الزمني  البعد  تقلي�ص  على  تعتمد 

يواجهها العن�رش الب�رشي.

والكامريات  الكمبيوتر  لرقائق  الرقمية  التقنية  ث��ورة  اأتاحت  لقد 

عالية  خماطر  ذات  ع�سكرية  مهمات  تنفيذ  ال�ست�سعار  واأنظمة  الرقمية 

كان  فما  املهاجمني،  �سفوف  يف  خ�سائر  حدوث  بدون  هجومات  و�سن 

نويل  ويقول  ال��واق��ع.  من  ج��زًءا  اليوم  اأ�سبح  املا�سي،  يف  م�ستحي�ً 

النوعية  »هذه  ال�سطناعي:  والذكاء  الروبوتات  علوم  اأ�ستاذ  �ساركي، 

تخلق  املتكافئة  غري  فاحلرب  للمدنيني،  تهديًدا  ت�سكل  احل��روب  من 

منتلك  اأننا  ملجرد  لنا  ي�ست�سلم  لن  العدو  الإره��اب.  من  جديدة  اأنواعاً 

متطورة«. تكنولوجيا 

�حلرب �لذكية 

العمليات  حجم  م�ساعفة  يف  الف�سل  اجلديدة  التقنية  لهذه  يعود 

وباك�ستان  كاأفغان�ستان  باملخاطر  املحفوفة  املناطق  يف  الع�سكرية 

ا على اأرواح اجلنود. فبني 
ً
والعراق، حيث ت�سكل العمليات املبا�رشة خطر

العامني 2004 و2007 مل يزد عدد العمليات الهجومية التي نفذتها 

الوليات املتحدة بطائرات بدون طيار عن ت�سع، ثم ارتفع اإىل 33 العام 

2008، واإىل 53 العام 2009 حتى و�سل اإىل 118 يف 2010، اأما عدد 

القتلى يف هذه العمليات فقد راوح ما بني 600 و1000 قتيل.

الطائرات  بوا�سطة  ال�ستخباراتية  ال�ستط�ع  بعثات  كانت  لقد 

التي  الوقائع  اأ�سهر  من  لدن  بن  اأ�سامة  عن  البحث  مهمة  يف  املوجهة 

الع�سو  األتمان،  روبرت  ويقول  بنجاح.  التقنية  هذه  ا�ستخدام  فيها  مت 

املوؤ�س�ص يف اللجنة العاملية ملراقبة اأ�سلحة الروبوت، اأي الأ�سلحة التي 

الوليات املتحدة لر�سل كل  اإن�سان: »مل تكن  اإىل  تعمل بدون احلاجة 

ويرى  متنها طيارون«.  على  كان  لو  املقاتلة  الطائرات  من  العدد  هذا 

األتمان اأن طبيعة هذه الطائرات املوجهة، املتميزة ب�سغر حجمها وعدم 

وجود طيارين على متنها، ت�سهل على الوليات املتحدة احل�سول على 

موافقة احلكومة الباك�ستانية للقيام بعمليات هجومية على اأرا�سيها.

�سباق �لت�سلح �لتكنولوجي

بتطوير  يتعلق  الذي  الثاين  اخلطر 

يتمثل  الع�سكرية  التكنولوجيا 

ي�سهده  ال��ذي  الت�سلح  �سباق  يف 

العامل الآن. حيث قامت حواىل 50 

ب�رشاء  الأخ��رية  ال�سنوات  يف  دولة 

ا�ستط�عية  طائرات  تطوير  اأو 

م���وج���ه���ة، وم����ن ه����ذه ال����دول 

وال�سني  واأمل��ان��ي��ا  اإ���رشائ��ي��ل 

ورو���س��ي��ا واإي�����ران وغ��ريه��ا. 

وت��ت��م��ت��ع ه����ذه ال��ط��ائ��رات 

متعددة،  اقت�سادية  مبزايا 

مم���ا ي��ح��ف��ز ال���ع���دي���د من 

ال�����دول ع��ل��ى ام��ت���ك��ه��ا، 

الطائرة  �سعر  كان  ف��اإذا 

مث�ً،    22 اف  املقاتلة 

 150 ح�������واىل  ي���ب���ل���غ 

ف���اإن  دولر،  م��ل��ي��ون 

ت���ك���ل���ف���ة ال���ط���ائ���رة 

حواىل  تبلغ  املوجهة 

اأن تكلفة  10 م�يني دولر فقط، كما 

تدريب طاقم التحكم عن بعد تعترب قليلة للغاية مقارنة بتدريب 

طياري الطائرات املقاتلة. 

ثمن �حلروب �لآمنة 

على  وتفوقها  املوجهة  للطائرات  املتعددة  املزايا  من  الرغم  على 

الب�رش يف عدة جماالت، فاإن لديها نقاط �ضعف خطرية، فاإدارة املعارك 

اتفاقية جنيف حلماية  الأحيان مع مبادئ  اللكرونية ل تتوافق يف كل 

 3 ويف  اإن�سانية.  كوارث  وقوع  اإىل  يوؤدي  مما  احل��روب،  خ�ل  املدنيني 

متوز 1988 اأخطاأت طائرة اأمريكية موجهة يف التعرف الآيل على طائرة 

اأ�سا�ص  على  بق�سفها  وقامت  مدنيني  متنها  على  حتمل  اإيرانية  ركاب 

بروكينج  موؤ�س�سة  من  �سنجر  فارين  بير  ويقول  حربية.  طائرة  اأنها 

يف  قتي�ً  زميلها  �سقط  اإذا  بالغ�سب  ت�سعر  ل  »الروبوتات  ل�أبحاث: 

عك�ص  على  النتقام،  اأو  الثاأر  بدافع  تقتل  ل  فهي  ولذا  احلرب،  �ساحة 

لكن  العواطف،   ه��ذه  ب�سبب  ح��رب  جرائم  يرتكبون  قد  الذين  الب�رش 
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الروبوتات ل ت�ستطيع التمييز بني عجوز مقعد يف كر�سي متحرك وبني 

دبابة، فالثنان بالن�سبة اإليها �سل�سلة من الأ�سفار والآحاد«.

�لأخالق �لع�سكرية �لرقمية

يرى الباحث يف علم الروبوتات رونالد اآركن، من معهد جورجيا لعلوم 

التكنولوجيا اأن انعدام العواطف عند الروبوتات ل يعد نقطة �سعف بل 

عن�رش قوة.  فهو موؤمن باإمكان �سنع روبوتات تتفوق على الب�رش يف �ساحة 

اتفاقيات  مع  اأفعالها  تتوافق  كي  برجمتها  طريق  عن  وذلك  املعركة 

جنيف. ويحلم رونالد اركن بروبوت يتمتع بقوى ع�سكرية خارقة تفوق 

قدرات الب�رش، ويتحلى يف الوقت نف�سه باأخ�ق الفار�ص النبيل، 

قوانني  مع  تتعار�ص  التي  الع�سكرية  الأوام��ر  يرف�ص  روبوت 

عامل  لكن  جنيف.   اتفاقيات  وفق  ال�ستباك  وقواعد  احل��رب، 

كريوف�سكي  ي���ورغ  هان�ص  الكمبيوتر 

راأي����ه  يف  ي��ع��ار���س��ه 

اأحد  »ل  ويقول:  ه��ذا 

كيف  بال�سبط،  يعرف 

الروبوتات  برجمة  ميكن 

الأخ���ق��ي��ة،  امل��ب��ادئ  على 

ف���الأخ����ق ل��ي�����س��ت م�����س��األ��ة 

ح�سابية«.

�نو�ع �لروبوتات 

تقدًما  الأخرية  ال�سنوات  �سهدت 

ا�ستخدمت  ال��روب��وت،  تقنيات  يف 

طبيعة  ت���ئ��م  خمتلفة  اأ���س��ك��ال  يف 

�سناعة  وتتكون  به.  املكلف  العمل 

ال���روب���وت، يف ال��ع�����رش احل��دي��ث، من 

اأن  ت�ستطيع  ال��ت��ي  امل��ربجم��ة  الآلت 

تعديل  بوا�سطة  عمليات،  ع��دة  تنفذ 

ط��ف��ي��ف يف خم����زون امل��ع��ط��ي��ات، وه��ي 

التكيف  على  وقادرة  ال�ستعمال،  معقدة 

الذاتي، بناًء على الظروف املحيطة. واأدى 

جميع  يف  ت��ق��دم  اإىل  ال��روب��وت  ا���س��ت��خ��دام 

الع�سكرية  اأم  منها  املدنية  �سواء  امليادين، 

املتغرية،  املواقف  مع  التعامل  ت�ستطيع  ذكية،  اأجيال  منه  وظهرت 

با�ست�سعار تلك املواقف، واإعادة برجمة معطياتها. 

�لع�سكرية �لروبوتات 

طرق  واختيار  الر���ص،  ت�ساري�ص  تتبع  ت�ستطيع  روبوتات  ابُتكرت 

والذخرية  الأ�سلحة  من  الإم��دادات  حمل  ي�ستطيع  ما  منها  اإن  بل  بديلة؛ 

زال  وما  احلرا�سة؛   باأعمال  وال�سط�ع  الأل��غ��ام،  من  الأر���ص  وتطهري 

وال�سمع  وال�سم  اللم�ص  العمل جارًيا على تطويرها، لت�سبح قادرة على 

يح�ّسن  م���ا  وك���ل  وال����ت����ذوق، 

ومقدرة  �رشعة  ويزيدها  اأداءها، 

تطمح   كما  مهّماتها.  اإجن��از  يف 

الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات 

يف  يحارب  روب��وت  تطوير  اإىل 

وي�ضتطيع  االأمامية،  اخلطوط 

حتت  وي�سبح  احل��واج��ز،  ت�سلق 

الأخرى. كما جندت روبوًتا، كروي  الع�سكرية  الروبوتات  املاء، ويراقب 

تلي�سكوبية،  قوائم  ث�ث  على  وي�ستقر  الأر�ص،  على  يتدحرج  ال�سكل، 

ويخرج راأ�سه من فتحة فيه، م�ستطلًعا املكان املحيط، لكت�ساف قوات 

جتهيز  اإىل  بها،  املزود  واحلركة،  احل��رارة  م�ست�سعرات  فتبادر  العدّو، 

فتحة  خ���ل  من  وت�سويبها  داخ��ل��ه،  يف  اأ�سلحة 

اأخرى نحو الأعداء.

الطبيعة،  لت�ئم  روبوتات  ُط��ورت  وكذلك  

وت��غ��و���ص يف امل��ح��ي��ط��ات، ل��ت��دم��ري الأل��غ��ام 

ال��ب��ح��ري��ة. ك��م��ا ان ب��ع�����ص ال��ع��ل��م��اء ي��ح��اول 

�سغري  روب���وت  هيئة  على  ج��ن��دي  تطوير 

والطريان  والوثب  الزحف  ي�ستطيع  ج��داً، 

وعلى  ال�سحراء،  ويف  الألغام،  حقول  فوق 

ويزيل  العدو،  على  ليتج�س�ص  ال�سواطئ، 

الكيماوية.  الأ�سلحة  ويكت�سف  الألغام، 

بحجم  ميكروهوائي  روب��وت  نتج 
ُ
اأ وقد 

لتطويره  البنتاغون  خ�س�ص  ذب��اب��ة، 

وت�ستطيع  دولر.  مليون    60 مبلغ 

ملراقبة  رات  م�سوِّ حمل  الذبابة  هذه 

ا���س��ط��ي��اده��م  اأو  الأع�������داء  ج���ن���ود 

يف  ال�سم  د���ص  بوا�سطة  وقتلهم، 

اأعناقهم.

الروبوتات  من  ح�سد  ي�ستطيع 

امل���ي���ك���روه���وائ���ي���ة، امل�����س��ل��ح��ة 

الهبوط  بال�ضتيكية،  مبتفجرات 

ج�رش  م��ن  احل��رج��ة  الأج����زاء  على 

بكمية  برّمته  ف��ي��َدّم��ر  بالتتابع،  وتفجريها  م��ث���ً، 

قليلة من املتفجرات، لها فعالية �ساروخ كروز. وتطور وكالة الف�ساء 

ال�سري  ا�ستطاع  وقد  اأربع عج�ت،  على  يعمل  روبوتاً  »نا�سا«  الأمريكية 

م�سافة 125 كم، يف رحلة بني �سحراء اأتاكاما )Atacama( يف �سيلى، 

ا ثلوج القطب اجلنوبي؛ ليمّيز مكاًنا غنًيا بالأحجار املت�ساقطة من 
ً
عابر

.Macordo الف�ساء اخلارجي، غرب قاعدة اأمريكية، يف حمطة ماكوردو

اإل  الهائل،  التكنولوجي  وتطوره  باإمكاناته  الع�سكري  الروبوت  ميتاز 

ا�سط�ع  على  الأبحاث  بع�ص  ركزت  وقد   . باهظة  زالت  ما  اأ�سعاره  اأن 

الهاتف  �ضماعة  والتقاط  املعوق  تغذية  منها  مهمات  بعدة  الروبوت 

ل  يحوِّ الذقن،  حول  يلتف  �رشيط  طريق  عن  اأوام��ره  وتلقي  عنه،  نيابة 
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يلتقطها  اإ���س��ارات  اإىل  الأوام��ر 

الروبوت.

ك��ذل��ك اب��ُت��دع روب���وت ق��ادر 

ع��ل��ى ال��ق��ف��ز واخ����راق اأم��اك��ن 

وحواجز  جدران  وتخطي  العدو، 

يختزن  وهو  اأمتار.   6 ارتفاعها 

ال�سغرية  ال��روب��وت��ات  م��ئ��ات 

يف  ويوؤثر  جنوده،  م  ينوِّ غ��اًزا  تنفث  حيث  العدو،  مناطق  يف  ويطلقها 

علماء  اأّما  احلديثة.  احلرب  و�سائل  اإحدى  هي  وهذه  وب�رشهم،  تنف�سهم 

اإذ  �ساعات؛  ث�ث  خ�ل  الطريان  اأتقن  روب��وًت��ا،  ط��وروا  فقد  ال�سويد، 

الواحدة،  الثانية  يف  لّقنوه، 

ق��واع��د  م���ن  ق���اع���دة   20

بالتحليق  اأمروه  ثم  مهمته، 

فطار. 

طاقة �لروبوت

مي����ك����ن ل����ل����روب����وت 

ال���ت���ح���دث ب���ع���دة ل��غ��ات 

جم��ال  يف  دوًرا  وي�����وؤدي 

ل  وه��و  والقيادة،  احلركة 

مبا�رش  تو�سيل  اإىل  يحتاج 

مب�����س��در ت��غ��ذي��ة خ��ارج��ي، 

قابلة  ببطارية  يعمل  واإمن��ا 

ذات��ي��اً  ويكت�سف  لل�سحن، 

���س��ع��ف��ه��ا ف��ي��ط��ل��ب اإع�����ادة 

ال��روب��وت  يتجه  اأو  �سحنها، 

نف�سه اإىل اأقرب مقب�ص كهربائي، حيث يتوىل �سحنها بنف�سه. كما اأمكن 

الكهربائية  بالطاقة  تتغذى  كهرو�سوئية،  خ�يا  م��زوّد  روب��وت  اإنتاج 

امل�ستمدة من ال�سم�ص.

م�ستقبل �لروبوت

ال�سنوات  بتطورات كبرية، عرب  ال�سخ�سي  الروبوت  لقد مرت �سناعة 

البيئة  ا�ست�سعار  على  ق��ادًرا  ب��ات  حتى  الع�رشين،  القرن  من  الأخ��رية 

التجوال،  عند  طريقه  وحت�س�ص  ل�أماكن،  خريطة  ر�سم  بل  اخلارجية؛ 

اأو  ال��ظ���م،  م��ن  ال�سوء  متييز  ا�ستطاع  اإذ  مفيدة،  مهمات  وت��اأدي��ة 

ا�ستطاع  وق��د  تبلدها.  من  العواطف  وتاأجج  عدمه،  من  اأح��داث  وق��وع 

للتكنولوجيا«  ما�سات�سو�سيت�ص  »معهد  يف  الآيل،  احلا�سب  علماء 

)Massachusetts Institute of Technology(، مبعاونة �رشكة 

وانفعالت  الإن�سان،  �سوت  مع  يتفاعل  روب��وت،  اإنتاج  »�سيمن�ص«، 

الأ�سياء،  ويتعلم  الجتماعي،  بالذكاء  يتمتع  اآخر،  لإنتاج  توطئة  الوجه، 

كما يتعلمها الإن�سان.

وبعد، ل �سك ان ت�سارع وترية التقدم العلمي، والتطور التكنولوجي، 

ال�سناعة  �ست�سهم يف تطوير هذه  والنانوتكنولوجي،  البيولوجيا  وعلوم 

اآليني  جنود  وجود  فيه  ن�سهد  يوم  ياأتي  وقد  املختلفة.  املجالت  يف 

ح��روب  يخو�سون  اأذك��ي��اء، 

ي�سعب  قد  جنود  الآخرين. 

قهرهم اأو يطورون ذكاءهم 

ب��اأن��ف�����س��ه��م، وع��ن��ده��ا قد 

حتى  ا�سلحتهم  بون  ي�سوِّ

ن��رى  ك��م��ا  �سانعيهم  اىل 

وق�س�ص  اف����م  بع�ص  يف 

 science( العلمي  اخليال 

يف  ع��ق��د  وق���د   .)fiction
ال��ع��ام   م���ن  الول  ك���ان���ون 

ع��دداً  �سم  موؤمتر    2009

تكنولوجيا  يف  اخل��رباء  م��ن 

ال����روب����وت����ات م����ن ع��ل��م��اء 

)امكان  املو�سوع  هذا  لدرا�سة  وع�سكريني  ومهند�سني  اكادمييني 

و�سول الروبوت والكومبيوتر اىل مرحلة من الذكاء وال�ستق�ل الذاتي 

بع�ص  اأكد  ذاتياً؟(.  الإمكانات  هذة  ا�ستخدام  ميكنهما  مدى  اي  واىل 

بع�ص  ولكن  احلا�رش،  الوقت  يف  ذل��ك  �سعوبة  والأكادمييني  العلماء 

الدرا�سات التي مولتها البحرية الأمريكية اأّكدت ان التعقيدات يف برامج 

�سناعة الروبوت املقاتل، وحجم املعطيات التي زود بها لتخاذ قرارات 

وخيارات ذاتية ذكية خ�ل املعركة، قد جتعله قادراً يف امل�ستقبل على 

اتخاذ قرارات م�ستقلة، قد تكون معاك�سة ل�أوامر التي تعطى له لحقاً!.

�ملر�جع:

•www.dw-world.de/dw/article/0،،15258111،00.

html.
• www.qalqilia.edu.ps/industry.html
• ar.wikipedia.org/wiki-روبوت 

• en.wikipedia.org/wiki/Military_robot
• www.allonrobots.com/military-robots
• www.tacticalwarfightergear.com/.../Military_

Robots.php

ت�رشين الثاين

درا�سات واأبحاث
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اإعداد:

�إح�ضان مرت�ضى

باحث يف ال�ش�ؤون اال�رسائيلية

م�شاكن،  ازم����ة  لي�شت  »ه����ذه 

بداأت  ا�رسائيل  دول��ة  امرا�ض  اإنها 

ام���ام  ن��ح��ن  ال���ع���ل���ن.  اىل  ت���خ���رج 

االمل  وخيبة  الغ�شب  من  ط�فان 

ا�شحابه  ق��رر   ، والعجز  واالذالل 

االم���ر  يقلب�ا  اأن  واح��دة  حلظة  يف 

ال�شعب  وم��ن  ع��ق��ب،  على  راأ���ش��اً 

الزجاجة  اىل  الغليان  ه��ذا  اع���ادة 

هكذا  امل���ع���روف���ة«.  ب��اال���ش��ال��ي��ب 

امري  اال�رسائيلي  ال�شحايف  اخت�رس 

اوري���ن يف »ه��اآرت�����ض« م��ا جرى 

تظاهرات  من  العدو  كيان  يف 

على  احتجاجية  واعت�شامات 

االقت�شادية  االو���ش��اع  �ش�ء 

واالج��ت��م��اع��ي��ة وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

الدنيا  الطبقات  تعانيها  ال��ت��ي 

االغلبية  ت�شكل  وهذه  وال��شطى، 

اال�رسائيلي.  املجتمع  من  ال�شاحقة 

م�جة  اأن  على  املراقب�ن  ويجمع 

اك��ر  �شمت  ال��ت��ي  االح��ت��ج��اج��ات 

تقت�رس  ال  متظاهر  ال��ف   300 من 

االجتماعية  املطالب  على  فح�شب 

املعي�شة  وغ��اء  ال�شكن  ازم��ة  مثل 

والبطالة، بل هي يف ج�هرها ترتقي 

ال�شيا�شية  امل��ط��ال��ب  ح���دود  اىل 

تغيري  نح�  التطلع  يف  املتمثلة 

االإجتماعي   - االإقت�شادي  النظام 

ال�شائد يف اإ�رسائيل. ولهذا و�شعت 

حك�مة  نتنياه� اليمينية املتطرفة 

اأخطر  اأمام  والني� ليربالية نف�شها 

ويرى  ت�شكلها.  منذ  داخلية  اأزم��ة 

بع�ض املحللني االإ�رسائيليني اأي�شاً 

اإمن��ا يكمن  احلالية  االأزم��ة  اأن جذر 

تنفق  ال��ت��ي  الطائلة  االأم�����ال  يف 

ب�شكل جن�ين على عمليات الت��شع 

االإ���ش��ت��ي��ط��اين يف خم��ت��ل��ف اأرج����اء 

ح�ل  ا  وخ�ش��شً الغربية  ال�شفة 

دفع  ما  هذا  ولعل  القد�ض.  مدينة 

قادة امل�شت�طنني الذين ميت�ش�ن 

االجتماعي  والتط�ر  الرفاه  ام���ال 

الإرت��ب��اط ول��و ب�شكل  اىل حم��اول��ة 

م�شطنع مع احلركة االإحتجاجية من 

يف  �شبًبا  لي�ش�ا  باأنهم  االإيحاء  اجل 

املعدومة  بالطبقات  ال�رسر  اإحل��اق 

من املجتمع االإ�رسائيلي.

على الرغم من كل �شيء ال ميكن 

ف�شل ما يجري حالًيا يف كيان العدو 

عن جذوره الكامنة يف خطة نتنياه� 

االإق��ت�����ش��ادي��ة، ال��ت��ي ك��ان ب��داأه��ا 

العام 2003 عندما �شغل من�شب 

�شارون  حك�مة  يف  املالية  وزي��ر 

تطبيق  على  يعمل  وراح  اآن���ذاك، 

ن��ظ��ري��ة »االق��ت�����ش��اد ال��ل��ي��ربايل 

واالج���������راءات ال��ن��ي��� ل��ي��ربال��ي��ة« 

االقت�شاد  خ�شخ�شة  اىل  الرامية 

اال�رسائيلي ولربلته. وكان نتنياه� 

رئي�شة  ن��ه��ج  تبنى  ق��د  حينه  يف 

مارغريت  ال�شابقة  بريطانيا  وزراء 

اأدى  ال���ذي  ال��ن��ي���ل��ي��ربايل  ت��ات�����رس 

االجتماعية  ال��ف���ارق  تعميق  اىل 

ميزانيات  وخ�شخ�شة  وت��شيعها، 

االج��ت��م��اع��ي��ة  اخل���دم���ات  وزارات 

وذلك  املتم�لني،  كبار  مل�شلحة 

وامل�ا�شات  ال�شحة  ح�شاب  على 

وال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وال�����ش��ل��ط��ات 

االجتماعية.  والتقدميات  املحلية 

لقد اأدى هذا النهج اىل االمعان يف 

زيادة افقار الفقراء واإغناء االأغنياء 

االقت�شاد  مفاتيح  ت�شليم  ع��رب 

والقطاعات االجتماعية واخلدماتية 

�مر��ض ��رس�ئيل 

تخرج �ىل �لعلن
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وهذا  اخلا�ض.  القطاع  اىل  العامة 

طبقة  ان�شاء  املح�شلة  يف  يعني 

عائات  ت�شم  مت�ح�شة  راأ�شمالية 

و�رسكات معينة ت�شت�يل على كامل 

مقدرات املجتمع، وتت��شل بعدها 

جلهة  االأق����ى  النف�ذ  امتاك  اإىل 

ال�شيا�شية  ال��ق��رارات  يف  التحكم 

تقزمي  مقابل  يف  اال�شرتاتيجية، 

واملهنية  العمالية  النقابات  دور 

وت�شكيات املجتمع االهلي، وفتح 

ال�شلع  اأم��ام  اال�رسائيلية  االأ���ش���اق 

االأجنبية خدمة مل�شاحلها اخلا�شة.

العارمة  ال�شعبية  واالحتجاجات 

من  اال�رسائيلية  امل��دن  معظم  يف 

اأي�شاً  تاأتي  اجلن�ب،  اىل  ال�شمال 

اىل  ال��ه��روب  خطط  ف�شل  نتيجة 

نتنياه�  و���ش��ع��ه��ا  ال��ت��ي  االم����ام 

وم��شعية،  ظرفية  حل�ل  الإيجاد 

ومعا�شة  متجذرة  اأزم��ة  مقابل  يف 

داخل القطاعات ال�شعبية، وجتاهل 

احلك�مات املتعاقبة ما تعانيه هذه 

القطاعات منذ اأكر من ع�رس�شن�ات 

ال�شيا�شي  اال�شتقرار  عدم  ب�شبب 

وزيادة  االقت�شادي  الرك�د  وحالة 

عدد العاطلني عن العمل ومن هم 

دون خط الفقر. وكانت احلك�مات 

من  تتهرب  ال�شابقة  اال�رسائيلية 

ه���ذا ال����اق���ع ع��رب ال��ت��ل��ط��ي وراء 

املتطلبات االمنية وا�شتغال حالة 

املجتمع  يف  ال�شيا�شي  ال��ت�����رسذم 

اال�رسائيلي. وقد اعترب الربوف�ش�ر 

لن  نتنياه�  اأن  زاع����ريا  ي������ش��ف 

املحتجني،  مل��ط��ال��ب  ي�شتجيب 

الذي  اخلرباء  طاقم  اأن  اىل  م�شرًيا 

اعامية  مناورة  �ش�ى  ه�  ما  اأّلفه 

قبل  تقنية  نتنياه�  م�شاكل  الأن 

النخب  اأن تك�ن �شيا�شية، فجميع 

احلالية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية 

ت����ؤي���د ال�����ش��ي��ا���ش��ة االق��ت�����ش��ادي��ة 

خف�ض  اىل  تدع�  وال��ت��ي  القائمة 

وتقلي�ض  االأغ��ن��ي��اء  ع��ن  ال�رسائب 

فرق  ال  وبالتايل  احلك�مة.  نفقات 

»الليك�د«  بني  الناحية  ه��ذه  من 

العمل«،  »ح���زب  اأو  »ك��دمي��ا«  اأو 

الذي ينبىء باحتمال ح�ش�ل  االأمر 

م�شت�ى  على  م�شتقبلية  تغيريات 

ال�شيا�شية  واخل��ري��ط��ة  احل��ك���م��ة 

عم�ًما مثل احتمال ان�شحاب »حزب 

�شا�ض« الديني. 

على  اال�رسائيلية  الث�ابت  وم��ن 

مدى العقدين املا�شيني اأنه يف كل 

مرة تدور فيها املعركة االنتخابية 

ح�����ل امل��������ش����ع االق��ت�����ش��ادي 

يك�ن  »الليك�د«  فاإن  االجتماعي، 

ه� اخلا�رس دائًما يف حني اأنه يربح يف 

حال كانت اأول�ية االهتمام تن�شب 

على امل��ش�ع ال�شيا�شي – االأمني. 

احلديث  يجري  املنطلق  هذا  ومن 

مل��اأزق  متعددة  خم��ارج  عن  حالًيا 

نتنياه� وحك�مته مثل �رسف انتباه 

الداخل عن االأزمة املعي�شية باجتاه 

اأزمة ال�رساع مع الفل�شطينيني ح�ل 

اعان الدولة الفل�شطينية العتيدة 

على  االأمني  الت�شعيد   باجتاه  اأو 

اجلبهتني اللبنانية والفل�شطينية. 

يف هذا ال�شياق عّلق رئي�ض اأركان 

غانت�ض  بيني  اال�رسائيلي  اجلي�ض 

مطالب  مع  التجاوب  احتمال  على 

امل��ح��ت��ج��ني ب��ال��ق���ل اأم�����ام جلنة 

اخلارجية واالأمن التابعة للكني�شت: 

ب��زي��ادة  ال�شعبية  امل��ط��ال��ب  »اإن 

االجتماعية  للم�ا�شيع  امل�����ارد 

اجلي�ض«.  بقدرات  ت�رس  اأن  ميكن 

ميزانية  تقلي�ض  »اإن   : واأ���ش��اف 

ال��دف��اع ���ش��ي���ؤدي ب��ال�����رسورة اىل 

تقلي�ض قدرة اجلي�ض على الرد.... 

وينبغي االأخذ باحل�شبان اأننا نعي�ض 

ويقني،  ا�شتقرار  انعدام  فرتة  يف 

ح��ال��ة خطر  امل��ن��ط��ق��ة يف  جت��ع��ل 

ذلك  على  التعليق  ويف  �شديد«. 

يق�ل نتنياه� اإنه »على الرغم من 

االحتجاجات ال�شعبية فاإن تقلي�ض 

على  مدرًجا  لي�ض  الدفاع  ميزانية 

جدول االأعمال«. وي�شيف: »ينبغي 

مب�ّشطة  تعابري  اط��اق  من  احل��ذر 

ح����ل ه���ذا امل��������ش����ع«. وك��ت��ب 

اأنه  عام��ض هارئيل يف »هاآرت�ض« 

الثانية  لبنان  ح��رب  انتهاء  »منذ 

مت�ا�شاً  �شجاالً  ي��دي��ر  واجلي�ض 

امليزانية«  ح���ل  امل��ال  وزارة  مع 

ينغم�ض  اجلي�ض  اأن  اىل  واأ����ش���ار 

يف االآون����ة االأخ����رية يف امل���داوالت 

املتعددة  »حامي�ض«  خطة  ح���ل 

ال�شن�ات والتي تنط�ي على انفاق 

وتعظيم  للت�شلح  ط��ائ��ل��ة  م��ب��ال��غ 

الق�ة. وما من �شك يف اأن الث�رات 

�شاعدت  ق��د  املتتالية  العربية 

اجلي�ض يف وجهة نظره الداعية اإىل 

املنطقة  ا�شطرابات  من  التخ�ف 

ا�رسائيل  اأم���ن  على  وت��داع��ي��ات��ه��ا 

وبالتايل  ال��داخ��ل��ي��ة،  واأو���ش��اع��ه��ا 

امليزانية  م�شت�ى  على  احل��ف��اظ 

املرتفع املخ�ش�ض له. يف املقابل 

جلنة  رئي�ض  م���ف��از  ���ش��اوؤول  راأى 

اخلارجية واالأمن التابعة للكني�شت، 

على  ال�����ش��خ��م��ة  ال��ن��ف��ق��ات  اأن 

قد  والع�شكرية  االأمنية  امل�شائل 

وت�شببت  امل�ازنة  ارهاق  اىل  اأدت 

كاهل  اأث��ق��ل��ت  خ��ط��رية  مب�شاكل 

املجتمع  يف  ال�شعيفة  الطبقات 

اال�رسائيلي ومن املمكن اأن ت�شتمر 

�شحيفة  ونقلت  ال�شنني.  لع�رسات 

من  حتذيره  م�فاز  عن  »معاريف« 

امل�اجهة  ا�شتمرت  ح��ال  »يف  اأن��ه 

حجم  ف����اإن  الفل�شطينيني،  م���ع 

اال�شتثمارات اال�رسائيلية يف املجال 

احلماية  وت��اأم��ني  اال���ش��رتات��ي��ج��ي 

�شيتناق�ض  ال��داخ��ل��ي��ة  للجبهة 

ب��ا���ش��ت��م��رار«. واحل��دي��ث يف راأي���ه 

التي  املليارات  مئات  ح�ل  ي��دور 

ال�شن�ات  خال  ا�رسائيل  �شتنفقها 

اخلم�ض املقبلة.

�ش�ء  على  اال�رسائيلي�ن،  اخلرباء 

ما تقدم، يطالب�ن من اجل م�اجهة 

اأول����ي���ات  �شلم  ب��ب��ل���رة  االزم�����ة، 

اجتماعي جديد يق�م على تقلي�ض 

اأدى  التي  املبا�رسة،  غري  ال�رسائب 

رفعها يف ال�شن�ات االأخرية اىل رفع 

وال�ق�د  والكهرباء  املياه  ا�شعار 

ال��غ��ذائ��ي��ة، ك��م��ا يق�م  وامل������اد 

ال�رسيبية  االع���ف���اءات  ال��غ��اء  على 

الذي  االم��ر  ال��ري��ة،  الطبقات  عن 

�شيا�شية  عقبات  �شبيله  تعرت�ض 

وحزبية كثرية. 

يرى بع�ض �ملحللني �لإ�رس�ئيليني 

�أن جذر �لأزمة �حلالية �إمنا يكمن يف 

�لأمو�ل �لطائلة �لتي تنفق ب�ضكل 

جنوين على عمليات

�لتو�ضع �لإ�ضتيطاين...

كما يجري �حلديث عن خمارج متعددة 

ملاأزق نتنياهو وحكومته مثل �رسف 

�نتباه �لد�خل عن �لأزمة �ملعي�ضية 

باجتاه �أزمة �ل�رس�ع مع �لفل�ضطنيني �أو 

باجتاه �لت�ضعيد �لأمني على �جلبهتني 

�للبنانية و�لفل�ضطينية
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ال  اللبنانية  الهجرة  تاريخ  لدرا�سة 

يف  �سنة  اآالف  اأرب��ع��ة  ال��رج��وع  من  بد 

با�رش  الذي  الزمن  وهو  التاريخ  غابر 

»اأوائل  هم  الذين  الفينيقيون،  فيه 

البحار،  عرب  مغامراتهم  اللبنانيني« 

و�سلوا  املوؤرخني  بع�ض  وفق  والذين 

اإىل القارة االأمريكية يف اأوا�سط القرن الثاين ع�رش قبل امل�سيح. 

اإل�ى  خا�سة  وب�س�ورة  االإط�ار  هذا  يف  الدرا�س�ات  ا�ستندت  ولقد 

الكتاب��ات الفينيقي�ة يف حجارة غافيا وبارايبا يف الربازيل. واإذ 

تاب�ع املوؤرخ�ون حترياته�م فاإنهم قد تاأكدوا من ح�سور العرب يف 

اأمريكا الالتيني�ة يف القرن ال�سابع بعد امل�سيح عندما و�سل احلاكم 

بن براجيل من مراك�ض وقرطبة اإىل جزيرة 

ذلك  بعد  حقق  ثم  االآ�سور 

اجتياز  م���اأث���رة 

االأطل�سي  املحيط 

بعد   705 ال���ع���ام 

امليالد، وو�سل اإىل 

بارنايبا  نهر  م�سب 

ب��ي��اوي  يف والي���ة 

وتنقل  )احل��ال��ي��ة( 

على ال�سواطئ وو�سل اإىل منطقة ت�سمى اليوم اإنفرا دو�ض ري�ض. 

ولق�د قام ه�ذا احلاك�م بو�س��ع اخلرائ�ط لل�ساط��ئ وو�س��ع خامت��ة 

ال�رشوح�ات  كل  اخلرائط  را�سمي  واأعطى  »براجيل«  عن�وان  حتت 

الالزم��ة. وف�ي متابعته���م البح�ث حتق��ق املوؤرخون من الوج�ود 

العرب��ي واللبنان��ي يف اأمريك�ا الالتيني��ة خ�الل التو�س��ع االإ�سبان��ي 

الثاين  ال��ق��رن��ني  يف  وال��ربت��غ��ايل 

بعد  ع�رش  والرابع  ع�رش 

امليالد. 
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اإعداد:

منري جنار

االغرتاب اللبناين بداأ مع الفينيقيني

الذين اكت�سفوا اأمريكا قبل كولومبو�ض

اللبنانيون من باعة »الك�ضة« اإىل اأ�ضحاب متاجر وم�ضانع �ضخمة

الهجرة القدمية بداأت

باملزارعني ثم تعدتهم

اإىل رجال الفكر وال�سيا�سة



العرب يف الربازيل

حملة  يف  العرب  عن  تاريخية  وثائق  تتحّدث 

خاللها  اكت�ضف  التي  ك��اب��رال  األفاري�س  ب��درو 

ت�ضري  م�ضتندات  وثمة   .1500 العام  الربازيل 

بينهم  ومن  الربتغاليني  البحار  قباطنة  اأن  اإىل 

املراكز  كانت  ولقد  العرب.  من  كانوا  كابرال 

اأبحر  حيث  )م��ن  وب��ال��و���س  �ضاغر  يف  البحرية 

ت�ضتعمل  والبندقية  كولومبو�س(  كري�ضتوف 

خرائط بحرية عربية، وذلك لكون العرب بحارة 

الأف��الك. من هنا  ممتازين يجيدون معرفة علم 

القول املاأثور باأن »العرب ولدوا يف الربازيل مع 

اكت�ضافها«.

ا�ضتعمار  مرحلة  اإىل  تعود  اأخ��رى  وثائق  وثمة 

اإليها يف فرتة  ال��ع��رب  ت��وؤك��د جم��يء  ال��ربازي��ل 

ال�ضتعمار قادمني من الربتغال اأو من اأفريقيا. 

وقد كانوا يعتربون »اأجانب اأ�ضدقاء ي�ضاعدون 

الواقعة  الأرا�ضي  ا�ضتعمار  على  الربتغاليني 

العرب  اإن  تقول  روايات  وثمة  البحار«.  وراء  ما 

برفقة   1547 ال��ع��ام  ال��ربازي��ل  اإىل  و���ض��ل��وا 

احلاكم، وبا�رشوا القامة وفتح املتاجر..

فينيزي�س  دي  بيزيرا  اأدولفو  امل��وؤرخ  ويروي 

اأن لبنانًيا ي�ضمى اأنطون اليا�س لب�س )وقد جرى 

تغيري ا�ضمه برتغالًيا اإىل اليا�س اأنطونيو لوب�س 

بعد اأن عا�س ب�ضع �ضنوات يف الربتغال( التاجر 

براينا  يف  الأرا���ض��ي  ومالك  جانريو  دي  ري��و  يف 

جوان  دون  الربتغال  ملك  اإىل  منزله  ق��دم  قد 

ال�ضاد�س، الذي قدم اإىل الربازيل من الربتغال. 

ومبا اأن منزل ذلك اللبناين كان واحًدا من اأكرب 

نهائية  ب�ضورة  حّولها  بامللك  اجلديرة  البيوت 

اإىل الق�رش الإمرباطوري الربازيلي. ثم اأطلق على 

املكان ا�ضم »با�ضو دي �ضان كري�ضتوفاو« حيث 

ولد دون بدرو الثاين. اأما اليوم فهو مقر متحف 

»كينتا دا بوافي�ضتا«.

بني ال�رشق والغرب

اإىل  الكربى  والعربية  اللبنانية  الهجرة  بداأت 

وذل��ك  ع�رش،  التا�ضع  ال��ق��رن  يف  اجل��دي��د  ال��ع��امل 

للعديد من الأ�ضباب بع�ضها ذات �ضلة بالو�ضع 

يف  بالو�ضع  الآخ��ر  والبع�س  ال�رشق  يف  الداخلي 

الغرب. ففي ال�رشق مل تكن ال�ضلطنة العثمانية 

ت�ضمن ل احلرية ول الأمن. اأما لبنان احلايل فقد 

كان يف ذلك الوقت منق�ضًما اإىل منطقتني: جبل 

احلماية  حتت  ذاتية  ب���اإدارة  متتع  ال��ذي  لبنان 

الأوروبية يف حني كان الق�ضم الأكرب من ال�ضهول 

الواقعة يف �ضهل البقاع وكذلك ال�ضواطئ حتت 

ولقد  الرتكية.  ال�ضيطرة 

ت��ع��ددت ال���ض��ط��ه��ادات 

احلرية  فقدان  يقّدم  ومل 

يف  النق�س  ول  والأم�����ان 

ب�ضبب  اجل��غ��رايف  امل���دى 

و�ضيطرة  الأرا�ضي  �ضيق 

الإق����ط����اع جم�����الً ك��ب��رًيا 

لالقت�ضاد، الأمر الذي دفع 

بالعديد من اللبنانيني اإىل 

الهجرة فّيمموا �ضطر البحر 

جديدة  اأرا���سٍ  وراء  �ضعياً 

الهجرة  ب��داي��ة  �ضكل  م��ا 

اجلماعية العام 1856 اإىل 

التي  املتحدة  ال��ولي��ات 

�ضيا�ضة  مت��ار���س  ك��ان��ت 

ه��ج��رة ت�����ض��ت��ه��دف ج��ذب 

املهاجرين مللء الفراغ يف 

اأرا�ضيها.

وقد اأدت احلرب الأهلية 

يف لبنان العام 1860 اإىل 

واأدت  التع�ضب  زي����ادة 

و�سقوط  لبنان  دم��ار  �إىل 

جمازر  يف  ال�ضحايا  األ��وف 

ره��ي��ب��ة، الأم����ر ال���ذي زاد 

عدد املهاجرين نحو م�رش اأولً التي كانت توفر 

جمالً جيًدا للعمل الزراعي ول �ضيما يف منطقة 

لبنان  من  يتجهون  ه��وؤلء  اأخذ  ثم  ال�ضكندرية. 

الغربية  واآ�ضيا  واأو�ضرتاليا  اأوروب��ا  نحو  وم�رش 

ال�ضمالية.  واأمريكا  البا�ضيفيك  وجزر  واأفريقيا 

اللبنانيني  حلم  الأخ��ري  املق�ضد  هذا  كان  وقد 

الكبري الذين كانوا يقولون دوًما اأنهم يريدون 

الذهاب اإىل »الأمريكا«.

حكم  بعد   
ّ
مر قد  لبنان  اأن  باملالحظة  وجدير 

بظلم  متيزت  مبرحلة  با�ضا  ر�ضتم  املت�رشف 

ا يف �ضهل البقاع،  القطاعيني للفالحني خ�ضو�ضً

اإىل الهجرة ب�ضورة جماعية  فا�ضطر اللبنانيون 

منذ اأواخر القرن التا�ضع ع�رش �ضعًيا وراء ظروف 

حياة اأف�ضل يف بلدان جديدة.

بكونها  ال��ربازي��ل  اإىل  الهجرة  متيزت  ولقد 

تاألفت لي�س وح�ضب من املزارعني بل اأي�ًضا من 

من  اإذ كان  والثقافية.  ال�ضيا�ضية  النخبة  اأفراد 

اأهداف الهجرة �ضمان احلياة احلرة يف املهجر ثم 

العودة للعي�س حياة اأف�ضل يف الوطن. 

اأول مهاجر لبناين

اإىل  ه��اج��ر  ل��ب��ن��اين  اأول  ح���ول  خ��الف��ات  ث��م��ة 

الربازيل، اإل اأن العديد من ال�ضتق�ضاءات ت�ضري 

اإىل اأن املواطن يو�ضف مو�ضى من مواليد مزيارة 

يف لبنان ال�ضمايل الذي و�ضل اإىل الربازيل العام 

متجًها  لبنان  من  خرج  لبناين  اأول  كان   1880

اأولً  ذهبوا  الذين  بخالف  ال��ربازي��ل  اإىل  ��ا  راأ���ضً
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الربازيل. ويف  واأوروب��ا ثم اجتهوا نحو  اإىل م�رش 

الوقت نف�ضه و�ضلت اإىل الربازيل اأول جمموعة 

يف  يعقوب  ال�ضلطان  بلدة  من  املهاجرين  من 

�ضهل البقاع، اعقبتها جمموعات اأخرى، وابتداأت 

ق�ضة الهجرة اللبنانية اإىل الربازيل. 

ولقد كان املهاجرون اللبنانيون، �ضواء منهم 

الربازيل  اإىل  ي�ضلون  املثقفون،  اأو  املزارعون 

وب�ضورة خا�ضة من خالل مرفاأي �ضانتو�س وريو 

دي جانريو وهم �ضفر اليدين فكان عليهم اأن 

يبداأوا من حيث و�ضلوا... غري اأن روح ال�ضجاعة 

اإىل  بهم  تدفع  كانت  بها  يتحلون  كانوا  التي 

التفتي�س عن لقمة العي�س يف اإطار احلرية وذلك 

املنطقة  ث��الث:  رئا�ضية  برازيلية  مناطق  يف 

)�لكاوت�سوك(  �ملطاط  �إنتاج  حيث  �ل�سمالية 

اإنتاج  حيث  واجلنوب  املناجم  حيث  والو�ضطى 

اأي��ام  �ضبيل  يف  ينا�ضلون  كانوا  وهناك  ال��ن. 

اإىل جنب مع الربازيليني  اأف�ضل واأ�ضبحوا جنباً 

املناطق  هذه  مكت�ضفي  والأمل��ان  والإيطاليني 

ومعمريها. وقد انطلق اللبنانيون ب�ضورة خا�ضة 

يف التجارة املتجولة يبيعون اخلر�ضوات، فكانوا 

�لأم�ساط  فيها  يعر�سون  �سناديق  يحملون 

اأن  يعرفون  اأنهم  ومبا  اإلخ...  والعطور  واملرايا 

ال�ضعب الربازيلي هو �ضعب متدين فقد كانوا 

وقيل  بالدهم  من  بها  ج��اءوا  اأ�ضياء  يعر�ضون 

من  قادمة  لكونها  »مقد�ضة«  اأنها  يومها  عنها 

وذخائر  القدي�ضني  ك�ضور  املقد�ضة  الأرا�ضي 

يبيعون  الأردن«،  نهر  ب�»مياه  معباأة  والقناين 

لذلك  والد�ضاكر  والقرى  ال�ضوارع  يف  ذلك  كل 

»كا�ضريو�س«  ا�ضم  البداية  يف  عليهم  اأطلق 

وباللغة العربية »اأهل الك�ضة« )اأهل ال�ضندوق(، 

الب�ضاعة  يزيدون من كميات  كانوا  وبعد فرتة 

في�ضبحون  املتجاورة  امل��دن  بني  وي�ضافرون 

الديبلوما�ضي  �ضنطة«، حيث قال فيهم  »جتار 

تاجر  اأن  ميناز�س  دولغو  الربازيلي  وامل���وؤرخ 

ال��غ��زاة  اإىل  بن�ضب  ينت�ضب  ك���ان  ال�����ض��ن��ط��ة 

ويف  )البانديرانت�س(.  الأوائ���ل  امل�ضتك�ضفني 

دوًرا  اأدوا  قد  ه��وؤلء  الك�ضة  جت��ار  ف��اإن  الواقع 

تاريخًيا يف تطور مناطق الداخل يف الربازيل اإذ 

اأنهم كانوا ي�ضلون اإىل حيث ل ي�ضل الربيد يف 

اأحداث  الأماكن  تلك  اإىل  وينقلون  الوقت  ذلك 

املدن الكربى واأخبارها، م�ضاعدين يف ذلك على 

توثيق ال�ضلة بني الأرياف والد�ضاكر واملدن. 

التي كانوا يحملونها  وانطالًقا من »الك�ضة«   

�ضغرية  دكاكني  فتحوا  فاإنهم  ظهورهم  على 

حتولت مع الوقت اإىل حمالت جتارية كبرية. ثم 

عندما �ضعروا بال�ضتقرار القت�ضادي والندماج 

الجتماعي اأخذوا يتعاطون باأمور الثقافة والعلم 

واجلمعيات  ال��ن��وادي  ويوؤ�ض�ضون  وال�ضيا�ضة 

وامل�ضت�ضفيات  الأي���ت���ام  ودور  وامل���دار����س 

وال�ضحف. وقد �ضدرت اأول �ضحيفة يف الربازيل 

باللغة العربية يف مدينة كامبينا�س العام 1895 

على يد �ضليم بالي�س اللبناين الذي يعود باأ�ضله 

اإىل زحلة التي اأخذت ا�ضم »الفيحاء« مدلالً بذلك 

تلك  الربازيل  يف  نهائًيا  البقاء  فكرة  اأن  على 

برتحاب،  وا�ضتقبلتهم  ح�ضنتهم  التي  الأر���س 

ممكنة. 

حجر برازيلي من اأ�سل فينيقي

ي��ق��ول ب��ع�����س ع��ل��م��اء الآث�����ار وال��ت��اري��خ اإن 

الفينيقيني و�ضلوا قبل كولومبو�س اإىل القارة 

من  العديد  تاركني  ال��ربازي��ل  واإىل  الأمريكية 

الكتابات احلجرية. ومن بينها تلك التي حفرت 

يف »حجر غافيا« يف ريو دي جانريو وت�ضكل اأول 

امل��وؤرخ  تو�ضل  وق��د  املو�ضوع.  ح��ول  م�ضتند 

الربازيلي برناردو اإىل ال�ضتنتاج باأن حجر غافيا 

هو فينيقي واأن الكتابات فيه قد حفرت يف عهد 

جيثابعل ملك �ضور )لبنان( بني العامني  887 

باديزير بني  اأو خالل حكم  امليالد  قبل  و856 

العامني 856 و850 قبل امليالد.

وب��ع��د م���دة م��ن ال��زم��ن ق���ام ال��ربوف��ي�����ض��ور 

البلجيكي األبري فان دن براندن بدرا�ضة احلجر، 

واأكد اأن الكتابة هي باللغة الفينيقية ولكنه مل 

يوافق على ما خل�س اإليه برناردو واأعاد تاريخ 

الكتابات اإىل ما بني القرنني الثاين قبل امليالد 

والأول بعد امليالد. 

وثمة كتابة فينيقية اأخرى يف الربازيل هي تلك 

الدكتور  قام  حيث  األتو  بو�ضو  يف  وجدت  التي 

الآت��ي:  ال�ضكل  على  برتجمتها  �س.ه�.غوردون 

امللك،  مدينة  �ضيدون  من  كنعان  اأبناء  »نحن 

حملتنا التجارة اإىل هذا ال�ضاطئ البعيد يف اأر�س 

جبلية. �ضحينا ب�ضاب على مذبح الآلهة والآلهات 

العام 19 من حكم ملكنا القدير اأحريام. انطلقنا 

و�ضافرنا  الأحمر  البحر  عزيون جبري يف  من  ا 
ً
بحر

على ع�رش �ضفن. بقينا يف البحر مًعا مدة �ضنتني 

عرب تلك الأرا�ضي التي ميلكها حام )اأفريقيا( 

عا�ضفة.  ب�ضبب  زمالئنا  عن  افرتقنا  اأننا  غري 

و�ضلنا  ن�ضاء.  و3  رج��الً   12 هنا  و�ضلنا  وهكذا 

اإىل �ضاطئ جديد و�ضعته حتت اإ�رشايف اأنا القائد. 

يتدخلوا  اأن  والآلهات  الآلهة  من  طلبنا  ولكننا 

ل�ضاحلنا«.

بني الهجرة واالإغرتاب واالإنت�سار

للتعريف  املتداولة  التعابري  اأب��رز  من  ثالثة   

التاريخية  املراحل  وفق  اللبناين«  ب�»املهاجر 

التي مرت بها هذه الهجرة، ولكن ل اإجماع ر�ضمياً 

التي  امل�ضطلحات  لهذه  املدلول  وح��دة  على 
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اختلفت بني »قامو�ضي« وزارة اخلارجية ووزارة 

املغرتبني املعنيني اأ�ضالً بهذا املو�ضوع. 

امل��غ��رتب  اأن  يعترب  ال���رتك  ف����وؤاد  ال�ضفري 

منه،  وه��اج��ر  لبنان  يف  ول��د  ال��ذي  اللبناين  ه��و 

كبرية  غري  ن�ضبة  نظره  يف  املغرتبون  وي�ضكل 

من املنت�رشين. ويرى يف مدلول املنت�رشين اأكرث 

املغرتبني  ه��وؤلء  ي�ضمل  اإذ  وعمومية  �ضمولية 

يف  املنت�رشين  عبارة  وت�ضمل  معاً  واملتحدرين 

اخلارج املغرتبني والأجيال ال�ضاعدة بعدهم.

وحيد  ر�ضا  الأول  املغرتبني  وزي��ر  ويعتقد 

ي�ضمى  م��ا  وّل���دت  الأوىل  ال��ه��ج��رة  م��وج��ات  اأن 

باملتحدرين الذين غادروا لبنان يحدوهم الأمل 

احلرب  بعد  هجرة  واأن  ما  يوًما  اإليه  بالعودة 

يف  نوعًيا  حت��ولً  �ضهدت  الثانية  العاملية 

الت�ضنيف والهوية، فاأ�ضبحت انت�ضاًرا، هل 

ي�ضنف يف هذه اخلانة اللبناين الذي هاجر 

من ع�رشين �ضنة وموجود يف دولة ل يريد 

جند  مل  الآن  حتى  فيها..  ال�ضتقرار 

حتديد  يف  به  لنم�ضي  جذرياً  حتديداً 

املغرتب اللبناين.

اإىل  »احل��دي��ث«  ج��ري��دة  وت�ضري 

اأول  هو  الرتك  فوؤاد  ال�ضفري  اأن 

على  النت�ضار  �ضفة  اأطلق  من 

اإليه  ي��ع��ود  كما  املهاجرين 

ت�ضمية  ب���اإط���الق  الق�����رتاح 

والنت�ضار  اخلارجية  وزارة 

 1983 ال��ع��ام  ال��ل��ب��ن��اين 

اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ع��ل��ى 

واملغرتبني. 

وم����ّي����ز ال��رئ��ي�����س 

ال��ي��ا���س ال���ه���راوي 

ا�ضتحدثت  ال���ذي 

»وزارة  عهده  يف 

بني  بدقة  امل��غ��رتب��ني« 

مدلويل املغرتبني واملنت�رشين. وكان يف 

اإىل  اأقرب من قامو�س وزارة اخلارجية منه  راأيه 

نظره  يف  فاملغرتب  املغرتبني.  وزارة  قامو�س 

الدنيا  اأ�ضقاع  يف  املنت�رشون  واللبنانيون  �ضيء 

ببلدهم  وثيقة  عالقة  الأوىل  فللفئة  اآخر،  �ضيء 

من  مغرتبني  و�ضموا  اغرتبوا  الذين  من  اأك��رث 

اأيام العهد العثماين. وطالب بتغيري هذا ال�ضم 

لئال تبقى �ضفات متعددة للذين انت�رشوا، وهذا 

ودعا  نوعًيا  اغرتاًبا  لحًقا  اأفرز  الكمي  النت�ضار 

بداأوا  الذين  مع  اغرتابية خ�ضو�ضاً  عالقات  اإىل 

ه��وؤلء  لأن   1958 العام  منذ  النت�ضار  م�ضوار 

ميثلون الغرتاب احلقيقي.

وهكذا يتدرج تاريخًيا مفهوم املهاجر اللبناين 

عند ر�ضا وحيد من متحدر اإىل منت�رش لي�ضل اإىل 

ي��ت��درج ه��ذا املفهوم عند  امل��غ��رتب. يف ح��ني 

فوؤاد الرتك من مغرتب اإىل متحدر لي�ضمل تعبري 

الكلمة  »اإن  ويقول:  ه��وؤلء  جميع  عند  املنت�رش 

املثلى للمغرتب واأبنائه واأحفاده هي املنت�رشون 

اللبنانيون«.

يف  الظاهر  اخل��الف  اإن 

م��دل��ول 

املعطيات الرئي�ضة الثالثة بني الوزير وال�ضفري 

تعداه  واإمن��ا  فح�ضب،  ال�ضكل  يف  خالًفا  يكن  مل 

اإىل م�ضكلة فعلية يف اجلوهر حالت دون تو�ضل 

واحد موحد  التفاق على مدلول  اإىل  الوزارتني 

لهذه التعابري. ويت�ضاءل ال�ضفري اإليزيه علم هل 

 3éme
الثالث ) املغرتب هو املتحدر من اجليل 

génération(، هل هو اللبناين الذي هاجر من 
ع�رشين �ضنة وموجود يف دولة ل يريد ال�ضتقرار 

فيها.. حتى الآن مل جند حتديًدا جذرًيا نهائًيا...

املراجع:

دي  برناردو  الربازيلي  التاريخ  عامل  كتاب   •
يف  »كتابات  بعنوان  رام��و،  �ضيلفا  دا  اأزيفيدو 

اأمريكا ما قبل التاريخ«.

ولبنان..  »الربازيل  خطاب:  روبرتو  كتاب   •
�ضداقة تتحدى امل�ضافات«.

امل��اري�����ض��ال  م��ت��ح��ف  م���وج���ودة يف  وث��ائ��ق   •
روندوف«.

• كتاب قي�رش معلوف »ذكرى املهاجر«.
• كتاب الدكتور جهاد ن�رشي العقل.
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اإعداد:

د. نادر عبدالعزيز �شايف

حمام بالإ�شتئناف

ثراء
ال

مل�رشوع
ري ا

غ

حكام 
يف اأ

للبناين
ن ا

قانو
ال

د�شاتري  معظم  كما  اللبناين،  الد�شتور  كفل 

دول العامل، حماية امللكية اخلا�شة من اأي اعتداء، فالرثاء حق جائز لأي فرد يف 

املجتمع، لكن هذا ل يعني اأنه يجوز جمع الرثوة والأموال بطريقة غري م�رشوعة، عرب 

ا�شتغالل النفوذ وال�شلطة والوظيفة. 

ال�شادر  امل�رشوع   غري  الث��راء  قانون  اللبناين  امل�شرتع  و�شع  املنطلق  هذا  ومن 

والقانون   1953/2/18 بتاريخ   38 الرقم  ال�شرتاعي  باملر�شوم 

بالت�شاريح  املتعلق   1954/4/14 بتاريخ  ال�شادر 

امل��ط��ل��وب ت��ق��دمي��ه��ا م��ن امل��وظ��ف��ن 

والقائمن بخدمة عامة عن 

تعريف الثراء غري امل�رشوع

الرقم  ال��ق��ان��ون  م��ن  الأوىل  امل���ادة  ح���دَّدت   

1999/154 الثراء غري امل�رشوع، باأنه:

1- الإثراء الذي يح�صل عليه املوظف والقائم 

بخدمة عامة والقا�صي اأو كل �رشيك لأي من هوؤلء 

اأو من يعريونه ا�صمهم، بالر�صوة اأو �رشف النفوذ 

او ا�صتثمار الوظيفة، اأو العمل املوكول اليهم 

اأو باأي و�صيلة من الو�صائل غري امل�رشوعة وان 

مل ت�صكل جرًما جزائًيا.

2- الإثراء الذي يح�صل عليه املوظف والقائم 

الأ�صخا�ص  من  وغريهم  والقا�صي  عامة  بخدمة 

طريق  ع��ن  ���ص��واء  املعنويني،  اأو  الطبيعيني 

الت�صدير  رخ�ص  نيل  طريق  عن  اأو  ال�صتمالك 

اختالف  على  الأخ���رى  املنافع  اأو  وال���ص��ت��رياد 

انواعها، اذا ح�صل خالًفا للقانون.

3- نيل اأو �صوء تنفيذ املقاولت والمتيازات 

القانون  اأ�صخا�ص  اأحد  من  املمنوحة  والرخ�ص 

العام جلًبا للمنفعة، اذا ح�صلت خالًفا للقانون.

امل�رشوع  غري  الإث���راء  يح�صل  اأن  ي�صرتط  ول 

مبا�رشة او حالً، بل ميكن اأن ين�صاأ عن ال�صتفادة 

من امل�صاريع املنوي تنفيذها، وبنوع خا�ص:

الدولة  وو�صائل  اخلزينة  اأم��وال  ا�صتخدام   -

عقارات  قيمة  حت�صني  بق�صد  للقانون  خالًفا 

ميلكها الأ�صخا�ص املذكورون اأعاله.

غري  اأو  منقولة  اأم���وال  على  ال�صتح�صال   -

منقولة من قبل اأحد املوظفني اأو اأحد القائمني 

بخدمة عامة اأو اأحد الق�صاة اأو من ينت�صب اليهم، 

مع علمهم باأن قيمتها �صرتتفع ب�صبب اأنظمة اأو 

قوانني منوي ا�صدارها اأو م�صاريع منوي القيام 

اذا ح�صل ذلك بناء على معلومات �صابقة  بها، 

وكانت  وظيفتهم  بحكم  بهوؤلء  ات�صلت  لل�رشاء 

غري متوافرة لدى العامة.

عامة  بخدمة  والقائم  باملوظف  املق�صود  ما 

والقا�صي يف قانون الثراء غري امل�رشوع؟ جتيب 

الرقم  القانون  من   2 امل��ادة  ال�صوؤال  هذا  عن 

 ،9 9 /1 5 4

النحو  ع��ل��ى  وذل����ك 

الآتي: 

اأو  م��وظ��ف  ك��ل  »م��وظ��ف«:  بكلمة  يق�شد 

متعاقد اأو متعامل اأو م�صتخدم اأو اأجري دائم اأو 

موؤقت، يف اأي مالك اأو �صلك، باأي رتبة اأو درجة، 

يف الوزارات اأو الدارات واملوؤ�ص�صات العامة اأو 

روؤ�صاء  بينهم  ومن  الوطني،  الدفاع  وزارة  يف 

يف  اأو  العامة،  املوؤ�ص�صات  يف  الإدارة  جمال�ص 

احتاد  اأو  البلديات  يف  اأو  امل�صتقلة  امل�صالح 

املوؤ�ص�صات  يف  فرد  اأو  �صابط  وكل  البلديات، 

الع�صكرية والأمنية واجلمارك.

اأ�صند  من  كل  عامة:  بخدمة  قائًما  يعترب 

رئا�صة  مهمات:  بالتعيني  اأو  بالنتخاب  اليه 

رئا�صة  اأو  النواب  جمل�ص  رئا�صة  اأو  اجلمهورية 

اأو رئا�صة  النيابة  اأو  ال��وزارة  اأو  ال��وزراء،  جمل�ص 

اأو ع�صوية املجال�ص البلدية اأو احتاد البلديات 

اأو املختار اأو الكاتب العدل، اأو اللجان الدارية، 

مالية،  نتائج  اعمالها  على  ي��رتت��ب  ك��ان  اذا 

خمتلطة،  اقت�صادية  �رشكات  يف  الدولة  وممثلو 

�رشكات  او  عامة،  مرافق  ادارة  على  والقائمون 

ذات نفع عام.

الد�صتوري  املجل�ص  اأع�صاء  قا�شياً:  يعترب 

واملاليون  والداري�����ون  العدليون  والق�صاة 

من  ج��زًءا  معتربة  ق�صائية  هيئة  كل  واع�صاء 

تنظيمات الدولة.

واجب الت�رشيح

عن الرثوة

ق�صت املادة الرابعة وما يليها 

م��ن ق��ان��ون الث���راء غ��ري امل�����رشوع 

ب�������رشورة ال��ت�����رشي��ح ع���ن ال����روة 

النحو  على  الت�رشيح  اأ�صول  وحددت 

الآتي:

من  موظف  وكل  قا�ٍص  كل  على   -1

فوق  فما  يعادلها(  ما  )اأو  الثالثة  الفئة 

العمل،  مبا�رشته  عند  يقدم  اأن  �صابط،  وك��ل 

وكاأحد �رشوط هذه املبا�رشة، ت�رشيًحا موقًعا منه 

يبني فيه الأموال املنقولة وغري املنقولة التي 

ميلكها هو وزوجته واأولده القا�رشون.

- ي��خ�����ص��ع لح���ك���ام ال��ت�����رشي��ح امل��راق��ب��ون 

واملدققون يف وزارة املالية وموظفو اجلمارك، 

كما انه على كل قائم بخدمة عامة ان يقدم مثل 

الت�رشيح يف مهلة �صهر من تاريخ مبا�رشته  هذا 

العمل.

اأما اأفراد الهيئة التعليمية يف اجلامعة اللبنانية 

واملدار�ص الر�صمية، فال ت�صملهم هذه الأحكام.

2- فور ن�رش القانون )99/154( يف اجلريدة 

نفاذه،  تاريخ  من  اأ�صهر  ثالثة  وخالل  الر�صمية 

اإذا كانوا قد  اأعاله،  الأ�صخا�ص املذكورين  على 

اأن  فيها،  زال��وا  وما  نفاذه  قبل  اخلدمة  دخلوا 

يبادروا اإىل تقدمي ت�رشيح موقع وفق ما ورد يف 

البند الأول.

باأحكام  امل�صمولني  الأ���ص��خ��ا���ص  على   -3

اأ�صهر  ثالثة  مهلة  يقدموا، خالل  اأن   ،)1( البند 

كان،  �صبٍب  لأي  خدماتهم،  انتهاء  تاريخ  من 

ميلكونه  اأ�صبحوا  ما  فيه  يبينون  ثانًيا  ت�رشيًحا 

هم واأزواجهم واأولدهم القا�رشون، واأن يحددوا 
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َّ
ثرواتهم، ثم األغى هذين القانونن واأقر

ال�شادر بتاريخ 1999/12/27. كما ان�شم لبنان مبوجب القانون الرقم 2008/33 اىل 

اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد )2003/10/31( التي ن�شت يف املادة 20 

منها على مكافحة الثراء غري امل�رشوع بحيث تنظر كل دولة طرف، وفق د�شتورها 

واملبادئ الأ�شا�شية لنظامها القانوين، يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري ت�رشيعية 

وتدابري اأخرى لتجرمي تعمد موظف يف القطاع العام اإثراًء غري م�رشوع، اأي زيادة 

موجوداته زيادة كبرية ل ي�شتطيع تعليلها ب�شورة معقولة قيا�ًشا اإىل دخله امل�رشوع.

وعلى هذا الأ�شا�س، ويف �شوء القانون الرقم 1999/154، �شوف نبحث باإخت�شار يف 

الأحكام القانونية لالثراء غري امل�رشوع.

يقدمون ت�صاريحهم لدى حاكميته.

اأع��اله  امل��ذك��ورة  املخت�صة  امل��راج��ع  حتفظ 

الت�صاريح لدى م�رشف لبنان .

وف��ر���ص��ت امل���ادة 6 م��ن ال��ق��ان��ون امل��ذك��ور 

على رئي�ص كل ادارة اأو موؤ�ص�صة عامة م�صمولة 

باأحكام هذا القانون اأن ي�صدر تعميًما عند نفاذه 

ويعترب  الروة.  عن  الت�رشيح  مب�صمون  للتقيد 

اأو  م�صتخدم  اأو  موظف  اأو  قا�ٍص  كل  م�صتقيالً 

ع�صو جمل�ص ادارة اذا مل يقدم خالل ثالثة اأ�صهر 

من تاريخ تبلغه بوا�صطة رئي�ص ادارته، ت�رشيًحا 

اأعاله. حيث  عن ثروته وفق التف�صيل املذكور 

تويل  �رشوط  من  �رشطاً  املذكور  الت�رشيح  يعترب 

اجلمهورية  رئي�ص  اإىل  بالن�صبة  العامة  اخلدمة 

ورئي�ص جمل�ص النواب والنواب ورئي�ص جمل�ص 

ال��وزراء وال��وزراء، ويعترب تخّلف متويل اخلدمة 

العامة الذين يعملون قبل �صدور قانون الثراء 

عن   ،1999/12/31 بتاريخ  امل�����رشوع  غ��ري 

تقدمي الت�رشيح يف املهل املحددة اأعاله، مبنزلة 

الإ�صتقالة من اخلدمة الفعلية.

وُيعاقب كل من يقدم ت�رشيًحا كاذًبا بالعقوبة 

قانون  من   462 امل��ادة   يف  عنها  املن�صو�ص 

�صنة  اإىل  �صهر  م��ن  احلب�ص  وه��ي  العقوبات، 

وغرامة مئة األف لرية على الأقل. 

كل  وع��ل��ى  ����رشي،  ط��اب��ع  للت�صاريح  وي��ك��ون 

يحافظ  اأن  حفظها  اأو  بت�صّلمها  مكلف  موظف 

بالعقوبة  املخالف  ويعاقب  ال�رشية.  هذه  على 

قانون  من   579 امل��ادة  يف  عنها  املن�صو�ص 

العقوبات، وهي احلب�ص �صنة على الأكر وغرامة 

للمرجع  ويحق  لرية.  األف  الأربعماية  تتجاوز  ل 

لع على الت�صاريح يف  الق�صائي املخت�ص اأن يطَّ

حال ح�صول املالحقة.

اأ�شول املالحقة والتحقيق واملحاكمة 

واحلكم يف ق�شايا الثراء غري امل�رشوع

ال��ق��ان��ون  م��ن  وم���ا يليها  امل����ادة 8  ح����دَّدت 

والثاين  الأول  الت�رشيحني  بني  الختالف  اأوج��ه 

واأ�صبابه.

امل�����ص��م��ول��ون  الأ����ص���خ���ا����ص  ي���ل���زم  ل   -4

قبل  اخلدمة  تركوا  الذين   ،)1( البند  باأحكام 

يف  ال��ق��ان��ون  ن�����رش  )ت��اري��خ   1999/12/31

اجلريدة الر�صمية(، تقدمي الت�رشيح ما مل يطلبه 

منهم املرجع الق�صائي املخت�ص يف حال خ�صعوا 

للمالحقة، ويف هذه احلالة يقدم الت�رشيح بتاريخ 

تركهم اخلدمة اىل املرجع الق�صائي املخت�ص.

مغلق  ���رشي  غ��الف  �صمن  الت�رشيح  يقدم   -5

فيها  مبا  املالية  الذمة  كامل  يت�صمن  وموقع 

ميلكها  التي  املنقولة  وغري  املنقولة  الم��وال 

امل�رشح اأو زوجه اأو اأولده القا�رشون. وذلك وفق 

منوذج يحّدد �صكل الت�رشيح وم�صمونه.

6- تودع الت�صاريح عن الروة لدى املراجع 

املخت�صة، وهذه املراجع تختلف باختالف مواقع 

امل�رشحني ووظائفهم، وذلك وفق الآتي:

الدولة،  رئي�ص  الد�صتوري:  املجل�ص  رئا�صة 

ال��وزراء  جمل�ص  رئي�ص  ال��ن��واب،  جمل�ص  رئي�ص 

والنواب.

وعلى رئي�ص جمل�ص الوزراء والوزراء والنواب 

بعد  اأ���ص��ه��ر  ث��الث��ة  خ��الل  ت�رشيًحا  ي��ق��دم��وا  اأن 

ثالثة  بعد  اآخر  وت�رشيًحا  انتخابهم  اأو  تعيينهم 

اأو  ال��وزاري  املن�صب  توليهم  انتهاء  من  اأ�صهر 

انتهاء مدة انتخابهم.

الد�صتوري  املجل�ص  رئي�ص  العدل:  وزي��ر 

واع�صاوؤه، رئي�ص جمل�ص �صورى الدولة، الرئي�ص 

لدى  احلكومة  مفو�ص  التمييز،  ملحكمة  الأول 

التمييزي،  العام  النائب  الدولة،  جمل�ص �صورى 

رئي�ص هيئة التفتي�ص الق�صائي، رئي�ص ديوان 

املحا�صبة، املدعي العام لدى ديوان املحا�صبة، 

ق�صاة املحاكم املذهبية والكتاب العدل.

حاكم م�رشف لبنان،  الوزراء:  رئا�شة جمل�س 

الإدارات  موظفو  ال�����رشع��ي��ة،  امل��ح��اك��م  ق�صاة 

والهيئات  واملجال�ص  العامة  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 

وال�صناديق التابعة لرئا�صة جمل�ص الوزراء.

جمل�ص  م��وظ��ف��و  ال��ن��واب:  جمل�س  رئا�شة 

النواب.

الق�صاة  التمييز:  ملحكمة  الول  الرئي�س 

العدليون واملوظفون.

الق�صاة  ال��دول��ة:  �شورى  جمل�س  رئي�س 

الداريون واملوظفون.

رئي�س ديوان املحا�شبة: الق�صاة املاليون 

واملوظفون.

واملذهبية:  ال�رشعية  املحاكم  رئي�س 

املوظفون يف هذه املحاكم.

ال��وزارات  موظفو  املدنية:  اخلدمة  جمل�س 

والدارات العامة اخلا�صعة لرقابة هذا املجل�ص. 

اأما املوظفون الذين ل تخ�صع اداراتهم لرقابة 

جمل�ص اخلدمة املدنية فيقدمون ت�صاريحهم يف 

ديوان الوزارة التي يعملون فيها.

املجال�ص  واأع�صاء  روؤ���ص��اء  ت�صاريح  وتقدم 

وم�صتخدميها،  ال��ب��ل��دي��ات  واحت����اد  ال��ب��ل��دي��ة 

البلدية  ال�صوؤون  وزارة  دي��وان  يف  واملختارين، 

والقروية.

ادارة  جمال�ص  اع�صاء  ت�صاريح  تقدم  كما   

امل�صتقلة  وامل�����ص��ال��ح  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات 

يف  لها  التابعة  الداري��ة  واللجان  وم�صتخدميها 

ديوان وزارة الو�صاية.

نواب حاكم م�رشف لبنان ورئي�ص واأع�صاء جلنة 

امل�رشف  هذا  وموظفو  امل�صارف  على  الرقابة 
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والتحقيق  املالحقة  اأ�صول   99/154 الرقم 

غري  الث�����راء  ق�صايا  يف  واحل��ك��م  وامل��ح��اك��م��ة 

حتول  ل  ن�ص،  لكل  وخ��الف��اً  اأن���ه  اإل  امل�����رشوع. 

اأو الرتاخي�ص  دون املالحقة اجلزائية الذونات 

امل�صبقة امللحوظة يف القوانني مع مراعاة اأحكام 

ا جلهة �رشورة رفع احل�صانات  الد�صتور، خ�صو�صً

وفق  امل�صبقة  الرتاخي�ص  اأو  الإذنونات  وطلب 

الأ�صول الد�صتورية والقانونية. 

• اأ�شول املالحقة:
اأع���ط���ت امل�����ادة 10 م���ن ال���ق���ان���ون ال��رق��م 

ر اأن يقدم �صكوى خطية 
ّ
99/154، لكل مت�رش

لقا�صي  مبا�رشة  اأو  العامة  للنيابة  منه  عة  موقَّ

على  وف��ر���ص��ت  ب����ريوت.  يف  الول  التحقيق 

ال�صاكي اأن يقدم كفالة م�رشفية مقدارها خم�صة 

للنائب  ويعود  لبنانية.  ل��رية  مليون  وع�رشون 

العام اأن يدعي مبا�رشة اأمام قا�صي التحقيق يف 

امل�صتندات  ادعائه  اىل  ي�صّم  اأن  على  ب��ريوت، 

التي كونت قناعته. 

ول ت�صقط املالحقة بجرم الثراء غري امل�رشوع 

يف احلالت الآتية:

1- ال�صتقالة اأو ال�رشف من اخلدمة اأو الحالة 

على التقاعد او انتهاء مدة تويل اخلدمة العامة.

مبا�رشة  ي��ج��وز  احل��ال��ة  ه��ذه  ال��وف��اة، ويف   -2

اأو  ال��ورث��ة  بوجه  مدنًيا  متابعتها  اأو  املالحقة 

املو�صى لهم يف حدود ما اآل اليهم من الرتكة.

كان  اإذا  املعنوية  الهيئة  اأو  ال�رشكة  3-ح��ل 

�صخ�ًصا  امل�����رشوع  غ��ري  الإث����راء  م��ن  امل�صتفيد 

الذين  ال�رشكاء  يالحق  احلالة  هذه  ويف  معنوًيا، 

ا�صتفادوا من الإثراء غري امل�رشوع.

قيمة  ارتفاع  اأن  اىل  هنا  الإ���ص��ارة  وتقت�صي 

الكفالة لتقدمي �صكوى الثراء غري امل�رشوع هو 

اإيجابي  �صالح  اأوىل:  جهة  من  حدين،  ذو  �صالح 

مينع الفرتاء على النا�ص ب�صكل اعتباطي بهدف 

ت�صويه �صمعتهم وال�رشار بهم، ومن جهة ثانية: 

قيمة  دف��ع  ي�صتطيع  ل  من  مينع  �صلبي  �صالح 

هذه الكفالة من تقدمي اإدعاء �صد مرتكب جرم 

الث��راء غري امل�رشوع مما ي�صمح له بالفالت من 

للنائب  يحق  ولهذا  العقاب...  وم��ن  املالحقة 

العام اأن يدعي مبا�رشة اأمام قا�صي التحقيق يف 

اأو �صد جمهول  اأ�صخا�ص حمدَّدين  بريوت �صد 

بق�صية معينة بجرم الثراء غري امل�رشوع ا�صتناًدا 

ال��دع��وى.  اإىل  ي�صمها  مقنعة  م�صتندات  اىل 

اأن  �صخ�ص  لأي  اأو  للمت�رشر  ميكن  وب��ال��ت��ايل، 

ُيقّدم اإخباًرا، وفق الأ�صول القانونية التي ترعى 

تقدمي الإخبار، للنائب العام بجرم اأدى اىل اإثراء 

يراه  ما  اإتخاذ  الأخ��ري  لهذا  ويعود  م�رشوع،  غري 

منا�صباً من اإجراءات قانونية.

• اأ�شول التحقيق والإحالة:
ال�صكوى بجرم  ان  التحقيق  اذا تبني لقا�صي 

مع  تبليغها  يتم   ، جدية  امل�����رشوع  غ��ري  الث���راء 

امل�صتندات امل�صمومة اليها من امل�صكو �صده 

على  القرائن  من  ويعترب  نف�صه.  عن  للدفاع 

الثراء غري امل�رشوع:

بوا�صطة  اأو  بنف�صه  منه  امل�صكو  متلك   -1

نه  ال�صخا�ص الذين �صبق ذكرهم، اموالً ل متكِّ

موارده العادية من متلكها.

تلك  م��ع  تتفق  ل  ال��ت��ي  الث����راء  مظاهر   -2

املوارد.

ول��ك��ل م���ن ق��ا���ص��ي ال��ت��ح��ق��ي��ق وامل��ح��ك��م��ة 

اأن  الرغم من كل ن�ص خمالف،  املخت�صة، على 

املنقولة  امل�صكو �صده  اأموال  بحجز  عفًوا  ياأمر 

وغري املنقولة حجًزا احتياطًيا. ويبقى هذا احلجز 

ا ومنتًجا مفاعيله القانونية حتى �صدور 
ً
م�صتمر

قرار برفعه اأو بتحويله اىل حجز تنفيذي. 

وُيطبَّق قا�صي التحقيق اأو املحكمة املخت�صة 

اأحكام املادة ال�صابعة من قانون �رشية امل�صارف 

ل  حيث   )1956 اي��ل��ول   3 بتاريخ  )ال�����ص��ادر 

)ال�رشية  املهنة  ب�رش  تتذرع  اأن  للم�صارف  ميكن 

ال��ت��ي توجهها  ال��ط��ل��ب��ات  ب�����ص��اأن  امل�����رشف��ي��ة( 

غري  الإث����راء  دع���اوى  يف  الق�صائية  ال�صلطات 

امل�رشوع. ويعود لقا�صي التحقيق اأو للمحكمة اأن 

يقررا منع امل�صكو �صده من ال�صفر.

وعلى كل �صخ�ص اأو مرجع اأو ادارة، يطلب اليه 

قا�صي التحقيق اأو املحكمة ا�صتق�صاء معلومات 

او الطالع على م�صتندات، اأن ينفذ الطلب واإل 

عوقب باحلب�ص �صتة اأ�صهر على الأكر وبالغرامة 

حتى ع�رشة ماليني لرية لبنانية، اأو باحدى هاتني 

ر قا�صي التحقيق اأو املحكمة 
ّ
العقوبتني. ويقر

انزال العقوبتني اأو احداهما بعد ابالغ املخالف 

وال�صتماع اليه ومتكينه من الدفاع عن نف�صه.

او  منه  امل�صكو  عن  املحاكمة  منع  ر 
َّ
تقر واذا 

ان  املخت�ص  فللمرجع  بحقه،  التعقبات  ابطال 

يقرر تغرمي ال�صاكي ال�صيئ النية مببلغ ل يقل 

من  وبال�صجن  لبنانية  ل��رية  مليون  مايتي  عن 

ثالثة اأ�صهر كحد اأدنى اىل �صنة بقرار نافذ على 

بناء على  ال�صاكي  الزام  اأن يقرر  له  اأ�صله، كما 

الأ���رشار  عن  تعوي�ص  دفع  امل�صكو �صده  طلب 

التي حلقت به من جراء تقدمي ال�صكوى. ويبت 

�صدور  بعد  حتى  بالتعوي�ص  املخت�ص  املرجع 

اأو  �صده  امل�صكو  ع��ن  املحاكمة  مبنع  ال��ق��رار 

بابطال التعقبات بحقه.

ال�صكوى  تت�صم  الح��ال��ة،  ق���رار  وبا�صتثناء 

وم�صتندات التحقيق واجراءاته يف مراحلها �صتى 

بال�رشية املطلقة. ويعاقب من يخالف مبداأ ال�رشية 

باحلب�ص مدة �صنة على الأقل وبغرامة تراوح بني 

لبنانية،  ل��رية  مليون  وخم�صني  ماليني  ع�رشة 

بعد  املخت�ص  الق�صائي  املرجع  بهما  يق�صي 

ابالغ املخالف اأ�صولً وال�صتماع اليه. وت�صاعف 

العقوبة والغرامة يف حال التكرار.

• اأ�شول املحاكمة واحلكم:
ال��د���ص��ت��ور، تنظر حماكم  اأح��ك��ام  م��راع��اة  م��ع 

الأوىل  بالدرجة  بريوت  يف  اجلزائية  ال�صتئناف 

يف ق�صايا الثراء غري امل�رشوع، وتخ�صع اأحكامها 

مرجًعا  ب�صفتها  التمييز  حمكمة  امام  للمراجعة 

ا�صتئنافًيا.

عنها  املن�صو�ص  الزمن  مرور  اأحكام  وُتطبَّق 

املق�صي  العقوبات  على  العقوبات،  قانون  يف 

الثراء غري امل�رشوع. وتبداأ مهلة  بها يف ق�صايا 

امل�رشوع يف  الث��راء غري  الزمن، يف ق�صايا  مرور 

تاريخ  من  ال��ع��ام،  امل��ال  با�صتعادة  يتعلق  ما 

اكت�صاف اجلرم.

املحاكمات  اأ�صول  قانون  اأحكام  ُتطبَّق  كما 

غري  الث��راء  ق�صايا  يف  التحقيق  على  اجلزائية 

يف  العقوبات  قانون  اأح��ك��ام  وتطبق  امل�����رشوع، 

جزائي.  ج��رم  نتيجة  الث���راء  ه��ذا  ح��الت حتقق 

حيث ُيعاقب من يثبت اإرتكابه جرًما معيًنا اأدى 

الذي  الفعل  بعقوبة  امل�����رشوع  غري  الث���راء  اىل 

ارتكبه وغريها من العقوبات املحدَّدة يف قانون 

العقوبات والقوانني اخلا�صة بجرائم معينة.







بني الأم�س واليوم

• ما الفرق بني عمل خدمة  DSL بالأم�س  
مر�سوم خف�س  اإقرار  بعد  اليوم،  وخدمتها 

التعرفة وزيادة ال�رسعة؟

- اإن العرو�ض ال�سابقة خلدمة الـDSL حلظت 

تعرفة مرتفعة خلدمة رديئة ول�ِسعات حمدودة 

�رشكات  عمل  على  �سلًبا   
ّ
ــر اأث ــر  الأم وهــذا  جــًدا، 

الإنرتنت، ومل يالئم امل�سرتكني. 

ه 
ّ
اأما مر�سوم خف�ض تعرفة النرتنت الذي اأقر

جمل�ض الوزراء يف 25 اآب املا�سي، فقد اأحدث 

فهو  لبنان.  يف  الإنرتنت  عامل  يف  جذرًيا  تغيرًيا 

اأتاح ملزّودي اخلدمة دخول كل ال�سنرتالت بغية 

تركيب التجهيزات الالزمة خلدمة املواطنني، 

دخول  ال�رشكات  لهذه  م�سموًحا  كان  اأن  بعد 

35 �سنرتالً من اأ�سل 170 تقريًبا.

كما �سمح لل�رشكات خارج بريوت ان ت�ستفيد 

الت�أجريية  اخل��ط��وط  اأ�سع�ر  خف�ض  ن�سبة  م��ن 

املحلية، ت�سل اإىل 33 يف املئة، وبالتايل فاإن 

دولر   1500 من  انخف�ست  قد   الأ�سعار  هذه 

اإىل 230 دولًرا. وهذا الإجراء لي�ض خط�أ م�دًي� 

يف املر�سوم، بل هو خطوة و�سعه� عمًدا وزير 

الت�سالت نقول �سحناوي، بغية حتقيق المناء 

والإتاحة  الريفية،  املناطق  وتنمية  املتوازن 

لل�رشكات فر�سة ال�ستثمار يف مناطق اأقل كلفة 

التعرفة  مر�سوم  فر�ض  حني  يف  بــريوت،  من 

ال�سابق زيادة يف الأ�سعار كلما ابتعدت ال�رشكة 

عن بريوت.

حت�سني اجلودة

اإىل م��اذا ي��وؤدي التح�سني يف   •
الإن���رن���ت، وخف�س  خ��دم��ة  ج���ودة 

اأ�سعارها؟

عامل  اجلــودة هو  التح�سني يف  اإن   -

اأ�سا�سي، يوؤدي تدريًجا اإىل ا�ستئ�سال 

مــقــدمــي اخلـــدمـــات )الــ�ــرشكــات( غري 

يف  حــّددت  الأ�سعار  واأن  كما  ال�رشعية. 

ي�سمح  ممــا  اأقــ�ــســى،  كحد  املــر�ــســوم 

لـــــوزارة التـــ�ـــســـالت بــالــتــفــاعــل مع 

من  الأ�سعار  وتعديل  ال�سوق  متغريات 

اإ�ــســدار  مــرة اىل  دون احلــاجــة يف كــل 

مر�سوم تعرفة جديد.

 وقد اأثبتت الدرا�سات العاملية وفق 

اأن كل زيادة مبقدار 1  البنك الدويل، 

احلزمة  �رشعة  يف  الثانية  يف  ميغابيت 

العري�سة، توؤدي اإىل زيادة النمو بن�سبة 1.8 يف 

املئة يف الناجت املحلي. وكل زيادة يف الخرتاق 

النمو  زيــادة يف  تــوؤدي اىل  بن�سبة 10يف املئة، 

بن�سبة 1.4 يف املئة يف الناجت املحلي. ويتوقع 

اأن يوؤدي خف�ض الأ�سعار بن�سبة 80 يف املئة اىل 

زيادة يف الخرتاق بن�سبة 40 يف املئة.

من  العالية  وجودتها  الإنرتنت  �رشعة  اإن  مثالً 

ت�سّهالن  النقيني،  وال�سوت  ال�سورة  ناحية 

تخلي�ض  وامل�سارف،  وال�رشكات  الأفــراد  على 

عقد  حتى  اأو  والتجارية  امل�رشفية  معامالتهم 

دقائق  الثالث  تتعدى  ل  مبدة  الجتماعات... 

ويف  العمل  مكان  اأو  ال�سيارة  اأو  املنزل  ومــن 

النتيجة  وبالتايل  الأر�ــض،  بقاع  من  بقعة  اأيــة 

حتى  اأو  ال�سيارة  ومل�رشوف  للوقت  توفري  هي 

لبط�قة ال�سفر ولإيج�ر الفندق... 
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اإعداد:

تريز من�سور

تخفي�ض تعرفة الإنرتنت

بن�سبة 80 يف املئة وزيادة ال�رشعة بني 4 و8 مرات 

اأبي نا�سيف: هدفنا حتويل لبنان من م�ستهلك للتكنولوجيا اإىل م�سّدر لها

خطوة جريئة يخطوها لبنان م�ع اإقرار احلكوم�ة مر�س�وم تخفي�س تعرف�ة الإنرن�ت بن�سب�ة 

80 ف�ي املئ�ة وزيادة ال�رسع�ة بني 4 و8 مرات، وه�و يلح�ظ خف�ًس�ا للموؤ�س�س�ات الربوية 

 ،)Leased Lines( بن�سبة 20 يف املئة، وخف�ًسـا لأ�سعار اخلطوط التاأجريية لل�رشكات

مما يجعل لبنان بالن�سبة اإىل هذه ال�رسكات البلد الأرخ�س يف املنطق�ة، ويوؤّهله ليكون 

تطبيًقا  بريوت  خارج  لل�رسكات  تف�سيلية  ا 
ً
اأ�سعار املر�سوم  يلحظ  كما  اإقليمًيا.  مركًزا 

ملبادئ الالمركزية الإدارية والإمناء املتوازن، مما يتيح لل�رسكات النا�سئة جمالت العمل 

انطالًقا من مناطق عقارية جديدة حيث الإيجارات والتكاليف اأقل.

والإفراج  عقب،  على  راأ�ساً  وقلبه  الت�سالت  حال قطاع  املر�سوم تغيري  هذا  �ساأن  من 

عن طاقات اقت�سادية وب�رسية هائلة، هي 

راهًنا اإما كامنة واإما مهّجرة. و�سيجعل لبنان 

تكنولوجيا  جم��ال  يف  ال��دول  مقدمة  يف 

الو�سائط  املتعدد  والإع���الم  املعلومات 

.)Multimedia creativity(

اجلريئة  اخلطوة  هذه  على  ال�سوء  لإلقاء 

معها  وانتظروا  اللبنانيون  انتظرها  التي 

التقت  والنمو،  والزده��ار  التطور  فر�س 

الت�سالت  جملة »اجلي�س« م�ست�سار وزير 

اأب��ي  ف��را���س  املهند�س  �سحناوي،  ن��ق��ول 

نا�سيف، فكان هذا احلوار. 



تفعيل اخلدمات

بالإنرتنت  اخلا�سة  التحتية  البنى  هل   •
)Fiber Optic( قادرة على تقدمي هذه 

الدولية  ال�سعات  وا�ستيعاب  اخلــدمــات 

اجلديدة؟ 

خدمات  بتفعيل  اجلديد  املر�سوم  ي�سمح   -

وتطبيق�ت �رضورية ك�ل� IPTV )البث التلفزيوين 

عرب الإنرتنت(، الت�سجيل واإعادة البث، التجارة 

الإلكرتونية، واملعامالت امل�رشفية الإلكرتونية، 

التي   Teleconference والـــ   VOIPوالـ

تتحقق من خالل Fiber Optic. وهذه الأخرية 

ب�رضعة  وتطويره�  تو�سيعه�  على  العمل  يجري 

قاعدة  2012. وباعتمادنا  العام  حتى  فائقة 

نيل�سون التي تفرت�ض اأن �رشعة الإنرتنت تزيد 

كل عام بن�سبة 50 يف املئة، ميكن ال�ستخال�ض 

تعني  اليوم،  املحّققة  اأ�سعاف  الـ8  زيــادة  اأن 

اأعوام من تلك التي خ�رشها،  اأن لبنان عّو�ض 5 

بـ  اأرقام تقديرية  اأقّدرها �سخ�سًيا وفق  والتي 

ثالث مليارات دولر تقريًبا. 

• كيف �ستكون الأ�سعار اجلديدة؟  
حــّيــز  املـــر�ـــســـوم  - دخــــل 

التنفيذ يف بداية �سهر ت�رشين 

وبــالــتــايل  ــي،  املــا�ــس الأول 

 1 الأدنــــى  الــ�ــرشعــة  اأ�سبحت 

وهي  الثانية،  يف  ميغابيت 

امل�سرتك  بها  �سيتمتع  �رشعة 

من  لــرية  األــف   24 وبتعرفة 

على  ال�رشيبة  احت�ساب  دون 

بّد  ل  وهنا  امل�سافة.   القيمة 

لنا من الإ�سارة اإىل اأنه ل حاجة 

للم�سرتك اىل معدات جديدة، 

املرحلة  اإىل  النتقال  فعملية 

اجلـــديـــدة تــتــم تــلــقــائــيــاً من 

اخلدمة  مـــزّودة  ال�رشكة  خــالل 

مع اإبقاء جهاز املودمي نف�سه 

ال�سيء  ــهــا.  ذات والــو�ــســالت 

الوحيد املتغرّي هو ال�رشعة التي زادت والتعرفة 

قد  املــواقــع  بع�ض  يف  لكن  انخف�ست.  التي 

يحتاج امل�سرتك الذي يريد �رشعة تزيد على 1 

الهاتفي  اخلط  اإىل فح�ض  الثانية  يف  ميغابيت 

ال�رشعة  توافر  اإمكان  يتبنّي  حتى  لــه،  العائد 

هذه  ا�ستيع�ب  على  القدرة  وم��دى  املطلوبة 

ال�رشعة.

تخفي�س الأ�سعار والكلفة

كيف ت�سف العالقة اليوم بني �رسكات   •
الإنرتنت اخلا�سة ووزارة الت�سالت، وكيف 

والهامة يف  اجلريئة  اخلطوة  هذه  تقّبلت 

الرقمي،  والقت�ساد  التكنولوجيا  ع�رس 

والتي من �ساأنها تخفي�س اأرباحها؟

يف  النمو  حتفيز  التــ�ــســالت  وزارة  يهّم   -

عدة  اأج���رت  الغ�ية  ول��ه��ذه  اخل������ض،  القط�ع 

ــقــاءات مــع ممثلني عــن �ــرشكــات الإنــرتنــت،  ل

اجلديدة  التدابري  بهذه  ترحيبه  اأبدى  واجلميع 

على  كــان  اإن  الــــوزارة،  تتخذها  �سوف  التي 

ت�رشين الثاين

اإقت�صاد  ومال
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ول  ال�رشعة،  زيادة  اأو  الأ�سعار  تخفي�ض  �سعيد 

اإىل  يــوؤدي  �سوف  الأ�سعار  تخفي�ض  اأن  �سيما 

تخفي�ض الكلفة التي تتكّبدها من خالل اأ�سعار 

ال�سعة الدولية )E1(، التي هي يف الأ�سا�ض ملك 

 2700 بقيمة  لل�رشكات  تبيعها  وكانت  الدولة 

دولٍر، وقد اأ�سبحت قيمتها اليوم 420 دولرا. 

تخفي�ض  اإىل  م�سطرة  ال�رضك�ت  ف�إن  وب�لت�يل 

اأ�سعارها حفاًظا على زبائنها.

الدولية  ال�سعة  بزيادة  الــوزارة  قامت  ولقد 

الــيــوم  ــت  ــح ــب ــس واأ�  3Gbps كــانــت  الــتــي 

.1300Gbps

خدمة النرنت ال�رسيع اجلوال

اأطلقتها  التي   3G�م��اذا عن خدمة ال  •
وزارة الت�سالت؟

ال�رشيع  بــالإنــرتنــت  خا�سة   3G الـــ  خدمة   -

عليه�  تطّبق  و���س��وف   ،)Mobile( اجلـــوال 

ال�رضوط ذاته� التي تطّبق على الإنرتنت ال�رضيع 

الثابت. 

املجاهرة  »ميكننا  بــالــقــول:  اأخــــرًيا  وخــتــم 

الإنـــرتنـــت، هــو حمــاولــة  اأن خــفــ�ــض تــعــرفــة 

اإىل  للتكنولوجيا  م�ستهلك  من  لبنان  لتحويل 

ال�ستثمار  على  لبنان  اإقبال  واإن  لها.  م�سّدر 

اإحدى  هو  والتكنولوجي�  الت�س�لت  قط�ع  يف 

مل�  عليه�،  العمل  يجب  التي  اخل��ط��وات  اأه��م 

لها من تاأثريات يف حّل العديد من املع�سالت 

القت�سادية والجتماعية للبنانيني.  

وانا اأرى اأن هذه ال�رشكات ال�ساعدة �ست�ساهم 

والقيمة  واخل���دم����ت  ال��رجم��ي���ت  ت��ط��ور  يف 

ــا يف  اأيــ�ــسً بــل  لي�ض فقط حمــلــًيــا،  املــ�ــســافــة، 

الأ�سواق العاملية، اإذ اأن هذه ال�رشكات �ستخلق 

مما  املتميزين،  للبنانيني  العمل  فر�ض  مئات 

دورة  بتقلي�ض  معينة  فــرتة  خــالل  �سي�سمح 

الهجرة«.    
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يبدو اأن احتالل لبنان املرتبة الأخرية بالن�سبة 

بح�سب  من بني 186بلًدا  الإنرتنت  خدمة  اإىل 

ني�سان  يف  الــدويل  البنك  عن  �سادرة  درا�سة 

القّيمني  اإىل  بالن�سبة  حافًزا  �سكلت  الفائت، 

على هذا القط�ع، بحيث بداأت ور�س�ت العمل 

ب�لقط�ع، وتقدمي  للنهو�ض  التحفيزية  واأطلقت امل�س�ريع  التكنولوجية، 

خدم�ت متطورة ب�أ�سع�ر تن�ف�سية.

ويف هذا الإطار فقد قدمت ثالث �رشكات لبنانية مناذج م�ساريع ت�ساهي 

من  عليها  تتفّوق  بل  ل  اجلمهور،  اىل  تقدم  عاملية  وخدمات  م�ساريع 

حيث البتكار والتمايز، وهذه ال�رشكات الثالث هي  التي قّدمت م�ساريع 

و�سلت قيمتها اإىل مليون وخم�سني األف دولر اأمريكي. وهذه امل�ساريع 

اللبنانيني، الذين عك�سوا  ال�سباب  الأعمال  هي ثمرة جمهود 3 من رجال 

املقولة القت�سادية ال�سهرية للبنان، باأنه بلد م�سدر لالأدمغة وم�ستورد 

لل�سلع ال�ستهالكية بدلً من اإنتاجها، فاأثبتوا اأن للبنانيني قدرة على اإنتاج 

وابتكار وت�سدير �سلٍع وخدمات تكنولوجية، بجودة عالية و�سعر مناف�ض. 

الزجاجة  عنق  من  للخروج  لبنان  اأمام  ًعا 
ّ
م�رش اأ�سبح  الباب  اأن  يعني  وهذا 

والتحليق يف ف�ساء تكنولوجيا املعلومات...

ا�ستثمارات جديدة يف قطاع 

الإنرنت اللبناين



 »�أول و�صولو...«

يف متام ال�صاعة الثامنة والن�صف 

مطار  اإىل  الطائرة  و�صلت  م�صاًء 

�صارل ديغول يف العا�صمة باري�س. 

على اأر�س املطار كان يف انتظارنا 

بيا�صو  نبيل  العميد  باري�س  يف  اللبنانية  ال�صفارة  يف  الع�صكري  امللحق 

اخلارج،  يف  اأما  ممكنة.  م�صاعدة  اي  تقدمي  وعر�س  باجلميع  رّحب  الذي 

ن�ّصق  الذي  ال�صيخ  فادي  وال�صيد  عون  جوزيف  ال�صيد  بانتظارنا  فكان 

الرحلة بني لبنان وباري�س مع ال�صيد رمزي كنج ، وو�صعا برناجمها. 

يف با�صات الـ  Cinquième Etoile ل�صاحبها اللبناين روجيه خليفة 

ال�صياحية،  الأماكن  اإىل  الأوتيل  من  التنقل  تاأمني  عاتقه  اأخذ على  الذي 

غادرنا املطار اىل مطعم »Rimal«  وهو واحد من �صل�صلة مطاعم لبنانية 

واأجنبية يف باري�س، ميلكها اللبناين �صامر خوري الذي عندما علم مبجيء 

تقدمي  متولًيا  جتاههم،  بواجبه  القيام  على   
ّ
اأ�ــر اجلي�س،  �صهداء  اأبناء 

التي  الأيام  اللبناين واليطايل طوال  والع�صاء يف مطعميه  الغداء  وجبات 

ق�صيناها يف باري�س. 

 )ADAGIO CITY( �صيتي«  »اأداجيو  اأوتيل  اإىل  غادرنا  الع�صاء،  بعد 

حيث توّزعنا على الغرف املجّهزة ل�صتقبال اأربعة اأ�صخا�س يف كل منها. 

نــهــار طويل  وبــعــد 

نوم  اإىل  اجلميع  خلد  ال�صفر،  من 

الــيــوم  لــرحــلــة  ا�ــصــتــعــداًدا  عميق 

الأول.

يف ديزين الند 

ا ا�صتعداًدا للمغامرة الأوىل 
ً
 يف �صباح اليوم الأول، ا�صتيقظ اجلميع باكر

التي  وال�صغار،  الكبار  حلم  لند   - ديزين  زيارة  وهي  الرحلة  برنامج  يف 

�ل�صهيد  �ملغو�ر  �ملقدم  موؤ�ص�صة  تخّطت 

�صبحي �لعاقوري م�صاحة �لوطن �جلغر�فية 

لت�صافر خلف �لغيوم وحتقق حلًما ر�ودها 

منذ تاأ�صي�صها: تنظيم رحلة �صياحية الأوالد 

ولقد  فرن�صا.  �إىل  �ل�صهد�ء  �لع�صكريني 

�أ�صخا�ص حمّبني  �أر�دت بف�صل  كان لها ما 

وباأهد�فها،  �ملوؤ�ص�صة  بر�صالة  موؤمنني 

�جلي�ص  قائد  من  د�ئًما  به  �لذي حتظى  �ملطلق  �لدعم  وبف�صل 

العماد جان قهوجي، الذي رعى هذا الن�شاط بقلب كبري وحر�ص 

على ت�صهيل كل معامالت �ل�صفر... »�جلي�ص« ر�فقت �مل�صافرين 

وجاءت بهذا التحقيق.

�حلريري  رفيق  مطار  يف   

�ملعنيون  جتّمع  �ل��دويل 

عددهم  بل�غ  �لذين 

��ا  ���ص��خ�����صً  30

وعل�ى  �مل�صوؤولني  وفري�ق  �ل�صه��د�ء  �لع�صكريي��ن  �أوالد  من 

ر�أ�صه��م �لعقي��د هادي �أو�ص��ي �ملنتدب م��ن قبل قي�ادة �جلي�ص 

�لت�صهيالت �ملمكنة  �لرحلة. كل  و�الإ�رش�ف على  �الأوالد  ملر�فق��ة 

ال�شاعة  متام  ويف  وعنا�رصه.  املطار  اأم��ن  جهاز  �شباط  قّدمها 

�جلميع  كان  و�لن�صف  �لر�بعة 

تابعة  ط��ائ��رة  م��ن  على 

ل��ل��خ��ط��وط اجل��وي��ة 

�لفرن�صية. 
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اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

 موؤ�ص�صة املقدم

ال�صهيد �صبحي العاقوري

واأولد الع�صكريني ال�صهداء

يف عا�صمة الفن واجلمال

باري�ص... باري�ص �إىل �للقاء



تبعد عن العا�صمة باري�س 60 كيلومرًتا تقريًبا. 

اإىل  حمطة  اأقــرب  من  ال�ريع  القطار  اإ�صتقلينا 

 Chessy marne الفندق،  لن�صل اإىل حمطة

La vallée - حيث املكان املق�صود. الإنطباع 
على  اإرت�صمت معاملها  تو�صف  ل  الأول ده�صة 

ًقا 
َ
ِفر اإبتعنا بطاقات الدخول، وتوزعنا  الوجوه. 

الأمر الذي يجعل الزيارة اأكرث متعة. هنا، بداأت 

احلرية: من اأين نبداأ؟ 

بارك ديزين -  املختلفة يف  الألعاب  جمموعة 

الوليات  �صارع  اكت�صاف  اإىل  الزائر  تقود  لند 

 Main street( الرئي�س  الأمريكية  املتحدة 

املــدن  عليه  كــانــت  مــا  ميــّثــل  ـــذي  ال  )USA
الأمريكية ال�صغرية قبل حواىل قرن من الزمن، 

الأجــواء  الأذهــان،  اإىل  ال�صوارع  يف  العربات  جتر  التي  اجلياد  تعيد  حيث 

احللوة التي كانت �صائدة يف املا�صي البعيد. 

الزمن  عرب  �صافرنا   )Discovery land( ال�صتك�صافات  اأر�س  على 

والف�صاء، واأم�صينا اأوقاًتا حافلة باملرح حتّولنا خاللها اإىل اأقزام واختربنا 

جتربة جديدة يف عامل ديزين .

 Fantasy( اخليال  اأر�ــس  يف  ا�صتعدناها  الرائعة  الطفولة  ق�ص�س 

ديــزين  ق�ص�س  فيها  تتج�ّصد  الــتــي   )land
طفولتنا.  رافقت  التي  ال�صاحرة  و�صخ�صياته 

هنا الفيل »Dumbo«،  وهناك »�صنو وايت«، 

»بينوكيو«،  »�صندريال«،   ال�صبعة«،  »الأقــزام 

»األي�س يف بالد العجائب«، وغريها من �صخ�صيات ديزين الأخرى ...

ديزين«  »والــت  حديقة  يف  ال�صينمائية  الفنون  وروعــة  هوليوود  �صحر 

اإىل  بنا  النظر وكامريات �صخمة �صافرت  اأنوار تبهر   .WALT DISNEY
مناطق  اأربع  خالل  من  املتحركة  والر�صوم  ال�صينمائية  الأفــالم  كوالي�س 

خمتلفة. ُتعد منطقة ال�صاحة الأمامية موقع »امل�صهد الأول« وهي ت�صمح 

ال�صخمة.  ال�صتديو  بوابات  من خالل  الرائع  عامل هوليوود  اإىل  بالدخول 

وت�صّكل �صاحات الإنتاج موقع »امل�صهد الثاين« وهي ا�صتديو �صينمائي 

حقيقي. اأما �صاحة الر�صوم املتحركة فهي موقع »امل�صهد الثالث« ويتم 

املتحركة.  الر�صوم  اإجناز  جمال  يف  ديزين  اأ�رار  بع�س  عن  الك�صف  فيها 

وي�صّكل اجلزء اخللفي »خلفية امل�صهد الرابع« الذي يتيح للزائر الّطالع 

على خبايا املوؤثرات املو�صيقية واأعمال املخاطرة.

الوا�صعة  لديزين - لند،   مل يكف يوم واحد لزيارة م�صاحات الرتفيه 

التي ميكن ق�صاء �صاعات و�صاعات يف اأرجائها من دون كلل اأو ملل... 

برج �إيفل رمًز� للعا�صمة �لفرن�صية

مكان.  من  لأكرث  ال�صياحية  بالزيارات  حافالً  كان  الثاين  اليوم  برنامج 
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ــدايــة كــانــت مــن بــرج  الــب

 )TOUR EIFFEL( اإيفل

باري�س.  يف  ال�صياحة  رمز 

طويلة  �صفوًفا  اإنتظرنا 

بطاقات  على  للح�صول 

الإ�صتمتاع  لكّن  الدخول 

على  مــن  بــاريــ�ــس  بجمال 

اإفتتح  ال�صني،  نهر  قرب  الربج  يقع  الإنتظار.  عناء  اأن�صانا  الــربج،  قمة 

بناه  وقد  الفرن�صية،  للثورة  املائة  الذكرى  مع  بالتزامن   1889 العام 

ارتفاعه 324  اإيفل )GUSTAVE EIFFEL(. يبلغ  املهند�س غو�صتاف 

مرًتا، يحتوي على ثالث طبقات و704 درجات حتى الطابق الثاين، وقد 

ا�صتغرق بناوؤه �صنتني و�صهرين وخم�صة اأيام. وقد اأ�صبح هذا ال�رح رمًزا 

املعامل  ومن  الفرن�صية،  للعا�صمة 

قائمة  على  املــدرجــة  التاريخية 

منذ  لالأوني�صكو  العاملي  الــرتاث 

مع  جنب  اإىل  جنًبا   ،1991 العام 

معامل اأثرية اأخرى يف باري�س.

بــعــد اأخــــذ الــ�ــصــور الــتــذكــاريــة 

م�صًيا  اإنتقلنا  وجماعات،  اأفـــراًدا 

نهر  �ــصــفــاف  اإىل  ـــــدام  الأق عــلــى 

على  بحرية  برحلة  وقمنا  ال�صني 

ال�صياحية  ـــقـــوارب  ال اأحــــد  مــن 

 .)BATEAUX MOUCHES(

»الـــكـــروز« يف جولة  بــنــا  اأبــحــرت 

فنا 
ّ
تعر رائعة،  عنها  يقال  ما  اأقل 

ون�صف  �صاعة  مــدى  على  خاللها 

مع  الأثــــريــــة  املـــعـــامل  اأهـــــم  اإىل 

اأهميتها.  يلّخ�س  �صوتي  �ــرح 

بها  مررنا  متعددة  ومعامل  ج�صور 

 PONT( الثالث  األك�صندر  امللك  ج�ر  اأهمها، 

اخلارجية  وزارة  مبنى   ،)ALEXANDRE III
الفرن�صية )QUAI D’ORSAY(، مبنى جمل�س 

 ،)ASSEMBLEE NATIONALE( النواب 

  NOTRE  DAME DE PARIS وكاتدرائية 

التي زرناها لحًقا والتي يعود تاريخ بنائها اإىل 

القرن الثالث ع�ر، وهي من اأكرب الكاتدرائيات 

يف فرن�صا باأبراجها العالية وهند�صتها الفريدة.

ت�رشين الثاين

وقفة وفاء
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ختام اليوم الطويل كان يف كاتدرائية القلب 

الواقعة على   )  SACRE COEUR  ( املقد�س 

والتي   )MONT MARTRE( ال�صهداء  تلة 

على  و1914   1875 العامني  بني  ما  �صّيدت 

الرائع.   )GOTHIC STYLE( الغوتي  الطراز 

اأعلى قمة يف باري�س بعد  وتعترب قبة الكني�صة 

برج اإيفل، وهي تطل على منظر بانورامي جميل 

جًدا. 

ق�رش فر�صاي:

متحف لتاريخ فرن�صا

يوم اآخر جميل كان بانتظارنا لدى زيارتنا ق�ر فر�صاي الذي يقع على 

م�صافة 25 كلم تقريًبا جنوب غرب باري�س. اجلميع متحّم�س لزيارة واحد 

من اأجمل الق�صور واأفخمها، بني يف عهد امللك لوي�س الرابع ع�ر، ويرمز 

اإىل قّوة فرن�صا وجربوتها.

داخله  يف  امل�صي  من  �صاعات  الأربع  حواىل  اأقّله  الق�ر  زيارة  ت�صتغرق 

اأق�صام: الق�ر نف�صه، الرتيون الكبري،  اأربعة  اإىل  ويف خارجه. وهو يق�صم 

الرتيون ال�صغري، وحدائق الق�ر.

اأكرث ما يتوقف عنده الزائر قاعة املرايا التي حتتوي على 17 مراآة يف 

جهة واحدة، مقابل كل منها يف اجلهة الأخرى �صباك كبري يطل على حدائق 

الق�ر. كما حتتوي هذه القاعة على عدد كبري من الرثيات النفي�صة.

غرفة نوم )اأو خمدع( امللك، تتميز مبوقعها يف اجلهة ال�رقية وتتيح له 

روؤية ال�صم�س يف بداية اليوم.

اأثاث  منه  امل�صنوع  املطرز  القما�س  الغرفة،  الأنظار يف هذه  يلفت  ما 

هذه الغرفة الباهظ الثمن.

وتنتهي الزيارة يف حدائق الق�ر امللكية املزدانة بالأ�صجار والنوافري 

الأ�صكال والأ�صماء، والأع�صاب والزهور التي تتميز  والأحوا�س املتعددة 

النادرة  الرخامية  التماثيل  من  مميزة  جمموعة  اإىل  األوانها،  بتنا�صق 

والكاملة احلجم ل�صخ�صيات اأ�صطورية وتاريخية.

ت�رشين الثاين
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الــرحــلــة  �ــصــارك يف 

الع�صكريني  اأبــنــاء  مــن  ولـــًدا   25

اللبنانية  املناطق  مــن  ال�صهداء 

اإىل  هم  م�صوؤولون  رافقهم  كافة، 

ليا: روىل  وال�صيدة  اأو�صي  العقيد 

جان  جري�س،  روي  اهلل،  رزق  �صبلي 

دارك اأبي ياغي، وان�صم اإليهم من 

حم�صي  فيليب  املــعــاون  باري�س 

يف  الع�صكري  امللحق  مكتب  )من 

ال�صفارة اللبنانية يف باري�س(.

�ملتحف �لع�صكري

�الأكرب يف �لعامل

واملتحف  بونابرت  نابوليون  القائد  �ريح 

MUSEE DE L’ARMEE-( احلربي الفرن�صي

 )HOTEL NATIONAL DES INVALIDES
يف  زرنــاهــا  التي  احل�صارية  باري�س  معامل  من 

اليوم الأخري لل�صياحة الباري�صية.

كان  ــذي  ال املبنى  يف  نابوليون  �ريح  يقع 

احلــرب،  اأيـــام  والــعــجــزة  للمعوقني  خم�ص�ًصا 

القدي�س لوي�س ذات قبة ذهبية وت�صميم  ا�صم  اإىل كني�صة على  وحتّول 

الأخ�ر وبقربه  ال�ريح على قاعدة من املرمر  رائع. وقد و�صع  هند�صي 

الذين  الع�سكريني  ال�سباط  من  وعدد  نابوليون،  زوجة  جوزفني  �رضيح 

خدموا حتت لوائه، واأخرى لأبطال وقادة ع�صكريني فرن�صيني.

يقع املتحف احلربي الفرن�صي بالقرب من �ريح نابوليون، ويف �صاحته 

الدور  لها  كان  التي  الكال�صيكية  الفرن�صية  املدافع  من  �صفوف طويلة 

احلربي  فرن�صا  تاريخ  الداخل،  ويف  الفرن�صية.  الثورات  جناح  يف  البارز 

القدمي واحلديث. 

�صوارع  يف  والتب�ّصع  للتنّزه  خم�ص�صة  كانت  الظهر،  بعد  مــا  فــرتة 

 ARC DE( حيث قو�س الن�ر )CHAMPS - ELYSEES ( ال�صانزليزيه

TRIOMPHE( الذي �صّيد خالل عهد نابوليون الأول الذي قال جليو�صه: 
»�صرتجعون اإىل البيت عرب اأقوا�س الن�ر«.

ع 
ّ
وقد بني القو�س يف �صاحة تدعى PLACE DE L’ETOILE التي يتفر

اأبرزها �صارع ال�صانزليزيه الذي يعج باأ�صهر  اإثنا ع�ر �صارًعا �صخًما  منها 

املحالت العاملية.

الــتــي خا�صها  املــعــارك  اأ�ــصــمــاء  مــن  الــ�ــصــوارع م�صتمدة  هــذه  اأ�ــصــمــاء 

الفرن�صيون، ومن اأ�صماء عظماء الأّمة الفرن�صية.

ع�صاء تكرميي

يف مــ�ــصــاء الــيــوم الأخــــري، اأقــيــم 

ع�صاء تكرميي يف مطعم »الرمال« 

اأو�صي  هادي  للعقيد  كلمة  تخلله 

�صكر فيها كل من �صاهم يف اإجناح 

الرحلة من باري�س، وقّدم مع رئي�صة 

�صبحي  ال�صهيد  املقدم  موؤ�ص�صة 

العاقوري ال�صيدة ليا با�صم قيادة 

دروًعا  املوؤ�ص�صة   وبا�صم  اجلي�س 

و�صكر،  امتنان  عربون  تقديرية 

ال�صيد  »الرمال«  مطعم  ل�صاحب 

 »TRANSPORT CINQUIEME ETOILE« صامر خوري، �صاحب �ركة�

ال�صيد روجيه خليفة، من�صق الرحلة ال�صيد فادي ال�صيخ. وبعد �رب نخب 

»اجلمعه احللوة«، اإلتقطت ال�صور التذكارية.

يف اليوم التايل، كان املوعد مع العودة اإىل الربوع اللبنانية والكل يحمل 

الأيام احللوة  اإىل  باري�س تعيده كّلما قّلبها  اأيام يف  يف حقائبه �صفحات 

التي اأم�صاها يف العا�صمة الفرن�صية... وداًعا باري�س واإىل اللقاء.

ت�رشين الثاين
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برنامج املخيم

منطقة  باجتاه  املوكب  انطلق 

حيث  جبيل  ج���رود  يف  ال��ل��ق��ل��وق 

ث��ك��ن��ة ف�����وج امل���غ���اوي���ر ال��ت��ي 

ربوعها.  يف  املخيم  ا�ضت�ضافت 

ا�ضتقبال  يف  كان  الو�ضول،  عند 

امل�������ض���ارك���ن ����ض���ب���اط ال���ف���وج 

وعنا�رصه الذين رّحبوا خري ترحيب 

اجلمعية  واأع�ضاء  لبنان  ب�ضباب 

ومثمرة  منتجة  اإقامة  لهم  ومتّنوا 

املن�ضود.  ال��ه��دف  اإىل  و���ض��والً 

ب��ع��د ذل���ك، ت���وّزع���وا ِف��رًق��ا على 

قبل  للمنامة  املخ�ض�ضة  الغرف 

الع�ضاء،  على  جمدًدا  يجتمعوا  اأن 

�ضهرة  حول  االأول  اليوم  لينتهي 

اجتماعية  األ��ع��اًب��ا  ت�ضّمنت  ن��ار 

وعزًفا واأغاين وطنية وفولكلورية 

ت حتى منت�ضف الليل. 
ّ
ا�ضتمر

اليوم الثاين

ال���ث���اين،  ال��ي��������وم  ���ض��ب��اح  يف 

ا 
ً
ا���ض��ت��ي��ق��ظ ���ض��ب��اب ل��ب��ن��ان ب��اك��ر

مع  ال�ضباحية  الريا�ضة  ومار�ضوا 

اأن  قبل  امل��غ��اوي��ر،  ف��وج  عنا�رص 

االأق�����دام،  على  �ضرًيا  يتوّج��هوا، 

منطقة  اإىل  )ن�ضب�ة  بلعا  بالوع  اإىل 

تنورين  ب��ل��دة  م��ن  ب��ال��ق��رب  بلعا 

ا  عر�ضً ���ض��اه��دوا  حيث  ال��ف��وق��ا( 

ع�ضكرًيا لفوج املغاوير ت�ضمن:

 Escalade - Rappel  -

.Tyrolienne
ا�ضتمع  الظهر،  بعد  ما   يف فرتة 

امل�����ض��ارك��ون م���ن ق��ائ��د ال��ف��وج 

اإىل  روك��ز  �ضامل  ال��رك��ن  العميد 

عموًما  اجلي�ش  تناولت  حم��ا���رة 

مو�ضحة  ��ا  خ�����ض��و���ضً وامل��غ��اوي��ر 

املنوطة  وامل��ه��م��ات  ال��ف��وج  دور 

قائد  ا���ض��ت��م��ع  امل��ق��اب��ل،  يف  ب���ه. 

حول  حما�رة  اإىل  وعنا�ره  الفوج 

»واأهدافها  لبنان  �ضباب  »جمعية 

االآن�ضة  اجلمعية  رئي�ضة  األقتها 

اليوم  وان��ت��ه��ى  اآ���ض��اف.  ك���ارول 

قروي  وع�ضاء  نار  ب�ضهرة  الثاين 

جيل  ا  خ�صو�صً باملواطنيـن،  اجليـ�ش  عالقـة  توثيـق  اأجــل  من 

الأرز،  وطـن  اإىل  هـوؤلء  انتمـاء  تر�صيخ  وبهدف  منهـم،  ال�صباب 

نّظمـت جمعيـة »�صباب 

الوطنية«  نحو  لبنان 

فـي  �صيفًيا  خميًما 

املغاوير  فـوج  ثكنـة 

)مــنــطــقــة الــلــقــلــوق( 

عـــلـــى مـــــدى ثــالثــة 

خاللها  التقى  اأيــام، 

�صاب   200 حــــواىل 

و�ـــصـــابـــة جــامــعــيــن 

ينتمون اإىل املناطـق 

اللبنانية كافة.
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خميمات

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

200 �صاب 

و�صابة خّيموا 

يف ربوع 

املغاوير بدعوة من

»جمعية �صباب لبنان نحو الوطنية«



تخللته اأجواء من الرتاث اللبناين.

اليوم الثالث

وبعد  واالأخ��ري،  الثالث  اليوم  يف 

ال�ضباحية  الريا�ضية  التمارين 

امل���ع���ت���ادة، ق����ام امل�����ض��ارك��ون 

روك��ز  ال��رك��ن  العميد  يتقّدمهم 

نوع  من  بريا�ضة  الفوج   وعنا�ر 

اآخر وهي امل�ضي يف جبال اللقلوق 

ت 
ّ
ا�ضتمر  )Hiking(

�ضاعات،  ثالث  حواىل 

اإىل  ب��ع��ده��ا  ع������ادوا 

وبعد  املخيم.  موقع 

ا���ض��رتاح��ة م���ن ع��ن��اء 

مغارة  زاروا  امل�ضي، 

يعودوا  اأن  قبل  ال�ضياحية  اأفقا 

اأدراجهم ا�ضتعداًدا للمغادرة.

اليومية  احلياة  اإىل  العودة  قبل 

لل�ضباب وال�ضابات، �ضكرت رئي�ضة 

امل�ضاركن،  جميع  با�ضم  اجلمعية 

و�ضباًطا  ق��ائ��ًدا  امل��غ��اوي��ر  ف��وج 

وع��ن��ا���ر ع��ل��ى االه���ت���م���ام ال���ذي 

مل�ضوه خالل اإقامتهم، كما �ضكرت 

ب�ضخ�ش  اجل��ي�����ش  ق��ي��ادة  رع��اي��ة 

على  قهوجي  جان  العماد  قائدها 

اللبناين  بال�ضباب  الدائم  اهتمامه 

اخلتام،  ويف  اجلمعية.  وبن�ضاطات 

تذكارية  لوحة  امل�ضاركون  ق��ّدم 

خمتلفة  فوتوغرافية  �ضوًرا  حتمل 

تقدير  عربون  املخيم،  اأعمال  من 

و�ضكر.

ت�ضوير:

اجلندي قا�صم خليل

فوج املغاوير
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�سيف  �أح��م��د  �مل��ت��ق��اع��د  للمقدم  ���س��در 

�لأمن ودوره  بعنو�ن »جمل�س  �لدين كتاب 

من�سور�ت  عن  �ل��دويل«،  �ل�سالم  حماية  يف 

حممد  �لدكتور  تقدمي  �حلقوقية،  �حللبي 

جمذوب.

�أد�ة تنفيذية لالأمم  يتناول �لكتاب دور جمل�س �لأمن �لدويل كونه 

خالل  من  �ل��دويل  �ل�سلم  على  �حلفاظ  يف  �لأه��م  و�جل��ه��از  �ملتحدة، 

�لدولية،  �لأزم��ات  منع  يف  �لوقائي  �ملجل�س  دور  ي�رشح  كما  ميثاقها. 

تقومي  �ىل  �إ�سافة  �جلز�ئية،  �لدولية  �ملحاكم  �إن�ساء  يف  و�سالحيته 

لعمله و�أد�ئه خالل �ملرحلة �ملا�سية، مع عر�س للتحديات �لتي و�جهته 

و�أهم �إجناز�ته و�إخفاقاته.

يق�سم �لكاتب بحثه �إىل بابني، �لأول حول �ل�سلم �لدويل و�مليثاق، 

و�لثاين حول �ملهمات �لق�سائية ملجل�س �لأمن و�آفاق �لإ�سالح.

يعر�س �لباب �لأول رحلة �لبحث عن �ل�سلم �لدويل، فيذكر �لكاتب 

�إن�ساء ع�سبة �لأمم و�سبب ف�سلها، ثم ينتقل �ىل ميثاق �لأمم �ملتحدة 

ومبادئها، ودور �أجهزتها، متناولً باإ�سهاب دور جمل�س �لأمن �لدويل يف 

حتقيق �ل�سلم �لأهلي بالو�سائل �ل�سلمية، من مفاو�سات وو�ساطات 

وم�ساع حميدة، وذلك وفق �لف�سل �ل�ساد�س من ميثاق �لأمم �ملتحدة. 

مينح  �ل���ذي  �ل�سابع  �لف�سل  �ىل  ق 
ّ
يتطر كما 

مبا  �ملتعددة  �لو�سائل  ��ستخد�م  حق  �ملجل�س 

و�سائل  �ىل  �أولً  وي�سري  �لإك��ر�ه،  تد�بري  فيها 

ثم  وم���ن  املختلفة،  وال�����ض��غ��وط  ال��ت��ح��ذي��ر 

�ملتنوعة،  و�لعقوبات  �لإلز�مية  �لقر�ر�ت 

و�سائل  ��ستخد�م  يف  �حل��ق  �ىل  و���س��ولً 

�لإكر�ه و�لقوة يف حالت حمددة. 

ي�ستعر�س  �لأول  �ل��ب��اب  خ��ت��ام  يف 

�ل��ك��ات��ب ع���دًد� م��ن �إجن����از�ت جمل�س 

�لأمن ومن بينها �ل�سالم يف كمبوديا 

بني  �ل��ن��ز�ع  وح��ل  �لكويت  وحترير 

�لكوريتني. وي�سري يف �ملقابل �ىل 

�لنز�عات  حل  يف  �ملجل�س  �إخفاق 

�لدولية  �لإر�دة  تتو�فق  ل  حني 

ذلك  على  و�ملثل  حّلها،  على 

�لإي��ر�ن��ي��ة،  �لعر�قية  �حل���رب 

و�لأزمة �لقرب�سية.

يف �لف�سل �لأول من 

يطرح  �ل��ث��اين،  �لباب 

�ل���ك���ات���ب �مل��ه��م��ات 

ملجل�س  �لق�سائية 

�لأمن، متطرًقا �ىل �سيا�سته �لوقائية يف �حلفاظ على �ل�سلم �لأهلي، 

ودوره يف �إن�ساء �ملحاكم �لدولية، ومن بينها �ملحكمة �خلا�سة بجرمية 

�غتيال �لرئي�س �حلريري ورفاقه، كما يتناول �جلر�ئم �لدولية �لأ�سد 

� على �ل�سالم.
ً
خطر

�أما �لف�سل �لثاين فيتناول �لإمتحان �لأ�سعب �لذي خ�سع له جمل�س 

تكييف  من  ب��دًء�  دوره  �أد�ء  يف  و�إخفاقه  فل�سطني،  ق�سية  يف  �لأم��ن 

قر�ر�ته مل�سلحة ولدة �لكيان �ل�سهيوين، �ىل وقوفه عاجًز� ولمبالًيا 

غ�سبها  من  خوًفا  �لالحقة  �ملر�حل  خمتلف  يف  �إ�رش�ئيل  جر�ئم  جتاه 

د 
ّ
تفر �ىل  ي�سري  كما  �لأمريكية.  �ملتحدة  �لوليات  حاميتها  وغ�سب 

�ل�سوفياتي،  �لإحتاد  �نهيار  عقب  �لدولية  �ل�سوؤون  �إد�رة  يف  �لأخرية 

وتعزيز هيمنتها على �ملنظمة �لدولية خدمة للم�سالح و�ل�سيا�سات 

�سدقيتها.  من  �لكثري  �ملتحدة  �لأمم  �أفقد  مما  �لأمريكية 

�أن هذه �لهيمنة تبيح �لتدخل يف  ويوؤّكد 

وت�سهم  للدول،  �لد�خلية  �ل�سوؤون 

�ىل  ��ستقر�رها و�سولً  يف تقوي�س 

ت�رشيع �حتاللها كما ح�سل يف �لعر�ق 

وغري منطقة من �لعامل.

و�لإخ��ف��اق��ات  �لتحديات  عر�س  بعد 

وجمل�س  �ملتحدة  �لأمم  و�ج��ه��ت  �ل��ت��ي 

�لأمن، يرى �لكاتب �رشورة �إجر�ء �إ�سالحات 

بينها  م��ن  �ل��دول��ي��ة،  �ملنظمة  ميثاق  يف 

�لدولية  �جلر�ئم  و�إدخ��ال  ن�سو�سه  حتديث 

م�سري  �أن  �ىل  �خلتام  يف  وي�سري  �إط��اره��ا.  يف 

ومن  جدي.  ت�ساوؤل  مو�سع  بات  �ملتحدة  �لأمم 

�لتجاوز�ت  �رت��ك��اب  يف  ��ستمرت  �ذ�  �ملنتظر، 

و�لإنحر�فات، �أن تلقى �مل�سري �لذي عرفته 

ع�سبة �لأمم من قبلها.

ت�رشين الثاين

اإ�صدارات

�إعد�د:

رميا �ضليم �ضوميط
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»جمل�س �لأمن ودوره يف 

حماية �ل�سالم �لدويل«

كتاب للمقدم املتقاعد 

اأحمد �ضيف الدين



���س��در 

للدكتور 

ع���������������ون 

كتاب  ع��از�ر 

بعنو�ن  جديد 

»�أم���ي يف رح��اب 

�ل������وج������ود«، ه��و 

�سل�سلة  يف  �لع�رشون 

موؤلفاته.

�لكتاب عبارة عن خطاب وجد�ين 

الغائبة،  اأم��ه  اإىل  الكاتب  يوجهه 

م���ودًع���ا �إي����اه م��ا �دخ��رت��ه 

�ل����روح م��ن ع��اط��ف��ة، وم��ا 

�ملنفطر  �ل��ق��ل��ب  ح��م��ل��ه 

�ء غياب 
ّ
من �أح��ز�ن من ج��ر

بو�لده،  بدًء�  تباًعا،  �لأحبة 

�ل�سهيد  �ل��ر�ئ��د  �أخيه  ثم 

فايز عون، و�أخرًي� �لأحب 

اإىل قلبه، الأم الغالية.

م�ساعر  �ل�سطور  بني  تقر�أ 

م��ت�����س��ارب��ة ت��ت��م��ح��ور ح��ول 

ف��ك��رة و�ح����دة ه��ي �لأمل 

يخّلفه  �ل���ذي  �مل��وج��ع 

ويقول  �لأحبة.  غياب 

ه���ذ�  يف  �ل���ك���ات���ب 

�لأحبة  »ود�ع  �لإط��ار 

ن��ار يف �لأح�����س��اء، ذك��ر�ه��م �ح��ر�ق 

هذ�  مع  يتعامل  وت��ر�ه  و�ختناق«. 

والتنهيد  بالغ�ضة  ت��ارة  الغياب 

»..�أم�سح دموعي مبنديلك �لأ�سود، 

�أعود �ىل د�ري يف �ل�سدر غليان، يف 

تقطع  �لقلب  يف  زوغ��ان،  �لعينني 

و�لرجاء  بالإميان  وط��ور�ً  خفقان«، 

»من �آمن بالّل لن يناله عناء«.

عن  �لكاتب  يعرّب   ،�
ً
و�سعر ن��ًر� 

مكنونات ذ�ته، وما يختلج يف نف�سه 

من م�ساعر، باأ�سلوب وجد�ين يت�سم 

تتدفق  حيث  �لعاطفي،  بالإنفعال 

بالعو�طف  �مل�سحونة  �لتعابري 

�لن�س  تطبع  و�ل��ت��ي  �جل��ي��ا���س��ة، 

ب�سكل عام بطابع �لأ�سى و�حلزن. 
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ت�رشين الثاين

اإ�صدارات
�أمي يف رحاب �لوجود

ر
زا

عا
ن 

عو
ل
ني 

حن
ة 
�ض

ق

جي�ش العلم والثقافة
اإجازة يف احلقوق

للعقيد

وليد ال�ضمرجي

اإجازة يف اللغة والأدب 

واحل�ضارة العربية 

للمالزم الأول

ح�ضني غّدار 
نال �لعقيد وليد �أحمد �ل�سمرجي 

من جهاز �أمن �ملطار، �إجازة يف 

�حلقوق من كلية �حلقوق و�لعلوم 

�ل�سيا�سية و�لإد�رية يف �جلامعة 

�للبنانية.

حاز �ملالزم �لأول ح�سني غد�ر 

من عد�د لو�ء �مل�ساة �لثامن، 

اإجازة يف اللغة والأدب واحل�ضارة 

�لعربية من كلية �لآد�ب و�لعلوم 

�لإن�سانية يف �جلامعة �للبنانية.

ماج�ضتري يف التاريخ 

للموؤهل

عماد غريل

اإجازة فنية يف اخت�ضا�ص املراجعة واخلربة 

يف املحا�ضبة 

للجندي حممد �ضم�ص 

حاز �ملوؤهل عماد حممد غريل 

من عد�د لو�ء �مل�ساة �حلادي 

ع�رش، ماج�ستري يف �لآد�ب 

تخ�ّس�س»�لتاريخ«، من كلية �لآد�ب 

يف جامعة بريوت �لعربية.

نال �جلندي حممد علي �سم�س 

من عد�د مدر�سة �لقو�ت �لبحرية، 

�إجازة فّنية يف �خت�سا�س �ملر�جعة 

و�خلربة يف �ملحا�سبة من �ملديرية 

�لعامة للتعليم �ملهني و�لتقني.





قائد  �إىل  و�لتقدير  بالتحية  متوجًها  باحلا�رضين  �لغبريي  بلدية  رئي�س  رحب  بد�ية   

كل  و�ىل  و�أف���ر�ًد�،  �ضباًطا  �لع�ضكرية  �ملوؤ�ض�ضة  و�ىل  قهوجي  جان  �لعماد  �جلي�س 

�ملقاومني �ل�رضفاء �لعاملني من �جل حترير هذ� �لوطن و�ضيادته ومنعته... »فالنقيب 

جو�د عاز�ر و�ل�ضيد هادي كلمتان نحتنا بهما حلن �النت�ضار...« و�إذ حّيا �أرو�ح �ضهد�ء 

�جلي�س �للبناين و�ملقاومة، ر�أى �أنه لوالهما ملا كانت هناك كر�مات حتفظ، وبف�ضل 

�لتعاون بينهما �أ�ضبح لبنان �ضًد� منيًعا يف وجه �لطامعني برت�ب هذ� �لوطن... 

�إ�رض�ئيلي  �عتد�ء  �ي  لرد  وت�ضليحه  �جلي�س  دعم  �إىل  �للبنانية  �حلكومة  ودع��ا 

و�لوفاء  �لثناء  بكل  متقدًما  حمتمل، 

لعائلة �ل�ضهيد �لنقيب وعائلته �الأكرب 

�جلي�س �للبناين.

�حلاج  �إب���د�ع«  »جمعية  رئي�س  كلمة 

علي عبا�س وجه من خاللها �لتحية �إىل 

و�ل�ضعب  »فاجلي�س  �للبناين  �جلي�س 

و�مل��ق��اوم��ة يف خ��ن��دق �مل��و�ج��ه��ة مع 

�لنار  يطلق  �جلي�س  �الإ�رض�ئيلي،  �لعدو 

تطلق  و�ملقاومة  �ملقاومة،  فوهة  من 

و�ل�ضعب  �جل��ي�����س  ف��وه��ة  م��ن  �ل��ن��ار 

بينهما قالدة �ضيادٍة و��ضتقالل. وختم 

للمقاومة  كلنا  للجي�س،  كلنا  بالقول: 

كل  �جلمعية  و����ض��م  با�ضمه  م��وج��ًه��ا 

�لتوجيه يف �جلي�س  �إىل مديرية  �ل�ضكر 

على  مثنًيا  ح�ضورها،  على  �للبناين 

على  �ملحافظة  يف  �جلي�س  قيادة  دور 

�الأهلي،  �ل�ضلم  وعلى  �ملو�طنني  �من 

هذه  حول  �اللتفاف  �إىل  �جلميع  د�عًيا 

�ملوؤ�ض�ضة...

�ل�ضعر�ء  م��ن  ك��ل  تعاقب  ذل��ك  بعد 

ح�ضن رعد، خليل عا�ضي، با�ضل �لزين، 

ق�ضائد  �إل��ق��اء  على  م�ضيك،  وفاطمة 

لرجال  و�الإخ��ال���س  �ل��وف��اء  ك��ل  حملت 

�ضحو� باأرو�حهم من �جل �أن يبقى لبنان 

�أيقونة ن�رضٍ وعٍز وكربياء. وقدم �مللحن 

علي �ضلمان معزوفة خا�ضة مبعمودية 

�ل�ضهادة كما قدمت فرقة �لن�رض ن�ضيد 

�جلي�س و�ل�ضعب و�ملقاومة.
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ت�رشين الثاين

حتية �شعرية

�إعد�د:

الرقيب �سامر حميدو

»معمودية �ل�ضهادة«

اأم�سية �سعرية

يف بلدية الغبريي

�سعرية  اأم�سية  اإب���داع«  »جمعية  نّظمت 

حت��ت ع��ن��وان »م��ع��م��ودي��ة ال�����س��ه��ادة من 

ال�سيد  اإىل  عازار  جواد  النقيب 

اأحياها  اهلل«،  ن�رص  ه���ادي 

ع��دد م��ن ال�����س��ع��راء يف 

حتية للجي�ش الوطني 

امل�������ق�������اوم. رع����ى 

رئي�ش  الأم�����س��ي��ة 

الغبريي  بلدية 

حممد  الأ����س���ت���اذ 

اخلن�ساء،  �سعيد 

من  ع��دد  وح�رصها 

والوجوه  الفعاليات 

الثقافية ومهتمون. 



ن�شاأته وحياته

 2 يف  ال�صليبي  �صليمان  كمال  امل���ؤرخ  ول��د 

اأي���ار م��ن ال��ع��ام 1929 يف ك��رك���ل ال���دروز - 

بحمدون  من  متحّدرة  عائلة  ابن  وه�  ب��روت، 

اجلراح  الطبيب  وال��ده  لبنان.  جبل  يف  ال�صيعة 

امل�رصي  اجلي�ش  مع  )عمل  ال�صليبي  �صليمان 

�صل�ى  ال�صيدة  والدته فهي  اأما  ال�ص�دان(،  يف 

ال�صليبي.  اإب��راه��ي��م  الطبيب  ابنة  ال�صليبي 

ت�صّم  التي  العائلة  يف  الرابع  االبن  ه�  وكمال 

�صتة اأوالد )خم�صة �صباب وفتاة(.   

درا�صته  كانت  ال�صيعة،  بحمدون  يف  ن�صاأ 

بحمدون  يف  االإجنيلية  املدر�صة  يف  االبتدائية 

ال�صليبي، ودرا�صته  التي تديرها عمته وديعة 

ال��ث��ان���ي��ة يف م��در���ص��ة ب��رم��ان��ا ال��ع��ال��ي��ة. مدير 

املدر�صة ال�صيد ترتل )اإنكليزي االأ�صل( ن�صح 

ال�الد، باأن ي�صرتي للتلميذ الفا�صل يف امل�اد 

والدينية،  الدرو�ش امل��صيقية  با�صتثناء  كافة 

من  ال�الد  فغ�صب  بها،  ليهتم  واملاعز  البقر 

االأ�صتاذ الإميانه مب�هبة ابنه وقدرته، فنقله اإىل 

مدر�صة »الكلية الثان�ية العامة، التي اأ�صبحت 

 International( الدولية  الكلية  بعد  ما  يف 

يف  االأمركية  للجامعة  والتابعة   )College
بروت، ومنها نال ال�صهادة الثان�ية.

االأمركية  اجلامعة  اإىل  انت�صب  ذل��ك،  بعد 

االأوروب����ي  ال��ت��اري��خ  در����ش فيها  ب����روت،  يف 

من  ك��ل  يف  اإج���ازة  فنال  ال�صيا�صية،  والعل�م 

االخت�صا�صني، وبرز اهتمامه باللغات ال�صامية، 

اأني�ش  الدكت�ر  املجال  هذا  يف  اأ�صتاذه  وك��ان 

فريحة.  

 غادر كمال ال�صليبي بروت والتحق بجامعة 

لندن، فدر�ش فيها التاريخ العربي واالإ�صالمي 

على يد الربوف�ص�ر برنارد ل�ي�ش، واأعّد باإ�رصافه 

امل�ارنة  »امل�ؤرخ�ن  بعن�ان  الدكت�راه  ر�صالة 

ونال  ال��صطى«،  الع�ص�ر  يف  لبنان  وت��اري��خ 

الدكت�راه على اأ�صا�صها العام 1953. 

مرحلة البحث والكتابة

ب��روت،  اإىل  ال�صليبي  كمال  امل����ؤرخ  ع��اد   

املرة  هذه  لكن  االأمركية،  باجلامعة  والتحق 

ثم  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��درا���ص��ات  ب��رن��ام��ج  يف  كباحث 

كمدّر�ش يف دائرة التاريخ وعل�م االآثار، بحيث 

اأ�صبح يف ما بعد من اأعمدتها )رئي�ش الدائرة( 

اأمثال نق�ال زيادة وزين زين  الكبار  مع �صحبه 

و�ص�اهما.

بقي كمال ال�صليبي بعيًدا عن اأه�اء ال�صيا�صة 

اإي��اه��ا  تعاطيه  وك���ان  امل��ب��ا���رصة،  وو���ص��ائ��ل��ه��ا 

حم�ص�ًرا باإميانه مببادىء معّينة. 

دائًما  يردّد  كان  التاريخ  درا�صة  خ�ّش  ما  يف 

»ك������ل م�����ا ي��ت��ع��ل��ق 

ب���درا����ص���ة ال��ت��اري��خ 

منطلق  م��ن  ينطلق 

مي��ك��ن  وال  ن����ظ����ري 

اإثباته يف �صكل قاطع. 

حقيقة  هناك  ولي�ش 

اإال  يقينية،  تاريخية 

علمي  عامل  دخل  اإذا 

اأو  ك��ال��ف��ل��ك  ح��ا���ص��م 

اأو  اجلي�ل�جيا  علم 

غرهما«.

�صديقه  وي�����روي   

ب وت��ل��م��ي��ذه 
ّ
امل���ق���ر

مقال  اأول  اأن  ح�صني  اأب�  الرحيم  عبد  الدكت�ر 

كتبه ال�صليبي كان عن �صاللة ق�صاة يف العهد 

قائالً  �صديقته  على   عر�صه  وقد  اململ�كي، 

الن�ر«،  اإىل  الظلمة  من  اأخرجتهم  »لقد  لها: 

ظلمة  اإىل  ظلمة  من  اأخرجتهم  »لقد  فاأجابته: 

اأخرى«. 

الدكت�ر  اأن  اإىل  ح�صني  اأب���  الدكت�ر  وي�صر 

يجال�صهم  طالبه،  من  جًدا  قريًبا  »كان  �صليبي 

خارج ال�صف ويفتح معهم حلقات ح�ار تاريخية 

اإليهم  بالن�صبة  فائدتها  تخّطت  و�صيا�صية،  

فائدة ما جن�ه من ال�صف«.

ال�صليبي كان  اأن  اأب� ح�صني  الدكت�ر  وي�ؤكد 

بفخر  هّناأه  اأنه  ويذكر  االآخ��ر،  راأي  على  منفتًحا 

وقال  نظرياته،  اإحدى  باأطروحته  نق�ش  عندما 

نظرياتي  تنق�ص�ا  اأن  »اأري��دك��م  ولطالبه:  له 

ت�رشين الثاين

اأ�سماء المعة

اإعداد:

تريز من�شور

100

اجلي�ش - العدد رقم 317

مّثل حالة فكرية متقدمة يف لبنان والعامل العربي

خ متّيز بدقة العالمِ و�شغف الباحث الأمني. واحد من كبار الدار�شني يف 
ّ
موؤر

جمال التاريخ واملجّددين يف احلياة الفكرية اللبنانية والعربية. رجل عا�ش 

حياته يف قلب التاريخ بواقعية مفرطة ومن دون اّدعاء ول �شو�شاء.

العال  لبنان،  عن  حديثة  تاريخية  باأبحاث  قام  الذي  الكبري  املوؤرخ  اإنه 

الذي طرح  ال�شليبي  كمال  اجلامعي  الأ�شتاذ  اإنه  والإجنيل.  التوراة  العربي، 

للجدل،  مثرية  ا 
ً
اأفكار

تاريخية  نظريات  وكتب 

اأثارت نقا�شات معّمقة حول 

التاريخ والفكر.

كمال ال�شليبي

خ نه�شوي من الطراز النادر
ّ
باحث وموؤر

من اأعماله

              • امل�ؤرخ�ن امل�ارنة خالل الع�رص ال��صيط )1959(.

 The Modern History of( تاريخ لبنان احلديث باالإنكليزية •
Lebanon(  ن�رص يف لندن )1965(.

• ملتقى طرق حرب اأهلية، لبنان )1976-1976-1958(.
• بالد ال�صام يف الع�ص�ر االإ�صالمية االأوىل: حماكمة اإمرباط�رية من 

534 واىل 1976 )1979(.

• الت�راة جاءت من جزيرة العرب )1985(.
• بيت مبنازل كثرة )1988( .

• تاريخ االأردن احلديث )1993( .
• طائر على �صنديانة، )�صرة ذاتية( 2002.
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نق�ش  تتقبل�ا  واأن  جديدة،  بنظريات  وتاأت�ا 

نظرياتكم برحابة �صدر، ففي هذا ما ي�صهم يف 

بناء االإن�صان واالأوطان«. 

بريوت رئته التي يتنف�ش منها

االأردن  اإىل  لبنان  ال�صليبي  الدكت�ر  غ��ادر 

املا�صي،  القرن  �صبعينيات  يف  احلرب  اإبان  يف 

االأكادميية  م�صرته  ليتابع  بروت  اإىل  عاد  ثم 

دوي  وق��ع  على  وكتب  االأمركية،  اجلامعة  يف 

املدافع.

االأمركية  اجلامعة  من  تقاعد   1994 العام 

جامعًيا  مدّر�ًصا  فيها  ا�صتمر  ولكنه  بروت،  يف 

العامل  جامعات  من  العديد  يف  وكذلك  فخرًيا، 

مثل هارفرد و�صميث يف اأمركا ومان�صي�صرت يف 

بريطانيا.

اأ�ّص�ش  ط��الل  ب��ن  ح�صن  االأم���ر  م��ن  وبطلب 

عمان  يف  الدينية  للدرا�صات  امللكي  املعهد 

وحتى   1994 من  له  مديراً  واأ�صبح  االأردن،   -

عن  غيابه  يف  ان��ه  اأ���ص��دق��اوؤه،  ويذكر   .2004

لبنان ل�صن�ات،  كان كفاقد اله�ية، على الرغم 

تن�يري وم�رصقي وعربي. كانت بروت  انه  من 

التي  باحلرية  ويكتب  منها  يتنف�ش  التي  رئته 

والنقا�ش  اجل��دال  يثر  ما  النقد،  على  تنفتح 

اللذين يحتاج اإليهما عاملنا العربي. 

م�صت�صاراً  اأ�صبح   ،2004 العام  ع�دته  منذ 

مل�ؤ�ص�صة الرتاث الدرزي، وعا�ش يف لبنان حتى 

وفاته يف االأول من اأيل�ل 2011.

اجلدلية الفكرية عند ال�شليبي

تاريخية  كتًبا  ال�صليبي  كمال  الدكت�ر  و�صع 

بالعربية واالإنكليزية، وقام باأبحاث عديدة عن 

لبنان والعامل العربي، وتاريخ الت�راة واالإجنيل، 

اأمام  جديدة  اآفاًقا  فتحت  نظريات،  له  وكانت 

ونقا�ًصا  ج���داالً  واأث���ارت  ال��ع��رب،  امل�صيحيني 

و�صخ�صيات  تاريخية  جغرافيات  ح�ل  مهمني 

دينية.

يف  واأبحاثه  كتاباته  خالل  من  ال�صليبي  جنح 

جمال التاريخ ال�رصق اأو�صطي، وخ�ص��صاً يف ما 

حالة  ومّثل  العربية.  واملنطقة  بلبنان  يتعلق 

فكرية وثقافية متقدمة يف لبنان والعامل العربي، 

عرب مادة تاريخية اأعاد ت�صكيلها بكامل معاملها 

علمانية  م��ص�عية  واأبعادها. ومتّكن مبنهجية 

�صة ال تعاين الغربة بني حميطها وبيئتها 
ّ
متمر

مهمة. واآث��ار  باأ�صياء  االإم�صاك  من   وجمتمعها، 

اأجنز درا�صات مهمة عن االأقليات الدينية وعن 

درا�صات  مراكز  و�صبق  وم�رصوعها،  ه�اج�صها 

ذلك.  على  الي�م  تنّكب  عاملية  ك��ربى  بحثية 

لغ�ية  تقنيات  على  معتمًدا  بانفتاح  كتب 

�صل�ًصا  واأ�صل�ًبا  معّمقة،  واإحداثيات  وقرائن 

ور�صيًقا. 

مقابالته  اإح��دى  يف  ال�صليبي  الدكت�ر  يق�ل 

من  فلي�ش  ال�صيا�صة،  اأج��ل  من  يكتب  »ال  اإن��ه 

ال�رصوري اأن ي�صتفيد اأو يت�رصر اأحد من النتائج 

معل�مات.  املعل�مات  اإليها،  يت��صل  التي 

وقد  الباحث  يتبعها  اإ���ص��ارات،  ت�جد  وعندما 

ت��رتاءى له االأم���ر من 

غر  بطريقة  خاللها 

التقليدية.  الطريقة 

عندها عليه اأن يق�ل 

م����ا ع����ن����ده، وي����رتك 

القرار  حرية  للنا�ش 

ل  ت��صّ ما  وال��راأي يف 

اإليه.

يف قلب التاريخ

 كمال ال�صليبي، رجل 

قلب  يف  حياته  عا�ش 

ال���ت���اري���خ ب���اق��ع��ي��ة 

دون  وم����ن  م��ف��رط��ة 

�ص��صاء،  وال  ادع���اء 

وب�صفاء فكري ومنهجية عالية.

اأف�صل  احلديث«  لبنان  »تاريخ  كتابه  يعترب 

و»الكتاب  التاريخي  ال��ن���ع  ه��ذا  يف  اأجن���ز  م��ا 

النم�ذج«، الذي يدّر�ش يف اجلامعات واملعاهد 

التحقق  يف  غاية  واأك��ادمي��ي  تاريخي  كمرجع 

ومثرة  مميزة  م�صاهماته  وكانت  واالأه��م��ي��ة. 

 1985 العام  اأ�صعل  فه�  واحد.  اآن  يف  للجدال 

جزيرة  من  ج��اءت  »الت�راة  كتابه  �صدر  )حني 

بعد  االأم�����ش.  حتى  ا�صتمر  نقا�ًصا  ال��ع��رب«(، 

واأ�����رصار �صعب  ال��ت���راة  ذل���ك  كتب »خ��ف��اي��ا 

اإ�رصائيل« )1988( و»حروب داوود« )1991( 

و»ع�دة اىل الت�راة« )2009( و»حكايات بني 

التقليدي  املفه�م  يف  النظر  معيداً  اإ�رصائيل« 

يقطن�ا  مل  انهم  وبرهن  اإ�رصائيل،  بني  لتاريخ 

ال�رصاة  يف  اأق��ام���ا  بل  االإط���الق،  على  فل�صطني 

وتهامة من بالد ع�صر. وا�صتعاد يف كتاب �صدر 

له اأخًرا يف بروت �ص�رة امل�ارنة التاريخية...

اأ�صهم كمال ال�صليبي كم�ؤرخ كبر يف كتاب 

 ،)1988( بركات  حليم  باإ�رصاف  �صدر  جماعي، 

والعربية  اللبنانية  الط�ائف  اأ���ص���ل  ا  عار�صً

اإىل  االنتماء  اأو  القبلي  ال���الء  اأن  فيه  ا 
ً
مظهر

هذه  انتماء  ح��دد  متحالفة،  قبائل  اأو  قبيلة 

اأن  اختارت  القبائل  وه��ذه  الطائفي.  القبائل 

حفاظاً  بعينها،  طائفة  اإط��ار  �صمن  تن�ص�ي 

يجمعها،  كان  ال��ذي  القبلي  الرابط  على  منها 

ميكن  ال�صليبي  وبح�صب  لدمي�مته.  وتاأميًنا 

قد  العرقي  »ال�صفاء«  ان  ا�صتطراداً  الق�ل 

الطائفية  االأقليات  لدى  اأو�صح  خا�صية  يك�ن 

 يف امل�رصق العربي، اكرث منه لدى الغالبية.  

من  االأول  يف  ال�صليبي  كمال  امل����ؤرخ  برحيل 

م�صيئة  لبنانية  �صفحة  تط�ى   ،2011 اأيل�ل 

وال��ت��اأري��خ��ي��ة.  وال��ف��ك��ري��ة  العلمية  حياتنا  يف 

وال�صحافة  والتاريخ  الفكر  اأه��ل  و�صيفتقد 

ا وباحًثا لبنانًيا، لكنه اأي�ًصا 
ً
م�ؤرًخا كبًرا ومفكر

عربي نه�ص�ي وتن�يري من الطراز النادر.

ت�رشين الثاين

اأ�سماء المعة





مرة  لت�ؤكد  جديد  من  ال�شم�س  �شت�رشق  غ��ًدا 

ن��ه��اًرا  ب��اإ���رشاق��ه��ا  اأخ���رى ق���ة احل��ي��اة، فتعلن 

اأم��ل  وف�شحة  م�شاًفا  وق��ًت��ا  ومتنحنا  ج��دي��ًدا 

جديدة منلأها مبحاوالت و�شعي جديد لتحقيق 

اأحلم نتطلع اإليها.

بكليته  لي�شبح  الي�م،  انتهاء  يكتمل  غ��ًدا 

واأ�شابيع  اأيام  من  �شبقه  ما  مثل  مثله  ما�شًيا، 

االأم�س  بني  ف��رق  ال  وق��رون،  و�شنني  واأ�شهر 

القريب واالأم�س البعيد فكلهما اأم�س بالن�شبة 

اإىل الغد!

واالآن،  حلظات،  قبل  الي�م،  يح�شل  ما  كل 

خ��لل  اأو  حل��ظ��ات،  ب��ع��د  �شيح�شل  م��ا  وك���ل 

من  �شي�شبح  ذل��ك  ك��ل  الليل،  اآخ��ر  �شاعات 

جديد.  من  ال�شم�س  ت�رشق  عندما  غًدا  املا�شي 

بفعل  الزمن  ينتجها  التي  العلقة  هذه  غريبة 

جريانه ال�رشمدي املطلق على خط احلياة حيث 

يلم�شه  ح��ني  امل�شتقبل  م��ن  احل��ا���رش  ُي�شنع 

جريان الزمن، ثم يرتكه ما�شًيا حني يفارقه.

النظرية  الفل�شفية  امل�شهدية  بناء على هذه 

مل  وه�  ما�شًيا  امل�شتقبل  نرى  اأن  لنا  ميكن 

ال�شم�س  الأن  حتًما  �شياأتي  ولكنه  بعد!!  ي��اأِت 

�شت�رشق حتًما من جديد...

اإىل  ن�شتمتع  ال  ملاذا  بتعجٍب  نت�شاءل  لذلك 

���رشوق  قبل  حتًما  اآف��ل��ة  حلظة  م��ن  ح��د  اأق�شى 

�شم�س الغد؟

حياة  يف  م�اقفنا  يف  ونت�شلب  نتاأمل  ومل��اذا 

وحراكها  ثباتها  وعدم  مرونتها  ما فيها  اأق�ى 

الدائم اإىل االأمام؟

�شم�س  لنا  �شيء قد حتمل  على  نندم  وملاذا 

الغد اأف�شل منه؟

حي�ن  ف�ي  الليل  عتمة  م��ن  ن��ي��اأ���س  ومل���اذا 

لت�رشق من جديد؟  اجلبال  ال�شم�س خلف  تتهّي�اأ 

لنا  فغًدا  الي�م...  ق�ش��س  على  نحزن  ومل�اذا 

م�ع�د مع ق�ش��س جدي�دة ق��د ت�شب��ع خياالتن��ا 

وترويه�ا.

وقائع  ف��اإن  الي�م..  ونت�تر  نغ�شب  ومل��اذا 

االأم�س  حكايات  اأنها  على  غًدا  �شرتوى  الي�م 

وذلك عندما ت�رشق ال�شم�س من جديد.

فغًدا  واالإ���ش��ت��ع��داء  ال��ك��ره  يف  نبالغ  ومل���اذا 

ال�����ش��م�����س وت��غ��ر امل��ع��ادل��ة فرمبا  ���ش��ت�����رشق 

جميع  ويف  يبتعدون  اأو  اأ���ش��دق��اء  ي�شبح�ن 

االأح�ال �شيتغّر ال�اقع املنتج للعداء والكره.

وملاذا نبالغ يف القلق فغًدا قد حتمل ال�شم�س 

امل�رشقة حل�الً جديدة كما حتمل ن�ًرا جديًدا...

واقٍع  مع  التفاعل  يف  نبالغ  مل��اذا  باخت�شار 

�شي�شبح ما�شًيا خلل �شاعات...

ولن�شتمتع  الغروب..  عند  البحر  اأمام  فلنقف 

من  الطبيعة..  بري�شة  املر�ش�مة  الل�حة  بتلك 

فهي  بعيًدا...  ال�شم�س  الأف���ل  ناأبه  اأن  دون 

امل�شتمدة  احلياة  بق�ة  حمالة  ال  غ��ًدا  م�رشقة 

اإىل مغيبها ونحّملها كل  من ق�ة اهلل... ولننظر 

نهارها..  اأ�شعة  حتت  ح�شلت  التي  املاآ�شي 

ولندعها تذهب حاملة معها ماآ�شيها...

اإ�رشاقة  مع  �شباح  كل  م�عد  على  اأرواحنا  اإن 

�شم�س جديدة، وحفلة رق�س جديدة على اأوتار 

نرهقها  فلماذا  وال�شعيدة...  احلزينة  احلياة 

مبا�ٍس م�شى بكل ما يحمل...

اإىل  ولننطلق  امل�����رشق��ة،  لل�شم�س  فلنهّلل 

اأقله قد  اإّذاك، نك�ن  احلياة بفرح واأمل، فاإننا 

الم�شنا بداية ي�م جديد من اأعمارنا.

العقيد الركن ح�سن جوين

كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة واالأركان

�سيفنا و القلــم
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فل�سفة الغد

غًدا �ست�رشق 

ال�سم�س من جديد

باحلقِّ يعلو على التاريِخ لبناُن

نداء اإىل مهاجر

حممد 

عبدالرحمن دمج 

برجا - ال�ش�ف

 �شعاًعا للحياة
َ
اأرقُب الفجر

واأناجي اللَّيَل يف عمِق املغيْب

واأراين مدرًكا للإنفلت

والدُّجى يف العتم عن�اُن امل�شيب

لم يا ف�ؤادي مزََّق ال�شبُح الظَّ

عنَد �شبِح الن�ر يف الك�ن الرحيب

ح�شني كلَّ االأنام
ُ
يا بلدي اأ

حتَّى ال يعرَفِك العتُم الرهيب

من بقاِع االأر�ِس ياأت�َن... ُرَباَنا!؟...

والتفاين �شار عندنا للحقِّ عن�انا

ا نبقى من �شًنى نلقي َجَنانا اإنَّ

�شفي االأمل
َ
بالقلم اأ

ِق، بدِم قانا... بال�شيف بال�رشَّ

اريخ اأوطاُن... باحلقِّ َتعلُ� على التَّ

انكنك ناوي عالهجران

تركلي بالبيت العن�ان

وخلي لبنان بقلبك

عاي�س عا مر االأزمان

يا تارك كرمك للديب

وخملي هاالأر�س ت�شيب

عن اأهلك �ش� ما بتغيب

رح ترجع تايب ندمان

�شافر بالط�ل وبالعر�س

الغربة م�س مفرو�شة فر�س

رح ترجع وتب��س االأر�س

وت�شم حجارة لبنان

عا هالفكرة ما بهنيك

يا م�شيق هالدنيا فيك

الغربة عن� ما بتغنيك

وما بتعمل منك اإن�شان

املقّدم

توفيق يزبك



وفّلي���ت روجي���ه  ي���ا  تركتن���ا  بك���ر 

ولب�ش���ت ال���دين اأ�ش����د وعّت���م البي���ت

و�شارت احليط���ان تهم�س وين� روجيه

وعال�شكي���ت يت�شاءل����  ورفقات���ك 

�ش���� �رشل����؟ وين����؟ مب���ارح كان معنا

وهل���ق �رشت بدين احل���ق به�نيك بيت

يحكين���ا بع���د  وم���ني  تركتن���ا  بك���ر 

ي���ا ن����ر م�شع�شع كن���ت بعت���م ليالينا

عال�شم���ا انت طلع���ت بالفك���ر والروح

وفين���ا معن���ا  ت�ش���ل  رح  اأكي���د  لك���ن 

اأرب���ع وع�رشي���ن �شن���ة ����رشيل بعرف���ك 

ال�ش��شن���ي بعم���ر  كن���ت  وق���ت  م���ن 

اآب لي���ايل  م���ن  حزين���ة  وبليل���ة 

ِلب����اب كل  ت�شّك���رت  ب�ّج���ا 

وط���ق �شه���ري و�ش���ار منحن���ي

ّ
وب���ي  

ّ
خ���ي كن���ت  رفاق���ك  ب���ني 

م���ي كرج���ة  كن���ت  امل�ش���اكل  بح���ّل 

م���ا كان ح���دا يق�ش���دك ويف���ل زعلن

واأوق���ات انت يللي كن���ت تزعل �ش�ي

عن����ان للت�شحي���ة  كن���ت  باجلي����س 

وبالبي���ت كنت م���لك ما كن���ت اإن�شان

وبال�شما رح ت�شحك وت�شحك حل�اليك

مت���ل ما كنت عاالأر����س ت�شحكنا كمان

بينت�ش���ى م���ا  تاري���خ  ي���ا  روجي���ه  ي���ا 

بغياب���ك ق�شدنا احلزن وزارن���ا االأ�شى

هاالإي���ام بع���د  مت���ر  ممك���ن  كي���ف 

طامل���ا مرك���ب غيابك عا �شطن���ا ر�شى

كّله���ا هالكلم���ات  بع���د  وم���ن 

قّله���ا عيلت���ك  ول  روجي���ه  ي���ا  ط���ل 

و�شي���ي ال تبك����ا علي���ي بع���د الي����م

روحي جنب اللي �شبق�ين بال�ّشما حملها

املوؤهل الأول

جورج �سحود

م��شيقى اجلي�س

اإىل روح

املعاون الأول

روجيه بو رجيلي

�سيفنا و القلــم
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»�سبعا«

ع�سكر 

بالدي

بكري تركتنا

يا �شيعتي كل احلل فيكي

اأحلى طبيعة الرب عاطيكي

خرات اهلل بت�زعي عالك�ن

الرج�لة والكرام عن�ان ما�شيكي

فيكي جبل ال�شيخ بيحاكي ال�شما 

فيه ق�رش �شبيب بي ظل� احتمى

عايل جبين� بيحكي مع ال�ادي ب�ما

كنت ع�شية عالدهر تاريكي

وه�نيك عني اجل�ز واملي

والنبع واجلل�شة بهالفي

�شبحان اهلل لي�س من�شية

لكن رب الك�ن م�س نا�شيكي

وال�ادي وال�شاغ�ر والطاح�ن

ونبع املغارة ومزارع الزيت�ن

ون�شمة ه�اكي بت�شفي املجن�ن

اهلل من الكربات يحميكي

وم�ش�ار عند ال�شبح عالب�شتان

ون�شم زهر اخل�خ والرمان

وك�ز تني عاإم� دبلن

باأي و�شف بحتار حاكيكي

وفلح رايح عا حقلت� بكر

حامل بكتف� �شكة وع�د ونر

كايف حيات� عاي�س برزق� اأمر 

اإنت وفيت مع� وه� وافيكي

كرامة ترابك بدمنا منج�د

وبالت�شحية ما يف عنا حدود

وعند احلقيقة االأطفال عنا اأ�ش�د

ول� طلبت اأرواحنا بته�ن

باأرواحنا وبالدم نفديكي

عبد الروؤوف ال�سعدي

نيكول اليا�س 

اإبنة النقيب 

املتقاعد جرج�س 

اليا�س

يا مني ِحِمل وطن عكتاف َبدالت�

ر ِهٍ حلف ميني ال�رشف ل� عالَقَ

بعزمِية تهّز جبال

بق�ة تهد ال�شخر

ونبع اإميان َزدل� دّقات�

ال ِب�س االأرِزة بِ�ّج

يَبكي الظلم ععتِبة ب�اب�

واملجد املا �شاَين مع اإن�شان 

لَع�شَكر بلدي َنَدر حال�  

َع�شكر بلدي الّلي واَجه اأوطان

َعيَّ�س وطن كرتو ِح�ّشادو

ِهّني ال�شعب اللي دين� الَ�َطن

وال�طن ب�شعب� بيبني اأجمادو

االأرزة بتدوم تتط�ل ال�شلة 

حتمي �شب فخرو لبلدو 

حلم� يرَفع اإ�شم لبنان 

يَذّهب تراب حتت دع�شات� 

وحلم النجمة ال�شهراِنه بالَليل

يجي ي�م وت�شر عكتاف�



�سيفنا و القلــم

105

اجلي�ش - العدد رقم 317

رح 

نلتقي

زهر العنفوان اجلندي اأمري هلّيلجندي

الرقيب �سادي رّيا

اإىل روح الفقيد املرح�م

املعاون االأول

 روجيه ب� رجيلي

ات�رشدق� الكلمات و�ش�ت احلكي تلبك

وانهارت الدمعات وعقد الدين ت�رشبك

روجيه متل احللم تركت الدين بلحظة

وفتحت باب ال�شما ملا وقف قلبك

ما اأ�شعب اللحظة يللي عرفت فيها

انك تركت الدين وكل �شي فيها

ح�شيت وقف الزمن وانقلبت االيام

واتنهد التاريخ وبكيت بعلبك

ممن�ع الكبار ال� متلك مي�ت�ا

ب�اب ال�شما بيفتح� وبيف�ت�ا

وربنا ي�شتقبلك ويهلل ملك�ت�

نيالك �شكنت ب� ح�شن ربك

رح نلتقي... بعد حلظة اأو مية �شنة

نرجع �ش�ا نعي�س �شنني ال�لدين

وتغنيلي اأنا و�شادي مع كل طّلة �شم�س

رح نلتقي وجندد الي�م واأم�س

وقلك بحبك تا تخل�س الدين

جايي الع�شكر  ه��ي��دا 

ح���ام���ل ب���ك���را وج��اي��ي

ب����اإي����دو ح���ام���ل م���ت

ي������ه������در وي������دّم������ر

ن����ح����ن����ا ال�������ش���ن���اب���ل

ن����ح����ن����ا امل����ن����اج����ل

ب������اري�����دك اإي����دي����ن

ت�������ش���ّك���ا م�������ش���ّددي

ل����ن االأر������س ال���ال��ع

وق����ذف ف��ي��ن��ا ال��راك��ع

ال�������رشف ي�����ش��ّك جن���م

امل���ج���د وب������ّدو ي��غ��ّط

ب���ت���ل���ب���ق���ل���ك ال����ري����ح

وم��ن��ي��ح ا����ش���م���ك  ع 

ع����م مت�����رق وت�����ش��ر

و���ش��� ه���ّ�ي ال��ت��اري��خ

وت��������رج ال�������ش���اح���ات

الدع�شات من  عرفت� 

ال��ت��اين �ش�ت ب��اإي��دو 

ي�����ح�����ل�����م وي�����ع�����ّم�����ر

اإن�������ت ق���م���ح ال���غ���ار

اإن��������ت رم�������ح ال����ن����ار

وق�����ل������ب وع���ي���ن���ني

وب�����ك�����ا������س ال����ن����دي

ي����رق����ط����ل����ك رج������ال

ال��ن��خ��ب��ي ن��ك���ن ق��لل

وي���ح����م ك���ت���اف���ك  ع 

وي���ح���ّط ج���ب���ي���ن���ك  ع 

وت���ت�������ش���ّم���ا احل���رّي���ي

اإّن�����������ك ب���ال���غ���ّن���ي���ي

ك��ب��ر ال����ت����اري����خ  ع 

��ي م��ّن��ك غ����ر ي��ف�����شّ

����ش���ع���ب م����ن ل��ب��ن��ان

ي���ن�������ش���ك���ب ل���ب���ن���ان

زه��������ر ال����ع����ن����ف�����ان

وي����ع����ّب����ي ال�����زم�����ان

و�شط رايات الّن�رش

زّف عري�ًشا،

ج�لة
ّ
وعلى اأكتاف الر

�شّيع �شهيًدا.

بني اأوراق الزهر فاح عطره.

ه� يف امل�شامع ن�شيٌد،

يف االأعني اأرزة،

ويف القلب عزم مقّد�س.

اإنه جندي يف جي�س بلدي.

جو اليا�س رزق



النقيب مهدي حممد ن�رص اهلل

املعاون االول نا�رص ابرهيم دروي�ش

املجند املمددة خدماته احمد علي دال

النقيب  اجل��ي�����ش  ق��ي��ادة  ن��ع��ت 

تويف  ال��ذي  اهلل  ن�رص  حممد  مهدي 

بتاريخ 2011/10/5.

 ،1968/8/29 مواليد  من   -

بعلبك - ق�ضاء بعلبك.

- تطوع يف اجلي�ش ب�ضفة تلميذ 

�ضابط اعتباًرا من 1993/1/4.

اعتباًرا  م��ازم  رتبة  اإىل  رقي   -

يف  وت����دّرج   ،1996/8/1 م��ن 

اعتباًرا  نقيب  رتبة  حتى  الرتقية 

من 2007/1/1.

ع��ام منطقة  م��ق��ر  ع���داد  م��ن   -

اجلنوب.

- حائز: 

ال���ت���ذك���اري���ة  امل���ي���دال���ي���ة   •

ل����ل����م����وؤمت����رات 

للعام 2002.

و�������ض������ام   •
ال������ت������ق������دي������ر 

ال����ع���������ض����ك����ري 

م������ن ال�����درج�����ة 

الف�ضية.

الإ�ضتحقاق  و���ض��ام   •
اللبناين من الدرجة الثالثة.

اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •
�ضت مرات.

اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
خم�ش ع�رصة مرة.

ثاث  املنطقة  ق��ائ��د  تهنئة   •
مرات.

• تهنئة قائد املع�ضكر.
• تهنئة قائد اللواء.

• تهنئة قائد الفوج اأربع مرات.
خم�ش  الكتيبة  ق��ائ��د  تهنئة   •

مرات.

درا�ضية  دورات  ع��دة  ت��اب��ع   -

وتدريبية يف الداخل واخلارج.

- متاأهل وله خم�ضة اأولد.

ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش امل��ع��اون 

الذي  دروي�ش  ابراهيم  نا�رص  الول 

تويف بتاريخ 2011/10/4.

م��������وال��������ي��������د  م��������������ن   -

1971/12/20القليلة - ق�ضاء 

�ضور - حمافظة اجلنوب.

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����ش  ت��ط��وع يف   -

.1995/12/1

ع���ام منطقة  م��ق��ر  ع���داد  م��ن   -

اجلنوب.

- حائز:

اجلي�ش  ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  تنويه   •
خم�ش مرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 13 
مرة.

• تهنئة قائد الكتيبة مرتني.
• تهنئة قائد الفوج اربع مرات.

- متاأهل وله ثاثة اولد.

املجند  اجل��ي�����ش  ق���ي���ادة  ن��ع��ت 

دل  علي  اح��م��د  خدماته  امل��م��ددة 

الذي تويف بتاريخ 2011/9/11.

 – - من مواليد 1986/10/1 

بقاع �ضفرين �ضري ال�ضنية.

ب��ت��اري��خ  اجل���ي�������ش  يف  ج���ن���د   -

خدماته  وم��ددت   2005/9/12

اعتباراً من 2007/6/27.

لواء   - الكتيبة 72  ع��داد  - من 

امل�ضاة ال�ضابع.

- حائز:

• و�ضام احلرب.
اجلي�ش  ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  تنويه   •

ثاث مرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
- عازب.
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املجند املمددة خدماته 

بالل ال�ضناوي

املجند  اجل��ي�����ش  ق���ي���ادة  ن��ع��ت 

امل���م���ددة خ��دم��ات��ه ب����ال ب�����ض��ام 

ال�����ض��ن��اوي ال����ذي ت���ويف ب��ت��اري��خ 

.2011/9/3

- من مواليد 1992/1/1 بلدة 

م�ضحا –ق�ضاء عكار.

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

.2010/11/2

احلرا�ضة  كتيبة  عداد  من   -

وامل��داف��ع��ة ع��ن م��ط��ار رفيق 

احلريري الدويل.

قائد  العماد  تنويه  حائز    •
اجلي�ش.

- عازب.

امل�ؤهل ال�ضهيد 

ح�ضن حممد اأي�ب

���ض��ّي��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش 

البقاع  يف  بوداي  بلدة  واأبناء 

ويف م���اأمت ح��ا���ض��د، امل��وؤه��ل 

ا�ضت�ضهد  الذي  اأي��وب  ح�ضن 

يف   2011/9/23 بتاريخ 

حم��ل��ة ب��ئ��ر ح�����ض��ن، يف اأث��ن��اء 

اأدائه واجب احلفاظ على الأمن وال�ضتقرار.

الذي  اجلي�ش  قيادة  ممثل  الت�ضييع  مرا�ضم  ح�رص 

األقى كلمة نوه فيها مب�ضرية ال�ضهيد وتفانيه يف اأداء 

الواجب حتى ال�ضهادة.

ويف ما يلي نبذة عن حياة املوؤهل ح�ضن حممد اأيوب:

بوادي، ق�ضاء  بلدة  مواليد 1964/4/15،  - من 

بعلبك، حمافظة البقاع.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 1983/7/13.

- من عداد مقر عام منطقة بريوت - فرع املخابرات.

- حائز:

• و�ضام احلرب.
•  و�ضام اجلرحى.

•  و�ضام التقدير الع�ضكري الربونزي مرتني.
•  و�ضام الوحدة الوطنية.

•  و�ضام فجر اجلنوب.
الرابعة  الدرجة  من  اللبناين  ال�ضتحقاق  و�ضام    •

الربونزي.

•  امليدالية الع�ضكرية.

ت���ه���ن���ئ���ة    •
ق���ائ���د ال���������ع���������م���������اد 

اجلي�ش 22 مرة.

رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب  ت��ه��ن��ئ��ة    •
الأركان للعمليات.

•  تهنئة مدير املخابرات.
•  تهنئة قائد املنطقة.
•  تهنئة قائد الكتيبة.

- متاأهل وله ثاثة اأولد.

بيان �ضادر  التوجيه، ويف  قيادة اجلي�ش - مديرية 

عنها، اأ�ضارت اإىل اأنه »بتاريخ 2011/9/24، ح�ضل 

بئر   - القتيل  حر�ش  حملة  يف  مواطنني  بني  خ��اف 

ح�ضن، تطور اإىل اإطاق نار، ولدى تدخل دورية تابعة 

ملديرية املخابرات  تعر�ضت بدورها لإطاق نار مما 

ح�ضن  املوؤهل  الدورية  عنا�رص  احد  اإ�ضابة  اإىل  اأدى 

قامت  ذلك  اثر  على  الفور،  على  وا�ضت�ضهاده  ايوب 

املنت�رصة يف املنطقة، بدهم عدد من  وحدات اجلي�ش 

اماكن امل�ضتبه بهم، حيث اوقفت بع�ضهم و�ضادرت 

كانت  التي  اخلفيفة  والذخائر  الأ�ضلحة  من  كمية 

بحوزتهم، ول يزال البحث جارياً عن �ضائر الفاعلني.

التحقيق  بو�رص  انه  اىل  بيانها  يف  القيادة  ولفتت 

باحلادث ومت ت�ضليم املوقوفني مع امل�ضبوطات اإىل 

املراجع املخت�ضة.
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بقلم: حممد �سلمان

�أفيائها  ويف  عببرت  غيمة   •
�أجنحتها  على  �ملطر  عناقيد 

�ل�سيعة  رو�ببببي  يقبل  ف�ساء 

�إىل  حملها  وريبباح  بال�سباب، 

مببوطببن �لببثببلببوج يف �لأعبببايل، 

خريفه  �إىل  �ل�سيف  ور�سالة 

�إىل  �لببفبباحببن  و��ببسببتببيبباق 

�إىل  �لتاميذ  و�سوق  �حلر�ثة، 

و�خلببوف  و�قامهم  دفاترهم 

وحنن  مدر�سيهم،  من  �ملحبب 

مو�قد  قرب  �ل�سهر  �إىل  �لأهل 

�حلطب من �ل�سنديان و�مللول 

موؤن  حت�سري  و�ىل  و�لببزعببرور 

�ل�ستاء �لقادم.

اللبنانية  ال�ضيعة  حكاية  اإنها   •
املغرو�ضة يف ار�ض وطن هو اأقدم 

م��ن ال��ت��اري��خ واأو���ض��ع م��ن الكون 

واأبقى من الدهر.

�ملجد  �إىل  �ل�سائرون   •
تبببخبببافبببهبببم �ملببب�بببسببباعبببب، 

وتببهببابببهببم �لببتببحببديببات 

وتبب�ببسببافببحببهببم �لببنببجبباحببات 

وتبببببتبب�ببسببم لببهببم �حلببيبباة 

�أكاليل  وطنهم  ومينحهم 

�لغار.

هم  الك�ضل  يف  القابعون   •
الطموح  م��ن  النفو�ض  ع���راة 

التفكري  يف  العقل  وف��اق��دو 

الأب�����واب  اإىل  وم��ت�����ض��ول��ون 

ال������دروب  يف  وال���ت���ائ���ه���ون 

والغارقون يف الهموم حيث ل 

هّمة لديهم ول اهتمام.

• يف �سباحات �لأيام فرح 
وتفاوؤلً  وعلماً  عماً  �حلياة 

وعبببنببباقببباً، ببببن �لببقببلببوب 

ت�ساحًما،  و�لنفو�س  حمبة، 

و�لإر�د�ت عزمية؛ ف�سنجعل 

�أعر��ًسا  من هذه �ل�سباحات 

للزمن يف جمد لبنان.

���ض��ف��ات ال��ن��ب��ل وال��ك��رم   •
وماء  يطعم  رغيف  والكرامة: 

وم�ضاعد  ي��اأوي  وبيت  ي�ضقى 

يحمي.

وحقد  غدر  اللئام:  و�ضفات 

وبغ�ض وبخل.

النفاق  املداحني:  و�ضفات 

والت�ضفيق والهتاف لكل اآت 

والذم بكل راحل.

• �سيعتي: وطني �ل�سغري.
ووطني: �سيعتي �لكرى.

يف  يحرثون  �لببو�هببمببون 

�لرمال  فوق  ويبنون  �لبحر 

�لبببر�ب  ويبب�ببسبببببحببون يف 

ويفر�سون �لحام.

• يف الك�آبة: �سقوط للحظوظ.
ويف التفاوؤل: �ضعود للحظوظ.

ويف البوؤ�ض: اإفتقار للفقر.

ويف الباأ�ض: هزمية للقعود.

ل  بالب�رش  تقا�س  �ملببنببازل   •
باحلجر و�ل�سد�رة تقا�س بقيمة 

جال�سيها.

اإىل  ال��دروب  تتنوع  ان  جميل   •
على  الوطن  يتوزع  ان  ل  الوطن 

هذه الدروب

للوطن،  وحدة  الوىل:  احلالة  يف 

ويف الثانية تق�ضيم له.

• �أمر�ن م�ستحيان:
�لإنبب�ببسببان مببن ظله  هببببروب 

��سمه  مببن  وهببروبببه  لاختبار 

للتنكر.

�لختبار  و�جبببببان:  و�أمببببر�ن 

و�مل�سارحة قبل �مل�ساحلة.
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اجلهاز الع�سكري العثماين

طرابل�س  قلعة  يف  العثماين  اجلي�س  متركز 

ا اإىل قلة 
ً
ا له، ونظر

ً
ال�شام التي اتخذ منها مقر

اجلهاز  عن  حتدثت  التي  واملراجع،  امل�شادر 

وعلى  ال�شام،  طرابل�س  مدينة  يف  الع�شكري 

الفرتة بني 1840و1914،  التحديد، يف  وجه 

م�شدًرا  ال�رشعية  املحكمة  �شجالت  اعببتببرت 

املو�شوع.  بهذا  املتعلقة  املمتدة  للمعلومات 

وتبببببدل وثبببائبببق هببببذه املببحببكببمببة عببلببى رتببب 

واأنببواع  واخت�شا�شاتهم  الع�شكرية  الأركبببان 

تر�شم  كما  حروبهم.  يف  امل�شتخدمة  الأ�شلحة 

بها  قام  التي  التحركات  عن  وا�شحة  �شورة 

ال�رش  تراأ�س  حيث  ال�شام،  بالد  يف  الع�شكريون 

ال�شام  طرابل�س  لواء  يف  اجلي�س  قيادة  ع�شكر 

العقود  لت�شجيل  ال�رشعي  القا�شي  اأمام  ومثل 

العقارية.

اجتماعي  مبببركببز  ع�شكر  البب�ببرش  متببتببع  وقبببد 

عبارات  خالل  من  ذلك  وبببدا  مرموق، 

التي  والتفخيم  املدح 

ال�رش  املعظم  اأفندينا  »�شعادة  با�شمه:  اأحاطت 

اجلنائية  اجلرائم  يف  يحقق  كان  فهو  ع�شكر«، 

اإحدى  يف  يرد  كما  املفتي  على  اإحالتها  قبل 

الكرمي  جنابكم  على  »..املعرو�س  الوثائق: 

ال�رشيف  الأمر  ح�شب  انه  هو  التكرمي  لكم  دام 

ال�رش  املعظم  اأفندينا  �ببشببعببادة  مببن  البب�ببشببادر 

احلاج  دعوى  باإحالة  العامل  دام  ما  دام  ع�شكر 

حممد املغربي ب�شماعها اأمامنا...«.

يف  الببفببرق  قببادة  رتببب  على  الوثائق  ودلببت 

»طبجي  منهم:  نذكر  وتوابعها،  طرابل�س  لواء 

»يوزبا�شي«،  ال�شام«،  طرابل�س  قلعة  با�شي 

الي«.  »مببر  املببذكببورة«،  الرطببه  »بيكبا�شي 

على  لببلببدللببة  »�ببشببابببق«  عبببببارة  وا�شتخدمت 

»يوزبا�شي  التقاعد:  على  اأحيل  الذي  اجلندي 

�شابق«، »اآغا مهتار با�شى �شابًقا دزدار جزيرة 

ارواد«.

 الببعببثببمببانببيببون الببعبب�ببشببكببريببني 
نّ

وقببببد عببببني

يف  املببدافببع  ببب�ببشببوؤون  املتخ�ش�شني 

قلعة طرابل�س يف القرن التا�شع ع�رش، ويوجد يف 

الوثائق، الكثر عن هذه القلعة، التي احت�شد 

وقد  الع�شكريني،  هبببوؤلء  مببن  العديد  فيها 

ملدة  بتوظيفهم  العثمانية  الدولة  ا�شتمرت 

العام  ا 
ً
تقرير العثمانيون  حرر  حيث  طويلة، 

خمت�ًشا  ا 
ً
عن�رش  37 توظيف  يحتم  1262هببب، 

ب�شوؤون املدفعية يف القلعة.

لقد اهتم العثمانيون بقلعة طرابل�س اهتماًما 

ان�شحاب  بعد  حمتوياتها،  فاأح�شوا  كبببببًرا، 

اجليو�س امل�رشية من طرابل�س باأ�شابيع قليلة، 

الك�شف  اأمر  املوظفني  من  فريق  اإىل  واأوكلوا 

عن الذخائر والأ�شلحة املتبقية فيها، وذلك 

�شت  �شنة  املبببببارك  رم�شان  »راببببع  يف 

والببف«.  ومايتني  وخم�شني 

وكلنّف بهذه املهمة، رئي�س 

ببنببتببه  املببجببلبب�ببس البببببذي عببينّ

الدولة للقيام بها، يرافقه 

كبببباتببببب �ببببرشعببببي وكببباتبببب 

لنا  ك�شفت  وقببد  اخلببزيببنببة. 

خمزين  وجببود  الوثائق  احببدى 

الأول  الببقببلببعببة:  يف  اأ�ببشببلببحببة 

والببثبباين  املبب�ببرشيببة  للجيو�س 

بالإ�شافة  العثمانية،  للجيو�س 

الأجببنبببببيببة،  املببعببدات  بع�س  اإىل 

حيث و�شل عدد هذه الذخائر، 

اإىل  الوثيقة،  يف  ورد  ما  وفببق 

»مبببدافبببع،  بببيببنببهببا:  مبببن   696

كببلببل مببتببنببوعببة كببثببرة مبببن غر 

�شناديق  املببدافببع،  بعيار  عببدد 

فارغة  اإفرجنية  خببواٍب  خرطو�س 

لأجل عبوة الزيت.

ومن الوا�شح اأن هذه القلعة 

مهًما  ع�شكرًيا  مببركببًزا  كانت 

ال�شام،  لبالد  الغازية  للجيو�س 

خالل  مببن  جلًيا  لنا  بببدا  مببا  وفببق 

الوثائق التي اطلعنا عليها.
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اإعداد:

د. �سادية عالء الدين



يختلف النا�س لناحية قدرتهم على 

تخّطي امل�صاعب وتفادي التعر�س 

للحوادث والأخطاء والأمرا�س، 

وبالتايل تختلف معدلت اأعمارهم.

ا مهماً يف حتديد 
ً
ومعلوم اأن للجينات الوراثية واحلظ دور

طول عمر الإن�صان، لكن ماذا عن الذكاء؟ هل يدخل يف خانة 

العوامل املوؤثرة ب�صكل ايجابي يف هذا املجال؟

ت�رشين الثاين

رحلة يف الإن�سان
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اإعداد:

غري�س فرح

هل يطيل الذكاء

عمر الإن�صان؟

الدرا�صات تقول نعم! 

درا�صات العقود الأخرية 

املعاجلون  ت��ع��اون  الأخ����رة،  الأع����وام  خ��ال 

النف�صيون والأطباء وعلماء الأوبئة على تق�ّصي 

املتعلقة  الدرا�صات  اأفرزتها  التي  املعطيات 

العقود  يف  ال�����ص��اأن  ب��ه��ذا 

وكانت  املا�صية،  الأخرة 

هذه الدرا�صات قد �صملت 

الذين  الأ�صخا�ص  مايني 

خ�����ص��ع��وا ل��ل��ف��ح��و���ص��ات 

والعاج طوال هذه املدة، 

والافت اأن غربلة النتائج 

امل�����ص��ار اإل��ي��ه��ا، اأظ��ه��رت 

ال���ذك���اء  دور  ب���و����ص���وح 

�صمن  م��ن  فاعل  كعامل 

اإىل  ت��وؤدي  التي  العوامل 

طول العمر. 

ماذا يف نتائج هذه 

الدرا�صات؟

ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن و���ص��وح ه��ذه 

الخت�صا�صيني  من  قّلة  فاإن  النتائج، 

املعلومات  مبعظم  م�صبق  اإمل���ام  على  كانت 

بال�صحة.  وعاقته  الذكاء  عن  ت�صمنتها  التي 

بكون  فتنح�رص  املعلومات  ه��ذه  خا�صة  اأم��ا 

وم�صببات  الإن�����ص��ان  ب��ني  و�صل  �صلة  ال��ذك��اء 

بقائه، فكلما انحدر م�صتواه زاد احتمال تدهور 

والعك�ص  والعقلية،  اجل�صدية  اأ�صحابه  �صّحة 

اآنفاً،  املذكورة  النتائج  تو�صيع  قبل  �صحيح. 

العتبار جملة  اأخذوا يف عني  الباحثون قد  كان 

الأو�صاع  اأهمها:  العمر  طول  يف  موؤثرة  عوامل 

العلمي،  امل�صتوى  والقت�صادية،  الجتماعية 

يبدو  لكن  ال�صكن،  واأمكنة  الوظيفي  امل�صتوى 

الذكاء  معّدل  اأن  اأكّدت  احلديثة  املعطيات  اأن 

هو نقطة الرتكاز التي تتمحور حولها العوامل 

امل�صار اإليها كافة.

طبيعة الذكاء وطريقة عمله

كان  الزمن،  من  القرن  ح��واىل  اأك��ر من  منذ   

ال��ذك��اء  ح��ول طبيعة  ق��ائ��ًم��ا  ي���زال  ل  اجل���دال 

قدرات  جمموعة  اعتربه  من  فمنهم  ومقوماته. 

يحظى كل منها با�صتقالية خا�صة، ومنهم من 

من  قدراتها  تختلف  متكاملة  وحدة  كونه  اأّك��د 

�صخ�ص اإىل اآخر. لكن يبدو اأن الكت�صافات التي 

اأكدت  املا�صي،  القرن  مطلع  منذ  عنها  اأعلن 

ا�صتحواذ الدماغ الب�رصي على ذكاء فطري يعرف 

بالذكاء العام، وهذا يوؤيد النظرية القائلة باأن 



ال�صخ�ص الذي يبدع يف حقل ما، باإمكانه الإبداع 

تدفعه  التي  الظروف  نتيجة  كافة،  احلقول  يف 

التباين  هنا  ومن  الكامنة،  قدراته  تطوير  اإىل 

الفطري  الذكاء  اإط��ار  �صمن  الذهني  الأداء  يف 

ال�صامل.

عالقة الذكاء بال�صحة

عني  يف  الباحثون  ياأخذ  ال�صحة،  اإىل  بالن�صبة 

العام  ال��ذك��اء  م�صتوى  ب��ني  العاقة  الع��ت��ب��ار 

ومقّوماته  تتفاعل  التي  احلياة  ظ��روف  وب��ني 

وامل��ع��روف  العمر.  �صنوات  ط��وال  الإدراك��ي��ة 

ال�صنة  منذ  يتحدد  العام  ال��ذك��اء  م�صتوى  اأن 

اأو احلادية ع�رصة، حيث بالإمكان التنبوؤ  العا�رصة 

بانعكا�صاته امل�صتقبلية على احلياة الجتماعية 

انخفا�ص  اأن  اإىل  هنا  وي�صار  العامة.  وال�صّحة 

يعترب  املراهقة،  �صن  بداية  الذكاء يف  م�صتوى 

اإ�صابة  اإمكان  على  الدرا�صات  بح�صب  ا 
ً
م��وؤ���رص

اإىل  تدفعهم  ق��د  نف�صية  ب��اأم��را���ص  اأ�صحابه 

اأمرا�ص  مقدمها  يف  ج�صدية  وباأخرى  النتحار، 

القلب وال�رصايني نتيجة ال�صمنة الزائدة.

ملاذا يحدث ذلك؟

خاطفة  ملحة  اآنفاً  املذكورة  النتائج  تعطي 

لكن  العمر،  وطول  بال�ّصحة  الذكاء  عاقة  عن 

التعّمق باملعطيات العامة يعطي فكرة وا�صحة 

من  ال��ذك��اء  ق��درات  البع�ص  ت��زود  كيفية  عن 

والقت�صادي  الجتماعي  اجل حت�صني و�صعهم 

الأوبئة  اخت�صا�صيو  الأمرا�ص. ويعمل  وحماربة 

حالًيا على ت�صكيل �صورة اأكر و�صوًحا عن قوة 

العام  الذكاء  يفرزها  التي  الفكرية  القدرات 

وعاقتها بال�صحة.

يعتقدون  الخت�صا�صيون  ك��ان  البداية،  يف 

الأمرا�ص  الأفراد جلهة املعاناة من  اختاف  اأن 

لكن  الفيزيائية،  تركيبتهم  اختاف  عن  ينجم 

الوحدة  �صمولية  اأك���دت  الأخ���رة  الخ��ت��ب��ارات 

وردات  الدماغية  اخل��اي��ا  عمل  توقيت  ب��ني 

ا�صتجابة  التحدّيات، وبني توقيت  فعلها جتاه 

اإيجابيتها  مع  وتفاعله  الدماغ  ملوجات  اجل�صم 

يبني  وهذا  و�صلبيتها، 

بو�صوح العاقة املتينة 

اجل�صدية  ال�صحة  ب��ني 

و���ص��ام��ة ع��م��ل اخل��اي��ا 

ما  واإذا  ال���دم���اغ���ي���ة. 

معّدل  ارتفاع  اأن  علمنا 

يرتبط  ال��ع��ام  ال���ذك���اء 

ب�رصعة عمل هذه اخلايا، 

تاأكيد  بالإمكان  ي�صبح 

ال���ع���اق���ة ب����ني ن�����ص��ب��ة 

اأجهزة  و�صامة  الذكاء 

واإذا  ال��ب�����رصي،  اجل�����ص��م 

اأهمية  اأي�صاً  حلظنا  ما 

املرتبطة  العوامل  دور 

مب��ح��ور ال��ذك��اء ال��ع��ام، 

ك��ال��ب��ي��ئ��ة الج��ت��م��اع��ي��ة 

العوامل  من  و�صواهما  القت�صادي  والو�صع 

بهذه  الذكاء  عاقة  ح  تتو�صّ اآن��ف��اً،  امل��ذك��ورة 

العوامل انطاقاً من املفاهيم الآتي ذكرها:

اأف�صل  يتلقون  الأذك��ي��اء  اأن  املعلوم  من   •
امل��ن��ا���ص��ب،  اأع���ل���ى  اإىل  وي��رت��ق��ون  ال��ع��ل��وم 

كما  راق��ي��ة،  اإجتماعية  بيئات  يف  ويعي�صون 

من  ال��وق��اي��ة  ع��ن  واف��ي��ة  م��ع��ل��وم��ات  يتلقون 

احلوادث، الأمر الذي يجعلهم اأكر ح�صانة، اأما 

الأقل ذكاء فتحول بادة عقولهم دون الو�صول 

اإىل هذه امل�صتويات، ويعي�صون بالتايل رهائن 

ال�ضغوط املعي�ضية و�ضحايا اخليارات اخلاطئة.

اإىل  الخت�صا�صيون  ي�صر  امل��ق��اب��ل،  يف   •
على  الجتماعية  البيئة  ج��ودة  تاأثر  فر�صية 

على  بدوره  يعمل  والذي  الفطري،  الذكاء  منو 

ويوؤدي  التّحديات،  ومواجهة  امل�صاعب  تخطي 

اإىل  ي�صرون  فهم  ذل��ك،  اإىل  العمر.  طول  اإىل 

تعّلم  على  املتدين  الذكاء  ذوي  تدريب  اإمكان 

اأ�صاليب احلياة الذكية بهدف �صيانة �صحتهم 

بعيًدا من مطبات اجلهل والإهمال.

تعّلم اأ�صاليب احلياة الذكية

 اإن درا�صة التوائم و�صواها من القرائن ذات 

بو�صوح  يظهر  ال��وراث��ي��ة،  باجلينات  ال�صلة 

ن�صبة  حتديد  �صعيد  على  الوراثة  دور  اأهمية 

الطرق  تعّلمنا  ما  اإذا  لكن  الفرد،  لدى  الذكاء 

حياتهم،  على  للمحافظة  الأذكياء  يتبعها  التي 

على  واملحافظة  �صحتنا  حت�صني  من  نتمكن 

جودة قوانا العقلية لأطول فرتة ممكنة. لناأخذ 

عائات  اإىل  ينتمون  اأف��راًدا  املثال  �صبيل  على 

ال�صكري  اأو  القلب  اأم��را���ص  اأجيالها  ع��ان��ت 

الأفراد  فاإذا كان هوؤلء  الأمرا�ص،  و�صواها من 

ه��ذه  م��ن  ل��ل��وق��اي��ة  ك���اٍف  ب��ذك��اء  يتمتعون  ل 

على  اإطاعهم  الأف�صل  من  ي�صبح  الأم��را���ص، 

�رصورة اخل�صوع للرقابة الطبية واإتباع احلميات 

الريا�ضة  مم��ار���ض��ة  اإىل  اإ���ض��اف��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة، 

والهروب من ال�ضغوط، وهي مبجملها اأ�ضاليب 

اخلايا  جتمع  ن�صبة  تخف�ص  اأن  �صاأنها  م��ن 

ال�صحة  بالتايل على حت�صني  املعتلة، وت�صاعد 

الباحثون  وي�صر  امل��ر���ص.  تفاقم  تفادي  اأو 

املتدين،  اأو  العادي  الذكاء  ذوي  اكت�ضاب  اإىل 

وذلك عن طريق  املتغريات  مع  التفاعل  �رسعة 

بطرق  املعرفية  ال�ضلوكيات  على  ال��ت��درب 

اأن  ال�رصوري  اأنه لي�ص من  مدرو�صة. هذا يعني 

ليواجه  الفطري  الذكاء  بحّدة  الإن�صان  يتمتع 

بني  التي  فاملعطيات  والأم��را���ص،  املتاعب 

اأن طرق احلياة الذكية متاحة  اإىل  اأيدينا ت�صر 

اأمام اجلميع، يكفي اأن نعي وجودها وندخلها يف 

�صلب حياتنا اليومية، كما يكفي اأن نتذكر اأن 

بقاء الإن�صان عرب الع�صور كان مرتبًطا بذكائه 

ومقدرته على التعلم واكت�ضاب اخلربات.
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اهتماًما  اجلي�ش  ق��ي��ادة  ت��ويل   

ال�سائقني  ال��ت��زام  مب�ساألة  كبرياً 

ال��ع�����س��ك��ري��ني ق���وان���ني ال�����س��ري 

املخالفات،  ارتكاب  عن  واالمتناع 

ترتبط  االأخ��رية  هذه  اأن  ا  خ�سو�سً

والتي  باحلوادث،  وثيقاً  ارتباطاً 

ي��رت��ب��ط ع���دده���ا اإج����م����االً ب��ع��دد 

املخالفات.

�سعيد  على  املتوافرة  االإح�سائيات  وتوؤكد 

الئحة  ويف  االأم���ر.  ه��ذا  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

�سدرت اأخرًيا حول احلوادث واأ�سبابها وما نتج 

ما بني 2010/6/1  املمتدة  الفرتة  عنها يف 

و2011/7/1، يتبني ما يلي:

• العدد االإجمايل للحوادث: 396 حادًثا.
• االأ�سباب التي اأدت اإىل هذه احلوادث:

- ال�رسعة الزائدة: 70 حادثاً.

 50 بالتعليمات:  التقيد  عدم   -

حادثاً.

- اأخطاء ال�سائقني: 30 حادثاً.

- االنزالق: 25 حادثاً.

 10 الفنية:  االأع��ط��ال   -

حوادث.

- احلمولة الزائدة: 6 حوادث.

طبيعية،  عوامل  ال�سائق،  )رعونة  خمتلف   -

بعطل  مقرونة  �رسعة  الطرقات،  على  اأ�سغال 

فني(: 205 حوادث.

•  اخل�سائر الب�رسية الناجتة عن هذه احلوادث:
وفاة 7 ع�سكريني و 10 مدنيني، وجرح 178 

ع�سكرياً و 55 مدنياً.

الناجتة عن هذه احلوادث  اخل�سائر املادية   •
)قيمة تقريبية(:

- اآليات: 400،000،000 ل.ل.

 500،000،000 مدنيني:  مع  ت�سويات   -

ل.ل.

ووفق ما تبينه الدرا�سة فاإن ابرز ال�سلوكيات 

واملخالفات التي توؤدي اإىل حوادث ال�سري هي 

االآتية:

• القيادة ب�رسعة تتجاوز احلدود القانونية 
االآمنة املحددة.

ب��رع��ون��ة م��ن دون  • ال��ق��ي��ادة 

من  االنتقال  اأ�سول  التزام 

على  اآخ��ر  اإىل  م�رسب 

ال����ط����ري����ق 

)مييناً وي�ساراً(.

اأمان وحيطة بني املركبة  • عدم ترك م�سافة 
التي يقودها ال�سائق وتلك التي ت�سري اأمامه.

دون  م��ن  املفاجئ  التوقف  اأو  االنعطاف   •
ا�ستخدام االإ�سارات ال�سوئية.

ال�سري  لوجهة  معاك�ش  م�سلك  يف  الدخول   •
بق�سد اخت�سار الطريق.

• االندفاع باملركبة من طريق فرعي اإىل طريق 
رئي�ش قبل التوقف ب�سكل كامل والتاأكد من 

خلو الطريق.

ب�رسعة  اخللف  اإىل  باملركبة  الرجوع   •
الالزمة،  االحتياطات  اخ��ذ  دون  من 

على  املعطلة  املركبة  توقيف  اأو 

الطريق العام من دون مراعاة 

اإجراءات ال�سالمة العامة.

اأ�سدرت  ان  �سبق  لقد 

ق������ي������ادة اجل���ي�������ش 

ع�������دة ت��ع��ام��ي��م 

ب��غ��ي��ة ت��ذك��ري 

النقل  بتعليمات  التقيد  بوجوب  الع�سكريني 

التزام  على  ت�سدد  اإذ  وهي  ال��ري.  الع�سكري 

�سيعاقبون  املخالفني  اأن  ت��وؤك��د  ال��ق��وان��ني، 

الع�سكرية  ال�رسطة  دوريات  واأن  �سارم،  ب�سكل 

و�رسايا ال�رسطة يف املناطق والقطع، لن تتهاون 

يف  املنا�سبة  االإج����راءات  ات��خ��اذ  يف  اأب���داً 

حقهم.
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اجليوب  يف  اليدين(  )اأو  اليد  و�ضع   •
بو�ضعّية مفتوحة:

الأول  تدّل على موقَفني،  لاإرادية  هي حركة 

تعرتي  وال�س�أم  ال�سجر  من  ح�لٍة  يف  يتمّثل 

عندم�  الث�ين  املوقف  ن�سهد  بينم�  ال�سخ�ص، 

اأ�سئلة  عن  الإج�بة  عدم  يف  الرغبة  تتمّلكن� 

تف�ّس  الو�سعية  فهذه  يح�ورن�،  الذي  ال�سخ�ص 

ارتي�حن� لأ�سئلته وب�لت�يل عدم رغبتن� يف  عدم 

 
ّ
م�س�رحته والإف�س�ح عن م�س�عرن�. ويف ح�ل اأ�س

تكون  الإج�بة  على  احل�سول  الآخر على  الطرف 

هذه الأخرية ق�سرية ومقت�سبة.

كم� اأّن و�سع اليد يف اجليب يدّل اأحي�ًن� على 

التوّتر وال�سغط النف�سي.

و�ضع اليد مغلقة يف اجليب على �ضكل   •
»بوك�س«: 

ال�سكل  هذا  على  جيبن�  يف  يدن�  ن�سع  عندم� 

خالل  من  ون�سعى  الغ�سب  من  ح�لة  يف  نكون 

مع  العراك  تف�دي  اإىل  الو�سعية  هذه 

الآخرين.

والعبث  اجليب  يف  اليد  و�ضع   •
مبحتوياتها )نقود، مفاتيح(:

تدّل هذه احلركة على توّتر، وغ�لًب� م� نالحظه� 

يف ح�لت انتظ�ر �سي�رة اأجرة اأو ا�ستقب�ل اآخرين 

 م�س�بهة. 
ٍ

يف املط�ر، و�سوى ذلك من و�سعّي�ت

امل�س�دات  خالل  احلركة  هذه  نالحظ  اأّنن�  كم� 

الكالمّية حيث يقوم به� �سخ�ص لتاليف العراك 

ب�لأيدي. 

• و�ضع اليدين يف اجليوب اخللفّية:
مّم�  اأكرث  الرج�ل  عند  احل�لة  هذه  ن�سهد 

 � خ�سو�سً تط�لعن�  وهي  الن�س�ء،  عند  نلحظه� 

واجل�مع�ت.  الليلّية  املالهي  يف  ال�سب�ب  بني 

اإذ نالحظ ال�س�ب واقًف� قب�لة الفت�ة �سدره اإىل 

هذه  اخللفّية،  بنط�له  جيوب  يف  ويداه  الأم�م 

احلركة  دليل على اخلجل.

• و�ضع اليدين يف اجليوب مع الإبقاء على 
الإبهام خارجه:

تبعث هذه احلركة على الإح�س��ص ب�لثقة لدى 

جهة،  من  بنف�سه  معتًزا  يكون  الذي  ال�سخ�ص 

ويح�ول اإظه�ر هدوئه ونقله اإىل الآخر من جهة 

ث�نية.

باقي  واإظهار  اجليب  الإبهام يف  و�ضع   •
اأ�ضابع اليد:

حركة  مع  ع�دة  الو�سعية  هذه  ترتافق 

ه�تني  ون�سهد  اجللو�ص.  عند  ال�س�قني  ارتخ�ء 

�، كدللة  الو�سعّيتني عند ال�سي��سيني خ�سو�سً

وعلى  ي�ست�سيفهم  ملن  ارتي�حهم  عدم  على 

عدم رغبتهم يف امل�س�ركة ب�حلديث املث�ر، اإّم� 

ل  لأّنهم  واإّم�  اهتم�م�تهم  نط�ق  خ�رج  لكونه 

يريدون امل�س�ركة فيه تالفًي� لإعط�ء اإج�ب�ت اأو 

ت�سيح�ت غري �س�دقة.

ويف اخلت�م ي�سري خوري اإىل اأّن و�سع 

الربد  ح�لت  يف  اجليوب  يف  اليدين 

التف�سريات  من  اأيٍّ  �سمن  يندرج  ل 

ال�س�بقة.
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نحن والآخرون

اإعداد:

ليال �ضقر

خجل، ثقة، توّتر...

اليد يف اجليب:

لكّل و�ضعّية دللتها ومعانيها

ك���ث���رًا م���ا ن��ق��وم 

اإرادّي���ة  ل  بحركات 

نكون  اأن  دون  م��ن 

مدلولتها  مدركني 

فاجل�ضد  ومعانيها. 

ة  اخلا�ضّ بلغته  يعّب 

اأو  الإن�ضان  يعي�ضها  و�ضعّيات  عن 

 بها اأو م�ضاعر تنتابه.
ّ
حالة مير

اخلبر يف لغة اجل�ضد حبيب 

اخل���������وري ي�������رح 

معاين و�ضعيات و�ضع 

اجل��ي��ب،  ال��ي��د يف 

البداية  منذ  لف��ًت��ا 

اإىل �رورة التمييز 

ب���ني ح���رك���ات هي 

ال�ّضخ�س،  تتمّلك  ما  عادة  نتيجة 

يخاجله  عّما  تعّب  اأخرى  وبني 

من م�ضاعر.







عندما يدرك �ملز�رعون �أهمّية 

�لر�ش �ل�شتوي لأ�شجارهم 

وعر�ئ�شهم، وعندما يتقّيدون 

باإلز�مّية هذ� �لر�ش و�رضورته، ميكن 

�لتخّل�ش من كّم هائل من �لآفات 

�لزر�عية �لتي تقلًّ�ش �ليوم �إنتاج 

�لفاكهة و�لعنب يف لبنان �إىل معّدل 

�لن�شف، ويف بع�ش �حلالت �إىل 

�لق�شاء عليه كّلًيا.
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ي�شيب عدد كبريمن الآفات الزراعية الأ�شجار 

بع�ض  يف  ي���ؤّدي  ما  لبنان،  يف  والعنب  املثمرة 

هذه  م��ن  ل��ان��ت��اج.  كلي  ت��ده���ر  اإىل  احل���الت 

الآفات، دودة ثمار العنب وح�رشة البق الدقيقي 

�شن�ات،  منذ  العنب  بكروم  تفتكان  اللتان 

وجتّعد  التّفاح،  على  النارية  اللفحة  ومر�ض 

اأوراق الدّراق، وتثّقب اأوراق الل�زّيات، والعفن 

الل�زّيات،  اأن���اع  جميع  على  املنت�رشان  البّني 

واجلنارك  والل�ز  وامل�شم�ض  واخل���خ  )ال��دّراق 

وال���ك���رز( وغ��ريه��ا م��ن الأم���را����ض واحل�����رشات 

من  ال��رغ��م  وعلى  هنا.  حل�رشها  جم��ال  ل  التي 

اللبنانية،  املناطق  خمتلف  يف  بع�شها  انت�شار 

بات  الذي  ال�باء  ة  خا�شيَّ اأكرثّيتها  واكت�شاب 

يهّدد الزراعة اللبنانية ب�شكل عام، تدل اخلربة 

الأ�شجار  مزارعي  من  الغالبية  اأن  على  العملّية 

الر�ض  ي�شتعمل�ن  ل  لبنان  يف  والعنب  املثمرة 

خاطىء  ب�شكل  ي�شتعمل�نه  اأنهم  اأو  ال�شت�ي، 

�أ�صول و�رشوط من  �ل�صتوي  �أو ناق�ش. فللر�ش 

العملّيات  حيث  من  اإن  بها  التقّيد  ال�رشوري 

حيث  م��ن  اأو  ال��ر���ّض،  ت�شبق  ال��ت��ي  ال��زراع��ّي��ة 

تركيزها،  ون�شب  املبيدات  واإختيار  الت�قيت 

اأي عيار اإ�شتعمالها.

�خلريف هو مو�شم �لتح�شري

للر�ّش �ل�شتوي

الأ�شجار املثمرة والكرمة ذوي  يدرك مزارع� 

تبداأ  اجلديد  للم��شم  التح�شريات  اأن  اخلربة 

تبداأ  حيث  املح�ش�ل،  قطف  بعد  اخلريف  يف 

وهي  التنظيف،  اأع��م��ال  وال��ك��رم  الب�شتان  يف 

والثمار  الأر���ض  على  املت�شاقطة  الأوراق  جمع 

)امل�شابة  الأغ�����ش��ان  على  واملعّلقة  اجل��اف��ة 

عادة مبر�ض العفن البني اأو امل�نيليا(، واإزالة 

الأ�شجار  حتت  من  والياب�شة  القدمية  الأغ�شان 

واإخراجها من الب�شتان والكرم وحرقها. فبذلك 

نق�شي على ن�شبة كبرية من م�شّببات الأمرا�ض 

التي  الزراعية  العملّيات  بني  من  ال��زراع��ي��ة. 

ت�شبق الر�ض ال�شت�ي نذكر اأي�ًشا تنظيف جذوع 

الأ�شجار والأغ�شان الهيكلّية الأ�شا�شّية بفر�شاة 

والثغرات  التج�يفات  تنظيف  بهدف  معدنّية 

يف الق�رشة من بي��ض ويرقات خمتلف احل�رشات 

ويف  ال�شتاء،  ف�شل  خال  فيها  تع�شع�ض  التي 

حال بقاء كّمية كبرية من الأوراق على الأغ�شان 

عليه  ه��ي  ال��داف��ىء كما  اخل��ري��ف  ظ���روف  )يف 

اجلبلية  واملناطق  ال�شاحلية  املناطق  احلال يف 

علينا  املناخ(،  تغرّي  نتيجة  الأخ��رية  الآون��ة  يف 

ال�شجرة حّتى ي�شقط ثلثاها على  اأن نق�م بهّز 

الأقل على الأر�ض قبل القيام باأي ر�ض �شت�ي.

توقيت �لر�ّش �ل�شتوي وخ�شائ�شه

يتّم الر�ض ال�شت�ي يف مرحلة الثبات ال�شت�ي 

الت�شاقط  حلظة  منذ  وي�شتمر  ال�شك�ن،  اأي 

الكلي لاأوراق يف اخلريف وحتى مرحلة ما قبل 

ولاإ�شارة،  ال��ق��ادم.  الربيع  يف  ال��رباع��م  تفّتح 

الظروف  يف  ال�شت�ي  الر�ض  نتائج  اأف�شل  فاإن 

املناخية ال�شائدة يف املناطق اجلبلية والداخلية 

�شهري  خ��ال  عليها  احل�ش�ل  ميكن  للبنان 

�لتفاحّيات  �إىل  بالن�صبة  و�صباط  �لثاين  كانون 

فرتة  يف  ر�ّشها  فينبغي  الل�زّيات  اأّما  والعنب، 

اأّما يف ما خ�ضَّ  ا. 
ً
باكر براعمها تتفّتح  اأبكر لأن 

ظروف الر�ض، فمن ال�رشوري اأن يتّم يف طق�ض 

جميل خاٍل من الرياح واأن ل تقل حرارة اله�اء 

عن ع�رش درجات.

يعرف الر�ض ال�شت�ي يف الكثري من دول العامل 

لاأ�شجار  التحميم  اأو  ال�شت�ي  التغ�شيل  با�شم 

والعرائ�ض، وهذا يعني اأن الر�ض يجب اأن يك�ن 

الأ�شجار  تغ�شل  حيث  ع��ال،  وب�شغط  ا 
ً
غ��زي��ر

ب�شكل  الر�ض،  قبل  �شابًقا  املقّلمة  والعرائ�ض 

اجل�انب  جميع  من  ر�ّشها  يعني  وه��ذا  كثيف، 

بدًءا من قّمة تاجها ونزوًل اإىل الأغ�شان ثم اإىل 

ب اإىل 
ّ
اجلذع والكعب بحيث يدخل املبيد ويت�رش

جميع ثغرات الق�رشة.

ه��ذا ال��ن���ع م��ن ال��ر���ض ه��� ����رشوري لتنظيف 

وتطهريها  والعرائ�ض  الأ�شجار  اأغ�شان  جذوع 

الفطرية  لاأمرا�ض  الك�نيدّية  اجلراثيم  من 

والبكتريّية التي تتكّ�ن عليها فتنقلها الرياح 

بدورها  لت�شاب  ال��رباع��م  ق��رب  اإىل  والأم��ط��ار 

للتخلُّ�ض  �رشوري  الر�ض  فاإن  كذلك  باملر�ض. 

التي  احل�رشات  وبالغات  ويرقات  بي��ض  من 

تختبئ يف ال�شتاء يف جت�يفات اجلذع والأغ�شان 

وت�شققاتها وحتت الق�رشة. 

اإّن غ�شل ال�شجرة بغزارة يعني ا�شتعمال كمّية 

ت�رشين الثاين

موا�سم وخريات

اإعداد:

د. ح�شني حممود

اأ�شتاذ حما�رش يف كّلية الزراعة 

اجلامعة اللبنانية
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ب�جه  حتديدها  ميكن  امل��اء  حمل�ل  من  كبرية 

ال�شجرة بحيث يك�ن  اأ�شا�ض عمر  تقريبي على 

ليرت واحد لكل �شنة من عمرها. فال�شجرة التي 

من  ليرتات  ع�رشة  يلزمها  �شن�ات  ع�رش  عمرها 

ع�رشة  خم�ض  عمرها  التي  وتلك  الر�ض  حمل�ل 

�شنة حتتاج اإىل خم�شة ع�رش ليرًتا من املاء.

مبيد�ت �لر�ّش �ل�شتوي ون�شب تركيزها

ت��ت��ك��ّ�ن اأدوي����ة ال��ر���ض ال�����ش��ت���ي م��ن ثاثة 

مقّومات هي: �جلنز�رة و�لزيت �ملعدين ومبيد 

اللبنانية  ال�ش�ق  يف  املت�افرة  اجلنزارة  ح�رشي. 

هي نوعان، �لأول هيدروك�صيد �لنحا�ش، و�لثاين 

معروفان  وكاهما  النحا�ض  كل�ريد  اأوك�شي 

واجلنزارة  الزرقة.  اإىل  املائل  الأخ�رش  بالل�ن 

مبيد فطري وقائي، غري جهازي، ي�ؤثر باللم�ض 

على  ي���ؤث��ر  اأن��ه  يعني  وه��ذا  الفطرّيات،  على 

على  القدرة  دون  من  للنبتة  اخلارجية  الق�رشة 

اخلا�شية  هذه  الداخلية.  اأع�شائها  اإىل  ب 
ّ
الت�رش

لكل  املحّدد  بالعيار  اجلنزارة  ا�شتعمال  حتّتم 

اأج��زاء  تغطي  طبقًة  لي�شّكل  النبات  م��ن  ن���ع 

ال�شجرة كلها ب�شكل متجان�ض بحيث تتلّ�ن بعد 

الر�ض بل�ن اجلنزارة. ول نبالغ اإذا اأّكدنا اأن كل 

ب���ؤرة  هي  اجل��ن��زارة  حمل�ل  يغّطيها  ل  منطقة 

الفطرية  لاأمرا�ض  الك�نيدية  اجلراثيم  لإنبات 

و�لبكتريية، لذلك فاإن �ل�رشط �لأ�صا�صي لتاأمني 

فّعالية كاملة للجنزارة ه� التقّيد التام بالعيار 

املحّدد لها على كل ن�ع من النبات. كما ذكرنا، 

ي�جد ن�عان من اجلنزارة هما:

للر�ض  ي�شتعمل  النحا�ض:  هيدروك�شيد   •
بن�شبة  وال��ع��ن��ب  ال��ت��ف��اح��ّي��ات  ع��ل��ى  ال�����ش��ت���ي 

0.75% اأي 750 غراًما/100 ليرت ماء، وعلى 

الل�زّيات بن�شبة 1% اأي 1 كلغ/100 ليرت ماء.

على  ي�شتعمل  النحا�ض:  كل�ريد  اأوك�شي   •
تركيز  بن�شب  والعنب  والل�زّيات  التّفاحيات 

 700-500 اأي  و%0.7   0.5 ب��ني  ت���راوح 

الأمرا�ض  ح�شب  وذل��ك  م��اء  ليرت  غ���رام/100 

التي يراد مكافحتها.

�لكميات �لالزمة لتوفري �حلماية

ب�شتان  لر�ض  اجلنزارة  ن�شتعمل  اأن  اأردنا  اإذا 

تّفاح اأو دّراق اأو عنب اأو اأي ن�ع اآخر من الفاكهة 

�شهريج  يلزمنا  مثاً،  دومًنا   12-10 مب�شاحة 

ماء(،  ليرت   1600( براميل  ثمانية  �شعة  ر�ض 

وهذا يعني اأن كّمية اجلنزارة املطل�بة هي 12 

اإ�شتعمال  من  بالغر�ض  تفي  الكّمية  هذه  كلغ. 

اأج��زاء  جميع  تغطي  اأن  ت�شتطيع  لأنها  املبيد 

اإلّ  املر�ش��شة،  امل�شاحة  ط���ل  وعلى  النبات 

العظمى  الغالبية  اأن  ناحظ  ول��اأ���ش��ف،  اأن��ن��ا، 

ت�شتعمل  ب��ل  بذلك  تتقّيد  ل  امل��زارع��ني  م��ن 

اأو ن�شفها )6 كلغ( على  الكمية )4 كلغ(  ربع 

الر�ض  يف  ال�شائعة  الأخ��ط��اء  من  وه��ذا  الأك��رث، 

الذي  امل��زارع  �شحّيتها  يذهب  التي  ال�شت�ي 

يهدر ماله ووقته من دون اأي جدوى.

• �لزيت �ل�صتوي �ملعدين: يحتوي على مادة 
فّعالة بن�شبة 90%، وي�شتعمل على التّفاحيات 

بن�شبة تركيز 4% اأي 4 ليرتات/100 ليرت ماء، 

وعلى الل�زّيات والعنب بن�شبة تركيز 3% اأي 3 

ليرتات/100 ليرت ماء.

اإىل  ال�شت�ي  ال��زي��ت  ن�شيف  اأن  اأردن���ا  اإذا 

اجلنزارة ونر�ّض بال�شهريج نف�شه ب�شتان دّراق 

فاإن  دومًن���ا(   12-10 )م�شاحة  عنب  ك��رم  اأو 

 6 اإليها هي  التي نحتاج  ال�شت�ي  الزيت  كمّية 

للخزان.  ليرًتا   48 اأي  ال�احد  للربميل  ليرتات 

هذه الكمية �رشورية لكي ت�شتطيع تك�ين طبقة 

امل�شاحة  النبات وعلى ط�ل  اأجزاء  تغّلف جميع 

�لزيت �ملعدين يقطع  �أن  �صّيما  ل  �ملر�صو�صة، 

اله�اء عن احل�رشات وبي�شها وي�شّبب اإختناقها. 

لذلك، فاإن اأي تخفي�ض للكمية املذك�رة ي�ؤدي 

اإىل عدم اجلدوى من الر�ض ال�شت�ي.

اأحد  اإختيار  ع��ادة  يتم  احل�رشية:  املبيدات   •
بفّعالية  متتاز  التي  الف��شف�رية  املبيدات 

الأمد وبتاأثري خارجي مل�شي على  عالية ط�يلة 

ومتيداتي�ن  باراتي�ن  متيل  اأمثال،  احل�رشات 

وديازين�ن بن�شبة تركيز 0.2% اأي بعيار200 

اخل��زان  اأن  يعني  ه��ذا  م��اء.  ليرت  م��ل��ل/100 

من  ليرتات  ثاثة  يتطّلب  براميل  ثمانية  �شعة 

اأو  ب�شتان  لر�ض  املذك�رة  احل�رشية  املبيدات 

كرم عنب م�شاحة 10-12 دومًنا.

فو�ئد �لر�ّش �ل�شتوي للتفاحّيات

من  التخّل�ض  على  ال�شت�ي  ال��ر���ض  ي�شاعد 

ت�شيب  التي  الفطرية  الأم��را���ض  من  العديد 

واجلرب  كالرمد  وال�شفرجل  والإجا�ض  التّفاح 

التخّل�ض  على  ي�شاعد  كذلك  وغريها.  والتبّقع 

ومن  النارية،  كاللفحة  البكتريية  الأمرا�ض  من 

بي��ض الأكاروز واملن الأخ�رش والب�شيا ودودة 

الثمار ومن التّفاح القطني وغريها.

الر�ض  ي�شتعمل  ب��ال��ل���زي��ات،  يتعلَّق  م��ا  يف 

الأمرا�ض  من  كبري  عدد  من  للتخّل�ض  ال�شت�ي 

البّني  والعفن  ال���دّراق  ورق  كتجّعد  الفطرية 

الأمرا�ض  وم��ن  واجل��رب،  الدقيقي  والبيا�ض 

البكتريّية كالتدّرن التاجي على الدّراق وال�شداأ 

على امل�شم�ض والبقع احلمراء على اخل�خ. كذلك 

الكثري  على  الق�شاء  ال�شت�ي يف  الر�ض  ي�شاعد 

الأ�ش�د  ال��دّراق  كمّن  وبي��شها  احل�رشات  من 

قلف  وخنف�شاء  املدّرع  واملّن  الأغ�شان  وثاقبة 

الأ�شجار ومّن الكرز الأ�ش�د ودّب�ر وذبابة الكرز 

وغريها.

ال�شت�ي  ال��ر���ّض  عملّية  اأن  ب��الإ���ش��ارة  يجدر 

�شك�ن  ف��رتة  خ��ال  تتم  اأن  يجب  ل��ل���زّي��ات 

تقريًبا،  ب�شهر  الرباعم  انتفاخ  وقبل  الع�شارة 

على  اأ���رشاًرا  ي�شّبب  اأن  باإمكانه  تاأخري  كل  لأن 

ا.
ً
الرباعم املتفّتحة باكر

وال��ل���زّي��ات،  التّفاحّيات  اإىل  بالن�شبة  كما 

فللر�ّض ال�شت�ي ح�شنات جّمة على العنب اأي�ًشا، 

اإذ ي�شاعد يف الق�شاء على العديد من الأمرا�ض 

الأ�ش�د  والتبّقع  كاللفحة  والبكتريّية  الفطرّية 

و�لعفن �لبّني و�لرمد و�لتدّرن �ل�رشطاين، وعلى 

احل�رشات وبي��شها، اأمثال دودة الهريان والبّق 

الدقيقي والعنكب�ت الأحمر والأكاروز وغريها. 

القيام  ب�رشورة  التذكري  من  اأي�ًشا  هنا  ب��ّد  ل 

قبل  ال��زراع��ّي��ة  التقنّية  العملّيات  من  بجملة 

الر�ض ال�شت�ي وهي التقليم وتق�شري العرائ�ض 

ال�شتاء  تق�شي  )احل�رشات  عامني  كّل  ة 
ّ
مر ول� 

حتتها ويف �شق�قها(، وجمع الأوراق والأغ�شان 

الياب�شة واإخراجها من الكرم وحرقها.
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ل�����واء احل���ر����س اجل���م���ه���وري، لقب  اأح������رز 

يف  ج��رت  وال��ت��ي  ال�سباحة،  يف  اجلي�س  بطولة 

7و  ب��ت��اري��خ��ي   امل��رك��زي  الع�سكري  ال��ن��ادي 

2011/9/8 مب�ساركة ع�سكريني من خمتلف 

الوحدات الكربى والأفواج والقطع امل�ستقلة.

فريق  حل  للبطولة،  النهائي  الرتتيب  ويف 

الأول،  امل��رك��ز  اجل��م��ه��وري يف  احل��ر���س  ل���واء 

فوج  ثم  املغاوير،  فوج  الثاين  املركز  يف  تاله 

النتائج  الثالث. وهنا  الأول يف املركز  التدخل 

لل�سباقات: الفنية 

• 50 مرتًا حرة )رجال(:

- اجلندي وائل زيادة من ال�رشطة الع�سكرية، 

الأول.

التدخل  ف��وج  م��ن  ك��رتا  اليا�س  العريف   -

الأول، الثاين.

ل��واء امل�ساة  م��ن  غ��زال��ة  اأب��و  امل���الزم رود   -

الثاين ع�رش، الثالث.

• 100 مرت حرة )رجال(:
- اجلندي وائل زيادة من ال�رشطة الع�سكرية، 

الأول.

التدخل  ف��وج  م��ن  ك��رتا،  اليا�س  العريف   -

الأول، الثاين.

القوات  م��ن  نقول  �رشبل  الأول  العريف   -

الثالث. البحرية، 

• البدل x 4 50 مرتًا )رجال(:
الغراب  رواد  الأول  امل��الزم  م��ن  ك��ل  ح��ل   -

اأحمد احل�سن والرقيب ميالد جرم�س  واملعاون 

من  )جميعهم  اإبراهيم  حممود  الأول  والعريف 

الأول،  ل��واء احل��ر���س اجل��م��ه��وري( يف امل��رك��ز 

بتوقيت 24،02،2 د.

- ح���ل ك���ل م���ن امل���وؤه���ل م�����روان ال����دايل، 

وامل��ع��اون��ني ف����وؤاد ع��ك��ا���س��ة وج��وزي��ف مطر 

واجل���ن���دي اح��م��د ن��ظ��ام )ج��م��ي��ع��ه��م م��ن ف��وج 

بتوقيت  ال���ث���اين،  امل���رك���ز  يف  امل���غ���اوي���ر(، 

75،06،2 د.

- حل كل من املعاون حممد �سلهب، الرقيب 

مو�سى �سبحة واجلندي الأول حممد ال�سماعيل 

فوج  من  )جميعهم  دروي�����س  حممد  واجل��ن��دي 

وبتوقيت  الثالث،  املركز  يف  البحر(،  مغاوير 

37،09،2 د.

اجلي���س  قائ��د  ممث��ل  ح�س��ور  ف��ي   

ال��رك��ن  العميد  ق��ه��وج��ي،  ج���ان  العم��اد 

ج�����ورج ب��ط��ر���س ق���ائ���د امل���رك���ز ال��ع��ايل 

ال�ضباط  من  وع��دد  الع�ضكرية،  للريا�ضة 

والوحدات،  الألوية  خمتلف  من  والع�سكريني 

اجلي�س  ل��ب��ط��ول��ة  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل���ب���اراة  ج���رت 

بتاريخ  وذل���ك   2011 ل��ل��ع��ام  ال��ي��د  ك���رة  يف 

.2011/10/10

الرئي�س  جممع  يف  ج��رت  التي  امل��ب��اراة   

الع�ضكري  الريا�ضي  حل��ود  اإميل  العماد 

احلر�س  لواء  فريقي  جمعت  روكز،  مار  يف 

وانتهت  اللوج�ستي،  وال��ل��واء  اجلمهوري 

واإحرازه   23-28 بنتيجة  الأخري  الفريق  بفوز 

لقب البطولة.
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اإعداد:

نينا عقل خليل

لواء احلر�ش اجلمهوري يحرز بطولة اجلي�ش يف ال�سباحة

اللواء اللوج�ستي بطل 

اجلي�ش يف كرة اليد



الركن  العميد  اجلي�س  ع��ام  مقر  قائد  عّمم 

عام  مقر  كاأ�س  بطولة  نتائج  من�سور  اإبراهيم 

األعاب  �سملت  والتي   ،2011 للعام  اجلي�س 

الطائرة  الكرة  ال�سلة،  كرة  القدم،  كرة  القوى، 

وكرة اليد. وقد �سارك يف البطولة التي انطلقت 

�سهر  حتى  وا�ستمرت  احل��ايل  العام  مطلع  مع 

اأيلول املن�رشم، ع�سكريون من القطع والأجهزة 

التابعة للمقر. وهنا النتائج:

• األعاب قوى:
•  رك�ش 100 م: 

- اجلندي قا�سم ن�سار، الأول.

- اجلندي م�سطفى �سربا، الثاين.

- اجلندي حممد ديب اليا�رش، الثالث.

•  رك�ش 200 م: 
- اجلندي قا�سم ن�سار، الأول.

- اجلندي في�سل الكك، الثاين.

- اجلندي م�سطفى �سربا، الثالث.

• رك�ش 400 م: 
- اجلندي حممد عقيل، الأول.

- اجلندي عالء عبداهلل، الثاين.

- اجلندي حممد ديب اليا�رش، الثالث.

•  رك�ش 800 م: 
- اجلندي حممد عقيل، الأول.

- اجلندي يو�سف جرج�س، الثاين.

- اجلندي حممد ديب اليا�رش، الثالث.

•  رك�ش 1500 م: 
- اجلندي في�سل الكك، الأول.

- اجلندي قا�سم ن�سار، الثاين.

- اجلندي حممد عقيل، الثالث.

•  رك�ش 3000 م: 
- املعاون الأول نقول مرتا، الأول.

- اجلندي في�سل الكك، الثاين.

- اجلندي حممد عقيل، الثالث.

•  رمي الرمح: 
- املعاون مارون كرم، الأول.

- املوؤهل بالل عبد الفتاح، الثاين.

- اجلندي عالء عبداهلل، الثالث.

•  رمي الكرة احلديد: 
- املعاون مارون كرم، الأول.

- الرقيب الأول فار�س �سليمان، الثاين.

- الرقيب الأول اأ�سامة الرا�سي، الثالث.

•  وثب طويل:
- اجلندي قا�سم ن�سار، الأول.

- اجلندي عالء عبداهلل، الثاين.

- اجلندي حممد ديب اليا�رش، الثالث.

•  رمي قر�ش:
- املعاون مارون كرم، الأول.  

- الرقيب الأول اأ�سامة �سليمان، الثاين.

- الرقيب الأول فار�س �سليمان، الثالث.

•  وثب ثالثي:
- اجلندي قا�سم ن�سار، الأول.

- الرقيب ح�سني اإبراهيم، الثاين.

- املعاون حممد امل�رشي، الثالث.

• كرة القدم:
- مديرية املخابرات يف املركز الأول.

- اأركان اجلي�س للعديد يف املركز الثاين.

- مديرية التاأليل يف املركز الثالث.

• كرة ال�سلة: 
- مديرية املخابرات يف املركز الأول.

- مقر عام اجلي�س يف املركز الثاين.

- مديرية التاأليل يف املركز الثالث. 

• الكرة الطائرة:
- مديرية املخابرات يف املركز الأول.

- اأركان اجلي�س للعديد يف املركز الثاين.

- مديرية التوجيه يف املركز الثالث.

• كرة اليد:
- مقر عام اجلي�س يف املركز الأول.

- مديرية املخابرات يف املركز الثاين.

- اأركان اجلي�س للعديد يف املركز الثالث.

اأما الت�سنيف النهائي للفرق فجاء على النحو 

الآتي:

مبجموع  الأول،  املركز  املخابرات،  مديرية   -

109 نقاط.

ال��ث��اين،  امل��رك��ز  للعديد،  اجلي�س  اأرك����ان   -

مبجموع 48 نقطة.

- مديرية التاأليل، يف املركز الثالث، مبجموع 

45 نقطة.

ت�رشين الثاين

اأخبار ريا�ضية
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كاأ�ش مقر عام اجلي�ش 

للعام 2011

�سباق 4 كلم يف بريوت والع�سكريون يف الطليعة

يف  الأول  املركز  الأول  امل�ساة  ل��واء  من  قبي�سي  ح�سني  اجلندي  اأح��رز 

بتاريخ  ب��ريوت  م��ارات��ون  جمعية  نظمته  كلم،   4 مل�سافة  رك�س  �سباق 

اللبناين  االحت��اد  اإ���راف  وحتت  ب��روت،  منطقة  �ضمن   2011/9/25

لألعاب القوى.

فريق  بينهم  من  الحت��ادي��ة  ال��ن��وادي  من  ع���داوؤون  ال�سباق  يف  �سارك 

اجلي�س، الذي اأحرز عداوؤوه املراكز الأوىل. وهنا النتائج الفردية:

- اجلندي ح�سني قبي�سي من لواء امل�ساة الأول، الأول.

- الرقيب الأول زياد علوان من لواء احلر�س اجلمهوري، الثاين.

- اجلندي ع�سمت غريزي من لواء امل�ساة احلادي ع�رش، الثالث.



يف اإطار برنامج اللقاءات الريا�ضية يف �ضباقات 

من  ع�سكريون  �سارك  احل��ايل،  للعام  الرك�س 

األ���وي���ة اجل��ي�����س وق��ط��ع��ه اإىل 

جانب عدائني يف �سباق ينطا، 

مدر�سة  م��ن  ان��ط��الق��اً  وذل���ك 

البلدة و�سولً اإىل بلديتها.

ال�����س��ب��اق، حقق  وب��ن��ت��ي��ج��ة 

العداوؤون الع�سكريون املراكز 

الأوىل، وهنا النتيجة: 

• فئة 19-34 �سنة:
من  حممود  حمزة  اجلندي   -

لواء امل�ساة الأول، الأول.

- العريف الأول حممد العجمي من لواء امل�ساة 

الثاين، الثاين.

احل��ر���س  ل����واء  م��ن  عي�سى  ع��م��ر  اجل��ن��دي   -

اجلمهوري، الثالث.

• فئة 35-39 �سنة:
ل��واء  م��ن  ع��وا���ض��ة  ح�ضني  االأول  ال��رق��ي��ب   -

احلر�س اجلمهوري، الأول.

لواء  من  الدركو�سي  احمد  الأول  الرقيب   -

احلر�س اجلمهوري، الثاين.

- الرقيب االأول علي عو�ض من فوج التدخل 

الثالث، الثالث.
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ت�رشين الثاين

اأخبار ريا�ضية

عداوؤو اجلي�ش يتاألقون 

يف �سباق ينطا

ميداليتان جلو �سوفيا

يف بطولة حمافظة البقاع

للعبة الكاراتيه

�سارك جو ابن الرائد جورج �سوفيا، للعام الثاين على 

 - الكاراتيه  للعبة  البقاع  حمافظة  بطولة  يف  التوايل، 

يف  الثاين  املركز  واأحرز  النا�سئني،  لفئة  الأزرق  احلزام 

ا ميدالية ف�سية، واملركز الثالث يف  لعبة القتال حمققًّ

لعبة الكاتا حمقًقا ميدالية برونزية.

اجلي�ش ي�سارك يف بطولة لبنان الفردية 

لل�سطرجن العادي ويف لقاء ودي يف اللعبة

يف  الفردية  لبنان  بطولة  احل��م��را،  ال�سفري-  جريدة  مبنى  يف  اأقيمت 

اللبناين  الإحت��اد  نظمها  والتي  النهائية(  )املرحلة  العادي،  ال�سطرجن 

للعبة، وذلك مب�ساركة 16 لعًبا، بينهم املالزم الأول جمال ال�سامية من 

فوج التدخل الأول واملعاون الأول مروان �رشبل من مو�سيقى اجلي�س.

املركز  يف  ال�سامية  الأول  امل��الزم  حّل  للبطولة،  النهائية  النتيجة  ويف 

العا�رش مبجموع 4.5 نقاط، فيما حّل املعاون االأول مروان �ربل يف املركز 

الرابع ع�رش بر�سيد 3 نقاط.

اإميل حلود الريا�ضي الع�ضكري،  اأقيم يف جمّمع الرئي�ض العماد  كذلك، 

لقاء ودي يف لعبة ال�سطرجن ال�رشيع، تبارى فيه فريق اجلي�س وفريق نادي 

فاز  النهائية  النتيجة  ويف  ال�سوفياتي،  الإحتاد  ومعاهد  جامعة  جي 
ّ
متخر

الفريق الأخري بر�سيد 28.35 نقاط مقابل 22.5 نقاط لفريق اجلي�ض.



•  كرة القدم:
ب���������ت���������اري���������خ   -

و�ضمن   ،2011/9/9

اأقيمت  ري��ا���ض��ي��ة  دورة 

البلدي،  برجا  ملعب  على 

ل���ع���ب ف���ري���ق���ا اجل��ي�����س 

وكانت  برجالونة،  ون��ادي 

النتيجة ل�سالح فريق اجلي�س 2- �سفر.

- بتاريخ 2011/9/15، لعب فريقا اجلي�س ونادي ال�سباب 

الغازية، �ضمن الدورة نف�ضها، وفاز الفريق االأخر بنتيجة 1-3.

- بتاريخ 2011/9/20، تبارى فريقا اجلي�س ونادي املرّبة 

ودًيا على ملعب املرّبة - طريق املطار، وجاءت النتيجة ل�سالح 

فريق اجلي�س 1-2.

- بتاريخ 2011/9/28، لعب فريق اجلي�ض مباراة ودية �ضد 

فريق  بفوز  وانتهت  ملعبه،  على  الريا�ضي  املرّبة  نادي  فريق 

اجلي�س بنتيجة 1-2.

•  كرة الطاولة:
 - الإر�ساد  قاعة  ودي يف  لقاء  اأقيم  بتاريخ 2011/9/4،   -

النبطية، �سارك فيه فريق اجلي�س اإىل جانب لعبني من عدة فرق. 

املركز  الدقدوقي يف  الأول م�سطفى  الرقيب  حّل  النتيجة،  ويف 

الرابع  املركز  يف  الدين  �سيف  وائل  الأول  الرقيب  تاله  الثاين، 

وكالهما من مو�سيقى اجلي�س.

• الكرة الطائرة:
الثقايف،  ال�رشفند  نادي جنمة  نّظم  بتاريخ 2011/9/11،   -

وعلى ملعب متو�ضطة ال�رفند االأوىل، مهرجاًنا ريا�ضًيا يف الكرة 

الطائرة. �سارك فريق لواء امل�ساة الأول باملباراة الإفتتاحية مع 

ل�سالح  �سفر   -  3 النتيجة  وج��اءت  ال�رشفند  جنمة  نادي  فريق 

الفريق الأخري.

الأول  - بتاريخ 2011/9/16، �سارك فريق فوج املدفعية 

يف املهرجان الريا�ضي الذي نظمه نادي بعا�ضر الريا�ضي على 

ملعبه، وجاءت النتيجة ل�سالح فريق الفوج 1-2.

ت�رشين الثاين

اأخبار ريا�ضية
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اإحتفل العريف

وديع �سليالتي

بزفافه اإىل الآن�سة

هناء احلجل.
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املتقاطعة  ال��ك��ل��م��ات  م�شابقة 

ت��ق��دم��ه��ا »اجل��ي�����س« ل��ق��رائ��ه��ا 

جوائز  فيها  للفائزين  وتخ�ش�س 

مالية قيمتها اربعماية الف لرية 

لبنانية، توزع بوا�شطة القرعة على 

اربعة فائزين.

• ت�شتبعد كل م�شابقة غري 
مقتطعة من املجلة، ويكتب احلل بخط 

وا�شح داخل املربعات وتر�شل ال�شفحة بكاملها مع احلل.

• تر�شل احللول اىل العنوان التايل: قيادة اجلي�س - الريزة - 
مديرية التوجيه - جملة »اجلي�س« - »م�شابقة الكلمات املتقاطعة«.

• با�شتطاعة امل�شرتك ت�شليم امل�شابقة باليد يف ثكن اجلي�س يف جميع املناطق.
•  اآخر موعد لقبول احللول 10 ت�رشين الثاين 2011.

• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

ة
ق
ب
سا
�
مل

ا
 
ط

و
ر
ــ
�س

اأفقياً:

اأجراها اللواء  اإ�سم مناورة   -1

�سياج  ا، 
ً
موؤخر اجلي�ش  يف  الثاين 

الوطن، جي�ش كثري.

ت�سرتد،  اأوروبية،  عا�سمة   -2

مطرب م�رصي راحل.

ي��وا���س��ل��ون، ف��ري��ق ك��رة   -3

اإنكليزي، خل�َش ِمن.

لدغاتها،  البنيان،  ج��ّدد   -4

�صّوت الوطواط، قمر، اأخو الأب.

�ساعر  5- منطقة يف ك�رصوان، 

عراقي راحل.

من  نوع  وفاخرنا،  زاحمنا   -6

البلوط، �صهر م�رصي.

7- يعرب، مطربة م�رصية، بلدة 

لبنانية، ذهب.

8- ق�رصت وك�صطت، افرحي.

راحلة،  اأم��ريك��ي��ة  روائ��ي��ة   -9

اأ�ساء الربق.

مبدع،  عمل  لكل  اإ���س��م   -10

يف  نف�سه  ج��ه��د  ال��ف��ر���ش،  ول���د 

العمل، حزنوا وحت�رّصوا.

بقب�سة  �رصبتي  ج��واب،   -11

اإىل، ط��ائ��ر ح��اّد  اإ���س��ت��اق  ال��ي��د، 

الب�رص.

فيلم  مت�سل،  �سمري   -12

لبناين، �رصاعها وحربها مع.

13- �ستم، مت�سابهان، �رصب، 

رجل �سعيف.

14- للتف�سري، برئ و�سّح.

15- رواية الألك�سندر دوما�ش 

االأب.

ك��ات��ب،  ل���إ���س��ت��ف��ه��ام،   -16

جّنار، مو�سيقي من�ساوي.

راح��ل،  اأم��ريك��ي  رئي�ش   -17

روا، اأمر معدود.
ّ
كر

لبنانية،  ب��ل��دة  م�����ّش،   -18

�سجاعة،  املعركة  و�سط  لزموا 

زاد ومنا املال.

ه، 
ّ
نت�ساوى مع، �سدة حر  -19

عا�سمة اأوروبية، ورك.

امل��غ��ّل��ف،  ع��ل��ى  يكتب   -20

الثاين  االإ�سم  فرن�سية،  مدينة 

لرئي�ش تنزاين راحل. 

�سنعة،  العي�ش،  اإّت�سع   -21

مطار يف �ستوكهومل، ج�ّش بيده.

عمودياً:

دول���ة  اأوروب����ي����ة،  دول����ة   -1

اأوروبية، دولة اأوروبية.

العامل،  م��راف��ئ  اأك��رب  م��ن   -2

ممثلة لبنانية راحلة.

3- اأداة �رصط، �صاًرا، يعاون.

4- عامل فلكي فرن�سي، اأديب 

ب�  ل��ّق��ب  راح���ل  لبناين  �سحفي 

»اأمري الق�صة العربية«، مات من 

الربد.

مدينة  جنيء،  اخلرب،  اأبطاأ   -5

بلجيكية.

6- م���ه���ّددان، ح��م��ام��ة ب��ري��ة، 

ن�سجر، ق�سد املكان.

7- مدينة م�رصية، اأديب وعامل 

اأملاين راحل، ت�رصبونه بال�سيف.

قطع،  غيًظا،  منخره  نفخ   -8

عا�سمة اأوروبية، �سّل الطريق.

اأع��ظ��م، ط��وي��ل من  9- م��ل��ك 

الزمان، مدينة يف ال�سني، طرّية.

تنهي  اآ���س��ي��وي��ة،  دول���ة   -10

العمل، لقب هندي.

العني،  ماء  باليد،  �رصب   -11

قّوتي، بني جبلني، اأطعم.

نح�سن  �سفره،  عطائي،   -12

الثناء على، ال يباح به.

وي��راوغ��ون،  ي�����س��ّوف��ون   -13

مدينة فرن�سية.

اأغ�����س��ان  ون��ّق��ى  ق��ط��ع   -14

ال���ك���رم، ط����اب، ت�����س��ادف��ي��ن��ه، 

طبيب.

15- �صمن، اآهات، يد الثوب، 

ريح باالأجنبية.

خبيث  م�����رصي،  م��ط��رب   -16

�سديد اخلبث، دولة اأوروبية.

17- �رصب، �سجر معروف، ولد 

عجلة،  يف  يجذب  قلب،  الناقة، 

من املقايي�ش.

ياأكالنه  واأطعمة،  اأقوات   -18

تعاىل،  �سفاته  من  ويبتلعانه، 

بحر.

بال�سيف،  يقطع  عائد،   -19

مدينة ومرفاأ يف رو�سيا.

جائزة  زوجها  مع  نالت   -20

عا�سمة  اإرت��ف��اع،  �سحب،  نوبل، 

اأوروبية.

الفائزون

• املعاون الأول جورج خليل 
فوج التدخل االأول.

• اجلندي ح�شن العوطة 
فوج احلدود الربية االأول.

• املعاون عبداهلل �شفا 
لواء امل�ساة الثاين - الكتيبة 36.

• رول داوود
�ساحل علما - جونية.
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بقلم:

العميد الركن

ح�سن اأيوب

مدير التوجيه

يحتدم اجلدال بني جهات ال�سيا�سة اللبنانية، من دون اأن تعَدَم اأّي منها و�سيلة 

لبزِّ الأخرى، ونعتها بالغريب والطريف من النعوت.

نحن نعّلل ال�سبب بالقول: هذا هو لبنان، وطن احلرية والدميقراطية. يحق لكل 

اإمنا  الآخ��ر،  مع  ال�رصاع  اإىل  و�سولً  ال��راأي  عن  التعبري  جمموعة،  ولكل  هنا،  اإن�سان 

�صمن �رشوط احللبة العامة التي تت�صع للجميع، والتي ت�صتمر قائمة �صامدة، كائنة 

ما كانت الكلمات واللكمات.

الوطن  وجي�ش  بالتاأكيد.  لبنان  جي�ش  اإىل  يكون؟  من  اإىل  ذل��ك،  يف  ك��ون، 
ّ
وال��ر

باجلي�ش،  يثق  الكل  وتربية.  وعقيدة  اإن�ساناً  الوطن،  من  هو 

الإكتفاء  عدم  اإىل  دعوته  اإىل  الكل  هذا  ببع�ش  الأمور  وت�سل 

بكونه الطرف امل�سوؤول، والطرف الأقوى، اإمنا اإىل ت�سّلم الأمور 

وحتمل الأعباء كاملة، وذلك ملا يعرف عنه من التزام القوانني، 

لكّن  والقيم.  للمبادئ  واإخ��ا���ص  والَق�َصم،  بالوعد  وارت��ب��اط 

وفحوى  امل�سوؤولية،  حدود  متاماً  تعرف  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

تغايل  ه��ي  ول  واملتابعة،  الأداء  يف  تق�رصّ  ه��ي  ف��ا  املهمة، 

باملقابل يف تكثيف اخلطوات وتو�سيع مداها.

اأحياناً،  نف�سها  املوؤ�س�سة  نحو  ال�سهام  ت�سويب  اإىل  الآخ��ر،  بالبع�ش  التقلبات  وت��وؤّدي 

كّلها،  املناطق  من  متطوعون  اإليه  ان�سوى  وقد  الوطن،  من  هو  اجلي�ش  هذا  اأّن  متنا�سياً 

على اختاف مذاهبها وثقافاتها وميولها واجتاهاتها ال�سيا�سية، ليكون باإطاق �سورة عن 

الوطن كاماً، ولينظر اإىل اجلميع على قاعدة اأنهم مت�ساوون، �سواء يف ماآثرهم واإجنازاتهم، 

اأو يف كبواتهم واأخطائهم.

ويف  بينها،  ما  يف  املتبادلة  احلفر  باإعداد  الن�سغال  اإىل  ال�سيا�سية  بالقوى  الأمور  وت�سل 

لن  منهما  ا  اأيًّ اأن  الفريقني  بال  عن  يغيب  لكن  فيها.  خ�سمه  ي�سقط  اأن  فريق  كّل  اأمنيات 

وال�صم�ص  القمر  ينريها  واحدة  ة  خريرِّ اأر�ص  حتت�صنهما  فالإثنان  مبفرده،  احلفرة  يف  ي�صقط 

لبنان،  الوطن. لكّن  اأن ي�صقط فال�صقوط �صيكون من ن�صيب  ما  اأنف�صهما، ولو كان لكيان 

تلك  عند  القدم  ت��ِزلُّ  قد  من�صوؤها.  كان  من  وكائناً  كانت،  ��ا  اأيًّ حفرة  يف  ي�صقط  لن  ب��دوره، 

النور  لأطل  زواياه  زاوية من  اأنه كبري وعريق. فلو حّلت ظلمة يف  اإل  الوطن،  احلفرة ويكبو 

نحو  بعيداً  وراأ�صه �صامخ، ينظر دائماً  لبنان كبري  اإىل جمرد ظل عابر.  اإياها  يف احلال حمّولً 

وكذلك  الوغى.  �صاحات  يف  كما  وال�صتعرا�ص،  العر�ص  يف  جنوده  م�صية  هي  وهكذا  الأمام. 

هي خطوات قيادته يف الداخل واخلارج، يف الإعداد وال�ستعداد، والتدريب، كما يف التفتي�ش 

ال�ساح  اأّن املطلوب من موا�سفات  اأينما كانت. ويعرف اجلميع  باأنواعه  العتاد  عن م�سادر 

لي�ش كونه فّعالً وح�سب يف الدفاع عن الوطن، واإمنا كون احل�سول عليه يجب اأن يرتافق مع 

ة امل�صوؤولة.
ّ
�صموخ الراأ�ص، وحرّية اتخاذ القرارات احلر

احلفرة
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